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معًا من أجل مستقبل مستدام

تعتبــر مبــادرة ”مــا بعــد 2020” مواصلــة للمبــادرة اإلنســانية ”20 فــي 2020” 
التــي أطلقتهــا دولــة اإلمــارات فــي ديســمبر 2019، والتــي تقودهــا جائــزة زايــد 
ــن.  ــن البارزي ــن والدوليي ــركاء المحليي ــن الش ــدد م ــع ع ــاون م ــتدامة بالتع لالس
وقــد ســاهمت مبــادرة ”20 فــي 2020” فــي إحــداث تأثيــر إيجابــي فــي حيــاة نحو 
110 آالف شــخص فــي ثمانــي دول، وســوف تواصــل مبــادرة ”مــا بعــد 2020” 

البنــاء علــى مــا تــم تحقيقــه مــن نجاحــات خــالل العــام األول مــن المبــادرة. 

ــدود  ــاوز الح ــوس يتج ــر ملم ــداث تأثي ــى إح ــد 2020” إل ــا بع ــادرة ”م ــدف مب ته
واإلمكانــات المتاحــة ويطــال األجيــال القادمــة، وذلــك مــن خــالل توفيــر حلــول 
تقنيــة نوعيــة لشــرائح واســعة مــن النــاس حــول العالــم، مــا يســاهم فــي 
تنميــة  تحقيــق  وضمــان  المجتمعــات  ضمــن  المعيشــية  الظــروف  تحســين 

مســتدامة تشــمل الجميــع. 

ــن اإلرث  ــاعيها م ــا ومس ــي جهوده ــد 2020” ف ــا بع ــادرة ”م ــتلهم مب ــا تس كم
الغنــي للمغفــور لــه األب المؤســس لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة الشــيخ 
زايــد بــن ســلطان آل نهيــان ”طيــب اهلل ثــراه”، حيــث ســتواصل الســعي 

لترســيخ القيــم التــي أرســى دعائمهــا فــي مجــال االســتدامة والعمل اإلنســاني، 
ــحين  ــزة والمرش ــن بالجائ ــح للفائزي ــدة تتي ــة فري ــر منص ــالل توفي ــن خ ــك م وذل
ــة  ــاالت الصح ــي مج ــا ف ــوا إليه ــي توصل ــم الت ــر ابتكاراته ــا لنش ــن له النهائيي
والغــذاء والطاقــة والميــاه ضمــن العديــد مــن المجتمعــات التــي تحتاجهــا 

ــم. ــول العال ح

وتأخــذ مبــادرة ”مــا بعــد 2020” بعيــن االعتبــار ما شــهده عــام 2020 مــن تغييرات 
العالميــة،  واالقتصاديــة  االجتماعيــة  التحديــات  مــن  العديــد  وبــروز  كبيــرة 
ــرة  ــاء كبي ــت أعب ــي فرض ــد-19” الت ــة ”كوفي ــار جائح ــوء انتش ــي ض ــً ف خصوص
علــى المــوارد الحيويــة، وأثــرت علــى الخطــط المســتقبلية وجــودة الحيــاة فــي 

ــم.  ــول العال ــات ح ــن المجتمع ــد م العدي

نبذة عن حملة “ما بعد 2020”
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نيبال
المشروع: حقائب للطاقة الشمسية

 (لمراكز الصحة والتوليد) 

الفائز: مؤسسة "وي كير سوالر"، فئة الصحة

ثير: توفير رعاية صحية أفضل لـ 6000 من  التأُ

امهات والمواليد الجدد

كمبوديا
المشروع: أنظمة لترشيح المياه 

الفائز: مؤسسة "أغير انسيمبل أسوسييشن"

 (سيف ووتر كيوب)، فئة المياه


التأثير: توفير مياه نظيفة لـ 4400 شخص يومي

إندونيسيا
المشروع: أنظمة طاقة شمسية منزلية 

الفائز: مؤسسة "دي اليت"، فئة الطاقة، مع مشاركة 

مؤسسة "كوبرنيك" الفائزة بالجائزة عام 2016 عن فئة 

الطاقة والتي تولت تنفيذ المشروع على أرض الواقع


التأثير: توفير الطاقة لـ 20700 شخص يومي

اردن
المشروع: مصابيح (LED) للشوارع 

الفائز: مؤسسة "سونا ديزاين"، فئة الطاقة


التأثير: توفير الطاقة لـ 3000 شخص يومي

مصر
المشروع: مصابيح (LED) للشوارع 

الفائز: مؤسسة "سونا ديزاين"، فئة الطاقة


التأثير: توفير الطاقة لـ 3500 شخص يومي

أوغندا
المشروع: حقائب للطاقة الشمسية 

(لمراكز الصحة والتوليد) 

الفائز: مؤسسة "وي كير سوالر"، فئة الصحة

التأثير: توفير رعاية صحية أفضل لـ 12000 من 

امهات والمواليد الجدد

مدغشقر
المشروع: أنظمة لترشيح المياه 

الفائز: مؤسسة "أغير انسيمبل أسوسييشن" 

(سيف ووتر كيوب)، فئة المياه

التأثير: توفير مياه نظيفة لـ 8500 شخص

تنزانيا
المشروع: تعزيز جودة الطحين

الفائز: مؤسسة "سانكو"، فئة الغذاء

ية لـ 50000  التأثير: توفير توفير أطعمة مغذَ

من اطفال والبالغين

بهدف المساهمة في تحقيق أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة في مجاالت الصحة والغذاء والطاقة والمياه، 

تركز مبادرة ”ما بعد 2020” على االستفادة من المشاريع والحلول المبتكرة التي تقدم في إطار الجائزة من أجل تعزيز 

التنمية المستدامة حول العالم وتوفير بيئة تعود بالخير على اإلنسانية. 

وقد حققت المبادرة نجاحات كبيرة في مرحلتها األولى، حيث تمكنت من إحداث تأثير إيجابي في حياة نحو 110 آالف 

شخص في 8 دولة موزعة في مناطق مختلفة من العالم. 

لمحة عن تأثير المبادرة 
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ــزة زايــد لالســتدامة هــي جائــزة عالميــة رائــدة فــي مجــال االســتدامة  جائ

تكــرم مــن خاللهــا دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة المؤسســات الصغيــرة 

العالميــة؛  الثانويــة  والمــدارس  الربحيــة  غيــر  والمنظمــات  والمتوســطة 

والتنميــة  اإلنســاني  العمــل  مجــال  فــي  المبتكــرة  لحلولهــم  تقديــرًا 

المســتدامة.

ــة األب  ــدًا إلرث ورؤي ــام 2008 تخلي ــتدامة ع ــد لالس ــزة زاي ــيس جائ ــم تأس ت

ــب اهلل  ــان، طي ــلطان آل نهي ــن س ــد ب ــيخ زاي ــارات الش ــة اإلم ــس لدول المؤس

ثــراه، وجهــوده المبذولــة فــي تحقيــق االســتدامة. وقــد بلــغ عــدد الفائزيــن 

بهــذه الجائــزة، علــى مــدار الـــ 13 عامــً الماضيــة، 86 فائــزًا ممــن ســاهموا 

ــي  ــي ف ــر إيجاب ــداث تأثي ــي إح ــرة، ف ــر مباش ــرة أو غي ــورة مباش ــا، بص جميع

حيــاة مــا يزيــد علــى 352 مليــون شــخص فــي شــتى أنحــاء العالــم.

ــة  ــدارس الثانوي ــات والم ــنويً المؤسس ــتدامة س ــد لالس ــزة زاي ــرم جائ وتك

التــي تقــدم حلــواًل تحمــل مقومــات التأثيــر واإللهــام واالبتــكار ضمــن 

خمــس فئــات مــن مجــاالت االســتدامة هــي الصحــة والغــذاء والطاقــة 

والميــاه والمــدارس الثانويــة العالميــة.

نبذة عن جائزة زايد لالستدامة
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نتقدم بجزيل الشكر إلى جميع شركاء حملة "ما بعد 2020" والذي كان 
لتعاونهم والتزامهم دور أساسي في إطالق هذه المبادرة بنجاح.

شركاء حملة "ما بعد 2020"
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فتــح ســـوق أبوظـــبي العالمــي، المركــز المالــي الدولــي فــي عاصمــة دولــة 

ــام 2015.  ــن ع ــر م ــوم 21 أكتوب ــي ي ــال ف ــة األعم ــه لممارس ــارات، أبواب اإلم

وجــاء إطــالق ســوق أبوظبــي العالمــي كامتــداد طبيعــي لــدور اإلمــارة 

كمســاهم معتمــد ومســؤول فــي المجتمــع المالــي العالمــي. كمــا 

يشــّكل الســوق جــزءا محوريــا مــن رؤيــة أبوظبــي االقتصاديــة، حيــث يلعــب 

الســوق، مــن خــالل موقعــه االســتراتيجي فــي قلــب أحــد أكبــر الصناديــق 

الســيادية فــي العالــم، دورا محوريــا فــي ترســيخ مكانــة أبوظبــي كمركــز 

ــادات  ــع االقتص ــط م ــي، يرتب ــد الدول ــى الصعي ــل عل ــال والتموي ــد لألعم رائ

ــيا. ــوب آس ــا، وجن ــط، وأفريقي ــرق األوس ــي الش ــة ف المتنامي

ومــن خــالل ســلطاته المســتقلة الثــالث وهــي ســلطة التســجيل، ســلطة 

تنظيــم الخدمــات الماليــة، ومحاكــم ســوق أبوظبــي ُ ســوق أبوظبــي 

العالمــي أعضائــه مــن الشــركات المســجلة مــن ممارســة نشــاطاتها 

ــتويات  ــة ذات مس ــر تنظيمي ــن أط ــب، وضم ــن الضرائ ــة م ــة خالي ــن بيئ ضم

تســتمد  تشــريعية  تحتيــة  وبنيــة  مســتقل  محاكــم  ونظــام  عالميــة، 

قواعدهــا مــن القانــون اإلنجليــزي العــام. وينشــط ســوق أبوظبــي العالمــي 

ــة  ــات المصرفي ــي: الخدم ــية ه ــاالت رئيس ــالث مج ــي ث ــي ف ــكل مبدئ بش

الخاصــة، وإدارة الثــروات، وإدارة األصــول، علمــا بــأن الســوق ســيتمتع بدرجــة 

عاليــة مــن المرونــة ليتمكــن مــن إطــالق المزيــد مــن النشــاطات مــع مــرور 

ــوق.  ــات الس ــا الحتياج ــت، وفق الوق

سوق أبوظبي العالمي
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ــن  ــد ب ــيخ زاي ــإذن اهلل الش ــه ب ــور ل ــس المغف ــد المؤس ــج الوال ــيخً لنه ترس

ســلطان آل نهيــان، طيــب اهلل ثــراه، يواصــل صنــدوق أبوظبــي للتنميــة منــذ 

المســتدام  االقتصــادي  النمــو  عجلــة  دفــع  علــى  العمــل   1971 عــام 

ــا.   ــدة وخارجه ــة المتح ــارات العربي ــة اإلم ــل دول داخ

وُتركــز أنشــطة الصنــدوق علــى تمويــل المشــاريع التنمويــة واالســتثمار في 

الشــركات التــي تخــدم أهــم القطاعــات االجتماعيــة واالقتصاديــة وفقــً 

ــز التنميــة  ألولويــات التنميــة الوطنيــة للــدول المســتفيدة، فضــاًل عــن تعزي

االقتصاديــة المســتدامة فــي الــدول الناميــة وتحقيــق األهــداف اإلنمائيــة 

لألمــم المتحــدة.

وفــي إطــار سياســته الداعمــة لالقتصــاد الوطنــي، يوفــر صنــدوق أبوظبــي 

للتنميــة تمويــالت لمشــاريع القطــاع الخاص الوطنــي باإلضافة إلــى تقديم 

التمويــالت والضمانــات لدعــم الصــادرات الوطنيــة وتعزيــز تنافســيتها فــي 

ــب  ــالل “مكت ــن خ ــتدام م ــوع ومس ــاد متن ــاء اقتص ــة لبن ــواق العالمي األس

أبوظبــي للصــادرات” الــذي أسســه الصنــدوق خــالل عــام 2019. 

صندوق أبوظبي للتنمية



14

ــة للبتــرول شــركة عالميــة رائــدة  تنشــط فــي مجــاالت  تعــد شــركة مبادل

باعتبارهــا  تأسيســها  تــم  والغــاز.  النفــط  وإنتــاج  وتطويــر  استكشــاف 

ــة(  ــتثمار )مبادل ــة لالس ــركة مبادل ــل لش ــة بالكام ــة ومملوك ــركة تابع ش

المملوكــة مــن قبــل حكومــة أبوظبــي. وتديــر مبادلــة للبتــرول أصــواًل 

ــرق  ــق الش ــي  مناط ــي ف ــكل أساس ــز بش ــي 10 دول، تترك ــاٍت تغط وعملي

األوســط وشــمال افريقيــا، روســيا وجنــوب شــرق آســيا. وقــد بلــغ متوســط 

الطاقــة اإلنتاجيــة لمشــاريع الشــركة حوالــي 360 ألــف برميــل مــن النفــط 

المكافــئ يوميــً.

المســؤولية  مجــال  فــي  فاعــل  دور  بممارســة  للبتــرول  مبادلــة  تلتــزم 

المجتمعيــة ويتجســد ذلــك فــي حرصهــا المســتمر علــى المســاهمة 

فــي تنميــة المجتمعــات المحليــة فــي البلــدان التــي تعمــل وتنتشــر فيهــا 

عملياتهــا. كمــا تركــز علــى تنفيــذ مبــادرات و برامــج فــي مجــاالت متعــددة 

تشــمل تحســين البيئــة والتعليــم وتنميــة المجتمــع وإشــراك الموظفيــن، 

ــراف  ــة األط ــاركة كاف ــي وبمش ــع المحل ــات المجتم ــة احتياج ــك لتلبي وذل

ــة. ــات المعني والجه

مبادلة للبترول
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وزارة  تهــدف   2071 اإلمــارات  ومئويــة   2021 اإلمــارات  رؤيــة  مــع  تماشــًيا 

التســامح والتعايــش الــى رســم خارطــة طريــق نحــو آليــات ترجمــة التســامح 

العالــم لتدشــين  إلــى  والتعايــش كقيــم وطنيــة تنطلــق مــن اإلمــارات 

بهــدف  لهــا  المســتقبلية  العمــل  وخطــط  لمبــادرات  العامــة  الخطــوط 

إظهــار اإلمــارات كنمــوذج فريــد تلتقــي فيــه الحضــارات لتعزيــز الســالم 

والتعايــش بيــن شــعوب العالــم كافــة. وتســعى مــن خــالل مبادراتهــا 

ــرام المتبــادل والتعايــش الســلمي بيــن جميــع ســكان  الــى تنميــة روح االحت

ــالم،  ــة لإلس ــورة الحقيقي ــراز الص ــان، وإب ــن األدي ــوار بي ــجيع الح ــة، وتش الدول

وبنــاء جســور التفاهــم والتواصــل والحــوار ونبــذ العنــف والتمييــز والكراهيــة.

وزارة التسامح والتعايش
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تعتبــر شــركة أبوظبــي لطاقــة المســتقبل “مصــدر” شــركة عالميــة رائــدة 

ــل  ــتدام. وتعم ــي المس ــر العمران ــددة والتطوي ــة المتج ــال الطاق ــي مج ف

الشــركة، التــي تتخــذ مــن دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة مقــرًا لهــا، منــذ 

أكثــر مــن عقــد مــن الزمــن على دعــم تطويــر ونشــر أحــدث حلــول التقنيات 

ــي  ــدر” ف ــز “مص ــاع. وترك ــذا القط ــي ه ــة ف ــدوى التجاري ــة ذات الج النظيف

وتخطيــط  النظيفــة،  للطاقــة  مشــاريع  تطويــر  علــى  عملهــا  مجــاالت 

وتطويــر مشــاريع عمرانيــة مســتدامة، ودعــم الجهــود الراميــة إلــى تطويــر 

ابتــكارات فعالــة، فضــاًل عــن مســاهمتها فــي اســتضافة منصــات عالميــة 

لألعمــال وتبــادل المعــارف الهادفــة إلــى تســريع وتيــرة تبنــي الحلــول 

ــة.   ــة النظيف التقني

تنشــط “مصــدر” فــي عــدد مــن القطاعــات العالميــة المتطــورة والمهمــة، 

ــرام  ــوي وإب ــي حي ــل مؤسس ــوذج عم ــا لنم ــالل تبنيه ــن خ ــل م ــث تواص حي

العلــوم  مجــاالت  فــي  التقــدم  تحقيــق  فــي  المســاهمة  الشــراكات، 

والهندســة والتصميــم. ولشــركة “مصــدر” محفظــة مشــاريع واســعة 

ــل  ــاالت تحوي ــي مج ــاريع ف ــمل مش ــة، وتش ــن 25 دول ــر م ــي أكث ــر ف تنتش

النفايــات إلــى طاقــة، وتكنولوجيــا البطاريــات الذكيــة، ومحطــات الطاقــة 

الشمســية الهجينــة، وتبلــغ القــدرة اإلنتاجيــة اإلجمالية لمشــاريع الشــركة، 

ــر، نحــو 5  ســواء التــي دخلــت حيــز التشــغيل أو التــي مــا زالــت قيــد التطوي

ــاواط. جيج

ــريكً  ــتثمار، ش ــة لالس ــركة مبادل ــل لش ــة بالكام ــدر”، المملوك ــد “مص وتع

فــي الجهــود الراميــة إلــى التحــول نحــو اقتصــاد قائــم علــى المعرفــة فــي 

دولــة اإلمــارات. ومــن خــالل دورهــا البــارز فــي دعــم وتحفيــز تطويــر قطــاع 

الطاقــة المتجــددة العالمــي، تظهــر الشــركة مــدى قــدرة قطــاع األعمــال 

علــى المســاهمة بــدور فاعــل فــي تحقيــق أجنــدة االســتدامة العالميــة.

شركة أبوظبي لطاقة 
المستقبل “مصدر”
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”بــي ان بــي باريبــا” هــي مجموعــة بنكيــة أوروبيــة رائــدة وذات مكانــة دوليــة 

ــن 198  ــر م ــم أكث ــم وتض ــول العال ــة ح ــي 71 دول ــط ف ــث تنش ــة حي مهم

ــية  ــاالت رئيس ــة مج ــي ثالث ــارزًا ف ــة دورًا ب ــب المجموع ــف. وتلع ــف موظ أل

هــي األســواق المحليــة، والخدمــات الماليــة الدوليــة، والخدمــات المصرفيــة 

تنفيــذ  علــى  عمالئهــا  المجموعــة  وتســاعد  والمؤسســات.  للشــركات 

مشــاريعهم مــن خــالل توفيــر حلــول تشــمل التمويــل واالســتثمار واالدخــار 

والضمــان. ومــن خــالل عملهــا في مجــاالت الخدمــات المصرفية للشــركات 

والمؤسســات والخدمــات الماليــة الدوليــة، تحظــى المجموعــة بمكانــة 

مميــزة ضمــن الســوق األوروبيــة، وبحضــور قــوي فــي األمريكيتيــن، باإلضافــة 

 إلــى تنامي أعمالها بشــكل متســارع ضمن منطقــة آســيا-المحيط الهادئ.

األوســط  الشــرق  منطقــة  فــي  باريبــا”  بــي  ان  ”بــي  مجموعــة  وتنشــط 

ــات  ــاالت الخدم ــي مج ــل ف ــث تعم ــً، حي ــن 45 عام ــر م ــذ أكث ــا من وأفريقي

كمــا  الدوليــة.  الماليــة  والخدمــات  والمؤسســات  للشــركات  المصرفيــة 

تعمــل المجموعــة فــي خمــس مــن دول منطقــة الخليــج وهــي البحريــن 

العربيــة  واإلمــارات  الســعودية  العربيــة  والمملكــة  وقطــر  والكويــت 

المتحــدة. وللمجموعــة حضــور فــي ســوق جنــوب إفريقيــا مــن خــالل 

فــرع تجــاري كامــل والــذي يمثــل مركــزًا إقليميــً لعمليــات المجموعــة 

فــي  المجموعــة  تنشــط  كمــا  أفريقيــا،.  غــرب  جنــوب  منطقــة  ضمــن 

لالســتثمار  باريبــا  بــي  ان  ”بــي  شــركة  خــالل  مــن  المغربيــة  المملكــة 

 اإلقليمــي” والتــي تمثــل مركــزًا لعمليــات المجموعــة فــي القــارة األفريقيــة. 

كوادرهــا،  وكفــاءات  خبــرات  وتنــوع  المنطقــة  فــي  تواجدهــا  وبفضــل 

تســاهم شــبكة المجموعــة فــي منطقــة الشــرق األوســط وأفريقيــا بــدور 

رائــد فــي العديــد مــن المجــاالت، بما فــي ذلــك العوائــد الثابتة، وأســواق رأس 

ــارية. ــات االستش ــاري، والخدم ــل التج ــيولة، والتموي ــون، وإدارة الس ــال الدي م

“بي ان بي باريبا” 
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ماليزيا
مياه للشرب

الهند
مياه للشرب

إثيوبيا
عيادات جوالة

لبنان
طاقة للزراعة

السودان
طاقة للزراعة

رواندا
عيادات الرعاية الصحية

بنغالديش
نظم طاقة شمسية منزلية

الفلبين
مياه للشرب

كولومبيا
نظم طاقة شمسية منزلية

البيرو
رعاية صحية ل�طفال

فيتنام
مياه للشرب

كوستاريكا
مياه للشرب

إليكم خارطة بمختلف المناطق حول العالم التي 
تشملها حملة “ما بعد 2020”

نطاق التأثير العالمي
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فــي  المســاهمة  إلــى  وتتطلــع  االســتدامة  يدعمــون  ممــن  كنــت  إذا 

ــل  ــات التواص ــى منص ــا عل ــر صفحاتن ــا عب ــع رحلتن ــي، تاب ــر إيجاب ــداث تأثي إح

الوســم وشــارك  االجتماعــي، 

فــي حــال رغبــت فــي أن تكــون مــن رعــاة المبــادرة، يرجــى التواصــل معنــا 

info@ZayedSustainabilityPrize.com عبــر: 

#مابعد_2020

ZayedSustainabilityPrize.com

كيفية المشاركة
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  ص.ب. 54115، أبوظبــي، دولــة اإلمارات العربية المتحدة

+971 2 653 3333 

 info@ZayedSustainabilityPrize.com

ZayedSustainabilityPrize.com


