
الدليل ا�رشادي للوصول الشامل

 للوجهات السياحية وقطاعات ا�يواء
بالمملكة العربية السعودية

1431هـ - 2010م

الدليل ا�رشادي للوصول الشامل

 للوجهات السياحية وقطاعات ا�يواء
بالمملكة العربية السعودية

1431هـ - 2010م



©Prince Salman Center for Disability Research, 2010
King Fahd National Library Cataloging-in-Publication Data

Prince Salman Center for Disability Research

Universal Accessibility Built Environment Guidelines 
for the Kingdom of Saudi Arabia 1431H – 2010./ Prince Salman Center for Disability Research- Riyadh 2010

304p; ..cm

 ISBN: 978-603-00-5756-6

 1-Physically handicapped –Home care
2-Handicapped-Service for – Saudi Arabia 

Title

362.409531 dc                      1431/7477

L.D. no. 1431/7477

ISBN: 978-603-00-5756-6







5

الدليل الإر�سادي للو�سول ال�سامل للوجهات ال�سياحية وقطاعات الإيواء 

باململكة العربية ال�سعودية

∫ƒ°UƒdG á∏¡°S áMÉ«°ùdG  2   

26           "™«ªé∏d áMÉ«°ùdG / ∫ƒ°UƒdG á∏¡°S áMÉ«°ùdG" »g Ée  1-2  
28          πeÉ°ûdG ∫ƒ°UƒdG è¡æe / πeÉ°ûdG º«ª°üàdG ïjQÉJh á«ªgCG   2-2  
29                      íFÉ°ùdGh ∫ƒ°UƒdG ádƒ¡°S  3-2  
30         ?ÌcCG ∫ƒ°UƒdG á∏¡°S á«MÉ«°ùdG äÉ¡LƒdGh äBÉ°ûæŸG π©‚ GPÉŸ  4-2  
33            ƒ‰ áYÉæ°üc ∫ƒ°UƒdG á∏¡°S áMÉ«°ùdG  5-2  

áeó≤ŸG  1   

15               AGƒjE’G äÉYÉ£b   1-1  
17               á«MÉ«°ùdG äÉ¡LƒdG     2-1  
18                kÉeób »°†ŸG     3-1  

äÉeóÿG  3   

39             õé◊G / ∫ƒ°UƒdG πÑb  1-3  
40           Ö«MÎdG äÉeóNh ∫ÉÑ≤à°S’G   2-3  
41          áeÉ©dG áeÓ°ùdGh  ≥FGô◊G øe áeÓ°ùdG   3-3  

 äÉÄ«ÑdG  4    

47         ÜÉcôdG π«ª– ≥WÉæeh äGQÉ«°ùdG ±É≤jEG ≥WÉæe  1-4  
53           ∫ƒNódG •É≤fh IÉ°ûŸG ∫ƒ°Uh    2-4  
58           Ö«MÎdGh ∫ÉÑ≤à°S’G ≥WÉæe     3-4  
64          áÄ«ÑdGh ∫hGóàdG :áeÉ©dG äÉeóÿGh ÊÉÑŸG   4-4  
64          äGôªŸGh ∫ƒ°UƒdG ¥ôW  1-4-4       
68           äGQóëæŸG  2-4-4       
71           (⁄Ó°ùdG) êQódG  3-4-4       
74            óYÉ°üŸG  4-4-4       
79           á©aGôdG äÉ°üæŸG  5-4-4       

82         ¢UÉÿG ΩGóîà°S’G ≥WÉæe :áeÉ©dG äÉeóÿGh ≥aGôŸG  5-4  

82         ±ÉØ£°UE’Gh QÉ¶àfE’G ≥WÉæe  1-5-4       
84          áeóÿG äGÎfhÉch ÖJÉµe  2-5-4       

87            ΩÉ©dG ΩGóîà°S’G äGó©e    6-4  

87           áeÉ©dG ∞JGƒ¡dG  1-6-4       
90         äÉeƒ∏©ŸG ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G äÉæ«cÉe  2-6-4       
92        ™«ÑdG äÉæ«cÉeh ôcGòàdG ±ô°U äÉæ«cÉe  3-6-4       
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94         áeÉ©dG ∫É°ùàZ’G ≥aGôe :áeÉ©dG äÉeóÿGh ≥aGôŸG   7-4  

94        ∫É°ùàZE’G ≥WÉæe πc :áeÉY á¶MÓe  1-7-4       

105             á«LQÉÿG ≥WÉæŸG   8-4  

105           á«LQÉÿG ≥WÉæŸG  1-8-4       

106           ¥ô£dG çÉKCG  2-8-4       

108          óYÉ≤ŸGh áMGÎ°SE’G øcÉeCG  3-8-4       

109           ≥FGó◊G ≥«°ùæJ  4-8-4       

111  á«ë°üdG äÉ©éàæŸGh  ∫ÉØWC’ÉH á°UÉÿG áMÉÑ°ùdG äÉeÉªM ,áMÉÑ°ùdG äÉeÉªM   9-4  

äÉeƒ∏©ŸG Ëó≤nJh ∫É°üJE’G  5    

119        äÉeƒ∏©ŸG π≤æH á°UÉÿG äGOÉ°TQE’G ¢†©H :πeÉ°ûdG ∫ƒ°UƒdG     1-5  
123            IóYÉ°ùŸG ´Éªà°S’G Iõ¡LCG      2-5  

125             ájô°üÑdG äÉ¡ÑæŸG      3-5  

127            Qƒ¡ª÷G áÑWÉfl áª¶fCG      4-5  

129            ∞°ûµ∏d  á∏HÉ≤dG ôjòëàdG áª¶fCG      5-5  

132              äÉàaÓdG       6-5  

137             äÉeƒ∏©ŸG º¶f       7-5  

139           äÉeƒ∏©ŸG iƒàfi ∫ƒ°Uh ádƒ¡°S       8-5  

140            äÉYƒÑ£ŸG ∫ƒ°Uh ádƒ¡°S       9-5  

145         IOó©àe ∫Éµ°TCG ‘ áMÉ«°ùdÉH á≤∏©àŸG äÉeƒ∏©ŸG Ëó≤J     10-5  

148         (ÖjƒdG ™bGƒe) á«fhÎµdE’G ™bGƒŸG ∫ƒ°Uh ádƒ¡°S     11-5  

153          á«ë«°VƒàdG Qƒ°üdGh äÉeƒ°SôdGh RƒeôdG     12-5  

ôHÉ©dG / âbDƒŸG ¿Éµ°SE’Gh AGƒjE’G äÉYÉ£b  6    

 :áëæLC’Gh IÒ¨°üdG ≥≤°ûdG /≥≤°ûdG ,A’õædG ±ôZ  1-6  

159          ä’É°üJ’G ¢üîj Éª«a ∫ƒ°UƒdG á∏¡°S ±ô¨dG              

:áëæLC’Gh IÒ¨°üdG ≥≤°ûdG/≥≤°ûdG ,A’õædG ±ôZ  2-6  

163         π≤æàdGh ácô◊G  ¢üîj Éª«a ∫ƒ°UƒdG á∏¡°S ±ô¨dG                      

169            áeÉY äÉÑ∏£àe :äÉeÉª◊G  3-6  
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áFõéàdÉH ™«ÑdG äBÉ°ûæe  7    

189             èàæŸG ™jRƒJ     1-7  
191       äÉeÓ©à°S’G äGÎfhÉch ±Gô°üdG ∂«HÉÑ°T ,áeóÿGh ™«ÑdG äGÎfhÉc     2-7  
191          IQOÉ¨ŸGh ™aódG ¥hóæ°üH á°UÉÿG äGôªŸG     3-7  
193           äÉHGƒÑdG / á«æ«eCÉàdG õLGƒ◊G     4-7  
194            πª©dG ºbÉW IóYÉ°ùe     5-7  

ä’É°üJ’Gh ájQÉéàdG ∫ÉªYC’G ,¢VQÉ©ŸG ,äGô“DƒŸG øcÉeCG  8    

197           ájQÉéàdG ∫ÉªYC’Gh ä’É°üJ’G ≥aGôe      1-8  

»gÓŸGh äÉ©éàæŸG :áMÉ«°ù∏d πeÉ°ûdG ∫ƒ°UƒdG  9    

201            ¬«aÎdGh á«∏°ùàdG äÉÑcôe     1-9  
206           ÜQGƒ≤dG ÜƒcôH á°UÉÿG ≥aGôŸG     2-9  
210             ô¨°üŸG ∞dƒ÷G      3-9  
212             Ö©∏dG ≥WÉæe      4-9  

á«©«Ñ£dG äÉ«ªëŸGh ÜhQódG , IÉ°ûŸG äGô‡  10    

221             á«LQÉÿG ≥WÉæŸG     1-10  
223            á∏jƒW äÉaÉ°ùŸ »°ûŸG ÜhQO     2- 10  
227          áMƒàØŸG ¬«aÎdG øcÉeC’ ∫ƒ°UƒdG ¥ôW      3-10  
231            ÅWGƒ°û∏d ∫ƒ°UƒdG ¥ôW      4-10  
236             º««îàdG ≥aGôe      5-10  
239           ájóYÉ≤dG …hÉ°ûŸGh …hÉ°ûŸG ,»¡£dG í£°SCG      6-10  
240              QÉædG äÉ≤∏M     7-10  
242            ÅaGóŸGh  á«Ñ°ûÿG óbGƒŸG      8-10  
245              äÓ£ŸG      9-10  
246          IóYÉ°ùŸG Iõ¡LC’ÉH á°UÉÿG øjõîàdG ≥aGôe    10-10  
247         (¥ÉØ°ûŸG / ≥aC’G QÉ¶æe) Üƒµ°ùjÈdGh Üƒµ°ù«∏àdG    11-10  
249           áMƒàØŸG øcÉeC’G ‘ ∫É°ùàZ’G ¢ToO    12-10  
251          ôjhóàdG IOÉYEG äÉjhÉMh áeÉª≤dG äÉjhÉM    13-10  
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ájôëÑdG á¡LGƒdGh ¢û«fQƒµdG  11    

255             á«Ñ°ûÿG »°TÉªŸG     1-11  

ÜQGƒ≤dG h »°SGôŸG ≥aGôe  12    

259              ôHÉ©ŸG     1-12  
262             øØ°ùdG ≥dGõe     2-12  
266           Ëƒ©àdG äGQóëæeh Oƒ©°üdG áØ°UQCG     3-12  
268            ó«°üdG äÉ°üæeh áØ°UQCG     4-12  

á«¡«aÎdGh á«°ùaÉæàdG äÉ°VÉjôdÉH á°UÉÿG äBÉ°ûæŸG  13    

273           áeÉ©dG ≥aGôŸGh ∫hGóàdG ¥ôW     1-13  
275   á«ë°üdG äÉ©éàæŸGh ∫ÉØWC’ÉH á°UÉÿG áMÉÑ°ùdG äÉeÉªMh áMÉÑ°ùdG äÉeÉªM     2-13  
275           ¢ùHÓŸG Ò«¨J / ¢ùHÓŸG ™∏N áaôZ     3-13  
279        ICÉ°ûæŸÉH á°UÉÿG ΩÉªëà°S’G äGôéM / (äÉeÉª◊G) π°SÉ¨ŸG      4-13  
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الدليل الإر�سادي للو�سول ال�سامل للوجهات ال�سياحية وقطاعات الإيواء 

باململكة العربية ال�سعودية

           1      املقدمة

» اإن مو�سوع الإعاقة وتبعاتها الجتماعية والقت�سادية ت�سكل واحداً من اأهم التحديات التي تواجه املجتمعات 

املعا�سرة يف احلا�سر... )مبا يف ذلك( التغلب على العقبات التي تقيد الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة وحتد اإنتاجيتهم 

وا�ستقاللهم يف املجتمع...«

�ساحب ال�سمو امللكي الأمري / سلطان بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود

رئي�ص جمل�ص اإدارة مركز الأمري �سلمان لأبحاث الإعاقة

اإن ر�ؤية �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن عبد العزيز هي اأنه ميكن جلميع النا�س يف اململكة العربية ال�سعودية 

بغر�س  �اخلا�سة  العامة  الأماكن  اإىل  الو�سول  مع  ا�ستقاللية،  يعي�سوا يف  �اأن  املجتمع،  كامل يف  ب�سكل  امل�ساركة 

التعليم �التوظيف �ال�سحة �ق�ساء �قت الفراغ، �كل الحتياجات الأخرى للحياة اليومية. �ال�سياحة �سهلة الو�سول 

ال�سعودية، ف�سال عن الذين يز�ر�ن  جزء ل يتجزاأ من �سمان حياة جيدة جلميع الأ�سخا�س يف اململكة العربية 

اململكة العربية ال�سعودية.

�لتحقيق هذه الر�ؤية؛ فاإن اململكة تعتنق الفل�سفة املتطورة اخلا�سة بالو�سول ال�سامل، �التي تعزز مفهوم الت�سميم 

.)PSCDR( لكل النا�س. �هذا هو اأ�سل برنامج الو�سول ال�سامل اخلا�س مبركز الأمري �سلمان لأبحاث الإعاقة

�هذه الوثيقة املعنونة »الدليل الإر�سادي للو�سول ال�سامل لل�سياحة« )UATG( هو دليل تكميلي خا�س بال�سياحة، 

�سوف ي�ستخدم كاأداة ملوفري خدمات ال�سياحة، �هوؤلء الذين يعملون يف قطاع ال�سياحة للح�سول على معلومات 

خا�سة مت�سلة مبعلومات تتعلق بال�سياحة �ساملة الو�سول. �عمومًا؛ يقوم الدليل الإر�سادي للو�سول ال�سامل لل�سياحة 

بتوفري:

الإقامة. من�ساآت  بيئات  بداخل  ال�سامل  الو�سول  لتطبيق  اإر�سادية  مواد  	•
يف  الو�سول  �سهولة  مل�ستويات  الأدنى  احلد  ل�سمان  ال�سياحة  يف  ال�ساأن  اأ�سحاب  لتمكني  اإر�سادات  	•

الوجهات ال�سياحية.

�يغطي هذا الدليل جميع قطاعات الإيواء، �تت�سمن:

الفنادق. 	•
املوؤثثة. ال�سكنية  الوحدات  	•

�املتنزهات. ال�سياحية  املنتجعات  يف  ال�سكن  	•
ال�سباب. بيوت  	•

ال�سكنية. املجمعات  	•
الطبي. الإيواء  ال�سكن/  با�ستثناء  الأخرى  املوؤقت  ال�سكن  اأ�سكال  جميع  	•
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�هو ل يقدم اإر�سادات حمددة للمناطق التالية، لكنه ي�سري اإىل الوثائق الأخرى املتاحة من مركز الأمري �سلمان 

ال�سامل  للو�سول  الإر�سادي  �الدليل  العمرانية،  للبيئة  ال�سامل  للو�سول  الإر�سادي  الدليل  �هي  الإعاقة،  لأبحاث 

لل�سياحة:

	 املنتجعات �املالهي )اأي احلدائق الرتفيهية(.•

	 من�ساآت/ مراكز الريا�سات اجلماعية �الفردية.•

	 مراكز التجزئة �املراكز التجارية.•

	 املن�ساآت الثقافية مثل املتاحف، �املراكز التف�سريية، �مراكز املعار�س �مراكز املعلومات.•

	 الكورني�س �مناطق الواجهات البحرية.•

	 اأحوا�س القوارب، �املرافق اخلا�سة بركوب �ا�ستخدام القوارب.•

	 ممرات امل�ساة �الدر�ب.•

�املناطق التالية خارج جمال النطاق احلايل الذي تق�سده هذه الوثيقة، �تتم الإ�سارة اإىل القراء بالرجوع اإىل 

�سلمان  الأمري  مبركز  اخلا�سة  لل�سياحة  ال�سامل  �الو�سول  العمرانية،  للبيئة  ال�سامل  للو�سول  الإر�سادي  الدليل 

لأبحاث الإعاقة، ملزيد من املعلومات:

	 البنية التحتية للم�ساة خارج البيئة ال�سياحية.•

	 جميع العنا�سر العمرانية الأخرى خارج البيئة ال�سياحية.•

	 اأ� مواقع • اأماكن الإقامة،  اأ� يف داخل  ال�سياحية،  اأ� مواقع الوجهات  اأماكن الإقامة  اإىل/ �من  النقل  اأنظمة 

التي يقدمها  اإىل اخلدمات  الإر�سادي  الدليل  املناطق يف هذا  الإ�سارة يف بع�س  –	تتم  ال�سياحية  الوجهات 

على  اء  القَرّ حث  �يتم  تغطيتها،  تتم  ل  �غريها  للمركبات  الفنية  التفا�سيل  اأن  –	غري  بالت�سغيل  القائمون 

ا�ست�سارة الدليل الإر�سادي للو�سول ال�سامل لل�سياحة بهذا ال�سدد.

	 الأنظمة �الإجراءات الت�سغيلية، مبا يف ذلك التدريب )رغم اأنه قد مت اإدراج بع�س املعلومات هنا، فاإنها تقع •

خارج نطاق جمموعة الإر�سادات الفنية لتوفري التدريب ال�سامل، �الإجراءات �املواد الت�سغيلية �الإر�ساد(.

م هنا قد مت ��سعه على اأ�سا�س اأف�سل املمار�سات املعر�فة �اآراء اخلرباء. ��سوف  لحظ اأن الدليل الإر�سادي املقَدّ

يحتاج اإىل التحقق من �سحته من خالل املراجعات اخلا�سة ب�سهولة الو�سول �التعليقات الواردة من املمار�سني 

باململكة العربية ال�سعودية.
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        1-1        قطاعات الإيواء

يغطي هذا اجلزء من الدليل جميع قطاعات الإيواء، �ي�سمل:

	 الفنادق.•

	 الوحدات ال�سكنية املوؤثثة.•

	 ال�سكن يف املنتجعات ال�سياحية �املنتزهات.•

	 بيوت ال�سباب.•

	 املجمعات ال�سكنية.•

	 جميع اأ�سكال ال�سكن املوؤقت ماعدا ال�سكن/ الإيواء الطبي.•

املناطق التالية خارج نطاق هذا الق�سم:

	 الوجهات ال�سياحية.•

	 املعلومات املتعلقة ب�سهولة ��سول الت�سالت.•

	 اإر�سادات الت�سنيف )التدريج( �قوائم التدقيق.•

	 البنية التحتية للم�ساة خارج بيئة الإيواء.•

	 جميع العنا�سر العمرانية الأخرى خارج بيئة الإيواء.•

	 اأنظمة النقل اإىل/ �من قطاعات الإيواء، اأ� داخل قطاعات الإيواء.•

	 فاإنها • هنا،  املعلومات  بع�س  اإدراج  مت  قد  اأنه  )رغم  التدريب  ذلك  يف  مبا  الت�سغيلية،  �الإجراءات  الأنظمة 

الت�سغيلية  �املواد  �الإجراءات  ال�سامل،  التدريب  لتوفري  الفنية  الإر�سادي  الدليل  جمموعة  نطاق  خارج  تقع 

�الإر�ساد(.

لحظ اأن الدليل الإر�سادي املقدم هنا قد مت ��سعه على اأ�سا�س اأف�سل املمار�سات املعر�فة �اآراء اخلرباء. ��سوف 

حتتاج اإىل التحقق من �سحتها من خالل املراجعات اخلا�سة ب�سهولة الو�سول �التعليقات الواردة من املمار�سني 

باململكة العربية ال�سعودية.

متت  �قد  الأداء.  اأ�سا�س  على  قائما  لي�س  الإر�سادي  الدليل  اأنحاء  كافة  �يف  الق�سم،  هذا  يف  الإر�سادي  �الدليل 

هيكلتها بطريقة تت�سمن اعتبارات الظر�ف احلالية، �اخل�سائ�س الثقافية، �الإدارية الفريدة للمملكة العربية 

ال�سعودية. �قد مت اإن�ساء هذا الدليل بوجه خا�س ليكون يف �سكل مواز للوثائق التي تقدمها الهيئة العليا لل�سياحة 

�الآثار )SCTA( �املعنونة »اململكة العربية ال�سعودية: مقايي�س الت�سنيف املف�سل للوحدات ال�سياحية املوؤثثة 

)ال�سقق �ال�سقق ال�سغرية(«، �«اململكة العربية ال�سعودية: مقايي�س الت�سنيف املف�سل للفنادق«.
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الوثيقة  يف  املتوافرة  الو�سول،  �ساملة  �ال�سياحة  ال�سامل،  الو�سول  مفاهيم  على  الطالع  على  القراء  حث  �يتم 

املعنونة »مقدمة للو�سول ال�سامل لل�سياحة »، �التي تعطي مقدمة موجزة لهذه املفاهيم. �يتم اأي�سًا حث القراء 

على الطالع على ن�سق �هيكل �تنظيم هذا الدليل.

الت�سميم  متطلبات  ��سمولية  الأ�سا�سية،  املفاهيم  على  عامة  بنظرة  القارئ  تز�يد  على  هذا  يعمل  ��سوف 

الفنيلقطاعات الإيواء �ساملة الو�سول. �يق�سد بهذا الدليل اأن يتم ا�ستخدامه طوال مراحل الت�سميم، �الإن�ساء 

قطاعات  �امتالك  بت�سغيل  للقائمني  �م�ساعدة  ثاقبة  نظرة  توفري  عن  ف�سال  بامل�سر�عات،  اخلا�سة  �التطبيق 

الإيواء لقطاعات الإيواء �ساملة الو�سول. �يق�سد بهذا الدليل اأن يتم ا�ستخدامه طوال مراحل الت�سميم ، الإن�ساء 

�التطبيق اخلا�سة بامل�سر�عات، ف�سال عن توفري نظرة ثاقبة �م�ساعدة للقائمني بت�سغيل �مالك قطاعات الإيواء.

�سكل رقم1: املدخل الرئي�سي اإىل امل�سمك، الريا�س

يلعب ق�سر امل�سمك التاريخي يف مدينة الريا�س د�رًا مهمًا يف الرتاث الثقايف �ال�سياحي للمنطقة، �تهيئة هذه املن�ساآت ملقايي�س 

الو�سول ال�سامل تعزز من جتربة هذا البناء، ف�سال عن تعزيز النمو يف جمالت جديدة لل�سياحة.
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        1-2        الوجهات ال�سياحية

يغطي هذا الق�سم جميع املناطق التي يق�سد باأن تكون الوجهات �سياحية، اأ� يتم ت�سويقها على اأنها �جهات �سياحية. 

�ذلك يت�سمن مثل الأماكن �املناطق الآتية، �لكن من د�ن القت�سار عليها:

	 املنتجعات �املالهي )اأي احلدائق الرتفيهية(.•

	 مرافق/ مراكز الريا�سات اجلماعية �الفردية.•

	 مراكز التجزئة �املراكز التجارية.•

	 املن�ساآت الثقافية مثل املتاحف، �املراكز التف�سريية، �مراكز املعار�س �مراكز املعلومات.•

	 الكورني�س �مناطق الواجهات البحرية –	املرافق �املناطق املن�ساأة بجوار ال�سواطئ.•

	 اأحوا�س القوارب �املرافق اخلا�سة بركوب �ا�ستخدام القوارب.•

	 ممرات امل�ساة �الدر�ب.•

�املناطق الآتية خارج نطاق هذا الدليل:

	 اأماكن الإقامة، اإر�سادات الت�سنيف �قوائم التدقيق.•

	 ال�ستثناءات الأخرى التي ذكرت حتت اأماكن الإقامة.•

لحظ اأن الدليل الإر�سادي املقدم هنا قد مت ��سعه على اأ�سا�س اأف�سل املمار�سات املعر�فة �اآراء اخلرباء. ��سوف 

يحتاج اإىل التحقق من �سحته من خالل املراجعات اخلا�سة ب�سهولة الو�سول �التعليقات الواردة من املمار�سني 

باململكة العربية ال�سعودية.

�سكل رقم2: منظر لطائرات يف النتظار، مطار جدة الد�يل

اإن تطوير القطاعات املختلفة لتتوافق مع الو�سول ال�سامل ميكن اأن يعزز جاذبية اململكة العربية ال�سعودية كوجهة �سياحية رائجة.



18

مركز الأمري �سلمان لأبحاث الإعاقة

        1-3        امل�سي قدمًا

 .)UATo( ستكون هناك حاجة ملا هو اأكرث من الدليل الإر�سادي، �رفع الوعي لتطبيق الو�سول ال�سامل لل�سياحة�

فهناك حاجة لال�سرتاتيجيات �ال�سيا�سات �الربامج لتنفيذ �تاأ�سيل الو�سول ال�سامل لل�سياحة. �توفر هذه الوثيقة 

.MAS احلالية بع�س الإر�سادات لتنفيذ م�سودة لإطار العمل لكل من الهيئة العليا لل�سياحة �الآثار، بالإ�سافة اإىل

��سوف يتم ��سع اأطر عمل مماثلة عن طريق الهيئة العليا لل�سياحة �الآثار �امل�ساركني الآخرين من :

	 �زارة ال�سوؤ�ن الإ�سالمية �الأ�قاف. •

	 �زارة احلج.•

	 الهيئة العليا لتطوير مدينة الريا�س.•

	 املعهد العربي لتنمية املدن.•

	 اأمانة مدينة الريا�س.•

	 املديرية العامة للجوازات.•

	 جمل�س التعا�ن اخلليجي.•

	 مديرية ال�سوؤ�ن ال�سحية ملنطقة الريا�س•

	 �زارة الإعالم.•

	 �زارة ال�سوؤ�ن البلدية �القر�ية.•

	 �زارة التجارة �ال�سناعة.•

	 اإدارة جوازات الريا�س.•

	 حماية امل�ستهلك.•

	 جمل�س الغرف ال�سعودية.•

	 هيئة ال�سياحة.•

	 �سفارات اململكة العربية ال�سعودية.•
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السياحة سهلة الوصول
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باململكة العربية ال�سعودية

         2       ال�سياحة �سهلة الو�سول

قامت حكومة اململكة العربية ال�سعودية موؤخرًا باإ�سدار قانوٍن ي�سمح لالأجانب من امل�سلمني �غري امل�سلمني بزيارة 

اململكة بتاأ�سريات �سياحة. �من املتوقع اأن يكون للتوجيهات اجلديدة تاأثري م�ساعف يف القت�ساد، جالبًا م�سدرًا 

جديدًا للدخل. ��سوف ي�ستلزم اأي�سًا ا�ستثمارًا �ا�سعًا يف هذا القطاع، خا�سة لرتقية اخلدمات يف عدد من املواقع 

�تن�سيقيٍة  تنظيميٍة  كهيئٍة  يعمل  �سوف  �الذي  لل�سياحة،  اأعلى  احلكومة جمل�سًا  اأقامت  �قد  �الثقافية.  التاريخية 

لتنفيذ الدليل الإر�سادي الذي يهدف اإىل تعزيز �سناعة ال�سياحة يف اململكة العربية ال�سعودية.

�بع�س اخلطوات التي �سوف تتخذ تت�سمن اإن�ساء مراكز للمعلومات ال�سياحية، �حتديد مناطق املنتجعات، �مواقع 

مهمًا  د�رًا  اخلا�س  القطاع  يلعب  ��سوف  �سياحية.  �قرى  �موتيالت،  جديدة  فنادق  �بناء  �التخييم،  ال�سياحة 

�رئي�سيًا. ��سيقدم القانون اجلديد فر�سًا جديدًة لل�سركات الد�لية يف ال�سناعة، ��سوف تكون هناك حاجة لكل من 

املنتجات �اخلدمات. �الآن ل تتوافر الإح�سائيات الر�سمية للموجود يف ال�سوق، �ل قاعدة امل�ستخدمني لل�سياحة 

�سهلة الو�سول، �هذه منطقة خا�سة حتتاج MAS اإىل معاجلتها يف امل�ستقبل القريب.

�يهدف هذا اجلزء اإىل توفري موجز عام، �تاريخ هذا الق�سم من امل�سر�ع املنتدب. �قد مت منح U.D.A تفوي�سا 

مبراجعة الو�سع احلايل ل�سهولة الو�سول يف اململكة العربية ال�سعودية من قبل مركز الأمري �سلمان لأبحاث الإعاقة، 

لتتوىل القيام بدرا�سة تتعلق بو�سع القطاعات املختلفة املو�سحة يف الأمر الر�سمي )اأي البيئة العمرانية، �النقل 

�ال�سياحة(، �لتوفري اإطاٍر �دليل اإر�سادي لإن�ساء بيئات �سهلة الو�سول بالكامل يف القطاعات املذكورة �سابقًا.

»ال�سياحة  عبارة:  يف  جمملة  ال�ساملة  الت�سميم  فكرة  اأ�ًل:  هي  التقرير  هذا  يف  امل�ستخدمة  ال�ساملة  �املفاهيم 

للجميع«. �ثانيًا: فكرة �سناعة ال�سياحة كما هي ممثلة على م�ستوى الوكيل/ امل�ستطلع ك�سل�سلة من ال�سالت، �التي 

قد ميكن تعيينها ككّل على اأنها »�سل�سلة خدمات ال�سياحة«.

بداخل  الو�سول  م�ستوى  يف  الوا�سع  التباين  لكن  لل�سفر،  متحم�سني  الإعاقة  ذ�ي  الأ�سخا�س  من  العديد  �يكون 

حما�ستهم.  املحتملني  العمالء  يفقد  ال�سلبية،  �اخلربات  القا�سرة  املعلومات  اإىل  اإ�سافة  ال�سياحية،  الوجهات 

�لن ينتج عن �سهولة الو�سول املح�سنة منفعة اقت�سادية ل�سناعة ال�سياحة فقط، لكنه �سي�ساعد اأي�سًا يف الدمج 

الجتماعي ال�سامل. فاإذا كان ال�سخ�س كبري ال�سن، اأ� ذ� الق�سور الوظيفي غري قادٍر على ا�ستخدام مكان الإيواء 

ر املعلومات �/اأ� اخلدمات، فهذا يعني اأن اأ�سرهم �اأ�سدقاءهم �زمالءهم �سوف يتم اإبعادهم،  اأ� الوجهة اأ� موِفّ

ر خدمة اأ� �جهة �سياحية خمتلفة. اأ� يختار�ن موِفّ

امل�ستخدمني  جميع  احتياجات  ��سع  مع  �جتهيزها  جتديدها  اأ�  الأخرى  �املرافق  الأبنية  ت�سميم  يتم  اأن  �يجب 

املحتملني يف العتبار، �لي�س فقط الطريقة الأنرث�بومرتية التي تبد� اعتيادية يف الوقت احلا�سر. �هناك خطر 

ت�سف  التي  الأنرث�بومرتية  املقايي�س  من  جمموعة  نوجد  اأ�  بب�ساطة  نفرت�س  اأن  �هو  فيه،  نقع  ل  اأن  يجب  اآخر 



22

مركز الأمري �سلمان لأبحاث الإعاقة

تلك  على  للتعرف  �الجتماعية  العمرانية  البيئات  �معاجلة  الوظيفي،  الق�سور  من  خمتلفة  باأ�سكال  الأ�سخا�س 

العالية  فاملعايري  �سموًل.  �اأكرثها  ال�سائح  احتياجات  اأ��سع  اإىل خماطبة  يحتاج  ال�سامل  الو�سول  فتطبيق  فقط. 

ل�سهولة الو�سول تفيد اجلميع، �توفر نطاقًا لتلبية احتياجات جميع الزائرين املحتملني. 

. �بالنظر اإىل النمو يف اأعداد امل�سنني �الت�سريع اجلديد ) يف كل من 
ٍ
اإن �سوق ال�سياحة �سهلة الو�سول �سوق نام

ال�سعودية �عامليًا(، فهناك �عي متزايد باحتياجات �حقوق الأ�سخا�س ذ�ي الق�سور الوظيفي. �ميكن ل�سناعة 

تلبية  ي�سمن  ال�سامل  فالو�سول  �ب�سراحة،  القطاع.  هذا  على  الإنفاق  من  ال�ستفادة  تاأمل يف  اأن  ككل  ال�سياحة 

توقعات النا�س فيما يخ�س الإجازة. �ي�سم هذا ال�سوق حوايل 25% من عدد ال�سكان، �ي�سمل:

	 امل�سنني.•

	 اأ�سخا�سًا ذ�ي درجاٍت خمتلفة من الق�سور الوظيفي احلركي، احل�سي اأ� الإدراكي –	�هذا �سوف يت�سمن •

اإلخ، ب�سكل موؤقت؛ الن�ساء يف مراحل احلمل الأخرية؛  اأ� ح�سيًا، ...  الأ�سخا�س الذين يعانون عجزًا حركيًا 

الأ�سخا�س الذين لديهم اأطفال �سغار ) خا�سة عند ا�ستخدام عربات الأطفال( �الذين يحملون اأمتعة ثقيلة؛

	 الأ�سخا�س الذين يعتنون باأقارب اأ� اأ�سدقاء ل ي�ستطيعون العتماد على اأنف�سهم، �املمر�سات املحرتفات،•

يجب اأن تكون العوائق غري ال�سر�رية هي نقطة البداية للتفكري يف الو�سول. �بدل من الرتكيز على اإعاقة الفرد، 

يجب اأن تقوم املرافق ال�سياحية �الوجهات ال�سياحية بالرتكيز على عوائق الو�سول ال�سامل مثل: 

	 �سوء تف�سري �تو�سيح البيئة العمرانية.•

	 نق�س املعدات التي تهدف اإىل �سمان �سهولة الو�سول.•

	 م�سكالت اخلدمة �الت�سليم التي تتعلق مب�سكالت التدريب، امل�سائل الت�سغيلية �الإدارية.•

	 �سوء العر�س ��سعف توافر املعلومات.•

	 املفاهيم �الت�سورات اخلاطئة. •

	 الف�سل يف معاجلة امل�سائل املتعلقة بنوع اجلن�س �الثقافة.•
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�سكل رقم 3: مناطق خارجية �داخلية ي�سهل التجول فيها،�توفر قدرة كافية لالنتقال 

�التي لها اأ�سطح اأر�سية ل ت�سكل خطرًا من ناحية التعرث، �بها حتدب كاٍف، هي 

مكونات حيوية يف �سياغة جتربة �سياحية فريدة ل تن�سى

�سكل رقم 4: يجب اأن تكون مناطق �قوف ال�سيارات �مناطق اإنزال الركاب مبا يف ذلك 

ما ي�سمى مرافق نز�ل الركاب بجانب حمطات النقل ال�سريع، قادرة على توفري اأ�سطح 

م�سطحة م�ستوية �سهلة التدا�ل، �تقدم اأنظمة مميزة للتوجيه �اإيجاد الطريق
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�لكي تكون �سهلة الو�سول للجميع، فالعديد من املرافق �الوجهات ال�سياحية قد حتتاج اإىل اإجراء تغيريات مادية 

�ت�سغيلية. �يف حني يتم احلث على ذلك، فقد تفتقر بع�س املوؤ�س�سات للموارد يف الوقت احلايل لعمل هذه التغيريات. 

�هذا ل يعني بال�سر�رة اأن تكون تلك املرافق غري ممكنة الو�سول لكل فرٍد ذي ق�سور �ظيفي. �املعلومات اجليدة 

حول �سهولة الو�سول احلالية تتيح لالأ�سخا�س ذ�ي الق�سور الوظيفي احلكم باأنف�سهم على ما اإذا كانت املن�ساأة اأ� 

املرفق �سهل الو�سول اأم ل بالن�سبة لهم. �ذلك يقدم فائدة مبا�سرة لهوؤلء الأ�سخا�س الذين ي�ستطيعون الو�سول 

للمرافق، قطاعات الإيواء �الوجهات ال�سياحية كما هي، ف�ساًل عن زيادة اإمكانات ال�سوق بالن�سبة لقطاع ال�سياحة.

�يجب اأن تكون املرافق �الوجهات ال�سياحية �مقدمي اخلدمات على �عي باأنه ميكن اأن يكون من ال�سهل التغلب 

على العديد من العوائق مع درا�سة متاأنية �بتكلفة ب�سيطة، فمثاًل »التدريب على اإدراك الإعاقة » لن ي�ساعد فقط 

على �سمان اخلدمة املالئمة، �عمومًا ما ميكن اعتبار اأنه يلبي احتياجات �سهولة الو�سول، لكنه اأي�سًا �سوف يقوم 

بتدريب العاملني على حتديد م�سكالت الو�سول �اقرتاح التح�سينات. �ت�ساعد ال�سياحة �سهلة الو�سول على حتديد 

كذلك؛  �املادية  الجتماعية  البيئات  جعلتها  اإذا  فقط  خا�سة  تكون  اخلا�سة«  »الحتياجات  باأن  النظري  املفهوم 

فالأ�سخا�س ذ�� الق�سور الوظيفي ي�سبحون »معاقني« فقط عندما تف�سل بيئاتهم يف العمل بطرق �سهلة الو�سول. 

فالعديد من الأ�سخا�س لديهم ق�سور �ظيفي ل ينتج عنه عادة اأي »اإعاقة« موؤثرة، �لكن ما ينتج عنه كونهم معاقني 

يف ظر�ٍف معّينة، مثل �سخ�سٍ ذي ق�سوٍر �ظيفي �سمعي، �الذي ي�ستخدم م�ساعدة �سمعية، �سوف يكون »معاقًا« 

عندما ينام، اإذا كان ل ي�ستطيع �سماع اإنذار احلريق. 

اإىل  �توؤدي  اأمانًا،  اأكرث  تكون  الدرج(  )مثل  بفاعلية  �الن�سيج  �التباين  اللون  ا�ستخدام  فيها  يتم  التي  �الأماكن 

حوادث اأقل. �جودة الإ�ساءة، الطبيعية �ال�سناعية كلتاهما اأ�سا�سية للتوا�سل، �كذلك ال�سوتيات اجليدة، �سيكون 

لها تاأثري كبري على ا�ستمتاع الزائر باإقامته؛ مثاًل بالن�سبة لالأ�سخا�س ذ�ي الق�سور الوظيفي ال�سمعي اأ� الب�سري، 

فاإن هذه العوامل �سوف حتدد الفرق بني امل�ساركة �النعزال. �عمومًا، فاإن قطاعات الإيواء �املرافق �سهلة الو�سول 

�سوف تكون اأ�سهل على الفهم، اأ�سهل يف احلفاظ عليها �اأقل عر�سة للت�سرر من الأمتعة �العربات، ... اإلخ.

�الوجهات ال�سياحية نتيجة لنظام متكامل من املعامل ال�سياحية، �اخلدمات التي تاأتي معًا من املوارد؛ بحيث تقود 

امل�سافر اإىل الرغبة يف اتخاذ اخلطوات ال�سر�رية لل�سفر �ق�ساء الوقت هناك.

�من اأجل اأن ي�سبح موقع ما �جهة �سياحية ناجحة، فمن ال�سر�ري للرث�ات �املوارد يف املنطقة )املوارد الطبيعية، 

�الرتاث املعماري �التاريخي، ... اإلخ(، اإذا اعترب اأنها كافية ملواجهة ال�سوق، اأن تتحول اإىل ميزة تناف�سية حقيقية 

للعمالء  املتزايدة  �املف�سلة  املعقدة  الحتياجات  معاجلة  ت�ستهدف  خا�سة،  ت�سويقية  اإ�سرتاتيجيات  خالل  من 

�ال�سائحني املحتملني.

العميل.  خدمة  اإىل  يهدفون  الذين  امل�ستقلني  اخلدمة  مقدمي  من  معقد  نظام  عام،  ب�سكل  ال�سياحة،  ��سناعة   

مت�ساربة يف  �اهتمامات  احتياجات  لها  تكون  ما  غالبا  �التي  امل�سلحة،  اأ�سحاب  من  متنوعة  �ت�سارك جمموعة 

اإنتاج م�سافرين، �منطقة �جهة  باأكمله عن طريق خم�سة عنا�سر: منطقة  ال�سياحة  �يتم تعريف نظام  القطاع. 

ال�سياحة، �منطقة ترانزيت، ��سناعة ال�سياحة �ال�سفر، �البيئة اخلارجية.



25

الدليل الإر�سادي للو�سول ال�سامل للوجهات ال�سياحية وقطاعات الإيواء 

باململكة العربية ال�سعودية

�منطقة اإنتاج امل�سافرين التي ي�سار اإليها اأي�سًا على اأنها مكان املن�ساأ، ت�سم جميع جمموعات العمالء امل�ستهدفني 

توفرعوامل  للم�سافرين  املنتجة  املنطقة  اإن  �حيث  اأخرى.  لأغرا�س  اأ�  �العمل  الفراغ،  �قت  لق�ساء  ت�سافر  التي 

لتحفيز ال�سفر، فاإن منطقة الوجهة ال�سياحية تثري الطلب لل�سياحة يف جذب العمالء اإىل اأماكن مفردة. �من ثم 

تكون منطقة الوجهة ال�سياحية هي املكان الذي يتم فيه اإن�ساء املنتجات �اخلدمات ال�سياحية عن طريق موردين 

اأ�سا�سيني يتم جتربتها فيما بعد من قبل العمالء.�ت�سف منطقة الرتانزيت الفرتة الزمنية الالزمة للو�سول اإىل 

�جهة معينة.

�يف اإطار �سناعة ال�سياحة �ال�سفر، ت�سارك خمتلف الأعمال �املنظمات يف تقدمي املنتجات �اخلدمات ال�سياحية. 

عرب  �الو�سطاء  ال�سياحية،  الوجهات  اإدارة  �منظمات  ال�سياحية،  اجلولت  �م�سغلو  ال�سفر،  �كالت  هي  �تلك 

الإنرتنت، ��سناعة النقل، بالإ�سافة اإىل املوردين الرئي�سيني. �برغم اأنها لي�ست جزءًا من قطاع ال�سياحة �ال�سفر 

بو�سوح، اإل اأن بع�س منظمات الإعاقة �اجلمعيات اخلريية توفر معلومات �سر�رية فيما يتعلق بالوجهات ال�سياحية 

�سهلة الو�سول، �تقدم الن�سح فيما يخ�س كيفية ال�سفر مع الإعاقة.

�العن�سر الأخري، �هو البيئة اخلارجية، ي�سم كل العوامل الب�سرية، الثقافية، �الجتماعية، �القت�سادية، �التقنية، 

�املادية، �ال�سيا�سية، �القانونية التي لها تاأثري على �سناعة ال�سياحة كليًا.

�ميكن ت�سنيف اأنواع ال�سائحني الذين يز�ر�ن اململكة العربية ال�سعودية اإىل ت�سع فئات فرعية:

	 ال�سائحون الذين ي�سافر�ن اإىل اململكة العربية ال�سعودية كوجهة �سياحية بحد ذاتها.•

	 الأ�سخا�س الذين يز�ر�ن اأقاربهم.•

	 امل�سافر�ن يف رحالت تتعلق بالعمل.•

	 ال�سائحون الذين ي�سافر�ن لأ�سباب دينية )مثل احلج �العمرة(.•

	 امل�سافر�ن الذين ي�ساهد�ن املواقع الرتاثية.•

	 امل�سافر�ن امل�ساركون يف الأن�سطة الريا�سية �الثقافية.•

	 غري املواطنني، �غري املقيمني الذين يعملون يف اململكة العربية ال�سعودية.•

	 امل�سافر�ن الذين يبحثون عن العالجات الطبية.•

	 امل�سافر�ن الداخليون/ املحليون.•

�يلزم متييز هذه املجموعات ال�ست بع�سها عن بع�س، كل منها باأ�ساليبها اخلا�سة للو�سول اإىل املعلومات �ال�سفر، 

... اإلخ. �يلزم اأن ندرك نوع الأمناط ال�سلوكية لكل جمموعة.

 يجب النظر الآن اإىل تقدمي جتربة �سياحية لالأ�سخا�س ذ�ي الإعاقة على اأنها من املمار�سات الأ�سا�سية لالأعمال 

التجارية، �لي�ست بادرة خريية اأ� ممار�سة �سياحية اجتماعية جيدة.
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        2-1        ما هي »ال�سياحة �سهلة الو�سول / ال�سياحة للجميع«

اإن مفهوم الت�سميم ال�سامل ينبثق من تاريخ ممتد يتعلق بالت�سميم اخلايل من العوائق، الت�سميم ال�سامل، اإلخ 

)�ستتم معاجلة تاريخ هذا املفهوم يف مرحلة لحقة(. ��سنكتفي يف الوقت احلايل بو�سع اخلطوط العري�سة ملفهوم 

الت�سميم ال�سامل. 

امللعب  »يكون  التعبري-  جاز  اإذا   - حيث  �اجتماعية  مادية  بيئات  اإن�ساء  اإىل  عموما،  ال�سامل،  الت�سميم  يهدف 

م�ستويا«: ب�سكل عام، ال�سماح لكل البيئات املادية �الجتماعية باأن تكون �سهلة الو�سول جلميع الأ�سخا�س لأكرب 

درجة ممكنة.

� هناك �سبعة مبادئ للت�سميم ال�سامل مت تاأييدها على نطاق �ا�سع:

ال�ستخدام العادل. 1

يجب اأن يوفر الت�سميم نف�س ��سائل ال�ستخدام جلميع امل�ستخدمني؛ متطابقة اأينما كان ممكننا؛ متكافئة عندما 

متاحًا  �الأمان  �الأمن  اخل�سو�سية  توفري  �اجعل  امل�ستخدمني،  ��سم  اأ�  عزل  جتنب  ممكننًا.  التطابق  يكون  ل 

بالت�سا�ي جلميع امل�ستخدمني.

الإ�ستخدام املرن. 2

يجب اأن تعمل الت�سميمات على توفري اختيارات يف طرق ال�ستخدام اخلا�سة بها. �يجب عليها ا�ستيعاب الو�سول 

اخلا�سني  �الإحكام  الدقة  تي�سري  على  الت�سميمات  تعمل  اأن  �يجب  الي�سار.  اأ�  اليمني  جهة  من  ال�ستخدام  اأ� 

بامل�ستخدم، �يجب اأن توفر اإمكانية التكيف مع الوترية اخلا�سة بامل�ستخدم.

الإ�ستخدام الب�سيط والبديهي. 3

جمموعة  �ت�ستوعب  �حد�سه،  امل�ستخدم  توقعات  مع  تت�سق  �اأن  التعقيد،  اإزالة  على  الت�سميمات  تعمل  اأن  يجب 

�ا�سعة من مهارات القراءة �الكتابة �املهارات اللغوية، �ترتب املعلومات مبا يالئم اأهميتها، �توفر التنبيه ال�سريع 

�التعليقات قبل �اأثناء مهمٍة ما �بعد النتهاء منها.
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�سكل رقم 5: ت�سبح املعدات املتخ�س�سة �سر�رية حيثما تكون معدات الت�سلية �الرتفيه �اخلدمات 

الرتفيهية / ال�سياحية غري م�سممة بهدف اأن يكون الت�سميم �سامال.

معلومات ميكن اإدراكها. 4

املتكرر  للتقدمي  اللم�س(  اأنظمة  الن�س،  مراجعة  ت�سويرية،  )مثال:  خمتلفة  اأمناطًا  الت�سميم  يوفر  اأن  يجب 

��سفها  ميكن  بطرق  املعلومات  عنا�سر  بني  التفرقة  املعلومات،  �فهم  ال�سرعية  تعظيم  ال�سر�رية؛  للمعلومات 

اأ� الجتاهات؛ �توفري التوافق �الفهم مع التقنيات  اأن يكون من ال�سهل اإعطاء �اتباع التعليمات  بو�سوح، مبعنى 

�الأد�ات املتنوعة التي ي�ستخدمها الأ�سخا�س ذ�� الق�سور احل�سي.

حتمل اخلطاأ. 5

يجب على الت�سميم تنظيم العنا�سر لتقليل الأخطار �الأخطاء؛ �توفري التحذير من الأخطار �الأخطاء؛ �توفري 

�سمات احلماية من التعطل؛ �تثبيط الأفعال غري الواعية يف املهام التي تتطلب انتباهًا خا�سًا.
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جمهود بدين منخف�ص. 6

تقلل  ت�سغيلية معقولة  تتطلب قوة  للم�ستخدمني باحلفاظ على ��سع ج�سدي مريح؛  الت�سميمات  ت�سمح  اأن  يجب 

الأعمال املتكررة، �املجهود البدين امل�ستمر.

احلجم وامل�ساحة الالزمان لالقرتاب وال�ستخدام. 7

يجب اأن توفر الت�سميمات خطًا �ا�سحًا للر�ؤية، خاليًا من العوائق للعنا�سر املهمة لأي م�ستخدم مقعد اأ� �اقف؛ 

اأ� �اقف؛ �ا�ستيعاب الختالف يف حجم اليد  اأي م�ستخدم مقعد  جتعل جميع املكونات داخل النطاق يف متنا�ل 

�القب�سة ؛ �توفري م�ساحة كافية ل�ستخدام الأجهزة املعينة اأ� امل�ساعدين ال�سخ�سيني.

        2-2        اأهمية و تاريخ الت�سميم ال�سامل / منهج الو�سول ال�سامل

اإن منهج »الت�سميم ال�سامل« اأ� »الو�سول ال�سامل« خطوة مهمة لالأمام حيث متثل منهجًا اأكرث �سموًل اأ� �سموليًا. 

�ي�سمن اأن يكون امل�ستوى املرتفع من �سهولة الو�سول يف داخل البيئة العمرانية للنا�س من جميع القدرات اأ�لوية 

بالن�سبة للمجتمع ككل، مما يعطي حرية الختيار �حرية التحركات جلميع الأفراد طوال حياتهم.

�ينظر الو�سول ال�سامل اإىل ال�سورة الواقعية. �يقبل حقيقة اأن العدد الأكرب من ال�سكان يتاألف من اأ�سخا�س من 

خمتلف الأعمار، �الأطوال، �الأ�زان، �املهارات اللغوية �القدرات،... اإلخ. �اتباع مبادئ الو�سول ال�سامل يوؤدي اإىل 

بيئة تفيد جميع م�ستويات املجتمع –	على �سبيل املثال: ت�سميم بيئة عمرانية يتمحور حول هذه املبادئ يوؤدي اإىل 

بيئة اأكرث ��سول جلميع النا�س.

�ي�سع منهج »الو�سول ال�سامل« امل�سوؤ�لية على املجتمع لتكييف البيئة العمرانية ل�ستيعاب الفرد بدًل من اأن يعمل 

الفرد حول البيئة العمرانية. �بعبارة اأخرى، يكمن املفتاح يف دمج الو�سول ال�سامل يف عمليتي الت�سميم �التخطيط. 

احلاجة  �يقلل  اأكرب،  ب�سكل  للم�ساة  �سديقة  العمرانية  البيئة  يجعل  ال�سامل  الت�سميم  فاإن  التحديد،  �جه  �على 

اإىل خدمات خا�سة مثل م�ساعدات النقل ��سيارات الأجرة امل�سممة لغر�س خا�س. كما اأنه اأي�سًا يح�سن القابلية 

الأ�سا�سية للحركة �التنقل �التي بد�رها ميكن اأن يكون لها جانب اإيجابي على الأفراد املحر�مني من الدخل.

�سد  املتعمد  غري  التحيز  تخفيف  يف  لالأمام  خطوة  ال�سامل«  �«الو�سول  ال�سامل«  »الت�سميم  مبادئ  تطبيق  �يعد 

الأ�سخا�س بغ�س النظر عن عرقهم، �نوعهم، �عمرهم، �اإميانهم، �اآرائهم ال�سيا�سية اأ� اآرائهم الأخرى �الق�سور 

البدين �العقلي. �دمج مبادئ »الت�سميم �الو�سول ال�سامل« ي�ساعد اأي�سًا يف متكني الأفراد ذ�ي القدرات املختلفة 

عن طريق منحهم ال�ستقرار �حرية احلركة. �هذا بد�ره يحمي الحرتام الذاتي اخلا�س بالأفراد ذ�ي القدرات 

املختلفة، �يهيئ اأي�سًا فر�سًا جديدة تتغلب على اأي ق�سور �ا�سح. 



29

الدليل الإر�سادي للو�سول ال�سامل للوجهات ال�سياحية وقطاعات الإيواء 

باململكة العربية ال�سعودية

�املن�ساأة �ساملة الو�سول �سوف ت�ستوعب جمموعة �ا�سعة من فئات املجتمع ب�سكل مالئم �اآمن �بكرامة، ف�سال عن 

حت�سني �ظائفهم يف النظام اأ� البيئة التي يعملون فيها.

        2-3        �سهولة الو�سول وال�سائح

عند ال�سفر، يكون لالأ�سخا�س ذ�ي الق�سور الوظيفي، �لكل النا�س ب�سكل عام، متطلبات فردية خا�سة فيما يتعلق 

ب�سهولة ��سول ��سائل النقل، �الإيواء، �املواقع ال�سياحية، �املطاعم، �ال�سوارع �البنية التحتية لالت�سالت. �تعد 

البنية التحتية �سهلة الو�سول امل�سممة جيدا هي اأ�سا�س �سمان اأن املنتج ال�سياحي يلبي احتياجات جميع قطاعات 

ال�سوق.

اأ�  اأن تكون م�سممة  اإما  اأن املرافق ال�سياحية  �ال�سرط الأ�سا�سي الكامن حتت البنية التحتية �سهلة الو�سول هو 

معدلة من اأجل متكني الأ�سخا�س الذين لديهم متطلبات ل�سهولة الو�سول من امل�ساركة الكاملة يف الو�سول املادي. 

�الو�سول املادي �احد من اأهم ق�سايا جانب العر�س يف ال�سياحة. 

معايري  اأجل حتقيق  من  لالإعاقة  �سديقة  منتجات  مع  �كذلك  الو�سول  �سهولة  مع  البنايات  توفري  يتم  اأن  �يجب 

الت�سميم �سهل الو�سول، ح�سن الوجهة.

�عن طريق الرتكيز على الو�سول املادي، فقد قامت باحثة ال�سياحة الأ�سرتالية »دار�سي« بت�سنيف الو�سول من 

ثالثة اأبعاد رئي�سية: البعد الأ�ل يتعلق بالو�سول املادي، �الذي يت�سمن الأ�سخا�س ذ�ي الق�سور الوظيفي البدين 

الذين ي�ستخدمون الكرا�سي املتحركة اأ� م�ساعدات امل�سي. �يت�سمن توفري �سهولة الو�سول لهذا البعد عنا�سر مثل 

الدرابزين، �املنحدرات، �امل�ساعد ��سبابيك اخلدمة )كا�نرت( املنخف�سة. �يتكون البعد الثاين من الأ�سخا�س 

ذ�ي الق�سور الوظيفي احل�سي �يركز على الو�سول احل�سي. �متطلبات الو�سول احل�سي تت�سمن على �سبيل املثال 

العالمات امللمو�سة، الالفتات �بطاقات العنا�ين �الت�سميات، �اأنظمة تعزيز ال�سمع، �التنبيهات ال�سوتية للم�ساعد 

�الإ�ساءة. �يركز البعد الأخري على ��سول الت�سالت، �الذي ي�سمل الأ�سخا�س الذين لديهم �سعوبات مع الكلمة 

املكتوبة �الكالم �امل�سكالت اللغوية.

�قد قدمت بع�س الد�ل ت�سريعًا مت ت�سميمه لإلزام موردي ال�سياحة باإن�ساء بيئة �سهلة الو�سول لالأ�سخا�س ذ�ي 

الإعاقة. �توجد ثالثة اأمثلة للت�سريع القومي �هي يف اململكة املتحدة: )القانون الربيطاين لتمييز الإعاقة(، �يف 

اأمريكا: )القانون المريكي لالإعاقة(، �يف اأ�سرتاليا: )قانون الكومنولث لتمييز الإعاقة(. �متثل هذه الد�ل اأقوى 

املحا�لت يف اإيجاد معايري قانونية ل�سهولة الو�سول. 

�لت�سريع �سهولة الو�سول تاأثرٌي ذ� �سقني على �سناعة ال�سياحة �ال�سفر، الأ�ل تنفيذ املرافق �سهلة الو�سول يزيد 

اإثراء حياة الأ�سخا�س ذ�ي  املك�سب القت�سادي لل�سناعة من القوة ال�سرائية لالأ�سخا�س ذ�ي الإعاقة. �الثاين 

الإعاقات �كبار ال�سن نتيجة لال�ستقالل املتزايد.
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        2-4        ملاذا جنعل املن�ساآت والوجهات ال�سياحية �سهلة الو�سول اأكرث؟

اإنها تعطي انطباعًا جيدًا عن العمل. ف�سوق ال�سياحة �سهلة الو�سول اآخذ يف الت�ساع، كما اأ��سحنا �سابقا. �هذا 

النمو يف ال�سياحة الد�لية، �النمو املتوقع يف ال�سياحة الأقليمية، ميثل فر�سة عمل كبرية. �قد اأ��سحت الأبحاث اأن 

الأ�سخا�س ذ�ي الإعاقة، �كبار ال�سن، �الأطفال، �الأ�سخا�س الآخرين الذين يعانون من بع�س الق�سور الوظيفي 

يحبون، �يرغبون، يف ق�ساء اإجازاتهم يف بيئة عامة. كذلك فالكثري�ن منهم لديهم ال�سبل املادية للقيام بهذا- 

عند توفرياملرافق ال�سحيحة. فالأ�سخا�س ذ�� الإعاقة غالبًا ي�سافر�ن ب�سحبة اأ�سدقائهم اأ� عائالتهم اأ� من هم 

موكلون برعايتهم، مما يجلب عائدًا اإ�سافيًا. �كثريًا ما يقومون باحلجز ب�سكل م�سبق، �غالبًا يعود�ن ب�سكل منتظم 

مبجرد اأن يجد�ا املرافق �املن�ساآت املنا�سبة. اإن ال�سوق يتغري –	�توجد زيادة فيما يطلقون عليه ا�سم »ال�سياحة 

الرمادية«، �هناك زيادة فيما ُيعرف بال�سياحة الطبية. �مع انفتاح اململكة على �سوق ال�سياحة العام، فاإن الفرتة 

من 2010- 2020م لها اأهمية حيوية يف تاأ�سي�س قطاع من ال�سوق الد�يل �الأقليمي �الحتفاظ به.

�ال�سياحة �سهلة الو�سول جيدة اأي�سًا للنزلء:

	 فهي تعمل على زيادة الفر�سة للنزلء الذين يعانون من م�سكالت يف الو�سول على عدم البقاء بعيدًا.•

	 تعمل على حت�سني جودة اإقامتهم.•

	 تعمل على توفري بيئة �سديقة اأكرث للم�ستخدم.•

	 متنح الثقة للنزلء املحتملني يف اختيار مقر اإقامتهم.•

ما الذي يتوجب على املالك وامل�سغلني القيام به؟

�سوف تقوم الهيئة العامة لل�سياحة �الآثار بتطبيق نظامني متكاملني من اأجل تنفيذ ال�سياحة �ساملة الو�سول:

�سوف تقوم الهيئة العليا لل�سياحة �الآثار بتطبيق نظامني متكاملني من اأجل تنفيذ ال�سياحة �ساملة الو�سول:

اأوًل: �سوف يتم دمج ال�سياحة �ساملة الو�سول يف كل معايري الت�سنيف بالن�سبة لقطاعات الإيواء داخل اململكة. 

�هذا �سوف ي�سمن اأن يكون لكل قطاعات الإيواء احلد الأدنى مل�ستوى �سهولة الو�سول عندما يتم ت�سنيفها.

 م�ستقٍل لتدريج الو�سول ال�سامل �الذي �سوف يعمل 
ٍ
ثانياً: �سوف تقوم الهيئة العليا لل�سياحة �الآثار بت�سغيل نظام

قاعدَة بيانات �اأ�سا�سًا حيويًا للمورد بالن�سبة لل�سيوف لكي يقوموا بتخطيط عطالتهم، �فهم اأي م�ستويات �سهولة 

��سول �سوف يتم تقدميها لهم �يف اأي مكان من اأماكن الإقامة. 

اأن الدعم املادي ل�سهولة الو�سول جلعل املنتجات �اخلدمات ال�سياحية متاحة �جذابة بالن�سبة لالأ�سخا�س  غري 

ذ�ي الق�سور البدين، احل�سي اأ� الإدراكي غري كاف. فاملهم اأي�سًا هو مواقف ��سلوك �ح�سا�سية طاقم العاملني. 

�اأكرث �سكويني مت ت�سجيلهما حول العاملني بال�سياحة �ال�سفر هما: التوزيع املنتظم ملعلومات ل يعتمد عليها عن 

�سهولة الو�سول، ��سلوك العاملني ال�سلبي �املهني �املتعايل. �تدريب العاملني طريقة منا�سبة ل�سمان ر�ساء اأكرب 

للعميل ف�سال عن حت�سني التفاعل مع الأ�سخا�س ذ�ي الإعاقة.
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�هناك اأربع خطوات اأ�سا�سية من املمكن اأن تقوم بها، ب�سفتك مالكًا اأ� م�سغاًل، من اأجل تطبيق ال�سياحة �ساملة 

الو�سول يف املن�ساأة اأ� املرفق ال�سياحي اخلا�س بك:

القيام بفح�ص ودرا�سة ذاتية:. 1

يف اخلطوة الأ�ىل، يجب اأن يخ�سع قطاع الإيواء اأ�الوجهة ال�سياحية –	مثل الفندق، �الفرا�س، ��جبة الإفطار، 

�جممع املباين اإلخ.- اإىل التقييم الذاتي، بناًء على الإر�سادات العامة �الفنية الواردة يف هذه الوثيقة، �بناًء على 

ي�ساعدك على  التقييم �سوف  �الآثار. �هذا  لل�سياحة  العليا  بالهيئة  ال�سامل اخلا�سة  الو�سول  اإر�سادات ت�سنيف 

حتديد الو�سع احلايل �م�ستواك احلايل يف التوافق مع معايري �متطلبات �سهولة الو�سول، �ما يحتاج اإىل تغيري من 

اأجل حتقيق اأقل م�ستوى من �سهولة الو�سول يف قطاع الإيواء اخلا�س بك.

اإعداد خطة عمل. 2

هذه  العمل  خطة  �ت�ساعد  عمل.  خطة  اإعداد  اأجل  من  عليها،  ح�سلت  التي  التقييم  معلومات  ا�ستخدام  يتم  قد 

على حتديد كيفية التغلب على م�سكالت الو�سول من خالل التغيريات البيئية، �تدريب فريق العمل، �التغيريات 

منخف�سة  �التح�سينات  الطارئة  التدابري  بني  التمييز  على  ت�ساعد  اأن  كذلك  �ميكن  اأخرى.  �تدابري  الت�سغيلية 

الر�تيني  ال�ستبدال  اأ�  الديكورات  الد�رية )مثل جتديد  ال�سيانة  تنفيذها كجزء من عمليات  يتم  التي  التكلفة 

زيادة  تدابري  �كثري من  الوقت.  التح�سينات عرب  تكاليف  توزيع  ي�ساعد على  �سوف  �التجهيزات(. �هذا  لالأثاث 

�سهولة الو�سول تعد اأي�سًا من اأ�س�س التفكري املنطقي ال�سليم. فالتغيريات الب�سيطة يف الت�سميم، �عر�س الالفتات 

�املعلومات ب�سورة اأف�سل، �التدريب الأف�سل املقدم بتكلفة منخف�سة، �سوف توؤدي اإىل ظهور نتائج بالغة التاأثري. 

�كثري من الإجراءات �سوف تفيد الزبائن الآخرين مثل كبار ال�سن، �الأ�سخا�س الذين ي�سافر�ن ب�سحبة اأطفال، 

...اإلخ. ��عي فريق العمل من اجلوانب املهمة يف �سهولة الو�سول. �كجزء من خطة العمل اخلا�سة بك، قد ترغب 

يف اأن ت�سع يف اعتبارك توفري برنامج تدريبي للم�ساعدة يف �سمان اأنهم يتمتعون بال�سلوك ال�سحيح، �ي�سعر�ن 

بالثقة للرتحيب بالنزلء ذ�ي الإعاقات �م�ساعدتهم.

اإ�سدار بيان و�سول. 3

�يتم اإ�سدار هذا البيان من اأجل م�سلحة النزلء �الزبائن املحتملني، �لإظهار اللتزام ب�سهولة الو�سول. �ميكن 

اأن يعمل البيان على ��سع الأ�سا�س لتطلعاتك، �اأن يكون عبارة عن بيان للنوايا قائم على العمل املراد تنفيذه كما 

هو حمدد يف خطة العمل. �املعلومات الواردة يف خطة العمل اخلا�سة بك بالإ�سافة اإىل بيان الو�سول اخلا�س بك 

ميكن اأن مت ا�ستخدامهما يف عملية الت�سويق. �من املمكن اأن ترغب اأي�سًا يف ت�سمني الر�سوم التو�سيحية التي تبني 

ت�سميم �اأبعاد الأمالك حتى يت�سنى لل�سيوف املحتملني القيام بتقييم �سهولة الو�سول اخلا�سة بها. �ميكن كذلك 

اأن يتم عر�س هذه ال�سمات على املوقع الإلكرت�ين اخلا�س مبن�ساأتك اإذا كان هناك موقع خا�س بها.
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�سكل رقم  6:الطرق املخ�س�سة التي يتم ت�سميمها للم�ستخدمني املحتملني حتى يتوافر مدى �ا�سع من ال�ستخدام، �يتم حت�سني 

اخلدمات ال�سياحية املقدمة، كما هي احلالة هنا، حيث مت القيام بعمل طريق خم�س�س على اأحد ال�سواطئ ي�سمح بالو�سول 

التقليدي للكرا�سي املتحركة.

�سهولة . 4 م�ستوى  لتقييم  والآثار  لل�سياحة  العامة  الهيئة  من  �سنوية  مراجعة  على  احل�سول 

الو�سول اخلا�ص بك 

مبجرد اأن تتولد لديك الثقة باأنك قد ��سلت اإىل م�ستوى كاٍف من �سهولة الو�سول ميكنك احل�سول على اعرتاف 

فح�س  على  للح�سول  �الآثار  لل�سياحة  العليا  بالهيئة  الت�سال  يكون  �الآثار،  لل�سياحة  العليا  الهيئة  من  ر�سمي 

�مراجعة للموقع هو اخلطوة التالية. ��سوف تقوم الهيئة بتبيان م�ستوى التوافق اخلا�س بك، بالقيا�س اإىل معايري 

�الآثار  لل�سياحة  العليا  الهيئة  تقوم  ��سوف  الو�سول.  �سهولة  م�ستوى  لتح�سني  القرتاحات  �تقدمي  الت�سنيف، 

بك  اخلا�سة  املن�ساأة  الالزمة يف  التجهيزات  ملاهية  اإي�ساحها  ف�سال عن  موؤقتة،  �سامل  ��سول  باإمدادك مبرتبة 

حتى تتاأهل للح�سول على املرتبة التالية الأعلى. �اإذا اأظهرت اأمام الهيئة العليا لل�سياحة �الآثار اأنك تنوي القيام 

بالتعديالت ال�سر�رية حتى ترتقي للمرتبة الأعلى، فاإن الهيئة �سوف تز�دك بالإطار الزمني الذي �ستتوىل فيه 

اإجراء التجهيزات.

للمرتبة  ترتقي  حتى  ال�سر�رية  بالتعديالت  القيام  تنوى  اأنك  �الآثار  لل�سياحة  العامة  الهيئة  اأمام  اأظهرت  �اإذا 

الأعلى، فاإن الهيئة �سوف تقوم بتز�يدك بالإطار الزمني الذي �ستتوىل فيه اإجراء التجهيزات.
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        2-5        ال�سياحة �سهلة الو�سول ك�سناعة منو

اإن ال�سور املاأخوذة من كري�ل، كندا، تبني اأن عدد الأ�سخا�س ذ�ي الإعاقة ميثل تقريبًا 15% من عدد ال�سكان، مع 

�جود ن�سبة ا�سمية قدرها 80% من قطاع ال�سكان هذا؛ لديها املقدرة على القيام برحالت متكررة ب�سورة معقولة 

يف كندا �يف اخلارج )كري�ل، 1995(

اأ��سح  اأ�ر�با«،  للجميع يف  ال�سياحة  »ال�سياحة عام 2000م:  بعنوان  ر��س )1993م(  تو�سيه  بها  قام  درا�سة  �يف 

اأن الن�سبة املئوية الكلية لالأ�سخا�س ذ�ي الإعاقة يف اأ�ر�با مت الإعالن ر�سميًا اأنها تبلغ 11% من اإجمايل الكثافة 

ال�سكانية. �يجب اأن يتم اإ�سافة ن�سبة 3-4% اأخرى لهذا العدد من اأجل الذين مل يتم ح�سابهم يف الإح�سائيات 

اإن ن�سبة 14% من الكثافة ال�سكانية تعادل حوايل 50 مليون �سخ�س  الر�سمية )ر��س، 1993( لأ�سباب خمتلفة. 

معاق يف اأ�ر�با الغربية. �لأ�سباب عديدة )نوع الإعاقة، الظر�ف القت�سادية-الجتماعية(، غري اأنه ل ميكننا اأن 

ر تو�سيه ر��س  ناأخذ يف العتبار القطاع الكامل من الأ�سخا�س ذ�ي الإعاقة كزبائن حمتملني يف ال�سياحة. �قد قَدّ

)1993( اأن 72% من الأ�سخا�س ذ�ي الإعاقة لديهم الرغبة �القدرة على ال�سفر. �هذا يعني �جود �سوق حمتمل، 

يف اأ�ر�با –يف هذا الوقت- يبلغ 36 مليون ن�سمة. �قد كان 5 اإىل 6 ماليني من هذا العدد ي�سافر�ن بالفعل ب�سورة 

منتظمة خالل عام 1993 )ر��س، 1993(.

�قد مت ترتيب درا�سة يف نوفمرب 2002 عن طريق الوزارة الفدرالية لالقت�ساد �العمل باأملانيا، حيث قامت بتنظيم 

��سركة  نيومان لال�ست�سارات )نيومانكون�سلت(  ال�ست�ساريتني  �ال�سركتني  م�سر�ع جماعي، ي�سم جامعة مون�سرت 

ريبيل + لورينز، كانت تهدف اإىل درا�سة املحفزات القت�سادية لل�سياحة �سهلة الو�سول للجميع )املفو�سية الأ�ر�بية، 

2004 ب. �قد اأظهرت الدرا�سة اأن الأ�سخا�س الذين يعانون من ق�سور يف الن�ساط ميثلون �سوقًا كبريًا من العمالء.

�مع افرتا�س �جود ن�سبة موؤكدة لكثافة ال�سفر ت�سل اإىل 54.3%، فاإن 3.64 مليون �سخ�س يعانون من اإعاقات 

حادة يف التنقل �الأن�سطة يقومون بال�سفر كل عام. �يف املتو�سط، يقوم كل م�سافر بحوايل 1.3 رحلة يف العطالت 

اأن العدد الكلي للرحالت خالل العطالت لهذه املجموعة هو 4.74 مليون. �قد �جدت هذه  كل عام، مع اعتبار 

الأ�ر�بية،  اأملانيا )املفو�سية  بها يف  القيام  الرحالت مت  مليون( من هذه  )اأي 1.95  اأن %41.2  اأي�سًا  الدرا�سة 

2004 ب(. �مع مدة متو�سطة تبلغ 13.9 يومًا، فاإن الأ�سخا�س الذي يعانون من اإعاقات حادة ينفقون 27.1 مليون 

يور� كل عام لق�ساء العطالت يف اأملانيا. �هذا يوؤدي اإىل حوايل 65000 �ظيفة بد�ام كامل ت�ستلزمها متطلبات 

؛ فاإن �سوق ال�سياحة للم�سافرين الذين يعانون من ق�سور يف الن�ساط له اأهمية  الأ�سخا�س من ذ�ي الإعاقة. �من َثَمّ

كبرية بالفعل، ��سوف ت�ستمر اأهميته يف الزدياد. 

اأن  فكرة  بتدعيم  قاموا  �املنظمات  املوؤلفني  اأ�ر�با. فكثري من  ال�سن يف  كبار  �سياحة  الأمثلة على ذلك منو  �من 

هناك عالقة تبادلية قوية بني تقدم العمر �الإعاقة )�سميدت 2004؛جريلني 2005؛ بلو�س، 2000؛ الأمم املتحدة، 

فاإن  املتحدة، 1990(  )الأمم  املتحدة  بالأمم  الإعاقة اخلا�س  اإح�سائيات  �كما هو مذكور يف ملخ�س   .)1990

هناك عالقة قوية �اإيجابية بني تقدم العمر �الإعاقة على امل�ستوى العاملي. فانخفا�س الأداء �امل�ساركة يف الأن�سطة 

اليومية املرتبطة بالعتالل �الإعاقة يزداد ب�سورة ملحوظة بعد �سن الأربعني لأغلب املجموعات ال�سكانية )الأمم 
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املتحدة، 1993؛ يور��ستات، 2001(. ��فقًا لبلوت�س )2000(، فاإن ن�سبة عالية من الكثافة ال�سكانية الذين تبلغ 

اأعمارهم 65 عامًا فما فوق ُيتوقع اأن يق�سوا حياة غري خالية من الإعاقات. اإن حقيقة اأن قدرات كبار ال�سن تاأخذ 

يف التدهور تعني اأنهم يت�ساركون يف كثري من عوائق الو�سول التي يواجهها الأ�سخا�س ذ�� الإعاقة. �هذا يو�سح اأن 

اأي �سناعة تهتم بهذه الق�سايا ميكن اأن جتذب املزيد من العمالء ب�سكل كبري )املنتدى الأ�ر�بي لالإعاقة، 2001(. 

�بالتايل فمن الأ�سياء بالغة الأهمية القيام بت�سميم اخلدمات �املنتجات ال�ساملة بدءا من املراحل املبكرة من 

اأجل م�ساعفة اإمكانية امل�ساركة من قبل كبار ال�سن يف الأن�سطة اليومية، �يف احلياة املجتمعية، ف�سال عن خيارات 

ال�سفر. �مع �جود هذه العالقة التبادلية القوية بني العمر �الق�سور الوظيفي �التحقق من اأن كبار ال�سن يواجهون 

عوائق ��سول مماثلة بناًء على نوع الق�سور الوظيفي، اأ� امل�سكالت ال�سحية القائمة التي ت�ستمر لفرتات طويلة، 

فاإن الكثافة ال�سكانية من كبار ال�سن متثل قطاعًا مهمًا من العمالء بالن�سبة للمنتجات �اخلدمات �سهلة الو�سول.

�بالإ�سافة اإىل الأ�سخا�س الذين يعانون من ق�سور �ظيفي، �قطاع كبار ال�سن، كان ل بد اأن يوؤخذ يف احل�سبان 

خط  هناك  فلي�س  تلبيتها.  يجب  الو�سول  ب�سهولة  خا�سة  احتياجات  اأي�سًا  لديهم  بدنيًا  القادرين  املواطنني  اأن 

فا�سل �ا�سح بني هوؤلء الذين تتم ت�سميتهم، �اأ�لئك الذين ل تتم ت�سميتهم »املعاقني«. فاملقدرة الوظيفية توجد 

مقدرة  لديهم  �اآخر�ن  ا�ستثنائي،  ب�سكل  عالية  مقدرة  لديهم  الأ�سخا�س  بع�س  هناك  يكون  حيث  متدرج  ب�سكل 

ال�سخ�س الذي قد يكون لديه  اإىل ذلك، فاإن  متو�سطة، �بع�سهم يكون لديهم مقدرة منخف�سة جدًا. بالإ�سافة 

مقدرة منخف�سة يف منطقة �احدة )احلركة على �سبيل املثال( قد يكون لديه مقدرة عالية ب�سكل ا�ستثنائي يف 

منطقة اأخرى )مثاًل: الذكاء اأ� الب�سر(. �يف الغالب فاإن الأ�سخا�س الذين لديهم ق�سور �ظيفي بدين موؤقت ل 

ير�ن اأنف�سهم معاقني، �تنق�سهم املعرفة �اخلربة لتلبية احتياجاتهم ال�سخ�سية. �الأمر لي�س فقط اأنه لي�س هناك 

خط فا�سل �ا�سح بني هوؤلء الذين يعانون اأ� ل يعانون من اإعاقة اأ� ق�سور، �اإمنا اأن كل �سخ�س تقريبًا مييل اإىل 

فقد القدرة الوظيفية مع تقدمه يف العمر اأ� يف اأ�قات متنوعة خالل امل�سار الطبيعي للحياة. فاأغلب الأ�سخا�س، 

عند مرحلة ما، تنك�سر لهم بع�س العظام �يحتاجون اإىل ا�ستخدام العكازات، اأ� بع�س الأد�ات املعينة الأخرى، اأ� 

يقومون برعاية الأطفال ال�سغار اأ� حمل بع�س احلقائب الثقيلة التي ي�سعب التعامل معها.

اإن ال�سخ�س »العادي« غالبًا يكون له احتياجات اأ� ق�سور »غري عادي«، فبالإ�سافة اإىل دعم هوؤلء الذين يعانون 

من ق�سور �ظيفي دائم، ميكن للت�سميم ال�سامل اأن يجعل النتقال اإىل التقدم يف العمر اأ� التعر�س لإ�سابة موؤقتة 

،اأكرث �سهولة �اأكرث اإمكانية للتحمل، مع تقدمي خيار العي�س بد�ن العتماد على الغري.

اإن الإمكانات القت�سادية التي ميكن اأن تن�ساأ عن طريق توفري املرافق �اخلدمات ال�سياحية �سهلة الو�سول اإمكانات 

�ا�سعة النطاق. �يتم التوجه اإىل �سناعة ال�سياحة ب�سكل خا�س من اأجل الإقرار بهذه الفر�س �ا�ستغاللها. �عن 

طريق جتنب �/اأ� التخل�س من العوائق، فاإن مقدمي اخلدمات ال�سياحية ي�سبح بو�سعهم فتح قطاعات جديدة 

عالية النمو يف ال�سوق، �احل�سول على ميزات اقت�سادية �تناف�سية بالن�سبة لل�سفر على امل�ستوى املحلي �الد�يل. 

�ميكن اأن نرى بو�سوح من خالل تلك احلالت اأن ال�ستثمارات يف ال�سياحة �سهلة الو�سول هي ا�ستثمارات جمدية 

)املفو�سية الأ�ر�بية، 2004 ب(.
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ال�سفر . 1 ي�سبح  �ظيفي  ق�سور  من  يعانون  الذين  �امل�سافرين  ال�سن،  كبار  من  للم�سافرين  بالن�سبة  1.اأ�ل، 

بالن�سبة لهم اأكرث �سهولة �جاذبية.

2.لكل الآخرين الذين يقومون بق�ساء العطالت نتيجة للراحة �اجلودة املح�سنة.. 2

3.ملقدمي اخلدمات ال�سياحية نتيجة للعدد املتزايد للنزلء �ال�ستغالل الأعلى للقدرة.. 3

4.لوجهات ال�سياحة، التي تقوم بتح�سني ��سعها التناف�سي �اكت�ساب مزيد من القيمة امل�سافة.. 4

5.�لي�س اأخريًا؛ للمملكة العربية ال�سعودية كوجهة �سياحية، نتيجة ملحفزات الطلب اجلديدة ��سناعة �سياحة . 5

اأكرث قوة.

بالرغم من اأن احلالت املذكورة اأعاله ل ت�سري ب�سكل مبا�سر اإىل اململكة العربية ال�سعودية يف حد ذاتها، اإل اأن 

الأ�ر�بية  املفو�سية  ذكرت  �قد  للمقارنة.  اأ�سا�س  توفري  يف  الف�سل  بع�س  بالفعل  حتمل  الكلية  �التقييمات  الآثار 

)موريللي، 2004( ع�سرة اأ�سباب جلعل الوجهات ال�سياحية �سهلة الو�سول:

حجم ال�سوق الكبري. 1

نعرف  مازلنا  كبري  حمتمل  �سوق  بالفعل  هي  ال�سن  �كبار  الإعاقة  ذ�ي  من  تتاألف  التي  امل�ستهدفة  املجموعة  اإن 

القليل عنه. فهم عادًة يقومون بالذهاب اإىل ق�ساء عطالتهم اأكرث من مرة يف العام، �اأي�سًا اأثناء فرتات املو�سم 

املنخف�س، �عادًة يكون ب�سحبتهم الأقارب، اأ� الأ�سدقاء، اأ� امل�ساعد�ن ال�سخ�سيون.

زيادة الطلب املحتمل. 2

اإن �جود الأ�سخا�س الذين يرافقون ذ�ي الإعاقة يحدث تاأثريًا م�ساعفًا يزيد من عدد ال�سياح املحتملني مع الزيادة 

املرتتبة على ذلك يف الطلب املحتمل.

منو ال�سوق. 3

القليلة  ال�سنوات  خالل  متزايد  ب�سكل  العمر  يف  يتقدمون  كانوا  اأ�ر�با  �سكان  اأن  البحثية  الدرا�سات  بع�س  تبني 

املا�سية. �ميكن اأن تتم ترجمة هذا اإىل منو ال�سوق حيث تكون املجموعة امل�ستهدفة هي كبار ال�سن.

 فر�سة لتطوير ال�سياحة الداخلية. 4

ل مييل الأ�سخا�س ذ�� الإعاقة يف العادة اإىل ال�سفر خارج البالد لأنهم يخافون من احتمال مواجهتهم ملزيد من 

الداخلية  ال�سياحة  بتطوير �سناعة  للقيام  الو�سول  �سهلة  ال�سياحة  تف�سيل  اإمكانية  ال�سبب يف  العوائق. �هذا هو 

القومية.

خدمة العمالء. 5

اإن القيام بتقدمي عطلة »بال عوائق« تلبي احتياجات الأ�سخا�س ذ�ي الإعاقة، �تبعًا لذلك، ميكن اأن يجعل العمالء 

ب�سكل اأكرث �سهولة زبائن معتادي احل�سور، �قناة ت�سويق قوية عن طريق امل�سافهة. �امل�سافهة قناة ت�سويقية بالغة 

الأهمية لبناء �ن�سر �سورة اإيجابية عن املق�سد ال�سياحي. فالعمل على تلبية احتياجات الأ�سخا�س ذ�ي الإعاقة 

ميكن اأن تتم ترجمته اإىل زيادة يف الطلب على الوجهة ال�سياحية مع احل�سول على عائدات اقت�سادية اإيجابية ملن 

يقومون باإدارة ال�سياحة يف املنطقة.
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اإمكانية ممار�سة العمل خارج فرتات املو�سم. 6

املو�سم  ال�سفر خالل فرتات  اأحيانًا  يف�سلون  الإعاقة  الأ�سخا�س ذ�ي  اأن  ب�سكل متكرر على  ال�سوء  اإلقاء  لقد مت 

املنخف�س الن�ساط. �هذا لأنه يكون يف العادة اأكرث �سهولة يف العثور على قطاعات الإيواء �زيارة الوجهات ال�سياحية. 

اأعلى للبنية  �اإىل املدى الذي يتم خالله الهتمام باإمداد اخلدمات، فاإن هذا �سوف تتم ترجمته اإىل ا�ستخدام 

اقت�سادية  العملية احل�سول على عائدات  الناحية  اأن هذا يعني من  اأن نفهم  ال�سهل  املو�سم. �من  التحتية عرب 

اإيجابية ملن يقومون باإدارة ال�سياحة.

الآثار الإيجابية اأي�ساً بالن�سبة للمجموعات ال�سياحية امل�ستهدفة الأخرى. 7

تعمل ال�سياحة �سهولة الو�سول على حتقيق بع�س الفوائد اأي�سًا للمجموعات الأخرى امل�ستهدفة مثل العائالت التي 

من بني اأفرادها اأطفال �سغار �كبار ال�سن، �كذلك الأ�سخا�س الذين يكون لديهم، حتى �لو ب�سكل موؤقت، درجة 

من الق�سور الوظيفي.

مزيد من الفوائد للمقيمني. 8

عندما يتم اتخاذ قرار بجعل الوجهة �سهلة الو�سول للجميع، فاإن التح�سينات املرتتبة على هذا القرار لن تفيد 

فقط ال�سياح املحتملني، �اإمنا تفيد اأي�سًا ال�سكان الذين يواجهون مواقف �سعبة - �لو لفرتة حمد�دة من الزمن 

- نتيجة لالإعاقة املوؤقتة.

زيادة م�ستوى املعرفة. 9

عندما يتم اتخاذ قرار بجعل الوجهة ال�سياحية �سهل الو�سول للجميع، فاإن التح�سينات املرتتبة على ذلك لن تفيد 

فقط ال�سياح املحتملني، �اإمنا تفيد اأي�سًا املقيمني الذين يواجهون مواقف �سعبة - حتى �لو لفرتة حمد�دة من 

الزمن - نتيجة لالإعاقة املوؤقتة.

التمييز والفوائد التناف�سية. 10

اأن يكون الأ�سا�س لالتفاقيات التي يتم  اإن الت�سميم ال�سامل �ت�سميم اخلدمات ال�سياحية �سهلة الو�سول ميكن 

عقدها بني مديري اجلولت ال�سياحية �مقدمي اخلدمات ال�سياحية. ��سوف تت�سبب �سهولة الو�سول يف احل�سول 

على ميزة تناف�سية اأعلى اأمام املتناف�سني.
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         3       اخلدمات

       3-1         قبل الو�سول / احلجز

اإر�سادات عامة  1-1-3

اأ( املواد الإعالنية/املواقع الإلكرتونية : يجب اأن حتتوي على املعلومات التي ترتبط باأرقام الهاتف �سهلة الو�سول 

الالزمة للقيام بحجز قطاعات الإيواء. �يجب اأن ت�ستمل املواد الإعالنية/املواقع الإلكرت�نية اأي�سًا على معلومات 

حول املعدات �اخلدمات املتاحة.

ب( توفري الهواتف الن�سية : يجب على املن�ساآت توفري الهواتف الن�سية / التي تعمل بطباعة الكالم للنزلء من 

اأجل القيام بحجز قطاعات الإيواء. �هذا قد يكون من خالل نظام مركزي للحجز.

الناطقة( لطباعة  العمل املخت�س باحلجز/املالك فهما )للطابعة  اأن يكون لدى فريق  الكالم: يجب  ج( طباعة 

الكالم �البادئات امل�ستخدمة.

د( الدخول اإىل املن�ساأة عن طريق هاتف الدخول: عندما يكون الدخول اإىل املن�ساأة عن طريق هاتف الدخول،  

فاإنه يجب اأن يكون هناك تكبري لل�سوت �تعليمات مكتوبة �ا�سحة. �يجب اأن يكون هناك اعتبار لتوفري قارنات 

دارات احلث املحمولة. �حيثما يكون الو�سول اإىل املن�ساأة عن طريق الت�سال ال�سوتي، فاإنه يجب اأن يكون هناك 

اإجراءات بديلة للدخول �تعليمات مكتوبة ب�سكل �ا�سح للزبائن. 

�سكل رقم  7:ال�سفحة الرئي�سية على املوقع الإلكرت�ين ل�سركة اخلطوط اجلوية ال�سعودية 

تبداأ رحلة الفرد قبل الو�سول، �ت�ستهل عندما يتم الو�سول اإىل معلومات من م�سادر متنوعة. �التي يجب اأن يعمل كل منها على 

تز�يد كل فرد بفر�سة مت�سا�ية للو�سول اإىل مثل هذه املعلومات.
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       3-2         ال�ستقبال وخدمات الرتحيب

اإر�سادات عامة  1-2-3

اأ( التوجيه: يجب اأن يتم توفريه للنزلء، عند الطلب، عن طريق اأع�ساء طاقم العمل.

النزلء  ي�سبح  بحيث  توفريه  يتم  اأن  يجب  الإخالء:  اأو  الطوارئ  حالة  يف  املتبعة  بالإجراءات  موجز  بيان  ب( 

مطلعني بالكامل على الإجراءات املتبعة يف حالة الطوارئ اأ� الإخالء.

ج( تنبيه النزلء النائمني: اإ�ساءة اأ�سواء حجرة النوم �اإطفا�ؤها ب�سكل متكرر �سوف ي�ساعد على تنبيه النزيل 

النائم. �يجب اأن يتاأكد طاقم العاملني من اأن اإيقاظ النزيالت يتم عن طريق العامالت من الإناث، �اإيقاظ الذكور 

من النزلء عن طريق عاملني من الذكور، �اإذا مل يكن هذا ممكنًا، فاإنه يجب اأن يتم اإخطار النزلء �القيام بو�سع 

ترتيبات بديلة.

د( الت�سال يف حالة الطوارئ: �سوف يكون ا�ستخدام البطاقات املكتوبة للتوا�سل يف حالة الطوارئ ��سيلة مهمة 

عندما ل يكون هناك ��سيلة ات�سال ب�سرية بديلة.

ه( توفري املعلومات: كل املعلومات العامة تكون متاحة باأحرف طباعة كبرية، �بطريقة برايل، �يف �سكل م�سموع.

باأي  النزلء  اإخطار  يتم  اأن  الو�سول. �يجب  املتطلبات عند  تتم مناق�سة  اأن  النوم: يجب  اإىل غرف  الو�سول  و( 

اإجراءات من املمكن اأن توؤثر على خ�سو�سيتهم.

ز( ا�ستعرا�ص ال�سيا�سات واملمار�سات: ل�سمان �جود م�ستويات متوا�سلة �حم�سنة ل�سهولة الو�سول.

ح( اللتزام بال�سيا�سات: يجب اأن يتم عر�سها بو�سوح، �دعمها عن طريق كل اأع�ساء طاقم العاملني، ��سوف يكون 

هذا اأمرًا ناجحًا فقط اإذا كان هذا اللتزام يتم التعبري عنه با�ستمرار من خالل الرئي�س �املدير التنفيذي لأي 

منظمة كبرية اأ� عن طريق اأي فرد اأ� عائلة تقوم باإدارة من�ساأة تقدم غرفة نوم ��جبة اإفطار، اأ� فندقًا �سغريًا. 

�بالتايل �سمان �جود �سيا�سة للرتحيب بكل النزلء يقدمها كل املديرين للنزيل على اأ�سا�س منتظم.

تطلعاتك  عن  فيها  تعرب  العمل،  لإدارة  خطة  بتقدمي  القيام  العتبار  يف  الأخذ  يتم  اأن  يجب  العمل:  خطة  ط( 

اخلا�سة.

تلبية  على  يعملون  اأنهم  ل�سمان  بانتظام  العاملني  تدريب طاقم  مراجعة �حتديث  العاملني:  تدريب طاقم  ي( 

احتياجات النزلء �يقدمون خدمات عالية اجلودة.

ك( قطاعات الإيواء اخلا�سة: لي�س هناك حاجة لعتبار اأن قطاعات الإيواء �سهلة الو�سول من النوع »اخلا�س«، 

فهي قطاعات اإيواء ف�سيحة �مريحة مع الت�سميم املدر��س لتلبية احتياجات اأي نزيل.

ل( و�سف ت�ساميم املن�ساأة: ��سف موجز لت�سميم املن�ساأة من املمكن اأن ي�ساعد النزلء الذين يعانون من ق�سور 

يف الوظائف الب�سرية اأ� النزلء الذين يعانون من �سعوبات مع الأ�سياء غري املاألوفة التي حتيط بهم.
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م( ن�سر �سيا�سة الو�سول: حيثما كان ممكنًا؛ قم بن�سر �سيا�سة الو�سول �خطة الو�سول اخلا�سة بك للنزلء بحيث 

يكون مبقد�رهم ر�ؤيتها، �يجب اأن يتم جعل ن�سخة منها متاحة عند الطلب. �من املمكن اأن تاأخذ يف العتبار ��سع 

الغرف/ ت�سميم  خمططات  مع  مبن�ساأتك  اخلا�س  الإلكرت�ين  املوقع  على  بك  اخلا�سة  الو�سول  �سهولة  �سيا�سة 

املباين.

ن( توفري املعلومات الدقيقة: تعد املعلومات الدقيقة اأمرًا حيويًا يف حالة القيام باحلجز، فالنزلء الذين يعانون 

من اإعاقات يحتاجون اإىل القيام باختيار م�ستنري، �اأن يكون لديهم علم بالعوائق املحتملة، �تقرير ما اإذا كانت 

لديهم املقدرة على ا�ستخدام املرافق، اإذا ما مت منحهم املعلومات الكافية للتغلب على العراقيل.

�ص( تخزين م�ساعدات التنقل: يجب اأن تتم اإتاحة املرافق لتخزين �اإيداع الكرا�سي املتحركة �م�ساعدات التنقل 

الأخرى.

       3-3         ال�سالمة من احلرائق  وال�سالمة العامة

اإعتبارات الت�سميم   1-3-3

حتى تكون �سهلة الو�سول لكل الأفراد؛ فاإن اأبواب خمارج الطوارئ يجب اأن ت�ستمل على نف�س خ�سائ�س �سهولة 

الو�سول مثل الأبواب الأخرى املحددة يف هذا الدليل الإر�سادي. �يجب اأن يتم متييز الأبواب �الطرق بطريقة �سهلة 

الو�سول لكل الأفراد، مبا يف ذلك هوؤلء الذين من املمكن اأن تواجههم �سعوبة يف معرفة القراءة �الكتابة، مثل 

الأطفال اأ� الأ�سخا�س الذين يتحدثون لغة خمتلفة. ��سيحتاج الأ�سخا�س الذين يعانون من اعتاللت ب�سرية اإىل 

��سائل التحديد ال�سريع ملواقع املخارج، ميكن اأن تكون الالفتات امل�سموعة اأ� املقر�ءة من امل�ساعدات يف ذلك. �يف 

حالة حد�ث اندلع للحريق عندما يكون ا�ستخدام امل�ساعد غري ممكن، فاإن مناطق امل�ساعدة يف عمليات الإنقاذ 

تكون ذخرًا لأي �سخ�س يواجه �سعوبة يف عبور جمموعات الدرج.

اإعتبارات التطبيق  2-3-3

يف املن�ساآت، اأ� يف اأجزاء من املن�ساآت، التي يلزم اأن تكون �سهلة الو�سول، يجب اأن يتم توفري ��سائل اخلر�ج �سهلة 

الو�سول بنف�س العدد املطلوب للمخارج �فقًا لكود البناء اخلا�س باململكة العربية ال�سعودية. 

�حيثما تكون املخارج املطلوبة من م�ستوى الطابق لي�ست �سهلة الو�سول، فاإن مناطق امل�ساعدة يف عمليات الإنقاذ 

اأن يتم توفريها عند م�ستوى الطابق بعدد ي�سا�ي عدد املخارج املطلوبة. فاملخرج الأفقي الذي يتوافق مع  يجب 

متطلبات كود البناء اخلا�س باململكة العربية ال�سعودية �سوف يعمل على تلبية متطلبات منطقة امل�ساعدة يف عمليات 

الإنقاذ.
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يجب اأن تتوافق مناطق امل�ساعدة يف عمليات الإنقاذ مع هذا اجلزء.

PÉ≤fE’G äÉ«∏ªY ‘ IóYÉ°ùŸG ≥WÉæe OóY :∫hó÷G

‘ IóYÉ°ùŸG á≤£æe É¡eóîJ »àdG ≥HÉ£dG áMÉ°ùŸ ∫É¨°TC’G πªM 

PÉ≤fE’G äÉ«∏ªY

400 ¤EG 1

400 øY ójõj

IóYÉ°ùŸG ≥WÉæe øe á≤£æe πc ‘ PÉ≤fE’G äÉMÉ°ùe øe OóY πbCG 

PÉ≤fE’G äÉ«∏ªY ‘

2

400 ≈∏Y ójõJ ¢üî°T 200 ÉgQób á«aÉ°VEG  IOÉjR πµd 1 óFGR 3 

¢üî°T

اإر�سادات عامة  3-3-3

�غرف  النوم،  �غرف  الأجنحة  كل  داخل  الأ�سا�سية،  التحرك  مناطق  عرب  توفريها  يتم  الب�سرية:  املنبهات  اأ ( 

الجتماعات، �احلمامات العامة �مناطق الرتفيه.

ب ( املخارج: تكون كل املخارج مرئية بو�سوح، �تكون ملحوظة ��سهلة الو�سول ب�سهولة من املناطق التي تخدمها.

ت ( طريق اخلروج: كل الطرق �املمرات �سهلة الو�سول التي توؤدي اإىل املخارج يتم متييزها بو�سوح لتوجيه النزلء. 

�يتم تهيئة مرافق ال�سكن �الفنادق مبخارج مبا�سرة اإىل اخلارج �/اأ� مناطق التحرك العامة، بحيث يكون لدى 

�ساغليها على الد�ام طريقان للخر�ج.

حالة  يف  الإ�ساءة  بو�سائل  �الأر�قة  الدرج  جتهيز  يتم  اأن  �يجب  الظالم.  يف  املخارج  اإ�ساءة  يتم  الإ�ساءة:  ث ( 

الطوارئ.

اإر�سادات فنية  4-3-3

لي�س هناك اإر�سادات فنية مقدمة لهذا اجلزء.

الر�سوم التو�سيحية  5-3-3

لي�س هناك ر�سوم تو�سيحية مقدمة لهذا اجلزء.
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اأنظر اأي�سًا  6-3-3

.)UABE( ميكن الرجوع اإىل اإر�سادات دليل الو�سول ال�سامل للبيئة العمرانية

2-2

1-1-3 

2-1-3

3-1-3

6-1-3

7-1-3

8-1-3

3-2-3

4-2-3

5-2-3

6-2-3

7-2-3

9-2-3

10-2-3

27-2-3

10-3-3

13-3-3

1-4-3

2-4-3

3-4-3

5-4-3

6-4-3

7-4-3

8-4-3

9-4-3

1-Ü

2-Ü

3-Ü

4-Ü

5-Ü

.…ô°ûÑdG º°ù÷G äÉ°SÉ≤e ÒjÉ©e

.äÉ«°VQC’G í£°SCG

.ájƒ∏©dG ΩÉ°ùLC’Gh IRQÉÑdG ΩÉ°ùLC’G

.¥ô£dGh äGQÉ°ùŸG ,´QGƒ°ûdG áØ°UQCG ,IÉ°ûŸG áØ°UQCG

.áØ°UQC’G äGQóëæe

.IÉ°ûŸG ôHÉ©e

.á«£°SƒdG Qõ÷Gh º«°ù≤àdG QõL

.á«∏NGódG äGQóëæŸG

.»∏NGódG êQódG

.ácôëàŸG ⁄Ó°ùdG

.óYÉ°üŸG

.á«°SCGôdGh IQóëæŸG äÉ°üæŸG óYÉ°üe

.ÜGƒHC’G

.á«ÑfÉ÷G òaGƒædGh ,á«LÉLõdG õLGƒ÷Gh ,òaGƒædG

.äÉëàØdGh íàØdG á«dBG äÉHGƒÑdG ,äÉHGƒÑdG

.π«¨°ûàdG äÉ«dBGh ºµëàdG äGhOCG

.øjõHGQódG

.äÉàaÓdG

.áeÉ©dG ∞JGƒ¡dG

.Ωƒª©dG áÑWÉfl áª¶fCG

.áeÓ°ùdGh øeC’G áª¶fCGh äÉbÉ£ÑdG á£°SGƒH ∫ƒNódG áª¶fCG

.á«°VQC’G ôjò– í£°SCG

.IóYÉ°ùŸG ´Éªà°S’G áª¶fCG

.…ô°üÑdG ¬«ÑæàdG

.PÉ≤fE’G IóYÉ°ùe ≥WÉæeh ≥jô◊G óæY AÓN’Gh ÇQGƒ£dG êQÉfl

.Aƒ°†dG QOÉ°üeh ègƒdG

.IAÉ°VE’G

.äÉÑ«£°ûàdGh OGƒŸG

.¿ƒ∏dGh è«°ùædG

.äÉ«Jƒ°üdG





45

الدليل الإر�سادي للو�سول ال�سامل للوجهات ال�سياحية وقطاعات الإيواء 

باململكة العربية ال�سعودية

البيئات





47
الدليل الإر�سادي للو�سول ال�سامل للوجهات ال�سياحية وقطاعات الإيواء 

باململكة العربية ال�سعودية

         4       البيئات

يتنا�ل هذا اجلزء املتطلبات العامة التي يواجهها املهند�س املعماري، �من يقوم بالتطوير، �من يقوم بالت�سغيل، 

اأ��سع مدى من  اإىل  الو�سول  �سهلة  تكون  نف�سها  التدخالت  اأن  ل�سمان  اأ�  الو�سول،  �سهلة  بيئات  اإن�ساء  اإلخ. عند 

امل�ستخدمني.

       4-1         مناطق اإيقاف ال�سيارات ومناطق حتميل الركاب

اإعتبارات الت�سميم   1-1-4

اإن احل�سول على ��سول املركبات هو العن�سر الرئي�سي، �سواء من خالل ا�ستخدام املركبة اخلا�سة، اأ� احلافلة، 

اأ� اأثناء الإنزال من املركبات، يف ا�ستخدام املرافق. �على �جه التحديد، من املمكن اأن يتم حتديد ثالث مناطق 

رئي�سية لتوفري الو�سول:

	 توفري منطقة اإيقاف ال�سيارات �/اأ� مناطق حتميل �اإنزال الركاب.•

	 الو�سائل �سهلة الو�سول لو�سول امل�ساة.•

	 طريق الو�سول من نقطة الدخول اإىل املوقع اإىل املدخل الرئي�سي.•

�يجب اأن يتم اإبقاء العتبارات الآتية يف الذهن عند التخطيط، اأ� اإعادة بناء مناطق اإيقاف ال�سيارات، اأ� مناطق 

حتميل الركاب:

	 مناطق اإيقاف ال�سيارات: توفري م�ساحات لإيقاف ال�سيارات، �تقليل م�سافات التنقل، �اأن يتم متييزها ب�سكل •

�ا�سح، �اأن تكون خالية من الدرجات �الأر�سفة، �توفري املتطلبات املكانية: الرتفاع فوق امل�ستوى الأر�سي، 

�لفتات اإيقاف ال�سيارات.

	 من • �احلماية  العلوية  �الف�سحات  املنحدرات  اأ�  الرافعات  ل�ستخدام  مكان  توفري  الركاب:  حتميل  مناطق 

العنا�سر.

ا�سرتاطات التطبيق  2-1-4

�الوجهات  الإيواء  قطاعات  عن  امل�سوؤ�لون  اأ�  الآخرين،  ال�سياحية  اخلدمات  �مقدمو  امل�سغلون  يلتزم  اأن  يجب 

ال�سياحية، بهذه املتطلبات اخلا�سة بالتطبيق.

مناطق اإيقاف ال�سيارات

	 يعد هذا املعيار قاباًل للتطبيق على كل مرافق اإيقاف ال�سيارات اجلديدة �مناطق الإيقاف ال�سطحية.•

	 التجديد/التغيري، • لعمليات  تتعر�س  التي  ال�سطحية  ال�سيارات  اإيقاف  املوجودة �مناطق  الأبنية  اإىل  بالن�سبة 

فاإنه يجب توظيف هذه املعايري لأق�سى حد ممكن.
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	 لإيقاف • الو�سول، �م�ساحات  �سهلة  اإيقاف  اأماكن  ال�سيارات املخ�س�سة على  اإيقاف  اأماكن  ت�ستمل  اأن  يجب 

ال�سيارات خا�سة مبحد�دي احلركة �مقدمي الرعاية فقط. 

	 ُين�سح بتوفري مناطق لإيقاف �سيارات مقدمي الرعاية �حمد�دي احلركة لكل املباين �من املطلوب القيام •

بهذا لكل املباين املجمعة.

	 يجب اأن يكون اأقل عدد من مناطق اإيقاف ال�سيارات املخ�س�سة متوافقًا مع اجلد�ل املو�سح اأدناه �يجب اأن •

يكون موقعها على اأق�سر طريق تدا�ل ممكن، مع �جود اأقل قدر من عبور ال�سيارات، اإىل مدخل املبنى �سهل 

الو�سول اأ� اإىل مدخل امل�ساة �سهل الو�سول اإىل مرفق اإيقاف ال�سيارات.

حيث تو�سح  x عدد الغرف �سهلة التنقل يف مكان الإقامة اأ� املن�ساأة.

á°ü°üîŸG ∫ƒ°UƒdG á∏¡°S äGQÉ«°ùdG ±É≤jEG á≤£æe äÉÑ∏£àe -∫hó÷G

 ±É≤jEG ≥WÉæe OóY

äGQÉ«°ùdG

١ - ٥٠
٥١ – ١٠٠ 
١٠١ - ٢٠٠

٢٠١ - ٣٠٠

٣٠١ - ٥٠٠

٥٠١ فما فوق

 äGQÉ«°ùdG ±É≤jEG ≥WÉæe OóY

∫ƒ°UƒdG á∏¡°S á°ü°üîŸG

x + ١
x + ٢
x + ٤
x + ٥
x + ٦

٦ + x زائد ١ لكل ١٠٠ فما فوق

 äGQÉ«°ùdG ±É≤jEG ≥WÉæe OóY

π≤æàdG IOhófi

١

٢

٢

٣

٤

٤ زائد لكل ١٠٠ فما فوق

	 يف املن�ساآت التي ت�ستمل على مداخل عديدة �سهلة الو�سول مع �جود منطقة جما�رة لإيقاف ال�سيارات، يجب •

اأن يتم توزيع مناطق اإيقاف ال�سيارات املخ�س�سة، �اأن يكون موقعها هو الأقرب للمداخل �سهلة الو�سول مع 

�جود لفتات توجيهية مالئمة حتدد موقع املدخل )املداخل( �سهلة الو�سول.

مناطق حتميل الركاب

حيثما يتم توفري مناطق حتميل الركاب، فاإن �احدة منها على الأقل يجب اأن تتوافق مع هذا اجلزء.

	 يجب اأن يتم متييز مناطق حتميل الركاب بالالفتات.•

	 اإذا كانت منطقة حتميل الركاب عبارة عن منطقة توقف –	عبور- تنقل خم�س�سة، فاإنها يجب اأن تتوافق مع •

كل اللوائح املحلية املرتبطة بها.
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اإر�سادات عامة  3-1-4

اأ( نقطة الت�سجيل: يجب اأن توجد يف منطقة ذات انحدار/ميل م�سطح قليال بحيث ميكن مل�ستخدمي الكرا�سي 

املتحركة اأن ي�سعر�ا بالأمان عند النتقال من ال�سيارة اإىل الكر�سي املتحرك، �العودة لل�سيارة مرة اأخرى.

ب( توفري م�ساحات اإيقاف �سيارات �سهلة الو�سول: يجب اأن يكون هناك على الأقل م�ساحة ف�سيحة �احدة لإيقاف 

ال�سيارات لكل غرفة �سهلة الو�سول يتم توفريها. �يجب اأن يتم تخ�سي�س هذا بو�سوح �متييزه بالفتة.

ج( اأكرب م�سافة من منطقة اإيقاف ال�سيارات اإىل املدخل: يجب األ تزيد امل�سافة من م�ساحات اإيقاف ال�سيارات 

املخ�س�سة اإىل املدخل عن 50 مرتًا، �من املثايل اأن تكون 20 مرتًا.

د( القرتاب من املدخل: يجب اأن يكون خاليًا من العراقيل اأ� الأج�سام البارزة.

ه( طريق املدخل: يجب اأن يكون ثابتًا، �مت�سا�يًا، �مقا�مًا لالنزلق.

و( توفري ال�سالمل: عدم �جود درجات يف الطريق اإىل املدخل من ال�سارع اأ� منطقة اإيقاف ال�سيارات.ز( الإ�ساءة: 

يجب اأن تكون املداخل م�ساءة ب�سورة كافية.

ال�سرتاطات الفنية  4-1-4

منطقة اإيقاف ال�سيارات

اأ.املوقع: مناطق اإيقاف ال�سيارات املخ�س�سة يجب اأن تقع يف الطريق �سهل الو�سول مبا يتوافق مع امللحق )4(.

ب.الطريق �سهل الو�سول: يجب اأن يتم توفري الطريق �سهل الو�سول الذي يتوافق مع امللحق )4( من كل منطقة 

اإيقاف �سيارات خم�س�سة اإىل مدخل اإىل املن�ساأة يكون �سهل الو�سول. �حيثما كان موقع اأقرب مدخل �سهل الو�سول 

لي�س �ا�سحًا اأ� بعيدًا عن نقاط الر�ؤية، فاإنه يجب اأن يتم ��سع الالفتات التوجيهية على امتداد الطريق املوؤدي اإىل 

اأقرب مدخل �سهل الو�سول دخوًل اإىل املن�ساأة. �مثل هذه الالفتات التوجيهية يجب اأن ت�ستمل على الرمز الد�يل 

للو�سول، �الأ�سهم التوجيهية املالئمة. �يجب اأن يكون هناك منحدر ر�سيف يتوافق مع الق�سم الفرعي اأدناه حيثما 

توجد اأر�سفة بني الطريق �سهل الو�سول �مناطق اإيقاف ال�سيارات.

ت.لفتات التعريف: يجب اأن ت�ستمل مناطق اإيقاف ال�سيارات �سهلة الو�سول على لفتات بعر�س 300مم يف ارتفاع 

450مم على الأقل، �حتتوي على الرمز الد�يل للو�سول. �يجب اأن يتم تركيب الالفتات من الو�سع الراأ�سي على 

عمود متباين اللون مع بيئة اخللفية، �الذي يتم تركيبه على ارتفاع 1500-2500مم من �سطح الأر�س/الأر�سية 

اإىل اخلط املركزي لالفتة، �تكون يف منت�سف منطقة اإيقاف ال�سيارات )بالن�سبة للو�سع العمودي ملنطقة اإيقاف 

ال�سيارات(، اأ� تو�سع يف اجتاه مقدمة منطقة اإيقاف ال�سيارات )بالن�سبة للو�سع املوازي ملنطقة اإيقاف ال�سيارات( 

على اجلانب املقابل من ممر الو�سول اأينما كان هذا ممكنًا. �يجب اأن يتم جتنب تركيب الالفتات على الأ�سوار 

اأ� �اجهات املباين.
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نقاط  عن  بعيدة  اأ�  �ا�سحة  لي�ست  املخ�س�سة  ال�سيارات  اإيقاف  مناطق  تكون  حيثما  التوجيهية:  ث.الالفتات 

ال�سيارات  اإيقاف  مناطق  اإىل  املوؤدي  الطريق  امتداد  على  التوجيهية  الالفتات  ��سع  يتم  اأن  يجب  فاإنه  الر�ؤية، 

املخ�س�سة التي تبداأ عند منطقة املدخل اإىل منطقة اإيقاف ال�سيارات. �مثل هذه الالفتات التوجيهية يجب اأن 

ت�ستمل على الرمز الد�يل للو�سول �الأ�سهم التوجيهية املالئمة.

ج.عالمات الأر�سفة: يجب اأن ت�ستمل مناطق اإيقاف ال�سيارات املخ�س�سة على عالمات لالأر�سفة التي حتتوي 

على الرمز الد�يل للو�سول مبا يتوافق مع )ال�سكل 211 يف الدليل الإر�سادي للو�سول ال�سامل يف البيئة العمرانية 

مع  �رمز  ×	1500مم  بعر�س 1500  اأبي�س  اإطار  على  العالمات  ت�ستمل  اأن  �يجب  ال�سعودية(.  العربية  للمملكة 

خلفية زرقاء اللون.

ح.ن�سق اإيقاف ال�سيارات جنباً اإىل جنب: يجب اأن تكون مناطق اإيقاف ال�سيارات املخ�س�سة �سهلة الو�سول جنبًا 

اإىل جنب 2400مم عر�سًا على الأقل، �اأن يكون لها ممر ��سول جما�ر بعر�س 2100مم على الأقل يتم متييزه 

العربية  للمملكة  العمرانية  البيئة  يف  ال�سامل  للو�سول  الإر�سادي  الدليل  يف   72 ال�سكل  )انظر  بعالمات  بو�سوح 

ال�سعودية(، �اأن يتنا�ب بني مدخل الراكب �ال�سائق. �يف عملية التجديد حيث يكون من غري املمكن من الناحية 

الفنية القيام بتوفري ممر ��سول بعر�س 2100مم، فمن املمكن تخفي�س ممر الو�سول اإىل حد اأدنى قدره 1500مم.

الو�سول  �سهلة  املخ�س�سة  املتوازية  ال�سيارات  اإيقاف  مناطق  تكون  اأن  يجب  املتوازي:  ال�سيارات  اإيقاف  خ.ن�سق 

بعر�س 2400مم على الأقل، �اأن يكون لها منطقة ��سول جما�رة على الأقل بعر�س 1500مم على امتداد طول 

منطقة اإيقاف ال�سيارات.

د.ن�سق اإيقاف ال�سيارات ذو الزاوية: يجب اأن تتوافق مناطق ال�سيارات املخ�س�سة �سهلة الو�سول ذات الزا�ية مع 

ال�سكل 74 يف الدليل الإر�سادي للو�سول ال�سامل يف البيئة العمرانية للمملكة العربية ال�سعودية.

ذ.اأ�سطح الأر�ص والأر�سية: يجب اأن يكون ملناطق اإيقاف ال�سيارات املخ�س�سة �سطح ثابت، �را�سخ، �م�ستٍو مبيل 

جريان بحد اأعلى قدره 50:1 )2%( للت�سريف، �اأن يكون لها ميل عر�سي بحد اأف�سى قدره 50:1 )%2(.

ر.احليز العلوي الفارغ: يجب اأن يكون ملناطق اإيقاف ال�سيارات حيز عاٍل مرتفع بحد اأدنى 2750مم عند منطقة 

اإيقاف ال�سيارات �على امتداد طريق دخول �خر�ج املركبات يف منطقة اإيقاف ال�سيارات التي توجد خارج املباين. 

�يجب اأن يكون هناك حيز فارغ على الأقل 2600مم )ارتفاع خاٍل قدره 2750 هو املف�سل( عند مناطق اإيقاف 

ال�سيارات التي توجد داخل املباين، �من بينها مداخل املركبات. �يجب اأن ت�ستمل مرافق اإيقاف ال�سيارات التي 

توجد داخل املباين على لفتة عند مدخل املركبات �التي تبني اأقل حيز علوي فارغ عند منطقة اإيقاف ال�سيارات 

�على امتداد طرق دخول �خر�ج املركبات .

ز.حمدودو التنقل ومقدمو الرعاية: مناطق اإيقاف ال�سيارات اخلا�سة مبحد�دي التنقل �مقدمي الرعاية فقط 

يجب اأن تكون بحد اأدنى 3200مم عر�سًا، �اأن ت�ستمل على لفتات تتوافق معال�سكل 74 يف الدليل الإر�سادي للو�سول 

ال�سامل يف البيئة العمرانية للمملكة العربية ال�سعودية
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مناطق حتميل الركاب

اأ. املوقع: يجب اأن تكون مناطق حتميل الركاب على الطريق �سهل الو�سول مبا يتوافق مع امللحق )4(.

ب. اأ�سطح الأر�س �الأر�سية: يجب اأن تكون مناطق حتميل الركاب �سلبة، �ثابتة، �م�ستوية ال�سطح مبيل جريان 

بحد اأعلى قدره 50:1 )2%( للت�سريف، �اأن يكون لها ميل عر�سي بحد اأق�سى قدره 50:1 )%2(.

ج. الالفتات: الالفتات اخلا�سة مبنطقة حتميل الركاب املخ�س�سة يجب اأن تكون على الأقل بعر�س 450 مم، �اأن 

ت�ستمل على الرمز الد�يل للو�سول. �يجب اأن يتم تركيب الالفتات يف ��سع راأ�سي على عمود متباين اللون مع بيئة 

اخللفية املركبة عليها على ارتفاع 1500 –	2500مم من �سطح الأر�س/الأر�سية اإىل اخلط املركزي لالفتة، �يكون 

موقعها على اأي من طريف منطقة الإنزال.

د. احليز الراأ�سي الفارغ: مناطق حتميل الركاب يجب اأن ت�ستمل على حيز فراغ راأ�سي بحد اأدنى 3600مم عند 

منطقة التحميل �على امتداد طريق ��سول املركبات اإىل مثل هذه املناطق، �كذلك اإىل/�من املداخل اإىل املوقع.

ه. احلجم: يجب اأن تعمل مناطق حتميل الركاب على توفري ممر ��سول على الأقل بعر�س 2700 مم، �7000مم 

طوًل، جما�ر �مواٍز مل�ساحة اإيقاف املركبة. �خالل عملية التجديد حيثما يكون توفري ممر ��سول بعر�س 2100مم 

غري قابل للتطبيق من الناحية الفنية، فاإنه من املمكن اأن يتم تقليل عر�س ممر الو�سول حتى 1500 مم.

و. منحدرات الأر�سفة: حيثما يكون هناك ر�سيف بني ممر الو�سول �م�ساحة اإيقاف املركبة، فاإنه يجب اأن يتم 

توفري منحدر ر�سيف مبا يتوافق مع الق�سم الفرعي املذكور اأدناه.

الرياح،  الكافية من  الركاب على توفري احلماية  اإنزال  اأن تعمل منطق  يجب  البيئية:  العوامل  ز. احلماية من 

�املطر، �ال�سم�س، �العوامل البيئية الأخرى، لالأ�سخا�س الذين يقومون بال�سعود اإىل املركبات �الرتجل منها.

ر�سوم تو�سيحية  5-1-4

انظر الأ�سكال )76-78( يف الدليل الإر�سادي للو�سول ال�سامل يف البيئة العمرانية للمملكة العربية ال�سعودية.
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اأنظر اأي�سًا  6-1-4

.)UABE( ميكن الرجوع اإىل اإر�سادات دليل الو�سول ال�سامل للبيئة العمرانية
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7-1-3

8-1-3
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1-3-3
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       4-2         و�سول امل�ساة ونقاط الدخول

اإعتبارات الت�سميم   1-2-4

يجب اأن يتم اأخذ ما يلي يف العتبار عند ت�سميم مناطق ��سول امل�ساة �نقاط الدخول:

	 توفري مناطق اإيقاف ال�سيارات �/اأ� حتميل اأ� اإنزال الركاب.•

	 ��سائل �سهلة الو�سول لو�سول امل�ساة.•

	 طريق الو�سول من نقطة الدخول اإىل املوقع اإىل املدخل الرئي�سي.•

ا�سرتاطات التطبيق  2-2-4

يجب اأن تنطبق هذه ال�سر�ط على كل املناطق �املمرات اخلارجية.

اإر�سادات عامة  3-2-4

املمرات

اأ.املمر اإىل املدخل: يجب اأن يكون خاليًا من العراقيل اأ� الت�ساري�س البارزة.

ب.طريق املدخل: يجب اأن يكون �سلبا، �م�ستويًا، �مقا�مًا لالنزلق.

ت.توفري الدرج: ل توجد درجات يف الطريق اإىل املدخل من ال�سارع اأ� منطقة اإيقاف ال�سيارات.

ث.الإ�ساءة: يجب اأن تكون املداخل م�ساءة ب�سكل كاٍف.

نقاط الدخول:

اأ.حيز النتقال: يتم توفري حيز انتقال عند املدخل للم�ساعدة يف توجيه الزبائن اإىل املن�ساأة.

ب.الروؤية الوا�سحة: توفري الزجاج الداخلي اأ� طريق الو�سول املفتوح اإىل كل الأق�سام، اأ� املكاتب، اأ� املحالت عدا 

الأماكن التي تكون اخل�سو�سية فيها اأمرا مرغوبا. �توفري معاجلات النوافذ عندما تكون احلاجة اإىل اخل�سو�سية 

اأمرًا متغريًا.

حيثما يكون التحكم يف الدخول اأمرا �سر�ريا، يتم جعل منطقة الدخول املبدئية منطقة جذب.  ت.ح�ص املكان: 

الناحية  من  �هذا  املنطقة،  هذه  بجوار  يف/اأ�  مبا�سرة  املعلومات  ال�ستقبال/مكتب  مكتب  ��سع  يتم  اأن  �يجب 

الإ�سرتاتيجية موقع يعمل على منع الز�ار من املر�ر بد�ن ال�سماح لهم بالدخول.
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ال�سرتاطات الفنية  4-2-4

اأ.امليل: يجب اأن يكون امليل اجلاري ملنحدر الر�سيف بني 50:1 �20:1 )2%-50%(. �يف عمليات التجديد عندما 

يزيد  ل  جاٍر  ميٍل  ا�ستخدام  يتم  اأن  املمكن  من  الفنية،  الناحية  من  للتطبيق  قابل  غري  امليول  هذه  حتقيق  يكون 

انحداره عن 12:1 )%8.3(.

ب.الت�ساع: اأقل ات�ساع ملنحدرات الأر�سفة، التي يكون بها اجلوانب املت�سعة نحو اخلارج، يجب اأن يكون 1500مم.

ت.ال�سطح: يجب اأن تكون اأ�سطح منحدرات الأر�سفة �سلبة، �ثابتة، �مقا�مة لالنزلق، �اأن حتتوي على اأ�سطح 

�اأن تكون بعمق 600 مم، بدءًا من  حتذير قابلة للك�سف حتتوي على قبة جمز�ءة مبا يتوافق مع امللحق )18(، 

150-200مم من حافة الر�سيف، �اأن متتد على كامل ات�ساع املنحدر. �يجب اأن يكون هناك منطقة انتقال بارتفاع 

10-15مم بني منحدر الر�سيف ��سطح الطريق املجا�ر.

ث.التباين اللوين: يجب اأن يكون هناك تباين لوين �ا�سح بني منحدر الر�سيف �البيئة املحيطة.

ج.اجلوانب املت�سعة نحو اخلارج ملنحدر الر�سيف: يجب اأن تكون اجلوانب املت�سعة نحو اخلارج ب�سكل منوذجي 

العمرانيةللمملكة  البيئة  يف  ال�سامل  للو�سول  الإر�سادي  الدليل  يف   )60 )ال�سكل  يف  كما  عر�سًا  900مم  بقيا�س 

العربية ال�سعودية. �يجب اأن يتم قيا�س عر�س اجلانب املت�سع نحو اخلارج عند موقع املنحدر، مع ميل ل يزيد عن 

12:1 حيث يكون من املحتمل اأن يقوم امل�ساة بال�سري عربها. �يجب اأن تكون اجلوانب املت�سعة نحو اخلارج ملنحدر 

الر�سيف متباينة اللون عن الأجزاء املحيطة.

للبالوعات  اأق�سيى م�سقط عر�سي  اأن يكون  يجب  ال�سارع:  الر�سيف وبالوعة  العر�سي عند منحدر  ح.امل�سقط 

�اأ�سطح الطريق املال�سقة مبا�سرة ملنحدرات الأر�سفة مبيل قدره 20:1.

خ.ال�سرف: يجب اأن يعمل ت�سميم منحدر الر�سيف على توفري ال�سرف املالئم بحيث ل تتجمع املياه على طريق 

التنقل.

املنطقة  يف  بالكامل  حمتواة  امل�ساة  �سري  اأماكن  عند  توجد  التي  الأر�سفة  منحدرات  تكون  اأن  يجب  د.املوقع: 

املخ�س�سة ل�ستخدام امل�ساة.

ذ.املحاذاة: يجب اأن يتم جعل مواقع منحدرات الأر�سفة عند كل التقاطعات �املواقع حيثما يكون من املمكن �جود 

عدد كبري من امل�ساة من املحتمل اأن يقوموا بعبور الطريق. �يجب اأن يتم جعل مواقع منحدرات الأر�سفة داخل 

مناطق عبور ال�سارع املميزة بعالمات للعمل على توفري م�ساعدة للتوجيه يف خط م�ستقيم لالأ�سخا�س ممن يعانون 

من اإعاقات ب�سرية عن طريق حماذاة قطع املنحدر مع املنحدر الآخر، �اأن يتم توفري هذا عند كال جانبي ال�سارع. 

�ل ُين�سح با�ستخدام منحدرات الأر�سفة امللتفة اأ� الركنية حيث تعر�س الأفراد ممن ي�ستخدمون الكرا�سي املتحركة 

اإعاقات ب�سرية من  اأ� مع عربات الأطفال للخطر، �كذلك بالن�سبة لالأ�سخا�س ممن يعانون من  اأ� ال�سكوترات 

خالل توجيههم للخر�ج من ممرات العبور �الدخول اإىل طريق ال�سيارات. �اإذا كان من املمكن فقط من الناحية 

الفنية اأن يتم احتواء منحدر طريق زا�ي عند اأحد التقاطعات، فاإنه يجب اأن يتم اتخاذ التدابري بحيث يتم التاأكد 

من اأن ال�سخ�س الذي يعاين من اإعاقة ب�سرية من املمكن اأن يحاذي نف�سه ب�سكل مبا�سر مع املنحدر عرب التقاطع. 
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باململكة العربية ال�سعودية

�يجب اأن يت�سمن هذا اأ�سطح التحذير القابلة للك�سف �التي توجد يف املواقع املالئمة �تباينًا لونيًا �ا�سحًا.

ر.مناطق عبور امل�ساة: يجب اأن تكون منطقة عبور امل�ساة عرب ال�سارع مت�سلة مبم�سى �سهل الو�سول عن طريق 

اأن يحتوي املم�سى على عالمات ب�سرية �ملمو�سة  ال�سارع. �يجب  منحدرات الأر�سفة املحاذية على كال جانبي 

)تباين اللون �الن�سيج( من �سطح ال�سارع للعمل على توفري معلومات العثور على الطريق لالأ�سخا�س ممن يعانون 

من اإعاقات ب�سرية. �كحد اأدنى، فاإن خطوط احلد�د اخلارجية يجب اأن تكون متباينة ب�سورة كافية للعمل على 

على  للعمل  املرتفعة  العبور  مناطق  ت�سميم  عادة  �يتم  املركبات.  �قائدي  امل�ساة  من  لكل  �ا�سحة  اإ�سارة  توفري 

الطريق  الرتفاع عن جانب  تقليل اختالف  تعمل على  اأن  التقاطعات �ميكن  ال�سيارات خالل  �سري  اإبطاء حركة 

للم�ساة الذين يقومون بالعبور �من املحتمل اأن يعمل على تقليل احلاجة اإىل منحدرات الأر�سفة. �يجب اأن يتم 

اأن  العبور املرتفعة يتم متييزها ب�سكل �سليم. �بالتبادل من املمكن  اأن حواف مناطق  للتاأكد من  اتخاذ احليطة 

اإىل  احلاجة  من  احلد  اأ�  التقليل  على  للعمل  التقاطعات  عند  امل�ساة  ر�سيف  م�ستوى  مع  ال�سارع  ر�سيف  ينحدر 

خف�س املنحدرات. �مرة اأخرى يجب اتخاذ احليطة ل�سمان اأن تكون مناطق العبور يف ال�سارع متحاذية مل�ساعدة 

الأ�سخا�س الذين يعانون من اإعاقات ب�سرية حتى يتمكنوا من عبور الطريق باأمان.

اأن تكون تهيئة منحدر الر�سيف كما هو مو�سح يف )ال�سكل 60( يف الدليل الإر�سادي للو�سول  يجب  ز.التهيئة: 

ال�سامل يف البيئة العمرانية للمملكة العربية ال�سعودية.

�ص.اإ�سارات التحكم يف حركة املرور: من املهم اأن تعمل اإ�سارات التحكم يف حركة املر�ر على توفري الوقت الكايف 

لالأفراد حتى يتمكنوا من عبور ال�سارع باأمان. �يجب اأن يكون الوقت مقدرًا على اأ�سا�س ال�سخ�س بطيء احلركة، 

�اأن يكون كافيًا لالأ�سخا�س الذين يعانون من اإعاقات ب�سرية ل�سمان توقف حركة �سري ال�سيارات ب�سكل عمودي 

على الجتاه الذي يتحركون فيه. �عند كل مناطق عبور الطريق التي حتتوي على اإ�سارات ب�سرية تتحكم يف حركة 

�سري امل�ساة، يجب اأن تكون هناك اإ�سارة �سوتية يتم تن�سيطها ب�سكل اأ�توماتيكي عندما يكون عبور ال�سارع اآمنا عند 

هذا املوقع. �هذه ميزة مهمة جدًا لالأ�سخا�س الذين يعانون من ر�ؤية حمد�دة اأ� مكفوفني اأن يكون هناك �سوتان 

خمتلفان عند مناطق العبور ال�سمال-اجلنوب، �ال�سرق- الغرب. �يجب اأن ي�ستمل ال�سوت امل�سموع على معلومات 

اإر�سادية عن طريق بثها من كل قطب على اجلوانب املتقابلة من التقاطع، �اأن يكون عاليًا بدرجة كافية حتى ميكن 

�سماعه يف �جود �سو�ساء حركة ال�سري املعتادة. �من املف�سل اأن تكون الإ�سارة ال�سوتية ب�سوت متوا�سل �منخف�س 

بحيث يتمكن الأ�سخا�س الذين يعانون من اإعاقات ب�سرية من حتديد موقعها.

�ص.اأزرار التحكم يف حركة املرور: حيثما يتم التحكم يف اإ�سارات حركة �سري ال�سيارات اأ� امل�ساة من خالل ال�سغط 

على زر ما، فاإن هذا الزر يجب اأن يكون متباين اللون مع ال�سطح املحيط به، �اأن يكون له قطر يبلغ على الأقل 

100مم، �اأن يتم تركيبه على ارتفاع 900-1200مم فوق م�ستوى اأر�سيته، �اأن يكون جما�رًا ملنطقة خالية �م�ستوية 

تكون  اأن  �يجب  امل�سايات.  اأ�  ال�سكوترات،  اأ�  املتحركة،  الكرا�سي  ي�ستخدمون  الذين  الأ�سخا�س  اقرتاب  تنا�سب 

الأزرار على الد�ام تعمل ب�سكل جيد �مكان مواٍز حلركة املر�ر التي تطلق الإ�سارة لها.

�ص.جزر التق�سيم واجلزر الو�سطية: يجب اأن يتم جتنب ا�ستخدام جزر التق�سيم �اجلزر الو�سطية على الطرق 

الذين  �لالأ�سخا�س  املتحركة  الكرا�سي  با�ستخدام  يقومون  الذين  الأ�سخا�س  لكل من  ت�سكل �سعوبات  اإنها  حيث 

يعانون من اإعاقات ب�سرية. �عندما تكون جزر التق�سيم �سر�رية، فاإن م�سار احلركة عرب جزر التق�سيم اأ� اجلزر 
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الو�سطية يجب اأن يكون م�ستويا مع بقية منطقة اللعبور، �اأن تكون بحد اأدنى 1500مم عر�سًا، �اأن تكون بحد اأدنى 

اأ� ال�سكوتر ل ميتد به ال�سري حتى  اأن ال�سخ�س الذي يقوم با�ستخدام الكر�سي املتحرك  1500مم طوًل ل�سمان 

الدخول يف منطقة �سري ��سائل النقل اإذا ما مت اإجباره على النتظار بني د�رات اإ�ساءات اإ�سارة املر�ر. �يجب اأن 

يكون املم�سى عرب جزر التق�سيم �اجلزر الو�سطية متباين اللون �الن�سيج مع الأ�سطح املحيطة بها. )مع كل من 

منطقة اللعبور �مع الطريق(. من املمكن اأن يكون للجزر الو�سطية الأكرث ات�ساعًا اأ� جزر التق�سيم لديها منحدر 

ر�سيف له ميل ب�سيط ي�سبح م�ستويًا مع اجلزء الرئي�سي من اجلزيرة الو�سطية اأ� جزيرة التق�سيم.

�ص.اأ�سطح التحذير القابلة للك�سف اخلا�سة بجزر التق�سيم: داخل ممر عبور امل�ساة، فاإن جزيرة املر�ر)جزيرة 

التق�سيم( التي تت�سا�ى مع الطريق يجب اأن يكون لها �سطح حتذيري قابل للك�سف �الذي يتوافق مع امللحق )18(. 

�يجب اأن يكون موقع ال�سطح التحذيري القابل للك�سف عند كل حافة اأ� مدخل اإىل ال�سارع على كال جانبي جزيرة 

املر�ر اأ� اجلزر الو�سطية، �اأن يكون بكامل ات�ساع طريق ال�سري، �يكون بعمق 600-650 مم.

قاباًل  �سطح حتذيري  املرتفعة  امل�ساة  ملعابر  يكون  اأن  املركبات: يجب  �سري  املرتفعة عند طرق  امل�ساة  ط.معابر 

للك�سف ذا قباب جمز�ءة بعر�س 600 مم، يتوافق مع امللحق )18( ، �اأن يكون ممتدا على حواف اأ�سطح ال�سري 

حيث تكون متاخمة لطريق �سري املركبات، �يجب األ يقل الت�ساع اخلايل ل�سطح ال�سري عن 1500مم، �يجب اأن يكون 

�سطح اأر�س منطقة �سري امل�ساة خمتلفًا من الناحية الب�سرية �امللمو�سة عن اأ�سطح الطريق املجا�ر �املنحدرات.

ر�سوم تو�سيحية  5-2-4

انظر )الأ�سكال 58-68( يف الدليل الإر�سادي للو�سول ال�سامل يف البيئة العمرانية للمملكة العربية ال�سعودية.
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       4-3         مناطق ال�ستقبال والرتحيب

اإعتبارات الت�سميم   1-3-4

عند النظر اإىل اعتبارات الت�سميم اخلا�سة بخدمات ال�ستقبال �الرتحيب، فمن املهم اأن يوؤخذ ما يلي يف العتبار:

	 املداخل �سهلة الو�سول التي تكون احتادًا من تداخل البنية التحتية �التداخالت التدريبية/الت�سغيلية.•

	 منا�سد ال�ستقبال �اخلدمات �سهلة الو�سول مع اختيار الرتفاعات.•

	 مناطق النتظار يجب اأن ت�سمح للم�ستخدمني بالتحرك عرب اخلط باأمان �ب�سكل مريح.•

	 املقاعد )مناطق اجللو�س( يجب اأن تعمل على توفري مناطق ا�سرتاحة مريحة لكل الأفراد، �يجب اأن يكون •

موقعها بجوار ممرات �سري امل�ساة �اأن تكون على ارتفاع منا�سب.

ا�سرتاطات التطبيق  2-3-4

املداخل

	 يجب اأن ينطبق هذا اجلزء على املدخل الرئي�سي اأ� املدخل املخ�س�س يف املن�ساآت ال�سياحة �قطاعات الإيواء.•

	 جميع املداخل التي يتم ا�ستخدامها من قبل املوظفني �/اأ� اجلمهور يجب اأن تكون �سهلة الو�سول، �اأن تتوافق •

مع هذا الق�سم.

	 اأن يتم جعل كل املداخل اخلا�سة بالعاملني �املداخل العامة • حيث يكون من غري املمكن من الناحية الفنية 

�سهلة الو�سول، فيجب اأن تكون 50% على الأقل من هذه املداخل �سهلة الو�سول �اأن تتوافق مع هذا الق�سم.

	 حيث يكون من غري املمكن من الناحية الفنية اأن يتم جعل كل املداخل العامة �سهلة الو�سول، فاإن املداخل •

الرئي�سية التي يتم ا�ستخدامها من قبل العاملني �اجلمهور يجب اأن تكون �سهلة الو�سول.

	 يجب اأن تكون املداخل العامة �سهلة الو�سول متوافرة على الأقل بعدد يكافئ عدد املخارج التي يتطلبها كود •

البناء اخلا�س باململكة العربية ال�سعودية.

	 اإذا ما مت توفري الو�سول املبا�سر للم�ساة من )كراج( لإيقاف ال�سيارات ملحق باأحد املباين، فاإن �احدًا على •

الأقل من املداخل املبا�سرة من )كراج( اإيقاف ال�سيارات اإىل املبنى يجب اأن يكون �سهل الو�سول.

	 اإذا ما مت توفري الو�سول للم�ساة من نفق امل�ساة، اأ� طريق ال�سري، اأ� ج�سر امل�ساة، فاإن �احدًا على الأقل من •

املداخل اإىل املبنى من كل نفق، اأ� طريق �سري، اأ� ج�سر يجب اأن يكون �سهل الو�سول.

	 اإذا كان املدخل الوحيد اإىل املن�ساأة عبارة عن مدخل خدمي، فاإن هذا املدخل يجب اأن يكون �سهل الو�سول.•

	 املداخل التي ل تكون �سهلة الو�سول يجب اأن يكون لها لفتات توجيهية تو�سح املدخل الأقرب �سهل الو�سول.•

	 يجب اأن تكون املداخل �سهلة الو�سول مو�سحة بالالفتات.•
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ال�ستقبال:

يجب اأن يكون لكا�نرتات اأ� مكاتب ال�ستقبال ق�سم �احد �سهل الو�سول على الأقل لالأ�سخا�س الذين ي�ستخدمون 

الكرا�سي املتحركة، اأ� ال�سكوترات، اأ� الذين يعانون من م�سكالت يف التزان �التي قد تتطلب منهم اجللو�س.

مناطق النتظار:

كل مناطق النتظار �ال�سطفاف اخلا�سة مبكاتب ال�ستقبال يجب اأن تتوافق مع هذا الق�سم.

املقاعد:

كل املقاعد الطويلة اأ� مقاعد النتظار املتوافرة يف مناطق ال�ستقبال �املداخل يجب اأن تتوافق مع هذه املتطلبات.

اإر�سادات عامة  3-3-4

املدخل:

يقوم الق�سم التايل بتوفري اإر�سادات عامة للمداخل )يجب اأن تتم قراءة هذا الق�سم مقرتنا بالق�سم اخلا�س »نقاط 

الدخول«(:

اأ( باب املدخل: يجب اأن يتم غلقه اأ� فتحه ب�سكل كامل.

ب( اأ�سطح اأر�سية باب املدخل: م�ساحة �سطح الأر�سية متباينة اللون �الن�سيج يف داخل �خارج باب املدخل.

ج( اأدوات غلق الأبواب: يجب اأن حتتوي اأد�ات غلق الأبواب على اآلية تاأخري.

د( الأ�سطح والأبواب الزجاجية: يجب اأن يتم متييز اللوحات �الأبواب الزجاجية ب�سكل �ا�سح.

ال�ستقبال:

يقدم الق�سم التايل اإر�سادات عامة ملناطق ال�ستقبال:

مكتب  عند  العراقيل  من  خاٍل  حيٍز  �جود  مع  الفو�سى  من  خالية  ال�ستقبال  منطقة  تبقى  اأن  يجب  اأ.الفو�سى: 

ال�ستقبال.

ب.الإ�ساءة عند مكتب ال�ستقبال: يجب اأن يتم ��سع الإ�ساءة عند مكتب ال�ستقبال بحيث يتم اإلقاء ال�سوء على 

موظف ال�ستقبال ��سطح املكتب بد�ن الت�سبب يف �جود �هج. فالإ�ساءة يجب اأن تكون مت�سا�ية، �منت�سرة، �غري 

متوهجة مل�ساعدة من يقومون بقراءة ال�سفاه.

ت.احلواجز الزجاجية غري العاك�سة: �سوف يعتمد الأ�سخا�س الذين يعانون من ق�سور يف الوظائف ال�سمعية على 

لغة الإ�سارة �قراءة ال�سفاه، �هو ما ي�سبح �سعبًا عندما يكون موظف ال�ستقبال �اقفًا اأمام �سطح اأ� مراآة عاك�سة.
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 UATo الو�سول  �ساملة  بـال�سياحة  الإقامة  �ثيقة  �سفحة  اإىل  الرجوع  برجاء  ال�ستقبال:  مكتب  ث.خلفية 

لالطالع على املعلومات املحددة حول التجهيزات الالزمة للنزلء ممن يعانون من ق�سور يف الوظائف ال�سمعية.

ج.جتهيز هاتف ال�ستقبال: يجب اأن يتم جتهيز هاتف ال�ستقبال بو�سائل تكبري ال�سوت. ��سوف يعمل هذا على 

ت�سهيل الت�سال بالن�سبة للنزلء ممن يعانون من ق�سور يف الوظائف ال�سمعية.

�يتم  ال�ستقبال.  مكتب  عند  التعريفية  احللقات  تركيب  يتم  اأن  يجب  الكاونرت:  عند  التعريفية  ح.احللقات 

ا�ستخدامها لتوفري املعلومات للم�ستخدمني الذين ي�ستخدمون م�ساعدات �سمعية. �يلزم �جود مكرب لل�سوت �نظام 

تكبري لل�سوت لتوفري اإ�سارة �سوتية. )الواردة حتت الإر�سادات الفنية(.

خ.م�ساحة اأر�سية خالية بدون عراقيل: يجب اأن يتم توفري م�ساحة اأر�سية خالية من العراقيل اأمام كا�نرتات 

ال�ستقبال.

ل�ستخدام  الكا�نرت  من  املنخف�س  اجلزء  عند  للجلو�س  مقاعد  توفري  يتم  اأن  يجب  اجللو�ص:  مقاعد  د.جتهيز 

النزلء.

ذ.ال�سو�ساء التي توجد يف اخللفية: يجب اأن يكون لدى العاملني �عي بالت�ستت الناجت من املو�سيقى التي توجد 

يف اخللفية/ال�سو�ساء املحيطة عند التعامل مع النزلء الذين يعانون من ق�سور يف الوظائف ال�سمعية. �قد يكون 

خف�س �سوت املو�سيقى التي توجد يف اخللفية اأمرًا �سر�ريًا لبع�س النزلء.

ت�سجيل البيانات والو�سول:

يوفر الق�سم التايل اإر�سادات عامة تتعلق بت�سجيل البيانات �الو�سول يف قطاعات الإيواء، �املن�ساآت ال�سياحية، �ما 

مياثلها:

اأ.معلومات حول املن�ساآت: يجب اأن تكون املعلومات اخلا�سة باملن�ساآت �مواقعها، �على �جه التحديد املن�ساآت �سهلة 

الو�سول، متاحة ب�سيغة مكتوبة. �من املمكن اأن يتم كذلك توفري جولة توجيهية.

ب.اجلولة التوجيهية: عند الو�سول، يجب اأن يتم تقدمي جولة توجيهية للنزيل، فالنزلء الذين يعانون من ق�سور 

مبفردهم،  بالتجول  يقومون  كانوا  ما  اإذا  للبيئة  الذهنية  اخلرائط  على  كبرية  بدرجة  يعتمد�ن  ب�سري  �ظيفي 

�لتحقيق خرائط ذهنية ميكن الوثوق بها، من ال�سر�ري اأن يكون هناك توجيه منظم.

ت.ال�سريط التوجيهي امل�سموع: حيثما كان ممكنًا، فاإن النزلء الذين يقومون بتعريف اأنف�سهم على اأنهم يعانون 

من ق�سور �ظيفي ب�سري، يجب اأن يتم اإمدادهم ب�سريط م�سموع يقدم ��سفا تف�سيليا للطرق، �طبيعة الأر�س، 

املكان. �هذا  اإىل معامل  الو�سول  يتم  للتنقل حتى  التقريبية  امل�سافات  ت�سمل كذلك  �التي  �الأخطار،  �العراقيل، 

ميّكن هوؤلء النزلء من ا�ستك�ساف املن�ساأة بالعتماد على اأنف�سهم.

الطباعة  �باأحرف  برايل،  بطريقة  املكتوبة  املعلومات  جعل  يتم  اأن  يجب  متعددة:  باأ�سكال  املعلومات  ث.توفري 

الكبرية، �املعلومات ال�سمعية يف حميط املن�ساأة متاحة. �بالإ�سافة اإىل ذلك، فاإن املالكني/امل�سغلني يجب اأن ي�سعوا 

يف اعتبارهم ا�ستخدام املعلومات املكتوبة بطريقة برايل، �باأحرف الطباعة الكبرية، �املعلومات امل�سموعة على 

�سريط كا�سيت عند النقاط )املواقع( الرئي�سية يف كافة اأنحاء املن�ساأة.

ج.توفري املرافق �سهلة الو�سول: يجب اأن يتم تعريف املرافق �مواقع املرافق �سهلة الو�سول، اأ� املوجهه على �جه 

التحديد للنزلء الذين يعانون من ق�سور �ظيفي، للنزيل عند ��سوله، مثل املراحي�س �سهلة الو�سول، �مكان دارات 

احلث، �ترتيبات تنا�ل �جبات الطعام البديلة، اإلخ.
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ح.خريطة الإ�سارات الأ�سا�سية: يجب اأن يتم الحتفاظ بخريطة لالإ�سارات الأ�سا�سية عند مكتب ال�ستقبال. �هذه 

�ستكون خريطة حتتوي على رموز لغة الإ�سارة بالأحرف الأبجدية للم�ساعدة على التوا�سل مع الأ�سخا�س الذين 

يعتمد�ن فقط على لغة الإ�سارة.

خ.توفري املرتجمني: يجب اأن يقوم امل�سغلون/املالكون بتوفري جتهيز ل�سمان اأنه ميكنهم الو�سول اإىل اخلدمات 

هوؤلء  اأن  �ل�سمان  املكفوفني،  ال�سم-  �مرتجمو  ال�سفاه،  قراءة  ممار�سو  الإ�سارة/  لغة  مرتجمو  يقدمها  التي 

الق�سور  من  خمتلفة  م�ستويات  ا�ستيعاب  اأجل  من  �هذا  النزلء.  مع  للتوا�سل  الطلب  عند  متاحون  املرتجمني 

الوظيفي يف التوا�سل.

د.قلم وق�سا�سة ورقية: يجب اأن يتاح ا�ستخدام قلم �ق�سا�سة �رقية للم�ساعدة يف التوا�سل عند احلاجة لهذا.

اإر�سال الر�سائل  اأن يتم جعل التوا�سل عرب الهاتف املحمول من خالل  ذ.التوا�سل عرب الهاتف املحمول: يجب 

ت�سهيل  على  تعمل  التي  الق�سرية  الر�سائل  اإر�سال  فخدمة  ال�ستقبال.  مكتب  عند  متاحًا   )SMS( الق�سرية 

التوا�سل من خالل التكنولوجيا اخللوية من ال�سر�ري �جودها عند مركز حتويل الت�سالت الهاتفية �/اأ� مكتب 

ال�ستقبال. �هذا اأمر مريح جدًا لالأ�سخا�س الذين ل ميكنهم التوقيع.

الب�سر  �كف  التوا�سل،  على  القدرة  ��سعف  احلركية،  الإعاقات  اإدراك  على  التدريب  توفري  يجب  ر.التدريب: 

�الإعاقات الب�سرية للمديرين �العاملني الذين يتعاملون مع النزلء. فيجب اأن يكون متاحًا عند مكتب ال�ستقبال 

�سخ�س لديه معرفة اأ�سا�سية مبنهجية قراءة الكالم.

ز.مفاتيح املرافق �سهلة الو�سول: يجب توفري مفتاح لأي مرفق �سهل الو�سول يتم اإبقا�ؤه مغلقًا، )حيثما يكون هذا 

قاباًل للتطبيق(.

�ص.املفاتيح الإ�سافية للغرف: يجب اأن يتم توفري مفتاح اإ�سايف لغرفة النوم، عند الطلب، عندما يكون هناك اأكرث 

من نزيل يف الغرفة.

�ص.املرافق اخلا�سة بحيوانات اخلدمات: يجب اأن تتم اإتاحة مرافق حليوانات اخلدمة عند ال�سر�رة، مثاًل توفري 

املاء �املعلومات حول مناطق ال�سري.

�ص.الإخالء واخلروج عند الطوارئ: يجب اأن تتم الإ�سارة اإىل النقاط الأ�سا�سية، �نقاط التجمع يف حالة حد�ث 

حريق، اأ� تو�سيحها للنزلء عند ت�سجيل بياناتهم حني الو�سول. �حيثما يكون ممكنًا، يجب اأن يتم تز�يد النزلء 

اإجراءات  يكون ذلك منا�سبًا،  العمل برتتيب، حيثما  يقوم فريق  اأن  �يجب  املناطق.  تبني هذه  للمن�ساأة  بخريطة 

الإخالء يف حالة الطوارئ، مع النزيل. �هذا اأمر قابل للتطبيق بوجه خا�س بالن�سبة للنزلء ممن يعانون من ق�سور 

�ظيفي.

�ص.ال�سجل املكتوب للنزلء: حيثما يكون هذا منا�سبًا، تاأكد من �جود �سجل مكتوب لتفا�سيل النزلء، �الغرف، 

�اأي متطلبات خا�سة. �اأن يتم متريره اإىل العاملني مع تغري منا�بة العمل.

ط.اأع�ساء فريق العمل املخ�س�سني: اإن امل�سوؤ�لية عن النزلء يف حالة الطوارئ اأ� ال�ستعالم ميكن اأن يخت�س 

بها اأحد اأع�ساء فريق العمل.

يجب اأن تكون امل�ساعدة مع الأمتعة خدمة اعتيادية يتم تقدميها من خالل اأي قطاع  ظ.امل�ساعدة مع الأمتعة: 

لالإيواء.

ال�سرتاطات الفنية  4-3-4

لي�س هناك اإر�سادات فنية متوافرة لهذا اجلزء.
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ر�سوم تو�سيحية  5-3-4

�سكل رقم 8: اأحرف �ا�سحة عند مناطق ال�ستقبال، مثل تلك التي توجد عند كا�نرتات ال�ستعالم عن اخلطوط اجلوية، �كذلك 

تنوع ارتفاعات الكا�نرت اخلا�س بكل من املعلومات املقر�ءة �تقدمي املعلومات، �كذلك التي تتمتع مبر�نة يف ال�ستخدام. لحظ اأن 

ت�سميم كا�نرت منخف�س يق�سد منه تز�يد امل�ستخدمني اجلال�سني باأكرب حيز ممكن اأ�سفل الكا�نرت، 

الكا�نرت، �توفري  اأجزاء منخف�سة �مرتفعة من  اأن �جود  ا�ستخدام تقنيات متتوعة عند كا�نرتال�ستقبال. لحظ  �سكل رقم 9:  

من  معقولة؛  جودة  لها  اإ�ساءة  �م�ستويات  الكا�نرت،  اإىل  توؤدي  التي  امللمو�سة  التوجيه  �نظم  اخلالية،  امل�ساحة  �توفري  املقاعد، 

املكونات ال�سر�رية جلعل ال�سياح قادرين على ا�ستخدام ال�ستقبال �منا�سد اخلدمة الأخرى.
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اأنظر اأي�سًا  6-3-4
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1-1-3

2-1-3
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7-2-3

9-2-3
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6-3-3

7-3-3

8-3-3

10-3-3

11-3-3

12-3-3

13-3-3

1-4-3

2-4-3

3-4-3

4-4-3

5-4-3

6-4-3

7-4-3

8-4-3

1-Ü

2-Ü

3-Ü

4-Ü

5-Ü

.…ô°ûÑdG º°ù÷G äÉ°SÉ≤e ÒjÉ©e

.äÉ«°VQC’G í£°SCG

.ájƒ∏©dG ΩÉ°ùLC’Gh ,IRQÉÑdG ΩÉ°ùLC’G

.¥ô£dGh äGQÉ°ùŸG ,´QGƒ°ûdG áØ°UQCG ,IÉ°ûŸG áØ°UQCG

. áYhQõŸGh á«©«Ñ£dG ôXÉæŸG á°Sóæg OGƒe

.≈°ûªŸG çÉKCG

.πNGóŸG

.á«∏NGódG äGQóëæŸG
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. ±ÉØ£°U’Gh QÉ¶àf’G ≥WÉæe

.πª©dG í£°SCGh ä’hÉ£dGh ó°VÉæŸG

.óYÉ≤ŸGh áMGÎ°S’G ≥WÉæe
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.á«°VQC’G ôjòëàdG í£°SCG
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.Aƒ°†dG QOÉ°üeh ègƒdG

.IAÉ°VE’G
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.¿ƒ∏dGh è«°ùædG

.äÉ«Jƒ°üdG
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       4-4         املباين واخلدمات العامة: التداول والبيئة

طرق الو�سول واملمرات   1-4-4

4-4-1-1  اعتبارات الت�سميم

با�ستخدامها.  يقوموا  اأن  املمكن  الذين من  الكامل لالأفراد  بالنطاق  تهتم  اأن  املن�ساأة يجب  التنقل عرب  اإن طرق 

فيجب اأن تعمل على توفري الت�ساع اخلايل من العوائق، ال�سر�ري لالأ�سخا�س، �الذين يقومون با�ستخدام الكرا�سي 

املتحركة، �ال�سكوترات، �الذين يقومون بدفع عربات الأطفال، اأ� الذين يتحركون يف اأز�اج. �يجب اأن يكون هناك 

اهتمام لي�س فقط بعر�س الأ�سياء، مثل الكرا�سي املتحركة �ال�سكوترات، �اإمنا اأي�سًا بقدرتهم على املنا�رة. ففي 

حني اأن الر�اق من املمكن اأن يكون عري�سًا ب�سورة كافية لل�سخ�س الذي يقوم بقيادة ال�سكوتر يف خط م�ستقيم، 

هو  الو�سول  �سهل  للطريق  مف�سل  ات�ساع  �اأدنى  الركن،  حول  النعطاف  املمكن  غري  من  يكون  اأن  املحتمل  فمن 

1800مم.

�من املمكن اأن يتم ا�ستخدام التباين اللوين القوي �/اأ� امل�سارات امللمو�سة التي تو�سع على الأر�سيات مل�ساعدة 

الأفراد الذين يعانون من اإعاقات ب�سرية للتحرك حول البيئة. �تعد حماية احلواف التي حتر�س التغري يف امل�ستوى، 

�سمة مهمة من �سمات ال�سالمة لكل امل�ستخدمني.

ا�سرتاطات التطبيق  2-1-4-4

كل الطرق، اأ� امل�سارات، اأ� الأر�قة يجب اأن تتوافق مع هذا الق�سم.

ال�ستثناءات: توفري الطريق �سهل الو�سول ل ينطبق على الطرق:

	 اإىل غرف اخلدمة.•

	 اإىل غرف ماكينة امل�سعد.•

	 اإىل غرف البواب.•

	 اإىل اأماكن اخلدمة.•

	 اإىل الأماكن ال�سيقة.•

	 اإىل اأماكن العِلّّية اأ� الأ�سطح.•

	 اإىل املناطق ال�سناعية عالية اخلطورة التي توجد يف اأجزاء من منطقة الأر�سية التي حتتوي على مقاعد ثابتة •

يف مكان جتمع حيثما ل تكون هذه الأجزاء جزءا من الطريق �سهل الو�سول املوؤدي اإىل الأماكن املخ�س�سة 

ل�ستخدام الكرا�سي املتحركة.

	 يتم ال�سماح باأن حتتوي الطرق �سهلة الو�سول على منحدرات، اأ� منحدرات اأر�سفة، اأ� درج، اأ� م�ساعد، اأ� اأي •

اأجهزة رفع اأخرى حيثما يوجد اختالف يف الرتفاع.
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اإر�سادات عامة  3-1-4-4

اأ.ت�سطيبات الأر�سية الثابتة، امل�ستوية، واملقاومة لالنزلق: اأي �سطح لي�س ثابتًا، اأ� اأمل�س، اأ� زلقًا بدرجة �سديدة، 

اأ� حتى �سديد اخل�سونة، ميكن اأن يكون خطرًا على الأ�سخا�س الذين يعانون من ق�سور يف الوظائف الب�سرية. 

�هذا التدبري يعد كذلك اإجراًء �قائيًا، �هو ينطبق تقريبًا على كل الأ�سخا�س الذين يعانون من ق�سور يف الوظائف 

احلركية. �مع/ اأ� بد�ن اأداة للم�ساعدة يف احلركة، هناك احتمال باأن يتم عرقلة ال�سخ�س نتيجة لوجود ق�سور 

يف الوظائف البدنية اأ� الطريقة التي يتم بها تنظيم البيئة الطبيعية.

ب.العر�ص اخلايل من العراقيل: اإن اأقل ات�ساع مطلوب خاٍل من العراقيل مُينح يف ظل الإر�سادات الفنية يجب اأن 

يتم اللتزام به. فالأ�سياء التي من املحتمل اأن ت�سبب اإ�سابة يجب اأن يتم اإزالتها. �حيثما يكون ممكنًا فاإن العراقيل 

البارزة مثل طفايات احلريق، ��سبكات التدفئة املركزية يجب اأن يتم ��سعها يف جتويف. �يجب اأن يكون هناك 

اعتبار حلماية العراقيل من خالل ا�ستخدام الأعمدة اأ� القنوات.

�املكان�س  الغرف،  خدمة  عربات  مثل  اخلدمة،  معدات  مع  احليطة  اتخاذ  يتم  اأن  يجب  اخلدمة:  ت.معدات 

الكهربائية، اإلخ. �عندما يكون اأحد اأجهزة التنظيف قيد ال�ستخدام، فاإنه يجب اأن يكون هناك تفكري يف الأ�سالك 

املمتدة، اإلخ.

ث.الت�سييق امل�سموح به: يجب اأن يتم ال�سماح بت�سييق طرق التدا�ل عند موقع العنا�سر البنائية اأ� اخلدمية غري 

القابلة للنقل )مثل: �سبكات التدفئة املركزية، �طفايات احلريق، ...اإلخ(.

بني  متباين  �سوء  اأ�  نغمة،  اأ�  بلون،  الر�اق  انتهاء  نقطة  متييز  يتم  اأن  يجب  الأروقة:  انتهاء  نقاط  ج.حتديد 

اجلدران �اأغطية الأر�سيات. �لكي يتم منع الرتباك اأ� احلوادث الناجتة عن �سوء احلكم على الطول اأ� العمق 

التباين  اأن يتم بو�سوح متييز نهاية الر�اق عن طريق ا�ستخدام  الناجت عن كون كل الألوان متماثلة، فمن املهم 

اللوين اأ� قطعة من قطع الأثاث، �لجتناب الوهج يتم ا�ستخدام زجاج له لون خفيف اأ� �ستائر.

ح.الديكور الداخلي مع تباين درجة اللون: اأعمال الديكور الداخلية مع تباين درجة اللون بني الأ�سطح احلرجة، 

فكل الأ�سطح احلرجة )كتلك التي توجد بني اجلدار �الأر�سية( بحاجة اإىل اأن يتم متييزها با�ستخدام الألوان 

الذي  اأن يحدد�ا بو�سوح الجتاه  الب�سرية  الوظائف  يعانون من ق�سور يف  الذين  للنزلء  املتباينة، �بهذا ميكن 

يتحركون فيه.

خ.الأروقة اخلالية من العراقيل الناجتة من الربوزات والتجهيزات: اأي عراقيل اأ� اأج�سام بارزة قد توجد يف 

اأن متثل خطرًا على النزلء الذين يعانون من ق�سور يف الوظائف الب�سرية، �الذين يكونون  الر�اق من املمكن 

بحاجة اإىل ال�سري يف طريقهم ب�سكل م�ستقل )بد�ن العتماد على اأحد(.
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د.الأبواب التي لي�ص لها ات�ساع مت�ساٍو: اإن م�سراع الباب الأكرث ات�ساعًا من الأبواب املزد�جة التي لها ات�ساع غري 

مت�ساٍ� يجب اأن يتم ��سعها جميعًا على نف�س اجلانب على امتداد الر�اق. �يجب اأن يكون هناك فهم �ا�سح ملاهية 

اجلزء املفتوح من الباب املزد�ج �يجب اأن تكون كل الأبواب لها اجتاه �احد لتجنب حد�ث الرتباك. �يجب اأن 

يتم ترك الأبواب غري موؤمنة، �بهذا فاإن اأي �سخ�س يقوم بدفع اجلانب اخلطاأ ل يت�سبب يف اإ�سابه نف�سه باأذى.

اأ� موجودة، �بالتايل  ذ.الأبواب الزجاجية: من ال�سعب اأن يتم حتديد ما اإذا كانت الأبواب الزجاجية مفتوحة 

فيجب اأن يتم ا�ستخدام اآلية منا�سبة جلعل هذه الأبواب �ا�سحة.

ر.ارتفاع معدات، ومفاتيح، وو�سائل التحكم اخلا�سة بالطوارئ: يجب اأن يتم ��سع معدات، �مفاتيح، ���سائل 

التحكم اخلا�سة بالطوارئ داخل الأبعاد املقبولة. �هذا �سر�ري لتمكني م�ستخدم الكر�سي املتحرك من الو�سول 

اإىل املفاتيح ���سائل التحكم من الكر�سي املتحرك.

اإعاقات يف حالت الطوارئ،  ز.منطقة النتظار: منطقة النتظار اخلا�سة برعاة الأ�سخا�س الذين يعانون من 

اأنه يف حالة القيام بعملية خر�ج يف حالة الطوارئ، فاإن امل�ساعدة �/اأ� املعونة تكون متاحة عند  �ذلك ل�سمان 

موقع حمدد م�سبقا.

ال�سرتاطات الفنية  4-1-4-4

لي�س هناك عر�س لالإر�سادات الفنية لهذا اجلزء.

ر�سوم تو�سيحية  5-1-4-4

انظر ال�سكل 197 يف الدليل الإر�سادي للو�سول ال�سامل يف البيئة العمرانية للمملكة العربية ال�سعودية.
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اأنظر اأي�سًا  6-1-4-4

.)UABE( ميكن الرجوع لإر�سادات دليل الو�سول ال�سامل للبيئة العمرانية
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املنحدرات   2-4-4

4-4-2-1  اعتبارات الت�سميم

اأن  اأنها مرادفات ل�سهولة ��سول الكرا�سي املتحركة. �لكن، ميكن  ب�سكل تقليدي، كان ذكر املنحدرات يتم على 

يتم  اإذا مل  التحرك عليها  اأن متثل �سعوبة �خطرًا يف  الو�سول �ميكن  �سهولة  توفري  املنحدرات م�سكلة يف  متثل 

ت�سميمها ب�سورة �سحيحة. فاحليز املادي املطلوب للمنحدرات يجعل تكاملها مع املبنى عبئًا ثقياًل. �لكن، حيثما 

يوجد بالفعل تغري يف امل�ستوى اأ� عندما ل ميكن جتنبه، فاإن املنحدر ذا الت�سميم املالئم ميكن اأن يعمل على توفري 

الو�سول للذين يقومون با�ستخدام الكرا�سي املتحركة، اأ� ال�سكوترات، اأ� الذين يقومون بدفع عربات الأطفال، اأ� 

الطر�د التي يتم نقلها على عربات.

�ت�سميم املنحدر اأمر حا�سم لتحقيق املنفعة منه �لتحقيق ال�سالمة. فاملنحدر املائل ب�سورة حادة جدًا من ال�سعب 

ال�سعود عليه با�ستخدام الكر�سي املتحرك، �ميكن اأن يوؤدي اإىل زيادة خطر انقالب الكر�سي املتحرك اإىل اخللف. 

�هبوط منحدر �سديد امليل ميكن كذلك اأن يكون خطرًا. �اأي ميل عر�سي �سوف يزيد املجهود املطلوب للتحرك 

املنحدر.  ا�ستخدام  �سهولة  يف  اأي�سًا  املهمة  العوامل  من  املنحدر  �اأ�سفل  اأعلى  باملنا�رة  اخلا�س  �احليز  فوقه. 

�املناطق امل�ستوية التي توجد عند نقاط على امتداد املنحدر متّكن الفرد من ال�سرتاحة قبل موا�سلة التحرك.

اإن الأ�سطح التي لها ن�سيج مميز، �حماية احلواف، �الدرابزينات تعمل كلها على توفري ميزات مهمة لل�سالمة. 

فبع�س النا�س يواجهون �سعوبة يف التنقل على املنحدرات، �لهذا يجب اأن يتم اأخذ الدرج )ال�سالمل( يف العتبار 

اإىل جانب املنحدرات حيثما ُ�جدت املنحدرات.

ا�سرتاطات التطبيق  2-2-4-4

اأي جزء من الطريق �سهل الو�سول له ميل اأكرث انحدارًا من 25:1 يجب اأن يتم اعتباره منحدرًا، �يجب اأن يتوافق 

مع هذا الق�سم.

اإر�سادات عامة  3-2-4-4

اأ.  ن�سبة النحدار: يجب اأن يتم اللتزام باحلد الأدنى لن�سبة النحدار. فمن ال�سعب على النزيل الذي يعاين من 

ق�سور يف الوظائف الب�سرية اأ� احلركية اأن يتنقل على امليول التي تتجا�ز ن�سبة النحدار تلك، �خا�سة يف الجتاه 

النازل.

ب.  الدرابزين املتوا�سل: يجب اأن يتم تركيب الدرابزين املتوا�سل املتباين اللون، على كال جانبي املنحدر، مع 

�جود امتدادات قبل بداية املنحدر �بعد نهايته.

ت.  احلاجزاأو�سياج احلافة: يجب اأن يو�سع يف العتبار تركيب �سياج للحافة اأ� حاجز )ر�سيف( منخف�س.
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ث.  موا�سع النتقال من املنحدر: يجب اأن يتم اإدراج ن�سيج �لون متباين يف موا�سع النتقال من املنحدر. فمن 

املهم اأن يتم حتديد بداية �نهاية املنحدر مل�ساعدة النزلء الذين يعانون من ق�سور يف الوظائف الب�سرية على 

النتقال باأمان من/ �اإىل املنحدر.

ال�سرتاطات الفنية  4-2-4-4

لي�س هناك اإر�سادات فنية مقدمة لهذا اجلزء.

ر�سوم تو�سيحية  5-2-4-4

�سكل رقم 10. اأقل اأبعاد للمنحدرات الأر�سية بوحدة امللليمرت
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�سكل رقم  11. معايرياملنحدر. الأبعاد بوحدة امللليمرت

اأنظر اأي�سًا  6-2-4-4

ميكن الرجوع لإر�سادات دليل الو�سول ال�سامل للبيئة العمرانية.

املنحدرات الداخلية.   3-2-3
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الدرج )ال�سالمل(   3-4-4

4-4-3-1  اعتبارات الت�سميم

اإن الدرج املريح بالن�سبة لكثري من البالغني قد ميثل حتديًا لالأطفال، اأ� لكبار ال�سن، اأ� لالأ�سخا�س ق�سار القامة. 

فاحلافة البارزة رديئة الت�سميم ميكن اأن متثل خطرًا للتعرث، �ب�سكل خا�س لالأ�سخا�س ذ�ي الأطراف ال�سناعية 

اأ� للذين يقومون با�ستخدام الع�سي. �من املف�سل ا�ستخدام درجات ال�سلم اخلالية من احلواف البارزة. �ا�ستخدام 

اإ�سارات لتنبيه ال�سخ�س الذي يعاين من اإعاقة ب�سرية باقرتابه من جمموعة درجات �سلم اأمٌر بالُغ الأهمية.

�التطبيق املالئم لوجود الدرابزينات على كال جانبي الدرج �سوف ي�ساعد كل امل�ستخدمني على التعامل مع درجات 

ال�سلم. 

ا�سرتاطات التطبيق  2-3-4-4

حيثما يتم التخطيط لعمل درج جديد يف املواقع الداخلية �اخلارجية، فاإن الدرج يجب اأن يتوافق مع هذا الق�سم. 

اأبعاد درجات  ففي حالت التعديل �التحديث، حيث يوجد الدرج احلايل، فاإنه ل يلزم القيام بعمل تغيريات يف 

ال�سلم �ال�سرتاحات؛ �يجب الوفاء بكل متطلبات الت�سميم الأخرى.

اإر�سادات عامة  3-2-4-4

اأ.  التباين اللوين عند ال�سرتاحات: يجب اأن يتم اإدراج التباين اللوين عند ال�سرتاحات العليا �ال�سفلى �الو�سطى 

لدرجات ال�سلم. فالنزلء الذين يعانون من ق�سور يف الوظائف الب�سرية يكونون بحاجة اإىل حتديد بداية درجة 

ال�سلم.

ب.  تباين درجة اللون لكل احلواف البارزة: يجب اأن يتم اإدراج تباين لدرجة اللون لكل احلواف البارزة، فكل 

درجة من جمموعة درجات ال�سلم بحاجة اإىل اأن يتم متييزها.

ت.قائمة مربعة مغلقة لكل درجات ال�سلم: يجب اأن يتم النظر يف ا�ستخدام قائمة مربعة مغلقة لدرجات ال�سلم. 

فكل درجة من جمموعة درجات ال�سلم حتتاج اإىل اأن يكون لها حافة �سلبة حيث اإنها توفر للنزلء الذين يعانون 

من ق�سور يف الوظائف الب�سرية اإ�سارة لدرجة ال�سلم التالية. �حتتاج درجات ال�سلم اإىل اأن يكون لها قوائم مغلقة 

ملنع حد�ث اإ�سابات.

الدرج  نظام  �سال�سل  ال�سفلي من  على اجلانب  توجد  التي  ال�سفلية  الأجزاء  اإن  املحمية:  ال�سفلية  الأجزاء  ث.  

بحاجة اإىل اأن يتم متييزها اأ� حمايتها لو مل يتم متييزها. �هذا ملنع النزلء الذين يعانون من ق�سور يف الوظائف 

الب�سرية من ال�سري يف اجلانب ال�سفلي املائل من درجات ال�سلم.
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كما تتطلب الإر�سادات الفنية، فاإنه يجب اأن يكون ملجموعة  ج.  م�ستويات الرتفاع املنتظمة بني ال�سرتاحات: 

درجات ال�سلم ارتفاع منتظم بني ال�سرتاحات بالن�سبة اإىل املجموعات الأخرى. �يجب اأن يكون هناك عدد مت�ساٍ� 

من درجات ال�سلم يف كل جمموعة، حيث اإن النزلء الذين يعانون من ق�سور يف الوظائف الب�سرية �سوف يقومون 

بعد درجات ال�سلم، �يتوقعون اأن تكون كل جمموعة من درجات ال�سلم لها نف�س العدد.

ح.  الدرابزين املتوا�سل على كال جانبي بيت الدرج: يجب اأن يتم تركيب درابزين متوا�سل على كال جانبي بيت 

�ب�سكل  للتطبيق.  قابل  ارتفاع  يكون هذا على  اأن  �يجب  نهايته.  �بعد  الدرج  بداية  قبل  امتداد  الدرج، مع �جود 

منوذجي، فاإنه يجب كذلك اأن يتم تركيب �سياج للحافة عند امل�ستوى املنخف�س. �غالبًا ما تعمل قوة اجلاذبية على 

�سحب الأ�سخا�س الذين يعانون من ق�سور يف الوظائف احلركية �البدنية لالأمام، �بد�ن �جود اأي �سيء للتم�سك 

به لتثبيت اأنف�سهم اأثناء ال�سري، من املمكن اأن يجد ال�سخ�س نف�سه/نف�سها م�سابًا ب�سدة.

ال�سرتاطات الفنية  4-3-4-4

لي�س هناك اإر�سادات فينة مقدمة لهذا اجلزء.

ر�سوم تو�سيحية  5-3-4-4

�سكل رقم 12.  معايري درجة ال�سلم )مامل يتم ��سع ملحوظة بخالف هذا، فاإن كل الوحدات تكون بامللليمرت(.
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�سكل رقم 13. معايري ت�سميم الدرج. )ما مل يتم ��سع ملحوظة بخالف هذا، فاإن كل الوحدات تكون بامللليمرت(.

اأنظر اأي�سًا  6-3-4-4

ميكن الرجوع لإر�سادات دليل الو�سول ال�سامل للبيئة العمرانية.

الدرج الداخلي    4-2-3
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امل�ساعد   4-4-4

4-4-4-1  اعتبارات الت�سميم

من املمكن اأن يتم اعتبار امل�ساعد على اأنها جزء من الطريق �سهل الو�سول، �يجب اأن ت�ستمل على �سمات مالئمة 

�سهلة الو�سول لتلبية متطلبات مدى �ا�سع من الأ�سخا�س الذين من املمكن اأن يقوموا با�ستخدامها يف املرفق.

اإن الأزرار التي يتم ا�ستخدامها يف امل�ساعد بحاجة اإىل اأن تهتم مبجموعة من امل�سكالت الوظيفية، �التي ت�سمل 

متنا�ل اليد، املهارات اليد�ية، �الإعاقات الب�سرية، كما مت تنا�له يف الق�سم )اأ(. �الأكرث اخت�سا�سًا بامل�ساعد 

هي احلاجة اإىل توفري اإ�سارات م�سموعة لالأ�سخا�س الذين يعانون من اإعاقات ب�سرية لتحديد م�ستويات الطوابق 

غلق  تاأخري  فرتات  �تعمل  امل�سعد.  م�ستخدمي  لكل  كذلك  فائدة  متثل  امليزات  �هذه  التحرك.  �اجتاه  املختلفة 

الأبواب الكافية على تز�يد الأ�سخا�س الذين يقومون با�ستخدام اأجهزة تنقل بوقت اإ�سايف للو�سول، اأ� الدخول، اأ� 

اخلر�ج من عربة امل�سعد. �ميكن اأن ي�ساعد تركيب مراآة الأ�سخا�س الذين يقومون با�ستخدام اأجهزة تنقل على 

اخلر�ج بظهرهم من امل�سعد عندما ل يكون هناك حيٌز كاٍف للد�ران.

ا�سرتاطات التطبيق  2-4-4-4

يجب اأن يقوم م�سعد راكب �احد يتوافق مع هذا اجلزء بخدمة كل م�ستوى من الطوابق، مبا يف ذلك امليزانني، 

يف كل املرافق متعددة الأد�ار، ما مل يتم ال�ستثناء اأدناه. �اإذا كان هناك اأكرث من م�سعد �احد متوافر، فاإن كل 

م�سعد للركاب يجب اأن يتوافق مع هذا الق�سم.

لي�س هناك �سر�رة مل�ساعد ال�سحن اأن تعمل على تلبية متطلبات هذا الق�سم، ما مل يكن امل�سعد الوحيد املتوافر 

يتم ا�ستخدامه كم�سعد م�سرتك بني نقل الركاب �ال�سحن لال�ستخدام من قبل اجلمهور �العاملني.

��سول امل�سعد لي�س مطلوبًا:

	 يف اآبار امل�ساعد، �سقيفة امل�سعد، حجرات الآلت �املمرات ال�سيقة اخلا�سة بالأنابيب اأ� املعدات.•

	 عندما تكون املنحدرات �سهلة الو�سول متوافقة مع الق�سم الفرعي )رقم 6( الذي يتعلق باملنحدرات املذكور •

اأدناه يتم ا�ستخدامها بدًل من امل�سعد.

	 اإىل م�ستويات ردهات احلريق �حمطات �سيارة الإ�سعاف التي ل يتم خدمتها مبدخل متدرج امل�ستوى، �الذي •

ل يحتوي على مرافق لال�ستخدام العام.

	 عندما تكون املن�سات الرافعة )م�ساعد الكرا�سي املتحركة( متوافقة مع الق�سم املتعلق باملن�سات الرافعة •

املذكور اأدناه �الأكواد القابلة للتطبيق، يتم ا�ستخدامها بدًل من امل�سعد، فقط يف ظل الظر�ف التالية:

	 لتوفري طريق �سهل الو�سول اإىل منطقة الأداء يف منطقة جتمع ما.•

	 للتوافق مع مو�سع خط ر�ؤية الكر�سي املتحرك �متطلبات الت�ستيت ملناطق الر�ؤية حتى يتم توفريها •

عند مقاعد اجللو�س الثابتة.
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	 ل • �التي  العام،  للجمهور  املفتوحة  �الغرف غري  عار�س  ب�سكل  امل�سغولة  املناطق  اإىل  الو�سول  لتوفري 

تت�سع لأكرث من خم�سة اأ�سخا�س، مبا يف ذلك، �لكن ل تقت�سر على غرف التحكم يف املعدات �حجرات 

العر�س.

	 �مكربات • املوظفني،  �مقاعد  الطويلة،  �املقاعد  املرتفعة،  التحكيم  من�سات  اإىل  الو�سول  لتوفري 

املنخف�سة، مثل مق�سورة  املناطق  اأ�اإىل  ال�سهود،  املحلفني، �من�سات  �املن�سات، �مقاعد  ال�سوت، 

املحامني بقاعة املحكمة.

اإر�سادات عامة  3-4-4-4

اأ.امل�سكالت الت�سغيلية: يجب اأن يكون لدى فريق العمل الوعي باأنه اإذا ما تعطل م�سعد ما، فاإنه من املمكن اأن 

يكون بداخله نزيل يعاين من ق�سور يف الوظائف ال�سمعية.

�عي  النزلء  لدى  يكون  اأن  ال�سر�ري  من  بامل�سعد:  اخلا�سة  الطوارئ  باإجراءات  اخلا�سة  املعلومات  ب.نقل 

باإجراءات الطوارئ املف�سلة داخل امل�سعد. �هذا يجب اأن يتم اإبالغه للنزلء كجزء من اإجراءات الو�سول، مثل 

خدمة الر�سائل الن�سية.

ت.   منطقة النتظار املحددة امللمو�سة ذات التباين اللوين: اإن منطقة النتظار املحددة امللمو�سة ذات التباين 

اللوين يجب اأن تعمل على توفري موؤ�سرا حول مكان النتظار حتى يتحقق الرتجل الآمن �ال�سريع من امل�سعد قبل 

اأن تنغلق الأبواب.

ث.   حجم حيز القرتاب اخلايل من العراقيل: يجب اأن يكون �فقًا لالإر�سادات الفنية املتوافرة. فم�ستخدمو 

��سائل امل�ساعدة يف التنقل يجب اأن يكون لديهم حيز �ا�سح خاٍل من العراقيل لأجل التنقل خالل الدخول �اخلر�ج 

من امل�سعد.

ج.   فتحة الباب: يجب اأن تكون فتحة الباب متباينة اللون �تتفق مع املتطلبات الواردة يف �سر�ط اأقل ات�ساع فتحة 

خالية. فالأبواب بحاجة اأن يتم متييزها ب�سهولة من قبل النزيل الذي يعاين من ق�سور يف الوظائف الب�سرية. 

�الت�ساع املحدد مثايل بالن�سبة ل�سخ�س ما يقوم با�ستخدام ع�سا طويلة ملنع الرتطام على كال اجلانبني. �يجب 

اأن يكون هناك حيز كاٍف مل�ستخدم جهاز امل�ساعدة يف التنقل للدخول �اخلر�ج من فتحة امل�سعد ب�سورة مريحة.

ح.   الأبواب الأوتوماتيكية مع الإعالنات ال�سوتية: يجب اأن تكون اأبواب امل�ساعد اأ�توماتيكية مع الإعالنات 

ال�سوتية. فمن ال�سعب على النزلء الذين يعانون من ق�سور ب�سري اأن يقوموا بت�سغيل م�سعد يد�ي، حيث اإنهم 

يكونون غري مدركني ملو�سع امل�سعد. �يعمل ال�سوت على توفري املعلومات للنزيل مثل ��سول امل�سعد عند الطابق 

�عند النز�ل. �يجب اأن يتم التحكم يف الأبواب الأ�توماتيكية عن طريق اأجهزة تعمل بال�سوء-العني/الأ�سعة حتت 

احلمراء ل�سمان األ تت�سبب الأبواب يف حد�ث ات�سال بدين مع الأ�سخا�س الواقفني يف املمر.

خ.   ال�سوت التوليفي الداخلي الذي يعلن عن م�ستوى الطابق: يجب اأن يقوم ال�سوت التوليفي الداخلي الذي 

الذين  النزلء  تز�يد  على  يعمل  امل�سعد  عربة  يف  فالإعالن  الطابق.  م�ستوى  بتو�سيح  الطابق  م�ستوى  عن  يعلن 

يعانون من ق�سور �ظيفي ب�سري ببيان �ا�سح للطابق الذي توقف فيه امل�سعد.
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د.   الن�ص املكتوب بطريقة برايل اأو الن�ص البارز: يتم توفري الن�س املكتوب بطريقة برايل اأ� الن�س البارز على 

لوحات التحكم الداخلية �اخلارجية �التي ت�سمل معدات الطوارئ.

ذ.   اأ�سطح الأر�سية الثابتة واملقاومة لالنزلق: اإن الأر�سيات التي تكون مل�ساء ب�سورة بالغة اأ� الأر�سيات الزلقة 

اأنف�سهم من خالل النزلق  باإ�سابة  يعانون من ق�سور �ظيفي  الذين  النزلء  اأن يقوم  تت�سبب يف  اأن  املمكن  من 

�ال�سقوط.

ر.   اللتزام باأقل م�ستويات الإ�ساءة: ت�سمح اأقل م�ستويات الإ�ساءة ببيان �ا�سح لأماكن �جود لوحات التحكم 

�الأجهزة املعا�نة. �يجب اأن تكون الإ�ساءة الداخلية متوازنة. فا�ستخدام ك�سافات الأ�سواء، �الأ�سواء ال�ساقطة، 

�الإ�ساءة غري امل�ستوية من املمكن اأن تت�سبب يف حد�ث ظالل م�سببة لالرتباك للنزلء الذين يعانون من اإعاقات 

ب�سرية.

ز.   توفري الدرابزين: يجب اأن يتم توفري درابزين على كل جوانب عربة امل�سعد. فالدرابزينات تعمل على تز�يد 

النزلء بالثبات للتم�سك بها اأثناء حترك امل�سعد.

�ص.   احلجم الداخلي للعربة: يجب اأن يعمل حجم العربة الداخلية على تلبية احلد الأدنى للمتطلبات املو�سحة 

يف الإر�سادات الفنية.

�ص.   هواتف الطوارئ اأو نظام الت�سال الداخلي )الأنرتكم(: اإن هواتف الطوارئ اأ� نظم الت�سال الدخلي يجب 

اأن تكون متباينة اللون مع احلر�س على ا�ستخدام اأزرار �ن�سو�س ملمو�سة �مكتوبة بطريقة برايل. �يجب اأن تكون 

كل لوحات التحكم اخلا�سة بالطوارئ متباينة ب�سدة مع اخللفية ل�سمان اأن الأ�سخا�س الذين يعانون من ق�سور يف 

الوظائف الب�سرية ميكنهم العثور عليها يف حالة الطوارئ. �حتتاج اأزرار الطوارئ اإىل اأن يكون لها اأ�سطح خ�سنة 

حتى يتمكن النزلء الذين يعانون من ق�سور يف الوظائف الب�سرية من متييزها عن لوحات التحكم الأخرى.

اأن حتتوي هواتف الطوارئ على م�ستويات �قارعات جر�س  يجب  �ص.   التكبري ال�سوتي يف هواتف الطوارئ: 

التوا�سل.  مكربة. �هذه امليزات �سوف تعمل على ت�سهيل الت�سال بالنزلء الذين يعانون من ق�سور يف �ظائف 

�يجب اأن يتم اأي�سًا اإتاحة بدائل املقرنات احلثية، �الأ�سواء الوام�سة، �الهواتف الن�سية.

�ص.   ال�سوء الوام�ص: يجب اأن يت�سل �سوء �ام�س باأجهزة الإنذار �اأزرار الطوارئ.

ط.   العر�ص الب�سري: هناك حاجة لوجود العر�س الب�سري لتو�سيح اأن امل�ساعدة يف الطريق.

ظ.   الت�سطيبات الداخلية: يجب اأن يكون للجدران الداخلية ت�سطيب غري عاك�س، غري اأمل�س )مت( متباين مع 

الأر�سية يف الإ�ساءة �درجة اللون.

ال�سرتاطات الفنية  4-4-4-4

لي�س هناك اإر�سادات فنية مقدمة لهذا اجلزء.
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ر�سوم تو�سيحية  5-4-4-4

�سكل رقم 14.  منوذج امل�سعد )ما مل يتم ��سع ملحوظة بخالف هذا، فاإن كل الوحدات تكون بامللليمرت(

�سكل رقم 15.   مدخل امل�سعد. )ما مل يتم ��سع ملحوظة بخالف هذا، فاإن كل الوحدات تكون بامللليمرت(.
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اأنظر اأي�سًا  6-4-4-4

ميكن الرجوع لإر�سادات دليل الو�سول ال�سامل للبيئة العمرانية.

امل�ساعد    6-2-3

�سكل رقم 16.  لوحة التحكم )ما مل يتم ��سع ملحوظة بخالف هذا، فاإن كل الوحدات تكون بامللليمرت(

�سكل رقم 17. الرموزالتي ميكن حت�س�سها باللم�س. )ما مل يتم ��سع ملحوظة بخالف هذا، فاإن كل الوحدات تكون بامللليمرت(.
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املن�سات الرافعة   5-4-4

4-4-5-1  اعتبارات الت�سميم

كل  قبل  ا�ستخدامها من  يتم  التي  فامل�ساعد  التعديلية.  التطبيقات  ال�ستخدام يف  �سائعة  الرافعة  املن�سات  تعد 

م�ستخدمي املرفق مف�سلة على املن�سات الرافعة التي متيل اإىل عزل الأ�سخا�س ذ�ي الإعاقة، �تقييد امل�ساحة عند 

املدخل �مواقع الدرج. �الأكرث من هذا، فاإن الو�سول امل�ستقل غالبا يتعر�س للخطر، حيث يتم التحكم يف املن�سات 

الرافعة يف الغالب عن طريق مفتاح الت�سغيل. �متى كان الأمر ممكنًا، فاإنه يجب دمج درجات اأ� ��سول مل�سعد 

مدمج لتجنب ا�ستخدام الرافعات. �اإذا مل يكن هناك بدائل منا�سبة، فاإنه ل بد من اختيار الرافعات حتى ت�سمح 

بتطبيق املتطلب املكاين لأجهزة التنقل الأكرب حجمًا مثل ال�سكوتر.

ا�سرتاطات التطبيق  2-5-4-4

اإن املن�سات الرافعة �سهلة الو�سول يجب اأن تتوافق مع هذا الق�سم.

من املمكن اأن يتم فقط ا�ستخدام املن�سات الرافعة بدًل من امل�سعد اأ� املنحدر حيثما يكون ذلك م�سموحًا يف ظل 

الق�سم املتعلق بامل�ساعد املذكور اأعاله.

يتم  اأن  املمكن  فمن  امل�ساعد،  اأحد  برتكيب  القيام  الفنية  الناحية  من  املمكن  غري  من  يكون  حيثما  ا�ستثناء: 

ا�ستخدام اأجهزة الرفع حمد�دة ال�ستخدام/حمد�دة التطبيق )LU/LA(، اأ� الو�سائل الأخرى �سهلة الو�سول 

لتغيري امل�ستوى.

اإر�سادات عامة  3-5-4-4

لي�س هناك اإر�سادات عامة متوافرة لهذا اجلزء.

ال�سرتاطات الفنية  4-4-4-4

لي�س هناك اإر�سادات فنية متوافرة لهذا اجلزء.



80

مركز الأمري �سلمان لأبحاث الإعاقة

ر�سوم تو�سيحية  5-5-4-4

�سكل رقم 18. مثال منوذجي لإحدى رافعات املن�سة
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�سكل رقم 19. مثال اآخر لرافعة املن�سة النموذجية

اأنظر اأي�سًا  6-5-4-4

.)UABE( ميكن الرجوع لإر�سادات دليل الو�سول ال�سامل للبيئة العمرانية

م�ساعد املن�سات املنحدرة �الراأ�سية.   7-2-3
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       4-5        املرافق واخلدمات العامة : مناطق ال�ستخدام اخلا�ص

4-5-1 مناطق النتظار وال�سطفاف

اإعتبارات الت�سميم   1-1-5-4

الذين  لالأ�سخا�س  ت�سمح  اأن  يجب  اخلدمات  اأ�  التذاكر،  اأ�  املعلومات،  على  للح�سول  ال�سطفاف  مناطق  اإن 

التنقل الأخرى، �كذلك الأ�سخا�س الذين يتمتعون مبدى  �اأجهزة  الكرا�سي املتحركة، �ال�سكوترات،  ي�ستخدمون 

متنوع من مقدرة امل�ستخدم بالتحرك عرب ال�سف باأمان �راحة.

اإن مناطق النتظار �ال�سطفاف بحاجة اإىل اأن تعمل على توفري حيز لأجهزة امل�ساعدة يف التنقل، مثل الكرا�سي 

املتحركة �ال�سكوترات. فخطوط ال�سطفاف التي تنعطف حول الأركان اأ� التي تت�ساعف للخلف على اأنف�سها �سوف 

تكون بحاجة اإىل توفري حيز كاٍف لتحرك اأجهزة التنقل. �توفري درابزاينات موؤمنة يف خطوط ال�سطفاف من 

املمكن اأن يكون دعمًا مفيدًا لالأفراد، �الأ�سخا�س الذين يعانون من م�سكالت يف التزان، �توجيها للذين يعانون 

من اإعاقات ب�سرية. �العمل على توفري مقاعد النتظار الطويلة يف منطقة النتظار اأ� بجوارها مبا�سرة اأمر مهم 

لالأ�سخا�س الذين يعانون من �سعوبة يف الوقوف لفرتات طويلة.

ا�سرتاطات التطبيق  2-1-5-4

مناطق النتظار �ال�سطفاف يجب اأن تتوافق مع هذا اجلزء. 

اإر�سادات عامة  3-1-5-4

اأ.   توفري حيز كاٍف للعدد املتوقع من النا�س املنتظرين اأثناء فرتات الذر�ة يف اليوم. �ميكن كذلك توفري منطقة 

خا�سة بالعدد الزائد يتم ا�ستخدامها لالأغرا�س الأخرى اأثناء معظم الأ�قات الأخرى.

ب.   كل مناطق النتظار يجب اأن يكون بها مقاعد عندما يكون من املتوقع اأن تكون فرتة النتظار اأطول من 15 

دقيقة.

ت.   يجب اأن يتم توفري نظام لتخاذ الأد�ار يف املواقع التي من املحتمل اأن يفقد املوظف فيها ترتيب الأد�ار، مثل 

كا�نرتات الأمتعة، �كا�نرتات خدمة البيع بالتجزئة، ... اإلخ.

ث.   يجب اأن تكون مناطق النتظار �ال�سطفاف م�ساءة جيدًا، �اأن يكون بها ��سائل للتحكم يف ال�سوت لتقليل 

ال�سو�ساء التي توجد يف اخللفية.

ج.   اإذا كان يوجد اأطفال �سغار، ُين�سح بتوفري منطقة لعب لهم.
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ال�سرتاطات الفنية  4-1-5-4

لي�س هناك اإر�سادات فنية متوافرة لهذا اجلزء.

ر�سوم تو�سيحية  5-5-4-4

انظر )ال�سكل 185( يف الدليل الإر�سادي للو�سول ال�سامل يف البيئة العمرانية للمملكة العربية ال�سعودية.

اأنظر اأي�سًا  6-1-5-4

.)UABE( ميكن الرجوع لإر�سادات دليل الو�سول ال�سامل يف البيئة العمرانية

املكاتب �اأماكن العمل �قاعات الجتماعات   22-2-3

مكاتب ال�ستعالمات �ال�ستقبال �اخلدمات   1-3-3

مناطق النتظار �ال�سطفاف   2-3-3

املنا�سد �الطا�لت �اأ�سطح العمل   6-3-3

�حدات التخزين، �الأرفف �العر�س   9-3-3
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مكاتب وكاونرتات اخلدمة  2-5-4

اإعتبارات الت�سميم   1-2-5-4

يجب اأن تكون كا�نرتات تقدمي املعلومات، �ال�ستقبال، �اخلدمة �سهلة الو�سول للنطاق الكامل من الز�ار. �يو�سى 

مبجموعة خمتلفة من ارتفاعات كا�نرت لتوفري مدى من اخليارات ملختلف الأ�سخا�س. فالأجزاء املنخف�سة �سوف 

تقوم بخدمة الأطفال، �الأ�سخا�س ق�سار القامة، �الأ�سخا�س الذين يقومون با�ستخدام اأجهزة تنقل مثل الكرا�سي 

املتحركة اأ� ال�سكوترات، �الأ�سخا�س الذين يعانون من م�سكالت يف التزان �التي تتطلب منهم اجللو�س. 

اإن جمموعة الرتفاعات املختلفة يجب اأن متتد كذلك اإىل منافذ التحدث �اأ�سطح الكتابة. �يجب اأن يتم توفري 

م�ساحة حليز الركبة اأ�سفل الكا�نرت لت�سهيل ال�ستخدام لالأ�سخا�س الذين يقومون با�ستخدام الكرا�سي املتحركة 

اأ� ال�سكوترات حتى يدخلوا اأ�سفلها لتحقيق التلبية الأف�سل لحتياجاتهم.

اإن ا�ستخدام التباين اللوين، �الختالفات امللمو�سة، اأ� نقاط ال�ستدلل ال�سوتية )مثل �سوت موظف ال�ستقبال 

اأ�م�سدر املو�سيقى( ميكن اأن ي�ساعد الأ�سخا�س الذين يعانون من اإعاقات ب�سرية حتى يتمكنوا ب�سكل اأكرث دقة 

من حتديد موقع كا�نرتات اخلدمة اأ� منافذ التحدث.

ا�سرتاطات التطبيق  2-2-5-4

اإن كا�نرت تقدمي املعلومات اأ� اخلدمة يجب اأن يكون بها على الأقل جزء �احد �سهل الو�سول لالأ�سخا�س الذين 

ي�ستخدمون الكرا�سي املتحركة، اأ� ال�سكوترات، اأ� الذين يعانون من م�سكالت يف التزان �التي قد تتطلب منهم 

اجللو�س.

اإر�سادات عامة  3-2-5-4

اأ.   يجب اأن يتم توفري حيز كاٍف للحفاظ على م�سافات منا�سبة بني الأ�سخا�س.

ب.   اإن مقاعد اجللو�س، حيثما يتم توفريها، يجب اأن يتم ترتيبها بحيث ت�سهل املحادثة متى كان هذا منا�سبًا. 

�مقاعد اجللو�س التي تكون من الركن اإىل الركن، اأ� املوائد امل�ستديرة من املمكن اأن جتعل املحادثة اأكرث �سهولة 

من اجللو�س �جهًا لوجه.

ت.   كل �سخ�س ي�سرتك يف معاملة اأ� حمادثة يجب اأن يكون على م�ستوى �جهًا لوجه.

ث.   يجب اأن يكون مقدم اخلدمة على نف�س م�ستوى الأر�سية الذي يكون عليه املتلقي.
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لها  يكون  اأن  اأ�  ��سع اجللو�س،  كافية لال�ستخدام من  ب�سورة  كا�نرتات اخلدمة منخف�سة  تكون  اأن  ج.   يجب 

�ا�سعة  تكون  �اأن  للركبة،  ف�سحات  بها  يكون  اأن  يجب  املنخف�سة  �املناطق  اختيارية.  اأ�  اإ�سافية  كا�نرت  منطقة 

ب�سورة تكفي ل�ستخدامها من قبل اأي �سخ�س.

ح.   اإن ال�سو�ساء التي توجد يف اخللفية عند منطقة مكتب تقدمي اخلدمة يجب اأن يتم التحكم بها ب�سورة كافية 

ل�سمان اأن التحدث الهادئ ميكن فهمه من قبل كل اأطراف املحادثة.

خ.   عند مكاتب اخلدمة حيث يتم تبادل املعلومات ال�سرية، يجب اأن يوؤخذ يف العتبار توفري الأ�سطح التي متت�س 

ال�سوت، �الكبائن اخلا�سة، �التدابري الأخرى للتحكم يف الو�سول اإىل املناق�سة ال�سرية. �النموذج املثايل اأن يكون 

هناك مكتب خا�س ميكن اأن يتم ا�ستخدامه اإذا كان من املحتمل اأن توؤدي املحادثة اإىل حمنة عاطفية.

ال�سرتاطات الفنية  4-2-5-4

لي�س هناك اإر�سادات فنية متوافرة لهذا اجلزء.

ر�سوم تو�سيحية  5-2-5-4

�سكل رقم  20:   مدى من مناطق الكا�نرتات املنخف�سة �املرتفعة التي تعمل على توفري اأق�سى ا�ستخدام للمكان، �حتقيق 

امل�سا�اة يف الو�سول، �ما هو مفيد يف هذا املثال بالتحديد هو ا�ستخدام املنطقة املتوا�سلة اأ�سفل الن�سد املرتفع لتقدمي املجالت، 

�دليل املعلومات �ما مياثلها �التي تقع متامًا داخل نطاقات الو�سول املقبولة.
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�سكل رقم 21:  ا�ستخدام اأحجام املكتب القيا�سية التي تعمل على توفري الر�ؤية �ال�ستخدام املت�سا�ي اعتبار مهم لكل من العاملني 

�اأع�ساء اجلمهور العام.

اأنظر اأي�سًا  6-2-5-4

 )UABE( ميكن الرجوع لإر�سادات دليل الو�سول ال�سامل للبيئة العمرانية

املكاتب �اأماكن العمل �قاعات الجتماعات.   22-2-3

مكاتب ال�ستعالمات �ال�ستقبال �اخلدمات.   1-3-3

مناطق النتظار �ال�سطفاف.   2-3-3

املنا�سد �الطا�لت �اأ�سطح العمل.   6-3-3

�حدات التخزين، �الأرفف �العر�س.   9-3-3
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       4-6        معدات ال�ستخدام العام

4-6-1 الهواتف العامة

اإعتبارات الت�سميم   1-1-6-4

الأ�سخا�س  اأ�  ق�سارالقامة،  الأ�سخا�س  اأ�  لالأطفال،  املحد�د  اليد  متنا�ل  الهواتف مبدى  مو�سع  يهتم  اأن  يجب 

املوجودين يف ��سع اجللو�س. �تعمل اأ�سالك الهواتف الأطول على ت�سهيل ا�ستخدام الهاتف لل�سخ�س غري القادر 

على القرتاب من الهاتف نتيجة جلهاز التنقل الذي ي�ستخدمه. �تعد لوحات التحكم يف ارتفاع ال�سوت القابلة 

 .)TTY( للتعديل مهمة لالأ�سخا�س �سعاف ال�سمع، مثل الأرفف التي ميكن اأن تدعم اأجهزة الهواتف الن�سية

طويلة.  زمنية  لفرتات  الوقوف  يف  �سعوبة  يواجه  الذي  لل�سخ�س  م�ساعدة  لأ�سفل  طيها  يتم  التي  املقاعد  �تعد 

�الهواتف التي تربز من اجلدران من املمكن اأن متثل خطرًا ب�سكل خا�س لالأ�سخا�س الذين يعانون من اإعاقات 

ب�سرية، اإذا مل تكن اجلوانب مهياأة بحيث ميكن ك�سفها عن طريق الع�سا الطويلة البي�ساء.

يجب العناية باأل متثل الهواتف اأ� كبائن الهواتف خطرًا ناتئًا يف الطرق �سهلة الو�سول.

بالرغم من اأن املخرج �الرف امل�ستخدم للهواتف الن�سية القابلة للنقل )TDDs( يجب اأن يتم احتوا�ؤها يف 

كل هاتف يعمل ب�سداد تكلفة املكاملة، فاإن الو�سول اإىل الهواتف الن�سية الثابتة الدائمة )TDDs( هو اخليار 

الأكرث تف�سياًل.

ا�سرتاطات التطبيق  2-1-6-4

حيثما تتوافر الهواتف العامة التي تعمل ب�سداد تكلفة املكاملة، اأ� هواتف الدائرة املغلقة العامة، اأ� الهواتف العامة 

الأخرى، فاإنها يجب اأن تتوافق مع املدى املطلوب باجلد�ل اأدناه:

 ÉgÒaƒJ ºàj »àdG ∞JGƒ¡dG øe ´ƒf πc OóY

.≥HÉW πc óæY

 Gòg ™e ≥aGƒàJ ¿CG Üƒ∏£ŸG ∞JGƒ¡dG OóY

.Aõ÷G

.ÌcCG hCG IOôØe IóMh 1.≥HÉW πµd 1

.≥HÉW πµd 1

.∞°U πµd 1

 IóMƒc  ∫ƒ°UƒdG  á∏¡°S  IóMh  Ö«côJ  ºàj  ób

 hCG  á«Fôe  ÉeEG)  ∞°üdG  øe  Üô≤dÉH  IOôØe

 ≈∏Y óMGh ΩÉY ∞JÉg »Ñ∏j ¿CG Öéjh .(áàaÓH

 ¤EG  ∫ƒ°UƒdG  äÉÑ∏£àe  ≥HÉW  πµd  πbC’G

.ΩÉeC’G øe ∞JÉ¡dG

.∞°U 1

.ÌcCG hCG ∞°U 2

áHƒ∏£ŸG ∫ƒ°UƒdG á∏¡°S ∞JGƒ¡dG OóY 

ملحوظة: يتم يف الغالب تركيب �سف من الهواتف الذي يتكون من اثنني اأو اأكرث من الهواتف العامة املتجاورة 

كوحدة واحدة.
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	 كل الهواتف التي من املطلوب اأن تكون �سهلة الو�سول يجب اأن يتم جتهيزها بلوحة حتكم يف م�ستوى ال�سوت. •

اإ�سافة اإىل ذلك، فاإن 25%، �لكن لي�س اأقل من �احد اأبدا، من كل الهواتف العامة الأخرى املتوافرة يجب اأن 

يتم جتهيزها بلوحة حتكم يف م�ستوى ال�سوت �يجب اأن يتم توزيعها بني كل اأنواع الهواتف العامة، مبا يف ذلك 

هواتف الدائرة املغلقة، يف اأنحاء املرِفق.

	 يجب اأن يتم تركيب لفتة تتوافق مع متطلبات امللحق )19(.•

	 حيثما يتم توفري هاتف عام يعمل من خالل �سداد تكلفة املكاملة كوحدة مفردة، يجب اأن يتم ��سعه بحيث •

تعمل  التي  العامة  الهواتف  توفري  يتم  �حيثما  1220مم.  عن  للت�سغيل  القابلة  اأجزائه  اأعلى  ارتفاع  يزيد  ل 

��سع  من  لال�ستخدام  مهياأ  الأقل  على  �احد  هاتف  يكون  اأن  يجب  متعددة،  كوحدات  املكاملة  تكلفة  بخدمة 

الإر�سادي  الدليل  يف   214 ال�سكل  )انظر  الوقوف  ��سع  من  لال�ستخدام  �احد  هاتف  الأقل  �على  اجللو�س، 

للو�سول ال�سامل يف البيئة العمرانية للمملكة العربية ال�سعودية(.

	 �حيثما يتم توفري الهواتف العامة الداخلية التي تعمل بخدمة �سداد تكلفة املكاملة، فاإن هاتفًا ن�سيًا �احدًا •

داخليًا عامًا على الأقل )TTY( يجب اأن يتم توفريه يف املن�ساأة يف منطقة ال�ستخدام العام.

اإر�سادات عامة  3-1-6-4

اأ.   املوقع: يجب اأن تكون الهواتف �سهلة الو�سول يف الطريق �سهل الو�سول الذي يتوافق مع امللحق)4(. �يجب 

اأن يتم ��سع الهواتف، �كابينات الهواتف، �املعدات املرتبطة بها يف التجا�يف التي توجد بجوار م�سار التحرك 

اأن تتداخل مع قدرة امل�ستخدمني  اأن يتم ��سع الهواتف بعيدًا عن مواقع ال�سو�ساء التي ميكن  الرئي�سي. �يجب 

على ال�سماع.

ب.   الأج�سام البارزة والعلوية: اإن الهواتف، �الكبائن، �املعدات املرتبطة بها عندما ل يتم ��سعها يف جتا�يف 

يجب اأن تكون قابلة لالكت�ساف عن طريق الع�سا، �اأن تتوافق مع امللحق )3(.

ت.   الأر�سية اخلالية اأو م�ساحة الأر�ص: يجب اأن يكون هناك حيز اأر�سي خاٍل مبا ل يقل عن 800مم×	1400مم 

من  كاًل  ي�ستوعب  1400مم×	1400مم  البالغ  �احليز  الأمام.  من  القرتاب  ي�ستوعب  حتى  الهاتف  اأمام  عمقًا 

القرتاب من الأمام �القرتاب من اجلانب/الجتاه املوازي. �يجب اأن تتوافق الأر�سية اخلالية اأ� م�ساحة الأر�س 

اأ�سفل  480مم  اأق�ساها  مل�سافة  اخلالية  الأر�س  م�ساحة  اأ�  اخلالية  الأر�سية  متتد  �قد  امللحق)2(.  مع  اخلالية 

الهاتف فقط اإذا كان الرتفاع اخلايل البالغ 685مم متوافرًا كحيز للركبة.

ث.   ت�سغيل لوحات التحكم: اإن الهواتف �سهلة الو�سول التي يتم توفريها لالأ�سخا�س الذين ي�ستخدمون الكرا�سي 

املتحركة اأ� ال�سكوترات يجب اأن يكون لها احلد الأق�سى لرتفاع الأجزاء القابلة للت�سغيل، مبا يف ذلك فتحة اإدخال 

العمالت، على ارتفاع يبلغ 1220مم فوق الأر�س �اأن يكون لها اأجزاء قابلة للت�سغيل داخل نطاقات متنا�ل اليد 

املحددة يف امللحق )1(.

ج.   لوحات التحكم يف اأزرار الهاتف: يجب اأن يكون للهواتف لوحات حتكم يف اأزرار الهاتف حيثما تكون خدمة 

هذه املعدات متاحة.

اأزرار  التي توجد على  �الرموز  اأن تكون احلر�ف  يجب  الهاتف:  اأزرار  التي توجد على  ح.   احلروف والرموز 

الهاتف متباينة اللون مع اخللفية التي توجد �راءها، �يجب اأن تكون الأزرار نف�سها متباينة اللون مع اخللفية التي 

توجد عليها. �يجب اأن تكون كل الأ�سطح بد�ن �هج )ت�سطيب غري لمع »مت«(.
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خ.   طول �سلك الهاتف: يجب اأن يكون اأقل طول ل�سلك �سماعة الهاتف اخلا�سة بالهواتف �سهلة الو�سول على الأقل 

1000مم.

د.   الإ�ساءة: اإن اأقل م�ستوى اإ�ساءة �فقًا لآليات الت�سغيل، �الدليل، �رف الهواتف �سهلة الو�سول يجب اأن تكون 

200 لك�س.

ذ.   الرف: يجب اأن يكون هناك رف م�سطح حلمل دليل الهاتف متاح بات�ساع 500مم، �عمق 350مم على الأقل.

ر.   التحكم يف م�ستوى ال�سوت: يجب اأن يكون ل�سماعات الهاتف لوحات للتحكم التدريجي يف م�ستوى ال�سوت.

ز.   توافق ملف ال�سريان: لكي تكون الهواتف متوافقة مع امل�ساعدات ال�سمعية، فاإنه يجب اأن يكون بها ملف �سريان 

يف �سماعة الهاتف.

اأن  الهاتف يجب  ل�سداد  ا�ستخدامها  يتم  التي   )TTYs( الن�سية الهواتف  اإن   :)TTY( الن�سية �ص.الهواتف 

تكون مثبتة ب�سورة دائمة داخل، اأ� بجوار، كابينة الهاتف. �اإذا كان يتم ا�ستخدام مقرن �سوتي، فاإن �سلك الهاتف 

يجب اأن يكون طوياًل ب�سورة كافية بحيث ي�سمح بتو�سيل الهاتف الن�سي )TTY( ��سماعة الهاتف. �حيثما تكون 

الهواتف مكر�سة لال�ستخدام من قبل الأ�سخا�س ال�سم، اأ� �سعاف ال�سمع، اأ� امل�سابني باعتالل يف النطق، فاإن 

الهاتف يجب اأن يكون هاتفًا منف�ساًل عن تلك الهواتف املتوافرة لالأ�سخا�س الذين ي�ستخدمون الكرا�سي املتحركة 

اأ� ال�سكوترات.

�ص.   رف الهاتف الن�سي )TTY(: اإن الرف الذي يتم تركيبه ل�ستيعاب ا�ستخدام الهاتف الن�سي يجب اأن يكون 

على الأقل 250مم عر�سًا ×	350مم عمقًا، مع �جود حيز خاٍل يبلغ على الأقل 250مم فوق الرف. �يجب اأن يتم 

جتهيز الرف مبنفن كهربي، داخل اأ� بجوار كابينة الهاتف، �اأن يتم جتهيزه ب�سماعة ميكن اأن يتم ��سعها فوق 

�سطح الرف.

الإعاقات  لذ�ي  الو�سول  ل�سهولة  املنا�سب  بالرمز  الو�سول  �سهلة  الهواتف  يتم حتديد  اأن  يجب  الالفتة:  �ص.   

التوجيهية  الإ�سارات  يتم تركيب  الن�سي )TTY(. �عندما  الهاتف  ال�سمع، �رمز  �ال�سمعية ��سعاف  احلركية، 

للهواتف، فاإنها يجب اأن ت�ستمل على رموز الو�سول املالئمة. انظر امللحق )19(.

ال�سرتاطات الفنية  4-1-6-4

انظر ال�سكلني 213-214 يف الدليل الإر�سادي للو�سول ال�سامل يف البيئة العمرانية للمملكة العربية ال�سعودية

ر�سوم تو�سيحية  5-1-6-4

 )UABE( ميكن الرجوع لإر�سادات دليل الو�سول ال�سامل للبيئة العمرانية

الهواتف العامة   4-2-3
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ماكينات احل�سول على املعلومات  2-6-4

اإعتبارات الت�سميم   1-2-6-4

 ،)ATMs( يتم نقل كميات متزايدة من املعلومات �توفريها من خالل معدات اخلدمة مثل اأجهزة ال�سراف الآيل

 )ITMs( ماكينات التذاكر، �املحطات الداخلية. �يتم يف الغالب اإطالق ا�سم ماكينات احل�سول على املعلومات�

على هذه املاكينات. �يجب اأن تكون جميع ماكينات احل�سول على املعلومات ب�سيطة يف ال�ستخدام ��سهلة الفهم.

ا�سرتاطات التطبيق  2-2-6-4

يجب اأن تتوافق كل ماكينات احل�سول على املعلومات مع هذا اجلزء.

اإر�سادات عامة  3-2-6-4

اأ.  توفري قائمة مف�سلة خطوة بخطوة متثل املعلومات املخزنة التي ميكن التعامل معها يف ترتيب منطقي.

ب.  ��سائل التحكم اجلماعية بالوظائف املماثلة �ترتيب اأد�ات التحكم ب�سكل مكاين لتعك�س تتابع الأحداث. �ميكن 

اأي�سا توفري الر�سوم التي توجه ال�ستخدام من خالل اخلطوات.

ت.  ت�سمني اأمناط الن�سخ الحتياطية �الإلغاء لتوفري خيار ت�سحيح اأخطاء الإدخال.

ث.  كل عمليات نقل املعلومات يجب اأن تعمل على توفري تعليقات حول النتيجة. �يجب اأن يكون لالإجراءات احلرجة 

خطوات تاأكيدية قبل موا�سلة العمل.

ج.  تعزيز الختيارات ال�سحيحة بعنونة، �رموز، �ر�سائل تعليقات � رد�د فعل لونية، �اإ�سارات، الخ.

ح.  توفري اأمناط املدخالت/املخرجات التي ميكن للجميع ا�ستخدامها )مثل: ال�سا�سات التي تعمل باللم�س اإ�سافة 

اإىل مقب�س اأحادي للتعليقات ال�سفهية(.

خ.  اإتاحة طرق خمتلفة لل�سداد )مثل: بطاقات الئتمان، �النقود، �بطاقات ال�سحب الآيل، الخ(. � يتم ت�سميم 

فتحات الإدخال بحيث حتقيق �سهولة التعرف عليها �الإدخال فيها بد�ن احلاجة للتحكم الدقيق يف احلركة. 

د.  اختيار اأماكن ��سع لوحات التحكم يف الت�سغيل بحيث تكون يف اإطار نطاقات متنا�ل اليد.

ذ.  توفري الإ�ساءة الكافية لكل لوحات التحكم � لكل الجتاهات.

ر.  توفري حيز للركبة عندما يكون من الالزم اأن يتم ا�ستخدام اجلهاز من ��سع املواجهة الأمامية.

ز.  توفري �سا�سة العر�س التي ميكن �سبطها لتقليل الوهج، � حت�سني التباين � مالئمة ��سع امل�ستخدم.

ال�سرتاطات الفنية  4-2-6-4

لي�س هناك اإر�سادات فنية متوافرة لهذا اجلزء.
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�سكل رقم 22:  ت توفري احتاد من ماكينات �سرف التذاكر املختلفة على ارتفاعات خمتلفة، �التي تتباين ب�سكل �ا�سح مع الالفتة 

.BART عن�سر مهم يف اإمكانية ا�ستخدام ��سهولة الو�سول مثل هذه النظم. �هذه ال�سورة ماأخوذة من نظام

ر�سوم تو�سيحية  5-2-6-4

اأنظر اأي�سًا  6-2-6-4

.)UABE( ميكن الرجوع لإر�سادات دليل الو�سول ال�سامل للبيئة العمرانية

اأد�ات التحكم �اآليات الت�سغيل.   10-3-3

ماكينات البيع �ماكينات التذاكر.   11-3-3

اأنظمة الإعالم.   4-4-3

اأنظمة الدخول بوا�سطة البطاقات �اأنظمة الأمن �ال�سالمة.   5-4-3
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ماكينات �سرف التذاكر وماكينات البيع  3-6-4

اإعتبارات الت�سميم   1-3-6-4

احلركية.  امل�ساعدة  اأجهزة  بتنقل  ي�سمح  البيع  �ماكينات  التذاكر  �سرف  ماكينات  اأمام  يوجد  الذي  احليز  اإن 

�مناطق اجللو�س �الطا�لت التي توجد بجوار ماكينات �سرف التذاكر �ماكينات البيع تعمل على توفري الراحة، 

�يجب اأن تالئم املتطلبات املكانية مل�ستخدم الكر�سي املتحرك اأ� ال�سكوتر. �اختيار املاكينات يجب اأن ي�ستمل على 

عدد من العوامل. فاآليات الت�سغيل يجب اأن تكون يف متنا�ل الأطفال، �الأ�سخا�س ق�سار القامة، �الأفرادالذين 

�احدة  يد  با�ستخدام  للت�سغيل  قابلة  تكون  اأن  يجب  الآليات  �هذه  اأ�ال�سكوترات.  املتحركة  الكرا�سي  ي�ستخدمون 

�باأقل قدر من القوة، حتى تالئم جمموعة كبرية من الإعاقات مبا يف ذلك التهاب املفا�سل، اأ� حاجة ال�سخ�س 

اإىل تثبيت نف�سه بعكاز، اأ� الأ�سخا�س املم�سكني باأيديهم حقائب كثرية. �جتعل م�ستويات الإ�ساءة �التباين اللوين 

للماكينة اأكرث �سهولة يف الو�سول لهوؤلء امل�سابني باإعاقات ب�سرية.

ا�سرتاطات التطبيق  2-3-6-4

يجب اأن تتوافق ماكينات �سرف التذاكر �ماكينات البيع مع هذا اجلزء.

اإر�سادات عامة  3-2-6-4

اأ.حتديد الأ�سعار الدقيقة، �اأنواع طرق ال�سداد، �عملية اإلغاء اأمر ما، �احل�سول على املبالغ امل�سرتدة بو�سوح.

ب.توفري الو�سائل البديلة لل�سداد �من بينها بطاقات الئتمان اأ� بطاقات ال�سحب الآيل، �قطع النقود ال�سغرية 

�الأ�راق النقدية.

ت.يجب اأن ي�سمح قارئو الأ�راق النقدية بالتفريق بني الأ�راق النقدية، �اأن يكونوا مت�ساهلني مع العيوب ال�سائعة 

يف الأ�راق النقدية.

ث.يجب اأن يتم توفري ميزات ال�سرف الآيل كجزء من املاكينة.

�احلديث  الن�س،  )مثل:  متنوعة  بتن�سيقات  الت�سغيل  يف  التحكم  بلوحات  اخلا�سة  �التعليمات  التمييز  ج.توفري 

امل�سجل اأ� املركب، �طريقة برايل(.

ح.كل لوحات التحكم يجب اأن تكون قابلة للت�سغيل با�ستخدام قب�سة اليد املغلقة اأ� اليد املفتوحة.

خ.توفري حيز كاٍف لالقرتاب من كال اجلانبني، �من الأمام لأي م�ستخدم �سواء كان �اقفًا اأ� جال�سًا.

اإدخال النقود، �مناطق توزيع املنتجات داخل نطاق يف متنا�ل كل  د.حتديد مواقع كل لوحات التحكم، �اأجهزة 

الأفراد �سواء من ��سع الوقوف اأ� اجللو�س.

ذ.يجب اأن يكون �سحب املنتج ممكنًا با�ستخدام يد �احدة.

ال�سرتاطات الفنية  4-3-6-4

لي�س هناك اإر�سادات فنية متوافرة لهذا اجلزء.
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�سكل رقم 23: مثال على مكان توفري ارتفاعني خمتلفني ملاكينات �سرف التذاكر، مما ي�سمح بتعدد ال�ستخدام

�سكل رقم 24:مثال اآخر على ماكينات �سرف التذاكر �ماكينات البيع التي توجد على ارتفاعات خمتلفة. لحظ اأن ن�سد �سرف 

التذاكر الأكرث انخفا�سًا يتوافر معه حيز جانبي �حيز اقرتاب من جهة الأمام كافيان. يور��ستار.

ر�سوم تو�سيحية  5-3-6-4

اأنظر اأي�سًا  6-2-6-4

)UABE( ميكن الرجوع لإر�سادات دليل الو�سول ال�سامل للبيئة العمرانية

ماكينات البيع �ماكينات التذاكر.   11-3-3
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       4-7        املرافق واخلدمات العامة : مرافق الغت�سال العامة

مالحظة عامة: كل مناطق  الغت�سال   1-7-4

بالإ�سافة اإىل احتياجات ال�سياح بالن�سبة ملرافق الغت�سال التي توجد داخل الأجنحة، اأ� اجلماعية امللحقة بالغرف، 

فمن ال�سر�ري كذلك اأن يتم تطبيق م�ستويات �سهولة الو�سول يف مرافق املراحي�س العامة امللحقة بالردهات، اأ� 

املطاعم، اأ� املخ�س�سة لال�ستخدام العام.

اإن اأحد الوالدين اأ� من يخت�س برعاية الأطفال الذي ي�سحب اأطفاًل �سغارًا، اأ� يقوم بدفع عربات الأطفال من 

املمكن كذلك اأن ي�ستفيد من حجرات الغت�سال الكبرية التي ت�سم امليزات املو�سحة هنا.

اإن متييز املراحي�س يت�سمن م�سكالت الت�سميم املرتبطة بالالفتات. �بالن�سبة لالأطفال اأ� ال�سخ�س الذي ل ميكنه 

اإعاقة ب�سرية �سوف  يعاين من  الذي  �ال�سخ�س  تو�سيحية.  اأ� �سورة  ا�ستخدام رمز  املف�سل  يكون من  القراءة، 

ي�ستفيد كذلك من الالفتة �سهلة الو�سول. �الالفتة التي يتم تعليقها بحيث تتدىل من ال�سقف اأ� التي يتم تعليقها 

على ارتفاع عاٍل على اجلدار يجب اأن تكون مرئية من مناطق البهو اأ� املناطق العامة الأخرى. �اخلوا�س الأخرى 

مثل اإطارات الأبواب متباينة اللون، �اأد�ات الباب �سوف تعمل اأي�سًا على زيادة �سهولة الو�سول. 

من املمكن األ تلبي احلمامات م�سبقة الت�سنيع هذه املتطلبات، �يف تلك احلالة ُين�سح باأن يتم تعديلها حتى تتوافق 

مع املتطلبات.

اإن هذه املتطلبات يجب اأن تنطبق على كل مرافق املراحي�س �الغت�سال يف كافة اأنحاء املن�ساأة.

�تنطلق هذه املتطلبات اأي�سًا على املراحي�س �سهلة الو�سول لأجهزة التنقل.

• حيز خاٍل من العراقيل: يجب اأن يتم توفري حيز �ا�سح خاٍل من العراقيل لل�سماح بالتحرك يف املراحي�س 	

اأ� معدات مرفق  اأد�ات  باأي من  يت�سبب فيها الرتطام  التي  الإ�سابات  با�ستخدام عكاز طويل بد�ن حد�ث 

الغت�سال.

• الباب: يجب اأن يتم جتهيز اأبواب ك�سك املرحا�س بقفل اإطالق يف حالة الطوارئ. �هذا ميّكن من فتح الباب 	

ب�سهولة، اإذا كان هناك حاجة للهر�ب يف حالة الطوارئ.

• ثابتا، �مقا�مًا لالنزلق. �حيثما يتم ا�ستخدام 	 اأن يكون ت�سطيب الأر�سية �سلبا،  يجب  ت�سطيب الأر�سية: 

ال�سجاجيد، فاإنها يجب اأن تكون مثبتة متامًا لتجنب النزلق.

• الت�سطيبات العامة: ُين�سح باأن يتم جتنب ا�ستخدام الت�سطيبات البي�ساء بالكامل لكل احلمامات.	

• اأجهزة التدفئة املركزية واأنابيب الت�سخني: يجب اأن يتم حماية اأجهزة التدفئة املركزية �اأنابيب الت�سخني 	

اإذا كان النزيل معر�سًا لأي خطر. �يجب على العاملني اأن يقوموا بتحديد درجة احلرارة املطلوبة لأي عن�سر 
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ت�سخني من خالل ا�ست�سارة النزيل.

• الالفتات: يجب اأن تكون كل الالفتات �لوحات التعليمات املطبوعة الأخرى متوافرة باأحرف طباعة كبرية، 	

�بطريقة برايل، �حيثما كان ممكنًا، يف �سكل م�سموع.

• نظام ا�ستدعاء تنبيه الطوارئ عن بعد: يجب اأن يتم توفري نظام ا�ستدعاء تنبيه الطوارئ عن بعد يف الغرفة، 	

من اأجل ا�ستدعاء امل�ساعدة متى كانت هناك حاجة لذلك.

• نظم اإنذار الطوارئ امل�سموعة واملرئية ونظم الإخالء: يجب اأن يتم توفري نظم اإنذار الطوارئ �نظم الإخالء 	

بتن�سيقات م�سموعة �مرئية. �هذا ميّكن النزلء امل�سابني بق�سور يف الوظائف الب�سرية �ال�سمعية من خالل 

النداء امللفوظ من معرفة اأن هناك حالة طوارئ، �اأنه يجب عليهم البدء يف اتباع اإجراءات الإخالء.

• الإخالء يف حالة الطوارئ: يجب اأن يتم ربط كل نظم الإخالء يف حالت الطوارئ ب�سوء �ام�س للطوارئ يتم 	

توفريه يف كل ك�سك من اأك�ساك املراحي�س.

• م�سجب املعاطف: اإن م�سجب املعاطف �الأج�سام البارزة الأخرى يجب األ تكون بارزة مل�سافة تزيد عن اأكرب 	

م�سافٍة م�سموح بها. �من املهم �سمان األ تربز اأي عراقيل م�سببة لل�سرر من اجلدران.

• �ت�سطيبات 	 املثبتة،  �الأج�سام  التجهيزات،  بني  �ا�سح  لوين  تباين  هناك  يكون  اأن  يجب  اللوين:  التباين 

اجلدران �الأر�سية للم�ساعدة يف حتديد مواقعها.

• و�سائل التحكم يف الأحوا�ص: يجب اأن يكون لو�سائل التحكم يف الأحوا�س عالمات ب�سرية �مزخرفة لإي�ساح 	

�سنابري املياه ال�ساخنة �الباردة، اأ� الجتاهات التي توجد على خالطات املياه. �هذا ي�ساعد كل النزلء على 

احل�سول على بيان �ا�سح لتمييز ال�سنابري ال�ساخنة �ال�سنابري الباردة لتجنبيهم اإحراق اأنف�سهم.

	 يجب اأن يكون خلالطات املياه يف الأحوا�س مورد مياه متوازن. �هذا ي�سمح بتحكم فعال يف درجة حرارة مورد •

املياه.

• الإ�ساءة 	 البيئية، �منها مفاتيح  التحكم  الإ�ساءة: كل ��سائل  البيئية، مبا يف ذلك مفاتيح  التحكم  و�سائل 

يجب اأن يكون من املمكن اكت�سافها، �اأن يكون الت�سغيل �الإطفاء بها من خالل طريقة الأرجوحة.

اإعتبارات الت�سميم   2-7-4

اإن ظر�فا مثل �جود اأ�سطح مبللة، �عملية النتقال بني املرحا�س �الكر�سي املتحرك اأ� ال�سكوتر من املمكن اأن جتعل 

مرافق املراحي�س مناطق معر�سة للحوادث. فال�سخ�س الذي قد ي�سقط يف حمام له باب يتاأرجح للداخل ميكن اأن 

مينع القادمني لإنقاذه من فتح الباب. �ب�سبب خطر التعر�س للحوادث، فاإن قرارات الت�سميم مثل اجتاهات فتح 

الأبواب �املواد امل�ستخدمة يكون لها مقت�سيات �سالمة، �بالتايل فهي جتعل مرافق املراحي�س موقعًا رئي�سيًا ملفاتيح 

ال�ستدعاء يف حالة الطوارئ. �الت�سميم املالئم لكل امليزات �سوف يعمل على زيادة �سهولة ا�ستخدام ��سالمة كل 

مرافق املراحي�س.

ا�سرتاطات التطبيق  3-7-4

�سوف ينطبق هذا اجلزء على كل احلمامات املطلوبة بحيث تكون حمققة ل�سهولة التنقل. �لحظ اأنه بالرغم من 

اإدراجه يف هذا اجلزء فاإن �حدات الد�س ل يطلب تركيبها داخل احلمامات �سهلة الو�سول، �مع هذا، فاإنه ُين�سح 

باأن ت�ستمل على �حدات الد�س.
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	 اإن جتهيز املراحي�س �سهلة الو�سول يجب اأن يتم �فقًا للقواعد التالية:•

	 يجب األ يقل العدد الكلي للمراحي�س �سهلة الو�سول عن 5% اأ� 1، اأيهما كان اأكرب عددًا.•

	 يجب توفري مرحا�س �احد �سهل الو�سول لذ�ي الإعاقات احلركية على الأقل يف كل طابق حيثما يتم توفري •

مراحي�س غري �سهلة الو�سول لذ�ي الإعاقات احلركية - حتى لو جتا�ز هذا املتطلب احلد الأدنى البالغ %5 

املذكور اأعاله. 

	 حيثما كان هناك توفري لأكرث من 10 �حدات مراحي�س يف مرافق الغت�سال اخلا�سة بالذكور اأ� الإناث )اأي •

املبا�ل، �املراحي�س التي يتم ا�ستخدامها من ��سع القرف�ساء �اأحوا�س املراحي�س م�سافني معًا(، اإذن يكون 

�اأن يكون موقعه داخل مرفق الغت�سال. �هذه  اأن يكون �سهل الو�سول،  �احد على الأقل من بني هذه يجب 

الذي  الكلي  القيام بح�ساب املتطلب  لي�ست مدرجة عند  الإعاقات احلركية  الو�سول لذ�ي  املراحي�س �سهلة 

ن�سبته %5.

	 من • 50 مرتًا  من  اأبعد  م�سافة  على  املن�ساأة  من  الرئي�سية  العامة  املناطق  من  اأي جزء  موقع  يكون  األ  يجب 

يجب  فاإنه  اأبعد،  م�سافة  على  العامة  املناطق  يف  املرافق  هذه  موقع  يكون  �حيثما  الو�سول؛  �سهل  املرحا�س 

القيام بتوفري مرحا�س �سهل الو�سول خلدمة هذه املناطق –حتى لو كان ذلك يتجا�ز ن�سبة احلد الأدنى %5 

املذكورة اأعاله.

	 با�ستثناء جتهيز املراحي�س �سهلة الو�سول لذ�ي الإعاقات احلركية يف مناطق الغت�سال التي ي�ستعملها نف�س •

النوع )ذكور اأ� اإناث( )املذكورة اأعاله مبا�سرة(، فاإن كل املراحي�س �سهلة الو�سول لذ�ي الإعاقات احلركية 

يجب اأن تكون للجن�سني.

	 حيثما يكون ذلك غري ممكن، ب�سبب اأعمال التجديد، يجب اأن يتم ��سع مرحا�س �سهل الو�سول داخل نف�س •

بعالمة  يتم متييزه  �اأن  تزيد عن 30 مرتًا،  العامة، على م�سافة ل  باملراحي�س  املنطقة اخلا�سة  اأ�  ال�سف 

�ا�سحة.

	 بالرغم من اأن مناطق تغيري حفا�سات الأطفال من املمكن اأن يتم تركيبها يف املراحي�س �سهلة الو�سول لذ�ي •

الإعاقات احلركية، فاإن هذه املراحي�س لي�ست لال�ستخدام كغرف اأ� مرافق عامة لتغيري حفا�سات الأطفال، 

�حيثما تكون مناطق تغيري حفا�سات الأطفال مدجمة يف ت�سميم املراحي�س �سهلة الو�سول لذ�ي الإعاقات 

احلركية، فاإنها يجب اأن تكون مدرجة يف مرافق املراحي�س غري ال�سهلة الو�سول لذ�ي الإعاقات احلركية.

اإر�سادات عامة   4-7-4

عام

اأ.�سطح الأر�سية: �سطح اأر�سية ثابت �مقا�م لالنزلق.

ب.الأبواب: يجب اأن تكون الأبواب ملتزمة باملتطلبات املتعلقة بات�ساع الفتحة اخلالية. �يجب اأن يكون هناك حيز 

كاٍف للتحرك �خاٍل اأمام الأبواب. �يجب اأن يكون لكل احلمامات حيز داخلي كاٍف اأمام الأبواب حتى ي�سمح بغلق 

الأبواب بد�ن اأي عراقيل اأمام م�ستخدم م�ساعدات التنقل.
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اأحوا�ص غ�سل الأيدي:

اأ.يجب اأن يتم ��سع اأحوا�س غ�سل الأيدي بجوار د�رة املياه على الرتفاع املطلوب �عند امل�سافة املطلوبة. �يجب 

اأن يتم تغطية د�لب احلو�س بعازل مقا�م للحرارة اإذا كان تركيبه مو�ساًل للحرارة. �هذا اأمر �سر�ري حتى يتم 

ال�سماح للم�ستخدم من ��سع اجللو�س يف التحرك باأمان حتت احلو�س، �ا�ستخدامه ب�سكل منا�سب، �لتجنب حد�ث 

عمليات احلرق البطيء لالأرجل التي تفتقد الإح�سا�س، �التي من املمكن اأن تكون مالم�سة لد�لب احلو�س الدافئ.

ب.   يجب اأن يتم ا�ستخدام ال�سنابري اأ� اخلالطات التي تعمل مثل الرافعة. فمن ال�سهل على ال�سخ�س الذي يعاين 

من ق�سور يف الوظائف البدنية اأن يقوم با�ستخدام ال�سنابري اإذا كانت تعمل مثل الرافعة بدًل من اأن تكون على 

هيئة مقاب�س يلزم اأن يتم الإم�ساك بها �تد�يرها.

ت.   يجب اأن يتم ��سع مراآة على ارتفاع منا�سب فوق حافة احلو�س. �هذا ل�سمان اأن يرى امل�ستخدم من ��سع 

اجللو�س انعكا�سه/انعكا�سها عند احلو�س اأثناء جلو�سه، �يظل من املمكن لالأ�سخا�س الذين يعانون من ق�سور يف 

القدرة على امل�سي ر�ؤية انعكا�سهم يف املراآة.

ث.   يجب اأن يتم ��سع بكرات املنا�سف داخل مدى تنا�ل مقبول، بحيث ميكن للم�ستخدم من ��سع اجللو�س اأن 

ي�سل اإىل بكرة املنا�سف ب�سكل مريح.

ال�سرتاطات الفنية  5-7-4

عام

اأ.   املوقع: كل املغا�سل �سهلة الو�سول لذ�ي الإعاقات احلركية يجب اأن تقع يف طريق �سهل الو�سول.

ب.الالفتات: يجب اأن يتم متييز كل مرافق املغا�سل �سهلة الو�سول لذ�ي الإعاقات احلركية بالالفتات. �اإذا كانت 

��سع لفتة  بد من  فاإنه ل  العام،  بال�ستخدام  املغ�سلة اخلا�سة  لي�ست مرئية من  النوع  الفردية حمددة  املغا�سل 

اإر�سادية لها.

الإعاقات  لذ�ي  الو�سول  �سهلة  املراحي�س  غرف  اإىل  الدخول  اأبواب  كل  تتوافق  اأن  يجب  الدخول:  اأبواب  ت.   

احلركية مع احلد الأدنى للمتطلبات املتعلقة ب�سهولة الو�سول. فاأبواب الدخول يجب األ تنفتح يف اجتاه حيز اأر�سية 

اأن يكون لها ف�سحة خالية مبا ي�سا�ي 1700مم على الأقل بينها �بني الوجه  خاٍل مطلوب لأي جتهيزات، �يجب 

اإىل منطقة املراحي�س  املوؤدي  األ يكون هناك باب عند املدخل  الداخلي لك�سك املرحا�س املجا�ر. �من املف�سل 

اخلا�سة بال�ستخدام امل�سرتك. �يجب اأن يعمل ت�سميم املدخل على توفري اخل�سو�سية الب�سرية لداخل املغ�سلة. 

�حيثما يتم توفري الأبواب يجب اأن يكون لها م�سغل اأبواب يعمل بالطاقة.

الإعاقات  لذ�ي  الو�سول  �سهلة  املغا�سل  اأر�سية خاٍل يف  يكون هناك حيز  اأن  يجب  الأر�سية اخلايل:  ث.   حيز 

�اأمام  بزا�ية 180 درجة.  بالد�ران  يقوم  اأن  لل�سخ�س اجلال�س على كر�سي متحرك  ال�سماح  يتم  احلركية حتى 

اأحوا�س غ�سل الأيدي �سهلة الو�سول، يجب اأن يكن هناك حيز اأر�سية خايل على الأقل بات�ساع قدره 800مم، يف 

عمق قدره 1400مم، �هو احليز الذي يجب األ يكون اأي جزء منه �اقعًا اأ�سفل حو�س غ�سل الأيدي. �من املمكن اأن 

تتداخل م�ساحات الأر�سية اخلالية. 



98

مركز الأمري �سلمان لأبحاث الإعاقة

ج.   اأ�سطح الأر�سيات: يجب اأن تتوافق اأ�سطح الأر�سيات.

يجب اأن حتتوي مرافق املراحي�س على اإ�ساءة مت�سا�ية يف كافة املرافق ب�سدة على الأقل ت�سا�ي  ح.   الإ�ساءة: 

200 لك�س.

خ.   اأبواب املغا�سل: يجب اأن تكون اأبواب ك�سك املرحا�س �سهل الو�سول لذ�ي الإعاقات احلركية متوافرة بفتحة 

خالية بات�ساع على الأقل 900مم يف الو�سع املفتوح. �يف عمليات التجديد حيث يكون القيام بتوفري الفتحة اخلالية 

املطلوبة غري قابل للتطبيق من الناحية الفنية، فاإن الفتحة اخلالية من املمكن اأن يتم تقليلها اإىل 850مم. �يجب 

الأقل 800مم×	 يبلغ على  اإ�سايف خاٍل  اأر�سية  للخارج، ما مل يكن هناك حيز  ُتفتح  الأبواب بحيث  يتم عمل  اأن 

1400مم متوافر داخل احلمام، �ل يتداخل مع قو�س الد�ران الذي يحدثه فتح الباب. �يجب اأن يتم جتهيز اأبواب 

احلمامات مبف�سالت جانبية حتى ينغلق الباب اأ�توماتيكيًا. �حيثما كان ممكنًا، فاإن اأبواب احلمام �سهل الو�سول 

يجب اأن تكون حماذية حليز النتقال اخلايل الذي يوجد بجوار جتهيزات املرحا�س.

اأن تتوافق مع متطلبات الأجزاء القابلة  اأقفال باب غرف الغت�سال يجب  اإن جتهيزات  اأقفال باب املغا�سل:  د.   

للت�سغيل.

ذ.   اأدوات الباب: اإن جتهيزات اأد�ات الباب يجب اأن تتوافق مع متطلبات الأجزاء القابلة للت�سغيل.

ر.   التجهيزات وو�سائل التحكم �سهلة الو�سول: اإن التجهيزات ���سائل التحكم �سهلة الو�سول التي توجد داخل 

املغ�سلة �سهلة الو�سول لذ�ي الإعاقات احلركية يجب اأن توجد على طريق �سهل الو�سول، �اأن يكون بها حيز خاٍل 

بحد اأدنى 1400مم )�من املف�سل اأن يكون 1500مم( بني الوجه اخلارجي للك�سك �سهل الو�سول �اأي جتهيزات 

اأ� عوائق معلقة على اجلدران.

تبلغ  داخلية  اأبعاد  له  يكون  اأن  يجب  احلركية  الإعاقات  لذ�ي  الو�سول  �سهل  احلمام  اإن  احلمامات:  اأبعاد  ز.   

على الأقل1800×1800مم. �يف عمليات التجديد حيث يكون القيام بتوفري الأبعاد الداخلية املطلوبة غري قابل 

للتطبيق من الناحية الفنية، فاإنه من املمكن اأن يتم تقليل الأبعاد الداخلية اإىل 1500مم×	1500مم. �يف مثل هذه 

احلالت، فاإن الباب يجب اأن ينفتح للخارج.

�ص.   التباين اللوين: يجب اأن ت�ستمل مقاب�س الأبواب �اآليات الغلق على تباين لوين �ا�سح لتمييزها عن باب 

الك�سك. �يجب اأن ت�ستمل ق�سبان امل�سك على تباين لوين �ا�سح لتمييزها عن ال�سطح املركبة عليه.

حو�ص املرحا�ص/دورات املياه:

من املف�سل ا�ستخدام ��سائل التحكم الأ�توماتيكية يف دفق املياه. �اإذا مل تكن اآليات دفق املياه اأ�توماتيكية، فيجب 

اأن يكون هناك اعتبار للمقدرة على الو�سول اإىل مقب�س دفق املياه �قوة اليد اأ� الرباعة املطلوبني لت�سغليه. �تعمل 

املقاب�س التي تعمل مثل الرافعة �التي توجد على جانب النتقال باملرحا�س على ت�سهيل هذه العتبارات.

اأ.اإن املكان املالئم لق�سبان امل�سك جتعل اجللو�ص والوقوف اأو النتقال بني املرحا�ص وجهاز التنقل اأكرث اأمانا.
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ب.   املقعد: يجب األ تكون مقاعد املراحي�س تعمل بالناب�س. �يجب اأن يتم توفري تدعيم للظهر حيثما ل يكون 

هناك غطاء للمقعد اأ� خزان مياه �راءه. �حيثما يتوافر هذا، فاإن مناطق اأعلى خزان املياه يف املرحا�س يجب اأن 

يكون مثبتة باأمان.

ت.   جتهيزات املرحا�ص: يجب اأن يكون لتجهيزات املراحي�س مقاعد ي�سل اأعلى جزء بها اإىل 460-480مم فوق 

الأر�سية �اأن تكون على م�سافة 460-480مم من اأقرب جدار جانبي اإىل خط املنت�سف باجلدار. �من املف�سل 

ا�ستخدام املراحي�س املعلقة يف احلائط.

ث.   حيز النتقال: يجب اأن يكون للمراحي�س �سهلة الو�سول حيز انتقال جانبي خاٍل بحد اأدنى 900مم على اأحد 

جانبي جهاز املرحا�س. �يف حالة التجديد حيث يكون القيام بتوفري حيز انتقال جانبي خاٍل بحد اأدنى 900مم 

غري قابل للتطبيق من الناحية الفنية، فمن املمكن اأن يتم تقليل هذا احليز اإىل 800مم. �يف مرافق احلمامات 

حيث يتوافر اأكرث من مرحا�س �احد �سهل الو�سول، فاإن م�ساحات النتقال يف املرحا�س يجب اأن يتم تهيئتها بحيز 

انتقال خاٍل )اأي احليز املفتوح الذي يوجد بجوار املرحا�س( �على اجلوانب املتقابلة من اأجهزة املراحي�س. �يجب 

اأن يكون حيز النتقال خاليًا من العراقيل )مثل �سناديق القمامة(.

ج.   و�سائل التحكم يف دفق املياه: يجب اأن تكون ��سائل التحكم يف دفق املياة اأ�توماتيكية، اأ� يتم ت�سميمها بحيث 

تتوافق مع امللحق )6(. �من املمكن اأن يتم ت�سغيل ��سائل التحكم يف دفق املياه يف املرحا�س ب�سكل يد�ي، �يجب 

اأن يكون موقعها على جانب النتقال من املرحا�س، اأ� اأن يتم التحكم بها ب�سكل اإلكرت�ين/اأ�توماتيكي. اإن ��سائل 

التحكم يف دفق املياه يف املرحا�س التي يتم ت�سغيلها ب�سكل يد�ي يجب اأن تتوافق مع امللحق )6(. �من املف�سل اأن 

تكون اأد�ات التحكم يف املرحا�س من نوع الدفق الأ�توماتيكي مع �سوت تنبيهي لطيف �نظام �سوئي ي�سبق كل دفق 

ملنع الرتباك، اأ� التحذير، اأ� القلق من اأن الدفق لن يحدث. �اإذا كان يتم ا�ستخدام اأداة يد�ية للتحكم يف الدفق، 

فاإن ��سائل التحكم يف الدفق يجب اأن توجد على جانب النتقال من املرحا�س، �اأن تكون متباينة اللون مع ما يحيط 

بها، �اأن تكون �سهلة �بديهية ال�ستخدام.

ح.   ق�سبان امل�سك: يجب اأن تتوافق ق�سبان امل�سك مع اجلزء املتعلق بها املذكور اأدناه. �يجب اأن يكون على الأقل 

اثنان من ق�سبان امل�سك مو�سوعني يف ك�سك املرحا�س �سهل الو�سول. �يجب اأن يتم تركيب �احد من ق�سبان امل�سك 

خلف �فوق املرحا�س. �يجب اأن يكون طول ق�سيب امل�سك 600مم على الأقل، �اأن يكون مو�سوعًا على م�سافة 800-

820مم فوق الأر�سية، اأ� على الأقل عند 150مم فوق اأعلى خزان املرحا�س. �يجب اأن يكون ق�سيب امل�سك الثاين 

على جدار اجلانب الأقرب جلهاز املرحا�س. �يجب اأن يكون ق�سيب امل�سك مكرنك )متعرج( ال�سكل، على اأن يكون 

كل جزء من الكرنك )التعرج( بطول 300مم، �اأن يكون ملتويًا بزا�ية 45 درجة، �اأن يكون مركبًا مع املكون الأفقي 

على ارتفاع 800-820مم فوق الأر�سية، �اأن يكون املكون الراأ�سي على م�سافة 150مم اأمام املرحا�س. �يجب اأن 

يتم النظر اأي�سًا لرتكيب ق�سيب امل�سك الذي يتم طيه لأ�سفل اإىل اجلانب املفتوح من املرحا�س، على الأقل بطول 

ارتفاع  �اأن يكون على  املنت�سف من املرحا�س،  اأمام خط  �اأن يكون مركبًا على م�سافة 420-440مم  760 مم، 

630-690مم فوق الأر�سية.

خ.   م�سجب املعاطف: يجب اأن يتم جتهيز املغ�سلة مب�سجب معاطف قابل للطي يتم تركيبه على ارتفاع اأكرب من 

1200مم فوق الأر�سية، على حائط جانبي )�اأن ميكن الو�سول اإليه من حو�س املرحا�س( �األ يربز من اجلدار 

لأكرث من 50مم.
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د.   موزع مناديل املرحا�ص: يجب اأن يتم جتهيز املرحا�س مبوزع مناديل املرحا�س �سهل الو�سول. �يجب اأن يتم 

تركيب موزع مناديل املرحا�س على اجلدار، �اأن يكون مو�سوعًا اأ�سفل ق�سيب امل�سك على خط �احد مع/ اأ� األ 

يكون بارزًا اأكرث من 300مم اأمام مقعد املرحا�س، �األ يكون على ارتفاع اأقل من 600مم فوق الأر�سية، �اأن يكون 

بينه �بني مكان ق�سيب م�سك م�سافة خالية بطول 60مم على الأقل.

ذ.   مفتاح ا�ستدعاء الطوارئ: يجب اأن يتم جتهيز املراحي�س �سهلة الو�سول بزر اأ� حبل �سحب يف حالة الطوارئ. 

�سهل  املرحا�س  للمياه بجوار جهاز  الطوارئ مقا�مني  ا�ستدعاء  اأ� حبل �سحب يف حالة  زر  توفري  يتم  اأن  �يجب 

الو�سول. �يجب اأن يعمل زر اأ� حبل �سحب ا�ستدعاء الطوارئ على تن�سيط جر�س اأ� اأي جهاز اآخر لإطالق اإ�سارة، 

تتم مراقبته من موقع داخل املن�ساأة.

راأ�س  لتثبيت  نظام  مع  كل جهاز مرحا�س  عند  الغت�سال  توفري خرطوم  يتم  اأن  يجب  الغت�سال:  ر.   خرطوم 

الأقرب  اجلانبي  اجلدار  على  مو�سوعًا  اخلرطوم  راأ�س  تعليق  م�سجب  يكون  اأن  �يجب  احلائط.  يف  اخلرطوم 

للمرحا�س، �األ يزيد على م�سافة 200مم اإىل اخللف من مقدمة املرحا�س، �اأن يكون على منت�سف الرتفاع بني 

اجلانب ال�سفلي من ق�سيب امل�سك الأفقي �اأعلى مقعد املرحا�س. �يجب اأن يكون خلراطيم الغت�سال اآليات ت�سغيل 

تتوافق مع متطلبات الأجزاء القابلة للت�سغيل.

ز.   التباين اللوين: يجب اأن ت�ستمل جتهيزات املراحي�س على تباين لوين �ا�سح، لتمييزها عن البيئة التي توجد 

يف اخللفية. �يجب اأن ت�ستمل ق�سبان امل�سك على تباين لوين �ا�سح، لتمييزها عن ال�سطح املركبة فوقه. �يجب 

املراحي�س،  مناديل  �موزعات  املياه،  دفق  يف  التحكم  ���سائل  الطوارئ،  ا�ستدعاء  �سحب  حبل  اأ�  زر  يحتوي  اأن 

�خراطيم الغت�سال على تباين لوين لتمييزها عن البيئة التي توجد يف اخللفية.

اأحوا�ص غ�سل الأيدي

اأن  حني  ففي  بها.  اخلا�سة  الت�سغيل  باآليات  كبرية  ب�سورة  تتاأثر  �سوف  الأيدي  غ�سل  اأحوا�س  ��سول  �سهولة  اإن 

لبع�س  بالرتباك  البدء  يف  تت�سبب  اأن  املمكن  من  ُبعد  عن  بالعني  ال�ست�سعار  بتكنولوجيا  تعمل  التي  ال�سنابري 

براعة  يف  اأ�  قوة  يف  �سعوبات  من  يعانون  الذين  لالأ�سخا�س  �ميكن  بارزة.  ا�ستخدامها  �سهولة  فاإن  الأ�سخا�س، 

الأيدي اأن يقوموا با�ستخدام املقاب�س التي تعمل مثل الرافعة. �بالن�سبة لل�سخ�س الذي ي�ستخدم كر�سي متحرك، 

فاإن ارتفاع الكا�نرت املنخف�س �احليز اخلايل من اأجل الركبة اأ�سفل الكا�نرت اأ� احلو�س �سوف يكون مطلوبًا. �يعمل 

عزل اأنابيب املياه ال�ساخنة �اأنابيب ال�سرف على حماية اأرجل ال�سخ�س الذي ي�ستخدم الكر�سي املتحرك. �هذا 

اأمر هام بوجه خا�س عندما تكون الإعاقة ت�سعف الإح�سا�س بحيث اأن ال�سخ�س لن ي�سعر باأن رجليه حترتقان. 

�ميكن اأن يت�سبب �جود احتاد بني الأحوا�س ال�سحلة ��سغوط املياه العالية يف تناثر غري مقبول للمياه من  حو�س 

غ�سل الأيدي.

اأ.  عام: يجب اأن يتم ��سع اأحوا�س غ�سل الأيدي يف طريق �سهل الو�سول.

ارتفاع  اأن يكون لها حد علوي مو�سوع على  الو�سول يجب  الأيدي �سهلة  اأحوا�س غ�سل  اإن  ب.  موقع الرتكيب: 

اأقل م�سافة بني خط  اأحوا�س غ�سل الأيدي بحيث تكون  اأن يتم ��سع  ل يزيد عن 820 مم فوق الأر�سية. �يجب 
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منت�سف احلو�س �اجلدار اجلانبي ت�سا�ي 460 مم. �يجب اأن يتم ��سع حو�س غ�سل الأيدي على اجلدار اجلانبي 

بجوار حو�س املرحا�س، �اأن يتم ��سعه بطريقة بحيث تكون حافته الأقرب على م�سافة 150 مم من حافة ق�سيب 

امل�سك املكرنك.

ت.  حيز الركبة: يجب اأن يكون لأحوا�س غ�سل الأيدي حيز خا�س بالركبة  بحيث يتوافق مع املتطلبات  املو�سوعة 

يت�ساعف  حتى  امل�سرف  يّل  يتم  اأن  �يجب   .)UABE( العمرانية  للبيئة  ال�سامل  الو�سول  دليل  اإر�سادات  يف 

احليز الفارغ الذي يوجد اأ�سفل احلو�س.

يجب اأن يكون لأحوا�س غ�سل الأيدي �سهلة الو�سول م�ساحة اأر�سية خالية بحد  ث.  م�ساحة الأر�سية اخلالية: 

اأدنى 800 مم عر�سًا �1400 مم عمقًا �الذي منه يجب اأن يكون حد اأق�سى قدره 480 مم من العمق اأ�سفل حو�س 

غ�سل الأيدي.

ج.  ال�سنابري: يجب اأن تتوافق ال�سنابري مع املتطلبات اخلا�سة بالأجزاء القابلة للت�سغيل �اأن يكون لها مقب�س 

طويل يعمل مثل الرافعة )ل يكون ذاتي الغلق( قابل للت�سغيل بقب�سة ثابتة، اأ� اأن يتم التحكم به اإلكرت�نيًا. �يجب 

اأن يتم حتديد موقع ال�سنابري بحيث تكون امل�سافة من خط منت�سف ال�سنبور اإىل حافة مقدمة طا�لة الزينة، ل 

تزيد عن 485 مم. �يجب اأن يتم متييز املياه ال�ساخنة �الباردة بتباين لوين �باأحرف بارزة للتحديد.

ح.  اأجهزة التوزيع: اإن اأجهزة التوزيع التي توجد عند اأحوا�س غ�سل الأيدي �سهلة الو�سول، مثل موزعات ال�سابون 

�املنا�سف، يجب اأن تكون �سهلة الو�سول لالأ�سخا�س الذين ي�ستخدمون الكرا�سي املتحركة اأ� ال�سكوترات )اأي ل 

ي�سطر�ن اإىل مد اأيديهم عرب حو�س غ�سل الأيدي للو�سول اإىل الأجهزة( �اأن يتم ��سعها بحيث ل يزيد ارتفاع 

التوزيع عن 1200 مم فوق الأر�سية. �يجب اأن تكون اأجهزة التوزيع قابلة للت�سغيل بيد �احدة، �اأن تكون متباينة 

اللون مع البيئة املحيطة.

خ.  درجة حرارة املياه: يجب اأن يتم عزل اأنابيب املياه ال�ساخنة �اأنابيب ال�سرف اإذا كانت مال�سقة للف�سحات 

اخلالية التي توجد اأ�سفل حو�س غ�سل الأيدي كما هو مذكور اأعاله. �يجب اأن يتم حتديد درجة حرارة املياه بدرجة 

حرارة ق�سوى قدرها 45 درجة �سيلزيو�س.

د.  الأرفف: اإن الأرفف �الأج�سام البارزة الأخرى التي توجد فوق اأحوا�س غ�سل الأيدي يجب اأن يتم ��سعها بحيث 

ل متثل خطرًا على الأ�سخا�س الذين يعانون من اإعاقات ب�سرية.

ذ.  املرايا: يجب اأن يتم تركيب املراآة �فقًا للمتطلبات املعطاة اأدناه �اأن يتم ��سعها بحيث تكون حافتها ال�سفلية 

ل يزيد ارتفاعها عن 1000 مم فوق الأر�سية. �يف حالت التجديد حيث يكون من غري املمكن اأن تكون احلافة 

ال�سفلية للمراآة على ارتفاع اأقل من 1000 مم، فمن املمكن اأن يتم ا�ستخدام مراآة مائلة.

ر.  التباين اللوين: يجب اأن يكون هناك تباين لوين بني اجلدار/املرحا�س/ ال�سنبور �اجلدار/موزع ال�سابون/

موزع املنا�سف/�سلة التخل�س من املنا�سف/�حدات جتفيف الأيدي.

كماليات احلمامات

اإن م�سكالت الت�سميم املرتبطة بكماليات احلمامات ت�سمل قوة �براعة اليد الالزمة لت�سغيل الآليات. �الو�سول اإىل 

الكماليات �ساأن اآخر. �الكماليات التي تتطلب ا�ستخدام كلتا اليدين لت�سغيلها من املمكن اأن متثل �سعوبات ملجموعة 

من الأ�سخا�س الذين يعانون من اإعاقات عندما تكون املقدرة على مد اليدين اأ� التزان بها �سعف اأ� اإعاقة.
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لل�سخ�س  ب�سكل منطقي، �مريح، �من�سق بحيث ميكن  توجد داخل احلمام  التي  الكماليات  يتم ��سع  اأن  �يجب 

الذي يعاين من اإعاقات ب�سرية اأن يتوقع �يعرث ب�سهولة على موقع هذه الكماليات مثل موزعات �سابون الأيدي، اأ� 

موزعات املنا�سف الورقية، اأ� �حدات جتفيف الأيدي، اأ� �سالل القمامة، ... اإلخ.

اأ.   عام: يف غرف الغت�سال �سهلة الو�سول لذ�ي الإعاقات احلركية، حيث يكون من غري املمكن من الناحية الفنية 

اأن  جعل كل كماليات املغ�سلة تتوافق مع املتطلبات، فاإن على الأقل �احدا من كل نوع من كماليات املغ�سلة يجب 

يحقق هذا التوافق.

ب.   ارتفاع الآليات القابلة للت�سغيل: يجب اأن يكون على الأقل لنوع �احد من كل من كماليات املغ�سلة املتوافرة 

خيارات قابلة للت�سغيل ���سائل حتكم يتم تركيبها على ارتفاع بني 900-1200مم فوق الأر�سية.

ت.   م�ساحة الأر�سية اخلالية: اأمام كل �احدة من الكماليات التي توجد يف املغ�سلة يجب اأن يكون هناك م�ساحة 

اأر�سية خالية على الأقل مب�ساحة 800مم عر�سًا يف 1400مم عمقًا. �من املمكن اأن تتداخل م�ساحات الأر�سية 

اخلالية التي توجد بجوار كماليات احلمام.

ث.   املرايا: حيثما يتم توفري املرايا، فاإن على الأقل مراآة �احدة يجب اأن يتم تركيبها بحيث ل يزيد ارتفاع حافتها 

ال�سفلية عن 1000مم فوق الأر�سية، اأ� اأن تكون مائلة �قابلة للتعديل من الو�سع الراأ�سي حتى يكون من املمكن 

ا�ستخدامها من قبل ال�سخ�س الذي ي�ستخدم الكر�سي املتحرك.

ج.   موزعات ال�سابون: يجب اأن يتم تركيب �احد من موزعات ال�سابون على الأقل بالقرب من مقدمة احلو�س، 

لي�سمح للم�ستخدمني من ذ�ي مدى التنا�ل الق�سري من ال�ستخدام بد�ن العتماد على اأحد.

اأن  التي من املق�سود  يف احلمامات  ال�ساخن:  املنا�سف الورقية/وحدات جتفيف الأيدي بالهواء  ح.   موزعات 

تكون �سهلة الو�سول لذ�ي الإعاقات احلركية، يجب اأن يتم تركيب اثنني على الأقل من موزعات املنا�سف الورقية 

اأ� �حدات جتفيف الأيدي بالهواء ال�ساخن على ارتفاعني خمتلفني فوق الأر�سية. اأحدهما يكون �سهل الو�سول من 

قبل ال�سخ�س اجلال�س اأ� ق�سري القامة مع جعل خط منت�سف الأجزاء القابلة للت�سغيل بها على ارتفاع ل يزيد عن 

1200مم فوق الأر�سية. �موزع املنا�سف الورقية الثاين اأ� �حدة جتفيف الأيدي بالهواء ال�ساخن الأخرى يجب اأن 

يتم توفريها مع جعل خط منت�سف الأجزاء القابلة للت�سغيل بها على ارتفاع ل يزيد عن 1500مم فوق الأر�سية 

لال�ستخدام من قبل ال�سخ�س الواقف. �من الأفكار اجليدة اأن يكون هناك موزع للمنا�سف الورقية ��حدة جتفيف 

الأيدي بالهواء ال�ساخن تعمل بال�ست�سعار حتى تكون اأ�سهل يف ال�ستخدام من قبل اجلميع.

اأ� حيز  اإىل احلو�س  الو�سول  تعوق  ل  بالقرب من احلو�س  توجد  التي  القمامة  �سلة  اإن  القمامة:  خ.   حاويات 

النتقال اأ� القرتاب من املرحا�س، اإذا كان يتم توفريها قائمة بذاتها. �يعد �جود �سلة قمامة مو�سوعة يف جتويف 

باجلدار مع �جود فتحة لو�سع القمامة بها على ارتفاع بني 900-1200مم فوق الأر�سية حاًل جيدًا.

التي توجد يف املغ�سلة �ال�سطح الذي يتم  الكماليات  تباين لوين بني  اأن يكون هناك  يجب  اللوين:  التباين  د.   

تركيبها عليه.
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ق�سبان امل�سك

تعد ق�سبان امل�سك من امليزات املهمة لهوؤلء الأ�سخا�س الذين يحتاجون اإىل املعا�نة عند الوقوف، اأ� اجللو�س، 

اأ� الثبات اأثناء الوقوف. فالنتقال بني املرحا�س �الكر�سي املتحرك اأ� ال�سكوتر اأمر معتاد حيثما يتم ا�ستخدام 

ق�سيب للم�سك.

اأ.   القطر: يجب اأن يكون قطر ق�سيب امل�سك 30-40مم.

ب.   القوة البنائية: يجب اأن يتم تركيب ق�سبان امل�سك حتى تتحمل حماًل ي�سا�ي على الأقل 1.3 كيلو نيوتن يتم 

بذله يف الجتاه الراأ�سي اأ� الأفقي.

ت.   الأ�سطح: يجب اأن تكون ق�سبان امل�سك خالية من اأي عنا�سر حادة اأ� كا�سطة، �اأن يكون لها �سطح مقا�م 

لالنزلق، �اأن تكون متباينة اللون مع البيئة املحيطة. �يجب اأن تكون الأ�سطح املجا�رة خالية من اأي عنا�سر حادة 

اأ� كا�سطة.

ث.   امل�ساحة اخلالية: يجب اأن يكون لق�سبان امل�سك ف�سحة خالية قدرها 35-45مم من اجلدار �من اأي عقبة 

توجد حولها.

�سكل رقم 25:  تنوع ارتفاعات اأحوا�س غ�سل الأيدي يوفر اأق�سى مر�نة ا�ستخدام يف مثل هذه البيئات،

�ميكن –	كما هي احلالة هنا–	ا�ستخدامها من قبل كل من امل�ستخدمني ق�سار القامة، �الواقفني.
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�سكل رقم 26: تو�سيح للمو�سع النموذجي للمكونات التي توجد داخل ترتيب املرحا�س �سهل الو�سول

اأنظر اأي�سًا  7-7-4

 :)UABE( .يتم كذلك توجيه امل�ستخدمني اإىل الأجزاء التالية من اإر�سادات دليل الو�سول ال�سامل للبيئة العمرانية

:)UABE( ميكن الرجوع اإىل اإر�سادات دليل الو�سول ال�سامل للبيئة العمرانية

مرافق املراحي�س   11-2-3

د�رات املياه   14-2-3

املراحي�س   15-2-3

الأحوا�س   16-2-3

املبا�ل    17-2-3

كماليات احلمامات   18-2-3

اأحوا�س ال�ستحمام ) البانيوهات(   19-2-3

غرف ال�ستحمام )املر��س (   20-2-3

املقاب�س   21-2-3
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       4-8       املناطق اخلارجية

املناطق اخلارجية   1-8-4

النزلء، مبا يف ذلك  الن�سطة متوافرة �متاحة لكل  الريا�سية  اأن�سطة الرتفيه �الت�سلية �امل�ساركة  اأن تكون  يجب 

�هي  �املناطق اخلارجية.  للمرافق  املت�سا�ي  بالو�سول  النزلء  كل  اأن يحظى  يجب  كما  الإعاقة،  ذ��  الأ�سخا�س 

تت�سمن:  الأن�سطة الرتفيهية يف الهواء الطلق، تن�سيق احلدائق، املقاعد �مناطق ال�سرتاحة، الطا�لت اخلا�سة 

بالنزهات، حمامات ال�سباحة .

راجع دليل الو�سول ال�سامل للبيئة العمرانية:

ممعايري مقا�سات اجل�سم الب�سري.   2-2

اأ�سطح الأر�سيات.   1-1-3

الأج�سام البارزة �الأج�سام العلوية.   2-1-3

اأر�سفة امل�ساة، اأر�سفة ال�سوارع، امل�سارات �الطرق.   3-1-3

منحدرات الأر�سفة.   6-1-3

معابر امل�ساة.   7-1-3

جزر التق�سيم �اجلزر الو�سطية.   8-1-3

مواد هند�سة املناظر الطبيعية �املزر�عة.   11-1-3

اأثاث املم�سى.   12-1-3

املداخل.   1-2-3

امل�سارات، الأر�قة �ممرات الو�سول.   3-2-3

الدرج الداخلي.   4-2-3

النوافذ، احلواجز الزجاجية �النوافذ اجلانبية.   10-2-3

البوابات، البوابات اآلية الفتح �الفتحات.   27-2-3

مكاتب ال�ستعالمات �ال�ستقبال �اخلدمات.   1-3-3

الأ�سطح �املن�سات املرتفعة.   4-3-3

املنا�سد �الطا�لت �اأ�سطح العمل.   6-3-3

مناطق ال�سرتاحة �املقاعد.   7-3-3

نوافري ال�سرب.   12-3-3

الدرابزين.   13-3-3

مرافق الرتفيه اخلارجية.   5-5-3

الإ�ساءة ب-2  

املواد �الت�سطيبات ب-3  

الن�سيج �اللون ب-4  

ال�سوتيات ب-5  
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اأثاث الطرق   2-8-4

اعتبارات الت�سميم    1-2-8-4

ميكن اأن يوفر اأثاث ال�سارع مكان ا�سرتاحة لأي فرد يعاين من �سعوبة ال�سري مل�سافات. �يجب اأن ي�ستمل مثل هذا 

الأثاث على تباينات لونية قوية �يتم ��سعه بعيدا عن امل�سارات للحد من اإمكانية كونه عائقا للم�ساة.

ا�سرتاطات التطبيق  2-2-8-4

الزرع،  �اأ�عية  �الإ�سارات،  الإنارة  �اأعمدة  النفايات،  اأ�عية  ح�سرية-  غري  ب�سورة   - ي�سمل  ال�سوارع  اأثاث  اإن 

اأن يتفق مع هذا الق�سم مبا يف ذلك الأثاث الواقع داخل  ��سناديق الربيد، �اآلت البيع املوجودة باملوقع، �يجب 

املرافق اأ�خارجها.

الربية  املنتزهات  من  املمهدة  غري  املناطق  يف  املوجودة  تلك  تت�سمن  �هي  النفايات،  اأ�عية  كل  تكون  اأن  �يجب 

�ال�ساطىء �مناطق النزهة غري املمهدة، �سهلة الو�سول بالن�سبة لالأ�سخا�س الذين ي�ستخدمون الكرا�سي املتحركة 

اأ� اأجهزة التنقل الأخرى. �ي�ستثنى من ذلك احلا�يات ال�سناعية الكبرية.

اإر�سادات عامة  3-2-8-4

ل توجد اإر�سادات عامة معر��سة يف هذا اجلزء.

ال�سرتاطات الفنية  4-2-8-4

املوقع: يجب األ يقلل اأثاث ال�سوارع من الت�ساع املطلوب لطريق الو�سول كما هو حمدد يف امللحق )4(. �يجب اأن 

يكون الأثاث مو�سوعا على اأحد جانبي الطريق العادي حلركة امل�ساة كما هو مو�سح اأدناه يف ال�سكل / الأ�سكال. 

فال بد اأن يكون اأثاث ال�سارع ثابتا �مو�سوعا يف مكانه بطريقة اآمنة.

الأ�سياء البارزة �املخاطر العلوية: يجب اأن يكون اأثاث ال�سوارع ميكن اكت�سافه عن طريق الع�سا مبا يتفق مع امللحق 

.)3(

يجب اأن تكون اأ�عية النفايات كبرية بالقدر الكايف لحتواء الكمية املَتوّقعة للنفايات لكي ل ت�سبب الكميات الفائ�سة 

املنتزهات  الو�سول مثل  املفتوحة �سهلة  املناطِق  املوجودة يف  النفايات  اأ�عية  يتم تركيب  اأن  التعرث، �يجب  خطر 

اأ�عية  متييز  يتم  اأن  �يجب  �م�ستوية،  �ثابتة  �سلبة  من�سات  على  النزهَة  مناطق  اأ�  �ال�سواطئ  الربية  �املناطق 

النفايات تلك ب�سكل �ا�سح عن طريق الكتابة املنا�سبة مبا يتفق مع الأجزاِء ذات ال�سلة بامللحق )19(. �حيث يتم 

توفري اأغطية اأ� فتحات على اأ�عية النفايات، يجب األ تو�سع تلك احلا�يات اأعلى من 1060مم فوق �سطِح الأر�سية 

اأ� الأر�س املجا�رة. كما يجب اأن تتفق اآليات الفتح مع امللحق )6(، �يتم توفري �عاء نفايات خارجي بالقرب من 

كل مدخل عام �سهل الو�سول.
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�سكل رقم 27:منظر �سارع، الأبعاد بامليليمرتات

�سكل رقم 28: طريق عرب �ساحة عامة

تباين الألوان �الن�سيج: اأثاث ال�سوارع يجب اأن ي�ستمل على تباين لوين �ا�سح لتمييزه عن البيئة املحيطة، �يجب 

اأن يكون هناك �سطح موؤ�سر متوا�سل بعر�س 300مم كحد اأدنى، ذ� تباين لوين �ن�سيجيعلى كال جانبي الطريق 

الرئي�سي للحركة. �على حواف الر�سيف حيث ميكن اأن يو�سع اأثاث ال�سارع؛ فاإنه يجب تو�سيع هذا ال�سطح املوؤ�سر 

كي يالئم �يحتوي كل اأثاث ال�سارع.

ر�سوم تو�سيحية  5-2-8-4
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مع  ا�سرتاحة  ممكان   :29 رقم  �سكل 

اأن  مفتوحة خم�س�سة، حمتمل  م�ساحة 

تكون للم�ستخدم املقعد. لحظ اأن �سطح 

ي�سمح  العوائق  من  اخلايل  الأر�سية 

الدرابزين  �ا�ستخدام  احلركة.  ب�سهولة 

مثل  النوم  ي�سجع  ل  اأنه  رغم  الأ��سط، 

اأي�سًا  يعمل  اأنه  اإل  عادًة،  املقاعد  هذه 

�كذلك  ال�سن،  لكبار  مفيدة  كدعامة 

يف  �سعوبة  يعانون  الذين  الأ�سخا�س 

اجللو�س �النهو�س.

اأماكن الإ�سرتاحة واملقاعد   3-8-4

اعتبارات الت�سميم    1-3-8-4

قد  الذين  لأ�لئك  بالن�سبة  اخل�سو�س  �جه  على  مهمة  �هي  الأفراد،  لكل  مالئمة  مقاعد  ا�سرتاحة  اأماكن  توفر 

يعانون من �سعوبة الوقوف اأ� امل�سي لفرتات ممتدة. �يجب اأن تو�سع املقاعد بالقرب من ممرات امل�ساة لتوفري 

ت�سهل اجللو�س  اأن  للمقعد  املالئمة  اأن ت�سبح عوائق حمتملة. �ميكن لالرتفاعات  ا�سرتاحة مالئمة د�ن  اأماكن 

�النهو�س لالأفراد مثل كبار ال�سن اأ� الأ�سخا�س الذين يعانون من م�ساكل القوة. �قد توفر �سنادات الذراع اأي�سًا 

ال�سهل حتديد مكان  اإعاقة ب�سرية قد يجد من  اأي �سخ�س يعاين من  اأن  �النهو�س. كما  امل�ساعدة يف اجللو�س 

املقاعد اإذا كانت مو�سوعة بجوار اأحد املعامل مثل �سجرة كبرية، اأ� منحنى يف ممر، اأ� م�سدر �سوت.

ا�سرتاطات التطبيق  2-3-8-4

ُكّل املقاعد، مبا يف ذلك تلك الواقعة يف املناطِق اخلارجيِة غري املُمهدة اأ� مناطِق النزهة غري املمهدة يجب اأن 

تكون �سهلة الو�سول بالن�سبة لالأ�سخا�س الذين ي�ستخدمون الكرا�سي املتحركة اأ� اأجهزة التنقل .

اإر�سادات عامة  3-3-8-4

ل توجد اإر�سادات عامة معر��سة لهذا اجلزء.

ال�سرتاطات الفنية  4-3-8-4

ل توجد اإر�سادات فنية معر��سة لهذا اجلزء.

ر�سوم تو�سيحية  5-3-8-4
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تن�سيق احلدائق   4-8-4

اعتبارات الت�سميم    1-4-8-4

يجب اأن يتم انتقاء مواد املنظر الطبيعي �الأ�سجاِر �ال�سجرياِت �النباتاِت �حتديد مواقعها مع الو�سع يف العتبار 

جمموعة منوعة �ا�سعة من امل�ستخدمني. فعلى �سبيل املثال: النباتات �ال�سجريات ذات العطور املتنوعة ميكن اأن 

توفر اإ�سارة توجيه مثرية لالهتمام لالأ�سخا�س ذ�ي الإعاقة الب�سرية. �ميكن اأن يكون ا�ستخدام الزهور املتباينة 

بالقرب من ممرات امل�ساة مفيدا بدرجة كبرية كدليل. �قد ت�سكل النباتات ذات الأ�سواك خطرا يف ال�سري �يجب 

جتنبها. �كذلك فاإن النباتات التي ُت�سقُط اأغلفة البذ�ر الكبريِة ميكن اأن متثل خطرالنزلِق، بالإ�سافة اإىل �سعوبات 

دفع الكر�سي املتحرك. �قد ُتعرقل املزر�عات �اأطراف الأ�سجار التي تتدىل على املمرات كل امل�ستخدمني، �تكون 

خطرا خا�سا على �سخ�س لديه اإعاقة ب�سرية. 

�ميكن لأحوا�س النباتات املرتفعة اأن تالئم �سكل اأف�سل الأ�سخا�س الذين ي�ستخدمون م�ساعدات التنقل اأ� اأ�لئك 

الذين يجد�ن �سعوبة يف النحناء للَتَمُتّع باملزر�عات اأ� امليل نحوها، غري اأنها قد ت�سبب م�ساكل الت�سكع يف تلك 

املناطِق.

��سعها  مت  اإذا  اإل  املتحرك،  بالكر�سي  عليه  للتحرك  اأ�  للم�سي،  كم�سطح  الوحدات  بالط  با�ستخدام  يو�سى  �ل 

اإىل  بالإ�سافة  الداخل.  يف  اأ�  الإن�سائي  البالط  فوق  يتم  مثلما  �الرفع  اخلف�س  لتاأثريات  معر�س  غري  مكان  يف 

ذلك، يجب اأن يكون الفراغ بني البالطات حمد�دًا ملنع الهتزاز املفرط لالأ�سخا�س م�ستخدمي اأجهزة التنقل مثل 

الكرا�سي املتحركة �ال�سكوترات. 

ا�سرتاطات التطبيق  2-4-8-4

مواد تزيني املواقع �املزر�عات املوجودة يف املوقع يجب اأن تتما�سى مع هذا الق�سم.

اإر�سادات عامة  3-4-8-4

ل توجد اإر�سادات عامة معر��سة يف هذا اجلزء.

ال�سرتاطات الفنية  4-4-8-4

املوقع: يجب اأن يتم ��سع اأحوا�س النبات �سهلة الو�سوِل على طريق �سهل الو�سول اإليه مبا يتفق مع امللحق )4(.

ارتفاع اأحوا�س النباِت �سهلة الو�سوِل: يجب رفع اأحوا�س النبات �سهلة الو�سوِل اإىل 440مم فوق �سطح الأر�سيِة اأ� 

الأر�س املجا�رة .

ممرات  بجوار  مبا�سرة  املو�سوعة  الزرع  اأحوا�س  حواف  حتديد  يتم  اأن  يجب  امل�ساة:  ممرات  وحرا�ص  حواجز 

امل�ساة بو�سوح، �حيث تكون الختالفات يف امل�ستوى املجا�ر مبا�سرة لأماكن �سري امل�ساة خطرًا حمتمال )خ�سو�سًا 

بالن�سبة لالأ�سخا�س ذ�ي الإعاقة الب�سرية(، فاإنه يجب اأن ت�ستمل احلواف اخلطرة للمم�سى على حواجز حمددة 

بو�سوح، �متباينة الألوان، �ميكن اكت�سافها بوا�سطة الع�سا على ارتفاع 75مم على الأقل. �ميكن ا�ستخدام مواد 

از هذا املتطلِب مبا يف ذلك اخلر�سانة �ال�سخور على �سبيل املثال. خمتلفة لإنجْ
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النباتات واملواد اخلطرة: َيِجب غر�س ال�سجريات ذات الأ�سواك �احلواف احلاّدة على بعد 900مم على الأقل من 

املمرات �سهلة الو�سوِل �مناطِق اجللو�ِس. كما اأن النباتات التي ُت�سقُط اأغلفة البذ�ر الكبرية يجب األ َتتدىل، �األ 

َتكون مو�سوعًة ُقرب الطرِق اأ� املمرات �سهلة الو�سول.

الأ�سالك الإر�سادية: يِجب عدم ا�ستخدام الأ�سالك الإر�سادية الدائمة يف اأي منطقة م�سممة لال�ستخدام من قبل 

اجلمهور، �العمالء �الزبائن اأ� املوظفني. �يجب حتديد الأ�سالك الإر�سادية املوؤقتة كتلك امل�ستخدمة عند غر�س 

اأ�سجار جديدة بو�سوح با�ستخدام تباين لوين قوِي.

تت�سبب فر�ع  األ  امللحق )3(. �يجب  الأ�سجار مع  يتوافق حرا�س  اأن  الأ�سجار: يجب  العلوية وحّرا�ص  النتوءات 

ال�سجار اأ� ال�سجريات املتدلية فوق املمرات اأ� الطرق يف خف�س امل�ساحة اخلالية املتوافرة فوق الراأ�س يف اأي جزء 

من املمر اأ� الطريق اإىل اأقل من 2100مم.

اأ�سطح الأر�سية والأر�ص: َتت�سّمُن مواد ت�سطيح املمرات �سهلة الو�سوِل ال�سائعة: اخلر�سانة امل�سبوبة �الأحجار 

هذه  حول  املعلومات  من  �ملزيد  املجر��سة.  الحجار  اأ�  املطاطية  �الأ�سطح  �الأ�سفلت  التبليط  �األواح  املت�ساِبكة 

املواد، اأنظر اجلد�ل املو�سح اأدناه. �بغ�س النظر عن معاجلة ال�سطح؛ يِجب �سمان �جود ميل عر�سي بن�سبة 1:50 

)2%( لنظام �سرف مالئم.

تلقني الجتاهات: ميكن ا�ستخدام املزر�عات لَتوفري اإ�سارات التوجيه، على �سبيل املثال: عن طريق تبطني املمرات 

باأزهار غنية بالألوان اأ� املو�سع الإ�سرتاتيجي للمزر�عات العطرية. �ت�ستطيع تلك املزر�عات العطرية توفري بيئة 

ميكن اأن يتمتع بها جمموعة �ا�سعة من امل�ستخدمني. �على نحو مماثل فاإن ا�ستعمال ميزات مثل النافورات يوفر 

اإ�سارات �سمعية اإ�سافية لت�ساعد على التوجه �اإيجاد الطريق.

ر�سوم تو�سيحية  5-4-8-4

ل توجد اأمثلة تو�سيحية معر��سة يف هذا اجلزء.
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حمامات ال�سباحة، حمامات ال�سباحة اخلا�سة بالأطفال  واملنتجعات      9-4       

ال�سحية   

4-9-1  اعتبارات الت�سميم

اإن العتبارات الأ�سا�سية لتوفري ��سائل الراحة �الت�سلية لالأ�سخا�س الذين ي�ستخدمون حمامات ال�سباحة �يعانون 

من اإعاقات حركية تت�سمن مرافق خلع املالب�س �سهلة الو�سول ���سائل الدخول يف املاء. فاملدخل املنحدر اإىل املاء 

مف�سل على الدخول عن طريق الرافعة، لأنه ي�سجع على الإندماج )كل �سخ�س �سي�ستخدم املنحدر( �العتماد على 

النف�س. �الدرابزينات التي توفر الدعم اأثناء النز�ل اإىل املاء يقدرها كل فرد. ��سي�ستفيد العديد من الأ�سخا�س 

الذين لديهم اإعاقة ب�سرية من الإ�سارات اللوِنية �الن�سيجية على طول الطرِق الرئي�سية للحركة، �يف املواقِع التي 

يحتمل اأن تكون خطرة، مثل املوقع عند حافة احلمام، يف درجات �سلم احلمام �الأ�سوار.

تقدمهما  اللذان  �التحرر  فالطفو  الإعاقة.  ذ�ي  الأ�سخا�س  من  للعديد  مهم  �عالجي  ترفيهي  ن�ساط  �ال�سباحة 

البيئة املائية الغامرة ميكن اأن يكونا متكينا يف حد ذاتهما. �تت�سمن العتبارات الأ�سا�سية لتوفري ��سائل الراحة 

�الت�سلية لالأ�سخا�س الذين ي�ستخدمون حمامات ال�سباحة �يعانون من اإعاقات حركية، ��سائل النز�ل اإىل املاِء. 

ا�سرتاطات التطبيق  2-9-4

�حمامات  ال�سباحة،  حمامات  فاإن   ،)4( امللحق  اإىل   )1( بامللحق  اخلا�سة  الت�سميَم  متطلبات  اإىل  بالإ�سافة 

ال�سباحة اخلا�سة بالأطفال، �امل�سابح ال�ساخنة، �من�سات الر�س، �من�سات الرذاذ، �امل�سابح العالجية؛ تتفق مع 

هذا الق�سم.

اإر�سادات عامة  3-9-4

املوقع: يجب اأن تو�سع امل�سابح على طريق �سهل الو�سول.

املدخل املنحدر اإىل حمامات ال�سباحة: يف�سل املدخل املنحدر على الرافعة اخلا�سة بامل�سبح.

الدخول عن طريق ال�سلم: حيثما يكون الدخول عن طريق ال�سلم متاحًا، فاإن الدرجات يف حمام ال�سباحة يجب 

اأن تكون معلمة بو�سوح بحواف متباينة اللون على القائمة �النائمة اخلا�سة بالدرجات، �يجب اأن تكون جمهزة 

بدرابزين �احد على الأقل .

عمق حمام ال�سباحة: يجب اأن تتم الإ�سارة اإىل عمق حمام ال�سباحة ب�سكل �ا�سح على حافة حمام ال�سباحة.

اأ�سطح مانعة لالنزلق: ت�سم مناطق حمامات ال�سباحة اأ�سطح اأر�سيٍة مانعًة لالنزلق.

حدود حمام ال�سباحة: يتم حتديد حد�د حمام ال�سباحة ب�سكل �ا�سح عن طريق تغيري الن�سيج �تباين الألوان. 

ت�سريف املياه: يوجد ت�سريف مالئم على ال�سطح املحيط بحمام ال�سباحة لَت�سريف املاِء ب�سرعة.
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ال�سرتاطات الفنية  4-9-4

ال�سباحة،  حمامات  فاإن   ،)20( امللحق  اإىل   )1( بامللحق  اخلا�سة  الت�سميَم  متطلبات  اإىل  بالإ�سافة  عام:  اأ.   

�حمامات ال�سباحة اخلا�سة بالأطفال، �امل�سابح ال�ساخنة، �من�سات الر�س، �من�سات الرذاذ، �امل�سابح العالجية؛ 

تتفق مع هذا الق�سم .

ب.   الطريق �سهل الو�سول: حيثما يتم توفري امل�سابح الداخلية، �حمامات ال�سباحة اخلا�سة بالأطفال، �امل�سابح 

ال�ساخنة، �امل�سابح العالجية، فيجب اأن تكون على طريِق �سهل الو�سول بالتوافق مع امللحق )4(. �الطريق �سهل 

الو�سول يجب اأن يبداأ من الردهة / منطقة الدخول اإىل حجرات خلع املالب�س �اإىل ال�سطح املحيط بحمام ال�سباحة 

املحدد باملن�ساأة.

ت.   �سطح احلدود اخلارجية حلمام ال�سباحة: يجب اأن يتم حتديد حد�د حمام ال�سباحة ب�سكل �ا�سح عن طريق 

كل من التغري يف الن�سيج �تباين اللون لكل من �سطح املاء ��سطح الر�سيف املحيط. �الت�سطيبات امل�ستخدمة على 

حميط حمام ال�سباحة، �ال�سطح املحيط، اأ� املنطقة املر�سوفة التي حتيط بحمام ال�سباحة يجب اأن تكون �سلبة 

�م�ستقرة �مقا�مة لالنزلق �غري كا�سطة ��سهلة التنظيف، كما يجب اأن يكون حلمامات ال�سباحة ت�سميم ال�سطح 

امل�ستوي لكي يالئم الأنواع املختلفة لأجهزة التنقل. 

اأن يتم توفري الت�سريف املنا�سب على ال�سطح  يجب  ث.   ت�سريف املياه من ال�سطح املحيط بحمام ال�سباحة: 

املحيط بحمام ال�سباحة لَت�سريف املاء ب�سرعة، �يجب األ تكون ميول ال�سطح املحيط بحمام ال�سباحة يف اأي اجتاه 

اأكرب من 50:1.

ج.   املدخل املنحدر حلمام ال�سباحة: يجب اأن يتم توفري الدخول من ال�سطح املحيط بحمام ال�سباحة اإىل داخل 

اإىل 20:1(. �يف  للمنحدر مبقدار 16:1  امليل اخلا�س به عن12:1 )يف�سل ميل  املاء عن طريق منحدر ل يزيد 

حالت التحديث حيث يكون توفري املنحدر غري قابل للتنفيذ من الناحبة الفنية، ميكن ا�ستخدام رافعة ميكانيكية 

خا�سة بحمام ال�سباحة. �املدخل املنحدر حلمام ال�سباحة مف�سل على الدخول عن طريق الرافعة. �يجب اأن يتفق 

املنحدر مع متطلبات الق�سم اأعاله حول املنحدرات، مبا يف ذلك اأ�سطح التحذير القابلة للك�سف �الدرابزين.

ح.   املداخل املائلة: حيثما توجد املداخل املائلة يف حمام ال�سباحة، فاإنها يجب اأن متتد اإىل عمق 610-760مم حتت 

م�ستوِى املاء الثابت. �حيثما تكون ال�سرتاحات مطلوبة من قبل الق�سم املعني باملنحدرات بعاليه، فيجب اأن يكون 

هناك مهبط �احد على الأقل مو�سوع على م�سافة 610-760مم حتت م�ستوِى املاء الثابت عند قاع املدخِل املائل. 

�يف برك الأطفال يجب اأن ميتد املدخل املائل �ال�سرتاحات، اإذا مت توفريها اإىل اأعمق جزء يف بركة الأطفال. 

�عند كل املداخِل املائلة اإىل حمامات ال�سباحة يِجب دمج اثنني من �حدات الدرابزين، تتوافق مع امللحق)5(، 

�يكون لها ات�ساع خاٍل من العوائق من 950 اإىل1200مم.

خ.   الكر�سي الناقل يف حمامات ال�سباحة: يجب اأن يكون هناك كر�سي ناقل يف حمام ال�سباحة / الد�س)مكان 

ال�ستحمام ( متاحا يف كل مرفق حمام �سباحة يف حالة طلبه لال�ستخدام �امل�ساعدة يف نقل �سخ�س يعاين من 

اإعاقة من �اإىل داخل حمام ال�سباحة.
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د.   درج حمام ال�سباحة اأو ال�سلم: حيثما يتم توفري الدرج �/ اأ� ال�سلم لدخول حمام ال�سباحة، فاإنه يجب اأن يكون 

اللون يكون عر�سه على  ب�سريط متباين  تعليمها  به، �يجب  البيئة املحيطة  اللون مع  ال�سلم متباين  اأ�  الدرج �/ 

الأقل 50 مم، عند كل من القائمة �النائمة اخلا�سة بكل درجة. الدرابزينات املتباينة اللون يجب ��سعها على كال 

جانبي الدرج �/ اأ� ال�سلم. �يجب اأن يتم ��سع الدرابزين متباين اللون على كال جانبي الدرجات �/ اأ� ال�سلم. 

�هذا الدرابزين يجب اأن ميتد على الأقل 300مم خلف حافة حمام ال�سباحة عند م�ستوى ال�سطح املحيط �حتى 

�سطح املاء عند م�ستوى حمام ال�سباحة. �يجب األ ي�سكل الدرابزين خطرًا، �يجب اأن يعود لأر�سية حمام ال�سباحة 

اأ� عامود اأ� نف�سه.

ذ.   حاجز حماية احلافة: حيثما يتم توفري حاجز حلماية احلافة عند حمام ال�سباحة، يجب اأن يكون احلد الأدنى 

لرتفاع احلاجز 200مم، �احلد الأق�سى 400مم فوق اأر�سية ال�سطح املحيط بحمام ال�سباحة، �يجب اأن تكون 

اأر�سية حمام ال�سباحة اأي�سًا متباينة اللون عن الأ�سياء املحيطة.

ر.   موؤ�سر عمِق حمام ال�سباحة: حيثما يتم توفري عالمات موؤ�سر عمِق حمام ال�سباحة، فاإن عالمات موؤ�سر العمق 

�كذلك عالمات »الطرف ال�سحل« �«الطرف العميق« يجب اأن َتكون ذات َتباين لوين عاٍل �حجم كاٍف كي تكون 

مرئية ب�سهولة بالن�سبة مل�سافات الر�ؤية املختلفة املتوافرة يف املرفق. )انظر ق�سم اأ 19(.

ز.   األواح الغط�ص اأو املن�سات: حيثما يتم توفري لوحات الغط�س اأ� املن�سات، فاإنه يجب اأن يتم متييزها بعالمات 

�ا�سحة، �تكوَن متباينَة اللون مع البيئة املحيطة �حممية. �يجب اأن يكون احلد الأدنى للم�ساحات اخلالية العلوية 

2100مم، اأ� َيِجُب حمايتها بوا�سطة حّرا�ِس منا�سبني بالتوافق مع امللحق)20(.

�ص.   احلارات و/ اأو العالمات اخلا�سة باحلارات: حيثما يتم توفري حارات اأ� العالمات اخلا�سة باحلارات، يجب 

اأن تكون ذات تباين لوين عاٍل. �يجب اأن تو�سع اأد�ات ربط العالمات اخلا�سة باحلارات بحيث ل ين�ساأ عنها خطر 

التعرث عند حافة امل�سبح. 

األواَن عالية التباين �قابلة  اأن تكون ذات  �ص.   من�سات البداية: حيثما يتم توفري من�سات البداية، فاإنه يجب 

للتثبيت ب�سكل اآمن يف مكانها.

ل  ِلكي  خمزنة  الأخرى  �الكماليات  الأمان  معدات  تكون  اأن  يجب  الأخرى:  والكماليات  الأمان  معدات  �ص.   

البيئة املحيطِة �تكون يف طريق  ت�سكل خطر التعرث، �اأن تكون يف مدى ر�ؤية �ا�سح، �تكون ذات لون متباين مع 

�سهل الو�سول، �يكون لها لفتات منا�سبة ت�سري اإىل موقع معدات الأمان املرئية بو�سوح من كل املناطق اخلا�سة 

بحمام ال�سباحة، �يكون لها م�ساحة خالية اأمام املعدات على الأقل 2100 ×2100 مم. كما يجب اأن تو�سع الأجزاء 

فوق  1200مم  على  يزيد  ل  ارتفاع  على  الأخرى  �الكماليات  الأمان  معدات  اإىل  الو�سول  يكون  اأن  اأ�  الت�سغيلية 

الأر�سية. انظر املالحق)1، 2، 4، 6 �19(.

اأن تكون  ال�سباحة: يجب  املتعلقة بحمام  الأخرى  باملنقذين، واملنزلقات والرتكيبات  الكرا�سي اخلا�سة  �ص.   

بالن�سبة  التباين  عالية  باألوان  ال�سباحة  بحمام  املتعلقة  الأخرى  �الرتكيبات  �املنزلقات  الإنقاذ  عمال  كرا�سي 

لالأ�سطِح املحيطة.
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ال�سباحة �ما مياثلها، فقد ت�سبح  الو�سول يف ت�سميم حمامات  بالتاأكد من دمج مبادئ  �سكل رقم 30: حيثما مل يتم الهتمام 

التدابري الباهظة الثمن ــ مثل الرافعات ــ �سر�رية.

ط.   بركة الأطفال: يجب اأن َيكون مدخل حمام ال�سباحة اآمنًا �تدريجيًا بحيث ميكن م�ساعدة طفل ذي اإعاقة 

على النز�ل اإىل املاِء ب�سهولة �/ اأ� ا�ستخدام الكر�سي املتحرك الناقل اخلا�س بحمام ال�سباحة. �يجب اأن تكون كل 

الأ�سطح املحيطة بحمام ال�سباحة �الأر�سية مقا�مَة لالنزلق.

ظ.   مرافق خلع املالب�ص وال�ستحمام: حيثما يتم توفري مرافق ال�ستحمام �خلع املالب�س فيجب اأن تكون �سهلة 

اأن يتوافر هناك منطقة ا�ستحمام تتفق مع  الو�سول �على طريق �سهل الو�سول مبا يتفق مع امللحق)4(. �يجب 

نجْ يتوافر هناك كر�سي ا�ستحمام يف كل مرفق لي�ستخدمه 
َ
اجلزء اخلا�س بالد�س )مكان ال�ستحمام( اأعاله. �َيِجب اأ

ال�سخ�س ذ� الإعاقة يف املكان املخ�س�س لال�ستحمام �الذي قد يطلب مثل هذه الأداة.

ر�سوم تو�سيحية  5-9-4
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اأن  اإىل/ �من داخل هذه املرافق. �رغم  ال�سباحة يوفر حتركا م�ستقال للم�ستخدمني  اإىل حمام  �سكل رقم 31:  املدخل املنحدر 

ا�ستخدام العنا�سر ذات امل�سبك �الأد�ات التي ت�ستخدم لهذا الغر�س يجب ��سعها يف العتبار يف املرافق احلالية، فيجب اأن تكون 

هذه العنا�سر مدجمة يف ت�سميم مرافق حمامات ال�سباحة اجلديدة كعنا�سر اأ�سا�سية

�سكل رقم 32:  اإن ا�ستخدام املداخل املي�سرة، مثل احلالة هنا، ي�سكل اأف�سل ممار�سة من ناحية قدرة حمام ال�سباحة على توفري 

الو�سول. �هذا لي�س اآمنا فح�سب، حيث اإن هناك حيزا كافيا يف حمام ال�سباحة قبل اأن ي�سبح العمق م�سكلة، بل ي�سمح مبدخل 

منحدر مبا�سر مل�ستخدمي الأجهزة امل�ساعدة، �الأهم من ذلك، اأنها لي�ست عن�سرًا يتم تثبيته مب�سبك، اأ� عن�سرًا م�سافًا، �لكنها 

عن�سر اأ�سا�سي متناغم حلمام ال�سباحة باأكمله.





االتصال وتَقديم المعلوماِت
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         5       الت�سال وَتقدمي املعلوماِت 

      5-1      الو�سول ال�سامل: بع�ص الإر�سادات اخلا�سة بنقل املعلومات

 �سل�سلُة ال�سياحَة با�سرتجاع املعلوماِت اإما عن طريق م�سادر مطبوعة اأ� م�سادر اإلكرت�نيَة، �من ثم الت�سرف 
ُ
داأ َتبجْ

بناء على مثل هذه املعلومات.

يجب اأن تنطبق بنود هذا اجلزِء على ما يلي:

	 كل املواد الرت�يجية �الإعالنية التي تقدم عن طريق �كالء ال�سياحة �ال�سفر �م�سغلي ال�سياحة. •

	 املواد الرت�يجية �الإعالنية التي تنتجها املرافق ال�سياحية �قطاعات الإيواء.•

	 املعلومات التي توفرها منظمات اأ� هيئات ال�سياحة.•

	 يجب اأن ينطبق هذا اجلزء على اأ�سكال الو�سائط املطبوعة �الإلكرت�نية كلتيهما.•

 �يجب اأخذ العتبارات التالية يف احل�سبان:

اأ.   يجب اأن حَتتوي املواد الإعالنية/ مواقع الإنرتنت على معلومات تتعلق باأرقام هواتف �سهلة الو�سوِل، مبعنى: كتابة 

احلديث ،الن�س املبا�سر اأ� الفاك�س، �عنا�ين الربيد الإلكرت�ين من اأجل حجز مكان الإيواء. �املواد الإعالنية/ 

مواقع الإنرتنت يجب اأن تت�سمن اأي�سًا معلوماَت حول املعدات �اخلدمات املتاحة مثل اأنظمة د�ائر احلث يف غرف 

النوم، �الهواتف العامة، �املقرنات احلثية. 

ب.   يجب اأن تقوم املن�ساآت بتوفري الهاتف الن�سي/ كتابة احلديث للنزلء ليقوموا بحجز قطاعات الإيواء. �قد 

يكون هذا من خالل نظام حجز مركزي.

ت.   يجب اأن يتم توفري قلم ��رقة يف اأماكن ال�ستقبال للُم�ساَعدة على التوا�سل حيثما يكون مطلوِبا.

حواجز  باملكان  يكون  �حيثما  الكا�نرتات.  عند  حممول  دارات  نظام  اأ�  دارات  نظام  تركيب  يتم  اأن  يجب  ث.   

زجاجية، يجب اأن تكون غري عاك�سة.

ج.   يجب اأن يتم تعريف املرافق �اأماكن املرافق للنزلء ذ�ي الق�سور الوظيفي ال�سمعي عند الو�سوِل، على �سبيل 

املثال: املعلومات املكتوبة. �يجب اأن تقوم املن�ساآت بتوفري لفتات/ رموز لَتحديد اأماكن املرافق.

ح.   عند الو�سول يجب اأن يتم تقدمي جولة تعريفية باملكان عن طريق املالك / العاملني.

�اأي متطلبات حمددة كتابة، �يتم  الغرفة  النزيل �الزائر �موقع  يتم ت�سجيل تفا�سيِل  خ.   حيثما يكون مالئمًا، 

متريرها اإىل املوّظفني املعنيني مع اأمناط تغيري الوردية. 
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5-1-2    غرف النوم

يعد توفري اأنظمة املعلوماَت �الت�سال يف غرِف النوم يف قطاعات الإيواء اأمرًا �سر�ريًا لالأ�سخا�س ذ�ي الق�سور 

الوظيفي احل�سي.

� يجب اأخذ العتبارات التالية يف احل�سبان:

اأجهزة  التليفزيون(/  الن�سو�س عن طريق  التليتك�ست )بث  اإتاحة  تتم  اأن  تلفزيون، يجب  توفري  يتم  اأ.   حيثما 

�سمعية �دارات بالغرف. 

ب.   اإذا كانت قطاعات الإيواء �املرافق ال�سياحية توفران مكتبات �سرائط الفيديو، فاإنه يجب الهتمام بتوفري 

جهاز فك �سفرة التعليقات التي تظهر على �سا�سة التليفزيون.

ت.   حيثما يتم توفري هواتف يف الغرف فيجب اأن يكون بها �سوء �ام�س، �مقرن حثي، �تكبري لل�سوت، �نغمة 

الرنني، ��سبط لرتفاع ال�سوت.

ث.   َيِجب اإتاحة هاتف ن�سي لإجراء �تلقى املكاملات اخلارجية. 

ج.   حيث اإن مكاملات ال�ستيقاظ متوافرة بطبيعة احلال، فاإنه يتم توفري �ساعة منّبهَة مع �سوء �ام�س/ ��سيلة 

اهتزاز مدجمة. 

ح.   يجب اأن تكون املعلومات حول اخلدمات �املرافق متاحة يف �سكل بديل، على �سبيل املثال: كتابة بخط كبري 

�طريقة برايل �/ اأ� �سريط �سوتي .

5-1-3     املن�ساآت اخلا�سة باملوؤمترات، الرتفيه و اإقامة املاآدب

تعد مناطق املوؤمترات �الرتفيه �اإقامة املاآدب مناطق ذات حجم �سو�ساء عاٍل، �فى الغالب ي�سعب التجول فيها 

ب�سكل ب�سري. �على هذا النحو، فاإن ذلك يتطلب احتياطات ل�سمان توفري احلد الأق�سى ل�سهولة ��سول املعلومات 

/ الت�سال لهذه املناطِق.

�يجب اأن ينطبق هذا على جميع قاعات املوؤمترات �قاعات اإقامة املاآدب اأ� قاعات املحا�سرات، بالإ�سافة اإىل اأي 

مكان مت ت�سميمه للتجمعات اأ� الجتماعات اأ� الرتفيه لأي جمموعة من الأ�سخا�س.

اأ.   َيحتاج طاقم العمل اإىل حتديد املتطلبات اخلا�سة لالأ�سخا�س ذ�ي الق�سور الوظيفي ال�سمعي.

ب.   �هذا �سوف يعني توفري اإ�ساءة جيدِة/ اأنظمة �سوتية عالية اجلودة، دائرة حث متنقلة، اأ� مت تركيبها باحرتاف، 

�اأنظمة الأ�سعة حتت احلمراء. �يجب اأن يتم عر�س الرموز لإظهار ما هي املعدة التي مت تركيبها. �ُيو�سي باأّن تكون 

د�ائر احلِثّ جزءًا من املعدات القيا�ِسية.

ت.   يجب اإتاحة الرتفيه املبا�سر الذي يتم تقدميه عن طريق املن�ساآت ال�سياحية �قطاعات الإيواء من خالل نظام 

دائرة حث عامة مت تركيبها باحرتاف.
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ث.   مكربات ال�سوت )امليكروفونات(: حيثما ينطبق، يجب اأن يتم ا�ستخدام مكربات ال�سوت ل�سمان اأنه ل يوجد 

�سخ�س ي�سطر لإجهاد نف�سه كي ي�سمع املتحدث. فلو اأن امل�ساركني يقومون بطرح الأ�سئلَة اأثناء عر�س تقدميي اأ� 

ي�ساهمون يف املناق�سة ، فيجب اإتاحة ميكر�فون للجمهور. �تعمل مكرّبات ال�سوت الال�سلكية ب�سكل اأف�سل. �يف 

حال ��سع امليكر�فون يف ممر، فاإنه يجب األ يعوق حركة املر�ر. فاإذا كان مقدم العر�س لديه اإعاقة، فاإن من املهم 

اأن نعطيه اأ� نعطيها حق اختيار امليكر�فون الذي �سي�ستخدمه.

اأن يتم تقييم جودة الأنظمة ال�سوتية قبل الجتماعات من اأجل عمل التعديالت  يجب  ج.   الأنظمة ال�سوتية: 

ت�سخيمها  يتم  �التي  �سدى  اأ�  �سو�ساء  اأحيانًا  ت�سبب  رديئة  جودتها  التي  �تلك  القدمية  الأنظمة  فاإن  الالزمة. 

 اأ� ا�ستئجار اأجهزة مالئمة. �يجب اأن 
ِ
عن طريق امل�ساعدات ال�سمعية. �َقد يكون من ال�سر�ري ا�ستبدال النظام

تت�سمن الأنظمة ال�سوتية اأي�سًا اأجهزة ا�ستماع م�ساعدة لالأ�سخا�س ذ�ي الق�سور الوظيفي ال�سمعي. 

للرَتجمة بكفاءة عالية �دقًة  الإ�سارة حمرتفون معتمد�ن موؤهلون  لغة  اإن مرتجمي  الإ�سارة:  ح.   مرتجمو لغة 

لالأ�سخا�س ذ�ي الق�سور الوظيفي ال�سمعي. �هناك �سّتة اأنواِع للرتجمة، �الأكرث �سيوعًا هو لغة الإ�سارة الأمريكيَة. 

�ب�سبب الأنواِع املختلفة، فمن ال�سر�ري تقييم تف�سيالت امل�سارك �ال�سائح. �اإذا طالت فرتة الجتماعات اأكرث من 

�ساعتني، فعندئذ يلزم �جود مرتجمني جتنبًا لالإرهاق. 

التعليق على  فاإن  الجتماعات،  اأثناء  اأفالم  اأ�  فيديو  اأ�سرطة  �سيتم عر�س  كان  اإذا  ال�سورة:  التعليق على  خ.   

ال�سورة بالكتابة �سيكون �سر�ريا لإتاحة الو�سول لالأ�سخا�س ذ�ي الق�سور الوظيفي ال�سمعي. �التعليق عبارة عن 

عر�س الكلمات املنطوقة اأ� الأ�سوات كن�سو�س. �ت�سمح التعليقات التي تظهر على �سا�سة العر�س بت�سغيل اأ� اإغالق 

 C.A.R.T عر�ِس التعليقات. �هناك �سكل اآخر من اأ�سكال التعليق ي�ستخدم اأحيانًا للعر��س �الجتماعات يدعى

اأ� تبليغ الزمن الفعلي مب�ساعدة احلا�سوب. فبا�ستخدام التكنولوجيا التي مت تطويرها من اأجل قاعات املحاكم، 

فاإن كاتب التقارير يكتب بطريقة الختزال ما تتم ترجمته اإىل ن�س على �سا�سة يف الزمن الفعلي.

5-1-4     احلمامات وغرف الغت�سال واملراحي�ص

اإن احلمامات �غرف الغت�سال �املراحي�س مناطَق اإ�سابات حمتملة ب�سبب �جود املاِء ، �الأر�سية املبلطة �ما �سابه 

ذلك.

اأ� غرفة  اأي حمام  على  ينطبق  اأن  �يجب  الإيواء  قطاعات  كل احلمامات يف  على  ينطبق هذا اجلزء  اأن  �يجب 

اغت�سال اأ� مرحا�س كما هو مو�سح يف ال�سر�ط املرجعية

اأ.   يجب اأن َتكون املعلومات اخلا�سة باخلدمات �املرافق متوافرة يف �سيِغ متعددة ت�سمل ــ من غري ح�سر ــ الن�سرة 

املطبوعة بخط كبري، �طريقة برايل، �ال�سريط ال�سوتي.

ب.   لتنبيه مالك الفندق اأ� العاملني يف حالة حد�ث طوارئ يجب اأن يكون حبل ال�سحب اخلا�س بالإنذار قرب 

الأر�س �ملونا باللون الأحمر.
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5-1-5     املطاعم و امل�سارب و مرافق تقدمي الطعام

يجب اأن يتم توفري �سيغ خمتلفة للمعلومات �الت�سالت �سهلة الو�سول كي تكون متاحة لالأ�سخا�س ذ�ي الإعاقة. 

 يجب تطبيق هذا اجلزء على كل املطاعم.

	 يجب اأن تكون املعلومات متوافرة يف اأ�سكال بديلة، ففي حالة قوائِم الطعام الثابتة �قوائِم الأ�سعار ميكن اأن •

يت�سمن ذلك قوائم مكتوبة بطريقة برايل، بخط كبري �/اأ� �سريط �سوتي. �يف حالة القوائم املتغرية قد يعني 

ذلك توفري موظفني لقراءة قائمة الطعام على �سبيل املثال.

5-1-6     املعلومات اخلا�سة لل�سائح -  عام

اإلخ. �يو�سى بوجود جمموعة   ... الكا�نرتات،  اإىل  ُي�سري ب�سكل خا�س  بال�سياحة  التز�يد باملعلومات اخلا�سة  اإن 

متتد  اأن  �يجب  الأ�سخا�س.  من  منوعة  ملجموعة  اخليارات  من  مدى  لتوفري  الكا�نرتات  ارتفاعات  من  خيارات 

حتت  للركبة  حيز  توفري  يتم  اأن  يجب  كما  الكتابة.  �اأ�سطح  التحدث  منافذ  اإىل  الرتفاعات  خيارات  جمموعة 

الكا�نرتات.

�يجب اأن يتم اأي�سًا توفري ا�ستخدام للتباين اللوين، �اختالف امللم�س، اأ� العالمات ال�سوتية )مثل �سوت موظِف 

الإيواء،  قطاعات  يف  الكا�نرتات  اأ�  ال�سياحة  ا�ستعالمات  مكاتب  توجد  �حيثما  مو�سيقى(.  م�سدر  اأ�  ا�ستقبال 

فيجب اأن يكون بها على الأقل جزء �احد �سهل الو�سول بالن�سبة لالأ�سخا�س الذين ي�ستخدمون الكرا�سي املتحركة، 

اأ� ال�سكوتر، اأ� َلديهم م�ساكل يف التزان، �التي ت�ستلزم منهم اجللو�س.

�يجب ��سع ما يلي يف العتبار:

اأ.   املوقع: يجب ��سع كا�نرتات املعلومات، �ال�ستقبال �اخلدمات على طريِق �سهل الو�سول.

ب.   مناطق النتظار وال�سطفاف: يجب اأن تتطابق مع املتطلبات املذكورة حتت ال�ستقبال اأعاله.

الكرا�سي  اأن تت�سمن امل�ساحات املخ�س�سة لأماكن  العوائق: يجب  اأو الأر�ص اخلايل من  ت.   حيز الأر�سية/ 

املتحركة حيز اأر�سية خاليًا من العوائق. �حيثما يتم ا�ستخدام مقاربة من جهة الأمام يجب توفري م�ساحة خالية 

للقدم �الركبة.

�سهل  الأقل  �احدًا على  ق�سمًا  اأ� اخلدمة  ال�ستقبال  اأ�  ال�ستعالمات  كا�نرتات  تت�سمن  اأن  يجب  الرتفاع:  ج.   

الو�سول.

اأ�  ال�ستقبال  اأ�  املعلومات  تقدمي  كا�نرتات  تت�سمن  اأن  يجب  والقدم:  بالركبة  اخلا�سة  اخلالية  امل�ساحة  ج.   

اخلدمات حيزا خاليا للركبة �القدم.

ح.   منافذ التحدث: يجب اأن يتم توفريها عند كا�نرتات ال�ستعالمات �ال�ستقبال اأ� اخلدمات.

خ.   التحديد والتمييز: يجب اأن تكون الكا�نرتات اخلا�سة با�ستعالمات ال�سياحة قابلة للتمييز بو�سوح.
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      5-2     اأجهزة ال�ستماع امل�ساعدة

5-2-1  اعتبارات الت�سميم

اإن توفري الأد�ات امل�ساعدة على ال�سمع مهم ملجموعة الأفراد الذين قد يعانون من �سعف ال�سمع. �الإ�ساءة الكافية 

التي ميكن التحكم بها لزمة لالأ�سخا�س الذين يقر�ؤ�ن ال�سفاه، اأ� اأ�لئك الذين يتطلبون زيادة �سر�رية يف الإ�ساءة 

ب�سبب الإعاقة الب�سرية. 

ا�سرتاطات التطبيق  2-2-5

يجب اأن تتوافق اأنظمة ال�ستماع امل�ساعدة مع هذا الق�سم.

ينطبق هذا الق�سم على مناطق التجمع حيث يكون الت�سال امل�سموع جزءًا ل يتجزاأ من ا�ستخدام املكان )مثل: 

يكوَن  اأن  �يجب  اإلخ(.   ... املحا�سرات،  �قاعات  �الف�سول،  الجتماعات،  �غرف  املو�سيقية،  احلفالت  م�سارح 

 50 ت�ستوعب  الق�سم حيث: )1(  مع هذا  بالتوافق  دائم  ب�سكل  تركيبه  ا�ستماع مت  نظام  مثل هذه  مبناطِق جتمع 

�سخ�سا على الأقل اأ� حيث يكون بها اأنظمُة تكبري ال�سوت اأ� حيث تكون م�ساحة الأر�سية اأكرب ِمن 100 مرت مربِع 

؛ �)2(: يوجد بها مقاعد ثابتة.

بالن�سبة ملناطق التجمع الأخرى، فاإنه يجب توفري اأنظمة ا�ستماع دائمة الرتكيب، اأ�عدد كاف من املنافذ الكهربائية 

اأ� الأ�سالك التكميلية الأخرى ال�سر�رية لتدعيم اأنظمة ال�ستماع امل�ساعدة النقالة. �يجب اأن يكون العدد الأدنى 

للم�ستقبالت التي �سيتم توفريها ي�سا�ي 4% من العدد الكلي للمقاعد �ل يقل عن اثنني.

اإر�سادات عامة   3-2-5

ل توجد اإر�سادات عامة مقدمة لهذا اجلزء.

ال�سرتاطات الفنية  4-2-5

اأ.   عام: يجب اعتبار دارات احلث �اأنظمة الأ�سعة حتت احلمراء �اأنظمة ت�سمني الرتدد FM اخلا�سة بالراديو 

اأنواعا مقبولة من اأنظمة ال�ستماع املُ�ساعدة لالأ�سخا�س �سعاف ال�سمع.

ب.   املوقع: حيثما كان نظام ال�ستماع املتوافر يخدم مقاعَد فردية ثابتة، فيجب اأن يتم ��سع املقاعد �سمن حد�د 

م�سافة ر�ؤية قدرها 15 مرتًا من املن�سة اأ� منطقة العر�س، �يجب اأن يكوَن لها ر�ؤية تامة للمن�سة اأ�منطقة العر�س.

بالق�سم رقم)  ال�سر�ط املطبقة اخلا�سة  تتوافق مع  �اإ�سارات  يتم تركيب لفتات  اأن  �الإ�سارات: يجب  الالفتات 

اأ19( من اأجل اإخطار الرعاة بتوافر نظام ا�ستماع.

ت.   نظام دائرة احلث: حيثما يكون نظام دائرة احلث مثبتا، فاإن مفاتيح اأداة تغيري درجة �سدة ال�سوء �ال�سوابط 

الأخرى التي َتت�سمن ملفات حمول التيار الكهربائي َيِجُب ��سعها يف مكان حمدد بحيث ل َتتداخل مع دائرة احلث 

ال�سمعية. �حيثما يتم ا�ستخدام نظام دائرة احلث، فيجب اأن ت�ستمل على ن�سف منطقة اجللو�س على الأقل.
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بالأ�سعة حتت احلمراء،  تعمل  التي  النقالة  ال�ستماع  اأجهزة  ت�ستخدم  الأ�سعة حتت احلمراء: حيثما  ث.   نظام 

فيجب اأن يتم ��سع الأ�سواء العلوية ال�ساطعة بحيث ل تلغي الإ�سارة حتت احلمراء عند امل�ستقبل.

ج.   نظام دائرة ت�سمني الرتدد FM: حيثما يكون نظام دائرة اإف اإم، اأ� الأد�ات امل�ساعدة على ال�سمع الأخرى 

متوافرة يف املرافق العامة اأ� مناطِق الجتماع، فيجب اأن تتم اإتاحة ال�سماعات النّقالة التي تتوافق مع امل�ساعدات 

ال�سمعية ال�سخ�سية .

ن تت�سمن مقب�سًا 
َ
ح.   مقاب�س امل�ستقبالت: يجب على امل�ستقبالت املطلوبة لال�ستخدام مع نظام ا�ستماع م�ساعد اأ

اأحاديًا قيا�سيًا 3.2 .

املاآخذ  من  كاٍف  عدد  اأ�  دائم  ب�سكل  مثبتة  ا�ستماع  اأنظمة  على  التجمع  مناطق  حتتوى  اأن  يجب  الرتكيب:  خ.   

الكهربائية اأ� الأ�سالك التكميلية الأخرى ال�سر�رية لتدعيم اأنظمة ال�ستماع امل�ساعدة النقالة. 

د.   ال�سو�ساء املحيطة: يجب تقليل ال�سجيج اخللفي �املحيط ال�سادر من الأنظمة امليكانيكية اإىل اأدنى حد. 

ر�سوم تو�سيحية  5-2-5

�سكل رقم 33: تاأتي الأد�ات امل�ساعدة على ال�سمع يف عدد من الأ�سكال �الأنواع املختلفة، مثل اأجهزة م�ساعدات الت�سال ثنائية 

اإىل اليمني، �جمموعة منوعة من الأجهزة القائمة على  العلوية  اأنظمة تكبري ال�سوت على الهواتف  الي�سار،  اإىل  العلوية  الجتاه 

احلث اأ� الت�سخيم ال�سفلية.
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      5-3     املنبهات الب�سرية

5-3-1  اعتبارات الت�سميم

اإن املنبهات الب�سرية ميزات اأمان �سر�رية لالأفراد ال�سم اأ� امل�سابني بال�سمم اأ� �سعاف ال�سمع حيث اإنه لن 

يكون يف ا�ستطاعتهم �سماع املنبهات ال�سوتية.

ا�سرتاطات التطبيق  2-3-5

يجب اأن تتفق املنبهات الب�سرية مع هذا الق�سم.

كحد اأدنى، يجب توفري اأجهزة التنبيه الب�سرية يف املن�ساآت يف كل ِمن املناطِق التاليِة: احلمامات، �اأي مناطق 

ا�ستخدام عام اأخرى )مثل: غرف الجتماعات �املمرات، الردهات �اأي مناطق ا�ستخدام م�سرتك اأخرى(.

يجب اأن يتم دمج اأجهزة التنبيهات الب�سرية التي ت�سدر اإ�سارات يف نظام التنبيه اخلا�س باملن�ساأة. فاإذا مت توفري 

املنبهات امل�سموعة اأحادية املحطة، فيجب عندئذ توفري منبهات ب�سرية اأحادية املحطة .

�يجب على اأي اإ�سارة موجهة اإىل اجلمهور للتنبيه اإىل ت�سغيل اأنظمة الأمن اخلا�سة باأحد املباين �التي تتحكم يف 

الدخول اإىل املبنى، اأن تتكون من اإ�سارة �سمعية �اإ�سارة ب�سرية. 

اإر�سادات عامة   3-3-5

ل توجد اإر�سادات عامة مقدمة لهذا اجلزء.

ال�سرتاطات الفنية  4-3-5

ارتفاع  اأن تو�سع على  ال�سمعية، �يجب  املنبهات  الب�سرية بالقرتان مع  املنبهات  اأن يتم ��سع  املوقع: يجب  اأ.   

يهما اأكرث انخفا�سُا.
َ
2100مم فوق م�ستوى الأر�سيَة �سمن الف�سحة اأ� 150مم اأ�سفل ال�سقف، اأ

ن يكون به 
َ
ب.   و�سوح الروؤية: ب�سفة عامة، ل يوجد مكان يف اأي غرفة اأ� ف�سحة، اأ� ر�اق م�سرتك اأ� ممر يَتطلب اأ

منبه ب�سري اأ� جهاز ي�سدر اإ�سارة ب�سرية، يجب اأن يكون اأكرث من 15مرتا من الإ�سارة )يف امل�سطح الأفقي(. اأما 

يف الغرف �امل�ساحات الكبريِة التي تتجا�ز30مرتا يف العر�س، بد�ن عوائق، �على ارتفاع 2000مم فوق الأر�سيِة 

املجهزة، مثل قاعات املحا�سرات، فاإن الأجهزة قد تو�سع حول احلد�د اخلارجية، على تباعد قدره 30مرتا كحد 

اأق�سى، بدًل من َتعليق الأجهزة من ال�سقِف.

ت.   امل�سباح: يجب اأن تُكون املنبهات �الإ�سارات الب�سرية من نوع الزينون الوام�س )زينون �سرت�ب( اأ� ما يعادله.
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ال�سوء  املثال:  �سبيل  اأبي�س خفيفًا )على  اأ�  �ا�سحًا،  الب�سري  املنبه  لون خمرجات  يكون  اأن  اللون: يجب  ث.   

الأبي�س غري املنقى اأ� ال�سايف املنقى(.

ج.   دورة النب�ص: يجب اأن يكون احلد الأق�سى ملدة النب�س اثنني من الأع�سار من الثانية )0.2 ثانية( مع د�رة 

ت�سغيل بحد اأق�سى 40 %، �تعرف مدة النب�س بالفا�سل الزمني بني النقاط الأ�لية �النهائية من 10 % من احلد 

الأق�سى لالإ�سارة.

ح.   ال�سدة: يجب اأن تكون �سدة اإ�سارة املنبه الب�سري بحد اأدنى 75 قنديلة )�حدة اإنارة(.

خ. الومي�ص ومعدل الومي�ص: يجب اأن يكون معدل الومي�س بحد اأدنى 1 هرتز، �بحد اأق�سى 3 هرتز. كما يجب 

اأن تتزامن املنبهات الب�سرية مع الومي�س يف توافق تام مع معدلت الومي�س املعدة للحد من خطر الت�سبب يف نوبة 

�سرع. 

ر�سوم تو�سيحية  5-3-5

�سكل رقم 34: مثالن للمنبهات الب�سرية: على الي�سار جهاز اإ�سدار اأ�سوات، منارة �منبه ب�سري 

معا، �على اليمني منبه ب�سري ��سوتي معا، �هذا موجه لال�ستخدام املكتبي.
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      5-4        اأنظمة خماطبة اجلمهور

5-4-1  اعتبارات الت�سميم

اأ�لئك  امل�ستخدمني، �خ�سو�سا  لكافة  اأف�سل  ا�ستيعاب  اأجل  اأنظمة خماطبة اجلمهور من  ت�سميم  يتم  اأن  يجب 

املحيطة،  البيئة  ال�سهل �سماعها فوق �سجيج اخللفية يف  يكون من  اأن  �ينبغي  ال�سمع.  يكونون �سعاف  الذين قد 

�يجب األ يكون هناك ت�سوي�س اأ� رجع. كما ينبغي التقليل من ال�سجيج اخللفي.

�ينبغي توفري املعادل الب�سري لالأ�سخا�س ذ�ي الإعاقة ال�سمعية الذين قد ل ي�سمعون اأنظمة خماطبة اجلمهور 

ال�سوتية.

ا�سرتاطات التطبيق  2-4-5

يجب اأن تتفق اأنظمة خماطبة اجلمهور مع هذا الق�سم.

اإر�سادات عامة   3-4-5

ل توجد اإر�سادات عامة مقدمة لهذا اجلزء.

ال�سرتاطات الفنية  4-4-5

مع  بالتوافق  الراأ�س  م�ستوى  فوق  اجلمهور  مبخاطبة  اخلا�سة  ال�سوت  مكربات  تركيب  يتم  اأن  يجب  املوقع:  اأ.  

الق�سم )اأ3(، كما يجب اأن توفر تغطية �سوتية فعالة يف املناطق املطلوبة، مثل الأر�قة، �مناطق غرف املقابالت 

�التجمعات �مرافق الت�سلية �الرتفيه، �املرافق التثقيفية، �مناطق ال�ستخدام العام يف املحيطات املوؤ�س�سية.

ب.  التق�سيم اإىل مناطق: ينبغي تق�سيم اأنظمة خماطبة اجلمهور اإىل مناطق بحيث ميكن توجيه املعلومات اإىل 

املواقع الرئي�سية فقط، �تقليل ال�سجيج اخللفي يف املناطق الأخرى. �حيثما يتم ا�ستخدام اأنظمة خماطبة اجلمهور 

يف بث املو�سيقى اخللفية، يجب عدم بث املو�سيقى ب�سكل متوا�سل اأ� يف جميع اأنحاء املن�ساأة.

اأنظمة ا�ستدعاء كل النقاط فقط لغر�س الأخطار باملعلومات  يجب ا�ستخدام  ت.  اأنظمة ا�ستدعاء كل النقاط: 

اخلا�سة باحلرائق �الطوارىء.

ث.  اأنظمة ال�ستدعاء: يجب اأن تكون اأنظمة ا�ستدعاء املوظفني �الأ�سخا�س الرئي�سيني الآخرين بحذر �ب�سوت 

منخف�س، �ت�سدر �سوتا فقط عند تلك الأجهزة اأ� املواقع، حيث يتوقع هوؤلء الأ�سخا�س �جودها. 

اإتاحة املعادلت الب�سرية لالأفراد الذين قد ل ي�سمعون نظام خماطبة اجلمهور  ج.  الأنظمة الب�سرية: ينبغي 

ال�سوتي.
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ر�سوم تو�سيحية  5-4-5

�سكل رقم 35: من�سة خطابية �سهلة الو�سول مع ف�سحة خالية للركبة �القدم
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      5-5        اأنظمة التحذير القابلة  للك�سف

5-5-1  اعتبارات الت�سميم

�تقوم هذه  الب�سرية.  الإعاقة  لالأ�سخا�س ذ�ي  اإ�سارات مالحية مهمة  توفر  للك�سف  القابلة  التحذير  اأ�سطح  اإن 

الأ�سطح بتنبيه جميع امل�ساة لالأخطار املحتملة، مثل معابر امل�ساة الدرج، اأ� احلواف املعر�سة خلطر ال�سقوط عند 

مواقع املن�سات املرتفعة على �سبيل املثال. �الأ�سطح املنا�سبة تت�سمن تغيريًا يف البنية )الن�سيج( �التباين اللوين 

العايل. �لكن ل ينبغي لها اأن ت�سكل خطر التعرث.

�يجب اأن يتم ا�ستخدام اأ�سطح التحذير القابلة للك�سف ب�سكل مت�سق يف جميع اأنحاء املن�ساأة.

ا�سرتاطات التطبيق  2-5-5

يجب اأن تتفق اأ�سطح التحذير القابلة للك�سف عند املما�سي، �منحدرات الأر�سفة، �الدرج �املن�سات املرتفعة مع 

هذا الق�سم.

اإر�سادات عامة   3-5-5

ل توجد اإر�سادات عامة مقدمة لهذا اجلزء.

ال�سرتاطات الفنية  4-5-5

اأ.   التباين: يجب اأن تتباين اأ�سطح التحذير القابلة للك�سف ب�سريا مع الأ�سطح املجا�رة �سواء كانت بلون فاحت على 

لون جما�ر داكن اأ� لون داكن على لون جما�ر فاحت.

ب.   البنية )الن�سيج(: يجب اأن تكون اأ�سطح التحذير القابلة للك�سف مقا�مة لالنزلق. �ينبغي اأن تكون كل الأ�سطح 

ذات البنية املتميزة امل�ستخدمة كاأ�سطح حتذير قابلة للك�سف ممكن ك�سفها بو�سوح عن طريق ال�سري عليها �تكون 

خمتلفة عن ال�سطح املحيط. )انظر ال�سكل 218 يف الدليل الإر�سادي للو�سول ال�سامل يف البيئة العمرانية للمملكة 

العربية ال�سعودية(.

ت.   ملحوظة: ��سع ت�سطيب طالئي على �سطح خر�ساين ل يوفر القابلية املنا�سبة للك�سف.

ث.   حجم القبة: ينبغي اأن تتاألف اأ�سطح التحذير القابلة للك�سف من القباب املجز�ءة بارتفاع 4.5 - 5.5مم، 

�يكون قطر قاعدتها 21-25مم.

ج.   تباعد القباب: ينبغي تنظيم اأ�سطح التحذير القابلة للك�سف يف منط منتظم مع تباعد قدره 55-65مم بناء 

على املركز.

ح.   الدرج: ينبغي توفري اأ�سطح حتذير قابلة للك�سف عند الدرج يف اأعلى الدرج �عند ال�سرتاحات. �ينبغي اأن متتد 

لت�سمل العر�س الكامل للدرج بعمق ل يقل عن 900مم، تبداأ بعمق نائمة �احدة للخلف من الدرج. �يجب اأن يكون 

لأ�سطح التحذير القابلة للك�سف م�ستوى �سطحي قاعدي مع ال�سطح املحيط، اأ� ل يزيد عن 3مم فوقه.
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اأ�سطح التحذير القابلة للك�سف عند منحدرات الأر�سفة اإذا تقاطع مم�سى مع طريق  خ.   منحدرات الأر�سفة: 

املركبات اأ� ا�سرتك معه، �كانت اأ�سطح امل�سي غري مف�سولة عن طريق اأر�سفة حاجزة اأ� حواجز معدنية اأ� عنا�سر 

اأخرى بني مناطق امل�ساة �مناطق ال�سيارات، فيجب حتديد احلد الفا�سل بني املناطق عن طريق اأ�سطح حتذير 

قابلة للك�سف متوا�سلة، �التي تكون بعر�س 600مم كحد اأدنى.

من  بعر�س  املرتفعة  املن�سات  حواف  للك�سفعند  القابلة  التحذير  اأ�سطح  يكون  اأن  يجب  املرتفعة:  املن�سات  د.   

600اإىل 900مم، �متتد بكامل طول منطقة ال�ستخدام العام .

ر�سوم تو�سيحية  5-5-5

�سكل رقم 36:  اأ�سطح حتذير قابلة للك�سف عند الدرج. الأبعاد بامللليمرت

�سكل رقم 37:  اأ�سطح حتذير قابلة للك�سف ذات قباب جمز�ءة. الأبعاد بامللليمرت
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�سكل رقم 38 : �سطح حتذيري قابل للك�سف قيد ال�ستخدام

�سكل رقم 39: اأ�سطح حتذير قابلة للك�سف قيد ال�ستخدام
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      5-6        الالفتات

5-6-1  اعتبارات الت�سميم

يجب اأن تكون الالفتات ب�سيطة �مرتبة، �ت�ستخدم لغة �ا�سحة �سهلة. �يعد ا�ستخدام الرموز الت�سويرية مفيدا 

لغة  يتحدثون  الذين  اأ�لئك  اأ�  �الكتابة،  القراءة  معرفة  من  حمد�د  م�ستوى  لديهم  �الذين  الأطفال  مثل  لأفراد 

خمتلفة. 

�التباينات اللونية احلادة جتعل الالفتات �سهلة القراءة لأي �سخ�س، �خا�سة ال�سخ�س الذي لديه اإعاقة ب�سرية. 

للبديهة.  يكون خمالفا  �األ  الثقافية  الناحية  من  �عامليا  �ا�سحا  ي�ستخدم  الرمز حيثما  يكون مق�سد  اأن  بد  �ل 

�لتح�سني اإمكانية القراءة، يجب اأن حتتوي احلر�ف امللمو�سة البارزة على حواف م�سقولة بع�س ال�سيء.  

ا�سرتاطات التطبيق  2-6-5

يجب اأن تتوافق الالفتات مع هذا الق�سم.

رموزاأرقام  �تت�سمن  احلائط،  على  الدائمة  امل�ساحات  اأ�  الغرف  اإىل  ت�سري  التي  الالفتات  تركيب  يتم  اأن  يجب 

ملمو�سة. �يجب اأن تكون العالمات امللمو�سة مكملة للن�س اخلا�س بـ :

	 الالفتات التنظيمية مثل العالمات اخلا�سة باملمنوع �الإجباري.•

	 لفتات التحذير مثل العالمات اخلا�سة بالتحذير �اخلطر.•

	 لفتات التحديد مثل الغرف اأ�العنا�ين اأ�الأ�سماء اأ� الأرقام.•

�يجب اأن تتوافق الالفتات التي تقدم الجتاهات اإىل الأماكن الوظيفية، اأ� تعطي معلومات حولها مع هذا الق�سم. 

�يجب اأن تكون قوائم الطعام يف املن�ساآت اخلا�سة بالأكل متاحة اأي�سًا باأ�سكال بديلة مبا يف ذلك طريقة برايل، 

�الن�س املكتوب بخط كبري. 

ا�ستثناء: لي�س من الالزم اأن تتوافق الأدلة اخلا�سة باملن�ساأة �جميع الالفتات الأخرى املوؤقتة مع هذا الق�سم.

الرمز  بوا�سطة  �تعريفها  يجب حتديدها  التي  الو�سول  �سهلة  �املرافق  باملن�ساآت  اخلا�سة  �الأماكن  العنا�سر  اإن 

الد�يل ل�سهولة الو�سول هي:

	 اأماكن �قوف ال�سيارات، التي يتم تعيينها على اأنها حمجوزة لالأ�سخا�س ذ�ي الإعاقة.•

	 مناطق حتميل الركاب �سهلة الو�سول.•

	 املنحدرات �سهلة الو�سول املو�سوعة يف م�سار حركٍة خاٍل من العوائق يعمل كمدخل للمبنى.•

	 املداخل �سهلة الو�سول.. عندما ل تكون كل املداخل �سهلة الو�سول )يجب اأن تكون املداخل غري �سهلة الو�سول •

مز�دة بالفتات توجيهية لالإ�سارة اإىل الطريق لأقرب مدخل �سهل الو�سول(.

	 املرافق اخلا�سة باملراحي�س، �مرافق ال�ستحمام �سهلة الو�سول، مبا يف ذلك الوحدات النقالة ذات ال�ستعمال •

الواحد، عندما ل تكون كلها �سهلة الو�سول.
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	 الهواتف �سهلة الو�سول.•

	 امل�ساعد �سهلة الو�سول �اأجهزة الرفع الأخرى.•

	 ��سائل اخلر�ج �سهلة الو�سول.•

	 مناطق امل�ساعدة يف الإنقاذ.•

قد تكون الالفتات امل�سموعة )حتت احلمراء �الرقمية( التي ميكن قراءتها من قبل الأ�سخا�س الذين يعانون من 

�سعف الب�سر با�ستخدام جهاز ا�ستقبال، هي امل�ساعدة الوحيدة يف التوجيه عرب الأماكن املفتوحة. �يجب الهتمام 

بت�سمني اأماكن مل�ساقط الأ�سالك من اأجل الرتكيبات امل�ستقبلية .

اإر�سادات عامة   3-6-5

ل توجد اإر�سادات عامة مقدمة لهذا اجلزء.

ال�سرتاطات الفنية  4-6-5

حيثما يتم توفري حتديد دائم للغرف �الأماكن، فاإنه يجب تثبيت الالفتات على  اأ.  املوقع - الغرف والأماكن: 

احلائط بالقرب من جانب مزلج الباب يف مدى 150مم من ع�سادة الباب، �تو�سع على ارتفاع 1350مم كحد 

اأدنى، �1500مم كحد اأق�سى فوق الأر�سية التي مت ت�سطيبها. �حيثما ل يوجد م�ساحة جدارية اإىل جانب مزلج 

اأن يتم ��سع  اأقرب حائط جما�ر. �يجب  الباب، مبا يف ذلك الأبواب املزد�جة، فاإنه يجب ��سع الالفتات على 

الالفتات ب�سكل من�سق يف جميع اأنحاء املن�ساأة.

ب.  املوقع –الدرج: �سمن حد�د الدرج، يجب ��سع الأرقام امللمو�سة اخلا�سة بالطابق على جانب مزلج الباب يف 

مدى 150مم من ع�سادة الباب، �على ارتفاع ثابت فوق الأر�س بني 1350مم كحد اأدنى، �بحد اأق�سى 1500مم 

فوق الأر�سية التي مت ت�سطيبها يف كافة اأنحاء املبنى.

ت.  املوقع - نقاط اتخاذ القرار: يجب اأن تو�سع الالفتات عند نقاط اتخاذ القرار كي تكون اأكرث اإفادة، كتلك التي 

عند نقاط التقاطع �الدرج �امل�ساعد �ال�سالمل املتحركة.

اأن تتوافق مع الق�سم 26-2-3  اإعاقة علوية، �يجب  اأية لفتة علوية يف  األ تت�سبب  يجب  ث.  الالفتات العلوية: 

الالفتات  ال�سعودية، �يجب م�ساعفة  العربية  للمملكة  العمرانية  البيئة  ال�سامل يف  للو�سول  الإر�سادي  الدليل  يف 

���سعها داخل منطقة حمددة، �ميكن القرتاب منها على احلائط املجا�ر، �اأن تتوافق مع الق�سم 2-2 يف الدليل 

الإر�سادي للو�سول ال�سامل يف البيئة العمرانية للمملكة العربية ال�سعودية. �يجب اأن يتم عمل ن�سختني متطابقتني 

من الالفتات املو�سوعة خلف الكا�نرتات مع �جود خطها املركزي عند ارتفاع ثابت فوق الأر�س ما بني 1350-

1500مم، �اأن يكون من ال�سهل قراءتها من ��سع اجللو�س اأ� الوقوف، �اأن يكون من املمكن القرتاب منها، �اأن 

يكون لها تباين �حجم كاٍف كي يكون من ال�سهل قراءتها من م�سافات مالئمة. )انظر اجلد�ل اأدناه.(

 »sans	serif »ج.  حجم احلروف والنمط: يجب اأن تكون احلر�ف �الأرقام على الالفتات بخط �سان�س �سريف

�حتتوي على اأرقام عربية.
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ح.  تنا�سب اأحجام احلروف والرموز: ينبغي اأن يكون للحر�ف �الأرقام التي على الالفتات ن�سبة عر�س اإىل ارتفاع 

بني 3: 5 �1:1، �لها مقدار م�سافة ن�سبة عر�س اإىل ارتفاع بني 5:1 �10:1.

خ.  ارتفاع احلر�ف �الرموز: يجب اأن تتوافق اأبعاد ارتفاع احلر�ف �الرموز بالن�سبة مل�سافة الر�ؤية مع اجلد�ل 

اأدناه.

د.  الت�سطيب والتباين: يجب اأن يكون للحر�ف �الأرقام �الرموز �اخللفيات اخلا�سة بالالفتات ت�سطيب باهت 

مع  �الرموز  �الأرقام  احلر�ف  تتباين  اأن  �ينبغي  الوهج.  من  خاٍل  اآخر  ت�سطيب  اأي  اأ�  )مط(  لمع  اللون،غري 

خلفيتها، �تكون حر�فًا �رموزًا فاحتة على خلفية داكنة، اأ� حر�فًا �رموزًا داكنًة على خلفية فاحتة.

ذ.  احلروف والأرقام البارزة امللمو�سة: حيثما يلزم اأن تكون الالفتات ملمو�سة، فاإن احلر�ف �الأرقام يجب اأن 

 sans ( تكون بارزة ما ل يقل عن0.8مم، �لي�ست حادة احلافة، �اأن تكون بارتفاع ما بني 16-50مم، �بخط

الثانية. الدرجة  من  برايل  بطريقة  كتابة  �يرافقها   ،)serif

من  بالقرتاب  لل�سخ�س  امللمو�سة  الالفتة  ت�سمح  اأن  ينبغي  العوائق:  من  اخلالية  والأر�سية  الأر�ص  �سطح  ر.  

الالفتة يف نطاق 100مم من د�ن مواجهة اأ�سياء ناتئة اأ� منت�سبة داخل د�ران الباب .

ملمو�س،  �لفظي  ب�سري  بو�سف مكافئ  التو�سيحية م�سحوبة  ال�سور  تكون  اأن  ينبغي  التو�سيحية:  ال�سور  ز.  

�يتم ��سعه مبا�سرة اأ�سفل ال�سورة التو�سيحية، �ينبغي اأن يكون احلد الأدنى لرتفاع ال�سورة التو�سيحية 150مم 

�يجب اأن تكون هناك منطقة جدارية خالية حول كل الالفتات، مب�ساحة 75مم على الأقل.

�ص.  الإ�ساءة: يجب اأن يكون احلد الأدنى مل�ستوى الإ�ساءة على الالفتات 200 لوك�س.

�ص.  الالفتات امل�سموعة: يجب على الالفتات امل�سموعة اأن تكرر املعلومات املرئية اإىل �سكل ملفوظ. �تلك ميكن 

اإيجاد الطريق الداخلي �نظم  اأجل  اأن تت�سمن لفتات ال�سوارع �البنايات �اإ�سارات مر�ر امل�ساة الب�سرية، �من 

املعلومات.

من  �تكون  بزا�ية،  اأفقيًا  رفعها  اأ�  راأ�سي  ب�سكل  الأخرى  املعلوماتية  �النظم  الأدلء  تقدمي  ينبغي  الأدلء:  �ص.  

املمكن القرتاب منها من ��سع الوقوف اأ� من ��سع اجللو�س.�يجب اأن يكون هناك منا�رة كافية �م�ساحة خالية 

بالقرب من الدليل، مبا يتفق مع الق�سم 2-2 يف الدليل الإر�سادي للو�سول ال�سامل يف البيئة العمرانية للمملكة 

العربية ال�سعودية.

�ص.  اإمكانية الفهم: تكون الرموز الب�سرية هي املف�سلة للتعليمات املكتوبة مما يق�سي على الرتباك بالن�سبة 

اللغة،  على  املعتادين  الأ�سخا�س غري  اأ�  املطبوعة،  الن�سرة  فهم  اأ�  القراءة  لديهم �سعوبة يف  الذين  لالأ�سخا�س 

�ي�ستطيع الرتميز اللوين اأن يقوي الر�سائل عند ا�ستخدامه كنظام حمكم �ثابت يف كافة اأنحاء املن�ساأة.

يجب اأن تكون لفتات الجتاهات موجزة، �يكون بها اأقل عدد ممكن من  ط.  الالفتات اخلا�سة بالجتاهات: 

التعليمات، �ت�ستخدم لغة ب�سيطة �ا�سحة. �الرموز اخلا�سة بالجتاهات كالأ�سهم يجب اأن تكون �ا�سحة �قاطعة 

�غري منمقة كثريا.
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ر�سوم تو�سيحية  5-6-5

�سكل رقم 40:  التباين اللوين على الالفتات

�سكل رقم 41:  ال�سور التو�سيحية
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�سكل رقم 44: مثال لالفتات عند الو�سول، مطار امللك خالد الد�يل. �هذا مثال جيد لأف�سل املمار�سات املعمولة بها يف اململكة 

العربية ال�سعودية. لحظ اأن الو�سوح جيد، �هناك لفتات اجتاهات �ا�سحة، �الأيقونات اأي�سًا جيدة ن�سبيا.

�سكل رقم 42:  الأحرف اللم�سية، الأبعاد باملليمرتات

�سكل رقم 43: ال�سعار الد�يل للو�سول
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      5-7        نظم املعلومات

5-7-1  اعتبارات الت�سميم

يجب اأن تكون املعلومات �سهلة الو�سول جلميع م�ستخدمي املن�ساأة. �حينما تكون ال�سيغ �ساملة الو�سول غري ممكنة، 

يجب اإتاحة �سيغ بديلة. �قد ت�سكل طرفية العر�س التليفزيوين �سعوبات لالأ�سخا�س ذ�ي الإعاقة الب�سرية. �ميكن 

اأن تكون التكنولوجيا البديلة اأ� الواجهات ال�سوتية مفيدة.

�ل�سمان ا�ستطاعة ��سول ال�سخ�س الذي ي�ستخدم الكر�سي املتحرك اأ� ال�سكوتر اإىل حمطة املعلومات، يجب اأن 

يو�سع يف العتبار نقطة امل�ساهدة اجليدة الأدنى �نطاقات الو�سول لكل اأنظمة املعلومات املتوافرة.

ا�سرتاطات التطبيق  2-7-5

يجب اأن تتوافق اأنظمة املعلومات مثل �سا�سات املعلومات، �طرفية العر�س التليفزيزيوين مع هذا الق�سم.

اإر�سادات عامة   3-7-5

ل توجد اإر�سادات عامة مقدمة لهذا اجلزء.

ال�سرتاطات الفنية  4-7-5

اأ.  طرفيات العر�ص التليفزيوين: حيثما يتم تقدمي املعلومات عن طريق طرفيات العر�س التليفزيوين للجماهري 

العامة �العمالء اأ�الزبائن، فاإنه يجب توفري نف�س املعلومات يف �سكل بديل كال�سوت، �طريقة برايل، �املطبوعات 

كبرية اخلط. �يجب اأن يكون حجم اخلط بالن�سبة للمطبوعات كبرية اخلط 16 نقطة.

ب.  الطرفيات التفاعلية: يجب اأن يتم تركيب اأنظمة املعلومات امل�سممة للو�سول املبا�سر من قبل اجلمهور، مثل 

�سا�سات عر�س الفيديو التي تعمل باللم�س، �الو�سول عن طريق لوحة املفاتيح اأ� لوحة املفاتيح الرقمية، على ارتفاع 

)انظر  القامة.  �سخ�س ق�سري  اأ�  ال�سكوتر  اأ�  املتحرك  الكر�سي  ي�ستخدم  �سخ�س  قبل  من  لال�ستخدام  منا�سب 

الق�سم 2-2 يف الدليل الإر�سادي للو�سول ال�سامل يف البيئة العمرانية للمملكة العربية ال�سعودية (.

ت.  اأدوات التحكم واآليات الت�سغيل: يجب اأن تكون الأزرار التي يتم ال�سغط عليها، اأ� اأد�ات التحكم الأخرى التي 

ت�ستخدم من اأجل الو�سول اإىل اأنظمة املعلومات العامة حمددة بو�سوح عن طريق اللون �/ اأ� درجة اللون من لون 

اخللفية، �ينبغي اأن ت�ستمل على اأرقام بارزة، �اأرقام اأ� رموز من اأجل التعرف عليها ب�سهولة من قبل الأ�سخا�س 

ذ�ي الإعاقة الب�سرية. �ينبغي اأن تتوافق اأد�ات التحكم �اآليات الت�سغيل مع الق�سم 3-3-10 يف الدليل الإر�سادي 

للو�سول ال�سامل يف البيئة العمرانية للمملكة العربية ال�سعودية. �يجب اأن يتوافق التعرف �التحديد امللمو�س مع 

الق�سم 2-4-1 يف الدليل الإر�سادي للو�سول ال�سامل يف البيئة العمرانية للمملكة العربية ال�سعودية .
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�سكل رقم 46: مثال لنظام حتكم يف اأحد فنادق الريا�س، جمموعة من الرموز املختلفة، �الكلمات، �املنبهات ال�سوتية، تعمل 

على حت�سني �سهولة ��سول اأداة التحكم هذه ب�سكل خا�س، ��جود اأد�ات حتكم مثل هذه مرتبطة باأنظمة املعلومات، تكون مفيدة 

يف م�ساعدة النزلء على ا�ستخدام اخلدمات ال�سياحية.

�سكل رقم 45:  مثال على قائمة برايل

الأر�سية  فوق  ارتفاع  �على  الأفقي  من  مائلة  الو�سفية  �املعلومات  الت�سمية  بطاقات  تكون  اأن  يجب  الن�سق:  ث.  

للو�سول  الإر�سادي  الدليل  الق�سم 2-2 يف  مع  يتوافق  اأن  �يجب  �اقف،  اأ�  �سخ�س جال�س  قبل  �سهل من  لو�سول 

ال�سامل يف البيئة العمرانية للمملكة العربية ال�سعودية.

ج.  ال�سيغ )الأ�سكال( البديلة: يجب طباعة املعلومات ال�سر�رية بخط كبري على لون خلفية عايل التباين، �ينبغي 

اأن تكون متاحة اأي�سًا يف اأ�سكال اأخرى، مثل ال�سريط ال�سوتي �الن�س املكتوب بخط كبري.  

ر�سوم تو�سيحية  5-7-5
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      5-8        �سهولة و�سول حمتوى املعلومات

5-8-1  اعتبارات الت�سميم

على  �القدرة  الإدراك  يف  الوظيفي  الق�سور  ذ�ي  لالأ�سخا�س  مهم  اعتبار  املعلومات  ملحتوى  الو�سول  �سهولة  اإن 

الت�سال. عال�ة على ذلك، ففي احلالت التي يكون فيها امل�سافر�ن �ال�سائحون قادرين على فهم بع�س الإنليزية 

اأ� العربية، فاإن ا�ستخدام لغة ب�سيطة خالية من الرطانة اأمر حيوي يف نقل املعلومات.

ا�سرتاطات التطبيق  2-8-5

يجب اأن ينطبق هذا اجلزء على الوثائق العامة �الالفتات التي يتم اإنتاجها عن طريق :

م�سغلي اجلولت ال�سياحية ��كالء ال�سفر.. 1

املعلومات �الوثائق املقدمة من الإدارات احلكومية، �اللجان �من على �ساكلتهم.. 2

الالفتات اخلا�سة باإيجاد امل�سار العام، �الالفتات القائمة على املعلومات.. 3

اإر�سادات عامة   3-8-5

ل توجد اإر�سادات عامة مقدمة لهذا اجلزء.

ال�سرتاطات الفنية  4-8-5

اأن تكون �سعبة الفهم. �قد يوؤدي توفري  اأنها ميكن  اإل  اأنها ��سيلة فعالة لتوفري م�ساحة،  رغم  اأ.   الخت�سارات: 

ال�ستخدام  �سائعة  امل�سطلحات  لبع�س  التو�سيح. �ميكن  بدل من  اللتبا�س  مزيد من  اإىل  م�سرد لالخت�سارات 

اأن تكون غام�سة اأي�سًا، �ينبغي جتنبها، فمثال م�سطلحا »نهاية الأ�سبوع« �«يوم الأ�سبوع« قد ي�سببان التبا�سا –	

�بدًل من ذلك يجب ا�ستخدام »الثنني - اجلمعة«، �«ال�سبت �الأحد« على هذا النمط )الدمنارك، 2000: 31(. 

�ال�ستخدام املت�سق للم�سطلحات مفيد اأي�سًا، �حتتاج الرب�توكولت امل�ستخدمة على م�ستوى ال�سناعة اإىل تطوير 

من اأجل حتقيق التوحيد القيا�سي.

ب.   الرطانة: يعد ا�ستخدام الرطانة ماأزقا اآخر، �ينبغي جتنبها ما اأمكن ذلك. فقليل من النا�س خارج �سناعات 

 inbound »اأ� الفرق بني اخلدمة »الداخلية Headway « ال�سياحة �النقل يعرف ما هو »الف�سحة اخلالية

�اخلدمة »اخلارجية » outbound. �حيثما يتم ا�ستخدام الن�سو�س، يجب اأن تبقى اللغة ب�سيطة.

ت.   اللغة غري الالئقة: ينبغي جتنب لغة التحيز اجلن�سي �اللغة امل�سيئة لل�سن. �اأي�سًا، ينبغي جتنب الإ�سارة اإىل 

الأ�سخا�س ذ�ي الإعاقة على اأنهم كذلك، حيث اإن م�سطلحات مثل »العجزة« اأ� »املعاقني« تكون مهينة.

ر�سوم تو�سيحية  5-8-5

ل توجد ر�سوم تو�سيحية مقدمة لهذا اجلزء
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      5-9        �سهولة و�سول املطبوعات

ماأخوذ من »الدليل اإىل اإزالة حواجز الت�سال للم�سافرين ذ�ي الإعاقات«)هيئة ال�سياحة �الآثار، 2006: 53(.

5-9-1  اعتبارات الت�سميم

الكتابة  ��سول  ��سهولة  �سكل  فاإن  �الت�سايل،  �الإدراكي  احل�سي  الوظيفي  الق�سور  ذ�ي  لالأ�سخا�س  بالن�سبة 

املوجودة يف الوثائق اأمر حيوي.

ا�سرتاطات التطبيق  2-9-5

�هذا  مع هذا اجلزء.  متوافقة  لتكون  الإلكرت�نية،  اأ�  املادية  �املطبوعات  الوثائق  ينطبق هذا اجلزء على جميع 

اإتاحتها للجمهور العام لتتوافق مع هذا اجلزء يف جممله. �املعلومات  اجلزء ل يتطلب �سوى املعلومات التي تتم 

اأ� التي يتم توزيعها داخليا يف املنظمات احلكومية ��كالت ال�سياحة �ال�ستخدامات امل�سابهه ل حتتاج  اخلا�سة 

اإىل التوافق مع هذا اجلزء.

اإر�سادات عامة   3-9-5

ل توجد اإر�سادات عامة مقدمة لهذا اجلزء.

ال�سرتاطات الفنية  4-9-5

اأ.  ا�ستخدام خطوط )sans serif(: ل توجد خلطوط )sans serif( ذنابة –	)اأي اخلط املائل الرقيق 

الذي ينتهى به احلرف( لي�س بها اأي خطوط �سغرية )مثال على ذلك ذيول تكمل عالمة احلرف(.

1 ..)ARIAL( هو خط اآريال )sans	serif( كم من اأمثلة خط

جاراموند . 2  ،)Times	New	Roman( ر�مان  نيو  تاميز   :)serif( خطوط  على  اأمثلة 

.)CG Times( سي جي تاميز�� ،)GARAMOND(

لأن . 3 الر�مانية  الأرقام  ا�ستخدام  عدم  يجب  �باملثل  الزخرفية.  اأ�  املعقدة  اخلطوط  جتنب  يجب 

العديد من النا�س ل يفهمون ماذا تعنى )بلو�س �هويت، 1992: 17(.

ميكن اأن تتم قراءة بع�س الأرقام ب�سكل خاطئ عندما تتجعد الذيول )جيل، 1997: 23(. �بع�س . 4

خطوط ) serif	san( من هذا القبيل :

) عند كتابتها باللغة الإنليزية بالذيول اللولبية ميكن قراءتها بطريقة خاطئة(  0� 9 8 6 5 3  

)بد�ن الذيول اللولبية تكون اأقل عر�سة للقراءة ب�سكل خاطئ(.  0� 9 8 6 5 3  
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ب.  حجم اخلط: ي�سمح ا�ستخدام حجم اخلط ما بني 14 �18 لالأ�سخا�س ذ�ي الق�سور الوظيفي الب�سري بقراءة 

الوثيقة.

تقدمي املعلومات: ينبغي تقدمي املعلومات يف �سكل �ا�سح �ب�سيط. �عند ا�ستخدام عر�س ب�سري للمعلومات، ينبغي 

جتنب ا�ستخدام اخلطوط املائلة �ر�سم املحيط :

ب التمييز بني احلر�ف بع�سها من بع�س.. 1 تكون اخلطوط املائلة )Italics( �سعبة القراءة لأنها ت�سِعّ

يجب اأن ي�ستخدم الن�ص املكتوب بخط ثقيل باعتدال. �ا�ستخدام التظليل يجعل متييز املعلومات على . 2

الالفتات اأ� �ثائق ال�سفر اأكرث �سعوبة.

اإن ا�ستخدام الأحرف الكبرية ) يف كتابة اللغة الإجنليزية( يجعل من ال�سعب التفرقة بني الكلمات . 3

والكتابة  الثقيل  الن�ص  حروف  من  كل  ا�ستخدام  يتم  عندما  خا�سة  احلال  هو  وهذا  املختلفة. 

باحلروف الكبرية معاً.

التباين: اإن ا�ستخدام تباين لوين جيد مهم اأي�سا. فاإذا كانت املعلومات تظهرعلى خلفية مماثلة لتلك . 4

اأ� الالفتة. �الر�سمان  التي يف الن�س، ف�سوف ت�ستغرق �قتا اأطول لفهم املعلومات الواردة يف الوثيقة 

الأ�ىل  ال�سورة  تظهر  لفتة.  على  املعلومات  تظهر  اأن  يجب  كيف  يو�سحان  التاليان  الت�سويريان 

اللون على خلفية فاحتة.                      الثانية فتظهر ن�سًا داكن  ال�سورة  اأما  اللون على خلفية داكنة،  ن�سًا فاحت 

داكن على خلفية فاحتة فاحت على خلفية داكنة

اأعلى درجة تباين ممكنة بني الكتابة �بني اخللفية. ي�ساعد التباين العايل على توفري  يتم ا�ستخدام 

دقة عالية، �التي بد�رها ت�ساعد يف التعرف على احلر�ف �الرموز. �يجب ا�ستخدام اللون الأ�سود على 

الأبي�س اإذا كان ذلك ممكنًا - �الأزرق الداكن اأ� البني الداكن مقبول اأي�سا. �ينبغي جتنب ا�ستخدام 

الكتابة بخط اأحمر اأ� اأخ�سر.

الأ�سكال . 5 على  التعرف  ميكن  بحيث  احلر�ف  بني  �امل�سافة  احلر�ف  كتابة  خط  ثقل  اختيار  �يجب   

�امل�ساحات البينية بو�سوح. �ميكن لقراء املطبوعات ذات اخلط الكبري ال�ستفادة من اأمناط امل�ساحة 

املحيطة بكل رمز اأ� حرف بدل من احلر�ف نف�سها.
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يجب اأن تفي ن�سبة العر�س اإىل الرتفاع باملعايري املوجودة يف ال�سور اأدناه:

العر�ص:. 1

يجب اأن تكون ن�سبة العر�س اإىل الرتفاع حلالة احلر�ف النليزية الكبرية »X« ما بني 3: 5 �1:1. �يجب األ تكون 

.)TDC ,1996( اأعر�س من طولها X اخلطوط بالن�سبة حلالة احلر�ف الإنليزية الكبرية

2.  الرتفاع: 

يجب اأن تكون ن�سبة ارتفاع حالة احلرف ال�سغري »x« اإىل ارتفاع حالة احلرف الكبري حوايل 4:3 )يجب اأن تكون 

احلر�ف ال�سغرية حوايل 75 % من ارتفاع احلر�ف الكبرية(.
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3.  الوزن :

	 يجب اأن تكون ن�سبة عر�س العالمة اإىل ن�سبة الرتفاع ما بني 5:1 �10:1، �ينبغي األ يكون الن�س رفيعا جدا •

�خفيفا اأ� �سميكا للغاية.

	 داخل • الرموز �احلر�ف  اإىل 50 % من   % ما بني 25  الرموز �احلر�ف  بني  الأفقي  التباعد  يكون  اأن  ينبغي 

الكلمة، �75 % اإىل 100% بني الكلمات )��د�سون، 1981(.

• يجب اأن يكون التباعد الراأ�سي بني الأ�سطر 50 % على الأقل من ارتفاع الرموز �احلر�ف 	 تباعد الأ�سطر: 

)��د�سون، 1981(.

• مدة العر�ص / معدل التحريك على الو�سائط الإلكرتونية: اإن حتريك املعلومات املعر��سة لأعلى �اأ�سفل 	

على  الن�س  عر�س  يجب  ذلك  على  �بناء  الب�سري؛  الوظيفي  الق�سور  ذي  ال�سخ�س  على  جدا  �سعب  اأمر 

نحو ثابت اإذا كان ذلك ممكنًا )جيل، 1997: 23(. �اإذا مت ا�ستخدام التحريك لأعلى �اأ�سفل، ينبغي ترك 

املعلومات على ال�سا�سة �قتًا ل يقل عن �سعف الوقت العادي للقراءة )هاري�س ��يتني، 1993(. �املدة الثابتة 

حوايل 10 ثواٍن تكون مالئمة لتجنب اللتبا�س )بارهام، 1994: 34( �لذلك ينبغي ا�ستخدام مدة عر�س من 

10 اإىل 20 ثانية.

• الوهج: ميكن اأن ي�سبب الوهج عدم راحة، �يحد من قابلية قراءة املعلومات على ال�سا�سة. �ميكن اأن يحدث 	

اأ� ال�سطوح  هذا ب�سبب جمموعة متنوعة من العوامل مبا يف ذلك انعكا�س ال�سوء من �سطح �سا�سة العر�س 

املحيطة بال�سا�سة، �ال�سوء املنبعث من ال�سا�سة نف�سها، �الإ�ساءة يف منطقة العر�س. �يو�سى باإجراء اختبار 

لنموذج اأ�يل ل�سا�سة العر�س يف املوقع املق�سود حتت جميع ظر�ف الإ�ساءة املتوقعة. �لل�سيطرة على التوهج، 

يجب اأن يو�سع ما يلي يف العتبار )هنرت - .زا�ر�سكي ��ات�س، 33:1994 ( :

اأماكن ��سع �سا�سات العر�س بالن�سبة اإىل م�سادر الإ�ساءة. . 1

اختيار مواد لالأر�سية �احلائط �الأ�سقف حتد من انعكا�س ال�سوء.. 2

ا�ستخدام معاجلات ال�سا�سة التي تخف�س الوهج.. 3

• مكان و�سع الن�ص: يجب األ تتم كتابة الن�س عرب ال�سور الفوتوغرافية اأ� الر�سوم التو�سيحية. فيمكن اأن 	

يحد ذلك من التباين �يربك العني )جيل، 1997: 22(.

• عر�ص العمود: يعد عر�س العمود عامال مهما يوؤثر على قابلية القراءة. فاإذا كانت خطوط الكتابة طويلة جدا 	

فاإن العني جتد �سعوبة يف العثور على طريق العودة اإىل بداية ال�سطر التايل. �يو�سى بحد اأق�سى 8 كلمات يف 

كل �سطر لإجراء اختبار م�ستمر على ال�سا�سة )جيل، 1997: 23(.

• تن�سيق الن�ص: تكون الهوام�س غري املعدلة يف ناحية اليمني مفيدة لالأ�سخا�س الذين يعانون من ق�سور �ظيفي 	

ب�سري. �يجب جتنب تق�سيم الكلمات يف نهاية اجلمل )جيل، 1997: 23(.
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• ت�سفح املعلومات الإلكرتونية: يجب اأن يكون الت�سفح �ا�سحا �من�سقا. �ميكن للون �ال�سكل اأن ي�ساعدا على 	

احلاجة  تقليل  على  �ي�ساعد  املعريف،  الوظيفي  الق�سور  ذ�ي  لالأ�سخا�س  مفيدة  �ال�سور  �الأيقونات  ذلك. 

للرتجمة. �لل�سعور بالراحة �الرغبة يف التجربة، ل بد للم�ستخدم اأن يعلم اأنهم ي�ستطيعون اأن يعود�ا اأدراجهم 

لإلغاء اأي خطاأ )�سكوفيلد �فلوت، 1997: 38(.

• تكون 	 اأن  املتوقعني. �يجب  امل�ستخدمني  كافة  قبل  التعرف عليها من  الرموز ميكن  اأن  تاأكد من  الأيقونات: 

الرموز الد�لية م�ستخدمة حيثما كان ذلك ممكنًا، على الرغم من اأنه ميكن اأن يكون من امل�ستغرب كيف اأن 

قلياًل من النا�س يعرفون هذه الرموز اأ� معانيها )�سكوفيلد �فلوت، 1997: 37(. �ميكن اأن تكون البطاقات 

التعريفية املو�سوعة بجوار الرموز اأ� الأيقونات مفيدة �لكن ينبغي احلر�س على عدم ملء ال�سفحة بالكثري 

من املعلومات.

ر�سوم تو�سيحية  5-9-5

ل توجد ر�سوم تو�سيحية مقدمة لهذا اجلزء.
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      5-10        تقدمي املعلومات املتعلقة بال�سياحة يف اأ�سكال متعددة

 ال�ست�ساري )ال�سجل الفيدرايل، املجلد رقم 63، العدد 22، 1998: - 5641((.

5-10-1  اعتبارات الت�سميم

اإن املجموعات املتنوعة من م�ستخدمي املعلومات التي تتعلق بال�سياحة تتطلب عدم تقدمي املعلومات يف �سكل �احد 

فقط. �من اأجل �سمان احلد الأق�سى ل�سهولة ��سول املعلومات، فمن ال�سر�ري اعتماد نهج اأف�سل املمار�سات التي 

تركز على ا�ستخدام اأ�سكال متعددة. ��سي�سمن هذا، على �سبيل املثال: اأن يكون الأ�سخا�س املكفوفون قادرين على 

حت�سيل املعلومات �ا�ستيعابها من خالل القراءة بطريقة برايل. �حيثما كانت ال�سيغ املتعددة غري متاحة، ف�سيتم 

ا�ستبعاد قطاعات معينة من ال�سكان من ال�ستفادة من املواد اأ� الو�سول اإىل املعلومات.

ا�سرتاطات التطبيق  2-10-5

قبل  اإنتاجها من  �سواء مت  بال�سياحة،  ال�سلة  ذات  املعلومات  اعتبار هذا اجلزء مطبقًا على جميع  يتم  اأن  يجب 

املنظمات احلكومية اأ�عن طريق املنظمات �الأفراد يف القطاع اخلا�س. �يجب اأن يتم اعتباره مطبقا على املعلومات 

اخلارجية/ العامة فقط.

اإر�سادات عامة   3-10-5

ل توجد اإر�سادات عامة مقدمة لهذا اجلزء.

ال�سرتاطات الفنية  4-10-5

�التي  الفيديو،  �منتجات  التقليدية  املطبوعات  تكمل  اأ�  حمل  حتل  التي  الأ�سكال  املتعددة:  الأ�سكال  تعريف  اأ.  

ذ�ي  �الأ�سخا�س  ال�سمعي،  اأ�  الب�سري  الوظيفي  الق�سور  ذ�ي  بالأ�سخا�س  اخلا�سة  الت�سال  احتياجات  تلبي 

الق�سور الوظيفي الإدراكي. �هذه ت�سمل ــ من غري ق�سر ــ ما يلي: اأقرا�س الكمبيوتر املرنة اأ� الن�سخة الإلكرت�نية، 

�املطبوعات ذات اخلط الكبري، �ال�سريط ال�سوتي، �طريقة برايل، �الفيديو ذ� التعليقات املكتوبة، �فيديو لغة 

الإ�سارة، �الفيديو املو�سوف.

ب.  بالأ�سا�ص املنطقي: لي�س لدى كل فرد القدرة على قراءة الن�سرة التقليدية املطبوعة. �اإن�ساء �سيا�سة الأ�سكال 

املتعددة �الدليل الإر�سادي يوفر للم�سافرين �العاملني معرفة املعلومات املتاحة �الأ�سكال التي تكون متاحة بها، 

�كم يلزم من الوقت للح�سول على ن�سخة.
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ت.  املطبوعات ذات اخلط الكبري: ميكن لكثري من النا�س ذ�ي الق�سور الوظيفي الب�سري قراءة املطبوعات ذات 

اخلط الكبري.

يتم  �غالبًا  اخلارجية.  اخلدمات  ا�ستخدام  بد�ن  اخلط  كبرية  ملطبوعات  امل�ستندات  حتويل  �ميكن  ث.  

مثل  املائل  غري   )sans	 serif( �سريف  �سان�س  خط  ا�ستخدام  طريق  عن  اخلط  كبرية  املطبوعات  اإنتاج 

اأ� اآريال )Arial(، اأ� فريدانا )Verdana(، بحجم من 16 نقطة اإىل 18  )Helvetica( هيلفيتيكا، 

نقطة. �من املهم جدًا تقييم اأف�سليات الفرد فيما يخ�س نوع اخلط �حجمه. �يعد الورق ذ� اللون الأ�سفر الفاحت 

النتائج  الأق�سى من  الوهج. �للح�سول على احلد  للحد من  الأف�سل  الداكن هو  الأبي�س  اأ�الورق  غري امل�سقول 

ينبغي تبني الإر�سادات التالية:

يف�سل اأن تكون الورقة مقا�س A4 القيا�سي اأي 297مم ×210مم. �ميكن ا�ستخدام �رق اأكرب، �لكن ينبغي . 1

توخي احلذر ل�سمان اأن الوثيقة لن ت�سبح كبرية احلجم، مما يجعل من ال�سعب قراءتها.

يتم . 2 �ل  ق�سدي.  بلون  بي�ساء  �رقة  اأ�  جدًا،  باهت  اأ�سفر  لون  ذي  �رق  على  يتحقق  �هج  باأقل  تباين  اأف�سل 

ا�ستخدام الألوان الداكنة �درجات اللون الأحمر.

اإزالة اأكواد التن�سيق التي ميكن اأن جتعل القراءة اأكرث �سعوبة.. 3

ل يوجد �سكل حرف اأ� حجم نقطة قيا�سي. �من اأجل مزيد من الو�سول ال�سامل يتم ا�ستخدام حجم خط 16 . 4

- 18 نقطة. �يتم ا�ستخدام �سكل حرف ثقيل قوي جيد.

يتم ا�ستخدام احلر�ف الكبرية �ال�سغرية.. 5

ج. طريقة برايل: برايل هو نظام القراءة عن طريق اللم�س با�ستخدام نقاط بارزة مرتبة لتمثيل احلر�ف. �لي�س 

ن�سخ  خدمات  معظم  فاإن  برايل،  طريقة  طلب  حال  �يف  برايل.  طريقة  قراءة  ميكنهم  املكفوفني  الأ�سخا�س  كل 

الكتابة بطريقة برايل تتطلب ا�ستالم املواد مقدما، قبل اأ�سبوعني على الأقل ب�سكل منوذجي.

اأ�سطوانة: الأ�سخا�س ذ�� الق�سور الوظيفي الب�سري قد يف�سلون املواد املوجودة على  املواد املوجودة على  ح.  

الأ�سطوانات حتى ميكنهم ا�ستخدام اأجهزة الكمبيوتر للو�سول اإىل املواد عن طريق خمرجات حتويل الن�س اإىل 

كالم منطوق اأ� تكبري الن�س.

خ. ت�سجيالت الكا�سيت: حيثما يتم توفريها لال�ستخدام من قبل الأ�سخا�س ذ�ي الق�سور الوظيفي الإدراكي اأ� 

الب�سري؛ فاإنه ينبغي اللتزام بال�سر�ط التالية :

ينبغي اأن يتقن القارئ اللغة التي يتم ت�سجيلها.. 1

ينبغي للقارئ اأن يكون على دراية باملو�سوع، فال�سخ�س الذي لديه بع�س الدراية باجلوانب الفنية للمنتج �لكن . 2

ميكنه اأن يف�سر الوظائف بلغة عادية من �ساأنه اأن يكون ال�سخ�س املنطقي لت�سجيل ال�سريط ال�سوتي.

يجب اأن يتمتع القارئ باأ�سلوب جيد، �ينبغي اأن يتم الت�سجيل بنغمة حوارية �بوترية حوارية؛ ل هي بطيئة جدًا . 3

�ل �سريعة جدًا.

ينبغي اأن يكون القارئ على دراية باملادة لتقليل التلعثم �الرتدد.. 4
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يجب األ يقوم القارئ بعمل افتتاحيات. �عند ت�سجيل �ثيقة، يجب قراءتها بالكامل. �يجب ��سف املعلومات . 5

املر�سومة �امل�سورة املتاحة للقراء الذين ل يعانون من ق�سور �ظيفي ب�سري؛ يف الن�س املحكي. اأما اجلدا�ل 

�الر�سوم البيانية التي يكون حمتواها غري مدرج بالفعل يف الن�س فاإنه ينبغي حتويلها اإىل ن�س �اإدراجها يف 

الت�سجيل.

يجب على القارئ تهجي الكلمات ال�سعبة اأ� غري املعتادة، �الكلمات ذات الأ�سل الأجنبي.. 6

يتم حتديد هوية القارئ يف بداية ال�سريط، اأي اأن يقال مثاًل: »تتم قراءة هذه الوثيقة بوا�سطة جون �سميث«.. 7

على كل من جانبي ال�سريط، قم بتعريف الوثيقة �رقم ال�سفحة حيث يقوم القارئ مبوا�سلة القراءة.. 8

ميكن . 9 حتى  برايل  بطريقة  تعريفية  بطاقات  ��سع  ينبغي  الب�سري،  الوظيفي  الق�سور  ذ�ي  للم�ستخدمني 

الإ�سارة اإليهم يف الرتتيب املالئم.

ر�سوم تو�سيحية  5-10-5

ل توجد ر�سوم تو�سيحية مقدمة لهذا اجلزء.
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      5-11        �سهولة و�سول املواقع اللكرتونية )مواقع الويب(

رقم  بلغة  اخلا�سة  �الفح�س  التدقيق  قائمة   508 الق�سم  غرار  على  كبري  حد  اإىل  �سياغته  متت  الق�سم  هذا 

الن�س الفائق التي اأنتجها جمل�س الو�سول الأمريكي 2007م، �على اجلزء 1193 من قانون الت�سالت ،التوجيه 

.)).9.C	§ :1998 ،22 ال�ست�ساري )ال�سجل الفدرايل، املجلد 63، العدد

5-11-1  اعتبارات الت�سميم

اإن مواقع الإنرتنت هي الو�سيلة الأكرث كفاءة �فعالية يف ن�سر املعلومات، �الأكرث توافرًا ب�سهولة لالأ�سخا�س ذ�ي 

ب�سهولة  يتعلق  فيما  الإنرتنت  �سبكة  املعلومات على  ��سول  �سهولة  ل�سمان  �سر�طًا  املتطلبات هنا  �ت�سع  الإعاقة. 

��سول لغات احلو�سبة القائمة على مواقع الإنرتنت ل�سمان �سهولة الو�سول ��سهولة ال�ستخدام مع قارئي ال�سا�سة. 

ا�سرتاطات التطبيق  2-11-5

 يجب اأن تتوافق جميع املواقع الإلكرت�نية احلكومية مع هذا اجلزء.. 1

2 . GCTA يعترب التزام منظمات القطاع اخلا�س �مواقع الإنرتنت الفردية عمال تطوعيا. �ينبغي اأن تقوم 

اأ� هيئة اأخرى باتخاذ التدابري لتوفري نظام قائم على املكافاأة لالمتثال التطوعي من قبل القطاع اخلا�س.

اإر�سادات عامة   3-11-5

ليتم تقدمي اإر�سادات عامة لهذا اجلزء.

ال�سرتاطات الفنية  4-11-5

املثال:  �سبيل  امل�سافرين. على  اأكرب من  اإىل عدد  يوفر ��سول  �سوف  الو�سول  �سهل  اإلكرت�ين  اإن�ساء موقع  اإن  اأ.  

اأ� املطبوعات ذات اخلط الكبري  الأ�سخا�س ذ�� الق�سور الوظيفي الب�سري الذين ي�ستخدمون قارئات ال�سا�سة 

�سوف تكون لديهم القدرة على الدخول اإىل مواقع الإنرتنت للح�سول على معلومات يتم حتديثها با�ستمرار، �التي 

قد ل تكون لديهم القدرة على الو�سول اإليها من خالل الأ�سكال املطبوعة.

ب.   بطاقات الن�ص: يجب توفري مكافئ ن�سي لكل عن�سر غري ن�سي )على �سبيل املثال: عن طريق »مفتاح التبديل 

العن�سر(. حمتوى  يف  اأ�   »longdesc»�  »alt

اإن لكل �سورٍة، بربجمة جافا، �ملف فال�س، �ملف فيديو، �ملفا �سوتيا، �برناجما م�ساعدا �غريها .. تقوم . 1

بنقل املحتوى، ���سف معادل »بديل alt« » اأ� ��سف ن�سي، اأ� يتم ��سفه يف الن�س املجا�ر.

الر�سوم املعقدة )الر�سوم البيانية �اخلرائط .. اإلخ( ي�ساحبها ��سف ن�سي تف�سيلي، اإما من خالل ��سف . 2

.»longdesc« يف ن�س ال�سفحة، رابط لو�سف على �سفحة منف�سلة، اأ� خا�سية
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الإطناب . 3 كثرية  تكون  اأن  د�ن  الكائنات،  تنقله  الذي  املحتوى  بو�سف  باإيجاز   »alt »البديلة  الأ��ساف  تقوم 

)للكائنات الب�سيطة( اأ� غام�سة جدًا )للكائنات املعقدة(.

تكون الأ��ساف البديلة »Alt« لل�سور امل�ستخدمة كر�ابط ��سفية لوجهة الرابط.. 4

يتم اإدراج الر�سوم الزخرفية التي ل يكون لها اأي �ظيفة اأخرى ك�سور للخلفية با�ستخدام �سفحات الطرز . 5

»بديلة«  اأ��ساف  اأي  اأبدًا  لديها  يوجد  ل  )alt=««(،لكن  فارغ  »بديل«  ��سف  لها  يكون  اأ�   CSS املرتا�سة 

)»»=alt( مفقودة. �ال�سور ذات البدائل الن�سية يف حمتوى العن�سر يعطى لها ن�س بديل فارغ

ت. عرو�ص الو�سائط املتعددة: يجب اأن تتزامن البدائل املكافئة لأي عر�س ��سائط متعددة مع العر�س. 

	 ملفات الفيديو بها تعليقات كتابية متزامنة.•

	 ملفات ال�سوت بها تعليقات كتابية �/ اأ� ن�سخة مكتوبة.•

ث.   اللون: يجب اأن يتم ت�سميم �سفحات الويب بحيث تكون كل املعلومات التي يتم نقلها عن طريق اللون متوافرة 

اأي�سًا بد�ن اللون، على �سبيل املثال من ال�سياق اأ� التعليقات.

	 ل ي�ستخدم اللون فقط لنقل معلومات مهمة.•

	 يتم توفري تباين كاٍف.•

ج.   القابلية للقراءة: يجب تنظيم الوثائق بحيث تكون قابلة للقراءة د�ن احلاجة اإىل �سفحة طراز مرتبطة بها.

	 جمال • اأقل  كانت  لو  )حتى  مفهومة  الوثيقة  تظل  �لكن  للت�سميم،  الطرز  �سفحات  ا�ستخدام  يتم  اأن  ميكن 

�جاذبية( عندما يتم اإيقاف �سفحة الطراز.

جانب  �سور  خريطة  من  ن�سطة  منطقة  لكل  مكررة  ن�سية  ر�ابط  توفري  يجب  اخلادم:  جانب  �سور  خرائط  ح. 

اخلادم.

	 توفري نف�س املناطق ال�ساخنة. �يتم توفري ر�ابط ن�سية منف�سلة خارج خريطة ال�سورة من جانب اخلادم •

ا�ستخدام خرائط  ال�سور. �ل ميكن  ال�ساخنة خلريطة  النقاط  اإليه  الذي ت�سل  اإىل نف�س املحتوى  للو�سول 

�سور جانب العميل لذلك. 

خ.   خرائط �سور جانب العميل: يجب توفري خرائط �سور جانب العميل بدل من خرائط �سور جانب اخلادم اإل 

حيثما ل ميكن حتديد املناطق بوا�سطة �سكل هند�سي متاح.

	 يتم ا�ستخدام خرائط �سور جانب العميل، �يتم توفري ن�س بديل منا�سب لل�سورة، �كذلك كل منطقة �ساخنة.•

اأن يتم حتديد العنا�ين الرئي�سية )الر�ؤ��س( ال�سفوف �الأعمدة جلدا�ل البيانات.  يجب  د.  جدول البيانات: 

اأ�  �يجب ا�ستخدام التعليقات لربط خاليا البيانات �خاليا العنا�ين الرئي�سية جلدا�ل البيانات التي بها اثنان 

اأكرث من امل�ستويات املنطقية من العنا�ين الرئي�سية لل�سفوف اأ� الأعمدة .
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1 .)»th اجلدا�ل البيانات عنا�ين رئي�سية لل�سفوف �الأعمدة حمددة على نحو منا�سب )با�ستخدام عالمة »ال

اجلدا�ل امل�ستخدمة ب�سكل قاطع لأغرا�س الت�سميم ل يوجد بها عنا�ين رئي�سية لل�سفوف اأ� الأعمدة.. 2

3 . »id تكون خاليا جد�ل البيانات مرتبطة بالعنا�ين الرئي�سية املنا�سبة )على �سبيل املثال مع خا�سية »املعرف

.) »axisاأ� »املحور /� »scope النطاق»� »headers الر�ؤ��س»�

ذ.   الإطارات: يجب اأن تكون الإطارات معنونة مع الن�س الذي ي�سهل حتديد الإطار �الت�سفح.

	 يتم منح كل اإطار »عنوانا« ي�سف الغر�س من الإطار اأ� املحتوى.•

ر.   معدل الرتعا�ص: ينبغي ت�سميم ال�سفحات بحيث تتجنب الت�سبب يف ارتعـــا�س ال�سا�سـة مـع تـردد اأكبــر من 

2 هرتز �اأقل من 55 هرتز.

	 ينبغي األ توجد عنا�سر على ال�سفحة ترتع�س مبعدل 2 اإىل 55 د�رة يف الثانية، �بالتايل تقليل خطر النوبات •

امل�ستحثة ب�سريًا.

ز.  بديل الن�ص فقط: يجب توفري �سفحة ن�س فقط مبعلومات اأ� �ظيفة مكافئة، جلعل موقع الإنرتنت يتوافق مع 

اأحكام هذه املعايري، عندما ل ميكن اأن يتحقق التوافق باأي ��سيلة اأخرى. �يجب حتديث حمتويات �سفحة الن�س 

فقط كلما تغريت ال�سفحة الرئي�سية.

	 يتم اإن�ساء ن�سخة ن�س فقط عندما ل يكون هناك اأي ��سيلة اأخرى جلعل املحتوى �سهل الو�سول، اأ� عندما •

يقدم مزايا مهمة على الإ�سدار »الرئي�سي« من اأجل اأنواع معينة من الق�سور الوظيفي.

	 توفر ن�سخة الن�س فقط حمتوى معادًل، �يكون حديثًا مع الن�سخة »الرئي�سية«.•

	 توفر ن�سخة الن�س فقط الوظيفة املكافئة لتلك التي يف الن�سخة »الرئي�سية«.•

	 يتم توفري بديل للمكونات )مثل الربامج امل�ساعدة، �املخطوطات( التي ل ميكن الو�سول اإليها مبا�سرة.•

الواجهة،  عنا�سر  لإن�ساء  اأ�  املحتوى،  لعر�س  املكتوبة  الن�س  لغة  ال�سفحات  ت�ستخدم  املخطوطات:عندما  �ص.  

فاإن املعلومات التي �فرتها املخطوطة يجب تعريفها بن�س �ظيفي ميكن قراءته عن طريق التكنولوجيا امل�ساعدة.

	 تكون املعلومات داخل املخطوطات قائمة على الن�س، اأ� يتم توفري بديل ن�سي داخل املخطوطة نف�سها.•

	 التكنولوجيات • اإىل  مبا�سرة  الو�سول  �سهلة  اإما  املنبثقة(  �سكريبت  جافا  قوائم  )مثل  املخطوطات  كل  تكون 

امل�ساعدة �لوحة املفاتيح، اأ� يتم توفري طريقة بديلة للو�سول اإىل �ظيفة مكافئة )معادلة( )على �سبيل املثال: 

رابط قيا�سي(.

�ص.  الربجميات والربامج امل�ساعدة: عندما تتطلب �سفحة اإنرتنت �جود برجمة اأ� برنامج م�ساعد، اأ� اأي تطبيق 

اأ� برميجًا  اآخرعلى نظام عميل لتف�سري حمتوى ال�سفحة، فاإن ال�سفحة يجب اأن توفر رابطًا لربنامج م�ساعد، 

يتوافق مع الأحكام املذكورة اأعاله. 
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	 يتم توفري رابط ل�سفحة حيث ميكن حتميل الربنامج امل�ساعد.•

	 تعد جميع برجميات اجلافا، �الن�سو�س املكتوبة )املخطوطات( �الربامج امل�ساعدة )مبا يف ذلك ملفات بي •

بالن�سبة  الو�سول  ...اإلخ( �املحتوى داخلها �سهل   ،PowerPoint PDF، �ملفات با�ربوينت  اإف  دي 

للتكنولوجيات امل�ساعدة، �اإل.. فيجب توفري ��سائل بديلة للو�سول اإىل املحتوى املكافئ.

على  يتعني  مبا�سرة،  الإنرتنت  على  ملوؤها  ليتم  الإلكرت�نية  النماذج  ت�سميم  عند  الإلكرتونية:  النماذج  �ص.  

النموذج ال�سماح لالأ�سخا�س الذين ي�ستخدمون التكنولوجيا امل�ساعدة بالو�سول اإىل املعلومات، �عنا�سر احلقول، 

�يكون مطلوبا بطريقة �ظيفية ا�ستكمال �تقدمي النموذج، مبا يف ذلك جميع التوجيهات �التلميحات:

	 جميع عنا�سر النموذج حتتوي على ت�سمية ن�سية.•

	 اأ�«ت�سمية •  »for id« �«لأجل  لعنا�سر النموذج ت�سمية ن�سية مرتبطة بها يف الرتميز )اأي عنا�سر »املعرف 

.)»label
	 الكتابة الديناميكية للنموذج بلغة رقم الن�س الفائق ل تتعار�س مع التكنولوجيات امل�ساعدة، �ميكن الو�سول •

اإليها من خالل لوحة املفاتيح.

�ص.    روابط الت�سفح: يجب اأن تتوافر طريقة ت�سمح للم�ستخدمني بتخطي ر�ابط الت�سفح املتكررة. 

يتم توفري رابط لتخطي القوائم اخلا�سة بقوائم الت�سفح اأ� القوائم املطولة الأخرى للر�ابط.

ط.   التاأخريات الزمنية: عندما تكون هناك ا�ستجابة موقوتة مطلوبة، فاإنه يجب تنبيه امل�ستخدم �اإعطا�ؤه �قتًا 

كافيًا لالإ�سارة اإىل اأن هناك حاجة اإىل مزيد من الوقت.

	 يكون للم�ستخدم �سيطرة على توقيت تغيريات املحتوى.•

ر�سوم تو�سيحية  5-11-5
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�سكل رقم 47:  مواقع اإلكرت�نية م�سممة جيدًا، تقدم املعلومات بطريقة ي�سهل اإيجادها �مت�سقة توفر ��سيلة نافعة للتعامل مع 

امل�ستخدمني املحتملني، �حت�سني امل�ستوى العام للخدمة املقدمة

�سكل رقم 48: ال�سفحة الرئي�سية على الإنرتنت لرابطة ال�سبكة العاملية W3C. �توفر رابطة ال�سبكة العاملية �سل�سلة من 

الرب�توكولت القيا�سية للغة ترميز الن�س الفائق �بر�توكولت الربجمة الأخرى، ف�سال عن الإر�سادات الأكرث �سمول لتحقيق 

�سهولة ��سول موقع الإنرتنت.
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      5-12        الرموز والر�سومات وال�سور التو�سيحية

5-12-1  اعتبارات الت�سميم

اإن ا�ستخدام الرموز �الر�سوم �ال�سور التو�سيحية ��سائل فعالة لنقل كميات كبرية من املعلومات بطريقة موجزة 

�خمت�سرة. ��سهولة ��سولها لالأ�سخا�س ذ�ي الإعاقة يعد مهما يف هذا ال�سدد، لأنه يف كثري من الأحيان تقوم 

الرموز املوحدة ...اإلخ، بنقل معلومات مت�سقة، �التي متكن قابلية ا�ستخدام اأكرب يف البيئات.

ا�سرتاطات التطبيق  2-12-5

حيثما يتم ا�ستخدام الرموز �الر�سوم �ال�سور التو�سيحية على الالفتات �لوحات املعلومات العامة، اأ� يف الوثائق 

املنتجة لال�ستخدام العام من قبل املنظمات ال�سياحية، فاإنها يجب اأن تتوافق مع هذا اجلزء.

اإر�سادات عامة   3-12-5

ل توجد اإر�سادات عامة مقدمة لهذا اجلزء.

ال�سرتاطات الفنية  4-12-5

اأ.   الرموز: الرمز هو كائن ميثل كائنًا اآخر اأ� ظرفا من الظر�ف. ميكن للرمز اأ� جمموعة من الرموز ت�سكيل 

القراءة،  ي�ستطيعون  ل  الذين  لالأ�سخا�س  �بالن�سبة  ال�سور.  للمعلومات من خالل  تكون متثياًل  تو�سيحية  �سورة 

ب�سهولة فح�سب.  التعرف عليها  يتم  التي  الرموز  ت�ستخدم  اأن  اأنه يجب  الرموز مفيدة جدًا. غري  اأن تكون  ميكن 

�يجب اأن يكون ا�ستخدامها مت�سقا على مدى املعلومات ال�سياحية، مثل: ا�ستخدام الرمز العاملي للكر�سي املتحرك 

له مغزى اأكرب من جمرد ا�ستخدام حرف W. �ترميز معامل الأر�س بالأرقام اأ� احلر�ف رمبا يوفر م�ساحة �لكنه 

هناك  يكون  اأن  �ينبغي   .)NuStats، 1998: 51و  TTI( به  يو�سى  �ل  التف�سري  مهمة  تعقيد  اإىل  �سيوؤدي 

تعا�ن بني اأ�سحاب امل�سلحة �اأ�لئك الذين يحدد�ن �سيا�سة ال�سياحة من اأجل ال�ستقرار على جمموعة مت�سقة من 

الت�سميمات عرب �سناعة ال�سياحة. �قد ي�ساء تف�سري الرموز اأحيانًا، �ينبغي اأن تكون م�سحوبة ببطاقة تعريفية 

بالقرب منها.

لديهم  الذين  اأن تكون مفيدة جدا لالأ�سخا�س  الكتابية  �ال�سور  للر�سوم  الكتابية: ميكن  الر�سوم وال�سور  ب.   

�سعوبة يف القراءة. �ا�ستخدامها يف جميع اأنحاء العامل هو ا�سرتاتيجية رئي�سية لالت�سال مع النا�س من خمتلف 

اللغات �مع الأ�سخا�س ذ�ي القيود الوظيفية يف القراءة �الكتابة ]TTI وNuStats، 1998: 2 - 11[. �ميكن 

ا�ستخدامها  ينبغي  �مع ذلك،  الن�س.  اإىل م�ساحات كبرية من  تقليل احلاجة  توفر م�ساحة عن طريق  اأن  اأي�سًا 

بعناية. �يجب اأن تكون الأ�سكال امل�ستخدمة �ا�سحة �غري مبهمة. �قد تبد� الأ�سكال املنمقة جدا اأ� الغام�سة اأنيقة، 
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ماديا حمددا  تقدم متثيال  التي  الالفتات  فرن�سية مت حتديد  درا�سة  النا�س. �يف  لبع�س  تكون مربكة  قد  �لكنها 

لكائن ب�سكل �سحيح بتكرار اأعلى من التمثيل املجرد ]فيل�س، �اقتب�ست يف هنرت، زا�ر�سكي �هورن، 1994: 38[. 

�الأمثلة على الرموز املفهومة ب�سهولة رمبا تكون �سكل عالمة الزائد )+( للم�ست�سفيات، اأ� كتاب للمكتبة، اأ� طائرة 

لأحد املطارات. �ا�ستخدام املربعات �الد�ائر اأ� »x« للمعامل يجعلها �سعبة التمييز من قبل الأ�سخا�س الذين ل 

القيا�سية  التو�سيحية  لل�سور  مرجعية  قائمة  تتوافر  ل  �لأنه   .]10  :1992 �هويت،  ]بلو�س  الرموز  يقر�ؤ�نتلك 

اخلا�سة بال�سياحة يف اململكة العربية ال�سعودية، ف�سوف تكون هناك حاجة لأن يتم ��سع تلك القائمة.

الرموز  �سمك خط  �سمكها عن  يزيد  األ  فيجب  الكتابية،  ال�سور  اإحدى  ر�سم حد�د حول  اإذا مت  ت.   احلدود: 

�احلر�ف الأخرى على الالفتة. �يجب اأن تكون امل�سافة بني احلافة الداخلية للحد�د حتى اأقرب نقطة للرمز على 

الأقل )4( �حدات بالن�سبة اإىل احلد�د التي على �سكل مربع بقاعدة �سعتها 75 �حدة ]TRB، 1996: 25[، اأي 

يتم قيا�س قاعدة احلد �ق�سمتها على )75( ��سربها يف )4(. �ينبغي اأن تكون ز�ايا حد�د الالفتة مد�رة.

ث.   غمو�ص الرموز: يكون اأغلب النا�س موجهني لفظيًا، ي�ستوعبون معظم املعلومات من خالل الكلمات، يف حني 

ت�ستجيب الأقلية ب�سرعة اأكرب لالأد�ات الب�سرية مثل الرموز. �حتتاج معظم اأنظمة الالفتات اإىل ر�سائل لفظية، 

حتى اأب�سط الرموز، �هو ال�سهم، ميكن اأن يكون غام�سًا: تاأتي ال�سعوبة عندما ي�سار اإىل الجتاه الأمامي بوا�سطة 

�سهم. فمن املمكن اأن يكون هناك التبا�س حول ما اإذا كان هذا يعني اإىل الأ�سفل، اأ� اإىل الأعلى، اأ� اإىل الأمام، 

اعتمادا على اجتاه ال�سهم.

ج.   ميكن اأن تكون الرموز مفيدة جداً لبع�ص النا�ص، �لكن ا�ستخدم الرموزالتي ميكن التعرف عليها ب�سهولة مثل 

الرمز العاملي ل�سهولة الو�سول. �ل ت�ستخدم احلر�ف اأ� الأرقام لالإ�سارة اإىل معامل اأ� معدات اأ� مرافق.

ح.   ينبغي األ يتجاوز ال�سمك �سمك خط احلروف والرموز املوجودة على الالفتات. �يجب اأن تكون امل�سافة بني 

داخل احلد�د �اأقرب نقطة للرمز هي طول القاعدة مق�سوما على 18.75.

خ.   ا�ستخدام الأ�سهم: ال�سهم هو �احد من الرموز الأكرث ا�ستخداما يف نظام الالفتات. �ينبغي اأن يكون ال�سهم 

�سعفي ارتفاع احلرف الكبريالذي يتم ا�ستخدامه يف الر�سالة. �ينبغي اأن تكون الأ�سهم التي ت�سري اإىل الي�سار اأ� 

.]KRW، 1995: 8[ اإىل الأعلى دائما على اجلهة الي�سرى من الر�سالة، �العك�س �سحيح

د.   اأ�سكال الرمز: اإن الرموز املو�سحة يف اجلد�ل اأدناه قائمة على ال�ستخدام املت�سق لالأ�سكال الهند�سية �الألوان 

املحددة.�ت�سمح هذه الأكواد ال�سكلية �اللونية للم�ستخدمني بالتفريق بني الأنواع ال�ستة للرموز. �يتم اأدناه اي�ساح 

ال�سكل �اللون �الوظيفة �مو�سوع املجال لكل نوع.
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تكون الالفتات التنظيمية مانعة ب�سفة عامة اأي�سًا، �تتعامل مع موا�سيع مثل التدخني، اأ� دخول املناطق املحظورة. 

الهتمام  �يجب  الأخطار.  من  التحذير  توفر  التي  التحذير  لفتات  هناك  التنظيمية،  الالفتات  اإىل  �بالإ�سافة 

بتوفري معلومات التحذير التي �ستكون مفيدة ب�سكل مت�ساٍ� لالأ�سخا�س ذ�ي الأ�سكال املتباينة من القدرة الوظيفية 

الب�سرية.

الفئة وال�سكل

حظر

اأحمر � اأ�سود على اأبي�س

لالإ�سارة اإىل اأمر

منع عمل ما

لالإ�سارة اإىل عمل  من اأجل 

عمل اإجباري

اإلزامي

لالإ�سارة اإىل خطر حمتمل احلذر

اأبي�س � اأ�سود

لالإ�سارة اإىل خطر موؤكد خطر

اأبي�س على اأحمر

لتقدمي املعلومات الالزمة يف 

حالة الطوارئ

طوارئ

اأبي�س على اأخطر

لتقدمي الإر�ساد ؛ معلومات

امتيازات، ترفيه، عام

اإر�ساد � معلومات

اأبي�س على رمادي داكن؛ 

اأ� اأبي�س على اأزرق

تنظيمي

حتذير

ا�ستعالمات

جدول ت�سنيف الرموز الر�سومية

وظيفة الرموزالنوع واللون
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ر�سوم تو�سيحية  5-12-5

�سكل رقم 49:  ا�ستخدام الأ�سكال �الألوان �التخطيط لتو�سيل املعلومات ب�سكل فعاٍل ذي مغزى 

�سكل رقم 50: اأمثلة على مناذج خمتلفة لل�سور التو�سيحية القيا�سية للرمز الد�يل للو�سول



أماكن اإلقامة و اإلسكان المؤقت / العابر
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        6     قطاعات الإيواء والإ�سكان املوؤقت / األعابر

      6-1      غرف النزلء، ال�سقق/ ال�سقق ال�سغرية والأجنحة: الغرف �سهلة 

     الو�سول فيما يخ�ص الت�سالت

6-1-1  اعتبارات الت�سميم

يجب دمج بع�س العنا�سر، على النحو املبني يف هذا الدليل، يف ت�سميم الغرف املخ�س�سة لالأ�سخا�س من قبل 

الأ�سخا�س ذ�ي الق�سور الوظيفي ال�سمعي �الت�سايل .

ا�سرتاطات التطبيق  2-1-6

�سيتم حتديد توفريغرف النزلء التي بها ميزات �سهولة ات�سال، اأ� التي تعرف باأنها غرف نوم �سهلة الو�سول فيما 

يخ�س الت�سال عن طريق اجلد�ل اأدناه:

 ∫ƒ°UƒdG  á∏¡°S  ±ô¨dG  Oó©d  ≈fOC’G  ó◊G

∫É°üJ’G ¢üîj Éª«a

IôaGƒàŸG A’õædG ±ô¨d »∏µdG Oó©dG

25 ¤EG 1

50¤EG 26

75 ¤EG 51

100 ¤EG 76

150 ¤EG 101

200 ¤EG 151

300 ¤EG 201

400 ¤EG 301

500 ¤EG 401

1000 ¤EG 501

¬bƒa Ée h 1001

2

4

7

9

12

14

17

20

22

»∏µdG øe áFÉŸG ‘ 5

 ÉŸ (∂dP øe áÑ°ùf hCG ) 100 πµd 1 óFGR 50

1000 ≈∏Y ójõj
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اإر�سادات عامة   3-1-6

اأ.  م�ساحة التداول: يجب اأن يكون هناك م�ساحة للد�ران د�ن عوائق حول �بني الأ�سرة �الأثاث.

ب.  اأبواب غرف النوم )و�سع الفتح(: يجب اأن تكون اأبواب غرف النوم قابلة لأن تفتح بالكامل مقابل حائط غرفة 

النوم املجا�ر. 

ت.  اأبواب غرف النوم ) التن�سيط بال�سوت(: اأبواب غرفة النوم مع التن�سيط بال�سوت. نظام اإنذار متنقل ي�سري 

اإىل اأن باب غرفة النوم يتم فتحه. 

األوان  الأدراج  �مقاب�س  الأبواب  ملقاب�س  يكون  اأن  يجب  الأدراج:  ومقاب�ص  الأبواب  مقاب�ص  األوان  تباين  ث.  

متباينة.

ج.  نقاط التو�سيل بالكهرباء ومفاتيح الإ�ساءة: يجب على نقاط التو�سيل بالكهرباء �مفاتيح الإ�ساءة اأن ت�سم 

»مفتاح رداد« القابل للك�سف عند الت�سغيل/ الإيقاف.

ح.  كل الأثاث بحواف وزوايا م�ستديرة: ينبغي اأن يكون لكل الأثاث حواف �ز�ايا م�ستديرة. �من اأجل احليلولة 

د�ن اإ�سابة النزلء لأنف�سهم، فمن ال�سر�ري األ يكون لالأثاث يف غرفة النوم حواف حادة

خ.  الزخارف: يجب عدم ا�ستخدام اأي مواد معقدة منقو�سة على ال�سجاد �مفار�س ال�سرير. 

د.  �سماعات الهاتف: يجب اأن ت�سم �سماعات الهاتف نقطة بارزة على زر الرقم خم�سة.

�سهلة  نوم  غرف  لتكون  املخ�س�سة  الغرف  الطوارئ:  اأجل  من  الأبواب  على  الهوية  تعريف  تعليق  اأدوات  ذ.  

اأجل الطوارئ. فتحديد  اأن ت�سم عالقات لتعريف الهوية على الأبواب من  الو�سول فيما يخ�س الت�سال، يجب 

هوية الأ�سخا�س ذ�ي الق�سور الوظيفي الت�سايل يف مكان الإيواء ميكن اأن ت�سهل بدرجة كبرية اخلدمات التي 

تتطلب الو�سول اإىل الغرفة. �بطريقة مثالية يعد توفري جر�س باب �ام�س هو النظام الأكرث موثوقية. �يجب اأن 

ن�سع يف اعتبارنا اأن ا�ستخدام عالقات الباب يكون بناء على تقدير النزيل.

ر.  الأ�سواء الوام�سة والو�سادات الهتزازية: يجب ربط جميع اأنظمة الإخالء يف حالت الطوارئ ب�سوء تنبيه 

�ام�س للطوارئ يف غرفة النوم ���سائد التنبيه بالهتزاز التي تو�سع حتت الو�سائد العادية.

ز.  اأجهزة اإ�سافية للتلفزيون: حيثما يتم توفري اأجهزة التلفزيون، فاإنه يجب توفري اأجهزة ا�ستماع تليفزيونية. 

�ميكن للنزلء ذ�ي الق�سور الوظيفي ال�سمعي ا�ستخدام ملحقات التليفزيون اخلا�سة ب�سماعات الراأ�س اأ��سماعات 

الأذن. �ملحقات د�ائر احلث مفيدة جدًا مل�ستخدمي امل�ساعدات ال�سمعية. �حيثما تكون الرتجمات التي تظهر على 

ال�سا�سة متوافرة، خ�سو�سًا على اأنظمة الفيديو، فاإنه ينبغي تفعيل ذلك. 

�املقرنات احلثية ��سبط  الوام�س  �ال�سوء  ال�سوت  الهاتف خا�سية ت�سخيم  يتوافر يف  اأن  ينبغي  الهاتف:  �ص.  

نغمة الرنني �درجة ارتفاع ال�سوت. �حيثما ل تكون الهواتف الن�سية متوافرة، فاإنه ينبغي توفري خدمة الر�سائل 

الن�سية.
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�ص.  ال�ساعة املنبهة )املنبه( الوام�سة: حيثما يتم توفري ال�ساعات املنبهة، فاإنها يجب اأن تكون من نوع �ام�س مع 

��سادة هزازة مو�سوعة حتت الو�سادة. �تعد ال�ساعة املنبهة الوام�سة مع الو�سادة الهزازة املو�سوعة حتت ��سادة 

النزيل جهازًا كهربائيًا ب�سيطًا.

�ص.  جر�ص الباب ذو ال�سوء الوام�ص: من ال�سر�ري توفري جر�س باب �ام�س لت�سهيل جميع اخلدمات املقدمة 

يف الغرفة. 

�ص.  دارة الغرفة: �ستكون هناك حاجة اإىل تركيب دارة للغرفة .

ال�سرتاطات الفنية  4-1-6

:)UABE( ميكن الرجوع اإىل اإر�سادات دليل الو�سول ال�سامل يف البيئة العمرانية

2-2     معايري مقا�سات اجل�سم الب�سري.

3-1-1     اأ�سطح الأر�سيات.

3-1-2     الج�سام البارزة �الأج�سام  العلوية.

3-1-3     اأر�سفة امل�ساة ، اأر�سفة ال�سوارع ، امل�سارات �الطرق.

3-1-11     مواد هند�سة املناظر الطبيعية � املزر�عة.

3-2-1     املداخل.

3-2-9     البواب.

3-2-10     النوافذ ، احلواجز الزجاجية �النوافذ اجلانبية.

3-2-11     مرافق املراحي�س.

3-2-14     د�رات املياه.

3-2-15     املراحي�س.

3-2-16     الأحوا�س.

3-2-17     املبا�ل.

3-2-18     كماليات احلمامات.

3-2-19     اأحوا�س ال�ستحمام ) البانيوهات(.

3-2-20     غرف ال�ستحمام )املر��س(.

3-2-21     املقاب�س.

3-2-22     املكاتب، اأماكن العمل �قاعات الجتماعات.

3-2-23     املطابخ �املطابخ ال�سغرية  .

3-2-24     غرف تغيري املالب�س.

3-2-27     البوابات ، البوابات اآلية الفتح �الفتحات.

3-3-2     مناطق النتظار �ال�سطفاف.
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3-3-6     املنا�سد �الطا�لت �اأ�سطح العمل.

3-3-7     مناطق ال�سرتاحة � املقاعد.

3-3-8     اخلزانات �تخزين الأمتعة.

3-3-9     �حدات التخزين ، الرفف �العر�س.

3-3-10     اأد�ات التحكم � اآليات الت�سغيل.

3-3-11     ماكينات البيع � ماكينات التذاكر.

3-4-1     الالفتات.

3-4-3     اأنظمة خماطبة العموم.

3-4-4     اأنظمة العالم.

3-4-5     اأنظمة الدخول بوا�سطة البطاقات � اأنظمة الأمن � ال�سالمة.

3-4-6     �سطح التحذير الر�سية.

3-4-7     اأنظمة ال�ستماع امل�ساعدة.

3-4-8     التنبيه الب�سري.

3-4-9     خمارج الطوارئ � الإخالء عند احلريق � مناطق م�ساعدة الإنقاذ.

ب-1     الوهج � م�سادر ال�سوء.

ب-2     الإ�ساءة.

ب-3     املواد � الت�سطيبات.

ب-4     الن�سيج � اللون.

ب-5     ال�سوتيات.

ر�سوم تو�سيحية  5-1-6

ميكن الرجوع اإىل الدليل الإر�سادي ل�سهولة ��سول البيئة العمرانية يف الإر�سادات الفنية لهذا الق�سم.
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      6-2        غرف النزلء، ال�سقق/ال�سقق ال�سغرية والأجنحة: الغرف �سهلة 

      الو�سول فيما يخ�ص احلركة والتنقل

6-2-1  اعتبارات الت�سميم

يحدد هذا اجلزء املتطلبات العامة ل�سمان اأن غرف النوم تلبي احتياجات متطلبات �سهولة الو�سول لالأ�سخا�س 

الذين ي�ستخدمون م�ساعدات التنقل، �بخا�سة احتياجات م�ستخدمي امل�ساية، �الكر�سي املتحرك �ال�سكوتر.

ا�سرتاطات التطبيق  2-2-6

اأنها غرف نوم �سهلة  التي تعرف على  اأ� تلك  التنقل،  التي بها ميزات �سهولة  النزلء  �سيتم حتديد توفري غرف 

الو�سول فيما يخ�س التنقل عن طريق اجلد�ل اأدناه :

 ∫ƒ°UƒdG  á∏¡°S  ±ô¨dG  Oó©d  ≈fOC’G  ó◊G

∫É°üJ’G ¢üîj Éª«a

IôaGƒàŸG A’õædG ±ô¨d »∏µdG Oó©dG

25 ¤EG 1

50¤EG 26

75 ¤EG 51

100 ¤EG 76

150 ¤EG 101

200 ¤EG 151

300 ¤EG 201

400 ¤EG 301

500 ¤EG 401

1000 ¤EG 501

¬bƒa Ée h 1001

1

2
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5

7

8
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12

13

»∏µdG øe áFÉŸG ‘ 3

 ÉŸ (∂dP øe áÑ°ùf hCG ) 100 πµd 1 óFGR 20

1000 ≈∏Y ójõj

ا�ستحمام )د�ص( ميكن  التنقل حجرة  التي بها ميزات �سهولة  الغرف  اأن يكون بجميع  مالحظة: يلزم 

الدخول اإليها بالكر�سي املتحرك.
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اإر�سادات عامة   3-2-6

اأ.    م�ساحة التداول: يجب اأن يكون هناك م�ساحة للد�ران د�ن عوائق حول �بني الأ�سرة �الأثاث.

ب.    اأبواب غرف النوم )و�سع الفتح(: يجب اأن تكون اأبواب غرف النوم قابلة لأن تفتح بالكامل مقابل حائط غرفة 

النوم املجا�ر. 

ت.    اأبواب غرف النوم ) التن�سيط بال�سوت(: اأبواب غرفة النوم مع التن�سيط بال�سوت نظام اإنذار متنقل ي�سري 

اإىل اأن باب غرفة النوم يتم فتحه. 

األوان  الأدراج  �مقاب�س  الأبواب  ملقاب�س  يكون  اأن  يجب  الأدراج:  ومقاب�ص  الأبواب  األوان مقاب�ص  ث.    تباين 

متباينة.

ج.    نقاط التو�سيل بالكهرباء ومفاتيح الإ�ساءة: يجب على نقاط التو�سيل بالكهرباء �مفاتيح الإ�ساءة اأن ت�سم 

»مفتاح رداد« القابل للك�سف عند الت�سغيل/ الإيقاف.

ح.     كل الأثاث بحواف وزوايا م�ستديرة: ينبغي اأن يكون لكل الأثاث حواف �ز�ايا م�ستديرة. �من اأجل احليلولة 

د�ن اإ�سابة النزلء لأنف�سهم، فمن ال�سر�ري األ يكون لالأثاث يف غرفة النوم حواف حادة.

خ.   الزخارف: يجب عدم ا�ستخدام اأي مواد معقدة منقو�سة على ال�سجاد �مفار�س ال�سرير.

د.   �سماعات الهاتف: يجب اأن ت�سم �سماعات الهاتف نقطة بارزة على زر الرقم خم�سة.

ذ.   اأ�سطح الأر�سية: اأ�سطح اأر�سية ثابتة �مقا�مة لالنزلق.

ر.   الأبواب وامل�ساحة اخلالية من العوائق: يجب اأن يكون هناك م�ساحة خالية من العوائق اأمام الأبواب. �ميكن 

اأن ينتج عن عدم �جود م�ساحة خالية من العوائق عدم ا�ستطاعة ال�سخ�س الذي ي�ستخدم م�ساعدات التنقل دخول 

الغرفة.

ز.   الأبواب: يجب اأن تلتزم الأبواب باحلد الأدنى الالزم لأحجام الفتح املطلوبة لإتاحة الدخول ملجموعة متنوعة 

من خمتلف اأحجام �اأنواع م�ساعدات التنقل. �يجب اأن يكون لالأبواب مقاب�س تنا�سب قب�سة اليد ��سهولة الت�سغيل 

لآلية الغلق.

العوائق بني اجلدران  للمداخل اخلالية من  ات�ساعات  يكون هناك  اأن  العوائق: يجب  املدخل اخلايل من  �ص.   

�الأثاث، �امليزات، �الرتكيبات. �من ال�سر�ري اأن تكون الغرفة خالية من اأي عوائق قد توؤدي اإىل اأن يكون ال�سخ�س 

ذ� الإعاقة غري قادر على الو�سول اإىل ميزات معينة داخل الغرفة، مثلمفاتيح الإ�ساءة. �حيثما كان ممكنًا؛ يجب 

ة م�ساحة كافية على كال جانبيها لالنتقال من/ �اإىل الكر�سي املتحرك. اأن يكون لالأ�ِسَرّ

�ص.   م�ساحة الو�سول لالأثاث: يجب اأن يكون هناك م�ساحة ��سول كافية اإىل كل الأثاث لتوفري متنا�ل �سهل.
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اأن تكون كل مفاتيح الإ�ساءة �اأد�ات التحكم يف  �ص. ارتفاع مفاتيح الإ�ساءة واأدوات التحكم يف البيئة: يجب 

املفاتيح  ا�ستخدام  امل�ستخدمني من  لتمكني جميع  اليد  املطلوب ��سمن مدى متنا�ل  الرتفاع  البيئة �سمن مدى 

�اأد�ات التحكم بفعالية.

ة كبرية احلجم )�ا�سعة( مع �جود املرتبة على ارتفاع  �ص.   ال�سروط اخلا�سة بال�سرير: يف�سالأن تكون الأ�ِسَرّ

اأذرعهم على رفع اجلزء  اإىل �سطح متني ثابت مل�ساعدة  منا�سب. �يحتاج النزلء ذ�� الق�سور الوظيفي البدين 

اأن يكون مبحاذاة الكر�سي املتحرك الذي  اأي�سا، لأنه يحتاج  ال�سفلي من اجل�سم. �ارتفاع ال�سرير م�ساألة حيوية 

من  اخلر�ج  يف  اأقل  �طاقة  اأقل  جهد  ا�ستخدام  يتم  لل�سرير  املنا�سب  الرتفاع  فمع  لالنتقال.  ا�ستخدامه  �سيتم 

النزلء  يكون  باأن  �يو�سى  مقبولة.  الطابقني غري  ذات  ة  الأ�ِسَرّ الأريكة/  للطي/  القابلة  الأ�سرة  �تعترب  ال�سرير. 

قادرين على التحكم اإلكرت�نيًا يف الأ�سرة، اأ� على الأقل تكون لديهم القدرة على رفع الأ�سرة عن طريق ا�ستخدام 

ّ �الرتباط يف العتبار ما اأمكن.  ِ
قوالب ال�سرير �اأد�ات �سبط الرتفاع ...اإلخ، �يجب اأن تو�سع الأ�سرة القابلة للزم

�هو ي�سمح ملقدم الرعاية بال�سفر د�ن احلاجة اإىل دفع ثمن غرفة ثانية، �لكنه يعطي مر�نة حيثما كانت هناك 

حاجة ل�سرير مزد�ج .

ط.   �سرير الفوم: يجب اإتاحة غطاء من الفوم لل�سرير من اأجل النزلء الذين يعانون من م�ساكل ال�سغط.

ظ.  اأدوات التحكم املوجودة جانب ال�سرير: يجب توفري اأد�ات حتكم يف ال�سوء جانب ال�سرير، فاإذا مل تكن هناك 

اأد�ات حتكم ي�سهل الو�سول اإليها، فاإن ال�سخ�س ذ� الق�سور الوظيفي احلركي يبدد طاقة هائلة لت�سغيل الأ�سواء 

املتنا�ل من  تكون يف  اأن  ال�سوء يجب  التحكم يف  اأد�ات  فاإن  الإ�سابة،  الطاقة �جتنب  �للحفاظ على  �اإطفائها. 

ال�سرير.

ع.   توفري التليفزيون الذي يتم التحكم فيه عن بعد: يجب اأن يتم توفري اآلية للتحكم عن بعد، حيثما يتم توفري 

اأجهزة التلفزيون يف الغرف مل�ساعدة م�ستخدمي م�ساعدات التنقل.

ة يف الغرف املخ�س�سة لكي تكون �سهلة الو�سول  غ.   توفري هاتف جانب ال�سرير: ينبغي توفري هواتف جانب الأ�ِسَرّ

فيما يخ�س التنقل.

ف.   املكاتب والطاولت: كعنا�سر للغرفة، يجب اأن يكون للمكاتب �الطا�لت م�ساحة خالية من العوائق �كافية 

حتت  النزلق  على  قادرًا  يكون  باأن  التنقل  م�ساعدات  ي�ستخدم  ل�سخ�س  لل�سماح  املكتب،  حتت  �القدم  للركبة 

الطا�لة.

ق.   ال�ستائر: حيثما كان ذلك ممكنًا، يجب تز�يد ال�ستائر بق�سبان �سحب اأ� اأحبال الإغالق، من اأجل الو�سول 

ال�سهل �احلفاظ على الطاقة.

ك.   الدواليب: يجب اأن تكون مقاب�س الد�لب يف متنا�ل اليد، �هذا ل�سمان اأن امل�ستخدمني املقعدين ي�ستطيعون 

الو�سول ب�سهولة للمالب�س، �يجب اأن تكون ق�سبان تعليق املالب�س يف الد�لب على ارتفاع منا�سب.

ل.   نظام ا�ستدعاء الطوارئ عن بعد: يجب تثبيت نظام ا�ستدعاء الطوارئ عن بعد يف غرف النوم، �يجب اأن 

يكون هذا يف متنا�ل اليد للم�ستخدمني املقعدين يف حالة الطوارئ اأ� احلاجة للم�ساعدة.
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الغرفة  تكون  اأن  التتقل، يجب  الو�سول فيما يخ�س  �سهلة  الغرفة  اأن ت�سبح  اأجل  من  م.  توفري طفاية حريق: 

طفاية  تكون  الطريقة  �بهذه  منا�سب.  ارتفاع  على  مو�سوعة  للحريق  م�سادة  بطانية  اأ�  حريق  بطفاية  جمهزة 

احلريق اأ� بطانية احلريق �سهلة الو�سول.

ن.   مرافق امل�سروبات: حيثما يتم توفري مرافق للم�سر�بات، يجب اأن توفر غالية بد�ن �سلك )كابل( كهربي يف 

م�ستوى الطا�لة �بالقرب من املقاب�س الكهربائية.

ال�سرتاطات الفنية  4-2-6

ل توجد اإر�سادات فنية مقدمة لهذا اجلزء.

ر�سوم تو�سيحية  5-2-6

�سكل رقم 51:  تهيئة منوذجية للغرفة
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�سكل رقم 53: تهيئة منوذجية للغرفة

�سكل رقم  52: تهيئة منوذجية للغرفة
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�سكل رقم 54: تهيئة منوذجية للغرفة
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      6-3       احلمامات : متطلبات عامة

مالحظة عامة : كل احلمامات   1-3-6

ب�سبب الطبيعة الفريدة ملجموعات م�ستخدمي املرافق ال�سياحية �اأماكن الإقامة، هناك حاجة اإىل توفري حمامات 

باملو�سوع  امل�ستخدمني، �يعد هذا على الأخ�س �ثيق �سلة  اأكرب جمموعة ممكنة من  ا�ستيعاب  اأجل  منا�سبة من 

بالنظر اإىل اأنحمامات النزلء ل بد اأن تالئم جمموعة �ا�سعة من ال�سائحني الذين تختلف احتياجاتهم �متطلباتهم 

اإىل حد كبري.

�قد ي�ستفيد الوالد اأ� مقدم الرعاية الذي يكون مع اأطفال �سغار �عربات الأطفال من غرفة الغت�سال الكبرية التي 

ت�سم امليزات املذكورة هنا.

الذي ل  ال�سخ�س  اأ�  �بالن�سبة لالأطفال  بالالفتات،  تتعلق  يت�سمن م�سائل ت�سميمية  اإن حتديد غرف الغت�سال 

ي�ستطيع قراءة الن�س، يكون الرمز اأ� ال�سورة التو�سيحية مف�سال. 

املمرات  اآخر  مناطق  من  مرئية  احلائط  على  عاليا  املو�سوعة  اأ�  ال�سقف  من  املتدلية  الالفتات  تكون  اأن  يجب 

اأ�املناطق العامة الأخرى. ��سوف تعمل ميزات مثل اإطارات الأبواب متباينة الألوان �الأد�ات اخلا�سة بالأبواب 

على زيادة �سهولة الو�سول اأي�سا.

�يجب اأن تطبق هذه املتطلبات على جميع غرف الغت�سال / احلمامات املرتبطة بغرف نوم النزلء، �سواء كان 

احلمام داخل اجلناح اأ� كانت الغرف تت�سارك يف احلمامات، اأ� احلمامات التي تكون على امل�ساع . �تنطبق هذه 

املتطلبات اأي�سًا على احلمامات/ غرف الغت�سال �سهلة الو�سول فيما يخ�س التنقل.

• امل�ساحة اخلالية من العوائق: يجب توفري م�ساحة خالية من العوائق لل�سماح باحلركة يف احلمامات.	

• الباب: يجب تز�يد باب احلمام بقفل �سهل الفتح عند الطوارىء، �ذلك من اأجل متكني فتح الباب ب�سهولة اإذا 	

دعت احلاجة اإىل الهر�ب يف حالت الطوارئ.

• ا�ستخدام 	 يتم  �مقا�ما لالنزلق. �حيثما  �ثابتا  الأر�سية �سلبا  ت�سطيب  يكون  اأن  الأر�سية: يجب  ت�سطيب 

ال�سجاجيد، فينبغي اأن تكون مثبتة باإحكام لتجنب النزلق.

• الت�سطيبات العامة: يو�سى بتجنب ت�سطيبات احلمامات التي تكون كلها باللون الأبي�س.	

• امل�سعات والأنابيب ال�ساخنة: يجب حماية امل�سعات �الأنابيب ال�ساخنة اإذا كان النزيل يف اأي خطر. �يجب 	

على العاملني �سبط درجة احلرارة املطلوبة لأي عن�سر ت�سخني بالت�سا�ر مع النزيل.

• الالفتات: يجب اأن يتم توفري كل الالفتات �التعليمات املطبوعة الأخرى بخط كبري، �طريقة برايل، اإذا كان 	

ممكنا، يف �سكل �سوتي.

• اأجل 	 من  الغرفة  يف  الطوارئ  اإنذار  ا�ستدعاء  نظام  توفري  يجب  بعد:  عن  الطوارئ  اإنذار  ا�ستدعاء  نظام 

ا�ستدعاء امل�ساعدة عند احلاجة.

• اأنظمة الإخالء والإنذار ال�سمعية والب�سرية يف حالت الطوارئ: يجب توفري اأنظمة الإنذار �الإخالء يف 	

الطوارئ يف �سكل �سمعي �ب�سري كليهما .
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• الإخالء يف حالت الطوارئ: يجب ربط جميع اأنظمة اإخالء الطوارئ ب�سوء الطوارئ الوام�س املوجود يف 	

غرفتي النوم �احلمام.

• م�ساجب املعاطف: يجب األ يتم ال�سماح مل�ساجب املعاطف �الرب�زات الأخرى باأن تربز اأبعد من احلد الأق�سى 	

للم�سافات امل�سموح بها. �من املهم �سمان عدم �جود عوائق �سارة ناتئة من احلائط.

• تباين الألوان: يجب اأن يكون هناك تباين األوان �ا�سح بني التجهيزات �الرتكيبات �بني ت�سطيبات احلائط 	

�الأر�سية للم�ساعدة يف حتديد موقعها.

• اأدوات التحكم يف احلو�ص وحو�ص ال�ستحمام والد�ص: يجب اأن يكون لأد�ات التحكم يف احلو�س �حو�س 	

ال�ستحمام �الد�س موؤ�سرات ب�سرية �بارزة كي ت�سري اإىل �سنابري املياه ال�ساخنة �الباردة اأ� الجتاهاتعلى 

اخلالطات. �ي�ساعد ذلك كل النزلء يف احل�سول على اإ�سارة �ا�سحة حول متييز ال�سنابري ال�ساخنة �الباردة، 

لتجنيبهم حرق اأنف�سهم. �ينبغي للخالطات اخلا�سة باحلو�س �الد�س التي تعمل عن طريق الرافعة، اأن يكون 

لها اإمداد متوازن باملياه. �هذا ي�سمح بتحكم فعال يف درجة حرارة اإمدادات املياه .

• راأ�ص الد�ص الر�سا�ص: حيثما �جد، ينبغي األ يكون راأ�س الد�س الر�سا�س موجودًا يف نطاق الأج�سام التي ت�سكل 	

عائقًا اأ� البارزة القائمة بذاتها.

• اأدوات التحكم يف البيئة مبا يف ذلك مفاتيح الإ�ساءة: يجب اأن تكون جميع اأد�ات التحكم يف البيئة مبا يف 	

ذلك مفاتيح الإ�ساءة قابلة للك�سف عند الت�سغيل/ الغلق بحركة ردادة.

6-3-2  اعتبارات الت�سميم

اإن ظر�فًا مثل الأ�سطح الرطبة �عملية التنقل بني املرحا�س �الكر�سي املتحرك اأ� ال�سكوتر، ميكن اأن جتعل مرافق 

املرحا�س مناطق معر�سة للحوادث.

�الفرد الذي ي�سقط )يف حمام له باب يتاأرجح للداخل( قد مينع منقذيه من فتح الباب.

�نظرًا خلطر �قوع احلوادث، فاإن قرارات الت�سميم مثل تاأرجحات الباب �املواد لها ت�سمينات خا�سة بال�سالمة، 

�بالتايل جعل مرافق املراحي�س موقعًا رئي�سيًا ملفاتيح ا�ستدعاء الطوارئ.

�الت�سميم املنا�سب جلميع امليزات �سوف يزيد من �سهولة ال�ستخدام �ال�سالمة يف كل مرافق املراحي�س.

ا�سرتاطات التطبيق  3-3-6

لحظ اأنه يف احلالت التي يكون فيها اختيار لرتكيب اإما د�س ميكن الدخول اإليه بالكر�سي املتحرك، �اإما حو�س 

ال�ستحمام، �لي�س كليهما، يف�سل تركيب الد�س الذي ميكن الدخول اإليه بالكر�سي املتحرك.
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اإر�سادات عامة   4-3-6

عام

اأ.   �سطح الأر�سية: �سطح اأر�سية ثابت �مقا�م لالنزلق.

ب.   الأبواب: يجب اأن تكون الأبواب ملتزمة باملتطلبات املتعلقة بات�ساع الفتحة اخلالية. �يجب اأن يكون هناك حيز 

كاٍف للتحرك �خاٍل اأمام الأبواب. �يجب اأن يكون لكل احلمامات حيز داخلي كاٍف اأمام الأبواب حتى ي�سمح بغلق 

الأبواب بد�ن اأي عراقيل اأمام م�ستخدم م�ساعدات التنقل.

اأحوا�ص غ�سل الأيدي:

اأ.   يجب اأن يتم ��سع اأحوا�س غ�سل الأيدي بجوار د�رة املياه على الرتفاع املطلوب �عند امل�سافة املطلوبة. �يجب 

اأن يتم تغطية د�لب احلو�س بعازل مقا�م للحرارة اإذا كان تركيبه مو�ساًل للحرارة. �هذا اأمر �سر�ري حتى يتم 

ال�سماح للم�ستخدم من ��سع اجللو�س بالتحرك باأمان حتت احلو�س ل�ستخدامه ب�سكل منا�سب، �لتجنب حد�ث 

عمليات احلرق البطيء لالأرجل التي تفتقد الإح�سا�س، �التي من املمكن اأن تكون مالم�سة لد�لب احلو�س الدافئ.

ب.   يجب اأن يتم ا�ستخدام ال�سنابري اأ� اخلالطات التي تعمل مثل الرافعة. فمن ال�سهل على ال�سخ�س الذي يعاين 

من ق�سور يف الوظائف البدنية اأن يقوم با�ستخدام ال�سنابري اإذا كانت تعمل مثل الرافعة بدًل من اأن تكون على 

هيئة مقاب�س يلزم اأن يتم الإم�ساك بها �تد�يرها.

ت.   يجب اأن يتم ��سع مراآة على ارتفاع منا�سب فوق حافة احلو�س، ل�سمان متكني امل�ستخدم من ��سع اجللو�س 

اأن يرى انعكا�سه/ انعكا�سها عند احلو�س اأثناء جلو�سه، �يظل من املمكن لالأ�سخا�س الذين يعانون من ق�سور يف 

القدرة على امل�سي ر�ؤية انعكا�سهم يف املراآة.

ث.   يجب اأن يتم ��سع بكرات املنا�سف داخل مدى تنا�ل مقبول، ليتمكن امل�ستخدم من ��سع اجللو�س اأن ي�سل 

اإىل بكرة املنا�سف ب�سكل مريح.

الد�ص الذي ميكن الدخول اإليه بالكر�سي املتحرك

اأ.   يجب اأن يتم تركيب مقعد الد�س على ارتفاع �مو�سع منا�سبني لل�سماح بالنتقال.

ب.   ق�سبان امل�سك الراأ�سية املكرنكة )املتعرجة(، يلزم تركيبها على كال جانبي مقعد الد�س بالتهيئة املف�سلة. 

ت.   يجب اأن يتم تركيب خالط للد�س يعمل بنظام الرافعة، �د�س يد�ى على ق�سيب قابل للتعديل. �يجب اأن يكون 

امل�ستخدم قادراعلى النتقال من الو�سيلة امل�ساعدة على التنقل اإىل مقعد الد�س ب�سهولة، �يكون قادرًا على ا�ستخدام 

اخلالط �الد�س اليد�ي يف حال جلو�سه، �بالتايل فال بد اأن تكون هذه العنا�سر على ارتفاع منا�سب، �يجب األ 

تعوق قدرة امل�ستخدمني على املنا�رة با�ستخدام م�ساعدات التنقل اخلا�سة بهم اإىل داخل مكان ال�ستحمام.
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ث.   يجب اأن يتم تركيب جمرى للماء مك�سو بالبالط، �الذي يلغى احلاجة اإىل �جود عتبة. �هذا يعني اأن هناك 

جريانًا طبيعيًا اإىل امل�سرف د�ن �جود عتبة.

حو�ص ال�ستحمام 

اأ.   يجب اأن يكون هناك م�ساحة ��سول كافية بجوار حو�س ال�ستحمام. �هذا اأمر �سر�ري حتى يتمكن م�ستخدم 

م�ساعدات التنقل من النتقال ب�سكل مريح من اأداة امل�ساعدة اإىل حو�س ال�ستحمام د�ن اأي عقبات على جانب 

حو�س ال�ستحمام.

ب.   يلزم اأن يكون ارتفاع حو�س ال�ستحمام يف نطاق الرتفاعات امل�سموح بها. �هذا من �ساأنه اأن ميكن امل�ستخدم 

اأخرى -  اإىل حو�س ال�ستحمام يف نف�س الرتفاع �العودة مرة  من النتقال بالعر�س من على الكر�سي املتحرك 

فالرتفاعات املتفا�تة جتعل من امل�ستحيل على امل�ستخدم اأن ينتقل اإىل داخل حو�س ال�ستحمام اأ� اخلر�ج منه .

ت.   توفري مقعد عري�س عند طرف حو�س ال�ستحمام، �هذا يعمل على متكني ال�سخ�س ذي الق�سور الوظيفي 

البدين من ا�ستخدام الد�س اليد�ي ب�سهولة مع اخلالط الذي يعمل مثل الرافعة بدًل من ال�سطرار اإىل م�سك 

�تد�ير املقاب�س ال�ساخنة �الباردة املختلفة، التي ميكن اأن توؤدي يف كثري من الأحيان اإىل الإ�سابة بحر�ق �سديدة 

من املاء ال�ساخن الذي ل ميكن التحكم فيه ب�سكل مالئم.

ث.   ق�سيب م�سك على �سكل حرف »T« يف اجلهة املقابلة ملكان النتقال؛ يجب ��سع الق�سيب الأفقي على ارتفاع 

منا�سب فوق حافة حو�س ال�ستحمام بحيث ميكن للم�ستخدم رفع نف�سه من حو�س ال�ستحمام اإىل منطقة النتقال 

متجهًا اإىل اأداة امل�ساعدة على التنقل.

ث.   يجب التفكري يف توفري مقعد حمام قابل للنقل. فقد يحتاج الأ�سخا�س ذ�� الق�سورالوظيفي البدين اإىل مقعد 

حمام قابل للنقل نظرًا للعجز البدين يف النتقال اإىل داخل حو�س ال�ستحمام �اخلر�ج منه. �الأ�سخا�س امل�سنون 

�املر�سى للغاية اأ� ال�سعفاء �سيحتاجون ذلك اأي�سا، حيث ل ميلكون القوة للدخول �اخلر�ج من حو�س ال�ستحمام .

ال�سرتاطات الفنية  5-3-6

العام

اأ.   املوقع: جميع حمامات التنقل القابلة للو�سول يجب اأن تو�سع على طريق ميكن الو�سول اإليه.

اإذا مل  الالفتات.  ينبغي حتديدها عن طريق  للو�سول  القابلة  التنقل  كل مرافق حمامات  الالفتات:  ب.   نظام 

تكن احلمامات الفردية اخلا�سة بنوع اجلن�س غري مرئية من حمامات ال�ستخدام العام، فاإنه ينبغي حينها توفري 

لفتات الجتاه.

ت.   اأبواب الدخول: جميع اأبواب الدخول اإىل غرف مراحي�س التنقل القابلة للو�سول ينبغي اأن تتوافق مع احلد 

األ تتاأرجح الأبواب يف ف�سحة الأر�سية اخلالية املطلوبة  الأدنى من املتطلبات من حيث �سهولة الو�سول، �ينبغي 
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مرحا�س  حلجرية  الداخلي  الوجه  بني  اخلالية  للف�سحة  1700مم  الأدنى  احلد  يكون  اأن  �ينبغي  تثبيتات،  لأي 

اأن  اأن ل يوجد باب عند مدخل منطقة ا�ستخدام املرحا�س العام، �ينبغي ل�سكل املدخل  جما�رة. �من الأف�سل 

يوفر اخل�سو�سية الب�سرية للحمام من الداخل. �حيث يتم توفري الأبواب، فاإنه ينبغي اأن يكون عليها م�سغل اأبواب 

ذ� �سلطة.

لت�سمح  للو�سول  القابل  التنقل  خالية يف حمام  م�ساحة  هناك  يكون  اأن  ينبغي  اخلالية:  الأر�سية  م�ساحة  ث.   

للو�سول،  القابلة  اليد  غ�سل  اأحوا�س  �اأمام  درجة،   180 د�ران  باإجراء  عدين  املُقجْ كر�سي  على  اجلال�س  لل�سخ�س 

ينبغي اأن يكون هناك م�ساحة اأر�سية خالية على الأقل 800مم عر�س ×	1400مم عمق حيث اإنه لي�س اأكرث من 

450مم يجب اأن يكون اأ�سفل حو�س غ�سل اليد، �قد تتداخل م�ساحات الأر�سية اخلالية. 

ج.   اأ�سطح الأر�سية: يجب اأن تتطابق اأ�سطح الأر�سية.

ح.   الإ�ساءة: يجب اأن يدمج مرفق املرحا�س اإ�ساءة مت�سا�ية طوال ما ل يقل عن200 لوك�س.

�ا�سح مقداره على  بفتح  للو�سول  القابلة  التنقلي  املرحا�س  اأبواب حجرية  تز�يد  ينبغي  اأبواب احلمامات:  خ.   

الأقل 900مم مع الباب يف ��سع الفتح، �يف الرتميم .. حينما يتعذر تقنيًا توفري الفتح الوا�سح املطلوب رمبا يتم 

تقليل الفتح الوا�سح اإىل850مم. �ينبغي اأن تتاأرجح الأبواب نحو اخلارج، ما مل يتم توفري م�ساحة اإ�سافية قدرها 

على الأقل 800مم×	1400مم داخل احلمام، �ل تتعار�س مع قو�س تاأرجح الباب. �ينبغي تز�يد اأبواب احلمامات 

اأبواب احلمام حماذية مل�ساحة  مبف�سالت اجلاذبية بحيث يقفل الباب تلقائيًا. �كلما اأمكن فاإنه يجب اأن تكون 

التحويل اخلالية املجا�رة لتثبيت املرحا�س.

د.   اأقفال اأبواب احلمامات: يجب اأن تتطابق اأحكام اأقفال باب احلمام مع املتطلبات اخلا�سة بالأجزاء القابلة 

للت�سغيل .

ذ.   الأدوات املعدنية للباب: يجب اأن تتطابق اأحكام الأد�ات املعدنية للباب مع املتطلبات اخلا�سة بالأجزاء القابلة 

للت�سغيل .

ر.   ال�سوابط والتثبيتات القابلة للو�سول: ينبغي اأن تكون ال�سوابط �التثبيتات القابلة للو�سول داخل حمامات 

التنقل القابلة للو�سول، على طريق ميكن الو�سول اإليه. �يكون له حد اأدنى من الف�سحة اخلالية 1400 )1500مم 

هي امل�ساحة املف�سلة( بني الوجه اخلارجي للحجرية القابلة للو�سول �اأي تثبيت مو�سوع على اجلدار اأ� اإعاقة.

ز.   اأبعاد احلمامات: يجب اأن يكون حلمامات التنقل القابلة للو�سول اأبعاد داخلية ما ل يقل عن 1800 ×1800مم. 

�يف التجديد حيث توفري الأبعاد الداخلية املطلوبة غري قابل للتطبيق من الناحية الفنية، فاإنه ميكن تقليل الأبعاد 

الداخلية اإىل1500مم×	1500مم. يف مثل هذه احلالت ل بد اأن يتاأرجح الباب للخارج.

�ص.   تباين الألوان: مقاب�س الأبواب �اآليات الغلق ينبغي اأن تت�سمن تباينا �سريحا يف الألوان لتمييزها عن باب 

احلجرية. �ينبغي اأن تت�سمن ق�سبان امل�سك تباينا �سريحًا يف الألوان، لتمييزها عن ال�سطح املو�سوع عليه هذه 

الق�سبان.
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حو�ص املرحا�ص/دورات املياه:

من املف�سل ا�ستخدام ��سائل التحكم الأ�توماتيكية يف دفق املياه. �اإذا مل تكن اآليات دفق املياه اأ�توماتيكية، فيجب 

اأن يكون هناك اعتبار للمقدرة على الو�سول اإىل مقب�س دفق املياه، �قوة اليد اأ� الرباعة املطلوبني لت�سغليه. �تعمل 

املقاب�س التي تعمل مثل الرافعة، �التي توجد على جانب النتقال باملرحا�س على ت�سهيل هذه العتبارات.

اإن املكان املالئم لق�سبان امل�سك جتعل اجللو�س �الوقوف اأ� النتقال بني املرحا�س �جهاز التنقل اأكرث اأمانًا.

اأ.   املقعد: يجب األ تكون مقاعد املراحي�س تعمل بالناب�س. �يجب اأن يتم توفري تدعيم للظهر حيثما ل يكون هناك 

غطاء للمقعد اأ� خزان مياه �راءه. �حيثما يتوافر هذا، فاإن مناطق اأعلى خزان املياه يف املرحا�س يجب اأن تكون 

مثبتة باأمان.

ب.   جتهيزات املرحا�ص: يجب اأن يكون لتجهيزات املراحي�س مقاعد ي�سل اأعلى جزء بها اإىل 460-480مم فوق 

الأر�سية، �اأن تكون على م�سافة 460-480مم من اأقرب جدار جانبي اإىل خط املنت�سف باجلدار. �من املف�سل 

ا�ستخدام املراحي�س املعلقة يف احلائط.

ت.   حيز النتقال: يجب اأن يكون للمراحي�س �سهلة الو�سول حيز انتقال جانبي خاٍل )بحد اأدنى 900مم( على 

اأدنى  انتقال جانبي خاٍل )بحد  بتوفري حيز  القيام  يكون  التجديد حيث  املرحا�س. �يف حالة  اأحد جانبي جهاز 

اأن يتم تقليل هذا احليز اإىل 800مم. �يف مرافق  900مم( غري قابل للتطبيق من الناحية الفنية، فمن املمكن 

احلمامات حيث يتوافر اأكرث من مرحا�س �احد �سهل الو�سول، فاإن م�ساحات النتقال يف املرحا�س يجب اأن يتم 

اأجهزة  املتقابلة من  الذي يوجد بجوار املرحا�س( �على اجلوانب  املفتوح  انتقال خاٍل )اأي احليز  تهيئتها بحيز 

املراحي�س. �يجب اأن يكون حيز النتقال خاليًا من العراقيل )مثل �سناديق القمامة(.

ث.   و�سائل التحكم يف دفق املياه: يجب اأن تكون ��سائل التحكم يف دفق املياه اأ�توماتيكية، اأ� يتم ت�سميمها بحيث 

تتوافق مع امللحق )6(. �من املمكن اأن يتم ت�سغيل ��سائل التحكم يف دفق املياه يف املرحا�س ب�سكل يد�ي، �يجب 

اأن يكون موقعها على جانب النتقال من املرحا�س، اأ� اأن يتم التحكم بها ب�سكل اإلكرت�ين/اأ�توماتيكي. اإن ��سائل 

التحكم يف دفق املياه التي يتم ت�سغيلها يف املرحا�س ب�سكل يد�ي يجب اأن تتوافق مع امللحق )6(. �من املف�سل اأن 

تكون اأد�ات التحكم يف املرحا�س من نوع الدفق الأ�توماتيكي مع �سوت تنبيهي لطيف �نظام �سوئي ي�سبق كل دفق 

ملنع الرتباك، اأ� التحذير، اأ� القلق من اأن الدفق لن يحدث. �اإذا كان يتم ا�ستخدام اأداة يد�ية للتحكم يف الدفق، 

فاإن ��سائل التحكم يف الدفق يجب اأن توجد على جانب النتقال من املرحا�س، �اأن تكون متباينة اللون مع ما يحيط 

بها، �اأن تكون �سهلة �بديهية ال�ستخدام.

ج.   ق�سبان امل�سك: يجب اأن تتوافق ق�سبان امل�سك مع اجلزء املتعلق بها املذكور اأدناه. �يجب اأن يكون هناك على 

الأقل اثنان من ق�سبان امل�سك مو�سوعني يف ك�سك املرحا�س �سهل الو�سول. �يجب اأن يتم تركيب �احد من ق�سبان 

امل�سك خلف �فوق املرحا�س. �يجب اأن يكون طول ق�سيب امل�سك 600مم على الأقل، �اأن يكون مو�سوعًا على م�سافة 

800-820مم فوق الأر�سية، اأ� على الأقل عند 150مم فوق اأعلى خزان املرحا�س. �يجب اأن يكون ق�سيب امل�سك 

الثاين على اجلدار اجلانب الأقرب جلهاز املرحا�س. �يجب اأن يكون ق�سيب امل�سك مكرنك )متعرج( ال�سكل، على 

اأن يكون كل جزء من الكرنك )التعرج( بطول 300مم �اأن يكون ملتويًا بزا�ية 45 درجة، �اأن يكون مركبًا مع املكون 



175

الدليل الإر�سادي للو�سول ال�سامل للوجهات ال�سياحية وقطاعات الإيواء 

باململكة العربية ال�سعودية

املرحا�س.  اأمام  الراأ�سي على م�سافة 150مم  املكون  يكون  �اأن  الأر�سية،  فوق  ارتفاع 800-820مم  الأفقي على 

�يجب اأن يتم النظر اأي�سًا لرتكيب ق�سيب امل�سك الذي يتم طيه لأ�سفل اإىل اجلانب املفتوح من املرحا�س، على 

الأقل بطول 760 مم، �اأن يكون مركبًا على م�سافة 420-440مم اأمام خط املنت�سف من املرحا�س، �اأن يكون على 

ارتفاع 630-690مم فوق الأر�سية.

ح.   م�سجب املعاطف: يجب اأن يتم جتهيز املغ�سلة مب�سجب معاطف قابل للطي يتم تركيبه على ارتفاع اأكرب من 

1200مم فوق الأر�سية، على حائط جانبي )�اأن يكون بجواره، �ميكن الو�سول اإليه من حو�س املرحا�س( �األ يربز 

من اجلدار لأكرث من 50 مم.

خ.   موزع مناديل املرحا�ص: يجب اأن يتم جتهيز املرحا�س مبوزع مناديل املرحا�س �سهل الو�سول. �يجب اأن يتم 

تركيب موزع مناديل املرحا�س على اجلدار �اأن يكون مو�سوعًا اأ�سفل ق�سيب امل�سك على خط �احد مع/ اأ� األ يكون 

بارزًا اأكرث من 300مم اأمام مقعد املرحا�س، �األ يكون على ارتفاع اأقل من 600مم فوق الأر�سية، �اأن يكون بينه 

�بني مكان ق�سيب امل�سك م�سافة خالية بطول 60مم على الأقل.

د.   مفتاح ا�ستدعاء الطوارئ: يجب اأن يتم جتهيز املراحي�س �سهلة الو�سول بزر اأ� حبل �سحب يف حالة الطوارئ. 

�يجب اأن يتم توفري زر اأ� حبل �سحب ل�ستدعاء الطوارئ مقا�مني للمياه بجوار جهاز املرحا�س �سهل الو�سول. 

تتم  اإ�سارة،  لإطالق  اآخر  اأي جهاز  اأ�  تن�سيط جر�س  على  الطوارئ  ا�ستدعاء  �سحب  اأ� حبل  زر  يعمل  اأن  �يجب 

مراقبته من موقع داخل املن�ساأة.

راأ�س  لتثبيت  نظام  مع  كل جهاز مرحا�س  عند  الغت�سال  توفري خرطوم  يتم  اأن  يجب  الغت�سال:  ذ.   خرطوم 

الأقرب  اجلانبي  اجلدار  على  مو�سوعًا  اخلرطوم  راأ�س  تعليق  م�سجب  يكون  اأن  �يجب  احلائط.  يف  اخلرطوم 

للمرحا�س، �األ يزيد على م�سافة 200مم اإىل اخللف من مقدمة املرحا�س، �اأن يكون على منت�سف الرتفاع بني 

اجلانب ال�سفلي من ق�سيب امل�سك الأفقي �اأعلى مقعد املرحا�س. �يجب اأن يكون خلراطيم الغت�سال اآليات ت�سغيل 

تتوافق مع متطلبات الأجزاء القابلة للت�سغيل.

ر.   التباين اللوين: يجب اأن ت�ستمل جتهيزات املراحي�س على تباين لوين �ا�سح لتمييزها عن البيئة التي توجد 

اأن ت�ستمل ق�سبان امل�سك على تباين لوين �ا�سح لتمييزها عن ال�سطح املركبة فوقه. �يجب  يف اخللفية. �يجب 

اأن يحتوي زر اأ� حبل ال�سحب ل�ستدعاء الطوارئ، ���سائل التحكم يف دفق املياه، �موزعات مناديل املراحي�س، 

�خراطيم الغت�سال على تباين لوين لتمييزها عن البيئة التي توجد يف اخللفية.

اأحوا�ص غ�سل الأيدي

اأن  حني  ففي  بها.  اخلا�سة  الت�سغيل  باآليات  كبرية  ب�سورة  تتاأثر  �سوف  الأيدي  غ�سل  اأحوا�س  ��سول  �سهولة  اإن 

لبع�س  بالرتباك  البدء  يف  تت�سبب  اأن  املمكن  من  ُبعد  عن  بالعني  ال�ست�سعار  بتكنولوجيا  تعمل  التي  ال�سنابري 

براعة  يف  اأ�  قوة  يف  �سعوبات  من  يعانون  الذين  لالأ�سخا�س  �ميكن  بارزة.  ا�ستخدامها  �سهولة  فاإن  الأ�سخا�س، 

الأيدي اأن يقوموا با�ستخدام املقاب�س التي تعمل مثل الرافعة. �بالن�سبة لل�سخ�س الذي ي�ستخدم كر�سيًا متحركًا، 

فاإن ارتفاع الكا�نرت املنخف�س �احليز اخلايل من اأجل الركبة اأ�سفل الكا�نرتاأ� احلو�س �سوف يكون مطلوبًا. �يعمل 
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عزل اأنابيب املياه ال�ساخنة �اأنابيب ال�سرف على حماية اأرجل ال�سخ�س الذي ي�ستخدم الكر�سي املتحرك. �هذا 

باأن رجليه حترتقان. �ميكن  ال�سخ�س  ي�سعر  الإح�سا�س، بحيث ل  الإعاقة  اأمر مهم بوجه خا�س عندما ت�سعف 

اأن يت�سبب �جود احتاد بني الأحوا�س ال�سحلة ��سغوط املياه العالية يف تناثر غري مقبول للمياه من حو�س غ�سل 

الأيدي.

اأ.   عام: يجب اأن يتم ��سع اأحوا�س غ�سل الأيدي يف طريق �سهل الو�سول.

ب.   موقع الرتكيب: اإن اأحوا�س غ�سل الأيدي �سهلة الو�سول يجب اأن يكون لها حد علوي مو�سوع على ارتفاع ل 

يزيد عن 820مم فوق الأر�سية. �يجب اأن يتم ��سع اأحوا�س غ�سل الأيدي بحيث تكون اأقل م�سافة بني خط منت�سف 

احلو�س �اجلدار اجلانبي ت�سا�ي 460مم. �يجب اأن يتم ��سع حو�س غ�سل الأيدي على اجلدار اجلانبي بجوار 

حو�س املرحا�س، �اأن يتم ��سعه بطريقة تكون حافته الأقرب على م�سافة 150مم من حافة ق�سيب امل�سك املكرنك 

)املتعرج(.

اأن يكون لأحوا�س غ�سل الأيدي حيز خا�س بالركبة يتوافق مع املتطلبات املو�سوعة يف  يجب  ت.   حيز الركبة: 

اإر�سادات دليل الو�سول ال�سامل للبيئة العمرانية )UABE(. �يجب اأن يتم يّل امل�سرف حتى يت�ساعف احليز 

الفارغ الذي يوجد اأ�سفل احلو�س.

ث.   م�ساحة الأر�سية اخلالية: يجب اأن يكون لأحوا�س غ�سل الأيدي �سهلة الو�سول م�ساحة اأر�سية خالية بحد 

اأدنى 800مم عر�سًا، �1400مم عمقًا، �الذي منه يجب اأن يكون حد اأق�سى قدره 480مم من العمق اأ�سفل حو�س 

غ�سل الأيدي.

ج.   ال�سنابري: يجب اأن تتوافق ال�سنابري مع املتطلبات اخلا�سة بالأجزاء القابلة للت�سغيل، �اأن يكون لها مقب�س 

طويل يعمل مثل الرافعة )ل يكون ذاتي الغلق( قابل للت�سغيل بقب�سة ثابتة، اأ� اأن يتم التحكم به اإلكرت�نيًا. �يجب 

اأن يتم حتديد موقع ال�سنابري بحيث تكون امل�سافة من خط منت�سف ال�سنبور اإىل حافة مقدمة من�سدة الزينة، ل 

تزيد عن 485مم. �يجب اأن يتم متييز املياه ال�ساخنة �الباردة بتباين لوين �باأحرف بارزة للتحديد.

ح.   اأجهزة التوزيع: اإن اأجهزة التوزيع التي توجد عند اأحوا�س غ�سل الأيدي �سهلة الو�سول، مثل موزعات ال�سابون 

�املنا�سف، يجب اأن تكون �سهلة الو�سول لالأ�سخا�س الذين ي�ستخدمون الكرا�سي املتحركة اأ� ال�سكوترات )اأي ل 

ي�سطر�ن اإىل مد اأيديهم عرب حو�س غ�سل الأيدي للو�سول اإىل الأجهزة( �اأن يتم ��سعها بحيث ل يزيد ارتفاع 

التوزيع عن 1200مم فوق الأر�سية. �يجب اأن تكون اأجهزة التوزيع قابلة للت�سغيل بيد �احدة، �اأن تكون متباينة 

اللون مع البيئة املحيطة.

خ.   درجة حرارة املياه: يجب اأن يتم عزل اأنابيب املياه ال�ساخنة �اأنابيب ال�سرف اإذا كانت مال�سقة للف�سحات 

اخلالية التي توجد اأ�سفل حو�س غ�سل الأيدي كما هو مذكور اأعاله. �يجب اأن يتم حتديد درجة حرارة املياه بدرجة 

حرارة ق�سوى قدرها 45 درجة �سيلزيو�س.

د.   الأرفف: اإن الأرفف �الأج�سام البارزة الأخرى التي توجد فوق اأحوا�س غ�سل الأيدي يجب اأن يتم ��سعها بحيث 

ل متثل خطرًا على الأ�سخا�س الذين يعانون من اإعاقات ب�سرية.
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ذ.   املرايا: يجب اأن يتم تركيب املراآة �فقًا للمتطلبات املعطاة اأدناه، �اأن يتم ��سعها بحيث تكون حافتها ال�سفلية ل 

يزيد ارتفاعها عن 1000مم فوق الأر�سية. �يف حالت التجديد حيث يكون من غري املمكن اأن تكون احلافة ال�سفلية 

للمراآة على ارتفاع اأقل من 1000مم، فمن املمكن اأن يتم ا�ستخدام مراآة مائلة.

ر.   التباين اللوين: يجب اأن يكون هناك تباين لوين بني اجلدار/املرحا�س/ ال�سنبور �اجلدار/موزع ال�سابون/

موزع املنا�سف/�سلة التخل�س من املنا�سف/�حدات جتفيف الأيدي.

كماليات احلمامات

اإن م�سكالت الت�سميم املرتبطة بكماليات احلمامات ت�سمل قوة �براعة اليد الالزمة لت�سغيل الآليات. �الو�سول اإىل 

الكماليات �ساأن اآخر. �الكماليات التي تتطلب ا�ستخدام كلتا اليدين لت�سغيلها من املمكن اأن متثل �سعوبات ملجموعة 

من الأ�سخا�س الذين يعانون من اإعاقات عندما تكون املقدرة على مد اليدين اأ� التزان بها �سعف اأ� اإعاقة.

�يجب اأن يتم ��سع الكماليات التي توجد داخل احلمام ب�سكل منطقي، �مريح، �من�سق بحيث يتوقع ال�سخ�س الذي 

اأ� موزعات  اأن يعرث ب�سهولة على موقع هذه الكماليات مثل موزعات �سابون الأيدي،  اإعاقات ب�سرية  يعاين من 

املنا�سف الورقية، اأ� �حدات جتفيف الأيدي، اأ� �سالل القمامة ... اإلخ.

اأ.   عام: يف غرف الغت�سال �سهلة الو�سول لذ�ي الإعاقات احلركية، حيث يكون من غري املمكن من الناحية الفنية 

اأن  جعل كل كماليات املغ�سلة تتوافق مع املتطلبات، فاإن على الأقل �احدًا من كل نوع من كماليات املغ�سلة يجب 

حتقق هذا التوافق.

ب.   ارتفاع الآليات القابلة للت�سغيل: يجب اأن يكون على الأقل لنوع �احد من كل من كماليات املغ�سلة املتوافرة 

خيارات قابلة للت�سغيل ���سائل حتكم يتم تركيبها على ارتفاع بني 900-1200مم فوق الأر�سية.

ت.   م�ساحة الأر�سية اخلالية: اأمام كل �احدة من الكماليات التي توجد يف املغ�سلة يجب اأن يكون هناك م�ساحة 

اأر�سية خالية على الأقل مب�ساحة 800مم عر�سًا يف 1400مم عمقًا. �من املمكن اأن تتداخل م�ساحات الأر�سية 

اخلالية التي توجد بجوار كماليات احلمام.

ث.   املرايا: حيثما يتم توفري املرايا، فاإن على الأقل مراآة �احدة يجب اأن يتم تركيبها بحيث ل يزيد ارتفاع حافتها 

ال�سفلية عن 1000مم فوق الأر�سية، اأ� اأن تكون مائلة �قابلة للتعديل من الو�سع الراأ�سي حتى يكون من املمكن 

ا�ستخدامها من قبل ال�سخ�س الذي ي�ستخدم الكر�سي املتحرك.

ج.   موزعات ال�سابون: يجب اأن يتم توفري �احد من موزعات ال�سابون على الأقل يتم تركيبه بالقرب من مقدمة 

احلو�س، ل�ستخدامه من ق�سار القامة بد�ن العتماد على اأحد.

ح.   موزعات املنا�سف الورقية/ وحدات جتفيف الأيدي بالهواء ال�ساخن: يف احلمامات التي من املق�سود اأن 

تكون �سهلة الو�سول لذ�ي الإعاقات احلركية، يجب اأن يتم تركيب اثنني على الأقل من موزعات املنا�سف الورقية 

اأ� �حدات جتفيف الأيدي بالهواء ال�ساخن على ارتفاعني خمتلفني فوق الأر�سية. اأحدهما يكون �سهل الو�سول من 

قبل ال�سخ�س اجلال�س اأ� ق�سري القامة مع جعل خط منت�سف الأجزاء القابلة للت�سغيل بها على ارتفاع ل يزيد عن 

1200مم فوق الأر�سية. �موزع املنا�سف الورقية الثاين اأ� �حدة جتفيف الأيدي بالهواء ال�ساخن الأخرى يجب اأن 
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يتم توفريها مع جعل خط منت�سف الأجزاء القابلة للت�سغيل بها على ارتفاع ل يزيد عن 1500مم فوق الأر�سية 

لال�ستخدام من قبل ال�سخ�س الواقف. �من الأفكار اجليدة اأن يكون هناك موزع للمنا�سف الورقية، ��حدة جتفيف 

اأيدي بالهواء ال�ساخن تعمل بال�ست�سعار حتى تكون اأ�سهل يف ال�ستخدام من قبل اجلميع.

اأ� حيز  اإىل احلو�س  الو�سول  تعوق  ل  بالقرب من احلو�س  توجد  التي  القمامة  �سلة  اإن  القمامة:  خ.   حاويات 

النتقال اأ� القرتاب من املرحا�س، اإذا كان يتم توفريها قائمة بذاتها. �يعد �جود �سلة قمامة مو�سوعة يف جتويف 

باجلدار مع �جود فتحة لو�سع القمامة بها على ارتفاع بني 900-1200مم فوق الأر�سية حاًل جيدًا.

التي توجد يف املغ�سلة �ال�سطح الذي يتم  الكماليات  تباين لوين بني  اأن يكون هناك  اللوين: يجب  التباين  د.   

تركيبها عليه.

اأحوا�ص ال�ستحمام:

ميكن لأحوا�س ال�ستحمام اأن ت�سكل خطر النزلق. �الأ�سطح املقا�مة لالنزلق ميزة مهمة تفيد اأي �سخ�س حتى 

ذ�ي الإعاقات. ��ستقوم ق�سبان امل�سك اأي�سًا بتوفري الثبات. �تخ�سع نظم الت�سغيل للق�سور يف قوة اليد �مهارتها 

�متنا�ل اليد.

اأ.   عام: حيثما يتم توفري اأحوا�س ال�ستحمام �سهلة الو�سول ينبغي اأن تكون على طريق �سهل الو�سول.

ب.   م�ساحة الأر�سية اخلالية من العوائق: يجب اأن يكون لأحوا�س ال�ستحمام �سهلة الو�سول م�ساحة اأر�سية 

على  تتعدى  قد  الأيدي  غ�سل  )اأحوا�س  ال�ستحمام  حو�س  بطول  الأقل  على  900مم  بعر�س  العوائق  من  خالية 

امل�ساحة الأر�سية اخلالية بحد اأق�سى 300مم �سريطة اأن تتوافق م�ساحة الأر�سية اخلالية من العوائق مع ال�سر�ط 

املذكورة اأعاله(.

ت.   ال�سنابري واأدوات التحكم: ينبغي اأن تكون مقاب�س ال�سنابري من نوع الرافعة الطويلة غري املز�دة بناب�س. 

�يجب اأن تو�سع مقاب�س ال�سنابري عند طرف نهاية حو�س ال�ستحمام حتى ميكن ا�ستخدامها بوا�سطة �سخ�س 

جال�س يف حو�س ال�ستحمام. �يجب األ يتم تركيب ال�سنابري �اأد�ات التحكم الأخرى على ارتفاع اأكرث من 450مم 

اأ�  �سغط  مبعادل  مز�دة  ال�ستحمام  حو�س  يف  التحكم  اأد�ات  تكون  اأن  �ينبغي  ال�ستحمام.  حو�س  حافة  فوق 

�سمام خلط حراري ميكن ت�سغيله من ��سع اجللو�س �ميكن الو�سول اإليه من قبل �سخ�س جال�س من خارج حو�س 

ال�ستحمام. �يجب األ تتعدى درجة حرارة املاء من اإمدادات املاء 55 درجة مئوية. �يجب اأن تتباين األوان ال�سنابري 

�اأد�ات التحكم مع األوان احلو�س �مرفقاته �الأ�سطح املحيطة به. �ينبغي اأن تكون اإعدادات املاء ال�ساخن �البارد 

ب�سيطة �بديهية الفهم �ال�سبط.

ث.   ال�سطح: يجب اأن يكون �سطح القاعدة الداخلية حلو�س ال�ستحمام مقا�ما لالنزلق.

ج.   ق�سبان امل�سك: ما مل يكن حو�س ال�ستحمام ذا �قوف حر، فاإنه ينبغي اأن يكون مز�دًا مبقب�س على �سكل 

يتم  اأن  �ينبغي  اأدناه.  املذكورة  امل�سك  ق�سبان  حتت  الفرعية  ال�سر�ط  مع  يتوافق  راأ�سي  �مقب�س   ،)T( حرف 

ال�ساق  تقع  اأن  �ينبغي  لأ�سفل.  مواجها   T احلرف  �سكل  اأعلى  يكون  بحيث  )املقاب�س(  امل�سك  ق�سبان  تركيب 

الأفقية للمقب�س على �سكل حرف T على م�سافة 150 –	200مم فوق حافة حو�س ال�ستحمام �موازية له. اأما 
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ال�ساق الراأ�سية للمقب�س على �سكل حرف T فينبغي اأن تقع على م�سافة بني 300- 450مم من طرف التحكم يف 

احلو�س. �ينبغي اأن يكون طول املقب�س الراأ�سي 1200مم على الأقل، �اأن يتم تركيبه راأ�سيا عند نهاية احلو�س 

متاخما للم�ساحة الأر�سية اخلالية من العوائق اخلارجية بحيث تكون طرفه ال�سفلي على ارتفاع 180-280مم فوق 

حافةحو�س ال�ستحمام.

ح.   مرفقات حو�ص ال�ستحمام: يجب األ تعيق مرفقات اأحوا�س ال�ستحمام اأد�ات التحكم اأ� تتداخل مع انتقال 

لها م�سارات مثبتة على حافة حو�س ال�ستحمام. �ينبغي  اأن يكون  اأ�  اإىل احلو�س،  �سخ�س من كر�سي متحرك 

اأن تكون �ستائر الد�س مثالية ميكن دفعها بعيدًا اأ� اإزالتها بالكامل، �ل تتعدى على م�ساحة الأر�سية اخلالية من 

العوائق اأمام منطقة حو�س ال�ستحمام. �ينبغي تدعيم ق�سيب �ستائر الد�س، �اأن يتم تعليقه باإحكام على اجلدران 

ــ مثل املقاب�س ــ ملنعه من التحرك من مكانه حتت ال�سغط عندما مي�سك به �سخ�س يتعر�س لل�سقوط.

خ.   مقعد حو�ص ال�ستحمام: ميكن ��سع مقعد حو�س ا�ستحمام خارجي على الطرف املقابل لأد�ات التحكم. 

�يجب اأن يكون بكامل عر�س احلو�س، �اأن يكون يف م�ستوى حافة احلو�س، �اأن يكون عمقه على الأقل 450مم، �به 

ميل خفيف نحو حو�س ال�ستحمام ل يزيد عن 50:1 لي�ساعد على ت�سريف املياه.

د.   حامالت ال�سابون: يجب اأن يكون حلو�س ال�ستحمام حامالن لل�سابون.. اأحدهما ميكن الو�سول اإليه من 

اإليه من ��سع الوقوف. �يف الو�سع املثايل يجب اأن تكون حامالت ال�سابون  ��سع اجللو�س �اآخر ميكن الو�سول 

مو�سوعة يف جتويف.

ذ.   راأ�ص الد�ص: ينبغي اأن يكون حو�س ال�ستحمام مز�دا براأ�س د�س بخرطوم مرن طوله على الأقل 1525مم، 

ميكن ا�ستخدامه يف ��سع ثابت، �ميكن م�سكه باليد. �يجب اأن يتوافق راأ�س الد�س مع الأجزاء املنا�سبة حتت اأك�ساك 

الد�س املذكورة اأدناه. �ينبغي اأن يكون الو�سول اإىل �حدة الر�س اخلا�سة بالد�س متاحا من اأ��ساع اجللو�س، �اأن 

يكون بها اأد�ات حتكم للفتح �الغلق.

ر.   ارتفاع تركيب راأ�ص الد�ص: ينبغي اأن يتم تركيب راأ�س الد�س على ق�سيب راأ�سي، �يجب اأن يكون ارتفاع راأ�س 

الد�س قابال للتعديل من 1200مم فما فوق. �ينبغي اأن يتم تثبيت الق�سيب الراأ�سي بحيث ل يعيق ا�ستخدام اأي 

مقب�س اأ� اأي اأداة حتكم اأخرى يف حو�س ال�ستحمام. يجب اأن يكون لهذا الق�سيب الراأ�سي املوا�سفات ال�سحيحة 

للمقب�س ملنع حادث اإذا ا�ستخدم �سخ�س ما هذه الوحدة كمقب�س.

ز.   م�ستويات الإ�ساءة: ينبغي اأن تكون م�ستويات الإ�ساءة يف منطقة حو�س ال�ستحمام 200 �حدة اإ�ساءة على 

الأقل.

�ص.   مفتاح ا�ستدعاء الطوارئ: يجب اأن يتم توفري مفتاح م�ساد للماء ل�ستدعاء الطوارئ، �اأن يكون مو�سوعًا 

بحيث يكون يف متنا�ل �سخ�س جال�س يف احلو�س. �ينبغي اأن يتباين ملم�سه �لونه مع الأ�سطح املحيطة. �يجب اأن 

تتم مراقبة ا�ستدعاء الطوارئ من موقع داخل املن�ساأة.

�ص.   تباين الألوان: ينبغي اأن يكون هناك تباين �ا�سح يف الألوان بني اجلدران/ �التجهيزات/ �اأد�ات التحكم، 

�بني اجلدران / �املقاب�س، �بني اجلدران/ �كماليات احلمام.
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اأك�ساك الد�ص

تعمل اأك�ساك الد�س التي ت�سمح بدخول الكر�سي املتحرك اأ� التي تكون بد�ن حواجز على الق�ساء على خطر التعرث 

يف العتبة �هي �سر�رية بالن�سبة لالأ�سخا�س ذ�ي الإعاقة الذين ي�ستخدمون كرا�سي متحركة اأ� اأجهزة تنقل اأخرى 

يف الد�س. �املقاب�س �املواد التي ل ت�سبب النزلق تعد من تدابري الأمان التي تدعم اأي فرد. �قد تكون املعدات 

الإ�سافية مثل راأ�س الد�س الذي ميكن م�سكه باليد، اأ� املقعد القابل للطّي، اأ�سا�سية ل�سخ�س ذي اإعاقة، �لكنها 

تكون اأي�سًا مالئمة لالآخرين. �املعدات التي يتباين لونها من لون منطقة ك�سك الد�س ذاتها �ست�ساعد الأ�سخا�س 

الذين يعانون من �سعف الب�سر.

اأ.   املوقع: ينبغي اأن يكون ك�سك الد�س على طريق �سهل الو�سول.

ب.   م�ساحة الأر�سية اخلالية من العوائق: ينبغي اأن تكون هناك م�ساحة اأر�سية خالية من العوائق اأمام مدخل 

الد�س بعمق 900مم على الأقل �بنف�س عر�س مدخل الد�س لكي ت�سمح مب�ساحة انتقال منا�سبة ملقعد ك�سك الد�س. 

�ي�سمح للتجهيزات باأن تربز يف هذه امل�ساحة �سريطة األ يتم تقييد م�ساحة النتقال �الو�سول اإىل الد�س. ينبغي اأن 

يوجد داخل الد�س م�ساحة اأر�سية خالية بعر�س 1500مم على الأقل �عمق 900مم. �اإذا كانت امل�ساحة متاحة، 

ينبغي اأن تزيد الأبعاد الداخلية للد�س لت�سبح على الأقل 1500 ×1500مم من اأجل ��سول اأف�سل.

اأر�سية  اأن يكون لكل من م�ساحتي املدخل الداخلي �اخلارجي لك�سك الد�س �سطح  ينبغي  ت.   �سطح الأر�سية: 

مقا�م لالنزلق. �ينبغي اأن يكون ملناطق اأر�سية ك�سك الد�س حد اأدنى من ال�سرف الإيجابي. �يجب األ يتعدى 

ميل الأر�سية لل�سرف يف منطقة الد�س 50:1. �يجب اأن تكون م�سفاة ك�سك الد�س مو�سوعة اأ�سفل املقعد اأ� بعيدا 

على اأحد اجلوانب.

ث.   العتبة: يجب األ يكون هناك عتبات لك�سك الد�س اأ� اأن يكون بها عتبة م�سطوفة )مائلة( مبا ل يزيد عن 13مم 

فوق الأر�سية التي مت ت�سطيبها. �اأك�ساك الد�س التي ت�سمح بدخول الكرا�سي املتحركة اأ� التي بد�ن حواجز هي 

احلل الأف�سل ل�سهولة الو�سول بالن�سبة لالأ�سخا�س الذين ي�ستخدمون الكرا�سي املتحركة اأ� اأجهزة تنقل اأخرى.

ج.   مقعد الد�ص: يجب اأن يكون ك�سك الد�س مز�دا مبقعد قابل للطّي مثبت يف احلائط �غري مز�د بناب�س، اأ� 

ينبغي توفري مقعد حممول. �يجب اأن يكون عمق مقعد ك�سك الد�س 450مم، �اأن ميتد بعر�س الك�سك بالكامل، 

�اأن  اأن يتباين لون مقعد ك�سك الد�س مع الأ�سياء املحيطة به،  �اأقل من امل�ساحة املتاحة ل�ستارة الد�س. �ينبغي 

يكون له �سطح ناعم مقا�م لالنزلق بد�ن حواف �سلبة، �اأن يتم تركيبه على م�سافة430 - 480مم فوق الأر�سية. 

�يجب اأن يتم ت�سميم مقعد ك�سك الد�س بحيث يتحّمل حمولة ل تقل عن 1.33 كيلو نيوتن، �اأن يكون مو�سوعا على 

اجلدار الأخري من اأجل انتقال اأ�سهل.

ح.   ق�سبان امل�سك: ينبغي اأن تكون اأك�ساك الد�س مز�دة مبقب�س راأ�سي مكرنك )متعرج( يطابق ال�سر�ط املذكورة 

اأدناه.
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خ.   املقاب�ص املكرنكة )املتعرجة(: ينبغي اأن يكون هناك مقب�س اأفقي ذ� ثالثة مقاطع، طول كل منها 300مم. 

ينبغي اأن يكون اجلزء الأ�ل اأفقيا مع الأر�س، اأما اجلزء التايل فيكون بزا�ية 45 درجة بالن�سبة لالأ�ل، �الأخري 

مائال مبقدار 90 درجة يف اجتاه الأر�س. �يجب اأن يتم تركيبه على ارتفاع 800-820مم فوق الأر�س تقريبا،�اأن 

يكون مو�سوعا على اجلدار املقابل حليز النتقال. �ينبغي اأن يكون مو�سوعا بحيث تكون حافته الأبعد على م�سافة 

880مم من احلائط اخللفي )اأي احلائط املو�سوع عليه املقعد(.

د.   املقب�ص الراأ�سي: ينبغي اأن يكون ك�سك الد�س مز�دًا بق�سيب م�سك راأ�سي يبلغ طوله على الأقل 900مم، �اأن 

يتم تركيبه بني املقعد �م�ساحة النتقال، بحيث يكون مو�سوعًا على م�سافة 350-450 من حمور املقعد يف اجتاه 

م�ساحة النتقال. �يجب اأن يبداأ اأ�سفل املقب�س فوق الأر�س بـ 600-700 مم.

ذ.   �سمام التحكم يف املياه: ينبغي اأن تكون اأك�ساك الد�س مز�دة مبعادل �سغط اأ� �سمام خلط حراري. �يجب اأن 

تكون اأد�ات التحكم متباينة الألوان مع احلائط املحيط باحلو�س. �يجب اأن تكون اإعدادات املاء ال�ساخن �البارد 

ب�سيطة �بديهية من اأجل الفهم �ال�سبط. �يجب اأن تكون اأد�ات التحكم الرئي�سية يف الد�س على اجلدار الطويل 

لك�سك الد�س، �اأن تربز مبقدار 685مم على الأكرث من اجلدار اجلانبي حيث يوجد املقعد القابل للطّي. �يجب األ 

تو�سع اأد�ات التحكم على ارتفاع اأكرث من 1000مم فوق الأر�س اإىل حمورها. �اإنها لفكرة جيدة اأن يكون هناك 

جمموعة اأخرى من اأد�ات التحكم مبحاذاة اجلزء الأمامي من ك�سك الد�س على جدار جانبي ميكن الو�سول اإليها 

من اخلارج، لتح�سني �سهولة الو�سول. �يجب اأن تكون اأد�ات التحكم يف الد�س من نوع الرافعة.

ر.   حامالت ال�سابون: ينبغي اأن يحتوي ك�سك الد�س على حاملني اثنني لل�سابون، اأحدهما فوق الآخر، بحيث 

يكون كل منهما بالكامل يف جتويف. �ينبغي لأحد احلاملني اأن يكون يف املتنا�ل من ��سع اجللو�س، �الآخر من ��سع 

الوقوف. �يجب اأن يتم ��سع حامل ال�سابون ال�سفلي على اجلدار الطويل حتت املقب�س، �األ يبعد اأكرث من 600مم 

عن اجلدار الذي يوجد عليه املقعد.

ز.   راأ�ص الد�ص: ينبغي اأن تكون اأك�ساك الد�س مز�دة براأ�س د�س ميكن م�سكه باليد �مز�د بخرطوم مرن يبلغ طوله 

1500مم على الأقل، �ميكن ا�ستخدامه يف ��سع ثابت، �ميكن م�سكه باليد اأي�سًا. �حدة ر�س الد�س ينبغي اأن تكون 

يف املتنا�ل من ��سع اجللو�س، �اأن تكون مز�دة بوحدة فتح �اإغالق.

�ص.   ارتفاع تركيب راأ�ص الد�ص: ينبغي اأن يتم تركيب راأ�س الد�س على ق�سيب راأ�سي، �اأن يكون قاباًل للتعديل بني 

1200مم فما فوق. �ينبغي اأن يتم تثبيت الق�سيب الراأ�سي كمقب�س، �ينبغي اأن يتوافق مع �سر�ط املقاب�س املذكورة 

اأدناه، �األ يعوق ا�ستخدام املقاب�س الأخرى يف ك�سك الد�س.

اأ� تعوق النتقال من جهاز  اأد�ات التحكم،  اأك�ساك الد�س  األ تعوق ُمرفقات  �ص.   ُمرفقات ك�سك الد�ص: يجب 

على  تتعدى  �ل  بالكامل،  اإزالتها  اأ�  دفعها  ميكن  مثالية  الد�س  �ستائر  تكون  اأن  ينبغي  الد�س.  مقعد  اإىل  التنقل 

امل�ساحة اخلالية من العوائق اأمام منطقة الد�س. �ينبغي جتنب اأبواب الد�س. �ينبغي تدعيم ق�سيب �ستارة الد�س، 

�اأن يتم تعليقها باإحكام على اجلدران مثل املقاب�س لتجنب اأن يقوم �سخ�س ما ب�سده �اإزاحته حتت ال�سغط.
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�ص.   م�ستويات الإ�ساءة: ينبغي اأن تكون م�ستويات الإ�ساءة يف ك�سك الد�س 100 لوك�س على الأقل.

�ص.   مفتاح ا�ستدعاء الطوارئ: ينبغي اأن يتم توفري مفتاح ا�ستدعاء الطوارئ داخل حيز الد�س، �األ يتم ��سعه 

على ارتفاع اأكرث من 450مم فوق الأر�سية، �ينبغي اأن تتم مراقبته من موقع داخل املرفق. �ينبغي اأن يتباين يف 

امللم�س �اللون مع الأ�سطح املحيطة.

الد�س يف  م�سع يف حيز  لوح  اأ�  ا�ستخدام م�سباح حراري  ��سع  ينبغي  امل�سع:  اللوح  اأو  احلراري  امل�سباح  ط.   

العتبار من اأجل اأ�لئك الذين يعانون من م�سكلة يف التجفيف ب�سرعة بعد الد�س.

ظ.   تباين الألوان: ينبغي اأن يكون هناك تباين �ا�سح يف الألوان بني احلائط/ �التجهيزات/ ��حدات التحكم، 

�بني احلائط / �املقاب�س، �بني احلائط/ �ملحقات احلمام.

ق�سبان امل�سك:

اإن املقاب�س ميزة مهمة للذين يحتاجون م�ساعدة يف الوقوف، اأ� اجللو�س، اأ� الثبات اأثناء الوقوف. �النتقال بني 

املرحا�س �الكر�سي املتحرك هو مثال منوذجي ل�ستخدام املقب�س.

اأ   القطر: ينبغي اأن يكون قطر املقب�س بني 30 –	40مم.

ب.  القوة الهيكلية: ينبغي اأن يتم تثبيت املقب�س بحيث يتحمل حمولة 1.3 كيلو نيوتن على الأقل تطبق راأ�سيا اأ� 

اأفقيا.

ت. الأ�سطح: ينبغي اأن تكون املقاب�س خالية من اأية عنا�سر حادة اأ� خ�سنة، �لها �سطح مقا�م لالنزلق، �اأن تكون 

متباينة اللون مع البيئة املحيطة. �يجب اأن تكون الأ�سطح املجا�رة خالية من اأية عنا�سر حادة اأ� خ�سنة.

ث.  احليز اخلايل من العوائق: ينبغي اأن يكون للمقاب�س حيز خاٍل من العوائق قدره 35-45مم من احلائط، اأ� 

اأي عقبة حميطة.

يتم توجيه امل�ستخدمني اأي�سًا اإىل هذه الأجزاء من دليل اخلطوط الإر�سادية للو�سول ال�سامل يف البيئة العمرانية 

:UABE

معايري مقا�سات اجل�سم الب�سري.   2-2

اأ�سطح  الأر�سيات.   1-1-3

الج�سام البارزة �الأج�سام  العلوية.   2-1-3

اأر�سفة امل�ساة، اأر�سفة ال�سوارع ، امل�سارات �الطرق.   3-1-3

مرافق املراحي�س.   11-2-3

د�رات املياه.   14-2-3
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املراحي�س.   15-2-3

الأحوا�س.   16-2-3

املبا�ل.   17-2-3

كماليات احلمامات.   18-2-3

اأحوا�س ال�ستحمام  ) البانيوهات(.   19-2-3

غرف ال�ستحمام ) املر��س(.   20-2-3

املقاب�س.   21-2-3

غرف تغيري املالب�س  .   24-2-3

اأد�ات التحكم � اآليات الت�سغيل.   10-3-3

الالفتات.   1-4-3

اأنظمة خماطبة العموم.   3-4-3

اأنظمة الإعالم.   4-4-3

اأنظمة الدخول بوا�سطة البطاقات � اأنظمة الأمن � ال�سالمة.   5-4-3

اأ�سطح التحذير الأر�سية.   6-4-3

اأنظمة ال�ستماع امل�ساعدة.   7-4-3

املنبهات الب�سرية.   8-4-3

خمارج الطوارئ، �اإخالء عند احلريق � مناطق م�ساعدة الإنقاذ.   9-4-3

الوهج � م�سادر ال�سوء . ب-1  

الإ�ساءة. ب-2  

املواد � الت�سطيبات. ب-3  

الن�سيج � اللون. ب-4  

ال�سوتيات. ب-5  
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ر�سوم تو�سيحية  6-3-6

�سكل رقم 55: تهيئة منوذجية لغرفة الغت�سال.
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�سكل رقم 56: تهيئة منوذجية لغرفة الغت�سال.



�سكل رقم 57: تهيئة منوذجية لغرفة الغت�سال.

ين�سح القراء اأي�سًا مبراجعة دليل اخلطوط الإر�سادية للو�سول ال�سامل للبيئة العمرانية فيما يخ�س الإر�سادات 

الفنية لهذا الق�سم.الفنية لهذا الق�سم.



منشآت البيع بالتجزئة
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         7       اأماكن الإقامة و الإ�سكان املوؤقت / العابر 

      7-1       توزيع املنتج

7-1-1  اعتبارات الت�سميم

�احليز  معر��سة.  تكون  التي  املنتجات  �الزبائن جمموعة  الدائمني  للعمالء  ُتظهر  املنتجات  �اجهات عر�س  اإن 

اأجل  من  ترتيبات  عمل  �ينبغي  �اختياره.  املنتج  اإىل  للو�سول  اأجل  من  ال�سر�رية  الهتمامات  من  �الإ�ساءة 

ال�سرتاحات حيثما يكون من املحتمل اأن يق�سي العميل اأكرث من ب�سع دقائق. 

�يجب على ارتفاعات التخزين، �الأرفف، ��حدات العر�س اأن تخاطب جمموعة �ا�سعة من نقاط امل�ساهدة اجليدة 

مبا يف ذلك خطوط النظر املنخف�سة اخلا�سة بالأطفال، اأ� الأ�سخا�س ق�سار القامة، اأ� �سخ�س ي�ستخدم كر�سيا 

تكون  اأن  �ميكن  الأ�سخا�س.  لهوؤلء  املنخف�س  املتنا�ل  اأي�سًا  تخدم  املنخف�سة  �الرتفاعات  �سكوترًا.  اأ�  متحركا 

�الإ�ساءة  النحناء.  يف  �سعوبة  يجد�ن  الذين  لالأ�سخا�س  بالن�سبة  م�سكلة  النخفا�س  �سديدة  العر�س  �اجهات 

املنا�سبة �تباين الألوان لهما اأهمية خا�سة بالن�سبة لالأ�سخا�س الذين يعانون من اإعاقة ب�سرية.

ا�سرتاطات التطبيق  2-1-7

اأ� املُدجمة مثل الكبائن، �اخلزائن، �الأرفف، �الأدراج متوافرة يف م�ساحات  الثابتة  اإذا كانت مرافق التخزين 

�سهلة الو�سول، ينبغي اأن يحتوي �احد من كل نوع متوافر على الأقل على م�ساحة للتخزين تتوافق مع هذا الق�سم. 

�ينبغي اأن تقع الأرفف اأ� �حدات العر�س التي ت�سمح باخلدمة الذاتية للعميل يف الإ�سغالت التجارية على طريق 

�سهل الو�سول امتثال للملحق )4(.

اإر�سادات عامة   3-1-7

اأ.   ينبغي عر�س اأمثلة من اأف�سل �اأكرث املنتجات اإثارة لالنتباه يف موقع يكون يف املتنا�ل يقدم ��سول عن طريق 

الأيدي.

ب.   تركيز اإ�ساءة اأكرث �سدة �تاأثريا على �اجهات عر�س املنتجات املميزة.

ت.   ينبغي الحتفاظ بكافة املنتجات يف مدى متنا�ل اليد املريح.

ث.   ينبغي تخطيط ات�ساع كافة املمرات لتوفر ��سول فعال لكافة املنتجات.

اأن ميررا  التنقل على  ي�ستخدمان م�ساعدات  اأ�  �اقفني  الأقل  اأن متكن �سخ�سني على  ينبغي  املمرات  كافة  ج.   

بع�سهما اأثناء التحرك يف اجتاهات متقابلة.

ح.   توفري �سطح داعم لل�سواين �الطر�د )على �سبيل املثال: مزلق لل�سينية( يف خطوط اخلدمة �الكا�سري)خزنة 

الدفع(.
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ال�سرتاطات الفنية  4-1-7

ل توجد اإر�سادات فنية مقدمة لهذا اجلزء.

ر�سوم تو�سيحية  5-1-7

�سكل رقم 58: مرافق البيع بالتجزئة، مبا يف ذلك املطاعم، ينبغي اأن توفر ��سيلة �سهلة للو�سول لكل الزبائن املحتملني. اخلطوة 

الأ�ىل املبدئية هي �سمان عدم �جود خطوات �تدا�ل �ا�سح من خالل مثل هذه املجالت خلدمة الزبائن.
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      7-2      كاونرتات البيع واخلدمة، �سبابيك ال�سراف وكاونرتات ال�ستعالمات

تنفذ ح�سب موا�سفات الدليل الإر�سادي للو�سول ال�سامل يف البيئة العمرانية للمملكة العربية ال�سعودية.

املمرات اخلا�سة ب�سندوق الدفع واملغادرة   3-7      

7-3-1  اعتبارات الت�سميم

اإن الو�سول اإىل املمرات اخلا�سة ب�سند�ق الدفع �املغادرة مهم لالأ�سخا�س ذ�ي الإعاقات. �على الرغم من اأن 

ارتفاع املمرات اخلا�سة ب�سند�ق الدفع �املغادرة يف �سل�سة متاجر البيع بالتجزئة يعد كافيا، اإل اأن الت�ساع اخلايل 

من العوائق املطلوب للتحرك عرب املمر يعد اإ�سكالية. �قد حتتاج متاجر البيع بالتجزئة الأ�سغر اإىل كا�نرت اأكرث 

انخفا�سا ليعمل ممرًا خا�سًا ب�سند�ق الدفع �املغادرة.

ا�سرتاطات التطبيق  2-3-7

ينبغي اأن تكون املمرات املطلوبة اخلا�سة ب�سند�ق الدفع �املغادرة ــ جميعها ــ �سهلة الو�سول �فقا للجد�ل اأدناه:

 ¥hóæ°üH  á°UÉÿG  äGôªŸG  OóY  ‹ÉªLEG

º«ª°üJ πµd IQOÉ¨ŸGh ™aódG

 á∏¡°S  êhôÿG  äGô‡  øe  ≈fOC’G  ó◊G

º«ª°üJ πµd ∫ƒ°UƒdG

1

2

3

á«aÉ°VE’G äGôªŸG øe %20 ¤EG áaÉ°VE’ÉH 3

4 ¤EG 1

8 ¤EG 5

15 ¤EG 8

15 øe ÌcCG

امل�سممة  املمرات  تلك  ت�سمل  خمتلفة  »بت�سميمات«  �املغادرة  الدفع  ب�سند�ق  اخلا�سة  املمرات  على  �الأمثلة 

خ�سي�سا خلدمة �ظائف خمتلفة، �ت�سمل ــ من غري ق�سرــ ميزات مثل طول احلزام، اأ� عدم �جود حزام �سواء 

كان املمر �سلة فقط اأ� جمازًا �ا�سحًا، ...اإلخ.

اإر�سادات عامة   3-3-7

ل توجد اإر�سادات تقنية مقدمة يف هذا اجلزء.
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ال�سرتاطات الفنية  4-3-7

اأ.   عر�ص املمر اخلايل من العوائق: ينبغي اأن يتوافق عر�س املمر اخلايل من العوائق للممرات اخلا�سة ب�سند�ق 

فوق  865مم  املجا�ر  للكا�نرت  ارتفاع  اأق�سى  يتجا�ز  األ  �يجب   ،)1( امللحق  مع  الو�سول  �سهلة  �املغادرة  الدفع 

م�ستوى الأر�سية التي مت ت�سطيبها. �يجب األ يتم ال�سماح لأعلى احلافة باأن يتجا�ز 1100مم فوق م�ستوى الأر�سية 

اأ� الأر�س.

ب.   الالفتات: ينبغي توفري الالفتات التي حتدد بو�سوح املمرات اخلا�سة ب�سند�ق الدفع �املغادرة �سهلة الو�سول 

التي تتوافق مع امللحق )19(.

ر�سوم تو�سيحية  5-3-7

انظر ال�سكلني 225-226 يف الدليل الإر�سادي للو�سول ال�سامل يف البيئة العمرانية للمملكة العربية ال�سعودية.
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      7-4      احلواجز التاأمينية/ البوابات

     7-4-1  اعتبارات الت�سميم

اإن البوابات �احلواجز التاأمينية �الأبواب الد�ارة ينبغي اأن تالئم جمموعة كاملة من امل�ستخدمني الذين قد مير�ن 

من خاللها. �البوابات اأحادية الق�سيب امل�سممة لتكون على ارتفاع اخل�سر املنا�سب لالأ�سخا�س القادرين على 

كرا�سي  ي�ستخدمون  الذين  الأ�سخا�س  اأ�  لالأطفال  بالن�سبة  الوجه  اأ�  الرقبة  ارتفاع  على  تكون  اأن  ميكن  ال�سري، 

متحركة اأ� �سكوترات.

اأي�سًا  �متثل البوابات الد�ارة ا�ستحالة بدنية بالن�سبة ل�سخ�س يف كر�سي متحرك كي يتعامل معها. �هي �سعبة 

بالن�سبة لالأ�سخا�س الذين ي�ستخدمون الع�سا اأ� العكازات اأ� الأ�سخا�س الذين يعانون من �سعف التزان. ��جود 

اأ� �سكوتر بالإ�سافة اإىل دخول  فتحة جما�رة ذات ات�ساع �سهل الو�سول �سر�ري من اأجل دخول كر�سي متحرك 

الذين ي�ستخدمون اأجهزة تنقل اأخرى، اأ� عربات اأطفال، اأ� م�سايات، اأ� عربات التو�سيل.

ا�سرتاطات التطبيق  2-4-7

يجب اأن تتوافق البوابات، الأبواب الد�ارة �الفتحات مع هذا الق�سم.

اإر�سادات عامة   3-4-7

ل توجد اإر�سادات عامة مقدمة لهذا اجلزء.

ال�سرتاطات الفنية  4-4-7

اإزالة عربات الت�سوق من مبنى املن�ساأة  اأي جهاز ي�ستخدم ملنع  اإن  التاأمينية )حواجز التاأمني(:  اأ.   احلواجز 

ينبغي اأن يوفر و�سول يتوافق مع امللحق )9(، وينبغي األ ي�سكل خطورة من حيث امللحق )3(. ويكون وجود 

مدخل بديل منا�سب ب�سكل عادل لذلك الذي يتم توفريه مل�ستخدمي م�ساعدات التنقل اأمراً مقبوًل. 

ب.   عام: ينبغي اأن تتوافق البوابات الأمنية والأبواب الدوارة مع متطلبات امللحق )9( حيثما مت توفريها.

ر�سوم تو�سيحية  5-4-7

انظر ال�سكلني 181-182 يف الدليل الإر�سادي للو�سول ال�سامل يف البيئة العمرانية للمملكة العربية ال�سعودية.
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      7-5      م�ساعدة طاقم العمل

     7-5-1  اعتبارات الت�سميم

حيثما يحتاج الزبائن مل�ساعدة يف الو�سول اإىل املنتجات )مثال: منتجات معلبة على اأرفف عليا( ميكن اأن تكون 

هذه خدمة �ساملة مقدمة �متاحة للجميع.

ا�سرتاطات التطبيق  2-5-7

يجب اأن ت�سعى جميع مراكز الت�سوق �من�ساآت البيع بالتجزئة ل�سمان م�ساعدة طاقم العمل لكافة الزبائن.

اإر�سادات عامة   3-5-7

اأنف�سهم. �قد ي�سمل هذا  تلقاء  الت�سرف من  الذين ل ي�ستطيعون  اأن يتم الإعالن عن امل�ساعدة لكل  اأ.   ينبغي 

لفتات ت�سري اإىل نوع اخلدمات املتاحة.

ب.   ينبغي األ يتم تعريف خدمات امل�ساعدة بوا�سطة الرمز الد�يل للو�سول. فمثل هذا الت�سنيف يثري يف احلال 

انطباعا باأنه يجب ا�ستخدام كر�سي متحرك لتلقي مثل هذه اخلدمات.

كان  اإذا  ��سع اجللو�س.  ال�ستخدام من  اأجل  الكايف من  بالقدر  تكون مكاتب اخلدمة منخف�سة  اأن  ينبغي  ت.   

الوقوف مرغوبا فيه اأكرث، فينبغي اأن يكون بها اأق�سامًا منخف�سة لال�ستخدام من ��سع اجللو�س �من اأجل الأطفال. 

�يجب اأن يكون هناك ف�سحة للركبة على كال اجلانبني عندما يكون ل بد من ا�ستخدام الكا�نرت من ��سع اأمامي.

ال�سرتاطات الفنية  4-5-7

ل توجد اإر�سادات فنية مقدمة لهذا اجلزء.

ر�سوم تو�سيحية  5-5-7

ل توجد ر�سوم تو�سيحية مقدمة لهذا اجلزء.



أماكن المؤتمرات ، المعارض، 
األعمال التجارية واالتصاالت





197

الدليل الإر�سادي للو�سول ال�سامل للوجهات ال�سياحية وقطاعات الإيواء 

باململكة العربية ال�سعودية

         8       اأماكن املوؤمترات ، املعار�ص، الأعمال التجارية و الت�سالت 

      8-1       مرافق الت�سالت و الأعمال التجارية

يتم ا�ستخدام مراكز الأعمال من قبل جمموعة منوعة من الأ�سخا�س ت�سمل النزلء ذ�ي الإعاقات. �القدرة على 

اأمر مهم، �كذلك احلاجة اإىل الو�سول اإىل اأجهزة الكمبيوتر �الهواتف،  اأنحاء مركز الأعمال  املنا�رة يف جميع 

���سائل الطباعة �الن�سخ �ا�ستخدامها. �ب�سكل مثايل؛ فاإن اأجهزة الكمبيوتر ال�سخ�سية املتاحة لال�ستخدام العام 

ينبغي اأن تكون جمهزة بتقنيات م�ساعدة. �اعتبارات التطبيق اخلا�سة ت�سمل الآتي: طا�لت/ كا�نرتات / معدات 

�سهلة الو�سول، اأماكن تخزين �ترفيف. �يجب اأن يتم توفري تكنولوجيا لقراءة ال�سا�سة حيثما كان ذلك ممكنًا.

	 عام: يحتاج طاقم العمل اإىل حتديد الحتياجات اخلا�سة بالعمالء الذين يعانون من �سعوبة يف ال�سمع. �هذا •

يعني توفري الإ�ساءة اجليدة / اأنظمة �سوت عالية اجلودة، دارة حث حممولة اأ� مثبتة ب�سكل احرتايف، �اأنظمة 

اأ�سعة حتت احلمراء. �يجب اأن يتم عر�س الرموز لإظهار املعدات التي مت تثبيتها. �ين�سح باأن تكون دارات 

احلث جزءا من املعدات القيا�سية.

	 الهواتف: ينبغي اأن يكون هناك هاتف �احد على الأقل يف مركز الأعمال يتمتع مبيزة التحكم يف ال�سوت. كما •

ينبغي اأن يكون هناك هاتف �احد على الأقل يف مركز العمل يتمتع مبيزة جهاز الهاتف الن�سي.

	 توفري د�رات املياه: من الناحية املثالية ينبغي اأن يكون هناك د�رة مياه �سهلة الو�سول فيما يخ�س التنقل يف •

حد�د 50 مرتًا من مركز الأعمال.

�سكل رقم 59:  مثال على مرافق موؤمترات �سهلة الو�سول، من الناحية املثالية .. ينبغي اأن يكون جلو�س الكر�سي املتحرك مدجمًا 

يف ت�سميم املقاعد �لي�س متوافرًا على اجلانبني فقط
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�سكل رقم 60: على الرغم من اأنها ماأخوذة من �سورة لبيئة قاعة حمكمة، اإل اأن هذه ال�سورة تقدم فكرة اأف�سل للحاجة اإىل 

مكان اجللو�س امل�سمم املدمج يف اجلزء الأكرب من بيئة اجللو�س



الوصول الشامل للسياحة: 
المنتجعات والمالهي
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         9       الو�سول ال�سامل لل�سياحة: املنتجعات و املالهي

      9-1       مركبات الت�سلية و الرتفيه

الو�سول.  �سهلة  �الرتفيه  الت�سلية  مركبات  الأمريكي.  الو�سول  جمل�س  من  كبري  حد  اإىل  مقتب�سة  ]ملحوظة: 
�سبتمرب 2002م[.

9-1-1  اعتبارات الت�سميم

اإن مركبات الرتفيه عن�سر مهم من جتربة املنتجع �مدينة املالهي. �رغم اأنه خارج نطاق هذه املتطلبات اأن نكون 

قادرين على توفري قواعد �اإر�سادات الو�سول لكل �سكل من مركبات الرتفيه، اإل اأنه من املهم توفري الو�سول اإىل 

املركبات الرتفيهية.

ا�سرتاطات التطبيق  2-1-9

اأن تتوافق مع هذه املتطلبات. �حيثما يكون  اأ� املن�ساأة �املعدلة حديثا يجب  اإن مركبات الرتفيه امل�سممة حديثا 

املخ�س�سة  �التفريغ  التحميل  منطقة  تكون  اأ�حيث  للمركبة،  اأ�الت�سغيلية  الهيكلية  اخل�سائ�س  يف  تغيري  هناك 

للمركبة الرتفيهية م�سممة �م�سيدة حديثا فاإنه من املتوقع اأن تتوافق مع هذه املتطلبات.

 يجب على كل مركبة ترفيهية توفري مكان �احد على الأقل لكر�سي متحرك يتوافق مع )�س- 1-4-د( اأدناه، اأ� 

مقعد ترفيهي �احد على الأقل يكون م�سممًا لالنتقال يتوافق مع ) �س- 1-4-ه( اأ� جهاز �احد للنقل على الأقل 

يتوافق مع )�س-4-1- �(.

ا�ستثناءات: 

مركبات الرتفيه املحمولة اأ� املتنقلة لن يتوقع منها التوافق. 

 )Q.1.4.a( اأ� ت�سغيلها من قبل الراكب يطلب منها اأن تتوافق فقط مع  مركبات الرتفيه التي يتم التحكم بها 

 .)Q.1.4.b(�

قبل  من  �النز�ل  الركوب  على  الأطفال  م�ساعدة  يتم  حيث  لالأطفال  اأ�سا�سي  ب�سكل  امل�سممة  الرتفيه  مركبات 

 .)Q.1.4.b(� )Q.1.4.a( البالغني يتوقع منها اأن تتوافق فقط مع

.)Q.1.4.b(� )Q.1.4.a( مركبات الرتفيه التي بد�ن مقاعد مركبات الرتفيه، من املتوقع اأن تتوافق فقط مع
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اإر�سادات عامة   3-1-9

ل توجد اإر�سادات عامة مقدمة لهذا اجلزء.

ال�سرتاطات الفنية  4-1-9

اأ.   طريق �سهل الو�سول: حيثما تكون يف ��سع التحميل �التفريغ، فاإن مركبات الرتفيه التي يلزم اأن تكون �سهلة 

اأن يخدمها طريق �سهل الو�سول يتوافق مع امللحق )4(. اأي جزء من طريق �سهل الو�سول يخدم  الو�سول يجب 

مركبات الرتفيه يكون له ميل اأكرب من 25:1 يجب اعتباره منحدرا �ل بد اأن يتوافق مع الق�سم 3-2-3 يف الدليل 

الإر�سادي للو�سول ال�سامل يف البيئة العمرانية للمملكة العربية ال�سعودية. عندما يكون التوافق مع �سر�ط الق�سم 

)L( غري قابال للتطبيق من الناحية الفنية اأ� الت�سغيلية، يتم ال�سماح مبنحدر اأكرث ميال �سريطة األ يتجا�ز 8:1. 

قابل  التوافق غري  يكون  الرتفيه حيث  اأ� يف مركبات  �التفريغ  التحميل  الدرابزين مطلوبا يف مناطق  يكون  �لن 

الت�سغيلية. �ي�سمح بال�ستخدام املحد�د / التطبيق املحد�د للمن�سات الرافعة  اأ�  الناحية الهيكلية  للتطبيق من 

كجزء من طريق �سهل الو�سول يخدم منطقة التحميل �التفريغ.

ب.   مناطق التحميل والتفريغ: مناطق التحميل �التفريغ التي تخدم مركبات الرتفيه �التي يلزم اأن تكون �سهلة 

الو�سول يجب اأن توفر حيزًا للمنا�رة يتوافق مع امللحق )1(. �يجب اأن يكون حليز املنا�رة منحدر ل يزيد انحداره 

عن 50:1.

ت.   الالفتات: ينبغي توفري لفتات عند مدخل الطابور اأ� �سف النتظار لكل مركبة ترفيهية لتحديد نوع الو�سول 

املتوافر. �حيثما تكون منطقة التفريغ �سهلة الو�سول تخدم اأي�سًا كمنطقة حتميل �سهلة الو�سول، فاإنه يجب توفري 

لفتات عند مدخل الطابور اأ� �سف النتظار ت�سري اإىل موقع منطقة التحميل �التفريغ �سهلة الو�سول.

ث.   مركبات الرتفيه املزودة مب�ساحات للكر�سي املتحرك: ينبغي اأن تتوافق مركبات الرتفيه التي حتتوي على 

م�ساحات للكر�سي املتحرك مع هذا اجلزء.

• املخ�س�سة 	 بامل�ساحات  اخلا�سة  الأر�سية  اأ�  الأر�س  �سطح  يتوافق  اأن  ينبغي  الأر�سية:  اأو  الأر�ص  اأ�سطح 

للكر�سي املتحرك مع الأحكام املذكورة هنا �مع امللحق )2(. �حيثما يكون هناك تعار�س بني الأحكام املذكورة 

هنا �بني امللحق )2( فاإن الأحكام املذكورة هنا �ستكون لها الأ�لوية.

• امليل: ينبغي اأن يكون ل�سطح الأر�س اأ� الأر�سية اخلا�سة بامل�ساحات املخ�س�سة للكر�سي املتحرك ميل ل يزيد 	

انحداره عن 50:1 حني يكون يف مو�سع التحميل �التفريغ، �ينبغي اأن يكون ثابتًا �م�ستقرًا.

• الفجوات: ينبغي اأن تكون اأر�سيات مركبات الرتفيه املز�دة مب�ساحات للكر�سي املتحرك �اأر�سيات مناطق 	

التحميل �التفريغ متنا�سقة، بحيث عندما ت�ستقر مركبات الرتفيه عند مو�سع التحميل �التفريغ تكون امل�سافة 

الراأ�سية بني الأر�سيات يف حد�د قد تقل اأ� تزيد على 16مم، �األ يكون الفراغ الأفقي اأكرب من 75مم حتت 

ظر�ف حمولة الركاب العادية. �عندما ل ميكن تطبيق �حتقيق هذا من الناحية الفنية اأ� الت�سغيلية، ميكن 

ا�ستخدام منحدر اأ� لوح ج�سر، اأ� جهاز م�سابه ميكن اأن يحقق تدرجا ل يزيد انحداره عن 12:1.
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• الف�سحات اخلالية من العوائق: ينبغي اأن تتوافق الف�سحات اخلالية من العوائق مل�ساحات الكر�سي املتحرك 	

مع الأحكام املذكورة هنا �امللحق )2(. �حيثما يكون هناك تعار�س بني الأحكام املذكورة هنا �بني امللحق )2( 

فاإن الأحكام املذكورة هنا �ستكون لها الأ�لوية. يف حال توافر اأجهزة التاأمني ينبغي اأن ي�سمح لها باأن تتداخل 

مع الف�سحات اخلالية املطلوبة. ينبغي ال�سماح للم�ساحات اخلا�سة بالكر�سي املتحرك باأن يتم تغيري موا�سعها 

يد�يا اأ� ميكانيكيا.

• العر�ص والطول: ينبغي مل�ساحات الكر�سي املتحرك توفري الت�ساعات �الأطوال اخلالية املطلوبة يف �سر�ط 	

امللحق )1(.

• م�ساحات الكر�سي املتحرك- املدخل اجلانبي: عندما ل ميكن الدخول اإىل م�ساحة الكر�سي املتحرك اإل من 	

اجلانب فقط، ينبغي اأن يتم ت�سميم مركبات الرتفيه بحيث ت�سمح مب�ساحة كافية للمنا�رة لالأفراد الذين 

ي�ستخدمون كر�سيا متحركا اأ� �سكوترًا، اأ� اأجهزة تنقل اأخرى للدخول �اخلر�ج من املركبة. 

• النتوءات يف م�ساحات الكر�سي املتحرك: يلزم اأن تتوافق الأج�سام الناتئة مع امللحق )3(.	

• اأن 	 اإىل م�ساحات الكر�سي املتحرك يف مركبات الرتفيه، يجب  حيثما يتم توفري فتحات للو�سول  الفتحات: 

يوفر املدخل فتحة خالية مب�ساحة 950مم على الأقل.

•  املقاربة: ينبغي اأن يجا�ر جانب �احد من م�ساحة الكر�سي املتحرك طريقًا �سهل الو�سول.	

ج.   مقاعد املُرافق: حيثما يكون العر�س الداخلي ملركبة الرتفيه اأكرب من 1400مم، يتم توفري مقعد لأكرث من 

راكب �احد، �ل يلزم اأن يتم ��سع الكر�سي املتحرك يف مركز مركبة الرتفيه، �ينبغي توفري مقعد للمرافق، لكل 

م�ساحة لكر�سي متحرك.

• تكون 	 اأن  ينبغي  بكتف،  كتفًا  متجا�رة  مقاعد  الرتفيه  مركبة  توفر  حيثما  بكتف(:  )كتفاً  املتجاورة  املقاعد 

مقاعد املُرافق كتفًا بكتف مع م�ساحة الكر�سي املتحرك املجا�رة. �حيثما تكون مقاعد املرافق املجا�رة كتفًا 

بكتف غري قابلة للتطبيق من الناحية الت�سغيلية اأ� البنائية، ينبغي اأن تتم حما�لة تطبيق هذه الأحكام اإىل 

اأق�سى حد ممكن.

• مقاعد مركبات الرتفيه امل�سممة لالنتقال: ينبغي اأن تتوافق مقاعد مركبات الرتفيه امل�سممة لالنتقال مع 	

الأحكام املذكورة يف هذا اجلزء حني يتم ��سعها للتحميل �التفريغ.

•  م�ساحات اأر�ص اأو اأر�سية خالية: يجب توفري م�ساحات الأر�س اأ� الأر�سية اخلالية التي تتوافق مع امللحق 	

)1( �امللحق )2( يف منطقة التحميل �التفريغ املجا�رة ملقاعد مركبات الرتفيه امل�سممة لالنتقال.

• ارتفاع النتقال: ينبغي اأن يرتا�ح ارتفاع مقاعد مركبة الرتفيه بني 450 �500مم بحد اأق�سى مقا�سا فوق 	

اأ�سطح التحميل �التفريغ.

• مدخل النتقال: حيثما يتم توفري فتحات لالنتقال اإىل مقاعد مركبات الرتفيه يجب اأن يتم ت�سميم امل�ساحة 	

لتوفر ف�سحة خالية لالنتقال من الكر�سي املتحرك اأ� جهاز التنقل اإىل مقعد مركبة الرتفيه. 
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• م�ساحة لتخزين الكر�سي املتحرك: يجب اأن تكون امل�ساحات اخلا�سة بتخزين الكر�سي املتحرك التي توفر 	

حيزا كافيا �فقا للملحق )1( متوافرة يف مناطق التفريغ اأ� جما�رة لها لكل مقعد مركبة ترفيه مطلوب مت 

ت�سميمه لالنتقال، �يجب األ تتداخل مع اأية ��سيلة لزمة للخر�ج اأ� طريق �سهل الو�سول.

• ح.   اأجهزة النتقال امل�ستخدمة يف مركبات الرتفيه: ينبغي اأن تتوافق اأجهزة النتقال امل�ستخدمة يف مركبات 	

الرتفيه مع هذا اجلزء عندما يتم ��سعها للتحميل �التفريغ.

• م�ساحة الأر�ص اأو الأر�سية اخلالية: م�ساحة الأر�س اأ� الأر�سية اخلالية التي تتوافق مع امللحق )1( ينبغي 	

اأن تكون متوافرة يف منطقة التحميل �التفريغ املجا�رة لأجهزة النتقال.

	 ارتفاع النتقال: ارتفاع مقاعد جهاز النتقال ينبغي اأن يرتا�ح بني 450 - 500مم مقا�سا فوق �سطح التحميل •

�التفريغ.

• �فقا 	 كافية  م�ساحة  تقدم  التي  املتحرك  الكر�سي  تخزين  م�ساحات  املتحرك:  الكر�سي  لتخزين  م�ساحة 

اأ� جما�رة لها لكل جهاز انتقال مطلوب،  اأن تكون متوافرة يف مناطق التفريغ  ل�سر�ط امللحق )1(، ينبغي 

�يجب األ تتداخل مع اأية ��سيلة لزمة للخر�ج اأ� طريق �سهل الو�سول.
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ر�سوم تو�سيحية  5-1-9

�سكل رقم 61:   مثال ملنطقة ترفيه �ساملة

�سكل رقم 62:  منظر داخلي ملركبة ترفيهية �سهلة الو�سول
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      9-2       املرافق اخلا�سة بركوب القوارب

9-2-1  اعتبارات الت�سميم

�املرافق  القوارب  مرا�سي  يف  اخل�سبية  �املما�سي  �املن�سات  الرتفيهي  ال�سيد  ج�سور  اإىل  القوارب  مرافق  ت�سري 

�املمرات اخل�سبية �مزالق ال�سفن. �تهدف الأحكام املذكورة هنا اإىل متكني الأ�سخا�س ذ�ي الإعاقة يف الو�سول 

للقوارب، �لال�ستفادة من اجل�سور �املن�سات يف ال�سيد، �ال�سيد بال�سنارة.

ا�سرتاطات التطبيق  2-2-9

يجب على مرافق القوارب امل�سممة حديثًا اأ� التي �سيدت حديثا �مت تغيريها اأن متتثل لالأحكام املن�سو�س عليها 

هنا. �حيثما يتم توفري مزالق القوارب، فينبغي توفري مزالق القوارب �فقا للجد�ل اأدناه:

 á∏¡°S ÜQGƒ≤dG ≥dGõŸ Üƒ∏£ŸG ≈fOC’G ó◊G

 ∫ƒ°UƒdG

ICÉ°ûæŸG ‘ ÜQGƒ≤dG ≥dGõe ‹ÉªLEG

25 ¤EG 1

50 ¤EG 26

100 ¤EG 51

150 ¤EG 101

300 ¤EG 151

400 ¤EG 301

500 ¤EG 401

600 ¤EG 501

700 ¤EG 601

800 ¤EG 701

900 ¤EG 801

1000 ¤EG 901

∂dP øe ÌcCG Ée h 1001

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

øe ÌcCG ¬æe ô°ùc hCG 100 πµd 1 óFGR 12 

1000

�حيثما يكون عدد مزالق القوارب غري حمدد، فيجب احت�ساب كل 12مرتا من حافة مزالق القوارب على طول 

اجل�سر على اأنها منزلق �احد لأغرا�س هذا الق�سم.
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اإر�سادات عامة   3-2-9

مل يتم توفري اإر�سادات عامة لهذا اجلزء.

ال�سرتاطات الفنية  4-2-9

اأ.   الطريق �سهل الو�سول: ينبغي اأن تتوافق الطرق �سهلة الو�سول، مبا يف ذلك املمرات اخل�سبية التي تكون جزءًا 

من الطرق �سهلة الو�سول، مع امللحق )4(.

ال�ستثناء:

املمر  طول  يف  الزيادة  تكون  ل  تغيريها،  اأ�  خ�سبية  ممرات  �سل�سلة  اأ�  موجود  خ�سبي  ممر  ا�ستبدال  يتم  حيثما 

اخل�سبي مطلوبة للتوافق مع هذه الأحكام.

�حيثما يكون طول املمر اخل�سبي اأ� �سل�سلة من املمرات اخل�سبية التي تعمل جزءًا من طريق �سهل الو�سول املطلوب 

على   )L( الق�سم�  )4( امللحق  من  املطلوبة كجزء  للمنحدرات  الأق�سى  احلد  ينطبق  فلن  الأقل،  على  25مرتا 

املمرات اخل�سبية.

�حيثما ترتبط املمرات اخل�سبية بلوحات النتقال لن تكون هناك حاجة لأماكن الر�سو )ال�سرتاحات(.

�حيثما ترتبط املمرات اخل�سبية �لوحات النتقال يلزم اأن يكون لها درابزين، �لن يكون هناك حاجة اإىل امتدادات 

اأن  يلزم  النتقال فال  اأ� على لوحات  املمرات اخل�سبية  للدرابزين على  امتدادات  توفري  يتم  للدرابزين. �حيثما 

تكون هذه المتدادات موازية ل�سطح الأر�س اأ� الأر�سية. �يجب اأن يكون امليل العر�سي للممرات اخل�سبية �لوحات 

��سع  قيا�سها يف  عند  اأق�سى  50:1 كحد  الو�سول  �سهل  الطريق  �التي هي جزء من  العائمة  �الأر�سفة  النتقال 

�ساكن.

��سيتم ال�سماح بامل�ساعد اأ�املن�سات الرافعة حمد�دة ال�ستخدام/ حمد�دة التطبيق بدًل من املمرات اخل�سبية 

على الطرق �سهلة الو�سول.

ب.   التوزيع: يجب توزيع مزالق القوارب �سهلة الو�سول على الأنواع املختلفة مناملزالق التي مت توفريها. �لحظ اأن 

هذا ال�سرط ل يحتاج اإىل زيادة يف احلد الأدنى لعدد مزالق القوارب التي يلزم اأن تكون �سهلة الو�سول.

تعومي  منحدرات  عند  للركوب  ج�سور  توفري  يتم  حيثما  القوارب:  تعومي  منحدرات  عند  ال�سعود  اأر�سفة  ت.   

القوارب، فيجب اأن ميتثل ما ل يقل عن 10 %، �لكن لي�س اأقل من �احد من كل ج�سور الركوب مع الق�سم )5-3-

5-3( يف الدليل الإر�سادي للو�سول ال�سامل يف البيئة العمرانية للمملكة العربية ال�سعودية، �امللحق1، �يتوقع اأن تتم 

خدمته عن طريق �سهل الو�سول يتوافق مع امللحق )4(.

ال�ستثناءات:

حيثما يتجا�زطول املمر اخل�سبي اأ� �سل�سلة املمرات اخل�سبية التي متثل جزءًا من الطريق �سهل الو�سول 10اأمتار، 

فاإن احلد الق�سى للميل املحدد يف الق�سم )3-5-5-3( يف الدليل الإر�سادي للو�سول ال�سامل يف البيئة العمرانية 

للمملكة العربية ال�سعودية لن ينطبق على املمرات.
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�حيثما يكون الطريق �سهل الو�سول يخدم ر�سيف ركوب عائم اأ� ر�سيف منزلق داخل منحدر تعومي القارب، فال 

يكون من املتوقع للجزء من الطريق �سهل الو�سول املوجود داخل منحدر التعومي اأن يتوافق مع الق�سم )3-5-5-3( 

يف الدليل الإر�سادي للو�سول ال�سامل يف البيئة العمرانية للمملكة العربية ال�سعودية.

ث.   مزالق القوارب �سهلة الو�سول: يتوقع من مزالق القوارب �سهلة الو�سول اأن تتوافق مع الأحكام املن�سو�س 

عليها هنا.

ج.   الف�سحات اخلالية: يجب اأن تتم خدمة مزالق القوارب �سهلة الو�سول مب�ساحة خالية �ا�سحة بعر�س 1650مم 

كحد اأدنى �بنف�س طول منزلق القارب �سهل الو�سول على الأقل. �يجب اأن حتتوي كل 3م ــ كحد اأق�سى ــ من حافة 

اجل�سر الطولية �التي تخدم مزالق القارب �سهل الو�سول على الأقل فتحة �احدة م�ستمرة خالية من العوائق ذات 

عر�س 1650مم على الأقل.

ال�ستثناءات:

يجب اأن يتم ال�سماح بحماية للحافة بارتفاع 100مم كحد اأق�سى، �عمق 50مم كحد اأق�سى عند الفتحات اخلالية 

امل�ستمرة.

� يف تعديالت املرافق القائمة، يجب اأن يتم ال�سماح مب�ساحة �ا�سحة للر�سيف ليتم ��سعها ب�سكل عمودي على 

منزلق القارب، �حيثما يكون للمن�ساأة منزلق للقوارب ينبغي اأن يتوافق �احد على الأقل مع هذا الق�سم، �المتثال 

ات�ساع  اإىل احلد من  يوؤدي  اأ�  املتاحة  القوارب  انخفا�س يف عدد مزالق  اإىل  يوؤدي  اأن  �ساأنه  للق�سم من  الإ�سايف 

املزالق املوجودة.

ح.   املرابط وغريها من اأجهزة التاأمني اخلا�سة بالقوارب: لي�س من املتوقع للمرابط �غريها من اأجهزة التاأمني 

اخلا�سة بالقوارب التوافق مع امللحق )6(.
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�سكل رقم 64:  مثال على ا�ستخدام منحدر �سهل النقياد لل�سماح لأق�سى عدد من امل�ستخدمني بالو�سول. من الناحية املثالية، 

يجب توفري �سكل من اأ�سكال اأ�سوار احلماية اأ� احلرا�سة ملنع الأ�سخا�س يف  امليناء من الوقوع يف املياه.

�سكل رقم 63:  الو�سول للمرا�سي �املمرات اخل�سبية �املزالق باملنحدرات.

 –	لحظ اأن متطلبات املنحدرات ميكن تطبيقها ب�سهولة يف هذه الظر�ف اخلا�سة.
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      9-3       اجلولف امل�سغر

]ملحوظة: مقتب�سة اإىل حد كبري من جمل�س الو�سول الأمريكي. مالعب اجلولف امل�سغر �سهلة الو�سول �سبتمرب 
2002م[.

9-3-1  اعتبارات الت�سميم

فمن  امل�سغر.  اجلولف  ملالعب  الو�سول  �سهولة  لتطبيق  للمتطلبات  الأدنى  احلد  هنا  الواردة  الإر�سادات  توفر 

امل�ستحيل توفري جمموعة اأ� جتميع لت�سميمات املالعب املختلفة املمكنة. �على هذا النحو؛ فاإنه يجب قراءة هذه 

عام  م�ستوى  توفري  اأجل  من  هنا  املو�سحة  اخلا�سة  �املتطلبات  الوثيقة  هذه  من  تبقى  ما  مع  بالقرتان  القواعد 

اإىل  الو�سول  الأفراد  باإمكان  اأنه  �سمان  على  هنا  الرتكيز  ��سع  �قد  الإعاقة.  ذ�ي  لالأ�سخا�س  الو�سول  ل�سهولة 

املالعب �ا�ستخدام عنا�سر متنوعة. �ل بد مل�سغلي املالعب �املالك اأن يقرر�ا ما اإذا كانوا يريد�ن التو�سع يف احلد 

الأدنى املن�سو�س عليه هنا.

ا�سرتاطات التطبيق  2-3-9

يتوقع اأن تتوافق مالعب اجلولف امل�سغر امل�سممة حديثا اأ� التي �سيدت حديثا �التي مت تغيريها لهذا الق�سم.

يجب اأن يكون من املتوقع اأن خم�سني باملائة على الأقل من احلفر يف ملعب اجلولف امل�سغر تتوافق مع اأحكام �س 

4.3.اأ. اإىل �س4.3.ت. �يجب اأن تكون على التوايل.

اإر�سادات عامة   3-3-9

مل يتم توفري اإر�سادات عامة لهذا اجلزء.

ال�سرتاطات الفنية  4-3-9

الطريق �سهل الو�سول: يجب اأن يربط الطريق �سهل الو�سول �الذي يتوافق مع امللحق )4(، بني مدخل امللعب 

لل�سماح باخلر�ج  اللعب لكل حفرة �سهلة الو�سول. �يجب تهيئة امللعب  �اأ�ل حفرة �سهلة الو�سول �بداية منطقة 

من احلفرة الأخرية �سهلة الو�سول اإىل املخرج اأ� املدخل، �ل يتطلب العودة مرة اأخرى من خالل احلفر الأخرى.

طريق �سهل الو�سول – �يقع على اأر�س امللعب: حيثما يقع الطريق �سهل الو�سول على اأر�س امللعب للحفرة �سهلة 

الو�سول، يجب اأن يتم ال�سماح بال�ستثناءات التالية.

	 حيثما يتم توفري ال�سجاد ل يجب اأن تطبق متطلبات امللحق )2(. •

	 حيثما يتقاطع الطريق �سهل الو�سول مع �سطح اللعب اخلا�س باحلفرة يجب اأن يتم ال�سماح بحاجز 25مم •

كحد اأق�سى، بعر�س 920مم كحد اأدنى.

	 يجب اأن يتم ال�سماح باأن يكون طول ال�سرتاحات املطلوبة �فقًا للق�سم )ل( �امللحق )4(، 1220مم كحد اأدنى.•

	 يجب اأن يتم ال�سماح باأن تكون ميول ال�سرتاحات 20:1 كحد اأق�سى.•

	 الدرابزين لي�س مطلوبًا �فقا للق�سم )ل(، امللحق )4( � امللحق )5(.•
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�سكل رقم 65: ا�ستخدام اأ�سطح الأر�س �الأر�سية عن�سر ل يتجزاأ لتحقيق �سهولة الو�سول يف مرافق اجلولف امل�سغر.

الطريق �سهل الو�سول - املجا�ر ل�سطح اللعب: حيثما يقع الطريق �سهل الو�سول جما�را لأر�س امللعب، �يجب 

تطبيق متطلبات ق�سم امللحق )4(، �الق�سم )ل( �الق�سم )م( .

 ب.   بداية مناطق اللعب: يجب اأن يكون ملناطق بداية اللعب عند احلفر مياًل ل يزيد انحداره عن 1:50 �يجب اأن 

يكون2100مم كحد اأدنى، يف 2100مم كحد اأدنى .

 ت.   مدى متناول نادي اجلولف: جميع املناطق �سمن احلفر �سهلة الو�سول حيث ت�ستقر كرات اجلولف يجب اأن 

تكون 920مم كحد اأق�سى من طريق �سهل الو�سول، �لها ميل بحد اأق�سى 20:1 لطول قدره1550مم.

ر�سوم تو�سيحية  5-3-9
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      9-4       مناطق اللعب

مبناطق  اخلا�سة  الو�سول  �سهولة  اإر�سادات  الأمريكي.  الو�سول  جمل�س  من  كبري  حد  اإىل  مقتب�سة  ]ملحوظة: 
اللعب اأكتوبر 2005م[.

9-4-1  اعتبارات الت�سميم

حتدد هذه املتطلبات احلد الأدنى ل�سهولة الو�سول ملناطق اللعب. �هي ل توفر جمموعة اأ� جتميعًا لت�ساميم مالعب 

ل�سهولة ال�ستخدام  اللعب لإن�ساء م�ستوى عام  للعنا�سر داخل منطقة  الأ�سا�سية  مثالية، �لكنها توفر املوا�سفات 

بالن�سبة لالأطفال ذ�ي الإعاقة، بالإ�سافة اإىل �سهولة الو�سول للبالغني ذ�ي الإعاقة. �قد ان�سب الرتكيزهنا على 

�سمان التكامل �ا�ستمرارية الو�سول عرب جمموعة متنوعة من مكونات اللعب داخل منطقة اللعب املخ�س�سة.

�كنوع، قد تكون مناطق اللعب موجودة يف اأماكن متنوعة مثل احلدائق �مراكز الت�سوق �مناطق التجمعات العامة... 

اإلخ.

�ي�سري م�سطلح مكون اللعب اإىل عن�سر م�سمم لتوليد فر�س معينة للعب �التن�سئة الجتماعية �التعلم. �ميكن 

اأن تكون طبيعية اأ� م�سنعة، �قد تكون منفردة اأ� اأن تكون جزءا من هيكل لعب متكامل. �الأراجيح �جدا�ل املياه 

�بيوت اللعب، �املزالج �املت�سلقات �... اإلخ هي بع�س الأمثلة.

�لغر�س هذه الإر�سادات، فاإن املنحدرات �اأنظمة النقل، �الدرجات �الطوابق �الأ�سطح ل تعترب من مكونات اللعب 

لأنها ت�ستخدم عادة لربط العنا�سر كلها ب�سكل متكامل، �لي�س املق�سود بها اللعب يف املقام الأ�ل.

 �مكون اللعب املرتفع هو مكون لعب تكون مقاربته فوق اأ� اأ�سفل الأر�سية العامة اأ� امل�ستوى الأر�سي �هو جزء من 

هيكل اللعب املتكامل.

ا�سرتاطات التطبيق  2-4-9

يجب اأن تتوافق مناطق اللعب امل�سممة حديثا اأ� التي �سيدت حديثا لالأطفال من عمر �سنتني فاأكرث �اأجزاء مناطق 

اللعب احلالية التي مت تغريها مع هذا اجلزء. �حيثما يتم توفري اأماكن اللعب املنف�سلة داخل مدينة املالهي لفئات 

عمرية حمددة، فيجب اأن تتوافق كل منطقة لعب مع هذا الق�سم. �حيثما يتم ت�سميم مناطق اللعب اأ� ت�سييدها 

على مراحل، فاإنه يجب تطبيق هذا الق�سم بحيث عند اكتمال كل اإ�سافة على التوايل، تكون منطقة اللعب باأكملها 

متوافقة مع جميع الأحكام املطبقة يف هذا اجلزء. �يجب اأن تنطبق هذه الأحكام على مناطق اجلذب الرتفيهية 

بقدر ما ميكن تطبيقه.

مكونات اللعب على امل�ستوى الأر�سي:

يجب توفري مكونات لعب على امل�ستوى الأر�سي بالعدد �النوع املطلوبني يف هذا الق�سم. �حيثما يتم توفري مكونات 

لعب امل�ستوى الأر�سي، فيجب اأن يقع على الأقل �احد من كل نوع على طريق �سهل الو�سول.
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مكونات اللعب املرتفعة:

حيثما يتم توفري مكونات لعب مرتفعة، فيجب اأن تقع على الأقل50 باملئة منها على طريق �سهل الو�سول.

ا�ستثناءات:

لي�س من املتوقع اأن يتوافق الدرج، اأ� الهياكل التي ت�سبه الدرج لأحكام اجلزء )م(.

اإر�سادات عامة   3-4-9

مل يتم توفري اإر�سادات عامة مقدمة لهذا اجلزء.

ال�سرتاطات الفنية  4-4-9

اأ.   مكونات اللعب على امل�ستوى الأر�سي: حيثما يلزم اأن ت�ستقر مكونات اللعب على امل�ستوى الأر�سي على طرق 

�سهلة الو�سول، يجب اأن تتوافق الطرق �سهلة الو�سول هذه مع الق�سم )�س.4.4.ت( اأدناه. �يجب لهذه املكونات اأن 

متتثل اأي�سًا لأحكام )�س.4.4. هـ( اأدناه.

ب.   مكونات اللعب املرتفعة: حيثما يلزم اأن ت�ستقر مكونات اللعب املرتفعة على طرق �سهلة الو�سول، يجب اأن 

متتثل الطرق �سهلة الو�سول هذه للق�سم )�س.4.4.ت(.�يجب اأن متتثل مكونات اللعب املرتفعة املت�سلة عن طريق 

منحدر للق�سم )�س.4.4. هـ(.

ت.   الطرق �سهلة الو�سول: يجب اأن يتم توفري طريق �سهل الو�سول �احد على الأقل يتوافق مع الق�سم )اأ.4( 

الذي مت تعديله مبوجب الأحكام املن�سو�س عليها هنا.

ال�ستثناءات:

التي  املرتفعة، ما عدا احلالت  اللعب  تتوافق مع )�س.4.4.د( بربط مكونات  التي  النقل  لأنظمة  ال�سماح  يجب 

يتوافر فيها 20 اأ� اأكرث من مكونات اللعب املرتفعة، فال يجب ال�سماح باأن يكون هناك اأكرث من 25 باملئة من مكونات 

اللعب املرتفعة مت�سلة عن طريق اأنظمة النقل. �حيثما يتم توفري اأنظمة النقل، يجب ال�سماح لأحد مكونات اللعب 

املرتفعة بالت�سال مبكون لعب مرتفع اآخر بدل من طريق �سهل الو�سول.

�يجب ال�سماح با�ستخدام املن�سات الرافعة �رافعات الكرا�سي املتحركة كجزء من الطريق �سهل الو�سول.

املوقع: يجب اأن تقع الطرق �سهلة الو�سول �سمن حد�د منطقة اللعب، �يجب اأن تربط مكونات اللعب على امل�ستوى 

الأر�سي �مكونات اللعب املرتفعة، مبا يف ذلك نقاط الدخول �اخلر�ج ملكونات اللعب.

النتوءات: يجب اأن تلتزم النتوءات بامللحق )3(.
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العر�ص اخلايل من العوائق: يجب على العر�س اخلايل من العوائق للطرق �سهلة الو�سول اأن ميتثل للملحق )4(، 

مع ال�ستثناءات التالية :

	 يف مناطق اللعب الأقل من 100 مرت مربع، يتم ال�سماح باأن يتم ت�سييق العر�س اخلايل من العوائق للطرق •

�سهلة الو�سول اإىل 900مم، �سريطة اأن يتم توفري حيز �احد على الأقل للد�ران يتوافق مع امللحق )1(، حيثما 

يتجا�ز طول الطريق �سهل الو�سول املحدد 10 اأمتار. �ميكن تقليل العر�س اخلايل من العوائق للطرق �سهلة 

الو�سول التي تربط مكونات اللعب املرتفعة اإىل 850مم كحد اأدنى، �مل�سافة 610مم كحد اأق�سى �سريطة اأن 

يتم ف�سل قطاعات العر�س املخف�سة عن طريق اأجزاء طولها 1250مم، �عر�سها 950مم كحد اأدنى.

	 يكون • اأن  املرتفعة  اللعب  مكونات  يربط  �الذي  النقل،  لأنظمة  العوائق  من  اخلايل  للعر�س  ال�سماح  �يجب 

750مم كحد اأدنى.

ميل املنحدر والرتفاع: يجب اعتبار اأي جزء من الطريق �سهل الو�سول له ميل اأكرب من 25:1 منحدرًا، �ميتثل 

للق�سم )ل(، مع ال�ستثناءات التالية:

	 حد�د • �سمن  الدائري  امل�ستوى  على  اللعب  مكونات  يربط  الذي  املنحدر  مليل  الأق�سى  احلد  يكون  اأن  يجب 

منطقة اللعب 16:1.

	 حيثما يربط منحدر مكونات اللعب املرتفعة، فيجب اأن يكون احلد الأق�سى لرتفاع جمرى اأي منحدر350مم.•

الدرابزين: يجب تثبيت الدرابزين ���سعه حيثما يلزم، مع ال�ستثناءات التالية:

	 ل يكون الدرابزين مطلوبا عند منحدرات تقع يف مناطق ال�ستخدام على امل�ستوى الأر�سي.•

	 � لي�س هناك حاجة لمتدادات الدرابزين.•

ث.   اأنظمة النقل: حيثما يتم توفري اأنظمة النقل لربط مكونات اللعب املرتفعة، يجب اأن يتوافق نظام النقل مع 

الأحكام املن�سو�س عليها هنا.

• من�سات النقل: يجب تز�يد مكونات اللعب التي يلزم اأن تكون �سهلة الو�سول مبن�سة نقل حيث يكون النقل 	

م�ستٍو  �سطح  املن�سات  هذه  ملثل  يكون  اأن  �يجب  اآخر.  تنقل  جهاز  اأي  اأ�  متحرك  كر�سي  على  من  املق�سود 

بعمق 450مم كحد اأدنى، �عر�س بحد اأدنى650مم. �يجب اأن تكون من�سات النقل هذه موجودة على ارتفاع 

بني450-500مم فوق الأر�س اأ� الأر�سية.

• م�ساحة النقل: يجب توفري م�ساحة م�ستوية تتوافق مع امللحق )1( على اجلانب اخلايل من العوائق ملن�سة 	

النقل .

• دعامات النقل: يجب توفري ��سيلة لدعم النقل .	

• درج النقل: يجب توفري درج للنقل حيث تكون احلركة مق�سودة من من�سة النقل اإىل م�ستوى مبكونات اللعب 	

املرتفعة التي يطلب اأن تقع على طريق �سهل الو�سول. �مثل هذه الدرجات يجب اأن متتثل لالأجزاء ذات ال�سلة 

من الق�سم م.
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الو�سول  �سهل  على طريق  تقع  التي  الأر�سي  امل�ستوى  على  اللعب  مكونات  تتوافق  اأن  يجب  اللعب:  ج.   مكونات 

�مكونات اللعب املرتفعة املت�سلة مبنحدرات مع هذا اجلزء.

• حيز املناورة: يجب توفري حيز للمنا�رة يتوافق مع امللحق )1( على نف�س م�ستوى مكونات اللعب. �يجب اأن 	

يكون حليز املنا�رة ميل ل يزيد انحداره عن 50:1 يف جميع الجتاهات. �يجب اأن يكون حيز املنا�رة املطلوب 

لالأرجوحة جما�را لالأرجوحة مبا�سرة.

• العوائق عند 	 اأر�سية خالية من  اأ�  اأر�س  توفري م�ساحة  يتم  اأن  الأر�سية اخلالية: يجب  اأو  الأر�ص  م�ساحة 

مكونات اللعب �المتثال للمتطلبات املن�سو�س عليها يف امللحق )1(، �امللحق )4(. �يجب األ يزيد انحدار 

ميل م�ساحة الأر�س اأ� الأر�سية اخلالية عن 50:1 يف جميع الجتاهات.

• طاولت اللعب - املرتفعات والف�سحات اخلالية: حيثما يتم توفري طا�لت اللعب، يجب توفري ف�سحة خالية 	

للركبة �م�ساحة للقدمني تتوافق مع امللحق )1(. �طا�لت اللعب التي مت ت�سميمها اأ� بنا�ؤها يف املقام الأ�ل 

اإعداد  اإذا مت  للركبة  توفر ف�سحة خالية  اأن  �اأقل فال يجب  اأعمارهم بني 5 �سنوات  الذين ترتا�ح  لالأطفال 

م�ساحة الأر�س اأ� الأر�سية من اأجل مقاربة متوازية. �يجب اأن يكون �سطح طا�لت اللعب العلوي على ارتفاع 

710 - 865مم فوق الأر�سية الكاملة اأ� فوق م�ستوى �سطح الأر�س.

• نقاط الدخول واملقاعد - الرتفاعات: حيثما يتطلب مكون اللعب النقل اإىل نقطة دخول اأ� مقعد، يجب اأن 	

تكون نقطة الدخول اأ� املقعد بني 450 - 500مم فوق م�ساحة الأر�س اأ� الأر�سية اخلالية. �تعفى نقطة دخول 

املنزلقات من هذا ال�سرط. 

• دعامات النقل: حيثما يتطلب مكون اللعب النقل اإىل نقطة الدخول اأ� املقعد، يجب توفري ��سيلة لدعم النقل.	

ح.   اأ�سطح الأر�ص: ينبغي اأن متتثل اأ�سطح الأر�س �الأر�سية املوجودة حتت مكونات اللعب ملتطلبات امللحق )2(.

خ.   هياكل اللعب املغلقة ذات املحتويات اللينة: حيثما يتم توفري ثالث نقاط دخول اأ� اأقل لهياكل اللعب املغلقة 

ذات املحتويات اللينة، فيجب اأن يقع مدخل �احد على الأقل على طريق �سهل الو�سول. �حيثما يتم توفري اأربع نقاط 

اأن يكون هناك نقطتا دخول على الأقل على طريق �سهل الو�سول. �يجب ال�سماح لأنظمة  اأ� اأكرث، فيجب  دخول 

النقل مثل املن�سات الرافعة اأ� رافعات الكرا�سي املتحركة باأن يتم ا�ستخدامها كجزء من طريق �سهل الو�سول.
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�سكل رقم 66:   ا�ستخدام مناطق لعب مت تر�سيمها بو�سوح، �املعدات املتخ�س�سة لتوفري الو�سول العادل من العنا�سر املهمة 

يف حتقيق بع�س ال�سعور من الدقة.

�سكل رقم 67: يظهر بو�سوح هنا، ا�ستخدام املعدات لنقل الأطفال يجب اأن يكون اعتبارا اأ�سا�سيا يف ت�سميم مثل هذه املرافق. 

�العتماد على نهج �سهولة الو�سول العاملي يعطي العاملية �ال�سمولية الالزمتني، �يجنبنا احلاجة للتدخالت املخ�س�سة �/ اأ� 

املتخ�س�سة.

ر�سوم تو�سيحية  5-4-9
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�سكل رقم 68:يجب اأن تراعي مرافق امللعب �املعدات متطلبات جمموعة متنوعة من الأطفال، �ل �سيما اأن �سر�رة الن�ساط هو 

عن�سر مهم �حا�سم يف منو الطفل. �يو�سح هذا الر�سم التو�سيحي اأنه من املمكن اإن�ساء اأ�سطح �طرق تدا�ل مع عر�س كاف 

لتلبية احتياجات خمتلفة.





ممرات المشاة ، الدروب و المحميات الطبيعية
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         10       ممرات امل�ساة ، الدروب و املحميات الطبيعية

      10-1       املناطق اخلارجية

يجب اإتاحة الفر�س لال�ستجمام �الرتفيه �امل�ساركة الن�سطة يف الريا�سة جلميع النزلء مبن يف ذلك الأ�سخا�س 

ذ�ي الإعاقات. �يجب اأن ي�ستمتع جميع النزلء بو�سول �ا�ستخدام متكافئ للمرافق اخلارجية �املناطق املفتوحة، 

�هذا ي�سمل: 

	 الأن�سطة الرتفيهية يف املناطق املفتوحة.•

	 املناظر الطبيعية.•

	 مناطق الراحة �املقاعد.•

	 طا�لت النزهات.•

	 حمامات ال�سباحة.•

:)UABE( ميكن الرجوع لإر�سادات دليل الو�سول ال�سامل للبيئة العمرانية

2-2     معايري مقا�سات اجل�سم الب�سري.

3-1-1     اأ�سطح الأر�سيات.

3-1-2     الأج�سام البارزة �الأج�سام العلوية.

3-1-3     اأر�سفة امل�ساة ، اأر�سفة ال�سوارع ، امل�سارات �الطرق.

3-1-6     منحدرات الأر�سفة.

3-1-7     معابر امل�ساة.

3-1-8     جزر التق�سيم �اجلزر الو�سطية.

3-1-11     مواد هند�سة املناظر الطبيعية �املزر�عة.

3-1-12     اأثاث املم�سى.

3-2-1     املداخل.

3-2-3     املنحدرات الداخلية.

3-2-4     الدرج الداخلي.

3-2-10     النوافذ، احلواجز الزجاجية �النوافذ اجلانبية.

3-2-27     البوابات، البوابات اآلية الفتح �الفتحات.

3-3-1     مكاتب ال�ستعالمات �ال�ستقبال �اخلدمات.

3-3-4     الأ�سطح �املن�سات املرتفعة.

3-3-6     املنا�سد �الطا�لت �اأ�سطح العمل.

3-3-7     مناطق ال�سرتاحة �املقاعد.

3-3-12     نوافري ال�سرب.

3-3-13     الدرابزين.
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�سكل رقم 69: توفري م�ساحة كافية لال�ستخدامات املتعددة.

�سكل رقم 70:  ننوافري ال�سرب على ارتفاعات متعددة. �بالرغم من اأنها مفيدة، فاملمار�سة الأف�سل على الإطالق هي �سمان 

�جود قاعدة عمودية من �سنبور على الأر�س.

3-5-5     مرافق الرتفية اخلارجية

ب-1     الوهج �م�سادر ال�سوء

ب-2     الإ�ساءة

ب-3     املواد � الت�سطيبات

ب-4     الن�سيج � اللون

ب-5     ال�سوتيات
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      10-2       دروب امل�سي مل�سافات طويلة

]مقتب�س اإىل حد كبري من جمل�س اللتزام باحلواجز املعمارية �حواجز النقل. اإر�سادات �سهولة الو�سول لقانون 
اجلزء  الحتادية،  الأنظمة  مد�نة   36 الفدرايل،  ال�سجل  املطورة.  املفتوحة  للمناطق  املقرتح  املعمارية  احلواجز 

 .]2007: 1195

10-2-1  اعتبارات الت�سميم

ـ الدر�ب خالل منتزهات الغابات اأ�احلياة الربية، �امل�سارات م�سرتكة ال�ستخدام  ـ من غري ق�سرـ  اإن الدر�ب ت�سملـ 

اأ�  التجارية  احلدائق  اأ�  الرتفيهية،  احلدائق  يف  �املمرات  امل�ساة  اأر�سفة  تت�سمن  ل  �هي  الريفية.  امل�سارات  اأ� 

املهرجانات اأ� املمرات بني املباين.

�ميكن توفري جتربة امل�سارات املتزايدة لالأ�سخا�س ذ�ي الإعاقة عن طريق اتباع التو�سيات �الإر�سادات املن�سو�س 

عليها يف هذا اجلزء. �تعتمد درجة �سهولة الو�سول، اإما �سهولة الو�سول الكلية اأ� اجلزئية، على املوارد اأ� القيود 

الطبوغرافية اأ� غريها. �قد ل تكون بع�س الدر�ب �سهلة الو�سول بالكامل لأنها ل ت�ستطيع اأن تلبي هذه املتطلبات 

بطول الدرب. �مع ذلك، ميكن اإدخال حت�سينات على اأي درب لتو�سيع مدى ال�ستخدام للزائرين الذين ميكن اأن 

ي�ستوعبهم.

ا�سرتاطات التطبيق  2-2-10

يجب اأن تتوافق الدر�ب التي تت�سل بر�ؤ��س الدر�ب اأ�الدر�ب املخ�س�سة �سهلة الو�سول مع اأحكام هذا الق�سم. 

�حيثما يتم ت�سميم در�ب جديدة اأ� تعديل الدر�ب القائمة اأ� تغيريها، فاإنها تكون بحاجة اإىل التوافق مع متطلبات 

هذا اجلزء اإل اإذا كانت غري قابلة للتطبيق من الناحية الفنية.

�يف بع�س الأحيان، قد يكون للدر�ب التي مت اإن�سا�ؤها ل�ستخدام امل�ساة ا�ستخدامات اأخرى، مثل ركوب الدراجات. 

لن  �بالتايل  فقط.  امل�ساة  حركة  قبل  من  لال�ستخدام  تعيينها  مت  التي  امل�سارات  على  فقط  ينطبق  الق�سم  �هذا 

امل�ساة  كان  اإذا  ما  النظر عن  بغ�س  للم�ساة«  »دربًا  الدراجات  لركوب  ت�سميمه خ�سي�سا  الذي مت  الدرب  يعترب 

ي�ستخدمون الدرب بالفعل. �مع ذلك، �سوف يعترب الدرب متعدد ال�ستخدامات �الذي يتم تعيينه لكل من امل�سي 

�ركوب الدراجات، على �سبيل املثال: دربا للم�ساة.

للدرب �جزءًا من  اعتبارها حيزات  الدرب، فيجب  للدرب كجزء من  اإن�ساء مما�ٍس خ�سبية �ج�سور  يتم  �حيثما 

املم�سى اخلا�س بالدرب، اأي اأنها يجب اأن تتوافق مع املتطلبات اخلا�سة بالدر�ب.

 �على اأي درب تتم اإدارته بفاعلية ل�ستخدام امل�ساة على الرمال/ القفار، يجب اأن تتوافق الدر�ب مع املتطلبات 

املبينة هنا.
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اإر�سادات عامة   3-2-10

مل يتم توفري اإر�سادات عامة مقدمة لهذا اجلزء.

ال�سرتاطات الفنية  4-2-10

 اأ.   الأج�سام البارزة: يجب اأن تتوافق الأج�سام البارزة على الدر�ب مع اأحكام امللحق )3(.

 ب.   ال�سطح: يجب اأن تتوافق اأ�سطح الدر�ب لأحكام امللحق )2( اإىل اأق�سى حد ممكن.

 ت.   عر�ص املم�سى اخلايل من العوائق: يجب اأن يتوافق عر�س مم�سى الدر�ب اخلايل من العوائق مع متطلبات 

امللحق )4(. �حيثما كان، يف التغيري/ التعديل لدرب قائم بالفعل، احل�سول على ف�سحة خالية تتوافق مع امللحق 

)4( غري قابل للتطبيق، فيمكن اأن يتم خف�س عر�س املم�سى اخلايل من العوائق اإىل 850 مم.

 ث.   الفتحات: يجب اأن تكون الفتحات يف اأ�سطح الدرب من احلجم الذي ل ي�سمح مبر�ر كرة قطرها 13مم. 

�يجب اأن تو�سع فتحات م�ستطيلة بحيث يكون البعد الطويل عموديا اأ� مائال على الجتاه الرئي�سي لل�سري.

 ج.   عقبات املم�سى: حيثما تتواجد عقبات املم�سى، مثل املعامل الطبيعية، على الدر�ب، فيجب األ يتجا�ز ارتفاع 

العقبات 50مم، كحد اأق�سى. �حيثما تكون امليول اجلارية اأ� العر�سية 20:1 اأ� اأقل، يجب ال�سماح لرتفاع عقبات 

املم�سى باأن تكون 75مم كحد اأق�سى.

 ح.   اأماكن العبور: حيثما يكون عر�س املم�سى اخلايل من العوائق اأقل من 1500مم، يجب اأن يتم توفري اأماكن 

للعبور على م�سافات فا�سلة ل تقل عن 25م. �حيثما تتوافر، يجب اأن تتوافق مع متطلبات امللحق )4(. �حيثما 

توجد النباتات ال�سارة، اأ� الأر�س املنحدرة اأ� ال�سعبة اأ� خطوط الر�ؤية املحد�دة، فيجب الأخذ يف عني العتبار 

توفري املزيد من اأماكن العبور املتكررة. �قد تكون اأماكن العبور موجودةعلى جانب �احد من الدرب �تت�سارك يف 

املكان مع الأماكن املخ�س�سة للراحة.

جانبي  كال  على   )4( امللحق  متطلبات  مع  تتوافق  للعبور  اأماكن  توفري  يجب  اخل�سبية:  املما�سي  اجل�سور/   خ.   

امل�ستخدم عن م�ستوى �سطح  ارتفاع عر�س املم�سى  ت�سبب  التي  امليزات  اجل�سور �املما�سي اخل�سبية �غريها من 

الأر�س الطبيعي.

 د.   امليول العر�سية: يجب األ تتجا�ز امليول العر�سية 20:1 كحد اأق�سى.

 ذ.   امليل اجلاري: يجب اأن يطلب امليل اجلاري مع اأحد ال�سر�ط املوجودة يف اجلد�ل التايل:
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�سكل رقم 71: توفر املمرات اخل�سبية امل�ستوية مل�ستخدمي الكرا�سي املتحركة  � الأ�سخا�س الذين يعانون 

من �سعوبة يف امل�سي، فر�س �سهولة الو�سول لتجارب امل�سي مل�سافات طويلة � امل�سي على امل�سار. � مينع 

ا�ستخدام الأجزاء املنخف�سة العجالت من النزلق  من على حواف املمر اخل�سبي، ف�سال عن تو فري 

اآلية لالأ�سخا�س ذ�ي احلد�د الب�سرية الوظيفية للك�سف � ال�ستجابة �فقا لذلك، حلواف املم�سى.

ΩGóîà°S’G ¢ü°üfl …QÉ÷G π«ŸG

.áaÉ°ùe …C’h ÜQódG ∫ƒ£H  ¬H ìƒª°ùe

 ≈°übCG  ó◊  15:1 …QÉ÷G π«ŸG  ¿ƒµj ób

 áMGô∏d  øcÉeCG  ÒaƒJ  Öéj h  .kGÎe 50√Qób

.∫ƒ«ŸG √òg ájGóHh ájÉ¡f óæY

 ≈°übCG  ó◊  12:1  …QÉ÷G  π«ŸG   ¿ƒµj  ób

 áMGô∏d øcÉeCG ÒaƒJ Öéjh .QÉàeCG 10 √Qób

. ∫ƒ«ŸG √òg ájGóHh ájÉ¡f óæY

1:20

1:15

1:12

ر.  مناطق الراحة:  يجب اأن تتوافق مناطق الراحة مع اأحكام  الق�سم I  اأدناه.

ز.  حماية احلافة: حيثما يتم توفري حماية احلافة، فيجب اأن يكون احلد الأدنى لالرتفاع 75 مم.

ر�سوم تو�سيحية  5-2-10
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�سكل رقم 72: حيثما ميكن حتقيقه، فاإن الدر�ب امل�ستوية املز�دة بالفتات �ا�سحة على اأعمدة تفتح 

الفر�س لل�سياح ل�سلوك مثل هذه الدر�ب .  
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      10-3       طرق الو�سول لأماكن الرتفيه املفتوحة

]مقتب�س اإىل حد كبري من جمل�س اللتزام باحلواجز املعمارية �حواجز النقل. اإر�سادات �سهولة الو�سول لقانون 
اجلزء  الإحتادية،  الأنظمة  مد�نة   36 الفدرايل،  ال�سجل  املطورة.  املفتوحة  للمناطق  املقرتح  املعمارية  احلواجز 

.]2007: 1195

10-3-1  اعتبارات الت�سميم

ت�سري طرق الو�سول لأماكن الرتفيه املفتوحة اإىل امل�سارات املت�سلة د�ن عائق � امل�سممة ل�ستخدام امل�ساة �التي 

تربط عنا�سر �سهلة  الو�سول �سمن منطقة التنزه اأ� �حدة التخييم اأ� راأ�س الدرب املخ�س�س.

 �قد ت�سم طرق الو�سول لأماكن الرتفيه املفتوحة  العنا�سر التالية:

	 مرافق التخييم مثل اأماكن التخييم، �اأماكن �قوف �سيارات التخييم  �سهلة الو�سول ���سادة اخليمة � من�سات •

اخليمة.

	 طا�لت النزهة الثابتة.•

	 املرحا�س التقليدي الثابت.•

	 امل�سا�ي.•

	 مرافق تخزين اأجهزة التنقل.•

	 حا�يات القمامة �اإعادة التد�ير الثابتة.•

	 م�سارف املرافق العامة.•

	 املرافق العامة.•

�ب�سكل عام، فاإن التو�سيات اخلا�سة بطرق الو�سول املفتوحة مطابقة لتلك اخلا�سة بالدر�ب �سهلة الو�سول،  مع 

ال�ستثناءات الواردة يف هذا اجلزء.

ا�سرتاطات التطبيق  2-3-10

يربط  الذي  اأحكام هذا اجلزء  مع  يتوافق  املفتوحة،  الرتفيه  لأماكن  �احد  ��سول  توفري طريق  الأقل  يجب على 

�ي�سل العنا�سر �سهلة الو�سول داخل منطقة الرتفيه املفتوحة.

يجب اأن تتفق طرق الو�سول لأماكن الرتفيه يف املناطق املفتوحة اأ� تكون موجودة يف نف�س املنطقة مثل م�سارات 

التدا�ل العامة.

حيثما يتم توفري اأ�سطح طهي متعددة يف املنطقة، فيجب اأن تكون 40 يف املئة على الأقل، �لكن لي�س اأقل من اثنني، 

من اأ�سطح الطهي، مت�سلة من خالل طريق ��سول لأماكن الرتفيه املفتوحة.
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�حيثما يتم توفري مقاعد متعددة يف املنطقة، فيجب اأن يكون ما ل يقل عن 40 يف املئة، �لكن لي�س اأقل من اثنني 

من املقاعد مت�سلة عرب طريق ��سول لأماكن الرتفيه املفتوحة.

ال�ستثناءات:

ل يجب على العنا�سر املوجودة على الدر�ب اأن تلتزم باأن تكون مت�سلة بطريق ��سول لأماكن الرتفيه املفتوحة.

 �حيثما يتم توفري طا�لت نزهة متعددة يف املنطقة، فيجب اأن تكون 40 يف املئة على الأقل، �لكن لي�س اأقل من 

اثنتني من طا�لت النزهة مت�سلة عرب طريق ��سول لأماكن الرتفيه املفتوحة.

�حيثما يتم توفري حلقات نار متعددة يف املنطقة، فيجب اأن تكون 40 يف املئة على الأقل؛ لي�س اأقل من اثنتني من 

حلقات النار مت�سلة عرب طريق ��سول لأماكن الرتفيه املفتوحة.

اإر�سادات عامة   3-3-10

مل يتم توفري اإر�سادات عامة مقدمة لهذا اجلزء.

ال�سرتاطات الفنية  4-3-10

اأ.   الأج�سام البارزة: يجب على الأج�سام البارزة على طرق الو�سول لأماكن الرتفيه املفتوحة التوافق مع اأحكام 

امللحق )3(.

ب.   ال�سطح: يجب اأن يكون �سطح طرق الو�سول لأماكن الرتفيه املفتوحة ثابتا �م�ستقرا، �يتفق اإىل اأق�سى حد 

ممكن مع متطلبات امللحق )2(.

ت.   عر�ص املم�سى اخلايل من العوائق: يجب اأن يتوافق املم�سى اخلايل من العوائق لطرق الو�سول لأماكن الرتفيه 

التغريات/  يف  املفتوحة،  الرتفيه  لأماكن  الو�سول  لطرق  التوافق  يكون  �حيثما   .)4( امللحق  اأحكام  مع  املفتوحة 

التعديالت غري قابل للتطبيق من الناحية الفنية، فيجب ال�سماح مبم�سى خاٍل من العوائق بعر�س 850مم على 

الأقل .

ث.   الفتحات: يجب اأن تكون الفتحات املوجودة يف اأ�سطح طرق الو�سول لأماكن الرتفيه املفتوحة ذات حجم ل 

ي�سمح مبر�ر كرة قطرها 13مم. �يجب اأن تو�سع فتحات م�ستطيلة بحيث يكون البعد الطويل عموديًا اأ� مائاًل على 

الجتاه الرئي�سي لل�سري.

ج.   عقبات املم�سى: حيثما تواجدت عقبات املم�سى على طرق الو�سول لأماكن الرتفيه املفتوحة، يجب األ يتجا�ز 

ارتفاع العقبات 25مم كحد اأق�سى.

ح.   اأماكن العبور: حيثما يكون عر�س املم�سى اخلايل من العوائق لطرق الو�سول لأماكن الرتفيه املفتوحة اأقل من 

1500مم، يجب توفري اأماكن للعبور على م�سافات قدرها 50 مرتا. �يجب اأن تتوافق اأماكن العبور هذه مع اأحكام 

امللحق )4(.
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خم�س�ص ال�ستخدام امليل اجلاري

الرتفيه  لأماكن  الو�سول  طوال طريق  به  م�سموح 

املفتوحة، �لأي م�سافة.

قد يكون امليل اجلاري 20:1 حلد اأق�سى قدره 50 مرتًا. 

هذه  �بداية  نهاية  عند  للراحة  اأماكن  توفري  �يجب 

امليول .

 10 قدره  اأق�سى  حلد   15:1 اجلاري  امليل  يكون  قد 

�بداية  نهاية  عند  للراحة  اأماكن  توفري  �يجب  اأمتار. 

هذه امليول .

25:1

20:1

15:1

الأ�سا�سية  التدا�ل، مع مناطق مر�ر متقطعة ي�سكل اخلدمات  �سكل رقم 73:  يوفر ا�ستخدام املمرات املرتفعة �امل�ستوية �طرق 

للحدائق �اخلدمات ال�سياحية التي تعتمد على �اجهات خارجية.

خ.   امليل العر�سي: يجب األ يزيد امليل العر�سي لطرق الو�سول لأماكن الرتفيه املفتوحة عن 25:1 كحد اأق�سى.

د.   امليل اجلاري: يجب اأن يتوافق امليل اجلاري مع الأحكام املبينة يف اجلد�ل اأدناه :

للو�سول  الإر�سادي  الدليل  يف   7-3-3 الق�سم  لأحكام  المتثال  الراحة  مناطق  على  يجب  الراحة:  مناطق  ذ.   

ال�سامل يف البيئة العمرانية للمملكة العربية ال�سعودية.

ر.   حماية احلافة: حيثما يتم توفري حماية احلافة، يجب اأن يكون احلد الأدنى لالرتفاع 75مم.
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�سكل رقم 74:   تو�سح هذه ال�سورة اأ�ساليب ا�ستخدام امل�ساهد �الأماكن املطلة، �ميكن ت�سميم املناطق اخلارجية بطريقة ت�سمح 

باأق�سى �سهولة ��سول بدنية ممكنة. �لحظ بوجه خا�س، ا�ستخدام اأجهزة الوقاية الوا�سحة التي متنع ال�سرر فعليًا، �التمييز 

الوا�سح بني البيئة �امل�سار، ف�ساًل عن طبيعة �سطح الطريق نف�سها.
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      10-4        طرق الو�سول لل�سواطئ

الو�سول  �سهولة  اإر�سادات  النقل.  �حواجز  املعمارية    باحلواجز  اللتزام  جمل�س  من  كبري  حد  اإىل  ]مقتب�س 
الحتادية،  الأنظمة  مد�نة   36 الفدرايل،  ال�سجل  املطورة.  املفتوحة  للمناطق  املقرتح  املعمارية  احلواجز  لقانون 

اجلزء 1195 :2007[.

10-4-1  اعتبارات الت�سميم

�سطح  تعرب  �التي  امل�ساة،  ل�ستخدام  عوائق م�سممة  د�ن  م�ستمرة  م�سارات  ال�ساطئ هي  اإىل  الو�سول  اإن طرق 

ال�ساطئ.

� تقوم طرق الو�سول اإىل ال�ساطئ بربط طرق الدر�ب الرئي�سية بخط املد يف ال�سواطئ ال�ساحلية املجا�رة �متو�سط 

ارتفاع م�ستوى املياه يف الأنهار �اجلدا�ل.

ا�سرتاطات التطبيق  2-4-10

الو�سول  اأ� ��سائل  الو�سول  ال�ساطئ لأحكام هذا اجلزء. �حيثما يكون طريق  اإىل  الو�سول  اأن متتثل طرق  يجب 

جديدة، اأ� حيثما يتم اإجراء التبديالت/ الإ�سافات/ تعديالت على طرق الو�سول اإىل ال�ساطئ املوجودة. �يجب 

اأن تتوافق طرق الو�سول اإىل ال�ساطئ التي مت تعيينها على اأنها �سهلة الو�سول، مع متطلبات هذا الق�سم.

ن�سف  لكل  الأقل  على  لل�ساطئ  �احد  ��سول  طريق  توفري  يجب  ال�ساطئ،  على  جديدة  مباٍن  اإقامة  تتم  �حيثما 

كيلومرت من ال�ساطئ.

ال�ستثناءات:

	 اإن�ساء طريق • اإىل ال�ساطئ بدل من  اأن يتم ال�سماح بطريق ��سول موؤقت  بالن�سبة لل�سواطئ املوجودة، يجب 

��سول دائم.

	 لي�س مطلوبا من الطرق التي يتم اإن�سا�ؤها فقط ل�سيانة اخلط ال�ساحلي المتثال لهذا الق�سم.•

	 ل يلزم اأن تكون الطرق التي يتم توفريها فقط كحقوق ارتفاق عامة غري مطورة متوافقة مع هذا الق�سم.•

	 حيث يتم جتديد ال�سواطئ املوجودة لتغذية ال�سواطئ، فال يلزم �جود طريق ��سول اإىل ال�ساطئ .•
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اإر�سادات عامة   3-4-10

مل يتم توفري اإر�سادات عامة مقدمة لهذا اجلزء.

ال�سرتاطات الفنية  4-4-10

اأ.   الأج�سام البارزة: يجب اأن متتثل الأج�سام البارزة على طرق الو�سول اإىل ال�ساطئ لأحكام امللحق)3(.

اأق�سى حد ممكن  اإىل  �ميتثل  م�ستقرا،   � ثابتا  ال�ساطئ  اإىل  الو�سول  �سطح طرق  يكون  اأن  يجب  ب.   ال�سطح: 

ملتطلبات امللحق )2(.

ت.   املوقع: يجب اأن ميتد طريق الو�سول اإىل ال�ساطئ لأعلى م�ستوى للمد � اجلزر � متو�سط م�ستوى قاع النهر اأ� 

م�ستوى مياه املنتزهات الطبيعي.

الو�سول  لطرق  العوائق  من  اخلايل  املم�سى  عر�س  يتوافق  اأن  يجب   : العوائق  من  اخلايل  املم�سى  ث.   عر�ص 

التغريات/  الفنية يف  الناحية  للتطبيق من  التوافق غري قابل  اأحكام امللحق )4(. �حيثما يكون  ال�ساطئ مع  اإىل 

التعديالت اخلا�سة بطريق الو�سول اإىل ال�ساطئ، يجب ال�سماح باأن يكون عر�س املم�سى اخلايل من العوائق  850 

مم على الأقل .

ج.   الفتحات: يجب اأن تكون  الفتحات املوجودة على طرق الو�سول لل�ساطئ ذات حجم ل ي�سمح مبر�ر كرة قطرها 

13مم. �يجب اأن تو�سع فتحات م�ستطيلة بحيث يكون البعد  الطويل عموديا اأ� مائال على الجتاه الرئي�سي لل�سري.

ح.   العوائق: حيثما توجد العوائق على طريق الو�سول اإىل ال�ساطئ،  يجب األ يزيد ارتفاع العوائق عن 25 مم كحد 

اأق�سى.

اأقل من1500  اإىل ال�ساطئ   حيثما يكون عر�س املم�سى اخلايل من العوائق  لطرق الو�سول  خ.   اأماكن العبور: 

مم، يجب توفري اأماكن للعبور على م�سافات فا�سلة قدرها 50 مرتًا. �يجب اأن تتوافق اأماكن العبور هذه مع اأحكام 

امللحق )4(.

د.   م�سافات الدوران )اللتفاف(: يجب توفري م�ساحات للد�ران  على اأعلى م�ستوى للمد � متو�سط م�ستوى قاع 

النهر اأ� م�ستوى مياه املنتزهات الطبيعي،  اأ� نهاية طريق الو�سول لل�ساطئ.

ذ.   امليل العر�سي: يجب األ يزيد امليل العر�سي لطرق الو�سول اإىل ال�ساطئ عن 25:1 كحد اأق�سى.

ر.   امليل اجلاري: يجب اأن يتوافق امليل اجلاري مع الأحكام املبينة يف اجلد�ل التايل:
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ز.  حماية احلافة: حيثما  يتم توفري حماية احلافة،  فيجب اأن تكون بارتفاع 75 مم كحد اأدنى. 

ميكن لأجهزة امل�ساعدة اخلا�سة بال�ساطئ، مثل  �ص.  مرافق التخزين لالأجهزة امل�ساعدة اخلا�سة بال�ساطئ: 

اأكرث التجارب  اأن توفر يف كثري من الأحيان  اأ� الكرا�سي املتحركة املائية،  الكرا�سي املتحركة جلميع الت�ساري�س 

تكامال � ا�ستقالل لالأ�سخا�س الذين يعانون من ق�سور يف احلركة. � يجب اأن تكون مرافق تخزين ��سائل امل�ساعدة 

موجودة على طول طريق الو�سول لأماكن الرتفيه املفتوحة اأ� طريق الو�سول اإىل ال�ساطئ، � يجب اأن تلبي تو�سيات 

�سهولة الو�سول املو�سحة  ملرافق التخزين يف هذا الق�سم.

�سكل رقم 75:  مثال على ا�ستخدام املنحدرات لتحقيق الو�سول اإىل اأ�سطح ال�ساطئ. �يو�سح هذااملثال على �جه اخل�سو�س مبداأ 

مهمًا يف اإطارالو�سول ال�سامل، �حتقيق �سهولة الو�سول على طريق التدا�ل الرئي�سي بدل من احلكم املتخ�س�س.

خم�س�ص ال�ستخدام امليل اجلاري

الرتفيه  لماكن  الو�سول  طوال طريق  به   م�سموح 

املفتوحة، �لأي م�سافة.

قدره50  اأق�سى  حلد     20:1 اجلاري  امليل  يكون   قد 

�بداية  نهاية  عند  للراحة  اأماكن  توفري  �يجب  مرتًا. 

هذه امليول .

 10 قدره  اأق�سى  حلد    15:1 اجلاري  امليل  يكون   قد 

�بداية  نهاية  عند  للراحة  اأماكن  توفري  �يجب  اأمتار. 

هذه امليول .

25:1

20:1

15:1
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�سكل رقم 77:   ر�سم تو�سيحي لكر�سي متحرك خا�س بال�ساطئ.

�سكل رقم 76:  حيثما كان ذلك ممكنًا، �للح�سول على الو�سول اإىلا ملياه من خالل ا�ستخدام من املنحدر ي�سمح بتكبري جتربة 

جانب البحر �ال�ساطئ جلميع امل�ستخدمني.
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�سكل رقم 78:  ي�سمح ا�ستخدام التوجيه خ�سي�سًا لل�سماح بال�ستخدام يف ال�سواطئ بد�ن املعدات املتخ�س�سة )مثل الكرا�سي 

املتحركة اخلا�سة بال�ساطئ( بال�ستقالل يف حتقيق الو�سول اإىل خدمة معينة.
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      10-5        مرافق التخييم

مقتب�س اإىل حد كبري من جمل�س اللتزام باحلواجز املعمارية   � حواجز النقل. اإر�سادات �سهولة الو�سول لقانون 

اجلزء   الحتادية،  الأنظمة  مد�نة   36 الفدرايل،  ال�سجل  املطورة.  املفتوحة  للمناطق  املقرتح  املعمارية  احلواجز 

.2007: 1195

10-5-1  اعتبارات الت�سميم

اإن مرافق التخييم  ت�سمل  مرافقا مثل �سيارات التخييم  الرتفيهية  اأ� الأماكن اخلا�سة باملقطورات، �اأماكن ��سع 

اخليام اخلا�سة بالتخييم  ،  اأ� مظالت التخييم.

ا�سرتاطات التطبيق  2-5-10

يجب توفري مرافق التخييم، على النحو املحدد فيما �سبق، �فقا للجد�ل اأدناه :
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اإر�سادات عامة   3-5-10

مل يتم توفري اإر�سادات عامة مقدمة لهذا اجلزء.

ال�سرتاطات الفنية  4-5-10

يف املخيمات، يجب توفري مكان �قوف �احد على الأقل ل�سيارة  اإيقاف ال�سيارات عامة ال�ستخدام :  اأ.   مناطق 

تخييم ترفيهية اأ� مقطورة لكل مكان تخييم يلزم اأن يكون �سهل الو�سول.

ب.   احليز اخلايل من العوائق: يجب توفري م�سافة �ا�سحة ملتنا�ل اأمامي اأ� جانبي �فقا للملحق )1( حول اأ�تاد 

اخليمة اأ� من�سات اخليمة.

ت.   ال�سطح: يجب اأن يكون �سطح اأ�تاد اخليمة � من�سات اخليمة، � احليز اخلايل من العوائق املطلوب  اأعاله 

با�ستخدام  ت�سمح   اأن  اخليمة  اأ�تاد  اأ�سطح  على  �يجب  امللحق)2(.  لأحكام  الإمكان  قدر  �ميتثل  �م�ستقرًا  ثابتًا 

دعائم اخليمة �اأجهزة التاأمني الأخرى.

ث.   امليل: يجب اأن يكون لأ�تاد اخليمة � من�سات اخليمة، �احليز اخلايل من العوائق املطلوب  اأعاله، ميل بحد 

اأق�سى 50:1 يف جميع الجتاهات.

ج.   حماية احلافة : يجب توفري اجلدران احلاجزة  اأ� الدرابزين اأ� الأ�سطح البارزة  التي متنع النا�س من النزلق 

من على من�سة اخليمة. � يجب اأن يكون احلد الأدنى لرتفاع احلواجز 75 مم.

ح.  الت�سال: يجب الو�سول اإىل �سطح من�سة اخليمة عرب منحدر اأ� عن طريق النقل اأ� مبا�سرة من �سطح الأر�س 

املجا�ر.

ر�سوم تو�سيحية  5-5-10

�سكل رقم 79:  حتقيق الو�سول اخلارجي 

لحظ ا�ستخدام اأ�سطح الأر�سية الوا�سحة �اإعادة حتويل امل�سارات لت�سكيل الو�سول النحداري.
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�سكل رقم 80:  م مثال على املقاعد اخلارجية �منطقة العر�س، حيث حتقق الو�سول الفعلي من خالل ا�ستخدام اأ�سطح الأر�سية

�سكل رقم 81:  ممقعد للتخييم بف�سحات خالية للركبة �اأ�سابع الأرجل
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      10-6        اأ�سطح الطهي، امل�ساوي وامل�ساوي القاعدية

الو�سول  �سهولة  اإر�سادات  النقل.  �حواجز  املعمارية    باحلواجز  اللتزام  جمل�س  من  كبري  حد  اإىل  ]مقتب�س 
الحتادية،  الأنظمة  مد�نة   36 الفدرايل،  ال�سجل  املطورة.  املفتوحة  للمناطق  املقرتح  املعمارية  احلواجز  لقانون 

اجلزء 1195 :2007[.

10-6-1  اعتبارات الت�سميم

تكمن العتبارات الرئي�سية يف توفري اأ�سطح الطهي يف توفري م�ساحة منا�سبة كي تكون هناك اإمكانية للتفاعل حول 

هذه الأ�سطح �ا�ستخدامها. �هناك اعتبار ثانوي �هو اأنه عادة، ت�سبح اأ�سطح الطبخ �ساحة للم�ساركة الجتماعية 

�التفاعل .

ا�سرتاطات التطبيق  2-6-10

	 حيثما يتم توفري �سطح طهي �احد اأ� م�سواة �احدة اأ� م�سواة قاعدية يف اإحدى املناطق، فيلزم اأن تتوافق مع •

اأحكام هذا الق�سم.

	 حيثما يتم توفري اأكرث من �سطح للطهي، م�سواة/ اأ� م�سواة قاعدية يف اإحدى املناطق، فيلزم اأن تتوافق 50 يف •

املائة منها على الأقل، �لكن يجب األ يقل عن اثنني، مع متطلبات هذا الق�سم.

	 يجب توزيع اأ�سطح الطهي، امل�سا�ي �امل�سا�ي القاعدية التي يلزم اأن تكون �سهلة الو�سول بني الأنواع املتوافرة.•

اإر�سادات عامة   3-6-10

مل يتم توفري اإر�سادات عامة مقدمة لهذا اجلزء.

ال�سرتاطات الفنية  4-6-10

اأ.  احليز اخلايل من العوائق: يجب توفري حيز خال من العوائق يتوافق مع امللحق )1(، لكافة الأجزاء القابلة 

القابلة  لالأجزاء  اأمامي  اأ�  مواز  متنا�ل  اأجل  من  احليز  هذا  توفري  يتم  اأن  �ميكن  الطهي.  ل�سطح  لال�ستخدام 

لالإ�ستخدام.

الأق�سى  احلد  �يكون  مم   380 الطهي  �سطح  لرتفاع   الأدنى  احلد  يكون  اأن  يجب  الطهي:  اأ�سطح  ب.   ارتفاع 

865مم، فوق �سطح الأر�س اأ� �سطح الأر�سية. 

ت.   الأجزاء القابلة للت�سغيل:  يجب اأن تتوافق الأجزاء القابلة للت�سغيل مع اأحكام امللحق )6(.

ر�سوم تو�سيحية  5-6-10

ل توجد ر�سوم تو�سيحية مقدمة لهذا اجلزء.
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      10-7        حلقات النار

]مقتب�س اإىل حد كبري من جمل�س اللتزام باحلواجز املعمارية  �حواجز النقل. اإر�سادات �سهولة الو�سول لقانون 
اجلزء  الحتادية،  الأنظمة  مد�نة   36 الفدرايل،  ال�سجل  املطورة.  املفتوحة  للمناطق  املقرتح  املعمارية  احلواجز 

.]2007: 1195

10-7-1  اعتبارات الت�سميم

لقد مت ت�سميم حلقة النار لحتواء النار التي يتم اإ�سعالها فوق الأر�س مبا�سرة. فحلقات النار لي�س لها قاع، �هي 

دائرية اأ� �سبه دائرية، �م�سنوعة من املعدن املطر�ق �احلجارة، �اخلر�سانة ... اإلخ، �التي حتيط بالنار �حتتويها.

ا�سرتاطات التطبيق  2-7-10

حيثما يتم توفري حلقة نار �احدة يف املنطقة، يجب اأن يكون مطلوبا توافقها مع اأحكام هذا الق�سم.

�حيثما يتم توفري اثنتني من حلقات النار اأ� اأكرث يف املنطقة، فيجب اأن تتوافق  50 يف املائة منها على الأقل، �لكن 

ل  تقل عن اثنتني من حلقات النار مع اأحكام هذا الق�سم.

يجب توزيع  حلقات النار التي يطلب اأن تكون �سهلة الو�سول بني الأنواع املتوافرة.

اإر�سادات عامة   3-7-10

مل يتم توفري اإر�سادات عامة مقدمة لهذا اجلزء.

ال�سرتاطات الفنية  4-7-10

القابلة  الأجزاء  لكافة    1 امللحق  مع  يتوافق  العوائق  من  توفري حيز خال  يجب  العوائق:  احليز اخلايل من  اأ.  

القابلة  لالأجزاء  اأمامي  اأ�  مواز  متنا�ل  اأجل  من  احليز  هذا  توفري  يتم  اأن  ميكن   � النار.  حللقات  لال�ستخدام 

لالإ�ستخدام.

ب.   ارتفاع �سطح النار: يجب اأن يكون احلد الأدنى ل�سطح بناء النار 250 مم فوق �سطح الأر�س اأ� �سطح الأر�سية.

ت.  احلافة املرتفعة: حيثما يتم توفري حافة مرتفعة اأ� حاجز على حلقة النار، يجب اأن تكون  امل�سافة املجمعة فوق 

احلافة اأ� احلاجز ��سول اإىل �سطح بناء النار بحد اأق�سى 600 مم.
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�سكل رقم 82:  حلقة النار مبنية بطريقة متكن الو�سول املادي. �لحظ ارتفاع احللقة فوق �سطح الأر�س، �التي توافر ال�سالمة 

لالأطفال �غريهم من امل�ستخدمني، ف�ساًل عن �سمان اأن الأ�سخا�س ذ�ي القيود الوظيفية �الب�سرية قادرة على ك�سف موقع حلقة 

النار.

ر�سوم تو�سيحية  5-7-10
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      10-8        املواقد اخل�سبية واملدافئ

]مقتب�س اإىل حد كبري من جمل�س اللتزام باحلواجز املعمارية  �حواجز النقل. اإر�سادات �سهولة الو�سول لقانون 
اجلزء  الحتادية،  الأنظمة  مد�نة   36 الفدرايل،  ال�سجل  املطورة.  املفتوحة  للمناطق  املقرتح  املعمارية  احلواجز 

.]2007: 1195

10-8-1  اعتبارات الت�سميم

اإن املواقد اخل�سبية �املدافئ عنا�سر م�سنعة م�سبقا �تهدف لحتواء النار بالكامل. �توجد عادة يف املواقع الأكرث 

تقدما.

ا�سرتاطات التطبيق  2-8-10

حيثما يتم توفري املواقد اخل�سبية �املدافئ، يتعني على كل موقد خ�سبي �م�ستوقد التوافق مع هذا الق�سم.

اإر�سادات عامة   3-8-10

ل توجد اإر�سادات عامة متوافرة لهذا اجلزء.

ال�سرتاطات الفنية  4-8-10

اأ.    احليز اخلايل من العوائق: يجب توفري حيز خاٍل من العوائق يتوافق مع امللحق )1( لكافة الأجزاء القابلة 

لال�ستخدام للمواقد اخل�سبية �املدافئ، �ميكن اأن يتم توفري هذا احليز من اأجل متنا�ل مواٍز اأ� اأمامي لالأجزاء 

القابلة لال�ستخدام.

 ب.   الأجزاء القابلة للت�سغيل: يجب على الأجزاء القابلة للت�سغيل اخلا�سة باملواقد اخل�سبية �املدافئ التوافق مع 

متطلبات امللحق )6(.
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�سكل رقم 83:   ارتفاع املدافئ عن�سر مهم لثالثة اأ�سباب: اأ�ًل من اأجل ال�سالمة �سواء من حيث احتواء 

النار �جتنب �قوع الأطفال �امل�ستخدمني اجلال�سني يف املدافئ، �ثانيًا، من ال�سر�ري اأن تقع املدافئ �مواقد 

اخل�سب على الرتفاع املنا�سب للو�سول الأمامي �اجلانبي للمدفاأة لتز�يدها بالفحم، �اأخريًا، الك�سف عن 

بي�ساء �سعب د�ن عزل مناطق املدفاأة؛ املدافئ املرتفعة،  اأ�  امل�ستخدمني لع�سيات طويلة  قبل  املدافئ من 

�سريطة اأن يقوموا بتوفري اإنذار كاٍف، تنفي هذه امل�سكلة بالذات.

ر�سوم تو�سيحية  5-8-10
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      10-9        املطالت

الو�سول  �سهولة  اإر�سادات  النقل.  �حواجز  املعمارية    باحلواجز  اللتزام  جمل�س  من  كبري  حد  اإىل  ]مقتب�س 
الحتادية،  الأنظمة  مد�نة   36 الفدرايل،  ال�سجل  املطورة.  املفتوحة  للمناطق  املقرتح  املعمارية  احلواجز  لقانون 

اجلزء 1195 :2007[.

10-9-1  اعتبارات الت�سميم

اأ� اإىل نقطة معينة مثرية  اأ� ملنظر،  لقد مت ت�سميم املطالت �مناطق امل�ساهدة خ�سي�سا لتوفري مراقبة مل�سهد 

لالهتمام، مثل منظر �سل�سلة جبال اأ� لواٍد يف الأ�سفل اأ� ل�سالل اأ� تكوين جيولوجي. �كل موقع يتيح فر�سة م�ساهدة 

اأن يكون به م�ساحة م�ساهدة �احدة على الأقل غري  اأكرث من النقاط املتميزة املثرية لالهتمام يجب  اأ�  لواحدة 

الز�ار من  امل�ستخدمة حلماية  �اأ�سوار احلماية �اجلدران  الأمن  لكل فر�سة م�ساهدة. �ل يجب حلواجز  مقيدة 

ال�سفافة يف احلوائط،  الألواح  تت�سمن  التي  �الت�سميمات  امل�ساهدة هذه.  فر�سة  اأن حتجب  ال�سقوط  اأ�  احلافة 

للفرد  املنظر  نف�س  �ستوفر  املحمية  احلافة  عن  بعيدا  املرتفعة  املن�سات  اأ�  الزجاجية  احلواجز  ذات  �الفتحات 

اجلال�س على كر�سي متحرك اأ� اأي جهاز تنقل اآخر .

ا�سرتاطات التطبيق  2-9-10

حيثما يتم توفري مناطق م�ساهدة على مطالت معينة، فيجب اأن تتوافق كل منطقة م�ساهدة مع هذا الق�سم. �حيثما 

فر�س  كل  لواحدة من  الأقل  على  فيجب  املخ�س�سة،  املطالت  اإحدى  عند  للم�ساهدة  متعددة  مناطق  توفري  يتم 

امل�ساهدة للنقاط املميزة الوا�سحة املثرية لالهتمام اأن تتوافق مع هذا اجلزء، �لي�س كل مناطق امل�ساهدة.

اإر�سادات عامة   3-9-10

ل توجد اإر�سادات عامة مقدمة لهذا الق�سم.

ال�سرتاطات الفنية  4-9-10

اأ.   حيز الدوران: يجب اأنتوفرمناطق امل�ساهدةحيزا كافيا للكر�سي املتحرك اأ� مل�ستخدم م�ساعدات التنقل لتنفيذ 

د�ران 360 درجة. �يجب ملثل هذا احليز التوافق مع اأحكام امللحق )1(.

ب.   فر�ص امل�ساهدة غري املقيدة: يجب على كل موقع من املواقع التي توفر فر�س امل�ساهدة لنقاط متميزة مثرية 

لالهتمام اأن توفر على الأقل فر�سة م�ساهدة �احدة غري مقيدة لكل نقطة متميزة مثرية لالهتمام �التي تت�سع 

مل�ستويات م�ساهدة بني 850مم كحد اأدنى �1300مم كحد اأق�سى .
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�سكل رقم 84: تعيني الأماكن املطلة، �توفري املناطق »الآمنة« بالألوان املتناق�سة ل يوفر مناطق ا�ستخدام للم�ستخدمني اجلال�سني 

فح�سب، بل يحقق اللون املغاير  م�ستوى من التحذير ملوقع التل�سكوبات �الأجهزة املماثلة. �تخفي�س التل�سكوبات، كما هو مو�سح 

هنا، ي�سمح اأي�سًا لالأطفال �الأ�سخا�س اجلال�سني ال�ستفادة من هذه املعدات.

ر�سوم تو�سيحية  5-9-10
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      10-10        مرافق التخزين اخلا�سة بالأجهزة امل�ساعدة

الو�سول  �سهولة  اإر�سادات  النقل.  �حواجز  املعمارية    باحلواجز  اللتزام  جمل�س  من  كبري  حد  اإىل  ]مقتب�س 
الحتادية،  الأنظمة  مد�نة   36 الفدرايل،  ال�سجل  املطورة.  املفتوحة  للمناطق  املقرتح  املعمارية  احلواجز  لقانون 

اجلزء 1195 :2007[.

10-10-1  اعتبارات الت�سميم

يق�سد مبرفق تخزين الأجهزة امل�ساعدة توفري تخزين لنوع من اأنواع الأجهزة امل�ساعدة ذات ال�ستخدام اخلا�س 

مثل كر�سي ال�ساطئ،الذي يكون متاحا لال�ستخدام العام يف ظر�ف معينة )مثل ال�ستئجار ...اإلخ(. �الهدف هو 

التنقل امل�ساعد  اأ� جهاز  الكر�سي  التخزين، ���سع  جعل امل�ستخدم قادرا على �سحب اجلهاز امل�ساعد من مرفق 

اخلا�س بهم، يف مرفق التخزين.

ا�سرتاطات التطبيق  2-10-10

التنقل  اأجهزة  من  غريها  اأ�  املتحركة  الكرا�سي  ي�ستخدمون  الذين  �الأفراد  التخزين  مرافق  توفري  يتم  حيثما 

الفردية ينتقلون من جهاز تنقل لآخر، يجب اأن يتوافق مرفق تخزين �احد على الأقل مع هذا الق�سم.

اإر�سادات عامة   3-10-10

مل يتم توفري اإر�سادات عامة لهذا اجلزء.

ال�سرتاطات الفنية  4-10-10

اأ.  احليز اخلايل من العوائق: ييجب توفري حيز خاٍل من العوائق للو�سول الأمامي �فقا للملحق )1(.

ب.  تخزين اأجهزة التنقل:  يجب اأن يكون ارتفاع مرافق التخزين امل�سممة لتخزين اأجهزة التنقل 1000مم على 

الأقل، بعر�س 850 مم على الأقل، �عمق 1200مم على الأقل.

ت.  الأجزاء القابلة للت�سغيل: يجب اأن تتوافق املرافق اخلا�سة بتخزين اأجهزة التنقل مع امللحق.

ر�سوم تو�سيحية  5-10-10

مل يتم توفري ر�سوم تو�سيحية لهذا اجلزء.
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      10-11        التلي�سكوب و الربي�سكوب )منظار الأفق / امل�سفاق(

الو�سول  �سهولة  اإر�سادات  النقل.  �حواجز  املعمارية    باحلواجز  اللتزام  جمل�س  من  كبري  حد  اإىل  ]مقتب�س 
الحتادية،  الأنظمة  مد�نة   36 الفدرايل،  ال�سجل  املطورة.  املفتوحة  للمناطق  املقرتح  املعمارية  احلواجز  لقانون 

اجلزء 1195 :2007[.

10-11-1  اعتبارات الت�سميم

هناك حاجة لت�سميم التل�سكوبات �الربي�سكوبات لالأ�سخا�س ذ�ي الأطوال املتفا�تة، مبن فيهم الأطفال املقعد�ن 

�الواقفون. �هناك العديد من اخليارات املتاحة يف الأماكن التي ل يوجد فيها �سوى تل�سكوب اأ� بري�سكوب �احد، 

على  ��سعهما  يتم  للم�ساهدة  مبنظارين  �احدة  قاعدة  اأ�  للتعديل،  قابل  �مقعد  للتعديل  قابل  منظار  توفري  مثل 

ارتفاعات خمتلفة. �من �ساأن ا�ستخدام مقعد ميكن حتريكه بعيدا بطريقة الأرجوحة اأ� درجة �سغرية اأ� من�سة 

على �سكل حلقة مت�سلة بالعمود املو�سوع عليه الآلة �سيكون مفيدا لالأ�سخا�س ذ�ي القامة الق�سرية اأ� الأطفال.

ا�سرتاطات التطبيق  2-11-10

حيثما يتم توفري التل�سكوبات اأ� الربي�سكوبات يف منطقة ما، فيجب اأن تتوافق 20 يف املئة منها على الأقل، �لكن 

لي�س اأقل من �احد من التلي�سكوبات اأ� الربي�سكوبات مع اأحكام هذا الق�سم. �حيثما يتم توفري تل�سكوب اأ� بري�سكوب 

�احد فقط، فيجب اأن ميتثل لهذا الق�سم، �يجب اأي�سًا اأن يكون قاباًل لال�ستخدام من ��سع الوقوف.

اإر�سادات عامة   3-11-10

مل يتم توفري اإر�سادات عامة لهذا اجلزء.

ال�سرتاطات الفنية  4-11-10

اأ.   احليز اخلايل من العوائق: يجب توفري حيز خاٍل من العوائق يتوافق مع اأحكام امللحق )1( من اأجل الو�سول 

الأمامي �اجلانبي للتلي�سكوبات �الربي�سكوبات. �يجب اأن تتوافق م�ساحة الأر�سية اخلالية من العوائق مع متطلبات 

امللحق )2( �امللحق )3(.

ب.   الأجزاء القابلة للت�سغيل: يجب اأن تتوافق الأجزاء القابلة للت�سغيل مع متطلبات امللحق )6(.

النقاط  العينية قابلة لال�ستخدام من ��سع اجللو�س مل�ساهدة كل  العد�سة  اأن تكون  يجب  العينية:  ت.   العد�سة 

املثرية لالهتمام.
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ر�سوم تو�سيحية  5-11-10

التلي�سكوبات يف املرتفعات املتوافقة من جتربة املرافق �اخلدمات املقدمة  �سكل رقم 85: ي يعزز ا�ستخدام 

لل�سياح. �حيث ي�ستطيع الأطفال ا�ستخدام هذه الأجهزة، ميكن حتويل رحلة �سياحية اإىل جتربة ل تن�سى.

�سكل رقم 86: مثال لتلي�سكوب منخف�س اأثناء ال�ستخدام.
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      10-12        ُد�ص الغت�سال يف الأماكن املفتوحة

]مقتب�س اإىل حد كبري من جمل�س اللتزام باحلواجز املعمارية  �حواجز النقل. اإر�سادات �سهولة الو�سول لقانون 
اجلزء  الحتادية،  الأنظمة  مد�نة   36 الفدرايل،  ال�سجل  املطورة.  املفتوحة  للمناطق  املقرتح  املعمارية  احلواجز 

.]2007: 1195

10-12-1  اعتبارات الت�سميم

اإن د�س الغت�سال يف الأماكن املفتوحة مرفق ي�سمح للنا�س بغ�سل الرمال، �املياه، �الرتاب اأ� الأ��ساخ. �هو لي�س 

م�سممًا لال�ستحمام، فهو عادًة ل يوفر خ�سو�سية �ل ُي�سمح للنا�س عادة بخلع مالب�سهم.

ا�سرتاطات التطبيق  2-12-10

حيثما يتم توفري د�س اغت�سال �احد، فاإنه يجب اأن يتوافق مع اأحكام هذا الق�سم.

اأحدهما على الأقل لأحكام هذا  اأن ميتثل  اأحد املواقع، يجب  اأد�سا�س الغت�سال يف  اأكرث من  اأ�  �عند توفر اثنني 

الق�سم، �يكون به راأ�س د�س ر�سا�س منخف�س، �يتوافق �احد منها على الأقل مع اأحكام هذا الق�سم، �يكون له راأ�س 

د�س ر�سا�س مرتفع.

اإر�سادات عامة   3-12-10

مل يتم توفري اإر�سادات عامة لهذا اجلزء.

ال�سرتاطات الفنية  4-12-10

اأ.   احليز اخلايل من العوائق: يجب توفري حيز خاٍل من العوائق بقطر 1500مم على الأقل عند د�س الغت�سال 

يف الأماكن املفتوحة، �يجب اأن يتم ��سعه بحيث تتجه املياه ال�سادرة من راأ�س الد�س اإىل ��سط احليز اخلايل 

من العوائق. �يجب اأن يكون للحيز اخلايل �سطح �سلب ثابت، �يجب اأن يكون له ميل بحد اأق�سى 50:1 يف جميع 

الجتاهات، �اأن يتوافق لأق�سى حد ممكن مع متطلبات امللحق )2(.

 ب.   ق�سبان امل�سك: يجب توفري ق�سيب راأ�سي للم�سك، �ق�سيب اآخر اأفقي يتوافقان مع املتطلبات املو�سحة يف هذا 

الق�سم. 

 ت.   ق�سيب امل�سك الراأ�سي: حيثما يكون راأ�س الد�س قد مت تركيبه على عمود، يجب اأن يتم ��سع ق�سيب امل�سك 

الراأ�سي حتت راأ�س الد�س ، �يجب اأن يبداأ من على ارتفاع 800مم فوق الأر�سية كحد اأق�سى، �ميتد على الأقل 

م�سافة 75مم من راأ�س الد�س.
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ث.    ق�سيب امل�سك الأفقي: يجب توفري ق�سيب اأفقي للم�سك حتت راأ�س الد�س ميتد على م�سافة 450مم على الأقل 

يف الجتاهني من خط منت�سف راأ�س الد�س. �يجب اأن يتم ��سع الق�سيب بحيث يكون طرفه الأكرث انخفا�سًا على 

م�سافة ما بني 850 مم كحد اأدنى، �900مم كحد اأق�سى فوق الأر�سية.

 ج.   اأدوات التحكم: يجب اأن تتوافق اأد�ات التحكم مع امللحق )6(. فاإذا مت ا�ستخدام اأد�ات التحكم ذاتية الغلق، 

فيجب اأن تظل اأد�ات التحكم مفتوحة ملدة 10 ثوان على الأقل.

 ح.   راأ�س الد�س الر�سا�س املنخف�س: يجب توفري راأ�س د�س ر�سا�س ثابت، �اأن يقع على ارتفاع 1200مم على الأقل 

اإىل1400مم كحد اأق�سى فوق الأر�س اأ� الأر�سية. ��سيتم ال�سماح بوحدة راأ�س د�س ر�سا�سة حممولة بدل من راأ�س 

الد�س الر�سا�س املنخف�س.

 خ.   راأ�س الد�س الر�سا�س املرتفع: يجب توفري راأ�س د�س ر�سا�س ثابت �اأن يكون على ارتفاع 1800مم على الأقل 

فوق الأر�س اأ� الأر�سية. ��سيتم ال�سماح بوحدة راأ�س د�س ر�سا�س حممول بدًل من راأ�س الد�س الر�سا�س املرتفع.

ر�سوم تو�سيحية  5-12-10

مل يتم توفري ر�سوم تو�سيحية لهذا الق�سم.
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      10-13        حاويات القمامة وحاويات اإعادة التدوير 

الو�سول  �سهولة  اإر�سادات  النقل.  �حواجز  املعمارية    باحلواجز  اللتزام  جمل�س  من  كبري  حد  اإىل  ]مقتب�س 
الحتادية،  الأنظمة  مد�نة   36 الفدرايل،  ال�سجل  املطورة.  املفتوحة  للمناطق  املقرتح  املعمارية  احلواجز  لقانون 

اجلزء 1195 :2007[.

10-13-1  اعتبارات الت�سميم

�املناطق  احلدائق  يف  لال�ستخدام  املعدة  التد�ير  باإعادة  اخلا�سة  �احلا�يات  القمامة  حلا�يات  يكون  اأن  يجب 

الريفية تدابري خا�سة بالوقاية من احليوانات، �التي من �ساأنها اأن متنع احليوانات )مثل الطيور، القردة ... اإلخ( 

من الو�سول اإىل هذه احلا�يات. 

ا�سرتاطات التطبيق  2-13-10

اإعادة تد�ير  اأ� حا�ية  التد�ير، فيجب على كل حا�ية قمامة  اإعادة  القمامة �حا�يات  يتم توفري حا�يات  حيثما 

التوافق مع اأحكام هذا الق�سم. 

اإر�سادات عامة   3-13-10

مل يتم توفري اإر�سادات عامة لهذا اجلزء.

ال�سرتاطات الفنية  4-13-10

يجب توفري حيز خاٍل من العوائق يتوافق مع ملحق )1( عند حا�يات القمامة   اأ.   احليز اخلايل من العوائق: 

�حا�يات اإعادة التد�ير. �ميكن توفري ��سول ملتنا�ل موازي اأ� اأمامي لالأجزاء القابلة لال�ستخدام.

 ب.   الأجزاء القابلة للت�سغيل: يجب اأن تتوافق الأجزاء القابلة للت�سغيل مع متطلبات امللحق )6(.

ر�سوم تو�سيحية  5-13-10

مل يتم توفري ر�سوم تو�سيحية لهذا الق�سم.
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         11       الكورني�ص والواجهة البحرية

      11-1       املما�سي اخل�سبية

11-1-1  اعتبارات الت�سميم

توفر املما�سي اخل�سبية يف مناطق الكورني�س �الواجهات البحرية جتربة متكاملة تتيح للم�ستخدمني القرتاب من 

امل�سطحات املائية. �قد تاأخذ املما�سي اخل�سبية �سكل الهياكل التي يدعمها اخل�سب امل�سلع، �الهياكل اخلر�سانية 

�هياكل ال�سلب �غريها.

ا�سرتاطات التطبيق  2-1-11

يجب اأن تتفق جميع مناطق املم�سى اخل�سبي مع متطلبات هذا الق�سم.

اإر�سادات عامة   3-1-11

مل يتم توفري اإر�سادات عامة لهذا اجلزء.

ال�سرتاطات الفنية  4-1-11

اأ.  احلد الأدنى للعر�ص : يجب اأن يكون احلد الأدنى لعر�س املما�سي اخل�سبية 2000 مم .

ب.  �سطح الأر�سية: يجب اأن تت�سمن املما�سي اخل�سبية اأ�سطحًا �سلبة م�سنوعة من مواد غري قابلة لالنزلق. 

حيثما يتم ا�ستخدام األواح خ�سبية، ينبغي ��سعها ب�سكل عمودي على اجتاه ال�سري �ل تكون الو�سالت اأكرب من  6مم 

.

ت.   احلواف: يجب اأن تت�سمن املما�سي اخل�سبية حافة م�ستمرة ذات حاجز حيث يكون النخفا�س يف امل�ستوى على 

اأي جانب من املمر اأكرب من 200 مم �ينبغي اأن ل يقل ارتفاع حاجز احلافة عن 75مم �تكون ذات لون متباين مع 

الأر�س املحيطة.

النخفا�س يف  يكون  اأخرى حيثما  منا�سبة  اأ� حواجز  اأ� احلرا�س،  الدرابزين،  ا�ستخدام  يجب  ث.   الدرابزين: 

امل�ستوى اأكرب من 450مم .

ج.  الو�سول: يجب اأن ت�سمح نقاط الو�سول اإىل املما�سي اخل�سبية بو�سول �سهل للكرا�سي  املتحركة.

ح.   الأثاث: حيثما يتم توفري املقاعد ��سناديق القمامة � نوافري ال�سرب � غريها، فيجب اأن يتم ��سعها  بجوار 

املم�سى اخل�سبي على �سطح م�ستٍو ثابت �تكون بنف�س ارتفاع املم�سى اخل�سبي .
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�سكل رقم 87:  اإن ا�ستخدام اأ�سطح �ا�سحة �م�ستوية، �نقل املعدات من طرق ال�سري، �توفري احلماية عند حواف ال�ساطئ 

كلها عنا�سرمهمة لتحقيق الو�سول ال�سامل.

�سكل رقم 88:   ا�ستخدام الألوان لتو�سيح امل�ساحات، ف�سال عن الختالفات يف اأ�سطح الأر�سية ت�سري اإىل ال�ستخدامات 

املختلفة، �امل�ساهمة يف ا�ستخدام البيئات. �هذا اأي�سًا مثال جيد على كيفية ا�ستخدام مربط احلبال لوقف حركة مر�ر 

املركبات، �لكن مع الحتفاظ بعر�ٍس كاٍف ي�سمح لأجهزة م�ساعدة التنقل باملر�ر.

ر�سوم تو�سيحية  5-1-11
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         12       الكورني�ص والواجهة البحرية

      12-1       املعابر

جمل�س   :2003 الو�سول.  �سهلة  ال�سيد  �من�سات  ج�سور  الأمريكي.  الو�سول  جمل�س  من  كبري  حد  اإىل  ]مقتب�س 
الو�سول الأمريكي. املرافق اخلا�سة بركوب �ا�ستخدام الز�ارق �سهلة الو�سول. 2003: جمل�س اللتزام باحلواجز 

املعمارية �حواجز النقل. الدليل الإر�سادي ل�سهولة الو�سول لالأبنية �املرافق: املن�ساآت الرتفيهية ال�سجل الفدرايل، 

36 مد�نة الأنظمة الحتادية، اجلزء 1191 :2002[.

12-1-1  اعتبارات الت�سميم

املعرب هو مم�سى للم�ساة متغري امليل يربط بني هيكل ثابت اأ� الأر�س مع هيكل عائم .

�املعابر امل�سممة لأقل ميل ممكن �سوف توفر ��سوًل اأكرث ا�ستقالل لالأ�سخا�س ذ�ي الإعاقات.

ا�سرتاطات التطبيق  2-1-12

اأ�  اأ� اإجراء تعديالت على مناطق العمل الرئي�سية للمعابر، مثل مزالق القوارب  اإن�ساء معابر جديدة  حيثما يتم 

الأر�سفة اخلا�سة بالقوارب، يجب اأن تتفق املعابر مع املتطلبات املو�سحة يف هذا الق�سم.

اإر�سادات عامة   3-1-12

مل يتم توفري اإر�سادات عامة لهذا اجلزء. 

ال�سرتاطات الفنية  4-1-12

اأ.   الإ�ستثناءات اخلا�سة مبيول وارتفاعات املعابر -اجل�سور الثابتة: يجب اأن تكون املعابر م�سممة لتوفري ميل 

بحٍد اأق�سى  15:1 �ينبغي األ يتجا�ز طولها 25 مرتا.

ب.   الإ�ستثناءات اخلا�سة مبيول و ارتفاعات املعابر -اجل�سور العائمة: يجب اأن تكون املعابر م�سممة لتوفري ميل 

ل يقل عن 20:1 عندما يكون الر�سيف العائم ثابتا �ل يقل عن 12:1 يف حالة  هبوب عا�سفة. �ينبغي اأن ل يتجا�ز 

احلد الأق�سى لطول املعرب 25 مرتا .

اأن تكون هناك  اأ�سطح �سري مائلة للم�ساة تقع يف نهاية املعرب.  �ل يلزم  األواح النتقال هي  ت.   األواح النتقال: 

مهابط  يف نهاية املعابر اإذا مت توفري األواح النتقال. �اإذا كان ميل لوح النتقال اأكرب من 20:1، فالبد من �جود  

مهبط  على طرف لوح النتقال البعيد عن املعرب .

النتقال  �األواح  املعابر  ات�سال بني  يكون هناك  للدرابزين حيثما  امتداد  �جود  يلزم  ل  الدرابزين:  ث.   امتداد 

�يكون كليهما مز�د بدرابزين.  
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�سكل رقم 89:   هذه ال�سورة التو�سيحية ت�سري اإىل بع�س امليزات التي قد ت�سهم يف تهيئة الو�سول: من خالل ما يقرب من م�ستوى 

الأ�سطح �منحدرات الو�سول عرب الرتفاعات املختلفة، �الأ�سوار لتخ�سي�س نهايات للمن�سات �التقاطعات املرنة.

ج.   امليول العر�سية: يجب ت�سميم �بناء امليول العر�سية  للمعابر �لوحات النتقال �اجل�سور العائمة التي تكون 

يتم   املاء،  املعابر �اجل�سور يف  . �عند طالء  اأق�سى  الو�سول بحيث ل تتجا�ز 50:1 كحد  جزءًا من طريق �سهل 

اأ�  اإجراء القيا�سات، �ح�ساب الأحمال احلية الغائبة من ��سع �ساكن )اأي غياب احلركة التي تنتج من الأمواج 

الرياح ، �ما اإىل ذلك(.  �حيثما تهبط اجل�سور العائمة على الأر�س ب�سبب انخفا�س م�ستوى املياه، ل تنطبق عليها 

املتطلبات اخلا�سة بامليول.

ح.   امل�ساعد واملن�سات الرافعة : بالإ�سافة اإىل ا�ستخدام امل�ساعد العادية، فانه ميكن ا�ستخدام  املن�سات الرافعة 

حمد�دة ال�ستخدام / حمد�دة التطبيق بدل من املعابر كجزء من طريق �سهل الو�سول يربط اجل�سور العائمة .
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اإىل قارب، �يف هذه احلالة فقد حتقق ذلك من خالل نقطة الو�سول  �سكل رقم 90:  مثال على ميزة بيئية توفر �سبل الو�سول 

الرئي�سية لتلغي احلاجة اإىل املعدات املتخ�س�سة
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      12-2       مزالق ال�سفن

جمل�س   :2003 الو�سول.  �سهلة  ال�سيد  �من�سات  ج�سور  الأمريكي.  الو�سول  جمل�س  من  كبري  حد  اإىل  ]مقتب�س 
الو�سول الأمريكي. املرافق اخلا�سة بركوب �ا�ستخدام الز�ارق �سهلة الو�سول. 2003: جمل�س اللتزام باحلواجز 

املعمارية �حواجز النقل. الدليل الإر�سادي ل�سهولة الو�سول لالأبنية �املرافق: املن�ساآت الرتفيهية ال�سجل الفدرايل، 

36  مد�نة الأنظمة الحتادية، اجلزء 1191 :2002[.

12-2-1  اعتبارات الت�سميم

اإن مزالق القوارب جزء من ج�سر رئي�سي اأ� ج�سر فرعي )اإ�سبعي( اأ� عائم حيث تر�سو القوارب اأ� يتم ربطها اأ� 

ت�ستخدم للركوب على منت القوارب اأ� النز�ل منها.

 �لغر�س هذه الإر�سادات، فاإن اأر�سفة ال�سعود التي هي جزء من منحدرات تعومي القوارب ت�سنف اأي�سًا كمزالق 

للقوارب.

ل حتتاج مزالق ال�سفن �سهلة الو�سول اإىل ��سع عالمة عليها، �ل يتم حفظها بنف�س طريقة اأماكن �قوف ال�سيارات 

�سهلة الو�سول .

ا�سرتاطات التطبيق  2-2-12

حيثما يتم توفري مزالق ال�سفن، يجب اأن تتوافق اأعداد مزالق ال�سفن �سهلة الو�سول املطلوبة مع اجلد�ل اأدناه :

∫ƒ°UƒdG á∏¡°S ≥dGõª∏d ≈fOC’G ó◊G ICÉ°ûæŸG ‘ ≥dGõª∏d »∏µdG Oó©dG

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

∂dP øe áÑ°ùf hCG 100 πµd 1 óFGR 12

25 ¤EG1

50 ¤EG 26

100 ¤EG 51

150 ¤EG 101

300 ¤EG 151

400 ¤EG 301

500 ¤EG 401

600 ¤EG 501

700 ¤EG 601

800 ¤EG 701

900 ¤EG 801

1000 ¤EG 901

ójõj Éeh 1001
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�لتحديد العدد الإجمايل ملزالق القوارب، فاإن اجل�سور عادة ل تعترب موفرة ملزالق القوارب. �حيثما ميكن اأن يتم 

ربط القوارب مثل ر�سيف الوقود، يتم ادراجها يف حتديد العدد الإجمايل ملزالق القوارب يف املن�ساأة اإذا مل يتم 

حتديد اأ� تر�سيم مزالق القوارب يف اإحدى املن�ساآت عن طريق الطول، فكل 10 اأمتار من حافة مزلق القوارب على 

طول حافة حميط اجل�سر، يتم احت�سابها على اأنها مزلق قوارب �احد ..

اإر�سادات عامة   3-2-12

مل يتم توفري اإر�سادات عامة  لهذا اجلزء.

ال�سرتاطات الفنية  4-2-12

اأ.  الطريق �سهل الو�سول : يجب اأن تتوافق الطرق �سهلة الو�سول مبا يف ذلك املعابر  التي تكون  جزء من طريق 

�سهل الو�سول مع امللحق 4.

ا�ستثناء :

	 اأ� �سل�سلة من املعابر، فال يلزم زيادة طول املعرب ليتوافق مع هذه • اأ� تغيري معرب قائم  حيثما يتم ا�ستبدال 

الأحكام.

	 حيثما يكون اجماىل طول املعرب اأ� �سل�سلة املعابر التي تعمل كجزء من الطريق �سهل الو�سول املطلوب 25 مرتا •

على الأقل فاإن احلد الأق�سى للميل املطلوب كجزء من امللحق 4 � الق�سم L  لن يطبق على املعابر.

	 حيثما تت�سل املعابر باألواح النتقال لن تكون هناك حاجة ملهابط  .•

	 حيثما تكون املعابر � األواح النتقال مت�سلة � يلزم اأن يكون لها درابزين، لن تكون هناك حاجة لمتدادات •

الدرابزين.

	 هذه • تكون  اأن  املطلوب   من  فلي�س  النتقال،  لوحات  اأ�  املعابر  على  للدرابزين  امتدادات  توفري  يتم   حيثما 

المتدادات متوازية مع اأ�سطح الأر�س اأ� الأر�سية.

	 �سهل • تكون جزءًا من طريق  التي  العائمة  �اجل�سور  النتقال   األواح   � للمعابر  العر�سي  امليل  يكون  اأن  يجب 

الو�سول 50:1 كحد اأق�سى عند قيا�سها يف ��سع �ساكن.

	 يتم ال�سماح با�ستخدام امل�ساعد � املن�سات الرافعة حمد�دة ال�ستخدام / حمد�دة التطبيق  بدل من املعابر •

على الطرق �سهلة الو�سول.

ب.  النت�سار: يجب ن�سر مزالق القوارب �سهلة الو�سول من خالل الأنواع املختلفة من املزالق املتوافرة. علما باأن 

توفري هذه املزالق ل يحتاج اإىل زيادة يف احلد الأدنى لعدد مزالق القوارب �سهلة الو�سول املطلوبة.

تعومي  منحدرات  عند  ال�سعود  اأر�سفة  توفري  يتم  القوارب: حيثما  تعومي  ال�سعود عند منحدرات  ت.   اأر�سفة 

  �  )L( القوارب، فيجب اأن يتوافق ما ل يقل عن 10 % �لكن ل يقل عن �احد من كل اأر�سفة ال�سعود مع الق�سم

امللحق 4، �من املتوقع اأن يخدمه طريق �سهل الو�سول يتوافق مع ملحق 4.
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ا�ستثناءات:

	 حيثما يزيد اإجماىل طول املعرب اأ� �سل�سلة املعابر التي تعمل كجزء من طريق �سهل الو�سول عن 10 اأمتار، فلن •

ينطبق احلد الأق�سى للميل املحدد يف الق�سم )L( على املعابر.

	 حيثما يوجد  طريق �سهل الو�سول يخدم ر�سيف �سعود عائم اأ� ر�سيف تزلق �سمن منحدر تعومي القوارب، •

فاأنه لي�س من املتوقع اأن يتوافق اجلزء املوجود �سمن منحدر تعومي القوارب  من الطريق �سهل  الو�سول مع 

. )L( الق�سم

ث.   مزالق القوارب �سهلة الو�سول : من املتوقع اأن تتوافق مزالق القوارب �سهلة الو�سول مع البنود املن�سو�س 

عليها هنا. 

الف�سحات اخلالية: يجب اأن تتم خدمة مزالق القوارب �سهلة الو�سول عن طريق م�ساحة خالية من العوائق  بعر�س 

1650 مم كحد اأدنى � بطول  مزلق القوارب  على الأقل . � يجب اأن حتتوي كل 3 اأمتار كحد اأق�سى من احلافة 

الطولية للر�سيف �التي تخدم  مزالق القوارب �سهلة الو�سول على  فتحة �احدة مت�سلة خالية من العوائق على 

الأقل بعر�س 1650 مم كحد اأدنى .

ا�ستثناءات :

	 يتم ال�سماح بحماية احلافة بارتفاع 100مم، �عمق 50مم كحد اأق�سى عند الفتحات املتوا�سلة اخلالية من •

العوائق.

	 عند اإجراء تعديالت على املرافق القائمة، يجب اأن ي�سمح مب�ساحة ر�سيف خالية من العوائق يكون موقعها •

عموديا على مزلق القوارب، حيثما يكون للمرفق مزالق قوارب، �احد منها على الأقل يتوافق مع هذا الق�سم، 

�املزيد من التوافق مع الق�سم من �ساأنه اأن يوؤدي اإىل انخفا�س عدد مزالق القوارب املتاحة اأ� يوؤدي اإىل احلد 

من ات�ساع مزالق القوارب القائمة.

ج.  املرابط وغريها من اأجهزة واأدوات تاأمني القوارب: لي�س من املتوقع اأن تتوافق املرابط �غريها من اأجهزة 

�اأد�ات تاأمني القوارب  مع امللحق) 6( .
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�سكل رقم 91   حو�س �سفن �سهل الو�سول.

ر�سوم تو�سيحية  5-2-12
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      12-3        اأر�سفة ال�سعود و منحدرات التعومي

جمل�س   :2003 الو�سول.  �سهلة  ال�سيد  �من�سات  ج�سور  الأمريكي.  الو�سول  جمل�س  من  كبري  حد  اإىل  ]مقتب�س 
الو�سول الأمريكي. املرافق اخلا�سة بركوب �ا�ستخدام الز�ارق �سهلة الو�سول. 2003: جمل�س اللتزام باحلواجز 

املعمارية �حواجز النقل. الدليل الإر�سادي ل�سهولة الو�سول لالأبنية �املرافق: املن�ساآت الرتفيهية ال�سجل الفدرايل، 

36  مد�نة الأنظمة الحتادية، اجلزء 1191 :2002[.

12-3-1  اعتبارات الت�سميم

اأ� حو�س النطالق( هو جزء من اجل�سر حيث ير�سو  اأحيانًا ر�سيف اخلدمة  ي�سمى  ال�سعود )الذي  اإن ر�سيف 

�ا�سرتجاع  القوارب هو �سطح مائل م�سمم لإطالق  تعومي  اإن منحدر  �النز�ل.  ال�سعود  اأجل  موؤقتًا من  القارب 

القوارب املقطورة �غريها من الز�ارق من/ �اإىل املاء. �تغطي اأحكام اأر�سفة ال�سعود فقط تلك التي ل ترتبط 

مبنحدرات تعومي القوارب .

ا�سرتاطات التطبيق  2-3-12

اإذا مت توفري اأر�سفة ال�سعود على منحدرات تعومي القوارب، فال بد اأن يتوافق ما ل يقل عن 10 باملئة، �لكن لي�س 

اأقل من �احد، مع هذه الإر�سادات �تتم خدمتها من قبل طريق �سهل الو�سول يتوافق مع امللحق)4(.

بالإ�سافة اإىل ذلك، فاإن املعابر التي تربط بني اأر�سفة ال�سعود العائمة قد تتجا�ز احلد الأق�سى للميول املن�سو�س 

عليها يف الق�سم )L(، اإذا كان اإجمايل طول املعرب اأقل من 10 اأمتار.

اإر�سادات عامة   3-3-12

مل يتم توفري اإر�سادات عامة لهذا اجلزء. 

ال�سرتاطات الفنية  4-3-12

 اأ.   الف�سحات اخلالية لأر�سفة ال�سعود: يجب اأن يتوافق طول اأر�سفة ال�سعود باأكمله مع نف�س البنود الفنية التي 

تنطبق على مزالق القوارب )الق�سم 12-2-4 اأعاله(.

 ب.   احلد الأدنى لطول اجل�سر: ل يوجد حد اأدنى مطلوب لالأر�سفة، �لكن ر�سيف ال�سعود �سهل الو�سول يجب 

اأن يكون على الأقل بنف�س طول الأر�سفة املتوافرة يف املرفق. اإذا مل يتم توفري اأر�سفة �سعود اأخرى، فيجب اأن يكون 

على الأقل بنف�س الطول الذي كان �سيتم توفريه اإذا مل يتم تطبيق متطلبات الو�سول.
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�سكل رقم 92:    مثال على منحدر تلي�سكوبي متخ�س�س يوفر الو�سول مل�ستخدمي الكرا�سي املتحركة، حيث القيود البيئية يف مكانها، 

�ا�ستخدام املعدات املتخ�س�سة الالزمة. �هذا يوؤكد على احلاجة لت�سميم هذه املرافق لدمج مبادئ الو�سول ال�سامل مبا�سرة.

 ت.   منحدرات التعومي بدون اأر�سفة ال�سعود: ل توجد بنود حمددة تعالج ��سول منحدرات التعومي بد�ن اأر�سفة 

ال�سعود. �يو�سى باأن يتم خدمة منحدر تعومي �احد على الأقل من قبل طريق �سهل الو�سول. �ل يلزم اأن يتوافق 

اأ�  باملنحدرات  اخلا�سة  امليول  متطلبات  مع  الو�سول  �سهل  الطريق  من  التعومي  منحدر  �سمن  يقع  الذي  اجلزء 

الطرق �سهلة الو�سول.

ر�سوم تو�سيحية  5-3-12
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      12-4        اأر�سفة و من�سات  ال�سيد

جمل�س   :2003 الو�سول.  �سهلة  ال�سيد  �من�سات  ج�سور  الأمريكي.  الو�سول  جمل�س  من  كبري  حد  اإىل  ]مقتب�س 
الو�سول الأمريكي. املرافق اخلا�سة بركوب �ا�ستخدام الز�ارق �سهلة الو�سول. 2003: جمل�س اللتزام باحلواجز 

املعمارية �حواجز النقل. الدليل الإر�سادي ل�سهولة الو�سول لالأبنية �املرافق: املن�ساآت الرتفيهية ال�سجل الفدرايل، 

36  مد�نة الأنظمة الحتادية، اجلزء 1191 :2002[.

12-4-1  اعتبارات الت�سميم

�سهولة  م�ستويات  من  الأدنى  احلد  اإن�ساء  يف  �امل�سغلني  امل�سممني  م�ساعدة  اإىل  هنا  املقدمة  الإر�سادات  تهدف 

الأدنى  احلد  �اإمنا  ال�سيد،  اأر�سفة  ت�ساميم  من  جمموعة  ت�سكل  �ل  ال�سيد،  �من�سات  اأر�سفة  يف  الو�سول 

للمتطلبات ل�سمان �سهولة الو�سول للعنا�سر املختلفة داخل بيئة اأر�سفة �من�سات ال�سيد.

ا�سرتاطات التطبيق  2-4-12

ينطبق هذا الق�سم على جميع اأر�سفة �من�سات ال�سيد التي �سممت ��سيدت حديثًا. �حيثما يتم تعديل اأر�سفة 

�من�سات ال�سيد فيجب اأن تتوافق هذه الأجزاء التي مت تعديلها اأ� تغيريها اأ� التي ت�سكل اإ�سافات مع بنود هذا 

الق�سم.

اإر�سادات عامة   3-4-12

مل يتم توفري اإر�سادات عامة لهذا اجلزء.

ال�سرتاطات الفنية  4-3-12

اأ.   احلواجز: حيثما يتم توفري احلواجز عند اأر�سفة �من�سات ال�سيد على النحو املطلوب يف كود البناء ال�سعودي، 

فال بد اأن يكون ما ل يقل عن 25 باملئة من الق�سبان 900مم اأ� اأقل يف الرتفاع فوق �سطح الأر�س اأ� الر�سيف حتى 

يكون لدى �سخ�س ي�ستخدم كر�سيًا متحركًا اأ� اأجهزة تنقل اأخرى الفر�سة ل�سيد ال�سمك .

ب.   توزيع نقاط احلواجز املنخف�سة: ي�ستطيع ال�سياد�ن القادر�ن على الوقوف اأن يقوموا بال�سيد من اأي جزء 

من الر�سيف اأ� املن�سة �يقوموا بتغيري الأماكن. �لتوفري فر�س مماثلة لل�سيادين ذ�ي الإعاقات، يجب اأن يو�سع 

احلاجز �سهل الو�سول الذي يكون بارتفاع 900مم كحد اأق�سى باأماكن خمتلفة على الر�سيف اأ� املن�سة لتقدمي 

جمموعة متنوعة من الأماكن من اأجل ال�سيد منها. �اختالف مواقع ال�سيد قد يوفر اأعماقًا خمتلفة للمياه، ظاًل 

اأ� �سم�سا، �غطاًء نباتيًا، �القرب من ال�ساطئ اأ� ال�سفة.

 ت.   حماية احلافة: حيثما يتم توفري احلواجز، اأ� احلرا�س اأ� الدرابزين، فال بد من توفري حماية للحافة �متديد 

5مم كحد اأدنى فوق �سطح الأر�س اأ� الر�سيف. �حماية احلافة لي�ست مطلوبة حيثما يتم توفري احلواجز، �الأ�سوار 

اأ� الدرابزين، اإذا كان ال�سطح ميتد بحد اأدنى 350مم �راء الوجه الداخلي للحاجز. �يجب توفري حيز كاٍف للقدم 

حتت احلاجز �فقا للملحق )1(.
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�سكل رقم 93: مثال على خف�س جزء من �سياج اجل�سر لو�سول امل�ستخدمني ق�سار القامة، �الأطفال �امل�ستخدمني اجلال�سني 

ل�سيد ال�سمك.

�سكل رقم 94:  مثال على طريقة تخفي�س جزء باأكمله من الدرابزين �حافة احلماية فوق املياه لتمكني جميع امل�ستخدمني من 

م�ساهدة املياه، ف�ساًل عن التمتع بتجارب ال�سيد املحتملة.

 ث.   م�ساحة الأر�ص اأو الأر�سية اخلالية: يجب توفري ما ل يقل عن م�ساحة اأر�سية اأ� اأر�س �احدة خالية من 

العوائق تتوافق مع بنود امللحق )1( عند كل موقع يحتوي على حاجز بارتفاع 900مم كحد اأق�سى. �اإذا مل يكن 

هناك حاجز، فال بد من توفري حيز �احد خال من العوائق على الأقل على الر�سيف اأ� املن�سة.

ج.   م�ساحة الدوران: يجب اأن يكون للمن�سات �الأر�سفة م�ساحة د�ران �احدة على الأقل تتوافق مع امللحق )1(، 

لل�سماح لل�سخ�س الذي ي�ستخدم الكر�سي املتحرك اأ� جهازًا للتنقل بالقيام بد�ران قدره 180درجة. �قد تتداخل 

امل�ساحة الأر�سية اأ� الأر�س اخلالية مع الطريق �سهل الو�سول.

ر�سوم تو�سيحية  5-4-12
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المنشآت الخاصة بالرياضات التنافسية 
والترفيهية
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         13       املن�ساآت اخلا�سة بالريا�سات التناف�سية و الرتفيهية

      13-1       طرق التداول و املرافق العامة

13-1-1  اعتبارات الت�سميم

من املهم يف املن�ساآت �املجمعات الريا�سية اأن يكون من ال�سهل العثور على املباين اأ�اأماكن اجلذب. �عادة تقوم 

املن�ساآت الريا�سية �الرتفيهية بدعم العديد من الأن�سطة املتزامنة. �يجب اأن تكون املرافق العامة قابلة للو�سول 

��سهلة ال�ستخدام من قبل جميع امل�ساركني .

ا�سرتاطات التطبيق  2-1-13

�امل�ساحات داخل مناطق  الو�سول  �سهلة  العنا�سر  يربط بني جميع  الو�سول  �سهل  املن�ساآت طريقا  توفر  اأن  بد  ل 

الأن�سطة الريا�سية يف الأماكن املغلقة اأ� يف الأماكن املفتوحة. اإذا مل تكن هناك حاجة لأن تكون كل العنا�سر �سهلة 

الو�سول، فتلك التي تكون �سهلة الو�سول فقط ل بد اأن تت�سل بطريق �سهل الو�سول. 

اأ� �سبكات كرة  اأما املعدات مثل ح�سري امل�سارعة  الثابتة �املن�ساآت فقط.  العنا�سر  �تنطبق املتطلبات هنا على 

التن�س قد تكون حممولة �يتم نقلها ب�سكل منتظم.

حيثما يتم توفري املالعب الريا�سية، يجب اأن يتم ربط كل ملعب بطريق �سهل الو�سول. �يجب اأن تربط الطرق 

�سهلة الو�سول هذه كال جانبي امللعب مبا�سرة. �يجب األ يطلب من الالعبني املر�ر خالل ملعب اآخر للو�سول اإىل 

اجلانب الآخر من ملعبهم. هذا هو احلال خا�سة مع ريا�سات مثل التن�س، حيث يكون تغيري اجلانبني يف امللعب 

جزءًا من اللعبة.

اإر�سادات عامة   3-1-12

 اأ.   اإن ��سائل الراحة يف الأماكن املغلقة مثل احلمامات، �نوافري مياه ال�سرب، �الهواتف ميكن �سمها معا لتعمل 

كنقاط ا�ستدلل داخل املبنى.

 ب.   يجب اأن تكون غرف خلع املالب�س �ال�ستحمام يف مواقع ميكن التعرف عليها ب�سهولة �ميكن اأن ي�سل اإليها 

جميع م�ستخدمي املن�ساأة.

 ت.   يجب اأن يربط طريق خاٍل من العوائق �سهل ال�ستخدام من قبل اأي �سخ�س جميع الأماكن العامة �امل�سرتكة 

ال�ستخدام مثل غرف خلع املالب�س، �املالعب، �اأماكن جلو�س الالعبني �حمامات ال�سباحة �مناطق الإحماء.

اأن  امل�ساركني  جلميع  �ينبغي  اجلميع.  قبل  من  لال�ستخدام  قابلة  تكون  اأن  فيجب  التدريب،  غرف  توفري  مت   اإذا 

يكونوا قادرين على الو�سول اإليها ب�سهولة بحيث ميكن اأن تعمل كمحطة الإ�سعافات الأ�لية للحالت الطارئة خالل 

املنا�سبات.
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�سكل رقم 95:  هذه ال�سورة مت اأخذها يف جنوب اأفريقيا، قبل نهائيات كاأ�س العامل 2010م، �هي تو�سح مثاًل عمليًا حليز تدا�ل 

خاٍل من العوائق يقع خلف املقاعد.

 ج.   يجب اأن تكون احلمامات العامة قريبة من املتفرج، �مناطق النتظار �ال�سطفاف، �على م�سار حركة خاٍل من 

العوائق ميكن ا�ستخدامه ب�سهولة من قبل اجلميع.

 ح.   يجب توفري اأ�عية القمامة التي ميكن ا�ستخدامها بيد �احدة يف جميع اأنحاء املرفق.

 خ.   يجب توفري مقاعد اجللو�س للمتفرجني �امل�ساة الذين يريد�ن الراحة.

الإ�ساءة على طول  تكون  اأن  اأي�سًا  �يجب  الظالم.  بعد حلول  تقع  التي  لالأن�سطة  كافية  اإ�ساءة  توفري   د.   يجب 

ممرات امل�ساة لالأمن �احلماية. �يجب اأن تنعك�س الإ�ساءة التي تقع على املمرات اإىل اأ�سفل على الطريق، �يجب 

األ ت�سكل بوؤرًا �ساخنًة اأ� �هجًا.

�القابلة  املن�ساأة  الوحدات املحمولة، �املالئمة حلجم  العامة، مبا يف ذلك  اإتاحة عدد من احلمامات   ذ.   يجب 

لال�ستخدام من قبل اجلميع.

 ر.   يجب ��سع الهواتف العامة القابلة لال�ستخدام من قبل اجلميع حيثما يكون �سجيج احل�سد له تاأثري �سئيل ل 

ميكن اأن يزعج �سخ�سًا يجرى مكاملًة هاتفية.

قابلة  تكون  اأن  �يجب  الريا�سية،  املنا�سبات  يف  امل�ساركني  اأماكن  من  بالقرب  ال�سرب  نوافري  ��سع  يجب   ز.   

لال�ستخدام من قبل جميع امل�ساركني �سواء كانوا �اقفني اأ� جال�سني.

ال�سرتاطات الفنية  4-1-13

ميكن مراجعة الق�سم )K( لالإر�سادات الفنية فيما يتعلق بطرق الو�سول �املمرات.

ر�سوم تو�سيحية  5-1-13
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      13-2       حمامات ال�سباحة و حمامات ال�سباحة اخلا�سة بالأطفال و 

      املنتجعات ال�سحية

تنفذ ح�سب املوا�سفات يف الدليل الإر�سادي للو�سول ال�سامل يف البيئة العمرانية للمملكة العربية ال�سعودية.

     13-3       غرفة خلع املالب�ص / تغيري املالب�ص

13-3-1  اعتبارات الت�سميم

يجب ت�سميم جميع مناطق خلع املالب�س بحيث يتمكن ال�سخ�س الذي يعاين من اأي درجة من الق�سور الوظيفي 

من ا�ستخدامها. �هذا ل يعني تثبيت ميزات الت�سميم باهظة الثمن، بل الهتمام بالتفا�سيل �التخطيط. �يجب 

اأن توفر جميع املرافق الريا�سية غرف خلع املالب�س الفردية �سهلة الو�سول للجن�سني جمهزة بد�س �مرحا�س �سهل 

الو�سول. �هذا ميكن تقدمي امل�ساعدة ل�سخ�س من قبل �سخ�س من اجلن�س الآخر.

 �تكون غرف خلع املالب�س �سهلة الو�سول امل�سرتكة ال�ستعمال حمددة نوع اجلن�س مفيدة. �يكون ذلك ذا قيمة يف 

ال�سيناريو الذي يقوم فيه املرافق اأ� اأحد الوالدين مب�ساعدة طفل اأ� �سخ�س ذي اإعاقة. يجب اأن تتم اإتاحة م�ساحة 

كافية ل�سخ�سني، �كر�سي متحرك، جنبا اإىل جنب مع املقاعد �الكماليات التي يتم ��سعها يف الف�سحات.

املالب�س  التدا�ل من غرف خلع  م�سار  �على طول  تغيرياملالب�س  امل�سك يف غرفة  الدرابزين/ ق�سبان  توفري  اإن   

لل�سباحة، ��سالة الألعاب الريا�سية �غريها من جمالت الن�ساط، �سوف تكون ذات فائدة للعديد من م�ستخدمي 

املن�ساأة.

ا�سرتاطات التطبيق  2-3-13

حيثما يتم توفري غرف خلع املالب�س ل�ستخدامها من قبل عامة النا�س �املر�سى �العمالء اأ� املوظفني، يجب اأن 

تتوافق مع هذا الق�سم. يف حالة التحديث حيث يكون من غري املمكن من الناحية الفنية جلميع غرف خلع املالب�س 

التوافق مع هذا الق�سم، فاإن 10باملئة من غرف خلع املالب�س، �لكن لي�س اأقل من �احد، لكل نوع من ال�ستخدام يف 

كل جمموعة من غرف خلع املالب�س، يجب اأن تكون �سهلة الو�سول �تتوافق مع هذا الق�سم. �من الأف�سل اأن تكون 

جميع مرافق خلع املالب�س �سهلة الو�سول. �يجب توفري ما ل يقل عن غرفة خلع مالب�س �احدة خا�سة �سهلة الو�سول 

داخل امل�سابح �القاعات الريا�سية �سهلة الو�سول.

اإر�سادات عامة   3-3-12

ت�سري الإر�سادات التالية اإىل جميع غرف خلع املالب�س، �لي�س فقط غرف تغيري املالب�س �سهلة الو�سول املخ�س�سة  

للجن�سني.
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 اأ.   يجب توفري م�ساحة كافية ملنا�رة الكرا�سي املتحركة.

 ب.   يجب اأن يتاح ل�سخ�س ي�ستخدم كر�سيًا متحركًا اأ� م�ساعدات التنقل التغيري د�ن عرقلة امل�ستخدمني الآخرين.

ت.    ينبغي توفري اإمكانية الو�سول املبا�سر اإىل منطقة ال�ستحمام من غرفة خلع املالب�س.

 ث.   توفري مراحي�س قريبة جدًا من منطقة التغيري.

ج.    قد يف�سل بع�س امل�ستخدمني خ�سو�سية احلجرة الفردية، �حيثما كان ذلك ممكنًا، يجب توفري هذه احلجرات 

الفردية.

 ح.   حيثما يتوقع ا�ستخدام عدد كبري من الكرا�سي املتحركة، على �سبيل املثال حيث ميكن اأن تقوم فرقة ريا�سية 

قد  املالب�س ذلك. هذا  �ت�سميم غرفة خلع  يعك�س تخطيط  اأن  يجب  ريا�سية،  باأن�سطة  املتحركة  الكرا�سي  على 

يت�سمن بع�س الإ�سافات مثل ت�سمني حجرية فردية اأ� حجريات خللع املالب�س تكون �سهلة الو�سول �سمن املنطقة 

الرئي�سية خللع املالب�ساخلا�سة »بالفريق«، �التي ميكن م�ساعفتها كغرفة خلع مالب�س اأ�سرية لل�سماح باخل�سو�سية 

ال�سخ�سية يف اإطار الفريق. �حيثما ميكن جتهيز احلجريات الفردية �سهلة الو�سول مبرافق داعمة مثل الرافعات 

�درابزينات اإ�سافية. 

 خ.   يجب اأن تتفق جميع املقاعد مع املتطلبات املن�سو�س عليها يف اأماكن اأخرى يف هذه الوثيقة.

اإ�سافية  اأجل حماية  املقاعد من  لتكوين ح�سرية على  �سامة  توفري مادة رغوية غري  ال�سر�ري  �سيكون من   د.   

لالأ�سخا�س ذ�ي اجللد احل�سا�س. �يجب اأن تبقى هذه املادة املكونة للح�سرية متاحة ب�سهولة يف خمزن منا�سب.

ذ.    حيثما تكون م�سابقات الكرا�سي املتحركة حمتملة، �لكنها منا�سبات غري منتظمة، يجب توفري بع�س املقاعد 

القابلة للنقل لتوفري م�ساحة منا�رة اإ�سافية موؤقتة للمزيد من م�ستخدمي الكرا�سي املتحركة.

اأماكن  على  الطلب  ذر�ة  ل�ستيعاب  »احتياطية«  مالب�س  تغيري  اأماكن  الريا�سية  املن�ساآت  من  العديد  ت�سم   ر.   

التغيري. �عندما ل تكون مطلوبة، �اإذا مت ت�سميمها ب�سكل �سحيح، ميكن لهذه الأماكن اأن توفر اأماكن اإ�سافية 

خا�سة للتغيري من اأجل امل�ستخدمني ذ�ي الق�سور الوظيفي. 

 ز.   يجب اأن يتم توفري كرا�سي لال�ستخدام يف املناطق الرطبة تكون متاحة ب�سهولة.

ت�سري املتطلبات العامة التالية اإىل غرف خلع املالب�ص �سهلة الو�سول املخ�س�سة للجن�سني فقط :

	  ت�سمح مناطق خلع املالب�س �سهلة الو�سول املخ�س�سة مل�ساعد من اجلن�س الآخر بتقدمي امل�ساعدة يف خ�سو�سية •

تامة.

	  يجب اأن حتتوي كل غرفة على مقعد ميكن طيه لأعلى، �د�س، �مرحا�س، �حو�س لالغت�سال.•

	  يجب اأن ي�سار اإىل غرف خلع املالب�س �سهلة الو�سول للجن�سني بالفتة �ا�سحة.•

	  يجب اأن يكون ت�سميم �نوعية منطقة خلع املالب�س م�سابهة لغريها من مرافق التغيري.•
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ال�سرتاطات الفنية  4-3-13

اأ.   املوقع: يجب اأن تكون غرف خلع املالب�س �سهلة الو�سول �العنا�سر �سهلة الو�سول داخل غرف خلع املالب�س �سهلة 

الو�سول ، على طريق �سهل الو�سول يتوافق مع امللحق 4.

ب.   الأبواب : يجب اأن تكون جميع الأبواب املوؤدية اإىل غرف خلع املالب�س �سهلة الو�سول  متوافقة مع امللحق 8. 

� يجب اأن ل ت�سكل الأبواب التي يتم فتحها اإىل اخلارج خطرا على الأ�سخا�س الذين ي�ستخدمون طرق التدا�ل 

املجا�رة.

ت.  م�ساحات اأر�سية خالية من العوائق : يجب اأن تت�سمن غرف خلع املالب�س اخلا�سة �سهلة الو�سول م�ساحة 

يقل عن 180  ل  بد�ران  بالقيام  �سكوتر  اأ�  كر�سيا متحركا  ي�ستخدم  ل�سخ�س  ت�سمح  العوائق  اأر�سية خالية من  

درجة، يتم الو�سول اإليها من خالل باب معلق اأ� منزلق.  �يجب األ يتاأرجح اأي باب يف اأي جزء من م�ساحة الد�ران 

املطلوبة داخل غرفة خلع املالب�س اخلا�سة �سهلة الو�سول.  � ل يكون حيز الد�ران مطلوبا يف غرفة خلع املالب�س 

اخلا�سة �سهلة الو�سول التي يتم الدخول اإليها من خالل فتحات ذات �ستائر ل يقل اإت�ساعها عن  950 مم،  اإذا 

كانت م�ساحة الأر�س اخلالية التي تتوافق مع امللحق 1 جتعل غرفة خلع املالب�س قابلة لال�ستخدام من قبل �سخ�س 

على كر�سي متحرك اأ� �سكوتر.

ث.   املقعد : يجب اأن يكون لغرف خلع املالب�س  �سهلة الو�سول   مقعد �احد على الأقل بعمق  750 مم � عر�س  

1800 مم  مثبت يف  اجلدار بطول البعد الأطول. �ينبغي اأن يتم تركيب املقعد على م�سافة  450 -500 مم فوق 

م�ستوى الأر�سية التي مت ت�سطيبها، مع توفري م�ساحة  خالية من العوائق  بجانب املقعد لل�سماح ل�سخ�س ي�ستخدم 

كر�سي متحرك اأ� �سكوتر بالنتقال ب�سكل متوازي اإىل املقعد، � يتم ت�سميمه بحيث  يحمل حمولة بحد اأدنى  1.33 

كيلو نيوتن.

ج.   م�ساجب املعاطف : حيثما يتم  توفري م�ساجب املعاطف ، فيجب اأن تكون من النوع القابل للطي �ل تربز اأكرث 

من  50 مم من اجلدار. �يجب تركيب اثنني على الأقل من م�ساجب املعاطف القابلة  للطي على ارتفاع ل يزيد   عن 

1200 مم فوق الأر�س �تكون بجوار املقعد �سهل الو�سول مبا�سرة. مالحظة :  ل يجب اأن تو�سع  م�ساجب املعاطف 

فوق  املقعد �سهل الو�سول اأ� يف  املناطق التي قد ت�سبب خطرا.

ح.   املرايا : حيثما يتم  توفري املرايا، اأ� الأ�سطح العاك�سة الأخرى، يف غرف خلع املالب�س  التي لها نف�س ال�ستخدام، 

فينبغي لغرفة خلع املالب�س  �سهلة الو�سول اأن ت�سم مراآة بالطول الكامل اأ� �سطح عاك�س اآخر بعر�س ل يقل عن 

450 مم � ارتفاع 1400 مم  �يجب اأن يتم تركيبها يف مو�سع ي�سمح لل�سخ�س اجلال�س على املقعد بالر�ؤية � كذلك 

ال�سخ�س الواقف.

خ.   الإ�ساءة : يجب اأن تت�سمن غرف خلع املالب�س  اإ�ساءة مت�سا�ية يف جميع اأنحاء الغرفة مبا ل يقل عن 200 

لك�س.
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�سكل رقم 96 : غرفة خلع مالب�س خا�سة �سهلة الو�سول. الأبعاد بامللليمرت

الد�س،  مع  مقرتنة  املالب�س   خلع  غرف  توفري  يتم  حيثما  البخار:  وحمامات  ال�سباحة،  وحمامات  د.   الد�ص، 

�حمامات ال�سباحة، اأ� الأماكن الرطبة الأخرى، ينبغي ت�سميمها ب�سطح اأر�سية مقا�م لالنزلق مينع تراكم املياه 

الراكدة  اأ� يكون بها مقعد ذ� �سطح  مقا�م لالنزلق ملنع تراكم املياه.

ذ.  الدرابزين : ينبغي توفري الدرابزين الذي يتوافق مع متطلبات الق�سم � امللحق 5 من منطقة غرفة خلع املالب�س 

حتى منطقة الن�ساط.

ر.   ق�سبان امل�سك )املقاب�ص( : يجب اأن يتم توفري ق�سبان امل�سك التي تتوافق مع متطلبات الق�سم R- 4 يف غرفة 

خلع املالب�س على حائط بجوار املقعد. �ينبغي اأن تكون ق�سبان امل�سك على �سكل  حرف »L« ، � يكون طول كل �ساق 

اأفقي �راأ�سي 750 مم على الأقل، �تكون على ارتفاع 630-690 مم  فوق الأر�سية، � على م�سافة ل  تقل عن 150 

مم اأمام املقعد.

ر�سوم تو�سيحية  5-3-13
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      13-4       املغا�سل )احلمامات( / حجرات ال�ستحمام اخلا�سة باملن�ساأة

تنفذ ح�سب املوا�سفات يف الدليل الإر�سادي للو�سول ال�سامل يف البيئة العمرانية للمملكة العربية ال�سعودية.

     13-5       اخلزانات و تخزين الأمتعة

تنفذ ح�سب املوا�سفات يف الدليل الإر�سادي للو�سول ال�سامل يف البيئة العمرانية للمملكة العربية ال�سعودية.

    13-6       املناطق الإجتماعية

13-6-1  اعتبارات الت�سميم

بع�سهم  مع  �التفاعل  للم�ساركة  للم�ستخدمني  اأكرب  فر�سا  الرتفيهة  الريا�سات  �مرافق  الرتفيهية  املرافق  تقدم 

بع�سًا. �بينما ي�ستخدم الأفراد املرافق الريا�سية �ال�سالت الريا�سية �ما �سابه ذلك كفر�س الختالط الجتماعي، 

فاإن عدم الو�سول اإىل املناطق الجتماعية داخل املن�ساآت يحد من فر�س الأ�سخا�س ذ�ي الإعاقات.

ا�سرتاطات التطبيق  2-6-13

املرافق  للتفاعل الجتماعي داخل  املناطق املخ�س�سة  ب�سكل مت�ساٍ� على جميع  الق�سم  يتم تطبيق هذا  اأن  يجب 

الريا�سية.

اإر�سادات عامة / الن�سق   3-6-13

اأ.   يجب اأن تلتزم املمرات يف املناطق الواقعة بني الطا�لت باحلد الأدنى من املتطلبات للطرق �سهلة الو�سول.

ب.   يجب ��سع الطا�لت �الكرا�سي يف ن�سق منتظم �لي�س يف ترتيب ع�سوائي ي�سعب فهمه.

اإر�سادات عامة / الأثاث   4-6-13

اأ.    يجب اأن يكون الأثاث ثابتًا، �لكن ميكن حتريكه لل�سماح باأق�سى ��سول يف املناطق الجتماعية.

 ب.   يجب اأن تكون للطا�لت ف�سحات خالية من العوائق للركبة �القدم؛ لل�سماح لالأ�سخا�س الذين ي�ستخدمون 

الكرا�سي املتحركة �ال�سكوترات بالو�سول اإليها.
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اإر�سادات عامة / اأماكن اجللو�ص   5-6-13

	  يجب توفري اأماكن للجلو�س اأينما قد يحتاج النا�س لالنتظار.•

	  حيثما توفرت، يجب اأن تكون اأماكن اجللو�س ثابتة �ي�سهل النهو�س منها. •

	  يجب اأن تكون مقاعد اجللو�س منجدة مبادة ما�سة.•

	  ينبغي اأن تت�سمن مقاعد اجللو�س التجهيزات مع/ اأ� بد�ن م�ساند الذراع.•

	  يجب ترتيب اأماكن اجللو�س لل�سماح للنا�س الذين ي�ستخدمون الكرا�سي املتحركة �ال�سكوترات �غريها من •

م�ساعدات التنقل، للجلو�س جنبا اإىل جنب مع الآخرين د�ن عرقلة طرق التدا�ل العامة.

	  يجب اأن تتباين مقاعد اجللو�س يف الألوان �الإنارة مع الأ�سطح املحيطة بها.•

	  يجب اأن تكون مناطق اجللو�س هادئة، لل�سماح باإجراء املحادثات ب�سهولة.•

اإر�سادات عامة / كاونرتات اخلدمة اخلا�سة بالطعام و ال�سراب   6-6-13

	  ل بد اأن تكون امل�سارب �كا�نرتات اخلدمة الذاتية �سهلة الو�سول. •

	  يجب توفري ق�سم منخف�س مع ف�سحة خالية للركبة �القدم.•

	 �اأحوا�س • الريا�سية  القاعات  مثل  الكربى؛  املن�ساآت  يف  الكا�نرتات  يف  مثبتة  احلث  دارات  تكون  اأن   ينبغي 

ال�سباحة.

	  ينبغي جتنب الإ�ساءة ال�سعيفة لأنها تقلل من قدرة النا�س على قراءة ال�سفاه.•

	  حيثما ت�ستخدم ال�سواين املنزلقة، ينبغي اأن تكون م�ستمرة حتى خزينة الدفع.•

الن�سق   7-6-13

اأ.    عام: يجب على امل�سغلني / اأ�سحاب املن�ساآت الريا�سية �سمان طرق ��سول �ممرات تتوافق مع بنود الق�سم 

)K(، بالإ�سافة اإىل املتطلبات املن�سو�س عليها يف هذا الق�سم.

امللحق  متطلبات  مع  �التدا�ل  الو�سول  تتوافق طرق  اأن  يجب  الغرف:   / باملناطق  اخلا�سة  التداول   ب.   طرق 

�العلوية  البارزة  الأج�سام  ب�ساأن   )3( امللحق  �متطلبات  �الأر�قة،  �املمرات  الو�سول،  �سهلة  الطرق  ب�ساأن   )4(

الو�سول بعر�س ل يقل  ياأخذ هذا �سكل ممرات  �الأر�سية. �قد  الأر�س  اأ�سطح  يتعلق بطبيعة  �امللحق )2( فيما 

عن 1200مم، �التي ينبغي توفريها حتى الطا�لت الثابتة �سهلة الو�سول �ما حولها. يجب اأن يتم قيا�س ممرات 

الو�سول بني احلواف املتوازية للطا�لت اأ� بني احلائط �حواف الطا�لة. 

 ت.   الأبواب: جميع الأبواب املوؤدية اإىل الدخول اأ� اخلر�ج من الغرف �امل�ساحات املطلوب اأن تكون �سهلة الو�سول 

مبوجب هذا اجلزء، يجب اأن تتوافق مع متطلبات ق�سم امللحق )8(.

 ث.   امل�ساحة بني التجهيزات والأثاث:يجب اأن ي�سمن املالك �امل�سغلون �املدير�ن �جود م�ساحة كافية تتوافق مع 

متطلبات امل�ساحة من امللحق )1(، مل�ستخدمي م�ساعدات التنقل فيما ل يقل عن 25 باملئة من املطاعم �امل�سارب، 

الأثاث �التجهيزات داخل قاعة ال�سرتاحة، �امل�سرب  لي�سمل جميع  اأن ميتد هذا  اإلخ اخلا�سة بهم. �يف�سل   ...

�غريها. �يجب اأن يتم ��سع الطا�لت على طريق �سهل الو�سول يتوافق مع امللحق )4(.
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الإر�سادات الفنية / كاونرتات اخلدمة اخلا�سة بالطعام و ال�سراب   8-6-13

% من جميع   50 يقل عن  ل  ما  اأن  املن�ساأة  �مدير�  �م�سغلو  مالكو  ي�سمن  اأن  يجب  الطاولت:  اإىل  اأ.   الو�سول 

الطا�لت تتوافق مع متطلبات امل�ساحة مبوجب امللحق رقم)1( للم�ستخدمني اجلال�سني؛  � يجب اأن يكون لكافة 

بالو�سول من  ت�سمح  للم�ساحة  اأعالها، متطلبات كافية  الو�سول  لها م�ساحة �سهلة  اأن يكون  يلزم  التي  الطا�لت 

��سع اجللو�س للطا�لة �ا�ستخدامها. �قد يتداخل احليز اخلا�س بالركبة � القدم مع م�ساحة الأر�سية اخلالية من 

العوائق املطلوبة بحد اأق�سى 480 مم. يجب اأن يرتا�ح ارتفاع الطا�لت �سهلة الو�سول ما بني 710–	865 مم فوق 

الأر�س اأ� الأر�سية التي مت ت�سطيبها.

ب.   اجلزء املنخف�ص من امل�سارب /البوفيه/ كاونرتات تقدمي الطعام وال�سراب: يجب اأن تكون الأجزاء �سهلة 

الو�سول من الكا�نرتات لهذه العنا�سر موجودة على طريق �سهل الو�سول يتوافق مع الق�سم اأ-4. �يجب اأن تكون 

عن  تقل  ل  مب�ساحة  العوائق  من  خايل  اأر�سية  حيز  تت�سمن  الكا�نرتات  هذه  عند  امل�ساحات  اأ�  اجللو�س  اأماكن 

800×1400 مم. � حيثما يتم ا�ستخدام مقاربة اأمامية للو�سول اإىل هذا اجلزء �سهل الو�سول، ينبغي اأن يكون 

هناك حيز خايل من العوائق للركبة � القدم يتوافق مع امللحق 1. � قد  يتداخل احليز اخلا�س بالركبة � القدم مع 

م�ساحة الأر�سية اخلالية من العوائق املطلوبة مب�سافة قدرها 480 مم كحد اأق�سى. يجب اأن يكون اجلزء العلوي 

لهذه الكا�نرتات على ارتفاع  710 –	865 مم فوق م�ستوى الأر�سية النهائية �متتد بحد ادين  1500 مم. �ميكن 

اأن تتاح اخلدمة اأي�سا عند الطا�لت �سهلة الو�سول يف نف�س املنطقة.

العوائق خلطوط خدمات الطعام  للعر�س اخلايل من  الأدنى  اأن يكون احلد  يجب  ت.   خطوط خدمة الطعام: 

1200 مم.، �ينبغي اأن يتم تركيب ال�سواين املنزلقة على ارتفاع ل يزيد على  865 مم فوق م�ستوى الأر�سية. اإذا 

مت توفري اأرفف اخلدمة الذاتية ، فيجب اأن اأن يكون  50 % على الأقل من اأرفف اخلدمة الذاتية  يف نطاق متنا�ل 

اليد كما هو حمدد يف امللحق 1. �من يف�سل اأن تكون جميع اأرفف اخلدمة الذاتية �سهلة الو�سول .

ث.   اأرفف  اخلدمة الذاتية واأدوات التوزيع: يتم تركيب اأرفف اخلدمة الذاتية � اأد�ات التوزيع اخلا�سة باأد�ات 

املائدة ، الأطباق، �التوابل �البهارات � الطعام ، �امل�سر�بات للتوافق مع امللحق )1(.

ج.   اأماكن �سندوق الدفع )اخلزينة(: يجب اأن متثل مواقع �سند�ق الدفع ممٍر �احٍد على الأقل  �سهل الو�سول،  

يكون  بحد اأدنى 1200 مم عر�سا . � يف�سل اأن تكون جميع املمرات  �سهلة الو�سول.

يف  املختلفة  العنا�سر  مواقع  بو�سوح  حتدد  التي  ال�سرتاتيجيات  ا�ستك�ساف  ينبغي  العنا�سر:  على  ح.   التعرف 

هذه املناطق )مثل البوفيه، �سجل النقدية... الخ( لالأ�سخا�س  الذين يعانون من �سعف الب�سر من اأجل التطبيق 

)�الأمثلة على ذلك تت�سمن : املو�سيقى ، �الإ�سارات ال�سمعية � امل�سارات امللمو�سة....الخ(.

خ.   تقدمي امل�ساعدة اإىل الزبائن : قد ل يكون الزبائن الذين ي�ستخدمون اأجهزة التنقل قادرين على ا�ستعادة املواد 

الغذائية التي ت�سقط، اأ� حمل �سواين الطعام بينما يقومون بدعم اأنف�سهم على العكازات اأ� اأثناء حتريك كر�سي 

متحرك اأ� �سكوتر. فيجب تدريب العاملني على تقدمي امل�ساعدة، عند الطلب، لأي �سخ�س قد يعاين من م�ساكل 

ا�ستعادة املواد الغذائية التي ت�سقط ، اأ� حمل �سواين الطعام اإىل الطا�لة.
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د.   مقاعد اجللو�ص: حيثما يتم توفري  مقاعد اجللو�س ، يجب اأن تكون 10 % على الأقل ، �لكن ل تقل عن �احد، 

�سهلة الو�سول. تقع مقاعد اجللو�س �سهلة الو�سول بجوار الطريق �سهل الو�سول الذي يتوافق مع امللحق)1(. ينبغي 

اأن تكون مقاعد اجللو�س �سهلة الو�سول بعمق 510- 610 مم،  �ارتفاع املقعد 450 - 500 مم. � قد يتم توفري  

م�ساند الأذرع بعدد من الرتفاعات املختلفة. � يجب توفري دعامة للظهر � التي متتد بكامل طول مقعد اجللو�س، 

�يبداأ بحد اأق�سى 50 مم فوق املقعد، �ميتد �سعودا بحد اأدنى 455 مم. � يجب اأن تكون جميع املقاعد متباينة 

اللون مع اخللفية.

13-6-9   الإر�سادات الفنية / اأماكن اجللو�ص

اأ.   املوقع:  يجب اأن تكون املقاعد اأ� اأماكن اجللو�س موجودة بجوار طريق �سهل الو�سول يتوافق مع امللحق )4(. 

�بالن�سبة ملناطق ال�ستقبال الكبرية جدا، �مناطق النتظار �ال�سطفاف �الردهات يف قطاعات الإيواء، يجب اأن 

يتم ��سع املقاعد بحيث ل تبعد مقاعد اجللو�س اأكرث من 30 مرتا عن اأي مقاعد جلو�س اأخرى تتوافق مع هذه 

املتطلبات.

ب.    اأ�سطح الأر�ص اأو الأر�سية اخلالية من العوائق: يجب اأن يكون �سطح الأر�س املجا�ر ملقاعد اجللو�س م�ستويًا، 

ثابتًا، �سلبًا بحجم 900×	1500مم على الأقل.

ت.    املقاعد الطويلة: يجب اأن يكون للمقاعد الطويلة �اأماكن اجللو�س الثابتة الأخرى مقاعد بطول 1065مم كحد 

اأدنى، �عمق 510 –	610مم، مع ارتفاع مقعد من 450 –	500مم. �يجب توفري م�ساند للذراع على جانبي املقعد 

�دعامة للظهر: �يجب اأن متتد دعامة الظهر بطول املقعد كامال، �يبداأ من 50مم كحد اأق�سى فوق املقعد، �ميتد 

لأعلى بحد اأدنى 455مم.

ث.   الثبات: يجب اأن تكون املقاعد الطويلة �اأماكن اجللو�س الثابتة الأخرى ثابتة �مثبتة جيدا يف الأر�س.

األوان املقاعد الطويلة �املقاعد الثابتة الأخرى ذات لون متباين مع خلفيتها  اأن تكون   ج.   تباين الألوان: يجب 

�البيئة املحيطة .

13-6-10   الإر�سادات الفنية / ماكينات البيع

العمرانية يف اململكة  للبيئة  ال�سامل  الو�سول  البنود املن�سو�س عليها يف دليل  البيع مع  تتوافق ماكينات  اأن  يجب 

العربية ال�سعودية .

13-6-11   الر�سوم التو�سيحية

انظر ال�سكل 198 يف الدليل الإر�سادي للو�سول ال�سامل يف البيئة العمرانية للمملكة العربية ال�سعودية.
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      13-7       مواقع امل�ساهدة والعر�ص

تنفذ ح�سب املوا�سفات يف الدليل الإر�سادي للو�سول ال�سامل يف البيئة العمرانية للمملكة العربية ال�سعودية.

     13-8       اجلولف

.]2002 الو�سول  �سهلة  اجلولف  مالعب  الأمريكي،  الو�سول  جمل�س  من  ]مقتب�س 

13-8-1  اعتبارات الت�سميم

يق�سد بالإر�سادات املقدمة هنا توفري التوجيه لإن�ساء م�ستوى عام ل�سهولة ال�ستخدام لالأ�سخا�س ذ�ي الإعاقات، 

�ل تقدم جمموعة من ت�ساميم مالعب اجلولف. �قد مت الرتكيز على �سمان ��سول العنا�سر املوجودة داخل بيئة 

مالعب اجلولف.

ا�سرتاطات التطبيق  2-8-13

اإن مالعب اجلولف امل�سممة حديثا اأ� التي مت اإن�سا�ؤها اأ� تعديلها حديثًا، �نطاقات القيادة، حفر اللعب �اأر�س 

اللعب �سوف حتتاج للتوافق مع هذه املتطلبات.

اإر�سادات عامة    3-8-13

مل يتم توفري اإر�سادات عامة لهذا اجلزء.

ال�سرتاطات الفنية  4-8-13

 اأ.  الطريق �سهل الو�سول –•ملعب اجلولف: يجب اأن يربط الطريق �سهل الو�سول الذي يتوافق مع امللحق )4( 

العنا�سر �امل�ساحات �سهلة الو�سول داخل حد�د ملعب اجلولف. �عال�ة على ذلك، ينبغي اأن يربط طريق �سهل 

الو�سول منطقة تاأجري �سيارة اجلولف، �مناطق ترك احلقائب، �حفر اللعب، �اأر�س اللعب �سهلة الو�سول، �غرف 

املراحي�س اخلا�سة بامللعب، �مالجئ الوقاية من الطق�س. �يجب اأن يتوافق هذا الطريق مع امللحق )4(.

ب.    الطريق �سهل الو�سول - نطاقات القيادة: ينبغي اأن يربط طريق �سهل الو�سول حمطات اللعب �سهلة الو�سول 

بنود  الو�سول مع  يتوافق هذا الطريق �سهل  اأن  الو�سول. �ينبغي  ال�سيارات �سهلة  القيادة مع مواقف  يف نطاقات 

امللحق )4(.

 ت.   نقطة بداية اللعب: يجب اأن تتوافق نقطة بداية اللعب مع البنود املن�سو�س عليها يف هذا الق�سم. 

اأن تتوافق  اأ� اثنتني من نقاط بداية اللعب حلفرة �احدة، فيجب  حيثما يتم توفري �احدة   ث.   العدد املطلوب: 

نقطة بداية �احدة على الأقل من نقاط البداية التي تخدم احلفرة، مع البنود املن�سو�س عليها هنا. حيثما يتم 

توفري ثالثة اأ� اأكرث من نقاط بداية اللعب حلفرة �احدة، فيجب اأن تتوافق اثنتان على الأقل مع البنود املن�سو�س 

عليها هنا.
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• نقاط اللعب املتقدمة: يجب اأن تكون نقاط اللعب املتقدمة �سهلة الو�سول. �حيثما يكون التوافق غري قابل 	

للتطبيق ب�سبب الت�ساري�س خالل اإجراء التعديالت ،فال يلزم اأن تكون نقاط اللعب املتقدمة �سهلة الو�سول.

• ميكن 	 بحيث  �بنائها  ت�سميمها  يتم  اأن  يجب  الو�سول  �سهلة  تكون  اأن  يلزم  التي  اللعب  اأر�س  اللعب:  اأر�ص 

ل�سيارة اجلولف الدخول �اخلر�ج من اأر�س اللعب.

اللعب،  تكرار  �نقاط  اللعب  تتوافر حمطات  حيثما  اللعب:  تكرار  القيادة ونقاط  اللعب عند نطاقات   حمطات 

فيجب اأن يتوافق ما ل يقل عن 10باملئة، �لكن ل يقل عن �احٍد من كل حمطة من حمطات اللعب عند نطاقات 

القيادة �نقاط تكرار اللعب مع املتطلبات املن�سو�س عليها يف هذا اجلزء.

 ج.   مالجئ الطق�ص: حيثما يتم توفري مالجئ الطق�س يف ملعب اجلولف، فكل ملجاأ من مالجئ الطق�س متوافر 

على م�سار ملعب اجلولف، يجب اأن يوفر م�ساحة اأر�سية كافية لتنفيذ د�ران بدرجة 180 على كر�سي متحرك، كما 

هو مبني يف امللحق )1(. �يجب بناء مالجئ الطق�س بحيث تتمكن �سيارات اجلولف من اخلر�ج �الدخول اإليها.

 ح.   ممر �سيارة اجلولف: حيثما تتوفر الأر�سفة اأ� غريها من احلواجز املبنية على طول م�سار �سيارة اجلولف ملنع 

ال�سيارات من دخول ممر لعبة اجلولف، ينبغي توفري فتحات بعر�س ل يقل عن 1800مم على فوا�سل ل تزيد عن 

50 مرتًا.

 خ.   حفر اللعب: يجب اأن يتم ت�سميم �بناء كل حفر اللعب بحيث تتمكن �سيارة اجلولف من الدخول �اخلر�ج 

من حفر اللعب.

ر�سوم تو�سيحية  5-8-13

�سكل رقم 97:  الو�سول اإىل جتربة لعب اجلولف
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     13-9       اأجهزة و معدات التدريبات الريا�سية

13-9-1  اعتبارات الت�سميم

يعد  الريا�سية  الألعاب  �سالة  يف  اإعاقات  ذ�ي  اأ�سخا�س  قبل  من  �الأجهزة  املعدات  ا�ستخدام  كان  ال�سابق  يف 

ا�ستثناء.. �يف حالت كثرية، كان يتم ��سع املعدات يف غرفة »خا�سة« بعيدًا عن ال�سالة الرئي�سية �/ اأ� مل يكن 

اأما الآن فاإن  العاملني مدربني تدريبا كافيا لالإ�سراف على ا�ستخدام املعدات من قبل الأ�سخا�س ذ�ي الإعاقة. 

ذلك يعد ممار�سة مقبولة ب�سكل عام، اأن تكون معدات �اأجهزة التدريبات الريا�سية �الأماكن التي توجد بها �سهلة 

الو�سول للجميع، �اأن تعك�س املعدات �ت�سميمها هذا النهج ال�سامل.

ا�سرتاطات التطبيق  2-9-13

يجب اأن تتوافق املعدات �الآلت امل�سممة حديثا اأ� التي مت بنا�ؤها �تعديلها حديثا مع هذا الق�سم.

اإر�سادات عامة    3-9-13

اأ.   يجب اأن تكون املعدات �سهلة ال�ستخدام، �حيثما يكون ذلك عمليا فاإنها يجب اأن تكون �سهلة الو�سول - بد�ن 

تعديالت كبرية - من على كر�سي متحرك، �ميكن ت�سغيلها باأمان من قبل �سعاف الب�سر �الأ�سخا�س الذين يعانون 

من اإعاقات تعليمية.

ب.   يجب اأن يتيح ن�سق ترتيب املعدات �ت�سميم املعدات م�ساحة كافية لأن�سطة اللياقة البدنية �للتدا�ل الآمن بني 

قطع املعدات.

ت.   يجب اأن ل ت�ستخدم الوطائد اخلا�سة باملعدات اإل اإذا توافر منحدر ��سول مت ت�سميمه ب�سكل مالئم.

ال�سرتاطات الفنية  4-9-13

اإليها يف اعتبارات  امل�سار  الأقل من كل نوع من املعدات �الأجهزة  يتم توفري �احد على  اأن  املتوقع  اأ.   عام: من 

التطبيق املذكورة اأعاله، مع اأ�سطح اأر�س/ اأ� اأر�سية خالية من العوائق تتوافق مع امللحق)1(، �ينبغي اأن يخدمها 

طريق �سهل الو�سول يتوافق مع امللحق )4(. يجب ��سع اأ�سطح الأر�س اأ� الأر�سية اخلالية من العوائق من اأجل 

النتقال لكي يتم ا�ستخدامها من قبل �سخ�س يجل�س على كر�سي متحرك.

يجب ال�سماح لأ�سطح الأر�س/ اأ� الأر�سية اخلالية من العوائق لأكرث من قطعة �احدة من املعدات بالتداخل.



286

مركز الأمري �سلمان لأبحاث الإعاقة

�سكل رقم 98:  �سورة تو�سيحية لنوع �احد من اأ�سكال املعدات املتخ�س�سة مل�ستخدمي الكرا�سي املتحركة

ر�سوم تو�سيحية  5-9-13
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     13-10       ق�سايا الإدارة

13-10-1  اعتبارات الت�سميم

اإن التدابري اخلا�سة بالت�سميم �البناء ميكنها فقط اأن حت�سن �سهولة ��سول املن�ساآت فقط اإذا متت اإدارتها بكفاءة 

تاأثري كبري على  لها  املن�ساأة  اإدارة  اأن  اإىل  اأ�سارت  التي  الكتابات  بالعتبار من  �فعالية، �هناك جمموعة جديرة 

�سهولة الو�سول، على �سبيل املثال ا�ستخدام املراحي�س �سهلة الو�سول فيما يخ�س احلركة كمخزن.

ا�سرتاطات التطبيق  2-10-13

هذا التوجيه ينطبق بالت�سا�ي على جميع املرافق الريا�سية.

اإر�سادات عامة    3-10-13

 اأ.   يجب األ تتم اإعاقة املمرات، �املنحدرات، �درجات ال�سلم، �الأر�قة، �الردهات بوا�سطة الدراجات اأ� ال�سناديق 

املهملة، قوالب الطوب ال�سائبة اأ�ال�سحنات اجلديدة، ... اإلخ.

 ب.   يجب اأن تتم �سيانة جميع اأ�سطح ال�سري، �خا�سة ال�سالمل �املنحدرات، ل�سمان اأ�سطح مقا�مة لالنزلق.

 ت.   �سمان اإمكان فتح �غلق الأبواب باأقل قوة ممكنة.

ث.    �سمان عدم جعل الأر�سيات املقا�مة لالنزلق خطرية عن طريق ا�ستخدام �سائل التنظيف اأ� التلميع. 

ج.    يجب فح�س الالفتات �اخلرائط، �سواء امل�سموعة اأ� املرئية، بانتظام للتاأكد من اأنه تتم الإ�سارة بو�سوح اإىل 

اإثارة الرتباك،  اأ� اثنتني عن طريق اخلطاأ يف  اأ� طم�س لفتة  اإزالة  اأن ت�سبب  الطرق اخلا�سة بالهر�ب. �ميكن 

�كذلك ميكن اأن تفعل اإ�سافة لفتات موؤقتة من قبل املوظفني الذين مل ي�سعوا يف اعتبارهم ��سوح الطريق باأكمله.

ح.   يجب فح�س امل�ساعد �الرافعات ��سيانتها ب�سكل منتظم، على �سبيل املثال ل�سمان توقف امل�سعد بال�سبط 

عند كل طابق.

خ.    يجب فح�س دارات احلث �امل�ساعدات الكهربائية الأخرى بانتظام –	فاإن تدهورها �ق�سورها ل يكونان دائمًا 

�ا�سحني.

د.  �سمان مراقبة مواقف ال�سيارات املخ�س�سة �سهلة الو�سول.

 ذ.   عند اإجراء ال�سيانة �الديكورات املطلوبة يجب �سمان احلفاظ على بنود �سهولة الو�سول القائمة، على �سبيل 

املثال با�ستخدام جتهيزات غري مالئمة.

ر.    يجب اأن يتم تدريب جميع املوظفني على اإدراك الإعاقة، �تقدمي اخلدمات لالأ�سخا�س ذ�ي الق�سور الوظيفي.
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اأن ت�سلم على  اأ�سكال متعددة، �هذا ل يعني بال�سر�رة اأن مثل هذه املواد ينبغي  ز.    ينبغي تقدمي املعلومات يف 

الفور، �لكن هذا يعني اأن الآليات امل�ستخدمة تكون عاملة من اأجل توفري اأ�سكال خمتلفة �تقدميها للعمالء ب�سرعة.

�س.    ينبغي تقدمي املعلومات على �سكل �سريط فيديو، �طريقة برايل، �املطبوعات كبرية اخلط، اأ� ال�سيغ القائمة 

على �سبكة الإنرتنت.

 �س.   ينبغي اعتماد ��سيانة اإجراءات الطوارئ اخلا�سة باملن�ساأة للتعامل مع الأ�سخا�س ذ�ي الإعاقات املختلفة .

ال�سرتاطات الفنية  4-10-13

مل يقدم  اإر�ساد فني  لهذا اجلزء.

ر�سوم تو�سيحية  5-10-13

مل تقدم  �سور تو�سيحية عن هذا اجلزء.



289

الدليل الإر�سادي للو�سول ال�سامل للوجهات ال�سياحية وقطاعات الإيواء 

باململكة العربية ال�سعودية

المنشآت الثقافية و الدينية





291

الدليل الإر�سادي للو�سول ال�سامل للوجهات ال�سياحية وقطاعات الإيواء 

باململكة العربية ال�سعودية

         14       املن�ساآت الثقافية و الدينية

      14-1       املعار�ص و جمموعات املقتنيات

14-1-1  اعتبارات الت�سميم

اإن املوارد املتوافرة يف املرافق الثقافية هي م�سدر جذب رئي�سي، �هذا ي�سمل جمموعات املقتنيات، �املعار�س، 

�املحا�سرات. �مبا اأن الأمر كذلك، فيجب اأن تكون هذه املوارد متاحة لأكرب قاعدة �سعبية.

حمتواها  �يكون  بو�سوح،  مفهومة  املعار�س  يف  لال�ستخدام  �املعدة  توفريها  يتم  التي  املعلومات  تكون  اأن  �يجب 

بالن�سبة  الو�سول  �سهلة  املعار�س  للمعر�س، ف�سال عن جعل  العام  الو�سوح  اعتبار مهم يف  �هذا  الو�سول.  �سهل 

لالأفراد ذ�ي امل�ستويات املنخف�سة من الق�سور الوظيفي الإدراكي، مثل الأ�سخا�س ذ�ي الق�سور الوظيفي التعليمي 

�الأطفال. �من املهم اأن تكون حمتويات املعار�س �سهلة الو�سول ��ا�سحة على م�ستويات فكرية متعددة، �اأن تكون 

التفكري يف متثيل الأ�سخا�س ذ�ي  اأنه يجب  اأكرث من قناة ح�سية �احدة. �هناك اعتبار ثانوي؛ �هو  موجودة يف 

الفقري  العمود  ت�سكل  املتاحف  من  معينة  اأنواع  يف  العر�س  عنا�سر  اإن  �حمتواها.  املعار�س  تقدمي  يف  الإعاقة 

التي  �الأد�ات  �الر�سومات  الأثرية،  القطع  نوع  املتحف. �هذا هو احلال خا�سة مع  للمعر�س �عر��س  الأ�سا�سي 

تقدمها املتاحف �املراكز التف�سريية لزائر املتحف. اإن من ال�سر�ري �جود ��سائل ��سول متعددة لعنا�سر املعر�س 

مبعنى اأن يكون الزائر اأ� العميل قادرًا على الو�سول اإىل املعلومات حول عنا�سر املعر�س، �حيثما اأمكن، اأن يكون 

قادرًا على الو�سول اإىل العنا�سر نف�سها يف اأ�سكال خمتلفة. 

�ت�سكل املعار�س ال�سمعية الب�سرية �املعار�س التفاعلية م�سكلة خا�سة بالن�سبة لالأ�سخا�س ذ�ي الق�سور الوظيفي 

طريق  عن  املثال:  �سبيل  )على  املعلومات  لتو�سيل  بديلة  ��سائل  توفري  املهم  �من  �الإدراكي.  �ال�سمعي  الب�سري 

ال�ستفادة من التعليقات الفرعية املوجودة على الربامج ال�سمعية الب�سرية، �املو�سيقى الت�سويرية ... اإلخ(، �تعد 

التعليمات الب�سيطة الوا�سحة، �الو�سول املادي للعنا�سر ال�سمعية الب�سرية، �العنا�سر التفاعلية، اأكرث العنا�سر 

اأهمية .

ا�سرتاطات التطبيق  2-1-14

يجب اأن تنطبق هذه البنود على جميع املعار�س �جمموعات املقتنيات على حد �سواء.

اإر�سادات عامة   3-1-14

با�ستخدام  التقدميية �مواد اخللفية  �العر��س  العثورعلى الطريق، �املعار�س  اأ.    توفري ��سائط بديلة ملعلومات 

طريقة برايل، �ال�سوت، �الن�سو�س �التعليقات املكتوبة. �يجب اأن يتم تعليم اأد�ات التحكم يف العر�س ال�سمعي 

ب�سكل جيد، �اأن يكون من ال�سهل على اأي �سخ�س تن�سيطها.

 ب.   يجب توفري لغات بديلة للمواد الو�سفية جلميع املعار�س �العر��س الرئي�سية.
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 ت.   يجب اأن يكون لدى مكاتب املعلومات مواد متاحة بو�سائط �لغات بديلة. �هذا قد ي�سمل اجلولت ال�ساحية 

ذات الإر�ساد ال�سوتي، �اخلرائط امللمو�سة، �املعلومات بطريقة برايل، �املخطوطات الن�سية للعر��س ال�سمعية.

 ث.   ت�سميم املعار�س لتمكني جميع النا�س من جتربة هذه املعار�س. �حيثما تكون املعار�س تفاعلية، يجب توفري 

الو�سول عند ارتفاعات خمتلفة، �مع ف�سحة للركبة اإذا كانت املقاربة اأمامية.

ج.   يجب اأن يو�سع الو�سول باليد اإىل الأ�سياء يف العتبار يف كل منطقة من مناطق املعر�س، اإذا كان ذلك مالئمًا. 

�يجب اأن تكون اأد�ات التحكم �الأجهزة يف مثل هذه املعار�س ميكن الإم�ساك بها ب�سهولة، �ل تتطلب اأد�ات حتكم 

حتتاج اإىل حتريك دقيق اإل لل�سر�رة الق�سوى لأ�سباب تعليمية.

 ح.   يجب اأن تكون املمرات بني املعر��سات متباعدة ل�ستيعاب اأمناط اأ��سع لال�ستخدام.

 خ.   يجب جتنب الظالل الداكنة يف املعار�س التي حتول د�ن الو�سول اإىل املحتوى. �يعد كل من مو�سع الإ�ساءة 

�ت�سميم مرفقات املعر�س من الأمور�سديدة الأهمية.

د.    يجب توفري اأماكن لال�سرتاحة داخل مناطق املعر�س.

 ذ.   تقدمي عر�س م�سار برناجمي للتحرك خالل املعر�س.

 ر.   تقدمي املعلومات جلميع احلوا�س.

 ز.   العمل على م�ساركة الأ�سخا�س ذ�ي الإعاقة يف مو�سوعات املعر�س، �ال�سور الفوتوغرافية، �تقدمي �جهات 

النظر.

 �س.   م�ساركة الأ�سخا�س ذ�ي الإعاقة ب�سكل منا�سب اأي لي�س ك�سحايا، ... اإلخ.

املتعلقة  الق�سايا  مناق�سة  عند  باملعر��سات  اخلا�سة  التعريفية  للبطاقات  املنا�سبة  اللغة  ا�ستخدام  يجب   �س.   

بالأ�سخا�س ذ�ي الإعاقة.

اأن تكون العنا�سر املوجودة باملعار�س )مثل الأعمال الفنية، �الر�سومات، �الأد�ات( �سهلة الو�سول  �س.    يجب 

ب�سكل ب�سري للنا�س.

 �س.   اإيجاد تباين لوين بني العنا�سر �اخللفية، �خا�سة عندما يتم عر�س العنا�سر يف م�ستويات �سوء منخف�سة.

ط.    ��سع العنا�سر ال�سغرية يف اجلزء الأمامي من �سناديق العر�س، ���سع العنا�سر الكبرية �راءها؛ جتنب 

�سقوط الظالل مبا�سرة على العنا�سر.

اأن تكون العنا�سر ال�سر�رية للمو�سوع الرئي�سي للمعر�س �سهلة الو�سول بالن�سبة للنا�س عن طريق   ظ.   فيجب 

الفح�س امللمو�س )مثل مل�س القطع الأثرية، �الأعمال الت�سويرية �النماذج( �/ اأ� ��سف �سمعي �سامل.

ع.   يجب عدم ��سع العنا�سر يف اأماكن ميكن اأن تخلق خطرًا على الز�ار.

غ.    يجب اأن تكون املعلومات الأ�سا�سية يف ن�س البطاقة التعريفية للمعر��سات �سهلة الو�سول بالن�سبة لالأ�سخا�س 

الذين لديهم �سعوبة يف قراءة اللغة العربية �/ اأ� اللغة الإنليزية.

 ف.   تقدمي نبذة عامة يف فقرة ق�سرية يف بداية اللوحات التقدميية �لوحات الت�سمية املو�سوعية.
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 ق.   توفري ر�سومات خطية، �ال�سور الظلية، �ال�سور الفوتوغرافية التي تكمل ن�س الت�سمية التعريفية للم�ساعدة 

على الفهم ملن يعانون من �سعوبات يف القراءة.

ك.    يجب اأن يقدم ت�سميم البطاقة التعريفية ن�سخة رئي�سية عن املعر�س مقر�ءة جلميع الز�ار. �ل بد اأن تكون 

بطاقة املعلومات اخلا�سة باملعر�س تلك متاحة داخل �سالت العر�س يف اأ�سكال بديلة )على �سبيل املثال طريقة 

برايل، �ال�سوت( لالأ�سخا�س الذين ل ي�ستطيعون قراءة املطبوعات.

التعريفية )على �سبيل املثال طريقة برايل، �ال�سوت، �مطبوعات بخط  البطاقات  اأ�سكال بديلة من   ل.   توفري 

كبري( �سمن م�ساحة املعر�س.

م.    يجب اعتماد حجم للخط يتنا�سب مع م�سافة العر�س.

 ن.   ينبغي تقلي�س التوهج على جميع اأ�سطح البطاقات التعريفية.

هـ.    ��سع البطاقات التعريفية بحيث ميكن للز�ار القرتاب منها كثريًا لقراءتها.

�.   ��سع البطاقات التعريفية يف مواقع من�سقة يف كافة اأنحاء املعر�س.

�ن�سو�س  الكلمات  مع  املو�سيقى  )مثل  فقط  ال�سوتية  �الربامج  املعر�س  تفاعليات  جميع  تكون  اأن  ي.    يجب 

اخلطب(، �ال�سوتيات �املرئيات مع املو�سيقى الت�سويرية ذات تعليقات مفتوحة اأ� مغلقة.

اأاأ.    يجب اأن حتمل املواد التفاعلية �ال�سوتية الب�سرية التي لي�س لديها مو�سيقى ت�سويرية بطاقات تعريفية تذكر 

هذه احلقيقة لتوؤكد لالأ�سخا�س ال�سم ��سعاف ال�سمع اأنهم لن يفقد�ا املعلومات.

 ب ب . يجب اأن يتم الربامج ال�سمعية الب�سرية �املواد التفاعلية عن طريق الكمبيوتر التي تقدم املعلومات عن 

طريق ال�سور �املطبوعات بطريقة �سوتية.

 ت ت. تعليمات ال�ستخدام ال�سليم للمواد التفاعلية يجب اأن تكون �سهلة الو�سول بالن�سبة جلميع الز�ار.

 ث ث. يجب تقدمي التعليمات يف �سكل �سوتي �مطبوعات. 

 ج ج. يجب اأن تكون اأد�ات التحكم �ت�سغيل جميع العنا�سر التفاعلية �سهلة الو�سول �قابلة لال�ستخدام من قبل كل 

الز�ار.

اأ�سفلها مبا�سرة لالإ�سارة اإىل �ظيفة  اأ�   ح ح.   توفري اأحرف �رموز ملمو�سة �بطريقة برايل على اأد�ات التحكم 

اأد�ات التحكم.

 خ خ.   توفري مناطق ح�سا�سة للم�س يف مواقع متوقعة، على �سبيل املثال على كل من الز�ايا الأربع لل�سا�سة.

تعديلها ح�سب  يتم  التي  املعدات  تلك  توفري  يتم  معينة،  منطقة  التحدث يف  تتطلب  التي  لالأن�سطة  بالن�سبة   دد. 

الطول.

 ذذ. بالن�سبة لالأن�سطة التي تتطلب ا�ستماعًا يف منطقة معينة، يتم توفري املعدات التي يتم تعديلها ح�سب الطول.

رر.   منع ال�سوت من التداخل بني املناطق التفاعلية.

الكرا�سي  ي�ستخدمون  الذين  لالأ�سخا�س  الو�سول  �سهلة  املواقع  من  يكون  اأن  يجب  التفاعليات  زز.    ا�ستخدام 

املتحركة اأ� اأجهزة امل�ساعدة الأخرى، �ل ينبغي اأن يعيقها الأثاث اأ� غريه من العوائق.
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ال�سرتاطات الفنية  4-1-14

 اأ.   احلد الأق�سى لرتفاع الرتكيب: يتم تركيب الوحدات ال�سغرية )عند خط الو�سط( على ارتفاع ل يزيد على 

900مم فوق الأر�س.

ب.  اخللفيات الب�سيطة: اإن الأ�سياء املركبة على خلفيات معقدة )مثل �سفينة اأمام �سورة مكربة من موقع حفريات 

اأثرية( من ال�سعب اأن تتم ر�ؤيتهاخا�سة لالأ�سخا�س ذ�ي القدرة الوظيفية الب�سرية املنخف�سة، �الذين يعانون 

من م�ساكل يف اإدراك الأ�سكال الأر�سية. �الأ�سياء املتعددة املائلة من الأمام اإىل اخللف قد تت�سبب اأي�سًا يف فو�سى 

ب�سرية، �م�ساكل التمييز بني املقدمة �اخللفية لبع�س النا�س.

 ت.   احلد الأق�سى لرتفاع �سناديق العر�ص: يتم بناء اأعلى �سند�ق العر�س على ارتفاع بحد اأق�سى 1200مم 

يجب  الأكرب،  للوحدات  �بالن�سبة  اأر�سية.  اأ�  م�سطحة  قاعدة  على  تعر�س  التي  للوحدات  املنتهية  الأر�سية  فوق 

احلفاظ على اأدنى حد ممكن لرتفاع �سند�ق العر�س.

كحد  900مم  ارتفاع  على  مثال(  )درابزين  املعر�س  حواجز  اإن�ساء  باملعرو�سات:  املحيط  احلاجز  ارتفاع   ث.   

اأق�سى. 

ج.    الإ�ساءة: توفري ما ل يقل عن 100 لوك�س من ال�سوء على الأ�سياء املعر��سة. اإذا كانت املعر��سات مواد ح�سا�سة 

تتطلب 50 لوك�س كحد اأق�سى، فيجب ��سع الوحدات بحيث يتاح للزائر القرتاب منها لأق�سى حد ممكن، �تتم 

اإ�ساءة املكان ب�سوء متوازن. يجب اأي�سًا توفري اخللفيات عالية التناق�س جلعل الوحدات املعر��سة »تربز«.

 ح.   املواد البارزة: تركيب املواد بحيث ل تربز من ال�سطح اأكرث مما هو مطلوب يف امللحق )3(، �عدم ��سع اأ�سياء 

يف الف�سحات العلوية .

خ.    تركيب الكائنات: يجب ��سع �تركيب الكائنات بحيث ل ت�سكل خطر التعرث.

مع  التباين  لون عايل  ذات  املن�سات  تكون  اأن  يجب  التعرث:  ت�سكل خطر  ل  املواد  من�سات  اأن  التاأكد من   د.   

الأر�سيات �اجلدران، �ل ينبغي اأن تكون ذات ز�ايا حادة، �يجب اأن ل تربز ب�سكل مفاجئ يف م�سار احلركة.

ذ.    اللغة العامية واملعقدة: جتنب ا�ستخدام اللغة العربية �/اأ� اللغة الإنليزية العامية �املعقدة، �اللغة الفنية يف 

لوحات الن�س ما مل يتم �سرح هذه اللغة داخل الن�س اأ� يف الن�سرات التكميلية ؛

ر.    ال�سوت الن�سط: يجب ا�ستخدام ال�سوت الن�سط يف لوحات الن�س ؛ �حدد طول اجلملة �الت�سمية التعريفية. 

يجب اأن ل يزيد طول اجلملة عن 25 كلمة، �اأن يكون احلد الأق�سى لطول الت�سمية من 75 - 100 كلمة.

ز.    طول اخلط: ا�ستخدام طول خط للن�س الذي ي�سهل القراءة. فالن�س الذي يحتوي على اأحرف كثرية جدًا 

يكون مربكا عند قراءته، �لذلك يجب اأن يعترب 55 حرفًا )يف املتو�سط( يف كل �سطر هو احلد الأق�سى.

�ص.    تعليق البطاقات التعريفية على احلائط: يتم تعليق البطاقات التعريفية على احلائط على ارتفاع مريح لكل 

من امل�ساهدين اجلال�سني �الواقفني .
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 �ص.   الإ�ساءة اخلا�سة بالبطاقات التعريفية: يجب توفري اإ�ساءة منا�سبة لقراءة البطاقات التعريفية. �من اأجل 

اأن يكون الن�س �سهل القراءة، يجب اأن تكون الإ�ساءة على البطاقة التعريفية بني 100 لوك�س �300 لوك�س.

التفاعلية �سمن نطاق متنا�ل الأ�سخا�س ق�سريي القامة، �الذين  اأن تكون املواد  يجب  �ص.    املواد التفاعلية: 

النطاقات  التحكم �سمن  اأد�ات  اأن تكون  الذين يقفون. يجب  اأ�لئك  الكرا�سي املتحركة، ف�ساًل عن  ي�ستخدمون 

املحددة يف امللحق )1( اإما ملقاربة اأمامية اأ� موازية. يجب اأن تتوافق العنا�سر التفاعلية مع متطلبات امللحق )6(. 

يجب اأن تكون التفاعليات موجودًة على طريق �سهل الو�سول يتوافق مع بنود امللحق )4(، �الذي يوفر م�ساحة كافية 

لالقرتاب �ال�ستخدام الذي يتوافق مع امللحق )1(. �عال�ة على ذلك، يجب اأن تتوافق امل�ساحات عند العنا�سر 

التفاعلية مع متطلبات الف�سحة اخلا�سة بالركبة �حيز القدم املبينة يف امللحق رقم )1( .

ر�سوم تو�سيحية  5-1-14

مل يتم تقدمي ر�سوم تو�سيحية لهذا اجلزء.



296

مركز الأمري �سلمان لأبحاث الإعاقة

      14-2       اأماكن اجللو�ص

14-2-1  اعتبارات الت�سميم

توفر املقاعد اأماكن ا�سرتاحة مالئمة لكل الأفراد، �هي مهمة على �جه اخل�سو�س للذين قد يعانون من �سعوبة 

ا�سرتاحة  اأماكن  لتوفري  امل�ساة  ممرات  من  بالقرب  املقاعد  تو�سع  اأن  �يجب  ممتدة.  لفرتات  امل�سي  اأ�  الوقوف 

مالئمة د�ن اأن ت�سبح عوائق حمتملة. �ميكن لالرتفاعات املالئمة للمقعد اأن ت�سهل اجللو�س �النهو�س لالأفراد 

مثل كبار ال�سن، اأ� الأ�سخا�س الذين يعانون من م�ساكل القوة. �قد توفر �سنادات الذراع اأي�سًا امل�ساعدة يف اجللو�س 

�النهو�س. كما اأن اأي �سخ�س يعاين من اإعاقة ب�سرية قد يجد من ال�سهل حتديد مكان املقاعد اإذا كانت مو�سوعة 

بجوار اأحد املعامل داخل منطقة ال�ستقبال.

ا�سرتاطات التطبيق  2-2-14

�املعدة  الأخرى،  الثقافية  �املن�ساآت  املتاحف  يف  املتوافرة  النتظار  اأ�  اجللو�س  مقاعد  جميع  تتوافق  اأن  يجب 

لال�ستخدام من قبل املوظفني �/ اأ� الزبائن مع هذه املتطلبات.

اإر�سادات عامة   3-2-14

مل يتم تقدمي اإر�سادات عامة لهذا اجلزء.

ال�سرتاطات الفنية  4-2-14

اأ.    املوقع: يجب اأن تكون املقاعد اأ� اأماكن اجللو�س موجودة بجوار طريق �سهل الو�سول يتوافق مع امللحق )4(. 

�بالن�سبة ملناطق ال�ستقبال الكبرية جدا، �مناطق النتظار �ال�سطفاف، �الردهات يف اأماكن الإقامة، يجب اأن 

اأي مقاعد جلو�س اأخرى تتوافق مع هذه  اأكرث من 30 مرتا عن  يتم ��سع املقاعد بحيث ل تبعد مقاعد اجللو�س 

املتطلبات.

ب.    اأ�سطح الأر�ص اأو الأر�سية اخلالية من العوائق: يجب اأن يكون �سطح الأر�س املجا�ر ملقاعد اجللو�س م�ستويا، 

ثابتا، �سلبا بحجم 900×	1500مم على الأقل.

ت.    املقاعد الطويلة: يجب اأن يكون للمقاعد الطويلة �اأماكن اجللو�س الثابتة الأخرى مقاعد بطول 1065مم كحد 

اأدنى، �عمق 510 –	610مم، مع ارتفاع مقعد من 450 –	500مم. �يجب توفري م�ساند للذراع على جانبي املقعد 

�دعامة للظهر. �يجب اأن متتد دعامة الظهر بطول املقعد كاماًل، �يبداأ من 50مم كحد اأق�سى فوق املقعد، �ميتد 

لأعلى بحد اأدنى 455مم.

ث.    الثبات: يجب اأن تكون املقاعد الطويلة، �اأماكن اجللو�س الثابتة الأخرى مثبتة جيدًا يف الأر�س.

األوان املقاعد الطويلة �املقاعد الثابتة الأخرى ذات لون متباين مع خلفيتها  اأن تكون  يجب  ج.    تباين الألوان: 

�البيئة املحيطة .

ر�سوم تو�سيحية  5-2-14

انظر الأ�سكال 193-195 يف الدليل الإر�سادي للو�سول ال�سامل يف البيئة العمرانية للمملكة العربية ال�سعودية.
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      14-3       �سناديق العر�ص

14-3-1  اعتبارات الت�سميم

يجب اأن توفر �سناديق العر�س � الفاترينات ��سول للعر�س جلميع الزبائن �الز�ار. هذا حتديدا ذ� �سلة يف حالة 

الأ�سخا�س ق�سريي القامة اأ� املقعدين ف�سال عن اأ�لئك الذين يقفون. عال�ة على ذلك، فاإن �سناديق العر�س � 

الفاترينات ل يجب اأن ت�سكل خطرًا على �سالمة اأي زائر.

ا�سرتاطات التطبيق  2-3-14

�املن�ساآت  املتاحف  يف  �الفاترينات  العر�س  �سناديق  جميع  على  اجلزء  هذا  يف  الواردة  البنود  تنطبق  اأن  يجب 

الثقافية الأخرى.

اإر�سادات عامة   3-3-14

	  جميع �سناديق العر�س �الركائز يجب اأن تعر�س الأ�سياء �سمن م�سافة امل�ساهدة اخلا�سة بالأ�سخا�س ق�سار •

القامة اأ� املقعدين اأ� الواقفني. 

	 يجب األ ت�سكل �سناديق العر�س �الفاترينات خطرًا على �سالمة اأي زائر.•

	  املحافظة على احلد�د التي ميكن التنبوؤ بها على جانبي م�سار التدا�ل.•

	  يتم ت�سميم �سناديق العر�س بحيث تكون مميزة عن فتحات اجلدار.•

	  يتم ت�سميم الفاترينات �حواجز البال�ستيك املقوى بحيث ميكن ك�سفها ب�سهولة.•

	  يجب توفري مقاعد اجللو�س يف كل معر�س �املعر��سات اخلا�سة باملعار�س املفردة، يجب اأن يكون لها اأماكن •

قريبة للجلو�س يف ر�اق اأ� م�ساحة خالية جما�رة يف املعر�س.

ال�سرتاطات الفنية  4-3-14

اأ.    �سناديق العر�ص املعلقة على اجلدار: يتم ت�سميم �سناديق العر�س املعلقة على اجلدار بحيث تكون حوافها 

ال�سفلية متوافقة مع متطلبات امللحق )3(.

اأرجل فقط يف  لديها  التي  �الأفقية  الطويلة،  العر�س  اإن �سناديق  الأرجل:  ذات  الأفقية  العر�ص   ب.   �سناديق 

الز�ايا الأربع يجب اأن يتم ت�سميمها بحيث تتوافق مع متطلبات امللحق )3( �التي ت�سمح للم�ستخدمني اجلال�سني 

بر�ؤية حمتوياتها ال�سناديق اأي اأنها يجب اأن تتفق مع ف�سحة الركبة �القدم املطلوبة من قبل امللحق )1(.

ر�سوم تو�سيحية  5-3-14

مل يتم تقدمي �سور تو�سيحية لهذا اجلزء.
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      14-4       اأماكن م�ساهدة الربامج العامة

14-4-1  اعتبارات الت�سميم

اإن مناطق امل�ساهدة/ اجللو�س املخ�س�سة لزمة لالأفراد غري القادرين على ا�ستخدام ترتيبات اجللو�س النموذجية. 

�حتتاج مناطق امل�ساهدة اإىل توفري م�ساحة كافية ملنا�رة اأجهزة التنقل الكبرية مثل ال�سكوترات، �ينبغي األ تقت�سر 

على مكان �احد. يجب اأي�سًا تخ�سي�س مقاعد خا�سة باملرافقني املتجا�رة. �يجب األ تتداخل احلواجز احلار�سة 

املو�سوعة حول مناطق امل�ساهدة مع خط ر�ؤية ال�سخ�س اجلال�س على الكر�سي املتحرك اأ� ال�سكوتر. �يجب اأن تكون 

هناك خيارات متاحة للمواقع �اأ�سعار التذاكر. �بالإ�سافة اإىل ذلك، يجب اأن تكون مقاعد املمر متاحة لالأ�سخا�س 

الذين ي�ستخدمون الكرا�سي املتحركة اأ� ال�سكوترات الذين قد يرغبون يف النتقال اإىل مقاعد املمر.

ا�سرتاطات التطبيق  2-4-14

يف الأماكن ذات املقاعد الثابتة، يجب اأن تتوافق املواقع �سهلة الو�سول اخلا�سة بالكرا�سي املتحركة/ ال�سكوترات 

مع هذا الق�سم، �يجب توفريها بالأعداد املو�سحة باجلد�ل اأدناه :

¢Sƒ∏÷G á≤£æe ‘ áàHÉãdG óYÉ≤ŸG OóYáHƒ∏£ŸG ∫ƒ°UƒdG á∏¡°S IógÉ°ûŸG øcÉeCG OóY
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يجب توفري مقاعد للمرافقني لكل �ساحة عر�س �سهلة الو�سول، يتم ترتيبها بحيث يتم توفري ما ل يقل عن مقعد 

�احد ثابت للمرافقني بجوار كل م�ساحة عر�س �سهلة الو�سول.

مالحظة: يجب اأن حت�سب املقاعد اخلا�سة باملرافقني بالإ�سافة اإىل اأماكن مقاعد اجللو�س �سهلة الو�سول املطلوبة 

املحددة يف اجلد�ل اأعاله.

�بالإ�سافة اإىل ذلك، فاإن 1باملئة، �لكن ل يقل عن �احد، من جميع املقاعد الثابتة، يجب اأن تكون مقاعد املمر مع 

عدم �جود م�سند للذراع من ناحية املمر، اأ� يجب اأن تكون امل�ساند قابلة لالإزالة اأ� قابلة للطي من ناحية املمر. 

يجب اأن يتم حتديد كل مقعد عن طريق لفتة اأ� عالمة. �يجب ن�سر لفتات لإخطار الز�ار بتوافر هذه املقاعد يف 

مكتب التذاكر.

اإر�سادات عامة   3-4-14

مل يتم تقدمي اإر�سادات عامة لهذا اجلزء.

ال�سرتاطات الفنية  4-4-14

 اأ.   املوقع: يجب اأن تكون م�ساحات امل�ساهدة �سهلة الو�سول متجا�رة مع طريق �سهل الو�سول متوافق مع امللحق 

)4(، د�ن التعدي على اخلر�ج من اأي �سف من املقاعد، اأ� اأي من متطلبات املمر. �حيثما تتجا�ز �سعة املقاعد 

100 مقعد، يجب توفري اأماكن م�ساهدة �سهلة الو�سول يف اأكرث من مكان �احد.

ب.    �سطح الأر�ص اأو الأر�سية: يجب اأن يكون �سطح الأر�س �الأر�سية يف اأماكن امل�ساهدة �سهلة الو�سول خايل 

من العوائق �م�ستوي اأ� يف م�ستوى املقاعد القابلة لالإزالة، توافقًا مع امللحق )2(. �حيثما يكون مل�ساحة الأر�سية 

العامة اختالف يف الرتفاع عن اجلزء اخللفي ملنطقة التجمع اأ� منطقة امل�ساهدة اإىل مقدمة املنطقة، فيجب اأن 

تكون اأماكن امل�ساهدة �سهلة الو�سول موجودة على منطقة اأر�سية م�ستوية. �اإذا كان املمر مائال من اخللف اإىل 

مقدمة الغرفة، فيجب اأن يكون النتقال بني منطقة اجللو�س م�ستوية الأر�سية اإىل املمر املائل انتقال �سل�سا جتنبا 

خلطر التعرث. انظر امللحق)2(.

ت.    العر�ص والطول: حيثما يتم دخول الكرا�سي املتحركة / ال�سكوترات اإىل اأماكن امل�ساهدة �سهلة الو�سول من 

املتحركة/ الكرا�سي  اإذا كانت  امل�ساحات عن 900مم، �طول 1500مم.  اأن ل يقل عر�س  مدخل جانبي، فيجب 

اأن ل تقل امل�ساحات عن 900مم عر�سًا، �1400مم  اأ� مدخل خلفي، يجب  اأمامي  ال�سكوترات تدخل من مدخل 

ال�سكوترات   / املتحركة  للكرا�سي  املخ�س�سة  الأماكن  من  الأقل  على  اثنان  يكون  بحيث  من�سقة  �تكون  طوًل، 

متجا�رين جنبا اإىل جنب.

ر�ؤ��س  �بني  الأكتاف  عرب  الر�ؤية  خطوط  توفري  يتم  حيثما  اجلال�سني:  املتفرجني  عرب  الروؤية  خطوط   ث.   

املتفرجني اجلال�سني يف ال�سف الأ�ل اأمام م�ساحات امل�ساهدة �سهلة الو�سول، فيجب منح املتفرجني اجلال�سني يف 

اأماكن امل�ساهدة �سهلة الو�سول خطوط ر�ؤية عرب الأكتاف �بني ر�ؤ��س املتفرجني اجلال�سني يف ال�سف الأ�ل اأمام 

م�ساحات امل�ساهدة �سهلة الو�سول .
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 ج.   خطوط الروؤية عرب املتفرجني الواقفني: حيثما يكون من املتوقع اأن يقف املتفرجون خالل الأحداث، فيجب 

اأن تتاح خطوط ر�ؤية للمتفرجني يف م�ساحات امل�ساهدة �سهلة الو�سول بحيث يتم توفري خطوط ر�ؤية عرب الأكتاف 

�بني ر�ؤ��س املتفرجني الواقفني يف ال�سف الأ�ل اأمام مقاعدهم للمتفرجني.

ح.    املقاعد اخلا�سة باملرافقني: يف اأماكن اجللو�س التي تكون يف �سفوف، يجب اأن يكون مكان املقاعد اخلا�سة 

اأر�سية  �سطح  يكون  �اأن  املجا�رة،  املتحركة  الكرا�سي  اأماكن  مع  للكتف  حماذاة  يوفر  بحيث  حمددا  باملرافقني 

تكون  اأن  �يجب  املتحركة،  الكرا�سي  مكان  اأر�سية  �سطح  ارتفاع  م�ستوى  نف�س  على  باملرافقني  اخلا�سة  املقاعد 

الراحة  �اأي�سا مت�سا�ية يف ��سائل  �اأن تكون مريحة،  �النوعية،  باملرافقني مت�سا�ية يف احلجم  املقاعد اخلا�سة 

ملقاعد اجللو�س املوجودة يف املنطقة املجا�رة، �يجب اأن ي�سمح باأن تكون قابلة للنقل .

حيثما يتم توفري م�ساند للذراع على املقاعد يف املنطقة املجا�رة مبا�سرة للممر،  خ.    مقاعد املمر املخ�س�سة: 

يجب توفري امل�ساند القابلة للطي اأ� ال�سحب على جانب املقعد من ناحية املمر. يجب اأن تكون هناك م�ساحة متاحة 

اإىل  ت�سري  امللحق )19(  تتوافق مع  تواجد لفتات  اأماكن اجللو�س. يجب  بالقرب من  املتحركة  الكرا�سي  لوقوف 

توافر مقاعد جلو�س من هذا القبيل عند مكاتب التذاكر �عند املدخل الرئي�سي )املداخل( اإىل منطقة اجللو�س.

 د.   حتديد املقعد: يجب تعريف كل مقعد بالفتة اأ� عالمة توفر اإمكانية تعرف ب�سرية �ملمو�سة لتعرف املقعد. 

�يجب اأن تتباين الالفتات اأ� العالمات )فاحت على داكن، �داكن على فاحت( �تكون م�سعة لل�سوء. يجب اأن حتدد 

املقاعد املخ�س�سة لال�ستخدام من قبل الأ�سخا�س ذ�ي الإعاقة ب�سكل �ا�سح عن طريق ا�ستخدام الرمز الد�يل 

للو�سول. انظر ملحق )19(.

 ذ.   اختيار اأماكن اجللو�ص: يجب اأن تكون مقاعد اجللو�س �سهلة الو�سول متاحة يف مناطق خمتلفة يف جميع اأنحاء 

املن�ساأة، �مبجموعة متنوعة من الأ�سعار.

�الأحجام  الأ�زان  ل�ستيعاب  املقاعد  اأحجام  من  متنوعة  اإتاحة جمموعة  يجب  اجللو�ص:  مقاعد  ر.    مقا�سات 

الإ�سافية لالأ�سخا�س ذ�ي الأحجام الكبرية.

ز.    الدرابزين: عند مناطق التجمع حيث تكون مقاعد اجللو�س متاحة �الو�سول اإىل ترتيبات اجللو�س املختلفة 

يكون عن طريق منحدر اأ� �سطح مائل، يجب اأن يكون هناك درابزين على اجلدران اخلارجية حيث ل توجد اأماكن 

للجلو�س تتوافق مع امللحق )5(. �حيثما تكون مقاعد اجللو�س الثابتة موجودة على املمر فوجود الدرابزين غري 

مطلوب.
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�سكل رقم 99:   خطوط الر�ؤية عند مواقع الكرا�سي املتحركة. الأبعاد بامللليمرت

�سكل رقم 100:  توزيع اأماكن امل�ساهدة �سهلة الو�سول. الأبعاد بامللليمرت

ر�سوم تو�سيحية  5-4-14





المناطق ذات األهمية التاريخية و/ أو األثرية
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         15       املناطق ذات الأهمية التاريخية و/اأو الأثرية

      15-1       اإدارة املوقع

يجب اأن تو�سع خطة تنفيذية لإدارة املوقع ال�سياحي تاأخذ يف العتبار الزائرين �تنوعهم �اأعمارهم، �كذلك طبيعة 

الز�ار  ال�سن من  الأ�سخا�س ذ�ي الإعاقة �كبار  التعامل مع  الب�سري املدرب على  التاريخي �توفر اجلهاز  املوقع 

�توجيههم داخل املوقع .

      15-2       معلومات ما قبل الزيارة

15-2-1  اعتبارات الت�سميم

يجب اأن يتم اأخذ جمموعة من العتبارات يف ت�سميم �ن�سر املعلومات املتعلقة باملواقع الرتاثية، �هذا هو احلال 

بوجه خا�س بالن�سبة لالأ�سخا�س الذين قد يواجهون م�ساكل اأ� م�سائل يف الو�سول لأجزاء من هذه املواقع. �يجب 

اأن يكون املحتوى حاليًا �حمدثًا.

ا�سرتاطات التطبيق  2-2-15

ينطبق هذا اجلزء على كل مناطق املحميات �املناطق الرتاثية.

اإر�سادات عامة   3-2-15

اأ.   يجب على اإدارة �م�سغلي املواقع الرتاثية القيام باإجراء تقييمات �ساملة ملناطق الت�سغيل اخلا�سة بهم لتحديد 

الز�ار  ��سول  قبل  �ا�سع  نطاق  �على  ب�سهولة،  املعلومات  اإتاحة هذه  ��سمان  الرحلة،  ت�سل�سل  النقطاع يف  نقاط 

للموقع.

ب.  يجب ��سع خطط عمل ملعاجلة امل�سائل املتعلقة ب�سهولة الو�سول �عر�سها ب�سكل �ا�سح.

اأن تتوافق مع املمار�سات التي مت  اأن يتم توفري معلومات ما قبل الزيارة لكل املواقع الرتاثية، �يجب  ت.   يجب 

��سعها يف هذا الدليل.

ال�سرتاطات الفنية  4-2-15

مل يتم تقدمي اإر�سادات فنية لهذا اجلزء.
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�سكل رقم 101: �سورة ماأخوذة من داخل ق�سر امل�سمك بالريا�س تربهن على حما�لة اإيجاد �سعور �ا�سح لالجتاه. �رغم  عدم 

كونه مثاليًا لكنه ميثل خطوة اإيجابية يف نقل املعلومات الجتاهية. 

�سكل رقم 102: ب بع�س اأ�سكال الرتاث، خا�سة الرتاث البيئي، �تقدمي اأنف�سهم ب�سكل اأ�سهل ليمكن الو�سول اإليهم مادي

ر�سوم تو�سيحية  5-2-15
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      15-3       القرتاب و الدخول

15-3-1  اعتبارات الت�سميم

يكون  اأن  �يجب  الرحلة،  بت�سل�سل  يتعلق  فيما  العتبار  يف  الرتاثية  املواقع  ا�ستخدام  اإمكانية  ��سع  يتم  اأن  يجب 

الو�سول للموقع الرتاثي هو اخلطوة الأ�ىل يف مثل هذا الت�سل�سل. �اإن�ساء نقاط �سهلة الو�سول للدخول اإىل املواقع 

الرتاثية ل ميثل بب�ساطة اإدراك النقاط الأ�سا�سية للدخول، �لكن يجب مالحظة طرق �نقاط اأخرى للدخول �على 

�سبيل املثال: قد يكون للحديقة القومية نقاط دخول خمتلفة غري املدخل )الر�سمي( اأ� )املخ�س�س( �يجب اأن 

يو�سع يف العتبار توفري م�ستوى من الو�سول لنقاط الدخول تلك.

ا�سرتاطات التطبيق  2-3-15

ينطبق هذا اجلزء على كل مناطق املحميات �املناطق الرتاثية.

اإر�سادات عامة   3-3-15

يجب اإعطاء الأ�لوية لتوفري اأماكن لتحميل الركاب �اأماكن �قوف ال�سيارات �سهلة الو�سول �ما مياثلها يف نقاط 

الدخول.

ال�سرتاطات الفنية  4-3-15

مل يتم تقدمي اإر�سادات فنية لهذا اجلزء.

ر�سوم تو�سيحية  5-3-15

مل يتم تقدمي ر�سوم تو�سيحية لهذا اجلزء.
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      15-4       التوجيه و اإيجاد الطريق

15-4-1  اعتبارات الت�سميم

يوفر اإيجاد الطريق �التوجيه معلومات للز�ار للتحرك �النتقال يف املواقع الرتاثية �يجب اأن يتم ت�سميمها ملراعاة 

تنوع �اختالف خربات امل�ستخدم. �الالفتات الوا�سحة. �اإيجاد الطريق الوا�سح عن�سر مهم ل�سمان �سهولة التنقل 

�الو�سول خالل املناطق الرتاثية، �هو يف غاية الأهمية لأغرا�س اخلر�ج �الإخالء يف حالت الطوارئ.

ا�سرتاطات التطبيق  2-4-15

ينطبق هذا اجلزء على كل مناطق املحميات، �املناطق الرتاثية.

اإر�سادات عامة   3-4-15

اأ.   يجب ت�سميم �تطوير اآليات �اأنظمة اإيجاد الطريق �التوجيه لت�ستخدم ��سائل �طرق متعددة ل�سياغة املعلومات 

�التعبري عنها.

ب.   يجب ا�ستخدام لغة ب�سيطة ��سور تو�سيحية �غريها من املعلومات امل�ستخدمة يف الالفتات يف جميع الأنحاء 

اإىل اأق�سى حد ممكن.

باملواقع  اخلا�سة  الزائر  على مالحظات �جتارب  لتاأثريها  بحر�س  �ال�سوتيات  الإ�ساءة  التفكري يف  يجب  ت.   

الأثرية.

ج.   يجب توفري خريطة �دليل للموقع لتوجيه الز�ار.

ح.   يجب تدريب طاقم العمل مل�ساعدة امل�ستخدمني على التوجيه �اإيجاد الطريق، �جعل مثل هذا التدريب ياأخذ 

�سكل ما ي�سمى )تدريب التوعية بالإعاقة( �قراءة �تف�سري لغة الإ�سارة، ... اإلخ.

ال�سرتاطات الفنية  4-4-15

مل يتم تقدمي اإر�سادات فنية لهذا اجلزء.

ر�سوم تو�سيحية  5-4-15

مل يتم تقدمي ر�سوم تو�سيحية لهذا اجلزء.
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      15-5       تن�سيق املواقع اخلارجية والتداول

15-5-1  اعتبارات الت�سميم

املناطق اخلارجية �التدا�ل غالبا ما ت�سكل مكونا مهّمًا من مكونات املواقع التاريخية �الرتاثية، �خا�سة تلك التي 

لها اأهميتها الأثرية.

ا�سرتاطات التطبيق  2-5-15

ينطبق هذا اجلزء على كل مناطق املحميات �املناطق الرتاثية.

اإر�سادات عامة   3-5-15

اأ.   يجب اأن تكون امل�سارات �الطرق اخلارجية �سل�سة �م�ستوية �خالية من العقبات �الأج�سام البارزة اأ� اخلطرة.

ب.   يجب توفري اأماكن الراحة �سهلة الو�سول عند تقاطعات منا�سبة لتقدمي امل�ساعدة للم�ستخدمني الذين يواجهون 

�سعوبات. �حيثما كان ذلك ممكنًا، يجب توفري مالجئ تتالءم مع املحيط.

ت.   ينبغي ��سع اإجراءات اإدارية �تنفيذية باملكان ل�سيانة امل�سارات �الطرق �احلفاظ عليها �رفع م�ستواها ب�سفة 

د�رية، ل�سمان م�ستويات اأف�سل للو�سول.

ث.   ميكن توفري اإمكانية ��سول للمناظر الطبيعية الأكرث �عورة على م�سافات ق�سرية باأ�سكال خمتلفة من املما�سي 

اخل�سبية.

ال�سرتاطات الفنية  4-5-15

مل يتم تقدمي اإر�سادات فنية لهذا اجلزء.

ر�سوم تو�سيحية  5-5-15

مل يتم تقدمي ر�سوم تو�سيحية لهذا اجلزء.
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      15-6       التداول الداخلي

15-6-1  اعتبارات الت�سميم

اأمكن للمواقع الرتاثية،  يجب تطبيق متطلبات الو�سول فيما يتعلق بالتدا�ل الداخلي ب�سورة �ساملة �بدقة كلما 

�ذلك يت�سمن عنا�سر مثل اإمكانية التنقل �الو�سول الأفقي �الراأ�سي �الأ�سطح �الإ�ساءة �التلوين ... اإلخ.

ا�سرتاطات التطبيق  2-6-15

ينطبق هذا اجلزء على كل مناطق املحميات �املناطق الرتاثية.

اإر�سادات عامة   3-6-15

اأ.   عندما يكون الو�سول غري ممكن لعن�سر من املعر��س الرتاثي، يجب توظيف اآلية بديلة للتو�سيل لنقل الأهمية 

�اخلربة الأ�سا�سية للعن�سر.

اأ�سا�سية، �يت�سمن توفري الكرا�سي املتحركة �ال�سكوترات  اأجهزة تنقل يف املوقع �سمة ت�سغيلية  ب.   يعترب توافر 

�م�ساعدات امل�سي ... اإلخ، لال�ستخدام من قبل الز�ار.

ال�سرتاطات الفنية  4-6-15

مل يتم تقدمي اإر�سادات فنية لهذا اجلزء.

ر�سوم تو�سيحية  5-6-15

مل يتم تقدمي ر�سوم تو�سيحية لهذا اجلزء.
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      15-7       املعلومات التف�سريية

15-7-1  اعتبارات الت�سميم

�قدرة  نف�سه  الرتاثي  املعر��س  �سياق  اأ�   /� املادي  ال�سكل  بني  الأ�سا�سية  الرابطة  التف�سريية  املعلومات  ت�سكل 

الزائرين على جتربة �فهم مثل هذا املعر��س �اأهميته. �تت�سمن املعلومات التف�سريية عادة الألواح �ال�سوتيات 

�عر�س الو�سائط املتعددة �العنا�سر امللمو�سة �الأ�سطح.

ا�سرتاطات التطبيق  2-7-15

ينطبق هذا اجلزء على كل مناطق املحميات �املناطق الرتاثية.

اإر�سادات عامة   3-7-15

اأ.   ينبغي بحث �ت�سميم طرق متعددة �بديلة للتعبري عن املعلومات للز�ار الذين قد يواجهون �سعوبات يف تتبع 

طرق ال�سرد التقليدية.

للم�ستخدم  تتيح  التي  اأ�التمثيل، �خا�سة   /� متعددة لال�سرتاك  التف�سريية طرقًا  املعلومات  توفر  اأن  ب.   يجب 

فر�سة اختيار اإحدى احلوا�س ل�ستخدامها.

ت.   يجب تقدمي اللوحات التف�سريية �املعلومات املادية ب�سكل منا�سب �سهل الو�سول، �اأن يكون من املمكن قراءته 

من قبل الأ�سخا�س الأقل طول �الأطفال �الأ�سخا�س املقعدين.

تقدمي  قادرين على  يكونوا  اأن  �يجب  املعلومات  لتو�سيل  املختلفة  الآليات  العاملني على  تدريب طاقم  ج.   يجب 

معلومات مرجتلة للز�ار �سواء من خالل اآليات مكتوبة اأ� لغة الإ�سارة.

ال�سرتاطات الفنية  4-7-15

مل يتم تقدمي اإر�سادات فنية لهذا اجلزء.

ر�سوم تو�سيحية  5-7-15

مل يتم تقدمي ر�سوم تو�سيحية لهذا اجلزء.
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      15-8       الربامج و الفعاليات

15-8-1  اعتبارات الت�سميم

عن�سرًا  ت�سكل  غالبًا  �الفعاليات  �اجلولت  الربامج  مثل  الرتاثية،  املواقع  داخل  املوجهة  التعليمية  العنا�سر  اإن 

جوهريا من جتربة الزائر، �هي يف غاية الأهمية لتقدير �فهم الرتاث. �يجب اإدراج اأ�سكال متعددة �بديلة للربامج 

�اجلولت �الفعاليات، �ميكن اأن ت�سكل عنا�سر افرتا�سية اأ� مل�سية ...اإلخ، اأ� عر��س بلغات متعددة.

ا�سرتاطات التطبيق  2-8-15

ينطبق هذا اجلزء على كل مناطق املحميات �املناطق الرتاثية.

اإر�سادات عامة   3-8-15

اأ.   حيثما تكون الربامج عن�سرا من عنا�سر املواقع الرتاثية، فيجب اأن يكون هذا ظاهرا بو�سوح لكل امل�ستخدمني 

اأي  ــ حتديد  ــ من غري ق�سر  اأن ي�سمل  اأ� لدى الو�سول عند موقع تراثي. �ذلك يجب  قبل ال�سرتاك يف املوقع، 

متطلبات خا�سة للربامج �اجلولت �الفعاليات.

ب.   يجب تقدمي املحادثات �الربامج التعليمية، ...اإلخ، �ذلك اإىل اأق�سى حد ممكن �يف مناطق �سهلة الو�سول 

يف املواقع الرتاثية.

ت.   يجب اكت�ساف طرق متعددة �بديلة للعر�س لتقدمي نف�س املعلومات جلميع امل�ستخدمني. 

ث.   عندما ل ميكن جعل اأحد الربامج �سهل الو�سول، ينبغي التفكري يف طرق بديلة يف التو�سيل، على �سبيل املثال: 

ا�ستخدام برامج التوعية هو اختيار قابل للتطبيق �مقبول يف مثل هذه احلالت.

ج.   اإذا كان املوقع ي�ستخدم يف الحتفالت العامة اأ� اخلا�سة ب�سكل منتظم يجب اأن يكون توفري �سهولة الو�سول 

ملثل هذه الحتفالت مدجًما يف اإدارة املواقع الرتاثية.

ال�سرتاطات الفنية  4-8-15

مل يتم تقدمي اإر�سادات فنية لهذا اجلزء.

ر�سوم تو�سيحية  5-8-15

مل يتم تقدمي ر�سوم تو�سيحية لهذا اجلزء.
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      15-9       املرافق

15-9-1  اعتبارات الت�سميم

ت�سمل املرافق املناطق مثل اأماكن الو�سوء �الغت�سال �املطاعم �مراكز التعليم �الز�ار �غريها من املرافق. �هذه 

املرافق مكون مهم يف جتربة الزائر �مع مرافق حديثة اأ� متت تهيئتها �تتوافق متامًا مع املتطلبات املختلفة الواردة 

يف هذا الدليل لعنا�سر املرافق املختلفة.

ا�سرتاطات التطبيق  2-9-15

ينطبق هذا اجلزء على كل مناطق املحميات �املناطق الرتاثية.

اإر�سادات عامة   3-9-15

اأ.   يجب اأن تتوافق املرافق مع املتطلبات الواردة يف هذه الإر�سادات للمرفق املتعلق بذلك.

ب.   حيثما اأمكن، يجب ت�سميم املقاعد بحيث ت�سمل اأكرب قدر من املر�نة يف ال�ستخدام.

ت.   من املمكن طلب مرافق اإ�سافية للو�سوء �الغت�سال بناًء على تهيئة �ت�سميم املواقع الرتاثية.

ــ الطباعة  ــ على �سبيل املثال  للتعبري عن املعلومات يف املرافق مبا يف ذلك  اإ�ستك�ساف طرق متعددة  ث.   يجب 

الكبرية �كتابة القوائم بطريقة برايل، �م�ساعدة طاقم العمل، �ا�ستخدام امل�ساعدات اأ� املرافق املوؤقتة.

ال�سرتاطات الفنية  4-9-15

مل يتم تقدمي اإر�سادات فنية لهذا اجلزء.

ر�سوم تو�سيحية  5-9-15

مل يتم تقدمي ر�سوم تو�سيحية لهذا اجلزء.
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      15-10       اخلروج يف حالت الطوارئ

15-10-1  اعتبارات الت�سميم

يجب اأن يكون كل ز�ار املناطق الأثرية قادرين على اخلر�ج من هذه املناطق ب�سرعة �اأمان يف حالت الطوارئ. 

�يجب حتديد م�سوؤ�لية اخلر�ج يف حالت الطوارئ بو�سوح، �اتخاذ اخلطوات لتحقيق اأق�سى قدر من ذلك. �كما 

هو احلال دائما، فاإن الت�سميم البيئي اجليد يف الأ�سل هو عامل اأ�سا�سي ي�سهم يف �سمان اخلر�ج العادل.

اإر�سادات عامة   3-10-15

اأ.   يجب �سياغة ا�سرتاتيجيات الإخالء مع الأخذ يف العتبار املتطلبات اخلا�سة لكل امل�ستخدمني .

ب.   يجب حتديد املتغريات اخلا�سة باملوقع املعني �اخلا�سة باملكان، �التي قد توؤثر على اخلر�ج، �يجب اتخاذ 

الالزم من اأجل ذلك.

ت.   التدريب عن�سر اأ�سا�سي يف اآليات الإخالء �اخلر�ج، �يجب اأن يكون لدى كل املواقع الأثرية موظفون على قدر 

كاف من الرتكيز �التدريب، �تكون لديهم القدرة على م�ساعدة الز�ار يف حالت الطوارئ.

ث.   يجب اأن تكون هناك طرق متعددة لتوفري الإنذار يف حالت الطوارئ، مثل: ا�ستخدام اأنظمة ال�سوت الجتاهية، 

�نظم املناداة، �اأجهزة الإنذار الب�سرية، ... اإلخ.

ا�ستخدام  اإدراج  النظر يف  املثال: يجب  �سبيل  الدخان، على  للك�سف عن  الفعالة  التكنولوجيا  توظيف  ج.   يجب 

ال�سفاطات الكا�سفة اأينما اأمكن .

ال�سرتاطات الفنية  4-10-15

مل يتم تقدمي اإر�سادات فنية لهذا اجلزء

ر�سوم تو�سيحية  5-10-15

انظر الأ�سكال 220-221-223 يف الدليل الإر�سادي للو�سول ال�سامل يف البيئة العمرانية للمملكة العربية ال�سعودية.
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     ملحق 1      متطلبات امل�ساحة  و متناول اليد

1  اعتبارات الت�سميم

تتنوع اأبعاد �خ�سائ�س املنا�رة اخلا�سة بالأ�سخا�س الذين ي�ستخدمون الكرا�سي املتحركة �ال�سكوترات �اأجهزة 

�سهولة  تتخذ معايري  ي�ستخدمونها. �عادة  الذين  الأ�سخا�س  تنوع  الأطفال مثل  �الأمتعة �عربات  الأخرى  التنقل 

�ي�ستخدم  لفرد قوي ج�سديا  الحتياجات اخلا�سة  يعك�س  املتحرك مما  الكر�سي  ملنا�رة  نهجا متحفظا  الو�سول 

كر�سيا متحركا يد�يا. �ي�ستبعد مثل هذا النهج العديد من امل�ستخدمني الذين ل ميتلكون تلك الدرجة من القوة، 

�الذين ي�ستخدمون جهازا اأكرب للحركة، اأ� من اأجل عنا�سر اأخرى م�ستخدمة يف البيئة العمرانية. �يعك�س هذا 

املعيار بدقة اأكرث املجموعة الكبرية من املعدات التي ت�ستخدم بوا�سطة الأ�سخا�س للو�سول اإىل املرافق �ا�ستخدامها 

�كذلك املدى املختلف لقدرات امل�ستخدمني. �يت�سمن هذا املعيار متطلبات اأ�فر للم�ساحة �خ�سو�سا فيما يتعلق 

الأجهزة  من  غريها  اأ�  �ال�سكوترات  املتحركة  الكرا�سي  ي�ستخدمون  الذين  لالأ�سخا�س  الديناميكية  باحلركة 

امل�ساعدة.

ا�سرتاطات التطبيق  2

يجب اأن تلتزم امل�ساحة �املتنا�ل اللذان يتم توفريهما لالأ�سخا�س الذين ي�ستخدمون الكرا�سي املتحركة �ال�سكوترات 

�اأجهزة احلركة الأخرى مع هذا الق�سم.

ال�سرتاطات الفنية

اأ.   عام: يجب اأن توفر كل مناطق �طرق ��سول امل�ساة م�ساحة كافية ل�ستيعاب كل النا�س.

ب.   م�ساحة الأر�سية اخلالية من العوائق: يجب اأن يتم توفري احلد الأدنى مل�ساحة الأر�سية اأ� الأر�س اخلالية 

من العوائق املبينة يف اجلد�ل اأدناه:

≥HÉ£∏d á«dÉÿG áMÉ°ùŸG äÉÑ∏£àe Ωóîà°ùŸG ´ƒf

kÉ°VôY ·660h ,k’ƒW ·1650 á«dÉN ≥HÉW áMÉ°ùe πbC’G ≈∏Y

kÉ°VôY ·660h ,k’ƒW ·1550 á«dÉN ≥HÉW áMÉ°ùe πbC’G ≈∏Y

·920-810 á«dÉÿG ≥HÉ£dG áMÉ°ùe ¢VôY

kÉ°VôY ·710 á«dÉN ≥HÉW áMÉ°ùe πbC’G ≈∏Y

· 1500-900 á«dÉÿG ≥HÉ£dG áMÉ°ùe ¢VôY

kÉ°VôY ·800h ,k’ƒW ·1300á«dÉN ≥HÉW áMÉ°ùe πbC’G ≈∏Y

kÉ°VôY ·800h ,k’ƒW ·1360á«dÉN ≥HÉW áMÉ°ùe πbC’G ≈∏Y

kÉ°VôY ·800h ,k’ƒW ·1400á«dÉN ≥HÉW áMÉ°ùe πbC’G ≈∏Y

∫ÉØWCG áHôY ¬©e ¢üî°T

 á©àeCG ¬©e ¢üî°T

kGRÉµY Ωóîà°ùj ¢üî°T

 »°ûŸG RÉ¡L Ωóîà°ùj ¢üî°T

kÓjƒW kGRÉµY Ωóîà°ùj ¢üî°T

kÉjhój kÉcôëàe kÉ«°Sôc Ωóîà°ùj ¢üî°T

kÉ«dBG kÉcôëàe kÉ«°Sôc Ωóîà°ùj ¢üî°T

kGôJƒµ°S Ωóîà°ùj ¢üî°T
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اأ� ال�سكوترات  اأ� الأر�س اخلالية من العوائق للكرا�سي املتحركة  من املمكن ��سع احلد الأدنى مل�ساحة الأر�سية 

لالقرتاب الأمامي اأ� املوازي من الكائن. �ميكن مل�ساحة الأر�سية اأ� الأر�س اخلالية من العوائق للكرا�سي املتحركة 

اأن تت�سمن بع�سا من امل�ساحة املطلوبة للركبة حتت بع�س الأج�سام. �يجب اأن جتا�ر اأ� تتداخل ناحية كاملة �د�ن 

�سهل  مع طريق  ال�سكوتر  اأ�  املتحرك  بالكر�سي  اخلا�سة  العوائق  من  اخلالية  الأر�س  اأ�  الأر�سية  مل�ساحة  عوائق 

الو�سول، اأ� قد تكون جما�رة مل�ساحة اأر�سية خالية من العوائق خا�سة بكر�سي متحرك اآخر. اإذا �جدت م�ساحة 

اأر�سية خالية من العوائق يف جتويف اأ� غري ذلك حم�سورة يف كل اأ� جزء من ثالثة جوانب، فيجب توفري ف�سحات 

اإ�سافية للمنا�رة كما هو مبني يف الأ�سكال.

د�ران 180� 360 درجة: م�ساحة الأر�سية اخلالية من العوائق املطلوبة لكر�سي متحرك اأ� �سكوتر لعمل د�ران 360 

درجة هي 2100مم يف القطر، اأ� لد�ران 180 درجة كما هو مو�سح يف الأ�سكال اأدناه.

�سطح الأر�س/ الأر�سية: يجب اأن يتوافق �سطح الأر�سية اأ� الأر�س اخلالية من العوائق اخلا�سة بالكرا�سي . 1

املتحركة �ال�سكوترات مع امللحق )2(.

املتنا�ل اجلانبي: اإذا كانت م�ساحة الأر�سية اخلالية ت�سمح بالقرتاب املتوازي للج�سم يجب اأن يكون اأق�سى . 2

ارتفاع جانبي ملتنا�ل اليد 1370مم، �يجب األ يقل متنا�ل اليد اجلانبي املنخف�س عن 230مم فوق الأر�سية. 

اأن يكون متنا�ل اليد �الف�سحات كما هو مو�سح بالأ�سكال  �اإذا كان متنا�ل اليد اجلانبي فوق عقبة؛ يجب 

اأدناه.

متنا�ل اليد الأمامي: اإذا كانت م�ساحة الأر�سية اخلالية ت�سمح فقط بالقرتاب الأمامي من اجل�سم يجب اأن . 3

يكون اأق�سى متنا�ل يد اأمامي مرتفع 1200مم، �متنا�ل اليد الأمامي املنخف�س يجب األ يقل عن 450مم 

فوق الأر�سية. �اإذا كان متنا�ل اليد الأمامي فوق عقبة يجب اأن يكون متنا�ل اليد �الف�سحات كما هو مو�سح 

بالأ�سكال اأدناه.

حيز الركبة �ف�سحة القدم لالأ�سخا�س املقعدين: يجب توفري حيز خاٍل من العوائق للركبة يكون على الأقل . 4

الأقل 330مم يف  على  تكون  للقدم  اإ�سافية  م�ساحة خالية  �كذلك  العمق  �280مم يف  الرتفاع،  685مم يف 

الرتفاع، �250مم يف العمق. 
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�سكل رقم 104:  الفراغ املطلوب حلركة �سخ�س 

معه عربة اأطفال /عربة يد منوذجية )انظر 

الأ�سكال اأرقام 26-31 ملزيد من الرتكيبات(

�سكل رقم 106:  الفراغ املطلوب حلركة �سخ�س 

ي�ستخدم العكازات

�سكل رقم 108:  الفراغ املطلوب حلركة �سخ�س 

ي�ستخدم ع�سا طويلة بي�ساء

�سكل رقم 103:  الفراغ املطلوب حلركة �سخ�س معه اأمتعة

�سكل رقم 105:  الفراغ املطلوب حلركة �سخ�س 

ي�ستخدم م�ساية

�سكل رقم 107: الفراغ املطلوب حلركة �سخ�س 

ي�ستخدم كر�سيا متحركا يد�يا

�سكل رقم 110:  الفراغ املطلوب ل�سخ�س 

ي�ستخدم كر�سيا متحركا كهربائيا

�سكل رقم 109:  الفراغ  املطلوب ل�سخ�س ي�ستخدم 

�سكوتر التنقل

4. ر�سوم تو�سيحية
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�سكل رقم 111  فراغ د�ران بدرجة قدرها 360  للكرا�سي املتحركة

�سكل رقم 112:  فراغ انعطاف ثالثية النقاط للكرا�سي املتحركة اأ� �سكوتر التنقل

�سكل رقم 113: فراغ يف ركن تقارب متواز  حيث x ت�سا�ي 400 اأ� اأقل
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�سكل رقم 114:  فراغ يف ركن تقارب متواز  حيث x اأكرث 

من 400

�سكل رقم 116:  فراغ يف ركن تقارب اأمامي 

حيث x اأكرب من 600

�سكل رقم 118:  فراغ  الو�سول اجلانبي فوق عائق

�سكل رقم 115  فراغ يف ركن تقارب اأمامي 

حيث  ت�سا�ي 600 اأ� اأقل

�سكل رقم 117:  فراغ الو�سول اجلانبي بد�ن عائق

�سكل رقم 119:  فراغ  الو�سول اجلانبي 
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�سكل رقم 121:  فراغ الو�سول الأمامي فوق عائق

�سكل رقم 123: الفراغات اخلا�سة بالركبة �اأ�سابع 

القدم

�سكل رقم 120:  فراغ الو�سول الأمامي

�سكل رقم 122:  فراغ الو�سول الأمامي فوق عائق

�سكل رقم 124:  الفراغات اخلا�سة بكر�سي متحرك 

يد�ي خا�س بالبالغني



323

الدليل الإر�سادي للو�سول ال�سامل للوجهات ال�سياحية وقطاعات الإيواء 

باململكة العربية ال�سعودية

     ملحق 2      اأ�سطح الأر�ص و الأر�سية

1. اعتبارات الت�سميم

اإن قرارات الت�سميم املتعلقة باأ�سطح الأر�س �الأر�سية �سوف توؤثر على كل �سخ�س يدخل املبنى. الأ�سطح الوعرة، 

مثل ح�سى الر�سف، �املمرات املر�سوفة بح�سى �سغرية، اأ� مر�سوف بطبقة اإ�سمنتية حتتوي على ح�سى �سغرية، 

من ال�سعب ال�سري عليها اأ� دفع كر�سي متحرك عليها. �الأ�سطح الزلقة ت�سكل خطرا على جميع الأفراد �خا�سة 

كبار ال�سن �غريهم ممن قد ل يكون ثابت القدم.

اأن يكون  اأن يكون غري مريح جلميع امل�ستخدمني، كما ميكن  اأ�سطح الأر�سية امل�سقولة ميكن  �الوهج الناجت من 

عقبة بوجه خا�س لالأ�سخا�س الذين يعانون من �سعف الب�سر من خالل حجب ميزات التوجيه �ال�سالمة املهمة. 

�ميكن اأن يكون التباين الوا�سح يف الألوان بني اجلدران، �لوحات القاعدة، �ت�سطيبات الأر�سية مفيدة لالأ�سخا�س 

الذين يعانون من �سعف الب�سر، �كذلك التغريات يف اللون/ امللم�س حيثما يحدث تغري يف امل�ستوى اأ� الوظيفة.

�ينبغي جتنب الأر�سية املنقو�سة، لأنها ميكن اأن حتدث ت�سوي�سًا ب�سريًا.

�ال�سجاد ال�سميك يجعل عملية دفع الكر�سي املتحرك يف غاية ال�سعوبة. �متثل التغريات ال�سغرية �غري امل�ستوية يف 

م�ستوى الأر�سية عائقًا اآخر ل�ستخدام الكر�سي املتحرك، �ت�سكل اأي�سًا خطر التعرث بالن�سبة لالأ�سخا�س ال�سائرين.

�ميكن للفتحات املوجودة يف اأي �سطح لالأر�س اأ� الأر�سية مثل احلواجز امل�سبكة اأ� احلواجز امل�سبعة اأن مت�سك 

بالع�سي اأ� عجالت الكر�سي املتحرك، �ينبغي جتنبها من اأجل ال�سالمة حيثما اأمكن ذلك.

2.ا�سرتاطات التطبيق

ينبغي اأن تتوافق اأ�سطح الأر�س �الأر�سية على طول الطرق امل�ستخدمة عموما من قبل العاملني �اجلمهور، �داخل 

جميع املناطق امل�ستخدمة عموما من قبل العاملني �اجلمهور مع هذا الق�سم.

3. ال�سرتاطات الفنية

اأ�سطح الأر�ص ولأر�سية: ينبغي اأن تكون اأ�سطح الأر�س � الأر�سية م�ستقرة، ثابتة، مقا�مة لالنزلق، � خالية . 1

من الوهج. �ل ينبغي اأن تكون كثيفة النقو�س. 

التغريات يف امل�ستوى: با�ستثناء امل�ساعد �غريها من اأجهزة الرفع، ينبغي اأن تتوافق التغريات يف امل�ستوى . 2

مع اجلد�ل األتايل:.
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ال�سجاد: ال�سجاد اأ� التغطية بال�سجاد ينبغي اأن تكون مثبتة ب�سكل اآمن، �لها بطانة ثابتة، ���سادة اأ� ح�سو . 3

اأن يكون لل�سجاد عقدة م�سطحة �عقدة حمكمة، �الوبر  ظهارة للك�ساء، يف اأي مكان ت�ستخدم فيه. �ينبغي 

مقطوع بطريقة م�ستوية، اأ� �بر ن�سيج مقطوع اأ� غري مقطوع بطريقة م�سطحة بحد اأق�سى لرتفاع البطانة 

�الوبر 13مم، �يكون لها حواف بارزة مثبتة على اأ�سطح الأر�سية بنظام يتفق مع اجلد�ل اأعاله.

تزيد عن . 4 ل  م�سافات  ال�سري  اأ�سطح  على  الواقعة  امل�سبكة  لدى احلواجز  تكون  اأن  ينبغي  امل�سبكة:  احلواجز 

13مم يف الت�ساع يف اجتاه �احد، �تو�سع بحيث يكون البعد الطويل فوق الجتاه ال�سائد لل�سري.

الأر�سيات: ينبغي اأن يكون لالأر�سيات تباعد م�سرتك ل يزيد عن 6مم. . 5

ا�ستثناء: الأر�سيات ذات احلواف املائلة )امل�سطوفة( ينبغي اأن يكون اأق�سى تباعد لها 13مم بني حواف امليل . 6

على ال�سطح العلوي لالأر�سيات.

م�ستجمع الأمطار اأو منافذ ال�سرف: ل ينبغي ��سع م�ستجمعات املطر اأ� منافذ ال�سرف يف الطريق �سهل . 7

الو�سول، �ينبغي نقلها اإىل مكان جديد اإذا كانت قائمة بالفعل يف طريق �سهل الو�سول. اإذا كانت عملية نقل 

م�ستجمع املطر اأ� منفذ ال�سرف املوجود غري قابلة للتطبيق من الناحية الفنية، فينبغي اأن يكون لالأغطية 

اخلا�سة بامل�ستجمع �املنفذ م�سافات ل تزيد عن 13مم يف العر�س يف اجتاه �احد، �اأن تو�سع بحيث يكون 

البعد الطويل فوق الجتاه ال�سائد لل�سري.
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4. ر�سوم تو�سيحية

�سكل رقم 126:  غريات يف امل�ستوى حتى 6

�سكل رقم 127: احلواجز امل�سبكة �احلواجز امل�سبوغة

�سكل رقم 125: تغريات يف امل�ستوى بني 7 �13.

ما لم يذكر خالف ذلك، جميع األبعاد بامللليمتر

ما لم يذكر خالف ذلك, جميع األبعاد بامللليمتر
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     ملحق 3       الأج�سام البارزة و العلوية

1. اعتبارات الت�سميم

اإن اإن�ساء املمرات اخلالية من الأج�سام البارزة )النتوءات( اأ� العقبات القائمة بذاتها اأمر مهم جلميع م�ستخدمي 

على  خطرًا  ي�سكل  البي�ساء  الطويلة  للع�سي  ال�ستك�ساف  جمال  فوق  جدار  من  يربز  الذي  فاجل�سم  املن�ساأة. 

الأ�سخا�س الذين يعانون من �سعف الب�سر اأ� اأحد امل�ساة غري املنتبه ل�ستغراقه يف حوار. �اجلانب ال�سفلي من 

بيت الدرج يعترب خطرا علويا �سائعا. �ميكن اأن تكون حواجز البناء املوؤقتة خطرة اأي�سًا اإذا كانت حافتها ال�سفلية 

عالية جدا لدرجة عدم اكت�سافها من قبل �سخ�س ي�ستخدم ع�سا بي�ساء طويلة للتنقل. �تكون الأ�سطح التحذيرية 

القابلة للك�سف حول العقبات القائمة بذاتها، مثل اأعمدة الإ�ساءة، ذات فائدة لأي �سخ�س ي�ستخدم املمر.

2.ا�سرتاطات التطبيق

ينبغي اأن تتوافق الأج�سام الناتئة من احلائط، اأ� ال�سقف، اأ� اأي موقع اآخر مع هذا الق�سم.

3. ال�سرتاطات الفنية

من  �2100مم  680مم،  بني  الأمامية  حوافها  �ترتفع  اجلدران  من  تربز  التي  الأج�سام  البارزة:  الأج�سام  اأ.   

الأر�سية ينبغي اأن تربز اأكرث من 100مم يف مناطق امل�ساة، مثل املما�سي، �القاعات، �الأر�قة، �املعابر اأ� املمرات. 

�الأج�سام املعلقة على احلائط �تكون حوافها الأمامية عند اأ� حتت 680مم من الأر�سية ميكن اأن تربز باأي قدر.

باأكرث من 300مم بني  بذاتها  القائمة  ناتئة لالأج�سام  اأجزاء  اأي  ينبغي �جود  ل  القائمة بذاتها:  الأج�سام  ب.   

680مم �2100مم من الأر�س اأ� الأر�سية. �اأق�سى ارتفاع للحافة ال�سفلية لالأج�سام القائمة بذاتها مب�سافة اأكرث 

من 300مم بني الدعامات ينبغي اأن يكون 680مم من الأر�س اأ� الأر�سية.

ت.   املحافظة على الت�ساع: ل ينبغي لالأج�سام البارزة اأن تقلل من العر�س اخلايل من العوائق املطلوب للطريق 

�سهل الو�سول اأ� حيز املنا�رة.

ث.   احليز العلوي: يجب اأن يكون احلد الأدنى للحيز العلوي اخلايل من العوائق يف مناطق امل�ساة مثل املما�سي، 

�القاعات، �الأر�قة، �املعابر اأ� املمرات، 2100مم. �يف�سل اأن يكون الرتفاع اخلايل من العوائق للمداخل2100مم، 

�مع ذلك فمن املقبول اأن يكون الرتفاع اخلايل من العوائق 1980مم.

اأمامية عند  له حافة  اآخر  اأي حاجز  اأ�  درابزين/  اأ�  للك�سف،  قابل  توفري حار�س  ينبغي  العلوية:  املخاطر  ج.   

اأ� حتت 680مم من الأر�سية، حيثما يتم تخفي�س احليز العلوي ملنطقة جما�رة لطريق �سهل الو�سول لأقل من 

2100مم. �يجب تثبيت احلار�س بقوة، �اأن يكون متباين اللون مع الأ�سوار احلديدية �سواء ال�سلبة اأ� الأفقية.
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�سكل رقم 129:   حد�د الرب�ز �الأج�سام الناتئة�سكل رقم 128:    حد�د الأج�سام البارزة

ح.   �سطح الأر�ص القابل للك�سف: ينبغي ��سع �سطح حتذيري ملمو�س ذي لون متباين، �عمق 300مم على الأقل، 

�يحيط بالكامل باجل�سم البارز اأ� املعلق، على م�ستوى الأر�س لتعزيز قابلية اكت�سافه. ال�سطح التحذيري امللمو�س 

ذ� اللون املتباين ينبغي تثبيته يف نف�س م�ستوى �سطح املمر.

خ.   التباين اللوين: احلافة الأمامية للج�سم البارز اأ� املعلق ينبغي اأن تكون متباينة اللون مع خلفيتها �املناطق 

املحيطة بها لتعزيز �تقوية ��سوح اجل�سم البارز اأ� الناتئ.

البعد النموذجي لعر�س الأر�سية لل�سخ�س الذي  د.   ات�ساع املم�سى لالأ�سخا�ص الذين ي�ستخدمون العكازات: 

ي�ستخدم العكاز هو 810- 920مم. �ل ينبغي بر�ز اأي عوائق بات�ساع هذه الأر�سية حتت 300مم فوق الأر�سية كما 

هو مبني يف الأ�سكال اأدناه.

ذ.   م�ساحة الك�سف لالأ�سخا�ص الذين ي�ستخدمون الع�سا الطويلة البي�ساء: ميكن لالأ�سخا�س الذين ي�ستخدمون 

الع�سا الطويلة البي�ساء مل�ساعدتهم يف التحرك، ميكنهم اكت�ساف اأي عوائق داخل نطاق ارتفاع ي�سل اإىل 680مم 

من الأر�سية. �اعتمادا على ال�سخ�س، ميكن اأن يرتا�ح مدى الك�سف الأمامي من 915-1500مم.

ر.   م�ساحة الك�سف لالأ�سخا�ص الذين ي�ستخدمون امل�ساية: البعد النموذجي لت�ساع الأر�سية لالأ�سخا�س الذين 

ي�ستخدمون امل�ساية هو 710مم.

4. ر�سوم تو�سيحية
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�سكل رقم 130: العوائق العلوية

ما مل يذكر خالف ذلك، جميع الأبعاد بامللليمرت
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     ملحق 4       الطرق و املمرات و الأروقة �سهلة الو�سول

1. اعتبارات الت�سميم

اإن طرق ال�سري عرب املن�ساأة اأ� اإليها ينبغي اأن تخاطب املجموعة الكاملة من الأفراد الذين قد ي�ستخدمونها. فيجب 

اأن توفر العر�س اخلايل من العوائق الالزم لالأ�سخا�س الذين ي�ستخدمون الكرا�سي املتحركة �ال�سكوترات، �الذين 

يقومون بدفع عربات الأطفال، اأ� اأ�لئك الذين يتحركون يف اأز�اج. �ينبغي النظر لي�س فقط لعر�س الوحدات، مثل 

الكرا�سي املتحركة �ال�سكوترات، �لكن اأي�سًا اإىل قدرتها على املنا�رة. ففي حني اأن الر�اق ميكن اأن يكون �ا�سعا مبا 

يكفي ل�سخ�س لقيادة �سكوتر يف خط م�ستقيم، فقد ل يكون من املمكن القيام بالد�ران حول اأحد الأركان. �احلد 

الأدنى املف�سل لعر�س الطرق �سهلة الو�سول هو 1800مم.

�قد ميكن ا�ستخدام التباينات اللونية القوية �/ اأ� املمرات امللمو�سة املثبتة على الأر�سية مل�ساعدة الأ�سخا�س الذين 

يعانون من �سعف الب�سر لعبور تلك البيئة. �حماية احلافة التي حتر�س تغري امل�ستوى تعترب اأحد امليزات املهمة 

لالأمان لكافة امل�ستخدمني.

2.ا�سرتاطات التطبيق

ينبغي اأن تتوافق كل الطرق، �املمرات اأ� الأر�قة مع هذا الق�سم. 

ا�ستثناءات: اإن توفري طريق �سهل الو�سول ل ينطبق على: 

	 غرف اخلدمة.    •

	 حجرات ماكينات امل�ساعد.    •

	 غرف البوابني.•

	 اأماكن اخلدمة.•

	 الأماكن ال�سيقة )اأماكن الزحف( . •

	 العلَيّة اأ� م�ساحات �سطح املنزل.   •

	 الإ�سغالت ال�سناعية ذات املخاطر العالية داخل اأجزاء من م�ساحة الأر�سية مع مقاعد ثابتة يف منطقة جتمع •

الكر�سي  امل�ساحات املخ�س�سة ل�ستخدام  اإىل  الو�سول  �سهل  الطريق  الأجزاء جزءًا من  تكون هذه  حيث ل 

املتحرك، اأ�يتم ال�سماح للطرق �سهلة الو�سول لت�سمل املنحدرات، �منحدرات الأر�سفة، �الدرج، �امل�ساعد، 

اأ� غريها من اأجهزة الرفع حيث يوجد اختالف يف الرتفاع.
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3. ال�سرتاطات الفنية

اأ.   العر�ص اخلايل من العوائق: ينبغي اأن يكون احلد الأدنى للعر�س اخلايل من العوائق للطرق �سهلة الو�سول 

1200مم ماعدا: عند الأبواب. الرجوع اإىل الق�سم 3-16 ملزيد من متطلبات حيز املنا�رة عند املداخل. حيثما تكون 

هناك م�ساحة مطلوبة ملر�ر اثنني من الكرا�سي املتحركة ينبغي اأن يكون الطريق �سهل الو�سول بات�ساع 1800مم 

كحد اأدنى. عند طرق التدا�ل الثانوية داخل املناطق املكتبية املفتوحة، حيث يتم ا�ستخدام جمموعات اأنظمة اأثاث 

حمطة العمل، ينبغي اأن تكون الطرق �سهلة الو�سول بحد اأدنى 900مم.

ب.   الطرق �سهلة الو�سول: يجب اأن يكون للطرق �سهلة الو�سول ميل جاٍر ل يزيد انحداره عن 25:1 )4%(، �ميل 

عر�سي ل يزيد انحداره على 50:1 )2%(، �حيثما ي�سم الطريق �سهل الو�سول منحدر ر�سيف، ينبغي اأن يتوافق 

جزء منحدر الر�سيف من الطريق �سهل الو�سول مع الق�سم اخلا�س بو�سول امل�ساة )انظر اأعاله(. �كل طريق �سهل 

الو�سول بعر�س اأقل من 1800مم يجب اأن يتم تز�يده مب�ساحات مر�ر د�ن عوائق ل يقل عر�سها عن 1800مم، �ل 

يقل طولها عن 1800مم، �ل تبعد عن بع�سها باأكرث من 30 مرتا .

ت.   احلواف: با�ستثناء ال�سالمل �على املن�سات املرتفعة مثل مناطق الأداء اأ� اأر�سفة التحميل، حيث تكون حافة 

اأ� حواف الطريق، اأ� املمر، اأ� الر�اق �سهل الو�سول لي�ست م�ستوية مع ال�سطح املجا�ر، فاإنه ينبغي حماية احلافة/ 

التغري يف  يكون  ارتفاعه عن 75مم حيث  يقل  ل  املواد مبا  اأ� غريه من  اللون  متباين  احلواف من خالل حاجز 

امل�ستوي بني 200مم، �600مم، �من خالل نوع من اأنواع احلماية التي تلبي متطلبات كود البناء يف اململكة العربية 

ال�سعودية حيث يكون التغري يف امل�ستوى اأكرب من 600مم.

عندما يكون هناك تغري يف الجتاه على امتداد طريق �سهل الو�سول، �تكون اجلهة  ث.   لفتات تغري الجتاه: 

املق�سودة من الطريق لي�ست �ا�سحة، ينبغي توفري لفتات لالجتاه.

ج.   الإ�ساءة: ينبغي جتهيز جميع اأجزاء الطريق �سهل الو�سول لتوفري احلد الأدنى من م�ستوى الإ�ساءة مبقدار 

50 لك�س على الطرق �سهلة الو�سول الداخلية �مبقدار 30 لك�س على الطرق �سهلة الو�سول اخلارجية التي تتماثل 

على طول الطريق.

ا�ستثناء: يف اإطار اإعدادات املنتزهات اخلارجية حيث ل يتم اإ�ساءة الطرق عادة، تكون الإ�ساءة الإ�سافية غري 

مطلوبة. �ينبغي النظر يف ا�ستخدام الإ�ساءة على طول الأ�سقف للم�ساعدة يف توجيه �اإر�ساد الأ�سخا�س على طول 

املما�سي. من ناحية اأخرى، ينبغي اأن تتوافق الإ�ساءة مع متطلبات امللحق )11(.

ح.   امليل: يجب ت�سميم الطرق، �املمرات اأ� الأر�قة �سهلة الو�سول التي يكون لها ميل يزيد انحداره عن 25:1 

)4%( على اأنها منحدرات.

خ.   مناطق ال�سرتاحة: ينبغي للطرق �سهلة الو�سول اأن ت�سم مناطق ا�سرتاحة م�ستوية ل يزيد تباعدها عن 30 

مرتًا.
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�سكل رقم 131:    حافة احلماية.

�سكل رقم 132:    عر�س املمر.

ما مل يذكر خالف ذلك، جميع الأبعاد بامللليمرت.

د.   الأ�سطح: ينبغي اأن تكون اأ�سطح اجلدران بطول الطريق �سهل الو�سول غري كا�سطة. كما يجب جتنب اأ�سطح 

اجلدران �سديدة النعكا�س اأ� اأ�سطح اجلدران �الأر�سية عالية الوهج. �ل ينبغي اأن يكون �سطح الأر�سية كثيف 

النقو�س.

ذ.   التباين اللوين: ينبغي اأن يكون هناك تباين يف لون الإنارة يف اللوحات القاعدية، �اجلدران �الأبواب مل�ساعدة 

كل �سخ�س يف حتديد م�سار الو�سول. �ينبغي اأن تكون احلوائط املوجودة يف نهاية الأر�قة ذات تباين يف اللون اأ� 

درجة ملعان عن غريها من احلوائط �الأر�سية.

ر.   املناظر الطبيعية: ينبغي اأن تكون املناظر الطبيعية بامتداد الطرق �سهلة الو�سول متوافقة مع الق�سم اخلا�س 

باملناظر الطبيعية اأعاله.

4. ر�سوم تو�سيحية
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     ملحق 5       الدرابزين

1. اعتبارات الت�سميم

يف ت�سميم الدرابزين، ل بد من النظر يف جمموعة حجوم الأيدي التي �سوف مت�سك بها. فيجب اأن يكون الدرابزين 

�ينطبق  املفا�سل.  التهاب  من  يعانون  الذين  الأ�سخا�س  �اأي�سًا  �الأطفال،  الكبار،  يد  حلجم  به  الإم�ساك  ميكن 

ال�سيء نف�سه على ارتفاعات الدرابزين حيث ينبغي توافر درابزينات ذات ارتفاعات خمتلفة كي ي�ستطيع طوال 

القامة �ق�سار القامة من الإم�ساك بها على ال�سواء. 

�توفر امتدادات الدرابزين املوازية لالأر�سية اأعلى �اأ�سفل الدرج، جنبًا اإىل جنب مع ا�ستخدام لون متباين مع البيئة 

املحيطة، اإ�سارات مهمة لل�سخ�س الذي يعاين من اإعاقة ب�سرية. �يوفر امتداد الدرابزين اأعلى �اأ�سفل جمموعة 

من الدرج الداعم ل�سمان طريقة �سري اآمنة �ثابتة قبل �سعود اأ� هبوط الدرج. �ي�سمن الدرابزين املتوا�سل بد�ن 

اأي اإعاقات عدم توقف قب�سة ال�سخ�س عليه.

�املفا�سل  لليد  خالية  م�ساحة  توفر  لأنها  اأي�سا،  �سر�رية  �الدرابزين  اجلدار  بني  العوائق  من  اخلالية  امل�ساحة 

للمر�ر، لكن يجب األ تقدم م�ساحة اأكرث من الالزم قد ينزلق فيها الذراع اأثناء ال�سقوط اأ� التعرث على جمموعة 

من الدرج اأ� منحدر.

2.ا�سرتاطات التطبيق

ينبغي اأن تتطابق كل اأنواع الدرابزين مع هذا الق�سم.

3. ال�سرتاطات الفنية

اأ.   ارتفاع الرتكيب: ينبغي توفري الدرابزين على ارتفاعني. يجب اأن يتم تركيب الدرابزين العلوي القائم على 

اآخر بني 865-920مم، �تقا�س راأ�سيا من خط مر�سوم من خالل  اأي تركيب  اأ�  اأ� منحدر  جمموعة من الدرج، 

احلواف اخلارجية ل�سفة الدرج، من �سطح املنحدر، اأ� الأر�سية اإىل اأعلي الدرابزين. ينبغي ��سع درابزين اإ�سايف 

الأطفال  الدرابزين ل�ستيعاب  لأعلى  الأر�سية  اأ�  املنحدر،  �سطح  اأ�  الدرج،  �سفة  فوق  ارتفاع 600-750مم  على 

�ق�سار القامة.

ب.   القب�سة: ينبغي اأن يكون للدرابزين مقطع دائري بقطر 30-40مم. �ل ت�سمح اأ�سكال الدرابزين غري الدائرية 

لالإبهام �الأ�سابع بالقفل، �بالتايل فهي لي�ست فعالة للم�سك �ل يو�سى بها. �يجب اأن تكون كل اأنواع الدرابزين 

مقا�مة لالنزلق، �لها اأ�سطح م�ستمرة لالإم�ساك، د�ن اإعاقات من جانب قائم الدرابزين، عنا�سر البناء الأخرى 

اأ� العوائق التي ميكن اأن تف�سل اأ� توقف قب�سة اليد، كما ينبغي اأن تكون خالية من اأي عنا�سر حادة اأ� خ�سنة. 

�يجب اأن تكون هناك م�ساحة خالية بني الدرابزين �احلائط مبا ل يقل عن 50مم للحائط الناعم، اأ� مبا ل يقل 

عن 60مم حيثما يكون �سطح احلائط خ�سنًا. قد يكون الدرابزين مثبتًا يف جتويف باحلائط مب�ساحة خالية فوق 

اجلزء العلوي للدرابزين مبا ل يقل عن 450مم، �35-45مم حتت اجلزء ال�سفلي من الدرابزين.
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�سكل رقم 133:    الدرابزين.

ما مل يذكر خالف ذلك، فاإن جميع الأبعاد اأعاله بامللليمرت.

اأ�  احلائط،  اإىل  املمرات  بطول  اأ�  �املنحدرات،  الدرج،  على  �امتداده  الدرابزين  يعود  اأن  ينبغي  الإنهاء:  ت.   

الدرابزين متوا�سال،  اأن يكون عائقا. عندما ل يكون  اأ�  الإم�ساك باملالب�س  الدرابزين لتجنب  اأ� قائم  الأر�سية 

ينبغي توفري موؤ�سر ملمو�س على �سكل زر له قبة يف اأعلي الدرابزين 140-160مم من نهاية الدرابزين.

ث.   قيم التحميل: ينبغي اأن يتم ت�سميم �اإن�ساء الدرابزين �دعاماته لكي يتحمل قوة حتميل مبا ل تقل عن 1.3 

كيلو نيوتن تطبق يف اأي اجتاه على الدرابزين.

ج.   التباين اللوين: ينبغي اأن ي�سمن الدرابزين تباينا �ا�سحا يف اللون، لتميزه عن البيئة املحيطة.

ح.   املناطق اخلطرة: ينبغي لأي درابزين يوؤدي اإىل منطقة خطرة اأن يكون جمهزا باإ�سارات قابلة للك�سف. ف�سطح 

الدرابزين اخل�سن �سوف ينبه الأ�سخا�س الذين يعانون من �سعف الب�سر. �ينبغي اأن يكون طول ال�سطح التحذيري 

1200مم على الأقل �اأن يو�سع قبل اخلطر املحتمل مبا�سرة.

اأن يكون هناك �سريط ملمو�س متباين اللون مطبق على احلواف العلوية �ال�سفلية  خ.   خمرج الطوارئ: ينبغي 

للدرابزين؛ حيث يو�سع الدرابزين على طول طرق اخلر�ج يف حالت الطوارئ على الدرج، �املنحدرات، اأ� غريها 

من الرتكيبات. 

4. ر�سوم تو�سيحية



334

مركز الأمري �سلمان لأبحاث الإعاقة

�سكل رقم 136:    الدرابزين يف جدار خ�سن.

�سكل رقم 135:    الدرابزين يف تراجع.

ما مل يذكر خالف ذلك، فاإن جميع الأبعاد اأعاله بامللليمرت.
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     ملحق 6       اآليات التحكم و الت�سغيل

1. اعتبارات الت�سميم

اإن اآليات الت�سغيل التي تتطلب درجة عالية من الرباعة اأ� القوة �سيكون ا�ستخدامها �سعبًا على كثري من النا�س. 

كما ميكن اأن تكون عائقا لالأطفال، �الأفراد امل�سابني بالتهاب املفا�سل، اأ� حتى �سخ�س يرتدي قفازات. �اأد�ات 

التحكم التي تتطلب اليدين لت�سغيلها ميكن اأن ت�سكل �سعوبة لبع�س النا�س، �على �جه اخل�سو�س اأ�لئك الذين 

يعانون من ق�سور يف التوازن �الو�سول، اأ� اأ�لئك الذين ل بد اأن ي�ستخدموا اأيديهم لالإم�ساك بالع�سي اأ� العكازات.

�مكان ��سع اأد�ات التحكم جزءًا ل يتجزاأ من �سهولة ��سولها. فالن�سبة للفرد الذي ي�ستخدم كر�سيًا متحركًا، فاإن 

ارتفاع اأد�ات التحكم �م�ساحة متو�سع الكر�سي املتحرك اأمام اأد�ات التحكم اأمر مهم. �اأد�ات التحكم املو�سوعة 

عاليا على احلائط تكون �سعبة اأي�سًا بالن�سبة لالأطفال اأ� الأ�سخا�س ق�سار القامة للو�سول اإليها. 

قد يعاين الأفراد امل�سابون باإعاقة ب�سرية �سعوبة مع الأزرار املو�سوعة يف م�ستوى احلائط، �ال�سا�سات التي تعمل 

باللم�س، اأ� اأد�ات التحكم التي تكون بد�ن عالمات ملمو�سة. �اأد�ات التحكم املتباينة يف اللون عن خلفيتها، مبا 

يف ذلك احلر�ف البارزة متباينة اللون، قد تكون اأ�سهل يف العثور عليها من قبل الأفراد الذين يعانون من اإعاقة 

ب�سرية. �قد يجد الأ�سخا�س الذين يعانون من حتديات اإدراكية �سعوبة فيما يخ�س اأد�ات التحكم غري البديهية 

اأ� الر�سومات.

2.ا�سرتاطات التطبيق

مفاتيح  اأ� اجلمهور )مثل:  العاملني  قبل  امل�ستخدمة عموما من  الت�سغيل  �اآليات  التحكم  اأد�ات  تتوافق  اأن  يجب 

الإنارة ��سوابط املوزع الأ�توماتيكي( مع هذا الق�سم.

ا�ستثناء: �سوابط الو�سول املحدد.

3. ال�سرتاطات الفنية

اأ.   اأ�سطح الأر�سية اأو الأر�ص اخلالية من العوائق: ينبغي توفري منطقة الأر�سية امل�ستوية، �اخلالية مبا ل يقل 

عن 800×	1400مم عند اأد�ات التحكم �اآليات الت�سغيل، مثل اأجهزة التوزيع �اأ�عية القمامة، �ذلك لالقرتاب من 

الأمام. �ميكن مل�ساحة الأر�سية امل�ستوية، �اخلالية ذات امل�ساحة 1400×	1400مم ا�ستيعاب القرتاب من الناحية 

الأمامية �املوازية .

ب.    الأجزاء القابلة للت�سغيل من اأدوات التحكم والآليات: الأجزاء القابلة للت�سغيل من اأد�ات التحكم �اآليات 

الت�سغيل مثل املفاتيح الكهربائية، �الرتمو�ستات، �مفاتيح نظم الت�سال الداخلي )الإنرتكم(، يجب ��سعها على 

بعد 900-1200مم من الأر�سية. �ينبغي اأن تكون قابلة لال�ستخدام من جانب الأ�سخا�س الواقفني اأ� اجلال�سني. 

ا�ستثناءات الرتفاع: امل�ساعد �مفاتيح ت�سغيل الأبواب التي تعمل بالكهرباء.

�ينبغي األ تكون الرافعة، �املفتاح الرداد، اأ� ق�سيب الدفع، اأ� اأد�ات التحكم الآلية ح�سا�سة للحرارة.
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�سكل رقم 136: مدى الو�سول لل�سوابط

ما مل يذكر خالف ذلك، فاإن جميع الأبعاد اأعاله بامللليمرت.

 ت.   املنافذ الكهربائية والأجهزة املماثلة: ينبغي اأن تو�سع املنافذ الكهربائية �الأنواع الأخرى من الأجهزة مبا ل 

يقل عن 450مم اإىل خط منت�سفها فوق الأر�سية. 

ا�ستثناء: حيثما يتم توفري املخارج الكهربائية كمكونات لأثاث النظم، فال حتتاج هذه الأجهزة اأن تتوافق مع هذا 

الق�سم ب�سرط اأن يتم تركيبها بالإ�سافة اإىل املخارج الكهربائية املطلوبة من اجلهة ذات الخت�سا�س.

ث.    ال�سنابري واأدوات التحكم الأخرى: ينبغي التحكم يف ال�سنابري �اأد�ات التحكم الأخرى يد�يا اأ� اإلكرت�نيًا. 

اأ�  �ينبغي اأن تكون اأد�ات التحكم �الآليات اليد�ية قابلة للت�سغيل بيد �احدة، بد�ن قب�سة حمكمة، اأ� ال�سغط، 

التواء املع�سم، �بقوة اأقل من 22 نيوتني.

ج.    الإ�ساءة: ينبغي اأن تكون اأد�ات التحكم �اآليات الت�سغيل قابلة لأن ت�ساء اإىل م�ستوى ل يقل عن 100 لك�س. 

�عندما تكون القراءة مطلوبة، يو�سى باإ�ساءة ل تقل عن 200 لك�س.

اأد�ات التحكم �اآليات الت�سغيل على تباين �ا�سح يف اللون، لتميزها عن  ينبغي اأن حتتوي   ح.   التباين اللوين: 

البيئة املحيطة.

 خ.   الأزرار: اإن اأد�ات التحكم التي تعمل بالأزرار ينبغي اأن تكون الأزرار بها مرتفعة عّما يحيط بها، �اأن تكون 

ملمو�سة، �حتتوي على معلومات �سوتية تبني ما يحيط بها، �اأن تكون ملمو�سة، �حتتوي على معلومات �سوتية تبني 

�ظيفة �مكان اأد�ات التحكم.

 د.   املعلومات عن/ اأو اأدوات التحكم املوجودة بجانب ال�سرير: ينبغي اأن تكون املعلومات عن/ اأ� اأد�ات التحكم 

املوجودة بجانب ال�سرير باأحرف كبرية ��سهلة القراءة.

ذ.    ال�ستخدام البديهي: ينبغي اأن تكون اأد�ات التحكم �اآليات الت�سغيل ب�سيطة �بديهية ال�ستخدام.

4. ر�سوم تو�سيحية
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     ملحق 7       تعريفات

الو�سول- القرتاب، الدخول اأ� اخلر�ج. 1

اأ� من�ساأة اأ� جزء منها تتفق مع هذا اجلزء. �م�سودة الو�سول لكود املباين . 2 موقع، اأ� مبنى  �سهل الو�سول- 

النظر  بغ�س  النا�س،  اأن  تعني  املباين،  اأجزاء من  اأ�  املباين  الو�سول«، بخ�سو�س  »�سهل  تعرف  )اأ�سرتاليا( 

عن الإعاقة، �ال�سن اأ� اجلن�س قادر�ن على الو�سول. يتم تقييم �سهولة الو�سول من حيث ال�ستخدام الآمن، 

�املريح �املنا�سب للموقع، اأ� املبنى اأ� املرافق )املن�ساآت( من قبل اأ�سخا�س ذ�ي اإعاقات.

و�سائل اخلروج �سهلة الو�سول –•هو طريق ال�سري املتوا�سل، �بد�ن عائق للخر�ج من اأي نقطة يف مبنى اأ� . 3

من�ساأة )مرفق( �الذي يوفر طريقًا �سهل الو�سول اإىل اأي منطقة ماأ�ى، اأ� خر�ج اأفقي، اأ� طريق عام.

طريق الو�سول - يعني امل�سار امل�ستمر �سهل الو�سول لل�سري اإىل/ اأ� يف/ اأ� داخل مبنى.. 4

الإ�سافة – التو�سع، اأ�المتداد، اأ� الزيادة يف امل�ساحة الإجمالية ملبني اأ� مرفق.. 5

التعديل –•هو اأي تغيري يف املبني اأ� املرفق )املن�ساأة( التي توؤثر، اأ� قد توؤثر على �سهولة ا�ستخدام املبني اأ� . 6

املرفق اأ� جزء من ذلك. �تت�سمن التعديالت، ــ من غري ق�سر ــ اإعادة الت�سميم، �الرتميم، �اإعادة التاأهيل، 

اأ�  �التغريات  املركبات،  طرق  اأ�  التدا�ل  م�سارات  اأ�سطح  �اإ�سالح  التاريخي،  �الرتميم  العمار،  �اإعادة 

تهيئة �سطح اجلدران �احلواجز  اإعادة ترتيب  اأ�  التغريات  اأ�  الإن�سائية،  العنا�سر  اأ�  الأجزاء  اإعادة ترتيب 

كاملة الرتفاع. اأما ال�سيانة العادية فتت�سمن اإعادة تغطية ال�سقف، �الدهان، اأ� ا�ستخدام �رق احلائط، اأ� 

التغيريات يف النظم امليكانيكية �الكهربائية، فهي لي�ست تعديالت اإل اإذا كان لها تاأثري على �سهولة ا�ستخدام 

املبنى اأ� املرفق.

بد�ن . 7 الت�سلية  توفر  مالٍه  حديقة  اأ�  مدينة  داخل  يقع  مرفق،  من  جزء  اأ�  مرفق،  اأي   – الرتفيهي  اجلذب 

�الرباميل، �عوامل  املرح،  بيوت  ــ  ــ من غري ق�سر  ت�سمل  الرتفيهي  ترفيه. �مناطق اجلذب  اأداة  ا�ستخدام 

اجلذب الأخرى التي تكون بد�ن مقاعد.

مركبات الت�سلية والرتفيه– هي نظام يتحرك فيه الأ�سخا�س من خالل م�سمار ثابت داخل منطقة حمددة . 8

لغر�س الت�سلية.

الرتفيه . 9 اإحدي مركبات  ميكانيكا يف  اأ� مثبت  داخليا  – هو مقعد مثبت  والرتفيه  الت�سلية  مقعد مركبات 

بغر�س اأن ي�سغلها راكب اأ� اثنان.

منطقة الن�ساط الريا�سي – هي تلك اجلزء من احلجرة اأ� الف�ساء املخ�س�س للعب اأ� ملمار�سة الريا�سة.. 10

اأ� . 11 اأ� التعليمية  اأ� جزء منه، ي�ستخدم لالأغرا�س الرتفيهية،  اأ� مرفق،  –•عبارة عن مبنى  منطقة التجمع 

ــ من غري  ت�سمل  التجمع  فاإن منطقة  املتطلبات،  �لأغرا�س هذه  اأ� لأغرا�س م�سابهة.  املدنية،  الجتماعات 

�غرف  العامة،  الجتماعات  �غرف  املحاكم،  �قاعات  املحا�سرات،  �قاعات  الدرا�سية،  الف�سول  ــ  ق�سر 

جل�سات ال�ستماع العلنية، �الد�ائر الت�سريعية، �د�ر ال�سينما، �قاعات ال�ستماع، �امل�سارح، �م�سارح الأطفال، 

�املطاعم امللحق بها م�سارح، �قاعات احلفالت املو�سيقية، �مراكز الفنون امل�سرحية، �املدرجات، �ال�ساحات، 

�املالعب، �ال�سالت املغطاة، �مراكز املوؤمترات.
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الإر�سال . 12 اأجهزة  ي�ستخدم  لل�سوت  ت�سخيم  نظام  عن  عبارة   -  )ALS( ال�سمع  على  امل�ساعدة  الأدوات 

�ال�ستقبال، �اأجهزة املقرنات لتجنب الفراغ ال�سوتي بني م�سدر ال�سوت �امل�ستمع من خالل دارات احلث، 

�الرتددات الال�سلكية، �الأ�سعة حتت احلمراء، اأ� املعدات ال�سلكية املبا�سرة.

من . 13 النز�ل  اأ�  الركوب  لأغرا�س  موؤقتًا  القارب  تاأمني  يتم  الر�سيف حيث  من  هو جزء   – ال�سعود  ر�سيف 

ال�سفينة.

البناء – اأي مبنى م�ستخدم اأ� معد لدعم اأ� اإيواء اأي ا�ستخدام اأ� اإ�سغال .. 14

احلروف والرموز – �هي الأحرف، �الأرقام، �عالمات الرتقيم �الرموز املطبعية.. 15

ل�ستخدام الأطفال –•ت�سف الأماكن �العنا�سر امل�سممة خ�سي�سا لال�ستخدام �ب�سورة اأ�سا�سية من جانب . 16

اأ�سخا�س يبلغون من العمر 12 عاما اأ� اأ�سغر.

م�سار التداول –•�هو طريق خارجي اأ� داخلي للمر�ر خم�س�س ل�سري امل�ساة، مبا يف ذلك ــ من غري ق�سر ــ . 17

م�سارات امل�سي، �الأر�قة، �ال�ساحات، �امل�ساعد، �املن�سات الرافعة، �املنحدرات، �الدرج �املهابط.

حيز التداول –•منطقة بد�ن عوائق ذات ارتفاع ل يقل عن 2م فوق م�ستوى الأر�سية النهائية، �هي امل�ساحة . 18

التي حتيط باملباين، �العنا�سر، الرتكيبات �التجهيزات الالزمة للحركة داخل �خالل املباين.

لباب مفتوح مير من خالله . 19 العوائق  املفتوحة اخلالية من  امل�ساحة   – العوائق  الفتحة اخلايل من  عر�ص 

م�ستخدٌم للمبنى. عر�س الفتحة اخلايل من العوائق لي�س مثل عر�س الباب، لأنه اأي�سًا يح�سب �سمك الباب، 

�اأي عوائق ي�سببها اأثاث الباب على الباب، اأ� العوائق مثل اأد�ات اإيقاف الباب املثبت بالأر�سية اأ� اجلدران.

الدائرة التليفونية املغلقة – تليفون ذ� خط خم�س�س مثل هاتف املنزل، �هاتف اخلدمات اأ� الهاتف الذي . 20

يجب ا�ستخدامه للدخول اإىل اأحد املرافق.

غري . 21 العنا�سر  اأ�  �امل�ساحات،  �الغرف،  اخلارجية،  اأ�  الداخلية  التدا�ل  م�سارات   – امل�سرتك  ال�ستخدام 

املخ�س�سة لال�ستخدام العام �متاحة لال�ستخدام امل�سرتك ل�سخ�سني اأ� اأكرث.

امليل العر�سى / احلدبة - هو ميل عمودي على اجتاه ال�سري. �يقا�س امليل العر�سي بنف�س طريقة قيا�س امليل . 22

مثل: الرتفاع على املجرى.

منحدر الر�سيف – هو منحدر ق�سري يقطع الر�سيف اأ�مت بنا�ؤه فيه .. 23

يعتقد اأنه يلبي - مطلبا غري اإلزامي، اأ� المتثال الذي ي�سمن التوافق مع اللوائح الوظيفية.. 24

التحذير القابل للك�سف – ميزة قيا�سية لل�سطح مدجمة اأ� مطبقة على اأ�سطح امل�سي اأ� العنا�سر الأخرى . 25

للتحذير من املخاطر على م�سار التدا�ل.

بها بطريقة . 26 �التز�يد  التي مت ت�سميمها  الرتكيبات  اأ�  للتجهيزات  �هي عبارة ��سفية  •– ال�ستخدام  �سهل 

متكن الأ�سخا�س ذ�ي الإعاقات من ا�ستخدامها باأمان، �فاعلية �ب�سكل مريح �مالئم، �سواء من خالل الآلية 

امل�ستخدمة لت�سغيلها اأ� القوة الالزمة لت�سغيلها.
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العن�سر – هو املكون املعماري اأ� امليكانيكي للمبنى، اأ� املرفق، اأ� املكان، اأ� املوقع.. 27

منطقة عمل املوظف – كل اأ� اأي جزء من امل�ساحة التي ي�ستخدمها املوظفون فقط، �يتم ا�ستخدامها من . 28

اأجل العمل فقط. اأما الأر�قة، �غرف املرحا�س، �املطابخ ال�سغرية، �غرف ال�سرتاحة فهي لي�ست مناطق 

عمل للموظفني.

املدخل – اأي نقطة ��سول اإىل املبنى اأ� جزء من املبنى اأ� املرفق امل�ستخدم لأغرا�س الدخول. �ي�سمل ممر . 29

ال�سري، �الو�سول الراأ�سي املوؤدي اإىل �سلم الدخول للمبنى، ��سلم مبنى الدخول نف�سه، �الدهليز )الردهة( اإذا 

كانت متوافرة، �باب اأ� بوابة الدخول، �اأد�ات باب اأ� بوابة الدخول.

املرفق– كل /اأ� اأي جزء من املباين، �البنايات، �حت�سينات املوقع، �العنا�سر، �طرق امل�ساة، اأ� طرق املركبات . 30

املوجودة يف املوقع.

املنحدر العازل للنار – �هو منحدرا داخل حميط مقا�م للنار يوفر خمرجًا من الطابق.. 31

اأعلى . 32 اأ�  ال�سقف،  اأ�  الأر�سية،  �ي�سمل  للنار،  مقا�م  بئر  داخل  املوجود  الدرج  �يعني   – للنار  العازل  الدرج 

البناء.

م�ساحة الأر�سية – �تعني:. 33

• بالن�سبة اإىل املبني – امل�ساحة الإجمالية جلميع الطوابق.	

• بالن�سبة اإىل الطابق: م�ساحة كل اأر�سيات ذلك الطابق مقا�سة على اجلدران املت�سمنة، �ت�سمل: 	

	 م�ساحة امليزانني يف الطابق، �املقا�سة داخل الأ�سطح التي مت ت�سطيبها لأي جدران خارجية.•

	 �الرتكيبات • الأثاث،  من  غريها  اأ�  خزانة،  اأ�  حاجز،  اأ�  داخلية  جدران  اأي  ت�سغلها  التي  امل�ساحة 

�التجهيزات املدجمة.

	 اأ� توؤثر على ال�سحة، • اإذا مل يكن هناك جدار حميط؛ م�ساحة لها ا�ستخدام ت�سهم يف حتميل النار، 

�الأمن اأ� راحة ال�ساغلني.

	 بالن�سبة للحجرة –	م�ساحة احلجرة مقا�سة داخل الأ�سطح التي مت ت�سطيبها للجدران، �ت�سمل امل�ساحة •

التي ت�سغلها اأي خزانة اأ� غريها من الأثاث �التجهيزات املدجمة.

	 داخل • مقا�سة  احلريق  حجرة  داخل  الأر�سيات  لكل  الإجمالية  امل�ساحة  	– احلريق  حلجرة  بالن�سبة 

الأ�سطح النهائية للبناء املحيط، �اإذا مل يوجد هناك بناء حميط، في�سم امل�ساحة التي لها ا�ستخدام 

ي�ساهم يف حمل النار.

	 الردهة –	هي امل�ساحة الإجمالية لكل الأر�سيات داخل الردهة مقا�سة داخل الأ�سطح النهائية للبناء •

املحيط �اإذا مل يكن هناك بناء حميط،، يكون �سمن اجلدران اخلارجية.

الت�سطيب املت�ساطح –•ت�سطيب �سطحني متجا�رين بطريقة ل ترتك اأي فجوات راأ�سية اأ� اأفقية، اأ� ميل اأ� . 34

حدبة ميكن اأن توؤثر على املر�ر الآمن، �املريح �املالئم لالأ�سخا�س ذ�ي الإعاقات.



340

مركز الأمري �سلمان لأبحاث الإعاقة

الالئحة الوظيفية – هو التنظيم الذي يحدد من حيث النوعية ما هو املطلوب: املبنى اأ� عن�سر من عنا�سر . 35

املبنى، اأ� مكون من مكونات املبنى فيما يتعلق ب�سمة معينة بد�ن حتديد طريقة الإن�ساء، اأ� الأبعاد اأ� املواد 

امل�ستخدمة.

املعابر . 36 اأخذ  يتم  ل  عائم.  مع هيكل  اأر�سًا  اأ�  ثابتًا  بناًء  يربط  للم�ساة  ثابت  مائل غري  –•هو مم�سى  املعرب 

املرتبطة بال�سفن يف العتبار يف هذه املتطلبات.

الدرابزين – الق�سيب امل�ستخدم يف مناطق التدا�ل، مثل الأر�قة، �املمرات، �املنحدرات اأ� الدرج للم�ساعدة . 37

يف احلركة الآمنة �امل�ستمرة.

اإىل . 38 اأ� املر�سى لعالج طبي عمومًا، �بحاجة  – �يعني املبنى الذي يخ�سع �ساغلوه  مبنى الرعاية ال�سحية 

الرعاية،  �د�ر  �اخلا�سة،  العامة  امل�ست�سفيات  �ي�سمل  الطوارئ،  حالة  خالل  املبنى  لإخالء  مادية  م�ساعدة 

اأ� املرافق املماثلة لالأ�سخا�س املر�سى اأ� املعاقني الذين بحاجة اإىل رعاية متري�سية كاملة، اأ� العيادات، اأ� 

�حدة جراحة اليوم الواحد، اأ� �حدة العمليات حيث تت�سمن تاأثريات تقدمي العالج ال�سائد املقدم للمر�سى، 

لبع�س  املبنى  الإ�سراف يف  رعاية طبية حتت  �يتطلبون  ال�سري  على  قادرين  ي�سبحون غري  الذين  �املر�سى 

الوقت بعد العالج.

مقطع الر�سيف –•هو ��سلة بني �سطح طريق املر�ر �ر�سيف امل�ساة املرتفع اأ�املنخف�س.. 39

املهبط – ر�سيف اأ� جزء من البنية الأر�سية يف نهاية الدرج اأ� املنحدر.. 40

�الدرج، . 41 بالدرجات،  املرتبطة  �املهابط  الو�سول،  امل�ستوية، �طرق  باأ�سطح القرتاب  يتعلق  – فيما  امل�ستوي 

ّطحا. �املنحدرات .. فهو يعني ُم�َسّ

تباين الإ�ساءة – �يعني كمية ال�سوء املنعك�سة من �سطح اأ� مكون �احد، مقارنة بكمية ال�سوء املنعك�سة من . 42

اخللفية اأ� الأ�سطح املحيطة.

املدخل الرئي�سي – هو املدخل الذي يوؤدي مبا�سرة اإىل:. 43

	 منطقة اأ� نقطة ال�ستقبال التي تقدم املعلومات عن املباين اأ� اخلدمات بداخلها. •

	 الدرج الرئي�سي اأ� بهو امل�سعد.•

املعرب الوا�سح – عبارة عن ممر اأ� غريه من امل�سارات املحددة ل�ستخدام امل�ساة يف عبور طريق املركبات.. 44

و�سائل الو�سول – هي ��سائل دخول مبنى، اأ� موقع اأبنية، اأ� جممع مباٍن، �اخلر�ج الآمن من املبنى اأ� موقع . 45

اأبنية اأ� جممع املباٍن.  اأ� موقع  اأبنية اأ� جممع مباٍن، مبا يف ذلك ا�ستخدام كل املرافق داخل �حول املبنى، 

اأ� جممع مباٍن،  اأ� موقع البناء  �تتعلق ��سائل الو�سول بال�ستخدام الآمن، �املريح �املالئم لكل من املبنى، 

�املرافق داخلها من اأجل الأ�سخا�س ذ�ي الإعاقات.

تزيد . 46 ل  اإجمالية  اأر�سية  مب�ساحة  طابق  لأي  �ال�سقف  الأر�سية  بني  متو�سطة  م�ستويات  اأ�  م�ستٍو   - امليزانان 

عن ثلث م�ساحة احلجرة اأ� الف�ساء الذي يوجد به هذا امل�ستوي اأ� امل�ستويات. �للميزانني ارتفاع كاف يرتك 

م�ساحة لالإقامة الب�سرية على الطابق املوجود حتته.



341

الدليل الإر�سادي للو�سول ال�سامل للوجهات ال�سياحية وقطاعات الإيواء 

باململكة العربية ال�سعودية

العائق – هو اأٌيّ مما يلي:. 47

	 اأي �سيء يعيق اأ� مينع املر�ر اأ� التقدم فيما يتعلق باملبنى اأ� املرفق، الذي يحرم اأ� ينزع من الأ�سخا�س •

املعاقني، اأي مرفق دعم اأ� متكني لفاعليتهم داخل املبنى اأ� املرفق. 

	 داخل • املتاحة  بالفر�س  التمتع  ب�سكل غري عادل من  املعاقني  الأ�سخا�س  اأ� متنع  التي حتد  العقبات 

املبنى اأ� املرفق على قدم امل�سا�اة.

	 الف�سل يف اتخاذ اخلطوات الالزمة ل�ستيعاب حاجات الأ�سخا�س ذ�ي الإعاقة ب�سكل معقول داخل •

املبنى اأ� املرفق ميكن النظر اإليه كنوع من العرقلة.

حمل الإ�سغال –•عدد الأ�سخا�س الذين مت ت�سميم ��سائل اخلر�ج من املبنى اأ� جزء منه من اأجلهم.. 48

اجلزء القابل للت�سغيل – هو مكون لأحد العنا�سر ي�ستخدم لإدخال اأ� �سحب الأ�سياء، اأ� لتن�سيط اأ� اإيقاف . 49

تن�سيط اأ� �سبط العن�سر .

م�سار احلركة – طريق التدا�ل اأ� حيز التدا�ل الذي ي�ستخدم عادة من قبل الأ�سخا�س الذين ي�ستخدمون . 50

املوقع، اأ� املبنى اأ� املرفق مبا يف ذلك جميع الطرق اخلارجية �الداخلية �امل�ساحات ذات ال�ستخدام امل�سرتك، 

�املداخل �املخارج داخل هذه الطرق �امل�ساحات.

ال�سور التو�سيحية – رمز ت�سويري ميثل الأن�سطة، اأ� املرافق اأ� املفاهيم.. 51

املدخل العام – هو غري مدخل خدمة، اأ� غري املدخل املقيد.. 52

ال�ستخدام العام – احلجرات، اأ� امل�ساحات اأ� العنا�سر اخلارجية اأ� الداخلية التي تتاح للجمهور.. 53

الطريق العام – اأي �سارع، اأ� زقاق اأ� اأي قطعة اأر�س معر�سة للهواء اخلارجي، �توؤدي اإىل �سارع عام، �التي . 54

حولت عن طريق الوراثة، اأ� مت تكري�سها اأ� غري ذلك، متت م�سادرتها للمنفعة العامة، �التي لها عر�س خاٍل 

من العوائق، �ارتفاع ل يقل عن 3.50مم.

املنحدر – هو �سطح للم�سي له ميل جار .. 55

املدخل املقيد – مدخل متاح لال�ستخدام امل�سرتك على اأ�سا�س حمكوم �لكن لي�س لال�ستخدام العام، �لي�س . 56

مدخل خدمة.

امليل اجلاري – هو امليل املوازي لجتاه ال�سري.. 57

يتم منه تفريغ مياه ال�سرف . 58 للمياه، �الذي  ب�سكل دائم  يتم توفريه  الذي  – احلو�س  ال�سحية  التجهيزات 

ال�سحي اأ� مياه النفايات.

ا�ستئجار م�ساحات . 59 اأ�  لتاأجري  اأ�  الغر�س،  لهذا  اأ� مرفق م�سمم �م�ستخدم  –•مبنى  ذاتي اخلدمة  املخزن 

تخزين فردية اإىل العمالء بغر�س التخزين، اأ� اإزالة املمتلكات ال�سخ�سية على اأ�سا�س اخلدمة الذاتية.

مدخل اخلدمة – هو مدخل يهدف يف املقام الأ�ل لت�سليم الب�سائع �/اأ� اخلدمات.. 60

املوقع –•قطعة من الأر�س يحدها خط امللكية اأ� جزء خم�س�س حلق الطريق العام.. 61
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�املدخل، . 62 التجمع،  �منطقة  �القاعة،  �احلمام،  احلجرة،  مثل  للتحديد،  قابلة  منطقة   – احليز   / امل�ساحة 

�حجرة التخزين، �القبو، �الفناء، �الردهة.

من . 63 العلوي  ال�سطح  بني  ذلك  يف  مبا  الإن�سان  ل�سكن  امل�سمم  املرفق  اأ�  املبنى  من  اجلزء  ذلك   – الطابق 

الأر�سية �ال�سطح العلوي لالأر�سية اأ� ال�سقف التايل اأعاله. �الطابق الذي يحتوي على ميزانني اأ� اأكرث له اأكرث 

من م�ستٍو �احد لالأر�سية.

ارتباطات . 64 لها  التي  �اجلمالونات  �الدعامات  اجل�سور  اخل�سبية،  �العوار�س  الأعمدة  •– الهيكلي  الإطار 

مبا�سرة مع الأعمدة �جميع الأطراف الأخرى التي ل غنى عنها ل�ستقرار املبنى اأ� املرفق كليا.

منا�سب – فيما يتعلق بو�سائل الو�سول �املرافق، فهي تعني اأنها م�سممة لال�ستخدام من قبل النا�س بغ�س . 65

اأ� اجلن�س، لكن تخ�سع لالتفاقيات املعتادة املتعلقة بنوع اجلن�س فيما يخ�س  ال�سن  اأ�  النظر عن الإعاقة، 

الإقامة ال�سحية.

ملمو�ص –•ال�سيء الذي ميكن اإدراكه با�ستخدام حا�سة اللم�س.. 66

غري قابل للتطبيق من الناحية الفنية – فيما يتعلق باإجراء تعديل يف اأحد املباين اأ� اأحد املرافق، الأمر . 67

الذي يوجد احتمال �سئيل لإنازه لأن الظر�ف الإن�سائية احلالية �ستتطلب اإزالة اأ� تغيري �حدة بناء حاملة 

للحمولة �الذي يكون جزءًا اأ�سا�سيا من الإطار الهيكلي، اأ� لأن غريها من القيود املادية اأ� قيود املوقع متنع 

التعديل اأ� اإ�سافة العنا�سر، اأ� امل�ساحات، اأ� ال�سمات التي تكون يف حالة امتثال كامل ��سارم مع احلد الأدنى 

من املتطلبات.

م�ساعدات . 68 من  اأ� غريه  متحرك  كر�سي  على  من  �سخ�س  نقل  لت�سهيل  امل�سممة  املعدات   – النتقال  جهاز 

التنقل اإىل/ �من مقعد مركبة الت�سلية.

م�ساحة النتقال – امل�ساحة املطلوبة من قبل م�ستخدم الكر�سي املتحرك لالنتقال اإىل/ اأ� من املركبة، اأ� . 69

احلمام اأ� املقعد.

ال�سكن العابر –•مبنى اأ� مرفق يحتوي على حجرة اأ� اأكرث للنزلء من اأجل النوم �توفر اإقامة هي يف املقام . 70

ا�ستخدامها  يق�سد  التي  ال�سكنية  الوحدات  على  األعابر  ال�سكن  ي�سمل  �ل  بطبيعتها.  املدى  ق�سرية  الأ�ل 

م�سكنًا، اأ� مرافق الرعاية الطبية للمر�سى الداخليني، اأ� املرافق املرخ�سة للرعاية طويلة الأجل، اأ� املرافق 

امل�ستخدمة يف احلجز املوؤقت اأ� الإ�سالحية، اأ� املباين اخلا�سة، اأ� املرافق التي حتتوي على ما ل يزيد عن 

خم�س حجرات لالإيجار الطويل، اأ� الإيجار الق�سري، �التي يقوم املالك بال�سكن فيها بالفعل مقرًا له.

لوحة النتقال – �سطح ممر مائل للم�ساة يقع يف نهاية /نهايات املعرب.. 71

الن�س من . 72 امل�ستندة على  التفاعلية  التي ت�ستخدم الت�سالت  الكاتبة. الآلت  – اخت�سار للمربقة   TTY
خالل اإر�سال اإ�سارات م�سفرة عرب �سبكة الهاتف. �املربقات الكاتبة قد ت�سمل مثاًل: الأجهزة املعر�فة با�سم 

اأجهزة  اأ�  بال�سم(  اخلا�سة  بعد  عن  الت�سالت  اأجهزة  اأ�  بعد،  عن  الت�سالت  عر�س  )اأجهزة   TTD
الكمبيوتر ذات اأجهزة املودم اخلا�سة. �تعرف املربقة الكاتبة اأي�سًا بالهواتف الن�سية.
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قابل لال�ستخدام - فيما يتعلق باملباين اأ� اأجزاء املباين، �تعني اأنها مالئمة لال�ستخدام امل�ستقل.. 73

طريق املركبات – طريق متاح حلركة مر�ر ال�سيارات، كما هو احلال يف ال�سارع، �الطريق اخلا�س، اأ� مواقف . 74

ال�سيارات.

املم�سى – �سطح خارجي جمهز ل�ستعمال امل�ساة، مبا يف ذلك مناطق امل�ساة مثل ال�ساحات العامة �املالعب.. 75

م�ساحات الكر�سي املتحرك – م�ساحة لكر�سي متحرك �احد ��ساحبه.. 76

معدات منطقة العمل – اأي اآلة، اأ� اأداة اأ� حمرك، اأ� موتور، اأ� م�سخة، اأ� ��سائل النقل، اأ� الأجهزة الأخرى . 77

امل�ستخدمة لأداء العمل. كما هو م�ستخدم يف هذه الوثيقة، يجب اأن ينطبق هذا امل�سطلح فقط على املعدات 

اأ� مدجمة يف مناطق عمل املوظف. �معدات منطقة العمل ل ت�سمل م�ساعد  التي يتم تركيبها ب�سكل دائم 

الركاب �غريها من الو�سائل �سهلة الو�سول للنقل العمودي.
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)UN( ملحق 8     اتفاقية الأمم املتحدة حول حقوق الأ�سخا�ص ذوي الإعاقات     

 )Un. CRPD( عقدت اتفاقية الأمم املتحدة ب�ساأن حقوق الأ�سخا�س ذ�ي الإعاقات �املعر�فة اخت�سارا بـ

عام 2001 ملعاجلة الق�سايا التي تواجه املعاقني يف جميع اأنحاء العامل. �كان التكليف بالتفاقية لتعزيز، �حماية 

الإعاقات،  الأ�سخا�س ذ�ي  الأ�سا�سية جلميع  �احلريات  الإن�سان  بجميع حقوق  �املت�سا�ي  الكامل  التمتع  ��سمان 

�لتعزيز الحرتام لكرامتهم املتاأ�سلة. 

�كررت التفاقية اللتزام جتاه »النموذج الجتماعي« اخلا�س بالعرتاف »بالإعاقة« حيث ن�ست على اأن الأ�سخا�س 

ذ�ي الإعاقة ي�سمل اأ�لئك الذين يعانون من الإعاقات البدنية، �العقلية، �الفكرية، �احل�سية طويلة املدى �التي 

من خالل التفاعل مع احلواجز املختلفة، قد تعوق م�ساركتهم الكاملة �الفعالة يف املجتمع على قدم امل�سا�اة مع 

الآخرين.

�قد مت اقرتاح القرارات التي اأقرتها التفاقية يف عام 2001م، �دخلت حيز التنفيذ يف عام 2006م. 

�دخلت التفاقية حيز التنفيذ يف الثالث من �سهر مايو، بعد ثالثني يوما من امل�سادقة عليها من جانب )الإكواد�ر( 

الرب�توكول  توقيعًا على   71� التفاقية،  توقيعًا على  كان هناك 126  الكتابة  �قت  �اعتبارًا من  الع�سرين.  الد�لة 

الختياري. 

على  املوقعة  الد�ل  �اتفقت  املعاقني.  لالأ�سخا�س  �ساملة  ا�سرتاتيجيات  لتنفيذ  قانونًا  باإيجاز  التفاقية  �حتدد 

تقوم  �اأن  التفاقية  الواردة يف  ل�سمان احلقوق  �الإر�سادات  �ال�سيا�سات  القوانني،  تطوير  ت�سرع يف  اأن  التفاقية 

التفاقية مبوادها اخلم�سني يف حتدي  ��سرعت  تنطوي على متييز.  التي  �املمار�سات  �الأعراف  القوانني  باإلغاء 

اأن جميع مواد اتفاقية  ال�سور النمطية، �تعزيز الوعي، �امل�سا�اة �احلرية لالأ�سخا�س ذ�ي الإعاقات. �يف حني 

الأمم املتحدة ب�ساأن حقوق الأ�سخا�س ذ�ي الإعاقات لها تاأثري على الو�سول ال�سامل، فاإنه من ال�سر�رى درا�سة 

املواد التالية اأدناه، مبزيد من التفا�سيل �لذلك مت اقتبا�سها حرفيًا:

املادة 9: �سهولة الو�سول-  ت - متت �سياغة هذه القرارات لتمكني الأ�سخا�س ذ�ي الإعاقة من احلياة با�ستقاللية 

�امل�ساركة ب�سكل كامل يف جميع جوانب احلياة.  

الد�ل . 1 على  يجب  احلياة.  جوانب  جميع  يف  كامل  ب�سكل  �امل�ساركة  با�ستقاللية  احلياة  من  املعاقني  لتمكني 

البيئة  اإىل  للمعاقني، على قدم امل�سا�اة مع الآخرين،  الو�سول  املنا�سبة ل�سمان  التدابري  اأن تتخذ  الأطراف 

املادية، اإىل ��سائل النقل، اإىل املعلومات �الت�سالت، مبا يف ذلك نظم �تكنولوجيا املعلومات �الت�سالت، 

املناطق  اأ�  احل�سرية  املناطق  يف  �سواء  للجمهور،  املقدمة  اأ�  املتاحة،  �اخلدمات  املرافق  من  غريها  �اإىل 

الريفية. هذه التدابري التي يجب اأن ت�سمل حتديد �اإزالة العقبات �املعوقات اإىل الو�سول، يجب اأن تنطبق على 

جملة اأمور منها:

اأ. املباين، �الطرق، �النقل �غريها من املرافق الداخلية �اخلارجية، مبا يف ذلك املدار�س، �امل�ساكن،   

�املرافق الطبية �اأماكن العمل.

ب.   املعلومات، �الت�سالت، �اخلدمات الأخرى، مبا يف ذلك اخلدمات الإلكرت�نية، �خدمات الطوارئ.
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يجب على الد�ل الأطراف اأي�سًا اأن تتخذ التدابري املنا�سبة من اأجل:. 2

اأ.   ��سع، �اإ�سدار، �مراقبة تنفيذ احلد الأدنى من املعايري �الإر�سادات التي تتيح ال�ستفادة من املرافق �اخلدمات 

املتاحة اأ� املقدمة للجمهور.

اأ� املقدمة للجمهور يف العتبار  اأن تاأخذ الكيانات اخلا�سة التي تعر�س املرافق �اخلدمات املتاحة  ب.   �سمان 

جميع جوانب الو�سول لالأ�سخا�س ذ�ي الإعاقة.

ت.   توفري التدريب للجهات املعنية ب�ساأن امل�سائل املتعلقة ب�سهولة الو�سول التي تواجه الأ�سخا�س ذ�ي الإعاقات.

ث.   توفري لفتات بطريقة برايل باأ�سكال �سهلة القراءة �الفهم يف املباين �غريها من املرافق املتاحة للجمهور.

ج.   توفري اأ�سكال من امل�ساعدة املبا�سرة )احلية( �الو�سطاء، مبا يف ذلك املر�سد�ن �القراء �اأخ�سائيو تف�سري لغة 

الإ�سارة، لتي�سري �سهولة الو�سول اإىل املباين �املرافق الأخرى للجمهور.

ح.   ت�سجيع اأ�سكال اأخرى منا�سبة للم�ساعدة �الدعم لالأ�سخا�س ذ�ي الإعاقات ل�سمان ��سولهم اإىل املعلومات.

خ.   ت�سجيع ��سول الأ�سخا�س ذ�ي الإعاقة اإىل النظم �التكنولوجيات احلديثة للمعلومات �الت�سالت، مبا فيها 

�سبكة الإنرتنت.

د.   ت�سجيع ت�سميم، �تطوير، �اإنتاج، �توزيع نظم �تكنولوجيات املعلومات �الت�سالت �سهلة الو�سول يف مرحلة 

مبكرة، كي ت�سبح هذه التكنولوجيات �النظم �سهلة الو�سول باأقل تكلفة.

املادة 19: احلياة با�ستقاللية والندماج يف املجتمع – من اأجل الق�ساء على فكرة عزل املعاقني داخل املوؤ�س�سات 

مثل املالجئ �امل�سحات، �التاأكيد على املكانة التي ي�ستحقونها يف املجتمع، تو�سلت التفاقية اإىل البيان التايل 

حلق الأ�سخا�س ذ�ي الإعاقة:

املجتمع،  بالعي�س يف  الإعاقة  الأ�سخا�س ذ�ي  املت�سا�ية جلميع  باحلقوق  التفاقية  الأطراف يف هذه  الد�ل  »تقر 

الكامل  التمتع  لتي�سري  �املنا�سبة  الفعالة  التدابري  اتخاذ  يتم  اأن  �يجب  الآخرين،  خليارات  مت�سا�ية  بخيارات 

للمعوقني بهذا احلق �اإدماجهم �م�ساركتهم الكاملة يف املجتمع، مبا يف ذلك كفالة ما يلي:

اأ.   تكون لدى الأ�سخا�س ذ�ي الإعاقات الفر�سة لختيار مكان اإقامتهم �حمل �سكناهم �الأ�سخا�س الذين يعي�سون 

معهم على قدم امل�سا�اة مع الآخرين، �عدم اإجبارهم على العي�س يف ترتيب معي�سي خا�س.

املجتمع  دعم  �غريها من خدمات  �امل�ساكن  املنازل  من  على جمموعة  الإعاقات  ذ�ي  الأ�سخا�س  ب.   ح�سول 

املحلي، مبا يف ذلك امل�ساعدة ال�سخ�سية ال�سر�رية لتي�سري معي�ستهم �دجمهم يف املجتمع �احليلولة د�ن النف�سال 

�النعزال عن املجتمع.

الإعاقات  ذ�ي  لالأ�سخا�س  امل�سا�اة  قدم  على  عامة  ال�سكان  لكافة  املجتمعية  �املرافق  اخلدمات  توافر  ت.    

�ال�ستجابة لحتياجاتهم.

م�سا�ية  بخيارات  املجتمع،  يف  بالعي�س  املعاقني  جلميع  امل�سا�اة  بحق  لالعرتاف  املتحدة  الأمم  اتفاقية  ت�سعى 

خليارات الآخرين«.



346

مركز الأمري �سلمان لأبحاث الإعاقة

اأكرب قدر ممكن من ال�ستقاللية لالأ�سخا�س ذ�ي  ال�سخ�سي مع  التنقل  ال�سخ�سي-  ل�سمان  التنقل  املادة 20: 

الإعاقة فقد مت ت�سليط ال�سوء على امل�سائل التالية:

يجب على الد�ل الأطراف اأن تتخذ تدابري فعالة ل�سمان التنقل ال�سخ�سي مع اأكرب قدر ممكن من ال�ستقاللية 

للمعوقني، مبا يف ذلك عن طريق:

اأ.   تي�سري التنقل ال�سخ�سي لالأ�سخا�س ذ�ي الإعاقة بالطريقة �بالوقت الذي يختار�نه، �بتكلفة معقولة.

العالية،  اجلودة  ذات  التنقل  على  املعينة  �الأجهزة  الو�سائل  اإىل  الإعاقة  ذ�ي  الأ�سخا�س  ��سول  تي�سري  ب.   

�التكنولوجيات امل�ساعدة، �اأ�سكال من امل�ساعدة الب�سرية �الو�سطاء مبا يف ذلك جعلها يف متنا�لهم بتكلفة معقولة.

ذ�ي  الأ�سخا�س  مع  العاملني  �املتخ�س�سني  الإعاقة  ذ�ي  لالأ�سخا�س  التنقل  مهارات  على  التدريب  توفري  ت.   

الإعاقة.

ث.   ت�سجيع الكيانات التي تتيح الو�سائل املعينة على التنقل، �الأجهزة، �التكنولوجيا امل�ساعدة على مراعاة جميع 

اجلوانب املتعلقة بتنقل الأ�سخا�س الأ�سخا�س ذ�ي الإعاقة .

ذ�ي  الأ�سخا�س  بحق  العرتاف  اإىل  ��سوًل  الإر�سادية  املبادئ  هذه  ��سعت  	–  – املادة 27: العمل و العمالة 

الإعاقة يف العمل، على قدم امل�سا�اة مع الآخرين.

وهذا . 1 الآخرين،  امل�ساواة مع  قدم  العمل، على  الإعاقة يف  ذوي  الأ�سخا�ص  بحق  الأطراف  الدول  تعرتف 

ي�سمل احلق يف اإتاحة الفر�سة لهم لك�سب الرزق يف عمل يختارونه اأو يقبلونه بحرية يف �سوق العمل وبيئة 

عمل منفتحة، و�ساملة و�سهلة الو�سول بالن�سبة لالأ�سخا�ص ذوي الإعاقة. ويجب على الدول الأطراف اأن 

حتمي وت�سجع العرتاف بحق العمل، مبا يف ذلك لأولئك الذين ي�سابون بالإعاقة اأثناء العمل، من خالل 

اتخاذ اخلطوات املنا�سبة، مبا يف ذلك من خالل الت�سريع جلملة اأمور منها: 

اأ.   حظر التميز على اأ�سا�س الإعاقة فيما يخت�س بجميع امل�سائل املتعلقة بكافة اأ�سكال العمالة، مبا يف ذلك �سر�ط 

التوظيف، �التعني �العمل، �ا�ستمرار العمل، �التقدم الوظيفي �الظر�ف الآمنة �ال�سحية للعمل.

ب.   حماية حقوق الأ�سخا�س ذ�ي الإعاقة، على قدم امل�سا�اة مع الآخرين، ب�سر�ط عادلة �مر�سية من العمل، 

مبا يف ذلك تكافوؤ الفر�س �امل�سا�اة يف الأجر عن عمل له ذات القيمة املت�سا�ية من العمل، ظر�ف العمل الآمنة 

�ال�سحية، مبا يف ذلك احلماية من التحر�س، �الإن�ساف من املظامل.

ت.   �سمان ا�ستطاعة ممار�سة الأ�سخا�س ذ�ي الإعاقة حقوقهم العمالية �النقابية على قدم امل�سا�اة مع الآخرين.

�املهني  التقني  للتوجيه  العامة  الربامج  على  فعالة  ب�سورة  احل�سول  من  الإعاقة  ذ�ي  الأ�سخا�س  متكني  ث.   

�خدمات التوظيف �التدريب املهني امل�ستمر. 

ج.   تعزيز فر�س العمل �التقدم الوظيفي لالأ�سخا�س ذ�ي الإعاقة يف �سوق العمل، ف�سال عن امل�ساعدة يف اإيجاد 

العمل، �احل�سول عليه، �املدا�مة عليه �العودة اإليه.

ح.   تعزيز فر�س العمل الذاتي، �تنظيم امل�ساريع، �تطوير التعا�نيات، �ال�سر�ع يف الأعمال التجارية اخلا�سة.

خ.   توظيف الأ�سخا�س ذ�ي الإعاقة يف القطاع العام.
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د.   ت�سجيع عمل الأ�سخا�س ذ�ي الإعاقة يف القطاع اخلا�س من خالل �سيا�سات �تدابري منا�سبة، �التي قد ت�سمل 

برامج العمل الت�سحيحية �الإيجابية، �احلوافز �غريها من التدابري.

ذ.   �سمان توافر ��سائل الراحة �الت�سلية ب�سورة معقولة للمعوقني يف مكان العمل.

ر.   ت�سجيع اكت�ساب الأ�سخا�س ذ�ي الإعاقة للخربات املهنية يف �سوق العمل املفتوحة.

اإعادة التاأهيل املهني �الوظيفي، �الحتفاظ بالوظيفة، �العودة اإىل العمل ل�سالح الأ�سخا�س  ز.   تعزيز برامج 

ذ�ي الإعاقة.

يجب اأن تكلف الدول الأطراف عدم اإخ�ساع الأ�سخا�س ذ�ي الإعاقة  للرق اأ� العبودية، كما يجب حمايتهم، . 2

على قدم امل�سا�اة مع الآخرين، من ال�سخرة اأ� العمل الق�سري .

املادة 30: امل�ساركة يف احلياة الثقافية، واأن�سطة الرتفيه، والت�سلية والريا�سة – بغية العرتاف بحق الأ�سخا�س 

ذ�ي الإعاقة يف امل�ساركة على قدم امل�سا�اة مع الآخرين يف احلياة الثقافية، حددت التفاقية املبادئ الإر�سادية 

الآتية :

تقر الد�ل الأطراف بحق الأ�سخا�س ذ�ي الإعاقة بامل�ساركة على قدم امل�سا�اة مع الآخرين يف احلياة الثقافية، . 1

�يجب اأن تتخذ كل التدابري املنا�سبة ل�سمان اأن الأ�سخا�س ذ�ي الإعاقة :

اأ.  يتمتعون بالو�سول للمواد الثقافية باأ�سكال مي�سرة.

ب.  يتمتعون بالو�سول اإىل الربامج التليفزيونية، � الأفالم � امل�سرح � �سائر الأن�سطة الثقافية، باأ�سكال مي�سرة.

ت.  يتمتعون بالو�سول اإىل الأماكن املخ�س�سة للعر��س اأ� اخلدمات الثقافية، مثل امل�سارح، �املتاحف، �د�ر 

      ال�سينما �املكتبات �اخلدمات ال�سياحية، �بقدر الإمكان، التمتع بالو�سول اإىل الن�سب التذكارية �املواقع ذات 

      الأهمية الوطنية �الثقافية.

اأن تتخذ الد�ل الأطراف التدابري املنا�سبة لتمكني الأ�سخا�س ذ�ي الإعاقة باأن تكون لديهم الفر�سة . 2 يجب 

لتطوير �ا�ستغالل قدراتهم الإبداعية �الفنية �الفكرية، لي�س فقط مل�سلحتهم اخلا�سة، �لكن اأي�سا من اأجل 

اإثراء املجتمع.

يجب اأن تتخذ الد�ل الأطراف كل اخلطوات املنا�سبة، �فقا للقانون الد�يل، ل�سمان اأن القوانني التي حتمي . 3

حقوق امللكية الفكرية ل ت�سكل عائقًا تع�سفيًا اأ� متيُّزيًا يحول د�ن ا�ستفادة الأ�سخا�س ذ�ي الإعاقة  من املواد 

الثقافية.

يحق لالأ�سخا�س ذ�ي الإعاقة ، على قدم امل�سا�اة مع الآخرين، العرتاف � الدعم لهويتهم الثقافية � اللغوية . 4

املحددة، مبا يف ذلك لغة الإ�سارة � ثقافة ال�سم.

5 . � الت�سلية   � الرتفية  الآخرين-يف  مع  امل�سا�اة  قدم  امل�ساركة-على  من  الإعاقة  ذ�ي  الأ�سخا�س  متكني  بغية 

الأن�سطة الريا�سية، يجب اأن تتخذ الد�ل الأطراف التدابري املنا�سبة :

اأ.  ت�سجيع �تعزيز امل�ساركة، اإىل اأق�سي حد ممكن، لالأ�سخا�س ذ�ي الإعاقة يف الأن�سطة الريا�سية العامة على 

جميع امل�ستويات.
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ب.  �سمان اأن الأ�سخا�س ذ�ي الإعاقة  لديهم فر�سة لتنظيم، �تطوير امل�ساركة يف الأن�سطة الريا�سية �الرتفيهية 

اخلا�سة بالأ�سخا�س ذ�ي الإعاقة. � حتقيقا لهذه الغاية، يجب تعزيز ال�سر�ط. على قدم امل�سا�اة مع الآخرين، 

بالقدر املنا�سب من التعليم �التدريب �املوارد.

ت.  �سمان ��سول الأ�سخا�س ذ�ي الإعاقة  اإىل الأماكن الريا�سية � الرتفيهية � ال�سياحية.

ث.  �سمان اأن الأطفال من الأ�سخا�س ذ�ي الإعاقة على قدم امل�سا�اة مع غريهم من الأطفال الذين لديهم القدرة 

اإطار  املوجودة يف  الأن�سطة  تلك  الريا�سية مبا يف ذلك،  �الأن�سطة  �الت�سلية  الرتفية،   � اللعب،  امل�ساركة يف  على 

النظام املدر�سي.

ج.  �سمان ح�سول الأ�سخا�س ذ�ي الإعاقة على اخلدمات املقدمة من امل�ستغلني يف تنظيم الأن�سطة الرتفيهية، 

�ال�سياحية �الرت�يحية �الريا�سية.

http://www.un.org/esa/socdev/enable/rights/convtexte.htm  : :امل�سدر

� بناء على ذلك،  فقد تنا�لت اتفاقية الأمم املتحدة هموم الأ�سخا�س ذ�ي الإعاقة  على من�سة عاملية  � قامت 

قامت  التي  الد�ل  �افقت  �قد  �اجهتهم.  التي  امل�سكالت  حلل  عاملية  مبادرة  اإىل  باحلاجة  ر�سميا  بالعرتاف 

بالت�سديق على اتفاقية الأمم املتحدة على اتخاذ التدابري لتنفيذ هذه املواد. ��سيكون لزامًا على هذه الد�ل اأن 

تقوم باإن�ساء اأ� اعتماد الرب�توكولت �املبادئ الإر�سادية، ثم تقوم بتهيئتها ب�سورة خا�سة للتوافق مع الختالفات 

الثقافية، �الجتماعية �القت�سادية املحلية.

»و تن�سئ التفاقية اآليتني للتنفيذ: جلنة خا�سة بحقوق املعاقني، �التي اأن�سئت ملراقبة التنفيذ، �موؤمتر للد�ل 

الأطراف، �الذي اأن�سئ للنظر يف امل�سائل املتعلقة بالتنفيذ«. �فيما يخ�س الد�ل الأخرى ينبغي النظر اإىل التفاقية 

كمعيار د�يل ينبغي مراجعته �فقا لذلك.
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     ملحق 9        اإعالن بايل حول ال�سياحة اخلالية من العوائق لالأ�سخا�ص ذوي 

      الإعاقات

التو�سيات

اأ ( الق�سايا

اأ�سبح الأ�سخا�س ذ�� الإعاقة �كبار ال�سن جمموعات متزايدة �م�ستهلكني خلدمات ال�سياحة. �بداأت الأ�سر التي 

اأكرب. �لهذه املجموعات الثالثة احتياجات مماثلة ل�سياحة �سهلة الو�سول  ال�سفر بدرجة  اأطفال �سغار يف  لديها 

�مع ذلك، فاإن الغالبية العظمى من مقدمي اخلدمات ال�سياحية يف منطقة )ESCAP( اللجنة القت�سادية 

�الجتماعية لآ�سيا �املحيط الهادي ل تدرك ــ حتى الآن ــ الأهمية القت�سادية �الجتماعية للعمل مبكرًا ل�سناعة 

�سياحة خالية من العوائق. 

اإن للبيئة العمرانية )املباين، �ال�سوارع، �املنتزهات، �البنية التحتية للنقل العام �الت�سالت( تاأثريا كبريا على 

نوعية التجربة ال�سياحية، خ�سو�سًا املتعلقة بجوانب الأمن �ال�سالمة، �الراحة، �الكفاءة �ال�ستمتاع. �هناك دمٌج 

غري كاٍف لتخطيط �تنمية البيئة العمرانية �تنمية ال�سياحة داخل البلدان �عربها.

النقل،  ا�ستخدام  �سهولة  لتح�سني  حاجة  هناك  امل�ستهلك،  احتياجات  من  الأق�سى  احلد  تلبي  �سياحة  �لإن�ساء 

�الإقامة، �املواقع ال�سياحية، �اخلدمات، �الربامج ال�سياحية.

ب (تر�يج ال�سياحة للجميع

ب ( ترويج ال�سياحة للجميع

1-املبادئ الإر�سادية : 

لالأ�سخا�س ذ�ي الإعاقة حق مت�ساٍ� للو�سول اإىل جميع اأ�سكال البنية التحتية ال�سياحية، �املنتجات �اخلدمات مبا 

يف ذلك فر�س العمل �املنافع التي ميكن اأن توفرها �سناعة ال�سياحة. ينبغي على �سناعة ال�سياحة اأن توفر نف�س 

الفرد يف  �حماية حق  الإعاقة،  ذ�ي  لالأ�سخا�س  الكاملة  امل�ساركة  ل�سمان  امل�ستهلكني  بالن�سبة جلميع  اخليارات 

ال�سفر بكرامة.

التحتية  للبنية  ال�سامل  الو�سول  مبداأ  �الربامج  �ال�سيا�سات  لل�سياحة،  الرئي�سية  اخلطط  تت�سمن  اأن  �ينبغي   

اأخرى  جمموعات  يفيد  ال�سياحة  يف  الو�سول  حت�سني  فاإن  ذلك،  على  �عال�ة  �املنتجات.  �اخلدمات  ال�سياحية، 

التنمية  يف  ال�سامل  الت�سميم  اإدراج  اإن  �سغار.  اأطفال  لديها  التي  �العائالت  ال�سن  كبار  ذلك  يف  مبا  عديدة، 

ال�سياحية ميكن اأن يخلق بيئات، �منتجات �خدمات ميكن ا�ستخدامها من قبل طائفة �ا�سعة من امل�ستهلكني، بغ�س 
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النظر عن اخلربة �املعرفة �املهارات �ال�سن �اجلن�س، �كذلك القدرات البدنية �احل�سية �الإدراكية �التوا�سل. 

�من ثم فاإن ر�ح ال�سياحة اخلالية من العوائق تعني خف�س احلواجز البدنية �غري البدنية �املخاطر بحيث ل توؤثر 

�سلبا على التجارب �الأن�سطة ال�سياحية.

�فيما يتعلق بتح�سني ��سول ال�سياحة، من املهم جلميع الأطراف املعنية اأن تاأخذ يف العتبار حقوق �احتياجات 

املجموعات املتنوعة من امل�ستخدمني، مبا يف ذلك املجموعات ذات الإعاقة الواحدة، �الأ�سخا�س ذ�ي الإعاقات 

املتعددة، �الن�ساء �الفتيات ذ�ات الإعاقة.

2-الإجراءات الإ�سرتاتيجية

اأ ( ينبغي على الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة، واملنظمات العاملة يف جمال الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة  اأن تقوم بـ: 

تطوير برامج التمكني التي تركز على املهارات يف جمال الدفاع �التفا��س مع �سناعة ال�سياحة.. 1

لرفع . 2 اإجراءات  باتخاذ  التو�سية  �يف  �اخلدمات،  �الربامج  ال�سياحية،  املرافق  تقييم  يف  املهارات  اكت�ساب 

جودتها ح�سب القت�ساء. 

تعلم كيفية اإجراء ا�ستق�ساءات الو�سول.. 3

توثيق �تبادل املعلومات على نوعية املكونات ال�سياحية �جتارب امل�ستخدم )الإقامة، �النقل، �املواقع ال�سياحية . 4

�اخلدمات، �الربامج ال�سياحية، �نظم املعلومات �الت�سالت(.

اإن�ساء اأدلة ��سول حملية �خرائط للز�ار املحلني �الأجانب.. 5

بخدمات . 6 املعنية  ال�سيا�سات  �سنع  �هيئات  التدريب  ملوؤ�س�سات  م�ست�سارين  اأ�  كنا�سحني  باخلدمة  القيام 

ال�سياحة.

تو�سيل املعلومات اخلا�سة باحلقوق �الحتياجات بطريقة فعالة لالأ�سخا�س الذين ت�سادفهم اأثناء ال�سفر، . 7

�خا�سة غري املدركني، �عدميي اخلربة فيما يتعلق بالأ�سخا�س ذ�ي الإعاقة اأ� كونهم عن�سريني �متييزيني 

يف �سلوكهم.

تعزيز الإنتاج احلريف �مهارات الت�سويق بني الأ�سخا�س ذ�ي الإعاقة باعتبارها �اجهة قابلة للتطبيق اقت�ساديًا . 8

مع �سناعة ال�سياحة. 

دعم الأ�سخا�س ذ�ي الإعاقة يف احل�سول على التدريب �التوظيف يف قطاع ال�سياحة.. 9

ب( ينبغي على ال�سلطات احلكومية اأن تقوم :-

تدريب موظفي الهجرة �العاملني بوزارة ال�سوؤ�ن اخلارجية املعنيني بطلبات التاأ�سرية على الإجراءات الودية . 1

لل�سخ�س املعاق التي يتعني مراعاتها بطريقة منهجية.

العمل جتاه توحيد اإجراءات الهجرة املي�سرة لل�سخ�س املعاق على امل�ستوى �سبه الإقليمي.. 2

حت�سني �سهولة الو�سول اإىل مكاتب الهجرة لتي�سري تقدمي طلبات �ثائق ال�سفر من قبل جميع ال�سائحني، مبا . 3

يف ذلك ال�سائحون ذ�� الإعاقة.

لدعم . 4 الإعاقة  ذ�ي  الأ�سخا�س  قبل  من  الالزمة  امل�ساعدة  الأجهزة  جلميع  اجلمركية  الر�سوم  من  الإعفاء 

اأن�سطة حياتهم اليومية، مبا يف ذلك اأجهزة الكمبيوتر التي يتطلبها املكفوفون.
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التحديث ال�سنوي لقائمة من البنود التي ينبغي اأن تعفى من الر�سوم اجلمركية.. 5

تب�سيط اإجراءات التخلي�س اجلمركي جلميع الأجهزة امل�ساعدة املطلوبة من جانب الأ�سخا�س ذ�ي الإعاقة . 6

لدعم اأن�سطة حياتهم اليومية، مبا يف ذلك اأجهزة الكمبيوتر التي يحتاجها املكفوفون.

�الأ�سخا�س . 7 ال�سم  مع  �خا�سة  الإعاقة،  ذ�ي  الأ�سخا�س  مع  التوا�سل  على طرق  اجلمارك  موظفي  تدريب 

�سعاف ال�سمع.

ج( ينبغي على مقدمي اخلدمات ال�سياحية اأن يعملوا على:

تطوير برامج داخلية لزيادة م�ستويات الوعي، �احل�سا�سية �املهارات لتقدمي خدمات مالئمة اأكرث لالأ�سخا�س . 1

ذ�ي الإعاقة.

املزيد من التوا�سل مع الأ�سخا�س ذ�ي الإعاقة �منظماتهم لتبادل املعلومات الدقيقة �املوثوق بها من اأجل . 2

تعزيز اخلدمات ال�سياحية لتلبية احتياجات امل�ستهلكني املختلفة.

�ل�سيما . 3 للمعوقني  الو�سول  �سهلة  الإنرتنت  �سبكة  على  مواقعها  جلعل  ال�سياحية  اخلدمات  مقدمي  ت�سجيع 

املكفوفني.

الو�سول . 4 ا�ستق�ساءات  جمال  يف  املطلوبة  �املهارات  اخلربة  لديهم  الذين  الإعاقة  ذ�ي  الأ�سخا�س  اإ�سراك 

للمباين، �ليعملوا كم�سادر للمعلومات �م�ست�سارين يف جمال حت�سني اخلدمات ال�سياحية.

تقدمي ال�سياحة اخلالية من العوائق يف جدا�ل اأعمال اجتماعاتهم العادية. . 5

تقدمي �سهولة الو�سول كمعيار يف ت�سنيف الفنادق �املطاعم.. 6

د( ينبغي على موؤ�س�سات التدريب ال�سياحي ما يلي:

الذي . 1 العميل  املتعلقة بالرتكيز على  التالية  امل�ستويات(على املحتويات  التدريب )علي جميع  ا�ستمال مناهج 

يحرتم حقوق �احتياجات خمتلف فئات امل�ستهلكني، مبا يف ذلك الأ�سخا�س ذ�ي الإعاقة: ال�سلوك، �املعرفة، 

�تنمية املهارات، ف�ساًل عن التقدير �الفهم امل�سرتك بني الثقافات.

تطوير �ا�ستخدام �حدات تدريبية لنوعية العاملني بخدمة اخلطوط الأمامية لكي يت�سل، بطريقة منا�سبة، . 2

بامل�سافرين ذ�ي الإعاقة .

هـ( ينبغي على املنظمات احلكومية الدولية ما يلي:

تعزيز التبادل بني البلدان �اإقامة ال�سبكات املتعلقة باخلربات �املمار�سات يف امل�ساعي املبذ�لة جتاه �سياحة . 1

خالية من العوائق.

اللجنة القت�سادية �الجتماعية لآ�سيا �املحيط . 2 الأقاليم �داخل منطقة  املمار�سات فيما بني  اأف�سل  حتديد 

الهادي، يف جمال الرت�يج ل�سياحة خالية من العوائق على نطاق اأ��سع، �التكيف املحتمل يف منطقة اللجنة 

القت�سادية �الجتماعية لآ�سيا �املحيط الهادي.

تي�سري املناق�سات بني الد�ل، بالتعا�ن مع املنظمات �سبه الإقليمية، نحو تبني اإجراءات هجرة موحدة مي�سرة . 3

لل�سخ�س املعاق.
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ال�سهادات . 4 �اإ�سدار  املرافق،  ال�سخ�س  متطلبات  مثل  �التقييدية،  التمييزية  ال�سر�ط  رفع  اأجل  من  العمل 

الطبية، التي تفر�س على امل�سافرين املعاقني.

ا�ستك�ساف الو�سائل املمكنة ملنح العتماد ملوؤ�س�سات �سناعة ال�سياحة �سهلة الو�سول من قبل املعاقني.. 5

��سع اخلطوط العري�سة للمحتويات الأ�سا�سية لتدريب العاملني بال�سياحة.. 6

ال�سكك . 7 )احلافالت،  النقل  حتويالت  يف  الركاب  خدمات  تعزيز  على  �القدرة  التدريب،  حمتوى  تطوير 

احلديدية، العبارات، ال�سفن �حمطات الطريان(. 

تعزيز تطبيق مبادئ الت�سميم العاملي من اأجل حت�سني �سهولة الو�سول للمواقع ال�سياحية، �خا�سة الثقافية . 8

�الرتاثية، �امل�ساعر املقد�سة.

     ملحق 10        املبادرات الإقليمية

ِعقد اآ�سيا /البا�سفيك/العرب/ اأفريقيا، لالأ�سخا�س ذ�ي الإعاقات

  ملحق 10-1      عقد اآ�سيا والبا�سيفيك لالأ�سخا�ص املعاقني

اأي�سًا على  �ساعد  املتحدة قد  الأمم  اتفاقيات  الإعاقة على منرب عاملي يف �سكل  الأ�سخا�س ذ�ي  بيان مظامل  اإن 

منا�سرة �تاأييد نف�س الق�سايا يف بلدان اأخرى بخالف اأ�ر�با �الوليات املتحدة. �حيث اإن ق�سما �سخما من عدد 

�سكان العامل ي�سكنون يف مناطق اآ�سيا �املحيط الهادي فاإن اإجمايل عدد الأ�سخا�س ذ�ي الإعاقة كبري اأي�سًا اإىل 

حد كبري.

فالظر�ف القت�سادية �اأ�جه التفا�ت يف هذه املناطق كثريا ما تعني اأنه يتم جتاهل خما�ف هوؤلء النا�س اإىل حد 

كبري، �اأنهم ل ميار�سون حقوقهم ب�سورة كاملة. 

� قد اأعلنت حكومات بلدان املنطقة اأن الفرتة من 1993-2002 هي عقد الأ�سخا�س ذ�ي الإعاقة بالد�ل الأ�سيوية 

�املحيط الهادي. �لقد اأبرز هذا الإعالن الق�سايا الرئي�سية يف خطوة لتح�سني نوعية حياة هوؤلء النا�س. �الهدف 

هو »امل�ساركة �امل�سا�اة الكاملة لالأ�سخا�س ذ�ي الإعاقة«.

ب  اخت�سارا  �املعر�فة  املتحدة  بالأمم  الهادي  �املحيط  لآ�سيا  �الجتماعية  القت�سادية  اللجنة  قامت  �قد 

)ESCAP( بدعم اأهداف العقد، �تطوير املناهج، �اأف�سل املمار�سات، ف�سال عن القيام بد�ر ا�ست�ساري لتنفيذ 

»جد�ل الأعمال اخلا�س بعقد بالأ�سخا�س ذ�ي الإعاقة يف الد�ل الآ�سيوية �املحيط الهادي«. �قد قامت الكثري من 

احلكومات �املنظمات غري احلكومية يف املنطقة بتنفيذ اأف�سل املمار�سات �املبادرات الأخرى.

 �قد �فرت هذه الأمثلة اأ�سا�سًا لتحفيز مزيد من املبادرات يف مناطق �بلدان اأخرى. �الأمثلة على الربامج الناجحة 

ت�سمل: 

	 جمل�س العمل من اأجل الإعاقة يف كمبوديا.•

	 التعليم املتكامل يف �لية جوجارات.•

	 الق�ساء على التمييز من خالل الت�سريع يف هوجن كوجن، ال�سني.•

	 دعنا نعل العامل �سهل الو�سول: �سياحة خالية من العوائق يف الهند.•
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للمعوقني يف  الكاملة  �امل�سا�اة  امل�ساركة  الر�اد: نحو  ن�سرت على موقع  التي  الأخرى  الأمثلة  العديد من   �هناك 

منطقة اللجنة القت�سادية �الجتماعية لآ�سيا �املحيط الهادي )�رقة ال�سيا�سة الجتماعية رقم 2(. �قد اأعلنت 

2003-2012م  من  الفرتة  يف  الهادي  �املحيط  الآ�سيوية  الد�ل  يف  الإعاقة  ذ�ي  الأ�سخا�س  لعقد  الثانية  الفرتة 

لال�ستفادة من املعارف �القوة الدافعة املكت�سبة خالل العقد ال�سابق.

)http://www.unescap.org/esid/psis/disability/decade/bestprac.asp من (

  ملحق 10-2      العقد العربي للمعوقني 2012-2003

يف غرب اآ�سيا، جاءت املبادرة ملعاجلة م�ساكل الأ�سخا�س ذ�ي الإعاقة يف �سكل العرتاف بالفرتة ما بني 2003-

�املنظمة  العربية،  الد�ل  املوؤمتر من قبل جامعة  تنظيم هذا  الإعاقة. �قد مت  الأ�سخا�س ذ�ي  باأنها عقد   2012

العربية للمعوقني، �اللجنة القت�سادية �الجتماعية لغرب اآ�سيا )الآ�سكوا(، ��زارة ال�سوؤ�ن الجتماعية يف لبنان 

جنبًا اإىل جنب مع الهيئات الإقليمية �الد�لية املعنية بالإعاقة. �كانت نتيجة التفاقية هو الإعالن باأن الفرتة من 

التعا�ن  لتعزيز  اإطار  ��سع  هو  به  املعرتف  الهدف  �كان  املعاقني«  لالأ�سخا�س  العربي  »العقد  2003 -2012 هي 

�العمل على »�سمان اأن الأ�سخا�س ذ�ي الإعاقة من العرب �سيكونون اأكرث اندماجا داخل املجتمع« 

هناك ثالثة اأهداف تنفيذية للعقد: 

التقييم الإ�سرتاتيجي للق�سايا �الجتاهات املتعلقة بالإ�سرتاتيجيات �ال�سيا�سات �الربامج ذات ال�سلة للنهج . 1

القائم على احلقوق يف التنمية �تعزيز �سبل العي�س امل�ستدامة للمعوقني يف الجتاه ال�سائد،

ت�سكيل اإطار اإ�سرتاتيجي لبناء القدرات الوطنية لتعزيز �حماية حقوق الأ�سخا�س ذ�ي الإعاقة �فقًا للغايات . 2

�الأهداف املقرتحة يف العقد العربي لالأ�سخا�س املعاقني )2003 –	2012م(.

حتديد الإجراءات املنا�سبة لإعداد �ثيقة د�لية جديدة لتعزيز �حماية حقوق الأ�سخا�س ذ�ي الإعاقة يف �سياق . 3

التنمية. 

)http://www.worldenable.net/beirut2003/overview.htm(

  ملحق 10-3      العقد الأفريقي لالأ�سخا�ص ذوي الإعاقة 2000 –•2009

العقد  –	1992(، مت اقرتاح  للمعوقني )1983  املتحدة  العاملي لالأمم  العقد  الأدنى من ناحات  يف �سوء احلد 

الأفريقي كمتابعة مع الرتكيز ب�سكل خا�س على ال�سكان الأفارقة.

1992م  عام   )OAV( الأفريقية  الوحدة  منظمة  من  املنبثقة  الجتماعية  �ال�سوؤ�ن  العمل  جلنة  اأ��ست  �قد 

للمعوقني. �قد مت اعتماد  الأفريقي  العقد  الفرتة من 1999-2009م  اإعالن  يتم  باأن  –	ناميبيا(  )يف �يندهوك 

التو�سية �اإقرارها من جانب جمل�س �زراء منظمة الوحدة الأفريقية �الجتماع ال�ساد�س �الثالثني لر�ؤ�ساء الد�ل 

LXXII( Rev.1(535 .احلكومات على التوايل، يف لومي، توجو يف يوليو 2000. القرار / دي�سمرب�
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  ملحق 10-4    تاأثري اتفاقية الأمم املتحدة و العقود الإقليمية اخلا�سة بالأ�سخا�ص ذوي الإعاقات

الأ�سخا�س ذ�ي  املتحدة حول حقوق  الأمم  اتفاقية  بالتوقيع على  ال�سعودية قامت موؤخرًا  العربية  اململكة  اأن  مبا 

الإعاقات يف يونيو 2008م، ف�سوف حتتاج يف نهاية املطاف اإىل اللتزام بالقرارات �التوافق مع املواد كما تن�س 

بثمن  تقدر  لن  املنطقة  نف�س  من  اأ�  بامل�سلمني  متعلقة  كونها  العربي  �العقد  الأفريقي  العقد  �خربات  التفاقية. 

كمراجع نحو تنفيذ التفاقية يف اململكة.  

تدابري  احلكومية يف  �املنظمات غري  احلكومات  من  كل  مل�ساعدة  الأفريقي  للعقد  قارية  عمل  ��سعت خطة  �قد 

العرتاف  مع  الإعاقة«  ذ�ي  لالأ�سخا�س  الأفريقي  العقد  »اأمانة  عمل  خطة  على  بالإ�سراف  قام  �قد  التنفيذ. 

بالعوامل التالية التي توؤثر على القارة الأفريقية:

	 يتم ت�سجيل حالت اإعاقة بني الأفارقة كل يوم ب�سبب �سوء التغذية �الأمرا�س، �املخاطر البيئية، �الكوارث •

الطبيعية، �احلوادث املر�رية �ال�سناعية، ال�سراعات الأهلية �احلر�ب.

	 باإعاقات يف • يعي�سون  الذين  الأطفال  اأعداد  فاإن  الطفل حيًا،  اإبقاء  للتح�سينات يف جمال  كنتيجة م�ساحبة 

تزايد م�ستمر.

	 بينما يزيد عدد الأ�سخا�س الذين يعي�سون لأعمار متقدمة، فاإن اأعداد امل�سنني ذ�ي الإعاقة اآخذة يف الرتفاع.•

	 الظر�ف املعي�سية لأعداد كبرية من الأ�سخا�س ذ�ي الإعاقة �ل�سيما يف املناطق الريفية، حتتاج اإىل مزيد •

من التح�سني.

]http://www.africandecade.org/african-decade/declaration-of-the-african-decade[

يعرتف الإعالن بحقيقة اأن الأ�سخا�س ذ�ي الإعاقة يف الد�ل الأفريقية ل ي�ستطيعون احل�سول على الرعاية �الدعم 

املنا�سبني. �قد مت العرتاف يف هذا الإعالن بظهور ق�سم من ال�سكان كاأ�سخا�س معوقني اإىل جانب احلاجة اإىل 

حتقيق ا�سرتاتيجيات �ساملة للمعوقني عند ت�سميم البيئات، �كذلك اخلدمات الجتماعية. �هذه القرارات خطوة 

مهمة اإىل الأمام �ل �سيما بالن�سبة لد�ل يف القارة تنا�سل لتحقيق م�ستويات اأعلى من التنمية القت�سادية. �تركيز 

العقد على التعا�ن الإقليمي ���سع معايري مت�سيا مع تلك التي �ردت يف اتفاقية الأمم املتحدة حلقوق الأ�سخا�س 

ذ�ي الإعاقة، يعزز جهود املجتمع املحلي �ت�سجيع املواقف الإيجابية.
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