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تمكـينإحـتـواء مناصرة

ا�عداد وا�شراف:
خديجة أحمد بامخرمه

مسؤول التخطيط والمتابعة 

التصميم وا�خراج : 
فرحانه حافظ عبدالحكيم عامر

مصممة جرافيك

المراجعة:
حازم ضاحي 

صحافي

وائل عالم

مدير إدارة الشؤون التعليمية والتأهيلية  
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سيبقى ا	نسان المحور ا�ول لعملنا وسيظل رهاننا 
على الطاقة والثروة البشرية في البناء واالستدامة والتقدم

صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي 
عضو المجلس ا�على حاكم إمارة الشارقة
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09 - 08

11 - 10

16 - 12

23 - 17

35 - 24

39 - 36
45 - 40

89 - 46

كلمة المدير العام 

نبذة تعريفية عن مدينة الشارقة للخدمات 
ا�نسانية

الشارقة  لمدينة  ا�ستراتيجية  الخارطة 
للخدمات ا�نسانية

فريق العمل والهيكل التنظيمي ، خدماتنا ، 
مراكزنا ، عضوياتنا

استراتيجيتنا  نحو ريادة مستدامة

إحصائياتنا المستفيدين لعام 2029 – 2020 

أهم إنجازاتنا لعام 2019 – 2020  

التنمية  �هداف  الموائمة  إنجازاتنا 
المستدامة 2030 

-  الصحة الجيدة والرفاة
-  التعليم الجيد

-  العمل الالئق ونمو االقتصاد
-  الصناعة وابتكار والهياكل ا�ساسية 

-  الحد من اوجه عدم المساواة
-  عقد الشراكات لتحقيق ا�هداف 

109 - 102

115 - 110

123 - 116

127 - 124

131 - 128

135 - 132

141 - 136

143 - 142

قصص نجاح مستدامة

رأس مالنا البشري

إلتزامنا بحماية البيئة واستدامتها

الموارد المالية 

قالوا عن مدينة الشارقة 
للخدمات ا�نسانية 

شكر¢ لكم . .
للشركاء والداعمين والمساهمين

 
عن تقرير ا�ستدامة

ا�فصاحات المعيارية

قائمة المصطلحات 

101 - 90

المحتويات
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الخارطة االستراتيجية 
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الخدمات التعليمية 
والتدريبية والتأهيلية 
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والتثقيف 
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ا�سري

     


الـخـدمـات 
اجتماعية

أنشطتنا



         
         



ملتقى 
المنال

المعرض الختامي لمنتجات
مركز مسارات للتطوير والتمكين

برنامج المسح: مركز 
الشارقة للتدخل المبكر

مخيم ا�مل
بالشارقة

المؤتمرات
العلمية

المركز الصيفي للمعاقين 
وإخوانهم وأصدقائهم

مهرجان الكتاب 
المستعمل

الحفل الختامي السنوي 
�نشطة المدينة

حملة
الزكاة

يــوم
 التآلف

خـدمـاتـنـا . .
من نحن 

وتتمثل هذه الخدمات فيما يلي

أسبوع التدخل المبكر 

أسبوع ا�شخاص من ذوي اعاقة الذهنية

أسبوع ا�صم العربي 

أسبوع التوحد العربي



اليوم العالمي للعالج الطبيعي

اليوم العالمي للعالج الوظيفي

اليوم العالمي للعصا البيضاء

اليوم العالمي للصحة النفسية

اليوم العالمي ل³شخاص ذوي اعاقة

اليوم العالمي لمتالزمة داون

اليوم العالمي لوقاية السمع

اليوم العالمي للخدمة االجتماعية

اليوم العالمي للتوعية بسهولة الوصول
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"أصحاب المصلحة"
في مدينة الشارقة للخدمات ا�نسانية
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ركائز قيمة االستدامة �هداف المؤسسة ذات الصلة 
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القضايا الجوهرية في تقرير االستدامة
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استراتيجيتنا
نحو ريادة مستدامة

ML H 

G4 -EC1, G4 -EC2,
G4 -EC3, G4 -EC4

201-1, 201-2,
201-3, 201-4 

G4 -EC62 - 202 

G4 -EN1, G4 -EN2301 -1, 301 -2 

G4 -EN10303 -3 

G4 -EN19305 -5 

G4 -EN23306 - 2 

G4 -EN34103 - 2 

G4 -EN11304 - 1 

G4 -EN3, G4 -EN6
G4 -EN7,

302 - 1, 302 - 4,
302 -5 

G4 -EC9204 - 1 

G4 -EC7, G4 -EC8203 - 1, 203 - 2 

GRI مستوى القضايا الجوهريةرقم ا�فصاحالمرجع في ال
ا�همية 

تأثير 
المؤسسة

إهتمامات 
أصحاب 
المصلحة

المعدل 
الكلي

ل�همية

G4 -LA1, G4 -LA2401 - 1, 401 - 2 

G4 -LA8403 - 4 

G4 -LA16103-2 

G4 -HR6409 -1 

G4 -HR12103 - 2 

G4 -SO4205 - 2 

  G4-SO11103 - 2 

G4 -PR1, G4 -PR2416 -1, 416-2 

G4 -PR5, G4 -PR5201 - 43, 201- 44 

G4 -PR6201 -2 


G4 -HR7410-1 

G4 -HR1, G4 -HR2412-3, 412-2 

G4 -LA12405 -1 

G4 -LA10, G4 -LA11404 - 2, 404 -3 

GRI مستوى القضايا الجوهريةرقم ا�فصاحالمرجع في ال
ا�همية 

تأثير 
المؤسسة

إهتمامات 
أصحاب 
المصلحة

المعدل 
الكلي

ل�همية
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مقارنة بملخص عن أدائنا في االستدامة خالل 
ا�عوام الثالثة الماضية 

        
 
       


استراتيجيتنا
نحو ريادة مستدامة

استراتيجيتنا
نحو ريادة مستدامة

تمكين ا�شخاص 
ذوي ا�عاقة

تركيز
 القيادة  

حماية الموارد 
البيئية 

تعزيز المسؤولية 
المجتمعية  

رأس المالي 
البشري 

العمليات 
الداخلية

االستقرار 
المالي 

وفيما يلي مقارنة بمخلص أدائنا في االستدمة ل�عوام الثالثة ا�خيرة 

مستوى ا�ثر على التنمية 
االجتماعية

المؤشر
2017 - 20182018 - 20192019 -2020

ا�داء




 65%
 35%

 66%
 34%

 63%
 37%



 2132


 2339


 1,923
 

 39%
 61%

 39%
 61%

 41%
 59%



97


 24


127
 

1027


 626


1,332
 

 822


 843


 665
 

 13


  4


 10
 




 37,651


 42.340


  46,265





 7


 4 4 

 24


 14


 14
 

 23


  29


 31
 

ت
ما

د
خ

وال
ج 

ام
بر

ال



33

مقارنة بملخص عن أدائنا في االستدامة خالل 
ا�عوام الثالثة الماضية 

        
 
       


استراتيجيتنا
نحو ريادة مستدامة

استراتيجيتنا
نحو ريادة مستدامة

تمكين ا�شخاص 
ذوي ا�عاقة

تركيز
 القيادة  

حماية الموارد 
البيئية 

تعزيز المسؤولية 
المجتمعية  

رأس المالي 
البشري 

العمليات 
الداخلية

االستقرار 
المالي 

وفيما يلي مقارنة بمخلص أدائنا في االستدمة ل�عوام الثالثة ا�خيرة 

مستوى ا�ثر على التنمية 
االجتماعية

المؤشر
2017 - 20182018 - 20192019 -2020

ا�داء




 65%
 35%

 66%
 34%

 63%
 37%



 2132


 2339


 1,923
 

 39%
 61%

 39%
 61%

 41%
 59%



97


 24


127
 

1027


 626


1,332
 

 822


 843


 665
 

 13


  4


 10
 




 37,651


 42.340


  46,265





 7


 4 4 

 24


 14


 14
 

 23


  29


 31
 

ت
ما

د
خ

وال
ج 

ام
بر

ال



34

استراتيجيتنا
نحو ريادة مستدامة
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إحـصـائـيـاتـنـا
لعام  2019 – 2020
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لعام  2019 – 2020
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أهم الجوائز والتكريمات
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االعتمادات الدولية للبرامج والخدمات وفق أفضل الممارسات 

أهم إنجازاتـنا
لعام  2019 – 2020
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مسميات جديدة وتشكيل لجان وفرق عمل  

أهم إنجازاتـنا
لعام  2019 – 2020
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مسميات جديدة وتشكيل لجان وفرق عمل  

أهم إنجازاتـنا
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إنجازاتنا الموائمة �هداف التنمية المستدامة
لعام  2019 – 2020

إنجازاتنا الموائمة �هداف 
التنمية المستدامة
عام 2019 - 2020
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جوانب االستدامةمع أهداف التنمية المستدامة ل�مم المتحدة
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إنجازاتنا الموائمة �هداف التنمية المستدامة
لعام  2019 – 2020

إنجازاتنا الموائمة �هداف 
التنمية المستدامة
عام 2019 - 2020

       -


       -
        



       -


       -


   ركائز قيمة االستدامة �هداف المؤسسة ذات الصلة
جوانب االستدامةمع أهداف التنمية المستدامة ل�مم المتحدة

         


الرعاية الصحية

        
       
       
       





48

إنجازاتنا الموائمة �هداف التنمية المستدامة
لعام  2019 – 2020

البرامج الوقائية التي تم تنفيذها ا�جراءات واالحترازات الوقائية للصحة والسالمة 
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لعام  2019 – 2020
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إنجازاتنا الموائمة �هداف التنمية المستدامة
لعام  2019 – 2020

كافة  وتنفيذ  والفنية  والتعليمية  والمالية  ا�دارية  العمليات  لكافة  التحتية  البنية  تهيئة   .1
ا�جراءات المتبعة التي أقرتها الدولة للتعامل مع الجائحة، وضمان الجاهزية واالستعداد من 
ومراقبة  ضمان  ا�جراءات،  مرونة  ضمان  والصالحيات،  المهام  وتوزيع  والموظفين  القيادة 

وتقييم ا�داء والعمل عن بعد وتضمنت ما يلي :

إنجازاتنا الموائمة �هداف التنمية المستدامة
لعام  2019 – 2020
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إنجازاتنا الموائمة �هداف التنمية المستدامة
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إنجازاتنا الموائمة �هداف التنمية المستدامة
لعام  2019 – 2020

دعم وتوعية أصحاب المصلحة (موظفين، طلبة، أسر) وتدريبهم وتمكينهم في التعامل   .2
لمعرفة  االستبيان  وعمل  والتعليمية،  الوقائية  ا�جراءات  واتباع  بعد  عن  التعلم  عملية  مع 

االحتياجات حرص¡ على سير العملية التعليمة وا�دراية بكفاءة وتضمنت ما يلي: 

إنجازاتنا الموائمة �هداف التنمية المستدامة
لعام  2019 – 2020
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إنجازاتنا الموائمة �هداف التنمية المستدامة
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إنجازاتنا الموائمة �هداف التنمية المستدامة
لعام  2019 – 2020

االستجابة السريعة لضمان استمرارية تقديم خدمات التدريب والتعليم والتأهيل للطالب   .3
ذوي ا�عاقة عن بعد في بيئتهم المنزلية بنجاح خالل جائجة كوفيد 19 وإنشاء منصة التعلم 

عن بعد وتضمنت

إنجازاتنا الموائمة �هداف التنمية المستدامة
لعام  2019 – 2020
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إنجازاتنا الموائمة �هداف التنمية المستدامة
لعام  2019 – 2020

إنجازاتنا الموائمة �هداف التنمية المستدامة
لعام  2019 – 2020

ا�هتمام بالبحث العلمي وتعزيز التعاون في 
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إنجازاتنا الموائمة �هداف التنمية المستدامة
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إنجازاتنا الموائمة �هداف التنمية المستدامة
لعام  2019 – 2020

إنجازاتنا الموائمة �هداف التنمية المستدامة
لعام  2019 – 2020

من  والكليات  الجامعات  مع  التعاون  تعزيز 
داخل وخارج الدولة في مجال البحث العلمي




التعاون  جامعة الشارقة 
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"

التعاون مع جامعة إيوا النسائية بكوريا الجنوبية 
              

18




مسابقة
مجلة المنال
ا�لكترونية 


  




   
  




   
  






- تم نشر عدد 9 مسابقة العدد الشهرية لمجلة المنال ا�لكترونية لعام 2019 - 2020

- تم مشاركة عدد 98 من القرآء في المسابقة وأغلبهم جدد وفوز 9 منهم بالقرعة














الفائزين  في مسابقة المنال ا�لكرتونية خالل العام
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إنجازاتنا الموائمة �هداف التنمية المستدامة
لعام  2019 – 2020

1. إنجاز ات مخبز دانات للحلويات

إنجازاتنا الموائمة �هداف التنمية المستدامة
لعام  2019 – 2020
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إنجازاتنا الموائمة �هداف التنمية المستدامة
لعام  2019 – 2020

3. فن الدرزة

إنجازاتنا الموائمة �هداف التنمية المستدامة
لعام  2019 – 2020

أهم ا�نجازات للعام الدراسي  2019- 2020
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4. مشروع زولية

ما هوالمنتج ؟ مشروع زولية
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إنجازاتنا الموائمة �هداف التنمية المستدامة
لعام  2019 – 2020
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إنجازاتنا الموائمة �هداف التنمية المستدامة
لعام  2019 – 2020

الحمالت والفعاليات التوعوية بحقوق ا�شخاص ذوي ا�عاقة ودمجهم في المجتمع 

إنجازاتنا الموائمة �هداف التنمية المستدامة
لعام  2019 – 2020
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إنجازاتنا الموائمة �هداف التنمية المستدامة
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إنجازاتنا الموائمة �هداف التنمية المستدامة
لعام  2019 – 2020

إنجازاتنا الموائمة �هداف التنمية المستدامة
لعام  2019 – 2020
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إنجازاتنا الموائمة �هداف التنمية المستدامة
لعام  2019 – 2020
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إنجازاتنا الموائمة �هداف التنمية المستدامة
لعام  2019 – 2020

أهم ا�نجازات والتطوير في العمليات الداخلية لعام 2020 - 2019 

إنجازاتنا الموائمة �هداف التنمية المستدامة
لعام  2019 – 2020
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إنجازاتنا الموائمة �هداف التنمية المستدامة
لعام  2019 – 2020
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إنجازاتنا الموائمة �هداف التنمية المستدامة
لعام  2019 – 2020

تطوير البنية التحتية والمعلوماتية 

إنجازاتنا الموائمة �هداف التنمية المستدامة
لعام  2019 – 2020

 2020 - 2019
           

GRI

" 2019 -
– GRI"

GRI
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 -
 -
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مشروع إدارة المعلومات

     





IP نظام الهاتف الحديث

       
 72  7 

7

الدفع ا�لكتروني
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SMS

 ا نظمة والبرامج
      







منظومة الطباعة المركزية
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2017-2018 > 744,377.00

F1321

F2654

F3987

F4ESC0-

أجهزة الحضور واالنصراف

    13     674 
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إنجازاتنا الموائمة �هداف التنمية المستدامة
لعام  2019 – 2020
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إنجازاتنا الموائمة �هداف التنمية المستدامة
لعام  2019 – 2020

المشتريات وا�مدادات 

إعداد وتحديث ا�دلة ا�جرائية لسير العمليات والبرامج 

إنجازاتنا الموائمة �هداف التنمية المستدامة
لعام  2019 – 2020
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إنجازاتنا الموائمة �هداف التنمية المستدامة
لعام  2019 – 2020

المشتريات وا�مدادات 
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لعام  2019 – 2020
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إنجازاتنا الموائمة �هداف التنمية المستدامة
لعام  2019 – 2020

أوًال: اتفاقياتنا، شراكات راسخة من أجل التنمية المستدامة 

االتفاقيات ومذكرات التفاهم التي أبرمت خالل العام 2019 – 2020

إنجازاتنا الموائمة �هداف التنمية المستدامة
لعام  2019 – 2020

      
    “ ”
     
       
       


      

      



   ركائز قيمة االستدامة �هداف المؤسسة ذات الصلة
جوانب االستدامةمع أهداف التنمية المستدامة ل�مم المتحدة


         



مسؤوليتنا المجتمعية المستدامة
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إنجازاتنا الموائمة �هداف التنمية المستدامة
لعام  2019 – 2020
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إنجازاتنا الموائمة �هداف التنمية المستدامة
لعام  2019 – 2020

إنجازاتنا الموائمة �هداف التنمية المستدامة
لعام  2019 – 2020

الرئيسية لمدينة الشارقة للخدمات ا�نسانية  ثاني : الفعاليات وا�نشطة 
خالل العام 2019 - 2020
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إنجازاتنا الموائمة �هداف التنمية المستدامة
لعام  2019 – 2020
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إنجازاتنا الموائمة �هداف التنمية المستدامة
لعام  2019 – 2020
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إنجازاتنا الموائمة �هداف التنمية المستدامة
لعام  2019 – 2020
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إنجازاتنا الموائمة �هداف التنمية المستدامة
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إنجازاتنا الموائمة �هداف التنمية المستدامة
لعام  2019 – 2020
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إنجازاتنا الموائمة �هداف التنمية المستدامة
لعام  2019 – 2020
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إنجازاتنا الموائمة �هداف التنمية المستدامة
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إنجازاتنا الموائمة �هداف التنمية المستدامة
لعام  2019 – 2020
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لعام  2019 – 2020
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إنجازاتنا الموائمة �هداف التنمية المستدامة
لعام  2019 – 2020

إنجازاتنا الموائمة �هداف التنمية المستدامة
لعام  2019 – 2020
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إنجازاتنا الموائمة �هداف التنمية المستدامة
لعام  2019 – 2020
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إنجازاتنا الموائمة �هداف التنمية المستدامة
لعام  2019 – 2020

مدينة الشارقة للخدمات ا نسانية أول من نظم مهرجان الكتاب المستعمل
في دولة ا مارات العربية المتحدة 

أول من نظم مهرجان الكتاب المستعمل
في دولة ا مارات العربية المتحدة (2006)
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إنجازاتنا الموائمة �هداف التنمية المستدامة
لعام  2019 – 2020

شعارات مهرجان الكتاب المستعمل خالل دوراته السبع من 2006 - 2020
أرقام وإحصاءات 

دورات / مهرجانات الكتاب المستعمل (من أبريل 2006 إلى فبراير 2020)
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إنجازاتنا الموائمة �هداف التنمية المستدامة
لعام  2019 – 2020
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إنجازاتنا الموائمة �هداف التنمية المستدامة
لعام  2019 – 2020

          
  2006
        
       

 

- االستدامة:
 2019

2020

- إعادة التدوير المعرفي:
            



- التأثير والفعالية:
      



- المشاركة المجتمعية:
          
        
        



- مشاركة اشخاص ذوي ا�عاقة:
          







 



الكتاب المستعمل واالنتقال إلى العمل المؤسسي 
(سوق الوراقين للكتب المستعملة)



         
         




  .  .  . المستعملة  للكتب  الوراقين  سوق 
          

 
2020 5
          

 19
          
          
           2020
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فرصة �يجاد وظائف ثابتة ل�شخاص ذوي ا�عاقة
          
         
         
       



    
         
     
         
        
  

٢٠٢٠
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إنجازاتنا الموائمة �هداف التنمية المستدامة
لعام  2019 – 2020
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رأس مالنا البشري
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رأس مالنا البشري

مبدأ التنوع التقافي

         


%38 %62
     %0.30  
         
         



         
         





          -


         -

         


  -

            -


  -


  -



رأس مالنا البشري



عدد ونسبة الموظفين وفق الجنس
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عدد ونسبة الموظفين وفق الجنس
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رأس مالنا البشري

الصحة والسالمة المهنية 

        
        
        
       
      


الدوران الوظيفي 

  %11     %5

 19
        %13 



توفير بيئة عمل إيجابية
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رأس مالنا البشري
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رأس مالنا البشري
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رأس مالنا البشري

البرامج التخصصية 

رأس مالنا البشري

التدريب والتطوير المستمر
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رأس مالنا البشري
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حماية البيئة

استهالك الورق 
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حماية البيئة
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إعادة تدوير المخلفات البيئية
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إعادة تدوير المخلفات البيئية
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استدامة مواردنا المالية استدامة مواردنا المالية
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استدامة مواردنا المالية
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استدامة مواردنا المالية

مقارنة با�يرادات والمصروفات للعامين 2018 – 2019 / 2019 – 2020 

المؤشر
ا�داء
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 83,764,220 89,379,716
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استدامة مواردنا المالية
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استدامة مواردنا المالية استدامة مواردنا المالية

إجمالي المصروفات وا�يرادات لعام البيان 
2018 – 2019 بالدرهم ا�ماراتي
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83,764,22089,379,716

مقارنة بإحصائية أموال الزكاة الممنوحة للمستحقين من طلبة المؤسسة
خالل ا�عوام ال 4 ا�خيرة 
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استدامة مواردنا المالية

إحصائية المستفيدين من حساب الزكاة
للعامين 2018 - 2019 / 2019 - 2020

     
   

 11,440,728 

500
    


 2020 – 2019

    
    


  10,815,638 

    


  272,475

    


163,275

    


 189,340 
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استدامة مواردنا المالية

إحصائية المستفيدين من حساب الزكاة
للعامين 2018 - 2019 / 2019 - 2020
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قالوا عن المؤسسة
2020 - 2019

قالوا عن المؤسسة
2020 - 2019

المؤسسة من خدماٍت  ُر ونحترُم ما تقدمُه  ُنقدِّ
الُممارسات،  أفضِل  وفَق  لطالبها  تعليميٍة 
التزامِه  نابٌع من  البنُك  به  الذي يسهُم  والّدعُم 
لمبادِئ  العميق  وا�دراِك  الشرعي  بالواجِب 
على  الطّيِب  وأثرها  المجتمعيِة  المسؤوليِة 

جميِع أبناِء الُمجتمع.
 – الوادعي  جابر  والسيد  خوري  طارق  موسى  السيَد 
بنك دبي ا�سالمي  -  15 أكتوبر 2019

نموذٌج  ا�نسانية  للخدمات  الشارقة  مدينُة 
عالمي في خدمِة ا¯شخاِص ذوي ا�عاقة. 

السيناتور ا¯مريكي السابق توم هاركين
الخميس 17 أكتوبر 2019

المؤسسة  تقدمها  التي  الخدمات  مستوى 
لطالبها ال يقل³ عن أرقى المستويات في العالم. 
ضاحية  مجلس  رئيس  المري  سعيد  خلفان  سعادة 
الخالدية  - االثنين 4 نوفمبر 2019

الخدمات  مدينة  في  رأيناه  الذي  المستوى 
وخبرة  كبيرة  احترافيٍة  على  يدّل  ا�نسانية 
التقنيات  أحدث  مواكبة  على  وحرٍص  ُمميزة 
خدمة  في  المستجدات  وآخر  المساندة 

ا¯شخاص ذوي ا�عاقة. 
الوطنية  الجمعية  رئيسة  الجبالي  رحاب  الدكتورة 
للعالج بالموسيقى في تونس -   20 أكتوبر 2019

ودورها  المؤسسة  بحقِّ  قليلٌة  ا�شادِة  كلماُت 
ومناصرة  لتمكين  الدائم  وسعيها  الريادي 
الدور  وأهمية  ا�عاقة  ذوي  ا¯شخاص  واحتواء 
التوعوي الذي تؤديِه حرصÂ على تقديِم الصورِة 
والعمِل  ا�عاقة  ذوي  ا¯شخاص  عن  الصحيحِة 
جودة  وتحسين  المجتمع  في  دمجهم  على 

حياتهم.
رئيس  هاني  بني  الدين  كمال  الدكتور  ا¯ستاذ 
الجامعة الهاشمية (سابقÂ) -  10 أكتوبر 2019  

تمكين  في  وتوعوي  ريادي  دور  للمدينِة 
ومناصرة واحتواء ا¯شخاص ذوي ا�عاقة وهي 
حريصة دائمÂ على تقديم الصورة الصحيحة عن 
دمجهم  على  والعمِل  ا�عاقة  ذوي  ا¯شخاص 

في المجتمع وتحسين جودة حياتهم.
السيد فاروج نركيزيان مدير عام بنك الشارقة

24 نوفمبر 2019 

ُن  ونثمِّ وخدماتها  المؤسسة  ببرامج  نشيُد 
في  والمروءة  الكرم  وروح  العالية  جودتها 
تقدم  الذين  وا¯سر  ا¯طفال  مع  التعامل 
فيها  العاملين  ومع  لهم  الخدمة  المؤسسة 
من  واحد  المؤسسة  في  رأيناه  وما  وضيوفها 

أفضل البرامج التي اطلعنا عليها.
وفد مؤّسسة كارف العالمية -  ديسمبر 2019 

السالم  أسِس  ترسيِخ  في  المؤسسة  تسهُم 
تقدمها  التي  والخدمات  ا¯جيال  بين  والتواصل 
لÊشخاص ذوي ا�عاقة تضاهي بجودتها أرقى 
جهٍد  على  بوضوح  وتدّل  العالمية  المستويات 

مبذول من أجل حياة سهلٍة للجميع. 
البطل البارالمبي ا¯مريكي (جون ريجيستر) 
يناير 2020 

برنامِج  ضمن  مستمٌر  المؤسسة  مع  التعاوُن 
كل  وفي   2013 العام  منذ  بالموسيقى  العالج 
كادر  من  جديدة  دفعة  تدريب  يتم  عام 

المؤسسة ليكملوا رسالة البرنامج الهادفة. 
البروفيسورة هيانج جو تشونج من جامعة إيوا
فبراير 2020 

الجامعة  تريُد  التي  العالمية  المعايير  جميع 
متوفرة  عليها  يتدربوا  أن  لطالبها  الهاشمية 
خاصة  ا�نسانية  للخدمات  الشارقة  مدينة  في 
أرقى  عن  يقل³  ال  فيها  الخدمات  مستوى  أن 
فيها  التعليم  وأساليب  العالمية  المستويات 
تنمية  على  خاللها  من  تحرُص  متنوعة 

مهاراتهم في جميع المجاالت.   
الخاصة  التربية  قسم  رئيس  الزبون  إيمان  الدكتورة 
في الجامعة الهاشمية -  فبراير 2020

  حرُص مدينة الشارقة للخدمات ا�نسانية على 
وفق  ا�عاقة  ذوي  ا¯شخاص  وتدريب  تعليِم 
أفضل الممارسات العالمية ينسجم مع ريادتها 
تولي  أنها  الجلي  من  وبات  المجال  هذا  في 
أهمية كبيرة لتوعية أبناء المجتمع فتدعوهم 
عبر مختلف المناسبات إلى الحديث عن ا�عاقة 
كلٌّ  المجتمعية  المسؤولية  مبادئ  وترسيخ 

حسب قدراته وإمكانياته.
اÏداب  كلية  عميد  المشيخي  خالد  الدكتور 
والعلوم التطبيقية في جامعة ظفار بسلطنة 
عمان -  ا¯حد 19 يناير 2020
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عمان -  ا¯حد 19 يناير 2020



126

قالوا عن المؤسسة
2020 - 2019

السابع  المهرجان  في  بالمشاركة  فخورون 
مدينة  تنظمه  الذي  المستعمل  للكتاب 
لصالح  ريعه  ويخصص  ا�نسانية  الخدمات 
البرامج وا�نشطة التي تقدمها ل�شخاص ذوي 

ا�عاقة.
با�نابة  العراق  جمهورية  قنصل  حميد  زينة  سعادة 
في دولة ا�مارات العربية المتحدة
فبراير 2020 

لحفاوة  واالمتنان  الشكر  عميق  عن  ُنعّبُر 
الترحيب وكرم الضيافة التي خصتنا بها مدينة 
في  أملنا  عن  نعّبُر  كما  ا�نسانية  الخدمات 

استمرار التعاون والتنسيق مستقبًال.  
لوسي  ومركز  للتوحد  الوطنية  المؤسسة  وفد 
بجمهورية أرمينيا  -  فبراير 2020 

الفصول  بعض  حضور  السرور  دواعي  من  كان 
مدينة  في  ا�عاقة  ذوي  الطلبة  مع  الدراسية 
التعليم  طرق  نثمن  وإننا  ا�نسانية  الخدمات 
من  وتحرص  لطالبها  توفرها  التي  المتعددة 
وقدراتهم  مهاراتهم  تنمية  على  خاللها 

المعرفية والحياتية.
وفد من مجموعة أكسفورد ل�عمال
فبراير 2020 

تحقيق  إلى  يسعى  المؤسسة  مع  التعاون 
الخدمات  ومساندة  المشتركة  ا�هداف 
المقدمة ل�شخاص ذوي  التعليمية والتدريبية 
ا�عاقة بما يعود عليهم وعلى المجتمع بالخير 
والفائدة خاصة في هذه المرحلة التي يمر بها 
العالم بسبب فيروس كوفيد١٩ والتي لم تمنع 
المؤسسة من االستمرارية في تقديم الخدمات 

عن بعد وفق أفضل الممارسات. 
سعادة عبد ا¿ سلطان بن خادم عضو مجلس إدارة 
جمعية الشارقة الخيرية ومديرها التنفيذي
مايو 2020

مدينة  تبذله  الذي  الكبير  الجهَد   Áعالي ُنثّمن 
منصتها  عبر  ا�نسانية  للخدمات  الشارقة 
ا�لكترونية لتعليم ا�شخاص ذوي ا�عاقة عن 
فيروس  فرضها  التي  ا�وضاع  بداية  منذ  بعد 
كوفيد ١٩، ونتوجه بالشكر والتقدير إلى سعادة 
الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي مدير عام 
الدائمين  واهتمامها  حرصها  على  المؤسسة 
وسعيها المستمر لتقديم الخدمات ل�شخاص 
العالمية  الممارسات  أفضِل  وفَق  ا�عاقة  ذوي 
في جميع المجاالت ومهما تعاظمت التحديات.
للمركز  التنفيذي  المدير  حمودة  بن  كيالني  الدكتور 
العربي لÈعالم المتخصص
يونيو 2020
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تقرير االستدامة

الوضوح
           


       

          
       



الموثوقية
       
 
  GRI     
          


         


        
       


 sustainability@schs. sharjah.ae 

         


 www. schs. ae 

ثاني� ـ مبادىء تحديد ضمان جودة التقرير



135

تقرير االستدامة

الوضوح
           


       

          
       



الموثوقية
       
 
  GRI     
          


         


        
       


 sustainability@schs. sharjah.ae 

         


 www. schs. ae 

ثاني� ـ مبادىء تحديد ضمان جودة التقرير



136

مؤشر تطبيق المبادرة العالمية 
GRI عداد التقارير وفق معايير

مؤشر تطبيق المبادرة العالمية 
GRI عداد التقارير وفق معايير

ا�فصاحات المعيارية العامةا�فصاحات المعيارية العامة

G4 فصاحافصاحاتمواءمة أهداف التنمية رقم الصفحةرقم ا
GRI مع SDGs المستدامة التعريف

8-915,29,47,50,60,68,74 102-14 G4 - 1

24-3529,47,50,68 102-15 G4 - 2

1100 102-4 G4 - 6

–27-73 , 129-13115 , 60 , 64 , 74 102-9 G4 - 12

 39 , 56-5974 102-12 G4 - 15

2300 102-13 G4 - 16




33-35 , 37-39 , 41-4500 102-10 G4 - 13

10-1100 102-5 G4 - 7

1100 102-6 G4 - 8

67-3900 102-7 G4 - 9

103-10464 102-8 G4 - 10

20-22 , 60-6360 102-2 G4 - 4

1,10,1100 102-1 G4 - 3

1100 102-3 G4 - 5

35 , 117-12168 102-45 G4 - 17

132-13400 102-46 G4 - 15

133-13400 102-47 G4 - 19

30-3100 103-1 G4 - 20

30-3100 103-1 G4 - 21

132-13400 102-48 G4 - 22

33-3529,47,50,60,64,68,74 102-49 G4 - 23


        



8-9
22-23
74-75

29 , 74 102-41 G4 - 11

         



30-31 , 47-5547 , 50 , 60 , 64 , 68 , 74 102-11 G4 - 14

االستراتيجية والتحليل

سجل خصائص التقرير ( معلومات التقرير)

الجوانب والحدود الجوهرية المحددة

G4 فصاحافصاحاتمواءمة أهداف التنمية رقم الصفحةرقم ا
GRI مع SDGs المستدامة التعريف

 2729 , 74 102-40 G4 - 24

27-2800 102-42 G4 - 25

26-2800 102-43 G4 - 26


13274 102-50 G4 - 28

13200 102-51 G4 - 29

132-14100 102-56 G4 – 33

 13300 102-43 G4 - 30

2629 102-18 G4 – 34

1700 102-19 G4 – 35

GRI132-13400 102-54 G4 – 32-a

GRI136-14100 102-55 G4 – 32-b

          
13400 102-53 G4 - 31

        
 

132-13400 102-56 G4 – 32-c

        
102-10900 102-20 G4 – 36

         
24-2900 102-21 G4 – 37

         
       


8-9 , 12-1600 102-22 G4 – 38


24-2800 102-44 G4 - 27

إشراك أصحاب المصلحة

سجل خصائص التقرير ( معلومات التقرير)

الحوكمة
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مؤشر تطبيق المبادرة العالمية 
GRI عداد التقارير وفق معايير

مؤشر تطبيق المبادرة العالمية 
GRI عداد التقارير وفق معايير

ا�فصاحات المعيارية العامةا�فصاحات المعيارية العامة

G4 فصاحافصاحاتمواءمة أهداف التنمية رقم الصفحةرقم ا
GRI مع SDGs المستدامة التعريف

111-11200  4 – 302 G4 –EN6

111-11200 -5 302 G4 –EN7

الفئة : االقتصادي

الفئة : البيئية 

117-12200 201-1 G4 –EC1

         
11874 201-2 G4 –EC2

117-11800 201-3 G4 –EC3

119-12000 201-4 G4 –EC4

الجانب : ا�داء االقتصادي 

103-10500 202-2 G4 –EC6

الجانب : التواجد في السوق

68-7368 203-1 G4 –EC7

8-9, 14-15, 24-26, 32-3400 203-2 G4 –EC8

الجانب : ا�ثار االقتصادية غير  المباشرة

7300 204 - 1 G4 –EC9

الجانب : ممارسات الشراء

111-11429 301 -1 G4 –EN1

113-11400 301 -2 G4 –EN2

الجانب : المواد 

111-11229 302 - 1 G4 –EN3

الجانب : الطاقة

11200 303 -3 G4 –EN10

الجانب : المياه

11368 304 - 1 G4 –EN11

الجانب : التنوع البيولوجي

G4 فصاحافصاحاتمواءمة أهداف التنمية رقم الصفحةرقم ا
GRI مع SDGs المستدامة التعريف

2600 102-23 G4 – 39

26-2800 102-24 G4 – 40

12-1600 102-26 G4 – 42

30-3168 , 47, 50  102-30 G4 – 46

8-9 , 30-3547, 50, 60, 64, 68, 74 102-31 G4 – 47

24-31 , 5000 102-33 G4 – 49

        


25-3100 102-27 G4 – 43

       


30-3100 102-28 G4 – 44

        


29-3547, 50, 60, 64, 68, 74 102-29 G4 – 45

        


8-9 , 130-13300 102-32 G4 – 48

الحوكمة

ا�خالقيات والنزاهة

132-13400 103-1 G4 –DMA-a

12-1600  102-16 G4 – 56

132-13400 103-2 G4 –DMA-b

132-13400 103-3 G4 –DMA-c




8-9 , 13 , 25 ,
32-35 , 105-10629 , 47 , 50 , 64 , 74 102-17 G4 – 57

        


13 , 105-106 ,
124-126 , 128-131

00 102-17 G4 – 58

ا�فصاحات المعيارية المحددة

الجانب : نهج ادارة 
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مؤشر تطبيق المبادرة العالمية 
GRI عداد التقارير وفق معايير

مؤشر تطبيق المبادرة العالمية 
GRI عداد التقارير وفق معايير
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2600 102-23 G4 – 39

26-2800 102-24 G4 – 40

12-1600 102-26 G4 – 42
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مؤشر تطبيق المبادرة العالمية 
GRI عداد التقارير وفق معايير

ا�فصاحات المعيارية العامة

G4 فصاحافصاحاتمواءمة أهداف التنمية رقم الصفحةرقم ا
GRI مع SDGs المستدامة التعريف

        
47-49 , 61-63 , 10700 416-2 G4 –PR2

تابع الفئة : االجتماعية  - ممارسات العمالة والعمل الالئق

10660 , 64 , 74 409 -1 G4 –HR6

الجانب : العمل الجبري أو القسري

10660 , 64 , 74 410-1 G4 –HR7

الجانب : الممارسات ا�منية

105-10700 103 – 2 G4 –HR12

الجانب : آليات التظلم لحقوق انسان

13 , 10660 , 64 , 74 205 - 2 G4 –SO4

الجانب: مكافحة الفساد

11400 103 – 2 G4–SO11 

الجانب : آليات الشكاوى المتعلقة با�ثار على المجتمع

47-49 , 61-63 , 10747 , 50 , 68 , 74 416 -1 G4 –PR1

الجانب: صحة العميل وسالمته

27-2874 201 - 43 G4 –PR5

24-26 , 30-3500 201- 44 G4 –PR5

الجانب: وضع العالمات على المنتجات والخدمات

20-21 , 43 , 50-59 , 60-63
68-73 , 76-89

74 201 -2 G4 –PR6

الجانب:اتصاالت التسويقية

مؤشر تطبيق المبادرة العالمية 
GRI عداد التقارير وفق معايير

ا�فصاحات المعيارية العامة

G4 فصاحافصاحاتمواءمة أهداف التنمية رقم الصفحةرقم ا
GRI مع SDGs المستدامة التعريف

11200 305 -5 G4 –EN19

الجانب : انبعاثات

11400 306 - 2 G4 –EN23

الجانب : النفايات السائلة والصلبة

11400 103 - 2 G4 –EN34

الجانب : آليات التظلم البيئي

تابع الفئة : البيئية

الفئة : االجتماعية  - ممارسات العمالة والعمل الالئق

103-10660 401 - 1 G4 –LA1

10700 401 - 2 G4 –LA2

الجانب : التوظيف

47-49 , 10747 403 - 4 G4 –LA8

الجانب : الصحة والسالمة والمهنية 

  


108-10950 , 60 , 64 404 - 2 G4 –LA10

105-10700 404 -3 G4 –LA11

الجانب : التدريب والتعليم 

103-10500 405 -1 G4 –LA12

الجانب :التنوع وتكافؤ الفرص

106-10700 103-2 G4 –LA16

الجانب : ممارسات العمل وآليات الشكاوي 42-43

10660-74 412-2 G4 –HR2

الجانب : االستثمار حقوق انسان



10660-74 412-3 G4 –HR1

16 , 106-10647 , 50 , 60 , 64 406 -1 G4 –HR3

الجانب : عدم التمييز
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مؤشر تطبيق المبادرة العالمية 
GRI عداد التقارير وفق معايير

ا�فصاحات المعيارية العامة
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مؤشر تطبيق المبادرة العالمية 
GRI عداد التقارير وفق معايير
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