
تســــريع وتيـــــــرة التنمــــية المستــــدامــة

16- 23 ينــــــــــــاير 2021



333



شكلت أبوظبي منذ عام 2008 وجهة لرواد االستدامة من مختلف أنحاء العالم من خالل 
أسبوع أبوظبي لالستدامة، الذي شهد تطورًا خالل السنوات الماضية ليصبح  منصة عالمية 

تحفز على دفع عجلة التنمية المستدامة في العالم.

فئات  تستهدف  التي  الفعاليات  من  مجموعة  حاليًا  لالستدامة  أبوظبي  أسبوع  ويضم 
الدولية  للوكالة  العمومية  الجمعية  الفعاليات  هذه  وتشمل  متعددة،  وجهات  مختلفة 
مستقبل  وقمة  األطلسي،  للمجلس  العالمي  الطاقة  ومنتدى  )آيرينا(،  المتجددة  للطاقة 
االستدامة، ومعرض ومنتديات القمة العالمية لطاقة المستقبل، وملتقى أبوظبي للتمويل 
مبادراته  خالل  من  األسبوع  ويعمل  لإلستدامة.  زايد  جائزة  جوائز  توزيع  وحفل  المستدام، 
وفعالياته على تحفيز تبادل المعارف وتطبيق االستراتيجيات وتطوير الحلول الكفيلة بدفع 

عجلة التقدم البشري.

وذلك  األخرى،  المجتمع  وشرائح  والشباب  للمرأة  مخصصة  فعاليات  األسبوع  يوفر  كما 
الفعاليات  قائمة  وتشمل  األمام،  نحو  االستدامة  جهود  دفع  في  الجميع  إشراك  بهدف 
ملتقى السيدات لالستدامة والبيئة والطاقة المتجددة، ومركز شباب من أجل االستدامة، 

والمهرجان في مدينة مصدر.

ملخص حول أســبوع أبـوظبي لالسـتدامة  
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حقــائق وأرقــام حــول أسبــوع أبــوظبي 
لالستــدامة 2020

9

من هم ضيوف أسبوع أبوظبي لالستدامة؟

المحاور

المستثمرون

األكاديميون

قادة األعمال

الشباب

القطاع الحكوميشرائح المجتمع

التكنولوجيا مزودو 

صناع 
السياسات

قطاع األعمال

45,000
مشارك

170
دولة

10840
عارضة شركة 

3,000
لب طا

5,000+
في  مشارك 

المؤتمرات

500+
بارز متحدث 

160
وسفير وزير 

رؤساء دول



متحــدثون ســابقون

10

فخامة الدكتور أرمين 
سركيسيان                  

أرمينيا جمهورية  رئيس 

معالي الدكتور ثاني احمد 
الزيودي                 وزير التغير 

المناخي والبيئة، دولة اإلمارات

معالي الشيخ نهيان مبارك 
آل نهيان

اإلمارات دولة  التسامح،  وزير 

فخامة جواو مانويل لورينسو 
أنغوال جمهورية  رئيس 

فخامة إبراهيم بوبكر كيتا
مالي جمهورية  رئيس 

11

معالي الدكتور ثاني بن أحمد 
الزيودي

والبيئة،  المناخي  التغير  وزير 
اإلمارات دولة 

ويدودو جوكو  فخامة 

إندونيسيا جمهورية  رئيس 

كاجامي بول  فخامة 
رواندا جمهورية  رئيس 

حسينة  الشيخة  معالي 
واجد

جمهورية  وزراء  رئيسة 
الشعبية بنغالديش 

الملكي  السمو  صاحب 
سلمان  بن  عبدالعزيز  األمير 

سعود آل  عبدالعزيز  بن 
المملكة  في  الطاقة  وزير 

السعودية العربية 

فخامة جوليوس مادا بيو 
سيراليون جمهورية  رئيس 

معالي خوسايا فوريكي 
باينيماراما

فيجي جزر  جمهورية  وزراء  رئيس 

فخامة أوالفور راغنار غريمسون

لجمهورية  السابق  الرئيس 
ا  يسلند آ

إيكون 
إيكون  مشروع  مؤسس 

أفريقيا يضيء 

ساندرين ديكسون- ديكليف

روما  لنادي  المشارك  الرئيس   

معالي خلدون خليفة المبارك

للمجموعة  التنفيذي  الرئيس   
لشركة  المنتدب  والعضو 

لالستثمار مبادلة 

معالي ويلفريد آرثر أبرهام
المائية، والموارد  الطاقة  وزير 

الباربادوس

جو قيصر 

التنفيذي  والمدير  الرئيس 
جي أيه  سيمنز  لشركة 

توني دوغالس

لمجموعة  التنفيذي  الرئيس   
للطيران االتحاد 



الفعاليات الرئيسية خالل أسبوع أبوظبي 
لالستدامة

1213

حفل افتتاح أسبوع أبوظبي لالستدامة وحفل توزيع جائزة زايد 

لالستدامة 

18 يناير 2021

مركز شباب من أجل االستدامة

18 - 20 يناير 2021

المهرجان في مدينة مصدر

21 - 23 يناير 2021

معرض ومنتديات القمة العالمية لطاقة المستقبل 

18 - 20 يناير 2021

ملتقى »تبادل االبتكارات بمجال المناخ« )كليكس(

18 - 20 يناير 2021

“آيرينا”  الجمعية العمومية للوكالة الدولية للطاقة المتجددة 

16 - 17 يناير 2021

* الحضور بموجب دعوة خاصة

منتدى الطاقة العالمي للمجلس األطلسي 

16 - 17 يناير 2021

* الحضور بموجب دعوة خاصة

ملتقى السيدات لالستدامة والبيئة والطاقة المتجددة 

19 يناير 2021
* الحضور بموجب دعوة خاصة

قمة مستقبل االستدامة

19 يناير 2021

* الحضور بموجب دعوة خاصة

ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام

20 يناير 2021

* الحضور بموجب دعوة خاصة

ABU DHABI SUSTAINABLE 
FINANCE FORUM
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17-16
ينــايـر

القرار في الوكالة الدولية للطاقة  النهائية التخاذ  تعتبر الجمعية العمومية هي السلطة 
رفيعة  حكومية  وشخصيات  ووزراء  دول  رؤساء  الجمعية  ويحضر  »آيرينا«،  المتجددة 
من  وغيرها  المدني  المجتمع  ومؤسسات  الخاص  القطاع  عن  وممثلون  المستوى، 
العالمية  المتجددة  الطاقة  أجندة  على  التأكيد  إعادة  بهدف  وذلك  العالمية،  المنظمات 

واتخاذ خطوات ملموسة لتسريع االنتقال العالمي للطاقة.  

الدول  من   170 من  أكثر  وتضم  أبوظبي  في  الرئيسي  مقرها  يقع  التي  )آيرينا(  وتعمل 
أهمية  ومناقشة  أهدافها  على  لالتفاق  العمومية  جمعيتها  تسخير  على  األعضاء، 
في  والمساهمة  المناخ  تغير  لمواجهة  الحلول  كإحدى  المتجددة  الطاقة  نحو   التحول 

دفع جهود االستدامة.

الجمعــية العمــومية للــوكــالة الــدولــية 
للطــاقــة المتجــددة »آيــرينا«

15

17-16
ينــايـر

صناع  يومين،  مدى  على  يقام  الذي  األطلسي  للمجلس  العالمي  الطاقة  منتدى  يجمع 
الطاقة  أجندة  لوضع  الفكر  وقادة  القطاعات،  ورواد  والعالم،  المنطقة  من  السياسات 

العالمية خالل العام، واالستجابة للتغيرات الهائلة في عالم الطاقة.

بالتعاون مع وزارة الطاقة والصناعة في اإلمارات، وشركة بترول أبوظبي  وينظم المنتدى 
الوطنية وشركة »مبادلة لالستثمار«.

منتــدى الطــاقة العــالمي للمــجلس األطلــسي
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نقطة  الحفل  ويمثل  العالمي،  االستدامة  مجتمع  رواد  أبرز  االفتتاح  حفل  يستقطب 
وفعاليات. وحوارات  نقاشات  من  يتخللها  بما  لالستدامة  أبوظبي  أسبوع  أجندة  انطالق 

بارزة  قيادية  شخصيات  ضمنهم  من  ضيف   4000 من  أكثر  حضور  االفتتاح  حفل  يشهد 
وعلماء. وأكاديميون  أعمال  وقادة  سياسات  وصناع  حكومات  وقادة  دول  ورؤساء 

)أدنيك(،  للمعارض  الوطني  أبوظبي  مركز  في  سنويًا  يقام  الذي  االفتتاح،  حفل  ويترافق 
لالستدامة. زايد  جائزة  جوائز  توزيع  مراسم  مع 

حفــــل االفــــتتاح  

13
ينــايـر
18

ينــايـر

17

بن  زايد  الشيخ  المؤسس  األب  إلرث  تخليدًا   2008 عام  في  لالستدامة  زايد  جائزة  تأسست 
العالم  في  االستدامة  ركائز  لترسيخ  الرائدة  وجهوده  ثراه،  اهلل  طيب  نهيان،  آل  سلطان 
تقدم  التي  الثانوية  والمدارس  المؤسسات  الجائزة  تكّرم  اإلنساني.  العمل  مجاالت  وفي 
حلواًل مستدامة تمتلك مقومات االبتكار والتأثير واألفكار الملهمة ضمن خمس فئات هي: 

الصحة، والغذاء، والطاقة، والمياه، والمدارس الثانوية العالمية.

مشاريهم  ساهمت  وقد  فائزًا،   76 الماضية  عشرة  اإلحدى  السنوات  خالل  بالجائزة  فاز 
 318 من  أكثر  حياة  في  إيجابي  تأثير  إحداث  في  مباشر،  غير  أو  مباشر  بشكل  المبتكرة، 
وحلول  تقنيات  تبني  على  العالم  حول  المجتمعات  حث  خالل  من  وذلك  شخص،  مليون 
أسبوع  انعقاد  خالل  عام  كل  من  يناير  شهر  في  الجوائز  توزيع  حفل  ويقام  مستدامة. 

أبوظبي لالستدامة.

حــفل تــوزيع جائزة زايد لالستدامة

18
ينــايـر
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األعمال  ورجال  المبتكرين  تجمع  عالمية  منصة  المستقبل«  لطاقة  العالمية  »القمة  تمثل 
في مجال الطاقة والتكنولوجيا النظيفة من أجل بناء مستقبل مستدام. 

أحدث  الستعراض  دولة،   40 من  عارضة  شركة   840 من  أكثر  القمة  معرض  ويستضيف 
الحلول في مجاالت الطاقة النظيفة والمياه وإدارة النفايات والتنقل.

تناقش  التي  المستقبل  لطاقة  العالمية  القمة  منتديات  عقد  الفعالية  هذه  ويتخلل 
التحديات الرئيسية والتوجهات الجديدة التي ترسم آفاق التنمية المستدامة حول العالم.

معـرض ومنتـديات القــمـة العــالمية لطــاقة 
المستقـــبل

13
ينــايـر

20-18
ينــايـر

ّ

13
ينــايـر

20-18
ينــايـر

بن  خالد  الشيخ  سمو  رعاية  تحت  تقام  التي  االستدامة«،  أجل  من  »شباب  مبادرة  تهدف 
أبوظبي  مكتب  رئيس  أبوظبي  إلمارة  التنفيذي  المجلس  عضو  نهيان،  آل  زايد  بن  محمد 
العالمية  الجهود  في  فاعلين  قادة  يكونوا  بأن  للشباب  تتيح  فرص  توفير  إلى  التنفيذي، 
الرامية إلى بناء مستقبل أكثر استدامة. تحتوي هذه المبادرة على برنامجين أساسيين هما 
»سفراء االستدامة« و»قادة مستقبل االستدامة«. وتركز المبادرة على منح الطلبة والمهنيين 
تعزيز  من  تمكنهم  التي  التعليمية  والبرامج  التواصل  وفرص  الالزم  التوجيه  الشباب 

مهاراتهم ليكونوا قادة االستدامة على مستوى العالم.

وتشارك مبادرة »شباب من أجل االستدامة« في أسبوع أبوظبي لالستدامة من خالل مركز 
تفاعلي يستقطب نحو 3000 طالب على مدار األسبوع. 

مركز شبـــاب من أجـــل االستـــدامة

19
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التي تقودها شركة “مصدر”  المتجددة  والبيئة والطاقة  السيدات لالستدامة  تعتبر منصة 
الرامية  الجهود  في  فاعل  بدور  المساهمة  على  والفتيات  النساء  تحفيز  على  تركز  مبادرة 

إلى مواجهة تحديات االستدامة العالمية. 

على  وتعمل  والتمكين.  والتواصل  التعليم  هي  أساسية  محاور  ثالثة  على  المنصة  وترتكز 
ومنحهن  واالبتكار،  اإليجابي  التغيير  لريادة  الجنسيات  جميع  من  والفتيات  النساء  تشجيع 
منبرًا حواريًا مفتوحًا يتيح لهن التواصل مع بعضهن ومناقشة مختلف القضايا، سواء تلك 

المتعلقة بالسياسات أو التكنولوجيا أو األعمال.  

أبوظبي  أسبوع  خالل  المتجددة  والطاقة  والبيئة  لالستدامة  السيدات  ملتقى  وينعقد 
من  رائدة  شبابية  ونماذج  والمفكرين  والخبراء  القرار  صناع  من  نخبة  ويضم  لالستدامة، 
التحفيز على طرح أفكار جديدة وحلول مجدية  مختلف مناحي قطاع االستدامة بهدف 
في  الرائدات  من  والقادمة  الحالية  األجيال  تمكين  يدعم  بما  راسخة  شراكات  وتأسيس 

مجال االستدامة.

بين الجهات  المناخ - كليكس« منصة فريدة تجمع  »تبادل االبتكارات بمجال  يمثل ملتقى 
دفع  في  تسهم  مؤثرة  شراكات  صياغة  بهدف  المبتكرة  األفكار  وأصحاب  االستثمارية 
عجلة الجهود المبذولة للوصول إلى حلول مستدامة تساهم في الحد من تداعيات تغير 

المناخ، وذلك عن طريق تبادل المعرفة وقدرات االبتكار وتأمين التمويل.

التي  اإلمارات،  في  والبيئة  المناخي  التغير  وزارة  استراتيجية  مع  الملتقى  أهداف  وتنسجم 
عمليات  دعم  خالل  من  وذلك  المناخي  التغير  لمواجهة  وتقنيات  حلول  توفير  إلى  تتطلع 

التعهيد والتمويل وترجمة األفكار المبتكرة إلى منتجات تجارية.

ومنتجاتهم  الخالقة  أفكارهم  طرح  العالم  حول  من  األعمال  لرواد  المبادرة  هذه  وتتيح 
الجديدة ونماذج أعمالهم المبتكرة التي توفر حلواًل في إطار محاور االستدامة الثالثة التي 
حددتها وزارة التغير والمناخي والبيئة وهي الفضاء، ومستقبل الطاقة، ومستقبل الغذاء 

والزراعة. 

ومنذ انطالق الدورة األولى من الملتقى في عام 2018، حصل 110 مرشحين نهائيين على 
هذه  في  دوالر  مليون   84 من  أكثر  باستثمار  استعدادها  أبدت  استثمارية  جهات  اهتمام 

االبتكارات.

منصة السيـدات لالستـدامة والبيـئة والطاقة 
المتجــددة 

ملتقى »تبادل االبتكارات بمجال المناخ - كليكس«

13
ينــايـر
19

ينــايـر
13

ينــايـر
20-18

ينــايـر



13
ينــايـر

16-13
ينــايـر

منصة  العالمي،  أبوظبي  سوق  يستضيفه  الذي  المستدام،  للتمويل  أبوظبي  ملتقى  يوفر 
االستثمارات  نحو  المال  رأس  ودفع  المستدام  التمويل  على  االعتماد  زيادة  على  على  تركز 

التي لها انعكاسات إيجابية على النواحي االقتصادية واالجتماعية والبيئية.  

إلى   ، العالميين  والمتحدثين  القادة  من   200 من  أكثر  يستقطب  الذي  المنتدى،  يهدف 
تشجيع الحوار بين قادة القطاع العالميين وصناع القرار من المجتمع العالمي لالستدامة 

التمويل. وقطاع 

ملتـــقى أبـــوظبي للتمــــويل المستـــدام

13
ينــايـر
20

ينــايـر

ABU DHABI SUSTAINABLE 
FINANCE FORUM

19
ينــايـر

االستدامة  أجندة  حول  الحوار  وتحفيز  للتواصل  منصة  االستدامة،  مستقبل  قمة  تمثل 
العالمية.

وتجمع القمة تحت مظلتها صناع السياسات والرؤساء التنفيذيين ورواد األعمال والعلماء 
واألكاديميين للمشاركة لمناقشة آفاق لبناء مستقبل مستدام.  

واالستهالك  اإلنتاج  أنماط  في  النظر  »إعادة    2020 عام  لدورة  القمة  موضوع  كان  وقد 
واالستثمار في العالم«، وستتيح القمة للمشاركين فرصة استعراض تجاربهم التي تظهر 
دور تقارب القطاعات في تطوير وتطبيق حلول مبتكرة تساهم في دفع مسيرة التقدم 

البشري.

األسبوع  في  المشاركة  للوفود  يمكن  حصرية،  فعالية  االستدامة  مستقبل  قمة  وتعتبر 
حضور فعالياتها مقابل دفع رسوم محددة.

قمــة مستــقبــل االستــدامــة
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ينــايـر
13

ينــايـر

أبوظبي  »أسبوع  فعاليات  ضمن  يقام  سنوي  حدث  هو  مصدر«  مدينة  في  »المهرجان 
باالستدامة  المتعلقة  والتعليمية  الترفيهية  األنشطة  من  سلسلة  ويضم  لالستدامة« 

استدامة.  العالم  مدن  أكثر  إحدى  ضمن 

يهدف المهرجان إلى تشجيع  المقيمين في دولة اإلمارات على تبني أسلوب حياة أكثر 
حلولها  الستعراض  المحلية  الشركات  أمام  الفرصة  إتاحة  خالل  من  استدامة، 
المدينة،  في  الغرض  لهذا  مخصصة  أماكن  ضمن  العضوية  ومنتجاتها  المستدامة 
واألسرة،  لألطفال  المخصصة  العمل  ورش  من  متنوعة  مجموعة  المهرجان  يضم  كما 

متعددة. ونشاطات  الموسيقية  العروض  إلى  باإلضافة 

المهرجــــان في مـــــدينة مصــــدر

13
ينــايـر

23-21
ينــايـر

»مصدر«  وشركة  لالستدامة  ابوظبي  أسبوع  أطلقها  عالمية  حملة  هي  ملتزمون«  »نحن 
التنمية  وتيرة  تسريع  تجاه  التزامهم  عن  التعبير  للجميع  تتيح  منصة  توفير  بهدف 

المستدامة. 

مشاركات  ضمنها  من  كان  العالم،  أنحاء  كافة  من  مشاركات  الحملة  شهدت  وقد 
والمجتمع  الربحية  غير  المنظمات  قطاع  من  بارزة  وشخصيات  أعمال  وقادة  لوزراء 

االستدامة.   بترسيخ  االلتزام  على  للتحفيز  المحلي 

اإللكتروني  الموقع  عبر  االستدامة  بدعم  التزامكم  عن  بالتعبير  الحملة  في  شاركوا 
#نحن_ملتزمون   الوسمين   استخدام  خالل  من  أو  لالستدامة  أبوظبي  ألسبوع 
التواصل  منصات  مختلف  على  منشوراتكم  في  #أسبوع_أبوظبي_لالستدامة 

االجتماعي.

حمــلة نحــن ملتــزمون
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المعلومات  من  لمزيد 
 contactus@adsw.ae العامة:  االستفسارات 

media@adsw.ae :اإلعالمية االستفسارات 


