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At relaunched ‘Ideas Abu Dhabi’ Bill Gates says “Middle East 
Philanthropy could have transformative impact”  

 
• Ideas Abu Dhabi resumes with impactful event on the importance of ‘Catalytic Philanthropy’ 
• Speakers, including Bill Gates, Rima Al Mokarrab, HRH Prince Khaled bin Alwaleed, HE 

Salama Alameemi, HE Homaid Al Shimmari, highlighted the transformative power of 
effective giving 

• Ideas Abu Dhabi returns for its fourth edition in May 2023, to explore future-focused themes 
of local and global relevance 

 
Abu Dhabi – UAE: 11 December 2022 – Tamkeen in association with the Aspen Institute, today 
announced the return of Ideas Abu Dhabi, one of the UAE’s flagship thought-leadership platforms. 
The announcement was made during an event on ‘Catalytic Philanthropy’ that focused on the 
transformative powers of effective giving from across the Middle East. Organized in collaboration 
with the Bill & Melinda Gates Foundation, today’s event convened 300 leaders from social 
development entities, businesses, academia and civil society, to discuss how high-impact and 
patient philanthropy can change the world.  
 
During the Catalytic Philanthropy forum, prominent philanthropist and Co-Chair of the Bill & 
Melinda Gates Foundation, Bill Gates participated in a fireside chat with Rima Al Mokarrab, 
Co-Chair of Ideas Abu Dhabi and Chair of Tamkeen. Their session on ‘Big Bets and Patient 
Capital’, explored the ways in which new models of philanthropy can be effective vehicles for 
creating long term maximum impact.   
  
“Collaboration and partnership are at the core of the work we do at the Gates Foundation,” said 
Gates. “We are always eager to learn more about the many philanthropic initiatives happening in 
the UAE and around the region, which are key to make progress on the UN’s Sustainable 
Development Goals. We look forward to supporting efforts such as the Strategic Philanthropy 
Initiative at the New York University Abu Dhabi to strengthen the giving sector in the Middle 
East."   
 
Rima Al Mokarrab, said: “The Ideas Abu Dhabi forum on Catalytic Philanthropy, and our 
partnership with the Bill & Melinda Gates Foundation, is a positive reminder of what is possible 
when we exchange ideas and collaborate for the greater good, and for the progress and prosperity 
of humanity.  

Al Mokarrab continued: “Ideas Abu Dhabi was established in 2017 in association with the Aspen 
Institute as a forum that welcomes global leaders to tackle some of the world’s greatest 
challenges. We hope today’s event and the one to follow in May 2023, will demonstrate the power 
of open discourse to spur action for the benefit of current and future generations. NYU Abu Dhabi 
– itself a center of academic excellence - could not be a more fitting venue, especially being home 
to the new Strategic Philanthropy Initiative”. 

 
The summit featured a keynote speech from HE Salama Alameemi, Director General of the 
Authority for Social Contribution—Ma’an, who stressed the importance of building a resilient 
philanthropic ecosystem and said: “Today’s event is imperative as it underscores the value and 



importance of partnership if we are to address the global challenges that we all face. Joint efforts 
between the public sector, the private sector, and civil society can help catalyze and accelerate 
progress at a rate that would not be achievable if we were to work in silos. I hope today’s dialogue 
increases the focus and resources dedicated to delivering transformative change and to helping 
improve the lives of individuals and their wider communities in this region and beyond.” 

The day continued with two panel discussions, the first on ‘Beyond CSR: The New Role for 
Corporate Philanthropy’, and the second on ‘Making Way for the NextGen’. The panels 
featured philanthropists, impact investors, policy makers, and corporate leaders from around the 
world including HRH Prince Khaled bin Alwaleed bin Talal Al Saud, HE Salama Alameemi, HE 
Homaid Al Shimmari, Jane Wales, Elizabeth Tanya Masiyiwa, and Neha Hiranandani. 
 
In the panel ‘Beyond CSR: The New Role for Corporate Philanthropy,’ discussions focused on 
the ways in which corporations in the region are responding to pressure from stakeholders to 
increase their engagement on social issues. This includes a renewed emphasis on corporate 
philanthropy and increased focus on scaling up ESG practices. HE Homaid Al Shimmari, 
Mubadala’s Deputy CEO and Chief Corporate & Human Capital Officer, also outlined how 
Mubadala has been able to preserve and increase its philanthropic commitments over the past 
few years, despite the pressures caused by the COVID pandemic and resulting global economic 
downturn. 
 
During the session ‘Making Way for the NextGen’, panelists argued that their generation’s unique 
approach to philanthropy is set to transform the space, unlocking outcomes that would have been 
unthinkable for earlier generations. They also renewed calls for careful attention to the impact of 
investment, rigorous standards for transparency, and greater personal involvement by donors. 
 
Today’s forum on Catalytic Philanthropy was an exclusive Ideas Abu Dhabi event. The full edition 
of Ideas Abu Dhabi 2023, a two-day forum, will be held on 3-4 May, dedicated to exploring future-
focused themes of local and global relevance. The forum will bring together global leaders from 
across society to analyze challenges and opportunities associated with globalization, climate 
change, Middle East relations, and the development of new technologies.   
 
Ideas Abu Dhabi is an annual forum that welcomes global thinkers, visionaries, innovators, and 
policymakers to hold intimate dialogues centered around some of the world’s greatest challenges. 
To date, the forum has convened more than 1,000 thought-leaders for open dialogue and to foster 
cross-cultural collaboration. For more information, please visit ideasabudhabi.com.  
 

- Ends - 
 
 
About Ideas Abu Dhabi 
 
Ideas Abu Dhabi was established in 2017 as a Forum that welcomes global thinkers, visionaries, innovators, 
and policymakers to hold intimate dialogues around some of the world’s greatest challenges. Each year, 
Ideas Abu Dhabi hosts a forum where topics of global importance are discussed by panels of experts with 
diverse perspectives. To date, Ideas Abu Dhabi has convened over 1,000 thought-leaders for open dialogue 
and to foster cross-cultural collaboration. Ideas Abu Dhabi is hosted by Tamkeen in association with the 
Aspen Institute.   
 



Tamkeen is an Abu Dhabi company that partners with leading local and international institutions to deliver 
projects that enrich the emirate’s social, cultural and educational landscape in support of its Economic 
Vision 2030.  

The Aspen Institute is an educational and policy studies organization that has gained a reputation for 
gathering together diverse, nonpartisan thought-leaders, creatives, scholars and members of the public in 
order to address some of the world’s most complex problems. Based in Washington D.C., the Institute also 
has campuses in Aspen, Colorado, the Wye River on Maryland’s Eastern Shore and New York City. 

Guided by the belief that every life has equal value, the Bill & Melinda Gates Foundation, works to help 
all people lead healthy, productive lives. In developing countries, it focuses on improving people’s health 
and giving them the chance to lift themselves out of hunger and extreme poverty. In the United States, it 
seeks to ensure that all people—especially those with the fewest resources—have access to the 
opportunities they need to succeed in school and life. Based in Seattle, Washington, the foundation is led 
by CEO Mark Suzman, under the direction of co-chairs Bill Gates and Melinda French Gates and the board 
of trustees. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 خبر صحفي 

 منتدى "العمل الخیري التحفیزي" تحت مظلة منتدى أفكار أبوظبي خالل مشار�ته في  

تحول بیل غیتس: العمل الخیري في الشرق األوسط قادر على إحداث 
 إ�جابي ملموس 

 منتدى أفكار أبوظبي �عود �فعال�ة جدیدة حول أهم�ة "العمل الخیري التحفیزي"   •
صاحب السمو الملكي األمیر خالد بن و ور�ما المقرب،    بیل غیتس،  قائمة المتحدثین في المنتدى تشمل •

على هؤالء    أكدحیث  الشمري،    عبدهللا  وسعادة حمیدسالمة العم�مي،    وسعادة ،الولید بن طالل آل سعود
 تحول ملموس في المجتمعاتإحداث في  قدرة العمل الخیري 

لمناقشة مواض�ع مستقبل�ة تحظى �االهتمام   2023تقام في مایو  س من منتدى أفكار أبوظبي    الرا�عةالدورة   •
 المحلي والدولي  

 
أفكار    :2022د�سمبر    11أبوظبي،   منتدى  الیوم عن عودة  آسبن"،  "معهد  مع  �التعاون  "تمكین"،  أعلنت 

، منصة الر�ادة الفكر�ة ال�ارزة في دولة اإلمارات. جاء ذلك خالل فعال�ة حول "العمل الخیري التحفیزي"  أبوظبي
م في منطقة الشرق األوسط. وقد ت  ر�زت على تسخیر قدرات العمل الخیري إلحداث تحول إ�جابي ملموس

شخص�ة ق�اد�ة من هیئات  300، وضمت  تنظ�م هذه الفعال�ة �التعاون مع مؤسسة بیل ومیلندا غیتس الخیر�ة
التنم�ة االجتماع�ة وشر�ات القطاع الخاص والمؤسسات األكاد�م�ة ومنظمات المجتمع المدني بهدف مناقشة  

 أثر العمل الخیري طو�ل األمد على إحداث تغییر في عالمنا المعاصر. 
 

بیل غیتس، الرئ�س المشارك لمؤسسة بیل ومیلندا غیتس مشار�ة  منتدى "العمل الخیري التحفیزي"  وشهد  
ر�ما المقرب، ، في جلسة حوار�ة إلى جانب  والشخص�ة العالم�ة المعروفة في مجال العمل الخیري   الخیر�ة

 بهدف مناقشة موضوع "الرهانات الكبرى   ،والرئ�س المشارك لمنتدى أفكار أبوظبي  رئ�س مجلس إدارة "تمكین"
االضطالع  واستكشاف مدى فاعل�ة النماذج الجدیدة للعمل الخیري في    واالستثمارات الخیر�ة على المدى ال�عید"

 . الطو�ل �أكبر قدر ممكن من األثر اإل�جابي على المدى 
 

بیل ومیلندا "تحتل جهود التعاون والشراكة أولو�ة �برى في مؤسسة  خالل الجلسة قائًال:    بیل غیتسوتحدث  
سع�ًا إلى إحراز تقدم    غیتس. ونحن حر�صون دومًا على استكشاف الم�ادرات الخیر�ة اإلمارات ودول المنطقة



التي  جهود مثل م�ادرة العمل الخیري االسترات�جي  في أهداف األمم المتحدة للتنم�ة المستدامة. ونتطلع إلى دعم  
   ك أبوظبي لدعم القطاع الخیري في منطقة الشرق األوسط". ر أطلقتها جامعة نیو�و 

 
منتدى أفكار أبوظبي حول العمل الخیري التحفیزي وشراكتنا مع    تعكس فعال�ة: "ر�ما المقربمن جانبها، قالت  

  نتعاون جم�عًا لخیر نت�ادل األفكار و اإلمكانات التي �مكن تحق�قها عندما  ،  ةمؤسسة بیل ومیلندا غیتس الخیر�

 ". ازدهارهاتقدمها و اإلنسان�ة و 

ل�كون منتدى سنو�ًا �جمع  �التعاون مع معهد آسبن    2017تأسس منتدى أفكار أبوظبي في عام    وأضافت: "

  ة والفعال�منتدى الیوم  �ساهم  �لنا أمل �أن    .العالم�ةصناع الس�اسات إلجراء حوارات معمقة حول أبرز التحد�ات  

تحفیز الخطوات العمل�ة لصالح األج�ال  تشج�ع الحوارات المفتوحة و في    2023مایو  في  التي ستت�عه    القادمة

هي المكان المثالي الستضافة مثل هذه الفعال�ات نظرًا    . وال شك أن جامعة نیو�ورك أبوظبيالحال�ة والقادمة

و�ونها تحتضن م�ادرة العمل الخیري    �ونها مر�زًا للتمیز األكاد�مي  دورها في تعز�ز التنوع الثقافي والفكري إلى  

 ". الجدیدة االسترات�جي

فیها على    ت ، �لمة رئ�س�ة أكد "معاً "المة العم�مي، مدیر عام هیئة المساهمات المجتمع�ة  عادة سس  ت وألق

قال حیث  الخیري،  للعمل  مرنة  منظومة  بناء  "ت أهم�ة  الشراكة  :  ق�مة  على  تأكیده  من  المنتدى  أهم�ة  تن�ع 

لمجابهة التحد�ات العالم�ة التي تواجهنا جم�عًا. إن التعاون بین القطاعین العام والخاص ومنظمات  وضرورتها  

تر�یزنا  تعز�ز  �ساعد حوارنا الیوم على  وآمل أن  سبوقة.  غیر م ساعد على تسر�ع التقدم بوتیرة  �المجتمع المدني س 

ز�ادة   في  لدفع  والمساهمة  المخصصة  منطقتنا    عمل�ةالموارد  في  والمجتمعات  الناس  ح�اة  وتحسین  التغییر 

 وخارجها". 

االجتماع�ة  ما �عد المسؤول�ة  "، حیث ر�زت األولى على موضوع  جلستین حوار�تین  وشهدت الفعال�ة تنظ�م
أمام األج�ال إفساح المجال  "بینما ناقشت الثان�ة قض�ة  "،  المؤسس�ة: الدور الجدید للعمل الخیري المؤسسي

في مجال   ومستثمرون عدد من الشخص�ات العاملة في مجال العمل الخیري،    وشارك في الجلستین".  القادمة
صاحب السمو الملكي    مختلف أنحاء العالم، �ما في ذلكوصّناع س�اسات، وقادة شر�ات من  ،  األثر االجتماعي

وجین و�لز،  الشمري،    عبدهللا  األمیر خالد بن الولید بن طالل آل سعود، وسعادة سالمة العم�مي، وسعادة حمید 
   ونیها هیرانانداني. و�لیزابیث تان�ا ماسیوا، 

 



على طرق    "الجدید للعمل الخیري المؤسسيما �عد المسؤول�ة االجتماع�ة المؤسس�ة: الدور  "ور�زت جلسة  
، �ما في  المشار�ة في القضا�ا االجتماع�ةاستجا�ة الشر�ات في المنطقة لضغوطات أصحاب المصلحة لز�ادة  

والحو�مة.   واالجتماع�ة  البیئ�ة  الممارسات  وتوسعة  المؤسسي  الخیري  العمل  على  التر�یز  سّلط  ذلك  وقد 
المؤسس�ة    عبدهللا  حمید سعادة للشؤون  التنفیذي  والرئ�س  للمجموعة،  التنفیذي  الرئ�س  نائب  الشمري، 

، الضوء على حرص م�ادلة على الوفاء �التزاماتها في مجال  والموارد ال�شر�ة في شر�ة م�ادلة لالستثمار
داع�ات التي  األعوام القلیلة الماض�ة، على الرغم من الت في األعمال الخیر�ة، والعمل على ز�ادة مساهماتها

  وأثارها على االقتصاد العالمي. 19- فرضتها جائحة �وفید 
 

�أن النهج الفر�د الذي یت�عه الجیل الحالي   "إفساح المجال أمام األج�ال القادمة"المشار�ون في جلسة  أكد  كما
.  واالضطالع بنتائج لم تشهدها األج�ال السا�قة  تجاه العمل الخیري سیؤدي إلى إحداث تغییر في هذا القطاع

و�شراك   ، وتطبیق معاییر صارمة في مجال الشفاف�ة، �أثر االستثمارات االهتمام    حّث المشار�ون على تعز�زو 
   المتبرعین �شكل أكبر. 

 
.  منتدى أفكار أبوظبي  فعال�ة حصر�ة تحت مظلةهو  �شار إلى أن منتدى الیوم حول العمل الخیري التحفیزي 

العدید من   ، حیث سیناقش2023مایو    4  –  3بین  في الفترة    وسیتم تنظ�م الدورة القادمة من منتدى أبوظبي
شخص�ات عالم�ة �ارزة بهدف تحلیل  نتدى التي تلقى اهتمامًا محل�ًا ودول�ًا. وس�ستقطب المالمحاور المستقبل�ة 

العالقات في منطقة الشرق األوسط، وتطو�ر تقن�ات  الفرص والتحد�ات المرت�طة �العولمة، والتغیر المناخي، و 
 جدیدة. 

 
حوارات   إلجراءالمفكر�ن والمبتكر�ن وصناع الس�اسات  ل�كون منتدى سنو�ًا �جمع  منتدى أفكار أبوظبي  تأسس  

مفكر وشخص�ة �ارزة    1000وقد استقطب المنتدى حتى اآلن أكثر من  .  معمقة حول أبرز التحد�ات العالم�ة
مفتوحة   حوارات  الثقافات.لعقد  بین  التعاون  عبر    وترس�خ  المنتدى  حول  المعلومات  من  المز�د 
ideasabudhabi.com   

 
- Ends - 

 نبذة عن منتدى أفكار أبوظبي 

ل�كون منتدى سنو�ًا �جمع المفكر�ن والمبتكر�ن وصناع الس�اسات إلجراء حوارات معمقة حول    2017تأسس منتدى أفكار أبوظبي في عام  

وقد و�ناقش المنتدى السنوي العدید من المواض�ع ذات األهم�ة العالم�ة عبر استضافة خبراء في مجاالت مختلفة.  أبرز التحد�ات العالم�ة.  



وتعمل "تمكین" على  مفكر وشخص�ة �ارزة لعقد حوارات مفتوحة وترس�خ التعاون بین الثقافات.    1000تدى حتى اآلن أكثر من  استقطب المن 

 تنظ�م المنتدى �التعاون مع "معهد آسبن". 

 نبذة عن "تمكین" 

وظبي مقرًا لها وتتعاون مع مؤسسات محل�ة ودول�ة لتنفیذ مشار�ع تثري المشهد الثقافي واالجتماعي والتعل�مي  ب "تمكین" هي شر�ة تتخذ من أ

 . 2030لرؤ�ة أبوظبي االقتصاد�ة  اً دعمفي إمارة أبوظبي 

 نبذة عن "معهد آسبن" 

ذوي  واألكاد�میین  �سمعة مرموقة في استقطاب العدید من المفكر�ن  " هو مؤسسة تعل�م�ة متخصصة بدراسة الس�اسات وحظیت  "معهد آسبن

یتخذ المعهد من العاصمة واشنطن مقرًا له،  لمناقشة �عض من أكثر القضا�ا العالم�ة تعقیدًا.    اآلراء المتنوعة وغیر المنتمین لحزب معین

 نهر واي على ساحل مار�الند الشرقي، وفي مدینة نیو�ورك.  آسبن بوال�ة �وروالدو، وفي وتتوزع فروعه في مدینة 

 نبذة عن مؤسسة بیل ومیلندا غیتس الخیر�ة 

تعمل مؤسسة بیل ومیلندا غیتس الخیر�ة على مساعدة جم�ع الناس لع�ش ح�اة �ر�مة وصح�ة ومنتجة. وتر�ز المؤسسة في الدول النام�ة 

منح جم�ع  �ما تسعى في الوال�ات المتحدة إلى ضمان  س ومنحهم فرصة االرتقاء �ح�اتهم واالبتعاد عن الجوع والفقر.  على تحسین صحة النا

تتخذ المؤسسة من مدینة �الفرص التي �حتاجونها للنجاح في ح�اتهم الشخص�ة والتعل�م�ة.    السكان، وخاصة أولئك الذین �متلكون أقل الموارد،

مارك سوزمان، الرئ�س التنفیذي، تحت إشراف المؤسسین الشر�كین بیل ومیلندا غیتس وأعضاء مجلس  ها، و�قودها  س�اتل األمر�ك�ة مقرًا ل

   األمناء. 

 

 
 

 


