Ένας κόσµος για όλους
Διακήρυξη της Παγκόσµιας Διάσκεψης Κορυφής “Προορισµοί
για Όλους” Μόντρεαλ, 2014
Μετά από τη συνάντησή µας στο Μόντρεαλ του Καναδά στην Παγκόσµια
Διάσκεψη Κορυφής “Προορισµοί για όλους”, η οποία διεξήχθη από 19
έως 22 Οκτωβρίου 2014, εµείς, οι γυναίκες και οι άνδρες από διάφορες χώρες
και περιοχές από όλο τον κόσµο, συµπεριλαµβανοµένων επαγγελµατιών,
εκπροσώπων ΜΚΟ και εκπροσώπων διαφόρων τοµέων της κοινωνίας των
πολιτών, πανεπιστηµίων, διεθνών φορέων και οργανισµών, και κρατικών
υπαλλήλων, συµφωνούµε στην ακόλουθη Διακήρυξη:
Αναγνωρίζοντας τις προσπάθειες και τη σηµαντική συµβολή
πρωτοβουλιών για την ανάπτυξη και προώθηση του Τουρισµού και των
Προορισµών για Όλους, (συµπεριλαµβανοµένων των ατόµων µε αναπηρία,
των ηλικιωµένων, των οικογενειών και άλλων επισκεπτών), και
αντιλαµβανόµενοι ότι οι πολίτες είναι οι πρώτοι που θα επωφεληθούν από
αυτές, µεταξύ των οποίων και οι εξής καθοριστικής σηµασίας πρωτοβουλίες:
• Η Διακήρυξη για τα Δικαιώµατα των Ατόµων µε Αναπηρίες (ΟΗΕ, 1975)1
• Οι αρχές του Καθολικού Σχεδιασµού, Έκδοση 2.0. Raleigh, NC: North
Carolina State University, Κέντρο για τον Οικουµενικό Σχεδιασµό (1997)2
• Ο Παγκόσµιος Κώδικας Δεοντολογίας/Ηθών για τον Τουρισµό
(Παγκόσµιος Οργανισµός Τουρισµού- UNWTO, 1999)3
• 2010: Μια Ευρώπη Προσβάσιµη σε Όλους (Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
2003)4
• Ο Χάρτης του Ρίο για τον Καθολικό Σχεδιασµό για την αειφόρο και χωρίς
αποκλεισµούς ανάπτυξη (2004)5
• Η Σύµβαση για τα Δικαιώµατα των Ατόµων µε Αναπηρία (ΟΗΕ, 2006)6
• Η Διακήρυξη Τακαγιάµα για την ανάπτυξη των Κοινοτήτων για Όλους
στην Ασία και στον Ειρηνικό (Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή των
Ηνωµένων Εθνών για την Ασία και τον Ειρηνικό -ESCAP, 2009)7
• Το πρότυπο ISO 21542: 2011, “Κατασκευή κτιρίων - Προσβασιµότητα
και Χρηστικότητα του δοµηµένου περιβάλλοντος”, ως διεθνής αναφορά
για το σχεδιασµό των κτιρίων, συµπεριλαµβανοµένων των τουριστικών
υποδοµών (2011)8
• Το Ιταλικό Μανιφέστο για την Προώθηση του Προσβάσιµου Τουρισµού
(2011)9
• Η Παγκόσµια Έκθεση για την Αναπηρία η οποία αναφέρει ότι
περισσότεροι από 1 δισεκατοµµύριο άνθρωποι σε όλο τον κόσµο
έχουν/ζουν µε αναπηρία (World Health Organization 2011)10
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Το 5ο Διεθνές Συνέδριο για Υπεύθυνο Τουρισµό, µε αναφορά στην
“Πρόσβαση σε Όλους” (ICRT, Καναδάς, 2011)11
Τα σχετικά πρότυπα και τις συνιστώµενες πρακτικές του παραρτήµατος
9 - Υποστήριξη της Σύµβασης για τη Διεθνή Πολιτική Αεροπορία
(Σύµβαση του Σικάγο, 1944) και το Εγχειρίδιο για την Πρόσβαση στις
Αεροπορικές Μεταφορές των Ατόµων µε Αναπηρία (Διεθνής
Οργανισµός Πολιτικής Αεροπορίας, 2013)12
Οι συστάσεις του Παγκόσµιου Οργανισµού Τουρισµού –UNWTO, για
τον Προσβάσιµο Τουρισµό, που εκπονήθηκε µε την υποστήριξη του
Ιδρύµατος ONCE και του Ευρωπαϊκού Δικτύου για τον Προσβάσιµο
Τουρισµό –ΕΝΑΤ, (UNWTO, 2013)13
Η σειρά των Διεθνών Συνεδρίων Τουρισµός για Όλους, τα οποία
οργάνωσε και φιλοξένησε στην Ισπανία το Ίδρυµα ONCE (ONCE
Foundation) κατά τα έτη 2004, 2007, 2010 και 201314
Το Όραµα Catalunya 2020 για Υπεύθυνο Τουρισµό: η Διακήρυξη της
Βαρκελώνης (2013)15
Η σειρά των Διεθνών Συνεδρίων για τον Προσβάσιµο Τουρισµό τα οποία
πραγµατοποιήθηκαν στη Νοτιοανατολική Ασία τα έτη 2005, 2007, 2009,
2011 και το Δεκέµβριο του 201416
Η Έκθεση και το κάλεσµα για δράση για την “Πρόσβαση στον Πολιτισµό”
του 2012, της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τυφλών17
Το Όραµα και Σχέδιο Δράσης 2011-2015, "Ο Δρόµος προς τα Εµπρός”,
της Παγκόσµιας Οµοσπονδίας Κωφών18
Οι προτεινόµενοι κανονισµοί-πρότυπα για Προσβάσιµα Ταξί και
µισθωµένα οχήµατα (Διεθνής Ένωση των Ρυθµιστικών Αρχών
Μεταφορών, 2014)19
Η Πρόταση της Ανοιχτής Οµάδας Εργασίας για τους Στόχους της
Αειφόρου Ανάπτυξης, την οποία συνέταξε κατά την 13η σύνοδό της η
Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και η οποία περιέχει το στόχο «να
καταστήσει τις πόλεις και τους οικισµούς κατάλληλες για όλους, χωρίς
αποκλεισµούς, ασφαλείς, ανθεκτικές και βιώσιµες» (OWG, Αύγουστος
2014)20
Η διεθνής προσπάθεια συνεργασίας που έχει αναληφθεί από τους
φορείς: UNWTO, ΕΝΑΤ, ISTO, ONCE, το Παγκόσµιο Κέντρο Αριστείας
για τους προορισµούς (CED), Kéroul, καθώς και οι πολυάριθµοι
συµµετέχοντες στην Παγκόσµια Διάσκεψη Κορυφής “Προορισµοί για
Όλους”, οι οποίοι έχουν δεσµευτεί να συνεργαστούν και να
συγκεντρώσουν την εµπειρία τους προς όφελος της διεθνούς
κοινότητας.

Εµείς, οι συµµετέχοντες στη Σύνόδο Κορυφής του Μόντρεαλ,
δηλώνουµε την πρόθεσή µας να διατηρήσουµε τη συνεργασία µας σε
διεθνές επίπεδο και στις αντίστοιχες περιοχές και χώρες µας για την
υποστήριξη και τον συντονισµό της εφαρµογής των συστάσεων του
Παγκόσµιου Οργανισµού Τουρισµού (UNWTO) για τον Προσβάσιµο
Τουρισµό.
Για τον σκοπό αυτό, προτείνουµε και υποστηρίζουµε τα ακόλουθα µέτρα:
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Για τις τουριστικές, ταξιδιωτικές και µεταφορικές επιχειρήσεις και τους
εµπλεκόµενους:
1. Να αδράξουν την ευκαιρία να διευρύνουν τη βάση της αγοράς των
επιχειρήσεών τους µε την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών που θα
παρέχουν θετικές εµπειρίες σε ΌΛΟΥΣ τους επισκέπτες, χωρίς
αποκλεισµούς. Στο πλαίσιο αυτό, ΌΛΟΙ οι επισκέπτες σηµαίνει άτοµα µε
αναπηρίες και άτοµα µε ειδικές απαιτήσεις πρόσβασης, καθώς και
ηλικιωµένοι µε προβλήµατα λόγω ηλικίας και απαιτήσεις πρόσβασης,
καθώς και οικογένειες µε µικρά παιδιά.
2. Να εφαρµόζουν τις αρχές του Καθολικού Σχεδιασµού και να ακολουθούν
τις οδηγίες προσβασιµότητας κατά τον σχεδιασµό της παροχής
πληροφόρησης των επισκεπτών και της εµπορίας (marketing)συµπεριλαµβανοµένων των σχετικών ιστοσελίδων στο διαδίκτυο-, καθώς και
κατά τον σχεδιασµό των µεταφορών, των εγκαταστάσεων και όλων των
υπηρεσιών.
3. Να αναπτύξουν και να βελτιώσουν την ικανότητα των διευθυντικών
στελεχών και του προσωπικού µε την παροχή ευκαιριών κατάρτισης και
ενηµέρωσης- ευαισθητοποίησής τους σε θέµατα προσβασιµότητας και
αναπηρίας.
4. Να θεωρήσουν τον εθελοντικό κώδικα δεοντολογίας ΕΝΑΤ, ως ένα
εργαλείο επιχειρηµατικής ανάπτυξης και διαχείρισης των σχέσεων µε τους
επισκέπτες/πελάτες για την εξασφάλιση υψηλής ποιότητας υπηρεσιών
προσβάσιµου τουρισµού και την κατάλληλη φροντίδα και ευθύνη απέναντι
σε ΌΛΟΥΣ τους επισκέπτες.
5. Να συνεργαστούν µε τις οργανώσεις καταναλωτών,
συµπεριλαµβανοµένων και των οργανώσεων των ατόµων µε αναπηρίες,
των ηλικιωµένων πολιτών, των νεολαιών και οικογενειών µε µικρά παιδιά,
µε στόχο τον εντοπισµό κενών στις τουριστικές υπηρεσίες και τη βελτίωση
της ποιότητας των τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών.
6. Να συµµετέχουν σε τοπικές και εθνικές επιχειρήσεις και πολυµερή δίκτυα
µε στόχο την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και τη βελτίωση του τουρισµού χωρίς
αποκλεισµούς, µε παράλληλη θετική συµβολή στη βιώσιµη ανάπτυξης της
κοινωνίας.
Για τις τοπικές αρχές:
7. Να εξασφαλίσουν την εφαρµογή των αρχών του Καθολικού Σχεδιασµού
και της αειφόρου ανάπτυξης στον σχεδιασµό κάθε νέα ςκατασκευής ή
ανακαίνισης υφιστάµενου κτιρίου ή δηµόσιου χώρου, καθώς στον
σχεδιασµό οποιασδήποτε δηµόσιας υπηρεσίας.
8. Να εξασφαλίσουν την παροχή πεζοδρόµων χωρίς εµπόδια για να
διευκολύνουν τη διέλευση των δρόµων και όλων των δηµόσιων χώρων, των
χώρων λιανικού εµπορίου και τα πάρκα.
9. Να εξασφαλίσουν την παροχή µέσων µαζικής µεταφοράς, κατάλληλων για
πολίτες και επισκέπτες µε αναπηρίες.
10. Να απαιτήσουν τα ταξί και και οι εταιρείες αποστολής λιµουζινών ή
µισθωµένων οχηµάτων να παρέχουν υπηρεσίες µεταφοράς των ατόµων µε
αναπηρίες, ισότιµες µε εκείνες που απολαµβάνει το ευρύ κοινό.
11. Να υιοθετήσουν πολιτικές οι οποίες θα συµπεριλαµβάνουν διατάξεις
σχετικά µε τους χώρους στάθµευσης για άτοµα µε µειωµένη κινητικότητα.
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12. Να θεσπίσουν πολιτική υποστήριξης των ατόµων που συνοδεύουν τα
άτοµα µε αναπηρίες στις ψυχαγωγικές και πολιτιστικές δραστηριότητές τους
καθώς και στις υπηρεσίες µεταφορών.
13. Να υποστηρίξουν τις προσπάθειες για την εκπαίδευση και την
ευαισθητοποίηση των ιδιοκτητών των επιχειρήσεων, των διευθυντικών
στελεχών και του προσωπικού σχετικά µε τα οφέλη από την παροχή
προσβάσιµων εγκαταστάσεων και υπηρεσιών, καθώς και για την εισαγωγή
εκπαιδευτικών προγραµµάτων για το προσωπικό σχετικά µε την
εξυπηρέτηση ΌΛΩΝ των επισκεπτών µε διαφορετικές αναπηρίες και
απαιτήσεις πρόσβασης
14. Να διαθέσουν πόρους στην επιχειρηµατική κοινότητα για την ανάπτυξη
και τη διάδοση της γνώσης σχετικά µε τον προσβάσιµο, χωρίς αποκλεισµούς
τουρισµό, καθώς και για τα εργαλεία για τον σχεδιασµό και τη βελτίωση των
τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών για ΌΛΟΥΣ.
15. Να καθιερώσουν σε επίπεδο προορισµού τον συντονισµό και την
παρακολούθηση ικανοποίησης των επισκεπτών, συµπεριλαµβανοµένων
των παραµέτρων της προσβασιµότητας, ως εργαλείο µάθησης και
ανάπτυξης για τους τοµείς του τουρισµού και του λιανικού εµπορίου.
16. Να δηµιουργήσουν "Προορισµούς για ΌΛΟΥΣ", επιτρέποντας σε
ΌΛΟΥΣ τους επισκέπτες να απολαµβάνουν το ταξίδι τους και να
ταξιδεύουν χωρίς εµπόδια, είτε για λόγους επαγγελµατικούς, είτε
εκπαιδευτικούς ή ιατρικούς, είτε για εθελοντισµό ή για λόγους αναψυχής,.
17. Να καθιερώσουν λειτουργία Διαχείρισης Προορισµού εντός της δοµής
της τοπικής δηµοτικής / περιφερειακής αρχής µε ειδικό προϋπολογισµό και
αµοδιότητα συντονισµού και υποστήριξης των προσπαθειών για την
ανάπτυξη και την προώθηση του αειφόρου, προσβάσιµου και χωρίς
αποκλεισµούς τουρισµού στις αντίστοιχες περιοχές, σε συνεργασία µε τις
επιχειρήσεις και εµπλεκόµενους φορείς του δηµόσιου τοµέα.
Για τις κυβερνήσεις και τις εθνικές αρχές:
18. Να αποτελέσει ο προσβάσιµος, χωρίς αποκλεισµούς τουρισµός,
προτεραιότητα για την πολιτική των εθνικών τουριστικών οργανισµών.
19. Να ενθαρρύνουν τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα να περιλαµβάνουν στο
πρόγραµµά τους την εκπαίδευση σχετικά µε την υποδοχή και εξυπηρέτηση
ΌΛΩΝ των επισκεπτών καθώς και σχετικά µε την προσβασιµότητα του
δοµηµένου περιβάλλοντος και των εγκαταστάσεων.
20. Να προωθήσουν την κατάρτιση/εκπαίδευση του προσωπικού πρώτης
γραµµής στους τοµείς ταξιδιών και τουρισµού σχετικά µε την υποδοχή και
την παροχή υπηρεσιών σε ΌΛΟΥΣ τους επισκέπτες.
21. Να παροτρύνουν τους φορείς οι οποίοι παρέχουν δηµόσια αγαθά ή
υπηρεσίες, συµπεριλαµβανοµένων των παρόχων µεταφοράς, να
επανεξετάσουν την προσβασιµότητα των εγκαταστάσεών και των
υπηρεσιών τους για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών µε αναπηρίες και
άλλες ειδικές απαιτήσεις πρόσβασης, προκειµένου να εξαλειφθούν τα
εµπόδια και να διευκολυνθεί η παροχή υπηρεσιών σε αυτές τις κατηγορίες
πελατών.
22. Να θεσπίσουν φορολογικά µέτρα για την ενθάρρυνση των ιδιοκτητών
των υφιστάµενων φορέων και των ιδιωτικών µεταφορικών εταιρειών , ώστε
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να προβούν στις ενέργειες οι οποίες απαιτούνται για την εξασφάλιση της
προσβασιµότητας των εγκαταστάσεων και των υπηρεσιών τους.
23. Να προβούν στην υιοθέτηση του προτύπου ISO 21542 Κατασκευή
κτιρίων -Προσβασιµότητα και Χρηστικότητα του δοµηµένου περιβάλλοντος,
ως την ελάχιστη απαίτηση για νέα κτίρια (όπου δεν υπάρχει αυστηρότερο
εθνικό πρότυπο) - και να προχωρήσουν και πέρα από αυτό το πρότυπο,
όποτε είναι δυνατόν.
24. Να υιοθετήσουν τις ελάχιστες απαιτήσεις που καθορίζονται από τη
διεθνή κοινότητα για την πιστοποίηση της προσβασιµότητας των
τουριστικών και πολιτιστικών ιδρυµάτων και των κτιρίων.
25. Να προωθήσουν σχετικές οδηγίες για τον “καθολικό σχεδιασµό” της
παροχής πληροφόρησης των τουριστικών υπηρεσιών.
26. Να υιοθετήσουν τις διεθνείς οδηγίες σχεδιασµού για την προσβασιµότητα
των δικτυακών τόπων, WCAG (WCAG – κατά προτίµηση την έκδοση 2.0)
για όλες τις δηµόσιες ιστοσελίδες και να ενθαρρύνουν τη χρήση τους από
όλους τους τουριστικούς φορείς, και τους µεσάζοντες ή σχετικά
εµπλεκοµένους, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η πρόσβαση στην
πληροφόρηση µέσω διαδικτύου σε ΌΛΟΥΣ τους επισκέπτες,
συµπεριλαµβανοµένων και εκείνων µε σωµατικές και αισθητηριακές
αναπηρίες .
27. Να προωθήσουν την εισαγωγή των απαιτήσεων προσβασιµότητας στις
δηµόσιες προκηρύξεις και συµβάσεις έργων αγαθών, υπηρεσιών,
µεταφορών και υποδοµών.
28. Να καθιερώσουν αποτελεσµατικούς µηχανισµούς παρακολούθησης,
ελέγχου και συµµόρφωσης/υλοποίησης σύµφωνα µε τις απαιτήσεις, για την
εξασφάλιση της αποτελεσµατικής εφαρµογής των απαιτήσεων
προσβασιµότητας από τους παρόχους τουριστικών υπηρεσιών σε τοπικό,
εθνικό και διεθνές επίπεδο.
29. Να προωθήσουν τις ευκαιρίες/δυνατότητες απασχόλησης και της
επιχειρηµατικότητας των ατόµων µε αναπηρία στον τοµέα του τουρισµού.
Για τους διεθνώς ενδιαφερόµενους:
30. Να παροτρύνουν τις αρµόδιες για τη σύνταξη προτύπων, περιφερειακές
και διεθνείς οργανώσεις, για την ενσωµάτωση των προτύπων
προσβασιµότητας σε αυτά, στο σύνολο των τουριστικών προϊόντων και
υπηρεσιών, σε συνεργασία µε την τουριστική βιοµηχανία και τα
ενδιαφερόµενα µέρη, συµπεριλαµβανοµένων των οργανώσεων των ατόµων
µε αναπηρίες και άλλων ατόµων µε ειδικές απαιτήσεις πρόσβασης.
31. Να ενθαρρύνουν την εφαρµογή του προτύπου ISO 21542 στον τοµέα
του τουρισµού, ώστε να εξασφαλίζεται κατ’ελάχιστον η προσβασιµότητα των
τουριστικών εγκαταστάσεων.
32. Να δροµολογήσουν τη δηµιουργία ενός διεθνούς µηχανισµού
πιστοποίησης υπό την επιβλεψη ενός αρµόδιου σχετικού διεθνούς φορέα µε
σαφή εντολή πιστοποίησης, σε συνεννόηση µε την τουριστική βιοµηχανία,
φορείς και οργανώσεις ατόµων µε αναπηρίες και άλλους συναφείς φορείς,
για την πιστοποίηση της προσβασιµότητας των τουριστικών εγκαταστάσεων.
33. Να αναθέσουν στις εθνικές ή τοπικές οργανώσεις την αξιολόγηση και την
πιστοποίηση της προσβασιµότητας των εγκαταστάσεων που σχετίζονται µε
τον τουρισµό, µε βάση τα κριτήρια του διεθνούς µηχανισµού πιστοποίησης.
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34. Να ενθαρρύνουν τον Διεθνή Οργανισµό Τυποποίησης να κάνει το
πρότυπο ISO 21542 ελεύθερα/δωρεάν διαθέσιµο στο διαδίκτυο για να
διευκολυνθεί η ευρύτερη διάδοση και χρήση του, µε δεδοµένη τη σηµασία
αυτών των προτύπων για την κοινωνική ένταξη των ατόµων µε αναπηρίες
και άλλων ατόµων µε ειδικές απαιτήσεις πρόσβασης σε όλες τις πτυχές της
ζωής, συµπεριλαµβανοµένων των ταξιδιών και του τουρισµού.
35. Να ενθαρρύνουν τα κράτη µέλη της Επιτροπής (Facilitation Panel) της
Σύµβασης περί Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας (Σύµβαση του Σικάγο) να
υιοθετήσουν τις συστάσεις του ICAO (International Civil Aviation
Organization) για την πρόσβαση των ατόµων µε αναπηρία στον τοµέα των
αεροπορικών µεταφορών, ιδίως όσον αφορά στον σχεδιασµό της καµπίνας
των αεροσκαφών και στη διαθεσιµότητα/παροχή προσβάσιµων τουαλετών
στα αεροσκάφη.
36. Να παρέχουν µέσω διαδικτύου πληροφορίες σχετικά µε παραδείγµατα
καλής πρακτικής και άλλα σχετικά κείµενα που αφορούν στον προσβάσιµο
τουρισµό.
37. Να προσκαλέσουν τον Παγκόσµιο Οργανισµό Τουρισµού ( UNWTO) να
παραλάβει τις παρούσες προτάσεις και να τις διαβιβάσει στην Παγκόσµια
Επιτροπή Δεοντολογίας Τουρισµού, το ανεξάρτητο όργανο που είναι
επιφορτισµένο µε την παρακολούθηση της εφαρµογής του Παγκόσµιου
Κώδικα Δεοντολογίας για τον Τουρισµό, για να τις µελετήσει και να εξέτασει
τη δυνατότητα να υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση του UNWTO.
Τέλος, για τους συµµετέχοντες της Συνόδου Κορυφής του Μόντρεαλ:
38. Να παροτρύνουν τις επιχειρήσεις, τις τοπικές αρχές, τους εθνικούς
φορείς και τις διεθνείς οργανώσεις να δηµοσιεύουν τις πολιτικές και τις
στρατηγικές τους σχετικά µε την παροχή των υπηρεσιών τους σε άτοµα µε
αναπηρίες και σε άλλα άτοµα µε ειδικές απαιτήσεις πρόσβασης για τη
δηµιουργία ενός περιβάλλοντος εντός του οποίου µπορεί να
πραγµατοποιηθεί η αλλαγή.
39. Να ζητήσουν και να αναθέσουν στον φορέα ΕΝΑΤ να συντονίσει και
να προετοιµάσει πρόταση για µία Παγκόσµια Ένωση για τον Προσβάσιµο
Τουρισµό, στην οποία θα µπορούσαν να συµµετέχουν και να ενταχθούν όλα
τα ενδιαφερόµενα µέρη, µε σκοπό την επίτευξη των στόχων που
περιγράφονται στην παρούσα Διακήρυξη.
Η Παγκόσµια Ένωση θα πρέπει:
- Να επιδιώξει την ανάπτυξη καινοτοµίας στον τοµέα του τουρισµού και των
τουριστικών υπηρεσιών για όλους, µε στόχο την επίτευξη υψηλών
προτύπων ποιότητας για την εξασφάλιση της προσβασιµότητας, ασφάλειας
και άνεσης των επισκεπτών
- Να αντανακλά τους στόχους των µελών της
- Να επιδιώξει την επίτευξη του στόχου για ένα θετικό επιχειρηµατικό και
ρυθµιστικό περιβάλλον και
- Να λειτουργεί ως παγκόσµιο κοµβικό σηµείο για την προώθηση του
Προσβάσιµου, χωρίς αποκλεισµούς Τουρισµού και των Προορισµών
για Όλους.
40. Να αναγνωρίσει ότι έχει σηµειωθεί µεγάλη πρόοδος όσον αφορά στην
προσβασιµότητα, αλλά ότι είναι αναγκαίο να γίνουν περισσότερα από όλους
µαζί, για να δηµιουργήσουµε έναν Κόσµο για Όλους.
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Το σχέδιο του κειµένου της Διακήρυξης διανεµήθηκε στους συµµετέχοντες
στην Παγκόσµια Διάσκεψη Κορυφής Προορισµοί για Όλους, συζητήθηκε
σε επιµέρους σεµινάρια/συνεδρίες (workshops) και τέλος συζητήθηκε και
εγκρίθηκε από την ολοµέλεια της Συνόδου Κορυφής.
Υπογραφές:
Τα ονόµατα όλων των εγγεγραµµένων συµµετεχόντων και των οργανώσεων που δέχθηκαν
να υπογράψουν τη Διακήρυξη του Μόντρεαλ θα συµπληρωθούν.

Παρακαλούµε για να υπογράψετε τη Διακήρυξη και να καταχωρηθεί η
υποστήριξή σας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα:
http://www.destinationsforall2014.com/en/declaration

Σηµείωση: Η αγγλική έκδοση είναι το επίσηµο κείµενο που εγκρίθηκε από
την τελευταία συνεδρίαση της Συνόδου Κορυφής
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