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الفرصة لنوجه مغتنمين هذه ، غادة والي ستاذةاأل وزيرة التضامن االجتماعي ةفين القباج نائبالدكتورة ني
متمنين لمعاليها كل لمصر، فهى واجهة مشرفة  ..ب الدولي الجديدمنصال لمعاليها خالص التهنئة بمناسبة

 التوفيق

 ، ممثل المجلس القومي للمرأةس النواب المصري ضو مجلعلدكتورة هبه هجرس اسعادة 

 المجلس القومي لإلعاقة  أمين عامالدكتور أشرف مرعي سعادة 

  أمين عام المنظمة الكشفية العربية الدكتور عمرو حمديسعادة 

 التنمية و ولة اء المجلس العربي للطفئيل عضو مجلس أمنالدكتور نبيل صمو سعادة 

 عاقة والتوحدة مها هاللي رئيس الجمعية المصرية لتقدم األشخاص ذوي اإلاألستاذسعادة 

 الدكتورة إيناس حجازي مدير برنامج الطفولة المبكرة باليونيسفسعادة 

 يدات والسادة الس

 الجمع الكريم
 

ل بن عبد العزيز رئيس المجلس العربي مير عبد العزيز بن طالحيات صاحب السمو الملكي األت ملك أنقل بداية
 ح في تحقيق أهدافها. متمنيا لهذه االحتفالية كل النجاللطفولة والتنمية، 
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ستاذة األ الجتماعيالتي تقام تحت رعاية معالي وزيرة التضامن ا حتفاليةهذه االسعد اليوم بحضوركم الفاعل في ن
للعمل  ةليكون فرصة سانح 1992الذي أقرته األمم المتحدة عام  ،عاقةالدولي لذوي اإلبمناسبة اليوم و  ،غادة والي

 ،في جميع المجاالت االجتماعية والتنموية متعزيز حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ورفاه وفق شراكات من أجل
 ، والذيوالثقافية نب السياسية واالجتماعية واالقتصاديةوإلذكاء الوعي بحال األشخاص ذوي اإلعاقة في الجوا

لحقوق إعماال  عمجتمع شامل ومتاح للجمي إقامة نحوسعيا  تاح للجميع""المستقبل م شعار يتواصل مع
مستدامة من أجل التنمية الشاملة المنصفة وال تمكينهمليؤكد على توجه هذا العام نحو و  ،األشخاص ذوي اإلعاقة

 .2030 ةمستدامالتنموية ال وفقا لألهداف
 

قدم المصرية لت شراكة المجلس العربي للطفولة والتنمية مع الجمعيةجاءت  النبيلالهدف من هذا وانطالقا 
 واالحتفالالتوعية بأهمية هذا اليوم  ، من أجلبرئاسة األستاذة القديرة مها هاللي والتوحد شخاص ذوي اإلعاقةاأل
العمل على هذه  نملمزيد انطالقة نحو ان تجمعنا ليكو  .على المستوى المصري  تونجاحا إنجازاتبما تم من  معا

تي تقدر بـ % من نسبة سكان العالم ال 15أو ما يقرب من  أكثر من مليار شخص هناك فالزال، القضية المحورية
ولو ، لنامية% منهم في البلدان ا 80جد نسبة و وت، يتعايشون مع شكل ما من أشكال اإلعاقةمليارات نسمة،  7

كثيرا ما ينتهي و .. .مليون مصري  12 ، منهممليون عربيا 40من  بر ود ما يقيرات إلى وجتشير التقد تحدثنا عربيا
، خاصة زيش في عزلة ومواجهة التمييعن اآلخرين والع االنقطاع عاقة إلىمن ذوي اإل األشخاصهؤالء بالحال 
 .منهم األطفال

 

 م الحضور الكري

اقة منذ عإلج األطفال من ذوي امدة تأهيل و عاظما بقضياهتماما متوالتنمية  العربي للطفولة لقد أولى المجلس
رشادية والتدريبية والمواد واألدلة االرير األنشطة واإلصدارات والتقا، وقدم في سبيل ذلك العديد من سهبدايات تأسي

س سات باألت االستراتيجية التي استهدفروعاشم، بل ودعم جهوده عبر سلسلة من البرامج والوالثقافية اإلعالمية
واإلقليمية في الحصول على فرص التي كفلتها له االتفاقيات والمواثيق الدولية  ،إعمال حقوق األطفال ذوي اإلعاقة

في التعليم والصحة والثقافة والفن وغير ذلك من الحقوق، وأخذا بمبدأ الدمج وفق إمكاناته وقدراته، وتأكيدا  عادلة
مستقبل وصوال إلى ، منة لهم وحمايتهم من اإلساءةتوفير البيئة اآل علىوالعمل  ،مبادئ عدم التمييز والمساواة على 

دعما يعزز نشوء مواطنة ويقدم مجتمع متكامل إنسانيا في  حقيقيةالفعالة و المشاركة والندماج لالفيه  يهيئواأفضل 
 للجميع.
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يق نموذج المجلس العربي ه الفكري واالستراتيجي للمجلس نحو تطبمن التوج انطالقاو  ،تواصال مع تلك الجهودو 
النهج  :هيو ثالث منطلقات أساسية والذي يقوم على  ،"تربية األمل"للطفولة والتنمية في التنشئة تحت عنوان 

نحو  نحن بصدد تنفيذهالذي مشروعنا جاء  .الذاتنهج ايقاظ و  ،والمشاركة تنمية القدراتونهج  ،لمتكاملالحقوقي ا
والذي  ،"نولوجياقة في ضوء التطور العلمي والتكعبي ذي اإلالعر  الكشف والتدخل المبكر لمساندة الطفل"

والتدخل تعزيز فرص الكشف ل المناسبة للمراحل العمرية المختلفةساليب والبرامج تنمية ورفع الوعي باأليستهدف 
عصر  في والتطور العلميالتقدم التكنولوجي  ضوء فيوذلك  اإلعاقة في البلدان العربية، المبكر لألطفال ذوي 

%  80 – 50ما بين أن التقديرات  ير، حيث تشالثورة الصناعية الرابعة التي نتطلع إلى تمكين الطفل العربي منها
المناسبة، والكشوف المبكرة واالختبارات  ةيمكن الوقاية منها عبر التدخل باستخدام األجهزة التكنولوجي الحاالتمن 

المتسارع في فالتقدم  ق باألم الحامل والجنين وفترة الحمل والوالدة.لبيئية والصحية والوراثية ورصد كل ما يتعلا
، وأيضا بعد الوالدة والطفل ال يزال جنينا اتاكتشاف أعراض بعض أنواع االعاق مكن منولوجيا مجال التكن

 التدخل المبكر. عبر عن آثارها المتوقعة  دحألبعد خفيف وبالتالي تزداد فرص تجنب هذه اإلعاقة أو الت

 

 الحضور الكريم 

االلتزام نحو بالنجاحات التي تحققت ونجدد  جميعا اليوم فرصة لنحتفل أن تكون فعاليةونتطلع إلى بكم سعدنا 
بما ينعكس إيجابيا على هذه الفئة من األطفال لنحقق األمل  ،بعادالمزيد من العمل وفق الشراكات متعددة األ

 ة لهم. وإتاح عدال وانصافاأكثر والحلم في مستقبل 
 

صول ، والشكر مو مية "أجفند"نللت ، ونخص شريكنا االستراتيجي برنامج الخليج العربيكل شركاء النجاحنشكر 
، والمجلس القومي عاقة والتوحد، والمجلس القومي لشئون اإلعاقةلتقدم لألشخاص ذوي اإل المصرية جمعيةلل

الذين أثروا فلسفة ورؤية المجلس  للطفولة والتنمية بالمجلس العربيلزمالء عل، والشكر لكم الفاللمرأة، ولحضور 
       إيمان بهى الدين  /ةاألستاذمحمد رضا فوزي و  /المهندس ، وهممليةعبأعمالهم وجهودهم الفكرية وال

 مشيدابالشكر تاح الخبيرة بالمجلس الدكتورة سهير عبد الف األستاذة مروة هاشم وباقي الزمالء، وأخص /األستاذةو 
 . حتفالية اليوملهذه اال بالتحضير والتنفيذركاء من الشوكل من ساهم  ،ي ملف اإلعاقةفبجهودها 

 

 التوفيق،،  وهللا ولى


