
االطار الزمني المستهدفالوصفاسم الفعالية أو المبادرةالتصنيفالرقم

تثقيف موظفي الحكومة االتحادية بإنجازات الشيخ زايد وقيمه ومناقبهمبادرة على مستوى الحكومة االتحادية1
تثقيف موظفي الحكومة االتحادية بمناقب الشيخ زايد وإنجازاته، عن طريق إرسال رسائل إلكترونية دورية لهم بهذا الخصوص عبر نظام 

"بياناتي"إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة االتحادية 
يناير

يناير التبرع بأجهزة  الحاسب اآللي المستعملة في الهيئة ، وإرسالها للمحتاجين داخل الدولةتجميع الحواسيب المستعملة من الهيئة والتبرع بها لفئات محتاجةفعالية خارجية2

ينايرتجميع األثاث المستعمل في الهيئة والتبرع به لفئات محتاجة في الدولةتجميع األثاث المستعمل من الهيئة والتبرع به لفئات محتاجةفعالية خارجية3

" تطوعية/مبادرة خارجية4 يناير عامل مواقع إنشائية في دبي350توزيع مالبس شتوية وهدايا على تطوعية- حملة شتاهم دافيء ": مد العون

ديسمبر-فبرايريتم تقديم خصومات وأسعار خاصة لعام زايد في برنامج امتيازات من مزودي الخدمة"امتيازات"تقديم خصومات ومزايا خاصة لموظفي الحكومة اإلتحادية بمناسبة عام زايد ضمن برنامج مبادرة على مستوى الحكومة االتحادية5

ملتقى خاص لنادي الموارد البشرية يتمحور حول عام زايد: شهر القراءةفعالية خارجية6
عقد ملتقى خاص لنادي الموارد البشرية حول عام زايد، يتم خالله إلقاء الضوء على سيرة الشيخ زايد طيب هللا ثراه، وأبرز منجزاته 

ومبادراته
مارس

مارسإرسال نشرات وكتب إلكترونية لموظفي الحكومة االتحادية عن الشيخ زايدحمالت قرائية عن الشيخ زايد: شهر القراءةمبادرة على مستوى الحكومة االتحادية7

مارسإقامة حفل داخلي بهذه المناسبة، لتكريم موظفات الهيئة مارس8- يوم المرأة العالميمبادرة داخلية8

مارس تكريم موظفي الفئة الخدمية والمعاونة تزامناً مع يوم السعادة العالمي مارس20- يوم السعادة فعالية خارجية9

مارستزامناً مع يوم األم، ستنظم الهيئة زيارة ميدانية إلى مركز التنمية االجتماعية لتعليم الكبار مارس21- يوم األم  تطوعية/مبادرة خارجية10

زيارات ميدانية لموظفي الهيئة إلى بعض معالم الدولة المرتبطة بإرث الشيخ زايدفعالية خارجية11
واحات : سيتم تنظيم زيارات ميدانية لموظفي الهيئة لبعض المعالم المشهورة في الدولة والمرتبطة بإرث الشيخ زايد رحمه هللا مثل

هيلي، واألرشيف الوطني، وقصر الحصن، ومسجد الشيخ زايد

فبراير: قصر الحصن

مارس: األرشيف الوطني

كتوبر: واحات هيلي أ

نوفمبر: مسجد الشيخ زايد

"معارف"تأمين تدريب مجاني للموظفين خالل عام زايد ضمن مبادرة على مستوى الحكومة االتحادية12
عقد عشرات الدورات التدريبية المجانية للموظفين في الوزارات والجهات االتحادية،  بالتعاون مع مزودي خدمات التدريب المعتمدين 

"معارف"ضمن مبادرة 
ديسمبر-فبراير
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تفعيل التطوع التخصصي وربطه بعام زايدمبادرة على مستوى الحكومة االتحادية13
لعقد دورات تدريبية لنزالء المؤسسات العقابية واإلصالحية في " معارف"التعاون مع مزودي خدمات التدريب المعتمدين ضمن مبادرة 

الدولة
ديسمبر- أبريل 

" مبادرة على مستوى الحكومة االتحادية14 سندهم أمانة"مبادرة ": مد العون "
تقوم فكرة المبادرة على مد يد العون والمساعدة للمرضى المعسرين في مشافي هيئة الصحة في دبي، حيث يتم تغطية تكاليف العالج، 

ويتم اشراك موظفي الحكومة االتحادية بالحملة عبر التبرعات برسائل نصية. وشراء األدوية 
( مبادرات5)ديسمبر - أبريل 

أبريل"امتيازات" تنظيم فحص مجاني للعمال بالتعاون مع العيادات المدرجة ضمن برنامج  ابريل7- يوم الصحة العالمي تطوعية/مبادرة خارجية15

بالتعاون مع جمعيات خيرية" عمرة زايد- " مايو 1- يوم العمال العالميمبادرة على مستوى الحكومة االتحادية16
بالتعاون مع جمعية دار البر سيتم إطالق مبادرة عمرة زايد على مستوى الحكومة االتحادية لتغطية تكاليف العمرة لعشرات العمال 

.محدودي الدخل
مايو

مسابقة داخلية معلوماتية للموظفين عن الشيخ زايد في رمضانمبادرة داخلية17
 إطالق مسابقة داخلية في شهر رمضان حول إنجازات الشيخ زايد ومبادراته، لتوعية الموظفين وتذكيرهم بدوره رحمه هللا في نهضة الدولة 

ورفعتها
يونيو- مايو 

مايو من موظفي الهيئة ضمن فئة الخدمات المساندة ألداء مناسك العمرة3 إرسال داخلية" : عمرة زايد"مبادرة عمرة رمضان   مبادرة داخلية18

يونيو- مايو .تحضير وتنظيم عمليات إفطار  صائم في خيم موزعة على إمارات الدولة بالتعاون مع جمعية دار البر مبادرة إفطار صائمتطوعية/مبادرة خارجية19

يونيو- مايو ألجلك يا زايد بالتعاون مع إحدى الجمعيات الخيرية"  مسجد"تبني موظفي الحكومة االتحادية إنشاء مشروع وقفي يوم زايد للعمل اإلنسانيمبادرة على مستوى الحكومة االتحادية20

يونيوتنظيم حملة مع وزارة البيئة والتغير المناخي يونيو5- اليوم العالمي للبيئةتطوعية/مبادرة خارجية21

(عيد الفطر و األضحى)يونيو وأغسطس  إطالق حملة مشروع كسوة العيد لمساعدة المحتاجينكسوة العيدمبادرة على مستوى الحكومة االتحادية22

( مبادرات4)ديسمبر - أبريل إطالق حمالت تطوعية ميدانية مع مؤسسة دبي العطاءتنفيذ حمالت تطوعية ميدانية مع مؤسسات خيريةتطوعية/مبادرة خارجية23

اغسطسحملة لجمع تبرعات لتأمين مستلزمات وقرطاسية المدرسة لألسر المحتاجةمد العون- مبادرة ساهم في تعليمه مبادرة على مستوى الحكومة االتحادية24

اغسطستنظيم حفل داخلي لتكريم القيادات النسائية اإلماراتية في الهيئة اغسطس28- يوم المرأة اإلماراتيةمبادرة داخلية25

كتوبر1- اليوم العالمي للمسنينتطوعية/مبادرة خارجية26 كتوبرتنظيم زيارة ميدانية لدار المسنين ا أ

نوفمبراالحتفال بيوم العلم نوفمبر3- يوم العلممبادرة داخلية27

نوفمبرفحوصات مجانية للعمال بالتعاون مع العيادات المندرجة ضمن برنامج امتيازات نوفمبر14- اليوم العالمي للسكريمبادرة خارجية28

ديسمبرإقامة حفل داخلي بمناسبة يوم الشهيد واليوم الوطنييوم الشهيد واحتفالية اليوم الوطنيمبادرة داخلية29

كة مع مؤسسة خيرية في الدولة لدعم أصحاب الهمم ديسمبر5- يوم التطوع العالميمبادرة على مستوى الحكومة االتحادية30 ديسمبرسيتم اإلعالن عن مبادرة تطوعية بالشرا
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