
“آمـال المليـارات مـن البشـر تعتمـد علـى 
مـا تقدمـه الحكومـات مـن اسـتراتيجيات 
واقعهم  تراعي  استباقية  وحلول  ومبادرات 
وتوفر حلواًل للتحديات الحالية والمستقبلية”

صاحـــب الســـمو الشـــيخ محمـــد بـــن راشـــد آل مكتـــوم
ــم دبـــي ــوزراء، حاكـ ــة، رئيـــس مجلـــس الـ ــب رئيـــس الدولــ نائـ





صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة



صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي



© جميع الحقوق محفوظة لمكتب رئاسة مجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء، وفقًا 
للقوانين االتحادية لدولة اإلمارات العربية المتحدة بشأن حقوق المؤلفين وحقوق التأليف والنشر 

والحقوق المجاورة.

info@pmo.gov.ae 

 ديسمبر 2022
دبي، اإلمارات العربية المتحدة

الشركاء المميزون

الشريك الرئيسي شريك التنقل الذكيشريك المدينة الذكية

شريك التجارة العالمية

شريك الطاقة المستدامة

شريك البحث و االبتكار

الشركاء االعالميون

شركاء المعرفة

الشركاء المميزون

شريك السيارات الحصريالشريك الداعمالناقل الرسمي

الشريك الرائد
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246 فعاليات ذات صلة 
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276 جائزة	تكنولوجيا	الحكومات	

المحتويات
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القمة	في	أرقام
2022

  640+
متحدث

  20+
تقرير

  995+
 جلسة	تفاعلية	
وورشة	عمل

  80+
اتفاقية	ثنائية

  7,000+
مشارك

  40+
منظمة	دولية	وإقليمية	

وحكومية

  140+
بلد	مشارك

  17,000+
مصدر	إعالمي

  200+
مؤسسة	إعالمية
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القمة	العالمية	للحكومات	2022

اســتضافت إمـــارة دبي، بدولة اإلمارات العربية المتحدة، 
القمـــة العالميــة للحكومــات لعام 2022 تحت رعاية 

صاحب الســـمو الشـــيخ محمد بن راشـــد آل مكتـــوم، نائـب 
رئيـــس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكـــم دبي.

استقطبت قمة 2022، التي ُعقدت في إكسبو 
2020 دبي، أكثر من 25,000 مشارك بشكل 

افتراضي وحضوري، بما في ذلك كبار المسؤولين 
الحكوميين ورؤساء المنظمات الدولية وقادة 

القطاع الخاص والمبتكرين والخبراء األكاديميين 
من أكثر من 140 دولة مختلفة. جسد الحدث أكبر 

وأهم منصة عالمية شاملة ومخصصة الستشراف 
وتوجيه مستقبل الحكومات في جميع أنحاء العالم، 
كما تضع القمة في صميم أهدافها إلهام وتمكين 

الجيل القادم من الحكومات لصياغة مستقبل أفضل 
للبشرية في جميع أنحاء العالم.

على مدار الحدث الذي استمر لمدة ثالثة أيام، 
استضافت القمة العالمية للحكومات 2022 أكثر من 
640 من القادة والخبراء الذين شاركوا في ما يقارب 

من 1,000 جلسة وورشة عمل واجتماع ونقاش 
لتبادل معارفهم وخبراتهم، فضاًل عن استعراض نتائج 
البحوث وأفضل الممارسات. وباإلضافة إلى البرنامج 

الرئيسي للحلقات النقاشية والمحاضرات، شّكل 

هامش القمة العالمية للحكومات ساحة للتعاون 
الدولي، حيث كان بمثابة مقر الجتماعات الدول 

والمنظمات وأصحاب الرؤى للمشاركة في حوارات 
مدروسة وصياغة االتفاقيات وإطالق مبادرات 

جديدة واستعراض أحدث التقنيات.

بتوجيه من القيادة الرشيدة للدولة، رّسخت القمة 
العالمية للحكومات مكانة دولة اإلمارات العربية 
المتحدة كمركز للتعاون الدولي وعّززت دورها في 

صياغة االتجاهات العالمية. حّددت القمة أجندة 
أعمال للقادة وصانعي السياسات لمناقشة ُسبل 

تمكين الجيل القادم من الحكومات وتسخير االبتكار 
والتكنولوجيا لحّل التحديات العالمية التي تواجهها 

البشرية اليوم وتعزيز الجاهزية للتحديات المستقبلية.

المقدمة



الجلسات
14 جدول	األعمال	الرئيسي	
156 المنتدى	العالمي	لألصول	الرقمية	
168 منتدى	الميتافيرس	العالمي	
182 منتدى	اإلدارة	الحكومية	العربية	



جدول األعمال الرئيسي
اجتمع	عدد	من	المسؤولين	رفيعي	المستوى	والمتحدثين	
الدوليين	معًا	تحت	سقف	واحد	الستكشاف	طرق	تسخير	

االبتكار	والتكنولوجيا	من	أجل	معالجة	بعض	أهم	التحديات	
التي	تواجه	البشرية	اليوم
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جدول	األعمال	الرئيسي

إمارات	الالمستحيل

الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، دولة اإلمارات العربية المتحدة

"لقد	مّكن	التخطيط	والتأهيل	
المستمر	دولة	اإلمارات	من	أن	

تكون	دولة	الالمستحيل"

في كلمة ملهمة ومحّفزة، قال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، 
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في دولة اإلمارات العربية المتحدة، إّن 
اإلمارات ما كانت لتصبح دولة الالمستحيل دون التخطيط االستراتيجي وتطوير 

العمل الحكومي منذ تأسيسها عام 1971 بقيادة األب المؤسس الشيخ زايد، 
طّيب الله ثراه.

وأشار سموه إلى أن دولة اإلمارات العربية المتحدة وضعت أول استراتيجية 
مكتوبة في عام 2008 بأهداف ومؤشرات واضحة، كما أطلقت خطة 

الخمسين بمبادئها العشرة في عام 2019. وقد مّكن التخطيط والتأهيل 
المستمر دولة اإلمارات من أن تصبح دولة الالمستحيل.

وأشاد سموه بتعامل حكومة اإلمارات اإليجابي مع جائحة كوفيد-19، حيث تم 
تشكيل فريقين أحدهما للتعامل مع مشاكل وتحديات الجائحة بشكل فوري، 

واآلخر للتفكير االستراتيجي ووضع الخطط المستقبلية، كما بلغت نسبة 
المساعدات الطبية اإلماراتية لدول العالم 80% من إجمالي المساعدات 

الدولية من عام 2019 إلى 2022.

واختتم سموه كلمته مؤكدًا على أن أهم ركائز النجاح التي تستند إليها دولة 
اإلمارات هي القيادة المتميزة والمواطنة اإليجابية والعقيدة التكاملية.
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جدول	األعمال	الرئيسي

النظم	الصناعية	الشاملة:	
دفع	النمو	الوطني

سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، دولة اإلمارات 

العربية المتحدة

أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 
شؤون الرئاسة في دولة اإلمارات العربية المتحدة، أّن القطاع الصناعي 

سيكون أحد القطاعات الرئيسية التي يقوم عليها اقتصاد الدولة في السنوات 
المقبلة. وأوضح سموه أن القطاع تعرض لضغوط شديدة بسبب جائحة 

كوفيد-19 مما جعل الحكومة تدرك أهميته وتضع تطوير هذا القطاع الصناعي 
على قمة أولوياتها.

وقال سموه إّن دولة اإلمارات العربية المتحدة تهتم حاليًا برعاية رأس المال 
البشري لدعم نمو الصناعات الوطنية، مع التركيز على الصناعات الغذائية 
واألدوية والصناعات الدفاعية، كما تهدف إلى تحسين المنتجات المحلية 

والترويج لها وتعزيز قدرتها التنافسية على مستوى العالم، باإلضافة إلى جذب 
المستثمرين من داخل الدولة وخارجها.

وأكد سمو الشيخ منصور أن الحكومة تدعم االستثمارات وتحرص على 
التعاون الوثيق مع المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي وغيرها من 

الدول وفقًا للقوانين التي وضعتها الدولة لتعزيز البيئة االستثمارية.

واختتم سموه حديثه بدعوة المواطنين اإلماراتيين للعمل بجد والتفكير 
بحكمة وإيجابية واالستفادة من تطوير القطاع الصناعي الذي سيساهم في 

تحفيز اقتصاد الدولة ككل.

"تقوم	مسؤوليتنا	في	مجال	
االستثمار	الصناعي	على	

أسس	واضحة	أهمها	الثقة"
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جدول	األعمال	الرئيسي

عالمنا	اليوم..	وعالمنا	غدًا

معالي أنتونيو غوتيريس
أمين عام األمم المتحدة

قال معالي أنتونيو غوتيريس، أمين عام األمم المتحدة، إّن التقدم 
السلمي والتنمية العادلة والشاملة والعمل المناخي العالمي هي أكثر 

االحتياجات إلحاحًا في الوقت الحالي.

وحدد معاليه خالل مناقشته للعمل الحكومي والتضامن العالمي ثالث 
نقاط أساسية لبناء مستقبل مشترك أفضل للبشرية. بدايًة، يجب على 

الدول بناء الثقة من خالل الحوار السلمي والدبلوماسية والشمول 
والمساواة في ظل الحروب والنزاعات الدولية.

ثانيًا، يجب على الحكومات االستثمار في ركائز التنمية مثل الصحة 
وأنظمة الغذاء والتوظيف والتعليم واالتصال الرقمي. كما يجب عليها 

المساهمة في إصالح الهيكل المالي الدولي من أجل تخفيف عبء 
الديون بشكل عاجل وإنشاء أنظمة ضريبية أكثر عداًل إلعادة استثمار 

الثروة العالمية لصالح الدول النامية.

وأخيرًا يجب على الحكومات دعم العمل المناخي العاجل وبناء القدرة علـى 
الصمود ضد اآلثار المدمرة الحالية للتغير المناخي من أجل ضمان مستقبل 

صالح للعيش. ودعا معاليه إلى إعادة توجيه 50% من تمويل المناخ 
للتكيف وإصالح نظام األهلية لضمان توفره للدول الضعيفة والتعهد 

بمضاعفة تمويل التكيف بحلول عام 2025.

ودعا معالي أنتونيو غوتيريس في ختام حديثه جميع الدول إلى االتحاد 
إليجاد حلول لتغيير العالم.

"لنّتحد	إليجاد	حلول	يمكن	أن	
تغير	عالمنا	من	أجل	اإلنسان	

والكوكب	والسالم"	
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جدول	األعمال	الرئيسي

 التكنولوجيا	الرقمية
من	أجل	مستقبل	مستقر

جاللة السلطان الحاج حسن البلقيه
سلطان بروناي

"نجحت	دولة	اإلمارات	العربية	
المتحدة	في	تحقيق	تحّول	

اقتصادي	جذري	وأصبحت	مركزًا	
دوليًا	متميزًا	للتمويل	والتجارة	
واألعمال	والفنون	والثقافة"

أكد جاللة السلطان الحاج حسن البلقيه، سلطان بروناي، في كلمته 
الرئيسية في القمة العالمية للحكومات أن القدرة على مواكبة تطورات 
التقنيات الرقمية ستمّكن الحكومات والشركات والمؤسسات التعليمية 

من التعافي بعد الجائحة والتكيف مع التهديدات التي تواجه االستقرار 
السياسي واالقتصادي.

وأكد جاللته على أهمية استعداد الحكومات للتكيف مع القضايا الناشئة 
والتحديات غير المسبوقة التي يشهدها العالم. فالثورة الصناعية الرابعة 

ستؤثر على جميع نواحي الحياة من الحوكمة واالقتصاد إلى التوظيف 
والبنية التحتية والتعليم، وستستدعي عقد حوار شامل بين جميع األطراف 

المعنيين في القطاعين العام والخاص للعمل على مواجهة التغيرات.

وأشار جاللته إلى المكانة المهمة التي تتمتع بها دولة اإلمارات العربية 
المتحدة في عصر العولمة والتقّدم االقتصادي، منوهًا إلى اهتمامها 

بإشراك الشباب في وضع السياسات وتنفيذها وتعزيز التعاون اإلقليمي. 
كما أشاد بالعالقة الوثيقة بين دولة اإلمارات العربية المتحدة ورابطة 

أمم جنوب شرق آسيا )آسيان(، وحّث الحكومات على العمل معًا 
لضمان حياة أفضل لشعوبها والتعلم من تجارب الماضي واالستعداد 

للتحديات المستقبلية.
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جدول	األعمال	الرئيسي

إجراءات	سريعة	في	مواجهة	
التحديات	العالمية

سمو الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح
رئيس مجلس الوزراء، دولة الكويت

"من	مهام	الحكومات	
المعاصرة	السعي	لبناء	وتطوير	
االقتصاد	المعرفي	واالقتصاد	
الرقمي	والبنى	االبتكارية"

سّلط سمو الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء بدولة 
الكويت، الضوء على ما تعانيه أجندة العديد من حكومات العالم في ظل 
التحديات الراهنة كالتغير المناخي وندرة المياه والصراعات الجيوسياسية 

والفقر واألزمات الصحية والمالية، مؤكدًا على ضرورة وجود استجابة 
دولية سريعة للحد من آثارها وتحسين جودة الحياة.

ودعا سمو الشيخ الصباح الحكومات إلى تبني رؤية مشتركة حول 
إعداد الخطط االستراتيجية والتشريعات والسياسات وسبل تسخير 

التكنولوجيا المتقدمة لمواجهة هذه التحديات وتحقيق أهداف التنمية 
المستدامة 2030.

كما قال سموه إّن من مهام الحكومات المعاصرة السعي لبناء وتطوير 
نظام االقتصاد المعرفي واالقتصاد الرقمي لبناء رأس مال بشري 

وتمكينه ليكون قادرًا على مواكبة االحتياجات المستقبلية.

وختم سمو الشيخ الصباح كلمته باإلشارة إلى إطالق المركز الوطني 
لالقتصاد المعرفي بما يتوافق مع رؤية دولة الكويت 2035 وطرحه 

كمبادرة ومسؤولية معرفية تشارك فيها الكويت مع الدول الصديقة 
خبراتها وقدراتها لتعزيز وتحسين أداء الحكومات وأجهزتها ومؤسساتها بما 

يتسق ومتطلبات المستقبل.
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جدول	األعمال	الرئيسي

 حوار	مع	المدير	العام
لصندوق	النقد	الدولي

معالي كريستالينا جورجييفا
مدير عام صندوق النقد الدولي

ريتشارد كويست
مذيع ومراسل في شبكة "سي إن إن"،  مدير   الحوار

"ألتزم	تمامًا	بالتعاون	الذي	
قد	يمنع	حربًا	باردة	جديدة"

قالت معالي كريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، إن 
اآلثار المدمرة للحرب في أوكرانيا فاقمت الضغوط االقتصادية العالمية 
الناجمة عن جائحة كوفيد-19 والتضخم، مسلطًة الضوء على كيفية عمل 

صندوق النقد الدولي لدعم البلدان الفقيرة خالل األزمة.

وقالت معاليها إّن الخبراء االقتصاديين كانوا يأملون في زيادة النمو 
وتراجع التضخم، إال أن اندالع الحرب في أوكرانيا أدى إلى عكس ذلك، 

مضيفة أّن صندوق النقد الدولي سارع إلى ضخ األموال في أوكرانيا.

يمتلك الصندوق القدرة على إقراض 750 مليار دوالر أمريكي، كما يحّث 
الدول األعضاء الغنية على إقراضه المزيد من األموال التي تزيد عن 

احتياجها ليتمكن الصندوق بدوره من إقراضها للدول األكثر تأثرًا باألزمة. 
وتعني زيادة مستويات ديون الدول ذات الدخل المنخفض مع ارتفاع 

أسعار الفائدة أنه يجب إعادة هيكلة الديون بشكل يسمح بسدادها خالل 
مدة أطول، أما الدول التي تواجه انعدامًا في األمن الغذائي فتحتاج إلى 

مساعدات عاجلة.

وصرحت معاليها قائلة: "أملي األكبر هو أن تنتهي الحرب"، مؤكدة أن 
مجلس محافظي صندوق النقد الدولي ليس لديه صالحية تعليق عضوية 

روسيا وأّن مواصلة الحوار أمر ضروري إلنهاء الحرب.
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جدول	األعمال	الرئيسي

نهج	موحد	لمواجهة	
التحديات	العالمية

معالي ديفيد مالباس
رئيس مجموعة البنك الدولي

معالي ماري إلكا بانجيستو
المدير العام لسياسات التنمية والشراكات بالبنك 

الدولي، الوزيرة السابقة للسياحة واالقتصاد اإلبداعي 
في جمهورية إندونيسيا

سّلط مسؤولو البنك الدولي المشاركون في الجلسة الضوء على أهم 
القضايا العالمية التي تواجه الحكومات اليوم، حيث ألقى معالي ديفيد 
مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي، كلمة عن التحديات التي تواجه 
منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا في سياق أزمة المناخ، مصرحًا 

إن المنطقة ستصبح قريبًا محور النقاشات حول المناخ، حيث ستستضيف 
مصر مؤتمر األمم المتحدة بشأن التغير المناخي في دورته السابعة 

والعشرين بينما تستعد دولة اإلمارات العربية المتحدة الستضافة الدورة 
الثامنة والعشرين للمؤتمر نفسه. وأشار معاليه إلى أّن توفير الطاقة 
النظيفة أمر حيوي للتنمية، حيث من المتوقع أن يتضاعف عدد سكان 

منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا بحلول عام 2050، وبحسب 
االتجاهات الديموغرافية الحالية، يجب على المنطقة أن توفر 300 مليون 

فرصة عمل جديدة. واقترح معاليه أن تقوم الشركات المملوكة للدولة 
بحشد رأس المال الخاص والتعاون معًا لدعم البنية التحتية التي تساعد 

على الحد من تداعيات التغير المناخي.

ومن جانبها قالت معالي ماري إلكا بانجيستو، المدير العام لسياسات 
التنمية والشراكات بالبنك الدولي، إّن على الحكومات تطوير قدراتها 
لمواجهة األزمات المتالحقة؛ من جائحة كوفيد-19 إلى التغير المناخي 
والنزاعات الدولية، ودعت لتحسين الحوكمة والعمل المؤسسي من 

خالل تعزيز الثقة، وزيادة توظيف التكنولوجيا في عملية صنع القرار، وبناء 
قدراتها على مواجهة األزمات المستقبلية.
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جدول	األعمال	الرئيسي

تنسيق	العمل	الجماعي	من	أجل	
مستقبل	خاٍل	من	االنبعاثات

معالي ماتياس كورمان
أمين عام منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

"دافعنا	هو	بناء	مستقبل	
أفضل	للبشرية	وشرط	
نجاحنا	أن	نكون	جزءًا	من	
العمل	الجماعي	العالمي	

من	أجل	المناخ"

أكد معالي ماتياس كورمان، أمين عام منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، 
على الحاجة الُملّحة لبناء القدرة على الصمود في مجال العمل المناخي 
وتسريع الجهود العالمية للوصول بصافي االنبعاثات إلى الصفر بحلول 

عام 2050.

هناك حوالي 65 دولة مسؤولة عن 83% من انبعاثات الكربون في العالم، 
وقد وضعت لنفسها أهدافًا للوصول بصافي االنبعاثات إلى الصفر في العقود 

القادمة ولكن يجب أن يكون هناك تحرك فعلي لتنفيذ هذه األهداف.

وسّلط معاليه الضوء على برنامج العمل الدولي بشأن المناخ التابع لمنظمة 
التعاون االقتصادي والتنمية الذي يقيس ويقارن جهود الدول في مجال 

العمل المناخي ويصدر تقارير عنها. كما أشار إلى قيام منظمة التعاون 
االقتصادي والتنمية بوضع إطار شامل لتسعير الكربون للمساعدة على اتباع 

نهج أفضل للعمل المناخي.

ونصح معالي ماتياس كورمان الدول التي تعتمد على الوقود األحفوري لتوفير 
الطاقة والدخل وفرص العمل بأن تدير بشكل استباقي مخاطر تحول الطاقة 

مع االستفادة من الفرص التي توفرها مصادر الطاقة المتجددة.

وأكد معاليه أنه يجب على ُصّناع السياسات وقادة القطاع الخاص والخبراء 
والجهات في المجتمع المدني العمل معًا لتنسيق العمل الجماعي العالمي 

ومكافحة التأثير المتفاقم للتغير المناخي.
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جدول	األعمال	الرئيسي

 دروس	مستفادة
من	جائحة	"كوفيد-19"

معالي الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس
المدير العام لمنظمة الصحة العالمية

"أظهرت	الجائحة	أن	الصحة	
ليست	مجرد	نتيجة	للتنمية	بل	
ركيزة	االستقرار	االجتماعي	
واالقتصادي	والسياسي"

أعلن معالي الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة 
الصحة العالمية، أّن جائحة كوفيد-19 كانت أكبر بكثير من مجرد أزمة 

صحية دمرت حياة الناس وسبل العيش وعطلت االقتصاد والمجتمع، فقد 
دفعت أيضًا عددًا هائاًل من الناس تحت خط الفقر.

وأوضح معاليه أن العمود الفقري للصحة العامة هو الرعاية الصحية 
األولية القوية التي يمكنها الكشف عن تفشي األمراض مبكرًا والوقاية 
منها وتعزيز الصحة على مستوى المجتمع، فتستثمر الدول في الرعاية 

الطبية المتطورة بكثرة ولكنها ال تستثمر بالقدر الكافي في الصحة 
العامة ولذلك تعرضت األنظمة الصحية لضغوط شديدة أثناء تفشي 

جائحة كوفيد-19.

وأضاف معاليه أن أحد الدروس المهمة المستفادة من الجائحة هو ضرورة 
تعزيز إنتاج اللقاح محليًا خاصة في الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط 

لضمان العدالة واالستقالل عند مكافحة األمراض في المستقبل.

كما أعلن أن الدول األعضاء في منظمة الصحة العالمية تتفاوض حاليًا 
على اتفاقية دولية تهدف إلى توحيد اإلجراءات العالمية لمواجهة األزمات 

الصحية في المستقبل.

واختتم حديثه بالقول إن الجائحة أظهرت أن الصحة ليست مجرد نتيجة 
للتنمية بل ركيزة االستقرار االجتماعي واالقتصادي والسياسي.



القمة العالمية للحكومات 342022

جدول	األعمال	الرئيسي

سد	الفجوة	الرقمية

معالي الدكتور محمد سليمان الجاسر
رئيس مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية

أكد معالي الدكتور محمد سليمان الجاسر، رئيس مجموعة البنك 
اإلسالمي للتنمية، أن سد الفجوة الرقمية الحالية أمر بالغ األهمية 

لتحقيق التنمية العادلة.

وفي سياق التأكيد على أهمية الثورة الصناعية الرابعة والتحول السريع 
لالقتصاد الرقمي، سّلط معاليه الضوء على الموقف االستراتيجي للبنك 

اإلسالمي للتنمية في دعم التحول الرقمي.

ونّوه معالي الدكتور الجاسر إلى أّن التقنيات الرقمية أثبتت أهميتها 
لتحقيق استدامة االقتصاد خالل الجائحة، مضيفًا أّن حكومات العالم اآلن 

أمامها فرصة فريدة لتعميم استخدام هذه التقنيات لتقديم خدمات عامة 
فّعالة وكفؤة.

وأوضح معاليه أن هناك فجوة مقلقة في توافر اإلنترنت في المناطق 
الريفية والدول األقل تطورًا. ولمعالجة هذه المشكلة وغيرها من 

المشاكل المشابهة، يحرص البنك اإلسالمي للتنمية على المشاركة في 
مبادرات االقتصاد الرقمي ومشاريع تطوير البنية التحتية لإلنترنت وتقديم 

الدعم المستمر لمواءمة اللوائح التنظيمية عبر الحدود.

وخلص معاليه إلى أن معالجة هذه الفجوة الرقمية ستحقق فوائد 
كثيرة، بما في ذلك توفير المزيد من فرص العمل للشباب والسيدات 

وتقليص فجوة المعرفة والدخل لتعزيز مسيرة التنمية وتوفير المزيد من 
فرص التعليم من خالل التعلم اإللكتروني وزيادة توفر الرعاية الطبية عبر 

خدمات الرعاية الصحية عن ُبعد.

"نسعى	جاهدين	
لالستفادة	من	األدوات	

التقنية	في	بناء	مستقبل	
يعزز	االتصال	والقدرة	
التنافسية	واالبتكار"
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جدول	األعمال	الرئيسي

 دور	الحكومات
في	عالمنا	المتغير

البروفيسور كالوس شواب
مؤسس ورئيس المنتدى االقتصادي العالمي "دافوس"

"التحديات	الكبرى	التي	تواجه	
البشرية	مثل	التغير	المناخي	
مترابطة	عالميًا	وتتطلب	
التعاون	للتصدي	لها"	

أكد البروفيسور كالوس شواب، مؤسس ورئيس المنتدى االقتصادي 
العالمي "دافوس"، أّن على حكومات العالم التعاون لمواجهة التحديات 

العالمية وتحمل مسؤوليتها تجاه األجيال القادمة.

فللحكومات دور حاسم في مواجهة التحديات الرئيسية الناتجة عن جائحة 
كوفيد-19 والصراع بين قوتين رئيسيتين لكل منهما تأثير كبير على أنظمة 

الطاقة العالمية وأنظمة الغذاء وسالسل التوريد. ودعا البروفيسور 
شواب الحكومات حول العالم إلى التركيز على وضع استراتيجيات 

استباقية وتعاونية لبناء المستقبل المشترك.

كما ذّكر الحضور بأننا نعيش في عصر الثورة الصناعية الرابعة وأن التغيير 
العالمي يتسارع بمعدل غير مسبوق، مسلطًا الضوء على إمكانات 

التكنولوجيا الجديدة والحاجة إلى تطوير األطر األخالقية والسياسية 
الضرورية لضمان استخدامها بطريقة مفيدة للمجتمع.

واختتم البروفيسور شواب حديثه بحّث الحكومات على العمل معًا، فأكثر 
القضايا التي يواجها العالم إلحاحًا اليوم ذات طبيعة عالمية وتتطلب 

التعاون للتصدي لها كي نصل إلى عالم أكثر مرونة وشمولية واستدامة 
للجميع في المستقبل.
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جدول	األعمال	الرئيسي

الشراكات	من	أجل	
مستقبل	ناجح

معالي محمد عبدالله القرقاوي
 وزير شؤون مجلس الوزراء في دولة اإلمارات العربية المتحدة

ورئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات

"االستعداد	للمستقبل	
يجعلك	جزءًا	من	صناعته"

أوضح معالي محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء في دولة 
اإلمارات العربية المتحدة ورئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات، أّن 
هدف القمة هو تقريب المسافات بين الحكومات ومساعدتها على تحديد 

أولوياتها ورصد التحديات.

وقد لفتت القمة عبر دوراتها السابقة أنظار الحكومات للعديد من الفرص 
والتحديات المستقبلية، حيث قّدم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية 

في قمة 2018 تصّورًا حول وباء سيجتاح العالم، كما ناقش المشاركون 
تقنيات البلوكتشين والعمالت االفتراضية وتوقعات نموها الضخمة، 

وهذا ما نشهده اليوم مع وجود أصول مشفرة تبلغ قيمتها 2 تريليون 
دوالر، وغيرها من المواضيع األخرى مثل األمن السيبراني واألمن الغذائي 

والتغيرات المناخية.

وقال معالي القرقاوي أن سرعة التغيير القادمة أكبر بكثير مما نتوقع، 
مشددًا على عدم وجود مسّلمات عند التعامل مع المستقبل ومؤكدًا على 

أهمية الشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص، قائاًل إنها لم تعد خيارًا 
بل ضرورة.
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جدول	األعمال	الرئيسي

االستثمار	في	األطفال..	
نحو	مستقبل	أكثر	استدامة

سعادة كاثرين راسل
مدير عام منظمة األمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"

"من	حق	كل	طفل	تحقيق	
كافة	تطلعاته،	ولكل	مجتمع	
مصلحة	كبرى	في	مساعدته"

دعت سعادة كاثرين راسل، مدير عام منظمة األمم المتحدة للطفولة 
"اليونيسف"، العالم إلى إعطاء األولوية لألطفال من أجل تحقيق 

التنمية المستدامة.

على الرغم من أن األطفال "أثمن ما في الوجود"، فإن حقوقهم ورفاهيتهم 
تتعرض لتهديدات متزايدة، حيث أدت الصراعات والكوارث البيئية والتغيرات 

المناخية حول العالم إلى تعريض أكثر من نصف أطفال العالم للخطر.

وأوجدت جائحة كوفيد-19 تحديات إضافية أدت إلى تفاقم أزمة التعليم التي 
يشهدها العالم حاليًا ودفعت 100 مليون طفل إضافي إلى الوقوع تحت خط 
الفقر. كما أشارت سعادتها إلى أن إغالق المدارس بسبب الجائحة يمكن أن 
يسبب لهذا الجيل من األطفال خسارة 17 تريليون دوالر أمريكي من دخلهم 

مدى الحياة.

وحثت سعادة كاثرين راسل الحكومات على االستثمار العاجل في التعليم بناًء 
على أربع أولويات، وهي العمل على إعادة كل طفل إلى المدرسة، وتقييم 

كل طفل لقياس تحصيله التعليمي، وتسريع تعلم كل طفل من خالل تقديم 
الدعم الالزم، وضمان الحماية لكل طفل.

وأكدت سعادتها للحكومات أنه إذا أصبح األطفال محور أجندة العمل يمكن 
التغلب على هذه التحديات والوصول إلى بيئة شاملة ومواتية للجميع.



القمة العالمية للحكومات 422022

جدول	األعمال	الرئيسي

وضع	الناس	في	صلب	
االبتكار	الحكومي

معالي جون هيه-تشول
وزير الداخلية والسالمة، كوريا الجنوبية

"المواطنون	محور	
االبتكار	الحكومي"

أكد معالي جون هيه-تشول، وزير الداخلية والسالمة في كوريا الجنوبية، 
أن اعتماد التكنولوجيا أمر مهم للحوكمة المستقبلية وحث الحكومات 

على تقبل "الواقع الجديد".

وتناول معاليه نجاح الجهود الرقمية في كوريا الجنوبية خالل جائحة 
كوفيد-19 في توزيع أموال اإلغاثة على 40 مليون شخص خالل أسبوعين 

فقط، داعيًا إلى منصات تشجع جميع شرائح المجتمع على المشاركة. 
وقال معالي جون هيه-تشول إّن االبتكار أساسي لتوفير الحلول، 

فاالبتكار يجب أن يستند إلى قيم ديمقراطية لحكومات تعتمد على 
االنفتاح والشفافية، مشيرًا إلى برنامج "شارع غوانغهوامون األول" 
في كوريا الجنوبية الذي مّكن المواطنين من المساهمة في صنع 

السياسات الحكومية.

وفي سياق تركيز معاليه على تطوير التكنولوجيا المستقبلية، أشار إلى 
إننا قد نكون مقبلين على أوقات صعبة، ولكن التصدي لهذه التحديات 

بالتعاون والتضامن الدولي سيساعد في تعزيز االبتكار.
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 التعاون	في	سبيل	إيجاد	عالم	
أكثر	عداًل	في	مرحلة	ما	بعد	الوباء

معالي سوبتتانابونج بنميشاو
نائب رئيس الوزراء ووزير الطاقة، مملكة تايالند

"بات	واضحًا	اآلن	أن	التعاون	
والشراكة	بين	حكومات	العالم	

ضرورة	لمواجهة	تفشي	الجائحة	
العالمية	والتحديات	األخرى"

دعا معالي سوبتتانابونج بنميشاو، نائب رئيس الوزراء ووزير الطاقة في 
تايالند، إلى تعزيز التعاون والشراكة بين حكومات العالم لتعزيز التعافي 

بعد الجائحة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتصدي للتحديات 
العالمية الملحة األخرى.

وقّدم معاليه نموذج تايالند االقتصادي الحيوي الدائري األخضر وفلسفة 
اقتصاد االكتفاء الخاص بأهداف التنمية المستدامة كنهج تتبعه 

الدول لضمان التعافي المستدام من الجائحة العالمية وبناء القدرة 
على المقاومة والمرونة في مواجهة التحديات المستقبلية. ويقوم 

هذا النموذج على التنوع الحيوي واإلثراء الثقافي للدول، كما يوظف 
التكنولوجيا واالبتكار مع التركيز على أربعة قطاعات رئيسية وهي الزراعة، 

والصحة، والطاقة والكيمياء الحيوية، والسياحة.

وأعلن معاليه عن إعادة فتح حدود تايالند أمام الزوار الدوليين تأكيدًا 
على أهداف دولته في أن تصبح مركزًا للرعاية الصحية ووجهة للكفاءات 
والسياحة. ورحب باالستثمارات األجنبية في قطاعات االقتصاد الحيوي 

الدائري األخضر تحديدًا في الممر االقتصادي الشرقي وهو منطقة 
اقتصادية خاصة تضم ثالث مقاطعات في شرق تايالند.

واختتم معالي بنميشاو حديثه بدعوة جميع الدول إلى العمل معًا لبناء 
عالم أكثر عداًل واستدامة من الناحية البيئية في أعقاب الجائحة.
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 نحو	االندماج	األكبر:
التكنولوجيا	والحكومات

أرفيند كريشنا
رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لشركة "آي بي إم"

معالي عمر سلطان العلماء
 وزير دولة للذكاء االصطناعي واالقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن ُبعد

في دولة اإلمارات العربية المتحدة والمدير العام لمؤسسة القمة العالمية 
للحكومات،  مدير   الحوار

توقع أرفيند كريشنا، رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لشركة "آي 
بي إم"، في حديث له مع معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء 

االصطناعي واالقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن ُبعد، أن يكون للذكاء 
االصطناعي تأثير إيجابي على االقتصاد العالمي، مبينًا أن بإمكانه أن يزيد 

الناتج المحلي اإلجمالي لدولة اإلمارات بنسبة تصل إلى %30.

وأضاف كريشنا أن باستطاعة الذكاء االصطناعي اآلن أن ينفذ مهامًا 
إدارية، فهناك نظام يسّرع عملية حجز المواعيد لتلقي لقاح كوفيد-19 

وهناك تطبيقات يمكنها التحكم بدرجات الحرارة أو تحديد أماكن العمل 
الخطرة ولكنه ال يتوقع أن يؤدي الذكاء االصطناعي وظائف حيوية مثل 

التشخيص الطبي أو قيادة السيارات أو األعمال التي قد تؤثر في حياة 
الناس خالل السنوات العشر القادمة على األقل، ألن الذكاء االصطناعي 
أساسه البيانات والبيانات يمكن أن تحتوي على أخطاء ومواقف متحيزة 

قد ينشرها الذكاء االصطناعي بسرعة عالية ولذلك يتطلب األمر مزيدًا من 
الوقت لرفع كفاءة الذكاء االصطناعي في هذه المجاالت.

وقال كريشنا إن األمن جانب آخر يدعو للقلق ألن الحوسبة الكمية 
"لم تعد خيااًل علميًا بل أصبحت علمًا"، وحث المؤسسات على اتخاذ 

االحتياطات الالزمة ألنه "من المحتمل أن يتم كسر التشفير المستخدم 
وهذا أمر يدعو للقلق".

"أرى	أّن	الذكاء	االصطناعي	يوفر	
أكثر	من	10	تريليون	دوالر	أمريكي	

في	االقتصاد	العالمي"
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تمويل	المناخ..	االستثمار	
في	مستقبل	كوكبنا

أكد معالي مختار ديوب، مدير عام مؤسسة التمويل الدولية، أن تحدي 
فصل النمو االقتصادي عن انبعاثات الكربون في عالم عادل وشامل يمثل 

واحدًا من االحتياجات األكثر إلحاحًا.

وقال معاليه إّن معالجة أزمة تغّير المناخ تتطلب حلواًل متكاملة تقوم 
على العدالة االقتصادية وتسد الفجوة الرقمية وتشجع االنتقال إلى 

الطاقة النظيفة، مشيرًا إلى أهمية وضع استراتيجيات للدول النامية التي 
ُيعّد بعضها من أكبر الدول المسببة لالنبعاثات؛ فالتنمية سالح ذو حدين، 
من جهة يحقق النمو االجتماعي واالقتصادي، ولكنه يؤدي من جهة أخرى 

إلى قدر كبير من التلوث.

وتحدث معاليه عن حل التمويل المختلط باعتباره أحد الحلول المهمة، 
وُيقصد به استخدام أموال التنمية لتوفير تمويل إضافي وتحقيق أهداف 

التنمية المستدامة في البلدان النامية. يسمح هذا النوع من التمويل 
بالتخفيف من أثر المخاطر للمستثمرين، ويعزز الشراكات بين القطاعين 

العام والخاص، ويوجه تخصيص األموال نحو المشاريع واألسواق 
األكثر احتياجًا.

واختتم معاليه حديثه بالقول إّن ما يلزم اآلن هو مسار عمل ال يتأثر 
بالتغير المناخي ويركز على خفض االنبعاثات في جميع أنحاء العالم، داعيًا 

الحكومات إلى التعاون لالستثمار بشكل أفضل في المناخ وتطبيق معايير 
موحدة في الممارسات البيئية واالجتماعية وممارسات الحوكمة.

معالي مختار ديوب
مدير عام مؤسسة التمويل الدولية

"التغير	المناخي	مشكلة	
جماعية	تتطلب	حلواًل	جماعية"
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قصة	مستقبل	الوطن	العربي..	
يرويها	شبابه

سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة
ممثل جاللة ملك البحرين لألعمال اإلنسانية وشؤون الشباب

"ال	يمكننا	بناء	دولة	أو	
المحافظة	عليها	دون	مشاركة	
الشباب...	فالشباب	هم	نصف	

الحاضر	وكّل	المستقبل"

ناقش سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جاللة ملك البحرين 
لألعمال اإلنسانية وشؤون الشباب، في كلمته التي ألقاها خالل القمة 

العالمية للحكومات التحديات التي تواجه جيل الشباب ودور القيادات 
في تأمين حياتهم وتمهيد الطريق أمامهم لكونهم "نصف الحاضر 

وكّل المستقبل".

وأوضح سموه أّن اإليمان واألمل ركيزتان أساسيتان في بناء الوطن، 
مشددًا على ضرورة جعل إيمانهم وأملهم بدولتهم أولوية وطنية 

لتحصين الوطن واألمة ألن "اإليمان هو الحاضر واألمل هو المستقبل".

وأشاد سموه بالدور الريادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة ومملكة 
البحرين في التركيز على الشباب، مشيرًا إلى العديد من النماذج التي 

تركز على دور القيم في القيادة واالتحاد والتكاتف. وأكد سموه على 
مسؤولية الدولة في توفير األمن والحماية والعدل والمساواة لألفراد 

والمجتمعات وتوفير بيئة عادلة وتنافسية للجميع.

وحرص سمو الشيخ ناصر على فهم الشباب واالستماع آلرائهم، مؤكدًا 
على ثقته في قدرتهم على التغلب على التحديات والمخاطر الحالية 

والمقبلة مشددًا على ضرورة استثمار طاقاتهم وطموحاتهم وقيادتهم 
نحو مستقبل أفضل.
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عجمان	نموذج	إماراتي	
عالمي	المستوى

سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي
ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي

استعرض سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس 
المجلس التنفيذي، في كلمته التي ألقاها خالل القمة العالمية للحكومات 

التحديات التي تتعرض لها الحكومات حول العالم مثل أزمة تغير المناخ وظهور 
األوبئة وتنامي عدم المساواة وتراجع العدالة االجتماعية وانتهاك الخصوصية 

وتضاعف عدد السكان واألنماط االقتصادية الجديدة التي نتج عنها تغير كبير 
د سموه على حرص حكومة دولة اإلمارات على  في أساليب إدارة المدن. وأكَّ

أن تصبح من أفضل الدول للعيش واالستقرار واالستثمار، دون التخلي عن 
موروثها الثقافي واالجتماعي وقيمها اإلنسانية.

في عام 2014، أطلق سموه من منبر القمة العالمية للحكومات رؤية عجمان 
2021، ومنذ ذلك الحين تواصل اإلمارة مسيرة التقدم واستطاعت أن تحقق 

نقلة نوعية في جودة الحياة وتطّورًا ملحوظًا في منظومة الخدمات مع 
تبنيها لتطّور حضاري مستدام وسياسات وبرامج تجعل منها نموذجًا إماراتيًا 

بمواصفات عالمية.

وأطلق سموه في ختام كلمته رؤية عجمان 2030، التي تهدف إلى االرتقاء 
باإلمارة إلى مصاِف المدن الرائدة في تقديم الحلول المعيشية واالستثمارية 

مع ربطها بحلول مستدامة ومتنوعة توّفر للمقيمين بها وزوارها بيئة آمنة.

"ازدهار	البشرية..	
الزدهار	العالم"
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تدشين	استراتيجية	أم	القيوين

 صاحب السمو الشيخ سعود
بن راشد المعال

عضو المجلس األعلى لالتحاد في دولة 
اإلمارات العربية المتحدة، حاكم أم القيوين

 سمو الشيخ ماجد بن سعود
بن راشد المعال

رئيس دائرة السياحة واآلثار في أم القيوين

أعلن صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعال، عضو المجلس األعلى 
لالتحاد في دولة اإلمارات العربية المتحدة وحاكم إمارة أم القيوين، 

من منصة القمة العالمية للحكومات عن إطالق استراتيجية أم القيوين 
لالقتصاد األزرق المستدام 2031 في إطار رؤية تركز على جعل أم القيوين 

نموذجًا عالميًا في االقتصاد األزرق المستدام بحلول عام 2031.

وأوضح سمو الشيخ ماجد بن سعود المعال، رئيس دائرة السياحة واآلثار 
في أم القيوين، أن هذه االستراتيجية ترتكز على ثالث مبادئ هي االقتصاد 

المستدام وحماية البيئة والحفاظ على تراث وثقافة أم القيوين، كما 
أن لها ثمانية قطاعات وثالثة أهداف رئيسية وثمانية مشاريع تحويلية. 

وأوضح األهداف الثالثة للرؤية وهي مضاعفة الناتج المحلي لإلمارة ثالثة 
أضعاف وزيادة مساهمة االقتصاد األزرق في الناتج المحلي اإلجمالي 

بنسبة 40% والوصول إلى محصل إيجابي للكربون بحلول 2031.

وأعلن سمو الشيخ ماجد عن تخصيص 20% من مساحة أم القيوين 
للمحميات الطبيعية وإطالق مركز الحفاظ على أشجار القرم وعقد خمس 
شراكات مع القطاع الخاص وإطالق مركز أم القيوين لدعم ريادة األعمال 
في قطاع االقتصاد األزرق المستدام. وستعزز االستراتيجية الجديدة النمو 
االقتصادي لإلمارة حيث سجلت ارتفاعًا في الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة 

34% خالل 10 أعوام وزيادة في صادرات اإلمارة بنسبة تتجاوز %300 
مقارنة بعام 2017.
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 بناء	مدن	المستقبل:
دبي	حاضنة	عالمية	لإلبداع

سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم
رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، دولة اإلمارات العربية المتحدة

نت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة  عندما ُعيِّ
لهيئة الثقافة والفنون في دبي بدولة اإلمارات العربية المتحدة عام 

2019، كلفها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس 
الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بمسؤولية تحويل دبي إلى وجهة 

ثقافية عالمية. وقالت سموها إّن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 
"أراد أن يرى التغيرات الجديدة خالل شهر، ولذلك باشرت بالعمل فورًا".

وبعد ستة أشهر من موافقة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد على 
خطة سمو الشيخة لطيفة لتبدأ دولة اإلمارات رحلتها لتصبح عاصمة 

اإلبداع في العالم، تفشت جائحة كوفيد-19، إال أن هيئة الثقافة والفنون 
في دبي اعتبرت هذه األزمة فرصة لالبتكار، فنظمت ورش عمل رقمية 

لتحديد أبرز احتياجات القطاع، ولم تسمح للجائحة بتعطيل مسيرة التقدم. 
في الوقت الحالي يوجد في دبي نحو 14,700 شركة تعمل في مجال 

الثقافة واإلبداع، كما أصدرت اإلمارة أكثر من خمسة آالف تأشيرة 
ثقافية. ويمكن للمبدعين الحصول على رخصة عبر اإلنترنت خالل سبع 

دقائق فقط.

وقالت سمو الشيخة لطيفة مشيدة بأهمية هذا القطاع: "السعي في 
تحويل دبي إلى مدينة إبداعية عالمية ليس مجرد حلم، فكثيرًا ما نسمع 
أن الثقافة شكل من أشكال القوة الناعمة ولكنني ال أوافق على هذه 

المقولة، فالثقافة هي القوة".

"الثقافة	واإلبداع	هما	ما	
يميزنا	كبشر،	ونحن	نحتاجهما	

لمواجهة	الصعاب"
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 هل	العالم	مستعد
لمرحلة	ما	بعد	النفط؟

معالي مسرور بارزاني
رئيس حكومة إقليم كردستان العراق

صاحب السمو الملكي األمير عبدالعزيز 
بن سلمان آل سعود

وزير الطاقة، المملكة العربية السعودية

معالي سهيل بن محمد المزروعي
وزير الطاقة والبنية التحتية، دولة اإلمارات 

العربية المتحدة

هادلي غامبل
 مراسل ومذيع في قناة "سي إن بي سي"،

مدير الحوار

دعا كبار المسؤولين العالميين المشاركون في الجلسة الحوارية إلى زيادة 
االستثمار في مشاريع الوقود األحفوري والطاقة المتجددة لتلبية الطلب 

المتزايد على الطاقة بأسعار مناسبة.

وأوضح صاحب السمو الملكي األمير عبدالعزيز بن سلمان آل سعود، وزير 
الطاقة في المملكة العربية السعودية، أوجه الترابط بين أمن الطاقة 

واالزدهار االقتصادي وأهداف معالجة التغير المناخي، مؤكدًا أن منظمة 
"أوبك بلس" تضطلع بدور بّناء في ضمان استدامة سوق الطاقة في 

زمن االضطرابات من خالل وضع الصالح العام في صدارة األولويات.

ووافق معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية في 
دولة اإلمارات العربية المتحدة، على ضرورة الفصل بين السياسة وأهمية 

توفير الطاقة بتكلفة مناسبة، مشددًا على ضرورة تشجيع االستثمار 
المستدام لتأمين الطاقة وزيادة القدرة االستيعابية وتحقيق االستقرار 

في األسواق.

ومن جانبه، سّلط معالي مسرور بارزاني، رئيس حكومة إقليم كردستان 
العراق، الضوء على إمكانات منطقته وقدرتها على سد جزء من فجوة 
الطلب على الطاقة في العالم من خالل اكتشاف وتطوير حقول نفط 

وغاز جديدة.

وخلص المتحدثون إلى ضرورة الوثوق بتجربة منطقة الشرق األوسط 
وخبرتها في هذا المجال بصفتها مزّود طاقة مستدام للعالم.
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جدول	األعمال	الرئيسي

 مدن	"الميتا":
مدن	محورها	اإلنسان

سعادة المهندس داوود الهاجري
مدير عام بلدية دبي

"خطط	تطوير	المدن	
ستستمر...	وسيبقى	دائمًا	

اإلنسان	هو	محورها"

استكمل سعادة المهندس داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، قصة تاريخ 
المدن التي بدأها في القمة السابقة متحدثًا عن زوايا مختلفة وأحداث جديدة 
لمدن المستقبل، كما شرح تحول جائحة كوفيد-19 من تحٍد إلى فرصة إلعادة 

النظر في األولويات وطريقة إنجاز المهام.

وأشار سعادته إلى النقلة النوعية التي تحققت في قطاعات التعليم 
والرعاية الصحية وغيرهما، حيث أصبحت هذه الخدمات تقّدم عبر اإلنترنت، 

وتحولت التكنولوجيا إلى ركيزة أساسية يعتمد عليها القادة لبناء وتخّيل 
مدن المستقبل.

كما عّرف سعادة الهاجري عالم الميتافيرس وشارك مع الحضور العديد من 
المفاهيم المرتبطة به وكيف يمكنه نقل اإلنسان إلى أبعاد وتجارب جديدة 
كليًا ومدى تأثيره على تصميم وتخطيط المدن الجديدة بما يوفره من فرص 

اختبار سيناريوهات لمشاريع مختلفة ومعرفة تأثيراتها من جميع النواحي قبل 
تنفيذها على أرض الواقع.

وختم سعادة الهاجري كلمته بضرورة مواكبة التغيرات وبناء واقع أفضل 
لإلنسان، مستشهدًا بالخطوات العملية الجريئة لصاحب السمو الشيخ محمد 

بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه 
الله"، بسّن أول قانون لتنظيم األصول االفتراضية.
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جدول	األعمال	الرئيسي

إعادة	رسم	خطوط	التجارة

سعادة سلطان أحمد بن سلّيم
رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لشركة موانئ دبي العالمية

"من	خالل	العمل	معًا،	
يمكننا	أن	ندفع	عجلة	
التغيير	اإليجابي	عالميًا"

قال سعادة سلطان أحمد بن سلّيم، رئيس مجلس اإلدارة والرئيس 
التنفيذي لشركة موانئ دبي العالمية التي تدير أكثر من 93 محطة 

لوجيستية حول العالم، إّن التجارة العالمية مهمة لضمان تعاٍف اقتصادي 
منصف ومستدام، مشيرًا إلى أن التعاون في التجارة العالمية يساعد 

على تنويع االقتصادات وتوفير فرص العمل وتعزيز التبادل الثقافي بين 
المجتمعات، ومؤكدًا على الدور الحاسم للحكومات وقطاع األعمال في 

تسريع وتيرة التعافي االقتصادي عالميًا.

وشّدد سعادة سلطان بن سلّيم على ضرورة تعزيز التعاون بين الدول 
لضمان توزيع المكاسب االقتصادية بشكل عادل في جميع أنحاء العالم.

وأشار إلى أن الجائحة عّلمت القادة درسًا مهمًا من خالل الكشف 
عن هشاشة سلسلة التوريد العالمية، التي تحتاج إلى دعم مرونتها 

واستدامتها، مضيفًا أن الجائحة أجبرت الحكومات خالل العامين الماضيين 
على السير على طريق التحول الرقمي واستخدام التقنيات والعمل معًا 

لمواجهة التحديات العالمية. واعتبر أن القمة العالمية للحكومات وغيرها 
من المنصات المماثلة مساحة تمكينية تساعد قادة العالم علـى مناقشة 

األدوات والسياسات والنماذج الستشراف المستقبل.
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جدول	األعمال	الرئيسي

نرسم	مالمح	مستقبل	أخضر

معالي سعيد محمد الطاير
العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي

"أصبحت	دولة	اإلمارات	العربية	
المتحدة	نموذجًا	يحتذى	به	
في	التحول	إلى	الطاقة	
النظيفة	والمتجددة"

تحدث معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة 
كهرباء ومياه دبي )ديوا(، في كلمته أمام القمة العالمية للحكومات عن 

قصة نجاح دبي في دعم التحول الذي تشهده دولة اإلمارات العربية المتحدة 
نحو الطاقة المتجددة والنظيفة في إطار توجيهات القيادة الرشيدة لتعزيز 

االقتصاد األخضر في دولة اإلمارات.

وأشار معاليه إلى أن استراتيجية دبي لضمان أمن واستدامة الطاقة ترتكز على 
ثالث محاور أساسية هي زيادة إنتاج الطاقة النظيفة، وفصل عملية تحلية 

المياه عن إنتاج الكهرباء، وإعادة صياغة دور المؤسسات الخدمية ورقمنتها.

أوضح معاليه أن مسيرة التحول نحو االعتماد على الطاقة المتجددة والنظيفة 
تصاحبها العديد من التحديات، من أبرزها تخزين مصادر الطاقة عبر تطوير تقنيات 

تخزين طويلة األمد. وأشار إلى أن هيئة كهرباء ومياه دبي تعمل على تطوير 
تلك التقنيات عبر مشاريع رائدة منها مجّمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة 

الشمسية، ومشروع الهيدروجين األخضر بالتعاون مع إكسبو 2020 وسيمنز، 
وغيرها من المشاريع الرائدة التي تشمل استخدام األقمار الصناعية النانوية 

في عملياتها.

وأشار معاليه في ختام حديثه إلى عدد من المشاريع واالستراتيجيات التي يتم 
دراستها وتنفيذها في مجال االبتكار والبحوث والتطوير لتعزيز كفاءة محطات 

الطاقة الشمسية ودعم جهود دبي الهادفة لجعل دولة اإلمارات أفضل دولة 
في العالم بحلول مئوية التأسيس في عام 2071.
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جدول	األعمال	الرئيسي

منعطف	تاريخي	لنظام	عالمي	جديد..	
هل	نحن	جاهزون؟

معالي الدكتور أنور محمد قرقاش
المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو الشيخ 

خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة اإلمارات 
العربية المتحدة

فريدريك كيمب
الرئيس التنفيذي للمجلس األطلسي

الدكتور جورج فريدمان
 مؤسس ورئيس مجلس إدارة

"جيوبوليتكل فيوتشرز"

الدكتورة بيبا مالمغرين
خبيرة اقتصادية ومستشارة سابقة لرئيس الواليات 

المتحدة الثالث واألربعين ومستشارة سابقة لمجلس 
الوزراء في المملكة المتحدة

بيكي أندرسون
 مذيعة في شبكة "سي إن إن" ومديرة تحرير

"سي إن إن" أبوظبي، مدير الحوار

ضّمت الجلسة معالي الدكتور أنور محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي 
لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة اإلمارات 

العربية المتحدة، وفريدريك كيمب، الرئيس التنفيذي للمجلس األطلسي، 
والدكتور جورج فريدمان، مؤسس ورئيس مجلس إدارة "جيوبوليتكل 

فيوتشرز" )Geoplitical Futures(، والدكتورة بيبا مالمغرين، الخبيرة 
االقتصادية والمستشارة السابقة لرئيس الواليات المتحدة الثالث 

واألربعين والمستشارة السابقة لمجلس الوزراء في المملكة المتحدة، 
لمناقشة التغيرات التي يشهدها النظام العالمي الجديد نتيجة التطور 

التكنولوجي المتسارع والتحوالت في موازين القوى االجتماعية 
والسياسية. ودعت الجلسة المشاركين إلى االستعداد لالنتقال إلى عالم 

جديد متعدد األطراف.

افتتح الدكتور فريدمان النقاش مشيرًا إلى األحداث التي وقعت مؤخرًا 
وأدت إلى إعادة صياغة النظام العالمي الجديد.

وأضاف كيمب قائاًل: "لقد تم فرض نظام جديد على العالم في السابق، 
واآلن علينا أن نستعد لظهور األنظمة اإلقليمية الجديدة واستخدام 

التقنيات الحديثة".

من جانبه دعا معالي الدكتور أنور قرقاش الدول العربية إلى العمل على 
تنفيذ مشروع تكامل اقتصادي وتعزيز التحالفات اإلقليمية لكي تكون 

المنطقة العربية قادرة على المنافسة في هذا النظام العالمي الجديد.

ورأت الدكتورة بيبا مالمغرين أن العمالت الرقمية وأنظمة البلوكتشين 
ستحل محل أنظمة النقد التقليدية مما سيثير العديد من المشاكل، 

داعية إلى إعالن عالمي رقمي لحقوق اإلنسان يوازن بين حقوق 
الدولة والمواطن.
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جدول	األعمال	الرئيسي

ما	هي	الوجهة	المقبلة	
في	عالم	الطيران؟	

معالي سالفاتور شياكيتانو
رئيس منظمة الطيران المدني الدولي

السير تيم كالرك
رئيس طيران اإلمارات

سعادة لويس فيليبي دي أوليفيرا
رئيس المجلس الدولي للمطارات

معالي هادي سيريكا
وزير الطيران، جمهورية نيجيريا االتحادية

ريتشارد كويست
مذيع ومراسل في شبكة "سي إن إن"، مدير الحوار

أجمعت مجموعة من الخبراء في قطاع الطيران على أنه على الرغم من أن 
جائحة كوفيد-19 العالمية أثرت كثيرًا على هذا القطاع فإن أمامه مستقباًل 

واعدًا بسبب ارتفاع معدالت الطلب.

ووصف السير تيم كالرك، رئيس طيران اإلمارات، جائحة كوفيد-19 بأنها 
"ألحقت أكبر ضرر بأعمال شركات الطيران واالقتصاد العالمي منذ الحرب 

العالمية الثانية"، ولكنه أكد أن طيران اإلمارات يشهد انتعاشًا كبيرًا، محذرًا 
في الوقت نفسه من أن المشاكل في أوكرانيا قد تكون أكثر خطورة 

على القطاع.

ونّوه معالي سالفاتور شياكيتانو، رئيس منظمة الطيران المدني الدولي 
)إيكاو(، إلى تعاون منظمته مع قطاع الطيران لوضع إرشادات للتصدي 

للجائحة، مشيرًا إلى أنه مقبل على حقبة جديدة نتيجة لتغير القيادات. وأشار 
سعادة لويس فيليبي دي أوليفيرا، رئيس المجلس الدولي للمطارات، إلى أّن 
قرارات الحكومات بتجاهل اإلرشادات التي وضعتها "إيكاو" وتصرفها بشكل 

منفرد أدى لتفاقم أزمة القطاع وأعاقت تنسيق استجابة عالمية موحدة.

من جانبه قال معالي هادي سيريكا، وزير الطيران في جمهورية نيجيريا 
االتحادية، إن قطاع الطيران كان األسرع نموًا في بالده قبل الجائحة وتحدث 

عن خطط إنشاء شركة طيران وطنية ومرافق وخدمات الشحن.
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جدول	األعمال	الرئيسي

مستقبل	التحالفات	في	عالم	متفكك

معالي الدكتور نايف فالح الحجرف
األمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

معالي أحمد أبو الغيط
أمين عام جامعة الدول العربية

عماد الدين أديب
إعالمي ومحلل سياسي،  مدير   الحوار

في جلسة حوارية أدارها اإلعالمي عماد الدين أديب، استعرض معالي 
أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، أبرز األحداث الدولية 

وتداعياتها على موازين القوى العالمية، وحّذر من تعرض العالم العربي 
لضغوط شديدة في حال استمرار النزاعات، داعيًا إلى اتخاذ موقف 

يساعد على تحقيق االستقرار وجعل الشرق األوسط منطقة خالية من 
األسلحة النووية.

من جانبه، صرح معالي الدكتور نايف فالح الحجرف، األمين العام لمجلس 
التعاون لدول الخليج العربية، بأن ما يحدث في العالم سيؤدي إلى 

مشهد عالمي جديد، لن تكون منطقة مجلس التعاون الخليجي بمنأى عن 
آثاره، مؤكدًا على أهمية دور دول المجلس في تعزيز األمن واالستقرار 

في المنطقة.
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جدول	األعمال	الرئيسي

الطاقة	السلمية	ومستقبل	
االزدهار	العالمي

سعادة ويليام ماغوود
مدير عام وكالة الطاقة النووية التابعة لمنظمة 

التعاون االقتصادي والتنمية

سعادة المهندس محمد 
إبراهيم الحمادي

الرئيس التنفيذي لمؤسسة اإلمارات للطاقة النووية

معالي مريم بنت محمد سعيد المهيري
وزيرة التغير المناخي والبيئة في دولة اإلمارات 

العربية المتحدة

جون ديفتريوس
مستشار أول وعضو المجلس االستشاري الدولي في 

شركة "أبكو" العالمية، مدير الحوار

أجمع خبراء الطاقة المشاركين في الجلسة على أّن تحقيق الهدف 
العالمي المتمثل في خفض صافي االنبعاثات الكربونية إلى صفر بحلول 

عام 2050 يحتاج إلى تنويع مصادر الطاقة واالعتماد على الطاقة النووية.

وأشار سعادة ويليام ماغوود، مدير عام وكالة الطاقة النووية التابعة 
لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية، إّن الحل لسد العجز العالمي في 
الطاقة ليس بتقليل استخدام الطاقة بل بزيادة إنتاج الطاقة النظيفة، 

مشيرًا إلى المفاعالت النووية الدقيقة التي يجري اختبارها حاليًا لمساعدة 
750 مليون شخص حول العالم ال تتوفر لهم الكهرباء.

وأكّد سعادة المهندس محمد إبراهيم الحمادي، الرئيس التنفيذي 
لمؤسسة اإلمارات للطاقة النووية، أّن الصناعة تحتاج إلى توفر الطاقة 

بطريقة موثوقة ومستدامة، وأن الطاقة النووية ستوفر 25% من 
احتياجات دولة اإلمارات العربية المتحدة من الكهرباء بحلول عام 2025.

وأوضحت معالي مريم بنت محمد سعيد المهيري، وزيرة التغير المناخي 
والبيئة في دولة اإلمارات العربية المتحدة، مدى التقدم الذي حققته 

الدولة حتى اآلن في االنتقال إلى الطاقة النظيفة، بما في ذلك بناء ثالث 
من أكبر محطات للطاقة الشمسية في العالم، وبدء التشغيل التجاري 

لوحدتين من أصل أربع وحدات في محطة براكة للطاقة النووية، منوهة 
في الوقت ذاته إلى أن إنتاج الطاقة ليس إال جزءًا من الحل، حيث ما 

زالت هناك حاجة إلى االستثمار في عمليات التوزيع والتخزين، مضيفة إّن 
"زيادة مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة وخفض االنبعاثات من الوقود 

األحفوري يستغرق وقتًا ويتطلب إنفاق مبالغ كبيرة".
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جدول	األعمال	الرئيسي

حوار	بين	أول	وزيرة	في	تاريخ	دولة	
اإلمارات	وأصغر	وزيرة	في	العالم

معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي
أول وزيرة في حكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة

معالي شما بنت سهيل المزروعي
وزيرة دولة لشؤون الشباب في دولة اإلمارات 

العربية المتحدة، نائب رئيس مركز الشباب العربي

في حوار بّناء جمع بين معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، أول وزيرة 
في حكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة، ومعالي شما بنت سهيل 

المزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب في دولة اإلمارات العربية المتحدة 
وأصغر وزيرة في العالم، أكدت معالي لبنى القاسمي على أهمية هذه 

الحوارات لنقل التجارب إلى الجيل القادم.

من جانبها تحدثت معالي شما المزروعي عن كونها ُتدون وتتعلم من 
خبرات َمن سبقها في المجال ونصحت الموظفين الحكوميين والشباب 

الطامحين بالتعلم من أصحاب الخبرة الواسعة في مجال عملهم.

في ختام الجلسة أشادت الوزيرتان بالسرعة والمرونة التي تتميز بها 
حكومة اإلمارات في االستجابة لألزمات وقوة عمل الفريق الحكومي 

وأهمية استغالل طاقة الشباب في التطوير الحكومي وأّكدتا على 
أهمية التواصل بين األجيال واإليمان بالقيادة والحكومة الرشيدة 

لدولة اإلمارات.
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جدول	األعمال	الرئيسي

 ارتفاع	منسوب	المحيطات..
مكافحة	الحكومات	للتغير	المناخي

فخامة وافيل رامكاالوان
رئيس جمهورية سيشل

فخامة غاستون براون
رئيس وزراء جمهورية أنتيغوا وباربودا

معالي أمينات شونا
وزيرة البيئة والتغير المناخي والتكنولوجيا في 

جمهورية المالديف

إليني جيوكس
 مذيعة ومراسلة في شبكة "سي إن إن"،

 مدير   الحوار

فشلت الدول الصناعية التي تتسبب في األزمة المناخية في الوفاء 
بالتزاماتها وتقديم 100 مليار دوالر أمريكي لمساعدة الدول النامية على 

التحّول نحو الطاقة الخضراء، بينما تكافح الجزر الصغيرة من أجل البقاء في 
مواجهة أزمة المناخ.

وأعرب فخامة وافيل رامكاالوان، رئيس جمهورية سيشل، عن شعوره 
"بخيبة أمل كبيرة" بسبب عدم التوصل إلى أي نتائج، حتى بعد التواصل 

لتعزيز االلتزامات العالمية. وقال فخامته إن األموال متوفرة لكن 
األولويات غير صحيحة، مطالبًا الدول الصناعية باتخاذ موقف واضح ألننا 

"نتحدث عن بقاء كوكب األرض".

ووصف فخامة غاستون براون، رئيس وزراء جمهورية أنتيغوا وباربودا، 
التغير المناخي بأنه "أبرز تهديد وجودي يواجه الكوكب"، وحث الدول 

ثة على "وضع اإلنسانية ككل قبل نمو االقتصادات". الملوِّ

وحذرت معالي أمينات شاونا، وزيرة البيئة والتغير المناخي والتكنولوجيا 
في جمهورية المالديف، من أن عدم االلتزام بتحقيق األهداف سينتج 
عنه "صعوبة بالغة في االستمرار في العيش في الدول الُجزرية" وإذا 

اضطر سكان الجزر إلى الهجرة فسيشكل الجئو المناخ أزمة كبيرة. وقالت 
معاليها إنها تشعر أن الدول الجزرية تبذل جهودًا ضخمة لمكافحة التغير 

المناخي ال تقارن بالجهود التي تبذلها الدول األكبر مساحة.
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جدول	األعمال	الرئيسي

 العالم	في	2050:
السمات	الجديدة	للقوى	الصاعدة

الدكتور جورج فريدمان
مؤسس ورئيس مجلس إدارة "جيوبوليتكل فيوتشرز"

تحدث الدكتور جورج فريدمان، مؤسس ورئيس مجلس إدارة "جيوبوليتكل 
فيوتشرز" )Geopolitical Futures(، عن القوى المستقبلية الصاعدة، 
مؤكدًا أن التميز سيكون من نصيب الدول التي تنجح في مجال الفضاء.

وأوضح أنه يجب علينا دائمًا أن نكون جاهزين ألي أحداث غير متوقعة، 
وبما أن الدول ال تستطيع إخفاء أنشطتها على األرض عن األقمار 

الصناعية فسيشهد المستقبل حروبًا فضائية.

ولهذا ستوجه الجيوسياسة تطوير التكنولوجيا الجديدة كما كان الحال 
خالل السنوات الخمسين الماضية حيث تمتلك قطاعات الدفاع الحكومية 

ميزانيات ضخمة ودافعًا قويًا لالستثمار في تطويرها.

ن القطاع الخاص من استخدام هذه  وأكد فريدمان أّن الدول التي ُتمكِّ
التقنية الناشئة بشكل فعال إلنشاء قطاعات جديدة ستبني اقتصادات 

قوية. واعتبر أن "الحرب توِجد التكنولوجيا ألنها تفرض إنفاق المال وألنها 
مسألة حياة أو موت فال بد من تحقيق نتائج". واستدرك قائاًل إنه، خالفًا 

لما كان عليه الحال قبل 50 عامًا، فإن القوى المستقبلية لن تكون 
بالضرورة دواًل كبيرة، مشيرًا إلى قدرات دولة اإلمارات العربية المتحدة 

في هذا الصدد. وأضاف "يمكن لدولة صغيرة أن تصبح قوة فضائية 
ألن هذا األمر ال يتطلب امتالكها جيشًا قوامه 100 ألف رجل بل ربما 

يتطلب وجود 200 شخص يستخدمون التكنولوجيا الموجودة لصنع شيء 
جديد منها".

"هناك	رابط	وثيق	بين	
التكنولوجيا	والجيوسياسة،	
ليس	بسبب	تأثير	التكنولوجيا	
بل	بسبب	تأثير	الجيوسياسة	

على	التكنولوجيا"	
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جدول	األعمال	الرئيسي

لماذا	سيكون	العقد	القادم	
أفضل	من	العقد	الحالي؟

غيرد ليونهارد
كاتب وخبير في استشراف المستقبل والرئيس التنفيذي لشركة 

"فيوتشوريست إيجنسي"

دعا غيرد ليونهارد، الكاتب والخبير في استشراف المستقبل والرئيس 
التنفيذي لشركة "فيوتشوريست إيجنسي" )Futurist Agency(، إلى 
التفاؤل بشأن المستقبل، متوقعًا أنه سيكون أفضل. وشدد على أننا 

"نتصرف وفقًا لرؤيتنا للمستقبل وتصرفنا هذا يحّول هذه الرؤية إلى واقع 
فإذا كان الشخص يعتقد أن المستقبل سيكون سيئًا فسيكون سيئًا فعاًل".

وحذر في كلمته من مخاطر التقدم التكنولوجي الهائل الذي ال يخضع ألي 
معايير أخالقية ويتطلب تدخل الحكومات لضمان تلبيته احتياجات الناس 
ومعالجة أزمة المناخ، حيث سيؤدي االحتباس الحراري إذا استمر بمعدله 

الحالي إلى نزوح 300 مليون الجئ مناخي خالل 30 عامًا.

واستدرك ليونهارد قائاًل إن المستقبل يوفر فرصًا هائلة لالنتقال إلى 
عالم قائم على اإلبداع، مضيفًا أن "التكنولوجيا الخضراء هي التكنولوجيا 
الرقمية الجديدة واالستدامة هي المنتج الجديد المربح"، فالتعليم يجب 

أن يتغير من التركيز على اإلنسانية واألخالق والخيال إلى الفهم والحكمة 
واإلدراك ألن القدرة على استشراف المستقبل أكثر أهمية اآلن.

"استثمر	في	اإلنسان	بقدر	ما	
تستثمر	في	التقنية،	فهذا	هو	

الطريق	نحو	المستقبل"
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 الحكومة	الخفية:
التكنولوجيا	للقضاء	على	البيروقراطية

معالي شاي لي سبيغلمان
مدير عام وزارة االبتكار والعلوم والتكنولوجيا 

في إسرائيل والرئيس التنفيذي لمؤسسة 
"ديجيتال إسرائيل"

باربرا أوبالدي
رئيس الحكومة الرقمية ووحدة البيانات في 

منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

كاميلو ألبرتو إنسيسو فانيغاس
مدير معهد مكافحة الفساد، كولومبيا

برناردو نوفال
مدير جناج المكسيك في إكسبو 2020 دبي

مينا العريبي
رئيس تحرير صحيفة »ذا ناشيونال«، مدير الحوار

في هذه الجلسة الحوارية ناقش مجموعة من الخبراء طرق الحكومات 
في تصميم وتنفيذ حلول رقمية مبتكرة محورها اإلنسان لتسهيل تقديم 

الخدمات الحكومية.

وقال كاميلو ألبرتو إنسيسو فانيغاس، مدير معهد مكافحة الفساد في 
كولومبيا، إّن استخدام الحكومات للتكنولوجيا يعزز الكفاءة ويخفض 
تكاليف المعامالت ويجمع البيانات المطلوبة لوضع سياسات أفضل 

ويزيد من إمكانية تبادل المعلومات ويساعد في حل مشاكل اإلنسان. 
أما باربرا أوبالدي، رئيس وحدة الحكومة الرقمية والبيانات في منظمة 

التعاون االقتصادي والتنمية، فقد نوهت إلى أنه إذا تم إعطاء األولوية 
للكفاءة وحدها فسيتراجع التركيز على اإلنسان، مشددة على ضرورة 

إشراك المستخدمين في عملية التصميم بحيث يتم سماع مالحظاتهم 
وتلبية احتياجاتهم.

وقالت معالي شاي لي سبيغلمان، مدير عام وزارة االبتكار والعلوم 
والتكنولوجيا في إسرائيل والرئيس التنفيذي لمؤسسة "ديجيتال إسرائيل" 
)Digital Israel(، إّن على الحكومات أن تكون يقظة مع سهولة الوصول 

إلى البيانات الشخصية ودعت لوضع لوائح وسياسات شاملة وضمان 
مرونة التكنولوجيا.

ومن جهته أكد برناردو نوفال، مدير جناح المكسيك في إكسبو 2020 دبي، 
على ضرورة تجنب التحيز عند تطوير التكنولوجيا والحفاظ على الشفافية في 

العمليات وإيجاد الثقة والمصداقية بين المواطنين والمؤسسات.
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جدول	األعمال	الرئيسي

مستقبل	الحركة	والتنّقل:	
السياسات	واالبتكار

جيف بليش
المدير القانوني في شركة "كروز"

راميا فراج
منتج ومقدم أول في "فوربس" الشرق األوسط،  مدير   الحوار

قال جيف بليش، المدير القانوني في شركة "كروز" التي تعمل على تطوير 
وسائل النقل العام ذاتية القيادة والمركبات ذاتية القيادة بالشراكة مع 

حكومة دبي وشركة "جنرال موتورز"، إّن إمارة دبي في طليعة مسيرة 
االستدامة في مجال التنقل والذكاء االصطناعي.

وعرض بليش بيانات تظهر أن الوفيات على الطرق زادت أثناء الجائحة، ما 
يسّلط الضوء على تأثير السلوك البشري على القدرة على القيادة. وأوضح 

أن استخدام المركبات ذاتية القيادة يمكن أن يزيل العائق في النقل 
البري، وهو السائق، باإلضافة إلى أن وسائل النقل العام ذاتية القيادة 

بما توفره من مزايا عدم إطالق انبعاثات كربونية وخفض تكاليف العمالة 
والوقود ستدعم هيئة الطرق والمواصالت في دبي إلنشاء نظام نقل 

موثوق، مستدام وبأسعار معتدلة.

واختتم بليش حديثه قائاًل إن المركبات ذاتية القيادة ستعمل على رسم 
خريطة لشوارع دبي بحلول عام 2023 والتعرف على أهم مالمحها 

وسلوك سكانها في القيادة، وستصبح متاحة تجاريًا بمجرد تحقيق معايير 
السالمة. وفي الختام ستسير المركبات التي يقودها اإلنسان وهذه 

المركبات المتطورة على الطرق بانسجام تام.

"الحفاظ	على	األرواح	هو	
الهدف	األول	المشترك	

بين	سمو	ولي	عهد	دبي	
وشركتي	جنرال	موتورز	وكروز،	
وتحقيق	هذا	الهدف	سيكون	
كافيًا	لتعزيز	هذه	الشراكة"	
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جدول	األعمال	الرئيسي

كيف	اخترقت	أنظمة	
شركة	"تسال"

ديفيد كولومبو
المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "كولومبو تكنولوجي"

راميا فراج
منتج ومقدم أول في "فوربس" الشرق األوسط، مدير الحوار

أكد خبير األمن السيبراني ديفيد كولومبو، المؤسس والرئيس التنفيذي 
لشركة "كولومبو تكنولوجي" )Colombo Technology(، والبالغ من 

العمر 19 عامًا، أّن ال حدود للهجمات السيبرانية، مايستدعي تكثيف جهود 
األمن السيبراني.

وقد كان ديفيد كولومبو نابغة في مجال التكنولوجيا منذ طفولته 
واشتهر باكتشافه ثغرة برمجية خطيرة في سيارات تسال مكنته من 
التحكم بوظائف معينة في 25 سيارة تسال حول العالم من غرفته 

في ألمانيا. وقد شّدد كولومبو على أهمية األمن السيبراني بالنسبة 
للمستقبل مستشهدًا بتجربته في القرصنة األخالقية وقيام شركة تسال 

بإصالح الثغرة التي اكتشفها الحقًا.

وأكد كولومبو على ضرورة االستعداد لمواجهة الهجمات السيبرانية 
المحتملة خاصة تلك التي تستهدف البنية التحتية الحيوية كوننا 

نعيش في عالم رقمي يربط حياتنا بأكملها من خالل اإلنترنت. واعتبر 
أن الشراكات بين القطاعين العام والخاص وكذلك فيما بين الجهات 

الحكومية ضرورة لالستعداد للتصدي ألي هجمات مستقبلية محتملة. 
وأوضح أن هذه الشراكات تسّهل تبادل المعرفة حول الثغرات المحتملة 
ووضع استراتيجيات مشتركة للتصدي للتهديدات العالمية المستقبلية. 

ودعا الحكومات للعمل بشكل أسرع على وضع سياسات وأنظمة لألمن 
السيبراني من أجل مواكبة التقدم التقني، مشيرًا إلى نماذج وأمثلة 

عديدة لهجمات سيبرانية أدت إلى تعطيل عمل األنظمة والمؤسسات.

"تطوير	الشراكات	مع	الجهات	
الخاصة	والحكومية	ضرورة	

للحفاظ	على	األمن	السيبراني	
ألن	الهجمات	السيبرانية	

تؤثر	على	كل	ما	هو	متصل	
باإلنترنت؛	وبما	أن	اإلنترنت	

عالمي،	فيجب	أن	تكون	جهود	
األمن	السيبراني	عالمية"
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جدول	األعمال	الرئيسي

االستراتيجية	المفتوحة

البروفيسور كريستيان ستادلير
بروفيسور اإلدارة االستراتيجية في كلية "ووريك" لألعمال

إليني جيوكس
مذيعة ومراسلة في شبكة "سي إن إن"، مدير الحوار

أكد البروفيسور كريستيان ستادلير، أستاذ اإلدارة االستراتيجية في كلية 
"ووريك" لألعمال، أن استخدام استراتيجية مفتوحة لوضع وتنفيذ مبادرات 

وحوارات استراتيجية يولد أفكارًا جديدة ومتنوعة ويعزز االلتزام بهذه األفكار.

وبحسب البروفيسور ستادلير فإن "االستراتيجية المفتوحة" هي عملية خاضعة 
لإلشراف تجمع األطراف المعنية مثل الموظفين والموردين والعمالء والخبراء 
وغيرهم، للتركيز على األفكار والتأثير والحلول. ونّوه إلى أن العديد من شركات 
القطاع الخاص اتبعت هذا النهج بنجاح ولكنه أشار إلى أنه يوفر أيضًا إمكانات 

كبيرة للحكومات لمعالجة قضايا مهمة مثل زيادة االستقطاب والعدالة 
االجتماعية والتغير المناخي.

فإشراك الناس ومنحهم فرصة المشاركة في عملية صنع القرار يتيح لهم 
مراجعة وجهات النظر المختلفة والحلول المقترحة، كما يضفي إحساسًا 

بالمساهمة في النتيجة، ما يجعل كل طرف مشارك مؤيدًا محتماًل لألفكار 
والمبادرات الجديدة.

واختتم البروفيسور ستادلير حديثه قائاًل إن التحدي يكمن في إدراك القادة 
بأهمية دورهم المتمثل في تسهيل الحلول الجديدة والمبتكرة.

"االستراتيجية	المفتوحة	تخلق	
أفكارًا	جديدة	وأكثر	تنوعًا،	

فالمشاركة	والتعبير	يسمحان	
للناس	بالتفكير	والتطور"	
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الحد	من	مخاطر	المستقبل..	
منظور	محلي	وعالمي

معالي آن ليند
وزيرة الخارجية، مملكة السويد

معالي مارسيلو إبرارد كاساوبون
وزير خارجية الواليات المتحدة المكسيكية

بوب كوالسكي
رئيس منتدى المخاطر لمنظمة التعاون 

االقتصادي والتنمية

إليني جيوكس
 مذيعة ومراسلة في شبكة "سي إن إن"،

مدير الحوار

أجمع المشاركون في جلسة حوارية حول تطور نهج التعامل مع المخاطر 
في العالم على أهمية التعاون بين دول العالم حيث أن المخاطر أصبحت 

تمثل الواقع الجديد بعد الجائحة، وذلك للتخفيف من اآلثار السلبية 
للمخاطر حول العالم.

وقال معالي مارسيلو إبرارد كاساوبون، وزير خارجية الواليات المتحدة 
المكسيكية، إّن هناك بعض المعوقات التي تمنع االستجابة العالمية 
لمواجهة المخاطر، ودعا إلى تعزيز الحوكمة العالمية وإجراء تعديالت 

لتسهيل اتخاذ القرارات التي تسهم في التخفيف من حدة المخاطر، 
مشددًا على أهمية التعاون بين االقتصادات الناشئة وتنمية القدرات 

وتقليل نقاط الضعف.

من جهتها حذرت معالي آن ليند، وزيرة الخارجية في مملكة السويد، من 
الحروب الحديثة التي باتت تشكل تهديدًا لألمن الدولي، مشددة على 
أهمية التعاون لوضع نهج متناسق للحد من هذه المخاطر. وأضافت 
أن نقطة ضعف أوروبا المتمثلة في اعتمادها على الوقود األحفوري 
انكشفت في أعقاب األزمة الحالية، ما أدى إلى تسليط الضوء على 
أهمية االلتزام باألهداف المناخية وزيادة الوعي بمحاور االرتباط بين 

أزمة المناخ واألمن العالمي.

وأكد بوب كوالسكي، رئيس منتدى المخاطر لمنظمة التعاون االقتصادي 
والتنمية، على ضرورة عمل الحكومة والمؤسسات الصناعية والمجتمع 

المدني على استباق المخاطر والتخطيط لمواجهتها بذكاء واالستثمار في 
االستعداد لمواجهة المخاطر وتنظيم استجابة موحدة، مختتمًا حديثه بأّن 

األزمات قد تكون فرصة لالستفادة والتعلم.
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 الحكومات	االستباقية:
قرارات	محورها	البيانات	واإلنسان

فخامة كرستي كالجوليد
الرئيس الخامس لجمهورية إستونيا

معالي فرانسيس مود
وزير الدولة السابق لشؤون التجارة واالستثمار في 

المملكة المتحدة، الرئيس والشريك المؤسس 
لشركة "أف أم إيه"

بروس بون
المؤسس وعضو مجلس إدارة شركة 

"أوشين بروتوكول"

إليني جيوكس
 مذيعة ومراسلة في شبكة "سي إن إن"،

 مدير   الحوار

أجمع المشاركون في الجلسة التي ركزت على تقييم دور التقنيات الرقمية 
في صنع القرارات الحكومية على أهمية إنشاء أنظمة رقمية آمنة 

والتركيز على المواطن ونشر البيانات، حيث أن هذه العناصر من السمات 
المميزة للحكومات التي تستجيب لرغبات المواطنين.

وقالت فخامة كرستي كالجوليد، الرئيس الخامس لجمهورية إستونيا، 
استنادًا إلى تجربة إستونيا الرائدة عالميًا في مجال الحوكمة اإللكترونية 
إن الهجمات التي تستهدف األمن السيبراني كانت تحدث يوميًا بالنسبة 

للحكومات اإللكترونية، ولكنها نبهت للمخاطر المحدقة بالحكومات التي 
سارعت للعمل عبر اإلنترنت أثناء الجائحة دون امتالكها أنظمة فعالة.

ودعا معالي فرانسيس مود، وزير الدولة السابق لشؤون التجارة 
واالستثمار في المملكة المتحدة، إلى أهمية مشاركة البيانات 

والمعلومات وحث الحكومات على العمل بمنهجية محورها المواطن.

 Ocean( "ومن جهته أكد بروس بون، مؤسس شركة "أوشين بروتوكول
Protocol( وهي منصة تهدف إلى إتاحة الوصول إلى البيانات، أّن البيانات 

ال تستغل بشكل كامل، مشيرًا إلى زيادة مطالبة المواطنين بحماية 
بياناتهم. وقال إّن رعاية االبتكار المجتمعي من خالل مشاركة البيانات 

الهائلة التي تحتفظ بها الحكومات والمؤسسات الكبرى مع الجميع 
سيسمح لمالكي البيانات بتحقيق فائدة اقتصادية.
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مستقبل	االستراتيجيات	
الحكومية:	تصميم	قائم	على	

المرونة	واالبتكار

إنجين أياز
الشريك المؤسس لمنصة "أتولييه"

"يمكننا	مواجهة	أي	أزمة	
من	خالل	اتباع	استراتيجية	

تشمل	ثالثة	محاور:	التصميم	
والمختبرات	المركزية	واإلبداع"	

أكّد إنجين أياز، الشريك المؤسس لمنصة االبتكار "أتولييه" )ATÖLYE(، أّن 
االستراتيجية المكونة من ثالث محاور بإمكانها إحداث تغيير كبير، معربًا 

عن ثقته في قوة هذه المحاور الثالثة وهي تسخير مهارات الصناعات 
اإلبداعية، وممارسة التفكير التصميمي، وتنظيم المختبرات المجتمعية 

للتصدي ألي تحديات.

وأوضح أياز أّن مخطط الطاقة اإلبداعية يجمع خبراء من جميع أنحاء الشرق 
األوسط يعملون في أنشطة تجارية أدركوا أنها لن تقدم حلواًل للتحديات 

الرئيسية الحالية مثل التغير المناخي أو أزمة الطاقة أو أزمة الالجئين. 
ويشكل هؤالء األفراد حاليًا مجموعة من الكفاءات اإلبداعية التي يمكن 

اللجوء إليها، حيث يعمل العديد منهم على إيجاد الحلول الستعراضها 
في جدول أعمال مؤتمر األمم المتحدة للتغير المناخي في دورته الثامنة 
والعشرين التي ستستضيفها دولة اإلمارات العربية المتحدة عام 2023. 

وأضاف أّن الشركة تعمل على تزويد المسؤولين بقدرات التفكير 
التصميمي بينما يتيح تنظيم المختبرات المجتمعية للحكومات االستفادة 

من رؤية الحضور والمشاركين.
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معالي روبيرتو أزيفيدو
مدير عام منظمة التجارة العالمية السادس، نائب الرئيس التنفيذي 

ورئيس الشؤون العامة لشركة "بيبسيكو"

جون ديفتريوس
مستشار أول وعضو المجلس االستشاري الدولي في شركة "أبكو" 

العالمية،  مدير   الحوار

قال معالي روبيرتو أزيفيدو، مدير عام منظمة التجارة العالمية السادس 
ونائب الرئيس التنفيذي ورئيس الشؤون العامة لشركة "بيبسيكو"، في 
حديث له مع جون ديفتريوس، مستشار أول وعضو المجلس االستشاري 
الدولي في شركة "أبكو" العالمية، إّن ارتفاع التضخم ومعدالت الفائدة 

وأسعار النفط اليوم مشابه لحقبة السبعينيات من القرن الماضي، رغم أن 
االقتصاد العالمي أصبح أكثر قوة مما كان عليه قبل 50 عامًا.

فاقتصاد السبعينيات كان أكثر اعتمادًا على النفط وقد تضاعفت أسعار 
النفط ست مرات خالل عقد من الزمن ما أدى الرتفاع التضخم. أما الوضع 
الحالي فجاء نتيجة لالضطراب في سلسلة التوريد العالمية بسبب الجائحة 

العالمية وعلى الرغم من ارتفاع معدالت الفائدة فإن تكلفة رأس المال 
ما زالت بعيدة عما كانت عليه في السبعينيات.

وشّدد معاليه على الحاجة إلى التعاون بداًل من االكتفاء الذاتي الذي 
اعتبره "فخًا" ال يساعد على الصمود في حالة وقوع كارثة محلية ونصح 

بتنويع سلسلة التوريد.

"أصبح	السوق	اليوم	أكثر	تكاماًل	
ومرونة	مما	كان	عليه	في	السابق"

هل	يعود	اقتصاد	العالم	
إلى	السبعينيات؟
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 مستقبل	المال..
نماذج	آسيوية	مبتكرة

سيم سينغ ليم
الرئيس التنفيذي لمجموعة الخدمات المصرفية لألفراد وإدارة الثروات 

في بنك "دي بي إس"، سنغافورة

جون ديفتريوس
مستشار أول وعضو المجلس االستشاري الدولي في شركة "أبكو" 

العالمية،  مدير   الحوار

ن	ثروة،	وأدعم	 "أريد	أن	ُأكوِّ
النجاح،	وأثري	حياة	اآلخرين"	

قال سيم سينغ ليم، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخدمات المصرفية 
لألفراد وإدارة الثروات في بنك "دي بي إس" )DBS( بسنغافورة، إّن 

أفضل تطور في القطاع المصرفي هو التكنولوجيا المالية، موضحًا أن 
البنوك تخضع لنظام شديد يحّد من قدرتها على االبتكار إال أن ظهور 

التكنولوجيا المالية جعل الجهات التنظيمية تدرك أن البنوك يجب 
أن تتغير.

وأضاف ليم أن الدول الصغيرة تتمتع بميزة هامة تتمثل في سرعة وضع 
السياسات للتكنولوجيا المالية الجديدة، وأشار إلى أن بنك "دي بي إس" 

بصدد رقمنة عملياته بشكل كامل، بما في ذلك إعادة تنظيم طرق 
العمل لالستفادة من بيانات المستخدمين مثل ربط العمالء بالمنتجات 

والخدمات التي ركزوا عليها خالل تصفح اإلنترنت.

وأّكد ليم أّن تقنية البلوكتشين ستغير طريقة عمل البنوك اليوم، أما ما 
سيحدث في المستقبل فال زال غير واضح، إال أّن األمر الوحيد المؤكد هو 

أن التغيير آٍت ال محالة.
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جدول	األعمال	الرئيسي

بناء	منظومة	استثمار	للمستقبل

رافي فيسواناثان
المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "نيو فيو كابيتال"

جون ديفتريوس
مستشار أول وعضو المجلس االستشاري الدولي في شركة 

"أبكو" العالمية، مدير الحوار

أكد رافي فيسواناثان، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "نيو فيو 
كابيتال" )NewView Capital( لالستثمار ومقرها كاليفورنيا، أن للجائحة 

دور كبير في تسريع االبتكار والرقمنة في جميع القطاعات وخاصة قطاعي 
البنوك واالستثمار. وأضاف أنها سّهلت تنقل الكفاءات العالمية وفتحت 

مجاالت لالستثمار محليًا وإقليميًا. وأدى هذا التحّول الجذري الشامل حول 
العالم إلى تسريع رقمنة األعمال وزيادة االستثمارات في التكنولوجيا 

المالية حول العالم.

كما شّدد فيسواناثان على أهمية الشركات الناشئة التي تزيد قيمتها 
عن مليار دوالر والتي تعمل على تمكين منظومة متكاملة في 

المناطق المحلية من خالل الترويج لريادة األعمال وبناء دورة من 
االستثمارات المفيدة. وأشار فيسواناثان إلى وادي السيليكون في 

الواليات المتحدة األمريكية، مناقشًا الدور الحاسم الذي يمكن أن تلعبه 
الحكومات في تمويل األبحاث والتي تعزز بدورها من مشاركة رواد 

األعمال في المنظومة.

وأشاد فيسواناثان في نهاية حديثه بحرص إمارة دبي على تبني التغيير، 
مضيفًا أنه متحمس للنمو في االستثمارات وشركات التكنولوجيا المالية 

في اإلمارة.

"سلطت	الجائحة	الضوء	
على	أهمية	االبتكار	

والرقمنة	والتغيير	الجذري"
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مستقبل	نمو	
االقتصادات	الناشئة

معالي بيوش غويال
وزير التجارة والصناعة وشؤون المستهلكين واألغذية والتوزيع العام 

والمنسوجات، جمهورية الهند

بيكي أندرسون
مذيعة في شبكة "سي إن إن" ومديرة تحرير "سي إن إن" أبوظبي، 

 مدير   الحوار

وصف معالي بيوش غويال، وزير التجارة والصناعة وشؤون المستهلكين 
واألغذية والتوزيع العام والمنسوجات في الهند، استخدام الحكومة 

الهندية التجارة الدولية لتعزيز النمو وتحقيق االنتعاش االقتصادي الهندي 
في أعقاب جائحة كوفيد-19.

وقال معاليه إّن تركيز الحكومة في أعقاب ظهور الجائحة العالمية كان 
على إنقاذ األرواح وليس المعيشة. بعد ذلك، استطاعت الدولة أن تتجه 
إلى معالجة قطاع األعمال وتحويل األزمة إلى فرصة وأضاف أن العالم 

بأسره يدرك الحاجة ألن يكون جزءًا من سلسلة توريد مرنة. وفي هذا 
السياق، أطلقت الحكومة الهندية برنامج "االكتفاء الذاتي" لتشجيع 

الهنود على التبادل التجاري مع بقية دول العالم. وتوسعت الهند 
في االتفاقيات التجارية الثنائية، ومن بينها اتفاقية مع دولة اإلمارات 

العربية المتحدة التي يتوقع غويال أن تصل قيمتها إلى 250 مليار دوالر 
أمريكي بحلول عام 2030. ونظرًا لزيادة االستثمار األجنبي بنسبة أكبر 

كل عام خالل الست سنوات الماضية، ستكون الهند قادرة على تحقيق 
هدفها المتمثل في تحقيق نمو اقتصادي سنوي بنسبة 8% خالل 

العقدين المقبلين.

"نريد	أن	نرى	1.35	مليار	
هندي	ينعمون	باالزدهار	
وأن	نوفر	حياة	أفضل	لكل	
طفل	يولد	في	الهند	خالل	

الـ	25	عامًا	المقبلة"
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فنون	االتصال	والسرد	القصصي	للحكومات

مارجري كراوس
المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "أبكو 

وورلد وايد"

ستيفن بيرتوني
مساعد مدير التحرير في "فوربس"

مينا العريبي
رئيس تحرير صحيفة "ذا ناشيونال"،  مدير   الحوار

شارك مارجري كراوس، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة استشارات 
االتصاالت "أبكو وورلد وايد" )APCO Worldwide(، وستيفن بيرتوني، 

مساعد مدير التحرير في "فوربس" )Forbes(، في جلسة حوارية قّدما 
خاللها أفكارًا حول طرق استخدام الحكومات لألدوات اإلعالمية للتواصل 

بشكل فعال.

واتفق الخبيران على أن المصداقية أمر بالغ األهمية، وإذا كانت الحكومة 
تحاول تقديم معلومات للشباب فعليها االستعانة بالشباب إليصال رسالة 

مناسبة وقابلة للتصديق. وأضاف كراوس أن التحدي يكمن في الموازنة 
بين تقديم معلومات صحيحة ومؤثرة مع الحفاظ على سيطرة الحكومات 

على المشهد اإلعالمي.

وبحسب بيرتوني فإن التواصل الفعال يتطلب فهم للجمهور المستهدف، 
فالوسائط الرقمية أداة رائعة لقياس توجهات المواطنين والمحتوى 

المطلوب. ولكنه نّبه إلى ضرورة الموازنة بين نوعية المعلومات التي 
يريدها الجمهور والتي يحتاج إليها.

وفي ختام الجلسة نصح كل من كراوس وبيرتوني الحكومات بصقل 
مهارات الموظفين فيما يتعلق باستخدام الوسائط الرقمية والتعلم 

من الشباب ألنهم خير من يمكنهم توجيه الحكومات لالتجاهات التقنية 
واإلعالمية الناشئة واالستفادة من الفرص التي يوفرها الميتافيرس 

للتواصل بشكل فّعال.
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تصميم	كوادر	العمل	
الحكومي	للمستقبل

جون هوب براينت
المؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة شركات "أوبريشن هوب"

مينا العريبي
رئيس تحرير صحيفة "ذا ناشيونال"،  مدير   الحوار

"خلق	الوظائف	وتكوين	
الثروات	وإتاحة	الفرص	هو	
سبيلنا	لتحقيق	االستقرار	

في	أي	مكان	حول	العالم"

أوضح جون هوب براينت، المؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة 
شركات "أوبريشن هوب" )Operation HOPE( غير الربحية التي تهدف 

لنشر الثقافة المالية، أن على الحكومات االستعانة بالجهات الخارجية 
لمساعدتها على التغيير.

ووصف فريق العمل المثالي بأنه فريق تنشئه الحكومة وتشارك في 
رئاسته شخصية قيادية من القطاع الخاص والمجتمع ويضّم أفضل القادة 
في المنطقة. وشّدد على ضرورة عمل الحكومات على توحيد القوى ألن 

"قوتنا في اتحادنا".

وضرب براينت مثااًل بموظفة في جهة حكومية بدولة اإلمارات العربية 
المتحدة أرادت بدء مشروعها الخاص فلم ترفض جهة عملها ذلك بل 

منحتها إجازة تفرغ لمدة ستة أشهر وشجعتها، ما مّكنها من المساهمة 
في الناتج المحلي اإلجمالي وسوق العمل في الدولة. ثم قال: "ال 
تقاوموا التغيير، فأنا شخصيًا أقف مع التغيير"، مضيفًا أن هذه هي 

الطريقة المثلى لتنمية االقتصاد، فنجاح هذه الموظفة ونجاح غيرها من 
الشركات الصغيرة ورجال األعمال سيساعد الحكومة على توفير الفرص 

ويعزز رغبتها في تحقيق السالم واالستقرار كما سيوسع القاعدة الضريبية 
والمسيرة التنموية للدولة.
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21	عاطفة	للحكومات

البروفيسور ستيف جاردنج
الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة "جاردنج جلوبل إل 

إل سي"، محاضر في السياسة العامة في كلية كينيدي لإلدارة 
الحكومية بجامعة هارفارد

"التواصل	البشري	أسهل	
بكثير	مما	نقوم	به،	وأكثر	

اتساقًا	مما	نظن"

أكد خبير التواصل البروفيسور ستيف جاردنج، محاضر السياسة العامة في 
كلية كينيدي لإلدارة الحكومية في جامعة هارفارد، أن ما يميز المتحدث 

البارز هو الشغف والمشاعر.

وأشار إلى دراسة أجراها باحثون بجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس 
خلصت إلى أن 7% فقط من المستمعين ينجذبون إلى ما يقوله المتحدث، 
بينما ينجذب 55% منهم إلى لغة جسده و38% إلى صوته. وتكشف هذه 

النتائج أن التواصل الفّعال ال يعتمد على ما نقول بقدر ما يعتمد على 
طريقة اإللقاء.

وقدم البروفيسور جاردنج أساليب علمية تساعد في التواصل الفّعال 
باالعتماد على خبرته وأبحاثه الواسعة في هذا المجال، حيث نصح بعدم 

اإلسراع في الكالم وبإظهار الشغف والمشاعر تجاه الموضوع الذي 
يتحدث عنه. وأشار إلى أن جميع الناس قادرون على التعبير عن 21 شعور 

بوجوههم، كما نصح بإظهار أربعة أو خمسة مشاعر على األقل بشكل 
متكرر لضمان التواصل بشكل أفضل مع الجمهور. كما أكد أن هناك 

أساليب أخرى تساعد في المحافظة على انتباه المستمع مثل الحفاظ 
على وضعية جيدة واالبتسامة والتواصل بالنظر.

واختتم البروفيسور جاردنغ حديثه بالقول أّن أي شخص يمكن أن يكون 
متحدثًا بارزًا ولكنه يحتاج فقط إلى التدريب والممارسة.
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 صناعة	المحتوى
في	الحكومات

نصير ياسين
المؤسس والرئيس التنفيذي لـ "ناس أكاديمي"

"علينا	أن	نساعد	الحكومات	
على	اإلبداع	من	جديد"

 Nas( "دعا نصير ياسين، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ "ناس أكاديمي
Academy(، المعروف بإنشائه أكثر من 1,000 مقطع فيديو على 

 Nas( "فيسبوك وتيك توك وإنستغرام من خالل صفحة "ناس ديلي
Daily(، الحكومات إلى إعادة التفكير في استراتيجياتها للتواصل بشكل 

فّعال مع مواطنيها.

وأكد ياسين أّن اإلعالم تغير بشكل كبير في العقد الماضي وعلى 
الحكومات مواكبة هذا التغيير، حيث حلت وسائل التواصل االجتماعي، 
مثل يوتيوب وإنستغرام وتيك توك، محل محطات اإلذاعة والتلفزيون 

التقليدية كمصدر للمعلومات، كما برز المؤثرون ليكونوا بمثابة "صحفيين" 
جدد. ومن ثّم، فقد ظهر العديد من منتجي المحتوى الذي ال يخضع 

للرقابة ويمكن الوصول إليه بسهولة كما أنه ينتشر على نطاق أوسع.

ويرى ياسين أن تبني هذه المنصات سيسمح للحكومات بتحسين قدراتها 
على التواصل. كما أن استخدام هذه القنوات للتواصل يساعد على خفض 

التكلفة بشكل كبير ويسّرع عملية نشر المعلومات.

واختتم ياسين حديثه بالقول إنه لتكون الحكومات فعالة أكثر عليها أن 
تكون مبدعة في اتصاالتها وأن تعمل مع الشباب وفهم االتجاهات 

الحالية والتكيف مع التغيرات والتطورات في مجال اإلعالم.
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على	أبواب	كارثة	غذاء	عالمية..	
هل	يمكن	أن	نحتويها؟

معالي جيلبرت هونجبو
رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية ورئيس 

الوزراء العاشر لجمهورية توغو

معالي مريم بنت محمد سعيد المهيري
وزيرة التغير المناخي والبيئة في دولة اإلمارات 

العربية المتحدة

إيمان لحرش
مذيعة أخبار في "سكاي نيوز عربية"، مدير الحوار

أكد معالي جيلبرت هونجبو، رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية 
"إيفاد"، ومعالي مريم بنت محمد سعيد المهيري، وزيرة التغير المناخي 

والبيئة في دولة اإلمارات العربية المتحدة، على أهمية توظيف 
التكنولوجيا وتنويع مصادر الغذاء لضمان األمن الغذائي في المستقبل.

وأوضحت معالي مريم المهيري أن دولة اإلمارات العربية المتحدة، في 
سياق سعيها لضمان األمن الغذائي على المدى الطويل، تعمل على 

االستفادة من أسواق جديدة وتسخير التكنولوجيا لمعالجة نقص الغذاء 
العالمي الذي تفاقم بسبب الجائحة والحروب، منّوهة إلى أنه على 

الرغم من العوائق فإن هذه األزمات تمثل فرصة للعالم للتعاون وبناء 
الشراكات وتبادل المعرفة.

وسلطت معاليها الضوء على بعض الطرق التي تدمج بها دولة اإلمارات 
التكنولوجيا واالبتكار من أجل تعزيز األمن الغذائي وتشمل تطوير قطاع 
التقنيات الزراعية وإطالق مشروع "وادي التقنية الغذائية" الذي يهدف 

إلحداث ثورة في األنظمة الغذائية التقليدية.

ومن جانبه اتفق معالي جيلبرت هونجبو مع معاليها على أن التنويع أمر 
أساسي للتصدي ألزمة الغذاء العالمية، ولكنه شدد على أهمية االستثمار 
في بناء القدرة على الصمود في مواجهة التحديات المتعلقة بالغذاء بداًل 
من االكتفاء باالستجابة. وقال معاليه إّن استثمار دوالر أمريكي واحد في 

التنمية المستدامة على المدى الطويل سيوفر سبعة دوالرات أمريكية 
يمكن إنفاقها الحقًا إلدارة األزمات وتقديم المساعدات اإلنسانية.

واختتم معاليه الحوار بالتأكيد على أهمية توفير التكنولوجيا بتكلفة 
معقولة باألخص للشباب المنتجين لضمان األمن الغذائي في المستقبل.
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 نهضة	أفريقيا:
االستراتيجيات	والديناميات

معالي محمد بيافوغي
رئيس وزراء جمهورية غينيا

معالي روبينه نابانجا
رئيسة وزراء جمهورية أوغندا

معالي الدكتور فيليب مبانجو
نائب رئيس جمهورية تنزانيا المتحدة

إليني جيوكس
 مذيعة ومراسلة في شبكة "سي إن إن"،

 مدير   الحوار

ناقشت هذه الجلسة الحوارية المستقبل الواعد للقارة األفريقية، وشّدد 
القادة األفارقة المشاركون فيها على ما تمتلكه القارة من إمكانات 

وحثوا الدول المجاورة على العمل معًا لتحقيق رؤية 2063 لقارة متكاملة 
تنعم بالسالم واالزدهار.

وتحدث القادة الثالثة عن استمرار النمو في القارة، مسّلطين الضوء على 
آفاق االستثمار في بلدانهم. واستشهد معالي الدكتور فيليب مبانجو، 

نائب رئيس جمهورية تنزانيا المتحدة، بالتحسينات الكبيرة في إنتاج 
الغذاء واإلصالحات وزيادة اإلنتاجية اإلجمالية باعتبارها من عوامل جذب 

االستثمارات للبالد.

وبالنسبة ألوغندا، نّوهت رئيسة وزرائها معالي روبينه نابانجا إلى أن 
ما تتمتع به بالدها من قوى عاملة شابة وقطاع زراعي قوي وبنية 

تحتية موثوقة وبيئة آمنة تجعلها معّدة لالستثمار. وأشار معالي محمد 
بيافوغي، رئيس وزراء جمهورية غينيا، إلـى أن الموارد المعدنية الوفيرة، 

إلى جانب تطوير البنية التحتية وتعزيز األمن، تجعل بالده جذابة لالستثمار.

وأكد القادة على أن أفريقيا تمتلك موارد غنية تشمل المعادن والعمالة 
وإمكانيات السوق ومنطقة التجارة الحرة القارية األفريقية.
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 البنية	التحتية	4.0:
بناء	حكومات	رقمية	وذكية	وآمنة

ماتياس ريبليوس
عضو مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي للبنية التحتية الذكية 

في "سيمنز"

جون سيمونز
محرر تنفيذي في مجلة "تايم"، مدير الحوار

"يجب	أن	تتصف	مدينة	
المستقبل	بالتنوع	والتميز،	

فنحن	ال	نريد	نسخًا	متطابقة"

قال ماتياس ريبليوس، عضو مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي للبنية 
التحتية الذكية في "سيمنز" )Siemens(، إّن التقنيات التي ترتكز في 

أساسها إلى اإلنسان هي السمة المميزة للمدن الذكية في المستقبل.

وأوضح أن تلك المدن الذكية يجب أن تكون مستدامة وآمنة ومناسبة 
للعيش وأقل إرهاقًا وفي الوقت نفسه يجب أن تحتفظ كل مدينة 

مستقبلية بهويتها الفريدة. وسوف يساعد توافر البيانات والتكنولوجيا 
المتقدمة على جعلها فعالة ومنظمة ومالئمة لالحتياجات الشخصية 
لسكانها، ولكنه أكد على أهمية دمج االبتكارات الجديدة في ثقافة 

المدينة المستقبلية بداًل من محاولة استبدالها.

ونّوه ريبليوس إلى أن االستدامة والبنية التحتية الذكية مترابطتان وحث 
الحكومات على المسارعة إلى االستثمار لتحقيق العديد من الفوائد.

وانطالقًا من الجهود التي تبذلها شركة "سيمنز" لتحقيق هدفها في 
خفض صافي االنبعاثات الكربونية إلى صفر بحلول عام 2030، نصح 

ريبليوس الحكومات بإعطاء األولوية لترشيد الطاقة واالستفادة من 
التقنيات عند اتخاذ القرارات وتشجيع مشاركة المنظومة بكاملها لجعل 

المدن ذكية ومستدامة.
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العناصر	األساسية	لمدن	المستقبل:	
الحوكمة	والبيانات

الدكتور باراغ خانا
المؤسس والشريك اإلداري لمنظمة "فيوتشر ماب"

أكد باراغ خانا، المؤسس والشريك اإلداري لمنظمة "فيوتشر ماب" 
)FutureMap(، أنه على مدن المستقبل أن تتوافق مع احتياجات شباب 

اليوم، داعيًا قادة الحكومات إلى االعتماد على البيانات السكانية للتعرف 
على التركيبة السكانية العالمية الجديدة، حيث أن غالبية سكان العالم 

تقل أعمارهم عن 40 عامًا.

وأشار إلى أن معظم القادة ينتمون إلى فئة سكانية معينة فهم أثرياء 
ومتزوجون ولديهم أطفال ولهم تأثير في الرأي العام ولكن عامة 

الناس ال يندرجون تحت هذه الفئة، فاألسرة العادية هي شاب أعزب )أو 
شابة عزباء( يكافح ماليًا ويعيش في شقة صغيرة في مدينة كبرى في 

عالم متنامي.

وقال خانا أن هذا الجيل من الشباب ليس لديه أطفال، فهم الحاضر 
والمستقبل. وأضاف أن "عدد السكان في المستقبل وصحتهم وطريقة 
حياتهم ومكان عيشهم يعتمد علينا من خالل إعادة تصميم مؤسساتنا 

وفقًا الحتياجاتهم".

ولذلك فإن القيم الرئيسية الثالث للشباب وهي االتصال الرقمي 
واالستدامة والقدرة على التنقل بحرية يجب أن تكون هي الموجه 

للسياسات الحكومية عند تصميم مدن المستقبل.

"يجب	أن	نفكر	في	البنية	التحتية	
والمدن	والتكّيف	مع	أزمة	المناخ	

ألن	هذا	هو	المستقبل"
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أنسنة	األمن	السيبراني

الدكتورة جيسيكا باركر
الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك لشركة "ساجينتا"

"كلما	زاد	اتصالنا	باإلنترنت،	
أصبحنا	أكثر	عرضة	

للهجمات	اإللكترونية"

قالت الدكتورة جيسيكا باركر، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي 
المشارك لشركة "ساجينتا" )Cygenta(، إن تهديدات األمن السيبراني 

زادت مع تطور التقنيات، ولكن العنصر الثابت هو البشر، فالمجرمون 
السيبرانيون يستهدفون البشر، ولذلك يجب أن يكون البشر في صميم أي 

نهج للتصدي لهؤالء المجرمين.

وأشارت الدكتورة باركر إلى أنه غالبًا ما ُينظر إلى األمن السيبراني على 
أنه بيانات وتكنولوجيا ولكن "التكنولوجيا ال تهاجم التكنولوجيا من 

تلقاء نفسها"، مؤكدة أن على اإلنسان دور أساسي في هذا، حيث يجب 
أن يكون لدى الضحايا المحتملين فهم أفضل لطريقة حماية أنفسهم 

على اإلنترنت.

ولإلنسان دور في كل مرحلة من مراحل دورة حياة قاعدة البيانات 
ومعظم الحوادث يتورط فيها شخص مطلع على معلومات داخلية وقد 

يكون هذا التورط متعمدًا عندما يسرق الشخص معلومات انتقامًا أو 
غير متعمد في حالة الموظفين الذين يرتكبون خطأ غير مقصود. وحذرت 
الدكتورة باركر من أنه بينما يعتقد الجميع أنهم لن يكونوا ساذجين عند 
حدوث هجوم سيبراني، فقد يقع أي منا ضحية لعملية "تصيد احتيالي" 

متقنة في أي وقت.

وهناك ناشطون ينفذون أعمال قرصنة لدعم أجندات سياسية أو 
اجتماعية، كما أن هناك شبابًا صغار السن يستخدمون برامج قرصنة جاهزة 

لنيل إعجاب زمالئهم. أما النسبة األكبر من أنشطة القرصنة فتندرج في 
سياق الجريمة المنظمة.
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التصميم	الحضري	للقرن	
الواحد	والعشرين

آدام غرينفيلد
مؤلف ومتخصص في مجال المدن

قال آدام غرينفيلد، المؤلف المتخصص في مجال المدن، في سياق 
توقعاته عن تنظيم المدن والمواطنين في عصر "الفوضى المناخية" إّن 

المفهوم الشائع للمشهد الحضري في الغد كمدينة متطورة منفصل 
تمامًا عن الواقع.

وأشار إلى أن تصورات مدينة المستقبل الذكية تقوم على افتراض أن 
الحوسبة ستتوفر بشكل رخيص في كل مكان، مشيرًا إلى أن هذه الرؤى 

بعيدة كل الُبعد عن واقع الحياة لمليارات البشر على األرض. وأضاف 
أّن الحوسبة غير مستدامة ألنها تستهلك 10% من ميزانية الطاقة في 
العالم. ووصف غرينفيلد تقنية البلوكتشين بأنها "من أكثر األشياء التي 

تفتقر إلى كفاءة الطاقة في كوكبنا" ألن استهالكها للطاقة يعادل 
استهالك دولة مثل السويد للطاقة وال شيء منها مستدام.

وقال غرينفيلد إّن مدن المستقبل الحقيقية يجب أن تكون مكتفية ذاتيًا 
وال تعتمد على التكنولوجيا وفيها إدارة محلية ولديها سالسل إمداد 

قصيرة. ويجب أن يعتني الناس ببعضهم ويبنوا قدرات جماعية ويكتسبوا 
مهارات عملية ويتعلموا أساليب متنوعة من أجل البقاء.

 "لنجعل	مستقبلنا
أكثر	ازدهارًا"	
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كيف	تمّكن	الحكومات	
االقتصاد	اإلبداعي؟

السير ديفيد أدجاي
 المؤسس والمهندس الرئيسي في

"أدجاي أسوشيتس"

سعادة هالة بدري
مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي

معالي نورة بنت محمد الكعبي
وزيرة الثقافة والشباب في دولة اإلمارات 

العربية المتحدة

راميا فراج
منتج ومقدم أول في "فوربس" الشرق األوسط، 

 مدير   الحوار

أطلقت دولة اإلمارات العربية المتحدة االستراتيجية الوطنية للصناعات 
الثقافية واإلبداعية عام 2021 التي تهدف إلى جعل القطاعين من أفضل 

10 قطاعات في الدولة، بحيث يساهمان بنسبة 5% إجمالي الناتج المحلي 
خالل 10 سنوات. وفي العام نفسه أطلقت إمارة دبي استراتيجية دبي 

لالقتصاد اإلبداعي التي تضمنت خططًا لتحويل اإلمارة إلى وجهة عالمية 
لإلبداع وعاصمة لالقتصاد اإلبداعي.

أوضحت معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة والشباب في 
دولة اإلمارات العربية المتحدة، أنه على الحكومات أن تحدد وضعها 

الحالي لتنفيذ هذه االستراتيجيات. وقالت معاليها، "حرصنا على أن نركز 
على سماع آراء الجميع كأساس لكل خطوة نتبعها". وأضافت سعادة 
هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، أن دبي وضعت 
مؤشرات أداء واضحة ومحددة بما في ذلك مضاعفة القوى العاملة 

اإلبداعية ليصل عددها إلى 140 ألفًا بحلول عام 2026.

وقال المهندس المعماري العالمي السير ديفيد أدجاي، مصّمم بيت 
العائلة اإلبراهيمية في أبوظبي، إّن المهام الرئيسية للحكومات في 
عملية بناء صناعات إبداعية مستدامة تشمل بناء القدرات من خالل 
التوجيه وإنشاء الشبكات )ضمن الصناعة اإلبداعية ومع القطاعات 

الداعمة( ووضع المعايير وضمان تطبيقها ودعم التنوع وتقديم القدوة 
الجيدة من صفوف القيادات التي تحرص على تطبيق نهج التميز.
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 توجيه	المجتمعات
في	عالم	مليء	بالمجهول

الدكتورة جولي سميث
أخصائية نفسية

راميا فراج
منتج ومقدم أول في "فوربس" الشرق األوسط، مدير الحوار

"نحن	كائنات	اجتماعية	
وقدرتنا	على	الصمود	تكمن	

في	قدرتنا	على	التعاون	
وهنا	يأتي	دور	القيادة"

شددت األخصائية النفسية الدكتورة جولي سميث على أن تحسين الصحة 
النفسية للفرد يتطّلب معرفة طريقة عمل العقل.

وناقشت سميث، في سياق حديثها عن معالجة األثر السلبي الكبير للجائحة 
على الصحة النفسية، تجربتها حول مشاركة إرشادات تعليمية للعالج مع 

الناس عبر مقاطع فيديو على وسائل التواصل االجتماعي باإلضافة إلى نشر 
كتابها الذي يحمل عنوان "لماذا لم يخبرني أحد بهذا من قبل؟" فهذا النوع من 

المصادر يساعد الناس على اتباع نهج قائم على األدلة لدعم الصحة النفسية.

وشددت سميث على أن التعليم ليس بدياًل للعالج، مشيرة إلى أن قلة توافر 
العالج تزيد من الحاجة إلى تزويد األشخاص باألدوات الالزمة إلدارة صحتهم 
النفسية، وخاصة في حال تدهورها. وتطرقت سميث إلى ضعف االستثمار 
في مجاالت الصحة النفسية، والمفاهيم الخاطئة الشائعة المنتشرة عنها، 

مشددة على أهمية الممارسة القائمة على األدلة للوقاية من اآلثار السلبية 
الناتجة عن هذه المشكلة.

وخلصت سميث إلى أن اضطراب الصحة النفسية قد يؤثر سلبًا على الحياة 
والعائالت والمجتمعات والدول وأن آثاره وتكاليفه الخفية تجعله مشكلة 

اقتصادية من الضروري معالجتها.
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معًا	نحو	سد	الفجوة	
بين	الجنسين

أودري تشيركوف
المدير العام لمنتدى المرأة والرئيس التنفيذي لمعهد االقتصاد اإليجابي

"يجب	أن	يكون	للمرأة	دور	
في	صناعة	القرار	وأن	تكون	

محور	السياسات	لتحقيق	
المساواة	بين	الجنسين"

دعت أودري تشيركوف، المدير العام لمنتدى المرأة والرئيس التنفيذي 
لمعهد االقتصاد اإليجابي، قادة العالم إلى اتخاذ موقف موحد في قضية 
المساواة بين الجنسين، مشيرة إلى ضرورة تكثيف الجهود لتمكين المرأة 

في بناء المستقبل بعد عرض بيانات مقلقة حول الفجوة بين الجنسين.

وأكدت تشيركوف أن مشكلة عدم المساواة شائعة جدًا في بيئة العمل 
السيما في المجاالت العلمية واألجور بالرغم من كونها موضوع أساسي. 
وأضافت أن حل هذه المشكلة سيؤدي إلى زيادة الناتج المحلي اإلجمالي 

العالمي بمقدار 7 مليار دوالر أمريكي وتساءلت عن أسباب عدم سماح 
المرأة بالمشاركة في هذه المجاالت.

وتناولت تشيركوف العمل الذي يقوم به منتدى المرأة، وهو منصة 
دولية رائدة تسلط الضوء على صوت المرأة وتقود الجهود الهادفة 

لتحقيق المساواة بين الجنسين، داعية الرجل والمرأة إلى العمل معًا 
لتمكين المرأة والسماح لها بتولي مواقع القيادة وسد الفجوة بين 

الجنسين. واختتمت حديثها بالقول إنه بداًل من إظهار المرأة في صورة 
الضحية، يجب أن تتخذ مكانتها وتبرز جهودها كصانعة للتغيير.
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المهارات	المستقبلية	وتمكين	المجتمعات

أسرار دمدم
المؤسس والمدير التنفيذي لشركة "يوفيرا"

معالي سارة بنت يوسف األميري
وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة 
في دولة اإلمارات العربية المتحدة ورئيس مجلس 

إدارة وكالة اإلمارات للفضاء

إيزابيل نيفا
شريك في شركة "كيرني اإلمارات"،  مدير   الحوار

دعت معالي سارة بنت يوسف األميري، وزيرة دولة للتعليم العام 
والتكنولوجيا المتقدمة ورئيس مجلس إدارة وكالة اإلمارات للفضاء، 

وأسرار دمدم، المؤسس والمدير التنفيذي لشركة التقنية الحيوية 
"يوفيرا" )Uvera(، إلى تطوير إطار عمل شامل يجمع ُصّناع السياسات 
والقطاع الخاص والمجتمع المدني إليجاد فرص جديدة للتعليم وبناء 

قدرات الكفاءات المستقبلية.

ونصحت معالي سارة األميري بإنشاء برامج إرشادية لتطوير القدرات 
ووضع آليات تخفف من المخاطر التي يتعرض لها األشخاص الذين 

يدخلون مجاالت جديدة وتوفير الفرص الضرورية لتمكين المجتمعات. 
كما شددت على أهمية إشراك المرأة في المجاالت العلمية، مشيرة 

إلى أن هذا يتطلب التزامًا قويًا من القيادة العليا والتخلص من التحيزات 
الفردية والمؤسسية.

من جانبها تحدثت أسرار دمدم عن مسيرتها المهنية موضحة أن البرامج 
الحكومية تساعد في توفير المزيد من الفرص للمرأة في مجاالت العلوم 
والتكنولوجيا. وشددت على أهمية تعليم المرأة داعية الحكومات لزيادة 

الوعي واتخاذ اإلجراءات الالزمة لضمان تنمية مجتمعاتها.
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وداد بوشماوي
الرئيسة السابقة لالتحاد التونسي للصناعة 

والتجارة والصناعات التقليدية والحائزة على جائزة 
نوبل للسالم 2015

جان بول شوير
مدير عام "سانوفي جينزيم" ورئيس المنظمة 

متعددة البلدان في "سانوفي"

كيارا ريفالدي
شريك في شركة "كيرني اإلمارات"،  مدير   الحوار

 ازدهار	المجتمعات:
تمكين	المرأة	والتوازن	بين	الجنسين

أكدت وداد بوشماوي، الرئيسة السابقة لالتحاد التونسي للصناعة 
والتجارة والصناعات التقليدية والحائزة على جائزة نوبل للسالم عام 

2015، أن المرأة يجب أن ُتمنح نفس الفرص المتاحة للرجل، حيث 
كشفت بيانات البنك الدولي ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية عن 

وجود تفاوت في األجور بين الرجل والمرأة بنسبة 22% في المتوسط 
وأن تمثيل المرأة في مجالس اإلدارات يبلغ 20% فقط. واتفقت 
 Sanofi( "بوشماوي وجان بول شوير، مدير عام "سانوفي جينزيم

 ،)Sanofi( "ورئيس المنظمة متعددة البلدان في "سانوفي )Genzym
على ضرورة بذل المزيد من الجهد لتعزيز المساواة بين الجنسين في 

مكان العمل.

وشدد شوير على أنه لكي تكون ثقافة الموازنة بين الجنسين فعالة 
يجب أن تبدأ من القيادة، منوهًا إلى أن المساواة بين الجنسين جزء من 

استراتيجية شركته وقد التزم خالل السنوات الست الماضية بضمان 
تمثيل قوي للمرأة في فريق قيادته.

كما سلطت بوشماوي الضوء على أهمية وجود نماذج نسائية بارزة 
وخلصت إلى ضرورة بذل القطاعين العام والخاص المزيد من الجهد 

إليجاد بيئة عمل أفضل ودعم النساء المهمشات وتمكين المرأة في 
مكان العمل.
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 العصر	الرقمي..
الخصوصية	على	المحك

الدكتورة ستيفاني هير
مؤلفة وباحثة في مجال التكنولوجيا

إيمان لحرش
مذيعة أخبار في "سكاي نيوز عربية"،  مدير   الحوار

"إذا	انتظرنا	الحكومات	
لتخبرنا	بما	علينا	فعله	فربما	

يكون	قد	فات	األوان"	

لم يكن أحد ليتخيل قبل 30 عامًا أن يكون له الخيار في أن يكون لديه 
هاتف يتتبع تحركاته ويشارك بياناته أو جهاز يستمع إليه في منزله، ولكن 
التكنولوجيا اليوم ال تقدم أي خيار حقيقي فيما يتعلق بالخصوصية؛ فهذا 

هو الثمن الذي يجب علينا أن ندفعه في مقابل التقّدم. وقد توقعت 
الدكتورة ستيفاني هير، المؤلفة والباحثة في مجال التكنولوجيا، أنه خالل 
العشرين إلى الثالثين عامًا القادمة قد يقرر المستهلكون أنهم ال يريدون 

التضحية بخصوصيتهم.

وأضافت أّن وضع القواعد التنظيمية من طرق حماية المستخدمين، مع 
االنتباه إلى أن اإلفراط فيها قد يدمر االبتكار، كما أن للشركات تأثير أكبر 

من المواطن العادي على العملية التنظيمية. وشبهت قطاع التقنية 
بالعلم حيث يصنع منتجًا ويطلقه ثم يرى النتيجة، فإذا كانت النتيجة سيئة 

تتقدم الجهات التنظيمية لتصحيح األوضاع.

كما نبهت أّن الشركات يمكنها بناء عالقات أفضل من خالل التشاور مع 
المستخدمين، مضيفة: "نحن نحب التكنولوجيا القابلة للتخصيص، فإذا 
أصبحت الخصوصية ميزة يريدها الناس قد يحدث تحّول في األسواق".

واختتمت حديثها قائلة إنه يجب على العاملين في مجال التكنولوجيا بحث 
نتائج المنتجات التي يصنعونها.
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كيف	يمكن	للحكومات	
 مواجهة	تحديات	التحول

في	أنماط	العمل

كيت أونيل
المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "كي أو إنسايتس" ومؤلفة وباحثة 

في مجال التقنية اإلنسانية

"كلما	زاد	اعتمادنا	على	
الرقمنة	في	العمل	زادت	

حاجتنا	لفهم	المهام	التي	ال	
يستطيع	القيام	بها	إال	البشر"

أكدت كيت أونيل، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "كي أو إنسايتس" 
)KO Insights(، أن األفراد هم ركيزة التحول الرقمي على الرغم من 

الدراسات التي تشير إلى أن التقنية الرقمية ستكون مسؤولة عن حوالي 
60% من النمو االقتصادي المحتمل بحلول عام 2030.

وأقرت أونيل بالشكوك المحيطة بتأثير الرقمنة على التوظيف حيث أصبح 
الذكاء االصطناعي والميتافيرس وتطبيقات العمل عن بعد واقعًا جديدًا. 

وأعربت عن تصورها بأن الميتافيرس سيؤدي إلى إيجاد مكان عمل افتراضي 
يسمح بتكوين روابط متنوعة ويدعم لغات متعددة ويكون مستدامًا 

ويمكن الوصول إليه بشكل فوري أو عند الطلب. ودعت أونيل القادة 
لالهتمام بدعم البنية التحتية وإيجاد مساحات مبتكرة ومجتمعات نابضة 

بالحياة لتعزيز االستدامة مع التركيز على حماية البيانات الخاصة.

كما دعت إلى اعتماد التفكير االستراتيجي المتفائل، واعتبرت أن الشراكات 
بين القطاعين العام والخاص يجب أن تتبع نهجًا شاماًل لدعم المشاريع 

التي تعالج المشاكل اإلنسانية على نطاق واسع وتوِجد أنشطة مفيدة. 
واختتمت حديثها مؤكدة إن الجانب األهم هو االستفادة من القدرات 

البشرية مقابل قدرة اآللة وتسخير التقنية لتمكين القوى العاملة، 
حيث سيؤدي ذلك إلى تعزيز الكفاءة وضمان االزدهار في بيئة تشهد 

تطورات متسارعة.
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 العمل	عن	بعد..
ومستقبل	استقطاب	المواهب

آالن بجاني
الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم القابضة

إيمان لحرش
مذيعة أخبار في "سكاي نيوز عربية"،  مدير   الحوار

قال آالن بجاني، الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم القابضة، أن الهدف 
الرئيسي للشركات. هو استقطاب الكفاءات واالحتفاظ بها، مضيفًا أّن نماذج 

العمل الجديدة التي ظهرت في سياق التصدي لجائحة كوفيد-19 تعد ميزة 
للشركات، ودعا أصحاب العمل للتكيف مع الواقع الجديد وتعزيز المرونة.

وأكد بجاني أن تعيين موظفين من أنحاء العالم دون إلزامهم بتغيير حياتهم 
جذريًا يوّسع ويثري القوى العاملة في المؤسسات ويدعم قدرتها على 

استقطاب الكفاءات. ونصح بجاني الشركات بأن تكون مرنة وأن تستفيد 
من الكفاءات حول العالم عن طريق تبني نموذج العمل عن ُبعد لكي تواكب 
عالمنا المتغير وتحافظ على قدرتها التنافسية. ورفض بجاني أسلوب الرقابة 

على الموظفين وإدارة أدق التفاصيل في عملهم، داعيًا الشركات واألفراد 
إلى تطبيق أفضل الوسائل في اإلدارة لضمان وجود قوة عاملة منتجة 

ومتفاعلة لتحقيق أفضل النتائج للشركة.

واختتم حديثة قائاًل إن العقلية المنفتحة التي تعمل في إطار قانوني متطور 
من أهم دعائم تطبيق "الواقع الجديد" في الشركات والمؤسسات.

"العمل	عن	ُبعد	وسيلة	
رائعة	لالستفادة	من	

أصحاب	الكفاءات	وتحفيز	
الموظفين	على	تقديم	

أفضل	ما	لديهم"



القمة العالمية للحكومات 1402022

جدول	األعمال	الرئيسي

لماذا	تحتاج	الحكومات	
لالستعداد	لجيل	"ألفا"؟

جوش كالمر
رئيس السياسة العامة العالمية والعالقات 

الحكومية في شركة "زووم"

الدكتور راي جونسون
الرئيس التنفيذي لمعهد االبتكار التكنولوجي 

والرئيس التنفيذي لشركة "أسباير"

بيكي أندرسون
 مذيعة في شبكة "سي إن إن" ومديرة تحرير

"سي إن إن" أبوظبي،  مدير   الحوار

يشير "جيل ألفا" إلى مواليد عام 2010 وما بعده. ووفقًا للمشاركين في 
هذه الجلسة، التي ضمت خبراء من قطاع التكنولوجيا، فإن أفراد هذا 
الجيل يمتلكون مهارات قّيمة على الرغم من أن جائحة كوفيد-19 ربما 

تكون قد أحدثت تغييرًا كبيرًا في بيئة التعليم بالنسبة لهم.

وأشار الدكتور راي جونسون، الرئيس التنفيذي لمعهد االبتكار التكنولوجي 
في أبوظبي والرئيس التنفيذي لشركة "أسباير" )ASPIRE(، ذراع األبحاث 

التطبيقية لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتقدمة في أبوظبي، إلى 
ضرورة نظر الحكومات في كيفية مساهمة جيل ألفا بشكل إيجابي في 

المجتمع مع تغيير الطرق التقليدية للتعليم، كما أقر بالفرص المتاحة 
لتحويل التعليم والتعلم في المستقبل وخلص إلى أن جيل ألفا الماهر في 

استخدام التكنولوجيا يمكن أن يؤدي دورًا رئيسيًا في هذه العملية.

وأضاف جوش كالمر، رئيس السياسة العامة العالمية والعالقات 
الحكومية في شركة "زووم" )Zoom(، أنه من الضروري أن تعمل 

الشركات والحكومات على تطوير أدواتها وعقليتها أيضًا للتواصل مع هذا 
الجيل الجديد، مضيفًا أن الحل يكمن في التعرف على االتجاه الذي يسير 
فيه العالم وفهم توقعات هذا الجيل خاصة فيما يتعلق بالتكنولوجيا، 

حيث يرغب أفراده بأن يكون كل شيء سريعًا وسلسًا.
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حوار	مع	أصغر	مبرمج	في	العالم

كاوتيليا كاتاريا
الحائز على لقب موسوعة غينيس كأصغر مبرمج في العالم

بيكي أندرسون
مذيعة في شبكة "سي إن إن" ومديرة تحرير "سي إن إن" أبوظبي، 

 مدير   الحوار

"الذكاء	االصطناعي	هو	
المستقبل	ولذلك	يجب	توفير	
التعليم	والتوجيه	المناسب	لبناء	

مستقبل	أفضل	للعالم"

قال كاوتيليا كاتاريا، الذي دخل موسوعة غينيس كأصغر مبرمج في 
العالم، أّن على الحكومات وأنظمة التعليم بذل الجهد لدعم وتطوير 
مواهب المستقبل التقنية. وأكد كاتاريا، الذي ُيعتبر معجزة في مجال 

التقنية منذ كان في الخامسة من عمره والحاصل على شهادة تخصص 
في الذكاء االصطناعي من شركة "آي بي إم"، أّن الشباب بحاجة 

للتعرف على التقنيات المتقدمة ألن هذه األدوات ستكون ضرورية 
لمستقبل البشرية.

وحّث كاتاريا الحكومات على إدراج الحوسبة والذكاء االصطناعي 
في المناهج الدراسية وتوفير خطط تعليمية متخصصة ومرنة تراعي 

اهتمامات الطالب وقدراتهم لضمان إعداد الجيل القادم بشكل يمّكنه 
من تحقيق النجاح، مؤكدًا أن فرص التدريب الفردي ضرورية جدًا لرعاية 

المواهب المستقبلية. ودعا إلى دعم إمكانية وصول الطالب للمختبرات 
والمرافق البحثية دون قيود حتى يتعلموا من العمل الذي يتم فيها.

واختتم كاتاريا حديثه قائاًل إّن الذكاء االصطناعي هو المستقبل، ولذلك 
يجب تزويد العقول الشابة بالتعليم والتوجيه المناسبين لضمان حصولهم 

على المهارات التي يحتاجونها لبناء مستقبل أكثر إشراقًا للعالم.
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رؤية	جديدة	للتعليم	من	أجل	
مستقبل	أفضل

إسبن ستارك
رئيس "ليغو" للتعليم

معالي سارة بنت يوسف األميري
وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة 
في دولة اإلمارات العربية المتحدة ورئيس مجلس 

إدارة وكالة اإلمارات للفضاء

بيكي أندرسون
 مذيعة في شبكة "سي إن إن" ومديرة تحرير

"سي إن إن" أبوظبي،  مدير   الحوار

استعرضت الجلسة المناهج التعليمية المتطورة وطرق دمج األنشطة مع 
التعليم، وأجمع المشاركون على أن أحد اإليجابيات التي نتجت عن الجائحة 

تتمثل في تطبيق استخدام التكنولوجيا في التعليم.

وأكدت معالي سارة بنت يوسف األميري، وزيرة دولة للتعليم العام 
والتكنولوجيا المتقدمة في دولة اإلمارات العربية المتحدة ورئيس 

مجلس إدارة وكالة اإلمارات للفضاء، على ضرورة استخدام التكنولوجيا 
في المناهج الدراسية بأكملها وليس فقط في مواد العلوم والهندسة 

والرياضيات ألن "ال يمر يوم ال نستخدم فيه التكنولوجيا". وشددت 
على أهمية خفض التكلفة وتعزيز التواصل وتسهيل الوصول إلى 

التكنولوجيا لسد الفجوات في الفرص وتعزيز إمكانية الوصول إلى مختلف 
الموارد التكنولوجية.

ونّوه إسبن ستارك، رئيس "ليغو" للتعليم، إلى وجود العديد من األدوات 
الرقمية التي يمكن استخدامها في العملية التعليمية في عصر التعلم عن 

ُبعد، ولذلك يجب التركيز على المشاركة والتحدي واالستكشاف، مضيفًا 
أن مبادئ التعليم الحديثة تتفق مع التعلم الهادف والجذاب وتشجع على 

تبنيه مدى الحياة.

واستشهدت معالي سارة األميري بتجربتها في زيارة المدارس لمناقشة 
موضوع الفضاء قائلة إّن األنشطة التي يقوم فيها الطالب باتخاذ قراراتهم 

بأنفسهم تزيد من قدرتهم على التعليم وتوفر تجارب ممتعة ال ُتنسى.
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الحكومة	ومستقبل	استقطاب	المواهب	
والتعليم	عن	بعد

ماسي بصيري
 الشريك المؤسس والمدير التشغيلي لشركة

"أبالي بورد"

سلطان مراد سيدوف
الشريك المؤسس ورئيس شركة "بيمري"

بيكي أندرسون
 مذيعة في شبكة "سي إن إن" ومديرة تحرير

"سي إن إن" أبوظبي،  مدير   الحوار

أصبح العمل والتعليم عن ُبعد أمر طبيعي بسبب الجائحة، ما سبب تغيرًا 
كبيرًا في بعض الطرق المتعلقة بالتوظيف وتطوير الكفاءات.

افتتح ماسي بصيري، الشريك المؤسس والمدير التشغيلي لشركة "أبالي 
بورد" )Applyboard(، النقاش بتسليط الضوء على الحاجة إلى المساعدة 

في التعامل مع إجراءات الدراسة في الخارج من خالل مبادرات شبيهة 
بمنصة "ApplyBoard"، وهي منصة متكاملة تربط الطالب الراغبين في 
الدراسة بالخارج بالمؤسسات التعليمية وجهات التوظيف من خالل الذكاء 

االصطناعي لتسهيل الوصول إلى فرص التعليم في الخارج. وحّدد بصيري 
استراتيجية مكونة من ثالث خطوات يمكن أن تتبناها الحكومات لتسهيل 

"االنتقال بال حدود" وهي تحديد النقص في القوى العاملة، وإبرام 
شراكات مع المؤسسات التي يمكن أن تقدم المهارات الالزمة لسد هذه 

الفجوات، وأخيرًا ضمان االستقرار لمن يعملون في مثل هذه الوظائف.

ومن جانبه أشار سلطان مراد سيدوف، الشريك المؤسس ورئيس 
شركة "بيمري" )Beamery(، إلى تنمية المهارات والقدرات باعتبارها 

العامل األساسي في توظيف األفراد حاليًا بداًل من الطرق التقليدية مثل 
 ،"Beamery" االعتماد على الكلية التي ارتادوها، وذلك بناًء على تجربة

وهي منصة إلدارة كفاءات الشركات باستخدام الذكاء االصطناعي. 
ودعا سيدوف إلى استخدام الذكاء االصطناعي والبيانات لتخصيص 

عملية التوظيف.

واتفق الخبيران على أنه في عالم تتالشى فيه الحدود، هناك فرصة متاحة 
أمام الحكومات وأنظمة التعليم إلدارة المهارات والشهادات، ما سيؤدي 

بدوره إلى تعزيز قدرات الكوادر البشرية في المستقبل.
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إحياء	األرض	لخير	اإلنسان

سادغورو
مؤلف ومؤسس مؤسسة "إيشا"

روبير النخل
مذيع أخبار أول في قناة "سكاي نيوز عربية"،  مدير   الحوار

حّث المؤلف والمعلم الروحي سادغورو المشاركين في القمة على 
االتجاه لتغيير السياسات المتعلقة بالتربة، مشددًا على أّن التربة جزءًا ال 
يتجزأ من وجودنا وإدراجها في البيانات السياسية أمر أساسي لمستقبل 
المجتمع. وأشار إلى أن مؤسسته "إيشا" )Isha Foundation( أطلقت 

حملة "أنقذوا التربة" العالمية في أوائل عام 2022.

وحذر سادغورو من أن المحتوى العضوي في التربة الزراعية في جميع 
أنحاء العالم يقل عن الحد األدنى الذي يتراوح من 3% إلى 6%، وإن لم 

نسارع إلى معالجة هذا األمر فستتحول التربة إلى صحراء خالل 15 إلى 
20 عامًا وستكون البشرية أكثر عرضة لخطر االحتباس الحراري. ونصح 

سادغورو باالستثمار في إجراءات تشمل زراعة المحاصيل التي تهدف إلى 
تغطية التربة بداًل من حصادها وتحفيز المزارعين، مؤكدًا على أن باستطاعة 

الحكومات المساعدة في إثراء التربة والحفاظ على المياه وبالتالي زيادة 
الطلب على المنتجات العضوية ذات الجودة العالية.

وعلى الرغم من أن دعوته لالهتمام بالتربة حظيت بتأييد العديد من 
الحكومات، إال أن سادغورو شدد على واجب األفراد في البدء في 

االهتمام بالتربة حتى يحدث تغيير في السياسات، واختتم حديثه مذكرًا بأن 
التربة في الواقع نظام حي يربط البشرية ويدعمها.

"يجب	أن	نغير	تركيزنا	ألن	التربة	
لم	تنل	أبدًا	حقها	من	االهتمام"	
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العودة	للوضع	الطبيعي

معالي الدكتور عصام الوقيت
مدير مركز المعلومات الوطني، المملكة 

العربية السعودية

معالي مثنى غرايبة
الرئيس التنفيذي لشركة الثورة الصناعية الخامسة 

لخدمات االستشارات ووزير االقتصاد الرقمي 
والريادة السابق في المملكة األردنية الهاشمية

معالي الدكتور أحمد درويش
وزير التنمية اإلدارية السابق، جمهورية مصر العربية

فريد بلحاج
نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة 

الشرق األوسط وشمال أفريقيا،  مدير   الحوار

أجمع المشاركون في الجلسة على أن الجائحة العالمية أدت إلى تسريع 
تبني التكنولوجيا الحالية.

وقال معالي مثنى غرايبة، الرئيس التنفيذي لشركة الثورة الصناعية 
الخامسة لخدمات االستشارات ووزير االقتصاد الرقمي والريادة السابق 

في المملكة األردنية الهاشمية، إّن العالم يمضي نحو العودة إلى 
الوضع الطبيعي وتجاوز الصدمة التي سببتها جائحة كوفيد-19. وأردف 

قائاًل إن قطاع التكنولوجيا ينمو ويعوض فقدان الوظائف بسبب األزمة 
االقتصادية، كما يعزز تحقيق الشمول المالي مع زيادة استخدام تطبيقات 

المحافظ اإللكترونية من 200 ألف مستخدم إلى 1.8 مليون في ستة 
أشهر بسبب تزايد الحاجة إليها.

وقال معالي الدكتور عصام الوقيت، مدير مركز المعلومات الوطني في 
المملكة العربية السعودية، إن الجانب اإليجابي هو التغيير في الثقافة 

التي باتت تركز على استخدام الخدمات اإللكترونية والتكنولوجيا التي 
كان الناس سابقًا يترددون في استخدامها. وتحدث بالتفصيل عن نمو 

التكنولوجيا المالية وتطبيقات توصيل الطعام والرعاية الصحية عن ُبعد 
في المملكة العربية السعودية.

وسّلط معالي الدكتور أحمد درويش، وزير التنمية اإلدارية السابق في 
جمهورية مصر العربية، الضوء على عدد من الدروس المستفادة من 

األزمة ومن بينها أهمية الثقة بقدرة الناس على التكيف. وأكد أن إحداث 
تغيير يتطلب أكثر من تطبيق بعض التعديالت الصغيرة، بل يجب أحيانًا 

التخلي عن الطرق القديمة.
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 كيف	نصمم	أفضل
تجربة	للمتعاملين؟

سعادة سعيد المال
المدير التنفيذي لقطاع تجربة المتعاملين، مكتب أبوظبي التنفيذي

قال سعادة سعيد المال، المدير التنفيذي لقطاع تجربة المتعاملين 
في مكتب أبوظبي التنفيذي، متحدثًا عن قصة "برنامج أبوظبي 

لتجربة متعاملين بال جهد"، إّن حكومة أبوظبي لم تكتِف في تحسين 
خدماتها العامة بالتحول الرقمي فقط بل عملت على توفير تجربة 

سلسة للمتعاملين.

أجرى الفريق بحثًا لفهم المتعاملين وتحديد مدة التعامل والجهد باإلضافة 
إلى المقاييس المعروفة مثل رضا المتعاملين وتوقعاتهم وثقتهم. وكما 
يوحي اسم المبادرة، تهدف الحكومة ألن تصبح األولى عالميًا في تقديم 
تجارب بال جهد وتعمل على تطوير مؤشر لتقييم الخدمات بناًء على الجهد 

الذي يبذله المتعاملون.

وقال سعادة المال إّن الحكومة ستحقق هدفها من خالل خمسة محاور 
استراتيجية، وهي وضع سياسة لتجربة المتعاملين تحدد كيف سيقدم 

الفريق تجارب بال جهد، والتركيز على أولويات المتعاملين، ووضع تصميم 
رائد لتحسين تجارب المتعاملين، واالستثمار في بناء القدرات البشرية، 

واعتماد نظام لقياس أداء الخدمات.

"نريد	أن	نحتل	المرتبة	األولى	
بين	الحكومات	من	حيث	

مستوى	سعادة	المتعاملين	
عن	طريق	تقديم	خدمات	

بمواصفات	عالمية	للجميع"
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مهمة	اإلمارات	الستكشاف	القمر

المهندس عدنان الريس
 المدير األول في إدارة االستشعار عن ُبعد

 ومدير برنامج "المريخ 2117" في مركز محمد
بن راشد للفضاء

الدكتور حمد المرزوقي
مدير مشروع اإلمارات الستكشاف القمر في مركز 

محمد بن راشد للفضاء

الدكتور محمد الزعابي
مدير المحطة األرضية وعمليات المستكشف راشد 

في مركز محمد بن راشد للفضاء

قّدم فريق من مركز محمد بن راشد للفضاء في جلسة خاصة في القمة 
عرضًا عن أهداف وقدرات مهمة اإلمارات الستكشاف القمر، وهي أول 

رحلة عربية إلى القمر.

ووفقًا للمهندس عدنان الريس، المدير األول في إدارة االستشعار عن 
ُبعد ومدير برنامج "المريخ 2117" في مركز محمد بن راشد للفضاء، فإن 
مهمة اإلمارات الستكشاف القمر هي منصة للتعاون الدولي تتوافق 
مع خطة االستكشاف العالمية لتطوير التقنيات الالزمة للوصول إلى 

المريخ في المستقبل. وأوضح أن المهمة تهدف إلى دراسة تربة سطح 
القمر وخصائصها الحرارية وجزيئات الغبار، وأن عملية بناء القدرات 

واالستعداد لهذه المهمة تركز على نقل الخدمات والروبوتات داخل 
المنظومة الفضائية.

وأشار الدكتور حمد المرزوقي، مدير مشروع اإلمارات الستكشاف القمر 
في مركز محمد بن راشد للفضاء، إلى أن المركبة الجوالة "راشد" التي 

ستهبط على سطح القمر ُصّممت وتّم بنائها بالكامل من قبل فريق 
إماراتي. ومن المقرر إطالق هذه المركبة في نهاية عام 2022 بحيث تصل 

إلى القمر بحلول الربع األول من عام 2023.

واختتم الجلسة الدكتور محمد الزعابي، مدير المحطة األرضية وعمليات 
المستكشف راشد في مركز محمد بن راشد للفضاء، بشرح عن العمليات 
العلمية المختلفة لدراسة سطح القمر وخصائصه بشكل يقدم معلومات 

ومعارف جديدة للمهام المستقبلية.



WORLD GOVERNMENT SUMMIT 2019

Main Agenda
Global political leaders, international  
policy-makers, innovators and cademic 
experts proposed solutions to the world’s 
most pressing challenges in order to build 
a prosperous future for humankind

15

المنتدى العالمي 
لألصول الرقمية

اجتمع	خبراء	التكنولوجيا	ومنظمو	القطاع	بهدف	وضع	
أولويات	واضحة	للحكومات	والقطاع	الخاص	ُتعينهم	على	

استخدام	تقنيات	البلوكتشين	بفعالية	أكبر	



القمة العالمية للحكومات 1582022

المنتدى	العالمي	لألصول	الرقمية

ما	هو	مستقبل	البلوكتشين؟

شانغ بانغ زهاو
الرئيس التنفيذي لشركة "باينانس"

كيفين أوليري
رائد أعمال ومستثمر ومستشار استراتيجي ورئيس 

مجلس إدارة شركة "أو شيرز إنفستمنتس"

لي سو-مان
مؤسس شركة "إس إم إنترتينمنت"

هانا مورفي
 المراسل التقني لصحيفة "فاينانشال تايمز"،

مدير الحوار

اتفقت آراء المشاركين في الجلسة األولى من المنتدى العالمي لألصول 
الرقمية على أن تقنية البلوكتشين ربما لم تحدث حتى اآلن ثورة في 

العالم، ولكن وقتها سيأتي وتوقعوا أن يكون لها مستقبل في مجاالت 
الثقافة والترفيه والصناعات اإلبداعية باإلضافة إلى التمويل.

 ،)Binance( "وقال شانغ بانغ زهاو، الرئيس التنفيذي لشركة "باينانس
إن حاالت استخدام تقنيات البلوكتشين ال تتعارض حتى اآلن مع األنظمة 

التقليدية ولكنهما يسيران جنبًا إلى جنب لتلبية احتياجات مختلف 
األشخاص. فالمبدع الذي يعرض ويبيع أعماله اإلبداعية عن طريق تقنية 

البلوكتشين مختلف عن الفنان الذي يعرض أعماله في المعارض الوطنية، 
كما أن هذه التقنية تسّهل أنشطة أكثر تعقيدًا مثل جمع التبرعات من 

كافة أنحاء العالم.

وأضاف أن هذه التقنية "لم تحدث تحواًل جذريًا في الصناعات التقليدية 
حتى اآلن ولكن إذا نظرنا بعد عشرة أعوام أو عشرين أو ثالثين عامًا من 

اآلن فمن المحتمل أن يحدث ذلك".

ورأى كيفين أوليري، رئيس مجلس إدارة شركة "أو شيرز إنفستمنتس" 
)O’Shares Investments(، أن القواعد التنظيمية ستمثل نقطة تحول 

ضخمة ألن مؤسسات االستثمار تحتاج إلى تقديم ضمانات، معترفًا بأن 
تقنية البلوكتشين مجرد برنامج مثل برامج غوغل ومايكروسوفت والفرق 

بينها هو أن ملكية تلك الشركات ورقة مالية منظمة يتم تداولها على 
مستوى العالم.

 SM( "وأوضح لي سو-مان، مؤسس شركة "إس إم إنترتينمنت
Entertainment(، أن تقنية البلوكتشين تجعل حماية حقوق 

التأليف والنشر عبر اإلنترنت أسهل كثيرًا ما سيشجع المبدعين على 
مواصلة إبداعاتهم.
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المنتدى	العالمي	لألصول	الرقمية

ما	هو	مستقبل	العالقة	بين	العمالت	
الرقمية	والبنوك	المركزية؟	

جوناثان ليفين
الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لالستراتيجية 

في "تشاين أناليسيس"

ريتشموند تيو
الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي آلسيا 

في "باكسوس"

ويليام كويغلي
 الشريك المؤسس في "وورلد وايد

أسيت إكسشانج" 

بيورن كروغ أندرسن
الرئيس التنفيذي لالمتثال في "بانكينج سيركل"

سعادة غابرييل عابد
سفير باربادوس لدى دولة اإلمارات العربية المتحدة، 

مدير الحوار

أجمع المشاركون في جلسة حوارية حول التوافق بين عمالت البنوك 
المركزية الرقمية، وهي عمالت رقمية تصدرها البنوك المركزية وتدعمها 

الدولة، والعمالت الرقمية المستقرة، وهي عمالت رقمية مملوكة 
لجهات تجارية وترتبط قيمتها بقيمة خارجية مثل عملة أو سلعة حالية، أن 

هناك مكانًا في السوق للعمالت الرقمية العامة والخاصة.

 وأشار ويليام كويغلي، الشريك المؤسس في "وورلد وايد
أسيت إكسشانج" )Worldwide Asset eXchange(، إلى إمكانية 

استخدام هذين النوعين من العمالت معًا ألغراض مختلفة ومن قبل 
مستخدمين مختلفين، وتوقع أن تقوم البنوك والمؤسسات المالية 

الكبرى بالترويج لعمالت البنوك المركزية الرقمية، بينما قد يفضل العديد 
من األشخاص خاصة من ليس لديهم تسهيالت مصرفية حالية أو يقيمون 

خارج الواليات المتحدة األمريكية أو أوروبا الغربية استخدام العمالت 
الرقمية المستقرة.

ووافق بيورن كروغ أندرسن، الرئيس التنفيذي لالمتثال في "بانكينج 
سيركل" )Banking Circle(، على استخدام هذين النوعين من 

العمالت معًا مضيفًا أن لكل من عمالت البنوك المركزية الرقمية 
والعمالت الرقمية المستقرة ميزات مختلفة وبالتالي ستكون مفيدة 

لمختلف المستخدمين.

وأشار ريتشموند تيو، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي آلسيا في  
"باكسوس" )Paxos(، إلى أهمية الالمركزية والحرية والثقة والمصداقية 
وهنا يأتي دور عمالت البنوك المركزية الرقمية. وتوقع تيو أن تطور هذا 
القطاع سيؤدي إلى تحّول العمالت الرقمية المستقرة إلى حل وسط بين 

االثنين لتحقيق التبني الرقمي الكامل ووصفها بأنها جسر بين العالمين 
المادي والرقمي.
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المنتدى	العالمي	لألصول	الرقمية

التحديات	في	فضاء	التمويل	الالمركزي

سام بانكمان-فريد
المدير التنفيذي لشركة "إف تي إكس" 

تشارلز هوسكينسون
 الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس في

"كاردانو" و"إيثيريوم"

بيير بيرسون
عضو مجلس األمة، جمهورية فرنسا

ريتشارد جالفين
 الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة

"أسيت كابيتل مانجمنت ديجيتل"

جيمي كراولي
مراسل أخبار لقناة "كوين ديسك"، مدير الحوار

استعرضت الجلسة قدرة الحكومات والقيادات على تسخير إمكانات االبتكار 
في مجال التمويل الالمركزي لصالحهم، ومحاوالتهم للسيطرة على أسواق 

العمالت المشفرة.

وأشار سام بانكمان-فريد، المدير التنفيذي لشركة "إف تي إكس" 
)FTX(، إلى عدة تساؤالت حول طريقة تعامل الجهات التنظيمية مع 

العمالت الالمركزية والعمالت المشفرة، مؤكدًا على أهمية وضع اللوائح 
والتشريعات المناسبة لربط العمالت المشفرة بالعمالت الوطنية.

ومن جانبه قال تشارلز هوسكينسون، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس 
في "كاردانو" )Cardano( و"إيثيريوم" )Ethereum(، إن على القطاع أن 

يعمل على تطوير عدة مجاالت تشمل الهوية والتنظيم واالمتثال وتحويل 
المعامالت. وأضاف أن هناك بعض المنظمات التي تعمل على تطوير 

البروتوكوالت الالزمة لخفض تكاليف التشغيل أو حل المشاكل، مؤكدًا على 
أن هناك العديد من المعامالت التي يمكن القيام بها باستخدام العمالت 

المشفرة، فعلينا االستفادة من هذه الفرص ومعرفة المزيد عنها.

وأكد بيير بيرسون، عضو مجلس األمة في جمهورية فرنسا، أن فرنسا كانت 
من أولى الدول التي طبقت التشريعات في هذا المجال بهدف المساعدة 

على إطالق الطاقات البشرية وإعادة هيكلة اقتصاد المستقبل.

أما التحدي الرئيسي، من وجهة نظره، فهو الصعوبات التنظيمية التي تواجه 
عمليات سن القوانين. قال ريتشارد جالفين، الشريك المؤسس والرئيس 

 Asset Capital( "التنفيذي لشركة "أسيت كابيتل مانجمنت ديجيتل
Management Digital(، إن على القطاع تحسين إمكانية الوصول 

إلى نطاق التمويل الالمركزي لتوسيع نطاق استخدامه من خالل واجهة 
سهلة االستخدام، حيث مازال المستخدمون يحتاجون إلى مستوى معين 
من المعرفة التكنولوجية للعمل في هذا المجال. واختتم حديثه قائاًل إن 

التمويل الالمركزي يقّدم خدمات مبتكرة وسريعة ومستوى جديد من 
التفاعل، وهو أمر مفيد على كافة المستويات.
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المنتدى	العالمي	لألصول	الرقمية

تبني	العمالت	الرقمية	على	
المستوى	المؤسسي

شيرا فرانك
مؤسس ومدير "مايدن البز" والمستشار االستراتيجي 
لمبادرة العمالت الرقمية في معهد ماساتشوستس 

للتكنولوجيا "ميديا الب"

جوزيف هولم
الشريك المؤسس في "درابر جورن هولم"

بيل تشين
رئيس مختبرات "باينانس"

ليزلي المب
 كبير مسؤولي التسويق في "كوين فلكس"،

مدير الحوار

أكد المشاركون في المنتدى العالمي لألصول الرقمية أن مؤسسات 
االستثمار أصبحت أكثر إقبااًل على تبني العمالت الرقمية عامًا بعد عام 
نتيجة ألداء السوق القوي ووضوح اللوائح التنظيمية وزيادة الطلب 

من المتعاملين.

وقال بيل تشين، رئيس مختبرات "باينانس" )Binance(، إن المؤسسات 
المالية بدأت في تبني االبتكار في عام 2020، مسلطًا الضوء على 

إمكانات النمو الهائلة نظرًا ألن 5% فقط من األفراد يستخدمون 
العمالت الرقمية حاليًا.

 Draper( "وأكّد جوزيف هولم، الشريك المؤسس في"درابر جورن هولم
Goren Holm(، أنه ال يظن أن العمالت الرقمية ستحل محل البنوك 

وأكد أن "البنوك ستبقى" وأن األمر الذي سيجعلها وغيرها من مؤسسات 
االستثمار تتبنى العمالت الرقمية هو استخدام التكنولوجيا الجديدة 
بطريقة متوافقة مع اللوائح التنظيمية إلى جانب تزويد المتعاملين 

بمنتجات أحدث وأفضل. وأشار إلى أن معظم المؤسسات كانت مترددة 
في تبني العمالت الرقمية ولكن متعامليها يطالبون بذلك وأدركت 

هذه المؤسسات أن هناك خسائر ناتجة عن ترددها في المشاركة في 
هذا المجال.

 )Maiden Labs( "وأشار شيرا فرانك، مؤسس ومدير "مايدن البز
والمستشار االستراتيجي لمبادرة العمالت الرقمية في معهد 

ماساتشوستس للتكنولوجيا "ميديا الب" )Media Lab(، إلى المخاطر 
المحتملة لوجود شبكة المركزية ذات المصدر المفتوح تدعم هذا القطاع. 

ودعا إلى االستثمار في تطوير نظام تشفير مفتوح المصدر لمراقبة 
الشبكات واكتشاف األخطاء والحفاظ على األمن على المدى الطويل 

وتحسين أنظمة التشغيل اآللي.
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المنتدى	العالمي	لألصول	الرقمية

مستقبل	العمالت	الرقمية	والبنوك

جاك فليتشر
مدير العالقات الحكومية في "آر 3"

زيد بريني
مدير الخدمات المهنية في أوروبا والشرق األوسط 

وأفريقيا في شركة "كونسنسيس"

باتريك كامبوس
الرئيس التنفيذي لالستراتيجية في "سيكورنسي"

كارولين مالكولم
رئيس السياسة العامة والبحوث الدولية في 

شركة "تشايناليسيز"

الفان ثي سارثاكومار
 مدير الشؤون التنظيمية في "جي دي إف"،

مدير الحوار

رّجحت مجموعة من الخبراء في المنتدى العالمي لألصول الرقمية أن 
يسود استخدام عمالت البنوك المركزية الرقمية أو العمالت الرقمية 

المدعومة من الدولة والصادرة عن البنوك المركزية بداًل من المؤسسات 
الخاصة خالل عامين إلى ستة أعوام، وستكون منطقة آسيا والمحيط 

الهادئ والشرق األوسط نقاط التركيز التي يجب متابعتها.

وقال زيد بريني، مدير الخدمات المهنية في أوروبا والشرق األوسط 
وأفريقيا في شركة "كونسنسيس" )ConsenSys(، إن المؤسسات 
المالية والمطورين والمستهلكين يدركون قيمة تقنية البلوكتشين 

واألموال القابلة للبرمجة ويتفق الجميع على كونها المرحلة التالية في 
مسيرة تطور النظام المالي الحالي. وأكد أن "التحول يحدث اآلن" ألن 

العمالت الرقمية توفر نطاقًا أوسع من الخدمات المالية ومنتجات أكثر 
تطورًا مما يمكن أن يقدمه عالم التمويل المركزي اليوم.

وتوقع جاك فليتشر، مدير العالقات الحكومية في "آر R3( "3(، أن يتضح 
أن البنوك المركزية لديها تصور أوضح بشأن ما تريده من عمالت البنوك 
المركزية الرقمية، ومن ثم سيفهم القطاع الخاص بشكل أفضل كيفية 

تقديم المنتجات التي تلبي تلك االحتياجات.

وقالت كارولين مالكولم، رئيس السياسة العامة والبحوث الدولية 
في "تشايناليسيز" )Chainalysis(، إّن طرح عمالت البنوك المركزية 

الرقمية يتطلب التعاون بين القطاعين العام والخاص بنفس الطريقة 
التي يجمع بها السوق الرئيسي بين المال العام والخاص. بينما ألقى 

باتريك كامبوس، الرئيس التنفيذي لالستراتيجية في "سيكورنسي" 
)Securrency(، بالمسؤولية على ُصّناع السياسات لضمان استخدام 

التكنولوجيا بشكل يحافظ على الخصوصية ويساعد على تنمية المجتمع.
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منتدى الميتافيرس العالمي
 اجتمع	علماء	المستقبل	وخبراء	التكنولوجيا	والمبتكرون	معًا	
 لمشاركة	أفكارهم	ورؤاهم	بشأن	الميتافيرس	ومناقشة	

التحديات	التي	قد	يطرحها
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منتدى	الميتافيرس	العالمي

واقع	جديد

معالي عمر سلطان العلماء
 وزير دولة للذكاء االصطناعي واالقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل

عن ُبعد في دولة اإلمارات العربية المتحدة والمدير العام لمؤسسة 
القمة العالمية للحكومات

"نؤمن	أن	مهمتنا	هي	صياغة	
المستقبل	بواسطة	ألمع	
العقول	واألشخاص	الذين	

يصنعون	لنا	هذا	المستقبل"	

قال معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء االصطناعي واالقتصاد 
الرقمي وتطبيقات العمل عن ُبعد في دولة اإلمارات العربية المتحدة، إن 

الميتافيرس يمثل شكاًل جديدًا من أشكال التعبير.

ووصف معاليه في كلمته االفتتاحية في منتدى الميتافيرس العالمي 
الميتافيرس بأنه عالم افتراضي ُيسمح بدخوله الستهالك المعارف 

والفرص التي يتيحها، ويمكن تقديم الخدمات فيه خارج الحدود الجغرافية، 
حيث يطلق الميتافيرس شكاًل جديدًا من اإلبداع الذي يسّهل تصميم 

السلع والخدمات المادية باإلضافة إلى مجموعة جديدة كاملة من 
التجارب الواقعية وبروتوكوالت الحوكمة والتجارب للمواطنين.

وأكد معاليه أن هدف حكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة هو تشكيل 
المستقبل بشكل استباقي وأن الميتافيرس سيكون أداة قّيمة للقادة 

الحكوميين واألشخاص الذين يستخدمون هذه التقنية ويستفيدون منها 
لتحقيق هذه الرؤية.

وأشار معاليه إلى أن منتدى الميتافيرس العالمي الذي تم تنظيمه 
 "Facebook" المعروفة سابقًا باسم "Meta" بالتعاون مع شركة

والذي يمهد الطريق لمستقبل الميتافيرس، سيشكل األساس بالنسبة 
للحكومات حول العالم الستشراف مستقبل مشرق.
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االنطالق	نحو	الميتافيرس

برنت هاريس
نائب الرئيس للحوكمة في "ميتا"

مينا العريبي
رئيس تحرير صحيفة "ذا ناشيونال"، مدير الحوار

"من	الضروري	أن	يكون	
األشخاص	قادرين	على	

الوصول	إلى	اإلنترنت	وأن	
يكونوا	في	وضع	يسمح	

لهم	بالمشاركة"	

 ،)Meta( "قال برنت هاريس، نائب الرئيس للحوكمة في شركة "ميتا
إن على الحكومات العمل على تمكين المبدعين والشركات للمشاركة 

في الميتافيرس.

وأضاف أن االستخدامات النهائية للميتافيرس ستكون لألعمال 
التجارية وأماكن العمل واالستخدامات االجتماعية، ووصفه بأنه ثالثي 

األبعاد وقابل للتشغيل المتبادل ويمثل الموجة التالية من اإلنترنت. 
فالميتافيرس يفتح آفاقًا القتصاد جديد ويوفر فرص متساوية للشركات 

الصغيرة والمبدعين واألفراد.

وناقش هاريس سياسة شركة "ميتا" واعتبارات الحوكمة فيما يتعلق 
بالخصوصية والسالمة والمعايير وإمكانية الوصول مؤكدًا على أن 

الميتافيرس يبشر بعصر جديد من االتصاالت شارك في بنائه عدة شركاء.

وشجع الحكومات على عقد شراكات مع شركات مختلفة لفهم التقنيات 
الناشئة والتفكير بشأن السياسات التي يجب أن يركز جزء كبير منها على 

تسهيل مشاركة الجميع في الميتافيرس.
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الميتافيرس:	تكنولوجيا	رائدة	
لفرص	واعدة

ويل آي آم
موسيقي ومنتج ورائد أعمال في مجال التكنولوجيا وعضو المجلس 

االستشاري لمركز المنتدى االقتصادي العالمي للثورة الصناعية الرابعة

مينا العريبي
رئيس تحرير صحيفة "ذا ناشيونال"، مدير الحوار

"إذا	نظرت	إلى	االستثمار	
في	التكنولوجيا	وقارنته	
باالستثمار	لجعل	الناس	
أذكياء	ستدرك	الفارق	
الهائل	بين	االثنين"	

صعد ويل آي آم، الموسيقي والمنتج ورائد األعمال في مجال التكنولوجيا 
وعضو المجلس االستشاري لمركز المنتدى االقتصادي العالمي للثورة 

الصناعية الرابعة، إلى منصة القمة لتسليط الضوء على ضرورة بذل المزيد من 
الجهد لتمكين شباب اليوم وتزويدهم باألدوات الرقمية الالزمة للغد.

وأشار إلى أن التقدم التكنولوجي سمة للنجاح اإلبداعي، مشددًا على ضرورة 
الحذر في التعامل مع الميتافيرس حيث يتخذ اإلنترنت هيئة عالم شامل 

ومتكامل خاصة فيما يتعلق بخصوصية األطفال. وحذر من أن هذه التكنولوجيا 
الجديدة تفهمنا بشكل أفضل بكثير من أي إنسان وال يجوز لنا السماح 

للشركات بجمع المعلومات وبيعها لتحقيق الربح.

وقال ويل آي آم إنه على الرغم من أهمية االعتراف بقيمة التكنولوجيا في 
مجتمع اليوم، يجب االستثمار بشكل مماثل في األشخاص الذين يطّورون 
التكنولوجيا. وخلص إلى أن األطفال يمكن أن يستفيدوا من تعليم فّعال 

يجمع بين برامج التكنولوجيا والذكاء العاطفي والتعاطف واإلبداع إلعدادهم 
للمستقبل الرقمي، إال أنه أكّد على أهمية وضع القواعد التنظيمية 

الالزمة لحمايتهم.



القمة العالمية للحكومات 1762022

منتدى	الميتافيرس	العالمي

 الرحلة	نحو	العوالم
االفتراضية	"الميتافيرس"

تشارلي فينك
مستشار ومؤلف عالمي

"دائمًا	ما	نبالغ	في	تقدير	
القريب	أكثر	من	البعيد	

وأفترض	أن	هذا	ما	يحدث	اآلن	
مع	مفهوم	الميتافيرس"

عرض تشارلي فينك، المستشار والمؤلف العالمي، مقدمة موجزة عن فكرة 
الميتافيرس وتطوراتها الحالية وتوقعاتها المستقبلية قائاًل إن الميتافيرس 

قادر على إحداث تحوالت كبرى.

ووصف فينك المفهوم بأنه معتمد بالكامل على األفاتار وهي الصورة 
الرقمية ووجوده في عالم يحتوي على أشخاص آخرين من جميع أنحاء العالم، 
مبينًا فرص التعليم االفتراضي وتوزيع القوى العاملة بشكل عادل واستبدال 

الممتلكات المادية بممتلكات رقمية وعرض األفالم على شكل عوالم 
تفاعلية يجري استكشافها بداًل من عرضها في دور السينما.

ولكنه ذّكر الحضور في القمة العالمية للحكومات بأن هذا العالم االفتراضي 
ما زال فكرة نظرية ولن يتحول إلى واقع إال بعد عقد من الزمن أو أكثر.

وأشار فينك إلى الضجة التي أحدثها الواقع االفتراضي في بداية ظهوره ثم 
انقلبت الحقًا إلى خيبة أمل، وأضاف إن "التقنيات يجب أن تتطور حتى تصبح 
تجارية"، ومن المتوقع في المستقبل أن يكون بإمكان أكثر من 300 مليون 

جهاز واقع افتراضي الوصول إلى آالف عوالم الميتافيرس الصغيرة.
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 مستقبل	الحكومات:
حكومات	عبر	"الميتافيرس"

إيفو هيينج
المنتج اإلبداعي والشريك المؤسس لشركة "أوبن 

ميتافيرس أوبيرابيليتي جروب"

جلين ويل
خبير اقتصادي سياسي متخصص في التكنولوجيا 

االجتماعية لدى "مايكروسوفت"

جويل دييتز
المؤسس والمدير التنفيذي لشركة "ميتا ميتافيرس"

مينا العريبي
رئيس تحرير صحيفة "ذا ناشيونال"، مدير الحوار

تم عرض مقطع فيديو مسجل أعدته "مؤسسة الدولة الحرة" ودعت من 
خالله المشاركين في القمة إلى النظر في الدمج بين العالمين الرقمي 

والمادي لمستقبل الحوكمة خالل انتقالنا إلى الجيل الثالث من اإلنترنت 
الذي يتحكم به المستخدمون باإلنترنت وليس الشركات.

وأشار إيفو هيينج، المنتج اإلبداعي والشريك المؤسس لشركة "أوبن 
 Open Metaverse Interoperability( "ميتافيرس أوبيرابيليتي جروب

Group(، إلى أن العمل المشترك هو الخيار األمثل لهذا االبتكار، إال 
أن المجال لن يكون متكافئًا إذا كانت الشركات الخاصة قادرة على 

احتكار الميتافيرس.

وألمح جلين ويل، الخبير االقتصادي السياسي المتخصص في التكنولوجيا 
االجتماعية لدى "مايكروسوفت" )Microsoft(، إلى أن التقدم التكنولوجي 

يمكن أن يقوي الروابط بين األفراد والمؤسسات مثل تطبيق المشاركة 
المدنية في تايوان. واعترف أنه سيكون هناك ظلم دائمًا ولكن على الرغم 

من ذلك فإن بإمكان العوالم االفتراضية نشر التعاطف وربط البشرية.

وأكد جويل دييتز، المؤسس والمدير التنفيذي لشركة "ميتا ميتافيرس" 
)Metametaverse(، على إمكانات العوالم االفتراضية مسلطًا الضوء 

على البحث المستمر لتوجيه الحوكمة في االتجاه الصحيح.
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منتدى	الميتافيرس	العالمي

مستقبل	تقنية	االتصال:	
الجيل	السادس	وما	بعد

البروفيسور مروان ديباه
كبير الباحثين في مجال الذكاء االصطناعي وأنظمة االتصاالت في معهد 

االبتكار التكنولوجي

"الجيل	السادس:	االنتقال	
من	عالم	مترابط	إلى	عالم	
معلومات	أكثر	ترابطًا"	

ألقى البروفيسور مروان ديباه، كبير الباحثين في مجال الذكاء االصطناعي 
وأنظمة االتصاالت بمعهد االبتكار التكنولوجي في أبوظبي، كلمة أمام 

القمة بّين فيها الدور الرئيسي التصاالت الجيل السادس في الوصول إلى 
العالم الذكي الذي نتوقعه في عام 2030.

وأوضح البروفيسور ديباه أننا ننتقل من الجيل الخامس الذي يركز إلى 
حد كبير على إنترنت األشياء إلى الجيل السادس الذي يهدف إلى دمج 

الذكاء االصطناعي، مضيفًا أن التقدم التكنولوجي والذكاء االصطناعي 
يمهدان الطريق لنوع جديد من الحواسيب العمالقة التي تجمع بين 

االتصاالت والحوسبة.

وشرح البروفيسور ديباه هذه النقطة من خالل اإلشارة إلى عمله الحالي 
في "التواصل الداللي" فعلى عكس نماذج االتصال السابقة، حين كان يتم 
نقل المعلومات ببساطة إلى جهاز استقبال، يمكن لألنظمة اآلن احتساب 

المعلومات وتخزينها في كل نقطة. وسيسمح الجيل السادس لشبكات 
االتصال باالعتماد على سياق التعلم السابق للتفاعل بين البشر. واختتم 

حديثه قائاًل إن االتصال أصبح يتناسب أكثر مع مفاهيم الذكاء.
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منتدى	اإلدارة	الحكومية	العربية

اإلدارة	الحكومية	العربية..	
الطريق	إلى	المستقبل

معالي أحمد أبو الغيط
أمين عام جامعة الدول العربية

قال معالي أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، في كلمته 
االفتتاحية لمنتدى اإلدارة الحكومية العربية، إن الوضع الراهن فرض على 

الحكومات إعادة النظر في أولوياتها لتطوير السياسات الوطنية وبناء 
القدرات على مواجهة الكوارث واالستعداد لألزمات المستقبلية مثل تغير 

المناخ وانتشار األوبئة وغيرها من الكوارث التي ال يمكن التنبؤ بها.

كما شّدد على أهمية تشكيل إدارة حكومية لتوقع األزمات وإدارتها وفق 
خطة تطوير، مؤكدًا أن بناء القدرات وإعادة ترتيب األولويات والرقمنة 
والمرونة واالستشراف واالبتكار هي العناصر التي يمكنها رسم مالمح 

مستقبل اإلدارة الحكومية في عالم متغّير.

واختتم معالي األمين العام كلمته بالتأكيد على أهمية تدريب الكوادر 
ورفع الكفاءات والقدرات، كما توّجه بالشكر للقائمين على إعداد المنتدى 

متمنيًا أن يحقق غايته السامية لتطوير األداء الحكومي العربي وأن 
يساهم في تنمية اإلدارة وتطويرها وتنمية المجتمع.

"بناء	القدرات	وإعادة	ترتيب	
األولويات	والرقمنة	والمرونة	
واالبتكار	هي	العناصر	التي	
سترسم	مالمح	مستقبل	

اإلدارة	الحكومية"	
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 التنمية	في	المنطقة:
الرهان	على	اإلدارة	الحكومية	العربية

سعادة الدكتور ناصر الهتالن القحطاني
مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية

معالي عهود بنت خلفان الرومي
وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل في دولة 

اإلمارات العربية المتحدة ونائب رئيس مؤسسة 
القمة العالمية للحكومات

فيصل بن حريز
مذيع أخبار أول في "سكاي نيوز عربية"، مدير الحوار

قالت معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي 
والمستقبل في دولة اإلمارات العربية المتحدة ونائب رئيس مؤسسة 

القمة العالمية للحكومات، في جلسة حوارية شارك فيها سعادة الدكتور 
ناصر الهتالن القحطاني، مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، إّن 

اإلدارة الحكومية القوية هي سبب نهوض الدول.

واستعرضت ثالثة أمثلة شملت كوريا الجنوبية التي تحّولت إلى 
قوة صناعية كبرى خالل 50 عامًا وسنغافورة التي انتقلت خالل جيل 

واحد من دول العالم الثالث إلى مصاف الدول المتقدمة ودولة 
اإلمارات التي استطاعت أن تصل باقتصادها إلى العالمية عبر اإلدارة 

الحكومية القوية والتطوير الحكومي المستمر والخطوات االستباقية 
للتحديات المستقبلية.

ومن جهته أّكد سعادة الدكتور القحطاني على أن أهداف التنمية 
المستدامة غير قابلة للتحقيق دون تنمية إدارية مدروسة ومورد بشري 

مؤهل ورؤية واضحة وقيادة حكيمة. وأشار إلى ضرورة حل المشاكل 
المتعلقة باإلدارة الحكومية العربية مثل تدني الكفاءة واإلنتاجية وتضّخم 
عدد الموظفين. كما أشاد بتجربة دولة اإلمارات التي أحدثت نقلة نوعية 

في المنطقة وشّدد على ضرورة االقتداء بها واالستفادة من تجربتها.
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واقع	اإلدارة	الحكومية	العربية،	
هل	نعيش	أزمة	إدارة؟	

معالي الدكتور ناصر ياسين
وزير البيئة، الجمهورية اللبنانية

الدكتور عدنان الشيحة
أستاذ مشارك في كلية إدارة األعمال في جامعة 

الملك سعود

البروفيسورة ليلى البرادعي
األستاذة بقسم السياسات واإلدارة العامة في 

الجامعة األميريكية بالقاهرة

الدكتور محمد بيغوتان
محاضر في كلية اإلدارة الحكومية في جامعة ملبورن

الدكتور فادي سالم
 مدير إدارة البحوث واالستشارات في كلية محمد

بن راشد لإلدارة الحكومية

الدكتور يسار جرار
عضو مجلس األمناء في كلية محمد بن راشد لإلدارة 

الحكومية وشريك في المجموعة االستشارية 
الدولية،  مدير   الحوار

أكد الدكتور يسار جرار، عضو مجلس األمناء في كلية محمد بن راشد 
لإلدارة الحكومية، على أن المنطقة العربية تعيش أزمة إدارة حكومية 
على الرغم من تحّسن كافة مؤشرات التنمية األساسية وتوّفر الموارد 
فيها. وذكر الدكتور فادي سالم، مدير إدارة البحوث واالستشارات في 
كلية محمد بن راشد لإلدارة الحكومية، أن الدراسات التي أجرتها الكلية 

أظهرت تقلبات تنظيمية حكومية وتشريعات وسياسات متهالكة مع 
نقص حاد في الكفاءات وعدم القدرة على تطبيق حوكمة رقمية فعالة 

بين معوقات أخرى تحول دون فعالية اإلدارة الحكومية.

وشدد الدكتور عدنان الشيحة، األستاذ المشارك في كلية إدارة األعمال 
في جامعة الملك سعود، على أن ما تواجهه الحكومات العربية هو أزمة 
قرار إلحداث التغييرات المطلوبة، داعيًا إلى إدارة محلية مستقلة التخاذ 

القرارات وتحويل المواطنين من مشاهدين إلى فاعلين.

وقّسم معالي الدكتور ناصر ياسين، وزير البيئة في الجمهورية اللبنانية، 
االستراتيجيات التي تتبناها الحكومات العربية إلى ثالثة أنواع ترتبط بالرؤى 

المحلية لمدة 10 أو 20 عامًا القادمة وهي األكثر نجاحًا كونها تركز على 
التعليم والرؤى طويلة المدى وخطط التنمية التي تضعها األمم المتحدة 

بالتعاون مع الدول.

كما أكد الدكتور محمد بيغوتان، المحاضر في كلية اإلدارة الحكومية في 
جامعة ملبورن، على أهمية التعليم ودعا إلى إصالح البرامج التعليمية 
وإعادة هيكلتها وتصميمها بحيث تركز بشكل أكبر على اإلبداع لضمان 

امتالك الشباب العربي المقومات الالزمة للتطور واالزدهار.
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على	مفترق	طرق:	الحكومات	العربية	
وأهداف	التنمية	المستدامة

معالي الدكتور محمود محيي الدين
المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي 

ومبعوث األمم المتحدة لتمويل خطة التنمية 
المستدامة 2030

فريد بلحاج
نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة 

الشرق األوسط وشمال أفريقيا

الدكتورة خالدة بوزار
األمين العام المساعد لألمم المتحدة والمدير 

المساعد ومدير المكتب اإلقليمي للدول العربية 
ببرنامج األمم المتحدة اإلنمائي

ميساء القال
مقدمة برامج في "سي إن بي سي عربية"، 

 مدير   الحوار

في جلسة حوارية أدارتها اإلعالمية ميساء القال من قناة CNBC عربية، 
قال فريد بلحاج، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة 

الشرق األوسط وشمال أفريقيا، إن عدم قدرة الدول العربية على تحقيق 
أهداف التنمية المستدامة ال عالقة له بالتمويل وإنما بطريقة إدارة 
الموارد والسياسات العامة، مضيفًا أن التحدي الرئيسي الذي تواجهه 
المنطقة هو افتقارها بشكل عام إلى خطط كافية لتوقع األزمات أو 

تنمية رأس المال البشري.

وأشارت الدكتورة خالدة بوزار، األمين العام المساعد لألمم المتحدة 
والمدير المساعد ومدير المكتب اإلقليمي للدول العربية ببرنامج األمم 

المتحدة اإلنمائي، إلى التحديات المختلفة التي تواجه دول المنطقة 
بما في ذلك مشكلة البطالة التي يعاني منها الشباب ومشكلة األمن 

الغذائي. كما أّكدت على دور الحكومات المحلية نظرًا لقربها من الشعب، 
وضرورة تعاونها مع القطاع الخاص إليجاد حل لهذه المشاكل.

ومن جانبه، شّدد معالي الدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي 
لصندوق النقد الدولي، على أهمية إعطاء األولوية لالستثمار في 

رأس المال البشري ورأس المال المادي والبنية التكنولوجية الرتباطها 
بالقدرة على بناء معايير للتصدي لألزمات. كما أّكد أن الحل يبدأ بالبيانات 

والمعلومات الدقيقة والجودة في عملية التطبيق.
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هل	نحن	جاهزون	للقفزة	الرقمية؟

معالي الدكتورة غيثة مزور
الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة 

باالنتقال الرقمي وإصالح اإلدارة، المملكة المغربية

 معالي المهندس أحمد
بن محمد الصويان

محافظ هيئة الحكومة الرقمية، المملكة 
العربية السعودية

سعادة حمد عبيد المنصوري
المدير العام لهيئة دبي الرقمية ورئيس مجلس إدارة 

مركز محمد بن راشد للفضاء

سعادة محمد علي القائد
الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة 

اإللكترونية، مملكة البحرين

نوفر رمول
مذيعة ومنتجة في قناة دبي،  مدير   الحوار

سلطت هذه الجلسة الحوارية الضوء على االستثمار في البنية التحتية 
واألمن باعتباره من أهم األولويات لضمان جاهزية الحكومات لالنتقال 

الرقمي نحو المستقبل.

وقالت معالي الدكتورة غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة 
المكلفة باالنتقال الرقمي وإصالح اإلدارة في المملكة المغربية، إن 

المملكة تولي أهمية كبيرة لالنتقال الرقمي في عملياتها حيث تم 
تخصيص وزارة لالنتقال الرقمي ألول مرة في التشكيلة الحكومية.

ومن جهته أّكد معالي المهندس أحمد بن محمد الصويان، محافظ هيئة 
الحكومة الرقمية في المملكة العربية السعودية، على ضرورة االستعداد 

لالنتقال الرقمي وإيجاد حلول مبتكرة لتوفير بنية تحتية مالئمة تغطي 
المساحة الجغرافية الكبيرة للمملكة، مشددًا على أهمية إشراك القطاع 

الخاص في هذه العملية لتوفير أفضل الخدمات للمستفيدين.

وتحّدث سعادة حمد عبيد المنصوري، المدير العام لهيئة دبي الرقمية 
في دولة اإلمارات العربية المتحدة، عن سرعة تغير التكنولوجيا وتوفير 

خدمات ذكية إلسعاد المتعاملين وتلبية احتياجات المجتمع وأهمية 
األمن السيبراني. وأضاف سعادة محمد علي القائد، الرئيس التنفيذي 

لهيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية في مملكة البحرين، أن الحكومة 
البحرينية اتخذت قرارًا بتحويل جميع الخدمات الحكومية للحوسبة السحابية 

مع وجود مركز وطني لألمن السيبراني لحماية البيانات الحكومية.
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 تقادم	المهارات:
التحدي	القادم	للحكومات

سعادة الدكتور علي بن قاسم اللواتي
رئيس األكاديمية السلطانية لإلدارة، سلطنة عمان

الدكتورة رشا راغب
المدير التنفيذي لألكاديمية الوطنية للتدريب في 
جمهورية مصر العربية والمدير التنفيذي لمنتدى 

الشباب العالمي

سعادة عائشة ميران
مساعد األمين العام لقطاع اإلدارة االستراتيجية 
والحوكمة في األمانة العامة للمجلس التنفيذي 

إلمارة دبي

نوفر رمول
مذيعة ومنتجة في قناة دبي،  مدير   الحوار

أّكدت سعادة عائشة ميران، مساعد األمين العام لقطاع اإلدارة 
االستراتيجية والحوكمة في األمانة العامة للمجلس التنفيذي إلمارة 
دبي، في جلسة حوارية ركزت على التحديات التي تواجهها الحكومات 

العربية في مجال تطوير المهارات الالزمة لبناء المستقبل، أّنه يتوجب 
على الحكومات االنتقال من مفهومها التقليدي في خلق الوظائف إلى 
حكومة مبنية على تنمية وتطوير المهارات والقدرات توفر بيئة داعمة 

وتسّن التشريعات والسياسات التي تساهم في تحقيق رؤية الدولة 
والقيادة. وأيد سعادة الدكتور علي بن قاسم اللواتي، رئيس األكاديمية 

السلطانية لإلدارة في سلطنة عمان، هذه الدعوة لبناء القدرات قائاًل إن 
التحدي األكبر يكمن في قدرة المواطنين والقطاع الخاص على التعامل 

مع إدارة الثورة الصناعية الرابعة بشكل أفضل من الحكومات.

ومن جهتها، اعتبرت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي لألكاديمية 
الوطنية للتدريب في جمهورية مصر العربية، أن العقبات تختلف من 

دولة ألخرى حيث يمكن أن تكون تحديات مالية أو عددية كما في مصر 
التي تضم أكثر من 5 مليون موظف حكومي في ظل تشريعات ال تسمح 
باالستغناء عنهم. ودعت إلى إيجاد حل مبتكر وذكي لتأهيل الشباب الذي 

يشّكل الغالبية العظمى من تعداد السكان في المنطقة العربية.
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 االبتكار	الحكومي	..
المرحلة	القادمة

معالي الدكتور صالح عبد الرحمن الشيخ
 رئيس الجهاز المركزي للتنظيم واإلدارة،

جمهورية مصر العربية

سعادة الدكتور رائد محمد بن شمس
مدير عام معهد اإلدارة العامة، مملكة البحرين

سعادة هدى الهاشمي
مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون 

االستراتيجية في دولة اإلمارات العربية المتحدة

ميساء القال
 مقدمة برامج في "سي إن بي سي عربية"،

مدير الحوار

عّرف معالي الدكتور صالح عبد الرحمن الشيخ، رئيس الجهاز المركزي 
للتنظيم واإلدارة في جمهورية مصر العربية، االبتكار بأنه توليد أفكار 

قابلة للتطبيق تقدم قيمة مضافة للمجتمع. واعتبر أن االبتكار ومتطلباته 
متوفرة في العالم العربي وأن االبتكار الحكومي يتركز حول خمسة 

محاور رئيسية هي المنتجات الجديدة وإعادة هندسة اإلجراءات والهياكل 
التنظيمية والنماذج التشاركية في اإلدارة العامة واألفكار الخاّلقة.

من جهتها رّكزت سعادة هدى الهاشمي، مساعد وزير شؤون مجلس 
الوزراء لشؤون االستراتيجية في دولة اإلمارات العربية المتحدة، على 
تجربة اإلمارات في االبتكار حيث مّرت الدولة بخمس خطوات رئيسية 

شملت التركيز على الرؤية واالستراتيجية المستقبلية وإنشاء جهة 
مسؤولة عن ملف االبتكار وتمكين وتدريب الموظفين وتوفير منصات 

ومساحات مالئمة الحتضان االبتكار واالحتفاء باإلنجازات وتكريم الجهود.

وقال سعادة الدكتور رائد محمد بن شمس، مدير عام معهد اإلدارة 
العامة في مملكة البحرين، إّن لالبتكار منهجياته العلمية وال بد من تكامل 

منظومته عبر الشراكة المجتمعية والعمل المشترك والتمكين وتوفير 
البيئة المالئمة للمبتكرين. وأّكد على أهمية تقّبل الخطأ، مشددًا على أن 

عملية االبتكار تبدأ من المنزل والمدرسة ومكان العمل.
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اإلعالم..	الدور	الجديد	لبناء	
حكومات	المستقبل

معالي فيصل يوسف عوض الشبول
وزير الدولة لشؤون اإلعالم، المملكة 

األردنية الهاشمية

عماد الدين أديب
إعالمي ومحلل سياسي

سعادة سعيد محمد العطر
رئيس المكتب اإلعالمي لحكومة اإلمارات العربية 

المتحدة ومدير عام مكتب الدبلوماسية العامة 
لدولة اإلمارات ومدير عام المكتب التنفيذي لصاحب 

السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

فيصل بن حريز
مذيع أخبار أول في "سكاي نيوز عربية"،  مدير   الحوار

دعا معالي فيصل يوسف عوض الشبول، وزير الدولة لشؤون اإلعالم في 
المملكة األردنية الهاشمية، في جلسة حوارية حول دور اإلعالم في بناء 
حكومات المستقبل، إلى زيادة االستثمار في اإلعالم المهني الذي يتبع 

قواعد وقوانين تجعله أحد أدوات الرقابة الحقيقية على الحكومة بداًل من 
وسائل التواصل االجتماعي التي ال تخضع إال لقيود قليلة.

أما سعادة سعيد محمد العطر، رئيس المكتب اإلعالمي لحكومة اإلمارات 
العربية المتحدة ومدير عام مكتب الدبلوماسية العامة لدولة اإلمارات 

العربية المتحدة ومدير عام المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ 
محمد بن راشد آل مكتوم، فكان له رأي مختلف حيث أّكد أن التأثير على 

الجمهور هو ما يجب أن تبحث عنه الحكومات وتغيير الطرق القديمة 
ومواكبة التطور وتحديث طرق نقل المعلومة واعتماد وسائل اإلعالم 
الجديدة واألدوات التي تناسب جيل الشباب حاليًا هي الطريقة المثلى 

للتأثير على الجمهور وإيصال الرسائل المرجوة.

ومن جهته ناقش األستاذ عماد الدين أديب، اإلعالمي والمحلل السياسي، 
أربع مشاكل تواجه اإلعالم العربي وهي األزمة المالية لوسائل اإلعالم 

والكفاءة والتعامل مع مفهوم الحرية وضرورة االلتزام نحو القارئ 
والمشاهد وليس صاحب العمل.
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المنتدى العالمي 
لألصول الرقمية

استكشف خبراء تقنيات البلوكتشين والعمالت المشفرة مستقبل التمويل 
في أول منتدى عالمي لألصول الرقمية ضمن القمة العالمية للحكومات. 

بحث التقنيون والمشّرعون دور الحكومات في تعزيز اقتصاد العمالت 
المشفرة واألصول الرقمية، كما حددوا أولويات واضحة لمهام الحكومات 

والقطاع الخاص فيما يتعلق باالستخدام الفعال لتقنيات البلوكتشين.

واّطلع الحاضرون في المنتدى على التقنيات المالية سريعة التغير والتي 
شّكلت تغييرًا الفتًا في صناعة التمويل التقليدية، حيث تطّورت العمالت 

الرقمية وتوسعت بسرعة منذ ظهورها قبل أكثر من عشر سنوات. ونظًرا 
ألن قطاع تمويل األصول الرقمية يهدف إلى تحقيق قفزة نوعية من كونه 

مجرد استثماًرا محدودًا، ليصبح فئة من األصول المدرجة ضمن المحافظ 
االستثمارية، رّكز المنتدى العالمي لألصول الرقمية على أهمية بذل الجهود 

العالمية إلنشاء بيئة استثمارية مالئمة وآمنة لألصول الرقمية.

سّلط المنتدى الضوء على العقبات التي تواجه قطاع التمويل الالمركزي 
ضمن األسواق المالية الرئيسية والحاجة إلى تطوير إطار تنظيمي 

وتشريعي عالمي إلرساء مزيد من الثقة لدى المستثمرين وضمان اتباع 
نهج تمويلي مسؤول وموثوق. استكشف المنتدى حاالت االستخدام 
ألشكال مختلفة من العمالت الرقمية، بما في ذلك آفاق وإمكانيات 

الصناعات اإلبداعية، وكيف يمكن للقطاعين العام والخاص العمل معًا 
لخلق مساحة لكل من العمالت االلكترونية للبنك المركزي والعمالت 

المشفرة للقطاع الخاص لتلبية متطلبات واحتياجات المستهلكين التي 
تزداد تنوعًا وتعقيدًا يومًا يعد يوم.

"أنا واثق بأنه عندما تشتريه 
المؤسسات، سيغدو حقيقة، 
وعندما يحدث ذلك، سترتفع 

قيمته بشكل كبير"

كيفين أوليري
 رائد أعمال ومستثمر ومستشار 

 استراتيجي ورئيس مجلس إدارة شركة
"أو شيرز إنفستمنتس"
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في سلسلة من حلقات المناقشة 
والجلسات المنفصلة واالجتماعات 

المغلقة، شارك المتخصصون العالميون 
األبرز في صناعة األصول الرقمية 
توقعاتهم لمستقبل البلوكتشين 
والعمالت المشفرة. كما ناقشوا 

العقبات التي تقف في طريق اعتمادها 
على نطاق واسع والسبل الممكنة 

للمضي قدمًا للتغلب على هذه التحديات.
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منتدى الميتافيرس العالمي

شّكل منتدى الميتافيرس العالمي منّصة جمعت قادة الحكومات 
برحلة استكشافية لمستقبل عوالم الميتافيرس حيث سيتوجب 

عليهم تقديم خدماتهم بأسلوب جديد ومختلف. ُنظم منتدى 
الميتافيرس في دورته األولى لعام 2022 بالتعاون مع منصة "ميتا" 

والذي يمهد الطريق إلى مستقبل تقنيات الميتافيرس. باستثمار 
قدره 10 مليارات دوالر، استكشف المنتدى مفهوم وجود عالم 

افتراضي مواز بإمكانيات غير محدودة، حيث يمكن لألشخاص من 
كافة أنحاء العالم االلتقاء من خالله وتبادل المعرفة واإلبداع. 

هدف المنتدى إلى تعزيز الوعي بأهمية تقنية الميتافيرس 
والفرص التي توفرها، وشرح سبب كون تقنية الميتافيرس المحور 

األساسي الذي تدور حوله التقنيات الكبيرة. كما درس ما يمكن 
أن يقّدمه عصر تقنية الويب 3.0 الجديد للحكومات والمجتمع، بما 

في ذلك التطبيقات الممكنة ألساليب العمل الجديدة، وتقديم 
الخدمات، واالستثمارات.

 ،)Meta( "وصف برنت هاريس، نائب الرئيس للحوكمة في "ميتا
تقنية الميتافيرس بأنها الموجة الثانية من اإلنترنت، إنها عالم 

ُمتنامي حديث من شأنه أن يفتح آفاق جديدة القتصاد تحّولي حديث.

عقد المنتدى اجتماعًا ألشهر الخبراء والمختصين والمستشرفين 
من كافة أنحاء العالم، لمشاركة تصوراتهم حول مستقبل تقنية 

الميتافيرس. كما تناولت الجلسات قضايا مثل الملكية والخصوصية، 
واللوائح التشريعية الجديدة والسياسات الحكومية الالزمة لعالم ال 

توجد فيه حدود جغرافية، كما بحث فرص التجارة للسلع غير المادية، 
واآلفاق الجديدة لمستقبل التعليم والموسيقى والرياضة واألفالم.

"نريد جميعًا أن ندرك أهمية 
الميتافيرس بالنسبة لواجباتنا كقادة 

حكوميين، ولحياتنا كأشخاص 
يستخدمون التقنيات ويستفيدون 
منها، وللمستقبل والفرص التي 

تخلقها هذه التقنيات"

معالي عمر سلطان العلماء 
وزير دولة للذكاء االصطناعي واالقتصاد الرقمي 

وتطبيقات العمل عن ُبعد في دولة اإلمارات 
العربية المتحدة والمدير العام لمؤسسة القمة 

العالمية للحكومات
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مع دخول العالم إلى عصر تقنية الويب 3.0، 
وسهولة الوصول إلى تقنية الميتافيرس، اجتمع 

المختصون والمستشرفون في منتدى الميتافيرس 
العالمي األول الستكشاف اإلمكانات الهائلة 
التي توفرها هذه التقنية الناشئة، كما تبادلوا 

االقتراحات والنصائح حول كيفية استفادة 
الحكومات من الفرص التي توفرها الميتافيرس 

لخدمة جمهورها بشكل أفضل.
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منتدى الطاقة العالمي

في دورته السادسة، يعّد منتدى الطاقة العالمي التجمع الدولي األول 
للحكومات والصناع وقادة الفكر. خالل يومين من اإلعداد والتخطيط، 

أطلق المنتدى أجندة الطاقة العالمية للعام المقبل. ُنظم المنتدى من 
قبل مركز الطاقة العالمي التابع للمجلس األطلسي، وقد اسُتضيفت 

دورة عام 2022 من المنتدى في دبي خالل القمة العالمية للحكومات 
في إكسبو 2020 دبي.

ركز المنتدى على التحديات المتمثلة في تلبية الطلب على الطاقة على 
المدى القصير، مع عدم إغفال أهداف صافي انبعاثات صفر الضرورية، 

كما بحث تأثير القوى الثالث وهي الجيوسياسية واألسواق والمناخ، التي 
تشكل نظام الطاقة. ولتزامن انعقاد المنتدى مع اندالع األزمة الروسية 
األوكرانية، شّدد المنتدى على الترابط بين هذه القضايا والضرورة الملحة 

إليجاد الحلول الالزمة لمعالجتها.

في كلمته االفتتاحية، أوضح معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، 
وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة اإلمارات العربية المتحدة 

والمبعوث األممي الخاص لتغير المناخ: "بينما نتبنى بشكل مطلق أهمية 
التحول في مجال الطاقة، نحتاج إلى االعتراف بضرورة تصميم السياسات 

المالئمة لقضايا الواقع الحقيقي، وعلى هذه السياسات اتباع القاعدة 
األساسية للتقدم والتي تنّص على أننا إذا فشلنا في التخطيط، فإن خطتنا 

وجهودنا ستفشل".

غطت المناقشات العديد من الموضوعات، بما في ذلك تأخر عودة 
مستوى استهالك الطاقة إلى مستوياته قبل انتشار الوباء، وخطر 
الهجمات السيبرانية على البنية التحتية الحيوية. وفي حين أن هذه 

العوامل قد تحبط اآلمال في التحول السريع للطاقة، إال أن المنتدى أّكد 
أن هذه العوامل ال تثني قادة الصناعة عن العمل إليجاد الحلول الالزمة.

"لم يكن هناك وقت أكثر أهمية من 
يومنا هذا الستضافة منتدى الطاقة 

العالمي التابع للمجلس األطلسي. 
نظرًا للتحديات الحرجة التي تواجه 

نظام الطاقة عالميًا، شكل المنتدى 
حدثًا أستثنائيًا جمع القادة من جميع 

أنحاء العالم لرسم مسار جديد نحو 
مستقبل أكثر أمانًا للطاقة مع 

انبعاثات صفرية" 

راندي بيل
 مدير مركز الطاقة العالمي التابع

للمجلس األطلسي
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ملتقى "أهداف التنمية 
المستدامة في التنفيذ"

يعّد ملتقى أهداف التنمية المستدامة في التنفيذ، الذي تم 
تنظيمه واستضافته بالشراكة مع األمم المتحدة والبنك الدولي 
ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية، إلى جانب شركاء محليين 
ودوليين آخرين، منصًة عالميًة لرصد ومتابعة المساعي والجهود 

المبذولة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة التابعة لألمم 
المتحدة البالغ عددها 17 هدفًا. في دورة العام 2022، شارك 

المسؤولون الحكوميون وممثلو القطاع الخاص وقادة المنظمات 
اإلقليمية والدولية في إلقاء الكلمات الرئيسية وحلقات النقاش 

والحوارات الهادفة لتسليط الضوء على أكبر التحديات والحلول 
الممكنة لتحقيق أهداف أجندة األمم المتحدة 2030 خالل العقد 

الحالي أو "عقد التنفيذ".

مع تبقي أقّل من 8 سنوات على الموعد النهائي، أصبح من المهم 
اآلن أكثر من أي وقت مضى حشد الجهود الدولية لضمان مستقبل 
أكثر استدامة. وقالت سعادة ماريا جوليانا رويز ساندوفال، السيدة 

األولى لكولومبيا: "ليس هناك شك في أن 'ملتقى أهداف 
التنمية المستدامة في التنفيذ' يمثل دعوة عاجلة لنا للمضي قدًما 

من هذه الدورة إلى التنفيذ الفعال من أجل تحقيق أهداف أجندة 
عام 2030".

ُعقد المنتدى في إكسبو 2020 دبي، وقّدم األدلة والمؤشرات 
عن اإلنجازات واإلمكانيات التي نجحت الجهود الدولية بتحقيقها. 

وقالت معالي ريم الهاشمي، وزيرة دولة للتعاون الدولي في دولة 
اإلمارات العربية المتحدة والمدير العام لمعرض إكسبو 2020 

دبي: "لقد أثبت العالم أننا قادرون على تحديد األهداف وتحقيقها، 
لنعيشها كل يوم جنًبا إلى جنب مع ماليين آخرين من جميع أنحاء 

العالم، ونلهم هؤالء الماليين لتطبيق أفضل الممارسات التي 
تعّلموها ونقلها إلى المجتمعات والثقافات التي ينتمون إليها 

ويشكلون جزء أساسيًا من نسيجها". 

"ملتقى 'أهداف التنمية المستدامة 
في التنفيذ'، هو حدٌث مالئٌم لنا 

كقادة عالميين في كّل من القطاع 
العام ومجتمع األعمال، للتفكير ووضع 

استراتيجيات لتعزيز التزامنا والحفاظ 
على الزخم خالل 'عقد التنفيذ'" 

معالي الدكتور إدوارد نجيرينتي
رئيس وزراء رواندا
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خالل جلسات المنتدى، شّدد صانعو السياسات 
وممثلو الحكومات على أهمية التعاون الدولي 

والعمل الجماعي في سبيل تحقيق أهداف التنمية 
المستدامة بحلول الموعد النهائي لعام 2030.
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 منتدى فوربس
30 تحت سن الـ 30

يعّد مجتمع قائمة فوربس 30 تحت سن الـ 30، الذي أنشأته وتديره مجلة 
"فوربس" منذ عام 2011، محركًا ودافعًا اقتصاديًا محوريًا لريادّي األعمال 
حول العالم، فضاًل عن كونه مؤشرًا داعمًا يسلط الضوء على المواهب 

الناشئة، وقد استضافت القمة العالمية للحكومات نخبة من الشخصيات 
والقادة من قائمة فوربس تحت 30 ضمن منتدياتها للعام 2022.

تسلط قائمة فوربس 30 تحت سن الـ 30، الضوء على أبرز القادة من 
الشباب وريادّي األعمال والشخصيات الشابة البارزة عالميًا والذين تقّل 
أعمارهم عن 30 عاًما عبر 20 فئة متنوعة، وكّل عام تشهد ترشيح أكثر 

من 15 ألف شخص للجائزة من صناع التغيير والمبتكرين والمواهب الشابة 
ضمن القطاعات والصناعات الرئيسية على مستوى العالم. وعادة ما 
تعقد المبادرة مؤتمرات القمة في الواليات المتحدة وآسيا وأوروبا 

والشرق األوسط، كما تدير مجتمًعا قوًيا عبر وسائل التواصل االجتماعي.

خالل اليوم الثاني للقمة، انعقد منتدى فوربس 30 تحت سن الـ 30، وضّم 
ست حلقات نقاشية جمعت أعضاء من اإلصدارات السابقة من قائمة 

فوربس، إللقاء ضوء جديد على مجموعة متنوعة من الموضوعات، بما 
في ذلك الرعاية الصحية واالستدامة والبنية التحتية واالتصال والذكاء 

االصطناعي والتجارة.

ُتوج منتدى فوربس 30 تحت سن الـ 30 بحفل عشاء، حيث تّم االحتفال 
بدفعة عام 2022 التي ضمت 30 شخصية من القادة الشباب البارزين. 

نجح هذا الحدث في جمع المجتمع مع كبار المسؤولين الحكوميين 
من أجل تعزيز المحادثات حول القضايا والفرص التي تحدد المسارات 

المستقبلية، والتي ستؤدي إلى التغيير والتحول في األعمال التجارية 
وإحداث تأثير كبير على العالم.

"من خالل جلب هؤالء القادة 
الشباب إلى دبي، تخلق 

القمة العالمية للحكومات 
فرصة لاللتقاء لرسم مستقبل 

جديد واتجاهات جديدة 
البشرية" لتحدياتنا 

معالي محمد عبدهللا القرقاوي
وزير شؤون مجلس الوزراء في دولة 

اإلمارات العربية المتحدة ورئيس مؤسسة 
القمة العالمية للحكومات 
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ُعقد منتدى فوربس 30 تحت سن 30 في القمة 
العالمية للحكومات ليجمع صانعي التغيير الشباب 

ورواد األعمال والمبتكرين والمواهب األبرز 
على مستوى العالم للمشاركة في سلسلة من 

الجلسات لتحديد مستقبل جديد واتجاهات جديدة 
ألعظم التحديات التي تواجه البشرية.

15



القمة العالمية للحكومات 2022

المنتديات والمبادرات

221 220

منتدى اإلدارة 
الحكومية العربية 

انطلق أول منتدى لإلدارة الحكومية العربية عبر منصة القمة العالمية 
للحكومات 2022 بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، والتي تعّد 
جزء من جامعة الدول العربية، استجابة للحاجة إلى مبادرة استثنائية تسعى 
إلى تطوير الحكومات في العالم العربي وإحداث تغييرات جذرية وإصالحات 

مستدامة. استضاف المنتدى مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى لمناقشة 
القضايا والتحديات التي تواجه الحكومات العربية، مثل استمرار ارتفاع معدالت 

البطالة، والظروف المالية غير المستدامة، وبيئة األعمال غير التنافسية، 
وضعف التنويع االقتصادي، واالفتقار إلى خطط اإلصالح والتنمية.

كما شهد المنتدى إطالق تقرير اإلدارة الحكومية العربية، والذي ُأعّد بناًء 
على مقابالت مع 2000 موظف حكومي عربي. يحّدد التقرير االتجاهات التي 

ستشكل أسس اإلدارات الحكومية في المنطقة للعقد القادم، والدوافع 
المحركة للتغيير، إضافة إلى عدة توصيات للحكومات العربية.

وكجزء من المنتدى، شارك 60 مسؤواًل حكوميًا عربيًا في مناقشات المائدة 
المستديرة مع ممثلين من المنظمات الدولية بما في ذلك البنك الدولي 

وصندوق النقد الدولي وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ولجنة األمم المتحدة 
االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا.

وأشارت معالي عهود خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي 
والمستقبل في دولة اإلمارات العربية المتحدة ونائب رئيس مؤسسة القمة 

العالمية للحكومات، إلى أن المنتدى شكل فرصة تمكنت الحكومات من 
خاللها تبادل أفضل الممارسات والتجارب، والسعي بشكل جماعي إلى ابتكار 

نماذج حكومية وخدمات جديدة وضمان االستعداد للمستقبل.

"دعونا نبني القدرات الحكومية 
ونعيد ترتيب األولويات على أساس 

االستشراف واالبتكار والمرونة 
لتعزيز أداء وكفاءة اإلدارات 
الحكومية في عالم متغير"

معالي أحمد أبو الغيط
أمين عام جامعة الدول العربية
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خالل المنتدى األول لإلدارة الحكومية العربية 
ضمن القمة العالمية للحكومات، اجتمع وزراء 

الحكومة وموظفو الخدمة المدنية وقادة 
المنظمات اإلقليمية من جميع أنحاء العالم 

العربي لتبادل الحلول حول القضايا األكثر 
إلحاًحا في المنطقة وتبادل المعارف والخبرات 

وأفضل الممارسات.
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منتدى المرأة في الحكومة

يعتمد بناء مجتمعات مرنة على وجود المزيد من النساء في األدوار 
القيادية، لكن التقدم نحو تحقيق التكافؤ بين الجنسين في الحكومة 

مايزال بطيئًا للغاية. وفقًا لتقرير الفجوة العالمية بين الجنسين الصادر عن 
المنتدى االقتصادي العالمي، بحسب معدل التقدم الحالي، سيستغرق 

األمر حوالي 146 عامًا للوصول إلى المساواة بين الجنسين في السياسة. 
كما يكشف أنه عبر 35500 مقعدًا برلمانيًا في 156 دولة تشغل النساء 

26.1% فقط من هذه المقاعد.

في سلسلة من 14 محاضرة وجلسة نقاشية، سّلط منتدى المرأة في 
الحكومة األول، في القمة العالمية للحكومات 2022، الضوء على 
قضايا النساء. وقد اجتمع رؤساء الدول والوزراء وقادة المنظمات 

الدولية من جميع أنحاء العالم الستكشاف الحلول ومشاركة قصص 
النجاح في تحقيق تمثيل نسائي أكبر في األدوار القيادية. كما سلط 

المنتدى الضوء على أهمية الدعم الحكومي للنساء الراغبات في 
الدخول إلى قطاع التقنيات الحديثة، الذي ال يزال يعتبر قّطاعًا ُيهيمن 

عليه الذكور في جميع أنحاء العالم.

في كلمتها االفتتاحية، أكدت معالي عهود خلفان الرومي، وزيرة دولة 
لشؤون التنمية الحكومية والمستقبل في حكومة اإلمارات العربية 

المتحدة ونائب رئيس منظمة القمة العالمية للحكومات، على أهمية 
تعزيز دور المرأة من أجل صنع مستقبل أفضل للجميع. وقالت: "لسنا هنا 

للدفاع عن النساء ألنهن نساء، ولكن بسبب مساهماتهّن الفعالة في 
صنع مستقبل أفضل وأكثر توازنًا". "تقّدم النساء استجابة وتفاعاًل أكبر، 

ووجهات نظر متنوعة، وأساليب عمل تعاونية، وأنواع جديدة من الحلول".

"يؤدي وصول المزيد من النساء 
إلى المناصب القيادية إلى اتخاذ 

قرارات أكثر عداًل وشمولية. 
وهذا بدوره يؤدي إلى تحقيق 

تنمية مستدامة أكبر"

معالي سيما سامي بحوث
 المديرة التنفيذية لهيئة األمم

المتحدة للمرأة
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أكد المشاركون في منتدى المرأة في الحكومة 
على أهمية تحقيق التكافؤ بين الجنسين في 

اإلدارات والحكومات حول العالم لضمان 
مستقبل ناجح ومرن. كما سّلطوا الضوء على 

وجهات النظر واألفكار الجديدة والروح التعاونية 
التي تجلبها النساء للعمل الحكومي.
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قمة إنفستوبيا

انطلقت قمة إنفستوبيا في دورتها األولى التي جمعت أكثر من 90 
متحدًثا وبحضور 1000 مشارك من صّناع القرار والمستثمرين والخبراء 

والمبتكرين من جميع أنحاء العالم، الستكشاف وبحث "اقتصاد 
المستقبل" ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات. كما دعت إلى إعادة 
صياغة سلوك االستثمار العالمي لزيادة التركيز على ما يصّب في مصلحة 

اإلنسان والبيئة، بداًل من التركيز على العوائد االقتصادية فحسب.

وأوضح معالي عبدالله بن طوق المري، وزير االقتصاد في دولة اإلمارات 
العربية المتحدة: "تهدف إنفستوبيا إلى تسهيل الحوار العالمي، وصياغة 

نماذج وخطط شراكات مبتكرة من شأنها أن تولد فرًصا استثمارية 
مستقبلية، والتي ستساعد في إنشاء بيئة استثمارية عالمية جديد وإرساء 

األسس القتصاديات مستقبلية مسؤولة ومستدامة". 

عبر 20 حلقة نقاش وورشة عمل، نجحت إنفستوبيا بتسليط الضوء على 
موضوعات مثل آفاق واتجاهات االستثمارات العالمية حتى عام 2025، 

والميتافيرس وفرصه االستثمارية، وتوجيه التمويل لمواجهة تحديات 
المناخ؛ كما تناولت حلول التقنيات الحديثة الزراعية لضمان األمن الغذائي؛ 

والتقنيات الخاصة بالرعاية الصحية والوقائية؛ كما بحثت االستثمار في 
قطاع الفضاء واالتجاهات الراهنة إلعادة صياغة العولمة.

جمعت إنفستوبيا شبكة واسعة من الشركاء المحليين والعالميين، 
منهم منصة "كريبتو دوت كوم" العالمية الخاصة بالعمالت الرقمية، 
و"ديلويت" الشرق األوسط، و"أكسنتشر" الشرق األوسط، وشركات 

"بالك روك" و"سكاي بريدج"، وعدد من الشركاء من القطاع الخاص، 
إلى جانب عدد من المؤسسات الحكومية اإلماراتية منها دائرة التنمية 

االقتصادية في أبوظبي، ومكتب الشارقة لالستثمار األجنبي المباشر 
"استثمر في الشارقة".

"من خالل إنفستوبيا، نحن نبتكر 
منهجًا جديدًا ومختلفًا ونغير اتجاهات 

االستثمارات العالمية لكي ال يكون 
تركيزها على العوائد االقتصادية 

فحسب وإنما على الجوانب اإلنسانية 
واالجتماعية والبيئية كذلك"

معالي عبدهللا بن طوق المري
وزير االقتصاد في دولة اإلمارات العربية المتحدة
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منتدى الصحة العالمي

بحث منتدى الصحة العالمي ضمن القمة العالمية للحكومات 2022 
مستقبل قطاع الرعاية الصحية واستعرض كيف تغيرت آفاق هذا القطاع 

بعد تداعيات جائحة كوفيد-19 العالمية.

ُعقد المنتدى بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية، تحت عنوان 
"تصميم مستقبل الرعاية الصحية"، حّدد المنتدى التدابير التي يتوجب 

على الحكومات اتخاذها لضمان استعدادها لالستجابة لألزمات 
المستقبلية. وأّكد معالي عبد الرحمن العويس، وزير الصحة ووقاية 

المجتمع في دولة اإلمارات العربية المتحدة، على الحاجة إلى التعاون 
الدولي بين الحكومات لتطوير اللقاحات وتبادل أفضل الممارسات. بينما 

دعا الدكتور مجدي يعقوب، أحد أبرز جراحي القلب على مستوى العالم 
وأستاذ جراحة القلب في المعهد الوطني للقلب والرئة في كلية إمبريال 

لندن، إلى ضرورة المساواة في تقديم الرعاية الصحية، مشيًرا إلى أن 
75% من الذين يفارقون الحياة كل عام بسبب أمراض القلب هم من 

البلدان ذات الدخل المتوسط والمنخفض.

استعرض المتحدثون خالل المنتدى كيف ظهرت الحاجة إلى رقمنة تقديم 
خدمات الرعاية الصحية في فترة اإلغالق حيث ُأجبر القطاع على اعتماد 

تقنيات الرعاية الصحية الحديثة، مثل االستشارات الطبية عن بعد، كما برزت 
خالل الجائحة أهمية موظفي الخطوط األمامية في قطاع الرعاية الصحية.

استعرضت حلقة نقاش رفيعة المستوى حول "إعادة التوازن في قضايا 
الصحة العالمية" كيف تغيرت ماهية التحديات واألولويات الصحية. وأشار 
الخبراء إلى أن الوباء قد سبب تداعيات على الصحة النفسية لألفراد، مما 

أدى إلى ضرورة االستثمار في جودة حياة األفراد والمجتمعات.

"يصبح العالم مكانًا أفضل 
عندما نتعاون لحل المشكالت 
باتباع حلول لخدمة ومساعدة 

كافة األطراف"

معالي عبد الرحمن العويس
وزير الصحة ووقاية المجتمع في دولة 

اإلمارات العربية المتحدة
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منتدى المساواة 
بين الجنسين

يتوجب على الحكومات أن تضع المساواة بين الجنسين في صميم 
جهودها المبذولة إلعادة بناء االقتصادات، وخاصة بعد أن أّدت جائحة 

كوفيد-19 إلى تفاقم الفجوات بين الجنسين، وتراجع العديد من 
المكاسب التي حققتها النساء والفتيات، وذلك بحسب ما شاركته 

معالي ماري إلكا بانجيستو، المدير العام لسياسات التنمية والشراكات 
بالبنك الدولي، خالل منتدى التوازن بين الجنسين، الذي عقد بالتعاون 
بين مجلس اإلمارات للتوازن بين الجنسين والبنك الدولي خالل القمة 

العالمية للحكومات 2022.

سّلط المنتدى الضوء على التأثير الذي يمكن أن تحدثه الحكومات عندما 
تلتزم بتحقيق التوازن بين الجنسين. حيث أوضحت سمو الشيخة منال بنت 

محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس اإلمارات للتوازن بين الجنسين 
ورئيسة مؤسسة دبي للمرأة، كيف قدمت دولة اإلمارات العربية المتحدة 

أكثر من 20 قانونًا ومادة تشريعية في العامين الماضيين، إضافة إلى 
الجهود المتكاملة لجميع الجهات الحكومية لتحقيق التوازن بين الجنسين، 

مما خلق مكانة متميزة لدولة اإلمارات العربية المتحدة ضمن مؤشرات 
عالمية مثل تقرير البنك الدولي عن المرأة واألعمال والقانون.

خالل جلسة "تمكين المرأة من أجل اقتصاد قوي"، سّلطت لجنة من 
الخبراء الضوء على التحديات األكثر إلحاًحا التي تواجهها النساء على 
مستوى العالم، بما في ذلك الفقر وعدم القدرة على الوصول إلى 

التعليم. قال فريد بلحاج، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون 
منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا: "تواجه المرأة تحديات كبيرة، 

ومن واجبنا تغيير النظرة السلبية السائدة عن المرأة وقضاياها". إن 
ضمان تمكين النساء للمشاركة اقتصادًيا أمر حيوي لنجاح المجتمعات، 
كما صّرحت ويندي تيليكي، رئيسة أمانة مبادرة تمويل رائدات األعمال 

في البنك الدولي: "يؤدي التمكين االقتصادي )للنساء( إلى تغييرات 
إيجابية في مجتمعاتهن".

"يتطلب التغيير التحولي 
نحو المساواة بين الجنسين 

تضافر الجهود والتنسيق بين 
الحكومات والقطاع الخاص 
والمجتمع المدني وغيرهم 

من أصحاب المصلحة، بما 
يضمن توظيف المزيد من 

االستثمارات وإحداث التغييرات 
في القوانين والسياسات 

والتدخل لتغيير األعراف 
االجتماعية والقضاء على 

الفجوة بين الجنسين"

معالي ماري إلكا بانجيستو
المدير العام لسياسات التنمية 

والشراكات بالبنك الدولي، الوزيرة 
السابقة للسياحة واالقتصاد اإلبداعي 

في جمهورية إندونيسيا
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االجتماع العربي 
للقيادات الشابة

استضافت القمة العالمية للحكومات 2022، النسخة األولى لالجتماع 
العربي للقيادات الشابة، الذي نّظمه مركز الشباب العربي، تحت رعاية 
سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 

شؤون الرئاسة في دولة اإلمارات العربية المتحدة ومؤسس مركز 
الشباب العربي. ألقى المنتدى الضوء على أعمال الشباب العربي ومختلف 

المبادرات المتعلقة بتمكين الشباب وتعزيز دورهم القيادي. كان الهدف 
العام لالجتماع هو تعزيز العمل العربي التعاوني واالستثمار نحو تمكين 

الشباب، وبالتالي دعمهم وإطالق إمكاناتهم للمشاركة في التنمية 
واالستقرار في المنطقة العربية.

سّلطت معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب 
في دولة اإلمارات العربية المتحدة ونائب رئيس مركز الشباب العربي، في 

كلمتها االفتتاحية التي حملت عنوان "طاقة الشباب: األثر المضاعف"، 
الضوء على أهمية دور الشباب في المنطقة العربية. وقالت: "عندما 

نكون واثقين ومدفوعين بإيماننا بقدرات الشباب، يمكننا صنع تغيير كبير، 
نريد أن ندعم مشاركاتهم إليصال أصواتهم إلى المجتمع والعالم".

كما أشارت إلى أن االجتماع العربي للقيادات الشابة يهدف إلى "تحديد 
آفاق التعاون العربي، والتحديات التي يواجهها الموظفون في العمل مع 

الشباب، وبناء وتعزيز سمعة الشباب العربي ودورهم في التنمية وتحقيق 
االستدامة البيئية".

أكدت اللجان المشاركة باالجتماع أن المنطقة العربية، حيث يشكل 
األشخاص الذين تقل أعمارهم عن 30 عامًا ما يقرب من 60% من 

السكان، لديها فرصة فريدة ومسؤولية كبيرة لتسخير واستثمار إمكانات 
هذا الجيل الواعد. كما حّدد المشاركون في االجتماع دور الحكومات 

باعتباره عاماًل حاسًما بشكل خاص في تعزيز عمل الشباب ومبادراتهم 
وبرامجهم لضمان تمكين الشباب ليكونوا مؤثرين ومشاركين في صياغة 

السياسات التي سترسم مستقبلهم.

“اليوم، نظرًا ألننا جميعًا نواجه أزمة 
عالمية ونسعى جاهدين لخلق 

وضع طبيعي جديد، يجب علينا أن 
ندافع عن الشباب كعناصر فاعلة 

في خلق عالم أكثر صحة وأمانًا 
واستدامة"

سعادة الدكتورة هيفاء أبو غزالة

األمين العام المساعد ورئيس قطاع اإلعالم 
واالتصال بجامعة الدول العربية
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منتدى الخدمات الحكومية

تحت شعار "األفراد والغاية واإلمكانيات''، استكشفت النسخة الرابعة من 
منتدى الخدمات الحكومية، الذي ُعقد تحت رعاية برنامج اإلمارات للخدمة 
الحكومية المتميزة، آفاًقا جديدة في تصميم وتقديم الخدمات الحكومية 

في عالم رقمّي يرّكز على مصلحة المواطن.

ضمن جلستين من جلسات المائدة المستديرة، ناقشت لجنة دولية 
مكونة من 10 من الوزراء وقادة الفكر وخبراء القطاع الخاص ومبتكري 

خدمات وتجارب العمالء، كيف تسعى الحكومات في جميع أنحاء العالم 
إلى تلبية توقعات المواطنين المتطورة وتتصدى للتحديات من أجل 

تقديم تجارب خدمية استثنائية.

أكد سعادة كيرياكوس كوكينوس، نائب وزير الدولة للبحث واالبتكار 
والسياسة الرقمية في قبرص، "أن الخدمات التي ترّكز على مصلحة 

اإلنسان كانت دافعًا أساسيًا للعمل على مدى السنوات الماضية لكنها 
اليوم لم تعد مجّرد دافع بل هي شرط أساسي لتحقيق تحّول ناجح في 

الخدمات" كما وافقه هذا الرأي الطبيب والمبتكر والمخترع الدكتور 
دانيال كرافت، مؤسس شركة "ديجيتال هيلث"، مشيرًا إلى أن ركنًا مهمًا 

من آلية وضع العميل ضمن محور الخدمات يقتضي القدرة على توقع 
احتياجاته. وقال: "جزء مما يسعد الناس هو أن نكون استباقيين وأن نقدم 

لهم ما يريدون قبل أن يعرفوا حّتى أنهم يريدون ذلك".

باإلضافة إلى تسليط الضوء على األساليب التي تتمحور حول اإلنسان 
لتقديم الخدمات الحكومية، تطرق المنتدى إلى موضوعات مثل كيفية 

الموازنة بين توقعات الحفاظ على الخصوصية والحاجة إلى استخدام 
البيانات، وكيف يمكن للحكومات استخدام مواردها على أفضل وجه 

لتأمين الوظائف والحفاظ على العامل البشري في تقديم الخدمات مع 
االستثمار كذلك في التقنيات الناشئة.

"جّسد المنتدى فرصة ممتازة 
الستكشاف مدى استعداد 

الحكومات للمستقبل 
واستشراف عالم من 

الخدمات التنبؤية واالستباقية 
والمصممة لتلبية رغبة األفراد. 

فقط من خالل مشاركة 
التجارب المميزة، والتفكير في 
تحدياتنا، وقياس نجاحنا، يمكننا 

االستفادة من تجاربنا الفردية 
لتحقيق النجاح الجماعي"

محمد بن طليعة
رئيس الخدمات الحكومية في حكومة 

دولة اإلمارات العربية المتحدة
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مع تطور احتياجات وتوقعات المواطنين 
وسط التغير التكنولوجي السريع واالتجاه نحو 
الرقمنة، يجب على الحكومات اعتماد الحلول 

واألساليب التي تسمح لها بمواكبة هذه 
التطورات. تبادل المشاركون في المنتدى 

الخبرات وأفضل الممارسات لتحقيق التحّول 
في الخدمات الحكومية وتقديم تجارب خدمية 

تتمحور حول اإلنسان.
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منتدى األمن السيبراني 
في قطاع الطيران

تبادل المسؤولون الحكوميون وصناع القرار من جميع أنحاء 
العالم أفضل الممارسات واالستراتيجيات للتعامل مع التهديدات 

المتزايدة لألمن السيبراني في الطيران المدني خالل منتدى األول 
لألمن السيبراني في قطاع الطيران.

انعقد المنتدى بالشراكة مع الهيئة العامة للطيران المدني في 
دولة اإلمارات العربية المتحدة ومنظمة الطيران المدني الدولي، 

وتطلع المنتدى إلى مستقبل هذه الصناعة والتي أصبحت تتجه نحو 
الرقمنة بشكل متزايد، حيث أصبحت التقنيات المتقدمة تتحكم في 

كّل شيء بدءًا من أنظمة المالحة الجوية والتحكم في الطائرات 
واالتصاالت إلى الفحص األمني وأنظمة معلومات الطيران 

والعديد من التفاصيل المهمة األخرى.

استكشف المنتدى كيف تخلق هذه التقنيات الناشئة في السفر 
تهديدات جديدة موازية للفرص التي تقدمها. كما َسلط الضوء على 
المشاريع المتوسطة والطويلة األجل للحماية من هذه التهديدات، 

مثل تقييمات المخاطر وأطر العمل، وتمارين االستجابة للحوادث، 
وتدريب القوى العاملة للحد من تعرضهم للهجمات اإللكترونية.

رئيس  في كلمته االفتتاحية، سّلط معالي سالفاتور شياكيتانو، 
العالمية  الطبيعة  الضوء على  الدولي،  المدني  الطيران  منظمة 

التجارية واالقتصادية.  الطيران وتداعياته  لقطاع  السيبراني  لألمن 
وقال: "كان النمو اآلمن لقطاع الطيران المدني، وال يزال، 
أولوية أساسية لكافة دول العالم". كما شّدد على أهمية 

التعاون وااللتزام بين أصحاب المصالح ضمن قطاع الطيران، 
فضاًل عن الحاجة إلى اتباع نهج عالمي لتعزيز األمن السيبراني 

في قطاع الطيران.

"أصبح وجود نظام متناغم ونهج 
شامل لألمن السيبراني في قطاع 
الطيران أكثر أهمية اليوم من أّي 

وقت مضى. أوّد أن أؤكد أن التعاون 
هو ركن أساسّي للنجاح"

معالي سالفاتور شياكيتانو
رئيس منظمة الطيران المدني الدولي
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خالل المنتدى، شارك قادة قطاع 
الطيران المدني والخبراء في سلسلة 

من الجلسات للتأكيد على أهمية األمن 
السيبراني في قطاع الطيران وتبادل 

الحلول الممكنة للتهديدات السيبرانية 
المتزايدة يومًا بعد يوم.
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منتدى الحكومات المرنة

في اليوم األول من القمة العالمية للحكومات 2022، تعلم القادة 
المشاركون أن الحكومات يجب أال تكون مرنة فحسب، بل يجب أن تكون 

قادرة أيًضا على التعاون عبر الحدود عند مواجهة التحديات العالمية، إذ 
ال توجد حدود عندما يتعلق األمر باألوبئة العالمية وتغير المناخ والفقر. 

كانت هذه الرسالة المهمة هي موضوع منتدى الحكومات المرنة، الذي 
ُعقد على هامش أعمال القمة.

خالل المنتدى، أطلق معالي جيفري شالجينهوف، نائب األمين العام 
لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية، تحقيق االبتكار الحكومي العابر 
للحدود: تقديم وتمكين حلول فعالة عبر الحدود، أحدث التقارير الثالث 

حول الممارسات المبتكرة التي يمكن للحكومات تطويرها لدعم التعاون 
الدولي عبر الحدود، وقد ُأعّد التقرير بالتعاون بين مرصد االبتكار الحكومي 

التابع لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية ومركز محمد بن راشد 
لالبتكار الحكومي في دولة اإلمارات العربية المتحدة.

دولة اإلمارات العربية المتحدة هي إحدى الدول السبع التي تشكل 
الحكومات المرنة، وهي شبكة تأسست في نوفمبر 2020 لتعزيز 

التعاون والجاهزية في الممارسات التنظيمية المبتكرة بين الحكومات. 
تترأس الشبكة دولة اإلمارات العربية المتحدة، من فترة أبريل 2022 

إلى مارس 2023 وتضّم الشبكة كندا والدنمارك وإيطاليا واليابان 
وسنغافورة والمملكة المتحدة، وتهدف إلى تعزيز االبتكار والمرونة 

واالستعداد للمستقبل من خالل نهج تعاوني عابر للحدود مثل اعتماد 
تقنيات الميتافيرس والتقنيات المالية الحديثة، وغيرها من التقنيات 
الناشئة لدعم االقتصادات في مواجهة العقبات التي تعيق نمّوها.

"اليوم، أكثر من أي وقت مضى، 
يجب على الحكومات أن تتبنى التغيير 

والتطوير المستمر لتكون مرنة في 
مواجهة الشدائد"

معالي جيفري شالجينهوف
 نائب األمين العام لمنظمة التعاون

االقتصادي والتنمية
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القمة العالمية للحكومات 2482022

منصة للتبادل

توفر القمة العالمية للحكومات منصة عالمية حيث يجتمع قادة الفكر 
من القطاعين العام والخاص لبناء العالقات وعرض أفضل الممارسات 

وتبادل التجارب واألفكار وإطالق المبادرات. منذ تأسيسها في عام 
2013، شّجعت القمة الشراكات الدولية وسّرعت االستثمار في الحلول 

المستدامة لمواجهة التحديات العالمية ورسم مستقبل أفضل للبشرية.

تزامنت دورة القمة لعام 2022 مع اختتام معرض إكسبو 2020 دبي، 
وشّكلت أكبر تجمع عالمّي رفيع المستوى منذ بداية جائحة كوفيد-19. 

أّكد معالي محمد عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء في دولة 
اإلمارات العربية المتحدة ورئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات، 
أن "تعزيز التعاون والتكامل بين الحكومات والقطاعين العام والخاص 

والدول والمجتمعات أصبح ضرورة ُملّحة اليوم أكثر من أي وقت مضى". 
وأشار إلى الحدث باعتباره حاضنة لالبتكار حيث "يتم تبادل ونقل األفكار 

والمعرفة وقصص النجاح فيما بين المسؤولين الحكوميين والرياديين 
وقادة الفكر والخبراء والمختصين من كافة القطاعات".

بحضور مشاركين من 140 دولة، عقدت االجتماعات وورش العمل على 
هامش الفعاليات الرئيسية للقمة، والتي عّززت فرص التعاون، كما 

شهدت إقامة اتفاقيات وشراكات دولية. حيث تّم التوقيع على مذكرات 
تفاهم فيما بين الحكومات والمنظمات والشركات، وتّم اعتماد سياسات 

واستراتيجيات جديدة لتعزيز االنتعاش االجتماعي واالقتصادي. كما 
شهدت قمة 2022 إطالق عدد من المبادرات مع المنظمات التي تقّدم 
خدمات التكنولوجيا الحديثة لتطوير آليات وأساليب العمل واتخاذ قرارات 

أكثر جاهزية للمستقبل.
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فعاليات ذات صلة

اجتماع وزراء تنمية اإلدارة الحكومية العربية
ُعقد ضمن إطار المنتدى العربي لإلدارة الحكومية بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، دعا االجتماع إلى 

دعم الجهود المشتركة في المنطقة العربية لتعزيز اإلدارة الحكومية، وتحسين األنظمة والخدمات الحكومية، 
لضمان جاهزية الحكومات للمتغيرات المستقبلية. كما بحث المشاركون جائزة التميز الحكومي العربي، وكذلك 

تقرير حالة اإلدارة الحكومية في العالم العربي األول، الذي قّدم توصيات وإرشادات حول تعزيز كفاءة الحكومات 
وفعاليتها، وتطوير الخدمات، وُسبل االستعداد للمستقبل.

 اجتماعات
وطاوالت مستديرة

الوجه المستقبلي للخدمة المدنية
لم تخّلف جائحة كوفيد-19، أزمة عالمية 

بأبعاد غير مسبوقة فحسب، ولكنها شكلت 
أيضًا حافًزا وضرورة إلحداث تغيير كبير. في 

ظل األحداث السابقة، باتت الحكومات 
اليوم تتعرض لضغوط ُملّحة لالتجاه نحو 

التطور وتقديم خدمات أفضل. استكشفت 
هذه الطاولة المستديرة هذه القضايا، 
وتساءلت عن سبل تمكين الحكومات 

لمواكبة الرقمنة السريعة مع ضمان بقاء 
التنمية المستدامة في صميم أجنداتها.



252253

فعاليات ذات صلة

نحو نظام ضريبي دولي معّزز 
للنمو وأكثر عداًل

في حلقة النقاش هذه التي نظمتها وزارة 
المالية في دولة اإلمارات العربية المتحدة 
بالتعاون مع صندوق النقد العربي، ناقش 

متخصصون من جميع أنحاء العالم الدور 
الحيوّي الذي تلعبه إصالحات النظام الضريبي 

العالمي في تحقيق التنمية المستدامة. 
كما سّلط الخبراء الضوء على الفوائد التي 
يمكن أن تعود على البلدان النامية باتباع 

هذه التوصيات.

كيف يمكن للحكومات تطوير سياسات مبتكرة العتماد العمالت الرقمية المشفرة؟
ناقش المشاركون في جلسة المائدة المستديرة المغلقة، التي ُعقدت كجزء من المنتدى العالمي لألصول 

الرقمية، أهمية التعليم والتوضيح العملي في الترويج للعمالت المشفرة كخيار قابل لالعتماد من قبل 
الحكومات. وقد اتفق أعضاء الجلسة، التي ضّمت مسؤولين حكوميين وخبراء مختصين في األصول الرقمية 
وممثلين عن القطاع الخاص، على أن إقامة حوار بين المشّرعين والمطّورين أمر بالغ األهمية لضمان توافق 

التوجهات والمبادئ األساسية المالئمة لهذه التقنيات المتطورة باستمرار.
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اجتماع وزراء صندوق النقد 
الدولي: التكّيف مع المناخ

نّظم صندوق النقد الدولي، بالشراكة مع 
وزارة المالية في دولة اإلمارات العربية 
المتحدة، اجتماعًا للوزراء رفيع المستوى 
حول موضوع التكّيف مع المناخ، لبحث 

واستكشاف تحديات تغير المناخ األكثر إلحاحًا 
وطرح األفكار والحلول الفعالة. وشارك في 

االجتماع وزراء الحكومة وقادة بنوك التنمية 
وممثلون عن المنظمات الدولية حيث 

تبادلوا المعارف ونتائج الدراسات وأفضل 
الممارسات المتبعة حول هذه القضايا. 
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االتفاقيات الثنائية

وّقعت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة اإلمارات العربية المتحدة مذكرة تفاهم مع شركة 
)آي بي إم( على هامش القمة. وتهدف االتفاقية إلى تعزيز شبكة "رواد الصناعة 4.0" التي توحد جهود 

الشركات الرائدة لتبادل أفضل الممارسات في نشر تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في القطاع الصناعي 
بدولة اإلمارات العربية المتحدة.

وّقعت وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية الليبية ومدرسة محمد بن راشد لإلدارة 
الحكومية في دولة اإلمارات العربية المتحدة اتفاقية خالل القمة العالمية للحكومات لتعزيز التعاون 

من أجل تدريب الموظفين وصقل مهاراتهم. كما تهدف الشراكة إلى تنفيذ سياسات ومعايير متكاملة 
لتحقيق أهداف مثل تمكين الموارد البشرية؛ وتعزيز الكفاءات في سوق العمل؛ وتعزيز معايير الجودة 

والشفافية؛ ودفع التميز الحكومي من خالل الدراسات البحثية والبرامج التدريبية.



258259 القمة العالمية للحكومات 2022

فعاليات ذات صلة

وعلى هامش القمة، وّقعت حكومة اإلمارات شراكات استراتيجية مع 
حكومات عدة، منها حكومة إقليم كردستان العراق، وجزر المالديف 

وبربادوس وغيانا وسيشل. تركز هذه الشراكات على تسريع التحديث وتعزيز 
ثقافة االبتكار داخل الحكومات.

بموجب هذه االتفاقيات، ستعمل حكومة اإلمارات 
العربية المتحدة مع كل دولة في بناء القدرات 

الحكومية، وتعزيز األداء التنافسي للخدمات، 
وتطوير حاضنات األعمال، والبرمجة، واالبتكار 

الحكومي، وغيرها الكثير.
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مركز مجموعة إيدج للتعليم واالبتكار
أطلقت مجموعة إيدج إحدى المؤسسات الشريكة 

للقمة العالمية للحكومات المرحلة األولى من 
مركز التعلم واالبتكار خالل فعاليات القمة العالمية 

للحكومات. تعّد المجموعة من الشركات الرائدة 
في مجال التقنيات المتقدمة في المنطقة، تهدف 
مجموعة إيدج إلى أن يكون المركز مركزًا رائًدا يتميز 

ببيئة ملهمة وراعية للتعلم واالبتكار والتميز في 
العمليات. ستشمل المرحلة األولى من افتتاح 

البرامج تحسين المهارات لموظفي مجموعة إيدج 
عبر خمسة مجاالت: اإلدارة المرنة، ومعايير سيجما 

الستة، والرقمنة الرائدة، والتحليالت وإنترنت 
األشياء، واإلدارة الرشيقة. وفي مرحلة الحقة، 

سيفتح المركز برامجه للمنظمات التي تّتخذ من 
دولة اإلمارات العربية المتحدة مقرًا لها، ومن ثّم 

للمشاركين من كافة أنحاء العالم.

عمليات إطالق وإعالنات
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مركبة "أوريجن" ذاتية القيادة
تفّقد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد 

آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس 
التنفيذي إلمارة دبي، على هامش القمة 

نموذجًا لمركبة "أوريجن" ذاتية القيادة. 
تم تصنيع المركبة بواسطة شركة "كروز" 

في الواليات المتحدة، وهي مزودة بأحدث 
التقنيات وأجهزة االستشعار واألنظمة 

بحيث تعمل بالكامل عبر الذكاء االصطناعي 
دون أي تدخل بشري. وّقعت هيئة الطرق 
والمواصالت في دبي اتفاقية شراكة مع 

شركة "كروز" ضمن جهود الهيئة ومبادراتها 
لتقديم خدمات النقل بدون سائق.
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فعاليات ذات صلة

تقرير صندوق النقد الدولي: الشعور بالحرارة
على هامش القمة العالمية للحكومات، أعلنت معالي كريستالينا جورجييفا، مدير عام صندورق النقد 

الدولي، عن نشر تقرير بعنوان الشعور بالحرارة: التكّيف مع تغير المناخ في منطقة الشرق األوسط وآسيا 
الوسطى. قالت جورجيفا إن هذه المناطق هي في الخطوط األمامية ألزمة المناخ العالمية، ويهدف هذا 

التقرير إلى أن يكون بمثابة أداة قيمة للدول في هذه المناطق لالستفادة منها في تحديد المشاكل وإيجاد 
الحلول لمعالجة اآلثار الشديدة لتغير المناخ.

إطار دبي العطاء لتحول التعليم عالميًا
خالل جلسة أهداف التنمية المستدامة في التنفيذ، بعنوان "قيادة عجلة التنفيذ من أجل ازدهار اإلنسانية" 

أعلن سعادة الدكتور طارق القرق، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة دبي العطاء ورئيس المجلس 
العالمي للهدف 4، عن إطالق مبادرة إطار عمل دبي العطاء لتحول التعليم عالميًا. يدعو اإلطار الشامل 

والموجه نحو العمل إلى نظام بيئي تعليمي يتماشى مع المستقبل ومحوره اإلنسان ويضع األطفال 
والشباب في صميم التنمية البشرية، باإلضافة إلى تلبية االحتياجات المتزايدة للشباب في جميع أنحاء 

العالم، فإنه يهدف أيضًا إلى تسهيل الوصول إلى فرص التعلم لألطفال غير الملتحقين بالمدرسة.
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"بإدراك ما ينتظرنا في المستقبل 
سنتمكن من تطوير أنظمة أكثر 

تطورًا لتسريع عملية التقدم"
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي



الجوائز
270 جائزة	أفضل	وزير	في	العالم	

 جائزة	دبي	الدولية	ألفضل
272 ممارسات	التنمية	المستدامة	 	
276 جائزة	تكنولوجيا	الحكومات	
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الجوائز

جائزة	أفضل	وزير	في	العالم

معالي أزوسينا آربيليتشي
وزيرة االقتصاد والمالية في األوروغواي

كّرم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، 
رئيس المجلس التنفيذي، معالي أزوسينا آربيليتشي، وزيرة االقتصاد والمالية 

في األوروغواي، بجائزة أفضل وزير في العالم.

ُكّرمت آربيليتشي لمساهماتها المتميزة في دعم اقتصاد األوروغواي 
لتحقيق التعافي من تداعيات جائحة كوفيد-19. تحت قيادتها نجحت وزارة 
االقتصاد والمالية بتسجيل أعلى مستويات في الصادرات السنوية للبالد 
في تاريخها، إضافة إلى ارتفاع في معدل االستثمار والتوظيف بالرغم من 

أزمة كوفيد-19. إضافة إلى جهودها في مجال الرعاية الصحية، حيث حرصت 
من خالل دورها القيادي على تأمين اللقاحات من خالل تأسيس صندوق 

خاص ألزمة كوفيد-19.

ُتكّرم جائزة القمة العالمية للحكومات ألفضل وزير في العالم الجهود 
االستثنائية لوزراء الحكومات ممن ُيظهرون التميز والريادة في القطاع 

الحكومي، وللوزراء الذين ينجحون بإطالق مبادرات ناجحة وملهمة للقادة 
اآلخرين ومقّدمي الخدمات لنشر االبتكار في القطاع العام وخدمة 

المواطنين بشكل أفضل. ُتسّلم الجائزة إلى أحد وزراء الحكومات في العالم 
كّل عام لتمييز جهودهم المبذولة في إحداث التغييرات في أوطانهم.

بعد تقرير شامل من قبل شركة "بي دبليو سي الشرق األوسط"، والتي 
تأخذ كذلك الرأي العام بالحسبان، تّم ترشيح 8 وزراء لنيل الجائزة. ثم تقوم 

لجنة تحكيم دولية مكونة من الخبراء وممثلي المنظمات الدولية والقطاع 
الخاص باختيار الفائز اعتمادًا على اآلثار اإليجابية االقتصادية واالجتماعية 
ألعماله واإلنجازات والنتائج القابلة للقياس ومستوى االبتكار والريادة.

"نحرص	دومًا	على	السعي	
لتحقيق	المصلحة	العامة	من	

خالل	كافة	مبادراتنا"
معالي آزوسينا آربيليتشي

وزيرة االقتصاد والمالية في 
األوروغواي، الفائزة بجائزة أفضل وزير 

في العالم لعام 2022
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الجوائز

في الدورة الخامسة والعشرين لجائزة دبي الدولية ألفضل ممارسات 
التنمية المستدامة، كّرم سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل 

مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية في 
دولة اإلمارات العربية المتحدة، خمسة مشاريع فائزة خالل القمة 

العالمية للحكومات.

تكّرم الجائزة الدولية التميز واالبتكار في مجاالت التنمية الحضرية 
المستدامة وتشجع التعاون العالمي نحو تطوير مدن المستقبل. أنشئت 

الجائزة في العام 1995 تحت توجيهات الراحل سمو الشيخ مكتوم بن 
راشد آل مكتوم، كما تجّسد الجائزة التزام دولة اإلمارات العربية المتحدة 

ودورها الريادي في الحفاظ على البيئة وتحسين جودة الحياة.

جائزة دبي الدولية ألفضل ممارسات التنمية المستدامة تدعو كافة 
الدول في العالم لتقديم حلولهم الريادية لمواجهة التحديات الحالية 

والمستقبلية في مواجهة أزمة المناخ والتنمية الحضرية.

بالشراكة بين بلدية دبي وبرنامج األمم المتحدة للتوطين، جذبت النسخة 
الخامسة والعشرين من الجائزة 2,950 مشترك من 148 دولة. ضّمت 
القائمة النهائية 10 مشاريع مرّشحة في كل فئة، والتي يتم مراجعتها 

وتقييمها من قبل لجنة تحكيم خاصة. تّم اختيار الفائزين حسب االستخدام 
األفضل للتقنيات الحديثة، ومدى ابتكار الحلول المقترحة للتغلب على 
أزمة تغير المناخ، إضافة إلى مدى نجاح المبادرة بإشراك المجتمع في 

خطط التنمية المستدامة.

جائزة	دبي	الدولية	ألفضل	
ممارسات	التنمية	المستدامة

تكريم	اإلنجازات	ذات	األثر	اإليجابي	والقدرة	على	تحسين	ظروف	
المعيشة	في	المناطق	الحضرية	والريفية

 تدوير الموارد الحضرية
واألماكن العامة

حديقة سينتناري جامعة شواللونجكورن، تايالند

ُبني هذا المشروع على منحدر، ويتمّتع بقدرة على 
حجز ماليين الغالونات من المياه، نجحت هذه 

البنية التحتية الصديقة للبيئة بمحاولة التغلب على 
اآلثار المدمرة للفيضان مع إنشاء مساحة ترفيهية 

للمجتمع في مدينة بانكوك في آن واحد. تجمع 
الحديقة مياه األمطار وتعالجها، من خالل تمريرها 

بالتضاريس الجغرافية للمكان، مبتكرة نظامًا متكاماًل 
إلعادة تدوير المياه.

 أنظمة للحفاظ
على األغذية الحضرية

 تجّمع إندونيسيا بوستهارفيست
للهدر الغذائي، إندونيسيا

يعمل تجّمع إندونيسيا بوستهارفيست للهدر 
الغذائي"آي بالن" على زيادة منتجات األسماك 

بشكل مستدام لألفراد في إندونيسيا. يساعد "آي 
بالن" من خالل تسهيل الحوار بين شبكات موّردي 
األسماك والحكومات  على تحديد الطلب وتأمين 

حلول محلية مبتكرة لتخفيض الهدر بنسبة %30-25 
من األسماك قبل وصولها إلى األسواق.
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الجوائز

إنشاء المباني المستدامة والمبتكرة والذكية
األبنية والصناعات الموفرة للماء، سنغافورة

هذا المشروع الذي يعتمد على التقنيات الحديثة يستخدم نظام مبتكر إلدارة المياه، لتخفيض 
استهالك المياه العذبة في المعامل والمنشآت التجارية والمنازل. وبعكس األنظمة 

التقليدية فإنه يعتمد على استخدام كامل لمصادر المياه بما فيها مياه األمطار والمياه 
السطحية ومياه الصنبور والمياه المستعملة.

مواجهة أزمة التغير المناخي 
والحّد من التلوث

تريدوم، إيطاليا

تريدوم هي منصة رقمية على شبكة 
اإلنترنت تسمح لألشخاص بتقديم التمويل 
المباشر للمزارعين لزراعة األشجار ورعايتها. 
كما تقّدم فرصًا تسويقية لألعمال التجارية 

الراغبة بتخفيض انبعاثاتها الكربونية، كما 
يساهم تطبيق زراعة األشجار في تأمين الدخل 

واالكتفاء الغذائي للمزارعين.

 تخطيط وإدارة البنى
التحتية الحضرية

أوربيجوف، الهند

تعمل هذه المنصة على الجمع بين بيانات 
المدينة وأصوات أفراد المجتمع لتحسين 

عمليات اتخاذ القرار في التخطيط الحضري. 
عبر هذا التطبيق الذي يقّدم مسحًا 

للمساحات الجغرافية، يقّدم للمستخدمين 
رؤية شاملة للبنى التحتية للمدينة ويمّكنهم 
من تقديم البيانات والمعلومات للمساعدة 

على تحديد المشاكل والنواقص في الخدمات 
واقتراح الحلول المالئمة لها.
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الجوائز

جائزة	تكنولوجيا	الحكومات

الخدمات الحكومية المدعمة 
بالذكاء االصطناعي 

"بوروكرات"
وزارة الشؤون االقتصادية واالتصاالت، إستونيا

هذه المنصة الرقمية الحكومية تستخدم الذكاء 
االصطناعي والتمييز الصوتي وخدمات الدعم 

االلكتروني لتوفير خدمات حكومية أكثر سهولة. 
توفر "بوروكرات" تنبيهات ألي إجراء مستقبلي 

يتوجب القيام به ويمكن تخصيص إعداداتها لتالئم 
احتياجات كل مستخدم بحسب بياناته.

تكريم	الجهات	الحكومية	لتطوير	مبادرات	وشراكات	مبتكرة	من	أجل	توفير	
حلول	إبداعية	ذكية	للتحديات	العالمية	

التغير المناخي
فالش فورست

حكومة كندا وتخفيض االنبعاثات ألبيرتا، كندا

لمواجهة االنجراف وزوال الغابات، توظف مبادرة فالش فورست 
طائرات التحكم عن بعد وتقنيات الذكاء االصطناعي إلعادة زراعة 

مليارات األشجار. تقّدم التقنية مسحًا لألراضي وتحّدد بدقة المناطق 
التي تحتاج إلى إعادة الزراعة، وبناء على المعلومات التي تجمعها 

تقوم الطائرات بنثر حوالي 20,000 بذرة جديدة يوميًا. 

الصحة وجودة الحياة 
داياليت وسليبو 

خدمات الرعاية الصحية الحكومية، اسكتالندا

توّفر تطبيقات الهواتف النقالة هذه تقنيات معرفية سلوكية 
وتمارين مصممة خصيصًا لمواجهة القلق واضطرابات النوم لألفراد. 
وبشكل مجاني تواكب التطبيقات التقدم الذي يحرزه الفرد، وتمّكن 

المستخدم من الوصول إلى محتوى حول جودة الحياة والرعاية 
الصحية على مدار الساعة.
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الجوائز

الالجئين 
تيكن آنا 

وزارة الشؤون الخارجية، تركيا 

تقوم المنصة الرقمية على استخدم تقنيات البلوك تشين البتكار الهويات، ما يمّكنها من 
حفظ مستندات الالجئين بأمان في أّي مكان. وتستخدم هذه التقنية أيضًا الستخراج أذون 

العمل ألكثر من 3 ماليين الجئ.

التعليم عن بعد 
ايدوك+ 

هيئة التعليم، البرازيل 

باستخدام تقنيات الذكاء االصطناعي والرسائل القصيرة، ترسل إيدوك 
أسبوعيًا تنبيهات ورسائل تحفيزية لألهالي والمعلمين لتشجيعهم 

على تبني أفض الممارسات التعليمية والتربوية. كما يمكن عن طريق 
استخدام التطبيق على األجهزة اللوحية، تسهيل التواصل المباشر بين 

المدرسة واألهالي لمتابعة أداء األطفال.

تحليالت متميزة
فيزوليز 

هيئة الطاقة، الواليات المتحدة

تقدم هذه المنصة المتطورة البيولوجيا التركيبية والحفز الكيميائي 
لتطوير بدائل بيولوجية للمنتجات البترولية المستخدمة بشكل شائع 
في الصناعات اإلنتاجية. تحبس الميكروبات المتكونة خالل العملية 

الكربون، ولديها القدرة على تقليل انبعاثات غازات االحتباس الحراري 
بنسبة %70.
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أ
السير ديفيد أدجاي

124 كيف تمّكن الحكومات االقتصاد اإلبداعي؟ 

عماد الدين أديب
198 اإلعالم.. الدور الجديد لبناء حكومات المستقبل 

معالي روبيرتو أزيفيدو
96 هل يعود اقتصاد العالم إلى السبعينيات؟ 

معالي سارة بنت يوسف األميري
130 المهارات المستقبلية وتمكين المجتمعات 
144 رؤية جديدة للتعليم من أجل مستقبل أفضل 

بيورن كروغ أندرسن
160 ما هو مستقبل العالقة بين العمالت الرقمية والبنوك المركزية؟  

باربرا أوبالدي
82 الحكومة الخفية: التكنولوجيا للقضاء على البيروقراطية 

كيفين أوليري
158 ما هو مستقبل البلوكتشين؟ 

سعادة لويس فيليبي دي أوليفيرا
68 ما هي الوجهة المقبلة في عالم الطيران؟  

كيت أونيل
136 كيف يمكن للحكومات مواجهة تحديات التحول في أنماط العمل 

إنجين أياز
94 مستقبل االستراتيجيات الحكومية: تصميم قائم على المرونة واالبتكار 

ب
معالي مسرور بارزاني

58 هل العالم مستعد لمرحلة ما بعد النفط؟ 

الدكتورة جيسيكا باركر
120 أنسنة األمن السيبراني 

معالي ماري إلكا بانجيستو
28 نهج موحد لمواجهة التحديات العالمية 

سام بانكمان-فريد
162 التحديات في فضاء التمويل الالمركزي 

آالن بجاني
138 العمل عن بعد.. ومستقبل استقطاب المواهب 

سعادة هالة بدري
124 كيف تمّكن الحكومات االقتصاد اإلبداعي؟ 

البروفيسورة ليلى البرادعي
188 واقع اإلدارة الحكومية العربية، هل نعيش أزمة إدارة؟  

فخامة غاستون براون
76 ارتفاع منسوب المحيطات.. مكافحة الحكومات للتغير المناخي 

جون هوب براينت
106 تصميم كوادر العمل الحكومي للمستقبل 

زيد بريني
166 مستقبل العمالت الرقمية والبنوك 

ماسي بصيري
146 الحكومة ومستقبل استقطاب المواهب والتعليم عن بعد 

فريد بلحاج
190 على مفترق طرق: الحكومات العربية وأهداف التنمية المستدامة 

جاللة السلطان الحاج حسن البلقيه
22 التكنولوجيا الرقمية من أجل مستقبل مستقر 

جيف بليش
84 مستقبل الحركة والتنّقل: السياسات واالبتكار 

معالي سوبتتانابونج بنميشاو
44 التعاون في سبيل إيجاد عالم أكثر عداًل في مرحلة ما بعد الوباء 

الدكتورة خالدة بوزار
190 على مفترق طرق: الحكومات العربية وأهداف التنمية المستدامة 

وداد بوشماوي
132 ازدهار المجتمعات: تمكين المرأة والتوازن بين الجنسين 

بروس بون
92 الحكومات االستباقية: قرارات محورها البيانات واإلنسان 

معالي محمد بيافوغي
114 نهضة أفريقيا: االستراتيجيات والديناميات 

ستيفن بيرتوني
104 فنون االتصال والسرد القصصي للحكومات 

بيير بيرسون
162 التحديات في فضاء التمويل الالمركزي 

الدكتور محمد بيغوتان
188 واقع اإلدارة الحكومية العربية، هل نعيش أزمة إدارة؟  

ت
أودري تشيركوف

128 معًا نحو سد الفجوة بين الجنسين 

بيل تشين
164 تبني العمالت الرقمية على المستوى المؤسسي 

ريتشموند تيو
160 ما هو مستقبل العالقة بين العمالت الرقمية والبنوك المركزية؟  

ج
البروفيسور ستيف جاردنج

108 21 عاطفة للحكومات 

معالي الدكتور محمد سليمان الجاسر
34 سد الفجوة الرقمية 

ريتشارد جالفين
162 التحديات في فضاء التمويل الالمركزي 

معالي كريستالينا جورجييفا
26 حوار مع المدير العام لصندوق النقد الدولي 

الدكتور راي جونسون
140 لماذا تحتاج الحكومات لالستعداد لجيل "ألفا"؟ 

ح
معالي الدكتور نايف فالح الحجرف

70 مستقبل التحالفات في عالم متفكك 

سعادة المهندس محمد إبراهيم الحمادي
72 الطاقة السلمية ومستقبل االزدهار العالمي 

خ
الدكتور باراغ خانا

118 العناصر األساسية لمدن المستقبل: الحوكمة والبيانات 

سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة
50 قصة مستقبل الوطن العربي.. يرويها شبابه 

د
معالي الدكتور أحمد درويش

150 العودة للوضع الطبيعي 

أسرار دمدم
130 المهارات المستقبلية وتمكين المجتمعات 

البروفيسور مروان ديباه
180 مستقبل تقنية االتصال: الجيل السادس وما بعد 

معالي مختار ديوب
48 تمويل المناخ.. االستثمار في مستقبل كوكبنا 

جويل دييتز
178 مستقبل الحكومات: حكومات عبر "الميتافيرس" 

ر
سعادة كاثرين راسل

40 االستثمار في األطفال.. نحو مستقبل أكثر استدامة 

الدكتورة رشا راغب
194 تقادم المهارات: التحدي القادم للحكومات 

فخامة وافيل رامكاالوان
76 ارتفاع منسوب المحيطات.. مكافحة الحكومات للتغير المناخي 

معالي عهود بنت خلفان الرومي
186 التنمية في المنطقة: الرهان على اإلدارة الحكومية العربية 

ماتياس ريبليوس
116 البنية التحتية 4.0: بناء حكومات رقمية وذكية وآمنة 

المهندس عدنان الريس
154 مهمة اإلمارات الستكشاف القمر 

ز
الدكتور محمد الزعابي

154 مهمة اإلمارات الستكشاف القمر 

شانغ بانغ زهاو
158 ما هو مستقبل البلوكتشين؟ 

س
سادغورو

148 إحياء األرض لخير اإلنسان 

الدكتور فادي سالم
188 واقع اإلدارة الحكومية العربية، هل نعيش أزمة إدارة؟  

معالي شاي لي سبيغلمان
82 الحكومة الخفية: التكنولوجيا للقضاء على البيروقراطية 

البروفيسور كريستيان ستادلير
88 االستراتيجية المفتوحة 

إسبن ستارك
144 رؤية جديدة للتعليم من أجل مستقبل أفضل 

صاحب السمو الملكي األمير عبدالعزيز بن سلمان آل سعود
58 هل العالم مستعد لمرحلة ما بعد النفط؟ 

سعادة سلطان أحمد بن سلّيم
62 إعادة رسم خطوط التجارة 

الدكتورة جولي سميث
126 توجيه المجتمعات في عالم مليء بالمجهول 

لي سو-مان
158 ما هو مستقبل البلوكتشين؟ 

سلطان مراد سيدوف
146 الحكومة ومستقبل استقطاب المواهب والتعليم عن بعد 

معالي هادي سيريكا
68 ما هي الوجهة المقبلة في عالم الطيران؟  

ش
معالي فيصل يوسف عوض الشبول

198 اإلعالم.. الدور الجديد لبناء حكومات المستقبل 

سعادة الدكتور رائد محمد بن شمس
196 االبتكار الحكومي .. المرحلة القادمة 

البروفيسور كالوس شواب
36 دور الحكومات في عالمنا المتغير 

معالي أمينات شونا
76 ارتفاع منسوب المحيطات.. مكافحة الحكومات للتغير المناخي 

جان بول شوير
132 ازدهار المجتمعات: تمكين المرأة والتوازن بين الجنسين 

معالي سالفاتور شياكيتانو
68 ما هي الوجهة المقبلة في عالم الطيران؟  

الدكتور عدنان الشيحة
188 واقع اإلدارة الحكومية العربية، هل نعيش أزمة إدارة؟  

معالي الدكتور صالح عبد الرحمن الشيخ
196 االبتكار الحكومي .. المرحلة القادمة 

ص
سمو الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح

24 إجراءات سريعة في مواجهة التحديات العالمية 

معالي المهندس أحمد بن محمد الصويان
192 هل نحن جاهزون للقفزة الرقمية؟ 

دليل المتحدثين

القمة العالمية للحكومات 2022

"استشراف المستقبل يعزز قدرة الحكومات على 
تطوير استراتيجيات وسياسات تنموية فعالة 

تسهم في خير ورفاهية الشعوب"
 صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي
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ط
معالي سعيد محمد الطاير

64 نرسم مالمح مستقبل أخضر 

ع
سعادة سعيد محمد العطر

198 اإلعالم.. الدور الجديد لبناء حكومات المستقبل 

معالي عمر سلطان العلماء
170 واقع جديد 

غ
معالي مثنى غرايبة

150 العودة للوضع الطبيعي 

آدام غرينفيلد
122 التصميم الحضري للقرن الواحد والعشرين 

معالي أنتونيو غوتيريس
20 عالمنا اليوم.. وعالمنا غداً 

معالي بيوش غويال
102 مستقبل نمو االقتصادات الناشئة 

معالي الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس
32 دروس مستفادة من جائحة "كوفيد-19" 

معالي أحمد أبو الغيط
70 مستقبل التحالفات في عالم متفكك 
184 اإلدارة الحكومية العربية.. الطريق إلى المستقبل 

ف
كاميلو ألبرتو إنسيسو فانيغاس

82 الحكومة الخفية: التكنولوجيا للقضاء على البيروقراطية 

شيرا فرانك
164 تبني العمالت الرقمية على المستوى المؤسسي 

الدكتور جورج فريدمان
66 منعطف تاريخي لنظام عالمي جديد.. هل نحن جاهزون؟ 
78 العالم في 2050: السمات الجديدة للقوى الصاعدة 

جاك فليتشر
166 مستقبل العمالت الرقمية والبنوك 

رافي فيسواناثان
100 بناء منظومة استثمار للمستقبل 

تشارلي فينك
176 الرحلة نحو العوالم االفتراضية "الميتافيرس" 

ق
سعادة محمد علي القائد

192 هل نحن جاهزون للقفزة الرقمية؟ 

معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي
74 حوار بين أول وزيرة في تاريخ دولة اإلمارات وأصغر وزيرة في العالم 

سعادة الدكتور ناصر الهتالن القحطاني
186 التنمية في المنطقة: الرهان على اإلدارة الحكومية العربية 

معالي الدكتور أنور محمد قرقاش
66 منعطف تاريخي لنظام عالمي جديد.. هل نحن جاهزون؟ 

معالي محمد عبدالله القرقاوي
38 الشراكات من أجل مستقبل ناجح 

ك
كاوتيليا كاتاريا

142 حوار مع أصغر مبرمج في العالم 

معالي مارسيلو إبرارد كاساوبون
90 الحد من مخاطر المستقبل.. منظور محلي وعالمي 

فخامة كرستي كالجوليد
92 الحكومات االستباقية: قرارات محورها البيانات واإلنسان 

جوش كالمر
140 لماذا تحتاج الحكومات لالستعداد لجيل "ألفا"؟ 

باتريك كامبوس
166 مستقبل العمالت الرقمية والبنوك 

مارجري كراوس
104 فنون االتصال والسرد القصصي للحكومات 

أرفيند كريشنا
46 نحو االندماج األكبر: التكنولوجيا والحكومات 

معالي نورة بنت محمد الكعبي
124 كيف تمّكن الحكومات االقتصاد اإلبداعي؟ 

السير تيم كالرك
68 ما هي الوجهة المقبلة في عالم الطيران؟  

معالي ماتياس كورمان
30 تنسيق العمل الجماعي من أجل مستقبل خاٍل من االنبعاثات 

بوب كوالسكي
90 الحد من مخاطر المستقبل.. منظور محلي وعالمي 

ديفيد كولومبو
86 كيف اخترقت أنظمة شركة "تسال" 

ويليام كويغلي
160 ما هو مستقبل العالقة بين العمالت الرقمية والبنوك المركزية؟  

فريدريك كيمب
66 منعطف تاريخي لنظام عالمي جديد.. هل نحن جاهزون؟ 

ل
معالي آن ليند

90 الحد من مخاطر المستقبل.. منظور محلي وعالمي 

سعادة الدكتور علي بن قاسم اللواتي
194 تقادم المهارات: التحدي القادم للحكومات 

جوناثان ليفين
160 ما هو مستقبل العالقة بين العمالت الرقمية والبنوك المركزية؟  

سيم سينغ ليم
98 مستقبل المال.. نماذج آسيوية مبتكرة 

غيرد ليونهارد
80 لماذا سيكون العقد القادم أفضل من العقد الحالي؟ 

م
سعادة ويليام ماغوود

72 الطاقة السلمية ومستقبل االزدهار العالمي 

معالي ديفيد مالباس
28 نهج موحد لمواجهة التحديات العالمية 

كارولين مالكولم
166 مستقبل العمالت الرقمية والبنوك 

الدكتورة بيبا مالمغرين
66 منعطف تاريخي لنظام عالمي جديد.. هل نحن جاهزون؟ 

معالي الدكتور فيليب مبانجو
114 نهضة أفريقيا: االستراتيجيات والديناميات 

معالي الدكتور محمود محيي الدين
190 على مفترق طرق: الحكومات العربية وأهداف التنمية المستدامة 

الدكتور حمد المرزوقي
154 مهمة اإلمارات الستكشاف القمر 

معالي سهيل بن محمد المزروعي
58 هل العالم مستعد لمرحلة ما بعد النفط؟ 

معالي شما بنت سهيل المزروعي
74 حوار بين أول وزيرة في تاريخ دولة اإلمارات وأصغر وزيرة في العالم 

معالي الدكتورة غيثة مزور
192 هل نحن جاهزون للقفزة الرقمية؟ 

سمو الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعال
54 تدشين استراتيجية أم القيوين 

صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعال
54 تدشين استراتيجية أم القيوين 

سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم
56 بناء مدن المستقبل: دبي حاضنة عالمية لإلبداع 

سعادة سعيد المال
152 كيف نصمم أفضل تجربة للمتعاملين؟ 

سعادة حمد عبيد المنصوري
192 هل نحن جاهزون للقفزة الرقمية؟ 

معالي مريم بنت محمد سعيد المهيري
72 الطاقة السلمية ومستقبل االزدهار العالمي 
112 على أبواب كارثة غذاء عالمية.. هل يمكن أن نحتويها؟ 

معالي فرانسيس مود
92 الحكومات االستباقية: قرارات محورها البيانات واإلنسان 

سعادة عائشة ميران
194 تقادم المهارات: التحدي القادم للحكومات 

ن
معالي روبينه نابانجا

114 نهضة أفريقيا: االستراتيجيات والديناميات 

سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي
52 عجمان نموذج إماراتي عالمي المستوى 

الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان
16 إمارات الالمستحيل 

سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان
18 النظم الصناعية الشاملة: دفع النمو الوطني 

برناردو نوفال
82 الحكومة الخفية: التكنولوجيا للقضاء على البيروقراطية 

هـ
سعادة المهندس داوود الهاجري

60 مدن "الميتا": مدن محورها اإلنسان 

برنت هاريس
172 االنطالق نحو الميتافيرس 

سعادة هدى الهاشمي
196 االبتكار الحكومي .. المرحلة القادمة 

تشارلز هوسكينسون
162 التحديات في فضاء التمويل الالمركزي 

جوزيف هولم
164 تبني العمالت الرقمية على المستوى المؤسسي 

معالي جيلبرت هونجبو
112 على أبواب كارثة غذاء عالمية.. هل يمكن أن نحتويها؟ 

الدكتورة ستيفاني هير
134 العصر الرقمي.. الخصوصية على المحك 

معالي جون هيه-تشول
42 وضع الناس في صلب االبتكار الحكومي 

إيفو هيينج
178 مستقبل الحكومات: حكومات عبر "الميتافيرس" 

و
معالي الدكتور عصام الوقيت

150 العودة للوضع الطبيعي 

جلين ويل
178 مستقبل الحكومات: حكومات عبر "الميتافيرس" 

ويل آي آم
174 الميتافيرس: تكنولوجيا رائدة لفرص واعدة 

ي
معالي الدكتور ناصر ياسين

188 واقع اإلدارة الحكومية العربية، هل نعيش أزمة إدارة؟  

نصير ياسين
110 صناعة المحتوى في الحكومات 
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