خطة المبادرات المجتمعية لعام 2014م
 97مبادرة مجتمعية
عنوانالمبادرة
.1
.2
.3
.4

دوام بال مركبات

أفراد املجتمع

2014/2/19

أفراد املجتمع
الاحتفال بسالمة رئيس الدولة
خطاك الشر
اليوم العاملي للسرطانبالتعاون مع جمعية فحص املبكر ألمراض سرطانالثدي وتوعية أفراد املجتمع
املجتمع
أصدقاء القافلة الوردية للسرطان

2014/1/29
2014/1/13

أفراد املجتمع
ٔالاطفال

2014/1/21
2014/2/25

 زيادة و ي املجتمع بحاجات الاشخاص
اللذين يعانون من التوحد واسرهم ومن
يعت م
أفراد املجتمع
الت ﺮع ملر الثالسيميا

2014/2/17

يوم ٓالاسرة السعيدة
زيارة مركز دبي للتوحد

.5
.6

الت ﺮع بالدم

.7

ما نسيناكم

.8
.9

اليوم الريا
شواطئنا النظيفة عنوان نزهتنا الجميلة
اليوم العاملي للعدالة الاجتماعية

.10

ھدفالمبادرة
توعية املجتمع بالحفاظ ع ى البيئة

الفئة المستھدفة

تشجيع ٔالاسرة ع ى زيادة ٔالالفةواملحبة


خلق و ي مجتم ي باضطراب التوحد

تكريم املوظفون الذين انتقلوا ملحاكم اخرى
ً
تقديرا لجهودهم
مشاركة مجتمعية
التوعية بأهمية الحفاظ ع ى البيئة
إبراز دور الامارات ي تجسيد مفاهيم العدالة
الاجتماعية

1

املوظفون

2014/2/23

املوظفون
أفراد املجتمع
أفراد املجتمع
القيادة العليا
املدراء
رؤساء ٔالاقسام

2014/2/24
2014/2/18
2014/2/20

اليوم العاملي للغة ٔالام
.11

.12

ساعه الارض

.13

زيارة مركز متالزمة داون
معرض عن حماية الطفل بالتعاون مع
املنطقة التعليمية و وزارة الداخلية )
الشرطة املجتمعية(
 اقامة محاضرة قانونية لطلبةاملدارس بالتعاوون مع التفتيش
القضائي باختيار املحاضر املناسب
 اقامة مسابقة عن الطفل وتكريمالفائزين
فعاليات أسبوع املرور:
إقامة معرض صور مروريةبالتعاون معمنطقة أم القيوين التعليمية
أقامة مسابقة مروريةالتعاون مع ادارة املرور وال ﺮخيص بأمالقيوين
اليوم العاملي للطفل

.17
.18

يوم الام
اليوم العاملي للمياﻩ
زيارة املر )فئة الاطفال(

.14

.15

.16

.19

التشجيع ع ى املحافظة ع ى اللغة ٔالام
وحماي ا.
تعليم الغ ﺮ ناطق ن باللغة العربية بعض
املصطلحات أو التعريفات املهمة إلنجاز
املعاملة
تقليل استخدام الكهرباء و حماية املوارد
الطبيعية
ادخال الفرحة لألطفال
 توعية املجتمع بحماية الطفل التعريف بقانون حماية الطفل نبذ العنف ٔالاسري واملحافظة ع ىحقوق الطفل

املتعامل ن مع وزارة العدل
الغ ﺮ ناطق ن باللغة
العربية

2014/2/21

أفراد املجتمع

2014/3/4

الاطفال املعاق ن
طلبة املدارس

2014/3/6
2014/3/11

رفع كفاءة التوعية املرورية للفئات املس دفة املوظفون
العمالء
أفراد املجتمع

2014/3/9

اتمام الاسرة بالطفل من جميع النوا ي

الاسرة والطفل

2014/3/20

مشاركة مجتمعية
التوعية بأهمية املاء ونشر قيم ديننا الحنيف
رفع الروح املعنوية لالطفال واعطا م دافع
للنشاط وتحمل الالم

الامهات
أفراد املجتمع
الاطفال ي املستشفى

2014/3/21
2014/3/24
2014/3/26
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.20
.21
.22
.23
.24
.25
.26
.27

.28

يوم الام و الاسرة
خلق روح الاتصال والتواصل ب ن الوزارة
وجميع فئات املجتمع
لنجعل البسمة ع ى وجوههم
اليوم العاملي لألرض
املشاركة ي الاعمال التطوعية
يوم التشج ﺮ
زيارة لدار املسن ن
زيارة ا ى التنمية الاجتماعية
فعاليات أسبوع ادارة املعرفة:
عمل مسابقة ثقافية قانونيةلجميعاملس دفون وتوضع ي صندوق مخصص
لإلجابات ويتم فرز ٕالاجابات الصحيحة
م ا ثم نختار بالقرعة .وتكريم الفائزين
الثالث.
اقامة دورة لجميع الفئات املس دفةبالتعاون مع برنامج الشيخ صقر للتم
الحكومي بإمارة رأس الخيمة مجانية
ومنح شهادات للمشارك ن
اقامة معرض للكتب القانونية بالتعاونمع معهد التدريب والدراسات القضاية و
معهد دبي القضائي
اليوم العاملي للتوعية بمرض التوحد

.29
.30

يوم الصحة العاملي

افراد املجتمع

الاهتمام بالوالدين
الطالب ي املدارس الاعدادية )املنطقة
الشرقية(
إدخال البهجة والسعادة ي قلو م
توف ﺮ موارد الطاقة والحفاظ ع ى البيئة
تقوية اصول التواصل الاجتما ي
مشاركة مجتمعية
مشاركة مجتمعية
تعزيز دور املرأة العاملة
 توثيق الخ ﺮات واملمارسات ي العملواستثمارها بما يخدم العمل ي املحاكم
 رفع الكفاءة و التم ي ٔالاداء تعزيز مفهوم إدارة املعرفة ي الثقافةاملؤسساتية للمحكمة
 تسهيل التواصل ب ن ٕالافراد و ٕالادارات -تحقيق الجودة املؤسسية

فهم طبيعة وحقوق ذوي ٕالاعاقة النمائية
استضافة بعض من خ ﺮاء ومعال ي مر
التوحد
تبادل الزياراتتوعية املجتمع باهمية الصحة والسالمة
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2014/4/7
14/4/2014

ٔالايتام
أفراد املجتمع

22/4/2014
20/4/2014

أفراد املجتمع
أفراد املجتمع
الاباء والامهات
العاملون
املوظفون
العمالء
شرائح املجتمع
الدوائر و املؤسسات
الحكومية

22/4/2014
23/4/2014
28/4/2014
2014/4/6
2014/4/10

إدارة رعايا القصر
والغائيب ن
إدارة الفتوى والتشريع
أفراد املجتمع

2014/4/22

2014/4/15

اليوم العاملي للكتاب وحقوق املؤلف
.31
.32
.33
.34

زيارة ا ى التنمية الاجتماعية
أسرتي قرة عي
أيام الشارقة ال ﺮاثية

.35

معرض الكتاب القانوني الثالث

.36

زيارة لدار الايتام ) يوم اليتيم (
تستحقون  ..املزيد

.37

اليوم العاملي للعمال
.38

.39
.40
.41
.42

اليومالعاملي ملكافحة التدخ ن

صحتك ب ن يديك
زيارة دور ال ﺮبية الاجتماعية ) لنجعلكم
من اهتماماتنا (  -بنات
حملة التوعية بمخاطر ال ﺮامادول

املهنية
إبراز املسائل الصحيةالعمومية الهامة
حملة الفحص املجاني
توزيع الوجبات الصحية
تشجيع القراءة وتشجيع الاح ﺮام للمساهمات
ال ال يمكن إلغاؤها.
تفعيل دور املكتبة بالوزارة
استضافة أحد كتاب ٕالامارات
تعزيز دور املرأة العاملة
التوعية بأهمية العالقة الاسرية وال ﺮابط
الاسري واثرﻩ ع ى الابناء
مشاركة مجتمعية
نشر الو ي والثقافة القانونية
ً
ً
احتواء الطفل اليتم نفسيا وعاطفيا
تكريم فئة املوظفون الذين يعملون خلف
الابواب ومخلصون ي عملهم
تكريم املستخدمينوتوزيع الهدايا للعمال
تقديم الشكر لهم و تحف هم ع ى آدا م
وظيف م-التواصل الانساني-ادخال الفرحة
لقلو م
التوعية بمخاطر التدخ ن
محاضرة وتوزيع بروشورات وكتيبات
إرشادية عن أضرار التدخ ن
توعية املدخن ن عن آثار وخطورة التدخ ن
التعرف ع ى بعض املشاكل ال واجه م و
أسبا ا
تحذير الشباب من التعاطي
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موظفي وزارة العدل
طلبة القانون
أفراد املجتمع

2014/4/22

أفراد املجتمع

2014/4/24

أفراد املجتمع

2014/4/27

أفراد املجتمع

 2014/4/27ح
2014/5/1
2014/4/2

الاطفال

2014/4/7

املوظفون

2014/4/23

العمال املستخدمون

2014/4/20

أفراد املجتمع

املجتمع

2014/4/28

أفراد املجتمع من املدخن ن 2014/4/29
ٔالاحداث _ بنات

2014/5/4

أفراد املجتمع

2014/5/7

.43
.44

اليوم العاملي للصحافة

الاحتفاء باملبادئ ٔالاساسية لحرية الصحافة
زيارة ودية للصحفي ن املتعاون ن مع الوزارة

اليوم العاملي ملكافحة املخدرات
اليومالعامليللبيئة

التوعية بمخاطر الادمان
الاحتفال بيوم البيئة العاملي وم ا عروض
شعبية وتصميم امللصقات وغرس ٔالاشجار
والقيام بحمالت إعادة التدوير ،وحمالت
التنظيف
حملة للت ﺮع بالدم
توزيع النشرات املتعلقة بالتوعية الصحية

.45

2014/5/11
2014/5/14

أفراد املجتمع

2014/5/19

.47

اليوم العامليلمكافحة التصحر

زيارة ميدانية للصحراء لزراعة ٔالاشجار

أفراد املجتمع

2014/5/21

.48

مسعف ي كل بيت

تدريب املوظف ن ع ى ٕالاسعافات ٔالاولية

املوظف ن

2014/5/26

.49

فن حل الخالفات الزوجية

تثقيف الاسر و توعي ا باملشاكل و الحلول

أفراد املجتمع

2014/5/3

اليوم الدو ي لضحايا العدوان من ٔالاطفال
ٔالابرياء

الاع ﺮاف بمعاناة ٔالاطفال ي جميع أنحاء
العالم.
برنامجيتنوع ما ب ن التكريم والزيارة ويوم
ترفيﻬ لألطفال اليتامى والفاقدين لذو م
القاء الضوء ع ى انجازاته العلمية والعملية
مشاركة مجتمعية

إفطار صائم

ٔالاطفال الذين يعاونون من 2014/6/1
سوء املعاملة
أو الحاالت النفسية
والاجتماعية
2014/6/3
الرؤساء واملدراء
2014/6/5
املتعامل ن الداخلي ن
والخارجي ن
2014/6/15
أفراد املجتمع

أسبوع النظافة
مبادرة جمع ت ﺮعات ملركز أطفال التوحد

.46

.50
.51
.52

اليوم العامليللت ﺮع بالدم

الصحفي ن
املتعاون ن
ي نقل أخبار الوزارة
أفراد املجتمع
أفراد املجتمع

2014/5/8

مقابلة شخصية بارزة
فضائل شهر رمضان ) شاشات املحاكم (

.53
.54
.55

 روم ال ﺮاحم والتكافل ب ن املسلم ن توف ﺮ وجبة الافطار للصائم ن احياء السنةتنظيف شواطئ مدينه الشارقة

أفراد املجتمع

2014/6/10

لنيل و كسب ٔالاجر و الثواب )صدقة جارية(

أفراد املجتمع

2014/6/16

5

ملن يرغب من املوظف ن بدار القضاء
وزيارة خاصة
.56

الخيمة الرمضانية

.57

فرحة يتيم ) عيد الفطر السعيد (
اليوم العاملي للتعاونيات

.58

.59
.60
.61

افطار جما ي
ورشة عمل بشأن حماية املس لك
اليومالعاملي للشباب
اليوم العاملي للعمل ٕالانساني

.62

.63

يوم زايد للعمل ٕالانساني

.64

ٔالاسرة وإشكاال ا

.65

اليوم العاملي ملحو ٔالامية

.66

اليوم الدو ي للديمقراطية

التوعية بأهمية مشاركة الفقراء واملحتاج ن
وزيادة روح ٔالاخوة والتكافل
مشاركة مجتمعية

الفقراء واملحتاج ن
وعابري السبيل
الاطفال اليتامى

تعزيز نطاق الشراكات وتوسيعها ب ن الحركة
التعاونية الدولية والجهات الفاعلة ٔالاخرى،
بما ف ا الحكومات ،ع ى ٔالاصعدة املحلية
والوطنية والدولية
استضافة إلدارات التم املؤسﺴ محليا –
عربيا -دوليا.
زرع روح التآلف والتواصل ب ن املوظف ن
توعية أفراد املجتمع ونشر الثقافة القانونية
تنفيذ برنامج تدري للشباب من ذوي الاعاقة
ي مركز خدمة املتعامل ن
تنظيم معرض ف من مساهمات موظفي
الوزارة أو منتوجات يعود ريعها لصالح
املوظف ن)غ ﺮ املواطن ن( الذين حدثت لهم
إصابات عمل سلب م الحياة املهنية

إدارات التم
والتخطيط الاس ﺮاتي ي

مساعدة املحتاج ن وفتح باب التواصل
ٕالانساني
تحس ن وتوطيد العالقات الاسرية
محاضرﻩ عن أهمية العلم
والدراسات العليا
زيارة من قبل فريق نشر ثقافة التم
املؤسﺴ وأعضاء فرق التم للمجلس
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2014/6/4
2014/6/18
2014/6/29

موظفي املحكمة والنيابة
أفراد املجتمع
الشباب من ذوي ٕالاعاقة

2014/7/2
2014/7/27
2014/7/21

موظفي وزارة العدل
واملتعامل ن

2014/7/13

املحتاج ن والفقراء
الفتيات املقبالت ع ى
الزواج
أفراد املجتمع
فريق نشر ثقافة التم
أعضاء فرق التم

2014/7/23
2014/7/20
2014/7/17
2014/7/20

اليوم العاملي لحفظ طبقة ٔالاوزون

.67

.68

اليومالعاملي للسالم

اليوم العاملي للقلب
.69

يوم املالحة البحرية العاملي
.70

.71
.72
.73

الوط الاتحادي والتعرف ع ى مبادئ انتقاء
ٔالاعضاء والرؤية والرسالة للمجلس
إغالق أجهزة التكييف تدريجيا ملدة ساعة
 وضع لوحة خارج بوابة مركز خدمةاملتعامل ن واملوظف ن يمنع التدخ ن خارج
املب ي هذا اليوم
 توزيع شتالت زهور ع ى املتعامل ن فانتشارالبيئة الخضراء تساهم ع ى الحد من خطر
ثقب ٔالاوزون
أن يسجل معا ي الوزير كلمة د ا لجميع
موظفي ومتعام ي الوزارة ذا اليوم وتعرض
بشاشات الوزارة واملحاكم
التعاون مع إدارة مستشفى خليفة بإرسال
سيارة طبية متنقلة إلجراء فحص سريري
محاضرة بعنوان أثر ٔالامراض النفسية ع ىسالمة القلب
زيارة ملر القلب – قسم ٔالاطفالعقد اجتماع لفريق إدارة التم برحلة بحرية
ملدة ساعت ن  ،ثم العودة للعمل وتنفيذ
التوصيات

جميع موظفي وزارة العدل
والجمهور

جميع موظفي وزارة العدل
والجمهور

2014/8/19
ملدة يومان

جميع موظفي وزارة العدل
واملتعامل ن

2014/8/20

موظفي إدارة التم
املؤسﺴ
والتخطيط الاس ﺮاتي ي
وإدارة ٔالاداء
الاداري ن والتنفيذي ن

لتنمية روح القيادة و املسؤولية ي العمل
ٕالادارة الذاتية
من خالل تو ي ٔالامور القيادية من املوظف ن
ملدة يوم واحد
محاضرة توعوية عن صحة ٕالانسان أفراد املجتمع
اليوم العامليللصحة
واملخاطر املرضية وتوزيع بروشرات وكتيبات
ربات املنازل
سالمة عائلتك من سالمة غذائك) شراكة تقديم أساسيات السالمة الغذائية وخطر
مع مجلس ٓالاسرة ومنطقة الشارقة الطبية التسمم والحلول التدريبية لربات املنازل
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2014/8/12

2014/9/2

2014/9/9

2014/9/15
2014/9/16

.74

ندوة عن "سرطان الثدي"
اليوم العاملي للمعلم ن

.75

.76
.77
.78
.79

اليوم العامليللجودة
اليوم العامليللسكري
اليوم العاملي لحقوق الطفل
قيادة بال حوادث

.80

أمسية قانونية
فوق كل بيت علم
للسنة الثالثة ع ى التوا ي
يوم العلم

.83

اليوم العامليلداء السكري

.84

ازرع البسمة ي وجة اليتيم
إخوانكم حولكم

.81
.82

.85
.86

املشاركة ي فعاليات اليوم الوط 43
لدولة الامارات العربية املتحدة

التوعية بآثار واضرار املرض
تكريم معلمي القيادات واملدراء ي املرحلةالجامعية
ندوة عن رحلة املعلم والتعليم ي ٕالاماراتيتخللها فيلم وثائقي
 تكريم املعلم ن الحاصل ن ع ى جوائز التممحاضرة للتعرف عن الجودة وتوزيع كتيبات
وبروشرات
محاضرة توعوية عن أضرار السكري و
املحافظة عليه
محاضرة أو زيارة ميدانية لدار ٔالايتام
بالشارقة
سالمة ي القيادة واملحافظة ع ى بيئة ساملة
والتخفيض من حوادث الدهس لطالب
املدارس
توعية أفراد املجتمع ونشر الثقافة القانونية
إشراك املجتمع ي ٕالاحتفال باليوم الوط
مشاركة مجتمعية

نساء مدينة كلباء
املعلم ن
)مواطن ن(
)غ ﺮ مواطن ن(

2014/9/21
2014/9/29

أفراد املجتمع

2014/9/25

أفراد املجتمع

2014/10/12

الايتام

2014/10/12

سائقوا املركبات

2014/10/14

أفراد املجتمع
أفراد املجتمع

2014/10/20
2014/10/23
2014/11/13

برنامج ترفيﻬ لألطفال املصاب ن بداء
السكري
زرع البسمة ي وجة الايتام
توثيق وتوطيد العالقة ب ن املوظف ن
واملستخدم ن
 غرس الوالء وحب الوطن والتعب ﺮ ينفوس املوظف ن
8

املؤسسات الحكومية
والجامعات والبيوت وافراد
املجتمع
2014/11/13
ٔالاطفال املصاب ن باء
السكريوذو م
2014/11/20
الايتام
2014/11/16
املوظف ن واملستخدم ن
أفراد املجتمع

2014/11/20

-

.87

رحلة عمرة ملوظفي املحكمة
توعية العمال و أصحاب العمل بقوان ن
العمل بدولة ٕالامارات

.88

.89
.90
.91
.92
.93
.94

استضافة طلبة املدارس لدار القضاء
لتوعي م باإلجراءات القانونية
توف ﺮ سيارة السحب ٓالا ي أمام دار القضاء
اليوم العامليلمكافحة الايدز
أسبوع ال يل الخلي ي املوحد
اليوم العاملي لحقوق الانسان
اليوم العاملي للغة العربية
اليومالعاملي لألشخاص ذوي ٕالاعاقة

.95

.96

اليوم الدوليلمكافحة الفساد

اظهار مشاعر الفرح والسعادة ي نفوس
املوظف ن من خالل مشاركا م املتنوعة
ي الفعاليات

تجديد النشاط للموظف ن
 تحقيق التواصل و التكافل ب ن وزارةالعدل واملحكمة واملجتمع
 حفظ حقوق العمال وأصحاب العمل التقليل من ال اعات ب ن العمالوأصحاب العمل
 استمرارية العمل -تعريفهم بدور القضاء ي املجتمع

املوظف ن
العمال و أصحاب العمل

2014/11/25
2014/11/27

طالب املدارس

2014/11/13

أفراد املجتمع
 سهولة اجراءات الدفع للمراجع نأفراد املجتمع
محاضرة توعوية بالشارقة
تعريف املجتمع بمعاناة ال يل وأهمية دمجه أفراد املجتمع
ي املجتمع ،وابراز أدوارﻩ
أفراد املجتمع
محاضرة عن حقوق ٕالانسان
أفراد املجتمع
محاضرة عن اللغة العربية

2014/11/23
2014/11/18
2014/11/27

برنامج ريا يشارك به أصحاب ٕالاعاقة
السمعية والحركية
توزيع كتاب ومضات من فكر
النسخة الصوتية لذوي ٕالاعاقة البصرية
ندوة"اعمل ع ى مكافحة الفساد دائما"

9

املعاق ن

أفراد املجتمع
القيادات
املدراء

2014/12/3
2014/12/14
2014/12/11

2014/12/16

رؤساء ٔالاقسام
اليوم العاملي لحقوق ٕالانسان
.97

عمل معرض ملنتوجات السجينات النساء
ممن شهد لهم بحسن الخلق واهداء ريع
املنتوجات ألها ي السجناء وذو م

10

أسر السجينات

2014/12/1

