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Introduction

المقدمة

Children with disabilities face many
challenges. Regular, daily tasks take much
time. Communication can be difficult or
impossible.
Specialized
educational
approaches, medicines or equipment are
often necessary. When the child with
disabilities grows up in Libya, life is even
more challenging because of the crisis,
shortages of food, medicine, money, and
security all make life for these children even
more demanding.

، يواجه األطفال ذوو اإلعاقة العديد من التحديات
فالقيام باألنشطة اليومية يأخذ منهم الكثير من الوقت
و كذلك التواصل قد يكون صعبا أو مستحيل بالنسبة
 لذلك فإن المناهج التعليمية الخاصة و األدوية و. لهم
.المعدات غالبا ما تكون ضرورية ألجل هذه الحاالت
عندما يعيش طفل من ذوي اإلعاقة في ليبيا فهو
يواجه تحديات أكثر من أي طفل في مثل حالته في
 فاألزمة الليبية و نقص الغذاء، مكان اخر من العالم
 المال و األمن كلها عوامل تجعل حياة،  الدواء،
.هؤالء األطفال أكثر تطلبا

Despite these challenges, many Libyans in
schools, ministries, health centers, and
NGOs help these children. We have seen
that their various programs bring hope and
healing to Libyan children with disabilities.
However, many more programs are needed.
During this time of uncertainty, it is
important that ministries, associations, and
parents of children with disabilities
communicate with each other.

و رغم هذه التحديات فإن العديد من المواطنين الليبيين
 المراكز الصحية و، الوزارات،في المدارس
المنظمات الغير حكومية يقدمون المساعدات الالزمة
 وقد رأينا أن هذه البرامج و.لهؤالء األطفال
المحاوالت المختلفة تساهم في بعث األمل لألطفال
 و مع ذلك فإن هؤالء األطفال.ذوي اإلعاقة الليبيون
بحاجة إلى مزيد من البرامج كما أنه من األجدر
خاصة خالل هذه الفترة الحرجة التي تمر بها ليبيا أن
 المنظمات و عائالت، يتواصل كل من الوزارات
.األطفال ذوو اإلعاقة مع بعضهم البعض

Project TAHIL is a network of health
professionals, businessmen, and volunteers
who work to improve the quality of
healthcare in Libya, especially for those
with disabilities.

1

مشروع تأهيل هو عبارة عن شبكة من خبراء في
 رجال األعمال والمتطوعين الذين، مجال الصحة
يعملون على تحسين جودة الرعاية الصحية لألطفال
.ذوي اإلعاقة

After some time in Tripoli, we at Project
TAHIL discovered that many government
bodies and NGOs within Libya do not have
accurate statistics or good information about
the needs of children with disabilities and
their families. In 2016, Project TAHIL
organized this survey in order to gather
more information about these needs.

بعد بعض الوقت في طرابلس اكتشفنا نحن في
مشروع تأهيل أن العديد من الهيئات الحكومية
والمنظمات غير الحكومية في ليبيا ال تملك إحصاءات
دقيقة أو معلومات جيدة حول احتياجات األطفال ذوي
 قام مشروع تأهيل2016  في عام.اإلعاقة وأسرهم
بإعداد هذه الدراسة من أجل جمع مزيد من المعلومات
.حول هذه االحتياجات

This survey listens from those who know
Libyan children with disabilities best- their
parents. These parents spend their money,
time, and energy for their child to succeed,
despite many obstacles. As ministries,
NGOs, and businesses continue to serve
children with disabilities, they should listen
carefully to the perspectives of ideas of
these parents. The parents know the true
needs of these children.

إستمعنا خالل هذه الدراسة إلى أكثر من يعرف هؤالء
األطفال ذوي اإلعاقة وهم أولياء أمورهم الذين
ينفقون من مالهم و وقتهم و طاقتهم لنجاح أطفالهم
 وكذلك الستمرار الوزارات.رغم العقبات
والمنظمات الغير حكومية في تقديم خدماتهم لألطفال
ذوي اإلعاقة عليهم أن يستمعوا الى وجهات نظر
 أولياء األمور يعلمون ما هي. وأفكار أولياء األمور
.االحتياجات الحقيقية لهؤالء األطفال
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The survey was conducted by contacting
various NGOs and civil society activists in
Libya, and also by spreading the word
through social media. 102 Libyan parents
responded. What follows here are the
results along with some suggestions from
Project TAHIL on what the results means.
We hope that these results lead to even
better projects and better care for Libyan
children with disabilities and their families.
We would like offer special thanks to:
Mr. Ahmed Ajaj

وأجري االستبيان عن طريق االتصال بعدة
منظمات غير حكومية ونشطاء من المجتمع
 وأيضا من خالل نشر النموذج، المدني في ليبيا
102  استجاب. في وسائل االعالم االجتماعي
 ما يلي هنا هي نتائج. من اولياء األمور الليبيين
الدراسة مرفقة مع بعض المقترحات من مشروع
 نتمنى أن تؤدي. تأهيل على ما تعنيه هذه النتائج
هذه النتائج إلعداد أفضل المشاريع من أجل
رعاية أفضل لألطفال ذوي اإلعاقة الليبيين
.وأسرهم
: نود تقديم شكر خاص الى

Ms. Ghazala Abdullah Abdulhamid
Albashari

 احمد عجاج.أ

Dr. Jamal Endeer

 غزالة عبد هللا عبد الحميد البشاري.أ

And every Libyan parent who responded

 جمال اندير.د
و كل ولي امور استجاب معنا

Sincerely,
Mr. Steven Mann
Founder, Project TAHIL
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تحياتي
 ستيفن مان.أ
مؤسس مشروع تأهيل
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 معلومات عن األطفال:1 الجزء
Part 1: Information about the Children
.األطفال في هذا االستبيان يمثلون شريحة من األطفال في ليبيا
The children represented in this survey present a cross-section of children in Libya.

عمر الطفل

Age of the Child

أقل من سنة
2.0%

سنة
5.0% سنتين
6.0%
ثالثة سنوات
3.9%

17-15
16.0%

األطفال ممثلة في هذا االستبيان مجموعة
.متنوعة من مختلف األعمار
The children in this survey are a
variety of different ages.

14-12
13.0%
11-9
18.0%

Gender of the Child
ال نوجد
رد
2.9%
انثي
36.3%

4

5-4
17.0%
8-6
19.0%

جنس الطفل

 على الرغم من أن الذكور أكثر من،يمثل األطفال من كال الجنسين
) عدم الرد٪2.9( ٪36.3  إلى٪60.8 اإلناث
ذكر
60.8%

Children of both genders are represented, although males
outnumber females 60.8% to 36.3% (with 2.9% not
answering).
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موقع الطفل

Location of the Child

معظم األطفال يعيشون في المناطق الحضرية ( ،)%81.4ولكن هذا
ينطبق على الليبيين بشكل عام.

المنفطقة الحضرية أو
القرية
القرية
%18.6

Most of the children live in urban areas (81.4%), but this
is true for Libyans in general.
الحضرية
%81.4

اسم المدينة او القرية التي يعيش بها الطفل
يعيش األطفال في اكترمن ثالثون مدينة في جميع أنحاء ليبيا ،من الجنوب والشرق والغرب .المدن التي يعيش فيها األطفال ما يلي:
اجدابيا

البيضاء

الحرشة

الخمس

الزاوية

الزهراء

العجيالت

العوانين

غيران

بنغازى

بني وليد

ترهونة

تيجي

جنزور

درنة

رقدالين

زليتن

زوارة

سبها

سرت

شحات

طرابلس

خلة الفرجان

مروان

مصراته

مطرد

وادي عتبة

The children live in more than 30 cities all over Libya, from the south, east and west, including
Az-Zuhra

Az-Zawia

Al Khoms

Al Harsha

El Beida

Ajdabiyah

Tarhouna

Beni Walid

Benghazi

Gharyan

Al Aouanin

Al Ajaylat

Zouara

Zliten

Ragdalin

Derna

Janzour

Tiji

Marwan

Tripoli

Shahat

Sirte

Sebha

Khallat Al Farnaj

Wadi Atba

Al- Matrad

Misrata

إقامة الطفل
يعيش تقريبا جميع األطفال فى البيت ( )%93.1ولكن استجاب األطفال الذين يعيشون مدرسه خاصه و مركزنأهيل و مستشفى أيضا.
Nearly all of the children live at home (93.1%), but children who live at private schools, rehabilitation
centers, and hospitals also responded.
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نوع اإلعاقة

األطفال الذين استجابوا لديها العديد من أنواع
اإلعاقة.

Type of Disability

بصرية
3.9%
متعددة
3.9%

اخرى
11.8%

جسدية
33.3%

The children who responded have a
many types of disabilities.

التوحد
6.9%
ذهنية
11.8%
سمعية
16.7%

قدرة الطفل
وكان األطفال بدرجات متفاوتة من
الشدة .وردا على سؤال لتقييم قدرة
الطفل في االعتماد على نفسه  ،أشار
معظم ( )%54.2أن هذه القدرة كانت
ضعيفة أو ضعيفة جدا.
The children had varying
degrees of severity. When asked
to rate the ability of the child to
take care of himself, most
(54.2%) indicated that this
ability was weak or very weak.

مالحظة مشروع تأهي

متالزمة داون
11.8%

The Child’s Ability
تقييم قدرة الفطا في االعتماد على ناسه
جيد جدا
11.5%

جيد
14.6%
مقبول
19.8%

ضعيف جدا
32.3%

ضعيف
21.9%

Project TAHIL’s comment

عموما ،وتمثل هذه العينة مجموعة متنوعة من األطفال الليبيين ذوي اإلعاقة .المفاجأة الوحيدة هنا هي أن هناك عدد أكبر من األوالد
أكثر من البنات .بالطبع هذا يحتاج للقيام بشي مع اختالف الجنسين المعالجين في ليبيا .
Overall, this sample represents a variety of Libyan children with disabilities. The only surprise here is
that there are many more boys than girls. Perhaps this has something to do with how different genders
are treated in Libya.
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 معلومات عن الشخص الذي يهتم ويعتني بالطفل:2 الجزء
Part 2: Information about the Child’s Caregiver
عالقة للطفل

Relationship of the Caregiver to the Child
األب و األم
5.2%

األخت جميع افراد اﻻسرة
3.1%
2.1%

وعادة ما تكون والدة الطفل هي
.الشخص الذي يعتني به

The child's mother is
usually the person who
takes care of him or
her.

األب
25.8%

األم
63.9%

Age of the Caregiver

عمر مقدم الرعاية

56 فما فوق
4.2%

25-16
5.2%

معظم مقدمي الرعاية تتراوح
. عاما45  و36 أعمارهم بين
Most caregivers are
between the ages of 36
and 45.

55-46
24.0%

35-26
25.0%

45-36
41.7%
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اللغات التي يتحدث بها

Languages the Caregiver Speaks
العربية و
االشارى
1.0%

العربية و
االمازيغية
1.0%

.تقريبا كل مقدم رعاية يتحدث العربية
باإلضافة إلى ذلك ،قد يتكلم البعض
.لغة أخرى أيضا

االشارى فقظ
2.1%
العربية و اللغة
االجنبية
8.3%

Nearly every caregiver
speaks Arabic. Additionally,
some may speak another
language, too.

العربيىة فقط
87.5%

عدد األطفال اآلخرين

Number of Other Children

عدد األفطاا اآلخرين الذي يعتني بهم
الشخص
7+
6
2.4% 4.8%
0
7.1%
1
16.7%

5
9.5%
4
10.7%

2
26.2%
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تقريبا جميع مقدمي الرعاية لديهم أطفال آخرين
يرعونهم أيضا .هذا يعني أنه ال يمكن جعل كل وقتهم
واهتمامهم للطفل ذوو اإلعاقة.

Nearly all caregivers have other children
they are caring for as well. This means
that they cannot devote all of their time
and attention to the child with special
needs.

3
22.6%
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المستوى التعليمي

Educational Level of the Caregiver
غير متعلم
4.1%

معظم مقدمي الرعاية مستوى
تعليمهم جيد ويمكنهم القراءة.
اساسي
12.4%

Most of the caregivers
are well educated and
can read.

ثانوي
24.7%

العمل التي يمارسه

Employment of the Caregiver
مازال يدرس
4.2%

يعمل معظم مقدمي الرعاية
خارج المنزل أيضا.

عمل خاص
8.3%

.
Most of the caregivers
also work outside of
the home.

جامعي
58.8%

البيت
28.1%

عمل عام
59.4%
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الدخل الشهري ألسرة الطفل
 300-100دينار
ليبي شهريا
1.0%

 600-301دينار
ليبي شهريا
25.0%

Monthly Income of the Family
أقل من 100دينار
ليبي شهريا
3.1%

أكتر من 1000
دينار ليبي شهريا
22.9%

 1000-601دينار
ليبي شهريا
47.9%

مالحظة مشروع تأهي

Project TAHIL’s comment

يجب على أولئك الذين يصممون برامج لهؤالء األطفال أن يتذكروا الرعاية النموذجية .وعادة ما تكون األم المتعلمة هي التي تعلم ،
والتي لديها أطفال آخرين لرعايتهم  ،وتعمل أيضا خارج المنزل .وهذا يوحي بأنه ينبغي تصميم البرامج التي تناسب جداول هذه
األمهات المشغوالت.
Those who design programs for these children must remember the typical caretaker. It is usually an
educated mother who is literate, who has other children to care for, and also works outside the home.
This suggests that programs should be designed that fit the schedules of these busy mothers.
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الجزء  :3التحديات لألطفال
Part 3: Challenges for the Children
التواصل

في مجال التواصل ،وجدنا أن معظم األطفال -
 - ٪83.3يمكنهم التواصل بشكل جيد مع
مقدمي الرعاية.

Communication
تقييم تواص الفطا مع الشخص الذي
يهتم ويعتني به بصاة عامة
ضعيف جدا
4.2%

In the area of communication, we
found that most children -83.3%can communicate well with their
caregiver.

ضعيف
4.2%

مقبول
8.3%

جيد جدا
47.9%
جيد
35.4%

تقييم تواص الفطا مع األفطاا اآلخرين

جيد جدا
25.8%

ضعيف جدا
14.4%

ضعيف
17.5%

جيد
24.7%
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مع ذلك  ،فقط نصف
األطفال ( )٪50.5يمكنهم
التواصل بشكل جيد مع
األطفال اآلخرين.
However, only half of
)the children (50.5%
can communicate well
with other children.

مقبول
17.5%

11

تنقل و تحرك الطفل

Mobility of the Child
تقييم قدرة الفطا على التنق داخ المنز

وفيما يتعلق بالتنقل ،يواجه
 ٪31.9من األطفال صعوبة في
التنقل داخل منازلهم.
Regarding mobility,
31.9% of the children
have a difficult time
moving within their
home.

ضعيف جدا
21.6%

جيد جدا
39.2%

ضعيف
10.3%
مقبول
8.2%
جيد
20.6%

تقييم قدرة الفطا على التحرك في جميع أنحاء المدينة \
القرية
معظم األطفال ( )٪66.3لديهم
صعوبة في التحرك حول
مدينتهم.

جيد جدا
7.4%
جيد
21.1%

ضعيف جدا
38.9%

Most of the children
(66.3%) have a difficult
time moving around
their city.

مقبول
5.3%
ضعيف
27.4%
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التعليم

Education

الدراسة بالنسبة للفطا الذي يبلغ سن الدراسة

ما يقرب من نصف
األطفال ( )٪44.6في
سن الدراسة ال يدرسون
ألسباب مختلفة.

ال يدرس بسبب البيئة
الخارجية
%8.1
يدرس في مركز
التأهيل
20.3%

Nearly half of the
school age
children do not
study (44.6%) for
various reasons.

ال يستطيع الدراسة
أبدا
29.7%

ال يوجد مركز خاص
للدراسة قريب
6.8%

تقييم المكان الذي يدرس فيه الفطا بصاة عامة
ضعيف جدا
2.3%

جيد جدا
11.6%

جيد
39.5%

 Project TAHIL 2017ر
مشوع تأهيل ©

ضعيف
20.9%

مقبول
25.6%

يدرس في مدرسة
عامة
13.5%

يدرس في مدرسة
خاصة
21.6%

ومن بين أولئك الذين يدرسون،
تشير األغلبية إلى أن التعليم الذي
يتلقاه طفلهم جيد أو جيد جدا .تذكر
أن العديد من األطفال ال يدرسون
(الرسم البياني السابق).
Of those that study, a
majority indicate that the
education their child
receives is either good or
very good. Remember that
many children do not study
(previous chart).
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العالج الطبيعي و التأهيل

Physical Therapy and Rehabilitation

تقييم العالج الفطبيعي للفطا بصاة عامة في ليبيا

األغلبية العظمى - ٪60.5-
يقولون إن العالج الطبيعي في
ليبيا ضعيف أو ضعيف جدا.

جيد جدا
2.6%

جيد
15.8%

A strong majority
(60.5%) rate physical
therapy in Libya as
being weak or very
weak.

ضعيف جدا
44.7%
مقبول
21.1%

ضعيف
15.8%

تقييم التأهي وإعادة التأهي للفطا بصاة عامة
في ليبيا
جيد جدا
3.9%

جيد
11.8%
ضعيف جدا
33.3%
مقبول
19.6%

معدل العالج المهني وإعادة التأهيل متدني في
ليبيا  ،حيث يشير  ٪64.7أنه ضعيف أو ضعيف
جدا.

Occupational therapy and
rehabilitation rates even lower in
Libya, with 64.7% saying it is weak or
very weak.

ضعيف
31.4%
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Traveling Abroad for Treatment

السفر للعالج في الخارج

ه سافر الفطا للعالج خارج ليبيا؟
معظم األطفال سافر خارج ليبيا لتلقي
.عالج من نوع ما
A majority of children have
traveled outside of Libya for
treatment of some kind.
ال
%41.7

نعم
%58.3

.أين يذهبون للعالج؟ العديد من األماكن المختلفة بما فيها تونس ومصر واألردن وإيطاليا وألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا
Where do they go for treatment? Many different places including Tunisia, Egypt, Jordan, Italy,
Germany, United Kingdom, and France.

Project TAHIL’s comment

مالحظة مشروع تأهي

.  وتلقي العالج الجيد داخل ليبيا، والتعليم، والتنقل، في التواصل،هؤالء األطفال يواجهون تحديات في كل منطقة قمنا بفحصها
.وهناك العديد من الفرص للوزارات و المنظمات غير الحكومية أو الشركات الخاصة لتحسين كل هذه المجاالت
٪44  لألسف إن،ومع ذلك، ومن المالحظات االيجابية من أولئك الذين يذهبون إلى المدرسة أنهم قاموا بتقييم المدرسة بشكل جيد
.من األطفال في سن المدرسة ذوي اإلعاقة ال يذهبون إلى المدرسة من أي نوع
These children have challenges in every area we examined- with communication, with mobility, with
education, and with receiving quality treatment inside of Libya. There are many opportunities for
ministries, NGOs, or private companies to improve all these areas.
A positive note was that of those who attend school, many rated their school well. However,
unfortunately, 44% of school age children with disabilities do not attend school of any kind.
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الجزء  :4التحديات للمقدمي الرعاية
Part 4: Challenges for the Caregivers
فهم اإلعاقة

Understanding the Disability

تقييم فهم ومعرفة الشخص الذي يهتم ويعتني بالفطا بكياية
االهتمام بالفطا بصاة عامة
ضعيف جدا
4.2%

معظم مقدمي الرعاية يقولون
إن لديهم فهم جيد الحتياجات
أطفالهم.

مقبول
4.2%

Most care givers say
that they have a good
understanding of their
child’s needs.
جيد جدا
55.2%

المسؤوليات األخرى

جيد
36.5%

Other Responsibilities
مدى تأثير المسؤوليات األخرى للشخص الذي
يهتم ويعتني بالفطا على رعاية الفطا

صغير
4.1%

وهناك مسؤوليات أخرى لها تأثير كبير على
قدرة مقدم الرعاية على رعاية الطفل.
Other responsibilities have a large
impact on the ability of caretakers
to take care of their child.

كبير جدا
39.2%

متوسط
22.7%

كبير
34.0%

وهنا بعض التعليقات من اولياء االمور الليبيين حول هذه المسألة:
 Project TAHIL 2017ر
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Here are some comments from Libyan parents about this issue:
عاطل عمل واالسرة كبيرة وفقيرة باالظافة الي امي المسنة
االب متوفي واالم مهتمة ب 3ابناء اخرين
اما االخ الشقيق من اب اخر يعمل في العمل الحكومي
اليستطيع االعتماد على نفسه نهائيا مثال االكل وقضاء الحاجة
يحتاج الخدمة في جميع تطبيقات حياته سواء اكل اوقضاء حاجة اي اليستطيع االعتماد على نفسه نهائيا
ودالك بحكم دراستي في الطب لم استطع التوفيق
تعدد المسوليات
بالنسبه لألب اليوجد تاثيركبير.لكن لألم له تأثيركبير بالنسبه ألشغال المنزل ورعاية باقي االطفال وعلي صحتها .الن طفلي يحتاج
رعايه خاصة جدا من ناحية االكل
االسرة متعاونة مع بعض برعاية المريضة
بما انها ربة بيت فعليها مسؤليات تجاه البيت واالخوه االخرين
ال استطيع تركه لوحد
كبيرة جدا لعدم وجود اب لألطفال الن الطفل يتيم
إلني أعتني به باإلصافة أنني أعتني بوالده المريض ومرضه نفسي متعلق باألعصاب تشنجات عصبية في الرأس ويأخد في أدوية
وأنا العائل الوحيد لعائلتي والمسئولة الوحيدة بهم ألن أبوه طريح الفراش بسبب األدوية التي نتيجتها إرتخاء في جميع أعصاب
الجسم وأنا عالحال هذا أربع سنوات وبيت إيجار وكلفة األدوية مع مسئولية األطفال مع العلم ولدي يريد عالج طبيعي ولم استطع
ويريد صورة رنين وصدره دائما يتعب منه ويقعد في المشفى ب 16اليوم يأخد في أدوية على حسابي وهللا المستعان
ألن يوجد اشقاء له من عمر  6سنوات لعند التسعة اشهر ويحتاجون الي عنايه واهتمام باالضافة له
دراسه وطفلين واب ..وحياه صعبه في ظل الظروف الراهنه
االم حامل وباقي االطفال يحتاجون اهتمام وللعلم االسرة من سوريا ونازحون
الطفل معتمد بالكامل علي ولديه
مسؤليات منزل وعمل واطفال صغار وزيدها ظروف معيشة
سكن ايجار ...عمل حر بدون مرتب ويعول اسري ..
اشتغل في شركه دوام كامل من 8حتي 3:30مع مسؤليات البيت وتربية االطفال
من ناحية التوصيل لمراكز النطق
االبناء 3والزوج والاعباء اخرى ومهنة التدريس التداوم غالبا.
طفلي دائم يريد متابعه وظروف الحياه صعبه
مسؤلين باقي األسرة متكونة من الزوجة واألبناء والوالدين
عدم وجود الوقت الكافي لالهتمام بتاهيل الطفل
اهتمام خاص حتي من ناحية التعليم تحتاج الي متفرغ لها
ارتباطات وظيفيه وعائلته
تعدد المسؤليات بسبب وفاة اب المعاقة
الوقت يعتبر عامل قاسم بحيث تحد المسؤليات االخرى و ما تستدعيه من ان ينال الطفل وقت كافئ للتأهيل او إلحاقه ببرامج
اخرى داعمة له
في كتابة ونقل الواجبات
االهتمام باالمور التى تحتاج الى تدقيق نظر
في القراءة وخاصة وان حجم الخط اليراعي من يعانون من قصر النظر
يعمل في المجتمع المدني وله عمل حكومى  6ساعات خارج المنزل .
اهتمام بالطفل  +العمل  +مسؤوليات البيت  +التصدي لسلبية البيئة المحيطة بالطفل ....
االب متوفي ...وانا من اقوم بالرعاية والعمل والكثير من المسؤليات
مرتبط بي أمه كثيرا
لوجود حالتين نفس االعاقة في االسرة في توافق في المسؤوليات بينهم وبين 4اطفال اسويا والعمر ليه دور
اثناء الدراسة يحتاج الى وقت اطول وذلك لكتابة المنهج بطريقة برايل
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المصاريف
وقد رأينا هذا الرسم
البياني من قبل في
الصفحة  .9وننشره مرة
أخرى كتذكير للدخل
الذي تملكه هذه األسر
مقارنة بالنفقات التي
ندرسها اآلن.

300-100
دينار ليبي شهريا
1.0%

We saw this chart
before on page 9.
We post it again
as a reminder of
the income these
families have in
comparison with
the expenses that
we now examine.

Expenses
الدخ الشهري ألسرة الفطا

أقل من100
دينار ليبي شهريا
3.1%

أكتر من 1000
دينار ليبي شهريا
22.9%

 600-301دينار
ليبي شهريا
25.0%

 1000-601دينار
ليبي شهريا
47.9%

المصاريف الشهرية الخاصة برعاية الفطا
أكتر من 1000
 1000-601دينار
ليبي شهريا دينار ليبي شهريا
1.1%
10.9%

أقل من 100دينار
ليبي شهريا
8.7%

معظم اآلباء يصرفون بين
 300-100دينار لعالج
طفلهم كل شهر.
 300-100دينار
ليبي شهريا
40.2%
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 600-301دينار
ليبي شهريا
39.1%

Most parents are
spending between
100-300 dinars for
treatment of their
child each month.

18

وهذا يدل على أن نفقات رعاية
الطفل لها تأثير كبير على األسرة.
This indicates that the
expenses of taking care of
the child has a major
impact on the family.

مدى تأثير قيمة مصاريف العالج الجيد على رعاية الفطا

صغير جدا
7.4%

صغير
2.1%

كبير جدا
30.5%

متوسط
26.3%

كبير
33.7%

وهنا بعض التعليقات من اولياء االمور الليبيين حول هذه المسألة:
Here are some comments from Libyan parents on this issue:
زارعة قوقعة علي حساب وازارة الصحة في االردن واليوجد وكيل في ليبيا في البداية نصحونا بانه احسن نوعية وسيتم توفير
كل شي واالن ذهبنا الي جميع المراكز الخاصة بالسمعيات حتي الليبي االردني ومستشفي طرابلس الطبي وقالو لنا هذا
النوع ABغيرموجود في ليبيا وبهذا كله ذهبنا بابنتنا علي حسابنا الخاص الي مصر في هذه االزمة
عندما يكون في تأهيل جيد وتدريب جيد علي المهارات الحياتية واالكاديمية يمكنه االعتماد علي نفسه اكتر ويكون قادر علي
االندماج بشكل اسرع .
تمنحه القدره علي االختالط مع الناس والراحة علي توفير طلباته وعيش حياة كريمه
مرتب الزوج والزوجه دون مداخيل اخرى واحتياجات االطفال الثالثه بما فيهم الحاله المرضيه تشكل عبء كبير ان لم نقل
كبير جدا.
من ناحية األدوية ومن ناحية ضروري كتب خاصة ومناهج تعليم وتركيب أشياء لمعرفة األشياء
االسباب معروفه لكل الليبيين وليست خافية على احد
مافي مراكز تاهيل اوعالج طبيعي تعطي نتائج ايجابية او دكاترة او مراكز صحية تتابع حالة المعاق اودكاترة اسنان او عيون
لديهم قدرة او اجهزة خاصة للتعامل مع حاالت االعاقة لذلك مافي مقابل مادي الجل هذه الخدامات الغير متوفرة
عندما تتوفر مصاريف العالج الجيده يكون في حلول اكبر و تقديم افضل عالج و افضل مستوى لتدريب و تطوير من الحاله
قيمة التأهيل وقطع غيار القوقعه االلكترونيه مكلفه جدا والظروف الحاليه متعبه والتأهيل خارج ليبيا مكلف جدا جدا
مصاريف الدراسة  +مصاريف قطع غيار القوقعة ...
شرا بطاريات قوقعة واسالك وايحانا تحتاج لبرمجة وتحتاج ا ومدرسة التاهيل غاليه التمن الساعة  25دينار
مصاريف العالج
يستحيل اجراء عملية الشنت للمريضة لتدهور حالتها الصحية نتيجة كبر حجم الرأس
مصاريف السفر والعالج كبير
يحتاج الي عالج طبيعي مكثف فقط واالسرة تبعد علي العاصمة  550كيلو متر وليس لنا قدرة
التوجد امكانيات العالج داخل ليبيا لعدم وجود المراكز المتخصصة لذلك.
الحمدهلل
ال اعرف كيف لكن ليست كبيره ألن حالتهم التحتاج ألدويه دائمه والباقي من اكل ولباس هلل الحمدعندي القدره الكافيه وبدون
تقصير
الى االن ونحن نبحث عن العالج  .وكله بثمنه .
ألنا المصروف وذو اإلعاقة كبير وظروفه ال تسمح لي بأن يدخل إبني مدرسة خاصه بهذه الشريحة أتمني ان تكون فيه مدرسة
عامه أقصد مجانا
 Project TAHIL 2017ر
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لوكان فيه إمكانية وفلوس نقدر نرفعه ونهتم بيه نرفعه ألكثر من دكتور ويتحسن ولو  %50ولكن هللا غالب يادوب مصاريف
تانيه وإيجار منزل مع مصاريف أدوية بوه
باأعطائه عالج يومي للغدة
عالج جيد تعني صحه جيده للطفل وهذا اليوجد لدينا ولالسف
العالج ليس متوفر في الصيدليات العامة
كل شهر يبي مرجاعه والدكتور أغلب االحيان يغير في النظارت يعني كل شهر يبي عدسات اقل سي 300
الطفل يحتاج عالج طبيعي وخاص واليملك واللده سيارره..
عاطل عمل ( المحافظ االستثمارية)
كثرة المصاريف تثقل كاهلنا وال يمكن االستمرار بالعالج خاصة انه يحتاج الي عالج مكثف لفتره طويله
استهالك حفاظات العجزة بكميات
كبيرة يوميا ايضا كميات كبيرة من
االكياس والمنظفات
تسمع بتوفير معنى لحياة الطفل
نظرآ لعدم توفر االدويه الخاصه بالمريض فى المستشفيات العامه فاننا نضطر لشرائها فى حال توفرها من الصيدليات الخاصه
وهى كل يوم فى ارتفاع
يريد عالج في الخارج
الدواء غالي جدا
من جميع النواحي من االدويه و األكل
بمعنى الدخل ال يكفي عالج ومصاريف
اخرى(المأكل والملبس...الخ)ء
استهالك الطفل للحفظات مع ارتفاع أسعار الدواء حيث الطفل يستعمل في عالج بصفة مستمرة
عالج لشحنه الدباكين وعالج اومغيا 3
العالج الجيد هو ان يتم تشخيص الحاله جيدا ويوضع العالج الصحيح له وهذا اليتوفر اال بوجود اطباء ذو كفاءة عاليه جدا
خاصة لو تكون الحاله وضعه حساس جدا وخاصة ايضا لالطفال والذين يعنون من امراض ممكن ان تقتلهم لعدم وجود اطباء
ذو خبرة وكفاءة ولديهم االمكانيات وهذا الشيء انا شخصيا قد حصل مع ابنتي في دولة مصر وخاصة مرض ابنتي معروف
وهو  spina bifidaواالستسقاء الدماغي وهذه الحاله محتاجه رعايه خاصه جدا وليس اي طبيب وتحتاج لرعاية اكبر وتحتاج
الي طبيب مخ واعصاب وعمود فقري ذو خبرة عاليه وطبيب عظام اطفال وطبيب عالج طبيعي اطفال ولديه الخبرة سابقة لدي
الحاله وكذلك طبيب متخصص في تصنيع الجبائر طبيه وطبيب نفسي وهذا كله كان ال ابنتي نصيب فيه في دولة مصر وكل
ذلك كان بفضل هللا وحده الذي سخرلي هذه االمكانيات
مراجعة الدكتور
شراء نظارة جديدة بسبب تكرار انكسار القديمة بشكل مستمر ةارتفاع اسعار العدسات
زارع الخاليا الجذاعيه مكلف
تطلب انتقال االسرة الى طرابلس لمتابعة العالج الطبيعي
ارتفاع االسعار
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األزمة في ليبيا

The Crisis in Libya

مدى تأثير األزمة في البالد على رعاية الفطا

Of course, the
current crisis in the
country has a huge
influence on the care
of these children.
93.7% say that it has
a big or very big
impact.

صغير
1.0%

متوسط
6.3%

كبير
26.0%

كبير جدا
66.7%

وبطبيعة الحال ،فإن األزمة
الحالية في البالد لها تأثير
كبير على رعاية هؤالء
األطفال .حيث إن
 %93.7يقولون أن له تأثير
كبير أو كبير جدا.

وهنا بعض التعليقات من اولياء االمور الليبيين حول هذه المسألة:
Here are some comments from Libyan parents on this issue:
االنتقال من مكان الي اخر وقله المراكز والتخصص الجيد وقله الخبرات االجنبية وعدم قدرتها علي التواجد في البالد كان له
تأتير كبير ولكن بشكل سلبي .
مشاكل حرب
ال يمكنني بلوغ معاهد ذو االختصاص كونها توجد في أماكن خطره كالخطف والسرقه
المبالغ الطائله التي تطلب من األهالي للعالج
الوقت غير مناسب مع توقيت شغلي
التنقل غير االمن الوقود سرقة اجهزة التكيف بالمدرسه
ال يوجد اي مركز او اهتمام او أدوية خاصة بالصرع المدارس الخاصة غير مؤهلة وليس لديهم اختصاصين حتي لتعليم هذه
الفئة التعامل او االعتماد علي النفس ضروري ان تمون االم واالسرة تعلم كل شي صعب حدا تريد ناس مؤهلة
عدم االمكانيات للتواصل بمراكز العالج الطبيعي المتوفره ولذلك لعدم توفر االمن وماينتج عن النزاعات من اغالق للطرق اك
الحرب سبب وفاة والد الطفلة وبالتالي حرمت من متابعة العالج بالخارج
عدم وجود مراكز تاهيل متخصصة
هي من دون ازمه بالد تعاني من فساد و استهتار بذوي اإلعاقات و خصوصا االطفال و صرف لهم ادوية رديئه و تدهور لحالة المريض
كأبسط مثال جميع الحاالت اإلعاقه يعالجونهم في مكان واحد و اشبه بالسجن المظلم فما بالك انه نفس المكان يعالح فيه االطفال ! و مثال
اخر اخي عنده توحد بنسبة  %50صرفوآ له االرتان و هو يستخدم للحاالت المستعصيه و للصرع و للحيوانات !
هذا كله و البالد قبل ان تدخل في ازمات فما بالك بالحرب و تحت ظل االزمات ! حسبنا هللا و نعم الوكيل

لم نتمكن من متابعة عالجه بالخارج ونقص قطع الغيار لجهاز القوقعة السمعية المزروعة وغالء التأهيل والبطاريات
من ناحية ارتفاع الدوالر والغالء في توفير قطع الغيار الجهاز وتكاليف الدراسة والنطق
من ناحية العمالة الخارجية
من ناحية غال الدوالر ومن تم صعوبه السفر العادة التاهيل الن في بالدنا لاليوجد مراكز جيدة للتاهيل وهللا المستعان
وايضا غال قطع الغيار وماتبعها
احتياجاته اصبحت اكثر غالء
ازدياد االسعار وهدم توفر بعض المستلزمات وفي حال توفرها فهي باهضة الثمن.
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لعدم قدرتنا علي امتقال بها الي مراكز العالج الطبيعي
التوجدعندنامراكزمتطوره إلحتواء هذه الشريحه والالخبره الكافيه وضاعت السنيين بال اي تطور لبالدنا.بسبب الصراع
اليوجد مركز مختص بالمدينة
األزمة كارثة بالنسبة ليا إلن ولدي ناقصه كل شي العالج والكرسي والمالبس وألعاب للتسلية ماعنداش هللا المستعان
لعدم توفر السيولة وغالء االسعار في االدوية والحليب والحفضات وغيرها من المستلزمات اليومية
طلفلي يحتاج الي عالج بالخارج بسب تشوه المخيخ وبسبب الظروف الراهنه ال توجد امكانيه حتى للعيش وليس للعالج
يبي فلوس في الكشف وبعدين في النظارة
عدم امتالك مركوب والعمل متقطع وااليجار ومصاريف االسره كلها مساعدات وهلل الحمد.
يحتاج الي المراجعة في مركز متخصص في تركية واالسرة من ذو الدخل المحدود
ال استطيع التواصل مع االطباء ومراكز العالج المتخصصه بسبب الضروف االمنيه من قطع للطرق واعمال السرقه والنهب
على الطرقات العامه ونقص السيوله بالمصارف وظروف اخرى
غالء اسعار عدم السيولة
لم نحصل على الدواء
تعرقل موضوع الرعاية الجيدة
عدم توفر االدويه وارتفاع اسعارها الكبير جدآ
عدم اهتمام الدوله بهذه الفئه من الناس
الن ال اماكن مخصصة لهم
من قبل كان الدواء مجاني واالن غالي باسعار خيالية
من جميع النواحي
لألسف كبيره جدا لدرجة انقطاع الطفل علي الذهاب لمدرسة إلعادة التاهيل
من حيت السفر للعالج وعدم توفر السيولة مع غالء المعيشة
الغالء ونقص السيولة
ال يوجد اهتمام من الدوله من حيث مراكز التاهيل وعمر الطفل له تاثير في العالج
عندما ذهبت انا واسرتي التي تتكون من  4افراد لرحلة عالج للخارج بدولة مصر ال ابنتي فقد قضيت فترة طويلة جدا بدولة مصر وكانت
كل هذه الفترة عالج فقط وليس شيء اخر وقد تركت عملي الخاص الذي قضيت به  3سنوات وكل ذلك ال اجل ابنتي والتي كانت تبلغ من
العمر سنة و 8شهور ...واول يوم دخلت به دولة مصر بدات رحلت العالج من تحديد مواعيد مع االطباء المحترفون وخاصة ليس بالسهل
تحديد موعد كشف قريب بسبب الزحمة وطبعا كشف وعالج وكشف وعالج وعمليات وكشف مره اخري وعمليات حتي نتقل للعالج
الطبيعي وطبعا العالج الطبيعي الذي طال السنة ونصف حتي ابنتي واقفت علي قدميها وبدات تمشي وهذا اجمل ايام حياتي عندما اري
ابنتي المقعده تقف وتمشي ويبداء عالج التوازن حتي ال تمشي وتقع وعالج احساس القدم والكثير من تاسيس ابنتي طريقة المشي والعالج
الطبيعي الذي وضعت كل ما املك خالل السنة ونصف واستنفد كل مال ي وبقي لدي اخر مبلغ وهذا المبلغ ممكن اعالج به شهرين اخري
بمصر او اشتري معدات عالج طبيعي واكمل عالج ابنتي بنفسي في ارض الوطن بيتي وطبعا من خالل المده التي قعدت بجانب ابنتي
اثناء العالج الطبيعي اكتسابت خبره في عالج ابنتي وايضا صورته فيديو اثناء العالج لكي تكون لدي القدرة لفهم نوع كورس العالج
الطبيعي وفعال اشتريت معدات مركزالعالج الطبيعي بالكامل وباالضافة الي معدات عالج المائي وحوض سباحة من دولة مصرو شحنته
معي الي ارض الوطن بيتي في بنغازي وبعد رجوعي الي بيتي لقيت وضع مدينة بنغازي صعب جدا وكنت بسبب الحروب الدائرة داخل
المدينة وطبعا وضعت المعدات في بيتي وجهزت كل شيء لكي ابداء عالج ابنتي بنفسي ومن خالل شهر واحد فقط منذ روجوعي من دولة
مصر وبداء عالج ابنتي بدات االشتباكات الدائرة بالمناطق داخل مدينة بنغازي حتي وصلوا بمنطقة الصابري وطبعا يطلبون الناس باخالء
منزلهم وح تي وصلوا الي بمنطقة سوق الحوت وبيتي الكائن بشارع العقيب وبدات االشتباكات حول بيتي وطلبوا مني الخروج من بيتي
وانا لم اصدق الي انا فيه وال اعرف اين اذهب وماذا افعل بمعدات ابنتي وين نمشي وين السيارة الكبيرة الي ترفع معدات ابنتي واين اضع
المعدات وانا واسرتي اي ن اذهب ولكن لالسف ال يوجد حل اال الخروج من بيتي انا واسرتي واذهب الي اهل زوجتي لمدة سنة و 7شهور
وانا نازح وابنتي قد ضاعت مني ومرضت ومعدات ابنتي التي تركتها داخل بيتي وهذي خصارتي وخصارتي ابنتي وحسبنا هللا ونعمه
الوكيل ...والحمدهلل ...قدر هللا ما شاء فعل ودفع هللا ما كان اعظم ..وشكرا لكم

النه بسبب األوضاع توقف العالج الطبيعي
الن المراجعة في طرابلس والضروف المادية واالمنية تصعب االمر
ايضا في حال انكسار النظارة القديمة نحن بحاجة الى شراء جديدة بعد مراجعة الدكتور وكلها تحتاج الى مصاريف خاصة بعد
انحدتت مشكلة وعى سقط هدب العين اليمنى بسبب المراجعة في سبها وتركيب عدسات بمقاسات غير دقيقة
النعندهم زارع خاليا الجراعه الثانيه وبسب االحداث لم نتمكن من السفر
التنقالت ومتطلبات الدراسة والعالج
االحتياجات العالج االجهزة المساعدة
كان يدرس في جمعية الكفيف بنغازي واضطر حاليا الى الدراسة باالنتساب في احدى مدارس البيضاء
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اآلراء السلبية حول اإلعاقة

Negative Opinions Toward Disabilities
مدى تأثير اآلراء السلبية الناتجة عن الثقافة حو فهم
االعاقة على رعاية الفطا

لألسف ٪65.6 ،يقولون أن
وجهات النظر السلبية في ثقافتهم
يكون لها تأثير كبير عليهم.

صغير
جدا
6.5%

صغير
5.4%

Unfortunately, 65.6%
say that negative views
in their culture have a
large impact on them.

كبير جدا
37.6%
متوسط
22.6%

كبير
28.0%

وهنا بعض التعليقات من اولياء االمور الليبيين حول هذه المسألة:
Here are some comments from Libyan parents on this issue:
في المدرسة كان التأتير واضح وصريح من المعلمات والتالميد احيانا وقلة المتابعة وادارات المدارس السلبية .
االيمان بالقضاء والقدر  (..ومن يشوف بالوي الناس تهون عليه بلوته)وفي االبتالء خيرا واجراءا انشاءهللا تعالى
ال اهتم بالنسبة للعائلة الحمد هلل أفضل من غيرنا شوية اهتمام وتتعلم الخبرة في هذا الموضوع بس
راي الناس ان من ولد معاق يعيش معاق
اليوجد أماكن خاصة للمعاقين سواء في المدارس والجامعات واألماكن العامة
النظر إلى صاحب اإلعاقة نظرة نقص
طفلي يعني في المدرسه فهو بطيء في الكتابه مما يسبب له السخريه من المعلمات وهذا سبب له اثر نفسي واصبح منطوي
لعدم اهتمامي بتقافة االخرين النها
دايما سلبية ونطره االخرين للمعاق بنوع بنوع من التقصير
ال يوجد وعي بالمرض وال بالمرضي ومغيبين حتي من المستشفي واالطباء  ..تستجدي منهم فهم ماهية الحالة
تدخل الناس وخاصة في االماكن العامة والحدائق ( عدم توفرها ) والنظر الى الطفل المعاق والتعليق بعبارات تؤثر على الطفل
وعلى والديه خاصة
بعض االقارب ال يهتمون حتي بسوءل على المعاق ويقولون لو يموت افضل وهدا يعدبوني
هلل الحمد التأثير بالنسبه لي ولزوجتي هذا من عندهللا.الاعرف إن كنت فهمت السؤال صح
بانسبةليا مستحيل بنتأثر من أراء األخرين السلبيين أوبيأثر ولو شوية علي رعاية ولدي خايفة ولدي يتأثر بآرائهم وقلة فهمهم
ووعيهم
نحن في مجتمع اليوجد لديه ثقافه حول موضوع االعاقه بتاتا واليوجد من يراعي هذا االمر
العائلة متفاهمة اعاقه ابنهم وراضون بحكم هللا
الحمدهلل االيمان بي القضي والقدر.
يكره كلمة االعاقة
االرآء السلبيه عادة ما تؤثر في المريض ما يولد له حاله من االحباط ويفقده االمل بالعالح
عدم تقدير المجتمع واالستهانة بمعاناة اسرة الطفل
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عدم تقدير المجتمع والحواشي لحجم معاناة اهل الطفل المعاق
اليتم التوصل الى نتائج جيدة حول فهم االعاقة نظرا لتدني الثقافة
الن الناس ينظرون الى الشخص المعاق على انه شخص مختلف وهذه الثقافه متواجده عند الكبار والصغار
الن اليوجد التوعية المتكاملة
لعدم االهتمام بهذه الشريحة في المجتمع
بصدق هنالك تجاوب وتعاون كبير مع الطفل ذوي االعاقه خصوصا في محيط االطفال مثل نادي الطفل
مزعج وكل واحد يتفلسف من عند
الناس في ليبيا عندما يرون المعاق يعتبرونه مريض وال يتكلمون معه اال قليل وال يعطونه جانب مهم ليس له دور في المجتمع
وليس كل الناس بكل االكثرمنهم
توجد اعاقات غير ضاهره والتى يجب على المسئولين معرفتها عن طريق امالء استبيان عن كل طالب لمعرفة نوع االعاقه التى
لديهم عدة مرات ادهب بنفسى للمدرسه لالبالغ عن حالة ابنى بحيت عدم منعه للدهاب للحمام متى شاء حيت هدا يؤتر عليه
بعملية ارتداد البول الى الىكليه واصابته بعملية تمدد للحالب فى بعض الحاالت وانتشار البكتريه فى البول
نظره االطفال لالطفال ذوي االعاقه
في بعض االحيان يظهر عدم تقبل الطفلة لنعتها بالقصور عن اداء بعض المهام .
تودي هذه االثار الى نقص االهتمام يالطفل المعاق
عدم االلمام بالطريقة الصحيحة للتعامل مع الكفيف
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اإلقتراحات األخيرة

Final Suggestions

سألنا أولياء األمور عن شيء واحد مفقود في ليبيا من شأنه أن يساعد أطفالهم .وفيما يلي
بعض االقتراحات النهائية من اولياء االمور الليبيين.
We asked parents what one thing was lacking in Libya that would help their child.
Here are some final suggestions from Libyan parents.
توفير احتياجات القوقعة من برمجة وقطع غيار
عدة اشياء ال تُعد وال تحصى اولها البنيه التحيه اماكن ترفيهه خاصه مواقف خاصه ب كراسي متحركه
التأهيل الجيد والمتخصصين للتأهيل .
مساعد في توفير خدمات الهم وتوفير العالج جيد ومساعد في زيدها في معاش المعاقين في الوقت هضا ويجب توفير المكان
خاص بهم في المصارف حتى يسهل الهم سحب
األمن واألمان
األمان
اإلمكانيات
الثقافة
المعامله
مؤسسه متخصصه نموذجيه للتأهيل تكون مراقبه اداريا حازمه وصارمه وبها عناصر كفؤه ومؤهله.
كل األشياء ناقصة وليس شي واحد
االرتقاء بالمستوي التعليمي
مراكز تاهيل وعالج يشرف عليها خبراء و كوادر طبية يخافون هللا
وجود مراكز متخصصه
االهتمام بهذه الفئة و توفير مراكز تاهيل في المدن المختلفة
مراكز تدريب و تأهيل مطور باحدث التقنيات و الدكاتره و ممرضين أكفاء و ليسوآ كالنفسيه!
فى ليبيا ينقصهم كل شى  ...الصحة والتعليم والترفيه واالعانة المنزلية
اهتمام الدول بتوفير الدعم ف قطع الغيار وخبرات التأهيل وااليفاد لغرض التاهيل والعالج بالخارج
وضع المعاق تحت منظومة التأمين الصحي العالمي بهذا نحل كل المشاكل الصحية التي ال يمكن حلها ويتحمل في عبئا المعاق
وأسرته وتكون سبب في انهيار األسرة االقتصادي واالجتماعي
مختصين وخبراء وتوفير مراكز مجانية تابعة للدولة
عدم تطوير وادماج هذه الفئة
توفير خبراء تنطيق بصفته زارع قوقعة
الرعايه معنويا ونفسيا وماديا
مبلغ مالي
كل شي مش موجود ولكن االهم القدره الماديه وتوفير مراكز للتاهيل النطقي
توفير الرعاية الصحية
مراكز التاهيل والعالج الطبيعي
توعية االمهات والعائلة ..ماهو االستسقاء بالمخ واثاره النفسية واالجتماعية علي العائلة
توفير مراكز تعليم متالزمة داون
مدارس ومراكز تأهيل
االنسا نية
مركز تاهيل مع ايواء متخصص
االهتمام بالجانب العالجي وتوفير المتخصصين في كل الكجاالت الخاصة باالعاقة وتوفير فرص محاولة العالج في الخارج في
االماكن المتخصصة المسهود لها بخبرة التعامل مع المعاقين وليس االماكن التى تتعامل بالماديات فقط كذلك متابعة المراكز
المتخصصة لتطوير التعامل والعالج المتقدم في المراكز المتخصصة
المراكز الخاصه بهم والمتخصيصين
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معملة المريض على اساس انه فاقد العقل.وعدم وجود اهتمام بالمريض ال فى البيت واال خارجه.
العالج الطبيعي المكثف
مراكز متخصصه للعالج الطبيعي وعالج مثل هذه الحاالت بأيادي ذوي خبره حقيقيه بجميع المدن التي تحتاج لذلك
مراكز خاصة للتشحيع والتأهيل من هما في سن صغيرة وتكون منتشرة واإلستفادة منهم من مهاراتهم وتطويرهاومساعدتهم
لتجاوز الصعوبات وتعزيز ثقتهم بنفسهم وشي تاني إنتشار الوعي وكيفية معاملة هادي الفئة ألنه ثلث أرباع الليبيين مش
عارفين كيف يتعاملو معاهم وإال كيف يتواصلو
مركز تأهيل مجاني
الضمير االنساني
توفير العالج
مراكز مختصة بالتوحد
الهناء والراحة واالستقرار
اصحاب الخير والمؤسسات الخيريه واهل البر.
طب والمراكز الخاصة بامراض اعصاب االطفال
االسرة فقيرة واليملك حتي ثمن العالج وهذ اقل شي
مراكز متخصصه بعالج مثل هذه الحاالت وهذا غير متؤفر حاليا ال هذه الحاالت حسب وصف االطبا تحتاج مراكز متقدمه
وعنايه خاصه وتحتاج الى عالج طبيعي مكثف من 4الى5ساعات يوميا
مراكز صحية متخصصة
توفير مراكز صحية خاصة بهم كل حسب اعاقته
مراكز التأهيل محدودة
توفير اإلمكانيات
الرعاية الصحية
مراكز تآهيل ذات جوده عاليه ووجود متخصصين فى هذه المراكز
مكان للترفيه وتفريغ الطاقة السلبية
العالج الحل االنسب في دول متقدمة في العالج
مركز خاص بهم واعنة اسرهم في شراء دوائهم ومستلزماتهم
توفير مراكز العالج الطبيعي و االدوات المساعدة للطفل المعاق
مركز تأهيل متطور للعالج نقص في األكسجين
مراكز خاصة بمتالزمة دوان.وقلة الخبرات.والمفروض عالجهم مجانا.ودراستهم مجانا
األمن واهتمام االطباء باالطفال
مدارس اعادة تأهيل .
المال
عالج طبيعي مكثف من مختصين مثل مصر او المانيا
مراكز الهتمام به لكي ال يضيع الوقت
ارجو ان تكون جانب توعاوي ذو كفاءة وفعال واهتمام كبيرا جدا خاصة في جنب الطب وارجو توفير الدعم الكافي في جانب
الطب واالطباء واالبحاث وتطوير االطباء من خالل قدوم اطباء من الخارج ذو خبرة ولالستفادة من خبرتهم ودعم العالج
الطبيعي االطفال والذي اعتبره ال وجود له بدولة ليبيا وبنغازي خاصة العالج الطبيعي الذي كما رايته في الدول بالخارج
وخاصة دولة مصر التي لديها مراكز عالج طبيعي اطفال كمثف ذو قدرات واطباء ذو خبراته عاليه ارجــــــــــــــوكم ادعمو
اطفالنا فهم اطفالكم
هناك نواقص ابسط شي حقهم في التعليم حيث نجد مدرسة ارضية بصعوبة والخروج لألماكن العامة .واألسواق دائما توجهنا
مشكلة السلم ال توجد أماكن خاصة للمعاق حركيا
االمن
توفر قطع غيار خاصه بسماعه والقوقعه السمعيه
التوضيح للعامه بان اى انسان معاق يحتاج لمعامله خاصه واصدار بطاقات لهم البرازها لتقديم اى مساعده وعلى ان تكون لهم
االولويه فى اتمام اجراتهم واو حصولهم على حاجاتهم
تأهيل الكوادر المشرفة و تجهيز أماكن تليق باالطفال و اعدادهم
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الطفل بحاجة الى ان تكتبت في وثيقة الدستور قائمة بحقوقة الشرعية سواء كان من االسوياء او من يعانون من مشاكل او
اعاقات وتكون هناك اجراءات تسهل في سفره لتلقي العالج سواء كانداخل او خارج ليبيا
يجب توفير لهم مراكز وكوادرمتخصصة في مجالهم
مركز التاهيل والمختصين
مراكز التاهيل الجيدة ومسئولين يتمتعون بالمرونة
مراكز تاهيل
توفير االت بيركينز للطباعة بطريقة برايل تخفيض ثمن األجهزة االلكترونية المساعدة مثل جهاز برونتو الذي يزيد ثمنه عن6000دينارستجالب كوادر من مصر
ال موفقين وبارك هللا فيكم
جازاكم هللا خيرا وانا عم الطفل وبيوتنا متالصقه في مزرعه واحده ...والشقيق االكبر لالخوه.
اتمنا ان تهتمو بالفيئات هذه تستطيع ان تتعلم
توفير خبرات
التفتيش والرقابة لجميع المراكز التأهيلية التي تستغل في اسرة الطفل المعاق
لدينا اثنين من االوالد من ذوى االحتياجات الخاصة وليس لدينا غيرهم
طلباتنا صحة وتعليم مجانا واعانة منزلية وعمل نوادى ترفيهية خاصة بهم وعمل منهج دراسى خاص بقدراتهم الذهنية
أتمنى لكم التوفيق ونحن أولياء أمور وآسسنا جمعية باسم جمعية أسمعكم الليبية ألصدقاء القوقعة السمعية.طرابلس
ارجوا إن يكون هذا االستطالع ذو نتائج جيدة جدا ..ونأمل الوصول به إلى تنفيذ هذه النتائج .وتوفير الحلول لهذه الفئات
الخاصة وشكرا ..

مالحظة مشروع تأهي

Project TAHIL’s comment

هناك العديد من التحديات التي يواجهها مقدم الرعاية ،بما في ذلك النفقات ،واألزمة الحالية ،والمسؤوليات األخرى ،واآلراء السلبية
تجاه اإلعاقة .ونحن نشجع جميع البرامج المتعلقة بهؤالء األطفال على تذكر هذه التحديات ومحاولة المساعدة في حلها.
There are many challenges that the caregiver faces, including expenses, the current crisis, other
responsibilities, and negative opinions toward disabilities. We encourage all projects related to these
children to remember these challenges and try to help solve them.
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Conclusion

الخالصة

Over 100 Libyan parents took time from their
very busy lives to answer this survey. Here are
a few comments that stood out to us:

. ولي أمر ليبي قام باإلجابة على االستبيان100 ومن بين
:فإن التعليقات التالية ال تنسى

“I cannot leave my child alone.”
“My child needs help in every area of his life
and cannot do anything for himself.”
“People in Libya see a person with
disabilities and consider him sick, do not talk
with him, and see no role for him in society.”
“Spread awareness in how to treat people
with disabilities because three-quarters of
Libyans do not know how to treat them or
communicate with them.”
“We need awareness programs for mothers
and families to help them deal with the
unique stresses that they face.”

Who will listen to these ideas and thoughts?
Who will hear their concerns? We encourage
everyone in Libya who works with children
with disabilities, either in the ministry or in
NGOs or in schools, or clinics, to hear listen to
the voice of these parents and to push for
improvements in the care of children with
disabilities in Libya.
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.ال استفطيع تركه لوحد

يحتاج الخدمة في جميع تفطبيقات حياته سواء اك اوقضاء
حاجة اي اليستفطيع االعتماد على ناسه نهائيا

الناس في ليبيا عندما يرون المعاق يعتبرونه مريض وال
يتكلمون معه اال قلي وال يعفطونه جانب مهم ليس له دور
في المجتمع وليس ك الناس بك االكثرمنهم

إنتشار الوعي وكياية معاملة هادي الائة ألنه ثلث أرباع
الليبيين مش عارفين كيف يتعاملو معاهم وإال كيف يتواصلو

ماهو االستسقاء بالمخ واثاره.. توعية االمهات والعائلة
الناسية واالجتماعية علي العائلة

من سيستمع إلى هذه األفكار واآلراء؟ من سيسمع مخاوفهم؟
ونحن نشجع الجميع في ليبيا الذين يعملون مع األطفال ذوي
 سواء في الوزارة أو في المنظمات غير الحكومية أو،اإلعاقة
 على االستماع إلى صوت أولياء،في المدارس أو العيادات
األمور والدفع من اجل تحسين مستوى رعاية األطفال ذوي
.اإلعاقة في ليبيا
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