
اليوم األول: 26 نوفمبر 2018
قاعة المؤتمر )أ(

حفل االفتتاح

السالم الوطني لدولة اإلمارات العربية المتحدة 	10:02	-	10:00 	

القرآن الكريم 	10:05	-	10:02 	

أوبريت عام زايد 	10:15	-	10:05 	

الكلمة الرئيسية 	10:30	-	10:15 	
معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان   

وزير التسامح - اإلمارات العربية المتحدة 	 	

فيديو قمة أقدر العالمية 2018  10:35	-	10:30  

كلمة األمم المتحدة 	10:40	-	10:35 	

كلمة اليونسكو 	10:45	-	10:40 	

كلمة راعي الحفل  	11:00	-	10:45 	
الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان   

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية   

افتتاح المعرض المصاحب 	11:00 	

الجلسة األولى

استراتيجيات الشيخ زايد في تمكين اإلنسان

مدير الجلسة:  
الدكتورة حواء سعيد المنصوري  

نائبة المدير الطبي في مركز امبريال كوليدج لندن 	
	

	11:50	-	11:30

	
دكتور حمد العامري 	

مدير التميز االستراتيجي والمؤسسي - طيران الرئاسة  
	
	

	12:10	-	11:50

نهج زايد في بناء األمة وتمكين اإلنسان 	
الدكتورة جيانتي روبن ميترا 	

مستشارة بحوث - األرشيف الوطني  

	

	12:30	-	12:10

نهج زايد في بناء اإلنسان 	
سعادة عفراء راشد البسطي 	

مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء واألطفال/ عضو المجلس الوطني االتحادي  
	
	

جلسة حوارية - نهاية الجلسة األولى 	12:40	-	12:30



الجلسة الثانية

تطوير العنصر البشري لصالح النمو اإلقتصادي

مدير الجلسة:  
الدكتورة نجوى محمد الحوسني  

وكيل كلية التربية في جامعة اإلمارات 	
	

	13:00	-	12:40

دور الموارد البشرية في التنمية المستدامة 	
معالي ناصر جمعة الهاملي 	

عضو مجلس الوزراء، وزير الموارد البشرية والتوطين  
	
	

	13:20	-	13:00

تطوير رأس المال البشري للتكيف مع بيئة عمل المستقبل - من منظور سنغافورة 	
زايتشين جو 	

المدير التنفيذي في مؤسسة مهارات المستقبل  
	

	

	13:40	-	13:20

المشاركة االجتماعية: التعلم، التطبيق، نقل المعرفة، التحول 	
الدكتور الكساندر هرزنز 	

أستاذ مساعد وباحث في جامعة العلوم التطبيقية في آمبيرغ وايدين  
	
	

جلسة حوارية - نهاية الجلسة الثانية 	13:50	-	13:40

استراحة غداء		 	15:00	-	13:50

الجلسة الثالثة

المساواة بين الجنسين من أجل مجتمع أفضل

مدير الجلسة:  
مصطفى اسماعيل الزرعوني  

رئيس تحرير صحيفة الخليج تايمز 	
	

	15:20	-	15:00

المساواة بين الجنسين لتحقيق توازن المجتمع 	
معالي حصة بنت عيسى بو حميد 	

عضو مجلس الوزراء، وزيرة تنمية المجتمع  
	
	

	15:40	-	15:20

المساواة بين الجنسين حق أساسي وضرورة تنموية 	
معالي األستاذة أسمى حنا خضر 	

وزيرة سابقة والرئيسة التنفيذية لجمعية معهد تضامن النساء األردني وعين في مجلس األعيان األردني  

	

	16:00	-	15:40

المساواة بين الجنسين في التعليم والعمل والقيادة: دول الخليج مقارنة بالعالم 	
الدكتورة تتيانا كارابشوك 	

أستاذ مساعد في كلية العلوم اإلنسانية واإلجتماعية في جامعة اإلمارات  
	
	

جلسة حوارية - نهاية الجلسة الثالثة 	16:10	-	16:00

نهاية اليوم األول



اليوم الثاني: 27 نوفمبر 2018  |  قاعة المؤتمر )أ(

الجلسة الرابعة

التعليم المستدام وازدهار الدول

مدير الجلسة:  
د. روبرت ر. بوكلي  

مستشار فني - األرشيف الوطني 	
	

	10:20	-	10:00

التعليم هدف من أهداف التنمية المستدامة 2030  	
الدكتور أحمد محمد الكندري 	

طبيب استشاري ومختص في التنمية المستدامة  
	
	

	10:40	-	10:20

الهدف الرابع للتنمية المستدامة )التعليم(: الممكن الرئيسي الستقرار المجتمعات 	
سعادة الدكتور فيصل محمد الباكري 	

مستشار معالي وزير التربية والتعليم  

	

	11:00	-	10:40

كيف نطور نظام تعليم عالمي في 8 سنوات؟ 	
بافل كوزمين 	

رئيس مركز موسكو لجودة التعليم  
	
	

جلسة حوارية - نهاية الجلسة الرابعة 	11:10	-	11:00

استراحة 	11:50	-	11:10

*تقدم هذه الجلسة باللغة اإلنجليزية فقط

الجلسة الخامسة

الشراكات الناجحة وتحقيق األهداف المستدامة

مدير الجلسة:  
سعادة الدكتور حاتم علي  

الممثل اإلقليمي لمكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة 	
	

	12:05	-	11:50

الصناعات الوطنية البحرية 	
سعادة خميس جمعة بو عميم 	

رئيس مجلس دبي للصناعات البحرية والمالحية  
	
	

	12:20	-	12:05

أوجه الفشل وأسرار نجاح خدمات تقديم الرعاية الصحية عن بعد: مخطط لدولة  	
اإلمارات العربية المتحدة والعالم

الدكتور ميلتون تشين 	
Vsee الرئيس التنفيذي في شركة  

	

	12:35	-	12:20

االستدامة: اتخاذ اإلجراءات الالزمة للنهوض بشركات تتمتع بالوعي االجتماعي 	
عادل أحمد الزرعوني 	

مدير عام/ العقارات والشؤون اإلدارية  
رئيس مجلس المسؤولية المجتمعية في مصرف أبوظبي اإلسالمي  

	
	

	12:50	-	12:35

اإلمارات العربية المتحدة والصين، شركاء في دعم التنمية المستدامة 	
جيانغ زيهنج 	

نائب المدير العام للمركز الصيني لتنمية المعرفة الدولية  

	



الجلسة السادسة

البنى التحتية الذكية واستدامة األمم

مدير الجلسة:  
الدكتور فرحي مرير  

أستاذ جامعي في كلية اإلبتكار التقني - جامعة زايد 	
	

	14:20	-	14:00

قطاع االتصاالت: الشريك االستراتيجي والُممّكن المحوري للبنية التحتية الذكية 	
سعادة أحمد بن علي الحمادي 	

النائب األول للرئيس في مجموعة اتصاالت  
	
	

	14:40	-	14:20

المدن الذكية: األدوار والمسؤوليات والفرص 	
الدكتور أيمن يحيى زين الدين 	

مدير التسويق اإلستراتيجي في األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا  

	

	15:00	-	14:40

تحديات وحلول الهوية الرقمية بمدن المستقبل 	
الدكتور عبيد صالح المختن 	

باحث أكاديمي  
	
	

جلسة حوارية - نهاية الجلسة السادسة 	15:10	-	15:00

الجلسة السابعة

بناء األمم على أساس العدل والسالم

مدير الجلسة:  
سعادة الدكتور فيصل عبيد العيان  

نائب رئيس أكاديمية ربدان 	
	

	15:30	-	15:10

منهجيات تحقيق مفاهيم العدل والسالم على أسس دولية / اليونسكو انموذجا	 	
بويان رادويكوف

رئيس قطاع االتصاالت والمعلومات - اليونسكو  
	
	

	15:50	-	15:30

مشروع سبيكارد لتدمير اسم داعش بالخطابات المضادة 	
الدكتورة آن سبيكارد 	

مديرة المركز الدولي لدراسة التطرف العنيف  

	

	16:10	-	15:50

برامج ومبادرات مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الرامية إلى  	
منع الجريمة من خالل تمكين المجتمعات 

مارين ماير 	
خبيرة في مكافحة الجريمة والعدالة الجنائية  

	
	

جلسة حوارية - نهاية الجلسة السابعة 	16:20	-	16:10

نهاية المؤتمر واإلعالن عن توصيات قمة أقدر العالمية 2018 	16:50	-	16:20

نهاية اليوم الثاني


