
 امللتقى الدولي العلني السادس عشر

 بنسل فنشي روزورت جربة ميدون

 "أنا أقرر  ...أنا موجود " 
 حْصل٘ ّتْصٔات عام٘

ىعه املهتب   الْطين ّفسع جسب٘ مٔدٌّ لإلحتاد التْىطٕ إلعاى٘ األغداص الكاصسًٓ ذٍئا 

 بيصل فٔيػٕ زّشّزت ظسب٘ 2015 جاىفٕ 18ـ17ـ16امللتكٙ العلنٕ الدّلٕ الطادع عػس أٓاو  

 حتت إغساف الطٔد ّشٓس الػؤٌّ االجتناعٔ٘  " أىا أقسز ... أىا مْجْد " حتت عيْاٌ 

ّقد أعسب نل املتدخلني مً ضْٔف الػسف ّإدازٓني ّستاضسًٓ ّشتتصني ّمسبني ّأّلٔاٛ عً 

غهسٍه ّتكدٓسٍه  هلٔٝ٘ تيعٔه امللتكٙ ّيف مكدمتَا زٜٔظ الفسع الدنتْز امليجٕ بً محْدٗ 

لصدم عصميتَه ّحطً دزآتَه يف تيعٔه ٍرِ امللتكٔات العلنٔ٘ اليت متهً الرتبٔ٘ املدتص٘ 

باملعاقني مً مصٓد التطْز ّاإلتكاٌ ّهلرا فكد اقرتح العدٓد مً املتدخلني البخح عً ميَجٔ٘ 

متهً مً التداّل بني الدّل املػازن٘ يف تيعٔه ٍرِ امللتكٔات العلنٔ٘ إال أٌ البعض اآلخس 

 ٓسٚ أٌ األفطل فطح اجملال لإلبداع ّاالبتهاز نل حطب إمهاىٔاتُ ّاضتعداداتُ  

ّاليكاط اليت زنص علَٔا ادتنٔع ّاقرتحْا ضسّزٗ إدزاجَا نتْصٔات عام٘ مً امللتكٙ إىل نل 

 :اذتهْمات ّامليعنات املَتن٘ 

اذتسص علٙ تفعٔل تْصٔات اإلحتاد الدّلٕ ّضً قْاىني ستلٔ٘ حطب خصْصٔات نل  .1

بلد ّتَه حل املعْم يف ممازض٘ نل اذتكْم املدىٔ٘، االجتناعٔ٘ ّالجكافٔ٘ ّاملَئ٘ 

 ّالرتبْٓ٘  ّالرتفَٔٔ٘ دتنٔع األضْٓاٛ 



برل زتَْدات تسبْٓ٘ ّإعالمٔ٘ لتػري املفأٍه الطلبٔ٘ جتاِ املعْم ّاعتبازِ عيصسا لُ مً  .2

املؤٍالت ّالكدزات ما ميهيُ مً حطً االىدماج يف زتتنعُ ّالكٔاو ظل الْظاٜف 

اإلىطاىٔ٘ إٌ قاو األضْٓاٛ بإشال٘ اذتْاجص ّالعساقٔل املادٓ٘ ّاملعيْٓ٘ اليت تعْدّا ّضعَا 

 أمامُ

املبادزٗ بتْفري فطاٛات الرتبٔ٘ ّالتعلٔه ّالرتّٓح ّالتهًْٓ املَين املياضب٘ لإلعاقات  .3

 ّتصّٓدٍا بالتجَٔصات الالشم٘

تْفري األطس الرتبْٓ٘ الهفأٗ يف املدازع املدتص٘ ّتْضٔع ىطام اإلدماج يف املدازع  .4

 العنْمٔ٘ العادٓ٘ 

ختصٔص مْازد مالٔ٘ قازٗ يف مٔصاىٔ٘ الدّل املتأتٔ٘ مً الكسّض أّ الجسّات الْطئ٘  .5

 باملاٜ٘ أّ مً الطهاٌ يف التيػٝ٘ ّالتهًْٓ 13ملطاعدٗ املعاقني الرًٓ ٓكدزٌّ ب

 ّالسعآ٘ 

دعْٗ ادتنعٔات ّاالحتادات الْطئ٘ املَتن٘ باملعاقني مبطالب٘ الطلط املسنصٓ٘  .6

ّالتػسٓعٔ٘ ّالتيفٔرٓ٘ بتفعٔل نل فصْل املعاٍدات الدّلٔ٘ ّتطبٔل معآري تكٔٔه 

 األىػط٘ ّاإلصالحات ّاليتاٜج ّاإلصتاشات 

دعه مػازن٘ املعام يف صياع٘ الكسازات ارتاص٘ يف اليطام األضسٖ ّاملدزضٕ ّاجملتنعٕ  .7

 مبدتلف اآللٔات نالسحاالت ّاألىػط٘ داخل اليْادٖ ّّضاٜل اإلعالو 

ّإٌ ما تْصل إلُٔ ادتامعٌْٔ ادتصاٜسٌْٓ يف عْثَه العلنٔ٘ مً حكاٜل ختص السغب٘ يف الصّاج 

ّاليجاح فُٔ ّالتدْف ميُ ّما تْصل إلُٔ املدتصٌْ ّاملسبٌْ الرًٓ عسضْا جتازبَه ّمالحعاتَه 

املٔداىٔ٘ مً الػازق٘ ّإٓطالٔا ّلبياٌ ّمصس ّمسنص املاٖ ّما غٍْد مً إمهاىٔات التطْز ّاليناٛ 



ّالكدزٗ علٙ االعتناد علٙ الرات لدٚ املعْم ّما لْحغ مً إقبال ّتصآد علٙ املػازن٘ يف ٍرا 

 دّل٘ غكٔك٘ ّصدٓك٘ لٔدعْىا 28 غدص مً 800امللتكٙ الرٖ جتاّش عدد املػازنني فُٔ 

مجٔعا ننَتنني بالرتبٔ٘ ملصٓد البخح ّالتعنٔل ّالعطاٛ لتنهني املعْم مً الكٔاو بدّز فعال 

 يف زتال التينٔ٘ ّحتكٔل االشدٍاز ّالسفاٍ٘ لهامل اإلىطاىٔ٘ 

 ّفل اهلل ادتنٔع ّإىل لكاٛ أخس إٌ غاٛ اهلل ّالطالو علٔهه

 املكسزاٌ 

 شتتاز بً ْٓىظ 

 عبد العصٓص ادتصٓسٖ


