
 لألشخاص ذوي اإلعاقةاليوم الدولي  بيان بشأن  

ي حول العالم؟"
ي محنة كورونا المتفش 

ي وضعية إعاقة ف 
 1"من يحمي حقوق األشخاص ف 

 

ي  
ديسمبر اليوم الدولي لألشخاص ذوي االعاقة  3يحي العالم ف 

، وتنظم منظمة الصحة العالمية احتفال هذا 2

 من حال اإلنسان. معظم  .  3العام تحت شعار "يوم للجميع"
ً
ويجسد شعار اليوم زيادة فهم اإلعاقة باعتبارها جزءا

ي وقت ما من حياتهم، وعىل الرغم من ذلك، هناك عدد قليل من  
ي من إعاقة مؤقتة أو دائمة ف 

األفراد سيعان 

تق تام.  وجه  عىل  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  احتياجات  لتلبية  آليات كافية  فيها  تتوافر  ي 
الت  المقررة  البلدان  ول 

ي من  4الخاصة لألمم المتحدة المعنية بحقوق ذوي االعاقة 
ي العالم يعان 

:"إن واحد من بي   كل سبعة أشخاص ف 

ي البلدان النامية، وأكبر من 
 % منهم فقراء". 80إعاقة، أي حوالي مليار شخص، وتعيش الغالبية العظم منهم ف 

ي ليبيا 
ي لعام  ،ف 

، بلغ عدد األشخاص ذوي االعاقة ما يزيد  20095وحسب االحصائيات الواردة بالكتاب االحصان 

، تزايد هذا العدد إل أكبر من    82عن  
ً
ي عام    103ألفا

حسب ترصي    ح مدير إدارة شؤون المعاقي      2017ألف ف 

المواجهات المسلحة واألعمال  سبب  يرتفع ب  األشخاص ذوي اإلعاقة وال يزال عدد    . 6بوزارة الشؤون االجتماعية 

ي  العدائية  
ي الت 

ي ليبيا   ،ليبيا بي   الفينة واألخرى  تندلع ف 
 حت     120حيث بلغ عدد األشخاص ذوي اإلعاقة ف 

ً
ألفا

الوفاق  2018نهاية عام   أن اإلحصاء ال يشمل عدد    ،7حسب ترصي    ح لحكومة  أكدت  ي 
اإلعاقات بسبب والت 

ااإلصابات   ة  المواجهات األخب  ي 
ة من أبريل  ف  الفب  ي وقعت خالل 

يونيو    2019لت   هذا مؤش  ويعد    . 2020إل 
ً
  ا

 خطب  
ً
ي غاب عن سياسات جميع   ا

ي ظل جائحة كورونا الت 
 ف 
ً
ايد عدد المحتاجي   للرعاية واالهتمام خصوصا لب  

يحةفيها االهتمام  السلطات   من المجتمع.  بهذه الش 

ي  
اير    24ف  ، من خالل القانون رقم 8دولية لحقوق األشخاص ذوي االعاقةالتفاقية ال عىل اليبيا    صادقت  2013فبر

ي العام، إال أنه لم يتم إيداع صك االنضمام إل االتفاقية حت     20139لعام    2
  13الذي أصدره المؤتمر الوطت 

اير   يعات المحلية للتأكد من مطابقتها مع بنود  أصبحت  هذا  ب  . 201810فبر  االتفاقية ليبيا ملزمة بمراجعة التش 

يعات جديدة إذا لزم األمر اصدو  م    ،ار تش  ي بما ا  ذوي االعاقة  كرامة األشخاصلكي تحب 
لمتأصلة واستقاللهم الذان 

 
ي وضعية إعاقة،  السيدة كاتالينا ديفانداس  1

ي    ،مقرر األمم المتحدة الخاص لحقوق األشخاص ف 
ي ترصي    ح لها بجينيف ف 

مارس    17ف 
ي خضم وباء كوفيد أوضاع "، نقال عن موقع الصحيفة: 2020

 . 2020مارس  24"، 19األشخاص ذوي اإلعاقة ف 

 ". كانون األول/ديسمبر   3اليوم الدولي لألشخاص ذوي اإلعاقة، األمم المتحدة: "  2

 .  2020ديسمبر   3"، اليوم الدولي لألشخاص ذوي اإلعاقةالصحة العالمية: " منظمة 3

ي اتفاقية حقوق األشخاص ذوي االعاقةاألمم المتحدة، إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية: "  4
يونيو   9"، مؤتمر الدول األطراف ف 

2015  . 

ي لعام ": ، ليبيا الهيئة العامة للمعلومات  5
 . 106، صفحة "2009الكتاب االحصان 

ليبيا األحرار:     6 ال   "قناة  المسجلة لدينا تجاوزت  اإلعاقة  : عدد حاالت ذوي  الكوشىلي المعاقي   عيش  إدارة شؤون  ألف    100مدير 
 . 2018يناير  2"، شخص

ي الجديد: " 7 ي ليبيا 120موقع العرنر
 . 2019ديسمبر  4"، ألف إعاقة حرب ف 

 ". االتفاقية الدولية لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقةاألمم المتحدة: "  8

ي شأن التصديق عىل االتفاقية الدولية الخاصة بحقوق 2013( لسنة  2قانون رقم )وزارة العدل، الجريدة الرسمية: "   9
األشخاص م ف 

 . 243(، السنة الثانية، صفحة رقم 5"، العدد رقم ) ذوي اإلعاقة

10 United Nations, Treaty Collection: “Convention on the Rights of Persons with Disabilities”, Status of 
Treaties as of December 2, 2020. 
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ي  
اك األشخاص ذوي اإلعاقة بصورة كامليتم  لو   ،ذلك حرية تقرير خياراتهم بأنفسهم ف  ي  إش 

 المجتمع،ة وفعالة ف 

ي والطبيعة و  ام الفوارق وقبول األشخاص ذوي اإلعاقة كجزء من التنوع البش  يةاحب     . البش 

ي صادقت 
ي تنفيذ االتفاقية الت 

وتابعت الجهات الحقوقية والمراقبي   القصور الواضح من قبل الدولة الليبية ف 

 ومنه عىل سبيل المثال ال الحرص:  ،عليها 

ي ليبيا   الوصول: سهولة  حق   (1
ي ذوي االعاقة ف 

من صعوبة التحرك والوصول لألماكن العامة من اجل    يعان 

ي االدارية والحكومية ال تحتوي عىل مداخل خاصة بذوي    اليومية،احتياجاتهم  
 اإلعاقة،معظم المبان 

تزال المصاعد ال تحتوي   وال   بسهولة،استخدامها    أو انها لم تجهز بالشكل الصحيح الذي يمكنهم من 

المالئمة   االرصفة  توفر  عدم  عن   
ً
فضال استخدامها   من  المكفوفي    يتمكن  حت   بارزة  ارقام  عىل 

ي التنقل من مكان 
 آلخر. الستخدامها ف 

ي مجال    ال   التعليم: حق   (2
الدولة عاجزة عن تلبية احتياجات ذوي اإلعاقة ف  حيث تشب     التعليم،تزال 

ي  أحصائيات إل  اال 
ة منهم ال يتمكنون من الحصول عىل التعليم والتأهيل المهت  ،ن نسبة كبب  ي

حت     الكاف 

ي المدن  
ي حال توفرها نجد أن أغلبها ف 

وهذا يخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص ويمنعهم من    فقط،ف 

ي تنمية المجتمع. 
 المشاركة الفعالة ف 

ي   المناسبة: حق توفب  الرعاية الصحية   (3
ي ليبيا من تردي الخدمات بشكل  تعان 

 مراكز تأهيل ذوي االعاقة ف 

، من    كبب  والطبية  عدم  ابتداًء  الطبية  الكوادر  أو    سواء  ،المساعدةتوفر  العدد  ناحية  التأهيل  من 

عدم   الصناعية،عدم وجود مراكز متخصصة لتوفب  األطراف  والمعدات،عدم توفر األدوية  ،والتدريب

ي شؤون ذوي توفر مراكز بحثية متخصص
 اإلعاقة. ة ف 

يعات المتعلقة بدعم المساواة   العمل: فرص   (4 من واجب الدولة العمل عىل إنفاذ وتطوير القواني   والتش 

ي فرص العمل لذوي االعاقة مقارنة مع  
كما يجب عىل الدولة العمل عىل وضع برامج التأهيل    اآلخرين،ف 

ي  
ف  وظائف  رفع فرص حصولهم عىل  أجل  من  االعاقة  لذوي  المناسبة  التأهيل  العوإعادة  ام  القطاع 

 والخاص. 

ومناهضة   (5 االعاقة  ذوي  بحقوق  : التوعية  المحلية   التميب   واإلدارات  الدولة واإلعالم  عاتق  يقع عىل 

،والمجتمع   ي
ي تنال   ،كل حسب امكانياته وقدراته  المدن 

العمل عىل نش  ثقافة المساواة وعدم التميب   الت 

ي للمجتمع و   اإلعاقة،من كرامة وأحاسيس ذوي  
 
اتيجيات وبرامج وطنية لرفع المستوى الثقاف وضع اسب 

ي برامج التنمية والتطوير من الحقوق األساسية لذوي اإلعاقة.  
 وتشجيع ذوي اإلعاقة لالندماج ف 

  االعاقة، التصديق عىل االتفاقية الدولية لحقوق ذوي    ة عىل هذا البيان توصي بأنالمنظمات والمؤسسات الموقع

ي مجال المحافظة عىل حقوق    وإظهار يكون هدفه االستهالك االعالمي    أال يجب  
ي مصاف الدول المتقدمة ف 

ليبيا ف 

ام بل هو إلزام    اإلعاقة،ذوي   ي دا   والب  
  تدعوا و مجتمعاتها،  خل  للدولة من اجل حماية وتعزيز حقوق ذوي االعاقة ف 

جميع المسؤولي   إل إنفاذ نصوص هذه االتفاقية والعمل عىل تطبيقها عىل األرض وتذليل جميع الصعوبات 

ي قد تعرقل 
 تنفيذها. الت 
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