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 اتفعاليالالتوجيهية لسهولة الدخول إلى  اإلرشادات

 8102سبتمبر 

 .يضا  أ يجب أن تكون جميع مرافق الفعالية سهلة الدخولو ،جميع الزوارأمام تكون سهلة الدخول ليجب تصميم الفعاليات 

 الدخول لةالفعاليات سهتكون أن ب لمساهمةل من قبل مبادرة "قطر متيسرة للجميع" ضعتو التوجيهية التالية اإلرشادات

بدأ م ولذلك فإن علينا تبنّيذوي اإلعاقة على حد سواء. القادرين جسديا ، واألشخاص تأثير إيجابي على األشخاص وذات 

في االستمتاع أو  نالراغبيلضمان إمكانية دخول أي شخص من ذوي اإلعاقة  ؛سهولة الدخول ودمجه في جميع الفعاليات

 والوصول إليها بكرامة وسهولة. أي فعاليةالمشاركة في 

 قبل الزيارة ما معلومات

 الفعاليات والبرامج بحيث تكون متاحة لألشخاص بمختلف  ولاجديم معلومات ما قبل الزيارة مثل يجب تصم

 كبير الحجم.بخط  تهابأشكال مختلفة مثل لغة بريل أو طباعوقد يشمل ذلك تصميمها  اإلعاقات،

 فمختلعلى و الرقمية سهولة الدخولون متوافقا  مع بحيث يك أو التطبيق رونييجب تصميم الموقع اإللكت 

 .األجهزة

 اتقف السياراالوصول ومو

  لذوي اإلعاقة الحرص على توفير مواقف سيارات سهلة الدخولبغض النظر عن مكان إقامة الفعالية، يجب 

 ن المدخل الرئيسي للفعالية. وعلى مقربة م

  ة/منخفضمائلةأرصفة توفير تتطلب قد و ،جميع الزوارأمام الدخول يجب أن تكون مواقف إنزال الركاب سهلة 

 من السيارة إلى الرصيف. ذوي اإلعاقة لتسهيل انتقال

  وأماكن إنزال الركاب ممرات مستقيمة  سهلة الدخولال مواقف السيارات بين تربطيجب أن تكون الممرات التي

 .واحد قدر اإلمكان مستوىوذات 

  المدخل الرئيسي فيجب أن يكون هناكالمؤدية إلى  ارتفاع الممر)ات( مستوياتفي  اختالفاتفي حال كان هناك 

 :اتصال مباشر مع

o  فهذا يتيح لمستخدمي الكراسي المتحركة  1:::تكون بنسبة يفضل أن و ،قليلة انحدارمنحدرات بزوايا

 الدخول باستقاللية.

o   تراحة االستمّكن مستخدميها من نسبيا ، يجب توفير أماكن توقف مستقيمة  في حال كان المنحدر طويال

 إذا لزم األمر.

o  على جانبي المنحدر.يجب توفير درابزين 

o المستخدمينمقاوما  لالنزالق لضمان سالمة  يجب أن يكون سطح المنحدر. 

o ألشخاص ذوي اإلعاقات مساعدة ال عنها األمامية للساللم ملونة بألوان مختلفة الحواف يجب أن تكون

 البصرية.

o  على كال الجانبين. درابزينأسطح مقاومة لالنزالق وتضم  ذاتأن تكون الساللم يجب 

ة لمكان إقام عدم ملكيتهممالحظة: قد ال يكون بإمكان منظمي الفعالية التحكم بجميع النقاط السابقة في حال 

ل معلومات ما قب في المحتملة يتوجب توفير معلومات تفصيلية حول المشكالتالفعالية. وفي هذه الظروف 

 الزيارة.
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 المدخل ومناطق االستقبال

  يما لألشخاص الذين أوتوماتيكية قدر اإلمكان لتتيح سهولة الحركة وال سيجب أن تكون أبواب المداخل

 .معدات مساعدة للحركةمتحركة أو ال يستخدمون الكراسي

  تاحة الدخول إل لوحات دفعتتضمن دخول أنظمة وضع تكن األبواب األوتوماتيكية ممكنة، يجب في حال لم

 باستقاللية.

 على مقربة منها. تفتح بشكل نظاميأبواب  توفيرا  دوارة، يجب أبوابأبواب الدخول الرئيسية  ذا كانتإ 

  تطلب وقد ي يناسب مستخدمي الكراسي المتحركة.بما سهل الدخول خيارا  االستقبال التذاكر/مكتب يضم يجب أن

 نأيجب )عالية جدا (. كما  مناسبةالنظامية غير المكاتب أقل ارتفاعا  في حال كانت  استقبال مكتباألمر وجود 

للتخزين أو  أو أغراض ترويجية وضعل عدم استخدامهيجب و ،تطوال الوقواضحا   المنخفضالمكتب يكون 

 ية.دعالل

  صوتي ظام نالدخول سهل  االستقبالالمكتب  يتضمنأن يجب(induction loop system)  لمساعدة الزوار

 .ذوي اإلعاقة السمعية

  هم على قدرتلضمان  سهل الدخول على كيفية التعامل مع ذوي اإلعاقة العاملين في المكتبالموظفين تدريب يجب

 من ذوي اإلعاقات المختلفة. مساعدة الزوار

  تشير إلى كونه مناسبا  للزوار من ذوي اإلعاقة. الدخولسهل  المكتبواضحة عند يجب توفير لوحات  

 

 خالل الفعالية

  ة من الكراسي المتحركليتمكن مستخدمو واسعة بشكل كاف  وحولها الفعالية في التحركمسارات ينبغي أن تكون

 المناورة واالستدارة بسهولة. 

  من االستراحة إذا لزم األمر. الزوار ليتمكنالفعالية  فيلجلوس ليجب توفير أماكن 

  أماكن الجلوس.في مساحة الستيعاب الكراسي المتحركة ومرافقي مستخدميها  تخصيصيجب 

  كأن تكون واضحة الفعالية مناسبة لألشخاص ذوي اإلعاقة البصرية، في  اإلرشاديةالالفتات يجب أن تكون

 بريل أينما تدعو الحاجة. لغةتتضمن  وبسيطة، وأن

  ددة لتلبية متع بأشكال ذلكمنشورات الفعالية وما إلى كمخطط الموقع و بالفعاليةيجب أن تتوفر المعلومات الخاصة

إذا دعت بريل ) بلغةو/أو  تكون مطبوعة بحروف كبيرة كأن اإلعاقات. األشخاص من مختلف احتياجات

 .الحاجة(

  إذا بريل ) بلغةو/أو  تكون مطبوعة بحروف كبيرة متاحة لذوي اإلعاقة كأنالبرامج جداول/ال أن تكونيجب

 .دعت الحاجة(

 

 حيثما ينطبق ذلك - فعاليةكشاك داخل الاألاألجنحة و

  بحيث تتيح دخول مسااتخدمي الكراسااي المتحركة. وفي حال كان الكشااك مرتفعا   األكشاااك/األجنحة متصمييجب

 عن مستوى األرض، فيجب توفير منحدر مالئم للكراسي المتحركة.

  إذا  أمامشاهدتها.  ةسي المتحركاالكر لمستخدمي تتيحبحيث ومناطق العرض  مكاتب االستقباليجب تصميم

 .ارتفاعا  جزء أقل  توفيريجب ف، ةمرتفع تكان

 المواد بشكل يضمن رؤيتها بسهولة من قبل قصيري القامة أو  ،الفعاليات في ،يجب أن تعرض األجنحة واألكشاك

 الجالسين أو الواقفين على حد سواء.

 واضحة  عالماتجب وضع يف، أو جدران زجاجية ا  أبواب يضم في الفعاليةالخاص بك  الكشكالجناح/ إذا كان

 بصرية. اتمن إعاق ونيعان ألشخاص الذينا سالمةبتتعلق  ألسبابعليها 

  يجب أن تكون األلوان المستخدمة ضمن األكشاك/األجنحة مالئمة لذوي اإلعاقة البصرية. كما يجب أن تتباين

 وأسطح العرض. اتألوان الجدران مع ألوان األرضية ودعام
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 ناطق معتمة كي ال يسبب ذلك أي مشاكل يجب أن تتم إنارة الكشك/الجناح بشكل متساٍو، مع مراعاة عدم وجود م

 لألشخاص ذوي اإلعاقة البصرية.

  يجب تسليط أضواء كافية على جميع المعروضات داخل الكشك/الجناح إلتاحة مشاهدتها بوضوح من قبل جميع

 .الزوار، خاصة األشخاص ذوو اإلعاقة البصرية

 

 لخاصةا اإلرشادات" مستندفي  الدخولسهلة  األجنحة/األكشاكتصميم حول  مزيد من التفاصيلالعلى  االطالع يمكن

 .يق والموقع االلكترونالموجود في التطبي "لسهولة دخول ذوي اإلعاقة رضاك المعاكشأب

 

 الفعالياتالعروض في الترفيه/

 مستخدمو  بما فيهم، للجميعالدخول  ةسهل وكواليسها مستخدمة في الفعاليةال منصات العروض يجب أن تكون

الكراسي المتحركة من  مستخدميلتمكين  ا  المنحدر مناسب وعرضيجب أن يكون تصميم و .کةرلمتحا سيارلکا

 . باستقاللية المنصةالوصول إلى 

o سهلة الدخول أن تكون الفعالية  بيج، رةمستأج نماکأ /تمساحا في الفعاليات ونتک مادعن: ةظمالح

 .األساسيةعلى المرافق معقولة تعديالت  فعاليةمنظم ال إجراء. قد يتطلب ذلك أيضا  

  صوتيا   يجب أن تتضمن وصفا  و ،متاحة للجميعالمستخدمة  عرضالشاشات و/أو  هاتالفيديو تكونيجب أن 

 .السمعيةلزوار من ذوي اإلعاقة ا لصالحنصية ترجمات ولزوار من ذوي اإلعاقة البصرية ا لصالح

o ،مهم بشكل خاص خالل المؤتمراتأمر  ، وهوإشارةلغة  نرجمييجب توفير مت عند الضرورة. 

 لو خلجميع الزوار لضمان مناسبة مستويات اإلضاءة  أنتأكد من يجب الالنسبة للفعاليات في الهواء الطلق، ب

 .رمخاطال من الفعالية

  المنحدرات الخارجية غير زلقةالطرق تكون أن فيجب، غير المتوقعفي حال سوء األحوال الجوية/. 

 ةالداخلي المنصاتمعايير الخارجية نفس  الفعاليات /المنصات تتبعأن  يجب. 

 والمرطبات( ألطعمةا) االستراحات

  يجب أن تكون  ، حيثللجميع الدخولسهلة  ونلتک تصميمهافيجب  طعمة والمرطباتألل طقمنا كناه تنکاإذا

يجب وضع و. على حد سواء الجلوس والوقوف يةفي وضعشخاص ناسب األيارتفاع بالطاوالت والكراسي 

 جميع.الارتفاع يمكن الوصول إليه من قبل وفي مكان الطعام 

 نظرا  الزدحامها وضيق مساحاتها في أغلب  ،ذوي اإلعاقة من األشخاص بعض وبة لدىوفيهات صعلبا تشكل قد

لتنقل إلى المساعدة في اقد يحتاج مستخدمو الكراسي المتحركة واألشخاص الذين يستخدمون معدات و .األحيان

 اعدمقمن المهم توفير ف ،بوفيهال شكل على تقديم الطعامإذا تم فطعامهم إلى مكان مناسب لتناول الطعام.  حمل

 لزم األمر. إذامن أخذ قسط من الراحة  األشخاصلتمكين  قريبة

 إذا لزم األمر. ذوي اإلعاقةكيفية مساعدة  ألماكناالموظفين في هذه  فهمالتأكد من  يجب 

  بريل. بلغة لوائح طعامتوفير  ا  ، ينبغي أيضلوائح الطعامفي حالة تقديم 

 

 مرافقال

 من و. االعتيادية هلمياا دورات قفرام نم وعلى مقربة الفعالية فيالدخول دورات مياه سهلة  يجب توفير

 .المناسبةوالتركيبات  التمديدات الدخولسهلة  دورات المياه أن تتضمنالضروري 

  لجميع الزوار. الدخولسهلة الوضوء ويجب أن تكون غرف الصالة 


