المسؤولية المجتمعية

حرصت دائرة الجمارك على تجذير مفهوم الم سؤولية المجتمعية بين كوادرها في صور ينسجم فيها
أداء الواجبات الوظيفية مع خدمة المجتمع من منطلق المسؤؤؤؤؤؤؤولية الوينية في اواجان والبناء من خالل خلق
ودعم الروح التفاعلية مع القطاعات اوجتماعية المختلفة اسؤؤتمرارا لدور الدائرة المؤسؤؤسؤؤي في حماية المجتمع
والبيئة ومنهجية التشاركية التي تتبناها الدائرة مع القطاعات اوقتصادية لدفع عجلة اوقتصاد وتمكينها من رفد
اوقتصاد الويني باويرادات.
وااطالقا من المهام والمسؤوليات المؤسسية للدائرة فقد عزنت هذه المسؤولية باألاشطة ذات التفاعل
المباشؤؤؤر مع فئات المجتمع كأاشؤؤؤطة تؤدي إلى تحقيق نيادة رضؤؤؤا الشؤؤؤركاء ومتلقي الخدمة والمجتمع كهدف
اسؤؤتراتيجي وكأداة لتحسؤؤين اوتصؤؤال والتواصؤؤل الداخلي والخارجي والتي تضؤؤمن التفاعل المسؤؤؤول من قبل
كوادرها فضال عن المسؤوليات التي تضطلع بها الدائرة اتجاه منتسبيها كالمشاركة في المناسبات اوجتماعية
من خالل تقديم الدعم المعنوي والمادي لهم وتسؤؤؤؤؤهيل تلقي الرعاية الصؤؤؤؤؤحية والمسؤؤؤؤؤاهمة في تدريس أبناءهم
وتوثيق أواصؤؤل العالقة والمسؤؤؤولية بينهم والتواصؤؤل الوثيق مع الزمالء المتقاعدين ورعاية اشؤؤاياتهم وتقديم
الدعم المادي لعائالت الزمالء المتوفين ودعم اشايات لجنة المرأة الداخلية والخارجية كدور معزن للمسؤولية
المجتمعية للدائرة ،إضافة إلى المشاريع التي افذتها الدائرة كمساهمة في المحافظة على البيئة واشر ثقافة البيئة
الخضراء من خالل التوسع في استخدام الطاقة البديلة مثل ااشاء مشاريع توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية في
المراكز الجمركية وتدوير اويارات التي تسؤؤتهلكها مركبات الدائرة واسؤؤتخدامها في تجميل الحدائق والمداخل
وتوفير المستوعبات في مبنى الدائرة والمراكز الجمركية لجمع الورق المستهلك لغايات إعادة التدوير.
ولتفعيل هذه المسؤؤؤؤؤؤؤولية فقد تبنت دائرة الجمارك إعداد وتنفيذ خطة المسؤؤؤؤؤؤؤولية المجتمعية في كل عام
تحقييقا لألهداف المدرجة ضؤؤؤمن الخطة اوسؤؤؤتراتيجية للدائرة – باوضؤؤؤافة للمنهجيات المعتمدة  -وهي تتونع
على األاشطة والفعاليات المدرجة ضمن خطة المسؤولية المجتمعية لكل عام.

خطة المسؤولية المجتمعية للعام 2020
 .1تنظيم حمالت تبرع بالدم في الدائرة وفي عدد من المراكز الجمركية.
 .2إقامة يوم يبي مجااي في الدائرة او في احدى المحافظات النائية .
 .3إقامة فحص سكري بمناسبة اليوم العالمي للسكري.
 .4تنظيم ادوات تثقيفية لموظفي الدائرة حول الرعاية الصحية والضمان اوجتماعي.
 .5إلقاء محاضرة لطلبة إحدى الجامعات أو المدارس في مجاوت عمل الدائرة.
 .6دعم لجنة المرأة ورعاية اشاياتها.
 .7مشاركة موظفات الدائرة في يوم األم ويوم المرأة العالمي.
 .8المشاركة في اوحتفاوت الدينية والوينية.
 .9تونيع حقائب مدرسية في إحدى المنايق النائية.
.10المشاركات في المعارض والكرافاوت المحلية والدولية.
.11اقامة افطار رمضان للسادة مدراء المراكز والمديريات.
 .12دعم مالي لذوي المتوفين من موظفي الدائرة في عيدي الفطر واألضحى.
 .13تونيع يرود الخير في شهر رمضان.
 .14يوم عمل تطوعي في الدائرة او إحدى المراكز الجمركية.
 .15تنظيم مبادرة دفء الشتاء.
 .16المشاركة باوحتفال بيوم الشجرة.
 .17عيد العمال (تكريم العمال في الدائرة).
 .18اشايات لدعم الجمعيات الخيرية.
 .19ما يستجد من اشايات يارئة.

