
 
 
 

 

ي معرض جيتكس وت
 
 تشارك ف

ً
مؤسسات اجتماعية تم  تسعإنجازات ستعرض هيئة معا

 االجتماعية حاضنتها تطويرها من خالل 

المساهم •    - جتمعية  م الات  هيئة 
 
للتقنية  معا جيتكس  معرض  ي 

ف  األوىل  للمرة  الرسمية    تشارك  المنصة  تحت 

ي الرقمية.   ي عبر هيئة أبوظبر  لحكومة أبوظبر

ي    تسع  استعراض إنجازات •
مؤسسات اجتماعية ناشئة تم تطويرها من خالل برنامج الحاضنة االجتماعية، والب 

 مبتكرة  ت
ً
 ة.  الملحاالجتماعية  اتعىل التكنولوجيا لمواجهة التحدي تعتمد قدم حلوال

عمل   • ورش  الهيئة  المعرضعىلاستضافت  فعاليات  هامش  عىل    ركزت  توظيف،  تطوير  ل  التكنولوجيا   كيفية 

 .  مبتكرة اجتماعيةمشاري    ع 

 

، +++أكتوبر،   ي    –جتمعية  مال  اتهيئة المساهمشاركت    : 2021أبوظب 
 
ي معرض "معا

  "2021للتقنية  جيتكس   ألول مرة ف 

الرسمية  تحت   ي عبر المنصة  أبوظبر الرقمية،    لحكومة  ي  أبوظبر ا و هيئة  اسب  الممنهجة إلحداث  تاستعرضت  األثر  يجيتها 

ي    ، الحلول الرقمية المبتكرة  عبر االعتماد عىلاالجتماعي  
 االجتماعية ف 

 
  ب  توفوسلطت الضوء عىل دور برنامج حاضنة معا

،  أعمال  رواد   ليصبحوا   المجتمع   ألفراد   الفرصة خالل    اجتماعيي     عائد   ذات   مشاري    ع  إىل  المبتكرة  أفكارهم تطوير  من 

 .   اجتماعية وخدمات  منتجات تقدم اقتصادي

 

االجتماعية والمنشآت األهلية   لمؤسساتلدعم  بتقديم الودورها الفعال  التكنولوجيا    أهميةأبرزت الهيئة لزوار المعرض  

 عن تعزيز الوعي المجتمعي ،  تماسكمجتمع قوي ونشط وموالمؤسسات ذات النفع العام، لبناء  
ً
  عبر   بدور الهيئة  فضال

من خالل    لقضايا االجتماعيةل  عىل منهجية إيجاد حلول مبتكرةركزت  عىل هامش فعاليات المعرض  استضافة ورش عمل  

  
 
ي    ودورهبرنامج حاضنة معا

،  فرص العملمزيد من  التوفب   الرائد ف  وخلق بيئة كفؤة للتطوع الهادف    ضمن القطاع االجتماعي

ي تعزيز التماسك المجتمعي وتفعيل المشاركة االجتماعية، دعم المؤسسات االجتماعية واالستثمار فيها،    عبر 
مما يساهم ف 

. وتوسيع نطاق ا ي ي أبوظبر
 لخدمات االجتماعية ف 

 

اع األثر    تم تطويرها من خاللمؤسسات ناشئة    9مشاركة  وشهد المعرض  
ّ
 االجتماعية يقودها نخبة من صن

 
حاضنة معا

ات للزوار عن رحلة تأسيس مؤسساتهم، وسلطوا الضوء عىل   الذي  التكنولوجيا الرقمية    دور االجتماعي ممن قدموا محاض 

  ، االجتماعيةمن التحديات    جملة ومعالجة    حداث التحول االجتماعي إل تجاوز مفهوم تعزيز الرفاهية ليغدوا الذراع المحرك  

ي ت
 . ودعم أصحاب الهمم نفسيةالصحة التحسي   التماسك األرسي و تعزيز و  ومواردها الطبيعية حماية البيئةضمنت والب 

 



 
 

   برنامج  عتبر ي
 
ي الحلول  ، و خطة عمل الهيئةضمن  حد الركائز األساسية  أاالجتماعية    حاضنة معا

م بتبب  لمساهمة  لالرقمية  يلب  

ي 
  مما  بتوظيف التكنولوجيا    ي   رواد األعمال االجتماعي  نجح لقد  و متماسك متعاون،  مجتمع    بناء   ف 

ً
  أحدث تحوال

 
إيجابيا

 تابع الت ، وسألف شخص  15حياة    انعكس عىل
 
ي قدما

تها   هيئة المض  ي مسب 
قابل    النتائج  أثر اجتماعي ملموس إلحداث    ف 

 للقياس، لخلق مستقبل أفضل لألجيال القادمة. 

 

 انتىه

 

 :)
ً
 هيئة المساهمات المجتمعية )معا

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

 
،  2019( لسنة 6تعتبر "معا

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

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

 مستويات أعمق من المشاركة والمساهمة المجتمعية. 

" عىل خمسة محاور رئيسية، وهي الصندوق االجتماعي 
 
 والمّشع  وترتكز "معا

 
ومنظومة التعاقد االجتماعي وحاضنة معا

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

ي وذلك بهدف تفعيل دور المنشآت األهلية المؤسسات االجتماعية ومؤسسات النفع العام  ي إمارة أبو ظبر
الثالث ف 

ي بناء مجتمع اإلمارة. وتمك 
 ينها من المشاركة ف 

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

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

 للقوات ال 
 
ي برنامج "غدا

. وتندرج ضمن محور تنمية المجتمع ف  ي "  21مسلحة رئيس المجلس التنفيذي إلمارة أبوظبر

 . ي  األجندة االقتصادية ألبوظبر
 الهادف إىل تحفب  

 : ي
ون  "، يمكنكم زيارة موقعنا اإللكب 

 
، أو متابعة صفحاتنا عىل  .maan.gov.ae للمزيد من المعلومات عن هيئة "معا

 :  Facebook مواقع التواصل االجتماعي

Instagram 

Twitter 

LinkedIn 
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