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قيـــادتنـــا1كلمــــة
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إن املجتمــع الراقــي واملتقــدم الــذي ننشــده والتنميــة املســتدامة 
الــي نحــرص عــى تحقيقهــا تتطلــب تضافــر جهــود كافــة فئــات 
والخاصــة  العامــة  واملؤسســات  الهيئــات  ومختلــف  املجتمــع 
األهــداف  يحقــق  وبمــا  ومتناغــم  منســجم  بشــكل  والعمــل 
ــا. ــا ودولًي ــاد ودورهــا إقليمًي ــة الب املنشــودة ويعــزز ويرســخ مكان

صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
رئيس الدولة حفظه اهلل
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عملــت دائــرة تنميــة املجتمــع بالتعــاون مــع رشكائهــا عــى تنفيــذ أجنــدة القطــاع االجتماعــي يف إمــارة 
أبوظــي مــن خــال إطــاق العديــد مــن املبــادرات والربامــج املجتمعيــة خــال الثــاث ســنوات املاضيــة، 
والــي تــم رصــد أثرهــا اإليجابــي عــى املجتمــع يف إمــارة أبوظــي. ويعتــرب ذلــك دافعــاً ملواصلــة  الجهــود 

للنهــوض باملجتمــع وتوفــر حيــاة كريمــة لكافــة أفــراده. 

ــة  ــة يف االحــرام واملصداقي ــا واملتمثل ــم الراســخة يف منهجيتن تقــود هــذه الجهــود منظومــة مــن القي
والتعاطــف واملســؤولية وشــغف العطــاء، مــن أجــل مواجهــة التحديــات والعقبــات حــى الوصــول إىل 

مبتغانــا يف إرســاء قيــم الرفاهيــة والســعادة وجــودة الحيــاة باملجتمــع إىل أعــى مســتويات.  

ــد هــذه اإلنجــازات أســمى صــور الرابــط والتكاتــف وروح التعــاون والعمــل الجماعــي مــع اآلخريــن،  ُتجسَّ
ــأِت مــن فــراغ، بــل مــن إرصار وعزيمــة  ــم ي حيــث أن العمــل عــى ترســيخ جــودة الحيــاة يف أبوظــي ل
قــادة تؤمــن بأهميــة احــرام اإلنســان، ووضعــه كأولويــة أساســية للوصــول بالدولــة واملجتمــع إىل مــا 
يليــق بــه مــن ريــادة عامليــة يف تحقيــق االزدهــار االجتماعــي لضمــان وجــود إنســان قــادر عــى النهــوض 

بنفسه ومجتمعه.  

ونحــرص يف الدائــرة عــى إطــاق »اســتبانة جــودة الحيــاة« بشــكل ســنوي، باعتبارهــا أداة قيــاس 
أساســية للوقــوف عــى احتياجــات مختلــف رشائــح املجتمــع، والــي يتــم البنــاء عــى نتائجهــا العلميــة 
لتطويــر اســراتيجيات وسياســات تســهم يف تقديــم خدمــات تكفــل ألفــراد املجتمــع العيــش يف بيئــة 
ــة  ــة معني ــرة كجه ــن دور الدائ ــاً م ــع، انطاق ــق  للجمي ــي الئ ــتوى معي ــر مس ــب توف ــة، إىل جان آمن

ــه. ــاءة خدمات ــز كف ــم القطــاع االجتماعــي وتعزي بتنظي

ومــا زلنــا نواصــل العمــل عــى تطويــر منظومــة القطــاع االجتماعــي والتوجــه اىل حلــول أكــر ابتــكاراً 
ملواجهــة مختلــف التحديــات املجتمعيــة، عــرب تصميــم سياســات واســراتيجيات لارتقــاء بجــودة 

ــع. ــات املجتم ــف فئ ــة ملختل ــات املقدم الخدم

ختامــاً .. ســيبقى العمــل مســتمراً ومتجــدداً بالتوافــق مــع معطيــات الواقــع وتغّراتــه، وســنبقى أوفياء 
لقيمنــا وحريصــن عــى تعزيــز محــاور التنميــة املجتمعيــة وفقــاً ألعــى معايــر جــودة الحيــاة لــكل مــن 

يعيــش عــى تــراب هــذه األرض الطيبــة.

معايل الدكتور مغري خميس الخيييل 
رئيس دائرة تنمية املجتمع – أبوظي

كلمة رئيس الدائرة
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كلمة وكيل الدائرة 

لقــد جــاء إنشــاء دائــرة تنميــة املجتمــع يف أبوظــي حرصــاً مــن قيادتنــا الرشــيدة عــى تنظيــم القطــاع 
االجتماعــي يف اإلمــارة، حيــث تلعــب الدائــرة دوًرا أساســًيا يف تحقيــق الرفــاه االجتماعــي والحفــاظ عــى 
مجتمــع مســتدام، مواكــب للتغــّرات والتطــورات الرسيعــة، خــال ثــاث ســنوات مــن 2019 إىل 2021 
وبعــد اإلعــان عــن أجنــدة وبرامــج القطــاع االجتماعــي، كثفــت الدائــرة مــع رشكائهــا الجهــود مــن خــال 

تفعيــل مبــادرات وبرامــج مختلفــة ســاهمت بشــكل كبــر يف توفــر االســتقرار للمجتمــع وأفــراده.

وكان األثــر االجتماعــي واضحــاً وباألرقــام الــي ســيتناولها هــذا التقريــر يف محــاوره الســبعة الــي ترتكــز 
عــى تطويــر منظومــة اإلســكان، وتطويــر برامــج تمكــن األرس املســتفيدة مــن الدعــم االجتماعــي، وبرامج 
ومبــادرات تعــزز التماســك األرسي واالندمــاج االجتماعــي، إىل جانــب تعزيــز الهويــة الوطنيــة واملشــاركة 

املجتمعيــة والتطــوع، مــع خلــق مجتمــع نشــط ومســؤول.

ــاص إىل  ــي والخ ــن الحكوم ــن القطاع ــل ب ــاون والتكام ــاد روح التع ــاهمت يف إيج ــاور س ــذه املح وه
جانــب القطــاع الثالــث، لدعــم اســراتيجيات وسياســات أجنــدة القطــاع االجتماعــي الــي ترتبــط ارتباطــا 
ــراد  ــة أف ــة لكاف ــتوى املعيش ــع مس ــا يف رف ــق تطلعاتن ــرى، لتحقي ــات األخ ــف القطاع ــع مختل ــاً م وثيق

ــه. ــواة ملجتمــع متســامح وحــانض لشــى فئات املجتمــع، وتكويــن أرسة متماســكة ُتشــكل ن

رغــم أن الســنوات الثــاث املاضيــة تخللتهــا جائحــة كوفيــد-19 لكــن هــذا لــم يكــن عائقــاً لضمــان تقديــم 
خدماتنــا ومبادراتنــا وعــى أعــى مســتوى. فقــد حققــت اإلمــارات وإمــارة أبوظــي عــى وجــه الخصــوص 
ــم بــن املواطنــن  ــل ارتفعــت معــدالت الرضــا والســعادة والعيــش الكري إنجــازات يف احتــواء االزمــة، ب

واملقيمــن.

ــا عــرب حوكمــة  ــذ اختصاصاتن ــة تنفي ــزام بمواصل وأخــًرا، ونحــن نواصــل مســرتنا نجــدد العهــد وااللت
ــة  ــم جميــع الخدمــات إىل املجتمــع بشــكل اســتباقي مــع مواصل وتنظيــم القطــاع االجتماعــي لتقدي

ــا. ــاة لجميــع الفئــات بمجتمعن رفــع جــودة الحي

سعادة املهندس حمد عيل الظاهري
وكيل دائرة تنمية املجتمع – أبوظي
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قـصتنـــــا2محــــاور
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رؤيتنا

رسالتنا

قيمنا

توفر حياة كريمة 
لجميع أفراد املجتمع. 

حماية وتفعيل ودعم مجتمع 
أبوظي عرب التعاون مع رشكائنا 

يف القطاع العام والقطاع الخاص 
وإرشاك املجتمع املدين.

نهتدي بقيم االحرام واملصداقية 
والتعاطف واملسؤولية وحب 

العطاء واإلحسان.

بصفتنــا الجهــة املنظمــة للقطــاع االجتماعــي يف إمــارة أبوظــي، فنحــن نســعى جاهديــن لارتقــاء بجــودة 
الخدمــات يف القطــاع، وإرســاء مجتمــع متكامــل ومتماســك، عــرب توفــر الفــرص والخدمــات لكافــة أفــراد 
ــان  ــم، وضم ــع متاح ــاء مجتم ــي، وبن ــادي واالجتماع ــوه االقتص ــز نم ــل تعزي ــن أج ــي م ــع بأبوظ املجتم

إرســاء معيــار متميــز للمعيشــة لكافــة أفــراده.

الــرؤية والرســـالة والـــقيم
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حرصــت دائــرة تنميــة املجتمــع، بالتعــاون مــع رشكائهــا يف القطــاع االجتماعــي، خــال الســنوات الثــاث 
ــاء  ــال لارتق ــل الفّع ــو العم ــاق نح ــة لانط ــة واضح ــاس وآلي ــع أس ــى وض ــها، ع ــن تأسيس األوىل م
بالخدمــات وتوفــر الحيــاة الكريمــة لكافــة أفــراد املجتمــع يف إمــارة أبوظــي، حيــث دأبــت عــى مواجهــة 
التحديــات املجتمعيــة بــدءاً مــن دورهــا يف إعــادة هيكلــة القطــاع االجتماعــي بالشــكل الــذي يخــدم الفرد 
ويتمــاىش مــع أجنــدة وبرامــج القطــاع واحتياجاتــه، للوصــول بــه إىل أعــى املســتويات املحليــة والعامليــة. 

وجــاء نتــاج هــذه الهيكلــة ممثــاً يف إنشــاء هيئــة الدعــم االجتماعــي، وهيئــة املســاهمات املجتمعيــة 
»معــاً«، ومركــز أبوظــي لإليــواء والرعايــة اإلنســانية »إيــواء«، ثــم هيئــة الرعايــة األرسيــة، وال تــزال الدائــرة 
تمتلــك خططــاً أخــرى يف ســبيل دعــم وتطويــر املنظومــة والعمــل عــى ابتــكار حلــول للتحديــات الــي 
تواجــه املجتمــع، عــرب تصميــم سياســات واســراتيجيات تغطــي كافــة احتياجات أفــراد املجتمع، وتســهم 

يف الحفــاظ عــى النســيج االجتماعــي الــذي يحتــن الجميــع مــن مختلــف الثقافــات والجنســيات.

ــة،  لذلــك عملــت  ــرة هــي صــوت املجتمــع يف مختلــف املواضيــع االجتماعيــة ذات األولوي وتعتــرب الدائ
عــى إجــراء اســتبانات خاصــة لقيــاس مســتويات »جــودة الحيــاة« وتحديــد العوامــل الرئيســية املؤثــرة 
بهــا، وعكســت تلــك االســتبانات يف مراحلهــا الثــاث مــدى رضــا كافــة املواطنــن واملقيمــن عــى 
مســتويات جــودة الحيــاة والرفاهيــة الــي يحظــى بهــا األفــراد يف شــى مناحــي الحيــاة. كمــا ســاهمت 
الدراســات املتخصصــة واألبحــاث الــي تقــوم الدائــرة بإعدادهــا يف إيجــاد خارطــة طريــق واضحــة حــول 
كيفيــة زيــادة معــدالت ســعادة ورضــا املواطنــن واملقيمــن عــن العيــش والحيــاة يف أبوظــي، وتوفــر 

مســتوى معيــي الئــق للجميــع. 

ونظــراً للمتغــرات الــي تشــهدها اإلمــارة، كان ال بــد مــن تنظيم العمليــات والسياســات املتبّعة لضمان 
تحقيــق رؤيــة أبوظــي، حيــث تعمــل الدائــرة عــى دعــم وتشــجيع الربامــج واملبــادرات املجتمعيــة لتعزيــز 
ــة للمســاهمة يف  ــة والتنظيمي ــد الفجــوات ضمــن املحــاور املجتمعي ــك تحدي التاحــم املجتمعــي، كذل

بنــاء مجتمــع أكــر قــوة وســعادة وأمــان.

ــاع  ــن القط ــة م ــات املختلف ــع الجه ــل م ــراكات والتكام ــز ال ــى تعزي ــكل دؤوب ع ــرة بش ــل الدائ تعم
االجتماعــي الحكومــي والخــاص والثالــث، لتفعيــل املســؤولية املجتمعيــة، ولتوفــر املزيــد مــن الخدمــات 
واإلمكانيــات واملبــادرات؛ يف ســبيل تحقيــق التماســك والتاحــم املجتمعــي، والوصــول إىل أعــى معايــر 
الجــودة لتتمــاىش مــع اســراتيجية الدائــرة، وإبــراز أهميــة الجمعيــات واملؤسســات األهليــة ذات النفــع 

العــام واالســتفادة مــن قدراتهــا وخرباتهــا يف دعــم مجتمــع إمــارة أبوظــي.

وســعى القطــاع االجتماعــي إىل تفعيــل محــور املشــاركة املجتمعيــة والتطــوع مــن خــال تطويــر نمــاذج 
الراكــة لتحفيــز القطــاع الخــاص والقطــاع الثالــث مــن خــال تقديــم الخدمــات االجتماعيــة وترخيــص 
عمليــات جمــع التربعــات باســتخدام أحــدث التقنيــات للمســاهمة يف تعزيــز مفهــوم املســؤولية 
املجتمعيــة، وإيجــاد منظومــة متكاملــة ومســتدامة للعمــل التطوعــي كأحــد أهــم ركائــز التاحــم بــن 

مختلــف فئــات املجتمــع.

ــاور  ــبعة مح ــرب س ــاة ع ــودة الحي ــتوى ج ــن مس ــع لتحس ــة املجتم ــق تنمي ــى تحقي ــرة ع ــزت الدائ ورك
اجتماعيــة شــاملة الدعــم االجتماعــي، اإلســكان، التماســك األرسي، اإلندمــاج االجتماعــي، الرياضــة 

والرفيــه، املشــاركة املجتمعيــة والتطــوع، باإلضافــة إىل الهويــة الوطنيــة.

قصتنـــــا
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رشكــاؤنـــا3نبــذة عــن
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مؤسسة زايد العليا ألصحاب الهمم 
ــم،  ــاب الهم ــة أصح ــال رعاي ــة يف مج ــود املبذول ــد الجه ــعًيا إىل توحي س
وبأوامــر مــن الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيان رحمــه اهلل، كان تأســيس 
مؤسســة زايــد العليــا ألصحــاب الهمــم يف إمــارة أبوظــي يف عــام 2004، 
وتوّفــر املؤسســة بالتعــاون مــع دائــرة تنميــة املجتمــع جميــع الخدمــات 
الــي مــن شــأنها أن تعــزز تأهيــل أصحــاب الهمــم يف املجتمع، وتشــتمل 
الخدمــات عــى الرعايــة النفســية واإلرشــاد األرسي باإلضافــة إىل التعليم 
والتدريــب املهــي والتأهيــل العاجــي الــذي يشــمل كل مــن العــاج 
الطبيعــي، العــاج الوظيفــي، عــاج النطــق، وورش التدريــب املهــي. وقــد 
نجحــت املؤسســة يف توصيــل خدمــات الرعايــة لجميــع فئــات أصحــاب 

الهمــم ضمــن إمــارة أبوظــي والعــن والظفــرة.

دار زايد للثقافة اإلسالمية  
بهــدف تقديــم الرعايــة الازمــة للمســلمن الجــدد، جــاء إنشــاء دار 
ــن  ــة ب ــرار مــن الشــيخ خليف ــام 2005 بق ــة اإلســامية يف ع ــد للثقاف زاي
زايــد آل نهيــان رحمــه اهلل،  حيــث تتضافــر جهــود دار زايــد للثقافــة 
الدعــم  تقديــم  ســبيل  يف  املجتمــع  تنميــة  دائــرة  مــع  اإلســامية 
االجتماعــي والرعايــة األرسيــة للمســلمن الجــدد، عــرب تفعيــل أســلوب 
التعايــش مــع املجتمــع املســلم، وتعريــف املهتمــن باإلســام عــى 
ــز روح التســامح والتعايــش بــن  جوهــره وتعاليمــه، باإلضافــة إىل تعزي
جميــع أفــراد املجتمــع. وتهــدف الــدار إىل تهيئــة املســلمن الجــدد 
 وتوعيــة املجتمــع الســتيعابهم، فضــًا عــن تعليــم اللغــة العربيــة لغــر 

الناطقن بها. 

مؤسسة التنمية األرسية
مــن أجــل بنــاء مجتمــع متماســك، كان تأســيس مؤسســة التنميــة األرسيــة 
يف عــام 2006 بقــرار مــن الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان رحمــه اهلل. ومــن 
أســمى أهــداف املؤسســة أن تحقــق التطــور الحضــاري يف مجــاالت التنميــة 
االجتماعيــة، الــي مــن شــأنها أن تحقــق رفــاه األرسة واملجتمــع ككل. وتســعى 
املؤسســة مــع دائــرة تنميــة املجتمــع إىل تحقيــق مبــدأ العدالــة بــن جميــع 
ــان  ــل ضم ــن أج ــرد م ــرام الف ــم واح ــم وواجباته ــع يف حقوقه ــراد املجتم أف

االســتقرار النفــي واالجتماعــي. 

مجلس أبوظيب الريايض
تأســس مجلــس أبوظــي الريــايض يف عــام 2006، بنــاًء عــى القــرار الــذي 
أصــدره صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان رئيــس الدولــة. 
ويســعى املجلــس إىل دعــم الطاقــات الشــابة وتشــجيعها عــى تقديــم أفضــل 
مــا لديهــا عــى الصعيديــن اإلقليمــي والــدويل، مــن خــال التعــاون مــع دائــرة 
تنميــة املجتمــع. وبمــا أنَّ مجلــس أبوظــي الريــايض هــو الجهــة الحكوميــة 
املعنيــة بالرياضــة والرياضيــن، فإنــه يهــدف إىل تنميــة قطــاع الرياضــة مــن 
خــال توفــر البيئــة الرياضيــة املتكاملــة ضمن األنديــة والجمعيــات الرياضية.

ــؤوليات، إذ  ــة املس ــق كاف ــي يف تحقي ــاع االجتماع ــع والقط ــة املجتم ــرة  تنمي ــن دائ ــود كل م ــر جه تتضاف
ــدى ســكان  ــاة ل أنهــا تكــرس مواردهــا بهــدف تحقيــق نتيجــة  مهمــة وأساســية وهــي: رفــع  جــودة الحي
ــة  ــة أبوظــي لإلســكان، هيئ ــة:  هيئ ــة القطــاع كاً مــن الجهــات التالي ــدرج تحــت مظل ــث ين أبوظــي، حي
ــة  ــة التنمي ــامية، مؤسس ــة اإلس ــد للثقاف ــايض، دار زاي ــي الري ــس أبوظ ــي، مجل ــم االجتماع ــي للدع أبوظ
األرسيــة، هيئــة املســاهمات املجتمعيــة »معــاً«، مؤسســة الرعايــة االجتماعيــة وشــؤون القــّر، مؤسســة 
زايــد العليــا ألصحــاب الهمــم، ، ومركــز أبوظــي لإليــواء والرعايــة اإلنســانية – إيــواء، وهيئــة الرعايــة األرسيــة . 
ويقــدم جميــع الــركاء مســاهمة جوهريــة يف األعمــال الــي يؤدوهــا ويشــكلون جــزًءا ال يتجــزأ مــن الجهــود 

املبذولــة لتنميــة املجتمــع.

مؤسسة الرعاية االجتماعية وشؤون القّص
انطاًقــا مــن حــرص القيــادة الرشــيدة عــى تحقيــق األمــن االجتماعــي 
للمجتمــع، أصــدر الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان رحمــه اهلل، قــراًرا بإنشــاء 
بهــدف  عــام 2009.   القــّر، يف  االجتماعيــة وشــؤون  الرعايــة  مؤسســة 
االهتمــام بهــذه الريحــة مــن املجتمــع مــن خــال الوصايــة القانونيــة عــى 
أمــوال القــّر ومــن يف حكمهــم وتوفــر كافــة وســائل الرعايــة لهــم ســعًيا 
ــة  ــعى مؤسس ــي. وتس ــارة أبوظ ــع إم ــتقرار ملجتم ــار واالس ــق االزده لتحقي
ــع  ــة املجتم ــرة تنمي ــع دائ ــاون م ــّر بالتع ــؤون الق ــة وش ــة االجتماعي الرعاي
إىل إدارة واســتثمار أمــوال وممتلــكات املشــمولن وتنميتهــا وفقــا ألحــكام 
املتميــزة  االجتماعيــة  الرعايــة  توفــر  إىل  باإلضافــة  اإلســامية،  الريعــة 

ــتفيدين.  ــن للمس ــتقبل آم ــان مس ــة لضم والهادف

نبذة عن جهات القطاع االجتماعي
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هيئة أبوظيب لإلسكان  
أُسســت هيئــة أبوظــي لإلســكان يف عــام 2012 بنــاًء عــى القــرار الصــادر 
مــن الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان رحمــه اهلل، لتحقيــق رؤيــة القيــادة 
الرشــيدة مــن خــال وضــع الربامــج اإلســكانية الــي تلــي احتياجــات 
مواطــي إمــارة أبوظــي. وتتعــاون الهيئــة مــع دائــرة تنميــة املجتمــع مــن 
أجــل توفــر مســاكن مائمــة ملتطلبــات جميــع مواطــي إمــارة أبوظــي 
مــن حيــث املوقــع الجغــرايف، والتصميــم، والحجــم، والقيــم الثقافيــة. 
مــع العلــم أن مكاتــب هيئــة أبوظــي لإلســكان تقــع يف مدينــي أبوظــي 
والعــن، إذ تتطلــع الهيئــة لتأســيس فروعــاً جديــدة لخدمــة املتعاملــن 

يف املنطقــة الرقيــة واملنطقــة الغربيــة. 

هيئة أبوظيب للدعم االجتماعي
تأسســت الهيئــة بموجــب أحــكام قانــون هيئة أبوظــي للدعــم االجتماعي 
االجتماعــي  الدعــم  تقديــم  إىل  تهــدف  إنهــا  إذ   ،2019 لســنة   5 رقــم 
ــط  ــة، واقــراح الضواب للمســتحقن، عــرب إعــداد السياســة العامــة للهيئ
ــة  ــرة تنمي ــا إىل دائ ــي ورفعه ــم االجتماع ــم الدع ــة لتقدي ــر الازم واملعاي
املجتمــع العتمادهــا مــن املجلــس التنفيــذي. باإلضافــة إىل تقديــم الدعــم 
املــايل للمســتحقن وفًقــا للضوابط املعتمــدة، وإجراء البحــوث االجتماعية 
ــة  والدراســات املتعلقــة بمجــاالت عملهــا بالتنســيق مــع الجهــات املعني
ولهــا يف ســبيل ذلــك طلــب البيانــات واملعلومــات عنهــا، واملســاهمة مــع 
الجهــات املعنيــة يف وضــع الربامــج الازمــة لدعــم املســتحقن، وتمكينهــم 

مــن الوصــول إىل االكتفــاء واالســتقال املــايل. 

مركــز أبوظــيب لإليــواء والرعايــة اإلنســانية 
»إيــواء«

ــذي أصــدره املجلــس التنفيــذي  ــا للقــرار ال ــواء« وفًق تأســس مركــز »إي
يف عــام 2020. ومــن أهــم األهــداف الــي يســعى إليهــا مركــز أبوظــي 
ــة الصحيــة والنفســية  ــم الرعاي ــواء هــو توفــر املــأوى اآلمــن وتقدي لإلي
ــا  ــف األرسي وضحاي ــا العن ــن ضمنه ــف م ــكال العن ــة أش ــا كاف لضحاي
االتجــار بالبــر. ويتمحــور دور املركــز حــول إعــادة تأهيــل ضحايــا العنــف 
ودمجهــم يف املجتمــع مــن خــال تطبيــق برامــج تأهيليــة. يختــص 

ــة حقوقهــم ــا العنــف وحماي ــة احتياجــات ضحاي املركــز يف تلبي

ــك،  ــاع عنهــم. إضافــة إىل ذل ــم االستشــارات الازمــة لهــم والدف وتقدي
يعمــل املركــز عــى تطويــر برامــج توعيــة تهــدف إىل الوقايــة والحــد مــن 
ــيق  ــكاله، بالتنس ــع أش ــذاء بجمي ــف واإلي ــر والعن ــار بالب ــم االتج جرائ

مــع دائــرة تنميــة املجتمــع. 

هيئة املساهمات املجتمعية »مًعا« 
تأسســت هيئــة »مًعــا« يف عــام 2019 تحــت إدارة دائرة تنميــة املجتمع، من 
أجــل تعزيــز ثقافــة التعــاون بــن القطاعــن الحكومــي والخــاص باإلضافــة 
ــاركة  ــي واملش ــكار االجتماع ــجيع االبت ــق تش ــن طري ــدين ع ــع امل إىل املجتم
املجتمعيــة، ســعًيا إىل ترســيخ مكانــة أبوظــي كوجهــة أوىل للعيــش 
والعمــل واالســتثمار. وتهــدف الهيئــة إىل إحــداث أثــر اجتماعــي إيجابــي يف 
ســبيل تعزيــز جــودة حيــاة ســكان إمــارة أبوظــي، كمــا تعمــل عــى ترسيــع 
وتــرة التنميــة يف أبوظــي ودعــم منظومــة التطــور االقتصــادي، وإحــداث 

أثــر اجتماعــي إيجابــي عــى ســكان إمــارة أبوظــي.

أنشــئت هيئــة الرعايــة األرسيــة يف عــام 2021 بنــاًء عــى قانــون أصــدره 
الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان رحمــه اهلل، لتكــون للهيئــة شــخصية 
اعتباريــة مســتقلة وتتمتــع باألهليــة القانونيــة الكاملــة للتــرف، وتتبــع 

دائــرة تنميــة املجتمــع يف أبوظــي.

وُتعــى الهيئــة بتقديــم الدعــم ألفــراد املجتمــع ســواء  األرسة أو أي مــن 
أفرادهــا بوجــه عــام وللمــرأة والطفــل والقــّر واأليتــام واملحتاجــن 
وأصحــاب الهمــم والشــباب وكبــار الــن واألطفــال ومجهــويل النســب 

ــة.   ــة األرسي وفاقــدي الرعاي

هيئة الرعاية األرسية
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 »نسعى لتحسني مستوى الخدمات 
املقدمة ملنتسبينا من أصحاب الهمم«

سعادة عبد اهلل عبد العايل الحميدان 

األمن العام - مؤسسة زايد العليا ألصحاب الهمم

ــد  ــا منصــب األمــن العــام ملؤسســة زاي ــدان حالي ــد العــايل الحمي ــد اهلل عب يشــغل ســعادة عب
ــدان  ــام 2017. وقــد كان الحمي ــذ ع ــة املجتمــع، من ــرة تنمي ــا ألصحــاب الهمــم التابعــة لدائ العلي
عضــًوا يف مجلــس اإلدارة ملؤسســة زايــد العليــا ألصحــاب الهمــم، يف الفــرة الواقعــة بــن عامــي 
2012 و2019. وقــد تكللــت جهــوده املبذولــة يف خدمــة أصحــاب الهمــم إذ إنــه عضــوا يف اللجنــة 

العليــا لخدمــات أصحــاب الهمــم يف الدولــة منــذ عــام 2019 وحــى اآلن. 

 »نواصل مع القطاع االجتماعي توحيد 
الجهود لتعزيز النمط الريايض الصحي«

سعادة عارف حمد العواين 

األمن العام - مجلس أبوظي الريايض

يشــغل ســعادة عــارف حمــد العــواين منصــب األمــن العــام ملجلــس أبوظــي الريــايض منــذ عــام 
ــن  ــارات م ــة اإلم ــيدة يف دول ــادة الرش ــة القي ــع رؤي ــجاًما م ــس انس ــيس املجل ــأيت تأس 2014، وي
أجــل تطويــر قطــاع الرياضــة واألنشــطة الشــبابية، لتحفيــز املشــاركة الرياضيــة لفئــات مجتمــع 
أبوظــي ومســاعدة املوهوبــن عــى تحقيــق تطلعاتهــم الرياضيــة. ويســتضيف املجلــس ويدعــم 

العديــد مــن الفعاليــات الرياضيــة العامليــة، لتعزيــز مكانــة أبوظــي كوجهــة عامليــة للرياضــة.

 »نميض قدًما لتجاوز 
التحديات االجتماعية«

سعادة الدكتورة نضال محمد الطنيجي  

املدير العام - دار زايد للثقافة اإلسامية 

تتــوىل ســعادة الدكتــورة نضــال محمــد الطنيجــي منصــب مديــر عــام دار زايــد للثقافة اإلســامية 
منــذ عــام 2006. وعملــت الطنيجــي بجــد واجتهــاد منقطعــي النظــر مــن أجــل تأمــن العنايــة 
ــة  ــة لهــم، باإلضاف ــة والنفســية والثقافي ــة االجتماعي ــم الرعاي ــن الجــدد وتقدي الازمــة للمهتدي
إىل تفعيــل أســلوب التعايــش مــع املجتمــع املســلم، وتعريــف املهتمــن باإلســام عــى حقيقتــه 

وجوهــره، ونــر روح التســامح والتعايــش مــع اآلخريــن.  

 »نعمل عىل توحيد الرؤى وتعزيز التعاون
والتنسيق يف القطاع االجتماعي«

سعادة مريم محمد الرمييث 

املدير العام - مؤسسة التنمية األرسية 

تشــغل ســعادتها العديــد مــن املناصــب الحكوميــة الــي يــأيت عــى رأســها منصــب مديــر عــام 
ــة مرشــدات اإلمــارات، وعضــو مجلــس إدارة  ــب رئيســة جمعي ــة، ونائ ــة األرسي مؤسســة التنمي
ــا لربنامــج ســمو الشــيخة فاطمــة  ــة العلي ــاف، وعضــو اللجن ــة الشــؤون اإلســامية واألوق هيئ

ــذكاء املجتمعــي. ــز وال ــارك للتمي بنــت مب

ــة  ــة األرسي ــاألرسة واملجتمــع مــن خــال دور مؤسســة التنمي ــاً بالغــاً ب ــويل ســعادتها اهتمام ت
املنــوط بهــا يف تقديــم الخدمــات االجتماعيــة املتكاملــة، وفــق أفضــل املمارســات االجتماعيــة بمــا 
يتوافــق مــع أهــداف التنميــة املســتدامة وتســخر اإلمكانــات التخصصيــة لتعزيــز اســراتيجية 

القطــاع االجتماعــي لبنــاء مجتمــع متســامح وحــانض لشــى فئاتــه.

 »متحدون لدعم استمرارية 
تقديم الخدمات لألرس يف أبوظيب«

سعادة راشد عتيق الهاميل 

املدير العام - مؤسسة الرعاية االجتماعية وشؤون القّر

تــوىل ســعادة راشــد عتيــق الهامــي إدارة مؤسســة الرعايــة االجتماعيــة وشــؤون القــّر يف 
ــان  ــد آل نهي ــن زاي ــد ب ــيخ محم ــمو الش ــب الس ــن صاح ــادر م ــرار الص ــب الق ــام 2018، بموج ع
رئيــس الدولــة. وعمــل الهامــي يف املؤسســة مكرًســا كل جهــوده مــن أجــل رفــع معايــر ســعادة 
املواطنــن بشــكل عــام وفئــة القــر بشــكل خــاص. وقــد تعاونــت املؤسســة مــع القطــاع 
االجتماعــي يف إقامــة العديــد مــن األنشــطة الــي مــن شــأنها أن ُتمّكــن فئــة القــّر يف املجتمــع.

نبذة عن القطاع االجتماعي

 »ملتزمون بتلبية تطلعات القطاع 
االجتماعي عرب منظومة إسكان عصية«

الدكتور محمد راشد الهاميل 

املدير العام - هيئة أبوظي لإلسكان

ــذ  ــكان من ــي لإلس ــة أبوظ ــام لهيئ ــر الع ــب املدي ــي منص ــد الهام ــد راش ــور محم ــغل الدكت يش
ــاع طويــل يف املجــال الحكومــي واإلداري يمتــد ألكــر مــن 25 ســنة، وقــد  ــه ب ــر 2021  ولدي أكتوب
ــس  ــام للمجل ــن الع ــا األم ــة أبرزه ــات الحكومي ــن الجه ــد م ــب يف العدي ــدة مناص ــدرج يف ع ت
ــذي، و  ــي التنفي ــب أبوظ ــام ملكت ــر الع ــة، و املدي ــرة املالي ــل الدائ ــي، وكي ــارة أبوظ ــذي إلم التنفي
ــة،  ــة الوطني ــاءات البرولي ــة اإلنش ــارات، ورشك ــد اإلم ــة حدي ــس إدارة رشك ــابقاً مجل ــرأس س وت
ــة اإلمــارات  ــة -صحــة ومجلــس إدارة أكاديمي ومجلــس إدارة رشكــة أبوظــي للخدمــات الصحي

ــة.  ــة العام ــة القابض والرك



إنجازات القطاع االجتماعي  |  27   26  |  إنجازات القطاع االجتماعي    

 »نعمل لتحقيق االستقرار االجتماعي 
واالستقالل املايل«

سعادة عبد اهلل العامري

املدير العام - هيئة أبوظي للدعم االجتماعي

يشــغل ســعادة املهنــدس عبــد اهلل العامــري منصــب املديــر العــام باإلنابــة لهيئة أبوظــي للدعم 
ــي  ــم االجتماع ــي للدع ــج أبوظ ــى برنام ــرف ع ــام 2019، وي ــها يف ع ــذ تأسيس ــي، من االجتماع
الــذي يهــدف إىل تقديــم الدعــم املــايل لــأرس اإلماراتيــة ذوي الدخــل املحــدود يف إمــارة أبوظــي، 
ــاة  ــر الحي ــايل وتوف ــتقرار امل ــق االس ــتفيدة لتحقي ــراد األرس املس ــب أف ــل وتدري ــة تأهي باإلضاف

الكريمــة لهــم.

 »مًعا« رشيك محوري يف تحقيق
األثر االجتماعي اإليجابي«

سعادة سالمة العميمي 

املدير العام - هيئة املساهمات املجتمعية »مًعا«

تشــغل ســعادة ســامة العميمــي يف الوقــت الحــايل منصــب املديــر العــام لهيئــة املســاهمات 
املجتمعيــة »مًعــا«. الهيئــة الحكوميــة التابعــة لدائــرة تنميــة املجتمــع يف أبوظــي، منذ تأسيســها 
يف عــام 2019، بهــدف تعزيــز التعــاون املشــرك بــن القطاعــن الخــاص والحكومــي مــن خــال 
تقديــم حلــواًل منطقيــة لكافــة العوائــق االجتماعيــة، باإلضافــة إىل تعزيــز روح التعــاون بــن كافــة 

أطيــاف املجتمــع ســواء مــن أفــراد أو مــن مؤسســات. 

 »نتطلع إىل رعاية وتأهيل 
ودمج فاقدي الرعاية األرسية إيجابياً«

سعادة دكتورة برشى عبداهلل املال

املدير العام - هيئة الرعاية األرسية

ــة يف أبوظــي،  ــة األرسي ــة الرعاي ــر عــام هيئ ــورة بــرى املــا منصــب مدي تشــغل ســعادة الدكت
وقبــل انضمامهــا للهيئــة شــغلت منصــب املديــر التنفيــذي لقطــاع التنميــة املجتمعيــة يف دائرة 
تنميــة املجتمــع، وعملــت خــال مســرتها عــى وضــع العديــد مــن االســراتيجيات والسياســات 
والربامــج للقطــاع االجتماعــي، كمــا عملــت عــى ملــف التــوازن بــن الجنســن وجــودة الحيــاة 

والتقاعــد ومختلــف امللفــات املعنيــة يف املجتمــع. 

 »نسعى لخلق مجتمع سليم
وخال من كافة أشكال العنف«

سعادة سارة إبراهيم شهيل

املدير العام - مركز أبوظي لإليواء والرعاية اإلنسانية »إيواء«

تشــغل ســعادة ســارة إبراهيــم شــهيل حالًيــا منصــب املديــر العــام ملركز أبوظــي لإليــواء والرعاية 
اإلنســانية، الــذي يتبــع دائــرة تنميــة املجتمــع يف إمــارة أبوظــي. وتــرأس ســعادتها مراكــز إيــواء 
منــذ عــام 2008، إذ أنهــا أُِسســت كجهــة غــر ربحيــة للعمــل عــى إيــواء ضحايــا اإلتجــار بالبــر. 
ــن تمــت مســاعدتهم يف حــل  ــا الذي ــات مــن الضحاي ــواء بخدمــة املئ ــز إي ــد ســاهمت مراك وق

قضاياهــم وتمكينهــم مــن االندمــاج يف املجتمــع بشــكل فعــال. 

وتلعــب شــهيل دوًرا فعــااًل يف تطويــر السياســات والقوانــن املتعلقــة بمجــال االتجــار بالبــر 
وحقــوق اإلنســان.
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محـــور

اإلسكان
ــي  ــة أبوظ ــع هيئ ــاون م ــع بالتع ــة املجتم ــرة تنمي ــل دائ تعم
لإلســكان عــى تحقيــق “مســتوى معيشــة الئــق لجميــع أفــراد 
املجتمــع” والــذي ينــدرج تحــت تطلعنــا األول، وذلــك مــن 
خــال تنفيــذ مشــاريع ومبــادرات ُتســهم يف تحقيــق اســتقرار 
مواطــي إمــارة أبوظــي عــر توفــر الســكن املائــم واملناســب 

ــاة الكريمــة. ــذي يحقــق لهــم األمــن والحي ال
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قامــت دائــرة تنميــة املجتمــع بالتعــاون مــع هيئــة أبوظــي لإلســكان بوضــع األســس فيمــا يتعلــق بمحــور اإلســكان 
مــن خــال تطويــر إطــار االســراتيجيات والسياســات الــي تدعــم قطــاع اإلســكان ومراجعــة اإلطــار التشــغيي لقــروض 
إســكان املواطنــن، كمــا تــم العمــل عــى مســح االحتياجــات الازمــة للمواطنــن وذلــك لتحســن خدمــات االســكان 
ــغيلية  ــراتيجية والتش ــراكات االس ــار إدارة ال ــذ إط ــر وتنفي ــبيل تطوي ــه يف س ــتفيدوا من ــي يس ــات ال ــة املنتج وكاف

ــد املســؤوليات واألدوار وإدارة العاقــات بــن قطــاع اإلســكان. لتحدي

2019

2020

 كان للقطــاع االجتماعــي  رؤيــة نحــو اســتراف مســتقبل املنافــع الســكنية لقطــاع إســكان املواطنــن يف إمــارة 
ــال:  ــن خ ــام 2040 م ــى ع ــي ح أبوظ

وضــع منهجيــة واضحــة لتقديــر احتياجــات املنافــع الســكنية وتحديــد الفجــوات ووضــع الحلــول 
وخطــط التحســن واملعالجــة ملاءمتهــا مــع التوجهــات االســراتيجية. 

ــهيل  ــم لتس ــاب الهم ــا ألصح ــد العلي ــة زاي ــكان ومؤسس ــي لإلس ــة أبوظ ــن هيئ ــاون ب ــم التع ت
ــم  ــة احتياجاته ــل يف دراس ــتباقية تتمث ــات اس ــم خدم ــم، وتقدي ــة له ــات املقدم ــن الخدم وتحس

ــة. ــنة املقبل ــن س للثاث

تــم افتتــاح مكتبــاً تمثيليــاً لهيئــة أبوظــي لإلســكان يف منطقــة الظفــرة لتســهيل وتيســر عمليــة 
تقديــم الخدمــات ملواطــي املنطقــة.

وخــال )جائحــة كوفيــد-19( تــم تأجيــل ســداد أقســاط القــروض الســكنية الحكوميــة للمواطنــن 
املتأثريــن بالوضــع االقتصــادي الناجــم عــن الجائحــة وإيقــاف اإلجــراءات املتخــذة بحــق املواطنــن 

املتأخريــن عــن الســداد.

تــم البــدء يف العمــل عــى اســراتيجية جديــدة لإلســكان يف إمــارة أبوظــي مــن خــال مراجعــة شــاملة ملنافــع الســكن 
ــات  ــَي احتياج ــدة تل ــة جدي ــكان متنوع ــارات إس ــم خي ــراح تقدي ــكان، واق ــي لإلس ــة أبوظ ــع هيئ ــاون م ــة بالتع الحالي
فئــات املجتمــع املختلفــة، تتضمــن مجموعــة مــن املبــادرات وتحديــث سياســة اإلســكان باإلضافــة إىل تحديــث بعــض 

العمليــات التشــغيلية الخاصــة بهيئــة اإلســكان مــن خــال: 

2021

تقديم منتجات 
مصممة بحسب 

الطلب يف مجتمع 
سكي متكامل من 
خال الراكات مع 

القطاع الخاص

االستفادة من 
املخزون الشاغر املتاح

تحسن عمليات 
تحصيل القروض

تقديم منتجات 
مخصصة للحاالت 
اإلنسانية والطارئة

إطاق صندوق 
مّدخرات اإلسكان
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تــم إعــداد دراســة دورة حيــاة مســاكن املواطنــن والــي تعمــل عــى توفــر بيانــات دقيقــة لــأداء املســتقبي 
ــم  للمســاكن، بــإرشاف لجنــة إعــادة تأهيــل املســاكن الشــعبية يف أبوظــي الــي تشــمل عــدة جهــات، كمــا ت
دراســة و تحليــل سياســات و إجــراءات الصيانــة، وتطويــر نمــوذج تكلفــة إدارة حيــاة املســاكن، ودراســة و تقييــم 
حالــة املســكن لتحديــد مســتوى الخدمــة ،وذلــك مــن خــال زيــارات ميدانيــة للمســاكن لتقييــم الوضــع الحــايل 
لعــدد 500 مســكن يف إمــارة أبوظــي، كمــا تــم العمــل عــى توفــر برامــج صيانــة مســتدامة للمســاهمة يف 
إطالــة العمــر االفــرايض للمســاكن، وتخفيــض الطلــب عــى املســاكن الجديــدة وعــى قــروض الهــدم وإعــادة 

البنــاء بعــد اســتبدالها بقــروض للصيانــة.

أطلقــت هيئــة أبوظــي لإلســكان رحلــة املتعاملــن املطــورة عــى منصــة »تــم« بالتعــاون مــع دائــرة البلديــات 
والنقــل وبنــك أبوظــي األول وهيئــة أبوظــي الرقميــة حيــث تتكــون الرحلــة مــن ثــاث مراحــل رئيســية، تبــدأ 
باملرحلــة األوىل الــي تمّكــن املتعامــل مــن معرفــة الخدمــات الــي يحــّق لــه التقديــم عليهــا، أمــا املرحلــة الثانيــة 
ــارة، مــع  ــم عــى الخدمــة اإلســكانية املخت ــم عــى الطلــب، حيــث يقــوم املتعامــل بالتقدي ــة التقدي فهــي مرحل
إمكانيــة اختيــار املوقــع املفضــل بالنســبة لخدمــات األرايض واملســاكن، وذلــك مــن خــال االطــاع عــى الخريطــة 
الــي توفرهــا املنصــة والــي تبــن العــرض املتــاح مــن الوحــدات الســكنية واألرايض وتوزيعهــا ومــدى جاهزيتهــا، 
ثــم تكــون املرحلــة الثالثــة متابعــة وإدارة الخدمــة، حيــث توفــر املنصــة للمتعامــل إمكانيــة تتبــع حالــة طلبــه، 
وبالنســبة للمتعاملــن الذيــن صــدرت لهــم موافقــات عــى طلباتهــم اإلســكانية، فيمكنهــم متابعــة تقدم ســر 
عمــل بنــاء املســكن ومتابعــة حالــة التحصيــل والســداد للقــرض الســكي عــرب الربــط املتكامــل مــع الجهــات 

االســراتيجية الريكــة يف تقديــم الخدمــات اإلســكانية.

ــي  ــكي ملواط ــم س ــر دع ــة، توف ــنوات املاضي ــاث س ــال الث ــي خ ــارة أبوظ ــكان يف إم ــة اإلس ــهدت منظوم ش
إمــارة أبوظــي بقيمــة إجماليــة تجــاوزت الـــ 40.6 مليــار درهــم، وتفصيــاً تــم رصف 15,426 قرضــاً ســكنياً بقيمــة 
ــم 2,583  ــك حرصــت حكومــة أبوظــي عــى تقدي ــار درهــم، إضافــة إىل ذل ــة بلغــت أكــر مــن 24.1 ملي إجمالي
إعفــاء مــن القــروض الســكنية بقيمــة إجماليــة بلغــت 2.6 مليــار درهــم، وكذلــك بلــغ إجمــايل املســاكن الــي 
تــم رصفهــا للمســتحقن مــن األرس املواطنــة نحــو 1,558 مســكناً بقيمــة إجماليــة بلغــت 3.1 مليــار درهــم، إىل 
منــح 15,404 أرض ســكنية بلغــت قيمتهــا 10.8 مليــار درهــم لضمــان توفــر مســتوى معيــي وحيــاة كريمــة 

للمواطنــن.

ــن  ــاك املواطن ــبة %4 المت ــادة بنس ــا زي ــن أبرزه ــة م ــرات متنوع ــكان تأث ــة اإلس ــهدت منظوم ــل ش يف املقاب
للمنافــع الســكنية الحكوميــة لتغطــي %81 مــن الســكان نتيجــة تطويــر وتنفيــذ إطــار إدارة الــراكات 
االســراتيجية والتشــغيلية لتحديــد املســؤوليات واألدوار وإدارة العاقــات الخاصــة بقطــاع اإلســكان، مــع 
تســهيل وتحســن الخدمــات املقدمــة، وتقديــم خدمــات اســتباقية كان لهــا أثــراً ملموســاً يف تحقيــق الســعادة 

ــة. ــأرس املواطن ــي ل ــاه االجتماع والرف

األثر االجتماعي: 

الدعم السكي 
ملواطي اإلمارة

 40.6
مليار درهم

منح
أرايض سكنية

10.8
مليار درهم

إعفاء من 
القروض السكنية

2.6
مليار درهم

زيادة

4%
امتاك املواطنن منافع 

سكنية

إجمايل املساكن 
لارس املواطنة

3.1
مليار درهم

تغطي

81%
من السكان
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محـــور

الدعم 
االجتماعي

ــة أبوظــي للدعــم االجتماعــي عــى  ــرة مــع هيئ تعمــل الدائ
أفــراد  الضــوء عــى  الــذي يســلط  األول  التطلــع  تحقيــق 
املجتمــع مــن املواطنــن وخاصــة مــن ذوي الدخــل املحــدود 
ــي  ــي تل ــة، ال ــاة الكريم ــبل الحي ــى س ــم إىل أع ــول به للوص
احتياجاتهــم وطموحاتهــم، كونهــم أســاس املجتمــع ودورهــم 
كبــر وفّعــال ومهــم يف التنميــة املســتدامة، الســيما أن 
قيادتنــا الرشــيدة تحــرص عــى أن يمتلــك كل مواطــن كافــة 

ــي.    ــاه االجتماع ــان والرف ــه األم ــق ل ــي ُتحق ــات ال اإلمكاني
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ــاة كريمــة لكافــة أفــراد مجتمــع إمــارة أبوظــي عــى  ــرة عــى محــور الدعــم االجتماعــي لتوفــر حي ويف إطــار حــرص الدائ
مختلــف ظروفهــم ومراحــل حياتهــم فقــد تــم إطــاق »سياســة الدعــم االجتماعــي« والراميــة إىل خدمــة ومســاعدة األفــراد 
واألرس اإلماراتيــة الــي تعيــش ظــروف صعبــة يف بنــاء األســس الحياتيــة الازمــة، وذلــك لضمــان توفــر الدعــم الــازم لهــم 
نحــو حيــاة كريمــة، لــذا فقــد تــم إنشــاء هيئــة الدعــم االجتماعــي لتقديــم الخدمــات املناســبة ملواطــي الدولــة وإعطائهــم 
املســتحقات املاليــة  بنــاًء عــى احتياجــات كل حالــة، حيــث تــم تقديــم الخدمــات املاليــة لـــ 4,259 أرسة يف إمــارة أبوظــي، فيمــا 

بلــغ حجــم الدعــم الــكي حــى نهايــة عــام 2019 أكــر مــن 342 مليــون درهــم. 

وإيمانــاً بأهميــة الدعــم االجتماعــي يف رفــع املســتوى املعيــي للمســتفيدين املســتحقن مــن مواطــي الدولــة، ارتــأت دائــرة 
تنميــة املجتمــع العمــل عــى تمكينهــم لحصولهــم عــى االســتقال املــادي واملعنــوي، مــن خــال عمــل التــايل: 

2019

2020

ــب  ــال التدري ــات يف مج ــدة اتفاقي ــع ع ــى توقي ــي ع ــم االجتماع ــة الدع ــت هيئ حرص
ــراد األرس املســتفيدة مــن برنامــج الدعــم االجتماعــي  ــف أف ــر املهــارات وتوظي وتطوي
إلعدادهــم لانخــراط يف ســوق العمــل يف برامــج عــدة أهمــا: برنامــج التجزئــة وبرامــج 

ــة وبرنامــج »أتــدرب ألجــل العمــل«. اللغــة اإلنجليزي

اســتفاد مــا يقــارب 200 فــرد مــن الفئــة املســتهدفة مــن برامــج التدريــب حيــث تــم 
توظيــف عــدد 107 خــال عــام 2020. 

ومــن منطلــق الحــرص عــى املواءمــة املســتمرة للتوجهــات االســراتيجية إلمــارة 
أبوظــي، وتقديــم الخدمــات املاءمــة لــأرس املواطنــة، فقــد تــم تحديــث سياســة 
أبوظــي للدعــم االجتماعــي إلضافــة الحــاالت االســتثنائية غــر الــواردة يف السياســة 
ــة  ــي تبعتهــا اصــدار سياســة االســتجابة الرسيعــة للحــاالت االجتماعي الســابقة، وال

ــد19.  ــة كوفي ــال جائح ــة خ ــتقرار األرس خاص ــاً الس ــك تحقيق ــة وذل الطارئ

ضمــان تقديــم املســاعدات للذيــن يواجهــون حــاالت طارئــة ســواء )ماليــة أو ســكنية( 
ــتوفون  ــوا ال يس ــى وإن كان ــة وح ــم الازم ــات الدع ــى خدم ــم ع ــال حصوله ــن خ م
املعايــر املطبقــة مــن قبــل املؤسســات االجتماعيــة، الســيما أنــه لــم تتوفــر يف 
ــأرس  ــواء ل ــة س ــات مؤقت ــتدعي خدم ــي تس ــاالت ال ــة الح ــدم فئ ــد يخ ــة بن السياس
املتــررة مــن جائحــة كوفيــد 19 أو األزمــات والتحديــات االجتماعيــة الــي قــد تحصــل 

ــراد أو األرس.  ــامة األف ــدد س ــتقبل وته يف املس

ــراد املســتفيدين مــن برنامــج الدعــم االجتماعــي ســاهم القطــاع  ــم عــى تمكــن االْف والســتمرار واســتدامة العمــل القائ
ــد مــن الربامــج الداعمــة لأفــراد ومنهــا:  ــم العدي االجتماعــي يف أبوظــي عــى تقدي

2021

ــدداً مــن األهــداف  ــارة أبوظــي ويحقــق ع ــة ذات الدخــل املحــدود يف إم ــأرس املواطن ــم ل ــم الدع تقدي
تمثلــت يف تحقيــق االســتقرار املعيــي واالســتقال املــايل لــأرس املواطنــة املســتفيدة مــن الدعــم وســد 
احتياجاتهــا األساســية، مــن خــال دعمهــا ماليــاً وتمكــن أفرادهــا القادريــن عــى العمــل وذلــك لتوفــر 
ــارة  ــث بلغــت نســبة األرس املســتفيدة مــن الربنامــج اىل اجمــايل األرس يف إم ــاة كريمــة لهــم. حي حي

أبوظــي 4.7%

ــول  ــك أبوظــي األول لتوفــر حل ــة بالتعــاون مــع بن ــم االجتماعــي محفظــة رقمي ــة الدع طــّورت هيئ
ــا ــة له ــا املصاحب ــة املزاي ــة للــرف الرقمــي للمســتفيدين وانتفاعهــم مــن كاف فّعال

نفــذت الدائــرة بالتعــاون مــع هيئــة املســاهمات املجتمعيــة »معــاً« برنامــج غايــة للثقافــة املاليــة 
ــدم  ــج ع ــا، وتســليط الضــوء عــى نتائ ــة وأهميته ــة املالي ــر الوعــي حــول الثقاف ــذي يهــدف إىل ن وال
ــة حيــث  إدارة الشــؤون املاليــة بشــكل فعــال، وذلــك مــن خــال ســيناريوهات واقعيــة خاصــة بالدول
يكتســب املســتفيدون مــن الربنامــج معلومــات قيمــة مــن املحتــوي العلمــي والخــرباء حــول كيفيــة 
إدارة شــؤونهم املاليــة بشــكل فّعــال وتحقيــق أهدافهــم ومشــاركة التغيــر مــن خــال  الربنامــج مــع 
ــه 429 مســتفيداً شــاركوا يف  ــه، علمــاً أن الربنامــج اســتفاد من ــذي ينتمــون إلي عائاتهــم واملجتمــع ال

ــة. ــة املالي مختلــف برامــج التوعي

ــراد  ــف األف ــه يف   تثقي ــق أهداف ــذي حق ــة ال ــة املالي ــج التوعي ــي برنام ــم االجتماع ــة الدع ــت هيئ قدم
بمبــادئ اإلدارة املاليــة الصحيحــة، حيــث اســتفاد  %4  مــن األفــراد املســتفيدين مــن برنامــج أبوظــي 
للدعــم االجتماعــي خــال الــدورة األوىل مــن الربنامــج التوعــوي، بمشــاركة مــا يقــارب 429 فــرداً، فيمــا 
ــك مــن إجمــايل  ــل عــدد 348 مســتفيداً وذل ســاهمت برامــج التمكــن املختلفــة مــن تمكــن وتأهي
4200 فــرد قابــل للتمكــن أي مــا يمثــل %8 مــن مســتفيدي الهيئــة مــن خــال الربامــج التدريبيــة.

ــة يف القطــاع االجتماعــي مــن أجــل تفعيــل سياســة االســتجابة  ــة تضــم 11 جهــة عامل تشــكيل لجن
الرسيعــة للحــاالت االجتماعيــة الطارئــة الــي تحتــاج إىل املســاعدة العاجلــة واملؤقتــة بمــدة ال تزيــد عــن 

3 أيــام، لتلبيــة االحتياجــات األساســية لهــم مــن الغــذاء واملــأوى والدعــم النفــي.
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بلــغ إجمــايل الدعــم االجتماعــي لــأرس املســتفيدة أكــر مــن مليــار دهــم خــال الثــاث ســنوات املاضيــة، واســتفاد مــن 
هــذا الدعــم 11,789 أرسة  تتضمــن 79,606  أفــراد مســتفيدين مــن هــذه األرس، كمــا تــم تمكــن 587 مســتفيداً مــن برامــج 

الدعــم االجتماعــي وتوظيــف 331 لضمــان توفــر االســتقال املــايل وتعزيــز الرفــاه املــايل لــأرس وذويهــم.

ســاهم تفعيــل محــور الدعــم االجتماعــي يف تقديــم حزمــة مــن الخدمــات املاليــة، وتحقيــق االســتقرار لــأرس خاصــة خــال 
فــرة الجائحــة ومــا بعدهــا، إىل جانــب العمــل عــى تمكينهــم وإرشاكهــم يف برامــج تدريبيــة متخصصــة يف تطويــر املهــارات 
ــم  ــك ت ــة لذل ــل، ونتيج ــكل األمث ــة بالش ــؤون األرس املالي ــن إدارة ش ــل تحس ــن أج ــة م ــة املالي ــول الثقاف ــي ح ــر الوع ون

تمكــن %8 مــن مســتفيدي الدعــم االجتماعــي خــال الثــاث ســنوات املاضيــة.

األثر االجتماعي: 

استفاد من الدعم

11,789
أرسة

توظيف

331
لتوفر االستقرار املايل

إجمايل الدعم
االجتماعي لأرس

1
مليار درهم

تمكن

587
مستفيداً من الربنامج
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محـــور

التماسك 
األرسي

تطمــح دائــرة تنميــة املجتمــع إىل تحقيــق التطلــع الثــاين الرامــي إىل 
»أرسة متماســكة ُتشــكل نــواة ملجتمــع متســامح وحــانض لشــى 
فئاتــه«، ولتحقيــق ذلــك، تعمــل الدائــرة والقطــاع االجتماعــي للحصول 
عى« أرس متماســكة وحاضنة« و » أطفال وشــباب ســعداء يشــعرون 
باألمــان« مــع كل مــن مؤسســة التنميــة األرسيــة ومركــز أبوظــي 

لإليــواء والرعايــة اإلنســانية - إيــواء، وهيئــة الرعايــة األرسيــة.
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عملــت الدائــرة عــى تعزيــز محــور التماســك األرسي يف ســبيل الوصــول إىل أرسة متماســكة تشــكل نــواة ملجتمع متســامح 
ــن  ــاة م ــودة الحي ــار ج ــر إط ــاة األرسة، وتطوي ــودة حي ــي لج ــراتيجية أبوظ ــداد اس ــال إع ــن خ ــه م ــى فئات ــانض لش وح
خــال حــر التحديــات االجتماعيــة ودراســة الوضــع الحــايل لــكل مــن فئــة »األرسة - الشــباب - كبــار املواطنــن« لوضــع 

اســراتيجيات تخصصيــة وخطــط تشــغيلية تســتهدف تعزيــز جــودة الحيــاة.

2019

2020

استطالع دارسة االرسة: 

أطلقــت الدائــرة، اســتطاع دراســة األرسة، للتعــرُّف عــى حاجــات األرس الــي تعيــش يف إمــارة 
أبوظــي، ورفــع نتائــج االســتطاع إىل صّنــاع القــرار لصياغــة برامــج وسياســات اجتماعيــة ُتلــي هــذه 
االحتياجــات، وشــمل االســتطاع 14 محــوراً رئيســياً يعــى بجميــع العنــارص املرتبطــة باملفهــوم العــام 

ــات األرسة. ملكون

قياس جودة حياة املتقاعدين: 

أجــرت دائــرة تنميــة املجتمــع، دراســة حالــة للمواطنــن املتقاعديــن يف أبوظــي، عــرب اســتطاع رأي 
اشــتمل عــى 50 ســؤاالً حــول نمــط حياتهــم، بهــدف معرفــة حاجــات املتقاعديــن يف أبوظــي، ومــدى 
تأثــر مرحلــة التقاعــد عــى جــودة حياتهــم، ورفعهــا إىل صّنــاع القــرار، لصياغــة برامــج وسياســات مــن 

شــأنها تأهيــل املتقاعديــن، وجعــل مرحلــة التقاعــد أكــر مرونــة.

الرعاية االجتماعية املتكاملة لألرسة: 

املتكاملــة والــي كانــت أهــم  الرعايــة االجتماعيــة  التنميــة األرسيــة خدمــة  أطلقــت مؤسســة 
مخرجاتهــا تنفيــذ مــروع الرعايــة االجتماعيــة املتكاملــة، والــي اســتفاد منهــا 125 أرسة، وبلــغ معــدل 
الرضــا العــام عنهــا %89، وتهــدف الخدمــة إىل املســاندة االجتماعيــة لأفــراد واألرس الــي تمــر بأزمــات 
اجتماعيــة أو اقتصاديــة أو الــي يتعــرض أي مــن أفرادهــا للعنــف وذلــك لتأمــن مســتوى مناســب 
مــن الحيــاة الكريمــة؛ مــن خــال إطــار عمــل مؤســي تشــاركي متعــدد القطاعــات يف إطــار عاقــة 
مهنيــة تقــوم عــى الرسيــة والخصوصيــة، وتضمــن كفــاءة وفاعليــة االســتجابة، وشــمولية وتكامــل 

كل مــن خدمــات الدعــم والحمايــة االجتماعيــة والتأهيــل وإعــادة دمجهــم يف املجتمــع.

كبار املواطننالشباب األرسة

خالل جائحة كوفيد 19، 

تم تنفيذ العديد من الربامج واملبادرات الي تأيت يف إطار الحرص عى تعزيز التماسك األرسي منها: مثل

لضمــان تعزيــز التزامهــم باإلجــراءات الوقائيــة، كمــا تــم توفــر متطلبــات لحــوايل %80 مــن الفئــات املســتهدفة، وتوفــر 
الرعايــة والحمايــة املناســبة لهــم.

مبادرة 

ال تشلون هم

توفر الدعم النفي 

1165
 حالة

مبادرة

خلكم يف البيت

تمكن

80%
من املصابني وأرسهم

مبادرة »معكم لنساندكم«

أطلقتهــا مؤسســة التنميــة األرسيــة بالتعــاون مــع مركــز أبوظــي للصحــة العامــة، حيــث توفــر الدعــم النفــي واالجتماعــي 
لـــ 1165 مــن األفــراد خــال فــرة الحجــر الصحــي وتمكــن %80 مــن املصابــن وأرسهــم واملخالطــن ممــن يتــم توفــر الدعم 

النفــي واالجتماعــي لهــم مــن تجــاوز األزمــة بكفــاءة وفاعليــة.

استمرارية الجهود بتقديم الخدمات يف مبادرة »مريكم لني بيتكم«،

أطلقتهــا مؤسســة التنميــة األرسيــة بالتعــاون مــع الهــال األحمــر اإلمــارايت وبلديــة مدينــة أبوظــي، لتوفــر احتياجــات كبــار 
املواطنــن واملقيمــن ممــن كانــوا األكــر حاجــة خــال الجائحــة، يف ســبيل تســهيل وصــول االحتياجــات الغذائيــة لهــم مــن 

مراكــز التوزيــع الخاصــة )ببلديــة مدينــة أبوظــي(.

تنفيذ مجموعة من املبادرات اليت استهدفت الفئات املجتمعية املختلفة مثل: 

تــم تدريــب أخصائيــن حمايــة الطفــل وإنشــاء منصــة »تكويــن« للوصــول اىل املــوارد الازمــة مــن قبــل مقدمــي الرعايــة 
ــة  ــة يف مواصل ــي الرعاي ــن ومقدم ــم الوالدي ــن األدوات لدع ــد  م ــم العدي ــم تقدي ــنوات، وت ــى 8 س ــال ح ــن لأطف والوالدي

ــدة. ــز نموهــم الســلوكي والذهــي بأنشــطة مفي ــزل وتعزي ــة قــدرات ومهــارات األطفــال يف املن تنمي

االحتياجات الغذائية كبار املواطنني واملقيمني
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أصــدرت دائــرة تنميــة املجتمــع قــراراً بتشــكيل لجنــة لحمايــة األرسة والطفــل تهــدف إىل مراجعــة 
منظومــة حمايــة األرسة والطفــل، والعمــل عــى إجــراء تقييــم دوري شــامل لنظــام حمايتهــم يف 
إمــارة أبوظــي، وذلــك لتحديــد جميــع اإلجــراءات املتخــذة يف دعــم هــذه املنظومــة وتحليــل الثغــرات 

والنواقــص والتحديــات والعمــل عــى رفــع التوصيــات ملعالجتهــا. 

إطــاق برنامــج غايــة للثقافــة املاليــة عــن طريــق هيئــة املســاهمات املجتمعيــة »معــاً« وهيئــة 
أبوظــي للدعــم االجتماعــي، بهــدف رفــع الوعــي يف الســلوكيات اإليجابيــة لــإلدارة املاليــة والــي ُيقدمهــا 
مجموعــة مــن املتطوعــن املتخصصــن لتوفــر الوعــي بالثقافــة املاليــة وكيفيــة إدارة شــؤونهم املاليــة 
بشــكل فّعــال وتحقيــق أهدافهــم ومشــاركة التغيــر مــن خــال هــذا الربنامــج مــع عائاتهــم واملجتمع 
الــذي ينتمــون إليــه. وذلــك بالتعــاون مــع أكاديميــة ســوق أبوظــي العاملــي ومعهــد لنــدن لأعمــال 
املرفيــة واملاليــة باإلضافــة إىل اتحــاد مصــارف اإلمــارات حيــث شــارك 160 مشــاركاً يف الــدورة األوىل 
يمثلــون الجهــات التاليــة: مكتــب أبوظــي التنفيــذي، ديــوان ويل العهــد، مؤسســة التنميــة االرْسيــة، 

أكاديميــة أبوظــي الحكوميــة، إىل جانــب مشــاركن مــن كافــة أفــراد املجتمــع.

لتعزيــز ودعــم التــوازن بــن متطلبــات الحيــاة اليوميــة ومهــام العمــل لــأرس واألفــراد وتحديــد آثــار 
السياســات املقرحــة للتــوازن بــن الحيــاة والعمــل, تــم التعــاون مــع هيئــة املــوارد البريــة للعمــل 

عــى إطــار رصــد وتقييــم سياســات تعزيــز التــوزان بــن الحيــاة والعمــل الحاليــة. 

01

02

03

أعــدت مؤسســة التنميــة األرسيــة عــدة برامــج ســاهمت يف الحفــاظ عــى اســتمرارية األعمــال خــال 
ــاء، لفهــم  ــة األبن ــاء أو القائمــن عــى رعاي ــة معــارف واتجاهــات ومهــارات اآلب ــك لتنمي الجائحــة وذل
ســلوكياتهم والتعامــل الســليم معهــم وفقــاً   للمراحــل العمريــة املختلفــة عــرب بــث حلقــات توعويــة 

وورش عمــل لآلبــاء.

 اســتمرارية تقديــم الخدمــات األخــرى املعنيــة بإعــداد املقبلــن عــى الــزواج وموازنــة التخطيــط املــايل 
االرْسي الســليم وتقديــم االستشــارات األرسيــة عــن بعــد للحــرص عــى اســتكمال العمــل وتحفيــز 

األرس باســتغال الوقــت األمثــل خــال الجائحــة. 

عملــت الدائــرة خــال الجائحــة عــى إعــداد مجموعــة مــن الحلقــات وبثهــا عرب برنامــج إذاعي أســبوعي 
)اســتديو 1(، حيــث تناولــت الحلقــات مواضيــع أرسيــة ومجتمعيــة مختلفــة بالتعــاون مــع الجهــات 

املعنيــة يف القطــاع االجتماعــي.

إطــاق الدائــرة خدمــات ترخيــص مهــي الرعايــة االجتماعيــة يف إمــارة أبوظــي، والــي تتيــح ملقدمــي 
خدمــات الرعايــة االجتماعيــة الحصــول عــى رخصــة للعمــل يف اإلمــارة بمــا يتمــاىش مــع أعــى املعايــر 
الدوليــة، لرفــع جــودة خدمــات الرعايــة االجتماعيــة املقدمــة يف اإلمــارة ممــا يعــزز مــن تحقيــق رؤيــة 
الدائــرة يف ضمــان حيــاة كريمــة لجميــع أفــراد املجتمــع، وشــملت خدمــة الرخيــص خمــس مهــن 
رعايــة اجتماعيــة: ْاخصــايئ نفــي )غــر رسيــري(، محلــل ســلوك تطبيقــي، معالــج نفــي، اخصــايئ 

اجتماعــي، مرشــد.

تم العمل عىل تفعيل مجموعة من مبادرات اسرتاتيجية أبوظيب لجودة حياة األرسة	 

ــأرس  ــات ل ــج وخدم ــات وبرام ــل سياس ــات وعم ــة التريع ــمل مراجع ــادرة تش ــارب  )28( مب ــا يق ــن  م ــي تتضم وال
والشــباب وكبــار املواطنــن يف ســبيل  تحقيــق ورفــع جــودة الحيــاة يف إمــارة أبوظــي، وذلــك بمشــاركة مختلــف جهــات 
القطــاع االجتماعــي منهــا مؤسســة التنميــة األرسيــة، هيئــة املســاهمات املجتمعيــة – »معــاً«، هيئــة الطفولــة املبكــرة، 
هيئــة املــوارد البريــة، وزارة الربيــة والتعليــم، وصنــدوق أبوظــي للتقاعــد، حيــث ســيتم تنفيــذ  املبــادرات خــال الثــاث 

ســنوات املقبلــة ابتــداًء مــن عــام 2022، فيمــا تــم تنفيــذ 8 مبــادرات مــن أصــل 28 خــال عــام 2021:

إنشاء هيئة الرعاية األرسية: 	 

وذلــك يف إطــار الجهــود املبذولــة لارتقــاء بجــودة خدمــات القطــاع االجتماعــي ولضمــان تأثرهــا وإمكانيــة وصولهــا لجميــع 
ــى  ــز ع ــي ترك ــة ال ــاالت املتكامل ــى إدارة الح ــة لتتب ــا يف املنطق ــن نوعه ــة األوىل م ــتكون الهيئ ــث س ــع، حي ــح املجتم رشائ

رفاهيــة األرسة بأكملهــا  وتلبيــة احتياجاتهــا عــرب تقديــم خدمــات شــاملة

رفاهية األرسة 
بأكملها

إدارة الحاالت 
املتكاملة

تلبية احتياجات 
األرسة

 تم تطوير 

28
مبـــــادرة

 تم تنفيذ 

8
مبادرات
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خدمــات مســتمرة يف مجــال االستشــارات االجتماعيــة وخدمــات الرعايــة االجتماعيــة لزيــادة وعــي 
وقــدرة أفــراد املجتمــع للتعامــل مــع املشــكات بطريقــة إيجابيــة، وتمكــن األرسة مــن تجــاوز االْزمــة 

بكفــاءة وفاعليــة لتحقيــق الصحــة النفســية لأفــراد واألرس. 

ــة،   ــال الجائح ــة خ ــات الطارئ ــن الخدم ــد م ــم العدي ــة تقدي ــة األرسي ــة التنمي ــتكمال مؤسس  اس
عــرب مبــادرة »معكــم لنســاندكم« الراميــة إىل تعزيــز الصحــة النفســية للمصابــن مــن فــروس 
كورونــا وألرسهــم واملخالطــن وأرس حــاالت الوفــاة مــن الفــروس، وذلــك مــن أجــل التأكيــد عــى 
ــة والوقائيــة لتجنــب انتشــار  دور املجتمــع يف تطبيــق تعليمــات القيــادة بشــأن التدابــر االحرازي

ــادة الوعــي املجتمعــي حــول التأثــر النفــي الــذي تســببه األزمــات.   الفــروس، وزي

أصــدرت دائــرة تنميــة املجتمــع 147 رخصــة ملهنــّي الرعايــة االجتماعيــة يف إمــارة أبوظــي، ملختلــف الفئــات 
املعتمــدة. 

ــد  ــة رص ــة عملي ــدف أتمت ــي، به ــي الرقم ــد االجتماع ــروع الراص ــة م ــة األرسي ــة التنمي ــت مؤسس أطلق
ــي.  ــارة أبوظ ــق إم ــا يف مناط ــارها وحجمه ــاق انتش ــة نط ــة ملعرف ــر االجتماعي الظواه

قدمت مؤسسة التنمية األرسية 

التعاون مع مركز أبوظيب للصحة العامة 

أطلقت الدائرة حوارات االبتكار االجتماعي 

مــن خــال اســتام الحــاالت ومــن ثــم التعامــل معهــا مــن قبــل فريــق عمــل مؤسســة التنميــة 
األرسيــة املتخصــص يف املجــال النفــي واالجتماعــي بــكل خصوصيــة ورسيــة تامــة. 

للمســاهمة يف تعزيــز الوعــي بأهميــة االبتــكار االجتماعــي، وجعلهــا منصــة عــى مســتوى املنطقــة 
ــي تلــي  ــول ال ــم الحل ــي تامــس املجتمــع وتصمي ــة ال ــات االجتماعي ــع والتحدي ملناقشــة املواضي
احتياجــات مختلــف فئــات املجتمــع، خاصــة أن  االبتــكار االجتماعــي يعترب عنراً  أساســياً   يف تعزيز 
التماســك األرسي لــدى أفــراد املجتمــع، وُيعــد ذلــك مــن األولويــات الرئيســية للدائــرة لضمــان بنــاء 
أرسة متماســكة تشــكل نــواة مجتمــع متســامح حــانض لشــى فئاتــه مــن املواطنــن واملقيمــن، 
وتعتــرب حــوارات االبتــكار االجتماعــي بحــد ذاتهــا إحــدى الحلــول املبتكــرة إليصــال الوعــي بطريقــة 

ســهلة مــن قبــل املتخصصــن حــول مواضيــع اجتماعيــة مختلفــة تامــس الواقــع املجتمعــي.     

تــم إطــاق »منصــة بوابــة الحيــاة الكريمــة« والــي تهــدف اىل عــرض نتائــج اســتطاع جــودة الحيــاة 
للدورتــن الســابقتن، وتســتعرض هــذه املنصــة نتائــج إمــارة أبوظــي باملقارنــة مــع دول منظمــة التعــاون 
ــام 2018 إىل  ــي طــرأت عــى مجتمــع اإلمــارة مــن ع ــة )OECD(،  ومــدى التغــرات ال االقتصــادي والتنمي
2020. كمــا تســتعرض املنصــة مــؤرشات محليــة تتعلــق بـــ 14 محــوراً يختــص بجــودة الحيــاة، فيمــا تــم نــر 
أربعــة أبحــاث يف املجــات العلميــة املرموقــة ذات العاقــة بالقطــاع االجتماعــي، وتصميــم 5 مــن الخرائــط 

ــا االجتماعيــة حســب املناطــق الجغرافيــة يف إمــارة أبوظــي. الجغرافيــة الــي تســتعرض القضاي

ــة والقطــاع الخــاص  ــرة تنميــة املجتمــع يف أبوظــي، بالتعــاون مــع مؤسســة التنميــة األرسي أطلقــت دائ
مبــادرة »تقهــوى« حيــث اســتفاد مــن املرحلــة التجريبيــة 70 أرسة، وتهــدف املنصــة إىل تقديــم االستشــارات 
ــز  ــك لتعزي ــة، وذل ــات األرسي ــال العاق ــن يف مج ــن املتخصص ــة م ــال نخب ــن خ ــة م ــادات الزوجي واإلرش
ــباب  ــن األس ــل م ــرة للتقلي ــل مبك ــارات يف مراح ــب االستش ــة طل ــي بأهمي ــع الوع ــك األرسي ورف التماس

ــزواج األوىل. ــة للطــاق يف ســنوات ال املؤدي

برنــــامج 

»بوابة الحياة الكريمة«

مبــادرة 

»تقهوى«

ترخيص 

مهنيي الرعاية االجتماعية

مرشوع 

الراصد االجتماعي الرقمي
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الرعايــة والحمايــة  التماســك األرسي يف توفــر  ســاهم محــور 
والدعــم النفــي لــأرس واالرتقــاء بجــودة حياتهــم مــع زيــادة 13% 
يف الوقــت النوعــي بــن أفــراد األرسة الواحــدة لتصــل إىل 68.5%، 
إىل جانــب مواصلــة تعزيــز جــودة خدمــات الرعايــة االجتماعيــة 
ــة  ــى رفاهي ــز ع ــي ترك ــة ال ــاالت املتكامل ــم، وإدارة الح ــة له املقدم
ــول  ــم خدمــات وحل ــا عــرب تقدي ــة احتياجاته ــا وتلبي األرسة بأكمله
شــاملة ملختلــف املواضيــع االجتماعيــة، ورفــع الوعــي يف املجتمــع 
بأهميــة االستشــارات الزوجيــة يف مراحــل مبكــرة خــال الســنوات 

ــاق. ــة للط ــباب املؤدي ــن األس ــل م ــزواج للتقلي ــن ال األوىل م

األثر االجتماعي: 

زيــــادة

13%
جودة حياة األرس

68.5%
الوقت النوعي بن أفراد األرسة
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محـــور

االندماج 
االجتماعي

ــواة ملجتمــع  ــرة تنميــة املجتمــع إىل »أرسة متماســكة ُتشــكل ن تطمــح دائ
متســامح وحــانض لشــى فئاتــه« ولتحقيــق ذلــك، تعمــل الدائــرة والقطــاع 
االجتماعــي مــن خــال املحــور  عــى »تمكــن أصحــاب الهمــم لتحقيــق 
أطفــال   « و  وحاضنــة«  متماســكة  أرس  عــى  والحصــول  طموحاتهــم  
ــة  ــطة ومفّعل ــى ونش ــاة ُفْض ــان« و » حي ــعرون باألم ــعداء يش ــباب س وش
لكبــار الــن«، نفــذت الدائــرة العديــد مــن االســراتيجيات بالتعــاون مــع كل 
مــن مؤسســة زايــد العليــا ألصحــاب الهمــم ومؤسســة التنميــة األرسيــة 
ــة اإلنســانية-إيواء،  ــواء والرعاي ــز أبوظــي لإلي ــة ومرك ــة األرسي ــة الرعاي وهيئ
ــى  ــل ع ــل العم ــن أج ــّر م ــؤون الق ــة وش ــة االجتماعي ــة الرعاي ومؤسس
تفعيــل االندمــاج االجتماعــي لفئــة ذوي الهمــم، كبــار املواطنــن واملقيمــن 

ــة. ــات الضعيف ــال والفئ والعّم
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2019

2020

ــم إطــاق اســراتيجية أبوظــي ألصحــاب الهمــم 2024-2020 والــي  اســتكماالً للعمــل املســتمر لفئــة أصحــاب الهمــم ت
تتكــون مــن 30 مبــادرة يتــم تنفيذهــا مــن خــال 6 فــرق عمــل مقّســمة عــى 6 محــاور اســراتيجية مــن مختلــف الجهــات 

الحكوميــة والخاصــة لضمــان تنفيــذ االســراتيجية بطريقــة شــاملة ومتكاملــة.

ــرب  ــف ع ــي والتوظي ــل امله ــح” للتأهي ــروع “أطم ــذ م ــم تنفي ــد ت ــم فق ــاب الهم ــن أصح ــار تمك يف إط
منهجيــة عقــود األثــر االجتماعــي مــن خــال هيئــة املســاهمات املجتمعيــة معــا وبالتعــاون مــع الدائــرة 

ــد العليــا ألصحــاب الهمــم.  ــدار العقاريــة ومؤسســة زاي ورشكــة ال

إنشــاء أول كافيــه للقهــوة التخصصيــة يديــره ويعمــل بــه أصحــاب الهمــم مــن مختلــف اإلعاقــات 
“الذهنيــة والشــلل الدماغــي والتوحــد”، والــذي يقــع بمقــر مؤسســة زايــد العليــا ألصحــاب الهمــم، حيــث 
ال يقتــر املقهــى عــى تقديــم القهــوة، بــل يقــدم تدريبــاً تخصصيــا لتأهيــل أصحــاب الهمــم للحصــول 
عــى شــهادة دوليــة يف صناعــة القهــوة التخصصيــة، وتــم توثيــق الكافيــة كمركــز تدريــب دويل معتمــد 

ألصحــاب الهمــم باملتابعــة مــع املنظمــة العامليــة للقهــوة التخصصيــة. 

تم توظيف 40 من أصحاب الهمم يف مجموعة الساحل الغربي املحدودة الوطنية.

ــة مــن  ــاً مــن املنتجــات العضوي ــإدارة أصحــاب الهمــم وذلــك لتوزيــع مــا يقــارب 21 طن تفعيــل مــزارع ب
انتــاج أصحــاب الهمــم و69 كيلــو مــن إنتــاج جــن املاعــز و25 طبــق مــن البيــض املحــي ملنــازل الطاقــم 

الطــي وخــط الدفــاع األول.

عملت مؤسسة زايد العليا ألصحاب الهمم عى نظام الكروين للكشف املبكر عن اإلعاقة يف 
إمارة أبوظي لرصد حاالت اإلعاقة منذ الوالدة وذلك بالتعاون مع دائرة الصحة. 

تم توظيف عدد ما يقارب 147 من أصحاب الهمم يف 12 جهة حكومية، ورشكات خاصة ضمن 
وظائف مختلفة.

30 
 مبـــادرة

6 
 فرق عمل

6 
 محاور اسراتيجية

ــرام رشاكــة مــع جامعــة أوكاهومــا  ــم إب ــل أصحــاب الهمــم لانتقــال إىل ســوق العمــل فقــد ت ولتأهي
لتعريــب واســتخدام منهــاج جويــس ميكــر والــذي نتــج عنــه 110 متــدرب مــن أصحــاب الهمــم يف رشكــة 

املســعود. 

أنجــزت مؤسســة زايــد العليــا ألصحــاب الهمــم بالراكــة والتعــاون مــع جامعــة اإلمــارات العربيــة املتحدة 
مــروع بنــاء مقيــاس الســلوك التكيفــي ويعــد األول مــن نوعــه عــى مســتوى الدولــة ألصحــاب الهمــم 
ــس  ــن املقايي ــر وتقن ــة لتطوي ــراءات العلمي ــس واإلج ــق األس ــة وف ــة اإلماراتي ــع البيئ ــب م ــا يتناس بم

النفســية والربويــة عــى البيئــة اإلماراتيــة ليصبــح جاهــزاً للتطبيــق واالســتخدام. 

أصــدرت مؤسســة زايــد العليــا ألصحــاب الهمــم أكــر مــن 32,000 بطاقــة “ فزعــة همــم” ملنــح أصحــاب 
الهمــم بطاقــة تتمتــع بامتيــازات خاصــة وذات نفــع، وتســهم يف تعزيــز جــودة الحيــاة لهــم   وتمكينهــم 

ودمجهــم يف املجتمــع

تقديــم خدمــات الرعايــة االجتماعيــة النفســية والتعليــم والعــاج )عــن بعــد( للدعــم االجتماعــي والنفــي 
ألصحــاب الهمــم وألرسهــم.

وتضــع دائــرة تنميــة املجتمــع ضمــن رؤيتهــا االســراتيجية العديــد مــن املشــاريع املهمــة وأبرزهــا، مروع 
حمايــة ضحايــا العنــف واإليــذاء، والــذي يهــدف إىل  ضمــان توفــر الخدمــات املطلوبــة لحمايــة الفئــات 
املســتضعفة واألكــر عرضــة للعنــف مــن كافــة ْانــواع العنــف وااليــذاء للعيــش بطريقــة   أفضــل، لــذا تــم 
العمــل عــى إطــار للوقايــة مــن العنــف األرسي والــذي يتضمــن   16مبــادرة بالتعــاون مــع 17 مؤسســة 
مختلفــة، وإنشــاء وتفعيــل مركــز أبوظــي لإليــواء و الرعايــة اإلنســانية – إيــواء لضمــان ســامة النســاء 
واألطفــال يف الحــات الطارئــة املتعلقــة بالعنــف واإليــذاء الــي تحتــاج إىل إيــواء، كمــا تــم إيــواء وتقديــم 
الرعايــة لطفلتــن أثنــاء  تواجــد والديهمــا باملستشــفى ومــن ثــم قضــاء فــرة الحظــر إلصابتهمــا بفروس 

كورونــا. 

إطــاق منظومــة االحتضــان لدعــم األطفــال مــن فاقــدي الرعايــة األرسيــة للعيــش ضمــن إطــار أرسة 
إماراتيــة ُتلــي لهــم احتياجاتهــم االجتماعيــة والصحيــة والتعليميــة يف ســبيل املســاهمة بتوفــر الحيــاة 

الكريمــة لهــم.

ــة  ــة الازم ــات التحليلي ــراء الدراس ــال إج ــن خ ــن م ــار املواطن ــة كب ــراً لفئ ــاً كب ــرة اهتمام ــت الدائ أول
للمتقاعديــن ملرحلــة مــا قبــل التقاعــد وبعدهــا، كمــا تــم إنشــاء قاعــدة بيانــات شــاملة مــن خــال ربطهــا 
ــود إىل  ــباب تع ــك ألس ــي، وذل ــارة أبوظ ــن يف إم ــن واملقيم ــار   املواطن ــة بكب ــة الخاص ــة الوطني بالهوي

ــم الخدمــات املختلفــة لهــم وفــق احتياجهــم.  ــة وتقدي ســهولة الوصــول لهــذه الفئ

تنفيــذ مبــادرة رحلــة أجيــال يف عــام 2020 والــي شــارك بهــا أجيــال مــن الشــباب وكبــار املواطنــن 
ــم تنظيــم جلســات ولقــاءات فيمــا بينهــم وتبــادل األحاديــث الــي منحــت اختــاف  واملقيمــن حيــث ت
األفــكار واآلراء بشــكل عــام، وهــو مــا ســاهم يف تقليــل عزلــة كبــار الــن، ومعالجــة قضاياهــم الصحيــة 

ــادرة.  ــار الــن و332 متطوعــاً شــاباً بهــذه املب ــة كب ــم مشــاركة أكــر مــن 255 مــن فئ حيــث ت

أمــا بشــأن مكافحــة اإلدمــان أعــدت الدائــرة اســراتيجية أوليــة ملكافحــة اإلدمــان يف إمــارة أبوظــي والــي 
ــادة  ــب، الكشــف، والعــاج، وإع ــز عــى خمســة محــاور رئيســيه هــي: خفــض العــرض، خفــض الطل ترك

الدمــج، كمــا تتضمــن اإلســراتيجية مجموعــة مــن املبــادرات موزعــة عــى 5 فــرق عمــل رئيســية. 
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ــم  ــاب الهم ــم أصح ــب ودع ــم تدري ــاب الهم ــف ألصح ــي والتوظي ــل امله ــح للتأهي ــج أطم ــتكمل برنام إس
مــن ذوي اإلعاقــات الذهنيــة واملعرفيــة للوصــول اىل فــرص عمــل يف أماكــن العمــل املفتوحــة )الدامجــة( 
ــا  ــد العلي ــة معــاً- مؤسســة زاي ــة املجتمــع- هيئ ــرة تنمي ــن القطــاع الحكومــي والخــاص )دائ ــة ب بالراك
ألصحــاب الهمــم- الــدار العقاريــة والــدار للتعليــم( عــى أســاس نمــوذج ســندات األثــر االجتماعــي حيــث تــّم 

التحــاق 14 طالبــاً مــن أصــل 25. 

ــة”  ــة “النحل ــة التجاري ــم تســجيل منتجــات أصحــاب الهمــم بالعام يف مجــال تمكــن أصحــاب الهمــم ت
ضمــن برنامــج أبوظــي للمحتــوى املحــي حيــث تــم ادخــال 13 منتجــاً يحملــون العامــة التجاريــة “النحلــة” 
يف املنتــج املحــي باإلضافــة إىل افتتــاح كافيــة النحلــة الفــرع الثــاين يف دائــرة صحــة ْابوظــي، كمــا تــم افتتــاح 
ــدة تتيــح لهــم  ــي للزهــور” الســتيعاب أصحــاب الهمــم ضمــن مجــاالت حرفيــة جدي مــروع “بلومينــق ب

املشــاركة يف العجلــة االقتصاديــة وصقــل قدراتهــم الفنيــة والتواصــل مــع املجتمــع.

يف نفــس املجــال تــم توظيــف 5 مــن أصحــاب الهمــم مــن االعاقــات الذهنيــة يف مــزارع ايليــت اقــرو. كمــا 
حصــل أحــد أصحــاب الهمــم املتميزيــن يف البطــوالت الرياضيــة وهــو أحمــد العكربي عــى الرخصــة التدريبية 
)د( مــن اتحــاد الكــرة ليكــون أول مــدرب كــرة قــدم مــن أصحــاب الهمــم. ويف ضــوء حصــول أصحــاب الهمــم 
عــى التأهيــل الــازم فقــد تــم انجــاز مناهــج التأهيــل املهــي لــذوي اإلعاقــات الذهنيــة والتوحــد ومتعــددي 
اإلعاقــة وتأهيــل عــدد مــن ذوي الهمــم يف املجــال الزراعــي )حصــاد التمــور – مرحلــة فــرز التمــور – مرحلــة 

التغليــف( ويتــم تســويق املنتــج يف األســواق املحليــة والعامليــة. 

وّقعت مؤسسة زايد العليا ألصحاب الهمم 	 

ــاب  ــص ألصح ــي مرّخ ــج تدري ــاء أول برنام ــة )SCA( إلنش ــوة املتخصص ــة القه ــع جمعي ــم م ــرة تفاه مذك
الهمــم يف مجــال صناعــة القهــوة يف إمــارة أبوظــي، فيمــا أطلقــت املؤسســة بالتعــاون مــع يــاس مــول 
مبــادرة دوار الشــمس لإلعاقــات غــر املرئيــة، والــي تهــدف إىل دعــم أصحــاب الهمــم مــن ذوي اإلعاقــات 
ــلية يف  ــه والتس ــام والرفي ــاول الطع ــوق وتن ــة التس ــهيل تجرب ــدًيا(، لتس ــرة جس ــر الظاه ــة )غ ــر املرئي غ

يــاس مــول.

تم تفعيل مركز أبوظيب لإليواء والرعاية اإلنسانية – إيواء 	 

مــن خــال تدريــب املوظفــن املختصــن يف الخــط الســاخن التابــع للمركــز عــى التعامــل مــع كافــة 
املعطيــات الازمــة وكافــة أنــواع العنــف واإلســاءة يف ســبيل تعزيــز الوقايــة والكشــف املُبكــر لضحايــا العنــف 

مــن أجــل العمــل عــى إحالتهــم للفريــق املُختــص يف املركــز أو للجهــات املختصــة. 

ــا العنــف  ــا اإلتجــار بالبــر وضحاي ــواء الحــايل واملخصــص الســتقبال ضحاي ــز ورفــع كفــاءة دار اإلي ــم العمــل عــى تجهي ت
الذيــن تنطبــق عليهــم رشوط وأحــكام اإليــواء، علمــا بــأن دُور اإليــواء قــد تــم تجهيزهــا بنــاًء عــى أعــى معايــر البنــاء املعتمدة 
باإلضافــة إىل االلتــزام بمعايــر الصحــة والســامة لتوفــر بيئــة أمنــة للذيــن يتــم إيواؤهــم، حيــث اســتقبل املركــز أكــر مــن 
100 حالــة خــال عــام 2021 شــاملة حــاالت عنــف جنــي ونفــي واقتصــادي واتجــار بالبــر وإهمــال وتعــايف مــن اإلدمــان 
ورعايــة إنســانية. كمــا تــم تقديــم 130 خدمــة موزعــة بمســاعدات ماليــة، استفســارات، دعــم نفــي، استشــارات قانونيــة، 
ــواء وطلــب مســكن، إرشــاد أرسي واستشــارات اجتماعيــة، فيمــا تــم تقديــم أكــر مــن 600 خدمــة للحــاالت الــي تــم  وإي

إيواؤهــا مــن خــال تقديــم خدمــات طبيــة، اجتماعيــة، تعليميــة، زيــارات عائليــة واستشــارات ودعــم نفــي. 

 استقبل املركز أكر من

100 حــــالة
تقديـــــم 

130 خدمة
600 خدمة
لحــــاالت االيواء

 حرصت دائرة تنمية املجتمع	 

ــراد يف  ــع  األف ــارش م ــكل مب ــون بش ــن يتعامل ــة الذي ــوط األمامي ــن الخط ــن م ــدرات املوظف ــاء ق ــى بن ع
ــم  ــف وتقدي ــاالت العن ــن ح ــف ع ــة الكش ــى كيفي ــم ع ــال تدريبه ــن خ ــة م ــات االجتماعي ــف القطاع مختل

ــع.  ــح املجتم ــف رشائ ــب ملختل ــم املناس الدع

الربامج املُستهدفة لكبار املواطنني 	 

فقــد تــم إنشــاء بطاقــة بركــة الــدار اإللكرونيــة لتوفــر خدمــات متنوعــة ومزايــا لفئــة كبــار الــن لتســهيل 
تقديــم الخدمــات لرفــع جــودة الحيــاة لديهــم ، كمــا تــم تفعيــل برنامــج الدمــج الرقمــي لكبــار الــن الــذي 
يهــدف إىل تمكــن كبــار املواطنــن مــن اســتخدام وســائل التواصــل االجتماعــي وتصفــح اإلنرنــت والتعامل 
مــع األنظمــة الرقميــة ملواكبــة املجتمــع واألجيــال املقبلــة،  كوســيلة ملســاعدتهم يف التواصــل مــع األرسة 
ــة أو   ــواًء االجتماعي ــرة س ــات املتوف ــى الخدم ــم ع ــم وحصوله ــهيل وصوله ــة إىل تس ــاء، باإلضاف واألصدق
االقتصاديــة وغرهــا بطريقــة ســهله وميــرسة وزيــادة الفــرص املتاحــة لهــم واســتثمار طاقاتهــم واملشــاركات 

املجتمعيــة األخــرى ممــا ُيســاعد يف إدماجهــم يف عمليــات التنميــة املســتدامة.

استكملت الدائرة تنفيذ حملة “أنت مهم للصحة النفسية” 

بالتعــاون مــع لجنــة إدارة الطــوارئ واألزمــات والكــوارث الناجمــة عــن جائحــة كوفيــد19 يف إمــارة أبوظــي 
ــة املســاعدة،  ــال والعمال بهــدف تثقيــف مختلــف ْافــراد املجتمــع ســواء مــن )املوظفــن والعاملــن والعّم
واملمرضــن واألطبــاء( فيمــا يتعلــق باألعــراض النفســية وكيفيــة االســتجابة والتعامــل مــع الحــاالت 

ــي. ــم النف ــات الدع ــم إىل خدم وإحالته
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كمــا تــم عقــد 6 ورش عمــل بتقنيــة الواقــع االفــرايض بحضــور أكــر مــن 90 مــن كبــار املواطنــن وذلــك يف ســبيل تحســن 
جــودة حياتهــم    ورفــع إمكانيــة دمجهــم يف املجتمــع وزيــادة الوقــت النوعــي الــذي يقضونــه مــع أفــراد األرسة، كمــا تــم عقــد 
برنامــج اللياقــة لكبــار املواطنــن بمشــاركة أكــر مــن 200 مــن كبــار املواطنــن واملقيمــن والــذي ســاهم يف ارتفــاع النشــاط 

البــدين بنســبة 200% 

هيئة املساهمات املجتمعية – معاً 	 

تمكنــت مــن الحصــول عــى مســاهمات بقيمــة 9.9 مليــون درهــم خــال عــام 2021 حيــث إن عــدد املســاهمات الــواردة 
لحمــات الهيئــة تجــاوزت 600 ألــف مســاهمة خــال عــام 2021، 

وبلــغ عــدد الــركات املســاهمة لحمــات جمــع املســاهمات 12 رشكــة منهــا الــدار العقاريــة، بنــك أبوظــي التجــاري، بنــك 
أبوظــي األول، ورشكــة محمــد عبدالرحمــن البحــر. نتيجــة لذلــك، تــم إطــاق 5 حمــات بالتعــاون مــع هيئــة الرعايــة األرسيــة 

شــاملة “دار زايــد للرعايــة األرسيــة”، ورشكــة أبوظــي للخدمــات الصحيــة – صحــة، وجمعيــة أبوظــي للحيــوان وهــي:

عقد

 6 

ورش عمل

حضور

 90 

من كبار املواطنن

مشاركة

 200 

يف برنامج اللياقة

 9.9
مليون درهم 

أكر من

600
ألف مساهمة

األثر االجتماعي: 

توظيف

633
خال ثاث سنوات

نسبة رضا

62%
عن جودة حياتهم

ــد  ــي العدي ــاع االجتماع ــق القط ــم، حق ــاب الهم ــي ألصح ــراتيجية أبوظ ــاق اس ــد إط بع
مــن املكتســبات ذات األثــر الواضــح مــن خــال دمــج أصحــاب الهمــم وتوظيفهــم حيــث 
ــك  ــات، وســاهم ذل ــف القطاع ــة يف مختل ــاث ســنوات املاضي ــف 633 خــال الث ــم توظي ت
يف توفــر بيئــة مناســبة تتيــح لهــم الوصــول املتكافــئ للحقــوق والخدمــات والفــرص يف 
كافــة املجــاالت ســواء الصحيــة  أو مجــاالت الرعايــة االجتماعيــة لتصــل نســبة رضاهــم عــن 
جــودة حياتهــم إىل %62 بنســبة زيــادة بلغــت %2 بعــد إطــاق االســراتيجية، كمــا حــرص 
القطــاع االجتماعــي عــى توفــر الخدمــات املطلوبــة لحمايــة الفئــات املســتضعفة واألكــر 
عرضــة للعنــف مــن كافــة ْانــواع العنــف وااليــذاء للعيــش بطريقــة أفضــل لتعزيــز الوقايــة 
ــا العنــف، كمــا ســاهمت الربامــج واملبــادرات املرتبطــة باالندمــاج  والكشــف املُبكــر لضحاي
االجتماعــي يف تقليــل عزلــة كبــار الــن، إىل جانــب تعزيــز الدعــم النفــي للعمــال 

لدمجهــم يف املجتمــع.

حملة صندوق 
االستثمار االجتماعي

حملة 
دعم كبار الن 

حملة دعم تعليم 
أصحاب الهمم

حملة 
دعم األيتام 

حملة 
رعاية الحيوان 
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محـــور

املشاركة 
املجتمعية 

والتطوع
ارتــأت دائــرة تنميــة املجتمــع العمــل عــى االرتقــاء بمنظومــة العمــل 
ــى  ــع ع ــراد املجتم ــز أف ــل تحفي ــن أج ــي م ــارة أبوظ ــي يف إم التطوع
ــك إليمانهــا  ــة، وذل ــف املجــاالت املجتمعي ــة بمختل املشــاركة التطوعي
بــأن التطــوع ُيســهم يف تعزيــز املهــارات وتحقيــق الرفــاه االجتماعــي، 
ــل  ــن أج ــوع م ــة للتط ــة متكامل ــع سياس ــى وض ــل ع ــم العم ــذا ت ل
تنظيــم العمــل وإيجــاد بيئــة تطوعيــة كفــؤة وفعالــة ضمــن معايــر 

ثابتــة تحقــق الوصــول إىل مجتمــع نشــط ومســؤول.
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2019

2020

ويف ضــوء دور القطــاع االجتماعــي يف محــور املشــاركة املجتمعيــة والتطــوع والــذي يشــمل املؤسســات الربحيــة وغــري 
الربحيــة املعنيــة بخدمــة املجتمــع   واألفــراد: 

أنشأت دائرة تنمية املجتمع هيئة املساهمات املجتمعية »معاً« 	 

ــز ثقافــة التعــاون والراكــة التكامليــة بــن القطاعــن العــام والخــاص واملجتمــع املــدين، والبــدء بتقديــم  مــن أجــل تعزي
ــز مختلــف أطــراف املجتمــع مــن أفــراد ومؤسســات للتعــاون  ــة باإلضافــة إىل تحفي ــات االجتماعي ــول مبتكــرة للتحدي حل

ــة. وتحقيــق مســتويات أعمــق مــن املشــاركة واملســاهمة املجتمعي

ــر نمــاذج الراكــة لتحفيــز  ســعى القطــاع االجتماعــي إىل تفعيــل محــور املشــاركة املجتمعيــة والتطــوع مــن خــال تطوي
ــع  ــات جم ــر عملي ــة وتطوي ــات االجتماعي ــم الخدم ــاص تقدي ــكل خ ــث بش ــاع الثال ــام والقط ــكل ع ــاص بش ــاع الخ القط
التربعــات باســتخدام أحــدث التقنيــات عــرب إطــاق منصــة جمــع التربعــات مــن خــال هيئــة املســاهمات املجتمعيــة “معــاً”   
ــادي  ــم امل ــم الدع ــي لتقدي ــال االجتماع ــن باملج ــركات املهتم ــراد وال ــال لأف ــح املج ــرة تتي ــية مبتك ــد  أداة رئيس ــي تع وال
بهــدف تطويــر املشــاريع االســراتيجية والربامــج التنمويــة االجتماعيــة وفقــاً لأولويــات املحــددة يف أبوظــي مثــل الصحــة، 
وتوفــر فــرص العمــل والتعليــم، واملجــال األرسي واملجتمعــي، واالحتياجــات األساســية ألفــراد املجتمــع، والقضايــا البيئيــة.

2021

تماشــياً مــع رؤيــة وأهــداف دائــرة تنميــة املجتمــع الراميــة إىل تمكــن وتنظيــم القطــاع الثالــث يف إمــارة أبوظــي، فقــد تــم 
العمــل عــى: 

من خالل املنصــة 

تــم إطــاق حملــة جمــع تربعــات لدعــم نشــاطات الربنامــج الوطــي لدعــم التــربع باألعضاء واألنســجة 
بالتنســيق مــع رشكــة ْابوظــي للخدمــات الصحيــة – صحة

أطلقت هيئة املساهمات املجتمعية »معاً‹‹، 

ــز  ــة لتحفي ــئة االجتماعي ــاريع الناش ــّي املش ــدف إىل تب ــي ته ــة وال ــاً االجتماعي ــة مع ــج حاضن برنام
تطويــر حلــول ابتكاريــة للتحديــات االجتماعيــة القائمــة يف اإلمــارة. ضمــن إطــار قانــوين وتشــغيي 

ــي.    ــدف االجتماع ــركات ذات اله ــف ال لتصني

إطالق حملة جمع تربعات لدعم األيتام 

بالتنسيق مع هيئة الرعاية األرسية، بإجمايل عدد 393 مستفيداً. 

إطالق دفعتني خالل عام 2020 واستقبال 10 رشكات ناشئة 

يف كل مجموعــة لتقديــم باقــة مــن املســاعدات منهــا )منــح التمويــل، مســاحات مكتبيــة، تســهيل 
ــات  ــول للعاق ــهيل الوص ــاد، تس ــات االرش ــم خدم ــة، تقدي ــات تدريبي ــتثمرين، ورش ــول للمس الوص
الازمــة( مــن خــال تطويــر نمــاذج الراكــة لتحفيــز القطــاع الخــاص والقطــاع الثالــث عــى تقديــم 

ــة. الخدمــات االجتماعي

إنشاء صندوق االستثمار االجتماعي 

لجمــع املســاهمات االجتماعيــة لأفــراد واملؤسســات واســتثمارها بهــدف تحقيــق عوائــد مســتدامة 
الــي مــن خالهــا ســيتم تمويــل املشــاريع واملبــادرات االجتماعيــة عــن طريق جمــع التربعــات واألصول 
مــن القطــاع الحكومــي والخــاص ومــن املجتمــع وإدارة املســاهمات املاليــة واألصــول العينيــة لتوليــد 
ــة  ــات معني ــاريع ومؤسس ــوال يف مش ــف األم ــال توظي ــن خ ــتدامة م ــة املس ــد املالي ــل العوائ أفض

بالشــؤون االجتماعيــة. 

إطالق سياسة التطوع يف إمارة أبوظيب 

لتنظيــم القطــاع التطوعــي يف إمــارة أبوظــي ونــر الوعــي بأهميــة العمــل التطوعــي وزيــادة 
ــات  ــوع والجه ــة املتط ــل حماي ــي تكف ــراءات ال ــط واالج ــع الضواب ــق وض ــن طري ــراد ع ــاركة األف مش

والفــرق التطوعيــة.

تضافر العمل خالل جائحة كوفيد 19 من خالل برنامج »معاً نحن بخري« 

حيــث تــم تحقيــق التضامــن االجتماعــي من خال اســتقبال املســاهمات املاليــة والتطوعيــة والعينية 
ــارة أبوظــي مــن  ــة يف إم ــوات املســاهمات املجتمعي ــد وتســهيل قن ــركات وتوحي ــراد وال مــن األف
خــال تخصيــص عوائــد الربنامــج للمعونــات واملســتلزمات املجتمعيــة ســواء  )التعليميــة، الغذائيــة، 
الطبيــة، االحتياجــات األساســية( بالتعــاون مــع الــركاء املعنيــن. حيــث بلــغ إجمــايل املســاهمات 
املاليــة أكــر مــن 438 مليــون درهــم، وأكــر مــن 600 مليــون درهــم قيمــة املســاهمات العينيــة وتــم 

تســجيل 6,573 متطوعــاً. 

 إصــدار عــدد 10 مــن املوافقــات 
األهليــة  للمؤسســات  املبدئيــة 
والجمعيــات ذات النفــع العــام مــن 
قبــل الدائــرة وذلــك ليتــم إشــهارها 
مــن قبــل وزارة تنميــة املجتمــع، 
الجمعيــات  تنظيــم  بشــأن 
واملؤسســات األهليــة ذات النفــع 
مــن  وذلــك  اإلمــارة،  يف  العــام 
والرقابــة.  الرخيــص  الناحيتــن: 

و16  متطوعــاً   3.752 ترخيــص  تــم 
ــة إىل 48  ــاً، إضاف ــاً متخصص متطوع

18 تحــت نس  متطوعــاً 
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عكــس برنامــج »معــاً نحــن بخــري« قيــم التعــاون والتكافــل االجتماعــي، حيــث تجــاوزت القيمــة اإلجماليــة 
للمســاهمات الــواردة نحــو مليــار درهــم إمــارايت؛ مــع أكــر مــن 438 مليــون درهــم مــن املســاهمات املاليــة، 

وأكــر مــن 600 مليــون درهــم قيمــة املســاهمات العينيــة.

وســاهم القطــاع االجتماعــي يف تحفيــز مختلــف أفــراد املجتمــع ومؤسســات للتعــاون وتحقيــق أعــى 
مســتويات املشــاركة واملســاهمة املجتمعيــة، وتوجيــه املســاهمات املاليــة يف مشــاريع ومؤسســات املختصــة 
باملواضيــع ذات األوليــة، مــع زيــادة مشــاركة األفــراد يف الفــرص التطوعيــة، نتيجــة إطــاق سياســة العمــل 

ــدء ترخيــص املتطوعــن. التطوعــي وب

األثر االجتماعي: 

القيمة املساهمات 

 1
مليار درهــــم

مساهمات مالية

 438
مليون درهــــم

مساهمات عينية

 600
مليون درهــــم
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محـــور

 التالحـــم 
املجتمعي

يــويل القطــاع االجتماعــي دوراً مهمــاً يف غــرس مفهــوم التاحــم 
املجتمعــي باعتبــاره إحــدى األولويــات الــي تســعى إمــارة أبوظــي إىل 
تحقيقــه ضمــن خططهــا اإلســراتيجية، حيــث ترجــم هــذه القناعــة 
ومجتمــع  جيــل  تنشــئة  بهــدف  وتوجهاتهــا  سياســاتها  ضمــن 
ــيات  ــف الجنس ــج مختل ــك دم ــات وكذل ــدد الثقاف ــك ومتع متماس
ضمــن مجتمــع واحــد ممــا يســهم يف تحقيــق التاحــم املجتمعــي، 
ــوة  ــامح واألخ ــام والتس ــاً للس ــزاً عاملي ــد مرك ــارة تع ــيما أن اإلم الس
ــاف الثقافــات والجنســيات يســهم يف  ــأن اخت اإلنســانية، وتؤمــن ب

ــل. ــكل األمث ــع بالش ــة املجتم نهض
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2021

أطلقت دائرة تنمية املجتمع، يف أكتوبر 2019، مبادرة لحظات أبوظي، والي شملت 25 فعالية 
مجتمعية وتم تنظيمها يف مختلف املناطق يف اإلمارة كمنطقة الكورنيش، منطقة البطن، 

منطقة وسط املدينة، جزيرة الريم، وجزيرة الحديريات وذلك بحضور أكر من 321 ألف زائر من 
48 جنسية، وتندرج املبادرة ضمن برنامج أبوظي للمرسعات التنموية »غداً 21«، الذي اعتمده 

صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، بميزانية تبلغ 50 مليار درهم. 

ــادة بأبوظــي 18  ــة لهــا بتنظيــم دور العب ــة املجتمــع، وضمــن املهــام املوكل ــرة تنمي ســلمت دائ
دار عبــادة لغــر املســلمن،  تــم ترخيصهــا ملمارســة أعمالهــا، بمــا يتوافــق مــع القوانــن والنظــم 
املعمــول بهــا يف الدولــة لتعزيــز مبــادئ األخــوة اإلنســانية واملحبــة والتآلــف بــن جميــع رشائــح 
املجتمــع، وذلــك ضمــن األطــر القانونيــة والسياســات الــي توفــر لرعايــا كافــة الديانــات ممارســة 

شــعائرهم الدينيــة بــكل يــرس وســهولة. 

اســتحدثت دائــرة تنميــة املجتمــع، يف يوليــو 2019، غرفتــن للعبــادة متعــددة األديــان، يف مبــى 
مطــار أبوظــي الــدويل، ومستشــفى كليفانــد كلينيــك – أبوظــي، ضمــن مبــادرة غرفــة العبــادة 
ــح  ــي تتي ــرة، وال ــا الدائ ــي تنفذه ــة ال ــادرات املجتمعي ــدى املب ــد إح ــي تع ــان، وال ــددة األدي متع
ــا  ــرة أمامه ــت الدائ ــث وضع ــادة، حي ــة العب ــان ممارس ــف األدي ــن مختل ــخاص م ــع األش لجمي
خطــة لتعميــم املبــادرة خــال الســنوات املقبلــة يف مختلــف األماكــن يف اإلمــارة وهــو مــا يعكــس 

دورهــا يف تعزيــز التاحــم املجتمعــي والتســامح والتعايــش بــن رشائــح املجتمــع. 

منتدى التسامح الرابع 2020 االفرتايض: 

نظمــت دار زايــد للثقافــة اإلســامية، منتــدى التســامح االفــرايض والــذي شــارك فيــه معــايل الشــيخ 
نهيــان بــن مبــارك آل نهيــان وزيــر التســامح، مــع نخبــة مــن الباحثــن واألكاديميــن املختصــن يف 
مجــاالت التســامح والتعايــش والســام مــن داخــل اإلمــارات وخارجهــا، ويهــدف املنتــدى إىل تعميــق 
ــش  ــل التعاي ــح املجتمــع وتأصي ــف رشائ ــدى مختل ــاح ل ــش واالنفت ــم التســامح والتعاي وترســيخ قي
والتســامح عنــد الشــباب يف ســبيل  إثــراء قيــم التســامح والتعايــش املشــرك عــرب املنصــات اإلعامية 

والرقميــة املتنوعــة، وإبــراز مامــح التســامح والســام يف دولــة اإلمــارات.

لحظات 
أبوظيب: 

 ترخيص دور 
العبادة:

افتتاح غرف 
متعددة األديان: 

إصدار دليل األديان لغري املسلمني: 

أصــدرت دائــرة تنميــة املجتمــع دليــل األديــان لغــر املســلمن وذلــك للتعريــف باألديــان األساســية 
يف العالــم، مــن خــال  مــا يقدمــه  الدليــل مــن معلومــات أساســية عــن األديــان مــن الجانــب الديــي 
ــا  ــة باعتباره ــب الديني ــاد والرت ــات واألعي ــادات واملمارس ــوس والع ــك الطق ــا يف ذل ــي  بم واالجتماع
ــم دور  ــم أفضــل الســبل يف ترخيــص وتنظي ــاج ملرجــع علمــي فيهــا لتقدي معلومــات أساســية نحت
العبــادة يف اإلمــارة. وتــم تحكيمــه مــن قبــل رجــال الديــن املرخصــن يف اإلمــارة ومــن قبــل جامعــة 
اإلمــارات العربيــة املتحــدة. كمــا تــم إصــدار كتــاب دليــل الخدمــات املقدمــة لــدور العبــادة املرخصــة 
ــر  ــة لغ ــادة الخاص ــدور العب ــة ل ــات املقدم ــف بالخدم ــأنها التعري ــن ش ــي م ــي، وال ــارة أبوظ يف إم

املســلمن.

أطلقت هيئة املساهمات املجتمعية »معاً« برنامج »لنتواصل« لالندماج االجتماعي

 مــن خــال اســتكمال الــدورة األوىل مــن الربنامــج، وهــو برنامــج للتواصــل واملشــاركة االفراضيــة يهــدف إىل خلــق تأثــر 
ــتجابة  ــة اس ــاهمة االجتماعي ــاون واملس ــة التع ــم ثقاف ــل، ودع ــدى الطوي ــى امل ــي ع ــع أبوظ ــي يف مجتم ــي إيجاب اجتماع
ــم  ــابيع ويت ــرة اس ــدة ع ــبوعية مل ــابقات اس ــى شــكل مس ــج ع ــل الربنام ــم تفعي ــث ت ــة، حي ــة بالجائح ــات املتعلق للتحدي
طرحهــا عــرب وســائل التواصــل االجتماعــي يف مختلــف املواضيــع كالصحــة واللياقــة، واملجتمــع، والفــن والثقافــة، واألعمــال 

ــادرات إىل 80,288 مشــاركة. ــت  عــدد املشــاركات بهــذه املب ــادرة ضمــن الربنامــج ووصل ــم اطــاق 20 مب ــب، وت والتدري

استمرار العمل القائم مع دور العبادة من خالل إطالق مبادرة »أنتم سفراؤنا«

مــن خــال تكليــف رجــال الديــن لــكل طائفــة بــأن يقومــوا بإيصــال الرســائل الحكوميــة إىل جالياتهــم ومتابعتهــم والنظر إىل 
احتياجاتهــم وتقديمهــم الدعــم الــازم، باإلضافــة إىل تنفيــذ عمليــات التفتيــش امليــداين وربــط دور العبــادة بنظــام الحنص.

حرصــت الدائــرة عــى التأكــد مــن التــزام دور العبــادة باالشــراطات املعمــول بهــا والتصاريــح مــن خــال تنفيــذ عــدد مــن 
عمليــات التفتيــش الدوريــة للتأكــد مــن التزامهــا بالعمــل يف أطــار املعايــر املحــددة. ومــن ناحيــة املشــاركات املجتمعيــة 
نفــذت هيئــة املســاهمات املجتمعيــة “معــاً” عــدداً مــن الربامــج منهــا برنامــج “التواصــل االفــرايض” والــذي يهــدف إىل خلــق 
تأثــر اجتماعــي إيجابــي يف مجتمــع أبوظــي عــى املــدى الطويــل، ودعــم ثقافــة التعــاون واملســاهمة االجتماعيــة اســتجابة 

للتحديــات الحاليــة.

 25
فعالية مجتمعية

 321
ألف زائر

 48
جنسية

 50
مليار درهم

عدد املتطوعن

40
عدد املستفيدين

2176
عدد الراكات

15
عدد املبادرات

20
عدد املشاركات

80,288
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ــم التاحــم املجتمعــي والتســامح  حرصــت إمــارة أبوظــي عــى غــرس قي
والتعايــش بــن كافــة أفــراد املجتمــع، حيــث قدمــت الرعايــة الكاملــة 
لكافــة الجاليــات مــن مختلــف الديانــات ملمارســة شــعائرهم الدينيــة بــكل 
يــرس وســهولة، مــا حقــق ذلــك تأثــراً اجتماعيــاً إيجابيــاً ملجتمــع أبوظــي 

ــة للتســامح.  ــا عاملي جعله

األثر االجتماعي: 
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محـــور

الرياضــة 
والرتفيــه

تلتــزم الدائــرة بالتعــاون مــع رشكائهــا يف القطــاع 
االجتماعــي باالرتقــاء باملنظومــة الرياضيــة مــن خــال 
تنظيــم األنديــة الرياضيــة واملؤسســات الرياضيــة يف 
ــع  ــياً يف املجتم ــزءاً أساس ــة ج ــل الرياض ــبيل جع س
وأســلوب حيــاة لــدى األفــراد مــن أجــل أن يكــون 
املجتمــع أكــر نشــاطاً ومســؤوليًة تجــاه الصحــة 

ــة.   البدني
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أطلقــت دائــرة تنميــة املجتمــع، يف ديســمرب 2019، مبــادرة “كــن ريــايض- أبوظــي”، والــي تضمنــت 3 برامــج 
رئيســية، شــملت سلســلة مــن الفعاليــات املجتمعيــة املســتمرة يف جميــع أنحــاء أبوظــي، بهــدف تعزيــز 
نمــط الحيــاة الصحيــة ملختلــف رشائــح املجتمــع، مــن خــال دمــج عنــارص الحيــاة العريــة الصحيــة مــع 

األلعــاب الرياضيــة واألنشــطة الرفيهيــة. 

انطاقــاً مــن الحــرص عــى تعزيــز نمــط حيــاة صحــي لكبــار املواطنــن، نظمــت دائــرة تنميــة املجتمــع يف 
أبوظــي، بالراكــة مــع مجلــس أبوظــي الريــايض، ومؤسســة التنميــة األرسيــة ورشكــة أبوظــي للخدمــات 
الصحيــة “صحــة” مبــادرة الرياضــة واألنشــطة البدنيــة لكبــار املواطنــن يف اإلمــارة، وذلــك مــن أجــل 
املســاهمة يف تحســن جــودة حياتهــم وتشــجيعهم عــى اتبــاع نمــط حيــاة صحــي يجعلهــم أكــر نشــاطاً 

وإنتاجــاً وقــدرة عــى االســتمرار يف العطــاء للمجتمــع. 

ــن  ــة م ــة األوىل والتجريبي ــات املرحل ــة فعالي ــرة الصح ــع دائ ــة م ــع وبالراك ــة املجتم ــرة تنمي ــذت دائ  نف
ــن  ــة م ــة ومؤسس ــرة وهيئ ــن 11 دائ ــف م ــن 800 موظ ــر م ــاركة أك ــك بمش ــة”، وذل ــج “رّواد اللياق برنام
القطــاع الحكومــي يف اإلمــارة، وشــمل الربنامــج العديــد مــن األنشــطة البدنيــة للمتنافســن، إضافــة إىل 
تمرينــات اللياقــة البدنيــة؛ الــي هدفــت إىل  تشــجيع وتحفيــز املوظفــن عــى ممارســة األنشــطة البدنيــة 

ــة لديهــم.  لتحســن صحتهــم والنهــوض بمســتويات اللياقــة البدني

أطلقــت هيئــة املســاهمات املجتمعيــة- “معــا”، بالتعــاون مــع مؤسســة األوملبيــاد الخــاص اإلمــارايت، يف 
ينايــر 2020، مــروع أهــل النشــاط والــذي امتــد عــى مدار 10 أســابيع، وتــم تنظيــم دورات تدريبيــة مجانية 
لكــرة القــدم،  واســتهدفت أصحــاب الهمــم الذيــن تــراوح أعمارهــم بــن 17-12 عامــاً، كمــا تــم تنظيــم دورة 
ــاركة يف  ــل واملش ــة التواص ــم فرص ــح له ــم، لتتي ــاب الهم ــن أصح ــن م ــايل املتدرب ــة أله ــة مصمم تثقيفي
املحادثــات الداعمــة وورش العمــل التعليميــة، الــي تتضمــن معلومــات وإرشــادات خاصــة بالتعامــل مــع 
ــة  ــات الرياضي ــن التمرين ــة م ــة إىل مجموع ــزل ، باإلضاف ــاطهم يف املن ــى نش ــاظ ع ــة الحف ــم وكيفي أبنائه

املخصصــة لهــم. 

كن ريايض – أبوظيب: 

مبادرة الرياضة واألنشطة البدنية لكبار املواطنني:

 رواد اللياقة: 

أهل النشاط لتعزيز صحة أصحاب الهمم: 

لتحفيــز الصحــة البدنيــة يف إمــارة أبوظــي تــم تنظيــم عــدد مــن الربامــج الرياضيــة املجتمعيــة 
 ”Fit@Home ــزل ــة يف املن ــج اللياق ــا “برنام ــك” ومنه ــزز مناعت ــط.. وع ــك نش ــعار “خل ــت ش تح
للحفــاظ عــى مســتوى النشــاط الصحــي ملجتمــع إمــارة أبوظــي، وتعزيــز اللياقــة البدنيــة 

ــد-19”. ــة “كوفي ــع جائح ــاً م ــة وخصوص والذهني

”Fit@Home برنامج اللياقة يف املنزل“

تم تنفيذ 85 فعالية مجتمعية لعام 2019 وتم تسجيل 54,760 مشارك. 

 تنفيــذ برنامــج “بيتــك صحتــك” و “حملــة تمرينــك يف بيتــك” و”جــرب مــع خليفة” وذلك للمســاهمة 
ــاع  ــيئة واتب ــادات الس ــر الع ــى تغي ــم ع ــة وحثه ــات الصحيح ــع باملعلوم ــراد املجتم ــة   أف يف توعي
اســلوب حيــاة رياضيــة صحيــة بحضــور مــا يقــارب 20,000 فــرد مــن أفــراد املجتمــع والــي تضمنــت 

املوظفــن والطلبــة واملدرســن وْاوليــاء األمــور. 

 تنظيــم بطولــة الشــطرنج عــن بعــد للمواطنــن واملقيمــن يف اإلمــارة وذلــك تزامنــاً مــع توجيهــات 
القيــادة الرشــيدة بحــث املجتمــع يف البقــاء يف املنــزل.

 تنظيــم عــدد مــن الربامــج  الــي اســتهدفت الطلبــة مثــل “تــدرب مــع نجــم” و”وزنــك صحــي” وذلــك 
ــمنة  ــن بالس ــة املصاب ــة وخاص ــدى الطلب ــة ل ــاة الصحي ــط الحي ــز نم ــاهمة بتعزي ــبيل املس يف س

وتحفيزهــم عــى ممارســة االْنشــطة البدنيــة والحركيــة لتصبــح أســلوب حيــاة لــدى الطلبــة. 

نفــذ مجلــس أبوظــي الريــايض سلســة مــن الحمــات التدريبيــة مثــل حملــة تــدرب بشــعار #عطــاء 
يف عمــي وســامة يف بيــي واملعــي بدعــوة الرياضيــن املحرفــن مــن خــال عقــد سلســلة مــن 
الــدورات التدريبيــة عــن بعــد لرفــع معنويــات الرياضيــن املحرفــن لاســتمرار بالتدريبــات يف املنــازل 

والتغلــب عــى املخــاوف والقلــق. 

 تنفيــذ عــدد 3 فعاليــات كــربى منهــا بطولــة أبوظــي إتــش إس بــي يس للجولــف، وســباق ريــد بــول 
الجــوي يف أبوظــي، و4 نســخ مــن »طــواف اإلمــارات«، اتباعــاً لإلجــراءات االحرازيــة إلمــارة أبوظــي.

الفعاليات املجتمعية

“بيتك صحتك” و “حملة تمرينك يف بيتك” و”جرب مع خليفة”

بطولة الشطرنج

 “تدرب مع نجم” و”وزنك صحي”

الحمالت التدريبية

فعاليات
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ــاً  ــراً ملموس ــي أث ــه يف أبوظ ــة والرفي ــاالت الرياض ــت مج حقق
الحيــاة  نمــط  غــرس  خــال  مــن  املاضيــة  الســنوات  خــال 
الصحيــة وتعزيزهــا ملختلــف رشائــح املجتمــع، عــرب دمــج عنــارص 
ــة واألنشــطة  ــة مــع األلعــاب الرياضي ــة الصحي ــاة العري الحي
الرفيهيــة، مــا يجعلهــم أكــر نشــاطاً وإنتاجيــة وقــدرة عــى 
االســتمرارية يف العطــاء للمجتمــع، وحــى خــال الجائحــة كان 

ــزل. ــدين يف املن ــاط الب ــزز النش ــة تع ــج نوعي ــاك برام هن

األثر االجتماعي: 

افتتــح مجلــس أبوظــي الريــايض 20 مدرســة مجتمعيــة خــال عــام 2021 داخــل مدينــة أبوظــي ومدينــة العــن ومدينــة 
الظفــرة، بمشــاركة 72,030 مــن أفــراد املجتمــع، والــي تعــى باالســتفادة مــن املرافــق الرياضية التابعــة للمــدارس الحكومية 
يف إمــارة أبوظــي، ويوفــر املــروع الربامــج واألنشــطة الرياضيــة للمجتمــع وخصوصــاً يف األماكــن الــي ال تتوفــر بهــا األنديــة 

الرياضية.

تم استام مبلغ إجمايل 81,633 درهم إمارايت من عوائد السباق لصندوق االستثمار االجتماعي.

نظمــت هيئــة املســاهمات املجتمعيــة »معــاً« بالتعــاون مــع مجلــس أبوظــي الريــايض، ســباق »ســابق للخــر بأســلوبك« 
الــذي أقيــم يف جزيــرة الحديريــات يف أبوظــي،  وذلــك لدعــم  حملــة الربنامــج الوطــي للتــربع وزراعــة األعضــاء واألنســجة. 
وأتــاح الســباق الفرصــة لجميــع أفــراد املجتمــع مــن العائــات واألفــراد املواطنــن واملقيمــن مــن مختلــف الفئــات العمريــة 
والجنســيات للمشــاركة يف فعاليــة رياضيــة ممتعــة وآمنــة وتدعــم قضيــة اجتماعيــة إنســانية يف الوقــت ذاتــه، حيــث تــم 
تخصيــص العوائــد املاليــة مــن رســوم التســجيل يف الســباق لدعــم حملــة التــربع باألعضــاء. بمشــاركة 500 مشــارك مــن 

جميــع فئــات املجتمــع.

20 مدرسة مجتمعية:

سباق صندوق االستثمار االجتماعي:

»سابق للخري بأسلوبك«

2021

ــات مدينــة أبوظــي ومدينــة  ــرة تنميــة املجتمــع يف أبوظــي بالتعــاون مــع مجلــس أبوظــي الريــايض، وبلدي أطلقتهــا دائ
العــن ومنطقــة الظفــرة، واإلدارة املجتمعيــة لشــؤون منطقــة الظفــرة – أدنــوك. بهــدف تعزيــز النشــاط البــدين يف املجتمع، 
وتشــجيع كافــة الفئــات مــن مواطنــن ومقيمــن عــى املشــاركة يف ممارســة التماريــن الرياضيــة بصــورة منتظمــة 
ــاحات  ــة واملس ــق العام ــارة، كالحدائ ــا اإلم ــي توفره ــة ال ــق املتنوع ــن املراف ــتفادة م ــرب االس ــاة، ع ــلوب حي ــا كأس واعتماده
الخــراء العريــة. حققــت املبــادرة تفاعــل آالف املشــاركن مــن املجتمــع، ضمــن 380 حصــة تدريبيــة مجانيــة عــى أيــدي 25 
مدربــاً ومدربــة مختصــن يف املجــاالت الرياضيــة واللياقــة البدنيــة، وتحقيــق أكــر مــن 530 ألــف ســاعة تدريبيــة، تــم تنفذيهــا 

عــى مــدار 4 أســابيع يف 12 حديقــة عامــة.

مبادرة أكتيف باركس: 
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اإلمارات العربية املتحدة
إمارة أبوظي

صادر عن دائرة تنمية املجتمع - أبوظيب
info@addcd.gov.ae الربيد اإللكروين
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