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١- تمهيد
بدعم من الهيئة العامة للسياحة في دولة قطر، تعاون ساسول مع بروجكت قطر وعدد من الشركاء لتنظيم “مؤتمر قطر 

متيسرة للجميع” على مدى يومي 8 و9 أيار/مايو 2017 في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. 
أقيم المؤتمر برعاية رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ عبداهلل بن ناصر آل ثاني، وذلك بهدف زيادة التوعية بسهولة 

الوصول وللتأثير في القيمين على المشاريع وغيرهم من االختصاصيين وتحفيزهم حتى يجعلوا الوصول إلى مرافقهم الحالية 
والمستقبلية أكثر يسرًا وسهولة. 

استقطب المؤتمر العديد من الخبراء العالميين في مختلف القطاعات المتعلقة بسهولة الوصول، وشكل فرصة للمحترفين 
في دولة قطر والمنطقة للتعرف إلى هؤالء الخبراء ومناقشة مواضيع محددة متعلقة بسهولة الوصول، واالستفادة من 

الممارسات الفضلى العالمية ومن أحدث التوجهات في هذا المجال.

على مدى يومين، تم خالل المؤتمر استعراض المفاهيم العالمية والتعرف إلى مختلف األساليب والمبادرات لتحقيق االستدامة 
في السياحة المتيسرة، والتصاميم الهندسية المتيسرة وسبل تطبيقها. وتم البحث في سبل تحسين تجربة مشجعي 

الرياضة بين االشخاص ذوي االعاقة تمهيدا لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 التي تستضيفها قطر وتسعى الن تكون 
متيسرة للجميع. وناقش المؤتمر سهولة الوصول في أماكن العمل واستعرض سبل تطبيق سهولة الوصول في الحدائق 

الترفيهية، وتسليط الضوء على دور االعالم وأهميته في التشجيع على سهولة الوصول. 
ومن شأن نتائج هذا المؤتمر وتوصياته أن يمهد الطريق لتكون دولة قطر متيسرة بشكل أكبر، وأن يساهم في تعزيز الجهود 

المبذولة لتيسير الوصول في المنطقة.
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٢- المؤتمر

أ. الجلسة االفتتاحية
ناصر المسلماني

ناصر المسلماني، مدير إدارة التخطيط والجودة، الهيئة العامة للسياحة

سلط السيد المسلماني الضوء على األهمية التي يوليها قطاع الضيافة في دولة قطر لتيسير الوصول، كاشفا أن الهيئة 
العامة للسياحة ستعمل مع خبراء “قطر متيسرة للجميع” لقياس مدى سهولة الوصول الى المعارض التي تقام في دولة قطر، 

مع التأكيد على أهمية التزام االنشطة التجارية المرخصة من الهيئة العامة للسياحة بأن تكون متيسرة للجميع. 
وقال أن الهيئة العامة للسياحة ملتزمة بأن تكون إحدى السمات التي تميز استضافة قطر لبطولة كأس العالم لكرة القدم 

2022، أن يكون لها قطاع سياحي أصيل، ومزدهر، ومستدام، ومتيسر للجميع.    
وأشار إلى نظام تصنيف الفنادق يضع الخطوط التوجيهية لسهولة الوصول، وقد تم وضعه  استنادا إلى الممارسات الفضلى 

العالمية، وهو سيكون في صميم الخطط التطويرية لمرافق الضيافة كافة في الدولة. وللمرة االولى في دولة قطر، سيتأثر 
عدد النجوم في تصنيف الفنادق بمدى سهولة الوصول إليها ويسر استخدامها.

وقال ان فرق الترخيص والتفتيش انجزت زيارات  التفتيش الميدانية إلى كل الفنادق من فئة 4 نجوم و5 نجوم في الدولة خالل 
عام 2016، وانها تعمل حاليا على تفتيش الفنادق االخرى من فئة نجمة واحدة، ونجمتين، وثالثة نجوم، على أن تستكمل خالل 

عام 2018 تفتيش جميع الشقق الفندقية.
وأكد المسلماني أن الخطوط التوجيهية الجديدة للهيئة العامة للسياجة تفرض أن يكون جميع العاملين في قطاع الضيافة 

متدربين للتعامل واالستجابة مع احتياجات النزالء والضيوف من ذوي االحتياجات االضافية، مشددا على التزام الهيئة بدعم 
مبادرة “قطر متيسرة للجميع.”

 

فيندا فيالكازي
فيندا فيالكازي، رئيس مشاريع تحويل الغاز إلى سوائل، ساسول

فيندا فيالكازي، رئيس مشاريع تحويل الغاز إلى سوائل في ساسول قال أن خبراء متدربين على تقييم سهولة الوصول لدى 
“قطر متيسرة للجميع” قاموا بالتدقيق على 100 منشأة في قطر تتوزع بين قطاعات البيع بالتجزئة، والضيافة، والسياحة، 

والحدائق العامة. 
وأضاف ان التطبيق االلكتروني “قطر متيسرة للجميع” أعطى معلومات أساسية لألشخاص ذوي االعاقة كما ساهم في زيادة 

الوعي حول أهمية أن يكون الوصول ميسرا إلى مختلف االماكن.
وقال انه تم تطوير هذا التطبيق االلكتروني بالشراكة بين ساسول ووزارة البلدية والبيئة، والهيئة العامة للسياحة في قطر، 

وجامعة حمد بن خليفة، باالضافة إلى غيرها من المؤسسات والجمعيات.
ولقد عقدت ساسول عددا من جلسات الحوار مع مختلف المجموعات المعنية بئوي االعاقة، واصحاب العالقة انفسهم، للتأكد 

من ان التطبيق االلكتروني والمعلومات التي يوفرها تتالءم مع احتياجاتهم وتوقعاتهم.
وكشف ان هذا التطبيق قد فاز بجائزة القمة العالمية لساسول في فئة الشمول والتمكين. 

وأعلن ان الهدف المرجو من هذا المؤتمر هو تشجيع مدراء المشاريع، والمقاولين، ومسؤولي البناء وغيرهم من المحترفين 
ليستلهموا من مناقشاته ويلتزموا بأن تكون المرافق الحالية والمستقبلية متيسرة للجميع.  
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ب. سياحة متيسرة للجميع 

جلسة برعاية الهيئة العامة للسياحة في قطر
بحثت الجلسة في المفاهيم العالمية وسعت الى تحديد المقاربات الجديدة والمبادرات الهادفة الى تحقيق سياحة متيسرة 

للجميع. ونظرت الجلسة في استراتيجيات التسويق الناجحة لجعل المدن والدول أكثر جذبا واستقطابا لالشخاص ذوي االعاقة، 
والخطوات الضرورية لتحسين جهود تيسير الوصول، والحفاظ عليها وتطويرها.  

 

عبداهلل علي
مدير عمليات المطار، مطار حمد الدولي

قال السيد علي ان مطار حمد الدولي يتيح الوصول من دون عوائق وقد خصص مرافق خاصة للمسافرين الذين يحتاجون الى 
مساعدة خاصة، وان المطار نجح في عام 2015 في استقبال 30 ألف مسافر شهريا من ذوي القدرة المحدودة على التنقل وصلوا على 

متن 10 آالف رحلة، وان العدد ارتفع الى 39 الف مسافر على متن 11500 رحلة في عام 2016. 
وقد بدأ المطار استخدام كراسي االخالء منذ سنة، وتم تدريب 800 من موظفي المطار على استخدامها.

واستعرض كل انواع تسهيالت تيسير الوصول المتاحة في مختلف اقسام المطار، مشيرا الى ان مطار حمد الدولي ملتزم بالتطوير 
المستمر والبحث في اجراء تحسينات اضافية في سبيل االستجابة الحتياجات العدد المتزايد من المسافرين من ذوي االعاقة. 

واوضح ان المطار يعمل على مبادرات جديدة في جميع االقسام العامة بالمطار، بينها استحداث المزيد من مراكز مساعدة الركاب. 
أما على مستوى االقسام الخاصة بالسفر، فإن مبادرات مطار حمد الدولي تتضمن توزيع ادوات الكترونية تساعد في ارشاد ضعيفي 

السمع، وتحسين دورات المياه من خالل تزويدها باالبواب تلقائية الحركة، وزيادة عدد المتكئات الحديدية واجهزة االنذار.    
 

ايزابيال مينيشيني
مديرة السياحة والتسويق، بلدية ميالنو، ايطاليا

من ميالنو، المدينة التي حصلت على لقب المدينة االكثر يسرا في أوروبا، شرحت ايزابيال مينشيني الخطوات التي قامت بها 
البلدية عند اقامة المعرض العالمي اكسبو ميالنو 2015، وكل الجهود التي بذلتها منذ ذلك الحين، من خالل مشاركة جميع اصحاب 
العالقة، بهدف إزالة كل الحواجز المادية التي تعيق سهولة الوصول إلى االماكن العامة واالبنية، رغم التحديات التمويلية والبنيوية. 
وشددت ايزبيال على أهمية لجنة تيسير الوصول، التي تجمع ممثلي مختلف جمعيات ذوي االعاقة والجهات الحكومية، من اجل 

تحديد االولويات واالستجابة الحتياجات االشخاص ذوي االعاقة. وقد ذكرت بعضا من االنجازات التي تحققت مثل زيادة عدد سيارات 
االجرة المجهزة لنقل ذوي االعاقة، واعطاء معلومات دقيقة وآنية حول حركة وسائل النقل العام.

وسلطت الضوء على التحديات، خصوصا نقص التمويل الحكومي للمشاريع الهادفة الى تيسير الوصول، والكلفة العالية 
لتيسير الحصول على االنترنت في كافة انحاء المدينة وزيادة عدد المدارس الحكومية متيسرة الوصول.
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كيجيما هيديتو
مدير، مركز اليابان لتيسير الوصول، اليابان

شارك كيجيما تجربته الفريدة من خالل زيارته 157 بلدا، وتحدث عن مغامرات السفر والطرق المختلفة لمقاربة تيسير الوصول من 
وجهة نظره كمستخدم للكرسي المتحرك.

ودعا الى اقامة اسواق جديدة تستجيب الحتياجات االشخاص ذوي االعاقة، لتمكينهم من السفر لعقد اجتماعات عمل، وحضور 
مؤتمرات، وللدراسة والمشاركة في حفالت الزفاف، زيارة المقابر، حضور الحفالت الموسيقية والتسوق، واالستمتاع بحياتهم اليومية.
وقال ان المسافرين ذوي االعاقة يسافرون بشكل عام خارج مواسم الذروة، ويمكثون فترات أطول في المكان ذاته، وال يميلون الى 

السفر بمفرده، ما يعني انهم غالبا ما ينفقون مبالغ اكبر من غيرهم.
وحث منظمي بطولة العالم لكرة القدم 2022 في دولة قطر إلى تخصيص مساحات كافية لالشخاص ذوي االعاقة وتمكينهم من 

االستمتاع بالمباريات من خالل مقاربة شمولية.
وأشار إلى أن كل مسافر يصادف صعوبة معينة خالل سفره الى بلد آخر، فالكل يصبح أقلية في مكان ما، متمنيا أن يتمكن كل 

شخص من السفر حيثما يريد.

بيل فورستر
مؤسس، ترافابيليتي للسفر، استراليا

 
قال بيل فورستر، مؤسس ترافابيليتي للسفر ان السياحة المتيسرة لذوي االعاقة ستشكل 25% من السياحة الشمولية في 

عام 2020، مؤكدا ان االشخاص ذوي االعاقة يمكثون فترات أطوال وينفقون مبالغ أكبر من غيرهم. 
وأشار إلى أن االعاقة هي األقلية الوحيدة التي يمكن ألي شخص أن ينضم إليها في لحظة واحدة، وأن على منظمي الرحالت 

السياحية أن يكونوا حريصين على تطوير خدمات مناسبة للمسافرين من ذوي االعاقة.
وقال ان تيسير الوصول سلعة يمكن بيعها، وان المؤسسات التجارية والخدمية يمكنها ان تجني مزيدا من االعمال اذا احترمت 

المسافرين ذوي االعاقة ونجحت في االستجابة الحتياجاتهم ومتطلباتهم.
إن هذا السوق الجديد يستدعي االبتكار، ووضع التجهيزات المساعدة داخل المؤسسات وخارجها. لكن بيل فورستر يرى ان 

حجم الصة السوقية يستحق االستثمار في هذا المجال، ويجب ان يأخذه منظمو الرحالت في الحسبان.
ودعا الى تغيير الذهنية السائدة واعتماد ست خطوات: اتالف خطط العمل الخاصة بالتعامل مع ذوي االعاقة، معاملة 

المسافرين من ذوي االعاقة كزبائن، اعتبار السياحة المتيسرة فرصة تجارية، تطوير ادوات ومنتجات تسهل التيسير مع عدم 
إغفال األمور البسيطة )مثل صواني الطعام المناسبة لمستخدمي الكرسي المتحرك(، تضمين سهولة الوصول في خطط 

التسويق الشاملة وتجهيز الوجهات السياحية على هذا االساس.

مارتن هنغ
مدير السفر المتيسر والمستشار التحريري لدى دار نشر لونلي بالنت، استراليا

 
مع توقع وصول عدد المسافرين الى مليار شخص بحلول عام 2030، ودعوة االمم المتحدة إلى مدن ووسائل نقل أكثر شمولية بحسب 

الهدف الحادي للتنمية المستدامة، اقترح مارتن هنغ اعتماد المقاربة اليابانية في التصاميم الشاملة للجميع في اطار استعدادتها 
الستضافة االلعاب االولمبية في عام 2020.

وقام مارتن بتحذير المؤسسات التجارية والخدمية من أنها تخسر العديد من الزبائن بسبب مواقعها االلكترونية غير المتيسرة، أو ألن 
المعلومات المتعلقة بسهولة الوصول غير متاحة على صفحاتها الرئيسية بل انها غالبا ما تكون مخبأة ضمن صفحة االسئلة الشائعة، وما 

هو أسوأ من ذلك، ان الموظفين ال يجيدون االجابة على االسئلة المتعلقة بسهولة الوصول.
وكشف بيانات هامة تثبت ان 71% من الزبائن ذوي االحتياجات الخاصة لتصفح المواقع االلكترونية يتجاهلون المواقع الذين يجدون صعوبة 

في استخدامها، ما يمكن ان تصل قيمته الى خسارة صفقات تجارية بقيمة 11 مليار جنيه استرليني )13 مليار و900 مليون دوالر( في المملكة 
المتحدة وحدها )10% من حجم التجارة االلكترونية(.

وشدد على الوصول المتيسر متعلق بتدريب الموظفين ايضا، وال يقتصر على التجهيزات واالدوات المساعدة على سهولة الوصول، 
مشيرا الى ان دورات المياه المخصصة لذوي االعاقة غالبا ما تستخدم للتخزين!

وقال انه حتى المواقع االلكترونية المتخصصة في حجز الفنادق ال تقدم شرحا وافيا عن سهولة الوصول الى الفندق، وال يمكن ألحد ان 
يضمن الحجز لغرفة فندقية متيسرة الوصول، ما يجبر النزالء من ذوي االعاقة، في معظم االحيان، على التحدث مباشرة الى الفندق لتأكيد 

حجز الغرف الفندقية سهلة الوصول.
واشاد مارتن بتطبيق قطر متيسرة الوصول ألنه يولي اهتماما بعدة انواع من االعاقة، خصوصا وأن اكثر من ثلث االعاقات غير ظاهرة للعيان.
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ج. التصاميم المتيسرة وتطبيقاتها – مشروع 
حديقة ايدن نموذجا  

جلسة برعاية مجلس قطر لألبنية الخضراء

جاين ستونهام
مديرة سنسوري تراست )مشروع حديقة ايدن( 

قامت جاين ستونهام بتقديم شرح مسهب لالسلوب الذي اتبعته سنسوري تراست في تصميم الحديقة الترفيهية المتاحة للجميع 
)مشروع ايدن( في المملكة المتحدة. وقالت ان حق كل شخص في تمضية وقت ممتع يتطلب تجهيز المكان لتقديم تجارب متنوعة 

تناسب الجميع.
وأوضحت أن التفكير في تيسير الوصول في مرحلة مبكرة من تصميم المنشأة من شأنه توفير الكثير من الوقت والمال، حيث أن 

اضافة التعديالت المتعلقة بتيسير الوصول في مرحلة التصميم أكثر فعالية وأفضل جدوى من تعديل التصاميم في مراحل الحقة.
كما ان نجاح اي مشروع متيسر للجميع يتطلب تدريب فريق التصميم، والعمل مع اشخاص من ذوي االعاقة، لوضع أهداف واضحة.
وأعطت جاين أمثلة عملية عن المشاريع المتيسرة للجميع من خالل مشروع حديقة ايدن، بما في ذلك تخصيص فعاليات محددة 

تناسب االطفال الذين يعانون من التوحد وغيرهم من اصحاب االعاقات المتنوعة )كتوزيع البالونات على االطفال ضعاف السمع 
لالستمتاع بالحفالت الموسيقية(.

وأشارت ان الشمولية التي تتمتع بها حديقة ايدن كانت لها فوائد كثيرة، بما في ذلك زيادة عدد الزوار المستمتعين بزيارتهم. كما ان 
الشمولية مجدية اقتصادية وانها تعطي صورة ايجابية عن الحديقة كونها قادرة على استيعاب مجموعة متنوعة من الزوار. 

وكشفت أن سر نجاح المشاريع المتيسرة للجميع يكمن في وضع تصاميم شمولية واعتماد مقاربة متكاملة، مبتكرة وتشاركية، من 
خالل األخذ بآراء اشخاص من مختلف االعمار واالعاقات، والفنانين والمصممين، والمجتمع ايضا.
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د. كيفية تحسين تجربة المشجعين من ذوي االعاقة 
الجلسة برعاية اللجنة العليا للمشاريع واالرث

عرضت الجلسة العديد من العناصر واالفكار الجديدة حتى تكون بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 متيسرة للجميع. وقدمت 
تحليال لكيفية وضع الميزانية المناسبة لتنفيذ ذلك وتسهيل الوصول الى كل المرافق والمالعب، وتقديم بطاقات المباريات بأسعار 

تشجيعية لضمان مشاركة أكبر للمشجعين من ذوي االعاقة، فضال عن تأمين مسارات متيسرة الى مختلف االنشطة الرياضية. 
 

نجال العبيدان
مهندسة رئيسية، اللجنة العليا للمشاريع واالرث

 
قالت نجال العبيدان، المهندسة الرئيسية لدى اللجنة العليا للمشاريع واالرث انه يتم تطبيق التصميم الشمولي في جميع المالعب 

التي يتم بناؤها الستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.
وقالت أنه تم تضمين تيسير الوصول  في صلب تصاميم المالعب، وان اللجنة التزمت بستة عشر معيارا لسهولة الوصول، باالضافة 

إلى انها اخذت في الحسبان ضرورة احترام القيم المجتمعية والثقافية القطرية. 
وكشفت انه سيكون للمشجعين من ذوي االعاقة أفضل االماكن الممكنة لمشاهدة المباريات، وأنه تم تصميم المقاعد المخصصة 

لهم وتحديد أماكنها وفقا للمعايير التي وضعها االتحاد الدولي لكرة القدم. باالضافة إلى ذلك، فقد تم تجهيز مقصورات لالعالميين 
من ذوي االعاقة، وأماكن خاصة لألطفال الذين يعانون من التوحد والحاالت المماثلة.

واكدت العبيدان أن االشخاص من مختلف أنواع االعاقات  سيتمكنون من االستمتاع بمباريات كرة القدم.
وقد بدأت اللجنة فعليا تطبيق عدد من الطرق المبتكرة لتعزيز تجربة االشخاص ذوي االعاقة، حيث اتاحت لالشخاص الذين يعانون من 

التوحد بمشاهدة كأس األمير وكأس الخليج في غرف مضاءة ومتدنية الضجيج، بما يتناسب مع احتياجاتهم.
  

أمير المال
المدير التنفيذي، اللجنة البارالمبية القطرية

تحدث أمير المال عن التجربة القطرية في استضافة بطولة العالم في ألعاب القوى لذوي االعاقة 2015، حيث تبارى مشاركون من ذوي 
االعاقة، ومن مختلف انحاء العالم، وذلك للمرة االولى في بلد عربي.

واستعرض كافة الخطوات التي اتخذت لضمان نجاح االستضافة: تعديل مئات الغرف الفندقية، التنسيق مع المطار، تجهيز الباصات، 
اضافة مصاعد الى الملعب، تجهيز غرفة الصحافة لتسهيل استخدامها من جانب االعالميين ذوي االعاقة واستقطاب 683 متطوعا 

ومتطوعة لمساعدة الرياضيين المشاركين وتالفي وقوع اية مشاكل.
وقال انه خالل االجتماعات التي عقدت مع مسؤولي الفنادق )لتجهيز أكثر من 350 غرفة فندقية متيسرة( شدد الخبراء على ان تجهيز 

اي غرفة لن يؤثر في اعمال اي فندق بل سيجعل هذه الغرف متاحة لالشخاص ذوي االعاقة وسواهم من النزالء على حد سواء.
واعتبر المال ان بطولة العالم في ألعاب القوى لذوي االعاقة 2015 شكلت بداية جيدة لغيرها من الفعاليات المستقبلية، وان الدروس 

المستفادة ستساعد حتما في الترويج لتيسير الوصول والشمولية في مختلف أنواع الرياضة.
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مارك تود
مستشار رئيسي لشؤون تيسير الوصول، الوصول إلى كل االماكن )خبير في العاب سوتشي البارالمبية الشتوية 2014، العاب 

الكومنولث غالسكو 2014، وريو 2016( ، المملكة المتحدة

بالنسبة إلى مارك تود، المستشار الرئيسي لشؤون تيسير الوصول، الوصول إلى كل االماكن، فإن التصميم الشامل يجب أن يأخذ في 
الحسبان ثالثة عناصر: المساواة، الكرامة والعملية. 

وقال أن فصل االشخاص ذوي االعاقة واولئك الذين يحتاجون الى تيسير الوصول، أمر يجب تالفيه في كل االوقات، وأنه يحق لالشخاص 
ذوي االعاقة ان يستمتعوا بأية تجربة مثل أي من أقرانهم. 

ويرى هذا الخبير انه يجب ان يكون تيسير الوصول شامال للجميع، في كل انحاء الملعب، والمرافق، والخدمات، وااللعاب الرياضية يجب 
ان تكون متيسرة للجميع، مشيرا الى االهمية القصوى للتنبه الى التفاصيل. 

يجب ان يبدأ تيسير الوصول في ذهن أصحاب القرار، وأن يترجم ذلك عند المصممين والمخططين. فإنه بدال من احتساب نسبة 
المقاعد المتيسرة، من المفيد ان يكون التصميم متيسرا بحيث انه يخدم الجميع، اولئك الذين يحتاجون الى تسهيل الوصول والذين 

ال يحتاجون الى ذلك. 
أعطى مارك العديد من االمثلة العملية عن االلعاب االولمبية في لندن 2012، حيث تم تخصيص مساحات واسعة للمشجعين من 

مستخدمي الكراسي المتحركة الى جانب عائالتهم واصدقائهم، لضمان تجربة شاملة للجميع، مع توافر المشاهدة الجيدة لكل نوع 
من الرياضات.

وقد تمت ترجمة هذه الشمولية في الخدمات االضافية عند شراء البطاقات، حيث تم تخصيص مقاعد اضافية للمرافقين، ومساحات 
اضاقية للكالب المرافقة. وكان العديد من المتطوعين جاهزين لمرافقة االشخاص ذوي االعاقة الى مقاعدهم في حال طلبوا ذلك.

كما اشار الى تخصيص انواع متعددة من دورات المياه المتاحة للجنسين، بهدف االفساح في المجال الى االشخاص ذوي االعاقة 
الستخدامها بمساعدة مرافقيهم، حتى ولو كانوا من جنس آخر.

مع سمعة المملكة المتحدة واهتمامها بجهود تيسير الوصول طوال اكثر من 25 عاما، الجميع كان يتوقع ان تكون االلعاب االولمبية 
في بريطانيا متيسرة للجميع، بينما ادى سوء التخطيط في سوتشي 2014 الى وقوع بعض االخطاء،التي تم تالفيها في ريو 2016.

بالنسبة اليه، الذي يقدم حاليا المشورة لمنظمي طوكيو 2020، يمكننا كلنا ان نتعلم، شرط ان نتحلى بالصبر.
  
 

غي دايفيس
المدير التنفيذي،  ديزابيليتي سولوشنز، جنوب افريقيا

 
غي دايفيس، المدير التنفيذي لديزابيليتي سولوشنز في جنوب افريقيا، المتخصصة في حلول التيسير لذوي االعاقة، استعرض 

االستعدادات التي قامت بها جنوب افريقيا تحضيرا الستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2010. وقال انه استجابة لقوانين االتحاد 
الدولي لكرة القدم، وانسجاما مع دستور جنوب افريقيا، فإن المنظمين كانوا ملزمين بان تكون جميع فعاليات البطولة متيسرة 

للجميع، ما يعني ان جميع المالعب الرياضية التي كانت قائمة وتلك التي سيتم استحداثها في كل ارجاء الدولة، بما في ذلك كايب 
تاون وبورت اليزابيت )خليج نلسون مانديال(، يجب ان تكون سهلة الوصول. 

وسائل النقل العام كانت متيسرة بالكامل، حيث لم يتم االكتفاء بتخصيص نسبة من المقاعد لالشخاص ذوي االعاقة.
ودعا الى اعتماد مقاربة شمولية بدال من االكتفاء باضافة بعض العناصر لتيسير الوصول، مشيرا الى ان الحد من التمييز يبدأ باعتماد 

التصميم الشمولي بدال من التصميم لالشخاص ذوي االعاقة.
مفتاح النجاح يكمن في بدء العمل في أبكر وقت ممكن للتأكد من امتالك الوقت الكافي للتجربة والتعديل. فعلى سبيل المثال، في 
بطولة كٍا العالم لكرة القدم لعام 2010، تم تقديم التعليق الصوتي على المباريات بلغات عدة بهدف تمكين المشجعين ضعاف البصر 

من االستمتاع بتجربة حضور المباريات، لكن تبين للمنظمين ان غيرهم من الحاضرين طلبوا الحصول على هذه الخدمة، ما يثبت ان 
التصميم الشامل الناجح مناسب للجميع. 

وحث قطر على البدء في تدريب الموظفين والمتطوعين، ليكتسبوا خبرة عملية في كيفية التعامل مع مختلف انواع االعاقة، من 
مؤازرة شخص ضرير الى مساعدة شخص يستخدم الكرسي المتحرك، اذا ما طلبوا ذلك. كما ان وجود المواطنين ضمن المتدربين 

على التعامل مع ذوي االعاقة يعتبر امرا فائق االهمية لضمان احترام الثقافة المحلية والتقاليد.
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هـ. االستراتيجيات والممارسات الفضلى لتجهيز بيئة 
عمل متيسرة 

الجلسة برعاية مركز قطر للتكنولوجيا المساعدة )مدى(

مركز قطر للتكنولوجيا المساعدة )مدى( جمعية ال تتوخى الربح، تسعى إلى تقليص الفجوة بين ذوي اإلعاقة ومجتمعهم من خالل 
تعزيز سهولة استخدامهم لتكنولوجيا االتصاالت والمعلومات، وتعزيز النفاذ الرقمي لألشخاص ذوي االعاقة في دولة قطر. 

الجلسة العملية التي قدمها ثالثة أشخاص من المركز شكلت فرصة لتسليط الضوء على الممارسات الفضلى واالستراتيجيات لضمان 
تيسير الوصول في بيئة العمل للموظفين والزوار من ذوي االعاقة، على تنوعها. 

وتم تسليط الضوء على اهمية تيسير الوصول في المجال االلكتروني والرقمي، وتمت مناقشة االثر االجتماعي لتوظيف االشخاص 
ذوي االعاقة في وظائف حقيقية تتناسب مع مؤهالتهم الحقيقية.

 

محمد الفهيدة
مسؤول االتصال والتسويق، مركز قطر للتكنولوجيا المساعدة )مدى(

أكد محمد الفهيدة، مسؤول االتصال والتسويق في مركز مدى اختالف االحتياجات بين االشخاص ذوي االعاقة، وان الشمولية تتطلب 
االستجابة لكل هذه المتطلبات. واعطى امثلة عملية حول المواقع االلكترونية غير المتيسرة، التي من شأنها أن تعيق المستخدمين 

عن قراءة التعليمات أو حتى استخدام أدوات الخدمة الذاتية.
وأورد أمثلة حول الجهود غير الكافية للتيسير، مثل وضع صراف آلي يمكن مستخدمي الكرسي المتحرك الوصول الى مفاتيحه، لكن 
ال مساحة تحت لوحته لدخول الكرسي المتحرك. وأوضح كيف يمكن لخطوات بسيطة أن تحدث فرقا، كم كتابة نص بخط معين إلى 

تصميم مدينة متيسرة. 
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احمد حبيب
خبير السياسات، مركز قطر للتكنولوجيا المساعدة )مدى( 

نجح احمد حبيب، خبير السياسات في مركز قطر للتكنولوجيا المساعدة )مدى(، في تصحيح التعريفات المتعلقة باالعاقة، مشيرا إلى 
ان االمر متعلق بكيفية تنظيم المجتمع أكثر مما هو متعلق باعاقات االشخاص او فروقاتهم. 

ووصف ذلك بانه النموذج االجتماعي لالعاقة، في مقابل النموذج الطبي لالعاقة الذي يجسد الفكرة المسبقة السائدة عن االعاقة.
وكان واضحا في ان عدم تيسير الوصول هو المسبب الرئيسي لالعاقة، حيث ان ازالة الحواجز والعوائق، سواء كانت مادية او الكترونية، 

من شأنها حتما ان تعزز رحلة المستخدم وأعماله.
وقال ان التصميم الشامل مفيد للجميع، من الدراسة الى التسلية والعمل، داعيا الحكومات الى تمويل التعديالت الضرورية لبيئة 

العمل لزيادة قدرة المؤسسات على استخدام االشخاص ذوي االعاقة الموهوبين والمنتجين.  
وأورد امثلة عن محطات المترو والمتاحف الشمولية والمتيسرة للجميع، والتي تفسح في المجال أمام رحلة ممتعة، تمسح االعاقة 

وتلغيها.
وذكر بأهمية وجود القوانين وتنفيذها، مالحظا انه بينما المطاعم متيسرة الوصول في دول الغرب، فإن فروعها في دولة قطر وفي 

مجلس التعاون الخليجي ال تعتكد معايير التيسير ذاتها، ألن أحدا ال يجبرها على ذلك.
وحذر من مساوىء اللجوء الى العمل من المنزل اذا كان ذلك طريقة لتالفي اجراء تعديالت على اماكن العمل، ليس فقط لمستخدمي 

الكراسي المتحركة، بل لكل أنواع االعاقة.
وخلص إلى ان سوق العمل تخسر العديد من الطاقات المنتجة، بسبب عدم تجهيز أماكن العمل بالشكل الصحيح، وأنه آن األوان 

لالستفادة من المهارات الحقيقية لألشخاص ذوي االعاقة، بدال من االكتفاء بتوظيفهم للرد على الهاتف او الطباعة.
 
 

مايك سبارك
خبير التيسير االلكتروني، مركز قطر للتكنولوجيا المساعدة )مدى(

شرح مايك سبارك، خبير التيسير االلكتروني في مركز قطر للتكنولوجيا المساعدة )مدى( مختلف المراحل المطلوبة للنجاح في 
النفاذ الرقمي الكامل، مشددا على أهمية  وجود منصة رقمية قادرة على االستجابة لمختلف المتطلبات واالحتياجات الفردية لمختلف 

االعاقات.
وقال ان تقييم مكان العمل من جانب خبير في التكنولوجيا المساعدة يشمل المقارنة بين قدرات الموظف على اداء عمله بوجود 

التكنولوجيا المساعدة وفي غيابها. كما انه يتم تقييم مكان العمل الفعلي، وقياس مدى إدراك زمالء العمل لمعنى إنشاء محتوى 
متيسر، وتحديد االحتياجات التدريبية الضرورية لتحقيق ذلك.

وأعطى سبارك أمثلة عملية حول تيسير الوصول الى المواقع االلكترونية، وتطبيقات الهواتف الجولة، والبرامج االلكترونية، وادارة 
الملفات، والعروض التقديمية، والشرائح والوثائق االلكترونية. وقال أن ضعاف البصر الذين يستخدمون التكنولوجيا المساعدة غير 

قادرين على التعامل مع الوثائق المحفوظة بصيغة بي.دي.اف PDF على سبيل المثال، وان بعض الخطوط االلكترونية تسبب التباسا 
في قراءة الكلمات بسبب تشابه الحروف بالنسبة الى مستخدمي التكنولوجيا المساعدة.
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و. تيسير الوصول في مدن المالهي
مع ازدياد االهمية المعطاة لتيسير الوصول في مدن المالهي والمرافق الترفيهية، استضاف المؤتمر خبيرين اقليميين لمشاركة 

الحضور خبراتهم والتحدث عن اهمية تيسير الوصول في مدن المالهي وعن الخطوات العملية التي تم تنفيذها، ومشاركة 
الممارسات الفضلى المطلوبة في المستقبل.

 

مورنيه فوري
نائب رئيس دبي للترفيه، الشركة االم لحدائق ومنتجعات دبي، االمارات العربية المتحدة

مورنيه فوري، نائب رئيس دبي للترفيه، الشركة االم لحدائق ومنتجعات دبي في دولة االمارات العربية المتحدة، سلط الضوء على 
ميزات تيسير الوصول التي تم اخذها في الحسبان عند تطوير حدائق دبي الترفيهية.

أثبت فورنيه كيف تسعى الشركة إلى استقطاب الجميع، وكيف ان اجراءات تيسير الوصول التي تعتمدها تشمل كافة انواع االعاقة، 
من اعطاء ذوي االعاقة االولوية في ركوب االلعاب من خالل استخدام مداخل المسار السريع، مرورا بتجهيز المنتزه بالممرات المنحدرة و/

أو المصاعد لمستخدمي الكراسي المتحركة، وصوال إلى االماكن المخصصة للكراسي المتحركة في مسرح المؤثرات الخاصة.  
وفي الواقع فإن مدن المالهي مجهزة الستقبال الضيوف ضعاف السمع، ومستخدمي الكراسي المتحركة، واالطراف االصطناعية، 

والزوار الذين يستخدمون قوارير االوكسجين، والذين يستعينون بالكالب. 
وقال ان المصمين على جعل مدينة المالهي متيسرة للجميع من دون استخدام الساللم، وانه تم تخصيص عدد كبير من مواقف 
السيارات لمستخدمي الكراسي المتحركة، كما جعلوا التاكسي المائي متيسر الوصول رغم العديد من التحديات )بما في ذلك ان 

تبخر المياه يصل الى 4 سنتمترات في الساعة(.
كما انه تم تخصيص مقعد لمستخدمي الكراسي المتحركة في كل االلعاب، وقد تم تدريب جميع الموظفين على سبل التعامل 

مع االشخاص ذوي االعاقة وتوعيتهم إلى عدم لمسهم و/او االمساك بالزوار ما لم يطلبوا هم ذلك، مذكرا الجميع بشعار الشركة بأن 
تقدم للجميع تجربة ال تنسى.   

 

نبيل روبير بركات
المدير العام، اورا للترفيه، كيدزموندو، الدوحة

تحدث نبيل روبير بركات، المدير العام لمجموعة اورا للترفيه، مالكة كيدزموندو في الدوحة عن الجهود المبذولة لتغيير السلوك داخل 
مؤسستهم، والتعديل الفعلي في أماكن العمل ومرافق الترفيه.

استعرض كيفية تعزيز تيسير الوصول داخل المؤسسة كوسيلة اضافية لزيادة التنويع، وتمكين المزيد من االشخاص لالستمتاع 
بالمرافق والخدمات.

وحول خصائص مدينة االطفال الترفيهية كيدزموندو، قال ان الهدف يتمثل في تضمين معايير تيسير الوصول ضمن المبادىء 
الترفيهية-التعليمية، وجعل المرفق اكثر مالءمة وتيسيرا الستضافة الضيوف من ذوي االعاقة.

باالضافة الى ذلك، فإن هذا الهدف يربي االوالد على احترام اقرانهم واحترامهم، من خالل اللعب معا في االماكن ذاتها، وهذا يمثل 
قمة الشمولية.

وأعلن أن مجموعته في صدد تطبيق التعديالت الضرورية لضمان تيسير الوصول الى كافة مرافق المدينة الترفيهية، وانهم 
سيقومون بتقديم مزيد من الدورات التدريبية لموظفيهم بهدف توعيتهم حول االعاقة، باالضافة الى تعزيز تيسير الوصول الى 

اماكن العمل للتمكن من استخدام االشخاص ذوي االعاقة في مؤسساتهم. 
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ز. ورشة االعالميين - دور وسائل االعالم في الترويج 
لتيسير الوصول

ما هي اهمية تيسير الوصول الى االماكن بالنسبة الى االشخاص ذوي االعاقة؟ ما اهمية تيسير الوصول بالنسبة الى االعمال والى دولة 
قطر؟ كيف يمكن لالعالميين المساعدة؟

  

عصام جميل عازوري
خبير إعالمي

قام الخبير االعالمي عصام عازوري، الذي يرافق مبادرات ساسول المجتمعية، حتما قادر وقطر متيسرة للجميع، منذ انطالقتها، 
باستعراض الفائدة المرجوة من تيسير الوصول، مشجعا وسائل االعالم القطرية على دعم هذا الموضوع.

قال عازوري ان تيسير الوصول، باالضافة الى كونه واحدا من حقوق االنسان االساسية، فإن ذوي االعاقة يحتاجون الى ذلك من اجل 
الدراسة )المدرسة والجامعة ومعاهد التدريب(، والعمل )في القطاعين العام والخاص(، والتسوق، باالضافة الى القيام بااللتزامات 

المجتمعية والترفيه والمشاركة الكاملة في مختلف الفعاليات االجتماعية. 
وأشار عازوري إلى أن االشخاص ذوي االعاقة وأفراد عائالتهم وأصدقائهم قادرون على إنفاق 8 ترليون دوالر سنويا، وهذا يعني انه من 

مصلحة الشركات ان تكون مهتمة للغاية في استقطابهم.
وبما ان استقطاب المزيد من االعمال امر مفيد لالعمال، فإن الشمولية تستدعي خلق فرص عمل جديدة، استقطاب زبائن جدد، 

باالضافة طبعا الى تطوير منتجات جديدة تتناسب مع احتياجات االشخاص ذوي االعاقة. 
وقال عازوري ان تيسير الوصول مهم جدا بالنسبة الى دولة قطر ببنيتها التحتية الجديدة، والفنادق، ومراكز التسوق، ومواقع الجذب 

السياحي، والمرافق الترفهية والحدائق ومدن المالهي، والمعارض الدولية، باالضافة الى بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.
وطلب من االعالميين التعرف الى المسائل المتعلقة بتيسير الوصول ودعمها، والمشاكرة بخبراتهم الشخصية خالل تجولهم في 

المدينة وأن يكونوا سفراء لتيسير الوصول.
وفي المقابل، فإن قطر متيسرة للجميع قادرة على تزويدهم بالتدريب المطلوب حتى يشاركوا في جهود تقييم سهولة الوصول 

في االماكن العامة والخاصة، والمشاركة في فرص التقييم والجوالت الميدانية، وتزويدهم بااليجازات الدورية، ومشاركتهم مكتبة صور 
متخصصة، باالضافة الى تيسير تواصلهم مع خبراء تيسير الوصول وفرق التقييم.  
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3- التوصيات
نجح المؤتمر الذي استمر على مدى يومين، وتخللته مناقشات مثمرة وتبادل خبرات مثرية، في التوصل الى مجموعة مفيدة 

جدا من التوصيات.
في ما يلي مجموعة من التوصيات الرئيسية، التي من شأنها أن تلهم خطواتنا في المستقبل.

التأكد من أن جميع المؤسسات التجارية ومؤسسات الضيافة المرخصة من الهيئة العامة للسياحة في دولة قطر تأخذ معايير   •
تيسير الوصول في الحسبان، حيث ان ذلك سيتم تضمينه في تصنيف المطاعم والمؤسسات الفندقية.

وضع خرائط حول تيسير الوصول ومطويات ارشادية وتوزيعها على االشخاص ذوي االعاقة في أماكن رئيسية في الدولة مثل   •
المطار والفنادق.

تدريب االشخاص الذين يمكن ان يتعاملوا مع االشخاص ذوي االعاقة.  •
زيادة عدد االماكن متيسرة الوصول في قطر.  •

التشجيع على تغيير السلوك والثقافة المتعلقة باالشخاص ذوي االعاقة.  •
استقطاب متطوعين للتعامل مع ذوي االعاقة ممن يحترمون ويفهمون الثقافة المحلية.  •

زيادة التوعية باالعاقة وانواعها بين الموظفين العاملين في مجال خدمة الزبائن.  •
تطوير منطقة الكثبان الرملية الموسيقية لتكون جزءا من تجربة مثرية لألحاسيس لالشخاص ذوي االعاقة.  •

اقامة حمالت عامة الزالة العوائق امام تيسير الوصول، وتغيير الذهنية السائدة حول االعاقة.  •
تضمين تيسير الوصول كجزء من مرحلة التصميم في جميع االبنية العامة والخاصة.  •

التأكد من شمول جميع أنواع االعاقة عند الترويج لتيسير الوصول.  •
حث مطوري المواقع االلكترونية والتطبيقات على تطبيق اجراءات تيسير الوصول الرقمي.  •

ضمان مشاركة ممثلين عن مختلف انواع االعاقة في اتخاذ القرارات المتعلقة بتيسير الوصول.  •
تعميم قطر متيسرة للجميع إلى غيرها من دول مجلس التعاون الخليجي.  •

اقامة شراكات مع الجهات الحكومية وغيرها من المؤسسات.  •
عقد مؤتمرات متخصصة للمطورين العقاريين ومجتمع االعمال بهدف شرح الجدوى االقتصادية من تيسير الوصول   •

 


