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وماا إعاقة اإلنسان هي عدم تقدمه، وبقاؤه في مكانه وعجزه عن تحقيق اإلنجازات،’’ 

حققاااه اباااحام الهمااام فاااي مختوااا  المجااااالت، وعوااا  ماااد  السااانوات الما اااية مااان 

ن إلاا  إنجااازات، دلياال عواا  ان العزيمااة واإلرادة تباانعان المسااتحيل وتاادفعان اإلنسااا

،،مواجهة كل الظرو  والتحديات بثبات، لووبول إل  األهدا  والغايات
كم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حا

دبي



دستور الدولة 

14مادة 

لفرص المساواة والعدالة االجتماعية وتوفير األمن والطمأنينة ،وتكافؤ ا
قي لجميع المواطنين من دعامات المجتمع والتعا د والتراحم بوة وث

.بينهم



2021رؤية االمارات 

نرياد ان “" المعوناة تحات شاعار 2021لقد ت منت رؤية دولة اإلماارات لعاام 
اولهاااا شاااعم طماااو  واثاااق : التطوعاااات التالياااة” نكاااون مااان اف ااال دول العاااالم

ثاة اقتبااد ومتمسك بتراثه، وثانيها اتحاد قوي يجمعاه المباير المشاترك، والثال
الراباع  فهاو تنافسي بقيادة إماراتيين يتميازون باإلباداو والمعرفاة، اماا العنبار

الدولااة األولوياااتاعتماادت وقااد جااودة حياااة عاليااة فااي بيةااة معطااا ة مسااتدامة 
يةة مساتدامة نظام تعويمي رفيع المستو ، نظام بحي بمعايير عالمية، ب: التالية

وبنية تحتية متكاموة



المعدل بالقانون االتحادي 2006لعام ( 29)القانون االتحادي رقم 
الخاص بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة2010لعام 14رقم 

اإلعاقاة مان يعد هذا القانون مان ابارز التادابير التشاريعية التاي اتخاذتها الدولاة لتمكاين األشاخاص ذويحيث 
مادة دعت المادة األول  والثالثة فيه إلا  39يقع القانون في . اآلخرينممارسة حقوقهم عو  قدم المساواة مع 

الماادة وت امنت. إزالة كافة اشكال التمييز  د األشخاص ذوي اإلعاقة ومسااواتهم ماع بااقي افاراد المجتماع
قتباادية الثالثة تأكيادا عوا  ان الدولاة ت امن مراعااة مسااةل اإلعاقاة فاي جمياع سياساات وبارامل التنمياة اال

( 21و19-15-11)واالجتماعية واتخاذ التدابير المناسابة لمناع التميياز عوا  اسااا اإلعاقاة ونبات الماواد 
يم والتشاغيل البحية والتعوافي مجال الخدمات وكال  الوزارات المعنية برةاسة عو  تشكيل لجان متخببة 

ياق الحقاوق والثقافة والريا ة وتعمل هذه الوجان عو  إعداد الخطط االساتراتيجية والبارامل الرامياة إلا  تطب
اقاة مان كل لجنة من هذه الوجان في ع اويتها شخباا او اكثار مان ذوي اإلعالمشار إليها في القانون وت م 

. كال الجنسين وممثال عن المنظمات األهوية المعنية باألشخاص ذوي اإلعاقة

https://www.mocd.gov.ae/ar/about-mocd/laws-and-legislations.aspx



قوانين وقرارات داعمة 
2011لعاام ( 9)المعادل بالقاانون االتحاادي رقام 2008لعاام ( 11)القانون االتحادي رقم 

ولويااة التابعااة لوحكومااة االتحاديااة الااذي يعطااي األالهيةااات فااي شااأن المااوارد البشاارية فااي 
. لألشخاص ذوي اإلعاقة في شغل الوظاة  العامة

. بشأن الهيكل التنظيمي لوتعويم الخاص2008لعام ( 29)قرار مجوا الوزرا  رقم 

المتعوااق بم اااعفة المساااعدات االجتماعيااة 2008لعااام ( 21)قاارار مجوااا الااوزرا  رقاام 
. المقدمة لألشخاص ذوي اإلعاقة

بشااأن المؤسسااات اياار الحكوميااة لرعايااة 2010لعااام ( 14)قاارار مجوااا الااوزرا  رقاام 
. وتأهيل المعاقين

بشااأن تشااكيل الوجنااة المختبااة بالخاادمات 2011لعااام ( 284)قاارار وزياار البااحة رقاام 
. البحية والتأهيل لومعاقين



بشأن برناامل الشايز زاياد لاساكان الاذي يعطاي2011لعام ( 9)مجوا الوزرا  رقم قرار 
. األشخاص ذوي اإلعاقة األولوية في الحبول عو  القروض والمساعدات السكنية

بشاأن اعتمااد القواعاد العاماة لوتربياة 2010لعاام ( 166)قرار وزير التربية والتعوايم رقام 
.  الخابة في المدارا الحكومية والخابة

بشاأن اعتمااد المادارا المشااركة فاي 2010لعام ( 188)قرار وزير التربية والتعويم رقم 
.  مبادرة دمل الفةات الخابة

المتعواق بادمل األطفاال المعااقين 2010لعاام ( 479)قرار وزير الشؤون االجتماعية رقام 
.  في الح انات



منظمات اصحاب المصلحة 

مؤسسات او منظمات المجتمع المادني التاي تمثال( 5)وتوجد في الوقت الراهن 
األشااخاص ذوي اإلعاقااة وتاادافع عاان حقااوقهم وتقاادم لهاام خاادمات مختوفااة، وهااي

: عو  النحو التالي 

.  اهالي ذوي اإلعاقةجمعية 

.  جمعية اإلمارات لرعاية المكفوفين

.  داونجمعية متالزمة 

.  جمعية اإلمارات لوبم

.جمعية اإلمارات لوتوحد



السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم
اعتمدت السياسة الوطنياة لتمكاين ، 2017لسنة ( م1/6)قرار مجوا الوزرا  رقم بموجم 

ات تمكيــن ابحام الهمم واســرهم، مــن خــالل رســم السياســابحام الهمم الهادفة إل  
دامــاـل، وابتكار الخدمات التي تحقق لهم التمتع بـجودة حيـاة ذات مساـتو  عاالي مجتــاـمع

.خـالــي مـن الحــواجــز، ي ــمن التمكـين والحــياة الكـريمــة لهم

كااـة وترمااي السياسااة إلاا  الوبااول إلاا  ابااحام الهماام لواادمل المجتمعااي، تحقيااـق المشـار
ــااـراد الفــاعــوااـة، وتـعـــزيـــــااـز الفــااـرص المـتــكـــافــةااـة، والعماال عواا  تمـكــيااـن األفـ

.واألســـر لوقيــام بأدوارهم تجاه ابناةهم من ابحام الهمم

مهناااي الباااحة وإعاااادة التأهيااال، التعوااايم، التأهيااال ال: )وتت ااامن السياساااة المحااااور التالياااة
والثقافاة والتشغيل، إمكانية الوبول، الحماية االجتماعياة والتمكاين األساري، الحيااة العاماة

(.والريا ة



المجلس االستشاري ألصحاب الهمم
، تاام تشااكيل المجوااا االستشاااري 2017لساانة (م1/6)قاارار مجوااا الااوزرا  رقاام بموجاام 

( 15)الااذي ي اام فااي ع ااويته سااتة اع ااا  ماان ذوي اإلعاقااة ماان مجماال ألبااحام الهماام
ام ع واً، ويمثل اع ا  المجواا باإل اافة إلا  جمعياات ومؤسساات واولياا  اماور اباح

.الهمم، ممثوين من جهات حكومية إتحادية ومحوية معنية بأبحام الهمم

ل مجوسااا داعمااا ومساااندا لتقااديم المشااورة والمساااهمة بشااك" المجوااا االستشاااري " ويعااد 
.مباشر لتحقيق مستهدفات السياسة الوطنية لتمكين ابحام الهمم

مااع فعالااة نحااو تحقيااق اهاادا  التنميااة المسااتدامة الشاااموة لجميااع افااراد المجتخطااوة وهااو 
بوبفهو مان إشراك كل فرد في التنمية 



الموحد لإلعاقةالتصنيف الوطني 
تباني  وطناي موحاد لاعاقاة بإعتمااد 2018لسنة ( 3) الوزرا  رقم بدر قرار مجوا 

دماتها وطني تستخدمه جميع الجهات حسم خاالمارات، ويعد هذا التبني  مرجع في دولة 
واحتياجااااتوتعتبااار الغاياااة مااان التباااني  هاااي  تاااوفير خااادمات . المقدماااة لاااذوي اإلعاقاااة

ة لكاال الفردياعويهااا اخاذا فاي االعتباراالحتياجااات ذي اإلعاقاة وتسااهيل حباولهم األشاخاص 
.اإلعاقةحالة ببر  النظر عن نوو 

عاقااة ادوات الكشاا  عاان األشااخاص ذوي اإلفااي توحيااد وماان المتوقااع ان يساااعد التبااني  
اف ااال وتحدياااد احتياجااااتهم، عومااااً ان التباااني  الموحاااد يتسااام بالمروناااة واالنفتاااا  عوااا 
اإلتفاقياة الممارسات العالمية في مجال اإلعاقة، الستيعام فةات اإلعاقة الواردة حقوقهم فاي

.األشخاص ذوي اإلعاقةاألممية لحقوق 



كود اإلمارات للبيئة المؤهلة
25و24و23و22إلا  الماواد كود اإلمارات لوبيةة المؤهواة الاذي يساتند الوزاري لوتنمية إعتمد المجوا 

، في شأن حقوق ذوي الهمم، ويهاد  الكاود إلا  توحياد تجرباة 2006لسنة 29من القانون االتحادي رقم 
باميم بعاض ابحام الهمم كبيةة مؤهوة تنطبق عو  البنية التحتية عو  مستو  الدولة، ماا ي امن إعاادة ت

.إحتياجات ابحام الهممالمرافق العامة والخدمات داخل الدولة، بما يتناسم مع 

، 2021ماع اساتراتيجية الحكوماة االتحادياة، ورؤياة اإلماارات « كاود اإلماارات لوبيةاة المؤهواة»ويتوافق 
شاموة تادمل وينسجم الكود مع طمو  األجندة الوطنية في الحفاظ عو  مجتمع متالحم من خالل توفير بيةة

.في نسيجها مختو  فةات المجتمع

شااكل يهااد  إلاا  تمكااين األشااخاص ذوي الهمام ماان العااي، فااي اسااتقاللية، والمشاااركة ب« الكااود»ياذكر ان 
اة ماع كامل في جميع جوانم الحياة، حيث يكفل إمكانية وبول األشخاص ذوي اإلعاقة، عوا  قادم المسااو
ولوجياات ايرهم، إلا  البيةاة المادياة المحيطاة، ووسااةل النقال والمعووماات واالتبااالت، بماا فاي ذلاك تكن

.ونظم المعوومات واالتبال، والمرافق والخدمات األخر  المتاحة لعامة الجمهور



(أصحاب الهمم ) سياسة دعم عمل ذوي االعاقة 

عمال ذوي اإلعاقاة، سياساة دعام 2018لسانة ( 43)رقام في قراره مجوا الوزرا  اعتمد 
فااي وتهااد  السياسااة إلاا  تمكااين ابااحام الهماام ماان دخااول سااوق العماال و اامان حقااوقهم 

لترتيبااات مختوا  مراحاال التعيااين، والعمال، والتاادريم، واالحتفاااظ الااوظيفي، بماا فااي ذلااك ا
.المعقولةالتيسيرية 



القاموس االشاري االماراتي للصم

ار اعتماااد القاااموا االماااراتي المحوااي األول لوباام فااي دولااة االمااارات وذلااك وفقاااً لقاارتاام 
، الااذي ي اام مختواا  المبااطوحات االشااارية 2018لساانة ( و2/6)مجوااا الااوزرا  رقاام 

تبااار حقااااً المسااتخدمة فاااي البيةااة المحوياااة فااي مجتماااع االماااارات وثقافتااه المحوياااة، والتااي تع
.لألشخاص البم في تداولها مما يسهل من اندماجهم في النسيل المجتمعي



(أصحاب الهمم ) معاق بطاقة 
حالاة مان ( 19500)حاوالي فاي وزارة تنمياة المجتماع بيانات بأبحام الهمم قاعدة ت م 

نساااية الجة مبااانفين والمتعااادداإلعاقاااات السااامعية، الذهنياااة، الحركياااة، الببااارية، التوحاااد، 
.والجنا

التمتاع اموهاا ت امن لحالدال عو  اإلعاقة التي وتعتبر البطاقة هي المستند الرسمي والوحيد 
لحاموهااا وتوفرالبطاقااة ، 2006لساانة 29فااي القااانون االتحااادي رقاام باالمتيااازات الااواردة 

الجهاات مجموعة من المنافع والخبومات والتسهيالت تبعاً لناوو اإلعاقاة مان قبال مختوا 
.الحكومية االتحادية والمحوية والخابة في إمارات الدولة



برنامج االمارات للتدخل المبكر

كااز البرنااامل خدماتااه فااي معظاام إمااارات الدولااة وذلااك عباار اقسااام التاادخل المبكاار ومريقاادم 
التااادخل المبكااار فاااي دباااي، لحااااالت األطفاااال المتاااأخرين نماةيااااً وذوي اإلعاقاااة وحااااالت

وذلاك عبار . سانوات6المعر ين لخطر اإلعاقة، الذين تتراو  اعمارهم من الوالدة لغاياة 
ادسة إلا  الفردية، وتحول الحاالت عند سن السة يخدمات األسرالبرنامل الفبول وبرنامل 

ر من موعد الدمل التعويمية او إل  مراكز اإلعاقة وذلك عبر خطط انتقال تبدا قبل ستة شهو
.االنتقال



معايير جودة خدمات أصحاب الهمم في المؤسسات 
(دليل امتياز)الحكومية والخاصة 

م خادماتها الالزم توفرها فاي الجهاات الخدمياة لكاي تقادالمعايير الدليل عو  عدد من مل تيش
اجااتهم يتناسام ماع احتيبشاكل واباحام الهمام لفةاة والجاودة ة  مان الكفااعالية عو  درجة 
الساارعة والدقااة فااي تقااديم الخاادمات اسااوة اامان ووالتعاماال معهاام، تواباال واساااليم ال
الوبااول ويحتااوي الاادليل عواا  معااايير المباااني والمنشاا،ت والمنتجااات، وكيفيااة. باااآلخرين

.لهممالسريع لومعوومات، وموابفات البيةة المادية والمعووماتية المناسبة ألبحام ا



الهمممسؤولي خدمات أصحاب 
تنسايق السياسة الوطنية لتمكين اباحام الهمام، عموات وزارة تنمياة المجتماع عوا  ال من 

ياين مع مختو  الجهات الحكومية والخابة التي تقدم خدماتها ألبحام الهمام، مان اجال تع
ة األشااخاص المسااؤولين عاان هااذه الخاادمات فااي كاال جهااة خدميااة لتااوكيوهم بالمهااام المطووباا

.منهم، لما فيه تسهيل إجرا ات ابحام الهمم

، يكوا  مساؤولي الخادمات فاي هاذه 2017لسانة (م1/6)وتبعاً لقرار مجواا الاوزرا  رقام 
لخدمااة ابااحام الهماام فااي الجهااة الجهااات بمهااام ت اامن تطبيااق اف اال معااايير الجااودة 

.المعنية، من حيث سهولة الوبول إل  المرافق والخدمات والمعوومات وايرها

وحباار وتحديااد االحتياجااات الالزمااة ألبااحام الهماام ماان قباال الجهااة المعنيااة، واتخاااذ 
ت االجاارا ات الالزمااة ماان اجاال توفيرهااا بنااا  عواا  إمكانااات الجهااة وفقاااً ألف اال الممارسااا

.العالمية



منصة توظيف أصحاب الهمم
تاوظيفهم، الهمم الراابين فاي العمال، والجهاات الرااباة بابحام بيانمنبة التوظي  في تساهم 

عم ألبحام باإل افة إل  المهن والوظاة  الشاارة التي تتناسم مع قدراتهم وميولهم، وتقديم الد
تاي تسااعد الهمم والمؤسسات في المرحوة األولية من العمل، و تهيةة بيةات العمل المناسابة لهام وال
مان حياة في تكّيفهم واستقرارهم المهني معززين بذلك مفهوم الدمل الشامل لهذه الفةة، من اجل  

.كريمة لهم وتحقيقاً لومساواة وتكافؤ الفرص

هااا العماال وابااحام الهماام االطااالو عواا  األدلااة التعريفيااة التااي توفرابااحام وتمكاان المنبااة 
ة المنبااة، والموجااه بع ااها إلاا  ابااحام الهماام لمساااعدتهم عواا  البحااث عاان فاارص عماال وكيفياا

وبعض هاذه . اماجتياز المقابالت بنجا ، وتسهيل عموية التكي  مع الزمال  وبيةات العمل بشكل ع
ن كيفياة األدلة موجه اي اً ألبحام العمل والقاةمين عو  التشغيل، مان حياث تاوفير معووماات عا
الجاباة مقابوة ابحام الهمم والتعامل معهام فاي امااكن العمال، وساتجد الجهاات القاةماة بالتشاغيل ا

لقياام باذلك ماع الوافية عن استفساراتهم حول التعديالت الواجم إجراةها عو  بيةات العمل وكيفية ا
.امثوة تو يحية لمختو  انواو اإلعاقات وخابة الذهنية



مركز معين 

ير تااوفإلاا  مركزاليهااد  انشااأت وزارة تنميااة المجتمااع مركااز معااين و
عوا  وساةل وتقنيات حديثة متطورة، تمكان الطوباة مان اباحام الهمام

التوابااال ماااع عاااالم التكنولوجياااا واالتبااااالت، مااان خاااالل األجهااازة 
التطبيقااااتوالتطبيقاااات الذكياااة، كماااا اطوقااات الاااوزارة مجموعاااة مااان 
تطبيقاات 5التفاعوية التعويمية لألشاخاص مان ذوي اإلعاقاة بواد عاددها 

.معاق اهمها تطبيقي نمو وتوابل15827وبود عدد مستخدميها 



الرعاية المؤسسية 

« لهماماباحام ا»مراكز رعاياة وتأهيال الموتحقين في عدد الطوبة بود 
وطالباة، طالبااً 5149نحو 2018-2017في الدولة لوعام الدراسي 

96إلا  « اباحام الهمام»مراكز رعاياة وتأهيال في حين وبل عدد 
مااان حمواااة 2120مااانهم موظفاااا، 2730مركااازاً، يعمااال فيهاااا نحاااو 

.«دكتوراه-ماجستير »الشهادات الجامعية والدراسات العويا 
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