INDUSTRY CONVERGENCE:
ACCELERATING SUSTAINABLE DEVELOPMENT
WHAT IS ABU DHABI SUSTAINABILITY
WEEK (ADSW)?

ADSW 2019 THEMES AND PILLARS

Abu Dhabi Sustainability Week 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.

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 being transformed by
digital technologies, while helping to address some

As one of the world’s largest and most impactful
sustainability gatherings, the week brings together
a unique mix of policy makers, industry specialists,
technology pioneers with 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.

WHEN IS ADSW?
12-19 January 2019

CONNECT WITH US
Use #ADSW in every post when discussing ADSW
Contact details:
For general enquires: contactus@adsw.ae
For media enquires: press@adsw.ae
abudhabisustainabilityweek.com
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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.

تقــــارب القطــــاعات:
تســريع وتيـــــرة التنمــية المستـدامــة
لمحة عن أسبوع أبوظبي لالستدامة

مواضيع ومحاور أسبوع أبوظبي
لالستدامة :2019

يجسد أسبوع أبوظبي لالستدامة النهج الخالق لدولة اإلمارات
في ترسيخ دعائم االستدامة والتزامها بتعزيز الفهم ألبرز
التوجهات االجتماعية واالقتصادية والتقنية التي تسهم في
تشكيل عالم اليوم.

يقف العالم على عتبة ثورة تقنية من شأنها تسريع وتيرة التنمية
المستدامة ،وذلك من خالل تحقيق التقارب بين العالمين المادي
والرقمي .وسوف يركز أسبوع أبوظبي لالستدامة الذي ينعقد
تحت شعار «تقارب القطاعات :تسريع وتيرة التنمية المستدامة»
على استكشاف كيف يتم إحداث تغيير في مختلف القطاعات
باالعتماد على التقنيات الرقمية ،إلى جانب المساهمة في
معالجة بعض من أكثر التحديات إلحاحًا في مجال االستدامة.

وباعتباره أحد أكبر التجمعات المعنية باالستدامة في العالم
وأكثرها تأثيرًا يستقطب أسبوع أبوظبي لالستدامة مزيجًا فريدًا
من خبراء القطاعات ورواد التكنولوجيا والجيل القادم من قادة
االستدامة .ويساهم األسبوع من خالل مبادراته وفعالياته
المختلفة في دفع عملية تبادل المعارف ،وتطبيق االستراتيجيات،
وتطوير الحلول الالزمة لمواصلة مسيرة التقدم اإلنساني.

تاريخ انعقاد أسبوع أبوظبي لالستدامة
 19-12يناير 2019

تواصلوا معنا
استخدموا الوسم  #أسبوع_أبوظبي_لالستدامة ضمن
المنشورات والنقاشات المتعلقة بالحدث
معلومات االتصال:
لالستفسارات العامةcontactus@adsw.ae :
لالستفسارات اإلعالميةpress@adsw.ae :
abudhabisustainabilityweek.com
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 #في_أبوظبي
 #تقارب_القطاعات

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

