انُذوة انمىيٍت حىل

حفعٍم حمىق األشخاص روي اإلعالت
فى ظم االحفالٍاث انعربٍت وانذونٍت
عًاٌ  /انًًهكت األردٍَت انهاشًٍت
ٌ 11 – 11ىٍَى  /حزٌراٌ 2012

انخمرٌر انخخايً وانخىصٍـــــــــاث

انُذوة انمىيٍت حىل
حفعٍم حمىق األشخاص روي اإلعالت
فً ظم االحفالٍاث انعربٍت وانذونٍت
عًاٌ  /األردٌ ٌ 11 – 11 ،ىٍَى  /حزٌراٌ 2012

أو ًال  :حـمـذٌــى :
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ّذلك
ّذعسٗس ّدواٗح ّكفالكح ذوركج يو٘كج ُكالء األشكاا

تجو٘كج دوكْ اإلًطكاى

ّالذرٗاخ األضاض٘ح هي هٌظْر دوْقٖ ٗوْم علٔ هثكأ ذاكا ال الفكر
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ثاٍَاً  :أهذاف انُذوة :
 )1ذطل٘ط الضْ علٔ الرذكأٗاخ الركٖ ذْايكَ ذفع٘كو دوكْ األشكاا ذّٕ اإلعاقكح
ككٖ هجككاح الذوككْ اءقروككاقٗح ّالذككي ككٖ الركككؤ٘و ّرككواى ذاككا ال الفككر عٌككأ
الذوْح علٔ العوو ّاءرذوا َ٘
 )2الْقككْع علككٔ هعْقككاخ هكككاركح األشككاا
ّالعاهح

ذّٕ اإلعاقككح ككٖ الذ٘ككاج الط٘اضكك٘ح

 )3الرعرع علٔ هفِْم الذواٗح اءيرواع٘كح كٖ هجكاح اإلعاقكح ّهكأٓ ذ ث٘وكَ ركوي
اءضرراذ٘ج٘اخ الورثعح ٖ الأّح
 )4الرعرع علٔ الووارضاخ الٌايذح ٖ هجاح ذفع٘و دوْ األشاا
ٖ كا ح الوجاءخ اءقرواقٗح ّاءيرواع٘ح ّالط٘اض٘ح

ذّٕ اإلعاقح

ثانثا  :يحاور انُذوة :
 )1الذواٗح اءيرواع٘ح لألشاا
 )2هعْقاخ هكاركح األشاا

ذّٕ اإلعاقح
ذّٕ اإلعاقح ٖ الذ٘اج الط٘اض٘ح ّالعاهح

ّ )3اقج الٌطا ذّاخ اإلعاقح ٖ ضْ العوو ّضثو ذعسٗس هكاركرِي
 )4قّر هراكس الرأرٗة الوٌِٖ ٖ ذأُ٘و اءشاا

ذّٕ اءعاقح

 )5قّر طكككراع اءًركككاع كككٖ ذعسٗكككس دوكككْ األشكككاا
الركؤ٘و

ذّٕ اإلعاقكككح كككٖ هجكككاح

 )6قّر اءعالم ٖ اءرذوا تالْعٖ الوجروعٖ ذجاٍ األشاا
 )7قّر الرعاًّ٘كككاخ اإلًراي٘كككح كككٔ ذكككْ ٘ر كككر
اإلعاقح

ذّٕ اإلعاقح

العوكككو الال كككي لالشكككاا

ذّٕ

ّ )8اقج اإلعاقح ٖ العالن العرتٖ
رابعاً  :حفم االفخخاذ :
تأ دفو اء رراح ٖ الطاعح العاشرج هكي بكثاح ٗكْم اءدكأ الوْا كي ًْ٘ٗ 15كْ
 2114تالواخ لاو هي :
 يعانً األسخار  /أحًذ يحًذ نمًاٌ انًذٌر انعاو نًُظًت انعًم انعربٍت ،
لواُا ً٘اتح عٌَ الوطركار  /دوإٔ ادوأ هأٗر اقارج الذواٗح اءيرواع٘ح
 عطىفت االسخار  /حًادة أبى َدًت االيٍٍ انعااو ناىرارة انعًام بانًًهكات
االردٍَت انهاشًٍت .
 انذكخىر َ /ىاف كبارِ رئٍس انًُظًت انعربٍت نالشخاص روي االعالت.
4

خايسا :سٍر أعًال انُذوة :
 يلطككح العوككو اءّلككٔ  :قككام خاللِككا الككأكرْر ً /ككْاع كثككارج ر كك٘ص الوٌظوككح
العرت٘ح لالشاا ذّٕ اءعاقح تكالرعرٗ تك " يفهاىو انحًاٌات االخخًاعٍات
وحطبٍماحها فً يدال االعالت " ذكر ش اعوكاح ُكهٍ الجلطكح الكأكرْرج  /هر كد
طاشاٌإٔ هطركارج ّزٗر العوو تالوولاح العرت٘ح الطعْقٗح
 يلطح العوو الثاً٘ح  :اضرعررد خاللِا اءضراذج  /راً٘ا كارّ ر ٘طكح ّدكأج
الوككر ج ّالفتككاخ الاابككح توٌظوككح العوككو العرت٘ككح ّرقككح عوككو دككْح "االعااالو
ولضاٌا االعالات " ذكر ش اعوكاح ُكهٍ الجلطكح الوٌِكأش  /ظكاُر العثكأ عضكْ
اءذذاق العام لٌواتاخ عواح اءرقى












يلطح العوكو الثالثكح  :ذٌاّلكد ِ٘كا اءضكراذج  /يِكأج تكْ خل٘كو الوكأٗرج العاهكح
للوٌظوككح العرت٘ككح لالشككاا ذّٕ اءعاقككح هْرككْ " والااا انُساااا رواث
االعالاات فااً سااىق انعًاام وساابم حعزٌااز ي اااركخهٍ " ذككر ش اعوككاح ُككهٍ
الجلطح اءضراذج  /ط٘ثح ضكل٘واى الذطكٌ٘ح عضكْ اءذذكاق العكام لعوكاح ضكل ٌح
عواى
يلطح العوو الراتعح  :ذٌاّح خاللِا الكأكرْر  /هٌِكأ العكسج الاث٘كر الكأّلٖ كٖ
دوْ اءًطاى ّعضْ هجلص اءهح اءرقًٖ دْح " والا االعالات فاً اناذول
انعربٍت " ذر ش اعواح ُهٍ الجلطح الط٘أ  /هاٖ عثاش اءه٘ي العكام الوطكاعأ
للذواٗح اءيرواع٘ح تاذذاق عواح الثذرٗي
يلطككح العوككو الااهطككح  :عككر خاللِككا اءضككراذ  /خل٘ككو تككْ خرهككح خث٘ككر
ذكرٗعاخ ّعالقاخ العوو نهًعىلااث انخاً حعخارش ي ااركت األشاخاص روي
االعالااات فاااً انحٍااااة انسٍاساااٍت وانعايااات " ذكككر ش ُكككهٍ الجلطكككح الوٌِكككأش /
الوثرّك عثأ الؤٌٖ تْ قل٘لح الوأٗر العام للوٌظوح الْطٌ٘ح اللل٘ث٘كح لرٌو٘كح ذّٕ
اءعاقح
يلطح العوو الطاقضح  :ذٌاّح خاللِا الأكرْر  /دوكأ الككْاتاح خث٘كر عالقكاخ
العوكككو ّ ،رقكككح عوكككو دكككْح " دور يراكاااز انخاااذرٌن انًهُاااً فاااً ح هٍااام
االشااخاص روي االعالاات" ذككر ش اعوككاح ُككهٍ الجلطككح الطكك٘أ  /ترُككاى عثككأ
الُْاب عضْ الوارة الرٌف٘هٕ ّ ه٘ي الاكأهاخ اءيرواع٘كح كٖ اءذذكاق العكام
لٌواتاخ العواح ٖ ضْرٗا
يلطككح العوككو الطككاتعح  :عككر خاللِككا ع ْ ككح األضككراذ  /دوككاقج تككْ ًجوككح
اءه٘ي العام لْزارج العوو ّرقح عوو دْح " دور أطراف االَخاج فاً حعزٌاز
حمااىق االشااخاص روي االعالاات فااً يدااال انخ ا ٍم " ذككر ش اعوككاح ُككهٍ
الجلطككح اءضككراذج  /يضكك٘ا ٗككاسٖ ر كك٘ص يوع٘ككح ًككا اًطككاى لذوككْ الوعككْق٘ي ككٖ
اءرقى
يلطح العوو الثاهٌح  :ذٌاّح خاللِا الأكرْر  /دوأ عثأ الظاُر ر ٘ص اءذذكاق
الرعاًّٖ العرتٖ ّرقح عوو خابح ت " دور انخعاوٍَاث االَخاخٍت فاً حاىفٍر
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فاارص انعًاام انالئااك نالشااخاص روي االعالاات " ذككر ش اعوككاح ُككهٍ الجلطككح
الكككأكرْر ُ٘ /كككثن عثكككْق هكككي ّزارج العوكككو ّالككككالّى اءيرواع٘كككح تجوِْرٗكككح
العرا
يلطككح العوككو الراضككعح ُّ :ككٖ الجلطككح الواووككح لعككر الرجككارب الو رٗككح
الٌايذح للأّح العرت٘ح ٖ هجاح ذفع٘و دوْ اءشاا ذّٕ اءعاقكح ّ ،قكأ
ذن ذوأٗن عرّ هي هوثلٖ الأّح الرال٘ح :
الط٘أ  /علٖ ال٘ابج٘ي
اءرقى
الط٘أ  /ترُاى العثأ الُْاب
ضْرٗا
الط٘أج  /ط٘ثح ضل٘واى الذطٌ٘ح
ضل ٌح عواى
الط٘أ  /دط٘ي قراتوح
لط ٘ي
الط٘أ  /هذوأ الذٌإّ
هور
الط٘أ  /الوثرّك عثأ الؤٌٖ العثاضٖ
ل٘ث٘ا
الط٘أ  /عثأ اهلل الِوأاًٖ
ال٘وي
الط٘أج  /اٗواًْٗال تْزاى
هٌظوح العوو الأّل٘ح

** ولرصدددب ز دددرا زلٌادددصيا وزلاىصدد صج ةدددن ة دد
أسوصؤهن:
 زلس ب  /صسن شصه زالساصذ  /ه سىى رهىه زلس ب  /عبب زهلل زلهوبزًي زلس ب  /حس ي قرز ص -زلس ب  /زسوصع عبب زلىهصب خصى

ل ٌدد صدد ص

هدددي زلسدددص

زلاصل دد

و لاو ب عًال انسكرحارٌت انفٍُت :
 -الط٘أ  /دوإٔ دوأ

هأٗر إقارج الذواٗح اءيرواع٘ح

 -الط٘أ  /ضاهح ع٘طٔ

ر ٘ص ّدأج الرأهٌ٘اخ اءيرواع٘ح

-

ر ٘ص ّدأج الور ج ّالفتاخ الاابح

اءضراذج  /راً٘ا ارّ

ر ٘ص ّدأج الوكررٗاخ

 -الط٘أج  ّ /ا سٌ٘ن

وهي خالل أورزق زلعو زلاي ةقبم هص زلسص زلخبرزء وة صرب زلبول زلاي ةدن عرهدهص
هي قب زلبول زلو صرك وزلوٌصق صج زلاي زرج خالل جلسصج عو زلٌبو ةن زلاىصد
زلى زقرزر زلٌاصيا وزلاىص صج زلاصل :
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انُخائح وانخىصٍاث :
 1اءُروام تٌكر الْعٖ الوجروعٖ توضاٗا اءشكاا ذّٕ اءعاقكح ّذذو٘كي هثكأ
ذاا ال الفر ّعكأم الرو٘٘كس تطكثة اءعاقكح ّالذفكا علكٔ دوكْقِن ّهارطكثاذِن
ّذِ٘تح الظرّع الث٘ت٘ح الوٌاضثح لِن
 2ررّرج ذ ْٗر ًظن الذواٗح اءيرواع٘ح ّالرأهٌ٘كاخ اءيرواع٘كح توكا ٗافكو ذوركج
اءشككاا ذّٕ اءعاقككح توككا ذوأهككَ هككي اهر٘ككازاخ ضككْا هككي د٘ ك الرؤ ٘ككح ّ
الافاٗح ّاءضرأاهح
 3د ّضا و اءعالم العرت٘ح ّّكالح اًثا العواح العكرب لرٌف٘كه دوكالخ اعاله٘كح
ّ ذاث٘ ذٌاّح قضاٗا اءشاا ذّٕ اءعاقكح ّاءلركسام تالوطكتْل٘ح الوجروع٘كح
عٌأ عر قضاٗاُن ّذوأٗن الٌواذع الٌايذح هٌِن توا ٗعوو علٔ ذوكأٗن بكْرج
اٗجاتَ٘ عي قأراذِن ّاهااً٘اذِن ذطِن ٖ اقهايِن روي شرا خ الوجروج
 4ذأك٘أ دي الٌطا ذّاخ اءعاقح كٖ الذوكْح علكٔ كر عاقلكح ّهرطكاّٗح هكج
الٌطا هي س٘ر ذّاخ اءعاقح طالوا ككي هكالُالخ لكهل ّ ،ذكْ ٘ر شكرّ عوكو
هٌاضثح ذافو لِي اخر٘ار العوو الوٌاضة قّى ذو٘٘س تطثة اءعاقح
 5قعْج الأّح العرت٘ح ءزالح ٕ ذو٘٘س تطكثة اءعاقكح ضكْا كٖ الرعلك٘ن ّ العوكو
اّ الذ٘اج الط٘اض٘ح ّالعاهح ّالعوو علٔ إزالح إ عوثاخ ذكرٗع٘ح ّ هاقٗكح ّ
اقارٗح ّ ايرواع٘ح ذذْح قّى اًأهاع ُهٍ الكرٗذح ٖ الوجروج
 6قعككْج هٌظوككاخ الوجروككج الوككأًٖ هككي ادككساب ض٘اضكك٘ح ًّواتككاخ هٌِ٘ككح ّعوال٘ككح
ّذعاًّ٘كككاخ لرواككك٘ي اءشكككاا ذّٕ اءعاقكككح هكككي الوككككاركح كككٖ ُ٘اككككو ُكككهٍ
الوٌظواخ ّاءضرفاقج هي خ ِا ّتراهجِا ّذْلٖ الوٌابة الو٘اقٗح ِ٘ا
 7رككرّرج إًكككا يِككاز ّطٌككٖ ككٖ كككو قّل كح لْرككج ض٘اضككح الرْي٘ككَ ّالرككأرٗة
لالشاا ذّٕ اءعاقح ٖ اطار الط٘اضح العاهكح لرٌو٘كح الوكْارق الثككرٗح ّ كٖ
رْ اءدر٘اياخ الرأرٗث٘ح ّهراتعرِا ّذو٘٘ن ًرا جِا
 8قعْج هراكس الرأُ٘و ّالرأرٗة الوٌِٖ لْرج تراهج ءعأاق ّذأُ٘كو اءشكاا
ذّٕ اءعاقح الٌاذجح عي ابكاتاخ العوكو توكا ٗواكٌِن هكي العكْقج إلكٔ عولِكن ّ
الو٘ام تاعواح ذرال م هج طث٘عح اعكاقرِن ّٗكْ ر لِكن اهااً٘كح اءًكأهاع هجكأقا كٖ
ضْ العوو
 9قعْج ّزاراخ العوو ٖ الأّح العرت٘ح لرْيَ٘ هااذكة الرككؤ٘و ّ يِكسج ذفرك٘
العوو تِا ءع ا اءّلْٗكح ّاءُروكام توضكاٗا ذككؤ٘و ّذكأرٗة اءشكاا ذّٕ
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اءعاقح ّالرأكأ هي دطي ذ ث٘كي الرككرٗعاخ الْطٌ٘كح كٖ ُكها الوجكاح تالرٌطك٘ي
هج اءذذاقاخ العوال٘ح ّهٌظواخ ابذاب اءعواح للوراتعح ّالرو٘٘ن الوطرور
قعككْج ابككذاب اءعوككاح لوراعككاج الٌِأضككح الرأُ٘ل٘ككح عٌككأ اقاهككح الوٌكك خ
11
الوككٌاع٘ح ّايككرا الر ككْٗر علككٔ الوككا ن هٌِككا تِككأع ذط كِ٘و دركككح اءشككاا
ذّٕ اءعاقح ٖ الوٌك خ الرٖ ضك٘لرذوْى تِكا تعكأ ذكأرٗثِن ّذكأُ٘لِن هٌِ٘كا هكج
رككرّرج ّرككج هذفككساخ لوالضطككاخ الو ككا الاككا الرككٖ ذِككرن توطككتْل٘اذِا
الوجروع٘ح ذجاٍ ذكؤ٘و ّدواٗح اءشاا ذّٓ اءعاقح
ُو٘ح ذأض٘ص يوع٘اخ ذعاًّ٘ح إًراي٘ح خابكح تاءشكاا ذّٕ اءعاقكح
11
ّالعوككو علككٔ قعككن ُككهٍ الجوع٘ككاخ هككي اعفككا اخ رككرٗث٘ح ّيورك٘ككح ّذطككْٗي
اًرايِا ّاع ا ِا اءّلْٗح ٖ الكرا ّالرطْٗي
قعككْج الككأّح العرت٘ككح الرككٖ لككن ذوككاق علككٔ اءذفاق٘ككح العرت٘ككح رقككن 17
12
تكككأى ذكككؤ٘و ّذأُ٘ككو اءشككاا الوعككْق٘ي إلككٔ الروككأٗي علِ٘ككا ّالعوككو علككٔ
هْا وح الركرٗعاخ الْطٌ٘ح هج ًوْ ّاداام ُهٍ اءذفاق٘ح
العوو علٔ ذاث٘ الجِْق العرت٘ح هي ايو ذضو٘ي ايٌأج الرٌو٘ح لوا تعكأ
13
 2115اءطر الواًًْ٘ح الوٌاضثح لذواٗح اءشاا ذّٕ اءعاقح هي الرو٘٘س كٖ
العوو ّالذوْح علٔ الْظكا ّالركأرٗة ّالرأُ٘كو الوٌِكٖ الوٌاضكة لكأخْلِن
ضْ العوو
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قعْج هٌظوح العوو العرت٘ح إلٔ :
 ذاث٘ ك ًك ك رِا الورعلوككح تذوككْ اءشككاا ذّٕ اءعاقككح ّ ،رككرّرج
اشراك هوثل٘ي عكٌِن ّعكي الوٌظوكاخ ّالِ٘تكاخ الوعٌ٘كح ّالوِروكح تِكهٍ
الفتح ٖ ذل اءًك ح
 ذضككو٘ي الكككثاح العرت٘ككح لوعلْهككاخ ضكككْ العوككو قاعككأج ت٘اًككاخ دكككْح
اءشكككاا ذّٕ اءعاقكككح لركككْ ٘ر الوعلْهكككاخ ّالث٘اًكككاخ الاابكككح تِكككهٍ
الكككرٗذح للِ٘تككاخ ّالجِككاخ الوِروككح تثذ ك قضككاٗاُا ّ ،ربككأ ككر
العوو الورادح لِن ٖ ضْا العوو العرت٘ح

قعكككْج الوككككارك٘ي كككٖ الٌكككأّج هكككي اطكككراع اءًركككاع ّهوثلكككٖ الِ٘تكككاخ
15
ّالوالضطاخ الوعٌ٘ح تكتْى اءشاا ذّٓ اءعاقح للو٘ام تأّر اعو هي خالح
الجِككاخ الرككٖ ٗوثلًِْككا لْرككج ُككهٍ الرْبكك٘اخ هْرككج الرٌف٘ككه ّهراتعككح اتككال
هارة العوو العرتٖ توا ٗرن ذٌف٘هٍ علٔ ار الْاقج ٖ ُها الوجاح
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قعككْج الوٌظوككاخ ّالِ٘تككاخ الأّل٘ككح الوعٌ٘ككح ءقاًككح اءدككرالح اءضككرا ٘لٖ
16
ّض٘اضككاذَ الووٌِجككح تذككي العوككاح الفلطك ٌ٘٘٘ي د٘ ك اى ع كأق اءشككاا ذّٓ
اءعاقككح قككأ ازقاق تفعككو اءًرِاكككاخ اءضككرا ٘ل٘ح ارككا ح الككٔ اءًرِاكككاخ تذككي
اءشككاا ذّٓ اءعاقككح هككي قثككو اءدككرالح اءضككرا ٘لٖ ّتوككا ٗاككال الوْا ٘ككي
الأّل٘ح ٖ ُها الكأى
وفً انخخاو :
ذْيَ الوكاركْى ٖ الٌأّج تالكار لوٌظوح العوو العرت٘كح ّ ضكرج إقارج الذواٗكح
اءيرواع٘ككح توارككة العوككو العرتككٖ ّّزارج العوككو تالوولاككح اءرقً٘ككح الِاشككو٘ح علككٔ
دطككي اءضككروثاح ّاءعككأاق الج٘ككأ هوككا اضككِن ككٖ اًجككاح اعوككاح الٌككأّج ّ ،الكككار كككهل
للِ٘تاخ ّالوٌظواخ الأّل٘ح ّالعرت٘ح علٔ هككاركرِا كٖ ُكها الٌككا ّ ،الككار للطكاقج
الاثرا علٔ يِْقُن ٖ ذوأٗن ّرا العوو الورو٘سج

وعهى رنك اخخخًج أعًال انُذوة
عًّاٌ ٌ 11 ،ىٍَى 2012

راً٘ا
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