االستدامة العربية
جدول األعمال األسبوعي

التاريخ 28 - 24 :أكتوبر 2022
ندوة عبر اإلنترنت :االنتقال إلى الندوة عبر اإلنترنت ( 11:00ص  2:30 -م)
اليوم األول  -االثنين  24أكتوبر :2022انقرهنا لالنضمام إلى الندوة
الوقت

موضوع العرض التقديمي

االثنين  24أكتوبر 2022

املتحدث
موضوع الندوة :سياسات التنمية والتمويل
السيد/خالد محمد بدري

11:05-11:00

الكلمة االفتتاحية

11:25-11:05

نظرة عامة على معالم التنمية املستدامة في املنطقة العربية

11:45-11:25

تقديم مبادرات التمويل املستدام وتعميم األثر

12:05-11:45

خارطة الطريق لسياسة التنمية املستدامة:

السيد /نبيل شاهين

التوصيات وأفضل املمارسات

املدير الفني ملكتب دبي

 الحكومات املحلية واإلقليمية الرئيسية

للشرق األوسط وشمال

 السياسات البيئية والتخطيطية

إفريقيا

 دور واضعي السياسات

AHRI

نظرة عامة على مشاريع الهيدروجين املراعي للبيئة في منطقة

السيد/إيوان والترز

الشرق األوسط وشمال أفريقيا

شريك Law EY

مدير مركز البيئة للمدن
العربية
السيد/جيل أمين
مسؤول الشؤون االقتصادية
(التنمية املستدامة) األمم
املتحدة ()UNESCWA
السيد/فريد بوشهري
مستشار االستدامة

12:25-12:05

 الهياكل القانونية ملشاريع الهيدروجين املراعي للبيئة

SHARED – CONFIDENTIAL /مشترك – خاص

 نظرة عامة على سوق الهيدروجين املراعي للبيئة وتحديات
السوق التي يجب التغلب عليها في منطقة الشرق األوسط
وشمال أفريقيا
12:45-12:25

تحول الطاقة في املنطقة العربية:

د.نوال يوسف الهنائي

التحديات والفرص

مدير دائرة طاقة املستقبل

 العوامل البيئية الخارجية

وزارة الطاقة والبنية التحتية

 إطار السياسات للتطورات منخفضة كربون

اإلمارات

 التحول نحو الصمود لتغير املناخ
 تحقيق االستقرار السياس ي
13:05-12:45

تجربة وزارة الطاقة والبنية التحتية في تطبيق معايير

م .مروة عبيد الطفاق

االستدامة

رئيس قسم تصميم املباشني

 نبذة عن وزارة الطاقة والبنية التحتية  -اإلمارات العربية

واإلسكان االتحادي
وزارة الطاقة والبنية التحتية

املتحدة
 الرموز واملعايير املستدامة (االتحادية واملحلية)

اإلمارات

 آليات إعمال املدونة في مختلف اإلمارات
 أفضل املمارسات لتطبيق تكنولوجيا اإلشنشا
13:25-13:05
13:45-13:25

فقرة سؤال وجواب
إطالق تمويل املناخ للمشاريع املحلية

السيد/بياتريس فوشنسيكا

 األهداف واالتجاهات العاملية

موظف مبتدئ -التمويل

 العراقيل والحلول

املبتكر ICLEI

 إشنشا مشاريع قابلة للتمويل
السيد/محمد حمرا

14:05-13:45

معالم تمويل املناخ في املنطقة العربية

14:25-14:05

تمويل املناخ في املنطقة العربية :التحديات والفرص

دكتورة /كاثرينا ليمان أوشنر

 شنشر اآلليات املالية من خالل املنظور البيئي واالجتماعي

مسؤولة الشؤون

شريك كليفورد تشاشنس

والحوكمة
 تقييم األهمية النسبية وتصنيفات املناخ
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االقتصادية (خبير اقتصادي
مناخي)  ،مجموعة تغير املناخ

 لوجستيات التنمية االقتصادية

واستدامة املوارد الطبيعية
االسكوا

14:45-14:25

معالم التنمية املستدامة وتحول الطاقة في املنطقة العربية

الدكتور /مصطفى التومي

 السياق السياس ي الحالي

الرئيس التنفيذي-

 سياسات بيئية فعالة

تحوالت الطاقة

 سياسة الطاقة القابلة للقياس

واالستراتيجيات املحدودة
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اليوم الثاني  -الثالثاء  25أكتوبر :2022انقرهنا لالنضمام إلى الندوة
الوقت

موضوع العرض التقديمي

الثالثا  25أكتوبر 2022
11:20-11:00

املتحدث
موضوع الندوة :املدن والبلديات الذكية

مؤشرات استدامة املدن العربية واملرونة الحضرية في ظل

د  /أميرة الحسن

التأثيرالسريع في املناخ

رئيس مكتب مجلس التعاون

 مقدمة حول أهداف التنمية املستدامة لعام 2030

الخليجي التابع ملوئل األمم

والخطة الحضرية الجديدة في املدن العربية

املتحدة في الكويت

 الحوكمة الحضرية إلشنشا مدن قادرة على مواجهة
التقلبات في املستقبل
 الحوكمة الحضرية الذكية
11:40-11:20

ما وراء املدن الذكية :دور املشاركة االجتماعية

السيدة/إيفيتا فوستينا

 فهم اإلشراف االجتماعي

فراشنسيس

 وسائل اإلعالم من حيث املشاركة واالندماج لدعم املشاريع نائب الرئيس  ،قائد ممارسة
مرونة األعمال
 مجتمعات محلية مستدامة وشنشطة
مارش االستشارية  ،الشرق
األوسط وشمال إفريقيا
12:00-11:40

دور املدن الذكية في تحقيق التنمية املستدامة

السيد/راهول شاه

 بيئة حضرية حديثة

مدير تطوير البيئة املبنية

 تطبيقات املدن الذكية

BSI

 إدارة أفضل ومدينة أكثر ً
أمانا
12:20-12:00

املدن الذكية واالستدامة البيئية من أجل املرونة الحضرية
 املرونة الحضرية واملدن الذكية املستدامة وتنفيذ الهدف
 11من أهداف التنمية املستدامة في املنطقة العربية
 الحلول الرقمية الذكية لالستجابة لجائحة كوفيد :19 -
املمارسات العاملية واإلقليمية الجيدة
 الحلول الرقمية الذكية لالستجابة لجائحة كوفيد :19 -
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الدكتورة /سكينة النصراوي
مسؤولة التنمية الحضرية
في "إسكوا"

التحديات التي تواجه املنطقة العربية
 توصيات بشأن التعافي املبكر واملراحل الطبيعية الجديدة
12:40-12:20
13:00-12:40

فقرة سؤال وجواب
نحو بيئة مبنية ذكية ومستدامة في املنطقة العربية :العوامل

ديبثي ك ب

التمكينية والعوائق

املدير اإلقليمي  -تطوير

 املدن املستدامة  -املرونة والعدالة االجتماعية والصحة

السوق

والرفاهية

 GBCIالشرق األوسط

 البنية التحتية الذكية والتخطيط والبيئات املبنية
املستدامة
 االبتكار في اإلشنشا وإزالة الكربون  -تعزيز االستراتيجية
البيئية واالجتماعية والحوكمة من خالل الريادة في الطاقة
والتصميم البيئي
13:20-13:00

شحن السيارات الكهربائية :مفتاح مستقبل التنقل املستدام السيد/رامي أبو حياة
 السيارات الكهربائية والتنقل املستدام

املدير التنفيذي

 اإلسراع في اعتماد املركبات الكهربائية في الشرق األوسط

التنقل CATEC

 دور البنية التحتية لشحن املركبات الكهربائية في تعزيز
اعتماد املركبات الكهربائية
13:40-13:20

التوأمة الرقمية لدبي

السيدة/مهرة جمعة الكتبي

 مركز نظم املعلومات الجغرافية ()GIS

مسؤولة نظم املعلومات

 االستراتيجية الرقمية

الجغرافية ببلدية دبي
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اليوم الثالث  -األربعاء  26أكتوبر  :2022انقرهنا لالنضمام إلى الندوة
الوقت

موضوع العرض التقديمي

األربعا  26أكتوبر 2022
11:20-11:00

املتحدث

موضوع الندوة :اإلدارة املستدامة لقطاعي املمتلكات والنقل
إن التزام الدول العربية واململكة العربية السعودية يطرح
علينا السؤال األكثر ً
تحديا" :هل نحن في املسارالصحيح؟"

األمين العام للمبنى األخضر

 مقدمة وأهداف التنمية املستدامة

السعودي  -املمثل األول لدى

 دور املنتدى السعودي لألبنية املراعية للبيئة

األمم املتحدة

السيد /فيصل الفضل

 املنتدى السياس ي الرفيع املستوى والشراكات من أجل
تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية
 دراسة حالة :حقائق وممارسات وتوصيات
11:40-11:20

الوصول ملرحلة انعدام االنبعاثات الكربونية من املباني في

م .منيف بركات

املدن العربية

املدير التنفيذي

 حصة املباشني من استهالك الطاقة وانبعاثات ثاشني أكسيد

سوالرابيك

الكربون
 قطاعات تجزئة الطلب على الطاقة ونموها في الدول
العربية
 تعريف مرحلة اشنعدام االنبعاثات الكربونية في املباشني
 توليد الطاقة
 توفير إزالة الكربون عبر دورة الحياة
12:00-11:40

كفاءة الطاقة في املباني في املنطقة العربية :العوامل

السيدة/أبارنا أرافينداكشان

التمكينية والعوائق
 كفاية التوسع العمراشني السريع

رئيس األعمال  -الشرق

 إزالة الكربون من قطاع الكهربا

األوسط ZENATIX

 اإلدارة الذكية للطاقة
 املباشني عديمة االنبعاثات الكربونية
12:20-12:00

أوجه التفاعل بين االستدامة وكفاءة الطاقة في املباني،
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السيدة/مارغريتا هواكا

وتحسين املياه لألغراض املنزلية

فالديفيزو  ،مهندسة وخبيرة

 التعريف بالتكنولوجيا

التنمية املستدامة BD

 املعلومات كمفتاح لالستدامة  /التعديل التحديثي

Enernouva

 البصمة الكربونية
 التأثير على الجودة للعمال
12:40-12:20

فقرة سؤال وجواب

13:00-12:40

تحول عادل وشامل للطاقة النظيفة في املنطقة العربية

13:20-13:00

دور الحركة املستدامة في التحوالت نحو املدن الذكية

السيد/إريك ديمنت

واملستدامة :األساليب واالستراتيجيات

مستشار األمين العام PIARC

السيد /ستيفن جيتونجا
اختصاص ي الطاقة والبيئة
اإلقليمية
املركز اإلقليمي لبرنامج األمم
املتحدة اإلنمائي في األردن

السيدة/صوفياروجوزارسكي
كبير مستشاري الطاقة
والتكيف مع تغير املناخ
GEU
13:40-13:20

التنقل الكهربائي واملشترك في املنطقة العربية :العوامل

السيد/جايديب دهنوا

التمكينية والعوائق

الرئيس التنفيذي لشركة

 الهدف من خفض انبعاثات الكربون

FENIX

 وسائل النقل العام
 التنقل الجزئي
 مرونة تصميم البنية التحتية
14:00-13:40

شبكة شواحن السيارات الكهربائية الوطنية في اإلمارات

م .نورة علي الحولي

العربية املتحدة

مدير مركز التحكم بالطرق

 نظرة عامة على املرحلة األولى

الفيدرالي

 الرؤية املستقبلية

وزارة الطاقة والبنية التحتية
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 تحقيق األهداف الوطنية في اإلمارات العربية املتحدة
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اإلمارات

اليوم الرابع  -الخميس  27أكتوبر  :2022انقرهنا لالنضمام إلى الندوة
الوقت

موضوع العرض التقديمي

الخميس  27أكتوبر 2022

املتحدث

موضوع الندوة :األزمة االقتصادية ومستقبل الطاقة
السيد/راج كومار براساد

11:20-11:00

معالجة األزمة االقتصادية

11:40-11:20

األزمة االقتصادية :أفضل املمارسات والفرص

12:00-11:40

التصميم في ظل األزمة االقتصادية في املنطقة العربية:

م .ديما الصروري

التحديات والفرص

مدير معمل مدينة الغالف

 اإلنتاج واالستهالك املستدام للمواد الخام

الحيوي

رئيس قسم االستدامة -
الشرق األوسط وأفريقيا
BSI
دكتور /مجاش نايدو
رئيس التطوير الدائري ICLEI

 التعدين املستدام والحضري
 التوقعات املستقبلية
12:20-12:00

قطاع األسمنت  -خارطة الطريق إلزالة الكربون :دراسة

السيد/رياض بستاشني

الحالة

املؤسس والرئيس التنفيذي

 بدائل للوقود واملواد الخام

ECOsquare

 استخدام مخلفات اإلشنشا والهدم
12:40-12:20
13:00-12:40

فقرة سؤال وجواب
دعم الحكومة املحلية في تحول الطاقة

السيد/كاناك جوكرن

 التحول املستدام للطاقة في املدن

موظف مبتدئ  ،الطاقة

 5 - 3 أمثلة من شبكة الحكومة املحلية من أجل االستدامة املستدامة ICLEI
 الفرص والتعريف باملنتجات املتاحة
13:20-13:00

تخزين الطاقة وإمداداتها في املنطقة العربية :العوامل

السيدة/جيسيكا عبيد

التمكينية والعوائق

املؤسس والرئيس التنفيذي

 مرونة الطاقة

لشركة New Energy
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 توليد الطاقة وتخزينها

Consult

 أنظمة الطاقة املتكاملة
13:40-13:20

معالم الهيدروجين في املنطقة العربية

السيد/آالن تشاو

 استراتيجية إزالة الكربون من أنظمة الطاقة

مدير الطاقة الجديدة -

 تصنيع الهيدروجين

أفريقيا والشرق األوسط

 تأثير الهيدروجين قصير األجل وطويل األجل

كيومينز
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اليوم الخامس  -الجمعة  28أكتوبر :2022انقرهنا لالنضمام إلى الندوة
الوقت

موضوع العرض التقديمي

الجمعة  28أكتوبر 2022
11:20-11:00

املتحدث

موضوع الندوة :اإلبداع واالبتكارفي تكنولوجيا الطاقة
الذكاء االصطناعي واستخدام اإلنترنت لدفع عجلة

سمير غفري

االستدامة

رئيس املمارسة OT MCPM -

 ما هو الذكا االصطناعي وكيف يعمل
 كيف يغذي الذكا االصطناعي أهداف االستدامة
 التطبيقات التي يجري تطويرها باستخدام الذكا
االصطناعي
 دور الذكا االصطناعي لطاقة أنظف وأكثر اخضرارا
وكفا ة
 اإلنتاج
 حاالت االستخدام
11:40-11:20

مستقبل البلوك تشين كمسارنحو إنشاء بيئة ذكية

السيد/سام لي

ومستدامة

عميد معهد البرمجيات
Blockchain Lab
األكاديمية الصينية للعلوم
()CAS

12:00-11:40

نموذج الصناعة  :4.0دراسة الحالة في اإلمارات العربية

السيد/أرجون أوبدديايا

املتحدة

رئيس التكنولوجيا ومدير

 العوامل التمكينية الرئيسية الستخدام التكنولوجيا

املنتج-حلول تاكا

الرقمية في القطاعات الصناعية
 الركائز الرئيسية للصناعة 4.0
 تحقيق األهداف املستدامة
12:20-12:00

االبتكارالريادي في مجال الطاقة

السيدة/مريم سلمان

 مقدمة عن ظاهرة االحتباس الحراري

مستشارة -قمر للطاقة

 استخالص الكربون واستخدامه وتخزينه
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 مستقبل الطاقة الحيوية
12:40-12:20
13:00-12:40

13:20-13:00

فقرة سؤال وجواب
التكنولوجيا الزراعية املستدامة في املنطقة العربية

م .محمد الكاف

 إشنشا نظام إيكولوجي صحيح

الرئيس التنفيذي لشركة

 الغذا املستدام واألمن الغذائي

 MCPM MENAو MCPM

 مستقبل الزراعة

 Holdingو UI Ventures

استخدام التكنولوجيا الرقمية في الشبكة الكهربائية :إتاحة

السيد/افيجيت سور

الفرص في املنطقة العربية

مستشار األعمال
التكنولوجية -ريبوس نوفوس

13:40-13:20

الحلول الرقمية للبيئة في املنطقة العربية

بوكار ألفا ب.أ.

 االستعانة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت في القطاعين

املدير التنفيذي-

الخاص والعام

مجلس االتصاالت سامينا

 النظام اإليكولوجي الحضري املرتكز على البيانات
 وضع خارطة طريق خرسانية
 البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت :الفرص
والتحديات
14:00-13:40

األولويات لتسريع وتيرة الهيدروجين النظيف والتحول إلى

جيفري باير

اقتصاد مراعي للبيئة

العضو املنتدب زيست

 نظرة عامة على أهمية الهيدروجين في التحول لتكنولوجيا

أسوشيتس

خفض االنبعاثات الكربونية
 مناقشة األولويات في سبع مجاالت
 كيف يمكن للحكومة والقطاع الصناعي الخاص التعاون
لتعزيز الهيدروجين واالقتصاد املراعي للبيئة
اتصل بنا
مجلس صناعة الطاقة النظيفة املحدود
البريد اإللكتروشنيinfo@cebcmena.com :
الهاتف+971 )04( 426 4224 :
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