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Make an Impact!



We are living in extraordinary times that remind 
us of our shared humanity, bringing to light more 
than ever the importance of solidarity. Reflecting 
this message, Together We Are Good has galvanised 
our community’s deep-rooted values of giving and 
benevolence. We extend our gratitude to all those 
who contributed to this initiative.

– HH Sheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan

OUR VISION FOR A SHARED FUTURE
INTRODUCTION

Imagine a world like ours that still has its challenges. Perhaps there are students 
who are unable to go to school or use a laptop for their studies. Community members 
need help with basic needs, such as finding new job opportunities or a nutritious meal. 
Health challenges directly impact everyone in the community, and medical services need 
continued support.

Now, imagine this same world but with one important change: all members of Abu Dhabi’s 
society come together to invest their resources, talent, time, and innovation for community 
support. Everyone would share the urgent task of creating a stronger community and 
every individual would bring their most important resource to do so. The challenges on our 
horizon would still exist, but Abu Dhabi’s communities would be better prepared to tackle 
the pressing health, economic, environmental and social challenges that affect not only 
our emirate, but the entire globe. The most vulnerable among us would have a chance at 
a better life with greater opportunities. We would be more resilient. More cohesive and 
connected. 

The world Ma’an envisions is one of collaborative communities. We know that big global 
challenges won’t fade on their own, so we 
need to be united to solve them. Building 
thriving communities is more than a 
future goal to work towards – the global 
pandemic reminds us that strengthening 
our community is an urgent priority 
that simply cannot wait. It’s a shared 
responsibility for each and every one of us. 

Ma’an activates all parts of society to 
strengthen our communities. We are by 
the community, for the community. 

What is a collaborative community? We 
have only just begun to understand what 
is truly possible. Join us, and we will build 
one together. 



Established in 2019, The Authority of Social Contribution – Ma’an – brings 
together the government, the private sector, non-profits, and community 
members to cultivate a culture of contribution and participation in Abu Dhabi.

WHO IS MA’AN?

MISSION

VISION

To support community growth 
by developing social innovation 
solutions, and encouraging a 

culture of giving and participation 
in society.

Ma’an’s mission is inspired by the 
interconnecting water channels that 
make up the Al Falaj – the ancient 
irrigation system in Al Ain, Abu Dhabi. 
The Al Falaj was maintained in small 
sections by the community working 
together. Sharing responsibility 
for this treasure, each individual 
contributed to a singular outcome and 
the whole community shared in the 
wealth brought by the freshwater. This 
is what we aim to cultivate at Ma’an: 
a diverse community united around a 
common purpose. 

Creating Collaborative 
Communities

Wealth is not money. 
Wealth lies in men. This 
is where true power lies, 
the power we value. This 
is what has convinced 
us to direct all our 
resources to building the 
individual, and to using 
the wealth which God 
has provided us in the 
service of the nation.
– His Highness the late 
Sheikh Zayed bin Sultan 
Al Nahyan

“



OUR APPROACH
Community is the cornerstone of all we do, and we prize innovation above all else. 

Here is how our approach is unique: 

WE ARE COMMITTED TO SOCIAL IMPACT

Our most important metric is how much we improve the lives of 
our community members. We align our work with frameworks 
like the United Nations Sustainable Development Goals, bringing 
best practices to Abu Dhabi based on recognized international 
benchmarking. 

WE MAXIMIZE EACH CONTRIBUTION

WE INVEST IN THE POWER 
OF PARTNERSHIPS

We bring together all parts of society. 
Addressing social needs cannot fall on 
one sector alone. By uniting partners 
around a common purpose, we seek to 
build a thriving third sector.

Ma’an is deeply embedded with institutions across  
Abu Dhabi. We are able to effectively channel 
contributions to the right place so each one goes farther 
and faster. 

WE MAKE IT EASY TO 
GET INVOLVED

We not only strive to support our 
local communities but also aim to 
set new international standards for 
community engagement and social 
innovation. 

Anyone can contribute, big or small. 
Whether you are sending a donation 
via SMS or volunteering your time, 
we encourage you to contribute.

WE RAISE GLOBAL  
STANDARDS THROUGH  

LOCAL ACTION



OUR WORK IN ACTION
TOGETHER WE ARE GOOD:  

A FIRST-OF-ITS-KIND RESPONSE IN ABU DHABI 

Abu Dhabi is a vibrant emirate that has enjoyed the many benefits of great growth, 
development and diversity in recent decades. But when the COVID-19 pandemic hit 
every corner of the world, Abu Dhabi was not immune. We knew it was time to unite.

Empowered by our mandate, and through our Social Investment Fund, Ma’an’s 
flagship program, Together We Are Good, was launched in March 2020 as part of the 
national response to COVID-19. The campaign aimed to inspire, engage and serve 
Abu Dhabi’s communities. Working with partners, the campaign collected financial, 
in-kind, and volunteer contributions and channeled them to members of the society 
who needed them most.

Through Together We Are Good, individuals from across Abu Dhabi got involved 
in unprecedented and incredible ways. We came together and responded to the 
pandemic as one. 

We remain deeply grateful for the generous outpouring of support from contributors, 
partners and the wider community. 



CAMPAIGN AT A GLANCE
A SNAPSHOT OF  
THE RESULTS

TOTAL ESTIMATED VALUE OF CAMPAIGN: 1 BILLION AED 
(INCLUSIVE OF FINANCIAL CONTRIBUTIONS AND ESTIMATED VALUE OF IN-KIND 

CONTRIBUTIONS ANNUALLY)

30,000+  
contributions (financial and in-kind) from individuals, 

government agencies and the private sector

6,500+ 
 volunteers supported the community campaign

439M+  
AED raised in financial contributions 

400,000+ 
 people served with educational assistance, medical supplies, 

food and basic needs

I have participated in this campaign as a 
national duty. We are united. 
– Meshal Mubarak Al Rashedi, age 8

This role that I have played in helping the 
society overcome the pandemic has merely 

been a drop in the ocean.  
– Hussam Fadul Elhussein, volunteer“

“



The results of Together We Are Good continued and expanded throughout 
the entirety of the campaign, improving conditions for Abu Dhabi’s 
communities under all four campaign support areas: education, medical, 
food and basic needs.

The campaign focused on community  members most vulnerable 
to COVID-19: our elderly, our youth, and the essential and frontline 
health care workers who were integral to our community’s safety.             

WE MOBILIZED 
COMMUNITY 

PARTICIPATION

WE RAISED 
GLOBAL 

VISIBILITY

WE BUILT A 
MORE DIVERSE, 
MORE COHESIVE 

COMMUNITY

WE ADAPTED 
TO EMERGING 

NEEDS

CAMPAIGN IMPACT

We reached out 
to the community, 
and you responded 
in ways beyond 
our imagination. 
Together We Are 
Good brought 
together 
contributors and 
volunteers ranging 
from 8-65+ years 
old, representing 
108 nationalities 
and territories. 

Together We Are 
Good was mentioned 
in 21 countries, 
including the United 
States, Jordan, 
Lebanon, and across 
the GCC region. The 
community engaged 
with the campaign on 
Facebook, Instagram, 
Twitter, and LinkedIn, 
leading to over 170 
million social media  
impressions.

Together We Are Good 
served residents 
of 89 different 
nationalities living 
in Abu Dhabi City, Al 
Ain City and Al Dhafra 
City. The campaign 
was by the community, 
for the community. 
Every resident could 
participate, and we 
prioritized support for 
our community’s most 
vulnerable groups.

Our unique positioning 
as a bridge between 
the various sectors 
in Abu Dhabi allowed 
us to be flexible 
and adapt to the 
ever-changing 
context of COVID-19. 
We channeled 
contributions to the 
right place at the right 
time and made quick 
progress for those 
who needed it most. 

Together We Are Good also prioritized support for individuals with pre-
existing health conditions, people of determination, migrant laborers in 
worker cities, and other groups most affected by the pandemic. 

While Together We Are Good has ended, the program continues to 
support those affected by COVID-19 and our most vulnerable community 
members. 

WE LED BY 
EXAMPLE

The Ma’an team 
supporting Together 
We Are Good 
comprised 20+ staff 
members including 
leadership. Our staff 
contributed over 
15,000 hours to this 
campaign, prioritizing 
accountability, 
transparency and 
partnership-building 
as central tenets of 
our work.

WE 
ENHANCED 

COMMUNITY 
WELL-BEING

Together We Are 
Good provided an 
opportunity for the 
entire Abu Dhabi 
Emirate to mobilize 
around a positive 
community-
led experience. 
Community members 
got involved, gave 
back, and worked 
toward shared goals 
during a difficult time. 

WE 
LEVERAGED 

TECHNOLOGY 
AND 

INNOVATION

Using crowdsourcing 
tools, a creative SMS 
campaign, and social 
media, Together We 
Are Good harnessed 
technology 
and innovation 
to mobilize the 
community and foster  
unity.

WE BUILT 
TRUST 

ACROSS THE 
EMIRATE 

We were established 
by His Highness 
Sheikh Khalifa bin 
Zayed Al Nahyan, 
President of UAE 
and His Highness 
Sheikh Mohammed 
bin Zayed Al Nahyan, 
Crown Prince of 
Abu Dhabi. The social 
priority areas of 
Together We Are Good 
aligned with Abu 
Dhabi’s Department 
of Community 
Development.



ADDRESSING COMMUNITY NEEDS
THE CAMPAIGN’S FOUR SUPPORT AREAS

EDUCATION
Continue children’s 

education and support 
remote learning

• STUDENTS & YOUTH  
• 8,000 student school fees paid 

• 4,200 laptops provided to families 
for distance learning   

• 97 school fees paid for students of 
determination   

• 192 schools supported (private and 
government schools) 

• 5 rehabilitation centers supported  

• 1 COVID-19 e-book developed for 
children

FRONTLINE WORKERS
• 35,535 hotel night stays provided to 

frontline workers between hospital 
shifts

• 16,000 COVID-19 tests administered 

• 15,000 N95 masks provided 

• 1,744 frontline workers directly  
supported and equipped  

• 1,500 high-tech bio-protective hoods 
provided 

• 400 frontline workers supported 
through emotional and mental 
health programs (online yoga and 
mindfulness) 

VULNERABLE PEOPLE WITH 
MEDICAL CONDITIONS:
• 3,000 people supported with 

lifesaving medical care and 
medicines 

• 35 pregnant mothers and maternity 
cases supported 

We are extremely grateful 
and the contributions from 
companies, businesses 
and individuals to support 
during this current period 
has been fantastic. As a 
healthcare organization, we 
are doubling our efforts to 
give back to the society and 
the UAE. 

- Dr. Shamma Khalifa Al 
Mazrouei, Chief Operating 
Officer at Abu Dhabi’s 
Sheikh Khalifa Medical City

“

“I will be sitting my exams soon, 
which is an important time 
for students and receiving a 
laptop that I can use to study 
every day will help me a lot. I 
am really thankful to Ma’an as 
they are helping a lot of people 
who are in need. 

-Eliza Thomas, a student in 
grade 11

MEDICAL
Provide vital health 
care to Abu Dhabi 

residents

Support the 
community’s  
basic needs

BASIC NEEDS

“

“

BASIC NEEDS
• 500,000 litres of water distributed in  

worker cities

• 127,000 preventative medical materials 
and sanitization kits provided to low-
income individuals and vulnerable 
families

• 6,410 blankets distributed in worker 
cities

• 1,500 people supported with family 
reunification  

• 500kg of disinfectant distributed 

• 1 radiology machine granted to hospital 
serving COVID-19 patients 

In this hour of need, I feel 
it is human to contribute 
either in cash or in-kind 
to their capacity to show 
gratitude to Abu Dhabi 
which has given many 
people an opportunity to 
overcome their difficulties 
back home and also given 
them the best life to lead. 
I am one of them. 

- Prasad, an Indian expat 
who lived in Abu Dhabi for 
20 years

FOOD BASKETS 
• 40,000 individuals supported

• 32,400 food baskets delivered  

• 13,000 children and youth served

• 1,206 tons of food delivered to individuals 
including:
- 170 tons of atta flour
- 160 tons of rice
- 138 tons of cooking oil 
- 54 tons of evaporated milk and tea

TOGETHER WE SHARE
• 27 million meals provided to migrant 

workers and laborers

• 340,000 workers fed with 3 meals a day

• 35 worker complexes served

OTHER VULNERABLE PEOPLE
• 100,000 meals provided to people in 

quarantine

I am volunteering for 
Ma’an’s food support 
scheme because 
I wanted to give 
something back to the 
UAE community. I love 
to volunteer because 
it makes me feel good 
helping people in need.

- Jelena Mladenov, a 
resident of the emirate 
originally from Serbia

Feed the people 
of Abu Dhabi

FOOD



OUR MAIN PARTNERS AND CONTRIBUTORS
WORKING TOGETHER FOR MAXIMUM IMPACT 

We are extremely grateful for our partners and collaborators 
across the public, private, media and third sectors, including:

Abu Dhabi Department of Education and Knowledge 
Abu Dhabi Digital Authority
Abu Dhabi Government Media Office
Abu Dhabi Health Service Company
Abu Dhabi Media
Abu Dhabi National Exhibition Company
Abu Dhabi Police
Abu Dhabi Social Support Authority
Abu Dhabi University
Agthia
Department of Community Development
Department of Health
Emirates Foundation
Emirates Red Crescent
Emirates Telecommunication Group Company PJSC 

Etihad Airways
Higher Corporation for Specialized Economic Zones
Khalifa Bin Zayed Al Nahyan Foundation
Lulu Hypermarket

National Emergency and Crisis and Disasters 
Management Authority

National Health Insurance Company
Sheikh Khalifa Speciality Hospital

The Zayed Bin Sultan Al Nahyan Charitable & 
Humanitarian Foundation

UAE Ministry of Foreign Affairs and International 
Cooperation
VPS Healthcare
Zayed House For Islamic Culture

PROGRAM PARTNERS

DIGNITARY CONTRIBUTORS

Dr. Abdul Qader Sankari and his Sons

Abu Dhabi Co- Operative Society 

Mohammed Abdul Rahman Al Bahar

Al Ain Co-Op Society

Sultan Rashid Saeed Al Dhaheri

Naji Hassan Ahmed Alharthi

Ali & Sons - Ali Khalfan Al Dhaheri

H.E Dr. Mana Saeed Ahmed Al Otaiba

Qassim Abdul Rahman Al Shurafi

Abu Dhabi National Insurance Company - ADNIC

Salem Hamad Al Shueibi

H.E Hamad Suhail Bin Owaida Al Khaili

H.E Saqer Saif Al Muhairbi and his Sons

Khaled Bakheet Tanaf Al Menhali

Eisa Saeed Essa Al Khayeli

Anonymous 6 (Emirati Citizen)

H.E Ahmed Juma Al Zaabi

Anonymous 8 (Emirati Businessman)

Anonymous 10 (Emirati Citizen)

Khalifa Ahmed Saif Jabr Al Swaidi

Ahmed Bin Mahmoud Al Blooshi

Saeed Abdulla Nasser Al Jenaibi

Ahmed Saif Abdul Rahman Al Nasri

Balvinder Singh Sahni

H.E Khalil Mohammed Sharif Foulathi 

Anonymous 11 (Emirati Citizen)

Ali Obaid Bakheet Belrasheed Al Ketbi

Anonymous 12 (Emirati Businessman)

H.E Hilal Hamad Thabet Al Kuwaiti

Zayed Abdul Aziz Sultan Al Shamsi 

Saif Mubarak Saif Alriyami

H.E Obaid Saif Al Nasri

H.E Khalifa Juma Al Nabooda

H.E Mohammed Nukhaira Al Dhaheri

Salem Abdulla Salem Al Hosani

The Zayed Bin Sultan Al Nahyan Charitable and Humanitarian Foundation

Ahmed Matar Majed Taresh Al Kheyli

Anonymous 15 (Emirati Businessman)

Salem Thaaloub Salem Al Derei

Rashed Khamis Mukhizen Al Mansoori

Anonymous 16 (Emirati Businessman)

Saeed Habroosh Mohammed Habroosh Al Suwaidi

Ahmed Mubarak Al Kindi

Anonymous 17 (Jordanian Businessman)

H.H Sheikha Fatima Bint Mubarak
H.H Sheikh Saif Bin Mohammed Al Nahyan
H.H Sheikha Salama Bint Hamdan Al Nahyan 
Anonymous 1 (Emirati Businessman)

H.H Sheikh Tahnoon Bin Mohammed Al Nahyan
H.H Sheikh Suroor Bin Mohamed Al Nahyan
H.H Sheikh Sultan Bin Hamdan Al Nahyan
H.E Sheikha Lubna Khaled Sultan Al Qassemi

Abu Dhabi Islamic Bank

Abu Dhabi Chamber

Al Fahim Group

Al Dhabi Investment

National Marine Dredging Company

Sheikh Mohammed Bin Sultan Bin Suroor Al Dhaheri

Omair Bin Yousef Group

Abdulla Naser Bin Huwailil Al Mansoori

Mohammed Rasool Khoory & Sons Group

Arco Interiors LLC

Anonymous 2 (Emirati Citizen)

Tiger Holding

Anonymous 3 (Emirati Businessman)

Anonymous 4 (Emirati Citizen)

Anonymous 5  (Emirati Citizen)

National Petroleum Construction Company Employees

Saleh Mohammed Al Hebaib Al Amri

Anonymous 7 (Emirati Citizen)

Anonymous 9 (Emirati Citizen)

Mohammed Nasser Mathkar Al Shafi Al Hajeri

Al Dar Properties Employees

Sheikh Hamad Sultan Al Darmaki

Mohamed Habroosh Mohamed Al Suwaidi

Eibrahim Mohammed Abdulla Al Mazrouei

Abdulla Hassan Hamarain Al Dhaheri

H.E Mohammed Haji Abdulla Hussain Al Khoori & His Brothers

Hilal Mubarak Eissa Al Mansouri

Hamad Rashed Al Humaid Al Neyadi

Mohammed Salem Kardoos Obaid Alameri

Dr. Mohammad Ahmad Manasra

Anonymous 13 (Emirati Businessman)

Safayan Eidha Huraiz Tannaf Al Menhali

Sheikh Khalifa Rashed Hamad Al Shamsi

Mudhaffar Mohammed Bin Khamooshah Alameri

Emirates Steel Company Employees

Abu Dhabi Commercial Bank-Staff Contribution

H.E Khalfan Sultan Alketbi

Anonymous 14 (Emirati Citizen)

Mohammed Bin Hammad Al Shamsi

H.E Mubarak Rashed Khamees Mukhaizen Al Mansoori

Mohamed Mohamed Ali Bin Fadhel Al Hameli

Dr.Qassem Alom Zarzor

Khalifa Nasser Al Suwaidi

Hassan Alalkeem Al Zaabi



JOIN OUR PURSUIT FOR A BETTER FUTURE

We cannot deny it: we were floored by the level and speed with which we received contributions for our Together We Are 
Good campaign. The generosity we witnessed is evidence that Abu Dhabi’s culture of giving is already strong. We intend 
to cultivate and grow this shared sense of generosity. 

CONTINUE TO SUPPORT COMMUNITY NEEDS 
THROUGH COVID-19 AND BEYOND

NURTURE AND GROW A SHARED SENSE OF 
GENEROSITY IN ABU DHABI

BECOME A BRIDGE FOR ALL SECTORS IN ABU DHABI 
BY BUILDING MEANINGFUL PARTNERSHIPS

WORK ACROSS THE COMMUNITY TO BUILD 
A THRIVING & SUSTAINABLE THIRD SECTOR

WHAT’S NEXT? OUR PURPOSE MOVING FORWARD

In our first two years, Ma’an has cultivated relationships with businesses, non-profits, local schools, and thousands of 
citizens. We unite the right partners for the right solutions. We envision an even more connected network across Abu 

Dhabi, helping partners to come together to address the issues that affect us all. 

There is untapped potential for a thriving third sector in Abu Dhabi. We can achieve this future vision through 
accountability and community trust. Innovation is at the heart of our work, so we will explore new financial 

mechanisms for sustained growth and progress. 

We will continue to support Abu Dhabi’s communities  beyond the pandemic, remaining flexible and innovative as we 
address key priorities. We know that emerging challenges like COVID-19 will continue to impact countries around the 
world, and that’s why investing in community strengthening here in Abu Dhabi is more important than ever.  

Ma’an is continuing on the journey to enhance collaboration across Abu Dhabi, 
uniting partners and volunteers to ensure that all members of our community 
can thrive.

As the water channels of the Al Falaj teach us, our community will always be 
interconnected. What affects the currents of one individual will affect the flow 
of our entire community. We can find pathways to come together and share in 
the common experience of improving our society, and if we do this, we will all 
be stronger.  

Building collaborative communities requires participation from all parts of 
society. The responsibility of creating thriving communities lies with all of us. 
Join us on our journey.

FOLLOW US ONLINE

@maanabudhabi

Ma’an Abu Dhabi

Ma’an AUH, @Maanabudhabi

@maanabudhabi

www.maan.gov.ae



تواصل هيئة معًا رحلتها لتعزيز التضامن والتعاون البّناء بين الشركاء والمتطوعين لضمان ازدهار 
وتطور مجتمع أبوظبي. 

استلهمت هيئة معًا شعارها من القنوات المائية في الفلج، وتعمل على تعزيز بناء مجتمع 
مترابط تتوحد فيه مسارات أفراده مما يعزز من جودة حياة المجتمع بأسره. 

يتطلب بناء مجتمع متضامن مشاركة جميع قطاعات المجتمع. ونتحمل جميعًا مسؤولية إنشاء 
مجتمع متطور مزدهر. انضم لهيئة معًا لتشارك بمسيرة البناء والتطور.

تابعونا
@maanabudhabi

Ma’an Abu Dhabi

Ma’an AUH, @Maanabudhabi

@maanabudhabi

www.maan.gov.ae

هدفنا بناء مستقبل أفضل

جسد مجتمع أبوظبي روح الكرم والعطاء المتأصلة في نفوس أبنائه عبر االستجابة السريعة التي أبداها نحو برنامج »معًا نحن بخير«  حيث سارع 
الجميع بالمساهمة ضاربين أروع األمثلة بالتضامن والتكاتف، وتسعى هيئة معًا لتنمية وتعزيز الخصال األصيلة التي يتمتع بها أبناء المجتمع. 

االستمرار في توفير الدعم للمجتمع خالل 
فترة انتشار الجائحة وفي المستقبل 

تعزيز روح الكرم والعطاء في أبو ظبي

العمل بشكل مشترك مع جميع القطاعات في 
أبو ظبي لبناء شراكات استراتيجية

بناء قطاع ثالث مزدهر ومستدام

الخطة المستقبلية الستكمال مسيرتنا

منذ تأسيس هيئة معًا  العام الماضي، عملت على بناء عالقات مع الشركات والمؤسسات غير الربحية والمدارس المحلية وآالف السكان في ربوع 
اإلمارة من مواطنين ومقيمين. وعملت على اختيار الشركاء المناسبين إليجاد الحلول المثلى لكل تحدي اجتماعي، وتعمل على تأسيس شبكة 

مترابطة من العالقات بين مختلف القطاعات في إمارة أبوظبي، مما يساعد على التضامن معًا لمعالجة التحديات التي تؤثر 
على المجتمع بأسره.

تستمر هيئة معًا بتوفير الدعم لمجتمع أبوظبي بعد انتهاء الجائحة الصحية، باتباع نهج االبتكار والمرونة في معالجة القضايا وفقًا لألولويات 
الرئيسية. انطالقًا من إيمان الهيئة بأن التحديات المجتمعية مثل الجائحة الصحية األخيرة لن تنتهي وستظل موجودة وتؤثر على العالم بأسره، لذا 

فالعمل على تعزيز دور المجتمع له أهمية كبيرة أكثر من أي وقت مضى. 

تسعى هيئة معًا لتوظيف إمكانات القطاع الثالث لبناء قطاع مزدهر  ومستدام في أبو ظبي. وتعمل على  تحقيق هذه الرؤية المستقبلية من  
خالل دعم هذا القطاع وزرع الثقة بإمكاناته. وباتباع نهج االبتكار، ستكتشف الهيئة آليات تمويل جديدة لتحقيق النمو والتقدم المستدامين.



أبرز المساهمين في برنامج "معًا نحن بخير" 

سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك
سمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان

سمو الشيخة سالمة بنت حمدان آل نهيان
فاعل خير 1 )رجل أعمال إماراتي(

مصرف أبو ظبي اإلسالمي    
غرفة أبوظبي

مجموعة الفهيم
الظبي لإلستثمار

شركة الجرافات البحرية الوطنية
الشيخ / محمد بن سلطان بن سرور الظاهري

مجموعة عمير بن يوسف
عبدالله ناصر بن حويليل المنصوري

مجموعة محمد رسول خوري وأوالده
الشركة العربية ومحمد علي باصليب وإخوانه

فاعل خير 2 )مواطن إماراتي(
تايجر القابضة

فاعل خير 3 )رجل أعمال إماراتي(
فاعل خير 4 )مواطن إماراتي(
فاعل خير 5 )مواطن إماراتي(

موظفوا  شركة اإلنشاءات البترولية الوطنية
صالح محمد حمد الهبيب العامري

فاعل خير 7 )مواطن إماراتي(
فاعل خير 9 )مواطن إماراتي(

محمد ناصر مذكر آل شافي الهاجري
موظفو شركة الدار العقارية

الشيخ / حمد سلطان محمد الدرمكي
محمد حبروش محمد السويدي

ابراهيم محمد عبدالله المزروعي
عبدالله حسن حمرعين الظاهري

سعادة / محمد حاجي عبدالله حسين الخوري وأخوانه
هالل مبارك  عيسي المنصوري

حمد راشد محمد آل حميد النيادي
محمد سالم كردوس عبيد العامري

د. محمد أحمد مناصرة
فاعل خير 13 )رجل أعمال إماراتي(

صفيان عيضة حريز طناف المنهالي
الشيخ/خليفة راشد حمد الشامسي

مظفر محمد خموشة العامري
موظفوا  شركة حديد االمارات
موظفوا بنك أبوظبي التجاري

سعادة / خلفان سلطان الكتبي 
فاعل خير 14 )مواطن إماراتي(

محمد بن حماد الشامسي
معالي/ مبارك راشد خميس مخيزن المنصوري

محمد محمد علي بن فاضل الهاملي
الدكتور/ قاسم العوم زرزور

خليفة ناصر السويدي
حسن العلكيم الزعابي

سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان
سمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان

معالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان
معالي الشيخة لبنى خالد سلطان القاسمي

د. عبدالقــادر الســنكري و أوالده
جمعيــة أبوظبــي التعاونيــة

محمــد عبدالرحمــن البحــر
جمعيــة العيــن التعاونيــة

ســلطان راشــد ســعيد الظاهري
ناجــي حســن الحارثي

مجموعــة علــي وأوالده - علــي خلفــان الظاهــري
معالــي الدكتــور/ مانــع ســعيد أحمــد العتيبــه

قاســم عبدالرحمــن الشــرفي
ADNIC شــركة أبوظبــي الوطنيــة للتأميــن

ســالم حمد الشــعيبي
معالــي الفريــق متقاعــد/ حمــد ســهيل بــن عويضــة الخييلــي

ســعادة/صقر ســيف المحيربــي وأوالده
خالــد بخيــت طنــاف المنهالــي 

عيســى ســعيد عيســى جابــر الخييلــي
فاعــل خيــر 6 )مواطــن إماراتي(
معالــي/ أحمــد جمعــة الزعابي

فاعــل خيــر 8 )رجــل أعمــال إماراتي(
فاعــل خيــر 10 )مواطــن إماراتي(

خليفــة أحمــد ســيف جبر الســويدي
أحمــد بــن محمود البلوشــي

ســعيد عبداللــه ناصــر الجنيبــي
أحمــد ســيف عبدالرحمــن الناصــري

بالفينــدر ســينغ ســاهني
معالــي/ خليــل محمــد شــريف فوالذي

فاعــل خيــر 11 )مواطــن إماراتي(
علــي عبيــد بخيــت بالرشــيد الكتبــي 

فاعــل خيــر 12 )رجــل أعمــال إماراتي(
معالــي/ حمــد هــالل ثابــت الكويتي

زايــد عبدالعزيــز ســلطان شــامس الشامســي
ســيف مبــارك ســيف الريامي

معالــي/ عبيــد ســيف الناصري
ســعادة/ خليفــة جمعــة ســعيد النابــودة

محمــد نخيــرة جمعــة الظاهــري 
ســالم عبدالله ســالم الحوســني

مؤسســة زايــد لألعمــال الخيريــة واإلنســانية 
أحمــد مطــر ماجــد طــارش الخييلي 

فاعــل خيــر 15 )رجــل أعمــال إماراتي(
ســالم ثعلــوب ســالم الدرعي

راشــد خميــس مخيــزن المنصوري
فاعــل خيــر 16 )رجــل أعمــال إماراتي(

ســعيد حبــروش محمــد حبروش الســويدي
أحمــد مبــارك عبداللــه الكندي

فاعــل خيــر 17 )رجــل أعمال أردني(

شركاؤنا والمساهمون الرئيسيون
نعمل معًا إلحداث أثر إيجابي في المجتمع 

نتوجه بالشكر لشركائنا الذين عملوا لدعمنا من القطاع العام والخاص 
والجهات اإلعالمية والقطاع الثالث، بما في ذلك:

دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي 

هيئة أبوظبي الرقمية

المكتب اإلعالمي لحكومة أبوظبي

شركة أبوظبي للخدمات الصحية-صحة

أبوظبي لإلعالم

مركز أبوظبي الوطني للمعارض

شرطة أبوظبي

هيئة أبوظبي للدعم االجتماعي

جامعة أبوظبي

أغذية

دائرة تنمية المجتمع

دائرة الصحة

مؤسسة اإلمارات

الهالل األحمر اإلماراتي

مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش.م.ع. 

االتحاد للطيران

المؤسسة العليا للمناطق االقتصادية المتخصصة

مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان لألعمال اإلنسانية

مجموعة اللولو العالمية

الهيئة الوطنية إلدارة الطوارئ واألزمات والكوارث

الشركة الوطنية للضمان الصحي – ضمان

مستشفى الشيخ خليفة التخصصي

مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان لألعمال الخيرية واإلنسانية

وزارة الخارجية والتعاون الدولي لدولة اإلمارات العربية المتحدة

مجموعة في بي أس للرعاية الصحية

دار زايد للثقافة اإلسالمية

شركاء البرنامج



توفير الدعم ألبناء 
المجتمع

تأمين 
االحتياجات 
األساسية

تأمين االحتياجات األساسية

توفير الدعم النفسي للعاملين في الخطوط 	 

األمامية في القطاع الصحي 

توزيع 500 ألف لتر من المياه في المدن العمالية	 

توفير 127 ألف عبوة من المواد الطبية الوقائية 	 
 والمعقمات لألفراد واألسر من ذوي 

الدخل المنخفض 

 توزيع 6,410 بطانية على العمالة المقيمة 	 
في المدن العمالية

تأمين لم شمل العائالت لـ 1,500 شخص 	 

توزيع 500 كيلوجرام من المطهرات	 

 توفير جهاز أشعة بهدف خدمة المرضى 	 
المصابين بفيروس كورونا

إنه لشعور إنساني الذي “
يدفعنا إلى المساهمة سواء 

بالمال أو بالمساهمات العينية 
خالل هذه االوقات الصعبة، 

لنظهر امتناننا إلى أبوظبي 
التي أعطت الكثيرين الفرصة 

لتحسين حياتهم والتغلب على 
المصاعب”

- براساد، مقيم في أبوظبي 
من 20 عامًا، من دولة الهند 

السالل الغذائية
تقديم الدعم الغذائي ألكثر من ـ  40 ألف متضرر 	 
توزيع أكثر 32,400 سلة غذائية 	 
توفير السالل الغذائية لـ13 ألف طفل وشاب 	 
توزيع  1,206 طن من المواد الغذائية األساسية 	 

لألفراد تتضمن:
- 170 طن دقيق 

- 160 طن أرز
- 138 طن زيت ألغراض الطبخ

- 54 طن حليب بودرة وشاي

 معا نتشارك:
توزيع 27 مليون وجبة للعمالة المقيمة في أبوظبي	 

تأمين ثالث وجبات صحية في اليوم لـ 340 ألف عامل 	 
توفير الدعم الغذائي لـ 35 مجمعًا سكنيًا للعمال	 

توفير الدعم الغذائي للفئات 
الضعيفة

تقديم 100 ألف وجبة للمقيمين في الحجر الصحي	 

“ لقد تطوعت ضمن برنامج “
معًا للدعم الغذائي لرغبتي 

في رد الجميل لمجتمع 
اإلمارات، أحب العمل 

التطوعي ألنه يمكنني 
من مساعدة األفراد الذين 

يحتاجون للدعم” 

- جيلينا مالدينوف، مقيمة 
في إمارة أبوظبي، من دولة 

صربيا

توفير الدعم الغذائي 
لسكان أبوظبي

الدعم 
الغذائي

الدعم 
التعليمي

مواصلة مسيرة التعليم 
عن بعد للطلبة 

الدعم 
الصحي 

توفير الرعاية الصحية 
لسكان أبوظبي

توفير احتياجات المجتمع
مجاالت الدعم األساسية األربعة للبرنامج 

المساهمات التي شهدناها من 
الشركات ورجال األعمال واألفراد 

لدعم تضامن المجتمع في ظل 
األوضاع الصحية واالقتصادية 

الراهنة، ضاعفت فينا شغف 
العطاء للمجتمع، وأن نعمل بكل 

جهد حتى نرد الجميل للبالد

- الدكتورة شمه خليفة 
المزروعي، المدير التنفيذي 

للعمليات التشغيلية في مدينة 
الشيخ خليفة الطبية بأبوظبي

“

”أشعر باالمتنان لهيئة “معًا” لتقديم “
الدعم والمساعدة لكثير من الطلبة 

خالل الفترة االستثنائية، ومع اقتراب 
االمتحانات النهائية سيساعدني هذا 
الكمبيوتر إلتمام أعمالي المدرسية 

اليومية”

- إليزا توماس طالبة من الصف 
الحادي عشر

العاملين في خطوط الدفاع 
األمامية

تقديم الدعم الالزم لـ 1,744 عاماًل في 	 
 خطوط الدفاع األمامية

توفير 35,535 إقامة في فنادق اإلمارة 	 
للعاملين في خطوط الدفاع األمامية 

 المناوبين في المستشفيات 

 	PCR تغطية تكاليف 16 ألف اختبار 

 	N95 توفير 15 ألف قناع 

 تأمين  1,500 قناع حماية بتقنيات عالية	 

تقديم الدعم في مجال الصحة النفسية لـ 400 	 
من العاملين في الخطوط األمامية من خالل 

برامج مخصصة للصحة النفسية تشمل )اليوغا 
والتأمل( 

الفئات التي تحتاج الرعاية 
الصحية

تقديم الدعم الصحي لـ 3 آالف شخص تشمل 	 
 العناية الطبية واألدوية

توفير الدعم لـ 35 امرأة من األمهات والحوامل 	 

الطالب
تغطية الرسوم الدراسية لـ 8 آالف طالب 	 

 في 192 مدرسة.

توفير 4,200 جهاز كمبيوتر محمول للطالب 	 
 لمواكبة التعلم عن بعد

تغطية الرسوم الدراسية لـ 89 طالبًا من 	 
 أصحاب الهمم وتوفير الدعم لـ 5 مراكز

 إعادة تأهيل

 كتاب إلكتروني يشرح ماهية الوباء 	 
المستجد لألطفال



 أعطى برنامج "معًا نحن بخير" األولوية لدعم األفراد الذين يعانون من أمراض مزمنة، وأصحاب 
الهمم، والعمالة المقيمة في المدن العمالية، والفئات المتضررة نتيجة انتشار الجائحة.  

ومع عودة األمور إلى طبيعتها تدريجيًا، يستمر برنامج »معًا نحن بخير« في دعم المتضررين 
من انتشار الجائحة الصحية والفئات المتضررة من آثارها في مجتمعنا. 

الفريق القائم 
على برنامج 

"معًا نحن بخير" 

يتكون فريق هيئة معًا 
الذي يتولى مهمة تنظيم 

ومتابعة سير برنامج 
"معًا نحن بخير" من أكثر 
من 20 موظفًا بما في 
ذلك اإلدارة في الهيئة. 
وساهم موظفو الهيئة 
بأكثر من 15 ألف ساعة 
لتنظيم ودعم البرنامج، 

والعمل وفق مبادئ 
محددة تضمن التعامل 

وفق األولويات والشعور 
بالمسؤولية والشفافية 
وبناء وتنظيم الشراكات 

الداعمة الستراتيجية 
البرنامج. 

تعزيز تالحم 
المجتمع

قدم برنامج "معًا نحن
بخير" الفرصة لمجتمع إمارة 

أبوظبي للمساهمة
والمشاركة في خوض تجربة 
إيجابية تحقق الصالح العام 

للمجتمع.

وبالفعل سارع المجتمع 
في اإلمارة بالمساهمة 

ورد الجميل، وبتضامنهم 
معًا حقق البرنامج األهداف 

المرجوة في ظل ظروف 
استثنائية فرضتها الجائحة 

الصحية.

تسخير 
التكنولوجيا 

واالبتكار 

سخرت هيئة معًا 
التكنولوجيا واالبتكار لتعزيز 

التضامن المجتمعي، 
إذ تم انشاء مركز خدمة 

متعاملي برنامج "معًا نحن 
بخير" في وقت قياسي، 
باإلضافة إلى استخدام 
حملة الرسائل  النصية 

القصيرة، ووسائل التواصل 
االجتماعي.

 بناء الثقة 

تم تأسيس هيئة 
المساهمات المجتمعية 

-معًا تنفيذًا لتوجيهات 
صاحب السمو الشيخ 

خليفة بن زايد آل نهيان، 
رئيس الدولة، وأوامر 
صاحب السمو الشيخ 

محمد بن زايد آل نهيان 
ولي عهد أبو ظبي.

وتتماشى األولويات 
االجتماعية لبرنامج "معًا 

نحن بخير" مع أهداف 
دائرة تنمية المجتمع في 

أبوظبي.

المشاركة 
المجتمعية

منذ اإلعالن عن إطالق 
برنامج "معًا نحن بخير" 

تجاوب أبناء مجتمع 
أبوظبي بصورة تجاوزت 
التوقعات، واستقطب 

البرنامج المساهمين 
والمتطوعين الذين 

تراوحت أعمارهم بين 
8-65 عامًا، من 108 

جنسية.

سطر البرنامج سجل حافل باإلنجازات منذ إطالقه، وأثر بشكل إيجابي على حياة سكان 
إمارة أبوظبي، وفق مجاالت الدعم الرئيسية التي تشمل توفير الدعم الغذائي والتعليمي 

والصحي وتأمين االحتياجات األساسية. 

ركز البرنامج على توفير الدعم للفئات األكثر تضررًا نتيجة انتشار الجائحة وتشمل: كبار 
المواطنين والمقيمين واليافعين والعاملين في مجال الرعاية الصحية، الذين لعبوا دورًا 

أساسيًا خالل الفترة األخيرة في المحافظة على صحة وسالمة المجتمع.

النتائج التي حققها برنامج "معًا نحن بخير" 

الظهور االعالمي 
وعلى وسائل 

التواصل 
االجتماعي

برز اسم برنامج "معًا نحن 
بخير" على المستوى 

المحلي والعالمي، في 
21 دولة شملت الواليات 

المتحدة واألردن ولبنان 
ودول مجلس التعاون 

الخليجي. شارك أبناء 
المجتمع بحملة برنامج 

»معًا نحن بخير« عبر 
مواقع التواصل االجتماعي 
على  فيسبوك وانستغرام 

وتويتر ولينكد إن، مما 
أدى لتسليط الضوء على 

إنجازات البرنامج بأكثر 
من 170 مليون ظهور 
على وسائل التواصل 

االجتماعي.

بناء مجتمع 
متماسك 
متضامن

قدم برنامج “معًا نحن 
بخير” الدعم للمقيمين 
في إمارة أبوظبي من 

89 جنسية مختلفة ممن 
يعيشون في مدينة 

أبوظبي والعين والظفرة، 
إذ تم إطالقه لفتح المجال 
أمام أبناء مجتمع أبوظبي 

للمساهمة في دعم 
مجتمعهم.

االستجابة 
السريعة 

لالحتياجات 

تشكل هيئة معًا جسرًا 
يصل بين مختلف قطاعات 

المجتمع  في أبو ظبي، 
وأظهرت مرونة واستجابة 

للمتغيرات التي ظهرت 
نتيجة انتشار الجائحة 

حيث عملت على توظيف 
المساهمات وتوجيهها  

إلى المكان المناسب في 
الوقت المناسب.



شاركت في هذه الحملة لتلبية نداء الواجب الوطني
– الطفل مشعل مبارك الراشدي 8 سنوات

تطوعي لصالح برنامج "معًا نحن بخير" يمثل مساعدة 
بسيطة يمكن تشبيهها بنقطة من بحر الجهود المجتمعية 

للتصدي للجائحة الصحية
“– حسام فضل الحسين، متطوع

“

نبذة عن برنامج "معًا نحن بخير" 
أبرز النتائج

إجمالي القيمة المقدرة للمساهمات الواردة 
للبرنامج أكثر من 1 مليار درهم إماراتي

)تشمل المساهمات المالية والقيمة المقدرة للمساهمات العينية 
منذ إطالق البرنامج(

أكثر  من 30 ألفًا 
عدد المساهمات )المالية والعينية( من األفراد والجهات 

الحكومية والقطاع الخاص.

أكثر من 6500
عدد المتطوعين الذين ساهموا بوقتهم وخبرتهم 

لصالح البرنامج.

أكثر من 439 مليوًنا
حجم المساهمات المالية

أكثر من 400 ألف شخص
 استفادوا من الدعم المقدم من قبل هيئة معًا، والذي 
شمل توفير الدعم الغذائي والتعليمي والصحي وتأمين 

االحتياجات األساسية. 



 باكورة أعمالنا
برنامج "معًا نحن بخير"

االستجابة االستباقية في أبو ظبي

أبوظبي إمارة نابضة بالحياة تتمتع بالعديد من المقومات التي ساهمت بتطورها خالل العقود األخيرة. ومع 
انتشار الجائحة في جميع أنحاء العالم، سارع أبناء أبوظبي للتضامن وأدركوا أن الوقت حان ليكونوا يدًا واحدًة 

لمواجهة التحديات الصحية واالقتصادية األخيرة والتغلب عليها.

تم إطالق برنامج »معًا نحن بخير« في مارس 2020 تحت مظلة صندوق االستثمار االجتماعي التابع 
لهيئة معًا، في إطار االستجابة الوطنية للتصدي للجائحة الصحية. تجلى الهدف األساسي للحملة بتعزيز 

مشاركة أبناء مجتمع أبوظبي، من خالل العمل والتنسيق مع الشركاء. وتوالت المساهمات المالية والعينية 
والتطوعية وعملت الهيئة على توظيفها وفق استراتيجية مدروسة وتوجيهها للمتضررين من سكان اإلمارة.

سارع أبناء مجتمع أبوظبي لدعم البرنامج والمساهمة به، مما جسد تضامنهم معًا للتصدي للتحديات 
الطارئة األخيرة. 

هيئة معًا تشكر أبناء مجتمع أبوظبي الذين ساهموا بسخاء وكرم لدعم البرنامج.  



المجتمع هو األساس الذي تعمل هيئة معًا من أجله، وتحرص على تبني مفاهيم االبتكار االجتماعي 
والمشاركة واالحترام لتطوير المجتمع واالرتقاء بالحياة. ونستعرض الجوانب األساسية لنهج هيئة 

معًا فيما يلي: 

االلتزام بإحداث أثر اجتماعي إيجابي

يعتبر مقياس جودة الحياة هو األساس في تحديد التحديات االجتماعية والعمل 
على وضع الحلول المبتكرة لها. وتقوم هيئة معًا بمواءمة عملها مع أطر 

عالمية مثل برنامج األمم المتحدة ألهداف التنمية المستدامة، لتقديم أفضل 
الممارسات المجتمعية لمجتمع إمارة أبوظبي بناًء على معايير دولية معترف بها.

المساهمات

االستثمار في الشراكات 
الفاعلة

تعمل هيئة معًا على تعزيز التعاون بين كافة 
قطاعات المجتمع. إذ يصعب تلبية االحتياجات 

االجتماعية باالعتماد على قطاع واحد بمفرده. 
ومن خالل توحيد الشركاء حول هدف مشترك، 

تسعى معًا إلى بناء قطاع ثالث مزدهر.

تعمل هيئة معًا بشكل فعال مع مختلف الجهات والمؤسسات في 
أبوظبي لتوظيف المساهمات وتوجيهها للمكان األنسب، وفق 

استراتيجية تسّرع وتيرة العمل وتنظمه.  

تعزيز المساهمة 
المجتمعية 

ال ينحصر هدف هيئة معًا بدعم المجتمع 
المحلي فقط، بل تسعى لوضع معايير 

دولية جديدة للمشاركة واالبتكار 
االجتماعي.

يمكن لجميع أفراد المجتمع المساهمة 
بغض النظر عن حجم مساهماتهم سواًء 

أكانت كبيرة أم صغيرة. ويمكن المساهمة 
أيضًا عبر الرسائل النصية القصيرة، ولمن 

يرغب بالتطوع فهيئة معًا تشجع أبناء 
المجتمع على التطوع بالوقت والخبرة. 

نهجنا

المعايير العالمية



"الثروة الحقيقية هي ثروة 
الرجال، وليس المال والنفط.. 

وال فائدة في المال إذا لم 
يسّخر لخدمة الشعب".

المغفور له بإذن الله الشيخ 
زايد بن سلطان آل نهيان

“

تأسست هيئة المساهمات المجتمعية - معًا  في عام 2019 ، وتتولى مسؤولية تعزيز ثقافة 
التعاون والشراكة التكاملية بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، وتقديم حلول 

مبتكرة للتحديات االجتماعية، باإلضافة إلى تحفيز مختلف أطراف المجتمع من أفراد ومؤسسات 
للتعاون، وتحقيق مستويات أعمق من المشاركة والمساهمة المجتمعية.

نبذة عن هيئة المساهمات المجتمعية - معًا

رسالتنا

رؤيتنا

 المساهمة في تطوير المجتمع من خالل
 تفعيل االبتكار االجتماعي ونشر ثقافة

العطاء والمشاركة في المجتمع المدني

نحو مجتمع متعاون

لقد تم استلهام شعار وهوية هيئة معًا من 
قنوات المياه المترابطة التي تشكل الفلج،

وهو نظام الري القديم المستخدم في العين
وأبوظبي. ويتم تشبيه المجتمع باألفالج

الصغيرة التي تعمل معًا، إذ يساهم كل فرد
وفقًا إلمكاناته ليتقاسم المجتمع بأسره

الثروة التي جلبتها المياه العذبة. وهو الهدف
الذي تسعى هيئة معًا لتحقيقه: بناء مجتمع

متنوع بثقافاته متحد متضامن لتحقيق هدف
مشترك واحد.



المقدمة
نعيش في عالم مليء بتحديات ومتطلبات يتحتم علينا مواجهتها في كل يوم، تمامًا كما حدث 

في اآلونة األخيرة بسبب  الظروف الطارئة والتي أثرت سلبًا على كثير من قطاعات المجتمع من 
الناحية المادية، الصحية، النفسية، وأيضًا من ناحية القدرة على تأمين االحتياجات األساسية. لذا 

كان البد من تقديم الدعم والمسارعة إلى تلبية احتياجات أفراد المجتمع األساسية على مختلف 
األصعدة، ومنها تقديم الدعم الغذائي والتعليمي والصحي وتأمين االحتياجات األساسية.   

إن عملية التنمية والتطوير وتجاوز التحديات، تتطلب تضافر كّل الجهود لكل فرد من أبناء مجتمع 
أبوظبي، واستثمار مهاراتهم ومواهبهم ووقتهم وقدراتهم اإلبداعية، مما ينعكس بشكل إيجابي 

على المجتمع بأسره، ويؤسس لبناء مجتمع متماسك يساهم الجميع في تطوره وازدهاره. وبذلك 
تكون العاصمة أبوظبي على استعداد دائم لمواجهة التحديات الصحية واالقتصادية والبيئية 

واالجتماعية الملحة المستقبلية، والتي تؤثر على العالم بأكمله. 

بتماسكنا معًا سنوفر فرصة لحياة أفضل للجميع، وسنكون أكثر مرونة في التعامل مع التحديات، 
وأكثر صالبة وقوة للتغلب عليها. 

تسعى هيئة المساهمات المجتمعية - معًا 
إلنشاء مجتمع متعاون، من منطلق إيمانها 
الراسخ أن التحديات العالمية الكبيرة دائمة 

ومستمرة وتحتاج إليجاد حلول مبتكرة للتغلب 
عليها وتجاوزها. ويعد بناء مجتمع متماسك 
متطور يشكل الفرد بنيته األساسية بالتزامه 

وثقافته ومسؤوليته هدفًا رئيسيًا تعمل 
الهيئة على تحقيقه، وقد أكدت األزمة الصحية 

العالمية األخيرة على أهمية ذلك.

ولتحقيق ذلك تعمل معًا على تفعيل جميع 
قطاعات المجتمع، وتؤمن أن الخطوة األولى 

تبدأ من أبناء المجتمع الذين يعملون لرفعة 
وتطور مجتمعهم. 

"كشفت األوقات االستثنائية التي عشناها ونعيشها عن متانة 
وأصالة القيم اإلنسانية المشتركة، وعززت أهمية التضامن بيننا 

أكثر من أي وقت مضى، ويأتي االهتمام الكبير ببرنامج "معًا 
نحن بخير" ليعكس ويؤكد قيم العطاء والخير المتأصلة في 

مجتمعنا.. نشكر كل من ساهم في دعم هذه المبادرة".

سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان



! اصنع أثرًا اجتماعيًاَ



تقـــريــــر الحمــلـــــة 2020


