
السياسة الوطنية 

لتمكين أصحاب الهــمم



ــر  ــق تطوي ــى طري ــاتها عل ــى درجـ ــى أقصـ ــية إل ــية االجتــماعـ ــول بالتنمـ «إن الوص

المجتمــع كنظــام متكامــل يظــل هـدفــــًا رئـيـســيـــَا مــن أهــــداف الســيـاســــة 

العــامـة للـبــــالد.»

«هـدفـــنا أن نكــون من أفـضــل الــدول في العــالـــم  لن يتحــقق

 إال بتـمـاســك نـواة المجتمع وهي األسـرة»

« بناء اإلنسان هو الهدف األسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه »

حقوق النشر محفوظة

 لوزارة تنمـية المـجـتمع .
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حسب آخر إحصائية 2016

أنواع ا�عـــاقـة :

واقع ا�عاقة في االمارات

توجد  15,782حــالـة إعـاقــة بمختــلـف انواعـها مسجــلة في بطـاقة أصحــاب الهــمم 

بطاقة خاصة بأصحاب الهمم

 تصدر عن وزارة تنمية المجتمع

بصـرية

سمعية

جسدية

ذهنـية

توحـد

متعـدد

9,869العـدد االجمـالي للمواطنـين

5913العـدد االجـمـالي لغـيـر المواطنـين

منهم 62% مواطنين 



67
حسب آخر إحصائية 2016

عدد مراكز رعاية وتأهيل أصحاب الهمم (87) 

مراكز رعاية وتأهيـل أصحـــاب الهمم في الدولة

رأس الخيمة

الفـجـــيـرة

اتحادي

محلي

خاص

الشــــارقـة 

عجــمان

أبوظـبي

1
3

3

23

5

37

7 23 57

2

2 1

15 8

1 4

23 14

1أم القيوين
1

2دبـي 121
15

العاملين في مراكز رعاية وتأهيل أصحاب الهمم 

رأس الخيمة

الفـجـــيـرة

عاملين إداريين  335

الشــــارقـة 

عجــمان

أبوظـبي

عدد العاملين في مراكز رعاية وتأهيل أصحاب الهمم (2,007) 

11
80

51

346

30

1008

69

6 45

36 310

2 28

أم القيوين13

821187

2
15

91دبـي 386
477

عاملين فنيين  1,672

حسب آخر إحصائية 2016



أن يتم التحول من       النموذج الطبي 

مريض

المجتمع لم يتغير

اإلعاقة هي مشكلة الفرد

قائم على المنهجية الخيرية

التركيز على العجز

االستبعاد

االختالفات في القدرة تعتبر عنصر ضعف

عملية االختيار ال تتم عن طريق أصحاب الهمم

الموجه هو المؤسسة

المختصون هم أكثر علمًا

عالج الشخص من أصحاب الهمم

فرد في المجتمع

المجتمع يتطور

اإلعاقة هي مشكلة المجتمع

قائم على مبدأ الحقوق

التركيز على نقاط القوة

التقدير واالدماج

االختالفات في القدرة تعتبر قوة

حق االختيار والقرار بيد أصحاب الهمم أنفسهم

الموجه هو المجتمع

احترام اختالف المعرفة بين الناس

كسر الحواجز في البيئة وتعديل السياسات والسلوكيات

89

إلى النموذج االجتماعي
التـوّجـه



1011

الـرؤيـــــة :

الســــياسـة

الــرســالة :
تمكيــن أصحــاب الهمــم وأســرهم، مــن خــالل رســم السياســات وابتــكار 

الخدمات التي تحقق لهم التمتع بـجودة حيـاة ذات مســتوى عالي

مجتـــمع دامـــج، خـالــي مـن الحــواجــز، يضــمن التمكـين والحــياة الكـريمــة 

ألصحــــاب الهـــمم

ا�هــــداف :
الوصول إلى الدمج المجتمعي

تحقيـق المشـاركـة الفــاعــلـة

تـعـــزيــــــز الفـــرص المـتــكـــافــئـة

دعــــم وتمـكــيـن األفــــراد واألســـر 

للقيــام بأدوارهم

الصحة وإعادة التأهيل

التعليم

التأهيل المهني والتشغيل 

إمكانية الوصول

الحماية االجتماعية والتمكين ا�سري

الحياة العامة والثقافة والرياضة 

محــاور الســـياسة

1

2

3

4

5

6



الهــــدف

محور - الصحة وإعادة التأهيل

1213

توسيع خدمات وبرامج الرعاية الصحية لجميع الفئات واألعمار

توسيع نطاق خدمات العيادات النمائية وإلزامية المسوحات النمائية

 تطوير برامج التأهيل وإعادة التأهيل بعد الحوادث

 تطوير برامج صحية خاصة للمسنين من أصحاب الهمم

.توفير مجمـوعة من الفحـوصــات الطبـية في مراحل ما قبل وأثناء وبعد الـوالدة للـوقـاية من اإلعــاقة

اإلستثمار في تطوير بحوث ودراسات اإلعاقات والمتـالزمات الـوراثية واألمراض النادرة التي تسبب اإلعاقة

 إطالق برنامج وطني للكشف المبكر والتشخيص لإلعاقات والتأخر النمائي متضمنًا اجراء فحص حديثي

الوالدة وفحص المقبلين على الزواج

  توحيد إجراءات ومقاييس التشخيص

 ضمان رعاية صحية شاملة وعالية الجودة

تشخيص أصحاب الهمم بدقة وجودة عاليةالهــــدف

الهــــدف

الجهات المشاركة

إطالق سجل وطني للمواليد الجدد من أصحاب الهمم والتأخر النمائي

إنشاء قاعدة بيانات مركزية عن أصحاب الهمم  (جميع الحاالت في الدولة)

 إطالق برنامج تأهيل الكوادر الوطنية العاملة في مجال الكشف المبكر عن اإلعاقة والتأخر النمائي،

والمتغيرات المرتبطة بخطر اإلصابة باإلعاقة والوقاية منها

 إطالق برامج التأهيل والتعليم للكوادر الوطنية العاملة في مجال اإلعاقة والخدمات العالجية

المساندة

 وزارة الصحة ووقاية المجتمع

 وزارة تنمية المجتمع

دوائر وهيئات الصحة المحلية

مراكز أصحاب الهمم  (الحكومية االتحادية والمحلية والخاصة)

المدارس 

الجامعات والتعليم العالي

توفير معلومات عن كافة ا�شخاص من أصحاب الهمم في الدولة

توفير كوادر طبية وصحية متخصصة في مجال ا�عاقةالهــــدف
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الهــــدف

محور - التعــــليم

1415

وجود مسار تعليمي واضح لكل أنواع اإلعاقات بكل مراحلها.

إعادة تصميم وتكييف المناهج التعليمية لتلبية احتياجات األشخاص من أصحاب الهمم. 

توفيرغرف مصادر لدعم الوسائل والتقنيات والمعينات المساندة لتعليم أصحاب الهمم.

توفير خدمات عالجية مساندة (نطق، وظيفي، تعديل  سلوك،  إلخ ..)

تمكين واشراك المجتمعات واألسر في النشاطات التعليمية والترفيهية والفنية الرياضية والثقافية. 

اطالق برامج توعوية للمجتمع وطلبة المدارس حول الدمج. 

إطالق نظام التعليم المنزلي لبعض فئات اإلعاقة.

الهــــدفتطـويـــر نظــام تعليـمي دامـج ( العــام، والمــهني، والعــالي ) 

إفتـتـاح تخصـصات فرعـية لتعلـيم أصـحاب الهمم  من قبل الجـامعات والمعـاهد (مثل تخصـصات 

تعليم التوحد واإلعاقات الشديدة)

إضافة تعليم بسيط في المرحـلة الجامـعية لجمــيع المعلـمين في مرحلة ما قبل الخـدمة، بحيث 

تتضمن مبادئ التعليم والتقييم للطلبة من أصحاب الهمم وصعوبات التعلم.

إطــالق بـرامـج تـدريب وطني للكوادر الوطــنية العـامـلة في ميـدان اإلعــاقـة، بما فيـهم المعــلمين 

والمختصين العاملين في مجال التعليم.

وزارة الـتربـــية والتعــلـــيم

وزارة تـنمــــية المـجــتــمع

هيـئـات التعلـيم المحـلية

مجالس التعليم 

مراكز أصحاب الهمم (اتحادي -محلية -خاص )

الجـــامعـــات والتـعـــلــيـم العــالــي

الجمـعــــيات

أولياء أمور األشخاص من أصحاب الهمم

مجالس التعليم 

المــــدارس 

توفير معلمين ومختصين ذوي كفاءة عالية في تعليم أصحاب الهمم 

في مختلف ا�عاقات والمراحل الدراسية

الجـهــــات

المشـاركة
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الجهات المشاركة

الهــــدف

محور التأهيل المهني والتشغيل 

1617

تطوير برامج التأهيل المهني بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل

إطالق برامج الشهادات المهنية ألصحاب الهمم بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة

توفير برامج تأهيل مهني تـناسب ا شخـاص أصحاب الهـمم من مختلف

ا�عاقات ومستويات الشدة

الهــــدف

توفيــر الحوافــز والمكافــآت واإلعفــاءات لتشــجيع توظيــف األشــخاص أصحــاب الهمــم فــي القطــاع 

الخاص، وتزويدهم ببرامج التأهيل والتدريب المهني

إطالق برامج تدريبية لزمالء العمل وأصحاب العمل لضمان التعامل األمثل مع أصحاب الهمم 

ــالت  ــراء التعدي ــم ، وإج ــاب الهم ــا ألصح ــدى مالئمته ــل وم ــات العم ــد بيئ ــف عن ــج للكش ــي برنام تبن

عليها لتناسب احتياجاتهم 

وزارة الموارد البشرية والتوطين

وزارة تنمية المجتمع  

الهيئة االتحادية للموارد البشرية الحكومية

وزارة التربية والتعليم 

مراكز أصحاب الهمم (الحكومية االتحاديةوالمحلية والخاصة)

مؤسسة زايد العـليا

هيئة تنمية المجتمع بدبى  

مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية

الهــــدف

وضع سياسـات داعــمة لتـوظـيف األشخــاص أصحــاب الهــمم في القـطـاعات الحـكــومـية والخــاصــة.

المهنــي والتشــغيل،  التدريــب  الباحثيــن عــن  الهمــم  بيانــات عــن األشــخاص أصحــاب  توفيــر قاعــدة 

ــل  ــات العم ــي بيئ ــه ف ــوم وتطبيق ــف المدع ــج التوظي ــي برنام ــم تبن ــاب الهم ــغلة ألصح ــات المش والجه

التنافسية 

إنشـاء منصــة تواصــل بين القــطاعين الحكــومي والخـاص لدعــم توظــيف األشــخاص أصحـاب الهمم. 

بنـاء شراكــات مع الجـهـات الممـــولة للمشاريع الصغــيرة المتناهية وتسويق منتـجات أصحاب الهمم. 

توفير فرص عمل مناسبة  صحاب الهمم  تتناسب مع قدراتهم ومستويات إعاقاتهم

ــاعد فــي  ــمم والتــي تسـ ــاسبة  صحــاب الهـ ــمل المنــ ــات العـ ــئة بيئ تهيـ

تكيفــهم المهــني واستــقـــرارهــم المـهـني .
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الهــــدف

محور إمكـــانّيــة الوصــول
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إعــداد معاييــر ومواصفــات وطنيــة لمتطلبــات البنــاء الخــاص باألشــخاص أصحــاب الهمــم ، ووضــع آليــة 

للتـنــفـيذ

اطالق جائزة مباني صديقة ألصحاب الهمم و معايير «فنادق صديقة ألصحاب الهمم »

تـوفــير معـايـيــر موحـدة للمـبـاني تـراعي احـتيـاجـات أصحــاب الهـمـم على 

مسـتـوى الـدولــة

الهــــدف

تطويــر وســائل النقــل العامــة المخصصــة لنقــل أصحــاب الهمــم مــن خــالل وضــع مواصفــات وســائل 

النقل

إطــالق التعديــالت علــى األماكــن العامــة والخدمــات والمبانــي، التــي تســهل وصــول األشــخاص 

أصحاب الهمم لها

الهــــدف

ــة  ــارات الدول ــع ام ــي جمي ــم ف ــم وذويه ــاب الهم ــخاص أصح ــات لألش ــن الخدم ــات ع ــة المعلوم إتاح

لتـسـهـيل الوصـول إليهــا (مثال أماكـن توافـر العــالج وأنـواع الخـدمــات واألنشـطة المتـوفـــرة، إلخ) 

ــنيات  ــخدام التقــ ــعية، واستـــ ــرية والسمــ ــاقات البصـــ ــذوي اإلعــ ــرة ل ــغ ميس ــلومات بصي ــير المعــ توفـ

الحــديثـــة من أجــل ذلك .

تمـكــين ا�شـخــاص أصـحـاب الهـــمـم مـن الـوصــول السـهـل إلى مخــتــلف

 المعلــومات بالطــرق التــي تنـــاســب قـــدراتهم

تمكيــن ا�شــخاص أصحــاب الهمــم مــن الوصــول الســهل وا�مــن إلــى 

مختلــف ا�ماكن والخــدمات

الهــــدف

إطالق معايير خدمة العمالء على مستوى الـدولة ( امتياز  )

اطالق برامج تدريبية إلعداد مترجمي لغة االشارة وإصدار التراخيص لهم 

تنظيم البرامج التدريبية لمقدمي الخدمات عن كيفية التعامل مع أصحاب الهمم وطرق

                                                                                                        التواصل معهم 

تمكيــن أصحــاب الهمــم مــن التواصــل مــع مقدمــي الخدمــات بالطريقــة 

التي تالئم قدراتهم

تـتـمة . .
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الهــــدف

الجهات المشاركة

محور إمكـــانّيــة الوصــول
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تطوير معايير المســاكن المــؤهلة لألشخـــاص أصحــــاب الهــمم وأســرهم

سهولة وصـول أصحــاب الهـــمم إلى مســاكـنــهم وممــارســـة حيـاتهـم

اليـــومـية بسهــولة ويـســـر

 وزارة تطوير البنية التحتية

البلديات

 دوائر النقل

 هيئة تنظيم اتصاالت

مؤسسة زايد لإلسكان

مؤسسة محمد بن راشد لإلسكان

تـتـمة . .

الهــــدف

محور الحماية االجتماعية والتمكين ا�سري

اعتماد تصنيف موحد في الدولة

زيــادة عــدد المسـجلين فــي بطاقة أصحاب الهمــم عــن طريــق ربــط البطاقــة بالخدمــات (الصحيــة،

التعليمية، إلخ...)

ربط بطاقة أصحاب الهمم مع الهوية

توفــير سيـاسـات ضـمــان اجتـمـاعي منـاسـبـة الحتـياجــات أصـحـاب الهــمم 
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ــم أو  ــاكات لحقوقه ــول أي انته ــم ح ــاب الهم ــكاوى أصح ــول ش ــان وص ــاخن لضم ــط الس ــالق الخ اط

إساءة معاملتهم أو استغاللهم

وضــع سياســة للحــد والوقايــة مــن اإلســاءة ألصحــاب الهمــم، تضمــن آليــات الكشــف عــن اإلعاقــة 

وتأهيل المعنفين

برامـج تدريـب النسـاء مـن أصحـاب الهمـم مـن خـالل برامـج تدريـب وإعـادة تأهيـل محـددة لحمايتهـن

من التعرض لالستغالل وسوء المعاملة

ضمـان عـدم انتـــهاك حقــوق أصحــاب الهــمم  وحــمايتـهم من االستـغالل

 وإســاءة المعــامــلة

الهــــدف

إطـالق الوحـدة المتنــقلة لـتـقـديم مخـتلف الخدمـات التأهيـلية والرعـائــية لألشــخاص من أصحاب

الهمم ذوي الحاالت الشديدة وأسرهم في اماكن سكنهم

إيصال خدمات الرعاية والتأهيل �صحاب الهمم من لذوي ا�عاقات الشديدة

الهــــدف

تنظـيم برامـج دعم لألسـر ومقـدمي الخــدمات والــرعــاية (التـدريــب، اإلسـتــشــارات، التــأهـيل، تــدريـب

 لغة اإلشــارة، إلخ . . . .  ) 

المزاولــة المهنيــة لجميــع فئــات وتخصصــات التربيــة الخاصــة والخدمــات العالجيــة المســاندة وجميــع 

المجاالت

مشــاركـة ا�ســـرة بشـكـل فـــاعل في تـقـــديـم الخــدمـات التــأهيــلـية

الجهات المشاركة

 وزارة تنمية المجتمع

 وزارة الصحة ووقاية المجتمع

 وزارة العدل

وزارة التربية والتعليم

وزارة الثقافة وتنمية المعرفة

 وزارة تطوير البنية التحتية

المجلس الوطني

 المجالس التنفيذية

 هيئة اإلمارات للهوية

مؤسسة زايد العليا

  هيئة تنمية المجتمع بدبى

 مدينة الشارقة للخـدمــات

 الجمعـــيات

 الهيئـة  التحادية للـتـنافسية

واإلحــــصاء

مراكز االحصاء

5

اإلنسـانــية
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 تنــظيــم مســابقات تضمن مشــاركة أصحــاب الهــمم في مخــتلف المجــاالت الثقــافية والــرياضــية

واالجتماعية

إندماج ا�شخاص أصحاب الهمم في مختلف ا�نشطة الثقافية واالجتماعية

الهــــدف

إطـــالق البــرامج التوعــوية المــوجهة لمخــتلف فــئـات المجـتمع إلذكــاء الوعــي نحـو قضــية اإلعـاقة.

تقديم الخدمات ل�شخاص أصحاب الهمم من منظور حقوقي وليـس رعائي

الهــــدف

إطالق المبادرات الرياضية التي تضمن مشاركة األشخاص أصحاب الهمم فيها

توسيع امتداد تواجد خدمات النوادي الرياضية الخاصة بأصحاب الهمم 

تمكـين أصحـاب الهـمم من المشــاركة في ا�نشـطـة الرياضــية والمسـابقات

 المحلية والعالمية

الهــــدف

 اطالق برنامج وطني الكتشاف مواهب األشخاص أصحاب الهمم في مختلف المجاالت الرياضية

والفنية والثقافية

تأسيس مجموعـــات الفن الخاص

تبني إبداعات أصحاب الهمم ورعايتها في مختلف المجاالت الثقافية 

والرياضية والفنية

الجهات المشاركة

وزارة الثقافة وتنمية المعرفة

هيئة الشباب والرياضة 

وزارة تنمية المجتمع 

وزارة تطوير البنية التحتية 

نوادي أصحاب الهمم

االتحاديــة  (الحكوميــة  الهمــم  أصحــاب  مراكــز 

والمحلية والخاصة)
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