
  ایران -دکتر مهنام، مدیر گروه علوم اجتماعی و انسانی کمیسیون ملی یونسکوکامل سخنرانی 

دکتر مهنام ضمن تبریک و تشکر از برگزارکنندگان، روز دانشجو و مصادف شدن آن با میالد پیامبر اکرم و بزرگداشت روز 
ها از  که امروز موضوع جوانان و فرصت سازي براي آنجهانی افراد داراي معلولیت را رویدادي ارزشمند برشمرد و تاکید کرد 

و جوانان تنها آینده جوامع نیستند بلکه بخشی از حال جوامع هستند و توسعه فراگیر است موضوعات مهم دستور کار یونسکو 
و ت موضوع ورزش در یونسکاهمیبه اري صورت نمی پذیرد، سپس ها در پروسه پژوهش و سیاستگذ بدون دخالت دادن آن

و  تنها نهاد تخصصی سازمان ملل متحد در زمینه هدایت برنامه تربیت بدنی و ورزش در جهان استد که یونسکو، اشاره کر
دولتی و به نهادهاي دولتی، غیر و کمک الزم دادن مشاوره ،ایران کمیسیون ملی یونسکووظیفه کمیته ملی ورزش و جوانان 

بر پنج پایه اصلی  ورزش و تربیت بدنی کمیسیون ملیکمیته هاي  تالش. استکارشناسان و متخصصان ورزشی در کشور 
 متمرکز شده است:

  پایدارپیشرفت ورزش براي صلح و  -1
 ارتقاي کیفی تربیت بدنی و ورزش در کشور -2

 مبارزه با دوپینگ -3

  هاي سنتی نقش زنان در ورزش و بازي ارتقا  -4

واحد جوانان شناسایی آسیب شناسی اجتماعی هاي انجام شده در حوزه پیشگیري از خشونت،  کید بر فعالیتات -5
 شده توسط جوانان هاي انجامنوآوري جوانان و هدایت برنامهبا تاکید بر

  براي جوانان کارآفرینی اجتماعیترویج واحدهاي  - 6

 وزارت علوم، تحقیقات و فناوري و همچنین وزارت ورزش و جوانان براي برگزاري نشست میانهماهنگی ایجاد  -7
المللی مثل کنفرانس جهانی جوانان  هاي بین هاي تخصصی و اعزام نمایندگان ایران براي حضور در کنفرانس

انس کمیته ) یا کنفرMINEPSکنفرانس سران دولتی و وزراي کشورها در ورزش و تربیت بدنی( در فرانسه،
 د.شونبار برگزار می  هر دوسال یک 2005) که از سال CYGEPSهاي ورزش یونسکو در سراسر دنیا (

و استفاده از ابزار ورزش افزود:  به موضوع اصلی همایش یعنی توان افزایی افراد داراي معلولیت با پرداختنوي 
بدون در نظر داشتن شمول اجتماعی و توجه  امروز یونسکو بر این باور است که توسعه فراگیر و پیشرفت جامع

  به اقشار ویژه علی الخصوص افراد داراي معلولیت صورت نمی پذیرد.

و جوامع نیز دگرگون مدیرکل جدید یونسکو افزود: دنیاي کنونی به سرعت در حال تغییر است  ،با اشاره به پیام خانم آزوالي او
محیطی  هاي چالش و دوستانه انسان هاي بیش از دیگران از تاثیرات بحران یتمعلولداراي این میان، افراد می شوند، در 

 ،گذاري ها و تصمیم گیري هارا در سیاست یتمعلولداراي ما باید افراد آسیب می بینند. این شرایط نباید ادامه پیدا کند و 
داراي درباره مشارکت افراد  2016ما باید براي پیشبرد چارچوب سنداي براي کاهش خطر بالیا، منشور مشارکت دهیم. 

 در فعالیت هاي انسان دوستانه و همچنین دستورکار جدید شهري تمامی تالش خود را به کار گیریم تا بتوانیم افراد یتمعلول
  را در تمامی محیط ها توانمند سازیم. یتمعلول داراي

کو در این راستا اقدامات خود را ادامه می دهد و براي تقویت نظام هاي آموزشی و ایجاد فرصت براي همگان از راهنماي یونس
یونسکو براي تضمین آموزش برابر و فراگیر بهره می گیرد. تضمین دسترسی به اطالعات براي همه، بکارگیري فناوري هاي 



و تضمین مشارکت این افراد در فعالیت هاي  یتمعلول داراي ق فرهنگی افرادارتباطی و اطالعاتی، حمایت از خالقیت و حقو
  ورزشی و تربیت بدنی از دیگر اقدامات یونسکو در این راستا است.

ایران با حمایت و همراهی در ارتقا آموزش هاي فراگیر، استفاده از سیاست  -کمیسیون ملی یونسکو اضافه کرد:در پایان مهنام 
 با موضوع در کنار نهادهاي دولتی و طغیب و در اختیار گذاردن الگوها و تجارب کشورهاي پیشرفته مرتبهاي تشویق و تر
همچنین وي پژوهشگران و  .دکنو دانشگاه ها در مسیر توانمندسازي مضاعف افراد داراي معلولیت تالش می غیردولتی ذیربط 

دانشجویان حاضر را به ارائه تازه ترین تحقیقات و دستاوردهاي خود به این کمیسیون جهت همکاري در برگزاري کارگاه ها و 
د و موضوع آموزش و تالش در ارتقا دسترسی همگانی، مدیریت شهري فراگیر و کردوره هاي آموزشی مرتبط با موضوع دعوت 

علوم اجتماعی و انسانی کمیسیون ملی یونسکو  گروهد داراي معلولیت را از مهم ترین الویت هاي فعالیت توانمندسازي افرا
 برشمرد.

 


