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تعريف أخّصائي حماية الشخص ذو اGعاقة

حقوق اNشخاص ذوي اGعاقة في ضوء ”قانون حماية حقوق اNشخاص 
ذوي اGعاقة في إمارة دبي“ 

حقوق اNشخاص ذوي اGعاقة في ضوء ”قانون اتحادي في شأن حقوق 
الُمعاقين“ 

االستفادة من الخدمات الصحية وخدمات إعادة التأهيل (للُمواطنين فقط)  
الحق في التعليم

 الحق في العمل (للُمواطنين فقط)
 الحقوق الثقافية والرياضية والترفيهية

 الحق في بيئة ُمؤهلة
ما ِهَي َمهام أخّصائي حماية الشخص ذو اGعاقة الذي يكون لُه صفة 

مأموري الضبط القضائي؟
ما ِهَي اGجراءات التي يّتخُذها أخّصائي حماية ذي اGعاقة في حال تعرoض 

الُمعاق للخطر؟
من ُهو الشخص الَمعنّي باGبالغ عن حاالت انتهاكات حقوق اNشخاص 

ذوي اGعاقة؟
ما ِهَي أساليب حماية الُمبلِّغين في حاالت انتهاكات حقوق اNشخاص 

ذوي اGعاقة؟
ما ِهَي البطاقات التعريفية ل)شخاص ذوي اGعاقة؟

 ما ُهو ِسِجّل اNشخاص ذوي اGعاقة؟
 ما ِهَي الشروط الواجب توافرها في الشخص ذو اGعاقة لحصوله على 

رخصة القيادة؟
 مالعقوبة التي تسري على ُكّل َمن يستخدم بطاقة الُمعاق دون موجب 

قانوني؟
 ما ِهَي اGعفاءات التي يحصل عليها الشخص ذو اGعاقة في دولة 

اGمارات؟
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 ما ِهَي اNفعال المحظور ُممارستها على اNشخاص ذوي اGعاقة؟
ِحدة تمتoع الُمعاق بكافة حقوقه  كيف تكفل دولة اGمارات العربية الُمتَّ

رة في القوانين والتشريعات السارية؟ الُمقرَّ
 ما ِهَي ”اللجنة الُعليا لحماية حقوق أصحاب الِهَمم في إمارة دبي“؟  

ما ِهَي ”اللجنة الُمتخّصصة للخدمات الصحّية والتأهيل للُمعاقين“، وما 
ِهَي َمهامها؟

 ما ِهَي ”اللجنة الُمتخّصصة بتعليم الُمعاقين“، وما ِهَي َمهامها؟  
ما ِهَي ”اللجنة الُمتخّصصة ِلعمل الُمعاق“، وما ِهَي َمهامها؟ 

 ما ِهَي ”اللجنة الُمتخّصصة بالرياضة والثقافة والترويح للُمعاقين“، 
وما ِهَي َمهامها؟

 مالَمهام التي تتولّاها هيئة تنمية الُمجتمع لحماية حقوق اNشخاص 
ذوي اGعاقة؟

 ما ُهو دور وزارة تنمية الُمجتمع في حماية حقوق اNشخاص ذوي 
اGعاقة؟

 ما ُهو دور وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث الِعلمي 
في كفالة حقوق اNشخاص ذوي اGعاقة التعليمّية؟

 ما ِهَي التدابير التي تّتخُذها دولة اGمارات في حال صدور ما ُيقيِّد ُحّرية 
الشخص ذو اGعاقة؟
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المقدمة
الِهَمــم  أصحــاب  حقــوق  لحمايــة  جاِهــدة  الُمّتحــدة  العربيــة  اGمــارات  دولــة  تســعى 
وضمــان تمتoعهــم الكامــل بحقوقهــم علــى أســاس الُمســاواة، حيــث تولــي الدولــة 
أصحــاب الِهَمــم رعايــة خاصــة وذلــك بســبب حاجتهــم الدائمــة إلــى الُمســاعدة والتأهيل 
نتيجــة تعرضهــم للمشــاكل الصحيــة واGعاقــات الُمختلفــة. ومــن ُمنطلــق اNهــداف 
ــة حقــوق أصحــاب الِهَمــم  ــي تســعى إليهــا هيئــة تنميــة المجتمــع فــي ضمــان حماي الت
رة فــي التشــريعات الوطنيــة للدولــة، قــام قســم  واحتــرام كرامتهــم اGنســانية الُمقــرَّ
الدراســات فــي قّطــاع حقــوق اGنســان بهيئــة تنميــة الُمجتمــع فــي إمــارة دبــي بإعــداد هــذا 
الدليــل التوجيهــي الــذي يســتهدف فئــة اNخّصائّييــن االجتماعّييــن العاِمليــن فــي َمجــال 
ــم،  ــة حقــوق أصحــاب الِهَم ــى نشــر ثقاف ــل إل ــذا الدلي ــم، حيــث يهــدف ه أصحــاب الِهَم
يحتــوي  الَمحّلــي.  الصعيــد  علــى  الحقــوق  بتلــك  االجتماعّييــن  اNخّصائّييــن  وتوعيــة 
الدليــل التوجيهــي علــى التعريفــات اNساســية فــي َمجــال أصحــاب الِهَمــم، وإجابــات علــى 
أســئلة ُمهّمــة يتوجــب علــى اNخّصائّييــن االجتماعّييــن معرفتهــا واGلمــام ِبهــا خــالل 
تعاملهــم الُمســتمّر مــع أصحــاب الِهَمــم. يســتند الدليــل التوجيهــي إلــى العديــد مــن 
القوانيــن االتحاديّــة والَمحلّيــة الصــاِدرة فــي الدولــة مثــل: قانــون رقــم (2) لســنة 2014 
بشــأن حمايــة حقــوق اNشــخاص ذوي اGعاقــة فــي إمــارة دبــي، وقانــون اتحــادي رقــم 
(29) لســنة 2006 م فــي شــأن حقــوق الُمعاقيــن، وقانــون رقــم (13) لســنة 2017 بشــأن 
تعديــل ُمَســّمى ”اللجنــة العليــا لحمايــة حقــوق اNشــخاص ذوي اGعاقــة فــي إمــارة دبــي“.
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1.  تعريف أصحاب الِهَمم:

       -  أصحاب الِهَمم ُهو ُمَسّمى ُيطلق على فئة اkشخاص من ذوي االحتياجات الخاصة أو ذوي 

            ا;عاقة، وقد تّم استبدال هذا الُمسّمى رسمّيًا ِبأمر من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - 

            نائب رئيس دولة ا;مارات - رئيس مجلس الوزراء - حاكم دبي من خالل السياسة الوطنية 

            لتمكين أصحاب الِهَمم التي تّم إطالقها عام 2017 م.

       -  ُيقَصد بالشخص ذي ا;عاقة أو الُمعاق ُكّل شخص ُيعاني من قصور أو اختالل طويل اkجل، بدني 

            أو عقلي أو ذهني أو حّسي، قد يمنُعه من الُمشاركة بصورة كاملة وفاعلة في الُمجتمع على 

            قدم الُمساواة مع ا{خرين.

2. تعريف أخّصائي حماية الشخص ذو اGعاقة:

       - ُهو موظف هيئة تنمية الُمجتمع الُمكلَّف بُمتابعة شؤون اkشخاص ذوي ا;عاقة، ويتّم تعيينُه 

           أخّصائي ِبموجب قرار يصدره الُمدير العام للهيئة.

3. حقوق اNشخاص ذوي اGعاقة في ضوء ”قانون حماية حقوق اNشخاص ذوي اGعاقة

       في إمارة دبي“:

       -  الرعاية الصحّية والخدمات الِعالجية.

       -  التأهيل وإعادة التأهيل.

       -  التعليم في جميع مراحله.

       -  ارتياد دور العبادة واkماكن العامة.

       -  استخدام الطرق ووسائل الُمواصالت العامة.

       -  الخدمات العامة، ِبما فيها الخدمات الشرطية والقضائية.

       -  الوظائف وفرص العمل.

4. حقوق اNشخاص ذوي اGعاقة في ضوء ”قانون اتحادي في شأن حقوق الُمعاقين“:

       االستفادة من الخدمات الصحية وخدمات إعادة التأهيل (للُمواطنين فقط)

        -  إجراء كافة العملّيات الِجراحّية، سواء نتجت عن ا;عاقة أم ال.

        -  توفير الُمعاينة والِعالج.

        -  توفير الِعالج التأهيلي والُمتخّصص، والداخلي والخارجي.
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        -  توفير الُمعّينات التِّقنّية، واkجِهزة التعويضية الُمساِعدة سواء كانت ُمتحّركة أو ثابتة، 

             واkشكال التقويمّية، وُمعّينات للتنقل وللِوقاية من القروح، وكافة اkدوات الُمسَتخَدمة في 

              العملّيات الِجراحّية.

       الحق في التعليم

       - توفير ُفرص ُمتكافئة للتعليم ضمن جميع الُمؤسسات التربوية أو التعليمّية، والتأهيل 

           الِمَهني، وتعليم الِكبار، والتعليم الُمستمّر.

       - توفير المنهج الّدراسي باللغة التي يحتاجها الشخص ذي ا;عاقة، سواء بُلغة ا;شارة

           أو طريقة ”برايل“.

        الحق في العمل (للُمواطنين فقط)

       - تخصيص وظائف للُمعاقين في القّطاعين الحكومي والخاص من ِقَبل مجلس الوزراء.

رة للُمعاق وإجازاته في تشريعات الدولة.        - تحديد ساعات العمل الُمقرَّ

       - تطبيق الضوابط الّلازمة على الُمعاق سواء ;نهاء الخدمة أو الستحقاق ُمكافأة

           أو لَمعاش التقاعد.

      الحقوق الثقافية والرياضية والترفيهية

       - تنمية ُقُدرات الُمعاق ا;بداعية والفنّية والِفكرّية واستثمارها من أجل إثراء المجتمع.

       - توفير الَمواد اkدبّية والثقافية بالشكل الذي يحتاجه الُمعاق، سواء بالنصوص ا;لكترونية أو بلغة 

            ا;شارة أو بطريقة (برايل) أو بالشكل السمعي.

       - تعزيز ُمشاركة الُمعاق في اkنشطة الثقافّية كإفادته بالبرامج والوسائل ا;عالمية والعروض 

           الَمسرحّية والفنّية.

مة على الُمستوى الوطني وا;قليمي         - تعزيز ُمشاركة الُمعاق في اkنشطة الرياضّية الُمَنظَّ

           والعالمي.

      الحق في بيئة ُمؤهلة

       - وصول الُمعاق إلى الَمكان الذي يستطيع غيره الوصول إليه.

       - تأهيل المنشآت والَمرافق العامة الستعمال الُمعاق وحاجته وُمتطّلبات سالمته وعدم إلحاق 

           اkذى ِبه من ِقَبل الِجهات الَمعنّية بتحديد الَمعايير والُمواصفات الهندسية.
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مة لشؤون السكن الحكومي من ِقَبل مجلس الوزراء كنظام         - تحديد كافة القواعد الُمنظَّ

           وشروط حصول الُمعاق الُمواطن على السكن، وُمواصفات السكن، وقواعد التَمل�ك.

5. ما ِهَي َمهام أخّصائي حماية الشخص ذو اGعاقة الذي يكون لُه صفة مأموري الضبط 

       القضائي؟

       - إثبات اkفعال الُمخاِلفة للقانون التي تقع على اkشخاص ذوي ا;عاقة.

       - تحرير محاضر الضبط.

       - االستعانة برجال الشرطة عند االقتضاء.

6. ما ِهَي اGجراءات التي يّتخُذها أخّصائي حماية ذي اGعاقة في حال تعرoض الُمعاق للخطر؟

       - إبقاء الشخص ذي ا;عاقة لدى القائم على رعايته، بشروط خاصة.

       - إيداع الشخص ذي ا;عاقة في إحدى المراكز الُمتخّصصة برعايته وتأهيله إن تَطلَّب اkمر.

ُلطات الُمختّصة ;خراج الشخص ذي ا;عاقة من المكان الموجود فيه عند         - االستعانة بالس�

           االقتضاء لذلك.

7. من ُهو الشخص الَمعنّي باGبالغ عن حاالت انتهاكات حقوق اNشخاص ذوي اGعاقة؟

ُلطات الُمختصة         - يلتزم القائم على رعاية الشخص ذي ا;عاقة بإبالغ هيئة تنمية الُمجتمع أو الس�

           عن أّي فعل يرتكب ضّد الشخص ذي ا;عاقة.

8. ما ِهَي أساليب حماية الُمبلِّغين في حاالت انتهاكات حقوق اNشخاص ذوي اGعاقة؟

ُلطة الُمختصة بعدم ا;فصاح عن ُهوّية الُمبلِّغ، إّلا في حال حصولها على         - تلتزم الهيئة أو الس�

           ُموافقته الخطّية الُمسَبقة على ا;فصاح.

       - ُتنِشئ هيئة تنمية الُمجتمع نظامًا خاّصًا لتمكين اkشخاص ذوي ا;عاقة من ا;بالغ عن 

           االنتهاكات الُمرتََكبة بحّقهم.

9. ما ِهَي البطاقات التعريفية ل)شخاص ذوي اGعاقة؟

لين في ِسِجّل اkشخاص ذوي ا;عاقة في إمارة دبي تصدرها هيئة         - ِهَي بطاقات خاّصة للُمسجِّ

           تنمية الُمجتمع بغرض استخدامها للتعريف بهم ولُمساعدتهم في الحصول على الخدمات 

           والتسهيالت والمزايا الُمقّررة لهم.

6



10. ما ُهو ِسِجّل اNشخاص ذوي اGعاقة؟

       - ُهو ِسِجّل خاص ُتنشئُه هيئة تنمية الُمجتمع يتضّمن بيانات اkشخاص ذوي ا;عاقة

           في إمارة دبي.

ِجّل إلى:        - يهدف السِّ

            - ُمتابعة شؤونهم.

            - التحقق من حصولهم على حقوقهم والخدمات الُمقّررة لهم، بحيث يتوجب على جميع 

                الِجهات الَمعنّية با;مارة تزويد الهيئة ِببياناتهم.

11. ما ِهَي الشروط الواجب توافرها في الشخص ذو اGعاقة لحصوله على رخصة القيادة؟

ُرق والَمركبات العاّمة ووسائل         - توفير الُمواصفات الفنّية الّلازمة الستعمال وحاجة الُمعاق في الط�

           النقل البّرية والجّوية والبحرّية.

       - تحديد االشتراطات المطلوبة والضوابط من ِقَبل مجلس الوزراء.

       - إضافة فئة جديدة خاّصة بالُمعاق في قانون السير والمرور، مع تدوين نوع ا;عاقة

           على رخصة القيادة.

       - إلزام شركات التأمين بتأمين الَمركبات الخاّصة بالُمعاق عندما ُيطَلب منها ذلك.

12. مالعقوبة التي تسري على ُكّل َمن يستخدم بطاقة الُمعاق دون موجب قانوني؟

       - غرامة ال تقل عن (1,000) درهم وال تجاوز (5,000) درهم، وُتضاَعف العقوبة في حال العودة إلى 

           هذه الُمخالفة.

13. ما ِهَي اGعفاءات التي يحصل عليها الشخص ذو اGعاقة في دولة اGمارات؟

صة الستخدام الُمعاق، وذلك بناًء على شهادة إعاقة صادرة من         - ضرائب ورسوم الَمرَكبة الُمخصَّ

           وزارة تنمية المجتمع.

صة للُمعاق. رة ِلَمواقف السيارات للَمرَكبة الُمخصَّ        - الرسوم الُمقرَّ

       - رسوم ترخيص وسائل النقل الخاصة بالجمعيات والَمراكز الخاّصة بالُمعاقين.

       - الرسوم الَمفروضة على طلبات تراخيص الَمباني التي ُتقدِّمها الجمعّيات والَمراكز الخاّصة 

صة الستخدام الُمعاقين، وذلك بناًء على شهادة صاِدرة من وزارة             بالُمعاقين ;قامة مباٍن ُمخصَّ

           تنمية المجتمع.

       - الرسوم القضائّية للدعاوي التي يَرفعها الُمعاق.
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       - الرسوم واkجور الَبريدّية ِلجميع الُمراسالت الخاّصة بالُمعاق أو بالجمعّيات أو بالَمراكز الخاّصة 

           بالُمعاقين.

14. ما ِهَي اNفعال المحظور ُممارستها على اNشخاص ذوي اGعاقة؟

          - استخدام أّي ألفاظ، أو القيام بأّي ِفِعل ُيقَصد منه التقليل من شأن أو من ُقُدراتهم.

          - استغاللهم بأّي شكل من اkشكال.

د بقصد منعه            - ُممارسة أّي شكل من أشكال التمييز ضّدهم، أو ارتكاب أّي ِفِعل أو امتناع ُمتَعمَّ

              من الحصول على حقوقه وواجباته.

          - ا;همال في تقديم الرعاية اkساسية، أو الحماية الّلازمة لهم من ِقَبل القائم على الرعاية.

رة في  ِحدة تمتoع الُمعاق بكافة حقوقه الُمقرَّ 15. كيف تكفل دولة اGمارات العربية الُمتَّ

          القوانين والتشريعات السارية؟

          - التعامل معه على أساس الُمساواة وعدم التمييز بينه وبين غيره من الُمعاقين.

          - ضمان إنشاء برامج للتنمية االقتصادية واالجتماعية.

          - ُمساعدته قانونّيًا في حال صدور ما ُيقيِّد ُحّريته.

          - ضمان ُممارسة حقه في التعبير وإبداء الرأي حسب حاجته.

          - توفير الحماية الّلازمة لُمراسالته وِسِجّلاته الطبّية وأموره الشخصية.

16. ما ِهَي ”اللجنة الُعليا لحماية حقوق أصحاب الِهَمم في إمارة دبي“؟

          - ِهَي لجنة دائمة يتّم تشكيُلها بقرار يصُدره رئيس المجلس التنفيذي بهدف ضمان التكامل، 

             والتنسيق بين جميع الِجهات الَمعنّية بشؤون اkشخاص ذوي ا;عاقة، على أن تُضّم في 

             عضوّيتها ُممثلين عن الِجهات الحكومية الَمعنّية بتطبيق قانون حماية حقوق اkشخاص ذوي 

             ا;عاقة في إمارة دبي.

17. ما ِهَي ”اللجنة الُمتخّصصة للخدمات الصحّية والتأهيل للُمعاقين“، وما ِهَي َمهامها؟

          ِهَي لجنة يتّم تشكيلها بقرار من مجلس الوزراء، يترأسها وكيل وزارة الصحة ووقاية 

          المجتمع وعضوية ُممثلين عن الِجهات الَمعنّية، وتختّص اللجنة بـ:

          - توفير الخدمات التشخيصية والِعالجية والتأهيلّية، وتطوير البرامج والخدمات الصحية القائمة 

              للنهوض بالُمعاقين.



ر والتشخيص والتوعية والتثقيف الصحي، وتأمين وسائل التدخل            - وضع برامج الكشف الُمبكِّ

ر والُمتخّصص في مجال ا;عاقة.               الُمبكِّ

          - توفير الكوادر البشرية الصحّية الُمتخّصصة في مجال ا;عاقة، وتدريبها، وتأهيلها.

          - إعداد الدراسات الوطنية للتعر�ف على أسباب ا;عاقة، وُسُبل الوقاية منها، وتعميمها على 

              الِجهات الَمعنية في الدولة.

          - رفع تقارير دورّية إلى وزير تنمية المجتمع.

18. ما ِهَي ”اللجنة الُمتخّصصة بتعليم الُمعاقين“، وما ِهَي َمهامها؟

          ِهَي لجنة يتّم تشكيلها بقرار من مجلس الوزراء، يترأسها وكيل وزارة التربية والتعليم 

          وعضوية ُممثلين عن الِجهات الَمعنّية، وتختّص اللجنة بـ:          

          - وضع البرامج التنفيذية.

          - تطوير البناء المنهجي للبرامج التعليمية.

          - تنظيم برامج، وإجراءات، وأساليب، وشروط االلتحاق في الصفوف النظامية وتأدية االمتحانات.

          - وضع سياسات تأهيل وتدريب الكوادر البشرية التربوية والتعليمّية العاِملة في َمجال ا;عاقة.

          - تقديم االستشارات والُمساعدة التَِّقنية والفنّية والتعليمّية التي تَود� استقبال الُمعاقين.

          - رفع تقارير دورّية إلى وزير تنمية المجتمع.

19. ما ِهَي ”اللجنة الُمتخّصصة ِلعمل الُمعاق“، وما ِهَي َمهامها؟

          ِهَي لجنة يتّم تشكيلها بقرار من مجلس الوزراء، يترأسها وكيل وزارة تنمية المجتمع 

          وعضوية ُممثلين عن الِجهات الَمعنّية، وتختّص اللجنة بـ:          

          - رسم السياسات الّلازمة لعمل الُمعاق.

          - تشجيع ودعم الُمعاقين الُمؤهلين ;نشاء مشاريع ذات جدوى ومردود اقتصادي.

          - توفير المعلومات عن سوق العمل، والوظائف الُمتاحة، وآفاقه الُمستقبلّية.

          - إعداد الدراسات حول الِمَهن والوظائف ِبما يتالءم والتطّورات التِّقنّية واحتياجات سوق العمل.

          - تشجيع وتوجيه القطاع الخاص لتدريب وتأهيل وتشغيل الُمعاقين.

          - اقتراح ا;جراءات الّلازمة لِحماية الُمعاقين.

          - رفع تقارير دورّية إلى وزير تنمية المجتمع.
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20. ما ِهَي ”اللجنة الُمتخّصصة بالرياضة والثقافة والترويح للُمعاقين“، وما ِهَي َمهامها؟

          ِهَي لجنة يتّم تشكيلها بقرار من مجلس الوزراء، يترأسها اNمين العام لهيئة الشباب 

          والرياضة وعضوية ُممثلين عن ِجهات االختصاص، وتختّص اللجنة بـ:         

           - وضع السياسات التي تكفل الن�ُمو الُمتكامل للُمعاق.

          - توسيع قاعدة ُممارسة اkنشطة الرياضية والثقافية والترويحية بين الُمعاقين.

          - وضع برامج إعداد الكوادر البشرية الُمؤهلة للعمل مع الُمعاقين.

          - تشجيع دمج الُمعاقين مع أقرانهم من غير الُمعاقين.

          - رفع تقارير دورّية إلى وزير تنمية المجتمع.

21. مالَمهام التي تتولّاها هيئة تنمية الُمجتمع لحماية حقوق اNشخاص ذوي اGعاقة؟

          - تنفيذ السياسات والخطط والُمبادرات الُمتعّلقة بحماية حقوق اkشخاص ذوي ا;عاقة، وضمان 

              تمت�عهم بحقوقهم بالتنسيق مع الِجهات الَمعنّية.

          - ضمان إنشاء مراكز ُمتخّصصة لرعايتهم وتأهيلهم وإعادة تأهيلهم، وا;شراف على هذه 

              المراكز.

          - ضمان توفر خدمات إيواؤهم ِلَمن ال مأوى لهم، أو الذين ال تتوفر لهم الرعاية اkساسية في 

              ُأسرهم، أو الُمعرَّضين منهم للخطر، وتقديم الُمساعدة الّلازمة لهم وذلك بالتنسيق مع 

              الِجهات الَمعنّية.

          - تلّقي الشكاوى والبالغات عن االنتهاكات الُمرتكبة ِبحّقهم، واّتخاذ ا;جراءات الّلازمة بحّقها.

          - توحيد الجهود لتحسين ُمستوى َمعيشتهم وظروفها، وتسهيل دمجهم في المجتمع.

          - إجراء البحوث والدراسات الَمسحّية وا;حصائّية الُمتعّلقة بواقعهم في إمارة دبي.

          - التنسيق مع الِجهات الَمعنّية لتنمية وتطوير الَمهارات الِمَهنّية التي تتناسب مع ُقُدراتهم.

          - توعية الُمجتمع بحقوقهم، وتنظيم اkنشطة والحمالت التوعوية والتثقيفية الّلازمة.

          - تقديم خدمات ا;رشاد اkُسري والنفسي kُسرهم، وتدريبهم على ُطُرق التواصل والتعامل 

              معهم.
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22. ما ُهو دور وزارة تنمية الُمجتمع في حماية حقوق اNشخاص ذوي اGعاقة؟

          - إعداد برامج توعوية ل�شخاص ذوي ا;عاقة وُأسرهم وبيئتهم الَمحّلية للتعريف بحقوق 

              الُمعاقين، وذلك بالتنسيق مع الِجهات الَمعنّية.

          - إنشاء المراكز والُمؤسسات والَمعاهد الخاصة ِبِرعاية وتدريب وتأهيل اkشخاص ذوي ا;عاقة، 

              وذلك بالتعاون مع الِجهات الَمعنّية.

          - تنفيذ َمشاريع لتأهيل اkشخاص ذوي ا;عاقة، وذلك بالتعاقد مع الِجهات الَمعنّية.

23. ما ُهو دور وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث الِعلمي في كفالة حقوق 

          اNشخاص ذوي اGعاقة التعليمّية؟

          - توفير التشخيص التربوي والمناهج الدراسّية، والوسائل والتِّقنّيات الُمالئمة kغراض التدريس.

          - توفير ُطُرق بديلة ُمعّززة للتواصل مع الُمعاقين.

رة لكفالة الُمشاَركة التاّمة للطّلاب            - وضع استراتيجّيات بديلة للتعل�م، وتوفير بيئة مادّية ُمَيسَّ

              الُمعاقين.

صات اkكاديمية ;عداد العاملين مع الُمعاقين وُأسرهم.           - توفير التخّصً

          - توفير برامج التدريب للعاملين في مجال ا;عاقة لتزويدهم بالخبرات والَمعارف الحديثة.

24. ما ِهَي التدابير التي تّتخُذها دولة اGمارات في حال صدور ما ُيقيِّد ُحّرية الشخص ذو اGعاقة؟

          - ُمعاملته بطريقة إنسانّية ُتراعي وضعه واحتياجاته.

          - تقديم المعلومات والبيانات الّلازمة له ذات العالقة بأسباب تقييد ُحّريته.

          - توفير الُمساعدة المالّية الُمالئمة له، والتي ُيحّدُدها مجلس الوزراء.
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