


This year, the UAE hosts the second World Conference on Creative 
Economy (WCCE) 2021 with the world’s thought leaders, aspiring 
creatives and innovators at EXPO 2020 Dubai. 

Over three days, a large global community of entrepreneurs, 
creatives and policymakers will come together in person and 
virtually, where they will be joined by world-leading speakers, 
thinkers and doers. This is the place to collaboratively and practically 
engage with the future of the creative economy, helping to build it 
on inclusive, responsible, and human-first foundations.

The WCCE 2021 programme will be organised around six broad themes 
that will collectively define the future of the global creative economy.

Inclusively Creative
Cultivating the Future

The Ministerial Meeting, aims 
to be a platform to share best 
practices and solutions implemented 
by global ministers for developing 
their nations’ creative economy.

11:00-13:00

11:50-18:20
The ‘Friends of Creative 
Economy’ Meeting brings together 
policy makers and creatives from 
around the world to discuss policies, 
ideas, and solutions for sustainable 
creative economy development.

Note: This session is by invite and is 
open to virtual participation only.

Running in parallel to WCCE 
main programming:

Education UnleashedReworking Work

Technology 
Transformation

Elevating Media & 
Communications 
Landscape

Future Sustainable Inclusivity & Diversity



14:00-15:00
LUNCH BREAK

10:00-11:00
REGISTRATION

11:00-11:20 OPENING CEREMONY

11:20-11:50           The Pivotal role of the Creative Economy

High-level stakeholders will open WCCE 2021 and introduce their shared ambition to explore the potential  
of the creative economy for a collective, cohesive and thriving society.

HE Audrey Azoulay, Director General, UNESCO
HE Noura Bint Mohammed Al Kaabi, Minister of Culture & Youth, UAE
HE Sandiaga Salahuddin, Minister of Tourism and Creative Economy, Republic of Indonesia

Vision stage Connection stage

Session: Opening remarks: Friends of Creative Economy 
Meeting at WCCE 2021

11:50-12:00

Kickstarting the Friends of Creative Economy Meeting by introducing the key WCCE 2021 theme of ‘Inclusively 
Creative’, we will hear how taking a human-centric approach to the development of the creative economy is 
essential to building and sustaining a thriving future that serves all members of the CCI ecosystem.

HE Mubarak Al Nakhi, Undersecretary of Ministry of Culture and Youth, UAE
HE Angela H. Tanoesoedibjo, Vice Minister, Ministry of Tourism and Creative Economy of the Republic of 
Indonesia

Session: IP and the Creative Economy 12:05-12:15

Statement from World Intellectual Property Organization (WIPO)’s Director General around the emerging needs 
related to IP protection against the shifting landscape of the creative economy.

Daren Tang, Director General of WIPO

Session: Uniting the World Through Culture: Key Learnings from G20 12:20-12:35

The Italian experience: G20 Culture and the path of creative enterprise
Italy has decided to place culture at the center of its Presidency, with G20 being an opportunity to discuss how 
it represents a crucial engine for sustainable, balanced and inclusive growth. We’ll hear an overview of the key 
themes which arose, grounded in three fundamental pillars: People, Planet, and Prosperity.

Paolo Toschi, Diplomatic Advisor of the Italian Minister of Culture

Session: Now & Next: The Evolution of the Creative Economy 12:40-13:10

Presenting three perspectives on the advancement of the cultural and creative industries (CCI) as a formalised 
economy, with snapshots of the local and global impact of the creative economy and views at its vast future 
potential. We will capture the key elements needed for sustainable growth of CCI for generations to come.

HE Rebeca Grynspan, Secretary-General, UNCTAD 
Sylvie Forbin, Deputy Director General, Copyright and Creative Industries Sector, WIPO
HE Ernesto Ottone Ramirez, Assistant Director-General for Culture, UNESCO
Moderator: HE Sheikh Salem Khaled Al Qassimi, UAE Permanent Delegate to UNESCO

Session: Building Global Creative Cities 13:15-14:00

The cultural and creative recipe for thriving urban ecosystems
Exploring how cities can be developed to support blended cultural realms and social prosperity, the panel will discuss the  
importance of facilitating creative clusters and entrepreneurial ecosystems through the right policies and infrastructure.

HE Hala Badri, Director General, Dubai Culture and Arts Authority
Mr. Albara Alauhali, JAX District of Diriyah
Thierry Mandon, CEO of Cité du Design Saint Etienne
Andrea Dempster Chung, Cofounder and Executive Director of Kingston Cultural District in Kingston, Jamaica
Moderator: Belize Tecirli, Senior Sustainability and ESG Advisor, Aramco

Session: Sustainable Cultural Tourism 
Theme: Future Sustainable

11:50-12:05

Means to achieving sustainable tourism for environmental, social, cultural and economic prosperity.

Discussion around H.E Sheikha Mai’s vision for sustainable tourism across Bahrain, learning how this is a means 
to drive socio-cultural progress beyond the pandemic for long-term success. Additionally, delegates will hear 
practical take outs around key means to achieving sustainable tourism.

H.E. Sheikha Mai Bint Mohammed Al-Khalifa, President of the Bahrain Authority for Culture and Antiquities

Session: The role of the Creative Economy in Cultivating 
and Catalysing Inclusivity  
Theme: Inclusivity & Diversity

12:15-13:00

What factors ensure an environment where creativity flourishes and access to the creative economy is truly 
inclusive? We will hear how investment into the creative economy is needed to unlock value chains for global 
society on multiple levels – from sustainable development to financial, social and cultural prosperity.

Laura Zucker, Director, Center for Business & Management of the Arts, Claremont Graduate University
Caroline Norbury, Chief Executive, Creative UK
Paul Owens, Chair, BOP Consulting; Director, World Cities Culture Forum
Dr. Pradeep Sharma, Director of Arts, Culture and Heritage at the Salama bint Hamdan Al Nahyan Foundation
Moderator: Sheikh Sultan Sooud Al-Qassemi, Founder of the Barjeel Art Foundation

Session: Adapt and Understand
Theme: Inclusivity & Diversity

13:05-13:35

Storytelling for sustainable impact
Exploring the potential for content creation to tell stories about sustainability: stories that shine a light on 
problems and solutions, educating and inspiring people and governments to act in a more sustainable manner. 
The conversation will be focused on Dr. Kahumbu’s experience working as a conversationist with National 
Geographic, and Lisa Russell’s filmmaking experience and curation for the UN.

Dr Paula Kahumbu, National Geographic Explorer, Wildlife conservationist and Chief Executive Officer, WildlifeDirect
Lisa Russell, Emmy-winning filmmaker and Founder of Create 2030 

DAY ONE: 7 DECEMBER 2021

This programme is subject to change, for updates please visit wcce.ae

Session: CCI Global Agenda: 11 Key Actions 15:00-15:45

A Global Agenda for the Cultural and Creative Industries
Witness the official launch of an action-focused CCI agenda and associated panel discussion with representatives from the UK’s 
Policy & Evidence Centre’s International Advisory Council, in partnership with the British Council. This marks the first time that an 
international group of CCI leaders has pooled its diverse experience to set out an agenda for the immediate future, presenting 11 
action points to optimise the potential of the creative sector to help solve critical challenges of the moment.

Led by the British Council – Policy and Evidence Centre (PEC) 
Eliza Easton (UK)
Tita Larasati (Indonesia)
George Gachara (Kenya) 
Laura Callanan (USA)
Moderator: John Newbigin (UK)

Session: Case Studies
Urban planning and placemaking for the cultural and creative sector

15:50-16:10

Sharing insights around creative placemaking to support social development and flourishing local communities. 
We will hear case studies from Dr. Barbara Romer, a futurist who specialises in the development of cultural 
visions for cities.

Dr. Barbara Romer, Art Curator, Strategy Consultant

Session: NFTs: Driving Inclusivity  
Theme: Technology Transformation

15:00-15:45

The inclusive potential of NFTs in the creative world
The art world has traditionally been quite exclusive and complex to navigate, whether as an artist or as a collector. We dive into  
how NFTs are challenging traditional views of art and how they have the potential (and have already started) to disrupt the art  
world. From emerging artists defining ‘art’ in an NFT era to what this means for collectors, the panel will discuss how this new 
approach will challenge and enable CCI.

Dr. Jeremy Williams, globally recognised NFT expert & NFTeach Podcast Host
Estelle Ohayon, NFT Art Curator & CEO, NFT BAZL
Amina Debbiche, Co-founder The Open Crate & Ghaf.nft
Raoul Milhado, Co-Founder, Elitium
Moderator:  Reem Hameed, CEO and cofounder, Collective and Partner, Dukkan Media

Session: NFTs for a Fairer Music Industry
Theme: Technology Transformation

15:50-16:10

NFTs reshape the music industry 
Just as the world starts to understand the power and potential of NFTs, there are transformations and new 
applications that are showing just how influential and agile NFTs will be for the music industry. A leading music 
distribution platform takes us on a journey of how NFTs have potential to reshape the industry, delivering fairer 
returns to those at the heart of the system; the artists themselves. We’ll hear insight around how NFTs hold the 
power to promote authenticity and copyright protection, as well as equitable sales models.

Albert Carter, CEO, AudioSwim

16:15-16:30
LIVE PERFORMANCE by Sima Dance Company

http://www.wcce.ae


16:30-16:45
BREAK

Vision stage Connection stage
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Session: Creative Resilience 16:45-17:15

The impact and resilience of creatives within their countries 
Here we get to listen to creatives who navigated the challenges of the pandemic with ingenuity and purpose.  
We will hear how the pandemic affected their practices and shaped their creative output

Manar Al Hinai, Co-founder and Storyteller-in-Chief of Sekka Magazine and Creative platform
Sharifah Al Hinai, Co-founder and Director of the Khaleeji Art Museum
Victor Sitali, Artist
Almira Fikrani, Designer, Co-founder Plépah, Footloose Initiative
Gamia Dewanggamanik, Design Researcher

Session: Lessons for a New Inclusively Creative World 17:20-17:40

Driving positive change in the post-pandemic creative economy
The global pandemic fundamentally changed the way we live – some changes were short-lived but others are 
here to stay. We will unpack these changes and address how we have successfully or unsuccessfully adapted 
in the short term, as they hold the key to how we must harvest the true lessons of the pandemic for the future 
of the world’s cultural and creative industries.

Anthony Sargent CBE, International Cultural Advisor, Leader and Communicator

Session: FCE 2021 Closing remarks 17:45-18:00

We will wrap up the Friends of the Creative Economy session and look ahead to the two upcoming days of 
WCCE 2021.

Marisa Henderson, Creative Economy Programme Chief, UNCTAD
HE Sheikha Alia Khalid Al Qassimi, Assistant Undersecretary for the Cultural and Creative Industries Sector, 
Ministry of Culture & Youth, UAE

Session: Tools for transformation 
Theme: Technology transformation

16:45-17:05

Building and activating the metaverse
Connecting developments in the metaverse with the work Kalamint, with a focus on the impact on the NFT 
community. We will speak to the growing ecosystem of digital artists and private-sector innovators, offering 
practical insights to support access to these new, burgeoning markets.

Rob Janoff, Designer of the Apple logo (Intro)
Chris Deschenes, Chief Executive Officer at Kalamint

Session: Ambition Unlimited  
Theme: Inclusivity & Diversity

17:10-17:30

Telling stories through art to develop collective wellbeing
Art can be used as a powerful tool to spread messages of peace and unity, underlining the commonalities 
of human existence. We will learn about the importance of preserving heritage to promote a healthy and 
sustainable future.

El Seed, Calligrafitti Artist

Session: Inside MoMA’s Digital Strategy  
Theme: Reworking Work

17:40-18:00

Glenn Lowry is the long-serving Director of the Museum of Modern Art in New York, and a strong supporter 
of contemporary artists. Having led 25 years of constant change, he has had to steer MoMA through the 
pandemic. Here he outlines its impact and how a shift to digital has transformed and expanded the depth, 
breadth and participative nature of the MoMA visitor experience.

Glenn Lowry, Director of the Museum of Modern Art (MoMA) in New York City

18:00–18:20
LIVE PERFORMANCE by Rooftop Rhythms

http://www.wcce.ae


13:00-14:00
LUNCH BREAK

09:00-10:00
REGISTRATION

10:00-10:15          Session: Opening WCCE 2021 | Day 2
Theme: Igniting Creativity and Collaboration

We will set the stage for day two of WCCE 2021 and address the creative economy’s essential role in global 
prosperity and the very human foundations required for CCI.

HE Mohamed Khalifa Al Mubarak, Chairman, Department of Culture and Tourism Abu Dhabi

10:20-11:05         
Session: Bouncing Back
Theme: Reworking Work

Rebuilding Economies with Imagination
Perspective of the effect of the pandemic on the creative economy across various global markets; 
Canada, Morocco and UK.  
We will hear key points around the impact made and the resulting implications, sharing predictions 
on how this is set to shape the creative economy into the future.

Christopher Deacon, President and Chief Executive Officer, National Arts Center
Taoufik Aboudia, CEO, Emerging Business Factory
Anthony Sargent, CBE, International Cultural Advisor

Moderator: Laura Zucker, Director, Center for Business & Management of the Arts, 
Claremont Graduate University

DAY TWO: 8 DECEMBER 2021

This programme is subject to change, for updates please visit wcce.ae

Session: Partnering for Talent
Theme: Elevating the Media and 
Communications Landscape

11:10-11:55

Supporting regional talent in filmmaking industries
The partnership between National Creative Industries Group (NCIG) and Netflix  
aims to support local talent that will spawn a series of projects by regional writers. 
We will learn the motivations behind the partnership, as well as the opportunities  
and challenges it intends to address.

HE Sheikha Al-Zain Al-Sabah, Chairperson and CEO of National Creative Industries 
Group KSCC

Moderator: Rami Yasin, Writer, Director, Producer,

Session: Discussion on the Launch of UAE’s 
National CCI Strategy

12:00-12:45

2021 marks a landmark moment for the Cultural and Creative Industries (CCI) in 
the UAE with the launch of the Ministry of Culture and Youth’s 10 -year National 
CCI Strategy. The panel will invite two leading Ministers to share their insights in a 
discussion on the importance of the creative economy and supporting SMEs.

HE Abdulla Bin Touq Al Marri, Minister of Economy, UAE
HE Noura bint Mohammed Al Kaabi, Minister of Culture & Youth, UAE
HE Dr. Ahmad bin Abdullah Humaid Belhoul Al Falasi, Minister of State  
for Entrepreneurship and SMEs, UAE

Moderator: Mina Al Orabi, Editor in Chief, The National 

Session: Thinking Local
Theme: Inclusivity & Diversity

11:10-11:55

Protecting heritage & the handmade 
The importance of promoting and preserving local crafts to support cultural 
diversity and social impact is under appreciated. We will hear how the handicrafts 
industry is essential to the creative economy, learning how value can be unlocked 
through local handicrafts and discussing their vast and diverse community impact. 

HE Reem Abdel Rahim bin Karam, Director, NAMA Women Advancement Establishment 
Salama Al Shamsi, Qasr Al Hosn and Historic Sites Director
Farshied Jabarkhyl, Managing Director, Fatima Bint Mohamed Initiative (FBMI) 
Caroline Couret, Director, Creative Tourism Network

Moderator: Dr. Michele Bambling, Creative Director of the Lest We Forget Initiative, 
and Visiting Associate Professor at NYU Abu Dhabi

Session: Who’s Creating 
& Consuming What?
Theme: Elevating the Media and 
Communication Landscape

11:10-11:55

Shifts in post-pandemic content consumption
 
Exploring the immediate impact of the pandemic on key gamechangers involved in 
content creation. We will learn about the immediate impact on various components - 
from ideation, to production and distribution - as well as gaining an understanding of 
the trends that are here to stay.

Elie Abou Saleh, Vice President – GCC Anghami
Annie Arsane, Head of platform strategy, Global Business Marketing, METAP
Mohammad Sweidan, Creator partnership manager & TikTok influencer

Moderator: Big Hass, Founder of Revolt Magazine, Radio Show Host, 
Founder of The Beat DXB

Session: Culinary Creativity for Success
Theme: Reworking Work

12:00-12:30

A recipe to thrive as a culinary entrepreneur
Looking at the necessary ingredients to differentiate and thrive as a culinary 
entrepreneur, we will look at driving social and economic success through the 
experience of a successful culinary entrepreneur, with a particular focus on the 
restaurant sector in the Middle East.

Chef Izu Ani, Dubai’s homegrown award-winning celebrity chef

Session: Artificial is Real
Theme: Technology Transformation

14:00-14:20

Delivering change through AI 
As the impact of AI on the creative industries gains momentum, we will explore 
the opportunities and the challenges in this growing creative field and learn 
how the UAE’s AI Strategy has been designed to future-proof the nation and the 
opportunities for the creative economy.

HE Omar bin Sultan Al Olama, Minister of State for Artificial Intelligence, Digital 
Economy and Remote Work Applications

Session: Intelligence Squared
Theme: Reworking Work

14:25-14:45

Human + AI = transformation   
A media artist and pioneer in the aesthetics of machine intelligence for public art, 
data sculpture and paintings, taking us into the dynamic realm of decentralised art 
and the use of open data to transform spaces. 

Refik Anadol, Media Artist and Director at Refik Anadol Studio

Session: AI Painting Project Performance 14:50-15:10

Watch an AI painting performance and hear from the masterminds behind it,  
after which we will learn about the technology and methodology of utilizing  
AI for paintings, the arts and the creative process.

Yiru Lai, AI Painting Project
Takumi Hongo, AI Painting Project

Session: Platforms and Channels
Theme: Elevating the Media and 
Communications Landscape

14:25-15:10

Developing new ways to communicate  
Design plays a fundamental role in the communications landscape, which is 
continuously being disrupted and evolving. We will hear about the key trends that 
are shaping the future of branding and communications, and explore how design 
can support creatives in successfully navigating this uncertain future.

Tarek Atrissi, Founder, Tarek Atrissi Design
Moderator: Alanood Bukhammas, Graphic Design Instructor - College of Arts and 
Creative Enterprises at Zayed University

Session: We’ve Interviewed 200+ 
Creatives & This Is What We’ve Learnt

15:15-15:35

The Dukkan Show is a leading Society and Culture podcast in the UAE, hosted by 
Omar Tom, Mohamad Akkaoui and Reem.
 
In this poignant and “forever-evolving” talk, they will share epiphanies, truths and 
anecdotal insight from interviewing and collaborating with over 200 creatives on 
their podcast “The Dukkan Show”, in their live installations and through their cultural 
consultancy work. 
 
“It’s an honest look at who we are, from our corner of the creative economy.”

Reem Hameed, CEO and cofounder, Collective and Partner, Dukkan Media 

Session: Green Fashion  
Theme: Future Sustainable

14:00-14:30

Enabling creative youth expression through environmental sustainability
Junk Kouture challenges and showcases aspiring school-age designers to create 
wearable fashion, based on the golden rule that everything used must be 100% 
recycled. We will explore why it is so important to provide creative outlets that go 
hand in hand with protecting the environment.

Troy Armour, CEO, Junk Kouture
Katie Brill, Vice President PR & Communications, Junk Kouture

Session: Law for the Arts
Theme: Reworking Work

14:35-15:15

Legal foundations supporting the arts 
Focusing on the connection between the legal sector and the creative industries,  
we will delve into where they intersect and hear personal accounts from artists 
who encountered legal issues and learn how they were resolved, and hear advice 
on how to stay legally protected in creative practices.

Maha Bin Hendi, Managing Partner, Maha Bin Hendi Law Firm 
Zeinab Al Hashemi, Conceptual Artist
Mouza Al Zaabi, Artist
Mohamed Abd Al Moniem, Senior Associate of Maha Bin Hendi Law Firm

Session: The Value of Mapping Creativity 
Theme: Future Sustainable

15:20-15:35

Launching Radar: Regional Creative Mapping Project
For the majority of 2021, Khaleejesque mapped more than 200 organisations in the 
regional CCI landscape, conducted research sessions with leading institutions and  
sector specialists. This led to the launch of the Radar Regional Creative Mapping 
Project, the first resource of its kind to highlight cultural happenings and support 
creatives in and from the GCC. We will hear the insights and challenges that 
emerged from this unique initiative.

Sheikha Fouz Al-Sabah, Founder and Managing Director, Crowd Creative House

Vision stage Connection stage Perspective stage

12:45–13:00
LIVE PERFORMANCE

http://www.wcce.ae


16:00-16:15
LIVE PERFORMANCE by Alaa Wardi
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Session: Intelligence Squared
Theme: Reworking Work

15:15-16:00

Human + AI = transformation  
As AI continues to improve and touch various aspects of our lives, we discuss if 
it now or ever will have the potential to match human creativity, what are the 
implications for the creative industries, and the power of possibility when the two 
work collaboratively and harmoniously.

Yiru Lai, AI painting project
Refik Anadol, Artist and Designer
Moderator: Mariam Al Muhairi, Dubai Future Foundation

Session: Protecting Ideas
Theme: Future Sustainable

15:35-15:55

The imminent impact of blockchain on the global creative economy
Blockchain technology is already disrupting industries and is set to have 
considerable impact on the future creative economy, establishing new modes 
of value exchange and enhancing digital IP protection. We will focus on how 
blockchain has the power to herald an entirely new way for creatives to retain their 
IP, create efficient and dynamic pricing and payment models, and potentially create 
a fairer system for all, across the global creative industries. 

Wakim Zeidan, Co-founder of Silverline Community

Vision stage Connection stage Perspective stage

Session: Accessible Creativity
Theme: Inclusivity & Diversity

16:15-17:00

The regions creative potential growth and opportunities for collaboration
We will hear how greater accessibility into the creative economy can be achieved, 
locally and regionally – with a perspective on why seeking careers within creative 
economy is beneficial.

HH Sheikha Latifa bint Mohammed bin Rashid Al Maktoum

Moderator: Becky Anderson
Managing Editor of CNN Abu Dhabi and Host of CNN’s Emmy  
award-winning “Connect the World”.

Session: Localising Sustainability
Theme: Future Sustainable

17:05-17:35

Sustainable practices in architecture and engineering   
Exploration of Santiago Calatrava’s approach to ensuring sustainability through the 
application of localised factors relevant to each region and context. Through case 
studies, we will learn about technological advancements in the area of sustainable 
and innovative architectural practice, while also gaining practical insights into the 
process of achieving ‘platinum standard’ sustainability for engineers and architects.

Dr. Santiago Calatrava, Principle-in-Charge & Creative Director, 
Santiago Calatrava Architects & Engineers

Session: Make it Better
Theme: Future Sustainable

17:40-18:25

Rethinking materials and supply chains   
Explore how creators and manufacturers are rethinking materials and supply chains, 
from a product design perspective. This panel will discuss innovative and pioneering 
processes set to reform industrial design and manufacture, guided by the motivation  
to ensure global sustainability.

Noorjehan Bilgrami, Multi-Disciplinary Artist, Curator, and Educationist
Khalid Shafar, Design Entrepreneur
Carla Cammilla Hjort, Founder and Chairman, Space10

Moderator: Laila Binbrek, Coordinating Director, National Pavilion UAE

Session: Picturing Tomorrow
Theme: Elevating the Media and 
Communication Landscape

16:15-16:45

Exploring key movements across regional filmmaking
A conversation with filmmakers across the local film industry drawn from the region 
debate burning issues, major challenges and creative opportunities enabled by new 
social, political, economic and technological realities. 

Abdulla al Kaabi, Film Director
Nayla Al Khaja, Film Director
Moderator: Talal Al Asmani, Senior Development Executive, Image Nation

Session: Radical Revolution
Theme: Reworking Work

16:50-17:10

Human-centred digital transformation
Among the key ingredients to successful digital transformation is effective human 
collaboration. We will focus on how entities who are looking to overhaul or implement 
technological advancements in their private or public sector organisations can drive 
and manage change, while minimising turbulence and the potential for failure.

Alexis Wichowski, Deputy Chief Technology Officer for Innovation for the City of  
New York

Session: TikTok, Clubhouse, and The
New Rules of Audio Marketing 
Theme: Elevating the Media & 
Communications Landscape

17:05-17:30

This presentation examines the rise of audio marketing on platforms like TikTok, 
Clubhouse, Twitter Spaces, and podcasting more generally-- giving a practical 
guide to how organizations can design effective audio strategies. As a personal 
work example, Eytan will present a recent campaign they built to promote the 
Netflix show Big Mouth on TikTok that led to 100 viral videos, each with over 1 million 
views using the same audio clip.

Eytan Oren, CEO, Block Party

Session: The Market Opportunity
Theme: Technology Transformation

16:15-16:35

Meeting new needs through digital assets   
As we witness the rapidly changing and growing market for digital assets, we hear 
about the driving forces that initiate it, where it may be going and how it will touch  
all our lives in the future. 

Lucas Werthein, Founder, Cactus

Session: The World, Multiplied 
Theme: Elevating the Media and 
Communications Landscape

16:40-17:00

Enabling new realities through digital design    
Putting into perspective the huge market potential for digital assets, as the demand 
for hybrid and digital experiences and products grows.

Eloi Beauchamp, Founder, L’ÉLOI

18:30-19:00
LIVE PERFORMANCE - by Dominique Fils-Aimé

http://www.wcce.ae
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Session: From STEM to STEAM
Theme: Education Unleashed

10:55-11:40

Bringing together the arts & sciences
As awareness and understanding grows about the importance of fostering skills 
across the arts as much as those of science, technology, engineering and math, 
to ensure that creativity is at the heart of education. We will explore how the 
education system can prepare itself for future opportunities and challenges related 
to the creative economy.

Paul Collard, Chief Executive Officer, Creativity, Culture & Education
Amine Kharchach, Interpretation & Mediation Manager, Children’s Museum Louvre 
Abu Dhabi
Dr. Hani Asfour, Dean in Dubai institute of design and innovation
Moderator: Dahlia Mahmood, Academic Consultant

Session: Wider Perspectives
Theme: Reworking Work

11:45-12:05

Unlocking the future of working across disciplines
Releasing the full power of the creative economy demands collaboration. Here 
we explore how to work across sectors, to seize new opportunities and release 
untapped potential.

John Howkins, Global Strategist and Author

Session: Entrepreneurs Energised
Theme: Reworking Work

10:55-11:35

Securing finance for cultural products and creative start-ups
There are many potential channels to help accelerate the progress of creative 
individuals and organisations. Shining a spotlight on the journey and needs of 
creative entrepreneurs, we will highlight the funding options available to them and 
how best to access them.

Alice Loy, CEO & Co-founder, Creative Startups
Najla Al Midfa, Chief Executive Officer, Sharjah Entrepreneurship Center (Sheraa)
Moderator: Saeed Al Nofeli, Director, In5

Session: Content Forward
Theme: Elevating the Media and 
Communications Landscape

11:40-12:10

Who makes the gaming and entertainment content of the future?
Jumping into Abu Dhabi’s gaming strategy to understanding how content creation 
feeds into this massive industry, we learn about the key players and how the 
strategy is coming to life.

Geraint “G” Bungay, Co-Founder & CEO, Boss Bunny
Karim Ibrahim, CEO of Robocom VR
James Binns, Executive Chairman Network N
Haya Al Qadi, Global Marketing Manager, Galaxy Racer
Moderator – Micheal Garin, TwoFour54, CEO 

Session: Enabling the Creative Sector
Theme: Reworking Work

12:15-12:45

Supporting social impact through financial endowments
Grant giving plays a key role in enabling the cultural sector to flourish. We will 
look at how investment into cultural non-profit entities translates into community 
impact and present tangible steps for social and cultural entrepreneurs to secure 
investment.

Laura Callanan, Founding Partner, Upstart Co-lab
Ouafa Belgacem, CEO of Culture Funding Watch

Vision stage Connection stage Perspective stage

10:00-10:20 Session: Opening WCCE 2021: Day Three
Theme: Elevating the Media & Communications Landscape

Embracing humanity through books

Sheikha Bodour bint Sultan Al Qasimi, IPA President, Founder and CEO of Kalimat Group

10:20-10:35 Announcement of Winners of Access Sharjah Challenge: Creative Economy powered by  
Sheraa and in Partnership with Ministry of Culture and Youth

10:40-10:50 Session: Keynote speech
Theme: Education Unleashed

Future skills for future roles
Sharing insight into the need and path to stimulate young minds in the arts, we will 
explore how to strengthen the creative economy of the future through the next generation.

HE Jameela Al Muhairi, Cabinet Member and Minister of State for Public Education, UAE

Disney Screening 10:00-10:20

Session: Storytelling with Disney 
Theme: Elevating the media and 
communication landscape

10:20-11:20

A storytelling masterclass highlighting the importance of collaboration, 
representation and authenticity when creating a fictional world. 

Featuring the first South Asian protagonist in a Disney Junior show, the  
masterclass will be a celebration of South Asia, its culture, and its people. 
With a focus on the roles that research, consultants, and personal experiences 
play in the creation of an animated series.

The Walt Disney Company:
Sascha Paladino, Executive Producer 
Shagorika Ghosh Perkins, Consulting Producer and Cultural Consultant
Amritha Vaz, Composer
Rhonda Ragab, Cultural Consultant  

Session: Heritage and Art Collaborations 
in the 21st Century
Theme: Future Sustainable

11:25-12:10

Exploring the relevance of Culture and Heritage in CCI
The MENA region has always been a treasure trove of art, culture and heritage, and 
is now emerging on the world stage as a critical hub for the future of the global 
creative economy. We will reflect on the past to discover and define what lies 
ahead, from ‘undiscovered’ UNESCO heritage sites that play host to some of the 
most prominent new artists, to bringing the past, present and future of creativity 
together like never before.

Omar Albraik, Arts & Culture Partnerships Manager, AlUla
Nadine Ghaffar, Founder & General Manager, Art D’Égypte

Session: Purposeful Partnerships
Theme: Reworking Work

12:15-12:35

Strategic partnerships driving growth and catalysing the UAE Creative Economy
Uncovering the success of Tashkeel and its networks, we will contextualise the 
current status of the professional art and design sectors, and delve into the 
fundamental necessity for effective partnerships to achieve sustainable impact. 
It will also highlight the creative sector’s potential using the partnership model, 
covering funding mechanisms, capacity building, income generation and retail/
trade market engagement, with emphasis on sustainability both in terms of 
environmental responsibility and fiscal self-sufficiency.

Lisa Ball-Lechgar, Deputy Director, Tashkeel

13:00-14:00
LUNCH BREAK

Session: Urban Unity
Theme: Reworking Work

14:00-14:45

Blending cities & cultures 
Insights shared around promoting cultural vibrancy in cities, particularly the role of 
creative ecosystems & clusters. We will hear about the factors which are essential 
to promoting a healthy environment that enables local creative sectors to flourish, 
as well as a depiction of what this ideal state entails.

Dr. Barbara Romer, Founder, Studio Römer
Tita Larasati, Lecturer and Researcher at Industrial Design Program, 
FSRD ITB, Indonesia
Stephen Hobbs, South Africa
Vilma Jurkute, Alserkal Executive Director
Moderator: Belize Tecirli, Senior Sustainability and ESG Advisor, Aramco

Session: Storytelling at the cutting-edge
Theme: Elevating the media and 
communications landscape

14:50-15:35

Application of emerging technologies to filmmaking
Exploration into innovative applications of emerging technology to the film industry; 
Delegates will hear how cutting-edge mediums, such as mixed and virtual reality, 
are enhancing our capabilities for telling stories.
We’ll hear case studies from Geffen’s career as a global pioneer in film around how 
these technologies have changed the game for his projects, as well as a prediction 
on the potential to come.

Anthony Geffen, World leading documentary film maker

Session: Entrepreneurs in Action
Theme: Fair & Equal

14:00-14:20

Enhancing opportunities for all 
Exploring the journey of a young entrepreneur, and the act of balancing business 
goals with a mission to help other rising entrepreneurs to achieve their ambitions.

Ibrahim Kamara, Digital Entrepreneur and Co-Founder, GUAP

Session: Pitching for Success
Theme: Reworking Work

14:25-15:10

Supporting SMEs & new ventures in gaming and entertainment 
With numerous channels for creative entrepreneurs to seek funding for their 
projects and organisations, how should they approach and navigate this complex 
environment. From the perspective of an expert in clusters, we will gain insight 
around best practices when pitching for investment, with an emphasis on the 
gaming and entertainment sector.

Jason Della Rocca, Game Industry Entrepreneur, Funding Advisor & Cluster Expert

Boss Bunny Hackathon Prize Giving 14:00-14:20

Session: Global Center of Excellence for 
International Cooperation and Creative 
Economy (G-CINC) - Creative Ecosystem
for Inclusive Development and Global
Collaboration

14:25-15:10

Hugh Moffat, Country Director of British Council Indonesia
Andrew Ong, Director for Asia and the Pacific Division, World Intellectual Property 
Organization (WIPO)
Sonny Rustiadi PhD (GCINC)
Moderator: Dr. Dina Dellyana, Director, Thegreaterhub Business Incubator SBM ITB

Session: Establishing a culture of 
entrepreneurship
Theme: Reworking Work

15:15-15:35

Essential factors to fostering a thriving culture of entrepreneurship
This session will explore the essential elements to fostering a culture of 
entrepreneurship across regional creative industries. We’ll hear insight into the 
key movements underway to promote entrepreneurial behaviour, as well as a 
projection of the challenges and opportunities which lie ahead.

Aby Sam Thomas, Editor in Chief - Entrepreneur Middle East

09:00-10:00
REGISTRATION

12:45-13:00
LIVE PERFORMANCE

15:35-15:45
Virgil Abloh Tribute

http://www.wcce.ae


15:45-16:00
BREAK

DAY THREE: 9 DECEMBER 2021

16:00-16:45 Session: Ambition Unlimited
Theme: Inclusivity & Diversity
The power of purpose and passion for independent creatives

What factors are fundamental to a meaningful and sustainable career as an independent creative?
We will explore the qualities, skills and behaviors needed to launch and sustain a successful creative career, and learn how purpose,  
passion and continuous learning make us more productive and resilient, paving way to a more fulfilling and creative life.

Malcolm Gladwell, Journalist, Author & Public Speaker/Podcaster

16:55-17:40 Session: Shared Perspectives
WCCE 2021 wrap-up session

Two driving forces behind creative economy development and strategies will come together to reflect on everything they saw,  
heard and felt during WCCE 2021, and draw lessons for the future of our global Cultural and Creative Industries.

John Howkins, Global Strategist and Author
John Newbigin, OBE, founder and first Chairman of Creative England

17:45-18:00 Session: Closing Ceremony of WCCE 2021

Closing remarks from a prominent figure who is leading the development and steering the future direction of the region’s  
flourishing creative economy.

HE Noura bint Mohammed Al Kaabi, Minister of Culture & Youth, UAE

Vision stage Connection stage Perspective stage

18:00-18:30
CLOSING PERFORMANCE

This programme is subject to change, for updates please visit wcce.ae

http://www.wcce.ae
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شركاء المؤتمر

رعاة المؤتمر



تستضيف دولة اإلمارات العربية المتحدة هذا العام المؤتمر العالمي لالقتصاد 
اإلبداعي 2021 في دورته الثانية الذي يستقطب نخبة من قادة الفكر والمبدعين 

والمبتكرين العالميين في إكسبو 2020 دبي. 

على مدار ثالثة أيام، تلتقي مجموعة واسعة من رواد األعمال والمبدعين 
وصّناع السياسات حضوريًا وافتراضيًا، بمشاركة متحدثين ومفكرين 

وصناع سياسات عالميين، لتبادل األفكار والعمل معُا لرسم مستقبل 
االقتصاد اإلبداعي، بما يتوافق مع قيم الشمولية والمسؤولية والتركيز 

على اإلنسان.

يضم برنامج المؤتمر العالمي لالقتصاد اإلبداعي ستة محاور عامة تحدد 
مستقبل االقتصاد اإلبداعي العالمي.

إبـداع مـتـكـامــل
يـصـنــع الـمـسـتـقـبـل

يهدف االجتماع الوزاري ألن يكون 
منصة لمشاركة أفضل الممارسات 

والحلول التي ينفذها الوزراء من 
مختلف أنحاء العالم لتطوير االقتصاد 

اإلبداعي في بلدانهم.

13:00 - 11:00

18:20 - 11:50
اجتماع “أصدقاء االقتصاد اإلبداعي” 
يجمع صّناع السياسات والمبدعين من 

جميع أنحاء العالم لمناقشة السياسات 
واألفكار والحلول بشأن التنمية 
المستدامة لالقتصاد اإلبداعي.

مالحظة: هذه الجلسة متاحة من 
خالل المشاركة االفتراضية فقط.

ُيعقد بالتوازي مع البرنامج 
الرئيسي للمؤتمر العالمي 

لالقتصاد اإلبداعي

إطالق قدرات التعليم إعادة ابتكار العمل

تعزيز المشهد اإلعالمي التحول التكنولوجي
وقنوات التواصل 

التنوع والشموليةمستقبل مستدام



جلسة حوارية هذا البرنامج عرضة للتغيير، لالطالع على آخر المستجدات، يرجى زيارة  www.wcce.ae ورشة عملأداءجلسة فرديةجلسة نقاشيةجلسة افتراضية

11:00 - 10:00
التسجيل

حفل االفتتاح11:00 - 11:20

الدور المحوري لالقتصاد اإلبداعي11:20 - 11:50          

شخصيات رفيعة المستوى تفتتح المؤتمر العالمي لالقتصاد اإلبداعي 2021 وتتحدث عن رؤيتها في استكشاف دور االقتصاد 
اإلبداعي في بناء مجتمعات مزدهرة ومترابطة.

معالي أودري أزوالي، المديرة العامة لمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة )اليونسكو( 
معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة والشباب بدولة اإلمارات العربية المتحدة

معالي ساندياغا صالح الدين، وزيرة السياحة واالقتصاد اإلبداعي في جمهورية إندونيسيا

منصة التواصلمنصة الرؤية

كلمة رئيسية: الكلمة االفتتاحية الجتماع “أصدقاء االقتصاد اإلبداعي”
اجتماع ضمن فعاليات المؤتمر العالمي لالقتصاد اإلبداعي 2021

الجلسة: السياحة الثقافية المستدامة11:50 - 12:00
المحور: مستقبل مستدام

12:05 - 11:50

تطرح هذه الجلسة المحور الرئيسي للمؤتمر العالمي لالقتصاد اإلبداعي 2021، وهو “اإلبداع الشامل’’. نتعرف خاللها على أهمية اتباع نهج يركز على 
اإلنسان في تطوير االقتصاد اإلبداعي لبناء مستقبل مشرق ومستدام للجميع ضمن منظومة الصناعات الثقافية واإلبداعية.

سعادة مبارك الناخي، وكيل وزارة الثقافة والشباب بدولة اإلمارات العربية المتحدة
سعادة أنجيال تانوسويديبجو، نائبة وزير السياحة واالقتصاد اإلبداعي في جمهورية إندونيسيا

دور السياحة المستدامة في دعم االزدهار البيئي واالجتماعي والثقافي واالقتصادي

جلسة حوارية حول رؤية معالي الشيخة مي بنت محمد آل خليفة للسياحة المستدامة في البحرين، الستكشاف أفضل السبل المتاحة لتعزيز التطور 
االجتماعي والثقافي في مرحلة ما بعد كوفيد- 19 بهدف تحقيق النجاح على المدى البعيد،  كما  تسلط معاليها الضوء على تجارب عملية حول أبرز 

الوسائل لتحقيق السياحة المستدامة.

معالي الشيخة مي بنت محمد آل خليفة، رئيسة هيئة البحرين للثقافة والسياحة

الجلسة: دور االقتصاد اإلبداعي في رعاية ودعم الشمولية12:05 - 12:15الجلسة: الملكية الفكرية واالقتصاد اإلبداعي
12:15 - 13:00المحور: الشمولية والتنوع

يلقي الكلمة المدير العالم للمنظمة العالمية الملكية الفكرية بهدف تسليط الضوء على االحتياجات المتعلقة بحماية 
الملكية الفكرية من التغيرات الطارئة على االقتصاد اإلبداعي.

دارن تانغ، المدير العام للمنظمة العالميه للملكية الفردية )الويبو(

ما هي العوامل التي تضمن بيئة يزدهر فيها اإلبداع ويتوفر االقتصاد اإلبداعي للجميع؟ نتعرف في هذه الجلسة على أهمية االستثمار في االقتصاد 
اإلبداعي لجعل سلسلة القيمة متاحة للمجتمعات حول العالم على عدة مستويات، من التنمية المستدامة إلى االزدهار المالي واالجتماعي والثقافي.

لورا زوكر، مديرة مركز األعمال وإدارة الفنون 
كارولين نوربري، الرئيس التنفيذي المؤسس التحاد الصناعات اإلبداعية 

بول أوينز، رئيس مجلس إدارة شركة بوب كونسلتنغ، مدير منتدى ثقافة مدن العالم 
د. براديب شارما، مؤسسة سالمة بنت حمدان آل نهيان 

مدير الجلسة: الشيخ سلطان سعود القاسمي، مؤسس بارجيل للفنون  الجلسة: الثقافة توّحد العالم: أهم الدروس المستفادة من مجموعة العشرين

لمحة عن أولويات مجموعة العشرين واإلستراتيجيات الناشئة

قررت إيطاليا منح األولوية للثقافة باعتبارها المحور األساسي في برنامج رئاستها لمجموعة العشرين، حيث تمثل القمة فرصة لمناقشة أهمية 
الثقافة باعتبارها أهم روافد النمو الشامل والمتوازن والمستدام. وفي هذا اإلطار، سنستمع إلى نبذة عن المحور تتناول ثالثة ركائز أساسية: الناس، 

الكوكب واالزدهار.

باولو توشي، المستشار الدبلوماسي لوزير الثقافة اإليطالي

الجلسة: التكّيف والتفاهم
المحور: الشمولية والتنوع

13:35 - 13:05

سرد القصص كأداة لالستدامة

 نستكشف إمكانية إنشاء محتوى قصصي حول االستدامة تسّلط الضوء على المشاكل والحلول وترفع مستوى وعي األفراد والحكومات 
وتدفعهم للعمل بشكل أكثر استدامة. يتركز الحوار على تجربة الدكتورة كاهومبو في العمل مع ناشيونال جيوغرافيك للحفاظ على الحياة البرية، 

وتجربة ليزا راسل مخرجة متعاقدة مع األمم المتحدة. 

د. بوال كاهومبو، مستكشفة في قناة ناشيونال جيوغرافيك وناشطة في مجال الحفاظ على الحياة البرية والرئيس التنفيذي 
لشركة وايلد اليف دايركت

 Create 2030 ليزا راسل، مخرجة سينمائية حائزة على جائزة إيمي ومؤسسة مبادرة

12:40 - 13:10الجلسة: الحاضر والمستقبل: تطور االقتصاد اإلبداعي

تقدم هذه الجلسة ثالث توجهات حول تطوير الصناعات الثقافية واإلبداعية كأحد القطاعات االقتصادية األساسية ، مع لمحة عن تأثير االقتصاد 
اإلبداعي على المستوى المحلي والعالمي وإمكاناته في المستقبل. كما تتناول  الجلسة العناصر الرئيسة للتنمية المستدامة للصناعات الثقافية 

واإلبداعية لدعم أجيال الغد.

سعادة ريبيكا غرينسبان، األمينة العامة لمؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية
سيلفي فوربين، نائبة المدير العام لقطاع حقوق المؤلف والصناعات اإلبداعية في المنظمة العالمية للملكية الفكرية 

سعادة إرنستو أوتون راميريز، مساعد المدير العام للثقافة في منظمة اليونسكو 

مدير الجلسة: سعادة الشيخ سالم خالد القاسمي، مندوب اإلمارات الدائم لدى اليونسكو

13:15 - 14:00الجلسة: بناء مدن إبداعية عالمية

الوصفة الثقافية واإلبداعية لدعم المنظومة الحضرية 

تستكشف هذه الجلسة كيفية تطوير المدن لدعم المشهد الثقافي واالزدهار االجتماعي، وتناقش أهمية بناء المجمعات اإلبداعية ومنظومات ريادة 
األعمال من خالل تطوير السياسات العصرية والبنية التحتية المالئمة.

سعادة هالة بدري، المدير العام لهيئة الثقافة والفنون في دبي 
البراء العوهلي، حي جاكس في الدرعية

تييري ماندون، الرئيس التنفيذي، مدينة التصميم سانت إتيين
أندريا ديمبستر تشونغ، الشريك المؤسس والمدير التنفيذي لمنطقة كينغستون الثقافية في كينغستون، جامايكا

مديرة الجلسة: بليز تسيرلي، كبيرة مستشاري االستدامة والحوكمة البيئية واالجتماعية والمؤسسية في أرامكو

15:00 - 14:00
استراحة الغداء

الجلسة: دور الـ )NFTs( في تعزيز الشمولية15:00 - 15:45الجلسة: األجندة العالمية للصناعات الثقافية واإلبداعية: 11 خطوة رئيسية
15:00 - 15:45المحور: التحول التكنولوجي

األجندة العالمية للصناعات الثقافية واإلبداعية

تشهد هذه الجلسة اإلطالق الرسمي لجدول أعمال الصناعات الثقافية واإلبداعية الذي يركز على اإلجراءات الواجب اتخاذها. يتلو ذلك جلسة نقاش 
مع ممثلين من المجلس االستشاري الدولي التابع لمركز السياسات واألدلة في المملكة المتحدة، بالشراكة مع المجلس الثقافي البريطاني، في لقاء 

هو األول من نوعه لمجموعة دولية من رواد الصناعات الثقافية واإلبداعية لوضع أجندة للمستقبل القريب، من خالل 11 خطوة تهدف لتعزيز القطاع 
اإلبداعي والمساعدة في تجاوز التحديات الراهنة.  

بقيادة المجلس الثقافي البريطاني - مركز السياسات واألدلة

إليزا إيستون، المملكة المتحدة 
تيتا الراساتي، إندونيسيا 

جورج غاشارا، كينيا
لورا كاالنان، الواليات المتحدة األمريكية

مدير الجلسة:  جون نيوبغين، المملكة المتحدة 

القدرات الشموليةالـ )NFTs( في عالم اإلبداع

كان اإلنتاج الفني العالمي في السابق حكرًا على أقلية، بدًءا من الفنانين الناشئين الذين يسعون لتقديم أعمال فنية إلى جامعي األعمال الفنية الذين 
يسعون وراء تلك األعمال. نناقش في هذه الجلسة كيف تتحدى الـ )NFTs(  الطرق التقليدية للفن وتدعم التحول الجذري الذي بدأ يظهر في المشهد 
الفني. يناقش المتحدثون أيضًا كيف يشكل هذا النهج الجديد تحديًا للصناعات الثقافية واإلبداعية وعامل تمكين لها، بدًءا من تعريف الفن في عصر 

ا الـ )NFTs( ،  وأثره على جامعي الفنون.

الدكتور جيريمي ويليامز، خبير عالمي في الرموز غير القابلة لالستبدال وصاحب بودكاست “ان اف تيتش”
إستيال أوهايون، خبيرة في الفن الرقمي والرئيسة التنفيذية لشركة إن إف تي بازل 

Ghaf.nftأمينة ديبيش، المؤسس الشريك، ذا أوبن كريت و
راوول ميلهادو، المؤسس الشريك، إليتيوم

مدير الجلسة: ريم حميد، الرئيس التنفيذي والمؤسس الشريك، دكان ميديا

الجلسة: دراسة  حالة: 
التخطيط العمراني وابتكار المواقع في القطاع الثقافي واإلبداعي

الجلسة: دور الـ )NFTs( في تطوير صناعة الموسيقى15:50 - 16:10
المحور: التحول التكنولوجي

16:10 - 15:50

جلسة تستعرض كيفية ابتكار المواقع بطرق إبداعية لدعم التنمية االجتماعية والمجتمعات المحلية من خالل نماذج واقعية. 
تشرح المتحدثتان كيف يتم ابتكار المواقع في بلديهما.

د. باربرا رومر، خبيرة فنية ومستشارة استراتيجية 

الـ )NFTs( البيانات تدعم التحول في صناعة الموسيقى 

فيما يبدأ العالم بفهم قوة الـ )NFTs( وإمكاناتها، هناك تحوالت واستخدامات جديدة ُتظهر مدى تأثير هذه الرموز على صناعة الموسيقى. نتعرف في 
هذه الجلسة على منصة رائدة محلية لتوزيع الموسيقى توضح كيف يمكن للـ )NFTs( دفع مسيرة التحول في صناعة الموسيقى والمساهمة بتحقيق 

عائدات أكثر للفنانين. كما نستمع ألفكار قّيمة حول قدرة الـ )NFTs( على تشجيع األعمال األصلية وحماية حقوق النشر، باإلضافة لنماذج المبيعات العادلة.

ألبرت كارتر - الرئيس التنفيذي لشركة أوديوسويم 
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16:30 - 16:15
عرض حي من “سيما دانس كومباني”

16:45 - 16:30
استراحة

منصة التواصلمنصة الرؤية

الجلسة: أدوات التحول16:45 - 17:15الجلسة: قوة اإلبداع في مواجهة التحديات
المحور: التحول التكنولوجي

17:05 - 16:45

قدرات المبدعين وأثرها اإليجابي على أوطانهم 

تقدم سفارات دول الشرق األوسط وغيرها من دول العالم مبدعين واجهوا تحديات الجائحة بتصميم وبراعة، حيث نتعرف على تأثير جائحة 
كوفيد-19 على عملهم وإنتاجهم اإلبداعي.

منار الهنائي، مؤسسة مجلة سكة 
شريفة الهنائي، الشريك المؤسس ومدير المتحف الخليجي للفنون

فيكتور سيتالي، فنان
Plépah Footloose ألميرا فكراني، مصممة مشاركة مؤسسة مبادرة

جاميا دوانجمانك، باحثه استراتيجيات التصميم

بناء وتطوير الميتافيرس

 تناقش هذه الجلسة التطور في عالم التقنيات االفتراضية وارتباطها بأعمال شركة كاالمنت مع التركيز على تأثيرها على العاملين في مجال البيانات. 
سنتحدث عن إنجازات الفنانين الرقميين والمبتكرين من القطاع الخاص، ونقدم أفكارًا عملية حول كيفية الوصول إلى هذه األسواق الجديدة التي 

تشهد نموًا متسارعًا.

روب جانوف، مصمم شعار شركة آبل

كريس ديشينيس، الرئيس التنفيذي لشركة كاالمنت

الجلسة: طموح بال حدود17:20 - 17:40الجلسة: دروس لعالم إبداعي جديد وشامل
المحور: التنوع والشمولية

17:30 - 17:10

قيادة مسيرة التغيير اإليجابي في االقتصاد اإلبداعي في مرحلة ما بعد كوفيد-19

غّير الوباء العالمي بشكل جذري الطريقة التي نعيش بها، وكانت بعض التغييرات قصيرة األجل، إال أن بعضها اآلخر كان له أثر مستدام. سنقوم بعرض 
هذه التغييرات ومناقشة السبل التي نجحنا أو فشلنا من خاللها بالتكيف على المدى القصير، ألنها تحمل اإلجابة عن كيفية االستفادة من الدروس 

الحقيقية للوباء من أجل تعزيز مستقبل الصناعات الثقافية واإلبداعية حول العالم.

أنتوني سارجنت، مستشار ورائد ثقافي عالمي

الفن كأداة سردية لتعزيز رفاهية المجتمع 

يمكن استخدام الفن كأداة فعالة لنشر رسائل السالم والوحدة، والتأكيد على القواسم المشتركة بين البشر. نتعرف في هذه الجلسة على أهمية 
الحفاظ على التراث لتعزيز مستقبل مستدام. 

إل سيد، فنان كاليغرافيتي

العنوان: نظرة على اإلستراتيجية الرقمية لمتحف الفن الحديث 17:45 - 18:00الجلسة: الكلمة الختامية الجتماع أصدقاء االقتصاد اإلبداعي 2021
)MoMA( في نيويورك

المحور: إعادة تنظيم العمل

18:00 - 17:40

نختتم اجتماع “أصدقاء االقتصاد اإلبداعي” ونستعرض فعاليات اليومين المقبلين من المؤتمر العالمي لالقتصاد اإلبداعي 2021.

ماريسا هندرسون، رئيسة برنامج االقتصاد اإلبداعي 
سعادة الشيخة علياء خالد القاسمي وكيل الوزارة المساعد لقطاع الصناعات الثقافية واإلبداعية  - وزارة الثقافة والشباب، اإلمارات

استكشاف فرص رقمية جديدة بعد الجائحة

يشغل “غلين لوري” منصب مدير متحف الفن الحديث - نيويورك )MoMA(، وهو من أشد أنصار الفنانين المعاصرين. وقد استطاع “غلين” أن يدير زمام 
األمور على مدى 25 عامًا شهدت تغيرات مستمرة، بما في ذلك الجائحة العالمية. وفي كلمته، سيستعرض “غلين” آثار الجائحة وما فرضته من حتمية 

التحول الرقمي، لتقديم تجربة أكثر عمقًا وتفاعاًل لزوار المتحف. 

)MoMA( غلين لوري، مدير متحف الفن الحديث في مدينة نيويورك

18:00–18:20
عرض حي من روف توب ريثمز
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10:00 - 09:00
التسجيل

الجلسة: افتتاح المؤتمر العالمي لالقتصاد اإلبداعي 2021 | اليوم الثاني10:00 - 10:15
المحور: تعزيز اإلبداع والتعاون

تمهد هذه الجلسة لليوم الثاني من المؤتمر العالمي لالقتصاد اإلبداعي 2021، وتتناول الدور المحوري لالقتصاد اإلبداعي في االزدهار العالمي واألسس اإلنسانية المطلوبة للصناعات 
الثقافية واإلبداعية.

معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي 

الجلسة: التعافي االقتصادي10:20 - 11:05
المحور: إعادة ابتكار العمل

دور الخيال في إعادة بناء االقتصاد

تناقش هذه الجلسة تأثير الجائحة على االقتصاد اإلبداعي في أسواق عالمية مختلفة تشمل كندا والمغرب والمملكة المتحدة. ونستمع إلى آراء متخصصة حول آثار الجائحة، 
والتوقعات بشأن تأثيرها على االقتصاد اإلبداعي في المستقبل.

كريستوفر ديكون، الرئيس والمدير التنفيذي للمركز الوطني للفنون 
توفيق أبو دية، الرئيس التنفيذي لشركة مصنع األعمال الناشئة

أنتوني سارجنت، مستشار ثقافي دولي

مدير الجلسة: لورا زوكر، مدير مركز األعمال وإدارة الفنون، جامعة كليرمونت للدراسات العليا

منصة اآلفاقمنصة التواصلمنصة الرؤية

الجلسة: شراكة تعزز الكفاءات
المحور:  تعزيز المشهد اإلعالمي واالتصالي

الجلسة: اإلبداع في السياق المحلي11:10 - 11:55
المحور: التنوع والشمولية

الجلسة: من يصنع المحتوى ومن يستهلكه؟11:10 - 11:55
المحور: االرتقاء بالمشهد اإلعالمي والتواصلي

11:55 - 11:10

دعم صّناع األفالم على المستوى اإلقليمي 

تهدف الشراكة بين نتفليكس والمجموعة الوطنية للصناعات اإلبداعية إلى دعم المواهب 
المحلية من خالل ورشة عمل تقام في فبراير 2022 وتضم سلسلة مشاريع لُكّتاب من 

المنطقة. نتعرف في هذه الجلسة على أهداف الشراكة والفرص التي توفرها والتحديات التي 
تسعى لمواجهتها.

الشيخة الزين صباح الناصر الصباح، رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة 
الوطنية للصناعات اإلبداعية

مدير الجلسة: رامي ياسين، الكاتب والمخرج والمنتج

حماية التراث والحرف اليدوية 

ال يوجد اهتمام كاٍف بتعزيز الحرف اليدوية والحفاظ عليها لدعم التنوع الثقافي والتأثير 
االجتماعي. نتعرف في هذه الجلسة على أهمية الحرف اليدوية لالقتصاد اإلبداعي ودورها 

في تعزيز القيمة، ونناقش تأثيرها الكبير على المجتمع. 

سعادة ريم عبد الرحيم بن كرم، مديرة مؤسسة نماء لالرتقاء بالمرأة
سالمة الشامسي، مدير قصر الحصن وبيت الحرفيين

فرشيد جبرخيل، مدير عام مبادرة فاطمة بنت محمد بن زايد 
كارولين كوريت، مديرة شبكة السياحة اإلبداعية 

مدير الجلسة: د. ميشيل بامبلنج، المدير اإلبداعي لمبادرة “لئال ننسى”، واألستاذ المساعد 
الزائر في جامعة نيويورك أبوظبي

تغيرات في استهالك المحتوى في ظل الجائحة 

تمتد آثار الجائحة إلى رواد إنشاء المحتوى. وفي هذه الجلسة، سنتلمس هذه اآلثار في عدد من 
الجوانب - من ابتكار األفكار إلى اإلنتاج والتوزيع، كما أننا سنلقي الضوء على التوجهات المتوقع 

انتشارها خالل الفترة القادمة.

إيلي أبو صالح، نائب الرئيس لمنطقة مجلس التعاون الخليجي في تطبيق أنغامي 
آني أرسان، رئيس استراتيجية المنصة - تسويق األعمال العالمية )ميتاب(

محمد سويدان، مدير شراكة المبدعين ومؤثر في تيك توك

مدير الجلسة: بيغ هاس، مؤسس مجلة ريفولت ومقدم برامج إذاعية ومؤسس مبادرة        
“ذا بيت دبي”

الجلسة: إطالق االستراتيجية الوطنية 
اإلماراتية للصناعات الثقافية واإلبداعية

الجلسة: نكهات مبتكرة لنجاح مستدام 12:00 - 12:45
المحور: إعادة ابتكار العمل

12:30 - 12:00

لحظة تاريخية للصناعات الثقافية واإلبداعية في دولة اإلمارات العربية المتحدة، نشهد خاللها 
إطالق االستراتيجية الوطنية للصناعات الثقافية واإلبداعية، ونستمع لرؤية المتحدثين حول 

أهمية االقتصاد اإلبداعي ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة. 

معالي عبداهلل بن طوق المري، وزير االقتصاد 
معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة والشباب 

معالي الدكتور أحمد بن عبداهلل حميد بالهول الفالسي، وزير الدولة لريادة األعمال 
والمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

مدير الجلسة:  مينا العريبي، رئيسة تحرير صحيفة ذا ناشيونال 

وصفة لنجاح رواد األعمال في عالم الطهي

نستكشف في هذه الجلسة المكّونات الضرورية لتمّيز رواد األعمال في مجال الطهي، ونتعرف 
على كيفية تحقيق النجاح على المستوى االجتماعي واالقتصادي من خالل تجربة رائد أعمال 

ناجح في مجال الطهي، مع التركيز على قطاع المطاعم في الشرق األوسط.

الشيف إيزو أنا،  أحد أبرز الطهاة في دبي

13:00 – 12:45
LIVE PERFORMANCE

14:00 - 13:00
استراحة الغداء

الجلسة: الذكاء االصطناعي واقع جديد 
المحور: التحول التكنولوجي

الجلسة: منصات وقنوات14:00 - 14:20
المحور:  تعزيز وتطوير 

                مشهد االتصال

الجلسة: الموضة الخضراء14:25 - 15:10
المحور: مستقبل مستدام

14:30 - 14:00

توظيف الذكاء االصطناعي لدعم التغيير

مع تزايد تأثير الذكاء االصطناعي على الصناعات اإلبداعية، نستكشف الفرص والتحديات 
ونتعرف على كيفية رسم استراتيجية الذكاء االصطناعي في اإلمارات لتعزيز مكانة الدولة 

واقتصادها اإلبداعي.

معالي عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء االصطناعي واالقتصاد الرقمي وتطبيقات 
العمل عن ُبعد

ابتكار طرق جديدة للتواصل 

يؤدي التصميم دورًا أساسيًا في عالم االتصاالت سريع التغّير. نتعرف في هذه الجلسة على 
االتجاهات الرئيسية التي ترسم مستقبل االتصاالت والترويج للعالمات التجارية، ونستكشف 

دور التصميم في دعم المبدعين لتحقيق النجاح في مستقبل يتسم بالغموض.

مايا مومنة، مؤسسة مشاركة ألستوديو سفر
طارق عتريسي، مؤسس مكتب طارق عتريسي للتصميم

مدير الجلسة:  العنود بوخماس، معلمة تصميم جرافيكي، جامعة زايد

دعم التعبير اإلبداعي للشباب من خالل االستدامة البيئية

تتحدى “جنك كوتور” المصممين الطموحين البتكار أزياء يمكن ارتداؤها بشرط أال ُتستخدم 
فيها إال مواد معاد تدويرها بنسبة %100. نستكشف في هذه الجلسة أهمية توفير وسائل 

إبداعية تعزز الحفاظ على البيئة.

تروي أرمور، الرئيس التنفيذي لشركة جنك كوتور
كاتي بريل، نائبة الرئيس للعالقات العامة واالتصاالت، جنك كوتور

الجلسة: الذكاء في خدمة اإلبداع
المحور: إعادة ابتكار العمل

الجلسة: القوانين التي تحكم الفنون14:25 - 14:45
المحور: إعادة ابتكار العمل

15:15 - 14:35

اإلنسان + الذكاء االصطناعي = المستقبل  

مع التطور المستمر للذكاء االصطناعي وتأثيره على جوانب مختلفة من حياتنا، نناقش إذا 
كان الذكاء االصطناعي قادرًا على مجاراة اإلبداع البشري اآلن أو في المستقبل، وتأثير ذلك 

على الصناعات اإلبداعية، وإمكانية عمل االثنين معًا بتكامل وتناغم.

رفيق أناضول، فنان وسائط متعددة ومدير استوديو رفيق أناضول

الركائز القانونية الداعمة للفنون 

تتناول هذه الجلسة العالقة بين المنظومة القانونية والصناعات اإلبداعية، مع التركيز على 
المجاالت المشتركة بينهما. نستمع إلى تجارب فنانين واجهوا تحديات قانونية وكيف قاموا 

بمعالجتها، فضاًل عن نصائح حول كيفية ضمان الحماية القانونية لألنشطة اإلبداعية.

مها بن هندي، المدير الشريك لمكتب مها بن هندي للمحاماة 
زينب الهاشمي، فنانة

موزة الزعابي، فنانة
محمد عبد المنعم، شريك أول في مكتب مها بن هندي للمحاماة

الجلسة: أجرينا مقابالت مع أكثر من 200 14:50 - 15:10مشروع الرسم بالذكاء االصطناعي
مبدع،  وهذا ما توصلنا اليه

الجلسة: أهمية تخطيط النشاط اإلبداعي15:15 - 15:35
المحور:  إعادة ابتكار العمل

15:35 - 15:20

اختبر تجربة الرسم بالذكاء االصطناعي، وتعرف على تقنية استخدام الذكاء االصطناعي في 
الرسم والفنون والمسارات اإلبداعية. 

ييرو الي، مشروع الرسم بالذكاء االصطناعي
تاكومي هونغو، مشروع الرسم بالذكاء االصطناعي

دكان هو برنامج  بودكاست مجتمعي وثقافي رائد في دولة اإلمارات، يقدمه عمر توم 
ومحمد عكاوي وريم. 

في هذا الحديث المؤثر والشيق، سيتبادلون األفكار والرؤى والقصص، ويتعاونون مع أكثر من 
200 مبدع في البودكاست الخاص بهم “دكان شو”، من خالل أعمالهم االستشارية الثقافية.

 “إنها نظرة صادقة لواقعنا من منظور االقتصاد اإلبداعي.”

ريم حامد، شريك مؤسس والمدير التنفيذي، دكان ميديا

إطالق مشروع “رادار”: مشروع إقليمي لرسم خريطة النشاط اإلبداعي

عملت شركة خليجسك خالل عام 2021 على رصد أكثر من 200 مؤسسة عاملة في مجال 
الصناعات الثقافية واإلبداعية في المنطقة، وعقدت جلسات بحثية مع مؤسسات رائدة 

ومتخصصة في القطاع اإلبداعي. وأدى ذلك إلطالق مشروع الرادار اإلقليمي لرسم خريطة 
النشاط اإلبداعي، وهي الخريطة األولى من نوعها التي تسلط الضوء على األحداث الثقافية 

وتدعم المبدعين من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي والمقيمين فيها. نستمع إلى 
التحديات التي شهدتها هذه المبادرة الفريدة والدروس المستفادة منها.

الشيخة فوز الصباح، المؤسس والمدير العام لشركة كراود كرييتف هاوس 
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منصة اآلفاقمنصة التواصلمنصة الرؤية

الجلسة: الذكاء في خدمة الفن
المحور: إعادة ابتكار العمل

الجلسة: حماية األفكار15:15 - 16:00
المحور: مستقبل مستدام

15:55 - 15:35

اإلنسان + الذكاء االصطناعي = المستقبل

فنان متخصص في الوسائط المتعددة ورائد باستخدام الذكاء اآللي في الفنون ونحت 
البيانات واللوحات الفنية. يأخذنا في رحلة إلى الفضاء الحيوي للفن الالمركزي للتعّرف على 

كيفية استخدام البيانات المفتوحة في ابتكار المساحات. 

ييرو الي، مشروع الرسم بالذكاء االصطناعي
رفيق أناضول، فنان وسائط متعددة ومدير استوديو رفيق أناضول

مدير الجلسة: مريم المهيري، مديرأول  مشاريع، مؤسسة دبي للمستقبل

التأثير ”البلوك تشين” على االقتصاد اإلبداعي حول العالم

ُتحدث تقنية البلوك تشين تغييرًا جذريًا في مختلف الصناعات، ومن المتوقع أن يكون لها 
تأثير كبير على االقتصاد اإلبداعي في المستقبل، مما يؤدي إليجاد طرق جديدة لتبادل القيمة 

وتعزيز حماية الملكية الفكرية الرقمية. تركز هذه الجلسة على قدرة تقنية البلوك تشين 
على توفير سبل جديدة للمبدعين لحماية ملكيتهم الفكرية، وإيجاد نماذج تسعير ودفع 

ديناميكية وفعالة، وإنشاء نظام أكثر مساواة للجميع في الصناعات اإلبداعية حول العالم. 

واكيم زيدان، مؤسس شريك ومدير مؤسسة نقاط

16:15 - 16:00
عرض حي من عالء وردي

الجلسة: آفاق االبداع؟
المحور: التنوع والشمولية

الجلسة: الفرص الواعدة في السوق16:15 - 17:00
المحور: التحول التكنولوجي

الجلسة: رؤية للغد16:15 - 16:35
المحور: تعزيز المشهد اإلعالمي 

وتقنيات االتصال

18:10 - 17:40

تنمو اإلمكانات اإلبداعية اإلقليمية وفرص التعاون والشراكة

تعّرف على أفضل السبل لالستفادة من االقتصاد اإلبداعي محليًا وإقليميًا، في حوار يطرح 
منظورًا شامأًل عن وظائف االقتصاد اإلبداعي.

سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون       
في دبي

 Connect مدير الجلسة:  بيكي أندرسون، مديرة تحرير سي أن أن أبوظبي ومقدمة برنامج
the World  الحائز على جائزة إيمي 

تلبية االحتياجات الجديدة من خالل األصول الرقمية 

يشهد العالم سوقًا سريعة التغير والنمو لألصول الرقمية. نتعرف في هذه الجلسة على 
القوى الدافعة التي تؤثر عليها، واالتجاه الذي تسير فيه، وكيفية تأثيرها على حياتنا في 

المستقبل. 

لوكاس فيرثين، مؤسس شركة كاكتوس

نظرة على أبرز توجهات المشهد السينمائي في المنطقة

حوار مع مخرجين سينمائيين من المنطقة حول القضايا الملحة والتحديات األساسية والفرص 
اإلبداعية التي يتيحها الواقع االجتماعي والسياسي واالقتصادي والتكنولوجي الجديد. 

عبد اهلل الكعبي، مخرج سينمائي 
نايلة الخاجة، مخرجة سينمائية 

مدير الجلسة: طالل األسمني، مسؤول تطوير أول في إيمج نيشن

الجلسة: توطين االستدامة
المحور: مستقبل مستدام

الجلسة: العالم، مضاعف 17:05 - 17:35
المحور:  تعزيز المشهد اإلعالمي وتقنيات 

االتصال 

الجلسة: ثورة شاملة16:40 - 17:00
المحور: إعادة ابتكار العمل

17:10 - 16:50

االستدامة في أنشطة العمارة والهندسة

تعّرف على نهج سانتياغو كاالترافا لضمان االستدامة عبر تطبيق المعايير المحلية الخاصة 
بكل منطقة. يستعرض عدة نماذج تركز على أحدث التقنيات التي تدعم االستدامة واالبتكار 

في الهندسة المعمارية، وكيف يمكن للمهندسين والمعماريين تحقيق “المعيار البالتيني” 
في مجال االستدامة.

د. سانتياغو كاالترافا، المدير المسؤول والمدير اإلبداعي سانتياغو كاالترافا

ابتكار واقع جديد من خالل التصميم الرقمي  

فهم اإلمكانات السوقية الهائلة لألصول الرقمية مع نمو الطلب على التجارب والمنتجات 
الهجينة والرقمية.

إيلوا بوشام، مؤسس شركة ليلوا

تحول رقمي محوره اإلنسان

التعاون البّناء بين البشر أساس النجاح في التحول الرقمي. تركز هذه الجلسة على الطريقة 
التي يمكن من خاللها لمؤسسات القطاعين العام والخاص الهادفة تنفيذ إصالحات أو تحول 

تكنولوجي قيادة هذا التغيير وإدارته بأقل قدر من المشاكل أو احتماالت الفشل.

أليكس فيتشوفسكي، نائب الرئيس التنفيذي لتكنولوجيا االبتكار في 
مدينة نيويورك 

الجلسة: اإلبداع كأداة للتطوير
المحور: مستقبل مستدام

الجلسة: تيك توك وكلوب هاوس والقواعد 17:40 - 18:25
الجديدة للتسويق الصوتي

المحور: تعزيز المشهد اإلعالمي وتقنيات 
االتصال

17:30 - 17:05

إعادة ابتكار المواد وسالسل التوريد

تستكشف هذه الجلسة كيف يقوم المبدعون والمصّنعون بإعادة ابتكار المواد وسالسل 
التوريد من منظور تصميم المنتج. كما تناقش التوجهات الرائدة لتحديث التصميم الصناعي 

لضمان االستدامة عالميًا

نور جيهان بلغرامي، فنانة متعددة التخصصات وخبيرة فنية وتربوية
خالد الشعفار، مصّمم ورائد أعمال

كارال كاميال هجورت، مؤسسة ومديرة شركة سبيس 10

مدير الجلسة: ليلى بن بريك، مديرة التنسيق في الجناح الوطني لدولة اإلمارات العربية المتحدة

ناقش هذا العرض تزايد شعبية التسويق الصوتي على منصات مثل تيك توك وكلوب هاوس 
وتويتر سبيسز وصناعة البودكاست بشكل عام، مما يوفر دلياًل عمليًا على كيفية تطوير 

المؤسسات الستراتيجيات صوتية فعالة. كمثال من عملي الشخصي في هذا المجال، 
سأعرض حملة قمنا بإطالقها مؤخرًا للترويج لبرنامج Big Mouth من إنتاج نتفليكس على 

موقع تيك توك والتي أدت إلنتاج 100 مقطع فيديو تم مشاركتها على نطاق واسع، وحصد 
كل منها أكثر من مليون مشاهدة باستخدام نفس المقطع الصوتي.

إيتان أورين، الرئيس التنفيذي لشركة بلوك بارتي

اليوم الثاني: 8 ديسمبر 2021



جلسة حوارية هذا البرنامج عرضة للتغيير، لالطالع على آخر المستجدات، يرجى زيارة  www.wcce.ae ورشة عملأداءجلسة فرديةجلسة نقاشيةجلسة افتراضية

10:00 - 9:00
التسجيل

منصة اآلفاقمنصة التواصلمنصة الرؤية

10:20 - 10:00
الجلسة: افتتاح المؤتمر العالمي لالقتصاد اإلبداعي: اليوم الثالث

10:00 - 10:20عرض ديزنيالمحور: تعزيز المشهد اإلعالمي وتقنيات االتصال

كلمة افتتاحية: تعزيز اإلنسانية من خالل الكتب

الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة االتحاد الدولي للناشرين، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لمجموعة كلمات

 إعالن الفائزين في “تحدي بوابة الشارقة”: اقتصاد إبداعي بدعم من “شراع”10:20 - 10:35
بالشراكة مع وزارة الثقافة والشباب

الجلسة: فن سرد القصص مع ديزني 
المحور: تعزيز المشهد اإلعالمي 

وتقنيات االتصال

11:20 - 10:20

10:50 - 10:40
الجلسة: الكلمة الرئيسية: مهارات المستقبل لوظائف المستقبل

المحور: إطالق قدرات التعليم
تتطرق هذه الكلمة إلى كيفية تعزيز االقتصاد اإلبداعي في المستقبل من خالل تبادل األفكار حول الحاجة لتحفيز العقول الشابة في الفنون

معالي جميلة المهيري وزيرة الدولة لشؤون التعليم العام بدولة اإلمارات العربية المتحدة

جلسة نقاش حول فن السرد القصصي وأهمية التعاون والتمثيل واألصالة عند 
إنشاء عوالم خيالية

تقدم الجلسة أول شخصية فنية من جنوب آسيا على قناة “ديزني جونيور”، وتحتفي بجنوب 
آسيا وثقافتها وشعبها، مع التركيز على األدوار التي يؤديها البحث واالستشاريون والتجارب 

الشخصية في ابتكار مسلسالت بتقنية الرسوم المتحركة.

شركة “والت ديزني”:

ساشا باالدينو، منتج منفذ
شاغوريكا غوش بيركنز، منتجة استشارية ومستشارة ثقافية

روندا رجب، مستشارة ثقافية  
أمريتا فاز، موسيقية 

الجلسة:  دور الفنون في تعزيز مستقبل التعليم
الجلسة: تحفيز رواد األعمال10:55 - 11:40المحور: إطالق قدرات التعليم

المحور: إعادة ابتكار العمل
11:35 - 10:55

الجمع بين الفنون والعلوم 

مع تنامي الوعي بأهمية تعزيز المهارات عبر الفنون بالتوازي مع العلوم والتكنولوجيا 
والهندسة والرياضيات، لضمان أن يكون اإلبداع في صميم العملية التعليمية، نستكشف 

كيف يمكن للنظام التعليمي االستعداد للفرص والتحديات المستقبلية في قطاع االقتصاد 
اإلبداعي.

بول كوالرد، الرئيس التنفيذي لإلبداع والثقافة والتعليم
أمين خرشاش، مدير التفسير والوسائط التعليمية، متحف األطفال، اللوفر أبوظبي

دكتور هاني عصفور، معهد دبي للتصميم و االبتكار

مدير الجلسة: داليا محمود، مستشار أكاديمي

توفير التمويل للمنتجات والشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في 
المجال الثقافي

هناك العديد من القنوات المحتملة للمساعدة في دعم مسيرة المبدعين من أفراد 
ومؤسسات. تركز هذه الجلسة على تجربة رواد األعمال المبدعين واحتياجاتهم، وخيارات 

التمويل المتاحة لهم، وأفضل السبل لتحقيقها.

أليس لوي، الرئيسة التنفيذية والمؤسسة الشريكة في شركة كرييتف ستارتابس 
نجالء المدفع، المديرة التنفيذية لمركز الشارقة لريادة األعمال )شراع(

 in5 مدير الجلسة: سعيد النوفلي، مدير حاضنة األعمال

الجلسة: استكشاف الفرص
الجلسة: تطوير المحتوى11:45 - 12:05المحور: إعادة ابتكار العمل

المحور:  تعزيز المشهد اإلعالمي وتقنيات 
االتصال

الجلسة:  التعاون لدعم التراث والفنون في 11:40 - 12:20
القرن الحادي والعشرين

المحور: مستقبل مستدام

12:10 - 11:25

تشكيل مستقبل العمل في مجاالت متعددة

التعاون ضروري لتحقيق التطلعات الكاملة لالقتصاد اإلبداعي. نستكشف في هذه الجلسة 
كيفية التعاون بين القطاعات المختلفة لتوفير فرص جديدة واالستفادة من اإلمكانات 

المتاحة.

جون هوكينز، مؤلف وخبير استراتيجي عالمي

صّناع ألعاب الفيديو والمحتوى الترفيهي في المستقبل 

تتناول هذه الجلسة استراتيجية ألعاب الفيديو في أبوظبي لفهم أهمية إنشاء المحتوى في 
هذا القطاع الواسع، ونتعرف من خاللها على الالعبين الرئيسيين وكيفية تنفيذ االستراتيجيات. 

غيرينت بونغاي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بوس باني 
VR كريم ابراهيم، المدير التنفيذي - روبوكم
N جيمس بنز، الرئيس التنفيذي لشركه نتورك

TwoFour54 مايكل غارين، الرئيس التنفيذي لشركة

نظرة على دور الثقافة والتراث في الصناعات الثقافية واإلبداعية

ُتعرف منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا بتميزها في الفنون والثقافة والتراث، ويتنامى 
دورها على الصعيد العالمي كمركز حيوي لمستقبل االقتصاد اإلبداعي العالمي. في هذه 

الجلسة نستعرض إنجازات الماضي لنرسم مسار المستقبل، من مواقع التراث العالمي “غير 
المكتشفة” التي تستضيف مجموعة من أبرز الفنانين الجدد، إلى التكامل بين تاريخ اإلبداع 

وحاضره ومستقبله بشكل غير مسبوق.

عمر البريك، مدير الشراكات الفنية والثقافية في الهيئة الملكية لمحافظة العال
نادين عبدالغفار، المؤسسة والمديرة العامة لمؤسسة فنون مصر 

الجلسة: تعزيز القطاع اإلبداعي
المحور: إعادة ابتكار العمل

الجلسة: شراكات هادفة12:20 - 12:50
المحور: إعادة ابتكار العمل

12:35 - 12:15

دعم األثر االجتماعي من خالل المنح المالية 

تلعب المنح دورًا رئيسيًا في تمكين القطاع الثقافي من االزدهار. نناقش في هذه الجلسة 
كيفية تحويل االستثمار في المؤسسات الثقافية غير الربحية إلى قيمة مجتمعية، ونتعرف 

على الخطوات العملية التي يمكن من خاللها ألصحاب المشاريع االجتماعية والثقافية 
الحصول على االستثمارات التي يحتاجونها.

لورا كاالنان، الشريك المؤسس لمؤسسة “أب ستارت كو الب”
وفاء بلقاسم، المديرة التنفيذية لمرصد التكوين الثقافي والتمويل

شراكات استراتيجية تعزز النمو وتحفز االقتصاد اإلبداعي بدولة اإلمارات

تستكشف هذه الجلسة العوامل التي أسهمت بنجاح مركز “تشكيل” وشبكة أعضائه 
وخريجيه، وتستعرض الوضع الحالي لقطاعي الفن والتصميم، وأهمية بناء شراكات فعالة 

لتحقيق أثر مستدام. كما تسلط الضوء على إمكانات القطاع اإلبداعي باستخدام نموذج 
الشراكة، بما في ذلك آليات التمويل، وبناء القدرات، وتحقيق الدخل، والتعامل مع السوق، مع 

التركيز على االستدامة في مجال المسؤولية البيئية واالكتفاء الذاتي المالي.

ليزا بال ليشغار، نائبة مدير مركز تشكيل

13:00 - 12:45
عرض  فرقة كاماكان

14:00 - 13:00
استراحة الغداء

الجلسة: بيئة حضرية متجانسة 
المحور: إعادة ابتكار العمل

الجلسة: تجارب رواد األعمال14:00 - 14:45
المحور: التنوع والشمولية

15:10 - 14:25Boss Bunny Hackathon Prize Giving14:20 - 14:00

التكامل بين المدن والثقافات 

تقدم هذه الجلسة أفكارًا حول تعزيز الحيوية الثقافية في المدن، ال سيما دور المنظومات 
والتجمعات اإلبداعية. نتعرف أيضًا على العوامل الضرورية لتعزيز بيئة صحية تتيح للقطاعات 

اإلبداعية المحلية االزدهار.

د. باربرا رومر، مؤسسة استوديو رومر
تيتا الراساتي، محاضرة وباحثة في برنامج التصميم الصناعي في معهد باندونغ 

للتكنولوجيا التابع لكلية الفنون والتصميم، إندونيسيا
ستيفن هوبز، فنان

ڤيلما يووكوت، مدير تنفيذي- السركال

مدير الجلسة: بليز تيكيرلي، كبير مستشاري االستدامة والحوكمة البيئية واالجتماعية 
والمؤسسية - أرامكو

تعزيز الفرص للجميع 

تستعرض هذه الجلسة مسيرة رائد أعمال شاب، وسعيه إليجاد توازن بين أهدافه التجارية 
ورسالته الهادفة لمساعدة رواد األعمال الصاعدين على تحقيق طموحاتهم. 

GUAP إبراهيم كامارا، رائد أعمال رقمي ومؤسس شريك لمجلة

مركز التميز العالمي للتعاون الدولي 
واالقتصاد اإلبداعي )G-CINC( - نظام بيئي 
إبداعي للتنمية الشاملة والتعاون العالمي

15:10 - 14:25

الجلسة: كيفية عرض المشاريع 
لضمان نجاحها

المحور: إعادة ابتكار العمل

هيو موفات، المدير القطري للمجلس الثقافي البريطاني في إندونيسيا14:55 - 15:40
أندرو أونغ، مدير  آسيا والمحيط الهادئ -  المنظمه العالميه للملكيه الفرديه ) ويبو(

GCINC محاور -PHD ،سوني روستيادي

مديرة الجلسة: د. دينا ديليانا، مدير- حاضنه االعمال )ذ جريت هب(

دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الناشئة 

هناك العديد من القنوات التي تتيح لرواد األعمال المبدعين البحث عن تمويل لمشاريعهم 
ومؤسساتهم. كيف ينبغي عليهم التعامل مع هذه البيئة المعقدة؟ نستمع إلى وجهة نظر 

خبير في مجموعات األعمال حول أفضل الممارسات في جذب المستثمرين، مع التركيز على 
قطاع ألعاب الفيديو والترفيه.

جيسون ديال روكا، رائد أعمال في صناعة ألعاب الفيديو، ومستشار تمويل، وخبير في 
مجموعات األعمال

الجلسة: فن السرد القصصي بأسلوب حديث
المحور: االرتقاء بالمشهد اإلعالمي والتواصلي

15:35 - 14:50

توظيف التقنيات الحديثة في صناعة األفالم

سنستعرض التطبيقات المبتكرة للتقنيات الحديثة في مجال صناعة األفالم، حيث سيستمع 
الحضور إلى أحدث الوسائل المستخدمة، مثل الواقع االفتراضي والمختلط، وكيف تعزز هذه 

التقنيات قدراتنا على فن السرد القصصي. كما أننا سنستمع إلى دراسات ميدانية من واقع 
تجربة “غيفين” باعتباره أحد رواد صناعة األفالم عالميًا.

أنتوني جيفن مخرج عالمي لالفالم الوثائقية

15:35-15:45
 تأبين للراحل ڤيرجل أبلوه: من خالل كلمة التأبين هذه، سنستمع إلى تأمالت الفنانة الكورية “پيغي غو” حول عالقتها بمصمم األزياء األمريكي

“ڤيرجل أبلوه”، وكيف استطاع أن يترك بصمة نجاح ال زالت أصداؤها تتردد حول العالم إلى اآلن. 
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جلسة حوارية هذا البرنامج عرضة للتغيير، لالطالع على آخر المستجدات، يرجى زيارة  www.wcce.ae ورشة عملأداءجلسة فرديةجلسة نقاشيةجلسة افتراضية

16:00 - 15:45
استراحة

الجلسة: طموح بال حدود16:00 - 16:45
المحور: التنوع والشمولية

الهدف والشغف كقوة دفع للمبدعين المستقلين

ما هي العوامل األساسية لمسيرة مهنية هادفة ومستدامة كمبدع مستقل؟

سوف نستكشف المزايا والمهارات والسلوكيات المطلوبة لبدء مسيرة إبداعية ناجحة، وكيف يساعدنا الوضوح في األهداف والشغف والتعلم المستمر بأن 
نصبح أكثر إنتاجية ومرونة، مما يمنحنا حياة أكثر تميزًا وإبداعًا.

مالكوم غالدويل، صحفي ومؤلف ومتحدث عام/بودكاستر

الجلسة: رؤى مشتركة 16:55 - 17:40
ختام المؤتمر العالمي لالقتصاد اإلبداعي 2021

يستعرض رائدان في االقتصاد اإلبداعي على مستوى العالم مشاركتهما بالمؤتمر العالمي لالقتصاد اإلبداعي 2021، والدروس المستفادة للقطاعات 
الثقافية واإلبداعية، ونظرتهما لمستقبل االقتصاد اإلبداعي.

جون هوكينز، كاتب واستراتيجي عالمي
جون نيوبيغين، المؤسس وأول رئيس مجلس إدارة لشركة كرييتف إنجالند 

حفل ختام المؤتمر العالمي لالقتصاد اإلبداعي 17:452021 - 18:00

كلمة ختامية تلقيها شخصية رائدة في دعم التنمية ورسم مستقبل االقتصاد اإلبداعي المزدهر في المنطقة. 

معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة والشباب بدولة اإلمارات العربية المتحدة

18:35 - 18:05
العرض الختامي
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