
  

 

 

 قطر متيّسرة للجميعمؤتمر 
 تحت رعاية معالي الشيخ عبدهللا بن ناصر بن خليفة آل ثاني

 رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
 معاً نحو قطر متيّسرة

 ، الدوحة، قطر2017مايو  8-9
 والمؤتمراتمركز الدوحة للمعارض 

 

 2017مايو  8اليوم األول: 

 تسجيل  09:00

 كلمة افتتاح المؤتمر 09:30
 دايفيد بانيز، مدير مركز دايفيد بانيز لسهولة الدخول وخدمات الشمول، المملكة المتحدة

 النشيد الوطني يقّدمه مجمع التربية السمعية للبنين والبنات 09:40

 جلسة االفتتاح

 الرسمي للمؤتمراالفتتاح  9:50
 كلمة  ناصر المسلماني، مدير التخطيط والجودة، الهيئة العامة للسياحة  

 كلمة الترحيب بيندا فيالكازي رئيس مشاريع تحويل الغاز إلى سوائل في شركة ساسول   10:00

 السياحة المتيسرة للجميع 10:30
 الجديدة لتحقيق السياحة المتيسرة المتسدامةدراسة المفاهيم العالمية وتحديد المقاربات والمبادرات 

 مناقشة أفضل المقاربات المطّبقة في مختلف المدن المتيسرة ▪
 استراتيجيات التسويق لجعل المدن جاذبة وحيوية لألشخاص ذوي اإلعاقة ▪
 الخطوات الالزمة لتحقيق سهولة الدخول وتطويرها والمحافظة عليها ▪

 المتحدثون:
 عمليات المحطات في مطار حمد الدوليعبد هللا علي، مدير أول 

 ايزابيال مينيشيني، رئيسة السياحة والتسويق، بلدية ميالن، ايطاليا
 كيجيما هيديتو، مدير، مركز اليابان لسهولة الدخول، اليابان

 بيل فورستر، مؤسس ترافابيليتي ترافيل، أستراليا 
 في لونلي بالنيت، أستراليا مارتن هينغ، مدير سفر خدمات سهولة الدخول ومستشار تحريري

 
 تستضيف الجلسة: الهيئة العامة للسياحة في قطر

 استراحة قهوة للتعارف 12:00

 تصاميم هندسية وتطبيقات سهلة الدخول  -دراسة مشروع ايدن 12:30
 

تغيير مناقشة التصميم المادي إلى جانب دمج "سلسلة سهولة الدخول" مثالً أهمية معلومات ما قبل الزيارة،  ▪
المنشآت في المواقع للبالغين واألوالد، حفالت سهلة الدخول ودخول "مريح" في برنامجهم الموسمي المخصص 

 لألوالد ذوي اإلعاقة والتوّحد
 المتحدث:

 جاين ستونهام، مدير، سينسوري تراست )شريك مشروع ايدن(، المملكة المتحدة
 

 يستضيف الجلسة: مجلس قطر لألبنية الخضراء 

 تعليقات ختامية وملخص اليوم األول 13:30

 غدا تعارف 13:45

 
15:00 

 

 
 دور االتصاالت في تعزيز سهولة الدخول  -ورشة عمل إعالمية 

 سهولة الدخول في األماكن وأهميته بالنسبة لألفراد ذوي اإلعاقة ▪
 لم يعّد سهولة الدخول مهماً بالنسبة للشركات ولدولة قطر؟ ▪
 سهولة الدخول ومبادرة قطر متيسرة للجميعفهم التدقيق في مجال  ▪
 كيف يستطيع الصحافيون المساعدة؟ ▪

 
 المتحدث والمدرب:

 عصام عازوري، مستشار اتصاالت

 جولة على معرض بروجكت قطر  16:00

 



  

 

 

 2017مايو  9اليوم الثاني: 

 قهوة صباحية، تسجيل وتعارف 09:00

 كلمة الترحيب  09:30
 ترافيل، أستراليابيل فورستر، ترافابيليتي 

 جلسة االفتتاح

 طريقة تعزيز تجربة الجماهير لألفراد ذوي اإلعاقة 09:45
 

 متيسرة للجميع: 2022دراسة حالة العناصر المختلفة وتطوير أفكار جديدة لجعل بطولة كأس العالم 
 

 نجالء العبيدان، مهندس معماري أول لدى اللجنة العليا للمشاريع واإلرث
 المدير التنفيذي لالتحاد الرياضي القطري لذوي االحتياجات الخاصةأمير المال 

في مدينة سوتشي ودورة ألعاب الكومنولث  2014مارك تد، مستشار وخبير سهولة الدخول في األلعاب البارالمبية الشتوية 
 2016وريو  2014

 غي دافييس، مدير إداري، حلول لإلعاقة، جنوب أفريقيا
 

 ة العليا للمشاريع واإلرثتستضيف الجلسة: اللجن

 قهوة صباحية وتعارف 11:15

 االستراتيجيات وأفضل الممارسات لخلق سهولة الدخول في أماكن العمل 11:45
 

تسليط الضوء على أفضل الممارسات واالستراتيجيات للحرص على أن تكون بيئة العمل الخاصة بك سهلة  ▪
 المختلفةالدخول من قبل الموظفين والزوار ذوي اإلعاقات 

 مناقشة أهمية سهولة الدخول االلكتروني في خلق عمل متيسر ▪
 عرض األثر االجتماعي لتوظيف أفراد ذوي إعاقة في أدوار شاملة ومهمة ▪

 المتحدثون:
 مايك بارك، خبير النفاذ الرقمي في مركز التكنولوجيا المساعدة "مدى"

 "مدى" أحمد حبيب، خبير السياسات في مركز التكنولوجيا المساعدة
 محمد الفهيدة، مسؤول االتصال والتسويق في مركز التكنولوجيا المساعدة "مدى"

 
 يستضيف الجلسة: مركز التكنولوجيا المساعدة "مدى"

 تطبيق مفهوم سهولة الدخول إلى مدينة األلعاب  12:45
 

 المتحدون المقترحون:
 الدوحةكيدزموندو  -نبيل روبرت بركات، المدير العام، اورا للترفيه 

 مورني فوري، نائب الرئيس، لدى دي إكس بي إنترتينمينتس، الشركة المالكة لـ"دبي باركس آند ريزورتس"، اإلمارات

 تعليقات ختامية، ملخص المؤتمر 13:45

 غداء تعارف واختتام المؤتمر 14:00
 


