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وألن منظومــة النجــاح ال تكتمــل إال بســعادة المتعامليــن وأفــراد المجتمــع كافــة فقــد كثفــت البلديــة 
مــن جهودهــا لضمــان اســتمرارية أعمالهــا وتقديــم خدماتهــا بأعلــى جــودة وكفــاءة ممكنــة، فعــادت مراكــز 
الخدمــة التابعــة للبلديــة إلــى العمــل بكامــل طاقتهــا لتلبيــة طلبــات المتعامليــن، وابتكــرت البلديــة وســائل 
جديــدة لتقديــم خدماتهــا، كمنصــة واتســاب األعمــال التــي وفــرت للمتعامليــن إمكانيــة إنجــاز العديــد مــن 
الخدمــات عبــر تطبيــق واتســاب، كمــا ســّرعت البلديــة مــن وتيــرة التحــول الرقمــي لخدماتهــا وإجــراءات 

عملهــا، وعــززت التواصــل مــع المتعامليــن وشــركائها االســتراتيجيين عبــر المنصــات الرقميــة الحديثــة.

وبفضــل دعــم وتوجيهــات صاحــب الســمو حاكــم الشــارقة اتســع نطــاق إنجــازات البلديــة خــال عــام 
2021 ليغطــي جميــع مجــاالت العمــل البلــدي التــي تشــمل الصحــة والبيئــة والهندســة والصــرف الصحــي 
والخدمــات العامــة والخدمــات المســاندة وغيرهــا مــن االختصاصــات التــي ســنأتي علــى ذكرهــا إجمــااًل 

وتفصيــًا فــي ســياق هــذا التقريــر.

والجديــر بالذكــر أن البلديــة اســتمرت فــي أداء دورهــا المجتمعــي مــن خــال تنفيــذ مبــادرات وأنشــطة 
موجهــة لكافــة أفــراد المجتمــع، وال ســيما الفئــات التــي توليهــا اإلمــارة الكثيــر مــن الدعــم واالهتمــام 
والرعايــة ككبــار الســن واألشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة، ومــن أبرزهــا إطــاق خدمــة اشــتراكات المواقــف 

العامــة مجاًنــا لكبــار الســن مــن المواطنيــن.

وأخيــًرا ال يســعنا إال أن نشــيد بمنظومــة العمــل الحكومــي باإلمــارة التــي أرســى قواعدهــا صاحــب 
الســمو حاكــم الشــارقة، والتــي أســهمت فــي عــودة الحيــاة إلــى طبيعتهــا باإلمــارة بســرعة تفــوق نظيراتها 
فــي أغلــب دول العالــم وفــق خطــط ممنهجــة ودراســات دقيقــة لألوضــاع الراهنــة أواًل بــأول، إلــى جانــب 
ــا وتحويلهــا رقمّيــا  مــا تمتلكــه اإلمــارة مــن بنيــة رقميــة متطــّورة ســّهلت ربــط اإلجــراءات الحكوميــة إلكترونيًّ

مــن أجــل التيســير علــى المتعامليــن.

وإذ نضــع بيــن أيديكــم حصــاد عــام 2021 فإننــا نجــّدد العهــد علــى مواصلــة ســعينا نحــو بــذل المزيــد 
مــن الجهــود المخلصــة فــي خدمــة المواطنيــن والمقيميــن علــى أرض إمارتنــا العامــرة بالخيــر والعطــاء.

               عبيد سعيد الطنيجي

               مدير عام بلدية مدينة الشارقة

شــــهد عــــام 2021 منجــــزات
انبثقــــت مــــن أولويــــات واضحـة
ومؤشــــــرات محـــددة شــــــملت

مجاالت العمل البلدي كافة.

عاًمــا بعــد عــام تثبــت إمــارة الشــارقة قدرتهــا علــى مواجهــة أعتــى التحديــات وأشــد الصعوبــات فــي 
أحلــك الظــروف واألوقــات فضربــت للعالــم أجمــع مثــًا ُيحتــذى فــي العــودة بالحيــاة إلــى طبيعتهــا فــي 

ظــّل تداعيــات جائحــة كورونــا التــي أبــت إال أن تلقــي بظالهــا علــى عــام 2021.

فبفضــل الرؤيــة الثاقبــة لســيدي صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي عضــو 
المجلــس األعلــى حاكــم الشــارقة – حفظــه اللــه – تلــك الرؤيــة الكاملــة الشــاملة الجامعــة التــي تراعــي 
ــر للحفــاظ علــى ســامتهم  ــزم مــن تدابي النــاس ومصالحهــم فــي المقــام األول وال تغفــل اتخــاذ مــا يل
وصحتهــم، اســتطاعت اإلمــارة تجــاوز المرحلــة الحرجــة مــن هــذه األزمــة، وكانــت ســّباقة فــي إطــاق 
ــة عــن كاهــل ســكان اإلمــارة والمســتثمرين فــي ظــل الظــروف  ــاء المادي ــادرات التــي خففــت األعب المب

االســتثنائية التــي فرضتهــا الجائحــة.

وقــد ســّخرت بلديــة مدينــة الشــارقة كل إمكاناتهــا جنًبــا إلــى جنــب مــع الجهــات الحكوميــة المحليــة 
لتطبيــق القــرارات الصــادرة عــن المجلــس التنفيــذي إلمــارة الشــارقة بشــأن المحّفــزات التــي أعلــن عنهــا 
خــال عــام 2020 لدعــم الجهــات الحكوميــة والخاصــة وقطاعــات األعمــال واألفــراد، وامتــّد العمــل 

ببعضهــا حتــى نهايــة مــارس 2021.

واســتهّلت البلديــة عــام 2021 بإطــاق خطتهــا االســتراتيجية الطموحــة لألعــوام )2021 – 2023( 
مــن أجــل المســاهمة الفاعلــة فــي تحقيــق الريــادة إلمــارة الشــارقة فــي االســتدامة وجــودة الحيــاة 

والرفــاه المعيشــي للقاطنيــن علــى أرضهــا الطيبــة.

وشــهد هــذا العــام نجاحــات ملموســة ومنجــزات كبــرى ســاهم فــي تحقيقهــا كّل فــرق العمــل فــي 
بلديــة مدينــة الشــارقة، فقــد نّفــذت البلديــة مشــاريع زراعيــة كبــرى لتوســعة المســطحات الخضــراء 
باإلمــارة، وزيــادة معــدل الفــرد مــن المســاحة المخّضــرة، وتجميــل الشــوارع والمياديــن، وتزييــن المبانــي 
الحكوميــة التــي تمّثــل أيقونــات حضاريــة ومعالــم بــارزة تــزدان بهــا إمارتنــا الباســمة، فبلغــت المســاحة 
الكليــة المخضــرة فــي المدينــة نحــو 20 مليــون متــر مربــع، كمــا تــّم افتتــاح خمــس حدائــق جديــدة فــي 
المدينــة ليصبــح العــدد اإلجمالــي للحدائــق بالمدينــة 71 حديقــة، وقــد أعيــد افتتاحهــا جميًعــا أمــام 
ــا ضمــن اإلجــراءات االحترازيــة للحــد مــن  الجمهــور بتوجيهــات مــن القيــادة الرشــيدة بعــد إغاقهــا مؤّقًت

انتشــار فيــروس كورونــا..

كلمة 
المدير العام 
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منّصاتنا على مواقع التواصل االجتماعي:

shjmunicipality

shjmunicipality

shjmunicipality

shjmunicipality

shjmunicipality

Shjmun

www.shjmun.gov.ae

info@shjmun.gov.ae

إطار هذا التقرير

التقريــر  هــذا  الشــارقة  مدينــة  بلديــة  تصــدر 

الســنوي للعــام 2021 انطاًقــا مــن التزامهــا 

بمبــادي الحوكمــة والشــفافية، ودعــم خطــط 

نســخة  وُيتــاح  لديهــا،  المؤسســي  التطويــر 

رقميــة مــن هــذا التقرير للشــركاء االســتراتيجيين 

علــى  البلــدي  بالشــأن  المهتّميــن  وجميــع 

للبلديــة. اإللكترونــي  الموقــع 

نرّحب بأي مالحظة أو استفسار يتناول محتويات 

هذا التقرير عبر القنوات التالية:

مكتب االستراتيجية بالمبنى الرئيسي لبلدية مدينة 

الشارقة - منطقة المصلى.



         الباب األول: 

     إستراتيجية طموحة 
            تلّبي التطلعات المستقبلية

1
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خارطة طريق تواكب المستقبل
أطلقــت بلديــة مدينــة الشــارقة خارطــة اســتراتيجية لألعــوام )2021 – 2023( لضمــان 
تنفيــذ مشــاريعها ومبادراتهــا وفــق أســس ومعاييــر حديثــة وموّثقــة، وتقديــم منظومــة 
خدمــات مبتكــرة ومتكاملــة تلبــي تطلعــات المتعامليــن، وصــواًل إلــى تحقيــق رؤيتهــا 

ــأن تكــون بلديــة رائــدة فــي االســتدامة وجــودة الحيــاة. الطموحــة ب
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الشفافية
نتيح البيانات 

والمعلومات للمعنيين 
بصورة آنية ومحدثة عبر 

كافة القنوات.

االستباقية 
ندرس ونتفهم احتياجات 
وتطلعات وتفضيات 
المتعاملين لتقديمها 

قبل طلبها.

االبتكار 
نطور ونحسن سياساتنا 

وعملياتنا بصورة 
مستمرة.

األصالة 
نحافظ على هويتنا 

وتراثنا الثقافي 
والعمراني.

العمل الجماعي 
نحقق أهداف وتوجهات 
البلدية من خال التعاون 

وتضافر جهود فرق 
العمل.

الشراكة 
نحرص على الشراكات 

النوعية في إضافة القيمة 
لكافة المعنيين.

المهنية 
نلتزم بالتعامل وتقديم 

الخدمات باحترافية 
محوكمة باألخاق 
والمبادئ والضمير.

النزاهة 
نحرص على المصلحة 

العامة ونلتزم باإلخاص 
واألمانة.

خة
س

الرا
منا 

قي

رؤيتنا:

بلدية رائدة في االستدامة وجودة 
الحياة.

رسالتنا:

التنظيم واإلشراف على أنشطة 
البلدية في مدينة الشارقة وتقديم 
منظومة خدمات مبتكرة متكاملة 
تفوق توقعات المعنيين مدعومة 

بكوادر متخصصة وبنية رقمية 
متطورة وشراكات نوعية تضمن أعلى 

درجات الجاهزية والمرونة.

قيمنا الراسخة:

تعمل بلدية مدينة الشارقة وفق 
مجموعة من القيم التي تسهم في 

تحقيق رؤيتها ورسالتها.

التنافسية
 نطبق أعلى المعايير 
والمقاييس العالمية 

ونسعى للريادة.

الجاهزية 
نستجيب لألحداث 

الطارئة بفاعلية وسرعة 
تضمن االستمرارية.

المرونة 
نواكب المتغيرات 

المتسارعة والمستمرة 
في بيئة العمل.
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تعزيز ريادة وتنافسية مدينة الشارقة على الصعيد الدولي.

تحقيق مراكز ريادية في مؤشرات التنافسية للمجال البلدي. 	

دعم قدرات مدينة الشارقة في الجذب السياحي واالستثماري والسكني. 	

االرتقاء بمقومات وركائز جودة الحياة وفق المعايير المعيشية الرائدة.
تعزيز جودة واستدامة الصحة العامة لمجتمع مدينة الشارقة. 	

ضمان أعلى مستويات السامة البيئية والمهنية. 	

تطوير واستحداث مرافق عامة خدمية وترفيهية تدعم جودة حياة المجتمع. 	

تعزيز التكامل والمرونة واالبتكار في نموذج عمل البلدية.

ضمان تحقيق التميز المؤسسي والتفوق التشغيلي. 	

تمكين الشركاء وتعزيز دورهم في التنمية المستدامة. 	

تطوير خدمات بلدية استباقية تتركز حول المتعاملين. 	

تحويل كافة الخدمات البلدية والمؤسسية القابلة للتحول إلى خدمات ذكية. 	

ترسيخ ممارسات االستدامة الرائدة في مجاالت العمل البلدي.

ضمان سامة واستدامة المباني والحفاظ على الطابع الحضاري والعمراني للمدينة. 	

ضمان االستدامة البيئية ودعم التطبيقات والحلول الخضراء. 	

ضمان توفر القدرات الرئيسية الستدامة النمو والتطور المؤسسي.

تأهيل وتمكين رأس مال بشري متخصص ومبدع. 	

توفير موارد مالية متنوعة ومستدامة ومتنامية. 	

تطوير وتفعيل بنية رقمية ومؤسسية متكاملة ومتطورة. 	

تطوير بنية تنظيمية محوكمة وثقافة مؤسسية متميزة. 	

تحقيق قيمة نوعية 
مضافة لكافة 

المعنيين.

تفعيل قيمة 
عمل بلدي 

رائدة ومتكاملة 
ومبتكرة.

تطوير ممكنات 
مؤسسية 
استثنائية.

أولويات استراتيجية  3
توّجهات استراتيجية   5

ا هدًفا استراتيجيًّ  15

استراتيجية 
بلدية مدينة الشارقة

2023 - 2021
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المهام واألعمال الرئيسية
لبلدية مدينة الشارقة 

تقديم الخدمات 
البيطرية.

تأهيل المقاولين 
واالستشاريين 

وتسجيلهم.

أعمال التخضير 
والصيانة الدورية 

للحدائق.

توثيق العقود 
االيجارية وفض 

المنازعات اإليجارية.  

متابعة مشاريع 
البناء واإلشراف 

على تنفيذها.

مراقبة سير 
عمليات الري 

والزراعة.

تسوية الطرق 
والساحات.

تنظيم المواقف 
العامة.

إصدار رخص البناء 
وغيرها من الخدمات 

الهندسية.

دراسة المشاكل 
الناجمة عن 

التلوث البيئي.

متابعة سكنات 
عمال البلدية 
ومستلزماتها.

تنفيذ برامج 
التثقيف الصحي 
والتوعية البيئية.

متابعة أعمال 
النظافة واالهتمام 

بمظهر وجمالية 
المدينة.

متابعة ممتلكات 
البلدية ومدى التزام 
الجمهور باألنظمة 

المعمول بها

الرقابة الغذائية 
والصحية.

تنظيم وإدارة 
مرافق الصرف 

الصحي والصيانة 
العامة للشبكات.
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بنية تحتية مستدامة



12 التقرير السنوي 2021

كان عــام 2021 عاًمــا مميــًزا علــى صعيــد تنفيــذ المشــاريع الزراعيــة الكبــرى وتهيئــة البنيــة 
التــي  المــدن  فــي مصــاف  الشــارقة  تعــزز مكانــة  التــي  المســتدامة  الحضريــة  التحتيــة 
تتمتــع بأفضــل معاييــر االســتدامة وجــودة الحيــاة علــى مســتوى العالــم، وفيمــا يلــي أبــرز 
ــة الشــارقة فــي هــذا الصــدد: ــة مدين اإلحصــاءات واألعمــال والمشــاريع التــي نفذتهــا بلدي
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الباب الثاني : بنية تحتية مستدامة

التقرير السنوي 2021

الزراعة والبستنة  

المساحة الجديدة المزروعة خالل العام. 1,107,437 م2      

مساحة المسطحات الخضراء في المدينة. 19,285,687 م2    

نسبة الزيادة في مساحة المسطحات الخضراء خالل العام.   %6.09  

عدد األشجار ونباتات الزينة التي تم زراعتها خالل العام   125,559  

عدد الزهور التي تّم إنتاجها في مشاتل البلدية.   6,197,016  

عدد األشجار والشجيرات تّم إنتاجها في مشاتل البلدية.   179,068  

عدد الحدائق في المدينة.   71  

إجمالي السماد الزراعي المنتج في مصنع السماد..   45,610 طن  

درهًما التكلفة اإلجمالية للمشاريع الزراعية.   31,247,347  
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الباب الثاني : بنية تحتية مستدامة

التقرير السنوي 2021

      الصرف الصحي والرّي

كمية مياه الصرف الصحي المعالجة خالل العام.  71,474,756 م3  

طول خطوط الري الجديدة المنجزة خالل العام. 152,195م    

إجمالي طول خطوط الري في مدينة الشارقة. 853,923 م    

      المواقف والطرق والساحات 

موقًفا جديًدا تم تهيئته وإخضاعه للرسوم.   6,486  

عدد المواقف الخاضعة للرسوم في مدينة الشارقة.   53,888  

عدد ساحات المواقف االستثمارية المرّخصة.    149  

المساحة الكلية ألعمال الدفان والتسوية والصيانة. 3,384,552 م2    

إجمالي طول الطرق الحصوية التي تم إنشاؤها أو صيانتها. 82,000 م   

حمولة من تربة الردم والدفان تم استخدامها.   120,000  
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الباب الثاني : بنية تحتية مستدامة

التقرير السنوي 2021

      الهندسة والتشييد

عدد تصاريح البناء الصادرة  2,780  

عدد الزيارة التفتيشية على مشاريع البناء  9,843  

عدد معامالت اعتماد المخططات الهندسية   4,957  

عدد شهادات اعتماد المخططات الهندسية  2,547   

درهًما إجمالي قيمة العقود للطلبات الصادر لها إجازات بناء   594,942,282 
  

درهًما إجمالي قيمة العقود لجميع الطلبات الهندسية المدخلة   22,025,167,053
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الباب الثاني : بنية تحتية مستدامة

التقرير السنوي 2021

إنجاز 5 حدائق جديدة في المدينة

أنجــزت بلديــة مدينــة الشــارقة األعمــال الزراعيــة فــي 5 حدائــق جديــدة 

المرافــق  بأرقــى  تجهيزهــا  وتــم  بالمدينــة،  مختلفــة  مناطــق  فــي 

للســكان  جاذبــة  كمدينــة  الشــارقة  مقومــات  لتعزيــز  والخدمــات 

والمســتثمرين. والســياح 

إضاءات على أبرز المشاريع الزراعية 
نفــذت بلديــة مدينــة الشــارقة عــدًدا مــن المشــاريع 

2021، نوجزهــا فــي التالــي: الزراعيــة خــالل عــام 

حديقة النوف ٢. 1

حديقة النوف ٤. 2

حديقة الحومة للسيدات. 3

حديقة الصجعة العمالية. 4

حديقة الشريطية. 5
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الباب الثاني : بنية تحتية مستدامة

التقرير السنوي 2021

حديقة النوف 2

الموقع:  ضاحية مويلح

76,228 م2 المساحة الكلية: 

المساحة الزراعية: 67,450 م2
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الباب الثاني : بنية تحتية مستدامة

التقرير السنوي 2021

حديقة النوف 4

 الموقع:  ضاحية مويلح

47,476 م2  المساحة الكلية:  

 المساحة الزراعية: 46,603 م2 
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الباب الثاني : بنية تحتية مستدامة

التقرير السنوي 2021

حديقة الحومة للسيدات

الموقع:  ضاحية واسط

42,612 م2 المساحة الكلية:  

30,420 م2 المساحة الزراعية:  
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الباب الثاني : بنية تحتية مستدامة

التقرير السنوي 2021

حديقة الصجعة العمالية

الموقع:  منطقة الصجعة الصناعية.

14,716 م2 المساحة الكلية:  

5,878 م2 المساحة الزراعية:  
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الباب الثاني : بنية تحتية مستدامة

التقرير السنوي 2021

حديقة الشريطية

الموقع: محمية واسط

المساحة الكلية: 16,000 م2

المساحة الزراعية: 5,950 م2



22

الباب الثاني : بنية تحتية مستدامة

التقرير السنوي 2021

مشروع الزراعة التجميلية لطريق البديع 

تــم زراعــة الجزيــرة الوســطية لطريــق البديــع فــي 
جانبــي  وزراعــة  البديــع،  لقصــر  الجنوبيــة  الجهــة 
الطريــق عنــد منطقــة الجرينــة ومنطقتــي النــوف 
)1و2( ومنطقــة القرائــن 4، وكذلــك تكملــة تنفيــذ 

ــن. ــري جهــة منطقــة القرائ شــبكات ال

138,825م2

المساحة الزراعية المنجزة
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الباب الثاني : بنية تحتية مستدامة

التقرير السنوي 2021

مشروع الزراعة التجميلية لطريق الذيد 

 5 التقاطــع  مــن  الذيــد  زراعــة جانبــي طريــق  تــم 
إلــى نهايــة مجمــع التدويــر، وكذلــك زراعــة مناطــق 
إلــى   3 التقاطــع  مــن  الطريــق  علــى  متفرقــة 

.5 التقاطــع 

813,413 م2

المساحة الزراعية المنجزة
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الباب الثاني : بنية تحتية مستدامة

التقرير السنوي 2021

مشاريع الزراعات التجميلية للمباني 
الحكومية

لمجلــس  التجميليــة  الزراعــات  تنفيــذ  تــم 
للبحــوث  الشــارقة  ومجمــع  الرحمانيــة،  ضاحيــة 
الشــارقة  وأكاديميــة  واالبتــكار،  والتكنولوجيــا 
لعلــوم وتكنولوجيــا الفضــاء والفلــك، والمبنــى 
الشــارقة  لشــرطة  العامــة  للقيــادة  الجديــد 
نســبة  إنجــاز  إلــى  باإلضافــة  مزيرعــة،  بمنطقــة 
أخــرى  لمبانــي  الزراعيــة  األعمــال  مــن  كبيــرة 

الشــارقة. كمســجد 
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الباب الثاني : بنية تحتية مستدامة

التقرير السنوي 2021

إزالة أشجار الغّويف

ــف مــن  ــة أشــجار الغوي ــة موســعة إلزال ــة الشــارقة حمل ــة مدين نظمــت بلدي
مختلــف المناطــق بالمدينــة لمــا لهــا مــن أضــرار جســيمة علــى البنيــة التحتيــة 

والنباتــات المجــاورة لهــا، وتعزيــز اســتدامة المــوارد البيئيــة والمائيــة.
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الباب الثاني : بنية تحتية مستدامة

التقرير السنوي 2021

مشروع تطوير المشاتل

تــم تطويــر مشــتلي الفــالح والحــزام األخضــر لزيــادة معــدل إنتاجهمــا مــن 
الشــتالت ونباتــات الزينــة واألشــجار المثمــرة، فتــم إنشــاء عــدد )3( بيــوت 
محميــة بمشــتل الفــالح وعــدد )2( صوبتيــن بمشــتل الحــزام األخضــر، مــا أدى 
إلــى وصــول معــدل اإلنتــاج بالمشــاتل إلــى 55,000 شــتلة شــهرًيا، وزيــادة 
أنــواع نباتــات الزينــة الخارجيــة إلــى 83 صنًفــا، وأنــواع أشــجار الفاكهــة إلــى 22 

ــا. ــى 32 صنًف ــة إل ــات الداخلي ــواع النبات ــا، وأن صنًف
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الباب الثاني : بنية تحتية مستدامة

التقرير السنوي 2021

إطـــالق المرحلـــة األولـــى مـــن مشـــروع نظـــام معالجـــة حمـــأة الصـــرف 
لصحي  ا

تــم إطــالق المرحلــة األولــى مــن مشــروع نظــام معالجــة حمــأة ميــاه الصــرف 
الصحــي بأعلــى المواصفــات العالميــة، ويتميــز المشــروع باســتهالك أقــل 
للطاقــة، ويشــغل نحــو 20% فقــط مــن مســاحة األرض الموجــودة مقارنــًة 
ــا  باألنظمــة الســابقة، وتتــم عمليــات التشــغيل والتحكــم والمراقبــة إلكترونيًّ
مــن خــالل األنظمــة الرقميــة وبرنامــج إســكادا، ويعالــج المشــروع 125 م3 
مــن الحمــأة فــي الســاعة بزيــادة 500% عــن األنظمــة الســابقة التــي كانــت 

ــج 25 م3  فقــط. تعال

إضاءات على أبرز مشاريع البنية التحتية 
والخدمات العامة 
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الباب الثاني : بنية تحتية مستدامة

التقرير السنوي 2021

رفع العلم األزرق على شاطئ الخان

تــم رفــع العلــم األزرق علــى شــاطئ الخــان بعــد اســتيفائه لجميــع معاييــر ومتطلبــات البرنامــج العالمــي للعلــم 
األزرق، وقــد حصــل الشــاطئ علــى شــهادة العلــم األزرق مــن مؤسســة التعليــم البيئــي FEE العالميــة؛ ليكــون 
ضمــن أبــرز الشــواطئ والمراســي العالميــة التــي تتبــع أعلــى المعاييــر المتعلقــة بجــودة الميــاه، والتعليــم البيئــي، 

ــر أرقــى الخدمــات بالشــاطئ. ــات الســالمة وتوفي ــى جانــب اســتيفاء متطلب ــزة، إل ــة المتمي واإلدارة البيئي

الحصول على اعتماد االتحاد العالمي للمعايير البيئية لذوي اإلعاقة

حصــل شــاطئ الخــان علــى شــهادة اعتمــاد االتحــاد العالمــي للمعاييــر البيئيــة لــذوي اإلعاقــة، بعدمــا وّفــرت البلديــة 
العديــد مــن المرافــق الصديقــة لــذوي اإلعاقــة علــى الشــاطئ، ومنهــا ممــر خــاص لألشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة، 

وكــراٍس متحركــة عائمــة يمكــن الدخــول بهــا إلــى ميــاه البحــر.
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الباب الثاني : بنية تحتية مستدامة

التقرير السنوي 2021

مشروع ساحة القوارب بمنطقة الممزر

منطقــة  فــي  القــوارب  ســاحة  مشــروع  الشــارقة  مدينــة  بلديــة  أنجــزت 
الممــزر بهــدف توفيــر مختلــف التســهيالت للصياديــن وأصحــاب القــوارب، 
والحفــاظ علــى المظهــر الحضــاري للمدينــة، وقــد شــمل المشــروع إنشــاء 
مواقــف لقــوارب النزهــة والقــوارب التجاريــة، ومواقــف لكبــار الشــخصيات، 
و20 مســتودًعا، وثالجــة لحفــظ الثلــج، إضافــة إلــى ورش صيانــة القــوارب 

والمحــركات.
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الباب الثاني : بنية تحتية مستدامة

التقرير السنوي 2021

إنشاء مهبط للطائرات العمودية

أنشــأت البلديــة مهبــط للطائــرات العموديــة فــي مبنــى إدارة النقليات ليخدم 
منطقتــي الصناعيــة 3 و 4 مــن أجــل تحســين خطــط التأّهــب واالســتجابة 
الرعايــة  وتقديــم  الشــارقة،  مدينــة  فــي  والكــوارث  واألزمــات  للطــوارئ 

الفوريــة فــي الحــاالت الطارئــة وإصابــات العمــل.



الصحة والبيئة 
وسالمة المجتمع

3
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الباب الثاني : بنية تحتية مستدامة

التقرير السنوي 2021

تولــي بلديــة مدينــة الشــارقة اهتماًمــا كبيــًرا بصحــة أفــراد المجتمــع وســالمة الغــذاء وحمايــة 
ــى  ــاة وفــق أعل ــز جــودة الحي ــة مــن أجــل االرتقــاء بمقومــات وركائ ــذل جهــوًدا حثيث ــة وتب البيئ
العامــة لمجتمــع مدينــة  المعاييــر المعيشــية، مــن خــالل تعزيــز جــودة واســتدامة الصحــة 
الشــارقة، وضمــان أعلــى مســتويات الســالمة البيئيــة والمهنيــة، وتطويــر واســتحداث مرافــق 
عامــة خدميــة تدعــم جــودة حيــاة المجتمــع، وفيمــا يلــي أبــرز مــا حققتــه البلديــة في هــذا الصدد 

خــالل عــام 2021:
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 62,236
التفتيشــية  الزيــارات  عــدد 
مســتوى  علــى  والرقابيــة 
مدينــة الشــارقة لضمــان أعلــى 
وســالمة  لصحــة  المعاييــر 
الغــذاء  وســالمة  المجتمــع 

لبيئــة.        ا و

98,945
الصحــة  شــهادات  عــدد 

الصــادرة. المهنيــة 

11,029
المخبريــة  الفحوصــات  عــدد 
 – البيئــة   – األغذيــة   – )الــدم 
الســلع االســتهالكية – مــواد 

الصحــي(.        الصــرف   – البنــاء 

 14,019
الصحيــة  الشــهادات  عــدد 

األغذيــة. لتصديــر 

234,213
عدد شهادات اللياقة 

الطبية الصادرة.

 2,142
عــدد التطعيمــات ضــد التهــاب 

الكبــد الوبائــي ب.

 734
التــي اجتــازت  عــدد المنشــآت 
نظــام  علــى  التدقيــق 
الجيــدة الصحيــة  الممارســات 

 12,835
عدد التصاريح البيئية الصادرة.

 472
الجديــدة  المنشــآت  عــدد 
التــي حصلــت علــى شــهادة 
لســالمة  الشــارقة  برنامــج 

الغــذاء.

 20
المعتمــدة  الشــركات  عــدد 
لمكافحة الحشــرات والقوارض.

 9,170
التوزيــــع  تصــــاريح  عــدد 
الصادرة للمنشــآت المرخصة 

وخارجهــا. اإلمــارة  داخــل 

13,702
المنجـــزة  المعامـــالت  عـــدد   
الصـحـــــة  آفـــــات  لمكـــــافحة 

العامـــة.
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إضاءات على أبرز مبادرات ومشاريع تعزيز الصحة العامة 
وسالمة الغذاء وحماية البيئة

توزيع صناديق اإلسعافات 

األولية على حدائق مدينة الشارقة

تــم توزيــع عــدد 63 صنــدوق إســعافات أوليــة علــى 
ســالمة  تعزيــز  أجــل  مــن  الشــارقة  مدينــة  حدائــق 
مرتــادي الحدائــق، وتحســين مســتوى الرعايــة المقدمــة 
ــن فــي الحــوادث، مــن خــالل التعامــل الفــوري  للمصابي
مــع اإلصابــات التــي تســتدعي تقديــم إســعافات أوليــة.

تطوير وحدة البلمرة الجزئية 

في مختبر األغذية والبيطرة

الجزئيــة فــي  البلمــرة  تنفيــذ تعديــالت بوحــدة  تــّم 
المعاييــر  مــع  لتتناســب  والبيطــرة  األغذيــة  مختبــر 
وكذلــك  االعتمــاد،  شــهادات  ومتطلبــات  العالميــة 
تطويــر وحــدة مركزيــة تلّبــي خدمــات مختبــر األغذيــة 

االســتهالكية. والمــواد  البيئــة  ومختبــر  والبيطــرة 

تعزيز السالمة بمناطق األلعاب 

في الحدائق

األلعــاب  لمناطــق  مطاطيــة  بالطــات  تركيــب  تــّم 
بالحدائــق بهــدف تعزيــز ســالمة األطفــال وحمايتهــم 
مــن اإلصابــات، كمــا تــم تركيــب معــدات اللياقــة البدنيــة 
فــي خمــس حدائــق مــن أجــل توفيــر بيئــة رياضيــة تشــّجع 

ــاة صحــي. ــاع نمــط حي ــادي الحدائــق علــى اتب مرت

حملة مكافحة البعوض 

تــم تنفيــذ حملــة لمكافحــة البعــوض علــى مســتوى 
مدينــة الشــارقة مــن أجــل تعزيــز ســالمة أفــراد المجتمــع 
ووقايتهــم مــن األمــراض التــي تنتقــل بســبب البعــوض، 
الصحيــة  بالمخاطــر  التوعيــة  نشــر  الحملــة  وتضمنــت 

الناجمــة عــن انتشــار البعــوض.
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إن الحفــاظ علــى المظهــر الجمالــي والحضــاري لمدينتنــا الباســمة يّتخــذ حّيــًزا كبيــًرا مــن اهتمــام 
بلديــة مدينــة الشــارقة، وكان دائًمــا علــى رأس أولوياتهــا علــى مــّر الســنين، وقــد كّثفــت فــرق 
العمــل المعنيــة فــي البلديــة مــن جهودهــا فــي هــذا الصــدد خــالل عــام 2021 لتبقــى الشــارقة 
فــي مصــاف أرقــى المــدن المتقدمــة التــي تمتلــك قــدرات اســتثنائية فــي الجــذب الســياحي 
واالســتثماري والســكنى، كما أولت البلدية اهتماًما ملموًســا ومتزايًدا بتوفير كل ســبل الراحة 
لجميــع القاطنيــن فــي المدينــة مــن المواطنيــن والمقيميــن، وفــي هــذا البــاب نســلط الضــوء 
علــى أبــرز الحمــالت التــي نظمتهــا البلديــة للحفــاظ علــى الوجــه الحضــاري للمدينــة وضمــان راحــة 

ســكانها وســالمتهم.
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حملة رصد المباني المهجورة

نظمــت بلديــة مدينــة الشــارقة حملــة ميدانيــة موســعة فــي مختلــف مناطــق المدينــة لرصــد وهــدم المنــازل المهجــورة 
أو اآليلــة للســقوط التــي تدهــورت حالتهــا اإلنشــائية بســبب إهمــال صيانتهــا لفتــرات طويلــة، وقامــت فــرق العمــل 
المختصــة بمعاينــة هــذه المنــازل ودراســة أوضاعهــا واتخــاذ اإلجــراءات الازمــة بشــأنها، ســواء بترميمهــا وصيانتهــا أو 
هدمهــا وإزالتهــا، لمــا تمثلــه هــذه المنــازل مــن خطــر يهــّدد ســامة المجتمــع ويؤّثــر ســلًبا علــى الصّحــة العامــة والبيئــة 

ــا الباســمة، فضــًا عــن إمكانيــة اســتغالها فــي ممارســة نشــاطات غيــر مرّخصــة. ويشــّوه المنظــر الحضــاري لمدينتن

وقــد حرصــت البلديــة علــى التوعيــة بشــأن المخاطــر التــي تســببها هــذه المنــازل، ودعــت أصحابهــا عبــر مختلــف قنــوات 
التواصــل إلــى تحّمــل مســؤولياتهم تجــاه مدينتهــم مــن خــال إجــراء الصيانــة الدوريــة الازمــة لمنازلهــم.

64025189
عدد الزيارة 

التفتيشية على 
المنازل المهجورة.

عدد المنازل 
المهجورة التي 
تم رصدها في 

مدينة الشارقة.

عدد المنازل 
المهجورة التي تم 
تصحيح أوضاعها 

أو هدمها.

حملة مراقبة نظافة البنايات وصيانتها 
ورصد مشوهات المظهر العام 

الجهــات  مــع  بالتعــاون  الشــارقة  مدينــة  بلديــة  نظمــت 
المعنيــة باإلمــارة حملــة ميدانيــة موســعة شــملت جميــع 
وصيانهــا،  البنايــات  نظافــة  لمراقبــة  المدينــة  مناطــق 
البنايــات  جميــع  لحصــر  عمــل  فريــق  البلديــة  وشــكلت 
فــي المدينــة، ورصــد البنايــات التــي تفتقــر إلــى النظافــة 
أو الصيانــة المناســبة، ومــن ثــم إخطــار المــاك بضــرورة 
الوقائيــة  الصيانــة  وإجــراء  البنايــات  هــذه  أوضــاع  تعديــل 
الازمــة خــال مهلــة زمنيــة محــددة؛ مــن أجــل الحفاظ على 
المظهــر الجمالــي للمدينــة، مــع اتخــاذ اإلجــراءات القانونيــة 

المقــررة تجــاه المخالفيــن فــي حــال عــدم االلتــزام.

مخالفــات  البلديــة  رصدتهــا  التــي  المخالفــات  وشــملت 
الصــرف الصحــي، ومشــوهات المظهــر العــام، ومخالفــات 
البنــاء، والتقســيمات الهندســية غيــر المصــرح بهــا، وعــدم 
ــات والســالم والممــّرات، وكل مــا  نظافــة واجهــات البناي
أو  كريهــة  روائــح  كانبعــاث  الســكان  إزعــاج  فــي  يتســبب 

االســتخدام الخاطــئ للمســاحات الخدميــة.

 5,718 1,906
زيارة تفتيشية تم 

تنفيذهــا ضمن 
حملــة مراقبة 

نظافــة البنايات 
وصيناتها.

عدد البنايات التي 
صدرت لها إنذارات

أو غرامات، منها 367 
بناية صّححت أوضاعها. 
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حملة إخالء المناطق السكنية المخصصة للعائالت من العزاب

شــّنت بلديــة مدينــة الشــارقة بالتعــاون مــع الجهــات المعنيــة حمات مســتمرة فــي المدينة 
بهــدف تنظيــم ومراقبــة إشــغال الوحــدات الســكنية فــي المدينــة والحــد مــن مخالفــات 
الســكن الجماعــي للعمــال والمخالفيــن فــي المناطــق الســكنية المخصصــة للعائــات، وقــد 
جــاءت هــذه الحمــات تنفيــذًا لتوجيهــات صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بن محمد 
القاســمي، عضــو المجلــس األعلــى حاكــم الشــارقة، لضمــان راحــة الســكان وســامتهم، 

وتهيئــة بيئــة مثاليــة للعائــات تحفــظ لهــا خصوصيتهــا وأمنهــا وســامتها.

7,577941
عدد الزيارات 

التفتيشية على 
المناطق المخصصة 

للعائالت.

عدد المخالفات 
المحّررة على 

الوحدات السكنية 
المخالفة.

حملة إغالق الساحات الترابية المخالفة

تــم تنفيــذ حملــة إلغــاق الســاحات الترابيــة المخالفــة فــي المدينــة؛ للحــّد مــن مشــوهات 
المظهــر العــام الناجمــة عــن تــرك المركبــات لفتــرات طويلــة وتراكــم الغبــار واألتربــة عليهــا، 

مــع توفيــر المواقــف النظاميــة بشــكل كاٍف قبــل إغــاق الســاحات المخالفــة.

وتضّمنــت الحملــة توعيــة أصحــاب المركبــات بمخاطــر الوقــوف فــي الســاحات الترابيــة غيــر 
النظاميــة، وحّثهــم علــى اســتخدام المواقــف النظاميــة والســاحات المرخصــة لتجنــب أيــة 

مشــكات تنجــم عــن التعامــل مــع مشــّغلي الســاحات المخالفــة.

حملة الحد من وقوف القوارب بشكل عشوائي 

كّثفــت البلديــة جهودهــا للحــد مــن الوقــوف العشــوائي للقــوارب 
فــي األماكــن غيــر المصــرح بهــا، وحّثــت أصحــاب القــوارب علــى 
إيقــاف قواربهــم فــي األماكــن المخصصــة، حيــث قامــت بتهيئــة 
ســاحة لوقــوف القــوارب مجهــزة بكافــة المرافــق والتســهيات 

لضمــان وقــوف القــوارب بشــكل نظامــي.

12910822
عدد الزيارات 

التفتيشية على 
ساحات المواقف 

الترابية.

عدد الساحات 
المخالفة التي 

تم رصدها واتخاذ 
اإلجراءات القانونية 

حيالها.

الزيارات  عدد 
التفتيشية للحّد من 
الوقوف العشوائي 

للقوارب.
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المعنييــن  جميــع  مــع  اإليجابيــة  والشــراكة  التكامــل  أهميــة  الشــارقة  مدينــة  بلديــة  تــدرك 
بخدماتهــا وإجــراءات عملهــا، فحرصــت باســتمرار علــى تعزيــز التواصــل والتنســيق مــع شــركائها 
االســتراتيجيين، والمتعامليــن، وأفــراد المجتمــع كاّفــة، الســيما الفئــات التــي تحظــى برعايــة 
ذوي  مــن  واألشــخاص  الســن  ككبــار  الشــارقة  حاكــم  الســمو  صاحــب  مــن  خــاص  واهتمــام 
اإلعاقــة واألســر المتعففــة واألســر المنتجــة ورواد األعمــال مــن أصحــاب المشــاريع الصغيــرة 

والمتوســطة، وتمكينهــم وتعزيــز دورهــم فــي التنميــة المســتدامة.
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مطبوعات وهدايا بطريقة برايل 

وّفــرت البلديــة عــدد مــن المطبوعــات والهدايــا والشــهادات المطبوعــة 
ــا لتعزيــز  بطريقــة برايــل بالتنســيق مــع جمعيــة اإلمــارات للمعاقيــن بصريًّ
ــات المجتمــع، الســيما األشــخاص مــن ذوي  التواصــل مــع مختلــف فئ

اإلعاقــة البصريــة.

حطبكم علينا 

للعــام  علينــا  حطبكــم  مبــادرة  البلديــة  نفــذت 
التوالــي مــن خــال توزيــع جــذوع  الثالــث علــى 
األشــجار مجاًنــا علــى المواطنيــن، وتأتــي هــذه 
المبــادرة فــي إطــار حــرص البلديــة علــى إســعاد 
البيئيــة  االســتدامة  وتعزيــز  المجتمــع  أفــراد 
باإلمــارة مــن خــال توفيــر حلول بديلة عن اقتاع 
بشــكل عشــوائي. عليهــا  التعــّدي  أو  األشــجار 

توزيع حموالت التربة الزراعية على مساكن المواطنين

قامــت البلديــة بتوزيــع حمــوالت التربــة الزراعية على مســاكن المواطنين 
الحدائــق  وإنشــاء  المنزليــة  الزراعــات  فــي  التوســع  علــى  لتشــجيعهم 
مجاًنــا  الزراعيــة  التربــة  مــن  حمولتيــن  البلديــة  تقــّدم  حيــث  الخاصــة، 
للراغبيــن مــن مواطنــي إمــارة الشــارقة، وقــد بلــغ عــدد حمــوالت التربــة 

الزراعيــة الموّزعــة علــى المواطنيــن 7000 حمولــة.

تقديم ورش تثقيفية متنوعة للجمهور

ألفــراد  والتوعويــة  التثقيفيــة  الــورش  مــن  العديــد  البلديــة  قدمــت 
المجتمــع فــي مختلــف مجــاالت العمــل البلــدي،، وبلــغ عــدد الــورش 

المقدمــة للجمهــور 23 ورشــة، شــارك فيهــا 596 مشــارًكا.

المبادرات المجتمعية.. 

مسؤولية والتزام

مـــن  الســـن  لكبـــار  المواقـــف  اشـــتراكات 
مجاًنـــا المواطنيـــن 

وفــرت البلديــة خدمــة اشــتراكات المواقــف العامــة 
لتمكينهــم  مجاًنــا،  المواطنيــن  مــن  الســن  لكبــار 
جميــع  فــي  العامــة  المواقــف  اســتخدام  مــن 
مناطــق المدينــة بــدون رســوم ضمــن التســهيات 
المقدمــة لهــم، وتــم توفيــر الخدمــة علــى الموقــع 
اإللكترونــي لتمكيــن كبــار الســن مــن الحصــول علــى 

الخدمــة بــكل ســهولة ويســر.

1,769 إجمالي عدد اشتراكات المواقف 
الصادرة لكبار السن من المواطنين
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حصلــت بلديــة مدينــة الشــارقة علــى شــهادة المطابقــة للمواصفــة العالمية أيــزو إدارة اســتمرارية األعمال 22301 
ISO، لتعزيــز قدرتهــا علــى الوفــاء بالتزاماتهــا وتحقيــق أهدافهــا االســتراتيجية فــي مجــال تطويــر األداء واالرتقــاء 
بمســتوى تقديــم الخدمــات وضمــان اســتمراريتها فــي جميــع األوقــات وفقــًا ألفضــل الممارســات العالميــة، وتــّم 
تقييــم قــدرة البلديــة علــى االســتمرار فــي تقديــم خدماتهــا بمســتوى محــدد مســبقًا عنــد التعــرض لحــادث معطــل 
لســير العمــل بشــكل جزئــي أو كلــي مــن خــالل تطويــر وتفعيــل الخطــط البديلــة التــي تشــمل المرافــق والخدمــات 

واألفــراد والمــوارد الالزمــة أثنــاء الطــوارئ والكــوارث واألزمــات.

استمرارية األعمال.. أولوية إلسعاد المتعاملين
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التواصل والتفاعل مع أفراد المجتمع والفئات المعنية

145 بيان صحفي صادر عن البلدية.

95 لقاء تلفزيوني وإذاعي.

120,075 مكالمة مستلمة عبر مركز االتصال.

40,845 مكالمة صادرة من مركز االتصال.

257,891 متابع على منصات التواصل االجتماعي.

1,060 منشور على منصات التواصل االجتماعي.

الشركاء االستراتيجّيون.. تعاون مستمر وعالقات راسخة

واصلــت بلديــة مدينــة الشــارقة نهجهــا القائــم علــى توطيــد عالقــات التعــاون 

والتنســيق مــع شــركائها االســتراتيجيين مــن أجــل تحقيــق األهــداف المشــتركة 

وتقديــم أرقــى الخدمــات للقاطنيــن فــي مدينــة الشــارقة، فنّفــذت خــالل عــام 

ــادرات بالتعــاون مــع الشــركاء  ــد مــن المشــاريع والحمــالت والمب 2021 العدي

االســتراتيجيين مــن الجهــات الحكوميــة والخاصــة.

100 مساهمة قدمتها البلدية لدعم المشاريع الحكومية باإلمارة.  

40 جهة حكومية استفادت من مساهمات البلدية.

ا تم استقبالهم في قطاعات وإدارات البلدية. ا ودوليًّ 48 وفًدا محليًّ
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  خطــت بلديــة مدينــة الشــارقة خطــوات كبيــرة فــي تنفيــذ اســتراتيجيتها 
الطموحــة نحــو التحــول الرقمــي الشــامل لجميــع خدماتهــا وإجــراءات عملهــا 
خــالل عــام 2021 حســب المراحــل الزمنيــة المحــددة مســبًقا فــي خطــة برنامــج 
ــي المتســارع فــي  ــة التطــور التقن ــك لمواكب التحــول الرقمــي »ســابق«، وذل
علــى  العالــم، وحرًصــا منهــا  علــى مســتوى  والذكيــة  المعلوماتيــة  النظــم 
تلبيــة تطلعــات المتعامليــن فــي الحصــول علــى أرقــى الخدمــات وفــق أعلــى 

ــة حكومــة الشــارقة. ــة تحــت مظل ــر العالمي المعايي
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 %74
نسبة اإلنجاز في برنامج

»سابق« للتحول الرقمي الشامل.

 139
عدد الخدمات االلكترونية 
والذكية.  

1

2

3

4

56

7

8

9

10
 طلب صهريج
 صرف صحي

الخدمات المقّدمة عبر 
تطبيق واتساب األعمال:

طلب مكافحة 
آفات الصحة 

العامة

طلب تربة زراعية

تصريح إنزال 
حاويات

اعتراض على 
مخالفة مركبة

خدمة تسوية 
األرض

طلب تربة دفان

االستعالم عن 
فك حجز مركبة

طباعة إيصال 
البلدية برقم 

تحصيل

االستفسارات 
واألسئلة 
المتكررة

واتساب األعمال.. منّصة جديدة لتقديم الخدمات

اســتحدثت بلديــة مدينــة الشــارقة قنــاة رقميــة جديــدة لتعزيــز التواصــل مــع متعامليهــا عبــر تطبيــق 
واتســاب، وقــد مّثلــت هــذه المنصــة للمســتخدمين تجربــة رائعــة فــي الحصــول علــى الخدمــات وطلــب 

المســاعدة الفوريــة عبــر المســاعد الشــخصي االفتراضــي.

أبرز الخدمات الرقمية الجديدة في عام 2021

خدمة اشتراك المواقف لكبار السن من 
المواطنين.

خدمة االستعالم عن المؤشرات 
اإليجارية عبر خارطة تفاعلية.

خدمة االستعالم عن المركبات 
المحجوزة.

خدمة االستعالم عن ملف تنفيذ 
المشروع لمبنى تحت اإلنشاء.

تطوير نظام فحص كوفيد 19.

تصميم خارطة جغرافية ألسماء المناطق 
الجديدة وإحداثياتها.
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األمن اإللكتروني.. حائط صد أمام 
الهجمات اإللكترونية

أطلقــت بلديــة مدينــة الشــارقة منّصــة »آمــن« 
المعلومــات  بأمــن  الموظفيــن  وعــي  لتعزيــز 
الالزمــة  والمهــارات  بالمعلومــات  وتســليحهم 
الهجمــات  أمــام  المؤسســة  بيانــات  لحمايــة 
اإللكترونيــة التــي تهــدف إلــى االســتيالء علــى 
وعــدم  بالبلديــة،  الخاصــة  الســّرية  المعلومــات 
تمكيــن غيــر المصــرح لهــم مــن الوصــول إلــى هــذه 

المعلومــات.

الربط اإللكتروني لتعزيز العمل الحكومي 
المشترك

الربــط  إنجــاز  نحــو  ســعيها  فــي  البلديــة  اســتمّرت 
الجهــات الحكوميــة فــي اإلمــارة  اإللكترونــي مــع 
المعلومــات  تبــادل  انســيابية  ضمــان  بهــدف 
والبيانــات فــي المعامــالت المشــتركة واألنشــطة 
لتقديــم  الجهــود  تضافــر  يضمــن  بمــا  المختلفــة، 
أرقــى الخدمــات للقاطنيــن فــي إمــارة الشــارقة مــن 
والوقــت  الجهــد  وتوفيــر  اإلجــراءات  تيســير  خــالل 

المتعامليــن. علــى 
ولــم تّدخــر البلديــة أي جهــد فــي التعــاون والتنســيق 
مــع دائــرة الحكومــة اإللكترونيــة لتدشــين مشــروع 
ــه  منّصــة »الشــارقة الرقميــة« الــذي يتــم مــن خالل
عبــر  الشــارقة  فــي  الحكوميــة  الخدمــات  إتاحــة 
الخــاص  الذكــي  والتطبيــق  اإللكترونيــة  البوابــة 

بالمنصــة بــكل ســهولة.

8 ورشة توعوية ُقّدمت 
لموظفي البلدية على منصة 

آمن خالل عام 2021.

9 مذكرات تفاهم مع 
الجهات الحكومية في 
مجال الربط اإللكتروني.
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»إن بنــاء المســتقبل مرهــون ببنــاء اإلنســان حيــث 
أصبحــت القــوى البشــرية تشــّكل أهــم العوامــل 
وبنــاء  وتطورهــا،  الــدول  تقــدم  فــي  المؤثــرة 

اإلنســان هــو حجــر األســاس فــي التنميــة.«

الســمو  رؤيــة صاحــب  عــن  بوضــوح  عّبــرت  كلمــات 
القاســمي  محمــد  بــن  ســلطان  الدكتــور  الشــيخ 
وإيمانــه  الشــارقة  حاكــم  األعلــى  المجلــس  عضــو 
بــأن نهضــة األمــم والشــعوب ال تتحّقــق  العميــق 
إال باالرتقــاء باإلنســان وتوفيــر كّل الســبل لتطويــر 
قدراتــه وتنميــة مهاراتــه، وقــد ســارت بلديــة مدينــة 
الشــارقة علــى هــذا النهــج فعملــت علــى توفيــر بيئــة 
عمــل تمتلــك كل المقومــات الالزمــة لدعــم وتحفيــز 
الجنســين،  بيــن  التــوازن  البشــري، وتحّقــق  العنصــر 
وتّتســم بالتنــوع الثقافــي، وتعــّزز الــوالء الوظيفــي 

والمؤسســي لجميــع العامليــن فيهــا.
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إجمالي عدد 
الموظفين.

 نسبة التوطين

لجميع الوظائف 
)ما عدا الفئات 

المساندة(.

نسبة التوطين 
في الوظائف 

القيادية )رئيس 
قسم فما فوق(.

نسبة المرأة 
الموظفة )ما عدا 
الوظائف الحرفية 

والمهنية(.

7,028%65.3%82.5%39.19

أبرز االقتراحات المطبقة:إشراك ومشاورة الموظفينالتحفيز والتكريمالتدريب والتطوير الوظيفي

2,105 موظفين شاركوا 
في الدورات التدريبية.

760 موظًفا حصل 
على ترقيات أو عالوات 
تشجيعية أو مكافآت 

تحفيزية.

131 إجمالي عدد 
االقتراحات المقدمة من 

الموظفين.

37.4% نسبة االقتراحات 
المقبولة.

1. تصميم حامل لألجهزة البيئية 
للحفاظ على الموارد البيئية.

2. تقديم التدريب للمفتشين 
عبر نظام المواقف االفتراضي.
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التقرير السنوي 2021

الجوائز
الشـــارقة  مدينـــة  بلديـــة  تؤمـــن 

والتجـــارب  الخبـــرات  تبـــادل  بأهميـــة 
الناجحـــة فـــي مختلـــف مجـــاالت العمـــل البلـــدي، 

والمســـابقات  الجوائـــز  فـــي  المشـــاركة  وتعـــد 
البلديـــة مـــن خاللهـــا  التـــي تســـعى  القنـــوات  إحـــدى 
المبتكـــرة  ومبادراتهـــا  الناجحـــة  تجاربهـــا  عـــرض  إلـــى 
المصلحـــة  وأصحـــاب  االســـتراتيجيين  الشـــركاء  علـــى 

ــم  ــى تقييـ ــة علـ ــاعد البلديـ ــا تسـ ــا أنهـ ــن، كمـ المعنييـ
علـــى  الضـــوء  وتســـليط  المتنوعـــة  مبادراتهـــا 

أعمالهـــا ومشـــاريعها التـــي تنجزهـــا فـــرق 
العـــام. مـــدار  علـــى  العمـــل 

حصدت البلدية جائزة 
السعادة في مكان العمل 

فئة أفضل برنامج لالستدامة 
في مكان العمل.

شهادة 
الجودة في 

استمرارية األعمال 
- أيزو 22301

شهادة 
الجودة في إدارة 
الشكاوى - أيزو 

.10002

شهادة 
اعتماد هيئة 

االعتماد البريطانية 
»اليوكاس« لمختبر 

األغذية

شهادة 
الجودة في 

إدارة المخاطر 
المؤسسية - أيزو 

 31000

أيزو تكامل 
الجودة والصحة 

والسالمة المهنية 
)45001(

شهادات 
اعتماد دولية

اســـتمرت بلديـــة مدينـــة الشـــارقة فـــي 
ــن  ــا مـ ــة عملهـ ــر منظومـ ــو تطويـ ــعي نحـ السـ

الشـــاملة  الجـــودة  متطلبـــات  اســـتيفاء  خـــالل 
ــر العالميـــة فـــي مختلـــف  وتطبيـــق أعلـــى المعاييـ
مجـــاالت عملهـــا بمـــا يعـــزز الثقـــة فيمـــا يصـــدر عـــن 

وحداتهـــا التنظيميـــة مـــن نتائـــج ومخرجـــات، 
وفيمـــا يلـــي أبـــرز شـــهادات االعتمـــاد التـــي 

حصلـــت عليهـــا البلديـــة أو جددتهـــا 
:2021 عـــام  خـــالل 




