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نبذة عن القمة

«قمــة اقــدر العالميــة» إحــدى مبــادرات برنامــج خليفــة للتمكيــن -أقــدر ،وهــي منصــة عالميــة للقــادة وصنــاع القــرار والخبــراء
والمتخصصيــن والشــركات والمؤسســات الرائــدة مــن جميــع أنحــاء العالــم للتالقــي والحــوار ومناقشــة القضايــا المحليــة والعالميــة
المتعلقــة بتمكيــن المجتمعــات بأبعادهــا اإلنســانية والثقافيــة والفكريــة مــع توفيــر مســتقبل مشــرق ومزدهــر لألفــراد وضمــان األمــن
واالســتقرار واالزدهــار لكافــة المجتمعــات فــي جميــع أنحــاء العالــم.
ســتقام قمــة اقــدر العالميــة فــي دورتهــا الرابعــة تحــت شــعار «المواطنــة اإليجابيــة العالميــة  -تمكيــن فــرص االســتثمار المســتدام»
بالتنســيق مــع حكومــات ومؤسســات رائــدة لتعزيــز معرفــة المجتمعــات وتزويدهــا برؤيــة تنبــع مــن صميــم الثقافــة العربيــة التــي
تجســد روح التســامح واألخــوة والســام المجتمعــي.
المواطنــة اإليجابيــة العالميــة هــي القيــم واألخالقيــات والممارســات اإلنســانية الحســنة لتعزيــز قيــم التســامح والســام وقبــول اآلخــر
والمســاهمة اإليجابيــة فــي التبــادل المعرفــي والثقافــي والمــادي بيــن المجتمعــات اإلنســانية ليعــود بالمنفعــة الكاملــة إلــى المجتمــع
ً
وخدمــة األرض ومــن عليهــا مــن بشــر وحجــر وشــجر وبيئــة محيطــة.
البشــري بأكملــه
وهــي هويــة جامعــة للحضــارة اإلنســانية ،تتشــكل مــن القواســم المشــتركة بيــن مختلــف الهويــات ،وفــق قيــم إنســانية مجــردة مــن جنــس
أو ِعــرق أو لــون أو معتقــد ،بغــرض التعايــش الكونــي بيــن بنــي البشــر فــي حــب وســام.

أهداف قمة اقدر العالمية

 .1تعزيز دور القوة الناعمة لدولة اإلمارات العربية المتحدة.
 .2تطوير شراكات غنية مستدامة بين الحكومات والمنظمات الدولية.
 .3نشر فكر «زايد» المؤسس ونهجه في التسامح والسالم والتعايش بين الناس.
 .4توفير بيئة عمل لتوليد فرص لالستثمار والنمو واالبتكار والتعاون بين الدول واألفراد.

قم بتحميل تطبيق قمة اقدر العالمية
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فعاليات قمة اقدر العالمية
مجلس اقدر ()AMA
منصــة حواريــة تجمــع كبــار القــادة وصنــاع القــرار واألكاديمييــن والباحثيــن والعلمــاء مــن مختلــف أنحــاء العالــم لتقديم ومشــاركة ومناقشــة االتجاهات
الجديدة في المواطنة اإليجابية العالمية وعرض أفضل الممارســات ،وبحث ســبل التبادل المعرفي اإلنســاني.

اقدر بوتكامب ()ABA
معســكر تدريبــي اســتثنائي مــن فعاليــات قمــة اقــدر العالميــة يهــدف إلــى تمكيــن الشــركات الناشــئة الشــابة وتزويدهــم بــاألدوات الالزمــة لتشــكيل
أفكارهــم وتحويلهــا إلــى خطــط ومشــاريع يمكــن تنفيذهــا بنجــاح! مــن خــال  30ســاعة مــن الــدورات التدريبيــة والتــي سيســتفيد منهــا  10-5شــركات
ناشــئة ،ســيوفر “ اقــدر بوتكامــب ” معلومــات قيّمــة ونصائــح غنيــة يمكنهــم االســتفادة منهــا لتشــكيل أفكارهــم وخطــط عملهــم ،ومــن ثــم تقديمهــا
للمســتثمرين للحصــول علــى فرصــة لتمويــل أفكارهــم ومشــاريعهم .فرصــة لتعلــم تجــارب جديــدة واإلطــاع علــى األفــكار الشــبابية الرائــدة وتبنيها من
قبــل المســتثمرين.

اقدر آرت ()AAA
يقــام “ اقــدر آرت ” بالتعــاون مــع منظمــة إيمــا للســام “األكاديميــة االورومتوســطية الموســيقية للســام” ،وهــي منظمــة عالمية غير ربحيــة تهدف إلى
تعزيز السالم والتعاون من أجل التنمية من خالل الموسيقى والتعليم ،ويعدكم بتجربة استثنائية في جو من اإللهام والتناغم والتعاون .تجربة تستحق
الزيارة وفرصة كبيرة الستقطاب الكفاءات المتميزة وتبنيها (تشمل عروضًا موسيقية مسائية).

اقدر رووتس ()ARA
يهــدف هــذا النشــاط الــى إظهــار المواهــب الفريــدة والقــدرات الكبيــرة لــدى األطفــال بيــن  12-5ســنوات ومنحهــم الفرصــة للتعبيــر عــن أنفســهم فــي جو
خـ ّلاق وإيجابــي .ســيتعرف األطفــال المقيمــون فــي دولــة اإلمــارات والطالب من باقي دول العالــم على مفهوم المواطنة اإليجابيــة العالمية وكيفية ضمان
عيــش االجيــال القادمــة فــي بيئــة ســام ومحبــة .تجربــة إنســانية عالميــة جديــدة تســتحق التجربة.

اندكس توكس ()ITA
مبــادرة يتــم إطالقهــا فــي قمــة اقــدر العالمية بالتعاون مع مؤسســة اندكس لإلعالم حيث ســيتم اســتعراض إنجازات أشــخاص ملهمين في عدة مجاالت
بطريقــة مشــوقة تركــز علــى إنجــاز الشــخص بغــض النظــر عــن جنســه أو لونــه أو عرقــه حيــث ســيقوم المتحدثــون بعــرض تجاربهــم وقصــص فشــلهم
ونجاحهــم ،وكل مــا يكــوّ ن شــخصياتهم! تجربــة جديــدة ومشــوقة تســتحق الحضــور.

رسائل إلى المستقبل
توافقــ ًا مــع المبــادرة الوطنيــة “أرســل رســالتك للمســتقبل” وبالتنســيق مــع فريــق عمــل عــام الخمســين ،ســيتم بنــاء منصــة إلكترونيــة تتيــح
للجمهــور زوار إكســبو مــن داخــل الدولــة وخارجهــا تســجيل مقاطــع مصــورة للمســتقبل ســيتم تزويدهــا للجهــات المعنيــة بالدولــة .

https://www.uaeyearof.ae
معرض اقدر العالمي
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منصــة دوليــة للمؤسســات المحليــة والدوليــة مــن القطاعيــن الخــاص والعــام لعــرض منتجاتهــا ،خدماتهــا ،مبادراتهــا وأيضـ ًا مشــاريعها ،بمــا يتماشــى
مــع أهــداف التنميــة المســتدامة للمجتمعــات وبمــا يتوافــق مــع أهــداف معــرض إكســبو وفرصــة لنقاشــات واجتماعــات فرديــة مــع المختصيــن.

منصة مناقشات اقدر ()ATS
منصــة عالميــة متنوعــة تتيــح للجهــات المشــاركة فرصــة عــرض إنجازاتهــا وخبراتهــا وتبــادل األفكار في إكســبو  2020مــن خالل تنظيم جلســات حوارية،
وورش عمل أو عرض دراسات وتجارب.

جلسات اقدر الحوارية ()ADB
جلســات حواريــة فكريــة وعلميــة متنوعــة تجمــع نخبــة مــن المتحدثيــن فــي مختلــف القطاعــات المجتمعيــة والمهنيــة والدوليــة والعلميــة للتعــرف
علــى مفهــوم المواطنــة اإليجابيــة العالميــة مــن عــدة جوانــب.

طاولة اقدر المستديرة لتمكين المجتمعات ()ARB
هــي إحــدى األدوات الدوليــة المعتمــدة فــي الحــوارات والنقاشــات والجلســات الدوليــة غيــر الرســمية بالتنســيق مــع جهــات محليــة ودوليــة وأجنحــة الــدول
المشــاركة وذلــك لمناقشــة مواضيــع مختــارة .وقــد تــم اختيــار ثالثــة مواضيــع  - 1 :دور اإلعــام الحديــث والتواصــل اإلجتماعــي - 2 ،دور علــوم الفضــاء،
 - 3دور الســينما والتصويــر الفوتوغرافــي ،فــي تعزيــز المواطنــة اإليجابيــة العالميــة ومــن ثــم رفــع التقاريــر والتوصيــات إلــى أصحاب القرار لــدى الجهات ذات
العالقة.
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ملتقيات التعاون الثقافي ()CFB
منصــة دوليــة تشــمل عــدة برامــج تفاعليــة متنوعــة منهــا  :الثقافيــة ،التدريبيــة و العلميــة مــن مختلــف أنحــاء العالــم مثــل الصيــن ،ألمانيــا ،إســرائيل
والهند وغيرها بهدف اإلطالع على التجارب العالمية و إبراز مختلف ثقافات العالم وترابطها مع أهداف العنوان الرئيسي المختار لهذه السنة (المواطنة
اإليجابيــة العالمية).

المصداقية اإلماراتية ()AEB
منصــة دوليــة متنوعــة يتــم تنفيذهــا عــن طريــق عــدة مؤسســات وطنيــة تهــدف إلــى تســليط الضــوء علــى الصفــات والقيــم اإلماراتيــة التــي يتحلــى بهــا
اإلماراتــي والتــي نبعــت مــن إرث الشــيخ زايــد بــن ســلطان رحمــه اهلل ومــن توجيهــات القيــادة الرشــيدة لتجعــل المواطــن اإلماراتــي وفــق صفــات عــدة منهــا:
مقــدام ،كــفء ،متميــز وناجــح ,فرصــة لمــن يريــد التعــرف عــن قــرب علــى الشــخصية والقيــم اإلماراتيــة.

إماراتي واقدر ()EAB
منصــة متميــزة ســتقوم باســتضافة شــخصيات إماراتيــة متميــزة فــي عــدة مجــاالت وتســليط الضــوء علــى مــا حققتــه هــذه الشــخصيات مــن إنجــازات
وابتــكارات متميــزة والتــي ســاهمت فــي نهضــة المجتمــع والتــي بدورهــا تركــت بصمــة إماراتيــة فــي مختلــف المجــاالت تجربــة تســتحق المشــاركة .

جلسات اقدر للعصف الذهني
منصــة إبداعيــة ابتكاريــة تضــم مناقشــات للعصــف الذهنــي اإلبداعــي بيــن فئــات مختــارة مــن المجتمــع لمناقشــة المواضيــع التــي تتماشــى مــع توجــه دولــة
اإلمــارات العربيــة المتحــدة ضمــن المشــاريع الخمســين للخــروج بأفــكار وحلــول إبداعيــة تســاهم فــي تحقيــق رؤيــة الحكومــة ورفــع االقتراحــات للجهــات
المعنية.

الموروث الشعبي والمواطنة اإليجابية العالمية ()HBM
بالتعــاون مــع مركــز حمــدان بــن محمد إلحياء التراث وبعض أجنحة الدول المشــاركة في إكســبو ،ســيتم عرض عدة رموز تراثيــة متنوعة محلية وعالمية
ضمــن المــوروث الشــعبي وأثرها في تعزيــز المواطنة اإليجابيــة العالمية.

شجرة الخمسين
توافقـ ًا مــع توجــه حكومــة دولــة اإلمــارات في الحفاظ على البيئة والمســاهمة في التغييرات اإليجابية المناخية للخمســين عام ًا القادمة ،ســيتم اســتكمال
فعاليــة زراعــة  50,000شــجرة قــرم بمشــاركة زوار إكســبو  2020وذلــك بهــدف المســاهمة فــي تعزيــز االســتدامة البيئيــة ودعــم جهــود دولــة اإلمــارات
العربيــة المتحــدة فــي شــأن المســاهمة اإليجابيــة فــي ملــف التغييــر المناخــي.

https://bit.ly/3COiRoE
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مسابقة إكسبو بعيوني للتصوير الفوتوغرافي
بالتعــاون مــع ناشــونال جيوغرافيــك وجائــزة حمــدان بــن محمــد بــن راشــد آل مكتــوم الدوليــة للتصويــر الضوئــي ســيتم إطــاق مســابقة إكســبو بعيونــي
للتصويــر الفوتوغرافــي وذلــك بهــدف إبــراز دور التصويــر فــي تعزيــز مفاهيــم المواطنــة اإليجابيــة العالميــة حيــث ســيتم منــح جوائــز ماديــة ومعنويــة مجزيــة
للفائزيــن للصــور التــي تــم تصويرهــا أثنــاء إكســبو  2020حســب الشــروط والمعاييــر.

إطالق مبادرات اقدر الب ()ILA
سيتم اإلعالن الرسمي عن إطالق مبادرات خاصة بقمة اقدر العالمية:
 اإلعالن عن القمة العالمية للطب الدقيق. اإلعالن عن مركز حمدان لمستقبل االبتكار. اإلعالن عن الجمعية العالمية لرجال األعمال السمر. رحلة ومخرجات اقدر بوتكامب. إطالق مبادرة زراعة  50,000شجرة قرم في أفريقيا. -إطالق معزوفة اقدر للسالم.

مالحظة :سيتم منح المشاركين في جميع المبادرات المذكورة شهادات مشاركة.
الموقع A
 27 - 25اكتوبر2021

الموقع B
 30 - 24اكتوبر2021
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فعاليات الموقع ""A
التوقيت

اليوم األول

25/10/2021

10:15 - 10:00

اقدر رووتس  -استراليا
ARA001

10:20 - 10:15

كلمة افتتاحية
الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس
المدير العام لمنظمة الصحة العالمية

10:50 - 10:20

مجلس اقدر
AMA001
الموضوع :التمكين المعرفي والرقمي ودوره في
تعزيز المواطنة اإليجابية العالمية
المتحدث :معالي حسين بن ابراهيم الحمادي
وزير التربية والتعليم  -دولة اإلمارات العربية المتحدة

التوقيت

اليوم الثاني

التوقيت

26/10/2021

اليوم الثالث

27/10/2021

اقدر رووتس  -اليابان
ARA003

10:15 - 10:00

10:45 - 10:15

مجلس اقدر
AMA005
الموضوع :مفهوم المواطنة اإليجابية العالمية في
معالجة األزمات والكوارث
المتحدث :باتريك فان دير لو
الرٔييس اإلقليمي لمنطقة ٔافريقيا والشرق األوسط في
شركة فايزر

10:45 - 10:15

مجلس اقدر
AMA007
الموضوع :تعزيز المواطنة العالمية اإليجابية
ضمن ثقافات متعددة
المتحدث :السيد كالرنس سيدورف
المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة سيدورف
ورئيس مجلس إدارة مؤسسة بالك إمباكت

استراحة القهوة

11:00 - 10:45

استراحة القهوة

10:15 - 10:00

11:00 - 10:50

استراحة القهوة

11:00 - 10:45

11:15 - 11:00

اقدر آرت
AAA001
فرقة بافوري

11:15 - 11:00

اقدر آرت
AAA003
الفنان :عبد اهلل الشامسي

11:30 - 11:15

استراحة

11:30 - 11:15

استراحة

11:45 - 11:30

اندكس توكس
ITA001

11:45 - 11:30

12:00 - 11:45

اندكس توكس
ITA002

12:15 - 12:00

استراحة

12:45 - 12:15

مجلس اقدر
AMA002
الموضوع :دور المواطنة اإليجابية العالمية في العمل
اإلنساني
مدير الجلسة :السفير غيرهارد بوتمان كريمر
مدير المجلس االستشاري العلمي العالمي لمؤتمر
ومعرض ديهاد
المتحدث األول :السيدة كلير دالتون
رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب األحمر في
اإلمارات العربية المتحدة
المتحدث الثاني :السيد ماريو ستيفان
المدير التنفيذي ألطباء بال حدود

13:00 - 12:45

اقدر رووتس  -روسيا
ARA002

13:00 - 12:45

14:00 - 13:00

استراحة الغداء

14:00 - 13:00

14:30 - 14:00

مجلس اقدر
AMA003
الموضوع :المواطنة اإليجابية العالمية في تعزيز
األخوة اإلنسانية
المتحدث :سعادة المطران الدكتور بول هيندر
OFM Cap.
النائب الرسولي لجنوب شبه الجزيرة العربية
)اإلمارات وعمان واليمن(
والمدير الرسولي لشمال الجزيرة العربية
)الكويت والبحرين وقطر والمملكة العربية
السعودية(

14:45 - 14:30

اقدر آرت
AAA002
الفنان :عبد اهلل الشامسي

15:15 - 14:45

12:00 - 11:00

اقدر بوتكامب
ABA002

اندكس توكس
ITA005
إطالق مبادرات اقدر الب

12:45 - 11:45

14:15 - 14:00

مجلس اقدر
AMA006
الموضوع :السعادة و المواطنة اإليجابية العالمية
المتحدث :كريس جاردنر
الرئيس التنفيذي لـ Happyness

اقدر رووتس  -الواليات المتحدة األمريكية
ARA004

استراحة الغداء

12:10 - 12:00

اإلعالن عن GPMS 2022
معالي سارة بنت يوسف األميري
وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة

12:12 - 12:10

اإلعالن عن HCFI
سعادة فهد القرقاوي
الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية االستثمار

12:17 - 12:12

اإلعالن عن GBIS
السيد كالرينس سيدورف
المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة سيدورف
ورئيس مجلس إدارة مؤسسة بالك إمباكت

12:20 - 12:17

رحلة ومخرجات اقدر بوتكامب
المهندس خالد العطار
مؤسس «قدها»

12:23 - 12:20

إطالق حملة زرع  50,000شجرة قرم في إفريقيا

12:30 - 12:23

إطالق مسابقة “إكسبو بعيوني” للتصوير
الفوتوغرافي

12:35 - 12:30

إطالق اقدر الموسيقية من أجل السالم
EMMA

14:00 - 13:00

استراحة الغداء

اندكس توكس
ITA006

منصة اقدر آرت
AAPA001
الموضوع :الثقافة و المواطنة العالمية
15:00 - 14:15

مدير الجلسة :خالد العطار
المتحدث األول :مارشل ماركوس
المتحدث الثاني :الدكتور باولو بتروشيلي
المتحدث الثالث :اوليفر بول
المتحدث الرابع :كيلي مافيثن

مجلس اقدر
AMA004
الموضوع :التأصيل العلمي لمفاهيم المواطنة
اإليجابية العالمية
المتحدث :الدكتور نصر عارف
باحث أكاديمي دولي

15:15 - 15:00

اقدر آرت
فرقة نغم
AAA004
استراحة القهوة

15:30 - 15:15

استراحة القهوة

15:30 - 15:15

15:45 - 15:30

اندكس توكس
ITA003

15:45 - 15:30

اندكس توكس
ITA007

16:00 - 15:45

اندكس توكس
ITA004

16:00 - 15:45

اقدر بوتكامب
ABA001

21:00 - 19:30

حفلة اقدر آرت
ACA001
Vittorio Cuculo + Enrico

21:00 - 19:30

حفلة اقدر آرت
ACA002
European Union Youth Orchestra

جلسات العصف الذهني في اقدر الب

14:30 - 14:00

21:00 - 19:30

مجلس اقدر
AMA008
الموضوع :بنية العلوم الحديثة وانعكاساتها
على مفاهيم المواطنة اإليجابية العالمية
المتحدث :معالي الدكتور علي راشد
النعيمي
رئيس مركز هداية

حفلة اقدر آرت
ACA003
Kelly Mathieson + Oliver Poole

لمعرفة المزيد عن قمة اقدر العالمية
@AqdarWS
@AqdarWS

25 october 2021 | 12:00 - 14:00

تفعيل الدور المجتمعي في تعزيز مبادئ الخمسين
26 october 2021 | 12:00 - 14:00

تفعيل الدور المجتمعي في تحقيق مشاريع الخمسين

@AqdarWS
info@aqdarworld.com
www.aqdarworld.com
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فعاليات الموقع ""B
النشاط

اليوم  /الوقت

طاولة اقدر

12:45 - 11:00

المستديرة

األحد

اإلثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

الجمعة

السبت

24/10/2021

25/10/2021

26/10/2021

27/10/2021

28/10/2021

29/10/2021

30/10/2021

ARB001Y

ARB001H

ARB002Y

ARB002H

ARB003Y

(**)Y

(*)HL

(**)Y

(*)HL

(**)Y

موعد صالة الجمعة

ARB003H

دور اإلعالم الحديث
والتواصل االجتماعي في
تعزيز المواطنة اإليجابية
العالمية

دور اإلعالم الحديث
والتواصل االجتماعي
في تعزيز المواطنة
اإليجابية العالمية

دور علوم الفضاء
في تعزيز المواطنة
اإليجابية العالمية

دور علوم الفضاء في
تعزيز المواطنة اإليجابية
العالمية

بالشراكة مع المؤسسة
االتحادية للشباب

بالشراكة مع وكالة
أنباء اإلمارات

بالشراكة مع المؤسسة
االتحادية للشباب

بالشراكة مع وكالة
اإلمارات للفضاء

دور السينما العالمية
والتصوير الفوتوغرافي
في تعزيز المواطنة
اإليجابية العالمية

13:00 - 12:45

ملتقيات التعاون

16:00 - 13:00

الثقافي

المصداقية اإلماراتية

دور السينما العالمية
والتصوير الفوتوغرافي
في تعزيز المواطنة
اإليجابية العالمية

بالشراكة مع المؤسسة
االتحادية للشباب

بالشراكة مع جائزة
حمدان بن محمد للتصوير
الضوئي وناشيونال
جيوغرافيك

فترة استراحة

CFB001

CFB002

CFB003

CFB004

CFB005

CFB006

CFB007

ملتقى القيادة اإليجابية

ملتقى القيادة
المستقبلية

ملتقى الواقع
االفتراضي في تمكين
إنفاذ القانون

ملتقى منهجية التدريب
بإسلوب ذكاء الجسم
المتكامل

الملتقى الثقافي
اإلماراتي الهندي

الملتقى الثقافي

الملتقى الثقافي اإلماراتي
األلماني

17:00 - 16:00

18:00 - 17:00

(*)HL

اإلماراتي الصيني

فترة استراحة

AEB001

AEB002

AEB003

AEB004

"اإلماراتي ملتزم بخدمة
وطنه"

"اإلماراتي مثقف"

بالشراكة مع الخدمة
الوطنية واالحتياطية

AEB005

AEB006

AEB007

ً
متسامح"
"اإلماراتي

"اإلماراتي كفء ومقدام"

"اإلماراتي محصن تقنيًا"

"اإلماراتي طموح"

"اإلماراتي كريم ومعطاء"

بالشراكة مع وزارة

بالشراكة مع وزير

بالشراكة مع وزارة الدفاع

بالشراكة مع مجلس

بالشراكة مع وكالة

بالشراكة مع وزارة

الثقافة والشباب

التسامح  -مكتب الوزير

جودة الحياة الرقمية

اإلمارات للفضاء

الخارجية والتعاون الدولي

18:15 - 18:00

فترة استراحة

19:15 - 18:15

إماراتي واقدر
نماذج وطنية إيجابية
EAB001

EAB002

EAB003

EAB004

EAB005

EAB006

EAB007

هدى المطروشي

أحمد النزر الفالسي
سفير األمل

عبداهلل عمر آل علي
رياضي متميز

أحمد عبداهلل مجان
مخترع إماراتي

شما وشيخة المازمي
أصحاب همم متميزيين

سحر راستي

مايد المر

أول قبطان إماراتية

أصغر إعالمي إماراتي

أول ميكانيكية إماراتية
19:30 - 19:15

فترة استراحة
ADB001

ADB002

ADB003

ADB004

ADB005

ADB006

ADB007

" المواطنة اإليجابية في
تعزيز األخوة اإلنسانية"

"تعزيز المواطنة
اإليجابية العالمية ضمن
ثقافات متعددة"

"دور المواطنة اإليجابية
في العمل اإلنساني"

"مفهوم المواطنة
اإليجابية العالمية في
معالجة األزمات والكوارث"

اإلعالمي  /أيوب يوسف

مدير الجلسة:

الدكتورة نجوى
الحوسني
جامعة اإلمارات العربية
المتحدة
المتحدث األول:

مدير الجلسة:

“دور المؤسسات
الوطنية والدولية في
تعزيز مفاهيم المواطنة
اإليجابية العالمية”

"دور الشركات الخاصة
الوطنية والعالمية في
تعزيز فرص االستثمار
المستدام"

"التمكين المعرفي
والرقمي ودوره في
تعزيز المواطنة اإليجابية
العالمية"

اإلعالمي مصطفى اآلغا
إعالمي في قنوات MBC

مدير الجلسة:

مدير الجلسة:

مدير الجلسة:

سعادة محمد جالل
الريسي

اإلعالمي سعود الكعبي

اإلعالمية سامية مراد

المتحدث األول:

المتحدث األول:

السيد ناصر محمد
العبدول

سعادة الدكتور محمد
حمد الكويتي

مدير منطقة دبي من
مصرف أبوظبي اإلسالمي

رئيس األمن السيبراني
لحكومة دولة اإلمارات

المتحدث الثاني:

المتحدث الثاني:

سعادة الدكتور
عبدالسالم المدني
رئيس شركة اندكس
القابضة

الدكتور الكسيندر هيرزنر
المتحدث إلدارة اإلستدامة،
معهد اإلستدامة في
التكنولوجيا واإلقتصاد

مدير الجلسة:
المتحدث األول:
جلسات اقدر الحوارية

20:30 - 19:30

معالي الشيخ عبداهلل
بن بيه
رئيس مجلس اإلمارات
لإلفتاء الشرعي ورئيس
منتدى تعزيز السالم
المتحدث الثاني:
سعادة داني دانون
المندوب اإلسرائيلي
الدائم لدى األمم
المتحدة

الدكتورة درورة
عروسي
مديرة معهد االتحاد
السفاردي األمريكي
للخبرة اليهودية
المتحدث األول:
الدكتورة ورود
الجيوسي

مدير الجلسة:

سعادة راشد مبارك
المنصوري
مستشار األمانة العامة
 الهالل األحمر اإلماراتيالمتحدث الثاني:

مديرة مركز تطوير
الحياة المشتركة

مارك سينكلير
مدير ومٔوسس
مٔوسسة األجنحة
الصغيرة
المتحدث الثالث:

السيدة استير
موشاوسكي شناير
ٔامين المتحف اليمني

السيدة مايلي لوم
باحث لدى مٔوسسة
ٔاطباء بال حدود

المتحدث الثاني:

20:45 - 20:30

المتحدث األول:
سعادة الدكتور سيف
الظاهري
المتحدث الرسمي للهيئة
الوطنية إلدارة الطوارئ
واألزمات والكوراث

المدير التنفيذي لوكالة
أنباء اإلمارات “وام”
المتحدث األول:
سعادة القاضي
الدكتور حاتم علي

المتحدث الثاني:

المتحدث الثاني:

األستاذة علياء عبيد
المسيبي

سعادة الدكتور محمد
عبداهلل العلي
الرئيس التنفيذي
ومؤسس تريندز
للبحوث واالستشارات

رئيس قسم اإلعالم -
مؤسسة القلب الكبير

فترة استراحة

الموروث الشعبي
والمواطنة اإليجابية
العالمية

21:45 - 20:45

HBM001

HBM002

HBM003

HBM004

HBM005

HBM006

HBM007

الموروث الشعبي في
تعزيز مفهوم المواطنة
اإليجابية العالمية

الموروث الشعبي في
تعزيز مفهوم المواطنة
اإليجابية العالمية

الموروث الشعبي في
تعزيز مفهوم المواطنة
اإليجابية العالمية

الموروث الشعبي في
تعزيز مفهوم المواطنة
اإليجابية العالمية

الموروث الشعبي في
تعزيز مفهوم المواطنة
اإليجابية العالمية

الموروث الشعبي في
تعزيز مفهوم المواطنة
اإليجابية العالمية

الموروث الشعبي في
تعزيز مفهوم المواطنة
اإليجابية العالمية

الجمل

السفينة

الماشية

الصقر

النخل

الخيل

اللؤلؤ

المغرب

اليونان

نيوزيالندا

روسيا

اندونيسيا

إسبانيا

البحرين
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جدول منصة مناقشات اقدر
اليوم األول  25 -أكتوبر 2021
الموضوع

المتحدث

التوقيت

الرمز

االستثمار المؤثر في التنمية

11:30 - 10:45

المتحدث :سعادة فهد القرقاوي
المدير التنفيذي  -مؤسسة دبي لتنمية االستثمار

ATS001

مستقبل التعافي في دولة اإلمارات العربية المتحدة
وتأثيره في المواطنة اإليجابية

13:00 - 11:30

مدير الجلسة :اإلعالمي مروان الحل
المتحدث األول :الدكتور محمد بردي
مدير القسم الطبي  -مركز إرادة للعالج والتأهيل
المتحدث الثاني :الدكتورة ليلي الهياس
المدير التنفيذي لقطاع الرصد واالبتكار االجتماعي
بدائرة تنمية المجتمع في أبوظبي
المتحدث الثالث :الدكتور حسين مسيح
خبير التنمية االجتماعية والرعاية  -هيئة تنمية المجتمع
المتحدث الرابع :الدكتور عبد اهلل األنصاري
مدير إدارة األبحاث المجتمعية والتوعية والعالقات العامة
مركز إرادة للعالج والتأهيل
المتحدث الخامس :الدكتورة سامية محمد المعمري
مدير قطاع الخدمات الطبية باالنابة
المركز الوطني للتأهيل  -أبوظبي

ATS002

استراحة الغداء

14:00 – 13:00

الموظفون المحليون ومساهمتهم اإليجابية في
منظمة أطباء بال حدود كمنظمة دولية

14:45 - 14:00

المتحدث :السيدة آمنة حاجي
مدير التوظيف وإدارة المهن اإلقليمي  -أطباء بال حدود

ATS003

مصدر إلهام في اللجنة الدولية للصليب األحمر:
مخاطر وفرص االبتكار في منطقة حرب

16:45 - 14:45

المتحدث األول :السيدة نان بوزارد
رئيس االبتكار اللجنة الدولية للصليب األحمر
المتحدث الثاني :السيد فيليب مارك ستول
مدير الشراكة اللجنة الدولية للصليب األحمر

ATS004

اليوم الثاني  26 -أكتوبر 2021
الموضوع

التوقيت

القيم األساسية للمواطنة الصالحة (برنامج لقمان)

10:45 - 10:00

المتحدث :الدكتور عبد اهلل األنصاري
مدير البحوث المجتمعية والتوعية والعالقات العامة
مركز إرادة للعالج والتأهيل

ATS005

استخدام التقنيات التحويلية لتعزيز المواطنة
اإليجابية العالمية

11:30 - 10:45

المتحدث :السيد علي يونس
المستشار اإلقليمي لفرع منع اإلرهاب في
المكاتب اإلقليمية لمنطقة مجلس التعاون الخليجي
في مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ()OGCCR

ATS006

12:15 - 11:30

المتحدث :الدكتور أنس محمود فكري
رئيس قسم التثقيف الصحي بالمركز الوطني للتأهيل

ATS007

13:00 - 12:15

المتحدث :الدكتور عبدالمنعم صالح الشحي
مدير العمليات ،جاهزية

ATS008

استشراف أنماط تعاطي المخدرات في المستقبل
تأثير الذكاء االصطناعي على التعلم عن بعد خالل
جائحة كوفيد  : 19 -نموذجًا
استراحة الغداء

المتحدث

الرمز

14:00 – 13:00

شجرة الخمسين وتعزيز المواطنية اإليجابية
العالمية

14:45 - 14:00

المتحدث األول :السيد براين باري
رئيس التنمية ،كويست للمغامرات
المتحدث الثاني :السيد وحيد فتوحي
المؤسس والرئيس التنفيذي ،إمباكت للمغامرات

ATS009

المواطنة اإليجابية شواهد وصور من جامع الشيخ
زايد الكبير

15:30 - 14:45

المتحدث :السيدة أمينة جاسم الحمادي
رئيس قسم اإلرشاد الثقافي  -مركز جامع الشيخ زايد الكبير

ATS010

اليوم الثالث  27 -أكتوبر 2021
الموضوع

المتحدث

التوقيت

الرمز

حلقة نقاشية  :التنمية المستدامة
والمواطنة اإليجابية

10:45 - 10:00

المتحدث األول :السيدة رهف الخزرجي  ،باحثة ،تريندز للبحوث واالستشارات
المتحدث الثاني :الدكتور سلطان ماجد العلي  ،نائب رئيس قطاع البحث العلمي
تريندز للبحوث واالستشارات
المتحدث الثالث :الدكتور محمد عفيفي  ،باحث رئيسي
تريندز للبحوث واالستشارات

ATS011

ورشة عمل  EN_ROADSالستراتيجيات اختبار ورشة
العمل لـ  1.5درجة  -هل نحن على الطريق الصحيح؟

11:30 - 10:45

المتحدث :الدكتور ألكسندر هيرزنر
مستشار االستدامة وأستاذ مساعد
جامعة العلوم التطبيقية Amberg-Weiden

ATS012

تواصل العقول وصناعة المستقبل  ...سيبرانيًا

12:15 - 11:30

المتحدث :سعادة الدكتور محمد الكويتي
رئيس األمن السيبراني  -حكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة

ATS013

التغييرات العالمية التي تؤثر على المواطنة اإليجابية

13:00 - 12:15

المتحدث :السيد علي يونس
المستشار اإلقليمي لفرع منع اإلرهاب في
المكاتب اإلقليمية لمنطقة مجلس التعاون الخليجي
في مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ()OGCCR

ATS014

استراحة الغداء

14:00 – 13:00

قوة تجارب المغامرات في الطبيعة ودورها على
المواطنة اإليجابية العالمية

14:45 - 14:00

المتحدث األول :السيد براين باري
رئيس التنمية ،كويست للمغامرات
المتحدث الثاني :السيد وحيد فتوحي
المؤسس والرئيس التنفيذي ،إمباكت للمغامرات

ATS015

المواطنة االيجابية العالمية من منظور امني

15:30 - 14:45

األستاذ طارق عبداهلل
باحث ومتخصص في المعلومات األمنية
خدمة األمين

ATS016

تعزيز مفاهيم المواطنة اإليجابية العالمية لدى
اليافعين

16:15 - 15:30

المتحدث األول :السيدة نور بنت صالح البلوشي
المتحدث الثاني :السيد ظاهر بن محمد المهيري
المتحدث الثالث :السيدة مزنه بنت سلطان العامري
المتحدث الرابع :السيد حميد بن راشد الخياط
أعضاء البرلمان اإلماراتي للطفل

ATS017
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الشركاء الرسميون
الشريك االستراتيجي

راعي رئيسي

الشركاء الرئيسيون

الشريك الثقافي

الشريك االستراتيجي التعليمي

راعي بالتيني

شريك االتصال

راعي فضي

راعي ذهبي

الشركاء الداعمون

الشريك الدولي

شريك

مجلة األعمال الرسمية

شريك الوجهة السياحية

TM

الشركاء اإلعالميين

الناقل الرسمي

الشريك اإلعالمي الرسمي

الشريك التطوعي

رعاة ورش العمل

شركاء التنفيذ

Updated on 23 October 2021

7

