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اكت والاخخُاحاث الخاؿت التي لم ٌغفل ُنها الدًً  وحِد كلُت ذوي ؤلُا

ت بالدزحتألاولى، وجإطِظا ُلى ذلً  طالمي وول الدًاهاث،ؤلاإ كلُت بوظاهُت وجسبٍى

الم، اًالء ؤهمُت خاؿت  ًخدخم ُلى الخىىىلىحُا والحيىماث واإلاىٌماث ووطائل الُا

خمُِت اهوالكا مً حىاهب اوظاهُت واحخماُُت، فلال ًُ الدوز لهرة الفئاث اإلاج

الىبير الري ًلىم به هاالء في ُملُت البىاء الاكخـادي واإلاظاهمت في جىمُت وبىاء 

إبلداجهم .

مً الِلماء ؤبداثهم وبِثرواحهىدهم خُىما سخسواُـازة  هثير هدز للد

طححت اللخل وجرٍسب ؤفيازهم وهخاحاتهم ألبدار الدماز والحسوب بابخيازهم ألإ

ت، حاءث هىخاج لخالفاث  ت، في طبُل جدلُم ؤهداف دهٍُى اإلاجخمِاث وجدمير البؼٍس

ت دولُت، في خين وان ًخدخم ُليهم جرـُف حل  وهصاُاث طُاطُت واطخِماٍز

ابداُاتهم مً ؤحل الظالم الِالمي والاهخمام بالصحت الِامت وشَز الابدظامت ُلى 

اكاث والاخخُاحاث الخاؿت .ػفاه اإلاسض ى  الطُما ذوي  إالُا

اكت. ؛الخىىىلىحُا الكلمات املفتاحية:   ذوي الُا
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 الدزاسة :مقدمة 

اكت والاخخُاحاث الخاؿت التي لم ٌغفل ُنها الدًً  وحِد كلُت ذوي ؤلُا

ت بالدزحتألاولى، وجإطِظا ُلى ذلً ًخدخم  طالمي وول الدًاهاث،ؤلاإ كلُت بوظاهُت وجسبٍى

الم، اًالء ؤهمُت خاؿت لهرة  ُلى الخىىىلىحُا والحيىماث واإلاىٌماث ووطائل الُا

خمُِت اهوالكا مً حىاهب اوظاهُت واحخماُُت، فلال ًُ الدوز الىبير الري الفئاث اإلاج

إًلىم به هاالء في ُملُت البىاء الاكخـادي واإلاظاهمت في جىمُت وبىاء بلداجهم .

 

 

Mankind is happy and living in peace a free, dignified and 

secure life when the technology achieved as a result of the human 

effort in the world, based on familiarity, love and a shared sense of 

one's destiny, is used especially for the sick, the disabled and those 

with special needs.The issue of people with disabilities and special 

needs that the Islamic religion and all religions have not 

overlooked is a humanitarian and educational issue in the first 

place, and based on this it is imperative that technology, 

governments, organizations and the media give special importance 

to these societal groups from the humanitarian and social aspects, 

as well as the great role that They do in the process of economic 

construction and contribute to the development and construction 

of their countries.Economic and contribute to the development 

and construction of their countries. 

Many scholars have wasted their research and scattered 

their efforts when they harnessed the sap of their ideas and 

products for research of destruction and wars by their innovation 

of weapons of killing, sabotaging societies and the destruction of 

humanity, in order to achieve worldly goals. Paying attention to 

public health and planting a smile on the lips of patients, 

especially those with special needs and disabilities. 
Keywords: technology; People with disabilities. 
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 دزاسةمشكلة ال

اكاث و  اإلاؼيلت البدثُت هىا جترهص في هُفُت حسخير الخىىىلىحُا لخدمت ذوي الُا

بذ الخىىىلىحُا وذللذ ول اإلاِىكاث التي حابهذ ذوي  الاخخُاحاث الخاؿت، وهل اطخُى

اكاث والاخخُاحاث الخاؿت في ًل الخلدم الِلمي الهائل، وهل جم اهـاف ماهدً  الُا

لجهاث اإلاظاولت ؟، وهُف حِاملذ اإلاىٌماث الاوظاهُت بـددهم مً كبل الحيىماث وا

الم بيل وطائله في لفذ ألاهٌاز وػسح  والاحخماُُت مّ هره الفئت ؟، وهل وفم الُا

إمِاهاة اإلاروىزًٍ ؟. 

 أهمية الدزاسة 

اكاث والاخخُاحاث الخاؿت ؤهمُت هبري في ول اإلاجخمِاث،  ًمثل ذوي الُا

ؼازوىهىا ألطباب اوظاهُت واحخماُُت واكخـا ت، الطُما وؤجهم ٌِِؼىن بُيىا َو دًت وجىمٍى

إفي ول جفاؿُل خُاجىا، لىنهم بداحت الى حِامل خاؾ وزُاًت دكُلت .

اكاث  وبِد الخوىز الهائل في ُلىم الخىىىلىحُا واإلاِسفت ، وان البد مً اطخفادة ذوي الُا

جىاحههم،  والاخخُاحاث الخاؿت  منها، مً ؤحل جرلُل اإلاـاُب واإلاِىكاث التي

وممازطت خُاتهم بؼيل هبُعي، وفي طبُل اهرساههم في مجخمِاتهم، ومؼازهتهم في 

دت هبيرة في بلداجهم، وخاؿت جلً التي  البىاء الاكخـادي والخىمىي، باُخبازهم ػٍس

سوف مىاخُت  حِِؽ ًسوف اكخـادًت طِئت،  وفلس ومجاُت وحهل وؤمساق وخسوب، ًو

إي والِلمي والثلافي . الجدىاطب مّ مظخىاهم الاكخـاد

واهوالكا مً ول ذلً، جبرش لىا ؤهمُت هره الدزاطت، التي جخمدىز في كلاًا 

هثيرة، ؤهمها الخىىىلىحُا والاوظاهُت ومىكف الِالم مً اإلاروىزًٍ، بهدف اطِاد 

ت حمِاء بؼيل ُادٌ وآمً.. إالبؼٍس

 أهداف الدزاسة 

إػملذ الدزاطت الاحابت ًُ الدظائالث الخالُت :

اكاث والاخخُاحاث الخاؿت. هُفُت حسخير -1 إالخىىىلىحُا لخدمت ذوي الُا
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اكاث والاخخُاحاث  -2 اًت ذوي الُا هل خللذ الخىىىلىحُا ؤهدافها وفم بمياهُاتها في ُز

إالخاؿت .

لبرامجها في الِىاًت وجىفير الخدماث واإلاخولباث لروي  الحيىماث ماهي وظبت جدلُم -3

اكاث والاخخُاحاث ال إخاؿت .الُا

الم في الخغوُت وحظلُى اللىء ُلى مِاهاة ومخولباث ذوي  -4 ماهى دوز وطائل الُا

اكاث والاخخُاحاث الخاؿت . إالُا

هل خللذ اإلاىٌماث الاحخماُُت واإلاهىُت والاوظاهُت  دوزها بؼيل واضح وحدي  -5

اكت والاخخُاحاث الخاؿت . إومثمس ججاه ذووي الُا

 الدزاسات السابقة

اللـاؾ: )مدمد يذ الدزاطاث الظابلت مً كبل الدهخىز/ اللـاؾ ،مهدي:  بُ أوال

، جدوي وكُِت ذوي الاخخُاحاث الخاؿت في اإلاجخمّ اإلاـسي، ومِاهاتهم مً (2212

الىثيرمً اإلاؼىالث الاحخماُُت والىفظُت الىاججت ؤؿال ًُ هٌسة اإلاجخمّ بليهم، ولِظذ 

اكت في خدذاتها؛ خُث لىخٍ  ُدم خـٌى اإلاِاكين ُلى الىثيرمً اإلاترجبت ُلى ؤلُا

الحلىق والخدماث ملازهت بإكساجهم الِادًين. وكسب ؤمثلت لرلً بِدم جىافس فسؾ 

% مً فسؾ الِمل، 5الِمل اليافُت لروي الاخخُاحاث الخاؿت، ختى في بهاز وظبتالـ 

 خظب ماوزد في اللاهىن. وفي خاٌ ُمل هاالء ألافساد ًالخٍ ؤجهم ٌِملىن في ؤُماٌ ؤوإ

ائف الجدىاطب مّ ما ًسد في ػهادة الخإهُل الاحخماعي التي حِوى لهم مً مياجب  ًو

د مً  اًت الصحُت ًٍص  بلى ؤن العجص اإلاادي وفلس الُس
ً
الِمل والؼاون الاحخماُُت. مؼيرا

ىِىع ذلً ُلى جدوي مؼازهتهم في  مِاهاة ذوي الاخخُاحاث الخاؿت وؤطسهم، ٍو

إُلهم للِصلت.ألاوؼوت اإلاجخمُِت اإلارخلفت، وم

ت جىؿُاث لخمىين اإلاِاكين،منها:  إوكدم اللـاؾ مجمُى

اًت وجسبُت ذوي  -1 دُم ؤوؼوت وبسامج الجمُِاث ألاهلُت الِاملت في مجاٌ ُز

إالاخخُاحاث الخاؿت بمرخلف ؤػياٌ الدُم اإلاالي والفني.
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بوؼاء هىادي احخماُُت وزٍاكُت مخرــت جىفس طُاق اإلامازطت ذوي الاخخُاحاث -2

اكُت والترفيهُت. إالخاؿت وؤطسهم وافت ألاوؼوت الٍس

ب والخإهُل اإلانهي؛ إلهظاب ذوي الاخخُاحاث الخاؿت اإلاهازاث التي -3 بوؼاء مساهص الخدٍز

اكت  جمىنهم مً الِمل اإلانهي بمرخلف ؿُغه إلاظاُدتهم ُلي الحُاة اإلاظخللت. مِخبرا ؤلُا

، جرلم في ًسوف ا حخماُُت مُِىت جدد مً جفُِل كلُت احخماُُت في اإلالام ألاٌو

فائم الواكت لروي الاخخُاحاث الخاؿت، وبالخالي فةن اطخغالٌ فائم الواكت ًخولب 

اكت واإلاِىكين.  اث اإلاسجبوت باإُل لمُت مخرــت لدزاطت وافت اإلاىكُى إبوؼاء مساهُص

، فلد ؤػاز الى  ؤن السكا ًُ الِمل (2223): ؤما الخىلي ،دزاطت مدمد ؤخمد  ثاهيا

دي بلى الخللُل مً الظلىن اإلاِىق لإلهخاج والخىمُت والخرٍسب والظسكت وبزازة اإلاؼاول ًاإ

دم اطدثماز الىكذ بالؼيل ألامثل، وؤن مً ؤهم  والؼائِاث وطىء ألاداء وكلت ؤلاهخاج ُو

إألاطباب التي جادي للؼِىزبِدم السكاًُ الِمل جخمثل في آلاحي:

إاهرفاق الدخل ملازهت بالجهد.-1

إمل اإلامل.الِ -2

ف وزئطائه  ُدم جىفسالِالكاث الجُدة بين الصمالء، ووحىد الحىاحص-3 الىبيرة بين اإلاًى

إفي الِمل.

إبِدم ألامان. الؼِىزإ -4

فين وجسكُتهم ومىدهم الفسؾ -5 افخلاد اإلااطظت للمِاًير ألاطاطُت لخلُُم ؤداء اإلاًى

س إؤدائهم في الِمل وؤلابداَ فُه. لخوٍى

 ، وكد ؤهدث ُلى ؤن كلُت حِلُم ذويإ(2212)ِاهي ،خظً الباحّ:دزاطت ُبدال ثالثا

ا لألمم واإلاجخمِاث؛ ألجها كلُت  ا خلازًٍ ًً الاخخُاحاث الخاؿت وجإهُلهم جمثل جدد

بوظاهُت بالدزحت ألاولى، ًمىً ؤن حِىق جلدم ألامم، باُخبازؤن اإلاِىكين ًمثلىن وظبت 

داد % مً مجمَى الظيان ُلى اإلاظخىي اإلاد12الجلل ًُ  لي والدولي، وحؼيل هره ألُا

ا، حهدد الاكخـاد الىهني والِالمي،  ًُ الىبيرة مً ذوي الاخخُاحاث الخاؿت فاكًدا حِلُم

 622وهبًلا لبِم ؤلاخـائُاث اإلاِلىت ُبرؤلاهترهذ فةن ُدد اإلاِاكين في الِالم ًبلغ 
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ث % منهم في الدٌو الىامُت. ومهما اخخلفذ ؤلاخـاءا82ملُىن شخف، ؤهثرمً 

وجلازبذ ألازكام فاإلاؼيلت ألاهبر جخمثل في كألت ُدد الرًً ًدـلىن ُلى الخدماث 

اًت منهم في الدٌو الىامُت، بذ بن الرًً ًدـلىن ُلى الخدماث اإلاولىبت في هرا  والُس

% فلى مً ذوي الاخخُاحاث الخاؿت، خُث بجها جدخاج بلى 1.9اإلاجاٌ ًمثلىن 

يىمُت، باإلكافت بلى ؤن جيالُفها باهٌت للغاًت، ماطظاث طىاءؤ واهذ خيىمُت ؤم غيرخ

فين، مما ًلض ي بلسوزة الخِاون والخياجف  ًبا وبكامت ومًى هما ًخولب ألامس جدٍز

اًت ذوي الاخخُاحاث الخاؿت، مّ البدث ًُ حهاث  الاحخماعي بين حمُّ الفئاث في ُز

دخل في ُملُت ماهدت إلاداولت بدخاٌ هره الفئاث وغالبُتهم مً الفلساء ومددودي ال

إ
ً
 مً ؤن ًيىهىاُالت ُليها. الخىمُت بدال

،ؤػازث هره الدزاطت الى بِم اإلاِىكاث التي (دون طىت): دزاطت الباش،مسوة مدمد زابعا

جدٌى دون الاطخردام ألامثل للىطائل الخىىىلىحُت اإلاُِىت لروي الاخخُاحاث الخاؿت . 

س البرامج ماًجِل فئت اإلاِىك ت جوٍى ل مً الححاق لِل ؤبسشها طُس ين بُِدة لىكذ هٍى

لالطخفادة مً آخس هره الخوىزاث هما ؤن ازجفاَ جيالُف ججهيز ألاحهصة وألادواث 

اكت كد جبلغ الىثير باليظبت للبرامج الخاؿت  الخىىىلىحُت اإلاىُفت إلاخولباث هَى الُا

ً الجهاش . وجلً الىفلاث الجلىي ُلى جدملها بِم فئاث ذوي الاخخُاح اث وهفلاث جيٍى

إالخاؿت ختى داخل اإلاجخمِاث اإلاخلدمت . 

ٌِِؽ الِالم الُىم في ًل جىىىلىحُا مخوىزة، حسخسها البلدان اإلاخدلسة 

واإلادبت للظالم الطِاد ػِىبها مً خالٌ تهُئت خُاة آمىت بُِدة ًُ الاالم وألامساق 

ت اإلاسكُت الىزازُت والوازئت والىاججت بفِل الحسوب والحىا اكاث البؼٍس در والُا

إواليىازر الوبُُِت .

ُــف وــل ؤلامياهــاث الخىىىل ىحُــت " والاطدؼــساف الحلُلــي للمظــخلبل ًيــىن مــً خــالٌ جًى

بالؼــيل ألامثــل لخدلُــم الخولِــاث والغاًــاث التــي جىاهــب ا فــي خدمــت ؤلاوظــان، واطــدثمازه

ـــر ــ ــ ــ ـــدر الخغُيــ ــ ــ ــ ــــت، وجدــ ــ ــ ــ ــــــخلبل الرهُـ ــ ــ ـــــاٌ اإلاظـ ــ ــ ـــــاث ؤحُــ ــ ــ ـــــت اخخُاحــ ــ ــ ــــي ؤداءالحيىمــ ــ ــ ــ ــــىد فـ ــ ــ ــ   اإلايؼـ

(AE/participate/blogs/blog?id=247-https://u.ae/ar.")إ

https://u.ae/ar-AE/participate/blogs/blog?id=247
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والبد الُىم مً جٌافس حمُّ الجهىد الدولُت بالخِاون مّ اإلاىٌماث اإلاِىُت في 

، الِالم، مً ؤحل اطدثماز ول الفسؾ وؤلامياهُاث والِلىم، التي حاءث بها الخىىىلىحُا

الم بدوز ؤهبر ، لغسق جرلُل مـاُب الحُاة واػاُت ألامل لفئاث  وكُام وطائل الُا

ّ اللىاهين التي جدىاطب مّ اخخُاحاتهم  اإلاِاكين وذوي الاخخُاحاث الخاؿت، وحؼَس

إوؤوكاُهم، إلاىاؿلت خُاتهم بؼيل هبُعي، والاهرسان في اليؼان الاكخـادي لبلداجهم .

ادة السكا ًُ الِ مل بغم الىٌس ًُ اإلاهىت وهبُِتها ًىصح ومً ؤحل ٍش

ص الظلىن ؤلاًجابي بالِمل ُلى جدلُم ما  اإلارخـىن في مجاٌ الصحت الىفظُت بخٍِص

 .(2223)الخىلي:  ًإحي

إاإلاهىت اإلاىاطبت وفلا لللدزاث اإلاهىُت والخبراث الصخـُت. اخخُاز-1

الىكذ  دم هدزٌِخبر الخىٌُم ؤطاض الىجاح في الِمل ولهرا ًيبغي الحسؾ ُلى ُ-2

والجهد، ووكّ بسهامج ًىمي وؤهداف كابلت للخدلُم ُلى مظخىي الحُاة الِملُت بؼيل 

إُام.

الِمل ُلى جدظين الِالكاث داخل الِمل والتي ججِل اإلاسء ٌؼِس بإهه كمً ؤطسجه -3

د مً اإلاهازاث، ومؼازهخه في اجراذ  وهرا ألامس كد ٌظاُد ادة بهخاحه واهدظابه اإلاٍص ُلى ٍش

.الل
ً
إساز ؤًلا

للد ؤؿبذ ًيبغي للدٌو ؤن حِترف بإهمُت جدلُم جيافا الفسؾ في حمُّ مجاالث 

اإلاجخمّ فُما ًخِلم باإلاِىكين ؤًا وان هَى بُاكتهم وجلّ بسامج ُمل إلجاخت الفسؿت 

، وؤن جخرر الخدابير خـىلهم ُلى اإلاِلىماث وجمىُنهم  الالشمت لخِظير ؤمامهم للىؿٌى

إ.مً بحساء الاجـاالث

ً الرًً الًلّدمىن الخدماث للمجخمّ، وبهما    ِخبر هاالء ألاشخاؾ مً الِاحٍص ٌُ وال

ًمخاش الىثير منهم بـفاٍث ومىاهب حِلتهم ًخفىكىن ُلى بِم ألاصحاء، مثل جىماض 

ت  م للبؼٍس ؤدٌظىن الري افخلد بلى طمِه وهى هفٌل ؿغيٌر ولىىه اطخواَ ؤن ًلِدّ

ياث)الىهسبائي والخلغساف والياميرا وغيرهاالاختراُاث الىثيرة مثل اإلاـباح   (؛2218:الدٍو

م لها ول ماجدخاج بلُه واطخغالٌ  لِدّ لرلً البّد مً اإلاجخمّ ؤن ًدخلً هره الفئت ٍو
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اإلاىاهب التي كد ًخمخِىن بها وىجهم ًمثلىن وظبت هبيرة في مجخمِاتهم، الٌظتهان بها في 

إمجاٌ الِمل والبىاء والاطدثماز والخىمُت.

مخولباث ذوي الاخخُاحاث الخاؿت مً جىىىلىحُا  (2212)ؿىف ُبد الِاهي وكد

 الخِلُم في حظّ فئاث، وهي:

الدزاطت والخدلُل: خُث ًجب كبل اجراذ كساز برـىؾ جىىىلىحُا حِلُم ذوي  -1

الاخخُاحاث الخاؿت بحساء الدزاطاث التي حظتهدف جدلُل مؼىالث ذوي الاخخُاحاث 

وجدلُل البرامج  وجدلُل خـائف ول فئت، م الخِلُمُت،الخاؿت وجلدًساخخُاحاته

 .واإلالسزاث الدزاطُت اإلاىحهت بليهم، وجدلُل اإلاىازد واإلاِىكاث البُئُت والخِلُمُت

ــــــدٌ -2 ِـ ـــً ال ــ ـــــِع مــ س: لــ ــــٍى ــ ـــمُم والخوـ ــ ـــــسق ؤن الخـــ ُلـــــــى ذوي الاخخُاحـــــــاث الخاؿـــــــت  ًفــ

ــــِب اطـــخردام مــــادز حِلـــم حـــاهصة مِـــدة للوـــالب الِـــادًين؛ ألن ذلـــً مـــً ػـــإ هه ؤن ً

س مـــــــادز حِلـــــــم  ُلــــــيهم الــــــخِلم وال ًِظــــــسه؛ ومــــــً زــــــم فهـــــــم ًدخــــــاحىن بلــــــى جـــــــمُم وجوــــــٍى

ومىٌىماث حِلُمُت مىاطبت لهم، وجلبي اخخُاحاتهم وجدل مؼىالث حِلمهم، وجىلل بلـيهم 

خولــب ذلــً وكــّ مىاؿــفاث ومِــاًير ُلمُــت مدــددة  الــخِلم اإلاولــىب بىفــاءة وفاُلُــت، ٍو

لــت ودكُلــت لخـــمُم وــل مـــدز  سهــا بوٍس حِلُمــي ليــل فئــت مــنهم، وجـــمُم اإلاـــادز وجوٍى

مىٌىمـــــــــــت طــــــــــــلُمت، وبوؼـــــــــــاء مسهــــــــــــص جىىىلـــــــــــى ي حِلُمــــــــــــي مسهـــــــــــصي مخرـــــــــــــف فـــــــــــي بهخــــــــــــاج 

 .اإلاـادزواإلاىٌىماث الخِلُمُت

البِئاث وألاماهً الخِلُمُت اإلاىاطبت: البد مً جىفير ؤماهً وبِئاث  جـمُم وجىفير -3

لخاؿت، وحؼمل هره البِئاث: اإلاباوي اإلادزطُت، حِلُمُت مىاطبت لروي الاخخُاحاث ا

 .ومساهصمـادزالخِلم، واإلاىخباث اإلادزطُت الؼاملت، واإلاىخباث الِامت

 واإلارخلفـــت ، اإلاخِـــددة الـــخِلم مــــادز جـــىفير ُلـــى لِمـــلا بهـــا والتزوٍـــد: ًلــــد الاكخىـــاء -4

خلــمً هــرا اإلاولــب جىفيروــل مــً: اإلاــىا د والىطــائل وجدــدًاها وجصوٍــدها بـــفت مظــخمسة، ٍو

الخِلُمُــــت، وألاحهــــصة والخجهيــــزاث اإلاولىبــــت الطــــخردام جلــــً اإلاـــــادز، ومــــً زــــم  واإلاـــــادز

ُف جلً اإلاـادز ت اإلااهلت واإلادزبت ُلى جًى  .جىفير الىفاءاث البؼٍس
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م مــً مهامهــا اللُــام -5 م: ًجــب بوؼــاء بدازة مخرــــت للمخابِــت والخلــٍى اإلاخابِــت والخلــٍى

ــــت  ـــــت: مخابِــ ــــــائف الخالُـ ـــربالًى ــ ت وغيـ ـــــٍس ـــــادز البؼـ م اإلاــ ــــٍى ت، وجلــ ـــــٍس م  البؼـ ــــٍى ــــت وجلــ ومخابِــ

ُــف اإلاـــادز واطــخردامها مــً كبــل اإلاِلمــين واإلاخِلمــين، وجددًــد اخخُاحــاث اإلادزطــت  جًى

ت وغيــر س وزفِهــا بلــى  ؤو اإلااطظــت الخِلُمُــت مــً اإلاـــادز البؼــٍس ت، زــم هخابــت الخلــاٍز البؼــٍس

 .اإلاظئىلين لخىفيرها

ب م-6 ب: ٌِد الخدٍز ب الخدٍز ب جدٍز ؼمل الخدٍز ت، َو ٍس ولًبا محًحا لىجاح ؤًت بسامج جوٍى

الفئاث الخالُت: مِلمي ذوي الاخخُاحاث الخاؿت، وؤخـائيي جىىىلىحُا الخِلُم، وؤولُاء 

 .ذوي الاخخُاحاث الخاؿت ؤمىزإ

داد ألاوادًمي إلاِلمي ذوي الاخخُاحاث الخاؿت وؤخـائيي جىىىلىحُا الخِلُم:  -7 ؤلُا

س ؤلاإ ُداد ألاوادًمي إلاِلمي ذوي الاخخُاحاث الخاؿت وؤخـائيي جىىىلىحُا ًجب جوٍى

ًُ جدَزع ملسز في جىىىلىحُا حِلُم ذوي 
ً

الخِلُم لخلً الفئت بيلُاث التربُت ، فلال

 .الاخخُاحاث الخاؿت لجمُّ الوالب في ولُاث التربُت

ادة وعي اإلاِلمين وؤخـائيي  -8 الم: وهي مولب ؤطاس ي لٍص ُت وؤلُا جىىىلىحُا الخُى

خولب ذلً ماًلي: بكامت  الخِلُم وؤولُاء ؤمىز ذوي الاخخُاحاث الخاؿت بخلً الفئت، ٍو

ىهُت حِلُمُت لروي  اإلاداكساث والىدواث واإلااجمساث ووزغ الِمل، وبوؼاء كىاة جلُفٍص

 .الاخخُاحاث الخاؿت، وجـمُم مىاكّ ُلى ػبىت ؤلاهترهذ

ُف والخبني: ًيبغي ؤال جل-9 ف جىىىلىحُا الخِلُم ُىد خد جـمُم اليؼس والخًى

سها لروي الاخخُاحاث الخاؿت، بل ًيبغي ؤن  مىخىحاث ومظخددزا جخىىىلىحُت وجوٍى

ب ذوي  ُفها وجبىيها مً كبل مدازض وماطظاث حِلُم وجدٍز حظعى ليؼسها وجًى

 ...الاخخُاحاث الخاؿت

إ: أوال : مفهوم ذوي الاحتياجات الخاصة

ـوحح ) اإلاِاكين ( خُث   ًخم بهالق مـوحح البد لىا مً ُدم اطخردام م

ذوي الاخخُاحاث الخاؿت ُلى مً ًفخلدون إلخدي الحىاض التي جازس في خُاتهم، إلاا له 

لى طبُل اإلاثاٌ، هجد ؤن مً ؤزٍسطلبي ُلي مازاث اطخردمذ مـوحح ألاإدولت هم، ُو
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ؤوؤي  ) ؤصحاب الهمم ( لىؿف ؤي بُاكت ؤوخلل، ؤو ؿِىبت، ؤوجدهىز، ؤواطخثىاء،

إ(https://u.ae/ar-ae/information)ُامل آخس كد ًازسفي حِلُم الوالب ؤوؤدائه الخِلُمي

مىً حٍِسف ذوي الاخخُاحاث الخاؿت  بإجهم ألاشخاؾ الرًً ًدخاحىن بلى  ٍو

اكاث  مِاملٍت خاؿٍت لللدزة ُلى اطدُِاب ما ًدوزخىلهم؛ بظبب بؿابتهم بىىٍَ مً ؤلُا

إكلم مّ ألامىز هماهم ألاشخاؾ ألاصحاء، والٌظخوُّ هاالء التي حُِم كدزتهم ُلى الخ

م في اإلادازض الِادًت، وبهما ًدخاحىن بلى ؤدواٍث خاؿٍت وهسق خاؿت 
ّ
ألاشخاؾ الخِل

اكاث منها الظمُِت  ِاوي ؤصحاب الاخخُاحاث الخاؿت مً ؤلُا جدىاطب مّ كدزاتهم َو

م
ّ
ت، وجإخسالىمىالِللي الري كد ٌظبب بىءالخِل ، والاكوساباث الظلىهُت، ؤوالبـٍس

دزحىن  ًُ ت وغيرهامً ؤلاؿاباث، فاإلاِاكىن  ت، والاكوساباث اللغىٍّ ُّ اكاث الىفظ وؤلُا

إ(https://u.ae/ar-ae/information)هفئٍت مً فئاث ذوي الاخخُاحاث الخاؿت 

اًت  ولم ًىً مىكَى هره الؼٍسدت الاحخماُُت خدًثت الِهد في الاػازة والاهخمام والُس

في هخابه الخيافل  (: دون طىتالللِاويإ)ؤػاز الدهخىز ُلىن ،ُبد هللا هاصح، فلد 

الاحخماعي في الاطالم ، ؤن ؤلاطالم ًىٌس لروي الاخخُاحاث الخاؿت هٌسة مرخلفت جماًما 

ً وؤصحاب الِاهاث ًجب ؤن ًللىا مً  ًُ هٌسة الغسب؛ فهاالء الىمى مً الِاحٍص

وف وزخمت؛ جدلًُلا للىله ُلُه الدولت وؤبىاء اإلاجخمّ وذوي الِظاز وإ اًت ُو الِغنى ول ُز

) الساخمىن ًسخمهم السخمً، ازخمىا َمً في ألازق ًسخمىم َمً في  -الـالة والظالم :

هم وحِاهفهم  -الظماء ( ،وكىله ؿلى هللا ُلُه وطلم : ) جسي اإلاامىين في جساخمهم وجىاّدِ

ى(، ولىا ؤن حظد همثل الجظد، بذا اػخيى ُلٌى مىه جداعى له طائس َهس والُحمَّ ه بالظَّ

هلٌى ؤهه في ًل ؤلاطالم وؿل ذووالاخخُاحاث الخاؿت بلى ؤُلى اإلاساجب فيان منهم 

سج،  -الِلماء واإلاددزىن، مثل : مس وبً ؤخوب ألُا ، ُو اؿم ألاخٌى ابً ُباض ُو

مؽ، وغيرهم. بدالسخمً ألاؿم، وألُا  ُو

التعامل مع ذوي الاعاقات  ثاهيا : دوز الحكومات واملنظمات والجمعيات في

 والاحتياجات الخاصة :

اكـاث والاخخُاحـاث الخاؿـت جبِـا لِىامــل  جخفـاوث الـدٌو فـي حِاملهـا مــّ ذوي الُا

ــــت.اكخـــــــــ ــ ــــت ودًيُـــ ــ ــــت وزلافُــ ــ ــــــــس ُـــــــــالمي ُــــــــً ؤزكــــــــام هبيـــــــــرة  ادًت وجىىىلىحُــ وكــــــــد ؤػــــــــاز جلٍس
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دولي ُـً للمروىزًٍ في الِالم خُث"  هؼـفذ وـل مـً مىٌمـت الصـحت الِاإلاُـت والبىـً الـ

 ؤػـياٌ مـً مـا ػـيل مـً ٌِـاهىنإ وظـمت ملُـاز ؤهثـرمً ؤّنإ حؼـيربلى حدًـدة ُاإلاُـت جلـدًساث

ـدمً بـرٌ ُلـى الحيىمـاث الهُئخـان العجـص. وخثـذ  مـً الفئـت جلـً لخمىـين الجهـىد اإلاٍص

ٌإ لى الِامت الخدماث ُلى الحـى سالواكاث بغسق اإلاخرــت البرامج الاطدثمازفي ُو  جدٍس

إ.(https://www.who.int/mediacentre)اإلاِىكىنإ ًملىها التي الىبيرة

س الِالمي اإلاؼاز الُه في اُاله ؤهمُت برٌ حهىد حهُدة واًالء  ًخولب الخلٍس

اكاث والاخخُاحاث الخاؿت، هما  ؤهمُت ؤهبر مً كبل الحيىماث واإلاىٌماث مّ ذوي الُا

بدو ذلً ح الم بدوز  واضح ومرخلف لـالحهم،   ٍو لُا مً خالٌ ًدخم كُام وطائل الُا

س  الِامت الخدماث حمُّ بةجاخت الخىمُت مجاٌ في وػسوائها لححيىماث جىؿُت الخلٍس

إ مِدة وخدماث بسامج في والاطدثماز للمِىكين،
ً
 خاحت في هم الرًً للمِىكين خـُـا

لى مجاٌ في ُمل وخوت اطتراجُجُت واُخماد بليها،  ًيبغي الىهني. هما الـُِد العجُص

ادة بمظإلت الجماهير وعي بذواء ىُل الِمل لححيىماث  الدُم وجلدًم ملها، فهم العجصوٍش

د إلحساء الالشم  كسوزة هى ذلً مً اإلاجاٌ. وألاهّمإ هرا في والخدٍزب البدىر مً اإلاٍص

ّ كد، وإوجىفُرها الجهىد جلً جـمُم في وبػساههم اإلاِىكين اطدؼازة
ّ
 مً 152ؤهثرمً  وك

اكت،وؿادق ذويإ ألاشخاؾ خلىقإ اكُتاجف ُلى ؤلاكلُمُت واإلاىٌماث البلدان ُليها  ؤلُا

 ًىاحهها التي الِلباث بخرلُل ملصمت واإلاىٌماث البلدان جلً ؤؿبدذ وبالخالي منها، 122

سالِالمي مجخمِاتهم. وطُيىنإ في وامل هدى ُلى اإلاؼازهت لهم ًدظنى ختى اإلاِىكىنإ  الخلٍس

ٌإ اكت، خى إ 382ؤهثرمً  بمظاهمت بُداده جم الري ؤلُا
ً
 باليظبت ألاطاطُت اإلاىازد مً ،خبيرا

إ(.https://www.who.int/mediacentr)الاجفاكُت.  جلً جىفر التي للبلدان

ؤن  مِىكاث اطخردام جىىىلىحُا الخِلُم لروي الاخخُاحاث الخاؿت التي ؤػازث اليها 

(https://educapsy.com/etudes/) : إجخمثل في الاحي

بُت ؤزىاء ا -1 إلخدمت في مجاٌ اطخردام الىطائل في الخِلُم .ُدم جىفس دوزاث جدٍز

ُدم الخإهُل بؼيل واف الطخردام الىطُلت الخِلُمُت خالٌ طىىاث الدزاطت وفترة  -2

داد. إالُا
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اُخلاد مِلمي ذوي الاخخُاحاث الخاؿت ان اطخردام الىطائل الخِلُمُت ًدخاج الى  -3

ِد كِ خُادًت . َو لت الُا ب بالوٍس ف اُداد اإلاِلمين في اإلاسخلت مجهىد اهبر مً الخدٍز

إالجامُِت ُلى اطخردام الىطائل الخِلُمُت له ُالكت وزُلت بهرا الجاهب.

كِف بإلاام مِلمي ذوي الاخخُاحاث الخاؿت بلىاُد اطخردام الىطائل الخِلُمُت ،  -4

دم  داد ، ُو وبالخالي ًللل مً اطخردام اإلاِلمين لها . وهي هدُجت هبُُِت للِف الُا

إوزاث ؤزىاء الخدمت . جىفس الد

إاُخلاد مِلمي ذوي الاخخُاحاث الخاؿت ُدم حدوي الىطائل الخِلُمُت في حِلُمهم. -5

اُخلاد مِلمي ذوي الاخخُاحاث الخاؿت ؤن اطخردام الىطُلت الخِلُمُت ًدٌى دون  -6

إالاطساَ في اإلاىهج الدزاس ي في وكخه اإلاددد.

 والاحتياجات الخاصةثالثا : اثاحة التكنولوجيا لروي الاعاقة 

اكت  س ألاحهصة واإلاِداث الحدًثت لخدمت ذوي الُا الًلخـس دوز الخىىىلىحُا ُلى جوٍى

ت وحِلُمُت حظهل حِلم  والاخخُاحاث الخاؿت، بل ًخِداها الى ابخياز هسق جسبٍى

س مهازاتهم، وكد كوِذ دٌو الِالم ػىها مخلدما في جدلُم ذلً،  اإلاروىزًٍ وجوٍى

ٌإ ألاوزوبُت. ولم ًىً وهىىا الِسبي ببُِد ًُ ذلً،  فلد خللذ ألاكواز  الطُما في الدو

اًت ذوي   في ُز
ً
 زائدا

ً
الِسبُت هجاخا هبيرا ، وكد وان لجمهىزٍت مـس الِسبُت دوزا

 الدولى واإلاِسق باإلااجمس ولمخه اإلاـسي خالٌ السئِع الاخخُاحاث الخاؿت فلد ؤُلً

اكت  ذويإ ألاشخاؾ لخمىين اإلاِلىماث وجىىىلىحُا لالجـاالث الظابّ  مسهص فى 2218ؤلُا

اكت ذويإ ألاشخاؾ لخدماث الخلنى اإلاسهص بوؼاء باللاهسة، الدولُت للماجمساث اإلاىازة  ؤلُا

ٌإ ه مً مسهص هإو لُا، هُى  وىطُى اإلاظاُدة الخىىىلىحُاث اطخردام ًدُذ والري بةفٍس

 ألاوادًمُت وؼاءب ًُ والخراهب، مِلًىا الظمّ ؿِىباث لرويإ ُبرالهىاجف للخىاؿل

اكت ذويإ لألشخاؾ اإلاِلىماث لخىىىلىحُا الىهىُت  الجىدة مِاًير ألخدر وفًلا ؤلُا

ا مسهًصا ألاوادًمُت لخـبذ والخدٍزب ًُ  فى الخاؿت الاخخُاحاث ذويإ وجإهُل لخدٍزب بكلُم

 ُالُت بلىتروهُت بسامج خالٌ مً الخاؿت الاخخُاحاث ذويإ كدزاث لبىاء الِسبى الِالم

ت لهم جلمً تالاجاخ  مِاًيرالجىدة ألخدر وفًلا ألاداء، فى والاطخلاللُت الاخخُاز خٍس

ب، لُا الِسبى الِالم فى الخاؿت الاخخُاحاث ذويإ جإهُل فى ٌظاهم بما والخدٍز  ألحل وبفٍس
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بُت بسامج خالٌ مً كدزاتهم بىاء ت، الئلت ُمل فسؾ وجدلُم الاجاخت، ُالُت جدٍز  ومخىُى

ت مّ إ(.2218)طخلاللُتوالاإ  الاخخُاز خٍس

 اإلاِلىماث وجىىىلىحُا االاجـاالث وشازث هما ؤُلً وشٍس الاجـاالث اإلاـسي ؤن

 الخدماث لخلدًم اإلادوي السجل مياجب مً ُدد في كامذ بخىفيرػاػاث والداخلُت

اكت، لىىه ؤهد وحىد جددًاث ؤبسشها ما ذويإ باألشخاؾ الخاؿت  ًخِلم بىدزة ؤلُا

ت، للبِئت واإلاالئمت الِسبُت باللغت اإلاخاخت اإلاظاُدة لىحُاالخىىىإ وبسمجُاث جوبُلاث  اإلاـٍس

س مجاٌ في لالبخياز مؼسوُا 152جمىين  مظابلت خالٌ مً الىشازة كدمذ لرلً  جوٍى

مخميزة،  وبسمجُاث جوبُلاث ُدة ًُ ؤزمسث الجهىد هره وؤن اإلاظاُدة، الخىىىلىحُاث

ت كازيء وجوبُم إلاىخدة،ا ؤلاػازة لغت ؤلالىترووي، اللامىض ؤبسشها مً  إلاخددي ألادٍو

اكت ت، ؤلُا اكت إلاخددي بِد ًُ الالىترووي الخِلم مىـت البـٍس ت ؤلُا  البـٍس

إ(2218ُُد:)والظمُِت

 بخـــــدي هي ؤلاوظاهُت لحخدماث الؼازكت ن" مدًىتؤمازاث ججد ؤلاإدولت وهرلً في 

لى اإلاجلع ماطظاث ـــــً مهام جخىلى ـتبالؼازكــــــــ ألاطسة لؼــــــاون ألُا  والخدٍزب الخمىُــ

ماز مرخلف مً الهمم ذويإ مً لألشخاؾ والدؼغُل والخإهُل والخِلُـــم  في والجيظُاث ألُا

ـــــدة. باإلكافــــت ؤلامازاث دولـــــت ـــت والخثلُفُت الاحخماُُت خدماتها بلى الِسبُتاإلاخدـ ٍى  والخُى

ٌإ ُام. وحِخبر بؼيل ــــــّوللمجخمــ خاؾ بىحه الهمم ؤصحاب لـرويإ  خدمت ؤدخل مً ؤو

اكت لحاالث جرــُت .والحاٌ هفظه في الجصائس خُث جم ووفم (14)الدولت في ؤلُا

 وخفُفت بظُوت ذهىُت بُاكاث لدحهم جىىىلىحُا ُالُت وهٌام جسبىي، دمج ألاهفاٌ الرًً

ًوالاإ والخِلُم، التربُت لىشازة الخابِت الِادًت اإلادزطُت ألاكظام في  وكِىا جدذ خٍس

 هم ؤن خاؿت الىهني، الخلامً وشازة إلاـالح الخابِت اإلاخرــت اإلاساهص وفي الىؿاًت

 مخدزبين مخرــين ؤطاجرة وجم جرـُف زلُلت، خسهُت وؤخسيإ زلُلت، ذهىُت ذوبُاكاث

إ(2217برىغ:) بهم خاؿت ومساهص

إبما ًإحي: وجخمثل ؤوحه الافادة مً جىىىلىحُا حِلُم ذوي الاخخُاحاث الخاؿت 

إُالج مؼيلت الفسوق الفسدًت بين ذوي الاخخُاحاث الخاؿت  -1

ً اججاهاث مسغىب فيها . -2 إالاطهام في جيٍى
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ً وبىاء مفاهُم طلُمت . -3 إجيٍى

اهظاب ألاهفاٌ ذوي الاخخُاحاث الخاؿت اإلاهازاث ألاوادًمُت الالشمت لخىُفهم مّ  -4

إاإلاجخمّ اإلادُى بهم .

د : حظاُد الخىىىلىحُا ذوي الاخخُاحاث الخاؿت ُلى ججىب حِالج اللفٌُت وا -5 لخجٍس

هولهم وهخابتهم لأللفاي دون ادزان مدلىلها . ومً زم جللل مً اللدزة ُلى الخفىير 

اإلاجسد للفئاث الخاؿت مً خالٌ جىفير خبراث خظُت مىاطبت.مما ًىطّ مجاٌ الخبراث 

إلدحهم .

إزاحِت فىزٍت والطُما بسمجُاث اليىمبُىجس.جلدم وطائل جىىىلىحُا الخِلُم حغرًت  -6

امياهُت جىساز الخبراث : مً خالٌ اجاخت الفسؿت لروي الاخخُاحاث الخاؿت  -7

الطخردام البرمجُاث اإلارخلفت وحِل الاخخيان بُنهم وبين ماًخِلمىهه اخخياوا مباػسا 

إفِال.

للِف في مثيراث جىفير مميزاث خازحُت حِىق الخالمُر ذوي الاخخُاحاث الخاؿت ا -8

إالاهدباه لدحهم.

ججِل الخبراث الخِلُمُت ؤهثر فاُلُت ، وؤبلى ؤزسا ، وؤكل اخخماال لليظُان ، وجفُد في  -9

إجبظُى اإلاِلىماث اإلالدمت.

ت والحظُت  -12 اإلاظاُدة في همى حمُّ اإلاهازاث ) الِللُت والاحخماُُت واللغٍى

إ.والحسهُت (لدي ؤهفاٌ ذوي الاخخُاحاث الخاؿت 

اكاث وؤشالت ؤزسها بما ٌظاُد ُلى فسؾ حِلمهم ، وشٍادة فسؾ ابداُهم . -11 إجللُل الُا

اإلاؼازهت الفِلُت بؼيل وامل في الفـٌى الخِلُمُت الِامت ، وبغىاء اإلاىهج وشٍادة  -12

الحافص ؤو الباُث ، وحصجُّ الخِاون ، وشٍادة الاطخلاللُت ، وجدُُم الخلدًس الراحي ، 

إبالىفع . وشٍادة الثلت

ً ،م -13 خماد ُلى آلاخٍس حِل هاالء ألاهفاٌ مىدمجين مّ مجخمِهم  ماجللُل الُا

 والخىاؿل مِه مً خالٌ اإلاؼازهت في ألاوؼوت الاحخماُُت ، وجىمُت مهازاتهم الحُاجُت .
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 الاستنتاجات

إمما جلدم هسي الاحي: 

باث ؤمام ذوي الخىىىلىحُاخلم الىثير لخرلُل الـِىإ ُلىم في الهائل الخوىزإ -1

اكاث والاخخُاحاث الخاؿت ولىً بؼيل مخفاوث جبِا لخوىز البلدان وؤخىالها  الُا

إالظُاطُت والاكخـادًت.

اكاث  -2 ِاث الخاؿت ببِم البلدان اإلاخِللت بروي الُا ُدم هفاًت اللىاهين والدؼَس

إوالاخخُاحاث الخاؿت.

الدؼاوز لخدلُم هخائج ؤفلل كِف الخيظُم بين ألاكواز الِسبُت في مجاٌ الخِاون وإ -3

اكاث والاخخُاحاث الخاؿت. إجرف ذوي الُا

اكاث والاخخُاحاث الخاؿت  -4 كلت ألاحهصة اإلاخوىزة جىىىلىحُا ذاث الِالكت بروي الُا

إ.في بِم ؤكواز الىهً الِسبي والدٌو الاطالمُت مّ ُدم هفاًت الىفاءاث اإلاخدزبت ُليها

الم في هسح م -5 اكاث والاخخُاحاث الخاؿت،  كِف دوز وطائل الُا ِاهاة ذوي الُا

إولفذ ؤهٌاز السؤي الِام اليهم واإلاوالبت بدلىكهم وجدلُم مخولباتهم .

اًت مجاٌ في الِاملت ألاهلُت وبسامج اإلاىٌماث والجمُِاث كِف ؤوؼوت -6  وجسبُت ُز

إوالفني. اإلاالي بالدُم الطُما فُما ًخِلم الخاؿت الاخخُاحاث ذويإ

 التوصيات 

جيافىء فسؾ اطثماز الخىىىلىحُا بؼيل اوظاوي ُادٌ بين الدٌو وخاؿت الفليرة  -1

إوالىامُت .

اكاث والاخخُاحاث الخاؿت بما ًخالئم مّ  -2 ّ اللىاهين الخاؿت بروي الُا جددًث حؼَس

إالخوىز الحالي للمجخمِاث وجبِا للٌسوف الاكخـادًت وألامىُت والاحخماُُت.

ادة الخيظُم مابين ال -3 لد اإلااجمساث ٍش دٌو وألاكواز مً خالٌ جبادٌ اإلاِلىماث ُو

اكاث والاخخُاحاث الخاؿت . ازاث ذاث الِالكت بروي الُا إوجبادٌ الٍص
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اطخيراد ألاحهصة الحدًثت وطد ؤماهً الىلف وجىثُف الدوزاث الخلىُت للمدزبين  -4

اكاث والاخخُاحاث الخاؿت. إواإلاِلمين اإلاِىُين بروي الُا

المُت وجسهيز  كُام وطائل -5 تاإلالسوءة واإلاسئُت بخىثُف زطائلها الُا الم اإلاظمُى الُا

اكاث والاخخُاحاث الخاؿت مّ جفُِل  المي بدبني ؤوكاَ ومخولباث ذوي الُا خوابها الُا

( ووافت بسامج الاجـاٌ وؿفداث الخىاؿل social-mediaدوز الظىػُاٌ مُدًا )

إالاحخماعي لراث الغسق.

ت  بدوز هبير في مخابِت وزُاًت كُام اإلاىٌماث وال -6 جمُِاث الحيىمُت واإلادهُت الخيًر

اكاث والاخخُاحاث الخاؿت وجفُِل السؤي الِام وجدظين ؤوكاُهم الاحخماُُت  ذوي الُا

إوجلبُت موالُبهم .

خدخم كُامهم بخىحُه وخث  -7 ًمثل زحاٌ الدًً ؤهمُت في الخإزير في السؤي الِام ٍو

اًتهم ومدازض  ألافساد ُلى فهم واكّ ذويإ اكاث والاخخُاحاث الخاؿت ودُم دوز ُز الُا

اث  لى الحيىمت الِمل ُلى جىحُه زحاٌ الدًً ؤجإهُلهم مً خالٌ الخبُر و غيرها، ُو

إبرلً.

اكاث والاخخُاحاث الخاؿت وجىحيههم بىُفُت  -8 ُت ؤولُاء ؤمىز ذوي الُا مً اإلافُد جُى

إسبُت الاؿُلت والاوظاهُت والخدلس .الخِامل مّ ذوحهم وفم ُىامل الدًً واللُم الِ

 ساجعاملقائمة  

الخاصة  الاحتياجات لروي  الاجتماعي التمكين، (2212)مهدي مدمد ،اللـاؾ -1

إ.ًىاًس 19، مداد ، "دزاسةميداهية

 التنمية والقدزةعلى العمل السضاعن بين أحمد,العالقة محمد ،(2223)الخىلي-2

إالخاؿت الِاملين ،  الاخخُاحاثInvesting In Egpty  Made easy،    البشسية لروي 

 الاحتياجات لروي  التعليمية التكنولوجيا،  (2212)الباحّ الِاهي ،خظً ُبد-3

إ2212.27.124، اإلاِسفت ، الخاصة



الكسيم عبد الجليل الوشان عبد/ أ.د  

 

36 

 

 الاخخُاحاث ذووي جدَزع الباش،، مسوة مدمد، هسقإ -4

nonvoyant-enseignant-specific-https://educapsy.com/etudes/besoin-الخاؿت

إ، 364

إالخىىىلىحُا، اإلاظخلبل واطدثماز اطدؼساف -5

 AE/participate/blogs/blog?id=247-https://u.ae/ar  ،31/27/2219إ

ياث طىاء -6 إ .ؤغظوع 9، مىكَى ، الخاصة الاحتياجات ذوي  مفهوم، (2218)الدٍو

اكت( ،  ؤصحاب الوالب حِلُم -7 and-ae/information-https://u.ae/ar-الهمم)ذووؤلُا

needs-special-with-people-for-services/education/education  ،6  ل إ2222ابٍس

، ؿُد الخاصة لاحتياجات ذوى  إسالميةعلى هظسة، )دون طىت(مدمىد، الللِاويإ -9

إالفىائد .

المي -12 ُس  خُاتهم في ضخمت ُلباث ًىاحهىنإ اإلاِىكين مً ملُاز ؤهثرمً ؤّنإ ًبّين حدًد جلٍس

 الُىمُت

https://www.who.int/mediacentre/news/releases/2011/disabilities_20110609/ar/،

سان  9 إ2211ًىهُى  –خٍص

 وى ذ لتمكين التكنولوجية لاثاحة مبادزة طلق السيسيي، (2218)ؤمىاٌ الغد -12

إ .ًىلُى 32ؤمىاٌ الغد،  الخاصة, الاحتياجات

 لتقدًم إلكتروهية ثوفيرشاشات في ثبدآن والداخلية الاثصاالت، (2218)ُُد، هيرة  -13

إ.ؤغظوع  6ؤمىاٌ الغد،  لاعاقة, لروي  الخدمات

، لإلهتخابات الخاصة الاحتياجات ذوي  ثسشح هبازك، (2217)ُمس اإلاهدي، برىغ -15

إ.ض مازإ 14الحىاز ، 

إ
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