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نبذة عن حملة “ما بعد 2020”

معًا من أجل مستقبل مستدام

   2019        2020  20     2020     
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  150,600           
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     2020             

                    

                  

                 

             

          2020      2020    

          19        

العالم .          

 وخالل عام 2022      2020             

المساعي العالمية من أجل تحقيق التعافي المستدام.  وتؤكد "ما بعد 2020" على االلتزام الثابت للمبادرة وشركائها  

بتحسين الظروف المعيشية من خالل إحداث تأثير إيجابي طويل األمد، حيث تواصل دعم مختلف أهداف التنمية 

المستدامة لألمم المتحدة وجهودها الرامية لبناء مستقبل مزدهر وأكثر استدامة.

شخص في 11 دولة
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نطاق التأثير العالمي
مجاالت  في  المستدامة  للتنمية  المتحدة  ا�مم  أهداف  تحقيق  يدعم  عالمي  تأثير  إحداث  بهدف 
الحلول  من  االستفادة  على   "2020 بعد  "ما  مبادرة  تعمل  والمياه،  والطاقة،  والغذاء،  الصحة، 

والمشاريع المبتكرة المقدمة للجائزة من أجل تعزيز التنمية المستدامة حول العالم.

وقد حققت المبادرة حتى ا�ن تأثيراً واسع النطاق شمل 150,600 شخص في 11 دولة تتوزع ضمن 
عدة مناطق.

يشير إلى الدول التي اكتملت فيها 
عمليات نشر حلول مبادرة "ما بعد 

"2020

يشير إلى الدول التي تجري فيها حالي¤ 
عمليات نشر حلول مبادرة "ما بعد 

"2020

مفتاح الخريطة:
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اندونيسيا

كمبوديا مـصـر

اوغنــدا تــنزانيا نيبــال

المشروع:  أنظمة لتعزيز جودة الطحين

الفائز:         سانكو، 2019     

الفئة:         الغذاء

التأثير:       توفير ا�طعمة المغذية لـ 50,000  
                من ا�طفال والبالغين يومي�

المشروع:  حقائب تعمل بالطاقة   
الشمسية (لمراكز الصحة     

والتوليد)  

وي كير سوالر، 2019 الفائز:  

الصحة الفئة:  

توفير رعاية صحية أفضل لـ 12,000 التأثير:   

من ا�مهات والمواليد الجدد   

المشروع: مصابيح شمسية للشوارع 

الفائز:       "سونا ديزاين"، 2018

الفئة:        الطاقة 

التأثير:        توفير الطاقة لـ 3,500 شخص 

المشروع:   وحدات لتنقية المياه

المرشح       أغير انسمبليه أسوسييشن    
                    (سيف ووتر كيوب)، 2019

الفئة:          المياه

التأثير:           توفير مياه نظيفة لـ 4,000 شخص

المشروع:  نظم طاقة شمسية منزلية

الفائز:        "دي اليت"،  2013; تنفيذ المشروع  
بالتعاون مع منظمة     

"كوبرنيك"، 2016    

الفئة:          الطاقة 

التأثير:         توفير طاقة لـ 20,700 شخص     
                    يومي�

                   

حقائب تعمل بالطاقة   المشروع:  
الشمسية (لمراكز الصحة    

والتوليد)  

الفائز:           وي كير سوالر، 2019

الفئة:           الصحة

التأثير:         توفير رعاية صحية أفضل  
                    لـ 6000 من ا�مهات  

                    والمواليد الجدد

مدغشقر 

روانــــداالفلـبين

المشروع:  مضخات مياه هيدروليكية

المرشح      مؤسسة "الترناتيف   
انديجيناس ديفولبمنت"، 2020                 

الفئة:    المياه

تمكين 18,000 شخص من الوصول   التأثير:   
إلى المياه وتحسين خدمات                  

الصرف الصحي               

المشروع:  نظم طاقة شمسية منزلية 

الفائز:    

الفئة:         الطاقة

التأثير:         توفير الطاقة لـ 3,000 شخص،  
مما سيساهم في تحسين     
الرعاية الصحية والتعليم     

والنشاط االقتصادي    

المشروع:   وحدات لتنقية المياه

الفائز:           أغير انسمبليه أسوسييشن    
(سيف ووتر كيوب)، 2019  

المياه الفئة:  

توفير مياه شرب نظيفة    التأثير:  
لـ 5,000 شخص يومي�  

بنغالديش

المشروع:   عيادات طبية

المرشح      منظمة "ون فاميلي   
هيلث"، 2020  

الفئة:          الصحة

التأثير:         توفير الرعاية الصحية وا�دوية  
                    ا�ساسية لـ 20 ألف شخص،      

وتمكين 4 ممرضات من رائدات    
ا�عمال الفتتاح وإدارة عياداتهن    

الخاصة  

123

56

789

1011

المشروع: مصابيح شمسية للشوارع 

الفائز:        "سونا ديزاين"، 2018

الفئة:        الطاقة 

التأثير:        توفير الطاقة لـ 3,000 شخص  
يومي�   

ا�ردن 4

:النهائي

كهربائيون بال حدود، 2020 

:   النهائي:   النهائي
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نبذة عن جائزة زايد لالستدامة

جائــزة زايــد لالســتدامة هــي جائــزة عالميــة رائــدة فــي مجــال 

االســتدامة تكــرم مــن خاللهــا دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة 

المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة والمنظمــات غيــر الربحيــة 

والمــدارس الثانويــة العالميــة؛ تقديــرًا لحلولهــم المبتكــرة فــي مجــال 

العمــل اإلنســاني والتنميــة المســتدامة

تــم تأســيس جائــزة زايــد لالســتدامة عــام 2008 تخليــدًا إلرث ورؤيــة 

األب المؤســس لدولــة اإلمــارات الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان، 

طيــب اهللا ثــراه، وجهــوده المبذولــة فــي تحقيــق االســتدامة. وقــد بلــغ 

عــدد الفائزيــن بهــذه الجائــزة، علــى مــدار الـــ 14عامًا الماضية، 86 فائــزًا 

ممــن ســاهموا جميعــا فــي إحــداث تأثيــر إيجابــي فــي حيــاة مــا يزيــد 

علــى  370مليــون شــخص فــي شــتى أنحــاء العالــم

وتكــرم جائــزة زايــد لالســتدامة ســنويًا المؤسســات والمــدارس الثانويــة 

التــي تقــدم حلــوالً تحمــل مقومــات التأثيــر واإللهــام واالبتــكار ضمــن 

خمــس فئــات مــن مجــاالت االســتدامة هــي الصحــة والغــذاء 

والطاقــة والميــاه والمــدارس الثانويــة العالميــة.
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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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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
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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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تعتبــر شــركة أبوظبــي لطاقــة المســتقبل ”مصــدر“ شــركة عالميــة رائــدة 

فــي مجــال الطاقــة المتجــددة والتطويــر العمرانــي المســتدام. وتعمــل 

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

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

التقنيات النظيفــة ذات الجــدوى التجاريــة فــي هــذا القطــاع. وتركــز 

”مصــدر“ فــي مجــاالت عملهــا علــى تطويــر مشــاريع للطاقــة النظيفــة، 

وتخطيــط وتطويــر مشــاريع عمرانيــة مســتدامة، ودعــم الجهــود الراميــة 

إلــى تطويــر ابتــكارات فعالــة، فضــالً عــن مســاهمتها فــي اســتضافة 

منصــات عالميــة لألعمــال وتبــادل المعــارف الهادفــة إلــى تســريع وتيــرة 

  . تبنــي الحلــول التقنيــة النظيفــة

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

حيــث تواصــل مــن خــالل تبنيهــا لنمــوذج عمــل مؤسســي حيــوي وإبــرام 

الشــراكات، المســاهمة فــي تحقيــق التقــدم فــي مجــاالت العلــوم 

والهندســة والتصميــم. ولشــركة ”مصــدر“ محفظــة مشــاريع واســعة 

تنتشــر فــي أكثــر مــن 40  دولــة، وتشــمل مشــاريع فــي مجــاالت تحويــل 

النفايــات إلــى طاقــة، وتكنولوجيــا البطاريــات الذكيــة، ومحطــات الطاقــة 

الشمســية وطاقة الرياح، وتبلــغ القــدرة اإلنتاجيــة اإلجمالية لمشــاريع 

الشــركة، ســواء التــي دخلــت حيــز التشــغيل أو التــي مــا زالــت قيــد 

واط. التطويــر، نحــو 14 جيجــا

وتعــد ”مصــدر“، المملوكــة بالكامــل لشــركة مبادلــة لالســتثمار، شــريكً 

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 مهمــة حيــث تنشــط فــي 71 دولــة حــول العالــم وتضــم أكثــر 

مــن 198 ألــف موظــف. وتلعــب المجموعــة دورًا بــارزًا فــي ثالثــة 

مجــاالت رئيســية هــي األســواق المحليــة، والخدمــات الماليــة الدوليــة، 

والخدمــات المصرفيــة للشــركات والمؤسســات. وتســاعد المجموعــة 

عمالئهــا علــى تنفيــذ 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 

دئ.  أعمالها بشــكل متســارع ضمن منطقــة آســيا-المحيط الها

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

وأفريقيــا منــذ أكثــر مــن 45 عامــً، حيــث تعمــل فــي مجــاالت 

الخدمــات المصرفيــة للشــركات والمؤسســات والخدمــات الماليــة 

الدوليــة. كمــا تعمــل المجموعــة فــي خمــس مــن دول منطقــة 

الخليــج وهــي البحريــن والكويــت وقطــر والمملكــة العربيــة 

الســعودية واإلمــارات العربيــة المتحــدة. 

“بي ان بي باريبا” 
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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
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