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مهىٕ اهتكرّر
َع ْٗا ١ٜنٌ عاّ مٔ عًَٛ ٢عس َع ٚقف ١ال بس َٓٗاْ ..طاٖا تتهطض ٚتعاز ٚيهٔ الغٓ ٢عٓٗا..
ٖ ٞنهٌ َٓاؾط اؿٝا ٠بتفاقًٗٝا ايكػريٚ ٠ايهبري ٠مناضغٗا نٌ ٚ ّٜٛسني ٚيهٔ يٝؼ أبساً
بصات ايعطٚف ٚاألسٛاٍ  . .فُا نإ قػرياً باألَؼ أقبح اي ّٛٝنبرياًَٚ . .ا نإ قًٝالً أقبح
نجرياًٚ ..ايعالت ٚايٓٛاقل إٔ تطنت ٚأًُٖت ال تطسِ تهرب ٚتهرب فتػس ٚنهط ٠ايجًر ال ميهٔ
اٜكافٗا . .فال مجٛز إشٕ ٚال ثبات ٚال بس َٔ َتػريات ..قس ته ٕٛاهاب ١ٝفتػعسْا ٚتطنٓٝا ٚقس
ته ٕٛغًب ١ٝفتشعْٓاٚ . .يهٔ ايٓادح َٔ األفطاز أٚاملؤغػات ٖ َٔ ٛوطم عً ٢إٔ ٜهٕٛ
أزاؤٙ
ٚأزاَ ٤ؤغػت٘ يف خط قاعس زاُ٥اً .
ٖصا ٖٖ ٛادػٓاٖٚ . .صا ٖ ٛسطقٓا  . .ال ْهٛم إىل ايٛضاٚ ٤ال َطاٚس ١يف املهإ . .البس َٔ
ايتكسّ ٚايػري إىل األَاّ ألْ٘ ٚسسَ ٙربض بكآ٥ا ٚاغتُطاضْا ٖٛٚ . .ايػب ٌٝايٛسٝس يهػب ايتأٜٝس
ٚايسعِ ٚاملػاْس ٠يربافٓا ٚأٖسافٓا .
إشٕٖ ،صا ٖ ٛقطاضْاٖٚ . .صا ٖ ٛنؿف سػابٓا أضزْا َٔ ٚضاٚ ٘٥بهٌ ؾفاف ١ٝإٔ ٜهَ ٕٛطآ ٠قازق١
ألعُايٓا ْعٕ َٔ خالي٘ أسٛايٓا مبٝعإ زقٝل . .أ ٜٔقكطْا فٓتذاٚظ ايتككري بعس إٔ مسز َػببات٘
فال ْعٛز إيٗٝاٚ ..أ ٜٔأدسْا ٚأقبٓا فٓععظ ْٚكْٛٚ ٟٛاقٌٚ . .أ ٖٞ ٜٔفاالت ايتشػني
ٚايتطٜٛط فٓػًهٗا باقتساض َػًشني
بايتذطب ١ايطٚ ١ًٜٛايٛقفات املتأْٖ .. ١ٝصا َا ْطٜسٖ َٔ ٙص ٙايٛقف ١ايػٓ ١ٜٛاييت ْبتػٚ َٔ ٞضاٗ٥ا
تكبٌ ايٓكس قبٌ اإلططا ٤يتاليف ايػًبٝات ٚايٓٛاقل ٚؽط ٞاؿٛادع ٚايعكبات ٚتطٜٛط األزا٤
ٚػٜٛسٚ ٙقٛالًإىل ؼكٝل أٖسافٓا يف خسَ ١فتُعٓا ٚأبٓآ٥ا َٔ ش ٟٚاإلعاق .١
ْػأٍ اهلل ايععٜع ايكسٜط إٔ ٜٛفكٓا ٜٚػسز عً ٢ططٜل اـري خطاْا .
مج ١ًٝبٓت ذلُز ايكامسٞ
َزٜض عاّ َز ١ٜٓايؾاصق ١يًدزَات اإلْغاْ١ٝ
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ففش20 َٔ 5 ١
ــ

ايتكطٜط ايػٓ ٟٛملس ١ٜٓايؿاضق ١يًدسَات اإلْػاْ9000 - 9002 ١ٝ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
www.schs.ae
ففش20 َٔ 1 ١
ــ

ايتكطٜط ايػٓ ٟٛملس ١ٜٓايؿاضق ١يًدسَات اإلْػاْ9000 - 9002 ١ٝ

َكزَ: ١
ىسّرٔ ىدًّٕ اهصارقٕ ههخدىات اإلًسإًّ (  03عاىاً حافهٕ باهغطا٘ ِاهتىّز)

ٖا مٔ اآلٕ عً ٢أعتاب سكاز عاّ زضاغ ٞناْت أٜاَ٘ نايٛعاْ ٤هع فَ ٘ٝا قُٓاا با٘ َأ اعُااٍ ٚباطاَر َٚؿااضٜع ٖازفا١
يألؾدام َٔ ش ٟٚاإلعاق ٚ ... ١نِ ٖ ٞغعازتٓا غاَط ٠بإٔ ْه ٕٛقس اقرتبٓا َٔ ضقاس َاا سككٓااَ ٙأ اإللااظات املؿاطق١
ٚايباٖط ٠نكًٛب أبٓا ٤املسْ ١ٜٓاقع ١ايبٝاض ظنْ ١ٝك َٔ ١ٝايؿٛا٥ب  ..تكٗط املعازٕ األقا ١ًٝفتؤخاص اـالقا ١ايٓكٝا ١ايايت
التؿٛبٗا ؾا٥ب .. ١تفٛح َٓٗا ضا٥ش ١املػو ايطٝب ٖٞٚ ١مبجاب ١اإللاظات اييت دٓاٖاا أبٓاا ٤املسٜٓاَ ١أ ش ٟٚاإلعاقا .... ١قااٍ
تعاي ( : ٞفأَا ايعبس فٝصٖب دفاٚ ٤أَا َا ٜٓفع ايٓاؽ فُٝهح يف األضض) " ايطعس ." 93 :
ٚيعٌ ايجٛض ٠األنرب اييت أسسثتٗا َس ١ٜٓايؿاضق ١يًدسَات اإلْػاْٖ ٖٛ ١ٝعٖا يًُفاٖ ِٝاملػًٛط ١اييت ناْت تط ٣إٔ َا ْكسَ٘
يف ١٦األؾدام َٔ ش ٟٚاإلعاقٜ ١سخٌ يف باب اإلسػإ ٚايؿفك ،١يتك ٍٛيًذُٝع إٕ اـسَات اييت تكسّ هلص ٙايف ١٦سل
طبٝعَٚ ٞؿطٚع هلِ الَٓ ١فٚ ٘ٝال إسػإ.
زعْٛا ْبشط َعاً يف ٖصا ايتكطٜط يٓطًع َعاً ٚعٔ قطب عً ٢إلاظات َس ١ٜٓايؿاضق ١يًدسَات اإلْػاْ ١ٝخالٍ عاّ
َٚ 9000 – 9002كاضْ ١باألعٛاّ اييت َهت ْ ..تطًع بهٌ ثك ١إىل ايتطٛضات اييت ضافكت ثالث ١عكٛز ٚايػٓٛات
ايصٖب ١ٝاييت َاظايت تعٝؿٗا املسَٓ ١ٜٓص إٔ تكًست إزاضتٗا غعاز ٠ايؿٝد ١مج ١ًٝبٓت قُس ايكامس ٞنُسٜط يًُس ١ٜٓيف 9

َاضؽ ٚ 0290ست ٢اآلٕ .

ضغِ بٝاْ ٞضقِ ( ) 1

ٜٛنح ايطغِ ايبٝاْ ٞضقِ ( َ ) 9ػريَ ٠س ١ٜٓايؿاضق ١يًدسَات اإلْػاْ ١ٝخالٍ ( )03عاَاً َٔ ايعطاٚ ٤ايتُٝع سٝح تٛنح ايبسا ١ٜعاّ 9535
ٚ ،اإلْطالقٚ ، 9540 ١اإلغتكالٍ ٚاإلعرتاف عاَّٚ 9551طسً ١ايعطاٚ ٤ايتُٝع 9393

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
www.schs.ae
ففش20 َٔ 7 ١
ــ

ايتكطٜط ايػٓ ٟٛملس ١ٜٓايؿاضق ١يًدسَات اإلْػاْ9000 - 9002 ١ٝ

ٖٚا َٖ ٞزٜٓتٓا اي ّٛٝقز أتغعت ؽضقاًٚغضباً ٚفاصت يًؾذض ٠فضٚع ٜغتظٌ بٗا ايهجريٚ ، ٕٚأفبشت
إسز ٣املؤعغات ايٛاقع ١حتت َظً ١اجملًػ األعً ٢يؾؤ ٕٚاألعض ٠بايؾاصق ١تتٛىل َٗاّ ايتُهني ٚايتزصٜب
ٚايتعًٚ ِٝايتأٖٚ ٌٝايتؾػ ٌٝيألؽدال َٔ س ٟٚاإلعاقَ( ١عاق ٚ ٕٛأٜتاّ) َٔ رلتًف األعُاص ٚاجلٓغٝات يف
رٚي ١اإلَاصات ايعضب ١ٝاملتشز .٠باإلماف ١إىل اخلزَات االدتُاعٚ ١ٝايتجكٝفٚ ١ٝايتٛع ١ٜٛيـش ٟٚاملعاقني بٛد٘
خال يًُذتُع بؾهٌ عاّ  ٚ .بًؼ عزر املغتفٝز َٔ ٜٔخزَاتٗا اي ّٛٝسٛاي 9907 ٞؽدقاً َعاقاً َٔ رلتًف
اجلٓغٝات ٚاإلعاقات ٜك ّٛعً ٢خزَتِٗ  510نارصاً اختقافٝاً .
َكاصْ ١بني َغري ٠املز َٔ ١ٜٓعاّ 2010 - 1979
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ضغِ بٝاْ ٞضقِ ( ) 2

ٜٛنح ايطغِ ايبٝاْ ٞضقِ ( َ ) 9كاضْ ١بني بسا ١ٜاملػري ٠عاّ  9535ناْت بجالث ١فكَ 93ٚ ٍٛػتفٝس اً َٛ 4ٚظفني،
ٚاي ّٛٝبعس  03عاَاً َٔ ايعطاٚ ٤ايتُٝع تهِ َ 1طانع َٚساضؽ  0ٚفطٚع  99 ٚقػُاً خسَٝاَ 9903 ،ػتفٝس اًٜ ،تٛىل
متهَٛ 329 ِٗٓٝظفاً َٛٚظف ١بطعا ١ٜايكٝاز ٠ايطؾٝس ٠يًُس. ١ٜٓ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
www.schs.ae
ففش20 َٔ 9 ١
ــ

ايتكطٜط ايػٓ ٟٛملس ١ٜٓايؿاضق ١يًدسَات اإلْػاْ9000 - 9002 ١ٝ

األٌداف اإلستراتّجّٕ هىدًّٕ اهصارقٕ ههخدىات اإلًسإًّ
ايضؤ١ٜ
((إٔ ْهَ ٕٛؤغػ ١ضا٥س ٠يف َٓاقط ٚ ٠استٛا ٚ ٤متهني االؾدام ش ٟٚاإلعاق ١يف زٚي ١اإلَاضات ٚايٛطٔ ايعطب)) ٞ
ايضعاي:١
" مٔ ْعٌُ َعا يًشس َٔ أغباب اإلعاق ١بايتسخٌ املبهط  ٚايتٛع ١ٝاجملتُعْٚ ،١ٝعٌُ عًَٓ ٢اقط ٚ ٠استٛا٤
ٚمتهني األؾدام ش ٟٚاإلعاق ١بايتعًٚ ِٝايتأٖٚ ٌٝايتٛظٝف يٝهْٛٛا فاعًني يف فتُعاتِٗ " .
األٖزاف اإلعرتاتٝذ ١ٝملز ١ٜٓايؾاصق ١يًدزَات اإلْغاْ: ١ٝ
 ايتُهني َٔ خالٍ خسَات َباؾط ٠عالدٚ ١ٝتطبٚ ١ٜٛتعًٚ ،١ُٝٝتأٖ ،١ًٝٝباإلناف ١إىل ايتؿػٌٝ
 ايعٌُ عً ٢ؿس َٔ اإلعاق ١بايهؿف ٚايتسخٌ املبهط َٔ ٜٔخالٍ َطنع ايتسخٌ املبهاط يكاٝاْ ١اجملتُاع
َٔ أخطاض اإلعاق.١
 تكس ِٜخسَات ايتٛعٚ ١ٝايتجكٝف عرب ٚغا ٌ٥اإلعالّ املدتًف١
 تكس ِٜخسَات ادتُاع ١ٝعرب تٛاقٌ املسٜٓاَ ١اع قطاعاات اجملتُاع املدتًفا ١ناياسٚا٥ط احملًٝاٚ ١املاساضؽ
ٚاملػتؿفٝات ٚاؾُعٝات األًٖٚ ١ٝغريٖا.
 ايتعا ٕٚايسٚيَ ٞع املٓعُات ايعاًَ ١يف فاٍ اإلعاق ٚ ١اجملاٍ االدتُاع ٞبؿهٌ عاّ ،يتسع ِٝدٗٛز املس١ٜٓ
يف ؼكٝل أغطانٗا.
األٖزاف ايعاَ ١يًدط ١ايغٓ ١ٜٛيعاّ ّ2010 –2009



اإلؾطاف عً ٢عًُٝات ايتدطٝط ٚايتٓفٝص ٚايتك ِٝٝاإلزاضٚ ٟايفين ٚاملاي ٞيًُسٚٚ ١ٜٓنع اؿً ٍٛملعٛقات ايتٓفٝص ،

َٚتابعٚ ١ؼفٝع مجٝع اإلزاضات ٚاألقػاّ يف تٓفٝص اـطط ايػٓ ١ٜٛيعاّ َٚ ّ9393-9335تابعتٗا بايتكاضٜط ايفكاً١ٝ
ٚايتكاضٜط ايػٓ.١ٜٛ



ٚنع خطط اغرتاتٝذ ١ٝيتطٜٛط ٚؼػني ايعًُٝات اإلزاضٚ ١ٜايفٓٚ ١ٝاملاي َٔ ١ٝأدٌ تكس ِٜخسَات شات دٛز ٠عاي١ٝ

ٚٚ ،نع اؿً ٍٛملعٛقات ايتٓفٝص.





ؼػني ٚتطٜٛط اـسَات يف األقػاّ املدتًف ١يًُس ١ٜٓيهُإ ٚق ٍٛاـسَ ١يًُػتٗسفني بػٗٛيْٛٚ ١عَ ١ٝتُٝع. ٠
تععٜع ٚتفع ٌٝايعالقات بني اإلزاض ٠ايعًٝا ٚأقػاّ ٚفطٚع املسٚ ١ٜٓاجملًؼ األعً. ٢
تععٜع ٚتفع ٌٝأْؿط ١املس ١ٜٓخالٍ ايعاّ ٚاإلؾطاف عً ٢تًب ١ٝاالستٝادات املايٚ ١ٝاملازٚ ١ٜايبؿاط ١ٜؾُٝاع األقػااّ

سػب املٛاظْات املٛنٛعٚ ١قسض ٠املس ١ٜٓعً ٢تٛفريٖا .





ظٜاز ٠زخٌ املس َٔ ١ٜٓايتربعات املدتًف ١بٓػب %40 ١عٔ ايعاّ املٓكطّ.
تععٜع ٚتفع ٌٝاملؿاضنات ايساخًٚ ١ٝاـاضد( ١ٝاحملًٚ ١ٝاإلقًٚ ١ُٝٝايسٚي.) ١ٝ
تععٜع ٚتفع ٌٝايعالقات ايعاَ ١اـاضد. ١ٝ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
www.schs.ae
ففش20 َٔ 2 ١
ــ

ايتكطٜط ايػٓ ٟٛملس ١ٜٓايؿاضق ١يًدسَات اإلْػاْ9000 - 9002 ١ٝ

إحصاّٙات اهىستفّدّن ِاهمادر خالو اهغاي

اهدراسْ  9909 - 9999ي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
www.schs.ae
ففش20 َٔ 00 ١
ــ

ايتكطٜط ايػٓ ٟٛملس ١ٜٓايؿاضق ١يًدسَات اإلْػاْ9000 - 9002 ١ٝ

أً ٚال :إسقا ١ٝ٥املغتفٝز َٔ ٜٔخزَات املز ١ٜٓخالٍ عاّ 9393 – 9335
إسقا ١ٝ٥بأعزار املغتفٝز َٔ ٜٔخزَات املز ١ٜٓخالٍ عاّ2010- 2009

863

اخلزَات ايػري َباؽض٠
يًشاالت اخلاصد١ٝ

2237

704

اخلزَات املكزَ١
دظٝ٥اً

670

خزَ ١ايفقٍٛ

اجملُٛع ايهًٞ
يًدزَات املكزَ١
ضغِ بٝاْ ٞضقِ () 3

إسقا ١ٝ٥بأعزار املغتفٝز َٔ ٜٔخزَات املز ١ٜٓخالٍ عاّ2009- 2008

3215
2000
508

اخلزَات غري
املباؽضَ٠باؽض٠
اخلزَات ايػري
اخلاصد١ٝ
اخلاصد١ٝ
يًشاالتيًشاالت

اخلزَات املكزَ ١دظٝ٥اً

707

خزَ ١ايفقٍٛ

اجملُٛع ايهًٞ
يًدزَات املكزَ١
ضغِ بٝاْ ٞضقِ ( ) 4

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
www.schs.ae
ففش20 َٔ 00 ١
ــ

ايتكطٜط ايػٓ ٟٛملس ١ٜٓايؿاضق ١يًدسَات اإلْػاْ9000 - 9002 ١ٝ

أ.

إسقا ١ٝ٥أْٛاع ٚأعزار ْٚغب اإلعاقات يف املز ١ٜٓخالٍ عاَ ٞأعٛاّ 9335- 9334 ،9393 – 9335

ْغب ١اإلعاقات يف املز ١ٜٓعاّ2010- 2009
حركية
%1

بصرية
%0

متعددة
%12

توحد
%11
ذهنية
%61

سمعية
%15

ضغِ بٝاْ ٞضقِ ()5

ْغب ١اإلعاقات يف املز ١ٜٓعاّ2009- 2008
حركية
%1

بصرية
%1

متعددة
%12
توحد
%9

ذهنية
%60

سمعية
%17
ضغِ بٝاْ ٞضقِ () 6
تٛنح ايطغَٛات ايبٝاْ ١ٝضقِ (  ) 1،2اعالَ ٙكاضْ ١بني أْٛاع ٚعسز ْٚػب اإلعاقات يف املس( ١ٜٓشناٛضا ٚإْاثاا) يًعااَني األخريٜأ
 93-35 ،35-34سٝح ٖٓاى إنفاض بٓػب %99 ١عٔ ايعاّ املان ٞعٔ اجملُٛع ايهً. ٞ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
www.schs.ae
ففش20 َٔ 09 ١
ــ

ايتكطٜط ايػٓ ٟٛملس ١ٜٓايؿاضق ١يًدسَات اإلْػاْ9000 - 9002 ١ٝ

ب .إسقا ١ٝ٥بأعزار املغتفٝز َٔ ٜٔخزَات ايعالز ايطبٝعٚ ٞايٛظٝف ٞخالٍ عاَ ٞأعٛاّ ،9393 – 9335
9335- 9334

املغتفٝز َٔ ٕٚخزَات ايعالز ايطبٝعٚ ٞايٛظٝف ٞيعاّ2010- 2009
442

390
52
األقغاّ ٚاملضانظ يف (املضنظ
ايضٝ٥غ)ٞ

ايفضٚع (خٛصفهإ ،ايشٜز،
نًبا)٤

اإلمجايٞ

ضغِ بٝاْ ٞضقِ () 7

املغتفٝز َٔ ٕٚخزَات ايعالز ايطبٝعٚ ٞايٛظٝف ٞيعاّ2009- 2008
422

352
70

اإلمجايٞ

ايفضٚع ( خٛصفهإ  ،ايشٜز ،
نًبا) ٤

األقغاّ ٚاملضانظ يف ( املضنظ
ايضٝ٥غ) ٞ

ضغِ بٝاْ ٞضقِ () 8

ٜٛنح ايطغِ ايبٝاْ ٞأعال ٙضقِ (  )3،4أعساز املػتفٝس َٔ ٜٔخسَات ايعالز ايطبٝعٚ ٞايٛظٝف ٞخالٍ عاَ93-35 ،35-34 ٞ
سٝح ٜتهح ظٜاز ٠عسز املػتفٝس َٔ ٜٔاـسَات ( )93ساي ١عٔ ايعاّ ايػابل أ ٟبٓػب %1 ١ظٜاز. ٠

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
www.schs.ae
ففش20 َٔ 00 ١
ــ

ايتكطٜط ايػٓ ٟٛملس ١ٜٓايؿاضق ١يًدسَات اإلْػاْ9000 - 9002 ١ٝ

زَ .كاصْ ١احلاالت املتًك ١ٝاخلزَ ١بعٝار ٠ايغُعٝات يف املزٚ ١ٜٓاحلاالت احملٛي ١يًُغتؾفٝات خالٍ عاَ9335 ٞ
– 9335- 9334 ،9393
َكاصْ ١بني احلاالت املتًك ١ٝيًدزَ ١بعٝار ٠ايغُعٝات ٚاحلاالت
احملٛي ١يًُغتؾفٝات عاّ 9393 - 9335

َكاصْ ١بني احلاالت املتًك ١ٝيًدزَ ١بعٝار ٠ايغُعٝات
ٚاحلاالت احملٛي ١يًُغتؾفٝات عاّ 9335 - 9334م

502

444

7
احلاالت احملٛي١
يًُغتؾفٝات

13
احلاالت املغتفٝزَٔ ٠
خزَ ١عٝار ٠ايغُعٝات

احلاالت احملٛي١
يًُغتؾفٝات

ضغِ بٝاْ ٞضقِ () 9

احلاالت املغتفٝزَٔ ٠
خزَ ١عٝار٠
ايغُعٝات يف املز١ٜٓ

ضغِ بٝاْ ٞضقِ ()09

تٛنح ايطغَٛات ايبٝاْ ١ٝضقِ ( ْ ) 5،93ػب ١املػتفٝس َٔ ٜٔخسَات عٝاز ٠ايػُعٝات خالٍ ايعاَني األخري ٜٔسٝح ٜتهح ظٜاز ٠يف بعا
اـسَات ٚاملػتفٝس ٜٔعٔ ايعاّ ايػابل .

ر .إسقا ١ٝ٥بأعزار املغتفٝز َٔ ٜٔاخلزَات َٔ خاصز املز ١ٜٓخالٍ عاَ9335- 9334 ،9393 – 9335 ٞ
ْغب ١املغتفٝز َٔ ٜٔاخلزَات َٔ خاصز املز ١ٜٓعاّ
9335 - 9334

ْغب ١املغتفٝز َٔ ٜٔاخلزَات َٔ خاصز املز ١ٜٓعاّ - 9335
9393

توظيف
%1

تدريب
فردي
%2

تقييم سمعي
%17

اختبارات0%
اخرى
%1

توظيف
%1

0%

تقييم
سمعي
%9

اختبارات
اخرى
%3
اختبار
ذكاء
%10

عالج
طبيعي
ووظيفي
%59

عالج نطق
%8
ضغِ بٝاْ ٞضقِ ()00

عالج
طبعي
ووظيفي
%58

اختبار ذكاء
%17
عالج نطق
%14

ضغِ بٝاْ ٞضقِ ()09

تٛنح ايطغَٛات ايبٝاْ ١ٝضقِ ( ْ )99،99ػب ١املػتفٝس َٔ ٜٔاـسَات َٔ خاضز املس ١ٜٓخالٍ ايعاَني األخري ٜٔسٝاح ٜتهاح
ظٜاز ٠يف بع

اـسَات ٚاملػتفٝس ٜٔعٔ ايعاّ ايػابل .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
www.schs.ae
ففش20 َٔ 05 ١
ــ

ايتكطٜط ايػٓ ٟٛملس ١ٜٓايؿاضق ١يًدسَات اإلْػاْ9000 - 9002 ١ٝ

ٖـَ :كاصْ ١بني أعزار ايطًب ١يف
ايتزصب اخلاصد ٞاجملتُع ٞخالٍ 0
أعٛاّ األخري: ٠

ٜتهح يف ايطغِ ايبٝاْ ٞضقِ ( )00تعاٜس
اعساز ايطًب ١عً ٢ايتسضٜب اـاضدٖٚ ٞصا
َؤؾط ْادح عً ٢تفع ٌٝزٚض ايتسضٜب

اـاضدَ ٞكاضْ ١بايػٓٛات املان١ٝ

ضغِ بٝاْ ٞضقِ ()03
إسقا ١ٝ٥بأعزار قٛا ِ٥االْتظاص يعاّ 9393-9335

 : ٚإسقا ١ٝ٥بأعزار قٛا ِ٥اإلْتظاص
118

خالٍ عاّ :9393-9335
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اإلمجايٞ

2

اختباص
سنا٤

قغِ
ايعالز
ايطبٝعٞ

6
عالز ْطل

5

5
َضنظ
ايؾاصق١
يًتٛسز

قغِ
ايتأٌٖٝ
املٗين

َزصع١
األٌَ
يإلعاق١
ايغُع١ٝ

16
َزصع١
ايٛفا٤

ضغِ بٝاْ ٞضقِ ()04
ثاْ ٝاًً َ :كاصْ ١ألعزار املٛظفني يف َز ١ٜٓايؾاصق ١يًدزَات اإلْغاْ ١ٝخالٍ األعٛاّ األصبع ١االخري: ٠

أعزار املٛظفني خالٍ ايغٓٛات األصبع ١األخري٠

ٜٛنح ايطغِ ايبٝاْ ٞضقِ ( )91أعساز
املٛظفني خالٍ األعٛاّ األضبع ١األخري٠

473

سٝح ٜتهح ايتعاٜس املطتفع خالٍ عاّ
ٚ 9333 – 9334انفان ١يف ايعاّ
ايص ٟتالٚ ٙتطادع ايعسز ْٛعا َا خالٍ
ايعاّ املانٜٚ . ٞطدع غبب عسّ ثبات
األعساز بػبب تكًٝل بع

ايٛظا٥ف

ٚاإلغتعان ١بأخطٚ ٣أٜها بػبب
اإلغتكاالت يعطٚف خاقَٚ ١ع شيو مل
ٜؤثط شيو يف غري ٚتٓع ِٝايعٌُ .

461

459
440

عزر املٛظفني عاّ 10-09عزر املٛظفني عاّ 09-08عزر املٛظفني عاّ 08-07عزر املٛظفني عاّ07-06

ضغِ بٝاْ ٞضقِ ()05

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
www.schs.ae
ففش20 َٔ 05 ١
ــ

ايتكطٜط ايػٓ ٟٛملس ١ٜٓايؿاضق ١يًدسَات اإلْػاْ9000 - 9002 ١ٝ

األٌداف ِاإلًجازات هغاي
 9909-9999ي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
www.schs.ae
ففش20 َٔ 01 ١
ــ

ايتكطٜط ايػٓ ٟٛملس ١ٜٓايؿاضق ١يًدسَات اإلْػاْ9000 - 9002 ١ٝ

اهلدف األول
اإلغساف على عنليات التخطيط والتيفير والتكييه اإلدازي والفين
واملالي للنديية ووضع احللول ملعوقات التيفير  ،ومتابعة وحتفيص مجيع
اإلدازات واألقطاو يف تيفير اخلطط الطيوية لعاو9909- 9999و
ومتابعتَا بالتكازيس الفصلية والتكازيس الطيوية

االرتكا٘ بغىهّات اهتخطّط ِاهتًظّي هتحكّل اهجِدٔ فْ اهغىو
أٚالً  :ايتطٜٛض ٚايتشغني يف إعزار ٚتك ِٝٝاخلطط ايغٓٚ ١ٜٛتكاصٜض املتابع ١ايؾٗضٚ ١ٜايغٓ ١ٜٛيعاّ
ّ 9393 – 9335

مت ايتطٜٛط يف عًُ ١ٝايتدطٝط ٚاملتابع ١يػري اـطط ايػٓ ١ٜٛيعاّ  ، 9002 – 9000سٝح أعست ناف ١أقػاّ َٚطانع

َٚساضؽ ٚفطٚع املس ١ٜٓخططٗا ايػٓٚ ١ٜٛبًؼ فُٛعٗا ( )09خط ١غٓ ، ١ٜٛنُا مت إعساز تكاضٜط املتابع ١ايؿٗط ١ٜاييت تعهؼ

َؤؾطات األزا ٤يًدطط فتِ اغتالّ (  )55تكطٜطا ؾٗطٜاً 09 ٚ .تكطٜطاً غٜٓٛاً  .نُا َٖ ٛبني يف ايطغِ ايبٝاْ ٞضقِ () 01

إسقا ١ٝ٥بأعزار اخلطط ايغٓٚ ١ٜٛتكاصٜض املتابع ١ايؾٗضٚ ١ٜايغٓ ١ٜٛاملٓذظ ٠يعاّ 9393-9335
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التقارير السنوية
2009-2010

18

تقاريرالمتابعة
الشهرية -2010
2009

الخطط السنوية
2009-2010

ضغِ بٝاْ ٞضقِ ()06

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
www.schs.ae
ففش20 َٔ 07 ١
ــ

ايتكطٜط ايػٓ ٟٛملس ١ٜٓايؿاضق ١يًدسَات اإلْػاْ9000 - 9002 ١ٝ

إعزار ايتك ِٜٛايغٟٓٛ
ألْؾطٚ ١فعايٝات املز١ٜٓ
يعاّ : ّ 9393 – 9335

ايتك ِٜٛايغٟٓٛ
يألْؾطٚ ١بضاَر
املز ١ٜٓيعاّ
9000 – 9002

إعزار خطط  ٚتكاصٜضايرباَر َٚؾاصٜع ٚتكُٝٝات يٛا٥ح ٚأْظُٚ ١أريٚ ١تعُُٝات ٚاعتبٝاْات  ٚذلامض ادتُاعات
إفزاص ايتعُُٝات يتٓظٚ ِٝتطٜٛض عري ايعٌُ َٔ اإلراص ٠ايعًٝا خالٍ عاّ ّ 9393 – 9335

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
www.schs.ae
ففش20 َٔ 09 ١
ــ

ايتكطٜط ايػٓ ٟٛملس ١ٜٓايؿاضق ١يًدسَات اإلْػاْ9000 - 9002 ١ٝ

اهٍدف اهثاًْ
وضع خطط إضرتاتيجية لتطويس وحتطني العنليات اإلدازية
والفيية واملالية مً أجل تكديه خدمات ذات جودة عالية ،
ووضع احللول ملعوقات التيفير
أِالً  :اإلًجازات عهٖ ىستِٗ اهىدًّٕ
أً ٚال  :إعزار ايتكضٜض ايغٓ ٟٛيإلراص ٠ا ايعًٝا ٚاملز ١ٜٓيًعاّ ّ9393 – 9335
االضتكا ٤يف إعساز ايتكطٜط يادزاض ٠ايعًٝاا َأ سٝاح َٓٗذٝا ١إعاساز ايتكطٜاط

ٚمشٛيٝت٘ ٚٚنٛس٘ ٚايص ٟمت ٚنع٘ بإؾطاف غعاز ٠ايؿٝد ١مج ١ًٝبٓت قُاس
ايكامسَ ٞسٜط عاّ َس ١ٜٓايؿاضق ١يًدسَات اإلْػاْٚ ١ٝإعساز األغتاش ٠خسها١
أمحس باكطَ٘ َػاعس املسٜط ايعااّ ٚ ،إعاساز ايتكطٜاط ايػآ ٟٛملسٜٓا ١ايؿااضق١
يًدسَات اإلْػاْٚ ١ٝايصٖ ٟاًَ ٛدال عأ تكطٜاط اإلزاض ٠ايعًٝاا ٚ ،متات
َطادعت٘ َٔ قبٌ األغتاش أغاََ ١ااضزٜين َاسٜط ؼطٜاط فًا ١املٓااٍ ٚ ،تكاُِٝ
ٚإخطاز األغتاش قاف ١ٝاملطظٚقاَ ٞربفا ١بكػاِ ْعاِ املعًَٛاات ٚ .تهأُ
ايتكطٜط األٖساف ايػَٓٚ ١ٜٛا ؼكل َٓٗا َٔ إلاظات خالٍ ايعاّ .

ثاْٝاً  :تؾه ٌٝجلٓ ١ايتٛثٝل ٚاألصؽف: ١
َٔ َٓطًل اٖتُاّ َس ١ٜٓايؿاضق ١يًدسَات اإلْػاْ ١ٝبأُٖ ١ٝعًُ ١ٝايتٛثٝل ٚاألضؾفٚ ١اييت تعترب َٔ األَٛض ايػا ١ٜيف األُٖ١ٝ
ملا ٜرتتب عًٗٝا َٔ قٚ ٕٛسفغ تاضٜذ املؤغػٚ ، ١تػٗ ٌٝسفغ املعًَٛات ٚغطع ١ايٛق ٍٛإىل ايٛثا٥ل املطًٛبٚ ، ١تٓعِٝ
ايعٌُ اإلزاضٚ ، ٟعً ٘ٝفكس مت إقساض قطاض إزاض ٟضقِ (  9002) 7بؿإٔ تؿه ٌٝؾٓ ١ايتٛثٝل ٚاألضؾف ١يف املسٚ . ١ٜٓمت إعساز
خط ١عٌُ غري ايًذٓٚ ١تٓع ِٝايعٜاضات إلزاضات املسٚ ١ٜٓتكس ِٜايتٛدٗٝات ايالظَ ١يتطٜٛط ٚتٓع ِٝعًُ ١ٝايتٛثٝل ٚاألضؾف١
ٚداض ٟايعٌُ ٚاملتابع ١يًتطٜٛط املػتُط يًعًُ. ١ٝ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
www.schs.ae
ففش20 َٔ 02 ١
ــ

ايتكطٜط ايػٓ ٟٛملس ١ٜٓايؿاضق ١يًدسَات اإلْػاْ9000 - 9002 ١ٝ

ثايج ًا  :تطبٝل ْظاّ ايبقُ ١يًشنٛص ٚاإلْقضاف

َٔ َٓطًل غع ٞاملس ١ٜٓإىل تطٜٛط ٚتٓع ِٝعًُٝات اؿهٛض ٚاإلْكطاف يًُٛظفني
مت َٔ قبٌ قػِ ايؿؤ ٕٚاإلزاضٚ ١ٜاملاي ١ٝإزخاٍ دٗاظ ايبكُ ١يف املس ١ٜٓبٗسف إهاز
ْعاّ َتكٔ َٛٚسس ٚؾاٌَ يًشهٛض ٚاإلْكطاف ٚ ،ؼػني نفا ٠٤اآلزاٚ ٤ظٜاز٠
اإلْتاد َٔ ١ٝسٝح نػب ٚقت ايعٌُ .

صابع ًا  :تؾه ٌٝمجاع ١اإلبزاع ايفين

دٗاط ايبقُ١

مت تأغٝؼ خالٍ ايعاّ تأغٝؼ مجاع ١اإلبساع ايفين  َٔٚأِٖ أٖسافٗا :
 انتؿاف املٖٛٛبني َٔ ش ٟٚاالعاقٚ ١قكٌ َٛاٖبِٗ .
 إنػاب ش ٟٚاالعاق ١ايجك ١بأْفػِٗ َٚػاعستِٗ عً ٢االْسَاز ف ٢اجملتُع ٚ ،تعطٜف اجملتُع بكسضات ٚطاقات َٛٚاٖب
ش ٟٚاالعاق. ١
 ته ٜٔٛفطم فَٓ ٘ٝتدكك ١متجٌ بالزٖا ف ٢احملافٌ ٚاملٗطداْات ايسٚي. ١ٝ
 خًل فطم عٌُ يص ٣ٚاالعاق َٔ ١خالٍ ايفطم ايفٓ ٘ٝايتٜ ٢تِ إْؿاؤٖا خكٝكا يٝكسَٛا َٔ خالهلا ابساعاتِٗ ف٢
ؾت ٢ايفٓ. ٕٛ
 تسضٜب نٛازض َتدكك َٔ ١ايعاًَني َع ش ٣ٚاالعاق ١يًعٌُ َع اؾُاع١
 ايعٌُ أٜها عً ٢اْؿاٚ ٤زعِ مجاعات مماثً ١عًَ ٢ػت ٣ٛاملٓطك. ١
ٚقس مت إعساز خط ١ايعٌُ يًذُاعٚ ١تؿه ٌٝايفطم  ٚتكٓٝف ايطًبٚ ١فل َٛاٖبِٗ ٚإبساعاتِٗ ٚ ،مت تٓفٝص فكط ٠اميا١ٝ٥
بعٓٛإ ( ابساع ) بايتعاَ ٕٚع مجاع ١االَاضات يًفٔ اـام بايؿاضقٚ١عطنت خالٍ افتتاح َعطض قسٚ ِٜسسٜح مبتشف
ايؿاضق ١يًفٓٚ ٕٛايص ٣ؾطف٘ قاسب ايػُ ٛايؿٝذ ايسنتٛض غًطإ بٔ قُس ايكامس ٢سانِ ايؿاضقٚ ١عه ٛاجملًؼ
االعً ٢يالؼاز عهٛضٚ ٙافتتاس٘ ٚ ،غٝتِ َتابع ١تفع ٌٝزٚض اؾُاع ١خالٍ عاّ 9399 - 9393

خاَغاً َ :ؾضٚع تؾه ٌٝفضٜل عج ٞيف املز١ٜٓ

َٔ َٓطًل إٖتُاّ املس ١ٜٓمبذاٍ ايبشٛخ ٚايسضاغات ٚتفع ٌٝإتفاق ١ٝايتعا ٕٚاملربَ ١بني َس ١ٜٓايؿاضق ١يًدسَات اإلْػاْ١ٝ
ٚداَع ١ايؿاضق ١متت كاطب ١إزاض ٠اؾاَع ١يًتعا ٕٚيف تكس ِٜايسعِ إلعساز فطٜل عج ٞيف املسٚ ١ٜٓتَُٓٗ ١ٝاضاتِٗ سَٗٓ ٍٛذ١ٝ
إعساز ايبشٛخ ٚايسضاغات اهلازفٚ ١متت املٛافكٚ ٚ ١نع خط ١ايعٌُ يًربْاَر ايتسضٜيب ٚغٝتِ ايبس ٤يف تٓفٝص ايربْاَر
خالٍ عاّ . ّ9399 – 9393

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
www.schs.ae
ففش20 َٔ 90 ١
ــ

ايتكطٜط ايػٓ ٟٛملس ١ٜٓايؿاضق ١يًدسَات اإلْػاْ9000 - 9002 ١ٝ

ثاًّاً  :اإلرتكا٘ باهغىهّات اإلدارّٕ ِاهفًّٕ
أً ٚال  :تفع ٌٝجلٓ ١ايتزصٜب ٚايتطٜٛض :

نإ يًذٓ ١ايتسضٜب ٚايتطٜٛط زٚض ٖازف يف ضفع ٚتطٜٛط نفا ٠٤األزا ٤يس ٣ايهازض َٔ خالٍ ايسٚضات ايتسضٜبٚ ١ٝعكس
ٚضف ايعٌُ ايتطبٝك ١ٝيف ناف ١اجملاالت اإلزاضٚ ١ٜايتعًٚ ١ُٝٝايفٓ ١ٝزاخٌ املس ١ٜٓأ ٚعٔ ططٜل املؿاضنات اـاضد ١ٝيف
كتًف اجملاالت اإلزاضٚ ١ٜايفٓٚ ١ٝاملاي، ١ٝ

ثاًْ ٝا :تفع ٌٝرٚص فضٜل ايزعِ ايفين يف املز: ١ٜٓ
 َٔ خالٍ ضفع نفا ٠٤األزا ٤يس ٣اإلختكاقٝني ٚاملؿطفني ٚاملعًُات يف ناف ١أقػاّ َٚطانع َٚساضؽ ٚفطٚع املس١ٜٓ
س ٍٛأغايٝب ايتعاٌَ َع املؿهالت ايػًٛن ١ٝيدعاقات املدتًفٚ ، ١ططم ايتؿدٝل ٚايتكٚ ،. ِٝٝتبين ايهازض
يالغرتاتٝذٝات ايت ٢مت ايتسضٜب عًٗٝا ٚتطبٝكٗا ٚفل اـطٛات ٚاألغايٝب املتبع. ١

ثايجاً  :تفع ٌٝدلايػ اإلختقافٝني ايٓفغٝني ٚاإلدتُاعٝني ٚايتداطب خالٍ عاّ ّ 9393 – 9335
مت خالٍ ٖصا ايعاّ تفع ٌٝزٚض فايؼ اإلختكاقٝني ايٓفػٝني ٚاإلدتُاعٝني ٚايتداطب يف َس ١ٜٓايؿاضق ١يًدسَات
اإلْػاْٚ ١ٝمت ؼكٝل َا : ًٜٞ
 إعاز ٠تؿه ٌٝاجملايؼ ٚٚنع ٖٝهٌ يهٌ فًؼ ٚؼسٜس املؿطف ٚاملٓػل ٚاألعها ٤يهٌ فًؼ .
 ضفع نفا ٠٤اآلزا ٤يس ٣اإلختكاقٝني يف َٗاضات ايتدطٝط ٚنٝف ١ٝإعاساز اـطاط ايػآٚٚ ١ٜٛناع أٖاساف ناٌ فًاؼ
ٚأٖساف اـطٚ ١األْؿط ١اهلازف ١يتشكٝل نٌ ٖسف يف اـط ، ١فتِ إعساز اـطط ايػٓ ١ٜٛيًفكٌ ايجاْ َٔ ٞعااّ 9335
ٚ ، 9393اـطط ايػٓ ١ٜٛيعاّ . 9399 – 9393 تٓع ِٝغري عكس اإلدتُاعات ايسٚض ١ٜيهٌ فًؼ ٚتٛثٝل قانط اإلدتُاعات ٚايتٛقٝات ٚايعٌُ عًَ ٢تابعتٗا .
ٚ نع َعاٜري ٚانش ١يططٜك ١ايعٌُ ٚنٝف ١ٝآي ١ٝايتك , ِٝٝتٛسٝس أي ١ٝايعٌُ عًَ ٢ػت ٣ٛنٌ فًؼ باملس. ١ٜٓ



تٛطٝس ايعالقات ايبٓا ٠٤بني أعها ٤اجملايؼ يالضتكا ٤بأٖسافٗا .

صابعاً  :تطٜٛض ٚحتغني نفا ٠٤األرا ٤يز ٣ايهٛارص يف قغِ ايعالز ايطبٝعٚ ٞايٛظٝفٞ
 ايتطٛض ٚايتشػٔ يف أزا ٤ايهازض نإ ي٘ األثطايهبري يف تكس ِٜاـسَات ٚدٛزتٗا ٚ ،عكس دًػات ملٓاقؿٚ ١ؼًٌٝ
اؿاالت .



تفع ٌٝاتفاقٝات ايتعا ٕٚبني داَع ١ايؿاضقَٚ ١عٗس ايؿاضق ١يًتهٓٛيٛدٝا ٚنً ١ٝاـًٝر ايطب ١ٝؽكل ايعالز ايطبٝعٞ
َٔ خالٍ تسضٜب ايطًبَٝ ١ساْٝا يف قػِ ايعالز ايطبٝع ٞباملس١ٜٓ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
www.schs.ae
ففش20 َٔ 90 ١
ــ

ايتكطٜط ايػٓ ٟٛملس ١ٜٓايؿاضق ١يًدسَات اإلْػاْ9000 - 9002 ١ٝ

ثاهثًا  :أٌي إًجازات أقساي ِىرامز ِىدارش ِفرِؼ اهىدًّٕ
َزصعٚ ١صٚم ١األٌَ يًقِ


تػٝري َػُ ٢املعٗس إىل َسضغ ١األٌَ يًكِ .



ؽطٜر ايسفع ١ايجايج َٔ ١طالب ايجاْ ١ٜٛايعاَ ١ايكػِ ايعًُٞ

( 3طالب  0ٚطايبات ) ٚإيتشاقِٗ باؾاَع. ١


سك ٍٛايطايب قُس غٝف عً ٢ؾٗاز ٠ايتٛفٌ



تفع ٌٝايسَر ايعهػ ٞيف ضٚن ١األٌَ يًكِ ٚتٛفري 3

َكاعس يًسضاغ ١ألخ ٠ٛايكِ ايػاَعني .
 فٛظ طالب ايكف ايتاغع باملطنع ايجايح عًَ ٢ػت ٣ٛايسٚي١

خضجي ٛطًب ١ايقِ ايجاْ ١ٜٛايعاَ( ١ايزفع ١ايجايج) ١

ظا٥ع ( ٠إبساع ايٓفاٜات ايعداد) ١ٝ

 فٛظ ايطايب عُاض شٖب ٚايطايبَ ١ريا ٟدٛضز ظا٥ع ٠ايتُٝع ايرتب ٟٛملٓطك ١ايؿاضق ١ايتعً. ١ُٝٝ

قغِ ايتأٖ ٌٝاملٗين ٚايتؾػٌٝ

 اغتشساخ إؾهاٍ سسٜج ١يًُٓتذات .

َ ؿاضن ١ايطايب ضاؾس املٓكٛض ٟيف املؤمتط ايعامل ٞاـاَؼ
عؿط ملٓعُ ١االستٛا ٤ايؿاٌَ ايسٚي ١ٝبطيني ا أملاْٝا خالٍ ايفرت٠
َٔ  92ا . 9393/2/95
 فٛظ ايطايب قُس سذ ٞخًفإ ظا٥ع ٠ايطايب املتُٝع يف فااٍ
اإلبساع ايجكايف – ٚٚي ٞأَاط ايطاياب خاياس عباساهلل ايعضعاْٞٛ

ظا٥ع ٠األب املجاي ٞيف دا٥ع ٠ضٚام عٛؾ ١ايجكايف .
َؾاصن ١ايطايب ععٝز املٓقٛص  ٟيف املؤمتض

َزصع ١ايٛفا ٤يتُٓ ١ٝايكزصات

 تػٝري َػُ ٢املعٗس إىل ( َسضغ ١ايٛفا ٤يتُٓ ١ٝايكسضات ) .
 افتتاح فطع ايطًَٚ ١اغتٝعاب أنرب قسض َٔ قٛا ِ٥اإلْتعاض .
 ايتسضٜب مبػاعس ٠اؿٛٝاْات األيٝف ١بايتعاَ ٕٚع َا ٣ٚايكطط ٚايهالب بايؿاضق. ١

تزصٜب األطفاٍ مبغاعز ٠احلٛٝاْات
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َضنظ ايتزخٌ املبهض

 تطبٝل بطْاَر ايبٛضتٝر يًتُٓ ١ٝايؿاًَ ١يًطفٛي ١املبهطٚ ٠إسهاض اؿكٝب ١ايهاًَ ١يًُٓٗاز ٚايكازض ٠عأ ٚظاض ٠ايرتبٝا١
ٚايتعً ِٝمبكط .
 تطبٝل ( َكٝاؽ بايتاثاض) املعّس يص ٟٚاإلعاقات ايؿسٜسٚ٠إنافت٘ إىل األزٚات املػتدسَ ١باملطنع.
 تطمجٚ ١تطبٝل قآَ ١ُ٥ؿٛض ٠يف َكسض قازض عٔ َٓعُ ١ايكش ١ايعامل ٖٞٚ ١ٝقا ١ُ٥فشل يتك ِٝٝاألطفاٍ َٔ شٟٚ

اإلعاقات املتعسزٚ ٠إناف ١قٛا ِ٥فشل دسٜس ٠يًكٛا ِ٥األقً ١ٝاملػتدسَ ١يف إدطا٤ات املػح اـاق ١بكػِ ايتداطب
ٚاـسَ ١ايٓفػ ، ١ٝمما ٜػاعس عً ٢ؼكٝل نفا ٠٤أًنرب يف ايهؿف املبهط عٔ اإلعاقٚ ١تسخال أًغطع.

َضنظ ايؾاصق ١يًتٛسز

 تطٜٛط ٚؼػني آي ١ٝغري االدتُاع األغبٛع ٞيًهازض باملطنع .
 ؼسٜح ٚتطٜٛط بٝاْات املطنع ( االغتُاضات املعتُس ٠باملطنع  ,ايفٝسٖٜٛات .).......
 تؿه ٌٝفطٜل ضٜان َٔ ٞإخ ٠ٛايطالب ٚايهازض.
 تفع ٌٝزٚض فًؼ األَٗات .

فضع املز ١ٜٓباملٓطك ١ايؾضق ( ١ٝفضع خٛصفهإ )
 اإلؾطاف ايفين عً ٢نازض َسضغ ١األٌَ يًكِ بايتعاَ ٕٚع تٛدَ ٘ٝهتب ايؿاضق ١ايتعً ُٞٝغٛضفهإ .
 ادتٝاظ ايطًب ١ايكِ ٚألَ ٍٚط ٠اختباضات ْٗا ١ٜايعاّ ايسضاغَ ٞع أقطاِْٗ طًب ١املؤغػات ايتعً. ١ُٝٝ
 اغتشساخ ٚسس ٠ايتُطٜ

بايفطع .

 فٛظ ايفطع باملطنع ايجاْ ٞنُٔ دا٥ع ٠ايؿٝد ١يطٝف ١بٓت قُس إلبساعات ايطفٛي. ١
 تفعَ ٌٝؿطٚع ايؿطانَ ١ع ْاز ٟخٛضفهإ يًُعاقني .

فضع املز ١ٜٓباملٓطك ١ايؾضق ( ١ٝفضع نًبا) ٤
تطٜٛط ٚتفع ٌٝآي ١ٝايسَر اؾع (ٞ٥ايسَر األنازمي ) ٞيف َساضؽ املٓطك ١ايؿطق ، ١ٝسٝح مت ايسَر يف َ 5ساضؽ .
تطبٝل اختباضٚ AAPEPتطٜٛط نفا ٠٤اآلزا ٤يس ٣املعًُات يف اغتدساّ اإلختباض .
 تطٜٛط نفا ٠٤اآلزا ٤يس ٣اإلختكاقٝات ايٓفػٝات ٚاإلدتُاعٝات يف فاٍ تطبٝل اإلغتُاضات املػش ١ٝيكسضات ايطًب١
 فٛظ ايطايب سػٔ عبساهلل غاَ ٞظا٥ع ٠ايؿاضق ١يًتُٝع ايرتب ( ٟٛف ١٦ايطايب املتُٝع) .

فضع املز ١ٜٓباملٓطك ١ايٛعط ( ٢فضع ايشٜز )
 اإلضتكا ٤مبٓتذات قػِ ايتاٖ ٌٝاملٗين ٚايتؿػ. ٌٝ
إْهُاّ طايبني َٔ ف ١٦ايؿًٌ ايسَاغ ٞإىل َٓتدب اإلَاضات يف بطٛي ١ايبٛتؿٝا .
 إزخاٍ اإلختباضات ٚاملكاٜٝؼ بٗسف اإلضتكا ٤باـسَات ٚايعًُٝات َٗٓٚ ،ا تطبٝل اختباضٚ AAPEP-PEPتطٜٛط نفا٠٤
اآلزا ٤يس ٣اإلختكاقٝات ٚاملعًُات يف اغتدساّ اإلختباض .
 تفع ٌٝزٚض فًؼ اإلَٗات بايفطع .
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رابغًا  :ىبادرات ىدًّٕ اهصارقٕ ههخدىات اإلًسإًّ هتحكّل رؤّتٍا ِرساهتٍا
َبارصَ ٠ز ١ٜٓايؾاصق ١يًدزَات اإلْغاْ ١ٝيف طباع ١ايٓغد ١ايعضب َٔ ١ٝايزي ٌٝايتؾدٝقٚ ٞاإلسقا ٞ٥ايضابع

ايزي ٌٝظظ ٘ٝ٥االٚ ٍٚايجاْٞ

سكًت َس ١ٜٓايؿاضق ١يًدسَات اإلْػاْ ١ٝعً ٢سل املًه ١ٝايفهط( َٔ ١ٜايطابط ١األَطٜه ١ٝيًطب ايٓفػٚ ،ٞاؾٓطٔ زٟ
غAmerican Psychiatric Association, Washington, D.c. "ٞ

برتمجٚ ١طباعْٚ ١ؿط ايهتاب  :ايسيٌٝ

ايتؿدٝكٚ ٞاإلسكا ٞ٥ايطابع – ايٓػد ١ايعطب) ١ٝ
Diagnostic and statistical Manual of Mental Disordes, fourth Edition Text Revision, 2000
اعِ املؤيف ٚايٓاؽض  " :ايطابط ١األَطٜه ١ٝيًطب ايٓفػٚ ،ٞاؾٓطٔ ز ٟغ" ٞ
American Psychiatric Association, Washington,D.C.
ايرتمج ١بايًػ ١ايعضب : ١ٝاألغتاش ايسنتٛض طًعت َٓكٛض – أغتاش ٚضٝ٥ؼ قػِ ايكش ١ايٓفػ ١ٝبهً ١ٝايرتبَٚ ١ٝسٜط َطنع
اإلضؾاز ايٓفػ ٞظاَع ١عني مشؼ بايكاٖطٚ ٠ي٘ اـرب ٠ايعًُٚ ١ٝاملهاْ ١ايعطبٚ ١ٝايسٚي ١ٝمما َهٓ٘ عٔ نفا َٔ ٠٤إعساز ايكٛض٠
ايعطب ١ٝيًسي ٌٝايتؿدٝكٚ ٞاإلسكا ٞ٥ايطابع .

ثاْٝاً  " :تطبٝل َؾضٚع ايزَر ايعهغ ٞيًطالب "
مت خالٍ ايعاّ تطبٝل املؿطٚع ٚايصٜٗ ٟسف إىل :
 زَر عهػ ٞيألطفاٍ ايػاَعني َٔ أخ ٠ٛايكِ يف ضٚن ١األٌَ بٗسف تٗ ١٦ٝاألطفاٍ ايكاِ يًاسَر ايهاَاٌ يف َاساضؽ
ايػاَعني .
 تطٜٛط ٚتُٓ ١ٝايًػ ١يس ٣األطفاٍ ايكِ بكٛض ٠أفهٌ َٔ خالٍ تفاعًِٗ َع األطفاٍ ايػاَعني .
 تسضٜب أخ ٠ٛاألطفاٍ ايكِ عً ٢نٝف ١ٝايتٛاقٌ َع إخٛاِْٗ ٚعسّ اغتدساّ اإلؾاضات يف ايتٛاقٌ َعِٗ يف املٓعٍ .
ايف ١٦املغتٗزفـ : ١أطفاٍ ايطٚن ١ايكِ ٚاألطفاٍ ايػاَعني َٔ أخ ٠ٛايكِ .
املهــإ - :

ضٚن ١األٌَ يًكِ مبس ١ٜٓايؿاضق ١يًدسَات اإلْػاْ، ١ٝاملـز : ٠غٓٛات ايطٚن " ١غٓ ١أٚىل ٚثاْ ١ٝضٚن"١

ايعزر املتٛقـع  03 :طفالً َٔ ايكِ  8 ٚإىل  َٔ 03األطفاٍ ايػاَعني َٔ أخ ٠ٛايكِ  ،خالٍ ٖصا ايعاّ – 9332
ٜ ، 9303تػري ايعسز سػب ساالت ايتػذ ٌٝغٜٓٛا .
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ثايجاً  :تٛفري َرتمج ١يػ ١إؽاص ٠يطًب ١ايقِ ظاَع ١ايؾاصق١

َٔ َٓطًل سطم املس ١ٜٓعً ٢تكس ِٜايسعِ ٚاملػاْس ٠يطًب ١ايجاْ ١ٜٛايعاَٚ ١املتدطدني َٔ َسضغ ١األٌَ يًكِ ٚمت
إيتشاقِٗ ظاَع ١ايؿاضق ١سٝح مت ؽطٜر  0زفعات؛ ايسفع ١األٚىل عاّٚ ، 9334- 9333ايجاْٚ ، 9335 – 9334 ١ٝايجايج١

ٚ ، 9399 – 9335مت ايتشام ( ) 99طايبا 0طالب  4ٚطايبات ٚ ،غعت املس ١ٜٓبايتعاَ ٕٚع اؾاَع ١إىل تعٝني َرتمج ١يػ١
إؾاض ٠زاَ ١ُ٥ع ايطًب ١يف اؾاَعٚ ١شيو يتدط ٞايكعٛبات ٚايعكبات اييت تٛادِٗٗ يف ب ١٦ٝاؾاَعٚ ١تكس ِٜايسعِ ٚايتٛد٘ٝ
يًٗ ١٦ٝايتعًٚ ١ُٝٝايفٓ َٔ ١ٝخالٍ ايعٌُ نشًكٚ ١قٌ يف ؾطح ٚتٛق ٌٝاملعًَٛات يًطًب ١يف املعٗس ٚتصي ٌٝايكعٛبات
اييت تٛاد٘ ايعًُ ١ٝايتعً ١ُٝٝيف احملانطات ٚ ،املؿاضن ١يف األْؿطٚ ١ايسٚضات ايتسضٜب ١ٝبتٛىل َٗاّ ايرتمج ١مبا ٜػِٗ يف ؼكٝل
األٖساف ،

ثاْٝاً َ :بارصات َع اجلٗات َٔ خاصز ايزٚي١

فٛص ٠يًٛفز ايُٝين خالٍ اجلٛي ١يف أقغاّ املز١ٜٓ

اٚالً  :ايزعِ ايفين
سطقت املس ١ٜٓعً ٢تػدري خرباتٗا ايعطٜك ١يف فاالت اإلعاق١
ٚاجملاالت اإلزاض ١ٜاألخطٚ ٣تكسميٗا ملطانع املعاقني يف ايٛطٔ
ايعطبٚ ٞتكس ِٜايسعِ ايفين يف فاالت ايتسضٜب ٚضفع نفا٠٤
اآلزا ٤فتِ خالٍ ٖصا ايعاّ تكس ِٜايسعِ ايفين ؾُع ١ٝضعا١ٜ
ٚتأٖ ٌٝاملعاقني سطنٝا – باي ُٔٝخالٍ ايفرت93-4 ( َٔ ٠
)9335 /99/سٝح مت اغتهاف 4 ١اعها َٔ ٤اؾُعَٔ ١ٝ
اإلزاضٜني ٚايفٓٝني ٚاملعًُني ٚتهُٔ ايربْاَر ايتسضٜيب ٚضف
عٌُ ٚدًػات يف اجملاالت ايتاي : ١ٝفاٍ ايرتب ١ٝاـاقٚ ، ١ايعالز ايطبٝعَٗٚ ، ٞاضات ايتدطٝط اإلزاضٚ ، ٟايتعطٜف
بايًٛا٥ح ٚأْعُ ١ايؿؤ ٕٚاملايٚ ١ٝنٝف ١ٝتُٓ ١ٝاملٛاضز املايٚ ، ١ٝتفع ٌٝزٚض ايعٌُ ايتطٛع. ٞنُا مت تٓع ِٝدٛي ١تعطٜف ١ٝيف
ناف ١أقػاّ َٚطانع َٚساضؽ املسٚ ، ١ٜٓظٜاضات يٓاز ٟايجكَٚ ١ؿاضٜع ايجكٚ ١بع

املعامل ايػٝاسٚ ١ٝايرتاث ١ٝيف إَاض ٠ايؿاضق. ١

ثاًْ ٝا  :ايربْاَر ايتزصٜيب يٛفز َٔ َضنظ األٌَ يًتٛسز باي) 9000 / 0/0 – 9/ 90 ( ُٔٝ

ْعُت َس ١ٜٓايؿاضق ١يًدسَات اإلْػاْ ١ٝبطْافاً تسضٜبٝاً يٛفس ميين َٔ َطنع األٌَ يًتٛسس بٗسف االطالع عً ٢ػطب ١املس١ٜٓ
َٚا تكسَ٘ َٔ خسَات ٚبطاَر ٚأْؿط ١يطًبتٗا َٔ األؾدام ش ٟٚاإلعاقٚ .١مت تكس ِٜايسعِ ايفين َٔ املس َٔ ١ٜٓخالٍ

َطنع ايؿاضق ١يًتٛسس يتسضٜب ٚتاٖ ٌٝايهٛازض يف َطنع األٌَ يًتٛسس سٝح إغتهافت املسٚ ١ٜٓفسا َهْٛا َٔ  1أعها٤
َٔ اهل ١ٝ٦ٝايتعًٚ ١ُٝٝتهُٔ ايربْاَر ايتسضٜيب ٚضف عٌُ ٚدًػات َٚالسعات يف ايكفٛف يف اجملاالت ايتاي : ١ٝتعسٌٜ
ايػًٛى  ،ايتعطف عً ٢ططم ايتٛاقٌ َ ،السع ١ايتسخٌ املٓاغب ٚغري املٓاغب يًُعًِ ٚأثط ايتسخٌ عً ٢ايطايب َ ،كٝاؽ
تك ِٝٝايتٛسس ايطفٛيَ ، ٞكٝاؽ َ ، CARSالسع ١ايػُات يس ٣ايتٛسسٜني النتؿاف بع

االمناط  ،نٝف ١ٝنتاب ١تكِٝٝ

دًػ ١تسضٜب. ١ٝ
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ايتكطٜط ايػٓ ٟٛملس ١ٜٓايؿاضق ١يًدسَات اإلْػاْ9000 - 9002 ١ٝ

ثايج ًا  :ايربْاَر ايتزصٜيب ملضنظ ايٛفا ٤ايعُاْ) 9393 /3 /9 – 9/94 ( ٞ
ْعُت َس ١ٜٓايؿاضق ١يًدسَات اإلْػاْ ١ٝبطْافاً تسضٜبٝاً

يًٛفس ايتطٛعَ َٔ ٞطنع ايٛفا ٤بٛالْ ١ٜع ٣ٚبػًطٓ ١عُإ
بٗسف االطالع عً ٢ػطب ١املسَٚ ١ٜٓا تكسَ٘ َٔ خسَات
ٚبطاَر ٚأْؿط ١يطًبتٗا َٔ األؾدام ش ٟٚاإلعاق.١
ٚتهُٔ ايربْاَر ايتسضٜيب دًػات عًُ ١ٝزاخٌ ايفكٍٛ
ٚظٜاضات إىل ْاز ٟايجك ١يًُعاقني ٚمجع ١ٝأٚيٝا ٤أَٛض املعاقني
َ ٚؿاضٜع ايجكٚ ١ظٜاض ٠إىل مجاع ١ايفٔ اـام باإلناف ١إىل
فُٛع َٔ ١احملانطاتٖٚ ،سف املس ١ٜٓاألغاغٖ َٔ ٞصٙ
ايسٚضْ ٠كٌ َا يسٜٗا َٔ ػاضب ٚخرب ٠يف َٝسإ اإلعاق ١إىل

فٛص ٠يًٛفز ايعُاْ ٞخالٍ اجلًغات

َتطٛعات َطنع ايٛفا ٤ايعُاْ ٞيهٜ ٞتُهّٔ َٔ تكسميٗا يطًب ١املطنع َ ٚػاعستٗٔ يف تطٜٛط قسضاتٗٔ ٚإَهاْٝاتٗٔ يف
ايتعاٌَ َع األؾدام ش ٟٚاإلعاق.١
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ايتكطٜط ايػٓ ٟٛملس ١ٜٓايؿاضق ١يًدسَات اإلْػاْ9000 - 9002 ١ٝ

اهلدف الجالح
حتطني وتطويس اخلدمات يف األقطاو املختلفة للنديية لمناٌ
وصول اخلدمة للنطتَدفني بػكل ضلظ وىوعية ممتاشة .
أِ ًال  :اهتطِّر ِاهتحسّن فْ اهخدىات ِاهغىهّات عهٖ ىستِٗ اهىدًّٕ
أٚالً  :إعزار األري ١اإلدضا ١ٝ٥يًدزَات :

َٔ َٓطًل غع ٞاإلزاض ٠ايعًٝا يالضتكا ٤باـسَات اييت تكسَٗا املس ، ١ٜٓمت خالٍ ٖصا ايعاّ ايبس ٤مبؿطٚع إعساز األزي١

اإلدطا ١ٝ٥يًدسَات ٚتتذً ٢أُٖٝت٘ فُٝا : ًٜٞ
 تبػٝط إدطا٤ات ايعٌُ يتشكٝل األٖساف بهفاٚ ٠٤غطعٚ ١زقٚ ١بأقٌ دٗس ٚتهايٝف .
 تٛفري األزي ١اإلدطاٜ ١ٝ٥ػاعس عً ٢نٝف ١ٝايتكسٚ ِٜاؿك ٍٛعً ٢اـسَ ١يًعاًَني ٚاملػتفٝس. ٜٔ
 إٕ ٚدٛز األزي ١اإلدطا ١ٝ٥عًَ ٢ػت ٣ٛدٝس َٔ ايهفاٜ ٠٤ػاعس ٚبؿهٌ أغاغ ٞيف ؼكٝل اؾٛز ٠يتكس ِٜاـسَات .
 إٕ إدطا٤ات ٚأغايٝب ايعٌُ املعُ ٍٛبٗا يف املؤغػ َٔ ٖٞ ١ايعٓاقط األغاغٚ ١ٝاملُٗ ١يًتٓع ِٝيف تكس ِٜاـسَات .
ٚ تػع ٢املؤغػات املتكسَ ١إىل ٚنع األزي ١اإلدطا ١ٝ٥بٗسف ؼكٝل اؾٛزٚ ٠ايهفا ٠٤ـسَاتٗا .

ثاْٝاً :تفع ٌٝجلٓ ١ايتٛظٝف (املكابالت ٚايتعٝني)

نإ يًذٓ ١ايتٛظٝف خالٍ ٖصا ايعاّ زٚض ٖازف َٔ خالٍ اختٝاض ايهفا٤ات شات اـربٚ ٠ايتدكال يتعٗٓٝٝاا نأُ ناٛازض
املسٚ .١ٜٓفُٝا َ ًٜٞكاضْ ١بأعساز املكابالت ٚاملتٛظفني َٔ ٖص ٙاملكابالت خالٍ ايعاَني األخري. ٜٔ
مقارنة بين أعداد المقابالت والمتوظفين منها خالل عامي 09 -99 ، 99- 98
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ٜٛنح ايطغِ ايبٝاْ ٞضقِ ( )93سك ١ًٝاملكابالت اييت مت عًُٗا يًفطٚع ٚاألقػاّ ْٚط ٣إنفاض املكابالت خالٍ عاّ ٜٚ 9393 – 9335طدع
ايػبب إىل إْتكا ٤ايػري ايصات ١ٝاملكسَٚ ١فل ايهفاٚ ٠٤ايتدكل املطًٛب ٚشيو تٛفريا يًذٗس ٚايٛقت .
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ثايجاً :إًجاطات فٓزٚم (منا )٤يًتُٓ ١ٝاملغتزاَ١

مت خالٍ عاّ  9393-9335تفع ٌٝزٚض ٚضغاي ١ايكٓسٚم ٚايصٜٗ ٟسف إىل تكس ِٜايسعِ يف دٛاْب ايطعا ١ٜاإلقتكاز١ٜ
ٚايتعًٚ ُ٘ٝايعالدٚ ١ٝتٛفري األدٗعٚ ٠األز ١ٜٚايهفٚ ، ١ًٝمت ؽكٝل أٚد٘ ايكطف يكٓسٚم ( منا ) ٤ملا : ًٜٞ

 يألؾدام املعاقني ٚأغطِٖ املػتشكني يًُػاعسات االدتُاع َٔ ١ٝزاخٌ ٚخاضز املس. ١ٜٓ
 ايعاًَني املػتشكني يف َس ١ٜٓايؿاضق ١يًدسَات اإلْػاْ. ١ٝ
 إ ٟسايَ ١ػتشك ١تكطضٖا إزاض ٠ايكٓسٚم .
اإلدضا٤ات اييت متت خالٍ ٖشا ايعاّ :
 عٌُ زضاغ ١اؿاي ١االقتكاز )94(ٍ ١ٜساي ١خاضد ١ٝخالٍ ايعاّ ايسضاغ.ٞ
 عٌُ إفازات يًشاالت اـاضد )04( ١ٝإفازٚ ، ٠ػسٜس ٚإقساض دسٜس ٍ (  )530بطاق ١قش١ٝ
 تٛظٜع َؤ ١ْٚؾٗط ضَهإ يًشاالت ايساخًٚ ١ٝاـاضد )59( ٍ ١ٝساي. ١
 تٛظٜع ايعنا ٠يًشاالت ايساخً) 993 ( ١ٝساي ٚ ١اـاضد) 09 ( ١ٝساي. ١
 تٛظٜع َبًؼ يهػ ٠ٛايعٝس يًشاالت ايساخً )30 ( ١ٝسايٚ ١تهًفتٗا تبًؼ (  ) 3033زضِٖ ( مت تكس ِٜاملبًؼ تربعا َٔ قبٌ
مجع ١ٝايؿاضق ١اـري. ) ١ٜ
إسقا ١ٝ٥بعزر اإلعاْات ٚاملغاعزات ٚأْٛاعٗا اييت قزَت عاّ 9000 - 9002
512

اإلعاْات ٚاملغاعزات عاّ 9335 - 9393
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َكاصْ ١بني ْغب ١اإلعاْات املغاعزات خالٍ ايجالث ١أعٛاّ األخري٠
إمجاي ٞاالعاْات ٚاملغاعزات خالٍ األعٛاّ ايجالث ١األخري٠
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صابعاً  :ايبطاقات ايقش ١ٝايقارص ٠عاّ ّ9393- 9335

مت خالٍ ٖصا ايعاّ إقساض ( )530بطاق ١قش ١ٝبعٜاز )339( ٠بطاق ١عٔ ايعاّ املان ٞسٝح بًؼ عسز ايبطاقات ايكش١ٝ
ايكازض ) 139( ٠بطاق ١قشٚ . ١ٝنإ عسز ايبطاقات ايكش ١ٝايكازض ٠يًشاالت ايساخً ١ٝخالٍ ٖصا ايعاّ ( ) 132يف سني
بًػت ايعاّ املان ) 999( ٞبطاق ١أَا عسز ايبطاقات ايكش ١ٝايكازض ٠يًشاالت اـاضد ١ٝفبًػت ( )023بطاق ١يف سني
ناْت ايعاّ املان ) 053( ٞبطاق. ١
ٚتطدع ايعٜازٖ ٠صا ايعاّ يف اؿاالت ايساخً ١ٝإىل ايتدفٝف َٔ األعبا ٤املاي ١ٝعً ٢األغط يف تهًف ١ايعالز ألبٓا ِٗ٥سٝح
ميهٔ بايبطاقَ ١عاؾ ١ايؿدل املعام يف املػتؿفٝات اؿه ١َٝٛباجملإ َكاضْ ١باملؤغػات ايكش ١ٝاـاق ١اييت تهًف َبايؼ
عايٚ . ١ٝفُٝا  ًٜٞإسكاَٚ ١ٝ٥كاضْات األعساز ٚاملكاضْات هلصا ايعاّ ٚاألعٛاّ املان. ١ٝ

َكاصْ ١يًبطاقات ايقش ١ٝايقارص ٠خالٍ األعٛاّ األصبع ١األخري٠

يف ايطغِ ايبٝاْ ٞضقِ
(ٜ ) 90السغ ايتعاٜس
يف عسز إقساض ايبطاقات
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ثاًًّا  :اهتطِّر ِاهتحسّن فْ اهخدىات ِاهغىهّات عهٖ ىستِٗ أقساي
ِىرامز ِىدارش ِفرِؼ اهىدًّٕ
َزصعٚ ١صٚم ١األٌَ يًقِ

 تٛفري " َٔ "99ايػبٛضات االيهرت ١ْٝٚايتفاعً. ١ٝ
َ ػطس ١املٓاٖر يًُطسً ١االبتسا ١ٝ٥ايسْٝا يف َاز ٠ايًػ ١ايعطب١ٝ
 تٛفري ساغب آي ٞقُ ٍٛيف فك ٍٛاملسضغٚ ١عسزِٖ " "4أدٗعٚ ، ٠
ٚغاَ ٌ٥ع ١ٓٝسسٜجٚ ١كتربات.

َزصع ١ايٛفا ٤يتُٓ ١ٝايكزصات

 إزخاٍ فٔ األبط ٚيف املٓٗر ايتسضٜػ ٞيًُعاقني ألْ٘ فٔ قس ِٜدساً ٚمجٌٝ

طايب خالٍ اعتدزاَ٘ ايغبٛص ٠اإليهرت ١ْٝٚايتفاعً١ٝ

ٚغٌٗ يف ْفؼ ايٛقت ٜٚػاعس ايطالب يًتعبري عُا بساخًِٗ َٔ
خالٍ األيٛإ .
 تفع ٌٝبطْاَر سفغ  ٚػٜٛس ايكطإٓ ايهط ِٜسٝح مت تسضٜب َٔ 91
ايطالب عً ٢اؿفغ ٚايتذٜٛس بؿهٌ فطز )1(ٚ ٟفك ٍٛبؿهٌ
مجاع ، ٞفُِٓٗ َٔ سفغ دع٤ا ٚدع٥ني ٚثالث ١أدعا َٔ َِٗٓٚ ٤سفغ
قكاض ايػٛض َٔ ايكطإٓ ايهط ، ِٜنُا مت إؾطاى ايطًب ١يف املػابكات
احملًٚ ١ٝاـاضد ١ٝيًكطإٓ ايهط. ِٜ

قغِ ايتأٖ ٌٝاملٗين ٚايتؾػٌٝ

طايب ١خالٍ ايتزصٜب عً ٢فٔ األبضٚ

 تسضٜب ( )3طالب عً ٢اؿاغب اآليٚ ٞبطاَر أٍ  wordبايتعاَ ٕٚع َعٗس ايؿطم األٚغط يًشاغب اآلي. ٞ
 ايتسضٜب عً ٢األعُاٍ ايفٓسق ١ٝبايتعاَ ٕٚع فٓاسم ٖٛيٝاسا ٟسٝاح مت تاسضٜب طاايبني زاخاٌ ايفٓاسم عًا ٢األعُااٍ
ايفٓسق ١ٝباملػػً ١ثالث ١أٜاّ يف األغبٛع خالٍ ٖصا ايعاّ . 9393 – 9335
 تسضٜب ( )99طايبا  3طايبات  3 ٚطالب عً ٢ايسَر اجملتُع ٞزاخٌ احملٌ اياسا ِ٥يًكػاِ ايهاا ٔ٥بايػاٛم املػاكٛف
ٚشيو يعطض َٓتذات ايكػِ ٚتسضٜب ايطًب ١عً ٢نٝف ١ٝتػٜٛكٗا َٚكابً ١األؾدام ٚؾطح ٖص ٙاملٓتذات هلِ

َضنظ ايؾاصق ١يًتٛسز

 ايعٌُ عً ٢تطٜٛط آي ١ٝاملكاضْات ٚايتٛثٝال يٓتاا٥ر ايطاالب عًا٢
اختباضات AAPEP ٚ PEP-R
 تكس ِٜاإلضؾاز املٓعي ٞألغط طالب املطنع
 ؽكٝل بطْاَر زٚض ٟيعٜاض ٠طالب املطنع يًًُذأ ٚاالطالع عًا٢
بطْاَر ايعالز مبػاعس ٠اؿٛٝاْات .
 ايعٌُ عً ٢تطٜٛط أيعاب ٚبطاَر تعًٚ ١ُٝٝتسضٜب ١ٝيطالب املطنع
عػب َػتٜٛات ٚقسضات ايطالب املعطفٚ ١ٝاإلزضانَٓ ٚ ١ٝاقؿ ١فهاط٠

طًبَ ١ضنظ ايتٛسز خالٍ طٜاصًَ ٠ذأ ايكطط ٚايهالب
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اغتشساخ بطاَر تطٜٛط ١ٜآلي ١ٝتفطٜؼ ْتا٥ر االختباضات ايتك ١ُٝٝٝاملطبكَ ١ع ايطالب عً ٢ؾهٌ إسكا ٞ٥زقٝل بايتٓػٝل َع
َؤغػ. interactive zone ١
 ايتشام طالب َطنع ايؿاضق ١يًتٛسس ٚعسزِٖ  2طالب مبعٗس ايؿاضق ١يًفٓ ٕٛسٝح مت ؽكٝل ٜا ّٛاألضبعااَ ٤أ ناٌ
أغبٛع َٔ ايػاع 93 ١قباسا إىل ايػاع 99633 ١ظٗطا سٝح نإ اهلسف َٔ ايٓؿاط تأٖٚ ٌٝتسضٜب ايطالب  ٚايعٌُ عً٢
زفِٗ باؿٝا ٠ايعاَ. ١

َضنظ ايتزخٌ املبهض
تطٜٛط اـسَات املكسَ ١يألطفاٍ َٔ ش ٟٚايتٛسس يف املطنعٚ ،قس مت شيو َٔ خالٍ تٓفٝص َا :ًٜٞ
 تٓػٝل ايب ١٦ٝاملٓاغب ١يألطفاٍ َٔ ش ٟٚايتٛسسٚ ،اغتدساّ اؾسا ٍٚاملكٛضٚ ، ٠تؿدٝل ايتٛسس ،اغتٓازاً يربْاَر
ٚ ، Teacchقس مشًت ايف ١٦املػتٗسف ١بايتطٜٛط َعًُات ايفكٚ ٍٛقػِ اإلضؾاز األغطٚ ٟاالختكاقٝني.
 تطٜٛط ٚؼػني اـسَات املكسَ ١يألطفاٍ ش ٟٚاإلعاق ١ايؿسٜسٚ ٠املتعسز ٚ ، ٠أغايٝب ايتك ِٝٝباملطنع باغتدساّ املكاٜٝؼ
ايٓفػ:١ٝ
 تطٜٛط ٚؼػني زٚض املطنع يف عًُ ١ٝزَر األطفاٍ املتدطدني ٚ ،تؿه ٌٝؾٓ ١يًُتابعٚ ١ايتٓػٝل َع إزاض ٠ايرتب ١ٝاـاق١
بٛظاض ٠ايرتبٚ ١ٝايتعً.ِٝ

فضع املٓطك ١ايؾضق ( ١ٝخٛصفهإ )

 تسضٜب ايطًب ١بكػِ ايتأٖ ٌٝاملٗين ف٦ا ١اإلعاقا ١ايصٖٓٝا ١يف َكآع
ايػفطإ يًسٜهٛض يعاسز ( )3طاالب ملاس ٠ثالثا ١أؾاٗط خاالٍ عااّ
9393/9335
 املؿاضن ١يف َؿطٚع اْسَاز بايتعاَ ٕٚع َسضغ ١إَاَ ١بٓت أبٞ
ايعام ٚدا٥ع ٠األَريٖٝ ٠ا يًرتب ١ٝاـاق ١سٝح اغتٗسف املؿطٚع
ايرتنٝع عً ٢اؾٛاْب االهابْ ٚ ١ٝكاط ايك ٠ٛيس ٣األطفاٍ شٟٚ
اإلعاق ١ايصٖٓٚ ١ٝؼفٝعِٖ ٚتَُٓٗ ١ٝاضاتِٗ األنازمي. ١ٝ

طًب ١ايفضع خالٍ َؾضٚع اْزَاز

 تطٜٛط ايعًُٝات ايفٓ ١ٝيف ٚسس ٠ايتٛسس .

فضع املٓطك ١ايؾضق ( ١ٝنًبا) ٤

 إعاز ٠تطتٝب ٖٝٚهً ١ايفكْٚ ٍٛكٌ بعهٗا َٔ َهإ إىل آخط بٗسف فكٌ طًب ١ايتأٖ ٌٝاملٗين-شنٛض ٚطايبات ايتأٌٖٝ
املٗين إْاخ ٚٚسسات اـسَات عٔ ايفك ٍٛايسضاغ ٚ ، .١ٝػٗٝع غطف ١ايكٝاؽ ايٓفػٚ ٞغطف ١اؿاغٛب ٚاإلضؾاز األغطٟ
باإلستٝادات ايالظَ. ١
 تطٜٛط خسَات اإلضؾاز األغطٚ ٟعالز ايٓطل ٚايًػ. ١
 تطبٝل االغتُاضات املػش ١ٝعً ٢مجٝع طًب ١ايفطع ملعطفْ ١كاط ايكٚ ٠ٛايهعف يف أزا ٤ايطًب. ١
 تطبٝل اختباضات ايتٛسس  ،Cars-AA-PEPاختباض . PEP-R
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فضع املٓطك ١ايٛعط ( ٢ايشٜز )
 تطبٝل َكٝاؽ  AAPEP ٚ – PEP-Rعً ٢ايطًبٚٚ ١نع األٖاساف
سػب استٝادات نٌ طايب .
 اغتدساّ َٓٗر ٚظاض ٠ايرتبٚ ١ٝايتعً ِٝملطسًيت ايكاف األٚ ٍٚايجاياح
االبتساٚ ٞ٥شيو باختٝاض بع

ايسضٚؽ ٚمبآٜاغب قسضات ايطًب. ١

 اغتدساّ َٓٗر ايطٚن ١األٚىل يطًب ١اإلعاق ١ايػُع َٔ ١ٝقػاض ايػٔ
سػب قسضاتِٗ ٚساداتِٗ .
 تطٜٛط اـسَات ايفٓ ١ٝسٝح مت تسضٜب ايطايبات عً ٢فٓا ٕٛايطغاِ
ٚأغاغٝات اـٝاط َٔٚ ١أِٖ األعُاٍ اييت مت تسضٜب ايطايبات عًٗٝا :
نٝف ١ٝعٌُ فػاتني األطفاٍ ٚ ،ايسَٚ ٢أيعاب األطفاٍ  ،نٝف ١ٝعٌُ
َػانات ٚقفاظات يًُطبذ .
 تفعَ ٌٝؿاضن ١ايطًب ١يف األْؿطٚ ١املػابكات ايطٜانٚ ١ٝايفٓ. ١ٝ

قغِ ايعالز ايطبٝعٚ ٞايٛظٝفٞ

 ايتطٜٛط ٚايتشػني يف ايتٜٓٛع يف خسَات ايعالز ايطبٝعٚ ٞايٛظٝفٞ

مناسز َٔ َٓتذات ايفضع املعار اعتدزاَٗا

 ايتطٜٛط يف عًُ ١ٝاملػح ٚاييت تٗسف إىل ايتعطف عً ٢املؿانٌ يف ايكسضات اؿطن( ١ٝنبري ٠أ ٚزقٝك ) ١سٝح ٜتِ فشل
غطٜع يألطفاٍ يف ايطٚنات ٚاملساضؽ ايعاز١ٜ
 تفع ٌٝخسَ ١ايعٜاضات املٓعيٚ ، ١ٝايعٜاضات يًُساضؽ ملػاعس ٠األطفاٍ ش ٟٚاإلعاق ١اؿطن ١ٝعً ٢االْسَاز يف املساضؽ
ايعاز. ١ٜ

قغِ ايغهٔ ايزاخًٞ


تُٓ ١ٝايكسضات ايبسْٚ ١ٝاؾػُ َٔ ١ٝخالٍ تعًٚ ِٝتسضٜب ايطًب ١عًَٗ ٢اضات ايػباسٚ ١ايتعجل



تعٜٛس ايطًب ١عً ٢ؼٌُ املػؤٚي ١ٝيف ايتػٛم ٚاملؿرتٜات



إدطا ٤ايتسضٜبات املطتبط ١مبٗاضات نط ٠ايكسّ ٚإقاَ ١املٓافػات .



ظٜاز ٠ايٛعٚ ٞااليتعاّ باملٛاعٝس احملسز ٠يهٌ ضسً ١أ ٚظٜاض.٠



تبازٍ اـربات ٚانتػاب املفاٖ ِٝاؾسٜس ٠يًشٛاض .



تهط ِٜايطايبني قُس املٓكٛضٚ ٟعٛض غعٝس َٔ ايػهٔ ايساخً ٞيتدطدُٗا َٔ ايجاْ ١ٜٛايعاَ. ١



تٛظٜع املػؤٚيٝات ٚاالعتُاز عً ٢ايصات ٚقاغب ١ايككٛض (.)َٜٞٛ
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قغِ ايغُعٝات
 ايتطٜٛط ٚايتشػني يف خسَات قػاِ ايػاُعٝات َ ٚ ،تابعا ١املعٓٝاات
ايػُعٚ ١ٝاألدٗع ٠ايػُع ١ٝاـاق ١باايطالب يف فاطٚع  ٚأقػااّ َسٜٓا١
ايؿاضق ١يًدسَات اإلْػاْ١ٝ
 عكس املًتك ٢ايجااْ ٞيكػاِ ايػاُعٝات بعٓاٛإ ( ايػاُع ٚايًػا ١عٓاس
األطفاٍ ) .
 تكُ ِٝؾعاض خام بكػِ ايػُعٝات عٔ ططٜال ايتٛاقاٌ َاع ؾاطن١
. precision logo
 تٛفري َطبٛعات يًكػاِ سٝاح مت تكاُٚ ِٝطباعا ١عاسز ٚ 9333ضقا١
َطاغالت يًكػِ ٚعسز 9333ظطف نبري َع ؾعاض ايكػِ .
 تفع ٌٝاؿُالت اإلعالْ ١ٝعٔ خسَات قػِ ايػُعٝات عٔ ططٜل :
 تكُ ِٝإعالٕ عٔ خسَات ايكػِ ٚٚنع عسز  3يٛسات إعالْٝا ١يكػاِ

منٛسز اإلعالٕ عٔ خزَات قغِ ايغُعٝات

ايػُعٝات أَاّ بٛاب ١املسٚ ١ٜٓخاضدٗا ٚ ،تٛظٜع بطٚؾٛضات عٔ خسَات ايكػِ .
 إضغاٍ ضغاْ ٌ٥ك ١ٝعسز ( )9يًتعطٜف بكػِ ايػُعٝات ٚباـسَات املكسَ١
 تفع ٌٝاغتكباٍ اؿاالت اـاضد. ١ٝ
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ايتكطٜط ايػٓ ٟٛملس ١ٜٓايؿاضق ١يًدسَات اإلْػاْ9000 - 9002 ١ٝ

قغِ اإلعالّ

ٜػع ٢ايكػِ اإلعالّ يف َس ١ٜٓايؿاضق ١يًدسَات اإلْػاْ ١ٝإىل تكس ِٜقٛضَ ٠تهاًَ ١عٔ خسَات املسْٚ ١ٜٓؿاطاتٗا مبا ىسّ
ضؤٜتٗا ٚضغايتٗا َٔ خالٍ اغتدساّ يػ ١إعالََ ١ٝتكسَ . ١باإلناف ١إىل ايتٛاقٌ ٚتٛطٝس أٚاقط ايتعاَ ٕٚع قطاعات اجملتُع
ٚاؾٗات ايعاًَ ١يف اجملاٍ قًٝاً ٚعطبٝاً ٚزٚيٝاً َٔ خالٍ األزٚات ٚايٛغا ٌ٥اإلعالَ ١ٝاملتاسٚ . ١مت خالٍ ٖصا ايعاّ إلاظ َا: ًٜٞ
أٚالً إفزاص دلً ١املٓاٍ ايؾٗض١ٜ
مت إقساض  10أعساز َٔ ايعسز  905 – 902خالٍ عاّ ٚ 933 َٔٚ 9335ست ٢ايعسز 931يعاّ 9393

عزر ( )902عبتُرب 9335

عزر ( )903أنتٛبض 9335

عزر (ْٛ )904فُرب 9335

عزر (ٜٓ )933اٜض 9393

عزر ( )939فرباٜض 9393

عزر (َ )939اصؼ 9393

عزر (ٜٛ ْٜٛٝٛ )933ي ٛٝأغغطػ 9393

عزر ( )905رٜغُرب 9335

عزر ( )930ابض9393 ٌٜ

عزر (َ )931ا9393 ٜٛ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
www.schs.ae
ففش20 َٔ 05 ١
ــ

ايتكطٜط ايػٓ ٟٛملس ١ٜٓايؿاضق ١يًدسَات اإلْػاْ9000 - 9002 ١ٝ

ثاًْ ٝا َ:كاصْ ١بأخباص املز ١ٜٓايقارص ٠خالٍ األعٛاّ األصبع ١األخري٠
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َكاصْ ١بأخباص املز ١ٜٓايقارص ٠خالٍ األعٛاّ األصبع ١األخري٠
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عدد األخبار والدعوات عام
2010 - 2009

عدد األخبار والدعوات عام
2009 - 2008

عدد األخبار والدعوات
عام2008 - 2007

187
عدد األخبار والدعوات عام
2007 - 2006

ثايج ًا  :إفزاص بعض ا ملطبٛعات ايزعاٚ ١ٝ٥ايتٛعٚ ١ٜٛايهتٝبات ٚاملطٜٛات اخلاف ١بأْؾطٚ ١فعايٝات املز١ٜٓ

صابعاً  :املؾاصن ١يف َعاصض ايهتب راخٌ ٚخاصز ايزٚي ١بٗزف تػٜٛل ٚتطٜٚر نتب قاسب ايػُ ٛسانِ ايؿاضق ١اييت
خكل ضٜعٗا يكاحل بطاَر املسٚ ١ٜٓنصيو إقساضات املسٚ ، ١ٜٓفُٝا  ًٜٞإسكاَ ٚ ١ٝ٥كاضْ ١باملؿاضنات .
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َكاصْ ١باعزار املعاصض اييت متت املؾاصن ١فٗٝا راخٌ ٚخاصز ايزٚي ١خالٍ ايجالث ١األعٛاّ األخري٠
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َعاصض ايهتب راخٌ ٚخاصز
ايزٚي2010-2009١

َعاصض ايهتب راخٌ ٚخاصز
ايزٚي2009-2008١

َعاصض ايهتب راخٌ ٚخاصز
ايزٚي2008-2007١

0

ٜٛنح ايطغِ ايبٝاْ ٞضقِ (َ ) 99ؿاضنات املس ١ٜٓيف املعاضض خالٍ األعٛاّ ايجالث ١األخريٜٚ ٠السغ إنفاض املؿاضن ١خالٍ ايعاّ املانٞ

ٚشيو بػبب تطًع املس ١ٜٓإىل ؼكٝل َؤؾطات آزاٖ ٤ازف َٔ ١املؿاضن. ١

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
www.schs.ae
ففش20 َٔ 05 ١
ــ

ايتكطٜط ايػٓ ٟٛملس ١ٜٓايؿاضق ١يًدسَات اإلْػاْ9000 - 9002 ١ٝ

خاَغاً  :إجناز وحدة أصؽٝف ايقٛص ٚاألخباص ٚعري ايعٌُ يف املهتب١
 ايتٛثٝل ٚاألضؾف ١يًكٛض ٚاألخباض ٚعٌُ ًَفات خاق ١سػب املٛنٛع

صنٔ َٔ َهتبَ ١ز ١ٜٓايؾاصق ١يًدزَات اإلْغاْ١ٝ

ٚاؾٗٚ ١ايعٌُ أٚالً بأ ٍٚيف نؿاف اجملً ١ست ٢ايعسز األخري َٓٗا .

 تطٜٛط ٚتٓع ِٝغذٌ االغتعاضٚ ٠ايرتدٝع َٚتابعت٘ َٜٝٛاً.
 ايعٌُ عً ٢إزخاٍ بٝاْات ايهتب إىل بطْاَر املهتبَٜٝٛ ١اً

عارعا:إسقا ١ٝ٥مبشتٜٛات املهتبَ ( ١ضنظ َقارص
املعًَٛات ) يف َز ١ٜٓايؾاصق ١يًدزَات اإلْغاْ ١ٝهلشا
ايعاّ
َكاصْ ١مبشتٜٛات املهتبَ ( ١ضنظ َقارص املعًَٛات ) يف املز ١ٜٓخالٍ األعٛاّ ايجالث ١األخري٠

َكاصْ ١مبشتٜٛات املهتب ١خالٍ األعٛاّ ايجالث ١األخري٠
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قغِ ْظِ املعًَٛات

َٔ الاظات قػِ ْعِ املعًَٛات:



إعازٚ ٠تكُٖٓٚ ِٝسغ ١املٛقع االيهرت ْٞٚملس ١ٜٓايؿاضق ١يًدسَات اإلْػاْschs.ae ١ٝ



إعازٖٝ ٠هً ١اـٛازّ (ايػريفطات) بٗسف ضبط املس ١ٜٓباؿه ١َٛااليهرت.١ْٝٚ



تٓفٝص َٚتابع ١بطْاَر ( )CRMبطْاَر َٝهطٚغٛفت ـسَ ١ايعُال.٤



مت ضفع املٛقع ايساخً ٞيًُس ١ٜٓعً ٢ؾبه ١االْرتْت عٝح ميهٔ اغتدساّ املٛقع ايساخً ٞخاضدٝا .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
www.schs.ae
ففش20 َٔ 01 ١
ــ

ايتكطٜط ايػٓ ٟٛملس ١ٜٓايؿاضق ١يًدسَات اإلْػاْ9000 - 9002 ١ٝ

مجاع ١اإلَاصات يًفٔ اخلال بايؾاصق١

ْعُت مجاع ١اإلَاضات يًفٔ اـام ايتابع ١ملس ١ٜٓايؿاضق ١يًدسَات
اإلْػاْ ١ٝخالٍ ٖصا ايعاّ  ، ّ9393 – 9335عسَ ٠عاضض
ٚزٚضات فٓ ١ٝيألؾدام َٔ ش ٟٚاإلعاقٚ ١األٜتاّ مبؤغػ١
ايؿاضق ١يًتُهني االدتُاعٞ
األْؾطٚ ١املؾاصنات راخٌ ايزٚي: ١
 إقاَ ١املعاضض ايفٓ ١ٝايسٚضٚ ١ٜايكٝف. ١ٝ
 تٓع ِٝاملعطض ايػٓ ٟٛؼت عٓٛإ " قسٚ ِٜسسٜح "
سٝح مت بطعاٚ ١ٜسهٛض قاسب ايػُ ٛايؿٝذ ايسنتٛض
غًطإ بٔ قُس ايكامس ٞسانِ ايؿاضق. ١
َ ؿاضن ١ايطًب ١يف َعطض بٓٝااي ٞايؿااضق ١يألطفااٍ ٚاياصٟ

َٛاٖب ٚإبزاعات األؽدال َٔ س ٟٚاإلعاقٚ ١األٜتاّ

تٓعُ٘ َطانع األطفاٍ ٚايفتٝات  ،سٝح متت َؿاضن 99 ١طايبا َٔ املعاقني بًٛسات فٓ ١ٝممٝع.٠
َٗ طدإ ضَهإ يًطغِ ايص ٟأقاَت٘ مجع ١ٝايفٓ ٕٛايتؿه. ١ًٝٝ
 املؿاضن ١يف َػابكَ ١تشف ايفٓ ٕٛيطغِ أمجٌ طابع بطٜس ٟعٔ اإلَاضات مبٓاغب ١اي ّٛٝايٛطين ،سٝح ٚظعت اؾٛا٥ع عً٢
ايطًب ١املؿاضنني َٔ املعاقني ٚغري املعاقني ٚايتُهني.
َؾاصنات خاصز ايزٚي: ١
 املؿاضن ١يف املٗطدإ ايعامل ٞيًطفٌ املعام ايص ٟأق ِٝيف يٝبٝا ،سٝح متت املؿاضن ١بعسز  91يٛس ١تعرب عٔ ايطفٌ املعام.
 -املؿاضن ١يف املعطض األغرتاي ٞايػٓ ٟٛيًطغِ سٝح متت املؿاضن ١بعسز  99يٛسَ ١عرب ٠عٔ ايب ١٦ٝاـًٝذٚ ١ٝايعطب. ١ٝ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
www.schs.ae
ففش20 َٔ 07 ١
ــ

ايتكطٜط ايػٓ ٟٛملس ١ٜٓايؿاضق ١يًدسَات اإلْػاْ9000 - 9002 ١ٝ

اهلدف السابع
تعصيص وتوثيل العالقات والتواصل بني اإلدازة العليا وأقطاو وفسوع
املديية وأولياء األموز واجمللظ األعلى لػؤوٌ األضسة ومؤضطة
الػازقة للتنكني االجتناعي

أِ ًال  :عىهّٕ تفغّو اهغالقات بّن اإلدارٔ اهغهّا ِأقساي ِفرِؼ اهىدًّٕ
أً ٚال  :اإلدتُاعات اإلراص ١ٜاألعبٛع ١ٝملغؤٚي ٞاملز١ٜٓ

تػع ٢اإلزاض ٠ايعًٝا يف َس ١ٜٓايؿاضق ١يًدسَات اإلْػاْ ١ٝإىل تٛطٝس ٚتععٜع ايتٛاقٌ ايبٓاٚ ٤تٛثٝل ايعالقات بٗٓٝا ٚبني

َػؤٚي ٞاإلزاضات يف املس ، ١ٜٓفهإ يالدتُاعات اإلزاض ١ٜاألغبٛع ١ٝاييت زأبت اإلزاض ٠ايعًٝا عً ٢عكسٖا َٓص َا ٜكاضب
ايطبع قطٕ زٚضا ٖاًَا يف تععٜع ايعالقات بني فطٜل ايعٌُ باملسٚ، ١ٜٓتٗسف اإلدتُاعات اإلزاض ١ٜيًتباسح ٚايتؿاٚض يف أَٛض
ايعٌُ ٚاالضتكا ٤باـسَات ٚ ،أٜها إهاز اؿً ٍٛيًكعٛبات اييت تٛاد٘ غري ايعٌُ ا ٜٚتِ تٛثٝل ايٓتا٥ر ٚايتٛقٝات يف
قهط االدتُاع ٚ .فُٝا َ ًٜٞكاضْ ١يالدتُاعات اييت متت .
َكاصْ ١بني ادتُاعات اإلراص ٠ايعًٝا ايزاخًٚ ١ٝاخلاصد ١ٝخالٍ األعٛاّ ايجالث ١األخري٠
َكاصْ ١الدتُاعات اإلراص ٠ايعًٝا ايزاخً ١ٝخالٍ األعٛاّ ايجالث١
األخري٠

َكاصْ ١بأعزار اإلدتُاعات اإلراص ١ٜخالٍ األعٛاّ
ايجالث ١األخري٠
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ٜٛنح ايطغِ ايبٝاْ ٞضقِ (َ )93،91كاضْ ١بني ادتُاعات اإلزاض ٠ايعًٝا ايساخًٚ ١ٝاـاضد ١ٝخالٍ األعٛاّ ايجالث ١األخريٚ ، ٠تػع٢
اإلزاض ٠ايعًٝا إىل تععٜع ايتٛاقٌ ايبٓاَ ٤ع َٛظف ٞاملسٚ ١ٜٓتكسَ ِٜا ًٜعّ َٔ زعِ ٚتٛدَٚ ٘ٝػاْسٚ ٠فل اؿادٚ ١اإلَهاْٝات .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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عارع ُا  :سفٌ  ّٜٛايتآيف ايغٓ ( ٟٛعطاٚٚ.. ٤فا ) ٤بتاصٜذ 9393/1/91
ْعُت َس ١ٜٓايؿاضق ١يًدسَات اإلْػاْ ١ٝسفٌ  ّٜٛايتآيف ايػٟٓٛ
هلصا ايعاّ ؼت ؾعاض ( عطاٚٚ . . ٤فا ) ٤سٝح أعتاز َٛظف ٛاملس ١ٜٓإٔ
هتُعٛا ٖصا اي ّٛٝػػٝسا ملػُ ٢ايٚ ّٛٝمته ١ٝأٚقات َفٝسَٚ ٠ػً، ١ٝ
ٚانست غعاز ٠ايؿٝد ١مج ١ًٝبٓت قُس ايكامسَ ٞسٜط عاّ َس١ٜٓ
ايؿاضق ١يًدسَات اإلْػاْ ١ٝيف نًُتٗا يف ٖصا اي ّٛٝإٔ َٔ سل مجٝع
ايعاًَني يف املس ١ٜٓإٔ ٜؿعطٚا بايفدط ٚاإلعتعاظ نٜ ِْٗٛعًَُ ٕٛع
ؾطو َٔ ١َُٗ ١ؾطا٥ح اجملتُع ٜٚػاْسٖٚا ن ٞته ٕٛفعايَٓٚ ١تذ١
َٚؤز ١ٜيسٚضٖا عً ٢أسػٔ َا ٜطاّ َ ،عترب ٠إٔ ادتٗاز ايعاًَني ٜؤنس
ٚفاٚ ِٖ٤إخالقِٗ يكه ١ٝاملسٖٚ ١ٜٓسفٗا ايطٝ٥ػ ٞاملتُجٌ يف اإلضتكا٤
بأٚناع األؾدام َٔ ش ٟٚاإلعاق. ١
ٚقه ٢اؾُٝع ٚقتا ممتعا ؽًً٘ فكطات تطفٚ ١ٝٗٝثكافَٚ ١ٝػابكات ٚ ،مت
تكسٖ ِٜس ١ٜتصناض ١ٜيػعاز ٠ايؿٝد ١مج ١ًٝايكامس ٞتعبريا عُا تهٓ٘
ْفٛؽ املٛظفني هلا َٔ َؿاعط احملبٚ ١اإلسرتاّ ٚايتكسٜط  ،نُا نطَت
غعازتٗا أثٓني َٔ َٛظف ٞاملس ١ٜٓتكسٜطا ؾٗٛزِٖ يًُس: ِٖٚ ١ٜٓ
األغتاش قُس فٛظَ ٟػؤ ٍٚقػِ ايعالز ايطبٝعٚ ٞايٛظٝف، ٞ
ٚاألغتاش ٠آَٓ٘ إبطاَٖ ِٝسٜط ٠فطع ايصٜس .

يكطات َٔ سفٌ ايتآيف

ثاًّاً :تكدّي اهدعي ِاالستكرار اهِظّفْ همادر اهىدًّٕ
أٚالُ  :تطبٝل بضْاَر ايتاَني ايقش ٞملٛظف ٞاملز١ٜٓ

َٔ َٓطًل اٖتُاّ اإلزاض ٠ايعًٝا يف املس ١ٜٓبتٛفري ايطنا ٚايسعِ ٚاالغتكطاض ايٛظٝف ٞيًعاًَني فٗٝا مت َٓص عاّ– 9334
 9335تطبٝل بطْاَر ايتأَني ايكش ٞملٛظف ٞاملس َٔٚ ١ٜٓثِ ؽفٝف عب ٤تهايٝف ضغ ّٛايعالز عً. ِٗٝ
 تٛفري َٝع ٠يف إناف ١املٛظف ألغطت٘ نُٔ تأَ ٘ٓٝايكشٚ ٞفل اـكَٛات اييت وكاٌ عًٗٝاا َأ إٔ ٜاسفع َأ سػااب٘
اـام ألغطت٘
 تٛفري عالز املٛظفني يف َػتؿفٝات خاضز ؾبه ١ؾطن ١ايتأَني ٚتعٜٛهِٗ بٓػب َٔ ، %43 ١تهايٝف ايعالز .
 تعا ٕٚؾطن ١ايتأَني يف تٛفري بع

املطاغالت املطًٛب َٔ ١قبٌ املٛظفني ٚتتهُٔ (ايػفط يًعالز اـاضد + ٞايطغب ١يف

ػسٜس اإلقاَ. ) ١
 تٛفري خسَات طبَ ١ٝتهاًَٚ ١ممٝعٚ ٠بهًفَ ١كبٛي. ١
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ثاهثاً  :تفغّلو اهغالقلات بلّن الإلدارٔ اهغهّلا ِىجلاهش األىٍلات ِاخبلا٘ ِأخلِٔ
اهىغال فْ اهىدًّٕ
أً ٚال  :دلايػ األَٗات ٚاآلبا ٤يف املز١ٜٓ
مت خالٍ ٖصا ايعاّ  9393- 9335تٛطٝس ٚتفع ٌٝايعالقات ٚايتٛاقٌ ٚايتعاَ ٕٚع اٚيٝا ٤األَٛض ٚفًؼ األَٗات اييت

مت تؿه ً٘ٝبٓا ٤عً ٢تٛقٝات غعاز ٠ايؿٝد ١مج ١ًٝبٓت قُس ايكامس ٞاملسٜط ايعاّ ملس١ٜٓايؿاضق ١يًدسَات اإلْػاْ ١ٝيف عاّ (
ٚ )9333- 9330شيو بٗسف تكس ِٜايسعِ املعٓٚ ٟٛاملازٚ ٟإعطا ِٗ٥زٚضا فعاال يف املس، ١ٜٓ
اإلًجازات اهتْ تحككت خالو عاي 2010 – 2009
أٚال :أْؾط ١دلًػ األَٗات ( : ) 9393 – 9335
َ ؿاضن ١فًؼ األَٗات يف مجٝع أْؿط ١املس.١ٜٓ
 سهٛض احملانطات ٚاملؤمتطات ٚايٓسٚات ٚايسٚضات ٚاملعاضض ٚاؿُالت ايتٛع ١ٜٛاييت مت تٓعُٗٝا َٔ قبٌ أقػاّ َٚطاناع
ٚفطٚع املس. ١ٜٓ
 تٓع ِٝقانطات ز ٚ ١ٜٝٓثكاف َٔ ١ٝقبٌ فًؼ األَٗات .
 تٓع ِٝظٜاض ٠يًكاٖط ) 5 ( ٍ ٠أَٗات َٔ فًؼ األَٗات خالٍ ايفرتَ 18/14 َٔ ٠اضؽ  2010بٗسف زعِ األَٗات َٔ
ايٓاس ١ٝايٓفػ ٚ ١ٝؽفٝف ايهػٛط اييت ٜعاَْٗٓ ٕٛا عٔ ططٜل ايرتٜٚح ٚ ،ايتعطف عً ٢املؤغػاات األخاطَ ٣أ سٝاح
اـسَات ٚاالغتفاز َٔ ٠ػاضب ٚخربات أَٗات األؾدام َٔ ش ٟٚاإلعاق. ١

ثاْٝا :دلًػ اآلبا:٤
 تفع ٌٝزٚض فًؼ اآلبا ٤سٝح مت ػسٜس اْتداب أعها ٤اجملًؼ ٚمت عكس ( )3ادتُاعات جملًؼ اآلبا ٤خالٍ ايعاّ .

ثايجا :دلًػ األخ: ٠ٛ
مت تفع ٌٝفًؼ اإلخ ٠ٛخالٍ ٖصا ايعاّ  9393 – 9335بٛنع خط ١ؼت ٟٛعً ٢األْؿطٚ ١ايرباَر ايتاي: ١ٝ
 تٓظَ ِٝعغهض إخ ٠ٛايؾدك املعام بتاصٜذ : 9393/0/2مت مبؿاضن َٔ ) 30 ( ١اإلخ ٠ٛيتشكٝل ايسَر ٚتباازٍ اـاربات
بني اإلخ َٔ ٠ٛخالٍ ايتعاضف ٚايتآيف ٚاالغتُاع إىل َؿانًِٗ يف َ ّٜٛفتٛح تطف. ٞٗٝ
 تٓظَ ِٝؾضٚع عٓابٌ احملب ١بتاصٜذ  َٔ 9393/0/91نُٔ ْؿاطات اجملًؼ يسعِ إخ ٠ٛايؿدل املعام َازٜاً َٚعٜٓٛاً .
 تٓظ ِٝايبطٛي ١األٚىل ايهض ٠ايكزّ يإلخ ٠ٛبتاصٜذ  9393 /3/93إلبطاظ قسضات ايطالب َٔ ش ٟٚاإلعاقٚ ١ؼفٝع األخ٠ٛ
عً ٢املؿاضنَٚ ١عطف ١قسضات إخٛاِْٗ املعاقني ٚقس بًؼ عسز املؿاضنني فٗٝا( َ) 04ؿاضنا .
 تٓظَ ِٝغابك ١ايكضإٓ ايهض ِٜإلخ ٠ٛايؾدك املعام بتاصٜذ  : 9393/1/4يتُٓ ١ٝايٛاظع ايسٜين يس ٣اإلخٚ ٠ٛؼفٝعِٖ
ؿفغ نتاب اهلل ٚإنػابِٗ ايطنا ٚايكٓاع ١باألر املعام سٝح بًؼ عسز املتػابكني َ 93تػابكا .
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رابغًا  :تغزّز ِتفغّو اهغالقات بّن ًاٙب رّٙش اهىجهش
األعهٖ هصؤِن األسرٔ باهصارقٕ ىػ ىدّرٓ ِىسِٙهْ
ىؤسسات اهىجهش
أٚال  :اإلصتكا ٤بغري ايعٌُ يف اجملًػ ٚتعظٜظ ايتٛافٌ ايبٓا ٤بني َؤعغات٘
مت خالٍ عاّ  9393- 9335االضتكا ٤بػري ايعٌُ يف َؤغػات اجملًؼ األعً ٢يؿؤٕٚ
األغطٚ ٠تععٜع ايتٛاقٌ ايبٓا ٤بني ناف ١إزاضات َٚؤغػات اجملًؼ َٔ خالٍ ايًكا٤ات
ٚاالدتُاعات ايسٚضٚ ١ٜاملتابعات ٚايتٛدٗٝات َٔ قبٌ ْا٥ب ضٝ٥ؼ اجملًؼ األعً ٢يؿؤٕٚ
األغط ٠غعاز ٠ايؿٝد ١مج ١ًٝبٓت قُس ايكامسٚ .ٞفُٝا  ًٜٞأِٖ األعُاٍ
ٚاإللاظات اييت ؼككت خالٍ ٖصا ايعاّ :
 اعتُاز اـطط ايػٓ ١ٜٛإلزاضات اجملًؼ .
 تعس ٌٜاملطغ ّٛاألَري ٟبؿإ إْؿا ٤اجملًؼ األعً ٢يؿؤ ٕٚاألغط. ٠
 تٓع ِٝاؿًُ ١املٛسس ٠ملؤغػات اجملًاؼ األعًا ٢يؿاؤ ٕٚاألغاط ٠يعااّ
 9393- 9335بعٓٛإ ( االغتجُاض األغً) ٢


مت تٛقٝع اتفاق ١ٝبني اجملًؼ األعً ٢يؿؤ ٕٚاألغطَٚ ٠عٗس ايؿاضق ١يًتهٓٛيٛدٝا بتاضٜذ . 93/9/94

ثاْٝا  :عكز اإلدتُاعات ايزٚص ١ٜملؤعغات اجملًػ األعً ٢يؾؤ ٕٚاألعض: ٠

مت عكس  0ادتُاعات زٚض ١ٜملسٜطَ ٟؤغػات اجملًؼ األعً ٢يؿؤ ٕٚاألغطٚ ٠فل املٛاعٝس ايتاي: ١ٝ
ٚ ، 9393/2/4 ، 9393/3/90 ، 9393/9/1مت تٛثٝل تٛقٝات ايتٛقٝات يف قهط اإلدتُاع ٚمت ايعٌُ عًَ ٢تابعتٗا َٔٚ
اُٖٗا :
 إعساز َطغ ّٛاجملًؼ ٚايكطاضات اإلزاض ١ٜيدزاضات:
 إعساز أْعُ ١ايعٌُ املؤغػ ٞملؤغػات اجملًؼ األعً ٢يؿؤ ٕٚاألغط.٠
 اإلضتكا ٤بتٓع ِٝايرباَر ايكٝف ١ٝاهلازف١
 ايعٌُ عً ٢ؼكٝل ايطنا ايٛظٝف ٞيًعاًَني مبؤغػات اجملًؼ األعً ٢يؿؤ ٕٚاألغط. ٠
 تفع ٌٝايتطٛع يف اؾُعٝات ايكش١ٝايتابع ١إلزاض ٠ايتجكٝف ايكش ٞيف اجملًؼ ٚتؿٌُ  :مجعٝا ١أقاسقا ٤ايػاهط- ٟ
مجع ١ٝأقسقاَ ٤طن ٢ايتٗاب املفاقٌ  -مجع ١ٝأقسقاَ ٤طن ٢ايهً - ٢مجع ١ٝأقسقا ٤ايطناع ١ايطبٝع.١ٝ

ثايجاً  :تبارٍ ايظٜاصات بني َؤعغات اجملًػ األعً ٢يؾؤ ٕٚاألعضٚ : ٠قز مت خالٍ ايعاّ تٓظ ِٝايظٜاصت يعزر 1
َؤعغات .
صابعاً  :تعا ٕٚاملز ١ٜٓيف صفع ٚتطٜٛض نفا ٠٤األرا ٤يف َٗاصات ايتدطٝط ٚإعزار اخلطط ايغٓٚ ١ٜٛايتكاصٜض يهٛارص
َؤعغات اجملًػ  :مت ايتعا َٔ ٕٚخالٍ عكس ٚضف ايعٌُ ٚاؾًػات ايتسضٜب َٔ ٚ ١ٝقبٌ األغتاش ٠خسه ١باكطَ٘ َػاعس
املسٜط ايعاّ ٚاييت تٛيت تسضٜب ايهٛازض يف َؤغػات اجملًؼ عًَٗ ٢اضات ايتدطٝط ٚإعساز اـطط .
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خاَغ ًا  :تٓظ ِٝسفٌ احلقار يًشًُ ١املٛسز ٠ملؤعغات اجملًػ بعٓٛإ ( َعاً  ..حن ٛثكاف ١اعتٗالنٚ ١ٝاع) ١ٝ

بتاصٜذ .9393/0/93

 مت تٓع ِٝسفٌ (سكاز محً ١اإلغتٗالى ٚاإلغتجُاض ايب ٞ٦ٝياػٓ ) 9335 ١بطعا١ٜ
ٚسهٛض مس ٛايؿٝد ١دٛاٖط بٓت قُس ايكامس ٞضٝ٥ؼ اجملًؼ األعً ٢يؿؤ ٕٚاألغط٠
ؼت ؾعاض "َعا َٔ ..أدٌ ثكاف ١إغتٗالنٚ ١ٝاع "١ٝؾاضنت فَ ٘ٝؤغػات اجملًؼ َٔ
خالٍ عطض املٓتذات اييت مت أعٝس تسٜٚطٖا يدغتفازَٗٓ ٠ا َط ٠أخط. ٣
ٚقس تهُٓت نًُ ١مس ٛايؿٝد ١دٛاٖط بٓت قُس ايكامس ٞيف ٖص ٙاملٓاغبَ ١ا : ًٜٞ

 إسا ناْت ايكناٜا االدتُاع ١ٝاملتعًك ١بايٛاقع األعض ٟتعٓٓٝا ألُٖٝتٗا يف
داْب تٛفري األدٛا ٤املٓاعب ١يتُٓٝتٗا ،فإٕ ايؾإٔ االقتقار ٟال ٜكٌ أُٖ١ٝ
فاعتكضاص األعض ٠عًٖ ٢شا ايقعٝز ٜعترب أسز أعػ اعتكضاص األعض ٠ايشٟ
ْعٌُ عً ٢حتكٝك٘ نُا تعٌُ نٌ اجملتُعات اييت باتت تًتفت إىل أُٖ١ٝ
إٔ ته ٕٛأعضٖا َعافا َٔ ٠أدٌ دلتُع َعاف ،٢فاملغت ٣ٛاالقتقار ٟاجلٝز جيعٌ األعض ٠تتُتع بزخٌ طٝب
ٜٛفض هلا َٛاففات إجياب ١ٝيًُعٝؾَٚ ،١غت ٣ٛتعً ُٞٝدٝز يألبٓاٚ ،٤صعا ١ٜفش ١ٝال تتعضض ملعٛقاتٖ ..شا
إماف ١إىل أْ٘ ٜفغح دلاالً ملُاصعات اعتٗالنَ ١ٝهًُ ١قز ٜه ٕٛهلا رٚص يف رعِ االعتكضاص يف األعض،
ٚتبشٍ ققاص ٣دٗزٖا ألٕ حتظ ٢بٛاقع ال ٜتشكل إال بٛدٛر اَتٝاطات َار ١ٜتأت ٞعرب ٚعاَ ٌ٥تعزر ٠يًزخٌ
• دــٛاٖض بـٓت َــشـُز ايــكامس - ٞصٝ٥ػ اجملًػ األعً ٢يؾؤ ٕٚاألعض ٠بايؾاصق١

عارعاً  :تفع ٌٝجلٓ ١إعرتاتٝذ ١ٝاملضآ ٠املعاق١

مت تؿه ٌٝؾٓ ١إغرتاتٝذ ١ٝاملطآ ٠املعاق ١يف ْٗا ١ٜعاّ ٚ ، 9335 – 9334مت خالٍ ٖصا ايعاّ  9393 _ 9335تفع ٌٝزٚض
ايًذٓ ١اييت تٗسف إىل تفع ٌٝزٚض املطآ ٠املعاق ١يف اجملتُع ٚإعطاٗ٥ا سكٗا ٚ ،مت تؿاه ٌٝأعهاا ٤ايًذٓاَ ١أ عاس ٠دٗاات
بٗسف تععٜع ايؿطان ١اجملتُع: ٖٞٚ ١ٝ
اجملًؼ األعً ٢يؿؤ ٕٚاألغط - ٠األَاْ ١ايعاَ ١يًُذًؼَ -س ١ٜٓايؿاضق ١يًدسَات اإلْػاْٚ - ١ٝظاض ٠ايكشَٓ- ١طك١
ايؿاضق ١ايطبٚ – ١ٝظاض ٠ايؿؤ ٕٚاالدتُاعٚ – ١ٝظاض ٠ايرتبٚ ١ٝايتعً – ِٝزا٥ط ٠ايطقاب ١اإلزاض ١ٜيف سه ١َٛايؿاضق – ١زا٥ط٠
األؾػاٍ – َطاض ايؿاضق ١ايسٚي – ٞزا٥ط ٠تُٓ ١ٝاملٛاضز ايبؿط – ١ٜبًس ١ٜايؿاضقَ – ١ؤغػ ١ايؿاضق ١يدعالّ – َٛاقاالت
ايؿاضق – ١زا٥ط ٠ايتدطٝط ٚاملػاس. ١
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خاىساً  :تغزّز ِتفغّو اهغالقات بّن اهىدًّٕ ِىؤسسٕ اهصارقٕ ههتىمّن
االجتىاعْ
سطقت َس ١ٜٓايؿاضق ١يًدسَات اإلْػاْ ١ٝعً ٢تكس ِٜايسعِ ٚاملػاْس٠
ٚايتٛد ٘ٝملؤغػ ١ايؿاضق ١يًتُهني االدتُاعَٓ ٞص إْؿاٗ٥ا يف ابطّ 9339 ٌٜ
ٚ،قس اغتطاعت املؤغػ ١ؼكٝل ايهجري َٔ اإللاظات املًشٛظ ١عً ٢كتًف
ايكعس يهٌ أْؿطتٗا ٚبطافٗا املتُٝع ٠اييت مشًت فاالت ايتطٜٛط ٚايبشٛخ
ٚايسضاغات ٚبطاَر ايتُهني األنازميٚ ٞايٓفػٚ ٞاالدتُاعٚ ٞغريٖا َٔ
بطاَر ايتُهني ايكشٚ ٞايعالدٚ ٞاملٗين ٚايٛظٝفٚ ٞايبٚ ٞ٦ٝاالقتكازٚ ٟاييت
اغتطاعت َٔ خالهلا تػط ١ٝكتًف دٛاْب  ،سٝا ٠األبٓا ٤األٜتاّ ٚفُٝا ًٜٞ
ابرز اإلًجازات اهتْ تحككت هىؤسسٕ اهتىمّن االجتىاعْ خالو عاي  9393 – 9335ي
 إْؿا ٤قاعس ٠بٝاْات إيهرت : ١ْٝٚأْؿأت املؤغػٚ ١بايتعاَ ٕٚع إزاض ٠املعًَٛات ٚقٛاعس ايبٝاْات يف إَاض ٠ايؿاضق ١قاعس٠
بٝاْات يألٜتاّ ٚايهفالٚ ٤قاعس ٠ايبٝاْات اؿػابٚ ١ٝاملاي ،١ٝفهال عٔ َٛقع إيهرت ْٞٚخام بٗا ٚ ،بٓا ٤ؾبهَ ١عًَٛات
زاخً( ١ٝإْرتْت).
 تطٜٛط ٚضؾ ١اـٝاط : ١اتػعت ضقعَ ١ؿطٚع ٚضؾ ١اـٝاطٚ ١شيو َٔ خالٍ خطط املؤغػ ١ايرتٚه ١ٝيتػٜٛل ْتاز ايٛضف
املٗٓ ١ٝعٔ ططٜل املؿاضن ١يف املعاضض ٚايفعايٝات اييت تطًكٗا اهل٦ٝات ٚاملؤغػات ٚاملساضؽ.
َ ؿاضنات زاخًٚ ١ٝخاضدَٗٓٚ : ١ٝا َ :ؿاضن ١املؤغػ ١بفعايٝات املؤمتط ايجاْ ٞيطعا ١ٜاألٜتاّ ايصْ ٟعُت٘ املؤغػ ١اـري١ٜ
املًه ١ٝمبًُه ١ايبشطٚ ٜٔايص ٟعكس ؼت ؾعاض  (:خري ايبٛٝت بٝت فٜ ٘ٝت ِٝوػٔ إي.) ٘ٝ
 متهني األبٓا ٤باملؤغػ : ١بًؼ عسز األبٓا ٤ايص ٜٔمت متهَٓ ِٗٓٝص إْؿا ٤املؤغػٚ ١ستْٗ ٢ا ١ٜايعاّ  209 : ّ9335ابٓاٚ ،
يف املكابٌ اضتفع عسز األبٓا ٤املًتشكني باملؤغػ ١ست ٢زٜػُرب  9335؛ سٝح بًؼ االمجاي 9413 ٞابٓا يف نٌ َٔ ايؿاضق١
ٚاملٓطك ١ايٛغطٚ ٢املٓطك ١ايؿطق ، ١ٝفُٝا نإ عسزِٖ يف ايعاّ ايػابل  9244ابٓا .
 اغتهافات خاضد ١ٝعسٜس : ٠أُٖٗا ٚ( :فس َؤغػ ١خًٝف ١بٔ ظاٜس آٍ ْٗٝإ اـريٚ - ١ٜفس إزاض ٠اؿُا ١ٜاالدتُاع ١ٝبٛظاض٠
ايؿؤ ٕٚاالدتُاعٚ - ١ٝفس املؤغػ ١اـري ١ٜاملًه ١ٝبايبشطٚ - ٜٔفس َطنع ايتُٓ ١ٝاالدتُاع ١ٝبطأؽ اـٚ -١ُٝفس َؤغػ١
(ايػٓابٌ) ايبشط ١ٜٝٓيطعا ١ٜاألٜتاّ ٚ -فس أعها ٤فًؼ إزاضَ ٠ؤغػ( ١زضمي )١ايكطط ١ٜيطعا ١ٜاألٜتاّ ٚ -فس ٖ ١٦ٝاهلالٍ
األمحط بأب ٛظيب ٚ -فس مجع ١ٝايؿاضق ١اـري ١ٜفطع نًبا - ٤ايربٚفٝػٛض أفاضٚيس – ٚٚفٛز َٔ طًب ١بع

املساضؽ ) .
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اهلدف اخلامظ

تعصيص وتفعيل أىػطة املديية خالل العاو واإلغساف على تلبية
االحتياجات املالية واملادية والبػسية جلنيع األقطاو حطب

املواشىات املوضوعة وقدزة املديية على توفريٍا .

أِ ًال  :أًصطٕ ِفغاهّات عهٖ ىستِٗ اهىدًّٕ خالو عاي 9393- 9335ي

رل ِٝاألٌَ ايعؾض( ٕٚاْطالق ١بال سزٚر )
()9909/90/39
ْعُت َس ١ٜٓايؿاضق ١يًدسَات اإلْػاْ ١ٝفعايٝات كِٝ
األٌَ ايعؿط( ٜٔاْطالق ١بال سسٚز) بطعا ١ٜقاسب ايػُٛ
ايؿٝذ ايسنتٛض غًطإ بٔ قُس ايكامس ٞعه ٛاجملًؼ
األعً ٢يالؼاز سانِ إَاض ٠ايؿاضق ١ايطٝ٥ؼ ايفدط ٟيًُس١ٜٓ
َٚؿاضنٚ ١اغع َٔ ١ز ٍٚفًؼ ايتعا ٕٚاـًٝذٚ ٞاؾُاٖري١ٜ
ايعطب ١ٝايًٝب ١ٝايؿعب ١ٝاالؾرتان ١ٝايععُٚ ٢االؼاز ايعطبٞ

يكط ١يٛفٛر رل ِٝاألٌَ ايعؾض9000 - ٕٚ

ايسٚي ٞيتُٓ ١ٝايكسضات َٔ خالٍ ايرتٜٚح.
ٚقايت ايؿٝد ١مج ١ًٝايكامسْ ٞا٥ب ضٝ٥ؼ اجملًؼ األعً ٢يؿؤ ٕٚاألغط ٠بايؿاضقَ ١سٜط عاّ املس ١ٜٓضٝ٥ؼ ايًذٓ ١ايعًٝا
املٓعُ ١يًُد" :ِٝإٕ ك ِٝاألٌَ َٓاغب ١ععٜع ٠عً ٢قًٛب نٌ األطفاٍ َٔ ش ٟٚاإلعاقٚ ١ايعاًَني َعِٗ َٔ ز ٍٚاـًٝر
ايعطبٚ ٞايس ٍٚايعطب ١ٝايؿكٝك ٖٛٚ ١قٛضْ ٠ابهٚ ١س ١ٝيدسػاؽ باملػؤٚيٚ ١ٝمماضغتٗا عً ٢أضض ايٛاقع"ٚ ،أعطبت عٔ
أًَٗا بإٔ ته ٕٛاالْطالق ١باغتُطاض بال سسٚز أ ٚعٛا٥ل تعطقٌ اضتكا ٤اجملتُع بأبٓاٚ ٘٥اضتكا ِٗ٥بِٗ َٚؿٝس ٠يف ايٛقت شات٘
باؾٗٛز ايتطٛع ١ٝاييت تبصهلا أعساز َتعاٜس َٔ ٠ايؿباب ٚايؿابات إللاح املد.ِٝ
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سفٌ تٓاغِ ()9909/94/26

يكط ١يطًب ١املز ١ٜٓيف أٚبضٜت تٓاغِ

قٛض ٠قازقٚ ١مج ١ًٝيًعطا ٤املتبازٍ قسَت تكسٜطاً ٚتهطمياً يساعَُ ٞس ١ٜٓايؿاضق ١يًدسَات اإلْػاْ ١ٝيف أٚبطٜت (تٓاغِ )
أزاٖا بإبساع طًبَ ١س ١ٜٓايؿاضق ١يًدسَات اإلْػاْٚ ، ١ٝاهلسف َٔ عطض األٚبطٜت ٖ ٛتػًٝط ايه ٤ٛعً ٢ايسٚض ايصٟ
تك ّٛب٘ املسٚ ١ٜٓتعطٜف ايساعُني مبا تكسَ٘ َٔ خسَات ٚتععٜع ٚتعُٝل ايطٚابط َعِٗ ٚؾهطِٖ ٚتكسٜطِٖ عًَ ٢ا قسَٙٛ
ٚتؿذٝعِٗ عً ٢امله ٞقسًَا يف مماضغَ ١ػؤٚيٝاتِٗ االدتُاعٚ ١ٝاإلْػاْ ، ١ٝأق ِٝاؿفٌ ؼت ضعا ١ٜقاسب ايػُ ٛايؿٝذ
ايسنتٛض غًطإ بٔ قُس ايكامس ٞعه ٛاجملًؼ األعً ٢سانِ ايؿاضقٚ ١سهٛض مس ٛايؿٝذ غًطإ بٔ قُس بٔ غًطإ
ايكامسٚ ٞي ٞعٗس ْٚا٥ب سانِ ايؿاضقٚ ١قس أعطب مسٚ ٛي ٞايعٗس ْٚا٥ب سانِ ايؿاضق ١عٔ بايؼ غعازت٘ ملا ضأٚ ٣ؾاٖس َٔ
َٔ ممجًني ٚفٓٝني «تٓاغِ»فكطات األٚبطٜت ٚعرب عٔ خايل ؾهطٚ ٙتكسٜطٚ ٙاَتٓاْ٘ ؾُٝع املؿاضنني يف املػطس ١ٝايػٓا١ٝ٥
َؿٝساً مبػت ٣ٛاألزا ٤ايص ٟمت َٔ خالي٘ تكس ِٜاألٚبطٜت ٚايص ٟتفٛم ف ٘ٝطًب ١املس ١ٜٓيف قاناٚ ٠اقعِٗ ٚػػٝس أزٚاض تٛاظٟ
يف أزاٗ٥ا أزا ٤األؾدام غري املعاقني َٔ أقطاِْٗ،
ًَتك ٢املٓاٍ (املغضح ٚاإلعاق ...١صعايَٚ ١غؤٚي)١ٝ

()9393/31/92-91

ؼت ضعاَ ١ٜعاي ٞعبس ايطمحٔ بٔ قُس ايعٜٛؼ ٚظٜط ايجكاف١
ٚايؿباب ٚتُٓ ١ٝاجملتُعْ ،عُت َس ١ٜٓايؿاضق ١يًدسَات اإلْػاْ ١ٝيف
َعٗس ايؿاضق ١يًفٓ ٕٛاملػطس ١ٝبايؿاضقًَ ١تك ٢املٓاٍ (املػطح ٚاإلعاق...١
ضغايَٚ ١ػؤٚيٚ )١ٝيف ٖص ٙاملٓاغب ١اييت زضدت املس ١ٜٓعً ٢تٓعُٗٝا َؤخطاً
نٌ غٓتني استفاالً بسخ ٍٛفً ١املٓاٍ ايؿٗط ١ٜاملتدكك ١اييت قسض أٍٚ
عسز َٓٗا يف َا / ٜٛأٜاض  9543عاَٗا اؾسٜس  ٖٛٚايطابع ٚايعؿطٖ ٜٔصٙ
ايػٓٚ ،١قس مت اختٝاض َٛنٛع املًتكٖ ٢صا ايعاّ ( املػطح ٚاإلعاق ) ١بٓاً٤عً٢

ؽعاص ًَتك ٢املٓاٍ

االٖتُاّ املتعاٜس باملػطح ٚزٚضٚ ٙتعاٜس إغٗاّ األؾدام املعاقني ف َٔ ٘ٝخالٍ عسز نبري َٔ األعُاٍ املػطس.١ٝ

تٛفٝات ًَتك ٢املٓاٍ ( املغضح ٚاإلعاق) ١
 ضفع َػت ٣ٛايتػٗٝالت ايعُطاْٚ ١ٝايبٓ ١ٝايتشت ١ٝيف زٚض ايعطض املػطس ١ٝإلتاس ١ايفطق ١يألؾدام ش ٟٚاإلعاق١
يًُؿاضن ١يف ايفعٌ املػطس.ٞ
 نطٚض ٠تٛادس ٚزَر األؾدام ش ٟٚاإلعاق ١يف ايعطٚض ٚاملٗطداْات املػطس ١ٝعٔ ططٜل اؿهٛض ٚاملؿاضن. ١
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 إعساز فُٛع َٔ ١ايرباَر ايجكافٚ ١ٝاملػطس ١ٝنُٔ اغرتاتٝذٝات املؤغػات ايجكاف ١ٝاملعٓ ١ٝباؿطاى املػطس. ٞ
 عكس ٚضف َػطسَ ١ٝتدكك ١يف ايؿإٔ املػطس ٞيًُؿتػًني يف املػطح تع ِٗٓٝعً ٢تأٖ ٌٝايهٛازض املػطس َٔ ١ٝشٟٚ
اإلعاق ١عً ٢أغؼ عًَُٗٓٚ ١ٝذ. ١ٝ
 عكس ٚضف تسضٜب ١ٝيًفٓاْني املػطسٝني يتسضٜبِٗ عً ٢ايٓٗر اؿكٛق ٞيًتعاٌَ َع قهاٜا األؾدام ش ٟٚاإلعاق ١مبا
ٜٓػذِ َع ضٚح املعاٖسات ٚايكٛاْني ايسٚي. ١ٝ
 إناف ١بٓس يف ايًٛا٥ح ايتٓع ١ُٝٝيًُٗطداْات املػطس ١ٝسني اختٝاض ايعطٚض بهطٚض ٠خًٖٛا َٔ ايكٛض ٠ايُٓط ١ٝيألؾدام
ش ٟٚاإلعاق. ١
َؾاصنَ ١ز ١ٜٓايؾاصق ١يًدزَات اإلْغاْ ١ٝيف َعضض ايؾاصق١
ايزٚي ٞيًهتاب بتاصٜذ ْٛ99 –00فُرب 9999
َؾاصنَ ١غتُضٚ ٠عع ٞرا ِ٥يًٓذاح
َؿاضنَ ١س ١ٜٓايؿاضق ١يًدسَات اإلْػاْ ١ٝيف َعطض ايؿاضق١
ايسٚي ٞيًهتاب يف ٖصا اؿسخ ايهبري غست بتؿذٝع ٚزعِ
قاسب ايػُ ٛايؿٝذ ايسنتٛض غًطإ بٔ قُس ايكامس ٞعهٛ
اجملًؼ األعً ٢يالؼاز سانِ إَاض ٠ايؿاضقٚ ١بايتعاَ ٕٚع زا٥ط٠
ايجكافٚ ١اإلعالّ يف سه ١َٛايؿاضق ١تكًٝساً غٜٓٛاً ؼطم عً٘ٝ
املس ١ٜٓاْػذاَا َع تٛدٗٗا يف ْؿط ايٛع ٞباإلعاقٚ ١كاططٖا

فاسب ايغُ ٛسانِ ايؾاصق ١خالٍ افتتاح املعضض

ٚنطٚض ٠اؿس َٔ آثاضٖا َٔ خالٍ كاطب ١مجٗٛض املٗتُني ٚاالختكاقٝني ٚعاَ ١ايٓاؽ ايصٜ ٜٔؤََ ٕٛعطض ايهتاب .
ٚعً ٢ضأؽ قاٖ ١ُ٥ص ٙايهتب َؤيفات قاسب ايػُ ٛايؿٝذ ايسنتٛض غًطإ بٔ قُس ايكامس ٞاييت خكل ضٜعٗا يسعِ
ٚتطٜٛط بطاَر َس ١ٜٓايؿاضق ١يًدسَات اإلْػاْ ١ٝيف تعًٚ ِٝتأٖٚ ٌٝتسضٜب األؾدام املعاقني ٚزفِٗ يف اجملتُع ٚبًؼ
عسزٖا أنجط َٔ  26نتاباً قُٝاً يف ايتاضٜذ ٚاإلبساع األزبٚ ٞأزب ايػري ٠تطمجت إىل عسز نبري َٔ ايًػات نااللًٝع١ٜ
ٚايفطْػٚ ١ٝاألملاْٚ ١ٝاإلغباْٚ ١ٝايطٚغٚ ١ٝاهلٓس. ١ٜ
ٚيف فاٍ عًُٗا ٚؽككٗا اٖتُت املس ١ٜٓبٓؿط ايهتب ايعًُٚ ١ٝايتدككٚ ١ٝاإلبساع ١ٝفأقسضت نُٔ غًػً ١نتاب املٓاٍ
عؿط ٜٔإقساضاً َٚجًٗا نُٔ نتب املس ١ٜٓنإ آخطٖا ٚأُٖٗا ايسي ٌٝايتؿدٝكٚ ٞاإلسكا ٞ٥ايطابع يالنططابات ايٓفػ١ٝ
(دعأ )ٜٔمتت تطمجتُٗا إىل ايًػ ١ايعطب.١ٝ
ٖصا باإلناف ١إىل عسز َٔ ايعٓا ٜٔٚيهتب تربع بٗا أقشابٗا ٚخككٛا ضٜعٗا يكاحل املس ١ٜٓأ ٚيعسز َٔ اؾٗات ايكسٜك١
تهفًت املس ١ٜٓبتٛظٜع ٚتطٜٚر نتبٗا بًؼ عسزٖا أنجط َٔ  150عٓٛاْاً .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
www.schs.ae
ففش20 َٔ 51 ١
ــ

ايتكطٜط ايػٓ ٟٛملس ١ٜٓايؿاضق ١يًدسَات اإلْػاْ9000 - 9002 ١ٝ

املعضض ايغٓ ( ٟٛقز .. ِٜسزٜح ) جلُاع١
اإلَاصات يًفٔ اخلال ()9909/95/5
)

فاسب ايغُ ٛسانِ ايؾاصق ١يف افتتاح املعضض

يٛس ١إبزاع

يف َعطض (قسٚ ِٜسسٜح) ؾُاع ١اإلَاضات يًفٔ اـام بايؿاضق ١ؾهًت األعُاٍ املؿاضن ١ظاٖط ٠فٓ ١ٝتػتشل ايٛقٛف
عٓسٖا ٚايتأٌَ فُٝا ؼًُ٘ َٔ َعإٍ ق ١ُٝيدبساع
ٚقس افتتح قاسب ايػُ ٛايؿٝذ ايسنتٛض غًطإ بٔ قُس ايكامس ٞعه ٛاجملًؼ األعً ٢سانِ ايؿاضق ١املعطض  ٚأؾاز
باملعطض َٚا نُ٘ َٔ أعُاٍ غتػاِٖ يف إظٗاض َٛاٖب ٚفٔ ش ٟٚاإلعاقٚ ١تعطٜف ايٓاؽ بِٗ ٚمبٗاضاتِٗ ٚقسضاتِٗ ٚزفِٗ
َع إخٛاِْٗ َٔ غري املعاقني يف اجملتُع.
نِ املعطض  160يٛس َٔ ١ضغِ ايطالب املعاقني (ايكِ ٚايتٛسس) ٚطًبَ ١ؤغػ ١ايؿاضق ١يًتُهني االدتُاعٚ ٞنصيو
َٓتػيب اؾُاع َٔ ١غري املعاقني ،مشًت اؾساضٜات ٚيٛسات بأيٛإ األنطًٜٝو ٚاأليٛإ ايعٜتٚ ١ٝاملا ،١ٝ٥باإلناف ١إىل يٛس١
متج ١ًٝٝقكري ٠بعٓٛإ(إبساع) ؾُاع ١إبساع ايتابع ١ملس ١ٜٓايؿاضق ١يًدسَات اإلْػاْ ١ٝقسَٗا ايطايبإ َط ٠ٚؾاٖني ٚعبس
ايطمحٔ قُس (أقُإ) ٚفٗٝا زع ٠ٛإىل األٌَ ٚايتفاؤٍ ٚػاٚظ ايكعاب.
ٚتأت ٞإقاَٖ ١صا املعطض ٚاْتعاَ٘ غًٜٓٛا يف إطاض سطم قاسب ايػُ ٛسانِ ايؿاضق ١عً ٞزَر ش ٟٚاإلعاقٚ ١تععٜعاً
ملٗاضاتِٗ ٚقسضاتِٗ ٚايجك ١بايكسضات اييت ميتًهْٗٛا ٚاملٖٛب ١اؿػ ١ٝيف فاٍ اإلبساع ٚايتد ٌٝايص ٟبطٖٔ عًَٓ ٘ٝتػبٛ
اؾُاع َٔ ١خالٍ إلاظات ايػٓٛات املانٚ ١ٝاملتُجً ١باملعاضض ٚايٛضف اييت ساظت إعذاب ايعٚاض ٚقبٛهلِ.
ٚقس غعت اؾُاع ١داٖس ٠يالْهُاّ إىل اؾُاع ١ايسٚي ١ٝاملعطٚف ١باغِ مجاع ١ايفٔ اـام َٓ ٖٞٚعُ ١زٚي ١ٝتأغػت عاّ
 1974بٗسف اثطا ٤سٝا ٠املعاقني بايفٓ ٚ ٕٛتتبع َطنع د ٕٛنٝٓٝس ٟيًفٓٚ ٕٛلشت بايفعٌ يف انتٛبط  2000باؿكٍٛ
عًٖ ٢ص ٙايعهٚ ..١ٜٛتٛغع اؾُاعْ ١ؿاطٗا اآلٕ يٝؿٌُ أؾهاالً أخط َٔ ٣اإلبساع ايفين نايتُجٚ ٌٝشيو بايتعاَ ٕٚع مجاع١
اإلبساع ايفين املٓ ٟٛتأغٝػٗا سسٜجاً ٚايتابع ١ملس ١ٜٓايؿاضق ١يًدسَات اإلْػاْ. ١ٝ
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املضنظ ايقٝف ٞيًُعاقني ٚأخٛتِٗ
ٚأفزقا) 9393/3/ 95 – 3( ِٗ٥
)

يكط ١يألطفاٍ املعاقني ٚأخٛتِٗ يف املضنظ
ايقٝفٞ

ْعُت َس ١ٜٓايؿاضق ١يًدسَات اإلْػاْ ١ٝبطْاَر املطنع ايكٝف ٞايػٓ ٟٛيص ٟٚاإلعاقٚ ١إخٛاِْٗ ٚأقسقا ِٗ٥يف ايفرت٠
املُتسٜٛ 04 َٔ ٠يٚ ٛٝيػاْ َٔ 29 ١ٜفؼ ايؿٗط ،ؼت ؾعاض (قٝف بالزٚ )2010 ٟتكسض ايؿعاض ايعًِ ايٛطين بأيٛاْ٘
اييت اضتهعت عًٗٝا قاٚض األْؿط ١املهجف ١بٗسف تععٜع ايطٚح ايٛطٓ ١ٝيألطفاٍ املؿاضننيٚ ،اغتكبٌ املطنع ايكٝف ٞمبكط املس١ٜٓ
ٖص ٙايػٓ 65 ١طايباً َٔ ف ١٦األطفاٍ ش ٟٚاإلعاق َٔ ١أعُاض ترتاٚح َا بني  16 ٚ 05غٓ ١مبؿاضن ١إخٛاِْٗ ٚأقسقأَ ِٗ٥
غري املعاقني ايص ٜٔترتاٚح أعُاضِٖ بني ايػبع ٚايتػع غٓٛات.
 َٔٚأِٖ أٖساف املطنع ؼكٝل ايسَر ٚايتآيف االدتُاع ٞبني األطفاٍ ش ٟٚاإلعاقٚ ١إخٛاِْٗٚ ،تكس ِٜنٌ اـسَات
ايرتفٚ ١ٝٗٝاإلضؾازٚ ١ٜايتعًٚ ١ُٝٝاألخالق ١ٝاهلازف ١يألطفاٍ املؿاضنني ٚاألِٖ يف شيو إزخاٍ ايبٗذ ١عً ٢قًٛبِٗ َٓٚشِٗ
أٚقات َٔ املطح ٚايتػًٚ ١ٝنػط ايطٚتني َٔ خالٍ األْؿط ١املٓٛع ١اييت تػاعس عً ٢تُٓ ١ٝقسضاتِٗ َٗٚاضاتِٗ يف كتًف
اجملاالت.
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ثاًّاً  :أًصطٕ ِفغاهّات عهٖ ىستِٗ أقساي ِىرامز ِفرِؼ اهىدًّٕ خالو عاي
9000- 9002ي
ٚي ١ٝأَض خالٍ عضض جتضبتٗا

محً ١ايتٛع ١ٝباإلعاق ١ايبقضٚ ١ٜايعقا ايبٝنا٤
ملضنظ ايتزخٌ املبهض بتاصٜذ 9335/93/93
مبٓاغب ١االستفاٍ ايعامل ٞب ّٛٝايعكا ايبٝها ٤ايصٜ ٟكازف اـاَؼ
عؿط َٔ أنتٛبط يف نٌ عاّْ ،عِ َطنع ايتسخٌ املبهط ايتابع ملس١ٜٓ

)

ايؿاضق ١يًدسَات اإلْػاْ ١ٝفُٛع َٔ ١ايفعايٝات ٚاحملانطات
ٚٚضف ايعٌُ زاخٌ املطنعٚيف عسز َٔ املساضؽ سهطٖا عسز َٔ
االختكاقٝني ٚأٚيٝا ٤األَٛض ٚاملٗتُني ٚطًب ١املساضؽ. .

محًَ ١زصع ١ايٛفا ٤اإلعالَ ١ٝيًتٛع١ٝ
باإلعاق ١ايشٖٓ)9393/39/93( ١ٝ
) اْطًكت فعايٝات اؿًُ ١اإلعالَٚ ١ٝايرتب ١ٜٛيًتٛع ١ٝباإلعاق ١ايصٖٓ ١ٝاييت

ْعُتٗا َسضغ ١ايٛفا ٤يتُٓ ١ٝايكسضات ؼت ؾعاض (تفاعًهِ متهني يًُعام
شٖٓٝاً) ٚاييت إغتُطت ست ٢ايجأَ ٚايعؿطْ َٔ ٜٔفؼ ايؿٗط يف إطاض غعٞ
املسضغ ١املتٛاقٌ يتٛع ١ٝاجملتُع باإلعاق ١ايصٖٓٚ ، ١ٝتهُٓت ايعسٜس َٔ
األْؿطٚ ١ايفعايٝات ٚاييت ؾاضى فٗٝا بفعاي ١ٝنٌ َٔ فًؼ األَٗات ٚفًؼ

َط ١ٜٛاحلًُ١

اآلباٚ ٤فًؼ األخ ٠ٛبٗسف ايتفاعٌ َع اجملتُع بهاف ١ؾطا٥ش٘ ٚتكسِٜ
املعً ١َٛاملفٝسٚ ٠ايٓكٝش ١ايك ١ُٝيًذُٝع.

بضْاَر عاع ١بقشبتهِ (  ّٜٛيف ايؾٗض خالٍ ايعاّ )
ْؿاط دسٜس َٚبتهط بسأت َسضغ ١ايٛفا ٤يتُٓ ١ٝايكسضات بتٓعَ ُ٘ٝط٠
)
نٌ ؾٗط ؼت َػُ( ٢غاع ١بكشبتهِ) تتِ ف ٘ٝزع ٠ٛؾدك ١ٝفاعً١

َٚؤثط َٔٚ ٠أقشاب ايكطاض ٚاغتهافٖ ١ص ٙايؿدك ١ٝطٛاٍ غاع١
ناًَ ١يًتعاٜـ َع ايطًب َٔ ١ش ٟٚاإلعاق ١ايصٖٓ ١ٝباالستهاى بِٗ
َباؾط َٔ ٠خالٍ َٓاؾط تطبٚ . ١ٜٛشيو بٗسف تفع ٌٝايؿطان١

فٛط ١ٜغضٜب َزٜض َٓطك ١ايؾاصق ١ايتعً ١ُٝٝيف عاع ١بقشبتهِ

اجملتُعٚ ١ٝزعِ األؾدام ش ٟٚاإلعاقَ ١عٜٓٛا ْٚفػٝا ٚعاطفٝا
َٓٚشِٗ ايؿعٛض بايجكٚ ١اآلَإ ايص ٟوتادٚ ، ْ٘ٛتعطٜف نٛٝف ايربْاَر باملسٚ ١ٜٓاإللاظات ٚاألْؿط ١ايفعايٝات اييت

تك ّٛبٗا ٚاـسَات اييت تكسَٗا يألؾدام ش ٟٚاإلعاقٚ ١املتُجً ١يف تعًٚ ُِٗٝتأٖ ًِٗٝيتشكٝل ايسَر اجملتُع. ٞ
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أعبٛع ايتٛسز ())9393/33/ 3
اْطالقا َٔ إقطاض ٖ ١٦ٝاألَِ املتشس ٠غٓ 9334 ١بتشسٜس ايجاْ َٔ ٞأبط ٌٜايّٛٝ
ايعامل ٞيًتٛع ١ٝبإنططاب ايتٛسس استفٌ َطنع ايؿاضق ١يًتٛسس بسٚي ١اإلَاضات ايعطب١ٝ
املتشس ٠نػريَ َٔ ٙطانع َٚؤغػات ايسٚي ١املتدكك ١يف ٖصا اجملاٍ بإسٝاٖ ٤ص ٙاملٓاغب١
اييت قاسبت اي ّٛٝايعطب ٞيًتٛسس ايصٜ ٟكازف ايطابع َٔ أبط َٔ ٌٜنٌ عاّ.
ٚشيو ؼت ؾعاض "م ٛسٝا ٠أفهٌ ألطفايٓا ايتٛسسٜني"

 ّٜٛايعالز ايٛظٝف)9393/33/93( ٞ

َط ١ٜٛاعبٛع ايتٛسز

مبٓاغب ّٜٛ ١ايعالز ايٛظٝفْ ٞعِ قػِ ايعالز ايطبٝعٚ ٞايٛظٝف ٞمبس ١ٜٓايؿاضق ١يًدسَات اإلْػاْ ١ٝفُٛع ١قانطات
)

تٛعٚ ١ٜٛإضؾاز ١ٜتهُٓت قاٚض بايػ ١األُٖ ١ٝفُٝا ٜتعًل "بايتطٛض ايطبٝع ٞيًطفٌ" "ٚايتٛسس" "ٚفطط اؿطنٚ ١تؿتت
االْتباٚ ، "ٙشيو بٗسف تععٜع ٚتفعْ ٌٝؿط ايٛع ٞاجملتُع ٞباـسَات ايعالد ١ٝاييت ٜكسَٗا ايكػِ ٚنل َٓٗا ايعالز
ايٛظٝف ٞايصٜ ٟعٌُ عً ٢تأٖٚ ٌٝؼػني قسض ٠األؾدام ايصٜ ٜٔعاَْ َٔ ٕٛؿانٌ دػُ، ١ٝعكًْٚ ١ٝفػٚ ١ٝادتُاع ١ٝأٚ
نعف يف ايُٓ ٛغٛا ٤اؿطن ٞأ ٚايعكً ٞايسا ِ٥أ ٚاملؤقت.

أعبٛع األفِ حتت ؽعاص "متهني املضأ٠
ايقُا)9909/94/ 97-99( "٤
استفًت اهل٦ٝات ايعاًََ ١ع ايكِ يف ايٛطٔ ايعطب ٞبأغبٛع
)

األقِ اـاَؼ ٚايجالثني ؼت ؾعاض "متهني املطأ ٠ايكُا "٤يف
ن ٤ٛاتفاق ١ٝاألَِ املتشس ٠ؿكٛم األؾدام ش ٟٚاإلعاق،١
ٚتهْٛت ايًذٓ ١املٓعُ١يالستفاٍ يف زٚي ١االَاضات َٔ ٚظاض٠
ايؿؤ ٕٚاالدتُاعَٚ ١ٝس ١ٜٓايؿاضق ١يًدسَات اإلْػاَْٚ ١ٝؤغػ ١ظاٜس

دلُٛع َٔ ١ايغٝزات ايقِ خالٍ فعايٝات أعبٛع األفِ

يًطعا ١ٜاإلْػاْ ،١ٝشيو يًػٓ ١اـاَػ ١عً ٢ايتٛاي.ٞ

املعضض اخلتاَ ٞملٓتذات قغِ ايتأٖ ٌٝاملٗين
ٚايتؾػ))9909/94/ 97( ٌٝ
ْعِ قػِ ايتأٖ ٌٝيف َس ١ٜٓايؿاضق ١اـسَات اإلْػاْ ٚ ١ٝؼت ؾعاض
( اْعط إىل عًُ ٞقبٌ إٔ تٓعط إىل إعاقيت) ٚنُٔ َؿطٚع (بأٜسِٜٗ
) املعطض ايػٓ ٟٛملٓتذات ايطًب َٔ ١ش ٟٚاإلعاق ١يف ايػٛم
املطنع ٟبايؿاضقٚ ١مت عطض املٓتذات اييت قاّ طالب ايكػِ َٔ
ش ٟٚاإلعاق ١بكٓعٗا خالٍ عاّ زضاغ ٞناٌَ.

َؾضٚع (بأٜز )ِٜٗيف املعضض ايغٓ ٟٛملٓتذات قغِ ايتأٌٖٝ
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املًتك ٢األ ٍٚيًغُع ٚايًػ ١عٓز األطفاٍ ())9909/94/ 97
ْعِ قػِ ايػُعٝات ايتابع ملس ١ٜٓايؿاضق ١يًدسَات اإلْػاْ ١ٝيف قكط
ايجكاف ١بايؿاضق ،١املًتك ٢األ ٍٚيًػُع ٚايًػ ١عٓس األطفاٍ بطعاٚ ١ٜسهٛض
غعاز ٠ايؿٝذ قُس بٔ قكط ايكامسَ/ ٞسٜط َٓطك ١ايؿاضق ١ايطب ،. ١ٝدا٤

إعالٕ املًتك٢

شيو نُٔ ختاّ أغبٛع األقِ ايا 01ايص ٟأق ِٝؼت ؾعاض "متهني املطأ٠
ايكُا - "٤بٗسف تعٜٚس املدتكني َٚعًُ ٞايرتب ١ٝاـاقٚ ١املعًُني
ٚأٚيٝا ٤أَٛض ايكِ باملعًَٛات ٚايٓكا٥ح اييت َٔ ؾأْٗا اإلفاز ٠بهٝف١ٝ
ايتعاٌَ ٚتفِٗ املٛاقف املدتًف ١اييت ٜٛادٗٗا األطفاٍ ش ٟٚانططابات
ايػُع ٚايًػ ١باإلناف ١إىل تكسَ ِٜعًَٛات عٔ نعف ايػُع ٚاملعٓٝات
ايػُعٚ ١ٝظضاع ١ايكٛقعٚ ١اقرتاح اؿًٚ ٍٛايتٛقٝات  ٚابطاظ أسسخ
ايتكٓٝات يف فاٍ اإلنططاب ايػُع،ٞ

ععار ٠ايؾٝذ ذلُز بٔ فكض ايكامس ٞخالٍ إيكا ٤نًُت٘
يف سفٌ افتتاح املًتك٢

املضنظ ايقٝف ٞجلُاع ١اإلَاصات يًفٔ اخلال
() 9909/8/5 - 6/ 97
)

تهُٔ املطنع ايكٝف ٞؾُاع ١االَاضات يًفٔ اـام بايؿاضق ١عس٠
زٚضات َتٓٛع ١يف ايطغِ ٚايتًٚ ٜٔٛاألؾػاٍ ايٝسٚٚ , ١ٜٚضؾ ١ايطغِ
بفٔ اإلٜرب ٖٛٚ ٚايطغِ عً ٢املاٚٚ ٤ضؾ ١يف املٓعٛض سَٓ ٍٛعٛض ايسٜهٛض
ايساخًٚ ٞنٝف ١ٝضمسٗا بايططٜك ١ايعًُٚ ١ٝاهلٓسغٚ ١ٝنصيو ضغِ املٓعٛض
اـاضد ٞنايططقات ٚايطبٝع. ١
بًؼ عسز املؿاضنني َٔ ايهباض ٚايكػاض يف املطنع سٛايَ 01 ٞؿاضناً

املؾاصن ٕٛيف املضنظ ايقٝف ٞجلُاع ١اإلَاصات يًفٔ اخلال

َٚؿاضن. ١
.
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أِ ًال  :إًجازات أًصطٕ ِفغاهّات رابطٕ اهتِعّٕ اهبّ ّٕٙفْ ىدًّٕ اهصارقٕ
ههخدىات اإلًسإًّ خالو عاي 9909- 9999ي
اٖتُت َس ١ٜٓايؿاضق ١يًدسَات اإلْػاْ ١ٝباحملافع ١عً ٢ايب ١٦ٝضغِ ؽككٗا يف فاٍ اإلعاقٚ ، ،١غعت َٓص تاغٝؼ
ضابط ١ايتٛع ١ٝايب ١ٝ٦ٝيف املس ١ٜٓإىل تٛفري ب ١٦ٝقش ١ٝآَٓ ١يًذُٝع بٗسف إهاز فِٗ يس ٣أفطاز املس ١ٜٓبإٔ غالَ ١ايب١٦ٝ
َػؤٚي ١ٝاؾُٝع ٚيٝػت َػؤٚي ١ٝخاقٚ ١شيو برتغٝذ ايٛع ٞيف زعِ ٚتطٜٛط اـسَات ايب َٔ ١ٝ٦ٝخالٍ املُاضغات
ايػً ، ١ُٝنُا أٚيت اٖتُاَٗا يتكس ِٜنٌ اإلغرتاتٝذٝات اييت تػاِٖ يف إلاح بطاَر ضابط ١ايتٛع ١ٝايب ١ٝ٦ٝإلمياْٗا
ايعُٝل بٗصا ايسٚض يف اؿفاظ عً ٢ايبٚ ١٦ٝاؿفاظ عًٖ ٢ص ٙاألَاْ ١يألدٝاٍ ايكازَ.١
ٚاغتطاعت ايطابط ١خالٍ عاَٗا ايجايح إٔ ؼكل ايهجري َٔ اإللاظات اهلازفٚ ، ١اييت مت تٓفٝصٖا َٔ قبٌ أعها ٤ايطابط١
يف ناف ١أقػاّ َٚطانع ٚفطٚع املسٚ ١ٜٓتهُٓت ٖص ٙاإللاظات َا : ًٜٞ
َ ؿطٚع ؾُع املدًفات ( ايٛضم ٚ ،ايبالغتٝو  ،ايعًب املعسْٚ ، ١ٝايعداز ) تهُٔ :
-

اؿًُ ١األٚىل  :يًفكٌ ايسضاغ ٞاأل ٍٚابتساٚ 2009/5/5 َٔ ٤ست.2010/9/91 ٢

-

اؿًُ ١ايجاْ : ١ٝيف ايفكٌ ايسضاغ ٞايجاْٚ 2010/9/9 َٔ ٞست. 9393/6/10 ٢

مت خالٍ ٖصا ايعاّ  9393 – 9335تفع ٌٝزٚض املس ١ٜٓنُُجٌ يف ايًذٓ ١سٝح مت ايتعاٚ ٕٚايتٓػٝل ٚاملؿاضن ١يف عس ٠فعايٝات
ٚأْؿطٚ ١ادتُاعات  َٔٚاإللاظات اييت ؼككت َا : ًٜٞ


إعساز اـط ١ايػٓ ١ٜٛيطابط ١ايتٛع ١ٝايب ١٦ٝيف َس ١ٜٓايؿاضق ١يًدسَات اإلْػاْٚ ، ١ٝايعٌُ عً ٢تفعًٗٝا ٚؼكٝل َؤؾطات

اآلزا ٤اييت مت ايتدطٝط هلا .
 تٓع ِٝمحالت تؿذري ٚػُٝع املدًفات ٚتكٓٝفٗا عًَ ٢ػت ٣ٛأقػاّ َطانع ٚفطٚع املس ١ٜٓعًَ ٢ساض ايعاّ .
 تٓع ِٝمحالت تٓعٝف خاضدٚ ، ١ٝضف عٌُ يًُساضؽ يف نٝف ١ٝاإلغتفاز َٔ ٠املدًفات ايب. ١ٝ٦ٝ
 املؿاضن ١يف اإلدتُاعات ايسٚضٚ ١ٜايفعايٝات اييت ْعُتٗا ٖ ١٦ٝايبٚ ١٦ٝاحملُٝات ايطبٝع ١ٝيف ايؿاضق ١خالٍ ايعاّ ٚتهُٓت :


املؿاضن ١يف اؿًُ ١ايجاْ ١ٝيًتٛع ١ٝايب ١ٝ٦ٝملطتاز ٟاملٓاطل ايرب ١ٜيف ايؿاضق ١ؼت ؾعا ض( ايب ١٦ٝايرب ١ٜبٝتٓا املؿرتى ) ٚاييت

تٗسف يتفع ٌٝايكطاض اإلزاض ٟضقِ ( 9334 )9ايص ٟأقسض ٙقاسب ايػُ ٛسانِ ايؿاضق ١بؿإٔ اؿفاظ عً ٢ايب ١٦ٝايكشطا١ٜٚ
املػتساَٚ ١قٝاْتٗا يف إَاض ٠ايؿاضقٚ ١تُٓ ١ٝايٛع ٞايب ٞ٦ٝملطتاز ٟاملٓاطل ايرب. ١ٜ
َ ؿاضن ١ايفطٚع َٔ ؾٓ ١ايتٛع ١ٝايب ١٦ٝيف محًْ( ١عفٛا اإلَاضات ) اييت ْعُت يف املٓطك ١ايؿطق ١ٝبتاضٜذ . 9335/99/99
 مت ايتعا َٔ ٕٚقبٌ اجملُٛع ١يف تٛفري َطنع ٜٔيتذُٝع املٛاز املدًف ١يفطعَ ٞس ١ٜٓايؿاضق ١يًدسَات اإلْػاْ ١ٝيف ايصٜس ٚ
نًبا. ٤
 املؿاضن َٔ ١قبٌ املس ١ٜٓيف محًْ( ١عفٛا اإلَاضات ) اييت ْعُتٗا فُٛع ١اإلَاضات يًب ١٦ٝيف . 35/99/99
َ ؿاضن ١طًب ١املس ١ٜٓيف َػابك ١اـطاب ١يًُذُٛع. 35/93/ 9 ١
 املؿاضن ١يف اؿًُ ١املٛسس ٠ملؤغػات اجملًؼ األعً ٢يؿؤ ٕٚاألغط ٠ؼت ؾعاض ( َعاً م ٛثكاف ١إغتٗالنٚ ١ٝاع ) ١ٝبٗسف
« خًل فًػف ١ب ١ٝ٦ٝدسٜس ٠تك ّٛعً ٢تطؾٝس االغتٗالى ٚإعاز ٠اغتعُاٍ َا ْػتًٗه٘ ٚ ،قٛالً إىل إعاز ٠ايتسٜٚط».
َؿاضن ١املس ١ٜٓيف محً ١ػُٝع ايعًب املعسْ ١ٝاييت ْعُتٗا فُٛع ١اإلَاضات يًب ١٦ٝيف . 93/1/4
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
www.schs.ae
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ايتكطٜط ايػٓ ٟٛملس ١ٜٓايؿاضق ١يًدسَات اإلْػاْ9000 - 9002 ١ٝ

 املؿاضن ١يف اؿفٌ ايػٓ ٟٛايجاْ ٞعؿط يتٛظٜع اؾٛا٥ع ايصْ ٟعُت٘ فُٛع ١اإلَاضات يًب ١٦ٝبتاضٜذ 9393 ْٜٛٝٛ 93سٝح
مت تهطَ ِٜس ١ٜٓايؿاضق ١يًدسَات اإلْػاْ ١ٝيسٚضٖا املُٝع ٚايفعاٍ يف إلاح ايفعايٝات ٚتهط ِٜاألغتاش ٠خسه ١باكطَ١
تكسٜطاً ؾٗٛزٖا املدًك ٚ ١اؿجٝج ١يف فاٍ ايتٛع ١ٝايب. ١٦ٝ
 املؿاضن ١يف ناف ١اإلدتُاعات ايتشهري ١ٜؿُالت فُٛع ١اإلَاضات يًب. ١٦ٝ
 تعا ٕٚاجملُٛع ١يف أخص املدًفات بؿهٌ زٚض َٔ ٟايفطع ايطٝ٥ؼ بايؿاضقٚ ١فطٚع املسٚ ١ٜٓتكس ِٜتكطٜط ؾٗط ١ٜبايهُٝات
اييت مت ػُٝعٗا َٔ قبٌ املس. ١ٜٓ

 محالت جتُٝع املدًفات عًَ ٢غت ٣ٛاملز : ١ٜٓنُ ١ٝاملٛار املدًف ١اجملُع ١خالٍ عاّ 9393 - 9335
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0
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0

0
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0
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61
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دس ٍٚضقِ () 1

ٜٛنح اؾس ٍٚضقِ ( ) 0نُ ١ٝاملدًفات اجملُع َٔ ١ايٛضم ٚايعًب املعسْٚ ١ٝايعداز ٚايبالغتٝو خالٍ عاّ – 9002
9000

َكاصْ ١بهُ ١ٝاملٛار املدًف ١اجملُع ١خالٍ األعٛاّ ايجالث ١األخري٠

8817

2010/2009

10809

2009/2008

13015

2008/2007

ضغِ بٝاْ ٞضقِ ()96

ٜٛنح ايطغِ ايبٝاْ ٞضقِ (َ ) 91كاضْ ١بهُٝات املدًفات اجملُع ١خالٍ األعٛاّ ايجالث ١األخريٜٚ ٠السغ إنفاض يف نُ ١ٝاملدًفات ٖصا
ايعاّ َكاضْ ١بايعاَني املانٝني ٜٚطدع ايػبب إىل ٚع ٞاألفطاز يف أُٖ ١ٝايتكً َٔ ٌٝاملدًفات
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املؾاصن ١يف املغابك ١ايفٓ ١ٝيًتٛع ١ٝبأُٖ ١ٝاحلفاظ عً ٢ايب١٦ٝ
بايتعاَ ٕٚع ؽضنٚ BMW ١ؽضن MPJ ١يف 9999/09/39

املؾاصنني يف ايٛصؽ ١ايعٌُ ايفٓٚ ١ٝتٛطٜع اجلٛا٥ظ عً ٢ايفا٥ظٜٔ

ْعُت َس ١ٜٓايؿاضق ١يًدسَات اإلْػاْ ١ٝبايتعاَ ٕٚع ؾطنٚ BMW ١ؾطن MPJ ١بتاضٜذ  00أنتٛبط  9002يف
قاعَ ١عٗس األٌَ يًكِ ْؿاطاً فٓٝاً (ضغِ) يًتٛع ١ٝبأُٖ ١ٝاؿفاظ عً ٢ايب ١٦ٝبؿهٌ عاّ ٚاحملافع ١عً ٢املٝا ٙبؿهٌ خام
ٚشيو بتكس ِٜايطًب َٔ ١ش ٟٚاإلعاق ١ألفهاضِٖ عٔ ٖصا املٛنٛع َٔ خالٍ ضغَٛاتِٗ .

املؾاصن ١يف محً( ١ىغاً ًستطّػ اإلًجاز )
يتذُٝع ايعًب املعزْ ١ٝبتاصٜذ 9909 / 5 / 5

)

املؿاضن ١يف اؿًُ ١ايػٓ ١ٜٛيتذُٝع ايعًب املعسْ ١ٝاييت ْعُتٗا فُٛع ١اإلَاضات يًب ١٦ٝؼت ؾعاض (َعاً ْػتطٝع اإللاظ)
ٚمبؿاضن ١كتًف َؤغػات اجملًؼ األعً ٢يؿؤ ٕٚاألغط ٠بايؿاضق ١سٝح مت ػُٝع سٛاي 500 ٞنًٛٝدطاّ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ثاًّاً :أًصطٕ ِفغاهّات عهٖ ىستِٗ اهىجهش األعهٖ هصؤِن األسرٔ خالو عاي
9000- 9009ي
َؾاصنَ ١ؤعغات اجملًػ األعً ٢يؾؤ ٕٚاألعض ٠يف
(محًْ ١ظفٛا اإلَاصات  09رٜغُرب )9999

مشًاات اؿًُااَٛ ١اقااع َتعااسز ٠يف إَاااض ٠ايؿاااضق , ١خٛضفهااإ  ,زبااا اؿكاأ ٚنًبااا , ٤إال إٔ ايعٛاَااٌ ٚايعااطٚف املٓاخٝاا١
سايات ز ٕٚتٓفٝاص اؿًُا ١بايٛقات احملاسز بتااضٜذ  09زٜػاُربٚ. , 9002سطقاا عًا ٢لااح اؿًُاٚ ١تٓفٝاصٖا باؾاطت
ايًذٓ ١املٓعُ ١إعاز ٠االتكااٍ ٚايتٓػاٝل َاع نافا ١اؾٗاات املؿااضنٚ ١ايساعُاَ ١أ دسٜاس يتٓطًال اؿًُاٜ ١ا ّٛاإلثآني
املٛافل . 9002/09/05
ٚتأت ٞاؿًُا ١يف غاٝام األٖاساف ايايت أغػات َأ أدًاٗا ضابطا ١ايتٛعٝا ١ايبٝ٦ٝا ١ملسٜٓا ١ايؿااضق ١يًداسَات اإلْػااْ١ٝ
ٚاييت تػعَ ٢أ ٚضاٗ٥اا إىل خًال ب٦ٝا ١قاش ١ٝغاً ١ُٝيألفاطاز ٚاجملتُاع  ,ايتٛعٝا ١بهاطٚض ٠احملافعا ١عًا ٢ايب٦ٝا ١الْٗاا
املتٓفؼ ايٛسٝس ٚغالَ ١ايفاطز َأ ْعافتٗاا ياصا تباصٍ ايطاب طا ١قكااض ٣دٗاسٖا ـًال ب٦ٝاْ ١عٝفا ١عًاَ ٢ػات ٣ٛاَااض٠
ايؿاضق ١خاقٚ ١عًَ ٢ػت ٣ٛاإلَاضات عاَ. ١
مشًت اؿًَُٛ 07 ١قعاً كتًفاً ٚؾاضى فٗٝا َ 9000ؿاضنني َٔ كتًف املؤغػات  ,اؾٗاات اؿهَٝٛاٚ ١املاساضؽ اـاقا١
ٚاؿهٚ ١َٝٛبًؼ فُٛع املٛاز ٚاملدًفات اييت مت ػُٝعٗا باملٛاقع  9أطٓإ .
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ايتكطٜط ايػٓ ٟٛملس ١ٜٓايؿاضق ١يًدسَات اإلْػاْ9000 - 9002 ١ٝ

يكطات ملؾاصنَ ١ؤعغات اجملًػ األعً ٢يؾؤ ٕٚاألعضْٚ ٠ار ٟايجك ١يف محًْ ١ظفٛا اإلَاصات 9002
يكطات

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ايتكطٜط ايػٓ ٟٛملس ١ٜٓايؿاضق ١يًدسَات اإلْػاْ9000 - 9002 ١ٝ

يكطات َٔ محالت ايتؾذري يف أقغاّ َٚزاصؼ ٚفضٚع املز١ٜٓ

طًب ١فضع ايشٜز خالٍ محً ١ايتؾذري يف عاس ١ايفضع

طًبَ ١زصع ١األٌَ يًقِ خالٍ محً ١ايتؾذري يف عاس ١املزصع١

يكطات يطالب ٚطايبات قغِ ايتأٖ ٌٝخالٍ ٚصـ ايعٌُ ٚايؾضح عًُ ٞخلطٛات إعار ٠تزٜٚض ايٛصم يطالب ٚطايبات املزاصؼ

يكطات يطالب َضنظ ايؾاصق ١يًتٛسز خالٍ محً ١تٓظٝف ؽاط ٧اخلإ بايؾاصق١

تهض ِٜاملز ١ٜٓتكزٜضا جلٗٛرٖا يف احملافظ ١عً ٢ايب١٦ٝ
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ايتكطٜط ايػٓ ٟٛملس ١ٜٓايؿاضق ١يًدسَات اإلْػاْ9000 - 9002 ١ٝ

اهلدف الطادع
وضع خطط إضرتاتيجية لتعصيص وتوفري مصادز التنويل والدخل
للنديية .
أِ ًال  :ىصادر اهتىِّو ِاهدخو فْ ىدًّٕ اهصارقٕ ههخدىات اإلًسإًّ خالو عاي
9000 - 9009
اْطالقاً َٔ اؿطم ايؿسٜس عً ٢تطبٝل تٛدٗٝات قاسب ايػُ ٛايؿٝذ ايسنتٛض غًطإ بٔ قُس ايكامس ٞعه ٛاجملًؼ
األعً ٢يالؼاز سانِ إَاضة ايؿاضق ١سفع٘ اهلل ٚضعا ٙباالعتُاز عً ٢االغتجُاضات ٚاملؿاضٜع ايصات ١ٝيهُإ مت ٌٜٛثابت ٚزاِ٥
ٜهُٔ االغتكطاض ٚاألَإ يًُؤغػات ا ألًٖ ١ٝايٓاؾطٜ ،١أت ٞإزضانٓا ايعُٝل ملس ٣أُٖ ١ٝتٛنٝح ايٛنع املاي ٞملس ١ٜٓايؿاضق١
يًدسَات اإلْػاْٚ ١ٝتبٝإ ظٜاز ٠اإلٜطازات ٚتٛظٝفٗا زعُاً ٚتطٜٛطاً يًرباَر ٚاـسَات ٚاألْؿط ١اييت تكسَٗا ألبٓاٗ٥ا ايطًب١
َٔ ش ٟٚاإلعاقٚ ١االضتكا ٤بٗا يف ايٛقت شات٘ باإلناف ١إىل ضفس املس ١ٜٓمبا ؼتاد٘ َٔ ايعٓكط ايبؿط ٟايهفٚ ٤املسضب ،عسا
عٔ تطٜٛط األٚناع املازٚ ١ٜاالدتُاعٚ ١ٝايكش ١ٝؾُٝع املٛظفني مبا ٜعٛز عً ٢آي ١ٝايعٌُ باؿطاى اإلهاب ٞاملػتُط ٚايفاعٌ.
َـــٛاصر املزٜٓــ:١
بًػت َٛاضز املس ١ٜٓيف عاّ  95,783,960 ّ9000زضُٖاً ٚفل ايتفاق ٌٝايتاي: ١ٝ
أ -املٓح ايٓكس ١ٜاييت قسَتٗا سه ١َٛايؿاضق ١يًعاّ ايسضاغ 00,590,368 ّ9000 -9002ٞزضُٖاً بٓػب. %45 ١
ب -ايتربعات ٚاهلبات املاي ١ٝاييت تطز َٔ املؤغػات ٚايؿطنات ٚاألفطاز  5,679,039 :زضُٖاً بٓػب.%99 ١

ز  -ايتربعات ايع : ٘ٝٓٝنإ يًُؤغػات ٚاألفطاز زٚض نبري يف ايسعِ ايعٝين ايهبري هلصا ايعاّ َا قُٝت٘  646,680زضُٖاً
بٓػب.%3 ١
ز  -األْؿطٚ ١ايطغ ّٛاملسضغ ١ٝايطَع ١ٜمببًؼ  5,906,653زضِٖ بٓػب. %90 ١
ٖا  -محً ١ايعناٚ : ٠اييت بًػت إٜطازاتٗا  9,666,597زضِٖ ٚبٓػب.%00 ١
املقضٚفات اجلاص:١ٜ
مت إغتدساّ املٛاضز غابك ١ايصنط يف اإلْفام عً ٢األْؿط٘ اييت تك ّٛبٗا املس ١ٜٓسٝح ظازت يف ايعاّ ايسضاغ-9002 ٞ
28,011,934 َٔ ّ9000زضُٖاً إىل 31,814,528زضًُٖا مببًؼ 3,802,594زضِٖ سٝح تػتًٗو ايطٚاتب ٚاألدٛض
َبًؼ 24,971,763زضِٖ َا ْػبت٘  َٔ % 79إمجاي ٞاملكطٚفات اؾاض ١ٜسٝح تٗتِ اإلزاض ٠ايعًٝا بتُٓ ١ٝاألفطاز ٚتطٜٛطِٖ
بايرتنٝع عً ٢املٛاضز ايبؿطٚ ١ٜشيو يًٛق ٍٛإىل املٛاقفات ٚاالؾرتاطات اـاق ١بايٛظٝف ١بٌ أنجط َٔ شيو
بايٛق ٍٛإىل ايتُٝع يًشفاظ عً ٢دٛز ٠ايعٌُ ٚتكس ِٜأفهٌ أغايٝب ايتعًٚ ِٝتطٜٛط املٓاٖر املكسَ ١البٓآ٥ا َٔ ش ٟٚاإلعاق١
ٚبًػت َكاضٜف قٝاْ ١إفتتاح َسضغ ١دسٜس ٙمبٓطك ١ايطًَ ١بايؿاضقَ ١بًؼ 1,544,692زضُٖاً َاْػبت٘  َٔ %5إمجايٞ
املكطٚفات اؾاضٚ ١ٜشيو يتذٗٝع فك ٍٛدسٜس ٠الغتٝعاب ايطًبٚ ١ايطايبات يف ايكػِ املػا ٞ٥مبسضغ ١ايٛفا ٤يتُٓ١ٝ
ايكسضات املػذًني عً ٢قٛا ِ٥اإلْتعاض.
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ايتكطٜط ايػٓ ٟٛملس ١ٜٓايؿاضق ١يًدسَات اإلْػاْ9000 - 9002 ١ٝ

املقضٚفات ايضأمساي:١ٝ
بًػت املكاضٜف ايطأمساي ١ٝيف ايعاّ ايسضاغّ9000 -9002 ٞ

 1,024,521زضُٖاً متجٌ يف ػٗٝعات ايفكٍٛ

اؾسٜس ٠باألثاخ ٚايػبٛضات ايتفاعً ١ٝؾُٝع املساضؽ ٚايفطٚع ٚاملطانع.

أً ٚال  :ايتربعات ٚاهلبات
َكاصْ ١ايتربعات خالٍ األعٛاّ َٔ 9000 – 9007
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ايبٝإ

2007عاّ

2008عاّ

عاّ 9002

عاّ 9000

ايتربعات

11,839,132

19,103,867

03,912,196

17,263,400
ضغِ بٝاْ ٞضقِ () 97

َكاصْ ١ايتربعات خالٍ األعٛاّ َٔ 9393 - 9333
19,103,867
17,263,400
13,912,196

عام 2009

عام 2010

11,839,132

عام 2007

عام 2008

ضغِ بٝاْ ٞضقِ ()98

نؾف بايتربعات ايع١ٝٓٝ
105,222

90,751
57000

55,071
37,465
6,104

22,360

1,000 1,000

35,747
13,327

22,471

17,163
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ايتكطٜط ايػٓ ٟٛملس ١ٜٓايؿاضق ١يًدسَات اإلْػاْ9000 - 9002 ١ٝ

َكاصْ ١بني ايتربعات يًعاَني األخرئٜ
ضغِ بٝاْ ٞضقِ ()99

نؾف َكاصٕ بني ايتربعات يًعاَني 9335/9393-9334/9335
مبلغ النقصان

التبرعات

1,132,867
646,681

-668,186

2008-2009

2009-2010

ثاْٝاً :محً ١ايظنا ٠ايغٓ١ٜٛ
َكاصْ ١تربعات محً ١ايظنا ٠خالٍ األعٛاّ َٔ ٖ0430 - ٙ1427ـ
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ايبٝإ

ٖـ1427

ٖـ1428

ٖـ1429

ٖ0430ـ

محً ١ايظنا٠

2,012,899

3,261,111

2,490,159

2,666,527

َكاصْ ١تربعات محً ١ايظنا ٠خالٍ األعٛاّ َٔ 9393هـ 9303 -هـ
3,261,111

2,666,527

1430هـ

2,490,159

1429هـ

2,012,899

1428هـ

1427هـ
ضغِ بٝاْ ٞضقِ ()39
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ايتكطٜط ايػٓ ٟٛملس ١ٜٓايؿاضق ١يًدسَات اإلْػاْ9000 - 9002 ١ٝ

ثاًّاً  :اهجٍات ِاألفراد اهداعىّن سًِّا ِعهٖ ىدار األربػ سًِات األخّرٔ

اجلٗات ٚاألفضار ايزاعُني عٜٓٛا

ؾطن ١ايبطشا ٤يًتذاضٚ ٠ايكٓاع١
َكطف ايؿاضق ١اإلغالَٞ
َسضغ ١اإلبساع ايعًُٞ
ٖ ١٦ٝنٗطباَٝٚ ٤ا ٙايؿاضق١
ؾطن ١ايؿاضق ١يدمسٓت ٚايتُٓ ١ٝايكٓاع١ٝ

رعِ فضع ٖ ١٦ٝاهلالٍ األمحض بايؾاصق١

(املطنع ايعكاض ٟايتذاض ٟايهٜٛيت)
غطف ١ػاضٚ ٠قٓاع ١ايؿاضق١
ؾطن ١ايؿاضق ١يًتأَني
ؾطن ١ايػرياَٝو ايعاَ١
امحس عبساهلل يٛتاٙ
بٓو زب ٞايتذاضٟ
فطع ٖ ١٦ٝاهلالٍ األمحط بايؿاضق١

رعِ بٓو رب ٞايتذاصٟ

مجع ١ٝايؿاضق ١اـري١ٜ
بط ٞاملعًّٛ
َٓ ٢خإ قاسب
َؤغػ ١نْٛتٓٓٝتاٍ يألغص١ٜ

.
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رعِ ؽضن ١نْٛتٓٓٝتاٍ يإلغش( ١ٜرْهٔ رْٚتػ)
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ايتكطٜط ايػٓ ٟٛملس ١ٜٓايؿاضق ١يًدسَات اإلْػاْ9000 - 9002 ١ٝ

ثايجاً :األْؾطٚ ١ايضع ّٛايزصاع١ٝ
إسكا ١ٝ٥بايتهًف ١ايفعً ١ٝاملكاضْ ١يًطايب يألعٛاّ َٔ  9001ست: ّ 9000 ٢
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اعِ املعٗـــــــــــــــز

2006

2007

2008

2009

2010

َزصعٚ ١صٚم ١األٌَ

19,128

20,375

23,350

22,433

26,560

قغِ ايتأٖ ٌٝاملٗين

8,160

8,470

10,980

13,176

11,796

َزصع ١ايٛفا ٤يتُٓ ١ٝايكزصات

22,299

25,495

27,094

21,603

22,610

فضع املٓطك ١ايؾضق( ١ٝخٛصفهإ)

16,045

21,861

28,585

34,442

42,045

فضع املٓطك ١ايؾضق( ١ٝنًبا)٤

23,758

37,116

39,439

52,138

78,933

فضع املٓطك ١ايٛعط٢

13,080

20,860

25,385

33,094

29,879

ايتزخٌ املبهض

21,400

27,084

65,287

64,816

71,667

ايؾاصق ١يًتٛسز

34,234

41,350

44,345

55,137

58,479

بٝإ باإلٜضارات ٚاملقضٚفات يألعٛاّ ايزصاع9000-9002-9009-9007-9001 ١ٝ
ايبــٝـــــــــــإ

عاّ 2006

عاّ 2007

عاّ 2008

عاّ 2009

عاّ 2010

تربعات ْكز١ٜ

11,724,866

11,839,132

19,103,867

13,912,196

17,263,400

تربعات َبإ ٚأفٍٛ

4,000,000

6,563,893

10,914,340

تربعات ع١ٝٓٝ

972,923

665,589

1,289,838

1,107,589

646,681

أْؾطٚ ١صعَ ّٛزصع١ٝ

1,334,885

2,785,930

3,149,910

2,864,218

5,206,653

إٜضار محً ١ايظنا٠

2,034,617

2,012,899

3,261,111

2,490,159

2,666,527

إمجاي ٞاإلٜضارات

20,067,291

17,303,550

33,368,619

31,845,569

25,783,261

َقضٚفات داص١ٜ

17,256,746

19,908,208

28,688,886

28,011,934

31,814,528

َقضٚفات صأمساي١ٝ

4,850,313

1,286,844

8,962,868

17,048,560

1,024,521

إمجاي ٞاملقضٚفات

22,107,059

21,195,052

37,651,754

45,060,494

32,839,049

ايفا٥ض أ ٚايعذظ
ايٓكزٟ

-2,039,768

-3,891,502

-4,283,135

-13,214,925

7و955و-788
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
www.schs.ae
ففش20 َٔ 19 ١
ــ

ايتكطٜط ايػٓ ٟٛملس ١ٜٓايؿاضق ١يًدسَات اإلْػاْ9000 - 9002 ١ٝ

اهلدف الطابع

تعصيص املػازكة يف الفعاليات الداخلية
واخلازجية( احمللية واإلقلينية والدولية )
أِ ًال  :ىصارمات اهىدًّٕ داخو اهدِهٕ خالو عاي 9909 – 9999
إسقاٝ٥ات َٚكاصْات ملؾاصنات املز ١ٜٓخالٍ عاّ ّ9393 - 9335

َكاصْ ١بأعزار َؾاصنات املز ١ٜٓخالٍ األعٛاّ ايجالث ١األخري٠

ضغِ بٝاْ ٞضقِ ()30

إسقا ١ٝ٥بعزر املؾاصنات راخٌ ٚخاصز ايزٚي ١خالٍ عام 9393-9335

73
8

املؾاصنات خاصز ايزٚي ١خالٍ عاّ
10-09

املؾاصنات راخٌ ايزٚي ١خالٍ عاّ
10-09

َكاصْ ١بأعزار َؾاصنات املز ١ٜٓخالٍ األعٛاّ ايجالث ١األخري٠

ضغِ بٝاْ ٞضقِ ()39

126
89

81

إمجاي ٞاملؾاصنات راخٌ ٚخاصز ايزٚي ١إمجاي ٞاملؾاصنات راخٌ ٚخاصز ايزٚي ١إمجاي ٞاملؾاصنات راخٌ ٚخاصز ايزٚي١
خالٍ عاّ2010-2009
خالٍ عاّ2009-2008
خالٍ عاّ2008-2007
ٜٛنح ايطغِ ايبٝاْ ٞضقِ ()00إسكا ١ٝ٥املؿاضنات خالٍ عاّ  00 – 02ايساخًٚ ١ٝاـاضدٜٛٚ ، ١ٝنح ايطغِ ايبٝاْ ٞضقِ ( َ ) 09كاضَْ ١ؿاضنات املس ١ٜٓخالٍ
ايجالث ١أعٛاّ األخريٜٚ ٠تهح إنفاض املؿاضنات خالٍ عاّ ٜٚ ، 9000 9002طدع ايػبب إىل سطم املس ١ٜٓإٔ ته ٕٛاملؿاضنٖ ١ازفٚ ١ؼكل َؤؾطات اآلزا ٤املطد ، ٠ٛمما
أز ٣إىل إنفاض املؿاضنات .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
www.schs.ae
ففش20 َٔ 10 ١
ــ

ايتكطٜط ايػٓ ٟٛملس ١ٜٓايؿاضق ١يًدسَات اإلْػاْ9000 - 9002 ١ٝ

اهلدف الجامً
اإلزتكاء يف تعصيص العالقات والتعاوٌ والعمويات واالتفاقيات
مع اجلَات داخل وخازج الدولة لتخكيل األٍداف املسجوة
خلدمة املديية
أِالً  :تفغّو ِتكّّي اهغضِّات ِاالتفاقّات ىػ اهجٍات ىن داخو اهدِهٕ
خالو عاي 9909- 9999ي
أ .اإلتفاقٝات  :تفع ٌٝإتفاقٝات ايتعا ٕٚاملربَ ١خالٍ األعٛاّ ايغابكٚ ١متت املتابعٚ ١ايتك ِٝٝمبا
مت إنجازه َٔ قبٌ ايطضفني .
اتفاق ١ٝايتعا ٕٚبني َز ١ٜٓايؾاصق ١يًدزَات
اإلْغاَْ ٚ ١ٝاٜهضٚعٛفت يف ()9995 /9 /09

اتفاق ١ٝايتعا ٕٚبني َز ١ٜٓايؾاصق ١يًدزَات
اإلْغاْٚ ١ٝاتقاالت يف 9997 4 95

اتفاق ١ٝايتعا ٕٚبني َز ١ٜٓايؾاصق ١يًدزَات اإلْغاْ١ٝ
ٚداَع ١ايؾاصق – ١نً ١ٝايطب ٚايعً ّٛيف ( ) 9997 /5/ 99

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
www.schs.ae
ففش20 َٔ 15 ١
ــ

ايتكطٜط ايػٓ ٟٛملس ١ٜٓايؿاضق ١يًدسَات اإلْػاْ9000 - 9002 ١ٝ

ب .تٛقٝع إتفاقٝات تعا ٕٚدزٜز ٠خالٍ ٖشا ايعاّ ٚمتت املتابع ١يتفع ٌٝاإلتفاقٝات بني ايطضفني .
اتفاق ١ٝايتعا ٕٚبني َز ١ٜٓايؾاصق ١يًدزَات اإلْغاْٚ ١ٝنًٝات
ايتكٓ ١ٝايعًٝا بايؾاصق ( ١بٓات ) يف ()9909 /3/ 08

اتفاق ١ٝايتعا ٕٚبني َز ١ٜٓايؾاصق ١يًدزَات اإلْغاْ١ٝ

سه ١َٛايؾاصق ١رصا٥ض ٠ايضقاب ١اإلراص ١ٜيف () 9909 /9/ 07

اتفاق ١ٝايتعا ٕٚبني َز ١ٜٓايؾاصق ١يًدزَات
اإلْغاْ ٚ ١ٝإنغب ٛايؾاصق ١يف ()9909 /5/ 09

اتفاق ١ٝايتعا ٕٚبني َز ١ٜٓايؾاصق ١يًدزَات اإلْغاْ١ٝ

ٚرٜظصت دضٚب يف () 9909 /5/ 99

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
www.schs.ae
ففش20 َٔ 15 ١
ــ

ايتكطٜط ايػٓ ٟٛملس ١ٜٓايؿاضق ١يًدسَات اإلْػاْ9000 - 9002 ١ٝ

ز .ايعنٜٛات  :تفع ٌٝعن ١ٜٛاملزَ ١ٜٓع اجلٗات راخٌ ايزٚي١
ايعن ١ٜٛيف مجع ١ٝايٓاؽضٜٔ
يف اإلَاصات

ايعن ١ٜٛيف دلًػ ؽٛص ٣ايؾباب
ٚايفتٝات بايؾاصق١

.

ايعن ١ٜٛيف دلُٛع ١اإلَاصات
يًب١٦ٝ

ايعن ١ٜٛيف جلٓ ١ايتٛع١ٝ
ٚايتجكٝف
ايبٞ٦ٝ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
www.schs.ae
ففش20 َٔ 11 ١
ــ

ايتكطٜط ايػٓ ٟٛملس ١ٜٓايؿاضق ١يًدسَات اإلْػاْ9000 - 9002 ١ٝ

ثاًّاً :تفغّو ِتكّّي اهغضِّات ِاالتفاقّات ىػ اهجٍات ىن خارج اهدِهٕ
خالو عاي 9909- 9999ي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
www.schs.ae
ففش20 َٔ 17 ١
ــ

ايتكطٜط ايػٓ ٟٛملس ١ٜٓايؿاضق ١يًدسَات اإلْػاْ9000 - 9002 ١ٝ

ثاهثاً :تغزّز ِتفغّو اهزّارات ىػ اهجٍات داخو ِخارج اهدِهٕ عاي 9909 - 9999ي
أٚالً  :أِٖ ايظٜاصات اييت اعتكبًتٗا َز ١ٜٓايؾاصق ١يًدزَات اإلْغاْ:١ٝ

طٜاص ٠مٛٝف أملإ يف إطاص ايتبارٍ احلناصٚ ٟايجكايف
بني ايزٚيتني بتاصٜذ  09أنتٛبط 9999

طٜاص ٠ر .جناَ ٠عال املكضص ٠اخلاف ١يف املفٛم ١ٝايغاَ١ٝ
يألَِ املتشز ٠حلكٛم اإلْغإ بتاصٜذ  05أنتٛبط 9999

طٜاصٚ ٠فز األنارمي ١ٝاألصرْ ١ٝيش ٟٚاإلعاق١
ايبقض ١ٜبتاصٜذ  96أنتٛبط 9999

طٜاصٚ ٠فز ععٛر ٟيإلطالع عً ٢جتضب ١املز ١ٜٓيف خزَ١
س ٟ ٚاإلعاق ١بتاصٜذ ْٛ 09فُرب 9999

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
www.schs.ae
ففش20 َٔ 19 ١
ــ

ايتكطٜط ايػٓ ٟٛملس ١ٜٓايؿاضق ١يًدسَات اإلْػاْ9000 - 9002 ١ٝ

طٜاص ٠سغني اجلغُ ٞإىل َز ١ٜٓايؾاصق ١يًدزَات
اإلْغاْ ١ٝبتاصٜذ ْٛ 90فُرب 9999

طٜاصٚ ٠فز َٔ مجع ١ٝايؾاصق ١ايتعا ١ْٝٚيزصاع١
دلاالت ايتعاٚ ٕٚايتٓغٝل بتاصٜذ  98زٜػُرب 9999

طٜاصٚ ٠فز َٔ اإلراص ٠ايعاَ ١ألَٔ املطاصات
بؾضط ١رب ٞبتاصٜذ  05زٜػُرب 9999

طٜاصٚ ٠فز َٔ َؤعغات اجملًػ األعً ٢يؾؤٕٚ
األعض ٠يًُز ١ٜٓبتاصٜذ  39زٜػُرب 9999

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
www.schs.ae
ففش20 َٔ 12 ١
ــ

ايتكطٜط ايػٓ ٟٛملس ١ٜٓايؿاضق ١يًدسَات اإلْػاْ9000 - 9002 ١ٝ

طٜاصٚ ٠فز َٔ ؽضن" ١برتٚفاى" يًُظٜز َٔ
ايتعا ٕٚبتاصٜذ ٜٓ 00اٜط 9909

طٜاصٚ ٠فز َٔ طًب ١داَع ١رًٜٛص األَضٜه ١ٝملز١ٜٓ
ايؾاصق ١يًدزَات اإلْغاْ ١ٝبتاصٜذ ٜٓ 90اٜط 9393

طٜاصَ ٠غتؾاص ٠مس ٛاألَري ٢َٓ ٠احلغني يًقش١
ٚتُٓ ١ٝاجملتُع يف األصرٕ ٚٚفز املٓظُ ١ايهؾف١ٝ
ايعضب ١ٝبتاصٜذ  05ٚ 04فرباٜط 9909

طٜاصٚ ٠فز َٔ َؤعغ ١يْٛٝاصر ايربٜطاْ ١ٝيشٟٚ
اإلعاق ١بتاصٜذ  94فرباٜط 9909

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
www.schs.ae
ففش20 َٔ 70 ١
ــ

ايتكطٜط ايػٓ ٟٛملس ١ٜٓايؿاضق ١يًدسَات اإلْػاْ9000 - 9002 ١ٝ

طٜاصٚ ٠فز َٔ اإلراص ٠ايعاَ ١ألَٔ املطاصات
بزب ٞبتاصٜذ  97أبط9909 ٌٜ

طٜاصَ ٠تطٛعات أدٓبٝات يًتنأَ اإلْغاْٞ
ٚاالدتُاعَ ٞع س ٟٚاإلعاق ١بتاصٜذ  98أبط9909 ٌٜ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
www.schs.ae
ففش20 َٔ 70 ١
ــ

ايتكطٜط ايػٓ ٟٛملس ١ٜٓايؿاضق ١يًدسَات اإلْػاْ9000 - 9002 ١ٝ

إسقا ١ٝ٥بإعزار ْٚغب ١ايظٜاصات ٚاإلدتُاعات خالٍ عاّ 9393 – 9335
إسقا ١ٝ٥بأعزار ايظٜاصات خالٍ عاّ 9393 - 9335

13
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7

5

طٜاصات املز ١ٜٓيًذٗات طٜاصات املز ١ٜٓيًذٗات
َٔ خاصز ايزٚي١
َٔ راخٌ ايزٚي١

طٜاصات اجلٗات
يًُز َٔ ١ٜٓراخٌ
ايزٚي١

طٜاصات اجلٗات
يًُز َٔ ١ٜٓخاصز
ايزٚي١

ضغِ بٝاْ ٞضقِ ()33

َكاصْ ١بأعزار ايظٜاصات خالٍ األعٛاّ ايجالث ١األخري٠
58

63

37

ايظٜاصات راخٌ ٚخاصز
ايزٚي10-09١

ايظٜاصات راخٌ ٚخاصز
ايزٚي09-08١

ايظٜاصات راخٌ ٚخاصز
ايزٚي08-07١

ضغِ بٝاْ ٞضقِ ()34

.

ضغِ بٝاْ ٞضقِ ()35

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
www.schs.ae
ففش20 َٔ 79 ١
ــ

ايتكطٜط ايػٓ ٟٛملس ١ٜٓايؿاضق ١يًدسَات اإلْػاْ9000 - 9002 ١ٝ

التكسيه واجلوائصخالل عاو
 9000-9002و

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
www.schs.ae
ففش20 َٔ 70 ١
ــ

ايتكطٜط ايػٓ ٟٛملس ١ٜٓايؿاضق ١يًدسَات اإلْػاْ9000 - 9002 ١ٝ

أٚالً :ايتهضٚ ِٜاجلٛا٥ظ يًٗ ١٦ٝاإلراصٚ ١ٜايتعًٚ ١ُٝٝايفٓ ١ٝخالٍ عاّ ّ 9909 – 9999

سغادٔ اهصّخٕ جىّهٕ بًت ىحىد
اهكاسىْ ىدّرعاي ىدًّٕ اهصارقٕ
ههخدىات اإلًسإًّ
تهض ِٜععار ٠ايؾٝد ١مج ١ًٝايكامس َٔ ٞقبٌ داَع ١تؾٝه ٛاألَضٜه ١ٝألْٗا َٔ خضجيٗٝا
املتُٝظ ٜٔايش ٜٔأسزثٛا فضقاً يف سٝا ٠دلتُعاتِٗ بتاصٜذ 90أبضٚ -9000 ٌٜال ١ٜنايٝفٛصْٝا  -أَضٜها

ىًٖ باغ – ىدّرٔ ىرمز
اهصارقٕ ههتِحد

أىًٕ ابراٌّي – ىدّرٔ فرؼ
اهذّد
0

سقٛهلا عً ٢دا٥ظ ٠األَريٖٝ ٠ا يًرتب ١ٝاخلاف١

تهضميٗا َٔ قبٌ ععار ٠ايؾٝد ١مج ١ًٝبٓت ذلُز ايكامس ٞخالٍ
 ّٜٛايتأيف ايغٓ ٟٛجلٗٛرٖا يف تٓظ ِٝسفٌ تٓاغِ

ىحىد فِزٓ – ىسؤِو قسي
اهغالج اهطبّغْ ِاهِظّفْ

تهضمي٘ َٔ قبٌ ععار ٠ايؾٝد ١مج ١ًٝبٓت ذلُز
ايكامس ٞظا٥ظ ٠املزٜض ايعاّ خالٍ  ّٜٛايتأيف ايغٟٓٛ
سقٛي٘ عً ٢دا٥ظ ٠األَريٖٝ ٠ا يًرتب ١ٝاخلاف١

صالح عِدٔ – ىترجي هؾٕ
اإلصارٔ

سقٛي٘ عً ٢دا٥ظ ٠األَريٖٝ ٠ا يًرتب ١ٝاخلاف١

خدّجٕ أحىد باىخرىَ
ىساعد اهىدّر اهغاي
تهضميٗا َٔ قبٌ دلُٛع ١اإلَاصات يًب ١٦ٝجلٗٛرٖا املدًق ١يف تفع ٌٝدلاٍ احملافظ ١عً ٢ايب١٦ٝ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
www.schs.ae
ففش20 َٔ 75 ١
ــ

ايتكطٜط ايػٓ ٟٛملس ١ٜٓايؿاضق ١يًدسَات اإلْػاْ9000 - 9002 ١ٝ

ثاْٝاً  :ايتهضٚ ِٜاجلٛا٥ظ يطالب ٚطايبات أقغاّ َٚضانظ ٚفضٚع املز١ٜٓ

خالٍ عاّ ّ9909 – 9999

َ .9زصع ١األٌَ يًقِ :

عىار دٌب

ىّرآ جِرج

فٛطُٖا ظا٥ظ ٠ايطايب املتُٝظ َٔ َٓطك ١ايؾاصق ١ايتعً ١ُٝٝيعاّ 9000 - 9002

عِض سغّد اهحىاّدٔ

زمرّا سغّد اهحىاّدٔ

فٛط ٙباملضنظ ايضابع ٚسقٛي٘ عًَٝ ٢زاي ١ٝبضْٚظ ١ٜيف املغري٠
املاصاث ١ْٝٛجلُعَ ١ٝضم ٢أفزقا ٤ايتٗاب املفافٌ
ايفا٥ظ باملضنظ ايضابع يف عبام ايتشز ٟيقعٛر دبٌ سفٝت

ىّرآ جِرج

بصرٗ جبر

فٛط ٙباملضنظ اخلاَػ ٚسقٛي٘ عًَٝ ٢زاي ١ٝبضْٚظ ١ٜيف املغري٠
املاصاث ١ْٝٛجلُعَ ١ٝضم ٢أفزقا ٤ايتٗاب املفافٌ
ٚاملضنظ ايجأَ عٔ املؾاصن ١يف عبام ايتشز ٟيقعٛر دبٌ
سفٝت  ٖٛٚأفػض املتغابكني

ىصغب جبر

ِ 00طالب آخرّن
ؽٗارات تكزٜض ١ٜعٔ املؾاصن ١بضٚام عٛؽ ١بٓت احلغني ايجكايف بزبٞ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
www.schs.ae
ففش20 َٔ 75 ١
ــ

ايتكطٜط ايػٓ ٟٛملس ١ٜٓايؿاضق ١يًدسَات اإلْػاْ9000 - 9002 ١ٝ

 .0تابع َزصع ١األٌَ يًقِ :

حذّفٕ أىّن أحىد
املضنظ األٚ ٍٚسقٛي٘ عً ٢نأؼ َٝٚزاي ١ٝسٖب ١ٝيف املغري٠
املاصاث ١ْٝٛجلُعَ ١ٝضم ٢أفزقا ٤ايتٗاب املفافٌ
ٚسقٛي٘ عًَٝ ٢زاي ١ٝبضْٚظٚ١ٜاملضنظ ايجايح يف عبام ايتشزٟ
يقعٛر دبٌ سفٝت
ايفا٥ظ باملضنظ األٚ ٍٚاحلافٌ عً ٢نأؼ عبام املاصاث ٕٛاخلريٟ
يزعِ ايٝتِٝ

ساهي عبد اههَ راصد
فٛط ٙباملضنظ ايجاْٚ ٞسقٛي٘ عًَٝ ٢زاي ١ٝفن ١ٝيف املغري٠
املاصاث ١ْٝٛجلُعَ ١ٝضم ٢أفزقا ٤ايتٗاب املفافٌ
املضنظ ايغارؼ يف عبام ايتشز ٟيقعٛر دبٌ سفٝت

ىحىد زّاد ىحىد
ّحّٖ أحىد اهبهِصْ
فٛط ٙباملضنظ ايجايح ٚسقٛي٘ عًَٝ ٢زاي ١ٝبضْٚظ ١ٜيف املغري٠
املاصاث ١ْٝٛجلُعَ ١ٝضم ٢أفزقا ٤ايتٗاب املفافٌ
ٚاملضنظ ايعاؽض يف عبام ايتشز ٟيقعٛر دبٌ سفٝت

املضنظ ايجايح ٚسافٌ عً ٢نأؼ "األٌَ يًقِ بغبام
املاصاث ٕٛاخلري ٟيزعِ ايٝتِٝ

 5طالب ٌي :
ىصغب عبد اهرحّي جبر  ,حذّفٕ اىّن  ,أسّو فّصو  ,سىّٕ اهحاج
سقٛهلِ عً ٢املضنظ ايجايح عًَ ٢غت ٣ٛايزٚي ١يف َغابك١
دا٥ظ ٠إبزاع َٔ ايٓفاٜات ايظداد١ٝ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
www.schs.ae
ففش20 َٔ 71 ١
ــ

ايتكطٜط ايػٓ ٟٛملس ١ٜٓايؿاضق ١يًدسَات اإلْػاْ9000 - 9002 ١ٝ

 .9قغِ ايتأٖ ٌٝاملٗين ٚايتٛظٝف :

ىحىد حجْ خهفان
ؽٗارٚ ٠رصع/االبزاع ايجكايف َٔ عٛؽ ١ايجكايف

ّحّٖ أحىد ىحىد فضو اههَ

ىحىِد ىحىد عطّٕ

ىحىد عبد اههَ فرج اهًٍدٓ

سقًٛا عًَٝ ٢زايٝات ايشٖبَٝٚ ١ٝزايٝات يف َغابكات ْار ٟربٞ
يًضٜامات اخلاف١

ىحىد عبد اهِهْ

عبد اههَ حسّن اهرّٙسْ

حسن سغّد عبد اههَ

سقٛهلِ عً ٢نأؼ ايفٛط يف َغابكات ايغاسٚ ١املٝزإ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
www.schs.ae
ففش20 َٔ 77 ١
ــ

ايتكطٜط ايػٓ ٟٛملس ١ٜٓايؿاضق ١يًدسَات اإلْػاْ9000 - 9002 ١ٝ

َ .3زصع ١ايٛفا ٤يتُٓ ١ٝايكزصات :

ىحىد خهفان خهفان
ًجِد عبد اهرحىن ساحُِ
املضنظ األ ٍٚيف دا٥ظت ٞايؾاصقٚ ١دا٥ظ ٠احلغا ٟٚحلفظ ايكضإٔ
( دظ٥ني ْٚقف )
املضنظ األ ٍٚجلا٥ظ ٠ايؾٝد ١يطٝف ١البزاعات ايطفٛي١

ىؤىن عهْ اهطّب
فٛط ٙباملضنظ األ ٍٚيف دا٥ظت ٞايؾاصقٚ ١دا٥ظ ٠اجلابض حلفظ
ايكضإٔ ( دظْٚ ٤قف )
املضنظ ايجايح جلا٥ظ ٠ايؾٝد ١يطٝف ١البزاعات ايطفٛي١

املضنظ األ ٍٚيف دا٥ظت ٞايؾاصقٚ ١دا٥ظ ٠اجلابض حلفظ ايكضإٔ (
دظ٥ني )
املضنظ األ ٍٚجلا٥ظ ٠ايؾٝد ١يطٝف ١البزاعات ايطفٛي١

سارٔ عبد اهغزّز جىغٕ
املضنظ األ ٍٚيف دا٥ظ ٠ايؾاصقٚ ١املضنظ ايجايح يف دا٥ظ ٠اجلابض
حلفظ ايكضإٔ ( دظْٚ ٤قف ) ٚيطبف ١إلبزاعات ايطفٛي١

ىحىد سراج اهدّن
ّاسىّن سهّىان اهكدِىْ
املضنظ ايجاْ ٞيف ثالخ دٛا٥ظ (ايؾاصق , ١اجلابض  ,احلغاٟٚ
حلفظ ايكضإٔ ) (دظْٚ ٤قف )
املضنظ ايجاْ ٞجلا٥ظ ٠ايؾٝد ١يطٝف ١البزاعات ايطفٛي١

راىْ ىحىد ِسّي

املضنظ ايجاْ ٞيف دا٥ظ ٠ايؾاصق , ١املضنظ اخلاَػ يف دا٥ظ ٠اجلابض
ٚاملضنظ ايجاْ ٞيف دا٥ظ ٠احلغا ٟٚحلفظ ايكضإٔ ( دظْٚ ٤قف )
املضنظ األ ٍٚجلا٥ظ ٠ايؾٝد ١يطٝف ١البزاعات ايطفٛي١

رؽد خاهد عبد اهفتاح

ٚفٛطِٖ يف دا٥ظ ٠ايؾٝد ١يطٝف ١البزاعات ايطفٛي١
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 .4فضع خٛصفهإ :

ابراٌّي بّصن

فاطىٕ عهْ أحىد اهغبدِهْ

فٛط ٙمبضانظ َتكزَ ١يف بطٛي ١ايبٛتؾ ٞجلُعَ ١ٝتالطَ ١را -ٕٚربٞ

عىاد سغّد رضا

تهضميٗا يف دا٥ظ ٠ايؾاصق ١يًتُٝظ ايرتبٟٛ

سغّد اهصربٕ

فٛطِٖ مبضانظ َتكزَ ١يف املٗضدإ اخلاَػ بٓار ٟايجك ١بايؾاصق١
بطٛي ١أيعاب ايك - ٣ٛايبٛتؾ – ٞايضٜؾ١

أحىد اهىطِؼ  ,عّسٖ برىان ,أحىد عبد اهكِّي )
(ساهي سهطان اهظٍِرٓ  ،أحىد قدرٓ
سقًٛا عً ٢سٛا٥ظ يف املٗضدإ األ ٍٚيألٚملبٝار اخلال بٓار ٟايجك– ١بطٛي ١ايبٛتؾٞ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 .5فضع املٓطك ١ايٛعط ٢ايشٜز :

ىاجد ابراٌّي ىحىد
سقٛي٘ عً ٢املضنظ األ ٍٚيف دا٥ظ ٠ايؾاصق ١حلفظ ايكضإٓ ٚاحلزٜح ٚاألعض 9002 ٠باجملًػ األعً ٢يؾؤٕٚ
األعضَ ٚ ، ٠غابكَ ١ؤعغ ١ايكضإٓ ايهضٚ ِٜايغٓ (١مخغ ١ادظا ٚ ، ) ٤دا٥ظَ ٠باصى احلغا ٟٚيًكضإٓ ايهضِٜ
َ ٚغابك ١ايكضإٓ ايهض ِٜظُع ١ٝايٓٗن ١ايٓغا١ٝ٥
سقٛي٘ عً ٢املضنظ األ ٍٚظا٥ظ ٠ايؾٝد ١يطٝف ١بٓت ذلُز إلبزاعات ايطفٛي9002 ١
املضنظ األ ٍٚباملٗضدإ ايضَناْ ّ9002 ٞبٓار ٟرب ٞيًضٜامات اخلاف١

فاضو ىحىد سهطان

سقٛي٘ عً ٢املضنظ ايجاْ ٞمبغابكَ ١ؤعغ ١ايكضإٓ ايهضِٜ
ٚايغٓٚ ١فٛط ٙظا٥ظَ ٠باصى احلغا ٟٚيًكضإٓ ايهض 5 ِٜأدظا٤

ساهي عبّد اهىدحاًْ

سقٛي٘ عً ٢املضنظ ايجايح باملٗضدإ ايضَناْ ّ9002 ٞبٓارٟ
رب ٞيًضٜامات اخلاف ( ١دظ ٤عِ )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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فضع نًبا: ٤

صّخٕ حسن عهْ عّسٖ
اهّّذباحْ
َٝزاي ١ٝبضْٚظ ١ٜعبام عزَ 000 ٚرت – اعبٛع املعام سٖٓٝا

جِاٌر خدِي جٌِر فرج

َٝزاي ١ٝسٖب ١ٝعبام عزَ 50 ٚرتاً – اعبٛع املعام سٖٓٝا

صّخَ عهْ خهفان اهًكبْ

َٝزاي ١ٝبضْٚظَٝ ,١ٜزاي ١ٝفنَٝ ,١ٝزاي ١ٝفن ١ٝعً ٢ايتٛاي ٞيف
صَ ٞاجلً , ١نض ٠ايغًٚ ١صٜام ١ايبٛتؾ ٞباملٗضدإ األٚمليب اخلال

صِل أحىد سّف اهزعابْ
نأؼ املضتب ١ايجايجَٝ ٚ ١زاي ١ٝبضْٚظ ١ٜيف عبام عز 0.5 ٚنًِ
يف َاصاث ٕٛمجع ١ٝأفزقاَ ٤ضم ٢إيتٗاب املفافٌ بايؾاصق١

أسىا٘ سغّد عبّد اهزعابْ

َٝزايٝتإ فنٝتإ يف عبام عزَ 000 ٚرت ٚنض ٠ايغً١
باملٗضدإ األٚمليب اخلال

سىّٕ عبّد ِّسف اهزعابْ

َٝزاي ١ٝبضْٚظ ١ٜيف صَ ٞاجلً ١باملٗضدإ األٚمليب اخلال

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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.1تابع فضع نًبا: ٤

راصد خىّش راصد عهْ

َٝزاي ١ٝفن +١ٝنأؼ َٝ ٚزاي ١ٝسٖب ١ٝيف عبام عز+ّ50 ٚ
عبام عز ّ0500ٚيف أعبٛع املعام سٖٓٝا  ٚعبام ماس ١ٝايجك١

عبد اهغزّز عّسٖ بالو

َٝزاي ١ٝبضْٚظ ١ٜبغبام عز ّ500 ٚيف عبام ماس ١ٝايجك١

حسن عبداههَ خىّش اهىزرِعْ

َٝزاي ١ٝبضْٚظَٝ ٚ ١ٜزاي ١ٝفن ١ٝيف عبام عزٚ ّ50 ٚعبام
عز ّ500ٚيف أعبٛع املعام سٖٓٝا +عبام ماس ١ٝايجك١

حسن عبداههَ ساىْ اهىغىرٓ

دا٥ظ ٠ايؾاصق ١يًتُٝظ ايرتبٟٛ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ايتكطٜط ايػٓ ٟٛملس ١ٜٓايؿاضق ١يًدسَات اإلْػاْ9000 - 9002 ١ٝ

قالوا عه املديية .....
أتٛد٘ بايؿهط اؾع ٌٜإىل مجٝع ايعاًَني يف َس ١ٜٓايؿاضق ١يًدسَات اإلْػاْ ١ٝعً ٢عًُِٗ االسرتايف ايطا٥ع يف
خسَ ١األؾدام َٔ ش ٟٚاإلعاق. ١

دً .جأ ىجّد اهىغال
املكضص ٠اخلاف ١يف املفٛم ١ٝايغاَ ١ٝيألَِ املتشز ٠حلكٛم اإلْغإ
اخلُٝػ 9999/09/05
..............................................................................................
ُٜٓٗا االطالع عً ٢أِٖ ايرباَر ٚاـسَات ٚاألْؿط ١اييت تكسَٗا َس ١ٜٓايؿاضق ١يًدسَات اإلْػاْ١ٝ

ٚاالغتفازٖ َٔ ٠ص ٙاـربات ٚايتٓػٝل املػتُط ٚايتعا ٕٚفُٝا بٓٓٝا .
أعذبين املػت ٣ٛايطاقٚ ٞايتكسّ ايص ٟملػت٘ خالٍ ظٜاضتٚ ٞأمتٓ ٢إٔ ْؤغؼ غ ١ٜٛيتعاَ ٕٚػتكبًٜ ٞعٛز
بايٓفع ٚايفا٥س ٠عً ٢األؾدام املعاقني عاَٚ ١ش ٟٚاإلعاق ١ايبكط ١ٜخاق.١

ر .ؽارٕ عًٛٝات
عن ٛاهل ١٦ٝايتٛد ١ٝٗٝيف األنارمي ١ٝاملًه ١ٝاألصرْ١ٝ
يألؽدال َٔ س ٟٚاإلعاق ١ايبقض١ٜ
االثٓني 9999/09/96
..............................................................................................

َا مسعٓا ٙعٔ َس ١ٜٓايؿاضق ١يًدسَات اإلْػاَْٚ ١ٝا تك ّٛب٘ خسَ ١يص ٟٚاإلعاق ١زفعٓا يالغتفاز َٔ ٠ايتذطب١
ايجط ١ٜهلص ٙاملؤغػ ١املدهطَ ١اييت تعٓ ٢باملعاقني بػ

ايٓعط عٔ دٓػٝاتِٗ..

ٚنإ َفٝساً يٓا االطالع عً ٢أِٖ ايرباَر ٚاـسَات ٚاألْؿط ١اييت تكسَٗا َٚالَػ ١أسسخ ايططم ٚاألغايٝب
املتبعَٓ ٖٞٚ .١اغبْ ١ؿٝس فٗٝا باإلخالم ايص ٟملػٓا ٙيسَٛ ٣ظف ٞاملسٚ ١ٜٓتفاْ ِٗٝيف تعًٚ ِٝتسضٜب ٚتأٌٖٝ
ايطًب. ١

عزْإ ْافض احلاصثٞ
َعًِ تضب ١ٝفهضَ – ١ٜتٛعط ١اخلً ٌٝبٔ أمحز ايفضاٖٝزٟ
املز ١ٜٓاملٓٛص– ٠املًُه ١ايعضب ١ٝايغعٛر١ٜ
اخلُٝػ 9999/00/09
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ايتكطٜط ايػٓ ٟٛملس ١ٜٓايؿاضق ١يًدسَات اإلْػاْ9000 - 9002 ١ٝ

نإ يٓا ايؿطف إٔ ظضْا َس ١ٜٓايؿاضق ١يًدسَات اإلْػاْٚ ١ٝقس اغتفسْا نجريًا َٔ ٖص ٙايعٜااضٚ ٠أبٗذٓاا االغاتكباٍ
ايطا٥ع ايص ٟسعٓٝا ب٘ ٖٓا ٚايصٜ ٟؤنس عًْ ٢بٌ ٚأقاي ١ايكاُ٥ني عً ٢املسٚ ١ٜٓايعاًَني فٗٝا.

املالطّ َضٚإ ايؾشٞ
ايكٝار ٠ايعاَ ١يؾضط ١ربٞ
ايجالثا9909/09/05 ٤
..............................................................................................

ناْت ظٜاضتٓا يًُس ١ٜٓيف غا ١ٜايطٚع ،١سٝح تعطفٓا عً ٢أقػاَٗا ٚخسَاتٗا املكسَ ١يألؾدام َٔ ش ٟٚاإلعاق١
ٚنإ اؾُٝع َتعاْٚاً َعٓا إىل أقك ٢اؿسٚز ٚال ٜػعٓا إال إٔ ْتٛدا٘ باأمس ٢آٜاات ايؿاهط ٚايتكاسٜط إىل ايهاازضٜٔ
اإلزاضٚ ٟايتعً ُٞٝيف ٖص ٙاملؤغػ ١ايٓبٚ ١ًٝإٔ ْتُٓ ٢هلِ زٚاّ ايٓذاح ٚايتٛفٝل.

َض ِٜأمحز ععٝز
األَني ايعاّ يًُذًػ األعً ٢يؾؤ ٕٚاألعض٠
األصبعا9999 /09/ 39 ٤
..............................................................................................
يٝؼ أمجٌ َٔ إٔ تهٖٓ ٕٛاى َس ١ٜٓقًبٗا ايٓاب

ٖ ٛاإلْػإ ٚيف نٌ قطٖٓ ١اى عالق ١سب ٚسٓاإ تعًأ إٔ

َس ١ٜٓايؿاضق ١يًدسَات اإلْػاْ ١ٝتؤغؼ يك ٖٞ ِٝمبجاب ١ايٓٗط ايصٜ ٟعٝس اْؿػاالتٓا إىل ْكابٗا.

فاحل ١عبٝز غابؿ
املغتؾاص ايجكايف باجملًػ األعً ٢يؾؤ ٕٚاألعض٠
األصبعا9999 /09/ 39 ٤
..............................................................................................

ظٜاض ٠املس َٔ ١ٜٓأمجٌ ايعٜاضات اييت عًُتين إٔ اؿٝا ٠أٌَ ٚعطاَٚ ٤ػؤٚيَ ١ٝؿرتن ١ال بس َٔ املػاُٖ ١بٗا ناٌ
سػب قسضات٘ ٚإَهاْٝات٘ ٚطاقات٘ اإلبساعٚ ،١ٝال بس إٔ ْؿهط مس ٛايؿٝد ١مج ١ًٝبٓات قُاس ايكاامس ٞايايت عًُتٓاا
ايهجري فهاْت خري ايكسٚ ٠ٚاملجاٍ.

إسغإ َقبح ايغٜٛزٟ
َزٜض عاّ اإلراص ٠ايعاَ ١ملضانظ األطفاٍ ٚايفتٝات
األصبعا9999 /09/ 39 ٤
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يكس ٚدست ططٜكاً إىل اؾٓ ١عٓسَا ضأٜت دٗٛز ايعاًَني يف َس ١ٜٓايؿاضق ١يًدسَات اإلْػاْ ١ٝنُا ضأٜات
ايربا ٠٤يف نٌ َعاْٗٝا ،يصا أتٛد٘ ظع ٌٜايؿهط ٚايتكسٜط إىل مجٝع ايعاًَني يف املسٚ ١ٜٓعًا ٢ضأغاِٗ مسا ٛايؿاٝد١
مج ١ًٝبٓت قُس ايكامس ٞسفعٗا اهلل ٚأمتٓ ٢هلِ زٚاّ ايتكسّ ٚاالظزٖاض.

أمحز عًُٝإ احلُارٟ
َزٜض عاّ َضانظ ايٓاؽ١٦
األصبعا9999 /09/ 39 ٤
..............................................................................................

يف ؿعات َعْ ١ٓٝفكس ايكسض ٠عً ٢ايتعبري بايهًُات عل َا تطا ٙايعني ممٝعاً أؾس ايتُٝعٖٚ ،اصا َاا ؾاعطْا با٘
يس ٣ظٜاضتٓا إىل َس ١ٜٓايؿاضق ١يًدسَات اإلْػاْ ١ٝاييت فتشت أَآَا أبٛاباً َٔ مجاٍ ايطٚح ٚايعطاا ٤فؿاهطأً يهاِ
عًٖ ٢ص ٙايًشعات اؾُ.١ًٝ

َٛم ٞذلُز ايؾاَغٞ
َزٜض عاّ إراصَ ٠ضانظ ايتُٓ ١ٝاألعض١ٜ
األصبعا9999 /09/ 39 ٤
................................................................................... ...........

غطضت نجرياً بعٜاضَ ٠س ١ٜٓايؿاضق ١يًدسَات اإلْػاْٚ ١ٝتأثطت إىل سس نبري مبا ملػت٘ َٔ إخالم ٚتفإ يف

خسَ ١األؾدام َٔ ش ٟٚاإلعاقٚ ١أمتٓ ٢إٔ ٜتععظ ايتٛاقٌ فُٝا بٓٓٝا ملا ف ٘ٝخري َٓٚفعٖ ١ص ٙايؿطو ١املَُٗٔ ١
ؾطا٥ح اجملتُع.

خٛي ١ايغضناٍ
َزٜض عاّ ْار ٟعٝزات ايؾاصق١
األصبعا9999 /09/ 39 ٤
..............................................................................................

نًُات ايؿهط ٚايتكسٜط قس ال ته ٕٛناف ١ٝبعس ايص ٟضأٜت٘ ٚؾاٖست٘ يف َس ١ٜٓايؿاضق ١يًدسَات ايٓػأَْٚ ١ٝ

املؤنس إٔ اؾٗس ايصٜ ٟبصي٘ ايعاًَ ٕٛيف ٖص ٙاملؤغػ ١خسَ ١يألؾدام َٔ ش ٟٚاإلعاق ١ال ميهٔ تكسٜط ٙبجُٔ يصا
ْػأٍ اهلل إٔ ٜه ٕٛيف َٝعإ سػٓاتِٗ.

إميإ صاؽز عٝف
َزٜض ٠إراص ٠ايتجكٝف ايقشٞ
األصبعا9999 /09/ 39 ٤
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ال ٜػعين إال إٔ أؾٝس بٗصا ايعٌُ ايٓب ٌٝايص ٟتك ّٛب٘ َس ١ٜٓايؿاضق ١يًدسَات اإلْػاْ ١ٝيف خسَ١
األؾدام َٔ ش ٟٚاإلعاق. ١
ٚ َٔٚاقع خربتٚ ٞعًُ ٞيف ٖصا اجملاٍ يف بًس ٟأَطٜها فإٕ ايفطٚقات يف األزا ٤بني ايبًس ٜٔطفٝف ١دساً ..
ٖٚصا ٜؤؾط عًَ ٢س ٣سطم َس ١ٜٓايؿاضق ١يًدسَات اإلْػاْ ١ٝعً ٢تكس ِٜأفهٌ اـسَات يألؾدام َٔ شٟٚ
اإلعاق.١

رَ .اٜهٌ َانضَٚاى
داَع ١رًٜٛص االَضٜه١ٝ
األصبعا9909/0/0 ٤
..............................................................................................
تؿطفٓا بعٜاضٖ ٠صا ايكطح اإلْػاْٚٚ ،ٞقفٓا عً ٢ػطب ١ضا٥س ٠يف زَر األؾدام َٔ ش ٟٚاإلعاق ١يف اجملتُع،
ٚع ٌُ ْبٜ ٌٝسٍ عً ٢إخالم ٚٚفا ٤مجٝع ايعاًَني فٗٝا ٜٚؤنس إٔ ايسٚض ايطٜاز ٟإلَاض ٠ايؿاضق ١يف خسَ١
األؾدام َٔ ش ٣ٚاإلعاقٜ ١عزاز َٜٛاً بعس  ّٜٛبطعاٚ ١ٜتٛدٗٝات قاسب ايػُ ٛايؿٝذ ايسنتٛض غًطإ بٔ قُس
ايكامس ٞعه ٛاجملًؼ األعً ٢يالؼاز سانِ ايؿاضق. ١
نُا أغعسْا َػت ٣ٛاألزا ٤ايص ٟوتص ٣بْ٘ٚ ،عس بإٔ ْه ٕٛغفطا ٤يٓكٌ ٖص ٙايتذطب ١املؿطف ١إىل نٌ األَ١
ايعطبٚ ١ٝغٓعٌُ عً ٢تٛطٝس ايتعاٚ ٕٚايعٌُ املؿرتى بإشٕ اهلل.
ٚأزع ٛمجٝع املؤغػات ايعاًَ ١يف اجملاٍ إىل االقتسا ٤بتذطب ١املسٚ ١ٜٓاالغتفاز َٔ ٠خرباتٗا.

ر .عاطف عبز اجملٝز عبزايضمحٔ
أَني عاّ ٚاملزٜض اإلقً ُٞٝيًُٓظُ ١ايهؾف ١ٝايعضب١ٝ
األسز 9909/9/04
..............................................................................................
إٕ أبطظ َا ميٝع َس ١ٜٓايؿاضق ١يًدسَات اإلْػاْ ١ٝططٜك ١ػُٝع اـسَات ٚتهاًَٗا ٚاغتكطاب املٛاضز ايبؿط١ٜ
شات اـرب ٠اييت أعطت ق ٠ٛزافع ١يعٌُ ٖص ٙاملؤغػ.١
إٕ أغًٛب املس ١ٜٓيف إؾطاى أٚيٝا ٤األَٛض بعًُ ١ٝايتعًِ ٚاعتباضِٖ دع٤اً أغاغٝاً َٔ عًُ ١ٝايسَر املٓؿٛز٠
ٜؤنس اـرب ٠ايعًُٚ ١ٝايعًُ ١ٝيًُسٚ ١ٜٓهعًٗا قازض ٠يف املػتكبٌ بإشٕ اهلل عً ٢ؼكٝل أٖسافٗا.

ر .صٜٚزا املعاٜط١
َغتؾاص ٠مس ٛاألَري ٢َٓ ٠احلغني يًقشٚ ١تُٓ ١ٝاجملتُع
َزٜض ٠األنارمي ١ٝايعامل ١ٝيًكٝار ٠يف املًُه ١األصرْ ١ٝاهلامش١ٝ
االثٓني 9909/9/05
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ايعٌُ ايٓادح ملس ١ٜٓايؿاضق ١اإلْػاَْ ١ٝا ٖ ٛإال ْتٝذ ١إلميإ ايكاُ٥ني عًٗٝا بٓبٌ قكسِٖ َٚػعاِٖ
َٚػتٛاِٖ ايطفٝع .
َٚا أبٗطْٖ ٞصا اجملٗٛز ايهبري ايص ٟتك ّٛب٘ ٖص ٙاملؤغػٚ ١عً ٢ضأغٗا غعاز ٠ايؿٝد ١مج ١ًٝبٓت قُس
ايكامس ٞيسَر األؾدام املعاقني يف فتُعِٗ َٔ خالٍ تطٜٛط َٗاضاتِٗ األنازميٚ ١ٝاملٗٓٚ ١ٝاالدتُاع.١ٝ

ر .عً ٣ٛايتاصطٟ
ناتب ١ايزٚي ١املهًف ١بايطفٛيٚ ١املغٓني –اجلُٗٛص ١ٜايتْٛغ١ٝ
االثٓني 9909/9/05
..............................................................................................
ْأٌَ إٔ تك ٣ٛأٚاقط ايتعاٚ ٕٚايتٓػٝل بني َس ١ٜٓايؿاضق ١يًدسَات اإلْػاَْٚ ١ٝؤغػتٓا ٚإٔ ْتبازٍ اـربات
ملا ف ٘ٝقاحل َٓٚفع ١األؾدام املعاقني.
إٕ َس ١ٜٓايؿاضق ١يًدسَات اإلْػاْ َٔ ٖٞ ١ٝاملعامل امله ١٦ٝيف فاٍ تعًٚ ِٝتأٖٚ ٌٝتسضٜب األؾدام
املعاقني يف زٚي ١اإلَاضا ت ايعطب ١ٝاملتشسٚ ٠املٓطكَٚ .. ١ا ععظ ٖصا االعتكاز يسٜٓا استهإ املس ١ٜٓيًطًب َٔ ١شٟٚ
اإلعاق َٔ ١كتًف اؾٓػٝات ٚتكسميٗا ايطعاٚ ١ٜاالٖتُاّ ز ٕٚمتٝٝع .

تاْٝا بضاٚإ
املزٜض ايعامل ٞملؤعغ ١يْٛٝاصر ايربٜطاْ١ٝ
األصبعا9909/9/94 ٤

..............................................................................................
ٜؿطفٓا نجريًا تعآًَا َع َؤغػْ ١بًٝاٚ ١عطٜكا ١نُسٜٓا ١ايؿااضق ١يًداسَات اإلْػااْْٚ ١ٝتُٓا ٢هلاا زٚاّ ايٓذااح
ٚايتٛفٝل يف عًُٗا َع األؾدام َٔ ش ٟٚاإلعاق.١

طاصم بٔ خارّ
صٝ٥ػ را٥ض ٠املٛاصر ايبؾض١ٜ
األصبعا9393/0/09 ٤
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9000 - 9002 ١ْٝ يًدسَات اإلْػا١ ايؿاضق١ٜٓ ملسٟٛٓط ايػٜايتكط

Thank You for allowing me to experience your wonderful facility. The
dedication energy and shill of the staff is evident and is reflected the happy,
loving faces of the children.
Sue Hewelt / Australian Consulat

9909/4/98 ٤األصبعا
..............................................................................................
This has been a wonderful day. Thank you for allowing me to visit and see
how dedicated your staff and the children are very well cared for it and
lovely to see the children happy faces.

Tenny Black – Dubai / Australian

9909/4/98 ٤األصبعا
..............................................................................................
ٌ َٔ قب١ اإلعاقٟٚػتُط زعِ األؾدام َٔ شٜ ٕأٚ  يف تكسَٗا َٔ لاح إىل آخط١ٜٓ اهلل إٔ تػتُط املسْٛسع
.زٚعطف اؿسٜ عطاؤِٖ الٚ ٤هاٝبِٗ بًٛأْاؽ ق

ٟطٛز فٝ َفٟ املقضَٞاإلعال
9909/5/6 ػُٝاخل
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إؽضاف
ععار ٠ايؾٝد ١مج ١ًٝبٓت ذلُز ايكامسٞ
إعزار ٚتقُٚ ِٝإخضاز
خزجي ١امحز بارلضَ٘
َضادعٚ ١تزقٝل
أعاََ ١اصرٜين
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