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كلمة املدير العام

تغمر ـنـي الســعادة بالنجــاح بإصــدار مدينــة الشــارقة للخدمــات اإلنســانية تقريــر االســتدامة الثا ـنـي لعــام  2017وفق ـا ً لمعاييــر المبــادرة العالميــة إلعــداد
التقاريــر ومبــادئ الميثــاق العالمــي لألمــم المتحــدة  ،GRI – G4والــذي يلقــي الضــوء ع ـلـى جهــود مدينــة الشــارقة للخدمــات اإلنســانية ـفـي مجــال المســؤولية
المجتمعيــة ونتائجهــا والتحديــات التــي واجهــت المدينــة وأبــرز انجازاتهــا ،ممــا يعطــي صــورة واضحــة لمــدى التزامنــا بتضميــن مبــادئ االســتدامة ـفـي كافــة
الجوانــب الوظيفيــة للمؤسســة .ويعــد هــذا التقريــر وثيقــة متكاملــة تبــرز الصلــة المباشــرة بيــن ممارســات االســتدامة ـفـي المؤسســة أنشــطتها .
إن واحــدا ً مــن أهــم أهدافنــا ـفـي مدينــة الشــارقة للخدمــات اإلنســانية هــو تطبيــق أفضــل الممارســات للوصــول إ ـلـى شــركائنا االســتراتيجيين ،والتفاعــل
معهــم ع ـلـى جميــع األصعــدة .كمــا أننــا ملتزمــون بتقديــم جهــود مســتدامة لتحديــث وتحســين خدماتنــا ورفــع رضــا شــركائنا .والعمــل ع ـلـى تحقيــق التــوازن
الصحيــح بيــن االعتبــارات االقتصاديــة والبيئيــة واالجتماعيــة ،والتــي تكــون ـفـي غايــة األهميــة لشــركائنا االســتراتيجيين .و ـفـي ظــل رؤيتنــا بــأن تكــون مدينــة
الشــارقة للخدمــات اإلنســانية مؤسســة رائــدة ـفـي مناصــرة واحتــواء وتمكيــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة ـفـي دولــة اإلمــارات والوطــن العر ـبـي .
ـى حثيثــة ع ـلـى طريــق تقديــم الدعــم للمبــادرات اإلقليميــة والعالميــة الســاعية لتحقيــق اســتدامة بيئيــة ،ومنهــا العمــل ع ـلـى
لهــذا فنحــن مســتمرون بخطـ ً
ً
ً
ف
ف
رفــع الوعــي باألثــر االيجا ـبـي للجهــود الفرديــة والمؤسســية ــي هــذا المجــال .و نمتلــك أهدافـا واضحــة توجــه جهودنــا ومؤشــرا لقيــاس التقــدم الــذي نحققــه ــي
كل منهــا ،حيــث يبــرز هــذا التقريــر التــزام المدينــة بمختلــف مبــادرات االســتدامة ،ويشــرح كيــف نعمــل ع ـلـى تضميــن إدارة االســتدامة ـفـي أدائنــا ،بوصفهــا أداة
اســتراتيجية لتعزيــز تأثيرنــا االجتماعــي ،وتحســين أوجــه الكفــاءة الداخليــة لدينــا لتحقيــق هدفنــا األســمى المتمثــل ـفـي بنــاء مجتمــع مســتدام لألشــخاص
ذوي اإلعاقــة ـفـي دولــة اإلمــارات .
ومــن دواعــي فخرنــا أننــا حققنــا ـفـي عــام  2017جملــة مــن اإلنجــازات المشــهودة والتــي شــملت تأســيس مركزيــن ـفـي إمــارة الشــارقة أحدهمــا لصعوبــات
التعلــم واآلخــر مركــز الفــن للجميــع ( فلــج ) لتمكيــن األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة ـفـي مختلــف مجــاالت الفنــون وتبنــى مهاراتهــم وابداعاتهــم  ،كمــا شــهد
عــام  2017زيــادة مــا نســبته  27%ـفـي عددالمســتفيدين مــن الخدمــات مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن الملتحقيــن بالمدينــة والحــاالت الخارجيــة التــي
تتلقــى مختلــف الخدمــات .
كمــا زاد مــن عزيمتنــا مــا حققنــاه مــن نمــو ـفـي الشــرا كات واإلتفاقيــات المحليــة مــع مختلــف الهيئــات الحكوميــة والخاصــة ومؤسســات المجتمــع المد ـنـي،
والتــي لعبــت دورا ً محوري ـا ً ـفـي دعــم خدماتنــا برامجنــا بشــكل أ كثــر فعاليــة .و قمنــا بزيــادة جهودنــا الراميــة إ ـلـى تطويــر برامجنــا الموجهــة لألســر وتفعيــل
مجالــس األمهــات واآلبــاء والتــي كان لهــا دور كبيــر ـفـي زيــادة الوعــي لــدي األســر ومشــاركتهم لتعزيــز مســيرة المدينــة .
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أمــا ع ـلـى صعيــد تطويــر عملياتنــا الداخليــة الفعالــة فالمدينــة توا كــب اليــوم منهجيــات التخطيــط الفعالــة حيــث قمنــا بتطبيــق نظــام بطاقــة األداء المتــوازن
ضمــن خططنــا الســنوية والتشــغيلية ومــن خاللهــا تتــم إدارة األداء لضمــان قيــاس أهدافنــا مقابــل أدائنــا بطريقــة موضوعيــة وقابلــة للقيــاس ،حيــث تــم
تطبيــق المبــادارت ـفـي الخطــط الســنوية والتشــغيلية لعــام  2017بنســبة ، 89%كمــا تــم تحديــث ـفـي شــعار المدينــة مــن حيــث تغييــر األلــون وإعــادة تحديــث
هيكلــة قســم التأهيــل المهنــي والتوظيــف وتغييــر مســماه إ ـلـى (مركــز مســارات للتطو يــر والتمكيــن) انطالقـا ً مــن رؤيــة المدينــة ـفـي مناصــرة واحتــواء وتمكيــن
األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة ـفـي مجــال التطويــر المهنــي وتحقيــق االســتقاللية ألبنــاء هــذه الفئــة الهامــة مــن المجتمــع.
كمــا تــم تطبيــق نظــام تقييــم اآلداء الجديــد للموظفيــن و تــم قيــاس آداء  70%مــن الموظفيــن فئــة اإلدارييــن والمعلميــن واإلختصاصييــن والمشــرفين،
ونســعى للتطويــر ـفـي سياســاتنا وإجــراءات عملنــا لإلرتقــاء بأدائنــا  .كمــا تــم التحســين ـفـي نظــام البنيــة التحتيــة لتكنولوجيــا المعلومــات والقيــاس الفع ـلـي
إلســتهالكنا للمــوارد .
أمــا ع ـلـى صعيــد بعــد النمــو والتعلــم فشــملت إنجازاتنــا الرئيســية لعــام  2017رفــع كفــاءة اآلداء للمــوارد البشــرية حيــث تــم تنفيــذ مجموعــة مــن البرامــج
التخصيصيــة والتطويريــة للمــوارد البشــرية  ،كمــا حققنــا معــدل التوطيــن بنســبة  ، 18%مــع الحفــاظ ع ـلـى معــدل منخفــض ـفـي اســتقالة الموظفيــن بلــغ
 ، 6%و تــم توفيــر عــدد مــن المميــزات للمــوارد البشــرية منهــا التأميــن الصحــي لضمــان األســتقرار الوظيفــي اآلمــن لهــم
ونســعى دائم ـا ً إ ـلـى تحقيــق أع ـلـى معاييــر الكفــاءة الماليــة ،وتحقيــق أفضــل النتائــج التــي يمكــن اســتخالصها مــن كل درهــم يتــم اســتثماره ـفـي برامجنــا
وخدماتنا؛ وقد حققنا ذلك من خالل البرامج المعززة والبرامج المجتمعية ،في حين زادت مواردنا اإلجمالية بنسبة  ، 9%لتصل إلى 61,975,051,00
مليــون درهــم عــام ،2017مقارنــة ب  56,117,703.00مليــون درهــم عــام . 2016
ن
وتطلعاتنا المستقبلية للعام القادم في حصول برامجنا وخدماتنا على المعايير العالمية  ،واستكمال العمل في مشروع المبا ي الجديدة للمدينة .
عما تم تحقيقه مقابل تلك االلتزامات
إن ما يتضمنه هذا التقرير هو التزامات المدينة لعام  ، 2017واإلفصاح ّ
مــع التأكيــد ع ـلـى ســعي المدينــة الــدؤوب للوفــاء بإحتياجــات األشــخاص ذوي اإلعاقــة وتجــاوز توقعاتهــم ،واألمــل كبيــر أن يتحقــق ذلــك مــن خــال نشــر هــذا
التقريــر ،ومــن خــال إدارة االســتدامة التــي تتبناهــا المدينــة نهجـا ً وأســلوب إدارة فعــال  ،وإ ـلـى جانبنــا ـفـي هــذه المســيرة األطــراف ذات العالقــة ،لنحقــق معـا ً
اســتدامة متميــزة تتــرك أثــرا ً كبيــرا ً ع ـلـى مجتمعنــا.
ـام النمــو المســتدام ،والعديــد مــن
وختام ـاً ..كل الشــكر للموظفيــن وللشــركاء وللمجتمــع بأســره ع ـلـى تعاونهــم المســتمر الــذي جعــل مــن عــام 2017عـ َ
النجاحــات ،مــع األمــل بمواصلــة دعمهــم للمدينــة ـفـي مســيرتها الســاعية نحــو تنميــة مســتدامة.
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النشأة والتأسيس
مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية أنشأت في عام  1979كفرع لمنظمة األسرة العربية في منطقة
الخليج والجزيرة العربية .وقد صدر بشأن ذلك المرسوم األميري رقم 6/1981بتاريخ 11/3/1981
عن حكومةالشارقة .واستمرت في عملها كمنظمة أهلية غير حكومية تقدم خدمات التعليم والتدريب
والتأهيل لألشخاص ذوي اإلعاقة في الدولة إلى أن أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن
محمد القاسمي عضو المجلس األعلى حاكم إمارة الشارقة في العاشر من أ كتوبر عام  1995مرسوما
أميريا رقم  4لسنة  1995بشأن وضع المدينة لتصبح بذلك مؤسسة مستقلة لتمكين األشخاص
ذوي اإلعاقة تتمتع بالشخصية اإلعتبارية واألهلية الكاملة لمباشرة التصرفات القانونية الالزمة لتحقيق
أهدافها ويكون لها استقاللها المالي واإلداري.
وتتشرف مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية بالرئاسة الفخرية لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان
بن محمد القاسمي عضو المجلس األعلى حاكم الشارقة الذي ظل واليزال أول الداعمين الذي يقدم
الدعم المادي والمعنوي للمدينة إيمانا ً من سموه بأهمية العمل التطوعي في التنمية اإلجتماعية
وبأهمية توفير خدمات التعليم والتدريب والتأهيل لألشخاص ذوي اإلعاقة باعتبار ذلك حقا مشروعا
لهم.
والحقا ً واستجابة للمتغيرات والتطورات التي استجدت في مجال العمل مع األشخاص ذوي اإلعاقة
وتنامي االحتياحات إلى هذا النوع من الخدمات واتساع دور المدينة ومجال عملها في التوعية بأسباب
اإلعاقة والوقاية منها والكشف المبكر وتطوير أساليب التعليم والتدريب والتأهيل وصوال ً إلى مناصرة
واحتواء وتمكين األشخاص ذوي اإلعاقة فقد أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد
القاسمي عضو المجلس األعلى حاكم الشارقة المرسوم األميري رقم  48لسنة  2016بإعادة تنظيم
مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية.
تتبع المدينة  8مرا كز ومدارس وأقسام و 3فروع في إمارة الشارقة و 3مؤسسات تعمل تحت مظلتها
باإلضافة إلى  12قسما ً للعمليات اإلدارية والمالية والفنية المساندة ،تقدم خدماتها للمستفيدين كافة
(من المواطنين ومختلف الجنسيات المقيمة في الدولة) في المنطقة الشرقية وباقي إمارات الدولة
باإلضافة إلى عدد من المستفيدين من سلطنة عمان .وتوضح الخريطة أدناه موقع المدينة ومرا كزها
وفروعها في خريطة اإلمارات .

11
رؤيتنا
أن نكون مؤسسة رائدة في مناصرة واحتواء وتمكين األشخاص ذوي اإلعاقة
في دولة اإلمارات والوطن العربي

رسالتنا
نحن نعمل معا ً للحد من أسباب اإلعاقة بالتدخل المبكر والتوعية
المجتمعية ونعمل على مناصرة واحتواء وتمكين األشخاص ذوي
اإلعاقة بالتعليم والتأهيل والتوظيف ليكونوا مشاركين ومستقلين
في مجتمعاتهم

قيمنا

الشفافية

تحمل املسؤولية

العمل بروح الفريق

اإلتقان والجودة

التميز واإلبداع

نعمل بوضوح تام
ومسؤولية عالية وفق قواعد
ومنهجيات السلوك الفردي
والمؤسسي

نلتزم بتحمل المسؤولية
بكل أمانة وإخالص في
مختلف المجاالت ونبذل
جهدنا للمساهمة في تحقيق
التنمية المستدامة.

نحرص على أن نتعاون
ونتشارك بإنسجام على
كافة المستويات الوظيفية
لتنفيذ أعمالنا بفاعلية
وبشكل يدعم الجهود
الرامية لتحقيق أهدافنا
اإلستراتيجية.

نحرص على بذل المزيد
من الجهد لتجويد
العمل وااللتزام بالتطوير
المستمر

نعمل على تنمية
روح التميز والتطوير
لتحقيق الريادة في
جميع أساليبنا ووسائلنا
وآليات عملنا وخدماتنا
ومنتجاتنا ونتائج
أعمالنا.
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األهداف
اإلستراتيجية

١

خدماتنا
التمكين من خالل خدمات مباشرة
عالجية وتربوية وتعليمية ،وتأهيلية،
باإلضافة إلى التوظيف

٢

٤
العمل على الحد من اإلعاقة بالكشف
والتدخل املبكر من خالل مركز التدخل
املبكرلصيانة املجتمع من آثاراإلعاقة

التعاون الدولي مع املنظمات العاملة في مجال
اإلعاقة واملجال االجتماعي بشكل عام ،لتدعيم
جهود املدينة في تحقيق أهدافها

٣
املناصرة والدفاع عن حقوق األشخاص
ذوي اإلعاقة

الخدمات التعليمية
والتدريبية والتأهيلية
التي تقدم في المدارس
واألقسام المختلفة
وورش التأهيل المهني
في مركز مسارات
للتطوير والتمكين.

خدمات التوعية
والتثقيف عبر وسائل
اإلعالم المرئية
والمسموعة والمقروءة،
ومن خالل األنشطة
الموجهة والمحاضرات
في المدارس والندوات
والمؤتمرات وورش
العمل التي تنظمها
المدينة.

الخدمات االجتماعية
كالتواصل مع الدوائر
المحلية والجمعيات
األهلية والمدارس
والمستشفيات وغيرها.

خدمات اإلرشاد األسري
والتثقيف بقضايا
اإلعاقة.

خدمات التشغيل
والمتابعة لألشخاص
ذوي اإلعاقة الذين تم
تأهيلهم وتمكينهم.

الخدمات العالجية.
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أنشطتنا

نقوم بالعديد من األنشطة من خالل استخدام كافة الوسائل التعليمية واالجتماعية والثقافية ومن خالل فريق عملنا المتفاني من إداريين ومعلمين واختصاصيين
معالجين  ،باإلضافة إلى البرنامج اليومي فإن المدينة تنظم مجموعة متنوعة من األنشطة االجتماعية والترفيهية مثل الرحالت  ،تبادل الزيارات وإقامة النوادي
والمخيمات الصيفية لمختلف األعمار واإلعاقات وذلك على مدار العام .
ومن أهم األنشطة السنوية :

الحفل
الختامي
السنوي
ألنشطة
المدينة

المعرض
الختامي
لمنتجات مركز
مسارات

اليوم العالمي
ألشخاص ذوي
اإلعاقة

أسبوع التوحد العربي

المركز الصيفي
للمعاقين وإخوانهم
وأصدقائهم

أسبوع األصم العربي

مخيم األمل بالشارقة

مهرجان الكتاب
المستعمل

ملتقى المنال

يوم التآلف

أسبوع المعاق ذهنيا ً

وتولي المدينة عناية خاصة للندوات والمؤتمرات لما لها من دور فاعل في توعية المجتمع وتشجيع الدعم المادي والمعنوي من األفراد والمنظمات والهيئات.
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عضوياتنا
التزمت مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية منذ بداية عملها في سنة  1979بتحقيق مبدأ اإلستدامة في الخدمات التي تقدمها ال بل وتطويرها بشكل مستمر،
وهناك عدد كبير من العضويات التي تخدم هذا التوجه مع المنظمات محليا ً واقليميا ً وعربيا ً ودولياً ،حيث بلغ عدد عضوياتها ( )15عضوية على المستوى

المحلي واإلقليمي والعربي والدولي.

موارد املدينة
تعتمد المؤسسة في تغطية نفقاتها اآلخذة في االزدياد على الهبات والتبرعات واإلستثمارات وريع األنشطة والرسوم السنوية  ،وقد بلغ إجمالي عدد المستفيدين
من خدمات المدينة عام  ) 2438 ( 2017منهم ( ) 1068طالبا ً وطالبة التحقوا بخدمة الفصول واإلرشاد األسري  ،و( )1370حاالت خارجية  ،ويقوم على
تقديمها لهم كادر مؤهل ومتخصص تجاوز عددهم مؤخرا ً الـ  541موظفاً.

التزامنا باإلستدامة

ماذا تعني االستدامة لمدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية ؟

تعني أن المساهمة في تطوير االستدامة يتطلب تطبيق ممارسات االستدامة على المستوى الداخلي األساسي عبر مؤسستنا ،باإلضافة إلى
توسيع نطاق التطبيق ليشمل عملياتنا الخارجية مع المجتمع .
وانطالقا من أن رؤية مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية هي “أن تكون مؤسسة رائدة في مناصرة واحتواء وتمكين األشخاص ذوي اإلعاقة في
دولة اإلمارات والوطن العربي” فإن تضمين ممارسات اإلستدامة في عملياتها و إستراتيجياتها هو من األمور الجوهرية في عملها ،لذلك نرى أن
دمج ممارسات اإلستدامة في تنفيذ مهمتنا هي خطوة بالغة األهمية لتحقيق أهدافنا اإلستراتيجية .ويركز عملنا في المؤسسة على دعم وتمكين
األشخاص ذوي اإلعاقة واألسر والمجتمع حتى يتسنى لهم المساهمة في أهداف التنمية المستدامة إلمارة الشارقة بصفة خاصة واإلمارات بصفة
عامة  ،مع التركيز على االستدامة االجتماعية ،ويتطلب ذلك التعاون الوثيق مع األطراف ذات العالقة لفهم احتياجاتهم بشكل أفضل ،والتعامل
معهم بفعالية خالل عملياتنا ،وندرك أنه ومن أجل تحقيق تنمية مستدامة علينا تطبيق ممارسات مستدامة على المستوى الداخلي األساسي
عبر مؤسستنا ،باإلضافة إلى توسيع نطاق التطبيق ليشمل عملياتنا الخارجية مع المجتمع.

الحوكمة املؤسسية

نحن ملتزمون بإدارة أعمالنا وفق أعلى المعايير األخالقية ،ونحرص على أن تشكل مبادئ المساءلة والعدالة والشفافية الركيزة األساسية لعالقتنا مع جميع
المعنيين .ونحن نسعى باستمرار لتعميق الثقة بيننا وبين المعنيين كافة والحفاظ عليها وااللتزام بالنزاهة في كل ما نقوم به ،واعتماد معايير الحوكمة
المؤسسية في صنع القرارات .ومع أخذ جميع هذه العوامل بعين االعتبار ،مما يوفر إطارا ً من المبادئ واإلجراءات المتعلقة باإلدارة ،والمعنيين ،والتدقيق
الداخلي ،وإدارة المخاطر ،وهو ما يعزز ثقافة األخالق وحسن السلوك بين موظفي المؤسسة ولدينا قواعد السلوك الوظيفي التي تحدد معايير تنفيذ أعمالنا
اليومية ،وإجراءات صنع القرارات .وتلتزم اإلدارة العليا في مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية بأن تقدم القدوة والنموذج األمثل للموظفين ،من خالل التطبيق
العملي لقواعد السلوك والتمسك بمضمونها.
وجاري العمل على وضع دليل الحوكمة المؤسسية خالل عام  2018ويتضمن الدليل مجموعة من اإلجراءات والمبادئ والمعايير فيما يتعلق بأمور مثل،
الهيكل المؤسسي للمؤسسة ،والمساءلة وتفويض الصالحيات ،والتدقيق الداخلي ،وتشكيل لجان اإلدارة ،وإدارة المخاطر ،والتقارير الداخلية والخارجية،
والمسؤولية المجتمعية ،واالحتفاظ بالسجالت .ويتضمن الدليل أيضا ً سياسات وإجراءات للحماية من الممارسات غير القانونية ، ،ويلزم جميع العاملين
بااللتزام بما فيه.
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توقعات وإحتياجات املعنيني ( أصحاب املصلحة )

أصحاب املصلحة

تشتمل قائمة أصحاب المصلحة في “مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية” على األطراف ذات العالقة الداخلية و الخارجية التي تؤثر بشكل أو بآخر على نشاطاتنا أو قراراتنا
أو نطاق عملنا .ومن المحتمل أيضا ً أن يتأثر أصحاب المصلحة بنشاطاتنا أو عملياتنا المختلفة .وتضم قائمة أصحاب المصلحة في “مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية” حاليا ً
الفئات التالية:

Main / Basic / Strategic

21

تحظى الشفافية بأهمية خاصة بالنسبة ألصحاب المصلحة .لذا نحرص في “مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية” على إيجاد قنوات مباشرة للتواصل الفعال مع أصحاب
المصلحة عبر استخدام مختلف منهجيات االتصال الداخلية والخارجية .وال ب ّد أن يكون أصحاب المصلحة على إطالع كامل بنشاطاتنا وبرامجنا الداخلية والخارجية واالنخراط
معنا بفعالية عند الحاجة في سبيل ضمان إنجاحها .ويسلط الجدول التالي الضوء على الفئات المختلفة من أصحاب المصلحة الذين نحرص على التواصل معهم بصورة
مباشرة إلى جانب لمحة عن توقعاتهم.
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إشراك أصحاب املصلحة
نحرص على التواصل والتعامل مع أصحاب المصلحة بإستخدام مختلف منهجيات وأدوات اإلتصال المستخدمة لدينا في “ مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية “ لتعزيز
التواصل والتفاعل مع أصحاب المصلحة  .وتتضمن ما يلي :

أهمية األطراف ذات العالقة أصحاب املصلحة

 البريد اإللكتروني. الموقع اإللكتروني. شبكات التواصل اإلجتماعي. فريق الخدمة اإلجتماعية. آليات اإلقتراحات. اإلجتماعات الخاصة بأصحاب المصلحة. -لقاءات وجلسات استشارية مع المختصين.

بما أن أهدافنا تركز على دعم وتمكين األشخاص ذوي اإلعاقة وأسرهم مما يعني استهداف جميع أفراد األسرة مع
التركيز على الشخص من ذي اإلعاقة في األسرة  ،فإن التعاون المستمر وااللتزام المتبادل في عموم شبكة األطراف
ذات الصلة أمر بالغ األهمية لنجاحنا ،وتحظى مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية بعدد كبير من األطراف ذات الصلة
الداخلية والخارجية ،وتشترك بعض تلك األطراف مع المؤسسة على المستوى التشغيلي ،في حين يشترك البعض
اآلخر على مستوى المستفيدين أو المتأثرين بالبرامج ،ويوضح الشكل التالي مجموعات األطراف ذات الصلة
مقسمة على أربعة مستويات ،بما يحدد درجة ارتباطهم بعمل المؤسسة :

األطراف ذات العالقة والمستفيدون المباشرون

.

األطراف ذات العالقة والمستفيدون غير المباشرون
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مقارنة
بملخص
عن أدائنا
في
االستدامة
2017
مفاتيح جدول القضايا الجوهرية
عالي ( :)Hله تأثيرعال جدا
متوسط ( :)Mله تأثيروسط
منخفض ( :)Lله تأثيرمنخفض
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توسيع تأثيرنا عبر الخدمات التي نقدمها

من منطلق هدفنا في توسيع آثار التنمية االجتماعية
والمساهمة في التنمية المستدامة من خالل
الخدمات والبرامج التي نقدمها للمستهدفين وتتم
هذه العملية وفق منهجية متكاملة يتشارك فيها
فريق العمل في المدينة ومن مختلف التخصصات
ويتم تقديمها بعد دراسة معمقة وإدارة محكمة
لجميع جوانب دورة البرامج والخدمات  ،والتي
ُيقصد بها العملية الكاملة لتحديد البرنامج المالئم
للتطبيق ،واختباره ،وتحديد مالمحه ،وتقديمه،
وإدارته ،وإخضاعه للتقييم،بهدف ضمان كفاءة
وفعالية البرامج والخدمات  ،وتوافقها مع رؤية
ورسالة و أهداف وطموحات المدينة  ،وفي الوقت
ذاته تسهم في تنمية اإلستدامة لألشخاص ذوي
اإلعاقة في دولة اإلمارات.

الحد من التأثير في العمليات الداخلية التي نقدمها
يعد االلتزام بالعمليات الداخلية التي نقدمها مطلبا ً
ضروريا ً إلستراتيجيتنا في إدارة االستدامة ،حيث أنه دون
تركيز اهتمامنا على العمليات الداخلية التي نقدمها لن
تكون هناك مصداقية للجهود التي نبذلها في التحول إلى
االستدامة  ،ولذا تلتزم مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية
باعتماد االستدامة في عملياتها  ،وتولي عناية فائقة
إلعداد الخطط السنوية والتقاريرالتي تتضمن اإلنجازات
المحققة للمبادرات المخطط لها وقياس مؤشرات اآلداء
المستهدفة ومدى تحققها  ،سواء كان ذلك يتمثل في
ممارسات الحوكمة ،أو في ضمان اإلستدامة لخدماتنا
وبرامجنا أو خفض التأثير البيئي السلبي لعملياتنا.
.

المسؤولية المجتمعية

 مفاتيح للجدول القضايا الجوهرية: -عالي ( :) Hله تأثير عال جدا ً

 متوسط (  : ) Mلديه تأثير وسط -منخفض (  : ) Lلديه تأثير منخفض

25

26

القضايا الجوهرية في
تقرير اإلستدامة
نسعى جاهدين إلى تحديد وترتيب أولويات
القضايــا الجوهريــة الهامــة ذات الصلــة
وآثارهــا اإلجتماعيــة و االقتصاديــة والبيئيــة
والتــي تــم وضعهــا ـفـي إطــار االســتدامة لدينــا،
وقــد ضمنــت هــذه المنهجيــة ـفـي الخطــط
التشــغيلية الســنوية والدراســات التــي
نســعى مــن خاللهــا إ ـلـى تحديــد اإلحتياجــات
 ،ومعرفــة األســباب الجذريــة للقضايــا ذات
األولو يــة ،وقــد أخذنــا بعيــن االعتبــار ـفـي
تحديــد وترتيــب أولويــات القضايــا الهامــة
ـفـي هــذا التقريــر وحصــر القضايــا الهامــة
الخاصــة بمســاهمينا ،و ـفـي إطــار االســتدامة
لدينــا ،وتمــت تغطيــة تلــك المجــاالت ـفـي هــذا
التقريــر .ولتحديــد األهميــة النســبية للقضايــا
الجوهريــة لالســتدامة ـفـي مدينــة الشــارقة
للخدمــات اإلنســانية اتبعنــا منهجيــة التحليــل
 G4كفرصة مبكرة للممارســة والتدريب على
المبــادئ التوجيهيــة  G4كمــا هــو موضــح ـفـي
الجــدول التا ـلـي:
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1
3
5

أبرز مالمح إنجازاتنا 2017
تمكين ومناصرة وإحتواء  2438من
األشخاص ذوي اإلعاقة

تعزيز المسؤولية المجتمعية – بتوقيع 6
إتفاقيات –  36برنامجا ً توعويا ً واجتماعيا ً
وصحيا ً وبيئيا ً وتقنيا ً
نشر تقرير اإلستدامة األول للمدينة مبادرة
التقارير العالمية G4 –GRI

2
4
6

تحديث هيكلة قسم التأهيل المهني
والتوظيف وتغيير مسماه إلى (مركز
مسارات للتطوير والتمكين)

تطوير البنية التحتية والتقنية لنظم
المعلومات 60%

المساهمة في مشروع ترشح إمارة الشارقة
لنيل لقب إمارة صديقة لألطفال واليافعين

7
9
11
13

تحديث شعار المدينة بتغيير لون
مسماها فيه باللغتين العربية واإلنكليزية
من األحمر القرميدي إلى البنفسجي
تدريب  51شخصا ً من ذوي اإلعاقة
وتوظيف  8منهم

اإلهتمام بالموارد البيئية وقياس جودة
الهواء والضوء والضوضاء وتوسعة
الرقعة الخضراء وتقليص هدر الطاقة

تقييم كفاءة األداء للموارد البشرية
بنسبة 70%

8
10
12
14

29
إنشاء مركزين جديدين ( مركز
صعوبات التعلم )  (،و مركز الفن
للجميع “فلج” )

الحصول على تحديث اإلعتمادات
محلية لمنتجاتنا

تعزيز المناصرة الذاتية وتشكيل
المجلس األعلى للطلبة الذي يضم 15
طالبا ً من مختلف أقسام وفروع المدينة
تخريج  20كادرا ً من كوادر المدينة في
برنامج العالج بالموسيقى
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30

مبادراتنا 2017
دعم ومساندة صاحب السمو حاكم الشارقة

الجوائز والتكريمات 2017

أوال :فوز مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية
أ كتوبر 2016

نوفمبر 2016

أبريل 2017

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور
سلطان بن محمد القاسمي ،عضو
المجلس األعلى حاكم الشارقة ،في األول
من أغسطس  2016المرسوم األميري رقم
 49لسنة  2016بشأن إنشاء مركز الشارقة
لصعوبات التعلم الذي يعمل بإشراف
وتحت مظلة مدينة الشارقة للخدمات
اإلنسانية ،ويستهدف المركز توفير خدماته
لفئة ذوي صعوبات التعلم من جميع
األعمار ،ومن الجنسين ومن الجنسيات
المقيمة في الدولة كافة.

أطلق صاحب السمو حاكم الشارقة
بحضور سعادة الشيخة بدور بنت سلطان
القاسمي رئيس هيئة الشارقة لالستثمار
والتطوير (شروق) المؤسس والرئيس
التنفيذي لمجموعة كلمات للنشر المرحلة
الثالثة من مبادرة (لغتي) المبادرة
التعليمية الرامية إلى دعم التعليم باللغة
العربية بوسائل ذكية ألطفال وطلبة
ف
الشارقة .وجاء ذلك خالل حفل أقيم ي
المدينة تفضل خالله صاحب السمو حاكم
الشارقة بتوزيع األجهزة اللوحية المعتمدة
من المبادرة على طلبة المدينة لتكون نقطة
انطالق للمرحلة الثالثة.

افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور
سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس
األعلى حاكم الشارقة مركز الفن للجميع
«فلج» التابع لمدينة الشارقة للخدمات
اإلنسانية والواقع في ساحة التراث في
منطقة قلب الشارقة .ويعد المركز رائدا ً
في مناصرة واحتواء وتمكين األشخاص
المبدعين من ذوي اإلعاقة في مجاالت
الفنون والثقافة المختلفة في دولة اإلمارات
وكل بلدان الوطن العربي.

اغسطس 2017

صاحب السمو حاكم
الشارقة يصدر مرسوما ً
أميريا ً بإنشاء مركز الشارقة
لصعوبات التعلم

صاحب السمو حاكم
الشارقة يطلق المرحلة
الثالثة من مبادرة (لغتي) –
 21فبراير 2017

صاحب السمو حاكم الشارقة
يفتتح مركز الفن للجميع
«فلج» 2مارس 2017

الجائزة العربية للمسؤولية
االجتماعية للمؤسسات

افضل مشاركة في المنصة
الموحدة لحكومة الشارقة

جائزة خليفة التربوية

أفضل تطبيق للهوية
الوطنية في (صيف بالدي)

حصلت المدينة على
تكريم خاص من الجائزة
العربية للمسؤولية
االجتماعية للمؤسسات
ف
نظرا ً لمساهماتها القيمة ي
مجال المسؤولية االجتماعية
واالستدامة٠

فازت مدينة الشارقة
للخدمات اإلنسانية بجائزة
أفضل مشاركة في المنصة
الموحدة لحكومة الشارقة
بمعرض جيتكس .2016

فازت مدرسة األمل للصم
التابعة لمدينة الشارقة
للخدمات اإلنسانية
بجائزة خليفة التربوية فئة
المؤسسات والمرا كز في
مجال ذوي اإلعاقة ،في
دورتها العاشرة .2017

فوز مدينة الشارقة للخدمات
اإلنسانية بجائزة أفضل
تطبيق للهوية الوطنية ضمن
فعاليات ( صيف بالدي ).
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الجوائز والتكريمات 2017
ثانيا  :فوز الموظفين والطلبة

الجوائز في المجال الديني
( حفظ القرآن الكريم )

الجوائز في المجال التعليمي
و اإلبداعي والفني

الجوائز في المجال اإلبداعي
والفني

الجوائز في المجال الرياضي

فاز  18من طالبا ً وطالبات
المدينة بجوائز القرآن
الكريم وحفظ أجزاء منه.

فوز  4من طالب وطالبات
المدينة بجائزة الشارقة
للتميز التربوي في دورتها الـ
23
فوز طالب من المدينة بجائزة
حمدان بن راشد آل مكتوم
لألداء التعليمي المتميز
للدورة (. )19

فوز  4طالب وطالبات بجائزة
لطيفة إلبداعات الطفولة في
مسابقة الرسم والتشكيل.

فوز  6طالب في مسابقة كرة
الريشة الطائرة التي أقيمت
منافساتها في نادي الثقة
للمعاقين بالشارقة
فوز 8طالب من مدينة
الشارقة للخدمات اإلنسانية
بالمرا كز األولى في مسابقة
البوتشي لألولمبياد الخاص
اإلماراتي.

فوز طالب وطالبة بجائزة الشارقة
للعمل التطوعي عن فئة الطلبة
فوز مسؤول قسم تنمية الموارد
المالية واالستثمار بجائزة الشارقة
للعمل التطوعي عن فئة العاملين
الجوائز في المجال التطوعي

فوز طالب بفئة أفضل
منتسب ضمن برنامج صيف
بالدي .

العمل التطوعي لفئة
الموظفين
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أهمية مؤشراتنا اإلحصائية للمستفيدين 2017

تقــدم مدينــة الشــارقة للخدمــات اإلنســانية خدمــات التعليــم والتدريــب والتأهيــل والتوظيــف لألشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة ،وســنة بعــد ســنة تضاعفــت أعــداد
المســتفيدين منهــا ،كمــا جــرى توســع مرا كــز ومــدارس المدينــة  ،وبلــغ عــدد المســتفيدين مــن خدمــات المدينــة للعــام الدراســي ( )2017 - 2016فقــد قدمــت
المؤسســة خدماتهــا ألكثــر مــن() 2438شــخصا ً مــن ذوي اإلعاقــة منهــم ( ) 1068مــن طلبــة الملتحقيــن ـفـي الفصــول و( )1270شــخصا ً مــن الحــاالت الخارجيــة
اســتفادوا مــن خدمــات مباشــرة كالخدمــات التعليميــة والتدريبيــة والتأهيليــة التــي تقــدم ـفـي المــدارس واألقســام والمرا كــز والفــروع المختلفــة وورش التأهيــل
المهنــي ،وخدمــات غيــر مباشــرة كاإلرشــاد األســري والعــاج الطبيعــي والوظيفــي والخدمــات المســاندة وتوفيــر بعــض المعينــات واألجهــزة التعويضيــة.

عدد الطلبة املستفيدين من خدمات املدينة

1157

1217

1634

%27

نسبة زيادة عدد
املستفيدين من الخدمات

1780

2013

2014

2015

2016

2438

2438

2017

%63

مقارنة أعداد
املستفيدين
حسب الجنس

%73
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الطلبة املستفيدون من خدمات البرامج في الفصول

يوضــح الرســم التا ـلـي نســبة الطلبــة المســتفيدين مــن خدمــات البرامــج ـفـي الفصــول وفق ـا ً لإلعاقــات خــال العاميــن  2015ـ 2016 ،2016
 2017ويالحــظ خــال العــام  2017 – 2016بزيــادة نســبة  9%مــن إجما ـلـي الخدمــات عــن العــام الســابق  2016 - 2015ويرجــع الســبب
إ ـلـى حــرص المدينــة ع ـلـى اســتيعاب قوائــم اإلنتظــار وأيضــا التوســع ـفـي الخدمــات وفــق معاييــر الجــودة ـفـي الخدمــات والبرامــج المقدمــة.

برامج التدخل املبكر

%26

برامج اإلعاقة الذهنية

%26

برامج العالج الطبيعي والوظيفي

%16

برامج مركز مسارات للتطوير والتمكني

%10

برامج اإلعاقة السمعية

%10

برامج التوحد

%8

برامج اإلعاقات املتعددة

%4
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قصص نجاح مستدامة

لقد أصبحت االستدامة جزءا ً ال يتجزأ من رؤية مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية ورسالتها في أن تصبح مؤسسة مستدامة و رائدة
في مناصرة واحتواء وتمكين األشخاص ذوي اإلعاقة في دولة اإلمارات والوطن العربي  ،وسنحقق هذه الرؤية من خالل تنفيذ أولوياتنا
االستراتيجية لضمان توفير خدمات مميزة وقيمة مضافة على متعاملينا وموظفينا وشركائنا في العمل والمجتمعات المحلية والحكومة ،
ومن هذا المنطلق هانحن نواصل العمل بجد لترسيخ االستدامة في جوهر عملياتنا االستراتيجية وإدماجها في كافة األنشطة واألعمال التي
نقوم بها  .وفيما يلي قصص نجاح للبرامج الهادفة والمستدامة للمدينة

تطبيق
برنامج العالج
بالموسيقى
 294طالبا ً وطالبة
خالل  5أعوام

2013

برنامج الدمج
وفي رياض
األطفال

2006
المسح في المدارس
والروضات والحضانات
 1323طالبا ً
وطالبة خالل  5أعوام

 118طفال ً
خالل  5أعوام

1995

1994
برنامج
اإلرشاد األسري
 900طفل
خالل  5أعوام
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أوال  :برنامج اإلرشاد األسري والتدريب املنزلي

بدأت مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية العمل بخدمات برامج اإلرشاد األسري والتدريب المنزلي منذ عام  1994مع بداية عمل مركز التدخل
المبكر والذي يعد أول مركز من نوعه في منطقة الخليج العربي يقدم خدمة الكشف والتدخل المبكرين وقد كان من أولوياته اإلرتقاء بالخدمات
المقدمة للمجتمع من خالل توعيته قبل حدوث اإلعاقة وبعد إ كتشافها والمساعدة في الحد من تطور المشكالت التي قد تواجه الطفل أو األسرة
وتوفير داعم ومرشد يقوم بدعم وتمكين األسرة .
ل
وتقدم خدمات التدريب لألطفال واألسر من خالل برامج التدريب المنز ي و الخطط الفردية للخدمات األسرية  ،IFSPويخدم المركز األطفال منذ
الوالدة باالعتماد على برنامج نظام القياس والتقييم والبرمجة لألطفال دون عمر السادسة حالياً ،والتنمية الشاملة (بورتج) “ سابقاً” ،إضافة إلى
برامج أخرى.
ولم يقتصر برنامج األرشاد األسري على األسر المستفيدة في المركز فقط من خالل تغيير توجهات ودعم وتمكين األسرة ضمن نطاقها األسري
فقط بل توجهت إلى المجتمع الخارجي من خالل إلقاء المحاضرات التوعوية والبرامج التي ساهمت في تقوية دور المجتمع في دعم وتمكين األسر
واألطفال من ذوي اإلعاقة.
ويوضح الرسم البياني رقم ( )5أعداد المستفيدين من خدمات األرشاد األسري من  2012إلى  ، 2017ونلحظ تزايدا ً في أعدادهم في العدد وهذا يدل
على وعي المجتمع بأهمية هذا النوع من الخدمات والتي تساعد في دعم وتمكين األسر التي تحتاج الى معرفة المشكالت وطرق حلها من خالل
الخدمات.
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ثانياً :برنامج الدمج
اهتمت مدينة الشارقة لخدمات اإلنسانية منذ تأسيسها بتوعية المجتمع وتسليط الضوء على هذه الفئة من المجتمع وسعت إلى
التوصل إلى المشكالت التي قد تواجه األطفال ذوي اإلعاقة والمحيطين بهم في المجتمع فقامت بوضع آليات وطرق للتوصل الى
حل المشكالت من خالل الدورات والندوات التدريبية لدمج هذه الفئة حسب قدراتهم وإمكانيتهم ودعم األشخاص المعنيين .
ويعــرف الدمــج بأنّــه “التكامــل االجتماعــي والدراســي
لألطفــال ذوي اإلعاقــة واألطفــال اآلخريــن ـفـي الصفــوف
الدراس ـ ّية العاديّــة ،ولــو لمــدة زمن ّيــة مع ّينــة مــن اليــوم
الدراسي” ،وبمعنى أبسط  :دمج األطفال ذوي اإلعاقة
في المدارس العادية وفي الصفوف العادية مع أقرانهم،
الخاصــة.
مــع ضــرورة حصولهــم ع ـلـى خدمــات التربيــة
ّ
ويتــم تفعيــل برنامــج الدمــج ســنويا ً مــن خــال
الدمــج اإلجتماعــي واألكاديمــي الجز ـئـي والشــامل
 ،حيــث تتــم متابعــة األطفــال المدموجيــن ـفـي
الحضانــات وريــاض األطفــال والمــدارس وفيمــا
ي ـلـي أحصائيــات الدمــج ـفـي الريــاض والمــدارس
بشــكل جز ـئـي أو ك ـلـي أ كاديمــي أو إجتماعــي .

مقارنة بإحصائية الدمج في المدارس خالل األعوام الخمسة األخيرة

25
33

2013

2014

19

21

20

2015

2016

2017
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ثالثا :برنامج املسح في رياض األطفال والحضانات منذ 2006
إن مــن أهــم أهــداف مدينــة الشــارقة للخدمــات األنســانية عامــة ومركــز التدخــل المبكــر خاصـ ًـة التوعيــة المجتمعيــة بأهميــة
االكتشــاف والتدخــل المبكريــن  ،والكشــف المبكــر عــن االعاقــات والصعوبــات لــدى االطفــال ـفـي مرحلــة التدخــل المبكــر .
ومــن هــذا المنطلــق بــدأ العمــل ببرنامــج المســح
والــذي يعــد مــن أهــم البرامــج التــي تســاعد ـفـي عمليــة
الكشــف والتدخــل ذلــك أن برنامــج المســح هــو :
هــو برنامــج يهــدف إ ـلـى إجــراء دراســات مســحية
ع ـلـى مجموعــة مــن األطفــال وأ كتشــاف األطفــال
الذيــن قــد توجــد لديهــم مؤشــرات تــدل ع ـلـى
إحتماليــة وجــود مشــكالت “ جســمية أو عقليــة
أو حســية” وتوجيــه األســرة إ ـلـى الحــل المناســب .
ولقــد بــدأ برنامــج المســح مســتهدفا ً طــاب المــدراس
بالمرحلة االبتدائية و في اآلونة االخيرة تم االنتقال الى مرحلة
الكشــف المبكــر ألطفــال رضــع ـفـي مركز األمومة والطفولة
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رابعاً :برنامج العالج باملوسيقى
تعتبــر المدينــة المؤسســة األو ـلـى ع ـلـى مســتوى دولــة اإلمــارات العربيــة
المتحــدة التــي تدخــل برنامــج العــاج بالموســيقى ضمــن منهاجهــا التأهي ـلـي
والتدريبــي وتســاهم ـفـي توفيــر كل الظــروف المواتيــة ليصبــح اختصاصيوهــا
ومعلموهــا قادريــن بأنفســهم ع ـلـى تقديــم الخدمــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة
كما تفردت مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية في موا كبة أفضل المنهجيات للبرامج
العالجيــة حيــث تــم منــذ عــام  2013البــدء ـفـي تطبيــق برنامج العالج بالموســيقى ضمن
برامــج المدينــة ،وتــم ادخــال هــذا البرنامــج مــن خــال ابــرام إتفاقيــة تعــاون بيــن جامعــة
إ يــوا بكوريــا الجنوبيــة ومدينــة الشــارقة للخدمــات اإلنســانية وجامعــة الشــارقة عــام
 2013وتهدف هذه اإلتفافية إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين األطراف الثالثة .
يعتبــر برنامــج العــاج بالموســيقى مــن أهــم طــرق العــاج وأ كثرهــا تطــورا ً للمهــارات
الحســية والحركيــة واإلجتماعيــة واللغويــة والمعرفيــة لألشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة
وقــد اثبــت الدراســات التــي أجريــت ـفـي المدينــة فعاليــة برنامــج العــاج بالموســيقى
ع ـلـى األطفــال مــن ذوي اإلعاقــة واســتفاد  294طالب ـا ً وطالبــة ع ـلـى مســتوى المدينــة
مــن جلســات برنامــج العــاج بالموســيقى  ،وإلســتدامة هــذا البرنامــج تــم تكويــن بنيــة
داعمــة مــن موظفــي المدينــة الذيــن تــم تأهيلهــم مــن قبــل المختصيــن بجامعــة إ يــوا
بكوريــا الجنوبيــة  ،وقــد تــم حتــى اآلن وبالتعــاون مــع جامعــة إ يــوا تخريــج ثــاث دفعــات
مــن كادر المدينــة قوامهــا ( )44معلم ـا ً واختصاصي ـا ً ومشــرفا ً وتربوي ـاً .كمــا تــم تدريــب
 22طالبــة ماجســتير مــن جامعــة إ يــوا بالمدينــة  ،وفيمــا ي ـلـي اإلنجــازات اإلحصائيــة
العــاج بالموســيقى حيــث تــم تدريــب  6دفعــات مــن طالبــات جامعــة إ يــوا ـفـي
المدينــة مــن عــام  2017 – 2013قمــن بتدريــب  266طالبـا ً وطالبــة مــن ذوي اإلعاقــة
ـفـي المدينــة وتــم تدريــب  44معلم ـا ً ومعلمــة اختصاصيــة مــن عــام 2017 – 2015
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تــدرك مدينــة الشــارقة للخدمــات اإلنســانية أن مواردهــا البشــرية هــي الثــروة الحقيقيــة ورأس مالهــا األول ،وأداتهــا القو يــة لتعزيــز ميزاتهــا التنافســية محلي ـا ً وعربي ـا ً وعالمي ـا ً وتقدمهــا وتطورهــا لبلــوغ
أهدافهــا واســتراتيجياتها المأمولــة ،ولذلــك فقــد اهتمــت المدينــة إهتمام ـا ً بالغ ـا ً بمواردهــا البشــرية بإعتبارهــا العنصــر المهــم للوصــول ا ـلـى تحقيــق االهــداف والغايــات المرجــوة فاهميتهــا تكمــن
ـفـي دورهــا المؤثــر ـفـي رفــع كفــاءة إدارات المؤسســة وفعاليتهــا ـفـي أداء مهامهــا وانشــطتها بوصفــه محصلــة نهائيــة لكفــاءة وفعاليــة المؤسســة ذاتهــا ومــدى قدرتهــا ع ـلـى التميــز والمنافســة داخلي ـا ً وخارجي ـا ً .
إن نجــاح المؤسســة مرهــون بتحقيــق أهدافهــا وإن الوســيلة األكثــر فعاليــة لتحقيــق هــذه االهــداف هــي مواردهــا البشــرية لتكــون قــادر ًة (بعــون هللا) ع ـلـى حمــل رســالتها ،وتحقيــق
أهدافهــا ،وتجســيد تطلعاتهــا ،وحمــل مســؤولياتها ـفـي القيــادة والريــادة ع ـلـى النحــو األمثــل  ،وفيمــا ي ـلـي إحصائيــات المــوارد البشــرية لمدينــة الشــارقة للخدمــات اإلنســانية لعــام 2017
 ،وفيمــا ي ـلـي إحصائيــات المــوارد البشــرية لمدينــة الشــارقة للخدمــات اإلنســانية لعــام  2017كمــا تؤمــن مدينــة الشــارقة للخدمــات اإلنســانية بشــكل عميــق بمســؤوليتها ـفـي توفيــر بيئــة عمــل آمنــة وإيجابيــة.
والمكافــأة واالحتــرام والحمايــة والشــفافية ونســعى ـفـي مدينــة
والســعى دائم ـا ً إ ـلـى الفهــم واالســتجابة الحتياجــات وتوقعــات الموظفيــن التــي تتضمــن اإلســتقرار الوظيفــي اآلمــن
الشــارقة للخدمــات اإلنســانية إ ـلـى تطبيــق أفضــل الممارســات واإلجــراءات الهادفــة إ ـلـى تج ّنــب الحــوادث والمحافظــة ع ـلـى صحــة الموظفيــن وســامتهم المهنيــة أثنــاء أداء أعمالهــم.
ويكــون ذلــك مــن خــال تحديــد المخاطــر وتقييمهــا وادارتهــا وضمــان توفيــر بيئــة عمــل ســليمة وآمنــة للموظفيــن ،وتتمثــل الركائــز األساســية لمنهجيــة إدارة المــوارد البشــرية وفــق مــا ي ـلـي :
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توفير بيئة عمل إيجابية
تحرص مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية على إيجاد بيئة عمل إيجابية تدعم نمط حياة موظفيها .وقد تحقق جزء من ذلك عبر تشجيع التنوع في توظيف الموظفين من كال
الجنسين .والجنسيات  .كما إننا نحرص على االلتزام بالقوانين واتباع أعلى المعايير فيما يخص أخالقيات العمل والسلوكيات الشخصية لألفراد .وفي هذا الشأن ،فقد نشرنا
أي حاالت تمييز أو انتهاكات
وعززنا ثقافة النزاهة وااللتزام بالميثاق األخالقي والسلوك السليم .وتوفير الرعاية الصحية للموظفين  .كما تفخر المدينة كذلك بأنها لم تواجه ّ
لحقوق اإلنسان في بيئة العمل في المدينة .كما تحظر العمالة القسرية أو اإلجبارية في عملياتها أو العمليات التي تتم لصالحها ،ومن بين القضايا الرئيسية التي تتضمنها
سياسة المسؤولية اإلجتماعية للمدينة التالي :
حقوق اإلنسان :تعتبر من القيم األساسية التي تقوم عليها مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية و هي احترام حقوق اإلنسان األساسية وعدم تأييد العمل القسري أو
الجبري وعدم استخدام عمالة األطفال التي تضر بأي جانب من جوانب
جع المدينة على عدم
رفاه الطفل وتنميته األخالقية والمادية .كما تش ّ
ممارسة التفرقة بين الموظفين وتدعو إلى المساواة بين الجنسين.
الممارسات المهنية  :تلتزم مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية تعزيز رفاهية
الموظف في المؤسسة ،وتحرص على أن يكون لكل موظف الحق في الراحة ،وفي
تحديــد لســاعات العمــل وفــق اللوائــح واألنظمــة للمــوارد البشــرية  ،و ـفـي عطــات
دوريــة مدفوعــة األجــر ،باإلضافــة إ ـلـى الحصــول ع ـلـى مكافــآت وتعويــض معقــول.
كمــا تتيــح لهــم حريــة المشــاركة ـفـي النشــاطات االجتماعيــة والثقافيــة والبيئيــة.
الصحة والسالمة المهنية  :تحرص مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية على
تطبيق إجراءات الصحة والســامة المهنية من خالل اإلمتثال لمبادئ النظافة
واستبدال المواد الخطرة بمواد أقل خطورة ،وتطبيق اجراءات العمل ذات الصلة
والتقيــد بلوائــح ســامة المــواد بمــا يضمــن ســامة معــدات الحمايــة الشــخصية.
مبــدأ التنــوع  :كمــا تعــزز مدينــة الشــارقة للخدمــات اإلنســانية التزامهــا بمبــدأ
التنــوع ومنــح العامليــن فرص ـا ً للتعامــل مــع مختلــف الثقافــات ،باإلضافــة
إ ـلـى أولئــك الذيــن يــؤدون كل يــوم أدوارا ً مختلفــة ومميــزة  ،كمــا أســندت
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مقارنة بنسبة
الموظفين وفق
الجنسية لعام
2017
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اإلداريين

15%

نسبة الموظفين
وفق الجنس لعام
2017
إناث
ذكور

المدينــة ـفـي عــام  2017لموظفيهــا العديــد مــن المهمــات
الداخليــة والخارجيــة إلكتســاب المهــارات والمعرفــة ،
وتتعــاون المدينــة مــع أ كثــر مــن  35مؤسســة تعليميــة
محليــة ودوليــة لتعزيــز معارفهــا إدرا كا ً منهــا أن الخبــرة
الدوليــة تضيــف رؤى جديــدة مبتكــرة ممــا يشــكل لبنــة
أساســية للتعــاون الناجــح ويســاعد ع ـلـى اإلثــراء الثقا ـفـي
واحتــواء أفضــل الممارســات مــن مختلــف أنحــاء العالــم .
مكافحــة الفســاد  :تقــف مدينــة الشــارقة للخدمــات
اإلنســانية بحــزم ـفـي وجــه أي مــن مظاهــر الفســاد
أو الرشــوة .وتلتــزم المؤسســة ومنســوبيها بعــدم
األشــكال
مــن
شــكل
بــأي
رشــوة
قبــول
المشــروعة
غيــر
المكاســب
تمريــر
وعــدم
مبــدأ العدالــة  :كذلــك تلتــزم مدينــة الشــارقة للخدمــات
اإلنســانية مبــدأ العدالــة بيــن الجنســين ،والنهــوض بالمــرأة
وتنميــة قدراتهــا وإفســاح المجــال أمامهــا للمشــاركة ـفـي
مســيرة نمائهــا ،وتشــغل اإلنــاث حالي ـا ً مــن إجما ـلـي عــدد
الموظفيــن  % 68مــن المناصــب القياديــة واإلداريــة
والتعليميــة والفنيــة ،مقارنــة بنســبة الذكــور حيــث بلغــت
 ، % 32ويعمــل الجنســان ومــن مختلــف الجنســيات
وعددهــا  24جنســية ع ـلـى مســتوى العالــم جنبــا إ ـلـى
جنــب بــكل إنســجام و كفــاءة  ,ويوضــح النمــوذج أدنــاه
توزيعــات فئــة الموظفيــن ـفـي المدينــة خــال العــام 2017
تعزيــز التوطيــن  :إن سياســة المدينــة تركّــز ع ـلـى
توظيــف المواطنيــن واالســتثمار ـفـي القــدرات المحليــة،
ولقــد بلغــت نســبة الموظفيــن المواطنيــن  ، 18%وتبلــغ
نســبة اإلنــاث منهــم  17%والذكــور  ، 1%وتعتمــد
ّ
الموظفيــن ع ـلـى المعرفــة والمؤهــات
سياســة أجــور
والخبــرة ،وال تعتمــد ع ـلـى التمييــز حســب الجنــس وفيمــا
ي ـلـي إحصائيــة الموظفيــن وفــق الجنــس والجنســية.
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التدريب والتطوير املستمر

تهيئ المدينة فرصا ً استثنائية للتعلم والتطوير وتكافئ األداء المميز إلنشاء ثقافة تشجع النمو المستمر ،وتثبت تجربتها أن البرامج التعليمية توثق قدراتها التنافسية ،وتشمل
استراتيجياتها األساسية تقديم البرامج التي تساعد موظفيها بشكل مستمر على تطوير المهارات ورفع كفاءة األداء لديهم  ،وتبادل المعارف وأفضل الممارسات واالجراءات
لتعزيز مهاراتهم على الصعيد المهني والشخصي.
و يحظى الموظفون بفرص كبيرة لتطوير مسيرتهم المهنية عبر توفير مجموعة كبيرة ومتنوعة من البرامج التدريبية بد ًءا من برامج التدريب التخصصية وانتها ًء ببرامج التدريب
المتعلقة باإلدارة وتطوير المهارات والتنمية البشرية  ,وعلى الرغم من أن المؤسسة تشدد بقوة على االعتماد على البرامج التدريبية الداخلية التي تجريها ،فإنه يجري كذلك تنظيم
برامج تدريبية خارجية حسبما يقتضي األمر.
كما توفر المدينة فرص التدريب لطلبة من الجامعات وكليات داخل وخارج الدولة حيث بلغ عدد الطلبة الذين تم تدريبهم خالل العام  ) 51 ( 2017طالب وطالبة من مختلف
الجامعات والكليات والتخصصات داخل الدولة .
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ورشة عمل
ومحاضرة داخلية
أسبوعيا

ً156

طالبا وطالبة من 9

جامعات ومؤسسات
في الدولة تم تدريبهم في
املدينة

64

دورة تدريبية ومؤتمر
داخلي وخارجي

80%

من موظفي املدينة استفاد
من البرامج التدريبية
وورش العمل واملحاضرات
داخليا

52

االهتمام بالبحث العلمي
وتولي المدينة إهتماما ً بالغا ً بمجال البحوث والدراسات حيث تم تشكيل الفريق البحثي من الموظفين ذوي الخبرة والكفاءة في المجال ليكون لبنة داعمة في مجال البحوث

والدراسات للمدينة وتم خالل العام الماضي إعداد دراسة بعنوان ( فعالية العالج بالموسيقى لتحسين المهارات اإلجتماعية والمعرفية واللغوية والحركية لدى عينة من طلبة

متالزمة داون – دراسة تطبيقة في مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية ، 2017وجاري نشرها في المجلة العلمية لجامعة الشارقة  ،كما يتولى الفريق البحثي اإلشراف على مراجعة

دراسة ومشاريع التخرج للطلبة في الجامعات والتي ترد للمدينة بهدف تطبيقها على عينة من طلبة أو أسر أو موظفي المدينة وتم خالل العام الماضي مراجعة إعتماد  10بحوث
تم تطبيقها على عينات من المدينة .

كما نمت المدينة خالل عام  2017العديد من البرامج التدريبية لمختلف الفئات الوظيفية بهدف رفع الكفاءة لديهم وفيما يلي إحصائيات للبرامج التدريبية التي نفذت خالل

العام 2017

الدمج من الفصول الدراسية الى

بيئة العمل

دبلوم إعداد القادة

ورش في لغة اإلشارة

البرامج الداخلية
2017

ورشة AEPS

والعالج بالموسيقى

دبلوم التخاطب المهني

البرامج الخارجية
2017

ورشة عمل التربية الخاصة

دبلوم التربية الخاصة

ورش في الوقاية والتدخل المبكر

ورش العمل والمحاضرات

األسبوعية
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عملياتنا الداخلية

نســعى ـفـي مدينــة الشــارقة للخدمــات اإلنســانية حثيثـا ً لالرتقــاء بكفــاءة عملياتنــا و قدراتنــا المؤسســية اســتنادا ً إ ـلـى أفضــل الممارســات والمعاييــر الدوليــة أحــد أهــم أولوياتنــا ،وأصبحــت
المدينــة توا كــب المنهجيــات اإلدرا يــة الحديثــة  ،ولضمــان نجــاح أهــداف اســتراتيجيتنا نتبنــى أخالقيــات مدينــة الشــارقة للخدمــات اإلنســانية التــي تدعــو إ ـلـى التم ّيــز ـفـي كل مــا نقــوم بــه
مــن أعمــال ،ويأ ـتـي ـفـي هــذا اإلطــار ميثــاق أخالقيــات المهنــة المميــز الــذي نعمــل بموجبــه ،ونواصــل توثيــق اســم المؤسســة وســمعتها العالميــة ،والتزامنــا تجــاه متعاملينــا وشــركائنا
وحمايةمواردنا وبيئتنا  ،وتطبيق مبدأ العدالة في تعامالت المدينة مع موظفيها ،وضمان أن كل أعمالنا اليومية ُت َرى وفق معايير االستدامة .إلى جانب التزام مدينةالشارقة للخدمات
اإلنســانية الوضــوح والشــفافية والنزاهــة فيمــا تقــول وتفعــل ،ومســاعدة الجميــع ليحققــوا أهدافهــم ـفـي تأديــة األعمــال وفــق معاييــر أخالقيــة عاليــة .وفيمــا ي ـلـي مــا تحقــق مــن إنجــازات :
 -1الحــرص ع ـلـى التخطيــط الفعــال حيــث تــم تطبيــق نظــام بطاقــة األداء المتــوازن ضمــن خططنــا الســنوية والتشــغيلية والتــي مــن خاللهــا تتــم إدارة األداء لضمــان قيــاس
أهدافنــا مقابــل أدائنــا بطريقــة موضوعيــة وقابلــة للقيــاس ،وتــم خــال العــام  2017إنجــاز األهــداف والمبــادرات المســتهدفة والمخطــط لهــا خــال العــام بنســبة 89%
 - 2التحديــث والتطو يــر ـفـي السياســات وإألدلــة اإلجرائيــة لعملنــا بهــدف تنظيــم ســير العمــل وتحســين األداء والقــدرات التــي تســهم ـفـي رفــع مســتوى كفاءتنــا ـفـي كافــة الجوانــب األخــرى .

تطوير البنية التحتية والتقنية
نــدرك ـفـي مدينــة الشــارقة للخدمــات اإلنســانية أهميــة البنيــة التحتيــة
المؤسســية القو يــة التــي تســتطيع دعــم تحقيــق أهدافنــا وطموحاتنــا
و قدراتنــا التقنيــة للمســاعدة ـفـي التوســع المؤسســي والتميــز ـفـي األداء،
وبنــاءا عليــه تــم تأســيس قســم نظــم المعلومــات ـفـي مدينــة الشــارقة
للخدمــات اإلنســانية عــام  2001حيــث بــدأ القســم عملــه ـفـي وضــع اللبنــة
األو ـلـى لتوفيــر الخدمــات التقنيــة التــي تعمــل ع ـلـى تســهيل ســير العمــل
والتواصــل بيــن الموظفيــن والمجتمــع  . ،وفيمــا ي ـلـي نبــذة ســريعة عــن
رحلــة النمــو والتحســين المســتمر للبنيــة التحتيــة والتقنيــة لقســم تقنيــة
المعلومــات خــال األعــوام مــن : 2017 – 2006

تركيب كاميرات

تأسيس خدمة تبادل

المراقبة ،ونظام

البريد ،وخدمة تحديث

الصوت،

خادم نظام الويندوز

وتقوية الشبكة عن

وبرنامج الحماية من

طريق الـ Fiber Optics

اإللكترونية.

وانظمة هواتف  IPفي

2017
تم إنشاء  18خوادم

بعض المرا كز

2015

2013
توفير خوادم حديثة من 2010

افتراضية جديدة على

ماركة عالميةCRM,

( VMWareنظام

 LYNCCوبرنامج �shere

الخوادم االفتراضي)

 pointوموقع خدمات

من خالل الحكومة
اإللكترونية بالشارقة.

الصيانة

2006
تم تأسيس نطاق
المدينة ADD DNS,
 ،,DHCPوخادم
 SQLوجدار حماية
TMG

الصحة والسالمة

تعنــى مدينــة الشــارقة للخدمــات اإلنســانية بصحــة وســامة طلبتهــا وموظفيهــا وتضعهــا ع ـلـى رأس أولوياتهــا .وذلــك إ ـلـى جانــب توفيــر البيئــة التعليميــة والعمليــة المناســبة
ووفــق ظــروف صحيــة وآمنــة ،فالممارســات الصحيــة التــي نســعى لتطبيقهــا ـفـي جميــع مرافقنــا تتوافــق مــع متطلبــات الســامة و الصحــة التعليميــة و المهنيــة  ،حيــث تتوفرعيــادة
مخصصــة ومجهــزة باإلســعافات األوليــة وغيرهــا مــن المســتلزمات الطبيــة العامــة ،فض ـا ً عــن وجــود ممرضــة مدر بــة لتو ـلـي الحــاالت الطارئــة وتقديــم الرعايــة الطبيــة للطلبــة
و الموظفيــن  ،ويتــم الكشــف الطبــي الــدوري ع ـلـى الطلبــة وعمــل الفحوصــات الالزمــة لهــم  ،وتتوفــر ـفـي العيــادة الســجالت الطبيــة لــكل طالــب  ،وتعقــد المحاضــرات والنــدوات
بانتظــام لرفــع درجــة الوعــي لــدى الطلبــة واســرهم و الموظفيــن  ،وتنظيــم دورات تدريبــة ـفـي اإلســعافات األوليــة للموظفيــن  ،وتنظيــم حمــات دوريــة و إجــراء فحوصــات مجانيــة
تقــدم مــن خاللهــا معلومــات تفصيليــة بشــأن بعــض األمــراض ومــن بينهــا ســرطان الثــدي والســكري وهشاشــة العظــام وغيرهــا مــن األمــراض  .كمــا تســهل للطلبــة اجــراءات
الحصــول ع ـلـى البطاقــات الصحيــة للطلبــة وتوفيــر التأميــن الصحــي لموظيفهــا وأســرهم حيــث تحققــت ـفـي العــام  2017إســتفادة  722موظف ـا ً وأســرهم مــن التأميــن الصحــي
وتسعى المدينة لتحقيق تحسينات مستمرة على أدائها في هذا المجال .وتتمثل منهجية ضمان صحة وسالمة الطلبة والموظفين في النظم والسياسات اإلدارية التي تطبقها المدينة
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سالمة املنتجات
تتبع مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية معايير برنامج الشارقة لسالمة الغذاء للمنتجات الغذائية التي تقدمها وذلك من خالل حصول المدينة على ( شهادة سالمة األغذية
( )Good Hygiene Practices System – GHPمن برنامج الشارقة لسالمة الغذاء في بلدية الشارقة لورش التغذية والمخابز التابعة لها ، ،كما يتم تطبيق معايير اإلمارات
للمواصفات والمقاييس بخصوص المنتجات الزارعية التي تنتجها وذلك من خالل حصول المدينة على (شهادة المنتج العضوي )- COOP Certificate of Organic Product
من هيئة اإلمارات للمقاييس الصحية للمشاتل الزارعية التابعة للمدينة  ،لتطوير سير العمل واستدامة سالمة المنتجات يتم اتباع اإلجراءات التالية:
 توظيف األشخاص من ذوي اإلعاقة في المشاتل وورش التغذية كما يتم أيضا تدريب الطلبة من ذوي ااإلعاقة على مهارات إعداد الحلويات وكيفية استخدام األدواتوأيضا تدريبهم على مهارات الزراعة والتعبئة والتغليف تحت إشراف المدربين والمشرفين.
 تطبق اإلجراءات والفحوصات الطبية الدورية على العاملين في ورش التغذية والمخابز والمشاتل ،ومعانية البيئة بحث تكون كافة الممارسات المتبعة وفق المواصفاتوالمعايير لسالمة األغذية.
 ويتم من خالل ورش التغذية والمخابز توريد منتجات الحلويات ( دانات  DANATوروفة  ROUFAللحلويات )  ،ويتم من خالل مشاتل الزاهية توريد المحاصيلالزراعية المختلفة إلى عدد من منافذ التسويق المتوفرة في إمارة الشارقة ومناطقها.
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إلتزامنا بحماية البيئة واستدامتها

نؤمــن ـفـي مدينــة الشــار قــة للخدمــات اإلنســانية بأهميــة المحافظــة ع ـلـى بيئتنــا ومواردنــا وال نخــل بمســوليتنا ـفـي خفــض التأثيــرات البيئيــة لعملياتنــا ومواردنــا  ،كمــا تلتــزم المدينــة بجميــع
اللوائــح و القوانيــن البيئيــة ذات الصلــة التــي تحددهــا حكومــة دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،وكذلــك بلديــة الشــارقة  .وتضــع هــذه اللوائــح معاييــر لضبــط جوانــب الصحــة والســامة
والجــودة البيئيــة ،وقــد بدأنــا بمراقبــة تأثيرنــا منــذ ســنوات حيــث نعمــل جاهديــن لتحســين البيئيــة مــن مقرنــا الرئيســي ،ليشــمل األثــر البيئــي كل مركــز مــن مرا كزنــا ـفـي ثالثــة مجــاالت
رئيســة هــي :البيئــة النظيفــة ،الصحــة الجيــدة ،ســامة الموظفيــن .كــم يتــم مــن خــال رابطــة التوعيــة البيئيــة ـفـي المدينــة والتــي تهــدف إ ـلـى ترســيخ الوعــي بأهميــة المحافظــة ع ـلـى البيئــة
باعتبارهــا ليســت مســؤولية خاصــة وإنمــا مســؤولية عامــة ع ـلـى كل فــرد يحيــا ع ـلـى هــذه األرض ،ويتــم ســنويا ً وضــع الخطــة الســنوية التشــغيلية والتــي تتضمــن األهــداف ومؤشــرات األداء
للبرامــج والمشــاريع الهادفــة لترســيخ الوعــي البيئــي لــدى أصحــاب المصلحــة والشــركاء .
وكنتيجــة للممارســات التــي اتبعناهــا ـفـي عامــي  2017 - 2016لــم تســجل أ يــة مخالفــة بيئيــة ضــد المدينــة ولــم نتلــق أ يــة شــكاوى تتعلــق بأمــور بيئيــة  ،و ـفـي الوقــت الحا ـلـي نعمــل جاهديــن
بقيــاس اســتثمارات الحمايــة البيئيــة ع ـلـى حدة.

الطاقة واالنبعاثات

تشــمل مبادراتنــا البيئيــة إ ـلـى جانــب بصمتنــا الكربونيــة وأثرنــا البيئــي؛ التعــاون
مــع « دائــرة األشــغال العامــة بالشــارقة « المختصــة بــإدارة المرافــق مــن
أجــل إعــادة تهيئــة ممتلكاتنــا ،وإدخــال مصابيــح اإلضــاءة الموفــرة للطاقــة
ومستشــعرات الحركــة ـفـي نظــام اإلضــاءة ـفـي المبا ـنـي الجديــدة لمؤسســتنا.
و ـفـي عــام 2016حرصنــا ع ـلـى جمــع كل اإلحصــاءات البيئيــة الخاصــة بالمرا كــز
التابعــة لمؤسســتنا (ويشــمل ذلــك تتبــع اســتهالكنا مــن الكهر بــاء والميــاه
والــورق وزيــادة الرقعــة الخضــراء ) ،ونحــن نســتخدم شــكلين مــن أشــكال
الطاقــة :الطاقــة المباشــرة مــن خــال اســتهالك الوقــود عــن طريــق الحافــات
التابعة لنا  ،وطاقة غير مباشــرة من خالل اســتهالك الطاقة الكهربائية ،والتي
يتــم توريدهــا بشــكل أساســي مــن قبــل هيئــة كهر بــاء وميــاه الشــارقة
(  ، ) SEWAوال يتــم اللجــوء إ ـلـى وقــود أو غــاز التدفئــة ـفـي منشــآتنا .وفيمــا ي ـلـي
مقــدار اســتهالكنا للعاميــن 2017 ، 2016

بلغت كمية الكهرباء المستهلكة 1.9
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إستهالك املياه
أما بالنسبة إلستهالك المياه فقد أرتفعت نسبة اإلستهالك هذا العام  33%عن العام الماضي  ،ويرجع سبب إرتفاع اإلستهالك للمياه زيادة
الرقعة الخضراء في المشاتل الزراعية التي يتم توظيف األشخاص ذوي اإلعاقة فيها وتنتج محاصيل الخضروات المختلفة والتي يتم توريدها
لمرا كز التسوق.

استهالك الوقود « البترول والديزل»
ويالحظ من خالل الرسم بأن مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية تمكنت من استهالك الوقود والديزل هذا العام
ولكن بسبب توفير حافالت جديدة ارتفعت نسبة الوقود للبترول هذا العام  4%عن العام الماضي  ،أما بالنسبة
للديزل فقد انخفضت هذا العام  16%عن العام الماضي.

إســتهالك المــاء عــام
 2017كان  19مليــون
جالــون بتكلفــة قدرهــا 1.1
مليــون درهــم ،وكانــت
نســبة الزيــادة
ـفـي اســتهالك المــاء 33%
عــن العــام  2016حيــث
بلغــت نســبة اإلســتهالك
 13مليــون جالــون
بتكلفــة قدرهــا نصــف
مليــون درهــم.

مليون كيلو وات ساعة وبكلفة  835ألف درهم في
٢٠١٧

بلغت كمية الكهرباء المستهلكة  2.3مليون
كيلو وات ساعة وبكلفة  1.5مليون درهم في
٢٠١٦
تخفيض استهالك الطاقة الكهربائية لهذا العام بنسبة (  ) 23%عن العام الماضي

 239ألف جالون

 260ألف جالون

كمية استهالك البترول

Petrolum

خالل عامي 2017 - 2016

بالمقارنة مع

 4560الف جالون
في العام 2016 - 2015

Diesel

كمية استهالك البترول
خالل عامي 2016
 2017بالمقارنة مع

 229الف جالون
في العام 2016 - 2015

33%

نسبة ارتفاع استهالك
المياه
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إستهالك الورق

قياس جودة الهواء في ورشة النجارة والدهان وورشة صناعة الخزف واألعمال اليدوية وفيما يلي النتائج :
أوالً :جودة الهواء الداخلي:
الموقع األول ( ورشة النجارة والصبغ )

يتم 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 استهالك الحبر والورق
تم استبدال الطابعات القديمة بأخرى جديدة ومركزية تتوفر بها خيارات تحديد كلمات مرور رقمية مما يساعد على الحد من األعداد الضخمة من األوراق المطبوعة
تقديم اإلرشادات التي من شأنها ترسيخ قيمة المحافظة المشاركة في مبادرة يوم بال ورق
ف
العمل على تشكيل لجنة لدراسة األسباب الرئيسة وراء االستهالك المفرط للورق والحبر ي بعض المرا كز وإمكانية توفير ورق قابل إلعادة التدوير

Item

No

No2

Ozone

Temp

CO2

CO

Mg/m3

Mg/m3

Ppm

◦C

Mg/m3

Mg/m3

0.00

0.3

0.00

0.3

1032

2.7

53.5

Mg/m3

Mg/m3

Mg/m3

Mg/m3

Mg/m3

Mg/m3

Mg/m3

Mg/m3

قياس ( جودة الهواء الداخلي  ،شدة الضوضاء  ،وشدة اإلضاءة ) في مرافق املدينة
ال :قياس جودة الهواء الداخلي
او ً

Average

تحرص مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية على توفير بيئة صحية نظيفة وآمنه للطلبة في الفصول وتم خالل العام  2017بالتعاون مع مفتشي البلدية في إدارة الخدمات البيئية
أخذ القياسات بواسطة جهاز قياس جودة الهواء الداخلي في بعض مدارس وورش العمل في المدينة وذلك للوقوف على الحالة البيئية وكانت نتائج القياسات وفق التالي :
أوال :جودة الهواء الداخلي في مدرسة الوفاء لتنمية القدرات التابعة للمدينة :

لوحظ أن نتيجة القراءات في الجدول أعاله جميعها
تقع ضمن الحدود المسموح بها طبقا ً للقانون
االتحادي لدولة االمارات العربية المتحدة بشأن
حماية البيئة وتنميتها رقم  24لسنة .1990
ثانياً :قياس شدة الضوضاء
تم اخذ قياس شدة الضوضاء لعدة أماكن مختلفة
وكان المتوسط  50ديسبل لعدة أماكن تم القياس
بها وطبقا للقانون االتحادي لدولة االمارات العربية
المتحدة بشأن حماية البيئة وتنميتها رقم  24لسنة
 1990يجب أال تتعدى  50ديسبل.

Sulfur
Dioxide

Item
Average

Relative
Humidity

23.5

%RH

الموقع الثاني ( ورشة صناعة الخزف واألعمال اليدوية )

Item

Sulfur
Dioxide

No

No2

Ozone

Temp

CO2

CO

Mg/m3

Mg/m3

Ppm

◦C

Mg/m3

Mg/m3

0.00

0.3

0.00

0.3

1258

1.9

53.1

Mg/m3

Mg/m3

Mg/m3

Mg/m3

Mg/m3

Mg/m3

Mg/m3

Mg/m3

Average

Relative
Humidity

23.1

%RH

المالحظات
لوحظ أن نتيجة القراءات في الجدول أعاله جميعها تقع ضمن الحدود المسموح بها طبقا ً للقانون االتحادي لدولة االمارات العربية المتحدة بشأن حماية البيئة وتنميتها رقم 24
لسنة .1990
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إدارة املخلفات البيئية

ثانياً :قياس شدة الضوضاء
تم أخذ قياس شدة الضوضاء في عدة أماكن وكان المتوسط فيها  50ديسبل وهي ضمن الحدود المسموح بها في القانون اإلتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة بشأن حماية
البيئة وتنميتها رقم  24لسنة  ، 1990ولكنها ارتفعت في غرفة الدهان الخاصة بورشة النجارة حيث سجلت  82ديسبل  ،وتم التوصية باآلتي:
 .1نقل مضخة الهواء إلى مكان أبعد قليال ً عن الغرفة وفي مكان مغلق لتقليل الصوت الصادر منها.
 .2تركيب مدخنة مزودة بمرشح لمروحة السحب الخارجية بغرفة الدهان .
 .3تركيب سدادات األذن لألطفال أثناء العمل.
 .4وضع كمامات األنف المناسبة لألطفال أثناء عملية التدريب على الدهان.
 .5لبس النظارات الواقية لحماية العين أثناء القيام بعملية الرش.
 .6وضع غطاء للرأس للحماية من آثار رش الدهان

ثالثاً :قياس شدة اإلضاءة

تم أخذ قياسات اإلضاءة بعدة أماكن مختلفة وكان المتوسط  lux 310بمعظم األماكن .وتم التوصية وأخذ االحتياطات الالزمة لضبط مستوى اإلضاءة المناسب بالغرف حيث
لوحظ انخفاض مستوى اإلضاءة ببعض الغرف وارتفاعها ببعض الغرف حيث تمت التوصية بضبط مستوى اإلضاءة وذلك بتركيب بعض الستائر أو زيادة اإلضاءة الصناعية
باألماكن المنخفضة.
مقارنة بإجمالي مساحة الرقعة الخضراء في
المدينة (باأللف متر مربع)

التنوع البيئي
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28

أراض ـفـي إمــارة الشــارقة والمناطــق التابعــة لهــا تبلــغ مســاحتها  285,481م2
ٍ
تمتلــك مدينــة الشــارقة للخدمــات اإلنســانية
أي منهــا ذو قيمــة عاليــة فيمــا يتعلــق بالتنــوع البيئــي ،أو يقــع ـفـي نطــاق المناطــق المحميــة ،وال ينجــم عــن
تقريبـا ً  ،وال ُيعـ ّد ّ
نشــاطاتنا أي آثــار ســلبية ع ـلـى األراضــي أو مــوارد الميــاه األخــرى .وتبلــغ مســاحة الرقعــة الخضــراء ـفـي كافــة المرا كــز والفــروع
التابعــة للمدينــة 28673م 2وبلغــت العــام الماضــي  9995م ، 2ويالحــظ زيــادة هــذا العــام لمســاحة الرقعــة الخضــراء بنســبة
 35%عــن العــام الماضــي وفيمــا ي ـلـي مســاحة المدينــة والرقعــة الخضــراء .

9.9

2017

2016

أتممنا جميع األعمال المرتبطة باالتفاق مع مقدّم الخدمات ليمدنا بالصناديق ،وحاويات الفصل ،وخدمات إعادة
التدويــر ،وفق ـا ً لمــا ينــص عليــه القانــون مــن خــال إعــداد توصيــف العمــل ،وتحديــد الكميــات ،ومــن ثـ َّـم تقديــم عــروض
الشــراء ،كمــا قمنــا بالتواصــل مــع شــركة بيئــة إلدارة المخلفــات البيئــة بهــدف تجميــع كافــة المخلفــات مــن المؤسســة  ،علمـا ً
بأنــه ال تعتبــر أي مــن المخلفــات البيئيــة الصــادرة مــن مؤسســتنا خطــرة.
8.318

10.000

6.385
3.113

3.101

4.110
5.000

The total waste
collected in the city
3
during 2012/2017 in m
2016 - 2017

2015 - 2016

الحمالت واملبادرات املتعلقة بالبيئة

2014 - 2015

2013 - 2014

2012 - 2013

0

تلتزم مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية برفع درجة الوعي لدى موظفيها وغيرهم من الشركاء حول ضرورة حماية البيئة ،و نعمل على تعزيز مشاركاتنا في المجاالت البيئة من
خالل الدخول في عضويات وشرا كات في مشروعات مشتركة مع جهات حكومية وخاصة  ،فهناك العديد من الفعاليات واألنشطة التي نشارك فيها ومن بينها ساعة األرض
حرصا على حماية
(  )Earth Hourو حملة نظفوا اإلمارات (  )Clean-Up UAEونظفوا العالم (  ) World Clean-up theإلى جانب حمالت مكافحة التدخين التي ُتجرى
ً
البيئة.
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الفعاليات واألنشطة الرئيسية ملدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية خالل العام 2017

اإلستدامة ملسؤوليتنا املجتمعية

تؤمن مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية إيمانًا راس ً
خا بأهمية تعزيز المسؤولية المجتمعية كمبدأ لالستدامة .وينبع هذا اإليمان الراسخ من الدور الذي تقوم به مدينة
الشارقة للخدمات اإلنسانية بصفتها مؤسسة رائدة في مجال مناصرة وإحتواء وتمكين األشخاص ذوي اإلعاقة  ،مما يدفعنا إلى التأكيد الدائم على أن مجتمعنا المحيط والبيئة
التي نعمل من خاللها تتلقى قدرا ً كبي ًرا من الفوائد والمميزات التي تعود بالنفع على الجميع نتيجة الممارسات المسؤولة والناضجة التي تقوم بها المدينة في مجال
إختصاصها.
إذ إن توفر نظام قوي وراسخ إلدارة المسؤولية المجتمعية المؤسسية يضمن أداء االستدامة الجوهري عبر جميع عمليات األنشطة التي تمارسها المدينة  ،بما يحقق توازنًا بين
قيمها االقتصادية واالجتماعية والبيئية ،اتاحة نمو االستدامة لمؤسستنا و لألطراف المعنية من أصحاب المصلحة والمجتمع عامة على ح ٍد سواء .
بصدق خالص ونزاه ٍة مثالية ،إلى الوفاء بمسؤولياتنا جميعها :االقتصادية واالجتماعية والبيئية على ح ٍد سواء .مما يتيح نمو وضمان اإلستدامة
دائما وأبدًا جاهدين،
ونسعى
ً
ٍ
لمؤسستنا في مجال المسؤولية اإلجتماعية تجاه أصحاب المصلحة واألطراف ذات العالقة من خالل تنفيذ العديد من الممارسات التوعوية والتعليمية واإلجتماعية والوطنية
والصحية والبيئية والتقنية والمعارض  ،وتعزيز الشرا كات الهادفة من خالل إبرام  6إتفاقيات وتنظيم العديد من الزيارات  ،وتفعيل تواصلنا مع المجتمع عبر وسائل التواصل
اإلجتماعي الخاصة بالمدينة  ،فيما يلي ملخص عن إنجازات المسؤولية المجتمعية التي نفذتها مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية خالل العام  2017م إعدادها وفق المبادئ
التوجيهية لمبادرة التقارير العالمية وما يتبعها من معايير.

19

ممارسات توعوية واجتماعية
مستدامة (محاضرات  ،ورش
عمل ،مؤتمرات ،اجتماعات،
ومشارا كات)

3

فعاليات
وطنية

النشاطات التي نفذتها مدينة
الشارقة للخدمات اإلنسانية خالل
العام 2017

18
3
18

زيارات التعاون للوفود المحلية
والعربية والدولية خالل عام
2017
الشرا كات
واالتفاقيات

األسبوع العالمي للصم تحت شعار :بلغة اإلشارة
نحن متساوون –  25 - 19سبتمبر 2016
احتفلت مدرسة األمل للصم بهدف توعية المجتمع
بقضايا الصم وتسليط الضوء على الصعوبات التي
تواجههم وكيفية التغلب عليها.

مركز التدخل المبكر التابع لمدينة الشارقة
للخدمات اإلنسانية يحتفل بالذكرى الـ  22الفتتاحه
الرسمي –  24 – 20نوفمبر 2016
تحت شعار (طفولة آمنة) احتفل مركز التدخل المبكر عبر
تنظيم مجموعة من عمليات المسح والكشف لعدد من
أطفال الروضات  ،وتنظيم فعاليات للتوعية بحقوق الطفل
وأمنه وسالمته وحمايته من العنف

االحتفال باليوم العالمي للعالج الوظيفي تحت
شعار :نصنعها معا ً (Making it together) - 27
أ كتوبر 2016
نظم قسم العالج الطبيعي والوظيفي التابع لمدينة
الشارقة للخدمات اإلنسانية مجموعة من الفعاليات
العالجية والتوعوية استهدف من خاللها األطفال
ذوي اإلعاقة وأولياء أمورهم وعددا ً من موظفي
المدينة بمختلف أقسامها وفروعها.

االحتفال باليوم العالمي لألشخاص ذوي اإلعاقة
تحت شعار

( تحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ  17من أجل مستقبلنا المنشود)

 13 – 5ديسمبر  2016احتفلت مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية باليوم

العالمي لألشخاص ذوي اإلعاقة حيث تشكل هذه األهداف ومن أهمها

(القضاء على الفقر ،القضاء التام على الجوع ،الصحة الجيدة والرفاه ،التعليم
الجيد ،المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء ،إلخ ، ).وتهدف أيضا ً إلى
تعزيز السالم العالمي ومواصلة مسيرة األهداف اإلنمائية وحقوق االنسان

الواجبة للجميع وتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وهي

أهداف وغايات سامية ومتكاملة.

المساهمة في مشروع ترشيح الشارقة لنيل لقب
مدينة صديقة لألطفال واليافعين –  6نوفمبر
2016
تعد مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية أول مؤسسة تهتم باألطفال ذوي اإلعاقة

على مستوى الدولة ،وهي مبادرة جديدة تضاف إلى رصيد إمارة “الصديقة للصحة”،
والتي أعلنت عنها منظمة األمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) عن مشروع ترشح
إمارة الشارقة لنيل لقب «مدينة صديقة لألطفال واليافعين» ،وذلك من خالل مبادرة
«المدن الصديقة لألطفال واليافعين» العالمية ،التي أطلقتها اليونيسيف في عام
 ،1996بهدف إحداث أ كبر قدر من التأثير المباشر في حياة األطفال بالمدن التي
يعيشون فيها.

مخيم األمل  27بالشارقة( :بطريقتي أتعلم) – 18
 23ديسمبر 2016

نظمت مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية فعاليات مخيم
األمل  27بمشاركة وفود من دول مجلس التعاون الخليجي
وجمهورية كوريا وزنجبار من جمهورية تنزانيا االتحادية .ومن
ثم العرض المسرحي اإليمائي (خارج الدائرة) من بطولة
طالب المدينة
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تقرير االستدامة األول لمدينة الشارقة للخدمات
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تخريج الدفعة الثانية في برنامج العالج بالموسيقى
 -يناير 2017

مسابقة التطبيقات المساندة ()AT- EduCom
الدورة الثانية  26 -فبراير : 2017

اإلنسانية بالتعاون مع جامعة إيوا الكورية احتفلت مدينة الشارقة للخدمات

جودة الحياة في جامعة سيؤول الوطنية وبدعم من شركة  LGالخليج

البرنامج التدريبي للعالج بالموسيقى والذي تنظمه المدينة بالتعاون مع
جامعة إيوا وجامعة الشارقة منذ العام  2013وهم  14معلما ً واختصاصيا ً

المساندة في تمكين األشخاص ذوي اإلعاقة وتحفيزهم وتدريبهم على

أصدرت مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية تقرير االستدامة األول الخاص

ضمن برنامج العالج بالموسيقى الذي نظمته مدينة الشارقة للخدمات

ذوي اإلعاقة)  ،وهي بذلك تعتبر أول مؤسسة عربية في مجال ذوي اإلعاقة
تنشر تقريرها على موقع المبادرة العالمية إلعداد التقارير ( )GRIوفقا ً

اإلنسانية في بتخريج الدفعة الثانية من كادر المدينة الذي تم تأهيله في

وثيقة متكاملة تبرر الصلة المباشرة بين ممارسات االستدامة في المؤسسة

من مختلف األقسام والفروع.

بالعام  2016والذي حمل شعار (نحو رؤية مستدامة لتمكين االشخاص

للمبادئ التوجيهية الخاصة بتقارير االستدامة ( )G4حيث يعتبر التقرير

ونجاح أنشطتها القائم على تحقيق التوازن الصحيح بين األهداف في مختلف
المجاالت التربوية والتأهيلية واالجتماعية والبيئية والقانونية والثقافية

واالقتصادية من خالل تسليط الضوء على ما تم إنجازه على مستوى

نظمها مركز التقنيات المساندة التابع للمدينة بالتعاون مع مركز

لإللكترونيات بهدف نشر الوعي بين فئة طلبة الجامعات حول دور التقنيات

ابتكار تطبيقات ذكية تسهم في تحسين نوعية الحياة لألشخاص من ذوي

اإلعاقة ،شارك فيها  48طالبا ً بمشاركة  ١٥٠طالب من كوريا الجنوبية من

اللقاء السنوي الثاني لقسم الخدمة االجتماعية في
مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية –  20ابريل
2017

االحتفال بأسبوع األصم الـ  42تحت شعار( :لغة
اإلشارة وسيلة مساندة هامة للصم) 20-27ابريل
2017

نظم قسم الخدمة االجتماعية في مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية لقاءه
السنوي الثاني تحت شعار (الخدمة االجتماعية مسؤولية مستدامة) بهدف

لغة اإلشارة ضمن المجتمع وتدريب أبنائه على أهم الطرق للتواصل مع

قواعدها صاحب السمو حاكم الشارقة حفظه هللا.

والزيارات للطلبة واولياء األمور والمجتمع.

نشر ثقافة المسؤولية االجتماعية واالستدامة التي رسم نهجها وأرسى

احتفلت مدرسة األمل للصم التابعة للمدينة باسبوع األصم  42بهدف نشر

األشخاص الصم ،وتضمن العديد من الفعاليات والبرامج منها لغة اإلشارة

الجامعات اإلماراتية وفاز فريق جامعة زايد بالمركز األول وجامعة الشارقة
بالمركز الثاني .

ملتقى المنال «عن بُعد ..اإلعاقة واإلعالم
الرياضي»  15 -مايو : 2017

يعتبر ملتقى المنال من الفعاليات الرئيسية في مدينة الشارقة للخدمات

اإلنسانية  ،والتي تسعى لربط المشهد الثقافي واإلعالمي بحقوق األشخاص
ذوي اإلعاقة وقضاياهم  ،وتم تنظيمه هذا العام تحت شعار « عن بُعد..
اإلعاقة واإلعالم الرياضي» من خالل عرض بعض التجارب البارزة في

كيفية تعامل اإلعالم الرياضي ،ومعالجته للتحديات التي تواجه رياضات

األشخاص ذوي اإلعاقة ،من خالل مجموعة من الجلسات والورش
والمبادرات للتحديات.

المستفيدين والمجتمع والعالقة مع الشركاء االستراتيجيين.

مؤتمر التقنيات المساندة AT TOPIP– 9- 11
مارس  : 2017ضمن خدمات التقنيات المساندة
نظمت المدينة مؤتمر التقنيات المساند ة �AT TO
PIP

ورشة عمل تفاعلية  12 ،ورقة عمل قدمها وحاضر فيها أساتذة وخبراء عرب
وأجانب في مجال التقنيات المساندة  ،بحضور كبير لالختصاصيين وأولياء

األمور واإلعالميين والعاملين في المجال  ،واختتمت جلسات المؤتمر بأهمية
تشجيع المؤسسات على توظيف التقنيات المساندة وفق أفضل األنظمة
اإلدارية والخدمية وتعزيز مفهوم المدينة الدامجة التي تستخدم التصميم

الشامل.

االحتفال باليوم العالمي لمتالزمة داون تحت شعار
(صوتي مجتمعي ) –  15مارس 2017

حملة مركز الشارقة للتوحد  ،تحت شعار « نحو
االستقاللية الذاتية وتقرير المصير «  12 – 4أبريل
2017

الحكومات لضمان اندماجهم التام.

بهدف تفعيل دور األسر والمجتمع في تقديم الخدمات والبرامج لألشخاص
ذوي اضطراب طيف التوحد وصوأل ً بهم إلى أقصى قدر من االستقاللية

احتفلت مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية بهذه المناسبة بهدف تمكين

األشخاص ذوي متالزمة داون من إسماع أصواتهم والتأثير على سياسات

تم تنظيم مجموعة من المحاضرات وورش العمل للموظفين وأولياء األمور

الذاتية وتقرير المصير.

الحفل الختامي ألنشطة مدينة الخدمات اإلنسانية
والعرض المسرحي «الخروج من الدائرة” (مايو
:)2017

إبداع جديد من إبداعات الطلبة من ذوي اإلعاقة وعرضوا فيه قدراتهم
ومواهبهم أوصلوا من خالله رسائل تعليمية هامة عبر عرضهم اإليمائي الذي

جاء تعبيرا ً عن الحاجة لمراعاة الفروقات الفردية في عملية التعليم وضرورة
موا كبة أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا.

تدريب الدفعة الثالثة في برنامج العالج بالموسيقى
يونيو2017

ضمن برنامج العالج بالموسيقى الذي نظمته مدينة الشارقة للخدمات
اإلنسانية بالتعاون مع جامعة إيوا الكورية تم تدريب الدفعة الثالثة للبرنامج
التدريبي وعددهم  20موظفا ً من كادر المدينة والذين سيتم تخريجهم في
يناير  2018كما هو مقرر .وتعتبر المدينة هي المؤسسة األولى على مستوى
دولة اإلمارات العربية المتحدة التي تدخل برنامج العالج بالموسيقى ضمن
منهاجها التأهيلي والتدريبي وتساهم في توفير كل الظروف المواتية ليصبح
اختصاصيوها ومعلموها قادرين بأنفسهم على تقديم الخدمة لألشخاص
ذوي اإلعاقة وقد تم حتى اآلن وبالتعاون مع جامعة إيوا تخريج ثالث دفعات
من كادر المدينة قوامها ( )44معلما ً واختصاصيا ً ومشرفا ً وتربوياً.

المركز الصيفي للمعاقين وأصدقائهم « القافلة
الصيفية « (يوليو ،أغسطس : ) 2017

تضمن العديد من األنشطة والفعاليات وورش العمل بمشاركة األطفال من

ذوي اإلعاقة وإخوانهم وأصدقائهم وبلغ عدد المشاركين ( )65طالبا ً وطالبة
من سن  -18 8سنة .
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ممارسات توعوية واجتماعية مستدامة ( محاضرات وورش عمل ومؤتمرات
واجتماعات مشاركات )
•محاضرة توعوية حول سعادة األبناء ذوي اإلعاقة في نادي عجمان الرياضي – سبتمبر 2016

•محاضرة بعنوان (صعوبات التعلم) للخبير السعودي الدكتور إبراهيم بن سعد أبونيان–  4ا كتوبر 2016

طالب الخدمات اإلنسانية يحتفلون بيوم العلم
ُ
ويهتفون بصوت واحد :دام العلم يا إماراتنا – 3
نوفمبر 2016

شــارك طالب مدينة الشــارقة للخدمات اإلنســانية وجميع العاملين في احتفال

دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة بيــوم العلــم والتــف طلبــة المدينــة مــع شــعب
وقيــادة اإلمــارات ـفـي لحظــات تاريخيــة حــول علــم الدولــة ووقفــوا جميعـا ً ـفـي وقــت

واحــد ،وهتفــوا بصــوت واحــد وقلــب واحــد( ..دام العلــم يــا إماراتنــا).

حملة للتبرع بالدم في مدينة الشارقة للخدمات
اإلنسانية –  8نوفمبر 2016

للخدمات اإلنسانية باليوم
احتفا ُء مدينة الشارقة
ِ
الوطني  30 / 45نوفمبر 2016

توافــد العشـ ُ
ـرات مــن مســؤولي مدينــة الشــارقة للخدمــات اإلنســانية وموظفيهــا

شــاركت أقســام وفــروع مدينــة الشــارقة للخدمــات اإلنســانية ـفـي االحتفــاالت

الــدم واألبحــاث ـفـي الشــارقة الــذي لبــى دعــوة المدينــة وتواجــد طيلــة الــدوام

الســتار عــن لوحــة (روح االتحــاد) التــي أبدعهــا طــاب ورشــة الموزاييــك ـفـي مركــز

ومدربيهــا والعامليــن فيهــا إ ـلـى بنــك الــدم المتنقــل التابــع لمركــز خدمــات نقــل

الرســمي ـفـي الســاحة الرئيســية لمدرســة الوفــاء لتنميــة القــدرات وقامــوا جميعـا ً

بالتبــرع بالــدم ،وتأ ـتـي هــذه الحملــة ـفـي إطــار حــرص المدينــة الدائــم ع ـلـى ممارســة

المســؤولية المجتمعيــة والمســاهمة دون تــردد ـفـي منــح المجتمــع والعطــاء
لــه إيمان ـا ً باألثــر اإليجا ـبـي الكبيــر للتكاتــف والتعــاون االجتماعــي ـفـي مختلــف

•مطالب محقة لنواب مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية في «شورى الشباب» بالشارقة  10أ كتوبر 2016
•محاضرة بعنوان (مميزات الديسليكسيا) نظمها مركز الشارقة لصعوبات التعلم –  21ديسمبر2016
•دورة عن صعوبات التعلم لمركز الشارقة لصعوبات التعلم–  5 3-يناير 2017

باليــوم الوطنــي  45عبــر مجموعــة مــن الفعاليــات واألنشــطة كان أبرزهــا إزاحــة

•التوعية بالسالمة المرورية في مدرسة األمل للصم بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصالت في دبي  12 -يناير 2017

مســارات للتطو يــر والتمكيــن وع ّبــر الجميــع تحــت إشــراف معلميهــم ومدربيهــم

•طالب الخدمات اإلنسانية يؤدون مناسك العمرة بمعية الشيخة جميلة القاسمي  -فبراير 2017

عــن ســعادتهم الكبيــرة بهــذه المناســبة

التنظيم و املشاركة في املعارض املحلية والعربية والدولية
المجــاالت.

•محاضرات وورش عمل وجلسات استشارية ينظمها مركز الشارقة لصعوبات التعلم -فبراير 2017
•محاضرة ألفراد الشرطة االتحادية حول سعادة األشخاص ذوي اإلعاقة  7 -فبراير 2017
•جلسة ترويح ألمهات األشخاص ذوي اإلعاقة ضمن برنامج العالج بالموسيقى  22مارس 2017
•جلسة تفاعلية خاصة باألشخاص ذوي اإلعاقة في المنتدى الدولي لالتصال الحكومي (الدورة السادسة)  22 -مارس 2017
•محاضرة بالمجلس االستشاري بالشارقة للمطالبة بتفعيل قانون األشخاص ذوي اإلعاقة لتحقيق سعادتهم –  23مارس 2017
•ورشة عمل (الدمج من الفصول الدراسية إلى العمل) بالتعاون مع جامعة كينيساو األمريكية –  6 – 3أبريل 2017
•مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية تدرب  20شخصا من ذوي اإلعاقة في المؤسسات  16ابريل –  16مايو 2017
•مركز الشارقة لصعوبات التعلم يحتفل باليوم الخليجي لصعوبات التعلم  2-3مايو 2017
•برنامج تدريبي ل  8طالب من مدرسة الوفاء لتنمية القدرات – فرع الرملة التابعة لمدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية في فندق سويس بلهوتيل  24 -مايو 2017

جناح مميز لمدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية في
ٌ
معرض الشارقة الدولي للكتاب  / 35من ١٢-٢
نوفمبر٢٠١٦

شــاركت مدينــة الشــارقة للخدمــات اإلنســانية ـفـي الــدورة ال ـ  35مــن معــرض

الشــارقة الدو ـلـي للكتــاب بجنــاح ضــم باقــة مــن كتــب صاحــب الســمو حاكــم
الشــارقة باإلضافــة إ ـلـى كتــب مــن منشــورات المدينــة يتقدمهــا الدليــل
التشــخيصي اإلحصا ـئـي الرابــع لإلضطرابــات النفســية وعــدد مــن تقنيــات القــراءة
المســاندة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة

مشاركة المدينة في معرض جيتكس للتقنية
تحت شعار “ اإلستدامة واإلبتكار “ 11 -9مارس
2017

شــاركت مدينــة الشــارقة للخدمــات اإلنســانية ـفـي أســبوع جيتكــس للتقنيــة د ـبـي

ضمــن جنــاح حكومــة الشــارقة الــذي نظمتــه دائــرة الحكومــة اإللكترونيــة تحــت

شــعار (االســتدامة واالبتــكار) وتــم خــال المعــرض توفيــر التقنيــات ـفـي عمليــة
التعليــم والتدريــب طبقهــا الطلبــة الصــم  ،كمــا تــم اإلعــان عــن انطــاق المرحلــة
الثانيــة مــن مســابقة التطبيقــات المســاندة ( 23إ ـلـى  26فبرا يــر  )2017ومؤتمــر

للتقنيــات المســاندة  AT Topiaـفـي مــارس2017

المعرض الختامي لمركز مسارات (صنع بأيدينا) 5
–  6يونيو 2017

نظــم مركــز مســارات للتطويــر والتمكيــن التابــع لمدينــة الشــارقة للخدمــات
اإلنســانية المعــرض الختامــي لمنتجــات مركــز مســارات للتطويــر والتمكيــن

الــذي ضــم  500قطعــة فنيــة إبداعيــة أجــاد الطلبــة ذوو اإلعاقــة صنعهــا .بهــدف
دمــج األشــخاص ذوي اإلعاقــة وتقديــم الخدمــات التوعويــة عبــر المشــاركة

ـفـي المعــارض واألنشــطة الخارجيــة وتنميــة المصــادر الماليــة للمركــز تحقيق ـا ً

للتمو يــل الذا ـتـي وتوطيــد التعــاون والشــرا كة المجتمعيــة مــع مختلــف

الجهــات.

•برنامج لتدريب المعلمين على أحدث الممارسات نظمه مركز الشارقة لصعوبات التعلم بالتعاون مع كلية بيكون األمريكية –  24أغسطس 2017
•مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية تحقق  20أمنية في (سدرة األمنيات) لأليتام من مؤسسة الشارقة للتمكين اإلجتماعي  7سبتمبر 2016
•مشاركة الطالبة ندى الزرعوني من مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية على توقع اتفاقية استضافة ألعاب األولمبياد الخاص الدولي  2019بصفة شاهد  23يناير 2017
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ممارسات مستدامة (صحية وبيئية وتكنولوجيا مساندة )
ن بين التقنيات المساندة والحكومة اإللكترونية لتدريب األشخاص الصم على البرمجة –  20فبراير 2017
•تعاو ٌ
•االحتفال باليوم العالمي للتقنيات المساندة والتوعية –  18مايو 2017
•وزني بيدي ..للتوعية بمضار السمنة –  8مارس 2017
•مبادرة اخسر جرامات وا كسب سنوات  -من  23مارس  2017إلى  23مايو 2017
•مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية تساهم في حملة (نظفوا اإلمارات) –  6ديسمبر 2016

ثانياً  :الشراكات واإلتفاقيات
اتفاقيات ومذكرات تعاون – لعام 2017

تحرص مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية على تعزيز شرا كاتها بشكل عام ،ولديها  23اتفاقية ومذكرة تعاون مع العديد من المؤسسات ،و تم خالل العام  2017توقيع  9إتفاقيات
ومذكرات تعاون مع المؤسسات التالية:
•مذكرة تفاهم بين مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية وكلية بيكون األمريكية -مارس 2017
•مذكرة تفاهم وتعاون بين مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية ومورافيا سيليزيا التشيكية – أبريل 2017
•مذكرة تفاهم بين مدينة الشارقة الخدمات اإلنسانية ومصرف الشارقة اإلسالمي – مايو 2017
• 320ألف درهم تبرعا ً من الفوز القابضة ضمن اتفاقية تعاون مع مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية – أبريل 2017
•عقد تعاون بين مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية ودار النهضة للترجمة – مايو2017
•مركز التقنيات المساندة التابع لمدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية يوقع اتفاقية تعاون مع  4شركات هي( :مجموعة الصفوة ألنظمة الحركة ،شركة الشموخ للتجارة والتجهيزات الطبية
والفنية ،شركة كونسرت وورلد ،شركة الناطق للتكنولوجيا)  -مايو2017

ثالثاً  :وسائل التواصل اإلجتماعي
4.3

يوضح الرسم مقارنة بأعداد المتابعين لمواقع وحسابات
التواصل اإلجتماعي لمدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية
على الفيسبوك ، facebookو تويتر  ، Twitterواإلنستقرام
، Instagramويالحظ زيادة نسبة المتابعين لموقع الفيسبوك
بنسبة  6%واإلنستقرام . 20%

9.3
17.8
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رابعاً  :أهم زيارات التعاون للوفود املحلية والعربية والدولية خالل عام
2017
•فيما يلي تلخيص ألبرز الزيارات والمشاركات التي قامت بها مدينةالشارقة للخدمات اإلنسانية داخل وخارج دولة اإلمارات العربية المتحدة أو الوفود التي استقبلتها المدينة من خارج
الدولة ،أو من داخلها للتعاون وتبادل الدعم.
•الزيارات التي قامت بها مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية لخارج الدولة
•مشاركة مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية بوفد من الطلبة ومشرفيهم في المخيم الدولي الثامن لألشخاص ذوي اإلعاقة في المغرب  -من  23يوليو إلى  1أغسطس ، 2016
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زيارات الوفود من داخل الدولة لتعزيز التعاون وتبادل الدعم خالل عام
2017
للخدمات اإلنسانية  -18أ كتوبر 2016
•زيارة سفيرة الواليات المتحدة األمريكية ( Barbara A. Leafباربرا أ .ليف) في دولة اإلمارات العربية المتحدة والوفد المرافق لها مدينة الشارقة
ِ
•زيارة وفد اإلمارات اإلسالمي (  3ا كتوبر)2016
•إجتماع وفد من طلبة مدرسة األمل للصم بالمعنيين في وزارة التربية والتعليم ( 16نوفمبر )2016
•زيارة وفد من بلدي ِة الشارقة لمدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية ( 7ديسمبر )2016

•مركز الشارقة لصعوبات التعلم يعزز انطالقته بالزيارات الخارجية والمحلية – نوفمبر 2016
•مشاركة مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية بوفد في الملتقى الدولي لطيف التوحد بتونس  -من  15 - 13يناير 2017
•مشاركة مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية بوفد في المنتدى الوطني التاسع لإلعاقة في المملكة المغربية من ( 29إلى  31مارس ) 2017

زيارات الوفود من خارج الدولة ملدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية خالل
عام 2017
•زيارة وفد وفد مركز (( )ZANZIBAR OUTREACH PROGRAMبرنامج زنجبار للتوعية) للمدينة  -من (  10 – 6نوفمبر ) 2016
•زيارة وفد من جامعة كينيساو األمريكية لمدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية (  4أبريل ) 2017
•زيارة وفد جمعية رعاية وتعليم المكفوفين الموريتانية لمدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية ( 16أبريل )2017
•زيارة الفنان الكويتي يوسف العماني لمدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية ( 18أبريل )2017

ولمعرفة المزيد حول أنشطة (مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية) وأدائها في مجال اإلستدامة يمكن اإلطالع على الرابط اإللكتروني:

www.schs.ae
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املوارد املالية

انطالقـا ً مــن حــرص مدينــة الشــارقة للخدمــات اإلنســانية ع ـلـى تطبيــق توجيهــات صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي عضــو المجلــس األع ـلـى لالتحــاد حاكــم إمــارة الشــارقة حفظــه هللا ورعــاه
باالعتمــاد ع ـلـى االســتثمارات والمشــاريع الذاتيــة لضمــان تمويــل ثابــت ودائــم يضمــن االســتقرار واألمــان للمؤسســات األهليــة الناشــطة ،يأ ـتـي إدرا كنــا العميــق لمــدى أهميــة توضيــح الوضــع الما ـلـي لمدينــة الشــارقة
للخدمــات اإلنســانية وتبيــان زيــادة اإليــرادات وتوظيفهــا دعمـا ً وتطويــرا ً للبرامــج والخدمــات واألنشــطة التــي تقدمهــا ألبنائهــا الطلبــة مــن ذوي اإلعاقــة واالرتقــاء بهــا ـفـي الوقــت ذاتــه باإلضافــة إ ـلـى رفــد المدينــة بمــا تحتاجــه
مــن العنصــر البشــري الكــفء والمــدرب ،عــدا عــن تطويــر األوضــاع الماديــة واالجتماعيــة والصحيــة لجميــع الموظفيــن بمــا يعــود ع ـلـى آليــة العمــل بالحــراك اإليجا ـبـي المســتمر والفاعــل.
وتســعى المدينــة ـفـي 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 ع ـلـى 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
مجانـاً ،تلتهــا فتــرة طويلــة قدمــت فيهــا الخدمــات برســوم رمزيــة إال أن اإلعفــاءات كانــت كثيــرة ،وحتــى قبــل ســنوات قليلــة وعندمــا فرضــت رســوم ع ـلـى أســاس مــن التكلفــة الفعليــة ،بقيــت اإلعفــاءات كثيــرة ومــا زالــت ع ـلـى
حالهــا بدليــل أن  % 85مــن المســتفيدين مــن خدمــات المؤسســة معفيــون مــن الرســوم الدراســية حيــث زادت نســبة المســتفيدين  6%عــن العــام الماضــي  ،ويتــم اإلعفــاء بنــاء ع ـلـى دراســة حــاالت الطلبــة المحتاجيــن
التــي ترتكــز عليهــا لجنــة الــزكاة إلعتمــاد الحــاالت المســتحقة شــرعاً ،وتعــي المؤسســة ـفـي الوقــت ذاتــه مســؤولياتها تجــاه المســتفيدين مــن خدماتهــا وتحــاول بشــتى الوســائل ضمــان إســتدامة هــذه الخدمــات وتطويرهــا
بشــكل مســتمر معتمــدة ـفـي ذلــك ع ـلـى أســس ثابتــة وسياســات ماليــة ال تختلــف كثيــرا ً عــن المؤسســات االقتصاديــة ،وإن كان الوصــول إ ـلـى تحقيــق التــوازن بيــن الــواردات والمصروفــات صعبـا ً ـفـي مؤسســة تقــوم ع ـلـى
أســاس تقديــم الخدمــات لفئــة مــن المجتمــع هــي األكثــر احتياجـاً.
وقد عمدت المؤسسة إلى استحداث مشاريع مدرة للريع تم إنشاؤها وتمويلها من خالل تبرعات خصصت لإلستثمار ،بهدف تحقيق اإلستقاللية المادية واالستدامة المطلوبة لتقديم خدماتها وتطويرها.

وتتكون املوارد املالية ملدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية من:
•المنح التي تقدمها حكومة إمارة الشارقة سنوياً.

•التبرعات والهبات المادية والعينية التي ترد إليها من الحكومات األخرى والوزارات والشركات والمؤسسات واألفراد.
•الرسوم الدراسية السنوية للمستفيدين بحسب ما تقرره الهيئة اإلدارية.
•ريع األنشطة والفعاليات والحمالت والمعارض التي تنظمها المؤسسة سنوياً.
•ريع االستثمارات من أمالكها المنقولة وغير المنقولة.
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كشف االيرادات واملصاريف للعام 2016-2017

البيان
تبرعات حكومة الشارقة
تبرعات مؤسسات وأفراد
ايرادات رسوم ومواصالت
ايرادات حملة الزكاة
ايرادات األنشطة والفعاليات
دعم قسم االستثمار
اإلجمالي العام
تكلفة رواتب العاملين
مصاريف أخرى
أجمالي المصروفات الجارية
العجز السنوي

المبلغ
26,246,364.00
6,755,948.00
10,476,133.00
8,741,032.00
3,307,765.00
2,500,000.00
58,027,242.00
56,429,285.00
4,997,895.00
61,427,180.00
)(3,399,938.00

املستفيدون من حساب الزكاة
نسبة المستفيدين والمستحقين من أموال الزكاة
إجمالي مبلغ الزكاة للمستحقين بالدرهم اإلماراتي

 85%من طلبة مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية

8,741,032.00
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شكر ًا لكم

كلمة عرفان وإمتنان إلى كافة الشركاء والمؤسسات الحكومية والخاصة الداعمة لمدينة الشارقة لخدمات اإلنسانية عام  ، 2017نؤكد لهم فيها أن ما حققناه من إنجازات خالل
عام  2017كان بفضل هللا وتوفيقه  ،ودعكم السخي للمدينة لكي تستطيع المضي قدما ً في تقديم خدماتها وبرامجها لألشخاص ذوي اإلعاقة بهدف تمكينهم من اإلعتماد على
أنفسهم في إدارة شؤون حياتهم وضمان إستقالليتهم في مجتمعاتهم  ،والسعي الدؤوب لتوفير واقع ومستقبل أفضل لهم  ..شكرا لكم

2626شركة رمال الدولية للدعاية واإلعالن
2727شركة سايت جلوبال
2828شركة بيئة
2929منطقة الشارقة الطبية

الشركات الداعمة ماليا ً وعينيا ً للمدينة من خالل قسم االستثمار للعام 2016-2017

3030شرطة دبي

الشركات الداعمة مالياً:

3131مطار دبي الدولي

1.1مصرف الشارقة اإلسالمي

1414غرفة تجارة وصناعة الشارقة

3.3جمعية الشارقة التعاونية

1616شركة سيسلي انترناشيونال

2.2بنك دبي اإلسالمي

2525دائرة الثقافة

1515البنك العربي المتحد

3232جامعة زايد
3333هيئة كهرباء ومياه الشارقة
3434مدرسة الشرطة االتحادية
3535عالم كيدزانيا

4.4بنك االستثمار

1717شركة كونتننتال لألغذية – دانكن دونتس

5.5مؤسسة نفط الشارقة الوطنية

1818شركة الفوز القابضة

6.6جيبكا

3737شركة سفن ستارز

1919مصرف اإلمارات اإلسالمي

3838الكنيسة الكورية

3636حديقة الفراشات

8.8دائرة الموانئ البحرية والجمارك

الشركات الداعمة عينياً:

9.9شركة نازو لتجارة مواد البناء

4040مركز االستكشاف

2020بلدية الشارقة

4141هيئة البيئة والمحميات الطبيعية

7.7مركز ميجامول الشارقة

1010شركة الحمد لمقاوالت البناء
1111شركة فاست لمقاوالت البناء
1212مدرسة المعرفة الدولية الخاصة
1313مجلس الشارقة الرياضي

2121شرطة الشارقة

2222مطار الشارقة الدولي
2323دائرة األشغال العامة
2424جامعة اإلمارات

3939إدارة متاحف الشارقة

4242دبي دولفيناريوم

4343هيئة الشارقة لالستثمار والتطوير (شروق)
4444مؤسسة الشارقة لإلعالم

4545دار الخليج للصحافة والطباعة والنشر
4646مؤسسة دبي لإلعالم

4747المجلس األعلى لشؤون االسرة -مجلة مرامي
4848مجلة الحرس األميري
4949مجلة عائلتي
5050دائرة التخطيط والمساحة
5151دائرة التنمية االقتصادية
5252هيئة اإلنماء السياحي والتجاري
5353بلدية البطائح
5454بلدية خورفكان
5555بلدية دبا الحصن
5656معهد الشارقة للتراث
5757كلية التقنية العليا – كلية الشارقة للطالبات
5858هيئة الطرق والمواصالت
5959مؤسسة الشارقة للفنون
6060مطعم بيزارو
6161انتكس الند
6262مركز الطفل بالشارقة
Gist international events6363
6464ايزي لينك
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ال  :مبادىء تحديد محتوى التقرير
أو ً

حول هذا التقرير

هذا هو تقرير االستدامة السنوي الثاني لمدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية  ،وتتناول المدينة من خالله القضايا الجوهرية المتعلقة باالقتصاد والبيئة والمجتمع والحوكمة ،بهدف تعريف األطراف المعنية بأداء

المدينة وممارساتها فيما يتعلق باالستدامة .كما يقدم هذا التقرير عرضا ً لتقرير أداء االستدامة لمدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية و مقرها في إمارة الشارقة بدولة اإلمارات العربية المتحدة.

نطاق التقرير وحدودہ

تشمل البيانات واإلفصاحات الواردة في هذا التقرير وترتبط بجميع العمليات واإلجراءات األساسية التي تقع في نطاق عمل المدينة  ،كما تغطي بيانات األداء الواردة في التقرير الفترة الممتدة ما بين 1من سبتمبر
 2016إلى  31أغسطس  ، 2017ويتضمن التقرير المبادرات واألنشطة الجارية التي أطلقت خالل عام  ، 2017حيث تم حصر القضايا الجوهرية ذات الصلة باآلثار االقتصادية والبيئية واالجتماعية التي نحدثها

ونلمسها في إطار االستدامة وتحديد درجة أولويتها ، ،كما يتضمن التقرير تقييم الجهات ذات العالقة التي نتعاون معها واحتياجاتها واألسباب والقضايا التي تمثل األولوية بالنسبة لها ،كما أخذنا بعين االعتبار
أفضل الممارسات في المجال عند تحديد القضايا المادية الواردة في هذا التقرير ودرجة أولويتها ،ونعتقد أننا غطينا جميع القضايا المادية التي تخص الجهات ذات العالقة في اإلطار الذي حددناه لقضية االستدامة،
وقد أوردناها بالتفصيل في هذا التقرير.

تحديد املحتوى

يستعرض هذا التقرير أداء االستدامة في مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية  ،ويستهدف جميع مجموعات األطراف المعنية في المدينة ،إذ تلتزم المدينة بإعداد تقرير حول أداء االستدامة بها سنوياً ،ويأتي إصدار
هذا التقرير بعد صدور تقرير االستدامة األول لعام  ، 2016وقد تم تصميم هذا التقرير وفقا لإلصدار الرابع G4من إطار إعداد التقارير الذي طورته المبادرة العالمية إلعداد التقارير ( )GRIحسب المستوى
األساسي .للمبادرة العالمية إلعداد التقارير وقد أجريت عملية تعريف محتوى التقرير بناء على إرشادات المبادرة العالمية إلعداد التقارير .،ويرتكز هذا التقرير على مبادىء تحديد محتوى التقرير وتضمن ( إشراك
أصجاب المصلحة  ،وسياق اإلستدامة  ،األهمية النسبة  ،واإلكتمال )  ،أما مبادىء جودة التقرير فقد تضمنت ( التوازن  ،قابلية المقارنة  ،الدقة  ،التوقيت المناسب  ،الوضوح  ،الموثوقية )

تضمني الجهات ذات العالقة

تم حصر القضايا الجوهرية ذات الصلة باآلثار االقتصادية والبيئية واالجتماعية التي نحدثها ونلمسها في إطار االستدامة وتحديد درجة أولويتها ، ،كما يتضمن التقرير تقييم الجهات ذات العالقة التي نتعاون معها
واحتياجاتها واألسباب والقضايا التي تمثل األولوية بالنسبة لها.

وتضمن التقرير الجهات ذات العالقة المبا شرة والجهات ذات العالقة غير المبا شرة ،ونظن أن جميع الجهات ذات العالقة ستولي أهمية لقراءة تقرير االستدامة الذي نقوم بإ صداره ونحث هذه الجهات على إفادتنا

بالتغذية الراجعة عبر البريد اإللكتروني المخصص لقضايا اال ستدامة التالي sustainability@schs.sharjah.ae :
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سياق اال ستدامة :تداولنا في هذا التقرير سياق اال ستدامة و إطار عمل االستدامة الذي نعتمده مع األخذ بعين االعتبار الواقع المحلي واإلقليمي  ،ومع التعرض في
الوقت ذاته إلى االتجاهات الدولية والعالمية ،وقد نوهنا في بعض األمثلة إلى سياق قضية االستدامة على نح ٍو أ كثر تحديدا ً في الشارقة .
األهمية النسبية  :ووفقا ً لتقديراتنا فقد حددنا جميع الجهات ذات العالقة األهم بالنسبة لنا ،والجهات ذات العالقة المختصة بمجاالت محددة ،والتي نتعاون معها
في تقديم الخدمات لألشخاص ذوي اإلعاقة في مختلف اإلمارات ،كما حددنا أيضا ً توقعات الجهات ذات العالقة من التعامل معنا ،ومن قنوات االتصال القائمة بيننا وبمدى
استجابتنا فيما يتعلق بهذه التوقعات.
اإلكتمال  :في إطار إ صدار التقرير الثاني لالستدامة الذي يعد بمثابة نقطة انطالق لخطواتنا الجديدة نحو إدارة االستدامة
وممارستها .أوردنا من البيانات والمعلومات ومؤشرات األداء األساسية ( )KPIsقدر اإلمكان لرسم صورة عن مدى األثر الذي نحدثه على المستوى االقتصادي والبيئي
واالجتماعي.

ثانياً  :مبادىء تحديد ضمان جودة التقرير
التوازن :وفقا ً لتقديراتنا فإن المعلومات والبيانات التي أوردناها في هذا التقرير تعرض تقريرا ً متوازنا ً إليجابيات أدائنا ،وكذلك

لقرص التحسين التي سوف تتطلب إجراء التحسينات عليها في المستقبل .
قابلية املقارنة :أوردنا في هذا التقرير مؤشرات األداء األساسية ( )KPIsوالبيانات لألعوام من  ، 2017 - 2016إعتبارا من  1سبتمبر  2016وحتى  31أغسطس 2017
مما ييسر إجراء المقارنات السنوية ألدائنا ،كما عملنا جاهدين على االلتزام بتعليمات المبادرة العالمية إلعداد التقارير ( )GRI - G4
دقة التوقيت :تحرص مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية على االنتظام في رفع التقارير السنوية ،وأيضا من خالل تقديم تقرير االستدامة السنوي الذي يفي بالبيانات
والمعلومات الضرورية للجهات الداخلية والخارجية ذات العالقة ،مما يمكنهم من اتخاذ القرارات الصائبة.
الدقة :سعينا جاهدين لضمان أن يكون جمع بيانات األداء وعر ضها في هذا التقرير على أعلى درجة من الدقة ،وكما يتضح من سياق هذا التقرير أننا قمنا بالتنويه عن
االفتراضات والتقديرات التي وردت به.
الو ضوح :لم نوفر أي جهد في عرض المعلومات في هذا التقرير بطريقة واضحة وموجزة من شأنها تسليط الضوء على آثار ممارسة اال ستدامة وقضاياها ،والنتائج الواردة في
هذا التقرير هي نتائج عمليات القياس ،وفي حالة استخدام التقديرات أو األرقام المتوسطة يتم التنويه عن ذلك بوضوح ،وفي حالة إعادة ذكر بيانات من األعوام الماضية؛ يتم
ذكر ذلك أيضا ً بوضوح في القسم المقابل من التقرير  ،و يرد في هذا القسم صفحة الغالف وفهرس المحتويات وقوائم المصطلحات التي تكون بمثابة أداة توجيهية إضافية
للمعلومات.
املوثوقية :تم جمع جميع المعلومات الواردة في هذا التقرير والتثبت من صحتها والتصديق عليها من قِبل المصادر األصلية ،وقد تم التحقق من االلتزام بمستوى
المبادرة العالمية إلعداد التقارير (  )GRIضمانا ً لمستوى اإلفصاح عن المعلومات في التقرير ،مع العلم أنه تم التدقيق على التقرير من قبل فريق العمل بمراجعته والتثبت
من صحته.
ً
ل
إننا في مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية نسعى دائما إ ى تطوير وتحسين أداء االستدامة ،ونثمن آراء جميع المعنيين لدينا .وعليه ،إذا كانت لديكم أي تعليقات أو
استفسارات أو اقتراحات للتحسين تتعلق باإلصدار الثاني من تقرير االستدامة ،يرجى التواصل مع األستاذة  /خديجة بامخرمه على
البريد اإللكتروني sustainability@schs.sharjah.ae :
ن
يرجى العلم بأن النسخة اإللكترونية من هذا التقرير متوفرة عبر الموقع اإللكترو ي لمدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية www.schs.ae
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اآلاثر املالية وغريها من املخاطر والفرص ألنشطة املنظمة نتيجة لتغري املناخ

75-74

G4- EC3
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اآلاثر اإلقتصادية اهلامة غري املباشرة مبا فيها مدى التأثري

75, 23

اجلانب  :ممارسات الشراء
G4- EC9

نسبة اإلنفاق على جهات التوريد احمللية

اجلانب  :الصحة والسالمة واملهنية
G4-LA5

75

الفئة  :البيئية

اتفاقية الصحىة السالمة للموظفني
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الفئة الفرعية :حقوق اإلنسان

59

اجلانب  :العمل اجلربي أو القسري

G4- EN10

اجلانب  :املياه
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اجلانب  :النفاايت السائلة والصلبة
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اجلانب  :الطاقة
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املصطلح

1

مدينة الشارقة للخدمات
اإلنسانية

2

تقرير اإلستدامة

تقرير سنوي يتضمن إنجازات وأداء املؤسسة السنوي وتأثيره على املجاالت البشرية واإلجتماعية والبيئية
واإلقتصادية .كما يتمثل جوهر اإلستدامة في مواصلة إيجاد قيمة ملستقبل تمكين األشخاص ذوي اإلعاقة
وتحقيق رؤية مستدامة

3

برنامج اإلرشاد األسري

تقديم خدمات التدريب لألطفال واألسر من خالل برنامج تدريب منزلي وخطط فردية وفق برامج ومقاييس
عاملية في مجال اإلرشاد األسري

4

برنامج الدمج التربوي

دمج األطفال ذوي اإلعاقة في رياض األطفال ومدارس التعليم العام كدمج جزيء أو كامل

5

برامج املسح للحضانات
والروضات

تطبق املؤسسة برنامج املسح بهدف التصدي لخفض أسباب حدوث اإلعاقة لدى أطفال الحضانات
والروضات ومراكز الطفولة واألمومة

6

برنامج العالج باملوسيقى

تقديم جلسات للطلبة بإستخدام منهجيات وتقنيات برنامج العالج باملوسيقى

7

امليثاق األخالقي

وثيقة تتضمن بعض القيم واملبادىء املهنية اإلخالقية التي تهدف إلى تأسيس بيئة عمل تحقق اإلنضباط
العالي باملبادىء وتوجه نحو ممارسة السلوكيات التي تقود العمل وتحقيق النجاح

8

الفريق البحثي

مجموعة من موظفي املؤسسة يتولون إعداد البحوث والدراسات ومراجعة واعتماد الدراسات التي ترد
للمؤسسة للتطبيق من قبل طلبة الجامعات كمشاريع تخرج من داخل وخارج الدولة

9

رابطة التوعية البيئية

أنشأت في املؤسسة عام  2007بهدف ترسيخ الوعي بأهمية املحافظة على البيئة بكل مكوناتها من قبل كافة
أصحاب املصلحة في املؤسسة

10

حملة الزكاة السنوية

يتم تنظيمها في شهر رمضان من كل عام تتبرع فيها املؤسسات واألفراد لزكاة أموالهم ويتم تخصيص إيراد
الحملة لسداد أقساط الرسوم الدراسية للطلبة املحتاجين واملستحقين شرعا ألموال الزكاة

11

إسهاماتنا املستدامة
للمسؤولية املجتمعية

التزامنا تجاه أصحاب املصلحة من ذوي اإلعاقة وأسرهم والشركاء واملجتمع عامة وبصفتنا مؤسسة أهلية
فإن املؤسسة تعمل على تعزيز وتفعيل عالقاتها وشراكاتها بشكل عام إلستدامة خدماتها الجليلة وتطويرها

التعريف

مؤسسة اهلية انشات عام  1979مجال عملها مع األشخاص ذوي اإلعاقة وخدماتها التوعية بأسباب
ً
اإلعاقة والوقاية منها والكشف املبكر وتطوير أساليب التعليم والتدريب والتأهيل وصوال إلى مناصرة
واحتواء وتمكين األشخاص ذوي اإلعاقة في دولة اإلمارات العربية املتحدة

