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الــــمقدمة

برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي
 عضو المجلس األعلى حاكم إمارة الفجيرة, حفظه هللا 

 و بتنظيم مشترك بين بلدية الفجيرة و مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية ومركز البيئة للمدن العربية وبدعم من بلدية دبي ومنظمة المدن

 العربية، يعقد المؤتمر العالمي الحادي عشر "بيئة المدن 2022 – الفجيرة بعنوان "تطبيقات المدن الذكية المستدامة والمرنة" في الفترة ما

بين 22-24 نوفمبر 2022 في إمارة الفجيرة – اإلمارات العربية المتحدة

 أمثل للموارد مع التركيز على البعد البيئي واالقتصادي واالجتماعي معًا، فالمدن في ظل
ٍ
 يعتبر التخطيط المستدام للمدن أداًة الستخدام

 استراتيجي معتمد على مبادئ االستدامة في جميع جوانبها، واالستفادة من
ٍ

 إلى آلية تخطيط
ٍ
 ماسة

ٍ
 التزايد السكاني والمستمر، في حاجة

 االبتكارات والتطبيقات الذكية الحديثة لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والذكاء االصطناعي وانترنت األشياء، لجعل المدن ذكية آمنة

 وشاملة ومرنة وصحية ومستدامة، تحقيقا للهدف الحادي عشر من أهداف التنمية المستدامة "جعل المدن والمستوطنات البشرية

 شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة " لتتمتع األجيال الحالية بما تمتلكه من موارد دون التأثير على حق األجيال القادمة في

 التمتع بذات الحق. فالبيئة المستدامة الصحية تلعب دورًا بالغ األهمية وتعد بمثابة الشريان الحيوي الداعم لعجلة التطور الحضري،

والصمود في وجه التغيرات المناخية وحاالت الطوارئ واألزمات

 يجب تصور مفهوم "المدن الذكية المستدامة" على أنها رحلة استكشافية نحو االستفادة بشكل متزايد من التقنيات والبيانات المترابطة

النفايات، وإدارة  الطاقة  كفاءة  كتعزيز  للبيئة  الالزم  االهتمام  توفير  مع  المحدودة  الموارد  وتحسين  واستدامتها  المدينة  أداء   لتعزيز 

 وتحسين أنظمة اإلسكان والرعاية الصحية والمباني الخضراء، وتحسين تدفق حركة النقل والسالمة، ومراقبة جودة الهواء، وتحسين

 أنظمة المياه والصرف الصحي

 مع التطور الهائل للثورة التقنية في العالم في وقتنا الحالي بما في ذلك علم البيانات والذكاء االصطناعي وإنترنت األشياء، أصبح من

هذه تعد  حيث  والمجاالت،  القطاعات  معظم  في  العناصر  تلك  كافة  بإدخال  تقوم  أن  الصمود  على  قادرة  مرنة  مدينة  ألي   الضروري 

  التكنولوجيا في حال استخدامها بحوكمة رشيدة بمثابة المعزز والمساعد الضروري ألنها تساعد على توفير الوقت و تحقيق نتائج أكثر دقة

 ومن جهة أخرى، تتميز "المدينة القادرة على الصمود" بأنها مصممة بشكل يمكنها من تحمل الضغوط والكوارث والتغلب عليها، مع

 الحفاظ على الوظائف الحيوية وبنية المدينة وهويتها األساسية، باإلضافة إلى قدرتها على التكيف واالزدهار في ظل التغيرات المستمرة

 ويتطلب بناء المدن الصامدة تحديد وتقييم المخاطر و الحد من نقاط الضعف و النقاط األكثر عرضة للضرر ، وزيادة المقاومة، والقدرة على

التكيف، والتأهب للطوارئ

 إن مفهوم المدن الذكية المستدامة والمرنة يحمل في طياته خلق فرص وظيفية و فتح آفاق االستثمار اآلمن و بناء مجتمعات وإقتصاد

 مستدام و يعمل على تطوير النقل العام، وإنشاء مساحات عامة خضراء، وتحسين التخطيط الحضري واإلدارة بطرق تشاركية وشاملة

ورؤانا نتائج تخطيطنا  ثم نحصد  نبني  بناة مدننا  المستدامة فنحن  المشاريع  إدارة  و  القرار  تدعم صّناع   بوجود مراكز حضرية متطورة 

االستراتيجية والتنفيذية
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INTRODUCTION

Under the generous patronage of His Highness Sheikh Hamad bin Mohammed Al Sharqi
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أهداف المؤتمر

 التعرف على االستراتيجيات والسياسات
 والتشريعات العالمية للمدن الذكية المستدامة

مجاالت في  والتجارب  والخبرات  اآلراء   تبادل 
بالغ لها  يكون  التي  المستدامة  الذكية   المدن 
 األثر في تعزيز فرص تحقيق التعاون مع مدن
متخصصة إقليمية  ومؤسسات   عالمية 

 وصديقة للبيئة، وخبراء رواد  في هذا المجال

المعلومات إدارة  أنظمة  مع   التفاعل 
مثل المستقبلية،  بالتحديات   والتنبؤ 
وغيرها، واألزمات  الطبيعية   الكوارث 
للتصدي المالئمة  اإلجراءات   ووضع 

آلثارها  ونتائجها

الذكية المدن  مستقبل   استشراف 
من تزيد  التي  و  والمرنة،   المستدامة 
 رفاهية المجتمعات عند تطبيقها بصورة

صحيحه و فعالة

العالمية الممارسات  أفضل  على   االطالع 
الذكية للمدن  والمحلية   واإلقليمية 
 المستدامة والمرنة والتي تعمل على االرتقاء
وكفاءة وسهولة  وسرعة  البلدي،   بالعمل 
الخدمات تطوير  طريق  عن  الخدمات   تقديم 

االلكترونية والذكية

 التعرف على تطبيقات وأنظمة المدن الذكية
االصطناعي الذكاء  وأنظمة   المستدامة 
 وانترنت األشياء في المجاالت الحيوية الهامة
المتجددة الطاقة  و  كالطاقة   للمدينة، 
المياه وإدارة  المستدامة   والمواصالت 
وغيرها والنفايات  المحيط  الهواء   ونوعية 
 الكثير من التطبيقات التي تدعم االنتقال الى

الثورة الصناعية الرابعة
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Objectives
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المواضيع الرئيسية للمؤتمر

والتشريعات والسياسات   االستراتيجيات 
 العالمية وممكنات المدن الذكية المستدامة

والمرنة
بحيث والمجتمعات  للمدن  الذكي   التحول 
طريقة وتطوير  ذكية  مستدامة  أمة   نصبح 
الجامعات والمدن للحفاظ على  جديدة لدمج 

االبتكار المجتمعي في جميع القطاعات

لمدن والذكي  المستدام  الحضري   التحول 
 صالحة للعيش ومزدهرة ومرنة وتدعم رفاهية

الحياة

العالمية الممارسات   أفضل 
الذكية المدن  مجال   في 
 المستدامة والمرنة والدروس

المستفادة

 دور الذكاء االصطناعي
         وإنترنت األشياء

 لدعم االستدامة والبيئة
في المدن

01

02

03

04

05

 تطبيقات و أنظمة اإلنذار
 المبكر لدعم مرونة المدن

 لمواجهة األزمات
 والطوارئ وتقليل االثار

 السلبية للكوارث
واألزمات

06

07

 تطبيقات وحلول الذكاء االصطناعي وإنترنت
 األشياء            لعمليات االستدامة في المدن والتي

طبقت بنجاح على ارض الواقع
09

 االقتصاد األزرق ودوره في تنمية
المدن الساحلية
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11

 االقتصاد الدائري للحلول المبتكرة
 الذكية كمحفز لتحقيق مشاريع العمل
 البلدي وأهداف التنمية المستدامة -
إقتصاد (صفر كربون)

 رؤية لمدن مستدامة ذكية
 لخدمة الناس والمجتمع

12
 دور المرأة في االستدامة
 والمحافظة على التنوع
البيولوجي

 دور الشباب في االبتكار لمواجهة
 تحديات االستدامة والبيئة ومرونة
 المدن

 إنشاء بيئة مستدامة لتكنولوجيا المعلومات
 واالتصاالت كعامل تمكين لالقتصاد الرقمي
 المستدام

 عمليات صنع القرار والسياسات المتعلقة بالنمو
 األخضر لدعم المدن المستدامة والقادرة على
 "الصمود من أجل تعزيز مبدأ "نحن نبني مدننا
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08

 التقنيات والتطبيقات الذكية لتعزيز استدامة المدن وزيادة كفاءة العمل البلدي لتحقيق
السعادة والرفاهية وجودة الحياة للمجتمعات من أجل مستقبل مستدام في المجاالت التالية

 التغير المناخي والتمويل المستدام لمشاريع التغير المناخي

 (سياسة التخفيف والتكيف مع تغير المناخ والتمويل المستدام)

 عمليات تحلية المياه الصديقة للبيئة وباستخدام مصادر طاقة

 متجددة

 التطبيقات الذكية والمستدامة في المباني الخضراء

 وكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة

.A

.C

 الحلول (IOT) و (AI) و إدارة الطاقة في المباني واألصول البحرية

الذكية

.Eالتطبيقات الذكية إلدارة جودة الهواء المحيط.F

D. النقل المستدام الذكي والنظيف

.B

(IOT)

(IOT)
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Main Themes of the Conference
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الجهات المستهدفة

6789

1234
 صناع القرار من

 أصحاب المعالي و

 الوزراء والوكالء

 وعمداء المدن

ومدراء البلديات

المهندسين والخبراء

 و المختصين بمواضيع

االستدامة والمدن

 الذكية والذكاء

 االصطناعي والبيئة

والطاقة والعمل

 البلدي

 خبراء تكنولوجيا

 المعلومات واالتصاالت

 ذات الصلة بتطبيقات

 المدن الذكية المستدامة

وتخطيط المدن

5
 شركات

 القطاع

 الخاص

 خبراء 

 البرمجة

 وتقنيات

 تطوير

 األعمال

 وريادة

 األعمال

 أساتذة 

 الجامعات

 والكليات

 والمؤسسات

 البحثية وطالب

الجامعات

 الهيئات الدولية

 ومنظمات المجتمع

 المدني المتخصصة في

 االستدامة والمدن

 الذكية واالبتكار

 واإلبداع والذكاء

 االصطناعي

 كافة المعنيين •

 بموضوعات الثورة

 الصناعية الرابعة

 واستشراف

المستقبل

معدين

السياسات

العامة

ومخططين

المدن

10
 موظفي الدوائر

 والجهات

 الحكومية في

إمارة الفجيرة
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Target Audience 
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تأسست بلدية الفجيرة عام 1969 بموجب القانون المحلي رقم (1) لسنة 1969
الصادر عن المغفور له بإذن هللا الشيخ / محمد بن حمد الشرقي، طيب هللا ثراه

 استطاعت البلدية تحت رعاية صاحب السمو الشيخ / حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس األعلى حاكم الفجيرة،
 وتوجيهات سمو الشيخ / محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة القيام بإنجازات عديدة ومشاريع حضارية في
 إطار خطة تنموية تهدف إلى تحقيق التميز في العمل البلدي واستثمار أمثل للموارد المتاحة لتوفير بنية تحتية متطورة وبيئة
 مستدامة وخدمات متميزة، ومنذ وقت إنشائها شهدت البلدية تطوراً متنامياً وانبثقت عنها عدد من دوائر ومؤسسات

حكومة الفجيرة
المتعاملين الرئيسي ومراكز إسعاد  - بمقرها  التي تقدمها  الخدمات  الحكومية من حيث  الدوائر  أكبر  البلدية من   وتعد 
 والمختبرات والمقاصب ومختلف المقرات التابعة لها – وكذلك من المشروعات واألعمال التي تشرف عليها من خالل

وحداتها التنظيمية

الرؤية
أن نكون نموذجاً ريادياً في اإلرتقاء بجودة الحياة وتعزيز التنمية المستدامة

الرسالة
 بناء وتعزيز بنية تحتية استثمارية وصحية وتخطيط عمراني عصري ومستدام وتقديم أفضل الخدمات وفقا ألفضل
 الممارسات والتقنيات الحديثة والتي تدعم وتفي بمتطلبات وتوقعات المعنيين بمختلف فئاتهم وتعزز العدالة والتنمية

المجتمعية وجودة الحياة في إمارة الفجيرة

القيم المؤسسية
    الخدمات المستدامة                    

الحوكمة الرشيدة

.

.

.

.

.

1
2

نبذة عن بلدية الفجيرة
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نشأتها

في التاسع من مارس عام 2009م

أصدر صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي – عضو المجلس األعلى حاكم إمارة الفجيرة

قانون رقم (1) بتسمية هيئة الموارد الطبيعية كجهة مستقلة تشرف عليها حكومة الفجيرة وفي السابع عشر من ما

رس عام 2011 م تم تعديل مسمى هيئة إلى مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية بنص قانون رقم (3) 2011م

أهدافها

إجراء دراسات وأبحاث جيولوجية و إحصاءات متعددة لتطوير قطاعي الصخور والمعادن بصفة خاصة واستغالل

الموارد الطبيعية الموجودة في أراضي اإلمارة وعالوة على ذلك تبذل المؤسسة جهودا كبيرة في أعمال المساحة

الجيولوجية مستندة إلى الحقوق واالتفاقيات والتراخيص الخاصة بالصخور والمعادن وتسهيل إنشاء المشروعات

الحيوية، كما تختص المؤسسة بكل األنشطة الصناعية التعدينية وتقييم اآلثار البيئية الناتجة عنها ضمانا لحماية

المستهلك والسالمة العامة واستدامة البيئة والتي تتوافق مع القوانين والسياسات البيئية والمقاييس الفنية

المعمول بها في الدولة

نبذة عن مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية

.

.
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 يعتبر مركز البيئة للمدن العربية مؤسسة من المؤسسات التابعة لمنظمة المدن العربية، ويقع تحت مظلة بلدية دبي
 وبرئاسة مدير عام بلدية دبي – رئيس المركز. وهو الجهاز المتخصص لها ولمدنها األعضاء في مجاالت البيئة والتنمية
الخبرات وتبادل  والتوثيق  واالستشارات  والتدريب  القدرات  وبناء  البيئي  والتثقيف  الوعي  نشر  بما يشمل   المستدامة 
 والمعارف وتنظيم الشراكات والتفاهمات لتعزيز دور إدارة موارد البيئة ودور التنمية المستدامة وكل ما من شأنه دعم

 المدينة العربية وتحسين جودة الحياة بها

الرؤية
مدن عربية ذات بيئة آمنة وصحية، ومستدامة ومجتمع واع ومشارك.

الرسالة
 نعمل معًا للحفاظ على البيئة الطبيعية والعمرانية وحمايتها من التلوث لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة

الحياة في المدينة العربية

مجاالت االهتمام
•  الطاقة والطاقة المتجددة

•  التنمية المستدامة
•   إدارة النفايات

•  إدارة المياه
•  التغير المناخي وإدارة نوعية الهواء

•   المباني الخضراء
•  التنوع البيولوجي

•  المدن الذكية المستدامة
•  إدارة التربة

•  المواصالت والنقل الذكي
•  االقتصاد األخضر

•  التوعية والتثقيف البيئي
•  الرفاه المجتمعي وجودة الحياة

•   الصحة والسالمة البيئية
•   الذكاء االصطناعي

  www.ecat.ae :الموقع اإللكتروني

.

نبذة عن مركز البيئة للمدن العربية
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For cities and communities to be able to reach the sustainable development goals and reach the climate targets there is an urgent need 
to coordinate and establish a common roadmap.
The common Roadmap consist of 5 key elements; standards, technology, solutions, financing and governance/leadership. I will address 
all 5 shortly in this presentation.
One of the available standards are the U4SSC Key Performance Indicators for Smart Sustainable Cities which enables cities to assess 
their progress towards smart city objectives and the alignment of this progress with SDGs. With the lead of ITU in cooperation with 
the Organization of International Economic Relations, a growing number of cities globally have successfully completed an evaluation 
using the U4SSC KPIs.
The KPI evaluation has the potential to inform local priorities and direct the local transition towards smarter and more sustainable cities 
and societies. But while the evaluation helps cities and businesses to identify the potential for sustainable value creation, the findings are 
no guarantee that the potential is realized.
It is paramount that the KPIs are fed back into policy innovation, to become part of a city’s planning and budgeting process, procurement 
processes, organisational development process and ultimately part of the project development processes that will help transform both 
the built and social environment of the local community.
As an example, Norway has been the first country to establish a nationwide KPI evaluation project. This comprehensive five-year 
project supports the realization of the SDGs in Norway, with a specific focus on SDG11. The U4SSC KPIs are here used to evaluate and 
monitor progress across multiple cities and regions in Norway, affording Norway a networked approach to sustainable development 
where findings from the KPI evaluations are used to identify solutions that correspond to opportunities shared across cities.
By benchmarking the cities using the same standard, actors, activities and resources can be organised to accelerate the cities’ transi-
tion to smarter and more sustainable societies. Increasing both the speed and accuracy of the transition represents an important 
contribution to other cities working to achieve the SDGs.
To optimize the use of data we need to apply technology, the game changing technology of digital twins, are essential to outline poten-
tials, test solutions and ensure a integrated approach to sustainable urban development.
With regards to financing of local infra-structure and capacities towards reaching the SDGs there is a need of a complete transformation 
of the financial system, guarantees at the local level and risk management. Catalytic capital is needed to develop and test solutions for 
scaling amongst communities.
There is an urgent need of a new arena for cooperation, old institutions are no longer adequate to ensure involvement and effective 
innovation of todays and tomorrows challenges facing cities and communities.

H.E. Kari Aina Eik 
Secretary General and Executive Director, United Cities
Organisation and the United Cities Funds – Vienna - Austria. 
Strategic Planning, Policies and Potential of
Smart Sustainable Cities.  

سعادة السيدة/ كاري أينا أيك  
األمين العام والمدير التنفيذي لمنظمة المدن المتحدة

وصناديق المدن المتحدة - فيينا – النمسا
التخطيط االستراتيجي والسياسات وإمكانيات المدن

الذكية المستدامة
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This session will include a brief overview of the work conducted in SDG11 Global Council (SDG11-GC) and an overview of the work I have 
been leading in United for Smart Sustainable Cities (U4SSC) initiative supported by several UN agencies. 

The establishment of Global Councils on SDGs is a testimony to the strategic role played by the United Arab Emirates (UAE) as part of 
global efforts to achieve the SDGs.  Global Councils on SDGs constitute an innovative global platform that is conducive to the exchange of 
views and experiences and identifying best practices that can be translated into practical applications to accelerate the implementation 
of SDGs globally.

SDG 11-GC aims to catalyze and accelerate the achievement of SDG 11 by 2030. One of the achievements is to formulate a pragmatic, 
multi-stakeholder, widely applicable SDG 11 framework for cities; and to implement selective pilot initiatives by utilizing the formulated 
framework. This session will include a brief overview of the high-level implementation framework for SDG11 developed by the SDG11-GC.

In the second half of the session, U4SSC initiative will be briefly introduced, and the work conducted in the following thematic groups 
will be succinctly presented:
• City Science Application Framework
• Guidelines on Strategies for Circular Cities
• Guiding Principles for AI in Cities
• Enabling People-Centered Cities through Digital Transformation.

السيد / أوكان جيراي
مستشار التخطيط االستراتيجي ، سلطة دبي الرقمية

دبي - اإلمارات العربية المتحدة 
إدارة البيانات والذكاء االصطناعي وإنترنت
األشياء           للمدن والمجتمعات الذكية

المستدامة

Mr. Okan Geray 
Strategic planning Advisor, Dubai Digital Authority
Dubai – UAE
Data Management, Artificial Intelligence and Internet
of Things (IoT) for Smart Sustainable Cities
and Communities
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To achieve the Sustainable development goals and the climate targets, there is a need for a transition into a new financial system and 
instruments, especially targeted at the local level. The US based SDG Impact Fund, one of USA’s largest donor advice funds have been 
set up and is working to support this transition and build catalytic capital to develop scalable projects and sustainable solutions.

The SDG Impact Fund develops catalytic giving and financial resources to fulfill the commitment to the UN Sustainable Development 
Goals and a regenerative future for all; and to ensure the resilience and continuity of charitable organizations supported by their partners 
and donors, and their families, communities and stakeholders.
 
The SDGIF develops and manages endowments, planned giving, private-label DAFs, and donor advised philanthropic funds. The grants 
are provided for innovative programs, domestic/international development, domestic and foreign crisis, and securing the operational 
activities of charitable organizations for generations to come.
 
The SDG Impact Fund is entirely independent, and thus is free from any outside bias or constriction in capacity to support mission; 
and partners across a wide range of best in class financial, impact and global change institutions. The Fund oversees the complete 
administrative grant-making process for individuals, family offices, and both public and private organizations and corporations and 
empowers individuals to realize their own charitable interests through donor advised philanthropic funds.
The fund provides grants for innovative ideas and charitable projects in the areas aligned across the full spectrum of Agenda 2030, 
as outlined in the blueprint of the 17 UN Sustainable Development Goals, and agreed upon by 193 countries and is the only DAF whose 
exclusive charter is enabling the collective and regenerative attainment of the 17 Global Goals.

The SDG Impact Fund has in cooperation with United Cities set up the United Cities Fund which is aiming to support 10.000 cities in 
defining a sustainable roadmap to 2030. Currently the Fund is working with the United Cities to develop a mechanism for enhanced 
impact of the Funds. The Aim is to set up SDG Impact Labs in all regions of the world to support local development, implementation 
and financing of high potential scalable solutions.
The SDG Impact Fund is already working with an extensive number of partners in the MENA region.

Mr. Tony Suber 
Founding Chair, Board Director & Executive
Director - The SDG Impact Fund - USA
The SDG Impact Fund

 السيد / توني سوبر
الرئيس المؤسس ورئيس مجلس اإلدارة والمدير التنفيذي

صندوق تمويل أهداف التنمية المستدامة  - الواليات المتحدة األمريكية 
ّاليات التمويل لالستثمار المستدام لتحقيق أهداف

التنمية المستدامة باستخدام صندوق تمويل أهداف
التنمية المستدامة
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“Our world is currently facing a series of challenges – but the most crucial one is reaching the goals of the energy transition in order 
to drastically slow down the severe implications of global warming. Most of the countries around the globe agreed on joining forces 
in not just fighting the effects, but in already avoiding the causes. The common sense is that replacing fossil energy sources with 
renewable ones will be the most important way out of the upcoming crisis knocking on all of our doors already. This outstandingly 
important development requires not just the support of governments or corporates, but of each and every individual. 
In most regions of the world direct access to renewable energy sources or even products like electric cars is a social privilege. But techni-
cal progress is on our side, so the price of infrastructure like photovoltaic or battery storage has been constantly decreasing within the 
last years while at the same time performing one technology leap after the other. And also the ongoing digital transformation of the 
last decades converges more and more towards the accelerating electrical transformation, resulting in something called “The Internet 
of Energy”. 
So the time has come to let people not only benefit from conquering the climate crisis, but by already rewarding them for supporting 
it. By launching a platform combining distributed energy resources – e.g. photovoltaics, battery storage, charging infrastructure, BEVs, 
etc. – the access to renewable energy infrastructure can be democratized. Even more, every individual and any kind of enterprise 
becomes a prosumer, a producer and consumer of renewable energy. Whole new business models in the Internet of Energy will occur 
and flourish and more and more transactions with and based on renewable energy can take place. This will significantly reduce global 
energy consumption, massively lower CO2 emissions, promote new business opportunities for all industries and regions and will result 
in a global pull-effect on establishing an exhaustive ramp-up of renewable energy sources. 
Finally, renewable energy will become a global currency (Energy-as-a-Currency, EaaC®) being produced by the prosumers themselves, 
increasing their individual purchase powers and living standards while at the same time letting them contribute to the global climate 
goals with every transaction they make.”

Mr. André Felker 
Co-Founder, CEO at backbone.one GmbH  Vienna, Austria
Energy-as-a-Currency (EaaC®): How to accelerate the 
energy transition and Internet of Energy (IoE) to 
make it economically lucrative for everyone

السيد / أندريه فيلكير
الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة
backbone.one GmbH                                       فيينا، النمسا            

 كيفية تسريع انتقال الطاقة وإنترنت الطاقة
 لجعلها مربحة اقتصادًيا للجميع 

(IoE)
الطاقة كعملة:
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To achieve the SDG we cannot continue at the same speed we are now. We must find methods to speed up our solutions. Cities are the 
place where we can have the most effect towards the SDG.
Humans are creative and have may great ideas but we can not test them at high speed. We have loads of data but is not easy for us to 
understand and use this data. Machines are great at processing data.
If we can connect Humans and machine together in an intuitive way then we can really speed up time to solution by a factor of 10 
times. Humans understand data 60,000 times faster though images than text. A Digital twins and simulation allow us to bridge the 
gap between data and humans. Using example from cities around the world with focus on Norway we will show how this can be done 
using a total system approach.

Dr. Joel Mills 
CEO of Norway’s Offshore Simulator Centre (OSC)
and Augment City, technology partner of United
Cities, Guest Lecture Harvard and Norwegian
University of Science and technology.  Norway
Augment City: Cities evolving as the engines to realize
UN Sustainable Development Goals deploying digital 
simulation to bring our future – back into now

أدوات التصور والمحاكاة الرقمية للمدن الذكية والمستدامة
وتطوير المدن كمحركات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

للتمتع بتجربة مدن المستقبل اآلن

الرئيس التنفيذي لمركز المحاكاة البحرية في النرويج
 ومدينة التعزيز ، الشريك التكنولوجي للمدن المتحدة ، ومحاضر ضيف

 لجامعة هارفارد والجامعة النرويجية للعلوم والتكنولوجيا - النرويج

 الدكتور / جويل ميلز
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 مع اندفاع المزيد من الناس إلى المناطق الحضرية في جميع أنحاء العالم بما فيها الدول العربية وفي ظل نمو السكان المحليين، أدي ذلك إلى
 تزايد عدد السكان فيها إلى الحد الذي أجهد البنية التحتية والخدمات فيها. وتتوقع األمم المتحدة أن يرتفع نسبة المهاجرين للمناطق الحضرية
 إلى 70 في المئة بحلول منتصف القرن الحالي. كيف سيتنقل كل هؤالء السكان عبر المدن العربية وحولها وكيف ستوفر المدن الطاقة والمياه

والصرف الصحي واالحتياجات األساسية األخرى بالكفاءة المطلوبة وبصورة مستدامة؟

 ودمج السكان كمستخدمين internet of things  (IoT) "من خالل التحول الرقمي الهادف إلى الرفع من كفاءة التكنولوجيا القائمة على "إنترنت األشياء
لإلنترنت في أنظمة جديدة يمكن أن تجعل المدينة تعمل - كمدينة ذكية جديدة ومتطورة

 ويعمل السياسيون والمخططون الحضريون على انشاء األسس
 واالستراتيجيات الفاعلة لالستفادة من التكنولوجيا الحديثة في تلبية متطلبات السكان بكفاءة أكبر عند تقديم الخدمات، وذلك في السعي الدؤوِب
 إلنشاء مدن ذكية وتحويل المدن القائمة إلى مدنا ذكية تلبي حاجات ساكنيها على اختالف اطيافهم. وفي الجانب اآلخر من العملة ال يزال الكثير من
 هذا العمل في مهده في مدنا اخرى، حيث تبني المدن أساًسا "ذكي". بعد حوالي 10 سنوات، يدخلون مرحلة تطوير جديدة حيث يتم تسخير الحلول
 الرقمية لتقديم معلومات في الوقت الفعلي للمستخدمين والمقدمين من خالل التطبيقات المتصلة. وهذه الورقة سوف تعرض الفرق والهوه
 الحالية بين المناطق الحضرية في الدول العربية وإمكانية الرفع من كفاءة المدن التي في خلف الركب كي تصبح مدن المستقبل ليس بالضرورة
 مدنا مكتظة بالتكنلوجيا واآلالت ولكنها مستدامة وأمنة وذكية وصحية، أقرب لريف الماضي من خالل التنمية الحضرية المستدامة باستخدام مواد
 بناء صديقة للبيئة ومستعدة لمكافحة أثر التغير المناخي العالمي لكونها مرنة ذات بنية تحتية رقمية توجد حلوًلا ذكية إلنترنت األشياء تعمل على
 تحسين البنية التحتية، في ظل إشراك الحكومة المواطنين بشكل أفضل في إدارة الخدمات. تقوم المستشعرات والشبكات والتطبيقات بجمع
 البيانات حول استخدام الطاقة وحجم وأنماط حركة المرور ومستويات التلوث والمواضيع األخرى التي يتم تحليلها بعد ذلك واستخدامها لتصحيح
 االستخدام واألنماط والتنبؤ به. إن إتاحة هذه البيانات للجميع من خالل أنظمة الوصول المفتوح تسمح للمواطنين والشركات باالستفادة من

تلك المعلومات ألغراضهم الخاصة وبالتالي الرفع من كفاءة أداء المدن بشكل شمولي

Dr. Ameera H Alhassan
Head of GCC Office - UN-Habitat
Bridging the gap in the Arab region:
between innovative smart cities that employ
technology and cities that use technology

سد الفجوة في المنطقة العربية: بين المدن الذكية
المبتكرة التي تستخدم التكنولوجيا والمدن التي تستخدم

التكنولوجيا

الدكتورة/ أميرة الحسن
رئيس بعثة األمم المتحدة للمستوطنات البشرية في

الخليج العربي–برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية
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While the global race for Net Zero is increasingly being translated into ambitious policy objectives, the action and impact has thus far 
not followed suit. This lack of results is in part linked to a global funding gap, and the inability to connect city needs, solutions and capi-
tal. Finding new ways of making cities and their Smart and Sustainable Projects “Investment ready" will be critical to accelerate cities 
towards the United Nations Sustainable Development Goals, and Net Zero Prosperity. The four pillars of sustainable value creation, 
developed and tested in Norway, has been adopted by United Cities, and later adjusted and tested in the MENA-region to fund the 
renewable energy transition underway in Lebanon. The pillars take as their starting point global Key Performance Indicators (KPIs), 
such as the United Nations KPIs for Smart and Sustainable Cities (U4SSC). Adopting the 4 pillars means 1) using KPIs and data to identi-
fy high potential investment opportunities, and from there the city can continue to 2) develop their capacity to realise such potential, 
using 3) networks of SDG Impact Labs and catalytic simulation technology to identify opportunities to connect to external knowledge, 
solutions and funding, and 4) realise local impact and enable Sustainable Value Creation. This evidence based and holistic approach is 
predicated on a multi-modal understanding of Sustainable Urban Development, where technical, legal, social and financial constraints 
are mitigated. This is important as the marriage of technical and social innovation can derisk investments by nurturing patterns of 
behaviour where smart and sustainable solutions are more likely to perform as expected. In the case of renewable energy systems this 
is particularly important, as emerging patterns of consumer behaviour will have a direct impact on the cost of infrastructure needed 
by aligning peaks in production and consumption. 

Dr. Kristian Mjøen
Deputy Executive Director / United Cities and Head of 
Centre for Sustainable Development in Trondheim – 
Norway
Smart and Sustainable Cities  Getting Investment 
Ready

الدكتور / كريستيان مجوين
نائب المدير التنفيذي المدن المتحدة ورئيس

مركز التنمية المستدامة في تروندهايم - النرويج
المدن الذكية والمستدامة

االستعداد لالستثمار المستدام
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الهدف من المحاضرة :
 اإلضاءة على جهود أكساد في تطبيق إستراتيجية 2011 – 2020 وأهداف ايشي, وخاصة الهدف الرابع عشر ( اتفاقية التنوع الحيوي         )

•  التعريف ببعض أنشطة أكساد ذات الصلة بالتنوع الحيوي النباتي
•  تعريف بالمركز العربي لدراسات المناطق الجافة و األراضي القاحلة (أكساد)

•  برنامج التنوع الحيوي في أكساد
•  أكساد و التنوع و المرأه

•  إشراك المرأه في اإلدارة وصنع القرار
•  الظروف التمكينية لصون التنوع الجيني

•  مشاركة المرأة في توثيق المصادر الوراثية النباتية في الوطن العربي
•  مشاركة المرأه في المشاريع التنموية التي تهدف إلعادة تأهيل النظم البيئية

•  المراعي و المناطق الجافة
•  في المناطق الحراجية التي تعرضت لكارثة الحرائق

•  المرأة و الزراعة الذكية مناخيا
 مشاريع رائدة لتعزيز اإلقتصاد األخضر ودور هذه المشاريع في توفير الوظائف الخضراء للمرأة وحماية التنوع في   

نفس الوقت
•   أكساد وإشراك المرأة في األحداث المتعلقة بإتفاقية التنوع الحيوي

Dr. Ahlam Marouf
Expert - Arab Center for Studies of Arid Zones and Dry 
Lands (ACSAD)
The Women Role in Biodiversity Protection: Case 
Studies from ACSAD

الدكتورة / أحالم معروف
خبير - المركز العربي لدراسات المناطق الجافة

واألراضي الجافة (أكساد)
دور المرأة في حماية التنوع البيولوجي

دراسات حالة من مركز أكساد في الدول العربية

CBD

CBD
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In the presentation entitled “Green Roads for a More Sustainable and Resilient Transportation”, it will be highlighting “UAE Energy 
Strategy 2050” and the most important points to consider in road transportation planning. It will also introduce existing and new 
smart technologies available and can be made available in the market to take advantage of green and renewable energies around 
us. The presentation will also showcase some case studies done by the most the Best Countries for Green Living in 2022.

Aileen E. Llagas
Head of Engineering Project Section
Fujairah Municipality
Green Roads for a More Sustainable and
Resilient Transportation

المهندسة / إلين لياجاس
 رئيس  قسم  المشاريع  الهندسية

بلدية  الفجيرة

 طرق خضراء من أجل نقل أكثر استدامة ومرونة
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 تعددت  األنشطة التجارية الني تعتمد على البيئة البحرية في امارة الفجيرة في األونة األخيرة ومن أجل التنمية االقتصادية المستدامة تكثف هيئة
 البيئة في الفجيرة جهودها من اجل بقاء هذا المورد البحري بحالة مستدامة لذا  تستعرض الورقة العلمية تعريف عن االقتصاد األزرق وأهميته
  وانشطة االقتصاد األزرق في البلدان ذات الدور البارز في تنمية  االقتصاد األزرق ثم نناقش أهمية جودة البيئة البحرية في تنمية االقتصاد األزرق
 من خالل عرض دور هيئة الفجيرة للبيئة في المحافظة على جودة مياه البحر وتنمية التنوع البيولوجي في البيئة البحرية   في امارة الفجيرة ثم نناقش
 حالة الفجيرة اليوم باألنشطة الزرقاء الواعدة لتنمية االقتصاد األزرق عن طريق نبذة عن األنشطة الزرقاء ونجاح هذه المشاريع  في امارة الفجيرة

والتي تشرف عليها هيئة الفجيرة للبيئة والمحاور هي كالتالي
 

االقتصاد األزرق وأهميته
 البيئة البحرية في الفجيرة

 دور هيئة البيئة الفجيرة في حفظ البيئة البحرية
دور المحميات البحرية في نمو االقتصاد االزرق

 األنشطة الزرقاء الواعدة في امارة الفجيرة
مشاريع االستزراع السمكي

 مشاريع استزراع األحياء البحرية
 مشاريع السياحة البحرية

مشاريع النقل البحري

 التوصيات : التنمية المستدامة متطلب عام لجميع الموارد الطبيعية ورفع االقتصاد هدف رئيسي لجمع البلدان ولتحقيق هذا التوازن سواء كان
 اقتصاد اخضر مستدام او االقتصاد األزرق ال بد ان يكون هناك توازن بين وجود األنشطة االقتصادية الزرقاء وبين البيئة وكذلك المحور االجتماعي

حتي يتحقق األمن البيئي واستدامة المورد الطبيعي

Eng. Fatimah Alhantoobi
Head of Environment Section and Natural Reserves
Fujairah Environment Authority

The role of marine reserves in achieving 
sustainable fisheries

اإلقتصاد األزرق لدعم اإلستدامة و النمو
اإلقتصادي في إمارة الفجيرة 

المهندسة / فاطمة الحنطوبي
رئيس قسم البيئة والمحميات الطبيعية 

هيئة  الفجيرة  للبيئة
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Mining is a very CO2 intensive industry, but the type of rock mined and the technology used to transform raw materials for the better 
to finally reduce the Co2 impact on the environment is need od the hour.
This presentation contains a description of the Emirate. Its topography and its location to the other emirates. The varied and complex 
Geology of Fujairah is explained along with Existing Mining Activities.
Fujairah Takes inspiration from Abu Dhabi Ambitious Environment Vision 2030 and has decided to play its part in the for the same.
Industries which use mined raw materials from Fujairah to make products to make our Buildings Green and efficient.
Similarly, Projects that have been initiated by the Geology and Mining Department of Fujairah Natural Resources Corporation which in 
the long run will reduce Carbon emissions greatly. 

Green Building for a Greener Future

Mr. Steven Abhang 
Geologist – Fujairah Natural Resources Corporation

السيد / ستيفن ابهانج
جيولوجي - مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية

المباني الخضراء لمستقبل أخضر
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The sustainable development of any region depends on the availability of water resources. Therefore, every possible effort should be 
made to assess, develop, and sustain the limited freshwater water resource in such regions. the groundwater is one of the most abun-
dant freshwater resources in nature. Despite the scarcity of groundwater in the United Arab Emirates, it uses advanced technologies 
to know the quantity and quality of groundwater, which both are the most important aspects of optimal groundwater management. 
The demand for water for domestic, commercial, and industrial use will increase as a result of population and industrial growth and 
this increased demand can be met if water resources are conserved and managed well. The Internet of Things (IoT) and artificial 
intelligence (AI) have facilitated the monitoring and prediction of natural resources, including water resources, as they contribute 
to reduce costs and energy, and also help the concerned authorities to make decisions faster and more accurately by collecting and 
analyzing information. Therefore, the importance of groundwater and its management will be discussed, then the importance of 
internet of thing and the artificial intelligence in monitoring and prediction and how both helped in developing and improving many 
sectors. Fujairah research center has installed a water monitoring (IoT) device and the advantage of it that the gateway acquires 
data from the flowmeter and level sensor and post data to online cloud in real-time. Later, the groundwater quality prediction using 
artificial intelligence (AI) will be discussed. In conclusion, role of the new generation towards sustainable development and how they 
are dedicated to make a difference.

Eng. Reem Yaqoub
Research Engineer – Fujairah Research Center

Enhancing groundwater management by applying
internet of things (IoT) and artificial intelligence (AI)

المهندسة / ريم يعقوب
مهندسة أبحاث – مركز الفجيرة لألبحاث 

تحسين إدارة المياه الجوفية من خالل تطبيق
(AI) (IOT)انترنت األشياء            اإلصطناعي والذكاء
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Fujairah is the only emirate that is located completely on the eastern coast of the UAE along the Gulf of Oman. Our government is 
working hard to achieve the target of Green sustainable city under the patronage of H. H. Sheikh Hamad bin Mohammed Al Sharqi, 
the ruler of the Emirate of Fujairah with his "Fujairah Vision 2040".

It is recommended that this Sustainability Framework is used as a foundation for Fujairah Municipality to develop an Estidama for 
Fujairah in the future. Policy Recommendations from both the Over-Arching Sustainability Catalysts and Sector Specific Recommen-
dations will be outlined, in order to explore a range of methods that can be used once an Estidama is developed in the future. 
• We are developing sustainable and affordable housing projects one by one
• Trying to use green energy in infrastructure
• Developed MRF project for Waste management system
• Developed Fuel free Car charging Stations

المهندس / محمد مسعود برفيز
مهندس مدني – بلدية الفجيرة

Eng. Mohamed Masoud Parves 
Civil Engineer – Fujairah Municipality 

Sustainable Development in Fujairahالتطور المستدام في إمارة الفجيرة
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 تعد جودة الهواء من اهم العناصر التي تدعم جودة الحياة في المدن وفي هذا العرض سيتم عرض أحد المبادرات المتميزة والحاصلة على جوائز
عالمية كأفضل الممارسات والتي تدعم الذكاء االصطناعي

 مختبر الذكاء االصطناعي المتنقل مشروعًا ابتكاريًا واألول من نوعه في الشرق األوسط من حيث المحتوى وآلية القياس وعدد المعدات، والتي
عت ضمن مختبر ذكي واحد وقابل للتطوير مستقبًال ومدعم بالكامل بتقنيات الذكاء االصطناعي البيئي. المشروع عبارة عن مركبة ذكية تحمل

ِ
 ُجم

 أجهزة مسح ورصد تعمل بشكل فوري  وتحتوي على البرامج التي تعتمد على الذكاء االصطناعي بشكل مباشر لتحليل النتائج، كما تدعم خطط
 المدن الذكية بوجود نظام إلكتروني يرفع كفاءة التفتيش والرقابة البيئية من خالل الجزء األول وهو (برنامج الرقابة الذاتية)، والذي يعمل ضمن
 تطبيقات الذكاء االصطناعي البيئي ، كما يقلل االعتماد على العامل البشري من خالل إجراء تقييم للبيانات التي يتم تحمليها على نظام التحاليل
 لعدد محدد من األنشطة في المرحلة األولى، كما أنه قابل للربط مع األنظمة األخرى لتحديد المخالفات في حالة عدم االلتزام، حيث يتم إرسال
 البيانات لمجموعات التفتيش مما يقلل من الزيارات التفتيشية ويسهل الرقابة المطلوبة على المنشآت. أما الجزء الثاني فهو نظام إلكتروني
 إلدارة البيانات البيئية المختلفة والتي تشمل جودة الهواء والمياه الجوفية والبيئة البحرية وبيانات محطات الصرف الصحي وأية أجهزة أخرى. يتم
 ربطها جميعها في نظام واحد، كما يشمل على عدد من الشاشات التي تعرض البيانات والنتائج التي تعتمد على الذكاء االصطناعي ويقوم بإنجاز

 الخرائط الخاصة بجودة الهواء حول مصادر التلوث

Eng. Humaid Abdullah Al Moalla
Head of Environment Management & Development
Department - Municipality & Planning Department – Ajman
Intelligent control of air quality and odors

المهندس / حميد عبد هللا المعال
مدير إدارة البيئة و تنميتها

دائرة البلدية و التخطيط – عجمان
الرقابة الذكية لجودة الهواء والروائح
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Sharjah City Municipality is one of the oldest municipalities in the region, as its establishment dates back to 1927. Nevertheless, the 
modern structure of the municipality as a diversified service body was initiated in 1971. The municipality’s services and activities cover 
various areas, such as agriculture, sanitation and environment services, engineering and construction, public health and laboratories, 
parking regulation, rental regulation, control and inspection, among many other services.

Sharjah city municipality implemented various sustainable and smart projects in alignment with its vision “A leading municipality in 
sustainability and quality of life”. It covers many areas such as engineering, waste water treatment and management, agriculture and 
others. Through this presentation, we will highlight various major sustainable and smart projects in Sharjah city such as Intelligent 
Inspection (Digital Scan Vehicle), Smart irrigation, Green concrete and Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) system.

Fatima Saeed Saif Ali Al-Dhuhouri
Head of General Director Deputy Office
Sharjah Municipality
Sharjah City Municipality’s sustainable and smart 
initiatives: Toward smart, sustainable and resilient
city and community

السيدة / فاطمة سعيد سيف علي الظهوري
 مدير مكتب نائب المدير العام 

بلدية الشارقة
مبادرات بلدية الشارقة المستدامة و الذكية:

نحو مدينة و مجتمع ذكي و مستدام قادر على الصمود
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The UAE has the best road network globally. These roads could be used to generate energy, provide wireless charging functions to 
electric cars, integrate with loT sensors to better support autonomous transport projects and transfer 6G networks. This solution will 
help in Supporting Big Data analysis based on the loT sensors, forecasting future events that may occur, providing wireless charging 
features while the vehicles are on the go, generate energy that could support surrounding buildings and adopt the concept of smart 
cities. This road will adjust according to the current traffic by opening/closing lanes based on the number of vehicles. The advantages 
are: 
1. It is a green source of generating energy using Solar panels. 
2. It provides energy to moving vehicles using wireless charging cells. 
3. It transfers data that will help in forecasting future events and taking preemptive actions. 
4. Provide telecommunication signals. 
5. Help to connect the car with the road which could be used to support autonomous vehicles.

Dr. Abdullah El Nokiti
Adjunct Lab Tutor University of Wollongong in Dubai
Solar Smart Road A proposed solution for a
sustainable city

الدكتور / عبد هللا النقيطي
أستاذ مختبر مساعد  جامعة ولونغونغ – دبي

شوارع بالطاقة الشمسية حلول مقترحة للمدن المستدامة
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Road Transport has the highest level of reliance on fossil fuels of any sector today, which supply about 95% of its final energy demand. It 
accounts for more than 20% of global energy-related direct CO2 emissions, and produces a significant share of air pollution and related 
threats to public health. 

Total land transport activity is expected to more than double by 2050 compared to 2015, making it the fastest growing emitting sector. 

This session will talk about transport Decarbonization and it's role in reducing the global emissions.

Dr. Ahmed Samir Elbermbali
Sustainability Market Leader / Bureau Veritas
The case for sustainable mobility in the MENA
region current solutions and challenges.

 
قائد سوق االستدامة / مكتب فيريتاس

النقل المستدام في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا
الحلول و التحديات

الدكتور / أحمد سمير البرمبالي
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Energy systems are considered as critical infrastructure, and the power they provide is vital to the functioning of other critical infrastruc-
ture. A global energy transition is required in order to stay in line with the aims of the Paris Agreement. The roadmap to 1.5°C drafted 
by IRENA calls for a major uphaul in renewable electricity generation, electrification of end-use sectors, and substantial improvements in 
energy efficiency. Along the lines of such a transition, it is crucial to ensure a reliable and continuous functioning of energy systems to 
meet the needs of urban societies that are inherently dependent on uninterrupted access to energy supply. Energy systems are suscepti-
ble to a variety of possible threats, the effects of which can vary from insignificant to potentially catastrophic. The concept of resilience 
calls for planning and designing systems that respond to these threats and are able to quickly recover. Based on a review of literature, 
this presentation discusses the concept of energy resilience and examines the different components to consider when planning for and 
assessing the resilience of energy systems. Moreover, the presentation touches on the landscape of threats facing energy systems and 
outlines the defense measures to be used across different disruption phases.

الدكتورة / بشرى بركات
- دبي(CEBC) المدير العام لمجلس صناعات الطاقة النظيفة 

أنظمة الطاقة المرنة والمستدامة في المناطق الحضرية

Dr. Bushra Barakat
Managing Director - Clean Energy Business
Council (CEBC) - Dubai
Resilient and Sustainable Energy Systems
in Urban Areas
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Resource consumption has been detached from the natural values of the finite resources of the planet we live on. The GCC nations have 
seen rapid economic growth in the last three decades, resulting in building & infrastructure boom like never before, as well as import and 
high consumption of products and materials in parallel with having a linear behavior with the resources.
The circular economy represents a different mindset of leaders of the future, who will allocate value to the natural resources and 
balances of ecosystems.
The session will showcase how the circular economy represents an opportunity to decarbonize the economy without compromising 
living standards, and will represent opportunities for the human and environmental spheres, in terms of jobs, value generation, replen-
ishing natural ecosystems along with financial stability that will support the GCC’s ability to thrive post the fossil powered period.
The United Nation’s 17 SDGs work as great enhancers of opportunities and needs, along with being powerful communication and 
innovation tools, for governments and businesses alike.

Mrs. Anne Marie Thodsen
Managing Director – The Umbrella Institute.
Member of UNDRR ARISE Network UAE, 
Advisory Board Member in Global Islamic 
Impact Investment Forum. Denmark and Dubai
Circular Economy for smart innovative 
solutions as a catalyst for achieving municipal 
work, SDGs and net zero economy 

االقتصاد الدائري للحلول المبتكرة الذكية كمحفز لتحقيق
العمل البلدي وأهداف التنمية المستدامة وصافي االقتصاد الصفري

 السيدة / ّان ماري ثودسون
    

،عضو في شبكة                             اإلمارات العربية المتحدة
وعضو المجلس االستشاري في منتدى االستثمار

اإلسالمي العالمي - الدنمارك ودبي

 The Umbrella Institute
UNDRR ARISE

المدير العام
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“As countries, NGO's, associations, and the private sector meet in Sharm Sheikh, Egypt to discuss ways and plans to combat climate 
change as part of COP 27, It brings to the front stage the notion of understanding that climate change is the largest and biggest existen-
tial crisis facing humanity in recent history. Countries should consider climate change as equivalent to a ward situation declared on that 
country.  Plans, funding, and policies should be set to address climate change while treating it with the same level of force needed to 
face a war.   Combating climate change is a fight that we all face, and we all can only win if we are united in our approach and share the 
same level of commitment to reducing the impact of climate change and reducing our global emissions of greenhouse gases that are 
suffocating the planet.  The presentation covers different elements needed to address having a simple but effective climate change 
policy that addresses the challenges created by global warming and presents examples of policy changes that can have strong and 
immediate impact on carbon emissions. The paper presents examples of simple policies that can be created immediately and generate 
ana impact in terms of carbon reduction without creating an added burden on the sectors addressed.
Climate change is the greatest challenge faced by cities around the world.  Impact of climate change includes destruction in infrastruc-
ture, need to increased resilience in new development and increased pressure due to climate change immigrants moving into cities to 
escape hardships caused by Climate Change.  
Cities should form committees on the municipality or city level dedicated for combating climate change, such committees should be 
empowered to propose new regulations, standards, KPIs and incentives in selected sectors that would help reduce carbon footprint on 
a city-wide scope..  This committee will work on the city level and will be linked thru the creation of a dedicated ministry for climate 
change on the country level.
Cities should introduce a carbon tax as part of the city tax imposed on different sectors and services. The aim of such tax is to bring 
funds that would support the under privileged city residents as well as support building a stronger and more resilient infrastructure 
across the city that can stand impact of natural calamities caused by Climate change.”

Dr. Raed Bkayrat
Senior Energy Strategist - Sunergy Advisory – USA
Climate Change Mitigation and Adaptation Policies 
And Finance With International Best Practices.

أفضل الممارسات العالمية في سياسات التمويل
و التخفيف و التكيف الثار التغير المناخي

الدكتور / رائد بكيرات
كبير استراتيجيين الطاقة

الواليات المتحدة األمريكية 
Sunergy Advisory -

35



Masdar City has a legacy of more than 15 years of pioneering sustainable development and being an ecosystem for technological 
innovation. A significant portion of its sustainability achievements however are the result of deploying principles of Passive Design 
at the city scale. Strategies deployed in traditional Arab urban settlements serve as the primary morphological drivers for the layout 
of Masdar City including compact massing, narrow shaded walkways, and orientation to prevailing cooling winds. The Eco Plaza Case 
Study demonstrates how the Integrated Design Process is deployed to achieve the highest microclimate mitigation measures at the 
lowest possible cost. Modern sensing technologies are used to study the performance of the plaza and directly guide the collaborative 
decision making at the early stage of the design process.

Mr. Lukas Sokol
Head, City Design and Sustainable Planning, Masdar
City - Abu Dhabi
Smart Cities (Masdar City as a Model) for urban
climate actions and achieving cities sustainability
and SDGs

السيد / لوكاس سوكول
رئيس تصميم المدن والتخطيط المستدام

مدينة مصدر - أبوظبي
المدن الذكية (مدينة مصدر نموذًجا) لإلجراءات المناخية

الحضرية وتحقيق استدامة المدن وأهداف االستدامة
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An IoT solution is a collection of hardware and software products which together form an IoT ecosystem. The ecosystem comprises 
IoT controllers and sensors, and a cloud-based platform. In sustainability oriented IoT ecosystems, the primary focus is the mitigation 
of energy wastage without impacting the comfort of the guests or tenants, collectively the occupants, in the space which is under the 
management of the IoT ecosystem.

To put the savings potential into perspective, a typical hotel’s energy bill is the second largest cost after that of human resources. Fur-
thermore, energy accounts for up to 60% of a hotel’s CO2 emissions. The latest sustainability IoT solutions focus on managing HVAC 
systems, lighting and appliances that may have been left on when vacating the space, to consume the least energy without affecting 
comfort. 

The benefits delivered by sustainability IoT solutions are felt at both room and building level. At room level, energy savings are optimised 
in each room, and in humid countries and locations such as beachfront properties in hot climates, condensation mitigation algorithms 
minimise occupant complaints arising from the adverse effects on the furniture and furnishings due to the condensation of air-borne 
water vapour.  

The key data which the IoT devices gather anonymously on occupant behaviour improve operational costs in rooms and other spaces 
where energy, primarily HVAC, is consumed. IoT devices are providing a Guest Room Experience which allows occupants the facility to 
control room temperature, lights and curtains from an app on their smart devices, whilst the AI algorithms running on the IoT devices 
anticipate occupant needs in the space through the anonymous analytics on their behaviour. To understand the energy consumption in 
terms of the whole building, IoT based Metering & Performance solutions provide visibility to increase efficiency of plant and equipment, 
understand consumption trends to identify opportunities for reduction, monitor and measure savings, and understand the dynamics 
of consumption and profitable actions. Operations-oriented IoT solutions help in the profitable operation of the building through the 
billing of tenants or internal departments on their consumption, entering and storing data related to waste management obligations, 
generating reports on demand, administering technical audits for property compliance standards, and forecast consumption from 
historic and current data from which budgets from latest trend information can be generated.

A sustainability focused IoT ecosystem is not only eminently suitable for offices and buildings but are equally applicable to the marine 
leisure industry market, epitomised by cruise liners, which effectively are floating tourist cities lumbered with all the challenges of 
land-based hotels which are further exacerbated by the hostile environment in which cruise liners operate, the ocean.

The presentation will discuss IoT-based solutions which empower governmental and corporate leaders to put Environmental, Social, and 
Governance (ESG) standards in action focusing on the ‘E’.

Mr. Michael Bonello
Founder & CEO SENS Innovation & ESDK / UK
Smart Solutions (AI and IoT) for Buildings and
Marine Assets Energy Management التطبيقات و الحلول الذكية بإستخدام الذكاء اإلصطناعي

و إنترنت األشياء إلدارة طاقة المباني و األصول البحرية

السيد / مايكل بونيللو
    المؤسس و الرئيس التنفيذي

المملكة المتحدة 
SENS Innovation and ESDK
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Today’s talk presents a practical experience from a special economic zone that adopted a sustainable development model since establish-
ment in 2001 that includes a city aiming at becoming smart in 2040;  the Aqaba Special Economic Zone/Aqaba, Jordan. 
Sustainable development requires special attention for environment protection measures especially monitoring What is needed for 
successful environmental services in sustainable cities? Data exchanges and systematic interpretation for cross-sectorial decisions 
are essential. 
Well-defined data governance, harmonizing disparate data, is the first step toward sustainable cities. 
A multidimensional monitoring system service involves policy formulation, monitoring, prediction, awareness, enforcement, health 
impact assessment, and mitigation. 
Modern urbanization resulted in the term smart city. Cities that are offer smart economy, smart environment, and smart social struc-
tures to citizens by ensuring smart features. 
Being a smart city, one of the key issues is to guarantee pure and sustainable environment to the citizens. Pure means healthy environ-
ment that is balanced enough to guarantee smart health to the citizens. The environment of the smart cities is expected to be free 
of any kind of pollution which may cause threats to mankind. One of the major aspects of pollution is air pollution. 
Governance of Air quality is crucial for sustainable cities. Today, we are sharing a conceptual integrated data governance and framework 
for air quality smart city service. It is primarily for professionals, policymakers, and governance to enable actions for end users such as 
non-governmental organizations, citizens, and Tourists. 
The Ambient Air Quality monitoring and management frame work is presented to monitor the air health of urban region. The proposed 
frame work is designed to help in sensing air pollutant parameters using smart sensors and generate alert using context if there is a 
threat of air pollution. 
If the major components of the air are exceeding the permissible limits, then it will be treated as polluted. The pollution may be caused 
by the huge emission coming out from the chimneys of the industries, the emission coming out from the vehicles or from natural 
phenomena, i.e, Dust-Storm
The concept of smart sustainable cities has come up to guarantee the residents with quality lifestyle. These cities ensure the overall 
socioeconomic development by providing smart services contributed by smart technologies.

Dr. Aiman Solieman
Advisor for Environmental Affairs at the Aqaba Special 
Economic Zone Authority, Jordan.

Smart Ambient Air Quality Monitoring  for
Sustainable Cities

الدكتور / أيمن سليمان
مستشار شؤون البيئة في سلطة منطقة العقبة االقتصادية

الخاصة ، األردن
المراقبة الذكية لجودة الهواء المحيط للمدن المستدامة
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Perusing urban sustainability can ensure that we stay within the ecological limits of our planet and develop new sustainable solutions 
that can be transmitted to the rest of society. Smart cities is an addition to the host of related concepts that articulates the use of 
digitally-enabled technologies in addressing sustainability, integration, efficiency and quality of life. However, despite a decisive turn 
of ‘smart cities’ towards a people-centric approach, they still raise a number dilemmas, including with regard to their uneven social 
and spatial implications and their technocentric origin. 
This paper reflects on the author’s recent work on the UN publication on People-Smart Sustainable Cities that offers an alternative 
framework. This framework does not reject the advancement of digitalisation, but discards technologically-mediated pathways as 
the only necessary way towards ‘smartness’. What makes policies and solutions people-smart is not their technical design (digital or 
analogous) but that they actually make difference in addressing people’s needs. 
Technology is important; ICT offers new solutions that can make cities more efficient, more effective, more agile. But technology is only a 
tool. And it’s also value neutral: technology can make good cities, but it can make bad cities. Further, technology itself doesn’t transform 
the nature of urban sectors in the same way as disruptive governance innovations were able to achieve in the past, like the introduction 
of environmental regulation, social housing or public transport programmes. If, as we often hear, technology is only a means and not an 
end, what is the end? 
The vision for people-smart sustainable cities reframes ‘smartness’ from a technical means to a normative goal. What becomes import-
ant is not the fact of using ‘smart technology’ (or not using it at all), but the fact of improving the resilience, sustainability and liveability 
of cities. This vison foregrounds liveability, the importance of empowering people, activating their capabilities, improving the quality 
of life, ensuring right to the city. Such approach is necessarily underpinned by a set of normative questions, such as: How to create 
values for citizens? How to ensure justice for everyone? How to make cities more liveable? How to protect the wellbeing of the future 
generations?
People-smart cities is a vision that puts quality of life and liveability front and centre. It’s a vision about a good city, an inclusive city, a 
city that is attractive and meaningful for people, that makes it comfortable for different social groups, which is able to accommodate 
social diversity and social difference, but at the same time mitigate inequality and injustices. Rather than seeing people as ‘users’, it 
embraces participation of people in a more meaningful way. What is still shared with “smart city” is that people-smart cities are also 
about innovation. Not only technical innovation, but also social innovation and governance innovation: cultivating different ideas that 
can help address sustainability and liveability.
The vision is specified with discussing key attendant policy modalities, including: citizens’ participation, deliberative governance, 
progressive public procurement, and the role of multilevel governance in guaranteeing that every city that matters to its residents 
also matters to the national sustainability policy.

Dr. Oleg Golubchikov
Professor at Cardiff University, UK
A Vision for People-Smart Sustainable Cities

الدكتور / اوليج جولوبجيكوف
أستاذ بجامعة كارديف - المملكة المتحدة

رؤية لمدن مستدامة و ذكية داعمة للمجتمع و المواطنين
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With rising sea levels, more extreme weather events, and increasing insecurity, climate change is no longer a future projection, but 
a disaster we are all living through today. The world’s cities are at the forefront of the climate crisis and will need to sustainably devel-
op in order to survive. People in urban environments are concentrated into areas of extreme population density, increasing their 
vulnerability to climate change, pollution, and other natural disasters. Migrants to cities are even more vulnerable to these impacts 
as they are often living in poorly serviced areas. With the world’s urban population expected to increase by 5 billion by 2030 amid the 
cascading environmental crises of climate change, biodiversity loss, and pollution, promoting sustainable urban development will be 
crucial to the well being of billions (UNFPA). 

Dr. Alejandra Giraldo
President and Chairwoman - World Green Growth Organization
(WGGO). New York – USA
Decision-making processes and policies for Green Growth
and the future of sustainable and resilient cities to
furtherance of the principle "We Build Our Cities”

 الدكتورة / اليخاندرا جيرالدو
 رئيسة المنظمة العالمية للنمو األخضر

نيويورك - الواليات المتحدة األمريكية
عمليات وسياسات صنع القرار للنمو األخضر ومستقبل

المدن المستدامة والمرنة لتعزيز مبدأ "نحن نبني مدننا"

(WGGO)
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Sub-heading 1:
AI & IOT for smart infrastructure 
We would start the session by creating a baseline of the existing controls infrastructure & define the different layers in the automation 
pyramid, carefully explaining the components of smart infrastructure which powers smart & sustainable cities.

Sub-heading 2:
AI & IOT for production & predictive science 
Here, we would explore how modern day software leverage historical sensor data & contextualize information using AI to come up with 
powerful machine learning models to carry out root cause analysis, predictive maintenance or event forecasting, especially for process 
industries/manufacturing.

Sub-heading 3:
AI for energy efficiency 
In this segment, we will discuss how smart thermostats, presence sensors & modern controls systems can monitor and respond to fluc-
tuations in occupancy. Likewise, smart energy-management systems use sophisticated machine-learning algorithms to continuously 
analyses historical thermodynamics, local weather patterns and peak demand loads to optimize energy consumption in real-time, all 
year round. Smart energy savings are not just wild speculation. Smart energy-management systems can reduce hotel energy costs by 
up to 20 percent and generate some of the fastest payback periods in the industry (between 12-24 months).

Eng. Sameer Ghavri
Practice Head, MCPM Dubai /India 
AI and IoT applications and solutions for
sustainability operations in Cities.

تطبيقات وحلول الذكاء االصطناعي وإنترنت األشياء
لعمليات االستدامة في المدن

المهندس /  سمير جافري
MCPM دبي / الهند  الرئيس التشغيلي لمجموعة
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During the first two decades of the 21st century, cities and regions experienced the convergence of three crises - Climate Change, Health 
Pandemic and Economic recession. In particular, ‘Place’ played an essential role in changing and transforming the lived daily experience 
of individuals and communities. As such, Place_based approaches support cities and regions in social, economic, and spatial policies to 
build a new paradigm capable of transitioning them to a more sustainable future. 
 Urbanisation is accelerating on a global level. Globally, urban areas are increasing exponentially with  more than 2.5 billion people are 
expected to move into cities by 2050 in Africa and Asia alone.Cities occupy less than 2% of the earth's surface and consume 78% of the 
total energy produced and emit more than 60% of global greenhouse gas (GHG) emissions caused mainly by buildings and the transport 
sector. 
 The growing Urbanisation in the Arab World has been attributed to multiple urban challenges. In meeting the 2030 agenda, cities in 
the Arab World lag on both prosperity and liveability issues. The state of Arab Cities 2020 highlighted the challenges that these cities 
faced in meeting the sustainable development Goals set for 2030 despite their commitment to Agenda 2030. 
 Arab urban areas would benefit from new approaches that enhance their liveability, improve their environment, and contribute to 
their social cohesion as they recover.Place is an important frame of reference for Sustainable urban development as it addresses the 
importance of territorial cross sectoral approaches. 
Place-led approaches contribute to the economic, social, and environmental sustainability of urban areas. Place-based policies contrib-
ute to local economic development and are tools to transform cities to transition smoothly to new economic realities during the fourth 
industrial revolution. Place-led policies such as asset-based community development also contribute to economic sustainability and 
social inclusion. Place centered approaches foster tolerance, cohesion and identity for social groups living in cities. Finally, in an age of 
climate change, place helps cities reduce their emissions and put measures to be more resilient in the short and long term.
 
 This presentation explores the type of policies centered around Place that cities and regions could adopt in their strategies to adopt to 
their commitments to the sustainable development agenda. place policies need to consider through an overview of previous research - 
economic development, social sustainability, resilience, and environmental integrity. Place-led policies in their long-term plans to localize 
sustainable development global agenda and institutionalize the themes and sub-themes of sustainable urban development within their 
statutory document to confirm commitment. Given the flexibility and diversity of place-based policy approaches, each city determines 
the proper strategy or /and instrument to be used based on the policy action area's scale, scope, budget, and timeframe .

المهندسة / نادين بيطار
 مستشارة التنمية الحضرية المستدامة

اإلمارات العربية المتحدة  -  المملكة العربية السعودية
التحوالت الحضرية لمدن صالحة للعيش ومزدهرة ومرنة

Eng. Nadine Bitar
Sustainable Urban Development Advisor 
United Arab Emirates - Saudi Arabia
Urban Transformations for Liveable, Prosperous &
Resilient Cities.
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to achieve the United Nations Sustainable Development Goals, which includes sustaining measurable progress across 17 areas of focus 
throughout this decade, digital transformation needs to take place in an environment that should be well-supported by policy visions and 
regulatory support, sustainable investments by the private sector and incentives, digital inclusion and access to broadband infrastructure 
across all tiers of the society, cross-sector participation and innovation by ICT and non-ICT sectors, beneficial and relevant digital services 
and solutions, greener energy consumption, as well as attention to sustainability of the digital ecosystem and of the climate. 
Over the past decade, the Internet and other information and communication technologies (ICTs) have enabled significant transfor-
mations of economic and social structures, human activities and governance processes in the region, with nations such as the UAE 
leap-frogging on various frontiers of human endeavor. As the regional economies accelerate progress on digital transformation and 
economic diversification visions materialize, powered by ICTs, it is imperative for the region to maintain its focus and sustain the 
momentum of development through approaches that should be driven by efficiencies and greener initiatives. The region is expected 
to embark on more green initiatives, while the Telecom Industry enters the process of prioritizing sustainability across business 
operations as well as the evolving digital ecosystem, at large.
"Creating a Sustainable ICT Environment as the Enabler of a Sustainable Digital Economy" is both a challenge and opportunity area, and is 
of paramount importance for ensuring a sustainable future for human generations to come, especially as greater resource mobilization 
for building future digital infrastructure emerges as a necessity and as sense of collective responsibility to provide, protect, progress, and 
partner begins to prevail.

Mr. Bocar Ba
CEO and a board member of SAMENA Telecommuni-
cations Council and UN broadband Commissioner - 
France/Dubai
Creating a sustainable ICT environment as the 
enabler of sustainable digital economy

خلق بيئة مستدامة لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
كعامل تمكين لالقتصاد الرقمي المستدام

 السيد / بوكار با
       SAMENA الرئيس التنفيذي و عضو مجلس إدارة

Telecommunications Council and UN broadband Commissioner
فرنسا / دبي
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Focusing on latest cutting edge technologies that helps to prevent, and predict events before it happens in order to secure the commu-
nity and mitigate possible risks. 
Our technology journey will cover: 

• AI and IOT based EWS for Earthquake: 
        Predicting Earthquake accurately, cost effectively with enough time before it happens using Artificial Intelligence and Internet of 
things. 
         
• AI and IOT based EWS for emergency alarms and Law Enforcement: 
        Panic avoiding using AI to guide people, rescue groups, and auto taking the necessary actions during emergency situations. 

• AI and IOT based EWS for Supply chain (food and drugs):
        Using Artificial Intelligence techs to avoid over / under demand supply based on the community buying behaviours. 

• AI and IOT based EWS for Engins and Agriculture:
         Best and advance technology practices that provide accurate early warnings for Engins and Agriculture. 

Eng. Mohammed AlKa�
CEO - BMI Technology Group,  and MCPM MENA 
CO-Founder – Abu Dhabi – UAE
Early warning systems and applications
to support the resilience of cities for
crisis management

تطبيقات و نظم اإلنذار المبكر لدعم مرونة المدن لمواجهة
األزمات و الطوارئ و تقليل االثار السلبية للكوارث و األزمات

 المهندس / محمد الكاف
  الرئيس التنفيذي لمجموعة

والشريك المؤسسة ، 
أبو ظبي - اإلمارات العربية المتحدة 

BMI Technology Group
MCPM MENA
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IN COOPERATION WITH بالتعاون مع

ORGANIZERS المنظمون


