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نعمــل معكــم لجعــل أبوظــي مدينــة رائــدة يف دمجكــم

وتمكينكــم ،ضمــن اســراتيجية متكاملــة وفــرص مبتكــرة
لتعزيــز دوركــم يف بنــاء مجتمعكــم وتطــوره
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أنتــم عنــر أســايس يف مســرة التنميــة وا ٕ
النجــازات.

كلمة سمو الشيخ هزاع بن زايد آل
نهيان ،نائب رئيس املجلس التنفيذي
إلمارة أبوظيب
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خطــوة أساســية نحــو مزيــد مــن الدمــج والتمكــن لهــذه

الفئــة األساســية يف املجتمــع ،بهــدف إطــاق كامــل
طاقاتهــا حــى تصبــح جــزءاً ال يتجــزأ مــن مســرة التنمية،
وتحقــق مزيــداً مــن التميــز واإلنجــازات.
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اســراتيجية أبوظــي ألصحــاب الهمــم يف إمــارة أبوظــي

كلمة معايل الدكتور مغري خميس
الخيييل ،رئيس دائرة تنمية
املجتمع بأبوظيب
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رائــدة تعكــس اهتمــام القيــادة الرشــيدة يف تمكــن كافــة

فئــات املجتمــع وتوفــر حيــاة كريمــة للجميــع .ونحــن
بصفتنــا الجهــة املســؤولة عــن تنفيــذ أجنــدة القطــاع
االجتماعــي يف أبوظــي ،أطلقنــا االســراتيجية لتكــون
منظومــة متكاملــة مــن السياســات والربامــج الــي

تضمــن تمكــن أصحــاب الهمــم باعتبارهــم محفزيــن
للتغيــر االجتماعــي كمــا نعمــل لجعــل مجتمــع أبوظــي
نموذجــاً يحتــذى بــه وحاضنــاً لجميــع الفئــات.
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تعــد اســراتيجية أبوظــي ألصحــاب الهمــم خطــوة نوعيــة
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أصحاب الهمم يف إمارة أبوظيب

القسم األول

أصحاب الهمم يف إمارة أبوظيب
يبلــغ عــدد أصحــاب الهمــم يف إمــارة أبوظــي مــا يقــارب  20ألــف شــخص مــن املقيمــن
التوحــد و
واملواطنــن .وتعتــر االضطرابــات النمائيــة العصبيــة مثــل اضطرابــات طيــف
ّ
ـددة مــن أكــر اإلعاقــات انتشــاراً يف اإلمــارة .كمــا
اإلعاقــة الذهنيــة واضطرابــات التع ّلــم املحـ ّ
ويواجــه أصحــاب الهمــم عــدداً مــن التحديــات الناتجــة عــن العوائــق البيئيــة والتواصليــة
والســلوكية واملؤسســاتية القائمــة يف املجتمــع.

 20ألف شخص
من املقيمني واملواطنني

أمــا يف مجــال التعليــم ،يفتقــر الطــاب مــن أصحــاب الهمــم اىل فرص متكافئــة ومنصفة
ّ
العاديــة بمــا يف ذلــك منظومــة دعــم
ـدارس
ـ
امل
يف
ـودة
ـ
ج
ذات
ـج
ـ
دام
ـم
ـ
تعلي
اىل
ـول
ـ
للوص
ّ
تتضمــن تهئيــة البيئــة املدرســية والصفيــة ،الــكادر التعليمــي
شــاملة داخــل املدرســة
ّ
املؤهــل  ،الخدمــات الداعمــة ،التوعيــة  ،املناهــج التعليميــة املتنوعــة املعتمــدة الــي تضمــن
توافــر خيــارات و بدائــل تعليميــة تليب مختلــف االحتياجــات ،واملســارات االنتقالية املدروســة
مــا بــن املراحــل املدرســية وبــن مراكــز رعايــة وتأهيــل أصحــاب الهمــم واملــدارس العاديــة...
أمــا يف مجــال التوظيــف ،فلــدى أصحــاب الهمــم فــرص محــدودة للحصــول عــى عمــل
ّ
يف بيئــة عمــل مفتوحــة بســبب عــدد مــن العوامــل :عــدم توفــر الحوافــز والدعــم الــكايف
ألصحــاب العمــل لتوظيــف فعــي ومســتدام ألصحــاب الهمــم  ،نقــص يف فــرص وبرامــج
التعليــم والتدريــب والتأهيــل املهــي ذات جــودة يف مرحلــة مــا قبــل التوظيــف ومــا بعــده
لتعزيــز املهــارات الوظيفيــة لــدى أصحــاب الهمــم وجهوزيتهــم لالنتقــال إىل العمــل ،فضـاً
عــن عــدم وجــود سياســة توظيف دامج شــاملة مع آلية إنفــاذ وأدوار ومســؤوليات واضحة
بــن الجهــات املعنيــة.
كمــا ويواجــه أصحــاب الهمــم عوائق للمشــاركة املجتمعيــة يف مجاالت الحيــاة العامة مثل
ـوع نتيجــة عــدم توافــر بيئــة مؤهلــة مــن حيــث
الثقافــة ،الرياضــة ،الفنــون والرتفيــه والتطـ ّ
البيئــة املبنيــة ،املواصــات ،اإلســكان املؤهــل  ،الخدمات والربامــج واملنتجــات واملعلومات.
يتكبــد أصحــاب الهمــم وأرسهــم تكاليف باهظة ناتجــة عن متطلبات
باإلضافــة اىل ذلــك ،
ّ
يهدد مســتوى معيشــتهم الالئق وجــودة حياتهم.
ممــا ّ
اإلعاقــة ّ

القسم الثاين

رؤيتنا ،رسالتنا واألهداف االسرتاتيجية
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يبلغ عدد أصحاب الهمم يف إمارة أبوظيب ما يقارب
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ومــن ضمــن هــذه التحديــات عــدم وجــود نظــم رعايــة صحيــة اجتماعيــة تعليميــة شــاملة
ـي
ومتكاملــة
ّ
ممــا يعيــق وصــول أصحــاب الهمــم وأرسهــم اىل خدمــات ذات جــودة تلـ ّ
واملتنوعــة بأســعار معقولــة بمتنــاول الجميــع.
ـة
ـ
الفردي
ـم
احتياجاتهـ
ّ

اسرتاتيجية أبوظيب ألصحاب
الهمم 2020-2024
خارطة طريق شاملة ومتكاملة نحو تمكني ودمج أصحاب الهمم
تهــدف االســراتيجية إىل جعــل إمــارة أبوظــي مجتمــع دامــج وممكّن
ألصحــاب الهمــم مــن خــال كــر جميــع الحواجــز الــي تعيــق
وصولهــم اىل الحقــوق والخدمــات والفــرص املنصفــة وبنــاء منظومــة
دعــم شــاملة ألصحــاب الهمــم وأرسهــم  ،باعتبارهــم جــزء ال يتجــزأ
ـوره.
مــن هــذا املجتمــع و عنــر أســايس يف مســرة تق ّدمــه وتطـ ّ

رؤيتنا

رسالتنا

مجتمع دامج وممكّن ألصحاب الهمم.

وأطلــق صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان ،ويل
عهــد أبوظــي نائــب القائــد األعــى للقــوات املســلحة رئيــس املجلــس
التنفيــذي إلمــارة أبوظــي االســراتيجية تأكيــداً عــى أهميتهــا.
و  ,قامــت دائــرة تنميــة املجتمــع يف مرحلــة تطويــر االســراتيجية
وبالتعــاون مــع الجهــات املعنيــة بدراســة جــودة حيــاة أصحــاب الهمــم
وأرسهــم ووضعهــم الراهــن يف إمــارة أبوظــي يف مختلــف املجــاالت
بــن تقييــم الوضــع الراهــن أن ّ أصحــاب الهمــم
والقطاعــات وقــد ّ
وأرسهــم يواجهــون عــدداً مــن التحديــات الــي تحــول دون وصولهــم
اىل الحقــوق والخدمــات والفــرص عــى قــدم املســاواة مــع غريهــم.
تــم تطويــر اســراتيجية أبوظــي ألصحــاب الهمــم بالتعــاون
وعليــهّ ،
مــع أصحــاب املصلحــة لوضــع خارطــة طريــق لتجســر الفجــوات
القائمــة بحســب أفضــل املمارســات العامليــة وتمكــن أصحــاب الهمــم
الوصــول اىل أقــى إمكانياتهــم.
تغ ّ
طــي االســراتيجية جميــع املراحــل الزمنيــة مــن حيــاة الفــرد مــن
أهــم املجــاالت التاليــة :الصحــة والتأهيــل،
أصحــاب الهمــم وتشــمل
ّ
التعليــم ،التوظيــف ،الرعايــة والحمايــة االجتماعيــة ،املشــاركة يف الحيــاة
العامــة االجتماعيــة والرياضيــة والثقافيــة والرتفيهية ،الوصول الشــامل
ّ
اىل البيئــة املؤهلــة مــن حيــث املبــاين واملرافــق واملواصــات واملســاكن
تتطرقــت اىل ممكنــات رئيســية عــر
واملعلومــات باإلضافــة اىل أنهــا
ّ
املجــاالت مثــل جــودة الخدمــات ،بنــاء القــدرات املحلية من خــال التوعية
الجيدة
والتدريــب ،التمويــل املســتدام ،البيانــات والبحوث ،أطر الحوكمــة
ّ
لتفعيــل مشــاركة مختلــف القطاعــات مــع توضيــح األدوار واملســؤوليات
وضمــان املســاءلة واالســتجابة الحتياجــات أصحــاب الهمــم وأرسهــم.

دعــم أصحــاب الهمــم وأرسهــم يف ظــل
منظومــة متكاملــة توفــر خدمــات ذات
جــودة عاليــة لتمكينهــم مــن املشــاركة
الفعالــة يف املجتمــع بمســاهمة القطــاع
الخــاص والثالــث.

األهداف االسرتاتيجية
املبنية
بناء ثقافة املجتمع
ّ
عىل املنظور الحقوقي
ألصحاب الهمم

ضمان تقديم خدمات
متكاملة وذات جودة عالية
يف القطاع الحكومي،
الخاص والثالث

تفعيل دور أصحاب الهمم
وأرسهم وتمكينهم من
خالل إرشاكهم يف عملية
التحول نحو مجتمع دامج

تطوير إطار ترشيعي
مستدام وقائم عىل األدلة
والبيانات ألصحاب الهمم
وأرسهم

خلق بيئة دامجة إلتاحة
الوصول املتكافئ ألصحاب
الهمم للحقوق والخدمات
والفرص يف جميع مراحل
الحياة

دور أصحاب الهمم

تؤكــد االســراتيجية عــى مبــدأ القيادة واملشــاركة والتمثيــل ألصحاب

القسم الثالث

املبادئ التوجيهية لالسرتاتيجية

ممثلــن ومشــاركني كأفــراد وكجمعيــات تم ّثــل أصحــاب الهمــم يف
ّ

جميــع فــرق عمــل محــاور االســراتيجية.

النقلة النوعية اليت تعتمدها
االسرتاتيجية :التحول من
املنظور الطيب لإلعاقة إىل
املنظور االجتماعي والداعم
لحقوق أصحاب الهمم
تهــدف االســراتيجية إىل جعــل إمــارة أبوظــي مدينــة دامجــة ممكّنة
ألصحــاب الهمــم وذلــك مــن خــال التحــول إىل اعتمــاد منظــور
اإلعاقــة االجتماعــي والداعــم لحقــوق أصحــاب الهمــم والــذي ير ّكــز
أن اإلعاقــة ليســت كامنــة يف الفــرد مــن أصحــاب الهمــم وإ ّنمــا
ّ
هــي نتيجــة العوائــق البيئيــة ،الســلوكية ،التواصليــة والتنظيميــة
املؤسســاتية املوجــودة يف املجتمــع والــي يصادفهــا الفــرد مــن
أصحــاب الهمــم وتمنعــه مــن املشــاركة والدمــج والوصــول اىل
حــق أصحــاب الهمــم يف
أقــى إمكانياتــه  .كمــا يعــ ّزز مفهــوم
ّ
ـتقل وتقريــر املصــر والوصــول اىل الخدمــات والفــرص
العيــش املسـ
ّ
والحقــوق عــى قــدم املســاواة مــع الغــر.
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ذوي اإلعاقــة " ال يشء لنــا مــن دوننــا" وعليــه فــإن أصحــاب الهمــم
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الهمــم تماشــياً مــع مبــدأ اتفاقيــة األمــم املتحدة لحقوق األشــخاص

املشكلة هي الشخص من أصحاب الهمم

املشكلة هي العوائق يف املجتمع

اإلعاقة هي نتيجة
القصور أو االختالل
املوجود يف
الشخص

املنظور تجاه
اإلعاقة املبين عىل
الشفقة وعىل
العجز

التحول اىل
ّ

البيئة الفيزيائية
الغري مهيئة
وسائل النقل غري
مهيئة

املشكلة هي الشخص
من أصحاب الهمم

املشكلة هي العوائق
يف املجتمع
يجب أن يستخدم
وسائل نقل
متخصصة

يجب أن يلتحق
الشخص بمدارس
متخصصة

التمييز عىل
أساس اإلعاقة

معلومات غري
متاحة نتيجة لعائق
اللغة وأنظمة
االتصال

األحكام املسبقة
تجاه أصحاب
الهمم

يجب أن يعيش يف
مركز إيواء
ألنه ال يستطيع
االعتناء بنفسه

سياسات ونظم
وإجراءات معيقة

اإلعاقة = الشخص من أصحاب الهمم

اإلعاقة = القصور  Xالعوائق
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يتلقى
يجب أن
ّ
الشخص العالج
والتأهيل ليصبح
”طبيعي“

يجب أن يكون
الشخص يف ورش
عمل محمية ألنه
ال يستطيع العمل يف
بيئة عمل مفتوحة
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النموذج الطيب لإلعاقة

النموذج االجتماعي والداعم لحقوق أصحاب الهمم

فرق عمل االسرتايتجية

اعتمــدت االســراتيجية مبــدأ تعميــم اإلعاقــة يف مختلــف القطاعــات
بحيــث أصبحــت أجنــدة دمــج وتمكــن أصحــاب الهمــم مســؤولية
مشــركة أي مســؤولية الجميــع يف اإلمــارة.

القسم الرابع

فرق عمل االسرتاتيجية

فريق عمل
محور
»املمكّنات«

فريق عمل
محور « الصحة
والتأهيل«

فريق عمل
محور
»التعليم«

فرق عمل تنفيذ
اسرتاتيجية أصحاب الهمم

فريق عمل
محور
»التوظيف«

فريق عمل
محور
«الوصول
الشامل«

فريق عمل
محور «الرعاية
االجتماعية«

وســتحرص دائــرة تنميــة املجتمــع راعيــة االســراتيجية عــى ضمــان
التواصــل والتنســيق واملواءمــة بــن جميــع فــرق العمــل واإلرشاف عىل
تنفيــذ االســراتيجية للوصــول مــع الــركاء لتحقيــق األهــداف املرجــوة.
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فريــق عمــل محــور "الصحــة والتأهيــل" بقيــادة دائــرة الصحــة ،فريــق
عمــل محــور "التعليــم" بقيــادة دائــرة التعليــم واملعرفــة ،فريــق عمــل
محــور "التوظيــف" بقيــادة هيئــة املــوارد البرشيــة ،فريــق عمــل محــور
"الرعايــة االجتماعيــة" بقيــادة مؤسســة زايــد العليــا ألصحــاب الهمــم،
فريــق عمــل محــور "الوصــول الشــامل" بقيــادة دائــرة البلديــات والنقــل،
فريــق عمــل محــور "املمكّنــات" بقيــادة دائــرة تنميــة املجتمــع.

19

مقســمة عــى
ـيتم تنفيــذ االســراتيجية مــن خــال  6فــرق عمــل
وسـ ّ
ّ
 6محــاور اســراتيجية لضمــان تنفيــذ االســراتيجية بطريقــة شــاملة
يتكــون كل فريــق عمــل مــن جهــة قائــدة وممثلــن مــن
ومتكاملــة.
ّ
الجهــات املعنيــة مــن القطــاع الحكومــي املحــي ،الحكومــي االتحــادي،
القطــاع الخــاص ،القطــاع الثالــث مــن خــال جمعيــات تم ّثــل أصحــاب
الهمــم و أصحــاب الهمــم ويكون مســؤوال ً عــن تنفيذ عدد من املبــادرات.

 30مبادرة حىت عام 2024
ســيتم بموجــب االســراتيجية تنفيــذ  30مبــادرة خــال الخمــس
ســنوات القادمــة.

 30مبادرة حىت عام 2024

.2

برنامج التدخل املبكر

.3

برنامج التقنيات والتكنولوجيا املساعدة

مبادرات محور التعليم
.4

نموذج التعليم الدامج يف إمارة أبوظيب

مبادرات محور التوظيف
.5

سياسة التوظيف الدامج

.6

برنامج التوظيف الدامج
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القسم الخامس

.1

تطوير إطار تقييم موحد ،شامل ومتكامل ألصحاب
الهمم
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مبادرات محور الصحة والتأهيل

مبادرات محور الرعاية االجتماعية
.7

مراجعة ومواءمة التصنيف املحيل لإلعاقات مع التصنيف
املوحد لإلعاقات يف دولة اإلمارات العربية امل ّتحدة
الوطين
ّ

.9

منظومة دعم األرسة ومقدمي الرعاية ألصحاب الهمم

 .11مسؤول خدمات أصحاب الهمم
 .12قاعدة بيانات أصحاب الهمم يف إمارة أبوظيب

 .20إنشاء نظام رعاية متكامل ألصحاب الهمم و أرسهم
 .21مراجعة األطر الترشيعية اليت تؤثر عىل أصحاب الهمم عرب
املحاور
 .22وضع إطار التقييم واملتابعة لتنفيذ اسرتاتيجية أصحاب
الهمم
 .23التعاون مع املنظمات الدولية
 .24تطوير حوكمة قطاع أصحاب الهمم
 .25تخطيط وتطوير الرأس املال البرشي يف جميع القطاعات

مبادرات محور الوصول الشامل
 .13الوصول الشامل للمباين واملرافق ووسائل النقل واملساكن
ألصحاب الهمم
 .14الوصول الشامل لألنظمة والخدمات االلكرتونية والذكية
واالتصاالت واملعلومات
 .15الوصول الشامل اىل الربامج الرياضية الدامجة
 .16الوصول الشامل اىل الربامج الثقافية والرتفيهية والسياحية
الدامجة
 .17رحلة سفر جوي دامجة
 .18رحلة سفر بحري دامجة

 .26تفعيل دور القطاع الثالث يف مجال دعم أصحاب الهمم
 .27منظومة الحماية االجتماعية ألصحاب الهمم
التميز يف مجال أصحاب الهمم
 .28جوائز
ّ

 .29البحث والتطوير واالبتكار ألصحاب الهمم
 .30منظومة تمويل مستدام لربامج وخدمات أصحاب الهمم
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 .10نظام إدارة الحاالت عرب القطاعات

 .19خطة إدارة التغيري لتنفيذ اسرتاتيجية أصحاب الهمم
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.8

التوعية املجتمعية املستهدفة املبنية عىل املنظور الحقوقي
لإلعاقة

مبادرات محور املمكنات

ما نود تحقيقه

أن رؤيــة االمــارة الحــرص عــى توفــر ســبل العيــش الكريــم لكافــة أفــراد

املجتمــع ،والحــرص عــى املشــاركة الفعالــة ملختلــف الفئــات مــن خــال ضمان

ـور اإلمــارة بمــا
حشــد قدراتهــم وبلــوغ أقــى إمكانياتهــم للمســاهمة يف تطـ ّ
يســهم بتعزيــز دور األفــراد يف عمليــة التنميــة الشــاملة واملســتدامة الــي
تشــهدها إمــارة أبوظــي يف مختلــف املجــاالت .أصحــاب الهمــم جــزء ال يتجــزأ

ـور املجتمــع ولــذا تــأيت اســراتيجية
مــن هــذا املجتمــع وعنــر أســايس يف تطـ ّ
أبوظــي ألصحــاب الهمــم لتمكينهــم ورفــع جــودة حياتهــم وبالتايل لتســاهم

ككل.
يف تحقيــق رؤيــة اإلمــارة
ّ
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