
تســــريع وتيـــــــرة التنمــــية المستــــدامــة

الفعاليات الرئيسية خالل أسبوع أبوظبي لالستدامة

منتدى الطاقة العالمي 

األطلسي  للمجلس 

11 - 12 يناير 2020

حفل افتتاح أسبوع أبوظبي 

لالستدامة وحفل توزيع 

جائزة زايد لالستدامة 

13 يناير 2020

للوكالة  العمومية  الجمعية 

“آيرينا”  الدولية للطاقة المتجددة 

11 - 12 يناير 2020

معرض ومنتديات القمة 

المستقبل  العالمية لطاقة 

13 - 16 يناير 2020

مركز شباب من أجل االستدامة

13 - 16 يناير 2020

ملتقى السيدات لالستدامة 

والبيئة والطاقة المتجددة 

14 يناير 2020

قمة مستقبل االستدامة

14 - 15 يناير 2020

المستقبل مهارات 

13 - 16 يناير 2020

ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام

15 يناير 2020

المهرجان في مدينة مصدر

16 - 18 يناير 2020

ABU DHABI 
SUSTAINABLE 

FINANCE FORUM  

لرواد االستدامة من مختلف  2008 وجهة  أبوظبي منذ عام  شكلت 
أبوظبي لالستدامة، الذي شهد تطورًا  العالم من خالل أسبوع  أنحاء 
خالل السنوات الماضية ليصبح  منصة عالمية تحفز على دفع عجلة 

التنمية المستدامة في العالم.

ملخص حول أســبوع أبـوظبي لالسـتدامة  

تبادل  تحفيز  على  وفعالياته  مبادراته  خالل  من  األسبوع  ويعمل 
بدفع  الكفيلة  الحلول  وتطوير  االستراتيجيات  وتطبيق  المعارف 

البشري. التقدم  مسيرة 

ملتقى »تبادل االبتكارات بمجال 

المناخ« )كليكس(

13 - 16 يناير 2020

* الحضور بموجب دعوة خاصة

* الحضور بموجب دعوة خاصة

* الحضور بموجب دعوة خاصة

* الحضور بموجب دعوة خاصة

* الحضور بموجب دعوة خاصة



سبل المساهمة في أسبوع أبوظبي لالستدامة

حقــائق وأرقــام

جميع  من  الشأن  وأصحاب  المهتمين  بحضور  نرحب  الحضور: 
األسبوع  يوفر  االستدامة.  أبوظبي  أسبوع  لفعاليات  العالم  أنحاء 

التجارية  الصفقات  وعقد  المعرفة  وتبادل  للتواصل  فريدة  فرصة 
العالم. أنحاء  جميع  من  والشركات  األفراد  مع 

الفعاليات  من  العديد  لالستدامة  أبوظبي  أسبوع  يوفر  المشاركة: 
كافة  على  األسبوع  في  المشاركة  للشركاء  تتيح  التي  واألنشطة 
من  نخبة  تستضيف  ومنتديات  قمم  انعقاد  وتشمل  المستويات، 

معارض  تنظيم  إلى  باإلضافة  األعمال،  وقطاعات  الحكومات  قادة 
ومراكز  العالم،  أنحاء  مختلف  من  االبتكارات  أحدث  الستعراض 
إلى  تهدف  ومبادرات  األعمال،  ورواد  للشباب  مخصصة  تفاعلية 

مهرجان  إقامة  إلى  وصواًل  االستدامة،  مجاالت  في  المرأة  إشراك 
بين  تمزج  فعالية  ضمن  المحلي  المجتمع  شرائح  مختلف  يجمع 

باالستدامة.   والتعريف  الترفيه 

تعريف  عبر  االستدامة  تعزيز  في  المساهمة  يمكنكم  التفاعل: 
ومشاركة  لالستدامة  أبوظبي  بأسبوع  وأصدقائكم  زمالئكم 

بالنشرة  اشتركوا  اإلعالمية.  قنواتكم  عبر  باألسبوع  الخاصة  األخبار 
الموقع   عبر  لالستدامة  أبوظبي  بأسبوع  الخاصة  اإلخبارية 
                 للتعرف على أحدث األخبار والتوجهات في 

المستدامة. التنمية  مجال 

@ADSWagenda

المستثمرون

األكاديميون

قادة األعمال

الشباب

المجتمع القطاع الحكوميشرائح 

التكنولوجيا مزودو 

صناع 
السياسات

قطاع األعمال

4,000
المشاركة  الوفود 
االفتتاح في حفل 

38,000
مشارك

170
دولة

13
دولة رئيس 

5,000+
مشارك في 

المؤتمرات

850
عارضة شركة 

500+
بارز متحدث 

$11
مليار دوالر قيمة 

التجارية  الصفقات 
المعلنة

المعلومات  من  لمزيد 
 contactus@adsw.ae العامة:  لالستفسارات 

press@adsw.ae :اإلعالمية لالستفسارات 

www.adsw.ae

من هم ضيوف أسبوع أبوظبي لالستدامة؟

المحاور

  www.adsw.ae


