
SC
AN

E M
E F

OR
 LO

CA
TIO

N

Al Bahar Hotel & Resort Fujairah فــندق ومنتجع البـــحر الـــفجــيرة

PROGRAMME GUIDE الــــجدول الـــزمــني



SPONSORS الــــرعاة

Supporters الداعمين

Diamond Sponsor Golden Sponsorالراعي الماسي الراعي الذهبي

Silver Sponsor الراعي الفضي



نـــوفـــــمـبـرFirst Day     22                       2022اليوم األول
November

Holly Quranالقرآن الكريم

السالم الوطني

التسجيل

National Anthem

Opening speech كلمة إفتتاحية 09:20

08:00

09:10

09:15

Registration

H.E. Mr. Abdullah Al Hantoobi
General Deputy Director – Fujairah Municipality

سعادة السيد / عبد هللا الحنطوبي
نائب المدير العام – بلدية الفجيرة

Short Movies  عرض مادة فيلمية



مناقشة أوراق العمل 11:10

1st Sessionالجلسة األولى

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

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

الذكية المستدامة

السيد / أوكان جيراي
مستشار التخطيط االستراتيجي ، سلطة دبي الرقمية

دبي - اإلمارات العربية المتحدة 

إدارة البيانات والذكاء االصطناعي وإنترنت
األشياء           للمدن والمجتمعات الذكية

المستدامة
(IoT)
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Session Moderator: 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.  

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

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

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

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

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

 كيفية تسريع انتقال الطاقة وإنترنت الطاقة
 لجعلها مربحة اقتصادًيا للجميع 

(IoE)

(OSC) 

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

Panel Discussion (Q & A Session)

الطاقة كعملة:



2nd Sessionالجلسة الثانية

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
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مناقشة أوراق العمل 12:30Panel Discussion (Q & A Session)

مدير الجلسة: الدكتور / رائد بكيرات
كبير استراتيجيين الطاقة - الواليات المتحدة األمريكية

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

11
:5

0

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

التكنولوجيا

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

 الدكتورة/ أميرة الحسن
رئيس بعثة األمم المتحدة للمستوطنات البشرية في

الخليج العربي–برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية

Session Moderator: Dr. Raed Bkayrat
Senior Energy Strategist - Sunergy Advisory – USA

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



3rd Sessionالجلسة الثالثة

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

The role of marine reserves in achieving sustainable fisheries
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مناقشة أوراق العمل 02:05

End of Day 1نهاية اليوم األول02:20

Panel Discussion (Q & A Session)
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اإلقتصاد األزرق لدعم اإلستدامة و النمو اإلقتصادي في
إمارة الفجيرة 

المهندسة / فاطمة الحنطوبي
رئيس قسم البيئة والمحميات الطبيعية – هيئة الفجيرة للبيئة 

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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Aileen E. Llagas
Head of Engineering Project Section
Fujairah Municipality

Green Roads for a More Sustainable and
Resilient Transportation

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

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

مدير الجلسة: الدكتورة / بشرى بركات
المدير العام لمجلس صناعات الطاقة النظيفة 

Session Moderator: Dr. Bushra Barakat
Managing Director - Clean Energy Business Council 
(CEBC) - Dubai

المهندسة / إلين لياجاس
 رئيس قسم المشاريع الهندسية

بلدية الفجيرة

 طرق خضراء من أجل نقل أكثر استدامة ومرونة



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

4TH Sessionالجلسة الرابعة
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مناقشة أوراق العمل 10:00Panel Discussion (Q & A Session)

Eng. Humaid Abdullah Al Moalla
Head of Environment Management & Development
Department - Municipality & Planning Department – Ajman

Intelligent control of air quality and odors

Dr. Abdullah El Nokiti
Adjunct Lab Tutor
University of Wollongong in Dubai

Solar Smart Road
A proposed solution for a sustainable city

نـــوفـــــمـبـرSecond Day     23                       2022اليوم الثاني
November

 المهندس / حميد عبد هللا المعال
 مدير إدارة البيئة و تنميتها

دائرة البلدية و التخطيط – عجمان

الرقابة الذكية لجودة الهواء والروائح

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

الدكتور / عبد هللا النقيطي
أستاذ مختبر مساعد

جامعة ولونغونغ – دبي 

شوارع بالطاقة الشمسية
حلول مقترحة للمدن المستدامة

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

 مدير الجلسة: الدكتور / أيمن سليمان
البيئة في سلطة منطقة مستشار شؤون 

العقبة االقتصادية الخاصة ، األردن



الدكتورة / بشرى بركات
 المدير العام لمجلس صناعات الطاقة النظيفة 

Dr. Bushra Barakat
Managing Director - Clean Energy Business Council 
(CEBC) - Dubai

Resilient and Sustainable Energy Systems in Urban 
Areas.

(CEBC)دبي -

أنظمة الطاقة المرنة والمستدامة في المناطق الحضرية

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

5th Sessionالجلسة الخامسة

مناقشة أوراق العمل 12:00Panel Discussion (Q & A Session)

Session Moderator: Eng. Mohammed AlKaff 
CEO - BMI Technology Group and MCPM MENA CO-Founder 

 Abu Dhabi – UAE

 مدير الجلسة: المهندس / محمد الكاف 
  الرئيس التنفيذي لمجموعة

BMI  Technology Group اإلمارات العربية المتحدة
MCPM MENA ، والشريك المؤسس                          أبو ظبي

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

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 
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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

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

الدكتور / رائد بكيرات

 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

كبير استراتيجيو الطاقة
الواليات المتحدة األمريكية 

Sunergy Advisory -
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6TH Sessionالجلسة السادسة
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مناقشة أوراق العمل 01:40

End of Day 2 نهاية اليوم الثاني 02:00

Panel Discussion (Q & A Session)
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 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"

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”

(WGGO)

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

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

Session Moderator: Eng. Humaid Abdullah Al Moalla
Head of Environment Management & Development Department
Municipality & Planning Department – Ajman

 مدير الجلسة: المهندس / حميد عبد هللا المعال
 مدير إدارة البيئة و تنميتها

دائرة البلدية و التخطيط – عجمان

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

Smart Ambient Air Quality Monitoring  for Sustainable 
Cities
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 الدكتور / أيمن سليمان
مستشار شؤون البيئة في سلطة منطقة العقبة االقتصادية

الخاصة ، األردن

المراقبة الذكية لجودة الهواء المحيط للمدن المستدامة



قائد سوق االستدامة / مكتب فيريتاس
مدير الجلسة: الدكتور / أحمد سمير البرمبالي

7th Sessionالجلسة السابعة
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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

مناقشة أوراق العمل 10:30Panel Discussion (Q & A Session)

خلق بيئة مستدامة لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
كعامل تمكين لالقتصاد الرقمي المستدام

Session Moderator: Dr. Ahmed Samir Elbermbali
Sustainability Market Leader / Bureau Veritas
Managing Director of Clean Energy Business Council (CEBC) MENA

 السيد / بوكار با
       SAMENA الرئيس التنفيذي و عضو مجلس إدارة

Telecommunications Council and UN broadband
Commissioner

10
:15

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 قافري
MCPM الرئيس التشغيلي لمجموعة  

دبي / الهند

فرنسا / دبي

نـــوفـــــمـبـرThird Day     24                       2022اليوم الثالث
November

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.

Eng. Mohammed AlKaff
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



حفل ختام المؤتمر برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس األعلى حاكم إمارة الفجيرة
وبحضور سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد إمارة الفجيرة

The Conference official closing ceremony under the patronage of
His Highness Sheikh Hamad Bin Mohammed Al Sharqi, Member of the Supreme Council of the UAE and Ruler of Fujairah

And in the presence of His Highness Sheikh Mohammed bin Hamad Al Sharqi, Crown Prince of the Emirate of Fujairah

Holly Quranالقرآن الكريم

Opening speech كلمة إفتتاحية

السالم الوطني
حضور راعي الحفل 

 التكريم

 استراحة

التوصيات الختامية للمؤتمر

National Anthem

Short Movies  عرض مادة فيلمية

Short Movies  عرض مادة فيلمية

Short Movies  عرض مادة فيلمية

HE. Eng / Mohamed Saif Al Afkham 
Director General of Fujairah Municipality 
Head of the Conference Higher Organizing Committee 

معالي / مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري
.Minister of Climate Change and Environmentعضو مجلس الوزراء وزيرة التغيير المناخي والبيئة

HE Mariam bint Mohammed Saeed Hareb Almheiri

Honor Ceremony

Break

سعادة المهندس / محمد سيف األفخم
مدير عام بلدية الفجيرة

رئيس اللجنة العليا المنّظمة للمؤتمر

11:10

11:00In the presence of the patron of the ceremony

سعادة الدكتورة/ أميرة الحسن
رئيس مكتب مجلس التعاون الخليجي

برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية 

H.E. Dr. Ameera H Alhassan - Head of GCC O�ce - UN-Habitat. 
Smart Sustainable and Resilient Cities and SDG Goal 11 

Final recommendations of the conference

سعادة المهندس / داوود عبدالرحمن عبدهللا الهاجري
مدير عام بلدية دبي ورئيس مركز البيئة للمدن العربية

H.E. Eng. Dawood Abdul Rahman Abdullah Al Hajri
Director General of Dubai Municipality and the President
of the Environmental Center for Arab Town

سعادة السيد / خالد محمد بدري العوضي
مدير مركز البيئة للمدن العربية

عضو اللجنة التنظيمية العليا للمؤتمر 



IN COOPERATION WITH بالتعاون مع

ORGANIZERS المنظمون


