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 دراسة جغرافية
 يمثل ذوى االحتياجات الخاصة فى أى مجتمع جزءا من هذا المجتمع ، ولهم الحق فى الحياة الكريمة 

نسانية ، كما إنهم يعدون جزءاً التى يجب أن يوفرها لهم المجتمع بموجب االتفاقات الدولية واالعراف اإل
من رأس المال البشرى للمجتمع ، ويمكن أن يساهموا فى تطوير مجتمعهم بقدر  ما ينالون من حقوق ، و 

  .رعاية ، وخدمات 
 مشاكلهم سواء رصد الخصائص الديمجرافية لهذه الفئة من السكان ، و مشاكلهموهدفت هذه الدراسة إلى 

ساعد فى تأهيلهم لمواجهة الحياة أن يذويهم ومجتمعهم الذى من المفترض عالقتهم ب أو بخاصة بهم ال
 للحصول على مؤسسات الدولة التى يتعاملون معها مع  مشاكلهمو  أصحيا و اجتماعيا واقتصاديا  ، 

يقيم هؤالء مستوى الخدمات التى تقدم إليهم ؟ ، وما هى الخدمات التى تنقصهم؟ وما  ثم كيف .احتياجاتهم 
  .قترحاتهم فى حل مشاكلهم هى م

ز حقوق المواطنين ذوي اإلعاقة عزوي قانون يحمىوخلصت الدراسة إلى أن هذه الفئة من المجتمع تحتاج إلى 
إنشاء مجلس أعلى لرعاية شئون المعاقين برئاسة وزير الشئون االجتماعيه  وضرورة،   وكرامتهم

الصلة ، وليس  برئاسة رئيس الوزراء أو أوالتضامن االجتماعى ، ويشاركه وكالء الوزارات ذات 
ومهام ، هذه النخبة يقع على عاتقها مسؤوليات الوزراء ذوى الصلة كما هو مقرر فى القانون الجديد ، ف

  .جلسات جسام قد تحول دون إمكانية متابعتهم 
خذ صفة يحتاج المعاقين إلى ما يسمى بطاقة المعاق تحدد فية نوعية اإلعاقة ومستواها ، على أن تأ

الرسمية واإللزام لجميع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية الخدمية وغير الخدمية ، فهذه البطاقة سوف 
تجنب المعاق كثيراً من المشقة البدنية والنفسية ، كما تبين احتياجاته ، والخدمات التى يحتاج إليها ، حيث 

  . ستفادة منها فى المواصالت إن البطاقة الحالية محدودة األهمية ، وقاصرة فقط على اال
  

Evaluation of the services provided for people with special 
needs of Damanhour city 

 
People with special needs represent a part of any community and have the right to a decent life 
that must be provided to them according to international treaties and norms of humanity. Also, 
people with special needs can contribute to the community development as far as the rights, care 
and services they receive. 



The preservation of the rights of these groups, is one of the main duties of governmental and 
non-governmental organizations as it may increase the loyalty of these groups to the community. 
Among the most important rights of these groups are the need for enacting a special law to 
protect the rights of these citizens and maintain their dignity, establishment of the council taking 
after their affairs, similar to practices in many countries all over the world, and issue an ID card 
for the disabled determining the quality and degree of his/her disability.  This an ID card should 
be official and compulsory for all government institutions and non-governmental service and 
non-service organization. It is thought that, such an ID card can avoid the disabled a lot of 
physical and psychological difficulties as it demonstrates his/her needs and the services he/she 
needs. It should be noted that the current ID card is of limited importance, and used only by the 
disabled  to take advantage of them in transportation. 

The study showed that mental disability is the most serious type of disability experienced in the 
case study. This consequently necessitated studying such type of disability and identifying its 
causes, whether genetic or environmental causes. Such a study can assist in dealing with these 
causes and reduce the rate of casualty by this disability. Moreover, the study revealed that the 
study area suffers from a lack of services for the disabled. Such a lack of services includes 
educational, medical, social, and psychological services provided by different institutions, 
whether governmental or non-governmental organizations.  
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