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 الحضور الكرام

مير األ الملكي السمو لصاحب بالمغفرة والرحمة بالدعاء اسمحوا لي أن أبدأ كلمتي

 ولةللطف العربي الذي كان المبادر إلنشاااااااء "أوفلد" والم ل  العزيزبن عبد  طالل

 عورف إثراء المعرفة لىإسااااااع   والتلمية والعديد من المؤسااااااتااااااال التلموية التي

 قة.اوذوي اإلع لللتاء واألطفال المهارال وتلمية القدرال، السيما

ة ال العديدتاااااالولإيماناً برساااااااالة الم ل  العربي للطفولة والتلمية وعلى مدار او

إطار من الشااااااراكة  التلموي للم ل  في الدعميم تقد على دداوم أوفل الماضااااااية،

شارع ال وضعية واألطفال في المبكرة، م االل شمل  الطفولة والتكامل، وذلك في

 ذوي اإلعاقة، وغيرها من الم االل. واألطفال

وإذا علملااا أن أك ر من بليون شااااااعا في العااالم لااديهم نوع من أنواع اإلعاااقااة، 

ملهم من الدول اللامية،  ٪٨٠من تعداد سااكان العالم، وأن ٪١٥وهوما يم ل حوالي 

مليون ملهم من األطفال، فيكون االهتمام بهذه الفئة أمراً واوباً ؛ حيث تشير  ١٠٠و



عانو قارير لألمم المتحدة إلى أنهم ي ن أك ر من غيرهم في المتااااااتوي ال ااااااحي ت

 روع ذلك إلى نقا العدمالفرص االقت اااادية ومتاااتوي الفقر، ويوالتعليمي، وال

 التي تقدم إليهم، والمعوقال التي يواوهونها في حياتهم اليومية.

إن تاايهياال ودمي ذوي اإلعاااقااة وإعالااة المعوقااال التي تملع دم هم مع تمكيلهم 

 وتلمية الم تمع ككل. الشك سوف تتهم في تقدمللمشاركة في م تمعاتهم ، 

 وتيتي هذه الورشااة ، وقد دنللا بالفعل ع اار ال ورة ال االاعية الرابعة ؛ حيث من

تقدمة م تتاااااهم التكلولوويال الحدي ة في ابتكار أوهعة ومعدال وبرامي المتوقع أن

 تتاعد في تيهيل ودمي األطفال ذوي اإلعاقة.

هذه التقليال المتاااااعدة والتوعية على في التعرف ونتملى أن تتااااهم هذه الورشااااة 

كل من ا وحث المؤسااااااتاااااااال الحكومية وغير البيهميته حكومية على توفيرها ل

 قادراً على االندماج في م تمعه ومشاركاً في تلمية وطله. يحتاوها لكي يكون

هذه  عداده ل ية على إ بالشااااااكر للم ل  العربي للطفولة والتلم قدم  وفي العتام ، أت

رشة المهمة، وكذلك لكل ال هال الشريكة وللتادة العبراء المدربين وأصحاب الو

العبرال والت ارب ، متملياً للمتدربين االساااااتفادة الكاملة من أعمال الورشاااااة وأن 

 يلقلوا ما تعلموه إلى أقرانهم في معتلف الدول العربية.

 

 

 

 


