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برنامج الخدمة المجتمعية «عون »

يولي مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية  برئاسة سمو الشيخ منصور 
ببرامج  بالغاً  اهتماماً  الرئاسة  ديوان  وزير  الوزراء  مجلس  رئيس  نائب  نهيان  آل  زايد  بن 
السياسة  أجندة  وفق  االستراتيجي  الحكومة  لتوجه  تحقيقا  المجتمع  خدمة  وأنشطة 
في  والمقيمين  للمواطنين  النوعية  الحياة  تطوير  على  بالعمل  أبوظبي  لحكومة  العامة 

إمارة أبوظبي.
وفي الثاني عشر من أكتوبر 2009 أطلقت هيئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية برنامج 

عون للخدمة المجتمعية والعمل التطوعي .
مستوى  ورفع  المجتمع  ظروف  وتحسين  تطوير  في  المساهمة  إلى  البرنامج  يسعى 
بحيث  المعنوية  أو  العينية  سواء  المتاحة  الوسائل  خالل  من  للمجتمع  النوعية  الحياة 
تسهم الهيئة في تأصيل ممارسات الخدمة العامة والمسؤولية المجتمعية في مجتمع 
الحكومية في  الحكومية وغير  المتحدة وتكون مثاًال للمؤسسات  العربية  دولة اإلمارات 

هذا المجال مما يساهم في إثراء دور وفاعلية المؤسسات في خدمة المجتمع.

أعلن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان طيب هللا ثراه  بأن يكون عام 2017 
عاماُ للخير ضمن ثالثة محاور هي :- 

لتؤدي  الخاص  القطاع  مؤسسات  في  المجتمعية  المسؤولية  ترسيخ  األول:  المحور 
دورها في خدمة الوطن والمساهمة في مسيرته التنموية.

المجتمع  فئات  لكافة  التخصصية  التطوع  وبرامج  التطوع  روح  ترسيخ  الثاني:  المحور 
لتمكينها من تقديم خدمات حقيقية لمجتمع اإلمارات واالستفادة من كفاءاتها في كافة 

المجاالت.
الشخصية  سمات  أهم  كأحد  الناشئة  األجيال  في  الوطن  خدمة  ترسيخ  الثالث:  المحور 
اإلماراتية لتكون خدمة الوطن رديفا دائما لحب الوطن الذي ترسخ عبر عقود في كافة 

قلوب أبناء اإلمارات والمقيمين على أرضها.
عون  برنامج  تطوير  على  الغذائية   والسالمة  للزراعة  أبوظبي  هيئة  حرصت  قد  وعليه 

وبشكل ينصب في  تحقيق المحاور الثالثة لعام الخير.

عام الخير 2017



محطات بارزة في برنامج عون للخدمة
المجتمعية والعمل التطوعي

والموجه  الخاصة  المبادرات  من  سلسلة  عبر  المجتمع  خدمة  في  عون  برنامج  ساهم 
المرضى،األيتام،األطفال،المرأة،كبار  فئة  شملت  المجتمع  من  متنوعة  لشرائح 
المواطنين،أصحاب الهمم، طالب الجامعات والمدارس ، األسر المنتجة،األسر المتعففة . 
باإلضافة إلى دعم ورعاية مجموعة من المجاالت التعليمية والصحية والرياضية والخدمة 

اإلجتماعية والبيئة و المشاريع الخيرية واإلنسانية داخل الدولة وخارجها . 

وفيما يلي  المبادرات والفعاليات  التي تبناها برنامج عون للخدمة
المجتمعية والعمل التطوعي  :
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الفعالياتم السنة
قيمة

الدعم
(بالدرهم)

رعاية الجمعية التابعة لكلية تقنية المعلومات في جامعة اإلمارات -  التي 
قامت بتوجيه الدعم لفئة األطفال من أصحاب الهمم

تقديم دعم مادي لفئة أصحاب الهمم عن طريق مؤسسة زايد للرعاية 
الزراعية  األنشطة  مثل  أنشطتهم  ولدعم  الهمم  وأصحاب  اإلنسانية 
والزراعة العضوية ودعم مشروع المطبخ الصحي لتقديم وجبات صحية 

للمؤسسة .

رعاية بطوالت نادي العين ألصحاب الهمم برعاية فضية ( بطولة العالم 
القوى  أللعاب  الرابع  الدولي  العين  ملتقى   ، المتحركة  الكراسي  لسباق 

ألصحاب الهمم)

تقديم دعم مادي لمركز اإلمارات لمرضى التوحد والمساهمة في تخفيف 
معاناتهم

تقديم دعم مادي لمركز تنمية القدرات المختص بأصحاب الهمم

شراء وتوفير أجهزة خاصة بإحدى موظفات الهيئة من أصحاب الهمم
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الفعالياتم السنة
قيمة

الدعم
(بالدرهم)

تقديم الدعم لمركز الواعدة ألصحاب الهمم

دعم طلبة العلم من ذوي األسر ذات الدخل المحدود لمساعدتهم 
في إكمال دراساتهم بالتنسيق مع هيئة الهالل األحمر

دعم ورعاية مهرجان األغذية والزراعة في جامعة اإلمارات 

تقديم دعم مادي لمشاريع دار زايد للرعاية الألسرية – األيتام

تقديم الدعم المادي لفئة القصر واأليتام بالتعاون مع مؤسسة زايد 
العليا 

تقديم الدعم المادي لرواد المساجد من خالل دعم حملة «مفحص 
قطاة» بالتعاون مع الهيئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف

دعم ورعاية المؤتمر الدولي الرابع لنخيل التمر

المساهمة السنوية في حمالت يوم بال ورق بالتعاون مع الهيئات 
الحكومية.

العالمي،  البيئة  بيوم  الموظفين  لتوعية  متنوعة  فعاليات 
والمشاركة مع الجهات الحكومية بفعاليات متنوعة وهادفة. 



الفعالياتم السنة
قيمة

الدعم
(بالدرهم)

2010

10,000

30,000

1
زيارة فريق متطوعي عون لمرضى السرطان واألورام في مستشفى 

توام بميدنة العين وتقديم الهدايا المختلفة لهم 

2010 حمالت التبرع بالدم من موظفي الهيئة (الحملة األولى)2

2010 محاضرات خاصة بمخاطر التدخين 3

2010 4
زيارة فريق متطوعي برنامج عون لمركز أطفال التوحد بمدينة 

أبوظبي

2010 5
رعاية طباعة دليل السفر مع أصحاب الهمم  وتوزيعه على جميع 

الجهات المختصة بأصحاب الهمم 

2010 7
رعاية بطولة التحدي الثانية لمركز تنمية القدرات الخاصة برياضة 

أصحاب الهمم

10,000 2010 8
دعم مدرسة النعيم للتعليم الثانوي للبنات في رعاية حفل التخرج 

الخاص بطالبات الصف الثاني عشر

30,000 2010 رعاية مشروع تخرج خاص بطالبات من جامعة زايد 9

2010 10
زيارة فريق متطوعي برنامج عون لمركز أطفال التوحد بمدينة 

أبوظبي

2010 زيارة متطوعي برنامج عون لمؤسسة زايد للرعاية اإلنسانية 6

2010 حمالت التبرع بالدم من موظفي الهيئة (األولى)11

2010 12100,000
المساهمة في حملة « منكوبي فيضانات باكستان» تلبية لدعوة 

صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد رئيس الدولة حفظة هللا 



الفعالياتم السنة
قيمة

الدعم
(بالدرهم)

50,000

50,000

50,700

25,000

100,000

4,000

10,000

2010 13
رعاية معرض الغربية الثالث للوظائف من باب دعم الهيئات المحلية 

لتحقيق أهدافها ، والمساهمة في توظيف المواطنين 

2010 دعم أنشطة الطالب لنادي الظفرة الرياضي الثقافي 14

2010 تقديم دعم مادي للطلبة المحتاجين في كلية التقنية العليا - العين 15

2010 رعاية مسرحية األطفال أنقذوا النجمة لمسرح زايد للطفولة 16

2010 رعاية بطولة نادي ضباط القوات المسلحة (رعاية برونزية)17

2010 18

19

دليل السفر مع أصحاب الهمم  لبرنامج عون 

دعم مشاريع أصحاب الهمم من خالل الوسائل المتاحة المادية أو 
المعنوية أو العينية 



الفعالياتم السنة
قيمة

الدعم
(بالدرهم)

201110,000

10,000

50,000

150,000

150,000

1
المساهمة وبالتنسيق مع الهالل األحمر في فعالية (يوم المشي مع 

أطفال السرطان) بمشاركة متطوعي الهيئة

2011 2
زيارة متطوعي الهيئة لمرضى السرطان في مدينة الشيخ خليفة 

الطبية 

2011 حمالت التبرع بالدم من موظفي الهيئة (الحملة الثانية)3

2011 4
إقامة معرض لعرض منتجات أصحاب الهمم من أبناء مؤسسة زايد 

العليا للرعاية اإلنسانية

2011 5
رعاية فريق كرة القدم الخاص بمؤسسة زايد للرعاية اإلنسانية في 

بطولة القوات المسلحة الرمضانية

2011 رعاية مؤتمر اإلمارات الدولي لرياضة أصحاب الهمم7

10,000 2011 8
دعم مدرس المعالي للتعليم الثانوي ورعاية حفل التخرج الخاص 

بطالبات الصف الثاني عشر 

2011 9
إقامة معرض لعرض منتجات أصحاب الهمم الخاصة من أبناء 

مؤسسة زايد العليا للرعاية اإلنسانية

2011 حمالت التبرع بالدم من موظفي الهيئة (الثانية)10

2011 11
المساهمة وبالتنسيق مع الهالل االحمر في فعالية ( يوم المشي مع 

أطفال السرطان) بمشاركة متطوعي  الهيئة

2011 رعاية العرس الجماعي ألصحاب الهمم الذي أقيم تحت رعاية وزارة 6
الداخلية

2011 12
المشاركة في معرض «توعية 2011» للخدمة المجتمعية إلبراز 

وتشجيع الجانب المجتمعي



الفعالياتم السنة
قيمة

الدعم
(بالدرهم)

30,000

100,000

10,000

2011 رعاية بطولة دوري المؤسسات الحكومية13

2011 دعم حملة بيئتي مسؤوليتي والرفق بالطيور لجمعية أصدقاء البيئة15

26,500

50,000

20,000

2011 16
شراء مجموعة من الهدايا يعتبر من باب دعم شريحة مهمة من 

شرائح المجتمع وشريحة السيدات اإلماراتيات المتعففات -مشروع 
الغدير - جمعية الهالل األحمر 

2011 17
منح الشباب أصحاب الهمم فرص إلظهار مواهبهم وقدراتهم في 

مؤسسة زايد العليا للرعاية اإلنسانية وذي االحتياجات الخاصة

2011 دعم مشروع تخرج الطالبات في جامعة اإلمارات العربية المتحدة 18

2011 رعاية ملتقى العين الدولي أللعاب القوى ألصحاب الهمم 142011



الفعالياتم السنة
قيمة

الدعم
(بالدرهم)

201220,000

10,000

10,000

10,000

1
رعاية بطولة التحدي الرابعة  لمركز تنمية القدرات الخاصة برياضة 

المعاقين

2012 2
إقامة معرض لعرض منتجات أصحاب الهمم من أبناء مؤسسة زايد 

العليا للرعاية اإلنسانية

2012 3
رعاية اليوم الترفيهي لطالب مركز العين لرعاية وتأهيل أصحاب 

الهمم

2012 4
المساهمة في طباعة عدد من المصحف الكريم بطريقة برايل – 

بالتعاون مع نادي خورفكان ألصحاب الهمم

2012 تنظيم محاضرة  للتعريف بواجبات أصحاب الهمم ومرضى التوحد5

2012 حمالت التبرع بالدم من موظفي الهيئة (الثالثة)7

90,000

2012 8
معرض األسر المنتجة في مبنى الهيئة بالتعاون مع وزارة الشؤون 

االجتماعية 

2012 فعاليات طبية للفحص الطبي للموظفين – أبوظبي + العين 9

2012 10
رعاية طباعة كتاب النباتات المتحملة للملوحة كدعم للبحوث العلمية 

التي تنفع المجتمع 

2012 11
المساهمة في مشروع حفظ النعمة وتوزيع الطعام الموجود في 

معرض سيال الشرق األوسط على األسر المحتاجة 

2012 6
إقامة معرض لعرض منتجات أصحاب الهمم من أبناء مؤسسة زايد 

العليا للرعاية اإلنسانية



--

الفعالياتم السنة
قيمة

الدعم
(بالدرهم)

201310,000

50,000

28,000

10,000

10,000

15,000

50,000

1
دعم فعالية مستشفى الشيخ خليفة في فعاليته الخاصة بأطفال 

السرطان (يوم الربيع)

2013 دعم فعالية ( العب لحياة أفضل) 2

2013 حمالت التبرع بالدم من موظفي الهيئة (الحملة الثالثة)3

2013 4
رعاية عدد 7 أمنيات بالتنسيق مع مؤسسة أمنية وذلك بهدف إدخال 

السعادة في نفوس األطفال المصابين بأمراض مستعصية 

2013 دعم مجلة (إرادة) ألصحاب الهمم التابعة لوزارة الداخلية5

2013 تنظيم محاضرة  للتعريف بواجبات أصحاب الهمم ومرضى التوحد7

2013 8
دعم فعاليات رمضانية نظمها نادي الفروسية في الشهامة لطلبة 

المدارس في الفترة الصيفية 

2013 رعاية حفل التخرج لطالبات جامعة االمارات 9

2013 حمالت التبرع بالدم من موظفي الهيئة (الرابعة)10

2013 12
تنظيم فعالية من موظفي الهيئة موجهة لفئة العمال في المنطقة 

المحيطة بمبنى الجهاز بمناسبة يوم الغذاء العالمي

2013 6
دعم مهرجان اليوم المفتوح لمؤسسة زايد للرعاية العليا للرعاية 

اإلنسانية



الفعالياتم السنة
قيمة

الدعم
(بالدرهم)

201430,000

50,000

50,000

50,000

73,400

50,000

8,100

دعم فعالية (العب لحياة أفضل) 1

2014 رعاية اليوم العالمي للمتبرعين بالدم 2

2014 حمالت التبرع بالدم من موظفي الهيئة (الحملة الرابعة)3

2014 رعاية بطوالت نادي العين  ألصحاب الهمم4

2014 5
تقديم الدعم لمركز المستقبل للرعاية الخاصة من خالل تقديم دعم 

مادي وزيارة المركز من قبل متطوعين الهيئة

2014 دعم ورعاية مهرجان األغذية والزراعة في جامعة اإلمارات 7

2014 رعاية السوق الخيري لطالبات كلية التقنية العليا ( مدينة زايد )8

2014 دعم مؤتمر ومعرض قادرون المختص بأصحاب الهمم6

30,000

339,700

2014 9
رعاية إفطار الصائمين بالتعاون مع دار زايد للثقافة اإلسالمية 

الموجه للمسلمين الجدد 

2014 طبق الخير - صندوق الفرج12

339,700 2014 حملة وحدة األسنان المتنقلة أبو ظبي + العين11

339,700 2014 دعم فعالية ( المشي لمرضى السكري)10



الفعالياتم السنة
قيمة

الدعم
(بالدرهم)

2015

10,000

10,000

150,000

7,000

5,000

21,500

4,000

50,000

400,000

4,000

حمالت التبرع بالدم من موظفي الهيئة (الحملة الخامسة)1

2015 لمحة أمل2

2015 رعاية إصدار كتاب خاص بالتوعية للتوحد (مسيرة الخير)3

2015 مؤتمر ومعرض قادرون4

2015 بسمة أمل5

2015 فعالية إفطار صائم مع األيتام7

2015 فعالية “خيرك في موهبتك”8

2015 فعالية طبق الخير9

2015 رعاية مهرجان األغذية والزراعة10

2015 فعالية الدفئ في الشتاء من أهل العطاء11

2015 رعاية حملة تكريم العمال (برد عليهم)6



الفعالياتم السنة
قيمة

الدعم
(بالدرهم)

2016

5,000

8,500

2,000

10,000

15,000

6,000

حمالت التبرع بالدم من موظفي الهيئة (الحملة السادسة)1

2016 زيارة األطفال مرضى السرطان – العين2

2016 رعاية طلب مركز راشد ألصحاب الهمم – دبي3

2016 مبادرة حملة تنظيف لمراكز األعالف – العين4

2016 حملة المير الرمضاني للعمال فرع العين6

2016 فعالية إفطار صائم مع المسلمين الجدد7

2016 حمالت التبرع بالدم من موظفي الهيئة (السادسة)8

2016 المبادرة الصحية الخاصة بفحص وقاية9

2016 حضور ملتقى خدمات كبار المواطنين الخامس – الشارقة10

2016 مبادرة اليوم العالمي كبار المواطنين - عساكم ذخر12

2016 زيارة كبار المواطنين- مركز المضيف ألصحاب الهمم11

2016 فعالية طبق الخير - مهرجان الشيخ زايد 5



الفعالياتم السنة
قيمة

الدعم
(بالدرهم)

2017 حملة التبرع بالدم 1

2017 عربة الخير 2

2017 حملة المسح الطبي3



الفعالياتم السنة
قيمة

الدعم
(بالدرهم)

20183,131

4,000

اليوم العالمي للمسنين تحت شعار رضاهم جنة 1

2018 زيارة مركز االتحاد ألصحاب الهمم 2

2018 حملة التبرع بالدم " قطرة دم تنقذ حياة "3

2018 أهمية فحص سرطان القولون 4

2018 حملة التبرع بالدم "دمي وطني"5

2018 فعالية أترك بيئتي نظيفة7

2018 فعالية عام زايد مع جامعة اإلمارات العربية المتحدة8

2018 محاضرة دينية عن "فضل شهر رمضان المبارك" 9

2018 محاضرة  " حقوق المشاه"10

2018 محاضرة أهمية اإلنعاش القلبي الرئوي باستخدام اليدين 11

2018 فعالية لمحة أمل لأليتام العين 6

2018 مبادرة "ساعة قراءة" أفرع الهيئة المختفلة 12



الفعالياتم السنة
قيمة

الدعم
(بالدرهم)

 93,725

 3,780

2018 13
فعالية أسبوع التسامح الوطني " التسامح بين الجنسيات" 

تكريم العمال 

2018 فعالية أسبوع التسامح – مسابقة التسامح سعادة 14

2018 فعالية طبق الخير مهرجان الشيخ زايد التراثي16

2018 افطارك علينا 17

2018 فعالية المير الرمضاني للعمال 18

2018 مبادرة سقيا ماء أبوظبي 19

2018 مبادرة توزيع كسوة العيد لأليتام20

2018 مبادرة أطعم تؤجر22

2018 ندوة تعريفية عن مشروع موسوعة المرأة اإلماراتية، ابوظبي 15



الفعالياتم السنة
قيمة

الدعم
(بالدرهم)

2019

19,000

1
محاضرة بعنوان "نحو نقلة نوعية في إدماج أصحاب الهمم"، 

مجلس محمد بن زايد 

2019 2
حضور التكريم في الحفل الختامي لمركز االتحاد ألصحاب 

الهمم، جامعة أبوظبي 

2019 محاضرة بعنوان "أساسيات لغة اإلشارة ألصحاب الهمم لفئة الصم"3

2019 حملة التبرع بالدم (قطرة تسامح)4

2019 5
فعالية يوم الطفل االماراتي (رسالة بسمة وتسامح على 

وجوه االطفال) 

2019 حملة التبرع بالدم7

2019 8
فعالية عن صحة الجهاز التنفسي بالتعاون مع مستشفى 

كليفالند كلينك 

2019 فعالية فحص وقاية9

2019 فعالية  التبرع بالدم - الحملة التاسعة10

2019  فعالية اليوم الدولي للغة اإلشارة بالتعاون مع مؤسسة زايد العليا 11

2019 كفالة االيتام 12

2019 6
فعالية (دراسة مستقبل صحي لإلمارات) بالتعاون مع مركز أبحاث 

الصحة العامة في جامعة نيويورك 



الفعالياتم السنة
قيمة

الدعم
(بالدرهم)

2019 مجلس خالد بن طناف المنهالي محاضرة بعنوان (إدارة العزبة)13

2019 14
مجلس محمد بخيت الكتبي محاضرة بعنوان (دليل التخزين اآلمن 

لألعالف في البيئة الصحراوية)

2019 15
مجلس مبارك بن قران  مدينة غياثي محاضرة بعنوان (الممارسات 

الزراعية المثلى)

2019 16
مجلس مفلح عايض االحبابي محاضرة بعنوان (الوقاية من 

األمراض الوبائية والسيطرةعليها)

2019 17
مجلس بخيت سويدان النعيمي محاضرة بعنوان (تنمية 

اإلنتاج الحيواني)

2019 حملة نظافة مدينتي 19

2019 مبادرة زراعة شجرة الغاف20

2019 التطوع في مبادرة صرف االعالف للمستفيدين في عطلة عيد الفطر 21

2019 22
زيارة مركز الشيخ زايد لعلوم الصحراء بالتعاون مع إدارة حديقة 

الحيوان بالعين

2019 23
فعالية حوار الثقافات، مركز الشيخ زايد لعلوم الصحراء/ حديقة 

الحيوانات بالعين 

2019 فعالية التسامح األسري24

2019 18
مجلس مدينة زايد محاضرة بعنوان (ترشيد استهالك 

مياه الري في المزارع)



الفعالياتم السنة
قيمة

الدعم
(بالدرهم)

2019 فعالية دور االعالم في نشر روح التسامح25

2019 مسيرة التسامح 26

2019 محاضرة الذكاء االصطناعي 27

2019 محاضرة بعنوان بناء مدن الغد بمجلس محمد بن زايد28

2019 29
الجلسة الحادية عشر بعنوان "سياسة وزارة العدل في 

شأن مهنة المحاماة"

2019 فعالية القراءة تحت شعار "اإلمارات تقرأ .. اإلمارات ترقى"31

2019 فعالية يوم الطفل االماراتي ( روضة المحبة)32

2019 33
المشاركة في الجلسة الثانية عشر من الدور االنعقاد الرابع، 

المجلس الوطني االتحادي 

2019 محاضرة دينية "بشارة الصائمين"  34

2019 محاضرة دينية "ثقافة التسامح في الشهر الفضيل"35

2019 36
محاضرة بعنوان "علم االبتكار: قابلية التأقلم بشكل طبيعي"، 

مجلس محمد بن زايد

2019 30
محاضرة بعنوان "أدنوك محفز الستقطاب االستثمارات 

الخارجية المباشرة: منظور عالمي لالستثمار"، 
مجلس محمد بن زايد



الفعالياتم السنة
قيمة

الدعم
(بالدرهم)

2019

38

محاضرة بعنوان "توظيف النصوص الدينية لدى الجماعات 
المتطرفة"، مجلس محمد بن زايد

2019

39

محاضرة بعنوان "أهمية العالقة االستراتيجية بين دولة اإلمارات 
العربية المتحدة والواليات المتحدة األمريكية"، مجلس محمد بن زايد 

2019

40

محاضرة بعنوان "تغيير شامل في طب األطفال"، 
مجلس محمد بن زايد 

2019

41

محاضرة بعنوان "مصانع الخاليا البشرية: الطب التجديدي وورشات 
األعضاء البشرية في المستقبل"، مجلس محمد بن زايد 

2019

42

محاضرة بعنوان "إعادة تعريف معنى الثروة لتحقيق 
الديمومة االقتصادية"، مجلس محمد بن زايد 

2019

44

محاضرة بعنوان اإلمارات وطن التسامح

2019

45

حضور اليوم المفتوح لهيئة معا للمساهمات المجتمعية

2019

46

فعالية سر العالقات االجتماعية  في بناء السعادة وااليجابية في 
بيئة العمل

2019

47

ورشة أسرار التربية الحديثة - بالتعاون مع مؤسسة 
التنمية األسرية

2019

48

ورشة خبراتي الوالدية  بالتعاون مع مؤسسة التنمية األسرية

مبادرة "وثيقة المليون متسامح"2019

2019

43

حوار ثقافي حول المجاالت المتخصصة ودورها في 
تشكيل ثقافة االسرة مع مؤسسة التنمية االسرية  

37



الفعالياتم السنة
قيمة

الدعم
(بالدرهم)

2019

50

الورشة التعريفية الخاصة بخدمات مجلس سيدات أعمال أبوظبي

2019

51

محاضرة بعنوان "تحسين الصحة النفسية"، قصر اإلمارات 

2019

52

برامج تمكين المرأة "حياتنا بين المهم واألهم"، مؤسسة 
التنمية األسرية/ الوثبة

2019

53

ورشة العصف الذهني للتحضير للملتقى األسري الثاني2020

2019

54

مقترحات ليوم المرأة اإلماراتية بالتعاون مع االتحاد 
النسائي العام

2019

56

محاضرة األستاذ / عوض خليفة بن حاسوم الدرميك 
بعنوان - قيادة التغيير 

2019

57

اليوم العالمي للتسامح 

2019

58

يوم المرأة اإلماراتية 

2019

59

ورشة خبراتي الوالدية

2019

60

فعالية يوم الطفل االماراتي 

مؤسسة الشارقة للتمكين االجتماعي2019

2019

55

 مبادرة "وثيقة المليون متسامح"

49

 2,100

 10,000



الفعالياتم السنة
قيمة

الدعم
(بالدرهم)

2019 8,000

 5,000 62

اليوم العالمي للتسامح 2019  -فرع العين 

2019

63

اليوم العالمي للتسامح 2019  -فرع الظفرة وابوظبي

2019

64

فعالية طبق الخير (يوم العطاء والتسامح)

2019

65

فعالية المير الرمضاني لألسر المتعففة، العين

2019

66

مبادرة "أطعم تؤجر"- أبوظبي

2019

68

فعالية "نعين ونعاون"- التبرع بالحقائب المدرسية 
بالتعاون مع الهالل االحمر االماراتي 

2019

69

فعالية طبق الخير 

2019

70

فعالية المير الرمضاني لألسر المتعففة

2019

71

تكريم العمال 

2019

72

مسيرة عام التسامح

خدمات النخيل2019

2019

67

مبادرة إفطار مع األيتام "منكم لهم"

61



الفعالياتم السنة
قيمة

الدعم
(بالدرهم)

20193,000

74

فعالية ابشر رمضان 

2019

75

تيسير عمرة (10 اشخاص) - فخر ابوظبي

2019

76

دعم مشاريع الهالل االحمر االماراتي 

2019

77

دعم مشاريع جمعية دبي الخيرية 

2019

78

فعالية افطار مع االيتام  منكم لهم

2019

80

دار زايد للثقافة اإلسالمية-فرع العين 

الهالل األحمر اإلماراتي-تجديد كفالة األيتام لعام 20192020

2019

79

دعم جمعية دار البر 

73

 5,000

 10,000

 13,000

 40,560

 6,512

 3,000

  19,200



الفعالياتم السنة
قيمة

الدعم
(بالدرهم)

2020

2,000

2

اليوم العالمي لكبار المواطنين

2020

3

زيارة متحف قصر الحصن مع كبار المواطنين

2020

4

فعالية متمكنون ألصحاب الهمم، المبنى الرئيسي للهيئة 

2020

5

ورشة تثقيفية بالتعاون مع المستشفى الكندي عن الحساسية 

2020

6

محاضرة بعنوان "المرحلة الرابعة من الماء: ما بعد المرحلة 
الصلبة والسائلة والغازية"، مجلس محمد بن زايد 

2020

8

محاضرة "نحتفي بعاداتنا، ونثمن سالمتنا" - 
مجلس محمد بن زايد

2020

9

نقف معاُ: استجابة الرعاية الصحية لكوفيد-19 - مجلس محمد بن زايد

2020

10

تأمين الغذاء: منظومة األمن الغذائي في دولة اإلمارات العربية 
المتحدة  - مجلس محمد بن زايد

2020

11

محاضرة بعنوان "ما بعد كوفيد19 وأهمية الحفاظ على 
التنوع البيولوجي" المنظمة من قبل مركز اإلمارات 

للدراسات والبحوث االستراتيجية

2020

12

يوم المياه العالمي، أفرع الهيئة المختلفة 

ساعة األرض، أفرع الهيئة المختلفة2020

2020

7

الجلسة الرابعة من دور االنعقاد األول لمشروع قانون اتحادي 
في شأن السالمة األحيائية من الكائنات المحورة وراثياً 

ومنتجاتها، المجلس الوطني االتحادي 

1



الفعالياتم السنة
قيمة

الدعم
(بالدرهم)

2020

14

المشاركة في حملة "نفاياتك مسؤوليتك"

2020

15

يوم البيئة اإلقليمي الخليجي

2020

16

التطوع في العمل الميداني إلدارة الرقابة الغذائية

2020

17

محاضرة اإلمارات األولى عالمياً في مؤشر األمن الغذائي 2051

2020

18

الجولة التعريفية لموقع أكسبو 2020 (الزيارة األولى والثانية)

2020

20

محاضرة دينية بعنوان "قناديل رمضانية"

2020

21

محاضرة دينية بعنوان "بقيمنا نمضي نحو المستقبل"

2020

22

محاضرة بعنوان " تأمين الغذاء: منظومة األمن الغذائي في 
دولة اإلمارات العربية المتحدة"

2020

23

محاضرة بعنوان "نقف معاُ: استجابة الرعاية الصحية 
لكوفيد-19"

2020

24

محاضرة بعنوان "نحتفي بعاداتنا، ونثمن سالمتنا"

المشاركة في برنامج «معاً نحن بخير»2020

2020

19

يوم الطفل اإلماراتي، أفرع الهيئة المختلفة 

13



الفعالياتم السنة
قيمة

الدعم
(بالدرهم)

2020

26

المساهمة في مبادرة "نحن أهلكم"

2020

27

التطوع في مراجعة األدلة اإلرشادية وأدلة الممارسة التابعة 
إلدارة  التشريعات

2020

28

جولة افتراضية في معالم قصر الحصن

2020

29

حملة الظفرة تستاهل

2020

30

الورشة التعريفية الخاصة بسياسة العمل التطوعي 
في إمارة أبوظبي

2020

32

فعالية المير الرمضاني

2020

33

فعالية إفطار صائم

2020

34

محاضرة دينية بعنوان "قناديل رمضانية"

2020

35

محاضرة دينية بعنوان "بقيمنا نمضي نحو المستقبل"

2020

36

المساهمة في مبادرة سقيا األمل "سقيا الماء"

يوم زايد للعمل اإلنساني، أفرع الهيئة المختلفة 2020

2020

31

مبادرة طبق الخير، مهرجان الشيخ زايد/ الوثبة – (29 يناير 2020)

25



الفعالياتم السنة
قيمة

الدعم
(بالدرهم)

2020

38

فعالية طبق الخير

2020

39

دعوة للتطوع للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا 
"كوفيد 19"

2020

40

فعالية المير الرمضاني لألسر المتعففة

حملة لبيه يا وطن2020

37



الفعالياتم السنة
قيمة

الدعم
(بالدرهم)

2021

2

 محاضرة بعنوان مرحلة ما بعد البلوغ لذوي التوحد 
بمناسبة يوم التوحد العالمي

2021

3

الورشة التثقيفية عن التدابير الوقائية من فايروس كوفيد - 19 
المقدمة من مركز أبوظبي للصحة العامة 

2021

4

 المحاضرة التعريفية الخاصة ببرنامج الجينوم اإلماراتي

توزيع فوالة العيد على االيتام والحاضنات2021

5

2021

7

 سلسلة جلسات قمة المستقبل الرقمي االفتراضية - 
الجلسة الثالثة: مستقبل البيانات

2021

8

المحاضرة التثقيفية بعنوان بتطوعي اسمو وارتق بالتعان 
مع هيئة الهالل األحمر

2021

9

دعوة للمشاركة في معرض فعالية "أبوظبي..المستقبل" 
المنظمة من قبل دائرة التنمية االقتصادية أبوظبي

2021

10

دعوة لزيارة معرض أبوظبي الدولي للقوارب 2021

2021

11

تطوع معنا

2021
المنتدى المجتمعي السنوي اإلفتراضي لمؤسسة 

االمارات للطاقة النووية

2021

6

زيارة العرض األول ألجنحة إكسبو 2020، 21 يناير 2021 

1

2021
 دعوة لمشاهدة الفيلم الوثائقي "االستثمار في 

االبتكار: مستقبلنا يبدأ اآلن" 12



الفعالياتم السنة
قيمة

الدعم
(بالدرهم)

132021

14

المحاضرة التثقيفية  بعنوان (قانون وديمة) بمناسبة يوم الطفل 
اإلماراتي التي تقدمها دائرة الخدمات االجتماعية في الشارقة

2021
ورشة اللعب يجعلني أنمو بسعادة بالتعاون مع مؤسسة 

التنمية األسرية تزامناً مع يوم الطفل اإلماراتي 2021

152021

16

ندوة بعنوان (حول الذكاء االصطناعي وتحديات الزراعة) بالتعاون مع 
هيئة أبوظبي الرقمية، وجامعة محمد بن زايد للذكاء االصطناعي

2021

18

 التطوع للمشاركة في المحاجر الصحية بالتعاون مع هيئة 
الهالل األحمر اإلماراتي 

2021

19

االحتفال باليوم العالمي البيطري لعام 2021 من خالل تنظيم مشاركة 
الهيئة في النسخة االفتراضية من اليوم العالمي البيطري لعام 2021 

تحت عنوان ( استجابة الطبيب البيطري ألزمة كوفيد 19)

2021

20

 Antimicrobial Resistance: shared ندوة بعنوان
responsibilities to protect the planet” webinar-مقاومة 

مضادات الميكروبات، المسؤوليات المشتركة لحماية الكوكب

2021

21

 التطوع للعمل الميداني في إدارة الرقابة الغذائية

2021

22

التطوع لمراجعة وتحديث األدلة في إدارة التشريعات 

فعالية إفطار صائم 20212021

2021

17

التطوع في مبادرة سقيا الماء لألسر المتعففة في منطقة 
الظفرة بمناسبة يوم زايد للعمل اإلنساني

2021

24

المير الرمضاني 

سقيا الماء لألسر المتعففة 2021

23



الفعالياتم السنة
قيمة

الدعم
(بالدرهم)

توزيع وجبات االفطار لفئة العمال 252021



أهم فعاليات برنامج عون للخدمة المجتمعية
والعمل التطوعي 2021-2009 

2009
• رعاية بطولة العالم لسباق الكراسى المتحركة وملتقى العين الدولى الرابع أللعاب القوى.

للرعاية  العليا  زايد  لمؤسسة  التابعة  الهمم  ألصحاب  الزراعية  األنشطة  مشاريع  دعم   •
اإلنسانية.

2010
• طباعة دليل السفر.

• رعاية بطولة التحدى الثانية ألصحاب الهمم (مركز تنمية القدرات).

2011
• رعاية العرس الجماعى الثانى ألصحاب الهمم بالتنسيق مع وزارة الداخلية.

• رعاية ملتقى العين الدولى أللعاب القوى ألصحاب الهمم.
• دعم فريق مؤسسة زايد العليا فى البطولة الرمضانية.

• إقامة معرض أصحاب الهمم.

2012
• رعاية مؤتمر اإلمارات الدولى لرياضة أصحاب الهمم.

• تنظيم المعرض التانى لمنتجات أصحاب الهمم.
• طباعة المصحف الكريم بطريقة برايل.

• طباعة قانون الغذاء , وكتيب السالمة الغذائية بطريقة برايل.



2013
• المسامهة فى رعاية مجلة (إرادة) لتشغيل أصحاب الهمم.

• المساهمة فى رعاية اليوم المفتوح لمؤسسة زايد العليا للرعاية اإلنسانية.

2014
• رعاية معرض «قادرون» النسخة األولى.

• دعم مركز المستقبل للرعاية الخاصة.
• رعاية ملتقى العين الدولى لرياضة أصحاب الهمم.

2015
• الدفء فى الشتاء من أهل العطاء.

• رعاية كتاب مسيرة الخير.
• إفطار صائم لأليتام.

2016
• طبق الخير.

• حملة المير الرمضانى للعمال.
• إفطار صائم مع المسلمين الجدد.

أهم فعاليات برنامج عون للخدمة المجتمعية
والعمل التطوعي 2021-2009 



2017
• عربة الخير.

• حملة المسح الطبى.
• حملة التبرع بالدم.

أهم الفعاليات المجتمعية لبرنامج
خدمة المجتمع عون 2009 -2021

2018
• لمحة أمل لأليتام عن طريق الدعم المادي والمعنوي لفئة األطفال األيتام.
• زيارة وتقديم الهدايا لفئة أصحاب الهمم في مركز االتحاد ألصحاب الهمم.

• رعاية فعالية أترك بيئتي نظيفة.
• تكريم فئة العمال بمناسبة اليوم العالمي للتسامح.  

• سقيا الماء.
• كسوة العيد لأليتام.

2019
• زيارة وتقديم الهدايا للمرضى فئة األطفال في مدينة الشيخ خليفة الطبية.  

• المساهمة في دعم دراسة مستقبل صحي باإلمارات.
• كفالة األيتام األطفال والدعم المادي بالتعاون مع هيئة الهالل األحمر اإلماراتي.

• حملة نظافة مدينتي.
• دعم وثيقة المليون متسامح. 

• رعاية المبادرات االجتماعية لمؤسسة الشارقة للتمكين االجتماعي.
• المير الرمضاني لألسر المتعففة.

• رعاية تيسير عمرة لشرائح المجتمع.
• رعاية المشاريع الخيرية لجمعية دبي الخيرية.

• رعاية المشاريع الخيرية واإلنسانية المحلية والدولية لهيئة الهالل األحمر اإلماراتي.
• رعاية المشاريع الخيرية لجمعية دار البر.



2020
• المساهمة في دعم المنتجات الزراعية الخاصة ألصحاب الهمم تحت شعار متمكنون.

• حملة نفاياتك مسؤوليتك.
• رعاية مبادرة نحن أهلكم.

• رعاية برنامج معا نحن بخير. 
• حملة الظفرة تستاهل.

• رعاية المشروع الخيري سقيا األمل (سقيا الماء ).
• حملة لبيه يا وطن.

أهم الفعاليات المجتمعية لبرنامج
خدمة المجتمع عون 2009 -2021

2021
• المساهمة في دعم برنامج الجينوم اإلماراتي بمتطوعي الهيئة 

• فرحة العيد في دعم فئة األيتام والحاضنات 
• دعم معرض فعالية أبوظبي المستقبل 

• مبادرة سقيا الماء لألسر المتعففة 
• المساهمة في دعم المحاجر الصحية في إمارة أبوظبي 



@adafsa_gov

@adafsa_gov @adafsa_gov

@adafsa.gov

www.adafsa.gov.ae

برنامج لخدمة المجتمع
هيئة أبو ظبى للزراعة والسالمة الغذائية

2021 - 2009


