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تعمل بلدية مدينة أبوظبي ضمن نطاق مسؤولياتها المجتمعية تجاه المجتمع على بناء جسور التواصل ، واالستمرار 
الرؤية  تفعيل  في  المجتمع  وإشراك  المجتمعية،  المسؤولية  قيم  تعزيز  شأنها  من  التي  وفعالياتها  بمبادراتها 
المجتمع  أفراد  تطلعات  تحقق  التي  المجتمعية  المرافق  كافة  إيجاد  أجل  من  العمل  ذاته  وبالوقت   ، التطويرية 
وتساهم في إسعادهم، وذلك تأكيدًا على استراتيجية البلدية في هذا المجال والتي تأخذ خدمة المجتمع كواحدة 

من األولويات المهمة والتي تحقق من خاللها رسالتها وأهدافها وقيمها.
إشراك  تستهدف  والتي  افتراضيا  المجتمعية  الفعاليات  من  حزمة  تنظيمها  خالل  من  الرؤية  هذه  البلدية  وتجسد   
المجتمع في تعزيز جودة الحياة، واطالع أفراده على خطط وخدمات البلدية ومبادراتها الهادفة لتحقيق تطلعاتهم، 
لتحقيق  وذلك  والترفيهية،  والثقافية  والرياضية  االجتماعية  الفعاليات  لتشمل  الفعاليات  تنويع  على  الحرص  مع 
الهدف النهائي والمتمثل في االرتقاء بنمط الحياة وتحقيق مستوى معيشي مستدام يساهم في إسعاد كافة 

أفراد المجتمع.
وقد سخرت البلدية إمكاناتها من أجل إسعاد المجتمع ، وهذه الرؤية تشكل المنطلق نحو مزيد من العطاء من أجل 

خدمة المجتمع والشركاء وترسيخ دعائم النهضة الشاملة في أبوظبي .

مقدمة تقرير الفعاليات المجتمعية 



هوية الفعاليات المجتمعية
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تعزيز التواجد البلدي وإشراك المجتمع وتفعيلشراكة فعالة وهادفة
دورهم في تنمية اإلمارة والحفاظ عليها

القيام بالتواصل الفعال مع المجتمع من خالل
المجالس والفعاليات ذات القيمة المضافة 

• جودة بيئية ( بيئة صحية مستدامة ) 
• تعزيز المظهر الجمالي للمدينة

• جودة الحياة الصحية  • خلق وجهة ترفيهية مجتمعية
• خلق وجهة توعوية تثقيفية مجتمعية

مشروع حمالت و ورش تثقيفية 
تهدف لتوعية المجتمع للمحافظة 

على المظهر الجمالي المتميز 
لمدينة أبوظبي  ومكافحة الظواهر 
السلبية بمشاركة مجتمعية وذلك 
في إطار جهود البلدية المتواصلة 

للحفاظ على صحة وسالمة المجتمع 
والبيئة.

مشروع رياضي يتكون من فعاليات 
رياضية متنوعة تهدف إلى خلق 

وعي صحي ورياضي وتشجع على 
تنمية مهارات المجتمع ومحاربة 

األمراض الشائعة ويعد هذا 
المشروع تقديرًا كبيرًا لدور الرياضة 

وأهميتها في حياة وسعادة 
المجتمع.

هي  المناسبات المدرجة في أجندة 
دولة اإلمارات العربية المتحدة 

وأجندة  األمم المتحدة التي تسلط  
الضوء على األحداث المحلية 

والعالمية لتثقيف وتوعية  المجتمع 
حولها .

فعاليات ترفيهية مجتمعية 
موسمية لخلق وجهة للعائلة  

تهدف إلى دعم وتشجيع أصحاب 
المشاريع من الشباب واألسر 

المنتجة والجاليات.
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سبتمبر
• المركز: بلدية مركز  المدينة   

• اسم الفعالية: مهرجان الصيف 
• موقع الحدث: موقع تابعونا على قنوات التواصل

                          االجتماعي للوصول للفعالية في
                           اإلعالن الذي يسبق الحدث

• الوصف: مهرجان ترفيهي توعوي تتم فيه توعوية 
المجتمع مع إضافة جانب ترفيهي

• تاريــــــخ البــدء : 01/09/2021 
• تاريخ االنتهاء : 20/09/2021

• المركز: مركز بلدية الوثبة 
• اسم الفعالية: رياضة بال حدود معًا لمجتمع رياضي

• موقع الحدث: افتراضي
• الوصف:فعاليات رياضية متنوعة تهدف إلى خلق وعي 

صحي ورياضي والتشجيع على تنمية مهارات المجتمع 
ومحاربة األمراض الشائعة ، ورشة توعوية 

• تاريــــــخ البــدء : 09/09/2021 
• تاريخ االنتهاء : 09/09/2021 

• المركز: مركز بلدية مصفح 
• اسم الفعالية: رياضة بال حدود - كرة الطائرة

• موقع الحدث: موقع تابعونا على قنوات التواصل
                          االجتماعي للوصول للفعالية في

                           اإلعالن الذي يسبق الحدث
• الوصف: تنظيم بطولة لكرة الطائرة للعمال في أحد 
مرافق البلدية التابعة للمركز مع إضافة منصة توعوية

• تاريــــــخ البــدء : 16/09/2021 
• تاريخ االنتهاء : 17/09/2021

• المركز: مركز بلدية الشهامة 
• اسم الفعالية: عاصمتي -  بيئتنا المبتكرة

                          المرحلة األولى 
• موقع الحدث: موقع تابعونا على قنوات التواصل

                          االجتماعي للوصول للفعالية في
                           اإلعالن الذي يسبق الحدث

• الوصف: فعاليات تتضمن حمالت و ورش تثقيفية تهدف 
لتوعية المجتمع للمحافظة على المظهر الجمالي المتميز 

لمدينة أبوظبي  ومكافحة الظواهر السلبية بمشاركة 
مجتمعية 

• تاريــــــخ البــدء : 18/09/2021 
• تاريخ االنتهاء : 18/09/2021

• المركز: مركز التواجد البلدي
• اسم الفعالية: السوق - سوق افتراضي

• موقع الحدث: موقع تابعونا على قنوات التواصل
                          االجتماعي للوصول للفعالية في

                           اإلعالن الذي يسبق الحدث
• الوصف: سوق مجتمعية افتراضية عن بعد وفي أحد 

المرافق التابعة للمركز ، يتم فيه ضم كافة األسر المنتجة 
وأصحاب الحرف اليدوية والفنون وغيرها لعرض منتجاتهم عبر 

القنوات الرقمية 
• تاريــــــخ البــدء : 23/09/2021 
• تاريخ االنتهاء : 01/10/2021 

• المركز: مركز  بلدية مدينة زايد
• اسم الفعالية: اليوم العالمي لكبار المواطنين

• موقع الحدث: افتراضي
• الوصف: ورشة توعوية لكبار المواطنين وهي  تأكيد على 
أهمية التقّرب من كبار المواطنين واالستفادة من تجاربهم 
وخبراتهم الحياتية، وأيضا تفعيل لمحور التواصل المجتمعي 

والحياة النشطة ضمن محاور السياسة الوطنية لكبار 
المواطنين  وتحقيق التماسك األسري والتالحم المجتمعي، 

وتوطيد األواصر األسرية والعالقات بين مختلف فئات 
المجتمع بما يعكس الطبيعة النبيلة لشعب اإلمارات

• تاريــــــخ البــدء : 30/09/2021 
• تاريخ االنتهاء : 30/09/2021

فعاليــــات
بلدية مدينة أبوظبي الربع الثالث
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اكتوبر
• المركز: مركز بلدية مصفح    

• اسم الفعالية: عاصمتي - زراعة الشتالت 
• موقع الحدث: موقع تابعونا على قنوات التواصل

                          االجتماعي للوصول للفعالية في
                           اإلعالن الذي يسبق الحدث

• الوصف: زراعة  الشتالت ضمن النطاق الجغرافي لبلدية 
مركز مصفح مع إضافة منصة توعوية

• تاريــــــخ البــدء : 04/10/2021 
• تاريخ االنتهاء : 05/10/2021

• المركز: مركز بلدية الشهامة 
• اسم الفعالية: رياضة بال حدود - تحدي الجيوجيتسو

• موقع الحدث: موقع تابعونا على قنوات التواصل
                          االجتماعي للوصول للفعالية في

                           اإلعالن الذي يسبق الحدث
• الوصف: فعاليات رياضية متنوعة تهدف إلى خلق وعي 

صحي ورياضي وتشجع على تنمية مهارات المجتمع 
ومحاربة األمراض الشائعة ويعد هذا المشروع تقديرًا كبيرًا 

لدور الرياضة وأهميتها في حياة وسعادة المجتمع.
• تاريــــــخ البــدء : 15/10/2021 
• تاريخ االنتهاء : 15/10/2021 

• المركز: مركز التواجد البلدي 
• اسم الفعالية: رياضة بال حدود - للسيدات

• موقع الحدث: موقع تابعونا على قنوات التواصل
                          االجتماعي للوصول للفعالية في

                           اإلعالن الذي يسبق الحدث
• الوصف: فعالية رياضية تهدف لرفع الوعي االجتماعي 

والرياضي والصحي، فعالية توعوية رياضية لتنشيط
المرافق ودعوة سيدات المنطقة للمشاركة وذلك 

بالتعاون مع الجهات المعنية
• تاريــــــخ البــدء : 16/10/2021 
• تاريخ االنتهاء : 16/10/2021

• المركز: مركز بلدية الوثبة 
• اسم الفعالية: عاصمتي - تنظيف وإزالة المشوهات

• موقع الحدث: موقع تابعونا على قنوات التواصل
                          االجتماعي للوصول للفعالية في

                           اإلعالن الذي يسبق الحدث
• الوصف: فعاليات تتضمن حمالت و ورش تثقيفية تهدف 
لتوعية المجتمع للمحافظة على المظهر الجمالي المتميز 

لمدينة أبوظبي  ومكافحة الظواهر السلبية بمشاركة 
مجتمعية ، وإزالة المشوهات الموجودة في المنطقة،  

إرسال رسائل توعوية للجمهور
• تاريــــــخ البــدء : 22/10/2021 
• تاريخ االنتهاء : 24/10/2021

• المركز: بلدية مركز  المدينة
• اسم الفعالية: عاصمتي - المفتش الصغير

• موقع الحدث: موقع تابعونا على قنوات التواصل
                          االجتماعي للوصول للفعالية في

                           اإلعالن الذي يسبق الحدث
• الوصف: فعاليات تتضمن حمالت و ورش تثقيفية تهدف 
لتوعية المجتمع للمحافظة على المظهر الجمالي المتميز 

لمدينة أبوظبي ومكافحة الظواهر السلبية بمشاركة 
مجتمعية 

• تاريــــــخ البــدء : 27/10/2021 
• تاريخ االنتهاء : 28/10/2021 

فعاليــــات
بلدية مدينة أبوظبي الربع الرابع
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بلدية مركز  المدينة 
فعالية 

سفير عاصمتي - موقع

بلدية مركز  المدينة 
فعالية 

سفير عاصمتي - موقع

بلدية مركز  المدينة 
فعالية 

سفير عاصمتي - موقع

 
 

نوفمبر
• المركز: بلدية مركز  المدينة

• اسم الفعالية: عاصمتي: سفير عاصمتي 
• موقع الحدث: موقع تابعونا على قنوات التواصل

                          االجتماعي للوصول للفعالية في
                           اإلعالن الذي يسبق الحدث

• الوصف: التواصل مع هيئة التعليم والمعرفة، وإطالق 
الحملة في جميع مدارس جزيرة أبوظبي و إعداد تعريف

عن الحملة في الحدائق المذكورة مع الشركاء
االستراتيجيين ، وتوجيه دعوة إلى المدارس 

• تاريـخ البدء : 01/11/2021 
• تاريخ االنتهاء : 03/11/2021

• المركز: مركز  بلدية مدينة زايد    
• اسم الفعالية: رياضة بال حدود - نجري نعتني

• موقع الحدث: موقع تابعونا على قنوات التواصل
                          االجتماعي للوصول للفعالية في

                           اإلعالن الذي يسبق الحدث
• الوصف: عبارة عن فعالية رياضية تهدف إلى تشجيع 

المجتمع على  ممارسة المشي وتفعيل المرافق العامة
• تاريـخ البدء :08/11/2021 

• تاريخ االنتهاء : 10/11/2021

• المركز: مركز بلدية مصفح     
• اسم الفعالية: رياضة بال حدود - بطولة كرة القدم
• موقع الحدث: موقع تابعونا على قنوات التواصل

                          االجتماعي للوصول للفعالية في
                           اإلعالن الذي يسبق الحدث

• الوصف: تنظيم بطولة كرة قدم للعمال في أحد مرافق 
البلدية التابعة للمركز مع إضافة منصة توعوية

• تاريخ البدء :11/11/2021 
• تاريخ االنتهاء : 12/11/2021

• المركز: مركز بلدية الشهامة    
• اسم الفعالية: سوق - مهرجان  العائلة  

• موقع الحدث: موقع تابعونا على قنوات التواصل
                          االجتماعي للوصول للفعالية في

                           اإلعالن الذي يسبق الحدث
• الوصف: فعاليات ترفيهية مجتمعية موسمية لخلق

وجهة للعائلة  تهدف إلى دعم وتشجيع أصحاب المشاريع 
من الشباب واألسر المنتجة والجاليات.

• تاريخ البدء :18/11/2021 
• تاريخ االنتهاء : 27/11/2021

• المركز: مركز  بلدية مدينة زايد    
• اسم الفعالية: عاصمتي - المزارع الصغير  

• موقع الحدث: موقع تابعونا على قنوات التواصل
                          االجتماعي للوصول للفعالية في

                           اإلعالن الذي يسبق الحدث
• الوصف: فعالية تساهم في زيادة الرقعة الخضراء وتدريب 

الطالب على الزراعة عمليًا ، وأهمية الزراعة وأثرها البيئي .
• تاريــــــخ البــدء : 23/11/2021 
• تاريخ االنتهاء : 25/11/2021

• المركز: مركز بلدية الشهامة    
• اسم الفعالية: عاصمتي 

                          بيئتنا المبتكرة  - المرحلة الثانية
• موقع الحدث: موقع تابعونا على قنوات التواصل

                          االجتماعي للوصول للفعالية في
                           اإلعالن الذي يسبق الحدث

• الوصف: فعاليات تتضمن حمالت و ورش تثقيفية تهدف 
لتوعية المجتمع للمحافظة على المظهر الجمالي المتميز 

لمدينة أبوظبي  ومكافحة الظواهر السلبية بمشاركة 
مجتمعية 

• تاريــــــخ البــدء : 27/11/2021 
• تاريخ االنتهاء : 27/11/2021

• المركز: مركز التواجد البلدي    
• اسم الفعالية: رياضة بال حدود

                          يوم  رياضي ألصحاب الهمم  
• موقع الحدث: موقع تابعونا على قنوات التواصل

                          االجتماعي للوصول للفعالية في
                           اإلعالن الذي يسبق الحدث

• الوصف: فعالية رياضية مجتمعية بالتعاون مع مركز 
أصحاب الهمم  في مدينة خليفة
• تاريــــــخ البــدء : 30/11/2021 
• تاريخ االنتهاء : 30/11/2021

فعاليــــات
بلدية مدينة أبوظبي الربع الرابع
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ديسمبر
• المركز: مركز بلدية الوثبة

• اسم الفعالية: اليوم الوطني
                          لدولة اإلمارات العربية المتحدة

• موقع الحدث: موقع تابعونا على قنوات التواصل
                          االجتماعي للوصول للفعالية في

                           اإلعالن الذي يسبق الحدث
• الوصف: هي  المناسبات المدرجة في أجندة دولة 

اإلمارات العربية المتحدة وأجندة  األمم المتحدة التي 
تسلط  الضوء على االحداث المحلية والعالمية لتثقيف 

وتوعية  المجتمع حولها، فعالية احتفالية بمناسبة اليوم 
الوطني، فقرة توعوية

• تاريــــــخ البــدء : 03/12/2021 
• تاريخ االنتهاء : 03/12/2021

• المركز: مركز  بلدية مدينة زايد    
• اسم الفعالية: السوق - مهرجان الشتاء

• موقع الحدث: موقع تابعونا على قنوات التواصل
                          االجتماعي للوصول للفعالية في

                           اإلعالن الذي يسبق الحدث
• الوصف: فعالية تهدف إلى تشجيع أصحاب المشاريع 

الصغيرة والمتوسطة للتميز واإلبداع في إنشاء مشاريعهم، 
وسوف يتم تخصيص هذه السوق للمأكوالت فقط 

• تاريــــــخ البــدء : 09/12/2021 
• تاريخ االنتهاء : 11/12/2021

• المركز: مركز بلدية مصفح     
• اسم الفعالية: رياضة بال حدود - بطولة الكريكت:

( بشرط موافقة إدارة عمليات خدمات المجتمع على إقامة 
البطولة في أحد المجمعات العمالية خارج نطاق عمل 

المركز بسبب عدم وجود ملعب كريكت ضمن نطاق المركز) 
• موقع الحدث: موقع تابعونا على قنوات التواصل

                          االجتماعي للوصول للفعالية في
                           اإلعالن الذي يسبق الحدث

• الوصف: تنظيم بطولة كريكت  للعمال في أحد مالعب 
الكريكيت خارج نطاق عمل المركز لعدم وجود مالعب 

للكريكت ضمن نطاق عمل المركز
• تاريــــــخ البــدء : 10/12/2021 
• تاريخ االنتهاء : 11/12/2021

• المركز: مركز بلدية الشهامة    
• اسم الفعالية: سوق 

• موقع الحدث: موقع تابعونا على قنوات التواصل
                          االجتماعي للوصول للفعالية في

                           اإلعالن الذي يسبق الحدث
• الوصف: فعاليات ترفيهية مجتمعية موسمية لخلق 

وجهة للعائلة  تهدف إلى دعم وتشجيع أصحاب المشاريع 
من الشباب واألطفال  واألسر المنتجة والجاليات.

• تاريــــــخ البــدء : 16/12/2021 
• تاريخ االنتهاء : 19/12/2021

• المركز: مركز التواجد البلدي   
• اسم الفعالية: عاصمتي - الحفاظ على مظهر المدينة

                          المرحلة الثانية
• موقع الحدث: افتراضي

• الوصف: ورش توعوية ومسابقات متنوعة
                 بالتنسيق مع الجهات المعنية

• تاريــــــخ البــدء : 22/12/2021 
• تاريخ االنتهاء : 24/12/2021

• المركز: بلدية مركز المدينة    
• اسم الفعالية: السوق - سوق المزارعين

• موقع الحدث: موقع تابعونا على قنوات التواصل
                          االجتماعي للوصول للفعالية في

                           اإلعالن الذي يسبق الحدث
• الوصف: جمع الجهات في منطقة المجالس، سوق 

مجتمعية، وسوق مزارعين، حيث سيتم التواصل مع
الجهات التالية: هيئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية ، 

شركات زراعية مواطنة ، مصدر للزراعة المستدامة، وجميع 
الشركات العاملة مع بلدية مدينة أبوظبي 

• تاريــــــخ البــدء : 24/12/2021 
• تاريخ االنتهاء : 29/12/2021

فعاليــــات
بلدية مدينة أبوظبي الربع الرابع


