
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كهًت يعاني انسيذ / أحًذ يحًذ نقًاٌ

 في افتتاح

 انُذوة انقىييت حىل

 "" تفعيم حقىق األشخاص روي اإلعاقت

 ( 4152يىَيى / حسيراٌ  51 – 51) عًاٌ ، انًًهكت األردَيت انهاشًيت يٍ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يُظًت انعًم انعربيت
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 تًجَ ىبا ةداًح / راتسألا تفىطع

 تيًشاهنا تيَدرألا تكهًًناب مًعنا ةرازو ميكو

 ةرابك فاىَ / رىتكذنا

 تقاعإلا يور صاخشألن تيبرعنا تًظًُنا سيئر

 انسيذاث وانسادة انخبراء وانحضىر انكراو

 انسالو عهيكى ورحًت اهلل وبركاته ،،

 

أٌ " ـــ ٕة نهًشاركت فٙ أعًال ْذِ انُدٔة انٓايت بشانشكز يٕصٕل نكى صًٛعا نخهبٛخكى اندع

حفعٛــم عقــٕش اص ــياا عٔ٘ ا"عااــت " ٔانخــٙ حُ ًٓــا يُ ًــت انعًــم انعزبٛــت     ارة انغًاٚــت    

بانخعأٌ يع ٔسارة انعًم فٙ انًًهكت اصر َٛت انٓا ًٛت . فٙ  طار يسـوٕنٛاحٓا فـٙ    االصخًاعٛت (

ٔعهٗ عدة يغأر حخًٛـش   5965سهسهت يخصهت نى حُقطع ٕٚيًا يُذ اٛاو يُ ًت انعًم انعزبٛت عاو 

 فٙ يضخًعاحُا انعزبٛت . ٔكبٛزةبسًٕ انًشاعز ا"َساَٛت َغٕ  زٚغت غانٛت ، 

 

ــد ٔ ــٗ   ا ــت عه ــت  عزصــج انًُ ً ــدٔاث انقٕيٛ ــد انُ ــاس     عق ــا أطــزا  ا"َخ ــٙ ٚشــاره فٛٓ انخ

فـٙ انغٛـاة انكزًٚـت ٔانعًـم ان  ـ        انًعـاش  انعايـم نهخعزٚـ  بغـ     ٔانضٓاث ٔانًؤسساث انًعُٛـت 

ٔعقــّ فــٙ انخعهــٛى ٔانخــدرٚ  انًُٓــٙ ٔانخأْٛــم انًُاســ  ٔعقــّ فــٙ انزعاٚــت انطبٛــت ٔانغًاٚــت            

أصم رعاٚت ْذِ انفوت ٔ ٚضا  انخُسٛ  ٔانخزابط بٍٛ  آنٛاث انعًم يٍ يأسسّ، ٔنخعشٚش االصخًاعٛت 

كافت انضٓاث انًعُٛت بزعاٚت ْذِ انشزٚغت يٍ انًضخًع ، ٔأصبغج يُااشت اعاٚا ْذِ انفوـت أعـد   

 انًٕظٕعاث انز ٛسٛت انخٙ حشًهٓا خطط عًم انًُ ًت سًُٕٚا .

 

ع صسـبا  عـدة   كَٕٓا يٕصٓت نفوت حغ ٙ باْخًاو انًضخًٔحكخس  ْذِ انُدٔة أًْٛت خاصت 

% يٍ انقٕٖ انبشزٚت فٙ عانًُا انعزبٙ أ٘ َغٕ 51يُٓا بأَٓا حًزم  زٚغت يًكٍ أٌ حصم  نٗ 

41  ٍ  بسـب  يـا  اـٕاْى انضسـدٚت أٔ انذُْٛـت      يهٌٕٛ  َساٌ عزبٙ أفقدحٓى ظزٔ  ييخهفت صشءًا يـ

ظع  انٕعٙ انصغٙ أٔ بسب  عٕا د عًم أٔ طـزش أٔ بسـب   صـاباث َاحضـت عـٍ انغـزٔ        

 ل انعُ  انسٛاسٙ ٔاالصخًاعٙ .ٔأعًا
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 انًــٕاطٍُٛٔانضـدٚز بانــذكز أٌ اْخًــاو يُ ًــت انعًــم انعزبٛــت بٓــذِ انشــزٚغت انٕاســعت يــٍ  

 ًزم فٙ عدة احضاْاث يُٓا .خانعز  ح

 

بشـأٌ حأْٛـم ٔحشـ ٛم     5993( نعـاو  57 صدار انًُ ًت الحفااٛـت انعًـم انعزبٛـت راـى       -

ــت ،    ــٕا  ا"عاا ــٙ عــد ث أَ ــااٍٛ ٔانخ ــع    انًع ٔانخشايــاث انغكٕيــاث ٔيُ ًــاث انًضخً

اٍٛ ٔحـدرٚبٓى نٛكَٕـٕا اـا رٍٚ عهـٗ     اانًدَٙ ٔانقطاعٍٛ انعاو ٔانياا فٙ حأْٛـم انًعـ  

يًارســت انعًــم انً  ــى نٓــى ، ٔانعًــم عهــٗ   يــاصٓى فــٙ انًضخًــع نهقعــاء عهــٗ كــم    

ي اْز انعشل ٔانخًٓٛش ٔانُص عهٗ عنك فٙ حشزٚعاث انعًم انٕطُٛت با"ظافت  نـٗ  

   ٍ ــااٛ ــت انًع ــم نخــ    يُااشــت ســبم عًاٚ ــت حطــٕٚز حشــزٚعاث انعً ــزاث ، ٔكٛفٛ ٕا ى انًخ ٛ

نعــًاٌ فــزا حشــ ٛم نهًعــااٍٛ ، ٔيــد ي هــت      ٔ ،االاخصــا ٚت ٔاالصخًاعٛــت انغانٛــت   

انخأيُٛــاث االصخًاعٛــت نخ طٛــت كافــت صٕاَــ  عًــاٚخٓى فــٙ ظــم االرحفــا  انًهغــٕ  فــٙ   

      ٔ  خًٛـج   ٔانُشاعـاث انًسـهغت انخـٙ     عدا  انًعـااٍٛ فـٙ انـٕطٍ انعزبـٙ بسـب  انغـز

 .اصخٛزةعهٗ بعط أصشاء انًُطقت انعزبٛت بانفخزة 

 

 األخىة واألخىاث ،،

 

 َط اًا يٍ انخٕصّ انياا بديش اص ياا يٍ عٔ٘ ا"عاات فـٙ انًضخًـع ٔ  ـزاكٓى فـٙ     

ٔيشـاركخٓى فـٙ سـٕش    طبٛعـٙ ،  يسٛزة انخًُٛت ، ٔانخأكٛد عهٗ عقٓى فـٙ يًارسـت عٛـاحٓى بشـكم     

ــًا     ـٔعــًــم ، انع زصًا عهــٗ انُٓــٕض بٕظــع انًــزأة انًعااــت ، ٔحطــٕٚز ٔااعٓــا  َســاًَٛا ٔاصخًاعٛ

ٔااخصا ًٚا ، ٔانخعايم يعٓا عهٗ أساص يا حًهكّ يٍ ادرة عهٗ انعطاء ٔحأْٛهٓا انخأْٛم انًُاسـ   

انخـٙ  ا ٚخظ نٓا انفزصت نخغقٛ  عاحٓا ، ٔاالعخًا  عهٗ َفسٓا فـٙ حـٕفٛز اعخٛاصاحٓـا انًا ٚـت     ـــ، بً

خٓا ، ٔحعشٚـش رقــ  ت ٔاالْخًـاو  ـزأة انًعاات أع  بانزعاٚـحؤيٍ يسخقبهٓا ٔحكفٛٓا انسؤال ،  ع أٌ انً

بإيكاَاحٓا ، ٔادرحٓا عهٗ انًشاركت فٙ خديت يضخًعٓا ، ٔ د أسرْا نخخضأس ا"عاات ٔحعزظٓا 

 نهخًٛش ٔانخًٓٛش .

انخعهٛى ٔانعًــم ٔانصــغت بــٔيــٍ بــٍٛ انًشــك ث انخــٙ حٕاصــّ انًــزأة انًعااــت حهــك انًخعهقــت   

فـٙ   ٔانعا اث ٔانخقانٛد ٔانعُ  ٔانخًٛش ظد انًزأة انذ٘ ٚكا  ٚكٌٕ ظاْزة عانًٛت ْٔـٙ يٕصـٕ ة  

ا يضخًعاحُا انعزبٛت ٔانخًٛش ظد انًزأة انًعٕات أ د صَٓا ايزأة أٔاًل ٔيعٕات راَٛـًا عٛـذ ٚـأحٙ ْـذ    

 انخًٛش فٙ اصسزة ٔانًضخًع عهٗ عد سٕاء .
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 األخىة واألخىاث ،،

 

ــٙ أ٘ يضخًــع ْــٙ انًســوٕنت      ــار    عــٍ ٌ ٔســا م ا"عــ و ف ــع اصخب صــٛاغت َٔشــز ٔحٕسٚ

يضخًع نخ ٛٛز انقٛى  ٔانًعهٕياث ٔاصفكار ٔاٜراء ٔبانخانٙ حصبظ يٍ أْى انٕسا م انفاعهت فٙ أ٘

انًضخًـع ،   عقمحكزٚسّ ، ٔحًٓٛش أ٘ سهٕه سهبٙ فٙ ٔاالحضاْاث ٔنخعشٚش أ٘ سهٕه  ٚضابٙ ٔ

حعخًـد انغكٕيـاث ٔانًؤسسـاث انغكٕيٛـت ٔانياصـت ٔيؤسسـاث انًضخًـع انًـدَٙ ٔانضًعٛـاث          نذا 

ٔانٓٛوــاث عاث انصــهت بــانًضخًع ٔ ــزا غّ عهــٗ ٔســا م ا"عــ و انضًاْٛزٚــت فــٙ انٕصــٕل  نــٗ    

 صال .عنك االح يٍانضًٕٓر انًسخٓد  ٔحغقٛ  اصْدا  انًخٕخاة 

 

ا"عااـت ٔانًعـااٍٛ أٔ أسـهٕ  حُأنٓـا      يع اعـاٚا   ٔسا م ا"ع و انعزبٛت حعايم ٌ طزٚقت 

نقعاٚا عٔ٘ االعخٛاصاث انياصت ٚض  أٌ ٚكـٌٕ عبـز حيصـٛص يسـاعت سيُٛـت ٔيكاَٛـت بشـكم        

  ٔر٘ نقعاٚا انًعااٍٛ ، عٛذ أٌ عضى ٔيدة انخ طٛت ا"ع يٛت انخـٙ حغصـم عهٛٓـا اعـٛت يـا ،     

 سٕ  ٚؤرز عهٗ يدٖ اْخًاو انضًٕٓر بٓا .

 

ــّ  ــت     حعطــٙنٕســا م ا"عــ و أٌ   ُٚب ــٙٔعهٛ ــااٍٛ انًســاعت انشيُٛ اعــاٚا اص ــياا انًع

يـٍ خـ ل    ٌٕ انخ طٛت صغٛغت ٔكايهت  ــٔحك ،   ٚضابٛتٔانًكاَٛت انًُاسبت بغٛذ حكٌٕ انخ طٛت 

 عزض  يصٛاث انًعااٍٛ فٙ انًسهس ث ٔاصعًال اندرايٛت بشكم  ٚضابٙ ٔبُاء( .

 

حســهٛط انعــٕء عهــٗ انــدٔر انزا ــد نهغزكــت انخعأَٛــت ا"َخاصٛــت ٔحٕصٛٓٓــا فــٙ انعًــم عهــٗ 

حٕفٛز فزا انعًم ان    نأل ياا عٔ٘ ا"عاات عٍ طزٚ  خطت ندعى ٔحطٕٚز أ اء صًعٛـاث  

  انكفاءاث انفكزٚت انخٙ حخعايم يع ْذِ انفوت بغٛـذ حسـاْى اندٔنـت بانخًٕٚـم     رعاٚت انًعااٍٛ ٔصه

 فٙ ْذِ انخعأَٛاث . ٓد  حٕفٛز فزا انعًم نهًعااٍٛانًُٓٙ بٔانخدرٚ  

 

ٔانغقٛقت انخٙ ٚض  االعخزا  بٓا أٌ عٔ٘ ا"عاات ْى صًٛعًا ظغاٚا انًضخًـع سـٕاء أكـاٌ    

ز ٔسـٕء انخ ذٚـت ٔعـدو احيـاع  صـزاءاث انصـغت       صْـم أٔ ظـع  انزعاٚـت انصـغٛت أٔ انفقـ     اصٓم 

 ٔانس يت انًُٓٛت .
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 ٔال  كم أٌ ْذِ انُدٔة حكخس  أًْٛت خاصت يٍ عٛذ يا حخعًٍ يٍ يٕظٕعاث عٕل :

 انغًاٚت االصخًاعٛت نأل ياا عٔ٘ ا"عاات . -5

 يعٕااث يشاركت اص ياا عٔ٘ ا"عاات فٙ انغٛاة انسٛاسٛت ٔانعايت . -2

 اات فٙ سٕش انعًم ٔسبم حعشٚش يشاركخٍٓ .ٔااع انُساء عٔاث ا"ع -3

 اا عٔ٘ ا"عاات فٙ يضال انخش ٛم  ٔر أطزا  ا"َخاس فٙ حعشٚش عقٕش اص ي -4

  ٔر ا"ع و فٙ االرحقاء بانٕعٙ انًضخًعٙ حضاِ اص ياا عٔ٘ ا"عاات . -5

  ٔر انخعأَٛاث ا"َخاصٛت فٙ حٕفٛز فزا انعًم ان    نأل ياا عٔ٘ ا"عاات . -6

 انعزبٙ نإلعاات : ٔااع ا"عاات فٙ انعانى انعزبٙ . انخقزٚز -7

  ٔر يزاكش انخدرٚ  انًُٓٙ فٙ حأْٛم اص ياا عٔ٘ ا"عاات . -8

 

 يٍ انيبزاءٔ"َضاط أعًال ْذِ انُدٔة انقٕيٛت عزصُا عهٗ يشاركت يضًٕعت يخيصصت 

 ًخعد ة نخغقٛ  أْدا  ْذِ انُدٔة .ان ةعًم بًغأر بزَايشٔ عدا  

 

ُٗ نُدٔحكى انٓايت كم انخٕفٛ  ٔانُضاط َٔكـزر حزعٛبُـا بكـى صًٛعـًا َٔخًُـٗ      ٔفٙ انيخاو أحً

 نكى طٛ  ا"اايت فٙ ربٕ  انًًهكت اصر َٛت انٓا ًٛت .

 ٔانس و عهٛكى ٔرعًت اهلل ٔبزكاحّ

 

 أحًذ يحًذ نقًاٌ  

        انًذير انعاو نًُظًت انعًم انعربيت                                                                   

 

    

 أسايت

 طـ / عبد انًُعى


