نبذة عن حملة “ 20في ”2020
تعتبــر حملــة “ 20فــي  ”2020مبــادرة إنســانية مســتوحاة مــن إرث المغفــور
لــه الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان “طيــب اهلل ثــراه” ،وتســعى إلــى
ترســيخ قيــم االســتدامة والعمــل اإلنســاني التــي أرســى دعائمهــا األب
المؤســس لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة .وســتتولى المبــادرة التــي
تــم إطالقهــا فــي ديســمبر  ،2019اإلشــراف علــى التبــرع بتقنيــات وحلــول
مســتدامة لعــدد مــن المجتمعــات المحتاجــة فــي  20دولــة وذلــك حتــى
نهايــة عــام .2020
وبدعــم مــن شــركائها ســوق أبوظبــي العالمــي ،وصنــدوق أبوظبــي
للتنميــة ،ومبادلــة للبتــرول ،واللجنــة الوطنيــة العليــا لـ“عــام التســامح”،
وشــركة أبوظبــي لطاقــة المســتقبل “مصــدر” ،وشــركة ماجــد الفطيــم،
إلــى جانــب الفائزيــن والمرشــحين النهائييــن لجائــزة زايــد لالســتدامة،
تســعى المبــادرة إلــى تمكيــن المجتمعــات المســتفيدة مــن التبرعــات
وتعزيــز اســتقرارها.
وقــد أطلقــت جائــزة زايــد لالســتدامة مبــادرة “ 20فــي  ”2020تماشــيًا مــع
دورهــا كجائــزة إماراتيــة عالميــة تكــرّ م المؤسســات والمــدارس الثانويــة
التــي تقــدم حلــو ً
ال مســتدامة تمتلــك مقومــات االبتــكار والتأثيــر واألفــكار
الملهمــة ،وســتتيح هــذه المبــادرة نشــر المبــادئ الســامية لــأب المؤســس
الشــيخ زايــد ،ط ّيــب اهلل ثــراه ،والقيــم النبيلــة التــي تدعــو لهــا مبــادرة عــام
التســامح فــي اإلمــارات  ،2019والتــي ترتكــز علــى االنفتــاح علــى الشــعوب
األخــرى وتعزيــز األخــوة اإلنســانية.
وتعــد مبــادرة “ 20فــي  ”2020مواصلــة اللتــزام جائــزة زايــد لالســتدامة
بالتعــاون مــع الفائزيــن بالجائــزة والمرشــحين النهائييــن لهــا ،ودعــم
أهدافهــم وحلولهــم لتغطيــة عــدد أكبــر مــن المســتفيدين حــول
العالــم.
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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  2008تخليــدًا إلرث ورؤيــة األب
المؤســس الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان ،طيــب اهلل ثــراه ،وجهــوده
المبذولــة فــي تحقيــق االســتدامة .وقــد بلــغ عــدد الفائزيــن بهــذه
الجائــزة ،علــى مــدار األحــد عشــر عامــً الماضيــة ،ســتة وســبعين فائــزًا
ممــن ســاهموا جميعــً ،بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة ،فــي إحــداث تأثيــر
إيجابــي فــي حيــاة مــا يزيــد علــى  318مليــون شــخص فــي شــتى أنحــاء
العالــم عــن طريــق تطبيــق حلــول مســتدامة فــي دول ومناطــق متفرقــة
حــول العالــم.
وتكــرم جائــزة زايــد لالســتدامة المبدعيــن ضمــن خمــس فئــات تشــمل
الصحــة والغــذاء والطاقــة والميــاه والمــدارس الثانويــة العالميــة.
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ﺷﺮﻛﺎء ﺣﻤﻠﺔ " 20ﻓﻲ "2020
ﻧﺘﻘﺪم ﺑﺠﺰﻳﻞ اﻟﺸﻜﺮ إﻟﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺷﺮﻛﺎء ﺣﻤﻠﺔ " 20ﻓﻲ  "2020واﻟﺬي ﻛﺎن ﻟﺘﻌﺎوﻧﻬﻢ
واﻟﺘﺰاﻣﻬﻢ دور أﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ إﻃﻼق ﻫﺬه اﻟﻤﺒﺎدرة ﺑﻨﺠﺎح.
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سوق أبوظبي العالمي
فتــح ســـوق أبوظـــبي العالمــي ،المركــز المالــي الدولــي فــي عاصمــة دولــة
اإلمــارات ،أبوابــه لممارســة األعمــال فــي يــوم  21أكتوبــر مــن عــام .2015
وجــاء إطــاق ســوق أبوظبــي العالمــي كامتــداد طبيعــي لــدور اإلمــارة
كمســاهم معتمــد ومســؤول فــي المجتمــع المالــي العالمــي .كمــا
يشـ ّ
ـكل الســوق جــزءا محوريــا مــن رؤيــة أبوظبــي االقتصاديــة ،حيــث يلعــب
الســوق ،مــن خــال موقعــه االســتراتيجي فــي قلــب أحــد أكبــر الصناديــق
الســيادية فــي العالــم ،دورا محوريــا فــي ترســيخ مكانــة أبوظبــي كمركــز
رائــد لألعمــال والتمويــل علــى الصعيــد الدولــي ،يرتبــط مــع االقتصــادات
المتناميــة فــي الشــرق األوســط ،وأفريقيــا ،وجنــوب آســيا.
ومــن خــال ســلطاته المســتقلة الثــاث وهــي ســلطة التســجيل ،ســلطة
تنظيــم الخدمــات الماليــة ،ومحاكــم ســوق أبوظبــي ُ ســوق أبوظبــي
العالمــي أعضائــه مــن الشــركات المســجلة مــن ممارســة نشــاطاتها
ضمــن بيئــة خاليــة مــن الضرائــب ،وضمــن أطــر تنظيميــة ذات مســتويات
عالميــة ،ونظــام محاكــم مســتقل وبنيــة تحتيــة تشــريعية تســتمد
قواعدهــا مــن القانــون اإلنجليــزي العــام .وينشــط ســوق أبوظبــي العالمــي
بشــكل مبدئــي فــي ثــاث مجــاالت رئيســية هــي :الخدمــات المصرفيــة
الخاصــة ،وإدارة الثــروات ،وإدارة األصــول ،علمــا بــأن الســوق ســيتمتع بدرجــة
عاليــة مــن المرونــة ليتمكــن مــن إطــاق المزيــد مــن النشــاطات مــع مــرور
الوقــت ،وفقــا الحتياجــات الســوق.
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صندوق أبوظبي للتنمية
ترســيخًا لنهــج الوالــد المؤســس المغفــور لــه بــإذن اهلل الشــيخ زايــد بــن
ســلطان آل نهيــان ،طيــب اهلل ثــراه ،يواصــل صنــدوق أبوظبــي للتنميــة منــذ
عــام  1971العمــل علــى دفــع عجلــة النمــو االقتصــادي المســتدام
داخــل دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة وخارجهــا.
و ُتركــز أنشــطة الصنــدوق علــى تمويــل المشــاريع التنمويــة واالســتثمار في
الشــركات التــي تخــدم أهــم القطاعــات االجتماعيــة واالقتصاديــة وفقــً
ألولويــات التنميــة الوطنيــة للــدول المســتفيدة ،فض ـ ً
ا عــن تعزيــز التنميــة
االقتصاديــة المســتدامة فــي الــدول الناميــة وتحقيــق األهــداف اإلنمائيــة
لألمــم المتحــدة.
وفــي إطــار سياســته الداعمــة لالقتصــاد الوطنــي ،يوفــر صنــدوق أبوظبــي
للتنميــة تمويــات لمشــاريع القطــاع الخاص الوطنــي باإلضافة إلــى تقديم
التمويــات والضمانــات لدعــم الصــادرات الوطنيــة وتعزيــز تنافســيتها فــي
األســواق العالميــة لبنــاء اقتصــاد متنــوع ومســتدام مــن خــال “مكتــب
أبوظبــي للصــادرات” الــذي أسســه الصنــدوق خــال عــام .2019
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مبادلة للبترول
تعــد شــركة مبادلــة للبتــرول شــركة عالميــة رائــدة تنشــط فــي مجــاالت
استكشــاف وتطويــر وإنتــاج النفــط والغــاز .تــم تأسيســها باعتبارهــا
شــركة تابعــة ومملوكــة بالكامــل لشــركة مبادلــة لالســتثمار (مبادلــة)
المملوكــة مــن قبــل حكومــة أبوظبــي .وتديــر مبادلــة للبتــرول أصــو ً
ال
وعمليــات تغطــي  10دول ،تتركــز بشــكل أساســي فــي مناطــق الشــرق
ٍ
األوســط وشــمال افريقيــا ،روســيا وجنــوب شــرق آســيا .وقــد بلــغ متوســط
الطاقــة اإلنتاجيــة لمشــاريع الشــركة حوالــي  360ألــف برميــل مــن النفــط
المكافــئ يوميــً.
تلتــزم مبادلــة للبتــرول بممارســة دور فاعــل فــي مجــال المســؤولية
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،
وذلــك لتلبيــة احتياجــات المجتمــع المحلــي وبمشــاركة كافــة األطــراف
والجهــات المعنيــة.
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اللجنة الوطنية العليا لـ
“عام التسامح”
أعلــن صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان رئيــس الدولــة
“حفظــه اهلل” عــام  2019فــي دولــة اإلمــارات “عامــً للتســامح” بهــدف
ترســيخ دولــة اإلمــارات عاصمــة عالميــة للتســامح ،وتأكيــد قيمــة التســامح
باعتبارهــا عمـ ً
ا مؤسســيًا مســتدامًا مــن خــال مجموعــة مــن التشــريعات
والسياســات الهادفــة إلــى تعميــق قيــم التســامح والحــوار وتقبــل اآلخــر
واالنفتــاح علــى الثقافــات المختلفــة خصوصــً لــدى األجيــال الجديــدة بمــا
تنعكــس آثــاره اإليجابيــة علــى المجتمــع بصــورة عامــة.
يعكــس عــام التســامح النهــج الــذي تبنتــه دولــة اإلمــارات منــذ تأسيســها
فــي أن تكــون جســر تواصــل وتالقــي بيــن شــعوب العالــم وثقافاتــه فــي
بيئــة منفتحــة وقائمــة علــى االحتــرام ونبــذ التطــرف وتقبــل اآلخــر.
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شركة أبوظبي لطاقة
المستقبل “مصدر”
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 ،فض ـ ً
ا 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 خــال 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  25دولــة ،وتشــمل مشــاريع فــي مجــاالت تحويــل
النفايــات إلــى طاقــة ،وتكنولوجيــا البطاريــات الذكيــة ،ومحطــات الطاقــة
الشمســية الهجينــة ،وتبلــغ القــدرة اإلنتاجيــة اإلجمالية لمشــاريع الشــركة،
ســواء التــي دخلــت حيــز التشــغيل أو التــي مــا زالــت قيــد التطويــر ،نحــو 5
جيجــاواط.
وتعــد “مصــدر” ،المملوكــة بالكامــل لشــركة مبادلــة لالســتثمار ،شــريكًا
فــي الجهــود الراميــة إلــى التحــول نحــو اقتصــاد قائــم علــى المعرفــة فــي
دولــة اإلمــارات .ومــن خــال 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.
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شركة ماجد الفطيم
أسســت شــركة “ماجــد الفطيــم” عــام  ،1992وهــي شــركة رائــدة فــي
مجــال تطويــر وإدارة مراكــز التســوق ،والمــدن المتكاملــة ومنشــآت
التجزئــة والترفيــه علــى مســتوى الشــرق األوســط وإفريقيــا وآســيا.
وتحفــل قصــة نجــاح “ماجــد الفطيــم” بالعديــد مــن اإلنجــازات ،التــي جــاءت
نتيجــة رؤيــة أسســها الســيد ماجــد الفطيــم ،الــذي حلــم بتغييــر مفهــوم
التســوّ ق والترفيــه لتحقيــق “أســعد اللحظــات لــكل النــاس ،كل يــوم”.
وقــد بــدأت مالمــح تلــك الرؤيــة
تتجســد عبــر العديــد مــن مراكــز التســوّ ق
ّ
الحديثــة والمبتكــرة ،تــم افتتاحهــا أو ً
ال فــي دولــة اإلمــارات العربيــة
لتتوســع بعدهــا عبــر  16ســوقًا حــول العالــم ويعمــل بهــا أكثــر
المتحــدة،
ّ
مــن  44ألــف موظــف .وقــد نالــت المجموعــة أعلــى درجــة اســتثمارية
( )BBBللمؤسســات الخاصــة فــي منطقــة الشــرق األوســط.
تمتلــك وتديــر “ماجــد الفطيــم” اليــوم  27مركــز تســوّ ق  13فندقــً وأربعــة
مشــاريع مــدن متكاملــة باإلضافــة إلــى العديــد مــن المشــاريع قيــد
وتتضمــن مراكــز التســوّ ق التابعــة لشــركة “ماجــد الفطيــم”،
اإلنشــاء.
ّ
“مــول اإلمــارات” ،و”مــول مصــر” ،ومراكــز “ســيتي ســنتر” ،ومراكــز التســوق
مجمعــات تســوّ ق
المجتمعيــة “مــاي ســيتي ســنتر” ،باإلضافــة إلــى أربعــة
ّ
بالشــراكة مــع حكومــة الشــارقة .كمــا ّ
أن للشــركة امتيــاز االســتخدام
الحصــري الســم “كارفــور” فــي عــدد مــن األســواق علــى مســتوى الشــرق
األوســط وإفريقيــا وآســيا .وتديــر “ماجــد الفطيــم” أكثــر مــن  300متجــر.
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نطاق التأثير العالمي
إليكم خارطة بمختلف المناطق حول العالم التي
تشملها حملة “ 20في ”2020
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كيفية المشاركة
إذا كنــت ممــن يدعمــون االســتدامة وتتطلــع إلــى المســاهمة فــي
إحــداث تأثيــر إيجابــي ،تابــع رحلتنــا عبــر صفحاتنــا علــى منصــات التواصــل
االجتماعــي ،وشــارك الوســم

#20x2020
فــي حــال رغبــت فــي أن تكــون مــن رعــاة المبــادرة ،يرجــى التواصــل معنــا
عبــرinfo@ZayedSustainabilityPrize.com :

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