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كلمة رئيس مجلس ادارة الجمعية
معالي الفريق

القائد العام لشرطة دبي

ان ذكرى مرور عشرين عامًا على انشاء جمعية توعية ورعاية األحداث تعيد الى اذهاننا سنوات عديدة حافلة بالعطاء واالنجازات؛ استطاعت من خاللها 

الجمعية أن  تأخذ مكانا مرموقًا وبارزًا في المجتمع، ووسط مؤسسات المجتمع المدني، وتمكنت منذ اللحظات األولى لتأسيسها أن تحوز على الثقة 

والمصداقية واالحترام من قبل كل من تعامل معها، وجاهدت الجمعية، وعملت بال كلل أو ملل طوال السنوات الماضية؛ واضعة أمامها رسالتها السامية 

نحو مجتمع سوي يسوده التماسك األسري، والتالحم المجتمعي، حفاظًا على النشء وتجنيبه مخاطر االنحراف. ومن خالل هذه الرسالة السامية عملت 

واالجتماعية  الثقافية  والمبادرات  البرامج  وإعداد  النشء،  نفوس  في  النبيلة  والفضائل  األصيلة  القيم  وترسيخ  اإليجابية  الجوانب  تعزيز  على  الجمعية 

والدينية التي تساهم في توعية الشباب، وتحصينهم، ووقايتهم من المهددات التي تحيق بهم، ولم تنس الجمعية دعم اآلباء واألسر في تربية األبناء، 

وتقديم االستشارات والخدمات التربوية واألسرية، من خالل خدمة الخط الساخن الذي يعتبر أحد أبرز األنشطة الرئيسية في الجمعية .

لقد انعم الله علينا وعلى شعب دولة االمارات العربية المتحدة، بقيادة حكيمة؛ على رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان، 

رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، وإخوانهما أعضاء 

المجلس األعلى، حكام اإلمارات، الذين أولوا الرعاية واالهتمام بالجمعيات األهلية ومؤسسات المجتمع المدني، والوقوف جنبًا الى جنب معهم في 

تحقيق اهدافهم ورسالتهم لخدمة افراد المجتمع، وكانوا دائما -ومازالوا- قدوتنا ومنارتنا ومصدر الهامنا .

إن التميز في عمل الجمعية خالل الفترة الماضية أهَلها للحصول على عدد من الجوائز وشهادات التقدير والتكريم من جهات عديدة، تثمينًا لجهودها 

المتميزة في مجال توعية ورعاية األحداث في مجتمع دولة االمارات العريبة المتحدة، ومن أبرزها تكريم وزارة العمل والشؤون االجتماعية للجمعية، 

كونها من أفضل عشر جمعيات ذات نفع عام مميزة على مستوى الدولة، ولم تكن الجمعية لتصل الى هذه المكانة المرموقة اال بفضل الله أوال، ثم 

بجهود اعضائها ومجالس إدارتها المخلصين الذين لم يألوا جهدًا، ولم يبخلوا بوقتهم في سبيل تحقيق اهدافها بكفاءة واقتدار، منذ بداية نشأتها 

وحتى اآلن. ومع مرور عشرين عامًا؛ البد لي ان اتوجه بخالص الشكر والعرفان بالجميل والتقدير وعميق االمتنان الى - سيدي- صاحب السمو الشيخ 

محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي على مكرمته الغالية بمنح الجمعية قطعة أرض لتقيم عليها كيانًا استثماريًا 

تستطيع من خالله االنفاق على أنشطتها وبرامجها، وتحقق رسالتها السامية واهدافها النبيلة، كما أتوجه بخالص الشكر والثناء والتقدير البالغ الى 

الحاج سعيد لوتاه، رئيس مجلس ادارة بنك دبي االسالمي - سابقًا- لمنح الجمعية قرضًا ميسرًا لبناء المبنى االستثماري  لمقر الجمعية، دون إضافة أي 

اعباء تذكر عليها، وهذا مثال يحتذى به في دعم مؤسسات المجتمع للجمعيات ذات النفع العام، كما اتوجه بالشكر والعرفان الى كل من ساعد الجمعية 

في تحقيق أهدافها وغايتها، سواء الدوائر الحكومية او المؤسسات األهلية أو افراد المجتمع، واخص بالذكر الرعاة الداعمين للجمعية، وهم هيئة آل 

مكتوم الخيرية، ومجموعة اليوسف.

وفي الختام أدعو جميع الجهات المعنية بالنشئ و الشباب الى تكثيف وتعزيز التعاون والتنسيق، فيما بينها لحماية األبناء من المخاطر التي تحدق بهم، 

ؤوٌل َعنإْ َرِعيَِّتِه، فاإلإَِْماُم َراٍع  والحفاظ على تماسك األسرة،  وقوام المجتمع، من منطلق قول َرُسوَل اللَِّه )َصلَّى اللَُّه َعَليإِْه َوَسلََّم( : )ُكلُُّكمإْ َراٍع َوُكلُُّكمإْ َمسإْ

ؤوَلٌة َعنإْ َرِعيَِّتَها، َوالإَْخاِدُم َراٍع ِفي َماِل َسيِِّدِه  ِجَها َوهي َمسإْ َأُة َراِعَيٌة ِفي َبيإِْت َزوإْ ُئوٌل َعنإْ َرِعيَِّتِه، َوالإَْمرإْ ِلِه َوُهَو َمسإْ ؤوٌل َعنإْ َرِعيَِّتِه، َوالرَُّجُل َراٍع ِفي َأهإْ َوَمسإْ

ؤوٌل َعنإْ َرِعيَِّتِه(. ) رواه احمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي(. ؤوٌل َعنإْ َرِعيَِّتِه، َفُكلُُّكمإْ َراٍع َوكلكم َمسإْ ؤوٌل َعنإْ َرِعيَِّتِه، َوالرَُّجُل َراٍع ِفي َماِل َأِبيِه َوَمسإْ َوهو َمسإْ

وفقنا الله جميعًا لخدمة مجتمعنا وتنمية وطننا والحفاظ على ما أنعم الله به علينا.. إنه الحافظ والواهب وخير معين.
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كلمة امين سر الجمعية

الدكتور

مدير مركز دعم اتخاذ القرار بشرطة دبي

مع اشراقة عقد جديد من عمر الجمعية؛ يبعث األمل ويبثه في نفوس شبابنا فتزداد فيه آمالنا وطموحاتنا بمجتمع قوي متماسك مترابط  األواصر؛ غني 

بأطفاله وشبابه؛ خال من الظواهر والسلوكيات السلبية والتفكك األسري..عقد جديد نتطلع فيه الى تحقيق مزيد من اإلنجازات المشَرفة في مجال 

العمل االجتماعي، وان تبقى الجمعية من أفضل وأهم وأميز المؤسسات االجتماعية ذات النفع العام في الدولة. 

لقد كان هدفنا األسمى منذ أن ُطرحت فكرة انشاء الجمعية في مايو 1991 هو التصدي للمشكالت التي تواجه األحداث، ووقايتهم من االنحراف والجنوح، 

وتوعيتهم التوعية السليمة، وتعزيز القيم االيجابية فيهم، ألنهم هم صمام األمان، وثروة الوطن، وهم المستقبل واألمل، كذلك تنوير األسر باألساليب 

والطرق الناجحة لتربية األبناء، واالرتقاء بمستوى العالقات االجتماعية والسلوكية في المجتمع. ونحمد الله -عز وجل- أن وفقنا في تحقيق كثير من هذه 

األحالم واآلمال على مدار عشرين عامًا؛ هي عمر الجمعية. 

مَر عشرون عامًا على انشاء الجمعية، صارت فيها اكثر عطاءًا وخبرة في مجال العمل االجتماعي التطوعي، ولم تكن الجمعية لتصل الى هذه المكانة 

المرموقة في المجتمع المدني؛ إال بفضل جهود رئيسها وأعضائها المخلصين الذين نعتبرهم الركيزة األساسية في النجاح، والقاعدة العريضة التي 

الجمعية  رسالة  لتحقيق  ملل،  أو  كلل  دون  الماضية  الفترة  طوال  وتفاٍن  بإخالص  عملوا  والتطوعي؛  الخيري  العمل  وحب  الوطن،  حب  على  اجتمعت 

وأهدافها، كذلك كان لدور المؤسسات الحكومية واألهلية أكبر األثر في دعم قدرات الجمعية، وتمويل جهودها وإثراء أنشطتها، مما ساهم بصورة 

كبيرة في استمرارية تقديمها للعديد من الخدمات االجتماعية طوال هذه الفترة، وأيضا الدور المؤثر والملحوظ للرجال المخلصين وأفراد المجتمع؛ أبناء 

هذا الوطن الذين لم يبخلوا على الجمعية، وساهموا قدر استطاعتهم في تحقيق أهدافها وإنجاح برامجها، وتعزيز أنشطتها، وإثراء فعالياتها.

لقد لعبت الجمعية طوال عشرين عامًا الماضية دورًا بارزًا في العديد من المجاالت الهادفة الى توعية األحداث من المخاطر المحدقة بهم، وعملت قدر 

طاقتها، وفي حدود امكانياتها على رعايتهم ليشبوا أقوياء، ويحققوا لوطنهم ومجتمعهم العزة والمجد، واعتمدت الجمعية في تنفيذ أنشطتها خالل 

هذه الفترة على استراتيجة واضحة االألهداف متعددة المحاور، وهو األمر الي ساعد على نشر الوعي االجتماعي والتربوي، وعزز سبل الوقاية المبكرة 

للنشء والشباب، كذا توعية اآلباء بالمخاطر والمشاكل التي يمكن أن يتعرض لها األبناء، وسبل معالجتها والوقاية منها. ومن أهم هذه المحاور خدمة 

الخط الساخن، تدريب الطلبة في العطلة الصيفية، إنشاء جماعة أصدقاء الجمعية، تخطيط حمالت التوعية وبرامجها وتنظيمها، إعداد وتنظيم الحلقات 

النقاشية والندوات العلمية والملتقيات االجتماعية والمحاضرات التوعوية، وإعداد الدراسات والبحوث الميدانية، واقامة المعارض التعريفية، وتنظيم 

المسابقات المجتمعية، وغيرها من األنشطة الهادفة. 

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد لله الذي وفقنا وهدانا الى عمل الخير، الحمد لله الذي اكرمنا وأعاننا ويسر لنا أعمالنا، الحمد لله الذي 

جعلنا سببًا لتحصين شبابنا و حماية مجتمعنًا، الحمد لله الذي توج جهودنا وجعلنا نرى ثمرة أعمالنا، وفي هذا الصدد ال نملك اال الدعاء بالخير لكل من 

دعم وساهم وساند وشارك وأعطى وقدم الجهد او المال، في سبيل تحقيق أهداف الجمعية، ورسالتها السامية.

في الختام أدعو المولى -عز وجل- ان يوفقنا الى ما يحب ويرضى، ويسدد خطانا جميعًا في تحقيق مزيد من اإلنجازات المشرفة التي تحمل كل الخير 

لمستقبل أبنائنا، ورفعة وطننا الحبيب.
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تعتبر دولة اإلمارات العربية المتحدة من الدول التي خطت خطوات واسعة في ميدان العمل االجتماعي، وخصوصًا االهتمام باألسرة واألبناء، وأخذت 

قيادتها الحكيمة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان، حفظه الله، رئيس الدولة، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 

بالعمل  باالهتمام  الريادي  الدور  اإلمارات  حكام  األعلى  المجلس  أعضاء  وإخوانهما  دبي،  حاكم  الوزراء،  مجلس  رئيس  الدولة،  رئيس  نائب  مكتوم،  آل 

االجتماعي من كافة جوانبه، وتوفير الرعاية االجتماعية الكاملة لجميع فئات المجتمع، وخاصة الشباب، على اعتبار انه الركيزة األساسية في النهوض 

بالمجتمع، ودفع عجلة التنمية.

ولجمعيات النفع العام بصورة عامة وجمعية توعية ورعاية األحداث بصورة خاصة؛ دور هام وبارز في العمل االجتماعي التطوعي على مستوى الدولة، 

18 سنة، وكان لها دور ايجابي في تقديم الخدمات  ومنذ بداية نشأتها وحتى اآلن وظفت نفسها وجهود أعضائها لخدمة أبنائنا األحداث من سن -7 

لألبناء واألسرة والمجتمع، وإيجاد آليات جديدة فاعلة في الخدمات التربوية األسرية، سواء المعنوية أو المادية أو الوقائية، كما كان لها دور واضح في 

بناء وتعزيز الظواهر اإليجابية والوقائية والحد من الظواهر السلبية باستخدام العديد من األساليب التربوية الحديثة، وخصوصًا الخدمات األسرية التربوية 

الشاملة، مثل خدمة الخط الساخن وغيرها.  وقد استطاعت الجمعية أن توجد برامج وأنشطة وخدمات متميزة حققت من خاللها نقلة نوعية واستفادت 

من عنصر المبادرة ليتكامل دورها التربوي مع دور األسرة والمؤسسات والهيئات التربوية األخرى ، ومن أبرز المبادرات التي قامت بها الجمعية على 

مدار العشرين سنة الماضية تشكيل جماعة أصدقاء الجمعية، وتفعيل برنامج تشغيل  الطلبة في العطلة الصيفية، وإصدار مجموعة متنوعة من الدراسات 

والبحوث التي تركز على قضايا المجتمع، مثل مشكلة الطالق، وانحراف األحداث، وتعاطي المخدرات، وجرائم الخادمات، وغيرها.. كذلك اصدار العديد من 

مطبوعات التوعية وتنظيم الحمالت والمؤتمرات، والحلقات النقاشية، واللقاءات االجتماعية والتربوية والمحاضرات اإلرشادية المتنوعة التي ساهمت 

بصورة كبيرة في اثراء الثقافة المجتمعية، وتركيز انظار المجتمع نحو المشاكل والعقبات التي تواجه المجتمع والتي تتعلق بفئة األحداث.

بين  واضح  وتميز  ومقدرة  بكفاءة  األحداث  ورعاية  توعية  في  السامية  ورسالتها  الرائد  بدورها  تقوم  انشائها  من  عاما  عشرين  بعد  الجمعية  ومازالت 

مؤسسات المجتمع المدني، كل هذا بفضل وتوفيق من الله سبحانه وتعالى، ثم بجهود إدارتها المخلصة التي تتمثل في رئيس مجلس اإلدارة واعضاء 

على  والحفاظ  المجتمع،  خدمة  في  السامية  المجتمعية  ورسالتها  وتعهداتها  الجمعية  أهداف  تحقيق  سبيل  في  جهد  أي  يألون  ال  الذين  المجلس 

تماسكه ووحدته وكذلك الحفاظ على ابنائه من خطر االنحراف.
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تميز الوضع االجتماعي في مجتمع اإلمارات العربية المتحدة قبل اكتشاف النفط بأنه مجتمع يسوده العالقات االجتماعية القوية، وأمان التماسك االجتماعي، 

من خالل األسرة المتحدة، ومع اكتشاف النفط والتطور االقتصادي جاءت تشكيلة متنوعة من العادات والسلوكيات السلبية نتيجة التطور االقتصادي والتقني  

والتي أثرت على النسيج االجتماعي، وبرزت على السطح مشكالت جناح األحداث .

وضمن أنشطة القيادة العامة لشرطة دبي، وخاصة مركز البحوث والدراسات ) مركز دعم اتخاذ القرار حاليا( عقدت ندوة بعنوان )وقاية األحداث من الجناح ( 

بتاريخ 15-16/مايو/1991م، وبعد استعراض مشاكل األحداث أوصت الندوة بأهمية تأسيس جمعية تنسق الجهود في مجال وقاية  األحداث ورعايتهم، ومنع 

جنوحهم، وتنوير األسر باألساليب والطرق الناجحة لتربية األبناء واالرتقاء بمستوى العالقات االجتماعية والسلوكية في المجتمع.  وانطالقًا من ذلك تأسست 

جمعية توعية ورعاية األحداث بتاريخ 1991/7/24م  بموجب القرار الوزاري رقم »325« لسنة 1991م،  والصادر عن معالي وزير العمل والشؤون االجتماعية، وقد 

تم تسجيل الجمعية تحت رقم »69« بسجالت وزارة العمل، ومقرها  إمارة دبي، ودائرة نشاطها دولة اإلمارات العربية المتحدة
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للجمعية العديد من األهداف والغايات السامية التي تعهدت بتحقيقها منذ بداية نشأتها وحتى اآلن، ومن أهمها:

1.   القيام بالدراسات والبحوث االجتماعية والتربوية والنفسية المتعلقة باألحداث في مجتمع اإلمارات.

2.  إعداد برامج التوعية اإلعالمية الخاصة بتوعية األحداث من الجناح .

3.  التنسيق مع أجهزة اإلعالم حول أساليب تنفيذ برامج التوعية .

4.  العمل على بث روح التآزر والتعاضد والتضامن من أجل تحقيق ما يسمى باألسر البديلة للحدث، وذلك بالتعاون

      مع ذوي  القربى واألرحام.

5.  العمل على توفير دور رعاية حديثة، وذلك بالتعاون مع الجهات الرسمية ذات االختصاص.

6.  توفير الرعاية الالحقة لألحداث الذين تم تقويمهم من خالل المتابعة، واالتصال بالجهات ذات العالقة المباشرة 

      بهم، وتهيئة الظروف المالئمة لهم لالندماج بالمجتمع.

7.  تقويم الخطط والبرامج الخاصة برعاية األحداث ، ومتابعة أحدث الوسائل العلمية في مجال توعية ورعاية األحداث
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2012 - 1991
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أعضاء مجلس اإلدارة السابقين

احمد عتيق الجميري
نائب رئيس الجمعية سابقًا

سالم الموسى
نائب رئيس الجمعية سابقًا

مريم سالم الشومي
عضو سابق

دكتورة فوزية العلي
عضو سابق

فتحية لطفي
عضو سابق

حمامة الغيث
عضو سابق

ناريمان الغيث
عضو سابق

ابراهيم لوتاه
عضو سابق

احمد خليفة بن ضاعن
عضو سابق

صالحة بن ذيبان
عضو سابق

سعيد الكمدة
عضو سابق

محمد عيد المنصوري
عضو سابق

حمد الشيباني
عضو سابق

احمد عيسى السركال
عضو سابق
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معالي الفريق ضاحي خلفان تميم 
رئيس مجلس ادارة الجمعية

أعضاء المجلس الحالي

سلطان صقر السويدي 
نائب رئيس الجمعية

د. خليفة على السويدي
مستشارًا تربويا

األستاذة/ بشرى سالم الشومي
عضو منسق في اللجنة التربوية 

واألنشطة

د. محمد مراد عبد الله
أمين الســــر العام

د. جاسم خليل ميرزا
رئيس اللجنة اإلعالمية

األستاذة / بدرية عبد الله الياسي
رئيسة اللجنة التربوية

د. منصور العور
أميـن الصنــدوق

د. مريم حسين كلداري
رئيسة اللجنة الصحية والنفسية

األستاذة / فاطمة المغني
مدير وممثل فرع الجمعية 

بالمنطقة الشرقية

 ميرزا حسين الصايغ
رئيس اللجنة االجتماعية

د. موزة أحمـد العبار
رئيسة لجنة البحوث والدراسات

األستاذة / موزة سالم الشومي
رئيسة اللجنة الثقافية
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مجلس إدارة الجمعية األول للفترة من 1991 م وحتى 1996 م

أول  الختيار  وذلك  دبي،  وصناعة  تجارة  غرفة  بمقر  1991/12/18م  بتاريخ  لها  اجتماع  أول  العمومية  الجمعية  عقدت 

مجلس إدارة لها مكون من )13( ثالثة عشر عضوًا، حيث تم انتخاب كل من:

م

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

االسم

ضاحي خلفان تميـــم

سلطان صقــر السويدي

د. محمد مراد عبــد الله

احمد خليفه بن ضاعن

 أحمد عتيـــق الجميري

سعيد محمد الكمــدة

د. حمد احمد الشيـباني

محمد عيد محمـد المنصوري

محمد احمد عبد الرحمن

د. مريم حسين كلـداري

 موزه أحمـد العبار

صالحة بن ذيبان

فتحية لطفي علــــي

المنصب

رئيس مجلـــس اإلدارة

نائب رئيس مجلس اإلدارة رئيس اللجنة الرياضية 

أمين الســــر العام 

أمينا للصندوق

رئيس اللجنة اإلعالمية

رئيس اللجنة األمنية

رئيس اللجنة التربوية

رئيس اللجنة القانونية

رئيس اللجنة اإلسالمية

رئيسة اللجنة الصحية

رئيسة اللجنة االجتماعية

رئيسة اللجنة النفسية

رئيسة اللجنة العامة للتخطيط والمتابعة
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مجلس إدارة الجمعية الثاني للفترة من 1996 م وحتى 2000 م

هذا  خالل  تم  وقد  دبي  وتجارة  صناعة  غرفة  بمقر  1996/5/29م  بتاريخ  لها  اجتماع  رابع  العمومية  الجمعية  عقدت 

االجتماع انتخاب ثاني مجلس إدارة للجمعية، حيث شكل على النحو التالي:

م

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

االسم

ضاحي خلفان تميـــم

أحمد عتيـــق الجميري

د. محمد مراد عبــد الله

د. منصور محمد عقيــل

سلطان صقــر السويدي

د. حمد احمد الشيـباني

د. خليفة علي السويـدي

النقيب / جاســــم خليل ميرزا

د. مريم حسين كلـداري

موزه أحمـد العبار

فتحية لطفي علــــي

حمامة خلفان الغيـــث

ناريمان هاشل الغيث

المنصب

رئيس مجلـــس اإلدارة

نائب رئيـس مجلس اإلدارة

أمين الســـــر العام

أمين الصنـــــدوق

عضو مجلــــس إدارة

عضو مجلــــس إدارة

أمين الســـــر العام

رئيس اللجنة الــتربوية

رئيس اللجنة اإلعالمــية

رئيسة اللجنة الصحية والنفسية

رئيسة الــلجنة االجتماعية

عضو مجلــــــس إدارة

عضو مجلــــــس إدارة
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مجلس إدارة الجمعية الثالث للفترة من 2000 م وحتى 2004 م

عقدت الجمعية العمومية أول اجتماع لها بتاريخ 3 /5 /2000م بنادي ضباط الشرطة بالقرهود،  وذلك الختيار 

مجلس إدارة لها مكون من )13( ثالثة عشر عضوًا، حيث تم انتخاب كل من :-

م

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

االسم

ضاحي خلفان تميـــم 

سالم أحمد الموسى 

د. محمد مراد عبد الله

د. منصور عقيل العور

سلطان صقــر السويدي 

د. حمد أحمد الشيباني

د.  خليفة علي السويدي

د. جاسم خليل ميرزا

إبراهيم سعيد لوتاه

موزة أحمد العبار

د. مريم حسن الكلداري

د. فوزية عبد الله العلي

فتحية لطفي علي

المنصب

رئيس مجلـــس اإلدارة 

نائب رئيـس مجلس اإلدارة 

أمين السر العام

أمين الصندوق

عضو مجلــــس إدارة 

رئيس لجنة التخطيط والمتابعة

رئيس اللجنة التربوية

رئيس اللجنة اإلعالمية

عضو مجلس اإلدارة

رئيسة اللجنة االجتماعية

رئيسة اللجنة الصحية والنفسية

عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة
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مجلس إدارة الجمعية الرابع للفترة من 2004 م وحتى 2008 م

عقدت الجمعية العمومية بتاريخ 2004/03/30م في نادي الضباط  بدبي، وذلك الختيار مجلس إدارة للجمعية 

مكون من )13( ثالثة عشر عضوًا، حيث تم انتخاب كل من:

م

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

االسم

ضاحي خلفان تميم

 أحمد عتيق الجميري

د. محمد مراد عبد الله

د. منصور عقيل العور

د. حمد أحمد الشيباني

د. جاسم خليل ميرزا

د. خليفة علي السويدي

أحمد عيسى السركال

ميرزا حسين الصايغ

د. مريم حسين كلـداري

موزة أحمـد العبار

فتحية لطفي علـي

فاطمة أحمد المغني

المنصب

رئيس مجلـــس اإلدارة

نائب رئيس مجلس اإلدارة

أمين الســــر العام

أميــــن الصنـــدوق

رئيس لجنة التوجيه الديني

رئيس اللجنة اإلعالمية

رئيس اللجنة التربوية

رئيس لجنة دعم األنشطة

رئيس اللجنة االجتماعية

رئيسة اللجنة الصحية

رئيسة اللجنة النفسية

عضوًا بجمعية توعية ورعاية األحداث

عضوًا بجمعية توعية ورعاية األحداث
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مجلس إدارة الجمعية الخامس للفترة من 2008 م وحتى 2012 م

عقدت الجمعية العمومية أول اجتماع لها بتاريخ 1991/12/18م بمقر غرفة تجارة وصناعة دبي، وذلك الختيار أول 

مجلس إدارة لها مكون من )13( ثالثة عشر عضوًا، حيث تم انتخاب كل من:

م

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

االسم

معالي ضاحي خلفان تميـــم

سلطان صقــر السويدي

د. محمد مراد عبــد الله

د. منصور عقيل العور

ميرزا حسين الصايغ

د. جاسم خليل ميرزا

د. خليفة على السويدي

مريم سالم الشومي

د. موزة أحمـد العبار

بدرية عبد الله الياسي

د. مريم حسين كلداري

فاطمة المغني

بشرى سالم الشومي

المنصب

رئيس مجلـــس اإلدارة

نائب رئيس مجلس اإلدارة

أمين الســــر العام

أميـن الصنــدوق

رئيس اللجنة االجتماعية

رئيس اللجنة اإلعالمية

مستشارًا تربويًا

رئيسة اللجنة الثقافية

رئيسة لجنة البحوث والدراسات

رئيسة اللجنة التربوية

رئيسة اللجنة الصحية والنفسية

مديرة وممثلة فرع الجمعية بالمنطقة الشرقية

عضوًا منسقًا في اللجنة التربوية واألنشطة
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اللجنة التربوية

اللجنة االجتماعية

اللجنة الصحية والنفسية

لجنة البحوث والدراسات

اللجنة اإلعالمية

اللجنة الثقافية
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اللجنة التربوية

تسعى اللجنة التربوية الى 

تفعيل أطر التعاون مع المؤسسات التربوية المختلفة والجهات المعنية برعاية األحداث بالدولة، وذلك من   •

                خالل التعريف باألسس التربوية في التعامل مع األحداث، ومع األبناء.

إبراز أهمية العمل االجتماعي التطوعي في إرساء قيم التعاون، وترسيخ األبعاد التربوية في تنمية   •

               المواهب والمهارات المتميزة، من خالل برامج رعاية المتفوقين والموهوبين.

التنسيق مع وزارة التربية والتعليم والشباب في إعداد برامج األنشطة التربوية واالجتماعية لشغل أوقات الفراغ.  •

تنمية قدرات األحداث التعليمية، وصقل مهاراتهم المختلفة.  •

المساهمة في تعزيز قيم الوالء واالنتماء في نفوس الشباب.  •

تحفيز الشباب على المشاركة في البرامج واالنشطة الفردية والجماعية التي تنظمها الجمعية.  •

المساهمة في البناء التربوي للشخصية السوية المؤثرة في المجتمع.  •

مناقشة المشاكل التربوية والسلوكيات السلبية التي تمس الشباب وتقديم الحلول والمقترحات لعالجها   •

                والحد منها.

تقديم االستشارات الفنية ألولياء االمور في ما يتعلق بالجانب التربوي.  •

دراسة افضل الممارسات والمستجدات في االساليب التربوية الحديثة وتطبيق المناسب منها في المجتمع.  •

تقديم الخدمات االسرية التربوية الشاملة من خالل خدمة الخط الساخن.  •
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اللجنة االجتماعية

تسعى اللجنة االجتماعية الى

اقامة المحاضرات والندوات واللقاءات التي تناقش قضايا واهتمامات المجتمع  •

المشاركة في المعارض والمسابقات المجتمعية  •

طرح الحلول والتوصيات للقضايا المجتمعية ذات الصلة باألحداث.  •

تعزيز التواصل والمشاركة مع الهيئات والمؤسسات االهلية والحكومية والخاصة  لخدمة المجتمع.  •

المشاركة في اعداد البحوث االجتماعية ذات الصلة بقضايا المجتمع.  •

توظيف كافة الطاقات واإلمكانات المتوفرة، وذلك بالتعاون مع المؤسسات االجتماعية المعنية   •

               في الدولة، لوقاية النشء من االنحراف، مع التركيز على دور األسرة والمدرسة في تحقيق ذلك. 

تقديم خدمات متميزة ألفراد المجتمع خاصة فئات الشباب.  •

اعداد البرامج واألنشطة  االجتماعية الهادفة.  •

طرح المبادرات المجتمعية المتعلقة  بمجال توعية ورعاية االحداث.  •

توطيد العالقة بين الجمعية والمؤسسات المجتمعية.  •

تنمية وتعزيز العالقات االجتماعية بين افراد االسرة.  •
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اللجنة الصحية والنفسية

تسعى اللجنة الصحية الى 

التنسيق مع الجهات الصحية في الدولة والتعاون معها في مجال حماية النشء واألحداث بصفة خاصة   •

               من تعاطي األدوية المهدئة والمنشطة دون وصفات طبية، وذلك عن طريق إعداد وإصدار النشرات 

               والكتيبات اإلرشادية التحذيرية عن بعض األدوية الضارة.

تنظيم الزيارات الدورية لمراكز رعاية االحداث بالدولة.  •

نشر الوعي الصحي بين فئات الشباب من خالل الحمالت التوعوية ومطبوعات الجمعية.  •

المشاركة في االحتفاالت الدورية والفعاليات التي تنظمها الجهات الصحية في الدولة.  •

التعاون مع مؤسسات الدولة الحكومية واألهلية والخاصة لمكافحة الظواهر السلبية التي تؤثر على   •

                صحة الشباب.

المشاركة في اعداد البحوث والدراسات التي تتناول القضايا المتعلقة بصحة الشباب.  •

ايجاد الحلول المناسبة ورفع التوصيات للجهات المعنية بالدولة بشأن القضايا والمشاكل التي تؤثر   •

                على صحة الشباب.

بناء القدرات الصحية للشباب من خالل تشجيعهم على اتباع الممارسات الصحية السليمة.   •

توعية اآلباء حول القضايا الصحية المختلفة وطرق وقاية وحماية صحة االبناء.  •

اعداد المحاضرات والندوات التثقيفية التوعوية التي تهتم بمختلف القضايا التي تؤثر على صحة النشء.  •
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لجنة البحوث والدراسات

تسعى لجنة البحوث والدراسات الى 

القيام بالدراسات والبحوث االجتماعية والتربوية والنفسية المتعلقة باألحداث في مجتمع اإلمارات وتوفير   •

                نتائج هذه الدراسات الى صناع القرار.

تقديم المشورة والخبرة والمعلومات من خالل مجموعة االبحاث والدراسات.  •

تقديم التوصيات والمقترحات المتعلقة بالحمالت التوعوية.  •

عرض نتائج الدراسات واألبحاث للجهات المستهدفة من خالل الملتقيات واللقاءات العلمية.  •

تنظيم محاضرات علمية وثقافية لخدمة المجتمع ويتم فيها  دعوة عدد من الخبراء والمتخصصين والتربويين.  •

المشاركة بأبحاث واوراق علمية في المؤتمرات الداخلية والخارجية.  •

المشاركة في الندوات العلمية بخبراء ومتخصصين من الجمعية.  •

تعزيز التواصل مع الباحثين االجتماعيين والتربويين المهتمين بمشاكل األحداث.  •

إقامة المؤتمرات العلمية والدورات التدريبية والحلقات النقاشية والمحاضرات التوعوية المتعلقة   •

                بقضايا االحداث.

التواصل مع المراكز البحثية في الدولة إلعداد االبحاث والدراسات المشتركة لخدمة المجتمع.  •

دعم ونشر االبحاث والدراسات والكتب العلمية والمطبوعات المتخصصة التي تناقش مشاكل الشباب والمجتمع.  •
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اللجنة اإلعالمية

تسعى اللجنة االعالمية الى

تعزيز دور المؤسسات االعالمية في مواجهة خطر انحراف االحداث.  •

إبراز كافة األنشطة التي تقوم بها اللجان المختلفة في الجمعية، ومتابعة هذه األنشطة، من خالل نشرها   •

               في وسائل اإلعالم المتعددة المسموعة، والمرئية، والمقروءة. 

إعداد نشرات التوعية الخاصة بالحمالت التي تعدها الجمعية حول المواضيع المتعلقة باألحداث، وكذلك   •

               الظواهر االجتماعية المتعددة ذات الصلة بالعمل االجتماعي. 

اإلشراف على إصدار مجلة »الوعي االجتماعي«.  •

التوثيق االعالمي لكافة االحداث والمشاركات الخاصة بالجمعية.  •

اعداد اللقاءات التليفزيونية والبرامج االذاعية التوعوية.  •

اعداد التقارير االعالمية الدورية حول نشاط وانجازات الجمعية.  •

التنسيق مع أجهزة االعالم المختلفة لنشر الرسائل الخاصة بالحمالت التوعوية.  •

اعداد الحمالت االعالمية التوعوية ضد القضايا والظواهر السلبية في المجتمع.  •

اعداد الندوات والملتقيات الخاصة للتعريف بدور االعالم في دعم كيان االسرة.  •

المشاركة في المعارض االعالمية التي تنظمها الجهات والمؤسسات االعالمية المختلفة.  •

اعداد المحاضرات التثقيفية حول اهمية االعالم في وقاية النش من خطر االنحراف.  •

اعداد البرامج اإلعالمية التي ُتعنى بتعزيز القيم والمبادئ اإلسالمية، وترسيخها في نفوس الشباب.  •

المشاركة في تحديث وتطوير موقع الجمعية على شبكة االنترنت بصورة دورية .  •
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اللجنة الثقافية

تسعى اللجنة الثقافية الى

 

االعتماد على المحور الثقافي في بناء اجيال واعية قادرة على وقاية نفسها من خطر االنحراف المبكر.  •

نشر التوعية من خالل الندوات والحلقات النقاشية والملتقيات العامة والطالبية .  •

المشاركة في اعداد واصدار المطبوعات الثقافية الهادفة .  •

المشاركة في الحمالت التوعوية، ونشر ثقافة الوعي االجتماعي.  •

تنمية وتشجيع الجوانب والهوايات الثقافية والفنية لدى فئات الشباب.  •

اعداد البرامج واألنشطة الثقافية الهادفة التي تساهم في النهوض بمستوى الثقافية المجتمعية.  •

المشاركة في االحتفاالت والمعارض والندوات الثقافية المختلفة في الدولة.  •

تنظيم وإعداد المسابقات الثقافية الدورية.  •

تعزيز التواصل والتعاون مع الجهات والمؤسسات الثقافية في الدولة لبث الوعي الثقافي والوطني.  •

توثيق اواصر الصلة مع االدباء والمثقفين من خالل اعداد الملتقيات الثقافية الدورية.  •

تعزيز قيم الهوية الوطنية والثقافية لدى فئات الشباب.  •

تعزيز القيم االسالمية والعربية االصيلة.  •

استثمار طاقات الطالب الفكرية وتوجيهها التوجيه السليم.  •

نشر ثقافة القراءة واإلطالع بين فئات الشباب.  •
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مرتكزات االستراتيجية

العناصر الرئيسية لالستراتيجية

األهداف االستراتيجية للجمعية

49



مرتكزات االستراتيجية

الرؤية

القيم

الرسالة

السياسة العليا للجمعية

رؤية دولة اإلمارات العربية المتحدة 2021م.

مرتكزات ومحاور الخطة االستراتيجية لحكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة 2011-2013م.

االستفادة من نتائج الدراسات السابقة، حول وضع األحداث ومشاكلهم في الدولة، باإلضافة إلى وجهات

 نظر الخبراء والمختصين في هذا المجال.

المبادئ والقيم األخالقية للمجتمع اإلماراتي المكتسبة من تعاليم الدين اإلسالمي .

المنهجيات العلمية المتطورة في توعية ورعاية األحداث ووقاية النشء من المخاطر.

أن تكون الجمعية األكثر، تفعياًل، واألشمل تنظيمًا، واألحسن  تحقيقًا للنتائج اإليجابية الرامية لخدمة المجتمع.

الطاعة، التراحم، الصدق، التمسك باألخالق النبيلة، القدوة الحسنة، التعاون، اإلخالص، حسن المعاملة.  

نحو مجتمع سوي يسوده التماسك األسري، والترابط العائلي، حفاظًا على النشء من االنحراف.

التمسك بالقـيم اإلسـالمية.

التمسك بالقيم والتقاليد العربية األصيلة.

التمسك بالسياسة العامة للدولة .
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العناصر الرئيسية لالستراتيجية

الرؤية

الرسالة

القيم

جاءت رؤيتنا لتؤكد على دور الجمعية في تقديم المساعدة الدائمة لألسر، عبر تبني برامج وأنشطة 

واستشعار  اإليجابية،  األمور  لتعزيز  للهدف،  الوصول  وسهولة  الحياة  وظروف  تتالءم  ومبادرات 

وتوعية  مفيدة  وخدمات  برامج  تقديم  خالل  من  لمكافحتها  الجهات  ودعوة  السلبية،  الظواهر 

حول  واإلرشاد  والتثقيف  التوعية  عبر  األحداث،  وجرائم  مشكالت  تقليل  في  للمساهمة  مستمرة 

كيفية معاملة األبناء .. وإطالق الخدمات والتواصل المباشر مع أصحاب الحاالت، بما تقتضيه الظروف 

العامة االجتماعية والثقافية للمجتمع .  

االستمرار  في  جهدًا  تألو  ال  وإمكانياتها  طاقاتها  لحجم  وفقًا  الجمعية  فإن  الرسالة  هذه  لتأكيد 

المستمدة  الرسالة  هذه  لتوصيل  المتاحة  الوسائل  كافة  واستثمار  االجتماعي،  الوعي  بث  في 

العامة  االجتماعية  السياسة  مع  منسجمة  ولتكن  األصلية،  والعربية  اإلسالمية  بقيمنا  تمسكنا  من 

للدولة. آخذين في عين االعتبار الظروف الداخلية والتركيبة  السكانية والوضع االجتماعي والثقافي 

ممثلة  واإلعالنية  اإلعالمية  للوسائل  أبنائنا  وتعرض  األسرية،  والمشاكل  السوء  ورفقاء  المتنوع، 

برامج  نتبنى  الرسالة  هذه  ولتأكيد  بعد،  عن  السوء  وأصدقاء  )االنترنت(  وشبكة  االتصال  بوسائل 

وأنشطة تتوافق مع هذا التوجه .

في  النبيلة  االجتماعية  القيم  بأثر  مطلق  وبشكل  استراتيجيتها  ضمن  كبيرًا،  إيمانًا  الجمعية  تؤمن 

إثراء العمل االجتماعي، وإيجاد عالقات حميمة وتماسك اجتماعي منشود بالمجتمع، فهي ما زالت 

مستمرة في تعميق القيم النبيلة وتكافح لترشد المجتمع بأهمية الدعوة المستمرة لكي تتمسك 

عبر  المجتمع، وذلك  الحفاظ على هوية  أهميتها في  القيم، وتوضيح مدى  بهذه  واألبناء  األسرة 

العام  التوجه  ضمن  المتاحة  اإلمكانيات  وحسب  االتجاه،  هذا  في  تنظمها  التي  والبرامج  األنشطة 

الذي يخدم السياسية االجتماعية للدولة .
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جمعية االسلوب إنها  حيث  أجلها،  من  أسست  التي  واألهداف  للجمعية  االجتماعية  المسؤولية  على  التأكيد 

تطوعية ذات نفع عام هدفها خدمة المجتمع واألسرة بالذات لما لها من تأثير مباشر على بناء شخصية 

األبناء )األحداث ( لذلك اتبعت عدة أساليب إلى ذلك، وهي :

عن  وإيجابية  وواقعية   حية  صورة  إعطاء  في  تمثل  الذي  التمهيدي  اإلعالم  طور  األول:   األسلوب   .1

دور الجمعية الوقائي ونشاطها، واثر ذلك على فئة )األحداث ( الطلبة والطالبات واألسرة والمجتمع، 

وذلك باستخدام وسائل التواصل الممكنة، مثل النشرات ، والكتيبات ، والدوريات ، والمجالت ، والبرامج 

المخصصة، مثل  اللقاءات ..وغيرها.

مع  والتنسيق  المجالس  في  واللقاءات  الزيارات  وتنظيم  بتشجيع  الخاص  وهو  الثاني:  األسلوب   .2

واالهتمام  الهمم  وشحذ  الجمعية  وبرامج  أنشطة  وعرض  واألهلية  الحكومية  االجتماعية  المؤسسات 

والتعاون والتنسيق  لتنفيذ البرامج واألنشطة المعدة كون الجمعية تطوعية ال تملك اإلمكانيات المادية 

لتغطية الكم الهائل من البرامج المعدة والموجهة لألسر، لذا كان التعاون وثيقًا لتنسيق الجهود وتنفيذ 

البرامج مع العديد من الجهات المهتمة .

الذي  المحور األساسي  الوقائية ونشرها،  ويعتبر هذا  التوعية  برامج  الثالث: وهو إصدار  3. األسلوب 

اعتمدت عليه الجمعية، ونفذت العديد من البرامج واألنشطة .. والمشاركات المتعددة والمتنوعة، وهو 

المستمد من الشق األول السم الجمعية )توعية ( وما زال العديد من البرامج منصبًا على هذا الجانب، 

الثـاني  بالشق  باالهتمام  الجمعية  تخطيط  إلى  باإلضافة   « العالج  من  خير  »الوقاية  مبدأ  من  انطالقًا 

خالل  من  أهدافها،  لتحقيق  الواقع،  على  الفعلية  اإلجراءات  من  العديد  الجمعية  اتخذت  وقد  )الرعاية( 

اإلجراءات التالية :

التوعية من خالل المجالس األهلية

التوعية من خالل مطبوعات ونشرات الجمعية

التوعية من خالل البرامج اإلذاعية والتلفزيونية

التوعية من خالل الندوات والحلقات النقاشية والملتقيات

التوعية من خالل محاضرات التوعية اإلرشادية

التوعية من خالل المسابقات الثقافية واالجتماعية

البحوث والدراسات التربوية 

حمالت توعية عن الظواهر االجتماعية

تكريم الطلبة المتفوقين

التوعية بشكل مباشر، من خالل خدمة الخط الساخن

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

اإلجراءات التنفيذية واألنشطة م
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بعناصر  بالذات  متعلق  الجانب  وهذا  لوجه،  وجها  المباشر  اللقاء  على  يعتمد  الذي  المباشر:  االتصال 

التنشئة االجتماعية، وخصوصًا داخل األسرة الواحدة، إضافة إلى المشاركة في المجالس و مع األصدقاء 

والزمالء والمؤسسات االجتماعية والمدارس ..

االتصال غير المباشر: سواء من خالل:

                      الوسائل المقروءة : صحف ، مجالت ، كتب ..الخ

                      الوسائل المسموعة : الراديو والتسجيالت ..الخ

                      الوسائل المرئية : التلفزيون ، والفيديو ..الخ

التواصل االجتماعي، وغيرها من  االتصال اإللكتروني: من خالل موقع الجمعية على )االنترنت(، وقنوات 

وسائل االتصال االلكتروني .  

ومن خالل الجدول السابق نجد أن الجمعية وظفت كافة وسائل االتصال لتحقيق أهدافها، وقد استخدمت :

الخطة االستراتيجية للجمعية
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األهداف االستراتيجية للجمعية

الحد من ظاهرة الطالق

التقليل من جرائم األحداث 

العام لعمل الجمعية في الوسط االجتماعي، بصورة عامة  التي ترسم اإلطار  وضع مجلس اإلدارة تصورًا لمجموعة من األهداف االستراتيجية 

وفي مجال توعية ورعاية األحداث بصفة خاصة، وقد اختيرت تلك األهداف بعناية تامة، طبقًا للمتغيرات الداخلية والخارجية،  وقد اعتمد مجلس 

اإلدارة في وضعه لهذه األهداف اإلستراتيجية على كافة اإلمكانات والوسائل المتوفرة لدى الجمعية، التي من خاللها تستطيع تحقيق رؤيتها 

المستقبلية.

فجاءت األهداف وتصور الجمعية للتنفيـذ كما يلي : 

لقد أقرت الجمعية العمل على إطالق خدمة جديدة لتقديم االستشارات الخاصة بقضايا الطالق عبر خط هاتفي خاص يقوم من خالله أخصائيون 

يملكون خبرات ومعارف خاصة بالبيئة االجتماعية والثقافية للمجتمع اإلماراتي، لتقديم النصح واإلرشاد ألفراد األسرة )األب واألم وحتى األبناء( 

وإيضاح المخاطر التي تعترض األسرة نتيجة لإلقدام على الطالق، إضافة إلى تنظيم ورش عمل وحمالت توعية بسيطة وشاملة، وتأكيد مطالبات 

تطالب  زالت  وما  الجمعية  طالبت  وقــد  االجتماعي،  الوضع  مع  تتماشى  بوسائل  بالمجتمع  بثها  ومحاولة  المجال  هذا  في  السابقة  الجمعية 

باألمور التالية  :

الطاقات  األبناء الستغالل  وتربية  األحداث  بقضايا  المهتمة  بالدولة، وخصوصا  والمؤسسات  الهيئات  العمل مع جميع  تكاتف  الجمعية على  تؤكد 

المتوفرة وتوجيهها إلى التوعية واإلرشاد األسري، عبر وسائل سهلة وميسرة، وتقديم الدعم المادي والمعنوي، وإيجاد فرص العمل لألحداث، 

•   وضع برنامج وقائي مشترك مع الجمعيات النسائية 00 عن ظاهرة الطالق واثاره على األبناء.

•   توعية أفراد المجتمع بآثار الطالق السلبية على األسرة واألبناء.

•   توصية بتدريس مادة التربية األسرية والتثقيف األسري في المرحلة الجامعية .

•   توصية بإنشاء مجالس عائلية للتعارف بين الجنسين تحت إشراف األسرة.

•   الدعوة إلى التفاهم في العالقات الزوجية والروابط األسرية.

•   المطالبة بتدخل الوجهاء إلنهاء الخالفات الزوجية، وعدم إيصالها إلى المحاكم.

•   المطالبة بإصدار دليل إرشادي لألسرة.

•   دعوه إلى تفعيل برامج الثقافة الزوجية.

1

2
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 شغل أوقات الفراغ  

التصدي للمشاكل األسرية قبل استفحالها 

من أساسيات عمل الجمعية في مرحلة التكوين وما بعدها بأنها قد تبّنت توجهًا عامًا لدى المجتمع باستغالل أوقات الفراغ، وخصوصًا في العطلة 

الصيفية، فمنذ عام 1991م نظمت الجمعية ومع العديد من الجهات في القطاع العام والخاص واألهلي، وخصوصا القيادة العامة لشرطة دبي برنامج 

التي تساعد على  المتنوعة والمسابقات  والثقافية واألنشطة  الرياضية  البرامج  إلى  المشروع مستمرًا، إضافة  للطلبة، ومازال  الصيفي  التدريب 

تنمية مواهب وقدرات الطلبة. 

تقوم الجمعية من خالل شراكتها االستراتيجية مع العديد من الجهات والمراكز البحثية، وابرزها مركز دعم اتخاذ القرار بشرطة دبي، برصد التغيرات 

والظواهر التي تحدث في المجتمع وتؤثر على النسيج االجتماعي العام، وبناًء على رصد هذه الظواهر تقوم الجمعية بتوعية األفراد واألسر وتوجيه 

السلوكيات السليمة التي تضمن الحفاظ على قوام المجتمع وتمساكه.

3

4

والتوعية الدائمة للتقليل من جرائم األحداث وبكافة الوسائل المتاحة، عبر األنشطة اإلعالمية والثقافية واالجتماعية .. باستثمار كافة عناصر التواصل 

وتقديم الخدمات االستشارية، وإطالق الحمالت اإلعالمية، والتنبيه لمكامن الخطر، وتوجيه الناس، ويتمثل ذلك باالستمرار في :

  

•   دعوة أولياء األمور إلى االهتمام بأبنائهم في مرحلة المراهقة، وتعزيز السلوكيات اإليجابية .

•   توصية باالهتمام بأمن الطفل االجتماعي.

•   التحذير من دور الخدم في رعاية األبناء .

•   دعوة اآلباء إلعطاء أبنائهم الوقت الكافي .

•   التأكيد على اتباع أسلوب القدوة الحسنة في تنفيذ السلوكيات اليومية .

•   تعزيز العناصر اإليجابية في سلوكيات الشباب .

الخطة االستراتيجية للجمعية
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نشر الوعي االجتماعي واألسري  

تحفيز المتعاونين والثناء عليهم 

يعتبر هذا الهدف من األهداف السامية التي ال تألو  الجمعية جهدًا في العمل على تحقيقه في كافة المواقع والمناسبات ، لذا تضع الجمعية دائما 

هذا الهدف ضمن أولوياتها انسجامًا مع وجودها وعملها األساسي، وعلى مدار السنوات السابقة استمر العمل لتعزيز هذا التوجه، وكثفت الجمعية 

نشاطها، واستثمرت عالقاتها  بالعديد من المؤسسات اإلعالمية الدخال خدمات جديدة في نشر الوعي االجتماعي واألسري، كما استخدمت الجمعية 

كثير من األدوات واألساليب الحديثة المرتبطة بتقنيات العصر، على سبيل المثال استغالل )شبكة اإلنترنت( وقنوات التواصل االجتماعي واسعة االنتشار 

لتحقيق هذا الهدف ، ومن ابرز األنشطة إلى ستسعى الجمعية إلى مواصلة العمل فيها لبث التوعية، ما يلي :

•   التوعية من خالل المجالس األهلية .

•   التوعية من خالل مطبوعات التوعية.

•   التوعية من خالل البرامج اإلذاعية والتلفزيونية واإللكترونية .

•   التوعية من خالل الندوات والحلقات النقاشية والملتقيات العامة والطالبية .

•   التوعية من خالل محاضرات التوعية اإلرشادية.

•   التوعية من خالل المسابقات الثقافية واالجتماعية.

•   البحوث والدراسات.

•   المشاريع المستمرة: الخط الساخن- خط اإلشراف األسري ) الطالق (.

•   المساهمات والمشاركات الخارجية.

•   حمالت توعية عن الظواهر االجتماعية.

•   تكريم الطلبة المتفوقين.

•   االستمرار في تقديم المبادرات ، القرارات والتوصيات المتعلقة بالعمل .

وغيرها من التوصيات واألعمال الساعية إلى توظيف كافة اإلمكانيات، باستغالل كافة وسائل االتصال  الجماهيري والشخصي،  لتوصيل رسالة الجمعية . 

تبقى الجمعية إحدى الجمعيات التطوعية العاملة في الوسط االجتماعي األهلي؛ تنفذ أعمالها بجهود طوعيه معتمدة على جهود مجلس اإلدارة 

ورأس مالها أعضاؤها، وإذ تفخر بهم، فهي دائمة التواصل معهم أواًل بأول، من خالل تعريفهم المستمر باألنشطة والبرامج عبر االتصال المباشر 

والمطبوعات الدورية ) مجلة الوعي االجتماعي ( إضافة  إلى المشاركة والدعوات المستمرة لتقديم اقتراحاتهم وأفكارهم لتحسين العمل واألداء، 

من منظور المشاركة والمسؤولية الجماعية .

وتولي الجمعية اهتمامًا كبيرًا بكسب  أعضاء جدد فاعلين ومتفاعلين مع األنشطة، وهي دائمًا تأخذ في االعتبار تقديم الشكر والعرفان إلى جميع 

الداعمين لبرامج وأنشطة الجمعية من خالل الحفل السنوي الذي تعقده كل عام ومن خالله يتم تكريم جميع الشخصيات المتعاونة التي تساعد 

الجمعية في تحقيق أهدافها المنشودة. 

5
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مساندة مراكز األحداث ودعمها قدر اإلمكان      7
من أهم أولوياتنا هو الوقوف مع أبنائنا ) األحداث ( وهم ضحية الظروف االجتماعية واالقتصادية والنفسية والتربوية… وهذا الهدف من أساسيات 

عمل الجمعية منذ تأسيسها، ولتحقيقه تسير الجمعية قدمًا في تقديم النصائح واإلرشادات، ودائما تطالب بكيفية التعامل مع قضايا األحداث، سواء 

داخل البيت، أو المدرسة، أو المجتمع، وقد كانت الجمعية المبادرة بعدة مبادرات في هذا الخصوص، وما زالت مستمرة في ذلك، ومنها :

•    مناشدة المشرع في دولة اإلمارات العربية المتحدة بإعادة النظر في القانون رقم 9 لعام 1976م، والخاص  بمعاملة األحداث.

•    الدعوة إلى إنشاء نيابة خاصة باألحداث والمحاكم؛ تتولى النظر في جميع قضايا األحداث.

•    دعوة أجهزة الشرطة إلى إقامة جهاز شرطي متخصص في شؤون األحداث .

•    المطالبة بإحياء دور اللجنة المشرفة على دور رعاية األحداث، تنفيذًا لنص المادة 34 من قانون األحداث الحالي.

•    التوصية بإقامة دور رعاية متخصصة في تنمية مهارات األحداث، وتأهيلهم، وتوفير الرعاية الالحقة لهم.

•    أن يكون األخصائي وثيق الصلة بمشكالت األحداث، وإيجاد نوع من التعاون بين األخصائيين والجمعية.

•    الدعوة إلى إنشاء كادر وظيفي لألخصائيين االجتماعيين، وإعفاء األخصائي االجتماعي في المدرسة من أي أدوار أخرى.

•    فرض رقابة شديدة على األفالم والتمثيليات األجنبية .

•     تجنيد كافـة الوسائل التربوية واإلعالمية لتوعية المراهقين بمخاطر تعاطي المخدرات .

•     ضرورة وضع خطة مناسبة للمرحلتين اإلعدادية والثانوية تمكن المراهقين من إشباع حاجاتهم النفسية واالجتماعية.

•     منع دخول الشباب الُقًصر أماكن ألعاب الفيديو بأوقات معينة، وضرورة التوعية اإلعالمية المكثفة بهذا الخصوص 

      لألسرة  بمختلف الوسائل المتاحة من خطورة هذه األلعاب وأماكنها وتوجيه النصح واإلرشاد ألبنائهم عن أثر العنف  المكتسب عن 

       طريق هذه األلعاب.

•    التأكيد على دور الجمعيات الخيرية بدراسة الحاالت االقتصادية لألسر متوسطة الدخل وضعيفة الدخل، ومد يد العون لها تحت 

      إشراف وتوجيه المسؤولين بالدولة.

•    ضرورة التنسيق المستمر للقاءات الدائمة بين القيادات النسائية في الدولة، من أجل النهوض بالبرامج المعنية باألسرة والطفولة .

•    ربط المناهج باحتياجات المتعلم والمتّغيرات االجتماعية، وتعزيز الشعور الوطني لدى الطلبة .

•    تكثيف البرامج اإلعالمية التي ُتعني بتعزيز القيم والمبادئ اإلسالمية وترسيخها في نفوس الشباب.

•    ضرورة أن تلتفت المرأة إلى دورها االجتماعي داخل األسرة والعمل.

الخطة االستراتيجية للجمعية
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خدمة الخط الساخن

برنامج تدريب الطلبة في العطلة الصيفية )التدريب الصيفي(

جماعة أصدقاء الجمعية

حمالت وبرامج التوعية

الحلقات النقاشية

الندوات والملتقيات

الدراسات والبحوث

اصدارات ومطبوعات الجمعية

معارض الجمعية

الجلسات الرمضانية

المحاضرات

مسابقات الجمعية

تكريم الجمعية

انشطة اخرى
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خدمة الخط الساخن

أهداف الخط الساخن:

طرحت اللجنة التربوية فكرة إنشاء خدمة الخط الساخن من ضمن برنامج عملها، حيث تم اعتمادها من قبل مجلس اإلدارة وبدأ العمل بها اعتبارًا من 

يوم السبت الموافق 1997/12/6 م. وهي خدمة استشارية تربوية واجتماعية تقدمها الجمعية عبر الهاتف للجمهور، سواء أولياء األمور أو األبناء 

والطلبة للمساهمة في نشر الوعي االجتماعي والتربوي، والمساعدة في حل المشكالت االجتماعية والتربوية والنفسية للفئات المستهدفة. 

يبدأ العمل في الخط الساخن خالل الفترة المسائية من الساعة الخامسة إلى الساعة التاسعة يوميًا، وقد تم تخصيص خط هاتفي مجاني لهذا 

الغرض. وفي عام 2000م تم تطوير العمل ليتلقى الخط الساخن مشكالت وأسئلة المستهدفين في الفترتين الصباحية والمسائية؛ ما بين الساعة 

التاسعة صباحًا والسابعة مساء، بشكل مستمر وال يزال العمل به قائمًا حتى اآلن.

يهدف الخط الساخن إلى:

•    تقديم االستشارات التربوية واالجتماعية والنفسية،  لمختلف فئات األعمار .

•    المساهمة في نشر الوعي االجتماعي، وحل المشكالت األسرية .

•    توجيه النصح واإلرشاد لألبناء والطلبة من مختلف األعمار لتعديل السلوك التربوي، وتحفيز الطلبة للمساهمة بشكل إيجابي في 

      حل المشكالت التربوية التي تواجههم في حياتهم اليومية.

•    التعرف عن قرب على مشكالت الشباب  التي تواجه األسر واألبناء، وتصنيفها حسب طبيعتها تمهيدًا إلجراء المزيد من 

      الدراسات التحليلية والميدانية.

•    توثيق العالقة بين الجمعية وأفراد المجتمع، وخلق جسر من التواصل المستمر مع كافة الفئات المستهدفة من البرنامج.

فكرة إنشاء خدمة الخط الساخن: 1

2
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أسلوب العمل في الخط الساخن:

طريقة العمل في خدمة الخط الساخن

لقد ثبت أن معظم المشكالت االجتماعية يمكن معالجتها دون االتصال المباشر الشخصي بالمعالج، حيث أثبتت جامعة أمستردام بهولندا هذا التوجه، 

نظرًا للعقبات الكبيرة التي تقف في طريق عالج البعض، كالخجل واإلحراج الذي يمنعهم من اإلفصاح عن مشاكلهم النفسية وأمراضهم الخطيرة 

للمعالج أو االستشاري، مثل حاالت الزنى واالغتصاب وتعاطي المخدرات، ومعظمهم يستمر في حالته المرضية، ألنه ال يفصح عن حالته للمعالج أو 

الطبيب ….وألن االتصال عبر الهاتف أو البريد أو )االنترنت( يحقق فوائد ذات فاعلية مجدية في مثل تلك الحاالت  تتمثل في تنفيس المريض عما يخبئه 

في عقله ونفسه،  ويوفر له عنصر األمان  عبر وسائل االتصال السرية التي ثبتت نتائجها اإليجابية، والتي تفوق طريقة العالج التقليدي وجها لوجه، 

ومن هنا كانت فكرة الجمعية في طرحها مشروع الخط الساخن، وألول مرة في دولة اإلمارات العربية المتحدة.

يعتمد العمل في الخط الساخن على عدد من المرتكزات والمبادئ، من أهمها:

•   مبدأ السرية التامة.

•   مبدأ تحفيز المتصل كي يفكر بموضوعية بمشكلته.

•   مبدأ القدرة على االستماع  والقدرة على اإلقناع.

•   مبدأ المرونة في التعامل.

•   مبدأ االكتشاف المبكر.

•   مبدأ التحليل الموضوعي للمشكلة.

تتحكم في طريقة العمل وأسلوب التنفيذ في خدمة الخط الساخن مبادئ أساسية، هي:

     مبدأ السرية التامة

راٍق بعيٍد عما يفسره  المبدأ يندرج استخدام أسلوب  تنفيذ المشروع، وتحت هذا  التي قام عليها  الرئيسة  المبادئ  التامة هو أحد  إن مبدأ السرية 

المتصل على انه«تدخل في الشؤون الداخلية« بحيث يحصل االستشاري القائم على العمل  على المعلومات التي تفيد في تشخيص الحالة،  والتي 

تساعد على وضع خطة للمساعدة على عالج الحالة .. ويكون لفن إدارة الحوار دور كبير في الحصول على تلك المعلومات من خالل االستماع الجيد 

لمشكلة المتصل  وإشعاره بأن العاملين على هذه الخدمة سيساعدونه في التوصل إلى قرار سليم،  وذلك عن طريق الحوار والمناقشة الواعية، 

والتأكيد على المتصل بأن أسراره ومشكلته محاطة بحواجز من السرية والكتمان .

3
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    مبدأ تحفيز المتصل كي يفكر بموضوعية بمشكلته

إن الهدف الكبير الذي نسعى إليه هو إنقاذ بعض التائهين في بحر الحياة والتعامل مع الذين يشعرون باليأس واقتربوا من التفكير  بأن حياتهم 

بائسة، وهم اآلن بدون أصدقاء يتعرضون لمصاعب الحياة وآالمها، وهنا نتدخل كي يتم تفريغ شحنات الغضب واأللم،  عبر حديث ودي .. ثم نأتي إلى 

إحياء األمل في نفس صاحب الحالة، من خالل ربطه بالمستقبل والسعادة  وأهدافه التي لم تتحقق،  ورسم طريق له، وبمساعدته كي يتأقلم مع 

ظروف الحياة وحثه على التفكير بموضوعية في مشكلته، من خالل حث مهارات التفكير والمحاكمة العقلية لديه، وذلك المتالك القدرة على اتخاذ 

القرار السليم، والمشاركة في وضع أسس حل المشكلة التي تعرض لها وتجاوزها.

    مبدأ القدرة على االستماع.. والقدرة على اإلقناع

وهو من أهم المبادئ التي يجب أن يتحلى بها القائمون على مثل هذا العمل، فمن المهم أن يكون االستشاري مستمعًا جيدًا، وأن يملك القدرة 

على اإلقناع  ليساهم في تعديل االتجاهات واألفكار عند المتصل، وتحت هذا البند يجب أن يتحلى االستشاري بصفات تساعده على تحقيق هذا 

المبدأ، من خالل: 

    مبدأ المرونة في التعامل

إن الرأي الشخصي لالستشاري يجب إن يكون بعيدًا عن المتصل، وان ال يشعر المتصل بأن القائم على الخدمة يتحيز لفكرة أو سلوك معين..فمن 

الممكن أن يتعرض التصال من منحرف جنسيًا، أو من شارب خمرٍٍ أومن متعاٍط للمخدرات، أو من أحد أطراف الخيانة الزوجية، أو من عاٍق للوالدين.  لذا؛ 

يجب أن يتقن فن التعامل وإدارة الحوار السليم مع هذه الفئات، وإبداء مرونة في التعامل دون التشدد للسلوك اآلخر إلى أن يصل بالمتصل إلى نبذ 

هذه السلوكيات من قبله )المتصل(، وهنا تكون بداية الحوار الهادف المؤدي إلى تعديل في السلوك، أو االتجاه، أو القيم .

1 -  القدرة على التعاطف مع مشاكل اآلخرين .

2 - عدم إصدار أحكام على اآلخرين ..بأن ال يصدم المتصل بإصدار حكمه عليه بأنه المخطئ الوحيد ،حتى ال يغلق الباب بوجهه.

الخبرة والممارسة  الخط الساخن، وهنا تكمن أهمية  التي ستقابله على  - أن يحاول توقع معظم المواضيع والمشكالت   3

العملية في محيط  المشكالت االجتماعية والتثقيف الذاتي ودراسة تطور المشكالت االجتماعية، واالطالع على كل ما هو 

جديد بهذا الخصوص من ظواهر  ودراسات وأساليب سلوكية .

4 - أن ال يشعر المتصل بأن القائم على العمل ال يملك سوى االستماع للمشكلة فقط.

5 - أن يحاول االستماع لفترة طويلة لكل الجمل  والعبارات وتفصيالت األمور، ثم يبدأ بطرح األسئلة التوضيحية،  فاالستماع 

الجيد يؤدي إلى  راحة نفسية عند المتصل  وتكون بداية لحل أزمات نفسية وضغوط يمكن أن تؤدي إلى اضطرابات عديدة… 

ُيخرج شحنة  المراهق بمشكلته حيث  للشخص  النفسية  الراحة  نوعًا من  الجيد من  قبل االستشاري يحدث  إن االستماع  حيث 

الغضب والضيق من داخله،  ويعتبر ذلك نوعًا  من )الفضفضة( وبعدها يشعر أن الذي يسمعه شخص مؤهل ليساعده على حل 

مشكلته. وكذلك  فان التعبير عن الضيق واأللم بالحديث الهاتفي  يؤدي إلى أمرين؛  األول )تنفيسي( والثاني إعادة الرؤية 

للمشكلة والموقف؛ من زاوية أوسع.
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    مبدأ االكتشاف المبكر

تأتي أهمية هذا المبدأ من أن )الوقاية خير من العالج(، ألن أسلوب عملنا في الخط الساخن يتمثل في مساعدة الحدث على التكيف  وتسهيل وتهوين 

العقبات التي يتعرض الحدث لها وتقديم النصح  والمشورة بخصوص تجاوزها ويتم التعرف على أحوال الحدث األسرية، من خالل الحديث الهاتفي. 

وهنا يكمن مبدأ االكتشاف المبكر الستعدادات االنحراف، من خالل مؤشرات معينة عن طريق طرح بعض األسئلة الذكية غير المحرجة على ولي األمر، 

أو على الحالة نفسها، وعلى األخص الحاالت التي تنتمي إلى أسر غير مستقرة أو المحرومين عاطفيًا أو المراهقين  المتأخرين دراسيًا، ومن تلك 

الميول بعض المؤشرات:

إن هذا المبدأ هام جدًا كونه يحمي المجتمع من األضرار التي ستحدث في المستقبل، ويوفر في النفقات التي كانت ستبذل بعد استفحال المشكلة.

ومن العوامل المؤججة للميول االنحرافية التي يجب االنتباه إليها جيدًا أثناء تلقي االتصال :فقدان االستقرار األسري – اختالل التوازن النفسي – غياب 

القدوة الصالحة – الفشل في االندماج مع الجماعة – البالدة الحسية واالنفعالية – الميل إلى العصيان والتمرد والخروج عن النظام – ضعف الوازع 

الديني أو انعدامه- قوة استقطاب الشللية الضارة، وممارسة التأثير للقيام بسلوكيات سيئة – ثالوث الشباب والفراغ والمال .

1- سلوكيات أدت إلى إلحاق أضرار بالممتلكات العامة.

2- كثرة الكذب.

3- التمرد على اللوائح والقوانين »مجتمعيًة أو مدرسية«.

4- المشاغبة والفوضى وإحداث الضرر بالزمالء أو المدرسين.

5- الهروب من المدرسة.

6- السهر خارج البيت لساعات متأخرة .

7- انخفاض القدرة على التحصيل الدراسي، وتكوين شلل ذات سلوك سيئ، واالبتعاد عن االندماج في األسرة.

8- ارتكاب مخالفات داخل المجتمع أو المدرسة.

9- سرقة أشياء ثمينة من المنزل أو األصدقاء.

10- األنانية وحب الذات  والعدوانية، وبعض السمات الشخصية األخرى.

خدمة الخط الساخن
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    المبدأ األخير: كسب صداقة الجمهور وثقتة بجمعية توعية ورعاية األحداث:

إن هذا المبدأ ناتج عن النجاح في معالجة وإرشاد الحاالت، والرد على المكالمات بلباقة وشرح أهداف الجمعية والتعريف بها، والتي من نتائجها مشروع 

»خدمة الخط الساخن«.

إن حسن استقبال جميع الحاالت على فرض أن جميعها صادقة، ويشعر أصحابها بمشكلة حقيقية،  حتى لو كان األخصائي يشعر إن بعض االتصاالت غير 

جادة، أو أن محتوى المشكلة ال قيمة له،  فالتعمق وحسن االستماع وجدية طرح األفكار، والتعريف بالجمعية وأهدافها يحقق هذا المبدأ مع هذا المتصل 

ويجعله  يطرح مشكلته الحقيقية،  ويأخذ فكرة عن الجمعية، ودورها في المجتمع .

كيف نعمل في هذه الخدمة الحضارية؟ سؤال نريد من خالل طرحه تعريف الجمهور بأسس ومبادئ هذه الخدمة المجانية التي نتمنى أن نصل من خاللها 

إلى رضا الخالق- عز وجل- أواًل وإلى ما فيه خير هذا الوطن المعطاء، وخير المواطنين.

•  بلغ مجموع االتصاالت التي تلقتها خدمة الخط الساخن 3781 اتصااًل، حتى نهاية عام 2011م ) جدول رقم 1(، منهم 1587 اتصااًل يخص الذكور،  

      وبنسبة  42  % بينما بلغ عدد االتصاالت التي تخص اإلناث 2194 اتصااًل، وبنسبة %58 من اإلجمالي العام لالتصاالت.

 

•  بلغ مجموع االتصاالت التي تلقتها خدمة الخط الساخن للطالب 2568 اتصااًل حتى نهاية عام 2011م. وبنسبة %67.9 بينما بلغ عدد االتصاالت 

    التي تخص غير الطلبة 1213 اتصاال وبنسبة 32.1 % من مجموع االتصاالت الكلي.

•  بلغ مجموع االتصاالت التي تلقتها خدمة الخط الساخن للمواطنين 2687 اتصاال حتى نهاية عام 2011م، وبنسبة %71.1 بينما بلغ عدد االتصاالت 

    التي تخص غير المواطنين 1094 اتصاال، وبنسبة %28.9 من مجموع االتصاالت الكلي.

تطور أعداد المتصلين في خدمة الخط الساخن 1997 – 2011م 4
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جدول رقم )1( تطور أعداد المتصلين في خدمة الخط الساخن طبقا للنوع )1997م2011-م(

شكل رقم )1( أعداد المتصلين طبقا للنوع )1997م2011-م(

البيان

ذكور

إناث

المجموع

1997

53

24

77

1998

188

151

339

1999

187

198

385

2000

128

217

345

2001

73

171

244

2002

69

145

214

2003

68

189

257

2004

74

166

240

2005

71

159

230

2006

94

165

259

2007

96

191

287

2008

122

112

234

2009

119

91

210

2010

120

102

222

2011

125

113

238

المجموع

1587

2194

3781
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جدول رقم )2( تطور أعداد المتصلين في خدمة الخط الساخن طبقا للحالة التعليمية ) 1997م - 2011 م (

شكل رقم )2( أعداد المتصلين طبقا للحالة التعليمية )1997م2011-م(

البيان

طالب

غير طالب

المجموع

1997

53

24

77

1998

200

139

339

1999

265

120

385

2000

241

104

345

2001

174

70

244

2002

134

80

214

2003

181

76

257

2004

184

56

240

2005

177

53

230

2006

181

78

259

2007

204

83

287

2008

149

85

234

2009

130

80

210

2010

139

83

222

2011

156

82

238

المجموع

2568

1213

3781
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جدول رقم )3( تطور أعداد المتصلين في خدمة الخط الساخن طبقا للجنسية )1997 م  -  2011 م (

شكل رقم )3( أعداد المتصلين طبقا للجنسية ) 1997 م - 2011 م (

البيان

مواطن

غير مواطن

المجموع

1997

59

18

77

1998

211

128

339

1999

243

142

385

2000

274

71

345

2001

162

82

244

2002

136

78

214

2003

180

77

257

2004

185

55

240

2005

170

60

230

2006

189

70

259

2007

220

67

287

2008

177

57

234

2009

160

50

210

2010

169

53

222

2011

152

86

238

المجموع

2687

1094

3781

خدمة الخط الساخن
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1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

المجموع

77

339

385

345

244

214

257

240

230

259

287

234

210

222

238

3781

450

400

350

300

250

200

150

100

50

0

جدول رقم )4( تطور أعداد المتصلين في خدمة الخط الساخن )1997 م -  2011 م(

شكل رقم )4( تطور أعداد المتصلين في خدمة الخط الساخن  )1997 م -  2011 م(

مجموع المتصلين السنة

1997         1998           1999        2000         2001          2002        2003         2004         2005        2006         2007          2008         2009          2010         2011

77

339

385

345

244 240 230 234
210 222

238
259

287

214

257
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جدول رقم )5( جنسيات المتصلون بالخط الساخن عام 2011م

شكل رقم )5( توزيع أعداد المتصلين طبقا للجنسيات في عام 2011م
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العددالعدد الجنسيةالجنسية

من الجنسية اإلماراتية

من الجنسية السعودية

من الجنسية السودانية

من الجنسية اليمنية

ومن لم يحمل أوراقًا ثبوتية

من الجنسية السورية

مصر           فلسطين        عمان            سوريا             بدون             اليمن           المغرب           العراق        السودان      السعودية        االردن          امارات

من الجنسية الُعمانية

من الجنسية الفلسطينية

من الجنسية األردنية

من الجنسية المصرية

من الجنسية المغربية

من الجنسية العراقية

152

5

5

8

16

8

8

10

7

7

6

6
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المجموع

جدول رقم )6( إحصائية المتصلين حسب نوع الحالة والجنسية لعام 2011م

شكل رقم )6( توزيع أعداد المتصلين طبقا لنوع الحالة في عام  2011 م

A

B

أسرية

دراسية

تربوية

نفسية

سلوكية

اجتماعية عامة

عاطفية

استفسار

المجموع

6

10

40

34

9

6

23

7

10

7
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1
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16

12

17

61

50

13

9

38

9

19

10
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نوع الحالة    إمارات    األردن  السعودية   السودان  العراق  المغرب  اليمن   سوريا   ُعمان   فلسطين       بدون           مصر

   A                           B                         استفسار              عاطفية           اجتماعية عامة         سلوكية               نفسية                    تربوية                 دراسية                أسرية
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تقييم تجربة الخط الساخن

واستضافة  مباشرة،  وإذاعية  تليفزيونية  برامج  تخصيص  خالل  من  الخدمة،  لتوسيع  تخطط  الجمعية  فإن  الساخن،  الخط  تجربة  تقييم  ضوء  في    •

متخصصين للرد على استفسارات الجمهور.

•  العمل على تطوير العمل بالمشروع، بعد أن تم تجهيز قاعدة بيانات لتصنيف الحاالت الواردة ودراستها، وإجراء البحوث الالزمة حولها، وإخضاعها 

الساخن عبر شبكة  الخط  االستفادة من خدمة  االجتماعي، ويمكن  الترابط األسري واألمن  للحفاظ على  الحلول  للوصول ألمثل  الدراسة  لمزيد من 

بالفعل عدة مكالمات هاتفية ورسائل من  العربية. ولقد وصلت  التعاون والدول  لخدمة دول مجلس  الجمعية  بريد  و)الفاكس( وصندوق  )االنترنت(  

سلطنة عمان، ودولة قطر، ومن المملكة العربية السعودية.

خدمة الخط الساخن
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برنامج تدريب الطلبة في العطلة الصيفية 
)التدريب الصيفي(

إن الشباب والفراغ والمال؛ ثالوث خطير إذا اجتمع واكتمل يمكن أن يؤدي  إلى االنحراف والمفاسد، خاصة إذا لم يوظف هذا الثالوث بما هو نافع، 

وعليه فقد خطت الجمعية  خطوات واسعة في االهتمام ببرنامج تدريب وتشغيل الطلبة في العطلة الصيفية، حيث جاء اهتمام الجمعية بهذا التوجه 

منذ عام 1992م ومع بداية خطوات تأسيس الجمعية، وذلك تأكيدًا على دور الجمعية التوعوي والتربوي واالجتماعي الذي  تقوم به للحفاظ على جيل 

الشباب، من خالل تنمية خبراتهم وصقل مواهبهم واالستفادة من االحتكاك الفعلي بمواقع العمل، مما يعود عليهم بالفائدة، إضافة إلي حمايتهم 

ووقايتهم من أضرار أوقات الفراغ، وما ينتج عنه من تصرفات وانحرافات سلبية تجرهم لالنحراف. وكما يقول الشاعر:

إن الفراغ والشباب والجدة                مفسدة للمرء أي مفسدة

أهداف برنامج التدريب الصيفي

•  القضاء على وقت الفراغ لدى الشباب، وإبعادهم عن أية مشاكل قد يتعرضون لها خالل فترة الصيف التي عادة ما تؤكد المؤشرات أنها 

    أكثر  الفترات التي يتعرض فيها الشباب لالنحراف .

•  تنمية المواهب وصقل المهارات بالنسبة للنشء .

• غرس الروح الوطنية، وتعزيز الشعور باالنتماء الوطني .

• تكريس المفاهيم اإلسالمية والقيم األصيلة وتقاليد مجتمع اإلمارات لدى النشء والشباب .

• العمل بقدر المستطاع على تهيئة الشباب القادر على تولي وتحمل مسؤوليات ستلقى على عاتقه في المستقبل .

• دعوة الشركات للمساهمة في دور اجتماعي لخدمة المجتمع .

• وقد أثر التدريب وبشكل مباشر على سلوكيات الشباب، من حيث تنمية مهاراتهم، وصقل قدراتهم العلمية والعملية وانخراطهم في مجال 

   العمل واإلنتاج، ومساعدة العديد من المواهب، والعمل على تنميتها وتشجيعها.
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تطور أعداد المشتركين في التدريب الصيفي 1992-2011م

دأبت الجمعية على وضع الخطط العامة للحد من مشكلة أوقات الفراغ  بالعمل الفعلي، من خالل التدريب الصيفي  للطلبة في العطلة الصيفية، 

منطقة  مع  بالتعاون  األندية،  في  الرياضية  الصاالت  استخدام  طريق  عن  وذلك  وطالبة،  طالبًا   )5003( لحوالي  الفراغ  أوقات  استغالل  إلي  إضافة 

دبي التعليمية، وقد أتاحت القيادة العامة لشرطة دبي مع مجموعة من الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة فرصًا عديدة للتدريب منذ نشأة 

الجمعية، وحتى اآلن. 

جدول رقم )7( تطور أعداد المتصلين في خدمة الخط الساخن  )1997 م -  2011 م(

اجمالي فرص التدريب بشرطة دبي والشركات والمؤسسات المتعاونة السنوات

5003المجموع

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

800

400

350

300

300

500

550

250

210

200

320

180

140

115

120

80

28

66

60

34
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الدوائر والشركات التي شاركت في البرنامج 1992-2011م

تم تنفيذ برنامج تدريب الطلبة بالتنسيق والتعاون من قبل إدارة الجمعية مع العديد من الجهات )كما هو مبين في الجدول التالي( بعد أن لبت دعوة 

1992م وحتى اآلن ، وهذا إن دل على شئ، فإنما يدل على وعي  التواصل لتدريب الطلبة في العطلة الصيفية منذ عام  الجمعية، ومدت جسور 

واهتمام المسؤولين وأصحاب القرار بهذه الجهات، وحرصهم على فئة الشباب، ومشاركتهم الفعلية بأنشطة الجمعية وبرامجها الهادفة إلى توعية 

الشباب وحمايتهم في هذا البلد المعطاء .

الدوائر والشركات التي شاركت في البرنامج  1992-2011م

أسماء المشاركين

القيادة العامة لشرطة دبي         

دائرة الموانئ والجمارك      

الدائرة االقتصادية       

دائرة الصحة والخدمات الطبية بدبي

مجلس ترويج التجارة والسياحة        

بلدية دبي   

غرفة تجارة وصناعة دبي                  

دائرة الشؤون االسالمية والعمل الخيري

تليفزيون دبي 

دائرة المحاكم بدبي

هيئة الطرق والمواصالت

مركز دبي لإلحصاء

هيئة كهرباء ومياه دبي

هيئة تنمية المجتمع

مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث

البواردي للهندسة البحرية

آركو دبي انك

شركة دبي للغاز الطبيعي                  

بنك اإلمارات الدولي المحدود             

بنك صادرات إيران                  

بنك ملي إيران

بنك أبو ظبي الوطني             

بنك دبي اإلسالمي

بنك دبي الوطني

شركة كلداري إخوان                

مؤسسة البيان للطباعة والنشر  

مؤسسة مواصالت اإلمارات       

مجموعة شركات خليفة النابودة 

مجموعة شركات أحمد سالم الموسى

مؤسسة ناصر بن عبد اللطيف السركال

كلية دبي للطيران       

جمارك دبي

محكمة االستئناف بدبي

مؤسسة اإلمارات العامة للبترول

جنرال اكسدنت للتأمين

منظمة االسرة العربية

برنامج تدريب الطلبة في العطلة 

الصيفية )التدريب الصيفي(
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جماعة أصدقاء الجمعية

فكرة المشروع :

عندما تحددت األهداف األساسية للجمعية، وانبثقت عنها، ومن خالل العمل ، وبناًء على النظرة الثاقبة لمعالي الفريق ضاحي خلفان تميم، رئيس 

مجلس اإلدارة؛ طرح الفكرة، والقت استحسان أعضاء مجلس اإلدارة،  وذلك في االجتماع الثامن للمجلس الذي عقد في 1997/11/19م ، لما يتوفر 

فيها من عناصر أساسية تعتمد على االتصال الشخصي المباشر، وخاصة الموجهة لفئة الشباب لنقل األهداف األساسية وبرامج الجمعية التوعوية 

من مجموعة الشباب ]أصدقاء الجمعية [ إلى شباب الوطن عامة، باإلضافة إلى أنشطة االتصال الجماهيري والعامة ومن هنا تجسدت الفكرة .

أهـــداف جماعــة أصدقــاء الجمعيــة  

1- نشر الوعي االجتماعي بين جيل الشباب، من خالل الشباب أنفسهم

2- تعزيز العوامل االجتماعية اإليجابية، ومحاربة السلبيات منها

3- التأكيد على العادات والتقاليد االجتماعية المستمدة من القيم العربية واإلسالمية األصيلة

4- اختيار أفضل الوسائل لتوصيل رسالة الجمعية إلى جيل الشباب والقضاء على فجوة األجيال في تحقيق وتوصيل 

     الرسالة اإلعالمية الخاصة بالجمعية إلى أصحابها

5- التأكيد على التغيير السلوكي بالحوار والقدوة الحسنة والصداقة

6- تنمية الشعور بالمسؤولية لدى جيل الشباب وإعطائهم دورًا اجتماعيًا قياديًا، وتعزيز االنتماء الوطني في نفوسهم

تشكيل الجماعة

1- اعتمد مجلس اإلدارة تشكيل الجماعة في اجتماعه الثامن بتاريخ 1997/11/19م. 

2- أوكلت عملية االختيار إلى أشخاص مؤهلين، وذوي خبرة ودراية بالواقع االجتماعي والتربوي بمدارس إمارة دبي،  الختيار الطلبة الذين تتوفر 

     فيهم الصفات التالية:

3- وقد بلغ عدد أصدقاء الجمعية كمرحلة أولى ] 65 [ طالبًا من كافة مدارس إمارة دبـي.

4- تم اللقاء األول معهم بحضور رئيس مجلس اإلدارة، وأمين السر العام، وأمين الصندوق، ومنسق الجماعة، ورجال الصحافة في 1998/2/25م.

5- نظمت لقاءات دورية بين أعضاء الجماعة والمنسق للدراسة والتعاون والتدريب.

•    صفات قيادية.

•    النجاح، التفوق، الجد والمثابرة.

•    االستعداد للمشاركة في األعمال االجتماعية العامة.

•    أن يكون عمره ال يقل عن 7 سنوات، وال يزيد عن 18 سنة.

•    أن يتحلى باألسلوب الجيد في التعامل مع زمالئه .
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6- شارك أعضاء الجماعة في تنظيم حفل الجمعية لتكريم الشخصيات الداعمة للجمعية وتكريم ] 46 [ طالبًا وطالبة من  

     أوائل المرحلة اإلعدادية على مستوى الدولة.

7- تم تنظيم برنامج ) الفراغ اإليجابي ألعضاء الجماعة ( خالل العطلة الصيفية، بالتعاون مع شرطة دبي، إدارة الخيالة، 

     جمعية  اإلمارات للغوص، ومفوضية كشافة دبي.

8- كانت مدة البرنامج ] 45 [ يومًا خالل صيف 98م.

9- عدد المشاركين ] 35 [ عضوًا من أصدقاء الجمعية.

البرنامج:

1-  أنشطة رياضية: كرة قدم، األلعاب السويدية، سباحة، غوص، فروسية وألعاب رياضية مختلفة.

2-   أنشطة اجتماعية : زيارات للمرضى بمستشفى راشد ، زيارات للمسنين باستراحة الشواب.

3-   أنشطة ترفيهية: رحالت برية، رحالت صحراوية.

4-   أنشطة دينية: تحفيظ القرآن الكريم، والتفسير، وأصول الدين.

5-   أنشطة توعوية : التعرف على القيم االجتماعية والمسلكية الواجب التمسك بها.

6-   يتم العمل على إعداد برنامج تدريب موسع يشمل ورش عمل، وتدريبًا لكافة عناصر الجماعة.

النتائـــج:

1- تعتبر جماعة أصدقاء الجمعية من المشاريع المستديمة للجمعية بهدف المساهمة في توصيل رسالة الجمعية 

    للفئات المستهدفة )الشباب(، وهذا ما يتم اإلعداد له.

2- تم انضمام  العديد من الطلبة للمشاركة في الجماعة، وكل عنصر من هذه العناصر يشكل نواه لتوصيل رسالة 

     الجمعية  لصديقه وزميله، وألسرته، ولمجتمعه.

3- تهيئة الشباب للمشاركة اإليجابية في مشاريع تطوعية هدفها خدمة المجتمع، وهذا ما جاء من خالل المشاركة في البرامج السابق ذكرها. 

     ولدى إدارة الجمعية تصورات مستقبلية عديدة لعمل الجماعة يتم تنفيذها على مراحل، وحسب التطورات، بعد دراسة كل خطوة لضمان نجاح 

     عمل الجماعة، وأخذ دورها الطبيعي في المجتمع ، وهذا ما نأمل تحقيقه في المستقبــل القريب. 
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حمالت التوعية وبرامجها
مشروع الحمالت التوعوية هو مشروع متجدد ويعتبر احد أهم األنشطة الرئيسية في الجمعية، لما له من دور فّعال ومؤثر في الوقاية المبكرة للنشء 

والشباب من خطر االنحراف، أو من االنزالق في براثن الجريمة، كما تساهم تلك الحمالت أيضًا في توعية اآلباء باألخطار والمشاكل التي يمكن أن 

يتعرض لها األبناء.

ومن أبرز الحمالت التي نفذتها الجمعية، أو ساهمت في تنفيذها مع جهات شريكة؛ هي:

حملة »تبًا للمخدرات« 

حملة إعالمية لمكافحة المخدرات عن طريق الصحف األجنبية بالدولة

حملة عن ظاهرة الطـــالق وآثارها السلبية على المجتمع                   

حملة عن دور اآلباء في رعاية األبناء                                       

حملة عن القيم اإلجتماعية والمسلكية                                   

حملة توعوية إعالمية عن مشروع الخط الساخن                       

برنامج توعية بعنوان » أبناؤنا والعطلة الصيفية«

حملة توعوية عن فن التعامل مع األبناء...استثمار بعيد المدى                                      

حملة الخط الساخن  

برنامج توعية حول 75 قيمة بالتعاون مع أوقاف دبي

حملة القيم االجتماعية والمسلكية بالتعاون مع أوقاف دبي

حملة »معًا نكافح التسول«.

أسبوع التوعية االجتماعية في مدرسة مزيرع الثانوية المشتركة للبنات بعجمان

حملة مسيرة الخير والعطاء في مركز ديره سيتي سنتر بدبي

األولوية عائلتي، بالتعاون مع دائرة الصحة والخدمات الطبية

فعاليات اليوم العالمي للصحة النفسية بالتعاون مع مستشفى األمل بدبي

حملة »ال تهدم الدار«.

حملة »العودة إلى المدارس«

اسم الحملة السنةم
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2000

2001

2001
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حملة  »عادتنا الجميلة فلنحافظ عليه«.

الحملة الوطنية للتوعية األمنية تنظيم  وزارة الداخلية بالتعاون مع الجمعية

حملة »الحد من ظاهرة انتشار الشيشة«.

حملة »ال للفضائيات الهابطة )الحملة األولى، الحملة الثانية(«.

حملة انطالقة األمان 

حملة التليفزيون وأثره على الشباب

حملة  ال للفضائيات الهابطة )الحملة اإلعالمية التوعوية الرابعة(

الحملة الوطنية للتوعية األمنية تحت شعار »أسرة مستقرة.. مجتمع آمن« تنظيم وزارة الداخلية، بالتعاون مع الجمعية

حملة »ال للتدخين«

ال للفضائيات الهابطة –الحملة الخامسة تحت شعار »اإلعالم السلبي يهدد األمن الوطني«

حملة » أبي خذ قلبي وامنحني ابتساماتك«  بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي

حملة توعية عن »الجوانب السلبية لليوتيوب«  بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي

برنامج توعوي »نحو جيل واع بقضايا مجتمعة«  بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي

بطاقتك االئتمانية.. حافظ عليها بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي

حملة »معًا.. نكافح جرائم مضاعفة األموال« بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي

حملة »الصندوق األصفر«  بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي

حملة »عفوًا إني فتاة«  بالتعاون مع وزارة الشؤون االجتماعية

حملة »هويتي وفاء وانتماء« في مراكز األميرة هيا بنت الحسين الثقافية اإلسالمية

حملة  عدم ترك مسافة كافية بين المركبات تحت شعار انتبه )المسافة.. اآلمنة( بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي

اسم الحملة السنةم
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حملة  مكافحة المخدرات تحت شعار »احذر ان تكون الفريسة القادمة« بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي

حملة »القيادة اآلمنة« بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي

برنامج وقائي لمكافحة التحرش الجنسي بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي

حملة » 901 في خدمتكم« بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي

أفسح الطريق لسيارة اإلسعاف بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي وخدمات اإلسعاف ومركز برايم للرعاية الطبية

حملة عن »مخاطر الهواتف الذكية«

الحملة التوعوية »التزم« بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي

الحملة التوعوية موسم السفر تحت شعار:ليكن سفرك ممتعًا، بالتعاون مع اإلدارة العامة ألمن المطارات بشرطة دبي، 

وهيئة دبي للطيران المدني

حملة »نلتقي لنرتقي« تحت عنوان »أمرح معنا وتعرف علينا«  بالتعاون مع وزارة الشؤون االجتماعية

برنامج توعوي لعالج السلوك المضطرب لطلبة المدارس تحت عنوان »نحو جيل سوي وصالح« بالتعاون مع النيابة العامة

حياتي مسؤوليتي في مدرسة عتبة بن غزوان للتعليم األساسي

برنامج تعديل السلوكيات المضطربة تحت عنوان »أنت لست سلوكك« بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي، 

ورعاية األحداث، والنيابة العامة

التدخين والمخدرات يقضيان على حياتك بالتعاون مع االدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي

حملة لحماية األطفال تحت عنوان: »بالعطف والحنان.. طفلك أكثر سعادة وأمان« بالتعاون مع االدارة العامة للرقابة

القانونية والنظامية بشرطة دبي

اسم الحملة السنةم

2010

2010

2010

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

حمالت التوعية وبرامجها

83



84



1993

1996

1996

1997

1997

1997

2004

2005

2009

2010

حلقة نقاشية حول معاملة األحداث بين الواقع والمأمول ) 26 ديسمبر(

حلقة نقاشية حول الظواهر األمنية

حلقة نقاشية حول دور األخصائيين االجتماعيين في اكتشاف االنحراف 

المبكر والتعامل مع قضايا األحداث ) 16 يناير(

حلقة نقاشية حول دور األسرة في تربية األبناء ) 22 مارس(

حلقة نقاشية حول الدور الوقائي للمؤسسات المجتمعية في المجال 

التعليمي والتربوي  )14 ابريل(

حلقة الحوار حول الجامعات األهلية والخاصة في اإلمارات، 

وحاجة المجتمع لها  )9 يوليو(

حلقة نقاشية حول الشباب وتكنولوجيا العصر

حلقة نقاشية حول انتبه أمامك منعطف

حلقة نقاشية حول الحمالت اإلعالمية ضد الظواهر السلبية

حلقة نقاشية حول وطني اإلمارات

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

الحلقات النقاشية
تسعى الجمعية منذ بداية نشأتها وحتى اآلن إلى اقامة الحلقات النقاشية، او االشتراك في الحلقات التي تعقدها الجهات الشريكة لتعزيز مجاالت 

الحوار والنقاش، وتبادل اآلراء، واكتساب الخبرات، وبناء القدرات التنظيمية والحوارية، واستخالص الحلول والعبر لكثير من المشكالت االجتماعية التي 

تتعلق باألحداث. 

ومن امثلة هذه الحلقات، ما يلي:

الجهات المشاركة/ الجهة المنظمةالتاريخالحلقة النقاشيةم
بالتعاون مع جمعية الحقوقيين

شرطة دبي

ضمن برنامج دبي معكم على الهواء

بالتعاون مع منطقة دبي التعليمية

جمعية االجتماعيين

فندق مينا السالم/ جمعية توعية ورعاية األحداث

جمعية النهضة النسائية

مدارس أم القيوين
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جمعية االجتماعيين

مفوضية كشافة دبي

المركز الثقافي بالشارقة

جمعية كلباء للفنون الشعبية والمسرح

دورة ثقافية باالشتراك مع جمعية النهضة النسائية بدبي

جمعية المعلمين

مركز البحوث والدراسات بالقيادة العامة لشرطة دبي

مركز التنمية االجتماعية

مجلس آباء منطقة أبو ظبي

إذاعة دبي

القناة الرابعة بتليفزيون عجمان

جمعية كلباء للفنون الشعبية

إدارة رعاية األسرة والطفولة - وزارة العمل والشئون االجتماعية

مكان االنعقاد/ الجهة المنظمةالتاريخالندوات/ الملتقياتم

الندوات والملتقيات

تميزت الجمعية منذ بداية نشأتها في اعداد الندوات والملتقيات وتنظيمها ، او االشتراك فيها، طبقا لتوجهاتها االستراتيجية، مما يساهم بصورة 

كبيرة في اثراء الثقافة المجتمعية وتركيز انظار المجتمع نحو المشاكل والعقبات التي تواجه المجتمع، وتتعلق بفئة األحداث، كما يمكن ان تساهم 

في وضع الحلول اآلنية والمستقبلية لكثير من المشاكل التي رصدتها الجمعية في تلك األوقات والتي تؤثر بشكل كبير على بنية وتماسك المجتمع، 

كما تساعد التوصيات الناجمة عن هذه الندوات والملتقيات إلى مساعدة متخذ القرار وتوجيهه نحو اختيار البدائل والحلول المثلى لعالج تلك المشاكل.

ومن أمثلة هذه الندوات والملتقيات؛ ما يلي:

ندوة واقع الشباب في اإلمارات   

ندوة دور المؤسسات العامة نحو الشباب )14 فبراير(

الندوة التربوية الثالثة تحت عنوان »المرحلة التأسيسية: البعد التربوي 

ومتطلبات المرحلة« )بالتعاون مع جمعية المعلمين( )من 28-29 مايو(

ندوة » الشباب والفراغ، المشكلة والحل« )27 يونيو(

التفوق علم وتربية جهود واعية )من 16-18 نوفمبر(

الندوة التربوية الرابعة تحت عنوان »الدور التربوي للمعلم- إشكالية 

التراجع وسبل التطوير« )من 3-4 يونيو(

ندوة أمن الطفل )من 5 إلى 6 مايو(

ندوة جنوح األحداث

ندوة انحراف األحداث

ندوة إذاعية:  دور األسرة في تربية األبناء

الندوة التليفزيونية حول عمل الخادمات

ندوة الشباب والصيف بكلباء

ندوة حول أساليب وقائية للحد من سوء معاملة األطفال في 20 أكتوبر

1
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13

1994

1995
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1996

1996

1997

1997

1997

1997

1997

1997

1997

1997
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14
15
16
17

18
19
20
21
22
23
24

25

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

نادي الجزيرة

نادي ضباط الشرطة

وزارة العمل والشؤون االجتماعية

جمعية النهضة النسائية بدبي

منطقة دبي التعليمية  

وزارة العمل والشؤون االجتماعية

أندية الفتيات بالشارقة

مدرسة مزيرع الثانوية

شرطة دبي 

بالتعاون مع جمعية النهضة النسائية بدبي

صندوق الزواج، بالتعاون مع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل 

والشؤون االجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي بأبوظبي

المجلس األعلى لألسرة، مراكز الطفولة والناشئة بالشارقة 

بالتعاون مع الجمعية

أندية فتيات الشارقة

مجلة كل األسرة

اإلسكندرية – جمهورية مصر العربية

جمعية النهضة النسائية بدبي

مركز النهضة لالستشارات والتدريب بجمعية النهضة النسائية بدبي

مراكز التنمية األسرية بالشارقة

منطقة العين التعليمية

جمعية النهضة النسائية بالحمرية

شرم الشيخ- جمهورية مصر العربية

ندوة التحديات التربوية مع مطلع القرن الجديد في 23 ديسمبر

الملتقى النسائي األول في 8 يناير

ندوة دور اإلعالم في دعم كيان األسرة

ندوة حول مهارات التفكير واالبداع بعنوان:  حتى ال أكون صفًرا 

للدكتور خليفة السويدي

الملتقى الطالبي األول تحت شعار: أبناؤنا ماذا يريدون منا؟ 

ندوة دور اإلعالم في دعم كيان األسرة

ندوة المرأة والعمل التطوعي

التغّيرات الفسيولوجية والهرمونية في مرحلة المراهقة 

أخطار المخدرات 

ملتقى األطفال الصيفي

الملتقى العلمي حول قضايا ومشكالت الزواج بدول التعاون

ندوة توثيق الروابط األسرية في 26 ديسمبر

ملتقى الفكر والحوار

ندوة من يربي أبناءنا

مؤتمر الصحة النفسية للفتاة والمرأة العربية من -22 24 ديسمبر

الملتقى الربيعي للفتيات من 18-21 يناير

ندوة كيف تكونين فتاة ناجحة؟

ندوة عاداتنا الجميلة فلنحافظ عليها

الملتقى األسري »معا نرتقي نحو األفضل«

ملتقى تجميل العقول في 31 مارس

مؤتمر األطفال والشباب في مدن الشرق األوسط وشمال أفريقيا من 17-19 ابريل

المؤتمر العربي حول الصحة النفسية والعامة للفتاة العربية من 8 - 11 سبتمبر

مكان االنعقاد/ الجهة المنظمةالتاريخالندوات/ الملتقياتم

1997
1997
1998
1998

1999
1999
1999
1999
2000
2002
2002

2002

2002
2002
2002
2003
2003
2004
2004
2004
2004
2005

الندوات والملتقيات
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المؤتمر التربوي الرابع لمجلس أمهات منطقة أبوظبي التعليمية بعنوان  (

األسرة اإلماراتية والفضائيات في عصر العولمة( من 4-5 مارس

المشاركة في الملتقى األسري السادس بعنوان »أسرة بال ديون«

ندوة تفاعلية حول خطر الفضائيات الهابطة

مؤتمر هوية االسرة

المشاركة في ندوة الثقافة والعلوم بالممزر ضمن برنامج ملتقى العمل االهلي

ورشة عمل ميدانية لعمل حمالت اعالمية ضد الظواهر السلبية

المشاركة في المؤتمر الدولي حول االستراتيجيات الفعالة لحماية األطفال 

من االعتداء واالتجار عن طريق االنترنت من 9 - 10 مايو

ندوة استراتيجيات الدفاع االجتماعي لمقاومة ظواهر االنحراف والمشاكل 

االجتماعية والتفكك األسري وإهمال الطفولة من 3-5 اكتوبر

المشاركة في مؤتمر حقوق الطفل تحت شعار: حق التعبير

مؤتمر المرأة والتعليم اإللكتروني: مكامن وتحديات

مؤتمر أبناء الطالق إلى أين؟

المشاركة في ندوة تقاربية حول العمل التطوعي ودوره في التنمية 

في 24 يناير

المشاركة في الملتقى الحواري األول لمؤسسات المجتمع المدني 

في 24 فبراير

المشاركة في مؤتمر مسارات النهوض باألسرة العربية تحت شعار 

»نحو دور فاعل ومستقبل واعد لألسرة« من 27-28 فبراير

المشاركة في ملتقى التربية األمنية الثاني تحت شعار دور المؤسسات الوطنية 

في تحقيق رؤية اإلمارات 2021 ومستقبل افضل للطالب اإلماراتي في 9 مارس

الملتقى األول لمراكز ودور التربية االجتماعية لألحداث الجانحين في الدولة من 

24-25 يناير

2006

2006

2007

2008

2008

2009

2009

2009

2010

2010

2010

2011

2011

2011

2011

2012

أبوظبي

مراكز التنمية االسرية التابعة للمجلس االعلى لالسرة بالشارقة

مدرسة االرقم الخاصة بدبي

بالتعاون مع جمعية النهضة النسائية

ندوة الثقافة والعلوم بالممزر

مدرسة دبي الوطنية- فرع الطوار

مملكة البحرين

الجزائر

هيئة تنمية المجتمع في دبي

جمعية ام المؤمنين وجامعة عجمان

جمعية االتحاد النسائية بالشارقة

تنظيم جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا في قاعة الشيخ زايد 

للمؤتمرات

تنظيم جمعية اإلمارات لحقوق االنسان في فندق انتركونتنينتال 

بدبي

تنظيم منظمة االسرة العربية في قصر الثقافة بالشارقة

نادي ضباط شرطة دبي بالقرهود

مركز رعاية األحداث التابع للقيادة العامة لشرطة أبوظبي

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

مكان االنعقاد/ الجهة المنظمةالتاريخالندوات/ الملتقياتم

الندوات والملتقيات
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من  وغيرها  والنفسية،  والتربوية  االجتماعية  والبحوث  الدراسات  من  متنوعة  مجموعة  إجراء  على  عملها  في  الجمعية  تعتمد 

الموضوعات ذات الصلة باألحداث في مجتمع اإلمارات، والتي تساهم بصورة كبيرة في اثراء ثقافة المجتمع، وتستخلص هذه 

الدراسات والبحوث مجموعة من التوصيات والمقترحات لعالج كثير من المشاكل التي  تواجه المجتمع، كما توجه انظار متخذي 

القرار والجهات المستفيدة والعاملة في مجال توعية ورعاية األحداث إلى سرعة عالج كثير من المشاكل قبل تفاقمها.

ومن امثلة الدراسات والبحوث التي اعدتها الجمعية؛ ما يلي:

الدراسات والبحوث إعدادالتاريخم

الدراسات والبحوث

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

1995

1995

1995

1995

1996

1997

1997

1998

1998

1999

1999

2000

2000

2000

2000

2001

2001

2001

2001

2001

2001

2001

2001

2002

الجوانب اإلجرائية في معاملة األحداث الجانحين والمشردين

إرشادات األمم المتحدة لمنع جنوح األحداث

سرقات األحداث

المشكالت السلوكية لدى تالميذ المرحلتين االعدادية والثانوية بإمارة دبي

المشاركة في استبيان حول أثر التليفزيون على جنوح األحداث )26 مايو(

إعداد استبيان عن عالقة اآلباء باألبناء )29 ابريل(

)االنترنت( وجناح األحداث

االبناء وحب االنتماء

ورقة عمل أثر التليفزيون على انحراف النشء 

التفكك األسري

ورقة عمل حول اثر التطوع في اثراء العمل االجتماعي

ورقة عمل حول الموهوبون ثروة وطنية ورعايتهم واجبة

دراسة المؤشرات المتعلقة بجنوح األحداث وجهود مواجهتها

تعرض األحداث الجانحين لبرامج التليفزيون في الدولة

ورقة عمل نحو تربية أسرية ناجحة

األم.. ودورها في حماية أبنائها من االنحراف

الدعوة إلى الحد من ظاهرة انتشار الشيشة

دراسة استطالعية حول رأي مرتادي مقاهي الشيشة في إمارة دبي

المرأة .. وحوداث السير

المناهج التعليمية والوقاية من الجريمة

دور الشرطة في عالج وتأهيل المدمنين التائبين

األمن والتنمية في دولة اإلمارات العربية المتحدة

عادات وأنماط مشاهدة القنوات الفضائية

دراسة ميدانية الجرعة األولى من المخدرات

الدكتور/ حسن محمد ربيع

الدكتور / محمد أحمد عبد الرحمن

الدكتور/ ساهر محمد رشاد

سلطانة عثمان يوسف

الجمعية بالتعاون مع مركز رعاية األحداث بالشارقة

أ/ ناريمان الغيث 

الدكتور/ محمد مراد عبد الله

الدكتورة/ موزة احمد العبار 

وزارة العمل والشؤون االجتماعية

الدكتور/ حمد بن أحمد الشيباني

اندية الفتيات بالشارقة

الدكتور/ محمد مراد عبد الله

الدكتور/ محمد مراد عبد الله

الدكتورة/ فوزية العلي

الدكتور/ خليفة علي السويدي

الدكتور/ محمد مراد عبد الله

جاسم خليل ميرزا – الدكتورة/ فوزية العلي – عبد الحميد راجي

جمعية توعية ورعاية األحداث

الدكتور/ محمد مراد عبد الله

الدكتور/ خليفة علي السويدي

معالي القائد العام

الدكتور/ محمد مراد عبد الله

الدكتورة/ فوزية العلي

الدكتور/ محمد مراد عبد الله
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ورقة عمل عن أهم المشكالت االجتماعية المؤثرة في بناء الشخصية السوية للفتاة اإلماراتية

دراسة مقارنة حول »الحدث المهدد بخطر االنحراف«

اثر التليفزيون على انحراف النشء

بحث حول اآلثار الضارة لتدخين الشيشة 

الثقافات الدخيلة وأثرها على الشباب في المجتمع اإلماراتي

التحفيز باللفظ وتعديل السلوك

دراسة ميدانية على طالب المدارس » عن اسباب القلق عند جيل الشباب«

دراسة ميدانية لدوافع تعاطي المخدرات لدى شباب منطقة الراشدية بدبي

بحث حول المشكالت السلوكية لدى تالميذ المدارس اإلعدادية والثانوية

بحث عن سرقات األحداث

بحث عن خطر ألعاب الفيديو على األطفال

بحث عن دور األخصائي االجتماعي في اكتشاف االنحراف المبكر لدى األحداث

بحث حول الطالق وآثاره السلبية على األبناء

ورقة عمل حول آثار الفضائيات الهابطة على جيل الشباب..) الفضائيات العربية بين 

المصالح المجتمعية .. والمطامع الربحية(

زاد الحدث للمستقبل

دراسة ميدانية » تحليل اتجاهات النشء«

بحث حول اآلثار السلبية للخدم على األسرة اإلماراتية .

بحث حول مشكلة المخدرات وانحراف األحداث في دولة اإلمارات العربية المتحدة.

دراسة عن التحرش الجنسي باألطفال

ورقة عمل حول الدفاع االجتماعي في دولة اإلمارات بالتطبيق على تجرية جمعية توعية ورعاية األحداث

أثر رياضة األحياء الشعبية في تعديل السلوك والوقاية من الجريمة

االزمة االقتصادية وتأثيرها على العنف األسري والطالق

دراسة ميدانية حول التحرش الجنسي باألطفال من قبل الخدم

وظائف االسرة وادوارها في تربية النشء

دور رياض األطفال في تنمية القيم لدى طفل ما قبل المدرسة

دور االسرة في تنمية القيم المواطنة لدى أبنائها

2002

2003

2003

2004

2004

2004

2004

2005

2006

2006

2007

2009

2009

2009

2010

2010

2010

2011

2011

الدكتورة/ موزه العبار

الدكتور/ مصطفى العوجي

الرائد/ جاسم خليل ميرزا

مالزم اول/ منصور القرقاوي

أ/ جمال فيصل الطويل

جمعية توعية ورعاية األحداث

سميحة هاشم محمد

جمعية توعية ورعاية األحداث

جمعية توعية ورعاية األحداث

جمعية توعية ورعاية األحداث

جمعية توعية ورعاية األحداث

جمعية توعية ورعاية األحداث

معالي القائد العام

الدكتور/ محمد مراد عبد الله

الدكتور/ محمد مراد عبد الله

جمعية توعية ورعاية األحداث

الدكتور/ محمد مراد عبد الله

الدكتور/ جاسم خليل ميرزا

الدكتور/ جاسم خليل ميرزا

جمعية توعية ورعاية األحداث

الدكتورة/ موزه العبار

الدكتورة/ موزه العبار

أ/ عصام أبو الدهب

أ/ عصام أبو الدهب

أ/ عصام أبو الدهب

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

إعدادالتاريخم

الدراسات والبحوث

الدراسات والبحوث
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اصدارات الجمعية ومطبوعاتها  اصدارات الجمعية ومطبوعاتها   مم

إصدارات الجمعية ومطبوعاتها

تعتمد الجمعية على إبراز كافة األنشطة التي تقوم بها اللجان المختلفة، من خالل مجموعة اإلصدارات والمطبوعات الدورية، 

الجمعية  مجلة  حتى  او  المسابقات،  كتيبات  او  )بوسترات(،  او  نشرات  او  علمية،  كتب  او  بالجمعية،  تعريفية  منشورات  سواء 

الدورية »الوعي االجتماعي« التي وصل عددها منذ بداية نشأة الجمعية وحتى اآلن إلى أكثر من حوالي 40 اصدارًا.

ومن أمثلة االصدارات والمطبوعات التي اصدرتها الجمعية؛ ما يلي:

1
2
3
4

5
6
7
8

9
10
11

12
13
14
15
16

17
18
19
20
21

22

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

منشور تعريفي بالجمعية باللغة العربية

منشور تعريفي بالجمعية باللغة االنجليزية

كتيب النظـــام األساسي

كتاب » الجوانب اإلجرائية في معاملة األحداث الجانحين 

والمشردين«. 

كتاب “جرائم الخادمات في دولة اإلمارات العربية المتحدة”. 

كتاب “الطالق – دراسة ميدانية على مجتمع اإلمارات”.

كتاب »الجانحين والمشردين«

كتيب » اضرار الشيشة – دراسة ميدانية على مرتادي 

مقاهي الشيشة في امارة دبي«

كتيب “رحلة سعيدة بالتعاون مع طيران اإلمارات”.

كتيب ”خطوات على الطريق” .

كتيب بعنوان: “سنوات العطاء - رصد لمسيرة الجمعية 

خالل سنوات ثمان”.

مذكرة الطالب »معًا لنكون دائما في المقدمة«

كتيب يوميات طالب “يومياتي”.

كتيب “صيف بال فراغ 2006”.

كتيب “صيف بال فراغ 2008”.

كتيب “صيف بال فراغ 2010”.

بوستر عن أضرار المخدرات .

بوستر عن قسم االستشارات التربوية -الخط الساخن.

بوستر عن القيم المسلكية ]خمس رسائل لولي األمر [.

نشرة خاصة بمناسبة يوم األسرة.

عبارات إرشادية على فواتير الهاتف بالتعاون مع مؤسسة 

االتصاالت.

نشر العبارات اإلرشادية  الداعية إلى التماسك وتوطيد 

العالقات داخل األسرة بالتعاون مع صحيفة البيان.

إصدار أكثر من 40 عددًا من مجلة الوعي االجتماعي.

إصدار جدول حصص مدرسية عن الخط الساخن

)بروشور( عن خدمة الخط الساخن

)بروشور( حملة ال تهدم الدار

)بروشور( تعريفي عن الجمعية ) رسالتنا إليكم(

)بروشور( مسابقة هويتي وفاء.. انتماء

كتيب إرشادات األمم المتحدة لمنع جنوح األحداث.

كتيب “صيف بال فراغ 2007”.

كتيب “صيف بال فراغ 2009”.

كتيب “صيف بال فراغ 2011”.

كتيب “صيف بال فراغ 2012”.
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معرض جمعية النهضة النسائية بدبي

المعرض الوطني الثاني للشباب والمستقبل

معرض الكتاب والصور تحت شعار » ال للمخدرات « 

المشاركة بالمعرض االعالمي لمهرجان ثقافة الطفل الثاني عشر

المشاركة بمعرض قرية السالم االنسانية في مهرجان دبي للتسوق 

معرض مدرسة عائشة االعدادية للبنات بدبي

المشاركة في معرض مفاجآت صيف دبي 

المشاركة في معرض ديرة سيتى سنتر خالل مهرجان العطاء

المعرض المصاحب لفعاليات اليوم العالمي للتطوع بقرية التراث

معرض غرفة تجارة وصناعة دبي

معرض حملة شهر العطاء

معرض حملة شهر العطاء

معارض الجمعية مكان االنعقاد/ الجهة المنظمةالتاريخم

معارض الجمعية

تحرص الجمعية بصفة دائمة على المشاركة والتواجد في الفعاليات المجتمعية والوطنية بكل انواعها لعرض كافة انشطتها 

واصداراتها التوعوية، وتوزيع )البروشورات( والمطويات والكتب والكتيبات واالقراص المدمجة التوعوية على الجمهور. 

ومن أمثلة تلك المعارض؛ ما يلي:

1994
1995
1995
1996
1998
1998
1999
1999
1999
1999
2000
2000

جمعية النهضة النسائية بدبي

جمعية النهضة النسائية بدبي

وزارة اإلعالم

دائرة الثقافة واالعالم بالشارقة

مهرجان دبي للتسوق في حديقة الخور

مدرسة عائشة االعدادية للبنات بدبي

مركز برجمان بدبي

ديرة سيتى سنتر

وزارة العمل والشؤون االجتماعية

غرفة تجارة وصناعة دبي

مركز ديرة سيتي سنتر بدبي

مركز وربة

1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
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معارض الجمعية

معرض مهرجان العطاء

معرض دائرة الخدمات الطبية

معرض حملة ال تهدم الدار

معرض مهرجان العطاء

معرض مهرجان صيف دبي

معرض التوعية األسرية األول

معرض مستشفى راشد خالل مهرجان دبي للتسوق

معرض توعوي لحملة العودة إلى المدارس

معرض اإلرشاد

معرض فعاليات الملتقى الثالث للجغرافيا والدراسات االجتماعية وعلم النفس

معرض مدرسة أم سقيم للتعليم األساسي )ح 2(

معرض الصور الفوتوغرافية

معرض المؤسسات الثقافية

معارض الجمعية مكان االنعقاد/ الجهة المنظمةالتاريخم
2001
2001
2002
2002
2002
2003
2003
2003
2003
2004
2008
2008
2011

قرية الفوانيس بمركز دبي التجاري، ممر العطاء في خور دبي

دائرة الخدمات الطبية

مركز ديرة سيتي سنتر بدبي

مركز دبي التجاري العالمي

مدرسة العمردي الثانوية المشتركة بدبي

مستشفى راشد بدبي

بالتعاون مع دائرة التنمية االقتصادية في مركز ميركاتو

منطقة العين التعليمية

منطقة دبي التعليمية

مدرسة ام سقيم للتعليم األساسي

بالتعاون مع دار التربية االجتماعية للفتيات بالشارقة

مركز الثقافة والشباب وتنمية المجتمع – أم القيوين

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

100



101



102



تشارك الجمعية واعضاؤها بصورة دورية في الجلسات الرمضانية التي يعقدها معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، رئيس 

مجلس ادارة الجمعية، أو اعضاء الجمعية في شهر رمضان، تعزيزًا ودعما ألواصر التواصل االجتماعي، وتبادل األفكار والرؤى 

والمقترحات حول القضايا والمشكالت المجتمعية األكثر تأثيرًا على المجتمع.

ومن امثلة هذه الجلسات الرمضانية؛ ما يلي:

الجلسات الرمضانية

الجلسة الرمضانية مكان االنعقادالتاريخم

1996
1999

2001
2001
2002
2002
2003
2004
2005
2007
2009
2009

2010
2011

جلسة رمضانية: مشكلة الشباب والمخدرات

حماية الطالب من االنحراف والمناهج وأسلوب التدريس  وأوقات الفراغ 

والنظام المدرسي الكامل

المدرسة واالبداع

ايجابيات وسلبيات )االنترنت( 

تجديد الروابط األسرية في إطار الترابط األسري والوقاية من جنوح األحداث

كيفية اكتشاف الموهوبين

أهمية دور األباء في وقاية األبناء من رفقاء السوء

دور اآلباء في حماية األبناء من االنحراف

مشكلة استفحال البطالة بين المواطنين

العولمة الثقافية والسلوكية وأثرها في التربية

تربية األبناء مسؤولية من؟

تعزيز الهوية الوطنية والمحافظة على اللغة العربية

الزواج من أجنبيات بين الحرية الشخصية والمصالح المجتمعية

حماية األطفال من سلبيات التواصل عبر شبكات التفاعل االجتماعي

1
2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13
14

مجلس السيد ابراهيم سعيد لوتاه

مجلس معالي القائد - دبي

مجلس معالي القائد - دبي

مجلس معالي القائد - دبي

مجلس معالي القائد - دبي

مجلس معالي القائد - دبي

مجلس سالم أحمد الموسى

مجلس معالي القائد - دبي

مجلس معالي القائد - دبي

مجلس معالي القائد - دبي

مجلس معالي القائد - دبي

المجلس الرمضاني النسائي 

بنادي ضباط الشرطة بالقرهود

مجلس معالي القائد - دبي

مجلس معالي القائد - دبي
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 محاضرة بعنوان »توعية األحداث ومشكالتهم«                                                

محاضرة بعنوان المشكالت السلوكية  لطالب المرحلتين اإلعدادية والثانوية                     

محاضرة بعنوان المشكالت السلوكية  لطالب المرحلتين اإلعدادية والثانوية                                

محاضرة بعنوان المشكالت السلوكية  لطالب المرحلتين اإلعدادية والثانوية                               

محاضرة بعنوان المشكالت السلوكية  لطالب المرحلتين اإلعدادية والثانوية                     

محاضرة بعنوان المشكالت السلوكية  لطالب المرحلتين اإلعدادية والثانوية                     

محاضرة بعنوان المشكالت السلوكية  لطالب المرحلتين اإلعدادية والثانوية                     

محاضرة بعنوان المشكالت السلوكية  لطالب المرحلتين اإلعدادية والثانوية                     

محاضرة بعنوان المشكالت السلوكية  لطالب المرحلتين اإلعدادية والثانوية                     

 محاضرة بعنوان المشكالت السلوكية  لطالب المرحلتين اإلعدادية والثانوية                     

محاضرة بعنوان المشكالت السلوكية  لطالب المرحلتين اإلعدادية والثانوية                     

 محاضرة بعنوان المشكالت السلوكية  لطالب المرحلتين اإلعدادية والثانوية                     

محاضرة بعنوان المشكالت السلوكية لطلبة المدارس                                        

محاضرة عن جناح األحداث 

محاضرة عن دور األسرة في رعاية وتربية األبناء للدكتور أحمد الزير

محاضرة عن أثر المهدئات على النشء للدكتورة مريم كلداري

محاضرة فن التعامل مع األبناء في مرحلة المراهقة للدكتور محمد فهد الثويني

محاضرة عن لغة الحوار للدكتور منصور العور

محاضرة األصدقاء .. الرفقاء .. القرناء

ايها الشاب من أنت وماذا تريد؟  لألستاذ راشد المهيري

مدرسة  ثانوية الوحيدة      

مدرسة  ثانوية دبي

مدرسة  اإلمام مالك

مدرسة  بدر الثانوية

مدرسة  الصفا الثانوية

مدرسة  العوير المشتركة      

مدرسة  الخوانيج المشتركة

مدرسة  المهلب اإلعدادية     

مدرسة  طارق بن زياد        

مدرسة  الممزر                

مدرسة  اإلمارات              

مدرسة  اإلمام الشافعي        

مدرسة  السعيديه             

جامعة اإلمارات- الخدمة االجتماعية

اللجنة االجتماعية بجمعية توعية ورعاية 

األحداث بالتعاون مع جمعية النهضة النسائية

اللجنة الصحية والنفسية بالتعاون مع 

جمعية النهضة النسائية بدبي

لجنة التخطيط والمتابعة بالجمعية

نادي الشباب العربي

مدرسة راشد بن حميد اإلعدادية

مدرسة راشد بن حميد االعدادية للبنين بعجمان

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

16

17
18
19
20

المحاضرات التوعوية

 تعتبر المحاضرات التوعوية أحد أبرز وأهم انشطة الجمعية الفاعلة واكثرها تأثيرا على أفراد المجتمع، حيث تعتمد منهجية تنفيذها 

معالجتها  وسبل  المجتمع  في  الموجودة  والمشاكل  القضايا  على  التركيز  خالل  من  الهامة   والمعلومات  المعرفة  نقل  على 

ووسائل الوقاية منها بصورة سهلة ومبسطة وبها نوع من التشويق، ويتم تنفيذ هذه المحاضرات من خالل أعضاء الجمعية او 

بالتعاون مع كوكبة من االختصاصيين االجتماعيين في الدولة.

ومن امثلة هذه المحاضرات التوعوية؛ ما يلي:

1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1995

1999

1999
1999
1999
1999

المحاضرة مكان االنعقادالتاريخم
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المحاضرات التوعوية

محاضرة المخدرات وأثرها في الفرد النقيب  جاسم خليل ميرزا

محاضرة التغيرات الفسيولوجية والهرمونية في مرحلة المراهقة للدكتورة مريم كلداري

محاضرة ماذا أريد من ُأمي؟  لألستاذة فتحية لطفي

محاضرة السلوكيات السيئة وأثرها على األبناء والمجتمع لألستاذ راشد المهيري

محاضرة جنوح األحداث من منظور شرطي للدكتور محمد مراد عبد الله

محاضرة عن النكد األسري لألستاذ حسين الجوهري

محاضرة كيف يتم اختيار شريك حياتك الزوجية لألستاذ جمال فيصل الطويل

محاضرة » دور البيت والمدرسة والمجتمع في العملية التعليمية« للواء 

ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة دبي

محاضرة » السلوكيات الخاطئة للناشئة«. لألستاذة فتحية لطفي

محاضرة »عاداتنا الجميلة فلنحافظ عليها«. للشيخ حسن محمد أميرة

محاضرة عن أهمية لعبة الكاراتية ومدى االرتباط بينها وبين احترام اآلخرين 

والمحافظة على العادات والتقاليد والقيم األصيلة لألستاذ غريب احمد علي

محاضرة عن التحلي بأخالق اإلسالم والمحافظة عليها. للدكتورة فاطمة هادي

محاضرة عن العالقة بين الشرطة والجمهور  للرائد الدكتور جاسم خليل ميرزا

محاضرة عن التغييرات الفسيولوجية والجسمانية في سن المراهقة ودور األم 

للدكتورة مريم كلداري

محاضرة عن دور األسرة السعيدة ودور المؤسسات التعليمية في تنمية 

االحساس بالمسؤولية للسيدة زليخة اسماعيل

محاضرة عن مشكالت الشباب وأثرها على المجتمع  لألستاذ راشد حميد المهيري

محاضرة عن أمن األسرة أساس أمن المجتمع لألستاذ جمال فيصل الطويل

محاضرة عن مسؤولية وسائل اإلعالم تجاه الحد من الجريمة والعنف ودورها 

في التوعية االجتماعية واألمنية للسيدة  نورة النقبي

محاضرة عن » االمن مسؤولية الجميع«. للدكتور الرائد عبد الله محمد محمود

محاضرة عن »األسرة في اإلمارات وأهم العوامل المؤثرة في انحراف االبناء« 

لألستاذة فتحية لطفي

2000
2000
2000
2000
2000
2002

2002
2003

2003
2004
2004

2004
2004
2004

2004

2004
2004
2004

2004
2004

مدرسة مزيرع الثانوية بنات بعجمان

مدرسة مزيرع الثانوية بنات بعجمان

مدرسة دسمان االبتدائية

قسم مراقبة الجودة بمركز نايف

الجمعية بالتعاون مع مجلس آباء وأمهات ومعلمين منطقة 

الشارقة التعليمية والمجلس االعلى للطفولة

الجمعية بالتعاون مع مدرسة العمردي الثانوية للبنين

منطقة الليسيلي التعليمية.

مدرسة الوطن العربي للتعليم األساسي والثانوي بالليسيلي.

نادي دبا الحصن الرياضي الثقافي.

جمعية االتحاد النسائي بالشارقة.

جمعية االتحاد النسائي بالشارقة.

كلية الشرطة في ابوظبي

مدرسة الواحة الثانوية للبنات.

مدرسة اللسيلي الثانوية.

مدرسة حمدان بن راشد للتعليم األساسي والثانوي.

مدرسة حمدان بن راشد للتعليم األساسي والثانوي.

مدرسة مربح للتعليم الثانوي.

مدرسة حمدان بن راشد للتعليم األساسي والثانوي.

ملتقى معا نرتقي حول االفضل في منطقة العين التعليمية.

21
22
23
24
25
26

27
28

29
30
31

32
33
34

35

36
37
38

39
40

مكان اإلنعقادالتاريخم المحاضرة
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المحاضرات التوعوية

محاضرة عن » كيف اختار صديقي« لألستاذة فتحية لطفي

محاضرة عن » المعاملة بين الطالب والمعلمة« لألستاذة فتحية لطفي

محاضرة عن انطالقة األمان لألستاذة نورة النقبي

محاضرة عن التليفزيون وأثره على الشباب للدكتور علي قاسم الشعيبي

محاضرة توعوية حول جرائم األحداث للدكتور محمد مراد عبد الله

محاضرات حول »عادات وتقاليد الضيافة العربية« لألستاذة فاطمة المغني

محاضرة حول أهمية االعالم للدكتور جاسم خليل ميرزا

محاضرة توعوية عن »أهمية العمل التطوعي«

محاضرة حول »الفضائيات مالها وما عليها«

محاضرة بعنوان »الفضائيات الهابطة وتأثيرها على الشباب«

محاضرة بعنوان »أمي حاوريني«

14 محاضرة صحية تثقيفية توعوية لطالب المدارس

محاضرة عن الشخصية القيادية للدكتور محمد مراد عبد الله

محاضرة عن ال للفضائيات الهابطة للدكتور جاسم خليل ميرزا

محاضرة عن تخطيط الحمالت اإلعالمية للدكتور  جاسم خليل ميرزا

محاضرة عن كيفية اختيار الصديق للشيخ شريف عبد الله معوض

محاضرة عن أهمية التطوع في حياتنا للعميد محمد صالح بداه

محاضرة عن أهمية الشباب في المجتمع للدكتور جمال البح

محاضرة بعنوان رحلة النجاح لالستاذ سعيد مصبح الكعبي

محاضرة بعنوان ضبط االنفعاالت لالستاذ محمد الالغش الضنحاني

محاضرة بعنوان مهارات صناعة المستقبل الستاذ محمد األغش

محاضرة حول الهوية الوطنية الرائد للدكتور عبد الرحمن شرف

محاضرة حول اضرار التحرش الجنسي بعنوان »توقف لن أسمح بايذائي« 

للشيخ شريف عبد الله معوض

2005
2005
2005
2005
2005
2006
2007
2008
2008
2008
2008
2008
2009
2009
2009
2009
2009
 2009
2009
2009
2009
2009
2010

جمعية توعية ورعاية األحداث.

جمعية توعية ورعاية األحداث.

جمعية النهضة النسائية بالحمرية

جمعية النهضة النسائية بالحمرية

نادي ضباط الشرطة

نادي بلدية دبي

جمعية االتحاد النسائي بالشارقة

مدرسة ام سقيم للتعليم األساسي )ح 2(

مدرسة دبي للتعليم الثانوي للبنين

مدرسة دبي للتربية الحديثة

جمعية النهضة النسائية فرع السيلي

إدارة الطب الوقائي بخورفكان

مدرسة دبي الوطنية- فرع الطوار

مدرسة دبي الوطنية- فرع الطوار

مدرسة دبي الوطنية- فرع الطوار

مدرسة دبي الوطنية- فرع الطوار

مدرسة دبي الوطنية- فرع الطوار

مدرسة عثمان بن عفان للتعليم األساسي بأم القيوين

مدرسة صفية بنت عبد المطلب للتعليم األساسي- الحلقة الثانية بام القيوين

مدرسة ند الحمر للتعليم األساسي- الحلقة الثانية للبنات

بالتعاون مع ادارة التوعية األمنية في اإلدارة العامة لخدمة 

المجتمع  بشرطة دبي، وجمعية النهضة النسائية فرع حتا

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

مكان اإلنعقادالتاريخم المحاضرة
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1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15

المسابقة اإلذاعية التي أجريت في شهر يناير 1998م بالتعاون مع 

إذاعة دبي وشملت موضوعات تؤكد على تعزيز القيم االجتماعية 

والمسلكية داخل المجتمع وبين األبناء بالذات  .

مسابقة رسالة إلى ولي االمر

مسابقة رمضانية

مسابقة »9 مواقف« عن شعار حملة »عادتنا الجميلة فلنحافظ عليها«

مسابقة صيف بال فراغ

مسابقات صيف دبي

مسابقة صيف بال فراغ

مسابقة صيف بال فراغ

مسابقة صيف بال فراغ

مسابقة مدرسية تحت شعار »هويتي.. وفاء.. انتماء«

مسابقة اذاعية عبر اذاعة نور دبي، وعبر اذاعة الشارقة تحت شعار

 »هويتي وفاء..انتماء«

مسابقة صيف بال فراغ

مسابقة صيف بال فراغ

مسابقة صيف بال فراغ

مسابقات تراثية وثقافية  وتوعوية بمناسبة العيد الوطني الـ 40

1998

1999
2002
2004
2004
2006
2006
2007
2008

2008

2009
2010
2011
2011

المسابقة الجهة المنظمة/ مكان االنعقادالتاريخم

مسابقات الجمعية

إذاعة دبي

بالتعاون مع منطقة دبي التعليمية

بالتعاون مع إذاعة نور دبي

بالتعاون مع مركز ايداع األحداث باالدارة العامة للمؤسسات العقابية في شرطة دبي

جمعية توعية ورعاية األحداث

جمعية توعية ورعاية األحداث

جمعية توعية ورعاية األحداث

جمعية توعية ورعاية األحداث

جمعية توعية ورعاية األحداث

جمعية توعية ورعاية األحداث، بالتعاون مع 250 مدرسة حكومية وخاصة

جمعية توعية ورعاية األحداث

جمعية توعية ورعاية األحداث

جمعية توعية ورعاية األحداث

المركز الثقافي بأم القيوين

تعتبر المسابقات احد الفعاليات واالنشطة الهامة التي تحرص عليها الجمعية سنويًا،  والتي تلقى اقباال كبيرا من صغار السن، لما تحتويه من جانب 

تربوي وتعليمي وترفيهي في نفس الوقت، وتهدف هذه المسابقات الى تنمية المهارات الذاتية التي تتعلق بحب المعرفة والقراءة واالطالع ورفع 

مستوى الثقافة العامة، وشغل اوقات فراغهم، كذلك تنمية روح التنافس فيما بينهم، وغرس القيم الفاضلة، والسلوكيات الحسنة، واالخالقيات 

المثلى. ومن أمثلة هذه المسابقات، ما يلي:
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•  سعادة /  عبد الغفار حسين .

•  سعادة / محمد سعيد بن خديه .

حفالت التكريم

كما حازت الجمعية على عدد من الجوائز وشهادات التقدير والتكريم من جهات عديدة، تقديرًا لجهودها المتميزة في مجال توعية ورعاية األحداث في 

مجتمع دولة االمارات العريبة المتحدة. 

لقد قامت الجمعية بتكريم بعض الشخصيات البارزة والداعمة ألنشطة الجمعية ضمن فعاليات حفالتها عرفانًا منها بدورهم البناء في خدمة المجتمع، 

ودعم أنشطة الجمعية، وتحقيق أهدافها االستراتيجية، وهم كل من السادة:

•  الحاج / سعيد لوتاه 

•  الحاج / يوسف حبيب اليوسف 
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القيادة العامة لشرطة دبي- المنتدى الشبابي والشرطي األول 2001

بلدية دبي – قسم المكتبات العامة 2005

مؤتمر الطفولة الخليجي األول 2006

بلدية دبي – قسم المكتبات العامة 2007

مدرسة دبي الوطنية ) الطوار ( 2008 / 2009 جيل واع بقضايا وطنه ومجتمعه

بنك دبي اإلسالمي 2009

مركز وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع ) أم القيوين ( صيف بالدي 2009

بنك دبي اإلسالمي 2009

بنك دبي اإلسالمي 2010

الملتقى السنوي الثاني لبرنامج التربية األمنية 2010 - 2011

جمعية النهضة النسائية 2010

مدرسة عتبة بن غزوان للتعليم األساسي 2010 - 2011

وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع ) ملتقى الشركاء 2011 (

حفالت التكريم

نادي دبا الحصن الرياضي الثقافي

وزارة التربية والتعليم والشباب

مركز وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع ) أم القيوين (

مركز التنمية األسرية

كلية دبي الجامعية

وزارة الشؤون االجتماعية – الجمعيات ذات النفع العام ) جائزة العمل المميز (

وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع

جمعية خور فكان للثقافة والفنون الشعبية والتراث

منطقة آم القيوين التعليمية

منظمة األسرة العربية ) األسرة أواًل .. األسرة دائمًا (

تكريم جمعية توعية ورعاية األحداث من ضمن عشر جمعيات مميزة على مستوى الدولة 

تكريم جمعية توعية ورعاية األحداث من قبل وزارة العمل

الحصول على درع المركز االول  عن مجال التنظيم وتقديم إرشادات التوعية للزوار

الجهات التي كرمت الجمعيةالجهات التي كرمت الجمعية

 ومن أبرز ما حصلت عليه الجمعية تقديرا لجهودها، مايلي:
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النشاط مكان االنعقاد/ الجهة المنظمةم

انشطة اخرى

مهرجان الطفولة ورعاية المعوقين

دورة ثقافية تحت شعار: التفوق علم وتربية جهود واعية )من 16-18 نوفمبر(

دورة تدريبية )من 8-18 مارس(

مخاطبة دائرة األوقاف والشؤون اإلسالمية لتناول موضوع دور اآلباء في 

رعاية األبناء في خطب الجمعة بمناسبة يوم األسرة

مخاطبة مؤسسة اإلمارات لالتصاالت لطبع عبارات إرشادية في فاتورة 

المؤسسة )عزيزي رب األسرة.. أفضل ما تقدمه ألسرتك في  يوم األسرة(

مخاطبة تليفزيون واذاعة دبي بأهمية مشاركة كافة المؤسسات االجتماعية 

واألهلية واإلعالمية في نشر الوعي األسري، وتناول موضوع دور اآلباء في 

رعاية األبناء في البرامج المختلفة

المشاركة في مهرجان الطفولة واألمومة تحت شعار:  الطفولة أساس 

المستقبل )من 1-3 ابريل(

دورة عن برنامج التطوير االداري والبناء المؤسسي للمنظمات األهلية 

التطوعية )من 27سبتمبر 1- اكتوبر(

1
2
3
4

5

6

7

8

جمعية النهضة النسائية بدبي

لجنة المتابعة لمؤتمر التنظيمات األهلية العربية 

بالتعاون مع جمعية النهضة النسائية بدبي

بالتعاون مع دائرة االوقاف والشؤون االسالمية

بالتعاون مع مؤسسة اإلمارات لالتصاالت

بالتعاون مع تليفزيون واذاعة دبي

جمعية النهضة النسائية بدبي

بالتعاون مع لجنة المتابعة لمؤتمر التنظيمات األهلية العربية

السنة

1995
1996
1997
1997

1997

1997

1997

1997
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أنشطة اخرى

النشاط مكان االنعقاد/ الجهة المنظمةم

تشكيل فرقة أصدقاء الجمعية من الطلبة البارزين من طلبة منطقة دبي 

التعليمية

المشاركة في برنامج تلفزيوني بعنوان قضايا إسالمية حول التعليم من 

منظور إسالمي في سبتمبر 1997م

مشاركة سعادة اللواء ضاحي خلفان تميم رئيس مجلس اإلدارة ببرنامج 

)كلنا مسؤول ( وإلقاء الضوء على دور الجمعية في الوقاية من االنحراف .

مشاركة الدكتور محمد مراد عبد الله، أمين السر العام ببرنامج )كلنا مسؤول ( 

ومناقشة كيفية الحفاظ على تماسك األسرة 

مشاركة الدكتور خليفة علي السويدي  رئيس اللجنة التربوية ببرنامج 

)كلنا مسؤول ( ومناقشة أثر التربية في اإلبداع.

تكريم 65 من  األطفال الفائزين بمسابقات النشاط الصيفي الثاني

تكريم 46 من اوائل االعدادية بالدولة والشخصيات الداعمة للجمعية

مشاركة الدكتور محمد مراد عبد الله، في البرنامج اإلذاعي االجتماعي 

)البيت السعيد( عن الطالق وأثرة على األسرة والمجتمع .

المشاركة في مسيرة التطوع

المشاركة في مسيرة يوم التطوع العالمي

توزيع جدول الحصص المدرسية للطلبة

المشاركة في اجتماع االتحاد النسائي الخاص بوضع استراتيجية 

عامة لمكافحة التدخين

المشاركة في اليوم العالمي للصحة النفسية 

» لن نغفل الصحة النفسية ولن نخذل مرضاها..«

رعاية المنتدى الشبابي الشرطي األول 

تأسيس صندوق لكفالة الحدث اليتيم

استقبال وفد وزارة العمل والشؤون االجتماعية بالكويت

مشاركة وعضوية الجمعية في فريق وضع االستراتيجية الوطنية 

لمكافحة التدخين

المشاركة في فعاليات يوم الصحة العالمي 

اعداد )سي دي( واشرطة فيديو تثقيفية عن القيم االخالقية 

والسلوكية وتوزيعها على الجمهور والمدارس

المشاركة في أسبوع الصحة

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

بالتعاون مع منطقة دبي التعليمية

القناة الرابعة )عجمان (

القناة الرابعة )عجمان (

القناة الرابعة )عجمان (

جمعية النهضة النسائية بالخوانيج

االدارة العامة للشؤون الرياضية بشرطة دبي

اذاعة ابوظبي

جمعية متطوعي اإلمارات

بالتعاون مع وزارة العمل والشؤون االجتماعية

بالتعاون مع منطقة دبي التعليمية

االتحاد النسائي العام

مستشفى األمل بدبي

شرطة دبي

بالتعاون مع بنك دبي اإلسالمي

جمعية توعية ورعاية األحداث

جمعية توعية ورعاية األحداث

بالتعاون مع مستشفى األمل

جمعية توعية ورعاية األحداث

نادي التعاون الثقافي الرياضي برأس الخيمة

السنة

1997

1997

1997

1997

1997

1998
1998
1998

1999
2000
2000
2001

2001

2001
2002
2002
2002

2002
2002

2002
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29
30
31
32
33
34
35
36

37
38
39

40
41
42
43
44
45
46

47

48

49
50

51

أنشطة اخرى

النشاط مكان االنعقاد/ الجهة المنظمةم

المشاركة في أسبوع وطني يا واحة العطاء

حضور الحفل السنوي لمدرسة  اإلمام مالك الثانوية للبنين

زيارة مدرسة جميرا النموذجية

المشاركة في حفل التخريج لطلبة وطالبات الدورة الصيفية » اشبال حتا«

المشاركة في البرنامج التليفزيوني اشراقات عن موضوع األحداث

المشاركة في مرسم لألطفال بقرية حتا التراثية

المشاركة في اليوم التراثي ضمن حملة عاداتنا الجميلة فلنحافظ عليها

المشاركة في العرض المسرحي لبعض األعمال الرياضية والفنية 

المتعلقة بالعادات والتقاليد

المشاركة في حفل عيد األضحى المبارك

إعداد حفل ترفيهي لمركز رعاية وتأهيل المعاقين

دورة تدريبية لالختصاصيات االجتماعيات »انتبه أمامك منعطف« بالتعاون مع 

جمعية النهضة النسائية بدبي )من 5-6 فبراير بخورفكان ومن 13 إلى 14 فبراير( 

زيارة قناتي نجوم وميوزيك بالس

المشاركة في فعاليات صيف دبي

تنظيم برنامج عالم المفاجآت

تنظيم دورة في فنون الخط العربي لطالبات كلية التقنية

المستقبل في عين أبنائه

تنظيم برنامج عالم المفاجآت الصغير

إعداد مسرحية »ال للفضائيات الهابطة« من تأليف واخراج 

الدكتور جاسم خليل ميرزا

المشاركة في مسيرة »ال للفضائيات الهابطة« 

على كورنيش خورفكان

المشاركة مع جمعية اإلرشاد االجتماعي بعجمان في حملة 

اإلعالم السلبي يهدد األمن الوطني

تنظيم حفل اختتام فعاليات حملة: ال للفضائيات الهابطة

المشاركة في مسيرة طالبية بعنوان:  هويتي ..وفاء انتماء

 

المشاركة مع نادي فينكس رايدرز للدراجات النارية بمسيرة جماهيرية 

تجول حول جميع إمارات الدولة تحت شعار هويتي..وفاء انتماء

مدرسة أم عمار االعدادية للبنات بعجمان

مدرسة  االمام مالك الثانوية للبنين

مدرسة جميرا النموذجية

مركز شرطة حتا بالتعاون مع االدارة العامة للتوجيه المعنوي بشرطة دبي

حلقة تليفزيونية من برنامج اشراقات

بالتعاون مع نادي حتا الرياضي الثقافي االجتماعي

بالتعاون مع جمعية خورفكان للثقافة والفنوان الشعبية

بالتعاون مع مركز النجاح للتاهيل الخاص

جمعية االتحاد النسائي بالشارقة

بالتعاون مع مركز رعاية وتأهيل المعاقين ومؤسسة اللمسات المبدعة

جمعية النهضة النسائية بدبي

جمعية توعية ورعاية األحداث

جمعية توعية ورعاية األحداث

بالتعاون مع بلدية دبي و االدارة العامة للمكتبات وجمعية الهالل األحمر

جمعية توعية ورعاية األحداث

جمعية توعية ورعاية األحداث

جمعية توعية ورعاية األحداث بالتعاون مع مكتب الشارقة 

التعليمي ومركز التنمية االجتماعية بخورفكان

مركز سيتي سنتر عجمان

مدرسة االبداع النموذجية بدبي 

بالتعاون مع مركز شرطة حتا والدفاع المدني بحتا 

وجمعية النهضة النسائية فرع حتا

نادي فينكس رايدرز للدراجات النارية

السنة

2002
2002
2003
2003
2003
2004
2004
2004

2004
2004
2005

2005
2006
2006
2006
2006
2007
2007

2007

2007

2007
2008
2008
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زيارة غرفة عمليات شرطة دبي وسجن األحداث بدبي

احتفال تكريم مدارس أم القيوين

المشاركة في فعاليات مركز األميرة هيا بنت الحسين الثقافي 

اإلسالمي تحت شعار: الصحبة الصالحة

المشاركة في فعاليات صيف بال فراغ في مكتبات دبي العامة

المشاركة في فعاليات صيف بال فراغ مع جمعية النهضة النسائية 

في المناطق النائية

المشاركة في فعاليات المشروع الوطني لصيف بالدي التي نظمتها وزارة 

الثقافة والشباب وتنمية المجتمع بالتعاون مع الهيئة العامة للشباب والرياضة

مشاركة الجمعية في احتفاالت اليوم الوطني الثامن والثالثين في 

امارة ام القيوين

افتتاح مدينة الشيخ خليفة

المشاركة في حفل ترفيهي لطلبة صيف بالدي في أم القيوين

المشاركة في اليوم التوعوي المفتوح تحت شعار »حياتي مسؤوليتي«

زيارة مدرسة سلطان العويس للتعليم األساسي حوض السباحة بنادي 

ضباط الشرطة بالقرهود

زيارة طالبات مدرسة األميرة هيا بنت الحسين لمتحف شرطة دبي

تنظيم الدورة التدريبية التأهيلية االولى لالختصاصيين االجتماعيين العاملين 

في مدارس دبي تحت عنوان »دور االخصائي االجتماعي في اكتشاف 

السلوكيات المضطربة لدى طلبة المدارس«

انشاء صفحة خاصة بالجمعية على موقع )الفيسبوك(

المشاركة في احتفاالت العيد الوطني الـ40 لدولة اإلمارات العربية المتحدة

االجتماع مع إدارة الحماية االجتماعية بوزارة الشؤون االجتماعية لبحث توحيد 

الخط الساخن

اطالق جائزة الحاج سعيد بن احمد لوتاه

أنشطة اخرى

النشاط مكان االنعقاد/ الجهة المنظمةم

52
53
54

55
56

57

58

59
60
61
62

63
64

65
66
67

68

شرطة دبي

مسرح المركز الثقافي في أم القيوين

مراكز األميرة هيا بنت الحسين- فرع المزهر

مكتبات دبي العامة

جمعية النهضة النسائية فرع الليسيلي

المركز الثقافي بأم القيوين

المركز الثقافي بأم القيوين

أم القيوين

وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع في أم القيوين

مدرسة عتبة بن غزوان للتعليم األساسي

نادي ضباط الشرطة بالقرهود

متحف شرطة دبي بالقيادة العامة لشرطة دبي

بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي

جمعية توعية ورعاية األحداث

المركز الثقافي – أم القيوين

جمعية توعية ورعاية األحداث

جمعية توعية ورعاية األحداث

السنة

2009
2009
2009

2009
2009

2009

2009

2010
2010
2011
2011

2011
2011

2011
2011
2011

2012
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مبادرات وتوصيات الجمعية

1. مناشدة المشرع في دولة اإلمارات العربية المتحدة بضرورة اعادة النظر في القانون رقم 9 لعام 1976م، والخاص بمعاملة األحداث 

    الجانحين والمشردين، بحيث يتم ادخال بعض التعديالت عليه لتساعد على مسايرة أحدث المناهج الفكرية والعملية والعلمية في معاملة األحداث 

    مع تغيير اسم القانون، ليكون قانون رعاية األحداث بداًل من المسمى الحالي.

2. دعوة وزراء العمل الخليجيين إلى اعادة النظر بقوانين األحداث على مستوى الخليج العربي لتواكب التغّييرات التي حدثت في الواقع لتلبي 

    حاجات الدفاع عن األحداث والرعاية لهم، وتوفير البيئة اآلمنة ليسلكوا طرقًا صحيحة بعيدة عن االنحراف.

3. دعوة األجهزة األمنية في الدولة إلنشاء نيابات متخصصة لألحداث، ومحاكم تتولى النظر في جميع القضايا الخاصة باألحداث.

4. دعوة أجهزة الشرطة إلى إقامة جهاز شرطي متخصص في شؤون األحداث، مع تأهيل العاملين فيه تأهياًل يتناسب وهذه الفئة من المجتمع.

5. التوسع في إقامة دور رعاية متخصصة في تنمية مهارات األحداث وتأهيلهم، وتوفير الرعاية الالحقة لهم. 

6. مناشدة وزارة التربية والتعليم بعدم رفض دخول أي طالب متأخر عن موعد الدوام الرسمي لبدء الدراسة، حيث يؤدي ذلك اإلجراء إلى زيادة 

     جناح األحداث، ودفعهم نحو هاوية االنحراف.

7. اعادة النظر في معالجة حاالت الرسوب المتكرر للطالب، وعدم احالتهم إلى التعليم المسائي المخصص لكبار السن، لما فيه من مفسدة، نظرًا 

     لطول فترة وقت الفراغ في أوقات  الصباح، وبعد الخروج من الدوام المدرسي في المساء.

8. استحداث شعبة لألمور األسرية بمحاكم دبي.

9. تكثيف الدورات التأهيلية للمقبلين على الزواج من الجنسين.

10. تفعيل دور نشاط مجالس االحياء بدبي للمساهمة في عملية الضبط االجتماعي، وحل المشاكل االجتماعية واألسرية داخل كل حي.

11. المطالبة بتدريس مادة التربية األسرية والتثقيف األسري في المرحلة الجامعية.

12. وضع استراتيجية إعالمية على مستوى الوطن العربي تشارك فيها اإلمارات للحد من التأثير السلبي للفضائيات، والعمل على انشاء محطات 

      فضائية تربوية تعليمية بالكامل -على األقل- على مستوى دولة اإلمارات.

13. انشاء حضانات في مؤسسات العمل يشرف عليها متخصصات بداًل من ترك األطفال بين أيدى الخدم.

14. وضع أجهزة التليفزيون والكمبيوتر في أماكن مفتوحة ومشاهدة من جميع أفراد األسرة.

15. إجراء استطالع دوري لمعرفة البرامج األكثر مشاهدة لكشف التأثيرات المبكرة على األبناء.

16. مناشدة الفضائيات العربية التي تحظى بمتابعة جماهيرية؛ تنظيم برامج توعوية إلرشاد األسر لألساليب المثلى، للتعامل مع األبناء لحمايتهم 

      من االنحراف.

17. حث الفضائيات العربية االلتزام بميثاق للشرف اإلعالمي يراعي المعايير األخالقية والتقاليد المجتمعية العربية.

18. الدعوة الي فرض رقابة شديدة على األفالم والتمثيليات األجنبية .

19. المطالبة بإضافة نصوص تشريعية مناسبة تؤثم اإلباحية العلنية والتجاوزات الصارخة، وخدش الحياء العام، وذلك من الناحيتين: الجنائية والمدنية.

20. الدعوة إلى إنشاء جمعيات أهلية في مختلف الدول العربية تختص برصد الممارسات السلبية وشجبها وادانة المحطات الفضائية الشاذة 

       ومالحقتها أدبيًا وماليًا.
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21. مناشدة الجهات المالكة لالقمار الصناعية العربية، مثل )عرب سات، ونايل سات( الغاء التعاقد مع المحطات الفضائية العربية التي ال تلتزم 

      بالحد األدنى من المعايير والقيم االخالقية العربية.

22. دعوة األجهزة الشرطية إلى تدريب بعض كوادرها واكسابهم الخبرات الالزمة وامدادهم بالتقنيات الكافية لمالحقة مرتكبي الجرائم التي ترتكب 

      عبر القنوات الفضائية والشبكات المعلوماتية التي تقع تحت طائلة القانون بصيغتها الحالية.

23. إجراء استقصاء ميداني لتالميذ المدارس لمعرفة الوقت الذي قضاه الوالد بشكل مباشر مع االبن في اليوم السابق على إجراء االستقصاء.

24. مناشدة االباء عدم التمييز في معاملة األبناء وتعزيز الجوانب االيجابية، ومراعاة الفروق الفردية لديهم.

25. المطالبة بتحديث التشريعات، وتعديل قانون األحداث، بحيث يراعي الجوانب التي يتم من خاللها تحميل المسؤولية القانونية لآلباء الذين يتخلون 

       عن تربية األبناء او إهمال تنشئتهم، وتعريضهم لالنحراف.

26. حث البلديات إلعادة النظر في تدخين الشيشة في المقاهي للشباب.

27. دعوة وزارة العمل بأن تكون المقاهي من ضمن األماكن التي يزورها مراقبو السلوك في فترات مختلفة لمراقبة األحداث.

28. دعوة الجهات المعنية بعدم استخدام النساء كنادالت بمقاهي الشيشة بعد أن اتضح ان النساء في هذه المقاهي مدعاة إلثارة الشباب من 

       الناحية النفسية، وغيرها..

29. العمل على مخاطبة المشرع بدولة اإلمارات إليجاد قوانين تحد من ظاهرة مقاهي الشيشة في الدولة ضمن استراتيجية وزارة الصحة 

       لمكافحة التدخين.

30. تشديد الرقابة على مقاهي الشيشة لمنع ارتياد األحداث  لها ممن هم دون سن الثامنة عشرة.

31. الزام المقاهي بوضع إرشادات صحية في المقاهي تتناول أضرار الشيشة إسوة بمضار التدخين.

32. التنسيق مع الجهات المعنية إلعالن يوم في السنة يسمى يوم مكافحة الشيشة.

33. تعزيز الوازع الديني والعادات والتقاليد العربية واإلنسانية الداعمة إلى محاربة متناولي الشيشة.

34. استغالل أوقات فراغ الطلبة وتدريبهم في فترات الصيف.

35. التنسيق مع تليفزيون دبي لتشديد الرقابة على البرامج الموجهة للشباب.

36. إطالق خدمة جديدة في معالجة قضايا الطالق والمشكالت األسرية، من خالل الخط الساخن تحت مسمى خط »اإلرشاد األسري«.

37. دعوة المراكز البحثية لدراسة وتحليل الظواهر الشبابية المستحدثة، مثل إساءة استخدام الهاتف المحمول، الرسائل التي تبث عبر القنوات 

      الفضائية، وغيرها..

38. دعوة رجال الدين وعلماء النفس واإلعالم لبحث سبل غرس وتفعيل التحصين الذاتي للشباب، باعتباره السياج الحصين لحمايتهم من األخطار 

       المستحدثة المحدقة بهم.

39. عقد دورات متخصصة ألولياء األمور لتأهيلهم ألسس التفاعل مع اإلبقاء على أساليب الحوار األسري.

40. الدعوة إلى إنشاء كادر وظيفي لألخصائيين االجتماعيين، وإعفاء األخصائي االجتماعي في المدرسة من أي أدوار أخرى . 

مبادرات وتوصيات الجمعية
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41. منع دخول الشباب الُقّصر أماكن ألعاب الفيديو بأوقات معينة، وضرورة التوعية اإلعالمية المكثفة بهذا الخصوص لألسرة بمختلف الوسائل المتاحة 

      من خطورة هذه األلعاب وأماكنها وتوجيه النصح واإلرشاد ألبنائهم عن أثر العنف المكتسب عن طريق هذه األلعاب

42. التأكيد على دور الجمعيات الخيرية بدراسة الحاالت االقتصادية لألسر متوسطة وضعيفة الدخل، ومد يد العون لها تحت إشراف وتوجيه 

       المسؤولين بالدولة.

43. ضرورة التنسيق المستمر للقاءات الدائمة بين القيادات النسائية في الدولة، من أجل النهوض بالبرامج المعنية باألسرة والطفولة .

44. ربط المناهج باحتياجات المتعلم والمتغيرات االجتماعية، وتعزيز الشعور الوطني لدى الطلبة.

45. تكثيف البرامج اإلعالمية التي ُتعنى بتعزيز القيم والمبادئ اإلسالمية، وترسيخها في نفوس الشباب.

46. مناشدة الجهات الرسمية وضع استراتيجية وطنية لرعاية المتفوقين.

47. الدعوة إلى انشاء مركز وطني لرعاية الموهوبين على مستوى الدولة.

48. المطالبة بإنشاء قاعدة بيانات متكاملة خاصة بالموهوبين.

49. ضرورة توطيد التعاون والتكامل بين الجهات المعنية األسرة والمدرسة من أجل االهتمام األمثل بالمتفوقين والموهوبين.

50. تفعيل دور الجامعات في التواصل مع المدارس وتقديم الخبرات العلمية لتطوير مهارات المعلمين في مجال تعليم الموهوبين.

51. اتخاذ خطوات مدروسة لترسيخ العمل الجماعي واإلبداع التعاوني بين جمعية رعاية الموهوبين ووزارة التربية.

52. االستفادة من تجارب وخبرات الدول التي طورت برامج متخصصة للموهوبين وتعريبها وتطبيقها عليهم، ووضع آلية للتنسيق بين الجهات 

       المعنية برعاية الموهوبين، لضمان توحيد الجهود الخاصة بهم.

53. ضرورة وجود خطة متكاملة وحملة شاملة تشارك فيها األسر والمدارس وأجهزة اإلعالم وعلماء الدين، لغرس مفاهيم التربية االقتصادية، 

       وضبط السلوكيات االستهالكية.

54. زيادة الوعي االدخاري وتنميته لدى النشء، عبر ابتكار قنوات ادخارية مبتكرة وحوافز مشجعة وآليات فاعلة.

55. إعداد مجموعة متنوعة من الدراسات والبحوث االجتماعية والتربوية والنفسية المتعلقة بمشكالت األحداث )مشكلة الطالق، أضرار الشيشة، 

       سرقات األحداث، جرائم الخدمات، آثار الفضائيات على الشباب، التحرش الجنسي،..الخ(

56. تنفيذ العديد من برامج التوعية، من خالل التنسيق مع أجهزة اإلعالم المختلفة ) صحافة، راديو، تليفزيون،..الخ( ) مثال: برنامج لمن يهمه األمر،..الخ(.

57. دعوة المختصين إلى تصميم اختبارات الذكاء التطبيقي تناسب البيئة المحلية، وتمكن من الكشف عن القدرات اإلبداعية الكامنة لدى الخاضعين 

      لهذه االختبارات.

58. حث القائمين على عملية تعليم األطفال على عدم حشو ذهن الطفل بالمعلومات والمعارف، بل دفعها لتحريضه على التفكير واإلبداع.

59. مطالبة المدارس بمختلف مستوياتها التعليمية بأعطاء مزيد من االهتمام لألنشطة الالصفية، بهدف إثارة االهتمام ،وتشجيع المواهب، 

       وتفجير الطاقات االبداعية، وإيقاظ القدرات االبتكارية لدى التالميذ.

مبادرات وتوصيات الجمعية
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60. مناشدة المخططين التربويين لوضع االستراتيجيات الكفيلة باالبتعاد عن التعليم التجميعي، واإلكثار من التعليم المرن الذي يقوم على 

      الحدس والتخيل واإلكثار من التعليم الفعال الذي يعتمد بالدرجة األساسية على نشاط التلميذ ومبادراته.

61. دعوة خبراء الحاسب من التربويين إلى اعداد برامج حاسوبية شّيقة لجميع المقررات الدراسية، لمساعدة التالميذ على التعليم الذاتي، وللقضاء 

      على ظاهرة الدروس الخصوصية.

62. عدم زج األبناء في المشكالت األسرية والخالفات بين األبوين لوقايتهم من اآلثار السلبية الناجمة عنها، ووقايتهم من االنحراف.

63. التوصية بتأهيل األمهات في مجال تربية األبناء، نظرًا لدورهن األساسي في تنشئة األبناء وتعيين واختيار مصلحين اجتماعيين ذوي مكانة 

       ادبية واجتماعية في األحياء السكنية لحل المشكالت األسرية.

64. إعادة رسم السياسات األسرية وفق رؤية مستقبلية تسهم في خفض نسب الطالق وقضايا انحراف األحداث.

65. تكثيف االستشارات األسرية عبر وسائل اإلعالم المختلفة لحل المشكالت بين الزوجين وأفراد األسرة، وتعزيز دور االتصال بين الزوجين لتوثيق 

       العالقات األسرية.

66. مناشدة الجهات الرسمية والوطنية في الدولة بوضع منهجية علمية لظاهرة البطالة.

67. استحداث جائزة الحاج سعيد بن احمد لوتاه لرعاية األحداث في عام 2012.

مبادرات وتوصيات الجمعية
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