
Industry Convergence: 
Accelerating Sustainable Development



BACKGROUND  

Abu Dhabi Sustainability Week (ADSW) is a manifestation of the 
UAE’s proactive, forward thinking approach to sustainability and its 
commitment to furthering our understanding of the major social, 
economic and technology trends shaping the world today. 

As one of the world’s largest sustainability gatherings, the week 
brings together a unique mix of policy makers, industry specialists, 
technology pioneers and the next generation of sustainability 
leaders. Through its initiatives and events, ADSW helps to drive the 
sharing of knowledge, implementations of strategies and delivery 
of solutions to drive human progress. 
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The 2019 Theme:

Industry Convergence: Accelerating 
Sustainable Development

We stand on the brink of a technological revolution that will accelerate 
sustainable development through the convergence of the physical and 
digital space. Under the theme of ‘Industry Convergence: Accelerating 
Sustainable Development’, ADSW will explore how industries are 
merging to transform our businesses and economies, while helping 
to address some of society’s most pressing sustainability challenges.  

ADSW is taking a holistic approach to sustainability by expanding 
its pillars beyond renewable energy to cover a broader range of 
issues to better align with the UAE Vision 2021 and the Sustainable 
Development Goals (SDGs) set by the United Nations. The pillars of 
ADSW address Energy and Climate Change, Water, Future of Mobility, 
Space, Biotechnology, Tech for Good, Youth and Digitalisation. 

ADSW Pillars



Energy and Climate Change 

The transition to sustainable energy sources will transform the way we 
power our economies, cities and businesses. To achieve this requires 
the global community to come together to build partnerships, share 
knowledge and deploy large scale projects.

The global energy transformation presents a huge market opportunity 
with US$7.2 trillion expected to be invested in new wind and solar 
PV plants by 2040. While China and the US remain the world’s first 
and second-fastest growing renewables markets respectively, the 
International Energy Agency (IEA) forecasts that India will surpass 
the EU in renewable energy capacity growth by 2022 as it more than 
doubles its current renewable electricity capacity. 

Water  

A growing world population is putting extreme pressure on water 
resources, with global demand expected to increase by 55% by 2050.

According to the United Nations (UN), the world’s population will 
grow from 7 billion today to 9.7 billion by 2050. This is expected to 
result in a 55% increase in global water demand.

In response, governments and industry are laying the foundations for 
efficient water use, while establishing new techniques to maximise 
the reuse of wastewater. In addition, innovative water desalination 
technologies promise to significantly reduce energy needs, while the 
latest R&D is moving us closer towards the development of plants 
that can be powered by renewable energy.



Future of Mobility  

A major global shift is underway which will transform the way people 
travel and goods are transported, especially in towns and cities, 
making it easier, faster and safer.

Emerging technologies like autonomous cars, zero-emissions 
vehicles and hyperloop, are expected to become mainstream within 
the next 5 to 10 years. The UAE is on track to be the first country 
in the world to implement hyperloop technology, which magnetically 
levitates and propels pods through a near-vacuum tube at speeds of 
up to 1,200 kilometres an hour. 

According to research, the rapid transition to advanced mobility 
systems by 50 metropolitan areas worldwide could yield US$600 
billion in societal benefits by 2030.

Space Exploration   

What do solar panels, implantable heart monitors, cancer therapies, 
light-weight materials, water-purification systems and improved 
computing systems have in common? They are all critical innovations 
that directly resulted from the field of space exploration. 

These technologies – all of which are supporting a more sustainable 
and prosperous planet – reveal how more than fifty years of human 
activity in space has produced societal benefits that improved the 
quality of life on Earth. Our desire to venture outside our own 
planet’s orbit has allowed the human race to study the space 
environment and contributed critical knowledge and capabilities to 
improve sustainability, including satellite telecommunications, global 
positioning and advances in weather forecasting.



Biotechnology  

Modern biotechnology is accelerating the development of 
breakthrough products and technologies, which are helping to reduce 
fatality rates, feed the hungry, reduce our environmental footprint 
and deliver more efficient industrial manufacturing processes.

By harnessing cellular and biomolecular processes, the demands of 
agriculture, medicine, the environment and society could be met. 
Biotechnology is currently being applied across four major areas, 
including healthcare, agriculture, non-food industrial applications and 
environmental uses, such as biofuels and biodegradable materials.

Tech for Good   

The positive impacts that technology can have on society is 
monumental. Access to power, food and safe drinking water are 
essential to safeguarding the underprivileged. Having access to 
electricity allows a person to light up their homes, charge their phone 
and chill their food. 

The convergence of digital technologies, brought on through the 4th 
Industrial Revolution, is also playing a critical role in transforming 
disadvantaged communities, as it creates an interconnected 
infrastructure that provides access to information, education, health, 
finance and better access to aid during disaster response.



Digitalisation 

Today the convergence of advanced digital technologies like big data, 
artificial intelligence (AI), and the Internet of Things (IoT) are not 
only improving business operations, but also unlocking entirely new 
business paradigms, transforming nations, and driving real socio-
economic change. 

Embracing and harnessing this technology revolution over the 
coming decades will present opportunities to significantly improve 
society and accelerate sustainable development.

Youth   

One in four people in the world today is aged between 15 - 29: 
that’s nearly 1.8 billion in total. 

The world has an unprecedented opportunity to lay the foundations 
to build a better future for young people and to develop their skills. 
This becomes even more critical to sustainability when considering 
the potential skills and jobs that may be required in the future. 85% 
of the jobs which will exist in 2030 have yet to be invented.  
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الشباب

أظهرت اإلحصاءات أن شخصًا واحدًا من بين كل أربعة أشخاص في العالم يتراوح عمره ما 
1,8 مليار  إلى  العمرية تصل  الفئة  المنتمين لهذه  أعداد  أن  15 و29 عامًا، وهذا يعني  بين 

شخص تقريبًا حول العالم.

أفضل  مستقبل  لبناء  األسس  لوضع  مسبوقة  غير  فرصة  العالم  لدى  فإن  وعليه، 
إلى  النظر  عند  لالستدامة  بالنسبة  أهمية  أكثر  ذلك  ويصبح  مهاراتهم.  وتنمية  للشباب 
 ٪85 أن  سيما  ال  المستقبل،  في  مطلوبة  تكون  قد  التي  المحتملة  والوظائف  المهارات 

بعد. اختراعها  يتم  لم   2030 عام  في  موجودة  ستكون  التي  الوظائف  من 

قمنة لر ا

والذكاء  الضخمة  البيانات  مثل  المتقدمة،  الرقمية  التقنيات  بين  التقارب  تحقيق  إن 
ما  الدول،  مستوى  على  كبيرة  تحوالت  يحدث  أن  يمكن  األشياء،  وإنترنت  االصطناعي 

حقيقية. واقتصادية  اجتماعية  تغييرات  إحداث  إلى  يقود 

لتحسين  فرصًا  سيوفر  المقبلة،  العقود  خالل  التكنولوجية  الثورة  هذه  وتسخير  تبني  إن 
المستدامة. التنمية  عملية  وتسريع  كبير  بشكل  المجتمع 



أفضل لحياة  تكنولوجيا 

والغذاء  الطاقة  على  فالحصول  المجتمع،  تطوير  في  إيجابيًا  دورًا  التكنولوجيا  تلعب 
على  الحصول  وإن  الفقيرة.  الفئات  لحماية  ضرورية  حاجات  تمثل  اآلمنة  الشرب  ومياه 

الطعام.  وحفظ  هواتفهم،  وشحن  منازلهم،  بإضاءة  لألشخاص  يسمح  الكهرباء 

الرابعة،  الثورة الصناعية  التقنيات الرقمية، الذي تم إحداثه من خالل  التقارب بين  ويلعب 
توفر  مترابطة  تحتية  بنية  يخلق  حيث  الفقيرة،  المجتمعات  تطوير  في  أيضًا  حاسمًا  دورًا 
الوصول إلى المعلومات والتعليم والصحة والتمويل وتحسين الوصول إلى المساعدات 

الكوارث. حدوث  أثناء 

الحيوية التكنولوجيا 

نوعية،  وتقنيات  منتجات  إلى  التوصل  تسريع  في  الحديثة  الحيوية  التكنولوجيا  تساهم 
من  والحد  المحتاجة،  للفئات  الغذاء  وتوفير  الوفيات،  معدالت  خفض  على  تساعد 

كفاءة. أكثر  تصنيع  عمليات  وتوفير  البيئية،  البصمة 

الزراعة  متطلبات  لتلبية  الدقيقة،  والجزيئية  البيولوجية  العمليات  تسخير  ويمكن 
مجاالت  أربعة  في  الحيوية  التكنولوجيا  تطبيق  حاليًا  ويجري  والمجتمع.  والبيئة  والطب 
الغذائية  غير  الصناعية  والتطبيقات  والزراعة  الصحية  الرعاية  تشمل  رئيسية، 

للتحلل.  القابلة  والمواد  الحيوي  الوقود  مثل  البيئية،  واالستخدامات 



الفضاء استكشاف 

للزرع،  القابلة  القلب  مراقبة  وأجهزة  الشمسية،  األلواح  بين  المشترك  القاسم  هو  ما 
الحوسبة  وأنظمة  المياه،  تنقية  وأنظمة  الوزن،  خفيفة  والمواد  السرطان،  وعالجات 
ابتكارات مهمة نتجت بشكل مباشر عن جهود استكشاف الفضاء. المحًسنة؟ جميعها 

أهمية  على  وازدهارًا،  استدامة  أكثر  كوكبًا  جميعها  تدعم  التي  التقنيات،  هذه  وتبرهن 
منافع  من  عامًا  خمسين  مدى  على  المساعي  هذه  حققته  وما  الفضاء  دراسة 

األرض. على  الحياة  نوعية  تحسين  إلى  أدت  اجتماعية 

الفضاء  بيئة  بدراسة  له  سمحت  األرض  كوكب  مدار  خارج  المغامرة  في  اإلنسان  رغبة  إن 
تحسين  على  بدورها  انعكست  حيوية  وتطورات  جديدة  حقائق  عن  بالكشف  وساهمت 
التموضع  ونظام  الصناعية،  االتصاالت  أقمار  التطورات  هذه  وشملت  االستدامة، 

بالطقس. التنبؤ  مجال  في  والتقدم  العالمي، 

التنقل مستقبل 

في  خصوصًا  البضائع،  ونقل  السفر  طرق  تغيير  شأنه  من  كبيرًا  عالميًا  تحواًل  نشهد 
أمانًا. وأكثر  وأسرع  أسهل  لتصبح  والبلدات،  المدن 

والمركبات  القيادة،  ذاتية  المركبات  مثل  الناشئة  التقنيات  تغدو  أن  المتوقع  ومن 
إلى  الخمس  السنوات  خالل  السائدة  النقل  وسائل  هي  والهايبرلوب،  االنبعاثات،  عديمة 

المقبلة. العشر 

في  األولى  الدولة  لتكون  الصحيح  الطريق  في  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  وتسير 
ينقل  أن  يمكن  نظام  وهو  »الهايبرلوب«،  السريع  القطار  تقنية  تستخدم  التي  العالم 
كبسوالت  باستخدام  وذلك  بالساعة  كلم   1200 إلى  تصل  بسرعة  والبضائع  الركاب 
الضغط ومجاالت مغناطيسية تمنع  أنابيب منخفضة  تندفع بسرعات عالية داخل  ركاب 

االحتكاك. 

 50 في  المتقدمة  التنقل  نظم  نحو  سريع  تحول  تحقيق  آن  ٌإلى  الدراسات  بعض  وتشير 
مليار   600 بقيمة  اجتماعية  فوائد  يحقق  أن  يمكن  العالم  حول  كبرى  حضرية  منطقة 

.2030 دوالر بحلول عام 



المياه

أن  يتوقع  حيث  المياه،  موارد  على  كبيرة  ضغوطًا  العالم  في  السكاني  النمو  يفرض 
 .2050 عام  بحلول   ٪55 بمقدار  المياه  على  العالمي  الطلب  يزداد 

إلى  7 مليارات نسمة حاليًا  السكاني من  التعداد  يرتفع  المتحدة، سوف  األمم  وبحسب 
 .2050 9,7 مليار نسمة بحلول عام 

الكفاءة  لتعزيز  الالزمة  األسس  بوضع  والقطاعات  الحكومات  تقوم  لذلك،  واستجابة 
من  المثلى  لالستفادة  جديدة  وتقنيات  وسائل  تطوير  جانب  إلى  المياه،  استهالك  في 
المياه  تحلية  تقنيات  فإن  ذلك،  إلى  باإلضافة  الصحي.  الصرف  مياه  استخدام  إعادة 
البحث  بالحد بشكل كبير من استهالك الطاقة، في حين حققت أنشطة  تِعُد  المبتكرة 
على  تعتمد  مياه  تحلية  محطات  إنشاء  باتجاه  متقدمة  خطوات  الحديثة  والتطوير 

المتجددة. الطاقة 

المناخي والتغّير  الطاقة 

إن التوجه لالعتماد على مصادر طاقة مستدامة من شأنه إحداث تحّول في طرق توفير 
جهود  تضافر  التحّول  هذا  تحقيق  ويتطلب  وأعمالنا.  ومدننا  القتصاداتنا  الالزمة  الطاقة 

النطاق. المعارف وتنفيذ مشاريع واسعة  الشراكات وتبادل  لبناء  الدولي  المجتمع 

استثمار  يتوقع  حيث  هائلة،  فرصة  العالمي  الطاقة  قطاع  في  الحاصل  التحّول  ويمثل 
الشمسية  والطاقة  الرياح  لطاقة  جديدة  محطات  بناء  في  دوالر  تريليون   7,2

الكهروضوئية بحلول عام 2040. وفي حين ما تزال الصين والواليات المتحدة األمريكية 
في  نموًا  المتجددة  الطاقة  أسواق  كأسرع  التوالي  على  والثاني  األول  المركزين  تحتالن 
نمو  حيث  من  األوروبي  االتحاد  الهند  تتجاوز  أن  الدولية  الطاقة  وكالة  تتوقع  العالم، 
ضعف  من  أكثر  تبلغ  حيث   ،2022 عام  بحلول  المتجددة  للطاقة  اإلنتاجية  القدرة 

متجددة.   طاقة  من  المولدة  الكهرباء  من  الحالية  سعتها 



 :2019 عام  لدورة  الرئيسي  الموضوع 

التنمية  وتيرة  تسريع  القطاعات:  تقارب 
المستدامة

وذلك  المستدامة،  التنمية  وتيرة  تسريع  شأنها  من  تقنية  ثورة  عتبة  على  العالم  يقف 
أبوظبي  أسبوع  يركز  وسوف  والرقمي.  المادي  العالمين  بين  التقارب  تحقيق  خالل  من 
دمج  سبل  استكشاف  على  القطاعات«  »تقارب  شعار  تحت  ينعقد  الذي  لالستدامة 
جانب  إلى  واالقتصادات،  باألعمال  النهوض  شأنه  من  تحّول  إلحداث  القطاعات 

االستدامة. مجال  في  إلحاحًا  التحديات  أكثر  من  بعض  معالجة  في  المساهمة 

من  وذلك  االستدامة،  ركائز  لترسيخ  شاماًل  نهجًا  لالستدامة  أبوظبي  أسبوع  ويعتمد 
وقضايا  مجاالت  المتجددة  الطاقة  إلى  باإلضافة  لتغطي  محاوره  نطاق  توسيع  خالل 
المستدامة  التنمية  وأهداف   2021 اإلمارات  رؤية  مع  أمثل  نحو  على  يتماشى  بما  أخرى 
المناخي،  المتحدة. وتركز محاور األسبوع على قضايا الطاقة والتغير  التي أقرتها األمم 
أجل  من  والتكنولوجيا  الحيوية،  والتكنولوجيا  والفضاء،  التنقل،  ومستقبل  والمياه، 

والرقمنة. والشباب  أفضل،  حياة 

لالستدامة أبوظبي  أسبوع  محاور 



رباح معالي / عزيز 

والمعادن  الطاقة  وزير 
في  المستدامة  والتنمية 

المغربية المملكة 

/ ميروسالف الجاك معالي 

الثانية  الدورة  رئيس 
العامة  للجمعية  والسبعين 

ووزير  المتحدة  لألمم 
واألوروبية  الخارجية  الشؤون 

سلوفاكيا جمهورية  في 

سعادة / عدنان أمين

الدولية  الوكالة  عام  مدير 
)آيرينا( المتجددة  للطاقة 

كوهلي مانوج 

اإلدارة  مجلس  رئيس 
»سوفت  لشركة  التنفيذي 

جروب« بنك  سوفت  بنك، 

سونغ دونغ شنغ

»باورتشاينا«،   شركة  رئيس 
شركة  إدارة  مجلس  ورئيس 

جمهورية  »سينوهايدرو«، 
الشعبية الصين 

واندي  الدكتورة 
كونكورنياكونج جولجاريرن

رئيس مجلس اإلدارة والرئيس 
التنفيذي لشركة »إس بي سي 

جي« العامة المحدودة

أسبوع  في  السابقين  المتحدثين  أبرز 
لالستدامة أبوظبي 

  

الملكي السمو  صاحب 
أليكسندر    فيليم 

هولندا ملك 

رانيا الملكة  جاللة 
العبداهلل   

األردنية المملكة  ملكة 
شمية لها ا

الملكي السمو  صاحب 
تشارلز 

ويلز أمير 

بن محمد  / سهيل  معالي 
المزروعي     فرج فارس 

وزير  الوزراء  مجلس  عضو 
والصناعة الطاقة 

ثاني بن   / الدكتور  معالي 
الزيودي    أحمد 

وزير  الوزراء  مجلس  عضو 
والبيئة المناخي  التغير 

/ أحمد بن  الدكتور  معالي 
بالهول  عبد اهلل حميد 

الفالسي    

وزير  الوزراء  مجلس  عضو 
العالي  التعليم  لشؤون  الدولة 

المتقدمة والمهارات 



أسبوع أبوظبي لالستدامة 2018 في أرقام
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مليار
دولةمشارك

عارضةوزيرًا شركة 

لهيئات  جناحًا 
مية حكو

بارز متحدث 
في  مشاركًا 

المؤتمرات

قيمة الصفقات 
المعلنة



عامــــة   لمحـــة 

دعائم  ترسيخ  في  اإلمارات  لدولة  الخالق  النهج  لالستدامة  أبوظبي  أسبوع  يجسد 
والتقنية  واالقتصادية  االجتماعية  التوجهات  ألبرز  الفهم  بتعزيز  والتزامها  االستدامة 

اليوم.    عالم  تشكيل  في  تسهم  التي 

أسبوع  يستقطب  العالم،  في  باالستدامة  المعنية  التجمعات  أكبر  أحد  وباعتباره 
ورواد  القطاعات  وخبراء  السياسات  صناع  من  فريدًا  مزيجًا  لالستدامة  أبوظبي 
مبادراته  خالل  من  األسبوع  ويساهم  االستدامة.  قادة  من  القادم  والجيل  التكنولوجيا 
وتطوير  االستراتيجيات،  وتطبيق  المعارف،  تبادل  عملية  دفع  في  المختلفة  وفعالياته 

التقدم.   مسيرة  لمواصلة  الالزمة  الحلول 



القطـــــاعات: تقـــــارب 
المستــــدامــة التنمــــية  وتيـــــــرة  تســــريع 


