DEWA Sustainability Week Agenda 2018
TITLE

Sustainability Leadership Conference 2018 | Leadership Summit

DATE

Sunday, 11 March 2018

TIME

08:00 am – 13:30 pm

LOCATION

Mina Al Salam Hotel – Jumeirah

TIME

AGENDA

08:00 - 08:30

Registration

08:30 - 08:40

Welcome from H.E. Saeed M. Al Tayer - MD & CEO of DEWA

08:40 - 08:50

Welcome from the University of Cambridge Institute for Sustainability
Leadership (CISL)

08:50 - 09:10

Keynote: The new geopolitical agenda

09:10 - 09:55

Plenary session 1
The critical relationship between security, financial stability and sustainability

09:55 - 10:45

Plenary session 2
The new regulatory regime: How sustainability-related policy and financial trends are
driving economic transformations

10:45 - 11:05

Refreshment break

11:05 - 11:50

Plenary session 3
How sustainable innovation is changing the landscape by solving big problems

11:50 - 12:30

Plenary session 4
Cities of the Future: How sustainability and resilience are driving prosperity

12:30 - 12:35

Closing session: Opportunities for the future

12:35 - 13:30

Networking lunch

2018 جدول أعمال أسبوع هيئة كهرباء ومياه دبي لالستدامة
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العنوان
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التاريخ

 بعد الظهر13:30 – ً  صباحا8:00

الزمان

فندق ميناء السالم – جميرا

المكان

جدول األعمال

الوقت
التسجيل

08:30 - 08:00

 العضو المنتدب و الرئيس التنفيذي للهيئة- كلمة ترحيبية من سعادة سعيد محمد الطاير

08:40 - 08:30

كلمة ترحيبية من معهد جامعة كامبريدج لريادة االستدامة

08:50 - 08:40

 األجندة الجيوسياسية الجديدة:الكلمة الرئيسية

09:10 - 08:50

1 الجلسة العامة
العالقة المهمة بين األمن واالستقرار المالي واالستدامة

09:55 - 09:10

2 الجلسة العامة
 كيف تؤدي السياسات المتعلقة باالستدامة واالتجاهات المالية إلى:اإلطار التنظيمي الجديد
تحوالت اقتصادية

10:45 - 09:55

استراحة للتعارف

11:05 - 10:45

3 الجلسة العامة
كيف يمكن لالبتكار المستدام تغيير المشهد من خالل حل المشاكل الكبيرة

11:50 - 11:05

4 الجلسة العامة
 كيف تؤدي االستدامة والقدرة على الصمود إلى تحقيق االزدهار:مدن المستقبل

12:30 - 11:50

 الفرص المستقبلية:جلسة ختامية

12:35 - 12:30

وجبة الغداء والتعارف

13:30 - 12:35

