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مقدمة:

اســتطاعت األمــل للرعايــة والتنميــة واالجتماعيــة بالتعــاون
مــع شــركائها فــي ملتقــى األمــل األول لإلعاقــة الــذي عقــد
فــي اســطنبول عــام  2015أن تكــون صلــة بيــن مؤسســات
المجتمــع المدنــي واألشــخاص ذوي اإلعاقــة ،لتقديــم برامــج
نوعيــة وخدمــة حقيقيــة ،وألن األشــخاص ذوي اإلعاقــة
شــريحة أساســية فــي المجتمــع وذات قــدرة إبداعيــة
متميــزة ،فقــد عزمــت األمــل أن تعقــد ملتقــى األمــل لإلعاقــة
الثانــي “مــن ...إلى”حيــث ســتكون المبــادرات هــي ســمة هــذا
الملتقــى الــذي ســيقدم نموذجــا عمليــا وروحــا ابداعيــة

تاريخ ومكان انعقاد الملتقى

إسطنبول

17 16
و

آذار 2018

المكان :فندق  ، PuLlmanاسطنبول -تركيا.

الحضور
مؤسسات رسمية وحكومية
منظمات عربية وإقليمية ودولية

مؤسسات وجمعيات داعمة
شخصيات ومتخصصون في مجال اإلعاقة

فكرة الملتقى

أهمية الملتقى

تقــوم فكــرة الملتقــى علــى مبــدأ االتصــال بيــن
المهتميــن بإحــداث تغييــر إيجابــي فــي عالــم األشــخاص
ذوي اإلعاقــة مــن خــال مبــادرات فرديــة أو جماعيــة أو
مؤسســية قامــوا بهــا ســواء كانــوا هــم أنفســهم مــن
ذوي اإلعاقــة أو غيــر ذلــك فــكان لهــا أثــر نافــع يرتقــي
.بواقــع األشــخاص ذوي االعاقــة نحــو األفضــل

تنبــع أهميــة الملتقــى مــن كونــه يؤســس لشــراكة
فاعلــة بيــن المجتمــع المدنــي واألشــخاص ذوي االعاقــة
ســيما فــي مناطــق االزمــات والكــوارث حيــث الحاجــة
لمبــادرات فاعلــة وقويــة تهــدف إلــى تحقيــق األشــخاص
.ذوي اإلعاقــة لطموحاتهــم وآمالهــم

أهداف الملتقى
1

إيجاد منصة دولية للمبادرات الخاصة باألشخاص ذوي اإلعاقة.

2

تشــجيع المبــادرات النوعيــة كنمــاذج يحتــذى بهــا فــي إيجــاد بيئــة
صديقــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة.

3

توحيد الجهود ومناصرة قضايا األشخاص ذوي اإلعاقة.

4

الحــد مــن آثــار الحــروب والكــوارث التــي تســبب تزايــدًا فــي
أعــداد األشــخاص ذوي اإلعاقــة.

محاور الملتقى
تتوزع أعمال الملتقى على يومين يتخللها ثالثة محاور:
-1مــن العــزل إلــى الدمــج :يضـــم هـــذا المحـــور مبـــادرات مميــــزة حــــول المواءمــــة ،إضافـــة إلـــى
عـــرض تجـــارب نوعيـة حـول التعليـم الـذي يعد ركيـزة لبقيـة الحقـوق األخــرى ،كمــا ينــدرج تحــت
هــــذا المحــــور عــــرض مبــــادرات مشــــرقة حــــول التوظيــــف وإيجــــاد فــــرص مناسـبة فـــي سـوق
العمـل.
-2مــن الرعايــة إلــى التمكيــن :وقفــات إنســانية اجتماعيــة تســلط الضــوء علــى متطلبــات
األشــخاص ذوي اإلعاقــة ،ويســتعرض نمــاذج مضيئــة مبــادرة فــي مجــال الصحــة والتمكيــن وإعاقــة
الحــروب.
 -3مــن التهميــش إلــى المناصــرة :يعــرض مبــادرة حقوقيــة ومبــادرة ذات بعــد إعالمــي باإلضافــة
لمبــادرة ذات طابــع تكنولوجــي تعمــل علــى تســهيل حياتهــم اليوميــة والعملية.
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