التقـرير
السنوي

2019

www.addcd.gov.ae

إنجـازات القطاع االجتماعي إلمارة أبوظيب 2019

التقـرير
السنوي
2019

يقع اختصاص دائرة تنمية املجتمع يف نطاق االستشارات ووضع السياسات عرب
تقديم الربامج والخطط الكفيلة بتنمية املجتمع واالرتقاء به ،لتحقيق الرفاه
االجتماعي لجميع سكان أبوظيب ،انطالقاً من رؤية الوالد املؤسس املغفور له بإذن
اهلل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب اهلل ثراه» ،الذي شدد عىل أهمية
الرفاه والتنمية االجتماعية ،لتمكني ازدهار ونمو املجتمعات وتقدمها .ونحن
نسرتشد بقيم االحرتام واملصداقية والتعاطف واملسؤولية وشغف العطاء
واإلحسان ،ونطمح إىل توفري حياة كريمة لجميع أفراد املجتمع
تؤدي الدائرة دوراً تنظيمياً يتمثل يف وضع اإلطار القانوين املنظم لتأسيس دور
ّ
العبادة والجمعيات ذات النفع العام والنوادي واملؤسسات الرياضية ،ووضع
املعايري الخاصة بالرتاخيص والتفتيش والتدقيق عىل هذه الجهات ،واإلرشاف عىل
االلتزام بمختلف النظم واملعايري والترشيعات السارية .كما تقوم الدائرة بدورها
التنظيمي عرب اقرتاح اللوائح الالزمة لدعم وتمكني الفئات املحتاجة للمجلس
التنفيذي
وانطالقا من هذا ،أولت القيادة الرشيدة يف دولة اإلمارات العربية ،اهتماماً بجميع
أفراد املجتمع باعتبارهم أهم محرك للتنمية االقتصادية؛ حيث عملت عىل توفري
حياة كريمة للجميع من خالل العديد من املبادرات
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إن هدفنا األسايس يف دولة اإلمارات هو بناء الوطن واملواطن ..بناء
اإلنسان هو الهدف األسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه
ألنه الركيزة األساس لعملية التنمية االجتماعية واالقتصادية
الشاملة ،وعليه مسؤولية دفع مسرية األمة
إن املواطن يمثل الرثوة الحقيقية لدولة اإلمارات ومحور سياساتها
ومستقبلها ،وسنواصل تنفيذ املرشوعات اليت تضمن لألرس
اإلماراتية جودة الحياة والعيش الكريم
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس الدولة حفظه اهلل
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إن الوطن غاية واملواطن هدف ..وأسمى غاياتنا عىل الدوام هي بناء
اإلنسان اإلمارايت يف كافة مناحي الحياة ليكون قادراً عىل تحمل
أمانة ومسئولية الحفاظ عىل مسرية اتحادنا ومندفعاً نحو تحقيق
طموحات وطنه يف كافة امليادين ،وتهيئة كافة الظروف اليت تكفل
له األمن والرفاهية واالستقرار
ونحرص عىل تحقيق سعادة املواطن ورفاه املجتمع وتوفري سبل
العيش الكريم والحياة املستقرة ألبناء الوطن كافة
صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
ويل عهد أبوظيب
نائب القائد األعىل للقوات املسلحة
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كلمة الرئيس..

يحظى جميع أفراد املجتمع يف إمارة أبوظيب باهتمام لجميع أفراد مجتمع أبوظيب ،وبناء مجتمع متماسك
القيادة الرشيدة ويتصدرون أولوياتها ،إذ تعمل عىل مبين عىل التسامح واحرتام اآلخر
تسخري جميع اإلمكانيات ،من خالل دائرة تنمية
ويف ظل دعم القيادة الرشيدة ،وبعزم كوادرنا الوطنية،
املجتمع كجهة منظمة للقطاع االجتماعي؛ لتوفري
وتكاتف مؤسسات اإلمارة لتحقيق األهداف املنشودة،
حياة كريمة للجميع عىل اختالف ظروفهم ومراحل
وانطالقاً من قيم االحرتام واملصداقية والتعاطف
حياتهم ،وبناء أرس متماسكة تشكل نواة ملجتمع
واملسؤولية وحب العطاء واإلحسان اليت يتميز بها
متسامح نشط ومسؤول وحانض لشىت فئاته
مجتمعنا ،وبما يتماىش مع رؤية والدنا املغفور له بإذن
ومن هذا املنطلق ،وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ اهلل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الذي جعل من بناء
خليفة بن زايد آل نهيان ،رئيس الدولة ،حفظه اهلل ،اإلنسان محور التنمية األساسية يف الدولة ،نرتجم يف
بدأنا يف دائرة تنمية املجتمع ،عملية تطويرات دائرة تنمية املجتمع ،هذه التطلعات والطموحات من
متسلسلة ومستمرة ومرنة لتنفيذ خططنا خالل نظام متكامل لحماية األرسة وأفرادها ،وإعداد املزيد
االسرتاتيجية ،عرب إرساء األسس الالزمة لتطوير من االستطالعات ،اليت تقيس مختلف العوامل اليت تؤثر
السياسات وصياغة القوانني عىل مستوى القطاع عىل األرسة ،وتساعد عىل معرفة جميع التحديات والتغلب
االجتماعي ،وإنشاء نظام الدعم االجتماعي الستهداف عليها
الفئات األكرث حاجة ،وتطبيق األنظمة واملعايري الالزمة
وأخرياً وليس ِ
آخراً ،عاهدنا أنفسنا عىل حفظ ما تحقق
لضمان تميز الخدمات االجتماعية بجودة عالية ،من
والبناء عليه ،ومواصلة تحمل املسؤوليات وقهر التحديات،
خالل االعتماد عىل نموذج تشغييل دقيق لضمان
وأن نكون خري داعم لجميع املبادرات ،اليت تصب يف صالح
تحقيق مزيد من الرفاهية لجميع رشائح املجتمع يف
تطوير وتنمية املجتمع ،بما يضمن بناء مجتمع متكامل
اإلمارة
ومستدام .فحفظنا العهد وعليه نميض ،يف خدمة
املجتمع والوطن
وعىل مدار عام حفل بالعديد من اإلنجازات يف سبيل
توفري حياة كريمة ومستوى معيشة الئق لجميع
أفراد املجتمع يف إمارة أبوظيب ،وبالتعاون مع 9
معايل الدكتور مغري خميس الخيييل
كيانات رشيكة ضمن القطاع االجتماعي ،نفذنا عدة
رئيس دائرة تنمية املجتمع  -أبوظيب
برامج و مبادرات اليت ساهمت يف تعزيز جودة الحياة
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كلمة الوكيل..
يلعب القطاع االجتماعي يف إمارة أبوظيب ،دوراً محورياً واتاحة فرصة أخرى لذوي املايض املضطرب ،مما يساهم
يف استدامة املجتمع ،ويحظى بمتابعة مبارشة من يف جعل مجتمع متماسك مبىن عىل احرتام اآلخر
قبل القيادة الرشيدة اليت تحرص عىل تعزيز جودة
حياة املواطنني واملقيمني ،ومن هذا الهدف تتمثل بشكل عام القطاع االجتماعي يف إمارة أبوظيب يشهد
رؤيتنا يف الدائرة بتوفري حياة كريمة لجميع أفراد متغريات كبرية ،والبد من تنظيم العمليات والسياسات
املجتمع
املتبعة لضمان تحقيق رؤية أبوظيب ،حيث نقوم بدعم
وتشجيع الربامج واملبادرات املجتمعية يف إمارة أبوظيب،
نحن يف دائرة تنمية املجتمع نقول إن املجتمع وبصفتنا الجهة املسؤولة عن السياسات واملعايري ،ونقوم
املستدام هو أمر أسايس ،لضمان ازدهار مستقبل كذلك بتحديد فجوات املشاركة وتراخيص املمارسة ضمن
املبين عىل املهارات واملصادر وااللتزامات املتكاملة عدة مسائل تنظيمية أخرى للمساهمة يف بناء مجتمع
والرضورية لتحديد التحديات والفرص القائمة يف أكرث قوى وسعادة وأمان
الوقت الحايل وعىل املدى البعيد
يف الختام ..أود التأكيد أن تنمية املجتمع وتطويره هي
تتمثل رسالتنا األساسية يف حماية وتفعيل ودعم مسؤولية الجميع ..لضمان ازدهار مستقبل املبين عىل
مجتمع أبوظيب عرب التعاون مع الرشكاء يف القطاع املهارات واملصادر وااللتزامات املتكاملة والرضورية لتحديد
العام والخاص وإرشاك املجتمع املدين يف دفع العجلة التحديات والفرص القائمة يف الوقت الحايل وعىل املدى
التنموية ،مما يساهم يف تحقيق تطلعاتنا األساسية ،البعيد
بتوفري مستوى معيشة الئق لكافة األفراد ،وبناء أرسة
متماسكة تشكل نواة مجتمع متسامح وحانض
لشىت فئاته ،وجعل املجتمع نشط ومسؤول
كما يمتد الدور املنوط للدائرة إىل تفعيل دور أفراد
املجتمع ،واملساهمة يف توفري حياة سعيدة ونشطة
لكبار النس ،وتمكني أصحاب الهمم لتحقيق
طموحاتهم ،وجعل أطفال سعداء يشعرون باألمان،

سعادة املهندس حمد عيل الظاهري
وكيل دائرة تنمية املجتمع  -أبوظيب

07

إنجـازات القطاع االجتماعي إلمارة أبوظيب 2019

قصتنا:

ملحة عن دائرة تنمية املجتمع يف أبوظيب

تعد دائرة تنمية املجتمع ،فصالً من فصول قصص النجاح يف إمارة أبوظيب؛
حيث تعمل مع مجموعة من الرشكاء يف القطاع االجتماعي لضمان حياة
كريمة لجميع أفراد املجتمع يف اإلمارة؛ انطالقاً من املسؤولية والشغف
بالعطاء واالحرتام ،الذي يتميز بها مجتمعنا ،ويتماىش مع رؤية والدنا
املغفور له بإذن اهلل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ،الذي جعل من بناء
اإلنسان محور التنمية األساسية يف الدولة
ويتمثل دور الدائرة ،يف تنظيم قطاع التنمية املجتمعية واالجتماعية يف
أبوظيب ،وتمكني الهيئات املعنية من توفري الرعاية والخدمات عالية الجودة
لجميع أبناء مجتمع أبوظيب .كما تنشد دائرة تنمية املجتمع بناء مجتمع
فاعل ومسؤول يحتنض جميع أبنائه لتحقيق التنمية االجتماعية من
خالل تبين تغيري إيجابي هادف ،والتغلب عىل جميع املعوقات اليت
تحد من تقدمه
وتتضمن أولويات الدائرة األساسية ،التعريف باملسائل والقضايا االجتماعية
اليت تمس إمارة أبوظيب وشعبها .وانطالقاً من إيمانها أن التنمية
االجتماعية هي مسؤولية مشرتكة بني الحكومة وجميع أفراد املجتمع،
تتعاون الدائرة مع الجهات الحكومية ورشكات القطاع الخاص واملؤسسات
غري الربحية؛ لتمكني مشاركة الجميع يف سوق العمل ،وضمان حشد
قدراتهم للمساهمة يف تطور اإلمارة؛ ما يتيح للجميع فرصاً متكافئة
تساهم يف تحقيق االزدهار وبلوغ أقىص إمكاناتهم ،وبالتايل بناء دولة
مستدامة اجتماعياً واقتصادياً وتمكنت الدائرة؛ خالل فرتة وجيزة من
توفري حياة كريمة للمواطنني يف اإلمارة ،تنفيذاً لرؤية وتوجيهات صاحب
السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه اهلل ،انطالقاً
من أهمية االستثمار يف تنمية اإلنسان وتطويره بوصفه الرثوة الحقيقية
للدولة
موحد وبخطى ثابتة،
وتعمل الجهات االجتماعية التابعة للقطاع بشكل
ّ
عىل رعاية جميع أفراد مجتمع اإلمارة ،واالهتمام بجميع محطات حياتهم،
والذي انعكس يف تصميم برامجنا ومبادراتنا بعناية تامة ملواكبة هذه
املراحل املهمة
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رؤيتنا

رسالتنا

قيمنا

توفري حياة كريمة لجميع أفراد
املجتمع

حماية وتفعيل ودعم مجتمع
أبوظيب عرب التعاون مع رشكائنا
يف القطاع العام والقطاع
الخاص وإرشاك املجتمع املدين

نهتدي بقيم االحرتام
واملصداقية والتعاطف
واملسؤولية وحب العطاء
واإلحسان
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تطلعاتنا:

تركز دائرة تنمية املجتمع عىل ثالث تطلعات رئيسية:

مستوى معيشة
الئق لكافة مواطين
مجتمع أبوظيب

أرسة متماسكة تشكل
نواة ملجتمع متسامح
وحانض لشىت فئاته

مجتمع نشط
ومسؤول
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األهداف االسرتاتيجية:

تعمل الدائرة وفق خطط اسرتاتيجية تشكل األهداف واملبادرات املوضوعة لتحقيقها؛ حيث
تعمل عىل املدى القصري واملتوسط ( 3-5أعوام) عرب  26مبادرة و 8أولويات رئيسية

وتسعى الدائرة ،عىل املدى الطويل ( 20–15عاماً) ،لنرش قيم االحرتام والعطف والعطاء للجميع،
وحماية ودعم مجتمع أبوظيب لتحقيق حياة كريمة لجميع أفراده

وترتكز أولويات اسرتاتيجية الدائرة عىل:
إرساء األسس الالزمة

لوضع السياسات وصياغة
القوانني عىل مستوى
القطاع االجتماعي

إنشاء نظام الدعم

االجتماعي الستهداف

املواطنني األكرث حاجة

تطبيق األنظمة واملعايري
الالزمة لضمان تميز

الخدمات االجتماعية
وجودتها
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من خالل الطموحات واألولويات واملبادرات تهدف دائرة تنمية

املجتمع إىل تحقيق العديد من النتائج االجتماعية:

مسكن مالئم
لجميع مواطين
إمارة أبوظيب

حياة كريمة لجميع أفراد
مجتمع إمارة أبوظيب
باختالف ظروفهم ومراحل
حياتهم

دور فعال لجميع أفراد
املجتمع
أرس متماسكة
وحاضنة
أطفال سعداء
يشعرون باألمان
تمكني أصحاب الهمم
لتحقيق طموحاتهم
فرصة جديدة لذوي
املايض املضطرب
حياة محرتمة ونشطة
لكبار النس
أفراد نشيطون يتمتعون
بثقافة الصحة البدنية
مجتمع متماسك
مبين عىل التسامح
واحرتام اآلخر

مؤسسات ربحية وغري
ربحية معنية بخدمة
املجتمع

رياضيون يساهمون يف رفع
سمعة إمارة أبوظيب عىل
املستوى العاملي

أفراد يشاركون بفاعلية
يف خدمة املجتمع
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رشكاؤنا:

حرصاً عىل تحقيق األهداف املنشودة ،نتعاون مع رشكائنا من القطاع
االجتماعي ،لتشجيع جميع رشائح مجتمعنا عىل املشاركة يف بناء مستقبل
أفضل للجميع ،يساهم يف دفع عجلة التقدم واالزدهار والرخاء يف اإلمارات
نحو آفاق جديدة
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منجزات الدائرة:
إطالق هيئة أبوظيب للدعم االجتماعي

يف فرباير ُ ،2019أنشئت هيئة أبوظيب للدعم االجتماعي ،بموجب

أحكام قانون رقم  5لسنة 2019؛ حيث تتمتع بشخصية اعتبارية
مستقلة ،وتتبع دائرة تنمية املجتمع ،بهدف تقديم الدعم

االجتماعي للمستحقني

وظهر الدور الرائد واملؤثر للهيئة لعام  2019من خالل:

تقديم الدعم املايل لـ

ً
مجتمعة
تضم

أرسة مواطنة

فرداً

4,259

27,760
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مهام الهيئة:
تقديم الدعم االجتماعي للمستحقني من خالل إعداد
االسرتاتيجية والسياسة العامة للهيئة واقرتاح الضوابط
واملعايري الالزمة لتقديم الدعم االجتماعي من قبل
الحكومة إىل املستحقني

إجراء البحوث االجتماعية والدراسات املتعلقة
بمجاالت عملها بالتنسيق مع الجهات املعنية
ولها يف سبيل ذلك طلب البيانات واملعلومات

املساهمة مع الجهات املعنية يف وضع الربامج
الالزمة لدعم املستحقني وتمكينهم من الوصول إىل
االكتفاء واالستقالل املايل

إعداد سجل يحتوي عىل بيانات املستحقني
لربامج الدعم االجتماعي ونرش ثقافة اإلدارة املالية
لدى املستحقني لتعزيز الوعي املايل لديهم

التنسيق مع الجهات املعنية ودراسة جميع
أشكال الدعم االجتماعي وتأثرياتها املالية
واالجتماعية ورفع املقرتحات بشأنها إىل الدائرة
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إنشاء هيئة «معاً» للمساهمة املجتمعية

تعترب «معاً» ،هيئة حكومية تابعة لدائرة تنمية املجتمع يف إمارة أبوظيب ،تأسست بموجب القانون
رقم ( )6لسنة  ،2019لتتوىل مسؤولية تعزيز ثقافة التعاون والرشاكة التكاملية بني القطاعني
العام والخاص واملجتمع املدين ،وتقديم حلول مبتكرة للتحديات االجتماعية ،إضافة إىل تحفيز
مختلف أطراف املجتمع من أفراد ومؤسسات للتعاون ،وتحقيق مستويات أعمق من املشاركة
واملساهمة املجتمعية

صندوق االستثمار االجتماعي

يعمل عىل تمويل املؤسسات ،اليت تعالج
القضايا االجتماعية من خالل توفري قناة
لتوجيه التمويل إىل املشاريع اليت تحقق
أثراً اجتماعياً واضحاً ومستداماً

حاضنة معاً واملرسع االجتماعي

إدارة التواصل والرشاكات
رفع مستوى الوعي ،والتأثري
لتعزيز ثقافة املشاركة املجتمعية
واملساهمة لتحقيق الصالح العام

تقديم الدعم لتنمية األفكار املبتكرة
واألعمال االجتماعية الناشئة ،إضافة
إىل املؤسسات االجتماعية الناشئة
القائمة بالفعل لتصبح منشآت
أهلية ومؤسسات اجتماعية

وترتكز مهام هيئة
«معاً» عىل  5محاور :

عقود األثر االجتماعي
تسهيل تنفيذ نظم التعاقد
االجتماعي املبتكر لحل القضايا
االجتماعية املركبة ،مثل سندات
األثر االجتماعي الذي يقوم عىل
مبدأ الدفع مقابل النجاح

املشاركة املجتمعية
تصميم فرص تطوعية جديدة
لدعم دمج وتمكني الفئات
االجتماعية اليت تحتاج إىل الدعم
يف مجتمعنا وترسيخ مكانة
القطاع الثالث
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استبانة جودة الحياة

أجرت دائرة تنمية املجتمع ،ضمن مساعيها لالرتقاء بجميع الجوانب الحياتية ألفراد مجتمع إمارة
أبوظيب« ،استبيان جودة الحياة» ،والذي يعد من أهم األدوات الرئيسية لتطوير السياسات الحكومية يف
إمارة أبوظيب ،اليت تسهم يف تحسني جودة الحياة وتحقيق رؤية الحكومة يف توفري حياة كريمة لجميع
تنوع ,مجتمع
أفراد املجتمع ،من خالل تطوير وإضافة مؤرشات رئيسية وموضوعات تفصيلية تراعي ّ
إمارة أبوظيب
وشهدت االستبانة ارتفاع عدد املشاركني عن العام املايض؛ ما يعكس األثر اإليجابي لالستبيانات يف رسم
خريطة واضحة لجودة الحياة ،وتقديم نظرة عامة حول املوضوعات اليت تهم املجتمع ،إضافة إىل التعرف
عىل َمواطن التحسني يف مختلف مناحي الحياة
وجرى تطوير وإضافة مؤرشات وموضوعات تفصيلية رئيسية لالستبانة شملت  14مؤرشاً مجتمعياً:

األمن
والسالمة

الرفاهية
الذاتية
القيم
الثقافية

الدخل
والرثوة
التعليم

14

الصحة

مؤرشاً
مجتمعياً

والوصول
للمعلومات

التوازن بني
العمل والحياة
الشخصية
اإلسكان

البيئة
الخدمة
املجتمعية

الوظائف

الروابط
االجتماعية

املشاركة
املجتمعية

وتسعى االستبانة إىل قياس مؤرشات األداء الرئيسية عىل مستوى قطاع الخدمات االجتماعية يف إمارة
أبوظيب ،ورصد جودة الحياة واالرتقاء بها بجميع أبعادها ،واستعراض املسائل االجتماعية ذات األهمية
املرتبطة بتدخل صانعي السياسات ،وقياس مستوى الوعي لدى أفراد املجتمع تجاه بعض املسائل
االجتماعية ،وتفهم رغبات املجتمع فيما يتعلق بالخدمات االجتماعية
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استطالع دراسة األرسة
للتعرف عىل حاجات األرس اليت تعيش يف إمارة أبوظيب ،ورفع
أطلقت الدائرة ،استطالع دراسة األرسة،
ُّ
نتائج االستطالع إىل ص ّناع القرار لصياغة برامج وسياسات اجتماعية ُتليب هذه االحتياجات
ويشمل االستطالع  14محوراً رئيسياً يعىن بجميع العنارص املرتبطة باملفهوم العام ملكونات األرسة:

تعداد األرسة
التحديات األرسية

الزواج
التواصل األرسي

العنف األرسي

الرتفيه
العمل

14

محوراً رئيسياً

الثقافة الوطنية
العمل التطوعي
قيادة املركبات

الرياضة
األحوال الجنائية

القروض

املوضوعات
املجتمعية

أهداف االستطالع:
الوعي باملوضوعات
االجتماعية

صياغة برامج وسياسات
اجتماعية ُتليب هذه االحتياجات

التعرف عىل حاجات ُ
األرس
ُّ
اليت تعيش يف إمارة أبوظيب
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استطالع رضا املتعاملني للخدمات
االجتماعية

أجرت الدائرة استطالعاً يف النصف األول لعام 2019؛ لقياس نسبة رضا
املتعاملني عن الخدمات اليت تقدمها الجهات اليت تعمل يف القطاع
االجتماعي بإمارة أبوظيب

92%

نسبة الرضا عن الخدمات

92%

نسبة الشكاوى وحلها

من إجمايل عدد الشكاوى الواردة إىل
الجهات يف نفس الفرتة

دراسة حول القروض واملديونية

أجرت الدائرة دراسة شاملة حول أسباب التوجه نحو القروض واملديونية

اليت تواجه البعض ،لرسم صورة واضحة ومتكاملة تساهم يف معالجة
الديون بالتعاون مع الجهات املعنية عرب النظر يف السياسات ،أو مراجعة

نسب اقتطاع القروض من إجمايل الدخل ،بهدف تقليل نسب املواطنني
املتعرثين مالياً

وتسلط الدراسات واالستطالعات اليت تنفذها الدائرة الضوء عىل القطاعات

ذات الصلة باملواطن ،والتعرف عىل جميع الجوانب املعيشية لألرسة
املواطنة ،بهدف توفري معلومات وإحصاءات دقيقة تسهم يف بناء مجتمع
مزدهر وتكون مرجعاً لص ّناع القرار
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قياس جودة حياة املتقاعدين

يف نوفمرب  ،2019أجرت دائرة تنمية املجتمع يف أبوظيب ،دراسة حالة للمواطنني املتقاعدين يف أبوظيب،

عرب استطالع رأي يشمل  50سؤاال ً حول نمط حياتهم ،بهدف معرفة حاجات املتقاعدين يف أبوظيب،

ومدى تأثري مرحلة التقاعد عىل جودة حياتهم ،ورفعها إىل ص ّناع القرار ،لصياغة برامج وسياسات من

شأنها تأهيل املتقاعدين ،وجعل مرحلة التقاعد أكرث مرونة
الجوانب املعيشية
واالجتماعية
والنفسية واملالية
اليت تؤثر يف نمط
حياة املتقاعدين

الوقوف عىل مدى
تأثر جودة حياتهم
بعد فرتة التقاعد

التعرف إىل مقرتحات
املتقاعدين بشأن
تطوير الخدمات
املقدمة لهم
ّ

الوقوف عىل أهم
التحديات اليت تواجه
املتقاعدين

تسجيل مهنيي ومنشآت الرعاية االجتماعية

ويف إطار الخطط االسرتاتيجية للدائرة ،تعمل دائرة تنمية املجتمع عىل تطوير أنظمة ولوائح مبنية عىل
أفضل املمارسات العاملية لالرتقاء بجودة الخدمات املقدمة يف القطاع االجتماعي وتحقيق نظام متكامل
من العمل االجتماعي يف إمارة أبوظيب؛ لكي يحظى كل فرد من أفراد املجتمع بالرعاية الالزمة ،فقد تم
تسجيل نحو أكرث من  800من املهنيني العاملني يف مجال الرعاية االجتماعية ومنشآت الرعاية االجتماعية،
نتيجة مساعي الدائرة يف هذا املجال
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التط ّلعات والنواتج اإلجتماعية لقطاع
تنمية املجتمع
التط ّلعات

األهداف الرئيسية  -أي النواتج اإلجتماعية

01
مستوى معيشة الئق
لكافة أفراد املجتمع

 .1مسكن مالئم لجميع مواطين إمارة أبوظيب
 .2حياة كريمة لكافة أفراد مجتمع إمارة أبوظيب عىل
مختلف ظروفهم ومراحل حياتهم
 .1أرس متماسكة وحاضنة

02

فعال لجميع أفراد املجتمع
 .2دور ّ
أرسة متماسكة ُتشكل
نواة ملجتمع متسامح
وحانض لشىت فئاته

 .3أطفال وشباب سعداء يشعرون باألمان

 .4تمكني أصحاب الهمم لتحقيق طموحاتهم
 .5فرصة أخرى لألحداث ولذوي املايض املضطرب
ومفعلة لكبار النس
 .6حياة محرتمة ونشطة
ّ

 .7مجتمع متالحم مبين عىل التسامح واحرتام اآلخر

03

 .1أفراد نشيطون يتمتعون بثقافة الصحة البدنية

مجتمع نشط ومسؤول

سمعة إمارة أبوظيب عىل
 .2رياضيون يساهمون برفع ُ
املستوى العاملي
 .3مؤسسات ربحية وغري ربحية معنية بخدمة املجتمع
 .4أفراد يشاركون بفاعلية يف خدمة املجتمع
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األداء واملنجزات للقطاع االجتماعي وفقاً
لألهداف االسرتاتيجية

تعتمد الدائرة عىل التخطيط االسرتاتيجي والدراسات واالستطالعات ،اليت تستند إىل
مؤرشات واقعية لقياس العوامل اليت تؤثر يف اتخاذ القرارات لدى األفراد واألرس ،بهدف
التعرف عىل حاجات جميع رشائح مجتمع إمارة أبوظيب ،ورفعها إىل ص ّناع القرار لصياغة
ُّ
برامج وسياسات اجتماعية ،لتليب هذه االحتياجات
وكجهة مسؤولة و رقابية للقطاع االجتماعي إلمارة أبوظيب ،تسري دائرة تنمية املجتمع
وفق خارطة طريق واضحة ومرنة تتضمن إجراء تقييم دوري لألداء ،وقياس نسب إنجاز
املستهدفات ،والتعرف عىل نقاط القوة ،وإيجاد الحلول املناسبة للتحديات واملعوقات،
وصوال ً إىل تحقيق األهداف املرجوة
وفيما ييل ملخص ألبرز النتائج اليت حققها القطاع خالل عام  2019وفقا لألهداف
االسرتاتيجية املوضوعة؛ وذلك يف إطار التعريف بواقع مساهمات جهات القطاع
االجتماعي يف تنفيذ اسرتاتيجية القيادة الرشيدة واليت تضع جميع أفراد املجتمع يف
املقام األول
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التطلع األول:
مستوى معيشة الئق لجميع أفراد املجتمع
الهدف األول:

مسكن مالئم لجميع مواطين إمارة أبوظيب

تمكنت الدائرة بالتعاون مع هيئة أبوظيب لإلسكان يف تحقيق الهدف االسرتاتيجي األول ،وذلك
عرب تنفيذ العديد من املشاريع واملبادرات ،اليت تحقق االستقرار السكين وتوفّ ر السكن املالئم
ملواطين إمارة أبوظيب ،من خالل مجتمعات سكنية توفر جميع الخدمات
ويف إطار تحقيق األهداف االسرتاتيجية املوضوعة لرفاهية املواطنني ،تم توفريمساكن مالئمة لـ
 6,069أرسة كقروض إسكانية ومساكن جاهزة بلغت قيمتها ما يقارب  10.1مليار درهم ،إضافة
إىل توفري قروض صيانة وتوسعة للمساكن القائمة لعدد  1,025أرسة وقيمة بلغت  944مليون
أراض سكنية لعدد  2003مواطنني بقيمة تجاوزت  1.4مليار درهم خالل عام .2019
درهم ،وتوفري
ٍ
هذا وقد تم االنتهاء من أعمال مرشوع الهري السكين الذي ساهم يف توفري  300مسكن يف
مدينة العني
ويف إطار تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة ،أعفت هيئة أبوظيب لإلسكان  640مواطناً من
املتقاعدين وأرس املواطنني املتوفني من سداد مستحقات القروض السكنية واليت بلغت 652
مليون درهم
كجهة تنظيمية للقطاع االجتماعي ،عملت دائرة تنمية املجتمع مع هيئة أبوظيب لإلسكان عىل
ضمان استمرارية موافقات قروض إسكان املواطنني؛ وذلك من خالل تنفيذ برنامج املرسعات
التنموية «غداً  »21بهدف تخفيض الطلبات املرتاكمة وتقليل زمن االنتظار للحصول عىل القروض؛
بما يسهم يف تحقيق االستقرار األرسي واالجتماعي للمواطنني نحو تحقيق أهداف خطة إمارة
أبوظيب

توفري مساكن

تأمني

حالة

مسكن جاهز ضمن مرشوع
الهري يف مدينة العني

6,069

300

300

2003

أرضاً سكنية
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أهم االنجازات و األثر االجتماعي:
إعفاء

2003

مراسيم لألرايض السكنية

 : 1261مدينة أبوظيب
 : 625العني
 : 117الظفرة

1030

مراسيم للمساكن الجاهزة
وموافقات لقروض رشاء
مسكن جاهز

640

مستفيد
من سداد مستحقات
القروض السكنية
للمواطنني املتقاعدين وأرس
املواطنني املتوفني

 : 137مسكن جاهز
 : 433قرض رشاء مسكن جاهز (آجل السداد(
 : 468قرض رشاء مسكن جاهز (مسرتد(
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الهدف الثاين:

حياة كريمة لجميع مواطين إمارة أبوظيب عىل
مختلف ظروفهم ومراحل حياتهم
إن توفري حياة كريمة لجميع األفراد يف إمارة أبوظيب عىل مختلف ظروفهم ومراحل حياتهم ،يشكل
أولوية لدى قيادتنا الرشيدة؛ باعتبارهم الركيزة األساسية لبناء مستقبل مرشق لدفع عجلة
التنمية
وانطالقا من ذلك ،تمكنت هيئة أبوظيب للدعم االجتماعي  -الرشيك التابع لدائرة تنمية املجتمع
 من تعزيز رفاه وجودة حياة األرس املواطنة ذات الدخل املحدود باإلمارة؛ وذلك من خالل تقديمالدعم املايل لهم للوصول إىل خط العيش الكريم ،وتمكني أفراد تلك األرس القادرين عىل العمل من
الحصول عىل فرص تالئم إمكاناتهم وقدراتهم
ويف إطار تحقيق هذا الهدف ،نجحت الهيئة يف دعم  4,259أرسة من ذوي الدخل املحدود للوصول
إىل خط العيش الكريم والذي يعادل  27,760فرداً ،إضافة إىل معالجة الديون بالتعاون مع الجهات
املعنية عرب النظر يف السياسات أو مراجعة نسب استقطاع القروض من إجمايل الدخل ،بهدف
تقليل نسب املواطنني املتعرثين مالياً
تعىن هيئة أبوظيب للدعم االجتماعي ،بتقديم الدعم االجتماعي للمستحقني ،وفقاً للضوابط
املعتمدة ،وإعداد سجل بيانات ملستحقي الدعم االجتماعي ،والعمل عىل نرش ثقافة اإلدارة املالية
لديهم وتعزيز وعيهم املايل ،وإجراء البحوث االجتماعية والدراسات املتعلقة بمجاالت عملها
بالتنسيق مع الجهات املعنية واملساهمة مع الجهات املعنية يف وضع الربامج الالزمة لدعم
املستحقني ،وتمكينهم من الوصول إىل االكتفاء واالستقالل املايل

أقسام الدعم:
الدعم املايل

مخصص لألرس املواطنة ذات
دعم
ّ

الدخل املحدود ،وتحدد قيمته وفقاً
ملنهجية الدعم املعتمدة

برنامج التمكني

يستهدف تدريب القادرين عىل العمل
يف األرس املواطنة املستفيدة بالرشاكة
مع عدد من الجهات الحكومية،
لتسهيل حصولهم عىل فرص عمل
تالئم إمكانياتهم وقدراتهم
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برنامج الدعم االجتماعي:

تم إطالق برنامج أبوظيب للدعم االجتماعي ،من رسالة مفادها تمكني األرس من خالل الدعم املايل،
وبرامج التفعيل االقتصادي؛ حيث حددت دائرة تنمية املجتمع يف أبوظيب ،خطاً للدعم االجتماعي لألرس

املواطنة ذات الدخل املحدود لالستفادة من الربنامج ،من خالل مجموعة حسابات تتحدد عىل إثرها

قيمة الدعم ملستحقيه

وأطلق الربنامج يف ثالث مناطق يف اإلمارة شملت :منطقة الظفرة ،ومنطقة العني ،ومدينة أبوظيب؛
وذلك حرصاً عىل تقديم أفضل خدمة لألرس املواطنة ،وتعزيز الرتابط والتكافل األرسي بني أفرادها

وتحقيق استقاللها املايل ،لضمان حياة كريمة لجميع أفرادها

تعزيز الحياة
الكريمة لألرس
املستفيدة

التمكن من
مواجهة تحديات
املعيشة وتجاوزها

الحصول عىل
مستلزمات
واحتياجات األبناء من
صغار النس

5
آثار إيجابية
لربنامج أبوظيب
للدعم االجتماعي

ضمان
االستقالل املايل
املطلوب

الحصول عىل إمكانية
اكتساب الخربة العملية
من خالل برنامج التمكني
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التطلع الثاين:
أرسة متماسكة تُشكل نواة ملجتمع متسامح
وحانض لشىت فئاته
الهدف الثالث:

أرس متماسكة وحاضنة
إن الهدف األسمى الذي نسعى جميعاً لتحقيقه تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة ،يتمثل يف توفري

حياة كريمة للجميع وبناء أرس متماسكة وحاضنة ،تساهم بإيجابية يف تنمية مجتمع إمارة أبوظيب؛
حيث تعد األرسة هي خط الدفاع األول لتحصني املجتمع من املخاطر اليت قد يتعرض لها؛ لذلك

فإن رفع وعي األرسة يعترب العامل األهم يف ضمان توفري بيئة اجتماعية آمنة للجميع

ويف إطار تحقيق هذا الهدف االسرتاتيجي ضمن محور تنمية املجتمع ،نجحت دائرة تنمية املجتمع

بالتعاون والتنسيق مع كل من مؤسسة التنمية األرسية ،دار زايد للرعاية األرسية ،ومؤسسة
الرعاية االجتماعية ،وشؤون القرص ،كرشكاء للدائرة والقطاع االجتماعي؛ حيث تم وضع آلية علمية

للتعلم االجتماعي والعاطفي ،من خالل تنفيذ عدد من املبادرات والفعاليات اليت تهدف تبادل
واكتساب القيم االجتماعية والعاطفية والسلوكيات وتنمية الوعي الذايت والثقافة العاطفية
والتكيف االجتماعي وكذلك باملثابرة والتحفيز والثقة بالنفس واالنضباط الذايت ،لضمان تطبيق

مهارات مثل التوافق الزواجي ،وكسب ثقة املجتمع ودعمه من خالل توعيتهم حول مختلف الفئات
تحت مفهوم األرسة

كما نجحت الدائرة يف تسجيل نحو أكرث من  800شخصاً من املهنيني العاملني يف الرعاية

االجتماعية بإمارة أبوظيب ،يف خطوة تعد نقطة التواصل األوىل بني دائرة تنمية املجتمع واملهنيني

ومقدمي الرعاية االجتماعية لضمان االرتقاء بجودة الخدمات املقدمة يف القطاع االجتماعي
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أهم االنجازات واألثر االجتماعي:

.1

دراسة استطالع األرسة

.2

مرشوع اإلعالم االجتماعي  -حمالت دعم استقرار
األرسة وحماية األرسة

.3

مرشوع رخصة الحياة األرسية  -خدمة رخصة الحياة
الزوجية حضوريا وإلكرتونياً

.4

االستشارات االجتماعية ومرشوع مركز االتصال
األرسي

.5

مرشوع الرعاية االجتماعية املتكاملة لألرسة

.6

حلقات تنمية مهارات الوالدية الفاعلة وخربايت
الوالدية

.7

مجلس األرسة االجتماعي وملتقى األرسة االجتماعي

.8

إدارة موازنة األرسة والتخطيط املايل السليم

.9

تعزيز دور الرجل يف الحياة األرسية

.10

دراسة املشكالت والتحديات اليت تواجه األرسة اإلماراتية
يف القرن  ،21دراسة مسحية يف مدينة أبوظيب

.11

تقرير الستطالع رأي حول التحديات اليت قد تواجه األرسة
اإلماراتية مستقبالً من وجهة نظر أفراد املجتمع اإلمارايت

.12

دراسات الحتياجات املجتمعات املحلية للخدمات
والربامج ألهايل مدينة خليفة ،ومدينة الظاهر ،ومدينة
الوقن ،ومدينة الشهامة ،ومرشوع اإلمارات أرسيت

.13

مرشوع استقاللييت سعاديت
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استطالع دراسة األرسة
أطلقت مؤسسة التنمية األرسية ،أحد رشكاء دائرة تنمية املجتمع بأبوظيب ،يف سبتمرب  ،2019استطالع
دراسة األرسة ،لرصد التحديات األرسية والعمل عىل إيجاد املبادرات املتعلقة بها ،وتحديد االحتياجات
واملستلزمات اليت تبىن من خاللها القرارات املستقبلية املؤثرة باألفراد ضمن  14محوراً رئيساً تعىن بكافة
العنارص املرتبطة باملفهوم العام ملكونات األرسة

اإلعالم االجتماعي (حمالت دعم استقرار األرسة(
تم إطالق مجموعة من الفعاليات التابعة للحمالت االجتماعية التوعوية األوىل والثانية تحت عنوان
وطن آمن» ،بتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة
«أرسة متماسكة ..مجتمع متسامح..
ٌ
االتحاد النسايئ العام رئيسة املجلس األعىل لألمومة والطفولة الرئيس األعىل ملؤسسة التنمية األرسية،
وبالرشاكة مع عدد من الرشكاء املعنيني
وقد حققت الحمالت مؤرشات إيجابية عالية خاصة عىل مستوى اإلعالم االجتماعي؛ حيث تجاوزت
التغطيات الصحفية واإلذاعية  500فعالية إعالمية صحفية وإذاعية وتلفزيونية
كما تم تنفيذ  60فعالية توعوية مصاحبة للحملة شارك فيها  4030فرداً من املجتمع؛ حيث بلغ معدل
نسبة الرضا عن كافة الفعاليات  ،87%وقد سجل قياس األثر عىل مدى زيادة وعي املستفيدين تجاه
أهمية قيم التماسك واملرونة والحماية األرسية ،واليت شكلت نحو 85%

أهم محاور الحملة األوىل:

أبناؤونا
مسؤوليتنا

االبتكار واملرونة
األرسية

الذكاء املجتمعي لتعزيز
قيم التالحم والتسامح

دعم األرس
الناشئة

أهم محاور الحملة الثانية:

حماية أبنائنا
مسؤوليتنا

مؤسسات فاعلة ومؤثرة
يف دعم استقرار األرسة

كبار املواطنني
نشطاء وفاعلني

حماية األرسة مسؤولية
مشرتكة بني املرأة والرجل
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مرشوع رخصة الحياة األرسية
يف إطار املساهمة الفاعلة يف الحد من الطالق بني حدييث الزواج ،أطلقت مؤسسة التنمية األرسية
ضمن تنفيذ مرشوع رخصة الحياة األرسية ،يف يناير  2019خدمة رخصة الحياة الزوجية واليت تهدف إىل
تأهيل املقبلني عىل الزواج لخوض مرحلة الحياة الزوجية بثقة كافية تساهم يف تأسيس أرس مستقرة،
كما قامت املؤسسة يف أكتوبر  2019بإطالق خدمة رخصة الحياة الزوجية اإللكرتونية؛ وذلك يف إطار
خططها لبناء أرس واعية ومستقرة قادرة عىل مواجهة التحديات املختلفة
يمض
استفاد من الخدمة  1180من الشباب املخطوبني أو من تم عقد قرانهم أو املتزوجني ممن لم
ِ
عىل زواجهم ثالثة سنوات ،بلغت نسبة الرضا العام عن الخدمة  ،89%فيما كان متوسط أثر الخدمة عىل
تمكني األزواج من تحسني عالقاتهم الزوجية واألرسية  ،80%ومعدل رضا األزواج املستفيدين من الخدمة
عن عالقتهم الزوجية 81%
وتتضمن الخدمة ،التعريف بأسس ومقومات التوافق الزوجي ،واسرتاتيجيات التخطيط الستدامة
األرسة مع تحديد وأدوار ومسئوليات الزوجني ،وخطوات بناء األلفة والحميمية بني الزوجني ،ومهارات
التواصل الفعال بني الزوجني ،وآليات إدارة الخالفات واملشكالت األرسية بطرق عملية من خالل
استحداث لقاءات اجتماعية ملتابعة األزواج ،تساهم يف تبادل واكتساب القيم االجتماعية والعاطفية

االستشارات االجتماعية ومركز االتصال األرسي
حرصا من مؤسسة التنمية االرسية عىل رفع كفاءة واستجابة خدمة االستشارات االجتماعية فقد تم
تأسيس مركز االتصال األرسي ،والذي يضمن توفري االستشارات لكافة أفراد املجتمع عىل مدى ساعات
الدوام الرسمي بشكل متواصل ،إضافة للقنوات األخرى اليت تقدم من خاللها هذه الخدمة ،استفاد من
خدمة االستشارات االجتماعية  2434فرداً من أفراد املجتمع؛ حيث استقبل مركز االتصال األرسي 721
استشارة ،فيما تم تقديم  1713استشارة عرب قنوات الخدمة املختلفة ،وقد بلغ معدل الرضا عن الخدمة
94%
وتهدف خدمة االستشارات االجتماعية إىل دعم استقرار األرسة وتماسكها من خالل تقديم االستشارات
االجتماعية الفردية والجمعية ذات األبعاد املختلفة بأسلوب علمي ومنهجي منظم يقدمه نخبة من
املتخصصني يف املجاالت األرسية ،الرتبوية ،الزواجية ،والصحة النفسية ،واملهنية والتنموية ،وفقا
الحتياجات أفراد املجتمع ،يف إطار عالقة مهنية تقوم عىل الرسية والخصوصية؛ حيث توفر االستشارات
االجتماعية املساندة االجتماعية وتعمل عىل رفع وعي وقدرة األفراد للتعامل مع املشكالت األرسية
بطريقة إيجابية
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الرعاية االجتماعية املتكاملة لألرسة
أطلقت مؤسسة التنمية األرسية ،خدمة الرعاية االجتماعية املتكاملة واليت كانت أهم مخرجات تنفيذ
مرشوع الرعاية االجتماعية املتكاملة ،واليت استفاد منها  125أرسة ،وبلغ معدل الرضا العام عنها .89%

وتهدف الخدمة إىل املساندة االجتماعية لألفراد واألرس اليت تمر بأزمات اجتماعية أو اقتصادية أو اليت

يتعرض أي من أفرادها للعنف لتأمني مستوى مناسب من الحياة الكريمة؛ وذلك من خالل إطار عمل
مؤسيس تشاركي متعدد القطاعات يف إطار عالقة مهنية تقوم عىل الرسية والخصوصية ،وتضمن

كفاءة وفاعلية االستجابة ،وشمولية وتكامل كل من خدمات الدعم والحماية االجتماعية والتأهيل

وإعادة دمجهم يف املجتمع

حلقات تنمية مهارات الوالدية الفاعلة وخربايت
الوالدية
ضمن جهود مؤسسة التنمية األرسية يف تعزيز تعزيز الرتابط األرسي  ،ورفع معدل وكفاءة الوقت
النوعي الذي يقضيه اآلباء مع األبناء ،وضمان التوسع يف سياق املهارات الوالدية العملية والتمكني
االجتماعي تم استحداث خدمة خربايت الوالدية؛ حيث تم تنفيذ  69حلقة والدية لتنمية املهارات الوالدية

الفاعلة ،و 48جلسة تطبيقية (خربايت الوالدية) استفاد منها  3600من اآلباء والقائمني عىل رعاية األبناء

من أفراد األرسة ،وبواقع  4488مشاركة ،فيما بلغ مدى االستفادة من الخدمة يف تحسني العالقة بني

اآلباء واألبناء إىل  ،88%ونسبة تطبيق املستفيدين للمعارف واملهارات اليت تعلمها  ،80%فيما بلغ
معدل رضا اآلباء املستفيدين من الخدمات عن عالقاتهم مع أبنائهم 84%

وتهدف الخدمة إىل إكساب اآلباء أو األمهات أو القائمني عىل رعاية األطفال يف إمارة أبوظيب مهارات

التعامل السليم مع األطفال يف كافة أوضاع األرس االجتماعية ،وتحليل سلوكيات األبناء والتعامل مع
املشكالت وفق احتياجات املراحل العمرية املختلفة لهم ،وتمكينهم من تطبيق هذه املهارات من خالل

حلقات خربايت الوالدية وهي آلية علمية للتعلم االجتماعي والعاطفي من خالل تبادل واكتساب القيم
االجتماعية والعاطفية والسلوكيات وتنمية الوعي الذايت واملثابرة والتحفيز والثقة بالنفس لتطبيق
املهارات الوالدية الفعالة ،وتتيح لآلباء مشاركة تجاربهم والتحديات اليت تواجههم مع املستشارين
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مجلس األرسة االجتماعي وملتقى األرسة
االجتماعي
حرصت مؤسسة التنمية األرسية عىل تطوير خدماتها بما يضمن التأثري اإليجابي لتحقيق التغيري
االجتماعي املطلوب ورفع معدل التماسك األرسي عىل مستوى األرسة النووية واملمتدة وتعزيز التالحم

املجتمعي وقيم التسامح واالحرتام .ويف هذا اإلطار تم تطوير خدمة مجلس االرسة االجتماعي وفق

املفاهيم العلمية الحديثة مثل التعلم االجتماعي العاطفي ،واملحاكة االجتماعية ،واستحداث خدمة

ملتقى األرسة االجتماعي؛ حيث تم عقد  32مجلسا اجتماعيا حواريا ،و 32ملتقي أرسياً اجتماعياً ،استفاد

منها  4299مشاركاً ،بلغ معدل الرضا العام  ،90%ومستوى أثر الخدمة عىل تمكني املستفيدين من
تحسني عالقاتهم األرسية  ،87%ونسبة تطبيق املستفيد للمعارف واملهارات اليت تعلمها  ،86%ومعدل

رضا األرس املستفيدة عن عالقاتها ضمن األرسة النووية واملمتدة 87%

وتهدف خدمة مجلس األرسة االجتماعي إىل خلق ثقافة االبداع واالبتكار وتنمية قدرات األرس عىل
املرونة األرسية والتجديد يف أساليب التعامل يف إطار األرسة النووية واملمتدة لبناء عالقات أرسية تحقق
سعادة ورفاهية األرسة ،ونرش ثقافة الذكاء املجتمعي وقيم التالحم والتسامح واالحرتام للتمكن من

االنفتاح الواعي والتفاعل مع متغريات العرص مع االلتزام بالهوية واالنتماء الوطين

فيما يهدف ملتقى األرسة االجتماعي إىل توفر فرص عملية لتمكني األرس من تطبيق املهارات اليت
اكتسبوها يف املجلس وتعزيز هذه املهارات من خالل أساليب عملية غري مبارشة مثل لعب األدوار
والدراما ومرسح العرائس وغريها من اآلليات اليت تجمع بني املتعة واكتساب املهارات واليت شهدت

إقباال كبريا من األرس

إدارة موازنة األرسة والتخطيط املايل السليم
نفذت مؤسسة التنمية األرسية إدارة موازنة األرسة والتخطيط املايل السليم ،واليت استفاد منها 1131
من أفراد املجتمع ،بلغ معدل الرضا عن الخدمة  ،86%ومدى زيادة الوعي لدى املستفيدين تجاه أهمية

االدخار واإلنفاق الرشيد لدعم استقرار األرسة  ،84%ومعدل أثر الخدمة عىل تغيري اتجاهات املستفيدين

إيجابيا نحو االدخار واالنفاق الرشيد لدعم استقرار األرسة 84%

تهدف الخدمة إىل تعزيز مفهوم استدامة االقتصاد األرسي ،ورفع الوعي تجاه أهمية التخطيط املايل
السليم واملخاطر املرتتبة عىل الديون ،واكتساب مهارات اإلدارة املالية وآليات وأساليب التخطيط املايل
السليم ،ومواجهة التحديات يف مجال اإلنفاق واالستهالك واالدخار ،واملوازنة بني احتياجات الفرد واألرسة
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تعزيز دور الرجل يف الحياة األرسية

تأكيدا من مؤسسة التنمية األرسية عىل أهمية مشاركة الرجل اإليجابية يف الحياة األرسية بكافة
جوانبها ،نفذت املؤسسة خدمة تعزيز دور الرجل يف الحياة األرسية واليت استفاد منها  742من الرجال

من أرباب األرس ،بلغت نسبة الرضا العام عن الخدمة 91%

وتهدف الخدمة إىل إكساب الرجال املهارات الشخصية اإليجابية الهادفة ،وتنمية مهارات االتصال

والحوار اإليجابي وكيفية التعامل مع اآلخرين ،للوصول لحياة يسودها التوازن النفيس والحياة األرسية

املستقرة

دراسة املشكالت والتحديات اليت تواجه األرسة
اإلماراتية يف القرن  ،21دراسة مسحية يف
مدينة أبوظيب
أجرت مؤسسة التنمية األرسية دراسة تهدف التعرف لـ«املشكالت والتحديات اليت تواجه األرسة

اإلماراتية يف القرن الحادي والعرشين» ،وتم االنتهاء منها يف عام  ،2019عىل عينة ممثلة ملجتمع إمارة
أبوظيب بلغت  500مفردة من أفراد األرسة ،موزعة عىل أقاليمها الثالثة :أبوظيب ،والعني ،والظفرة،

وطرحت الدراسة سؤالني يتعلقان بأهم املشكالت والتحديات اليت تواجه األرسة االماراتية يف إمارة
أبوظيب ،وتأثري الخصائص الديموغرافية واالجتماعية يف استجابات املبحوثني من أفراد األرسة للمشكالت
والتحديات األرسية ،خلصت الدراسة إىل أهم عرشين مشكلة اجتماعية تواجه األرسة من وجهة نظر
األرس أنفسهم ،وقد قدمت مجموعة من التوصيات تتعلق بمراجعة الترشيعات والقوانني ذات العالقة
بالزواج والطالق والديون والقروض والعمالة املنزلية
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تقرير الستطالع رأي حول التحديات اليت قد تواجه

األرسة اإلماراتية مستقبالً من وجهة نظر أفراد

املجتمع اإلمارايت

طبقت مؤسسة التنمية األرسية استطالع رأي حول التحديات اليت قد تواجه األرسة اإلماراتية مستقبالً
من وجهة نظر أفراد املجتمع اإلمارايت يف النصف األول من عام  ،2019وشارك يف االستطالع  172مشاركا،

وهدف االستطالع إىل قياس مدى وعي أفراد املجتمع بالتحديات اليت قد تواجه األرسة مستقبالً،

والتعرف عىل مقرتحاتهم الخاصة باسترشاف املستقبل لألرسة اإلماراتية ،وقد بلغ املتوسط العام لتوقع
زيادة البطالة بسبب التطور التكنولوجي واستخدام الذكاء االصطناعي يف أماكن العمل  ،58%واملتوسط
العام لتوقع استخدام الذكاء االصطناعي يف املنزل (رعاية كبار املواطنني ،تقديم االستشارات األرسية)
 ،59%كما بلغ املتوسط العام لتوقع إنجاز األعمال واملهام إلكرتونياً (التسوق ،وتوفري متطلبات املنزل،

دفع الفواتري واألقساط)  ،71%وهي نسبة مرتفعة جداً مقارنة بنظرياتها من األسئلة ،وهو األمر الذي
من املمكن أن يساهم يف التوازن بني العمل واألرسة

دراسات الحتياجات املجتمعات املحلية للخدمات
والربامج ألهايل مدينة خليفة ،ومدينة الظاهر،

ومدينة الوقن ،ومدينة الشهامة

نفذت مؤسسة التنمية األرسية يف عام  ،2019استطالع رأي عىل كل من أهايل مدينة خليفة ،ومدينة
ّ

الظاهر ومدينة الوقن ،ومدينة الشهامة ،بهدف التعرف إىل احتياجات املجتمعات املحلية ،للخدمات
االجتماعية ،وتم تطبيق الدراسات عىل عينات ممثلة للمجتمع املحيل بالتعاون مع مركز أبوظيب
لإلحصاء لتشمل  320فرداً من سكان مدينة خليفة ،و 200فرد من مدينة الظاهر ،و 160فردا من

مدينة الوقن ،و 295فردا من مدينة الشهامة موزعة عىل الفئات العمرية والنوع االجتماعي (الذكور
واإلناث) وكذلك الجنسية (اإلماراتيني والعرب) ضمن املنطقة ،وبهامش خطأ يف التقديرات ال يتجاوز

 5%عىل مستوى املنطقة الواحدة ،وبمستوى ثقة يف النتائج مقداره 95%

وقد حققت الدراسة األهداف املرجوة منها ،وأظهرت نتائج إحصائية ألهم املشكالت االجتماعية اليت
يعاين منها سكان املنطقة واحتياجاتهم من الخدمات االجتماعية .وتم إتاحة الفرصة للمشاركني يف

االستبيان لتقديم املقرتحات للربامج اليت تناسبهم وتليب احتياجاتهم ،ومعرفة الوسائل املفضلة

للجمهور لتلقي الخدمات
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تطوير آلية االحتضان العائيل

يف سبتمرب  ،2019وضمن األهداف االسرتاتيجية لبناء أرس مستقرة
اجتماعياً واقتصادياً يف اإلمارة ،استعرض مجلس إدارة دار زايد للرعاية
األرسية ،آليات تطوير االحتضان العائيل وزيادة الطلب يف احتضان
األطفال ،واليت من شأنها توفري أرقى برامج الرعاية والتأهيل والتعليم
ألبناء الدار ،وتنمية القدرات والطاقات املوجودة لديهم ،كما تسهم يف
تكوين شخصيات مستقلة قادرة عىل التفاعل واالندماج يف املجتمع
واالعتماد عىل النفس

مرشوع اإلمارات أرسيت
ويف إطار خطط تعزيز الوعي بأهمية دمج فاقدي الرعاية األرسية،
وبالتعاون مع دار زايد للرعاية األرسية ،تم إطالق مرشوع «اإلمارات أرسيت»،
يف إبريل  ،2019والذي يهدف كسب ثقة املجتمع ودعمه من خالل توعيته
بفئة فاقدي الرعاية األرسية ،واحتياجات هذه الفئة ،ودور الدار يف رعايتهم؛
األمر الذي يسهم يف زيادة فرص اندماج فاقدي الرعاية يف املجتمع ،ويعزز
من وطنيتهم وانتمائهم
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مبادرة ‘‘لهم حق علينا‘‘

وانطالقا من الحرص عىل دعم التواصل بني الكبار والشباب ،أطلق
حق علينا» ،لتعزيز
مجلس شباب مؤسسة التنمية األرسية ،مبادرة «لهم ٌ
التواصل بني كبار املواطنني وشباب الوطن ،من خالل تسليط الضوء عىل
كبار املواطنني ممن رافقوا وعارصوا مسرية البناء اليت قادها املؤسس
املغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ،طيب اهلل ثراه ،وقدموا
إنجازات ومساهمات يف مختلف املجاالت واالحتفاالت وسط أفراد
مجتمعهم ومن حولهم

والهدف من املبادرة تقديم الشكر والعرفان للشخصيات البارزة من كبار
املواطنني ،والذين ساهموا خالل مسريتهم الحياتية يف رفعة الوطن،
إضافة إىل تسليط الضوء عىل إنجازاتهم ،وتوجيه طاقات الشباب الفكرية
والعملية لإلسهام يف خدمة املجتمع ،ونقل املعارف والتجارب الحياتية
واملهنية من كبار املواطنني إىل شباب الوطن ،وتعزيز روح التكافل والرعاية
املتبادلة بني جميع فئات املجتمع

تحقيق االستقرار األرسي للمشمولني من
اليتامى و القرص

ساهمت مؤسسة الرعاية االجتماعية وشؤون القرص يف أبوظيب ،رشيك
دائرة تنمية املجتمع ،يف تحقيق منهجية الرعاية املتكاملة للقرص ومن يف
حكمهم ،خالل 2019؛ حيث ساهمت املؤسسة يف رفع نسبة االستقرار
األرسي لـ 98%من إجمايل األرس املشمولة بالرعاية؛ وذلك من خالل عدة
برامج وفعاليات تستهدف القرص واملحجور عليهم وأرسهم
واستفاد من خدمات املؤسسة أكرث من 1511فرد من الفئات املختلفة
منهم الطلبة الدارسني واملرىض وأصحاب الهمم واألرس املنتجة واألرس
اليت تعاين من مشاكل اجتماعية ،إضافة إىل األرس خارج الدولة اليت
توليهم املؤسسة اهتماما نوعيا من خالل تقديم الدعم الالزم لهم ،عرب
الخدمات القانونبة واالستثمارية لضمان حياة كريمة للمشمولني برعاية
املؤسسة
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املتابعة التعليمة
بالتنسيق مع دائرة
التعليم واملعرفة  /وزارة
الرتبية والتعليم
تقديم الدعم املايل لألرس
من ذوي الدخل املحدود
من خالل تقديم مساعدات
و منح داخلية
و خارجية مع الجهات
املعنية

متابعة املرىض و
تلبية احتياجاتهم
بالتنسيق
مع الرشكاء

توفري املسكن املناسب (منح مساكن
\ صيانة) بالتنسيق مع الجهات
والرشكاء املختصني

إطالق  25مبادرة صيفية:
أطلقت دار زايد للرعاية األرسية بمدينة العني ،يف يوليو  25 ،2019مبادرة صيفية ،استهدفت األبناء
املنتسبني للدار ،يف إطار خطتها لتعزيز القيم النبيلة والدور الرتبوي والحفاظ عىل الهوية الوطنية
السيما يف نفوس األجيال الجديدة لإلسهام يف خلق الشخصية الوطنية؛ وغرس قيم التعاون يف
نفوسهم ،وصقل مهاراتهم وقدراتهم العلمية والثقافية واإلبداعية ،وإتاحة الفرص أمامهم ملمارسة
هواياتهم املحببة يف مختلف املجاالت ،وفق برامج أعدت خصيصاً لهذا الغرض
ويستهدف الربنامج الصيفي أبناء الدار ،بأنشطة ومبادرات وفعاليات متنوعة ،منها زيارة أطفال الدار
مكتبة زايد املركزية ،وتنفيذ ورشة تراثية بعنوان« :خدمة وطن» يف منطقة رماح بالتعاون مع مركز
التنمية األرسية ،ومشاركة األطفال يف برنامج أصدقاء الرشطة ،وفعاليات تراثية أخرى
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الهدف الرابع:

دور فعال لجميع أفراد املجتمع

إن تمكني األفراد ،من خالل تدريبهم وصقل مهاراتهم يؤهلهم لدخول سوق العمل ،والحصول عىل
فرص عمل تالئم إمكاناتهم وقدراتهم؛ ما يساهم يف دعم االستقرار املايل لألرس وتحقيق الدور
الفعال لجميع أفراد املجتمع
وتعد مرحلة «تمكني األفراد» املرحلة الثانية من برنامج الدعم االجتماعي لهيئة أبوظيب للدعم
االجتماعي ،والذي يعزز جاهزية طاليب الدعم لالنخراط يف سوق العمل بالتنسيق مع الجهات
املختصة ،يف خطوة أساسية ضمن برنامج أبوظيب للدعم االجتماعي
ويف إطار تحقيق هذا الهدف ،وبالتعاون مع الرشكاء ،تم تمكني  26شخصاً تحت خط العيش الكريم
للدخول يف سوق العمل وتفعيل دورهم يف املجتمع ،خاصة يف ظل إلزام جميع األفراد القادرين
عىل العمل من األرس املستفيدة من برنامج الدعم االجتماعي ،الذين تراوح أعمارهم بني  18و60
عاماً ،باملشاركة يف برامج التمكني ،كرشط أسايس لحصولهم عىل الدعم

منصة برامج التمكني

يف إطار الخطط االسرتاتيجية الهادفة لتوفري حياة كريمة لجميع رشائح املجتمع يف إمارة أبوظيب
وتفعيل دور األفراد يف املجتمع ،أطلقت هيئة الدعم االجتماعي برامج التمكني لدعم األفراد
املستفيدين ،لتحقيق التمكني االقتصادي واالستقالل املايل لألرس املستفيدة من الربنامج ،من
خالل استهداف جميع األفراد القادرين عىل العمل من األرس املستفيدة من برنامج الدعم االجتماعي،
الذين تراوح أعمارهم بني  18و 60عاماً
وتهدف منصة برامج التمكني اإللكرتونية ،تحقيق فهم أعمق الحتياجات األرس املستفيدة من
برنامج أبوظيب للدعم االجتماعي ،من خالل تحليل البيانات واليت تسهل عملية املواءمة الوظيفية
وااللتحاق بربامج التمكني املناسبة الحتياجات كل فرد
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تعزيز ثقافة االدخار املايل

أطلقت دائرة تنمية املجتمع يف أبوظيب ،يف أكتوبر  ،2019مبادرة لتعزيز ثقافة االدخار املايل للموظفني
يف مختلف الدوائر الحكومية والخاصة باإلمارة؛ حيث طبقت أوىل خطوات الربنامج عىل موظفي الدائرة،
وتم تقييم النتائج املرتتبة عىل تطبيق الربنامج ،ومعرفة مدى فاعليته ،ليتم تعميمها بعد ذلك عىل
مختلف رشائح املجتمع يف اإلمارة
بناء عىل نتائج استبانة «جودة الحياة -أبوظيب  ،»2018اليت كشفت أن نسبة  55%من
وجاءت املبادرة
ً
أفراد املجتمع ال يدخرون ،األمر الذي ُيلزم بتوعية للمجتمع والشباب؛ حيث إن االدخار يعترب من التحديات
اليت تواجه الشباب وغريهم من أفراد املجتمع ،خاصة يف ظل املغريات اليت تدفع األفراد لالقرتاض وتراكم
الديون

تنمية وتمكني قدرات املرأة االجتماعية واالقتصادية

نفذت مؤسسة التنمية األرسية  3خدمات تهدف إىل تنمية قدرات املرأة االجتماعية واالقتصادية،
وتمكينها من املشاركة الفاعلة يف الحياة االجتماعية واالقتصادية ،استفاد منها  793امرأة ،وبلغت نسبة
الرضا 88%

تم تقديم ثالث خدمات وفق األهداف التالية:

حيايت بني
األهم واملهم

تهدف إىل إكساب املرأة
العاملة يف إمارة أبوظيب
املهارات الالزمة لتمكينها
من املوازنة بني متطلبات
األرسة والتطوير املهين

كوين قائدة
ناجحة

وتهدف الخدمة إىل تنمية
قدرات سيدات األعمال
اإلدراكية والحسية وآليات
توظيف التقنية الحديثة،
وتطوير املهارات القيادية
لتحقيق املتطلبات
املستقبلية للتنافسية
بسوق العمل

رائدة أعمال
بتميز

وتهدف إىل تهدف الخدمة
إىل تنمية قدرات املرأة
اإلدراكية والحسية وآليات
توظيف التقنية الحديثة
لدخول سوق العمل الخاص
أو العام ،وتطوير املهارات
القيادية لتحقيق املتطلبات
املستقبلية للتنافسية
بسوق العمل واالرتقاء
للمناصب العليا
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االسرتاتيجية املتكاملة ملكافحة
اإلدمان يف إمارة أبوظيب
تم االنتهاء من العمل عىل اسرتاتيجية متكاملة ملكافحة اإلدمان يف إمارة
أبوظيب بالتعاون مع كافة الرشكاء من مختلف القطاعات وتم الخروج
بحزمة من املبادرات واليت تخدم املحارو التالية :

املحور األول

إعادة الدمج يف املجتمع

العالج وإعادة التأهيل
املحور الثاين

املحور الثالث

املحور الرابع

الكشف والتدخل املبكر

الوقاية
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الهدف الخامس:

أطفال وشباب سعداء يشعرون باألمان
منذ عهد املغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ،طيب اهلل ثراه ،يعد األطفال والشباب يف
مجتمع أبوظيب ،الركيزة األوىل اليت يبين عليها املجتمع آماله وتطلعاته ،واسرتاتيجياته املستقبلية،
اليت تحفل بمقومات االستقرار واألمان والسعادة ،وتسهم يف بناء أفراد فاعلني ومساهمني يف
دفع عجلة التنمية يف اإلمارة
وتماشياً مع رؤية وتطلعات القيادة الرشيدة ،حرصت دائرة تنمية املجتمع يف أبوظيب بالتعاون مع
كال من مؤسسة التنمية األرسية و مؤسسة زايد العليا ألصحاب الهمم ،عىل تقديم الخدمات
والربامج والفعاليات املتنوعة اليت تهتم باألطفال والشباب ورفع مستوى الوعي لدى األرس يف
سبيل التنشئة السليمة ألطفالها وشبابها ،إضافة إىل تطوير العديد من االسرتاتيجيات ،اليت
تساهم يف تذليل التحديات والصعوبات اليت تقف حائالً دون تنشئة الطفل التنشئة السليمة
وانطالقا من هذا االهتمام ،تم العمل عىل تطوير أهداف واسرتاتيجيات وإطالق عدة مبادرات
وفعاليات ،تسهم يف توفري بيئة مستقرة وآمنة ،وإضفاء طابع السعادة عىل وجوه أطفال وشباب
مجتمع أبوظيب؛ وذلك بالتعاون مع عدة رشكاء بالقطاع االجتماعي
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برنامج «/ 3  »12للكشف املبكر عن اإلعاقة
أطلقت مؤسسة زايد العليا ألصحاب الهمم ،أحد الرشكاء الرئيسيني لدائرة تنمية املجتمع يف أبوظيب،
برنامج «/3  »12للكشف املبكر عن املواليد أصحاب الهمم يف إمارة أبوظيب ،بالتعاون والتنسيق مع دائرة
الصحة – أبوظيب ،وهيئة أبوظيب الرقمية؛ حيث تم إجراء الكشف الطيب عىل  7595من املواليد الجدد عىل
مستوى اإلمارة ،وتبني إصابة  55حالة منهم بإعاقات مختلفة ومنهم  43من العائالت املواطنة و 12من
عائالت املقيمني
ويعد برنامج «/3  ،»12األداة األكرث فعالية ملتابعة االضطرابات اليت تحدث يف الفئة العمرية لكل املواليد
يف مراحل الحقة ،والسيطرة أو القضاء عىل العديد من األمراض املعدية ،من يوم امليالد حىت ست سنوات،
إضافة إىل مساهمة الربنامج يف االكتشاف املبكر عن أية بوادر إلصابة الطفل باضطراب طيف التوحد،
واضطرابات التواصل ،ونقص االنتباه وفرط الحركة

نادي أطفال وشباب الدار لتنمية مهارات وقدرات

األطفال

يف إطار الحرص عىل تحقيق التنمية االجتماعية املستدامة ،نظم نادي أطفال وشباب الدار بمؤسسة
التنمية األرسية ،يف يوليو -ديسمرب  ،2019فعاليات الستثمار أوقات فراغ األطفال وتنمية مهاراتهم
وقدراتهم استفاد منها  4000طفل بواقع  32502مشاركة؛ حيث بلغت نسبة رضا األطفال عن
مشاركاتهم يف الفعاليات 94%
ويهدف نادي أطفال وشباب الدار إىل تنمية املهارات الحياتية وقدرات التكيف االجتماعي والتفكري
والتحلييل واإلبداعي وقيم التسامح لدى االطفال والشباب ،وتنمية معارف ومهارات األطفال والشباب
يف مجال إدارة املوارد املالية وريادة األعمال ،واستكشاف قدراتهم ومهاراتهم وميولهم يف مجال اإلعالم
وتشجيعهم عىل توظيفها يف مجال التوعية االجتماعية ،وتنمية روح العمل التطوعي وخدمة املجتمع
لدى األطفال والشباب واإلبداع فيه

طفولة آمنة

حرصا من مؤسسة التنمية األرسية عىل تمكني األطفال من حماية ذواتهم تم تنفيذ طفولة آمنة
والذي استفاد منه  2228طفال ضمن املرحلة العمرية  6-12عامان بلغت نسبة الرضا عن الخدمة ،88%
وتهدف الخدمة إىل تهدف الخدمة إىل إكساب االطفال يف املرحلة العمرية  6-12سنة املعارف واملهارات
اليت تمكنه من حماية نفسه من اإلساءة ومن مخاطر التقنيات الحديثة ،من خالل أنشطة تفاعلية،
تتناسب مع الخصائص النمائية للطفل
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خطط لسعادتك لتمكني الشباب

وفق توجهات املحور االجتماعي يف تحقيق سعادة الشباب ،أطلقت
مؤسسة التنمية األرسية خدمة خطط لسعادتك لتمكني الشباب من
التخطيط السليم ملستقبلهم االجتماعي واملهين ،استفاد من الخدمة
 3105من الشباب يف املرحلة العمرية  15-24عاما ،بلغ رضا املشاركني عن
الخدمة  ،88%ومتوسط أثر الخدمة عىل مساعدة الشباب عىل التخطيط
للمستقبل بشكل أفضل اجتماعيا ،من حيث نس الزواج ،واالختيار
الزواجي السليم ،واالعتدال يف نفقات الزواج  ،81%وأثر الخدمة عىل
مساعدة الشباب عىل التخطيط للمستقبل بشكل أفضل مهنيا من
حيث اختيار التخصص املناسب لسوق العمل  ،91%ومستوى وعي
الشباب بإنجازات الدولة عىل املستوى املحيل والعاملي 86%
تهدف الخدمة إىل إكساب الشباب يف إمارة ابوظيب مهارات التخطيط
السليم للحياة املهنية واالجتماعية واملوازنة بينهما بما يضمن تحقيق
السعادة من خالل التوافق األرسي واملهين

دراسة الشباب اإلمارايت ومواقع
التواصل االجتماعي

أجرت مؤسسة التنمية األرسية دراسة ميدانية تم االنتهاء منها يف
النصف األول من عام  ،2019تهدفللتعرف عىل أهم مجاالت استخدام
الشباب اإلمارايت ملواقع التواصل االجتماعي ،والخروج بتوصيات تساعد
عىل وضع سياسات وبرامج هادفة تمكن الشباب من االستفادة اإليجابية
من هذه املواقع ،وتحميهم من سلبيات ومضار هذه املواقع ،وذلك من
خالل توفري بيانات ميدانية شاملة عن مواقع التواصل االجتماعي اليت
يرتادها الشباب (ذكور وإناث) واستخدام الشباب لها ،وتم اعتماد منهج
املسح عن طريق العينة ،عىل عينة إجمالية مقدارها  500مشارك ومشاركة
موزعة عىل مناطق إمارة أبوظيب
وحققت الدراسة األهداف املرجوة منها؛ حيث أظهرت نتائجاً تخدم معرفة
مواقع التواصل االجتماعي األكرث جاذبية للشباب اإلمارايت ،واألسباب اليت
تدفع الشباب اإلمارايت الستخدام هذه املواقع ،هذا باإلضافة إىل تحديد
تأثري دخول الشباب اإلمارايت املتواصل ملواقع التواصل االجتماعي عىل
منظومة القيم االجتماعية (تعزيز قيم الفردية والشعور بالذات وتراجع
قيم املجتمع وضعف تأثري األرسة عىل سلوك األبناء ومكانة املرأة
االجتماعية) ،ومدى تأثري هذه املواقع عىل العالقات االجتماعية الحقيقية،
والتأثريات االقتصادية لالستخدام املتواصل ملواقع التواصل االجتماعي
بالنسبة للشباب اإلمارايت
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الهدف السادس:

تمكني أصحاب الهمم لتحقيق طموحاتهم

تحرص دائرة تنمية املجتمع يف أبوظيب ،عىل تهيئة بيئة مثالية ألصحاب الهمم ،تساهم يف
تشجيعهم عىل اإلبداع واالبتكار واملساهمة يف مسرية النهضة ،من خالل تمكينهم واستثمار
طاقاتهم وإدماجهم يف سوق العمل باإلمارة
وعىل مدار عام ،نجحت دائرة تنمية املجتمع بأبوظيب بالتعاون مع مؤسسة زايد العليا
ألصحاب الهمم وهيئة املساهمة املجتمعية “معاً” ،يف تنفيذ العديد من املشاريع واملبادرات،
اليت ساهمت يف تمكني أصحاب الهمم ،ضمن  5محاور؛ وذلك باالعتماد عىل تطبيق أفضل
املمارسات العاملية ،لدعم كافة احتياجاتهم وتطلعاتهم ،وتمكينهم يف مختلف نواحي الحياة،
إضافة إىل التنشيط االقتصادي للقادرين عىل العمل من هذه الفئة؛ إيماناً بدورهم الرائد يف
رفد املجتمع بالكفاءات القادرة عىل تحقيق املزيد من النجاحات يف كافة القطاعات
والتخصصات
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أهم االنجازات واألثر االجتماعي:
توظيف  147من أصحاب الهمم من
اإلعاقات الذهنية يف  12رشكة خاصة
يف مهن ووظائف متنوعة تخصيص
 68.7مليون درهم ملرشوع إنشاء
مركز العني للتوحد
حصول مراكز التوحد التابعة ملؤسسة
زايد العليا عىل اعرتاف رسمي من
الجمعية الربيطانية للتوحد يف
استخدام املعايري التخصصية العاملية
يف مجال اضطراب التوحد
إنجاز أكرث من  10برامج تدريبية
ضمن برنامج “تآلف” عىل املستويني
املحيل واإلقليمي ألكرث من  300ويل
أمر ألصحاب الهمم وتزويدهم
باملهارات األساسية للتعامل مع
أبنائهم من أصحاب الهمم
تصدير حقيبة “ النحلة” خارج الدولة
إىل لكسمبورج

تحقيق أصحاب الهمم لـ 12ميدالية
متنوعة بواقع سبع ذهبيات
وفضيتني وثالث برونزيات يف ملتقى
بيدقوش الدويل الجائزة الكربى
أللعاب القوى  2019يف بولندا

مشاركة  7500ريايض من  190دولة
يف األوملبياد الخاص ومشاركة
 20000متطوع

.1
.2

إطالق  4مشاريع تجارية لرواد
األعمال من أصحاب الهمم

.3
.4
.5

إنجاز  12برنامجاً تدريبياً ملوظفي
األمن بمطارات دبي حول فن
التعامل مع أصحاب الهمم
املسافرين

.6

تصنيع  12ألف حقيبة تحمل العالمة
التجارية «النحلة» بأيدي أصحاب
الهمم منتسيب استوديو التصميم
بورش التأهيل املهين واستمرارية
إنتاجها كمنتج دائم

.8

تتويج أبطال من فئة اإلعاقة
الذهنية بامليدالية الذهبية ،يف
منافسات بطولة أبوظيب العاملية
ملحرتيف الجوجيتسو

.7

.9
.10
.11
.12

تحقيق فريق السباحة لإلعاقة
الذهنية يف نادي أبوظيب ألصحاب
الهمم التابع ملؤسسة زايد العليا
ألصحاب الهمم املركز األول بحصوله
عىل  18ميدالية متنوعة 4 ،ذهبيات و
 5فضيات و  9برونزيات يف منافسات
بطولة أبوظيب للسباحة لألوملبياد
الخاص
إطالق حملة عاملية مجتمعية
بعنوان “كن التغيري” لتغري
املفاهيم حول إمكانياتهم وتسليط
الضوء عىل دورهم يف التنمية
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اسرتاتيجية أصحاب الهمم
أعدت دائرة تنمية املجتمع يف أبوظيب ،بالتعاون مع جميع الجهات املعنية يف اإلمارة وبمشاورة
أصحاب الهمم ،مسودة االسرتاتيجية الشاملة ألصحاب الهمم ،واليت تضمنت مجموعة من
املبادرات االسرتاتيجية تساهم يف تمكينهم وتفعيل دورهم يف شىت املجاالت والقطاعات وعرب
مراحل حياتهم من خالل منظومة متكاملة ومستدامة من الترشيعات والسياسات والربامج
والخدمات

وتتط ّلع دائرة تنمية املجتمع من خالل هذه االسرتاتيجية ،تحقيق الرؤية يف “جعل املجتمع دامج
وممكّن ألصحاب الهمم” من خالل العمل عىل تطوير الخدمات والربامج والسياسات وإيجاد
حلول للتحديات اليت تعوق من دمج أصحاب الهمم ومشاركتهم بشكل كامل يف املجتمع ،وبهذا،
املساهمة يف توفري أقىص سبل العيش الكريم ألصحاب الهمم إضافة إىل تعزيز دورهم يف مختلف
الجوانب االقتصادية والتنموية وتمكينهم يف جميع املجاالت

الصحة والرعاية
االجتماعية

الحوكمة
وجودة
الخدمات

مجتمعات
دامجة ومهيئة

التوظيف

أهم املجاالت
الرئيسية لتمكني
أصحاب الهمم

البيانات

التعليم

التمويل
املستدام

البحث
واالبتكار
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دليل احتياجات أصحاب الهمم
يف أغسطس  ،2019بدأت دائرة تنمية املجتمع يف أبوظيب ،إعداد دليل
يربط األمراض باإلعاقات ،حسب تصنيف اإلعاقة ،بالتعاون مع دائرة
الصحة ،للوصول إىل أرقام دقيقة يف رصد مؤرش اإلعاقة؛ حيث أنجزت
الجهات املجتمعية يف أبوظيب  90%من مرشوع الرصد ،والذي يسهم يف
توحيد أدوات الكشف عن ذوي اإلعاقة ،وتحديد احتياجاتهم والتعرف إىل
التحديات اليت تواجههم

ترجمة وثيقة األخوة اإلنسانية بلغة
اإلشارة

يف أغسطس  ،2019تعاونت «مؤسسة زايد العليا ألصحاب الهمم»
و«مجلس حكماء املسلمني»؛ لتوعية أصحاب الهمم بـ«وثيقة األخوة
اإلنسانية»؛ عرب ترجمتها إىل لغة «برايل» العربية واإلنجليزية للمكفوفني،
للصم ،بالتعاون مع
وتحويلها إىل نصوص مسجلة بلغة اإلشارة املعتمدة
ّ
«جمعية الصم» اإلماراتية ،من خالل طباعة  100نسخة منها بهدف
وصول رسالة الوثيقة الداعية إىل التسامح والتعاون والعيش املشرتك
إىل جميع فئات املجتمع ومنهم أصحاب الهمم

ترجمة خطبة الجمعة بلغة اإلشارة
اإلماراتية

بالتعاون مع هيئة األوقاف والشؤون اإلسالمية عملت املؤسسة عيل
ترجمة خطبة الجمعة بلغة اإلشارة للصم وبثها عرب مواقع التواصل
االجتماعي للهيئة واملؤسسة؛ وذلك لدمج وتمكني أصحاب الهمم من
أصحاب التحديات السمعية وفاقدي السمع
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مشاريع الدورة األوىل من برنامج الحاضنة

االجتماعية

ويف إطار تشجيع كافة الربامج واملشاريع اليت تسهل عىل أصحاب الهمم تفاعلهم االجتماعي ،أعلنت
هيئة املساهمات املجتمعية «معاً» ،يف سبتمرب  ،2019عن فوز  10مشاريع يف الدورة األوىل من برنامج
الحاضنة االجتماعية ،ضمن محور تنمية املجتمع يف برنامج «غداً  ،»21واليت شملت ضمن املشاريع
الجوال إىل لغة اإلشارة ،وآخر يساعد من يعانون من
الفائزة تطبيق خاص لتحويل الرسائل النصية يف
ّ
إعاقات برصية عىل التنقل يف محيطهم من خالل أجهزة االستشعار وتقنيات اإلدراك البرصي ،إضافة
إىل مرشوعات تقدم فرصاً متساوية ألصحاب الهمم يف العمل والفعاليات الرياضية واألنشطة
الرتفيهية
ومن بني املشاريع الفائزة األخرى ،منصة «ربعي» اإللكرتونية ،اليت تهدف جمع أصحاب الهمم بغريهم
من أفراد املجتمع ضمن آلية تنفيذ تهدف إىل تعزيز صداقات أصحاب الهمم والتغلب عىل حواجز
التواصل واالنعزال االجتماعي اليت قد يعانيها البعض منهم خالل حياتهم اليومية؛ وذلك من خالل
دمج أصحاب االهتمامات املتشابهة واملشرتكة وتعزيز التواصل االجتماعي ألصحاب الهمم ضمن
محيطهم وتكوين الصداقات لهم ،بما يسهم يف تفعيل دورهم وإنتاجيتهم وينعكس إيجاباً عىل
مستويات الطاقة املقدمة من قبلهم ،باالشرتاك مع أقرانهم من رشائح املجتمع املختلفة

دمج أصحاب الهمم يف سوق العمل
وضمن خطط مؤسسة زايد العليا االسرتاتيجية لتمكني أصحاب الهمم ،وقعت املؤسسة عقود توظيف
أصحاب الهمم منتسيب ورش الخياطة يف مرشوع استوديو التصميم مع مجموعة املسعود للخياطة
برستيج وعددهم  100من أصحاب الهمم ذوي اإلعاقات الذهنية التصميم؛ وذلك يف إطار تمكينهم
وتحقيق التكافؤ يف حقوقهم كأفراد ناشطني وداعمني لعجلة التنمية يف اإلمارة
كما أبرمت مؤسسة زايد العليا ألصحاب الهمم ،اتفاقاً مع مكتب الشبكة اإلخبارية الدولية ) (CNNيف
أبوظيب ،لتوفري فرصة التدريب والتوظيف الثنني من منتسبيها أصحاب الهمم
ودمجت املؤسسة ،عرشة منتسبيها من أصحاب الهمم يف سوق العمل من خالل توظيفهم بمؤسسة
ويتم من خاللها
نورالعني لخدمات النظافة بمدينة العني ،مع منحهم رواتب مقطوعة بشكل شهري،
ّ
اعتماد عقود التوظيف لدى وزارة املوارد البرشية والتوطني

048

إنجـازات القطاع االجتماعي إلمارة أبوظيب 2019

خدمات عالجية تأهيلية
الهمم ،مذكرة تفاهم مع مركز ريادة للرعاية الطبية املنزلية،
وقعت مؤسسة زايد العليا ألصحاب ِ
لإلسهام يف تقديم الخدمات العالجية التأهيلية ،وتقديم الدعم الطيب والعصيب والنفيس والعالجي
وتحسني مستوى الرعاية الصحية ألصحاب الهمم منتسيب املؤسسة

كما تم توقيع مذكرة تفاهم مع مركز كامربيدج للطب وإعادة التأهيل بهدف تعزيز أوارص التعاون
لتحقيق األهداف املشرتكة وإنشاء قنوات تعاون بني الجانبني لإلسهام يف تقديم الخدمات العالجية
التأهيلية وتقديم الدعم الطيب والعالجي وتحسني مستوى الرعاية الصحية ألصحاب الهمم منتسيب
املؤسسة

وأبرمت مؤسسة زايد العليا ألصحاب الهمم ،يف يونيو  ،2019مذكرة تفاهم مع مركز الصدارة لرعاية
وتأهيل أصحاب الهمم ،واليت يقدم بموجبها املركز خدمات الرتبية الخاصة وخدمات العالج الوظيفي
املؤسسة
والطبيعي والنطق لـ 50طالباً من أبناء
ّ

خياطة الزي املدريس لطلبة املدارس وزي
موظفي ساعد
ويف إطار حرص مؤسسة زايد العليا ألصحاب الهمم عىل تشجيع منتسبيها عىل اإلبداع والعمل ،تم
توقيع مذكرة تفاهم ثالثية ،يف يوليو  ،2019بني وزارة الرتبية والتعليم ووزارة تنمية املجتمع و
املؤسسة؛ لخياطة الزي املدريس لطلبة عدد من املراحل الدراسية للصفوف األساسية واملتوسطة
والثانوية ،يتم بموجبها إلزام الرشكات من القطاع الخاص بإسناد أعمال وخدمات خياطة وتوفري الزي
املدريس للطلبة امللتحقني باملدارس التابعة لها عىل مستوى الدولة بنسبة ال تقل عن  1%من الكمية
املتعاقد عليها للزي لتكون من إنتاج ورش الخياطة ألصحاب الهمم باملؤسسة ،واليت تحمل العالمة
التجارية «النحلة

كما وقعت مؤسسة زايد العليا ألصحاب الهمم ،مذكرة تفاهم مع رشكة ساعد لألنظمة املرورية بشأن
قيام املؤسسة بتأمني احتياجات الرشكة سنوياً من الزي لصالح موظفي «ساعد» وفق التفاصيل
واملواصفات الفنية والكميات اليت تطلبها ،وذلك من إنتاج ورش الخياطة الجديدة اليت تم تجهيزها
.بدعم مؤسسة املسعود برستيج للخياطة
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فرص عمل ومنتجات عضوية

ويف إطار الجهود املبذولة لتمكني أصحاب الهمم ،تم افتتاح املرحلة األوىل من مرشوع البيوت املحمية
(الصوبات الزراعية) ،والذي يوفر أكرث من  25فرصة عمل لفئات أصحاب الهمم؛ وذلك يف إطار اتفاقية
التعاون املوقعة بني مؤسسة زايد العليا ،ومجموعة االتحاد للطريان ،واليت تنص عىل إنشاء عرشة بيوت
للمؤسسة بمدينة العني
محمية ومصنع لتغليف وتعبئة الخرضاوات بوحدة التأهيل الزراعي التابعة
ّ
بدعم ورعاية املجموعة عىل ثالثة مراحل :
بناء خمسة بيوت محمية وهي املرحلة اليت تم إنجازها بالفعل خالل العام ،2019
لتدريب الطالب منتسيب املؤسسة امللتحقني باملزرعة عىل الزراعات املحمية
وتأهيلهم لالندماج بسوق العمل
إنشاء مصنع مصغر كورشة لتغليف وتعبئة الخرضاوات
خالل الفرتة من مطلع يناير  2020حىت منتصف يوليو من العام نفسه ،وتهدف
بناء خمس منشآت أخرى من البيوت املحمية املعروفة كذلك باسم الدفيئة أو
الصوبات الزراعية

منتجات وصناعات بمجهود أصحاب الهمم:
حقيبة النحلة

كما تم إطالق مرشوع «استوديو التصميم» ،إلنتاج  10آالف حقيبة لألوملبياد الخاص ،نفذها  108طالب
وطالبات من أصحاب الهمم بورش التأهيل املهين املشاركني بالعمل من أبوظيب والعني والظفرة؛
حيث جرى توزيعها يف نهاية شهر فرباير  2019عىل وفود الدول والالعبني ،الذين شاركوا يف األلعاب
العاملية لألوملبياد الخاص «أبوظيب  ،»2019ووصل إنتاج الحقيبة إىل  12500حقيبة للوفود والزوار
والشخصيات الهامة للحدث العاملي

مشاريع تجارية

يف أكتوبر  ،2019أطلقت مؤسسة زايد العليا ألصحاب الهمم 4 ،مشاريع اقتصادية تجارية لرواد األعمال
من أصحاب الهمم ،يف إطار الخطط واالسرتاتيجيات الرامية إىل تمكينهم ودمجهم يف املجتمع؛ وذلك
بالتعاون مع رشكائها يف عدد من الجهات املتخصصة منها أكاديمية اإلمارات ،التابعة لغرفة تجارة
وصناعة أبوظيب ،ودائرة التنمية االقتصادية

تعليم لغة اإلشارة

أطلقت مؤسسة زايد العليا مبادرة لنرش لغة اإلشارة اإلماراتية بني جميع أفراد املجتمع ،عرب تنظيم
ورشة عمل حول لغة اإلشارة ،وأهم األساسيات الخاصة بها ،يف يوليو  ،2019بمشاركة  50من أفراد
والتثقيفية املوجهة لفئات
التوعوية
املجتمع املحيل؛ وذلك يف إطار الحرص عىل تكثيف وزيادة األنشطة
ّ
ّ
كيفية التعامل مع تلك
املجتمع ،اليت تساهم يف رفع درجة الوعي بقضايا أصحاب الهمم ،وتساعد يف
ّ
الفئات ومنهم فئة الصم
050

إنجـازات القطاع االجتماعي إلمارة أبوظيب 2019

الهدف السابع:

مجتمع متالحم مبين عىل التسامح واحرتام
اآلخر
انتهجت إمارة أبوظيب ،أحد أهم املراكز العاملية للسالم والتسامح واألخوة اإلنسانية ،ويف
رسختها قيادتنا الرشيدة ،منذ عهد املغفور له الشيخ
ظل املبادئ اإلنسانية واألخالقية اليت ّ
زايد بن سلطان آل نهيان ،طيب اهلل ثراه ،واليت تعزز قيم التسامح والتعايش واالنسجام
مكوناً أصيالً ومشاركاً فاعالً يف نهضة اإلمارة
بني مختلف جنسيات وفئات املجتمع ،اليت تعد
ّ

ويف سبيل تحقيق ذلك ،بذلت دائرة تنمية املجتمع بالتعاون مع دار زايد للثقافة اإلسالمية
يف أبوظيب ،جهوداً كبرية ،لتكريس هذه القيم يف املجتمع ،من خالل املراكز املتخصصة يف
نرش الفكر املعتدل ومكافحة التطرف والتشدد ،إضافة إىل تنظيم الفعاليات واألنشطة
الهادفة إىل إعالء قيمة تقبل اآلخر بثقافته ومعتقداته املختلفة؛ ما يساهم يف بناء مجتمع
متالحم عماده التسامح واحرتام اآلخر
وانطالقا من ذلك ،استضافت إمارة أبوظيب ،العديد من الفعاليات العاملية الداعية إىل
التسامح واحرتام اآلخر ،ومنها فعاليات املؤتمر العاملي لألخوة اإلنسانية ،بحضور قداسة
البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية ،وفضيلة اإلمام األكرب الدكتور أحمد الطيب ،شيخ
األزهر الرشيف يف جمهورية مرص العربية ،وبمشاركة أكرث من  700شخصية وقيادات دينية
وفكرية وإعالمية من مختلف دول العالم ،تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد
آل نهيان ،ويل عهد أبوظيب نائب القائد األعىل للقوات املسلحة
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أهم اإلنجازات واألثر االجتماعي:
إتمام ترخيص  18دار عبادة قائمة
يف إمارة أبوظيب

تنظيم  25فعالية ترفيهية
وثقافية ورياضية يف مبادرة
لحظات أبوظيب ،بمشاركة أكرث
 321ألف زائر من  48جنسية

إعداد  183إصدارا ثقافيا متنوعا
عن التسامح والتالحم املجتمعي
بلغات مختلفة

تعليم اللغة العربية للناطقني
بغريها لـ  2,565مستفيدا

أكرث من مليون موقع مشارك
من  200جنسية عىل «وثيقة
املليون متسامح» اإلماراتية
تنفيذ منتدى التسامح الثالث
تحت شعار “دور التسامح يف
التالحم املجتمعي” بحضور أكرث
من  500مشارك من
الشخصيات البارزة واألكاديميني
واملختصني والباحثني

افتتاح غرفة عبادة متعددة
األديان يف مطار أبوظيب الدويل
ومستشفى كليفالند كلينك

التعريف بالثقافة اإلسالمية وما
تحمله من قيم إنسانية لـ
 5,567955,679مستفيدا من 116
جنسية

التعريف بالثقافة اإلماراتية
والهوية الوطنية لـ 12491,249
مستفيدا بلغات عاملية
توفري الرعاية االجتماعية
للمهتدين الجدد لـ 13,744
مستفيدا

الحفاظ عىل جهود غرس التسامح
بإمارة أبوظيب بنسبة تسامح
 ،92.7%ونسبة  90.8%يف تقبل
التعدد الثقايف

تنفيذ سلسة محارضات برنامج
“إمارات التسامح” بعدد ()24
محارضة استفاد منها 2848
مستفيدا
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إطالق مبادرة لحظات أبوظيب

يف إطار اسرتاتيجيتها الرامية لبناء جسور التواصل بني أفراد املجتمع
وتعزيز الروابط املجتمعية ،أطلقت دائرة تنمية املجتمع ،يف أكتوبر ،2019
مبادرة «لحظات أبوظيب» ،واليت شملت  25فعالية مجتمعية متنوعة يف
 5مناطق بأبوظيب هي منطقة الكورنيش ،منطقة البطني ،منطقة وسط
املدينة ،جزيرة الريم ،وجزيرة الحديريات بحضور نحو أكرث من نحو  321ألف
زائر من  48جنسية
وتندرج مبادرة «لحظات أبوظيب» ،ضمن برنامج أبوظيب للمرسعات
التنموية «غداً  ،»21الذي اعتمده صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل
نهيان ،ويل عهد أبوظيب نائب القائد األعىل للقوات املسلحة رئيس املجلس
التنفيذي إلمارة أبوظيب ،بميزانية  50مليار درهم ،والذي يمتد لألعوام
2019-2021؛ وذلك بهدف تحقيق رؤية حكومة أبوظيب وترسيخ مكانتها
املرموقة لتصبح بني األفضل عامليا ملمارسة األعمال واالستثمار واملعيشة
والعمل والزيارة

ترخيص دور العبادة يف إمارة أبوظيب

ضمن األطر القانونية والسياسات واإلجراءات ،اليت توفر لرعايا كل
الديانات ممارسة شعائرهم الدينية بكل يرس وسالسة ،سلمت دائرة
تنمية املجتمع ،وضمن املهام املوكلة للدائرة بتنظيم دور العبادة بأبوظيب،
 18دار عبادة لغري املسلمنيُ ،ر َخص ممارسة أعمالها ،بما يتوافق مع
القوانني والنظم املعمول بها يف الدولة لتعزيز مبادئ األخوة اإلنسانية
واملحبة والتآلف بني جميع رشائح املجتمع
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غرف العبادة متعددة األديان

استحدثت دائرة تنمية املجتمع يف أبوظيب ،يف يوليو  ،2019غرفتني للعبادة متعددة األديان ،يف مبىن
مطار أبوظيب الدويل ،ومستشفى كليفالند كلينيك – أبوظيب ،ضمن مبادرة «غرفة العبادة متعددة
األديان» ،إحدى املبادرات املجتمعية اليت تنفذها الدائرة ،واليت تتيح لجميع األشخاص من مختلف
األديان ممارسة العبادة
وتستهدف الدائرة خالل السنوات القادمة ،تعميم املبادرة من خالل استحداث العديد من غرف العبادة
متعددة األديان يف كافة أنحاء إمارة أبوظيب ،يف إطار اسرتاتيجية الدائرة لتعزيز مظاهر التالحم املجتمعي،
ومفاهيم التسامح والتعايش املشرتك لدى كافة رشائح املجتمع

وثيقة املليون متسامح

حث أفراد املجتمع
أطلقت دار زايد للثقافة اإلسالمية ،رشيك دائرة تنمية املجتمع يف أبوظيب ،يف إطار
ّ
بمختلف أطيافه عىل تبين ثقافة التسامح« ،وثيقة املليون متسامح» ،واليت تنص عىل أن يتعهد الفرد
متســامحا مــع نفســه ومــع من حــوله ومع مجتمعه؛ ألن يف التسامـــح حيــــاة)،
(بأن أكـــون فـــر ًدا
ً
وتهدف إىل تعزيز قيمة التسامح كقيمة أخالقية سامية يف املجتمع وإثراء ثقافة التسامح لدى كافة
املواطنني واملقيمني
وتفاعل أكرث من مليون شخص ،يحملون  200جنسية ،سواء من داخل الدولة أو خارجها ،مع املنصة
اإللكرتونية ملبادرة «وثيقة املليون متسامح» اليت أطلقتها الدار نهاية أبريل 2019

مؤرش التسامح وتقبل التعدد الثقايف بإمارة أبوظيب

نفذت دار زايد للثقافة اإلسالمية ،بالتعاون مع مركز اإلحصاء بأبوظيب دراستها السنوية لعام ،2019
لقياس مؤرش التسامح وتقبل التعدد الثقايف يف إمارة أبوظيب ،وأظهرت نتائج الدراسة أن املؤرش العام
للتسامح يف إمارة أبوظيب لعام  2019قد بلغ نسبة  ،92.7%أما نسبة مستوى تقبل التعدد الثقايف يف
اإلمارة فقد بلغ  90.8%ويقيس مؤرش أبوظيب للتسامح وتقبل التعدد الثقايف مستوى التسامح العام
يف إمارة أبوظيب من خالل أربعة معايري أساسية شملت :التسامح من حيث القيم االجتماعية يف
مجتمع إمارة أبوظيب وحرية ممارسة الشعائر الدينية يف إمارة أبوظيب ومدى الشعور باألمن والسعادة
بالتعايش مع اآلخرين يف املجتمع ،باإلضافة إىل قيم التعدد الثقايف يف مجتمع إمارة أبوظيب
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سلسلة محارضات برنامج  -إمارات التسامح

استطاعت دار زايد للثقافة اإلسالمية خالل عام  ،2019تنظيم  24محارضة حول التسامح استفاد منها
 2848فرداً ،تناولت موضوعات جوهرية ترسخ التسامح وأصالته يف الدولة وإرث املغفور له الشيخ زايد
بن سلطان آل نهيان -طيب اهلل ثراه -يف التسامح واألخالق ،واستهدف الربنامج طالب الجامعات
واملدارس الحكومية والخاصة واملؤسسات الحكومية والخاصة ومؤسسات املجتمع املدين واألرس
اإلماراتية واملقيمة بهدف تمكني وتأهيل أفراد وفئات املجتمع ،كي يكونوا طاقة إيجابية تساهم يف
ترسيخ قيم التسامح والتعايش السلمي بني فئات املجتمع املختلفة

ترجمة خطبة الجمعة
يف سبتمرب  ،2019أعلنت دائرة تنمية املجتمع أبوظيب ،بالتعاون مع الهيئة العامة لألوقاف والشؤون
اإلسالمية ،مبادرة ترجمة خطبة الجمعة إىل أكرث من لغة قراءة واستماعاً ،من خالل تطبيق للهواتف
الذكية
وانطالقا من مشاركة املؤسسات والرشكات يف املبادرات املجتمعية ودعم املبادرات اليت تعود باملنفعة
عىل أفراد املجتمع ،وفرت رشكات االتصاالت باقة بيانات مجانية ملستخدمي خدمة ترجمة خطبة الجمعة
عرب تطبيق «أوقاف» أثناء صالة الجمعة؛ لتمكنهم من الدخول عىل التطبيق واالستماع إىل خطبة
الجمعة املرتجمة

مبادرة حياتنا قرارنا

يف إطار تطوير مهارات األفراد االجتماعية يف إمارة أبوظيب ،وإكسابهم املهارات الالزمة إلدارة عالقاتهم،
نظمت مؤسسة التنمية األرسية ،أحد رشكاء دائرة تنمية املجتمع ،عدد من الورش من برنامج «حياتنا
قرارنا» يف كافة مناطق إمارة أبوظيب ،لتعزيز قيم التسامح ،والعالقات اإليجابية داخل املجتمع ،استفاد
من الخدمة  247فردا من أفراد املجتمع ،بلغت نسبة الرضا عن الخدمة 91%
ويهدف الربنامج ،زيادة مهارات املشاركني يف تلبية االحتياجات من العالقات االجتماعية واسرتاتيجيات
التسامح واالعتذار ،وتنمية الشعور اإليجابي ،وبناء العالقات السليمة مع اآلخر ،إضافة إىل زيادة وعي
تفهم تأثري االحتياجات من العالقات االجتماعية والحميمية عىل أفكار وسلوك ومشاعر
املشاركني تجاه
ّ
األفراد ،ودورها يف توثيق بناء العالقات بني األفراد
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الهدف الثامن:

حياة كريمة ونشطة ومفعلة لكبار املواطنني

إن كبار املواطنني ،رشيحة من رشائح املجتمع املهمة ،اليت أولتها القيادة الرشيدة ،اهتماماً

ورعاية ،من خالل وضع العديد من االسرتاتيجيات ،اليت ترتكز عىل توفري حياة كريمة لجميع
أفراد املجتمع ،عمادها التقدير واالحرتام والرتكيز املضاعف عىل احتياجاتهم وأهم القضايا
اليت يواجهونها

ونجحت دائرة تنمية املجتمع بالتعاون مع هيئة املساهمة املجتمعية “معاً” ومؤسسة
التنمية األرسية ومجلس أبوظيب الريايض ،يف دمج فئة كبار املواطنني ،من خالل تعزيز
أوارص املحبة واملودة ونقل املعرفة بني األجيال ،وتوفري شىت اإلمكانيات واملبادرات النوعية
اليت ترسخ العطاء نهجاً مستداماً ،وتسهم يف جعل هذه الفئة أكرث نشاطاً وإنتاجاً يف
املجتمع ،إضافة إىل تنظيم العديد من الربامج والفعاليات ،اليت تسهم يف حياة محرتمة
ومفعلة لكبار املواطنني

أهم اإلنجازات واألثر االجتماعي:
 94متطوعاً و  45من كبار املواطنني يشاركون
يف “رحلة األجيال” بأبوظيب

انخراط كبار النس يف املجتمع وزيادة تماسكهم عرب
مشاركة متطوعني من خالل منصة »«volunteer.ae

صياغة برامج وسياسات من شأنها تأهيل املتقاعدين،
وجعل مرحلة التقاعد أكرث مرونة

تنفذ خدمة «بركة الدار» يف جميع مراكز املؤسسة
والبالغ عددها  16مركزاً ،وتم تفعيلها خالل عام 2019
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رحلة أجيال

يف إطار خطط دمج كبار املواطنني يف املجتمع ،أطلقت هيئة املساهمات املجتمعية «معا» ،رشيك دائرة
تنمية املجتمع ،برنامج «رحلة أجيال» ،يف أغسطس  ،2019بمشاركة  94متطوعاً من خالل

منصة  volunteers.aeلتمضية الصباح مع  45من كبار املواطنني واملقيمني؛ وذلك بهدف دمج كبار

املواطنني واالحتفاء بمساهماتهم ،ومواجهة التحديات االجتماعية اليت تواجههم ،إضافة إىل تعزيز قيم
الرتابط بني مختلف األجيال

رشاكة اسرتاتيجية

ضمن الجهود الرامية لتصميم وإطالق مبادرات ومشاريع تليب االحتياجات االجتماعية ذات األولوية
إلمارة أبوظيب ،وقعت هيئة املساهمات املجتمعية «معاً» ،يف ديسمرب  ،2019اتفاقية رشاكة مع مؤسسة
«املباركة» ،لتوسيع نطاق مرشوعها «رحلة أجيال» الخاص بكبار املواطنني واملقيمني ليمتد إىل املزيد من
املناطق يف مدينة أبوظيب؛ حيث تشمل خطة التوسع  3مواقع جديدة يف اإلمارة
ويف إطار هذه الرشاكة ،ستستضيف كل من العني والظفرة فعاليات الربنامج للمرة األوىل خالل عامي
 2020و ،2021لتستمر «رحلة أجيال» يف تحقيق التكامل بني األجيال ،ودعم الرتابط املجتمعي من خالل
الحث عىل أسلوب حياة أكرث نشاطاً ،وزيادة التفاعل بني املتطوعني الشباب وكبار املواطنني واملقيمني

مبادرة الرياضة واألنشطة البدنية لكبار املواطنني

انطالقاً من الحرص عىل تعزيز نمط حياة صحي لكبار املواطنني ،نظمت دائرة تنمية املجتمع يف أبوظيب،
بالرشاكة مع مجلس أبوظيب الريايض ،ومؤسسة التنمية األرسية ورشكة أبوظيب للخدمات الصحية
«صحة» ،يف أكتوبر « ،2019مبادرة الرياضة واألنشطة البدنية» ،بهدف توفري أنشطة وفعاليات رياضية
لكبار املواطنني من سكان إمارة أبوظيب لتحسني جودة حياتهم وتشجيعهم عىل اتباع نمط حياة صحي
يجعلهم أكرث نشاطاً وإنتاجاً وقدرة عىل االستمرار يف العطاء للمجتمع
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بركة الدار

انطالقاً من أهمية بناء مجتمع فعال قائم عىل تطوير كفاءات كبار
املواطنني ومهاراتهم االجتماعية ،دشنت مؤسسة التنمية األرسية ،يف
أغسطس  ،2019نادي «بركة الدار» ،يف جميع مراكز املؤسسة والبالغ
عددها  16مركزاً ،بهدف تعزيز دور كبار املواطنني ،وتواصلهم يف املجتمع،
وتوثيق خرباتهم لضمان عملية توارث األجيال ،ودعم حياتهم بمختلف
الطرق واألساليب ،اليت من شأنها أن تساعدهم عىل التكيف مع كافة
جوانب الحياة .استفاد من الخدمة  1500من كبار النس واملقبلني عىل
مرحلة الشيخوخة إضافة إىل  3387من اقراد األرس القائمني عىل رعايتهم،
وبلغت نسبة الرضا العام  ،92%فيما بلغ معدل رضا كبار املواطنني
املستفيدين من خدمة بركة  ،96%ومدى رغبة كبار املواطنني املستفيدين
من بركة الدار يف املشاركة يف األنشطة االجتماعية اليت تنظمها املؤسسة
لكبار املواطنني بشكل مستمر  ،91%ومدى مساعدة أنشطة خدمة بركة
الدار عىل توثيق عالقات كبار النس بأصدقائهم القدامى والتعرف عىل
أصدقاء جدد  .85%تهدف الخدمة ،توفري فرص املشاركة االجتماعية
النشطة لكبار املواطنني واملقيمني ممن تجاوز  60عاما أو املقبلني عىل
مرحلة التقاعد ممن بلغوا  50عاماً فما فوق وفق امكاناتهم وقدراتهم
من خالل أنشطة ترفيهية تنشيطية تثقيفية (اجتماعية – نفسية –
صحية -رياضية) ،وتعزيز العالقات بني األجيال لتبادل الخربات وزيادة
فرص اندماج كبار املواطنني يف الحياة االجتماعية

مبادرة  -لهم حق علينا

وانطالقا من الحرص عىل دعم التواصل بني الكبار والشباب ،أطلق
حق علينا» ،لتعزيز
مجلس شباب مؤسسة التنمية األرسية ،مبادرة «لهم ٌ
التواصل بني كبار املواطنني وشباب الوطن ،من خالل تسليط الضوء عىل
كبار املواطنني ممن رافقوا وعارصوا مسرية البناء اليت قادها املؤسس
املغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ،طيب اهلل ثراه ،وقدموا
إنجازات ومساهمات يف مختلف املجاالت واالحتفاالت وسط أفراد
مجتمعهم ومن حولهم
والهدف من املبادرة ،تقديم الشكر والعرفان للشخصيات البارزة من كبار
املواطنني ،والذين ساهموا خالل مسريتهم الحياتية يف رفعة الوطن،
إضافة إىل تسليط الضوء عىل إنجازاتهم ،وتوجيه طاقات الشباب الفكرية
والعملية لإلسهام يف خدمة املجتمع ،ونقل املعارف والتجارب الحياتية
واملهنية من كبار املواطنني إىل شباب الوطن ،وتعزيز روح التكافل والرعاية
املتبادلة بني جميع فئات املجتمع
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التطلع الثالث:
مجتمع نشط ومسؤول

الهدف التاسع:

أفراد نشيطون يتمتعون بثقافة الصحة البدنية

ترتكز اسرتاتيجية دائرة تنمية املجتمع ،عىل خلق بيئة داعمة للصحة لكافة أفراد املجتمع يف إمارة
أبوظيب ،من خالل التشجيع عىل ممارسة النشاط البدين وتبين أنماط حياة صحية ،تساهم يف

الحد والوقاية من األمراض مثل السكري والسمنة وأمراض القلب وتعزز الصحة والسالمة

النفسية ،وبناء مجتمع صحي وسعيد ومنتج

لذا حرصت الدائرة بالتعاون مع مؤسسة التنمية األرسية و مجلس أبوظيب الريايض و هيئة
املساهمات املجتمعية “معاً” عىل زيادة الوعي املجتمعي بأهمية النشاط البدين والريايض ،الذي

يعود عىل األفراد بالفائدة الصحية والبدنية ،ولبناء جيل يتمتع بقوة ذهنية وجسدية ،من خالل

إطالق العديد من املبادرات وتنظيم فعاليات لكافة أفراد األرسة
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دوري أبطال املدارس

يف إطار تعزيز وجود أفراد نشيطني يتمتعون بثقافة الصحة البدنية،
ونرش الثقافة الرياضية يف صفوف طالب املدارس ،أطلق مجلس أبوظيب
الريايض ،بالرشاكة مع وزارة الرتبية والتعليم ،ودائرة التعليم واملعرفة ،يف
نوفمرب  ،2019دوري أبطال مدارس إمارة أبوظيب ،بمشاركة أكرث من 200
مدرسة من مناطق أبوظيب والعني والظفرة

أهل النشاط  -لتعزيز صحة
أصحاب الهمم

ضمن محور املشاركة املجتمعية ،لتقديم أنشطة لياقة بدنية وبرامج
تثقيفية صحية لليافعني من أصحاب الهمم من جميع أنحاء إمارة
أبوظيب ،أطلقت هيئة املساهمات املجتمعية «معاً» ،التابعة لدائرة تنمية
املجتمع ،بالتعاون مع مؤسسة األوملبياد الخاص اإلمارايت ،يف يناير ،2020
مرشوع «أهل النشاط» ،والذي امتد لـ 10أسابيع ،وضم تنظيم دورات
تدريبية مجانية لكرة القدم ،تقام كل يوم أحد ،يف مدرسة الشهب الخاصة
يف مدينة خليفة ،وتستهدف أصحاب الهمم الذين ترتاوح أعمارهم بني 12
و 17عاماً
وبالتزامن مع التدريبات ،لقد تم تنظيم دورة تثقيفية مصممة ألهايل
املتدربني من أصحاب الهمم ،لتتيح لهم فرصة التواصل واملشاركة يف
املحادثات الداعمة وورش العمل التعليمية ،اليت تتضمن معلومات
وإرشادات خاصة بالتعامل مع أبنائهم وكيفية الحفاظ عىل نشاطهم يف
املنزل ،باإلضافة إىل مجموعة من التمرينات الرياضية املخصصة لهم
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كن ريايض

أطلقت دائرة تنمية املجتمع ،يف ديسمرب  ،2019مبادرة «كن ريايض -أبوظيب» ،واليت تضمنت  3برامج
رئيسية ،شملت سلسلة من الفعاليات املجتمعية املستمرة يف جميع أنحاء أبوظيب ،بهدف تعزيز نمط
الحياة الصحية ملختلف رشائح املجتمع ،من خالل دمج عنارص الحياة العرصية الصحية مع األلعاب
الرياضية واألنشطة الرتفيهية

رواد اللياقة

إطالق فعاليات املرحلة األوىل والتجريبية من برنامج «رواد اللياقة» ،واليت تنفذها دائرة تنمية املجتمع،
بالرشاكة مع دائرة الصحة ،بمشاركة أكرث من  800موظف من  11دائرة وهيئات ومؤسسات من القطاع
الحكومي يف اإلمارة ،شمل العديد من األنشطة البدنية للمتنافسني ،إضافة إىل تمرينات اللياقة البدنية
وتحدي الخطوات ،وغريها من األنشطة؛ لتشجيع وتحفيز املوظفني عىل ممارسة األنشطة البدنية
لتحسني صحتهم والنهوض بمستويات اللياقة البدنية لديهم
وتندرج مبادرة «رواد اللياقة» ،ضمن برنامج أبوظيب للمرسعات التنموية «غداً  ،»21الذي اعتمده صاحب
السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ،ويل عهد أبوظيب نائب القائد األعىل للقوات املسلحة رئيس
املجلس التنفيذي إلمارة أبوظيب ،بميزانية  50مليار درهم ،والذي يمتد لألعوام 2019-2021؛ وذلك بهدف
تحقيق رؤية حكومة أبوظيب وترسيخ مكانتها املرموقة لتصبح بني األفضل عامليا ملمارسة األعمال
واالستثمار واملعيشة والعمل والزيارة

تسوق بنشاط

أطلقت دائرة تنمية املجتمع ،بالتعاون مع رشكائها ،وضمن مبادرة «كن ريايض -أبوظيب» ،خالل نوفمرب
 ،2019برنامج «تسوق بنشاط» ،الذي تضمن  200نشاط وحصة تدريبية مجانية ،بمشاركة  150,000من
رواد  10مراكز تسوق يف إمارة أبوظيب؛ بهدف تعزيز صحة ورفاهية زوار املراكز أو املجتمعات السكنية
املوجودة حولها

األنشطة البدنية لكبار املواطنني

حرصت دائرة تنمية املجتمع ،بالرشاكة مع مجلس أبوظيب الريايض ،ومؤسسة التنمية األرسية ورشكة
أبوظيب للخدمات الصحية «صحة» ،يف إطار تفعيل دور كبار املواطنني ،وتعزيز نمط حياة صحي لحياتهم،
عىل تصميم برنامج اللياقة البدنية لكبار املواطنني ،والذي يشمل أنشطة بدنية تتناسب مع فئة كبار
املواطنني ،وتضع يف االعتبار الحالة الجسدية لهم ،ينفذها مدربون رياضيون متخصصون وفق أسس
علمية منهجية تسهم يف رفع مستوى اللياقة البدنية والنشاط الجسدي لديهم
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الهدف العارش:

مؤسسات ربحية وغري ربحية معنية بخدمة
املجتمع
تعترب املؤسسات الربحية وغري الربحية ،مراكز حيوية ورشايني أساسية للتنمية والنهضة؛
حيث تلعب دوراً رائداً يف ضخ الخدمات املتنوعة لكافة املجاالت االقتصادية واالجتماعية
والثقافية
وانطالقاً من أهمية املؤسسات الربحية وغري الربحية يف دعم املجتمع ،اهتمت القيادة
الرشيدة بدعم العديد من هذه املؤسسات ،اليت تقدم خدمة واسعة للمجتمع وتليب
احتياجاته بجودة عالية ،إضافة إىل املساهمة يف توفري حياة كريمة والئقة لكافة املواطنني
واملقيمني يف اإلمارة ،من خالل نس القوانني والنظم وتقدم الدعم الالزم

وضع أنظمة ملنظمات القطاع الثالث

وتعد مختلف املؤسسات الربحية وغري الربحية ،قوة محفزة وخادمة للمجتمع ،وعليه عملت

دائرة تنمية املجتمع عىل املرشوع االسرتاتيجي لوضع أنظمة ملنظمات القطاع الثالث خالل
الربع الثاين من العام 2019

حيث تم العمل عىل إعداد دراسة لوضع أول إطار تنظيمي ملنشآت النفع العام عل مستوى

إمارة أبوظيب

وإن وضع األنظمة والترشيعات هي أحد املمكنات الرئيسية ملنشآت القطاع الثالث واليت
تعطيها الصفة االعتبارية والشكل القانوين الواضح ملمارسة أعمالها وأنشطتها يف سبيل
تحقيق أهدافها بالشكل األمثل وتحت مظلة الدائرة ،األمر الذي يصب بشكل مبارش يف

تحقيق املشاركة واملساهمة املجتمعية ،ودعم األنشطة التطوعية ذات النفع العام وتفعيل
دور مؤسسات املجتمع املدين للتطوير والرفع من مستوى األنشطة الخريية والغري ربحية

يف اإلمارة
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تطوير منظومة داعمة للرشكات ذات الهدف
االجتماعي

خصيصا لتطوير منظومة داعمة للرشكات ذات الهدف
وعملت دائرة تنمية املجتمع عىل مرشوع صمم
ً
االجتماعي يف إمارة أبوظيب؛ حيث يتم تعريفها عىل أنها رشكات تهدف إىل تحقيق مهمة اجتماعية
وتحقيق الربح يف الوقت ذاته .والذي يميز الرشكات ذات الهدف االجتماعي من الرشكات الربحية املعتادة
أو الرشكات الربحية اليت تقدم برامج املسؤولية االجتماعية هو أن منذ تأسيس الرشكة االجتماعية،
ترصح يف أوراقها التأسيسية عن التزامها نحو هدف اجتماعي من خالل تخصيص نسبة من أرباحها
نحو تحقيق الهدف االجتماعي

ومن خالل هذا املرشوع تم وضع إطار قانوين لتصنيف الرشكات ذات الهدف االجتماعي والذي تضمن
أيضا وضع آلية لتقديم الحوافز واملزايا لها بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة؛ وذلك
ً
من أجل التشجيع عىل تأسيس الرشكات ذات الهدف االجتماعي وتبين اإلطار املعتمد .ومن شأن هذا
املرشوع أن يضع إمارة أبوظيب كاملركز األول والرائد يف منطقة الرشق األوسط وشمال إفريقيا حيث لم
يتم وضع إطار تصنيف للرشكات ذات الهدف االجتماعي يف املنطقة حىت اآلن

تطوير نماذج الرشاكة لتحفيز تقديم الخدمات
االجتماعية من قبل القطاع الخاص والثالث
عملت دائرة تنمية املجتمع عىل مرشوع مصمم خصيصاً لتشجيع مشاركة ومساهمة القطاع الخاص
والقطاع الثالث يف تقديم الخدمات االجتماعية .ويهدف املرشوع إىل تقييم واختيار الخدمات االجتماعية
اليت تحقق مزايا مثل جودة الخدمة املحسنة وفعالية التكلفة يف حالة خصخصة الخدمات ،وكذلك
دراسة واختيار السبل لزيادة إدراج القطاع الخاص والقطاع الثالث يف تقديم الخدمات

وتعمل الدائرة بالتعاون مع هيئة املساهمات املجتمعية “معاً” ،كرشيك تابع لدائرة تنمية املجتمع ،عىل
تطوير العديد من االسرتاتيجيات وإبرام الرشكات يف سبيل تحقيق األثر االجتماعي الذي يتضمن إنشاء
ذراع استثماري ،للمساهمة يف توجيه االستثمارات ودعم الربامج واملشاريع ذات األثر االجتماعي
املستدام

وتلعب هيئة «معاً» للمساهمات املجتمعية ،دوراً رائداً يف تعزيز ثقافة التعاون والرشاكة بني مختلف
قطاعات املجتمع يف أبوظيب ،وتحقيق رؤية القيادة الحكيمة ،من خالل تنمية «القطاع الثالث» ،الذي
يشمل املنشآت األهلية ومؤسسات النفع العام واملؤسسات االجتماعية ،وذلك عرب تطوير برامج
ورشاكات اسرتاتيجية تهدف إىل توجيه الجهود الخريية اليت يبذلها مختلف قطاعات املجتمع نحو تحقيق
األهداف املشرتكة واليت تعود بالنفع عىل املصلحة العامة ،وتساهم يف إنشاء نموذج رائد ملجتمع يتسم
بالنشاط وتحمل املسؤولية
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صندوق االستثمار االجتماعي

يف إطار ترسيخ قيم التعاون والتضامن يف تحقيق األثر االجتماعي ،بدأت هيئة «معاً» يف استقبال
مساهمات رجال األعمال الراغبني يف دعم صندوق االستثمار االجتماعي ،بهدف تحفيز مختلف املشاريع
واملبادرات الرئيسية ومؤسسات العمل والخدمة املجتمعية
ويشكل صندوق االستثمار االجتماعي ،منصة تعمل عىل تمويل املؤسسات اليت تعالج القضايا
االجتماعية من خالل توفري قناة لتوجيه التمويل اىل املشاريع اليت تحقق أثر اجتماعي واضح ومستدام

عقود األثر املستدام

ويف خطوة عملية لتحقيق خطط االستدامة ،و ّقعت هيئة املساهمات املجتمعية «معاً» ،التابعة لدائرة
تنمية املجتمع ،وسوق أبوظيب العاملي ،املركز املايل الدويل يف أبوظيب ،يف ديسمرب  ،2019اتفاقية تعاون
تهدف إىل تطوير فرص التمويل املستدام يف دولة اإلمارات ،من خالل الخدمات املالية ،اليت تلتزم باملعايري
البيئية أو االجتماعية أو معايري الحوكمة ،يف قرارتها التجارية واالستثمارية لتحقيق صالح املجتمع

ويلتزم سوق أبوظيب العاملي ،من خالل االتفاقية ،بدعم عقود األثر االجتماعي ،األداة املالية املبتكرة
واملتعارف عليها دولياً ،واليت تساهم يف تعزيز توجيه االستثمارات لدعم الربامج واملشاريع ذات األثر
االجتماعي املستدام ،وتحقيق التنمية االجتماعية والثقافية املستدامة
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الهدف الحادي عرش:

أفراد يشاركون بفاعلية يف خدمة املجتمع
يشكل األفراد يف إمارة أبوظيب نواة املجتمع ،وأحد أهم األهداف اليت يعمل عليها القطاع
االجتماعي؛ حيث يحظى بأهمية كربى وأولوية قصوى ضمن األجندة الحكومية ،تساهم يف
توفري حياة كريمة وذات جودة عالية تشجعهم عىل املشاركة بفعالية يف كافة قطاعات
اإلمارة لدفع عجلة التنمية يف املستقبل
ويف سبيل ذلك ،سعت دائرة تنمية املجتمع بالتعاون مع هيئة املساهمات املجتمعية
“معاً” إىل خلق نظام متكامل من خالل العمل عىل إعداد إطار واسرتاتيجيات و مبادرات،
تساهم يف تفعيل مشاركة األفراد يف خدمة املجتمع

أهم اإلنجازات واألثر االجتماعي :
فوز  10خريجني من 264

مشاركاً يف الحاضنة األوىل

إطالق الحاضنة الثانية لهيئة معاً ،يف
نوفمرب  ،2019واليت تركز عىل موضوع“
”الصحة النفسية
توفري بيئة حاضنة لتفعيل دور
الشباب يف مؤسسات القطاع
االجتماعي
تبين املبادرات واملشاريع ذات الصلة

باهتمامات الشباب وخرباتهم وأفكارهم
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تطوير منظومة العمل التطوعي

خصيصا لتطوير منظومة العمل التطوعي يف إمارة
عملت دائرة تنمية املجتمع عىل مرشوع مصمم
ً
أبوظيب .يهدف مرشوع التطوع إىل تطوير بيئة تطوعية كفؤة وفعالة لتعزيز التماسك والتالحم
االجتماعي بما يعود بالنفع عىل املجتمع ككل .ستعزز هذه املنظومة ثقافة العمل التطوعي من خالل
السياسات اليت تهدف اىل نرش الوعي وزيادة املشاركة يف العمل التطوعي ،كما ستعمل عىل تعزيز
العمل التطوعي التخصيص والخدمي القائم عىل املهارات ،وتشجيع العمل التطوعي بمعايري مهنية
وثابتة ،ووضع الضوابط اليت تكفل تشجيع وحماية جميع األطراف

مجلس الشباب االجتماعي

يعد الشباب الركيزة األساسية لبناء مجتمع نشط ومسؤول ،وإيماناً بدورهم كأفراد يشاركون بفاعلية
يف خدمة املجتمع والوطن ،أعلنت الدائرة ،يف أغسطس  ،2019تشكيل «مجلس الشباب االجتماعي»،
الذي يعد منصة لتوفري بيئة حاضنة لتفعيل دور الشباب يف مؤسسات القطاع االجتماعي وتبين
املبادرات واملشاريع ذات الصلة باهتماماتهم وخرباتهم وتطلعاتهم والتحديات اليت تواجههم ،إيماناً
بأهمية تمكني الشباب وتعزيز دورهم لتحقيق التنمية املجتمعية املستدامة

تمكني وتفعيل الحلول واالبتكارات املجتمعية -
حاضنة معاً االجتماعية
انطالقاً من أهمية العمل عىل ابتكار حلول تسهم يف تسهيل املعيشة عىل أصحاب الهمم ،أعلنت هيئة
املساهمات املجتمعية «معاً» يف سبتمرب  ،2019أسماء  10فرق فائزة يف الدورة األوىل من برنامج
الحاضنة االجتماعية ،والذي هدف إيجاد حلول مبتكرة للتحديات اليت تواجه أصحاب الهمم ،لتمكينهم
وتأهيلهم ودمجهم اجتماعياً يف كافة القطاعات والتخصصات؛ حيث حصل الفريق الفائز عىل دعم
قيمته  200ألف درهم لتحويل األفكار إىل منشآت اجتماعية مستدامة
وتعد الحاضنة االجتماعية ،منصة متكاملة تعمل عىل تهيئة الفرص لتمكني القطاع الثالث وتعزيز دور
املنشآت األهلية من مؤسسات وجمعيات ومؤسسات النفع العام واملؤسسات االجتماعية وتمكينها
من املشاركة يف بناء مجتمع أبوظيب ،كما تعترب مورداً لالبتكار االجتماعي ،وإحدى محاور الهيئة الرئيسية
ويف نوفمرب  ،2019أطلقت هيئة املساهمات املجتمعية «معاً» ،رشيك دائرة تنمية املجتمع ،الدورة
الثانية من برنامج الحاضنة االجتماعية حول محور الصحة النفسية ،واليت تهدف إيجاد حلول مستدامة
للتحديات االجتماعية املرتبطة بالصحة النفسية يف أبوظيب
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الهدف الثاين عرش:

رياضيون يساهمون برفع سمعة إمارة
أبوظيب عىل املستوى العاملي

تستحوذ الرياضة عىل جزء كبري من االسرتاتيجيات الوطنية يف إمارة أبوظيب ،حيث تلعب
دوراً كبرياً يف دفع مسرية اإلمارة إىل األمام لتواكب النقلة النوعية عىل كافة األصعدة،
باالعتماد عىل رياضيني يرفعون اسم اإلمارة عالياً ويعكسون صورة جميلة ومتطورة ،من
خالل إحرازهم مراكز متقدمة وميداليات بأنواعها يف مختلف املنافسات الدولية
وانطالقا من التخطيط والعمل املدروس ،نجح مجلس أبوظيب الريايض ،يف تحقيق العديد
من األهداف واالسرتاتيجيات يف قطاع الرياضية ،اليت تساهم يف بناء سمعة راسخة قوية
وعاملية لإلمارة تحقق من خاللها األهداف التنموية والطموحات االقتصادية والثقافية

أهم اإلنجازات واألثر االجتماعي:
مشاركة  24دولة يف البطولة كما وصل العدد اإلجمايل
للحضور حوايل  644,307شخص لكأس آسيا

حضور  70ألف لبطولة الجولف يف أبوظيب

مشاركة  140دراجاً عاملياً يمثلون  20فريقاً من  5قارات
يف الطواف العاملي
استضافة أوىل منافسات فئة الرياضيني من أصحاب
الهمم ضمن منافسات األوملبياد الخاص األلعاب العاملية
أبوظيب  2019ضمن بطولة ضمان العاملية للرتايثلون
أكرث من  16ألف مشارك يف ماراثن أبوظيب
ومساهمة ألكرث من  700متطوع
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إطالق األوملبياد الخاص األلعاب العاملية

يف إطار الخطط االسرتاتيجية لتعزيز حضور ومكانة العاصمة يف املشهد العاملي عىل صعيد الرياضة،
اُفتتحت يف مارس  ،2019ألعاب األوملبياد الخاص لأللعاب العاملية أبوظيب  ،2019أكرب حدث ريايض
وإنساين عىل مستوى العالم ،بمشاركة أكرث من  7500موهوباً من أصحاب الهمم ،من أكرث من 190
دولة

بطولة كأس آسيا  -اإلمارات 2019
يف يناير  ،2019تم افتتاح منافسات بطولة كأس آسيا «اإلمارات  »2019يف نسختها الـ  17وللمرة الثانية
يف تاريخها بدولة اإلمارات ،واليت استمرت حىت األول من شهر فرباير بمشاركة  24منتخباً وحضور نحو
 644,307شخصاً؛ يف مدينة زايد الريايض

طواف اإلمارات

تم استضافة اإلمارة «طواف اإلمارات» ،الذي يعد السباق العاملي الوحيد الذي يقام يف الرشق األوسط
ضمن أجندة سباقات االتحاد الدويل للدراجات الهوائية ،يف مراحل متعددة بني إماريت دبي وأبوظيب،
ملسافة إجمالية تصل إىل  1122كلم وبمشاركة  140دراجاً عاملياً يمثلون  20فريقاً من  5قارات

ماراثون أبوظيب

أعلن مجلس أبوظيب الريايض ،ورشكة برتول أبوظيب الوطنية (أدنوك) ،عن تسجيل  16ألف مشارك
و 700متطوع ،يف «ماراثون أدنوك أبوظيب» ،يف ديسمرب  ،2019والذي أقيم بالتزامن مع احتفاالت الدولة
بـ«عام التسامح» واليوم الوطين الـ48
ويعكس املاراثون مكانة اإلمارة املرموقة عىل الصعيد العاملي يف ظل النجاحات الواسعة اليت رافقت
النسخة األوىل ،كما يأيت تأكيداً عىل املكانة املرموقة للحدث وأهدافه النموذجية لرتسيخ الرياضة كنمط
حياة يومي ملجتمع أبوظيب وانعكاسها اإليجابي يف توفري مقومات الحياة املثالية والعرصية ،وتعزيز
مكانة أبوظيب كوجهة رائدة يف تنظيم واستضافة أهم الفعاليات الرياضية العاملية
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استرشاف املستقبل
نأمل يف ختام تقريرنا السنوي للعام  ،2019أن نكون قد وفقنا يف توثيق
عام حافل باإلنجازات يف مسرية دائرة تنمية املجتمع -أبوظيب ،من خالل
دورنا كجهة مسؤولة عن تسهيل وتنظيم وتنسيق مساهمة األفراد
واملؤسسات الحكومية والجمعيات األهلية والرشكات الخاصة يف العمل
املجتمعي ،عرب وضع السياسات وتقديم الربامج والخطط واالسرتاتيجيات
الرامية لتنمية املجتمع ،وتحقيق املزيد من الرفاهية وجودة الحياة يف إمارة
أبوظيب
وعىل مدار عام ،التزامنا وبالتعاون مع رشكائنا من قطاع التنمية املجتمعية،
بتحقيق مستهدفات القيادة الرشيدة ،الهادفة توفري مستوى معيشة
الئق لكافة أفراد املجتمع ،وبناء مجتمع متسامح وحانض لشىت فئاته
يساهم فيه كل فرد بدور إيجابي وفعال

وننتهز هذه الفرصة ،لتجديد الوالء واالنتماء للوطن وقيادته الرشيدة ،اليت
تبذل الغايل والنفيس وتقودنا من إنجاز إىل إنجاز ،ترسيخاً لثوابت مسرية
وطنية رائدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ،رئيس
الدولة ،حفظه اهلل
وأخرياً وليس ِ
آخراً ،عاهدنا أنفسنا وبالتعاون مع رشكائنا يف كافة القطاعات
املجتمعية ،عىل حفظ ما تحقق والبناء عليه ،ومواصلة العمل عىل تحقيق
رؤية وتطلعات قيادتنا الرشيدة ،الرامية إىل توفري مستوى معيشة الئق
لكافة أفراد املجتمع ،وبناء أرسة متماسكة تشكل نواة ملجتمع متسامح
وحانض لشىت فئاته ،ومجتمع نشط ومسؤول ،من خالل وضع الخطط
الوطنية واالسرتاتيجيات املستقبلية لتنظيم القطاع االجتماعي يف اإلمارة،
وتفعيل دور األفراد يف املجتمع ،وتنمية قدراتهم ،وتوفري احتياجاتهم
وتقديم الخدمات اليت تتواكب مع تطلعاتهم واحتياجاتهم

ونسأل اهلل أن يوفقنا جميعا ملا فيه خري للبالد والعباد

069

