اإلخالء في حاالت الطوارئ
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المقدمــة
تهتــم كافــة القطاعــات بالمحافظــة علــى توفيــر األمــن ،والســامة لــكل مــن الموظفيــن،
ـزوار الذيـــن يتعاملـــون معهـــم ،وذلــك ألن مفهــوم األمــن والســـامة لــم يعد فكــرة فقط،
والــ ّ

ً
ـرا أساسـ ً
بــل أصبــح عنصــ ً
وخصوصا
ـيا مــن العناصر التي تســاهم باكتشــاف الخطــر قبل وقوعــه،
بالتعــرف علــى دخــان الحرائــق،
مــع توفيــر مجموعــة مــن األجهــزة الحديثــة التــي تهتــم
ّ

وتســعى إلــى إخمــاده قبــل انتشــاره ،كمــا أنهــا تســاهم فــي توفيــر الطــرق اآلمنــة لإلخــاء.
ومــن هنــا تســعى هيئــة رعايــة األشــخاص ذوي اإلعاقــة لتمكيــن إجــراءات األمــن والســامة
لتحقيــق توجههــا االســتراتيجي الــذي انطلــق مــن تنظيمهــا حيــث يهــدف إلــى ضمــان حصول
األشــخاص ذوي اإلعاقــة علــى حقوقهــم المتصلــة باإلعاقــة وتعزيــز خدمــات األمــن والســامة
التــي تقدمهــا الجهــات لهــم ،بمــا يســاعد علــى حصولهــم علــى الرعايــة والتأهيــل الالزميــن.
وتهــدف الهيئــة كذلــك إلــى رفــع مســتوى الوقايــة واتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة بالتنســيق
والتعــاون مــع الجهــات ذات العالقــة.
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تعاريف ومصطلحات :
اإلخالء :

تعرضــت ألخطــار الحــروب والكــوارث والطــوارئ
هــو نقــل األشــخاص مــن األماكــن التــي ّ
المختلفــة (طبيعيــة – صناعيــة –.حربيــة ..إلــخ) إلــى أقــرب أماكــن آمنــة.

حالة الطوارئ :

كل مــا يحــدث مــن حريــق أو هــدم أو ســيل أو عاصفــة أو زلــزال أو أي حــادث آخــر مــن شــأنه أن
يلحــق الضــرر أو يهــدد بالخطــر حيــاة األفــراد أو الممتلــكات العامــة والخاصــة.

المسعف :
تعــرض
هــو الشــخص الــذي يقــوم بتقديــم اإلســعافات األوليــة والعنايــة بالمصــاب أو مــن
ّ
ـا للقيــام بهــذا العمــل بحصولــه علــى التدريــب
لحالــة مرضيــة مفاجئــة ،بشـــرط أن يكــون مؤهـ ً
تمكنــه مــن تقديــم
المناســب بالمراكــز الصحيــة المتخصصــة ولديــه المعلومــات التــي
ّ
اإلســعافات األوليــة للمصــاب أو المريــض بشــكل صحيــح إلنقــاذ حياتــه.

المختص:

هو الشخص الذي يملك الخبرة والدراية الكافية في مجال معين.

نقاط التجمع:
هــي المنطقــة اآلمنــة التــي يتــم اخــاء شــاغلي المبنــى وزواره اليهــا ليكونــوا بعيديــن عــن
الخطــر ،وتكــون مســاحتها كافيــة لعــدد لشــاغلى المبنــى وزواره.

مخارج الطوارئ:
هــي ( مســـلك) طريــق أو أكثــر ســـالك وآمــن ليتمكــن األشـــخاص المتواجــدون فــي المبنــى
مــن الهــرب باالنطــاق مــن أيــة نقطــة فــي المبنــى والوصــول إلــى خــارج المبنــى مباشــرة
أو إلــى ســـاحة أو مــكان آمــن.

مسارات االخالء:

هي المسارات المحددة للسير فيها للوصول الى األماكن اآلمنة.

طرق النجاة:

هــي الطــرق التــي يســلكها األشــخاص وتوضــح مســالك الخــروج مــن
مختلــف أجــزاء المبنــى حتــى الوصــول إلــى األماكــن اآلمنــة .

أماكن آمنة:

هــي األماكــن التــي يجتمــع بهــا األشــخاص خــارج المنشــأة بعــد
االنتهــاء مــن عمليــة األخــاء
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نبذة عن أنواع اإلعاقة:
الشخص ذو اإلعاقة:
كل شــخص لديــه قصــور طويــل األمــد فــي الوظائــف الجســدية ،أو العقليــة ،أو الذهنيــة ،أو
الحســية ،أو النفســية تمنعــة مــن أداء مهامــة اليوميــة بصــورة فعالــة فــي المجتمــع علــى
قــدم المســاواه مــع اآلخريــن.

أنواع اإلعاقة:
اإلعاقة العقلية:

هــي اإلعاقــة الناتجــة عــن خلــل فــي الوظائــف العليــا للدمــاغ كالتركيــز والعــد والذاكــرة

واالتصــال مــع اآلخريــن وغيرهــا مثــل :متالزمــة داون.

اإلعاقة البصـرية:

وهي ضعف حاد بالنظر أو انعدام تام مثال( :الكفيف).

اإلعاقة السمعية:

هــي أن يكــون الشــخص فاقـ ً
ـدا كليـ ًـا لحاســة الســمع ُمنــذ الــوالدة «شــخص أصــم» أو تكــون

قدرتــة الســمعية متفاوتــة ويســمى» ضعيــف ســمع».

اإلعاقة الجسمية و الحركية:

االشــخاص الذيــن تكــون لديهــم قــدرة محــدودة علــى اســتخدام أجســامهم بشــكل اعتيــادي

وطبيعــي ،ممــا يؤثــر ســلبا علــى مشــاركاتهم الحياتيــة ،ويســتدعي توفيــر ادوات مســاندة
لهــم كالكرســي المتحــرك و العــكاز وغيرهــا.

صعوبات التعلم :

هم األفراد الذين يعانون من ضعف باالستجابة والفهم.
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اضطرابات التواصل:
أي اضطراب يؤثر على قدرة الفرد على فهم اللغة والكالم أو اكتشافهما أو تطبيقهما
للمشاركة في الخطاب بفعالية مع اآلخرين وتتراوح التأخيرات واالضطرابات باستبدال
الصوت البسيط إلى عدم القدرة على فهم أو استخدام لغة الشخص األصلية.

التوحد:
هــو اضطــراب النمــو العصبــي الــذي يتصــف بضعــف التفاعــل االجتماعــي ،التواصــل اللفظــي
وغيــر اللفظــي ،وبأنمــاط ســلوكية مقيــدة ومتكــررة.

وال يقتصــر األمــر علــى اإلصابــة بنــوع واحــد مــن اإلعاقــة فمــن الممكــن أن يعانــي الشــخص
مــن أكثــر مــن إعاقــة كاإلصابــة بإعاقــة جســمية وعقليــة.

األخطار في المباني:
قــد تتعــدد األخطــار التــي قــد تقــع علــى المبانــي فقــد يكــون بعضهــا بفعــل قــوى قاهــرة قــد
تصــدر عــن حــاالت مرتبطــة مباشــرة بالطبيعــة كالفيضانــات والــزالزل واألعاصيــر وقــد تكــون
بفعــل عــدوان مــن فــرد أو عــدة أفــراد كالتفجيــرات و قــد تكــون بســبب اإلهمــال ورداءة المنتــج
مثــل التســـريبات بالغــاز أو التمــاس بالكهربــاء أو احتــراق بتقريــب مســبب االحتــراق مــن مصــدر
اشــتعاله دون قصــد ،وتتنــوع الحــاالت ونوجــه فــي هــذا التقريــر بالتركيــز علــى موضــوع اإلخــاء
مــع تركيــز االهتمــام علــى األشــخاص ذوي اإلعاقــة الذيــن ُتعنــى بهــم الهيئــة.
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أهداف اإلخالء والخطوات
اإلجرائية لتخطيطه:

أهداف الخطة:
تهدف خطة مواجهة األزمات والحاالت الطارئة بالمباني إلى:
إخــاء المبانــي مــن شــاغليها فــور ســماع جــرس إنــذار الحريــق أو عنــد ورود تعليمــات باإلخــاء
وذلــك بتوجههــم إلــى نقــاط التجمــع المحــددة سـ ً
ـلفا بــكل مبنى.
تشــكيل وتدريــب فريــق إدارة األزمــات والحــاالت الطارئــة بــكل قســم وتحديــد الواجبــات
والمهــام المنوطــة بــكل منهــا لتكــون بمثابــة إطــار عــام لتنفيــذ خطــط اإلخــاء ومكافحــة
ً
ومرشــدا فــي ســبيل حمايــة األفــراد بالتنســيق
ودليــا
الحريــق وعمليــة اإلنقــاذ واإليــواء
ً

والتعــاون مــع المديريــة العامــة للدفــاع المدنــي والهــال األحمــر.

عناصر خطة اإلخالء:
متطلبــات نجــاح خطــة مواجهــة األزمــات والحــاالت الطارئــة تعتمــد بشــكل أساســي علــى فريــق

إدارة األزمــة ومــدى تدريبــه علــى كيفيــة اكتشــاف إشــارات اإلنــذار باألزمــة واتخــاذ اإلجــراءات
ً
أيضــا علــى الوســائل والمعــدات
الوقائيــة والمواجهــة الفعليــة واحتــواء الضـــرر وتعتمــد

المتوفــرة ودليــل التعليمــات التــي تنظــم أســلوب تنفيــذ الخطــة ويمكــن تصنيفهــا إلــى:

واجبات فريق إدارة األزمات:
يتم تشكيل فريق إدارة األزمات من شاغلي القسم وتكليف أعضائه بالواجبات التالية:

إرشاد موظفي المبنى إلى طريق مسارات اإلخالء ومخارج الطوارئ ونقاط التجمع.

ترك كل شى والحرص على سالمة األشخاص.

تجهيــز مختصيــن لإلشــراف علــى األشــخاص ذوي اإلعاقــة ،كمــا يكــون لــدى الفريــق أعضــاء
ٍ
كاف
لهــم اختصاصــات بالتخاطــب والتواصــل مــع مختلــف أنــواع اإلعاقــات ومؤهليــن بشــكل
لمواجهــة حــاالت الطــوارئ والتعامــل معهــا.
تقديم اإلسعافات األولية.

مكافحة الحريق ومساعدة فريق اإلطفاء واإلنقاذ والصحة.
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واجبات الموظفين والمستفيدين في حاالت الطوارئ:
التحلي بالهدوء وعدم االرتباك.

ً
فورا.
إيقاف العمل

قطع التيار الكهربائي عن المكان
من قبل المسؤول فقط.

عدم استخدام المصعد الكهربائي.

التوجه إلى نقطة التجمع من خالل
مسارات اإلخالء ومخارج الطوارئ.

االتصال بالجهات المختصة.

كيفية التصرف في حالة الحريق:
يقوم المسؤول عن إدارة األزمة
بتنفيذ مخطط اإلخالء.

كسر زجاج مفتاح إنذار الحريق
لتشغيله.

إتاحة األولوية لألشخاص ذوي اإلعاقة لتسهيل عبورهم مع مراعاة حاالتهم إن
كانوا بأدوار أعلى.
في حالة الضرورة يخلى األشخاص ذوي اإلعاقة بواسطة البطانيات إلى األماكن
اآلمنة.
التنبيه على الموظفين بعدم الركض أو تجاوز زمالئهم أو التدافع حتى ال تقع
إصابات بينهم.
ال تجازف وال تخاطر بحياتك وال تعود إلى المبنى مهما كانت األسباب إال بعد
أن يؤذن لك بذلك من قبل المسؤولين عن إدارة األزمة.
يجب توضيح طريق الخروج أثناء الطوارئ بالنسبة لألشخاص ذوي اإلعاقة
ومرافقتهم حتى يتم إخالئهم إلى األماكن اآلمنة.
يجب تمييز المخارج وطرق النجاة بالفتات وأسهم واضحة ومضيئة.
ً
داعما لفريق اإلنقاذ وبالتالي
الثقافة الكافية لجميع أفراد الهيئة ليصبح الجميع
تقليل المخاطر المحتملة التي قد تصيب أي أحد من المتواجدين بقرب أو بداخل
المبنى.
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واجبات إدارة األمن والسالمة والصحة:
إبالغ مسؤولي إدارة األزمات والحاالت الطارئة وتوفير أرقامهم الموحدة بمكان
سهل التناول الستعمالها في الحاالت الطارئة.
إنقاذ المصابين ونقلهم وإجراء اإلسعافات األولية لهم.
مكافحــة الحريــق إذا أمكــن باســتخدام أقــرب مطفــأة مناســبة لنــوع الحريــق ثــم
قــم بالخطــوات التاليــة (اســحب مســمار األمــان بالمطفــأة – وجــه فوهــة المطفــأة
إلــى مــكان الحريــق – اضغــط علــى المقبــض لتشــغيل المطفــأة – تأكــد أن المــكان
الــذي تقــف فيــه ال يشــكل خطــورة عليــك وأنــه باســتطاعتك اإلخــاء إذا انتشــر
الحريــق.
تحديد مكان الحريق من خالل مالحظة اللوحة التوضيحية لنظام الحريق.
القيــام بمكافحــة الحريــق بوســائل اإلطفــاء المتوفــرة بالمبنــى (مطفــأة الماء ذات
اللــون األحمــر ،مطفــأة البــودرة الجافــة ذات اللــون األزرق ،مطفــأة ثانــي أكســيد
الكربــون ذات اللــون األســود).
التأكــد مــن غلــق النوافــذ واألبــواب وذلــك لمنــع انتشــار الحريــق بباقــي مكونــات
المبنــى.
التعــاون مــع الفــرق المتخصصــة التابعــة إلدارة الدفــاع المدنــي بإرشــادهم إلــى موقع
الحريــق ونوعــه واألجهــزة ووســائل اإلطفــاء المتوفرة.
اإلحتفــاظ بقائمــة أســماء لألشــخاص ذوي اإلعاقــة لتقديــم الدعــم الــازم لهــم أثنــاء
عمليــة اإلخــاء حســب نــوع اإلعاقــة.
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واجبات رؤساء األقسام بكافة اإلدارات:
التأكد من غلق األبواب والنوافذ فيما عدا المخارج المخصصة لعملية اإلخالء.
التأكد من فصل التيار الكهربائي.
اإلشراف على عمليات اإلخالء بالقسم.
التأكد من عمليات االتصال بالجهات المختصة (الدفاع المدني – والهالل األحمر).
التأكد من وصول الفرق المتخصصة إلدارة الدفاع المدني.
التوجــه إلــى نقطــة التجمــع للتأكــد مــن وجــود المدربيــن والمتدربيــن والعامليــن بالقســم أو
اإلدارة وعــدم تخلــف أي منهــم داخــل المبنــى.

مسؤوليات ومهام رؤساء اإلقسام ومدراء اإلدارات:
التأكد من أن جميع شاغلي المبنى على دراية تامة بمسارات اإلخالء.
التأكــد مــن أن جميــع أبــواب مخــارج الطــوارئ والممــرات المؤديــة إليهــا مفتوحــة طيلــة فتــرة
الــدوام الرســمي وأن تكــون ســهلة الفتــح للخــارج (باتجــاه اندفــاع األشــخاص).
ً
تمامــا لشــاغلي
التأكــد مــن خلــو كافــة مســارات اإلخــاء مــن العوائــق وأن تكــون واضحــة
المبنــى ومثبــت عليهــا اللوحــات اإلرشــادية الدالــة عليهــا.

واجبات األمن:
تأمين المبنى وحفظ النظام.
منع دخول أي أفراد غير المختصين داخل المبنى.
منع خروج أي أحد من البوابة الرئيسية (إجراء أمني) إلى أن تنتهي عمليات اإلخالء واإلحصاء
والسيطرة على األزمة وانتهاء الحالة الطارئة.
انتظار الفرق المتخصصة من رجال الدفاع المدني وإرشادهم لموقع الحريق.
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الوسائل والمعدات المطلوب
توفرها بالمباني:
إن توفيــر الوســائل والمعــدات الالزمــة لمواجهــة الكــوارث واألزمــات (نقطــة التجمــع – لوحــات
ً
ً
كبيرا وتســاهم بصورة مباشــرة
دورا
إرشــادية – أجهــزة إطفــاء وإنــذار – إســعافات أوليــة) تلعــب
فــي الحــد مــن الخســائر الناجمــة عــن األزمــة.
لذلك كان من الضروري التأكد من توافر البنود التالية:
يجب تحديد نقاط التجمع الخاصة لكل مبنى.
التأكد من توفر أجهزة المكافحة لجميع أنوع الحريق وأن تكون صالحة لالستخدام الفوري.
التأكد من توفر األدوية والمهمات واألدوات الطبية الالزمة لعمليات اإلسعافات األولية.
التأكــد مــن توفــر مخــارج وأبــواب الطــوارئ الكافيــة وكافــة اللوحــات اإلرشــادية التــي تســهل
عمليــات اإلخــاء وتــدل شــاغلي المبنــى علــى مســارات اإلخــاء ومخــارج الطــوارئ ونقــاط
التجمــع.
صيانــة المبانــي بشــكل دوري والتحقــق مــن توفــر رشاشــات ميــاه تعمــل بشــكل تلقائــي عنــد
الضغــط علــى زر جــرس الحرائــق.
توفيــر أجــراس تعمــل بنظــام اإلضــاءة المتعاقبــة باللــون األحمــر للصــم والبكــم كمــا تعمــل
بنفــس الوقــت بنظــام الصــوت للمكفوفيــن وربطهــا برشاشــات الميــاه الموزعــة علــى كافــة
أنحــاء المبنــى لتقليــل المخاطــر التــي قــد تصيــب المتواجديــن فيــه.
توفير وسائل نقل ذوي اإلعاقة الجسمية والحركية.

التجارب واالختبارات:
إعــداد ســيناريو لألزمــة والبــدء فــي تنفيذها باســتخدام نقاط اإلنــذار المبكر ومراقبــة ردة الفعل
للفــرق المشــاركة إلدارة األزمــة وســلوك وتصـــرفات شــاغلي المبنــى وذلــك مــن خــال التنســيق
المباشــر بيــن الجهــات المختصــة والمعنيــة بالدولــة مثــل الدفــاع المدنــي والهــال األحمــر ،مــع
إعطــاء دورات تدريبيــة مــزودة بالصــور والشـــرح الكافــي والمتنــوع اليصــال المعلومــة بشــكل
ٍ
واف لألشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن مختلــف أنــواع إعاقتهــم.
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تقييم النتائج:
تحليــل وتقييــم مســتوى أداء فريــق إدارة األزمــة واألخطــاء التــي وقعــت للوقــوف علــى أوجــه
القصــور بهــا واالســتفادة ممــا قــد يظهــر مــن مشــكالت لوضــع الحلــول العاجلــة لهــا لتالفيهــا
ـتقبال.
مسـ
ً
االستعداد الذاتي لألشخاص ذوي اإلعاقة:
إذا كنــت أنــت ،أو أحــد أفــراد أســرتك ،تعانــون مــن إعاقــة أو أي متطلبــات خاصــة قــد تؤثــر علــى
قدرتــك  /قدرتهــم علــى التعامــل فــي حالــة الطــوارئ ،فاتبــع هــذه الخطــوات لالســتعداد تحــت
أي ظــرف قــد يطــرأ.

خطوات االستعداد:
وهــي مبنيــة علــى كيفيــة تأثيــر حالــة الطــوارئ عليــك ،أي أن عليــك اتبــاع الخطــوات واألخــذ
باالعتبــار بــردة فعلــك أثنــاء وقــوع الحــادث مــع التفكيــر بأســوأ االحتمــاالت ووضــع وقايــة
احترازيــة منهــا.
فــي حــاالت الطــوارئ ،ســتكون خدمــات الدفــاع المدنــي والطــوارئ مشــغولة بمســاعدة
األشــخاص الذيــن هــم فــي أمــس الحاجــة إليهــا ،األمــر متــروك لــك للتأكــد مــن اســتعدادك وقــد
يعنــي ذلــك وجــود امــدادات طبيــة أو أنظمــة طاقــة احتياطيــة.
كيــف ســتؤثر عليــك حالــة طارئة؟قــد يحتــاج الشــخص ذوي اإلعاقــة إلــى تحفيــز بأنــه إذا تطــوع
بمــا قــد يفعلــه فــي حالــة الطــوارئ.
تحدث مع أسرتك وشبكة الدعم الخاصة بك حول أنواع المستلزمات التي قد تحتاجها.
االستعداد بخطة وقائية إذا حدث أي عارض.
بناء شبكة تواصل شخصية لتكون كالمرشد أو المساعد حال وقوع الضرر.
تكويــن فريــق دعــم مــن األشــخاص الذيــن يمكنهــم المســاعدة فــي حــاالت الطــوارئ ويجــب أن
ً
ـخاصا يتواجــدون بانتظــام فــي منطقــة الســكن أو فــي بيئــة العمــل.
يكونــوا أشـ
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شــارك تفاصيــل االتصــال الخاصــة بــك وأجمــع تفاصيــل االتصــال الخاصــة بمقدمــي المســاعدة
حتــى تتمكــن مــن التواصــل فــي حــال حــدوث حالــة طارئــة وأخبرهــم عــن خطــة الطــوارئ الخاصــة
بــك واســألهم عــن خططهــم.

ال تعتمد على شخص واحد الالتصال بك ،فقد ال يتمكن هذا الشخص من االتصال
ً
ـخاصا
بــك أو أن يكــون غيــر متاحـ ًـا عنــد الحاجــة إليــه ،لذلــك مــن المهــم أن يضــم فريــق الدعــم أشـ
آخرين.

يمكــن أن تســاعد شــبكة الدعــم الخاصــة بــك علــى االســتعداد لحالــة الطــوارئ ،علــى ســبيل
المثــال مــن خــال مســاعدتك فــي تقييــم بيئــة منزلــك أو مــكان عملــك للتأكــد مــن أنهــا آمنــة
ومناســبة.

جزءا كبيـ ً
ـرا من يومك (العمل والمنزل والمدرســة)
كـ ِّـون فريــق دعــم فــي كل مكان تقضـــي فيه ً
واعمــل معهــم إلنشــاء تقييــم لالحتياجــات .يمكــن أن يســاعد هــذا علــى تعلــم أفضــل طريقــة
لمســاعدتك وتقديــم حلــول إضافيــة لتفكــر فيهــا.

ـا وخفــض
تــدرب علــى خطتــك ،بمــا فــي ذلــك كيفيــة حمايــة نفســك باالحتمــاء أســفل طاولــة مثـ ً
الــرأس مــع ضمــه بكلتــا اليديــن وتــدرب أيضـ ًـا علــى آليــة القيــام باإلخــاء.
يجــب تنظيــم خطــة بديلــة للتواصــل مــع المســاعدين أثنــاء حالــة الطــوارئ ،إن حــدث طــارئ أدى
لتعطــل خطــوط اإلنترنــت والهاتــف أو حتــى بحــال نفــاذ بطاريــة هاتفــك أو تحطمــه أو نســيانه
أو اضاعتــه.
تأكد من أن لديك أي امدادات خاصة قد تحتاجها.
ً
سوارا لتحديد إعاقتك أو حالتك الصحية.
ارتدي عالمة تنبيه طبية أو
احتفــظ باالمــدادات األساســية فــي حقيبــة الوقايــة الذاتيــة الخاصــة بــك فــي حالــة احتياجــك
للمغــادرة بســرعة.
ً
مسافرا ،فأخبر مدير فندق أو أحد ممثليه بمتطلباتك في حالة الطوارئ.
إذا كنت
تعــرف إلــى أيــن تذهــب للحصــول علــى المســاعدة إذا كنــت تعتمــد علــى آلــة غســيل الكلــى
أو غيرهــا مــن المعــدات أو العــاج ،والتــي قــد ال تعمــل فــي حــاالت الطــوارئ.
إذا كنــت تعانــي مــن الربــو أو اضطــراب الجهــاز التنفســـي ،فتأكــد مــن أن حقيبــة الوقايــة
الذاتيــة بهــا أقنعــة واقيــة مــن الغبــار مصنفــة  P2أو  ، N95وقــد تجــد أن حــاالت الطــوارئ
مثــل الحرائــق تجعــل التنفــس أكثــر صعوبــة.
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الحماية الذاتية في حاله الزلزال:

ـيا متحـ ً
إذا كنــت تســتخدم مشــاية أو كرسـ ً
ـركا ،فقــم بإيقــاف العجــات وغطــى راســك بكلتــا
يديــك لتحمــي نفســك مــع ضــم جســدك إليــك قــدر المســتطاع.
قــم بقفــل العجــات الخاصــة بــك (إن أمكــن) ،وإذا كنــت تســتخدم مشــاية ،فاحــرص علــى
الحصــول علــى أدنــى مســتوى ممكــن.
انحنــى وقــم بتغطيــة رأســك ورقبتــك بأفضــل مــا يمكنــك ،ثــم اســتمر حتــى ينتهــي االهتــزاز
وإذا كنــت تعانــي مــن ضعــف الســمع تأكــد مــن أن لديــك طريقــة للعثــور علــى التحذيــرات
والمعلومــات والنصائــح فــي حالــة الطــوارئ.
مثــا وقــم
إذا كنــت تســتخدم عصــا فضعهــا وازحــف إلــى أن تصــل لجســـم صلــب كالطاولــة
ً
باالختبــاء تحتهــا مــع تغطيــة الــرأس والرقبــة بإحــدى يديــك مــع اإلحــكام باليــد األخــرى بأحــد
أركان الجســـم الصلــب لتثبيــت جســدك حتــى ال تميــل أو تقــع بفعــل االهتــزازات.
احتفــظ بعــكازك بالقــرب منــك ويفضــل وضعهــا علــى مقربــة منــك لتتمكــن مــن إيجادهــا بعــد
انتهــاء الوضــع الطــارئ.
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خطة اإلخالء في حالة الطوارئ
بشــكل عــام ،ال يختلــف األشــخاص ذوي اإلعاقــة عــن أي شــخص آخــر مــن حيــث أنهــم يفضلــون
التحكــم فــي إخالئهــم ،وتتعلــق إمكانيــة إجــراء تعديــات متوافقــة مــع تمكينهــم علــى
اســتخدامها بســهولة ويأتــي تنفيــذ هــذه الخطــة بالوقــوف علــى صعوبــة تحديــد الحــد األدنــى
مــن المتطلبــات ،ويتــم تحديــد الخطــط والبــدء برســم طريقــة آلليــة تنفيذهــا وتقييــم أســعارها
ومتطلباتهــا واحتياطاتهــا وصيانتهــا.

•تتطلــب أنظمــة األمــن والســامة بالمملكــة العربيــة الســعودية إلــزام جميــع المبانــي
والــزوار.
بضمــان ســامة الموظفيــن
ّ

•يجــب علــى جميــع الموظفيــن الذيــن يســتخدمون المبنــى أن يكونــوا علــى معرفــة تامــة
بإجــراءات اإلخــاء وممارســتها بشــكل دوري .وعمــل مبــدأ مســؤولية األشــخاص عــن

إخالئهــم بأنفســهم ،بتنظيــم ســيتم تســهيله مــن قبــل إدارة المبنــى وتوفيــره مــن قبــل

الشــخص المســؤول ،وهــذا يعنــي أن األشــخاص ذوي اإلعاقــة يتحملــون أيضـ ًـا مســؤولية
التعــاون مــع شــروط خطــط اإلخــاء الخاصــة بهــم وتســهيل إخالئهــم.

•يجــب علــى األشــخاص المســؤولين ومديــري المبانــي اتبــاع النهــج الصحيــح بإخــاء
األشــخاص ذوي اإلعاقــة وحقهــم فــي الوصــول المســتقل واإلخــاء ،ويجــب عليهــم تقديــم
أكبــر قــدر ممكــن مــن المعلومــات للجميــع حــول الخطــط المعــده لهم.يجــب أن يكــون

واضحـ ًـا لألشــخاص ذوي اإلعاقــة (أثنــاء العمــل معهــم لوضــع خطــة مناســبة) أن إجــراءات
اإلخــاء تعتبــر اســتثنائية وهــذا يعنــى أنــه يمكــن اســتخدام الحلــول التــي قــد ال تكــون

مناســبة فــي معظــم الظــروف ،مثــل الســماح للشــخص ذوي اإلعاقــة بالنــزول علــى الســلم
عوضـ ًـا عــن المصعــد ولــن يكــون مــن المقبــول لهــم القيــام بذلــك فــي أي ظــروف أخــرى.

ـا وقــد يتأثرون
•قــد يصعــب أمــر اإلخــاء الذاتــي علــى األشــخاص الذيــن يعانــون مــن الربو مثـ ً
فــي ظــروف الدخــان الناجمــة عــن حريــق ،أو قــد يتأثــر النــاس بضغــوط حالــة الطــوارئ ،لــذا
يجــب االحتيــاط لهــذا األمــر وإن كان اإلخــاء ذاتيـ ًـا.
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األشخاص ذوي اإلعاقة
الجسمية والحركية
الخيــارات المفضلــة لألشــخاص ذوي اإلعاقةالجســمية والحركيــة هــي اإلخــاء األفقــي إلى خارج
المبنــى ،أو اإلخــاء األفقــي إلــى حجــرة حريــق أخــرى ،أو مصعــد اإلخــاء بالحريــق ،والوصــول
فــي النهايــة إلــى مــكان آمــن تمامـ ًـا خــارج المبنــى .هــذا هــو الخيــار المفضــل لــذوي اإلعاقــة
الجســمية والحركيــة .
توفير الدرابزين المناسب والمعلومات المتعلقة بموضوع الحريق.
ً
أيضــا أن اإلخــاء مــن المبنــى فــي غضــون دقيقتيــن إلــى ثــاث دقائــق قــد ال
يجــب أن نتذكــر
يكــون ممكنـ ًـا لــذوي اإلعاقــة الجســمية والحركيــة وقــد يكــون مــن المستحســن شــرح طــرق
اإلخــاء التــي لديهــا درجــة مــن مقاومــة الحريــق والدخــان وكيــف يتــم تقســيم المبنــى.
سيســاعد مســتوى نظــام الحمايــة مــن الحرائــق المتــاح وتقســيم مناطــق إنــذار الحريــق داخــل
المبنــى فــي توفيــر الوقــت المطلــوب لألشــخاص ذوي اإلعاقــة إمــا لتســهيل إخالئهــم أو
المغــادرة بمســاعدة.
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ذوي اإلعاقة الجسمية والحركية
ً
كرســيا
عنــد محاولــة إخــاء شــخص لديــه إعاقــة جســمية وحركيــة ،أو يســتخدم
ً
ً
يدويــا ،يجــب الحصــول علــى المعلومــات التاليــة:
متحــركا يعمــل بالكهربــاء أو

بمجــرد حــدوث هــذه العمليــة ،ســيقرر بعــض األشــخاص أنــه يمكنهــم تســهيل إخالئهــم
باســتخدام األنظمــة الموجــودة داخــل المبنــى .ســيقرر آخرون أنهــم بحاجة إلى مســاعدة
مــن شــخص واحــد أو أكثــر.
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تعتبــر هــذه المجموعــة مــن النــاس األكثــر عرضــة للخطــر مــن حيــث اإلخــاء ،ومــع ذلــك وفــي
ـركا بشــكل متكــرر قـ ً
ـيا متحـ ً
بعــض الحــاالت ،قــد يكــون الشــخص الــذي يســتخدم كرسـ ً
ـادرا علــى
ً
قــادرا علــى المســاعدة فــي اإلخــاء أو حتــى تســهيل اإلخــاء
قليــا وبالتالــي يكــون
المشــي
ً
ومــن الضـــروري أن ُيســأل الشــخص ذوي اإلعاقــة األســئلة ذات الصلــة بطريقــة تنتــج أفضــل
خطــة لإلخــاء.
طريقــة اإلخــاء مــن قبــل معظــم مســتخدمي الكراســي المتحركــة هــي كراســي مخصصــة
ً
عموديــا عــن طريــق اســتخدام مصعــد
لإلخــاء عــن طريــق الســالم ،أو إلــى خــارج المبنــى ،أو
اإلخــاء وإذا لــم تكــن هــذه الخيــارات متاحــة ،أو لــم تكــن قيــد التشــغيل فقــد يكــون مــن
الضــروري حمــل الشــخص وإخالئــه.
عنــد تصميــم خطــة اإلخــاء ،تذكــر أن تضــع فــي اعتبــارك مــا هــو عملــي وقابــل للتحقيــق فــي
ظــروف اســتثنائية بــد ًال عــن مــا يمكــن تحقيقــه فــي النشــاط اليومــي العــادي.

ألبــد يكــون األشــخاص الذيــن يســتخدمون الكراســي المتحركــة التــي تعمــل بالكهربــاء أقــل
قــدرة علــى الحركــة مــن األشــخاص الذيــن يســتخدمون الكراســي اليدويــة ،ومــع ذلــك؛ قــد
تكــون هنــاك اســتثناءات لهــذه القاعــدة ،لذلــك مــن المهــم استشــارة الشــخص ذي اإلعاقــة
حيثمــا أمكــن ذلــك
مــن المحتمــل أن تتطلــب هــذه المجموعــة مــن األشــخاص المزيــد مــن المســاعدة عنــد مغــادرة
المبنــى ومــن الحكمــة أن يقوم الشــخص المســؤول أو مدير المبنى بتســهيل اإلخالء المســتقل
ٍ
كاف
لجميــع المجموعــات األخــرى مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن أجــل ضمــان وجــود عــدد
مــن الموظفيــن لمســاعدة هــذه المجموعــة.
مــن غيــر العملــي توقــع أن تكــون هــذه المجموعــة مــن األشــخاص قــادرة علــى أخــذ كراســيها
معهــا ،نظـ ً
ـرا لوزنهــا وحجمهــا .ســيحتاجون إلــى تــرك كراســيهم فــي المبنــى إذا لــم يكــن هناك
مصعــد مناســب لتســهيل إخالئهــم.
يتم توفير كرسي اإلخالء.
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يتــم مســاعدة األشــخاص ذوي اإلعاقــة البصريــة مــن خــال توفيــر تعليمــات األخــاء مكتوبــة
بطريقــة برايــل أو مســجلة كتعليمــات صوتيــة وتجــدر اإلشــارة إلــى أن معظــم األشــخاص ذوي
اإلعاقــة البصريــة ســيكون لديهــم القــدرة علــى اســتخدام هــذة التعليمــات ولــن يواجهــوا أي
مشــاكل فــي مغــادرة المنبــى فــي حــاالت األخــاء.

معلومات التوجيه:

ال يســتطيع األشــخاص ذوي اإلعاقــة البصـــرية بشــكل عــام قــراءة تعليمــات اإلخــاء مــن الحريــق
المتوفــرة فــي معظــم المبانــي ،ألنهــا غالبـ ًـا مــا تكــون بأحــرف صغيــرة جـ ً
ـدا بالنســبة لألشــخاص
ضعــاف البصـــر لضعــف البصـــر الحــاد ،وتكــون غيــر ممكنــة الرؤيــة للمكفوفيــن لذلــك يجــب
ـواء بالمصاعــد أو اللوحــات اإلرشــادية
توفرهــا بطريقــة برايــل أو شــريط صوتــي وبخــط كبيــر ،سـ ً

وتعليمــات الســامة ،وقــد يكــون مــن المفيــد تقديــم خريطــة لمســية لطــرق اإلخــاء وتقديــم
تدريــب توجيهــي للموظفيــن ذوي اإلعاقــة البصـــرية العامليــن فــي المبنــى ،حتــى يكونــوا أكثــر
وعيـ ًـا بخيــارات اإلخــاء( .طريقــة برايــل التــي يقرأهــا المكفوفيــن)
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الحفاظ على الطرق آمنة:
يمكــن تكييــف بعــض اإلجــراءات البســيطة األخــرى لتســهيل إخــاء األشــخاص ذوي اإلعاقــة
البصـــرية وقــد يواجهــون صعوبــة مــع الســالم حيــث توجــد ارتفاعــات مفتوحــة ويجــب تجنبهــا
فــي طــرق اإلخــاء فــي حالــة وجودهــا.

عند كتابة خطة مع شخص لدية إعاقة بصرية ،يجب الحصول على المعلومات التالية:

األسئلة التي يجب طرحها هي:
•

هل تعمل وحدك في المبنى؟

•

هل تعمل خارج ساعات العمل؟

•

هل يمكن سماع المنبه؟

•

هل تعرف مواقع جميع طرق اإلخالء؟

•

هل يمكن لك المرور بها دون مساعدة؟

•

هل تعمل كجزء من فريق أم في بيئة مكتب جماعية؟

•

هل من المحتمل أن تتجول في المبنى؟

•

هل يمكن قراءة تعليمات اإلخالء؟ إذا لم يكن األمر كذلك ،فما الشكل الذي تريده؟
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يحتــاج األشــخاص ذوي اإلعاقــة الســمعية إلــى معرفــة اإلعــان عــن اإلخــاء وفــي حالــة وجــود
نظــام إنــذار صوتــي فقــط ،فقــد ال يتمكنــون مــن ســماع اإلنــذار أو أي معلومــات يتــم بثهــا
ّ
تتوفــر أنظمــة تحســين الصــوت داخــل المبنــى،
بواســطة أنظمــة صوتيــة داخليــة ،ومــع ذلــك؛
فقــد يكــون مــن الممكــن إرســال الرســالة عبــر هــذا النظــام ،علــى ســبيل المثــال عبــر حلقــة
الســمع أو جهــاز اســتقبال النــداء الالســلكي.
تتمثــل الخيــارات المفضلــة لتنبيــه األشــخاص ذوي اإلعاقــة الســمعية بوجــود حالــة طــوارئ وأن
عمليــة إخــاء علــى وشــك الحــدوث هــي اســتخدام إنــذارات ضوئيــة مثبتــة كجــزء مــن نظــام إنــذار
الحريــق واســتخدام نظــام المناداة.
ً
ممكنــا ،فهنــاك مجموعــة مــن الوســائل المســاعدة األخــرى لتقديــم هــذه
ذا لــم يكــن ذلــك
المعلومــات.

عنــد كتابــة خطــة مــع شــخص أصــم أو شــخص ضعيــف ســمع ،يجــب الحصــول علــى معلومــات
حــول توفــر أي مــن المعــدات التاليــة:
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تدريب الموظفين:
تــم اســتخدام موظفيــن آخريــن لتنبيــه األشــخاص ذوي اإلعاقــة الســمعية بأنهــم بحاجــة إلــى
مغــادرة المبنــى.
مــن المواقــف النموذجيــة التــي قــد يحــدث فيهــا ذلــك فــي المكاتــب الفرديــة أو المكتبــات
أو المراحيــض أو غــرف تغييــر المالبــس .يجــب أال يتوقــع موظفــي األمــن والســامة أن تكــون
المكالمــة الصوتيــة كافيــة ويجــب تدريبهــم علــى الفحــص العينــي لجميــع المناطــق التــي
يتحملــون مســؤوليتها ،بشـــرط أن يكــون ذلــك آمنـ ًـا لهــم.
يجــب أن يــدرك الموظفيــن أيضـ ًـا أنــه عندمــا ال يتفاعــل الشــخص بطريقــة منطقيــة أثنــاء إجــراء
اإلخــاء ،فقــد ال يكــون قــد ســمع اإلنــذار ومــن غيــر المحتمــل أن يكــون الصـــراخ بصــوت أعلــى
هــو الحــل فقــد يكــون مــن الضـــروري الســير مباشــرة إلــى الشــخص وشــرح مــا يحــدث باإلشــارات
أو حتــى مذكــرة مكتوبــة أو تعليمــات مكتوبــة قصيــرة معــدة مسـ ً
ـبقا.

تعليمات الحريق:
ً
أيضــا أن العديــد مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة الســمعية ليــس لديهــم لغــة
يجــب أن نــدرك
الخطــاب المعتمــدة كلغــة أولــى؛ لــذا فمــن المهــم توفيــر ترجمــة مكتوبــة بســيطة لبروتوكــول
الحريــق وقــد يكــون مــن المفيــد أيضـ ًـا لهــذه المجموعة من األشــخاص توفيــر الصــور التوضيحية
لدعــم المعلومــات المكتوبــة .قــد يفضــل األشــخاص الصــم أن يتــم شــرح التعليمــات لهــم مــن
خــال مترجــم لغــة اإلشــارة العربيــة وهنــاك مســائل إضافيــة يجــب مراعاتهــا عنــد كتابــة خطــة
األشــخاص ذوي اإلعاقــة الســمعية.
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الالفتات:

اشتراطات التطبيق:
ينبغي أن تتوافق كل الالفتات مع هذا البند.
الالفتــات التــي تبيــن الغــرف الدائمــة أو المســاحات الدائمــة ينبغــي أن تكــون مثبتــة علــى
الحائــط وأن تدمــج بيــن الحــروف واألرقــام التــي يمكــن قراءتهــا باللمــس ،والعالمــات التــي
يمكــن تحسســها باللمــس ُيفضــل أن تصاحــب النــص المتعلــق بمــا يلــي:
الالفتات التنظيمية :مثل الفتات الحظر واإللزام.
الفتات التحذير :مثل الفتات الحذر التي تدل على وجود خطر.
الفتات التعريف :مثل الغرف ،واأللقاب ،أو األسماء ،أو األرقام.
إن الالفتــات التوجيهيــة والمعلوماتيــة التــي تتعلق بالمســاحات التوظيفية ينبغــي أن تتوافق
مــع هــذا البند.

استثناء:
توجيهــات المبانــي والالفتــات األخــرى التــي تكــون موضوعــة بشــكل مؤقــت ال يشــترط
أن تتوافــق مــع هــذا البنــد.

23

ينبغي أن تكون القوائم في مناطق تناول الطعام متاحة بتنسيق وتصاميم بديلة ومن بينها
أن تكون مكتوبة بطريقة «برايل» وبحروف كبيرة.
العناصر وأماكن المرافق المعروفة سهلة الوصول يتم تعريفها باستخدام الرمز الدولي
لسهولة الوصول هي:
مساحات مواقف السيارات التي يتم تخصيصها على أنها لألشخاص ذوي اإلعاقة.
مناطق تحميل الركاب سهلة الوصول.
المنحدرات سهلة الوصول التي تقع بالمسار تكون خالية من الحواجز بما يخدم دخول البناء.
المداخل سهلة الوصول عندما التكون جميعها سهلة الوصول (فالمداخل غير سهلة الوصول
ُيفضل أن تكون عليها الفتات توجيهية اليضاح الممشى إلى أقرب مدخل سهل الوصول
لذوي اإلعاقة).
هواتف سهلة الوصول.ومصاعد وأجهزة وسائل خروج سهلة الوصول.
مناطق مساندة اإلنقاذ.

االشتراطات الفنية:
الموقع-الغرف والمساحات:-
ُيفضــل أن يتــم تركيــب الفتــات التعريــف الدائمــة علــى الحائــط بجــوار الجانــب الــذي يوجــد عليــه
ويفضــل أن يتــم وضــع الفتــات تعريــف الغــرف
المــزالج مــن بــاب دخــول الغــرف والمســاحات ُ
علــى مســافة  150ملــم مــن عضــادة البــاب مــع وضــع الخــط المركــزي عنــد مســافة 1400ملــم
فــوق البــاب المكتمــل وحيــث ال تكــون هنــاك مســاحة متوافــرة علــى الحائــط بجــوار الجانــب
ويفضــل أن
الــذي يوجــد عليــه مــزالج البــاب فالبــد مــن وضــع الالفتــات علــى أقــرب حائــط مجــاورُ ،
يتــم وضــع الالفتــات بشــكل متناغــم عبــر أرجــاء المرفــق.
الموقع-الدرج:-
داخــل ســالم الــدرج المغلقــة البــد مــن وضــع أرقــام أرضيــة يمكــن قراءتهــا باللمس علــى الجانب
ويفضــل أن يتــم وضــع
الــذي يوجــد عليــه مــزالج بــاب الدخول/الخــروج عنــد كل مســتوى أرضيــة ُ
أرقــام األرضيــة التــي يمكــن قراءتهــا باللمــس داخــل مســافة 150ملــم مــن عضــادة البــاب وأن
يتــم وضعهــا علــى ارتفــاع متناغــم بيــن  1500 – 1350ملــم فــوق األرضيــة.
الموقع-مواقــع اتخــاذ القــرار :-الالفتــات عنــد مواقــع اتخــاذ القــرار يفضــل أن يتــم وضعهــا علــى
امتــداد طريــق الوصــول كالــذي يوجــد عنــد تداخــل الطــرق والــدرج والســالم المتحركــة.
الالفتــات العلويــةُ :يفضــل أال تمثــل الالفتــات العلويــة أي خطــر ،وينبغــي أن تتوافــق مــع البنود
المذكــورة عندمــا يلــزم وضعهــا فــي الداخــل وأن تتوافــق مــع البنــود المتعلقــة بالخــارج عندمــا
يــراد وضعهــا فــي الخــارج
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الموقع-مواقع اتخاذ القرار
الالفتــات عنــد مواقــع اتخــاذ القــرار يفضــل أن يتــم وضعهــا علــى امتــداد طريــق الوصــول كالــذي
يوجــد عنــد تداخــل الطــرق والــدرج والســالم المتحركة.
الالفتات العلوية:
ُيفضــل أال تمثــل الالفتــات العلويــة أي خطــر ،وينبغــي أن تتوافــق مــع البنــود المذكــورة عندمــا
يلــزم وضعهــا فــي الداخــل وأن تتوافــق مــع البنــود المتعلقــة بالخــارج عندمــا يــراد وضعهــا فــي
الخارج
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ويفضــل أن يتــم عمــل نســخ مطابقــة مــن الالفتــات وأن يتــم وضعهــا علــى الحوائــط المجــاورة
ُ
ألماكــن وضــع الالفتــات العلويــة .إن الالفتــات العلوية التــي يتم وضعها خلف طــاوالت الخدمة
ُيفضــل أن يتــم عمــل نســخ مطابقــة منهــا وأن يتــم وضعهــا بحيــث يكــون خــط المنتصــف بهــا
موضوعـ ًـا عنــد مســافة  1400ملــم فــوق األرضيــة فــي موقــع يعمــل علــى توفيــر مســاحة خاليــة
ويفضــل أن تعمــل الالفتــات العلويــة علــى الســماح برؤيتهــا مــن وضــع
تتســـم باالقتــراب منهــا ُ
الجلــوس ومــن وضــع الوقــوف.
الحالة واألسلوب :استخدام األرقام العربية على الالفتات.

نســب الحــروفُ :يفضــل أن تكــون لألحــرف المســتخدمة علــى الالفتــات نســبة عــرض إلــى

طــول تســاوي مــن  5:3إلــى  ، 1:1وأن يكــون اتســاع جــرة الخــط لــه نســبة عــرض إلــى طــول
بيــن  5:1إلــى . 10:1

ارتفاع الحروف :يعتمد على أقصى مسافة يراد منها رؤية األحرف.

25

التشــطيب والتبييــنُ :يفضــل أن يتــم اســتخدام تشــطيب قليــل اللمعــان أو أي نــوع
آخــر مــن التشــطيب الخالــي مــن الوهــج علــى األحــرف التــي تــم بهــا كتابــة الالفتــات.
ويفضــل أن
ويفضــل أن تتميــز الالفتــات بألــوان متباينــةُ ،
وكذلــك الرمــوز .والخلفيــاتُ .
يكــون النــص مكتوبـ ًـا بحــروف ذات ألــوان فاتحــة علــى خلفيــة غامقــة أو بحــروف ذات
ألــوان غامقــة علــى خلفيــة فاتحــة.
األحــرف البــارزة التــي يمكــن قراءتهــا باللمــس :يجــب أن تكــون األحــرف قابلة
ويفضــل لألحــرف أن تكــون بــارزة علــى األقــل لمســافة  0.8ملــم فــوق
للقــراءة باللمــس ُ
ويفضــل
ويفضــل أال تحتــوي األحــرف المرفوعــة علــى أيــة حــواف حــادةُ ،
خلفيــة الالفتــةُ .
ويفضــل أن تشــتمل علــى األحــرف
أن يكــون قياســها بيــن  16-50ملــم فــي االرتفــاع ُ
المكتوبــة بطريقــة و"بــاري" غيــر المنضغطــة.
األرضيــة الخاليــة وســطح األرض :عنــد الالفتــة التــي يمكــن قراءتهــا باللمــس
يجــب أن يتــم الســماح للشــخص بــأن يقتــرب مــن الالفتــة فــي حــدود  100ملــم مــن دون
أن يصــادف فــي طريقــه أيــة أجســام ناتئــة أو قائمــة فــي إطــار تأرجــح البــاب.
الصــور التوضيحيــة (الكتابــة بالصــور) :إن الصــور التوضيحيــة ينبغــي أن يتــم
إكمالهــا بالحــروف البصـــرية المناظــرة والتــي يمكــن قراءتهــا باللمــس ويجــب أن يتــم
وضــع هــذه الحــروف مباشــرة أســفل الصــور التوضيحيــة ،كمــا يجــب أن يكــون طــول
الصــور التوضيحيــة  75ملــم علــى األقــل ويستحســن أن يتــم توفيــر مســاحة خاليــة علــى
الحائــط تقيــس مســافة علــى األقــل  75ملــم مــن طــول الجوانــب حــول الالفتــة التــي
يمكــن قراءتهــا باللمــس.
اإلضاءة :يجب أن يتم إضاءة كل الالفتات بإنارة شدتها  200لوكس على األقل.
الالفتــات المســموعة :الالفتــات المســموعة (األشــعة تحــت الحمــراء والرقميــة)
التــي يمكــن قــراءة محتواهــا مــن قبــل األشــخاص ضعــاف البصــر باســتخدام أجهــزة
اســتقبال يمكــن اســتخدامها كأداة مســاعدة علــى التوجيــه ويجــب أن تقــوم الالفتــات
المســموعة بعمــل نســخة مــن المعلومــات التــي يمكــن رؤيتهــا في شــكل يمكــن النطق
بــه ويمكــن أن تشــمل هــذه الفتــات الشــوارع والمبانــي وإشــارات مرور المشــاة البصـــرية،
وللعثــور علــى الممشــى داخــل المبانــي وأنظمــة اإلعــام.
المعلومــات :ينبغــي أن يتــم تعليــق الفتــة دليــل المعلومــات وأنظمة اإلعــام األخرى
بشــكل رأســي أو أفقــي بزاويــة مــا وينبغــي أن تكــون الفتــات دليــل المعلومــات فــي
متنــاول اليــد ويمكــن الوصــول إليهــا :مــن وضــع الوقــوف ووضــع الجلــوس .ويستحســن
أن يتــم توفيــر مســاحة للحركــة ومســاحة خاليــة أمــام لوحــات دليــل المعلومــات.
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قابليــة الفهــم واالســتيعاب :يجــب اســتخدام الرمــوز البصـــرية فــي الالفتــات
المكتوبــة للحــد مــن الخلــط فــي المعلومــات بالنســبة لألشــخاص الذيــن لديهــم قــدرة
لغويــة وقــراءة محــدودة ويمكــن أن يعمــل الترميــز اللونــي علــى تقويــة الرســائل عندمــا
يتــم اســتخدامه كنظــام متماســك ومنســق فــي جميــع أرجــاء المرفــق.
الالفتــات التوجيهيــة :ينبغــي أن تكــون الالفتــات التوجيهيــة موجــزة وبهــا أقــل
قــدر ممكــن مــن التعليمــات وأن تســتخدم لغــة مبســطة وينبغــي أن تكــون الرمــوز
التوضيحيــة واضحــة وحــادة وأال تكــون منمقــة بدرجــة كبيــرة.

شكل يوضح تباين األلوان على الالفتات
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اعتبارات أخرى:
األجسام البارزة واألجسام العلوية
أرصفة المشاة وأرصفة الشوارع والمسارات والطرق
مواقف المركبات
مناطق إنزال الركاب
المنحدرات الخارجية
المداخل
المصاعد
مصاعد المنصات المنحدرة والرأسية
األبواب
مرافق المراحيض
الحمامات المالئمة الستخدام الجنسين
غرف تغيير المالبس
البوابات ،البوابات آلية الفتح والفتحات
الهواتف العامة
مخرج الطوارئ .اإلخالء عند الحريق ومناطق مساعدة اإلنقاذ.
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اشتراطات التطبيق:

ينبغي أن تتوافق أنظمة مخاطبة المستفيدين مع هذا البند.
االشتراطات الفنية:
يجــب أن يتــم وضــع مكبــرات الصــوت الخاصــة بأنظمــة مخاطبــة المســتفيدين فــي األعلــى وأن
تكــون متوافقــة مــع البنــود فيمــا يتعلــق بالمواقــع الداخليــة ،ومــع البنــود فيمــا يتعلــق بالمواقــع
الخارجيــة .وينبغــي أن تعمــل أنظمــة مخاطبــة المســتفيدين علــى توفيــر صــوت يغطــي المنطقــة
المطلوبــة مــن التوجيــه ،مثــل األروقــة ،ومناطــق قاعــات االجتمــاع ،ومبانــي الترفيــه والتســلية،
والمبانــي التعليميــة ،وأماكــن االســتخدام المشــترك فــي مواقــع اإلقامــة.
نطــاق الصــوت :يجــب أن يتــم وضــع أنظمــة مخاطبــة المســتفيدين فــي مواقــع بحيــث تكــون
الضوضــاء الموجــودة فــي الخلفيــة عنــد أدناهــا ،وأن يتــم بــث المعلومــات فقــط إلــى المواقــع
الرئيســية.
نقــاط كل نظــم النــداء :يجــب أن يكــون اســتخدام نقــاط كل نظــم النــداء محصـ ً
ـورا علــى مكافحــة
الحرائــق ولتقديــم معلومــات الطــوارئ.
نظــم االســتدعاء :ينبغــي أن تكــون نظــم اســتدعاء فريــق العمــل واألشــخاص الرئيســيين اآلخريــن
غيــر بــارزة جـ ً
ـدا ،وأن يكــون مســتوى الصــوت بهــا منخفضـ ًـا ،وأن يتــم بــث النــداء منهــا فــي هــذه
األجهــزة أو المواقــع حيــث يكــون مــن المحتمــل وجــود هــؤالء األشــخاص بهــا.
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اشتراطات التطبيق:
إن أنظمــة اإلعــام ،مثــل أماكــن تقديــم المعلومــات وأجهــزة توصيــل المعلومــات وعرضهــا
بالفيديــو ،ينبغــي أن تتوافــق مــع هــذه البنــود.
االشتراطات الفنية:
أجهــزة العــرض بالفيديــو :حيثمــا يتــم تقديــم المعلومــات إلــى المســتفيدين ،أو العمــاء أو الزبائــن
عــن طريــق أجهــزة العــرض بالفيديــو ،فــإن نفــس المعلومــات ينبغــي أن تكــون متاحــة بتنســيق
بديــل ،مثــل العــرض الســمعي ،وبطريقــة برايــل ،أو الطباعــة باألحــرف الكبيــرة .والطباعــة باألحــرف
الكبيــرة ينبغــي أن تكــون أحرفهــا بحجــم خــط  16علــى األقــل.
األجهــزة التفاعليــة :إن أنظمــة اإلعــام التفاعليــة فــي المبانــي التــي يتــم اســتخدامها مــن قبــل
المســتفيدين ،مثــل شاشــات العــرض بالفيديــو التــي تعمــل باللمــس ،أو لوحــة المفاتيــح ،أو لوحــة
المفاتيــح الكهربيــة ،يجــب أن يتــم وضعهــا علــى ارتفــاع يتــاءم مــع اســتخدام أي شــخص فــي وضــع
الوقــوف أو الجلــوس.
أدوات التحكــم وآليــات التشــغيل :إن األزرار التــي تعمــل علــى توفيــر عمليــة الوصــول إلــى نظــام
المعلومــات العــام ،مثــل مفاتيــح الدفــع ،ينبغــي أن تتوافــق مــع البنــد .ويستحســن أن يتــم تمييــز
هــذه األزرار بلــون أو درجــة لــون مختلفــة عــن لــون الخلفيــة ،وينبغــي أن تحتــوي علــى أرقــام بــارزة،
وهــي تلــك األرقــام والرمــوز التــي تتوافــق مــع البنــود.
التصميــم :إن التســميات والمعلومــات الوصفيــة ينبغــي أن تكــون مائلــة علــى األفقــي وعلــى
ارتفــاع مــن األرضيــة ألجــل الوصــول الســهل لألشــخاص الجالســين والواقفيــن وأن تتوافــق مــع
البنــود.
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اشتراطات التطبيق:
ينبغي أن تتوافق أنظمة االستماع المساعدة مع هذا البند.
ينطبــق هــذا البنــد علــى مناطــق المرافــق العامــة حيــث تكــون وســائل اتصــاالت ســمعية مركزيــة
االســتخدام فــي المنطقــة ،مثــل :المســارح والحفــات الموســيقية ،وقاعــات االجتمــاع ،وقاعــات
الدراســة ،وقاعــات االجتمــاع ... ،إلــخ( .ويجــب أن يكــون نظــام االســتماع مركبـ ًـا بصــورة دائمــة فــي
ً
ـخصا ،وأن يكــون بهــا نظــام تكبيــر صــوت
المســاحات التــي يمكــن أن يكــون بهــا علــى األقــل  50شـ
أو فــي المســاحات التــي تزيــد مســاحتها عــن  100متــر مربــع.
بالنســبة ألماكــن التجمــع األخــرى ينبغــي أن يكــون هنــاك نظــام اســتماع مركــب بصــورة دائمــة
أو أن يكــون هنــاك عــدد كاف مــن المخــارج أو إمــدادات األســاك الكهربيــة لتدعيــم وجــود نظــام
اســتماع مســاعد متنقــل.
وينبغــي أن تكــون ســماعات النظــام متاحــة علــى األقــل لــكل  ، %4ولكــن ليــس أقــل مــن اثنيــن،
مــن عــدد المقاعــد اإلجمالــي.
االشتراطات الفنية:
عــام :تشــمل األنــواع المقبولــة مــن أنظمــة االســتماع المســاعدة لألشــخاص ضعــاف الســمع علــى
الحلقــات التعريفيــة ،ونظــم األشــعة تحــت الحمــراء ،ونظــم تــردد موجــات راديــو إف إم (.)FM
الموقــع :إن المقاعــد الثابتــة التــي تعمــل علــى توفيــر إمكانيــة الوصــول إلــى أنظمــة االســتماع
المســاعدة يجــب أن يتــم وضعهــا داخــل مســاحة مــن  51متـ ً
ـرا مــن ســاحة اللعــب ،ويجــب أن تعمــل
علــى توفيــر رؤيــة غيــر معاقــة.
الالفتــات :إن إتاحــة أنظمــة االســتماع المســاعدة يجــب أن يتــم توضيحهــا بوضــع الالفتــات التــي
تتوافــق مــع البنــود.
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اشتراطات التطبيق:
ينبغي أن تتوافق وسائل التنبيه البصري مع هذا البند.
وعنــد الحــد األدنــى ،يجــب أن يتــم تركيــب أجهــزة التنبيــه البصــري فــي كل مــن الســاحات اآلتيــة
التــي توجــد فــي المرافــق:
غــرف االســتراحة أو أي مســاحات لهــا اســتخدامات عامــة أخــرى ،مثــل قاعــات االجتمــاع واألروقــة،
والردهــات وأي مســاحات عامــة أخــرى لهــا اســتخدامات مشــتركة بيــن المســتفيدين.
ينبغــي أن تكــون أجهــزة إطــاق إشــارة التنبيــه البصـــري متكاملــة مع نظــام التنبيه داخــل المرفق.
والبــد مــن توفيــر وســائل التنبيــه البصــري مــن المحطــة الفرديــة إذا كانت وســائل اإلنذار الســمعية
مــن المحطــة الفرديــة متوفرة.
االشتراطات الفنية:
الموقــع :يجــب أن يتــم وضــع أجهــزة التنبيــه البصـــري متصلــة مع وســائل اإلنــذار الســمعية وينبغي
أن يتــم وضعهــا علــى مســافة  2100ملــم فــوق مســتوى األرضيــة أو مســافة  150ملــم تحــت
الســقف ،إيهمــا كان األكثــر انخفاضـ ًـا.
وضــوح الرؤيــة :بشــكل عــام ،عنــد الحاجــة إلــى تركيــب جهــاز تنبيــه بصــري أو جهــاز إشــارة بصريــة
بــأي مــكان أو مســاحة أو مشــترك أو ردهــة ،فإنــه يجــب أن يقــع علــى بعــد  15متــرا مــن اإلشــارة
ً
الحجــرات والمســاحات الكبيــرة التــي تتجــاوز  30متـ ً
علــى الســطح األفقــي وفــي ِ
عرضا،مــن دون
ـرا
وجــود عراقيــل ،وتمتــد إلــى ارتفــاع  2000ملــم فــوق األرضيــة المكتملــة ،مثــل قاعــات االجتمــاع
أو االجتماعــات الكبيــرة ،فمــن الممكــن أن يتــم وضــع أجهــزة اإلنــذار حــول خــط يطــوق المــكان،
تتباعــد فيمــا بينهــا حوالــي  30متـ ً
ـرا علــى أقصــى تقديــر ،عوضـ ًـا عــن تعليــق األجهــزة فــي الســقف.
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المصابيــح :يجــب أن يكــون ألجهــزة ووســائل إطــاق إشــارات التنبيــه البصـــرية نــوع مــن مصابيــح
النيــون الوهاجــة أو مــا يناظرهــا.
اللــون :يجــب أن يكــون اللــون الخــارج مــن أجهــزة التنبيــه البشـــرية مشــ ً
ـرقا أو أبيــض أي غيــر مفلتــر
أو ضــوء أبيــض مشــرق مفلتــر.
دورة النبضــات :إن أقصــى فتــرة الســتمرار النبضــة ينبغــي أن تكــون اثنيــن مــن عشــرة مــن الثانيــة
( 0 . 2ثانيــة) علــى أن يكــون المــدى الزمنــي األقصــى لنشــاط النبضــات هــو  40بالمائــة ،ويتــم
تعريــف مــدة النبضــة علــى أنــه الفاصــل الزمنــي بيــن النقطتيــن األولــى واألخيــرة مــن  10بالمائــة
مــن أكبــر إشــارة.
الشدة :ينبغي أن تكون شدة إشارة التنبيه البصري على األقل  75شمعة.
الوهــج ومعــدل الوهــج :يجــب أن يكــون معــدل تكــرار الوهــج علــى األقــل  1هرتــز ،وعلــى األكثــر
 3هرتــز ،وينبغــي أن تكــون أجهــزة التنبيــه البصـــري متزامنــة مــع الوهــج باالنســجام مــع معــدالت
تكــرار الوهــج بحيــث يتــم إعدادهــا لتقليــل مخاطــر التســبب بنوبــه صــرع.
اعتبارات أخرى:
مخارج الطوارئ ،اإلخالء عند الحريق ،ومناطق مساندة اإلنقاذ.
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اشتراطات التطبيق:
فــي المرافــق أو األجــزاء مــن المرافــق التــي يلــزم أن تكــون ســهلة الوصــول ،البــد مــن توفيــر مخــارج
ســهلة الوصــول بنفــس الحــد األدنــى المطلــوب لعــدد المخــارج الــوارد فــي (كــود) البنــاء بالمملكــة
ً
مخرجــا
العربيــة الســعودية .وحيثمــا ال يوفــر المخــرج ســهل الوصــول مــن مســتوى األرضيــة
مسـ ً
ـتويا إلــى الخــارج؛ فيجــب أن يتــم توفيــر منطقــة لمســاندة اإلنقــاذ بــد ًال مــن ذلــك وأقــل عــدد
لمســاحات اإلنقــاذ التــي يتــم عملهــا فــي كل منطقــة إنقــاذ ينبغــي أن يتوافــق مــع هــذا التقريــر،

إن المخــرج األفقــي الــذي يتوافــق مــع متطلبــات (كــود) البنــاء فــي المملكــة العربيــة الســعودية
ســوف يعمــل علــى تلبيــة متطلبــات منطقــة مســاندة اإلنقــاذ.
االشتراطات الفنية:
نظــم إنــذار الطــوارئ :يجــب أن تحتــوي نظــم إنــذار الطــوارئ علــى كل مــن أجهــزة اإلنــذار الســمعية
وأجهــزة التنبيــه البصــري التــي تتوافــق مــع البنــود.
الفتــات التعريــف :يجــب أن يتــم تعريــف وســائل الخــروج المخصصــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة
باســتخدام الالفتــات التــي تتوافــق مــع البنــود.
مناطــق مســاندة اإلنقــاذ – الطــرق ســهلة الوصــول :ينبغــي أن يتــم جعــل موضــع مناطــق مســاندة
اإلنقــاذ فــي الطــرق ســهلة الوصــول لتتوافــق مــع البنــود.
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مناطــق مســاندة اإلنقــاذ – مســاحات اإلنقــاذ :يجــب أن توفــر مناطــق مســاندة اإلنقــاذ مســاحة
أرضيــة 1400 × 850ملــم لــكل مــن ال تحملــه عربــات اإلســعاف .إن مســاحات اإلنتظــار المخصصــة
للمســاعدة فــي عمليــات اإلنقــاذ والتــي تقــع عنــد بســطات الــدرج ينبغــي أن تكــون واقعــة بجانــب
مســار التنقــل الرئيســي ،وينبغــي أن تكــون بعيــدة عــن مســاحة تأرجــح البــاب بالكامــل ،وينبغــي أن
تكــون بعيــدة عــن أطــراف الــدرج.
يجــب أن يتــم فصــل مناطــق مســاندة اإلنقــاذ عــن المنطقــة األرضيــة التــي يطولهــا الحريــق
باســتخدام مــادة مقاومــة للحرائــق مــن المعيــار الــذي يســاوي الحــد األدنــى المطلــوب للخــروج.
ينبغــي أن يتــم خدمــة هــذه المناطــق مباشــرة بمخــرج أو بمصعــد مقــاوم للحرائــق ،وأن يتــم
تمييزهــا علــى أنهــا منطقــة مســاعدة فــي اإلنقــاذ لألشــخاص الذيــن يعانــون مــن إعاقــات علــى
خرائــط المرفــق وفــي المرفــق .وينبغــي أن تكــون مناطــق مســاعدة اإلنقــاذ محميــة مــن الدخــان
فــي المبانــي التــي تزيــد عــن ثالثــة طوابق)(األشــكال مــن  120إلــى )122
مناطــق مســاعدة اإلنقــاذ – نظــام االتصــال :يجــب أن تحتــوي مناطــق مســاعدة اإلنقــاذ علــى نظــام
اتصــاالت صوتــي ثنائــي الطــرف كــي يتــم اســتخدامه بيــن كل منطقــة مســاعدة في عمليــات اإلنقاذ
ومــكان اإلنــذار المركــزي ومرفــق التحكــم .ينبغــي أن يكــون نظــام االتصــاالت متبايــن اللــون عــن
البيئــة المحيطــة بــه ،وأن يكــون لــه إشــارة مســموعة يمكــن أن يكتشــفها األشــخاص ذوي اإلعاقــة
البصـــرية ،وأن يكــون بــه وســيلة للتحكــم فــي مســتوى الصــوت.
مناطــق مســاندة اإلنقــاذ – الالفتــات :ينبغــي أن يتم تعريف مناطق مســاندة اإلنقــاذ بوضع الفتات
تقــول" :مناطــق مســاندة اإلنقــاذ" ،والتــي تشــمل الرمــوز الدولية الخاصــة باألشــخاص ذوي اإلعاقة
وينبغــي أن تتوافــق مــع البنــود .ينبغــي أن يتــم تعريــف مناطــق مســاندة اإلنقــاذ عــن طريــق وضــع
الفتــات توجيهيــة ،علــى كل خرائــط اإلخــاء التــي يتــم عرضهــا بشــكل عــام ،ويتــم تحديدهــا فــي
وثائــق خطــوات اإلخــاء .ينبغــي أن تكــون خرائــط اإلخــاء األرضيــة متاحــة فــي تنســيق بديــل.
خرائــط اإلخــاء المتعلقــة باألشــخاص ذوي اإلعاقــة عنــد انــدالع الحرائــق :إن خرائــط اإلخــاء
المتعلقــة باألشــخاص ذوي اإلعاقــة عنــد انــدالع الحرائــق يجــب أن يتــم عرضهــا ،وأن تكــون متاحــة
فــي المواقــع االســتراتيجية فــي شــتى أرجــاء المرفــق ،وينبغــي أن تتوافــق الالفتــات مــع البنــود.
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معايير التصميم:
تعــد أســطح التحذيــر األرضيــة مكملــة لســامة وحريــة حركــة األشــخاص ذوي اإلعاقــة البصـــرية.
فالتغييــر فــي النســيج أو اللــون ســوف يعمــل علــى تحذيــر كل المشــاة مــن األخطــار المحتملــة،
مثــل معابــر المشــاة ودرجــات الســلم ،أو الحــواف التــي قــد تســبب االنــزالق عنــد مواقــع األرصفــة
ً
متجانســا فــي شــتى أرجــاء المرفــق
المرتفعــة ،فوضــع أســطح التحذيــر األرضيــة يجــب أن يكــون

ومنطقــة االنتقــال بيــن األســطح يجــب أال تتســبب فــي حــدوث خطــر التعثــر والســقوط .ســطح
التحذيــر القابــل للكشــف عنــد منحــدر الرصيــف أعلــى الــدرج .ينبغــي أن تتوافــق كل أســطح التحذير
األرضيــة مــع هــذا البنــد.

االشتراطات الفنية:
التبايــن :يجــب أن يتــم اســتخدام األلــوان المتباينــة لتمييــز أســطح التحذيــر األرضيــة عــن األســطح
المجــاورة لهــا بلــون فاتــح علــى غامــق أو بلــون غامــق علــى فاتــح.
النسيج :ينبغي أن تكون أسطح التحذير األرضية غير قابلة لالنزالق.
حجــم القبــة :ينبغــي أن تحتــوي أســطح التحذيــر األرضيــة علــى قبــاب مجــزوءة والتــي تبــرز لمســافة
قدرهــا مــن  5.5 – 4.5ملــم فــوق ســطح القاعــدة ،والقبــاب المجــزوءة المســتخدمة فــوق أســطح
التحذيــر األرضيــة يجــب أن يكــون قطــر قاعدتهــا مــن  21-25ملــم.
تباعــد القبــاب :إن القبــاب المجــزوءة المســتخدمة فــوق أســطح التحذيــر األرضيــة يتــم ترتيبهــا فــي
شــكل منتظــم وأن يكــون التباعــد فيمــا بينهــا مــن  55-65ملــم .والتــي يتــم قياســها مــن منتصــف
إلــى منتصــف القبــاب
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55-65 21-25
55-65

4.5- 4,5

PLAN
3 MAX

)ELVATION (ENLARGED

سطح التحذير القابل للكشف بالمقببات المجزوءة

اعتبارات أخرى:
األجسام البارزة واألجسام العلوية

األجسام البارزة واألجسام العلوية

أرصفة المشاة وأرصفة الشوارع والمسارات والطرق

األسطح والمنصات المرتفعة

المنحدرات الخارجية

نوافير الشرب

الساللم المتحركة

الدرابزين

منحدرات األرصفة

النسيج واللون

مواقف المركبات
مناطق إنزال الركاب
المماشي المتحركة
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اشتراطات التطبيق:
إن أنظمــة اإلعــام مثــل أماكــن تقديــم المعلومــات وأجهــزة توصيــل المعلومــات وعرضهــا
بالفيديــو ينبغــي أن تتوافــق مــع هــذا البنــد.
االشتراطات الفنية:
أجهــزة العــرض بالفيديــو :حيثمــا يتــم تقديــم المعلومــات إلــى المســتفيدين أو العمــاء أو الزبائــن
عــن طريــق أجهــزة العــرض بالفيديــو فــإن نفــس المعلومــات ينبغــي أن تكــون متاحــة بتنســيق
بديــل ،مثــل العــرض الســمعي وبطريقــة برايــل أو الطباعــة باألحــرف الكبيــرة .والطباعــة باألحــرف
الكبيــرة ينبغــي أن تكــون أحرفهــا بحجــم خــط  16علــى األقــل.
األجهــزة التفاعليــة :إن أنظمــة اإلعــام التفاعليــة فــي المبانــي التــي يتــم اســتخدامها مــن قبــل
المســتفيدين مثــل شاشــات العــرض بالفيديــو التــي تعمــل باللمــس أو لوحــة المفاتيــح أو لوحــة
المفاتيــح الكهربيــة يجــب أن يتــم وضعهــا علــى ارتفــاع يتــاءم مــع اســتخدام أي شــخص فــي وضــع
الوقــوف أو الجلــوس.
أدوات التحكــم وآليــات التشــغيل :إن األزرار التــي تعمــل علــى توفيــر عمليــة الوصــول إلــى نظــام
المعلومــات العامــة ،مثــل مفاتيــح الدفــع ينبغــي أن تتوافــق مــع البنــود ويستحســن أن يتــم تمييــز
هــذه األزرار بلــون أو درجــة لــون مختلفــة عــن لــون الخلفيــة .ويجــب أن تحتــوي علــى أرقــام بــارزة،
وهــي تلــك األرقــام والرمــوز التــي تتوافــق مــع البنــود المبينــة.
التصميــم :إن التســميات والمعلومــات الوصفيــة ينبغــي أن تكــون مائلــة علــى األفقــي وعلــى
ارتفــاع مــن األرضيــة ألجــل الوصــول الســهل لألشــخاص الجالســين والواقفيــن وأن يتوافــق مــع
البنــود.
التنســيقات البديلــة :إن طباعــة المعلومــات الضـــرورية بأحــرف كبيــرة علــى خلفيــة متباينــة األلــوان
وكذلــك بتنســيق بديــل مثــل الشــريط الصوتي الكبيــرة .ينبغي أن يتــم عملها وطباعتهــا باألحرف.
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يعــد األمــن مســألة مهمــة بالنســبة لــكل مســتخدمي المرفــق .ولكــن بالنســبة لألشــخاص ذوي
اإلعاقــة فهــم معرضــون لدرجــة أعلــى مــن القابليــة لإلصابــة وأصبــح مــن المطلــوب توفيــر وســائل
آمنــة ،ويمكــن أن يتــم تعزيــز وســائل األمــن بتوفيــر اإلضــاءة الكافيــة وأجهــزة ســهلة الوصــول
وفــي غــرف االســتحمام الفرديــة والبــد مــن وضــع جهــاز إرســال إشــارة طــوارئ لتســهيل اســتدعاء
النجــدة عنــد حــدوث حالــة ســقوط أو إصابــة .تصميــم نظــم بطاقــات الدخــول الخاصــة باألشــخاص
ذوي اإلعاقــة بحيــث يقــوم بتشــغيلها األشــخاص الذيــن يتمتعــون بقــدرات مختلفــة ومــن بينهــم
األشــخاص ذوي المهــارات اليدويــة الضعيفــة ،أو نظــر ضعيــف ،أو صعوبــة فــي التنــاول باليــد.
ويجــب أال يتــم اســتخدام أزرار التنشــيط التــي تعمــل بالحــرارة حيــث يكــون مــن المتعــذر تمييزهــا
مــن قبــل األشــخاص ذوي اإلعاقــة البصـــرية.

اشتراطات التطبيق:
أنظمة الدخول بواسطة البطاقات وأنظمة األمن والسالمة ينبغي أن تتوافق مع هذا البند.
االشتراطات الفنية:
ارتفــاع مواقــع التركيــب :يجــب أن يتم تعليــق أو تركيب أجهزة نظام األمن علــى الحائط وأن تكون
علــى موضــع مــن  900-1000ملــم فــوق األرض وينبغــي أن يتــم وضعهــا بحيــث تكــون مجــاورة
للبــاب الــذي تقــوم بتأمينــه وينبغــي أن تكــون خــارج نطــاق تأرجــح البــاب والمســاحة الخاليــة التــي
تتوافــق مــع البنــد ويستحســن أن يتــم توفيرهــا عنــد أجهــزة الوصــول واألمــن والســامة التفاعليــة.
التبايــن :يجــب أن يتــم اســتخدام األلــوان المتباينــة للتفريــق بيــن أجهــزة األمــن عــن األســطح التــي
تكــون مركبــة عليهــا.
إعطــاء اإلشــارة :يجــب أن يتــم دمــج نبــرات الصــوت التــي يمكــن ســماعها واإلشــارات المرئيــة بــه
فــي نظــم المعلومــات التــي تقــوم باســتخدام اإلشــارات.
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نظــم الدخــول التــي تعمــل بالبطاقــة :إن اســتخدام نظــم القــراءة عــن قــرب والتــي تتطلــب فقــط
بطاقــات يتــم وضعهــا فــي موضــع قريــب مــن جهــاز التنشــيط يكــون مــن المطلــوب اســتخدامها
مــع األجهــزة التــي تتطلــب إدخــال البطاقــة عبــر الجهــاز وحيثمــا يتــم اســتخدام النظــم التــي تعمــل
بإدخــال البطاقــة بالفتحــة التــي تكــون مثبتــة عليهــا فالبــد مــن إضــاءة هــذه الفتحــة أو يتــم جعــل
ً
مغايــرا للوحــة المثبتــة عليهــا ويجــب أن يكــون لهــا حــواف مشــطوفة لتوجيــه وضــع
لونهــا
البطاقــة فــي الفتحــة .إن النظــم التــي تعمــل بإدخــال البطاقــة للفتحــة المخصصــة لهــا ينبغــي
أيضــا أن تحتــوي علــى رمــز تصويــري يمكــن تحسســه علــى الســطح المحيــط الــذي يقــوم بوصــف
الغــرض مــن البطاقــة مــع إرشــادات إدخــال البطاقــة والبطاقــات التــي يتــم اســتخدامها فــي هــذا
النظــم ويجــب أن يكــون لهــا لــون ونســيج مميــزان أو أن تكــون عبــارة عــن أحــرف ورســوم بــارزة
علــى أحــد الجوانــب.
لوحــة المفاتيــح  /نظــم الترميــز :إن نظــم اإلدخــال التــي تعمــل بالترميز/نظــم اإلخــراج مثــل لوحــات
المفاتيــح يجــب أن تحتــوي علــى ازرار بــارزة والتــي تشــتمل علــى أرقــام وحــروف تتوافــق مــع البنود.
نظــم الدخــول التــي تعمــل باإلنتركــم (نظــام االتصــال الداخلــي) :يجــب أن تعمــل باإلنتركــم كل مــن
الســمات الســمعية والبصـــرية لتســهيل الوصــول وإليضــاح أن عمليــة الدخــول قــد تمت.
اإلضــاءة :إن مســتويات اإلضــاءة عنــد أماكــن الوصــول التــي تعمــل بالبطاقــة وأجهــزة الســامة
واألمــن يجــب أال تقــل عــن  100لوكــس.
الهواتــف :حيثمــا يتــم تركيــب أجهــزة نظــام الوصــول التــي تعمــل بالبطاقــة وأجهــزة الســامة
واألمــن .فالبــد مــن تركيــب هاتــف عــام يتــم وضعــه فــي مــكان قريــب مــن النظــام.

اعتبارات أخرى:
المسارات والطرق.

معايير مقاسات الجسم البشري.

األبواب.

أرصفة المشاة وأرصفة الشوارع.

المكاتب وأماكن العمل وقاعات االجتماعات.

مناطق إنزال الركاب.

أدوات التحكم وآليات التشغيل.

المداخل.
المصاعد.
مصاعد المنصات المنحدرة.
الحمامات المالئمة الستخدام الجنسين
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