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 التقرير الختامي والتوصيات

 الندوة القومية حول " حماية المعاقين : بين التشريع والتطبيق "

 2009يو / تموز يول 16 – 14القاهرة ، 

 

 :م ــديـقـأوالً : ت

الجذلنعكيي طلطرهرييلطعل ييلطفيياطاريينفطذ مكيي طلعذيياطاربليي طاربف يياطاطة اف طار لنكيي طا

.طلبنقكنط:ط يكنطارذريفكوطوارذر كي ط"،طذمطعق طار  و طارقولك ط و ط"ط لنك طار2009ربنمط

ط، ناألفاريوث طفياطاطاإل ذين طفافةري وري طعف كي طكلو يونطط16 ضفطار  و طوفو طلينط

لينن،طف سيركن،طقريف،ط،طسي ر  طع طسوفكن،طاربفا ،طارسو ان،طار  فكن،طذو س،طارسبو ك 

ةرييمطللو ييكنطعيينطارل  ليي طط نإلضيينف ،طارعوكيي ،طر  يينن،طرك كيين،طلمييف،طارلمييفا،طارييكلنل

،طن طارهنميي ط جلروفكيي طلمييفطاربف كيي اربف كيي طر لبييوقكنط،طاذ يين طركايين طفعنكيي طارمايي

ارراونطاالجذلنعك ط  و طلج سطارذبينونطري و طاره يك طارلعذاطارذ مك يطروزفاءطاربل طو

ط.ربفاطاربف ك ط،طاالذ ن طار وراطر قن ن طاربلن طا

كوركيوط طذليوزطط16ط–ط14عق  طار  و طفاطف   ط كفالكزاطار قاطهث طارمذيف طلينط

،طوكأذاطعق رنطفاطذ كطارمذف ط س اطاز كن طأعي ا طارلبينقكنطفياطاريورنطاربف ياطط2009

ار زاعن طارلس   طارذاطهكل طع مط بضطأجزاءطارل رق طاربف ك طفياط س اطار فواطو

،طوارزكن  طارسعن ك طارلسذلف طارذاطواع رنططزكن  طفاطع  طارلفع ين طولينططاألهكف ارمذف ط

ذ برنطلنط وا  طر رف طذرنرب نط رينطارمي فطعي طكيومط،طوري يطارزكين  طكقن  رينطر سيفط

للنطجب طارلثككنطل رمطعينجزكنطاربنرلك ططاالقذمن ك طاألزلن  قصطفاطارلواف ط س اط

.طرطفاطسو طاربلي ارمفصطارلثال طالعذسناطارلرنفا طارذاطذؤر رمطرث هفاطةكجن طعن

لينطر ينط،ططواإل ذين اربنل طولسنرلذلطفياطاربلي ططة ذن ذس اط قمنطفاططاإلعنق طأنو لنط

 طارلبينقكنطوعكمكي طجنءطارذلنمطل  ل طاربل طاربف ك ط بق طر يطار  و طرل نقري طسي  ط لنكي

ذرييوكفطذرييفكبن طاربليي طرذييواامطارلذمكييفا طاالقذميين ك طواالجذلنعكيي طار نركيي طرضييلننط

عكي طرذمركي طعنفي طجوا ياطففصطذريمك طر لبينقكنط،طوعكمكي طلي طل  ي طارذألك ين طاالجذلن

ريي يطارذرييفكبن طووفناريينط نرذزالنذريينطذجيينيططأل عيينم ليينكذرمط،طوضييلننطارذر كيي طارسيي كمط

طاربف ك طوار ورك ط.ططلبنككفطاربل 

ط
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 ثانيا : أهداف الندوة :

طذروكفطذرفكبن طاربل طرذ قك طارلزك طلنطار لنك طر لبنقكنط.ط -1

طذبزكزط وفطارذأرك طوارذ فكاطفاطذ قك طارذلعكنطاالقذمن يطر لبنقكنط.ط -2

ارذبففطع مط وفطأرفافطاال ذن طاروثو طفياطذ قكي طارلزكي طلينطارفعنكي طوار لنكي ط -3

طر لبنقكنط.

طوفطع مط وفطلبنككفطاربل طاربف ك طوار ورك طفاط لنك طارلبنقكنطط.طاروق -4

طذمبك ط وفطل  ل طاربل طاربف ك طفاط لنك طارلبنقكنط. -5

طل نقر ط وفطارذألكنطاالجذلنعاطفاط لنك طارلبنقكنط. -6

طارذبففطع مطأوجلطلبن ن طارلبنقكنطفاطلواقوطاربل ط.ط -7

 ثالثا : محاور الندوة 

ط ك ط:ط كنطذرفكبن طاربل طوارواقوطاالقذمن يطط.ارلبنقكنطفاطار و طاربف -1

ط وفطارذأرك طوارذ فكاطارلر اطر لبنقكنطفاطذ قك طااللننطاالقذمن يطر لبنقكنططط.ط -2

ط وفطل  لن طأم ناطاالعلن طفاطذ قك طار ل طاالجذلنعاطر لبنقكنط.ط -3

طلبنككفطاربل طاربف ك طوار ورك طوط وفرنطفمط لنك طارلبنقكن. -4

ركيي ط نج يي طفييمطلجيين طذ قكيي طارذلعييكنطاالقذميين يطواالجذليينعاط ليين  طعف كيي طو و -5

طاعفوضطقرفك طل.لبنقكنط.طر 

طوفر طعل ط و طأوجلطلبن ن طارلبنقكنطفاطلواقوطاربل ط.ط -6

 رابعاً : حفل االفتتاح : 

ط2009كوركيوطط14روثوينءط  أط م طاالفذذنحطفاطارسينع طاربنريف طلينطمي نحطكيومطا

طوارذل طع مطارع لن طارذنرك ط:ط

ع ليي طاذ يين طركايين طفعنكيي طارمايين طارهنميي طوارلبييوقكنط جلروفكيي طلمييفطاربف كيي ط -1

ارقنرنطار عذوفط طسك طجلب طوذ نو طفاطع لذلطاال بن طاالسنسك طارذاطكجاطأنطذوضيوط

ار بي طط–فاطاالعذ نفطع  طلبنرج طقضنكنطاالعنق طوارلبنقكنطوراط:طار ب طاالجذلينعاط

طار ب طاال سن اط.طط–االقذمن يط
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ارل  ل طاربف كي طر لبيوقكنطارقنرينطاري عذوفط طل لي ط نميفط لكي طار ناياطاالو طع ل ط -2

رييفاكسطارل  ليي ط،طوأعيي طفيياطع لذييلطع ييمط قييو طاالرييهنصطارلبييوقكنطارذيياطعم ذريينط

ارلواوكيي طار وركيي طوارذرييفكبن طارور كيي ط،طوذرييف طفيياطع لذييلطةرييمطجرييو طارل  ليي ط

اربف كيي طذ يي طرييواءطوا يي ططاربف كيي طر لبييوقكنطفيياطل نوريي طجلييوطاالذ يين ا طار وعكيي 

طعنف طفاطار و طاربف ك ط.طكعم ط قو طارلبوقكنط

ع ل طل  ل طاربل طاربف ك طأرقنرنطلبنراطارسك طأ ل طل ل طرقلننطارل كفطاربنمطف ياط -3

فكريينطلبنركييلط يينروفو طاربف كيي طوارلريينفعكنطوييمطذبييفضطرثسيي ناطارلذبيي   طرثعنقيي ط

اطلينطري يطاالسي ناط،طويمطذرفقي طو وفطل  ل طاربل طاربف ك طفياطلبنرجي طعي طسي 

ارع ل طةرمطلبنككفطاربل طاربف ك طوار وركي طوذريفكبن طاربلي طوارضيلننطاالجذلينعاط

طوعكمك طذمبك طذ كطارقوا كنطوذر كقرنطع مطأفضطارواقوط.ط

ع ل طلبنراطارسيك  طعناري طع ي طاررين يطوزكيف طارقيومطاربنل ي طواررجيف ط جلروفكي ط -4

ررينطع يمطارجريو طارل  وري طرذمبكي طعنفي طارووينا طوارذاطأع  طلينطهثلمفطاربف ك ط

واالذمنقكن طواالعث ن طار ورك طرفعنكي طارلبينقكنطوذبزكيزط وفريمطفياطارلجذليوطلينط

هث طوضوطارسكنسن طوارذرفكبن طارذياطذسيبمطةريمطارقضينءطع يمطل ينرفطارذلككيزط

طواالسذ بن طارذاطق طذلنفسطض رمط.ط

ارلسذريينفطل لييو ط اوو طفاييكسطلج ييسططوفيياط رنكيي طارج سيي طاالفذذن كيي طقيينمطارسييك 

ا اف طل ذ مطارلفأ طاربف كي طاربنل ي طواري يطذفأسيلطسيلوطارريكه طففك ي طارمي نحط ذقي كمط

 فعطارفانس طاررففك طر ل ذ مطرلبينراطاريوزكف طعناري طع ي طاررين يطذقي كفاطري وفرنطفياط

ط لنك طقضنكنطاربلن ط.ط

ارلي كفطاربينمطرل  لي ط طرقليننطع ركط فعطارذلكزطرلبينراطارلي كفطاربينمطارسيك ط طأ لي

اربليي طاربف كيي طذعفكليينطرجرييو يطارلذلكييز طفيياطلبنرجيي طقضيينكنطاربليي طواربليين طفيياطاريي و ط

طاربف ك ط.

علنطقنمطسكن  طارلسذرنفطل لو ط اوو ط نر اءط فعطارل ذ مطةرمطارسيك ط طه كي طأ يوط

 طاال اف طفياطهفل طل كفطة اف طار لنك طاالجذلنعك ط ل  ل طاربل طاربف كي طذقي كفاطرجريو

طذ  كمطارب ك طلنطارمبنركن طارهنم ط  قو طاربلن طفاطار و طاربف ك ط.ط

ط

ط

ط
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 خامسا ً: سير أعمال الندوة : 

 اليوم االول : 

 و طذريفكبن طاربلي ططالدكتور / يوسف الياس:طذ   طفكرنططجلسة العمل االولى

ذ يو ط ونطذر كي ططوارلبوقين طارذياطو لنكذرنطر لبنقكنطوذ قك طارذلعكنطاالقذمن يطررم

ذيفأسطاعلين ططاربلي ط وجيلطهينصط،طر يطارذرفكبن طوعكمك طلبنرج طارقوا كنطالمن ن ط

طارل كف طاربنل طر ل  ل طاربف ك طر لبوقكنط.ططالسيدة / جهدة أبو خليلر يطارج س ط

 وفطارذأركييي ططالةةةدكتور / سةةةيد جمعةةةة السةةةيدوذ ييينو طفكرييينططلسةةةة العمةةةل الثانيةةةةج

طريي يطارج سيي قكنطفيياطذ قكيي طاأللييننطاالقذميين يطررييمط.طوذييفأسطوارذيي فكاطارلر يياطر لبيين

طااللكنطاربنمطارلسنع طرثذ ن طار وراطر قن ن طاربلن طاربفاط.ططالسيد / طعمة الجوابرة

  :   اليوم الثاني

ري وفطلبينككفطاربلي ططالسةيد / خليةل أبةو خرمةةعفضطفكرنططة :ثجلسة العمل الثال

رلبنقكنطع ركطعيفضطر  يو طاالذمنقكي طاربف كي طفقيمطو وفرنطفاط لنك طااربف ك طوار ورك ط

السةيدة / صةفية السةيد أعلين طري يطارج سي طط رأنطذأرك طوذرمك طارلبوقكنط.طذفأسط17

 أحمد سكرتير المرأة والطفل باتحاد عمال مصر .

 و ط قيو طاالريهنصططالدكتور / نواف كبارة:طذ   طفكرنططجلسة العمل الرابعة

اربقيي طاربف يياطر لبييوقكنطواذمنقكيي ط قييو طاالرييهنصط ويططارلبييوقكنطفيياطاربليي طليينط ييكن

للو طجلبك طأرينراطوأمي قنءططالسيد / رفيق الدماغطاالعنق ط.طذفأسطأعلن طر يطارج س 

ططاألرهنصطارلبوقكنطاالف  ك ط.ط

 ييو ططالةةدكتور / عبةد الحميةد يوسةف كمةال:طذ ي  طفكرينططجلسةة العمةل الخامسةة

/ الدكتورارلسذرنفط،طذفأسطأعلن طر يطارج س ططذأرك طارلبنقكنطو لجرمطفاطسو طاربل 

 علي النصيري المستشار القانوني بوزارة العمل والشئون االجتماعية باليمن . 

 :   اليوم الثالث

 وفطجلبكين طريطمحمد ناصةر حميةد الدكتور :طعفضطفكرنططجلسة العمل السادسة

 طاري كنط سيكنطويمطعيفضطارسيك طجلينطارلجذلوطارل  اطفاطذرمك طاالرهنصطارلبوقكنط.

ذييفأسطأعليين طريي يططريي وفطوزافا طاربليي طفيياطذ قكيي طاريي ل طاالجذليينعاطر لبييوقكنط،ط

طللو طارلل ع طاربف ك طارسبو ك ط.ططالسيد/ محمد جالل الغامدىارج س ط

:طذييمطهييث طريي يطارج سيي طعييفضطذجيينفاطاريي و طاربف كيي ططجلسةةة العمةةل السةةابعة

طالسةةيدة/ لينةةا الموحةةد،طوذييفأسطأعلنرريينططار نج يي طفيياطلجيين طذأركيي طوذرييمك طارلبييوقكن



 5 

للو  طوزاف طارراونطاالجذلنعك طواربل ط نرجلروفك طاربف كي طارسيوفك ططو ي ا طارج سي ط

 نربفضطارقرفيطر  ور طارلسذضكم طر   و طجلروفكي طلميفطاربف كي ط كي طقينمطارسيك ط ط

و وفيطلفعيزط  قكقي طرط13 بفضطفك مطووناقاطل ذيلطل كفطلفعزطعنفكذنسططل كفطفهفيط

فييياطا لييين طاألريييهنصطارلبيييوقكنطول نورييي طذييي فك رمطوذريييمك رمطفييياط يييففطذذ نسييياط

وييمطذييمطعييفضطذجيينفاطارب كيي طليينطاريي و طاربف كيي طارلريينفع طع ييمطار  ييوطططط،طوقيي فاذرم

ططارذنراط:ط

جلبكيي طأريينراطذجف يي طططرييلك ط:طعييفضططارسييك ط طففكيي طاريي لن ارلل عيي طاالف  كيي طاررن -1

  ك ط.طوأم قنءطاألرهنصطارلبوقكنطاالف 

 لل ع طار  فكنط:طارسك ط طرنرمطارسك طس لننط.ط -2

 ارلل ع طاربف ك طارسبو ك طط:طارسك ط طل ل طجث طارمنل يط.ط -3

 ارجلروفك طاربف ك طارسوفك ط:طارسك  ط طفن ك طهضف ط. -4

 جلروفك طاربفا ط:طارسك ط طعنلفطهزع طع  طااللكفط. -5

 س ر  طعلننط:طارسك ط طمنرحط نطعكسمطاالغ فيط.ط -6

طف سركنط:طارسك ط طفاا طفر يطل ل طلوسمط ور ط -7

ارجلنركفكيي طار ك كيي ط:ططعفضيي طاالسييذن  ط طلنجيي  طاربيينففطارعنذيياطذجف يي طميي  و ط -8

طارذضنلنطاالجذلنعاط رفا  سط.ط

ارجلروفك طار   ن ك ط:طاال سلط طض مطع اطك موفاطللو  طاذ ين طارلقبي كنطار   ين ككنط -9

 يطر لبنقكنط.عفض طرذجف  طر  ننطفاطذ قك طار ل طاالقذمن 

 طارجلروفك طاركل ك ط:طار عذوفط طل ل طع اطار مكفيط.ط -10

االليكنطاربينمطارلسينع ططاالسةتا  / طعمةا الجةوابرةوفاطهذينمطاربيفوضطارقرفكي طذ ي  ط

رثذ ن طار وراطر قن ن طاربلن طاربفاطعنط وفط قن ن طاربلن طفاطذ  اطقضينكنطولرنرياط

وارذأرك طر ق ف طع يمطارل نفسي طفياطاربلي ططارلبوقكنطسواءطفاطلجن طارذ فكاطاوطاالع ا 

وضلننطارذزامطلؤسسن طارذرمك ط نر ساطارل موصطع كرنطفاطقوا كنطاربل طوارهنم ط

 ذريييييمك طارلبيييييوقكنطوأنطكعيييييونطرقضييييينكنرمط وفطأسنسييييياطفييييياطار يييييوافطاالجذلييييينعاط

طوارلمنوضن طارجلنعك طواره لن طواال رر طاالجذلنعك طارذاطذق لرنطار قن ن ط.ط

ط

ط
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ط

 سة الختامية : الجل

ارييذل  طع ييمطع ليين طرعيي طليينط:طع ليي طل  ليي طاربليي طاربف كيي ط،طع ليي طارل  ليي ط

اربف كيي طر لبييوقكنط،طع ليي طاذ يين طركايين طفعنكيي طارمايين طارهنميي طوارلبيينقكنط جلروفكيي ط

طلمفطاربف ك ط،طع ل طاالذ ن طار وراطر قن ن طاربلن طاربفاط.ط

ط

 طول نقرن طار ضيوفطارلذلكيزطو ب طعفضطأوفا طاربل طواالسذلنعطةرمطل اهث

ط:ططتم التوصل إلى اقرار التوصيات التالية

ارذيياطرييمطذميي  طع ييمطاالذمنقكيين طاربف كيي طوار وركيي طارهنميي طط  عييو طاريي و طاربف كيي  ل1

  قييو طارلبيينقكنطو ليينكذرمطوذييأرك رمطر بليي طواال يي لن طفيياطارلجذلييوطةرييمطسييفع ط

 ذمبكي طارذمي ك ط ينالجفاءا طارذم ك طع مطر يطاالذمنقكن طولرنر  طاري و طاربف كي ط

 ارذ مك ك طارذاطذضلنطارلواءل ط كنطارذرفكوطوارذر ك طع مطأفضطارواقوط.ط

ةرمطذضلكنطل  ولنذرينطارقن و كي طارور كي طأ عنلينطذقيفطل ي أطط  عو طار و طاربف ك ط ل2

ارلسينوا طوذعيينفؤطارميفصطفيياطاربلي ط ييكنطاالريهنصطارلبيينقكنطوغكيفرمط،طو  ييفط

ذاطذقيومطع يمطأسينسطاالعنقي ط،طوفيفضطارجيزاءا طارل  كي طجلكوطأرعن طارذلككزطار

وارجزااكيي طع ييمطليينطكهيينرمونطريي يطاال عيينمط،ط نالضيينف طةرييمطاقييفافط بييضطا ييواعط

ارذلككزطاالكجن اطفاطللنفس طار  طفاطاربل طرمنرحطارلبنقكنطرذلعك رمطلينطاربلي ط

 ر سن رمطارهنصطأوطر سناطارمكفط.

كبكنطكقومطع يمطذ مكيزطأمي ناطاربلي طع يمط عو طار و طاربف ك طةعذلن ط رجنطذرف ل3

ذرمك طاألرهنصط ويطاالعنقي ط،طو ريكط لي حطلينطكريم رمط يوافزطذمينع ك طذ بينط

ربيي  طاالرييهنصطاريي يطكقييومط ذرييمك رمط،طع ييمطأنطذرييل طريي يطار ييوافزطاعميينءا ط

ضفك ك ط،طوذق كمطأرعن طلنطار عمطرذلوك طارلرفوعن طأوطأفض كن طفياطارل نفسي ط

  طواالرمن طاربنل ط،طوغكفط ركط.فاطعقو طارلقنوال

 عو طارلج يسطاريوزافيطريوزفاءطاررياونطاالجذلنعكي طفياطااللن ي طاربنلي طرجنلبي ط ل4

ار و طاربف كي ط،طول  لي طاربلي طاربف كي طر بلي طع يمط عيمطوذبزكيزط وفطارل  لي ط

اربف ك طر لبوقكنطرذو ك طجرو طاالذ ن ا طوارركان طارقرفك طارلب ك ط ري اطارريأنط،ط

كنسن طارقولك طواكجن طاآلركن طارذاطذضلنطسثل طارذ مكي ط لنكي طر قيو طوفسمطارس

 ارلبوقكنطفاطار و طاربف ك ط.
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لرنر  طوزافا طاربل ط  عمطأجرز طذمذكشطاربل طر كرنطرزكين  طقي فذرنطع يمطارذأعي ط ل5

ليينط سيينطذر كيي طارقيين ونطواذمنقكيين طاربليي طاربف كيي طوار وركيي طارلميين ق طع كريينط

نمط  قيييو طارلبيييوقكنطوذيييأرك رمطوذييي فك رمطوذ قكييي طو ريييع طهييينصط ا طاالرذلييي

 ارلسنوا طوارلرنفع طررمطفاطاربل ط.ط

لرنر  طأم ناطاالعلن طفاطعنف طارقرنعن طاالقذمن ك طفاطار و طاربف ك طر وفينءط ل6

 نرذزالنذرمطارقن و ك طوارور ك طواال سن ك طواذن  طارلجن طر ريهنصط ويطاالعنقي طط

 ككزط س اطاالعنق ط.طرللنفس ط قرمطفاطاربل ط ونطذل

لرنر  طار قن ن طاربلنرك طفاطار و طاربف ك ط ن فا طقضنكنطاألرهنصط ويطاالعنق ط ل7

ضلنط فال طعل رنط،طول  رنطاالرذلينمطاريثزمطفياطارلمنوضين طارجلنعكي طوعقيو ط

 اربل طارجلنعك ،طوذ قك طلرنفعذرمطفاطأ ررذرنطاالجذلنعك ط.ط

ر  سناطارهنصطوفياطارينفطاالسيف ط،ططذ مكزطاألرهنصط ويطاالعنق طع مطاربل  ل8

وع ييمطاربليي طارذبيينو اطوذقيي كمطاريي عمطررييمطالقنليي طلرييفوعنذرمطليينطهييث طذييوفكفط

ارلرييوف طارم كيي طوارذيي فكاطارييثزمطولسيينع ذرمطع ييمطار مييو طع ييمطارذع وروجكيينط

 ارل نس  طوع مطارذلوك ط رفورطلكسف طواعن ذرمطع مطذسوك طل ذجنذرمط.ط

ار و طاربف كي طر لواءلي ط يكنطارذي فكاطوارذأركي طارلر ياط عو طارجرن طارلب ك طفاط ل9

وواقيييوطوا ذكنجييين طأسيييوا طاربلييي طاربف كييي طوذ قكييي طارلسييينوا طوارلرييينفع طألييينمط

االرييهنصط ويطاالعنقيي طفيياطارذيي فكاطواربليي طواعريينءطاالوروكيي طر بيينل كنطفيياط

 ارزفاع طفاطارفكفطاربف اطوم نع طار ففطارذق ك ك ط.ط

ول  لن طارلجذلوطارل  اطفاطار و طاربف ك طر رفطوقنفي طط عو طاالجرز طاالعثلك  ل10

 قييو طاألريييهنصط ويطاالعنقييي ططفيياطارلسييينوايطوارلرييينفع طفيياطعنفييي طاال رييير ط

 واره لن طوضلننط قرمطفاطار كن طاال سن ك طارعفكل ط.

 عو طار و طاربف ك طرذبزكزطقي فاذرنطاال ميناك طفياطلجينال طجليوطوا ذين طو ريفط ل11

ارذمي كفطاري وراطفياطذبي ا طارسيعننطوارلسيو ن طارور كي ط،طار كن ن ط،طواسيذه امط

هنم طارذمي كفطاري يطاع ذيلطل  لي طارمي  طاربنرلكي طرجليوطا مينءا طاالعنقي ط

 ولبنرجذرنطو رفرنطللنطكسر طلقنف  طار كن ن طور كنطوقولكنطو وركنط.ط

 عييو طاريي و طاربف كيي طةرييمطارذوسييوطفيياطاقنليي طلفاعييزطارذأركيي طارر يياطواالجذليينعاط ل12

ر ييياطضيييلن نطر قيييو طاألريييهنصط ويطاالعنقييي طفييياطاال ييي لن طفييياطارلجذليييوطوارل

وارذأرك طر ل نفس طفاطار مو طع مطاربل ط ونطذلككزط،طوا فازط وفرمطفياطاربقي ط

 طط2020ط–ط2010اربف اطر ذرمك ط

 عو طار و طاربف ك طرذلعكنطاألرهنصط ويطاالعنق طلنطللنفس ط قرمطفاطارذب كمط ل13

 فاطلهذ فطلفا  طارذب كمط.طواكجن طار كا طارلؤر  طررم
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 عو طار و طاربف ك طرذ قك طارذمركي طارذألك كي طفياطلؤسسين طارضيلننطاالجذلينعاط ل14

ر رييهنصط ويطاالعنقيي ط،طوانطذعييونطلجن كيي ط نر سيي  طررييمطهنميي طليينطرييمط ونط

 عل ط.ط

 عييييو طاريييي و طاربف كيييي طرذ قكيييي طارذلعييييكنطاالقذميييين يطواالجذليييينعاطوارسكنسيييياط ل15

ن نطر قيوقرمطوا ذفالينطال سين كذرمطارذياطعم ذرينطارقيكمطر رهنصط ويطاالعنق ططضيل

 ار ك ك طوارلواوك طار ورك طوارور ك ط.

أرلكيي طلريينفع طجلبكيين طاألرييهنصط ويطاالعنقيي طوارل ييث طاالق كلكيي طارللو يي ط ل16

ر رهنصطارلبنقكنطلوطل  لن طاربل طاربف اطارلريذفكطفياطعي طريأنطريلطعثقي ط

  نالرهنصط ويطاالعنق ط.ط

لينطاذمنقكي ط قيو طاالريهنصط ويطط27اربل طاربف ك طرذمبك طارلين  ط عو طل  ل ط ل17

االعنق طول وفطاربل طفاطاربق طاربف اطر رهنصطارلبيوقكنطو ريكطع يمطلسيذومط

 اربنرمطاربف اط.طط

 وفي الختام : 

طة اف ذوجلطارلرنفعونطفاطار  و طرلبنراطل كفطعنمطل  ل طاربل طاربف كي طوأسيف ط

ع يمطجريو رمطارلذلكيز طفياطط نرريعفطوارذقي كفطاربل طاربف ياطار لنك طاالجذلنعك ط لعذا

،طلييوطأليي طذعييفافطريي اطار ريينرططلذن بيي طارقضيينكنطارلذب قيي ط نرمايين طارهنميي طفيياطارلجذلييو

ركرل طأ رير طأهيفمطذذب ي ط ي ويطاال ذكنجين طارهنمي ط،طوذووكي طاربثقي ط نرل  لين ط

طوارركان طاربف ك طارلب ك ط  ويطاال ذكنجن طارهنم ط.ط

 الندوة أعمالى  لك اختتمت وعل

 2009/  7/  16 :  القاهرة
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