
-الخو�ة-1

 تشجيع البحث العلمي بهدف تحديد اسباب المراض المسببة للعوق و تحديد العلجات، و•

 بالخص التدقيق في معرفة السباب الجينية، للحصول على المعلومات المناسبة و

الوقاية الضرورية، مع احترام كرامة النسان، و أختياراته و أختيارات عائلته الخلقية.

 الهتمام ببناء مجتمع يتلئم مع كل مكوناته سواء كان قوي ام ضعيف، حتى يشعر الكل•

بأنهم جزء من هذا المجتمع، و أن يكون لكل واحد دوره الفعEال.

 دراسة الدور الحاسم للبيئة في  مختلف الثقافات المنفردة، و الهتمام بجعل هذه العوامل•

 البيئية عوامل مساعدة للمرضى او المعاقين لغرض الوقاية و للعادة التأهيل و النخراط

في المجتمع.

 العمل على تقوية و نشر ثقافة جديدة لتعريف العوق الجسدي في محيط بلدان البحر•

 المتوسط و في اوروبا، لكي تناسب حاجات الشخص المعاق، للرYقي إلى مستوى التعاون

التضامني من قبل شباب ذلك البلد.

 التشجيع على خلق تقارب بين مختلف الختصاصات المهتمة بالشخص المعاق، من•

 الناحية الثقافية و العلمية و العملية، كي تنصب كلها سويا_ في هدف احترام الشخص و

معرفة حاجاته و مشاكله.

 تمييز العوامل المساعدة لتأهيل الشخاص في مختلف الثقافات، آخذين بنظر العتبار•

 اهتماماته المتعددة وليس فقط لمساعدته على القيام بحاجاته، بحيث نوفر الضروف

 الملئمة لتأهيل كل امكانياته المعرفية، العاطفية، و على مستوى العلقات الجتماعية و

الدينية الروحية للرقي إلى مستوى اعلى لحياته يتناسب مع كرامته النسانية.

-النشطة-2

  تخطط و تحقق فعاليات ثقافية علمية لعلم و إشعار1 "المتوسط بل معوقات"جمعية

المجتمع بأهمية دور المعاق، و على الخصوص تقوم بـ :

 تأسيس بنك معلوماتي يحوي الخبرات و المعلومات القادمة من بلدان المتوسط و•

 اوروبا من خلل جمع معلومات عن البحوث و الكتشافات و المشاريع المهتمة بهذا

الخصوص.

 ) والتي ل تعني العوق الجسدي فقط بل كل العوامل التي ترتبط بهذا العوق و تجعلhandicapهنا معوقات هي الترجمة لكلمة ( 1
الشخص غير قادر على اداء مهامه او ممارسة حياته.



 خلق مناسبات للقاء و تبادل الخبرات (عمل ميداني، لقاءات دراسية، ندوات و•

مؤتمرات).

 دراسة و تفعيل طرق جديدة، حتى وإن كانت على سبيل التجربة، لتعريف الشخاص•

المعاقين و عوائلهم على سبل جديدة للتعامل مع العوق.

 العمل سوية و التضامن معا_ ليجاد سبل للنهضة النسانية و القتصادية لبلدان•

 المتوسط، كي يستطيعوا الوصول للهداف المعلنة و تنشيط شبكة تضامنية في هذا

المجال.

 الشتراك بمشاريع مدعومة من قبل هذه البلدان او من قبل منظمات دولية، كالتحاد•

الوروبي و المم المتحدة.

 تحقيق مشاريع بحوث التي تهتم بهذا المجال و تنطبق مع اهداف النظام الداخلي•

للجمعية.

  تتخذ دورا و تشارك ايضا_ في مبادرات دولية مدعومة"المتوسط بل معوقات"جمعية 

من منظمات دولية اخرى تتقاسم نفس الهداف.

 - بإمكان الشخاص النخراط في جمعية "المتوسط بل معوقات" اعضاء اي منظمة3

 او جمعية او مؤسسة، سواء كانت إيطالية او اجنبية، و التي ليس هدفها الربح و

 تتوافق مع ما ذكر اعله من اهداف موضح في النظام الداخلي لجمعيتنا و يهتمون

بتحقيقها.
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يضاف إلى النظام الداخلي للجمعية

 لها فقط اهداف تعاونية اجتماعية في مجالت العناية"المتوسط بل معوقات" جمعية 

 الجتماعية و الجتماعية الصحية، و البحث العلمي و في بناء و تأهيل الشخاص

المعاقين



مالطا 

 2007نيسان/ أبريل 

من أجل حركة أكثر انسانية و اخلقية للمعاقين 

 هي من المنظمات الغير الربحية ذات المنفعة"المتوسط بل معوقات" جمعية 

ONLUSالجتماعية 

حمامات/ تونس

2001 نيسان/ ابريل 1-2-3

 "بتفعيل دستورفي النتائج الخيرة لهذا الجتماع أقرw الوحدة، طالب مؤتمر تونس 

منظمة أوسطية لدعم الشخاص المعوقين" 

بهدف تمثيل:

 "المكان و الوسيلة المفضلة للعمل و ملحظة الختراعات العلمية و التعاون

 الجتماعي بين الشعوب"

 2003لشبونا 


