
 
 

 

 

اء دوليون بارزون يستعرضون أبرز نتائج عقود األثر االجتماع   لهيئة المساهمات    خبر

   –  المجتمعية
 
  المنصات العالمية  معا
 
 ف

تها الجزء الثالث من ضمن  رؤيته سي    هونج شيه الدكتور  قدم •  U.K. Government"سلسلة مدونات نشر

Outcomes Lab (GoLab) " . 

ي  تنشر س •
،المدونة الت 

ً
ي لمنصة  عىل تستعرض النهج المبتكر لهيئة معا

ون  ي رسائلها اإلخبارية   GOLabالموقع اإللكت 
وف 

 
 
ي ت
اء األسبوعية وتقاريرها الت  في   وصانعي السياسات حول العالمو وزع عىل كبار الختر  . المحت 

 

تها الجزء الثالث من ضمن  : 2021سبتمبر   16 أبوظبر    U.K. Government Outcomes Lab"سلسلة مدونات نشر

(GoLab) "، يةهيئة المساهمات المجتمعستعرض ت-  
ً
اتيجتها معا ي إيجاد حلول مبتكرة للتحديات الملحة است 

ودورها ف 

ي   ي إمارة أبوظتر
 لألولويات االجتماعية المحددة ف 

ً
.  إطار  ضمن وفقا  منظومة عقود األثر االجتماعي

 

النتائج   ية قياس منهج  تضمين  " بعنوان لنتائج االجتماعية لمنظومة التعاقدات االجتماعية ا األحدث  مدونةعرضت الو 

س، شيه هونج سي   بقلم الدكتور  "بناء القدرات في نظام بيئي محدد    –  . مدير ترافت 

 

ي ضمن مدونته يحلل الدكتور شيه   اتيجية أبوظتر
النتائج  تضمي   منهجية قياس كيفية يشمل   واسعضمن نطاق  است 

ي  أهدافط الضوء عىل آلية تحقيق يسلمع تباإلنجازات،  ي أبوظتر
 ودائرة تنمية المجتمع ف 

ً
تهيئة البيئة  عتر ، هيئة معا

.  تفعيل دور المالئمة ل ي  لتحقيق أثر اجتماعي إيجانر
ً
   ريادة األعمال وصوال

 

ي الدكتور شيه  استعرض
اكات   المدونةف   إىل ؤسسات، مع مجموعة واسعة من الم قويةو  قيمة أهمية بناء شر

ً
ا   جهود مشت 

 
ً
ي هيئة معا
ها، و ف  ي بتالتشجيع عىل رفع مستوى الوعي لفهم عقود األثر االجتماعي وآلية تأثت 

آليات مبتكرة إلحداث أثر  ت 

ي  ي إمارة أبوظتر
امج المستقبلية. اجتماعي ف   عن توظيف المالحظات لتحسي   التر

ً
 ، فضال

 

 كان رائد الدكتور شيهوأكد 
ً
ي وهيئة معا ي تجربة أبوظتر

 أن النهج المبتكر ف 
ً
ي هذا المجالا
ه مويمكن أن يتم تقدي ،ف 

اكات  ،للمجتمع الدوىلي ليستفيد من نتائجه ي والشر اتيجر مع الجهات والمؤسسات  الفعالة ضمن مجال التخطيط االست 

ي العاملة 
.  ف    المجال االجتماعي وتقديم رؤى واضحة لتوسيع نطاق األثر االجتماعي

 



 
ي  ي أبوظتر

اكات بي   الجهات الحكومية ف  ، وتنظم الشر  عىل آلية تنفيذ عقود األثر االجتماعي
ً
ف هيئة معا ومقدمي  وتشر

ي المتابعة المستمرة والمراقبة الدقيقة لقياس ت االجتماعية والمستثمرين االجتماعيي   الخدما
 عن دورها ف 

ً
األثر  ، فضال

   االجتماعي وتقييم األداء لتحقيق النتائج المرجوة. 

 

وع "أطمح" األول من نوعه عىل مستوى دول مج ي إطار عقود األثر االجتماعي مشر
ي ف 

 العام الماض 
ً
لس  أطلقت هيئة معا

ي  ي يهدف إىل تأمي   فرص عمل للشباب من أصحاب الهمم وهو عبارة عن ، التعاون الخليجر
بالتعاون  ، برنامج تدريب مهت 

 مع دائرة تنمية المجتمع والدار العقارية ومؤسسة الدار للتعليم ومؤسسة زايد العليا ألصحاب الهمم.  

 

 
 
ي لمنصة المدونة نشر ست

ون  قاعدة البيانات الدولية الخاصة بدراسات الحالة، باإلضافة إىل   GOLabعىل الموقع اإللكت 

ي  
العدد األسبوعي الذي يتضمن مقاالت صحفية يتم توزيعها عىل المهنيي   وواضعي السياسات وأصحاب االختصاص ف 

 القطاعات العامة واالجتماعية والخاصة عىل مستوى العالم. 

 

ي وتمنح ال ي كل أنحاء العالم إمارة أبوظتر
    مدونة المنشورة ف 

ً
ف بها دوليا  موقع الصدارة بتطبيق األساليب المعت 

ً
وهيئة معا

 . ي ي أبوظتر
 لتمويل وتقديم الحلول للتحديات االجتماعية ف 

 

، المدير العام لهيئة المساهمات المجتمعية  : -وب  هذه المناسبة رصحت سعادة سالمة العميمي
ً
ان نرى   يسعدنا " معا

ة،   ي لنشر المعرفة والختر ي المنصات العالمية وطرحها عن كيفة تطبيق امارة ابوظتر
مشاري    ع عقود االثر االجتماعي ف 

اء العالميي   لمشاري    ع العقود االثر االجتماعي  ي مجال   ونيمتلك ن الذيوكذلك تناول الختر
ات هائلة ف  ثروة معرفية وختر

، ونحن مم وهذا دليل عىل الدور  تنون لما قدمه من رؤى وما خطه قلمه من مدونات قيمة". عقود األثر االجتماعي

 التجارب و المعرفة للمجتمع الدوىلي 
ي المنطقة لنشر

 
ي مجال العقود االجتماعية ف

 
ي تلعبه الهيئة ف

 الريادي الت 

 

اتيجيتنا  ي وتابعت: "تعد مدونته خت  مثال عىل نجاح است 
ي تشكل   توسيع آفاق االبتكار االجتماعي ف 

، والت  ي ي إمارة أبوظتر
ف 

ي 
تنا الرائدة لنساهم ف   متماسك".   متعاون و  مجتمع بناءاألساس الراسخ لمتابعة مست 

 

ي 
ي إحداث تحول اجتماعي يساهم ف 

 بالدور الفعال لعقود األثر االجتماعي ف 
ً
ي هيئة معا

التصدي واختتمت: " نؤمن ف 

ي اإلمارة
ي المستقبل". مما يؤ  ،للتحديات االجتماعية الملحة ف 

 دي لبناء األسس المثىل الزدهار اإلمارة وتطورها ف 

 

 :   لالطالع عىل المدونة يرجر زيارة الرابط التاىلي

[https://golab.bsg.ox.ac.uk/community/blogs/embedding-an-outcomes-approach / ] 

 

 انته 



 
 

 

 :)
 
 هيئة المساهمات المجتمعية )معا

، تم تأسيسها بقانون رقم ) ي ي إمارة أبوظتر
"، هيئة حكومية تابعة لدائرة تنمية المجتمع ف 

ً
،  2019( لسنة 6تعتتر "معا

، وتقديم حلول   ي
اكة التكاملية بي   القطاعي   العام والخاص والمجتمع المدن  وتتوىل مسؤولية تعزيز ثقافة التعاون والشر

تحفت   مختلف أطراف المجتمع من أفراد ومؤسسات للتعاون، وتحقيق    مبتكرة للتحديات االجتماعية، باإلضافة إىل

 مستويات أعمق من المشاركة والمساهمة المجتمعية. 

 والمّشع  
ً
" عىل خمسة محاور رئيسية، وهي الصندوق االجتماعي ومنظومة التعاقد االجتماعي وحاضنة معا

ً
وترتكز "معا

اكات. حيث تعمل هذه المحاور كمنصة متكاملة لتنمية القطاع   االجتماعي والمشاركة المجتمعية وإدارة التواصل والشر

ي وذلك بهدف تفعيل دور ا ي إمارة أبو ظتر
لمنشآت األهلية المؤسسات االجتماعية ومؤسسات النفع العام الثالث ف 

ي بناء مجتمع اإلمارة. 
 وتمكينها من المشاركة ف 

 بتوجيهات سامية من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس  
ً
وتأسست هيئة المساهمات المجتمعية معا

، نائب القائد العام   دولة اإلمارات العربية المتحدة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن  ي زايد آل نهيان، وىلي عهد أبوظتر

 
ً
ي برنامج "غدا

. وتندرج ضمن محور تنمية المجتمع ف  ي "  21للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي إلمارة أبوظتر

 . ي  األجندة االقتصادية ألبوظتر
 الهادف إىل تحفت  

"، يمكنكم زيارة موقعنا اإلل
ً
: للمزيد من المعلومات عن هيئة "معا ي

ون  ، أو متابعة صفحاتنا عىل   .maan.gov.ae كت 

 :  Facebook مواقع التواصل االجتماعي

Instagram 

Twitter 

LinkedIn 
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