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Held under the patronage of Lt. General H.H. 
Sheikh Saif bin Zayed Al Nahyan, Deputy Prime 
Minister and Minister of Interior, the second 
edition of ‘Aqdar World Summit’, held under 
the theme “Role of Human Empowerment 
in Developing Stable Societies: Sustainable 
Development”, witnessed the attendance of a 
number of local, regional, and international 
participants. The summit was organized by 
Khalifa Empowerment Program (Aqdar) and 
INDEX Conferences & Exhibitions in cooperation 
with international partners, such as, United 
Nations Office on Drugs and Crime (UNDOC), 
The United Nations Educational, Scientific and 
Cultural Organization (UNESCO), and a number 
of academic institutions, international research 
centers and civil society institutions as well 
as relevant regional and international bodies. 
The summit was also attended by participants 
representing different organizations linked to 
global sustainable development issues.

Aqdar World Summit featured a number of 
conference sessions and workshops that tackled 
various pressing matters and helped increasing 
awareness of the importance of sustainable 
development goals and their impact on human 
empowerment as well as ensuring the stability 
of societies and their internal and external 
security to support them to be active members 
in the international community.

Upon the conclusion of the summit, the 
participants praised the efforts of the UAE 
under the leadership of His Highness Sheikh 
Khalifa bin Zayed Al Nahyan President of the 
United Arab Emirates, in promoting the culture 
of human empowerment and the related 
strategic visions that encourage stability, 
security, national and international peace. 
They also hailed its keenness to promote joint 
international and humanitarian action to spread 
the values of human brotherhood and global 
partnership, and they also thanked the United 
Arab Emirates for hosting this World Summit. 
Moreover, all the attendees have recalled the 
efforts of the late Sheikh Zayed Bin Sultan Al 
Nahyan, the founding father of the United Arab 
Emirates, and the man behind "empowering 
humanity" all over the world, who devoted his life 
to establish a conscious strategic pattern based 
on the human potentials to build and protect 
the society. The summit also called all the 
participants and attendees to benefit from the 
experience of the late Sheikh Zayed Bin Sultan 
Al Nahyan in building and empowering human 
beings as a methodological and intellectual 
framework and a realistic experience that has 
its manifestations on our current life.
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+30
Government
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TOP
INDUSTRIES

TOP PARTICIPATING
NATIONALITIES
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18 - 24 ➤ 14%
25 - 34 ➤ 32%
35 - 44 ➤ 42%
45 - 54 ➤ 10%
55 - 64 ➤ 2%

◆ Albania
◆ Australia
◆ Austria
◆ Bahamas
◆ Bahrain
◆ Bangladesh
◆ Belarus
◆ British Indian    

Ocean Territory
◆ Canada
◆ China
◆ Comoros
◆ Egypt
◆ France
◆ Germany
◆ Grenada
◆ India
◆ Iraq
◆ Japan
◆ Jordan
◆ Kenya

◆ Sri Lanka
◆ Sudan
◆ Syria
◆ Tunisia
◆ Turkey
◆ Turkmenistan
◆ Ukraine
◆ United Arab Emirates
◆ United Kingdom
◆ United States of 

America
◆ Uzbekistan
◆ Yemen

◆ Kuwait
◆ Lebanon
◆ Libya
◆ Mauritania
◆ Morocco
◆ Nepal
◆ Netherlands
◆ Oman
◆ Pakistan
◆ Palestine
◆ Philippines
◆ Poland
◆ Portugal
◆ Russia
◆ Kingdom of 

Saudi Arabia
◆ Singapore
◆ Somalia
◆ Jamaica
◆ South Africa
◆ Spain

The 2nd Edition of Aqdar World Summit focuses 
on a major challenge which is achieving 
stability in our communities, which is a pillar 
for achieving the sustainable development 

goals set by the United Nations.

Dr. Hatem Aly
UNODC UAE Representative for the Gulf Countries
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CONFERENCE

ATTENDANCE BY GENDER

ACADEMIC QUALIFICATION
Conference Delegates

CONFERENCE EVALUATION
Evaluation of Abstracts

CONFERENCE EVALUATION
Speaker's Presentation Style

Male 87%
Female 13%
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Fair 2%
Good 4%
Very Good 38%
Excellent 56%

Fair 1%
Good 11%
Very Good 32%
Excellent 56%

There is no sustainable development without 
peace and  that is the main mandate of the 

UNESCO, to be at peace amongst nations. I am 
proud to be here at the 2nd edition of Aqdar World 

Summit to represent my organization.

Dr. Boyan Radoykov
Chief of Section

Communication and Information Sector (UNESCO)

”
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ATTENDANCE BY DAY
Conference Delegates

Day One 41%
Day Two 59%
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WORKSHOPS

ATTENDANCE BY GENDER

Male 26%
Female 74%

25 Workshops were conducted over the course of 3 days.
They tackled topics like:

◆ Sustainable Data

◆ 99 Dialogues with the Soul

◆ Be a Positive Friend

◆ Zayed, Leader of Humanity

◆ My Journey: Back to Life after Addiction

◆ Youth Empowerment in an Ever-Changing World

◆ The Role of Education in Achieving Sustainable 
Development- UAE as a Model

◆ Foreseeing the Future Through Sustainable Development

◆ Development Media and it’s Role in Advancing the Society

◆ Zayed, the Mind Behind Establishing the UAE and Shaping 
it’s Union

◆ Zayed, the Union Founder and the Promoter for a Sustainable 
Nation

◆ The Role of Insurance in Achieving the Sustainable 
Development Concepts

ATTENDANCE BY DAY
Workshop Attendees

Day One    23%
Day Two    25%
Day Three 52%

ACADEMIC QUALIFICATIONS
Workshop Delegates
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WORKSHOP EVALUATION 
Speakers Presentation Style

Very Good 5%
Excellent 95% 

WORKSHOP EVALUATION 
Evaluation of Abstracts

Very Good 19%
Excellent   81%



EXHIBITION

TRADE VISITORS

Male 52%
Female 48%

HOW WOULD YOU RATE THE
QUALITY OF THE VISITORS?

FINDING NEW PARTNERS

Excellent 39%
Good 59%
Average 2%

Excellent 35%
Good 51%
Average 14%
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HOW WOULD YOU RATE THE SUCCESS 
OF AQDAR WORLD SUMMIT 2018?

ESTABLISHING NEW CONTACTS

ARE YOU INTERESTED IN PARTICIPATING IN 
AQDAR WORLD SUMMIT 2019?

EXPANDING IN NEW MARKETS

Yes 86%
Maybe 14%

Excellent 36%
Good 43%
Average 21%

HOW BENEFICIAL DID YOU FIND THE EXHIBITION 
WITH REGARDS TO THE FOLLOWING?
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LAUNCHING NEW PROJECTS & PRODUCTS
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FINDING NEW CLIENTS

Excellent  38%
Good  48%
Average 14%

HOW DID YOU KNOW ABOUT AQDAR WORLD SUMMIT?

 ◆ FOR CONFERENCE DELEGATES ◆ FOR WORKSHOP VISITORS
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INTERNET BROCHURE NEWSLETTER ADVERTISEMENT OTHER

The 2nd edition of Aqdar World Summit was 
excellently organized.

Polina Guliukina
Moscow Global Forum 

City of Education
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H.E. Khamis Juma Buamim                        
Chairman of Dubai Council for Marine and 

Maritime Industries      

H.E. Ahmed Bin Ali Alhammadi                           
Senior Vice President - Etisalat Group

H.E. Afra Rashed Al Basti                                                       
Director General of Dubai Foundation for Woman and 
Children and Member of the Federal National Council

H.E. Nasser Juma Al Hamli                                             
Cabinet Member and Minister of Human Resources 

and Emiratisation

H.E. Hessa Bint Essa Buhumaid 
Cabinet Member and Minster of 

Community Development

H.E. Dr. Faisal Mohammed Al Bakeri
Advisor to His Excellency Minister of Education

H.E. Asma Hanna Khader                                                 
Former Minitser - CEO at SIGI and a Member 

of the Jordanian Senate

Jiang Xiheng
Vice President at China Center for International 

Knowledge and Development

Pavel Kuzmin                                                   
Director of Moscow Center for Quality Education

Dr. Boyan Radoykov
Chief of Section - Communication and 

Information Sector - UNESCO

Adel Ahmed Alzarouni                                                     
General Manager/ Real Estate & Adminstration  

Chairman, Corporate Social Responsibility 
Council at Abu Dhabi Islamic Bank

CONFERENCE
SPEAKERS
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Dr. Hamad Alameri  
Strategy & Corporate Excellence Director - 

Presidential Flight

Guo Xiangcen                                                                   
Principal Manager at SkillsFuture

Dr. Ahmad Mohammad Alkandari                 
Consultant Doctor and a Specialist in Sustainable 

Development 

Dr. Jayanti Robin Maitra                                        
International Historian and Researcher 

Dr. Ayman Yehia Zeineldin
Director of Strategic Marketing at the Arab Academy for Science, 

Technology and Maritime Transport

Dr. Milton Chen                                               
CEO at Vsee

Dr. Anne Catherine Speckhard                                             
Director, International Center for the Study of 

Violent Extremism (ICSVE)

Marine Mayer
Crime Prevention and Criminal Justice Coordinator

Dr. Alexander Hanns Heribert                                  
Assistant Professor and Researcher at Applied Science 

Univeristy, Amberg - Weiden

Dr. Tatiana Karabchuk                                                        
Assistant Professor of Sociology, Humanity 
and Social Science College - UAE University

Dr. Obaid Saleh Almukhattin                       
Academic Researcher



AQDAR WORLD SUMMIT 2018
SPONSORS & PARTNERS

قمـــة أقــدر العـالمية 2018
الرعـــــاة والشركـــــــــاء
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MEDIA
COVERAGE

التغطية
اإلعالمية
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الدكتور حمد العامري
مدير التميز االستراتيجي والمؤسسي

طيران الرئاسة

زايتشين جو
المدير التنفيذي في مؤسسة مهارات المستقبل

الدكتور أحمد محمد الكندري
طبيب استشاري ومختص في التنمية المستدامة 

الدكتورة جيانتي روبن ميترا
مستشارة بحوث - األرشيف الوطني

الدكتور أيمن يحيى زين الدين
مدير التسويق اإلستراتيجي في األكاديمية

العربية للعلوم والتكنولوجيا

الدكتور ميلتون تشين
VSEE  الرئيس التنفيذي في شركة

الدكتورة آن سبيكارد
مديرة المركز الدولي لدراسة التطرف العنيف

مارين ماير
خبيرة في مكافحة الجريمة والعدالة الجنائية

الدكتور الكساندر هرزنز
أستاذ مساعد وباحث في جامعة العلوم التطبيقية 

في آمبيرغ وايدين

الدكتورة تتيانا كارابشوك
أستاذ مساعد في كلية العلوم اإلنسانية واإلجتماعية 

في جامعة اإلمارات

الدكتور عبيد صالح المختن
باحث أكاديمي



سعادة خميس جمعة بو عميم
رئيس مجلس دبي للصناعات البحرية والمالحية      

سعادة أحمد بن علي الحمادي
النائب األول للرئيس في مجموعة اتصاالت

سعادة عفراء راشد البسطي
مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء واألطفال/ 

عضو المجلس الوطني االتحادي

معالي ناصر جمعة الهاملي
عضو مجلس الوزراء، وزير الموارد البشرية والتوطين

 معالي حصة بنت عيسى بو حميد
عضو مجلس الوزراء، وزيرة تنمية المجتمع

سعادة الدكتور فيصل محمد الباكري
مستشار معالي وزير التربية والتعليم

معالي األستاذة أسمى حنا خضر
وزيرة سابقة والرئيسة التنفيذية لجمعية معهد تضامن 

النساء األردني وعين في مجلس األعيان األردني

جيانغ زيهنج
نائب المدير العام للمركز الصيني لتنمية المعرفة الدولية

بافل كوزمين
رئيس مركز موسكو لجودة التعليم

بويان رادويكوف
رئيس قطاع االتصاالت والمعلومات - اليونسكو

عادل أحمد الزرعوني
مدير عام/ العقارات والشؤون اإلدارية

رئيس مجلس المسؤولية المجتمعية في مصرف 
أبوظبي اإلسالمي

المتحدثون



التقــريـــــر النهـــــائـــي
لقمة أقــــدر العالمـــية 2018

العثور على عمالء جدد

كيف عرفت عن قمة أقدر العالمية؟

35%

4%
11%

12%

36% 30% 27%13%
17%

15%

أخرىإعالننشرة إخباريةكتيب دعايةاإلنترنت

كان تنظيم قمة أقدر العالمية في دورتها الثانية 
ممتاًزا جًدا.

بولينا جوليوكينا
منتدى موسكو العالمي

إدارة التعليم بمدينة موسكو

”

”

%38 ممتاز 
%48 جيد 
%14 مقبول 

◆ المشاركين في ورش العمل ◆ المشاركين في المؤتمر   



المعــــرض
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46%

2%

مـــا هــــو تقييمــــك لقمــة أقـــــدر 
العالميــــــة لعـــــــام 2018؟

إبرام عقود جديدة

هـــل أنـــت مهتــــم بالمشاركــــة فــــي قمــــة 
أقــــدر العالميــــة 2019 ؟

التوسع في أسواق جديدة

%86 نعم 
%14 ربما 

 مــا مــدى االســتفادة التــي حققتهــا مــن المعــرض فيمــا
يتعلــق بمــا يلــي؟

تصنـــيف الـــــــزوار

%52 ذكور 

إناث        %48

مــا هـــو تقييمـــك لمستـــوى الـــزوار؟

%39 ممتاز 
%59 جيد 
%2 مقبول 

العثور على شركاء جدد

ممتاز

ط
س

متو

47%

11% د
جي

42%

إطالق منتجات ومشاريع جديدة

%35 ممتاز 
%51 جيد 
%14 متوسط 

%36 ممتاز 
%43 جيد 
%21 متوسط 



التقــريـــــر النهـــــائـــي
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ورش العمل

تصنيــف زوار ورش العمـــل

%26 ذكور 

إناث           %74

ُعقدت 25 ورشة عمل على مدار 3 أيام
تناولت مواضيع مثل:

البيانات المستدامة  ◆

زايد زعيم اإلنسانية  ◆

تمكين الشباب في عالم متغير  ◆

زايد صانع االتحاد والوطن المستدام  ◆

اإلعالم التنموي ودوره في تطوير المجتمعات  ◆

استشراف المستقبل في تحقيق التنمية المستدامة   ◆

كن صديقًا إيجابيًا  ◆

99 حوار مع الروح  ◆

رحلتي من اإلدمان إلى الحياة  ◆

دور التربية في تحقيق التنمية المستدامة – اإلمارات نموذجًا  ◆

زايد وعبقرية تأسيس دولة اإلمارات ورسم شكلها االتحادي  ◆

دور التأمين في تحقيق مفاهيم التنمية المستدامة  ◆

تقييم جلسات ورش العمل
تقييم الملخصات العلمية

 المؤهالت األكاديمية
في ورش العمل
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ش
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50%

الحضـــور اليـــومـــي
في ورش العمل

%23 اليوم األول 

%25 اليوم الثاني 

%52 اليوم الثالث 

%19 جيد جدًا 

%81 ممتاز 

تقييم جلسات ورش العمل
أسلوب المتحدث في العرض التقديمي

%5 جيد جدًا 
 %95 ممتاز 



المؤتــمـــر

تصنيــــف وفـود المؤتـمـــر

المؤهالت األكاديمية
وفــــود المؤتــمـــر

تقييــــــم جلـســـات المؤتــمــــر
تقيـيـــــم الملخصـــــات

تقييــــــم جلـســـات المؤتــمــــر
أسلوب المتحدث في العرض التقديمي

%87 ذكور 

إناث  %13
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30%

35%

13%

19%3%

%4 جيد 

%2 مقبول 

%38 جيد جدًا 

%56 ممتاز 

%11 جيد  

%1 مقبول 

%32 جيد جدًا 

%56 ممتاز 

ال توجد تنمية مستدامة من دون سالم، وهذا هو الهدف 
الرئيسي الذي تطمح إليه اليونسكو، تحقيق السالم 

الدائم بين الدول. أنا فخور بتمثيل منظمة اليونسكو في 
الدورة الثانية من قمة أقدر العالمية وبمشاركتي في هذا 

الحدث المميز.

الدكتور بويان رادويكوف
رئيس قسم الوصول الشامل للمعرفة والمحافظة عليها في 

دائرة االتصاالت والمعلومات- اليونسكو

”

”

الحضـــور اليـــومـــي
وفــــود المؤتــمـــر

اليوم األول  %41

اليوم الثاني %59
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أبــــــرز
القطاعــات

م
علي

الت

28%23%

15%

14%8%
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الريا

ت
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االت

إسبانيا  ◆

أستراليا  ◆

◆ إقليــم المحيط 
الهندي البريطاني 

اإلمارات العربية   ◆

المتحدة
ألبانيا  ◆

البحرين  ◆

البرتغال  ◆

◆ السودان
الصومال  ◆

الصين  ◆

◆ العراق
الفلبين  ◆

الكويت  ◆

ألمانيا  ◆

◆ المملكــة األردنية 
الهاشمية

◆ المملكــة العربية 
السعودية

◆ المملكــة المتحدة

جنوب أفريقيا  ◆

◆ روسيا

سنغافورة  ◆

◆ سوريا

سريالنكا  ◆

◆ عمان

غرينادا  ◆

فرنسا  ◆

فلسطين  ◆

◆ كندا

كينيا  ◆

لبنان  ◆

ليبيا  ◆

موريتانيا  ◆

نيبال  ◆

هولندا  ◆

◆ المملكــة المغربية
النمسا  ◆

الهند  ◆

المتحدة  الواليات   ◆

األمريكية
اليابان  ◆

اليمن  ◆

أوزبكستان  ◆

أوكرانيا  ◆

باكستان  ◆

بنغالديش  ◆

بولندا  ◆

◆ بيالروس

تركمانستان  ◆

تركيا  ◆

◆ تونس

جامايكا  ◆

جزر البهاما  ◆

◆ جزر القمر

جمهورية مصر   ◆

العربية

ركزت قمة أقدر العالمية في دورتها الثانية على أحد 
التحديات الكبيرة التي تواجه عالمنا اليوم وهو تحقيق 
االستقرار في المجتمعات، باعتبار أن االستقرار هو أحد 
الركائز األساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 

التي وضعتها األمم المتحدة.

الدكتور حاتم فؤاد علي
الممثل اإلقليمي لمكتب األمم المتحدة المعني بمكافحة 

المخدرات والجريمة

”

”

متوسط
أعمــار الــزوار

%14   24 - 18

%32   34 - 25

%42   44 - 35

%10   54 - 45

%2   64 - 55

أبرز الجنسيات 
المشـــاركــــة



ــد آل  ــن زاي ــيف ب ــيخ س ــمو الش ــق س ــة الفري ــت رعاي تح
ــة،  ــر الداخلي ــوزراء- وزي ــس ال ــس مجل ــب رئي ــان نائ نهي
أقيمــت قمــة أقــدر العالميــة فــي دورتهــا الثانيــة فــي 
عاصمــة دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، أبوظبــي، 
ــر 2018، تحــت شــعار  خــالل الفتــرة مــن 26-28 نوفمب
»"تمكيــن اإلنســان فــي اســتقرار المجتمعــات: التنميــة 
القمــة مــن  تــم تنظيــم هــذه  المســتدامة"«، وقــد 
وشــركة  )أقــدر(  للتمكيــن  خليفــة  برنامــج  قبــل 
عربيــة  بمشــاركة  والمعــارض  للمؤتمــرات  اندكــس 
وإقليميــة ودوليــة، وبالتعــاون مــع عــدد مــن الشــركاء 
ــي  ــب المعن ــدة – المكت ــم المتح ــل، األم ــن مث الدوليي
المتحــدة  األمــم  ومنظمــة  والجريمــة،  بالمخــدرات 
للتربيــة والعلــم والثقافــة )اليونســكو(، وعــدد مــن 
الدوليــة  األبحــاث  ومراكــز  األكاديميــة  المؤسســات 
إلــى  باإلضافــة  المدنــي  المجتمــع  ومؤسســات 
كمــا  الصلــة،  ذات  والدوليــة  اإلقليميــة  المؤسســات 
القمــة مشــاركون يمثلــون جهــات مختلفــة  حضــر 

العالميــة. المســتدامة  التنميــة  بقضايــا  ُتعنــى 

حــوارات  العمــل  وورش  القمــة  أروقــة  وشــهدت 
أســهمت  مشــتركة  عالميــة  بلغــة  متنوعــة  بنــاءة 
التنمويــة  األهــداف  بأهميــة  الوعــي  تشــكيل  فــي 
اإلنســان  تمكيــن  علــى  وانعكاســاتها  المســتدامة 
ــات  ــتقرار المجتمع ــان اس ــي، وضم ــه الذات ــي محيط ف
لتكــون  يؤهلهــا  بمــا  والخارجــي  الداخلــي  وأمنهــا 

الدولــي.  المجتمــع  فــي  فعــااًل  عضــوًا 

المشــاركون  أشــاد  القمــة،  فعاليــات  ختــام  وفــي 
بقيــادة  المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات  دولــة  بجهــود 
نهيــان  آل  زايــد  بــن  خليفــة  الشــيخ  الســمو  صاحــب 
ــِر  ــى نش ــِل عل ــي العم ــه اهلل " ف ــة "حفظ ــس الدول رئي
رؤى  مــن  بهــا  يرتبــط  ومــا  اإلنســان  تمكيــن  ثقافــة 
واألمــن  االســتقرار  تعزيــز  علــى  تعمــل  اســتراتيجية 
ــز  ــى تعزي ــا عل ــي، وحرصه ــي والعالم ــلم الوطن والس
الداعــم  المشــترك  واإلنســاني  الدولــي  العمــل 
لنشــر قيــم األخــوة اإلنســانية والشــراكة العالميــة، 
ــدة  ــة المتح ــارات العربي ــة اإلم ــكر لدول ــن الش مقدمي
علــى اســتضافتها الكريمــة لهــذه القمــة العالميــة. 
جهــود  علــى  القمــة  فــي  المشــاركون  أثنــى  كمــا 
الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان مؤســس دولــة 
ــان"  ــن اإلنس ــل "تمكي ــدة، ورج ــة المتح ــارات العربي اإلم
ــه  ــذل حيات ــذي ب ــه األرض، ال ــى وج ــكان عل ــي كل م ف
فــي تأســيس نمطــً اســتراتيجيً واعيــً يرتكــز علــى 
قــدرة اإلنســان الُمَمَكــن فــي بنــاء مجتمعــه والحفــاظ 
ــن  ــتفادة م ــى االس ــة إل ــت القم ــتقراره، ودع ــى اس عل
تجربــة الشــيخ زايــد بــن ســلطان فــي بنــاء اإلنســان 
ــة  ــة واقعي ــري وتجرب ــي وفك ــار منهج ــه كإط وتمكني

لهــا تجلياتهــا فــي واقعنــا الراهــن.

حقـــائق
وأرقـــــــام

نبذة عن
قمة أقدر العالمية

22
جلــسة 

علمـيــــة

3,607
مساحة عرض

40
 زيارة مدرسية

21
راعــــــــي

25
ورشـــة 

عمــــــــل

23
دولـــــــة 

مشــاركـــة

+30
قطــــاعــــًا 
حكـــوميــــًا

37
متحدث

6,114
زائـــــــــــر

متر
مربع
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مركــز أبوظبـــي الوطنـــي للمعـــارض - أدنيــك

" تمكيـــــن اإلنســــــــان فــــــــي استقـــــــــرار 
المجتمعـــــــــات: التنميـــــــة المستدامــــــة "

التقريـــر النهـــائـــــي


