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)صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس األعلى حاكم إمارة الشارقة(

لقد أولت إمارة الشارقة بناء اإلنسان والتنمية المستدامة أهمية خاصة ووضعتها 

على سلم اهتماماتها ووضعت الخطط والرؤى التي تركز على الفرد خالل مرحلة 

حياته ألنه الثروة الحقيقية واالستثمار األمثل للمجتمعات... وإن الدول التي تسعى 

إلى تحقيق تنمية شاملة وعادلة ومستدامة عليها أن تهتم بمواطنيها وأن تحفز 

»الشراكة االجتماعية بشتى السبل. 

«
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منــذ أن بــدأت مدينــة الشــارقة للخدمــات اإلنســانية مســيرتها عــام 1979 
ــة  ــة المجتمعي ــر والتوعي ــل المبك ــة بالتدخ ــباب اإلعاق ــن أس ــد م ــي الح ف
وتمكيــن األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة علــى حــدٍّ ســواء،وهي تبحــث عــن 
ــخاص ذوي  ــن األش ــأنها تمكي ــن ش ــي م ــبل الت ــات والُس ــل الممارس أفض
اإلعاقــة بالتعليــم والتأهيــل والتوظيــف ليكونــوا مشــاركين ومســتقلين 

فــي مجتمعاتهــم.

وممــا ال شــك فيــه أن مــا تســعى المدينــة إلــى تحقيقــه مــا هــو إال العمــل 
الطمــوح الهــادف إلــى تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة، فقــد عملــت 

المدينــة - ومــا تــزال - ضمــن هــذا اإلطــار. 

ومــن هــذا المنطلــق قامــت مدينــة الشــارقة للخدمــات اإلنســانية - 
وضمانــً لتحقيــق هدفهــا فــي اإلســتدامة المجتمعيــة التــي تتوافــق مــع 
أهــداف حكومــة الشــارقة ورؤيــة اإلمــارات للعــام 2030 - فقــد بــدأت 
العمــل جديــً كــي يكــون لهــا دورهــا الفاعــل والمباشــر فــي تحقيــق 
ــة،  ــي: االقتصادية،والبيئي ــية ه ــاث أساس ــواٍح ث ــن ن ــتدامة م ــة المس التنمي
برامجهــا  أساســها  علــى  وتبنــي  الخطــط  وتضــع  واالجتماعيــة، 
ــي  ــكل حقيق ــهم بش ــن أن يس ــا يمك ــا، وكل م ــروعاتها ومبادراته ومش

بــدون حواجــز  بيئــة  و تحقيــق  اإلعاقــة،  األشــخاص ذوي  فــي تمكيــن 
ومناســبة تمكنهــم مــن العيــش مســتقلين فــي مجتمعهــم، وقادريــن 
جانــب  إلــى  تعترضهــم،  التــي  والتحديــات  التغيــرات  مواجهــة  علــى 
الــذي مــن شــأنه أن يعــزز  الرفــاه االجتماعــي  االســتمرار فــي تحقيــق 
ــع. ــي المجتم ــن ف ــن وفاعلي ــرادًا منتجي ــوا أف ــن، ليكون ــتقرارهم اآلم إس

 
ــترك  ــام المش ــات ذات االهتم ــن المؤسس ــاء بي ــي والبّن ــاون اإليجاب إن التع
مدينةالشــارقة  حرصــت  لذلــك  عــام؛  بشــكل  التطويــر  إلــى  يفضــي 
مــن  مجموعــة  مــع  متينــة  عاقــة  بنــاء  علــى  اإلنســانية  للخدمــات 
الشــركاء اإلســتراتيجيين الذيــن يؤمنــون بأهميــة التعــاون المتبــادل، ومــن 
ــي  ــارقة وباق ــة الش ــة حكوم ــت مظل ــل تح ــن يعم ــات م ــك المؤسس تل
اإلمــارات، ومنهــا ممــا هــو إقليمــي وعربــي ودولــي، وجميــع المؤسســات 
ــذا  ــن ه ــم، وم ــراده وتمكينه ــم أف ــع ودع ــة المجتم ــى لخدم ــل عل تعم
المنطلــق فقــد عملــت المؤسســة مــع الشــركاء الذيــن يســاعدون فــي 
تحقيــق رســالتها المتمثلــة فــي الحــد مــن أســباب اإلعاقــة بالتدخــل 
ــن  ــواء وتمكي ــرة واحت ــى مناص ــل عل ــة والعم ــة المجتمعي المبكروالتوعي
ليكونــوا  والتوظيــف  والتأهيــل  بالتعليــم  اإلعاقــة  ذوي  األشــخاص 

مشــاركين ومســتقلين فــي مجتمعاتهــم.

كلمة المدير العام
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اليــوم ونحــن نقــدم التقريــر الســنوي لعــام  2018 تحــت شــعار »التمكيــن 
لمســتقبل آمــن ومســتدام« نؤكــد أنــه يمثــل إضافــة نوعيــة لنــا؛ بمــا 
قدمنــاه مــن اإلنجــازات المشــهودة تتماشــى مــع أهــداف دولــة اإلمــارات 
وأهــداف التنميــة المســتدامة، ، كمــا زاد مــن عزيمتنــا مــا حققنــاه مــن نمــو 
فــي الشــراكات واإلتفاقيــات المحليــة والدوليــة والعضويــات مــع مختلــف 
ــي  ــي المحل ــع المدن ــات المجتم ــة ومؤسس ــة والخاص ــات الحكومي الهيئ
واالقليمــي والدولــي، والتــي لعبــت دورًا محوريــً فــي دعــم خدماتنــا 

ــة. ــر فعالي ــكل أكث ــا بش وبرامجن

علــى  وموظفيهــا  وطابهــا  المدينــة  حصــول  فخرنــا  دواعــي  ومــن 
ــم  ــى تكري ــة عل ــت المدين ــث حصل ــات حي ــز والتكريم ــن الجوائ ــد م العدي
ــة  ــي لفئ ــل التطوع ــارقة للعم ــزة الش ــازت بجائ ــارات، وف ــل اإلم ــن أوائ ضم
الفــرص التطوعيــة، كمــا حصلــت علــى المركــز األول فــي جائــزة الشــارقة 
ــي  ــز ف ــن الجوائ ــد م ــة بالعدي ــن الطلب ــة م ــاز مجموع ــي، وف ــي البيئ للوع
محتلــف المجــاالت ومنهــا جوائــز حفــظ القــرآن الكريــم والتميــز التربــوي 

والرياضيــات، واألولمبيــادات الرياضيــة، وفــي مجالــي اإلبــداع والفنــون.

وفي الختام.. 

أتوجــه بالشــكر الجزيــل لفريــق عمــل المؤسســة الــذي اجتهــد كــي نكــون 
رائديــن فــي خدماتنــا علــى مســتوى المنطقــة، ولشــركائنا اإلســتراتيجيين 
الذيــن يعملــون معنــا مــن أجــل تحقيــق رســالتنا، ولكافــة أفــراد المجتمــع 
ــا دائمــً، ذلــك التعــاون الــذي جعــل مــن 2018 عــاَم  علــى تعاونهــم معن
االســتدامة المتناميــة، حققنــا فيــه العديــد مــن النجاحــات علــى هــذا 
الصعيــد. وكلنــا ثقة أننا ســنحقق المزيد في ظل نشــاط المدينة،وســعيها 
ــل  ــى أفض ــع إل ــل بالمجتم ــي تص ــا الت ــق أهدافه ــل تحقي ــن أج ــم م الدائ
ــى  ــا، وإل ــي نهجن ــتمر ف ــن أن نس ــم. آملي ــي العال ــتدامة ف ــتويات اإلس مس
جانبنــا فــي هــذه المســيرة األطــراف ذات العاقــة، لنحقــق معــً اســتدامة 

متميــزة تتــرك أثــرًا كبيــرًا علــى مجتمعنــا 
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نبذة تعريفية عن مدينة الشارقة اإلنسانية:
» النشأة والتأسيس«

مدينــة الشــارقة للخدمــات اإلنســانية أنشــأت فــي عــام 1979 كفــرع لمنظمــة األســرة العربيــة فــي منطقــة الخليــج والجزيــرة العربيــة. وقــد صــدر بشــأن ذلــك 
ــات  ــدم خدم ــة تق ــر حكومي ــة غي ــة أهلي ــا كمنظم ــي عمله ــة ف ــتمرت المدين ــارقة. واس ــن حكومةالش ــخ 11/3/1981ع ــم 6/1981 بتاري ــري رق ــوم األمي المرس
التعليــم والتدريــب والتأهيــل لألشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي الدولــة إلــى أن صــدر فــي العاشــر مــن أكتوبــر عــام 1995 مرســوما أميريــا رقــم 4 لســنة 1995 بشــأن 

وضــع المدينــة لتصبــح بذلــك مؤسســة مســتقلة لتمكيــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة.
ــمو  ــب الس ــةالفخرية لصاح ــانية بالرئاس ــات اإلنس ــارقة للخدم ــة الش ــرف مدين  وتتش
الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي عضــو المجلــس األعلــى حاكــم 

ــة . ــن للمدين ــزال أول الداعمي ــل  والي ــذي ظ ــارقة ال الش

ــع  ــل م ــال العم ــي مج ــتجدت ف ــي اس ــورات الت ــرات والتط ــتجابة للمتغي ــً واس والحق
ــن  ــلطان ب ــور س ــيخ الدكت ــمو الش ــب الس ــدر صاح ــد أص ــة فق ــخاص ذوي اإلعاق األش
محمــد القاســمي عضــو المجلــس األعلــى حاكــم الشــارقة المرســوم األميــري رقــم 

ــانية. ــات اإلنس ــارقة للخدم ــة الش ــم مدين ــادة تنظي ــنة 2016 بإع 48 لس

تتبــع للمؤسســة 8 مراكــز ومــدارس وأقســام و 3 فــروع فــي إمــارة الشــارقة و 3 
اإلداريــة  12 قســمً للعمليــات  إلــى  باإلضافــة  مؤسســات تعمــل تحــت مظلتهــا 
والماليــة والفنيــة المســاندة، تقــدم خدماتهــا للمســتفيدين كافــة )مــن المواطنيــن 
ــطى  ــرقية والوس ــة الش ــي المنطق ــة( ف ــي الدول ــة ف ــيات المقيم ــف الجنس ومختل
ــان. ــلطنة عم ــن س ــتفيدين م ــن المس ــدد م ــى ع ــة إل ــة باإلضاف ــارات الدول ــي إم وباق

وتوضــح الخريطــة المرفقــة موقــع المدينــة ومراكزهــا وفروعهــا فــي خريطــة 
اإلمــارات.
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الهيكل التنظيمي لمدينة 
الشارقة للخدمات اإلنسانية:

فرع المنطقة الشرقية
)خورفكان(

فرع المنطقة الوسطى
)الذيد(

فرع المنطقة الشرقية
)كلباء(

قسم العاج الطبيعي
والوظيفي

المساندة

الخدمات المؤسسية
والمساندة

 خدمات الشؤون التربوية
والفنية

خدمات الفروع
 الخدمات التشخيصية

والتاهيلية
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رؤيتنا 
واحتــواء  مناصــرة  فــي  رائــدة  مؤسســة  نكــون  أن 
ــارات  ــة اإلم ــي دول ــة ف ــخاص ذوي اإلعاق ــن األش وتمكي

العربــي. والوطــن 

رسالتنا
نحــن نعمــل معــً للحــد مــن أســباب اإلعاقــة بالتدخــل المبكــر 
والتوعيــة المجتمعيــة ونعمــل علــى مناصــرة واحتــواء وتمكيــن 
األشــخاص ذوي اإلعاقــة بالتعليــم والتأهيــل والتوظيــف ليكونــوا 

ــم. ــي مجتمعاته ــتقلين ف ــاركين ومس مش

قيمنا 
الشفافية

تحمل المسؤولية
العمل بروح الفريق

اإلتقان والجودة
التميز واإلبداع

عدم التمييز
الجنســية،  عــن  النظــر  بغــض  اإلعاقــة  ذوي  األشــخاص  خدمــة 
الجنــس، الديــن،  نحــن نخــدم مــن يتحــدث العربيــة فاإلنتمــاء 
اللغــوي أســاس لتقديــم الخدمــة، يتــم قبــول جميــع األطفــال 

بالخدمــة. االلتحــاق  ومعاييــر  شــروط  عليهــم  تنطبــق  الذيــن 



13

أهدافنا اإلستراتيجية

العمل على الحد من أسباب اإلعاقة 

بالكشف والتدخل المبكر من خالل مركز 

التدخل المبكر لحماية المجتمع من اآلثار 

السلبية لإلعاقة
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الخدمات التعليمية خدماتنا

والتدريبية والتأهيلية 

التي تقدم في المدارس 

والمراكز المختلفة وورش 

التأهيل المهني.

خدمات اإلرشاد األسري 

والتثقيف بقضايا اإلعاقة.

الخدمات العالجية.

)طبيعي - وظيفي - نطق(

خدمات التوعية والتثقيف 

عبر وسائل اإلعالم المرئية 

والمسموعة والمقروءة، 

ومن خالل األنشطة 

الموجهة والمحاضرات 

في المدارس والندوات 

والمؤتمرات وورش العمل.

الخدمات االجتماعية 

كالتواصل مع الدوائر 

المحلية والجمعيات 

األهلية والمدارس 

والمستشفيات وغيرها.

خدمات التشغيل 

والمتابعة لألشخاص ذوي 

اإلعاقة الذين تم تأهيلهم 

وتمكينهم.
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أنشطتنا
نقــوم بالعديــد مــن األنشــطة مــن خــالل اســتخدام كافــة الوســائل التعليميــة واالجتماعيــة والثقافيــة ومــن خــالل فريــق عملنــا، وباإلضافــة إلــى األنشــطة 

اإلجتماعيــة والترفيهيــة  لألشــخاص ذوي اإلعاقــة 

ومن أهم األنشطة السنوية:

-  اليوم العالمي لمتالزمة داون*
-  اليوم العالمي للتوحد

-  اسبوع األصم العربي
-  اليوم العالمي للخدمة اإلجتماعية

-  شهر التوعية بالنطق
-  اليوم العاملي لسهولة الوصول
-  اليوم العالمي للعالج الطبيعي

-  يوم األصم العالمي
-  اليوم العالمي للعصا البيضا

-  شهر التوعية بالتقنيات المساندة
-  اليوم العالمي للعالجي الوظيفي

-  اليوم العالمي لألشخاص ذوي اإلعاقة
-  شهر الدمج التعليمي

المركز الصيفي مخيم األمل

للمعاقين

مهرجان الكتاب 

المستعمل

حملة الزكاةملتقى المنال

يوم التآلف

المؤتمرات العلمية السنوية اسبوع التدخل المبكراأليام واألسابيع العالمية لإلعاقات

الحفل الختامي لمنتجات مركز مسارات 

للتطوير والتمكين.

الحفل الختامي السنوي ألنشطة 

المدينة.

*
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عضوياتنا وإتفاقياتنا

بدايــة عملهــا فــي  اإلنســانية منــذ  الشــارقة للخدمــات  التزمــت مدينــة 
ــل  ــا ال ب ــي تقدمه ــات الت ــي الخدم ــتدامة ف ــدأ اإلس ــق مب ــنة 1979 بتحقي س
وتطويرهــا بشــكل مســتمر، وهنــاك عــدد كبيــر مــن العضويــات التــي تخــدم 
هــذا التوجــه مــع المنظمــات محليــً واقليميــً وعربيــً ودوليــً، حيــث بلــغ عــدد 
ــة  ــة والعربي ــة واإلقليمي ــتويات المحلي ــى المس ــة عل ــا )15( عضوي عضوياته

ــة. والدولي

أمــا بالنســبة لإلتفاقيــات فقــد حرصــت المدينــة علــى تعزيــز شــراكاتها 
مــن  العديــد  مــع  تعــاون  ومذكــرة  اتفاقيــة   23 ولديهــا  عــام،  بشــكل 
ــرات  ــات ومذك ــع 7 إتفاقي ــام 2018 توقي ــال الع ــم خ ــد ت ــات، وق المؤسس

تعــاون وتــم تجديــد 3 إتفاقيــات ســابقة.
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أهداف التنمية المستدامة

بإعتبارنــا مؤسســة خدميــة معنيــة بتوفيــر خدمــات التعليــم والتدريــب والتأهيــل والتوظيــف لألشــخاص ذوي اإلعاقــة، وتعزيــز اإلســتدامة داخــل المؤسســة وبيــن 
جميــع المعنييــن، فــإن المدينــة ترتبــط إرتباطــً مباشــرًا بأهــداف  التنميــة المســتدامة ورينصــب تركيزنــا بشــكل أساســي علــى األهــداف التاليــة: 

4

9

8

3

11

17

10

ومساوته بأقرانه من غير المعاقين
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مناصرة وإحتواء وتمكين )2132( شخصً من ذوي اإلعاقة.

تخريج 12 طالبً أصمً اجتازوا بنجاح الصف الثاني عشر الثانوي.

تأسيس مركز اإلنتاج والتدريب اإلعامي وتوظيف 4 من األشخاص ذوي اإلعاقة والكفاءة.

تدشين المشتل الزراعي ضمن حدائق بلدية الشارقة يديره ويشغله أشخاص من ذوي اإلعاقة الذهنية. 

ــف 13  ــم توظي ــة، وت ــاالت الخارجي ــة والح ــة المدين ــن طلب ــة م ــن ذوي اإلعاق ــخصً م ــي لـــ 26 ش ــب المهن التدري

منهــم فــي المدينــة وبعــض المؤسســات. 

ــن  ــًا للمناصري ــمي ممث ــيخة القاس ــة ش ــة اإلماراتي ــامل الدولي ــواء الش ــة االحت ــرس الـــ 17 لمنظم ــار الكونغ اخت

الذاتييــن فــي إقليــم المنظمــة لمنطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا وفــي مجلــس إدارة منظمــة االحتواء 
الشــامل.

توفيــر الحلــول لخدمــات التقنيــات المســاندة بنســبة انجــاز بلغــت 80% لـــ )12( طالبــً وطالبــة مــن ذوي اإلعاقــات 
المتعــددة.

تطبيــق برنامــج المســح والكشــف المبكريــن علــى )1027( طفــًا فــي الحضانــات وريــاض األطفــال، منهــم 63 

طفــًا بحاجــة للمتابعــة وتــم عمــل اإلجــراءات الازمــة. 

تفعيل برنامج الدمج حيث تم دمج )17( طالبً وطالبة في 15 حضانة ومدرسة حكومية وخاصة.

شــركة  قبــل  مــن   Microsoft Showcase school نموذجيــة  كمدرســة  للصــم  األمــل  مدرســة  إعتمــاد 

التوالــي. علــى  الرابعــة  وللســنِة  العالميــة  مايكروســوفت 

تخريــج الدفعــة الرابعــة مــن كادر المدينــة وعددهــم 17 معلمــً واختصاصيــً ضمــن برنامــج العــاج بالموســيقى 

بالتعــاون مــع جامعــة إيــوا مــن جمهوريــة كوريــا الجنوبيــة والجمعيــة الكوريــة للعــاج بالموســيقى، وبلــغ عــدد 

الكــوادر التــي تخرجــت منــذ انطاقــة البرامــج عــام 2014 )61( معلمــً واختصاصيــً.

أهم إنجازات مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية 2018
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اصدارمدينــة الشــارقة للخدمــات اإلنســانية تقريــر اإلســتدامة الثانــي لعــام 2017 والــذي حمــل شــعار )نحــو تنميــة 
مســتدامة(، وتــم نشــر التقريــر علــى موقــع المبــادرة العالميــة إلعــداد التقاريــر )DRI( وفقــً للمبــادئ التوجيهيــة الخاصــة 
ــي  ــتدامة ف ــات االس ــن ممارس ــرة بي ــة المباش ــرز الصل ــة تب ــة متكامل ــر وثيق ــر التقري ــث يعتب ــتدامة )G4( حي ــر االس بتقاري

المؤسســة.
تــم إنجــاز 4 بحــوث مــن قبــل الفريــق البحثــي فــي المدينــة وجــاٍر العمــل علــى نشــرها فــي المجلــة العلميــة لجامعــة 

ــارقة. الش
إطاق حملة )كلنا مسؤول( والتي تهدف إلى ترسيِخ مبادئ المسؤولية المجتمعية. 

إطــاق صــّراف آلــي متطــور يخــدم األشــخاص المكفوفيــن ومســتخدمي الكراســي المتحركــة من قبــل مصرف الشــارقة 
اإلســامي ويعتبــر األول مــن نوعــه فــي الشــرق األوســط والــذي يخــدم عــدة فئــات فــي آن واحــد. 

ــروع  ــز وف ــة لمراك ــبكة الداخلي ــي الش ــع ف ــم التوس ــث ت ــة حي ــة للمدين ــة والتقني ــة التحتي ــي البني ــر ف ــث والتطوي التحدي
ــتدامة.  ــة لإلس ــات الموائم ــق التقني ــاء وف ــد وكلب ــا الذي ــد، وفرع ــارقة للتوح ــز الش ــي: مرك ــة وه المدين

تنظيــم مؤتمــر 5% ضمــن نطــاق التــردد لألشــخاص الصــم وضعــاف الســمع وشــارك فيــه نخبــة مــن المختصيــن والخبــراء 
ــن  ــم واإلعاميي ــاء أموره ــم وأولي ــخاص الص ــن األش ــر م ــدد كبي ــم وع ــف دول العال ــن مختل ــن م ــن واألكاديميي والباحثي

والمهتميــن مــن داخــل وخــارج الدولــة. 
تنظيــم مســابقة التطبيقــات المســاندة )AT EDUCOM( الــدورة الثالثــة بالتعــاون مــع مركــز جــودة الحيــاة التقنيــة 
ــادة األعمــال لألشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي  بجامعــة ســيؤول الوطنيــة وشــركة إل جــي الكترونيكــس الخليــج ومركــز ري

.)DEBC( كوريــا
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الجوائز والتكريمات

الجوائز في المجال الديني: )حفظ القرآن الكريم(
فاز 30 طالبً من طاب وطالبات المدينة بجوائز القرآن الكريم وحفظ أجزاء منه في المسابقات التي يتم 

تنظيمها خارج المدينة وفازوا بالمراكز ااألولى. 

الجوائز في المجال األكاديمي والتقني 
فوز 4 طاب من مدرسة األمل للصم بجائزة الشارقة للتميز التربوي عن فئة الطالب المتميز في دورتها الـ 24.

فوز طالبة من فرع المدينة بخورفكان بجائزة حمدان بن راشد آل مكتوم لألداء التعليمي المتميز عن فئة 
الطالب المتميز في دورتها )20(.

مسابقة UCMAS للرياضيات
شارك فيها 5 من طاب مدرسة األمل للصم ونالوا التكريم المستحق.

مسابقة الحاسب اآللي
شارك 16 طالبً وطالبة من المدينة في مسابقة الحاسب اآللي التي نظمها مركز الجسور بأبوظبي واجتازوا 

االختبارات الخاصة بنجاح محققين النتائج المتميزة واستحقوا شهادات التقدير. 

ثانيًا ـ فوز الطلبة:

أواًل ـ فوز مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية:

تكريم مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية في )أوائل اإلمارات(
كرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي »رعاه 

اهلل« وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة 
مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية كأول مؤسسة خيرية ألصحاب الهمم تم تأسيسها عام  1979 لتكون أول 

من يقدم خدمة تخصصية ألصحاب الهمم في الدولة 
جائزة الشارقة للعمل التطوعي الدورة 15

فازت مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية بجائزة الشارقة للعمل التطوعي ضمن فئة )الفرص التطوعية( وذلك 
عن مخيم األمل السنوي الذي تنظمه المدينة منذ يناير عام 1986. 

جائزة الشارقة للوعي البيئي ـ ومسابقة إعادة التدوير 
فازت مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية بالمركز األول في جائزة المدارس للتميز البيئي إلعادة التدوير.

مدرسة األمل للصم المدرسة النموذجية على مستوى العالم 
اختيار مدرسة األمل للصم من قبل شركة مايكروسوفت كمدرسة نموذجية على مستوى العالم للعام الرابع 

على التوالي.
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جائزة لطيفة إلبداعات الطفولة

فوز 3 طاب بجائزة لطيفة إلبداعات الطفولة في مسابقة الرسم والتشكيل.
مسابقة الرسم للتوحد

شارك 13 طالبً من مركز الشارقة للتوحد في المسابقة التي نظمتها كلية اآلداب والعلوم 
بجامعة أبوظبي بالتزامن مع فعاليات التوعية بالتوحد وتم تكريم الطلبة.

مسابقة الرسم الحر البيئي
فازت طالبة من مدرسة األمل للصم بالمركز الثاني في المسابقة التي تنظمها مجموعة عمل 

اإلمارات للبيئة سنويً.
مسابقة الشعر للجميع )مهرجان طيران اإلمارات(

شارك ثاثة طاب من مدرسة األمل للصم بإلقاء بعض القصائد بلغة اإلشارة في مسابقة بنك 
اإلمارات دبي الوطني ضمن مهرجان طيران اإلمارات وتركوا أثرًا كبيرًا في نفوس الحاضرين وتم 

تكريمهم.
جائزة رواق عوشة بنت حسين للمبدعين من أصحاب الهمم

شارك 5 طاب من فرعي المدينة في خورفكان وكلباء بجائزة رواق عوشة بنت حسين للمبدعين 
من أصحاب الهمم وحققوا نتائج طيبة.

ثالثً: الجوائز في المجال اإلبداعي والفني :

األلعاب اإلقليمية لألولمبياد الخاص لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا أبوظبي  2018
شارك 17 طالبا وطالبة من  المدينة وحصلوا على 17 ميدالية )6 ذهبيات - 4 فضيات - 7 برونزيات(

سباق تحدي الميل على الكراسي المتحركة لشرطة دبي بالتعاون مع نادي دبي 
ألصحاب الهمم -  نادي دبي للصقارين

شارك 4 طاب من المدينة وحصلوا على )4 ميداليات ذهبية (.

بطولة عام زايد للبوتشيا التحاد اإلمارات لرياضة المعاقين
شارك عدد طالبان  من المدينة وحصا على ميداليتين  )فضية / برونزية ( 

ماراثون جمعية التهاب المفاصل لجمعية اإلمارات اللتهاب المفاصل )الممزر بالشارقة(
شارك 5 طاب من المدينة وحصلوا على ) 2 ذهبية + 2 فضية + 1 برونزية(

بطولة ند الشبا الرمضانية ل NAS SPORT  نادي دبي للصقارين 
شارك 6 طاب من المدينة وحصلوا على الميداليات 

رابعا: الجوائز في المجال الرياضي :
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مؤشراتنا اإلحصائية لعام 2018 
تســعى مدينــة الشــارقة للخدمــات اإلنســانية مــن خــال رســالتها إلــى الحــد مــن أســباب اإلعاقــة بالتدخــل المبكــر والتوعيــة المجتمعيــة وتعمــل علــى مناصــرة 
واحتــواء وتمكيــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة بالتعليــم والتأهيــل والتوظيــف ليكونــوا مشــاركين ومســتقلين فــي مجتمعاتهــم، وقــد بلــغ عــدد المســتفيدين مــن 
خدمــات المدينــة للعــام الدراســي 2018 )2132( شــخصً مــن ذوي اإلعاقــة مــن الحــاالت الداخليــة والخارجيــة اســتفادوا مــن خدمــات مباشــرة كالخدمــات التعليمية 
والتدريبيــة والتأهيليــة التــي تقــدم فــي المــدارس واألقســام والمراكــز والفــروع المختلفــة وورش التأهيــل المهنــي، وخدمــات غيــر مباشــرة وهــي: الخدمــات 

المســاندة كاإلرشــاد األســري والعــاج الطبيعــي والوظيفــي وجلســات اللغــة والنطــق وتوفيــر بعــض المعينــات والتقنيــات المســاندة. 

ــات  ــن خدم ــتفيدين م ــداد المس ــة ألع ــي مقارن ــم البيان ــح الرس يوض
المؤسســة خــال الســتةأعوام األخيــرة حيــث بلــغ العــدد خــال 2018 
الســابق  العــام  عــن   %12 قــدره  بإنخفــاض  وطالبــة  طالبــً   )2132(

ــة  ــً وطالب ــى )2438( طالب ــه إل ــل إجمالي ــذي وص 2017 وال
ــات  ــة لخدم ــاالت الخارجي ــل الح ــى تحوي ــاض إل ــبب اإلنخف ــع س ويرج
ــدف  ــائي به ــة المس ــز الخدم ــى مرك ــي إل ــي والوظيف ــاج الطبيع الع
تكثيــف الجلســات العاجيــة ســواء للحــاالت الخارجيــة أو الحــاالت 

الملتحقــة بالفصــول الدراســية. 

مقارنة ألعداد المستفيدين وفق الجنسية خالل العام 
2018 - 2017

مقارنة ألعداد المستفيدين وفق الجنسية خالل العام 
2017 - 2016

مقيممواطن

مقارنة اعداد المستفيدين وفق الجنس خالل العامين 
الدراسيين

2017 - 20162018 - 2017
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يوضــح الرســم البيانــي نســبة الطلبــة المســتفيدين مــن خدمــات البرامــج خــال العــام 2018 
وياحــظ ان أعلــى نســبة هــي لخدمــات برامــج اإلعاقــات الذهنيــة 27%، تليهــا خدمــات العــاج 
الطبيعــي والوظيفــي 16%، ثــم برامــج التدخــل المبكــر  15%  ، وثــم علــى التوالــي: برامــج اإلعاقــات 
ــبة  %12 ،  ــد بنس ــف التوح ــراب طي ــن وإضط ــر والتمكي ــارات للتطوي ــز مس ــج مرك ــمعية وبرام الس

ــت %6 . ــث بلغ ــددة حي ــات المتع ــج اإلعاق ــا برام وأقله

يوضح الرسمان البيانيان مقارنة نسبة المستفيدين من 
خدمات المؤسسة وفقًا للجنس خالل العامين األخيرين، 

حيث تالحظ نسبة الذكور األعلى عن نسبة اإلناث، وليست 
هناك دراسة تبين سبب ارتفاع نسبة الذكور عن اإلناث في 

المجتمع 

يوضح الرسمان البيانيان مقارنة لنسبة المستفيدين من 
خدمات المؤسسة وفقًا للجنسية حيث يالحظ أن نسبة 

المقيمين هي األعلى عن نسبة المواطنين، وليست هناك 
دراسة تبين سبب ارتفاع نسبة المواطنين عن المقيمين في 

المجتمع.

2017 - 2016

2018 - 2017

%27
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قصص نجاح مستدامة
ــرة  ــي مناص ــدة ف ــتدامة ورائ ــة مس ــح مؤسس ــي أن تصب ــالتها ف ــانية ورس ــات اإلنس ــارقة للخدم ــة الش ــة مدين ــن رؤي ــزأ م ــزءًا ال يتج ــتدامة ج ــت االس ــد أصبح لق
واحتــواء وتمكيــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي دولــة اإلمــارات والوطــن العربــي، وســنحقق هــذه الرؤيــة مــن خــال تنفيــذ أولوياتنــا االســتراتيجية لضمــان توفيــر 
خدمــات مميــزة وقيمةمضافــة علــى متعاملينــا وموظفينــا وشــركائنا فــي العمــل والمجتمعــات المحليــة والحكومــة، ومــن هــذا المنطلــق هــا نحــن نواصــل 
ــاح  ــص نج ــي قص ــا يل ــا. وفيم ــوم به ــي نق ــال الت ــطة واألعم ــة األنش ــي كاف ــا ف ــتراتيجية وإدماجه ــا االس ــر عملياتن ــي جوه ــتدامة ف ــيخ االس ــد لترس ــل بج العم

ــة  ــتدامة للمدين ــة والمس ــج الهادف للبرام

مخيم األمل بالشارقة

 إختيار مدرسة األمل للصم 

من قبل شركة ميكروسوفت العالمية  

مدرسة األمل للصم أول من أدخل 

التعليم الثانوي للصم في دولة اإلمارات 

المؤهل للجامعي

المناصرة الذاتية 

19862005

2009 2015
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مخيم األمل بالشارقة )1986(

ــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد  ــمو الشَّ ــُم األمــِل الــذي تنظمــُه َمدينــة الشــارقة للخدمــات اإلنســانية ســنويً منــذ ينايــر 1986 برعايــٍة كريمــٍة مــن صاحــِب السُّ ُمخيَّ
ــدوِل  ــن إحــدى ال ــِن ِم ــِن ضيفي ــِه وفــودًا مــن دوِل مجلــس التعــاوِن الخليجــي ووفدي القاســمي عضــو المجلــِس األعلــى لاتحــاِد حاكــُم الشــارقِة وتســتضيف في
العربيــِة واألجنبيــِة هــَو فرصــٌة مائمــٌة ومتجــِددة تتيُحهــا المدينــُة لألطفــاِل ذوي اإلعاقــِة بهــدِف تنميــِة مهاراتهــم مــن خــاِل الترويــِح ورفــِع مســتوى اســتقاليتهم 
وتعزيــِز ثقتهــم بأنفســهم عبــَر اكتســاِب خبــراٍت ومعــارٍف جديــدٍة باإلضافــِة إلــى نشــِر الوعــي بقضايــا األشــخاِص ذوي اإلعاقــِة مــن خــاِل طــرِح شــعاٍر يدعــُم حقوَق 

األشــخاِص ذوي اإلعاقــِة وتتَّخــذُه المدينــُة شــعارًا لهــا طــواَل العــام. 
ــًة  ــًة واضح ــالًة قوي ــه رس ــن خال ــه مِّ ــو جِّ ــُث ت ــةِّ حي ــخاصِّ ذوي اإلعاق ــا األش ــي بقضاي ــتوى الوع ــع مس ــي رف ــُة ف ــُح المدين ــم تنج ــن دوراتِّ المُخيَّ ــي كلِّ دورٍة م ف

ــة . ــخاص ذوي اإلعاق ــل لألش ــتقبل أفض ــر ومس ــل حاض ــن أج ــة م ــة هام ــى قضي ــا عل ــوُء فيه ــلط الض ــات تس ــى كل المجتمع ــددة إل ومح

ــدارس  ــة الم ــي: طلب ــات ه ــدة فئ ــن ع ــة، وتتضم ــة - اإلمريكي ــيوية - األوروبي ــة - اآلس ــة - العربي ــيات الخليجي ــة الجنس ــن كاف ــن م ــم المتطوعي ــتقطب المخي ويس
ــة. ــن ذوي اإلعاق ــخاص م ــة واألش ــة والخاص ــات الحكومي ــي المؤسس ــون ف ــات، الموظف والجامع

استمرار تنظيم النشاط منذ يناير 1986 وحتى اآلن. 
تزايد أعداد المتطوعين والوفود المشاركة. 

ــية  ــنوية الرئيس ــطة الس ــن األنش ــدا م ــى غ ــارقة حت ــارة الش ــاط بإم ــم النش ــاط اس ارتب
ــدول  ــج وال ــي دول الخلي ــم ف ــون معه ــة والعامل ــال ذوو اإلعاق ــا األطف ــي ينتظره الت

ــة.  ــة الصديق ــدول األجنبي ــن ال ــد م ــة والعدي العربي
السمعة الطيبة التي خلفها في نفوس المشاركين والمتطوعين. 

ازدياد أعداد الشباب المتطوعين وحماسهم للمشاركة. 
زيادة عدد الرعاة والداعمين للنشاط. 

ازدياد االهتمام الرسمي واإلعامي بالنشاط. 

اإلنجازات المستدامة للمخيم

3124 2058
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إحصائية مخيم األمل
 من 1986  - 2018

�

1986 23 - 18

1987 23 - 17

1988 22 - 16

1989 27 - 21

1990 26 - 20

1992 31 - 25

1993 27 - 16

1994 27 - 22

1995 26 - 21

1999 31 - 26

2000 20 - 15

2001 25 - 20

2002 24 - 19

2003 23 - 18

2004 22 - 17

2006 26 - 21

2006 26 - 21

2008 1 -  27

2009 23 - 18

2010 4 -  30

2010 24 - 19

2011 31 - 25

2012 20 - 16

2013 20 - 16

2014 26 - 21

2015 25 - 20

2016 23 - 18

2017 23 - 18

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

37

118

41

45

60

49

51

80

64

100

93

78

116

164

168

161

202

176

192

209

206

198

204

228

224

220

211

233

58

54

38

41

43

56

69

37

61

80

89

79

87

109

113

76

93

88

91

74

89

69

46

58

73

60

71

78

39281980
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تجربة مدرسة وروضة األمل للصم في التعليم الثانوي ودعم التعليم الجامعي في دولة 
اإلمارات العربية المتحدة )بدءًا من العام الدراسي 2005 ـ 2006 وحتى اآلن(

تعتبــر مدرســة األمــل للصــم النــواة التــي تأسســت حولهــا المدينــة وهــي أول مدرســة للطلبــة الصــم وضعــاف الســمع علــى مســتوى الدولــة تقــدم خدمــات التعليــم 
والتأهيــل والتمكيــن ابتــداء مــن مرحلــة الروضــة وحتــى مرحلــة الثانويــة العامــة. 

ــمعية  ــات الس ــي المعين ــم وف ــي التعلي ــا ف ــائل التكنولوجي ــدث وس ــم وأح ــتخدم أه ــية، وتس ــل الدراس ــة المراح ــم لكاف ــة والتعلي ــاج وزارة التربي ــة منه ــع المدرس تتب
كســماعات الـــ  FM وترّكــز علــى تدريــب الطــاب لاســتفادة مــن البقايــا الســمعية الموجــودة لديهــم فــي النطــق الســليم، وتعليــم لغــة اإلشــارة. فضــًا عــن شــراكتها 

الفاعلــة مــع مايكروســوفت وجامعــة الشــارقة لتدريــب األشــخاص الصــم وضعــاف الســمع علــى امتــاك مهــارات الكمبيوتــر. 
وشــهدت مدرســة األمــل للصــم فــي الســنوات العشــر األخيــرة )بــدءًا مــن العــام الدراســي 2007 - 2008 وحتــى العــام الدراســي 2017 - 2018( تخــرج 66 طالبــً اجتــازوا 
بنجــاح امتحــان الشــهادة الثانويــة، 23 طالبــً التحقــوا بالجامعــات مــن داخــل وخــارج الدولــة لمتابعــة دراســتهم الجامعيــة، تخــرج منهــم 12 طالبــً وطالبــة والتحقــوا 
بالوظائــف. وكانــت مدينــة الشــارقة للخدمــات اإلنســانية فــي البدايــة تتابــع مــع جامعــة الشــارقة تذليــل الصعوبــات التــي تواجــه الطلبــة الصــم فــي الجامعــة حيــث 
كانــت يتولــى فريــق العمــل مــن المدينــة متابعتهــم بشــكل منتظــم، باإلضافــة إلــى توفيــر مترجميــن للغــة إشــارة يتواجــدان مــع الطــاب الصــم خــال المحاضــرات 

ويقومــان بترجمــة المعلومــات بشــكل مباشــر.

وقــد أثمــر هــذا التعــاون والتنســيق بيــن المدينــة والجامعــة عــن تأســيس مركــز المــوارد لــذوي اإلعاقــة وعمــل الطرفــان علــى تطويــره بما يتماشــى مــع أحــدث التطورات 
وأرقــى الممارســات العالميــة، لمــا فيــه مصلحــة المجتمــع عامــة والطلبــة مــن ذوي اإلعاقــة، حتــى افتتاحــه رســميً فــي مايــو 2016 مــن قبــل صاحــب الســمو الشــيخ 
الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي عضــو المجلــس األعلــى حاكــم الشــارقة رئيــس جامعــة الشــارقة. ويتولــى المركــز الــذي يرتبــط إداريــً بمديــر الجامعــة هــذه 
المهمــة منــذ افتتاحــه، ويعمــل بشــكل حثيــث مــن أجــل ضمــان فــرص تعليميــة عادلــة، وســط بيئــة طابيــة تنافســية، وفــي ظــّل منظومــة شــاملة متكاملــة، تبــدأ مــن 

أول مراحــل التســجيل وااللتحــاق بالجامعــة وتمتــد إلــى مــا بعــد التخــرج مــن خــال التوعيــة واإلرشــاد الوظيفــي. 

وفيما يلي أعداد الطلبة الذي التحقوا بالجامعة من 2005 إلى 2018



28

يتكلــم  أن  تهــدف  األولــى،  بالدرجــة  جماعــي  عمــل  هــي  الذاتيــة  المناصــرة 
األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة عــن أنفســهم ويمكــن بمســاعدة لألشــخاص الذيــن 
ال يســتطيعون أن يتحدثــوا عــن أنفســهم. وتعنــي المناصــرة الذاتيــة: أن يتخــذ 
ــى  ــوا عل ــة وأن يعمل ــم الحياتي ــر أموره ــي تدبي ــرارات ف ــة الق ــخاص ذوو اإلعاق األش
المطالبــة بحقوقهــم مــع الوعــي الكامــل بالواجبــات التــي تترتــب عليهــم بالتزامن 
ــا  ــن أن ــرف م ــا أع ــخص: أن ــول الش ــي أن يق ــي تعن ــم، وه ــم بحقوقه ــع مطالبته م
ومــاذا أريــد وأن أعمــل علــى أن أكــون أكثــر اســتقالية وأكثــر ســيطرة علــى حياتــي.

ــر  لقــد ســعت مدينــة الشــارقة للخدمــات اإلنســانية منــذ بدايــة عملهــا فــي اكتوب
ــن ذوي  ــخاص م ــة لألش ــة والتأهيلي ــات التعليمي ــل الخدم ــم أفض ــى تقدي 1979 إل
اإلعاقــة وأخــذت علــى عاتقهــا نشــر ثقافــة اإلعاقــة بشــكلها الحقوقــي واإليجابــي 

ــة. ــاليب المتاح ــائل واألس ــك كل الوس ــبيل ذل ــي س ــتخدمة ف مس

وتــم تفعيــل برنامــج المناصــر ة الذاتيــة فــي المدينــة منــذ عــام 2009، حيــث كانــت 
ــارك  ــال وش ــذا المج ــي ه ــراء ف ــا خب ــة( قدمه ــرة الذاتي ــدوة )المناص ــد ن ــة عق البداي
فيهــا األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة الذهنيــة وأوليــاء أمورهــم بهــدف التعريــف 
ــها  ــت نفس ــي فرض ــم الت ــن المفاهي ــر م ــذي يعتب ــة وال ــرة الذاتي ــوم المناص بمفه
علــى جميــع المؤسســات والجهــات واألفــراد العامليــن فــي مجــال األشــخاص 
مــن ذوي اإلعاقــة علــى مســتوى العالــم ولعــل أبــرز المعنييــن بهــذا الموضــوع 
هــم أســر المعاقيــن نظــرًا لمــا يخلفــه مــن آثــار إيجابيــة علــى حيــاة األشــخاص 
ذوي اإلعاقــة وأســرهم بشــكل عــام وال نبالــغ عندمــا نقــول علــى حيــاة المجتمــع 
الذاتيــة تقــوم علــى تمكيــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن  المناصــرة  ككل ألن 
حقوقهــم اإلنســانية واالرتقــاء بأوضاعهــم االجتماعيــة واالقتصاديــة وصــواًل إلــى 
تحقيــق تكامــل فعلــي بيــن جميــع العناصــر المكونــة للمجتمــع علــى أســاس مــن 

ــل. ــدم التجاه ــرام وع ــاواة واالحت المس

المناصرة الذاتية في مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية منذ 2009 

المادة 7 التعبير عن 
األفكار واآلراء.

المادة 24 الحق في 
التعليم.

المادة 27 الحق في 
العمل والتوظيف.

المادة 30 الحق في 
المشاركة في الحياة 
الثقافية والترفيهية 

واأللعاب.

المادة 5 المساواة 
وعدم التمييز.

الحقوق التي يتم العمل عليها من خالل المناصرة الذاتية 
في المعاهدة الدولية لألشخاص ذوي اإلعاقة
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زيادة الثقة بالنفس.

الدافعية في 
التعليم واالنخراط 

في المجتمع.

تطوير المهارات 
اللغوية واالجتماعية.

أصبحت األسر أكثر 
تفهمً لمطالب 

أبنائها.

تغيير نظرة المجتمع 
إلى اإليجابية.

أصبح أفراد المجتمع
أكثر تفهمً لإلعاقة الذهنية
وقدرة أصحابها على التعبير

عن حقوقهم .

إيجابيات
 المناصرة

 الذاتية

اإلنجازات 
اجتماعات دورية للمناصرين الذاتيين بهدف التواصل ومتابعة المستجدات وطرح األفكار واآلراء حول قضاياهم.

المشاركة في المؤتمرات والملتقيات والمحاضرات.
تنظيم عدة زيارات لمؤسسات رسمية بناًء على طلبهم بهدف التعريف بحقوقهم وإنجازاتهم.

تكوين مجلس للطلبة على مستوى المدينة. 
شارك المناصرون الذاتيون في عدة لقاءات ومداخات ومقابات من خال اإلعام المرئي مثل )تلفزيون الشارقة،( 

عبروا من خالها عن حقوقهم وقدراتهم.
اختيار اإلماراتية شيخة القاسمي ممثًا للمناصرين الذاتيين في منظمة االحتواء الشامل إلقليم الشرق األوسط

وشمال أفريقيا وأيضً تم اختيارها ضمن مجلس إدارة منظمة االحتواء الشامل الدولية.
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مدرسة األمل للصم نموذجية وفق معايير شركة مايكروسوفت العالمية 2018  للسنة 
الرابعة على التوالي

للســنِة الرابعــة علــى التوالــي اختــارت شــركة مايكروســوفت العالميــة فــي أكتوبر 2018 مدرســة األمــل للصــم التابعة لمدينــة الشــارقة للخدمات 
اإلنســانية كمدرســٍة نموذجيــٍة نظــرًا التباعهــا ســبل التعليــم الحديــث مــع طابهــا وتركيزهــا علــى اســتخدام التكنولوجيــا فــي تطويــر العمليــة 

لتعليمية. ا
وتســتخدم المدرســة مجموعــة مــن أهــم البرامــج فــي تعليــم الطلبــة الصــم كبرنامــج )الســكايب( الــذي يســمح بتبــادل الخبــرات مــع المــدارس 
األخــرى وبرنامــج )ســوي( الشــبيه ببرنامــج )البوربوينــت( لكــن مــع إمكانيــات أفضــل خاصــة بالنســبة إلعــداد الــدروس والمحاضــرات باإلضافــة إلــى 
برنامــج )األوفيــس ميكــس( الــذي يتيــح الفرصــة لتســجيل الــدروس وترجمتهــا إلــى لغــة اإلشــارة ثــم رفعهــا علــى حســابات الطلبــة ضمــن بوابــة 

التعلــم الذكــي لمراجعتهــا ومتابعتهــا فــي المنــزل. 
وقــد حصــل ســتة )6( مــن معلمــي المدرســة علــى شــهادة )معلــم خبيــر( مــن شــركة مايكروســوفت بعــد حضورهــم لــدورات تدريبيــة فــي 

المجــال علــى يــد أمهــر اختصاصيــي الشــركة.
Microsoft Showcase School هــي مبــادرة تركــز علــى القيــادة المدرســية المبتكــرة فــي 
التدريــس وإســتخدام التكنولوجيــا إلستكشــاف أســاليب جديــدة لدفــع اإلبتــكار وتحســين 

مخرجــات التعلــم.
ومعــروف أن مبــادرة مايكروســوفت هــي مجتمــع عالمي مــن المدارس المشــاركة فــي التغيير 
ــارات  ــن المه ــة م ــز التنمي ــم، وتحفي ــتوى العال ــى مس ــم عل ــم والتعل ــين التعلي ــر لتحس المبتك
الحياتيــة األساســية والتواصــل مــع المعلميــن محليــً وعالميــً وتبــادل أفضــل الممارســات مــن 

خــال برنامــج خبــراء مايكروســوفت.
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إستراتيجيتنا نحو اإلستدامة
ــارات  ــع اإلم ــة لمجتم ــات جليل ــنة 1979 خدم ــها س ــذ تأسيس ــت من ــارات قدم ــي اإلم ــا ف ــن نوعه ــة م ــة متخصص ــانية أول مؤسس ــات اإلنس ــارقة للخدم ــة الش مدين
والمقيميــن فيــه والقادميــن إليــه مــن مختلــف الجنســيات العربيــة وحتــى مــن غيــر الناطقيــن بالعربيــة، ولــم تتوقــف منــذ ذاك التاريــخ عــن تقديــم المبــادرات والمشــاريع 
التــي تكفــل أوســع دعــم ومشــاركة مجتمعيــة لعملهــا المبنــي علــى تقديــم أرقــى وأفضــل الخدمــات لمنتســبيها مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة وأســرهم.  وتحتكــم 
المؤسســة فــي عاقتهــا مــع المســتفيدين مــن خدماتهــا علــى ميثاقهــا األخاقــي الــذي ينــص علــى أن العنصــر البشــري هــو أهــم عنصــر فــي الحيــاة وهــو وســيلتها 

وغايتهــا المنشــودة وأن األطفــال ذوي اإلعاقــة هــم المبــرر األوحــد لبقائنــا واســتمرارنا واســتدامتنا.

الطموحات االستراتيجية نحو عام 2021 
تتضمن استراتيجيتنا أربعة محاور تسعى المدينة من خالها إلى تحقيق أهدافها لاستدامة على المدى البعيد:

1( إشراك المستهدفين 
إن تحقيــق رضــا وســعادة المســتفيدين عامــل أساســي لتحقيــق النجــاح باعتبارنــا مؤسســة خدميــة، وهــو الســبب ألن نمضــي قدمــً فــي تحقيــق الجــودة لخدماتنــا مــع 

ز يــادة التركيــز علــى تعــز يــز دور المســتهدفين والشــركاء وأصحــاب المصلحــة وفهــم احتياجاتهــم وتوقعاتهــم. 

2( التميز في العمليات الداخلية والتشغيلية 
 نســعى فــي المدينــة إلــى تحقيــق التميــز فــي تقديــم خدماتنــا وبرامجنــا للمتعامليــن ولكافــة المعنييــن، مــن خــال مواكبــة أفضــل الممارســات الحديثــة والرائــدة 
عالميــً فــي مجــال اإلعاقــة، والعمــل علــى تنفيــذ المعاييــر ومواصلــة تقديــم خدمــات ذات مســتوى عالمــي للمتعامليــن. وهدفنــا تحقيــق التميــز وتقديــم خدمــات 

ذات جــودة  للمتعامليــن والشــركاء 

3( النمو والتعلم المستدام
تتمحــور اســتراتيجيتنا حــول تعــز يــز االســتدامة فــي جميــع خدماتنــا وبرامجنــا وأنشــطتنا. والنمــو المســتدام هــو هــدف ذو أهميــة قصــوى لنــا، مــن شــأنه أن يســمح لنــا 

بتعــز يــز قدراتنــا لإلســهام فــي تحقيــق طموحاتنــا والحفــاظ علــى مواردنــا وضمــان اإلســتدامة لعملنــا.

4( قدرات مؤسسية ذات كفاءة عالية 
إن موظفينــا هــم الثــروة الحقيقــة وحجــر األســاس الــذي نبنــي عليــه اســتراتيجيتنا بالكامــل، وعلــى عاتقهــم تقــع مســؤولية تنفيذهــا. وســنظل ملتزميــن باالســتثمار 

فــي موظفينــا وتوفيــر بيئــة عمــل مــر يحــة وآمنــة ومنتجــة لدعــم نمــو أعمالنــا وضمــان اســتدامتها.
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رأس مالنا البشري
تفخــر مدينــة الشــارقة للخدمــات اإلنســانية بأنهــا أول مؤسســة فــي دولــة اإلمــارات تعمــل فــي مجــال اإلعاقــة، ولضمــان نجاحنــا واســتدامتنا فــي هــذا المســار 
فإننــا نعتمــد علــى خبــرات موظفينــا الذيــن يمثلــون اإلســتثمار الحقيقــي للمدينــة وأداتهــا القويــة لتعزيــز ميزاتهــا التنافســية محليــً وعربيــً وعالميــً بغــض النظــر 
عــن أدوارهــم ومســتوياتهم، ونتيجــة لهــذا، فنحــن قــادرون علــى تقديــم قيمــة مضافــة لألطــراف ذات العاقــة بأعمالنــا بشــكل ثابــت ومســتدام. كمــا تهتــم 
المدينــة بتوفيــر بيئــة عمــل إيجابيــة ومحفــزة لموظفيهــا مــن خــال ممارســات اإلســتدامة التــي تتبناهــا، والحــرص علــى االلتــزام بالقوانيــن واتبــاع أعلــى المعاييــر 
فيمــا يخــص أخاقيــات العمــل والســلوكيات الشــخصية لألفــراد، وتعزيــز ثقافــة النزاهــة وااللتــزام بالميثــاق األخاقــي والســلوك الســليم، كمــا تشــجع المدينــة 
ــة  ــن كاف ــتفادة م ــاوية لإلس ــرص متس ــة بف ــي المدين ــن ف ــع العاملي ــع جمي ــيات، ويتمت ــف الجنس ــين. ومختل ــن كا الجنس ــن م ــف الموظفي ــي توظي ــوع ف التن

المميــزات اإلضافيــة التــي توفرهــا المدينــة لموظفيهــا وتتضمــن:

اإلجازات

الوقت اإلضافي

رسوم التعليم 
لألطفال

مكافأة نهاية 
الخدمة

بدل السكنتذاكر الطيران

التأمين الصحيالمكافآت

نسبة اإلناث أعلى حيث بلغت 68% والذكور %32

 حيث بلغ عددهم هذا العام 
)558( موظفً وموظفة من 

مختلف التخصصات والجنس 
والجنسيات، 

وبالمقارنة مع العام الماضي 

حيث كان عددهم )541( موظفً 

وموظفة يشكلون 23 جنسية من 

مختلف بلدان العالم

ارتفاع أعداد الموظفين 
في المؤسسة

بنسبة  4% عن العام 
الماضي 
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عدد الموظفين وفق المنطقة الجغرافية: 
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الصحة والسالمة المهنية 

تحــرص مدينــة الشــارقة للخدمــات اإلنســانية علــى توفيــر الرعايــة الصحيــة مــن خــال التأميــن الصحــي للموظفيــن وأســرهم، وبالتعاقــد مــع هيئــة الشــارقة الصحيــة، 
وتولــي المدينــة اهتمامــً بالغــً فــي تطبيــق إجــراءات الصحــة والســامة المهنيــة وتطبيــق أفضــل الممارســات واإلجــراءات الهادفــة إلــى تجّنــب الحــوادث والمحافظــة 
ــليمة  ــل س ــة عم ــر بيئ ــان توفي ــا وضم ــا وإدارته ــر وتقييمه ــد المخاط ــال تحدي ــن خ ــك م ــون ذل ــم. ويك ــاء أداء أعماله ــة أثن ــامتهم المهني ــن وس ــة الموظفي ــى صح عل

وآمنــة للموظفيــن، وفيمــا يلــي إحصائيــة للموظفيــن المســتفيدين مــن التأميــن الصحــي:

يوضح الرسم البياني أعاه التزايد في إعداد التأمين للموظفين الوافدين وأسرهم حيث بلغ عددهم 495 موظفً مع أسرهم مقارنة 
بالموظفين المواطنين وأسرهم الذين بلغ عددهم )298( موظفً مع أسرهم، ويعزى اإلنخفاض في عدد المواطنين بسبب أن أغلبهم من 

الموظفات اإلناث وعادة ما يتوفر التأمين الصحي لألسرة على جهة عمل الزوج المواطن. 
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التدريب والتطوير المستمر

ــي  ــك يأت ــا، ولذل ــن أدائه ــؤول ع ــري المس ــا البش ــاءة رأس ماله ــع كف ــر ورف ــب والتطوي ــال التدري ــً بمج ــً بالغ ــانية إهتمام ــات اإلنس ــارقة للخدم ــة الش ــي مدين تول
ــر والنمــو المســتمر، مــن خــال توفيــر مجموعــة كبيــرة ومتنوعــة مــن  العاملــون علــى رأس أولوياتهــا، حيــث تســعى المدينــة إلــى تهيئــة فــرص التعلــم والتطوي
ــاإلدارة وتطويــر المهــارات والتنميــة البشــرية التــي تســاعد موظفيهــا  البرامــج التدريبيــة بــدءًا مــن برامــج التدريــب التخصصيــة وانتهــاًء ببرامــج التدريــب المتعلقــة ب
بشــكل مســتمر علــى تطويــر مهاراتهــم ورفــع كفــاءة أدائهــم حيــث بلــغ عــدد المســتفيدين مــن البرامــج التدريبيــة خــال العــام  2018 )352( موظفــً وموظفــة 
مــن مختلــف التخصصــات، كمــا يتــم إشــراك الموظفيــن فــي المؤتمــرات والنــدوات والملتقيــات داخــل وخــارج الدولــة بهــدف تبــادل الخبــرات والمعــارف وأفضــل 
الممارســات واإلجــراءات لتعزيــز مهاراتهــم علــى الصعيــد المهنــي والشــخصي، وقــد بلــغ عــدد الموظفيــن الذيــن شــاركوا فــي المؤتمــرات والنــدوات داخــل وخــارج 

ــة. ــً وموظف ــة )52( موظف الدول

كمــا تحــرص المدينــة علــى توفيــر فــرص التدريــب فــي المدينــة لطلبــة الجامعــات والكليــات داخــل وخــارج الدولــة حيــث بلــغ عــدد الطلبــة الذيــن تــم تدريبهــم خــال 
ــة  ــات المدين ــى خدم ــرف عل ــدف التع ــة به ــارج الدول ــل وخ ــات داخ ــات والمؤسس ــات والتخصص ــات والكلي ــف الجامع ــن مختل ــً م ــً وموظف ــام 2018 )13( طالب الع

وإكتســاب الخبــرة ورفــع كفــاء األداء لديهــم. 

وفيما يلي إحصائيات التدريب: 
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الموظفين
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اإلهتمام بالبحث العلمي 
تماشــيً مــع رؤيــة مدينةالشــارقة للخدمــات اإلنســانية فــي تحقيــق الريــادة وتعزيــز كفاءاتهــا لتقديــم أفضــل الخدمــات لألشــخاص ذوي اإلعاقــة، وتعزيــز التزامهــا 
ــدرات.  ــاء الق ــر، وبن ــث والتطوي ــاريع البح ــة، ومش ــة التحتي ــي البني ــر ف ــي: التطوي ــاد وه ــة أبع ــى ثاث ــز عل ــم التركي ــد ت ــر فق ــي والتطوي ــث العلم ــادرات البح ــم مب بدع
وإنطاقــً مــن قناعــة المدينــة بأهميــة البحــث العلمــي وتبنــي األبحــاث العلميــة لمــا لهــا مــن دور كبيــر فــي خدمــة التنميــة المســتدامة، فقــد تــم خــال العــام 
ــال  ــي مج ــاءة ف ــرة والكف ــن ذوي الخب ــن الموظفي ــوام م ــذ 8 أع ــكل من ــذي تش ــة وال ــي المدين ــي ف ــق البحث ــل الفري ــن قب ــازات م ــن اإلنج ــد م ــق العدي 2018 تحقي
البحــث العلمــي ليكــون لبنــة داعمــة فــي مجــال البحــوث والدراســات للمدينــة، كمــا تــم التعــاون مــع جامعــة الشــارقة وكليــات التقنيــة العليــا فــي مجــال البحــوث 

والدراســات ضمــن إتفاقيــات التعــاون معهــم لتبــادل الخبــرات وإعــداد البحــوث وتدريــب الطلبــة.

عدد الطلبة الذين طبقوا مشاريع 
التخرج في المدينة

البحوث ومشاريع التخرج 
لطلبة الجامعات

البحوث المنجزة من 
قبل الفريق البحثي 5

11
21

إحصائية بأعداد البحوث والدراسات التي تم إنجازها خالل العام 2018
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عملياتنا الداخلية
حرصــت مدينــة الشــارقة للخدمــات اإلنســانية علــى تطويــر عملياتهــا الداخليــة الفعالــة مــن خــال مواكبــة أفضــل الممارســات فــي خدماتهــا وعملياتهــا، واإلطــاع 
علــى القضايــا والمخاطــر االجتماعيــة المتزايــدة فــي المجتمــع وتصميــم وتنفيذ الخدمــات والبرامــج لمواجهتهــا بفاعلية، وتلبيــة االحتياجــات والتطلعــات والتوقعات 
المتزايــدة والمســتمرة مــن جانــب المتعامليــن. التــي تمكنهــا مــن تعزيــز نقــاط القــوة والتعامــل الفعــال مــع فــرص التحســين والتطويــر الممكنــة، وتقديــم القيمــة 

المضافــة للمتعامليــن )داخلييــن وخارجيــن( فــي كافــة عملياتهــا ومشــاريعها.
ومن اإلنجازات المحققة هذا العام ما يلي:

المعايير التشغيلية 
لبرنامج التدخل المبكر.

التحديث في نظام الموارد 
البشرية والمالية.

التطوير في نظام التواصل 
الداخلي. 

التطوير في نظام زاجل 
للمراسالت.

7

8

9

10

التحديث والتطوير في 
السياسات واإلجراءات في 

المدينة.

نظام قياس األداء. 

التحديث والتطوير في 
األدلة اإلجرائية للعمليات 

والخدمات.

التطوير في معايير جودة 
الخدمات لألشخاص ذوي 

اإلعاقة. 

إعداد دليل خدمة 
المتعاملين. 

التطوير في إجراءات العمليات 
للخطط لتتوافق مع أهداف التنمية 
المستدامة متضمنة مؤشرات أداء 

وفق بطاقة األداء المتوازن. 

1

6 2

3

4

5
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تطوير البنية التحتية والتقنية 

خارطــة  وضــع  علــى  اإلنســانية  للخدمــات  الشــارقة  مدينــة  حرصــت 
المقدمــة  بالخدمــات  لارتقــاء  المعلومــات  تقنيــة  إلدارة  إســتراتيجية 
للموظفيــن والمتعامليــن بمــا يتناســب مــع االحتياجــات ومتطلبــات تقديــم 
الخدمــات اإللكترونيــة، ومواءمــة المشــاريع مــع إســتراتيجية الحكومــة 
اإللكترونيــة إلمــارة الشــارقة، كمــا تــم التطويــر والتحديــث والتحســين فــي 

البنيــة التحتيــة والتقنيــة لقســم تقنيــة المعلومــات.

وفيما يلي أهم اإلنجازات التي تمت خالل العام 2018 

نظام البصمة 
تحديث أنظمة البصمة الحديثة وربطها مع برنامج الموارد البشرية

 )13 جهازا في المدينة وفروعها(

VAYA أنظمة الهاتف
تم تثبيت نظام IP هواتف IP AVAYA للفروع والمراكز ) 40 جهازًا( كالتالي:

- كلباء = 9
- الذيد = 11

- مدرسة الوفاء )الرملة(= 10
- مركز صعوبات التعلم = 10

 ESRT ENDPOINT نظام الحماية
 ESET ENDPOINT وتغييره إلى SYMANTIC تم تحديث نظام الحماية

PROTECTION  وتم تفعيله على جميع أجهزة السيرفرات في المدينة 
وفروعها )328 رخصة مفعلة لمدة ثاث سنوات(.

تطوير مركز المعلومات 
استحداث غرفة خاصة بالسيرفر وأجهزة االتصال )مركز المعلومات(– 

كلباء والذيد.
توسيع الشبكة في الفروع وتطويرها:

- كلباء = 58
- فرع الذيد = 67                      

- مركز الشارقة للتوحد = 35

كاميرات المراقبة
تثبيت كاميرات )الدوائر التلفزيونية المغلقة CCTV - داخلية وخارجية - 

تغطية كاملة(
* الذيد = 35
* كلباء = 25

تركيب 64 كاميرا في الفرعين
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الرعاية الصحية

تحــرص مدينــة الشــارقة للخدمــات اإلنســانية دائمــا علــى إذكاء الوعــي بمعاييــر البيئــة والصحــة والســامة واألمــن، وتولــي إهتمامــً بالغــً بصحــة وســامة 
ــة  ــر كاف ــان توفي ــع ضم ــة م ــة وآمن ــروف صحي ــق ظ ــبة ووف ــة والمناس ــة المهيئ ــة والعملي ــة التعليمي ــر البيئ ــال توفي ــن خ ــك م ــن وذل ــة والموظفي الطلب
متطلبــات الســامة والصحــة التعليميــة والمهنيــة، حيــث يتــم إجــراء الفحــص الــدوري الطبــي الشــامل لكافــة الطلبــة ســنويً مــع متابعــة الحــاالت التــي 
تعانــي مــن أمــراض مزمنــة، وتتوفــر فــي مراكــز ومدارس وفــروع المدينــة العيــادات الطبيــة المهيئــة والمجهــزة بكافــة المســتلزمات الطبية واإلســعافات 
األوليــة فضــًا عــن وجــود ممرضةمختصــة لتولــي الحــاالت الطارئــة وتقديــم الرعايــة الطبيــة للطلبــة والموظفيــن، وتتوفــر فــي العيــادة الســجات الطبيــة 
لــكل طالــب، وتعقــد المحاضــرات والنــدوات بانتظــام لرفــع درجــة الوعــي لــدى الطلبــة وأســرهم والموظفيــن، وتنظيــم دورات تدريبيــة فــي اإلســعافات 
ــا  ــن بينه ــراض وم ــض األم ــأن بع ــة بش ــات تفصيلي ــا معلوم ــن خاله ــدم م ــة تق ــات مجاني ــراء فحوص ــة وإج ــات دوري ــم حم ــن، وتنظي ــة للموظفي األولي
ســرطان الثــدي والســكري وهشاشــة العظــام وغيرهــا مــن األمــراض. كمــا تســهل للطلبــة إجــراءات الحصــول علــى البطاقــات الصحيــة للطلبــة وتوفــر 

التأميــن الصحــي لموظفيهــا وأســرهم.

سالمة المنتجات

ــة  ــات وروف ــات دان ــة لمنتج ــة وورش التغذي ــاتل الزاهي ــي مش ــة ف ــة واألغذي ــات الزراعي ــن المنتج ــة م ــانية مجموع ــات اإلنس ــارقة للخدم ــة الش ــدى مدين ل
والتــي يتــم إنتاجهــا مــن قبــل الطلبــة مــن ذوي اإلعاقــة، وتحــرص المدينــة علــى توفيــر كافــة متطلبــات معاييــر الصحــة والســامة للمنتجــات ومطابقتها 
لبرنامــج الشــارقة لســامة الغــذاء للمنتجــات الغذائيــة والحصــول علــى )شــهادة ســامة األغذيــة )Good Hygiene PracticesSystem–GHP( مــن برنامــج 
الشــارقة لســامة الغــذاء فــي بلديــة الشــارقة لــورش التغذيــة والمخابــز التابعــة لهــا، ويتــم تطبيــق معاييــر اإلمــارات للمواصفــات والمقاييــس بخصــوص 
ــن  ــوي COOP Certificate of Organic Product -( م ــج العض ــهادة المنت ــى )ش ــة عل ــول المدين ــال حص ــن خ ــك م ــا وذل ــي تنتجه ــة الت ــات الزارعي المنتج
ــم  ــن ت ــة الذي ــن ذوي اإلعاق ــة م ــل الطلب ــن قب ــات م ــذه المنتج ــاج ه ــم إنت ــة، ويت ــة للمدين ــة التابع ــاتل الزارعي ــة للمش ــس الصحي ــارات للمقايي ــة اإلم هيئ
تأهيلهــم وتدريبهــم بكفــاءة علــى مهــارات إعــداد الحلويــات والتعبئــة والتغليــف للمنتجــات الزراعيــة وتحــت إشــراف المدربيــن والمشــرفين،كما يتــم 
تطبيــق اإلجــراءات والفحوصــات الطبيــة الدوريــة علــى كافــة العامليــن فــي ورش التغذيــة والمخابــز والمشــاتل، وتتــم معاينــة البيئــة بحــث تكــون كافــة 
ــة  ــات الزراعي ــويق المنتج ــة لتس ــا كاف ــارقة ومناطقه ــارة الش ــي إم ــذ ف ــر مناف ــة، وتتوف ــامة األغذي ــر س ــات ومعايي ــق مواصف ــة وف ــات المتبع الممارس

والحلويــات والتــي تاقــي إقبــااًل مــن أفــراد المجتمــع.

 شعارات منتجات
 مدينة الشارقة

للخدمات اإلنسانية
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الترشيد في استهالك الطاقة وتقليل اإلنبعاثات 

وقعــت مدينــة الشــارقة للخدمــات اإلنســانية علــى وثيقــة ترشــيد اســتهاك الكهربــاء الصــادرة عــن هيئــة كهربــاء وميــاه الشــارقة بشــأن 
ــتهاك  ــي اس ــيد ف ــة الترش ــة بأهمي ــي المدين ــن ف ــة المعنيي ــة كاف ــى توعي ــة عل ــت المدين ــاء، وحرص ــتهاك الكهرب ــيد اس ــزام  بترش اإللت
ــر طابعــات  ــة نفســها تــم توفي الطاقــة مــن حيــث إغــاق مفاتيــح اإلضــاءة وأيضــً أجهــزة الحاســوب بعــد إنتهــاء العمــل منهــا، وللغاي
ــتهاك  ــيد اس ــا ترش ــن نتائجه ــي م ــة، والت ــات الطباع ــم بعملي ــي التحك ــر ف ــر الكبي ــه األث ــا كان ل ــة مم ــام المؤسس ــي أقس ــتركة ف مش

ــة المــوارد الماليــة للمدينــة.  ــاء وصيان الكهرب

إلتزامنا بحماية البيئة واستدامتها

ــل  ــغيلية، وال تخ ــع التش ــكل المواق ــة ب ــة المحيط ــة البيئ ــى حماي ــز عل ــة وترك ــا البيئي ــين بصمته ــم بتحس ــانية وتهت ــات اإلنس ــارقة للخدم ــة الش ــزم مدين تلت
ــام  ــم اإلهتم ــا يت ــة، كم ــة والبيئ ــامة والصح ــان الس ــة لضم ــى الجدي ــل بمنته ــم التعام ــا، ويت ــا ومواردنه ــة بعملياتن ــرات البيئي ــض التأثي ــي خف ــؤليتها ف بمس
بالقضايــا البيئيــة وفــق اللوائــح والقوانيــن البيئيــة ذات الصلــة التــي تحددهــا حكومــة دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، وبالرغــم مــن عــدم اســتخدامنا ألنظمــة 
اإلدارة البيئيــة ISO 14001، وأيضــً الســامة المهنيــة والصحيــة إال أن ثقافــة المؤسســة الســائدة تقــوم علــى أســاس ضبــط الممارســات بمــا ينعكــس ايجابــً علــى 
النواحــي البيئيــة كالحــد مــن الهــدر وترشــيد االســتهاك وإعــادة التدويــر ومنــع التدخيــن وتوســيع رقعــة المســاحات الخضــراء وغيرهــا مــن الممارســات االيجابيــة، 
وضمــان اســتخدام المــوارد بطريقــة فعالــة وتحقيقهــا ألهــداف اإلســتدامة حيــث يعــد هــذا أمــرًا جوهريــً لدعــم القــدرة التنافســية علــى المــدى الطويــل. وقــد 
ــة  ــا فــي ثاث ــر البيئــي كل مركــز مــن مراكزن ــا الرئيســي، ليشــمل األث ــا منــذ ســنوات حيــث نعمــل جاهديــن علــى تحســين البيئــة فــي مقرن ــا بمراقبــة تأثيرن بدأن

مجــاالت رئيســة هــي: 

ــة  ــي بأهمي ــيخ الوع ــى ترس ــدف إل ــي ته ــة ـ والت ــي المدين ــة ف ــة البيئي ــة التوعي ــال رابط ــن خ ــم م ــا يت ــن. كم ــامة الموظفي ــدة، س ــة الجي ــة، الصح ــة النظيف البيئ
المحافظــة علــى البيئــة باعتبارهــا ليســت مســؤولية خاصــة وإنمــا مســؤولية عامــة علــى كل فــرد يحيــا علــى هــذه األرض ـ العمــل علــى وضــع الخطــة الســنوية 
التشــغيلية والتــي تتضمــن األهــداف ومؤشــرات األداء للبرامــج والمشــاريع الهادفــة لترســيخ الوعــي البيئــي لــدى أصحــاب المصلحــة والشــركاء. وكنتيجــة 
ــت  ــي الوق ــة، وف ــور بيئي ــق بأم ــكاوى تتعل ــة ش ــق أي ــم نتل ــة ول ــد المدين ــة ض ــة بيئي ــة مخالف ــجل أي ــم تس ــي 2016، 2017 ل ــي عام ــا ف ــي اتبعناه ــات الت للممارس

ــة البيئيــة علــى حــدة. الحالــي نعمــل جاهديــن علــى قيــاس اســتثمارات الحماي
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إستهالك الكهرباء

علــى الرغــم مــن التزامنــا بالحــرص علــى تخفيــض اســتهاك الطاقــة الكهربائيــة لهــذا العــام إال أننــا ناحــظ زيــادة فــي اإلســتهاك بنســبة 45%، وتعــزى هــذه الزيــادة إلــى 
العديــد مــن التحديــات التــي واجهتنــا لتخفيــض اإلســتهاك وتتضمــن فيمــا يلــي:

ــً  ــام )2132( طالب ــذا الع ــة ه ــق إحصائي ــة وف ــدد الطلب ــغ ع ــاندة ويبل ــة المس ــام الخدمي ــب اإلدارة واألقس ــى جان ــً إل ــزًا وفرع ــة ومرك ــى 12 مدرس ــوي المدينةعل تحت
وطالبــة و)561( موظفــً ممــا يســهُم فــي زيــادة اســتهاك الطاقــة الكهربائيــة والميــاه والــورق حيــث تتوفــر فــي القاعــات معــدات كهربائيــة وأجهــزة عاجيــة وقطــع 

أثــاث تســتلزم درجــة حــرارة داخليــة مناســبة، األمــر الــذي يتطلــب بــدوره تشــغيل أجهــزة تكييــف الهــواء حتــى فــي غيــر ســاعات العمــل.

إستهالك المياه

أمــا بالنســبة إلســتهاك الميــاه فقــد ارتفعــت نســبة اإلســتهاك هــذا العــام إلــى  37% مقارنــة بالعــام الســابق حيــث كانــت %33، 
ــة  ــة دائم ــري بصف ــة لل ــي بحاج ــة الت ــاتل الزراعي ــي المش ــراء ف ــة الخض ــادة الرقع ــى زي ــاه إل ــتهاك المي ــاع اس ــبب إرتف ــع س ويرج
ــا  ــم توريده ــي يت ــة والت ــروات المختلف ــل الخض ــج محاصي ــا وتنت ــة فيه ــخاص ذوي اإلعاق ــف األش ــم توظي ــاتل يت ــذه المش وه

لمراكــز التســوق

اســتهالك المــاء عــام  2017 - 2018  كان 30,368,652 جالــون 
بتكلفــة قدرهــا  1,076,260 مليــون درهــم 

اســتهالك المــاء عــام    2016 - 2017  كان 19,468,934 جالــون 

بتكلفــة قدرهــا 1,116,679 مليــون درهــم 

بلغــت كميــة الكهربــاء المســتهلكة 1,942,867 مليــون 

كيلــو وات ســاعة وبكلفــة 835,901 درهــم فــي 2017 

مليــون    3,547,740 المســتهلكة  الكهربــاء  كميــة  بلغــت 

 2018 فــي  درهــم   1,653,361 وبكلفــة  ســاعة  وات  كيلــو 
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إستهالك الوقود »البترول والديزل«
ــر  ــادة إلــى توفي ــة بالعــام الماضــي بنســبة 24% وتعــزى هــذه الزي  أن مدينــة الشــارقة للخدمــات اإلنســانية زادت لديهــا كميــة اســتهاك البتــرول هــذا العــام مقارن
حافــات جديــدة لمراكــز ومــدارس المدينــة ممــا أدى إلــى زيــادة نســبة اســتهاك الوقــود وارتفــاع التكلفــة أيضــً مقارنــة بالعــام الماضــي، أمــا بالنســبة لوقــود الديــزل 
فقــد انخفضــت نســبة اســتهاكه هذاالعــام إلــى 2% عــن العــام الماضــي بســبب قلــة أعــداد الحافــات التــي تســتخدم الديــزل هــذا العــام واســتبدالها بحافــات 

تعمــل بالبتــرول لضمــان المحافظــة علــى البيئــة مــن اإلنبعاثــات الضــارة. 

تكلفة إستهالك البترول العام 
كمية إستهالك بالبترول بالليتربالدرهم 

2017 - 2016396,978.35210,579.16

2018 - 2017562,275.14264,814.87

نسبة استهالك وقود البترول

كمية إستهالك الديزلتكلفة إستهالك الديزل بالدرهم العام 

2017 - 201611,590.356,068.80

2018 - 201713,923.355,944.00

نسبة استهالك وقود الديزل
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إستهالك الورق 
تم توعية الموظفين طوال العام بأهمية تقليل استهالك الورق من خالل الوسائل التالية:

- استعمال البريد االلكتروني.
- الطباعة على جانبي الورقة.

- توفير طابعة واحدة يتم استخدامها من قبل عدة إدارات مما يؤدي إلى تقليل استهاك الحبر والورق.
ــا  ــة مم ــرور رقمي ــات م ــد كلم ــارات تحدي ــا خي ــر به ــة تتوف ــدة ومركزي ــرى جدي ــة بأخ ــات القديم ــتبدال الطابع ــم اس - ت

ــة. ــن األوراق المطبوع ــة م ــداد الضخم ــن األع ــد م ــى الح ــاعد عل يس
- تقديم اإلرشادات التي من شأنها ترسيخ قيمة المشاركة في مبادرة يوم با ورق.

ــز  ــض المراك ــي بع ــر ف ــورق والحب ــرط لل ــتهاك المف ــة وراء االس ــباب الرئيس ــة األس ــة لدراس ــكيل لجن ــى تش ــل عل - العم
ــر. ــادة التدوي ــل إلع ــر ورق قاب ــة توفي وإمكاني

قياس )جودة الهواء الداخلي، شدة الضوضاء، وشدة اإلضاءة( في مرافق المدينة

تحــرص مدينــة الشــارقة للخدمــات اإلنســانية علــى توفيــر بيئــة صحيــة نظيفــة وآمنــة للطلبــة فــي الفصــول ويتــم بالتعــاون مع مفتشــي البلديــة فــي إدارة الخدمــات البيئيــة أخذ القياســات 
بواســطة جهــاز قيــاس جــودة الهــواء الداخلــي فــي بعــض مــدارس وورش العمــل فــي المدينــة وذلــك للوقوف علــى الحالــة البيئيــة. وكانــت نتائــج القياســات كالتالي: 

كمية إستهالك الورق بالكرتونتكلفة إستهالك الورق بالدرهمالعام 

2018 - 201712,645282
  (707,500ورقة)   

2017 - 201611,610258
 (645,000ورقة)

نسبة استهالك الورق
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التنوع البيئي

تمتلــك مدينــة الشــارقة للخدمــات اإلنســانية أراٍض فــي إمــارة الشــارقة والمناطــق التابعــة لهــا 
تبلــغ مســاحتها 285,481 م2 تقريبــً، وال ُيعــّد أّي منهــا ذا قيمــة عاليــة فيمــا يتعلــق بالتنــوع 
البيئــي، أو يقــع فــي نطــاق المناطــق المحميــة، وال تنجــم عــن نشــاطاتنا أيــة آثــار ســلبية 
علــى األراضــي أو مــوارد الميــاه األخــرى. وتبلــغ مســاحة الرقعــة الخضــراء فــي كافــة المراكــز 
والفــروع التابعــة للمدينــة خــال هــذا العــام )28873 م2( بزيــادة نســبة 0.6% خــال هــذا العــام 

عــن العــام الماضــي الــذي بلغــت فيــه مســاحة الرقعــة الخضــراء )28673 م2(. 

إدارة المخلفات البيئية

ــز  ــة وترك ــا البيئي ــين بصمته ــم بتحس ــانية وتهت ــات اإلنس ــارقة للخدم ــة الش ــزم مدين تلت
علــى حمايــة البيئــة المحيطــة بــكل المواقــع التشــغيلية، حيــث يتــم بصفــة دوريــة 
تجميــع المخلفــات التــي يعــاد تدويرهــا مثــل الــورق والباســتيك والزجــاح، ويتــم التعــاون 
مــع شــركة بيئــة فــي تجميــع المخلفــات فــي الحاويــات المخصصــة للمدينــة. علمــً بــأن 
أيــً مــن المخلفــات البيئيــة الصــادرة مــن مؤسســتنا ال يعتبــر خطــرًا. وقــد شــاركت مدينــة 
ــا  ــي تنظمه ــر الت ــادة التدوي ــابقة إع ــي مس ــام ف ــذا الع ــانية ه ــات اإلنس ــارقة للخدم الش
ــن  ــن م ــف ط ــع 14 أل ــابقة بتجمي ــي المس ــز األول ف ــازت بالمرك ــدارس وف ــة للم ــركة بيئ ش

ــة. ــركة بيئ ــل ش ــن قب ــا م ــادة تدويره ــم إع ــي ت ــة الت ــات الورقي المخلف

ــادة  ــابقة إع ــي مس ــام ف ــذا الع ــانية ه ــات اإلنس ــارقة للخدم ــة الش ــاركت مدين ــد ش وق
التدويــر التــي تنظمهــا شــركة بيئــة للمــدارس وفــازت بالمركــز األول فــي المســابقة 
بتجميــع 14 طنــً مــن المخلفــات الورقيــة التــي تــم إعــادة تدويرهــا مــن قبــل شــركة بيئــة.
ويوضــح الرســم البيانــي رقــم )31( مقارنــة لنســبة المخلفــات التــي تــم تجميعهــا مــن 

المدينــة وإعــادة تدويرهــا فــي الســنوات الخمــس األخيــرة: 

2017

2018

28673

28873

مقارنة لمساحة الرقعة الخضراء بالمتر المربع 

على مستوى المدينة والفروع التابعة لها خال العامين األخيرين

كمية المخلفات التي تم إعادة تدويرها بالكيلو خال األعوام الخمس األخيرة من
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الحمالت والمبادرات المتعلقة بالبيئة

تلتــزم مدينــة الشــارقة للخدمــات اإلنســانية وتهتــم بتحســين بصمتهــا البيئيــة وتركــز علــى حمايــة البيئــة المحيطــة بــكل المواقــع التشــغيلية، كمــا تحــرص علــى رفــع 
درجــة الوعــي لــدى موظفيهــا وغيرهــم مــن الشــركاء حــول ضــرورة حمايــة البيئــة، وتشــجع علــى تبنــي الممارســات البيئــة الصحيــة ســواء فــي بيئــة العمــل أو المنــزل 
أو فــي الشــارع، وذلــك مــن خــال رابطــة التوعيــة البيئيــة فــي المدينــة التــي تــم تأسيســها منــذ عــام 2007 وتهــدف إلــى ترســيخ الوعــي بأهميــة المحافظــة علــى البيئــة 
باعتبارهــا ليســت مســؤولية خاصــة وإنمــا مســؤولية عامــة علــى كل فــرد يحيــا علــى هــذه األرض، ويتــم دوريــً وضــع الخطــة الســنوية التشــغيلية والتــي تتضمــن األهــداف 
ومؤشــرات األداء للبرامــج والمشــاريع الهادفــة التــي يتــم تنظيمهــا علــى مســتوى المدينــة لترســيخ الوعــي البيئــي لــدى أصحــاب المصلحــة والشــركاء، وتحــرص المدينــة 
علــى االشــتراك فــي الفعاليــات المحليــة واإلقليميــة والدوليــة علــى أن يكــون هدفهــا هــو تحســين األحــوال البيئيــة والتقليــل مــن بصمــة الكربــون، كمــا نعمــل علــى 
ــن  ــد م ــاك العدي ــة، وهن ــة وخاص ــات حكومي ــع جه ــتركة م ــروعات مش ــراكات و مش ــات وش ــي عضوي ــول ف ــال الدخ ــن خ ــة م ــاالت البيئي ــي المج ــاركاتنا ف ــز مش تعزي
 )Clean-up the World( ــم ــوا العال ــارات )Clean-Up UAE( ونظف ــوا اإلم ــة نظف ــاعة األرض )Earth Hour( وحمل ــا س ــن بينه ــا وم ــارك فيه ــطةالتي نش ــات واألنش الفعالي

واليــوم العالمــي للبيئــة وحمــات التشــجير ومســابقات البيئــة التــي يشــارك فيهــا الطلبــة وتهــدف كل هــذه الفعاليــات إلــى التوعيــة بأهميــة حمايــة البيئــة. 
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اإلستدامة لمسؤوليتنا المجتمعية
التزاماتنــا هــي بالدرجــة األولــى تجــاه أصحــاب المصلحــة والمجتمــع عامــة واألشــخاص ذوي اإلعاقــة وأســرهم علــى وجــه الخصــوص، وبصفتنــا مؤسســة أهليــة غيــر 
ربحيــة فــإن المؤسســة تعمــل دائمــً علــى توظيــف عاقاتهــا وشــراكاتها مــع مؤسســات المجتمــع بشــكل عــام لإلســتمرار فــي تقديــم خدماتهــا الجليلــة وتطويرهــا 
فــي آن معــً.. وال تقتصــر المجــاالت التــي تنشــط فيهــا المؤسســة مــع الشــركاء علــى مجــال اختصاصهــا واهتمامهــا باألشــخاص ذوي اإلعاقــة، بــل يتســع االهتمــام 
ــز وتفعيــل الشــراكات المجتمعيــة مــن خــال البرامــج التــي تنفذهــا فــي  ليشــمل العديــد مــن البرامــج والمشــاريع واألنشــطة والفعاليــات والتــي تهــدف إلــى تعزي
مختلــف المجــاالت التوعويــة واإلجتماعيــة والوطنيــة والبيئيــة والدينيــة والثقافيــة والترفيهيــة، وأيضــً مــن خــال إتفاقيــات الشــراكة المبرمــة مــع الشــركاء المحلييــن 
و الشــركاء مــن خــارج دولــة اإلمــارات وأيضــا كعضويــات المدينــة فــي اإلتحــادات المحليــة والعربيــة والعالميــة وإســهامها فــي تأســيس وتنشــيط العديــد مــن هــذه 

اإلتحــادات، كمنظمــة اإلحتــواء الشــامل والرابطــة الخليجيــة للتوحــد والشــبكة العربيــة للتوحــد.

كمــا تحــرص المؤسســة علــى تقييــم األثــر العــام ألي نشــاط مجتمعــي مــن خــال اســتبيانات التقييــم مــن قبــل  المشــاركين لمعرفــة رأيهــم فــي األنشــطة ســلبً أو 
ايجابــً وهــذا مــا يحصــل عنــد تنظيــم الــورش التدريبيــة والمؤتمــرات والنشــاطات الكبــرى باإلضافــة إلــى تقييــم األثــر مــن خــال وســائل التواصــل االجتماعــي الحديثــة 

كالفيســبوك والتويتــر واالنســتجرام واليوتيــوب.
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أواًل ـ الفعاليات واألنشطة الرئيسية لمدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية خالل العام 2018
فيمــا يلــي تلخيــص ألبــرز النشــاطات التــي نفذتهــا مدينــة الشــارقة للخدمــات اإلنســانية للتوعيــة باإلعاقــة وقضايــا األشــخاص ذوي 

اإلعاقــة:

والتمكيــن  للتطويــر  مســارات 

يوظــف 6 أشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة 

)2017 ويوليــو  )مايــو  الذهنيــة 

وظــف مركــز مســارات للتطويــر والتمكيــن 

بلديــات  مــع  بالتعــاون  للمدينــة  التابــع 

ــرية  ــوارد البش ــطى ووزارة الم ــة الوس المنطق

6 أشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة الذهنيــة حيــث 

مايــو  شــهري  بيــن  تعيينهــم  قــرار  صــدر 

.2017 ويوليــو 

الخدمــات اإلنســانية تؤكــد أحقيــة 

فــي  اإلعاقــة  ذوي  األشــخاص 

 30 إلــى   20( والســفر  الســياحة 

 )2017 ســبتمبر 

األشــخاص  إلعانــة  التونســي  االتحــاد  أشــاد 
القاصريــن ذهنيــً بالفعاليــات التــي نظمتهــا مدينــة 
الشــارقة للخدمــات اإلنســانية لوفــد االتحــاد خــال 
زيارتــه لهــا )ســبتمبر 2017( بهــدف التعــرف عــن 
كثــب علــى التجربــة الرائــدة للمدينــة وتعزيــز أواصــر 
التعــاون بيــن الجانبيــن وتبــادل الخبــرات والمعــارف 
بمــا يحقــق أكبــر قــدر مــن الفائــدة لألشــخاص ذوي 

ــقيقين.  ــن الش ــي البلدي ــة ف اإلعاق

رئيســً  القاســمي  جميلــة  الشــيخة 

الباراتايكوانــدو  إدارة  لمجلــس 

)2017 )ســبتمبر  الدولــي 

مناصــرة  فــي  وريادتهــا  لمكانتهــا  تقديــرًا 
واحتــواء وتمكيــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة 
فــي جميــع المجــاالت ومــن بينهــا المجــال 
الشــيخة  ســعادة  تكليــف  تــم  الرياضــي 
برئاســة  القاســمي  محمــد  بنــت  جميلــة 
وعضويــة  الباراتايكوانــدو  إدارة  مجلــس 
قبــل  مــن  للتايكوانــدو  الدولــي  المجلــس 
االتحــاد العالمــي للتايكوانــدو بعــد أن تــم 
األلعــاب  فــي  رســمية  كرياضــة  اعتمادهــا 

.2020 لعــام  اليابــان  فــي  األولمبيــة  شــبه 

للخدمــات  الشــارقة  مدينــة 

ــي  ــوم العالم ــي بالي ــانية تحتف اإلنس

ــبتمبر 2017( ــي )7 س ــالج الطبيع للع

تحــت شــعار )األنشــطة البدنيــة ألجــل الحياة( 
احتفــى قســم العــاج الطبيعــي والوظيفــي 
باليــوم العالمــي للعــاج الطبيعــي بهــدف 
وتوعيــة  الطبيعــي  بالعــاج  التعريــف 
بأهميــة  والمجتمــع  المدينــة  موظفــي 
اآلالم  مــن  للتخفيــف  المناســبة  التماريــن 

الشــائعة. اإلصابــات  وعــاج 
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دمــج  )ال  العالمــي  األصــم  أســبوع 

ــى  ــارة( )18 إل ــة اإلش ــع لغ ــل إال م متكام

)2017 ســبتمبر   24

احتفلــت مدرســة األمــل للصــم بأســبوع األصــم 

دمــج  )ال  شــعار  تحــت  أقيــم  الــذي  العالمــي 

متكامــل إال مــع لغــة اإلشــارة( عبــر مجموعــة 

ــا  ــدت فيه ــة أك ــة التوعوي ــائل اإلعامي ــن الرس م

ــم  ــخص األص ــبة للش ــارة بالنس ــة اإلش ــة لغ أهمي

واندماجــه فــي المجتمــع.

يحتفــل  المبكــر  التدخــل  مركــز 

البيضــاء  للعصــا  العالمــي  باليــوم 

)2017 أكتوبــر   15(

احتفــل  االســتقالية(  )رمــز  شــعار  تحــت 
قســم برامــج اإلعاقــة البصريــة فــي مركــز 
للعصــا  العالمــي  باليــوم  المبكــر  التدخــل 
ــذا  ــا له ــة أقامه ــة توعوي ــر فعالي ــاء عب البيض
بجامعــة  الهندســة  كليــة  فــي  الغــرض 

الشــارقة. 

االحتفــال باليــوم العالمــي للعــالج 

)2017 نوفمبــر   15( الوظيفــي 

المدينــة  بيــن  التعــاون  تعزيــز  إطــار  فــي 
العــاج  قســم  احتفــل  الشــارقة  وجامعــة 
ــم  ــع قس ــاون م ــي بالتع ــي والوظيف الطبيع
العلــوم  كليــة  فــي  الطبيعــي  العــاج 
الصحيــة بجامعــة الشــارقة باليــوم العالمــي 
مــن  مجموعــة  عبــر  الوظيفــي  للعــاج 
المحاضــرات والفعاليــات التــي اســتضافتها 

الكليــة.

مبشــرة  انطالقــٌة  ثــون...  طفولــة 

ألســبوع التدخــل المبكــر )26 نوفمبــر 

)2017

بالتَّحــدي الُمبتكــر )طفولــة ثــون(، وبمشــاركة 
منطقــة  مــن  مدرســة   20 مــن  طــاٍب 
زمائهــم  جانــب  إلــى  التعليميــة  الشــارقة 
ــل  ــز التدخ ــتهل مرك ــة اس ــاب المدين ــن ط م
المبكــر  التدخــل  أســبوع  فعاليــات  المبكــر 
التــي نظمهــا وجــاءت تزامنــً مــع الذكــرى 
ــز  ــاح المرك ــرين الفتت ــة والعش ــنوية الثالث الس

.1994 نوفمبــر   26 فــي  رســميً 

أبــوي  حديــث  فــي  الشــارقة  حاكــم 
فــي  اإلعاقــة  ذوي  العامليــن  مــع 
مركــز اإلنتــاج والتدريــب اإلعالمــي ) 22 

)2017 نوفمبــر 

فــي لفتــٍة أبويــة تــدلُّ علــى االهتمــام الكبيــر الــذي 
يوليــه صاحــب الســمو حاكــم الشــارقة لألشــخاص 
مركــز  إطاقــه  خــال  ســموه  حــرص  اإلعاقــة  ذوي 
علــى  للمدينــة  التابــع  اإلعامــي  والتدريــب  اإلنتــاج 
ــي  ــة ف ــال المعروض ــا األعم ــد فيه ــٍة تفق ــام بجول القي
ــن  ــة م ــدورة الثاني ــات ال ــارك بفعالي ــز المش ــاِح المرك جن
المهرجــان الدولــي للتصويــر )إكســبوجر( فــي إكســبو 

الشــارقة.

وجــودة  المســاندة  التقنيــات  مركــزا 
الخدمــات  فــي  يوقعــان  الحيــاة 
 27( المســابقة  اتفاقيــة  اإلنســانية 

)2017 نوفمبــر 

التابــع  المســاندة  التقنيــات  مركــز  أطلــق 
للمدينــة بالتعــاون مــع مركــز جــودة الحيــاة 
الوطنيــة  ســيؤول  جامعــة  فــي  التقنيــة 
لإللكترونيــات   LG شــركة  مــن  وبدعــم 
ومركــز )DEBC( الــدورة الثالثــة مــن مســابقة 
 AT( المســاندة  التطبيقــات  تصميــم 
EDUCOM(، حيــث وقــع الجانبــان االتفاقيــة 
الخاصــة بالمســابقة والهادفــة إلــى نشــر 
دور  حــول  الجامعــات  طــاب  بيــن  الوعــي 
التقنيــات المســاندة فــي تمكيــن األشــخاص 

اإلعاقــة. ذوي 

طــالب الخدمــات اإلنســانية يتميــزون 

فــي جائزة الشــيخة لطيفــة إلبداعات 

)2017 نوفمبــر   23( الطفولــة 

فــي تأكيــد جديــد علــى قــدرة وتميــز 
األشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي مختلــف 
المجــاالت فــاز طــاب المدينــة بجائــزة 
الطفولــة  إلبداعــات  لطيفــة  الشــيخة 
ــي  ــر 2017 المحل ــع عش ــم التاس الموس
النهضــة  جمعيــة  نظمتهــا  والتــي 

النســائية فــي دبــي.

ومدينــة  اإلســالمي  دبــي  بنــك 
اإلنســانية  للخدمــات  الشــارقة 
ــة  ــؤولية المجتمعي ــززان المس يع

)2017 ديســمبر   12(

أشــاد وفــد هيئــة الفتــوى والرقابــة الشــرعية 
زيارتــه  خــال  اإلســامي  دبــي  بنــك  فــي 
ــا  ــي تقدمه ــات الت ــتوى الخدم ــة بمس للمدين
المدينــة تعليمــً وتدريبــً وتمكينــً لألشــخاص 
الممارســات  أفضــل  وفــق  اإلعاقــة  ذوي 
بيــن  التعــاون  اســتمرار  مؤكــدًا  العالميــة 

الجانبيــن.

علــى  يؤكــد   28 األمــل  مخيــم 
المســؤولية المجتمعيــة واإللتــزام 
)2017 ديســمبر   23 إلــى   18( بهــا 

األمــل  مخيــم  فعاليــات  المدينــة  نظمــت 
الثامــن والعشــرين )كلنــا مســؤول( بمشــاركة 
التعــاون  مجلــس  دول  مــن  لوفــود  مميــزة 
والمملكــة  النيبــال  وجمهوريــة  الخليجــي 

الهاشــمية. األردنيــة 

 مدينــة الشــارقة للخدمــات اإلنســانية 
تطلــق حملــة )كلنــا مســؤول(

 )22 ديسمبر 2017(

بهــدف  مســؤول(  )كلنــا  حملــة  المدينــة  أطلقــت 
ترســيِخ مبــادئ المســؤولية المجتمعيــة وفتــح البــاب 
للمســاهمة  والمؤسســات  األفــراد  جميــع  أمــام 
فــي إنشــاء المبانــي الجديــدة للمدينــة الكائنــة فــي 
ــة  ــة ذوي اإلعاق ــح للطلب ــي تتي ــع( والت ــة البدي )ضاحي
ــة  ــات عالمي ــل بمواصف ــة أفض ــة وتدريبي ــة تعليمي بيئ

وتبلــغ تكلفتهــا 500 مليــون درهــم.
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فــي  المجتمعيــة  المســؤولية 
افتتــاح  خــالل  معانيهــا  أســمى 
و1  ينايــر   31( المحبــة(  )ســنابل 

)2018 فبرايــر 

ــات  ــدرات فعالي ــة الق ــاء لتنمي ــة الوف ــت مدرس نظم
ــاركة  ــة( بمش ــنابل المحب ــاط )س ــن نش ــدورة 18 م ال
مــدارس  ومعلمــي  طــاب  مــن  كبيــر  عــدد 
مبــادئ  ترســيخ  بهــدف  والتعليــم  التربيــة  وزارة 
مــن  مجموعــة  وشــراء  المجتمعيــة  المســوؤلية 
تعليــم  فــي  تســهم  التــي  الذكيــة  )الروبوتــات( 

اإلعاقــة.  ذوي  األشــخاص  وتدريــب 

أعضــاء المجلــس االستشــاري فــي 
الشــارقة يســاهمون فــي حملــة 

)كلنــا مســؤول( )25 ينايــر 2018(

ــع عــدد كبيــر    فــي إطــار حملــة )كلنــا مســؤول( وقَّ
مــن أعضــاء المجلــس االستشــاري فــي الشــارقة 
ــة  ــاص بالحمل ــتديم( الخ ــر مس ــب أم ــتمارة )طل اس
وكان فــي مقدمتهــم ســعادة رئيــس المجلــس 
خولــة عبــد الرحمــن المــا وســعادة أحمــد ســعيد 

ــس. ــام المجل ــن ع ــروان أمي الج

الملتقــى الرياضــي الســنوي األول 
ــر 2018( ــد )28 يناي ــي الذي ف

الوســطى  المنطقــة  فــي  المدينــة  فــرع  نظــم 
)الذيــد( الملتقــى الرياضــي الســنوي األول لــذوي 
اإلعاقــة بالتعــاون مــع مختلــف أقســام وفــروع 
المدينــة ونــادي الذيــد الثقافــي الرياضــي بمشــاركة 
المراكــز  مختلــف  مــن  شــخصً   120 لـــ  مميــزة 
ذوي  األشــخاص  مــع  العاملــة  والمؤسســات 

الدولــة. اإلعاقــة فــي 

للخدمــات  الشــارقة  مدينــة 
البطائــح  بلديــة  ُم  ُتَكــرِّ اإلنســانية 
والمســاهمين فــي مبــادرة )نحــن 

)2018 ينايــر   30( معكــم( 

َمــت ســعادة منــى عبــد الكريــم اليافعــي مديــر  َكرَّ
المدينــة كًا مــن ســعادة عبيــد ســعيد الطنيجــي 
مديــر بلديــة البطائــح رئيــس مبــادرة )نحــن معكــم( 
والداعمــة  الراعيــة  الشــركات  مــن  كبيــرًا  وعــددًا 
الذيــن  األعمــال  ورجــال  البطائــح  منطقــة  وأعيــان 
بلديــة  أطلقتهــا  التــي  المبــادرة  فــي  ســاهموا 
ــا 700  ــت حصيلته ــة وبلغ ــاندة للمدين ــح مس البطائ

ألــف درهــم.

الدولــي  الشــارقة  مطــار  هيئــة 
تســاند حملــة )كلنــا مســؤول( )4 

)2018 مــارس 

إقبــاٌل مميــز شــهدتُه حملــة )كلنــا مســؤول( مــن 
ُمديــري وموظفــي هيئــة مطــار الشــارقة الدولــي 
وتوقيــع  فيهــا  للمشــاركة  توافــدوا  الذيــن 
اســتمارة )طلــب أمــر مســتديم( إيمانــً منهــم 
بأهــداف الحملــة التــي تســتمر خمســة أعــوام.

التغيــر المناخــي والبيئــة تشــيد 
جميلــة  الشــيخة  بجهــود 
كلنــا  حملــة  فــي  القاســمي 

)2018 مــارس   12( مســؤول 

شــارك موظفــو وزارة التغيــر المناخــي والبيئــة 
ــتمارة  ــوا اس ــث وقع ــؤول حي ــا مس ــة كلن بحمل

ــة.  ــم الحمل ــتديم لدع ــر مس ــب أم طل

تخريــج الدفعــة الثالثــة مــن كادر 
العــالج  برنامــج  ضمــن  المدينــة 

بالموســيقى 

)7 يناير 2018(

فعــة الثالثــة وقوامهــا 20  خرجــت المدينــة الدُّ
موظفــً ِمــن كادرهــا الــذي خــاض برنامــَج العــاِج 
ــاون  ــر 2018 بالتع ــد 7 يناي ــوم اأَلحَّ ــيقى ي بالموس
مــع جامعــة إيــوا مــن كوريــا الجنوبيــة وبهــذا بلــغ 
عــدد الخريجيــن مــن كادر المدينــة حتــى اآلن 56 

موظفــً واختصاصيــً. 

يــزور  اليونيســيف  مــن  وفــد 
ويبحــث  اإلنســانية  الخدمــات 
ســبل التعــاون )6 مــارس 2018(

صديقــة  مدينــة  )الشــارقة  مبــادرة  ضمــن 
المدينــة  اســتقبلت  واليافعيــن(  لألطفــال 
وفــدًا مــن مكتــب منظمــة األمــم المتحــدة 
ــى  ــاع عل ــدف االط ــيف( به ــة )اليونيس للطفول
التــي  والتمكيــن  والتعليــم  التدريــب  خدمــات 
اإلعاقــة  ذوي  لألطفــال  المدينــة  تقدمهــا 

الجانبيــن. بيــن  التعــاون  ســبل  وبحــث 

تشــيكو  جامعــة  مــن  وفــد 
ــز التعــاون  االمريكيــة يبحــث تعزي
مــع مدينــة الخدمــات اإلنســانية 

2018 فبرايــر   12

ــاون  ــبل التع ــا وس ــر عاقاته ــة وتطوي ــدف تنمي به
ــة  ــة واإلقليمي ــات المحلي ــات والجه ــع المؤسس م
العالميــة  الممارســات  أفضــل  وفــق  والعالميــة 
التــي  الخدمــات  عــن  وافيــة  فكــرة  وتقديــم 
اســتضافت  اإلعاقــة  ذوي  لألشــخاص  تقدمهــا 
المدينــة وفــدًا مــن جامعــة تشــيكو األمريكيــة 
رئيــس  هتشنســون  غيــل  الدكتــورة  ترأســته 
الجامعــة حيــث كانــت فــي اســتقبالها ســعادة 
القاســمي مديــر  بنــت محمــد  الشــيخة جميلــة 

المدينــة. عــام 

يفــوز  الشــارقة  جامعــة  فريــق   
ــة  ــدورة الثالث ــي ال ــز األول ف بالمرك
مــن مســابقة تصميــم التطبيقــات 

2018 25 فبرايــر  المســاندة 
 

اإلنســانية  للخدمــات  الشــارقة  مدينــة  نظمــت 
الــدورة الثالثــة مــن مســابقة التطبيقــات المســاندة 
 43 صممهــا  التــي  التطبيقــات  عــرض  تــم  حيــث 
إماراتيــة  جامعــات   7 مــن  فــرق   9 مثلــوا  طالبــً 
بمشــاركة 10 طــاب كورييــن علــى لجنــة التحكيــم 
ــق  ــن تطبي ــارقة ع ــة الش ــق جامع ــز فري وكان الفائ
ــة. ــة البصري ــخاص ذوي اإلعاق ــه لألش )داري( الموج
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صبحــي  محمــد  القديــر  الفنــان 
فــي ضيافــة الخدمــات اإلنســانية 

)14 مارس 2018(

أشــاد الفنــان القديــر محمــد صبحــي فــي ختــام 
ــات  ــارقة للخدم ــة الش ــى مدين ــا إل ــام به ــارة ق زي
ســعادة  تبذلــه  الــذي  بالجهــد  اإلنســانية 
الشــيخة جميلــة بنــت محمــد القاســمي مديــر 
المدربيــن  بجهــود  أشــاد  كمــا  المدينــة،  عــام 
واالختصاصييــن العامليــن مــع األشــخاص ذوي 
التــي  الرائــدة  المؤسســة  هــذه  فــي  اإلعاقــة 
ــام 1979 كأول  ــذ الع ــم من ــا له ــدم خدماته تق
اإلمــارات  دولــة  فــي  بهــم  تعنــى  مؤسســة 

المتحــدة. العربيــة 

الشــيخ خالــد بــن أحمــد القاســمي: 
همــزة  مســؤول  كلنــا  حملــة 
وصــل بيــن عــام الخيــر وعــام زايــد 

)2018 مــارس   15(

الحكومــِة  دائــرِة  وموظفــو  مســؤولو  شــارَك 
ــا مســؤول  ــِة بالشــارقة فــي حملــة كلن اإللكتروني
القاســمي  خالــد  الشــيخ  ســعادة  أكــد  حيــث 
للمجتمــع  واضحــة  دعــوة  تشــكل  الحملــة  أن 
فــي  للمســاهمة  ومؤسســات  أفــرادًا  المحلــي 
جهــود الخيــر العظيمــة التــي تبذلهــا المدينــة 
ــى اآلن  ــام 1979 وحت ــذ الع ــتطاعت من ــي اس والت
ــة  ــا وجه ــً بصفته ــارة إقليمي ــمعة اإلم ــيخ س ترس

اإلنســاني.  رائــدة للعمــل 

ــتضيف  ــانية تس ــاُت اإلنس الخدم
ــي  ــاد الدول ــاَع االتح ــاٍح اجتم بنج
مــارس   15( والترويــح  للدمــِج 

)2018

االتحــاد  رئيــس  خــزام  نجيــب  الدكتــور  أكــَد 
نجــاَح  للجميــع  والترويــح  للدمــج  الدولــي 
اســتضافتُه  الــذي  لاتحــاد  الــدوري  االجتمــاِع 
المدينــة فــي ســينترو الشــارقة بحضــوِر ســعادة 
ــر  ــمي مدي ــد القاس ــت محم ــة بن ــيخة جميل الش

عــام المدينــة وعــدد مــن أعضــاء االتحــاد.

تســتضيف  اإلنســانية  الخدمــاُت 
إجتمــاع الهيئــة اإلداريــة لمنظمــة 
مــارس   17  -16( الشــامل  اإلحتــواء 

)2018
اإلنســانية  للخدمــات  الشــارقة  مدينــة  اســتضافت 
فــي ســينترو الشــارقة يومــي 16 و 17 مــارس 2018 
االجتمــاَع الــدوري الخــاص بمنظمــة االحتــواء الشــامل 
ــا وتــم فــي  إلقليــم الشــرق األوســط وشــمال أفريقي
ــت(  ــي )الكوي ــم تق ــتاذ هاش ــاب األس ــاع انتخ االجتم
ــعادة  ــاب س ــم انتخ ــا ت ــة كم ــدًا للمنظم ــً جدي رئيس
منــى عبــد الكريــم اليافعــي )اإلمــارات( نائبــً لرئيــس 
ســلوى  واألســتاذة  األوســط  الشــرق  فــي  اإلقليــم 
ــمال  ــة ش ــي منطق ــس ف ــً للرئي ــس( نائب ــاف )تون الم

ــا.  أفريقي

للخدمــات  الشــارقة  مدينــة 
باليــوم  تحتفــل  اإلنســانية 
 21( داون  لمتالزمــة  العالمــي 

)2018 مــارس 

الــذي  داون  لمتازمــة  العالمــي  اليــوم  بمناســبة 
ــي(  ــي مجتمع ــاهمتي ف ــعار )مس ــت ش ــم تح أقي
نظمــت مدرســة الوفــاء لتنميــة القــدرات التابعــة 
للمدينــة فعاليــات مجتمعيــة وتوعويــة هادفــة 
ــة  ــة ذوي متازم ــى الطلب ــة إل ــا باإلضاف ــارك فيه ش
داون عــدد مــن األمهــات وأوليــاء األمــور والعامليــن 

ــال. ــي المج ف

ــيريالنكي  ــق الس ــن الفري ــً م 44 العب
يــزورون  الخــاص  لألولمبيــاد 
إلــى   17 )مــن  اإلنســانية  الخدمــات 

)2018 مــارس   22

والداخليــة  الخارجيــة  الشــراكات  تنميــة  إطــار  فــي 
مختلــف  فــي  اإلعاقــة  ذوي  لألشــخاص  خدمــة 
العالميــة  الممارســات  أفضــل  وفــق  المجــاالت 
وفــد  المدينــة  عــام  مديــر  ســعادة  اســتقبلت 
األلعــاب  فــي  المشــارك  ســيريانكا  جمهوريــة 
الشــرق  لمنطقــة  الخــاص  لألولمبيــاد  اإلقليميــة 
اســتضافتها  والتــي  أفريقيــا  وشــمال  األوســط 

أبوظبــي. العاصمــة 

ختــام  فــي  هادفــة  مبــادرات 
نطــاق  ضمــن   %5 مؤتمــر  أعمــال 

)2018 أبريــل   18( التــردد 
اختتمــت  الهادفــة  المبــادرات   بمجموعــة مــن 
فعاليــات مؤتمــر 5% ضمــن نطــاق التــردد الــذي 
صاحــب  مــن  كريمــة  برعايــة  المدينــة  نظمتــه 
 41 وبمشــاركة  الشــارقة  حاكــم  الســمو 
اختصاصيــً وأكاديميــً ومتحدثــً مــن مختلــف 
دول العالــم وعــدد كبيــر مــن األشــخاص الصــم 
وأوليــاء أمورهــم واإلعامييــن والمهتميــن حيــث 
قــدر عــدد األشــخاص الصــم فــي المؤتمــر بـــ 77 
ــور. ــبة الحض ــن نس ــة م ــكلوا 37 بالمئ ــخصً ش ش

 30( للتوحــد  التوعويــة  الحملــة 
)2018 أبريــل 

اختتمــت الحملــة التوعويــة التــي نظمهــا مركــز 
النســاء  )تمكيــن  للتوحــد تحــت شــعار  الشــارقة 
ــع  ــة المجتم ــدف توعي ــد( به ــات ذوات التوح والفتي
ذوات  والفتيــات  النســاء  علــى  الضــوء  وتســليط 
واضحــة  دعــوة  فــي  التوحــد  طيــف  اضطــراب 
إلــى مســاندتهن وتعزيــز اســتقاليتهن وامتــاك 
المهــارات األساســية لتقريــر المصيــر باإلضافــة إلــى 

التوعيــة بمــا يمتلكنــه مــن مهــارات وقــدرات.

للخدمــات  الشــارقة  مدينــة 
ــارقة  ــزة الش ــوز بجائ ــانية تف اإلنس
أبريــل   26( التطوعــي  للعمــل 

)2018

الشــارقة  جائــزة  نظمتــه  الــذي  الحفــل  خــال 
للعمــل التطوعــي قــام ســمو ولــي العهــد نائــب 
ــن  حاكــم الشــارقة الشــيخ ســلطان بــن محمــد ب
ســلطان القاســمي بتكريــم المدينــة ضمــن فئــة 
ــذ  ــنويً من ــا س ــن تنظيمه ــي ع ــروع التطوع المش
ــد  ــارقة وق ــي الش ــل ف ــم األم ــام 1986 لمخي الع
تســلم التكريــم األســتاذ عبــد اهلل الخميــس قائــد 

ــم.  ــن المخي أم

يديــره  زراعــي  مشــتل  تدشــين 
ذوي  مــن  أشــخاص  ويشــغله 
أبريــل   30( الذهنيــة  اإلعاقــة 

)2018

شــهدت ســعادة مديــر عــام المدينــة حفــل 
بلديــة  »حدائــق  الجديــدة  الهويــة  تدشــين 
بلديــة  خصصتــه  مشــتل  وضمنهــا  الشــارقة« 
الشــارقة ضمــن مشــتلها الواقــع فــي المنطقة 
الصناعيــة الـــ 12 بالشــارقة والــذي ســيعمل فيــه 
ــد  ــة بع ــة الذهني ــن ذوي اإلعاق ــاب م ــرة ط عش
ــتة  ــدة س ــتمر م ــً اس ــً اختصاصي ــوا تدريب أن تلق
شــهور وســيخصص ريعــه لصالــح طلبــة مركــز 

مســارات للتطويــر والتمكيــن.
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مايــو   2( لتعليمنــا(  )زكاتكــم 
)2018

فــي تأكيــد واضــٍح علــى اهتمامهــا بتعليــم 
وتدريبهــم  اإلعاقــة  ذوي  األشــخاص 
ومناصرتهــم  وتمكينهــم  وعاجهــم 
ــت  َتبنَّ العالميــة  الممارســات  أفضــل  وفــق 
اإلنســانية  للخدمــات  الشــارقة  مدينــة 
لحملــة  عنوانــً  لتعليمنــا(  )زكاتكــم  شــعار 
الــزكاة التــي تنظمهــا ســنويً طيلــة الشــهر 
ســداد  إلــى  خالهــا  مــن  وتهــدف  الفضيــل 
ــر  ــة غي ــة ذوي اإلعاق ــية للطلب ــوم الدراس الرس
التقنيــات  أحــدث  وتوفيــر  ماديــً  المقتدريــن 
التــي  بالطريقــة  لتعليمهــم  المســاندة 
الفــروق  االعتبــار  بعيــن  وتأخــذ  تناســبهم 

بينهــم. الفرديــة 

القاســمي:  لبنــى  الشــيخة 
لصعوبــات  الشــارقة  مركــز 
التعلــم يعــزز ثقــة الطــالب 

)2018 مايــو   2( بأنفســهم 
لبنــى  الشــيخة  معالــي  وحضــور  برعايــة   
ــد  ــة زاي ــة جامع ــمي رئيس ــد القاس ــت خال بن
أقــام مركــز الشــارقة لصعوبــات التعلــم 
2018 حفــًا ختاميــً لمشــروع  فــي مايــو 
علــى  نظمــه  الــذي  االستكشــاف  برنامــج 
مــدار أســبوعين بالتعــاون مــع كليــة بيكــن 
ذوي  مــن  طالبــً   14 بمشــاركة  األمريكيــة 
ــن  ــم بي ــت أعماره ــم تراوح ــات التعل صعوب

ســنة.  22 و   15 الـــ 

زكريــا الحمايــدة.. طالــب متميــز 
 3( للصــم  األمــل  مدرســة  مــن 

)2018 مايــو 

اســتحق طالــب مدرســة األمــل للصــم زكريــا 
الشــارقة  بجائــزة  فــوزه  الحمايــدة  ســعيد 
للتفــوق والتميــز التربــوي التــي تســلمها مــن 
ســمو الشــيخ ســلطان بــن محمــد بــن ســلطان 
حاكــم  ونائــب  العهــد  ولــي  القاســمي 
الشــارقة فــي الحفــل الــذي نظمــه مجلــس 
أمنــاء الجائــزة علــى مســرح المدينــة الجامعيــة 

الشــارقة. فــي 

ُج  ُتخــرِّ اإلنســانية  الخدمــات 
الدفعــة الســابعة مــن طالبــات 
جامعــة إيــوا الكوريــة )3 مايــو 

)2018

لعــرض  الختامــي  اللقــاء  المدينــة  نظمــت 
مــن  الســابعة  الدفعــة  تدريــب  إنجــازات 
طالبــات جامعــة إيــوا اللواتــي أنهيــن تدريبهــن 
الــذي  بالموســيقى  العــاج  برنامــج  علــى 
أطلقتــه المدينــة بالتعــاون مــع جامعتــي إيــوا 

 .2014 العــام  منــذ  والشــارقة 

المســاندة  التقنيــات  مركــز 
العالمــي  باليــوم  يحتفــي 
للتوعيــة بســهولة الوصــول )3 

)2018 مايــو 

بمناســبة اليــوم العالمــي للتوعيــة بســهولة 
المســاندة  التقنيــات  مركــز  نظــم  الوصــول 
بأجهــزة  للتوعيــة  فعاليــة  للمدينــة  التابــع 
يمكــن  التــي  المســاندة  التقنيــات  وأدوات 
لألشــخاص ذوي اإلعاقــة اســتخدامها وبالتالــي 
اليوميــة بأكبــر قــدر مــن  ممارســة حياتهــم 

االســتقالية.

بيــن  التعــاون  مذكــرة  تجديــد 
ونــادي  اإلنســانية  الخدمــات 
الذيــد الثقافــي الرياضــي )6 مايــو 

)2018

ســعادة  وقعــت  التوالــي  علــى  الخامــس  للعــام 
منــى عبــد الكريــم اليافعــي مديــر المدينــة وخليفــة 
ســلطان الجــاري أميــن الســر العــام فــي نــادي الذيــد 
الثقافــي الرياضــي، علــى تجديــد مذكــرة التعــاون 
2013 بهــدف  العــام  الجانبيــن منــذ  بيــن  المبرمــة 
تقديــم أفضــل الخدمــات لألشــخاص ذوي اإلعاقــة 

وفــق أفضــل الممارســات العالميــة.

األمــل  مدرســة  مــن  طالــب 
التجــاري  محلــه  يفتتــح  للصــم 

 )2018 مايــو   13( الجديــد 

هنــأت ســعادة الشــيخة جميلــة بنــت محمــد 
الشــارقة  مدينــة  عــام  مديــر  القاســمي 
مدرســة  فــي  الطالــب  اإلنســانية  للخدمــات 
بهجــت  محمــد  عمــر  بهجــت  للصــم  األمــل 
التجــاري  محلــه  افتتــاح  بمناســبة  الســامرائي 
ــه  الجديــد فــي ســيتي ســنتر الشــارقة متمنيــة ل

والتوفيــق. النجــاح 

للخدمــات  الشــارقة  مدينــة 
األول  بالمركــز  تفــوز  اإلنســانية 
ــو 2018( ــر )13 ماي ــادة التدوي إلع

 فــازت مدينــة الشــارقة للخدمــات اإلنســانية 
ــطة  ــدارس المتوس ــة الم ــن فئ ــز األول ع بالمرك
جائــزة  توزيــع  حفــل  فــي  التدويــر  إلعــادة 
فــي  أقيــم  والــذي  البيئــي  للتميــز  المــدارس 
والمناســبات  للمؤتمــرات  الجواهــر  مركــز 

بالشــارقة. 

شــيخة  الذاتيــة  المناصــرة 
ــن  القاســمي ممثــل المناصري
االحتــواء  فــي  الذاتييــن 

)2018 يونيــو   1( الشــامل 
الشــامل  االحتــواء  منظمــة  إدارة  قدمــت   
أفريقيــا  وشــمال  األوســط  الشــرق  لمنطقــة 
ســلطان  شــيخة  اإلماراتيــة  الذاتيــة  المناصــرة 
القاســمي كممثــل للمناصريــن الذاتييــن فــي 
اإلقليــم وتــم اختيارهــا ضمــن مجلــس إدارة 
الجمعيــة  اجتمــاع  خــال  الدوليــة  المنظمــة 
العموميــة للمنظمــة الــذي حرصــت مديــر عــام 
علــى  اإلنســانية  للخدمــات  الشــارقة  مدينــة 
ــرت  ــا حض ــات كم ــة االجتماع ــع بقي ــوره م حض
للمنظمــة  عشــر  الســابع  الكونغــرس  افتتــاح 

البريطانيــة. برمنغهــام  مدينــة  فــي 

بنــك  مــن  درهــم  مالييــن   3
حملــة  ضمــن  الشــارقة 

 )10 )سبونســر 

يتولــى بنــك الشــارقة ضمــن حملــة )سبونســر 
لقســم  التشــغيلية  المصاريــف  دعــم   )10
ــة  ــع للمدين ــي التاب ــي والوظيف ــاج الطبيع الع
بمبلــغ ســنوي قــدره ثاثــة ماييــن درهــم فــي 
الموقعــة  والرعايــة  التعــاون  اتفاقيــة  إطــار 
 2015 فبرايــر  مــن  اعتبــارًا  الطرفيــن  بيــن 
ولمــدة خمــس ســنوات كجــزء مــن مســاهمة 
التــي  البرامــج  دعــم  فــي  التطوعيــة  البنــك 
تقدمهــا المدينــة لمناصــرة واحتــواء وتمكيــن 
فــي  ودمجهــم  اإلعاقــة  ذوي  األشــخاص 

المجتمــع.
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دبــي  بنــك  مــن  درهــم  مالييــن   5
ذوي  األشــخاص  لتعليــم  اإلســالمي 

)2018 يونيــو   10( اإلعاقــة 

ــمي  ــد القاس ــت محم ــة بن ــيخة جميل ــعادة الش ــت س ن ثمَّ
ُمشــيدًة  اإلســامي  دبــي  بنــك  مــع  المســتمر  التعــاون 
ــِم  عــِم الــذي يقدمــه ســنويً منــذ العــام 2011 لتعلي بالدَّ
الممارســات  أفضــل  وفــَق  اإلعاقــة  ذوي  األشــخاِص 

العالميــة. 

ــارقة  ــرف الش ــن مص ــل م ــم متواص دع
اإلســالمي 

بالدعــم  اإلنســانية  للخدمــات  الشــارقة  مدينــة  تعتــز 
اإلســامي  الشــارقة  مصــرف  يقدمــه  الــذي  المتواصــل 
فــي أكثــر مــن مناســبة وأكثــر مــن مجــال ولــم يكــن 
خصصــه  الــذي  الوقــف  هــذه  الدعــم  أشــكال  آخــر 
ــن  ــدره 4 مايي ــنوي ق ــد س ــة بعائ ــم المدين ــرف لدع المص
درهــم ودعمــه لتمويــل عــدد مــن المشــاريع االســتثمارية 
للمدينــة، وال يقــل عــن ذلــك تبنيــه ألرقــى الممارســات فــي 
ــتخدمي  ــن ومس ــخاص المكفوفي ــات لألش ــر الخدم توفي
ــات التعلــم مــن خــال  الكراســي المتحركــة وذوي صعوب
الفئــات فــي مقــر  لهــذه  آلــي متطــور  تدشــين صــراف 

بالشــارقة. المدينــة 

اإلنســانية  الخدمــات  طــالب 
 1( العلــم  بيــوم  يحتفلــون 

)2017 نوفمبــر 

شــارك طــاب مدينــة الشــارقة للخدمــات 
اإلنســانية فــي االحتفــال بيــوم العلــم الــذي 
ــي  ــرى تول ــر ذك ــن نوفمب ــث م ــادف الثال يص
ــد آل  ــن زاي ــة ب ــيخ خليف ــمو الش ــب الس صاح
ــة  ــه اهلل ـ رئاس ــة ـ حفظ ــس الدول ــان رئي نهي
اإلمــارات  دولــة  علــم  ُرِفــَع  حيــث  الدولــة 
ــِة وردد  ــرِّ المدين ــي مق ــدة ف ــة المتح العربي
األشــخاص ذوواإلعاقــة مــع شــعب البــاد 
ــم  ــة عل ــه تحي ــت نفس ــي الوق ــا ف وقيادته
الدولــة بصــوت واحــد.. )عيشــي بــادي عــاش 

ــا(.   ــاد إماراتن اتح

ــهيد )29  ــوم الش ــال بي االحتف
نوفمبــر 2017(

الثامنــة  الســاعة  تمــام  فــي  جــرى  حيــث 
صباحــً تنكيــس العلم إجــااًل وتقديــرًا ألرواح 
الشــهداء الذيــن ضحــوا مــن أجــل رفعــة 
فــي  بعدهــا  توافــد  وســيادته،  وطنهــم 
والنصــف  عشــرة  الحاديــة  الســاعة  تمــام 
مــن قبــل ظهــر اليــوم نفســه جميــع طــاب 
المدينــة وموظفوهــا إلــى ســاحة العلــم، 
ووقفــوا دقيقــة صمــت حــدادًا علــى أرواح 
كشــافة  مــن  ثلــة  قامــت  ثــم  الشــهداء، 
اإلمــارات  علــم  برفــع  وطلبتهــا  المدينــة 
عاليــً مصحوبــً بالنشــيد الوطنــي للدولــة 

وســط مشــاعر مــن االعتــزاز والفخــر.

ــٌز للخدمــات اإلنســانية فــي معــرض الشــارقة الدولــي للكتــاب 36 )1 ـ 11  جنــاٌح ممي
ــر 2017( نوفمب

شــاركت مدينــة الشــارقة للخدمــات اإلنســانية فــي الــدورة الـــ 36 مــن معــرض الشــارقة الدولــي للكتــاب بجنــاح مميــز ضــم 

باقــة مــن كتــب صاحــب الســمو حاكــم الشــارقة باإلضافــة إلــى كتــٍب مــن منشــورات المدينــة وتضمنــت المشــاركة عرضــً 

فيديويــً للتعريــف بأهــم فعاليــات المدينــة.

الوطنــي  باليــوم  االحتفــال 
ذوي  األشــخاص  والء   46 الـــ 
راســٌخ  للوطــن  اإلعاقــة 
)2017 نوفمبــر   28( وصــادق 

اإلعاقــة  ذوي  للطــاِب  مميــزٍة  بمشــاركٍة 
ــي  ــم ف ــن معه ــم والعاملي ــاء أموره وأولي
تأكيــد  فــي  وفروعهــا  المدينــة  أقســام 
المشــاعر  وتعزيــز  والــوالء  االنتمــاء  علــى 
ذوي  األشــخاص  لــدى  الصادقــة  الوطنيــة 
اإلعاقــة مــع إتاحــة الفرصــة أمامهــم كــي 
بطريقتهــم.  اإلمــارات  حــب  عــن  يعبــروا 
ــادس  ــي الس ــوم الوطن ــال بالي ــم االحتف أقي
واألربعيــن لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.

الفعاليات الوطنية

المعارض
التنظيم والمشاركة في المعارض المحلية والعربية والدولية
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المشاركات في المعارض والمؤتمرات

اتفاقيات ومذكرات التعاون لعام 2018

تحــرص مدينــة الشــارقة للخدمــات اإلنســانية علــى تعزيــز شــراكاتها بشــكل عــام، ولديهــا 23 اتفاقيــة ومذكــرة تعــاون مــع العديــد مــن 
ــة: ــات التالي ــع المؤسس ــات م ــث 3 اتفاقي ــاون وتحدي ــرات تع ــات ومذك ــع 7 اتفاقي ــام 2018 توقي ــال الع ــم خ ــات، وت المؤسس

   مذكرة تعاون بين مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية ومركز كلماتي للتواصل والتأهيل ابريل 2017.
   مذكرة تعاون بين مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية وهيئة تنمية المجتمع بشأن مؤتمر 5% ابريل 2017.

   مذكرة تفاهم بين مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية وشركة LG ومركز جودة الحياة نوفمبر 2017.
   مذكرة تعاون بين مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية وشركة أوبرا لإلنتاج الفني نوفمبر 2017.

   مذكرة تعاون بين مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية وشركة خطوة لانتاج االعامي نوفمبر 2017.
   تجديد مذكرة تعاون بين مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية ونادي الذيد الثقافي الرياضي يناير 2018.

   مذكرة تعاون بين مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية وجامعة اإلمارات بشأن مؤتمر 5% ابريل 2018.
   مذكرة تعاون بين مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية وهيئة تنمية المجتمع بشأن مؤتمر 5% ابريل 2018

   اتفاقية بين مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية وجامعة الشارقة بشأن مؤتمر 5% ابريل 2018 

أكتوبر 2017

معرض الكتاب الشارقة 

المهرجان الدولي 
للتصوير )إكسبوجر(

مؤتمر إكسبو ذوي 
الهمم

معرض التقنيات معرض سايت مي
المساندة

مشاركة المدينة في 
مؤتمر تكنو ال إعاقة 

بالبحرين

مشاركة المدينة في 
مؤتمر أمسات بالمغرب

مايو 2018مارس 2018فبراير 2018ديسمبر 2017نوفمبر 2017نوفمبر 2017

ثانيً ـ الشراكات واإلتفاقيات
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ثالثً ـ تفعيل وسائل التواصل اإلجتماعي
 ،facebook يوضــح الرســم البيانــي أدنــاه مقارنــة بأعــداد المتابعيــن لمواقــع وحســابات التواصــل اإلجتماعــي لمدينــة الشــارقة للخدمــات اإلنســانية علــى الفيســبوك
وتويتــر Twitter، واإلنســتغرام Instagram، وياحــظ زيــادة نســبة المتابعيــن لموقــع المدينــة علــى الفيســبوك بنســبة 6% واإلنســتغرام 20%، بينما قلت أعــداد المتابعين 

علــى موقــع تويتــر .

2018- 20172018- 2017

100973.9

6013

699

1.6 745271.6

1627400400

االنستقرام

المتابعون

تقريبً

------------
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زيارات الوفود من خارج الدولة لمدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية خالل عام 2018
   زيارة وفد وفد االتحاد التونسي إلعانة األشخاص القاصرين ذهنيا - الجمهورية التونسية سبتمبر 2017 

  زيارة وفد من شركة االتصاالت الكورية الجنوبية 25 اكتوبر 2017.
  زيارة وفد من مركز جودة الحياة وشركة LG  27 نوفمبر 2017

  زيارة الدكتورة توبي لونج من جامعة تاون واشنطن بالواليات المتحدة األمريكية 7 ديسمبر 2017.
  زيارة International Paralympic Committee 14 ديسمبر 2017.

  زيارة جمعية عنيزة للخدمات اإلنسانية - المملكة العربية السعودية 9 نوفمبر 2017.
  زيارة جامعة جيكو الواليات المتحدة األمريكية 12 فبراير 2018.

  زيارة وفد الطلبة المشاركين في مسابقة التطبيقات المساندة 20 فبراير 2018.
  زيارة وفد من جمعية بسمة براءة للتأخر الذهني والتوحد بالجزائر 22 مارس 2018.

  زيارة وفد من الجمعية العمانية لذوي اإلعاقة السمعية 16 إبريل 2018.
  زيارة وفد ضيوف مؤتمر 5% )18 ابريل 2018(.

  زيارة وفد من اإلتحاد الدولي للدمج والسياحة والترويح للجميع 14 مارس 2018.
  زيارة وفد جمهورية سيريانكا المشارك في األولمبياد الخاص 14 مارس 2018.

  زيارة وفد مركز ريادة األعمال- كوريا الجنوبية 15 مارس 2018

رابعً ـ أهم زيارات التعاون للوفود المحلية والعربية والدولية خالل عام 2018

الزيارات التي قامت بها مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية إلى خارج الدولة خالل عام 2018
من تاريخ 17 أكتوبر وحتى 22 أكتوبر 2017 - لندن )تايكواندو(

من تاريخ 4 فبراير وحتى 11 فبراير 2018 - كوريا )تبادل خبرات(
من تاريخ 26 مارس وحتى 29 مارس 2018 - سلطنة عمان )الملتقى الخليجي لإلعاقة حول السياحة(

من تاريخ 27 مارس وحتى 3 ابريل 2018 - المغرب )المنتدى الوطني التاسع(   
من تاريخ 31 مارس وحتى 8 ابريل 2018 - تونس )حضور الملتقى(

من تاريخ 27 مايو وحتى 4 يونيو 2018 - أمريكا ) تكريم سعادة الشيخة جميلة القاسمي بمنحها شهادة الدكتوراة الفخرية من كلية بيكن (

زيارات الوفود من داخل الدولة لتعزيز التعاون وتبادل الدعم 2018
  زيارة وفد من شركة دانه غاز للمدينة 27 سبتمبر 2017.

  زيارة وفد من كليات التقنية العليا بالشارقة للمدينة 3 اكتوبر 2017
  زيارة وفد من شركة الباسل للتجارة العامة للمدينة 14 أكتوبر 2017.

  زيارة وفد من شركة ZORA BOTS للمدينة 11اكتوبر 2017.
  زيارة وفد من وزارة الداخلية للمدنية 2 اكتوبر 2017.

  زيارة وفد من الهيئة الشرعية في بنك دبي اإلسامي 12 ديسمبر 2017.
  زيارة وفد من القنصلية العامة لجمهورية كوريا الجنوبية بدبي للمدينة 13 ديسمبر 2017.

  زيارة وفد من مركز اإلمارات للتأهيل الطبي للمدينة 14 ديسمبر 2017.
  زيارة وفد من بلدية مدينة البطائح للمدينة 30 مارس 2018.

ولمعرفة المزيد حول أنشطة )مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية( وأدائها في مجال اإلستدامة

يمكن اإلطاع على الموقع اإللكتروني للمدينة :

 www.schs.ae
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مواردنا المالية
انطاقــً مــن حــرص مدينــة الشــارقة للخدمــات اإلنســانية علــى تطبيــق توجيهــات صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي عضــو المجلــس األعلــى حاكــم إمــارة الشــارقة حفظــه اهلل ورعــاه 
باالعتمــاد علــى االســتثمارات والمشــاريع الذاتيــة لضمــان تمويــل ثابــت ودائــم يضمــن االســتقرار واألمــان للمؤسســات األهليــة الناشــطة، يأتــي إدراكنــا العميــق لمــدى أهميــة توضيــح الوضــع المالــي لمدينــة الشــارقة 
للخدمــات اإلنســانية وتبيــان زيــادة اإليــرادات وتوظيفهــا دعمــً وتطويــرًا للبرامــج والخدمــات واألنشــطة التــي تقدمهــا ألبنائهــا الطلبــة مــن ذوي اإلعاقــة واالرتقــاء بهــا فــي الوقــت ذاتــه باإلضافــة إلــى رفــد المدينــة 

بمــا تحتاجــه مــن العنصــر البشــري الكــفء والمــدرب، عــدا عــن تطويــر األوضــاع الماديــة واالجتماعيــة والصحيــة لجميــع الموظفيــن بمــا يعــود علــى آليــة العمــل بالحــراك اإليجابــي المســتمر والفاعــل.
وتعمــل المدينــة علــى تحقيــق مبــدأ االســتدامة بغــض النظــر عــن تقلبــات األوضــاع االقتصاديــة وتراجعهــا بحيــث ال يتأثــر أو يتضــرر ال مقــدم الخدمــة وال المســتفيد منهــا. وكانــت تنميــة االســتثمار هــي واحــدة مــن 
أفضــل مصــادر تنميــة الريــع لضمــان تحقيــق مبــدأ االســتدامة واإلســتمرار بالنســبة لمؤسســة أهليــة غيــر ربحيــة كمدينــة الشــارقة للخدمــات اإلنســانية، وقــد زادت المؤسســة مــن اعتمادهــا علــى مصــادر دخــل ثابتــة 

ومنتظمــة وقابلــة للتطــور والنمــو.

ونقطــة هامــة تحســب لمدينــة الشــارقة للخدمــات اإلنســانية أن خدماتهــا كانــت متاحــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة منــذ تأسيســها وحتــى اآلن بأقــل التكاليــف، واســتمرت لســنوات تقــدم خدماتهــا مجانــً، تلتهــا 
فتــرة طويلــة قدمــت فيهــا الخدمــات برســوم رمزيــة إال أن اإلعفــاءات كانــت كثيــرة، وحتــى قبــل ســنوات قليلــة وعندمــا فرضــت رســوم علــى أســاس مــن التكلفــة الفعليــة، بقيــت اإلعفــاءات كثيــرة ومــا زالــت علــى 
حالهــا بدليــل أن 82% مــن المســتفيدين مــن خدمــات المؤسســة معفيــون مــن الرســوم الدراســية ، ويتــم اإلعفــاء بنــاء علــى دراســة حــاالت الطلبــة المحتاجيــن التــي ترتكــز عليهــا لجنــة الــزكاة إلعتمــاد الحــاالت 
المســتحقة شــرعً، وتعــي المؤسســة فــي الوقــت ذاتــه مســؤولياتها تجــاه المســتفيدين مــن خدماتهــا وتحــاول بشــتى الوســائل ضمــان إســتدامة هــذه الخدمــات وتطويرهــا بشــكل مســتمر معتمــدة فــي ذلــك 
علــى أســس ثابتــة وسياســات ماليــة ال تختلــف كثيــرًا عــن المؤسســات االقتصاديــة، وإن كان الوصــول إلــى تحقيــق التــوازن بيــن الــواردات والمصروفــات صعبــً فــي مؤسســة تقــوم علــى أســاس تقديــم الخدمــات 

لفئــة مــن المجتمــع هــي األكثــر احتياجــً. 
ــا  ــم خدماته ــة لتقدي ــتدامة المطلوب ــة واالس ــتقالية المادي ــق اإلس ــدف تحقي ــتثمار، به ــت لإلس ــات خصص ــال تبرع ــن خ ــا م ــاؤها وتمويله ــم إنش ــع ت ــدرة للري ــاريع م ــتحداث مش ــى اس ــة إل ــدت المؤسس ــد عم وق

ــا. وتطويره
وتتكون الموارد المالية لمدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية من:

ريع األنشطة والفعاليات والحمات والمعارض التي تنظمها المؤسسة سنويً.

ريع االستثمارات من أماكها المنقولة وغير المنقولة.

1المنح التي تقدمها حكومة إمارة الشارقة سنويً.

التبرعات والهبات المادية والعينية التي ترد إليها من الحكومات األخرى والوزارات والشركات والمؤسسات واألفراد.

الرسوم الدراسية السنوية للمستفيدين بحسب ما تقرره الهيئة اإلدارية.

ومــن أجــل الشــفافية فــي البيانــات الماليــة، فــإن ميزانيــة المؤسســة بمــا فيهــا الــواردات والمصروفــات تخضــع للتدقيــق مــن قبــل جهــات حكوميــة ودوليــة، كمــا تتــم كل عمليــات الشــراء مــن خــال جلــب عــروض 
أســعار ال تقــل عــن 3 عــروض واعتمــاد األفضــل واألقــل ســعرًا،.. 

وُتصــدر إدارة الشــؤون الماليــة فــي المؤسســة نوعيــن مــن التقاريــر الماليــة: تقريــر الحســابات الختاميــة وتقريــر األداء المالــي الــذي يقــوم بتحليــل الموازنــة المعتمــدة مقارنــة بالمصروفــات الفعليــة. وباإلضافــة إلــى 
سياســة المؤسســة التــي تؤكــد علــى ضــرورة خضــوع التقاريــر الماليــة الســنوية للتدقيــق مــن ِقبــل طــرف خارجــي؛ فــإن ميزانيــة المؤسســة بمــا فيهــا الــواردات والمصروفــات تخضــع للتدقيــق مــن قبــل دائــرة الرقابــة 

الماليــة فــي حكومــة الشــارقة والشــركة العالميــة للتدقيــق والمحاســبة طــال أبــو غزالــة وشــركاه الدوليــة.
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إجمالي مبلغ الزكاة للمستحقين
بالدرهم 

نسبة المستفيدين والمستحقين ألموال 
الزكاة عام 2018 

العام 

إجمالي مبلغ الدعم المقدم من 
أموال الزكاة للطلبة المستحقين 

ووفق المصارف الشرعية اإلسامية   
12,777,684 درهمً

إجمالي مبلغ الدعم المقدم للطلبة 
المستفيدين من خدمات الفصول 

من ذوي اإلعاقة ومن المستحقين  
11,198,400  درهمً

إجمالي مبلغ الدعم المقدم 
للمعينات الحركية والسمعية والتقنية 

المساندة 591,657  درهمً

إجمالي مبلغ الدعم المقدم للطلبة 
المستحقين للمواصات  537,850  درهمً

إجمالي مبلغ وجبة الفطور والزي المدرسي
والسكن الداخلي  48,305  درهمً

إجمالي مبلغ الدعم المقدم 
للجلسات التربوية 

و التأهيلية والعاجية  401,472  درهمً

486 طالبً وطالبة من ذوي 
اإلعاقة ومن المستحقين 
استفادوا من أموال الزكاة 

إحصائيات لجنة صرف حساب الزكاة لعام 2017- 2018
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شكرًا لكم 

كلمــة شــكر وعرفــان إلــى كافــة الشــركاء والمؤسســات الحكوميــة والخاصــة الداعمــة لمدينــة الشــارقة لخدمــات اإلنســانية عــام 2018، نؤكــد لهــم فيهــا أن مــا 
حققنــاه مــن إنجــازات خــال عــام 2018 كان بفضــل اهلل وتوفيقــه، ودعمكــم الســخي للمدينــة لكــي تســتطيع المضــي قدمــً فــي تقديــم خدماتهــا وبرامجهــا 
لألشــخاص ذوي اإلعاقــة بهــدف تمكينهــم مــن اإلعتمــاد علــى أنفســهم فــي إدارة شــؤون حياتهــم وضمــان إســتقاليتهم فــي مجتمعاتهــم، والســعي الــدؤوب 

لتوفيــر واقــع ومســتقبل أفضــل لهــم.. شــكرا لكــم 

الشركاء والمؤسسات الحكومية والخاصة الداعمة ماليً

مصرف الشارقة اإلسالمي. 1
بنك ديب اإلسالمي. 2
بنك الشارقة . 3
مصرف أبوظبي اإلسالمي. 4
بنك ديب التجاري. 5
دائرة الموائن البحرية والجمارك. 6
مجلس الشارقة الرياضي. 7
جمعية الشارقة التعاونية. 8
غرفة تجارة وصناعة الشارقة. 9

شركة الحمد لمقاوالت البناء. 10
مجموعة شركات جيبكا. 11
مؤسسة نفط الشارقة الوطنية. 12
ميجا مول الشارقة. 13
شركة نازو لتجارة مواد البناء. 14
البنك العريب المتحد. 15
العربية. 16
دانة غاز. 17
مؤسسة فيينا التجارية. 18
شركة نفط الهالل. 19

 دائرة المالية المركزية / حكومة الشارقة . 1
دئرة الموارد البشرية / حكومة الشارقة . 2
حكومة الشارقة اإللكترونية . 3
إيزي لينك. 4
ميكروسوفت. 5
وزارة التربية والتعليم . 6
بلدية مدينة الشارقة. 7
شركة بيئة. 8
القيادة العامة لشرطة الشارقة. 9

مطار الشارقة الدويل. 10
دائرة األشغال العامة. 11

شركة تالل. 20
مركز ميدكير ذ. م. م.. 21
مجموعة محمد عبد الرحمن البحر. 22
شركة فاست لمقاوالت البناء. 23
شركة سيسلي إنترناشيونال. 24
شركة الخليج للمشاريع الطبية للطيران.. 25

الشركاء والمؤسسات الحكومية 
والخاصة الداعمة عينيً 

منطقة الشارقة الطبية. 12
مدرسة الشرطة االتحادية. 13
إدارة متاحف الشارقة. 14
مركز االستكشاف. 15
هيئة البيئة والمحميات الطبيعية. 16
ديب دولفيناريوم. 17
هيئة الشارقة لالستثمار والتطوير )شروق(. 18
مؤسسة الشارقة لإلعالم. 19
خطوة لإلنتاج اإلعالمي. 20
دار الخليج للصحافة والطباعة والنشر. 21
دائرة التخطيط والمساحة. 22
دائرة التنمية االقتصادية. 23
هيئة االنماء السياحي والتجاري. 24
بلدية خورفكان. 25
كلية التقنية العليا - كلية الشارقة للطالبات. 26
هيئة الطرق والمواصالت. 27
المجلس األعلى لشؤون االسرة -مجلة مرامي. 28
مؤسسة الشارقة للفنون. 29
أطفال بالشارقة. 30
سجايا فتيات الشارقة . 31

ناشئة الشارقة . 32
دائرة الثقافة . 33
هيئة كهرباء ومياه الشارقة. 34
مؤسسة ديب لإلعالم. 35
مجلة الحرس األميري. 36
جامعة اإلمارات. 37
القيادة العامة لشرطة ديب. 38
مطار ديب الدويل. 39
جامعة زايد. 40
شركة رمال الدولية للدعاية واإلعالن. 41
شركة سايت جلوبال. 42
مجلة عائلتي. 43
شركة ماي فير لألجهزة الطبي  . 44

May Fair Trade 
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