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  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته، 

أود ان اغتنم هذه الفرصة كي اشارككم و  النقاش،هذا يسعدني ان أشارك اليوم في  

 ،حقوق األشخاص ذوي اإلعاقةلتولي أهمية خاصة  التي ،مجاللابتجربة دولة قطر في هذا 

وتحقيقًا لرؤيتها الوطنية  حقوق اإلنسان حماية وتعزيزبأهمية ها الراسخ إيمانوذلك انطالقًا من 

2030 .  

 تاتخذ 2008على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في العام الدولة منذ ان صادقت ف

حماية وتعزيز حقوق هذه الفئة من أجل في هذا اإلطار ير باالعديد من اإلجراءات والتد

 ةوٕادماجهم الكامل في المجتمع ومشاركتهم في صنع القرار والحصول على فرص العمل المناسب

   والتسلية والرياضة.  الترفيهمشاركتهم في الحياة الثقافية وانشطة باإلضافة إلى ألوضاعهم 

   -: أوًال: الجانب الثقافي

فقد قامت العديد  على مر السنينكة األشخاص ذوي اإلعاقة في الحياة الثقافية ر اتطورت مش •

التي  كومية وغير الحكومية بدعم من الدولة بتنظيم العديد من المؤتمراتحمن الجهات ال

تعالج الكثير من قضايا ذووي اإلعاقة كمؤتمر الدوحة الدولي بنسخه العديدة وغيره من 

  .في نشر الثقافة والوعي االمؤتمرات التي تلعب دور 

ي اإلعاقة في الحصول على منها بحق ذو  مؤخرا ايماناصادقت الدولة على اتفاقية مراكش  •

التي تقدم العديد من الخدمات  إنشاء مكتبة قطر الوطنيةالمعلومات باإلضافة إلى 

 . المتخصصة

ال الحصر ثال الم أنشأت الدولة العديد من المراكز الثقافية المتخصصة منها على سبيل •

  مركز قطر الثقافي واالجتماعي للصم. و للمكفوفين  مركز قطر الثقافي واالجتماعي

واتاحة المواقع االلكترونية  تطويربخصوص المعلومات االلكترونية فقد عملت الحكومة على  •

 . سهولة الوصول لذووي اإلعاقة
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 غة االشارة لبعض البرامجية للمحلتوفر القنوات الفضائية ا، والترفيهي اإلعالميفي الجانب   •

  . اإلعاقةتثقيف االشخاص ذوي دمج و بما يساهم في الحيوية والهامة 

  - :الجانب الرياضي :ثانياً 

ويلعب دورًا هامًا في تأهيل  ،تم انشاء االتحاد الرياضي القطري لذوي اإلعاقة منذ فترة طويلة •

  .ودمجهم رياضيا في المجتمعاألشخاص ذوي االعاقة 

االحتياجات الخاصة قد اخذت في الحسبان  إلرث والمشاريعالعليا لجنة اللبان  تجدر االشارة •

الستمتاع بفعاليات ل الالزمة على التسهيالتحيث الحصول  اإلعاقة، منذوي لألشخاص 

، ونحن بصفتنا رئيس االتحاد العربي للمكفوفين قد اشرفنا على المالعب 2022كاس العالم 

) من االتفاقية 9واالطالع على سهولة الوصول لذوي االعاقة طبقًا للمادة ( هاالتي تم إنجاز 

والتي نعمل على تطبيقها في كثير من مرافق اإلعاقة، الدولية لحقوق االشخاص ذوي 

 .الدولة

   -: الجانب الترفيهي والتسلية :ثالثاً 

اقة وقامت عمخصصة لألشخاص ذوي اإلوفرت الدولة اماكن ترفيهية في الحدائق العامة  •

  التعرض للخطر. بعض األلعاب التي يمكن ان يستخدمها االطفال دون بتوفير 

وصول األشخاص ذوي اإلعاقة وتسهيل قامت الدولة باتخاذ اإلجراءات الالزمة لتعزيز كما  •

   . وغيرها السينما والمتاحفدور إلى 

وكذلك العاملين في ياحة لسللموظفين في الهيئة العامة لتدريبية إلزامية  اتدور نظمت الدولة  •

 .حول سهولة الوصولالمطارات 

قمنا بالتعاون مع جهات عديدة كالمجلس الوطني للسياحة والخطوط الجوية القطرية كذلك  •

بتوفير تعليمات السالمة بالخط البارز (برايل)، وٕالزام جميع فنادق دولة قطر بتوفير 

رقام الغرف ووضع العالمات لمخارج كأاإلرشادات الضرورية بالطريقة البارزة للمكفوفين 
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للصم في حالة الطواري طبقًا ألحدث ما هو متوفر  المنبهةالطواري بالفنادق وتوفير االجهزة 

 .في االسواق

 نفذتي تال المدنيوال يفوتني أن اشير إلى الدور الهام والمكمل لمنظمات المجتمع   

ن النشاطات الثقافية والترفيهية م العديد بالشراكة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص

   والرياضية لألشخاص ذوي اإلعاقة. 

ومن خالل خبرتنا في دولة قطر، اود التأكيد على أهمية التعاون والتكامل ما  وختامًا،  

المختلفة، ومؤسسات المجتمع والجهات الحكومية الوزارات بين كافة الجهات المعنية بالدولة من 

األشخاص ذوي اإلعاقة إعمال حقوق من أجل  ،القطاع األكاديميو  المدني، والقطاع الخاص،

وفقًا  على قدم المساواة مع اآلخرينوالترفيه والتسلية والرياضة في المشاركة في الحياة الثقافية 

 ) من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة. 30للمادة (

  

  


