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ي  األثر  عقود  : دراسة تحل�ل�ة ي أبوظيب
 االجتما�ي �ف

ي  تطلعاتو (أطمح)  االجتما�ي  األثر عقود  برنامج ف أبوظيب ي  ودمجهم الهمم أصحاب لتمكني
 مجتمعاتهم �ف

ن  هونج ش�هالدكتور : المؤلف  سني

 

  مقدمة

ي 
ي  الصلة ذات الجهات تبىن تك�ف ستعرضت  أ،   المدونة األو��ن

ي �ن ي دعم الخدمات العامة مت"نهج النظام ال أبوظىب
ن  معألفراد المجتمع  المقدمةكامل" �ن ك�ي  ع� النتائج.  أ��ب  �شكل ال�ت

ات�ج�ةسيتم عرض خالل هذە الدراسة التحل�ل�ة  ي أب��ل  إطالقهاالجتما�ي "أطمح" الذي تم  ألثر ا عقود  برنامج اس�ت
ي منطقة  ألثر ا لعقود  برنامجوالذي �عت�ب أول  - 2020�ن

االجتما�ي �ن
ن و�شكل ،الخليج ك�ي ي ال�ت

نام �عت�ب  –إعاقات إدرا��ة ممن �عانون من  (ذوي االحت�اجات الخاصة) الهمم أصحابع�  أسا�ي  واألول من نوعه �ن ي  به �حتذى مثا�ً  جال�ب
ي �ن ي  تبىن ات��ب  النهج االس�ت

ي النهج التكت��ي دون االعتماد ع� 
ن التنف�ذ العم�ي  دخولع� النتائج المرجوة عند  للحصول ع،مشار�ــــال تصم�م �ن وع ح�ي نامج أثر تحقيق و الم�ش ي لل�ب  . إ�جايب

 

 ؟SIBsاالجتما�ي األثر  عقود ما �ي 

امج من SIBاالجتما�ي األثر  عقود  برنامج عت�ب � ي جميع أنحاء العالم المتبعةالرائدة  ال�ب
 وصو�ً  العمل وك�ف�ة المبدأ ل�شمل  عقود ال من الن�ع ا هذ عمل بآل�ة معرفتنا  توسيع �جب لذا ، �ن

ات�ج�ات  تطورات الناشئةلل ي تطب�قه العالم�ةواالس�ت
 . المتبعة �ن

ي  ي ف�ما يتعلق بتج��ة أبوظىب
ي حال كانت تلك الجد�دة  فرص خلق إ�فإن النتائج األول�ة �ش�ي  ،مجال عقود األثر االجتما�ي  �ن

م بالق�مة  عقود �ن ن ي واضح ومل�ت ات��ب مدعومة بهدف اس�ت
 االجتماع�ة. 

 

ي  ك�ف
ي �ن ات��ب ي يبدو النهج االس�ت  ؟أبوظىب

ي النهج التصاعدياألثر  د و عقلقد قامت بلدان مختلفة بتج��ة  ي فر�سا، ع� سب�ل المثال، تم تبىن
ع�" األ سفل إ� األ "من  الهر�ي بدءا� من القاعدة حىت الرأس االجتما�ي بطرق مختلفة. �ن

ي  ثر األ عقود ح�ث يتم استخدام ، �شكل واضح
ا هو النهج المتبع �ن . وقد كان هذا أ�ض� حات المبتكرة الصادرة من القطاع االجتما�ي ي �شجيع المق�ت

ي المرحلة األول�ةاالجتما�ي �ن
 . ال�ابان �ن

ي و
ي �ن ي  الملحةاألول��ات االجتماع�ة  تحد�د ع� نهج مبتكر يركز ع�  االعتماد  تم، أبوظىب

 مفصلةببناء قاعدة  )DCDقامت دائرة تنم�ة المجتمع (، فع� سب�ل المثال. األو� المرحلة �ن
ي جميع  ضمنتت

ي القضا�ا االجتماع�ة �ن ات واألطر الدول�ة.  نمط. وتمت مقارنة هذا الأبوظىب  بعدد من المؤ�ش

https://blogs.lshtm.ac.uk/piru/2018/05/14/japan-highlights-innovative-asia-pacific-model-for-social-impact-bonds/
https://blogs.lshtm.ac.uk/piru/2018/05/14/japan-highlights-innovative-asia-pacific-model-for-social-impact-bonds/
https://addcd.gov.ae/
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ا  40 تضموصول إ� قائمة أول�ة ط��لة للأدت التحل�الت المعمقة  ا اجتماع��   النهائ�ة القائمة ةص�اغتمت ، تحد��
�
ات�ج�ات وفقا  تحد� 20 لتشمل اجتماع�ة الس�ت

�
 اجتماع� ا

�
ي  ا ي أبوظىب

وذلك  ،�ن
 - المجتمع�ة اتمنها ع� هيئة المساهم 6. تم توز�ــــع معتمدةال بعد عمل�ة تحد�د األول��ات القائمة ع� المعاي�ي 

�
.  األثر عقود  بتقد�م أشكال جد�دة من  ةمفوض جهةو�ي  ،معا االجتما�ي

ي تحول دون اإل   مع، "مجتمعهم مع الهمم أصحاب دمجأحد هذە العنا� هو "و  واجه "أصحاب الهمم". وأصحاب الهمم هو المصطلح ي ذياالجتما�ي واالقتصادي ال دماجك� الحواجز الىت
ي لإلشارة إ� األشخاص ذوي اإلعاقة.  ي أبوظىب

 المستخدم �ن

 

ن  ي  االجتما�ي  ألثر ا د عقو  برنامجالدافع وراء تدشني ي أبوظىب
 "أطمح" �ن

ا  ةاأل  لإلحصائ�اتوفق� ي لعام  ق�اسل خ�ي ي أبوظىب
ائح المجتمع األخرى.  نمط أدين مستوى من الرضا عن سجلوا فإن أصحاب الهمم ، 2019جودة الح�اة �ن االستبعاد  مع الح�اة مقارنة ��ش

ي لمن 
 اإلدراك. �عانون من ضعف االستثنايئ

ي  قطعت  أبوظىب
�
ا�   شوطا ي المدارس الرئ�س�ة كب�ي

ي  العقبات بعض مواجهة مع، نحو م��د من اإلدماج ألصحاب الهمم �ن
ن لدعم الطالب من " أعداد  نقص �ن ن المدر�ني الهمم".  أصحابالمهنيني

ا ما تضطر العائالت إ� دفع تكال�ف دعم إضاف� ي المدارس العاد�ة ةوغالب�
ي تفاقم أوجه عدم المساواة. فالتكال�ف المرتفعة ال تضمن جودة التعامل مع هذە ل�ن دفع هذە ال، �ن تكال�ف �عىن

 . ن �حة ح�ث ال يوجد نظام قائم العتماد هؤالء المهنيني  ال�ش

، تعت�ب  ي الوقت الحا�ي
ي  )ZHOمؤسسة زا�د العل�ا ألصحاب الهمم (و�ن

ي �ي ال��ان الحكو�ي �ن  جتماع�ةاال خدمات الو هيئات الو كذلك  ،الهمم صحابأ لدعمالذي �عمل كمظلة  أبوظىب
ي  أو  الحال�ة األخرى، ي   الىت

ي المستقبل �ن
ي تركز �شكل خاص ZHOأهداف إ�سان�ة. وتقدم مؤسسة زا�د العل�ا ألصحاب الهمم ( لتحقيق الساع�ة ،مارةاإل قد يتم إ�شاؤها �ن  ع� األطفال) والىت

ي  الهمم، مجموعة من الخدمات والدعم مثل برامج العالج والرعا�ة. كما يتم توف�ي التدر�ب والتعل�م أصحاب من
أما�ن متخصصة. ل�نه من اإلنصاف أن نقول إن الطلب يتجاوز لهم �ن

ي إخراج الطالب من  نفسها ) ZHOمؤسسة زا�د العل�ا ألصحاب الهمم ( وضعت وقد ، العرض باستمرار 
 . المهن�ة لح�اةالهمم من مرا�زهم ودفعهم نحو ا أصحابأمام تحدي يتمثل �ن

ي عام  SEDRAوقد انتهت دراسة استقصائ�ة أجرتها مؤسسة 
وا عن اهتمامهم الشد�د بفرص التعل�م 93أن  إ� 2019�ن ي لديها أطفال أو شباب من أصحاب الهمم قد ع�ب ٪ من العائالت الىت

ي ال ا ألطفالهمالمهىن . ، مناسبة ثقاف�� ن ن الجنسني ي تفصل بني ي ذلك االعتبارات المتعلقة بوسائل النقل الىت
 بما �ن

 

 ع� المدى الط��ل  الصلة ذات الجهات تطلعات

ي هذا الس�اق
ي  مؤسسة الدار التعل�م�ة قررت، �ن

ي (مجموعة تعل�م�ة رائدة �ن ي اإلمارات الع���ة المتحدة) االستفادة من  وأ�اد�م�ات الدار ) أبوظىب
(مقدم رائد لخدمات التعل�م الخاص �ن

تهما الواسعة ي  خ�ب
ي الخدمات التعل�م�ة  �ي توف�ن

ي مسار  �ن
ي عا�ي الجودة للطالب  مجال التوسع �ن  الهمم.  أصحابالتعل�م المهىن

ة االحصائ�ات وتف�د  ي 35حوا�ي  أن األخ�ي
ي ٪ من الطالب �ن ن أن حوا�ي ، ملتحقون بالتعل�م العام أبوظىب ي حني

ي التعل�م الخاص. 65�ن
 ٪ مدرجون �ن

ي  �س�و  ي أبوظىب
ي مجال  خطة لتوف�ي الجهات المسؤولة �ن

.  كامل  �شكل اإلمارة نطاق لتشمل الهمم أصحاب لفئة المقدمة خدماتال تط��ر شاملة �ن ي  لخطة و�رنامج زمىن
�
 وفقا

https://zho.gov.ae/en/Pages/default.aspx
https://www.aldareducation.com/
https://www.aldareducation.com/
https://www.aldaracademies.com/en/home
https://www.aldaracademies.com/en/home
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ك لقطاعات م االجتما�ي "أطمح" هو تجس�د لحالة من التعاوناألثر  عقود  برنامج  رائد إل�جاد حلول مبتكرة لتحد�ات اجتماع�ة قائمة من خالل االعتماد ع� نهج  ختلفةوالعمل المش�ت
ات�ج�ة المجتمع أفراد  �شمل ي ، ع� سب�ل المثال. مد ص�اغة رؤ�ة ط��لة األ ل تهدف واس�ت ي أبوظىب

ي  ا�ي أس لها دور  ،االجتماع�ة ألهدافا لتحقيقبصفتها ممول  ،دائرة تنم�ة المجتمع �ن
 �ن

ن بعض الفئات إرساء ي تدعم تمكني ى المال سعادة . هذا ما أ�دته المستبعدة من أفراد المجتمع لتمكينهم وتع��ز مشاركتهم المجتمع�ة الس�اسات الىت التنف�ذي لقطاع المدير ، الدكتورة ��ش
ي دائرة تنم�ة المجتمع

ي  تنم�ة المجتمع �ن وع: "أبوظىب ن أصحاب الهمم  دماجإ م�ش ي من األول��ات االجتماع�ة  �عد وتمكني وع لتح��لها  عليها  نعمل الىت ن التنف�ذ العم�ي  لم�ش  ما بو�دخاله ح�ي
ي �عزز مكانة  وع ل�كون"أطمح"  برنامج ع� نا عمل لذا فيهم أصحاب الهمم،  بمن�شمل كل فئات  مجتمع بصفتها  أبوظىب ك  يالذ االجتما�ي  األثر  لعقود  األول الم�ش �جسد العمل المش�ت

ن  ن الجهات ل�� الحواجز االجتماع�ة  مختلفوالتعاون بني  المجتمع�ة".  مشاركتهمأصحاب الهمم وتع��ز  لتمكني

ات�ج�ة لالهمم  أصحابإدماج  �ندرجو  ي تعت�ب  الدار التعل�م�ة وأ�اد�م�ات الدار  مؤسسةضمن الخطة االس�ت ي الىت
ي �ن ي أبوظىب

وجود  يتطلب وهو ما مجال التعل�م  من المؤسسات الرائدة �ن
ن لل الالزم العم�ي  التدر�ب توف�ي  معفعال  �شكل مدروسةو  مصممة اهجمن ي  مختصني

ي إطار برنامجالمجال هذا  �ن
، يتم اختبار منهج  ألثر ا عقود ل"أطمح"  . و�ن  ASDAN شبكةاالجتما�ي

.  للتط��ر   واالعتماد لتنف�ذە ع� المستوى المح�ي

ي حققها الطالب ، وع� المدى الط��ل ن معهم. وهذا لن ي أصحاب من�جب إ�شاء نظام العتماد المؤهالت الىت ن العاملني إال من خالل العمل  تحققالهمم وكذلك نظام اعتماد جودة المهنيني
 مع الجهات الحكوم�ة ذات الصلة. 

م، زا�د العل�ا ألصحاب الهمممؤسسة  ن ا�ات  ب�برام تل�ت ن جودة  فاعلة�ش امجلتحسني ،  فرص توف�ي ع�  العمل، و الهمم ألصحاب الداعمة ال�ب ي عمل دائم لتمكينهم من دخول المجال المهىن
ن العام لمؤسسة زا�د العل�ا ألصحاب الهمم، سعادة عبد هللا الحم�دان ح�  جانبه منو    ا� محور "اإلدماج �عت�ب  األمني

�
ي  أساس�ا

اإلدماج التعل��ي واالجتما�ي  أنكما رؤ�ة ورسالة المؤسسة،   �ن
ي وال ي والمبادرات الرئ�س�ة".  مهىن ات��ب ا للتخط�ط االس�ت ا رئ�س��

�
ي هذا المجال ع� نطاق أوسع.  الجهات جهود  تضافر  �عزز  التعاون وهذا �عت�ب هدف

  العاملة �ن

ي ، للدار العقار�ة
ن األثر  عقود  برنامج�عد االستثمار �ن ام أوسع بتضمني ن ا من ال�ت ا�د  األثر االجتما�ي "أطمح" جزء� ن كة. و�عكس هذا الزخم الم�ت  لالستثمار االجتما�ي من خالل ق�م وأول��ات ال�ش

ي التأث�ي 
ي جميع أنحاء دولة اإلمارات ال�ن

 ع���ة المتحدة. �ن

  لمجتمع�ةا اتهيئة المساهم
�
ي إطار ، ""معا

ات�جيتها و�ن مت ،وق�اس األثر االجتما�ي  المرجوة النتائج تحقيقبالتخط�ط القائم ع� أساس  اس�ت ن ي تنسيق بأن تكون  ل�ت
وس�طا يتمثل دورە �ن

ا�ات ع�ب القطاعات بط��قة ت��د من التأث�ي المحتمل مع تقل�ل مخاطر   اتالمساهمهو وس�لة �مكن لهيئة  "أطمح" االجتما�ي  ألثر ا عقود  برنامجفإن ، التنف�ذ. و�التا�ي وتوج�ه ال�ش
 - لمجتمع�ةا

�
ي  العاملة جهاتمن خاللها أن تقدم لل معا

ي المنظومة، أدوات مبتكرة لتسه�ل الوصول إ� النتائج االجتماع�ة االجتما�ي  المجال �ن
المحل�ة  و�التا�ي بناء المعرفة والثقة والقدرة �ن

ي تركز ع� النتائج ع� المدى الط��ل.   لتعم�م المناهج الىت

ي تك��ن 
ا�اتوتنعكس هذە التطلعات األوسع �ن ي الشكل االجتما�ي  األثر  عقود  برنامجفاعلة وفق  �ش

 برنامج. و�مكن الوصول إ� م��د من التفاص�ل الفن�ة حول 1"أطمح"، كما هو موضح �ن
 . GOLab INDIGOدة ب�انات شبكة من قاعاالجتما�ي  األثر  عقود 

 

 

 

https://www.aldar.com/en
https://golab.bsg.ox.ac.uk/knowledge-bank/indigo-data-and-visualisation/impact-bond-dataset-v2/
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ي  االجتما�ي "أطمح" ألثر ا عقود برنامج: ه�كل 1 شكل ي أبوظىب
 �ن
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ي  النتائج تعن�ه الذي ما 
 الس�اق؟ هذا  �ن

ي 
ي الشكل  "أطمح" االجتما�ي  ألثر ا عقود  برنامجيتجاوز النهج المستهدف للنتائج �ن

ي تقود إ� سبل الدفع الما�ي الموضحة �ن ا أ��� شموً� نحو  بما ، 1المقاي�س المحددة الىت �عكس نهج�
يبدو عل�ه "النجاح" وس�كون لهم أدوار مختلفة �لعبونها ع� طول الرحلة نحو  س�كون لديهم منظور مختلف لما  ذات الصلة ةالمختلف الجهاتاإلدماج. فهذا النهج �ستوعب حق�قة أن 

 ). 2م��د من اإلدماج (انظر الشكل 

 

 

  

نامج المختلفة األهداف: 2 شكل  "أطمح" االجتما�ي األثر  عقود  -  ل�ب
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 الخالصة

ن  تهدف ك�ي ي عقود األثر االجتما�ي لل�ت
ي �ن ي انتهجتها أبوظىب ات�ج�ة الىت نامج من المرجوة النتائج لتحقيق الوصول ك�ف�ة  ع�االس�ت و�تم تحد�د النتائج ل�س فقط  ،وق�اس األثر االجتما�ي  ال�ب

ي 
ا تركز ع� آل�ة بناء قاعدة ق��ة وصلبة ذات تأث�ي ط��ل األمد  برنامجمن ح�ث احت�اجات ومتطلبات الجهات المشاركة �ن ، ول�ن أ�ض�  حلول جاد إ� فكرة �عزز  مما  ،عقود األثر االجتما�ي

وع للوصول لبناء  العاملة الجهات جميع جهود  تضافر  يتطلب النهج وهذا للقضا�ا االجتماع�ة الملحة.  ومستدامة مبتكرة ي هذا المجال دون االقتصار ع� أصحاب المصلحة بالم�ش
�ن

ي المستقبل. 
  مجتمع متطور مزدهر �ن

ا من  25"أطمح"  برنامج�ضم  �ذ و . أدق منظور  مناالجتما�ي األثر  عقود  برنامج�جب النظر إ� حجم وتكلفة  ال فإن دراسة النتائج المرجوة وق�اس األثر االجتما�ي ، الهمم أصحابطالب�
وع التشغ�ل�ة من ح�ث  تكال�فعالقة له ب ي الواقع �مكن القول  25لهؤالء الطالب البالغ عددهم  الالزمة خدماتالتوف�ي الم�ش

ا. �ن االجتما�ي �حاول تح��ل األثر  عقود  برنامج أنبطالب�
ا ع� عاتق األ� إ� الحكومة.  ي تقع حال�� نامج من األسا�ي  والهدفالنفقات الىت ي  اجتما�ي  أثر  إحداث ال�ب ي  لتحقيق التشغ�ل�ة التكال�فبغض النظر عن  األمد  ط��ل إ�جايب

حالة دمج حق��ت
 . من أفراد المجتمع بهدف تمكينهم وتع��ز مشاركتهم المجتمع�ة لمجموعة مستبعدة

بل هو رمز لتطلع ، الهمم أو أ�هم فحسب أصحاب "أطمح" ع� �شجيع تطلعات الطالب االجتما�ي  األثر  عقود  برنامجو�ش�ي كلمة "أطمح" بمعناها العام إ� "الطم�ح". وال �قت� 
ي  ي لإل�مان باإلدماج. إنىن �ن آخ��ن،  نتظر أأوسع لمجتمع أبوظىب ، مثل كث�ي نامجنتائج األشهر الستة  ألرىبفارغ الص�ب ي أ�ت��ر  "أطمح" عقود األثر االجتما�ي  ل�ب

 . 2020�ن

 

 : 1مالحظة 

  - لمجتمع�ةا اتساهمتأسست هيئة الم
�
اير  معا ي ف�ب

ي  2019�ن ي إمارة أبوظىب
ن العام والخاص والمجتمع  �ن ن القطاعني ا�ة التكامل�ة بني وتتو� مسؤول�ة تع��ز ثقافة التعاون وال�ش

ي 
ن  إ� باإلضافة االجتماع�ة، للتحد�ات مبتكرة حلول وتقد�م. المدين  من أعمق مست��ات وتحقيق للتعاون، ومؤسسات أفراد  من المجتمع أطراف مختلف تحف�ي

  . المجتمع�ة والمساهمة المشاركة
" ع� محاور رئ�س�ة، و�ي الصندوق االجتما�ي و�رنامج الحاضنة االجتماع�ة و�رنامج المشاركة المجتمع�ة 

�
و�دارة التواصل ومنظومة التعاقد االجتما�ي وترتكز "معا
كات.    عنم��د من المعلومات  ع� حصول�مكن الوال�ش

�
ي  الموقع" من خالل ز�ارة "معا

وين  / https://maan.gov.ae: اإلل��ت

 

 : 2مالحظة 

ي تضطل كة أبحاث واستشارات مقرها لندن تقوم بمساعدة الهيئات الىت س �ي �ش ة للجدل من خالل المشاركة  عتراف�ي ي الخدمات العامة ع� التعامل مع القضا�ا المعقدة والمث�ي
بأدوار �ن

. الدكتور  الفعالة وعرض األدلة الق��ة ي ات��ب ن  هونج ش�هو�دارة التغي�ي االس�ت س، سني ي مجال المعرفة �قدم الدعم لهيئة "معا" ، مدير تراف�ي
ي  العاملة ىخر األ  والجهاتهو خب�ي �ن

 المجال �ن
ي  االجتما�ي  ي أبوظىب

س من خالل ز�ارة الملحة االجتماع�ة للقضا�ا  حلول وابتكار  إل�جاد �ن نت ع�. �مكن الوصول إ� م��د من المعلومات حول تراف�ي : موقعهم ع� اإلن�ت
https://traverse.ltd / . 
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