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مسيرة التنمية مستمرة رغم تأثيرات جائحة كورونا )29 نوفمبر 2020(

من كلمة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو 
المجلس األعلى حاكم إمارة الشارقة
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كلمة المدير العام 

   تغمرنــي الســعادة مــع إصــدار مدينــة الشــارقة للخدمــات اإلنســانية تقريــر االســتدامة الســادس لعــام 2021 والــذي يحمــل 
شــعار )االســتدامة والمرونــة بعــد الجائحــة( وفقــاً للمبــادئ التوجيهيــة إلعــداد تقاريــر االســتدامة الصــادرة عــن المبــادرة العالمية 
إلعــداد التقاريــر )GRI( وطبقــاً لـــ )األساســي( ، الــذي يلقــي الضــوء علــى جهــود مدينــة الشــارقة للخدمــات اإلنســانية يف مجــال 
المســؤولية االجتماعيــة ونتائجهــا والتحديــات التــي واجهــت المدينــة وأبــرز إنجازاتهــا، ممــا يعطــي صــورة واضحــة عــن مــدى 
التزامنــا بتضميــن مبــادئ االســتدامة يف كافــة الجوانــب الوظيفيــة للمؤسســة إذ يعــد هــذا التقريــر وثيقــة متكاملــة تبــرز الصلــة 

المباشــرة بيــن ممارســات االســتدامة يف المؤسســة وأنشــطتها .

   تــدرك )مدينــة الشــارقة للخدمــات اإلنســانية( أن نجاحهــا اليــوم يتطلــب جعــل االســتدامة جــزءاً أساســياً مــن الطريقــة 
التــي تــؤدي بهــا أعمالهــا. لهــذا الســبب ركــزت رؤيتنــا علــى دمــج األبعــاد البيئيــة واالجتماعيــة واالقتصاديــة لالســتدامة ضمــن 
اســتراتيجية أعمالنــا األساســية، والتأكــد مــن أن لدينــا فهمــاً عميقــاً يف جميــع مجــاالت أعمالنــا للتوجهــات الكبــرى التــي مــن 

ــى المؤسســة والمجتمــع..  ــر عل شــأنها التأثي

   كمــا نــدرك أيضــاً أن اســتجابتنا لهــذه التوجهــات الكبــرى يجــب أن تندمــج فعليــاً مع نســيج إجراءات عملنــا وأدواتنــا، وأولوياتنا، 
ويعتمــد ذلــك علــى اتخــاذ إجــراءات طموحــة بشــأن قضايــا مهمــة تتعلــق بمجــال اختصاصنــا ودمــج مبــادئ الممارســات يف كل 

جانــب مــن جوانــب أعمالنــا، وبذلــك نســهم يف دعــم أصحــاب المصلحــة الذيــن نعمــل معهــم علــى اإلزدهــار بمســؤوليتنا. 

ــى ضمــان صحــة  ــة عل ــا يف البداي ــث عملن ــة االســتدامة، حي ــدت أهمي ــد 19 أك ــام إن جائحــة كوفي ــول بشــكل ع ــن الق    ويمك
وســالمة طالبنــا وموظفينــا والمتعامليــن معنــا، وطورنــا مــع بــدء إجــراءات اإلغــالق طرقــاً جديــدة تتســم بالمرونــة والقــدرة علــى 
التكيــف مــع ظــروف العمــل عــن بعــد، وحرصنــا علــى حصــر التحديــات المحتملــة والتعامــل معهــا، بمــا يف ذلــك مــن وضــع خطــط 

لضمــان نجــاح كافــة العمليــات واتبــاع البروتوكــوالت التــي أصدرتهــا الدولــة.

   كمــا نفذنــا التدابيــر الوقائيــة علــى أال تمــّس االســتمرارية يف تقديــم خدماتنــا، ممــا أكــد الحقيقــة القائلــة إن دمــج االســتدامة 
يف نمــوذج أعمالنــا يعــد مــن أفضــل الســبل لزيــادة المرونــة والقــدرة علــى التكيــف واإلســهام الفاعــل يف تحقيــق أهدافنــا وتعزيــز 
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ــد االســتدامة التــي تقدمهــا  ــا لقيــاس فوائ ــا و توســيع نطــاق نهجن ــا المســتمر بالنزاهــة والمســاءلة والشــفافية يف أعمالن اهتمامن
خدماتنــا وبرامجنــا ومنتجاتنــا، كمــا عملنــا علــى توســيع نظرتنــا لتشــمل أداء االســتدامة علــى مســتوى خدماتنــا بهــدف استكشــاف 
أفضــل الحلــول ، حيــث يتيــح لنــا هــذا النهــج وضــع أهــداف اســتراتيجية وشــاملة لإليــرادات وتحقيــق أكبــر الفوائــد مــن االســتدامة .

 
   وحرصــت مدينــة الشــارقة للخدمــات اإلنســانية علــى إعــداد تقريــر االســتدامة الــذي نضعــه بيــن أيديكــم ويعبــر عــن إفصاحنــا يف 
مجــال أداء المؤسســة االجتماعــي والبيئــي واالقتصــادي، وفــق نمــوذج المعاييــر المحدثــة لمبــادرة التقاريــر العالميــة لالســتدامة 
GRI ، مــع اســتيفائنا للمتطلبــات الخاصــة بمؤشــرات األداء بشــفافية، والتأكيــد علــى ســعي المدينــة الــدؤوب للوفــاء بالتزاماتهــا، 

وتلبيــة احتياجــات األشــخاص ذوي العالقــة والعمــل علــى تجــاوز توقعاتهــم.

   واألمــل معقــود بفضــل الجهــود التــي تُبــذل علــى تحقيــق كل ذلــك وســواه مــن خــالل الجهــود المبذولــة التــي نســتعرضها وإياكــم 
يف هــذا التقريــر، وإدارة االســتدامة التــي تتبناهــا المدينــة نهجــاً وأســلوباً وإدارة.

   وإنــه لمــن دواعــي الفخــر واالعتــزاز تحقيقنــا خــالل عامــي 2020 – 2021 مجموعــة مــن اإلنجــازات المشــهودة، حيــث شــكلت 
مرونــة أعمالنــا مفتــاح نجــاح االســتدامة طويلــة األمــد. 

   ورغــم التحــدي غيــر المســبوق الــذي فرضتــه جائحــة كوفيــد – 19 علــى العالــم بأســره، واصلــت األطــراف المعنيــة ذات العالقــة 
التركيــز علــى الممارســات، ونحــن يف مدينــة الشــارقة للخدمــات اإلنســانية نؤمــن أن الممارســات االجتماعيــة والبيئيــة واالقتصاديــة 
وحوكمــة المؤسســات جــزء أساســي مــن نجــاح أعمالنــا واســتدامتها ضمــن بيئــة األعمــال، كمــا زاد مــن عزيمتنــا مــا حققنــاه مــن 
نمــو يف الشــراكات واالتفاقيــات المحليــة مــع مختلــف الهيئــات الحكوميــة والخاصــة ومؤسســات المجتمــع المدنــي، والتــي لعبــت 

دوراً محوريــاً يف دعــم خدماتنــا وبرامجنــا بشــكل أكثــر فعاليــة. 

   بهــذه المناســبة، كل الشــكر والعرفـــان واالمتنــان لصاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي - عضــو 
المجلــس األعلــى حاكــم إمــارة الشــارقة حفظــه هللا.. الرئيــس الفخــري للمدينــة لحرصــه ودعمــه الدائميــن وتوجيهاتــه الســديدة 
كــي تكــون مدينــة الشــارقة للخدمــات اإلنســانية يف الصــدارة دائمــاً بمــا يخــدم مجتمــع اإلمــارات العربيــة المتحــدة وهــو مــا نعمــل 
علــى ترجمتــه ومــا يوضحــه هــذا التقريــر الــذي يؤكــد أننــا قــادرون بفضــل هللا والجهــود المخلصــة علــى تحقيــق االســتدامة ألعمالنــا.

   وإننــا نعاهــد ســموه متطلعيــن إلــى المســتقبل يف مدينــة الشــارقة للخدمــات اإلنســانية بنظــرة تفاؤليــة نابعــة مــن ثقتنــا بمرونــة 

خدماتنــا وبرامجنــا ومنتجاتنــا وقدرتنــا علــى تلبيــة احتياجــات المســتهدفين ومواكبــة أفضــل الممارســات والتكيــف مــع المســتقبل 
الجديــد للعمــل بعــد الجائحــة، فيمــا يظــل تركيزنــا منصبــاً علــى طموحــات النمــو والتعلــم طويلــة المــدى، واالســتفادة مــن كفاءاتنــا 
البشــرية وعملياتنــا التشــغيلية مــع تكثيــف جهودنــا للتطويــر والتحســين المســتمر وإيجــاد المزيــد مــن الحلــول التــي تســهم يف 

االرتقــاء بالخدمــات التــي نقدمهــا للمســتهدفين تجســيداً لشــعار تقريرنــا )االســتدامة والمرونــة بعــد الجائحــة(

    ختامــاً.. أتوجــه بالشــكر الجزيــل إلــى طالبنــا وفريــق عمــل المؤسســة المجتهــد الــذي حافــظ علــى اســتدامة خدماتنــا وتعامــل 
بــكل مرونــة خــالل الجائحــة، والشــكر موصــول لشــركائنا االســتراتيجيين الذيــن يعملــون معنــا مــن أجــل تحقيــق رســالتنا، ولكافــة 
أصحــاب المصلحــة علــى تعاونهــم الدائــم معنــا، التعــاون الــذي جعــل مــن 2020 – 2021 عــام “ االســتدامة والمرونــة بعــد الجائحــة 

“، وحققنــا فيــه العديــد مــن النجاحــات علــى هــذا الصعيــد. 

  وكلنــا ثقــة بتحقيــق المزيــد بمــا ينســجم مــع ريــادة المدينــة وســعيها الــدؤوب مــن أجــل تحقيــق أهدافهــا التــي تصــل بالمجتمــع 
إلــى أفضــل مســتويات االســتدامة آمليــن أن نواصــل يف نهجنــا وإلــى جانبنــا يف هــذه المســيرة األطــراف ذات العالقــة، لنحقــق معــاً 

اســتدامة متميــزة تتــرك أثــراً كبيــراً علــى مجتمعنــا 
وأتمنــــى أن يكــــون تقريــــر االستدامة لعــــام 2021 فرصة حقيقيــــة تطلعون من خاللها علــــى مــا أنجزتــه مدينة الشارقة للخدمات 

اإلنسانية خــالل عــام 2021، آملــة أن يلقــى رضاكــم واهتمامكــم.

جميلة بنت محمد القاسمي  
رئيس مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية
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يفية عن مدينة الشارقة  نبذة تعر
للخدمات اإلنسانية

تأسست مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية  عام 1979 كفرع لمنظمة األسرة العربية يف منطقة الخليج والجزيرة العربية، 
وقد صدر بشأن ذلك المرسوم األميري رقم 6/1981 بتاريخ 11/3/1981 عن حكومة الشارقة، واستمرت المؤسسة يف عملها 
كمنظمة أهلية غير حكومية تقدم خدمات التعليم والتدريب والتأهيل لألشخاص ذوي اإلعاقة يف الدولة إلى أن أصدر صاحب 

السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس األعلى حاكم الشارقة يف العاشر من أكتوبر عام 1995 
مرسوماً أميرياً رقم 4 لسنة 1995 بشأن وضع المؤسسة لتصبح بذلك مؤسسة مستقلة لتمكين األشخاص ذوي اإلعاقة 

تتمتع بالشخصية االعتبارية واألهلية الكاملة لمباشرة التصرفات القانونية الالزمة لتحقيق أهدافها ويكون لها استقاللها المالي 
واإلداري. 

    تتشرف المدينة بالرئاسة الفخرية لصاحب السمو حاكم الشارقة الذي كان وما زال أول الداعمين مادياً ومعنوياً للمدينة 
إيماناً من سموه بأهمية العمل التطوعي يف التنمية االجتماعية وأهمية توفير خدمات التعليم والتدريب والتأهيل لألشخاص 

ذوي اإلعاقة باعتبار ذلك حقاً مشروعاً لهم. 

  الحقاً، واستجابة للمتغيرات والتطورات التي استجدت يف مجال العمل مع األشخاص ذوي اإلعاقة وتنامي االحتياجات إلى 
هذا النوع من الخدمات واتساع دور المؤسسة ومجال عملها يف التوعية بأسباب اإلعاقة والوقاية منها والكشف المبكر وتطوير 

أساليب التعليم والتدريب والتأهيل وصوالً إلى مناصرة واحتواء وتمكين األشخاص ذوي اإلعاقة، أصدر صاحب السمو حاكم 
الشارقة المرسوم األميري رقم 48 لسنة 2016 بإعادة تنظيم مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية.

تتبع للمؤسسة 8 مراكز ومدارس وأقسام و3 فروع يف إمارة الشارقة و3 مؤسسات تعمل تحت مظلتها باإلضافة إلى 12 قسماً 
للعمليات اإلدارية والمالية والفنية المساندة، تقدم خدماتها للمستفيدين كافة )من المواطنين ومختلف الجنسيات المقيمة يف 

الدولة( يف المنطقة الشرقية والوسطى وباقي إمارات الدولة باإلضافة إلى عدد من المستفيدين من سلطنة عمان. 
فلسفتنا

تسعى مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية، من خالل تضافر وتكامل كل الجهود يف المجتمع إلى تقديم خدمة اجتماعية 
وتخصصية لألشخاص ذوي اإلعاقة، معتمدة يف ذلك على مد جسور التفاهم والمحبة بينهم وبين مجتمعهم، وعلى إرشاد 

وتوعية وتثقيف أسرهم لتمكينهم من المشاركة الفاعلة يف المجتمع.  ولن يتأتى هذا إال من خالل ضمان حقهم يف المشاركة 
التامة والمساواة ومن خالل برامج الكشف والتدخل المبكرين استناداً إلى خطط تربوية وتعليمية، وبرامج تأهيل وتشغيل ذات 

كفاءة عالية تحقق هذا االندماج.

عدم التمييز

بناءً على السياسة العامة للمدينة والتي تركز على خدمة األشخاص الذين يحتاجون إلى الخدمات بغضِّ النظر عن انتماءاتهم 
العرقية واللغوية والدينية يتم قبول جميع األطفال الذين تنطبق عليهم شروط ومعايير االلتحاق بالخدمة ويتم توفير بيئة خالية 

تماماً من التمييز على أساس الجنس أو العرق أو األصل القومي أو اللون أو اإلعاقة أو السن.

خدماتنا 

- الخدمات التعليمية والتدريبية والتأهيلية التي تقدم على مستوى مراكز ومدارس وفروع وأقسام مدينة الشارقة للخدمات 
اإلنسانية.  

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

- الخدمات االجتماعية كالتواصل مع الدوائر المحلية والجمعيات األهلية والمدارس والمستشفيات وغيرها.
- خدمات اإلرشاد األسري والتثقيف بقضايا اإلعاقة. 

- خدمات التوظيف والمتابعة لألشخاص ذوي اإلعاقة الذين يتم تأهيلهم.  
- الخدمات العالجية والتأهيلية. 

عضوياتنا   

التزمت مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية منذ بداية عملها بتحقيق مبدأ االستدامة يف الخدمات التي تقدمها وتعمل على 
تطويرها بشكل مستمر، وهناك عدد كبير من العضويات التي تخدم هذا التوجه مع المنظمات محلياً وإقليمياً وعربياً ودولياً، 

حيث بلغ عدد عضوياتها )16( عضوية على المستويات المحلية واإلقليمية والعربية والدولية 
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ع  الفرو
واألقسام
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خارطة الخطة االستراتيجية لمدينة الشارقة للخدمات الهيكل التنظيمي
اإلنسانية 2016 - 2021

أهدافنا االستراتيجية

أهداف خطتنا التشغيلية

رسالتنارؤيتنا
نحن نعمل معاً للحد من أسباب 
اإلعاقة بالتدخل المبكر والتوعية 

المجتمعية كما نعمل على مناصرة 
واحتواء وتمكين األشخاص ذوي اإلعاقة 
بالتعليم والتأهيل والتوظيف ليكونوا 
مشاركين مستقلين يف مجتمعاتهم

التمكين من خالل خدمات مباشرة 
عالجية وتربوية وتعليمية، وتأهيلية،

باإلضافة إلى التوظيف

العمل على الحد من اإلعاقة وآثارها 
بالكشف والتدخل المبكر من خالل 

مركز التدخل المبكر 

المناصرة والدفاع عن حقوق األشخاص 
ذوي اإلعاقة

تقديم الخدمات االجتماعية والتوعوية 
والتثقيفية عبر تواصل المدينة مع 

مختلف مؤسسات المجتمع 

التعاون الدولي مع المنظمات العاملة 
يف مجال اإلعاقة والمجال االجتماعي 
بشكل عام لتدعيم جهود المدينة يف 

تحقيق أهدافها

أن نكون مؤسسة رائدة يف مناصرة 
واحتواء وتمكين األشخاص ذوي اإلعاقة 

يف دولة اإلمارات العربية المتحدة 
والوطن العربي

المتعاملون
تمكين الطلبة ذوي اإلعاقة وأسرهم 
باتّباع أفضل المنهجيات التعليمية 
والتربوية والفنية والتقنية وتفعيل 

دور الشركاء والمجتمع لتحقيق الجودة 
والريادة

العمليات الداخلية
ضمان تقديم كافة الخدمات 

والعمليات اإلدارية وفق 
معايير التميز والجودة 

والكفاءة

النمو والتعلم 

توفير بيئة مؤسسية محفزة 
وداعمة لإلبداع وتبني سياسة 

تعزيز   القدرات وتشجيع 
األفكار المبتكرة لتحقيق 

التميز والريادة

المالي
تنمية المصادر المالية 

واالستثمارية للمدينة لتحقيق 
التمويل الذاتي
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مواءمة أهداف التنمية المستدامة 2030 
مع األهداف االستراتيجية لمدينة الشارقة 

للخدمات اإلنسانية 

ضمان تمكين األشخاص ذوي 
اإلعاقة بالتعليم والتأهيل  والتوظيف 
وتلبية احتياجاتهم ليكونوا مشاركين 

ومستقلين يف مجتمعاتهم

السعي لتمكينِ األشخاِص ذوي اإلعاقةِ 
اقتصادياً من خالل دعم مشاريع 

أعمالهم وتعزيزِ ثقتهم بأنفسهم وإتاحةِ 
الفرص أمامهم لالندماِج يف المجتمع

السعي لتهيئة البيئات المكانية 
التعليمية والعملية والسكنية بهدف 

تسهيل 
وصول األشخاص ذوي اإلعاقة وتحقيق 

اندماجهم يف مجتمعاتهم

 السعي إليجاد فرص العمل المناسبة
 لألشخاص ذوي  اإلعاقة وفق  قدراتهم
وميولهم ليكونوا فاعلين يف المجتمع

 توفير الرعاية الصحية لألشخاص ذوي
 اإلعاقة والعاملين يف البيئة التعليمية
والعملية

 السعي لحصول األشخاص ذوي اإلعاقة
 على حقوقهم والتوعية وأهمية تقبلهم
 ومساواتهم مع أقرانهم من غير ذوي
اإلعاقة

 تعزيز الشراكات واالتفاقيات
 والعضويات المحلية  و اإلقليمية
 والعربية والدولية لتحقيق هدفنا
 األسمى المتمثل يف بناء مجتمع
 مستدام لألشخاص ذوي اإلعاقة يف
دولة اإلمارات العربية المتحدة

قيمنا

الشفافية

تحمل المسؤولية

العمل بروح الفريق

اإلتقان والجودة

اإلبداع واالبتكار

استراتيجيتنا نحو تنمية مستدامة

مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية أول مؤسسة متخصصة من نوعها يف دولة اإلمارات العربية المتحدة قدمت منذ تأسيسها 
سنة 1979 خدمات جليلة لمجتمع اإلمارات والمقيمين فيه والقادمين إليه من مختلف الجنسيات العربية وحتى لغير الناطقين 
بالعربية، ولم تتوقف منذ ذاك التاريخ عن تقديم المبادرات والمشاريع التي تكفل أوسع دعم ومشاركة مجتمعية لعملها المبني 

على تقديم أرقى وأفضل الخدمات لمنتسبيها من األشخاص ذوي اإلعاقة وأسرهم.

وتحتكم المؤسسة يف عالقتها مع المستفيدين من خدماتها إلى ميثاقها األخالقي الذي ينص على أن العنصر البشري هو أهم 
عنصر يف الحياة وهو وسيلتها وغايتها المنشودة وأن األطفال ذوي اإلعاقة هم المبرر األوحد لبقائنا واستمرارنا واستدامتنا.

وانطالقاً من هذا النهج وضعت المؤسسة استراتيجيتها التي من خاللها تضمن تحقيق رسالتها ورؤيتها وفق األهداف الجوهرية يف 
استراتيجيتها حيث تطمح المؤسسة إلى توفير حق التعليم والتدريب والتأهيل لكل شخص ذي إعاقة مهما كانت نوعية ودرجة 

إعاقته وبالحدود التي تسمح بها حالته دون التفريق بين عرق وجنس. كما تطمح إلى تمكين األشخاص ذوي اإلعاقة من االندماج 
الكامل يف المجتمع من خالل توفير العمل لكل شخص ذي إعاقة قادر على العمل، وإلى التوسع يف تقديم خدمات اإلرشاد 

األسري باعتبار األسرة البيئة األمثل الحتضان وتهيئة الطفل لالندماج يف المجتمع.
والتزمت مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية منذ بداية عملها بتحقيق مبدأ االستدامة يف الخدمات التي تقدمها ال بل تطويرها 

بشكل مستمر، وذلك من خالل استراتيجيتها التي تتضمن أهدافاً طموحة تسعى من خاللها إلى تحقيق استدامتها. 
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األهمية النسبية لالستدامة

تسعى )مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية( من خالل 
رؤيتها بأن تكون  المؤسسة الرائدة والمفضلة يف مجال 

خدمات األشخاص من ذوي اإلعاقة ووفق أفضل الممارسات 
العالمية. وتعتبر االستدامة دعامة قوية لهذه الرؤية، إذ 

تساعد على إدراك التوجهات والتوقعات بعيدة المدى يف 
المجتمع ومواكبتها، كما تؤثر االستدامة على األداء المالي 

من خالل تحقيق الكفاية التي تقلل تكاليف التشغيل وتطوّر 
حلول االستدامة المبتكرة للخدمات والبرامج، ما يسهم يف 
نمو األرباح الصافية. ويستند تطبيق استراتيجية االستدامة 

يف )مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية( على العمل نحو 
تحقيق أهدافها باالعتماد على هيكل الحوكمة الداخلية 

الشامل . 
من األهمية بمكان وجود تعاون قوي مع األطراف الداخلية 

والخارجية ذات العالقة وكافة أصحاب المصلحة لرصد 
احتياجاتهم والتحديات التي تواجههم وتحويل تلك التحديات 

إلى فرص. 

وانتهجت المؤسسة مبدأ االستدامة بهدف التحسين 
المستمر ألدائها التشغيلي، وحصر التحديات التي تحفز 

عملية التحول، وتعزيز نهج تعاوني ضروري لتسريع 
التغيير اإليجابي وتعزيز قيمة خدمات وبرامج المؤسسة 
وزيادة تأثيرها، فقد ركزت جهودها على تحديد مستويات 

األولويات بهدف ضمان التحديث المستمر ألولويات األهمية 
النسبية وتتضمن ما يلي:

الحوكمة المؤسسية

نظراً ألن مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية مؤسسة أهلية خدمية؛ فهي تحظى بشخصية اعتبارية مستقلة، وذات اختصاص 
قانوني كامل، فضالً عن االستقاللية المالية واإلدارية. تترأسها سعادة الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي المدير العام 

للمدينة التي تتولى قيادة المؤسسة، باإلضافة إلى فريق عمل داخلي يتكون من الهيئات اإلدارية والتعليمية واالختصاصية 
ويتعين عليه اإلشراف والتنفيذ والمتابعة والتقييم والتحسين المستمر لسير العمليات كلٌّ وفق مهامه. 

تحرص المدينة على النزاهة والتصدي ألية أعمال فيها شبهة أو تؤثر على استمرار وجودها وال تسمح بالتهاون فيها، كما 
تحرص على تطبيق منهجية وآلية لإلبالغ عن أية عملية تتعارض مع النزاهة وتعمل على رفع الوعي المهني لدى كافة 

الموظفين، كما تلتزم بأعلى المعايير المهنية والمحاسبة. 

وتشكل مبادئ المساءلة والعدالة والشفافية الركيزة األساسية لعالقتنا مع جميع المتعاملين داخل وخارج المدينة، وتعتمد 
المدينة على معايير الحوكمة المؤسسية التي تتمثل يف السياسات واإلجراءات واألنظمة، ومع أخذ جميع هذه العوامل بعين 

االعتبار، مما يوفر إطاراً من المبادئ واإلجراءات المتعلقة باإلدارة والمعنيين، والتدقيق الداخلي والخارجي، وهو ما يعزز 
ثقافة األخالق وحسن السلوك بين موظفي المؤسسة. ولدينا قواعد السلوك الوظيفي التي تحدد معايير تنفيذ أعمالنا اليومية، 

وإجراءات صنع القرارات. كما يتم سنوياً تقييم كل األعمال والتوقف أمام اإلنجازات والنجاحات ورصدها، ونقاش السلبيات 
إن ظهرت وتلمس فرص التحسين من خالل وضع الخطط لتجاوزها بالمزيد من الشفافية والصراحة والوضوح ما يكسب 
المؤسسة مصداقية كبيرة أمام أصحاب المصلحة والداعمين والمتفهمين ألهدافها لتقديم المزيد من الدعم والمساندة، 

فضالً عن ثقة المجتمع وأسر األشخاص ذوي اإلعاقة بأداء المؤسسة وأثره اإليجابي على أبنائهم يف كل المجاالت.

وإجماالً تحكم عالقة المؤسسة مع أصحاب المصلحة روح التعاون وااللتزام وتغليب المصلحة العامة على مصلحة المؤسسة 
والتقيد بالضوابط والتعليمات التي تصدر عن صناع القرار واقتراح الحلول المالئمة للمشكالت والقضايا التي قد تظهر وبما ال 
يتعارض مع المصالح المشتركة. وتتم ترجمة ذلك كأهداف يف الخطط السنوية التشغيلية تتضمن مؤشرات يتم العمل على 
تحقيقها. وتلتزم اإلدارة العليا يف مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية بأن تقدم القدوة والنموذج األمثل للموظفين، من خالل 

التطبيق العملي لقواعد السلوك ونهج العمل والتمسك بمضمونهما.
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أهمية األطراف ذات العالقة )أصحاب المصلحة(

إشراك أصحاب المصلحة 

تولي مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية اهتماماً كبيراً لفهم احتياجات ومصالح جميع الفئات المعنية باعتبار ذلك المحور 
األساس الستمرار النجاح، وبناءً عليه فإننا نؤمن بأن الشفافية والتواصل الدوري مع الفئات المعنية يضمن بناء العالقات 

وتحقيق التفاهم المشترك. كما وأن الرؤى المستنبطة من التفاعالت مع الفئات المعنية تثري عملية صناعة القرار وتمكننا من 
التواصل مع الفئات المعنية وتعزيز القيمة، ونحن نسعى دائماً من خالل القنوات الرسمية وغير الرسمية لتحقيق ذلك، حيث 

أن هذه العملية تسمح لنا بوضع معايير لتصورات ومفاهيم الفئات المعنية وتمنحنا صورة شاملة عن األمور األكثر أهمية 
بالنسبة للفئات المعنية، مما يسمح لنا بزيادة فعالية االتصال والتواصل وتعميم تقاريرنا. 

نحرص على التواصل والتعامل مع أصحاب المصلحة باستخدام مختلف منهجيات وأدوات االتصال المستخدمة يف مدينة 
الشارقة للخدمات اإلنسانية لتعزيز التواصل والتفاعل مع أصحاب المصلحة. وتتضمن ما يلي: 

الفئات المعنية “أصحاب المصلحة” يف مدينة 
الشارقة للخدمات اإلنسانية

تتضمن عملية مشاركة الفئات المعنية تحديد األطراف التي تتأثر بأنشطتنا أو من لديهم القدرة على التأثير عليها، واستناداً إلى 
األثر ومستوى التأثير، تم تحديد وترتيب الفئات المعنية حسب األولوية على النحو التالي: 

المستفيدون والموظفون والموردون والمتعاملون والشركاء االستراتيجيون والمجتمع، ونعمل على توجيه عملنا على النحو 
الذي يحقق الفائدة للجميع، ونلتزم بالتعاون مع األطراف ذات العالقة بأعمالنا. 

تضم قائمة أصحاب المصلحة يف مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية األطراف ذات العالقة الداخلية والخارجية والتي تؤثر بشكل 
أو بآخر على نشاطاتنا أو قراراتنا أو نطاق عملنا. ومن المحتمل أيضاً أن يتأثر أصحاب المصلحة بنشاطاتنا أو عملياتنا المختلفة. 

وتضم قائمة أصحاب المصلحة يف مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية حالياً الفئات التالية:
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توقعات 
واحتياجات 

المعنيين 
)أصحاب 

المصلحة(
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ير االستدامة ية يف تقر القضايا الجوهر

نسعى جاهدين يف مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية إلى تحديد وترتيب أولويات القضايا الجوهرية الهامة ذات الصلة وآثارها 
االجتماعية واالقتصادية والبيئية التي تم وضعها يف إطار االستدامة لدينا، وقد ضمنت هذه المنهجية يف الخطط التشغيلية 

السنوية والدراسات التي نسعى من خاللها إلى تحديد االحتياجات، ومعرفة األسباب الجذرية للقضايا ذات األولوية، وقد أخذنا 
بعين االعتبار تحديد وترتيب أولويات القضايا الهامة يف هذا التقرير وحصر القضايا الهامة الخاصة بمساهمينا يف إطار االستدامة 
لدينا، كما تمت تغطية تلك المجاالت يف هذا التقرير. ولتحديد األهمية النسبية للقضايا الجوهرية لالستدامة يف مدينة الشارقة 

 GRI للخدمات اإلنسانية وفق منهجية معايير التقارير العالمية
الجدول التالي يلخص موضوعاتنا االجتماعية االقتصادية والبيئية المهمة ذات األثر، باإلضافة إلى تفاعلنا المباشر وغير المباشر 

مع تلك اآلثار التي تحدث خارج إطار عمل مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية مثل سلسلة القيمة والتي ليس لدينا سيطرة 
عليها بشكل كامل، كما هو موضح يف جدول الصفحة التالية

تابع 
توقعات 

واحتياجات 
المعنيين 
)أصحاب 

المصلحة(
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مقارنة بملخص مستوى أثرنا على التنمية االجتماعية 
وأدائنا يف االستدامة خالل العامين الماضيين 

 من منطلق حرص مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية على توسيع آثار التنمية االجتماعية والمساهمة يف التنمية المستدامة 
من خالل الخدمات والبرامج التي تقدمها للمستهدفين ، ووفق منهجية متكاملة يتشارك فيها فريق العمل يف المدينة من 

مختلف التخصصات ويتم تقديمها بعد دراسة معمقة وإدارة محكمة لجميع جوانب دورة البرامج والخدمات وعرضها للتقييم 
بهدف ضمان كفاءة وفعالية البرامج والخدمات، وتوافقها مع رؤية ورسالة وأهداف وطموحات المدينة، ويف الوقت ذاته 

المساهمة يف تنمية االستدامة لألشخاص ذوي اإلعاقة يف دولة اإلمارات العربية المتحدة. 
ويعد  االلتزام  بالحد من التأثير يف العمليات الداخلية التي تقدمها مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية مطلباً ضرورياً 

الستراتيجيتها يف إدارة االستدامة، حيث أنه دون تركيز اهتمامنا على العمليات الداخلية التي نقدمها لن تكون هناك مصداقية 
للجهود التي نبذلها يف التحول إلى االستدامة، لذا تلتزم المؤسسة باعتماد االستدامة يف عملياتها، وتولي عناية فائقة إلعداد 

الخطط السنوية والتقارير التي تتضمن اإلنجازات المحققة للمبادرات المخطط لها وقياس مؤشرات األداء المستهدفة ومدى 
تحققها مع استدامتها. ويوضح الجدول التالي آثار التوسع والتأثير وملخص نتائج األداء خالل العامين الماضيين.

منخفض )L(: لديه تأثير منخفض متوسط )M(: لديه تأثير وسط    ً عاٍل )H(: له تأثير عال جدا ية:  *مفاتيح لجدول القضايا الجوهر
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مستوى 
األثر على 

التنمية 
االجتماعية
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تابع مستوى 
األثر على 

التنمية 
االجتماعية

تابع مستوى 
األثر على 

التنمية 
االجتماعية
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تابع مستوى 
األثر على 

التنمية 
االجتماعية
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أهم إنجازاتنا المشهودة ومواءمتها مع أهداف 
التنمية المستدامة

 خالل عام 2020 – 2021

إحصائيات العام 2020 - 2021

تسعى مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية من خالل رسالتها إلى الحد من أسباب اإلعاقة بالتدخل المبكر والتوعية المجتمعية 
وتعمل على مناصرة واحتواء وتمكين األشخاص ذوي اإلعاقة بالتعليم والتأهيل والتوظيف ليكونوا مشاركين ومستقلين يف 
مجتمعاتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين من خدمات المؤسسة للعام الدراسي 2020 – 2021 )2235( مستفيداً من ذوي 

اإلعاقة من الحاالت الداخلية والخارجية استفادوا من خدمات مباشرة كالخدمات التعليمية والتدريبية والتأهيلية التي تقدم يف 
المدارس والمراكز واألقسام والفروع التابعة لها وفيما يلي مقارنة باإلحصائيات 

يوضح المخطط أعاله مقارنة ألعداد المستفيدين من خدمات المؤسسة خالل التسعة أعوام الماضية حيث بلغ العدد خالل العام 
2020 - 2021)2235( طالباً وطالبة بزيادة وقدرها %14 عن العام السابق 2019 - 2020 والذي وصل إجماليه إلى )1923( 

طالباً وطالبة، ويرجع سبب االنخفاض خالله إلى جائحة كوفيد 19 التي أدت إلى تغيب بعض الحاالت ذات األمراض المزمنة من 
المستفيدين الذين يتلقون الخدمات الداخلية والخارجية.  
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ً لنوع الخدمة 2020 - 2021   إحصائية الطلبة المستفيدين من خدمات الفصول واإلرشاد إحصائية المستفيدين وفقا
ً لنوع  ع وفقا األسري على مستوى المراكز والمدارس والفرو

اإلعاقة ونسبتها   2020 - 2021
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ً للجنس  إجمالي ونسبة أعداد المستفيدين من الخدمات وفقا
لعام  2020 - 2021

ً للجنسية  إجمالي ونسبة أعداد المستفيدين من الخدمات وفقا
لعام  2020 - 2021
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يمات  أهم الجوائز والتكر
يمات  لمدينة الشارقة للخدمات  أوال : أهم الجوائز والتكر

اإلنسانية

فوز مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية بالمركز األول 
بالجائزة العربية للمسؤولية االجتماعية )الدورة 14(

 فئة المؤسسات االجتماعية 

فوز مدرسة األمل للصم
   Bett Asia بجائزة 

فئة التعاون مع المؤسسات

تكريم مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية بدرع وميدالية من قبل مؤسسة دار 
الخليج بمناسبة مرور 50 عاماً على تأسيس دار الخليج والتعاون الهادف مع 

مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية  

تكريم مدينة الشارقة للخدمات 
اإلنسانية من قبل وزارة الداخلية

T H I S  I S  T O  C E R T I F Y  T H A T 

We congratulate you on this achievement 
and for revolutionising education across 
the region.

Presented by 
Jacqui Dynowski  
Director, Bett Asia

B E T T  A S I A
A W A R D S
2 0 2 0

I S  T H E  W I N N E R  O F  T H E  

C O L L A B O R A T I O N  A W A R D 

Al Amal School  
for the Deaf

يمات للطلبة  ً : أهم الجوائز والتكر ثانيا
الطلبة الفائزون بالجوائز والمسابقات يف مراكز ومدارس 

ع المؤسسة لعام 2020 – 2021 وفرو

يم  مسابقات القرآن الكر

جائزة الشارقة 
بوي  للتميز التر

الطالب محمد خلفان السويدي: 
-الحصول على المركز األول مكرر وشهادة تقدير ومكافأة مالية يف مسابقة الشيخة هند بنت مكتوم 12/12/2020

- الحصول على المركز األول الفئة الثالثة وشهادة تقدير ومكافأة مالية 
- الحصول على المركز األول – الفئة الثالثة وشهادة تقدير ومكافأة مالية يف مسابقة بالقرآن نرتقي بتاريخ 20/2/2021

الطالبة - ميثاء عبد الرحيم محمد الحمادي :
- الحصول على المركز السادس يف مسابقة أصحاب الهمم )الفرع الثالث( ضمن جائزة رأس الخيمة للقرآن الكريم يف دورتها 

العشرين بتاريخ 6/12/2020
يا رستم  الطالبة - مار

 - الحصول على المركز الثالث – الفئة الثالثة وشهادة تقدير ومكافأة مالية يف مسابقة دبا الحصن بتاريخ 18/11/2020
الطالب يوسف محمد سعيد  

- الحصول على المركز الثاني يف جائزة القرآن الكريم لمجلس طلبة وطالبات دبا الحصن بتاريخ 10/5/2021
- الحصول على المركز األول يف مسابقة الفجيرة للقرآن الكريم بتاريخ 4/5/2021

الطالب - لؤي صالح  
فاز يف فئة الطالب المتميز من الفئات الخاصة - الصف الثاني عشر - جائزة الشارقة للتميز التربوي الدورة 27 لعام 2020 - 2021
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المسابقات الفنية

مسابقة الشطرنج

مسابقة الذكاء االصطناعي

المسابقات الموسيقية

الطالب عبد هللا موسى مصطفى 
فاز بالمركز األول )جائزة لطيفة بنت محمد إلبداعات الطفولة(

الطالبة - رضا إسماعيل
فازت عن فئة الناشئين يف بطولة الروح اإليجابية للشطرنج أصحاب الهمم

يد ماهر زعيتر  الطالب / ز
فاز بالمركز الثالث يف جائزة لطيفة بنت محمد إلبداعات الطفولة

الطالب – محمد حاتم القناوي
فاز بالمركز األول على مستوى فئة ذوي اإلعاقة والمرتبة 14 على مستوى المدارس الخاصة يف مسابقة الذكاء االصطناعي الروبوت 

تنكر التابعة لوزارة التربية والتعليم

الطالب / خليفة جمعة 
الحصول على المركز األول يف العزف والغناء على اآليباد من خالل ثالث مقطوعات هي: 

) النشيد الوطني + ABC SONG + نشيد هللا خالقي ( يف األسبوع الخمسين للصحة والمرح العائلي ألصحاب الهمم 2021 يف 
مجال الموسيقى بتاريخ 2021-6-30 بتنظيم مؤسسة زايد العليا ألصحاب الهمم على مستوى الدول العربية

الطالب محمد خلفان السويدي 
 فاز بالمركز األول – الفئة الثالثة + شهادة تقدير + مكافأة مالية يف مسابقة الرسم البيئي 

الطالبة - فاطمة راشد الضعيف
فازت بالمركز الثالث يف مسابقة التصوير الفوتوغرايف من تنظيم جمعية توعية ورعاية األحداث

ياضية المسابقات الر
الطالب عثمان عادل عباس

- الحصول على المركز األول والفوز بالميدالية الذهبية يف المسابقة الرياضية لألسبوع الخمسين للصحة والمرح العائلي ألصحاب الهمم 2021
- الحصول على المركز الثاني والفوز بالميدالية الفضية يف تحدي اللياقة البدنية بتنظيم فرع كلباء عبر منصة زوم بتاريخ 19-1 نوفمبر2021

- الحصول على الميدالية الذهبية المسابقة الوطنية االفتراضية األولى لألولمبياد الخاص )كرة سلة(
- الحصول على الذهبية يف مسابقة الريشة الطائرة يف الهواء الطلق

الطالبة- شمسة مير
-حصلت على الميداليات 2 ذهبية و1 فضية يف المسابقة الرياضية لألسبوع الخمسين للصحة والمرح العائلي ألصحاب الهمم 2021

- حصلت على الميدالية الفضية يف تحدي اللياقة البدنية
- حصلت على المركز األول يف تحدي كرة السلة تحت شعار )السلة للجميع(

- حصلت على المركز األول الميدالية الذهبية يف المسابقة الوطنية االفتراضية األولى لألولمبياد الخاص )كرة سلة، كرة قدم، لياقة بدنية(

الطالب - سيف علي الزحمي 
- حصل على المركز الثاني والميدالية الفضية يف المسابقة الرياضية لألسبوع الخمسين للصحة والمرح العائلي ألصحاب الهمم 2021

الطالب - عبد هللا سالم 
الحصول على ميداليتين فضيتين يف المسابقة الرياضية لألسبوع الخمسين للصحة والمرح العائلي ألصحاب الهمم 2021

الطالب - عبد الرزاق محمد
الحصول على المركز األول يف المسابقة الوطنية االفتراضية األولى لألولمبياد الخاص )كرة السلة (

الطالب - خالد الرئيسي 
الحصول على المركز األول والفوز بذهبية الجري المتعرج Zigzag  )لفئة التوحد(

الطالب – حمد سالم خلفان 
-الحصول على الميدالية الذهبية يف مبادرة رياضتي بالمنزل

- الحصول على الميدالية البرونزية يف المسابقة الوطنية االفتراضية األولى لألولمبياد الخاص )كرة سلة، كرة قدم، لياقة بدنية(
الطالب - خليفة جمعة سالم

- الحصول على الميدالية الذهبية يف مبادرة رياضتي بالمنزل
- الحصول على الميدالية الفضية يف تحدي اللياقة البدنية

- الحصول على المركز الثاني يف تحدي كرة السلة تحت شعار )السلة للجميع(
الطالبة - هالة عبد اللطيف 

- الحصول على الميدالية الذهبية يف تحدي اللياقة البدنية
- الحصول على الميدالية الفضية يف مبادرة رياضتي بالمنزل

- الحصول على المركز األول يف تحدي كرة السلة تحت شعار )السلة للجميع(
الطالب - عبد الرحمن مير 

-الحصول على الميدالية الذهبية يف تحدي اللياقة البدنية 
- الحصول على الميدالية الذهبية المسابقة الوطنية االفتراضية األولى لألولمبياد الخاص )كرة سلة(

- الحصول على برونزيتين يف المسابقة الرياضية لألسبوع الخمسين للصحة والمرح العائلي ألصحاب الهمم 2021

الطالب- عمر عادل
الحصول على الميدالية البرونزية يف تحدي اللياقة البدنية

الطالب - مقداد 
- الحصول على المركز األول والفوز بالميدالية الذهبية يف تحدي اللياقة البدنية )لفئة التوحد(

الطالبة - فاطمة صالح 
الحصول على المركز األول يف الملتقى الثاني لبطولة كرة السلة بتنظيم نادي خورفكان للمعاقين

الطالبة - منيرة أحمد
الحصول على المركز األول يف الملتقى الثاني لبطولة كرة السلة بتنظيم نادي خورفكان للمعاقين
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الطالب - فاضل محمد سلطان 
الحصول على المركز الثاني يف مسابقة البوتشيا االفتراضية األولى )تحدي اإلرادة( بتنظيم مؤسسة زايد العليا ألصحاب الهمم )مركز العين للرعاية والتأهيل عبر منصة زوم(

الطالب - مصطفى إبراهيم 
الحصول على المركز األول يف البطولة السنوية لرياضة البوتشي والتي نظمتها جمعية اإلمارات لمتالزمة دوان

الطالب - سيف محمد علي مراد 
الحصول على المركز الثاني يف البطولة االفتراضية األولى لكرة السلة مايو 2021 

الطالب - يوسف زمزم
الحصول على المركز الثالث يف البطولة االفتراضية األولى لكرة السلة مايو 2021

الطالب - عبد هللا موسى
الحصول على المركز الثالث يف البطولة السنوية لرياضة البوتشي والتي نظمتها جمعية اإلمارات لمتالزمة دوان

الطالب - سالم عبيد المدحاني 
الحصول على المركز الثالث يف مسابقة البوتشيا االفتراضية األولى )تحدي اإلرادة( بتنظيم مؤسسة زايد العليا ألصحاب الهمم )مركز العين للرعاية والتأهيل عبر منصة زوم(

الطالبة - هدى غباري
الحصول على المركز الثالث مسابقة البوتشيا االفتراضية األولى )تحدي اإلرادة( بتنظيم مؤسسة زايد العليا ألصحاب الهمم )مركز العين للرعاية والتأهيل عبر منصة زوم(

الطالب - عوض سعيد حمد 
الحصول على المركز األول مسابقة الريشة الطائرة يف الهواء الطلق، األولمبياد الخاص اإلماراتي بالتعاون مع لجنة الريشة الطائرة اإلماراتية مباشر / نادي دبي ألصحاب الهمم

الطالب - محمد خضر عاطف
ترقية الطالب وحصوله على الحزام األصفر يف مبادرة العالج بالبارا تايكوندو

الطالبة - منى رضا
ترقية الطالبة وحصولها على الحزام األصفر يف مبادرة العالج بالبارا تايكوندو

يا رستم  الطالبة - مار
-  ترقية الطالبة وحصولها على الحزام األصفر يف مبادرة العالج بالبارا تايكوندو

-الحصول على المركز الثالث يف البطولة االفتراضية األولى لكرة السلة مايو 2021
الطالب - عمر أحمد عمر 

-  ترقية الطالب وحصوله على الحزام األصفر يف مبادرة العالج بالبارا تايكوندو
الحصول على المركز الثالث يف البطولة االفتراضية األولى لكرة السلة مايو 2021

الطالب - حمد سالم خلفان الكتبي 
الحصول على المركز األول على مستوى اإلقليم الكشفي العربي )محور تقنية المعلومات( والحصول على ميداليتين ذهبيتين للكشاف والقائد 28/3/2021م يف مسابقة شباب التحدي

الفرق الكشفية / شباب التحدي
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حصول مدرسة األمل للصم على االعتماد 
كمدرسة نموذجية من قبل شركة مايكروسوفت 

العالمية للعام السادس على التوالي 

حصول مركز مسارات للتطوير والتمكين 
على اعتماد مؤسسة بيرسون )لبرنامج 

وحدة مهارات العمل(

ً يف التحكيم يف جوائز االستدامة  مشاركة مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية سنويا
والمسؤولية المجتمعية والتميز والجودة والبيئة

إنجازاتنا الموائمة ألهداف التنمية المستدامة عام 2020 – 2021االعتمادات الدولية للبرامج والخدمات وفق أفضل الممارسات 
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إنجازاتنا يف مجال الصحة الموائمة ألهداف التنمية 
المستدامة عام 2020 – 2021

تسعى مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية من خالل رسالتها إلى الحد من أسباب اإلعاقة بالتدخل المبكر 
والتوعية المجتمعية وتعمل على مناصرة واحتواء وتمكين األشخاص ذوي اإلعاقة بالتعليم والتأهيل 

والتوظيف ليكونوا مشاركين ومستقلين يف مجتمعاتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين من خدمات المؤسسة 
للعام الدراسي 2020 – 2021 )2235( مستفيداً من ذوي اإلعاقة من الحاالت الداخلية والخارجية استفادوا 
من خدمات مباشرة كالخدمات التعليمية والتدريبية والتأهيلية التي تقدم يف المدارس والمراكز واألقسام 

والفروع التابعة لها وفيما يلي مقارنة باإلحصائيات 
توفير الرعاية 

الصحية والتوعوية 
لألشخاص ذوي 

اإلعاقة والعاملين 
يف البيئة التعليمية 

والعملية

إحصائية الموظفين الحاصلين على التطعيم
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ً ضمن )6( من  يب الطالب على تطبيق )18( هدفا تدر
مفاهيم الصحة والسالمة

التعاون والشراكة مع الجهات 

تقديم )47( محاضرة و ورشة داخلية متنوعة 
عن الحرائق، والصحة والسالمة، وسالمة 
الحافالت، والوقاية والسالمة للحراس لـ 
)1062( مستفيداً منهم  )729( موظفاً، 

)293( طالباً، )40( أسرة ، خالل العام 

           تزويد دائرة الموارد البشرية لحكومة 
الشارقة المجلس التنفيذي لحكومة الشارقة 

بتقارير إحصائية يومية مع المستندات 
الداعمة لنسب العمل عن بعد والحاالت 

اإليجابية والمخالطين والتطعيمات خالل العام
التعاون مع إدارة الطب الوقائي وعمل   

الفحص الدوري الشهري داخل المؤسسة 
للموظفين 

التعاون مع هيئة الشارقة للوقاية   
والسالمة العتماد بعض القرارات واإلجراءات 

ولتنفيذ ورش ودورات للموظفين 
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بوية والتعليمية  ً  : خدمات البرامج التر أوال

ضمان تمكين 
األشخاص ذوي 
اإلعاقة بالتعليم 
والتأهيل الجيد 

والعادل والشامل  
وتعزيز فرص 

التعلم مدى الحياة 
للجميع 

حرصت مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية ويف ظلِّ الظروِف التي تسببت بها جائحة كوفيد 19، أن تحقق 
االستجابة السريعة والمرنة من خالل خبرتها وحرصها على طالبها واختصاصيها والعاملين فيها مؤكدة 
التزامها واهتمامها الكبير بصحتهم وضمان تقديم خدماتها عن بعد للطالِب ذوي اإلعاقة وأسرهم بما 

ينسجُم مع أفضل الممارسات العالمية وبما يتوافق كلياً مع إجراءات الوقاية واألمن والسالمة التي أقرتها 
دولة اإلمارات العربية المتحدة. 

وفيما يلي بعض اإلنجازات التي شهدتها العملية التربوية والتعليمية خالل العام الدراسي 2020 – 2021 
خدمات برامج التدخل المبكر من سن الوالدة وحتى الـ 5 سنوات

 
تعتبر مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية أول من أدخل خدمة الكشف والتدخل المبكرين إلى المنطقة من 

خالل مركز التدخل المبكر الذي بدأ العمل فيه يف أكتوبر 1993 ليكون أول مركز من نوعه يقدم خدمات 
تدخل مبكر متكاملة لألطفال ذوي اإلعاقة منذ اليوم األول حتى عمر الـ 5 سنوات، حيث تقدم الخدمات 

وفق أفضل وأحدث البرامج والمناهج واألساليب مثل  )نظام القياس والتقييم والبرمجة لألطفال دون سن 
السادسة )Assessment Evaluation and Programing System - AEPS( و)الخطة التربوية 

 Individual Family( ( و)الخطة الفردية لخدمة األسرة ـIndividual Education Plan - IEP الفردية
service Plan - IFSP( يف مجال التدخل المبكر وذلك من خالل فريق عمل متخصص ذي خبرة وكفاءة.

تتضمن خدمات التدخل المبكر:
خدمة المسح واالكتشاف المبكر والتقييم والتشخيص، اإلرشاد األسري، خدمات الفصول التدريبية، الخدمات المساندة 

والداعمة وتشمل )النطق واللغة، العالج الطبيعي والوظيفي، العالج بالموسيقى، السمعيات، واالستشارات ( 

 و خالل العام 2020  - 2021 يف ظل جائحة كوفيد 19 استمر المركز بتقديم خدمات التدخل المبكر على مستوى المؤسسة 
وبلغ عدد المستفيدين ما يلي :

يب  المستفيدون من الخدمة الموجهة )التدر
والتوعية المجتمعية( 

يب الخارجي: تم تدريب 12 طالباً وطالبة واختصاصياً من ) 4( جامعات وجهات داخل الدولة التدر
التوعية المجتمعية: أسبوع التدخل المبكر: تم ضمن فعاليات األسبوع تنظيم ملتقى التدخل المبكر تحت شعار “ جذور 

وجسور” من 22 إلى 26 نوفمبر 2020، بهدف تسليط الضوء على أحدث وأفضل الممارسات المعاصرة واألبحاث والتجارب يف 
مجال التدخل المبكر 
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خدمات برامج اإلعاقة الذهنية والمتعددة 
من سن 5 إلى 16 

تقدم المدينة خدمات برامج اإلعاقة الذهنية والمتعددة منذ بداية العمل فيها عام 1979 من خالل مدارس الوفاء لتنمية 
القدرات التابعة للمؤسسة ووفق أحدث المناهج والبرامج واألساليب الحديثة والمقاييس لألطفال ذوي اإلعاقة الذهنية من 
عمر 5 إلى 16 سنة. هذه الخدمات يقدمها فريق عمل من االختصاصيين والمعلمين والمشرفين التربويين ذوي الخبرات 

والكفاءات يف مجال التربية الخاصة عامة ومجال اإلعاقات الذهنية والمتعددة خاصة، وخالل العام 2020 2021- يف ظل جائحة 
كوفيد 19 استمرّ تقديم الخدمات التالية:

خدمات برامج اضطراب طيف التوحد من 
سن 5- 16 سنة 

6 طالب100 طالب وطالبة 5 طالب ً وطالبة 16 طالبا

المستفيدون من التعلم الذكي:

مدينة الشارقة للخدمات االنسانية أول من أدخل خدمة متخصصة لألشخاص ذوي اضطراب طيف التوحد يف دولة اإلمارات 
العربية المتحدة يف العام الدراسي 1995-1994 حين أنشأت قسماً ملحقاً بمعهد التربية الفكرية )سابقاً( مدرسة الوفاء 

لتنمية القدرات )حالياً( ضم 8 طالب. ويف فبراير من العام 2002 تم تأسيس وافتتاح مركز الشارقة للتوحد لتقديـــــم خدمات 
تربوية وعالجية اختصاصية مناسبـة للطالب ذوي اضطراب طيف التوحد وأسرهــــــم بدءاً من عمر 5 سنوات . كما يضم المركز 
قسماً خاصاً بالشباب ذوي اضطراب طيف التوحد تم افتتاحه عام 2007 بهـــــدف االستمرار يف تطوير وتوسيع الخدمات ومـــــد 

نطاقها كي تشمــــــل المراهقين والشباب ذوي اضطراب طيف التوحد ويتم تقديم خدمات برامج اضطراب طيف التوحد 

يب والتوعية المجتمعية(  المستفيدون من الخدمة الموجهة )التدر

يب الطلبة :  تدر
المناصرة الذاتية: تدريب )35( طالباً وطالبة كمناصرين ذاتيين مع المساندين وعددهم 

) 35 ( على الحماية والمناصرة الذاتية.
يب والتوعية المجتمعية  :     التدر

 CONNECT تنظيم الندوة االفتراضية عن اليوم العالمي لمتالزمة داون تحت شعار  
نتواصل

الحملة اإلعالمية للتوعية باإلعاقة الذهنية بعنوان )ليست كل اإلعاقات ظاهرة( لتوعية   
المجتمع باإلعاقات غير الظاهرة بمشاركة عدد من المدارس والجهات التعليمية 
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يف المراكز التابعة للمؤسسة وهي: مركز الشارقة للتوحد وقسم الشباب ذوي اضطرابات طيف التوحد وفروع المؤسسة يف 
)خورفكان وكلباء والذيد(، من خالل فريق عمل من االختصاصيين والمشرفين والمعلمين ذوي الكفاءة والخبرة يف مجال التوحد. 
وتقدم المؤسسة خدماتها باتباع أحدث المناهج والبرامج والتقنيات والمقاييس العلمية العالمية يف مجاالت التوحد، وهو منهج  
TEACCH( Treatment and Education of Autistic and Related Communication Handicapped Chil-(

dren
ويعد من أحدث المناهج العلمية التي تستند إلى العديد من الدراسات التي أثبتت فعالية هذا المنهج،. ويتم باستخدامها 

تقديم الخدمات للطلبة ذوي اضطراب طيف التوحد، كما تم خالل العام 2020 – 2021 يف ظل جائحة كوفيد 19 استمرار تقديم 
الخدمات. 

خدمات برامج الشباب ذوي اضطراب طيف التوحد )التقييم 
يب والتأهيل ( والتشخيص والتدر

تقدم المؤسسة خدمات مخصصة للشباب من عمر 12 سنة إلى عمر 16 سنة بهدف تعزيز قدرتهم على التواصل 
واالستقاللية وتنمية الهوايات وملء أوقات الفراغ بما يسهم يف تحسين مهاراتهم االجتماعية والتفاعلية باإلضافة إلى التدريب 

على بعض الورش واألعمال المهنية. وتأهيلهم إلى مركز مسارات للتطوير والتمكين حيث تم ترشيح 9 طالب إلى مركز 
مسارات يف العام الدراسي 2020 – 2021   

)118( أسرة استفادت من خدمات الدعم األسري الداخلي والمنزلي والدعم النفسي  
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خدمات برامج اإلعاقة السمعية من 2.5 - 18 سنة برامج التوعية المجتمعية: 

خدمات التعليم المسائي للصم الكبار

مدرسة األمل للصم هي النواة التي تأسست حولها المؤسسة عام 
1979، وتقدم فيها خدمات التعليم والتأهيل والتمكين لألطفال 

واألشخاص من ذوي اإلعاقة السمعية من عمر سنتين ونصف للروضة، 
وست سنوات للمدرسة وحتى مرحلة الثانوية العامة، وتعتمد منهاج 

وزارة التربية والتعليم يف دولة اإلمارات العربية المتحدة خالل 
المراحل الدراسية كافة. تعتمد المدرسة أهم وأحدث وسائل تكنولوجيا 
التعليم، ويتم تقديم الخدمات عبر فريق عمل من أمهر االختصاصيين 

والمعلمين ذوي الخبرة والكفاءة يف منهجيات تعليم الطلبة ذوي 
اإلعاقة السمعية باإلضافة إلى الشراكة الفعالة مع شركة مايكروسوفت 

العالمية حيث تم اعتماد المدرسة من قبلها للعام السادس على 
التوالي كمدرسة نموذجية.. 

وخالل العام 2020 – 2021 تم تحقيق العديد من اإلنجازات حيث 
تواصل تعليم وتدريب للطلبة عن قرب وعن بعد كما تم تقديم خدمات 

برامج اإلعاقة السمعية التي تضمنت ما يلي:

حملة التوعية باضطراب طيف التوحد يف   
اليوم العالمي الضطراب طيف التوحد 

الندوة االفتراضية والجلسة الحوارية “لطفاً   
باألزرق” 4/4/2021 

المعرض الفني “ لطفاً باألزرق “ الذي ضم   
“14” لوحة من إبداعات الطلبة 

إعداد فيلم توعوي عن أعراض اضطراب   
طيف التوحد وتعريفه ونشره يف وسائل التواصل 

االجتماعي

تهدف مدرسة وروضة األمل للصم من خالل افتتاح القسم التعليم 
المسائي إلى تمكين األشخاص الصم، وتحسين أوضاعهم وإتاحة الفرصة 

أمام الكبار منهم إلكمال دراستهم الثانوية والجامعية أسوة بزمالئهم الصم 
خالل الفترة الصباحية، وحثهم على مواصلة الدراسة شأنهم شأن أقرانهم 
سواء أولئك الذين مازالوا يكملون تعليمهم يف المدرسة، أو اولئك الذين 

التحقوا بجامعة الشارقة، وأثبتوا قدرتهم العلمية والمعرفية

متابعة المعينات السمعية 

التوعية المجتمعية 

اإلنجازات

التعليم الذكي عبر 7 منصات تعليمية  

تم متابعتهم  وإجراء تخطيط سمعي لكل طالب ومعرفة نوع ودرجة   
فقدان السمع ومتابعة نتائج التقدم التي تحرزها المعينات السمعية وأجهزة 

القوقعة 
إجراء الصيانة الدورية على المعينات السمعية للطلبة  

مبادرة مجتمع واع   
ملتقى فلنتحاور بعنوان “ تعزيز حقوق األشخاص الصم وضعاف   

السمع يف ظل الجائحة 
4دورات لغة إشارة للمجتمع   

تفعيل دور سفراء األمن اإللكتروني من خالل تنظيم ورش توعوية عن   
األمن الرقمي والتنمر   

تخريج 6 طالب يف الثانوية العامة )الدفعة الثانية عشر (  
 Bett Asia فوز مدرسة األمل للصم بجائزة  

مبادرة )معلمون ملهمون( التي فازت بها معلمة الرياضيات يف   
المدرسة هناء محمد 

فوز طلبة وموظفي المدرسة ببطولة الروح اإليجابية للشطرنج   
لألشخاص ذوي اإلعاقة 

 74
ً وطالبة  طالبأ
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خدمات برامج التعليم المستمر لإلعاقات الذهنية 
واضطراب طيف التوحد والسمعية من 16 سنة وما فوق 

خدمات برامج التعليم المستمر

يتم تقديم خدمات التعليم المستمر والتوظيف عبر مركز مسارات للتطوير والتمكين وهو أحد المراكز التابعة لمدينة الشارقة 
للخدمات اإلنسانية وقد تأسس عام 1989 وكان يعرف بقسم )التأهيل المهني والتوظيف( ثم تم تغيير المسمى إلى )مركز 

مسارات للتطوير والتمكين( عام 2016 .  
 المركز آخر مراحل الهرم التعليمي والتدريبي يف سير العملية التأهيلية ضمن مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية، ويهدف 

إلى تمكين األشخاص ذوي اإلعاقة من خالل تعليمهم وتأهيلهم وتدريبهم إليجاد فرص عمل عبر توفير خدمات متنوعة لتنمية 
مهارات الباحثين عن العمل وتأهيلهم لسوق العمل كما يقوم مركز مسارات بتقديم خدمات للمؤسسات من خالل البرامج 

التدريبية وورش العمل وتقديم االستشارات يف مجال توظيف األشخاص ذوي اإلعاقة. 

وحصل المركز على االعتمادِ الدولي لتدريِس برامِج مؤسسةِ )بيرسون( من المملكة المتحدة وبهذا تكو ن المدينة أو ل 
مؤسسة تعنى باألشخاص ذو ي اإلعاقة يف المنطقة تحصل على هذا االعتماد. حيث يقدم المركز خدماته للطالب من ذوي 

اإلعاقات المختلفة من عمر 16 سنة فما فوق ويتيح المركز مجموعة متنوعة من المؤهالت المهنية تجمع يف دراستها بين 
الجانبين النظري والعملي( برامج معتمدة من برامج BETC وهو مجلس تكنولوجيا التعليم واألعمال الخاص بمؤسسة 

بيرسون، وتم خالل العام 2020 – 2021 يف ظل جائحة كوفيد 19 استمرار تقديم الخدمات والبرامج للطلبة عن قرب وعن 
بعد. وفيما يلي الخدمات والبرامج التي قدمت خالل العام للمستفيدين.

يتضمن برنامج التعليم المستمر عدة مجاالت وهي: البرنامج التأسيسي ، برنامج العيش المستقل ، برنامج الرياضة ، برنامج 
الفن والتصميم
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يب والتوعية المجتمعية  برامج التدر

أهم اإلنجازات 

الشراكة مع مؤسسة بيرسون حيث تم الحصول على اعتماد دبلوم مهارات العمل  
تقديم 5 ورش توعية ومهنية لألسر  

تنظيم اليوم التوجيهي لتعريف األسرة بالبرنامج الملتحق به الطالب وتعريف الطالب واألسرة على المعلمين وتحديد   
احتياجات األسرة إن وجدت

معرض الفن والتصميم لعرض لوحات الطلبة وعددهم ) 27 ( طالباً وطالبة   
تم التواصل و التعاون مع ) 10 ( من المؤسسات الحكومية و الشركات الخاصة بهدف : الحصول على فرص تدريب وتوظيف، 

تقديم خدمات االستشارات ، تقديم ورش تدريبية
تقديم ورشة تدريبية لـ ) 6 ( من الجهات الحكومية والشركات الخاصة) 4 ( جهات حكومية – )2( شركات  

خاصة تم من خاللها استهداف 27 موظفاً و موظفة.

الحصول على اعتماد دبلوم مهارات العمل 

ثانياً: خدمات البرامج التأهيلية والعالجية المساندة

الخدمات العالجية المنتظمة )خدمة العالج الطبيعي والعالج 
الوظيفي وتقييم وإعادة التقييم واالستشارات( 

خدمات برامج العالج الطبيعي والوظيفي لعام 2020 - 2021

بدأ مركز العالج الطبيعي والوظيفي بتقديم خدماتــــه لألشخاص ذوي اإلعاقة مع بداية الثمانينات من القرن الماضي كجزء 
من معهــــد التربيــــة الفكرية )سابقاً( حالياً مدرسة الوفاء لتنمية القدرات، أما يف مركز التدخل المبكر فكانت البداية عام 

1994. وقد بدأ المركز عمله بشكل مستقل مع بداية شهر سبتمبر من العام 1999 واستمر يف تقديــــم خدماته على 
شكل خدمتين أساسيتين يف الوقت الحالي هما خدمــــة العالج الطبيعي وخدمــــة العــالج الوظيفي ، وتتضمن برامج العالج 

الطبيعي والوظيفي مجموعة من الخدمات التي تهدف إلى تطوير القدرات والمهارات الحركية والوظيفية لألشخاص ذوي اإلعاقة 
باستخدام أحدث التقنيات واالستراتيجيات كمنهج بوباث و التكامل الحسي كأسلوب عالجي من خالل أفضل الممارسات 

واالختبارات والمقاييس مثل : مقياس التدخالت الحسية للرضع ولليافعين والبالغين ، مقياس المدخالت الحسية لمقدمي 
الرعاية ، ومقياس المهارات االستقاللية  ، وبإشراف نخبة من االختصاصيين ذوي الخبرة والكفاءة. وتم الحصول على ترخيص 

وزارة الصحة ووقاية المجتمع عام 2020 – 2021 وتحويل مسمى المركز من قسم إلى مركز، وتتضمن هذه الخدمات ما 
يلي:

تم خالل العام 2020 – 2021 ويف ظل جائحة كوفيد 19 تقديم الخدمات بشكل رئيسي ومباشر لألطفال يف مجالي العالج 
الطبيعي والوظيفي من خالل الجلسات العالجية الفردية والتي تقدم بشكل منتظم يومياً أو بشكل دوري عبر الخدمات 

المقدمة للحاالت الخارجية والداخلية والخدمات المساندة وترتكز على مدى حاجة المستفيد.
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المستفيدون من الخدمات العالجية المساندة :   يتم تقديم الخدمات العالجية المساندة للحاالت وفق الحاجة وتتضمن:

يب والتوعية المجتمعية خدمات التدر

استفادوا من التدريب والتطوير والتوعية يف مجاالت العالج الطبيعي والوظيفي  

من جامعة الشارقة تم تدريبهم الميداني يف مجال العالج الطبيعي والوظيفي 

اعتماد مقاييس واختبارات عالمية خاصة لخدمة العالج الوظيفي.  
استحداث خدمة الجلسات الصفية لتعزيز الخدمات للمسجلين يف قائمة اإلنتظار لخدمات العالج الوظيفي: 70 طالباً   

استفادوا من خدمة 
جلسات العالج الوظيفي الصفية بواقع 290 جلسة لـ 11 صفاً.  

حصول مركز العالج الطبيعي والوظيفي على ترخيص وزارة الصحة ووقاية المجتمع للعام 2020  - 2021  

ً من  التوعية المجتمعية: تنظيم فعالية اليوم العالمي للعالج الطبيعي والوظيفي واستفاد منها )34( شخصا
الموظفين واألسر واالختصاصيين  

أهم اإلنجازات 

 )21(
ً وأسرة موظفا

 )27(
ً وطالبة  طالبا
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برامج السمعيات  خدمات و

انطالقاً من رؤية مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية، وتحقيقاً لرسالتها بالعمل معاً للحد من أسباب اإلعاقة بالتدخل المبكر 
والتوعية المجتمعية، ومناصرة واحتواء وتمكين األشخاص ذوي اإلعاقة بالتعليم والتأهيل والتوظيف ليكونوا مشاركين 

ومستقلين يف مجتمعاتهم.
قامت المدينة بتأسيس العيادة السمعية عام 1994 كجزء ال يتجزأ من خدمات مركز التدخل المبكر، لتقديم خدمات 

الفحوصات السمعية ومتابعة المعينات السمعية للطلبة المسجلين يف مراكز ومدارس المدينة.
وعند توسع رقعة خدمات العيادة السمعية وتطور الخدمات المقدمة من خاللها، لتشمل المستفيدين غير المسجلين يف 

المدينة، صدر القرار بإنشاء مركز مدينة الشارقة للسمعيات يف العام 2010، ليستمر تقديم الخدمات وفقاً ألحداث األسس 
والمعايير المتبعة داخل وخارج الدولة يف مجال السمعيات ضمن مركز مرخص من قبل وزارة الصحة ووقاية المجتمع يقوم 
بتشخيص اإلعاقة السمعية )النوع والدرجة ( ، ويقدم الحلول المناسبة للمستفيدين من خالل توفير أحدث األجهزة السمعية 

ومتابعتهم وتأهيلهم حيث يتم تقديم الخدمات من قبل اختصاصين ذوي كفاءة وخبرة يف مجال السمعيات ، وخالل العام 
2021-2020 يف ظل جائحة كوفيد 19- تم تقديم الخدمات والبرامج  لـ 417 مستفيداً تضمنت ما يلي :

برامج السمعيات التقييم السمعي والمعينات السمعية وأجهزة القوقعة خدمات و

خدمات التقييم السمعي : يقدم المركز مجموعة متكاملة من الفحوص واالختبارات التشخيصية باإلضافة إلى تقديم 
االستشارات السمعية لتوضيح درجة وشدة ضعف السمع لألسر واألفراد. إلى جانب خدمات المعينات السمعية وأجهزة القوقعة 

يقوم المركز بتوفير أحدث السماعات الطبية وأجهزة القوقعة للمستفيدين ويحرص على متابعتهم بشكل دوري لضمان 
استفادتهم من األجهزة من خالل خدمات البرمجة والصيانة والمتابعة باإلضافة إلى توفير مستلزمات هذه األجهزة الدورية
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خدمات المسح السمعي لطلبة مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية والحاالت الخارجية    
يقدم المركز خدمة المسح السمعي للطالب المسجلين يف المؤسسة، وبسبب انتشار فايروس كورونا خالل هذه الفترة، تم 

استحداث نموذج مسح سمعي إلكتروني تم إرساله إلى األسر، ومن ثم إجراء التقييم السمعي للطلبة الذين بحاجة إليه 

 التوعية المجتمعية

 التوعية المجتمعية

فعاليات اليوم العالمي للسمع  
تنظيم محاضرة توعوية بمناسبة اليوم العالمي للسمع يف 3/3/2021 بحضور 15 من   

المهتمين واألسر
مبادرة اسمع، اتعلم، انجح، إجراء الفحص المجاني وتوفير المعينات السمعية )12( جهازاً   

سمعياً لـستة مستفيدين

من فعاليات شهر مايو لسمع ونطق أفضل 
مبادرة اسأل مختص، االستشارات التأهيلية والتربوية يف نادي الذيد  ، محاضرة التوعية   

باإلعاقة السمعية والمعينات السمعية 

يتم تقديم خدمة وبرامج العالج والتأهيل للنطق واللغة من خالل مراكز ومدراس وفروع المؤسسة لألطفال بشكل مباشر 
وإجراء التقييم اللغوي باستخدام العديد من االختبارات والمناهج التي تتضمن: منهج المهارات االستقبالية والتعبيرية، نظام 

القياس والتقييم والبرمجة لألطفال دون السادسة، التأهيل التخاطبي للسمع A to Z ، برنامج جش للتأهيل السمعي واللفظي 
 Apple Tools ،  ABLLS-R ،

وتم خالل العام 2020 – 2021 يف ظل جائحة كوفيد 19 تقديم الخدمات بشكل رئيسي ومباشر لألطفال ضمن برنامج النطق 
واللغة من خالل الجلسات العالجية الفردية والتي تقدم بشكل منتظم يومياً أو بشكل دوري من خالل الخدمات المقدمة 
للحاالت الداخلية والخدمات الداعمة وتعتمد على مدى حاجة المستفيد وفيما يلي المستفيدون من الخدمات والبرامج 

 21
ً مستفيدا

 54
ً مستفيدا
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برامج اإلرشـــــاد األســـــــــــري خدمــــات و

تقدم  مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية  خدمات التدريب لألسر واألطفال عبر برنامج تدريب منزلي وخطط فردية منذ سن 
الوالدة وباالعتماد على أفضل وأحدث البرامج والمناهج واألساليب كنظام القياس والتقييم والبرمجة لألطفال دون سن السادسة 

 Individual الخطة التربوية الفردية( ، Assessment Evaluation and Programing System - AEPS(  : ويتضمن
Education Plan - IEP( و)الخطة الفردية لخدمة األسرة ـ )Individual Family service Plan - IFSP( ، وتم خالل 
العام 2020 – 2021 يف ظل جائحة كوفيد 19 تطبيق خدمات وبرامج اإلرشاد األسري. وفيمايلي إحصائية بعدد المستفيدين.

يب المنزلي ً وطفلة استفادوا من خدمات اإلرشاد األسري والتدر )119( طفال
)1942( جلسة فردية مقدمة لألطفال عن قرب وعن بعد

برامج المسح يف الحضانات والروضات خدمات و

خدمات برنامج العالج بالموسيقى

انطالقاً من حرص مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية وإدراكها ألهمية الكشف المبكر من خالل خدمات برامج التدخل المبكر 
وضرورة تفعيل برامج الوقاية والحد من اإلعاقة يتم منذ عام 2006 تطبيق برنامج المسح والكشف عن اإلعاقات بهدف الحد 
من آثار اإلعاقة لدى أطفال الحضانات الروضات كي ال تتحول إلى ضعف وعجز تام، ويتم تنفيذ البرنامج من خالل وضع خطة 

وآلية العمل والمتابعة من قبل فريق عمل من كافة التخصصات وباتباع أحدث اختبارات القياس والتقييم والمراجعة يف 
عملية المسح لتحقيق األهداف المرجوة. 

يتألف فريق العمل من: )اختصاصي العالج الطبيعي، اختصاصي العالج الوظيفي، اختصاصي السمعيات، اختصاصي النطق 
واللغة، اختصاصي نفسي، اختصاصي اجتماعي واختصاصي بصريات(. واصلت المؤسسة هذا العام يف ظل جائحة كوفية 19 

تنفيذ برنامج المسح حيث تم استهداف األطفال يف الحضانات ورياض األطفال.

تعتبر المدينة المؤسسة األولى على مستوى دولة اإلمارات العربية المتحدة التي تدخل برنامج العالج بالموسيقى ضمن 
منهاجها التأهيلي والتدريبي وتساهم يف توفير كل الظروف المواتية ليصبح اختصاصيوها ومعلموها قادرين بأنفسهم على 

تقديم الخدمة لألشخاص ذوي اإلعاقة .

 كما  تفردت مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية يف مواكبة أفضل المنهجيات للبرامج العالجية حيث تم منذ عام  2013 البدء 
بتطبيق برنامج العالج بالموسيقى ضمن برامج المؤسسة  وإدخال هذا البرنامج من خالل إبرام اتفاقية تعاون بين جامعة إيوا 

بكوريا الجنوبية ومدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية وتهدف هذه اإلتفافية إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الطرفين  
يعتبر برنامج العالج بالموسيقى من أهم طرق العالج وأكثرها تطوراً للمهارات الحسية والحركية واالجتماعية واللغوية 

والمعرفية لألشخاص ذوي اإلعاقة وقد أثبتت الدراسات التي أجريت يف مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية فعالية برنامج 
العالج بالموسيقى على األطفال من ذوي اإلعاقة ، والستدامة هذا البرنامج تم تكوين بنية داعمة من موظفي المدينة الذين 

ً وطفلة من داخل المؤسسة وخارجها يف  الحضانات والروضات استفاد من الخدمة )219( طفال
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يب والتوعية المجتمعية خدمات التدر

تم تنظيم الملتقى الدولي للعالج بالموسيقى خالل 6 مارس 2021 بمشاركة 22 متحدثاً وخبيراً من )22( دولة عربية وأجنبية 
بحضور 360 مشاركاً ومشاركة 

أهم اإلنجازات  : 

تخريج الدفعة السابعة من موظفي المدنية يف برنامج العالج بالموسيقى وعددهم ) 12( خريجاً وخريجة لعام 2020 –   
2021

إعداد بحث بعنوان “ إدراك أولياء أمور األطفال ذوي اإلعاقة تجاه العالج بالموسيقى يف دولة اإلمارات العربية المتحدة –   
دراسة مسحية بالتعاون مع جامعة إيوا ونشره يف المجالت العلمية  

تم تأهيلهم من قبل االختصاصيين بجامعة إيوا بكوريا الجنوبية، وتم حتى اآلن بالتعاون مع جامعة إيوا تخريج سبع دفعات 
من كادر مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية المؤهلين وعددهم )92( معلماً واختصاصياً ومشرفاً وتربوياً. كما تم تدريب  27 

طالبة ماجستير من جامعة إيوا يف المدينة ، وخالل العام 2020 – 2021  يف ظل جائحة كوفيد 19  استمر تقديم الخدمات 
للمستفيدين وفق التالي:

)1025( جلسة عالج بالموسيقى
ً وطالبة استفادوا من خدمات برنامج العالج بالموسيقى  )174( طالبا

)12( معلم ومعلمة 
يب الدفعة السابعة من موظفي المؤسسة على برنامج العالج بالموسيقى تدر
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برامج المركز العالجي  خدمات و

خدمات برنامج الدمج

تأسس المركز العالجي لمدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية عام 2014-2013 بموجب قرار إداري من اإلدارة العليا ورؤيته 
أن يكون مركزاً متكامالً ورائداً يف توفير أفضل جودة من الخدمات االستشارية والتأهيلية   )التربوية والنفسية والعالجية( 

لكافة أفراد المجتمع  وبهدف تقديم الخدمات التدريبية التأهيلية والعالجية المتخصصة والمتكاملة وخدمات التقييم النفسي 
والتربوي عن طريق تطبيق بعض االختبارات المتقدمة ألكبر عدد من األشخاص ذوي اإلعاقة سواء من الملتحقين بالمدينة أو 

غير الملتحقين ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة، كما يقدم المركز الخدمات االستشارية لألسر عند الحاجة 

اهتمت مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية منذ تأسيسها بتوعية المجتمع وتسليط الضوء على هذه الفئة من المجتمع 
وسعت إلى التوصل إلى المشكالت التي قد تواجه األطفال ذوي اإلعاقة والمحيطين بهم يف المجتمع ووضع آليات وطرق 

للتوصل إلى حل المشكالت من خالل الدورات والندوات التدريبية لدمج هذه الفئة حسب قدراتهم وإمكاناتهم ودعم األشخاص 
المعنيين. 

تم البدء ببرنامج الدمج منذ عام 1993 ويعرف الدمج بأنّه “التكامل االجتماعي والدراسي لألطفال ذوي اإلعاقة  واألطفال 
اآلخرين يف الصفوف الدراسيّة الدامجة، ولو لمدة زمنيّة معيّنة خالل اليوم الدراسي”، وبمعنى أبسط دمج األطفال ذوي اإلعاقة 

يف المدارس والصفوف مع أقرانهم غير ذوي اإلعاقة مع ضرورة حصولهم على خدمات التربية الخاّصة.
ويتم تفعيل برنامج الدمج سنوياً من خالل الدمج االجتماعي واألكاديمي الجزئي والشامل، حيث تتم متابعة األطفال 

المدموجين يف الحضانات والروضات والمدارس وتم خالل العام 2020 – 2021 متابعة برنامج الدمج يف الرياض والمدارس 
بشكل جزئي وكلي أكاديمي أو اجتماعي وفيما يلي إحصائية بعدد المستفيدين 

 ً )284( مستفيدا
)9825( جلسة لكافة الخدمات

بوية نفسية عالجية( )6( خدمات )تر

ً وطالبة استفادوا من خدمات برنامج الدمج    )134( طالبا
)106( طالب )دمج كلي(

ً وطالبة ) دمج جزئي( )28( طالبا

التوعية المجتمعية والشراكات 

خدمات برامج التقنيات المساندة 

شهر التعليم الدامج فبراير 2021: تم تنظيم )14( فعالية متنوعة بحضور )571( شخصاً من الطلبة واألسر والمعلمين 
توقيع مذكرة تفاهم مع مجموعة المدارس األهلية الخيرية وسبع من المدارس التابعة لها للتعاون يف برنامج الدمج للطلبة 

ذوي اإلعاقة ضمن هذه مدارسها

أهم اإلنجازات
مبادرة المنح الدراسية للتعليم الدامج من صندوق نماء للتنمية المستدامة استفاد منها )7( طالب بإجمالي 59800   

درهم لسداد الرسوم الدراسية
مبادرة معاً نكمل الطريق لجودة التعليم الدامج للعمل التطوعي. استفاد من المبادرة )41( طالباً وشارك )39( متطوعاً   

وقدموا )550( جلسة 

انطالقاً من حرص مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية على مواكبة أحدث وأفضل التقنيات المساندة لألشخاص ذوي اإلعاقة تم 
تأسيس مركز التقنيات المساندة يف مارس 2014، ويعمل المركز على تمكين األشخاص ذوي اإلعاقة من خالل توفير ومواكبة 

أحدث وأفضل التقنيات المساندة التي تسهم يف تمكينهم وتعزيز استقالليتهم يف المجتمع. ويقدم المركز مجموعة من 
الخدمات يف مجال التقنيات المساندة تشمل تقديم االستشارات المتخصصة يف مجال التقنيات المساندة لألفراد والمؤسسات 

 ”ASNAT“ والتوعية والتثقيف وإجراء عملية التقييم والتشخيص من خالل تقييم الطالب الذين بحاجة للتقنيات المساندة
Assessing Students’ Need for Assistive Technology ، وتقييم التقنيات المساندة الداعمة لألشخاص ذوي 

 Assistive Technology Supports For Individuals with Autism Spectrum Disorder اضطراب طيف التوحد
، ويتم من قبل فريق عمل متخصص ومن ذوي الكفاءة والخبرة وتوفير الدعم التقني والخدمات ، وتم خالل العام ويف ظل 

جائحة كوفيد 19 تقديم الخدمات والبرامج للمستفيدين وتتضمن ما يلي :

ً وطالبة استفادوا من خدمات برامج التقنيات المساندة  )329( طالبا
ً وطالبة  استفاد من خدمة التقييم )152( طالبا

ً وطالبة  خدمات التكنولوجيا الحديثة يف التعليم  ) 177 ( طالبا
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التوعية المجتمعية
تنظيم 5 ورش عمل بحضور 188 شخصاً من الطلبة والمعلمين واألسر  شهر التوعية بالتقنيات المساندة:  

                تنظيم معارض للتقنيات المساندة بحضور 127 شخصاً من الطلبة والمعلمين واألسر 
فعاليات اليوم العالمي لسهولة الوصول :  تنظيم  ورشتي عمل بحضور 168 شخصاً من المعلمين والطلبة واألسر 

يز التعاون يف  االهتمام بالبحث العلمي وتعز
المجال البحثي 

تولي مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية اهتماماً بالغاً بمجال البحوث والدراسات  انطالقاً من حرصها على أهمية البحث 
العلمي وتبني األبحاث العلمية لما لها من دور كبير يف خدمة التنمية المستدامة، وتم خالل العام 2021-2020 تحقيق العديد 
من اإلنجازات من قبل الفريق البحثي يف المؤسسة والذي يضم مجموعة من الموظفين ذوي الخبرة والكفاءة يف مجال البحث 
العلمي وتحديث البرامج واألنظمة والمنهجيات وتطوير مستوى الخدمات بما يتماشى مع السياسات واإلجراءات يف المؤسسة 

من خالل التعاون مع إدارات المؤسسة المختلفة، وتقديم الدعم واالستشارات الالزمة يف مجال البحوث والدراسات للطلبة 
الباحثين واالختصاصيين من داخل وخارج المؤسسة ضمن الدراسات والبحوث المقدمة من قبلهم وفق اإلجراءات حيث بلغ 

عددها )18 ( بحثاً لفئة البكالوريس والماجستير  و الدكتوراة  قدم  من قبل )32 ( جامعي طلبة وأساتذة .  وفيما يلي إنجازات 
مجال البحث العملي من قبل الفريق البحثي خالل العام 

فعالية برنامج العالج بالموسيقى يف 
تحسين المهارات المعرفية واالجتماعية 
واللغوية والحركية لدى عينة من الطلبة 

ذوي متالزمة داون دراسة ميدانية
مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية

إدراك أولياء أمور األطفال ذوي اإلعاقة تجاه 
العالج بالموسيقى يف دولة اإلمارات العربية 
المتحدة – دراسة مسحية - جامعة إيوا ،   

مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية

برنامج العالج بالموسيقى يق البحثي و إنجاز هادف لمدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية والفر

نشر البحث من قبل جامعة الشارقة يف المجلة 
العلمية للبحوث والدراسات

يعتبر أول بحث من  )رقم البحث 0304055( و
نوعه ينشر يف المجلة

https://bit.ly/3sZ1RKd

يا الجنوبية  نشر البحث من قبل جامعة إيوا بكور
رقم البحث:

2288-2774)pISSN( / 2671-5791)eISSN(

https://bit.ly/367ug7H



83 82

منهجية التوظيف 

واحدة من أطيب ثمار عملنا يف مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية هي توفير فرص العمل للشباب ذوي االعاقة يف مختلف 
الدوائر الحكومية المحلية والجهات العامة والخاصة والمستقبل يبشر بالخير إذا ماتحسنت وتنوعت 
برامج التدريب والتأهيل، وخير مثال: عشرة بالمائة من موظفي مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية 

هم من األشخاص ذوي اإلعاقة المشهود لهم باإلخالص والكفاءة، وهذا مبعث فخر واعتزاز للمدينة إذ 
انتقلت وبسرعة من الطرح النظري إلى التطبيق العملي، ومعروف أن التوظيف أو التشغيل هو الهدف 
األساسي والرئيسي لعملية التأهيل المهني والتدريب الخارجي التي هي بمثابة إعداد حقيقي للشخص 

ذي اإلعاقة للتعايش مع أفرادالمجتمع واالحتكاك بهم واكتساب مهارات اجتماعية وسلوكية وبناء 
عالقات عامة وصداقات والتعرف على متطلبات سوق العمل، وقد نجحت مدينة الشارقة للخدمات 

اإلنسانية وفروعها حتى اآلن يف توظيف عدد كبير من األشخاص ذوي اإلعاقة منذ عام 1998وبلغ  عددهم 
حتى العام 2021 )428( موظفاً وموظفة ومن مختلف أنواع اإلعاقات الجسدية والذهنية والسمعية يف 

القطاعين العام والخاص . وتم  خالل العام 2020 – 2021 متابعة عملية التوظيف 

)8( أشخاص من ذوي اإلعاقة تم توظيفهم يف المؤسسات الحكومية والخاصة  
تم توظيفهم  يف )6( مؤسسات حكومية وخاصة يف إمارة الشارقة

السعي إليجاد 
فرص العمل 

المناسبة 
لألشخاص ذوي 

اإلعاقة وفق 
قدراتهم وميولهم 

ليكونوا فاعلين

أهداف قسم التوظيف 

الحصول على فرص عملٍ مناسبة لألشخاص ذوي اإلعاقة تضمن استقالليتهم واندماجهم بوصفهم عناصر فاعلة يف   
المجتمع 

تحقيق التمكين االقتصادي، االستدامة، االستقالل والتطوير الوظيفي من خالل حصول جميع األشخاص ذوي اإلعاقة   
على فرص عمل متكافئة وعدم التمييز يف التوظيف

تمكين األشخاص ذوي اإلعاقة يف سوق العمل على النحو الذي يكفل لهم حقوقهم على قدم المساواة مع اآلخرين   
توعية المجتمع بأهمية توظيف األشخاص ذوي اإلعاقة وترسيخ الثقة بقدرتهم على االندماج يف المؤسسات وشتّى   

مرافق المجتمع
توجيه وإرشاد األسر حول موضوع توظيف األشخاص ذوي اإلعاقة يف القطاعين الحكومي والخاص   

بناء وتوثيق عالقات مع المؤسسات الحكومية والخاصة لتدريب وتوظيف األشخاص ذوي اإلعاقة  

   برنامج التوظيف  

يقدم قسم التوظيف خدمات للباحثين عن عمل من ذوي اإلعاقة  و دعم ما قبل التوظيف وبعده ، والتوجيه واإلرشاد المهني، 
واالستعداد للوظيفة وتقديم برامج تدريبية مختلفة األهداف وممارسة التدريب الميداني الحقيقي يف مكان العمل. كذلك 

تستمر المتابعة بعد التوظيف. لذا يتم العمل على: 

إعداد الباحثين عن عمل ليكونوا جاهزين لبيئة العمل والسعي الكتسابهم المهارات من خالل الخدمات التي يقدمها   
قسم التوظيف من دورات تدريبية وتطوير مهارات وإرشاد مهني. 

تشجيع الباحثين عن عمل والموظفين على تنمية مهاراتهم ومساراتهم الوظيفية واستدامتها.   
تقديم برامج التدريب الميداني    

تقديم الدعم واإلرشاد للتطور الوظيفي والمتابعة بعد التوظيف  
التدريب للباحثين عن العمل 

تنظيم 5 ورش عمل لـ ) 16( شخصاً من الباحثين عن العمل الجدد  وتضمنت الورش: المهارات للمقابالت الوظيفية   
وكتابة السيرة الذاتية ، فن اإلتكيت وفن التعامل مع اآلخرين 
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تقديم 16 جلسة إرشاد مهني للباحثين عن عمل    
الشراكة المجتمعية 

استقطاب 11 جهة حكومية وشبه حكومية وخاصة وتعزيز  شراكات معهم ، وتقديم استشارات ودعم للجهات بشأن   
توظيف األشخاص ذوي اإلعاقة 

تقديم ورشة تدريبية لبعض الجهات الحكومية والشركات الخاصة بحضور 27 موظفاً وموظفة يف مختلف الجهات   
والوظائف. 
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العمل على تمكين 
األشخاص ذوي 
اإلعاقة اقتصاديًا 
من خالل دعم 

مشاريعهم 
التجارية وتعزيز 
ثقتهم بأنفسهم 

وإتاحة الفرص لهم 
لالندماج

يف المجتمع

يع االنتاجية  قسم المشار

يهدف قسم المشاريع اإلنتاجية أن يكون نموذجاً لمؤسسة اجتماعية رائدة لتمكين األشخاص ذوي اإلعاقة يف دولة اإلمارات 
العربية المتحدة من خالل توفير فرص التدريب المهني والتوظيف لهم وتمكينهم إلنجاز عملهم يف بيئة 

عمل نموذجية وتطوير مهارات الموهوبين لتقديم منتجات فاخرة مصنوعة يدويًا ومصممة حسب 
الطلب يف المشاريع اإلنتاجية. 

  
إضافةً إلى ذلك، تمكين األشخاص ذوي اإلعاقة من خالل تنمية المهارات الشخصية والمهنية وتطوير 

القدرات خالل فترة التدريب وتعزيز التمكين االقتصادي، االستدامة، االستقالل والتطوير الوظيفي 
ليصبحوا أعضاء مساهمين يف المجتمع والحصول على فرص عمل متكافئة. 

  
كما يقوم القسم بتقديم برامج وخدمات مختلفة مثل خدمة االستشارة وخدمة دعم المشاريع الفردية 

والتدريب وورش العمل المرنة لتأهيل وتوظيف األشخاص ذوي اإلعاقة. 

األهداف 
توعية األشخاص ذوي اإلعاقة   

تمكين األشخاص ذوي اإلعاقة لتحقيق إمكانية اجتماعية أعلى   
دعم األشخاص ذوي اإلعاقة لتولي أدوار قيادية يف المجتمع   

وضع نموذج ريادي حول أفضل الممارسات التي يمكن أن تتبناها أي مؤسسة   
تشجيع األشخاص ذوي اإلعاقة على تنمية حياتهم المهنية من خالل المركز وخارجه.   

زيادة فرص توظيف األشخاص ذوي اإلعاقة يف دولة اإلمارات العربية المتحدة   
إلهام المؤسسات األخرى لدعم توظيف األشخاص ذوي اإلعاقة    

يع اإلنتاجية المشار
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يع اإلنتاجية المشار

منتجات نحاسية متنوعة

تولي مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية اهتماماً كبيراً لالستفادة القصوى من طاقات الطلبة ذوي اإلعاقة واكتشاف قدراتهم 
الكامنة حيث يتم توفير البيئة المشجعة على األداء المتميز والمحفز على اإلبداع، بهدف السعي لدعم الطلبة على التكيف 
واالندماج يف بيئتهم ومجتمعهم المحلي، وتعريف المجتمع بأدوار الشخص ذي اإلعاقة وأنشطته، وبناء شراكة جديدة مع 

المجتمع واالنتقال من مرحلة االنطواء إلى االحتواء يف مجتمع واحد ال يعترف إال بأفضلية العمل واإلنتاجية، والعمل على إيجاد 
كوادر منتجة من الفتيات والفتيان ذوي اإلعاقة الذين يتمتعون بقدرة على التعلم، وسرعة اكتساب المهارة من المشرفين 

عليهم، وإيجاد مجال عمل لهم، وذلك من خالل مجموعة من المنتجات الزراعية يف مزرعة الزاهية والحلويات يف مخبز دانات 
والخياطة والتطريز يف معمل فن الدرزة ومنتوجات عتيق النحاسية واللوحات الفنية من الفن للجميع ،  والتي يتم إنتاجها من 

قبل الطلبة ذوي اإلعاقة، وتحرص المؤسسة على توفير كافة متطلبات معايير الصحة والسالمة لمنتجات الطلبة ومطابقتها 
لبرنامج الشارقة لسالمة الغذاء و هيئة اإلمارات للمواصفات والمقاييس.

يقال إن النحاس يحفز تدفق الطاقة ويعزز القدرات العقلية. ومع كل منتج، سوف تقود هذه الطاقة على تمكين وتشجيع 
الكوادر العاملة من ذوي اإلعاقة الذين عملوا يداً بيد إلخراج مثل هذه الحرف اليدوية. إن جمالها 

يكمن يف اختالفها وفيها روح تجسدت بأناملهم عبرت عن حبهم.
منتج فاصل الكتاب: مصنوع من النحاس، ومطلي بالفضة أو الذهب. المنتج يأتي بأشكال   

متنوعة منها: الجمال، والنخل، أو الحصن ويأتي يف حقيبة صغيرة من الجلد المدبوغ.
األساور اليدوية من خيوط مجدولة ومتالقية بقطعة نحاسية أنيقة تشكل خريطة دولة   

اإلمارات العربية المتحدة
البروش، بالمغناطيس أو الدبوس، مع خريطة دولة اإلمارات العربية المتحدة.  

أي منتجات أخرى يمكن تصنيعها بناء على الطلب, )مثال على ذلك الميداليات(.  
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نماذج منتج فاصل كتاب نحاسي

بعض أنواع المعمول والكيك المصنوع من أرقى المكونات، بالنوتيال والتمر والسمسم والفستق 
وحبات الجوز والفواكة

مخبز دانات للحلويات 

ويشمل العديد من أنواع الحلويات والكيك والبسكويت والمعمول والموالح، التي تصنع بأيادي 
األشخاص ذوي اإلعاقة ، بإشراف مباشر من فنيي وحرفيي اإلنتاج، ممن لهم باع طويل يف هذه 

المنتجات.

يز  ع فن الدرزة للخياطة والتطر مشرو

ع زولية - منتج إماراتي بطابع  مشرو
عصري ومبتكر

هو أحد مشاريع مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية بخورفكان. تأسس يف السابع والعشرين من 
شهر ديسمبر 2018 بهدف تحقيق الدعم والتمكين االقتصادي للعاملين من األشخاص ذوي اإلعاقة 

السمعية يف مجال المشغوالت اليدوية واآللية وتتم أعمال التطريز والخياطة بأيدي الفتيات من 
ذوات اإلعاقة بإشراف االختصاصية.  

حياكة السجاد وتسمى باللغة المحلية ( زولية )، وإنتاجه بأحجام مختلفة تتناسب مع احتياجات 
المستهلك، باستخدام المواد األ ولية يف حياكة السجاد كالنول والخيوط، وأقمشة معاد تدويرها من 

القطن و األنواع األخرى وتستخدم لعدة أغراض يف المنزل أو أماكن مختلفة ، فيمكن استخدامها 
للجلوس عليها أو إضافة ناحية جمالية للمكان كوضعها على الحائط أو تزيين ديكور المنزل مثالً . أما 

األحجام الصغيرة منها فيمكن استخدامها يف أكثر من مجال كالفواصل للكتب أ و قاعدة لألكواب وبعض األجهزة اإللكترونية، 
وعدة استخدامات يفضلها المستهلك.

نماذج من منتوجات فن الدرزة 
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نماذج من منتوجات زولية

مزرعة الزاهية

مزرعة الزاهية للزراعة العضوية افتتحت سنة 2018 يف فرع مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية 
بخورفكان وهي إحدى المشاريع اإلنتاجية التابعة لمركز مسارات للتطوير والتمكين ضمن الفرع 

وتهدف إلى تمكين األشخاص ذوي اإلعاقة اقتصادياً، وتقدم المزرعة إنتاجات عضوية خالية من المواد 
الكيماوية من قبل الطلبة ذوي اإلعاقة وبأعلى المعايير والمواصفات للمنتجات الزراعية وحاصلة 

على )شهادة المنتج العضوي( COOP Certificate of Organic Product - من هيئة اإلمارات 
للمواصفات والمقاييس وبطاقة منشأة مرخصة من وزارة الزراعة والتغير المناخي، ويتم التسويق 

الخارجي للمنتجات الزراعية من خالل  12 منفذاً يف إمارة الشارقة ومناطقها وتالقي إقباالً من أفراد المجتمع. 

مركز الفن للجميع )فلج(

أعمال فنية من إبداعات منتسبي مركز الفن للجميع )فلج( التابع لمدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية 
التي تحتضن نخبة كبيرة من الفنانين ذوي اإلعاقة الذين تضم أعمالهم الفنية مجموعة من اإلبداعات 

والقدرات الملهمة.
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الحمالت والفعاليات التوعوية السنوية بحقوق األشخاص 
ذوي اإلعاقة ودمجهم يف المجتمع لعام 2020 - 2021 

منذ تأسيس مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية عام 1979 أخذت على عاتقها مسؤولية وخدمة وتوعية 
واحتواء ومناصرة وتمكين األشخاص ذوي اإلعاقة يف كل ميادين الحياة.. و تبني قضاياهم والدفاع عن 

حقوقهم ودمجهم يف المجتمع و تقبل األشخاص ذوي اإلعاقة ومساواتهم بأقرانهم من غير ذوي اإلعاقة 
ليكونوا مشاركين ومستقلين يف مجتمعاتهم. 

وخالل العام 2020 – 2021 وعلى الرغم من ظروف جائحة كوفيد 19  لم تتوقف المدينة عن تقديم 
خدماتها وبرامجها وفعالياتها التوعويةالسنوية  للطلبة ذوي اإلعاقة وأسرهم وللمجتمع عامة وفيما يلي 
ما تم من الفعاليات والحمالت والملتقيات السنوية  للتوعية المجتمعية بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة .

العمل على تمكين 
األشخاص ذوي 
اإلعاقة اقتصاديًا 
من خالل دعم 

مشاريعهم 
التجارية وتعزيز 
ثقتهم بأنفسهم 

وإتاحة الفرص لهم 
لالندماج

يف المجتمع

التوعية باليوم العالمي 
للعالج الطبيعي تحت شعار 
“ »كوفيد- 19 طويل األمد 

وإعادة التأهيل« 
8 سبتمبر 2020

التوعية باليوم العالمي 
للعصا البيضاء 15 أكتوبر 

2020

التوعية باليوم العالمي 
للعالج الوظيفي تحت شعار 
“ تخيل القيام بالنشاط “ 27 

أكتوبر2020

الندوة االفتراضية حول
متالزمة داون 31 أكتوبر 

2020

شهر التوعية بالتقنيات 
المساندة

 نوفمبر 2020

أسبوع التوعية بالتدخل 
المبكر “ فريق العمل “ 

تحت شعار )جذور وجسور( 
26-22 نوفمبر  2020

بمناسبة اليوم العالمي 
لألشخاص ذوي اإلعاقة تحت 
شعار “ ليست كل اإلعاقات 
ظاهرة “ 3 ديسمبر 2020

برنامج كشتة الشتاء خالل 
إجازة 

نصف العام من 13 – 31 
ديسمبر 2020   

التوعية بشهر التعليم 
الدامج 

فبراير 2021

مهرجان سنابل المحبة 
10فبراير 2021

ملتقى أسبوع األصم 
العربي  46

“ فلنتحاور “ 27 أبريل 
2021

شهر التوعية 
بالسمعيات “ لسمع 

ونطق أفضل “
مايو 2021

التوعية باليوم العالمي 
لسهولة الوصول  5 مايو 

2021

ملتقى المنال )ببساطة.. 
القراءة المبسطة 
واإلعاقة( 25-26 

مايو2021

المنتدى االفتراضي 
للذكاء االصطناعي
وأحدث خصائص 

 AIتكنولوجيا
المتواجدة 8 يونيو 

2021

الحفل الختامي ألنشطة مدينة 
الشارقة للخدمات اإلنسانية 
العرض المسرحي )الخروج 

)Exit- 4 يوليو2021

قافلة الصيف من
11 يوليو حتى 5 
أغسطس 2021

المعسكر الثاني للمناصرة 
الذاتية للمساهمة يف احتواء 
ومناصرة وتمكين األشخاص 

ذوي اإلعاقة 
18 فبراير 2021

اليوم العالمي للسمع
3 مارس 2021

الملتقى الدولي للعالج 
بالموسيقى تحت شعار 
“ خطوات ملهمة “  6-7 

مارس 2021

الندوة االفتراضية لليوم 
العالمي الضطراب طيف 
التوحد تحت شعار “ لطفا 

باألزرق “ أبريل 2021
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أهم اإلنجازات والتطوير يف العمليات الداخلية 
لعام 2020 - 2021

أهم اإلنجازات يف التخطيط والمتابعة لعام 
2021 - 2020

انطالقاً من سعي مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية يف االرتقاء بالعمليات الداخلية والثقافة المؤسسية 
واألداء المتكامل أولت قيادة المؤسسة وموظفيها اهتماماً كبيراً بضمان التوافق مع التوجه االستراتيجي 
للمؤسسة بأن تصبح مؤسسة رائدة ذات كفاءة عالية يف توفير خدمات بمستويات عالمية تحقق مصلحة 

واحتياجات جميع المتعاملين وأصحاب المصلحة، ومواكبة القضايا والمخاطر االجتماعية المتزايدة 
يف المجتمع وتصميم وتنفيذ الخدمات والبرامج لمواجهتها بفاعلية و تلبية االحتياجات والتطلعات 

والتوقعات المتزايدة والمستمرة من جانب المتعاملين.  واتبعت مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية 
عدة آليات ومنهجيات تمحورت فيما يلي :

التركيز على القيمة المضافة للمؤسسة والمتعاملين )داخليين وخارجيين( يف كافة عملياتها   
ومشاريعها. 

تحقيق مرونة أكبر فيما يتعلق بكافة األنظمة والعمليات ومراقبتها داخل المؤسسة  
المحافظة على جعل المتعامل محور اإلهتمام.   

االطـالع علـى أفضـل الممارسـات التـي تمكـن المؤسسـة مـن تعزيـز نقـاط القـوة والتعامـل   
الفعـال مع فـرص التحسـين والتطوير الممكنة. 

ير االستدامة 2020 تقر
إصدار ونشر تقرير االستدامة  لعام 2020  تحت شعار “ نحو ريادة مستدامة  “  وتم نشره على موقع معايير المبادرة   

العالمية إلعداد التقارير وفقاً لمبادئ تقارير االستدامة )GRI( باللغة اإلنجليزية 
 ،  www.scha.ae تم نشر التقرير على موقع مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية باللغتين العربية واإلنجليزية  

وتعميمه على أصحاب المصلحة

السعي لتهيئة 
البيئات المكانية 

التعليمية 
والعملية والسكنية 

بهدف تسهيل 
وصول األشخاص 

ذوي اإلعاقة وتوفير 
بيئية آمنة وشاملة 

للجميع وتحقق 
اندماجهم يف 
مجتمعاتهم
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ية والفصلية والسنوية لعام2020 - 2021 ير الشهر إنجازات الخطط والتقار
 

انجاز 25 خطة تشغيلية سنوية وتقارير شهرية وفصلية وسنوية لعام 2020 - 2021 وفق بطاقة األداء المتوازن متضمنة 
مؤشرات أداء ومستهدفات سنوية على مستوى كافة اإلدارات التربوية والتعليمية والتأهيلية واإلدارية والتقنية، وتوضح 

الخطط التالية محتواها

يع والخدمات والبرامج  أهم اإلنجازات والمشار
خالل العام 2020 – 2021 

سياسة وأهداف وإطار العمل إلدارة المخاطر: تم وضع سياسة وأهداف مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية يف إدارة   
المخاطر بكفاءة وفعالية بهدف تنظيم االستخدام األمثل لموارد المؤسسة المتاحة على المستويات المختلفة. وضمان التزام 

الجميع تجاه المخاطر المؤسسية.

سياسة وخطة التنوع والكفاءة الثقافية: تهدف وثيقة اإلطار العام للسياسة وإجراءات مبادىء التنوع والكفاءة الثقافية   
لمدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية، إلى تشجيع الحوار والتواصل الثقايف بهدف تنمية التفاعل ودعم االحترام بين الثقافات ومد 

جسور التعاون وتبادل الخبرات على المستوى المحلي والعربي والعالمي

نظام الترميز للبيانات: وتسعى هذه المنهجية إلى تبسيط الممارسات وجعلها بين يدي الجميع حرصاً على التناغم   
والفعّالية وتشكيل مصدر مرجعي يتم تفعيله على أرض الواقع يف مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية.

التحول اإللكتروني يف العمليات الداخلية للموارد البشرية: تم التحول اإللكتروني والتطوير الداخلي ضمن قسم الموارد   
البشرية يف المؤسسة، بهدف تسهيل تدفق المعلومات، وتفعيل العمليات واختصار الوقت، وحقق نظام الخدمة الذاتية أتمتة 

شاملة للعمليات 

إنشاء وحدة المناصرة الذاتية: ضمن مواكبة عمل المدينة يف مجال المناصرة الذاتية، وبهدف تنظيم هذه الجهود تم   
إنشاء وحدة المناصرة الذاتية وإضافتها ضمن إدارة الخدمات التعليمية والتأهيلية.

افتتاح المركز العالجي يف فرع المدينة بكلباء: يتقدم الخدمات التشخيصية والعالجية والتأهيلية للمستهدفين يف مدينة   
كلباء 
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إعداد وتحديث األدلة اإلجرائية لسير العمليات 
والبرامج 

الالئحة التنفيذية للموارد 
البشرية يف مدينة الشارقة 
للخدمات اإلنسانية 2020

دليل التعامل مع الحوادث 
واألوبئة - أكتوبر 2020

دليل نظام الخدمة الذاتية 
للموارد البشرية

دليل التصاميم للمراكز 
والمدارس والفروع   يف 
مدينة الشارقة للخدمات 
اإلنسانية اإلصدار األول 

2020

دليل التعامل مع الحاالت 
اإليجابية والمخالطين – 

فبراير 2021

العودة الطبيعية للعمل 
إرشادات وإجراءات اإلصدار 

الثاني أغسطس 2021

الدليل اإلرشادي المنزلي 
ألسر األطفال ذوي اإلعاقات 
النمائية خالل فترة فيروس 
Covid-19 كورونا المستجد

تطوير البنية التحتية والمعلوماتية

تولي مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية أهمية كبيرة لالرتقاء بالبنية التحتية والمعلوماتية بهدف تقديم الخدمات اإللكترونية 
ذات الجودة والكفاءة العالية التي تتواءم مع استراتيجية الحكومة اإللكترونية إلمارة الشارقة و متطلبات  المؤسسة خاصة 

خالل جائحة كوفيد 19 حيث كان للخدمات اإللكترونية دور كبير يف تسهيل سير العمل يف ظل )العمل عن بعد(  وتوفير الوقت 
والجهد المبذول لتوفير الخدمات من قبل العاملين عليها والسرعة يف الحصول على الخدمات المطلوبة بكفاءة ، كما يتم 

السعي يف التطوير والتحسين المستمر يف البنية التحتية على مستوى المؤسسة ، وفيما يلي ما تحقق من إنجازات خالل العام 
 2021 – 2020
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حماية مواردنا البيئية وتوفير بيئية مستدامة

تولي مدينة الشار قة للخدمات اإلنسانية أهمية للمحافظة على بيئتنا ومواردنا وال نخل بمسوليتنا يف خفض التأثيرات البيئية 
لعملياتنا ومواردنا، كما تلتزم المؤسسة بجميع اللوائح والقوانين البيئية ذات الصلة التي تحددها حكومة دولة اإلمارات 

العربية المتحدة، و بلديةالشارقة. وتضع هذه اللوائح معاييرَ لضبط جوانب الصحة والسالمة والجودة البيئية، ونعمل جاهدين 
على مراقبة تأثيرنا منذ سنوات لتحسين البيئية على مستوى المؤسسة ، ليشمل األثر البيئي كل مركز من مراكزنا يف ثالثة 

مجاالت رئيسة هي: البيئة النظيفة، الصحة الجيدة، سالمة المستفيدين وكافة أصحاب المصلحة. كم يتم من خالل رابطة 
التوعية البيئية يف المؤسسة ترسيخ الوعي بأهمية المحافظة على البيئة باعتبارها ليست مسؤولية خاصة وإنما مسؤولية 

عامة على كل فرد يحيا على هذه األرض، ويتم سنوياً وضع الخطة السنوية التشغيلية التي تتضمن األهداف ومؤشرات األداء 
للبرامج والمشاريع الهادفة لترسيخ الوعي البيئي لدى أصحاب المصلحة والشركاء. 

وكنتيجة للممارسات التي نتبعها لم تسجل أية مخالفة بيئية ضد المؤسسة ولم نتلق أية شكاوى تتعلق بأمور بيئية، ويف 
الوقت الحالي نعمل جاهدين بقياس استثمارات الحماية البيئية على حدة.

الطاقة واالنبعاثات

تشمل مبادراتنا البيئية إلى جانب بصمتنا الكربونية وأثرنا البيئي؛ ونحرص سنوياً على جمع كل اإلحصاءات البيئية الخاصة 
بالمؤسسة لمؤسستنا )ويشمل ذلك تتبع استهالكنا من الكهرباء والمياه والورق وزيادة الرقعة الخضراء (، ونحن نستخدم 

شكلين من أشكال الطاقة: الطاقة المباشرة من خالل استهالك الوقود عن طريق الحافالت التابعة لنا ، وطاقة غير مباشرة من 
خالل استهالك الطاقة الكهربائية ، وال يتم اللجوء إلى وقود أو غاز التدفئة يف منشآتنا. وفيما يلي مقارنات بمقدار استهالكنا 
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باء  استهالك المياه استهالك الكهر

نرى يف الرسم البياني أدناه ارتفاع استهالك الكهرباء بنسبة %11 عن العام الماضي، والتكلفة بنسبة %16 على الرغم من 
التزامنا بتخفيض استهالك الطاقة الكهربائية ولكن كان للجائحة واالعتماد على التكنولوجيا بشكل كبير يف إنجاز العمل عن بعد 

األثر الواضح يف ارتفاع االستهالك 

أما بالنسبة الستهالك المياه فقد انخفضت كمية االستهالك بنسبة %41 هذا العام عن العام الماضي والتكلفة بنسبة 28% 
ويرجع توفير خصم للمؤسسة من قبل هيئة الكهرباء والمياه ، وأيضا ترسيخ الوعي لدى فريق العمل يف المؤسسة من طلبة 

وموظفين بأهمية ترشيد المياه 

استهالك الوقود “ البترول “

تولي مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية اهتماما بالغاً لتخفيض نسبة االنبعاثات من خالل التمكن من ضبط استهالك الوقود 
وحيث تم االستغناء عن استخدام حافالت الديزل هذا العام بهدف التخفيض من آثار االنبعاثات والثلوت، وانخفضت كمية 

استهالك البترول إلى %49 مقارنة بالعام الماضي، كم انخفضت التكلفة بنسبة %42 ، ويرجع السبب إلى العمل والتعليم 
عن بعد بسبب الجائحة 
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قياس ) جودة الهواء الداخلي ، شدة الضوضاء ، وشدة 
اإلضاءة ( يف مرافق المؤسسة

استهالك الورق 

تحرص مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية على توفير بيئة صحية نظيفة وآمنة للطلبة يف الفصول الدراسية وكافة المرافق 
التعليمية والتأهيلية واإلدارية، وبالتعاون مع إدارة الخدمات البيئية يف بلدية الشارقة يتم أخذ القياسات بواسطة جهاز قياس 

جودة الهواء الداخلي وقياس شدة الضوضاء واإلضاءة، يف بعض المدارس وورش العمل يف المؤسسة للوقوف على الحالة 
البيئية وضمان بيئة صحية آمنة للمستفيدين، وكانت نتائج القياسات جميعها ضمن الحدود المسموح بها طبقاً للقانون 

االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة

تتوجه مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية إلى بيئة بال ورق، حيث تم إعداد منهجية توفير طابعات مركزية جديدة تتوفر فيها 
خيارات تحديد كلمات مرور رقمية للحد من األعداد الضخمة من األوراق المطبوعة ، ما كان له أثر يف انخفاض  استهالك الورق 

هذا العام بنسبة %43 ، وانخفاض التكلفة بنسبة %43 أيضاً.  ويوضح الرسم البياني أدناه إحصائية استهالك كمية وتكلفة 

التنوع البيئي

مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية تمتلك أراٍض يف إمارة الشارقة والمناطق التابعة لها تبلغ مساحتها 285,481 م2 تقريباً ، 
وال يُعدّ أّي منها ذو قيمة عالية فيما يتعلق بالتنوع البيئي، أو يقع يف نطاق المناطق المحمية، وال ينجم عن نشاطاتنا أي آثار 

سلبية على األراضي أو موارد المياه األخرى. وبلغت مساحة الرقعة الخضراء يف كافة المراكز والفروع التابعة المؤسسة خالل 
العام 2020 – 2021  ) 45,220 م2 ( ويالحظ هذا العام زيادة يف مساحة الرقعة الخضراء بنسبة %26  عن العام الماضي، 
ويرجع سبب الزيادة  إلى حرص المؤسسة على توفير مساحة الرقعة الخضراء على مستوى المؤسسة مما ينعكس إيجابياً 

الورق، كما تتم توعية الموظفين طوال العام بأهمية تقليل استهالك الورق من خالل الوسائل التالية:
استعمال البريد اإللكتروني  
الطباعة على جانبي الورقة  

توفير طابعة واحدة يتم استخدامها من قبل عدة إدارات مما يؤدي إلى تقليل استهالك الحبر والورق  
تم استبدال الطابعات القديمة بأخرى جديدة ومركزية تتوفر فيها خيارات تحديد كلمات مرور رقمية مما يساعد على   

الحد من األعداد الضخمة من األوراق المطبوعة
تقديم اإلرشادات التي من شأنها ترسيخ قيمة المحافظة على البيئة والمشاركة يف مبادرة يوم بال ورق  



109 108

على الصحة،  كما أثبتث الدراسات بما يف ذلك تحسين الصحة النفسية والذهنية، و التخفيف من آثار تغير المناخ والحد من 
تلوث الهواء واالنبعاثات الخارجية ، كما تساعد المساحات الخضراء على تقليل التعرض لعامل رئيسي من العوامل المسببة 

لألمراض غير المعدية  
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إدارة المخلفات البيئية

تلتزم مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية بتحسين بصمتها البيئية وتركز على حماية البيئة المحيطة بكل المواقع التشغيلية 
الخاصة بها ، حيث يتم بصفة دورية تجميع المخلفات التي يعاد تدويرها مثل الورق والبالستيك والزجاح، ويتم التعاون 
مع الجهات المعنية بتجميع المخلفات يف الحاويات المخصصة للمدينة. علماً بأن أياً من المخلفات البيئية الصادرة عن 

مؤسستنا ال يعتبر خطراً. كما شاركت مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية هذا العام يف مسابقة إعادة التدوير التي تنظمها 
شركة بيئة للمدارس وفازت بالمركز الثاني يف المسابقة من خالل تجميع 20,000 طن من المخلفات الورقية التي تم 

إعادة تدويرها من قبل شركة بيئة، وفيما يلي مقارنة لنسبة المخلفات التي تم تجميعها من المدينة وإعادة تدويرها خالل 
العامين الماضيين  

الحمالت والمبادرات المتعلقة بالبيئة

يات واإلمدادات  المشتر

تولي  مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية اهتماماً برفع درجة الوعي لدى موظفيها وطلبتها و الشركاء وكافة أصحاب المصلحة 
حول ضرورة حماية البيئة، وتشجع على تبني الممارسات البيئية الصحية سواء يف بيئة العمل أو المنزل أو يف الشارع  أو 
الحي، وذلك من خالل رابطة للتوعية البيئية يف المؤسسة تم تأسيسها منذ عام 2007 وتهدف إلى ترسيخ الوعي بأهمية 

المحافظة على البيئة باعتبارها ليست مسؤولية خاصة وإنما مسؤولية عامة على كل فرد يحيا على هذه األرض، ويتم دورياً 
وضع الخطة السنوية التشغيلية والتي تتضمن األهداف ومؤشرات األداء للبرامج والمشاريع الهادفة التي يتم تنظيمها على 

مستوى المدينة لترسيخ الوعي البيئي لدى أصحاب المصلحة والشركاء، ، حيث نعمل على تعزيز مشاركاتنا يف المجاالت 
البيئية من خالل الدخول يف عضويات وشراكات ضمن مشاريع مشتركة مع جهات حكومية وخاصة ، فهناك العديد من 

 Clean-Up (  و حملة نظفوا اإلمارات )Earth Hour  (  الفعاليات واألنشطةالتي نشارك فيها  ومن بينها ساعة األرض
UAE(  ونظفوا العالم ) World Clean-up the ( إلى جانب حمالت مكافحة التدخين التي تُجرى حرًصا على حماية البيئة، 

كما تشارك المؤسسة سنوياً ضمن لجان التحكيم يف الجوائز البيئية والتنمية المستدامة مثل ) جائزة المدارس الخضراء 
المستدامة ( و)جائزة المدارس للتميز البيئي( ، وتأتي كل هذه المشاركات من قبل مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية إيمانا 

منها بأن أهمية المحافظة على البيئة هي مسؤولية الجميع أفراداً ومؤسسات .

تولي مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية اهتماماً كبيراً بآثار االستدامة يف المشتريات واإلمدادات للحمايـة مـن المخاطـر 
المحتملـة والوفـاء بالمتطلبـات الداخليـة للصحـة والسالمة والبيئـة، وضمــان أن تلتــزم سلســلة اإلمداد لدى المؤسسة 
بأعلــى المعاييــر، وتنفيــذ المورديــن ذوي الصلــة لجميــع السياســات البيئيــة، واالجتماعيــة، والسياســات واإلجــراءات 
المتعلقــة بالعمــل يف المؤسسة واالمتثال للقانـون لضمــان الجودة يف الخدمات المقدمة. كما يعمل قسم المشتريات 
واإلمداد يف المؤسسة على تحقيق أهداف المؤسسة المتمثلة يف تحقيق االرتقاء بجودة العمليات المالية والحفاظ عليها 

ويحرص على  توفير مستلزمات العمل بالجودة والمواصفات الجيدة والمطلوبة للمحافظة على مستوى جودة المقتنيات 
والخدمات التي تقدمها المؤسسة، بمـا يتوافـق مـع أعلـى المعاييـر األخالقيـة ومعاييـر الجودة، وتســعى المؤسســة جاهــدة 

لشــراء بضائعهــا وخدماتهــا مــن مورديــن محلييــن لتحقيــق أقصــى فائــدة اقتصاديــة لدولــة اإلمارات العربية المتحدة 
مــن مشاريع المؤسسة، وتم خالل العام 2020 – 2021 تجديد العقود مع الموردين )8 عقود( وتوقيع 3 عقود جديدة 

للنظافة والصيانة والحراسة 
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تعزيز الشراكات 
واالتفاقيات 
والعضويات 

المحلية واإلقليمية 
والعربية والدولية 

لتحقيق هدفنا 
األسمى المتمثل 
يف بناء مجتمع 

مستدام لألشخاص 
ذوي اإلعاقة يف 
دولة اإلمارات 

العربية المتحدة

مسؤوليتنا االجتماعية نهج للتنمية المستدامة

ندرك يف مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية أهمية مواصلة المشاركة والتعاون مع األطراف الرئيسية ذات العالقة أينما 
نمارس أعمالنا، كما نلتزم بتحقيق الفوائد ألصحاب المصلحة، ونسعى من خالل برامج المسؤولية 

االجتماعية التي نتباها إلى دعم االستدامة االجتماعية يف جميع المواقع التي نعمل فيها .. 
كما تؤمن مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية إيمانًا راسخًا بأهمية تعزيز المسؤولية االجتماعية كمبدأ 

لالستدامة. وينبع هذا اإليمان الراسخ من الدور الذي تقوم به المؤسسة بصفتها مؤسسة أهلية 
رائدة يف مجال مناصرة واحتواء وتمكين األشخاص ذوي اإلعاقة، مما يدفعنا إلى التأكيد الدائم على أن 

مجتمعنا المحيط والبيئة التي نعمل من خاللها تتلقى قدراً كبيرًا من الفوائد والمميزات التي تعود 
بالنفع على الجميع نتيجة الممارسات المسؤولة والناضجة التي تقوم بها المدينة يف مجال اختصاصها.  
إذ إن توفر نظام قوي وراسخ إلدارة المسؤولية االجتماعية المؤسسية يضمن أداء االستدامة الجوهري 
عبر جميع عمليات األنشطة التي تمارسها المدينة بما يحقق توازنًا بين قيمها االقتصادية واالجتماعية 
والبيئية، وإتاحة نمو االستدامة لمؤسستنا ولألطراف المعنية من أصحاب المصلحة والمجتمع عامة 

على حدٍ سواء.

تولي مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية اهتماماً كبيراً بتعزيز الشراكات واالتفاقيات مع الجهات 
المختلفة من داخل وخارج الدولة وتنظيم البرامج والفعاليات والورش التدريبية والمؤتمرات 

والنشاطات الكبرى والزيارات والمشاركات كما تحرص المؤسسة على تقييم األثر العام ألي نشاط 
مجتمعي من خالل استبيانات يتم توزيعها على المشاركين ومعرفة رأيهم يف النشاط سلباً أو ايجاباً 
وهذا ما يحصل باإلضافة إلى تقييم األثر من خالل وسائل التواصل االجتماعي الحديثة كالفيسبوك 

والتويتر واالنستجرام واليوتيوب، وفيما يلي ملخص اإلنجازات يف مجال المسؤولية االجتماعية خالل العام 2020 - 2021
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االتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات التي 
أبرمت خالل العام -2020 2021

تحرص مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية على تعزيز الشراكات الهادفة من خالل إبرام االتفاقيات لتحقيق األهداف المرجوة 
لمصلحة جميع األطراف، وسيتم سنوياً إبرام االتفاقيات الجديدة والشراكات وتجديد ما يلزم ولدى المؤسسة حالياً 38 

اتفاقية ومذكرة تعاون مع الجهات من داخل وخارج الدولة، من ضمنها 12 اتفاقية ومذكرة تعاون جديدة تم توقيعها خالل 
العام 2020 – 2021 ، وتتضمن ما يلي : 
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اتفاقية تعاون مع صندوق 
اإلبتكارات لتقديم خدمات 
- المتجر اإللكتروني 21 

سبتمبر 2020

اتفاقية تعاون مع نادي 
الذيد الثقايف الرياضي 
للتعاون والشراكة يف 

الخدمات الرياضية والثقافية 
واالجتماعية 12 يناير 2021

اتفاقية تعاون مع شركة 
روابي اإلمارات  لدعم 

الخدمات المقدمة لذوي 
اإلعاقة

15 أكتوبر 2020

اتفاقية تعاون مع بلدية 
مدينة كلباء للتعاون 
والشراكة يف الخدمات 

الرياضية والثقافية 
واالجتماعية 24 مارس 

2021

اتفاقية تعاون مع مجلس 
الشارقة للتعليم لتطوير 
الخدمات الصحية للطلبة 
من خالل قسم التمريض 

22 سبتمبر 2020

اتفاقية تعاون مع جمعية 
اإلحسان الخيرية لدعم 

الخدمات المقدمة لذوي 
اإلعاقة  3 فبراير 2021

تجديد اتفاقية التعاون مع 
جامعة الشارقة للتعاون يف 

المجاالت األكاديمية والبحثية 
والتدريبية والتشخيصية  8 

ديسمبر 2020

اتفاقية تعاون مع نادي 
اتحاد كلباء الرياضي والثقايف 

للتعاون والشراكة يف 
الخدمات الرياضية والثقافية 

واالجتماعية 24 مارس 
2021

اتفاقية تعاون مع جامعة 
الشارقة – فرع كلباء لدعم 
الخدمات المقدمة لذوي 
اإلعاقة  24 مارس 2021

اتفاقية تعاون مع بلدية 
مدينة الذيد للتعاون 
والشراكة يف الخدمات 

الرياضية والثقافية 
واالجتماعية 10 يناير 2021

عقد مع شركة التمييز 
لالستشارات اإلدارية بهدف 

إعداد خطة استراتيجية 
للمدينة للسنوات العشر 
المقبلة 15 ابريل 2021

اتفاقية تعاون مع اإلدارة 
العامة

 للمدارس األهلية الخيرية
  1 أبريل 2021

عضوياتنا 

 ً إقليميا

 ً دوليا

 حرصت  مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية منذ بداية عملها سنة 1979 على تعزيز مسؤوليتها االجتماعية وضمان 
استدامتها من خالل العضويات التي تخدم هذا التوجه مع المؤسسات إقليمياً وعربياً ودولياً، حيث بلغ عدد عضوياتها )16( 

عضوية على المستويات المحلية واإلقليمية والعربية والدولية منها عضويات سابقة وعضويات ال زالت فعالة وهي: 
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المنشورات والمتابعون لوسائل التواصل 
االجتماعي خالل عام 2020 - 2021

يارات لعام 2020 – 2021  أهم الز

المنشور يف وسائل التواصل االجتماعي
ً على اإلنستغرام والفيسبوك  1037 منشورا

وتويتر 

المتابعون لوسائل التواصل االجتماعي
ً عبر اإلنستغرام والفيسبوك  46,566 متابعا

وتويتر  

زيارة الفنان مطر بن الحج 
لمركز فلج  24 /3/ 2021

زيارة الفنانة نجاة مكي 
لمركز فلج 29/11/2020

زيارة وفد أكاديمية الشارقة 
للفنون األدائية

زيارة وفد الملحق الثقايف 
السعودي 10/6/2021

إنجازات مجلة المنال اإللكترونية 
يفية عن مجلة المنال  نبذة تعر

المنال مجلة شهرية متخصصة تصدر عن مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية منذ مايو 1987 ، وتترأس تحريرها سعادة 
الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي مدير عام مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية. تعنى بشؤون األشخاص ذوي اإلعاقة 

يف دولة اإلمارات العربية المتحدة والوطن العربي، وتم الحقاً إصدارها إلكترونية منذ مارس 2012 بهدف التوسع واالنتشار 
والوصول إلى أكبر جمهور ممكن تتيحه الشبكة اإللكترونية وتطبيقاتها، وقد تواصلت إلكترونياً حتى تاريخه.

رؤيتها     :   رؤية شاملة لمجتمع واع
رسالتها  :  االهتمام بشؤون األشخاص ذوي اإلعاقة وأسرهم يف دولة اإلمارات العربية المتحدة والوطن العربي

 أهدافها :  
توعية األسرة العربية وتزويدها بالمعلومات والمعارف النظرية والتطبيقية وبرامج التدريب والتوعية الصحية   

والوقائية 
االهتمام بتقديم االستشارات والدراسات العلمية يف كل ما يخص ويشمل التنشئة األسرية والتنمية المجتمعية    

تسليط الضوء على قضايا المرأة والطفل واألشخاص ذوي اإلعاقة وأولياء أمورهم والقوانين المتعلقة بهم   
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أقسام مجلة المنال وأبوابها
تغطي أقسام مجلة المنال الرئيسية كافة المواضيع التي تهم األسرة عامة واألشخاص 

ذوي اإلعاقة وأسرهم، وهي:
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أبرز إنجازات مجلة المنال اإللكترونية لعام 
2021 - 2020

إطالق مبادرة 
 ً اسأل متخصصا

إطالق مبادرة 
بة أم  لألشخاص  تجر

ذوي اإلعاقة

إطالق مبادرة مراسل 
المنال بمناسبة 

دخول مجلة المنال 
عامها (35) 

إطالق مبادرة معكم 
نستديم  " تحفيز كاتب "   

 ً يم (64) كاتبا و تكر
ً من داخل  ومساهما

ج الدولة وخار

إطالق (7) مسابقات 
مجلة

يم   المنال وتكر
ين الفائز

ً يف   (137) منشورا
وسائل 

التواصل االجتماعي
الفيسبوك وتويتر 

وتيليغرام

ً عبر  (6446 )متابعا
وسائل التواصل 

االجتماعي
     الفيسبوك و  تويتر و 

موقع المجلة 

نشر قصص (24) 
ً يف  ً مشاركا فائزا

مسابقة الكاتب الصغير 
بمهرجان الكتاب 

المستعمل السابع
 2020م

استحداث مبادرة 
كاتب يف سطور 

تنظيم ملتقى المنال 
الدولي الدورة (14) تحت 
شعار " ببساطة .. القراءة 

يخ   المبسطة واإلعاقة "  بتار
2021/5/25 - 26

مسابقة مجلة المنال اإللكترونية 

أهدافها 
العمل على استقطاب القراء والمتابعين للمجلة وحثهم على تصفحها وتعزيز ثقافة القراءة لديهم  

تحفيز القراء للمشاركة يف المسابقة والتي ستقودهم لتصفح وقراءة أبواب المجلة واالستفادة المعرفية  
فتح آفاق جديد للكتاب واالختصاصيين لإلسهام والمشاركة بالكتابة يف المجلة   

أن يكون الفريق البحثي داعماً علمياً ومعرفياً لمجلة المنال  

ية لمجلة المنال اإللكترونية لعام2020  - 2021 نشر 7 مسابقات يف األعداد الشهر
مشاركة 101 من القراء يف المسابقة وأغلبهم جدد وفوز 10 منهم بالقرعة 
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ية  رأس مالنا .. مواردنا البشر

ية ألهداف الخطط السنوية ومواءمتها مع  إنجازات مواردنا البشر
أهداف التنمية المستدامة لعام 2020 - 2021

انطالقاً من حرص مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية على رأس مالها البشري الذي يمثل االستثمار الحقيقي للمؤسسة 
وأداتها القوية لتعزيز ميزاتها التنافسية محلياً وعربياً وعالمياً، تؤمن المؤسسة أن نجاحها مرهون بتحقيق أهدافها وأن 

الوسيلة األكثر فعالية لتحقيق هذه األهداف هي مواردها البشرية لتكون قادرةً )بعون هللا( على أداء رسالتها، وتحقيق 
أهدافها، وتجسيد تطلعاتها، وتحمل مسؤولياتها لتحقيق رؤيتها ورسالتها. وننتيجة لهذا، فنحن قادرون على تقديم قيمة 

مضافة لألطراف ذات العالقة بأعمالنا بشكل ثابت ومستدام. كما تولي المؤسسة اهتماماً بتوفير بيئة عمل إيجابية ومحفزة 
لموظفيها من خالل ممارسات االستدامة التي تتبناها، والحرص على االلتزام بالقوانين واتباع أعلى المعايير فيما يخص 
أخالقيات العمل والسلوكيات الشخصية لألفراد، وتعزيز ثقافة النزاهة وااللتزام بالميثاق األخالقي والسلوك السليم، كما 

تشجع المدينة التنوع يف توظيف الموظفين من كال الجنسين. ومختلف الجنسيات، وتحرص على التطوير المستمر من خالل 
تحسين فرص التعلم لجميع الموظفين. 

ومدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية التي تقدّم خدماتها ودعمها الحقيقي لألشخاص ذوي اإلعاقة؛ تفخر بارتفاع أعداد 
الموظفين ذوي اإلعاقة العاملين فيها لهذا العام حيث بلغوا 59 موظفاً وموظفة بنسبة %9.2 من إجمالي الموظفين يف 

المؤسسة وعددهم 638 موظفاً وموظفة من 23 جنسية، ويتمتع جميع العاملين يف المدينة بفرص متساوية لالستفادة 
من كافة المميزات التي توفرها المؤسسة لموظفيها عبر بيئة داعمة تضمن االستقرار الوظيفي لهم، وفيما يلي اإلحصائيات 

واإلنجارات خالل العام 2020 – 2021 
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ية خالل   احصائيات مواردنا البشر
العام 2020 – 2021 

إحصائية مقارنة بعدد ونسبة 
الموظفين وفق الجنس خالل العامين

يالحظ يف الرسم البياني أعاله انخفاض قدره %4 يف أعداد الموظفين خالل العام 2020 - 2021، مقارنة بالعام الذي 
يادة 10% سبقه حيث كانت الز
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إحصائية مقارنة بعدد ونسبة 
الموظفين وفق الجنس خالل العامين

ية ية واإلدار أهم اإلنجازات للموارد البشر
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ين للعام 2020 – 2021 يم الموظفين المتميز تكر
ية والتعلمية والفنية والمهنية ً من الهيئات اإلدار وعددهم 34 موظفا

المميزات التي توفرها مدنية الشارقة للخدمات 
اإلنسانية لموظفيها 

تولي مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية أهمية كبيرة لتوفير بيئة عمل آمنة وإيجابية والسعي دائماً لتفهم احتياجات 
وتوقعات الموظفين واالستجابة لها بما يضمن االستقرار الوظيفي اآلمن والمكافأة واالحترام والحماية والشفافية. كما نفخر 

أن الموظفين من مختلف التخصصات والجنسيات ، ونحن نفخر بموظفينا ونسعى دائماً إلى تقديرهم ومكافأتهم على 
إنجازاتهم بشكل مالئم، ومن هذا المنطلق نقوم بصورة سنوية بمراجعة أداء الموظفين لدراسة إمكانيات الترقية وزيادة 

الرواتب واالمتيازات األخرى ، باإلضافة إلى تحديث قاعدة البيانات بالمؤهالت والشهادات اإلضافية التي يحصلون عليها 
لتطوير مسارهم الوظيفي ، ويتمتع جميع الموظفين يف مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية  بفرص متساوية لالستفادة من 

كافة المميزات اإلضافية التي توفرها المدينة لموظفيها وتشمل ما يلي  :
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أهم إنجازات مرتكزاتنا الرئيسية الستدامة 
مسؤوليتنا االجتماعية

تبنت مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية منذ انطالقتها عام 1979 مبدأ المسؤولية االجتماعية واالستدامة كمفهــوم وقيمــة 
باعتباره جزءاً أساسياً من رسالتها الهادفة، حثت على ممارسته فكان ركيزة أساسية من ركائز االستدامة والثبات والتطور 
يف برامجها وخدماتها التي يستفيد منها األشخاص ذوو اإلعاقة وأسرهم والمجتمع بشكل عام. وفيما يلي أهم المرتكزات 

لمسؤوليتها االجتماعية 

الممارسات المهنية 
والسالمة الصحية

 
تلتزم مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية بتعزيز الممارسات المهنية و توفير االستقرار الوظيفي يف بيئة العمل وضمان 

راحة الموظف وتوفير المميزات التي تشعره باألمان، كما تعزز المؤسسة مبدأ التفويض وحرية التعبير، ومجاالت التطوير 
واالرتقاء المهني وتبادل الخبرات، والمشاركة يف المنصات المحلية والعربية والدولية، وتتيح للعاملين فيها حرية المشاركة 

يف النشاطات االجتماعية والثقافية والبيئية ، و عقد لقاءات سنوية يحضرها المدير العام والمسؤولون لكل  إدارة يف المؤسسة 
لعرض انجازاتهم السنوية ذات القيمة المضافة الستدامة المؤسسة

كما حرصت مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية على استمرار الميزات الممنوحة لموظفي المدينة، وعدم تأثرها بتداعيات 
جائحة كوفيد19 ،  فقد استمر تقديم خدمات التأمين الصحي وبلغ عدد المستفيدين لعام 2020 – 2021 ) 852 ( من 

الموظفين وأسرهم، كما تحرص المؤسسة على تحقيق أعلى درجات اللياقة االجتماعية والنفسية والبدنية للموظفين يف 
مجاالت العمل والمحافظة عليها، وتقديم المحاضرات التوعوية الهادفة لضمان توفير البيئة الصحية اآلمنة لهم، وفيما يلي 

إحصائية للموظفين المستفيدين من التأمين الصحي لعام 2020 - 2021
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حقوق اإلنسان
 

تولي مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية أهمية كبيرة لحقوق اإلنسان وتعتبرها من القيم األساسية، حيث ال تطبق وال تدعم 
العمل القسري والجبري، وجميع عمليات التوظيف تجري وفق سياسات وقوانين ولوائح الموارد البشرية لحكومة الشارقة، 

ويحظى جميع العاملين بمعاملة عادلة بصرف النظر عن النوع أو العرق أو السن أو المعتقدات الدينية، كما تطبق مبدأ تكافؤ 
الفرص مع الحرص على التحلي بالعدل والموضوعية والشفافية وتجنب أي نوع من أنواع التفرقة يف األنظمة واالجراءات 
واألنشطة. كما تتبع المؤسسة سياسة التفويض للمديرين يف اإلدارات وتفعيل هذه الممارسات على مستوى المؤسسة.

مكافحة الفساد

تقف مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية بحزم يف مكافحة مظاهر الفساد المالي أو اإلداري بشتى صوره ومظاهره وأساليبه 
وتوعوية الموظفين لضمان النزاهة والشفافية واألمانة يف بيئة العمل. من خالل النهج المتبع يف الرقابة الداخلية والخارجية و 
تطبيق إطار عمل قانوني ولوائح للمخالفات والجزاءات ، وتتسم نتائج أعمال الرقابة بالكفاءة والبعد عن اعتبارات الصالحيات 

التقديرية، وتعد النزاهة الوظيفية من السلوكيات األخالقية للقيام بأداء الواجبات الوظيفية بأمانة، ويتم توقيع الجزاء 
المنصوص لمن يرتكب أي مخالفة وقد تصل أحياناً إلى إنهاء الخدمة  .

مبدأ العدالةإحصائية مقارنة بعدد ونسبة الموظفين واسرهم المستفيدين من التأمين الصحي خالل العامين  
 

تلتزم مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية بمبدأ العدالة والمساءلة بين الموظفين على اختالف جنسياتهم ووظائفهم وجنسهم 
ومؤهالتهم العلمية. وتحرص المؤسسة على تجسيد مبدأ العدالة يف بيئة العمل من حيث إتاحة فرص المشاركة والتعبير 

عن الرأي للموظفين لتأسيس ثقافة مؤسسية تقوم على التميز واألخالقيات المؤسسية وتحقيق نزاهة شاملة يف المؤسسة، 
كمـا تفخـر المؤسسـة كذلـك بأنهـا لـم تواجـه أي حـاالت تمييـز ويتمتـع جميـع الموظفين فـي المؤسسـة بفـرص متسـاوية 

لالستفادة، ويعمل الجميع يداً بيد لتحقيق أهداف ورؤية المؤسسة وضمان استدامتها.

التنوع الثقايف

تولي مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية منذ تأسيسها عام 1979  اهتماماً كبيراً بمبدأ التنوع الثقايف يف بيئات العمل لضمان 
تحقيق التوازن وإيجاد بيئة عمل إيجابية تدعم نمط حياة الموظفين وتمنحهم فرصاً للتعامل مع مختلف الثقافات واألجناس 

واألعراق، حيث تضم المؤسسة فريق عمل من مختلف الجنسيات والمعتقدات و بلغ إجمالي الموظفين فيها ) 638 ( موظفاً 
وموظفة من 23 جنسية من مختلف البلدان ويعمل الجنسان جنباً إلى جنب بكل انسجام و كفاءة و احترام وتقدير ،وبلغت 

نسبة اإلناث %69 والذكور %31 من الموظفين . 

كما شغل الموظفون باختالف جنسهم وجنسياتهم مختلف المناصب يف المؤسسة فمنهم  %17.58 ضمن فئة اإلداريين 
، %40.5 ضمن فئة المعلمين ، %19.12 ضمن فئة االختصاصيين %22.8 ضمن فئة المهنيين. وتعتز مدينة الشارقة 

للخدمات اإلنسانية بقدرتها على جذب أفضل الموارد البشرية من مختلف قارات العالم وهذا مؤشر يعكس أن المؤسسة 
بيئة جاذبة للكفاءات ، مدركةً أن تنوع الخبرات والمعارف واألفكار يجعلها أكثر إبداعاً وابتكاراً ، ويشكل هذا التنوع قيمة 

مضافة للمؤسسة والموظفين ويساعد على اإلثراء الثقايف واحتواء أفضل الممارسات من مختلف أنحاء العالم لذا تعد حماية 
التنوع وتعزيزه والحفاظ عليه شرطاً أساسياً لتحقيق التنمية المستدامة لصالح األجيال الحاضرة والمقبلة، واالعتراف بأن 

جميع الثقافات متساوية يف الكرامة ويف الحق باالحترام. وتوضح الخريطة أدناه توزيعات جنسية الموظفين يف قارات العالم 
خالل العام 2020 - 2021
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يع نسبة الموظفين وفق المنطقة الجغرافية لقارات العام  توز

إحصائية مقارنة بعدد ونسبة الموظفين وفق الكادر خالل 
العامين

يز التوطين تعز
 

إن سياسة مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية تركّز على توظيف المواطنين واالستثمار يف القدرات المحلية، ولقد بلغت 
نسبة الموظفين المواطنين %19 من إجمالي عدد الموظفين بزايادة %1 عن العام الماضي، وتفتخر بالمؤسسة بزيادة نسبة 
الموظفين من المواطنين على جميع المستويات لدعم توجه الدولة نحو توطين الوظائف. وفيما يلي إحصائية الموظفين وفق 

الكوادر .

الدوران الوظيفي
 

بلغـت النسـبة اإلجماليـة للـدوران الوظيفـي للموظفين المستقيلين من المؤسسة هذا العام %4 مقارنة بالعام الماضي 
حيث كانت النسبة %5 ، يف المقابل بلغت نسبة الموظفين الجدد خال ل هذا العام %1، وذلك بسبب ظروف الجائحة حيت 

تم تخفيض التعيينات خالل الجائحة ، وفيما يلي مقارنة بعدد ونسبة الموظفين المستقيلين والجدد خالل العامين
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إحصائية مقارنة بعدد ونسبة الموظفين 
المستقيلين خالل العامين

إحصائية مقارنة بعدد ونسبة الموظفين الجدد 
خالل العامين
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يب والتطوير التدر
 

تعمل غايتنا االستراتيجية يف مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية على تحسين رأس مالنا البشري وتمكين موظفينا من 
تحقيق قدراتهم الكاملة وتحسين مهاراتهم، وعبر مركز أجاد للتدريب التابع للمدينة يتم تقديم البرامج التي تساعد 

الموظفين بشكل مستمر على رفع كفاءة أدائهم، وتبادل المعارف وأفضل الممارسات واإلجراءات لتعزيز مهاراتهم على 
الصعيدين المهني والشخصي، باإلضافة إلى تنظيم بعض البرامج التدريبية التي تساعد على االرتقاء بالقدرات العامة لدى 

الموظفين مما ساهم يف إدارة سياسة التعاقب الوظيفي وفرص النمو المطبقة لدى المدينة، وفيما يلي إحصائيات البرامج 
التدريبية واإلنجازات خالل العام 2020 – 2021 

يجي برنامج العالج بالموسيقى يم الدفعة السابعة من خر صورة جماعية لتكر

يب إنجازات مركز التدر

تقديم برامج جديدة ونوعية مثل برنامج القراءة المبسطة والحماية من اإلساءة   
استقطاب المتدربين من الدول المختلفة نتيجة التدريب االفتراضي مثل )السعودية، مصر، فلسطين، البرازيل،   

استراليا( 
إعداد شعار جديد لمركز أجاد للتدريب   

التعاون مع جامعة عجمان والجامعة الهاشمية يف األردن   
استقبال 21 طالباً من 5 جهات ومؤسسات أكاديمية للتدريب الميداني يف مختلف مدارس ومراكز المؤسسة  

البرامج التخصصية 

تنظيم البرنامج التدريبي السنوي للعالج بالموسيقى للدفعة السابعة من موظفي المدينة وعددهم 12 معلماً   
ومعلمة )عن قرب( بالتعاون مع جامعة إيوا بكوريا الجنوبية خالل الفترة من 3 فبراير – 6 يوليو 2021 ، كما تم تخريج 

الدفعة السابعة
تنظيم الدبلوم المهني إلعداد معلم تربية   
خاصة “افتراضياً” بمشاركة 22 متدرباً من داخل 

وخارج المؤسسة خالل الفترة من 1/2 /2021 – 31 
/3/2021  بالتعاون مع جامعة عجمان  

تنظيم دورة مقياس Leiter-3  بمشاركة 17   
متدرباً خالل الفترة من 15 – 18 /2/2021  عن بعد ، 

بالتعاون مع مركز بانا باألردن 
تنظيم دورة إعداد وثائق القراءة المبسطة   

“عن بعد”بمشاركة 20 متدرباً بالتعاون مع المدرب 
مارتن دوبسن - easy read خالل الفترة من  

 2021/ 11/ -11 14/10/2021
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استدامة 
مواردنا 

المالية
تحقيق مبدأ 

االستدامة 
المالية

استفادت مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية من التطورات التي شهدها مجتمع اإلمارات العربية المتحدة يف العقود القليلة 
الماضية للدفع باتجاه تبني مجموعة من المبادرات التي تضمن مستقبالً أفضل لألشخاص ذوي اإلعاقة وتحقيق مبدأ 

االستدامة بغض النظر عن تقلبات األوضاع االقتصادية وتراجعها بحيث ال يتأثر أو يتضرر ال مقدم الخدمة وال المستفيد 
منها. وكانت تنمية االستثمار هي واحدة من أفضل مصادر تنمية الريع لضمان تحقيق مبدأ االستدامة واالستمرار بالنسبة 
لمؤسسة أهلية اجتماعية كمدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية، وقد زادت المؤسسة من اعتمادها على مصادر دخل ثابتة 

ومنتظمة وقابلة للتطور والنمو، وهو ما حرصت عليه بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد 
القاسمي عضو المجلس األعلى حاكم الشارقة الذي وجه يف أكثر من مناسبة إلى ضرورة إيجاد مشاريع ومصادر دخل ثابتة 

تجعل مبدأ االستدامة واالنتظام يف تقديم الخدمات وتطويرها أمراً محققاً.
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وتتبع مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية اإلجراءات التالية لضمان الشفافية والمسؤولية المالية وفق مايلي :

ً : المسؤولية المالية  أوال

تحرص مدينة الشارقة الشارقة للخدمات اإلنسانية من خالل إدارة الشؤون المالية يف المؤسسة على إصدار نوعين من 
التقارير المالية: تقرير الحسابات الختامية، وتقرير األداء المالي الذي يقوم بتحليل الموازنة المعتمدة مقارنة بالمصروفات 

الفعلية. وباإلضافة إلى سياسة المؤسسة التي تؤكد على ضرورة خضوع التقارير المالية السنوية للتدقيق، ومن أجل 
الشفافية يف البيانات المالية، فإن ميزانية المؤسسة بما فيها الواردات والمصروفات تخضع للتدقيق من قبل جهات خارجية 

حكومية ودولية، من قبل دائرة الرقابة المالية يف حكومة الشارقة والشركة العالمية للتدقيق والمحاسبة طالل أبو غزالة 
وشركاه الدولية.

ية  االستراتيجية االستثمار
لمدينة الشارقة للخدمات 

اإلنسانية 
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ً :  : التدقيق المالي ثانيا

تضـم مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية منظومـة راسـخة للتدقيـق الداخلـي يتمثـل هدفهـا فـي توفيــر الطمأنينــة والثقــة 
يف اإلدارة المالية، وتتولـى هـذه المنظومـة مسـؤولية تقييم المخاطر السـنوية علـى كافـة مسـتويات البرامج والخدمات التي 

تنفذها المؤسسة، مـع تغطيـة عـدة جوانـب منهـا الجـدول الزمنـي، واألداء والتمويــل، وتقنيــة المعلومــات واالتصاالت، 
والمــوارد البشــرية، وغيــر ذلــك مــن األمور المتعلقــة بالتدقيـق التـي تنشـأ سـنوياً. 

ً : إجراءات التدقيق والرقابة المالية يف  ثالثا
مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية 

تولي مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية أهمية بالغة لعملية التدقيق والمساءلة وتقــدم لألمانة العامــة للمجلــس التنفيــذي 
والدائــرة الماليــة، ومكتـب الرقابـة والتنظيم بالدائــرة الماليــة يف حكومة الشارقة، تقاريـر منتظمـة حـول أدائهـا المالـي، 
ولضمـان اإلفصــاح عــن األداء المالــي علــى نحــو مجــد وموثــوق وفــي الوقــت المناســب، يتــم تطبيــق اآلليات التاليـة:

التدقيـق القانونـي: يجريـه مدقـق حكومـي من جهـاز الشارقة للرقابة المالية يقـوم بـدور المدقـق القانونــي، كمــا   
يدقــق أنشــطة المدققيــن الداخلييــن يف مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية بهـدف ضمـان االمتثـال.. 

التدقيـق الداخلـي: تخضـع النظـم واإلجـراءات والنتائـج الماليـة وغيـر الماليـة لمدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية   
للمراجعـة والتدقيـق بصـورة منتظمـة. 

التدقيــق الخارجــي: وهــو تدقيــق مالــي ســنوي تجريــه منظمــة خارجيــة مســتقلة، ثــم تقــدم النتائــج مباشــرة   
إلى اإلدارة العليا للمؤسسة. 

حملة الزكاة 

دأبت مدينة الخدمات اإلنسانية على تنظيم حملتها السنوية للزكاة منذ عام 1989 يف شهر رمضان بهدف تغطية الرسوم 
الدارسية للطلبة من ذوي اإلعاقة غير المقتدرين مادياً ، ويف العام 2020 – 2021 تم تنظيم الحملة تحت شعار ) زكاتكم 

لتعليمنا ( لجمع أموال الصدقات والزكاة من المحسنين والمتبرعين والداعمين بهدف تغطية رسوم الطلبة وضمان 
استمرارهم يف العملية التعلمية والتأهيلية ، يف إطار حرص المؤسسة على استمرار خدماتها  لتعليم األشخاص ذوي اإلعاقة 

يف ظل ظروف جائحة كوفيد 19 مرتكزة على االستراتيجية المتطورة التي خططت لها لتعليمهم )عن بعد( عبر المنصات 
التعليمية والتدريبية

مواردنا المالية قيمة مستدامة

منذ تأسيسها وحتى اليوم، تحرص مدينة الشارقة 
للخدمات اإلنسانية أن تكون خدماتها متاحة لألشخاص 

ذوي اإلعاقة بأقل التكاليف، ولسنوات عديدة كانت 
المدينة تقدم خدماتها مجاناً، تلتها فترة طويلة قدمت 

فيها الخدمات برسوم رمزية و فرضت الرسوم على 
أساس من التكلفة الفعلية، و بإعفاءات كثيرة تقدم لنسبة 

%80 من المستفيدين المحتاجين بناء على دراسة 
حاالت الطلبة المحتاجين التي ترتكز عليها لجنة الزكاة 
العتماد الحاالت المستحقة شرعاً، وتعي المؤسسة يف 

الوقت ذاته مسؤولياتها تجاه المستفيدين من خدماتها 
وتحاول بشتى الوسائل ضمان استدامة هذه الخدمات 

وتطويرها بشكل مستمر معتمدة يف ذلك على أسس ثابتة 
وسياسات مالية ال تختلف كثيراً عن المؤسسات االقتصادية، 

وإن كان الوصول إلى تحقيق التوازن بين الواردات 
والمصروفات صعباً يف مؤسسة تقوم على أساس تقديم 

الخدمات لفئة من المجتمع هي األكثر احتياجاً. وقد عمدت 
المؤسسة إلى استحداث مشاريع مدرة للريع تم إنشاؤها 

وتمويلها من خالل تبرعات خصصت لالستثمار، بهدف تحقيق االستقاللية المادية واالستدامة المطلوبة لتقديم خدماتها 
وتطويرها 
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مقارنة بإحصائية أموال الزكاة الممنوحة للمستحقين من طلبة المؤسسة خالل 
األعوام ال 5 الماضية

يالحظ يف الرسم البياني أعاله انخفاض الدعم لحملة الزكاة خالل العام الماضي بسبب ظروف جائحة كوفيد 19 ولكن 
المؤسسة استطاعت أن تتعامل مع هذه الظروف بكل مرونة دون أن يتأثر سير العمل والخدمات.

إحصائية مقارنة باإليرادات والمصروفات للعامين 
2021 - 2020 / 2020 - 2019



151 150

ً وطالبة من  )33( طالبا
مستحقي الدعم يف توفير 

المعينات الحركية والسمعية 
والتقنيات المساندة لهم 

ً  )330,390( درهما

دعم المعينات من حساب 
 SMS حملة ال

إحصائية 
المستفيدين من 

حساب الزكاة للعام 
2021 - 2020

قالوا عن مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية 
)2021- 2020(

مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية حريصة على ثقافة المجتمع وتوعيته ونشر القيم واألخالق الرفيعة بين أبنائه.
جمهور سوق الوراقين
   )سبتمبر 2020(

اهتمام المدينة بالفن وتوظيفه خدمة لألشخاص ذوي اإلعاقة ينسجم مع ريادتها وتاريخها العريق. 
 الفنانة اإلماراتية نجاة مكي
)أكتوبر 2020(

مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية تقدم دعماً كبيراً لألشخاص ذوي اإلعاقة من مختلف األعمار والجنسيات يف الدولة 
باإلضافة إلى الخدمات االجتماعية والتثقيفية والتوعوية لذويهم بوجه خاص وللمجتمع بشكل عام.

األستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي
)ديسمبر 2020(

حرص المدينة على تنمية وتعزيز عالقات التعاون مع المؤسسات والجهات المحلية والعربية والعالمية لتقديم أفضل 
الخدمات التعليمية والتدريبية لطالبها ذوي اإلعاقة يف المجاالت كافة ومن بينها التقنيات المساندة دليل واضح على 

اهتمامها الكبير بهم.
 األستاذ فيصل حميد
 مدير التطوير الدولي يف شركة كاليجو لتحسين الكتابة
)ديسمبر 2020(
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نثمن عالياً ريادة المدينة وسعيها المستمر منذ 42 عاماً لمناصرة واحتواء وتمكين األشخاص ذوي اإلعاقة وتوعية أبناء 
المجتمع تمهيداً لدمجهم وتحسين جودة حياتهم.

سعادة علي مصبح الطنيجي 
مدير بلدية مدينة الذيد
)يناير 2021(

التعاون مع مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية مكسٌب ألّي جهةٍ ألنّ التاريخ المشرف لهذه المؤسسة الحافل باإلنجاز وتمكين 
األشخاص ذوي اإلعاقة يتحدث عن نفسه.

سعادة سالم محمد بن هويدن
ياضي رئيس مجلس إدارة نادي الذيد الثقايف الر
)يناير 2021(

التعاون مع المدينة ضمن برنامج العالج بالموسيقى منذ بدايته عام 2013 هو األول من نوعه بين الجامعة ومؤسسة عربية 
كما أنه ال يقتصر على الجانب المتعلق بخدمة األشخاص ذوي اإلعاقة بل يتضمن تدريب الكادر الوظيفي للمدينة بهدف 

تحقيق االستدامة يف البرنامج وتأهيل اختصاصيين من المدينة قادرين على استخدامه بأفضل طريقة.
البروفيسورة هيانج جو تشونج
رئيس قسم العالج بالموسيقى يف جامعة إيوا
)يناير 2021(

التعاون المثمر بين الخدمات اإلنسانية وشرطة الشارقة والذي يعود لسنوات طويلة مستمر بإذن هللا لكل ما فيه خير 
وصالح المجتمع.

المقدم جابر سعيد النعيمي 
مدير إدارة مكتب القائد العام لشرطة الشارقة
 )يناير 2021(

نتمنى النجاح دائماً للمدينة يف مسعاها النبيل وتحقيق أهدافها خدمة لألشخاص ذوي اإلعاقة والمجتمع. 
 الدكتور حقي إسماعيل 
يــــــة المدير التنفيذي لجمعيــــــة اإلحســـــان الخيــــر
)فبراير 2021(

نشيد باإلدارة الحكيمة للخدمات اإلنسانية وفريق عملها وحرصها على تقديم أفضل الخدمات لطالبها ذوي اإلعاقة يف جميع 
المجاالت.

سعادة خميس بن سالم السويدي 
رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى يف الشارقة
)فبراير 2021(

اإلبداع الفني ليس حكراً على أحد وبمقدور األشخاص ذوي اإلعاقة أن يتميزوا فيه بمساندة ودعم المجتمع وتهيئة البيئة 
المناسبة وهو ما تعمل المدينة على ترسيخه والتوعية به. 

الفنان التشكيلي والمصور والنحات اإلماراتي مطر بن الحج
)مارس 2021(

ال تدخر المدينة جهداً يف سبيل إدخال السعادة والبهجة إلى نفوس األشخاص ذوي اإلعاقة.
 سعادة العميد محمد بطي الشامسي  
 مدير إدارة العالقات العامة يف وزارة الداخلية
يل 2021( )أبر

التعاون المثمر مع المدينة يصب يف خدمة األشخاص ذوي اإلعاقة والمجتمع. 
المقدم محمد سعيد الظهوري 
رئيس قسم العالقات العامة يف القيادة العامة لشرطة الشارقة
يل 2021( )أبر
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ما تقدمه مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية من خدمات يف جميع المجاالت جدير بكل احترام وتقدير.
األديب اإلماراتي سلطان العميمي 
رئيس اتحاد كتاب وأدباء اإلمارات
)مايو 2021(

نشيد بالدور الريادي للمدينة وسعيها المستمر لتمكين ومناصرة واحتواء األشخاص ذوي اإلعاقة وأهمية الدور التوعوي الذي 
تؤديه سعياً لتقديم الصورة الصحيحة عن األشخاص ذوي اإلعاقة والعمل على دمجهم يف المجتمع وتحسين جودة حياتهم 

بتوجيهات سعادة الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي مدير عام المدينة.
األستاذ بدر محمد القحطاني
مدير الشؤون الدراسية يف الملحقية الثقافية السعودية بدبي
)يونيو 2021(
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ً لكم  شكرا

كلمة شكر وعرفان إلى الشركاء والمؤسسات الحكومية والخاصة الداعمة لمدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية، نؤكد لهم فيها 
أن ما حققناه من إنجازات خالل عام 2021 - 2020  كان بفضل من هللا وتوفيقه أوالً، وثانياً بدعمكم السخي للمؤسسة كي 
تستطيع المضي قدماً يف تقديم خدماتها وبرامجها لألشخاص ذوي اإلعاقة بهدف تمكينهم من االعتماد على أنفسهم يف إدارة 

شؤون حياتهم وضمان استقالليتهم يف مجتمعاتهم، والسعي الدؤوب لتوفير واقع ومستقبل أفضل لهم، ، شكراً لكم 

ً للعام  2021 – 2020  ً وعينيا الشركاء والمؤسسات الحكومية والخاصة الداعمة ماليا

البنوك

أفراد داعمون

الجامعات والكليات

المؤسسات والشركات الخاصة والخدمية اإلعالمية 

السيد خليفة جمعة النابودةالسيد حميد ضياء جعفرالشيخ صقر بن راشد القاسمي
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المؤسسات والشركات الخاصة والخدمية اإلعالمية 
ير االستدامة تقر

ير ً ـ مبادئ تحديد محتوى التقر أوال

ير حول هذا التقر

يهدف تقرير االستدامة السنوي السادس لمدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية إلى تقديم معلومات ُمحدّثة تتسم بالشمولية 
والشفافية عن استراتيجية االستدامة واألداء يف المؤسسة لعام 2021، ويتناول هذا التقرير عرضاً لتقرير أداء االستدامة 

للمدينة ومقرها يف إمارة الشارقة وكافة الفروع التابعة لها يف مناطق الشارقة بدولة اإلمارات العربية المتحدة، وتستعرض 
المؤسسة من خالله ممارساتها فيما يتعلق باالستدامة والقضايا الجوهرية المتعلقة باالقتصاد والبيئة والمجتمع والحوكمة. 

ير وحدوده نطاق التقر

تشمل البيانات واإلفصاحات الواردة يف هذا التقرير وترتبط بجميع العمليات واإلجراءات األساسية التي تقع يف نطاق عمل 
المؤسسة، كما تغطي بيانات األداء الواردة يف التقرير الفترة الممتدة من 1 سبتمبر 2020 إلى 31 أغسطس 2021  ويتضمن 

التقرير المبادرات واألنشطة التي أطلقت خالل عام 2020 – 2021  حيث تم حصر القضايا الجوهرية ذات الصلة باآلثار 
االقتصادية والبيئية واالجتماعية التي نحدثها ونلمسها يف إطار االستدامة وتحديد درجة أولويتها، كما يتضمن التقرير تقييم 

الجهات ذات العالقة التي نتعاون معها واحتياجاتها واألسباب والقضايا التي تمثل األولوية بالنسبة إليها، كما أخذنا بعين 
االعتبار أفضل الممارسات يف المجال عند تحديد القضايا المادية الواردة يف هذا التقرير ودرجة أولويتها، ونعتقد أننا غطينا 

جميع القضايا المادية التي تخص الجهات ذات العالقة يف اإلطار الذي حددناه لقضية االستدامة، وقد أوردناها بالتفصيل يف هذا 
التقرير.
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تحديد المحتوى
يستعرض هذا التقرير أداء االستدامة يف مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية، ويستهدف كافة األطراف المعنية يف المؤسسة، 

إذ تلتزم المؤسسة بإعداد تقرير حول أداء االستدامة فيها سنوياً، ويأتي إصدار هذا التقرير بعد صدور 5 تقارير استدامة منذ 
بداية عام  2016 وحتى السادس لعام 2021، وقد تم تصميم هذا التقرير وفقا للمعايير الجديدة )GRI  )ضمن إطار إعداد 

التقارير الذي طورته المبادرة العالمية إلعداد التقارير حسب المستوى األساسي للمبادرة العالمية إلعداد التقارير، وقد أجريت 
عملية تعريف محتوى التقرير بناءً على إرشادات المبادرة العالمية إلعداد التقارير، ويرتكز هذا التقرير على مبادىء تحديد 

محتوى التقرير وتتضمن )إشراك أصحاب المصلحة، سياق االستدامة، األهمية، النسبة، واالكتمال(، أما مبادىء جودة التقرير 
فقد تضمنت: )التوازن، قابلية المقارنة، الدقة، التوقيت المناسب، الوضوح والموثوقية(.

تضمين الجهات ذات العالقة 

تم حصر القضايا الجوهرية ذات الصلة باآلثار االقتصادية والبيئية واالجتماعية التي نحدثها ونلمسها يف إطار االستدامة وتحديد 
درجة أولويتها، كما يتضمن التقرير تقييم الجهات ذات العالقة التي نتعاون معها واحتياجاتها واألسباب والقضايا التي تمثل 
األولوية بالنسبة إليها، وتضمن التقرير الجهات ذات العالقة المباشرة والجهات ذات العالقة غير المباشرة، ونظن أن جميع 

الجهات ذات العالقة ستولي أهمية لقراءة تقرير االستدامة الذي نقوم بإصداره، ونحث هذه الجهات على إفادتنا بالتغذية 
sustainability@schs.Sharjah.ae     : الراجعة عبر البريد اإللكتروني التالي المخصص لقضايا االستدامة

سياق االستدامة

تداولنا يف هذا التقرير سياق االستدامة وإطار عمل االستدامة الذي نعتمده مع األخذ بعين االعتبار الواقع المحلي واإلقليمي، 
ومع التعرض يف الوقت ذاته لالتجاهات الدولية والعالمية، وقد نوهنا يف بعض األمثلة إلى سياق قضية االستدامة على نحوٍ 

أكثر تحديداً يف الشارقة، ويف مجال األهمية النسبية ووفقاً لتقديراتنا فقد حددنا جميع الجهات ذات العالقة األهم بالنسبة إلينا، 
والجهات ذات العالقة المختصة بمجاالت محددة، والتي نتعاون معها يف تقديم الخدمات لألشخاص ذوي اإلعاقة يف إمارات 

الدولة كافة، كما حددنا أيضاً توقعات الجهات ذات العالقة من التعامل معنا، ومن قنوات االتصال القائمة بيننا ومدى استجابتنا 
فيما يتعلق بهذه التوقعات.
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االكتمال 

 يف إطار إصدار التقرير السادس لالستدامة الذي يعد بمثابة نقطة انطالق لخطواتنا الجديدة نحو إدارة االستدامة وممارستها، 
أوردنا من البيانات والمعلومات ومؤشرات األداء األساسية )KPIs( قدر اإلمكان لرسم صورة عن مدى األثر الذي نحدثه على 

المستوى االقتصادي والبيئي واالجتماعي.
ير ً ـ مبادئ تحديد ضمان جودة التقر ثانيا

التوازن : وفقاً لتقديراتنا فإن المعلومات والبيانات التي أوردناها يف هذا التقرير تعرض تقريراً متوازناً إليجابيات أدائنا، وكذلك 
لفرص التحسين التي سوف تتطلب إجراء التحسينات عليها يف المستقبل. 

قابلية المقارنة: أوردنا يف هذا التقرير مؤشرات األداء األساسية )KPIs( والبيانات للعام 2020 - 2021 )كعام دراسي(، اعتباراً 
من 1 سبتمبر2020 وحتى 31 أغسطس 2021 مما ييسر إجراء المقارنات السنوية ألدائنا، كما عملنا جاهدين على االلتزام 

.)GRI( بتعليمات المبادرة العالمية إلعداد التقارير

دقة التوقيت: تحرص مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية على االنتظام يف رفع التقارير السنوية من خالل تقديم تقرير 
االستدامة السنوي الذي يفي بالبيانات والمعلومات الضرورية للجهات الداخلية والخارجية ذات العالقة، مما يمكنهم من اتخاذ 

القرارات الصائبة. 

الدقة : سعينا جاهدين لضمان أن يكون جمع بيانات األداء وعرضها يف هذا التقرير على أعلى درجة من الدقة، وكما يتضح من 
سياق هذا التقرير فقد قمنا بالتنويه عن االفترا ضات والتقديرات التي وردت فيه. 

الوضوح : لم نوفر أي جهد يف عرض المعلومات ضمن هذا التقرير بطريقة واضحة وموجزة من شأنها تسليط الضوء على 
آثار ممارسة االستدامة وقضاياها، والنتائج الواردة يف هذا التقرير هي نتائج عمليات القياس، ويف حالة استخدام التقديرات أو 
األرقام المتوسطة يتم التنويه إلى ذلك بوضوح، ويف حالة إعادة ذكر بيانات من األعوام الماضية؛ يتم ذكر ذلك أيضاً بوضوح يف 

القسم المقابل من التقرير، ويرد يف هذا القسم صفحة الغالف وفهرس المحتويات وقوائم المصطلحات التي تكون بمثابة أداة 
توجيهية إضافية للمعلومات. 

الموثوقية :  تم جمع جميع المعلومات الواردة يف هذا التقرير والتثبت من صحتها والتصديق عليها من قِبل المصادر األصلية، 
وقد تم التحقق من االلتزام بمستوى المبادرة العالمية إلعداد التقارير )GRI( ضماناً لمستوى اإلفصاح عن المعلومات يف 

التقرير، مع العلم أنه تم التدقيق على التقرير من قبل فريق العمل بمراجعته والتثبت من صحته. 
إننا يف مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية نسعى دائماً إلى تطوير وتحسين أداء االستدامة، ونثمن آراء جميع المعنيين لدينا، 

وعليه، إذا كانت لديكم أية تعليقات أو استفسارات أو اقتراحات للتحسين تتعلق باإلصدار السادس من تقرير االستدامة، يرجى 
التواصل مع األستاذة خديجة أحمد بامخرمه مسؤول التخطيط والمتابعة والمعدة لتقرير االستدامة على البريد اإللكتروني:   

 sustainability@schs. sharjah.ae

يرجى العلم بأن النسخة اإللكترونية من هذا التقرير متوفرة عبر الموقع اإللكتروني لمدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية  
www.schs.ae
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مؤشر تطبيق 
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ير  إلعداد التقار
 GRI  - وفق معايير

تابع مؤشر تطبيق 
المبادرة العالمية 

ير  إلعداد التقار
 GRI  - وفق معايير



167 166

تابع مؤشر تطبيق 
المبادرة العالمية 

ير  إلعداد التقار
 GRI  - وفق معايير



169 168

تابع مؤشر تطبيق 
المبادرة العالمية 

ير  إلعداد التقار
 GRI  - وفق معايير

تابع مؤشر تطبيق 
المبادرة العالمية 

ير  إلعداد التقار
 GRI  - وفق معايير



171 170

قائمة 
المصطلحات

قائمة 
المصطلحات



173 172

قائمة 
المصطلحات

قائمة 
المصطلحات


