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"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 "معاً
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

المقدمة
نعيش في عالم مليء بتحديات ومتطلبات يتحتم علينا مواجهتها في كل يوم ،تماماً كما حدث
في اآلونة األخيرة بسبب الظروف الطارئة والتي أثرت سلباً على كثير من قطاعات المجتمع من
الناحية المادية ،الصحية ،النفسية ،وأيضاً 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.
كل الجهود لكل فرد من أبناء مجتمع
إن عملية التنمية والتطوير وتجاوز التحديات ،تتطلب تضافر ّ
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 معاً سنوفر فرصة لحياة أفضل للجميع ،وسنكون أكثر مرونة في التعامل مع التحديات،
وأكثر صالبة وقوة للتغلب عليها.
تسعى هيئة المساهمات المجتمعية  -معاً
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 هدفاً رئيسياً تعمل
الهيئة على تحقيقه ،وقد أكدت األزمة الصحية
العالمية األخيرة على أهمية ذلك.
ولتحقيق ذلك تعمل معاً على تفعيل جميع
قطاعات المجتمع ،وتؤمن أن الخطوة األولى
تبدأ من أبناء المجتمع الذين يعملون لرفعة
وتطور مجتمعهم.

نبذة عن هيئة المساهمات المجتمعية  -معاً
تأسست هيئة المساهمات المجتمعية  -معاً في عام  ، 2019وتتولى 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.

لقد تم استلهام شعار وهوية هيئة معاً من
قنوات المياه المترابطة التي تشكل الفلج،
وهو نظام الري القديم المستخدم في العين
وأبوظبي .ويتم تشبيه المجتمع باألفالج
الصغيرة التي تعمل معاً  ،إذ يساهم كل فرد
وفقاً إلمكاناته ليتقاسم المجتمع بأسره
الثروة التي جلبتها المياه العذبة .وهو الهدف
الذي تسعى هيئة معاً لتحقيقه :بناء مجتمع
متنوع بثقافاته متحد متضامن لتحقيق هدف
مشترك واحد.

رسالتنا
المساهمة في تطوير المجتمع من خالل
تفعيل االبتكار االجتماعي ونشر ثقافة
العطاء والمشاركة في المجتمع المدني

رؤيتنا
نحو مجتمع متعاون

“

"الثروة الحقيقية هي ثروة
الرجال ،وليس المال والنفط..
وال فائدة في المال إذا لم
يسخر لخدمة الشعب".
ّ

المغفور له بإذن الله الشيخ
زايد بن سلطان آل نهيان

نهجنا
المجتمع هو األساس الذي تعمل هيئة معاً من أجله ،وتحرص على تبني مفاهيم االبتكار االجتماعي
والمشاركة واالحترام لتطوير المجتمع واالرتقاء بالحياة .ونستعرض الجوانب األساسية لنهج هيئة
معاً 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 معاً بمواءمة عملها مع أطر
عالمية مثل برنامج األمم المتحدة ألهداف التنمية المستدامة ،لتقديم أفضل
بناء على معايير دولية معترف بها.
الممارسات المجتمعية لمجتمع إمارة أبوظبي ً
تعمل هيئة معاً 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 معاً إلى بناء قطاع ثالث مزدهر.

االستثمار في الشراكات
الفاعلة

المساهمات
تعمل هيئة معاً بشكل فعال مع مختلف الجهات والمؤسسات في
أبوظبي لتوظيف المساهمات وتوجيهها للمكان األنسب ،وفق
تسرع وتيرة العمل وتنظمه.
استراتيجية ّ

المعايير العالمية
ال ينحصر هدف هيئة معاً بدعم المجتمع
المحلي فقط ،بل تسعى لوضع معايير
دولية جديدة للمشاركة واالبتكار
االجتماعي.

تعزيز المساهمة
المجتمعية
يمكن لجميع أفراد المجتمع المساهمة
سواء
بغض النظر عن حجم مساهماتهم
ً
أكانت كبيرة أم صغيرة .ويمكن المساهمة
أيضاً عبر الرسائل النصية القصيرة ،ولمن
يرغب بالتطوع فهيئة معاً تشجع أبناء
المجتمع على التطوع بالوقت والخبرة.

باكورة أعمالنا

برنامج "معاً نحن بخير"
االستجابة االستباقية في أبو ظبي
أبوظبي إمارة نابضة بالحياة تتمتع بالعديد من المقومات التي ساهمت بتطورها خالل العقود األخيرة .ومع
واحدة
ً
انتشار الجائحة في جميع أنحاء العالم ،سارع أبناء أبوظبي للتضامن وأدركوا أن الوقت حان ليكونوا يداً
لمواجهة التحديات الصحية واالقتصادية األخيرة والتغلب عليها.
تم إطالق برنامج «معاً نحن بخير» في مارس  2020تحت مظلة صندوق االستثمار االجتماعي التابع لهيئة
معاً  ،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 معاً للتصدي للتحديات
الطارئة األخيرة.
هيئة معاً تشكر أبناء مجتمع أبوظبي الذين ساهموا بسخاء وكرم لدعم البرنامج.

نبذة عن برنامج "معاً نحن بخير"
أبرز النتائج

أكثر من  439مليونً ا
حجم المساهمات المالية

أكثر من  30ألفاً

عدد المساهمات (المالية والعينية) من األفراد والجهات
الحكومية والقطاع الخاص.

أكثر من 6500

عدد المتطوعين الذين ساهموا بوقتهم وخبرتهم
لصالح البرنامج.

أكثر من  400ألف شخص

استفادوا من الدعم المقدم من قبل هيئة معاً  ،والذي
شمل توفير الدعم الغذائي والتعليمي والصحي وتأمين
االحتياجات األساسية.

إجمالي القيمة المقدرة للمساهمات الواردة
للبرنامج أكثر من  1مليار درهم إماراتي
(تشمل المساهمات المالية والقيمة المقدرة للمساهمات العينية
منذ إطالق البرنامج)

“

تطوعي لصالح برنامج "معاً نحن بخير" يمثل مساعدة
بسيطة يمكن تشبيهها بنقطة من بحر الجهود المجتمعية
للتصدي للجائحة الصحية

– حسام فضل الحسين ،متطوع

“

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

النتائج التي حققها برنامج "معاً نحن بخير"
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 تضرراً نتيجة انتشار الجائحة وتشمل :كبار
المواطنين والمقيمين واليافعين والعاملين في مجال الرعاية الصحية ،الذين لعبوا دوراً
أساسياً خالل الفترة األخيرة في المحافظة على صحة وسالمة المجتمع.

المشاركة
المجتمعية

منذ اإلعالن عن إطالق
برنامج "معاً نحن بخير"
تجاوب أبناء مجتمع
أبوظبي بصورة تجاوزت
التوقعات ،واستقطب
البرنامج المساهمين
والمتطوعين الذين
تراوحت أعمارهم بين
 65-8عاماً  ،من 108
جنسية.

الظهور االعالمي
وعلى وسائل
التواصل
االجتماعي
برز اسم برنامج "معاً نحن
بخير" على المستوى
المحلي والعالمي ،في
 21دولة شملت الواليات
المتحدة واألردن ولبنان
ودول مجلس التعاون
الخليجي .شارك أبناء
المجتمع بحملة برنامج
«معاً نحن بخير» عبر
مواقع التواصل االجتماعي
على فيسبوك وانستغرام
وتويتر ولينكد إن ،مما
أدى لتسليط الضوء على
إنجازات البرنامج بأكثر
من  170مليون ظهور
على وسائل التواصل
االجتماعي.

بناء مجتمع
متماسك
متضامن

االستجابة
السريعة
لالحتياجات

قدم برنامج “معاً نحن
بخير” الدعم للمقيمين
في إمارة أبوظبي من
 89جنسية مختلفة ممن
يعيشون في مدينة
أبوظبي والعين والظفرة،
إذ تم إطالقه لفتح المجال
أمام أبناء مجتمع أبوظبي
للمساهمة في دعم
مجتمعهم.

تشكل هيئة معاً جسراً
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.

أعطى برنامج "معاً 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 تدريجياً  ،يستمر برنامج «معاً نحن بخير» في دعم المتضررين
من انتشار الجائحة الصحية والفئات المتضررة من آثارها في مجتمعنا.

الفريق القائم
على برنامج
"معاً نحن بخير"

يتكون فريق هيئة معاً
الذي يتولى مهمة تنظيم
ومتابعة سير برنامج
"معاً نحن بخير" من أكثر
من  20موظفاً بما في
ذلك اإلدارة في الهيئة.
وساهم موظفو الهيئة
بأكثر من  15ألف 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 "معاً 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
معاً حقق البرنامج األهداف
المرجوة في ظل ظروف
استثنائية فرضتها الجائحة
الصحية.

تسخير
التكنولوجيا
واالبتكار
سخرت هيئة معاً
التكنولوجيا واالبتكار لتعزيز
التضامن المجتمعي،
إذ تم انشاء مركز خدمة
متعاملي برنامج "معاً نحن
بخير" في وقت قياسي،
باإلضافة إلى استخدام
حملة الرسائل النصية
القصيرة ،ووسائل التواصل
االجتماعي.

بناء الثقة

تم تأسيس هيئة
المساهمات المجتمعية
معاً تنفيذاً لتوجيهاتصاحب 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 "معاً
نحن بخير" مع أهداف
دائرة تنمية المجتمع في
أبوظبي.

توفير احتياجات المجتمع
مجاالت الدعم األساسية األربعة للبرنامج

الطالب

الدعم
التعليمي
مواصلة مسيرة التعليم
عن بعد للطلبة

•تغطية الرسوم الدراسية لـ  8آالف طالب
في  192مدرسة.
•توفير  4,200جهاز كمبيوتر محمول للطالب
لمواكبة التعلم عن بعد
•تغطية الرسوم الدراسية لـ  89طالباً من
أصحاب الهمم وتوفير الدعم لـ  5مراكز
إعادة تأهيل
•كتاب إلكتروني يشرح ماهية الوباء
المستجد لألطفال

“

”أشعر باالمتنان لهيئة “معاً ” لتقديم
الدعم والمساعدة لكثير من الطلبة
خالل الفترة االستثنائية ،ومع اقتراب
االمتحانات النهائية سيساعدني هذا
الكمبيوتر إلتمام أعمالي المدرسية
اليومية”
 إليزا توماس طالبة من الصفالحادي عشر

العاملين في خطوط الدفاع
األمامية
عامال في
•تقديم الدعم الالزم لـ 1,744
ً
خطوط الدفاع األمامية

•توفير  35,535إقامة في فنادق اإلمارة
للعاملين في خطوط الدفاع األمامية
المناوبين في المستشفيات
•تغطية تكاليف  16ألف اختبار PCR
•توفير  15ألف قناع N95

الدعم
الصحي
توفير الرعاية الصحية
لسكان أبوظبي

•تأمين  1,500قناع 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  3آالف شخص تشمل
العناية الطبية واألدوية

•توفير الدعم لـ  35امرأة من األمهات والحوامل

“

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 خليفةالمزروعي ،المدير التنفيذي
للعمليات التشغيلية في مدينة
الشيخ خليفة الطبية بأبوظبي

السالل الغذائية

الدعم
الغذائي
توفير الدعم الغذائي
لسكان أبوظبي

•تقديم الدعم الغذائي ألكثر من ـ  40ألف متضرر
•توزيع أكثر  32,400سلة غذائية
•توفير السالل الغذائية لـ 13ألف طفل وشاب
•توزيع  1,206طن من المواد الغذائية األساسية
لألفراد تتضمن:
  170طن دقيق  160طن أرز  138طن زيت ألغراض الطبخ 54 -طن حليب بودرة وشاي

معا نتشارك:

•توزيع  27مليون وجبة للعمالة المقيمة في أبوظبي

“

“ لقد تطوعت ضمن برنامج
معاً للدعم الغذائي لرغبتي
في رد الجميل لمجتمع
اإلمارات ،أحب العمل
التطوعي ألنه يمكنني
من مساعدة األفراد الذين
يحتاجون للدعم”

 جيلينا مالدينوف ،مقيمةفي إمارة أبوظبي ،من دولة
صربيا

•تأمين ثالث وجبات صحية في اليوم لـ  340ألف عامل
•توفير الدعم الغذائي لـ  35مجمعاً سكنياً للعمال

توفير الدعم الغذائي للفئات
الضعيفة

•تقديم  100ألف وجبة للمقيمين في الحجر الصحي

تأمين االحتياجات األساسية
•توفير الدعم النفسي للعاملين في الخطوط
األمامية في القطاع الصحي
•توزيع  500ألف لتر من المياه في المدن العمالية

تأمين
االحتياجات
األساسية
توفير الدعم ألبناء
المجتمع

•توفير  127ألف عبوة من المواد الطبية الوقائية
والمعقمات لألفراد واألسر من ذوي
الدخل المنخفض
•توزيع  6,410بطانية على العمالة المقيمة
في المدن العمالية
•تأمين لم شمل العائالت لـ  1,500شخص
•توزيع  500كيلوجرام 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 أبوظبيمن  20عاماً  ،من دولة الهند

شركاؤنا والمساهمون الرئيسيون
نعمل معاً إلحداث أثر إيجابي في المجتمع

شركاء البرنامج

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

دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي

الهالل األحمر اإلماراتي

المكتب اإلعالمي لحكومة أبوظبي

االتحاد للطيران

هيئة أبوظبي الرقمية

مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش.م.ع.

شركة أبوظبي للخدمات الصحية-صحة

المؤسسة العليا للمناطق االقتصادية المتخصصة

مركز أبوظبي الوطني للمعارض

مجموعة اللولو العالمية

هيئة أبوظبي للدعم االجتماعي

الشركة الوطنية للضمان الصحي – ضمان

أغذية

مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان لألعمال الخيرية واإلنسانية

أبوظبي لإلعالم
شرطة أبوظبي

جامعة أبوظبي

مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان لألعمال اإلنسانية
الهيئة الوطنية إلدارة الطوارئ واألزمات والكوارث
مستشفى الشيخ خليفة التخصصي

دائرة تنمية المجتمع

وزارة الخارجية والتعاون الدولي لدولة اإلمارات العربية المتحدة

مؤسسة اإلمارات

دار زايد للثقافة اإلسالمية

دائرة الصحة

مجموعة في بي أس للرعاية الصحية

أبرز المساهمين في برنامج "معاً نحن بخير"
سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك
سمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان
سمو الشيخة سالمة بنت حمدان آل نهيان
فاعل خير ( 1رجل أعمال إماراتي)

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

				
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 ( 2مواطن إماراتي)
تايجر القابضة
فاعل خير ( 3رجل أعمال إماراتي)
فاعل خير ( 4مواطن إماراتي)
فاعل خير ( 5مواطن إماراتي)
موظفوا شركة اإلنشاءات البترولية الوطنية
صالح محمد حمد الهبيب العامري
فاعل خير ( 7مواطن إماراتي)
فاعل خير ( 9مواطن 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 ( 13رجل 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 ( 14مواطن 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

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
شــركة أبوظبــي الوطنيــة للتأميــن ADNIC
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 ( 6مواطــن إماراتي)
معالــي /أحمــد جمعــة الزعابي
فاعــل خيــر ( 8رجــل أعمــال إماراتي)
فاعــل خيــر ( 10مواطــن 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 ( 11مواطــن إماراتي)
علــي عبيــد بخيــت بالرشــيد الكتبــي
فاعــل خيــر ( 12رجــل أعمــال إماراتي)
معالــي /حمــد هــال 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 ( 15رجــل أعمــال إماراتي)
ســالم ثعلــوب ســالم الدرعي
راشــد خميــس مخيــزن المنصوري
فاعــل خيــر ( 16رجــل أعمــال إماراتي)
ســعيد حبــروش محمــد حبروش الســويدي
أحمــد مبــارك عبداللــه الكندي
فاعــل خيــر ( 17رجــل أعمال أردني)

الخطة المستقبلية الستكمال مسيرتنا
هدفنا بناء مستقبل أفضل

االستمرار في توفير الدعم للمجتمع خالل
فترة انتشار الجائحة وفي المستقبل
تستمر هيئة معاً بتوفير الدعم لمجتمع أبوظبي بعد انتهاء الجائحة الصحية ،باتباع نهج االبتكار والمرونة في معالجة القضايا وفقاً لألولويات
الرئيسية .انطالقاً 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.

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

منذ تأسيس هيئة معاً 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 معاً لمعالجة التحديات التي تؤثر
على المجتمع بأسره.

تعزيز روح الكرم والعطاء في أبو ظبي

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

بناء قطاع ثالث مزدهر ومستدام

تسعى هيئة معاً 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.

تواصل هيئة معاً رحلتها لتعزيز التضامن والتعاون البنّ اء بين الشركاء والمتطوعين لضمان ازدهار
وتطور مجتمع أبوظبي.
استلهمت هيئة معاً 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 جميعاً مسؤولية إنشاء
مجتمع متطور مزدهر .انضم لهيئة معاً لتشارك بمسيرة البناء والتطور.
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