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رسالة معالي وزير تطوير البنية التحتية
اهتمامــا ً
بالغــا باســتضافة المنتــدى الــوزاري العربــي
تهتــم دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة وقيادتهــا الحكيمــة
ً
الثالــث لإلســكان والتنميــة الحضريــة فــي أكتوبــر  ،2019والــذي يُنظــم تحــت رعايــة صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن
راشــد آل مكتــوم ،نائــب رئيــس الدولــة ورئيــس مجلــس الــوزراء وحاكــم دبــي ،رعــاه اللــه.
أرحــب بكــم فــي بلدكــم الثانــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة بمناســبة المنتــدى ،الــذي يعــد مكوًنــا أساس ـيًا
إلعــداد أجنــدة عربيــة متكاملــة لدعــم اتجــاه المنطقــة فــي تطويــر رؤيــة مشــتركة وتعزيــز الشــراكات وســبل
التعــاون لتحقيــق تنميــة مســتدامة لمســتقبل عربــي أفضــل ،حيــث يمثــل اإلســكان والتنميــة الحضريــة الموضوعيــن
الرئيســيين اللذيــن ســيركز عليهمــا المنتــدى باعتبارهمــا مــن المجــاالت الهامــة التــي تخــدم تطلعــات المواطــن
ـوا وتطــورًا شـ ً
ـامال فــي مختلــف مجــاالت الحيــاة ،وكذلــك دورهمــا
العربــي الحريــص علــى المســتقبل ،وتحقــق نمـ ً
فــي تحقيــق الســعادة ورفــع مســتوى المعيشــة لمجتمعاتنــا.
وتكمــن أهميــة هــذا المنتــدى ،الــذي توليــه القيــادة اإلماراتيــة الحكيمــة أهميــة خاصــة ،فــي إتاحــة الفرصــة
ً
عامــا رئيســيًا لتحقيــق التنميــة
للمنطقــة العربيــة للتــداول بشــأن ســبل التقــدم فــي تعزيــز التحضــر باعتبــاره
ً
فضــا عــن مناقشــة التحديــات الحاليــة والناشــئة والبحــث عــن حلولهــا بمــا يخــدم االتجــاه العــام
المســتدامة،
وتحقيــق آمــال شــعبنا العربــي وتطلعاتــه ،ويخــدم اإلســتراتيجية العربيــة لإلســكان والتنميــة الحضريــة المســتدامة
 ،2030والتــي تمثــل رؤيــة للمنطقــة نحــو تنفيــذ الخطــة الحضريــة الجديــدة وجــدول أعمــال األمــم المتحــدة 2030
للتنميــة المســتدامة.
وتماشــيًا مــع الرؤيــة العربيــة لإلســكان والتنميــة الحضريــة المســتدامة  2030وأهــداف األمــم المتحــدة للتنميــة
المســتدامة ،تتشــرف دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة باســتضافة هــذا التجمــع المهــم نيابــة عــن الــدول العربيــة
وجامعــة الــدول العربيــة والمكتــب االقليمــي للــدول العربيــة و برنامــج األمــم المتحــدة للمســتوطنات البشــرية
(موئــل األمــم المتحــدة) ،ونحــن فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ممتنــون للدعــم الثابــت والرؤيــة الثاقبــة لــكل
مــن لديــه بصمــة واضحــة فــي رحلــة العمــل المتميــزة.
ونأمــل أن نتكاتــف للوصــول إلــى أهدافنــا المســتقبلية وتحقيــق الســعادة ورفــع مســتوى المعيشــة لشــعوبنا،
ً
ً
وفقــا
وأيضــا لتحقيــق مزيــد مــن التعــاون مــن أجــل ســن القوانيــن والتشــريعات المناســبة لتنظيــم قطــاع اإلســكان
ألفضــل الممارســات الدوليــة .
وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير

معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي
وزير تطوير البنية التحتية
رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد لإلسكان
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كلمة ترحيبية
ضيوف المنتدى الكرام
إنــه لمــن دواعــي ســروري الترحيــب بمعالــي الســادة الــوزراء وحضراتكــم فــي الــدورة الثالثــة للمنتــدى الــوزاري
العربــي لإلســكان والتنميــة الحضريــة التــي تعقــد علــى مــدار يوميــن باســتضافة كريمــة مــن وزارة تطويــر البنيــة
التحتيــة لإلمــارات العربيــة المتحــدة وبحضــور معالــي الســادة وزراء اإلســكان والتعميــر العــرب وممثلــي جامعــة
الــدول العربيــة باإلضافــة إلــى نخبــة متميــزة مــن صانعــي السياســات والفكــر والخبــراء والمنظمــات اإلقليميــة
والدوليــة ومؤسســات القطــاع الخــاص والمجتمــع المدنــي المعنيــة باإلســكان والتنميــة الحضريــة حــول العالــم.
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إن لهــذا المنتــدى أهميــة بالغــة كونــه َ
يوفــر مســاحة للتشــاور حــول ســبل تنميــة المــدن العربيــة وتعزيــز دورهــا
فــي التصــدي للتحديــات المتعــددة التــي تواجــه العالــم العربــي ودفــع جهــود التنميــة الحضريــة المســتدامة.
ففــي عالــم يــزداد تحضــرا ،حيــث تعيــش الغالبيــة العظمــى مــن النــاس فــي المــدن ،تعــد التنميــة الحضريــة
المســتدامة أمــر حتمــي لضمــان مســتقبل مســتدام للبشــرية يتمتــع فيــه الجميــع بحقــوق متســاوية ويتــاح لهــم
االســتفادة مــن الفــرص التــي تقدمهــا المــدن.
فــور اقــرار الخطــة الحضريــة الجديــدة فــي أكتوبــر  2016وأجنــدة األمــم المتحــدة للتنميــة المســتدامة  ،2030كانــت
الــدول العربيــة فــي طليعــة الجهــود الســاعية لتنفيــذ هــذه األجنــدات الدوليــة مــن خــال اقــرار االســتراتيجية العربيــة
لإلســكان والتنميــة الحضريــة المســتدامة  2030التــي تهــدف إلــى توفيــر مســتقرات بشــرية متكاملــة و مســتدامة
قــادرة علــى المجابهــة والمنافســة و توفــر مســتوى حيــاة أفضــل فــي الوطــن العربــي .وآمــل مــن خــال هــذا
المنتــدى أن تســتمر المناقشــات والتشــاور وتبــادل الخبــرات وبنــاء الشــراكات بيــن الــدول العربيــة وأصحــاب
المصلحــة ويتــم التوافــق علــى مجموعــة مــن المبــادرات والتوصيــات الطموحــة لمســاعدة الحكومــات المحليــة
والوطنيــة علــى تبنــي واتبــاع سياســات وأطــر اســتراتيجية حضريــة وطنيــة شــاملة تكفــل الحــق فــي المدينــة
للجميــع وتسترشــد بمبــادئ التنميــة الدوليــة.
ختامــا ،أتقــدم بجزيــل الشــكر لمعالــي الســيد الدكتــور عبداللــه بلحيف النعيمــي وزيــر تطوير البنيــة التحتيــة وحكومة
اإلمــارات العربيــة المتحــدة وإمــارة دبــي وغيرهــا مــن المؤسســات الوطنيــة علــى كافــة الجهــود المبذولــة
الحتضانهــم للــدورة الثالثــة لهــذا المنتــدى الهــام وآمــل أن تكلــل جلســات المنتــدى بــكل النجــاح والتوفيــق

د.عرفان علي
مدير المكتب االقليمي للدول العربية
برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية
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نبذة عامة عن المنتدى
تحــت رعايــة صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة ،رئيــس مجلــس الــوزراء ،حاكــم
دبــي ،تســتضيف دولــة االمــارات العربيــة المتحــدة المنتــدى الــوزاري العربــي الثالــث لإلســكان والتنميــة الحضريــة
بالتعــاون مــع مجلــس وزراء اإلســكان والتعميــر العــرب والمكتــب اإلقليمــي للــدول العربيــة التابــع لمنظمــة األمــم
المتحــدة للمســتوطنات البشــرية كمــا تســتضيف الدولــة اجتمــاع مجلــس وزراء اإلســكان والتعميــر العــرب واجتماعات
اللجنــة الفنيــة العلميــة االستشــارية والمكتــب التنفيــذي
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يعــد المنتــدى العربــي لإلســكان والتنميــة الحضريــة المســتدامة آليــة إقليميــة للتشــاور تجمــع بيــن مختلــف
المتدخليــن والمهتميــن تحتضنــه إحــدى الــدول العربيــة كل عاميــن لبحــث قضايــا اإلســكان والتنميــة الحضريــة
المســتدامة ،ينظــم مــن طــرف مجلــس وزراء اإلســكان والتعميــر العــرب بجامعــة الــدول العربيــة بمشــاركة جميــع
الــدول العربيــة ممثلــة بالــوزارات ذات الصلــة وبدعــم تقنــي وفنــي مــن طــرف المكتــب اإلقليمــي للــدول العربيــة
التابــع لمنظمــة األمــم المتحــدة للمســتوطنات البشــرية (.)UN-HABITAT
يهــدف المنتــدى إلــى مناقشــة وطــرح رؤى عربيــة جديــدة والتوصــل إلــى حلــول مبتكــرة وآليــات فعالــة لمواجهــة
التحديــات الحاليــة والمســتقبلية لمختلــف القضايــا الحضريــة واالقتصاديــة واالجتماعيــة والبيئيــة فــي الوطــن
العربــي .كمــا يهــدف المنتــدى إلــى نشــر التوعيــة حــول التنميــة الحضريــة المســتدامة ،وتبــادل الخبــرات بيــن
الــدول العربيــة وعــرض التجــارب الرائــدة للتعــرف علــى أفضــل الممارســات فــي مجــال وضــع ومتابعــة تنفيــذ
وتقويــم خطــط وبرامــج اإلســكان والتنميــة الحضريــة ،وذلــك لتعزيــز أواصــر التكامــل اإلقليمــي واســتخالص القضايــا
الرئيســية وربطهــا مــع التوجهــات الدوليــة .ويأتــي هــذا المنتــدى مواكبـً
ـا لتوصيــات االجتماعــات الدوليــة والعربيــة
فــي مجــال اإلســكان والتنميــة المســتدامة.
ويســعى المنتــدى لمتابعــة تنفيــذ االســتراتيجية العربية لإلســكان والتنميــة الحضريــة المســتدامة  2030والمعتمدة
مــن القمــة العربيــة فــي دورتهــا  27فــي نواكشــوط وخطتهــا التنفيذيــة المعتمــدة مــن القمــة العربيــة فــي
دورتهــا  30فــي تونــس ،كوســيلة لتطبيــق الخطــة الحضريــة الجديــدة فــي العالــم العربــي والهــدف الحــادي عشــر
مــن أهــداف األمــم المتحــدة للتنميــة المســتدامة  2030المعنــي “بجعــل المــدن والمســتوطنات البشــرية شــاملة
وآمنــة وقــادرة علــى الصمــود ومســتدامة” وبغيــره مــن األهــداف ذات الصلــة بالمناطــق الحضريــة.
ويتكــون المنتــدى مــن مجموعــة مــن الجلســات الفنيــة التــي تركــز علــى محــاور محــددة وشــاملة تنظــم بالتوافــق
مــع الــدول العربيــة وتجمــع بيــن المختصيــن بمجــال اإلســكان والتنميــة الحضريــة ،وينتــج عنهــا مجموعــة مــن
التوصيــات والمبــادرات للتعــاون فمــا يتعلــق بالمحــور موضــع النقــاش تحــال إلــى مجلــس وزراء االســكان والتعميــر
العــرب للموافقــة عليهــا.
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محاور المنتدى
المحور األول :مدن شاملة للجميع من أجل السعادة وجودة الحياة
استشراف مستقبل المجتمعات السكنية الحيوية
تمكين السكان ومشاركة المجتمعات
التجارب الرائدة في رفع جودة حياة المجتمعات والمدن العربية
دمج الفئات االجتماعية الهشة من أجل تعزيز المجتمعات السكنية الحيوية

13

المحور الثاني :االستدامة في اإلسكان والتنمية الحضرية
مستقبل الذكاء االصطناعي في استدامة المجتمعات السكنية
التحديات والمعوقات لتطبيق االسكان المستدام في الدول العربية
دور التشريعات والسياسات في تحقيق االستدامة
التجارب الرائدة في مجال التخطيط الحضري للمدن المستدامة وإدارة الموارد الطبيعية
مستقبل إعادة اإلعمار في المدن العربية التي بها نزاعات

المحــور الثالــث :دور القطــاع الخــاص والمنظمــات غيــر الحكوميــة فــي
دعــم اإلســكان الحكومــي
مســتقبل الشــراكة بيــن القطــاع الحكومــي والخــاص لدعــم اإلســكان االجتماعــي واالســتثمار فــي البنيــة
التحتيــة األساســية لتحقيــق تنميــة اقتصاديــة متوازنــة
المســؤولية المجتمعيــة لمؤسســات القطــاع الخــاص ورواد األعمــال فــي دعــم إســكان ذوي الدخــل المحــدود
وتوفيــر الخدمــات األساســية
تطوير السياسات والبنية التشريعية المنظمة لقطاع اإلسكان بما يضمن مشاركة القطاع الخاص
مشاركة فاعلة للمنظمات غير الحكومية والجمعيات الخيرية في توفير السكن المالئم
التجارب الرائدة في الشراكة بين القطاعين الخاص والحكومي

المنتدى الوزاري العربي الثالث لإلسكان والتنمية الحضرية
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أجندة المنتدى
اإلثنين  7أكتوبر ( 2019يوم اإلسكان العربي والعالمي)
 09:30 – 08:30استقبال وتسجيل المشاركين
افتتاح أعمال المنتدى الوزاري العربي الثالث لإلسكان والتنمية الحضرية
معالي الدكتور المهندس عبدالله بلحيف النعيمي ،وزير تطوير البنية التحتية ،رئيس مجلس إدارة
برنامج الشيخ زايد لإلسكان ،اإلمارات العربية المتحدة
 10:00 – 09:30سعادة السفير الدكتور كمال حسن علي ،األمين العام للشؤون االقتصادية بجامعة الدول العربية
سعادة فيكتور كيسوب  ،نائب المدير التنفيذي لبرنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية
سعادة الدكتورة دينا عساف ،المنسق المقيم لألمم المتحدة في دولة اإلمارات
جلسة حوارية (رفيعة المستوى)
مستقبل االسكان والتنمية الحضرية في العالم العربي
11:00 – 10:00

11:30 – 11:00
12:10 – 11:30
12:30 – 12:10

رئيس الجلسة :عائشة الزعابي
المتحدثون:
معالي االستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل ،وزير االسكان – المملكة العربية السعودية
معالي الدكتورة جنان محسن بوشهري ،وزير األشغال العامة وزير الدولة لشؤون اإلسكان – الكويت
معالي الدكتور عاصم عبدالحميد الجزار ،وزير اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية – مصر
تجربة دولة اإلمارات العربية المتحدة في جودة حياة المدن
معالي عهود بنت خلفان الرومي ،وزير الدولة للسعادة وجودة الحياة  -اإلمارات
افتتاح المعرض المصاحب للمنتدى الوزاري العربي الثالث
تجربة شركة شاينا ريل وي في قطار الحرمين  ،مكة  -المدينة
جيو جنبنج  ،المدير العام
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أجندة المنتدى
اإلثنين  7أكتوبر ( 2019يوم اإلسكان العربي والعالمي)
12:40 – 12:30

كلمة معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي – وزير التغيير المناخي والبيئة  -اإلمارات
جلسة حوارية (رفيعة المستوى)
اإلستدامة في االسكان والتنمية الحضرية
رئيس الجلسة :نوفر رمول

13:40 – 12:40

14:00 – 13:40

المتحدثون:
معالي المهندس باسم بن يعقوب الحمر ،وزير االسكان – مملكة البحرين
معالي الدكتور نور الدين السالمي ،وزير التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية – تونس
سعادة المهندسة جميلة محمد الفندي ،مدير عام برنامج الشيخ زايد لإلسكان  -اإلمارات
تجربة الهند  -تجربة رائدة في إسهام القطاع الخاص في اإلسكان
المتحدث الرئيسي :أشيش كارامجانداني مستشار اف اس جي
مبادرة حلول شبابية مع مركز الشباب العربي

14:30 – 14:00

(تعزيز جودة الحياة في األحياء السكنية الفقيرة)

معالي شما المزروعي  ،وزيرة دولة لشؤون الشباب  -نائب رئيس مركز الشباب العربي

15:30 – 14:30
17:00 – 15:30

استراحة غداء
من أجل بنية تحتية قادرة على الصمود أمام األزمات
جلســة جانبيــة ينظمهــا مكتــب األمــم المتحــدة للحــد مــن المخاطــر بالتعــاون مــع برنامــج األمــم المتحــدة
للمســتوطنات البشــرية

17:00

تجربة المدينة المستدامة دبي
تجربة رائدة في بناء مدينة مستدامة بالشراكة مع القطاع الخاص  -زيارة ميدانية

المنتدى الوزاري العربي الثالث لإلسكان والتنمية الحضرية
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أجندة المنتدى
الثالثاء  8أكتوبر 2019
09:00 – 08:00

إفطار /جلسة صباحية ( تنفيذ الخطة الحضرية الجديدة ) – برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية
جلسة تجارب المدن السكنية في الوطن العربي
رئيس الجلسة :سعادة المهندس عبدالرحمن الشارد

09:45 – 09:00

المتحدثون:
سعادة المهندس مصطفى بن محمد المهدي ،الرئيس التنفيذي  -الهيئة الملكية بالجبيل
سعادة المهندس سامي عبدالله بوهزاع ،الوكيل المساعد لمشاريع اإلسكان  -مملكة البحرين
السيدة حسناء بوتزيل،مدينة محمد السادس
حوار بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص:
التعاون ومواجهة التحديات في اإلسكان والتنمية الحضرية في الوطن العربي

10:15 – 09:45

رئيس الجلسة:
السيد األستاذ ،حازم جالل ،الشريك في بي دبليو سي الشرق األوسط
المتحدثون:
سعادة المهندس خليفة مصبح الطنيجي – رئيس دائرة اإلسكان في الشارقة – اإلمارات
سعادة الدكتور خالد عبدالله – مدير بنك اإلسكان – مملكة البحرين
سعادة المستشار محمد الخرس ،المؤسس والرئيس التنفيذي  -شركة انوفست العقارية

10:30 – 10:15

استراحة قصيرة
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الجلسات الفنية للمحاور
الثالثاء  8أكتوبر 2019
مدن شاملة للجميع من أجل السعادة وجودة الحياة
رئيس الجلسة:
د .فهيمة الشاهد
11:30 – 10:30

المتحدثون:
إتصاالت  -محمد سمارا  ،مدير التطوير الرقمي
التنمية الحضرية بين مقتضيات الواقع ومتطلبات الوصول لجودة الحياة ،د .بناني نرجس  -الجزائر
جودة الحياة والتحول نحو المدن الذكية ،المهندسة جمانة عطيات  -األردن
تجربة الخرطوم في تحفيز مشاركة المجتمعات المحلية ،د.جمال حميد  -السودان
أنسنة المدينة لجودة حياة أفضل ،د .جالل عبادة ،هيئة تطوير المدينة المنورة  -السعودية
المبادئ اإلرشادية لتعزيز جودة الحياة في مشاريع اإلسكان ،م .مؤيد مخشع  -السعودية
االستدامة في اإلسكان والتنمية الحضرية
رئيس الجلسة:
د .حمو لعمراني ،خبير  -جامعة الدول العربية

12:30 – 11:30

المتحدثون:
تحديات مشاركة المرأة في تحقيق استدامة المدن ،معالي السيدة فاطمة بنت عبد الملك،
رئيس المجلس االقليمي لمدينة نواكشوط  -موريتانيا
التجارب الرائدة في مجال التخطيط الحضري للمدن المستدامة ،م .مصطفي محمد،
وزارة االسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية  -مصر
تمكين المجتمعات المحلية المتأثرة بالنزاعات لتوفير السكن ،د .ظبية فاروق إبراهيم  -العراق
بنايات الطاقة الصفرية في بلدية السنينة ،م .عبد العزيز المرشودي  -سلطنة عمان
التخطيط االستراتيجي والعمراني نحو مجتمعات حيوية ومستدامة ،م .صنعاء العليلي  -دبي

المنتدى الوزاري العربي الثالث لإلسكان والتنمية الحضرية
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الجلسات الفنية للمحاور
الثالثاء  8أكتوبر 2019
دور القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية في دعم اإلسكان الحكومي
رئيس الجلسة :سعادة المهندس ناصر خريبط
13:30 – 12:30

المتحدثون:
شاينا ريل وي  -جيو جنبنج  ،المدير العام
مصرف اإلمارات للتنمية  -أحمد الجابري ،مدير تطوير المنتج  /مريم النعيمي ،مدير خدمة العمالء
تجربة مهندسون بال حدود في دعم التنمية الحضرية ،م .زينب قراشي  -الكويت
تجربة مديرية االنعاش العقاري ،م .هند بنزهة  -المغرب
تحديات المطورين العقاريين في تيسير اإلسكان ،وليد الزامل و محمد العلياني  -السعودية
تحديات التعاون مع القطاع الخاص في التنمية الحضرية ،د .حازم عبد الفتاح  -البنك الدولي
مستقبل اعادة االعمار في العالم العربي
رئيس الجلسة :سعادة المهندس عبدالله الخديم

14:30 – 13:30

المتحدثون:
تجربة الهالل األحمر  -اإلمارات
األستاذ رفيق خوري  -مستشار شبكة جي ال تي ان للحوكمة العقارية في الدول العربية
د .صالح مبارك ،خبير في التنمية الحضرية واالستدامة  -اليمن
د .مازن عبد الله  ،رئيس وحدة التخطيط الحضري  -العراق

14:30

استراحة غداء

15:30

إعالن دبي
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الفعاليات والورش المصاحبة
الثالثاء  8أكتوبر 2019
11:30 – 10:30

12:30 – 11:30

طاولة حوارية رفيعة المستوى
(قيادات وزارات اإلسكان والتعمير العرب)

السياسة الوطنية للمجتمعات السكنية الحيوية
ورشة عمل لتصميم وتخطيط مدن سكنية ذات جودة حياة عالية

13:30 – 12:30

جلسة تعريفية عن االبتكار الحكومي لدولة اإلمارات
تصميم أدوات االبتكار الحكومي لمنتسبي وزارات اإلسكان والتعمير

المنتدى الوزاري العربي الثالث لإلسكان والتنمية الحضرية
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المتحدثون :

–
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المتحدثون :

وزﻳﺮة دوﻟﺔ ﻟﻠﺴﻌﺎدة وﺟﻮدة اﻟﺤﻴﺎة
ا ﻣﺎرات

ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺷﻤﺎ ﺑﻨﺖ ﺳﻬﻴﻞ اﻟﻤﺰروﻋﻲ
وزﻳﺮة دوﻟﺔ ﻟﺸﺆون اﻟﺸﺒﺎب
ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻌﺮﺑﻲ  -ا ﻣﺎرات
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المتحدثون :
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فعاليات المنتدى
مبادرة حلول شبابية
يســتضيف المنتــدى الــوزاري العربــي الثالــث لالســكان والتنميــة الحضريــة النســخة الرابعــة مــن مبــادرة «حلــول
شــبابية» التــي ينظمهــا مركــز الشــباب العربــي بالتعــاون مــع برنامــج الشــيخ زايــد لالســكان ،وذلــك لتمكيــن
الشــباب العربــي مــن اســتعراض حلولهــم المبتكــرة لتحــدي (توفيــر جــودة الحيــاة فــي األحيــاء الســكنية الفقيــرة).

يوم البناء المستدام
تفخــر دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة باســتضافة يــوم األبنيــة المســتدامة نحــو تحقيــق اتفاقيــة باريــس .ويهــدف
إلــى تشــجيع أصحــاب المصلحــة مــن القطاعيــن العــام والخــاص مــن الــدول العربيــة وصانعــي السياســات علــى
تبنــي المزيــد مــن االلتزامــات البيئيــة وتطويــر المســاهمات المحــددة وطنيـ ً
ـا الخاصــة بقطــاع البنــاء.

السياسة الوطنية للمجتمعات السكنية الحيوية
السياســة الوطنيــة للمجمعــات الســكنية الحيويــة هــي التــي أطلقهــا صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد
آل مكتــوم فــي بدايــة عــام  ،2019والتــي توضــح مراحــل إعــداد السياســة الوطنيــة والدليــل اإلرشــادي لتخطيــط
المجتمعــات الســكنية الحيويــة.
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المعرض المصاحب والشركات المشاركة
الشركاء و العارضين

الراعي البالتيني

الراعي البالتيني

الراعي الذهبي

الراعي الذهبي

عارض

عارض

عارض

عارض

الراعي الذهبي

Water and Climate Change Partner

عارض

الراعي الذهبي

الشريك الرقمي الرسمي

شريك حل اإلسكان
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المعرض المصاحب والشركات المشاركة
الشركاء و العارضين

عارض

شريك الدهانات االستراتيچي

عارض

عارض

عارض

عارض

عارض

عارض

عارض

عارض

HVAC Partner

عارض

عارض

عارض

عارض

عارض

عارض

عارض

عارض

عارض
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المعرض المصاحب والشركات المشاركة
الشركاء و العارضين

شريك الطيران الرسمي

الشريك الحكومي الداعم

الشريك الحكومي الداعم

الشريك الداعم

عارض

عارض

عارض

عارض

عارض

عارض

عارض

عارض

الراعي البالتيني

عارض

عارض

عارض

عارض

عارض

عارض

عارض
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المعرض المصاحب والشركات المشاركة
الشركاء و العارضين

عارض

عارض

عارض

عارض

عارض

عارض

عارض

عارض

عارض

الراعي االستراتيجي

HVAC Partner

شريك المعرفة

الشريك الداعم

الراعي االستراتيجي

الراعي االستراتيجي

شريك المعرفة

شريك مجلس األعمال

شريك مجلس األعمال

شريك مجلس األعمال

شريك مجلس األعمال
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المعرض المصاحب والشركات المشاركة
الشركاء و العارضين

شريك مجلس األعمال

شريك اإلعالم

شريك اإلعالم

شريك اإلعالم

شريك اإلعالم

شريك اإلعالم

شريك اإلعالم

شريك اإلعالم

شريك اإلعالم

شريك اإلعالم

شريك اإلعالم

شريك اإلعالم

شريك اإلعالم

شريك اإلعالم

شريك اإلعالم

شريك اإلعالم

شريك اإلعالم

شريك اإلعالم

شريك اإلعالم

شريك اإلعالم
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استضافة

بالشراكة مع
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بالتعاون مع

تنظيم
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مكان انعقاد المنتدى

قاعة البيرل  -مدينة الحبتور -شارع الشيخ زايد دبي ,اإلمارات العربية المتحدة
https://www.alhabtoorcity.com
043941444
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