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  معالي ال��خ خال� ب� خل�فة ب� ع��الع��� آل ثاني
  ة ب�ولة ق'	 رئ�$ م%ل$ ال#زراء ووز�	 ال�اخل�

  معالي ال(/�ة م	�- ب�, علي ب� ناص	 ال*(��
  ،وز�	 ال3�*�ة االج3*ا�2ة واألس	ة ب�ولة ق'	  

  ،) ل*%ل$ وزراء ال�:ون االج3*ا�2ة الع	ب42رئاسة ال�ورة (

  معالي ال*ه��س أح*� ب� سل�*ان ال	اج>ي
�	�ة وال3�*�ة االج3*ا�2ة في ال**لCة الع	�Bة ال(ع#د@ة  Eال*#ارد ال 	وز�،  
  ،) ل*%ل$ وزراء ال�:ون االج3*ا�2ة الع	ب41رئاسة ال�ورة (  

  سعادة ال(ف/	 ناص	 Gامل
  لالت>اد م� أجل ال*3#سI األم/� العام  

  ال دش3ي و ال�3G#رة ر معالي 
  األم/�ة ال3�ف/N@ة لالسM#ا  

  احلضور الكريم،
  OأخلQ ًاESمة وشـــــــ#Mًا وح	أم/ 	اســـــــ*>#ا لي ب�ا@ة أن أتق�م إلى دولة ق' 

، وال3ي Gان, 2022ال3هاني Q*�اســـــــــEة ت��Y*ها ال�اجح لE'#لة Gأس العال- ق'	 
�ـــــهادة ال%*�ع ن(ـــــ]ة اســـــZ3�ائ�ة Q]/ال واالثارة  م� حE^3وحفاوة االســـــ -�Y�3ال

 ق�رة الع	ب على إقامة أح�اث وفعال�ات عال*�ة Q%�ارةق'	 وأث�3, الC	و�ة... 
، على G	م ال�bافة وح(� ال#فادة أشM	 دولة ق'	G*ا ... على أعلى ال*(3#�ات

�ـــM	 خاص إلى معالي ال�ـــ�خ خال� ب� خل�فه Q رئ�$ م%ل$  – ل ثانيآوأت#جه
،f#3)*ع ال�gال�اخل�ة، على رعای3ه ألع*ال ال>�ث ر 	42وال�ورة ( ال#زراء ووز� (

ه الهام صــــEاح ال/#م، ؤ لقاجاء  ... وق�ل*%ل$ وزراء ال�ــــ:ون االج3*ا�2ة الع	ب
 �/Gـــــــــار�/:�G ح	ص دولة ق'	، على دع- الع*ل ل، في ال*%ل$ ال#زارk مع ال*

وال�ــM	 م#صــ#ل إلى معالي ال#ز�	ة م	�- ... االج3*اعي الk#*�3 الع	Bي ال*�ــ3	ك
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%امعة ال�ول Qق'اع ال�ــــ:ون االج3*ا�2ة مع Qال3�(ــــ/n ال*(ــــ��، على جه#دها 
-�Y�3ة، ل�B	ا العNي الهام، وال�ورة (ال>�ث  هB	ـــــــــ:ون 42الع�) ل*%ل$ وزراء ال

  .ص#رة في أفbلوpخ	اجه االج3*ا�2ة الع	ب، 

  السيدات والسادة، 
ج�ی�ة في الع*ل االج3*اعي  ةان'القُ@ع� ال>�ث ر�gع ال*(ـــــــــf#3 ال/#م إن   

 �rـــــــا@ا ال3ي ت*$ ح�اة ال*#اbعلى أه- الق �/G	3الQ ،ك	ـــــــ3�الk#*�3 الع	Bي ال*
  .Gان, الفsة االج3*ا�2ة ال3ي ی�3*ي إل/هاأ@ًا الع	Bي 

م� ال#زراء وEGار ال*(ـــــــــ:ول/� م�  هNا ال%*ع الC	�-وم� خالل  ،فال/#م  
الفsات أه-  fح�إل ن'لn دع*ًا ج�ی�اً ، اإلقل�*/� وال�ول//� األم- ال*3>�ة وال�ــ	Gاء

 خالل م� ،"األشـــــــــ]اص ذوk اإلعاقةوأع�ي ه�ا "األولى Qال>*ا@ة االج3*ا�2ة 
العق� الع	Bي الZاني لألشــــــ]اص ذوQ" kإrالق ل%امعة الع	�Bة لمEادرة األم/� العام 

�ــــــ	اكة و ، "2032 – 2023اإلعاقة Q ت- إع�اده kNةال	*Zات المع  م*Y�* ال*ع��ة
Qاإلعاقة kاألش]اص ذو.  

اإلrار االســـــــــ3	ات�%ي الع	Bي للقbـــــــــاء على الفق	 م3ع�د "ت�ف/N في إrار و 
ال3ق	�	 الع	Bي الZــاني الق*ــة الع	�Bــة ال3�*#�ـة ال	اQعــة، @ـأتي "الـkN أق	تـه ، "األQعــاد
�ـــــــــ	اكة فاعلة مع وGاالت األم- الkN و  ...الفق	 م3ع�د األQعاد"ح#ل Q ت- إع�اده

حال ت�ف/Nه*ا Qال�ـــMل وال*>f#3 ن معًا ا، ل��ـــMل ال*#ضـــ#عال*3>�ة ال*3]}ـــ}ـــة
�/B#ی� ال*%ال/� ...ال*'لNنقلة ن#�2ة هامة في ه.   

�ـــــأنت3فق#ن معي و   Q  kما ب/� تع��� حق#ق األشـــــ]اص ذو n/ال#ث IQا	ال3
Qال�ـــــــــ]O فC3لفة الC3فل  ،لف أQعاده3وال*(ـــــــــائل ال*3علقة Qالفق	 Q*]اإلعاقة، 
هي و % ع� ال�ــــــــ]O العادk... 38% إلى 32ب�(ــــــــEة تق�ر م� ت��� ال*عاق 

وه�ا @أتي ال�ور الهام  ...ن(ــــــــEة م	تفعة ق� ال ت(ــــــــ3'�ع Gل ال*%3*عات ت>*لها
rلق�اها في دولة أوفي مق�م3ها مEادرة الQ ��Sاس3قالل�ة، ال3ي لل*Eادرات الع	�Bة، 
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، Qال�ــــ	اكة مع ات>اد الغ	ف في شــــه	 ن#ف*�	 ال*اضــــي اإلمارات الع	�Bة ال*3>�ة
ــال3عــاون مع الع	�Bــة،  Bو ،k	<Eــا وال�قــل ال ــة للعل#م والC3�#ل#ج� �B	األكــاد@*�ــة الع

  .اله*-أص>اب ومع	ض أك(�# وم�Y*ة الع*ل الع	�Bة، 

وBــاالrالع على ن3ــائج ال3ق	�	 الع	Bي الZــاني ح#ل الفق	  ،في ذات اإلrــارو 
Q]ف� تلــ� على ن># وث/n 	تIE یالفق	  معــ�التخف� م3عــ�د األQعــاد، ن%ــ� أن 

ألش]اص ذوk اإلعاقة، إذ أنه- األكZ	 تأث	ًا Qال%#ائح واألزمات ذات ال}لة Qاال�(� 
في ال>(ــEان أن ع�د األشــ]اص  اً Nخأ، والC#ارث ال'���Sةال(ــ�اســ�ة واالق3}ــاد@ة 

وأن م�ه-  ...مل/#ن شـــــــ]O 87 ی�لغ في ح�ود في ال*�'قة الع	�Bة ذوk اإلعاقة
 	/ZC3لف م*� @قع#ن ال[*Q 	ات الفق	عادهأت>, م:شQ...  اً أوNار  خE3ًا في االعb@أ

أن ال3ق	�	 الع	Bي ح#ل الفق	 م3ع�د األQعاد @�/	 إلى أن ع�د األش]اص ال*�رج/� 
ی��� هNا  نم� ال*3#قع أو  ...مل/#ن ن(ــــ*ة �129لغ یضــــ*� خانة الفق	 ال#r�ي، 

ــلألسف ال��ی� الع�د  ــ ، ج	اء ال3'#رات وال3>�@ات ال3ي مل/#ن ش]O إضافي 20بــ
، وفي ضــ#ء ت#ات	 األزمات العال*�ة في ال�ول في ال*�'قة الع	�Bةت#اجهها ع�د م� 

  ال'اقة والغNاء، فbًال ع� ارتفاع م(3#�ات الb3]- وت�ای� تCال�� ال>�اة.

  والسعادة، صاحبات وأصحاب املعايل
إن مEــادرت�ــا ال*3علقــة Qــالعقــ� الع	Bي الZــاني لألشـــــــــ]ــاص ذوk اإلعــاقــة،   

وال3#صـــــــ�ات الهامة لل3ق	�	 الع	Bي الZاني ح#ل الفق	 م3ع�د األQعاد، ل� ی3(ـــــــ�ى 
ت�ف/Nه*ا إال في إrار م� ال�ــ	اكة الفاعلة، مع ال�ــ	Gاء االقل�*/� وال�ول//�، وأود 

الت>اد م� أجل ل/� العام األم –ه�ا أن أرح� Q(ــــــــعادة ال(ــــــــف/	 ناصــــــــ	 Gامل 
 ،Iأُق�ر ال*3#ســ kNار الrة مع�ا في ح�ث ال/#م، في إGــار�مGN	ة ح	صــه على ال*

ال3عاون في ال*#ضـــــ#عات ت3*>#ر ح#ل تع��� ال*#قعة مع االت>اد وال3ي 3فاه-، ال
ج�Eًا إلى ج�� مع  ...هاماً  واالق3}ـــاد@ة، ل��ـــMل ذل� دع*اً االج3*ا�2ة ال3�*#�ة، 

وم�Y*ــات  وم�Y*ــة ال3عــاون اإلســـــــــالمي، األم- ال*3>ــ�ة، م�ال�ـــــــــ	Gــاء Q^�ــة 
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ال*�ارG/� مع�ا ال/#م، ح3ى األش]اص ذوk اإلعاقة، وم�Y*ات ال*%3*ع ال*�ني، 
nدة.وأق#ل.. معًا..  ..معاً  ن>ق#�  األه�اف ال*�

ال(ـــف/	ة ال�3G#رة ق*ُ, بC3ل�� ال3ي وأود أن اخG -3ل*3ي بEع� ال3#صـــ�ات   
ع	ضــــــها على Q األم/� العام ال*(ــــــاع� لل�ــــــ:ون االج3*ا�2ة، –��فاء أب#غ�الة 

  م%ل$ وزراء ال�:ون االج3*ا�2ة الع	ب، ال*ق	ر عق�ه غ�ًا وهي:
 -  kعاد، واألشـــــــــ]اص ذوQم3ع�د األ 	ق*�ة ح#ل الفق	م(ـــــــــ#ح ج�ی�ة م N/ت�ف

على ات%اهات ال3غ//	 على ، به�ف ت>�ی[ ال��انات ال*3#ف	ة، وال#ق#ف اإلعاقة
.n/ن># دق 

� م� وضـــع *Q ّM*ا @ُ ب�ء الع*ل Qال3}ـــ��� الع	Bي لألشـــ]اص ذوk اإلعاقة،  - 
 .ل>اجاتهال3ق�@- خ�مات مZال�ة لهNه الفsة ت(3%/� خ'I االس3ه�اف، 

k اإلعاقة، و االن3هاء م� رص� وتق/�- ال]�مات ال*]3لفة ال*ق�مة لألش]اص ذ - 
N/2030 خ'ة ال3�*�ة ال*(�3امة في هب�اء على ما ت- ت�ف.  

  .ن�اء أنY*ة م3اQعة وتق/�- م	ق*�ة على ال*(3#�/� ال#r�ي واإلقل�*يإ - 
إرســـــاء ن*#ذج أمZل ل*	اك� دع- األشـــــ]اص ذوk اإلعاقة، والفsات األولى  - 

 .Qال	عا@ة

 .الع	Bي لل}-شارk إلالقام#س ا ةت>�ی[ ورق*� - 

ص�@قة لألش]اص حM#م�ة تC#ن *#ازنة ن*#ذج اس3	شادk لالع*ل على إع�اد  - 
 .ذوk اإلعاقة

ال*ق	ر م:�Gًا على دع*�ا إلعالن ال�وحة و ال3#ف/n وال�%اح،  لG -Cلم3*��ًا 
صلة ت�ف/N اع�ز ال%ه#د الع	�Bة ال	ام�ة إلى م# ، وB*ا @ُ إص�اره في نها@ة هNا ال>�ث

  ال*#ا�r الع	Bي.على  *ا ی�عM$ إ@%اQاً Bو ، 2030خ'ة ال3�*�ة ال*(�3امة 

 وB	Gاته،أشM	G-، وال(الم عل�M- ورح*ة هللا 
Essam-Speech-1(2)  


