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نبذة عن القمة
تعتبــر «قمــة اقــدر العالميــة » وهــي إحــدى مبــادرات برنامــج خليفــة للتمكيــن -أقــدر ،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.

أقيمــت الــدورة الرابعــة مــن قمــة اقــدر العالميــة 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.

ABOUT AQDAR WORLD SUMMIT
Aqdar World Summit is a prestigious initiative launched by Khalifa Empowerment Program - Aqdar wich is also a
global platform for leaders, decision makers, experts, specialists and leading companies from around the world
to gather and discuss local and global issues related to the empowerment of societies in their human, cultural
and intellectual dimensions while also providing a bright and prosperous future for individuals and to ensure
security, stability and prosperity in communities across the globe.

Aqdar World Summit in its 4th edition was held under the theme “Positive Global Citizenship – Empowerment
of Sustainable Investment Opportunities” and worked 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 world culture
embodying the spirit of tolerance, brotherhood and community peace.

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.

حيث تم اعتماد ثمان محاور أساسية لقمة اقدر العالمية في دورتها الرابعة:
1.المواطنة اإليجابية لتعزيز األخوة اإلنسانية.
2.مفاهيم المواطنة اإليجابية العالمية في معالجة األزمات و الكوارث (جائحة كورونا).
3.دور المواطنة اإليجابية العالمية في العمل اإلنساني.
4.التمكين المعرفي والرقمي ودوره في تعزيز المواطنة اإليجابية العالمية.
5.دور المؤسسات الوطنية والدولية في تعزيز مفاهيم المواطنة اإليجابية العالمية.
6.بنية العلوم الحديثة وانعكاساتها على مفاهيم المواطنة اإليجابية العالمية.
7.دور الشركات الخاصة الوطنية والعالمية في تعزيز فرص االستثمار المستدام.
8.تعزيز المواطنة اإليجابية العالمية ضمن ثقافات متعددة.

امسح الكود للمشاهدة
SCAN THE BARCODE

OBJECTIVES OF AQDAR WORLD SUMMIT
1 - Enhancing the soft powers of the United Arab Emirates.
2 - Developing sustainable rich partnerships between governments and
international organizations.
3 - Spreading the principles of the founder “Zayed” which consists of peace,
tolerance and co-existence.
4 - Providing a work environment to generate opportunities for investment,
growth, innovation and cooperation between countries and individuals.

EIGHT MAIN TOPICS WERE ADOPTED FOR THE FOURTH EDITION OF AQDAR WORLD
SUMMIT:
1.

Positive Citizenship in Promoting Human Fraternity.

2. The Concepts of Positive Global Citizenship in Dealing with Crises and Disasters (Corona Pandemic
as a Model).
3. The Role of Positive Citizenship in Humanitarian Work.
4. Cognitive and Digital Empowerment and its Role in Promoting Positive Global Citizenship.
5. The Role of National and International Private Companies in Promoting Sustainable Investment
Opportunities.
6. The Role of National and International Institutions in Promoting the Concepts of Positive Citizenship.
7.

The Structure of Modern Science and its Implications on the Concepts of Positive Global Citizenship.

8. Promote Positive Global Citizenship within Multiple Cultures.

الحقائق واألرقام
FACTS & FIGURES
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6

+75

عروض ترفيهية

عدد جلسات الطاولة المستديرة

عدد الجلسات

Performances

Round Tables Sessions

Scientific Sessions

+22
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عارض

+7

متحدث

ملتقيات

Exhibitors

Speakers

Forums
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+28
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دولة مشاركة

قطاع حكومي

Exhibition Space

Participating Countries

Government Sectors

+80
شريك وراعي وداعم
Partners, Sponsors & Supporters

الدول المشاركة
PARTICIPATING COUNTRIES
دولة اإلمارات العربية المتحدة

هولندا

رومانيا

United Arab Emirates

Netherlands

Romania

الهند

أثيوبيا

ألمانيا

India

Ethiopia

Germany

مصر

العراق

اليابان

Egypt

Iraq

Japan

المملكة المتحدة

فرنسا

روسيا

United Kingdom

France

Russia

باكستان

كندا

أستراليا

Pakistan

Canada

Australia

البحرين

اليمن

إيطاليا

Bahrain

Yemen

Italy

الواليات المتحدة األمريكية

سوريا

السودان

USA

Syria

Sudan

المملكة العربية السعودية

األردن

المغرب

Saudi Arabia

Jordan

Morocco

لبنان

إسرائيل

Lebanon

Israel

نيجيريا

الصين

Nigeria

China
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Event Features فعاليات القمة

اقدر الب
Aqdar Lab
مجلس اقدر
Aqdar Majlis
اقدر بوتكامب
Aqdar Bootcamp
اقدر آرت
Aqdar Art
اقدر رووتس
Aqdar Roots
اندكس توكس
INDEX Talks
رسائل إلى المستقبل
Messages to the Future
معرض اقدر العالمي
Aqdar Global Exhibition
منصة مناقشات اقدر
Aqdar Talks Platform
جلسات اقدر للعصف الذهني
Aqdar Brainstorming Sessions

فعاليات قمة اقدر العالمية
Event Features

نبذه عن اقدر الب About Aqdar Lab
يعــد “ اقــدر الب “ حدثـ ًا فريــد ًا مــن نوعــه ،مــن حيــث تقديــم مضمــون جديــد وبعــد مختلــف لمفهــوم المؤتمــرات ،والــذي جمــع بيــن
أنشــطة مختلفــة تــم تنظيمهــا وتنفيذهــا بالشــراكة مــع بعــض مــن أبــرز المنظمــات فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة والعالــم .تشــمل
ي ،و “ اقــدر روتــس“ ،منصــة مخصصــة لألطفــال لتبــادل
المبــادرات والفعاليــات كل مــن “ :اقــدر بوتكامــب” ،مس ـرّع أعمــال ديناميك ـ ّ
وجهــات نظرهــم حــول المواطنــة اإليجابيــة ،و “ اقــدر آرت“ ،برنامــج يهــدف إلــى تمكيــن الفنانيــن الشــباب حــول العالــم.
Aqdar Lab is a one-of-a-kind event, that introduces new content and a different dimension to the concept of
conferences. It combines several activities, organized and implemented in partnership with some of the most
prominent organizations in the UAE and the world.
Initiatives and events by Aqdar Lab include: “Aqdar Bootcamp”, a dynamic start-up accelerator, “Aqdar Roots”,
a stage dedicated to children to share their views on positive citizenship, and “Aqdar Art”, which is a program
aimed at empowering young artists around the world.

مجلس اقدر Aqdar Majlis
هــو منصــة حواريــة جمعــت كبــار القــادة وصنــاع القــرار واألكاديمييــن والباحثيــن والعلمــاء مــن مختلــف أنحــاء العالــم
تحــت ســقف واحــد لتقديــم ومشــاركة ومناقشــة االتجاهــات الجديــدة فــي المواطنــة اإليجابيــة العالميــة وعــرض أفضــل
الممارســات ،وبحــث ســبل التبــادل المعرفــي اإلنســاني.
A dialogue platform that brings together senior leaders, policy makers, academics, researchers and
scientists from around the world to present, share and discuss trends, new developments in global
positive citizenship & best practices and explore ways to exchange human knowledge.

المتحدثون الرئيسيون في مجلس اقدر
Main Speakers at Aqdar Majlis

 معالي الدكتور علي راشد النعيمي:المتحدث

GPMS 2022 اإلعالن عن

 معالي حسين بن ابراهيم الحمادي:المتحدث

رئيس مركز هداية

معالي سارة بنت يوسف األميري

 دولة اإلمارات العربية المتحدة- وزير التربية والتعليم

 بنية العلوم الحديثة وانعكاساتها على مفاهيم المواطنة:الموضوع

وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة

 التمكين المعرفي والرقمي ودوره في تعزيز:الموضوع

اإليجابية العالمية

Announcement of GPMS 2022

المواطنة اإليجابية العالمية

Speaker: H.E. Dr. Ali Rashid Al Nuaimi

By H.E. Sarah Bint Yousif Al Amiri

Speaker: H.E. Hussain Bin Ibrahim Al Hammadi

Chairman, Hedayah

Minister of State For Advanced Technology

Minister of Education, UAE

Topic: The Structure of Modern Science and its Reflections

Topic: Cognitive and Digital Empowerment and its Role

on the Concepts of Positive Global Citizenship

in Promoting Positive Global Citizenship

السيدة كلير دالتون
رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب األحمر في اإلمارات العربية
المتحدة
 دور المواطنة اإليجابية العالمية في العمل اإلنساني:الموضوع
Ms. Clare Dalton
Head of Mission, UAE of ICRC
Topic: The Role of Positive Citizenship in Humanitarian
Work

 سعادة المطران الدكتور بول هيندر:المتحدث
 النائب الرسولي لجنوب شبه الجزيرة العربية ( اإلمارات.OFM Cap
وعمان واليمن) والمدير الرسولي لشمال الجزيرة العربية (الكويت
)والبحرين وقطر والمملكة العربية السعودية
 المواطنة اإليجابية العالمية في تعزيز األخوة اإلنسانية:الموضوع
Speaker: His Excellency Bishop Dr. Paul Hinder OFM Cap.
Apostolic Vicar of Southern Arabia (UAE, Oman and Yemen)
and Apostolic Administrator of Northern Arabia (Kuwait,
Bahrain, Qatar and KSA)
Topic: Promotion of Human Fraternity in a Multinational
Society

الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس
المدير العام لمنظمة الصحة العالمية
 كلمة افتتاحية:الموضوع
Speaker: Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus
Director-General of the World Health Organization
Topic: Welcome Note

المتحدثون الرئيسيون في مجلس اقدر
Main Speakers at Aqdar Majlis

 باتريك فان دير لو:المتحدث

 الدكتور نصر عارف:المتحدث

السيد ماريو ستيفان

الرئيس اإلقليمي لمنطقة أفريقيا والشرق األوسط في شركة فايزر

باحث أكاديمي دولي

المدير التنفيذي ألطباء بال حدود

 مفهوم المواطنة اإليجابية العالمية في معالجة األزمات:الموضوع

 التأصيل العلمي لمفاهيم المواطنة اإليجابية العالمية:الموضوع

 دور المواطنة اإليجابية العالمية في العمل اإلنساني:الموضوع

والكوارث

Dr. Nasr Aref

Mr. Mario Stephan, Executive

Speaker: Patrick Van Der Loo

International Scientific Researcher

Director of Doctors Without Borders

Regional President Africa & Middle East, Pfizer

Topic: Scientific rooting of the concepts of positive global

Topic: The Role of Positive Citizenship in Humanitarian

Topic: The Concepts of Positive Global Citizenship in Dealing

citizenship

Work

with Crises and Disasters (Corona Pandemic as a Model)

HCFI اإلعالن عن

 السيد كالرنس سيدورف:المتحدث

 كريس جاردنر:المتحدث

سعادة فهد القرقاوي

المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة سيدورف ورئيس مجلس

Happyness الرئيس التنفيذي ل

الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية االستثمار

إدارة مؤسسة بالك إمباكت

 السعادة و المواطنة اإليجابية العالمية: الموضوع

Announcement of HCFI

 تعزيز المواطنة العالمية اإليجابية ضمن ثقافات متعددة:الموضوع

Speaker: Chris Gardner

By H.E. Fahad Al Gergawi

Speaker: Mr. Clarence Seedorf

CEO of Happyness

CEO, Dubai FDI

Founder & CEO Seedorf Group and Chairman Black Impact

Topic: Happyness & Positive Global Citizenship

Foundation
Topic: Promote Positive Global Citizenship within Multiple
Cultures

رحلة ومخرجات اقدر بوتكامب
المهندس خالد العطار
»مؤسس «قدها
Aqdar Bootcamp Journey & Outcome
By Eng. Khaled AlAttar
Founder, GADHA Foundation

معالي حسين بن ابراهيم الحمادي

معالي سارة بنت يوسف األميري

سعادة فهد القرقاوي

H.E. Hussain Bin Ibrahim Al Hammadi

H.E. Sarah Bint Yousif Al Amiri

H.E. Fahad Al Gergawi

سعادة المطران الدكتور بول هيندر

معالي الدكتور علي راشد النعيمي

كريس جاردنر

His Excellency Bishop Dr. Paul Hinder

H.E. Dr. Ali Rashid Al Nuaimi

Chris Gardner

الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس

السيد كالرنس سيدورف

باتريك فان دير لو

Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus

Mr. Clarence Seedorf

Patrick Van Der Loo

الدكتور نصر عارف

السيد ماريو ستيفان

السيدة كلير دالتون

المهندس خالد العطار

Dr. Nasr Aref

Mr. Mario Stephan

Ms. Clare Dalton

Eng. Khaled AlAttar

تم التنفيذ بالتعاون مع
Implemented in
cooeperation with

TM

اقدر بوتكامب Aqdar Bootcamp
هــو عبــارة عــن معســكر تدريبــي اســتثنائي ينــدرج ضمــن فعاليــات قمــة اقــدر العالميــة ويهــدف إلــى تمكيــن الشــركات الناشــئة الشــابة
وتزويدهــم بــاألدوات الالزمــة لتشــكيل أفكارهــم وتحويلهــا إلــى خطــط ومشــاريع يمكــن تنفيذهــا بنجــاح! مــن خــال  30ســاعة مــن
الــدورات التدريبيــة والتــي اســتفاد منهــا  10 - 5شــركات ناشــئة ،وفــر “ اقــدر بوتكامــب ” معلومــات قيّمــة ونصائــح ذات قيمــة للشــباب
مكنتهــم مــن االســتفادة منهــا ،لتطويــر أفكارهــم وخطــط عملهــم ،ومــن ثــم تقديمهــا للمســتثمرين للحصــول علــى فرصــة لتمويــل
أفكارهــم ومشــاريعهم .ويعتبــر اقــدر بوتكامــب فرصــة لتعلــم تجــارب جديــدة واالطــاع علــى األفــكار الشــبابية الرائــدة وتبنيهــا مــن
قبــل المســتثمرين.
It is an exceptional training camp that falls under the activities of the Aqdar World Summit and aims at empowering
emerging new companies and providing them with tools to shape their ideas and turn them into plans that can
!be executed successfully
Through 30 hours of training sessions offered to 5-10 start-ups, “Aqdar Bootcamp” provided start-ups with
the knowledge needed to shape ideas to be presented later and given a chance to be adopted and funded by
investors.
Aqdar Bootcamp is considered an opportunity to assist the youth to learn about pioneering new ideas to be
eventually implemented by interested investors.

المشاركون في اقدر بوتكامب
صاحب المشروع

المشروع

فكرة المشروع

Virtual
Advertising

شركة في مجال الدعاية واالعالن
تعمل على جمع مختلف انواع
االعالنات تحت مظلة موقع واحد
يمكن للعمالء من خالله الحصول
على مختلف االسعار واالفكار
في مجال االعالنات الحقيقية
وااللكترونية

مؤسسة قدها | القيمة 15,000( :درهم)
·دورات تدريبية متنوعة
·استشارات تجارية
المنطقة الحرة في عجمان | القيمة 6,000( :درهم)
·رخصة مجانية لمدة عام
·مكتب مجاني لمدة عام

عادل يوسف
طالب في الجامعة
االمريكية في االمارات

Envolve

شركة استدامة وتطبيق ذكي
في مجال جمع نقاط لكل عمل
مستدام يقوم بع العميل ومن
ثم الحصول على جوائز في
مختلف المجاالت .يعمل التطبيق
على زيادة الوعي البيئي وتحفيز
الجمهور على انماط الحياة
المستدامة للحفاظ على البيئة
بشكل عام

مؤسسة قدها | القيمة 15,000( :درهم)
·دورات تدريبية متنوعة
·استشارات تجارية
المنطقة الحرة في عجمان | القيمة 6,000( :درهم)
·رخصة مجانية لمدة عام
·مكتب مجاني لمدة عام

حسين البناي
خريج من كليات التقنية العليا

The Link

تطبيق ذكي وشركة تجارة
الكترونية تعمل على توفير حلول
واستشارات في مجال انترنت
االشياء وااللكترونيات.

مؤسسة قدها | القيمة 15,000( :درهم)
·دورات تدريبية متنوعة
·استشارات تجارية
المنطقة الحرة في عجمان | القيمة 6,000( :درهم)
·رخصة مجانية لمدة عام
·مكتب مجاني لمدة عام

سيد أحمد العلوي
طالب في كليات التقنية
العليا

Gram
Auction

سوق تجاري الكتروني يعمل
بنظام التطبيقات الذكية حيث
تتوفر المحال التجارية فيه هذا
باالضافة لوجود مزايدات الكترونية
من خالل نقاط البيع االلكترونيه

مؤسسة قدها | القيمة 15,000( :درهم)
·دورات تدريبية متنوعة
·استشارات تجارية
 | DETC Dubaiالقيمة 10,000( :درهم)
·رخصة مجانية لمدة عام
·مكتب مجاني لمدة عام

Check Me In

تطبيق ذكي يعمل على توفير
خدمات الكترونية لرواد الفنادق
كافة بحيث يعمل التطبيق مكان
موظفي الفنادق ويكون الهاتف
هو وسيلة االتصال الوحيدة من
تسجيل دخول الى طلب خدمة
الغرف الى الحجوزات المختلفة

مؤسسة قدها | القيمة 15,000( :درهم)
·دورات تدريبية متنوعة
·استشارات تجارية
 | DETC Dubaiالقيمة 10,000( :درهم)
·رخصة مجانية لمدة عام
·مكتب مجاني لمدة عام

Nutrio

تطبيق ذكي في مجال الصحة
والغذاء .يعمل التطبيق على
توفير حلول غذائية بديلة مع توفير
كيفية الحصول عليها من خالل
مختلف نقاط البيع االلكترونية
مع الية حساب السعرات الحرارية
والتدقيق في مكونات المنتج
لمنع الحساسية الغذائية

مؤسسة قدها | القيمة 15,000( :درهم)
·دورات تدريبية متنوعة
·استشارات تجارية
 | DETC Dubaiالقيمة 10,000( :درهم)
·رخصة مجانية لمدة عام
·مكتب مجاني لمدة عام

محمد الحمادي
طالب في كليات التقنية
العليا

روضة الكعبي
-

حسام هيكل
موظف في مجال البترول

المستثمرون

Aqdar Bootcamp Participants
Participants

Mohamed Alhammadi
Student at the
Higher Colleges of
Technology

Adel Yousef
Student at the
American University in
the Emirates

Hussein Al Bannai
Graduate from the
Higher Colleges of
Technology

Sayed Ahmed Al Alawi
Student at the
Higher Colleges of
Technology

Rawda Al-Kaabi

Hossam Heikal
Employee- Petroleum
Sector

Name of
Project

Project Overview

Virtual
Advertising

A company specialized in advertising. It
hosts and shows different types of ads
through one website where users can
access and then view ideas and prices
through different ads.

Envolve

A smartphone application and
sustainability company that allows
collecting points for every sustainable
work the user does. The app gives
the opportunity for users to win
awards. It aims at raising awareness of
environmental issues and urges users
to start having a sustainable lifestyle to
protect the environment.

GADHA Foundation – 15,000 AED
·	 Various Training Courses
·	 Business Consultation
Ajman Free Zone (AFZ) – 6,000 AED
·	 1 year - Free Business Licence
·	 1 year - Free Office Space

The Link

This is an e-business and a smartphone
application that provides solutions and
consultations on using the internet and
electronics.

GADHA Foundation – 15,000 AED
·	 Various Training Courses
·	 Business Consultation
Ajman Free Zone (AFZ) – 6,000 AED
·	 1 year - Free Business Licence
·	 1 year - Free Office Space

Gram
Auction

Online shopping and smartphone
application that provides access
to different brands. It also offers
online auction services through
Electronic Point of Sale (EPOS)

GADHA Foundation – 15,000 AED
·	 Various Training Courses
·	 Business Consultation
DETC Dubai – 10,000 AED
·	 1 year - Free Business Licence
·	 1 year - Free Office Space

Check Me In

Smartphone app that offers online
services for hotel guests. The App works
through phones only, and it can replace
hotel employees. Users can book their
rooms, make check-ins, and have access
to different booking services.

GADHA Foundation – 15,000 AED
·	 Various Training Courses
·	 Business Consultation
DETC Dubai – 10,000 AED
·	 1 year - Free Business Licence
·	 1 year - Free Office Space

Nutrio

Smartphone application on Health and
Diets. The app provides alternative
dietitian solutions and ways to get the
suggested products through different
Electronic Point of Sale (EPOS). It
calculates calories and helps in checking
product ingredients to avoid allergies.

Investors

GADHA Foundation – 15,000 AED

·	 Various Training Courses
·	 Business Consultation
Ajman Free Zone (AFZ) – 6,000 AED
·	 1 year - Free Business Licence
·	 1 year - Free Office Space

GADHA Foundation – 15,000 AED

·	 Various Training Courses
·	 Business Consultation
DETC Dubai – 10,000 AED
·	 1 year - Free Business Licence
·	 1 year - Free Office Space

بالشراكة
In partnership

اقدر آرت Aqdar Art
أقيــم “ اقــدر آرت ” بالتعــاون مــع منظمــة إيمــا للســام “األكاديميــة االورومتوســطية الموســيقية للســام” ،وهــي منظمــة عالميــة
غيــر ربحيــة تهــدف إلــى تعزيــز الســام والتعــاون مــن أجــل التنميــة مــن خــال الموســيقى والتعليــم ،حيــث قــدم“ اقــدر آرت ” مــن
خــال الفنانيــن المشــاركين تجربــة اســتثنائية فــي جــو مــن اإللهــام والتناغــم والســحر .حيــث خلــق فرصــة فريــدة الســتقطاب الكفــاءات
المتميــزة وتبنيهــا ,الهــدف مــن هــذه الفعاليــة هــو إبــراز الكفــاءات الوطنيــة فــي منصــة عالميــة للســام.
Aqdar Art was held in collaboration with “EMMA for peace, Euro Mediterranean Music Academy” non-profit
global organization for the promotion of peace and cooperation for development through music, diplomacy،
education and filled with inspiration, harmony, and togetherness, The objective of this event is to highlight
national competencies in a global platform for peace.

فرقة بافوري
Bafoory Band

Vittorio Cuculo + Enrico
عبد الله الشامسي
Abdulla Al Shamsi

European Union Youth Orchestra

Kelly Mathieson + Oliver Poole

فرقة نغم
Nagham Band

بالشراكة
In partnership

اقدر رووتس Aqdar Roots
تهــدف هــذه المبــادرة الــى إظهــار المواهــب الفريــدة والقــدرات الكبيــرة لــدى األطفــال بيــن  5لـــ  12ســنوات ومنحهــم الفرصــة للتعبيــر
عــن أنفســهم فــي جــو خ ـاّق وإيجابــي .فمــن خــال اقــدر روتــس حيــث تعــرف األطفــال المقيميــن المقيمــون فــي دولــة اإلمــارات
والطــاب مــن باقــي دول العالــم علــى مفهــوم المواطنــة اإليجابيــة العالميــة وكيفيــة ضمــان الحيــاة الكريمــة لألجيــال القادمــة فــي
بيئــة ســام ومحبــة.
In an effort to show the world the abilities and unique talents that live inside each child, we created a platform
where children aged between 5-12 can express themselves and tell the world how living in the UAE has taught
them to be better citizens. This year, children took center stage in a 3 - day show that was attended by students,
!parents and visitors from around the world
Participating schools

المدارس المشاركة
			
اسم المدرسة

بلد األصل

School Name				Originates From

			
شجرة التعلم

دبي

Dubai

			The Learning Tree

		
مدرسة دبي اليابانية

دبي

Dubai

		Dubai Japanese School

		
مدرسة الراحة الدولية

أبوظبي

Abu Dhabi

		Raha International School

		
المدرسة الدولية الروسية

روسيا

Russian

		Russian International School

روكسانا تارا
Roxana Tara

أمينة عبدو
Aminah Abdo

هنا يوكوياما
Hana Yokoyama

صوفي شاالن
Sofi Shalan

من تنفيذ
Powered by

INDEX Talks اندكس توكس
هــي مبــادرة تــم إطالقهــا وتنفيذهــا خــال قمــة اقــدر العالميــة مــن قبــل مؤسســة اندكــس لإلعــام حيــث تــم اســتعراض إنجــازات
أشــخاص ملهميــن فــي عــدة مجــاالت بطريقــة مشــوقة تركــز علــى إنجــاز الشــخص بغــض النظــر عــن جنســه أو لونــه أو عرقــه حيــث قــام
! وكل مــا يكــوّ ن شــخصياتهم،المتحدثــون بعــرض تجاربهــم وقصــص فشــلهم ونجاحهــم
It is an initiative launched during Aqdar World Summit which is powered by INDEX Media. Achievements of
inspiring people in different fields were introduced in an interesting way that focused on a person’s achievements,
regardless of gender, color, or race. Speakers shared their experiences, stories of their successes and failures,
and the stories that made them who they are today.

عبدالله الزعابي
 نعم لعطائي:عنوان الجلسة
 ذهــب عبدللــه فــي رحلــة عالجيــة إلــى ألمانيــا حيــث كان يعانــي مــن صعوبــة فــي،1989 عندمــا كان فــي السادســة مــن عمــره عــام
 قــال أحــد األطبــاء لوالدتــه بــأن حياتــه1997  وفــي عــام. حيــث تــم تشــخيص عبداللــه هنــاك بمــرض ضمــور العضــات.المشــي والركــض
، حيــث كانــت مليئــة بالتحديــات، ربمــا كانــت مــن أكثــر المراحــل حرجـ ًا بالنســبة إلــى عبداللــه هــي مرحلــة الدراســة.ســوف تكــون قصيــرة
.90.03%  وتخــرج مــن الثانويــة بمعــدل، اســتمرا بدعمــه،لكــن والدتــه ووالــده رحمــه اللــه
 بدرجــة امتيــاز مــع مرتبــة الشــرف فــي،2013  بــل حصــل علــى درجــة البكالوريــوس عــام،ولــم يقــف طمــوح عبداللــه عنــد هــذا الحــد
.2014  نشــر أول مجموعــة قصصيــه لــه بعنــوان « الحيــاة أمنيــات» فــي عــام، وبســبب حبــه للكتابــة.تخصــص أنظمــة المعلومــات
 حيــث حملــت رســالة الماجســتير عنــوان « تأثيــر التكنولوجيــا المســاعدة علــى،2020  فــي تخصــص التربيــة عــام،وأنهــى الماجســتير
.»األداء األكاديمــي ألصحــاب الهمــم
 موقــف فــي عــدد مــن الشــواطئ20  حيــث نجــح الفريــق بتوفيــر، لدعــم أصحــاب الهمــم،« وأســس عبداللــه فريــق « نعــم لعطائــي
 وحصــل الفريــق علــى جائــزة أفضــل فريــق تطوعــي. وتنظيــم الفعاليــات التوعويــة،وســاهم فــي توفيــر الممــرات المناســبة لهــم
.لتوعيــة األمــراض الجينيــة فــي دولــة االمــارات

Abdullah Al Zaabi
”Session Title: “Yes to my Giving
In 1989 Abdullah was six years old when
he went on a medical trip to Germany as
he was suffering from difficulty in walking
and running. Abdullah was diagnosed in
Germany with muscular dystrophy. In 1997,
a doctor told Abdullah’s mother that her
son’s life would be short. Perhaps one of
the most critical and challenging stages of
Abdullah’s life was schooling. Yet with the
support of his mother and his late father,
Abdullah graduated from high school with a
Grade Point Average (GPA) of 90.03%.
Abdullah’s ambition did not stop there, and in 2013 he obtained a Bachelor’s Degree with an Honours
Distinction, in Information Systems.
Abdullah loved writing and he published his first collection of short stories entitled “Life is Wishes” in 2014. He
completed his Master’s Degree in Education in 2020, and his Master’s Thesis was titled “Assistive Technology’s
Effect on the Academic Performance of Students with Disabilities: An Investigative Study at Higher Education
Institutions in the UAE”.
Abdullah established the “Yes to my Giving” team, to support people of determination, where the team
succeeded in providing 20 parking spots on a number of beaches and contributed to providing them with
appropriate walk-ways, and organizing awareness activities. The team won the award for the best volunteering
team to raise awareness of genetic diseases in the UAE.

أميرة المرزوقي
عنوان الجلسة :من الصحراء إلى الصحراء (رحلة من الرمال إلى الثلوج)
نمــى عندهــا شــغف ًا تجــاه حمايــة البيئــة ودفعهــا للبحــث عــن تحديــات أكبــر ومجــاالت
نشــأت أميــرة علــى حــب الطبيعــة األمــر الــذي ّ
أوســع لتســاعد مــن خاللهــا فــي تحقيــق شــغفها ذاك حيــث شــاركت ضمــن ثالثــة مــن أكبــر البعثــات االستكشــافية المعنيــة بحمايــة
البيئــة برفقــة مدربهــا الســيد روبــرت ســوان ،مؤســس منظمــة  2041وأول رجــل فــي التاريــخ يتزلــج إلــى كل مــن القطبيــن الشــمالي
والجنوبــي مــن دون تلقــي أي دعــم أو مســاعدة.
خــال رحلتهــا االستكشــافية األولــى عــام  2015واجهــت أميــرة العديــد مــن المصاعــب لكنهــا اســتمتعت فــي الوقــت ذاتــه بالتجربــة
الفريــدة مــن نوعهــا مــا دفعهــا فــي العــام التالــي لالنضمــام إلــى رحلــة استكشــافية ثانيــة إلــى القــارة القطبيــة الجنوبيــة فأصبحــت
أول امــرأة إماراتيــة تصــل إلــى منطقــة يونيــون جاليســير فــي «أنتاركتيــكا» (القــارة القطبيــة الجنوبيــة) وبــدأت تحظــى بتقديــر دولــي
علــى جهودهــا وشــجاعتها.
رحلتهــا الثالثــة إلــى الدائــرة القطبيــة الجنوبيــة كانــت فــي العــام  2019وخــال تلــك الفتــرة واصلــت أميــرة جــذب تركيــز وســائل اإلعــام
حيــث شــرعت فــي نشــر الوعــي بضــرورة حمايــة البيئــة ســواء مــن خــال مــا كانــت تبثــه عبــر حســاباتها علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي
أو مــن خــال المقابــات التلفزيونيــة والصحفيــة وحضورهــا ضمــن المؤتمــرات والفعاليــات.
الجهــود التــي بذلتهــا أميــرة دفعتهــا قبــل ســنوات للتخلــي عــن اســتخدام العبــوات البالســتيكية ذات االســتخدام الواحــد كمــا شــاركت
فــي الحمــات البيئيــة وســعت إلــى تحفيــز الكثيريــن علــى عيــش نمــط حيــاة صديقــة للبيئــة.
أميــرة أعربــت فــي مناســبات عــدة عــن امتنانهــا الكبيــر للفــرص التــي أتيحــت لهــا خاصــة فــي بلدهــا األم حيــث تــم اختيارهــا لتكــون
ســفيرة الطبيعــة لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة كمــا أصبحــت وجهــ ًا إعالنيــ ًا عبــر طيــران اإلمــارات.

Ameera Al Marzooqi
)Session Title: Desert to Desert (sand to snow
Ameera grew up loving nature, which eventually led her
to a passion for protecting the environment. This is what
led her to pursue greater challenges to help by joining
three major environmental expeditions with her mentor
Robert Swan, Founder of 2041 Foundation, and the first
man in history to ski both the North and South Poles.
After her first expedition in 2015, she faced many
challenges but enjoyed this new experience. Then in
2016, she went on her second expedition to Antarctica
and became the first Emirati woman to reach Union
Glacier, and started to be recognized internationally for her courageous efforts. Her third expedition was to
the Arctic Circle in 2019, and by this time, she continued to attract positive attention from media for spreading
awareness through her social media and interviews for TV, newspapers, various conferences and events.
Her noble efforts also inspired her to stop using single-use plastics many years ago, and led her to be heavily
involved in environmental campaigns to help inspire many people to live an eco-friendly lifestyle through her
personal business.
Ameera has stated she is very grateful for the opportunities that her work has given her, especially in her
homeland, as she was selected to be a Nature Ambassador of the UAE, and also received a feature on Emirates
Airline.

هالة درويش
تعمــل هالــة فــي مجــال الصحافــة واإلعــام وقــد تمتعــت منــذ صغرهــا بشــغف تجــاه مجــال اإلعــام األمــر الــذي دفعهــا إلــى دراســة
اإلعــام بعــد إنهــاء دراســتها الثانويــة علــى الرغــم مــن تفوقهــا الدراســي الــذي كان يخولهــا دراســة أي مجــال قــد ترغــب بــه.
تابعــت هالــة دراســتها الجامعيــة بتفــوق وتقدمــت للتدريــب فــي مجموعــة قنــوات العربيــة و .MBCوعلــى الرغــم مــن تمتــع والدهــا
بعالقــات واســعة فــي الوســط اإلعالمــي إال أنهــا فضلــت شــق طريقهــا بنفســها وتمكنــت بعــد تخرجهــا مــن الجامعــة مــن أن تصبــح
مديــرة محتــوى وكانــت تــرى بــأن مســتقبل اإلعــام ســيزدهر مــن خــال صناعــة الفيديــو.
بمــرور الوقــت أصبحــت هالــة منتجــة برامــج فــي إحــدى القنــوات الرائــدة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة حيــث حققــت نجاح ـ ًا
ســريع ًا إال أنــه مــع انتهــاء أحــد برامجهــا التلفزيونيــة وتبــدل إدارة الشــبكة التــي كانــت تعمــل بهــا ،رأى مديرهــا الجديــد أن وقــت التغييــر
قــد حــان وجــاء وقــت التجديــد لذلــك تخلــى عنهــا تــارك ًا إياهــا عرضــة لإلحبــاط والشــعور بعــدم التقديــر علــى الرغــم مــن عملهــا الجــاد
وجهودهــا الكبيــرة.
مــع إصرارهــا علــى مواصلــة تحقيــق أحالمهــا عثــرت هالــة علــى قنــاة  Smashi TVالتــي أعجبــت بهــا ،وعلــى الرغــم مــن أنــه لــم يكــن
لــدى تلــك القنــاة فرصــة عمــل فــي ذلــك الوقــت ،إال أن هالــة اســتغلت الفرصــة وراســلت الرئيــس التنفيــذي للشــركة عبــر منصــة
لينكــدإن وتحدثــت إليــه عــن مهاراتهــا ومؤهالتهــا وأصــرت علــى أنــه يمكنهــا إضفــاء قيمــة إلــى عمــل الشــركة .رســالة هالــة القــت
أصــداء ًا إيجابيــة إذ أنهــا ســرعان مــا تلقــت عرض ـ ًا لمقابلــة عمــل وتــم توظيفهــا خــال أيــام معــدودة بصفــة منتجــة ومقدمــة برامــج.
خــال مســيرتها المهنيــة المســتمرة حتــى يومنــا هــذا أجــرت هالــة أكثــر مــن  1500مقابلــة مــع شــخصيات مــن كافــة أنحــاء العالــم
ً
ً
وخبيــرة ،تظهــر أســبوعي ًا علــى نفــس
متحدثــة
واســتطاعت تعزيــز مكانتهــا فــي مجــال الصحافــة واإلعــام وتمــت دعوتهــا لتكــون
الشاشــة التــي طــردت مــن العمــل فيهــا قبــل ســنوات.

Hala darwiech
Hala is a journalist and media professional who has
been passionate about media ever since she was a
young child. After graduating High School in the top
2% of her class, she decided to pursue her passion for
media in university.
After continuing to excel in her studies, she applied
to Al Arabia, MBC Group for an internship. She could
have received help from her father, who has prominent
connections in the media industry, but she decided to
earn her way through the industry. After graduation,
she became a content manager, as she felt in her heart
that video creation is the future of media.
After some time, Hala became a producer on one of the leading channels in the UAE and had a successful run.
However, when one of the shows she worked on came to an end, the network came under new management.
Her new manager decided it was time for a change and eventually let her go, leaving her disheartened and
feeling all her hard work and efforts weren’t appreciated.
Determined to continue working on her dreams, she came across Smashi TV, which she admired. Even
though they didn’t have an opening at the time, Hala took her chances and messaged the CEO of Smashi TV
on LinkedIn, and explained her skills and qualification, insisting that she can add value to the company. This
chance proved to be worthwhile as she received an interview on a Thursday, and by Monday the following
week she was offered the role of producer and presenter.
Now, after conducting more than 1500 interviews with people from all over the world and cementing her place
in media journalism, she was also invited to be a weekly expert speaker on the same channel that fired her
years ago.

جواو أرتيشي
 ونظر ًا لشغفه. عام ًا ويصفها بأنها موطنه14 جواو أرتيشي مدرب رياضة برازيلي يعيش في دولة اإلمارات العربية المتحدة منذ
. يساعد جواو الناس على أن يصبحوا أقوى بدني ًا وأكثر صحة ويدعمهم ليحققوا أهدافهم في الحياة،برياضات التحمل
عال في مجال الرياضة والتدريب ويعود الفضل في ذلك إلى إنجازاته العديدة في المجال الرياضي حيث سبق
ٍ يحظى جواو بتقدير
.له وأن تنافس ضمن سبع فعاليات لبطوالت الرجل الحديدي وحاز على بطولة الرجل الحديدي العالمية في هاواي
 وعمل،ارتقى جواو بمهاراته في التدريب وحقق إنجازات باهرة فكان أول مدرب للمنتخب الوطني لجمعية اإلمارات للترياتلون
.التحمل ورياضات القوة
ّ
 وهي شركة مقرها دبي متخصصة بالشأن الرياضي وتمارين،BR Performance Studios مدرب ًا لشركة
. مدرب ًا رياضي ًا12  عضو إضافة إلى تدريبه فريق ًا مؤلف ًا من200 وخالل عمله في الشركة أشرف جواو على تدريب أكثر من
أحد أبرز إنجازات جواو كان تأسيس تحدي أقوى رجل في دولة االمارات العربية المتحدة والذي يتضمن التنافس في مجال
السباحة (ما يعادل السباحة عبر القنال االنكليزي) وركوب الدراجة الهوائية (بما يعادل مستوى ارتفاع جبل إيفرست) ومن ثم
. كم عبر جبال الحجر في رأس الخيمة100 الجري مسافة
ساهم إنشاء جواو لتحدي أقوى رجل في اإلمارات العربية المتحدة في جذب االنتباه نحو جمعية «أبطال األمل» الخيرية التي
تعنى بالشأن الرياضي وتعمل بالتعاون مع «مؤسسة الجليلة» التي تعمل مع أصحاب الهمم في دولة اإلمارات العربية المتحدة
. لدعم تلك المبادرة الرائعةBR Performance حيث يتطوع مدربون من
.يسعى جواو إلظهار مدى قوة األنشطة الرياضية وحقيقة أنه يمكن لجميع الناس االستفادة منها في تحسين أنماط حياتهم

Joao Arteche
Joao Arteche is Brazilian sports coach who
has lived in the UAE for the past 14, calling it
his home. With a passion for endurance sports
and helping people to find a stronger version
of themselves, he loves to train people to make
them stronger, healthier, and most importantly,
help them achieve their goals in life. He is
admired in the sports and training industry
for his many accomplishments, including
competing in 7 Ironman events and the Ironman
World Championship in Hawaii.
Joao has developed his skill for coaching into a
remarkable feat as he is the first National Team
coach for the UAE Triathlon Association, and
the Head Coach for BR Performance Studios,
a Dubai-based sports company specializing in
endurance training and sports strength, where
he overlooks over 200 members and a team of
12 coaches.
One of Joao’s most revered accomplishments is the creation of the UAE Man Challenge, which involves
swimming the equivalent of the UK Channel, cycling the equivalent elevation of Mount Everest, and then
running 100km through the Hajar mountains of Ras-Al-Khaimah.
The UAE Man Challenge was created to bring attention to Heroes of Hope, a sports charity partnering with
Al Jalila Foundation that works with people of determination in the UAE, where BR Performance coaches also
volunteer to support this incredible initiative. Joao’s intention is to demonstrate how powerful sports activity is
and how it benefits all people to improve their life.

لو أولفيدو باروكو
تتمتــع لــو أولفيــدو باروكــو بخبــرة فــي مجــال إدارة المــوارد البشــرية تمتــد إلــى  20عامـ ًا .خبـ ٌ
ـرة اكتســبتها خــال عملهــا فــي دول عــدة
تشــمل دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة وماليزيــا وترينيــداد وتوباجــو والمملكــة المتحــدة وكنــدا والواليــات المتحــدة األمريكيــة كمــا
تشــارك لــو فــي تقديــم الخدمــات ضمــن العديــد مــن المبــادرات الخيريــة.
تحمــل «لــو» شــهادة فــي علــم النفــس وتعمــل بصفــة أخصائيــة مــوارد بشــرية معتمــدة إضافــة لكونهــا مديــر مــوارد بشــرية معتمــد
مــن معهــد الشــهادات األمريكــي .أدت إنجازاتهــا المتميــزة فــي مجــال المــوارد البشــرية إلــى تحســين األطــر والممارســات التــي توفــر
التمكيــن للموظفيــن كمــا دفعــت للتوجــه نحــو ثقافــة عمــل عاليــة األداء.
حــازت مهــارات «لــو» وكفاءاتهــا العاليــة فــي قطاعــات تنظيــم الشــركات الناشــئة وإعــادة الهيكلــة ،علــى اهتمــام العديد من الشــركات
الدوليــة الكبــرى مثــل شــلمبرجير ،وجونســون كونترولــز إنــك ،وإل إم كيــه آر ،ومينــا بتروليــوم ،وكنــدا إنيرجــي إيبمنتشــينغ وتــم تعيينهــا
رئيســة للموارد البشــرية باإلنابة واستشــارية لشــركة . North Life Pharma DMCC
ازداد شــغف لــو تجــاه تحســين مــكان عملهــا وأصبــح ذاك الشــغف أمــر ًا جوهريـ ًا فــي حياتهــا الشــخصية فعملــت علــى تقديــم خدماتهــا
مــن خــال المنتديــات والتدريــب المجانــي وإدارة مشــاريع خيريــة متعــددة ،حيــث تمكنــت مــن تأســيس أكبــر ســوق مقايضــة عبــر
اإلنترنــت فــي دبــي.
ـال إضافــة إلــى العديــد مــن الجوائــز مــن بينهــا جائــزة النســاء المتميــزات فــي الشــرق
وبفضــل إنجازاتهــا حــازت «لــو» علــى تقديــر عـ ٍ
األوســط ،وتــم إدراج اســمها فــي قائمــة الـــ  100إمــرأة فلبينيــة األكثــر تأثيــر ًا فــي الخليــج ،ولقــب مــدرب المــوارد البشــرية المثالــي فــي
دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة عــام  ،2018وتــم االعتــراف بهــا عالميـ ًا ضمــن قائمــة أكثــر  100امــرأة فلبينيــة تأثيــر ًا فــي العالــم عــام
.2017
بصفتهــا مدربــة ســعادة معتمــدة مــن معهــد بيركلــي للرفاهيــة بواليــة كاليفورنيــا تواصــل «لــو» تدريــب مــن هــم بحاجــة للمســاعدة
المهنيــة أو الشــخصية وذلــك مــن خــال شــركتها  ، Coach Lou & Youو  ، Beyond Excellence FZEوهــي شــركة خدمــات استشــارية
متعــددة تركــز علــى االستشــارات فــي مجــاالت المــوارد البشــرية وتوريــد المواهــب والتدريــب الشــخصي والســلوكي.

Lou Olvido-Parroco
With more than 20 years of global experience in human resource management that includes the UAE, Malaysia,
Pakistan, Trinidad & Tobago, United Kingdom, Canada, and the USA, Lou Olvido-Parroco remains an active
participant in her community through various charitable and service initiatives.
With a degree in Psychology, Lou is also a Certified Human Resources Professional (CHRP) and a Certified
Human Resources Manager (CHRP) from the American Certification Institute. Her outstanding achievements
in the HR field has led to improved HR frameworks and practices that provides employee empowerment that
drive a high-performance culture. Her highly efficient skills in organizational start-ups and restructuring had
gained the attention of many large international companies such as Schlumberger, Johnson Controls Inc.,
LMKR, Mina Petroleum, and Canadian Energy Equipment Manufacturing FZE. She was also appointed to acting
HR head for North Life Pharma DMCC on a consulting capacity.
Her passion for bettering her workplace spread deeply into her personal life as she involves herself in service,
offering her knowledge through forums and free training, running multiple charity projects, and founding the
biggest online barter community, Amicable Barter Community in Dubai. Her achievements have led to her
receiving high recognition and awards including Women of Substance Honoree in the Middle East, 100 Most
Influential Filipinos in the Gulf, Exemplary HR Practitioner in the UAE in 2018, and globally recognized at of the
100 Most Influential Filipino Women in the world in 2017.
As a certified Happiness Coach by the Berkeley Institute of Well Being, California, she continues to offer
coaching to people who need personal or professional help through her company Coach Lou & You, and
Beyond Excellence FZE, a multi-consulting services company that focuses on HR Consulting, Talent Sourcing,
Life Coaching, and Behavioral Training.

نور الدين عبدو
فــي العــام  1991هــرب نورالديــن عبــدو مــع أســرته مــن الحــرب األهليــة فــي بــاده وخــاض غمــار رحلــة محفوفــة بالمخاطــر اســتمرت
تســعة أيــام فــي قلــب المحيــط الهنــدي عانــى خاللهــا الجــوع وواجــه العديــد مــن العواصــف.
تجربــة انتقــال نــور الديــن وهــو طفــل صغيــر مــن العيــش فــي منــزل مريــح إلــى حيــاة الفقــر والتشــرد جعلتــه يتســاءل دائمـ ًا عــن جــدوى
وجــوده وهدفــه فــي الحياة.
بعــد االنتقــال للعيــش فــي مصــر عانــى نورالديــن نفســي ًا وجســدي ًا ولــم يســتطع التأقلــم اجتماعيــ ًا فــي المدرســة .لكــن عندمــا
م ـرّر أحــد طــاب المدرســة كــرة قــدم إلــى نورالديــن ،انطلقــت لــدى األخيــر شــرارة االهتمــام بالرياضــة التــي ســاعدته علــى التعافــي
وجعلتــه شــخص ًا اجتماعي ـ ًا مــرة أخــرى.
مــع تمكــن نورالديــن مــن التواصــل مــع النــاس ســعى لتقديــم المســاعدة اإلنســانية مــن خــال قيامــه بعــدد مــن األنشــطة التــي
يمكنهــا أن تســاعد اآلخريــن ،واليــوم نجــح نورالديــن فــي أن يصبــح مستشــار ًا فــي مجــال األعمــال وهــو يعيــش مؤمنـ ًا بضــرورة إضافــة
قيمــة إلــى حيــاة اآلخريــن ويعــزو نجاحــه إلــى فكــرة أن اإلنســان يعيــش الســعادة الحقيقيــة عندمــا يجعــل اآلخريــن ســعداء وذلــك مــن
خــال تقديــم المســاعدة والخدمــات لهــم.

Nuraddin Abdo
Fleeing a civil war in 1991, Nuraddin Abdo and
his family endured a 9-day tumultuous journey
in the Indian Ocean, being ravished by hunger
and thunderous storms. The experience of a
young boy going from a comfortable home to
homelessness and poverty led him into confusion
about his existence and the purpose of life.
After resettling in Egypt, Nuraddin was physically
and psychologically drained, unable to adjust
socially at school. However, one day a random
student passed him a football during recess,
and this sparked a lifelong interest in the sport
that helped him recover mentally and become a
sociable person again. After this, Nuraddin was
able to connect with people by helping them
through small acts of kindness, just as someone
had helped him before
Now a successful business consultant, he lives
with the belief that he should always ask himself
how he can add value to other people’s lives? He
attributes his success to the ideology that you
experience true happiness when you are able to
bring joy to other people by helping them through
acts of service from yourself.

يوسف القرق
ظهرت مهارات يوسف القرق وإصراره على اإلبداع منذ نعومة أظفاره وقاده حبه لرياضة كرة القدم إلى خوض مسيرة مهنية
متميزة حيث انضم في الثالثة عشر من عمره إلى نادي الوصل لكرة القدم في دولة اإلمارات العربية المتحدة وعمل بجد
 حيث سعى جاهد ًا على مدار السنوات التسع التالية ليصبح العب ًا محترف ًا فتمكن بذلك،للتوفيق بين دراسته وممارسته للرياضة
.من االلتحاق بدوري الدرجة األولى لمحترفي رياضة كرة القدم في دولة اإلمارات العربية المتحدة
تابع يوسف دراسته الجامعية وأصبح مهندس ًا معماري ًا واستمر في نشاطه البدني حيث مارس رياضة تسلق الجبال وتعلم كيفية
البقاء على قيد الحياة في مختلف الظروف القاسية ليتمكن بعد ذلك من تسلق عدد من أعلى القمم في العالم منها قمة
.أكونكاجوا وهي أعلى قمة في نصف الكرة األرضية الجنوبي
” النادي الرياضي األول من نوعه فيGravity“ صالة2016 ومع الوقت أصبح يوسف مدرب ًا أللعاب الجمباز حيث افتتح في العام
.الشرق األوسط متخصص بألعاب الجمباز و رياضة الباركور
حاز عمله المتفاني في النادي على اهتمام واسع على الصعيد الوطني األمر الذي ساهم في توسيع مجال عمله وتحويله إلى
. من دخول مجال االستثمار فتضاعف حجم الشركة2018 شركة تمكنت في العام
 فيما أصبحت شركتهEntrepreneur Magazine ME وخالل تلك الفترة حاز يوسف على لقب العام لرواد األعمال من قبل مجلة
 والتيthe World Calisthenics Organization  واحدة من الشركات المساهمة في منظمة2018 » في العامGravity «
يحمل يوسف عضوية مجلس إدارة فيها ويدير عمليات المنظمة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا إضافة إلى تنظيمه
.Battle of the Bars Dubai أكبر حدث رياضي سنوي في المنطقة وهو
 وهو يعمل حالي ًا فيTEDx أصبح يوسف واحد ًا من الشخصيات الملهمة التي تلقي خطابات تحفيزية للرياضيين على منصات مثل
.2020 دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي ومن بين أعماله كان التحضير لمعرض اكسبو دبي

Yousuf Al Gurg
Yousef Al Gurg is no stranger to innovation. At an early age, he showed determination and skill, as his first love
of football led him to an amazing entrepreneurial career.
At the young age of only 13, he joined the Al Wasl Football Club in the UAE and worked tirelessly to juggle
athletics and academics for the next 9 years to become a professional player, advancing to the UAE First
Division Football League. He continued his engineering studies at university during this time and became an
architect. He remained physically active and took up the sport of mountaineering, learning how to manage and
survive in the mountains so he could climb some of the world’s highest summits, like Aconcagua, the highest
summit in the Southern Hemisphere.
Yousuf eventually became a calisthenics coach and opened Gravity in 2016, the Middle East’s first calisthenics
and parkour gym. His dedicated work at the gym gained national attention and led to significant growth in
Gravity as a company, where in 2018 they entered into a joint venture which resulted in Gravity doubling in size
and launching a franchise program. During this time, he was recognized as Emerging Entrepreneur of the Year
by Entrepreneur Magazine ME.
Gravity also ended up becoming a shareholder in the World Calisthenics Organization in the year 2018, where
Yousuf currently sits on the board of the WCO managing the MENA region’s operations and the sport’s biggest
annual event, Battle of the Bars Dubai.
Yousuf, who has become an inspirational speaker for athletes on such platforms like TEDx, now also works with
the Department of Tourism and Commerce Marketing, where he worked on the preparation and marketing for
the coveted Expo 2020.

بالشراكة مع
In partnership with

رسائل إلى المستقبل
Messages to the Future

 تــم، مجلــس وزراء اإلمــارات،توافق ـ ًا مــع المبــادرة الوطنيــة “أرســل رســالتك للمســتقبل” بالشــراكة مــع فريــق عمــل عــام الخمســين
بنــاء منصــة إلكترونيــة تتيــح للجمهــور زوار إكســبو مــن داخــل الدولــة وخارجهــا تســجيل مقاطــع مصــورة للمســتقبل تــم تزويدهــا
.للجهــات المعنيــة بالدولــة
This platform was developed in accordance with the national initiative “Send Your Message to the Future”, and
in partnership with the fifty-year anniversary work team- United Arab Emirates Cabinet, to facilitate for people
from within and outside the country their visit to Expo to record future video clips that will be provided to the
country’s appropriate officials.

معرض اقدر العالمي
Aqdar Global Exhibition
 مبادراتهــا وأيضـ ًا، خدماتهــا،منصــة دوليــة اســتثنائية للمؤسســات المحليــة والدوليــة مــن القطاعيــن الخــاص والعــام لعــرض منتجاتهــا
 حيــث يعتبــر. بمــا يتماشــى مــع أهــداف التنميــة المســتدامة للمجتمعــات وبمــا يتوافــق مــع أهــداف معــرض إكســبو،مشــاريعها
.فرصــة مثاليــة للنقاشــات وعقــد اإلجتماعــات الفرديــة مــع المختصيــن
It is an exceptional international platform for local and international organizations from the private and public
sectors to showcase their products, services, initiatives, and projects in line with sustainable development goals
for the societies as well as the goals of Expo 2020 Dubai. It provides an ideal opportunity for discussions and
bilateral meetings with specialists.

منصة مناقشات اقدر
Aqdar Talks Platform
 مــن2020 هــي منصــة عالميــة متنوعــة أتاحــت الفرصــة للجهــات المشــاركة لعــرض إنجازاتهــا وخبراتهــا وتبــادل األفــكار خــال إكســبو
. وورش عمــل وعــرض دراســات وتجــارب،خــال تنظيــم جلســات حواريــة
It is a diverse global platform that provided an opportunity for the participating parties to present their
achievements and experiences and exchange ideas during Expo 2020 Dubai, through organizing dialogue
sessions, workshops, and presentations of studies and experiences.

المتحدثون في منصة مناقشات اقدر
Speakers of Aqdar Talks Platform

Dr. Hussain Maseeh

Dr. Lyla Alhyas

Dr. Mohammed Bardi

Social Development and Care Expert Com-

Program Manager- Health and Wellness

Director of Medical Department

munity Development Authority

Department of Education & Knowledge

الدكتور محمد بردي

الدكتور حسين مسيح

الدكتورة ليلي الهياس

 مركز إرادة للعالج والتأهيل- مدير القسم الطبي

 هيئة تنمية- خبير التنمية االجتماعية والرعاية

المدير التنفيذي لقطاع الرصد واالبتكار االجتماعي

المجتمع

بدائرة تنمية المجتمع في أبوظبي

The Future of Recovery in the United Arab
Emirates and its Impact on Positive Citizenship

The Future of Recovery in the United Arab
Emirates and its Impact on Positive Citizenship

The Future of Recovery in the United Arab
Emirates and its Impact on Positive Citizenship

Ms. Nan Buzard

Ms. Amna Haji

Dr. Samya Mohamed Almemari

Dr. Abdulla Al Ansari

Head of Innovation ICRC

Regional Recruitment & Career Manager in

Acting Medical Services Sector Director

Director of Community Research, Aware-

السيدة نان بوزارد

Doctors Without Borders/Médecins Sans

National Rehabilitation Centre - Abu Dhabi

ness & Public Relations Erada Center for

رئيس االبتكار اللجنة الدولية للصليب األحمر

Frontières (MSF)

الدكتورة سامية محمد المعمري

Rehabilitation and Rehab

السيدة آمنة حاجي

 المركز الوطني- مدير قطاع الخدمات الطبية باالنابة

الدكتور عبد الله األنصاري

 أطباء بال- مدير التوظيف وإدارة المهن اإلقليمي

 أبوظبي- للتأهيل

مدير إدارة األبحاث المجتمعية والتوعية والعالقات
العامة مركز إرادة للعالج والتأهيل

حدود
InspiRED at the ICRC: The Risks and Opportunities
of Innovation in a War Zone

National Staff and their Positive Contribution to
MSF as an International Organization

The Future of Recovery in the United Arab
Emirates and its Impact on Positive Citizenship

The Future of Recovery in the United Arab
Emirates and its Impact on Positive Citizenship

Dr. Anas Mahmoud Fikri

Mr. Tariq Abdallah

Mr. Philippe Marc Stoll

Public Health Speacialist Health Education

Researcher & Specialist in Security Informa-

Partnership Manager ICRC.

Section Head, The National Rehabilitation

tion، Al Ameen Service

السيد فيليب مارك ستول

Center

األستاذ طارق عبدالله

مدير الشراكة اللجنة الدولية للصليب األحمر

الدكتور أنس محمود فكري

 خدمة،باحث ومتخصص في المعلومات األمنية

رئيس قسم التثقيف الصحي بالمركز الوطني

األمين

للتأهيل
Anticipating Drug Use Patterns in the Future

Positive Global Citizenship From a Security
Prespective

InspiRED at the ICRC: The Risks and Opportunities
of Innovation in a War Zone

المتحدثون في منصة مناقشات اقدر
Speakers of Aqdar Talks Platform

Mr. Vahid Fatouhi

Mr. Brian Parry

Dr. AbdulMunem Saleh Al Shehhi

Founder & Chief Impact Officer, Impact

Head of Development, Quest for Adventure

Operations Manager, Jaheziya

Adventures

السيد براين باري

الدكتور عبدالمنعم صالح الشحي

السيد وحيد فتوحي

 كويست للمغامرات،رئيس التنمية

 جاهزية،مدير العمليات

Trees for 50

Impact of Artificial intelligence on Online Learning
During COVID-19: A Framework

 إمباكت للمغامرات،المؤسس والرئيس التنفيذي

Trees for 50

Dr. Mohamed Afifi

Sultan Majed Al Ali

Rahaf AlKhazraji

Ms. Ameena Jassim Al Hammadi

Senior Researcher, Trends Research &

Deputy Head of Scientific Research Affairs,

Researcher, Trends Research and Advisory

Head of the Cultural Guidance Section,
Sheikh Zayed Grand Mosque

Advisory

Trends Research & Advisory

السيدة رهف الخزرجي

الدكتور محمد عفيفي

الدكتور سلطان ماجد العلي

 تريندز للبحوث واالستشارات،باحثة

باحث رئيسي تريندز للبحوث واالستشارات

نائب رئيس قطاع البحث العلمي تريندز للبحوث

 مركز جامع الشيخ- رئيس قسم اإلرشاد الثقافي

واالستشارات

زايد الكبير

Panel Discussion: Sustainable Development and
Positive Nationalism

Panel Discussion: Sustainable Development and
Positive Nationalism

Panel Discussion: Sustainable Development and
Positive Nationalism

السيدة أمينة جاسم الحمادي

Positive Citizenship Evidence and Photos From
the Sheikh Zayed Grand Mosque

H.E. Dr. Mohamed Al-Kuwaiti

Mr. Ali Younes

Dr. Alexander Herzner

Head of Cyber Security، United Arab Emir-

Regional Adviser for the Terrorism Prevention Branch at Regional Offices for

Sustainability Advisor and Assistant
Professor University of Applied Sciences

ates Government

the Gulf Cooperation Council Region (OGCCR) at the United Nations Office on

سعادة الدكتور محمد الكويتي

Drugs and Crime (UNODC)

Amberg-Weiden

 حكومة دولة اإلمارات- رئيس األمن السيبراني

السيد علي يونس

الدكتور ألكسندر هيرزنر

العربية المتحدة

المستشار اإلقليمي لفرع منع اإلرهاب في المكاتب اإلقليمية لمنطقة مجلس التعاون

مستشار االستدامة وأستاذ مساعد جامعة العلوم

OGCCR الخليجي في مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة

 التطبيقيةAmberg-Weiden

Global Changes Affecting Positive Global
Citizenship

The EN_ROADS Climate Workshop Testing
Strategies for 1.5° - Are We On Track?

Connecting Minds and Creating the Future…
through Cyber Security

جلسات اقدر للعصف الذهني
Aqdar Brainstorming Sessions
هــي منصــة إبداعيــة ابتكاريــة ،تضمنــت مناقشــات للعصــف الذهنــي اإلبداعــي بيــن فئــات مختــارة مــن المجتمــع الذيــن ناقشــوا
المواضيــع التــي تتماشــى مــع توجــه دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ضمــن المشــاريع الخمســين للخــروج بأفــكار وحلــول إبداعيــة
تســاهم فــي تحقيــق رؤيــة الحكومــة ورفــع االقتراحــات للجهــات المعنيــة.
An innovative platform for creative brainstorming among selected segments of society on topics aligned with
the UAE’s strategic direction within the fifty projects to develop iconic ideas and solutions that help realize the
government’s vision and make recommendations to the appropriate authorities.

ضمــن فعاليــات وأنشــطة الــدورة الرابعــة مــن قمــة اقــدر العالميــة تــم عقــد جلســات العصــف الذهنــي فــي اقــدر الب والتــي تعــد
منصــة ابداعيــة ابتكاريــة تضــم مناقشــات للعصــف الذهنــي االبداعــي بيــن فئــات مختارة المجتمــع لمناقشــة المواضيع التي تتماشــى
مــع توجــه دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ضمــن المشــاريع الخمســين للخــروج بأفــكار وحلــول ابداعيــة تســاهم فــي تحقيــق رؤيــة
الحكومــة ورفــع االقتراحــات للجهــات المعنيــة.
As part of the activities of the fourth edition of the Aqdar World Summit- AWS, Brainstorming Sessions were
held as part of the Aqdar Lab activities. This is an innovative platform for creative brainstorming among selected
segments of society on topics aligned with the UAE’s strategic direction within the fifty projects to develop iconic
ideas and solutions that help realize the government’s vision, and to make recommendations to the appropriate

authorities.

اليوم األول  :تفعيل الدور المجتمعي في تعزيز مبادئ الخمسين
تم التركيز على المبدأ الخامس والمبدأ الثامن لمناقشة القضية :كيف يمكن أن نعزز قيم االنفتاح
والتسامح وحسن الجوار
المخرجات:
تعزيز مبدأ التسامح واالنفتاح وحسن الجوار في قطاع اإلعالم من خالل المبادرات التالية:
•إطالق قناة تلفزيونية خاصة بالتسامح
•التركيــز علــى رفــد اإلعــام بزخــم مــن األفــام الســينمائية والبرامــج التلفزيونيــة التربويــة والتخصصيــة تســتهدف اللبنــة األساســية
للمجتمــع ( األســرة ) اإلماراتيــة وأســر المقيميــن علــى أرض الدولــة.
•خلــق مؤثريــن إماراتييــن علــى مختلــف منصــات التواصــل اإلجتماعــي يحملــون رســائل موجهــة حــول نشــر قيــم التســامح وتعزيــز
الصــورة النمطيــة عــن ابــن اإلمــارات مــع المحافظــة علــى هويتنــا اإلماراتيــة.

استثمار التحول الرقمي الذكي في نشر قيم التسامح وحسن الجوار عن طريق هذه المقترحات:
•تصميم ألعاب إلكترونية تعزز مبدأ التسامح عوض ًا عن األلعاب التي تنمي العدوانية والعنف.

•منصة إلكترونية موجهة للطفل وأخرى للمراهقين تشمل برامج متنوعة ومسابقات في ذات السياق
•مبادرة (سوار التسامح) يتم منحه لالطفال الذين يمثلون قيم اتسامح في سلوكهم باركود يتقلهم إلى المنصة أعاله.
•مبــادرة (خريطــة التســامح ) خريطــة تــدل الــزوار علــى المواقــع التــي تتعــزز فيهــا الدولــة هــذه القيــم ( مثــا تظهــر فيهــا الكنائــس،

رواق التســامح ،حديقــة التســامح ،وكل معلــم فــي الدولــة يــدل علــى التســامح واالنفتــاح).

التركيز على إشراك المجتمع في مجموعة من المبادرات ،كما يلي:
•تأهيل أولياء األمور عبر برامج موجهة إليهم مباشرة لضمان قدرتهم وجاهزيتهم على زرع المبادئ في جيل المستقبل.
•تفعيل مجالس األحياء لتكون منارة للتسامح.
ً
•(الرياضة من أجل التسامح) بطولة مجتمعية لكرة القدم تضم فرقا من جميع الجاليات على أرض االمارات.
•(كل إماراتي سفير) تجهيز الشباب ليكونوا شخصيات عابرة للقارات قادرة على نشر القيم عبر العالم.
•(قادة التسامح) من األطفال.
•أكاديمية التماسك األسري  ،لمواجهة أية تيارات تهدد وحدة المجتمع وهويته.

تعزيز مبادئ الخمسين عبر تقوية العالقات بين الشعوب ،من خالل:
•إنشاء مدينة متكاملة للتسامح
•إنشاء حديقة التسامح تضم معلم ًا بارز ًا لكل دولة في قلب دبي.
•انشاء جمعيات نفع عام تعمل على تعليم اللغات المختلفة لتسهيل التواصل ومد الجسور بين مختلف البلدان.
•إطالق وثيقة التسامح وحسن الجوار ونشر تفاصيلها بين الشباب في العالم بدأ من الدول العربية ثم العالم.
•نشر وثيقة التسامح في الرحالت الجوية وغيرها من وسائل النقل ،األماكن العامة ،المراكز التجارية.

استخدام األدب العربي في تعزيز قيم التسامح من خالل:
•إنتــاج أدب التســامح عبــر تشــجيع الكتــاب علــى غــزارة االنتــاج فــي القصــة والروايــة والشــعر وغيرهــا مــن فنــون األدب العربــي
وبذلــك نعــزز القيــم مــع حمايــة اللغــة.
•يمكن تطبيق ذلك عبر مسابقة على مستوى الوطن العربي.

اليوم الثاني :تفعيل الدور المجتمعي في تحقيق مشاريع الخمسين
تم التركيز على  100مبرمج كل يوم  / UAE DATA LAW /وربطها ببرنامج خبرة من نافس لمناقشة قضية:
تأهيل وتدريب المبرمجين.
المخرجات:
1.العمــل علــى وضــع خطــة شــمولية مدمجــة تشــمل اليافعيــن لتوطيــن فكرة لغــة البرمجــة كمكون رئيس فــي القطــاع التعليمي
وبمــا يشــمل تدريــب وتثقيــف األهالــي ليكونــوا داعميــن لمثــل هــذا الجهــد وعــن وعــي معرفــي ،باإلضافــة إلــى التركيــز علــى
النشــاطات الالمنهجيــة وربطهــا باألثــر االنتاجــي للعمــل البرمجــي و/أو التطويــر التقنــي عبــر مــد الجســور للحاضنــات االبتكاريــة
لترفدهــا العقــول اليافعــة المدربــة حيــث أنــه ال عمــر محــدد لالبتــكار واالبــداع.
2.إنشــاء متحــف خــاص بالمخرجــات المبتكــرة مــن حواصــل البرامــج التدريبيــة او حاضنــات االبتــكار والتدريــب والعمــل علــى فهرســتها
بشــكل مهنــي بغــض النظــر عــن مســتوى نضجهــا التطبيقــي وذلــك ألن المعرفــة تجربــة تراكميــة إنســانية ،ممــا يوفــر حافــزا
للمبتكريــن اليافعيــن ويوفــر ارضيــة ومرجعيــة لمــن يبحــث فــي هــذا المجــال كــي يجــد نقــاط القــوة حيــث اغفلهــا غيــره ،علــى ان
يقــوم هــذا المتحــف برعايــة الطاقــات اليافعــة وان يحــوي علــى مرافــق مؤهلــة تقنيــا بمــا يشــمل المصــادر التعليميــة والتجريبية
إليقــاد المواهــب فــي العقــول وتأهيلهــا تحــت ايــدٍ مختصــة.
3.توفيــر منــح ماليــة مدروســة للمشــاريع التقنيــة البرمجيــة التــي اثبتــت انهــا انتجــت بيــد يافعيــن والعمــل علــى رفدهــا بمــا يلــزم
مــن الدعــم إليجــاد روح تنافســية لديهــم لخــوض هــذا المضمــار ،والعمــل علــى تســييرها وإدارتهــا تحــت فئــات األعمــال التجاريــة
وضمــان تســجيلها لحفــظ حقــوق الملكيــة.
4.اعتمــاد فريــق مــن اليافعيــن المبتكريــن ليكونــوا عضــوا اســناديا لرفــد المبــادرات الحكوميــة وتقديــم الحلــول االبتكاريــة التــي
غالبــا مــا تكــون خاّلّقــة وخــارج التفكيــر النمطــي لحــل المشــكالت عنــد البالغيــن.

Day 1: Activating the Role of Society in Promoting the Fifty Principles
Sessions focused on the 5th and 8th principles: promoting the values of openness, tolerance,
and good-neighborliness.
Outputs:
Enhancing the principles of openness, tolerance, and good-neighborliness in media through a
number of initiatives:
•	

Launching a TV channel specialized in promoting tolerance.

•	

Focus on supporting the media with the momentum of films and specialized educational programs aimed at
family audiences, which is the basic unit in the society of the UAE and of the residents.

•	

Find Emirati Influencers on social media that carry targeted messages to promote values of tolerance and
strengthen the image of the Emirati people while preserving the Emirati identity.

Investing in digital transformation to promote tolerance and good-neighborliness through the
following:
•	

Design video games that enhance tolerance instead of the ones that develop violence and hostility.

•	

Build an electronic platform for children and another for teenagers. The platform should include various
programs and quizzes on tolerance.

•	

The ‘Tolerance Bracelet’ initiative is a bracelet given to children that embrace tolerance values in their
behavior. The bracelet has a barcode that takes them to the platform mentioned above.

•	

The ‘Tolerance Map’ initiative, shows a map that guides the visitors to sites where the state enhances the
values of tolerance. For example, it shows the locations of churches, the tolerance gallery, the tolerance
garden, and every location in the country that refers to tolerance and openness.

Focusing on integrating society in a number of initiatives as the following:
•	

Qualify the parents through programs directed to them to ensure their ability and readiness to raise future
generations on the values of tolerance.

•	

Activate the role of neighborhood councils to be a beacon for tolerance.

•	

Every Emirati is an ambassador, qualifying the youth to become transcontinental figures capable of spreading
our values to the world.

•	

Tolerance leaders amongst children.

•	

The academy of family unity, to face any issues threatening the unity and identity of the society.

Enhancing the fifty principles through strengthening relations between different nations
through:
•	

Establishing a compact city for tolerance.

•	

Establishing the tolerance garden to become a landmark in the heart of Dubai.

•	

Establishing associations of general interest that work on teaching different languages to facilitate
communication and build bridges between different countries.

•	

Launching a charter document of tolerance and good neighborliness to broadcast amongst the youth all
over the globe, starting from the Arab countries, and then to the rest of the world.

•	

Publishing the document of tolerance on flights and in different means of transportation, public places, and
commercial centers.

Utilizing Arabic literature in enhancing tolerance values through:
•	

Producing tolerance literature by encouraging writers and poets to produce more novels, poems, and other
literary arts that enhance the values and preserve the language.

•	

Starting a competition in writing tolerance literature in the Arab region.

Day 2: Activating the Role of Society in Achieving the Fifty Projects
The focus was on ‘Attract 100 coders every day’ (UAE DATA LAW) and connecting it with the
talent program from NAFIS to discuss the issue of qualifying and training the coders
Outputs:
1.

Work on developing a comprehensive integrated plan that includes teenagers to localize the idea of
programming languages as a key element in education. The plan also includes educating and training
parents to become aware and supporters of such efforts. Also, focusing on extracurricular activities and
connecting them with the productive impact of the programming process and the technical development
through bridging the incubators of innovation to provide the trained youth, since there is no specific age for
creativity and innovation.

2. Establish a museum specialized in innovative outputs from the outcomes of training programs or
innovation, training, and working incubators. Next, professionally indexing them, regardless of their level in
implementation since knowledge is a cumulated human experience which provides an incentive to young
innovators and provides a platform and a reference to those interested in the field while finding and researching
strong points that were neglected by others. This museum is supposed to nurture potential young power
and should contain technically qualified facilities that guarantee the educational and experimental sources
to ignite talents and qualify the minds with the help of skilled and specialized experts.
3. Providing thoughtful financial grants for technical and software programs which proved to be produced by
teenagers and working on providing them with the needed support to bring about the competitive spirit to
engage in this field. Then, working on motivating that spirit and managing the projects as businesses and
ensuring their registration to preserve property rights.
4. Adopting a team of innovative young people to become a supporting team to provide them with government’s
initiatives so they can contribute to producing innovative solutions that are often creative and different from
the past generations ways of solving problems.
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الفعاليات واألنشطة التي أقيمت في جناح فزعة
جلسات اقدر الحوارية
Aqdar Dialogue Sessions
جمعــت جلســات اقــدر الحواريــة الفكريــة والعلميــة المتنوعــة نخبــة مــن المتحدثيــن فــي مختلــف القطاعــات المجتمعيــة والمهنيــة
والدوليــة والعلميــة للتعــرف علــى مفهــوم المواطنــة اإليجابيــة العالميــة مــن عــدة جوانــب.
Elite speakers from a variety of societal, professional, international, and scientific sectors participated in a
various intellectual and scientific sessions to learn about the notion of global good citizenship from a different
of perspectives.

طاولة اقدر المستديرة لتمكين المجتمعات
Aqdar Community Empowerment Roundtable
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:
It considered one of the international tools adopted in informal international dialogues, discussions and sessions,
in coordination with local and international bodies and the pavilions of the participating countries, to discuss
selected topics. Three topics were chosen, including:

 - 1دور اإلعالم الحديث والتواصل االجتماعي في تعزيز المواطنة اإليجابية العالمية في تعزيز المواطنة اإليجابية العالمية.
1- The Role of Modern Media and Social Communication in Promoting Positive Global Citizenship.

 - 2دور علوم الفضاء في تعزيز المواطنة اإليجابية العالمية في تعزيز المواطنة اإليجابية العالمية.
2- The Role of Space Sciences in promoting positive global citizenship.

 - 3دور السينما والتصوير الفوتوغرافي في تعزيز المواطنة اإليجابية العالمية.
3- Cinemas and Photography, in promoting positive global citizenship.
عقب المناقشات ،تم رفع التقارير والتوصيات إلى أصحاب القرار لدى الجهات ذات العالقة.
Reports and recommendation will be submitted to decision-makers in the relevant organizations.

ضمــن فعاليــات وأنشــطة الــدورة الرابعــة مــن قمــة اقــدر العالميــة تــم عقــد جلســات طاولــة اقــدر المســتديرة والتــي تعــد
منصــة ابداعيــة ابتكاريــة تضــم مناقشــات للعصــف الذهنــي االبداعــي بيــن فئــات مختــارة المجتمــع لمناقشــة المواضيــع التــي
تتماشــى مــع توجــه دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ضمــن المشــاريع الخمســين للخــروج بأفــكار وحلــول ابداعيــة تســاهم فــي
تحقيــق رؤيــة الحكومــة ورفــع االقتراحــات للجهــات المعنيــة.

العنوان األول  :دور اإلعالم الحديث والتواصل اإلجتماعي في تعزيز المواطنة اإليجابية العالمية
تمت مناقشة المحاور التالية:
1.معنى المواطنة العالمية االيجابية من منظور كل مشارك
2.تعريف اإلعالم الحديث.
3.خصائص ومميزات اإلعالم الحديث.
4.المواطنة في العصر الرقمي (المواطنة االفتراضية).
5.تأثير االعالم الحديث على المواطنة.
6.أهمية الشفافية في اإلعالم

التوصية:
تشكيل لجنة تعد برامج لتمكين األطفال في المدارس حول ما يلي:
1.استخدام وتأثير وسائل التواصل االجتماعي
2.كيفية استخدام وسائل التواصل االجتماعي لسبب وجيه.
جزءا من المواطنين العالميين اإليجابيين من خالل وسائل التواصل االجتماعي.
3.كيف تكون ً
ســتكون هــذه اللجنــة تعاونيــة بيــن عــدة جهــات منهــا ( :وزارة التربيــة والتعليــم  /علمــاء الســلوك  /المؤثريــن علــى وســائل
التواصــل االجتماعــي الذيــن يعــدون محتــوى لألطفال/المنظمــات اإلعالميــة التقليديــة /المنظمــات اإلعالميــة الجديــدة)

العنوان الثاني :دور علوم الفضاء في تعزيز المواطنة اإليجابية العالمية
تمت مناقشة المحاور التالية:
1.معنى المواطنة العالمية االيجابية من منظور كل مشارك
2.تسخير العلوم الحديثة الكتشاف الفضاء.
3.مهام رواد الفضاء والصعوبات التي تواجههم.
4.مبادرات إستشراف المستقبل القادمة

:التوصيات
التركيز على التطور العلمي والنهج في التعاون الدولي1.
التعاون بين الجامعات في المجاالت العلمية والعملية2.
تحديد آليه قياس المواطنة اإليجابية العالمية3.
) سنوات لتسهيل التطور المبكر ومعرفة علوم الفضاء8-10( التفاعل مع األجيال الشابة4.
بناء جسر التواصل بين جميع األجيال لتسهيل المعرفة عن المتطلبات والتطورات الحديثة في مجال علوم الفضاء5.
.التعاون بين مجالس الشباب وإنشاء مجلس شباب الفضاء العالمي6.

 دور السينما العالمية والتصوير الفوتوغرافي في تعزيز المواطنة اإليجابية العالمية:العنوان الثالث
:تمت مناقشة المحاور التالية
.أهمية السينما العالمية في تعزيز المواطنة اإليجابية العالمية1.
مدى تأثير التصوير الفوتوغرافي في تعزيز المصطلح2.
.عرض تجارب محلية وعالمية إيجابية3.
.مناقشة المعوقات والتحديات الفنية4.
مهارات التصوير الفوتوغرافي وكيفية تعزيزها لقيم المواطنة اإليجابية العالمية5.

:التوصيات
.تخطيط منهجية من الحكومة نحو تطوير السينما االمارتية و وضع المنهجية ضمن االجندة التنموية1.
.تعليم صناعة المحتوى2.
.التعاون والشراكة مع منصات عالمية النتاج محتوى سينمائي وفني3.
.انشاء صندوق تمويل لدعم االفالم التي تعزز المواطنة العالمية االيجابية وانشاء لجنة تشرف على الصندوق4.
As part of the activities of the fourth edition of the Aqdar World Summit- AWS, Aqdar Community Empowerment
Roundtable sessions were held. This activity is an innovative platform for creative brainstorming among selected
segments of society on topics aligned with the UAE’s strategic direction within the fifty projects to develop iconic
ideas and solutions that help realize the government’s vision and make recommendations to the appropriate
authorities.

Topic 1: The role of New Media and Social Media in Enhancing Global Positive Citizenship
The session discussed the following subjects:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

The meaning of global positive citizenship in the eyes of each participant.
Definition of New Media.
Features and specifications of New Media.
Citizenship in the digital age (Virtual Citizenship).
The impact of media on citizenship.
Importance of media transparency.

Recommendations:
Form a committee to develop programs to empower children at schools for the following:
1. Using social media and understanding its impact.
2. Using social media for good reasons.
3. How to become a global positive citizen using social media.
This committee will be collaborative between different sides that include the Ministry of Education, behavioral
scientists, social media influencers whose content targets children, traditional media organizations, and new
media organizations.

Topic 2: Role of Space Science in Promoting Positive Global Citizenship
The following subjects were discussed:
The meaning of global positive citizenship in the eyes of each participant.
1. Utilizing modern science to explore space.
2. Missions of astronauts and challenges they face.
3. New initiative to envision the future.

Recommendations:
1.

Focusing on scientific development and the international cooperation approach.

2. Cooperation between universities in scientific and practical fields.
3. Identify the mechanism to define global positive citizenship.
4. Interacting with the younger generations (8-10 year old’s) in order to facilitate their early development and
knowledge of space sciences.
5. Bridging the gaps and connecting between all different generations to facilitate the knowledge of the
requirements and modern developments in space science.
6. Cooperating between youth councils and establishing the Youth Global Council for Space.

Topic 3: The Role of Global Cinema and Photography in Promoting Positive Global Citizenship
The following subjects were discussed:
1.

The importance of global cinema in enhancing global positive citizenship.

2. The impact of photography in enhancing the term global positive citizenship.
3. Positive local and global experiences.
4. Technical challenges and difficulties.
5. Skills of photography and utilizing them in enhancing global positive citizenship.

Recommendations:
1.

Planning the government methodology in developing cinema production of the UAE and setting that
methodology as part of the development agenda.

2. Teaching content creation.
3. Collaboration and cooperation with international platforms to produce content in cinema and art.
4. Establishing a fund to finance the films that enhances global positive citizenship and a committee to supervise
that fund.

ملتقيات التعاون الثقافي
Cultural Cooperation Forums
، التدريبيــة والعلميــة مــن مختلــف أنحــاء العالــم مثــل الصيــن، الثقافيــة:منصــة دوليــة شــملت عــدة برامــج تفاعليــة متنوعــة منهــا
 إســرائيل والهنــد وغيرهــا بهــدف االطــاع علــى التجــارب العالميــة وإبــراز مختلــف ثقافــات العالــم وترابطهــا مــع أهــداف العنــوان،ألمانيــا
.)الرئيســي المختــار لهــذه الســنة (المواطنــة اإليجابيــة العالميــة
An international platform that included many diverse interactive programs; cultural, training, and scientific
programs from around the world, such as from China, Germany, Israel, India, and others, to learn about global
experiences and highlight the various cultures of the world and their interrelationship with the objectives for this
year’s selected headline (Positive Global Citizenship).

المصداقية اإلماراتية
Emirati Credibility
هــي منصــة دوليــة متنوعــة تــم 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 اللــه ومــن ثــم توجيهــات القيــادة الرشــيدة
. متميــز وناجــح، كفــؤ، مقــدام:لتمكيــن المواطــن اإلماراتــي ليحمــل صفــات نبيلــة مثــل
.وتعتبر هذه المبادرة فرصة لمن يريد التعرف عن قرب على الشخصية والقيم اإلماراتية
Several national institutions have collaborated to create a multi-national platform to highlight the Emirati values
and qualities that stem from the legacy of Sheikh Zayed bin Sultan (may God have mercy on him) and from the
wise leadership’s directives to make the Emirati citizen according to a number of characteristics, including:
intrepid, efficient, distinguished, and successful.
The initiative is an excellent opportunity for those who would like to know more about the UAE identity and
values.
Session 2 الجلسة

Session 1 الجلسة

سالم محمد
Salem Mohamed

أحمد الزيدي
Ahmed Al Zaidi

ميثا راشد
Meitha Rashid

عمر الحمادي
Omar Al Hammadi

أمل البلوشي
Amal AlBlooshi

«اإلماراتي ملتزم
»بخدمة وطنه

«اإلماراتي ملتزم
»بخدمة وطنه

«اإلماراتي ملتزم
»بخدمة وطنه

«اإلماراتي ملتزم
»بخدمة وطنه

«اإلماراتي محصن
»تقنيا

بالشراكة مع الخدمة
الوطنية واالحتياطية

بالشراكة مع الخدمة
الوطنية واالحتياطية

بالشراكة مع الخدمة
الوطنية واالحتياطية

بالشراكة مع الخدمة
الوطنية واالحتياطية

The Emirati is
commited to
serve his Country

The Emirati is
commited to
serve his Country

The Emirati is
commited to
serve his Country

The Emirati is
commited to
serve his Country

National Service

National Service

National Service

National Service

Session 6 الجلسة

Session 5 الجلسة

Session 7 الجلسة

محمد العامري
Mohammed Al Ameri

»«اإلماراتي طموح
بالشراكة مع وكالة
اإلمارات للفضاء

The Emirati is
Ambitious
Emirates Space
Angency

العميد ركن طبيب
عائشة الظاهري
.BRIGADIER DR
AYSHA ALDHAHERI

«اإلماراتي كفء
»ومقدام
بالشراكة مع وزارة
الدفاع

The Emirati is
Competent &
Brave
Ministry of Defense

Session 4 الجلسة

بالشراكة مع مجلس
جودة الحياة الرقمية

The Emirati
is Technically
Immune
Digital Quality of
Life Council

Session 3 الجلسة

سعادة سلطان الشامسي
HE. Sultan AL Shamsi

ياسر القرقاوي
Yasser Ali AlGergawi

ناصر التميمي
Nasser Al Tamimi

»«اإلماراتي كريم
ومعطاء

«اإلماراتي
»متسامح

»«اإلماراتي مثقف

بالشراكة مع وزارة
الخارجية والتعاون
الدولي

The Emirati is
Generous
Ministry of Foreign
Affaires

بالشراكة مع وزير
التسامح
مكتب الوزير

The Emirati is
Tolerant
Ministry of Tolerance

بالشراكة مع وزارة
الثقافة والشباب

The Emirati is
Educated
Ministry of Culture
& Youth

إماراتي واقدر
Emirati and Aqdar
هــي منصــة واعــدة قامــت باســتضافة شــخصيات إماراتيــة متميــزة فــي عــدة مجــاالت وعملــت علــى تســليط الضــوء علــى مــا حققتــه
 وســاهمت هــذه المنصــة فــي نهضــة المجتمــع والتــي بدورهــا تركــت بصمــة.هــذه الشــخصيات مــن إنجــازات وابتــكارات متميــزة
.إماراتيــة فــي مختلــف المجــاالت
A recognized platform that welcomed prominent Emirati figures in many disciplines and brought attention on
their notable achievements and inventions that contributed to society’s renaissance and, in turn, left an Emirati
stamp across numerous sectors.

مايد المر

شما وشيخة المازمي

أحمد عبد الله مجان

عبد الله عمر آل علي

أحمد النزر الفالسي

هدى المطروشي

أصغر إعالمي إماراتي

أصحاب همم متميزين

مخترع إماراتي

رياضي متميز

سفير األمل

أول ميكانيكية إماراتية

Mayed Al Mur

Shamma & Sheikha
Al Mazmi

Ahmad Abdullah
Majan

Abdullah Omar
Al Ali

Ahmad Al Nazar Al
Falasi

Huda Al Matrooshi

People of
determination

Emirati Inventor

Recipient of
international awards
& medals in the sport
field

Hope Ambassador

Youngest Emirati
Announcer & Tour
Guid

The first Emirati
woman to work in
the mechanical field
and she has her own
workshop

بالشراكة مع
In partnership with

الموروث الشعبي والمواطنة اإليجابية العالمية
Popular Inheritance and Global Positive Citizenship

بالتعــاون مــع مركــز حمــدان بــن محمــد إلحيــاء التــراث تــم عــرض عــدة رمــوز تراثيــة متنوعــة محليــة وعالميــة ضمــن المــوروث الشــعبي
.وأثرهــا فــي تعزيــز المواطنــة اإليجابيــة العالميــة
In collaboration with the Hamdan Bin Mohammed Center for Heritage Revival, local and international heritage
symbols were displayed within their folklore and their impact on promoting positive global citizenship.

الموروث الشعبي في تعزيز مفهوم المواطنة اإليجابية العالمية
Folklore in promoting the concept of positive global citizenship

الجمل
Camel

الماشية
Livestock

السفينة
Wooden Ships

الصقر
Falconry

الصقر
Palm Trees

الخيل
Horses

شجرة الخمسين
Tree of 50
توافقــ ًا مــع توجــه حكومــة دولــة اإلمــارات فــي الحفــاظ علــى البيئــة والمســاهمة فــي التغييــرات اإليجابيــة المناخيــة للخمســين
عامـ ًا القادمــة ،تــم 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.
In line with the UAE’s policy to preserve the environment and contribute to positive climate change for the
coming 50 years, the planting of 50,000 mangroves was completed with the participation of Expo 2020 Dubai
visitors, with the aim of contributing to promoting environmental sustainability and supporting the efforts of the
UAE regarding the positive contribution in efforts to confront future climate changes.

مسابقة إكسبو بعيوني للتصوير الفوتوغرافي
“EXPO Through My Eyes” Photography Competition

بالتعاون مع
In cooperation with

بالتعــاون مــع ناشــونال جيوغرافيــك وجائــزة حمــدان بــن محمــد بــن راشــد آل مكتــوم الدوليــة للتصويــر الضوئــي تــم اطــاق مســابقة
إكســبو بعيونــي للتصويــر الفوتوغرافــي وذلــك بهــدف إبــراز دور التصويــر فــي تعزيــز مفاهيــم المواطنــة اإليجابيــة العالميــة حيــث تــم
منــح جوائــز ماديــة ومعنويــة مجزيــة بحســب الشــروط و المعاييــر لصــور الفائزيــن التــي تــم تصويرهــا أثنــاء إكســبو .2020
The “EXPO Through My Eyes” Photography Competition was launched in conjunction with National Geographic
and the Hamdan bin Mohammed bin Rashid Photography Award with the goal of highlighting the role of
photography in promoting positive global citizenship concepts, and rewarding material and moral prizes were
awarded to the winners for the photos taken during EXPO 2020 according to the rules and criteria.

”2020 الفائزين في مسابقة إكسبو بعيوني “روح إكسبو
The winner of “EXPO Through My Eyes” The Spirit of EXPO 2020

المركز األول
كريستوفر دان إدرالين
الفليبين
1st Place
Christopher Dan Edralin
Philippines

المركز الثاني
دونيل جوميران
الفليبين
2nd Place
Donell Gumiran
Philippines

المركز الثالث
سيد عمار السيد احمد العاشور
اإلمارات العربية المتحدة
3rd Place
Sayed Ammar AlSayed
Ahmed Al Ashoor
United Arab Emirates

”2020 الفائزين في مسابقة إكسبو بعيوني “اإلبداع المعماري في إكسبو
The winner of “EXPO Through My Eyes” EXPO 2020 Architectural Innovation

المركز األول
نيليما شكاالكال آزاد
الهند
1st Place
Neelima Chakkalakkal
Azad
India

المركز الثاني
عبدالشكور باروثيكاالييل
الهند
2nd Place
Abdul Shukkur Paruthikalayil
India

المركز الثالث
كريستوف فيسوكس
فرنسا
3rd Place
Christophe Viseux
France

المبادرات التي تم إطالقها في اقدر الب
Initiatives that were launched in Aqdar Lab

اإلعالن عن القمة العالمية
.للطب الدقيق
Announcing the Global
Precision Medicine Summit.

معالي سارة بنت يوسف األميري
وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة

)GPMS 2022( القمة العالمية للطب الدقيق
 يجمع هذا الحدث2022 تم االعالن عن الدورة األولى للقمة العالمية للطب الدقيق والتي ستقام في عام
،الخبراء لتبادل معارفهم وأساليب نقل الطب الدقيق نحو الممارسة الروتينية من خالل هذه المنصة الهامة
 وكيفية تحويل النظريات،سيتم عرض التقنيات المتطورة لتسهيل تطبيق الطب الدقيق في البيئات السريرية
.المعنية بالصحة إلى واقع ملموس
The Global Precision Medicine Summit (GPMS 2022)
The first Global Precision Medicine Summit (GPMS 2022) will bring together experts to share
knowledge and discuss ways to put precision medicine into practice. The event represents
a platform to showcase new and developed techniques that help in implementing precision
medicine in clinical settings and move it from theory to practice.

المبادرات التي تم إطالقها في اقدر الب
Initiatives that were launched in Aqdar Lab

اإلعالن عن مركز حمدان
.لمستقبل االبتكار
Announcing the Hamdan
Center for the Future of
Innovation.
سعادة فهد القرقاوي
الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية
االستثمارالمتقدمة

مركز اإلستثمار
 ) التيHCFI( أعلنت مؤسسة دبي لتنمية اإلستثمار عن إطالق مساهمة مركز حمدان لمستقبل اإلستثمار
تهدف إلى تنمية قدرات الشركات من أجل إستقطاب االستثمارات األجنبية وخلق فرص غير مسبوقة في
.قطاعات تهم المستثمرين ورواد األعمال
Investment center
Dubai Investment Development Agency (Dubai FDI) announced the launching of the Hamdan
Centre for the Future of Investment (HCFI) – which aims at developing the capabilities of
companies by attracting foreign investment and creating unprecedented opportunities in
sectors that attract investors and entrepreneurs.

المبادرات التي تم إطالقها في اقدر الب
Initiatives that were launched in Aqdar Lab

اإلعالن عن الجمعية العالمية
.لرجال األعمال السمر
Announcing the Global
Black Impact Summit.

السيد كالرينس سيدورف
المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة سيدورف
ورئيس مجلس إدارة مؤسسة بالك إمباكت
المتقدمة

 المدعوم من مؤسسة بالك إمباكت- الجمعية العالمية لرجال األعمال السمر
، تنظمها شركة إندكس للمؤتمرات والمعارض والتي ستكون منصة إلنشاء مجتمع من نماذج يحتذى بها
والسود اإليجابيون والمؤثرون والقادة المؤثرون الذين يقودون تكافؤ الفرص ويعزز المجتمع األسود في
ً  ستكون القمة.جميع أنحاء العالم
أيضا مرك ًزا عالميًا للتمكين واالرتقاء وخلق فرص أفضل لمجتمع السود
وستركز على الصحة والعافية ومحو األمية المالية واالستثمار والتعليم والتوظيف وريادة األعمال وتمكين
.الشباب والمشاركة المدنية والقيادة
Global Black Impact Summit – GBIS powered by Black Impact Foundation
organized by INDEX Conferences & Exhibitions will be a platform to establish a community
of role models, positive and influential black people and impactful leaders driving equal
opportunities and strengthening the black community around the world. The summit will
also be the global center of empowering, uplifting, and creating better opportunities for the
black community and will be focusing on health, wellness, financial literacy & investment,
education, employment and entrepreneurship, youth empowerment, civic engagement and
leadership.

المبادرات التي تم إطالقها في اقدر الب
Initiatives that were launched in Aqdar Lab

.عرض رحلة ومخرجات اقدر بوتكامب
Presenting the journey and
outputs of Aqdar Bootcamp.

المهندس خالد العطار
“مؤسس “قدها

50,000 إطالق مبادرة زراعة
.شجرة قرم في أفريقيا
Launching the initiative to
plant 50,000 mangroves in
Africa.

المبادرات التي تم إطالقها في اقدر الب
Initiatives that were launched in Aqdar Lab

.إطالق معزوفة اقدر للسالم
Release of Aqdar for Peace.

أبرز القطاعات التي شاركت في القمة
Top Industries that participated in the summit

الحكومة والمنظمات غير الحكومية
Government & NGO’s

االقتصاد اإللكتروني
Web Economy

السالمة واألمن
Safety & Security

الرعاية الصحية
Healthcare

التعليم
Education

القطاع المصرفي و البنوك
Finance & Banking

الشركات الناشئة والشراكات
Startups & Partnerships

مزودو الحلول الذكية
Smart Solutions

قطاع الطاقة والبيئة
Energy & Environments

قطاع العقارات
Real Estate

البنية التحتية والمواصالت
Infrastructure & Transportation

المساعدات السلمية واإلنسانية
Humanitarian & Peace Aid

وسائل اإلعالم /الترفيه
Media & Entertainment

التغطية اإلعالمية
Media Coverage

التغطية اإلعالمية
Media Coverage

التغطية اإلعالمية
Media Coverage

التغطية اإلعالمية
Media Coverage

شكر وعرفان
Acknowledgement
 والرعاة والداعمون لمساهمتهم في إنجاح الحدث،نتقدم بجزيل الشكر للشركاء
We would like to extend our gratitude for our partners, sponsors and supporters that made this
event a success
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البيان الختامي للمواطنة اإليجابية العالمية – إكسبو دبي 2020
أصــدرت قمــة اقــدر العالميــة التــي انعقــدت فــي إكســبو  2020دبــي فــي نهايــة اليــوم األخيــر مــن القمــة بيانـ ًا ختاميـ ًا تحــت عنــوان:
«المواطنــة اإليجابيــة العالميــة» موجــه إلــى الحكومــات والــدول والمجتمعــات والمؤسســات والمنظمــات المحليــة واإلقليميــة
والدوليــة ذات العالقــة وذلــك وفــق مايلــي:
 - 1الدعــوة إلــى ضــرورة توفيــر مرجعيــات علميــة وفكريــة لمفهــوم المواطنــة اإليجابيــة العالميــة مــن منظــور عالمــي يرتكــز علــى
تعزيــز الهويــات الوطنيــة للــدول بمــا يضمــن تماســكها وتكاملهــا علــى أن تكــون معتمــدة مــن الجهــات العلميــة والبحثيــة المختصــة.
 - 2الدعــوة إلــى ضــرورة تعزيــز ثقافــة وقيــم المواطنــة اإليجابيــة العالميــة بيــن الحكومــات والمؤسســات الثقافيــة والدينيــة
ومؤسســات المجتمــع المدنــي والقطــاع الخــاص ،للعمــل علــى تفعيــل هــذا المفهــوم اإلنســاني بيــن الشــعوب ،مــن خــال اســتحداث
برامــج ومبــادرات متنوعــة ومتخصصــة تعــزز مفاهيــم المواطنــة اإليجابيــة العالميــة وفــق مناهــج علميــة وتربويــة.
 - 3الدعــوة إلــى إطــاق جائــزة دوليــة تحــت عنــوان «المواطنــة اإليجابيــة العالميــة» ،تتضمــن أهــم المحــاور والقضايــا والمتطلبــات
الالزمــة لنشــر نهــج المواطنــة اإليجابيــة العالميــة بيــن مختلــف المؤسســات ذات العالقــة ،علــى المســتويات الثقافيــة والتربويــة
واالجتماعيــة.
 - 4الدعــوة إلــى ضــرورة إطــاق مبــادرات الحــوار الحضــاري حــول العالــم ،واســتثمار المشــتركات اإلنســانية فــي تعزيــز التســامح والســلم
العالمــي ،والتعــاون فــي مواجهــة التحديــات التــي أضــرت بالقيــم اإلنســانية العالميــة واألخــاق الكريمــة.
 - 5الدعــوة إلــى تضميــن قيــم المواطنــة اإليجابيــة العالميــة ضمــن المناهــج التعليميــة علــى المســتويات الوطنيــة فــي كافــة المراحل
التعليميــة ،ودراســة مــدى توافقهــا مــع مبــادئ المواطنــة اإليجابيــة العالميــة ،تعزيــز ًا للقيــم الداعمــة والمشــجعة علــى التواصــل
الحضــاري واإلنســاني بيــن شــعوب األرض.
 - 6تشــجيع دول العالــم علــى االســتفادة مــن منشــورات المؤسســات الدوليــة ،كاألمــم المتحــدة واليونســكو واليونســيف
والمؤسســات الوطنيــة واإلقليميــة وغيرهــا؛ فــي إعــداد وتطويــر مناهــج المواطنــة اإليجابيــة العالميــة بمــا يحقــق أهدافهــا وغاياتهــا.
 - 7تشــجيع دول العالــم إلــى االســتفادة مــن التجــارب المميــزة لبعــض الــدول فــي مجــال المواطنــة اإليجابيــة العالميــة ،وإيجــاد منصــة
دوليــة الحتــواء هــذه التجــارب الدوليــة ودراســة مــدى االســتفادة منهــا ،وتشــجيع دول العالــم علــى تضميــن تجاربهــا الوطنيــة فــي
هــذه المنصــة الدوليــة.
 - 8دعــوة مختلــف دول العالــم القــادرة والتــي لديهــا اإلمكانــات الماديــة والفنيــة إلــى توجيــه االهتمــام والدعــم إلــى الــدول الفقيــرة
ذات اإلمكانــات المحــدودة وتقديــم اللقاحــات الالزمــة لهــا.
 - 9الدعــوة إلــى توفيــر مزيــد مــن الدعــم الفنــي والمــادي الــازم إلعطــاء البحــث العلمــي فــي مجــال علــم األوبئــة واللقاحــات بمــا
يخــدم المجتمــع اإلنســاني.

The Final Declaration of Positive Global Citizenship – EXPO 2020 Dubai
Aqdar World Summit, which was held at Expo 2020 Dubai, issued a final declaration under the title: ’Positive
Global Citizenship,’ which was addressed to governments, countries, societies, institutions and relevant local,
regional, and international organizations, according to the following:
1- Calling for the necessity of providing scientific and intellectual references to the concept of positive global
citizenship from a global perspective based on strengthening the national identities of countries to ensure their
cohesion and integration, provided that they are approved by the competent scientific and research authorities.
2- Calling for the need to promote the culture and values of global positive citizenship among governments,
cultural and religious institutions, civil society institutions, and the private sector. To work on activating this
humanitarian concept among people, through the development of various specialized programs and initiatives
that promote the concepts of global positive citizenship in accordance with scientific and educational approaches.
3- Calling for the launch of an international award titled ’Positive Global Citizenship’, which includes the most
important themes, issues, and requirements for the dissemination of the approach of global positive citizenship
among various relevant institutions, at the cultural, educational, and social levels.
4- Calling for the need to launch civilized dialogue initiatives around the world, to invest in common humanity in
promoting tolerance and global peace, and to cooperate in facing challenges that have harmed universal human
values and decent morals.
5- Calling for the inclusion of global positive citizenship values in all national educational curriculums at all
educational levels. Studying their compatibility with the principles of positive global citizenship, in order to
enhance the values that support and encourage civilized communication among societies.
6- Encouraging countries around the world to benefit from the publications of international institutions, such as
the United Nations, UNESCO, UNICEF, national and regional institutions, and others in preparing and developing
curriculums for positive global citizenship to achieve its goals and objectives.
7- Encouraging the countries of the world to benefit from the distinguished experiences of other countries in the
field of positive global citizenship, to find an international platform to contain these international experiences,
study the extent to which they benefit, and to encourage the countries of the world to include their national
experiences in this international platform.
8- Inviting various countries around the world that are able and have financial and technical capabilities to direct
attention and support to impoverished countries with limited capabilities and resources to provide them with
necessary vaccines.
9- Calling for the provision of more technical and material support necessary to give scientific research in the
field of epidemiology and vaccines to serve the human community.
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