2021 - 2020

لمحة عامة
تم تأسيس جائزة زايد لالستدامة عام  2008تخليدًا

وقد بلغ عدد الفائزين بهذه الجائزة ،على مدار االثني

إلرث ورؤية األب المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل

عشر عامًا الماضية 86 ،فائزًا ممن ساهموا جميعًا،

نهيان ،طيب اهلل ثراه ،وجهوده المبذولة في مجال

بشكل مباشر أو غير مباشر ،في إحداث تأثير إيجابي

العمل اإلنساني والتنمية المستدامة.

في حياة ما يزيد على  352مليون شخص حول
العالم.

الصورة من األرشيف الوطني
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الفئات والمعايير
التأثير

تبلغ القيمة اإلجمالية للجائزة ثالثة ماليين دوالر أمريكي موزعة على خمس فئات.

تم تصميم معيار التأثير الختبار ما إذا كانت المؤسسة المرشحة قد حققت نتائج ملموسة تعالج التحديات
االجتماعية واالقتصادية والتكنولوجية و/أو البيئية ،وأثبتت أن مشروعها يمكن أن يساهم في تحسين حياة
البشر.

اﻟﺼﺤﺔ

اﻟﻐﺬاء

اﻟﻄﺎﻗﺔ

اﻟﻤﻴﺎه

 600أﻟﻒ دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ

 600أﻟﻒ دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ

 600أﻟﻒ دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ

 600أﻟﻒ دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ

@

اﻟﻤﺪارس اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
 600أﻟﻒ دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ

يتطلب معيار التأثير وجود أربعة عوامل لدى الحلول المرشحة:
 إحداث تأثير واضح وكبير وإيجابي في حياة الناس -القدرة على مواجهة التحديات االجتماعية واالقتصادية والتكنولوجية والبيئية المحتملة

*
بالنسبة لفئة المدارس الثانوية العالمية يتم منح جائزة تصل قيمتها إلى  100ألف دوالر لست مدارس في ست مناطق

 -التمتع بحوكمة جيدة وكادر من الموظفين المؤهلين ووضع سياسات عادلة

مختلفة (األمريكيتان ،إفريقيا جنوب الصحراء ،الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،أوروبا وآسيا الوسطى ،جنوب آسيا ،شرق آسيا

 -وجود خطة مفصلة حول كيفية توظيف أموال الجائزة في توسيع رقعة تأثير المشروع

ومنطقة المحيط الهادئ).

األفكار الملهمة
يجري تقييم المشاريع المقدمة ضمن كل فئة بناء على المعايير التالية:

لقد وضع األب المؤسس لدولة اإلمارات الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ،طيّب اهلل ثراه ،االستدامة االجتماعية
واالقتصادية والبيئية على س ّلم أولوياته ،وحرص على متابعة جهود التنمية التي تلبي احتياجات األجيال الحالية

االبتكار

والمقبلة .ويعد إرث الشيخ زايد ،الذي يتواصل من خالل الجائزة ،مصدر إلهام للعالم بأسره.

يشير معيار االبتكار إلى وجود حل جديد أو حدوث تغيير في حل موجود أص ً
ال من شأنه التغلب على تحديات
معينة أو تلبية احتياجات ما ،وأن تكون له قيمة ويحدث تأثيرًا إيجابيًا كبيرًا .ويمكن أن يكون هذا الحل عبارة عن

يتطلب معيار األفكار الملهمة وجود ثالثة عوامل لدى الحلول المرشحة:

تقنية أو خدمة أو نموذج أعمال.

 أن تعكس القيم األساسية للشيخ زايد ،ال سيما االستدامة والتنمية البشرية التي كانت قيمًا محورية فينهجه وأفعاله

يتطلب معيار االبتكار وجود أربعة عوامل لدى الحلول المرشحة:

 -أن تشكل مصدر إلهام لآلخرين وتؤثر في سلوكياتهم للنهوض بالتنمية المستدامة والبشرية

 أن تضيف قيمة وأن تتمتع بخصائص فريدة -أن تكون قادرة على إحداث نقلة نوعية

 أن تشكل مصدر إلهام للمجتمع التخاذ المزيد من اإلجراءات المستدامة على نطاق أوسع عن طريقالتشجيع على تغيير السلوكيات

 أن تكون قابلة للتطبيق على الصعيد التقني أو التجاري أن يتم اعتمادها في األسواقال يتم منح الجائزة للشركات الناشئة في مرحلة التأسيس أو االختراعات أو النماذج األولية أو الحلول التي ال
تحدث تأثيرًا فعليًا تظهر معطياته على أرض الواقع
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الغذاء

الصحة

يشترط في المؤسسات المرشحة عن هذه الفئة أن

يتعين على المؤسسات المشاركة أن تكون لديها

يشترط في المؤسسات المرشحة عن هذه الفئة أن

يتعين على المؤسسات المشاركة أن تكون لديها

تقدم حلو ً
ال تمتلك مقومات االبتكار والتأثير واألفكار

رؤية واضحة وخطة طويلة المدى لزيادة نشر

تقدم حلو ً
ال تمتلك مقومات االبتكار والتأثير واألفكار

رؤية واضحة وخطة طويلة المدى لزيادة نشر

الملهمة في المجاالت الصحية التالية التي تتضمن

الحلول المبتكرة وتوسيع نطاق تأثيرها ،وإلهام

الملهمة في المجاالت التالية التي تتضمن على

الحلول المبتكرة وتوسيع نطاق تأثيرها ،وإلهام

على سبيل المثال ال الحصر:

اآلخرين لتطبيق حلول مماثلة من خالل النهوض

سبيل المثال ال الحصر:

اآلخرين لتطبيق حلول مماثلة من خالل النهوض

-

تسهيل الوصول إلى الخدمات الصحية
األساسية بأسعار معقولة

بالتنمية المستدامة وتحسين حياة البشر.

-

تسهيل الوصول إلى الخدمات التي ّتعنى

يشترط في المؤسسات المرشحة عن هذه الفئة

بصحة األمهات والمواليد الجدد

أن تكون مؤسسة صغيرة أو متوسطة ،أو منظمة

-

معالجة األوبئة (اإليدز والمالريا والسل وغيرها)

غير ربحية.

-

الحد من األمراض المنقولة عن طريق المياه
واألمراض المعدية وغير المعدية ومعالجتها

-

الحد من األمراض الناجمة عن التلوث
والكيماويات الخطرة

-

القضاء على الجوع وسوء التغذية

بالتنمية المستدامة وتحسين حياة البشر.

-

زيادة اإلنتاجية الزراعية أو أي وسائل
أخرى إلنتاج األغذية

يشترط في المؤسسات المرشحة عن هذه الفئة

-

ضمان نظم مستدامة إلنتاج األغذية

أن تكون مؤسسة صغيرة أو متوسطة ،أو منظمة
غير ربحية.
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الطاقة

المياه

يشترط في المؤسسات المرشحة عن هذه الفئة أن

يتعين على المؤسسات المشاركة أن تكون لديها

يشترط في المؤسسات المرشحة عن هذه الفئة أن

يتعين على المؤسسات المشاركة أن تكون لديها

تقدم حلو ً
ال تمتلك مقومات االبتكار والتأثير واألفكار

رؤية واضحة وخطة طويلة المدى لزيادة نشر

تقدم حلو ً
ال تمتلك مقومات االبتكار والتأثير واألفكار

رؤية واضحة وخطة طويلة المدى لزيادة نشر

الملهمة في المجاالت التالية التي تتضمن على

الحلول المبتكرة وتوسيع نطاق تأثيرها ،وإلهام

الملهمة في المجاالت التالية التي تتضمن على

الحلول المبتكرة وتوسيع نطاق تأثيرها ،وإلهام

سبيل المثال ال الحصر:

اآلخرين لتطبيق حلول مماثلة من خالل النهوض

سبيل المثال ال الحصر:

اآلخرين لتطبيق حلول مماثلة من خالل النهوض

-

ضمان وصول خدمات طاقة موثوقة ونظيفة
وبأسعار معقولة

بالتنمية المستدامة وتحسين حياة البشر.

-

زيادة إنتاج الطاقة النظيفة

يشترط في المؤسسات المرشحة عن هذه الفئة

-

-

تحسين كفاءة الطاقة

أن تكون مؤسسة صغيرة أو متوسطة ،أو منظمة

-

-

تقديم نماذج جديدة من الطاقة النظيفة أو
غيرها من االبتكارات التقنية

غير ربحية.

بالتنمية المستدامة وتحسين حياة البشر.

-

ضمان توفير مياه شرب آمنة وبأسعار معقولة

-

ضمان توفير مرافق صرف صحي
تحسين كفاءة استخدام المياه

يشترط في المؤسسات المرشحة عن هذه الفئة

تحسين جودة المياه

أن تكون مؤسسة صغيرة أو متوسطة ،أو منظمة
غير ربحية.
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المدارس الثانويــة العالمية

علمية التقييم

هذه الفئة مفتوحة للمدارس الثانوية من ست

لم يتم منح الجائزة في هذه الفئة بناء على

تخضع طلبات الترشح لعملية تقييم صارمة تتألف

المرحلة الثانية :تقوم لجنة االختيار بتقييم

مناطق جغرافية مختلفة حول العالم ،والتي

النشاطات السابقة للمدرسة ،إذ انها تهدف إلى

من ثالث مراحل ،ويتم تقييم كل فئة استنادًا إلى

المقدمة ليتم إعداد قائمة بالمرشحين
الطلبات
ّ

تتقدم بفكرة مشروع مستدام يمتلك مقومات

تمكين طالب المدارس الثانوية الفائزة من تنفيذ

 3معايير أساسية هي :االبتكار ،والتأثير ،واألفكار

النهائيين لعرضها على لجنة التحكيم.

االبتكار والتأثير واألفكار الملهمة في مجاالت

مشاريع االستدامة ضمن مدارسهم .ويجب أن

الملهمة.
ُ

الصحة والغذاء والطاقة و/أو المياه .يمكن أن يكون

ُتظهر هذه المشروعات التي يقودها الطالب أساليب

المشروع المقترح في مجال واحد (مثل المياه)

مبتكرة لمواجهة تحديات االستدامة ،وتحفيز طالب

المرحلة األولى :تقوم إحدى شركات البحث

أو مجموعة من المجاالت (مثل الطاقة والمياه

المدرسة للقيام بأدوار فاعلة في مجال التنمية

والتحليل الدولية المرموقة بدراسة الطلبات

والغذاء والصحة).

المستدامة.

المقدمة للتأكد من استيفائها لمعايير المشاركة

تهدف الجائزة إلى تشجيع الطالب على تطوير

يجب أن يتم تقديم طلب االشتراك بواسطة طالب

خالل حفل لتوزيع الجوائز يقام ضمن فعاليات

وتنفيذ أفكارهم المتعلقة باالستدامة وال تهدف

المدرسة نفسها وأن يكون بدعم إدارتها .وكي

أسبوع أبوظبي لالستدامة .وسيتم اإلعالن عن مزيد

إلى مشاريع إدارية أو إصالحات تعليمية ضمن

يتمكن المشروع من الفوز عليه أن:

من التفاصيل الحقًا.

المدرسة.

 يبين بالتفصيل كيفية تحقيقه ثالثة معاييرأساسية هي :التأثير ،واالبتكار ،واألفكار الملهمة.

المرحلة الثالثة :يجتمع أعضاء لجنة التحكيم

في ''جائزة زايد لالستدامة''.

شخصيًا لمناقشة المشاركات واختيار الفائزين عن
كل فئة ،ويتم اتخاذ القرار النهائي باإلجماع.
يتم اإلعالن عن الفائزين بـ «جائزة زايد لالستدامة»

 يجب أن يتم تنفيذ المشروع وتشغيله خاللفترة تتراوح من سنة واحدة إلى سنتين.
-

يفترض بالمشروع أن يلبّي احتياجات المدرسة
و/أو مجتمعها المحيط أو المنطقة لعدة سنوات.

يمكن للمدارس التي تمتلك مشروعًا ترى فيه القدرة
على المنافسة والفوز بـ «جائزة زايد لالستدامة»
التقدم بطلب االشتراك لنقوم بدراسته.
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المراحل الرئيسية

ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ
2020
ﻓﺘﺢ ﺑﺎب ﺗﻘﺪﻳﻢ
اﻟﻄﻠﺒﺎت

ﻣﺎﻳﻮ

ﻳﻮﻟﻴﻮ

أﻏﺴﻄﺲ

2021

2021

2021

إﻏﻼق ﺑﺎب ﺗﻘﺪﻳﻢ
اﻟﻄﻠﺒﺎت

دراﺳﺔ اﻟﻄﻠﺒﺎت

ﺗﺸﺎور ﻟﺠﻨﺔ اﻻﺧﺘﻴﺎر
ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻴﻦ
اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﻴﻦ

أﻛﺘﻮﺑﺮ

ﻳﻨﺎﻳﺮ

2021

2022

اﺟﺘﻤﺎع ﻟﺠﻨﺔ
اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ

ﺣﻔﻞ ﺗﻮزﻳﻊ
اﻟﺠﻮاﺋﺰ
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سبل المساهمة
يمكن للشركات والمؤسسات التي لديها حلول

إذا كنت من الداعمين لمبادرات االستدامة وترغب في

مستدامة مبتكرة أو المدارس الثانوية التي تملك

المساهمة في إحداث تأثير ملموس بهذا المجال،

فكرة مشروع مبتكر مستدام في مجاالت

ال تتردد في تقديم الدعم لنا عن طريق التعريف

الصحة والطاقة والغذاء والمياه ،التقدم بطلباتها

بالجائزة عبر وسائل التواصل االجتماعي.

للمشاركة في «جائزة زايد لالستدامة» ،وذلك من
خالل زيارة الموقع اإللكتروني:

في حال أردت ترشيح شركة أو مؤسسة أو مدرسة

www.ZayedSustainabilityPrize.com

تمتلك مقومات المشاركة ،يرجى التفضل بالتواصل
معنا.

@ZSP_ORG
@zayedsustainabilityprize
@zayedsustainabilityprize
@zayedsustainabilityprize
@zayedsustainabilityprize

عربي

 دولــة اإلمارات العربية المتحدة، أبوظبــي،54115 .ب.ص
+971 2 653 3333
info@ZayedSustainabilityPrize.com
ZayedSustainabilityPrize.com

