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  الدكتورة عائشة معمر القّذايف
  سفرية األمم املتحدة للنوايا احلسنة

 

   ووسائط النقل بيئة العمرانيةإمكانية وصول األشخاص ذوي اإلعاقة للاحلق يف 
  ف 2010ديسمرب  14 -13

  التصميم للجميع… design for all  
 

  

 ــدمة ــمقــــ
  

ي إطار تعزيز االحتواء الشّامل لألشخاص ذوي اإلعاقة بكافة فئاتهم، وإيمانـاً منّـا   ــف   
بالمسؤولية المشتركة لكّل مكونات المجتمع، وبأهمية تعزيزها بين كافّة الجهات التّنفيذيـة،  

ة والتّنفيذية لكفالة وحماية وضمان تمتّع ذوي اإلعاقة للوفاء بالتزاماتها التّشريعية واإلداري
الكامل بحقوقهم اإلنسانية على قدم المساواة مع غيـرهم، بموجـب التّشـريعات الوطنيـة     

  .والدولية
  

 Environment سـهلة الوصـول    عمرانيـة وحيث أن الحقّ فـي وجـود بيئـة         
Accessible   اً من مبادئ حقوقاألشـخاص ذوي اإلعاقـة، ومـدخالً     يعتبر مبدأ أساسي

أساسياً لكفالة تمتّعهم بكافّة حقوقهم اإلنسانية، وتمكينهم من المساهمة الفاعلة في التّنميـة  
  . بشأن المعاقين 1987لسنة  5الشّاملة والمستدامة لمجتمعهم، وقد كفله لهم القانون رقم 

اجب حتى اليوم رغم وجود الئحة خاصة ى االعتبار الووبالنّظر إلى أن هذا الحقّ لم يولّ     
للتّيسير على األشخاص ذوي اإلعاقة منذ ما يزيد عن عشرين سنة، وحرمانهم من التّمتع به 

مسـنّين  ذوي اإلعاقة وال فيهم لجميع األشخاص بمن سيكون مصدر قلق كبير في المستقبل،
 التّغيرولم تستشرف  مرضى وغيرهم، خاصة وأن التوسعات الحضرية السابقة لم تضمنه،الو

على حساب قاعدته من الفئات  يتّسع ت قمتهالهرم السكاني الذي بدأتحوالت الديموغرافية و
  .صغيرة السن

  

    

 

 



 
2

ثورة الفاتح العظيم بمنطلقاتها االجتماعية واإلنسانية، قد مهـدت سـبيل   ن وحيث أ
جتمع، وكفلت للجميع حقوقهم العدل والمساواة واحترام الكرامة اإلنسانية أمام جميع فئات الم

اإلنسانية القائمة على مبادئ العدل والمساواة والمشاركة، وكانت صـاحبة الريـادة علـى    
  .السنة الدولية لألشخاص ذوي اإلعاقة إعالن إلىدعوة دول العالم المستوى الدولي في 

  

واعتصموا اإلسهام الفّعال للرابطة العامة لألشخاص ذوي اإلعاقة وجمعية وفي إطار 
وضماناً لعدم إقصـاء وحرمـان األشـخاص ذوي    مشروع ليبيا الغد، لألعمال الخيرية في 

مقبلـة علـى   نا داإلعاقة من مشاركتهم في هذا المشروع التّنموي الطّموح، خاصة وأن بال
  .األصعدةنهضة عمرانية كبيرة على جميع 

 

 

  الدكتورة عائشة معمر القّذايف
  سفرية األمم املتحدة للنوايا احلسنة

  األمني العام جلمعية واعتصموا لألعمال اخلريية
 

 

 عمرانيةبيئة الوصول األشخاص ذوي اإلعاقة للاحلق يف إمكانية 
  ووسائط النقل 

خالل يـومي  في إطار االحتفال باليوم العربي لألشخاص ذوي اإلعاقة، والذي يعقد 
  ،م2010ديسمبر /من شهر الكانون 14و 13

   
  

 design for all …التصميم للجميع
  

 

ة لألشخاص ذوي اإلعاقة بالجماهيرية الرابطة العام بالشّراكة ما بينينعقد المؤتمر 
وبالتّعاون الفنّي واالستشاري مـع المنظّمـة   ، ألعمال الخيريةجمعية واعتصموا لو العظمى
  ." Gaatesوالتّقنية  ةللوصول للبيئ عالميالتّحالف ال" الدولية

تقديم االستشارات الفنيـة فـي كفالـة    وهي منظمة دولية رائدة غير ربحية، متخصصة في 
وإعمال الحق في الوصول إلى البيئات العمرانية واالجتماعية واالفتراضية، وتضم خبـراء  
دوليين في المجال، ولها تمثيل في ستة مناطق إقليمية هي آسيا، والمحيط الهادئ، والشرق 

مـدة لـدى المجلـس    األوسط وشمال أفريقيا،واألمريكيتان، وأوروبا وإفريقيـا، وهـي معت  
  ."ECOSOC " االقتصادي واالجتماعي التّابع للجمعية العامة لألمم المتحدة
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  :يسعى المؤتمر من خالل محاوره المختلفة إلى تحقيق األهداف التّالية   
 عمرانيةواالندماج وعالقتها بالبيئة الوالشيخوخة  اإلعاقةتعميق الفهم حول  مفاهيم  - 1

  ) ي ووسائط نقلمبان(
ـ  ،وسهولة الوصول... الخالي من الحواجز الشامل صميمالتّ أساسيات إدخال - 2 من ض

المسؤولة والمشرفة على مختلـف  بالقطاعات والمؤسسات  العمل وأساليبسياسات 
 .الفنية أقسامهامن خالل مشاريع النّهضة العمرانية الجارية حالياً 

ي مجال فالرائدة ممارسات والتطبيقات على بعض ال والمشاركات المشاركين عريفت - 3
 .المصمم للجميعالبناء الخالي من الحواجز و

 صـميم التّ تطبيق مبـادئ  عوبات التي تحول دونيات والصحدبرز التّالوقوف على أ - 4
 .المناسبةالوطنية واقتراح البدائل  ،الشامل

5 - تجيب لمبادئتسوطنية مشروع إعداد معايير  ى أن تتبني الجهات المشاركةعي إلالس 
الخاصـة بالبيئـة   القياسية الوطنية  المواصفات الفنّيةبوإدماجها ، الشاملصميم التّ
 .أساسياً فيهامعياراً ، واعتبارها وسائط النّقلو عمرانيةال

  

 
 

  :وتحقيقاً لألهداف السابقة، تتوزع جلسات المؤتمر على  المحاور التّالية    
  . ميمدخل حقوق ومفاهي -1
 .العمرانية القائمة والمستقبليةالوصول إلى البيئة  سهولة -2
 .والمنشآت السياحيةالوصول إلى المرافق  سهولة -3
 .والمرافق العامة والخاصةالوصول إلى المباني  سهولة -4
  .العامة والخاصة النّقل إلى وسائطالوصول  سهولة -5

 

 

إلى خبرات المشاركين بدوره اركة، الذي يستند تقوم منهجية المؤتمر على مبدأ المش   
والمشاركات ومعلوماتهم وتنوعها، وتثمين المبادرات الوطنية، حيث صمم برنامجه ليسهل 

  :الوصول إلى نتائج علمية وعملية من خالل
 .جلسات عامة لتقديم المحاضرات واألوراق العلمية -1
 . حوارو نقاشحلقات  -2
 .الدولية النّاجحةية والوطنض لبعض الممارسات وعر -3
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  .ف 2010ديسمبر / من شهر الكانون  14و 13ينعقد المؤتمر خالل يومي 
  

 

أصحاب القرار اإلداري والفّني والمهندسين ، بشكل مباشر مشاركةالمؤتمر  يستهدف
 ات العاملين والعامالت في جميع اللّجان الشّعبية والمرافق والشّركات واألجهزةوالمهندس

والمواصالت  العمرانيةئة ، ذات الصلة بالبيوالمكاتب االستشارية والهندسية والمعمارية
  .إضافة إلى الخبراء والمهتمين ووسائل اإلعالم المختلفةوالنّقل، 

  

 

مراسلة یرجى  ،سجيل في المؤتمر واالستفسار عن أية معلوماتللمشاركة والتّ
 الجماھیریةب ألشخاص ذوي اإلعاقةة لالعاّمأمین الّرابطة  -بشیر الفیتوري/  األخ

  :األرقام التّالية أحد االتّصال على أو ، حضیریة للمؤتمرجنة الّتورئیس الّل ،العظمى
  

   رييةباجلماه الرابطة العامة لألشخاص ذوي اإلعاقة

   elfaitouori@yahoo.com :بريد إلكرتوني
 www.disable.ly :  لكرتونيا موقع

 705 40 22 61 00218/ هاتف 
  704 2240 61 00218/ فاكس 

 00218913732181/ حممول
  
  


