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تهدف مؤسسة القمة العاملية للحكومات، إىل تحسني حياة املواطنني، واالرتقاء بحياة 7 مليارات إنسان حول العامل، من خالل إمداد صناع القرار باملعرفة الالزمة السترشاف مستقبل أفضل. وتعترب القمة املؤسسة الوحيدة من نوعها 
عىل مستوى العامل، التي تكرّس عملها السترشاف حكومات املستقبل، ورسم املسار للجيل القادم من الحكومات، حيث توفر منصة متميزة لتبادل أفضل املامرسات والحلول الذكية للتحديات التي تواجه الدول. 

انعقدت يومي 
11 و12 فرباير 
من عام 2013 

12-11
جلسة حوارية 
وورشة عمل 

عقدت يف القمة

30
خبرياً دولياً 
شاركوا يف 

القمة

150
شخصية عربية 

وعاملية شاركت يف 
القمة

2000
دولة ينتمي إليها 

املتحدثون 
املشاركون يف القمة

30
تقارير عاملية تم 

إطالقها خالل فعاليات 
الدورة األوىل

9
اشتملت أجندة الدورة األوىل 

عىل محاور نوعية، تحايك جميعها 
االرتقاء مبستقبل الحكومات

انعقدت يف الفرتة من 
الـ 9 والـ 11 من فرباير 

 2015

11-9
مشارك يف فعاليات 
الدورة الثالثة للقمة

4000
متحدث ناقشوا مستقبل 

االبتكار يف الحكومات 
وخدمات التعليم والصحة 

واملدن الذكية

100
دولة حول العامل 

ينتمي إليها 
املشاركون

93
جلسة تضمنتها 

فعاليات الدورة الثالثة 
للقمة 

50
ركزت القمة عىل تشكيل الحكومات يف 

املستقبل، وتعزيز أداء تقديم 
الخدمات، من خالل االبتكار يف 

الحكومة

انعقدت يف الفرتة من 
الـ 12 وحتى الـ 14 من 

فرباير 2017 

14-12
شخصية إقليمية وعاملية 

حرضت أعامل القمة

4000
متحدثاً شاركوا يف فعاليات 

الدورة

150
دولة ينتمي إليها 

الحارضون واملشاركون يف 
القمة

139

تقارير بحثية مع رشكاء 
عامليني تم إطالقها 

10
امتازت الدورة الخامسة للقمة بتعدد محاورها، التي تؤسس لحراك عاملي كبري، 

وتعاون دويل غري مسبوق، يتصدى للمتغريات املتسارعة، التي تؤثر يف أداء 
الحكومات حارضاً ومستقبالً 

جلسة تضمنتها 
فعاليات الدورة 

الخامسة

114

إعداد: وائل نعيم
غرافيك: فاطمة الفاليس

تعقد يف الفرتة من 
الـ 10 وحتى الـ 12 من 

فرباير الجاري

12-10
شخصية عاملية بارزة 

بينهم أكرث من 60 مفكراً، 
ورؤساء دول وسياسيني 

ورؤساء رشكات

600
حكومة ودولة 

تستضيفها القمة يف 
دورتها السابعة

140

تقريراً ستصدر خالل القمة 
يف إطار دورها كمرجعية 

عاملية لشؤون املستقبل

20 7
تتبنى القمة 7 توجهات مستقبلية محورية، هي: التكنولوجيا وتأثريها يف 

حكومات املستقبل، والصحة وجودة الحياة، والبيئة والتغرّي املناخي، والتجارة 
والتعاون الدويل، والتعليم وعالقته بسوق العمل ومهارات املستقبل، واإلعالم 

واالتصال بني الحكومات والشعوب، ومستقبل األفراد واملجتمعات والسياسات.

جلسة حوارية 
وتفاعلية تشهدها 

الدورة السابعة 

200

منظمة عاملية مشاركة يف 
فعاليات القمة

30
منتدى تنظمها 

القمة يف دورتها 
السابعة

16
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انعقدت يف الفرتة من 
الـ 10 وحتى الـ 12 من 

فرباير 2014

12-10
شخصية استقطبتهم 

القمة من مديري وممثيل 
الجهات الحكومية من 

مختلف دول العامل

4700
شخصية من كبار 

املتحدثني شاركوا يف 
الرئيسة  الجلسات 

والتفاعلية

60
دولة حول العامل 

ينتمي إليها 
املشاركون

50
ركزت الدورة الثانية عىل ترسيخ مكانة اإلمارات الريادية عاملياً 
واالنتقال  الحكومي،  األداء  تطوير  دفة  قيادة  يف  وإقليمياً، 
بالخدمات املقدمة إىل آفاق جديدة يف حكومة املستقبل الذكية.

عقدت يف الفرتة من 
الـ 10 وحتى الـ 13 من 

فرباير 2018

13-10
شخصية حرضوا 
فعاليات الدورة 

السادسة

4000
دولة ينتمي إليها 

املشاركون والحضور يف 
القمة

140
منظمة دولية 

شاركت يف فعاليات 
القمة 

16

تقريراً عاملياً متخصصاً 
غطت محاور القمة

20
سلطت القمة الضوء عىل محاور رئيسة: مستقبل الصحة املتكاملة والتكنولوجيا الحيوية، 

مجتمعات املستقبل: الثقافة البرشية ورحلة التطور اإلنساين يف القرن املقبل، صناعة الهوية 
الحكومية، أهمية األمل يف استرشاف مستقبل أفضل للبرشية، الدول االفرتاضية ومستقبل 

الحوكمة العاملية، مستقبل التعليم الشخيص، العمالت االفرتاضية ومستقبل سوق املال، 
األبعاد الجديدة للعدالة يف عرص التكنولوجيا.

جلسة تفاعلية شارك 
فيها أكرث من 130 

متحدثاً عاملياً

120

انعقدت يف الفرتة من 
الـ 12 وحتى الـ 14 من 

فرباير 2016

14-12
مشارك منهم 2000 

شخصية حكومية رفيعة 
املستوى من خارج الدولة

4500
منظامت عاملية شاركت يف 

القمة: «األمم املتحدة والبنك 
الدويل ومنظمة التعاون 

االقتصادي والتنمية واملنتدى 
االقتصادي العاملي»

4
دولة ميثلها 
املشاركون 

والحضور يف 
فعاليات القمة

120
جلسة رئيسة وتفاعلية، 

تناولت موضوعات 
القمة التي ألقى الضوء 

عليها كبار املتحدثني 

70
رسخت القمة مكانتها من خالل 

االنتقال إىل مستويات جديدة، وباتت 
التجمع األكرب عاملياً، واملتخصص يف 

استرشاف حكومات املستقبل 

يعترب متحف املستقبل مبادرة فريدة 
السمو  صاحب  أطلقها  نوعها  من 
آل  راشد  بن  محمد  الشيخ 
رئيس  الدولة  رئيس  مكتوم،نائب 
الله،  رعاه  ديب  حاكم  الوزاراء  مجلس 
العلوم،  مستقبل  استكشاف  بهدف 
وافتتح  واالبتكار.  والتكنولوجيا، 
أمام  األوىل  للمرة  أبوابه  املتحف 
أقيم عىل هامش  الجمهور يف معرض 

القمة العاملية للحكومات 2016.

لقادة  املستوى  رفيع  الحضور  يعزز 
العاملية  القمة  مكانة  العامليني  الفكر 
املبتكرة  لألفكار  كمصنع  للحكومات 
اإلنسانية،  لخري  الهادفة  والسياسات 
واملختصني  للخرباء  جامعة  ومظلة 
واملنظامت الدولية واإلقليمية الفاعلة 
يف مجاالت التنمية املستدامة والصحة 
تلتقي  التي  الحكومية  والخدمات 
سنوياً يف هذا الحراك العاملي الهادف 
للتحديات  مبتكرة  حلول  السترشاف 

التنموية واملستقبلية.

باتت القمة العاملية للحكومات منصة 
لالحتفاء بقصص النجاح امللهمة 

وتعميم املعرفة باملبادرات الحكومية 
الناجحة ومشاركتها مع الحكومات 

من أجل صناعة مستقبل أفضل 
لإلنسان.

30 140
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