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تحــت رعايــة كريمــة من صاحب الســمو الشــيخ محمــد بن زايــد آل نهيان، ولــي عهد أبوظبــي، نائب 
القائــد األعلــى للقــوات المســلحة بدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، أقيمــت الــدورة الثالثــة مــن 
 قمــة اقــدر العالميــة والتــي عقــدت  بالتزامــن مــع منتــدى موســكو العالمــي "مدينــة للتعليــم" –

ــت  ــع تح ــذي جم ــم وال ــق بالتعلي ــات تتعل ــى موضوع ــوء عل ــلط الض ــذي يس ــي ال ــدث العالم الح
ــباب.  ــور والش ــاء األم ــى أولي ــة ال ــال باإلضاف ــراء ورواد األعم ــن والخب ــار المعلمي ــقفه كب س

تعتبــر قمــة اقــدر العالميــة التــي أقيمــت تحــت شــعار "تمكيــن المجتمعــات عالميــً التجــارب والــدروس المســتفادة" 
منصــة عالميــة رائــدة، تناقــش القضايــا المحليــة والعالميــة ذات العالقــة بتمكيــن المجتمعــات ســواء فــي أبعادهــا 
اإلنســانية والحضاريــة أو فــي أبعادهــا الفكريــة والثقافيــة بمــا يضمــن مســتقباًل مشــرقً ومزدهــرًا لهــذه المجتمعــات، 

ويضمــن ألوطانهــا األمــن واالســتقرار واالزدهــار.

تعــد قمــة اقــدر العالميــة والتــي يقــوم بتنظيمهــا برنامــج خليفــة للتمكيــن – اقــدر، بالتعــاون مــع اندكــس للمؤتمرات 
ــن  ــة م ــركات المتخصص ــن والش ــراء والمختصي ــرار والخب ــذي الق ــادة ومتخ ــرز الق ــع أب ــً يجم ــً عالمي ــارض، حدث والمع
مختلــف دول العالــم، وذلــك إلدارة الحــوار والنقــاش بلغــة عالميــة موحــدة لتشــكيل رؤيــة تهــدف إلــى تمكيــن هــذه 

المجتمعــات وبنــاء عالــم يســوده األمــن والتســامح والســالم والتعايــش.

Under the patronage of His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, Crown Prince of 
Abu Dhabi and Deputy Supreme Commander of the UAE Armed Forces, the 3rd edition of Aqdar World 
Summit was held in parallel with Moscow Global Forum “City for Education” - an international event 
that focuses on education related issues discussed by world renowned academicians, experts, and 
entrepreneurs while also involving parents and the youth.

Held under the theme “Global Empowerment of Communities: Experiences and Lessons Learned”, 
Aqdar World Summit is a leading global event that discusses local and global issues related to the 
empowerment of societies in their human, cultural and intellectual dimensions. The Summit aims to 
provide a bright and prosperous future for individuals and ensure security, stability and prosperity in 
communities across the globe.

Aqdar World Summit, organized by Khalifa Empowerment Program – Aqdar in partnership with INDEX 
Conferences & Exhibitions, is considered a global platform for leaders, decision makers, experts, 
specialists and leading companies from around the world to gather, discuss and debate on crucial topics 
of international importance and help empower communities to build a world of security, tolerance, peace 
and coexistence.

AQDAR WORLD SUMMIT SLOGAN:
The main slogan of the Aqdar World Summit entitled: “Global Empowerment of Communities: Experiences 
and Lessons Learned” is aimed at building the capabilities of communities in their diverse cultures, 
where the UAE represents a part of this global diversity. Aqdar World Summit is working with leading 
governments and institutions to enhance the knowledge of communities and provide them with a vision 
that stems from the heart of the Arab culture embodying the spirit of tolerance, brotherhood, peace and 
stability anywhere in the world.

لمشاهدة أبرز فعاليات قمة اقدر 
العالمية، يرجى مسح رمز QR أدناه

To watch the highlights of Aqdar World 
Summit, please scan the below QR code

شعار قمة اقدر العالمية

العالميــة شــعار "تمكيــن المجتمعــات  اقــدر  الثالثــة مــن قمــة  الــدورة  حملــت 
عالميــً: التجــارب والــدروس المســتفادة"، مــن منظــور  بنــاء قــدرات المجتمعــات فــي 
ــة المتحــدة نموذجــً مصغــرًا  ــة اإلمــارات العربي مختلــف الثقافــات التــي تمثــل دول
لتنوعهــا. حيــث عــززت قمــة اقــدر العالميــة مفهــوم تنميــة مــدارك ومعــارف هــذه 
المجتمعــات لتزويدهــا برؤيــة نابعــة مــن صميــم الثقافــة العربيــة التــي تجســد روح 

ــه األرض. ــى وج ــكان عل ــي أي م ــتقرار ف ــالم واالس ــاء والس ــامح واإلخ التس

Aqdar World Summit Exhibition
Speech of His Highness Lt. General Sheikh Saif bin Zayed Al Nahyanمعرض قمة اقدر العالمية

كلمة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان في افتتاح الدورة الثالثة من قمة اقدر العالمية
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Participants at Aqdar World Summit exhibition enjoying the National Activities
لمحة عن الحضور في معرض قمة اقدر العالمية لمشاهدة الفعاليات الوطنية

Welcoming the participants of Aqdar World Summit Exhibition
استقبال المشاركين في معرض قمة اقدر العالمية

قمة اقدر العالمية ومنتدى موسكو العالمي في وسائل اإلعالم
Aqdar World Summit and Moscow Global Forum Media Coverage



�  أذربيجان          �  أرمينيا          �  أستراليا          �  ألبانيا          �  ألمانيا          �  أوزبكستان          �  إسبانيا          �  إستونيا          �  إندونيسيا

�  إيطاليا          �  األردن          �  اإلمارات العربية المتحدة          �  البرازيل          �  البوسنة والهرسك          �  الجبل األسود          �  الدنمارك

�  المجر          �  المملكة المتحدة          �  النمسا          �  الهند          �  الواليات المتحدة األمريكية          �  اليونان          �  بلغاريا          �  بوتسوانا

�  بولندا          �  بيرو          �  بيالروس          �  تركيا          �  جمهورية الصين الشعبية          �  جنوب أفريقيا          �  سلطنة عمان          �  سلوفاكيا

�  سلوفينيا          �  سويسرا          �  صربيا          �  طاجيكستان          �  فرنسا          �  فنلندا          �  فيتنام          �  قبرص          �  قيرغيزستان

�  كازاخستان          �  كرواتيا          �  التفيا          �  ليتوانيا          �  مالطا          �  ماليزيا          �  مصر          �  منغوليا          �  مولدوفا          �  هولندا

�  Azerbaijan          �  Armenia          �  Australia          �  Albania          �  Germany          �  Uzbekistan          �  Spain          �  Estonia

�  Indonesia          �  Italy          �  Jordan          �  United Arab Emirates          �  Brazil          �  Bosnia and Herzegovina

�  Montenegro          �  Denmark          �  Hungary          �  United Kingdom          �  Austria          �  India          �  USA          �  Greece

�  Bulgaria          �  Botswana          �  Poland          �  Peru          �  Belarus          �  Turkey          �  People’s Republic of China

�  South Africa          �  Oman          �  Slovakia          �  Slovenia          �  Switzerland          �  Serbia          �  Tajikistan          �  France

�  Finland          �  Vietnam          �  Cyprus          �  Kyrgyzstan          �  Kazakhstan          �  Croatia          �  Latvia          �  Lithuania

�  Malta          �  Malaysia          �  Egypt          �  Mongolia          �  Moldova          �  Netherlands

الجنسيات المشاركة

Participating Countries

الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية

His Highness Lt. General Sheikh Saif bin Zayed Al Nahyan
Deputy Prime Minister and Minister of Interior

 رؤية الشيخ زايد بن سلطان تجلت بأهمية تمكين المواطن من خالل إصراره على

 أن ينهض بأبناء الوطن نحو العزة، وكان - رحمه اهلل - يردد دائمً.. إن بناء اإلنسان

 ضرورة وطنية وقومية.. تسبق بناء المصانع والمنشآت، ألنه من دون اإلنسان الصالح،

ال يمكن تحقيق االزدهار والخير لهذا الشعب.

The vision of the Late Sheikh Zayed was manifested in empowering citizens, 

and his keenness in elevating their status. His Highness have always stressed 

that building the human element is a national necessity that is more important 

than building factories and facilities. His rationale was based on the fact that 

prosperity of the people cannot be achieved without good citizens.

Participating delegations at Aqdar World Summit
جانب من الوفود المشاركة في قمة اقدر العالمية

His Highness Lt. General Sheikh Saif bin Zayed Al Nahyan, Deputy Prime Minister and Minister of Interior and 
Sergey Cherimin, Minister Head of Department for External Economic and International Relations 

 الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الداخلية، يرافقه سيرجي شيرمن، وزير دائرة االقتصاد الخارجي والعالقات الدولية



Main Speakers at Aqdar World Summitالمتحدثـون الرئيسيون في القمة

معالي حسين بن إبراهيم الحمادي
وزير التربية والتعليم

معالي الدكتور أحمد بن عبد ا�
حميد بالهول الفالسي

وزير الدولة لشؤون التعليم العالي
والمهارات المتقدمة

معالي عمر بن سلطان العلماء
وزير دولة للذكاء االصطناعي

معالي مريم بنت محمد
سعيد حارب المهيري

وزيرة دولة لشؤون امن الغذائي

معالي شما بنت سهيل
بن فارس المزروعي

وزيرة الدولة لشؤون الشباب

معالي الدكتور علي راشد النعيمي
رئيس مجلس إدارة مركز هداية الدولي،

ورئيس المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

معالي سارة بنت يوسف ا�ميري
وزيرة دولة للعلوم المتقدمة

سعادة سعيد محمد الطاير
العضو المنتدب والرئيس التنفيذي

لهيئة كهرباء ومياه دبي

معالي حصة بنت عيسى بوحميد
وزيرة تنمية المجتمع

معالي محمد عبد ا� الجنيبي
رئيس المراسم الرئاسية بوزارة شؤون الرئاسة،
رئيس اللجنة العليا المنظمة ل�لعاب العالمية

ل�ولمبياد الخاص - أبوظبي 2019

معالي اللواء الركن طيار الشيخ
أحمد بن طحنون آل نهيان

رئيس هيئة الخدمة الوطنية
واالحتياطية بالقوات المسلحة

معالي حسين بن إبراهيم الحمادي
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أحمد بن طحنون آل نهيان

رئيس هيئة الخدمة الوطنية
واالحتياطية بالقوات المسلحة

تطوير منظومة التعليم في اإلمارات: نموذج المدرسة اإلماراتية
Developing the UAE Education System: UAE Schools as a Model

Reaching the Space through the Higher Education Strategies and the Advanced Skills

االنطالق نحو الفضاء وسياسات التعليم العالي والمهارات المتقدمة

معالي حسين بن إبراهيم الحمادي
وزير التربية والتعليم

معالي الدكتور أحمد بن عبد ا�
حميد بالهول الفالسي

وزير الدولة لشؤون التعليم العالي
والمهارات المتقدمة

معالي عمر بن سلطان العلماء
وزير دولة للذكاء االصطناعي

معالي مريم بنت محمد
سعيد حارب المهيري

وزيرة دولة لشؤون امن الغذائي

معالي شما بنت سهيل
بن فارس المزروعي

وزيرة الدولة لشؤون الشباب

معالي الدكتور علي راشد النعيمي
رئيس مجلس إدارة مركز هداية الدولي،

ورئيس المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

معالي سارة بنت يوسف ا�ميري
وزيرة دولة للعلوم المتقدمة

سعادة سعيد محمد الطاير
العضو المنتدب والرئيس التنفيذي

لهيئة كهرباء ومياه دبي

معالي حصة بنت عيسى بوحميد
وزيرة تنمية المجتمع

معالي محمد عبد ا� الجنيبي
رئيس المراسم الرئاسية بوزارة شؤون الرئاسة،
رئيس اللجنة العليا المنظمة ل�لعاب العالمية

ل�ولمبياد الخاص - أبوظبي 2019

معالي اللواء الركن طيار الشيخ
أحمد بن طحنون آل نهيان

رئيس هيئة الخدمة الوطنية
واالحتياطية بالقوات المسلحة

معالي حسين بن إبراهيم الحمادي
وزير التربية والتعليم

معالي الدكتور أحمد بن عبد ا�
حميد بالهول الفالسي

وزير الدولة لشؤون التعليم العالي
والمهارات المتقدمة

معالي عمر بن سلطان العلماء
وزير دولة للذكاء االصطناعي

معالي مريم بنت محمد
سعيد حارب المهيري

وزيرة دولة لشؤون امن الغذائي

معالي شما بنت سهيل
بن فارس المزروعي

وزيرة الدولة لشؤون الشباب

معالي الدكتور علي راشد النعيمي
رئيس مجلس إدارة مركز هداية الدولي،

ورئيس المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

معالي سارة بنت يوسف ا�ميري
وزيرة دولة للعلوم المتقدمة

سعادة سعيد محمد الطاير
العضو المنتدب والرئيس التنفيذي

لهيئة كهرباء ومياه دبي

معالي حصة بنت عيسى بوحميد
وزيرة تنمية المجتمع

معالي محمد عبد ا� الجنيبي
رئيس المراسم الرئاسية بوزارة شؤون الرئاسة،
رئيس اللجنة العليا المنظمة ل�لعاب العالمية

ل�ولمبياد الخاص - أبوظبي 2019

معالي اللواء الركن طيار الشيخ
أحمد بن طحنون آل نهيان

رئيس هيئة الخدمة الوطنية
واالحتياطية بالقوات المسلحة

معالي حسين بن إبراهيم الحمادي
وزير التربية والتعليم

معالي الدكتور أحمد بن عبد ا�
حميد بالهول الفالسي

وزير الدولة لشؤون التعليم العالي
والمهارات المتقدمة

معالي عمر بن سلطان العلماء
وزير دولة للذكاء االصطناعي

معالي مريم بنت محمد
سعيد حارب المهيري

وزيرة دولة لشؤون امن الغذائي

معالي شما بنت سهيل
بن فارس المزروعي

وزيرة الدولة لشؤون الشباب

معالي الدكتور علي راشد النعيمي
رئيس مجلس إدارة مركز هداية الدولي،

ورئيس المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

معالي سارة بنت يوسف ا�ميري
وزيرة دولة للعلوم المتقدمة

سعادة سعيد محمد الطاير
العضو المنتدب والرئيس التنفيذي

لهيئة كهرباء ومياه دبي

معالي حصة بنت عيسى بوحميد
وزيرة تنمية المجتمع

معالي محمد عبد ا� الجنيبي
رئيس المراسم الرئاسية بوزارة شؤون الرئاسة،
رئيس اللجنة العليا المنظمة ل�لعاب العالمية

ل�ولمبياد الخاص - أبوظبي 2019

معالي اللواء الركن طيار الشيخ
أحمد بن طحنون آل نهيان

رئيس هيئة الخدمة الوطنية
واالحتياطية بالقوات المسلحة

 من التوجيهات إلى التطبيق االستثنائي: دراسة حالة واقعية عن تمكين الشباب
في دولة اإلمارات العربية المتحدة

Beyond the Rhetoric – A Living Case Study of Youth Empowerment in the UAE

المؤتمــر
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Conference
The summit offered a rich agenda featuring 
11 sessions under 3 key agendas: 

1. Education and National Service: The 
Fundamentals for Empowering UAE Youth.

2. The Technical, Intellectual, and Food Security: 
The Strategic Pillars to Empower Communities.

3. The Role of the Advanced Sciences and Future 
Projects in Empowering and Improving the 
Well-Being of Communities. 

H.E. Hussain bin Ibrahim Al Hammadi
Minister of Education

H.E. Dr. Ahmad bin Abdullah Humaid 
Belhoul Al Falasi

Minister of State for Higher Education 
and Advanced Skills

H.E. Major General Pilot Sheikh 
Ahmed bin Tahnoon Al Nahyan

Chairman of the National Service and 
Reserve Authority

H.E. Mohamad Abdulla Al Junaibi
Director of the President’s Protocol Office 

at the Ministry of Presidential Affairs,
Chairman of the Higher Committee of Special 

Olympics World Games Abu Dhabi 2019

H.E. Shamma bint Suhail 
Faris Al Mazrui

Minister of State for Youth

Empowering the Emirati Children to achieve Global Citizenship

تمكين أبناء اإلمارات لتحقيق المواطنة العالمية

النموذج اإلماراتي في تمكين أصحاب الهمم عالميً )األولمبياد الخاص(
The UAE Model in Global Empowerment of People of Determination (the Special Olympics)
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التمكين اإلماراتي للعلوم المستقبلية والمتقدمة: التحديات وعوامل النجاح

إعادة هندسة المجتمع لتمكين أفراده

اقتصاد الطاقة المتجددة في اإلمارات

H.E. Mariam bint Mohammed Saeed 
Hareb Al Mehairi

Minister of State for Food Security

H.E. Sarah bint Yousif Al Amiri
Minister of State for Advanced Sciences

H.E. Hessa bint Essa Buhumaid
Minister of Community Development

H.E. Saeed Mohammed Al Tayer
Managing Director and CEO of Dubai 

Electricity and Water Authority

H.E. Omar bin Sultan Al Olama
Minister of State for Artificial 

Intelligence

H.E. Dr. Ali Rashid Al Nuaimi
Chairman of Hedayah International 

Center, Chairman of the World Council 
of Muslim Communities

UAE Food Security Strategy for the Next GenerationsUAE Empowerment for Future and Advanced Sciences: Challenges and Success Factors

Re-Engineering the Community to Empower its Individuals

Renewable Energy Economy in UAE

Artificial Intelligence: The UAE Portal to the Future

UAE Strategy in Countering Intellectual Extremism



ورش العمل

تميــزت القمــة هــذا العــام ببرنامــج ورش العمــل والتــي قــام بتقديمهــا مجموعــة مــن الخبــراء والمهنييــن واألكاديمييــن مــن 
دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة وجمهوريــة روســيا اإلتحاديــة ودول أخــرى مــن خــالل 26 ورشــة عمــل متخصصــة ركــزت علــى 

القضايــا المتعلقــة بتطويــر وتمكيــن المجتمعــات فــي مختلــف المجــاالت.

 التعليم العالي والثورة الصناعية الرابعة.. 1

 نزود شبابنا بالعلم ينمو اقتصادنا بالمعرفة.. 2

 تجربة األولمبياد الخاص: التجارب والدروس المستفادة.. 3

 تأثير اإلعالم على عالمنا المضطرب.. 	

 حقوق االمتياز وكيفية تحقيق االنتشار العالمي.. 	

 برنامج اإلمارات الوطني للفضاء - من الحلم إلى الواقع.. 6

 تمكين التعليم الطبي وبناء كوادر صحية وطنية مؤهلة.. 	

 التعليم البيئي وإدارة المعلومات في إمارة أبوظبي.. 	

 دبلوماسية الشباب في القرن 21.. 	

 التعليم والتنشئة اإليجابية.. 	1

  مستقبل العمل اإلنساني وأهمية تشجيع الشباب على . 11
 العمل التطوعي.

 السالم والعدل والمؤسسات القوية.. 12

13 .."You" مشروع 

 تطوير برامج التوعية.. 	1

 صقل مهارات الُنشء: التمكين في المدارس والمجتمعات.. 	1

  دور جمعية اإلمارات للمحامين والقانونيين في تعزيز . 16
 العالقات الخارجية والدولية لدولة اإلمارات العربية المتحدة.

 بناء القدرات لمواجهة التطرف عند الشباب.. 	1

  االستجابة للمتغيرات المجتمعية في خدمات عالج وتأهيل . 	1
 مرضى اإلدمان - تجربة المركز الوطني للتأهيل.

 الصيرفة والتمويل اإلسالمي: حضور مؤثر ال يمكن تجاهله.. 	1

 التقنيات التدريبية الحديثة ودورها في تعزيز السالمة المرورية.. 	2

 مكافحة التطرف.. 21

 برنامج الشراكة اإلستراتيجية إلنجاز المشاريع.. 22

  فرص االستثمار المشترك بين دولة اإلمارات العربية المتحدة . 23
 وروسيا.

 منظومة ضمان جودة المعلمين.. 	2

  مهام دور العبادة في تعزيز مفاهيم التعايش والتسامح - . 	2
 جامع الشيخ زايد الكبير نموذجا عالميا.

 الدبلوماسية االقتصادية.. 26

Workshops
A dedicated workshop program was organized where top-level experts, professionals, and academicians from 
the UAE, Russia and other countries offered their opinions, insights, and experiences during 26 specialized 
workshops focusing on issues related to developing and empowering communities in various fields.

1. Higher Education and the Forth Industrial Revolution.

2. Nurturing Tomorrow’s Leaders Growing the 
Knowledge Economy.

3. Special Olympics Experience… Practices and 
Lessons Learned.

4. Media Effects on our Turbulent World.

5. Franchise Rights and How to Build a Global Presence.

6. Emirates National Space Program- From Dream 
to Reality.

7. Enabling Homegrown Medical Education and 
Building a Local Healthcare Workforce.

8. Environmental Education and Information 
Management in Abu Dhabi.

9. Young Diplomats in the 21st Century.

10. Education and Positive Upbringing.

11. The Future of Humanitarian Action and the 
Importance of Encouraging the Youth to Engage 
in Volunteerism.

12. Peace, Justice and Strong Institutions.

13. Project “You”.

14. Developing Awareness Programs.

15. Challenging the Talented Youth. School – 
Community Empowerment.

16. Emirates Association for Lawyers and Legal Role 
in Promoting the U.A.E. International and Foreign 
Relations.

17. Capacity Building on Youth Radicalization.

18. Responding to Social Changes in the Treatment 
and Rehabilitation Services of Addiction Patients.

19. The Experience of the National Rehabilitation Center.

20. Islamic Banking and Finance: Influential Presence 
that Cannot be Denied.

21. Modern Training Technology and its Role in 
Improving Road Safety.

22. Countering Extremism.

23. Strategic Partnership Programme to Achieve 
the Projects Mutual Investment Opportunities 
between the United Arab Emirates and Russia.

24. Teachers Quality Assurance Framework.

25. The Role of Worship Sites in Enhancing 
Coexistence and Tolerance; Sheikh Zayed Grand 
Mosque as A Global Model.

26. Economic Diplomacy. A glance at the workshops that were held during the 3rd edition of Aqdar World Summit
لمحة عن ورش العمل التي أقيمت في الدورة الثالثة من قمة اقدر العالمية

A workshop that was held at the 

3rd edition of Aqdar World Summit

جانب من ورش العمل في الدورة الثالثة 
من قمة اقدر العالمية



Top Industriesأبرز القطاعات 

معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي
وزيرة دولة لشؤون الشباب

إن بناء الجسور لضمان أفضل الممارسات هو ما يحتاج إليه القرن الحادي والعشرين. 
ويسعدني حًقا تنظيم قمة اقدر العالمية في موسكو هذا العام، فهذا سيتيح 

لنا الفرصة لبناء جسور من العلم والمعرفة بين األمم وذلك لتمكين المجتمعات 
عالمًيا، ونحن على يقين بأن الشباب هم الركيزة األساسية لتحقيق ذلك.

Building bridges of best practices is what the 21st century needs. Aqdar 

World Summit in Moscow this year is the opportunity to do just that - 

build bridges between nations that advance global empowerment by and 

for communities. I believe Youth are central to the success of this mission.

H.E. Shamma Bint Suhail Faris Al Mazrui
Minister of State for Youth

التعليم

القطاع اإلنساني

Education

Humanitarian
الطاقة

الصحة
Healthcare

Energy

االتصاالت
Telecommunication

األمن

القطاع المصرفي
Financial Services

Security

خدمات األعمال
Business Services

الصحافة واإلعالم

التكنولوجيا
Technology

Press/Media

A number of attendees at Aqdar World Summit Exhibition
عدد من حضور معرض قمة اقدر العالمية

A Russian participant at the National Archives stand
أحد المشاِركات الروس في منصة األرشيف الوطني



سعادة الدكتور محمد إبراهيم المعال
وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون األكاديمية للتعليم العالي

Workshops' Speakersالمتحدثون في ورش العمل

      

سعادة الدكتور عارف سلطان الحمادي
نائب الرئيس التنفيذي لجامعة خليفة للعلوم  والتكنولوجيا 

  

طالل الهاشمي
عضو مجلس األمناء والمدير الوطني لألولمبياد الخاص اإلماراتي

أميرة المحرمي
 مديرة إدارة المتطوعين في اللجنة المنظمة لأللعاب

العالمية لألولمبياد الخاص – أبو ظبي 2019

سعادة منصور المنصوري
المدير العام للمجلس الوطني لإلعالم

جاسم البستكي
األمين العام السابق لجمعية رواد األعمال اإلماراتية

والرئيس التنفيذي لشركة فرنشايز سوق.

المهندس أنس المدني
 نائب الرئيس والرئيس التنفيذي

لمجموعة اندكس القابضة

سعادة الدكتور المهندس محمد ناصر األحبابي
مدير عام وكالة اإلمارات للفضاء

      

الدكتور رمضان البلوشي
رئيس القطاع التنظيمي لسلطة مدينة دبي الطبية

سعادة القاضي الدكتور حاتم علي
ممثل نائب األمين العام لألمم  المتحدة

المدير التنفيذي لمكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات 
والجريمة لدول مجلس  التعاون لدول الخليج العربية

     

سعادة الدكتور فيصل الباكري
مستشار وزير التربية والتعليم

عائشة عبيد المهيري
رئيس فريق الدراسات اإلجتماعية في وزارة التربية  والتعليم

أمل علي الجسمي
مدير إدارة اإلرشاد األكاديمي والمهني في وزارة التربية والتعليم

 

سعادة الدكتور عبدالسالم المدني
سفير النوايا الحسنة بالجمعية البرلمانية للبحر

األبيض المتوسط، الرئيس التنفيذي لديهاد وديساب

 سعادة السفير جيرهارد بوتمان كرامر
مدير المجلس اإلستشاري العلمي العالمي لمؤتمر ومعرض ديهاد

الدكتورة منال تريم
المدير التنفيذي لمؤسسة نور دبي

      

 خالد محمد شرف
رئيس شؤون األعمال الدولية في إكسبو 2020 دبي

      

عبد اهلل األنصاري
مدير إدارة األبحاث المجتمعية والتوعية والعالقات العامة  

في مركز إرادة 

           
مارينا كاليكوڤا

مديرة المدرسة الروسية الدولية - دبي 

نتاليا ليتشكينا
نائبة مديرة المدرسة الروسية الدولية - دبي

Talal Al Hashemi
Member of the Board of Trustees and the National 

Director of Special Olympics UAE

Eng. Anas Al Madani
Vice Chairman and Group CEO of INDEX Holding

Dr. Ramadan AlBlooshi
Chief Regulatory Officer, Dubai Healthcare 

City Authority

H.E. Mansour Al Mansouri
Director General, National Media Council

H.E. Dr. Mohammed Ebrahim Al-Mualla
Undersecretary for Academic Affairs of Higher 

Education, Ministry of Education

H.E. Dr. Faisal Al Bakri
Advisor to the Minister of Education

Ms. Aisha Obaid Al Mehairi
Head of the Social Studies at the Ministry of Education

Dr. Manal Taryam
CEO of Noor Dubai Foundation

Khalid Mohammed Sharaf
Head of International Business Engagement at EXPO 2020

Marina Khalikova
Principal, Russian International School – Dubai

H.E. Dr. Abdul Salam Al Madani
Executive Chairman of DIHAD and DISAB

Ms. Amal Ali Aljasmi
Director – Academic & Career Counselling 

of Ministry of Education

H.E. Judge Dr. Hatem Aly
The Special Representative of the Deputy 

Undersecretary General of the UN,
Executive Director of UNODC for the Gulf Region

Abdullah Al Ansari
Director, Community Research, Awareness and 

Public Relations in Erada Center

Natalya Lisichkina
Vice-Principal, Russian International School – Dubai

H.E. Amb. Gerhard J.W. Putman-Cramer
Director of DIHAD International Scientific 

Advisory Board

H.E. Dr. Arif Sultan Al Hammadi
Executive Vice President of Khalifa University 

for Science & Technology

Jassim Al Bastaki
The Former Secretary General of the UAE 

Entrepreneurs Association
CEO of Franchise Souq

H.E. Dr. Eng. Mohammad Nasser Al-Ahbabi
Director General, UAE Space Agency

Ameera Al Muharrami
Director of Volunteers and Member of the Local Organizing 

Committee at Special Olympics World Games Abu Dhabi 2019



سعادة زايد الشامسي
رئيس جمعية اإلمارات للمحامين والقانونيين

سعادة خليفة بن هويدن 
أمين صندوق جمعية اإلمارات للمحامين والقانونيين

علي مصبح ضاحي
أمين سر جمعية اإلمارات للمحامين والقانونيين

علي إسماعيل الزرعوني
 عضو في جمعية اإلمارات للمحامين والقانونيين

عائشة راشد الطنيجي
عضو في جمعية اإلمارات للمحامين والقانونيين

سعادة الدكتور حمد عبداهلل الغافري
مدير عام المركز الوطني للتأهيل

   

البروفيسور نبيل بيضون
نائب رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية للشؤون األكاديمية

بيهنام غوربانزادا
مستشار نائب رئيس مجلس إدارة سبيربنك

الدكتورة مادينا كاليمولينا
السكرتير التنفيذي لجمعية الخبراء الروسيين في التمويل 

اإلسالمي، عضو مجلس اإلدارة لمشروع أغروفينموست

خالد محمد بن عامر الشميلي
مدير إدارة العمليات التدريبية - أبوظبي

سعادة مقصود كروز
المدير التنفيذي لمركز هداية الدولي

مسعود كاريميبور
رئيس شعبة مكافحة المخدرات، مكتب األمم المتحدة 

المعني بالمخدرات و الجريمة

جورج خريش
Consultants HSS المدير االداري 

أحمد أزيموف
 رئيس مركز المبادرات االستراتيجية الدولية، نائب رئيس مجلس 

المفتين الروسي والشريك المؤسس للمؤتمر الروسي لدول القوقاز

كيريل مولوديكو
أستاذ مساعد في كلية القانون/ مدرسة القانون الخاص

زميل أبحاث رائد في معهد سكولكوغو للقانون والتنمية 
)HSE - Skolkovo(

المهندس عبد اهلل عطاطرة
نائب رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب لشركة تبارك لإلستثمار

خولة أحمد الحوسني
مدير معهد تدريب المعلمين

H.E. Zayed Saeed Saif Al Shamasi
Chairman of Emirates Association for 

Lawyers and LegalKhaled Mohammed Ali Bin Amer Alshemeili
Training Operations Director – Abu Dhabi

Masood Karimipour
Chief of Terrorism Prevention Branch, United 

Nation Office on Drugs and Crime

Akhmed Azimov
CEO for Centre for International Strategic Initiatives, 

Deputy Chairman of Russian Mufties
Council Cofounder for Russian Congress for Caucuses Nations

Eng. Abdulla Atatreh
Vice Chairman and Managing Director of 

Tabarak Investment

سعادة الدكتور يوسف عبداهلل ماجد العبيدلي
مدير عام مركز جامع الشيخ زايد الكبير

H.E. Dr. Yousif Abdulla Majid Al Obeidli
Director General, Sheikh Zayed Grand Mosque Center

H.E. Maqsoud Kruse
Executive Director of HEDAYAH International Center

George S. Khraish
Managing Director of Consultants HSS

Kirill Molodyko
Associate Professor of Faculty of Law / School of Private Law
Leading Research Fellow at HSE — Skolkovo Institute for 

Law and Development

Khawla Ahmed Al-Hosani
Director of Training and Professional Development 

Department - Ministry of Education

ماكسيم زاغورنوف
سفير أعمال شركة ديلوفايا روسيا في اإلمارات العربية المتحدة، 
مدير مجموعة شركات آي أس أس، رئيس  جمعية سمول اينيرجي

ميخايل شاميل اورلوف
 رئيس مجلس األعمال الروسي المصري،

رئيس مجموعة أمبيكا

Mikhail Shamil Orlov
Chairman of the Russian-Egyptian Business 

Council, President of Ambika Group

Zagornov Maxim
Business Ambassador of Delovaya Rossiya in the 

UAE, Director of the ISS Group of Companies, 
President of the Association of Small Energy

H.E. Khalifa bin Huwaidan
Fund Trustee at Emirates Association 

for Lawyers and Legal 

Ali Alzarooni
Member of Emirates Association for 

Lawyers and Legal

Dr. Hamad Al Ghaferi
Director General of the National 

Rehabilitation Center

Behnam Gurbanzada
Counsellor to the Deputy Chairman of the Board 

of Sberbank

Ali Musabbah Dhahi
General Secretary of Emirates Lawyers 

and Law Association

Aisha Rashed Al-Taniji
Member of Emirates Association for 

Lawyers and Legal

Professor Nabil Baydoun
Vice President, Academic Affairs, Hamdan Bin 

Mohammed Smart University

Dr. Madina Kalimullina
Executive Secretary, Russian Association of 

Experts in Islamic Finance.
Managerial Board member of the Agrofinmost Project



المعرض

أقيــم علــى هامــش المؤتمــر معــرض متخصــص بمشــاركة عالميــة واســعة قــدم فيــه آخــر الحلــول وأحــدث التقنيــات، وجمــع 
ــرز الشــركات مــن القطاعيــن الحكومــي والخــاص لعــرض آخــر الخدمــات والحلــول ممــا وفــر فرصــة كبيــرة  تحــت ســقفه أب

لهــم للتفاعــل مــع الــزوار والمشــاركين وجميــع الحاضريــن واكتســاب معرفــة فريــدة عــن الســوق المحليــة. 

ــة  ــة الخدم ــم وهيئ ــة والتعلي ــل وزارة التربي ــة مث ــات الحكومي ــن الجه ــدد م ــام ع ــذا الع ــب له ــرض المصاح ــي المع ــارك ف ش
ــاء   ــارات للفض ــة اإلم ــام ووكال ــائي الع ــاد النس ــي واالتح ــيف الوطن ــي واألرش ــاه دب ــاء ومي ــة كهرب ــة وهيئ ــة واالحتياطي الوطني
وتحالــف األديــان وجامعــة خليفــة وشــركة اإلمــارات لتعليــم قيــادة الســيارات ومركــز جامــع الشــيخ زايــد الكبيــر واتــش اس 
ــول  ــن لحل ــم الي ــت وتاي ــدج بوين ــكي ونولي ــل وكاسبرس ــادة التأهي ــز إرادة إلع ــية ومرك ــم الهندس ــارات والتصامي اس لالستش

ــا. التكنولوجي

تحت شعار 
"تمكين المجتمعات عالمياً: التجارب والدروس المستفادة" 

تحت رعاية  صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
ولي عهد أبوظبي نائب القائد اعلى للقوات المسلحة بدولة ا�مارات العربية المتحدة

Silver Sponsors

Media PartnersGold Sponsor Scientific PartnerPlatinum Sponsors Main Sponsors

Official AirlineOfficial Travel Partner

Strategic PartnersOfficial Partners Knowledge Partner Cultural Partners
الشركاء االستراتيـجيون

الشركاء ا�عالميون الشريـك العلمي

الشركاء الرسميون الشريـك المعرفي

الرعاة البالتينيون الراعي الذهبي

شريك السفريات الرسميالناقل الرسمي

الرعاة الرئيسيون

الرعاة الفضيون

الشركاء الثقافيون

مدينة شريكة - موسكو

ا�مارات العربية المتحدة
دولــــة شــريـكـة

UNITED ARAB EMIRATES
COUNTRY PARTNER

CITY PARTNER — MOSCOW

Under the patronage of  His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan
Crown Prince of Abu Dhabi and Deputy Supreme Commander of the UAE Armed Forces

Organised byمن تنظيم

UNDER THE THEME
"Global Empowerment of Communities: Experiences and Lessons Learned"

Exhibition:
Running parallel to the conference, Aqdar World Summit Exhibition showcased the latest solutions and 
advancements in various fields and witnessed an international participation. The exhibition attracted a number 
of leading companies from the public and private sector to introduce their latest services while also providing 
them with a great opportunity to interact with visitors, participants and attendees from all over the world.

The exhibition hosted many government entities such as Ministry of Education, UAE Space Agency, Kaspersky, 
National Service, National Archive, Timeline Technology Solutions, Consultant HSS, Knowledge Point, 
Erada Center for Treatment and Rehab, Dubai Electricity and Water Authority, Interfaith Alliance for Safer 
Communities, Khalifa University, General Women’s Union, and Emirates Driving Institute.



سميرة عبد الرزاق
جامعة عجمان

ما أذهلني حول القمة هو البرامج التعليمية التي شاركتها دولة اإلمارات العربية 
المتحدة مع العالم، خاصة هنا في روسيا فالكثير من األشخاص كانوا قد سمعوا عن 

البرامج التعليمية المتطورة في اإلمارات ولكن لم يحظوا بفرصة التعرف عليها عن 
قرب. وأكثر ما لفت نظري شخصيً هو برنامج الفضاء اإلماراتي فهو برنامج مبهر جدًا.

شاركنا من قبل في أبوظبي ونشكر قمة اقدر العالمية على منحنا الفرصة في موسكو 
تحديدًا نظرًا لوجود عدد من الطالب الروسيين في جامعتنا. وحاليً، مهمتنا هي استقطاب 

المزيد من الطلبة الروسيين إلمارة عجمان وخاصة لجامعة عجمان. كما دهشنا لعدد 
الطالب الروسيين الذين يرغبون بالدراسة في دولة اإلمارات العربية المتحدة ونأمل 

استقطاب المزيد في أقرب وقت.

I was extremely impressed with the educational programs that the UAE 

have shared with the world in this summit. Many people here had heard 

earlier about the advanced educational systems in the UAE, but they 

haven’t had the chance to know more about it. I was amazed personally 

with the UAE National Space Programme.  

We have participated earlier in Abu Dhabi, and we would like to thank Aqdar 

World Summit for granting us this opportunity in Moscow, especially that we 

have a number of Russian students in our university. Currently, our mission is 

to attract more Russian students to Ajman and especially Ajman University. 

We were impressed with the number of Russian students who are willing to 

study in the UAE, and we are keen to attract more students very soon. 

His Highness Lt. General Sheikh Saif bin Zayed Al Nahyan, Deputy Prime 
Minister and Minister of Interior meeting the participants of the 3rd edition 

of Aqdar World Summit

 الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء -
وزير الداخلية لحظة التقائه بالمشاركين في الدورة الثالثة من قمة اقدر العالمية مارينا ماكاروفا

زائـــــــرة
Maryna Makarova
Visitor 

Samira Abd Al Razq
Ajman University  A glance at the exhibition of Aqdar World Summit

لمحة عن معرض قمة اقدر العالمية



منصة االجتماعات والزيارات الخاصة والحكومية

تضمنــت قمــة اقــدر العالميــة لهــذا العــام  منصــة متكاملــة لعقــد االجتماعــات واللقــاءات بيــن الشــركات المشــاركة ممــا فتح 
لهــم أبــواب تبــادل األعمــال وفتــح قنــوات التواصــل الفعــال مــع الشــركات والمهتميــن بتســويق أعمالهــم وخدماتهــم فــي 
دولــة اإلمــارات والمنطقــة، ممــا أســهم فــي تعزيــز أطــر التعــاون والشــراكات فــي مختلــف المجــاالت بيــن البلديــن ومكنهــم 

مــن اإلطــالع علــى الفــرص االســتثمارية الواعــدة فــي أســواق جديــدة.

G2G & B2B Platforms
For the first time, Aqdar World Summit presented an ideal G2G & B2B platform to hold meetings, network and 
interact with companies who intend to engage in marketing activities and promote their businesses in the UAE 
and the region. The meetings point aimed to strengthen cooperation and collaboration opportunities between 
companies in the UAE and Russia while also giving them a chance to boost investment in newer markets.

أحمد أزيموف
رئيس مركز المبادرات االستراتيجية الدولية، 

نائب رئيس مجلس المفتين الروسي والشريك 
المؤسس للمؤتمر الروسي لدول القوقاز

A glance at the government and private field visits that happened in Moscow, Russia
جانب من زيارات الجهات الحكومية و الخاصة إلى موسكو، روسيا

H.E Hussain bin Ibrahim Al Hammadi, Minister of education visiting 
one of the specialized education centers in Moscow, Russia

لمحة عن زيارة معالي حسين بن ابراهيم الحمادي، وزير التربية والتعليم ألحد 
الجهات المتخصصة في التعليم في موسكو، روسيا

A glance at the government and private meetings that were 
held at the 3rd edition of Aqdar World Summit

 جانب من االجتماعات الحكومية والخاصة أثناء الدورة الثالثة
من قمة اقدر العالمية

 لقد أدهشني التنظيم ومحتوى القمة وتعدد المجاالت. إن اقامة قمة اقدر العالمية في
موسكو مهم جدًا، فوجود علم لدولة عربية مثل اإلمارات وممثلين لها في حدًثا كهذا هو أمر 

مهًما للغاية. إن تنظيم القمة في روسيا يفتح فرص التعاون المستقبلي بين البلدين ويتيح إمكانية 
عقد االتفاقيات والشراكات بين الجهات المعنية من مختلف الدول. وقد الحظت أن القمة حظيت 
بمشاركة واسعة من وزراء ورؤساء جامعات وأقسام وقادة من المؤسسات الحكومية والخاصة 

في دولة األمارات وهذا شيء مميز للغاية، فهو يعكس مكانة القمة وأهميتها.

I was amazed with the level of organization of the Summit, and the content 

and different aspects it covered. Hosting Aqdar World Summit in Moscow 

and having the UAE’s flag and dignitaries was very important, as it provided 

a number of opportunities for future cooperation and partnerships between 

the two countries. I have noticed that the summit had received a wide 

participation of Ministers, Heads of Universities, Departments and Leaders 

of Government and Private Institutions in the UAE, which reflects the 

importance of the event.

Akhmed Azimov
CEO for Centre for International Strategic Initiatives, 
Deputy Chairman of Russian Mufties Council Cofounder 
for Russian Congress for Caucuses Nations



إطالق برنامجي التسامح واألمن الفكري باللغة الروسية

ــيرجي  ــور س ــة بحض ــر الداخلي ــوزراء وزي ــس ال ــس مجل ــب رئي ــان، نائ ــد آل نهي ــن زاي ــيف ب ــيخ س ــمو الش ــق س ــق الفري أطل
شــيرمن، وزيــر االقتصــاد والعالقــات الدوليــة فــي حكومــة موســكو، وأصحــاب المعالــي فــي دولــة اإلمــارات العربيــة 
ــبع  ــى س ــوي عل ــي تحت ــة الت ــدر الذكي ــة اق ــية بأكاديمي ــة الروس ــري باللغ ــن الفك ــامح واألم ــي التس ــدة برنامج المتح
حقائــب تدريبيــة وهــي : الســعادة، التســامح، البيئــة، الطاقــة اإليجابيــة، األمــن الفكــري، المواطنــة والتطــوع و تهــدف 

ــددة.   ــائط المتع ــا الوس ــتخدام تكنولوجي ــري باس ــن الفك ــامح واألم ــة التس ــر ثقاف ــى نش ــج إل ــذه البرام ه

Launching of the tolerance and intellectual security programs in the Russian language
His Highness Lt. General Sheikh Saif bin Zayed Al Nahyan, Deputy Prime Minister and Minister 
of Interior joined by Sergey Cherimin, Minister Head of Department for External Economic and 
International Relations launched the tolerance and intellectual security programs in the Russian 
language through the Aqdar Smart Academy which aims to provide a tolerance training program, to 
emphasize the values of tolerance, dialogue, acceptance and openness to different cultures across the 
world. 

سعادة القاضي الدكتور حاتم علي
ممثل نائب األمين العام لألمم المتحدة

المدير التنفيذي لمكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس 
التعاون لدول الخليج العربية

H.E. Judge Dr. Hatem Aly
The Special Representative of the Deputy Undersecretary General of the UN,

Executive Director of UNODC for the Gulf Region

Aqdar World Summit is a unique platform for exchanging insights and 
strategies on empowering communities and transferring knowledge and 
expertise outside the UAE. The summit also provides opportunities for 

meeting experts, especially that it is held in conjunction with the Moscow 
Global Forum, which brings together a number of institutions 

and companies from different parts of the world.

تعد قمة اقدر العالمية منصة فريدة لتبادل الرؤى واإلستراتيجيات حول تمكين 
المجتمعات ونقل الخبرات والمعارف إلى خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة. كما تتيح 

القمة فتح باب الحوار والنقاش بين الخبراء السيما أنها تقام بالتزامن مع منتدى موسكو 
العالمي الذي يجمع عدًدا من المؤسسات والشركات من مختلف دول العالم.

His Highness Lt. General Sheikh Saif bin Zayed Al Nahyan and Sergey 
Cherimin launching two new programs of Aqdar Smart Academy in Russian

الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وسيرجي شيرمن أثناء إطالق 
برنامجين من برامج أكاديمية اقدر باللغة الروسية

A glance at the conference of the 3 rd edition of Aqdar World Summit
لمحة عن مؤتمر الدورة الثالثة من قمة اقدر العالمية



الفعاليات الوطنية اإلماراتية

ــب  ــز المواه ــدف تعزي ــة به ــة اإلماراتي ــس الثقاف ــي تعك ــزة الت ــطة الممي ــن األنش ــة م ــة متنوع ــة مجموع ــت القم قدم
ــيا. ــي روس ــة ف ــات الثقافي ــع المجموع ــاون م ــل والتع ــة للتفاع ــاركين فرص ــاء المش ــة وإعط المحلي

Emirati National Activities
Additionally, the summit presented a diverse set of activities unique to Emirati culture with the aim of 
promoting the local talent and giving artists and folklore dance performers a chance to interact and 
collaborate with cultural groups in Russia.

A group photo of the national activities performers along with the Russian participants 
at the 3rd edition of Aqdar World Summit

صورة جماعية لفريق الفعاليات الوطنية والمشاركين الروسيين في الدورة الثالثة من قمة اقدر العالمية

A Russian participant in the National Costume 
of the United Arab Emirates

مشاركة روسية في الزي اإلماراتي الوطني

A glance at the national activities that were held during the 3rd edition of Aqdar World Summit
لمحة عن الفعاليات الوطنية التي أقيمت في معرض الدورة الثالثة من قمة اقدر العالمية

A glance at the national activities that were held at the event entrance 
greeting the participants of the 3rd edition of Aqdar World Summit

لمحة عن الفعاليات الوطنية التي أقيمت في موقع الحدث لزوار الدورة الثالثة 
من قمة اقدر العالمية في موسكو، روسيا



His Highness Lt. General Sheikh Saif bin Zayed Al Nahyan attending one of the workshops that was 
held at the 3rd edition of Aqdar World Summit

الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان أثناء حضوره إلحدى ورش العمل التي أقيمت في الدورة الثالثة من قمة اقدر العالمية

Receiving the participants at the exhibition of the 3rd edition of Aqdar World Summit
لمحة عن استقبال المشاركين في الدورة الثالثة من قمة اقدر العالمية

A glance at one of the youth circles that were held during the 3rd edition of Aqdar World Summit
لمحة عن الحلقات الشبابية التي أقيمت في الدورة الثالثة من قمة اقدر العالمية

Participants of the 3rd edition of Aqdar World Summit enjoying the national activities
تفاعل الزوار مع الفعاليات الوطنية التي أقيمت في معرض الدورة الثالثة من قمة اقدر العالمية

A group of students on a Robotics tour during Aqdar World Summit
مجموعة من الطالب في جولة حول علم الروبوتات خالل فعاليات قمة اقدر العالمية

Participants of Aqdar World Summit learning about the culture and traditions of the UAE
جانب من تفاعل الزوار مع ثقافة وتقاليد دولة اإلمارات العربية المتحدة



A B2B platform that strengthened relations between UAE and Russian organizations
وزراء دولة اإلمارات العربية المتحدة في الدورة الثالثة من مؤتمر قمة اقدر العالمية

A glimpse of the national activities that were held at the public gardens in Moscow
لمحة عن الفعاليات الوطنية اإلماراتية التي أقيمت في حدائق موسكو العامة

Sharing the UAE educational curriculum with the participants
عرض المناهج الدراسية في اإلمارات على المشاركين

Speech of H.E. Dr. Ahmad bin Abdullah Humaid Belhoul Al Falasi during the 3rd edition of Aqdar World Summit
كلمة معالي الدكتور أحمد بن عبداهلل حميد بالهول الفالسي في مؤتمر الدورة الثالثة من قمة اقدر العالمية

His Highness Lt. General Sheikh Saif bin Zayed Al Nahyan examining one of the projects of 
Dubai Electricity and Water Authority along with H.E. Saeed Mohammed Al Tayer

الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان  أثناء اطالعه على أحد مشاريع هيئة كهرباء 
ومياه دبي برفقة سعادة سعيد محمد الطاير

UAE Ministers of the United Arab Emirates 
at the 3rd edition of Aqdar World Summit

منصة االجتماعات الخاصة التي ساهمت ببناء 
العالقات بين الشركات اإلماراتية والروسية

A 3D model display of the Sheikh Zayed Grand 
Mosque during the 3rd edition of Aqdar World Summit

عرض نموذج مصغر عن جامع الشيخ زايد الكبير 
لزوار الدورة الثالثة من قمة اقدر العالمية



A glance at the exhibition of the 3rd edition of Aqdar World Summit
جانب من فعاليات معرض قمة اقدر العالمية في دورتها الثالثة

A glance at the youth circles that were held on the sidelines of Aqdar World Summit
جانب من الحلقات الشبابية التي أقيمت في قمة اقدر العالمية

Signing of an MOU at the 3rd edition of Aqdar World Summit
لحظة توقيع مذكرة تفاهم على هامش الدورة الثالثة من قمة اقدر العالمية

Meetings between some participants and exhibitors at the 3rd edition of Aqdar World Summit 
لقاء بين عدد من المشاركين والجهات العارضة في الدورة الثالثة من قمة اقدر العالمية

A discussion between a UAE and a Russian organization about women empowerment in the UAE
حوار بين جهة روسية وأخرى إماراتية حول تمكين المرأة في اإلمارات

A glance at the panel discussion that involved a number of UAE ministers
لمحة من الجلسة الحوارية التي شارك فيها عدد من الوزراء اإلماراتيين



Media Coverageالتغطية اإلعالمية



Media Coverageالتغطية اإلعالمية



قنوات األخبار اإلعالمية والصحفية
Media and Press News Channels

الـبيـــــــــــــان العـالمـــــــــــــي
THE INTERNATIONAL DECLARATION

لتمكيـــــن المجـتمعــــات مـوســكو، روسـيا 2019 
 OF COMMUNITY EMPOWERMENT – MOSCOW 2019



أصــدرت قمــة اقــدر العالميــة التــي انعقــدت فــي موســكو فــي نهايــة اليــوم األخيــر مــن القمــة بيــان ختامــي تحــت عنــوان 
"البيــان العالمــي لتمكيــن المجتمعــات- موســكو 2019" موجــه إلــى الحكومــات والــدول والمجتمعــات والمؤسســات 

ــي :  ــا يل ــق م ــك وف ــة وذل ــة ذات العالق ــة والدولي ــة واإلقليمي ــات المحلي والمنظم

وقــد جــاء فــي البيــان "تتقــدم دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة بالشــكر الجزيــل إلــى الحكومــة الروســية وإلــى عمــوم 
ــج  ــا برنام ــي نظمه ــة والت ــا الثالث ــة بدورته ــدر العالمي ــة اق ــات قم ــة لفعالي ــه الكريم ــى ضيافت ــق عل ــي الصدي ــعب الروس الش
خليفــة للتمكيــن - اقــدر بالتعــاون مــع اندكــس للمؤتمــرات والمعــارض” وجــاءت القمــة لهــذا العــام تحــت “شــعار تمكيــن 

المجتمعــات عالمًيــا: التجــارب والــدروس المســتفادة".

ــاح  ــي إنج ــر ف ــاون المثم ــى التع ــكو عل ــدة موس ــوفياني عم ــيرجي س ــي س ــة ومعال ــكو المحلي ــة موس ــكر حكوم ــا تش "كم
ــة".  ــات القم فعالي

وأكــدت القمــة علــى تعزيــز مكانــة المجتمعــات وتمكينهــا للســعي لبنــاء مســتقبل آمــن ألجيــال أكثــر وعيــً وإدراكً ألهميــة 
ــو  ــعوب األرض نح ــع ش ــد جمي ــة توح ــانية عالمي ــارة إنس ــاء حض ــي بن ــا ف ــز أدواره ــا وتعزي ــان أمنه ــا وضم ــتقرار مجتمعاته اس
ــا  ــات وم ــن المجتمع ــة تمكي ــِر ثقاف ــى نش ــِل عل ــى العم ــة إل ــات، إضاف ــرص واإلمكاني ــي الف ــاواة ف ــي والمس ــش اإليجاب التعاي
يرتبــط بذلــك مــن رؤى اســتراتيجية تعمــل علــى تعزيــز االســتقرار واألمــن والســلم العالمــي، وتعزيــز العمــل الدولــي واإلنســاني 

المشــترك الداعــم لنشــر قيــم األخــوة اإلنســانية والشــراكة والمواطنــة العالميــة.

ويشمل البيان التوجهات التالية:

الدعـوة إلـى إسـتحداث منصـة إلكترونيـة عالميـة تكون مرجعـً عالميً لمفاهيـم التمكيـن المتنوع للمجتمعـات وفق أطر   )1
ومناهـج علميـة معتمدة.

دعـوة المؤسسـات األكاديميـة والعلميـة والبحثيـة إلى تعزيـز المناهـج التعليمية والدراسـية بمنظومات معرفيـة وفكرية   )2
تسـاهم فـي بنـاء أجيـال طالبيـة وطنيـة تحقـق مفاهيـم المواطنـة العالمية.

الدعـوة إلـى االسـتفادة مـن تجـارب مختلـف الـدول فـي تطبيـق مفاهيـم التجنيـد التطوعـي والخدمـة الوطنيـة وآلياتهـا   )3
وخططهـا التنفيذيـة بمـا يعـزز وجـود رؤى عالميـة موحـدة فـي تحقيـق المواطنـة العالميـة. 

الدعـوة إلـى اسـتحداث مرصـد عالمـي معتمـد مـن المراكـز البحثيـة الدوليـة والمنظمـات المعنيـة بهـدف محاربـة الفكـر   )4
الكراهيـة والتعصـب. المجتمعيـة وتحصينهـا مـن  التحديـات  المتطـرف ومواجهـة 

دعـوة مختلـف دول العالـم إلـى االسـتفادة المشـتركة مـن تجاربهـا واإلشـادة بتجـارب دولـة اإلمـارات العربيـة المتحـدة   )5
والتكنولوجـي. والعلمـي  والشـبابي  المجتمعـي  التمكيـن  قضايـا  مختلـف  فـي  موسـكو  ومدينـة 

الدعـوة إلـى تشـكيل لجنـة مشـتركة تضـم عـددًا مـن المشـاركين وممثليـن عـن شـركاء قمـة اقـدر العالميـة لمتابعـة   )6
تنفيـذ مخرجـات القمـة وتوصياتهـا مـن خالل “البيـان العالمـي لتمكين المجتمعـات - موسـكو”، ووضع الخطـط والبرامج 

التنفيذيـة التـي تتطلـب ذلـك.

البيان الختامي
لقمة اقدر العالمية 2019

البيان العالمي لتمكين المجتمعات - موسكو 2019

In conclusion of the final day of Aqdar World Summit which was held in Moscow, the summit declared the 
recommendations under the title “The International Declaration of Community Empowerment – Moscow 2019” 
addressed to governments, countries, communities and relevant institutions.

The declaration states the following:

“The United Arab Emirates expresses its gratitude to the general Russian community, for their generous 
hospitality and for hosting the 3 rd edition of Aqdar World Summit, organized by Khalifa Empowerment Program – 
Aqdar in cooperation with INDEX Conferences and Exhibitions, under the theme “Global Empowerment of 
Communities: Experiences and Lessons Learned”.

“The UAE also thanks the Russian government and the Mayor of Moscow, His Excellency Sergei Sobyanin for 
cooperating in organizing the summit.”

The declaration emphasized the importance of strengthening the status of societies and enabling them to strive 
to build a secure future for more conscious generations, recognizing the importance of stability and security 
of their societies and strengthening their roles in building a global human civilization that unites people and 
promote coexistence and equal opportunities and possibilities; in addition to promoting a culture of community 
empowerment and associated strategic visions that promote stability, security and world peace.

It also stressed on the importance of joint international and humanitarian action in supporting the dissemination 
of the values of human brotherhood, partnership and global citizenship.

The Declaration includes the following guidelines:

1) Calling for the development of a global electronic platform that will be a global reference for the concepts 
of diverse empowerment of societies in accordance with the scientific frameworks and methods adopted.

2) Calling academic, scientific and research institutions to strengthen the educational curricula with knowledge 
and intellectual systems that contribute to raising the future generations and achieve global citizenship.

3) Emphasizing the importance of benefiting from the experiences of different countries in applying the 
concepts of voluntary recruitment and national service and its mechanisms and operational plans in order 
to promote the unified global visions in achieving global citizenship.

4) Calling for setting a global monitoring system accredited by international research centers and relevant 
organizations with the aim of combating extremist ideology, confronting societal challenges and immunizing 
them from hatred and intolerance.

5) Calling various countries to exchange experiences and benefit from one another and praise the experiences 
of the United Arab Emirates and the city of Moscow in various topics like community, youth, science and 
technology.

6) Calling for the formation of an international committee comprising a number of participants and 
representatives of the summit’s partners to follow up the implementation of the outcomes of the summit 
and its declaration and the development of plans and operational programs.

The International Declaration of Community 
Empowerment – Moscow 2019

Aqdar World Summit 2019
Declaration



تحت شعار 
"تمكين المجتمعات عالمياً: التجارب والدروس المستفادة" 

29 أغسطس – 2 سبتمبر 2019
موسكو، روسيا

التقــريـر النهـــائـي


