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�إن

الدليل الإر�شادي اخلا�ص با�شرتاطات الو�صول ال�شامل يف البيئة العمرانية هو �أحد الربامج املهمة التي تبناها مركز
الأمري �سلمان لأبحاث الإعاقة ،ومت و�ضع هذا الربنامج كخطوة �أ�سا�سية من �أجل تبني وتطبيق مفهوم الو�صول ال�شامل يف
البيئة العمرانية باململكة العربية ال�سعودية بتوجيه كرمي من �صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن عبد العزيز ،رئي�س
�أمناء مركز الأمري �سلمان لأبحاث الإعاقة (.)PSCDR
يف عام � ،2007أ�س�س مركز الأمري �سلمان لأبحاث الإعاقة برنامج الو�صول ال�شامل ( .)UAPو يف عام  2008مت �إجناز
درا�سة �شاملة لربنامج الو�صول ال�شامل( )Compendium؛ حيث ركزت هذه الدرا�سة على تقييم وقيا�س الو�ضع احلايل
يف اململكة العربية ال�سعودية ،ومدى مطابقته لأف�ضل املعايري واملمار�سات الدولية املقبولة التي �شملت املن�ش�آت واملباين,
وو�سائط النقل والنظم ال�سياحية ومنتجاتها وبناها التحتية ،وبناء على هذه الدرا�سة مت ظهور دليلني �إر�شاديني قائمني
بذاتيهما متاحني للعمل بهما وتطبيقهما� ،أحدهما خا�ص بالو�صول ال�شامل يف و�سائط النقل الربي ( ،)UALTوالآخر حول
الو�صول ال�شامل يف البيئة العمرانية (.)UABE
�إن الفئة التي ي�ستهدفها الدليل الإر�شادي اخلا�ص بربنامج الو�صول ال�شامل يف البيئة العمرانية هم املخططون ،واملعماريون،
واملهند�سون ،وم�صممو الديكور الداخلي ،وكذلك �صانعو القرار واملهتمون الآخرون يف القطاعني العام واخلا�ص يف اململكة
العربية ال�سعودية يف تطبيق املبادئ واال�شرتاطات اخلا�صة بالو�صول ال�شامل يف البيئة العمرانية على م�شروعات البناء
امل�ستجدة وتهيئة املباين واملن�ش�آت القائمة من �أجل ا�ستيعاب فئات املجتمع ،مبا فيهم كبار ال�سن والأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.
وهذا الدليل الإر�شادي اخلا�ص با�شرتاطات ت�سهيل الو�صول ال�شامل يف البيئة العمرانية دليل توجيهي ،وهو م�صمم
بطريقة تراعي االعتبارات والظروف الراهنة ،واخل�صائ�ص الثقافية والإدارية للمملكة العربية ال�سعودية .ويحدد نطاق
هذا الدليل اال�شرتاطات املوجهة للمرافق الإدارية ،والرعاية ال�صحية ،والتعليمية ،والدينية ،والتجارية ،والرتفيهية،
وال�سكنية.
ومت و�ضع مرجعية للتدقيق والتحقق من الو�ضع الراهن للبيئة العمرانية يف اململكة العربية ال�سعودية .ودعما لعملية التحقق
يوجد منوذج خا�ص باملالحظات واالقرتاحات يو�صي بتقدميه �إىل مركز الأمري �سلمان لأبحاث الإعاقة.
والف�صول الأوىل من الدليل الإر�شادي اخلا�ص ب�إر�شادات الو�صول ال�شامل يف البيئة العمرانية متهيدية ت�شرح تطور املفهوم
وامل�صطلحات الأ�سا�سية الواردة فيه ،واال�شرتاطات الفنية لكافة عنا�صر الدليل.
وحتتوي املالحق على وثائق تكمي�أتية؛ وحيث �إن الدليل الإر�شادي اخلا�ص ب�إر�شادات الو�صول ال�شامل يف البيئة العمرانية
قد مت و�ضعه على �أ�سا�س �أف�ضل املمار�سات املتبعة دوليا و�آراء اخلرباء ،وهي تخ�ضع للتحقق من �صحتها من خالل
م�ست�شاري ت�سهيل الو�صول ال�شامل يف البيئة العمرانية؛ مت �إرفاق منوذج املالحظات ملحقا ،بتعليقات امل�ستخدمني من
�أجل التح�سينات امل�ستقبلية.
وين�صح املعنيون بالرجوع �إىل (الدليل الإر�شادي الثاين اخلا�ص ب�إر�شادات الو�صول ال�شامل يف و�سائط النقل الربي) من
�أجل التعرف على املتطلبات اخلا�صة بالو�صول ال�شامل يف و�سائط النقل الربي.
" �إن مو�ضوع الإعاقة وتبعاتها االجتماعية واالقت�صادية ت�شكل واحدة من �أهم التحديات التي تواجه املجتمعات
املعا�صرة يف وقتنا احلا�ضر؛ لذا البد من تذليل العقبات التي تقيد الأ�شخا�ص ذوي الإعاقات ،وحتد �إنتاجيتهم
وا�ستقاللهم يف املجتمع"...
�صاحب ال�سمو امللكي الأمري  /سلطان بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود

رئي�س جمل�س �إدارة مركز الأمري �سلمان لأبحاث الإعاقة
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1-1

الغر�ض من دليل الو�صول ال�شامل للبيئة العمرانية

�إن ر�ؤية �صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سلطان بن �سلمان بن عبد العزيز �آل �سعود
توجه لتمكني جميع فئات املجتمع يف اململكة العربية ال�سعودية من امل�شاركة
ب�شكل كامل دون متييز ،و�أن يعي�شوا يف ا�ستقاللية تامة ،ومتكينهم من الو�صول
�إىل الأماكن العامة واخلا�صة �سواء لغر�ض التعليم� ،أو التوظيف� ،أو ال�صحة،
�أو لق�ضاء وقت الفراغ ،وغري ذلك من متطلبات احلياة واحتياجاتها اليومية
الأخرى.
ولتحقيق هذه الر�ؤية ،ف�إن اململكة تعتنق الفل�سفة املتطورة اخلا�صة بت�سهيل
الو�صول ال�شامل ،والتي تعزز مفهوم الت�صميم للجميع.
وهذا الدليل يوجز اال�شرتاطات الفنية ال�ضرورية لتحقيق بيئات معمارية مهي�أة للجميع ،وت�سهل الو�صول ال�شامل
يف اململكة العربية ال�سعودية.
وميكن هذا الدليل املعماريني ،واملهند�سني ،وم�صممي الديكور الداخلي ،وخمططي املدن ،والآخرين الذين
ي�شاركون يف ت�صميم البيئة العمرانية؛ �أن يقوموا با�ستخدام هذه الدليل الإر�شادي اخلا�ص با�شرتاطات الو�صول
ال�شامل لتطوير امل�شاريع التي يقومون بت�صميمها �أو تنفيذها لت�ستوعب كل �أفراد املجتمع – مبا يف ذلك الأ�شخا�ص
ذوي الإعاقات وكبار ال�سن.

2-1

ال�سياق

�إن الدليل الإر�شادي اخلا�ص ب�إر�شادات ت�سهيل الو�صول ال�شامل يف البيئة العمرانية قد مت و�ضعه جزء ًا من مبادرة
اململكة العربية ال�سعودية.
يف عام  ،2007كون مركز الأمري �سلمان لأبحاث الإعاقة احتادا عامليا من اخلرباء يف جمال الو�صول ال�شامل ملراجعة
ودرا�سة املعوقات التي تعرت�ض الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف اململكة العربية ال�سعودية يف جمال البيئة العمرانية،
وو�سائط النقل ،وال�سياحة .وب�شكل �أكرث حتديدا ،قام اخلرباء الدوليون مبراجعة الت�شريعات ال�سعودية؛ ال�سيا�سات
املتبعة ،والقوانني املنظمة ،واملعايري املطبقة ،وقاموا ب�إعداد �إ�سرتاتيجية لتطبيق برنامج ت�سهيل الو�صول ال�شامل
يف اململكة العربية ال�سعودية.واجلزء الأهم من �إ�سرتاتيجية الو�صول ال�شامل هو توفري املعلومات الفنية املالئمة
لل ُم َ�شرعني يف اجلهات احلكومية ،من املهند�سني املعماريني ،واملهند�سني وامل�صممني الآخرين الذين �سيكونون
م�س�ؤولني عن تطوير امل�شروعات التي تخاطب احتياجات جميع فئات املجتمع ال�سعودي� .إن الدليل الإر�شادي
اخلا�ص ب�إر�شادات ت�سهيل الو�صول ال�شامل يف البيئة العمرانية يوفر الإر�شادات واال�شرتاطات الفنية للت�صميم
الواجب توافرها يف البيئة العمرانية.
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وهناك دليل �آخر مالزم للدليل الإر�شادي للبيئة العمرانية؛ وهو الدليل الإر�شادي اخلا�ص با�شرتاطات الو�صول
ال�شامل يف و�سائط النقل الربي ،والذي يوفر �إر�شادات للت�صميم الفني ،ومعايري التطبيق منوذجا لإقامة �أنظمة
نقل بري يف متناول اجلميع.

3-1

الهدف

�إن الدليل الإر�شادي اخلا�ص ب�إر�شادات الو�صول ال�شامل يف البيئة العمرانية يعالج الو�صول ال�شامل يف جميع
مكونات البيئة العمرانية ,حيث تعرف ب�أنها:
البيئة العمرانية التي ي�صنعها الإن�سان ،وت�شمل املباين واملن�ش�آت ،والأن�شطة اخلارجية املالزمة للن�شاط الإن�ساين.
ويحدد نطاق هذا الدليل الإر�شادات الأ�سا�سية الواجب تطبيقها يف املرافق الإدارية ،وال�صحية ،والتعليمية،
والدينية ،والتجارية ،والرتفيهية ،وال�سكنية؛ من �أجل ت�سهيل الو�صول ال�شامل يف البيئة العمرانية ،وال ي�شمل هذا
الدليل على العنا�صر الآتية:
املرافق املتعلقة بو�سائط النقل الربي مبا يف ذلك:
•حمطات النقل الربي.
•حمطات القطار ,ومرتو الأنفاق والقطارات املعلقة.
•حمطات احلافالت.
•مواقف احلافالت ،ومواقف �سيارات الأجرة.
املرافق املتعلقة بال�سياحة والنقل اجلوي والبحري مبا يف ذلك:
•املطارات واملواين.
•حمطات ال�سفن والعبارات.
•مراكز امل�ؤمترات.
•الفنادق.
•املواقع ال�سياحية (الرتاثية التاريخية ،واملواقع املعا�صرة) واملتنزهات.
•الو�صول ال�شامل للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة داخل الوحدات ال�سكنية الفردية.
مالحظة� :إن ت�سهيل الو�صول يف العنا�صر اخلا�صة مبرافق النقل الربي مو�ضحة يف الدليل الإر�شادي
اخلا�ص ب�إر�شادات الو�صول ال�شامل لو�سائط النقل الربي (وثيقة �شريكة لهذا الدليل).
الدليل الإر�شادي للو�صول ال�شامل يف البيئة العمرانية �سيتم تطبيقه على م�شروعات البناء امل�ستجدة ،وكذلك عند
تهيئة املباين واملن�ش�آت القائمة يف اململكة العربية ال�سعودية ,با�ستثناء املرافق التي ت�ستخدم للم�صانع (ت�صنيف
املجموعة  Fمن كود البناء الدويل) ،واال�ستخدامات عالية املخاطر (ت�صنيف املجموعة  Hمن كود البناء الدويل).
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ال تنطبق املعايري الواردة يف هذا الدليل على املجاالت الآتية:

مواقع البناء
الهياكل واملواقع التي ترتبط مبا�شرة مع العملية الفعلية للبناء ،وتت�ضمن  -من غري ح�صر -ال�سقاالت ،واجل�سور،
ورافعات املواد ،وخمازن املواد ،ومقطورات البناء ،ووحدات دورات املياه املحمولة املعدة لال�ستخدام احل�صري
من قبل عمال البناء يف موقع البناء

•املناطق املرفوعة
وهي املناطق التي مت رفعها يف املقام الأول بغر�ض الأمن ،و�سالمة احلياة� ،أو ال�سالمة من احلريق .وتت�ضمن –
من غري ح�صر� -شرفات املالحظة �أو املراقبة ،و�أبراج حر�س ال�سجون ،و�أبراج احلريق ،و�أك�شاك حر�س الإنقاذ.

•امل�ساحات حمدودة الدخول
وهي التي يتم الدخول �إليها –فقط -بوا�سطة ال�سالمل  ،واملمرات العلوية ال�ضيقة ،و�أماكن الزحف ،واملمرات
ال�ضيقة جدا.

•الأماكن املخ�ص�صة للماكينات
هي الأماكن التي يرتدد عليها امل�س�ؤولون عن اخلدمة با�ستمرار من �أجل ال�صيانة� ،أو الإ�صالح� ،أو املراقبة العر�ضية
للمعدات .و�أماكن املاكينات مت�ضمنة – من غري ح�صر� -آبار امل�صاعد ،و�أ�سقف امل�صاعد ،وغرف املعدات
امليكانيكية ،والكهربائية ،ومعدات االت�صال باملمرات العلوية اخلا�صة بالأنابيب ،وغرف املعدات ،وحمطات
م�ضخات معاجلة املياه ،ومياه ال�صرف ،وحمطات الكهرباء الفرعية ،و�أقبية املحوالت ،ومرافق خدمة الطرق
ال�سريعة ،والأنفاق.

•املن�ش�آت ذات امل�ستخدم الواحد
وهي املن�ش�آت ذات امل�ساحات املحدودة التي يتم الدخول �إليها –فقط -عن طريق ال�سلم حتت م�ستوى االرتفاع
القيا�سي للر�صيف ،مت�ضمنة – من غري ح�صر -اخلدمات الأر�ضية التي يتم الدخول �إليها  -فقط  -عن طريق
�أنفاق حتت الأر�ض.

•املرافق ال�سكنية (ماعدا متطلبات الزيارة ،كما هو مذكور يف )9-5-3

•مناطق عمل املوظفني املرتفعة.
•مناطق عمل املوظفني� ،أو �أجزاء من مناطق عمل املوظفني التي تكون م�ساحتها �أقل من  30مرتا مربعا,
وترتفع �إىل  180ملم �أو �أكرث فوق الأر�ضية� ،أو �سطح الأر�ض ،حيث يكون االرتفاع �ضروريا لوظيفة املكان.
•�أماكن التحكيم ،والتقييم ،وت�سجيل النقاط املرتفعة.
•الهياكل املرتفعة التي ت�ستخدم – فقط  -لتحكيم ريا�ضة ما ،وتقييمها� ،أو ت�سجيل النقاط فيها.
مركـز األميــر سلمـــان ألبحــاث اإلعاقــة
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•الزالجات املائية.
•�أماكن احتواء احليوانات التي لي�ست لال�ستخدام العام.
•لوحات ومن�صات الغط�س املرتفعة.

4-1

كيفية ا�ستخدام الدليل

هذا الدليل الإر�شادي اخلا�ص با�شرتاطات ت�سهيل الو�صول ال�شامل يف البيئة العمرانية دليل توجيهي للمملكة
العربية ال�سعودية.
ويتم حث م�ستخدمي الدليل على التعرف على مفهوم الو�صول ال�شامل كما هو مبني يف البند  ،1-2وكذلك الهيكل
العام للدليل وتنظيمه .وهذا �سوف ميكنهم من التعرف على املفاهيم الرئي�سة ،واملتطلبات ،واال�شرتاطات الفنية
اخلا�صة بالت�صميم ال�شامل للجميع.
وي�ستخدم هذا الدليل �أي�ضا مرجعا طوال عملية الت�صميم  .حيث يوجه امل�صممون على اال�ستفادة منه يف مرحلة
مبكرة من عملية ت�صميم امل�شاريع وفق فل�سفة الت�صميم ال�شامل.
وميكن بعد ذلك ا�ستخدام اال�شرتاطات الفنية املف�صلة طوال عملية تطوير الت�صميم .وتعمل قوائم التدقيق يف
امللحق (ح) على ت�سهيل هذه العملية .ومت ترتيب الدليل الإر�شادي اخلا�ص با�شرتاطات الو�صول ال�شامل يف البيئة
العمرانية كما ي�أتي:
•البند  0-1يوفر نظرة عامة على الغر�ض من الدليل بالإ�ضافة �إىل �سياق وهدف �إر�شادات الت�صميم.
•البند  0-2يتم فيه تقدمي مفاهيم الو�صول ال�شامل ،كما يت�ضمن �أي�ضا مقايي�س احليز الب�شري ،موفرا
معايري �أنرثوبومرتية (املقايي�س اجل�سمية) ملختلف م�ستخدمي البيئة العمرانية؛ مبا يف ذلك الأ�شخا�ص الذين
ي�ستخدمون عربات اليد ،وعربات الأطفال ،والأ�شخا�ص الذين ي�ستخدمون العكازات ،وامل�شايات ،والع�صي،
بالإ�ضافة �إىل الأ�شخا�ص الذين ي�ستخدمون الكرا�سي املتحركة اليدوية والكهربائية ،ودراجات التنقل
ال�صغرية (�سكوتر التنقل).
•البند  0-3اال�شرتاطات اخلا�صة بالت�صميم مرتبة كما ي�أتي:
 1-3العنا�صر اخلارجية Exterior Elements

يقدم هذا البند اال�شرتاطات اخلا�صة بالت�صميم للعنا�صر اخلارجية بالن�سبة حلركة امل�شاة الأفقية
والر�أ�سية التي يغطيها البند ،وهي :مواقف ال�سيارات ،ومعابر امل�شاة ،وتن�سيق املواقع و�أثاث املم�شى.
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 2-3العنا�صر الداخلية Interior Elements

يقدم هذا البند اال�شرتاطات اخلا�صة بت�صميم عنا�صر احلركة الداخلية الأفقية والر�أ�سية,
وت�شمل :املداخل ،وامل�صاعد ،واملما�شي املتحركة ،والأبواب والزجاج .والعنا�صر املتعلقة باحلمامات
وحجرات دورات املياه ،وملحقات
ومرافق النظافة وتت�ضمن �أماكن الو�ضوء ،و�أك�شاك املراحي�ضِ ،
احلمامات ،و�أماكن اال�ستحمام ،و�أماكن تغيري املالب�س .والعنا�صر املتعلقة باملطابخ و�أماكن العمل
امل�شرتكة وتت�ضمن الطاوالت ،واملخازن ،والأحوا�ض (املغا�سل)  ،والأجهزة واملعدات.
 3-3عنا�صر تكمي�أتية Amenities

يقدم هذا البند ا�شرتاطات الت�صميم اخلا�صة بالعنا�صر التكمي�أتية التي قد ت�شكل جزءا من طرق
الو�صول الداخلية �أو اخلارجية ،اعتمادا على احتياج وا�ستخدام املوقع �أو املن�ش�أة .والعنا�صر التي
ي�شملها البند هي مناطق االنتظار واال�صطفاف ،و�أماكن امل�شاهدة ،واملن�صات املرتفعة ،ومناطق
اال�سرتاحة  ،و�أ�سبلة ال�شرب ،وماكينات البيع ،وماكينات التذاكر.
�	4-3أنظمة االت�صال وال�سالمة

Communication and Safety Systems

يقدم هذا البند ا�شرتاطات الت�صميم اخلا�صة ب�أنظمة االت�صال وال�سالمة التي تتعلق ب�سالمة
ال�شاغلني ،والأمن ،واالت�صاالت .والعنا�صر التي ي�شملها البند هي خمارج الطوارئ ،و�أجهزة
الإنذار ،والهواتف ،والالفتات ،و�سطوح التحذير املح�سو�سة.
 5-3متطلبات لنوعيات خا�صة من املباين Building-Specific Requirements

يقدم هذا البند ا�شرتاطات الت�صميم لنوعيات خا�صة من املباين ،ت�شمل امل�ساجد ،وحمامات
ال�سباحة ،واملكتبات ،ومراكز ال�شرطة .واال�شرتاطات يف هذا البند تعد �إ�ضافة �إىل تلك املطلوبة يف
البند ب� 1-3-إىل ب .4-3-وجميع �أبعاد قيا�سات الأ�شكال التو�ضيحية بامللم ،ما مل ُيذكر خالف
ذلك.
يختتم الدليل بثمانية مالحق كما ي�أتي:
امللحق �أ :قائمة امل�صطلحات والتعريفات Glossary and definitions :يدرج يف ترتيب
�أبحدي العديد من امل�صطلحات ال�شائعة امل�ستخدمة يف هذا امل�ستند.
امللحق ب :اعتبارات �إ�ضافية للت�صميم Additional Design Considerations :يدرج
يف هذا امللحق معايري �إ�ضافية لت�صميم اخل�صائ�ص املتعلقة بالو�صول ،مبا يف ذلك الوهج ،وم�صادر
ال�ضوء ،والإ�ضاءة ،واملواد ،والت�شطيبات ،والن�سيج ،واللون ،وال�صوتيات.
امللحق ج :الرموز الدولية ل�سهولة الو�صول International Access Symbols :توافر
�أمثلة للرموز الدولية ال�شائعة ل�سهولة الو�صول كما و�ضعتها املنظمة الدولية للموا�صفات واملقايي�س,
الإيزو( .)ISO
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•امللحق د :قائمة االخت�صارات:
والكلمات املركبة امل�ستخدمة يف الدليل وتعريفاتها.

of Abbreviations

 Listمدرج بها االخت�صارات،

•امللحق هـ :املراجع References :يوفر قائمة من امل�صادر املرجعية امل�شار �إليها (والتي مت
الرجوع �إليها) يف و�ضع هذا الدليل.
•امللحق و :فهر�س املو�ضوعات Subject Index :يوفر فهر�سا بال�صفحات التي ت�شري �إىل
مو�ضوع معني� ،أو كلمة مرجعية.
•امللحق ز :منوذج املالحظات :يوفر منوذجا يمُ كن الأفراد من تقدمي اقرتاحاتهم وتعليقاتهم �إىل
مركز الأمري �سلمان لأبحاث الإعاقة .وهذا �سوف يقوم �إىل حد كبري بتي�سري اجلهود امل�ستقبلية
لتطوير هذا الدليل اخلا�ص بالو�صول ال�شامل يف البيئة العمرانية.
•امللحق ح :قوائم التدقيق اخلا�صة بالو�صول ال�شامل يف البيئة العمرانية :حتتوي على قوائم
التدقيق اخلا�صة با�شرتاطات الو�صول ال�شامل يف البيئة العمرانية ،كما هي مدرجة يف جدول
املحتويات .وقوائم التدقيق متوافرة لكل من البيئات اخلارجية والداخلية .ويجب مالحظة
�أن هذه القوائم تخ�ضع للتطبيق داخل املواقع امل�ستهدفة ،ويتم حث م�ستخدمي قوائم التدقيق
على تقدمي التعليقات واملقرتحات �إىل مركز الأمري �سلمان لأبحاث الإعاقة با�ستخدام منوذج
املالحظات يف امللحق (ز) لتي�سري جهود التطوير امل�ستقبلي للو�صول ال�شاملة يف البيئة العمرانية
يف اململكة العربية ال�سعودية.
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الوصول الشامل في البيئات العمرانية
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1-2

املفاهيم الأ�سا�سية

لقد مت ا�ستنباط مفاهيم الو�صول ال�شامل من فل�سفة الت�صميم ال�شامل ،التي ن�ش�أت يف الأ�صل يف �أوروبا و�أمريكا
ال�شمالية ،ولكنها الآن منهج عاملي للت�صميم ،والتطوير ،والإدارة ،والت�شغيل يف البيئات والأنظمة.
فل�سفة الت�صميم ال�شامل (� )UDسريعة التطور؛ وترجع جذورها �إىل حركة الت�صميم (ت�صميم بال عوائق) يف
ثمانينات وت�سعينات القرن الع�شرين .فقد كان تركيز (الت�صميم بال عوائق) ب�شكل ح�صري على توفري املرافق
املنا�سبة للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة� ،إال �أن الت�صميم ال�شامل يتخذ منهجا �أو�سع يقوم على �أ�سا�س ا�ستيعاب تنوع
اخل�صائ�ص الإن�سانية يف �إطار ال�سكان كلهم.
ويتقبل الو�صول ال�شامل حقيقة� :أن القاعدة العري�ضة من ال�سكان ت�ضم �أ�شخا�صا مبدى وا�سع من الأعمار،
والأطوال ،والأوزان ،واملهارات اللغوية والقدرات .وهي حتث امل�صممني على ا�ستيعاب مثل هذا التنوع يف �إطار
الت�صميم الإبداعي وعملية التخطيط ،وينتج عن ذلك �أبنية ومنتجات �أكرث مالءمة وعملية لكل امل�ستخدمني  -مبا
يف ذلك الأ�شخا�ص ذوو الإعاقة وكبار ال�سن.
والتفاعل بني النا�س ،طوال دورات حياتهم ،والبيئة التي يعي�شون فيها هو تفاعل ديناميكي ،وهو يف حالة تغري
م�ستمر .ويدرك الو�صول ال�شامل هذه الديناميكية املتغرية ،ويطلب من امل�صممني التخطيط لها .وي�ضع يف االعتبار
ت�أثري الت�صميم على الآتي :
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

1خ�صائ�ص القيا�سات والقدرات املختلفة للأطفال من خمتلف املجموعات العمرية.
2التغري يف القدرة الذي ي�أتي مع التقدم يف العمر.
3التغري يف احلجم ،واملرونة ،وقوة االحتمال التي ت�أتي مع احلمل.
4املهارات اللغوية ،ومهارات الفهم والإدراك املختلفة لزوار املواقع الدينية.
5تبعات الأمرا�ض.
6النتائج املرتتبة على ال�صدمات �أو ال�صراعات.
7تغري �أمناط الن�شاط االقت�صادي؛ التغري من اقت�صاد الت�صنيع �إىل اقت�صاد اخلدمات.

املن�ش�آت املطبقة للو�صول ال�شامل �سوف ت�ستوعب مثل هذه املجموعات املختلفة ب�شكل مالئم ،وعلى نحو �آمن
وبكرامة ،بالإ�ضافة �إىل حت�سني �أدائهم الوظيفي بداخل الأنظمة والبيئات التي يعملون فيها.
ويتحقق الو�صول ال�شامل من خالل دمج فل�سفة الت�صميم ال�شامل يف العملية الإبداعية .وقد مت تعريف مفهوم
الت�صميم ال�شامل ر�سميا يف عام  1997عن طريق مركز كارولينا ال�شمالية للت�صميم ال�شامل على �أنه:
"ت�صميم املنتجات والبيئات كي تكون قابلة لال�ستخدام من قبل كل النا�س �إىل �أق�صى حد ممكن ،بدون
احلاجة �إىل تهيئة �أو ت�صميم متخ�ص�ص".
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والت�صميم ال�شامل ي�ضع حتديا �أمام امل�صممني كي يقوموا باال�ستفادة الق�صوى من �إمكانية ا�ستخدام وت�سويق
�إبداعاتهم ,من خالل �إدراك تنوع امل�ستخدمني النهائيني� .إن الفل�سفة العاملية الواعية اجتماعيا تعزز نهجا �شامال
للت�صميم �آخذا يف االعتبار احتياجات جميع امل�ستخدمني ،بغ�ض النظر عن العمر �أو القدرة.
والت�صميم ال�شامل قابل للتطبيق على �أي من قطاعات الت�صميم املتنوعة .ويقوم على �سبعة مبادئ ،وهي:
•اال�ستخدام العادل.
•اال�ستخدام املرن.
•اال�ستخدام الب�سيط والبديهي.
•�سهولة ا�ستيعاب املعلومات.
•تدارك اخلط�أ.
•تخفي�ض املجهود البدين.
•احلجم وامل�ساحة لالقرتاب واال�ستخدام.
وبناء عليه ،ف�إن مفهوم الت�صميم ال�شامل �أكرث بكثري من املتطلبات البعدية للت�صميم .فهي تتطلب �أن يقوم خمططو
املدن ،واملهند�سون املعماريون ،وم�صممو الديكور الداخلي ،ومقاولو البناء ،ومديرو املباين ،وخمططو النقل،
وم�شغلو ال�سياحة ..وغريهم؛ الذين يعملون يف كل من القطاعني العام واخلا�ص ،بفهم تنوع واختالف اخل�صائ�ص
والقدرات الب�شرية ،ف�ضال عن تقدير التحديات التي يواجهها العديد من النا�س يف التحرك يف الأماكن احل�ضرية
والريفية� ،أو ال�صعوبة التي يواجهونها عند ا�ستخدام بناء ما� ،أو نظام نقل� ،أو موقع �سياحي.
و�سوف ي�ضمن الو�صول ال�شامل يف التنمية احلالية وامل�ستقبلية يف اململكة العربية ال�سعودية �أنه �سوف يكون لدى
كل �أفراد املجتمع �إمكانية الو�صول وامل�شاركة املجتمعية ،وميكنهم الإ�سهام فيها بدون عرقلة .و�سوف يقوم بتي�سري
الو�صول ال�شامل لأكرب عدد ممكن من الأ�شخا�ص ،وي�ضمن �أنه ال يتم �إعاقة م�شاركة النا�س يف املجتمع ال�سعودي
عن طريق البيئات والأنظمة التي يتعذر الو�صول �إليها.
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2-2

معايري مقا�سات اجل�سم الب�شري

�إعتبارات الت�صميم
�إن املتطلبات املكانية وحركة الأ�شخا�ص الذين ي�ستخدمون الكرا�سي املتحركة ،و�سكوترات التنقل ،و�أجهزة التنقل
الأخرى ،بالإ�ضافة �إىل الأ�شخا�ص الذين معهم �أمتعة ،وعربات الأطفال� ،أو عربات اليد؛ تختلف كما يختلف
الأفراد �أنف�سهم .وقد كانت املقاربة التقليدية للو�صول ذات طبيعة مقاومة للتغري ،تلبي احتياجات الأفراد الذين
يتمتعون بقوة بدنية ،وي�ستخدمون الكرا�سي املتحركة – وهو تو�صيف �ضيق ب�شكل ا�ستثنائي.
فالو�صول ال�شامل احلقيقي ُيف�ضل �أن يخاطب احتياجات كل امل�ستخدمني ،مبا فيهم ذوو القوة املحدودة .وه�ؤالء
الذين ي�ستخدمون �أجهزة تنقل ذات حجم �أكرب بالإ�ضافة �إىل الآخرين الذين ي�ستخدمون الأجهزة املتحركة
الأخرى ذات العجالت مثل عربات الأطفال ،وعربات اليد ،وحقائب الأمتعة ذات العجالت.
ويهدف هذا الدليل �إىل �أن يعك�س بدقة �أكرب املجموعة الوا�سعة من املعدات التي ت�ستخدم بوا�سطة الأ�شخا�ص
من �أجل الدخول ،وا�ستخدام املن�ش�آت واملرافق ،ف�ضال عن املدى املتنوع لقدرات امل�ستخدمني .ويتم الت�أكيد على
امل�ساحات املتاحة املالئمة التي ت�ستوعب احلركة الديناميكية للأ�شخا�ص م�ستخدمي الكرا�سي املتحركة� ،سكوترات
التنقل� ،أو الأجهزة امل�ساعدة الأخرى.

ا�شرتاطات التطبيق
ينبغي �أن تتوافق متطلبات امل�ساحة والو�صول للأ�شخا�ص الذين ي�ستخدمون الكرا�سي املتحركة ،و�سكوترات التنقل،
و�أجهزة التنقل ذات العجالت الأخرى مع هذا البند.

اال�شرتاطات الفنية
�أ .عام  : General -الطرق واملناطق املخ�ص�صة للم�شاة ُيف�ضل �أن توافر م�ساحة كافية ال�ستيعاب جميع النا�س.
ب .الفراغات املطلوبة  : Clear Floor Space -يوجز ال�شكل (اجلدول رقم  )2احلد الأدنى للمتطلبات
اخلا�صة بالفراغات اخلالية من املعوقات.
يجب �أن يتم ت�صميم احلد الأدنى مل�ساحة الأر�ضية� ،أو الأر�ض اخلالية من العوائق للكرا�سي املتحركة،
�أو �سكوترات التنقل من �أجل احلركة الأمامية �أو املتوازية مع الأ�شياء.
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�إن الفراغ املخ�ص�ص للركبتني حتت بع�ض العنا�صر ي�ضاف �إىل متطلبات الفراغ ال�صايف� ،أو متطلبات امل�ساحات
الأر�ضية ُيف�ضل �أن يجاور �أو يتداخل جانب واحد كامل من الأر�ضية� ،أو الفراغ اخلايل من العوائق املخ�ص�ص
للكرا�سي املتحركة� ،أو �سكوتر التنقل؛ مع طريق �سالك� ،أوقد يجاور م�ساحة �أخرى خالية من العوائق خم�ص�صة
للكرا�سي املتحركة.
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ÆGôØdG äÉÑ∏£àe

™LôŸG

Ωóîà°ùŸG ´ƒf
hCG ∫ÉØWCG áHôY ™e ¢üî°T
ój áHôY

,’ƒW º∏e 1650 πbC’G ≈∏Y ácôë∏d Üƒ∏£ŸG ÆGôØdG
.É°VôY º∏e 650h

3 ºbQ πµ°T

á©àeCG ™e ¢üî°T

,’ƒW º∏e 1500 πbC’G ≈∏Y ácôë∏d Üƒ∏£ŸG ÆGôØdG
.É°VôY º∏e 700h

4 ºbQ πµ°T

äGRÉµ©dG Ωóîà°ùj ¢üî°T

.É°VôY º∏e 920-810 ácôë∏d Üƒ∏£ŸG ÆGôØdG

5 ºbQ πµ°T

ájÉ°ûŸG Ωóîà°ùj ¢üî°T

.É°VôY º∏e 710 πbC’G ≈∏Y ácôë∏d Üƒ∏£ŸG ÆGôØdG

6 ºbQ πµ°T

.É°VôY º∏e 1500-900 ácôë∏d Üƒ∏£ŸG ÆGôØdG á∏jƒW É°üY Ωóîà°ùj ¢üî°T

7 ºbQ πµ°T

É«°Sôc Ωóîà°ùj ¢üî°T
Éjhój Écôëàe

,’ƒW º∏e 1300 πbC’G ≈∏Y ácôë∏d Üƒ∏£ŸG ÆGôØdG
.É°VôY º∏e 800h

8 ºbQ πµ°T

É«°Sôc Ωóîà°ùj ¢üî°T
É«FÉHô¡c Écôëàe

,’ƒW º∏e 1360 πbC’G ≈∏Y ácôë∏d Üƒ∏£ŸG ÆGôØdG
.É°VôY º∏e 800h

9 ºbQ πµ°T

ôJƒµ°S Ωóîà°ùj ¢üî°T
π≤æàdG

,’ƒW º∏e 1400 πbC’G ≈∏Y ácôë∏d Üƒ∏£ŸG ÆGôØdG
.É°VôY º∏e 800h

10 ºbQ πµ°T

�شكل (جدول رقم  :)2متطلبات الفراغات اخلالية من املعوقات:
ي�ستح�سن �أن يتم توفري فراغ �إ�ضايف للمناورة كما هو مو�ضح يف الأ�شكال  18-15مل�ساحة الأر�ضية اخلالية من
العوائق التي توجد يف الأركان� ،أو بطريقة �أخرى مق�صورة على جوانب ثالثة كلها �أو جزء منها.
ج .الدوران بدرجة  360و 180درجة Degree 180 & 360 :يلزم للفراغ املطلوب للحركة  2100ملم قطري
لأغلب الكرا�سي املتحركة و�سكوترات التنقل لعمل دورة قدرها � 180أو 360درجة (�شكل رقم .)11
د .انعطاف ثالثي النقاط 3-Point Turn :يلزم م�ساحة على �شكل حرف  Tكما هو مو�ضح يف �شكل رقم ()12
لأغلب الكرا�سي املتحركة و�سكوترات التنقل لعمل دورة ثالثية النقاط.
هـ .الو�صول اجلانبي Side Reach :عندما تكون احلركة موازية لعن�صر ما ،ف�إن �أق�صى ارتفاع للو�صول
اجلانبي ُيف�ضل �أن يكون  1350ملم ،والو�صول اجلانبي ال�سفلي ُيف�ضل �أال يقل ارتفاعه عن  250ملم فوق الأر�ضية
(�شكل رقم  .)17ينبغي �أن تكون فراغات الو�صول كما هو مو�ضح بالأ�شكال رقم (  18و� )19إذا كان الو�صول
اجلانبي فوق عائق.
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ز .الو�صول الأمامي Forward Reach :عندما تكون احلركة �أمامية لعن�صر ما ،ف�إن �أق�صى ارتفاع �أمامي
ملتناول اليد ُيف�ضل �أن يكون  1200ملم ،و�أقل امتداد �أمامي ملتناول اليد ُيف�ضل �أال يقل ارتفاعه عن  450ملم فوق
الأر�ضية (�شكل رقم  .)20وينبغي �أن تكون جميع االمتدادات والف�سحات كما هو مو�ضح بال�شكلني (  21و� )22إذا
كان االمتداد الأمامي فوق عائق.
ح .امل�ساحة اخلا�صة بالركبة� .أ�صابع القدم واجلزء ال�سفلي للأ�شخا�ص املقعدين Knee Space :ي�ستح�سن
�أن يتم توفري م�ساحة خالية للركبة بارتفاع  685ملم ،وعمق  280ملم على الأقل ،بالإ�ضافة �إىل م�ساحة خالية
�أخرى لأ�صابع القدم ارتفاعها على الأقل  300ملم ،وعمقها  250ملم (�شكل  .)24ف�سحة اجلزء ال�سفلي ينبغي
�أن تكون على الأقل بارتفاع  700ملم ،وعمق  600ملم (�شكل رقم .)25
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ر�سوم تو�ضيحية
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�شكل رقم  :13فراغ يف ركن
تقارب متواز حيث  Xت�ساوي
� 400أو �أقل

�شكل رقم  :14فراغ يف ركن
تقارب متواز حيث � Xأكرث من
400

�شكل رقم  :15فراغ يف ركن
تقارب �أمامي حيث  Xت�ساوي
� 600أو �أقل

�شكل رقم  :16فراغ يف ركن
تقارب �أمامي حيث � Xأكرب
من 600

�شكل رقم  :17فراغ الو�صول
اجلانبي بدون عائق

�شكل رقم  :18الو�صول اجلانبي
فوق عائق
25
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�شكل رقم  :19فراغ الو�صول
اجلانبي ،امل�سافة الق�صوى
للكر�سي املتحرك

�شكل رقم  :20فراغ الو�صول الأمامي

�شكل رقم  :21فراغ الو�صول
الأمامي فوق عائق

�شكل رقم  :22فراغ الو�صول
الأمامي فوق عائق
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�شكل رقم  :23الفراغات اخلا�صة
بكر�سي متحرك يدوي خا�ص بالبالغني

�شكل رقم  :24الفراغات اخلا�صة
بالركبة و�أ�صابع القدم

�شكل رقم  :25الفراغات اخلا�صة
باجلزء ال�سفلي

�شكل رقم  :26الفراغ املطلوب
حلركة عربة يد �أحادية عادية

�شكل رقم  :27الفراغ املطلوب
حلركة عربة يد �أحادية

�شكل رقم  :28الفراغ املطلوب
حلركة عربة يد مزدوجة
متجاورة
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�شكل رقم  :29الفراغ املطلوب
حلركة عربة يد ثنائية ترادفية

�شكل رقم  :30الفراغ املطلوب
حلركة عربة يد ثالثية متجاورة

�شكل رقم  :30الفراغ املطلوب
حلركة عربة يد ثالثية ترادفية
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�إعتبارات �أخرى:

اليوجد
مركـز األميــر سلمـــان ألبحــاث اإلعاقــة

اإلشتراطات الفنية لدليل اإلرشادي
للوصول الشامل في البيئة العمرانية
العناصر الخارجية
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1-3

العنا�صر اخلارجية
�أ�سطح الأر�ضيات

1-1-3
اعتبارات الت�صميم

�إن اختيار �سطح الأر�ض ملنطقة خارجية ُيف�ضل �أن ي�ضع يف االعتبار احتياجات جميع امل�ستخدمني املحتملني.
فا�ستخدام �أ�سطح غري منتظمة ،مثل املما�شي املعبدة باحل�صى الكبرية �أو ال�صغرية� ،أو الإ�سمنت الذي تكون
طبقة الت�شطيب اخلارجية به من احل�صى ال�صغرية ،ميكن �أن تكون �صعبة بالن�سبة للأ�شخا�ص الذين ي�ستخدمون
الكرا�سي املتحركة� ،أو الأفراد الذين يعانون من �صعوبة يف امل�شي.
والأ�سطح الزلقة خطرية بالن�سبة جلميع الأفراد ،ولكن ب�شكل خا�ص لكبار ال�سن ،والذين ال يتمتعون ب�أقدام ثابتة
(لديهم قابلية لل�سقوط) .فاالنزالق غري املتوقع �أو ال�سقوط قد ينجم عنه �إ�صابة خطرية.
وفتحات الأر�ض التي ال يتم متييزها بعالمات ،مثل فتحات الت�صريف املُ�شبكة �أو امل�صبعة ،ميكن �أن مت�سك
بالع�صي �أو العجالت ،يف حني �أن التغريات ال�صغرية وغري امل�ستوية يف م�ستوى الأر�ض تعيق ا�ستخدام الكرا�سي
املتحركة ،وتت�سبب يف �أخطار التعرث للأ�شخا�ص املتنقلني.

�شكل رقم � :32سطوح الأر�ضيات

�شكل رقم � :33سطوح الأر�ضيات

تظهر ال�صور �أ�سطحاً م�ستقرة� ،صلبة ،خالية من الوهج ،ومقاومة للإنزالق

ا�شرتاطات التطبيق
ُيف�ضل �أن تتفق �أ�سطح الأر�ض اخلارجية امل�ستخدمة يف املناطق والطرق التي يرتدد عليها العاملون
و امل�ستفيدون مع هذا البند.
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اال�شرتاطات الفنية
�أ� .سطح الأر�ضُ Ground Surfaces :يف�ضل �أن يكون �سطح الأر�ض م�ستقرا� ،صلبا ،مقاوما لالنزالق،
وال ي�صدر عنه وهج .و ُيف�ضل جتنب اال�ستخدام املفرط لأمناط الأر�ضيات املعقدة داخل امل�سارات� ،أو على طول
الطرق املي�سرة للو�صول .
ب .التغريات يف امل�ستوى Changes in Level :فيما عدا امل�صاعد و�أجهزة الرفع الأخرى التي ُيف�ضل �أن
تتفق مع الأق�سام  5-2-3حتى 8-2-3؛ ف�إن التغريات يف امل�ستوى ُيف�ضل �أن تتفق مع الأ�شكال �أرقام  35 ،34و .36
هناك متطلبات �أخرى تنطبق على عنا�صر �أخرى كما ي�أتي :املنحدرات (البند  ،)4-1-3الدرج (البند ،)5-1-3
منحدرات الأر�صفة (البند .)6-1-3

»°ù«FôdG ´ÉØJQE’G
(35 ºbQ πµ°T) º∏e 6 ≈àM
º∏e 13 h º∏e 7 ÚH
)(36 ºbQ πµ°T
º∏e 13 øe ÌcCG

áaÉ◊G á÷É©e
’ á«°SCGQ ¿ƒµJ ób áaÉ◊G ¿CG ≈æ©Ã á÷É©e …CG Ωõ∏J
≈æ©Ã ; 2:1 áÑ°ùf øe ÌcCG QóëæJ ’ ;(áaƒ£°ûe) á∏FÉe áaÉM Ωõ∏j
)( %50Qóëæe
’ ,á∏FÉe á«°VQCG É¡fCG ≈∏Y èdÉ©Jh (%6^25) 16:1 áÑ°ùf øY QGóëf’G ójõj
∞«°UôdG QGóëfG hCG Qóëæe
�شكل (جدول رقم  :)34التغريات يف املن�سوب

ج .فتحات الت�صريف امل�شبكةُ Gratings :يف�ضل �أال يزيد عر�ض فتحات الت�صريف امل�شبكة على  133ملم يف
�أحد حماورها على الأقل .و ُيف�ضل �أن يتم و�ضع فتحات الت�صريف امل�شبكة بحيث يكون �أطول �أبعاد الفتحة عموديا
على االجتاه ال�سائد لل�سري�( .شكل رقم )37
د .الأر�ضيات ذات البالطاتُ Pavers :يف�ضل �أال تزيد الو�صالت بني البالطات ذات احلواف املربعة عند �سطح
امل�شي عن  6ملم� .أما البالطات ذات احلواف املائلة (امل�شطوفة) عند �سطح امل�شي ف ُيف�ضل �أن يكون التباعد بحد
�أق�صى  13ملم بني احلواف العليا للحواف املائلة املتجاورة.
هـ .م�صايف الأمطار �أو منافذ ال�صرف Catch Basins :ال ُيف�ضل �أن تقع م�صايف الأمطار �أو منافذ ال�صرف
يف طريق الو�صول ،و ُيف�ضل �أن يتم نقلها �إذا كانت موجودة بالفعل يف طريق الو�صول .ف�إذا كان نقل م�صفاة
الأمطار �أو منفذ ال�صرف غري قابل للتطبيق من الناحية الفنية ،ف�إن �أغطية امل�صايف واملنافذ ُيف�ضل �أن تتفق مع
الفقرة (ج).
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ر�سوم تو�ضيحية

�شكل رقم  :35التغريات يف امل�ستوى حتى  6ملم

�شكل رقم  :36التغريات يف امل�ستوى بني  7و  13ملم

�شكل رقم  :37الفتحات امل�صبعة والفتحات امل�شبكة

�إعتبارات �أخرى:
� 3-1-3أر�صفة امل�شاة� ،أر�صفة ال�شوارع ،امل�سارات و الطرق
� 6-4-3أ�سطح التحذير االر�ضية
امللحق ب 3-املواد والت�شطيبات
امللحق ب 4-الن�سيج واللون
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2-1-3

الأج�سام البارزة والأج�سام العلوية

اعتبارات الت�صميم
ت�شكل الأج�سام العلوية والبارزة على طول طريق امل�شاة ويف الأماكن اخلا�صة والعامة امل�ستخدمة خطرا على
املب�صرين وفاقدي الب�صر على حد �سواء .ف ُيف�ضل �أن تخلو هذه املناطق من الأج�سام البارزة �أو العقبات القائمة
احلرة من �أجل �سالمة جميع امل�ستخدمني .وت�شكل عنا�صر الت�صميم التي توجد عادة وتكون مو�ضوعة على املدى
الك�شفي للع�صا البي�ضاء الطويلة ،مثل وحدات الإ�ضاءة� ،أو فرع �شجرة معلق تهديدا حمتمال بالإ�صابة .وباملثل،
ف�إن الأج�سام البارزة على م�ستوى منخف�ض �أي�ضا تعر�ض لأخطار التعرث والإ�صابة ،حيث ي�صعب اكت�شافها من
قبل م�ستخدمي الع�صا البي�ضاء .وحتتاج العوائق القائمة احلرة مثل �أعمدة الإ�ضاءة �أو الأ�شجار �أ�سطحا حتذيرية
لتنبيه جميع امل�شاة �إىل وجودها.
		

�شكل رقم  :39درابزين قابل للك�شف
امتدادات الدرابزين ميكن اكت�شافها
بوا�سطة الع�صا

�شكل رقم  :38حاجز حتذيري
يقوم احلاجز بالتحذير من املنطقة
التي تقع �أ�سفل الدرج حيث يكون
ارتفاع الر�أ�س منخف�ضاً

ا�شرتاطات التطبيق
ُيف�ضل �أن تتوافق جميع الأج�سام الناتئة من احلوائط والأ�سقف �أو الأماكن الأخرى مع هذا البند.

اال�شرتاطات الفنية
�أ .الأج�سام الناتئة � :Protruding Objectsأي ج�سم ناتئ ذو حافة متقدمة بني  650ملم و 2100ملم من
الأر�ض ال ُيف�ضل �أن ميتد �أكرث من  100ملم يف مناطق امل�شاة .وميكن لأي ج�سم ذي حافة متقدمة عند  650ملم
من الأر�ض �أو �أقل منها؛ �أن يربز لأي م�سافة (ال�شكالن  40و.)41
ب .الأج�سام القائمة احلرة  :Freestanding Objectsحيثما كانت العنا�صر املعلقة �أو الناتئة على
الأج�سام القائمة احلرة بني  650ملم و 2100فوق الأر�ض ،ف ُيف�ضل �أال تتجاوز �أكرث من  300ملم يف مناطق امل�شاة.
وال ينبغي �أن تكون احلافة ال�سفلية لأي ج�سم قائم حر ،مب�سافة �أكرث من  300ملم بني الدعامات� ،أكرث من 650
ملم فوق الأر�ض.
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ج .املحافظة على العر�ض ُ :Width Maintenanceيف�ضل �أال يختزل عر�ض طرق الو�صول �أو م�ساحة املناورة
عن طريق الأج�سام الناتئة.
د .ارتفاع الر�أ�س ُ :Headroomيف�ضل �أن يكون احلد الأدنى الرتفاع الر�أ�س اخلايل من العوائق يف مناطق امل�شاة
 2100ملم .و ُيف�ضل �أن يكون االرتفاع اخلايل من العوائق للمداخل  2100ملم ؛ لكن االرتفاع اخلايل من العوائق
مبقدار  1980ملم عند الباب يكون مقبوال (�شكل رقم .)42
هـ .الأخطار العلوية  :Overhead Hazardحيثما يتم اختزال ارتفاع الر�أ�س ملنطقة ما جتاور طريقا �سهل
الو�صول� ،إىل �أقل من 2100ملم؛ ُيف�ضل توفري حاجز حماية قابل للك�شف ،مثل درابزين �أو حاجز �آخر ذي حافة
متقدمة عند  650ملم من الأر�ضية �أو �أقل منها .و ُيف�ضل �أن يكون حاجز احلماية مثبتا جيدا وبه جم�سم ذو لون
مغاير �أو حواجز �أفقية (�شكل رقم .)42
و� .سطح حتذيري �أر�ضي  :Detectable Ground Surfaceي�ستح�سن �أن يتم توفري �سطح حتذيري ح�سي
ذو لون مغاير ،يكون مو�ضوعا يف م�ستوى �سطح امل�شي املحيط ،وميتد خارجا حوايل  300ملم حول اخلطر العلوي
�أو الناتئ ب�أكمله.
ز .تباين الألوان  :Color Contrastينبغي �أن تكون احلافة املتقدمة للج�سم الناتئ �أو املتديل ذات لون مغاير
خللفيتها وحميطها من �أجل حت�سني ر�ؤية اجل�سم الناتئ واملتديل.
ح .عر�ض املم�شى للأ�شخا�ص الذين ي�ستخدمون العكازات Walkway Widths for Persons Using

 : Crutchesت�ستلزم املما�شي التي ي�ستخدمها الأ�شخا�ص الذين ي�ستخدمون العكازات عر�ضا منوذجيا خاليا
من العوائق مقداره  920-810ملم .وحيثما يكون من املتوقع �أن يقوم الأ�شخا�ص الذين ي�ستخدمون العكازات
با�ستخدام املما�شيُ ،يف�ضل عدم و�ضع عوائق �أو بروزات بارتفاع �أقل من  300ملم فوق الأر�ضية (�شكل رقم .)5
Detection Space for

ط .م�ساحة الك�شف للأ�شخا�ص الذين ي�ستخدمون الع�صا البي�ضاء الطويلة
 :Persons Using a Long White Caneميكن للأ�شخا�ص الذين ي�ستخدمون الع�صا البي�ضاء الطويلة
مل�ساعدتهم يف املناورة� ،أن يكت�شفوا عائقا �ضمن مدى ارتفاع حتى  650ملم من الأر�ض .واعتمادا على ال�شخ�ص،
ف�إن مدى الك�شف الأمامي ميكن �أن يتفاوت من � 900إىل  1500ملم (�شكل رقم .)7
ي .م�ساحة الك�شف للأ�شخا�ص الذين ي�ستخدمون امل�شاية Detection Space for Persons Using

 :a Walkerالفراغ لل�شخ�ص الذي ي�ستخدم امل�شاية هو 710ملم (�شكل رقم .)6
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ر�سوم تو�ضيحية
املحافظة على عر�ض خال من العوائق لطريق الو�صول

�شكل رقم  :41حدود الأج�سام الناتئة واملتدلية

�إعتبارات �أخرى

الع�صا ترتطم بالعائق
�شكل رقم  :40حدود الأج�سام الناتئة

�شكل رقم  :42العوائق العلوية

� 3-1-3أر�صفة امل�شاة � ،أر�صفة ال�شوارع  ،امل�سارات والطرق
� 6-4-3أ�سطح التحذير االر�ضية
امللحق ب 3-املواد والت�شطيبات
امللحق ب 4-الن�سيج واللون
مركـز األميــر سلمـــان ألبحــاث اإلعاقــة
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3-1-3

�أر�صفة امل�شاة � ،أر�صفة ال�شوارع  ،امل�سارات والطرق

اعتبارات الت�صميم
ُيف�ضل �أن يعك�س ت�صميم م�سارات التنقل اخلارجية فهما للم�سارات التي �سي�ستخدمها الأ�شخا�ص .فالعر�ض
الكايف لر�صيف امل�شاة �أو ر�صيف ال�شارع �أو املمر؛ يوفر م�ساحة للأ�شخا�ص الذين ي�ستخدمون الكرا�سي املتحركة،
و�سكوترات التنقل ،والذين يدفعون عربات اليد ،والذين ي�سريون مثـنى .و ُيف�ضل �أن تو�ضع قدرة املناورة اخلا�صة
بالأجهزة امل�ساعدة يف االعتبار يف خمططات الت�صميم .فعلى �سبيل املثال :بينما يكون املم�شى اجلانبي �أو املمر
وا�سعا ب�شكل كاف لل�شخ�ص كي يقود �سكوتر التنقل يف خط م�ستقيم ،فقد ال يكون ممكنا �أن يقوم باالنعطاف.
واحلد الأدنى للعر�ض اخلايل من العوائق لطريق �سهل الو�صول هو 1800ملم.
ويو�صى بالتباين القوي يف الألوان ،والأ�سطح احل�سية ،لتوفري �إ�شارات مالحية للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة الب�صرية.
و ُيف�ضل �أن يتم متييز جميع تغريات امل�ستوى ب�شكل وا�ضح بحماية احلافة.

�شكل رقم  :44طريق خارجي �سهل الو�صول
�شكل رقم  :43طريق خارجي �سهل الو�صول
يظهر املمرات متباينة الألوان والأر�ضية على طول الطرق اخلارجية

ا�شرتاطات التطبيق
ينبغي �أن تتوافق ا�شرتاطات التطبيق مع جميع �أر�صفة امل�شاة ،و�أر�صفة ال�شوارع ،واملمرات ،والطرق املُعدة
لال�ستخدام من قبل فئات املجتمع .
ميكن �أن حتتوي الطرق �سهلة الو�صول على املنحدرات ،والدرج ،ومنحدرات الأر�صفة ،وامل�صاعد �أو �أجهزة الرفع
الأخرى عندما يكون اختالف يف منا�سيبها على النحو امل�سموح به يف البنود الآتية ( ،6-1-3 ،5-1-3 ،4-1-3
 6-2-3و) 7-2-3
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اال�شرتاطات الفنية
�أ .العر�ض ال�صايف ُ : Clear Widthيف�ضل �أن يكون العر�ض ال�صايف للطرق �سهلة الو�صول ،الالزم ملرور كر�سيني
متحركني مع ًا ،بحده الأدنى  1200ملم ،وحده الأعلى  1800ملم (�شكل رقم .)46
ب� .أماكن املرور  : Passing Placesعندما يكون العر�ض ال�صايف لطريق �سهل الو�صول 1800ملم �أو �أقل،
ُيف�ضل توفري �أماكن للمرور من دون عوائق ،و ُيف�ضل �أن يكون قيا�س عر�ضها على الأقل 1800ملم ،وطولها 1800ملم،
وتكون على م�سافات ال يزيد التباعد بينها على  30مرتا.
ج .االنحدار ُ : Slopeيف�ضل �أال يزيد امليل اجلاري للطرق �سهلة الو�صول عن ن�سبة  25 :1مبعنى ميل  .%4و ُيف�ضل
�أال يزيد ميل املنحدر العر�ضي عن ن�سبة  ،50:1مبعنى ميل  .%2مالحظة� :أر�صفة امل�شاة ،والأر�صفة ،واملمرات �أو
الطرق �سهلة الو�صول ذات امليل الذي يزيد انحداره عن ن�سبة ( 25 :1منحدر ُ )%4يف�ضل �أن يتم ت�صنيفها على
�أنها منحدر ،ويتم ت�صميمها لتتوافق مع البند .4-1-3
د .منحدرات الأر�صفة  : Kerb Cutsعندما يتم توفري منحدرات الأر�صفة جزءا من طريق �سهل الو�صول،
ينبغي �أن تتوافق مع البند .6-1-3
هـ .احلواف � : Edgesإذا حدث تغري يف امل�ستوى بني حواف طريق �سهل الو�صول و�سطح جماور ،ويكون ارتفاعه
ما بني 200ملم و 600ملم ،ف�إنه ُيف�ضل حماية حواف املم�شى �سهل الو�صول عن طريق حاجز حجري ذي لون مغاير
�أو �أي مادة �أخرى ،تكون على الأقل بارتفاع  75ملم (�شكل  .)45و�إذا كان التغري يف امل�ستوى �أكرب من  600مم،
ُيف�ضل �أن يتم تركيب حاجز حماية يفي مبتطلبات (كود) البناء اخلا�ص باململكة العربية ال�سعودية.
و .حتديد احلافة ُ : Edge Definitionيف�ضل �أن يتم ا�ستخدام مواد ذات �ألوان متباينة ون�سيج مغاير من �أجل
حتديد حواف �أر�صفة امل�شاة ،والأر�صفة ،واملمرات ،والطرق.
ز .تغيري الفتة االجتاهات  :Change of Direction Signageي�ستح�سن �أن يتم توفري الفتة باالجتاهات
حيثما يكون هناك تغيري يف االجتاه على طول املم�شى �سهل الو�صول ،ويكون االجتاه املق�صود غري مرئي ب�شكل
وا�ضح� ،أو به عوائق ،من التغري يف موقع االجتاه؛ ارجع �إىل البند .1-4-3
ح .الإ�ضاءة  :Illuminationيلزم وجود  30لوك�س بحد �أدنى على طول الطرق اخلارجية �سهلة الو�صول ،ماعدا
�إعدادات احلديقة اخلارجية ،حيث من املمكن عدم �إ�ضاءة املم�شى .ارجع �إىل البندين  ،5-1-3 ،4-1-3وامللحق
(ب) ملزيد من الإر�شادات اخلا�صة ب�إ�ضاءة املنحدرات والدرج.
ط .مناطق اال�سرتاحة ُ :Rest Areasيف�ضل �أن ت�شتمل جميع �أر�صفة امل�شاة ،و�أر�صفة ال�شوارع ،واملمرات،
والطرق على مناطق ا�سرتاحة م�ستوية ،تكون على م�سافات ال تتباعد �أكرث من  50مرتا .ارجع �إىل البند 7-3-3
ملزيد من املتطلبات.
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ق .الأ�سطح ُ : Surfacesيف�ضل �أال تكون �أ�سطح احلوائط على طول املم�شى �سهل الو�صول �أ�سطحا خ�شنة.
و ُيف�ضل جتنب �أ�سطح احلوائط العاك�سة ب�شدة ،والأر�ضيات التي تنتج م�ستويات عالية من الوهج .و ُيف�ضل �أال يكون
�سطح الأر�ض على طول املم�شى �سهل الو�صول ذا زخارف كثيفة� ،أو يحتوي على زخرفة معقدة.
ل .تن�سيق املواقع  : Landscapingينبغي �أن تتوافق هند�سة تن�سيق املواقع على طول املم�شى �سهل الو�صول مع
البند .14-3-3

ر�سوم تو�ضيحية

�شكل رقم :45حماية احلافة

�شكل رقم :46ات�ساع (عر�ض) الو�صول
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اعتبارات �أخرى
� 1-1-3أ�سطح الأر�ضيات
 4-1-3املنحدرات اخلارجية
 6-1-3منحدرات الأر�صفة
 4-3-3الأ�سطح واملن�صات املرتفعة
 1-4-3الالفتات
� 6-4-3أ�سطح التحذير االر�ضية
� 12-1-3أثاث املم�شى
امللحق ب 1-الوهج وم�صدر ال�ضوء
امللحق ب 2-الإ�ضاءة
امللحق ب 3-املواد والت�شطيبات
امللحق ب 4-الن�سيج واللون
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4-1-3

املنحدرات اخلارجية

اعتبارات الت�صميم
كانت املنحدرات ب�شكل تقليدي مرادفة لإمكانية و�صول الكرا�سي املتحركة؛ غري �أن املنحدرات ميكن �أن تكون
م�شكلة �صعبة وخطرية اال�ستخدام �إذا مل تكن م�صممة ب�شكل �صحيح .وامل�ساحة الالزمة للمنحدرات ميكن �أن
جتعلها متعبة كي يتم دجمها يف من�ش�أة؛ وبناء عليه يتم تف�ضيل الت�صميمات التي تقلل احلاجة �إىل املنحدرات؛
غري �أنه عندما يكون هناك تغري يف و�صول �سهل امل�ستوى موجود بالفعل �أوال ميكن جتنبه ،ميكن ملنحدر م�صمم
ب�شكل مالئم� ،أن يوفر �إمكانية للذين ي�ستخدمون الكرا�سي املتحركة ،و�سكوترات التنقل ،ويدفعون عربات اليد� ،أو
ينقلون طرودا على عربة.
وت�صميم املنحدر يكون حا�سما بالن�سبة لفائدته و�سالمته .فاملنحدر �شديد امليل �صعب ال�صعود عند ا�ستخدام
كر�سي متحرك؛ ميكن �أن يزيد خطر ميل الكر�سي املتحرك �إىل اخللف .وميكن �أن يكون هبوط منحدر �شديد امليل
خطرا .كما �أن �أي ميل عر�ضي يزيد من اجلهد الالزم الجتياز املنحدر .وتعد م�ساحة املناورة عند القمة والقاع
عاملني مهمني �أي�ضا يف �سهولة ا�ستخدام املنحدر .واملناطق امل�ستوية عند نقاط على طول منحدر طويل متكن
الفرد من اال�سرتاحة قبل امل�ضي قدما.
توافر الأ�سطح ذات الن�سيج املميز ،وحماية احلافة والدرابزينات ميزات مهمة لل�سالمة .ويالقي بع�ض النا�س
�صعوبة يف اجتياز امليول؛ لذا ُيف�ضل �أن يو�ضع الدرج �أي�ضا يف االعتبار باالقرتان مع املنحدرات حيثما وجدت.

ا�شرتاطات التطبيق
�إن �أي جزء من ر�صيف م�شاة ،ور�صيف �شارع ،وممر �أو طريق �سهل الو�صول ،به ميل �أكرث انحدارا من  25:1يعد
منحدرا ،و ُيف�ضل �أن يتوافق مع هذا البند .وحيثما ت�ستخدم املنحدرات ُيف�ضل �أن يو�ضع يف االعتبار وجود �أدراج
بديلة.

اال�شرتاطات الفنية
:General

�أ .عام
مع البند .3-1-3

ُيف�ضل �أن توجد املنحدرات �سهلة الو�صول على الطرق �سهلة الو�صول بالتوافق

ب .امليل ُ :Running Slopeيف�ضل �أن يكون امليل املنحدر بني  16:1و .25:1ويف حالة جتديد املباين حيث
يكون توفري منحدر مبيل بني  16:1و  25:1غري قابل للتطبيق من الناحية الفنية ،يف هذه احلالة ميكن ا�ستخدام
ميل ال يزيد على �( .12: 1شكل  47و�شكل.)48
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ج .الطول الأفقي للمنحدر ُ :Horizontal Length of a Rampيف�ضل �أال يزيد احلد الأق�صى للطول
الأفقي للمنحدر ،مقا�س بني منازل املنحدر ،على � 9أمتار (�شكل .)47
د .امليل العر�ضي ُ :Cross Slopeيف�ضل �أن يكون احلد الأق�صى للميل العر�ضي ل�سطح املنحدر .50 :1
�سطح املنحدر و�سطح الب�سطة  :Ramp and Landing Surfacesينبغي �أن تكون �أ�سطح املنحدرات
والب�سطات �صلبة ،ثابتة ومقاومة لالنزالق .و ُيف�ضل �أن يتم ت�صميم املنحدرات والطرق ممكنة الو�صول امل�ؤدية
�إليها بحيث ال يرتاكم املاء على �أ�سطح امل�شي.
هـ .ميول الب�سطات  :Landing Slopesي�ستح�سن �أن يتم توفري مناطق هبوط م�ستوية عند قمة كل املنحدرات
و�أ�سفلها ،وحيثما يغري املنحدر اجتاهه .و ُيف�ضل �أن يكون احلد الأق�صى للميل يف �أي اجتاه على م�سطب  50 :1من
�أجل �إتاحة ت�صريف منا�سب.
و .حجم الب�سطة عند القمة والقاع ُ :Landing Size at Top and Bottomيف�ضل �أال تقل الب�سطات
العلوية وال�سفلية عن 2100 x 2100ملم .ويف حالة التجديد حيث يكون �إن�شاء م�سطب ذي حجم منا�سب غري قابل
للتطبيق من الناحية الفنية ،ميكن �أن يتم خف�ض احلجم الالزم للم�سطب �إىل  1800x1800ملم (�شكل  47و.)48
ز .حجم الب�سطة الو�سيطة ُ :Intermediate Landing Sizeيف�ضل �أال يقل عمق الب�سطات الو�سيطة عند
تعرج املنحدر الذي على �شكل ( Uمنعطف مبقدار  180درجة) عن  1800ملم وال يقل عن 2400ملم يف العر�ض.
وحيثما يوجد م�سطب و�سيط يف ركن منحدر على �شكل حرف ( Lمنعطف مبقدار 90درجة) ،ف ُيف�ضل �أال يقل طول
الب�سطة وعر�ضها عن  1800ملم .وحيثما وجد م�سطب و�سيط على منحدر م�ستقيمُ ،يف�ضل �أال يقل طول الب�سطة
عن  1800ملم (�شكل .)47
ح .العوائق عند النوافذ �أو الأبواب  : Obstructions at Landingsحيثما تفتح النوافذ �أو الأبواب عرب
�سطح م�سطب ملنحدر ،فال ُيف�ضل �أن تعوق احلركة على طول املنحدر �أو على الب�سطة.
ط .املنحدرات املنحنية � :Curved Rampsإن املنحدرات املنحنية �صعبة املناورة بالن�سبة للكرا�سي املتحركة
و ُيف�ضل �أال يتم ا�ستخدامها كجزء من طريق �سهل الو�صول.
ي .حماية احلافة ُ : Edge Protectionيف�ضل �أن يتم حماية حواف املنحنيات والب�سطات بوا�سطة �سور �أو
حاجز حماية على جانبي املنحدر�( .شكل .)50
ك .حماية املنحدرات والب�سطات  : Ramp and Landing Guardsحيثما يتم توفري حاجز حماية على
منحدر �أو م�سطب خا�ص مبنحدرُ ،يف�ضل �أن يتوافق مع متطلبات (كود) البناء اخلا�ص باململكة العربية ال�سعودية.
بالإ�ضافة �إىل ذلكُ ،يف�ضل توفري حاجز حجري بارتفاع  75ملم على الأقل على �أي من جانبي املنحدر حيث ال
يتوافر �سياج �صلب �أو حاجز حماية ،و ُيف�ضل �أن يكون به درابزين �أو حواجز �أخرى متتد حتى  50ملم من املنحدر
املنتهي� ،أو يكون به حاجز حجري (ر�صيف) ال يقل ارتفاعه عن  75ملم (�شكل رقم .)50
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ل .درابزين املنحدر ُ :Ramp Handrailsيف�ضل �أن يكون ملجرى املنحدر الذي يرتفع �أكرث من 150ملم
درابزين مو�ضوع على كال جانبي املنحدر ،والتي يتم تركيـبها عند ارتفاع موحد فوق �أر�ضية املنحدر .و ُيف�ضل
�أن يكون الدرابزين مت�صال حول احلافة الداخلية للمنحدر الذي على �شكل � Uأو على �شكل  .Lو ُيف�ضل �أن ميتد
الدرابزين ب�شكل �أفقي عند  300ملم على الأقل على الب�سطات العلوية وال�سفلية ثم تعود �إىل احلائط الأر�ضية
�أو العمودي (�شكل رقم  . )49وي�ستح�سن �أن يتم توفري درابزين علوي و�سفلي على جانبي املنحدر ،بحيث يكون
الدرابزين العلوي مو�ضوعا عند  925-875ملم ،والدرابزين ال�سفلي عند  750-600ملم فوق �سطح املنحدر.
و ُيف�ضل �أن يتوافق الدرابزين مع البند رقم  .13-3-3وي�ستح�سن �أن يتم توفري م�ؤ�شر ح�سي يف �شكل دوائر مقببة
بارزة �أعلى الدرابزين يقع عند  160-140ملم من نهاية الدرابزين وقبل الب�سطة الو�سطية للإ�شارة �إىل تغري
قادم يف االنحدار .و ُيف�ضل �أن يت�ضمن الدرابزين اختالفا وا�ضحا يف اللون ،للتفرقة بينها وبني الأ�سطح املحيطة.
م .امل�سافة بني وحدات الدرابزين ُ :Distance between Handrailsيف�ضل �أن يكون العر�ض ال�صايف
بني درابزين املنحدر بتباعد قدره  1100-950ملم .وعلى املنحدرات العري�ضة حيث يلزم وجود درابزين متو�سط
ف�إن امل�سافة بني جمموعة واحدة من الدرابزين -على الأقل -ينبغي �أن تكون  110-950ملم ،وتقع بجوار �أحد
جانبي املنحدر.
ن .الدرابزين يف املمرات اخلا�صة ب�أماكن اجللو�س الثابتة Handrails in Aisle Ways for Fixed
 :Seatingحيثما يعمل املنحدر ممرا لأماكن اجللو�س الثابتة ،مثل �أماكن الأداء الفني اخلارجية� ،أويف الهواء

الطلق ،ف�إن الدرابزين اخلا�ص باملنحدر يكون الزما  -فقط  -على �أي جوانب غري خم�ص�صة للجلو�س بجوار
املنحدر.

�س .الإ�ضاءة ُ :Illuminationيف�ضل �أن تتم �إ�ضاءة املجرى الكامل للمنحدر بالت�ساوي مبا يف ذلك جميع
الب�سطات مبا ال يقل عن  100لوك�س.
ع� .أ�سطح التحذير الأر�ضية  :Detectable warning surfacesي�ستح�سن �أن يتم توفري �أ�سطح
التحذيرية الأر�ضية �أعلى كل منحدر .و ُيف�ضل �أن تبد�أ قبل بداية جمرى املنحدر بحوايل 300ملم ،بعمق 900ملم،
و ُيف�ضل �أن متتد عرب العر�ض الكامل للمنحدر .وينبغي �أن يكون لأ�سطح التحذير الأر�ضية لون ون�سيج ومرونة
تختلف عن ال�سطح املحيط بها ،وينبغي �أن تتوافق مع البند رقم .8-4-3
ف .الأ�شرطة ذات الألوان املغايرة ُ :Color contrasting stripsيف�ضل �أن يكون للمنحدر �شريط ذو لون
مغاير بعر�ض  60-40ملم؛ عرب العر�ض الكامل للمنحدر عند �أعلى املنحدر و�أ�سفله ،وعند الب�سطات؛ حيثما يكون
هناك تغري يف االنحدار.
�ص .الالفتات  :Signageعندما يكون املنحدر جزءا من طريق ذي �إمكانية و�صول يخدم مدخال لبناية ما،
ُيف�ضل �أن يتم و�ضع الفتة تتوافق مع البند  1-4-3للإ�شارة �إىل موقع املنحدر �سهل الو�صول واملدخل.
ر�سوم تو�ضيحية
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ر�سوم تو�ضيحية

�شكل رقم  :47احلد الأدنى لأبعاد الب�سطة واملنحدرات

�شكل رقم  :48معايري املنحدر
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�شكل رقم  :49الإمتدادات الأفقية للدرلبزين
مالحظة :يف حالة جتديد املباين القائمة حيثما يكون توفري انحدار مبقدار � 16:1إىل 25:1:غري قابل
للتطبيق من الناحية الفنية ،ميكن زيادة احلد الأق�صى لالنحدار �إىل 12 :1

�شكل رقم  :50حماية احلافة عند املنحدر

�إعتبارات �أخرى
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 2-2معايري مقا�سات اجل�سم الب�شري
 1-1-3ا�سطح االر�ضيات
 6-1-3منحدرات الأر�صفة
 9-2-3الأبواب
 13-3-3الدرابزين
� 10-3-3أدوات التحكم و�آليات الت�شغيل

 1-4-3الالفتات
� 6-4-3أ�سطح التحذير االر�ضية
ملحق ب الوهج وم�صادر الإ�ضاءة
امللحق ب 2-الإ�ضاءة
امللحق ب 3-املواد والت�شطيبات
امللحق ب 4-الن�سيج واللون
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5-1-3

الدَ رج اخلارجي

اعتبارات الت�صميم
ميكن للدرج �أن يكون حتديا �صعبا ،وبخا�صة للأطفال ،وكبار ال�سن ،والأ�شخا�ص ذوي الأطراف ال�صناعية
(الأجهزة التعوي�ضية)� ،أو الذين ي�ستخدمون الع�صي .ورغم �أن الدرج �سيئ الت�صميم يعد م�شكلة جلميع الأفراد،
�إال �أنه ي�شكل خطورة وبخا�صة للأ�شخا�ص الذين لديهم م�شكلة يف امل�شي� ،أو �صعوبات مع التوازن.
و ُيف�ضل �أن يتم دمج �إ�شارات ب�صرية وح�سية يف ت�صميم الدرج لتحذير الأ�شخا�ص �ضعاف الب�صر �أو غري املب�صرين
�أنهم يقرتبون من جمموعة من ال�سالمل ،وباملثلُ ،يف�ضل �أن يتوافر تباين يف الألوان عند مقدمة الدرجة ،بالإ�ضافة
�إىل �أن الت�صميم املنا�سب للدرابزين يعد ميزة مهمة ل�سالمة جميع امل�ستخدمني.

�شكل رقم  :51تركيبة الدرج

�شكل رقم  :52تركيبة الدرج

�أمثلة للتباين يف الألوان عند �شفة ال�سلم و�شريط ح�سي قابل للك�شف �أعلى الدرج و�أ�سفله

ا�شرتاطات التطبيق
حيثما يتم تخطيط درج جديد عند املواقع اخلارجيةُ ،يف�ضل �أن يتوافق مع هذا البند .وحيثما يكون الدرج املوجود
بالفعل بحاجة �إىل جتديد ،فمن غري املتوقع �أن تتوافق �أبعاد الدرجات والب�سطات املوجودة مع هذه الإر�شادات –
ومع ذلك ،ينبغي �أن تتم تلبية جميع متطلبات الت�صميم الأخرى.

اال�شرتاطات الفنية
�أ .اجلزء الأفقي (النائمة) واجلزء الر�أ�سي (القائمة) لدرجة ال�سلم ُ :Treads and Risersيف�ضل �أن
يكون ارتفاع قائمة الدرج وعمق النائمة (املجرى) منتظمني .ف ُيف�ضل �أال يزيد االرتفاع عن  180ملم و�أال يكون �أقل
من  125ملم .وجمرى الدرجة ،مقا�سا من قائمة لأخرىُ ،يف�ضل �أال يزيد عمقه عن 350ملم ،وال يقل عن 280
ملم .و ُيف�ضل جتنب القوائم املفتوحة على الدرج الذي يكون جزءا من طريق �سهل الو�صول .وينبغي �أن يتم ت�شطيب
الأجزاء الأفقية من الدرج والب�سطات مبواد مانعة لالنزالق�( .شكل رقم .)54
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ب� .شفة الدرج  :Nosingعندما يتم دمج مقدمة الدرج يف ت�صميم ال�سلم ،ف ُيف�ضل �أال تربز �أكرث من 60-40
ملم بعد واجهة القائمة ،و ُيف�ضل �أن متتد على كامل عر�ض النائمة ،و�أال يكون ارتفاعها �أكرث من  25ملم .و ُيف�ضل
�أال يكون ملقدمة الدرج جانب �سفلي حاد ،و ُيف�ضل �أن يكون لديها حافة بارزة منحنية �أو م�شطوفة بقطر قدره 10-6
ملم .وينبغي �أن تكون مقدمة الدرجة مائلة نحو القائمة بزاوية ال تقل عن  60درجة �إىل الأفقي .وجميع نائمات
الدرج مبا فيها املقدمة (ال�شفة) ُيف�ضل �أن يتم �إ�ضاءتها بحد �أدنى  100لوك�س ،ا�ستخدام مواد مقاومة لالنزالق
وا�ستخدام تباين الألوان للتمييز بني الأ�سطح الأفقية والر�أ�سية (�شكل رقم .)55
ج� .أ�سطح حتذيرية �أر�ضية ُ :Detectable Warning Indicatorsيف�ضل �أن يت�ضمن الدرج �أ�سطحا
حتذيرية قابلة للك�شف �أعلى و�أ�سفل كل جمموعة متوا�صلة من ال�سالمل .و ُيف�ضل �أن متتد الأ�سطح التحذيرية
الأر�ضية على كامل عر�ض درجة ال�سلم ،ويكون لها عمق مبقدار  900-600ملم تبد أ� من 300ملم من حافة الدرجة،
و ُيف�ضل �أن تتفق �أي�ضا مع البند .6-4-3
د .درابزين ال�سلم ُ : Stair Handrailsيف�ضل �أن يتم تركيب الدرابزين مزدوج االرتفاع على كال جانبي
الدرج اخلارجي ،و ُيف�ضل �أن يكون متوا�صال على طول احلافة الداخلية لل�سالمل التي حتتوي على تعرج .و ُيف�ضل �أن
يقع الدرابزين العلوي على ارتفاع منتظم قدره  925 – 875ملم ،مقا�سا ب�شكل ر�أ�سي ومبا�شر فوق مقدمة (�شفة)
الدرج ،والدرابزين ال�سفلي يقع عند ارتفاع منتظم قدره  750-600ملم مقا�س �أي�ضا ب�شكل ر�أ�سي ومبا�شر فوق
�شفة الدرج .و ُيف�ضل �أن ميتد الدرابزين بعد قمة جميع جمموعات ال�سالمل و�أ�سفلها؛ ُيف�ضل �أن ي�ستمر الدرابزين
املوجود �أ�سفل الدرج م�سافة عمق نائمة واحدة �إىل ما بعد القائمة الأوىل ،ثم �أفقيا ملا ال يقل عن  300ملم ،على
االرتفاع القابل للتطبيق املطلوب �أعاله .و ُيف�ضل �أن ي�ستمر الدرابزين املوجود عند �أعلى ال�سلم مل�سافة �أفقية ال
تقل عن  300ملم ،على االرتفاع القابل للتطبيق املطلوب �أعاله .وبعد �أن ميتد �أعلى الدرج و�أ�سفلهُ ،يف�ضل �أن يعود
الدرابزين �إىل احلائط �أو العمود بطريقة ال تعوق �أو ت�شكل خطرا على حركة امل�شاة .وحيثما يتم ت�صميم ال�سالمل
الوا�سعة ،ي�ستح�سن �أن يتم توفري درابزين و�سيط .وينبغي ا�ستخدام الألوان املتباينة لتمييز الدرابزين من البيئة
والأ�سطح املحيطة .بالإ�ضافة �إىل ذلكُ ،يف�ضل �أن يتفق الدرابزين مع البند .13-3-3
هـ .الإ�ضاءة ُ :Illuminationيف�ضل �أن يتم �إ�ضاءة الدرج وم�ساطب الدرج ب�شكل مت�ساو عند م�ستوى  100لوك�س
على الأقل عند املواقع اخلارجية.
و .ارتفاع الر�أ�س (االرتفاع)  : Headroomيف كل احلاالت ،ينبغي �أن يكون ارتفاع الر�أ�س فوق الدرج على الأقل
 2100ملم مقا�سه ر�أ�سيا من احلافة البارزة ل�شفة الدرج.
ز .الأبواب والنوافذ  :Windows and Doorsميكن �أن تفتح الأبواب والنوافذ على الب�سطة ب�شرط �أال تعوق
التداول �أو تخ�صم من م�ساحة العر�ض ال�صايف املطلوب.
ح .ال�سالمل الدائرية  : Circular Stairsال تعد ال�سالمل الدائرية جزءا من املم�شى ذي �إمكانية الو�صول،
و ُيف�ضل جتنبها.
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ط .الأ�سطح املعقدة  : Patterned Surfacesالأ�سطح التي حتتوي على درجة كبرية من الزخرفة �أو
الزخارف غري املعقدة ميكن �أن ت�سبب االرتباك والت�شوي�ش ،و ُيف�ضل جتنبها حول ال�سالمل.
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ر�سوم تو�ضيحية

حواف �أفقية ور�أ�سية
متباينة الألوان ل�شفة الدرج

�أ�سطح حتذيرية �أر�ضية
�شكل رقم  :53معايري ت�صميم الدرج

�شكل رقم  :54معايري نائمة الدرج

�شكل رقم � :55شفة الدرج

�إعتبارات �أخرى
 2-2معايري مقا�سات اجل�سم الب�شري
� 1-1-3أ�سطح الأر�ض
 9-2-3الأبواب
 13-3-3الدرابزين
 1-4-3الالفتات

� 6-4-3أ�سطح التحذير الأر�ضية
امللحق ب 1-الوهج وم�صادر الإ�ضاءة
امللحق ب 2-الإ�ضاءة
امللحق ب 3-املواد والت�شطيبات
امللحق ب 4-الن�سيج واللون

مركـز األميــر سلمـــان ألبحــاث اإلعاقــة
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6-1-3

منحدرات الأر�صفة

اعتبارات الت�صميم
من �أجل نقل النا�س ب�أمان وكفاءة عرب املم�شى ،ف�إن ت�صميم منحدرات الر�صيف �شديد الأهمية .فمنحدر الر�صيف
امل�صمم جيدا ميكن �أن يت�أثر �سلبا جراء حتول غري منتظم �أو فجوة بني �سطح املم�شى ومنحدر الر�صيف .وميكن
للجوانب املنحنية على منحدر الر�صيف� ،إذا مت ت�صميمها كما ينبغي� ،أن تق�ضي على خطر انزالق امل�شاة من على
احلافة .يف حني �أن االنتقال ال�سل�س واحلد الأدنى من االنحدار يكون مثاليا ل�شخ�ص ما يف كر�سي متحرك خطر
حمتمل ل�شخ�ص ذي �إعاقة ب�صرية قد ال يالحظ االنتقال من الر�صيف �إىل ال�شارع .وكذلك ف�إن ال�سطح املائل
للحافة املنحنية ملنحدر الر�صيف قد يكون خطرا بالن�سبة ل�شخ�ص يعاين من م�شكلة يف التوازن قد ال يالحظ
االنحدار على احلافة املنحنية .وت�صبح الأ�سطح التحذيرية الأر�ضية ،ذات البنية املميزة ،وذات الألوان املتباينة
ميزات مهمة لل�سالمة يف هذه احلاالت.

�شكل رقم � :56أ�سطح حتذير �أر�ضية
ال�شكل يو�ضح مثا ًال لأ�سطح حتذيرية
�أر�ضية مت ا�ستخدامه يف تقاطع منطقة
عبور امل�شاة وطريق للدراجات

�شكل رقم  :57منطقة عبور امل�شاة
ال�شكل يو�ضح مثا ًال ملنطقة عبور م�شاة
ت�ستخدم تباين الألوان واختالف
البنية

ا�شرتاطات التطبيق
�أينما تقاطع طريق ذو �إمكانية و�صول مع ر�صيف ،وحيثما كانت م�ستويات الأر�ض على كال جانبي الر�صيف على
ارتفاعات خمتلفة ،في�ستح�سن �أن يتم توفري منحدرات الر�صيف بالتوافق مع هذا البند .

اال�شرتاطات الفنية
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�أ .امليل ُ : Slopeيف�ضل �أن يكون للميل اجلاري ملنحدر الر�صيف ن�سبة ما بني  50 :1و 20: 1مبعنى انحدار
 .%5 - %2ويف حالة التجديد  ،حيثما يكون حتقيق هذه امليول غري قابل للتطبيق من الناحية الفنية ،فمن املمكن
ا�ستخدام ميل ال ينحدر �أكرث من .)%8.3( 12: 1
مركـز األميــر سلمـــان ألبحــاث اإلعاقــة

ب .العر�ض ُ : Widthيف�ضل �أن يكون احلد الأدنى لعر�ض منحدرات الر�صيف غري مت�ضمن �أي جوانب منحنية،
 1500ملم (الأ�شكال  59 ،58و.)60
ج .ال�سطح  : Surfaceينبغي �أن تكون �أ�سطح منحدرات الر�صيف �صلبة ،ثابتة ،مقاومة لالنزالق ،وت�ضم
�أ�سطحا حتذيرية �أر�ضية ,تتفق مع البند � . 8-4-3أ�سطح التحذير الأر�ضية عند منحدرات الأر�صفة ُيف�ضل �أن يتم
و�ضعها على م�سافة قدرها  200-150ملم من الر�صيف ،ومتتد بعر�ض منحدر الر�صيف ب�أكمله ،وتكون بعمق 600
ملم (الأ�شكال  ،59 ،58و .)60و ُيف�ضل �أن يكون االنتقال بني منحدر الر�صيف واملم�شى املجاور بارتفاع 15-10
ملم (�شكل رقم .)61
د .تباين الألوان ُ : Color Contrastيف�ضل �أن يكون هناك متييز ب�صري متباين الألوان بني منحدر الر�صيف
والأ�سطح املحيطة به.
هـ .اجلوانب املنحنية (الأجنحة)  : Flared Sidesينبغي �أن تكون االنحناءات على كل من جانبي منحدرات
الر�صيف بعر�ض  900ملمُ ،مقا�س عند نهاية الر�صيف للمنحنى (اجلناح) .وحيثما يكون من املتوقع وجود حركة
للم�شاة تعرب منحدر الر�صيفُ ،يف�ضل �أن يكون جلناحي منحدر الر�صيف ن�سبة انحدار ال تزيد على  12: 1وينبغي
�أن تكون اجلوانب املنحنية ملنحدر الر�صيف ذات لون مغاير للأ�سطح املحيطة.
و .امل�سقط العر�ضي � : Cross Fallإن انحدار فتحات الت�صريف (البالوعات) و�أ�سطح املم�شى ،التي تقع
مبا�شرة بالقرب من قاعدة منحدر الر�صيف ،ومتيل ناحية منحدر الر�صيف (تعرف بامل�سقط العر�ضي) ُيف�ضل
�أن يكون لها ن�سبة ق�صوى قدرها 20: 1
ز .الت�صريف ُ : Drainageيف�ضل �أن يتم ت�صميم منحدرات الر�صيف بحيث تقوم بت�صريف املياه بعيدا عن
منحدر الر�صيف ،و ُيف�ضل �أال ت�سمح برتاكم املياه على م�سار احلركة.
ح .املوقع  : Locationينبغي �أن تكون منحدرات الأر�صفة عند ممرات عبور امل�شاة يف التقاطعات حمتواه
بداخل امل�ساحة املخ�ص�صة ال�ستخدام امل�شاة ،على �سبيل املثال بداخل حدود مناطق عبور املم�شى املحددة.
ط .املحاذاة (التخطيط)  : Alignmentحيثما يتم ا�ستخدام عدة منحدرات للر�صيف ،مثال عند ممر للم�شاة
يحتوى على جزيرة و�سيطةُ ،يف�ضل �أن تتم حماذاة منحدرات الر�صيف واملنحدرات لدعم التحرك امل�ستمر يف خط
م�ستقيم .وميكن �أن ت�سبب منحدرات الر�صيف واملنحدرات التي تلتف حول زاوية ارتباكا يف اجتاه امل�سار ،و ُيف�ضل
�أال يتم ا�ستخدامها .وحيثما يكون من غري املمكن من الناحية الفنية جتنب ا�ستخدام منحدر الر�صيف �أو املنحدر
الذي يلتف حول زاوية� ،إذ ُيف�ضل �أن تتخذ التدابري مل�ساعدة امل�شاة �ضعيفي الب�صر �أو غري املب�صرين لتنظيم
�أنف�سهم ب�شكل مالئم عند عبور منحدر الر�صيف �أو املنحدر.
مركـز األميــر سلمـــان ألبحــاث اإلعاقــة
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ي� .أ�سطح التحذير الأر�ضية  : Detectable Warning Surfacesيلزم وجود �أ�سطح التحذير الأر�ضية
عند منحدرات الأر�صفة التي تخدم طرق امل�شاة غري املحمية التي تتقاطع مع طرق املركبات .و ُيف�ضل �أن متتد
�أ�سطح التحذير الأر�ضية على جانبي طريق امل�شاة غري املحمي ،وينبغي �أن تكون بعر�ض  600ملم بحد �أدنى،
وينبغي �أن تتفق مع البند .6-4-3
ك .الرتكيبة  : Configurationتو�ضح الأ�شكال � 58إىل  60الرتكيبات النموذجية ملنحدرات الأر�صفة .

ر�سوم تو�ضيحية
�سطح حتذير قابل للك�شف

طريق �آمن لعبور امل�شاة

طريق �آمن لعبور امل�شاة
�شكل  :58تركيبة منحدر ر�صيف عند الزاوية
�سطح حتذير قابل للك�شف

50

طريق �آمن لعبور امل�شاة

�شكل  :59حماذاة تركيبة منحدر الر�صيف
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�سطح حتذير قابل للك�شف

ممر �ضيق 300
ملم من احلافة
طريق �آمن لعبور امل�شاة
�شكل  :60تركيبة منحدر ر�صيف منوذجية

�شكل  :61الإنتقال عند قاعدة منحدر الر�صيف

�إعتبارات �أخرى
 2-2معايري مقا�سات اجل�سم الب�شري
� 1-1-3أ�سطح الأر�ضيات
 7-1-3معابر امل�شاة
 8-1-3جزر التق�سيم واجلزر الو�سطية
� 6-4-3أ�سطح التحذير الأر�ضية
امللحق ب 1-الوهج وم�صادر الإ�ضاءة
امللحق ب 3-املواد والت�شطيبات
امللحق ب 4-الن�سيج واللون
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7-1-3

معابر امل�شاة

اعتبارات الت�صميم
ُيف�ضل �أن ت�ضم معابر امل�شاة �سمات لتعزيز ال�سالمة جلميع الأفراد  .و ُيف�ضل �أن ت�ضم املعابر تباينا يف اللون
والن�سيج لتعزيز الف�صل بني الأ�شخا�ص واملركبات .واملعابر املرتفعة �أكرث �صداقة للم�شاة ،غري �أنه من ال�ضروري
توفري �أ�سطح حتذيرية ح�سية لتعيني حافة طريق العبور الآمن .وحيثما ا�ستخدمت منحدرات الر�صيف باالقرتان
مع معابر امل�شاة ،ف ُيف�ضل �أن ت�صطف مع طريق العبور الآمن عرب طريق املركبات.

ا�شرتاطات التطبيق
حيثما يكون من الالزم �أن يعرت�ض طريق امل�شاة طريق للمركبات �أو طريق خا�صُ ،يف�ضل �أن يتفق املعرب مع هذا
البند.

اال�شرتاطات الفنية
�أ .م�سار احلركة ُ : Path of Travelيف�ضل �أن توافر معابر امل�شاة م�سارا خطيا متوا�صال ،من دون عوائق،
وبعر�ض  1500مم بحد �أدنى عرب طريق املركبات.
ب .ال�سطح ُ : Surfaceيف�ضل �أن يكون �سطح معابر امل�شاة �صلبا ،ثابتا ،مقاوما لالنزالق ،وي�صدر عنه وهج
منخف�ض �أو �أدنى حد ممكن من الوهج .و ُيف�ضل �أن يكون للأ�سطح ن�سيج مميز عن الأ�سطح املحيطة.
ج .منحدرات الر�صيف  :Kerb cutsحيثما تكون معابر امل�شاة على ارتفاع خمتلف عن �أي
من ر�صيفي امل�شاة اللذين تربطهما ،ي�ستح�سن �أن يتم توفري منحدرات الر�صيف التي تتفق مع
البند .6-1-3
د .الت�صريف ُ : Drainageيف�ضل �أن يتم ت�صميم معابر امل�شاة بحيث ت�صرف املياه بعيدا عن منطقة عبور
امل�شاة ،و ُيف�ضل �أال ت�سمح للماء بالرتاكم على م�سار احلركة.
هـ .العالمات  : Markingsي�ستح�سن �أن يتم توفري عالمات للحافة على امتداد كال جانبي معرب امل�شاة.
و ُيف�ضل �أن متتد عالمات احلافة بطول املعرب ،ويكون عر�ضها 300ملم على الأقل  ،و ُيف�ضل �أن يتم تعليمها بعالمات
دائمة ،ذات �ألوان قوية ،متتلك  %70من االنعكا�س مع �سطح املعرب وطريق املركبات املجاور.
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و� .إ�شارات �ضبط حركة املرور ُ : Traffic Control Signalsيف�ضل �أن توافر �إ�شارات �ضبط حركة املرور
وقتا كافيا للنا�س كي يعربوا املم�شى ب�أمان ،على �أ�سا�س �شخ�ص بطيء احلركة ،و ُيف�ضل �أن ت�شمل �أي�ضا وقتا
للأ�شخا�ص �ضعيفي الب�صر �أو املكفوفني للتحقق من �أن املرور قد توقف .وجميع املعابر التي تت�ضمن �إ�شارات �ضبط
حركة املرور ُيف�ضل �أن ت�شتمل على �إ�شارات م�سموعة بالإ�ضافة �إىل الإ�شارات الب�صرية ؛ �إ�شارة م�سموعة الجتاه
احلركة من ال�شمال �إىل اجلنوب ،و�آخر الجتاه احلركة من ال�شرق �إىل الغرب  .و ُيف�ضل �أن توافر الإ�شارات امل�سموعة
م�ساعدة م�ستمرة فيما يخ�ص االجتاهات للم�شاة ذوي الإعاقة الب�صرية طوال الفرتة الزمنية املخ�ص�صة للعبور،
و�أن تكون عالية بالقدر الكايف لكي يتم �سماعها فوق �ضجيج حركة املرور.
مركـز األميــر سلمـــان ألبحــاث اإلعاقــة

ز� .أزرار التحكم يف حركة املرور  :Traffic Control Buttonsحيثما كان يتم التحكم يف �إ�شارات املرور �أو
امل�شاة عن طريق زر �ضغط ُ ،يف�ضل �أن يكون الزر ذا لون متباين عن الأ�سطح املحيطة ،ويكون بقطر  100ملم بحد
�أدنى .و ُيف�ضل �أن ت�صطف �أزرار ال�ضغط متوازية مع �إ�شارات املرور التي تخدمها ،و�أن يتم تركيبها بارتفاع -900
 1200ملم فوق الأر�ض بالقرب من منطقة خالية م�ستوية مالئمة ليقرتب منها �شخ�ص ي�ستخدم كر�سيا متحركا،
�أو �سكوتر تنقل� ،أو م�شاية.
ح .معابر امل�شاة املرتفعة  : Raised Pedestrian Crossingمناطق عبور امل�شاة املرتفعة ميكن �أن
تقلل فرق االرتفاع من ر�صيف امل�شاة �إىل معرب امل�شاة ،ويحتمل �أن تق�ضي على احلاجة �إىل منحدرات الر�صيف؛
بالإ�ضافة �إىل �أن ممرات العبور قد تفيد �سالمة امل�شاة عن طريق �إبطاء حركة املرور التي تقرتب من ممر العبور
.و ُيف�ضل �أن يكون ملمرات عبور امل�شاة املرتفعة �سطح حتذيري بعر�ض 600ملم بالتوافق مع البند  ،6-4-3والذي
يكون م�ستمرا على طول حواف �أ�سطح امل�شي حيث توازي طريق املركبات .و ُيف�ضل �أال يقل العر�ض ال�صايف ل�سطح
امل�شي بني احلواف الأر�ضية عن  1500ملم .وينبغي �أن تكون �أ�سطح الأر�ض اخلا�صة مبنطقة �سري امل�شاة ممكنة
التمييز ب�صريا وح�سيا عن الأ�سطح الأخرى (�شكل رقم .)64

ر�سوم تو�ضيحية
يجب �أن يكون �سطح املعرب
كختلف ًا ب�صري ًا وح�سي ًا عن �سطح
املم�شى املنحدر
�سطح حتذير �أر�ضي

�شكل  :64معرب امل�شاة املرتفع
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8-1-3

جزر التق�سيم واجلزر الو�سطية

اعتبارات الت�صميم
تعد جزر التق�سيم واجلزر الو�سطية منطقة �أمان للجميع ،فهي مفيدة يف الطرق الوا�سعة .وينبغي توفريها �أينما
كان ذلك ممكنا من �أجل م�ساعدة الأ�شخا�ص الذين ال ي�ستطيعون امل�شي ب�سرعة� ،أومن لديهم حدود للتحمل
وقد يحتاجون لال�سرتاحة .وينبغي �أن تكون جزر التق�سيم واجلزر الو�سطية كبرية مبا يكفي ال�ستيعاب الكرا�سي
املتحركة� ،أو �سكوترات التنقل .و ُيف�ضل �أن يتم متييزها ب�أ�سطح حتذيرية �أر�ضية للتفريق بو�ضوح بني مناطق
امل�شاة الآمنة ومناطق حركة املرور غري الآمنة.

ا�شرتاطات التطبيق
حيثما يلزم �أن يعرت�ض طريق للم�شاة طريقا للمركبات حيث يتم توفري جزر التق�سيم واجلزر الو�سطية ،ف�إن جزر
التق�سيم �أو اجلزر الو�سطية ُيف�ضل �أن تتفق مع هذا البند.

اال�شرتاطات الفنية
�أ .العر�ض ُ : Widthيف�ضل �أن يكون عر�ض املم�شى عرب جزيرة �أو جزيرة تق�سيم  1500ملم بحد �أدنى ،ويكون
بعمق  1400ملم بحد �أدنى ،ل�ضمان �أال يربز الأ�شخا�ص الذين ي�ستخدمون �أجهزة التنقل يف عر�ض املم�شى على
�أي جانب.
ب .ال�سطح ُ : Surfaceيف�ضل �أن يكون �سطح جزر التق�سيم واجلزر املرورية �صلبا ،ثابتا ومقاوما لالنزالق.
و ُيف�ضل �أن يكون املم�شى عرب جزيرة مرورية �أو جزيرة تق�سيم متباين اللون والن�سيج عن الأ�سطح املحيطة.
ج .الت�صريف ُ : Drainageيف�ضل �أن يتم ت�صميم جزر التق�سيم واجلزر املرورية؛ بحيث ت�صرف املاء بعيدا
عن اجلزيرة ،و ُيف�ضل �أال ت�سمح برتاكم املاء على طريق احلركة.
د .االرتفاع ُ : Elevationيف�ضل �أن يكون م�سار احلركة خالل اجلزر املرورية الأكرث �ضيقا م�ستويا مع معرب
امل�شاة (�شكل  .)67وميكن �أن ت�ضم جزر التق�سيم �أو اجلزر املرورية الأكرث ات�ساعا منحدرات للر�صيف ،ولكن
ُيف�ضل �أن يكون بها منطقة م�ستوية على جزيرة التق�سيم �أو اجلزيرة املرورية بطول  1400ملم على الأقل (�شكل
.)68
هـ .منحدرات الر�صيفُ :Kerb cutsيف�ضل توفري منحدرات الر�صيف التي تتفق مع البند 6-1-3
و� .أ�سطح التحذير الأر�ضية  :Detectable Warning Surfacesحيثما يكون جلزيرة مرورية  -مت
ت�صميمها جزءا من ممر عبور� -سطح مت�ساو يف املن�سوب مع املم�شى املجاورُ ،يف�ضل توفري �سطح حتذيري �أر�ضي
يتفق مع البند  ،8-4-3عند كل موقع تلتقي فيه اجلزيرة مع املم�شى .و ُيف�ضل �أن متتد �أ�سطح التحذير الأر�ضية
بالعر�ض الكامل للمم�شى ،وتكون بعمق  600ملم.
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ر�سوم تو�ضيحية
�سطح حتذيري �أر�ضي

طريق �آمن لعبور امل�شاة
�شكل  :67جزيرة تق�سيم  /جزيرة مرورية �ضيقة
�سطح حتذيري �أر�ضي

اجلادة املتو�سطة

طريق �آمن لعبور امل�شاة
�شكل  :68جزيرة تق�سيم عري�ضة مرتفعة

�إعتبارات �أخرى
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9-1-3

مواقف املركبات

اعتبارات الت�صميم
�إن توفري م�ساحات لوقوف ال�سيارات بجوار مدخل من�ش�أة مهم جدا ال�ستيعاب �أ�شخا�ص مبدى متنوع من القدرات،
ف�ضال عن الأ�شخا�ص حمدودي احلركة الذين يقومون برعاية الأطفال .فالظروف ال�صحية مثل التهاب املفا�صل،
و�أمرا�ض القلب ،واحلوامل ،والأ�شخا�ص الذين ي�ستخدمون العكازات� ،أو الذين يقومون بعمل بدين مثل دفع
الكر�سي املتحرك؛ كل هذا يجعل من ال�صعب التحرك مل�سافات طويلة .فتقليل م�سافات االنتقال �أمر مهم وال�سيما
خارج املباين؛ حيث ميكن للأحوال اجلوية و�أ�سطح الأر�ض �أن جتعل االنتقال �صعبا وخطرا .وطريق التنقل �سهل
الو�صول الذي يربط منطقة �إيقاف ال�سيارة مبدخل املن�ش�أة ُيف�ضل �أن يكون مميزا ب�شكل جيد ،ويخلو من ال�سالمل
والأر�صفة.
وبالإ�ضافة �إىل القرب من املداخل ،ف�إن املتطلبات املكانية للمواقف �سهلة الو�صول مهمة جدا .فال�شخ�ص الذي
ي�ستخدم م�ساعدات التنقل مثل الكر�سي املتحرك ،يحتاج �إىل مو َقف �أكرث ات�ساعا ال�ستيعاب مناورة الكر�سي
املتحرك بجوار ال�سيارة �أو ال�شاحنة ال�صغرية من �أجل الدخول �إىل املركبة واخلروج منها .وقد حتتاج ال�شاحنة
ال�صغرية �أي�ضا م�ساحة �إ�ضافية من �أجل ا�ستخدام م�صعد �أو منحدر من خالل الباب اجلانبي �أو اخللفي .وقد
يحتاج املرء عندئذ �إىل م�ساحة من �أجل ت�شغيل امل�صعد نف�سه ،وكذلك �أي�ضا م�ساحة �إ�ضافية من اجل مناورة
ت�شغيل و�إيقاف امل�صعد.
وممر الو�صول املخ�ص�ص املجاور ملوقف �سيارات معني لي�س مطلوبا من قبل كل الأفراد الذين قد ي�ستفيدون من
موقف ال�سيارات القريب .فالأ�شخا�ص حمدودو احلركة  ،والأمهات احلوامل ،ومقدمو الرعاية ،والأ�شخا�ص الذين
ي�ستخدمون امل�شايات ،والع�صي ،والعكازات ،وعربات اليد؛ ميكن �أن يتم ا�ستيعابهم عن طريق �أماكن للوقوف �أكرث
ات�ساعا بالقرب من مدخل من�ش�أة ما – وهو معرف يف هذا البند على �أنه " مواقف حمدودي التنقل".
وتعد االرتفاعات فوق امل�ستوى الأر�ضي على طول الطرق �إىل مواقف املركبات �سهلة الو�صول �أحد العوامل .فقد
يكون لدى ال�شاحنات ال�صغرية املقفلة �سهلة الو�صول �سقف مرتفع ينتج عنه احلاجة �إىل ف�سحة علوية �إ�ضافية.
وبدال من ذلك ،ميكن �أن يتم خف�ض �أر�ضية ال�شاحنة ،وينتج عن ذلك حتمل �أقل ملطبات تقليل ال�سرعة ،وحتوالت
ميل الر�صيف .وقد يكون عدد �أماكن �إيقاف ال�سيارات �سهلة الو�صول التي يطلبها هذا البند غري كاف يف بع�ض
املن�ش�آت (مثل مراكز رعاية كبار ال�سن)؛ حيث ميكن توقع �أعداد متزايدة من الأ�شخا�ص ذوي الإعاقات .
وحيثما يكون ممكنا ،يتم و�ضع الفتات وقوف ال�سيارات بعيدا عن طرق امل�شاة ،حيث �إنها ميكن �أن ت�شكل خطرا
علويا �أو خطرا ناتئا.
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�شكل  :69عربة ذات م�صعد جانبي

ا�شرتاطات التطبيق
هذه الإر�شادات موجهة للتطبيق على كل �أبنية املواقف اجلديدة ومناطق �إيقاف ال�سيارات ال�سطحية .وحيثما يتم
جتديد �أو تغيري �أبنية �إيقاف ال�سيارات ومناطق �إيقاف ال�سيارات ال�سطحية املوجودة بالفعل؛ ف�إنه ُيف�ضل تنفيذ
هذه املعايري لأق�صى حد ممكن.
ف ُيف�ضل �أن تت�ضمن املواقف املخ�ص�صة كال من املواقف �سهلة الو�صول ،ومواقف حمدودي التنقل.
و ُيف�ضل �أن يتفق احلد الأدنى لعدد املواقف املخ�ص�صة مع ال�شكل (اجلدول رقم  ) 70ب�أ�سفله .و ُيف�ضل �أن يتم
تخ�صي�ص �أماكن �إ�ضافية للوقوف حيثما يكون هناك ن�سبة تردد عالية من الأ�شخا�ص ذوي الإعاقات مثلما يحدث
يف امل�ست�شفيات ،واملن�ش�آت الطبية ،ودور الرعاية ،واملن�ش�آت اخلا�صة بكبار ال�سن.
�شكل (جدول رقم � : ) 70إر�شادات وبخا�صة باملواقف املخ�ص�صة �سهلة الو�صول
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اال�شرتاطات الفنية
�أ .املوقع ُ :Locationيف�ضل �أن يكون موقع امل�ساحات املخ�ص�صة �سهلة الو�صول عند �أق�صر م�سافة �إىل املدخل
متاح الو�صول الذي تخدمه� ،أو �إىل �أقرب مدخل �سهل الو�صول حيثما يخدم عدة مواقع .و ُيف�ضل �أن يكون موقع
الأماكن املخ�ص�صة للوقوف بجوار طريق �سهل الو�صول ،والذي يتفق مع البند .3-1-3
ب .م�سار احلركة � : Path of Travelإن م�سار احلركة من املواقف املخ�ص�صة �سهلة الو�صول �إىل املدخل �سهل
الو�صول ُيف�ضل �أن يقلل عبور تدفقات حركة مرور املركبات وامل�شاة .و ُيف�ضل �أن يكون الو�صول �إىل املم�شى املجاور
�سهل الو�صول من املواقف �سهلة الو�صول عرب ممرات الدخول الالزمة عند املواقف �سهلة الو�صول .وحيثما يكون
موقع املداخل ممكنة الو�صول التي تتم خدمتها ال ميكن ر�ؤيته بو�ضوح من املواقف املخ�ص�صة؛ ي�ستح�سن �أن يتم
توفري الفتات باالجتاهات �إىل املداخل عند منطقة املواقف املخ�ص�صة.
ج .الفتات التعريف  : Identification Signageينبغي �أن تكون املواقف املخ�ص�صة قابلة لأن يتم حتديدها
بو�ضوح من م�سافة بعيدة ،و ُيف�ضل �أن تتفق مع البند  .1-4-3و ُيف�ضل �أن يكون قيا�س هذه الالفتات على الأقل
بعر�ض  300ملم يف  450ملم ارتفاع .و ُيف�ضل �أن حتتوي على الرمز الدويل للو�صول .و ُيف�ضل �أن يتم تركيب
العالمات ب�شكل ر�أ�سي على عمود ذي لون مغاير للبيئة املحيطة .و ُيف�ضل �أن يتم تركيبه على ارتفاع ال يقل عن
 2100ملم من الأر�ض ،مقا�سا �إىل �أ�سفل العالمة .و ُيف�ضل �أن يتم و�ضع الالفتات ب�شكل مركزي عرب مكان الوقوف
يف حالة املواقف املتعامدة� ،أما املواقف املتوازية ف ُيف�ضل �أن يتم و�ضع الالفتات يف اجتاه ر�أ�س مكان الوقوف.
وجتنب و�ضع الالفتات على الأ�سوار �أو واجهات املباين (�شكل رقم .)71
د .الفتات االجتاهات  :Directional Signageعند مواقع دخول املركبات وعند التقاطعات املوجودة بني
نقاط دخول املركبات واملواقف املخ�ص�صة ،حيث ال تكون املواقف املخ�ص�صة مرئية ب�شكل وا�ضح ،ي�ستح�سن �أن
يتم توفري الفتات وبخا�صة باالجتاهات �إىل املواقف املخ�ص�صة .و ُيف�ضل �أن ت�شتمل الفتات االجتاهات على الرمز
الدويل للو�صول ،و�أ�سهم االجتاهات ،و ُيف�ضل �أن تتفق مع البند .1-4-3
هـ .عالمات الر�صيف ُ : Pavement Markingsيف�ضل �أن ت�شتمل املواقف املخ�ص�صة على عالمات للر�صيف
حتتوي على الرمز الدويل للو�صول طبقا للق�سم  .1-4-3وينبغي �أن تكون عالمات الر�صيف بقيا�س 1500 1500x
ملم ،ولها حدود بي�ضاء وخلفية زرقاء.
و .الن�سق العمودي للموقف ُ : Layout-Perpendicular Parkingيف�ضل �أن يكون قيا�س املواقف �سهلة
الو�صول حيثما يكون و�ضع املركبات عموديا على املم�شى �سهل الو�صول املجاور ،على الأقل  2400ملم عر�ضا ،و
 6100ملم طوال .و ُيف�ضل �أن يكون للمواقف املتعامدة �سهلة الو�صول ممر للدخول جماور لها يكون عر�ضه بقيا�س
 2100ملم ،وميتد بطول مكان الوقوف �سهل الو�صول بالكامل .و ُيف�ضل �أن يتم تعليم ممرات الدخول بو�ضوح ملنع
العرقلة .وي�سمح للمواقف املتجاورة �أن تت�شارك يف ممر للدخول ،والذي ُيف�ضل �أن يكون موقعه جماورا لكل منهما.
ويف حالة التجديد ،حيثما يكون توفري ممر للدخول بعر�ض  2100ملم غري قابل للتطبيق من الناحية الفنية ،ف�إنه
من املمكن تقليل عر�ض ممر الدخول �إىل  1500ملم بحد �أدنى (�شكل .)72
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ز .الن�سق املتوازي للموقف ُ : Layout-Parallel Parkingيف�ضل �أن يكون قيا�س املواقف �سهلة الو�صول
حيثما يكون و�ضع املركبات موازيا للطريق �سهل الو�صول املجاور ،على الأقل بطول  5400ملم ،وعر�ض  3900ملم.
و ُيف�ضل �أن يكون للمواقف املتوازية �سهلة الو�صول ممر للدخول جماور لها يكون عر�ضه بقيا�س  2100ملم ،وميتد
بطول مكان الوقوف �سهل الو�صول بالكامل .و ُيف�ضل �أن يتم تعليم ممرات الدخول بو�ضوح ملنع العرقلة .وي�سمح
للمواقف املتجاورة �أن تت�شارك يف ممر الدخول ،والذي ُيف�ضل �أن يكون موقعه جماورا لكل منهما .ويف حالة
التجديد ،حيثما يكون توفري ممر للدخول بعر�ض  2100ملم غري قابل للتطبيق من الناحية الفنية ،ف�إنه من املمكن
تقليل عر�ض ممر الدخول �إىل  1500ملم بحد �أدنى (�شكل .)73
ح .ن�سق مكان الوقوف ذي الزاوية � : Layout-Angled Parkingإن املواقف �سهلة الو�صول حيثما تكون
املركبات مو�ضوعة بزاوية بخالف القائمة� ،أو املوازية للطريق املجاور �سهل الو�صولُ ،يف�ضل �أن يكون طولها على
الأقل  6350ملم ،وعر�ضها  2900ملم .و ُيف�ضل �أن يكون للمواقف �سهلة الو�صول ذات الزاوية ممر للدخول جماور
لها بعر�ض  2100مم ،وميتد بطول مكان الوقوف �سهل الو�صول بالكامل .و ُيف�ضل �أن يتم تعليم ممرات الدخول
بو�ضوح ملنع العرقلة .وي�سمح للمواقف املتجاورة �أن تت�شارك يف ممر الدخول ،والذي ُيف�ضل �أن يقع جماورا لكل
منهما .ويف حالة التجديد ،حيثما يكون توفري ممر للدخول بعر�ض  2100ملم غري قابل للتطبيق من الناحية
الفنية ،ف�إنه من املمكن تقليل عر�ض ممر الدخول �إىل  1500ملم بحد �أدنى (�شكل .)74
ط� .سطوح الأر�ضيات ُ : Floor and Ground Surfaceيف�ضل �أن يكون ل�سطح الأر�ض يف املواقف
املخ�ص�صة وممرات الدخول املجاورة �سطح �صلب  ،ثابت بحد �أق�صى لالنحدار مقداره  )%2( 50 :1لكل من امليل
اجلاري والعر�ضي.
ي .ارتفاع الر�أ�س � :Overhead Clearanceإن احلد الأدنى الرتفاع الر�أ�س التي يطلب �أن متتد بطول
املم�شى كله من مكان دخول وخروج املركبة �إىل موقع املواقف املخ�ص�صةُ ،يف�ضل �أن يكون  2750ملم فوق الأر�ضية.
وميكن �أن يقل احلد الأدنى الالزم الرتفاع الر�أ�س ملناطق الوقوف الداخلية �إىل ارتفاع قدره  2600ملم بحد �أدنى،
وينبغي توفري الفتات عند نقاط دخول املركبات ت�شري بو�ضوح �إىل احلد الأدنى الرتفاع الر�أ�س.
ك .مواقف حمدودي التنقل  :Limited Mobility Parkingينبغي �أن تكون مواقف حمدودي التنقل
بعر�ض  2400ملم بحد �أدنى ،وطول  6100ملم .و ُيف�ضل �أن يكون ملواقف حمدودي التنقل ممر للو�صول بجوارها
بعر�ض  1200ملم على الأقل .و ُيف�ضل �أن يتم تعليم ممرات الدخول بو�ضوح ملنع العرقلة .وي�سمح للمواقف املتجاورة
�أن تت�شارك يف ممر الدخول ،والذي ُيف�ضل �أن يقع جماورا لكل منهما .مواقف حمدودي التنقل ُيف�ضل �أن ت�شمل
الرمز اخلا�ص مبحدودي التنقل بالتوافق مع البند �( 1-4-3شكل .)75
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ممر دخول

م�ساحة مفردة
مع ممر دخول

م�ساحة مزدوجة
مع ممر دخول
م�شرتك
 ٪ 2احلد الأق�صى لإنحدار الر�صيف عند املواقف �سهلة الو�صول
�شكل  :72املواقف العامودية

 ٪ 2احلد الأق�صى لإنحدار الر�صيف عند مكان الوقوف �سهل الو�صول
62

�شكل  :73مواقف متوازية
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ممر �إىل مدخل مرفق �سهل الو�صول
منحدر ر�صف

 ٪2احلد الأق�صى لإنحدار الر�صيف
عند مكان وقوف �سهل الو�صول

م�ساحة مزدوجة
مع ممر م�شرتك

�شكل  :74املواقف ذات الزاوية
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ممر �إىل مدخل مرفق �سهل الو�صول
منحدر ر�صف

 ٪2احلد الأق�صى لإنحدار الر�صيف
عند مكان وقوف �سهل الو�صول

م�ساحة مفردة مع مكان ملحدودي
احلركة ومقدمي الرعاية

م�ساحة مزدوجة مع مكان ملحدودي
احلركة ومقدمي الرعاية

�شكل  :75املواقف حمدودي التنقل

�إعتبارات �أخرى
 2-2معايري مقا�سات اجل�سم الب�شري
� 1-1-3أ�سطح الأر�ضيات
 1-2-3الأج�سام البارزة والأج�سام العلوية
� 3-1-3أر�صفة امل�شاة� ،أر�صفة ال�شوارع  ،امل�سارات والطرق
 4-1-3منحدرات الأر�صفة
� 6-4-3أ�سطح التحذير الأر�ضية
 1-4-3الالفتات
امللحق ب 2-الإ�ضاءة
امللحق ب 3-املواد والت�شطيبات
امللحق ب 4-الن�سيج واللون
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10-1-3

مناطق �إنزال الركاب

اعتبارات الت�صميم
�إن مناطق حتميل الركاب مهمة للأفراد الذين قد يجدون �صعوبة يف ال�سري مل�سافات� ،أو الذين ي�ستخدمون �أنظمة
انتقال موازية .ومركبات االنتقال �سهلة الو�صول عادة ما تتطلب م�ساحة لن�شر الرافعات �أو املنحدرات وف�سحات
الر�أ�س (ارتفاعات ر�أ�سية) .واحلماية من العنا�صر �سوف تكون مفيدة جلميع امل�ستخدمني ،وبخا�صة ه�ؤالء الذين
قد يكون لديهم �صعوبة يف التنقل.

ا�شرتاطات التطبيق
حيثما يتم توفري مناطق لتحميل الركابُ ،يف�ضل �أن يكون هناك واحدة على الأقل تتفق مع هذا البند.
•ومناطق حتميل الركاب �سهلة الو�صول ُيف�ضل �أن يتم حتديدها بالفتة تتفق مع البند .1-4-3
•و�إذا كانت منطقة حتميل الركاب منطقة خم�ص�صة لتوقف التنقل العابرُ ،يف�ضل �أن تتفق مع كل اللوائح
املحلية ذات ال�صلة.

اال�شرتاطات الفنية
�أ .املوقع  :Locationينبغي �أن تكون مناطق حتميل الركاب على طريق �سهل الو�صول يتفق مع البند .3-1-3
ب� .سطح الأر�ضية ُ :Floor and Ground Surfaceيف�ضل �أن يكون لأ�سطح الأر�ضيات يف الأماكن
املخ�ص�صة لوقوف املركبات وممرات الدخول املجاورة �سطح �صلب ،ثابت ،مع حد �أق�صى لالنحدار مقداره 50 :1
( )%2لكل من االنحدار اجلاري والعر�ضي.
ج .الالفتات ُ : Signageيف�ضل �أن يتم حتديد مناطق حتميل الركاب ونزولهم بو�ضوح بالفتات تتفق مع البند
 .1-4-3و ُيف�ضل �أن يكون قيا�س هذه الالفتات على الأقل بعر�ض  300ملم يف  450ملم طوال .و ُيف�ضل �أن ت�شتمل
على الرمز الدويل للو�صول .و ُيف�ضل �أن يتم تركيب الالفتات ب�شكل ر�أ�سي على عمود ذي لون مغاير للبيئة املحيطة.
و ُيف�ضل �أن تتم �إقامتها على ارتفاع  2100ملم على الأقل من �سطح الأر�ض ،بالقيا�س �إىل �أ�سفل الالفتة .و ُيف�ضل �أن
يتم و�ضع الالفتات على كال طريف منطقة النزول.
د .االرتفاع الر�أ�سي ُ : Overhead Clearanceيف�ضل �أن يكون ملناطق حتميل الركاب ونزولهم ف�سحة ر�أ�س
بحد �أدنى 3600ملم ،عند منطقة التحميل والنزول ،وعلى طول طريق و�صول املركبة �إىل نقاط دخول وخروج
املركبة.
هـ .الفراغ املطلوب بالقرب من منطقة ال�شارع  : Off-Street Zone Sizeينبغي �أن تكون مناطق حتميل
الركاب البعيدة عن ال�شارع بقيا�س  2700ملم عر�ضا ،و  7000ملم طوال على الأقل ،ولديها ممر و�صول جماور
لها بعر�ض  2100ملم على الأقل ،وميتد بطول منطقة التحميل ب�أكملها .ويف حالة التجديد حيثما يكون توفري ممر
مركـز األميــر سلمـــان ألبحــاث اإلعاقــة
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و�صول بعر�ض  2100ملم غري قابل للتطبيق من الناحية الفنية ،ميكن �أن يتم تقليل عر�ض ممر الو�صول �إىل 1500
ملم (�شكل .)77
ز .م�ساحة املنطقة التي على ال�شارع  : On-Street Zone Sizeينبغي �أن تكون مناطق حتميل الركاب التي
على ال�شارع بقيا�س  3900ملم عر�ضا على الأقل ،و  5400ملم طوال على الأقل مبمر و�صول جماور لها بعر�ض 3900
ملم على الأقل ،وطول 2100ملم (�شكل .)78
ح .منحدرات الر�صيف  :Kerb Cutsحيثما يكون هناك ر�صيف بني ممر الو�صول ومكان توقف املركبة ،
ي�ستح�سن �أن يتم توفري منحدر للر�صيف يتفق مع البند .6-1-3
ط .مظالت حماية ُ :Weather Protectionيف�ضل �أن توافر مناطق حتميل الركاب حماية من الأحوال
اجلوية القا�سية ،مبا يف ذلك ،ولكن لي�ست مق�صورة على الرياح ،واملطر ،وال�شم�س ،والثلج.

66
مركـز األميــر سلمـــان ألبحــاث اإلعاقــة

ر�سوم تو�ضيحية

�شكل  :76الإرتفاع الر�أ�سي يف منطقة حتميل الركاب

�شكل  :77منطقة حتميل الركاب البعيدة عن ال�شارع
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�شكل  :77منطقة حتميل الركاب على ال�شارع

�إعتبارات �أخرى
 2-2معايري مقا�سات اجل�سم الب�شري
� 1-1-3أ�سطح الأر�ضيات
 1-2-3الأج�سام البارزة والأج�سام العلوية
� 3-1-3أر�صفة امل�شاة� ،أر�صفة ال�شوارع  ،امل�سارات والطرق
 6-1-3منحدرات الأر�صفة
� 6-4-3أ�سطح التحذير الأر�ضية
 1-4-3الالفتات
امللحق ب 2-الإ�ضاءة
امللحق ب 3-املواد والت�شطيبات
امللحق ب 4-الن�سيج واللون
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11-1-3

مواد هند�سة املناظر الطبيعية واملزروعة

اعتبارات الت�صميم
�إن املواد التي ت�شكل تن�سيق املواقع ،والأ�شجار ،وال�شجريات والنباتات تعد معامل مهمة للبيئة اخلارجية �سهلة
الو�صول .فيمكن �أن يتم و�ضع النباتات العطرية وال�شجريات ب�شكل ا�سرتاتيجي لتوفري دليل �شمي للأ�شخا�ص ذوي
الإعاقة الب�صرية ،بينما ميكن ا�ستخدام الزهور ذات الألوان املتباينة لتعليم حواف املمرات.
و ُيف�ضل جتنب النباتات ذات الأ�شواك ،وتلك التي ت�سقط قرون البذور ال�ضخمة ملنع �أخطار ال�سري ،وما يعوق
عجالت الكرا�سي املتحركة .وباملثل ،ف�إن النباتات املعلقة و�أطراف الأ�شجار يحتمل �أن تكون خطرة وبخا�صة
للأ�شخا�ص ذوي الإعاقات الب�صرية.
وبالن�سبة للأ�شخا�ص الذين ي�ستخدمون �أجهزة التنقل ،والذين يعانون �صعوبة يف االنحناء ،ف�إن �أحوا�ض النباتات
املرتفعة �سوف تقوم بتح�سني الو�صول �إىل املزروعات.
و ُيف�ضل جتنب ا�ستخدام وحدات التبليط �إال �إذا كان من املمكن و�ضعها فوق بالطة هيكلية ،حيث �إن ت�أثريات
االنخفا�ض واالرتفاع �سوف ينتج عنها �سطح ي�صعب ال�سري عليه ،وكذلك التحرك بوا�سطة الكر�سي املتحرك.
بالإ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إن امل�سافة بني البالطات ينبغي �أن تكون حمدودة ملنع االهتزاز الزائد للأ�شخا�ص الذين
ي�ستخدمون �أجهزة التنقل مثل الكرا�سي املتحركة� ،أو �سكوترات التنقل.

�شكل � :79أحوا�ض الزرع املرتفعة
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ا�شرتاطات التطبيق
ُيف�ضل �أن تتفق كل مواد تن�سيق املواقع واملزروعات مع هذا البند.
حيثما يتم توفري �أحوا�ض الزرع كي ي�ستخدمها العامة ،والعمالء ،والزبائن �أو املوظفون ،لذلك ُيف�ضل �أن تتفق %10
من م�ساحة �أحوا�ض الزرع ،وال �أقل من واحد  ،مع هذا البند.

اال�شرتاطات الفنية
�أ .املوقع ُ :Locationيف�ضل �أن يتم و�ضع �أحوا�ض النباتات ذات �إمكانية الو�صول يف طرق �سهلة الو�صول تتفق
مع موا�صفات البند .3-1-3
ب .ارتفاع �أحوا�ض النباتات ذات �إمكانية الو�صول  : Height of Accessible Plant Bedsينبغي �أن
تكون حواف �أحوا�ض النباتات التي تقع مبا�شرة بجوار �أماكن �سري امل�شاة حمددة بو�ضوح .وحيث تكون االختالفات
يف التدرج املتاخم لأماكن �سري امل�شاة يحتمل �أن تكون خطرة (وبخا�صة للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة الب�صرية) ،ف�إن
احلواف اخلطرة للمم�شى ُيف�ضل �أن تدمج �أر�صفة حمددة بو�ضوح ،متباينة الألوان ،وميكن ك�شفها عن طريق
الع�صا بارتفاع  75ملم على الأقل .وميكن ا�ستخدام مواد خمتلفة لتحقيق هذا املطلب مبا يف ذلك الإ�سمنت �أو
ال�صخور على �سبيل املثال .
ج .النباتات واملواد اخلطرة � :Hazardous Plants & Materialsإن �أق�صر م�سافة ُيف�ضل �أن يتم زرع
ال�شجريات ذات الأ�شواك واحلواف احلادة فيها بعيدا عن املمرات ممكنة الو�صول ومناطق اجللو�س هي  900ملم.
و ُيف�ضل �أال يتم تعليق النباتات التي ت�سقط قرون البذور الكبرية �أويتم و�ضعها بالقرب من املمرات �أو املما�شي ذات
�إمكانية الو�صول.
د� .أ�سالك التوجيه  :Guide Wiresيف املناطق التي ي�ستخدمها اجلمهور ،والعمالء ،والزبائن �أو املوظفون،
ُيف�ضل �أال يتم ا�ستخدام �أ�سالك التوجيه الدائمة .وقد ي�سمح با�ستخدام �أ�سالك التوجيه امل�ؤقتة ،مثل التي ت�ستخدم
عند زراعة �أ�شجار جديدة� ،إذا كان من املمكن متييزها ب�سهولة ،وتدمج تباينا �شديدا يف الألوان.
النتوءات العلوية وحواجز حماية الأ�شجار : Overhead Protrusions and Tree Guards

هـ.
ُيف�ضل �أن تفي حواجز حماية الأ�شجار مبتطلبات البند  .2-1-3و ُيف�ضل �أال يتم خف�ض ارتفاع الر�أ�س عند �أي جزء
من املم�شى �أو املمر لأقل من  2100عن طريق الأفرع املتدلية للأ�شجار �أو ال�شجريات.

و� .أ�سطح الأر�ض ُ : Ground Surfacesيف�ضل �أن تتفق �أ�سطح الأر�ض مع البند  .1-1-3واملواد ذات
�إمكانية الو�صول �شائعة اال�ستخدام لعمل �أ�سطح املمرات ت�شمل :الإ�سمنت امل�صبوب ،والأحجار املت�شابكة ،وبالطات
التبليط ،والإ�سفلت ،والأ�سطح املغطاة باملطاط �أو احل�صى .و ُيف�ضل �أن يكون لأ�سطح الأر�ض ،والأر�ضيات انحدار
عر�ضي بحد �أق�صى .)%2( 50 :1
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ز .تلقني التوجيه  : Orientation Cuingميكن ا�ستخدام النباتات لتوفري �إ�شارات للتوجيه ،على �سبيل
املثال ،عن طريق حتديد املمرات بزهور ذات �ألوان زاهية �أو و�ضع ا�سرتاتيجي للنباتات العطرية .وميكن �أي�ضا
للنباتات العطرية �أن توافر بيئة ميكن �أن ي�ستمتع بها نطاق �أكرب من امل�ستخدمني .وباملثل ،ف�إن ا�ستخدام معامل مثل
النوافري ،توافر �إ�شارات �سمعية �إ�ضافية للم�ساعدة يف التوجيه وتق�صي املم�شى.

ر�سوم تو�ضيحية:

ال يوجد

�إعتبارات �أخرى
 2-2معايري مقا�سات اجل�سم الب�شري
� 1-1-3أ�سطح الأر�ضية
 1-2-3الأج�سام البارزة و الأج�سام العلوية
� 3-1-3أر�صفة امل�شاة� ،أر�صفة ال�شوارع  ،امل�سارات والطرق
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12-1-3

�أثاث املم�شى

اعتبارات الت�صميم
يعمل �أثاث املم�شى كمكان لال�سرتاحة �سهل الو�صول لأي فرد يواجه �صعوبات مع التحرك مل�سافة طويلة .و ُيف�ضل �أن
يكون هذا الأثاث م�صمما بتباينات �شديدة يف الألوان ،ويقع بعيدا عن املمرات ،من �أجل تقليل العراقيل يف تدفق
حركة مرور امل�شاة.

				
�شكل � :80أثاث املم�شى
			
�أثاث املم�شى يقع خارج م�سار الو�صول

�شكل  :81حدود ذات لون مغاير
حدود ذات لون ون�سيج مغاير عند عقبة

ا�شرتاطات التطبيق
يُف�ضل �أن يتفق كل �أثاث املم�شى بداخل موقع ما ،داخل �أو خارج من�ش�أة مع هذا البند .وهذا ي�شمل الأثاث مثل �أوعية
النفايات ،و�أعمدة الإنارة ،والالفتات ،و�أحوا�ض النباتات ،و�صناديق الربيد ،وماكينات البيع.
و ُيف�ضل �أن يكون التخل�ص من النفايات متاحا للأ�شخا�ص الذين ي�ستخدمون الكرا�سي املتحركة� ،أو �أجهزة التنقل
الأخرى ،مبا يف ذلك املرافق البديلة ذات �إمكانية الو�صول حيث توجد �أوعية النفايات يف مناطق غري معبدة من
احلدائق ،والربية ،وال�شاطئ ،ومناطق املتنزهات غري املعبدة .وي�ستثنى من ذلك احلاويات ال�صناعية الكبرية.

اال�شرتاطات الفنية
�أ .املوقع  : Locationيُف�ضل �أال يختزل �أثاث املم�شى العر�ض الالزم للطريق �سهل الو�صول الذي يتفق مع البند
 .3-1-3و ُيف�ضل �أن يقع �أثاث املم�شى با�ستمرار �إىل �أحد �أجناب م�سار احلركة  .و ُيف�ضل �أن يكون �أثاث املم�شى
م�ستقرا ومثبتا يف مكانه ب�شكل �آمن (�شكل .)82
ب .الأج�سام البارزة والأخطار العلوية ُ : Protruding Objects and Overhead Hazardsيف�ضل
�أن يكون �أثاث املم�شى قابال للك�شف عن طريق الع�صا ،ويتفق مع البند .2-1-3
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ج� .أوعية النفايات  :Waste Receptaclesي�ستح�سن �أن يتم توفري �أوعية النفايات بالقرب من كل مدخل
عام �سهل الو�صول على اجلانب اخلارجي .وينبغي �أن تكون �أوعية النفايات كبرية بالقدر الكايف لتحتوي حجم من
النفايات بحيث يتجنب �أن تفي�ض �أوعية النفايات ومن ثم تت�سبب يف خماطر التعرث املحتملة .و ُيف�ضل �أن يتم و�ضع
�أوعية النفايات على و�سادات �صلبة  ،ثابتة وم�ستوية .و ُيف�ضل حتديد �أوعية النفايات بو�ضوح عن طريق احلروف
املكتوبة التي تتفق مع البند  .1-4-3و ُيف�ضل �أن يتم تركيب �أغطية الأوعية �أو فتحاتها على ارتفاع ال يزيد على
 1060ملم فوق �سطح الأر�ض .و ُيف�ضل �أن تتفق �آليات الفتح حيثما يتم توفريها على �أوعية النفايات مع البند
.10-3-3
د .تباين اللون والن�سيج  :Color and Texture Contrastيُف�ضل �أن يكون �أثاث املم�شى ذا لون مغاير
للبيئة املحيطة .وعلى طول حواف الر�صيف التي حتتوي على �أ�سطح م�ؤ�شرة ،وحيثما يقع �أثاث املم�شى ،ف ُيف�ضل �أن
يتم تو�سيع ال�سطح امل�ؤ�شر ال�ستيعاب واحتواء كل �أثاث املم�شى (�شكل .)82

ر�سوم تو�ضيحية
مقعد

�سطح م�ؤ�شر ذو لون
ون�سيج متباين

فناء خارجي

�سطح م�شي مغاير

م�سار للحركة اخلايل من العوائق

�سطح م�ؤ�شر ذو لون ون�سيج متباين

�شكل  :82خمطط لل�شارع
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�ساحة مفتوحة

م�سار للحركة
اخلايل من العوائق

�ساحة مفتوحة

�سطح م�ؤ�شر ذو لون
ون�سيج متباين

�سطح م�شي مغاير عرب �ساحة

�شكل  :83ممر عرب �ساحة مفتوحة

�إعتبارات �أخرى
 2-2معايري مقا�سات اجل�سم الب�شري
 2-2-3امل�سارات  ،الأروقة وممرات الو�صول
� 6-4-3أ�سطح التحذير الأر�ضية
� 25-2-3أ�سطح الأر�ضية
 26-2-3الأج�سام البارزة والأج�سام العلوية
امللحق ب 3-املواد والت�شطيبات
امللحق ب 4-الن�سيج واللون
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13-1-3

البوابات والبوابات �آلية الفتح

اعتبارات الت�صميم
يُف�ضل �أن يتم ت�صميم البوابات املداخل �آلية الفتح ال�ستيعاب جمموعة من الأفراد الذين يتمتعون بقدرات متنوعة.
ومن �أجل الأطفال ،والأ�شخا�ص ق�صار القامة والأ�شخا�ص الذين ي�ستخدمون الكرا�سي املتحركة �أو �سكوترات
التنقلُ ،يف�ضل �أال يقابل ارتفاع البوابات ذات العار�ضة املفردة ارتفاع الوجه �أو العنق .و�سوف يجد الأ�شخا�ص
الذين ي�ستخدمون الع�صا �أو العكازات ،والذين يعانون من �ضعف التوازن �صعوبة يف التعامل مع مداخل �آلية لفتح
الأبواب (بالبطاقات �أو النقود)  ،يف حني �أن الأ�شخا�ص الذين ي�ستخدمون الكرا�سي املتحركة لن يتمكنوا من
اجتياز الأبواب الدوارة �إطالقا.
وبناء على ذلك ،ف�إنه يو�صى بفتحة جماورة ذات عر�ض �سهل الو�صول ملعاجلة احتياجات الأ�شخا�ص الذين
ي�ستخدمون الكرا�سي املتحركة  ،و�أجهزة التنقل ،وعربات اليد ،وامل�شايات �أو عربات الت�سليم.

�شكل  :84بوابات �آلية الفتح
تعر�ض بوابة �أعمدة دوارة ذات �إمكانية و�صول ،وت�شمل م�ؤ�شرات لونية و�سطحية

ا�شرتاطات التطبيق
ُيف�ضل �أن تتفق جميع البوابات ،والبوابات �آلية الفتح ،والفتحات مع هذا البند.
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اال�شرتاطات الفنية
البوابات �أو الفتحات �إىل مناطق اال�ستخدام العام :Gates or Openings to Public Use Areas

�أ.
ُيف�ضل �أن يكون للبوابات �أو الفتحات �إىل مناطق اال�ستخدام العام عر�ض خال من العوائق ال توجد به عقبات بحد
�أدنى  900ملم (�شكل  .)85وحيثما يتم تركيب �أجهزة �إغالق عند البوابات �أو الفتحات  ،ف ُيف�ضل �أال تكون حمملة
بناب�ض ،و ُيف�ضل �أن تتفق الأجهزة التي يتم تركيبها مع البند  .10-3-3وينبغي �أن تكون البوابات قابلة لالكت�شاف
بوا�سطة الع�صا ،وتتفق مع البند  .2-1-3و ُيف�ضل �أن يتم تعريف البوابات �أو الفتحات با�ستخدام الرمز الدويل
للو�صول (�شكل .)86

Turnstiles or Other Ticket

ب .البوابات �آلية الفتح �أو الأجهزة الأخرى التي تتحكم بها التذاكر
 :Controlled Devicesحيثما يتم تركيب البوابات �آلية الفتح �أو الأجهزة الأخرى التي تتحكم بها التذاكر،
ي�ستح�سن �أن يتم توفري بوابة �أو فتحة قريبة ذات �إمكانية و�صول (�شكل .)85

ج .تباين الألوان ُ : Color Contrastيف�ضل �أن يتم ا�ستخدام الألوان املتباينة لتمييز البوابات �آلية الفتح من
البيئة املحيطة .وي�ستح�سن �أن يتم توفري اللون املغاير على كال جانبي البوابات والفتحات عند الأجزاء �أو الأعمدة
الداعمة.

ر�سوم تو�ضيحية
بوابة دوارة بدون �إمكانية و�صول		

�أعمدة بدون �إمكانية و�صول

76
مركـز األميــر سلمـــان ألبحــاث اإلعاقــة

�شكل � :86إمكانية و�صول عند بوابة دوارة (�إرتفاع البوابة  650ملم)

�إعتبارات �أخرى
 2-2معايري مقا�سات اجل�سم الب�شري
 9-2-3الأبواب
 10-2-3النوافذ ،احلواجز الزجاجية والأ�ضواء اجلانبية
� 10-3-3أدوات التحكم و�آليات الت�شغيل
 1-4-3الالفتات
� 4-4-3أنظمة الإعالم
� 5-4-3أنظمة الدخول بوا�سطة البطاقات و�أنظمة الأمن وال�سالمة
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14-1-3

ال�ساحات وال�شرفات

اعتبارات الت�صميم
عندما يتم دمج الباحات وال�شرفات يف خمططات الت�صميم؛ ُيف�ضل الأخذ يف االعتبار جمموعة من اخليارات التي
تتعلق باحلماية من ال�شم�س والرياح بالن�سبة للأ�شخا�ص الذين لديهم درجات احتمال خمتلفة للعنا�صر .وينبغي
تعليم الأ�سطح الزجاجية لتنبيه امل�ستخدمني �إىل وجودها .ويُف�ضل ت�صغري عتبات �أبواب ال�شرفات �إىل �أقل حد
ممكن.

ا�شرتاطات التطبيق
ُيف�ضل �أن تتفق ال�ساحات وال�شرفات التي ي�ستخدمها العامة  ،والعمالء ،والزبائن �أو املوظفون مع هذا البند.

اال�شرتاطات الفنية
�أ .املوقع  : Locationيُف�ضل �أن يكون موقع ال�شرفات وال�ساحات على طريق �سهل الو�صول يتفق مع البند -1-3
.3
ب .العمق  : Depthينبغي �أن تكون ال�شرفات وال�ساحات بعمق  2100ملم على الأقل  .وميكن اختزال العمق �إىل
 1500ملم يف تهيئة املباين القائمة حيث يكون العمق املطلوب غري قابل للتطبيق من الناحية الفنية.
ج .العتبات  :Thresholdsيُف�ضل �أن ت�ضم ال�شرفات اخلارجية ،وال�سقائف ،وال�شرفات ،والباحات ،حيثما
تكون ممكنة الو�صول مبا�شرة من امل�ساحات الداخلية؛عتبات تفي ب�شروط البند .1-1-3
د� .أ�سطح الأر�ض  :Ground Surfacesيُف�ضل �أال يزيد انحدار ال�شرفات وال�ساحات على )%2( 50 :1
هـ .الدرابزين وحواجز احلماية ُ :Railings and Guardsيف�ضل �أن يكون لل�شرفات وال�ساحات درابزين �أو
حاجز حماية ال يقل ارتفاعه عن  1070ملم ،حيث يكون االختالف يف املن�سوب �أكرث من  600ملم .و ُيف�ضل �أن يتم
ت�صميمها بحيث ت�سمح بر�ؤية وا�ضحة �أ�سفل الدرابزين للأ�شخا�ص املقعدين يف الكرا�سي املتحركة �أو �سكوترات
التنقل ،وت�شمل تباينا لونيا وا�ضحا بني الدرابزين وحاجز حماية البيئة املحيطة.
و .الأبواب
البند .9-2-3
ز.

:Doors

يُف�ضل �أن تفتح �أبواب ال�شرفات مقابل حائط جانبي �أو درابزين ،وتتفق مع

احلماية من الطق�س والعوامل البيئية Protection from Weather and Environmental

 : Factorsي�ستح�سن �أن يتم توفري جمموعة متنوعة من �أماكن اجللو�س يف املناطق امل�شم�سة ،واملظللة ،واملحمية
من املطر والرياح.
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ح .الألواح الزجاجية  : Glazed Panelsحيثما يكون هناك ا�ستخدام وا�سع للألواح الزجاجية؛ ُيف�ضل
حتديد احلافة العليا وال�سفلى بلون مغاير .و�إذا كانت هناك �أبواب ت�ستخدم الألواح الزجاجية ،ينبغي �أن تكون
احلافة البارزة للباب ذات لون مغاير للبيئة املحيطة ،وينبغي �أن تكون �أدوات التحكم والأجهزة ذات لون مغاير.

ر�سوم تو�ضيحية:

ال يوجد

�إعتبارات �أخرى
 2-2معايري مقا�سات اجل�سم الب�شري
� 1-1-3أ�سطح الأر�ضيات
� 3-1-3أر�صفة امل�شاة� ،أر�صفة ال�شوارع ،امل�سارات والطرق.
امللحق ب 3-املواد والت�شطيبات
امللحق ب 4-الن�سيج واللون
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اإلشتراطات الفنية لدليل اإلرشادي
للوصول الشامل في البيئة العمرانية
العناصر الداخلية
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2-3

العنا�صر الداخلية

1-2-3

املداخل

اعتبارات الت�صميم
يُف�ضل �أن ت�ستوعب املداخل املدى الكامل للأ�شخا�ص الذين �سوف ي�ستخدمون من�ش�أة ما و�أن تكون �سهلة الو�صول،
وال تعزز روح االحتواء .و ُيف�ضل �أن يتم جتنبها من �أجل احرتام ا�ستقاللية وكرامة الأ�شخا�ص ذوي الإعاقات.
وين�صح باملظالت جلعل املدخل �أكرث و�ضوحا للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة الإدراكية� ،أو �شخ�ص ال يعرف املن�ش�أة،
ف�ضال عن توفري احلماية من العنا�صر.
		

�شكل  :87املداخل					

�شكل  :88املداخل

مدخل يظهر مظلة ،وطريق منحدر ،و�سلماً بالإ�ضافة �إىل الأبواب الآلية

ا�شرتاطات التطبيق
•جميع املداخل املخ�ص�صة لال�ستخدام من قبل العاملني واجلمهورُ ،يف�ضل �أن تتفق مع هذا البند.
•يف حالة تهيئة املباين القائمة وحيثما يكون التوافق التام غري قابل للتطبيق من الناحية الفنية ،ف�إن املداخل
الرئي�سية وعلى الأقل  %50من املداخل اخلا�صة بالعاملني وامل�ستفيدين ُيف�ضل �أن تتفق مع هذا البند.
•و ُيف�ضل �أن يتم تزويد كل وحدة م�ست�أجرة م�ستقلة يف من�ش�أة مبدخل عام �سهل الو�صول خا�ص بها.
•املداخل العامة التي يتم ت�أمينها ،مثل �أق�سام ال�شرطة واملحاكمُ ،يف�ضل �أن تتفق مع هذا البند بالإ�ضافة �إىل
االتفاق مع البندين  7-5-3و.8-5-3
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•وي�ستح�سن �أن يتم توفري مدخل واحد على الأقل يتفق مع هذا البند يف كل من احلاالت الآتية حيثما تكون
موجودة :املدخل املبا�شر بني مرائب �إيقاف ال�سيارات واملن�ش�آت التي تخدمها ،و�أنفاق امل�شاة ،واملما�شي
واجل�سور التي ت�ستخدم لربط الأماكن.
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اال�شرتاطات الفنية
�أ .عام ُ :Generalيف�ضل �أن يخدم مداخل امل�شاة �سهل الو�صول يتفق مع البند .3-1-3
ب .الالفتات  :Signageيُف�ضل �أن ت�ضم املداخل �سهلة الو�صول الفتات حتددها بو�ضوح من م�سافة والتي تتفق
مع البند  .1-4-3واملداخل التي لي�ست �سهلة الو�صول ُيف�ضل �أن تت�ضمن الفتات توافر توجيها �إىل �أقرب مدخل
�سهل الو�صول .و ُيف�ضل �أن تتفق الدالئل و�أنظمة الإعالم التي تقع عند مداخل امل�شاة مع البند .1-4-3
ج .حماية املدخل ُ :Entrance Protectionيف�ضل �أن تتم حماية مداخل امل�شاة �سهلة الو�صول من الطق�س.
ويُف�ضل �أن ي�أخذ يف االعتبار ا�ستخدام املظالت �أو املداخل املرتاجعة.
د .الإ�ضاءة  :Illuminationينبغي �أن تكون مداخل امل�شاة م�ضاءة باعتدال من اخلارج �إىل حد �أدنى 150
لوك�س.
هـ .انتقال الإ�ضاءة ُ :Illumination Transitionيف�ضل �أن يكون يف داخل باب املدخل مبا�شرة منطقة
انتقالية لل�ضوء ،ليكون الأ�شخا�ص ذوو الإعاقات الب�صرية قادرين على التكيف عند االنتقال من ال�ضوء ال�ساطع
يف اخلارج �إىل �إ�ضاءة �أكرث خفوتا يف الداخل .و ُيف�ضل �أن يكون ملنطقة االنتقال م�ستوى متو�سطا من الإ�ضاءة بني
امل�ستويات اخلارجية والداخلية العامة عند املدخل.
و .مناطق اال�سرتاحة واالنتظار ُ :Rest and Waiting Areasيف�ضل �أن يتم تزويد مداخل امل�شاة التي
ي�ستخدمها امل�ستفيدون مبناطق لال�سرتاحة واالنتظار حتتوي على �أماكن للجلو�س ،وتتفق مع البند .7-3-3
ز .جهاز االت�صال الداخلي يف املدخل � : Entrance Intercomأنظمة االت�صال الداخلي (الإنرتكم)
اخلا�صة مبداخل الأبواب ُيف�ضل �أن ت�شمل �إ�شارات ب�صرية و�سمعية للتنبيه �إىل �أن الباب قد حترك .و ُيف�ضل �أن
تت�ضمن هواتف (الإنرتكم) املتوافرة عند املداخل معلومات مرئية وم�سموعة للإ�شارة �إىل �أن الطرف الآخر قد
تلقى ات�صال (الإنرتكم) .
ح .ت�شطيب املدخل ُ :Entrance Finishيف�ضل �أن يتم ت�شطيب حوائط و�أ�سقف منطقة املدخل بلون ب�سيط
فاحت غري المع للم�ساعدة يف ن�شر ال�ضوء وزيادة قابلية الر�ؤية.
ط .تباين الألوان ُ : Color Contrastيف�ضل �أن يتم متييز م�سار احلركة �سهل الو�صول الذي ي�ؤدي �إىل
مدخل امل�شاة بلون ون�سيج مغاير ملا يحيط به.

ر�سوم تو�ضيحية:

ال يوجد
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�إعتبارات �أخرى
 2-2معايري مقا�سات اجل�سم الب�شري
 9-2-3الأبواب
 10-2-3النوافذ ،احلواجز الزجاجية والأ�ضواء اجلانبية
 27-2-3البوابات ،البوابات �آلية الفتح والفتحات
� 10-3-3أدوات التحكم و�آليات الت�شغيل
 1-4-3الالفتات
� 4-4-3أنظمة الإعالم
� 5-4-3أنظمة الدخول بوا�سطة البطاقات و�أنظمة الأمن وال�سالمة
امللحق ب 2-الإ�ضاءة

84
مركـز األميــر سلمـــان ألبحــاث اإلعاقــة

2-2-3

امل�سارات  ،الأروقة وممرات الو�صول

اعتبارات الت�صميم
ُيف�ضل �أن تعك�س املمرات ،والأروقة وممرات الو�صول فهما للطريقة التي �سي�ستخدمها بها الأفراد .فالرواق �أو املمر
املنا�سب يوفر م�ساحة كافية للأ�شخا�ص الذين ي�ستخدمون الكرا�سي املتحركة ،و�سكوترات التنقل ،والأ�شخا�ص
الذين يدفعون عربات اليد ،و الذين ي�سريون يف �أزواج .و ُيف�ضل �أن ي�ؤخذ يف االعتبار يف خمططات الت�صميم املدى
الكامل حلركة الأجهزة امل�ساعدة .فعلى �سبيل املثال؛ يف حني �أن رواقا يت�سع بالقدر الكايف ل�شخ�ص يقود �سكوتر
التنقل يف خط م�ستقيم؛ فقد ال يكون من املمكن �أن يقوم باالنعطاف حول زاوية .و ُيف�ضل �أن يكون احلد الأدنى
لعر�ض الطرق �سهلة الو�صول  1800ملم.
ويو�صى با�ستخدام التباينات القوية يف الألوان �أو الأ�سطح احل�سية لتوفري �إ�شارات مالحية للأ�شخا�ص ذوي
الإعاقات الب�صرية .ويُف�ضل متييز جميع التغريات يف امل�ستويات (املنا�سيب) عن طريق حتديد احلافة.
		

�شكل :90 :ممرات �سهلة الو�صول
			
�شكل  :89ممرات �سهلة الو�صول
تو�ضيح مل�سادات مرئية وا�ضححة وحم�سو�سة على طول املمرات الداخلية

ا�شرتاطات التطبيق
ُيف�ضل �أن تتفق جميع املمرات ،والأروقة ،وممرات الو�صول مع هذا البند.
ا�ستثناءات :من غري املتوقع �أن تتفق املمرات �سهلة الو�صول الداخلة �إىل هذه الأماكن والتي بداخلها ،وامل�ساحات
مع هذه الإر�شادات:
•غرف اخلدمات
•غرف ماكينات امل�صاعد
•غرف البوابني
•م�ساحات اخلدمات
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•�أماكن الزحف
•الأماكن العليا �أو ال�سطح
•داخل �أجزاء من م�ساحة �أر�ضية بها مقاعد ثابتة يف جتمعات الإ�شغال حيث ال تكون هذه الأجزاء جزءا من
ممر �سهل الو�صول �إىل امل�ساحات املخ�ص�صة ال�ستخدام الكرا�سي املتحركة ؛ �أو بداخل �أجنحة الإقامة ما عدا
ما متت الإ�شارة �إليه يف .9-5-3
وحيثما توجد اختالفات يف ارتفاعات الأر�ضية ي�سمح للممرات �سهلة الو�صول ب�أن ت�شتمل على منحدرات ،و�سالمل،
وم�صاعد �أو �أي �أجهزة رفع �أخرى.

اال�شرتاطات الفنية
�أ .العر�ض ال�صايف ُ : Clear Widthيف�ضل �أن يكون العر�ض ال�صايف للمرات �سهلة الو�صول  1200ملم
(ا�ستثناء :عند الأبواب – ارجع �إىل البند  9-2-3ملتطلبات الأبواب) .وعندما يكون املمر �سهل الو�صول  1800ملم
�أو �أقلُ ،يف�ضل توفري �أماكن للمرور لي�س بها عوائق بقيا�س  1800ملم على الأقل يف العر�ض ،و 1800ملم يف الطول
على م�سافة فا�صلة ال تزيد عن  30مرتا.
ب .امليل ُ : Slopeيف�ضل �أال يكون امليل اجلاري ملمر �سهل الو�صول �أكرث انحدارا من ،)%4( 25: 1و ُيف�ضل �أال
يكون امليل العر�ضي �أكرث انحدارا من .)%2( 50 :1
ج .احلواف  : Edgesحيثما يكون ارتفاع الأر�ضية اخلا�صة مبمر داخلي ،ورواق �أو ممر دخول �سهل الو�صول؛
�أعلى من ال�سطح الذي يجاوره بحوايل  600-200ملم؛ ُيف�ضل حماية حواف املمر �سهل الو�صول بحاجز (ر�صيف)
ذي لون مغاير وارتفاع  75ملم على الأقل (�شكل  .)91و�إذا كان االختالف يف ارتفاع الأر�ضية �أكرب من  600ملم،
ُيف�ضل �أن يتم تركيب حاجز حماية يفي مبتطلبات (كود) البناء اخلا�ص باململكة العربية ال�سعودية.
د .الفتات تغيري االجتاه ُ : Change of Direction Signageيف�ضل �أن يتم التزويد بالالفتات التوجيهية
التي تتفق مع البند  1-4-3حيثما يحدث تغيري يف االجتاه على طول املمر �سهل الو�صول ،وال يكون االجتاه املق�صود
مرئيا بو�ضوح من هذا املوقع.
هـ .الإ�ضاءة  : Illuminationيلزم  50لوك�سا بحد �أدنى على طول املمرات الداخلية �سهلة الو�صول.
و .امليل � : Slopeإن املمرات ،والأروقة ،واملمرات �سهلة الو�صول التي لها ميل �أكرث انحدارا من )%4( 25: 1تعد
منحدرات ،و ُيف�ضل �أن يتم ت�صميمها بحيث تتفق مع البند .3-2-3
ز .مناطق اال�سرتاحة ُ : Rest Areasيف�ضل �أن ت�ضم جميع املمرات ،والأروقة وممرات الو�صول مناطق
ا�سرتاحة م�ستوية ،وال يكون التباعد بينها وبني بع�ضها �أكرث من  50مرتا؛ ارجع �إىل البند .7-3-3
ح .الأ�سطح  : Surfacesينبغي �أن تكون �أ�سطح احلوائط على طول املمرات �سهلة الو�صول غري خ�شنة من
م�ستوى الأر�ضية وحتى ارتفاع  2000ملم بحد �أدنى فوق الأر�ضية التي مت ت�شطيبها .و ُيف�ضل جتنب ا�ستخدام
�أ�سطح احلوائط عالية االنعكا�س �أو �أ�سطح احلوائط والأر�ضية التي تنتج وهجا عاليا ،على طول املمرات �سهلة
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الو�صول .و ُيف�ضل �أال تكون �أ�سطح الأر�ضية كثيفة الزخارف �أو حتتوي على �أمناط زخرفية غري معقدة على طول
املمرات �سهلة الو�صول.
ط .تباين الألوان ُ : Color Contrastيف�ضل �أن يتم ا�ستخدام تباين الألوان عند الألواح القاعدية،
واحلوائط والأبواب لتحديد احلواف بطول ممر الو�صول .وينبغي �أن تكون اجلدران املوجودة عند نهاية الأروقة
مغايرة يف اللون �أو ال�سطوع من اجلدران والأر�ضية املجاورة.

ر�سوم تو�ضيحية

�شكل  :91حماية احلافة

�شكل  :92قيا�سات خمتلفة لعر�ض الو�صول

�إعتبارات �أخرى
				
 3-2-3املنحدرات الداخلية
				
� 25-2-3أ�سطح الأر�ضية
			
 4-3-3الأر�صفة واملن�صات املرتفعة
			
� 6-4-3أ�سطح التحذير الأر�ضية
		
 26-2-3الأج�سام البارزة والأج�سام العلوية

امللحق ب 1-الوهج وم�صادر ال�ضوء
امللحق ب 2-الإ�ضاءة
امللحق ب 3-املواد والت�شطيبات
امللحق ب 4-الن�سيج واللون
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3-2-3

املنحدرات الداخلية

اعتبارات الت�صميم
كانت املنحدرات ب�شكل تقليدي مرادفا لإمكانية و�صول الكرا�سي املتحركة ،غري �أن املنحدرات ميكن �أن تكون
م�شكلة �صعبة وخطرية لال�ستخدام �إذا مل تكن م�صممة ب�شكل �صحيح .وامل�ساحة الالزمة للمنحدرات ميكن �أن
يجعلها مرهقة كي يتم دجمها يف من�ش�أة  -وبناء عليه يتم تف�ضيل الت�صميمات التي تقلل احلاجة �إىل املنحدرات.
غري �أنه عندما يكون هناك تغري يف امل�ستوى موجود بالفعل �أوال ميكن جتنبه ،فيمكن ملنحدر م�صمم ب�شكل منا�سب،
�أن يوفر و�صوال له�ؤالء الذين ي�ستخدمون الكرا�سي املتحركة ،و�سكوترات التنقل ،والذين يدفعون عربات اليد� ،أو
ينقلون طرودا على عربة.
وت�صميم املنحدر يكون حا�سما بالن�سبة لفائدته و�سالمته .فامليل �شديد االنحدار يكون من ال�صعب �صعوده عند
ا�ستخدام كر�سي متحرك ،وميكن �أن يزيد خطر ارتداد �أو انقالب الكر�سي املتحرك �إىل اخللف .كما ميكن �أن يكون
هبوط منحدر �شديد امليل خطرا �أي�ضا .كما �أن �أي ميل عر�ضي �سوف يزيد من اجلهد الالزم الجتياز املنحدر� .إن
م�ساحة املناورة عند القمة والقاع عامالن مهمان �أي�ضا يف �سهولة ا�ستخدام املنحدر .واملناطق امل�ستوية عند نقاط
على منحدر طويل متكن الفرد من اال�سرتاحة قبل امل�ضي قدما.
والأ�سطح ذات امللم�س املميز ،وحماية احلافة ،والدرابزينات مهمة لل�سالمة.
ويالقي بع�ض النا�س �صعوبة يف التعامل مع امليول ،لذا ُيف�ضل �أن يو�ضع الدرج �أي�ضا يف االعتبار باالقرتان مع
املنحدرات حيثما توجد.

ا�شرتاطات التطبيق
�إن �أي جزء من رواق ،وممر� ،أو ممر و�صول له ميل �أكرث انحدارا من 25: 1يعد منحدرا ،و ُيف�ضل �أن يتوافق مع هذا
البند .وحيثما يتم ا�ستخدام املنحدراتُ ،يف�ضل �أن يو�ضع يف االعتبار جمموعة درج جماورة.

اال�شرتاطات الفنية
�أ .عام  :Generalيُف�ضل �أن توجد املنحدرات �سهلة الو�صول على املمرات �سهلة الو�صول بالتوافق مع البند
.3-1-3
ب .امليل ُ : Running Slopeيف�ضل �أن يكون ميل املنحدر بني  16: 1و .25 :1ويف حالة التجديدات ،حيث
يكون توفري منحدر مبيل جار بني  16: 1و 25 :1غري قابل للتطبيق من الناحية الفنية ،ميكن ا�ستخدام ميل جار ال
يزيد على �( .12: 1شكل  93و�شكل .)94
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ج .الطول الأفقي للمنحدر  : Horizontal Length of a Rampاحلد الأق�صى للطول الأفقي للمنحدر،
مقا�س بني م�ساطب املنحدرُ ،يف�ضل �أال يزيد على � 9أمتار (�شكل .)93
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د .امليل العر�ضي ُ : Cross Slopeيف�ضل �أن يكون احلد الأق�صى للميل العر�ضي ل�سطح املنحدر .50 :1
�سطح املنحدر و�سطح الب�سطة  : Ramp and Landing Surfacesينبغي �أن تكون �أ�سطح املنحدرات
والب�سطات �صلبة وثابتة ومقاومة لالنزالق.
هـ .ميول الب�سطات  : Landing Slopesي�ستح�سن �أن يتم توفري مناطق م�ساطب م�ستوية عند قمة كل
املنحدرات و�أ�سفلها ،وحيثما يغري املنحدر اجتاهه .و ُيف�ضل �أن يكون احلد الأق�صى للميل يف �أي اجتاه على م�سطب
.50 :1
و .حجم الب�سطة عند القمة والقاع ُ : Landing Size at Top and Bottomيف�ضل �أال تقل الب�سطات
العلوية وال�سفلية عن 2100 x 2100ملم .ويف حالة التجديد حيث يكون �إن�شاء م�سطب ذي حجم منا�سب غري قابل
للتطبيق من الناحية الفنية ،ميكن �أن يتم خف�ض احلجم الالزم للم�سطب �إىل  1800x1800ملم (�شكل  93و.)94
ز .حجم الب�سطة الو�سيطة ُ : Intermediate Landing Sizeيف�ضل �أال يقل عمق الب�سطات الو�سيطة
عند تعرج املنحدر الذي على �شكل ( Uمنعطف مبقدار  180درجة) عن  1800ملم ،وال يقل عن 2400ملم يف
العر�ض .وحيثما يوجد م�سطب و�سيط يف ركن منحدر على �شكل حرف ( Lمنعطف مبقدار 90درجة) ،ف ُيف�ضل �أال
يقل طول الب�سطة وعر�ضها عن  2100ملم .ويف حالة تهيئة املباين القائمة حيث يكون �إن�شاء م�سطب و�سيط ذي
حجم منا�سب عند زاوية منحدر على �شكل حرف ( Lمنعطف مبقدار 90درجة) غري قابل للتطبيق من الناحية
الفنية ،ميكن �أن يتم اختزال حجم الب�سطة املطلوب �إىل  ،1800 x 1800وحيثما يوجد م�سطب و�سيط على منحدر
م�ستقيمُ ،يف�ضل �أال يقل طول الب�سطة عن  1800ملم (�شكل .)93
ح .العوائق عند الب�سطات  : Obstructions at Landingsحيثما تفتح النوافذ �أو الأبواب عرب �سطح
م�سطب ملنحدرُ ،يف�ضل �أال تعوق احلركة على طول املنحدر �أو على الب�سطة.
ط .املنحدرات املنحنية � : Curved Rampsإن املنحدرات املنحنية �صعبة املناورة بالن�سبة للكرا�سي
املتحركة ،و ُيف�ضل �أال يتم ا�ستخدامها جزءا من طريق �سهل الو�صول.
ي .حماية احلافة ُ : Edge Protectionيف�ضل �أن يتم حماية حواف املنحنيات والب�سطات بوا�سطة �سور �أو
حاجز حماية على جانبي املنحدر�( .شكل .)96
ك .حواجز حماية املنحدرات والب�سطات  : Ramp and Landing Guardsحيثما يتم توفري حاجز
حماية على منحدر �أو م�سطب خا�ص مبنحدرُ ،يف�ضل �أن يتوافق مع متطلبات (كود) البناء اخلا�ص باململكة العربية
ال�سعودية .بالإ�ضافة �إىل ذلكُ ،يف�ضل توفري حاجز (ر�صيف) بارتفاع  75ملم على الأقل على �أي من جانبي
املنحدر حيث ال يتوافر �سياج �صلب �أو حاجز حماية ،و ُيف�ضل �أن يكون به درابزين �أو حواجز �أخرى متتد حتى 50
ملم من املنحدر املنتهي� ،أو يكون به ر�صيف ال يقل ارتفاعه عن  75ملم (�شكل رقم .)96
ل .درابزين املنحدر ُ : Ramp Handrailsيف�ضل �أن يكون ملجرى املنحدر الذي يرتفع �أكرث من 150ملم
درابزين مو�ضوع على كال جانبي املنحدر ،ويتم تركيبه عند ارتفاع موحد فوق �أر�ضية املنحدر .و ُيف�ضل �أن يكون
الدرابزين مت�صال حول احلافة الداخلية للمنحدر الذي على �شكل � Uأو على �شكل  .Lو ُيف�ضل �أن ميتد الدرابزين
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ب�شكل �أفقي عند  300ملم على الأقل على الب�سطات العلوية وال�سفلية ،ثم تعود �إىل احلائط ،والأر�ضية �أو العمود
(�شكل رقم  . )95وي�ستح�سن �أن يتم توفري درابزين علوي و�سفلي على جانبي املنحدر ،بحيث يكون الدرابزين
العلوي مو�ضوعا عند  925-875ملم ،والدرابزين ال�سفلي عند  750-600ملم فوق �سطح املنحدر .و ُيف�ضل �أن
يتوافق الدرابزين مع البند رقم  .13-3-3وي�ستح�سن �أن يتم توفري م�ؤ�شر ح�سي يف �شكل دوائر مقببة بارزة �أعلى
الدرابزين يقع عند  160-140ملم من نهاية الدرابزين وقبل م�سطب و�سيط للإ�شارة �إىل تغري قادم يف االنحدار.
ويُف�ضل �أن يت�ضمن الدرابزين تباينا وا�ضحا يف اللون ،لتمييزه من الأ�سطح املحيطة.
م .امل�سافة بني وحدات الدرابزين ُ : Distance between Handrailsيف�ضل �أن يكون العر�ض ال�صايف
بني درابزين املنحدر بتباعد قدره  1100-950ملم .وعلى املنحدرات العري�ضة ،حيث يلزم وجود درابزين متو�سط،
ف�إن امل�سافة بني جمموعة واحدة على الأقل من الدرابزين ينبغي �أن تكون  110-950ملم وتقع بجوار �أحد جانبي
املنحدر.
ن.

الدرابزين يف املمرات اخلا�صة ب�أماكن اجللو�س الثابتة Handrails in Aisle Ways for Fixed

 : Seatingحيثما يكون املنحدر ممرا لأماكن اجللو�س الثابتة مثل �أماكن الأداء الفني ،ف�إن الدرابزين اخلا�ص
باملنحدر يكون الزما فقط على �أي جوانب غري خم�ص�صة للجلو�س بجوار املنحدر .
�س .الإ�ضاءة ُ : Illuminationيف�ضل �أن تتم �إ�ضاءة املجرى الكامل للمنحدر باعتدال مبا يف ذلك جميع
الب�سطات �إىل حد  100لوك�س على الأقل.
ع� .أ�سطح التحذير الأر�ضية  :Detectable Warning Surfacesي�ستح�سن �أن يتم توفري �أ�سطح
حتذيرية قابلة للك�شف �أعلى كل جمرى ملنحدر .و ُيف�ضل �أن تبد�أ قبل بداية جمرى املنحدر بحوال300ملم ،بعمق
900ملم ،و ُيف�ضل �أن متتد عرب العر�ض الكامل للمنحدر .وينبغي �أن يكون لأ�سطح التحذير الأر�ضية لون ون�سيج
ومرونة مغايرة لل�سطح املحيط بها ،وينبغي �أن تتوافق مع البند رقم .8-4-3
ف .الأ�شرطة ذات الألوان املغايرة ُ :Color Contrasting Stripsيف�ضل �أن يكون للمنحدرات �شريط
ذو لون مغاير بعر�ض  60-40ملم عرب العر�ض الكامل للمنحدر عند �أعلى و�أ�سفل املنحدر وعند الب�سطات حيثما
يكون هناك تغري يف امليل.
�ص .الالفتات  : Signageعندما يكون املنحدر جزءا من طريق ذي �إمكانية و�صول يخدم مدخال لبناية ما،
ُيف�ضل �أن يتم و�ضع الفتة تتوافق مع البند  1-4-3للإ�شارة �إىل موقع املنحدر �سهل الو�صول واملدخل.
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ر�سوم تو�ضيحية

�شكل  :93احلد الأدنى لأبعاد م�سطب منحدر
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�شكل  :95الإمتدادات الأفقية للدرابزين

�شكل  :95الإمتدادات الأفقية للدرابزين
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�شكل  :96حماية حواف املنحدرات

�إعتبارات �أخرى
 2-2معايري مقا�سات اجل�سم الب�شري
 9-2-3الأبواب
� 25-2-3أ�سطح الأر�ضية
� 10-3-3أدوات التحكم و�آليات الت�شغيل
 13-3-3الدرابزين
� 6-4-3أ�سطح التحذير االر�ضية
 1-4-3الالفتات
امللحق ب 1-الوهج وم�صادر الإ�ضاءة
امللحق ب 2-الإ�ضاءة
امللحق ب 3-املواد والت�شطيبات
امللحق ب 4-الن�سيج واللون
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4-2-3

الدرج الداخلي

اعتبارات الت�صميم
ميكن للدرج �أن يكون حتديا �صعبا ،وبخا�صة للأطفال ،وكبار ال�سن ،والأ�شخا�ص ذوي الأطراف ال�صناعية� ،أو
الذين ي�ستخدمون الع�صي .ورغم �أن الدرج رديء الت�صميم يعد م�شكلة جلميع الأفراد� ،إال �أنه ي�شكل خطورة
وبخا�صة للأ�شخا�ص الذين لديهم م�شكلة يف امل�شي� ،أو �صعوبات مع التوازن.
و ُيف�ضل �أن يتم دمج �إ�شارات ب�صرية وح�سية يف ت�صميم الدرج لتحذير الأ�شخا�ص �ضعاف الب�صر �أو غري املب�صرين
من �أنهم يقرتبون من جمموعة من ال�سالمل .وباملثلُ ،يف�ضل �أن يتوافر تباين يف الألوان عند مقدمة الدرج .بالإ�ضافة
�إىل �أن الت�صميم املنا�سب للدرابزين يعد ميزة مهمة ل�سالمة جميع امل�ستخدمني.

		

				
�شكل  :97ترميب الدرج

�شكل  :98تركيب الدرج

�أمثلة للتباين يف الألوان عند �شفة ال�شلم ،و�شريط ح�سي قابل للك�شف �أعلى الدرج و�أ�سفله.

ا�شرتاطات التطبيق
حيثما يتم تخطيط درج جديد عند املواقع الداخليةُ ،يف�ضل �أن تتفق مع هذا البند.
وحيثما يكون الدرج املوجود بالفعل بحاجة �إىل جتديد ،فمن غري املتوقع �أن تتوافق �أبعاد الدرجات والب�سطات
املوجودة مع هذه الإر�شادات – ومع ذلك ،ينبغي �أن تتم تلبية جميع متطلبات الت�صميم الأخرى.
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اال�شرتاطات الفنية
�أ .النائمة والقائمة لدرجة ال�سلم ُ : Treads and Risersيف�ضل �أن يكون ارتفاع قائمة الدرج (االرتفاع)
وعمق النائمة (املجرى) منتظمني .و ُيف�ضل �أال يزيد االرتفاع عن  180ملم� ،أو �أن يكون �أقل من  125ملم .وجمرى
الدرجة ،مقا�سا من قائمة لأخرىُ ،يف�ضل �أال يزيد عمقه عن 350ملم ،وال يقل عن  280ملم .و ُيف�ضل جتنب القوائم
املفتوحة على الدرج الذي يكون جزءا من طريق �سهل الو�صول ،وينبغي �أن يتم ت�شطيب الأجزاء الأفقية من الدرج
والب�سطات مبواد مانعة لالنزالق�( .شكل .)100
ب� .شفة الدرج  : Nosingعندما يتم دمج مقدمة الدرج يف ت�صميم ال�سلمُ ،يف�ضل �أال تربز �أكرث من 60-40
ملم بعد واجهة القائمة ،و ُيف�ضل �أن متتد على كامل عر�ض النائمة ،و�أال يكون ارتفاعها �أكرث من  25ملم .و ُيف�ضل
�أال يكون ملقدمة الدرج جانب �سفلي حاد ،و ُيف�ضل �أن يكون لديها حافة بارزة منحنية �أو م�شطوفة بقطر قدره 10-6
ملم .وينبغي �أن تكون مقدمة الدرجة مائلة نحو القائمة بزاوية ال تقل عن  60درجة �إىل الأفقي .وجميع نائمات
الدرج مبا فيها املقدمة (ال�شفة) ُيف�ضل �أن يتم �إ�ضاءتها بحد �أدنى  100لوك�س ،وا�ستخدام مواد مقاومة لالنزالق،
ويُ�ستغل تباين الألوان للتمييز بني الأ�سطح الأفقية والر�أ�سية (�شكل رقم .)101
ج .م�ؤ�شرات التحذير الأر�ضية ُ : Detectable Warning Indicatorsيف�ضل �أن يت�ضمن الدرج �أ�سطحا
حتذيرية قابلة للك�شف �أعلى و�أ�سفل كل جمموعة متوا�صلة من ال�سالمل .ويُف�ضل �أن متتد الأ�سطح التحذيرية
الأر�ضية على كامل عر�ض درجة ال�سلم ،ويكون لها عمق مبقدار  900-600ملم تبد�أ من 300ملم من حافة الدرجة،
و ُيف�ضل �أن تتفق �أي�ضا مع البند .6-4-3
د .درابزين ال�سلم  : Stair Handrailsيُف�ضل �أن يتم تركيب الدرابزين مزدوج االرتفاع على كال جانبي
الدرج اخلارجي ،ويُف�ضل �أن يكون متوا�صال على طول احلافة الداخلية لل�سالمل التي حتتوي على تعرجُ .يف�ضل �أن
يقع الدرابزين العلوي على ارتفاع منتظم قدره  925 – 875ملم ،مقا�سا ب�شكل ر�أ�سي ومبا�شر فوق مقدمة الدرج،
والدرابزين ال�سفلي يقع عند ارتفاع منتظم قدره  750-600ملم مقا�س �أي�ضا ب�شكل ر�أ�سي ومبا�شر فوق �شفة
الدرج .و ُيف�ضل �أن ميتد الدرابزين بعد قمة جميع جمموعات ال�سالمل و�أ�سفلها؛ و�أن ي�ستمر الدرابزين املوجود
�أ�سفل الدرج م�سافة عمق نائمة واحدة �إىل ما بعد القائمة الأوىل ،ثم �أفقيا ملا ال يقل عن  300ملم ،على االرتفاع
القابل للتطبيق املطلوب �أعاله .و ُيف�ضل �أن ي�ستمر الدرابزين املوجود عند �أعلى ال�سلم مل�سافة �أفقية ال تقل عن 300
ملم ،على االرتفاع القابل للتطبيق املطلوب �أعاله .وبعد �أن ميتد �أعلى الدرج و�أ�سفلهُ ،يف�ضل �أن يعود الدرابزين
�إىل احلائط �أو العمود بطريقة ال تعوق وال ت�شكل خطرا على حركة امل�شاة  .وحيثما يتم ت�صميم ال�سالمل الوا�سعة،
في�ستح�سن �أن يتم توفري درابزين و�سيط .وينبغي ا�ستخدام الألوان املتباينة لتمييز الدرابزين من البيئة والأ�سطح
املحيطة  .بالإ�ضافة �إىل ذلكُ ،يف�ضل �أن يتفق الدرابزين مع البند .13-3-3
هـ .الإ�ضاءة ُ : Illuminationيف�ضل �أن يتم �إ�ضاءة الدرج وم�ساطب الدرج ب�شكل معتدل حتى م�ستوى 100
لوك�س على الأقل .
ز .ارتفاع الر�أ�س (االرتفاع)  : Headroomينبغي �أن يكون ارتفاع الر�أ�س فوق الدرج على الأقل 2100ملم
مقا�س ر�أ�سيا من احلافة البارزة ل�شفة الدرج.
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ح .الأبواب والنوافذ  : Windows and Doorsميكن �أن تفتح الأبواب والنوافذ على م�سطب ب�شرط �أال
تعوق التداول ،وال تخ�صم من م�ساحة العر�ض ال�صايف املطلوب.
ط .ال�سالمل الدائرية  : Circular Stairsال تعد ال�سالمل الدائرية جزءا من املم�شى ذي �إمكانية الو�صول،
و ُيف�ضل جتنبها.
ي .الأ�سطح املزخرفة  : Patterned Surfacesالأ�سطح التي حتتوي على درجة كبرية من الزخرفة �أو
الزخارف املعقدة ميكن �أن ت�سبب االرتباك والت�شوي�ش ،و ُيف�ضل جتنبها حول ال�سالمل.

ر�سوم تو�ضيحية

�شكل رقم :99معايري ت�صميم الدرج

�شكل رقم  :100معايري نائمة الدرج

�شكل رقم � :101شفة الدرج
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�إعتبارات �أخرى
 2-2معايري مقا�سات اجل�سم الب�شري
 9-2-3الأبواب
� 25-2-3أ�سطح الأر�ضية
 13-3-3الدرابزين
� 6-4-3أ�سطح التحذير الأر�ضية
 1-4-3الالفتات
امللحق ب 1-الوهج وم�صادر الإ�ضاءة
امللحق ب 2-الإ�ضاءة
امللحق ب 3-املواد والت�شطيبات
امللحق ب 4-الن�سيج واللون
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5-2-3

ال�سالمل املتحركة

اعتبارات الت�صميم
يعد الدخول واخلروج من ال�سالمل املتحركة حتديا يثري اخلوف بالن�سبة للأ�شخا�ص الذين يعانون من �صعوبة يف
التوقيت �أو احلركة �أو التوازن .و ُيف�ضل حتديد جميع ال�سالمل بلون يختلف عن ال�شرائط مل�ساعدة امل�ستخدم على
متييز موا�ضع اخلطوة واحلكم على �سرعة ال�سالمل املتحركة .بالإ�ضافة �إىل �ضرورة و�ضع �أ�سطح حتذيرية قابلة
للك�شف �أمام املداخل واملخارج لتنبيه ال�سائرين �إىل وجود ال�سالمل املتحركة ،وبخا�صة الأ�شخا�ص الذين يعانون
من �إعاقات ب�صرية.

ا�شرتاطات التطبيق
حيثما يتم تركيب امل�صاعد ينبغي �أن تتوافق مع هذا البند

اال�شرتاطات الفنية
�أ .طريق بديل �سهل الو�صول  : Alternative Accessible Routeال تعد ال�سالمل املتحركة جزءا من
طريق �سهل الو�صول ،وينبغي توفري طريق بديل �سهل الو�صول بالقرب من ال�سالمل املتحركة.
ب .تباين الألوان ُ : Color Contrastيف�ضل متييز حواف نائمة ومقدمة درجة ال�سلم لل�سالمل املتحركة
بتباين قوي يف الألوان.
ج� .أ�سطح التحذير الأر�ضية ُ :Detectable Warning Surfacesيف�ضل توفري �أ�سطح حتذيرية �أر�ضية
تتوافق مع البند  6-4-3عند �أعلى ال�سالمل املتحركة و�أ�سفلها.
د .ال�سطح ُ : Surfaceيف�ضل ا�ستخدام طالء غري المع على نائمة درجات ال�سلم املتحرك لتقليل االنعكا�س
والوهج.
هـ .الإ�ضاءة  :Lightingيُف�ضل �إ�ضاءة ال�سالمل املتحركة بالت�ساوي بحد �أدنى  200لوك�س با�ستخدام م�صادر
�إ�ضاءة منخف�ضة الوهج.

ر�سوم تو�ضيحية:

ال يوجد
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�إعتبارات �أخرى
 2-2معايري مقا�سات اجل�سم الب�شري
� 25-2-3أ�سطح الأر�ضية
 1-4-3الالفتات
 6-4-3الأ�سطح التحذير الأر�ضية
امللحق ب 1-الوهج وم�صادر ال�ضوء
امللحق ب 2-الإ�ضاءة
امللحق ب 3-املواد والت�شطيبات
امللحق ب 4-الن�سيج والألوان

6-2-3

امل�صاعد

اعتبارات الت�صميم
ميكن اعتبار امل�صاعد جزءا من املم�شى �سهل الو�صول ،و ُيف�ضل �أن تت�ضمن خ�صائ�ص �سهلة الو�صول مالئمة للوفاء
مبتطلبات املدى الكبري من الأ�شخا�ص الذين �سوف ي�ستخدمونها.
و ُيف�ضل �أن يتيح ت�صميم الأزرار نطاقا من القدرات من حيث الو�صول �إليها واحلركة والر�ؤية .ويحتاج الأ�شخا�ص
الذين يعانون من م�شاكل يف الإب�صار �إىل �إ�شارات م�سموعة لتحديد م�ستوى الطابق واجتاه احلركة .و ُيف�ضل جتهيز
الأبواب لت�سمح بالت�أخري حتى متكن الأ�شخا�ص الذين ي�ستخدمون �أجهزة التنقل وقتا كافيا للو�صول �إىل عربة
امل�صعد �أو الدخول �إليها �أو مغادرتها .ويو�صى بوجود مر�آة مل�ساعدة الأفراد الذين ي�ستخدمون �أجهزة يف التنقل
عند مغادرة امل�صعد عند عدم وجود م�ساحة كافية لاللتفاف.
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ا�شرتاطات التطبيق
ُيف�ضل جتهيز كل م�ستوى من املن�ش�أة متعددة الطوابق مبا يف ذلك امليزانان ،مب�صعد للركاب يتوافق مع هذا البند.
وعند توفري �أكرث من م�صعد ُيف�ضل �أن يتوافق كل م�صعد للركاب مع هذا البند.
تعفى م�صاعد النقل من متطلبات هذا البند ما مل يكن امل�صعد الوحيد املتوافر هو م�صعد للركاب والنقل ي�ستخدمه
العامة واملوظفون.
ال يلزم الو�صول �إىل امل�صعد:
وحجرة امل�صعد والغرف امليكانيكية والأنابيب ومعدات املمرات ال�ضيقة.
•يف بئر امل�صعد ِ
•عند ا�ستخدام املنحدرات �سهلة الو�صول وفقا للق�سم  3-2-3بدال من امل�صعد.
•�إىل م�ستويات حمطات الإطفاء ومراكز الإ�سعاف غري املجهزة مبدخل م�ستوى التدرج التي ال ت�شمل جتهيزات
اال�ستخدام العام ،وعند ا�ستخدام م�صاعد وبخا�صة من ذوي االحتياجات اخلا�صة) وفقا لـ  7-2-3والقوانني
املعمول بها  .ميكن ا�ستخدام م�صاعد املن�صات -فقط  -وفقا لل�شروط الآتية:
•توفري طريق �سهل الو�صول ملنطقة عمل يف مكان التجمعات.
•التوافق مع و�ضع خط ر�ؤية النظر للمقعد املتحرك ومتطلبات التفرق لـ .3-3-3
واحلجرات غري املتاحة لعموم النا�س ،والتي ال
•متكني الو�صول �إىل امل�ساحات امل�شغولة العار�ضةِ ،
وحجرات العر�ض -وال تقت�صر
تت�سع لأكرث من خم�سة �أفرا،د وتت�ضمن غرف التحكم يف املعدات ِ
عليها ،ومتكني الو�صول �إىل مقاعد الق�ضاة املرتفعة ومكاتب كتاب العدل واملتحدثني و�أماكن
وقوف ال�شاهد� ،أو الو�صول �إىل الأماكن املحدودة لقاعات املحكمة.

اال�شرتاطات الفنية
�أ .عام  :Generalيُف�ضل و�ضع امل�صاعد �سهلة الو�صول يف طرق ي�سهل الو�صول �إليها ،وتتفق مع ق�سم .2-2-3
وعندما يقوم امل�صعد بخدمة طابقني ُيف�ضل تزويده بنظام ي�ست�شعر الدخول �إىل الكابينة ،ويتحرك �آليا �إىل الطابق
التايل دون احلاجة �إىل التفعيل اليدوي .و ُيف�ضل مطابقة امل�صاعد جلميع مقايي�س الرتكيب املطبقة حاليا.
ب .الالفتات : Signageيُف�ضل و�ضع الفتات على امل�صاعد �سهلة الو�صول تتوافق مع البند .1-4-3
ج .عر�ض الأبواب من دون عوائق ُ : Clear Width of Doorsيف�ضل �أن يكون العر�ض املحدد بني �أبواب
امل�صعد عندما تكون يف و�ضع الفتح  900ملم على الأقل .ويف حالة تهيئة املباين القائمة عندما يكون حتقيق احلد
الأدنى من العر�ض املحدد املطلوب غري قابل للتطبيق من الناحية الفنية ميكن خف�ض احلد الأدنى للعر�ض املحدد
بني الأبواب �إىل  850ملم.
د .تباين الألوان ُ : Color Contrastيف�ضل �أن يكون لون باب امل�صعد خمالفا للأ�سطح املجاورة له .و ُيف�ضل
�أن يكون لون عتبة امل�صعد خمالفا لأ�سطح الأر�ضية املجاورة.
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هـ .حتديد �أر�ضية مداخل بئر امل�صعد ُ : Hoist Way Entrances Floor Designationsيف�ضل
توفري �أحرف حتديد الأر�ضية عند كل من �إطار الباب اخلارجي ب�أحرف بارزة وبطريقة برايلُ .يف�ضل �أن يكون
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ارتفاع احلرف  50ملم على الأقل ،وينبغي �أن تكون بارزة  0.75ملم على الأقل �أعلى �سطح الإطار ،وتكون مثبتة
 1525-1475ملم فوق الأر�ضية ،وتقا�س من خط املنت�صف للأحرف (�شكل .)105
و .الأبواب ووقت الفتح ُ : Doors and Opening Timeيف�ضل �أن تنزلق �أبواب امل�صعد �أفقيا ،وتفتح
وتغلق �آلياُ .يف�ضل �أن تظل �أبواب امل�صعد مفتوحة  8ثوان على الأقل يف حالة العمليات الآلية ،مع �إمكانية تركيب زر
الغلق اليدوي لل�سماح للم�ستخدمني بتجاوز وقت االنتظار.
ز .جهاز ت�سوية امل�صعد ُ : Lift Leveling Deviceيف�ضل �أن يت�ضمن امل�صعد جهاز ت�سوية ثنائي االجتاه
للحفاظ على ارتفاع عربة الطابق يف حدود  13±ملم من الطابق الذي يخدمه امل�صعد.
ح .جهاز �إعادة فتح الباب  : Door Re-opening Deviceيُف�ضل �أن ت�شمل الأبواب �أجهزة �إعادة فتح
الباب التي تعيد فتح باب امل�صعد �آليا ،وباب بئر امل�صعد املجاور بحد �أدنى  900ملمُ .يف�ضل �أن تعمل �أجهزة �إعادة
فتح الباب �آليا من دون مواجهة العوائق التي توجد بني  150-100ملم ،و 760-700ملم فوق الأر�ضية.
ط� .أبعاد العربة الداخلية ُ : Interior Cab Dimensionsيف�ضل �أن يكون العر�ض الداخلي لعربة
امل�صعد املقا�س بني احلوائط اجلانبية املتقابلة  1725ملم على الأقل ،و ُيف�ضل �أن يكون العمق املقا�س بني احلائط
اخللفي والباب – با�ستثناء لوحات العودة 1525 -ملم على الأقل ( �شكل  .)104ويف املن�ش�آت العامة عالية الأ�شغال
مثل حلبات ال�سباق واملكتبات واملجمعات الرتفيهية ُيف�ضل زيادة احلد الأدنى للعر�ض الداخلي لعربة امل�صعد �إىل
2025ملم .ويف حالة التجديد عندما يكون توفري الأبعاد الالزمة للعربة غري قابل للتطبيق من الناحية الفنية ميكن
ا�ستخدام جهاز رفع حمدود اال�ستخدام  /حمدود التطبيق (  ) LU/LAذي طول  1525ملم على الأقل.
ي� .أر�ضيات العربة  : Cabs Floorsينبغي �أن تكون �أر�ضيات العربة �صلبة ومقاومة لالنزالق.
الدرابزينُ :يف�ضل تركيب درابزين على جميع حوائط العربة التي ال يوجد بها باب ُ .يف�ضل �أن ي�صل ارتفاع
الدرابزين �إىل  900-800ملم عن �أر�ضية العربة ،وينبغي �أن تكون هناك م�سافة من  45-40ملم بني الدرابزين
و�سطح حائط العربة.
ك .التحكم الداخلي للم�صعد ُ : Lift Interior Controlsيف�ضل و�ضع �أدوات للتحكم بامل�صعد املوجود
داخل العربة لل�سماح ب�سهولة دخول الأ�شخا�ص الذين ي�ستخدمون كرا�سي متحركة .ميكن �أن يكون ت�صميم زر
ت�سجيل الطابق مرتفعا �أو م�سطحا �أو غائرا .و ُيف�ضل �أن يكون احلد الأدنى حلجمه  19ملم عند قيا�سه من �أي
اجتاه .وعند ا�ستخدام �أزرار امل�سطحة �أو الغائرة ُيف�ضل �أال يزيد عمق الت�شغيل �أو عمق التجويف عن  10ملم.
ُيف�ضل و�ضع �أزرار التحكم يف امل�صعد بني  900ملم و 1200ملم فوق �أر�ضية امل�صعد عند قيا�سها �إىل خط املنت�صف
للزر .وعند تفعيل ا�ستدعاء امل�صعد ُيف�ضل ت�أكيد كل ا�ستدعاء مب�ؤ�شر مرئي وم�سموع .وعند �إجابة اال�ستدعاء
ُيف�ضل �أن ينطفئ امل�ؤ�شر املرئي (�شكل  106و.)107
ل� .أدوات التحكم ُ : Control Markingsيف�ضل �أن ت�شتمل �أدوات التحكم املوجودة داخل العربة على
عالمات تتكون من برايل امل�ستوى  ، 2بالإ�ضافة �إىل �أحرف مرتفعة بالن�سبة للحروف والأرقام والرموز القيا�سية
يف العربة .و ُيف�ضل و�ضع العالمات على ي�سار الأزرار احلالية التي ت�شري �إليها ،ويكون قيا�سها بحد �أدنى  16ملم
يف �أي اجتاه .وي�سمح بو�ضع الأحرف املرتفعة -فقط  -على �سطح زر التحكم .و ُيف�ضل �أن تربز الأحرف املرتفعة
 0.75ملم على الأقل عن ال�سطح.
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Emergency Car Controls and Door-

م� .أزرار الطوارئ يف العربة و�أزرار ت�شغيل الباب
ُ :Operating Buttonsيف�ضل جمع �أزرار الطوارئ يف العربة و�أزرار ت�شغيل الباب معا يف �أ�سفل لوحة التحكم.

ن .امل�ؤ�شر الداخلي للعربة ُ : In Cab Indicatorيف�ضل توفري لوحة عر�ض م�ضيئة داخل عربة امل�صعد
تعر�ض م�ستوى الطابق الذي يتوقف امل�صعد عنده �أو مير بهُ .يف�ضل �أن تت�ضمن لوحة العر�ض امل�ضيئة �أحرفا ترتفع
 16ملم على الأقل ،وتعر�ض بلون يختلف عن لون اخللفية.
�س .الإ�ضاءة  : Illuminationيُف�ضل �إ�ضاءة �أدوات التحكم يف العربة وعتبة الباب والأر�ضية بـ  200لوك�س
على الأقل تقا�س عند م�ستويات التحكم والعتبة والأر�ض .و ُيف�ضل �أن يعادل م�ستوى الإ�ضاءة يف العربات م�ساحات
الردهة املجاورة.
ع� .أزرار اال�ستدعاء املوجودة يف الردهة ُ : Hall Call Buttonsيف�ضل �أن يكون قيا�س �أزرار ا�ستدعاء امل�صعد
خارج عربة امل�صعد (�أزرار اال�ستدعاء املوجودة يف الردهة)  20ملم على الأقل يف �أي اجتاه .و ُيف�ضل �أن تعلو �أزرار
اال�ستدعاء يف الردهة فوق بع�ضها ،و�أن يكون خط املنت�صف التعريفي بني  950-900ملم فوق الأر�ضية ( �شكل
.)105
ف .امل�ؤ�شر املرئي يف الردهة ُ : Hall Visual Indicationيف�ضل توفري لوحة عر�ض م�ضيئة خارج عربة
امل�صعد تعر�ض م�ستوى الطابق الذي يتوقف امل�صعد عنده �أو مير به.
�ص .م�صابيح الردهة �أو امل�صابيح املوجودة داخل العربة ُ : Hall or In-Car Lanternsيف�ضل توفري
م�صابيح خارج وداخل عربة امل�صعد تبني اجتاه حركة امل�صعد .و ُيف�ضل تركيب امل�صابيح عند احلد الأدنى من
ارتفاع  1825ملم فوق الأر�ضية .و ُيف�ضل �أن يكون قيا�س امل�صابيح  60ملم على الأقل يف �أي اجتاه.
ق .الإ�شارات امل�سموعة والإعالن ال�صوتي ُ : Audible Signals and Voice-Annunciationيف�ضل
توفري �إ�شارة م�سموعة يف الردهة عند توقف امل�صعد عند م�ستوى الطابق .ف�ضال عن وجوب ا�ستخدام تقنية
الإعالن ال�صوتي للإعالن عن الطوابق واجتاه احلركة داخل عربة امل�صعد.
ر .نظام ا�ستدعاء الطوارئ  : Emergency Call Systemيُف�ضل تو�صيل جميع امل�صاعد مبا�شرة مبوقع
مزود ب�شا�شة من خالل نظام ا�ستدعاء الطوارئ الذي ي�سمح باالت�صال يف اجتاهنيُ .يف�ضل �أن يكون قيا�س الرموز
املجاورة لأزرار ا�ستدعاء الطوارئ  35ملم ارتفاعا على الأقل ،و ُيف�ضل �أن تربز عن ال�سطح  0.75ملم على الأقل.
ومن املقبول ا�ستخدام ال�صفائح املت�صلة ب�شكل دائم .وعند توفري �سماعة هاتف كجزء من نظام ا�ستدعاء الطوارئ
ُيف�ضل �أن يكون طول احلبل الذي يربط بني ال�سماعة واللوحة  750ملم طوال على الأقل .و ُيف�ضل �أن ت�شمل ال�سماعة
جهاز ا�ستقبال يولد جماال مغناطي�سيا يف منطقة غطاء جهاز اال�ستقبال ،و ُيف�ضل �أن ت�شمل ال�سماعة التحكم يف
ال�صوت .وعند و�ضع نظام ا�ستدعاء الطوارئ يف مق�صورة �ضيقة ُيف�ضل �أن يتوافق باب املق�صورة واملكونات مع
البند  .10-3-3و ُيف�ضل �أن يكون نظام ا�ستدعاء الطوارئ قابال للعمل دون ات�صال �صوتي.
�ش .املرايا  : Mirrorsعند تركيب املرايا �أو املواد املماثلة داخل عربات امل�صعد ُيف�ضل عدم و�ضعها �أقل من
 2000ملم فوق الأر�ضيةُ .يف�ضل عدم تركيب املرايا �أو املواد املماثلة على احلائط املقابل للباب ما مل تكن �أبعاد
للعربة الداخلية �أقل من  1525ملم ،عندئذ ُيف�ضل توفري مر�آة زاوية على احلائط املقابل للباب مل�ساعدة الأ�شخا�ص
الذين ي�ستخدمون �أجهزة التنقل على اخلروج.
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ر�سوم تو�ضيحية

�شكل � :104أبعاد امل�صعد
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�شكل  :105مدخل امل�صعد
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�شكل  :106لوحة التحكم
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�شكل  :107الرموز امللمو�سة

�إعتبارات �أخرى
 2-2معايري مقا�سات اجل�سم الب�شري
 7-2-3م�صاعد املن�صات املنحدرة والر�أ�سية
 9-2-3الأبواب
� 25-2-3أ�سطح الأر�ضية
� 10-3-3أدوات التحكم و�آليات الت�شغيل
 13-3-3الدرابزين
 1-4-3الالفتات
� 3-4-3أنظمة خماطبة العموم v
 5-4-3بطاقة الدخول بوا�سطة البطاقات و�أنظمة الأمن و ال�سالمة
امللحق ب 1-الوهج وم�صادر ال�ضوء
امللحق ب 2-الإ�ضاءة
امللحق ب 3-املواد والت�شطيبات
امللحق ب 4-الن�سيج والألوان.
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7-2-3

م�صاعد املن�صات املنحدرة والر�أ�سية

اعتبارات الت�صميم
تف�ضل م�صاعد الركاب التي ميكن جلميع امل�ستخدمني الو�صول �إليها عن م�صاعد املن�صات املنحدرة والر�أ�سية.
تعزل م�صاعد املن�صات الأ�شخا�ص من ذوي الإعاقات عن غريهم ،ودائما ما حتد امل�ساحة عند مكان املدخل
وال�سلم .وي�سيطر عليها عادة العمليات الأ�سا�سية مبعنى �أن ا�ستقالل امل�ستخدمني �سوف يتقيد .ولذا ُيف�ضل
ا�ستخدام املنحدرات وم�صاعد الركاب املدجمة قدر الإمكان.
و�إذا مل يكن هناك �أي بديل منا�سب ميكن اعتبار املن�صات املنحدرة والر�أ�سية و�سيلة لراحة الأ�شخا�ص الذين
يعانون من �إعاقات يف احلركة .ولكن يُف�ضل مالحظة �أن م�صاعد املن�صات املنحدرة والر�أ�سية قد ال تنا�سب
املتطلبات املكانية لأجهزة التنقل الأكرب حجما مثل �سكوتر التنقل.
�شكل  : 108م�صعد

ا�شرتاطات التطبيق
ينبغي �أن تتوافق م�صاعد املن�صات املنحدرة وم�صاعد املن�صات الر�أ�سية واال�ستخدام املحدود  /التطبيق املحدود
(  ) LU/LAمع هذا البند.
ميكن ا�ستخدام م�صاعد اال�ستخدام املحدود  /التطبيق املحدود فقط عندما يكون تركيب م�صعد ركاب وفقا
للق�سم � ، 6-2-3أو منحدر وفقا للق�سم  3-2-3غري قابل للتطبيق من الناحية الفنية.
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اال�شرتاطات الفنية
�أ .عام  :Generalيُف�ضل و�ضع م�صاعد املن�صات على طريق �سهلة الو�صول يتفق مع البند ُ . 2-2-3يف�ضل �أن
يتوافق م�صعد  LAمع جميع املعايري احلالية املطبقة املتعلقة بالرتكيب.
ب .الالفتات ُ : Signageيف�ضل تعريف م�صعد  LAبالفتة تتوافق مع البند .1-4-3
ج .حجم ال ُ : Platform Sizeيف�ضل �أن يكون احلد الأدنى حلجم امل�صعد  890ملم عر�ضا ،و 1525ملم
طوال.
د .ت�شطيبات الأر�ضية  : Floor Finishesينبغي �أن تكون ت�شطيبات الأر�ضية م�ضادة لالنزالق ،و ُيف�ضل �أن
توافق البند .25-2-3
هـ .احلواجز ُ : Guardsيف�ضل توفري حواجز �أمان بامتداد كافة حواف من�صات امل�صعد.
و .الأبواب  : Doorsيُف�ضل ت�صميم الأبواب �إىل م�صاعد املن�صات لت�سمح بالدخول دون م�ساعدة ،والعمليات
واخلروج من امل�صعد ،و ُيف�ضل �أن توافق البند .9-2-3
ز� .أدوات التحكم و�آلية الت�شغيل ُ : Controls and Operating Mechanismsيف�ضل و�ضع �أدوات
التحكم يف امل�صعد ما بني  1200-900ملم فوق �أر�ضية امل�صعد ،وتقا�س �إىل خط املنت�صف للتحكم .وال يتطلب
التحكم و�آلية الت�شغيل مفاتيح للت�شغيل ،و ُيف�ضل �أن توافق البند .10-3-3
ح .نظام ا�ستدعاء الطوارئ  : Emergency Call Systemيُف�ضل تو�صيل م�صاعد املن�صات مبا�شرة
مبوقع مزود ب�شا�شة من خالل نظام ا�ستدعاء الطوارئ ي�سمح باالت�صال يف اجتاهني .وعند توفري �سماعة هاتف
جزءا من نظام ا�ستدعاء الطوارئ ُيف�ضل �أن يكون طول احلبل الذي يربط بني ال�سماعة واللوحة  750ملم طوال
على الأقل .وعند و�ضع نظام ا�ستدعاء الطوارئ يف مق�صورة �ضيقةُ ،يف�ضل �أن يتوافق باب املق�صورة واملكونات مع
البند  .10-3-3و ُيف�ضل �أن يكون نظام ا�ستدعاء الطوارئ قابال العمل دون ات�صال �صوتي.
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ر�سوم تو�ضيحية

�شكل  :109م�صعد  LAالر�أ�سية

�شكل  :110م�صعد  LAاملنحدرة  /م�صعد ال�سالمل املنحدرة
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�إعتبارات �أخرى
 2-2معايري مقا�سات اجل�سم الب�شري
 6-2-3امل�صاعد
 9-2-3الأبواب
� 25-2-3أ�سطح الأر�ضية
� 10-3-3أدوات التحكم و�آليات الت�شغيل
 13-3-3الدرابزين
 1-4-3الالفتات
� 3-4-3أنظمة خماطبة العموم
 5-4-3بطاقة الدخول بوا�سطة البطاقات و�أنظمة الأمن وال�سالمة
امللحق ب 1-م�صادر الوهج وال�ضوء
امللحق ب 2-الإ�ضاءة
امللحق ب 3-املواد والت�شطيبات
امللحق ب 4-الن�سيج والألوان
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8-2-3

املما�شي املتحركة

ملحوظة :يعتمد هذا البند من دليل الإر�شادات بدرجة كبرية على الفقرة  2-6من (ASME A17-1 / CSA
 )B44كود الأمان للم�صاعد وال�سالمل املتحركة اخلا�ص باجلمعية الأمريكية للمهند�سني امليكانيكيني

اعتبارات الت�صميم
تزيد املما�شي املتحركة حركة الأ�شخا�ص للم�سافات الطويلة .و ُيف�ضل �أن ي�ضع ت�صميم املما�شي املتحركة يف االعتبار
الأ�شخا�ص ذوي الإعاقات احلركية الذين ي�ستخدمون �أجهزة تنقل ال تعمل مبحرك ،وكبار ال�سن ،واملكفوفني،
والأ�شخا�ص �ضعيفي الب�صر.
و ُيف�ضل �أن تقع زاوية املم�شى املتحرك املنحدر �ضمن مدى �آمن حلماية الأ�شخا�ص ذوي التوازن املحدود ،ولتمنع
الكرا�سي املتحركة و�أجهزة التنقل الأخرى من الرجوع للخلف.
و ُيف�ضل وجود �إ�شارات �صوتية لنقاط الدخول واخلروج للأ�شخا�ص ذوي الإعاقات الب�صرية .وباملثل ُيف�ضل وجود
تنبيه مرئي للدخول واخلروج لل�صم �أو الذين �أ�صابهم ال�صمم �أو لديهم �صعوبات يف ال�سمع ،والأ�شخا�ص املن�شغلني
�أو غري املنتبهني.

�شرتاطات التطبيق
•ينبغي �أن تتوافق الطرق املتحركة مع هذا البند.
• ُيف�ضل تركيب الطرق املتحركة جزءا من طرق احلركة الداخلية التي تكون فيها م�سافات احلركة للم�شاة �أكرب
من  30مرتا طوال ،مثل املباين التي بها �صاالت.
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اال�شرتاطات الفنية
�أ .العام ُ :Generalيف�ضل �أن يتفق و�ضع املم�شى املتحرك على طريق �سهل الو�صول مع البند  .2-2-3و ُيف�ضل
اتفاق الطرق املتحركة مع جميع املعايري احلالية املطبقة املتعلقة بالرتكيب.
ب .العر�ض ُ : Widthيف�ضل �أن يكون احلد الأدنى للعر�ض املطلوب داخل طريق متحرك  1000ملم.
ج .الدرابزين ُ : Handrailsيف�ضل تزويد درابزين على جانبي املم�شى املتحرك ،وو�ضعه ما بني 1100-850
ملم فوق م�ستوى �أر�ضية املم�شى املتحركُ .يف�ضل حترك درابزين املم�شى املتحرك بنف�س �سرعة الأر�ضية و�أن ميتد
على الأقل  300ملم خلف املدخل و�صفائح املم�شى البارزة للخارج واملوجودة يف نهاية املم�شى املتحرك .وي�ستح�سن
�أن يخالف لون الدرابزين ما يحيط به.
د .االرتفاع
للطريق.

: Height

ُيف�ضل توفري حد �أدنى من االرتفاع املطلوب بقدر  2100ملم بامتداد الطول الكلي

هـ .زاوية االنحدار  : Angle of Inclinationيجب �أال تزيد زاوية انحدار املما�شي املتحركة عن  3درجات
من الو�ضع الأفقي عند �أي نقطة داخل  900ملم من مدخل املم�شى املتحرك �أو خمرجه ،و ُيف�ضل �أال تزيد عن 4
درجات عند �أي نقطة �أخرى بامتداد طول املم�شى.
و .ال�سرعة  : Speedينبغي �أن تكون �سرعة املم�شى املتحرك بني  0.5و 0.75مرت يف الثانية.
ز� .إنذارات مرئية و�صوتية ُ : Visual and Audible Warningsيف�ضل �أن يكون يف الطرق املتحركة
�إ�شارات �إنذارية مرئية و�صوتية ب�شرط �أن تكون معرفة قبل الدخول واخلروج من املمر.
ح� .أ�سطح التحذير الأر�ضية ُ :Detectable Warning Surfacesيف�ضل توفري �أ�سطح حتذيرية مغايرة
يف اللون عند مدخل املم�شى وخمرجه .يُف�ضل �أن يت�سع ال�سطح التحذيري العر�ض الكامل ل�سطح اخلروج ،ويكون
عمقه من  900-600ملم ،ويبد�أ بـ  300ملم من بداية �سطح اخلروج.
التمييز بني نهاية نائمة الدرجة والأر�ضية Distinction between Comb and Floor Tread

ط.
ُيف�ضل �أن يكون هناك تباين ب�صري وتركيبي بني م�شط ال�سلم ونائمة الأر�ضية.

ي .مقاومة االنزالق ُ : Slip Resistanceيف�ضل ت�صميم املم�شى املتحرك عند البداية والنهاية مقاوما
لالنزالق ،وتوافر م�ساحة مو�ضع قدم �آمن عند البلل.
ك .الإ�ضاءة ُ : Illuminationيف�ضل �إ�ضاءة املم�شى املتحرك بالت�ساوي بـ  100لوك�س على الأقل عند م�ستوى
�أر�ضية املمر.
ل .تعريف زر التوقف للطوارئ ُ : Emergency Stop Button Configurationيف�ضل و�ضع زر
توقف للطوارئ �أحمر اللون عند طرف اخلروج من املم�شى املتحرك .و ُيف�ضل تعريف �أزرار توقف الطوارئ ب�صريا،
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و�أن تعلو على اجلهة اليمنى من جهة اخلروج ،و ُيف�ضل �أن تواجه املم�شىُ .يف�ضل تغطية الأزرار بغطاء �شفاف ميكن
رفعه ب�سرعة �أو �إزاحته جانبا با�ستخدام يد واحدة من دون جذب الر�سغ بقوة �أو ال�ضغط عليه �أو ل ّيه .وعند حتريك
الغطاء ُيف�ضل تفعيل �إ�شارة �إنذارية �صوتية  .ينبغي �أن تكون الإ�شارة  80دي�سبل عند مكان الزرُ .يف�ضل متييز
الغطاء بعبارة " توقف الطوارئ"� ،أو" انزع الغطاء" ( �أو ما يعادلها مثل " :ارفع الغطاء" �أو"�أزح الغطاء") و"
ا�ضغط الزر" .ينبغي �أن تكون عبارة " توقف الطوارئ" ب�أحرف ال تقل عن ارتفاع  15ملم .و ُيف�ضل �أال تقل
الكلمات املطلوبة الأخرى عن ارتفاع  6ملمُ .يف�ضل �أن يكون الغطاء ذاتي العودة �إىل و�ضعه الأ�صلي.
م .عمليات زر توقف الطوارئ ُ : Emergency Stop Button Operationيف�ضل �أال ت�شغل عمليات زر
توقف طوارئ املم�شى املتحرك يف اجتاه احلركة الذي ي�شغله الزر .ومبجرد عدم الت�شغيل ُيف�ضل �أال يكون ممكنا
�إعادة ت�شغيل املم�شى املتحرك عن طريق �إطالق زر توقف الطوارئ مبفرده.
ن .عالمات حتذير الدخول واخلروج ُ : Entry/Egress Caution Signsيف�ضل توفري الفتة حتذيرية
قريبة عند بداية �سطح للطريق املتحرك ونهايته .ينبغي �أن تكون الفتات التحذير مرئية بو�ضوح قبل �صعود
امل�ستخدمني �أو نزولهم  ،و ُيف�ضل �أن ت�شكل الكلمات الآتية:
•"حتذير"
•" للركاب فقط"
•"ام�سك الدرابزين"
•" راع الأطفال"
•" احذر اجلوانب"
ينبغي �أن تكون الالفتة واحدة جلميع املمرات املتحركة ،وينبغي �أن تتوافق يف البناء واحلجم واللون والكلمات
وال�صور .و �أن تطابق الالفتة مع اخل�صائ�ص املرئية املحددة يف البند .1-4-3
�س .الالفتات  : Signsينبغي �أن تكون الالفتات التحذيرية بالإ�ضافة �إىل الفتات الدخول واخلروج التي تنبه
بوجود املم�شى املتحرك مرئية بو�ضوح ،وال يعوق ر�ؤيتها �شيءُ .يف�ضل �أال تو�ضع الالفتات يف منطقة تبد أ� � 3أمتار من
نهاية امتداد درابزين املم�شى املتحرك �إىل نقطة  900ملم تقا�س من م�شط ال�سلم حتى مدخل املم�شى املتحرك.
ُيف�ضل و�ضع الفتة بحيث ال تعرت�ض مرور امل�شاة �أو تت�سبب يف توقف �أو تعطيل الأ�شخا�ص الذين ي�ستقلون املم�شى
املتحرك.
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ر�سوم تو�ضيحية

�شكل  :113مم�شى متحرك  -املدخل

�شكل  :114مم�شى متحرك  -املخرج

�إعتبارات �أخرى
 2-2معايري مقا�سات اجل�سم الب�شري
امللحق ب 1-الوهج وم�صادر ال�ضوء
� 25-2-3أ�سطح الأر�ضية
امللحق ب 2-الإ�ضاءة
� 10-3-3أدوات التحكم و�آليات الت�شغيل امللحق ب 3-املواد والت�شطيبات
 13-3-3الدرابزين
امللحق ب 4-الن�سيج والألوان
 1-4-3الالفتات
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9-2-3

الأبواب

اعتبارات الت�صميم
يُف�ضل ت�صميم مداخل الأبواب بحيث تت�سع للأبعاد املختلفة للكرا�سي املتحركة و�سكوترات التنقل وعربات الأطفال
وعربات التو�صيل .وال يعتمد على الآخرين لفتح الباب حال م�شرف ًا ،بل يجب تركيب �أبواب �آلية .
ُيف�ضل تقليل ارتفاع عتبة الباب بقدر الإمكان لتقليل �أخطار التعرث وملنع �إعاقة الأجهزة ذات العجالت.
يُف�ضل جتنب الأبواب الثقيلة� ،إذ �إنها متثل حتديا للأ�شخا�ص الذين ي�ستخدمون كرا�سي متحركة �أو �أجهزة �أخرى
للتنقل ،والأ�شخا�ص الذين يدفعون عربات الأطفال ،والأطفال ،وكبار ال�سن ،وحاملي الطرود .ال ي�سهل للأ�شخا�ص
الذين ي�ستخدمون الكرا�سي املتحركة �أو عربات الأطفال ا�ستخدام الأبواب الدوارة ،وقد يكون الفعل املن�سق للدفع
املنا�سب �أمرا دون قدرة الأطفال ،والأفراد الذين يعانون من �إعاقة وا�ضحة .تف�ضل املداخل من دون �أبواب متى
�أمكن.
يُف�ضل �أن تفتح �أبواب الدخول بيد واحدة .وعند ا�ستخدام الأبواب املت�أرجحة ،و ُيف�ضل تعريف اجتاه ت�أرجح الباب
لال�ستفادة من ا�ستخدام امل�ساحة للحد الأق�صى ،وللحد من الأخطار على امل�شاة الآخرينُ .يف�ضل مراعاة الأبواب
املنزلقة ل�سهولة ا�ستخدامها ،ولتقليل متطلبات امل�ساحة للأ�شخا�ص الذين ي�ستخدمون كرا�سي متحركة و�أجهزة
التنقل الأخرى.
يُف�ضل متييز الأبواب الزجاجية ب�أ�شرطة حتذيرية تو�ضع على الزجاج ترتفع �إىل م�ستوى العني ،مبا ي�ساعد
الأ�شخا�ص الذين يعانون من �إعاقات ب�صرية.

ا�شرتاطات التطبيق
ينبغي �أن تتوافق كافة الأبواب التي ي�ستخدمها املوظفون �أو العامة مع هذا البند2-9-2-3.
يف حالة تهيئة املباين القائمة عندما يكون جعل كل الأبواب �سهلة الو�صول غري قابل للتطبيق من الناحية الفنية،
ُيف�ضل �أن يكون لكل م�ساحة �سهلة الو�صول باب واحد على الأقل يتوافق مع هذا البند.
بحد �أدنى.
ا�ستثناء :الأبواب التي ال حتتاج لفتح كامل من امل�ستخدم ُت�صمم فتحة الباب  500ملم ٍ
يجب �أن توافق كافة الأبواب التي تقع عند خمارج الطوارئ ومناطق الإخالء ومناطق م�ساندة الإنقاذ مع هذا البند
وق�سم .9-4-3
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�إذا كان مدخل واحد ي�شمل الباب متعدد الدرف ُيف�ضل �أن يتوافق على الأقل واحد من درف الباب مع هذا البند
(.)9-2-3
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ُيف�ضل تركيب م�شغل الطاقة للباب يف املواقع الآتية:
•مداخل املرفق ت�شمل �أبواب املدخل اخلارجية والداخلية ( عند ال�ضرورة).
•احلمامات املالئمة ال�ستخدام اجلن�سني.
•حمام واحد للرجال ،وحمام واحد للن�ساء على الأقل يف كل طابق ي�شمل غرفة ميكن الو�صول �إليها يف حالة
عدم وجود حمامات للجن�سني يف نف�س الطابق.
• ِحجرات تغيري املالب�س التي ت�شمل حمامات �سهلة الو�صول وجتهيزات لال�ستحمام.
• ِحجرات تغيري املالب�س اخلا�صة �سهلة الو�صول.
•الأبواب التي تربط الطرق الدائرية الأ�سا�سية با�ستثناء الأبواب التي تفتح با�ستخدام �أجهزة كهرومغناطي�سية.
•ينبغي �أن تتوافق مما�سح الأحذية و�أماكن و�ضع املما�سح مع هذا البند.
•ينبغي �أن تتوافق املكونات املثبتة على جميع الأبواب ،وتت�ضمن تلك املكونات التي ال تو�ضع يف طرق �سهلة
الو�صول �أو الدخول �إىل طرق �سهلة الو�صول مع هذا البند.

اال�شرتاطات الفنية
�أ .عام  :Generalيُف�ضل و�ضع الأبواب �سهلة الو�صول على طرق �سهلة الو�صول تتوافق مع البند  .2-2-3وتف�ضل
احلجرات دون �أبواب �إن كان ذلك منا�سبا وم�سموحا به.
ِ
ب .الفتحة اخلالية من العوائق ُ : Clear Openingيف�ضل �أن يكون احلد الأدنى للفتحة اخلالية من العوائق
للمدخل  900ملم ،وتقا�س بني وجه الباب �أو جهاز الإنذار� -إن كان مركبا -وحاجز الباب املقابل عندما ينفتح
الباب  90درجة ،ويف احلاالت التي ي�صعب فيها فتح الأبواب بزاوية 90درجة تركيب مف�صالت حرة �أو مف�صالت
وا�ضحة مت�أرجحة لزيادة املطلوبة للباب دون تو�سيع الإطار .ولكن يف حاالت تهيئة املباين القائمة عندما يكون
توفري االت�ساع الالزم غري قابل للتطبيق من الناحية الفنية؛ يخف�ض احلد الأدنى للفتحة املطلوبة للمداخل �إىل 850
ملم .وميكن �أن يكون احلد الأدنى للفتحة اخلالية من العوائق  500ملم للأبواب التي ال تعيق مرور امل�ستخدمني.
ج .م�ساحة الدوران  : Maneuvering Spaceيُف�ضل �أن توافر الأبواب م�ساحة لدوران الكر�سي املتحرك
يف كال االجتاهني من الباب تتفق مع ال�شكل  .115ينبغي �أن تكون م�ساحة دوران الكر�سي املتحرك خالية بالن�سبة
لالرتفاع الكامل للباب .ال يلزم وجود م�ساحة لدوران الكر�سي املتحرك يف اجلانب غري امل�ستخدم من الباب مثل:
عندما يكون الدخول م�صمما من جانب واحد فقط – مثل عند اخلزانة ( �أ�شكال .)119-116
د .العتبات  : Thresholdsيُف�ضل �أال تزيد العتبات �أكرث من  13ملم على الأ�سطح املحيطة بها ،وينبغي �أن
تتوافق مع البند � ( 25-2-3أ�شكال .)123-122
هـ .مكونات الباب  : Door Hardwareينبغي �أن تكون كافة مكونات الباب ،والتي تت�ضمن املقاب�ض ومقاب�ض
ال�سحب واملزاليج والأقفال تعمل بيد واحدة ،وال تتطلب معاجلتها بدقة بالأ�صابع �أو اجلذب ال�شديد �أو �ضغط
ثني الر�سغ لكي تعملُ .يف�ضل �أن تعلو مكونات الباب ما بني  900ملم و 1000ملم فوق الأر�ضيةُ .يف�ضل ا�ستخدام
املقاب�ض الرافعة على الأبواب املقفلة عندما ال يكون الزما وجود �أجهزة �إنذار .وا�ستخدام مقاب�ض الباب على
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�شكل حرف " � " Uسيقلل من خطر النتوء �أو الإ�صابة ب�سبب طرف املقب�ض املك�شوف ،ومن املقبول ا�ستخدام
مقاب�ض الباب على �شكل حرف " �( ." Dشكل ُ .)124يف�ضل متديد املكونات الت�شغيلية على الأبواب املنزلقة فوق
�سطح الباب ،وينبغي �أن تكون م�ستخدمة من كال االجتاهني عندما تنفتح الأبواب املنزلقة متاما .و ُيف�ضل �أن يكون
للأبواب امل�ؤدية �إىل مناطق خطرية مثل من�صات التحميل والغرف امليكانيكية/الكهربية تركيب خ�شن �أو ذو عقد
على املقب�ض ليعمل حمذرا ح�سيا للأ�شخا�ص ذوي الإعاقات الب�صرية.
و .قوة الفتح  : Opening Forceينبغي �أن تكون القوة الق�صوى الالزمة لفتح الباب �سواء عن طريق الدفع
�أو اجلذب  38نيوتن لأبواب املف�صالت اخلارجية ،و 22نيوتن لأبواب املف�صالت الداخلية ،و 22نيوتن للأبواب
املنزلقة واملطوية.
ز .غالقات الباب ُ : Door Closersيف�ضل تعديل غالقات الباب ( يف مكان تركيبها) للتطابق مع القوة
الق�صوى للفتح يف فقرة (ح)  .و ُيف�ضل تعديل زمن الرجوع ( الغلق) لغالقات الباب بحيث ال ي�أخذ الباب – من
و�ضع الفتح على  90درجة� -أقل من  3ثوان للحركة �إىل و�ضع الغلق اجلزئي لـ  12درجة تقريبا.
ح� .أ�سطح الركل ُ : Kick platesيف�ضل توفري منطقة ركل للباب بارتفاع  300ملم على الأقل على جانب الدفع
من الأبواب.
ط� .أبواب ذات مف�صالت تعمل بالقوة  : Power-Operated Hinged Doorsيُف�ضل �أال ت�أخذ الأبواب
ذات املف�صالت التي تعمل بالقوة �أقل من  3ثوان من و�ضع الغلق �إىل و�ضع الفتح الكامل ،و ُيف�ضل �أن حتتاج قوة
�أق�صاها  66نيوتن لوقف حركة الباب.
م�شايات ردهة املدخل وال�شبكة املعدنية Entrance Vestibule Mats and Metal Gratings

ي.
 :يُف�ضل خف�ض امل�شايات الدائمة املثبتة �أواملركبة وال�شبكات املعدنية عند املداخل والردهات� ،أو و�ضعها يف فجوة
بحيث يكون ال�سطح العلوي للم�شاية �أو ال�شبكة عند نف�س م�ستوى �أعلى �أ�سطح الأر�ضية املجاورةُ .يف�ضل و�ضع
امل�شايات املو�سمية �أو غري املثبتة – على �سبيل املثال امل�شايات التي تركب وتزال مو�سميا -عند نف�س م�ستوى �سطح
الأر�ضية �أو يكون لها حافة مائلة ناعمة تتوافق مع البند .25-2-3
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ك .م�شغالت الطاقة للباب ُ : Power Door Operatorsيف�ضل لوحة حتكم مل�شغالت الطاقة لت�سمح
لل�شخ�ص امل�ستخدم جهاز حركة بالتوقف فورا مبحاذاة لوحة التحكمُ .يف�ضل و�ضع لوحة حتكم م�شغل الطاقة
على الأقل  700ملم من �أي ركن جانبي و ُيف�ضل و�ضعه �إذا كان موجودا على جانب املف�صالت من الباب ما ال يقل
عن  700ملم خلف ت�أرجح البابُ .يف�ضل �أن تكون لوحة التحكم مرئية ب�شكل وا�ضح ،وت�شمل لوحة للتفعيل قيا�سها
على الأقل  150ملم يف �أي اجتاه .يُف�ضل �أن تعر�ض و�سائد التفعيل "الرموز الدولية للدخول للأ�شخا�ص املعاقني".
ُيف�ضل توفري لوحتني للتفعيل عند كل جانب للباب ،و ُيف�ضل و�ضعهما عند  900ملم ،وعند  225ملم ،تقا�س من خط
املنت�صف فوق الأر�ضية .وبالتناوب ميكن ا�ستخدام عمود تفعيل خطي ر�أ�سي يت�سع االرتفاع  900-225ملم فوق
الأر�ضية .ويُف�ضل ت�شغيل الأبواب �آليا يف املناطق التي تزيد فيها حركة امل�شاة .ميكن ا�ستخدام امل�شايات احل�سا�سة
لل�ضغط والعار�ضات املعلقة واملا�سحات ال�ضوئية القريبة لت�شغيل م�شغل البابُ .يف�ضل ا�ستخدام امل�سح ال�ضوئي
القريب الكت�شاف حركة املا�شي والكر�سي املتحرك خالل منحنى فتحة الباب ،وعدم ت�شغيل الفاحت حتى �إخالء
املنطقة.
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ل .احلواجز  : Guardsيُف�ضل توفري حواجز للأمان على جانبي الت�أرجح اخلارجي للباب عند فتح الأبواب
ذات املف�صالت عرب طرق حركة امل�شاةُ .يف�ضل �أن متتد احلواجز على الأقل  300ملم متعامدة على احلائط الذي
يركب الباب عنده ،وينبغي �أن تكون مكت�شفة وفقا للق�سم � ( 26-2-3شكل .)125
م .الأبواب الدوارة  : Revolving Doors or Turnstilesعند تركيب �أبواب دوارة ُيف�ضل توفري و�سيلة
مرور بديلة مثل بوابة �أو باب ذي مف�صالت بجوارها .راجع البند .13-1-3
Frameless Glass Doors And Or

ن .الأبواب الزجاجية دون �إطارات �أو النوافذ اجلانبية
 : Sidelightsال ميكن عبور الأبواب والنوافذ اجلانبية التي لي�س لها �إطار مت�صل بكافة احلواف ،و ُيف�ضل
جتنبها بامتداد الطرق �سهلة الو�صول .راجع .10-2-3
�س .املداخل ذات الأبواب متعددة الألواح � : Multiple-leaf Doorwaysإذا كانت املداخل لها �أكرث من جزء
م�ستقل متحرك ينبغي �أن يتوافق اجلزء املتحرك الأول مع البند .وعند وجود باب للدخول �ضمن �صف من الأبواب
يُف�ضل تعريفه با�ستخدام "الرموز الدولية للدخول".
ع .بابان بالتوايل  : Two Doors in Seriesينبغي �أن تكون امل�سافة بني الأبواب املتتالية على حمور واحد
ال تقل عن  1400ملم� ،إ�ضافة �إىل عر�ض �أي باب يت�أرجح ( �أ�شكال  120و.)121
عد�سة املراقبة (العني ال�سحرية)  : Security Viewersعند تثبيت عد�سة املراقبة (العني ال�سحرية) يف
الباب ُيف�ضل توفري اثـنتني :واحدة عند ارتفاع  1300-1100ملم فوق م�ستوى الأر�ضية للمقعدين ولق�صار القامة،
و�أخرى عند ارتفاع 1500ملم فوق م�ستوى الأر�ضية للواقفني.
ف .تباين الألوان  : Color Contrastعند عدم جتهيز الأبواب ب�أجهزة غلق يُف�ضل �أن يخالف لون احلافة
الر�أ�سية للباب وجه البابُ .يف�ضل �أن ت�ضم الأبواب و�إطارات الباب تباينا وا�ضحا يف الألوان لتمييزهما عن البيئة
املحيطة .يُف�ضل �أن ت�ضم مقاب�ض الأبواب و�آليات الت�شغيل لون ًا مميز ًا عن الباب نف�سه� ( .شكل .)126
�ص .زجاج الباب  /لوحات الر�ؤية  : Door Glazing / Vision Panelsما مل تكن اخل�صو�صية الب�صرية
�أمرا قانونياُ ،يف�ضل �أن يكون للأبواب لوحة مرئية �أو نافذة جانبية جماورة مثبتة.
يُف�ضل �أال ترتفع احلافة ال�سفلى للوحة املرئية �أو النافذة اجلانبية عن  750ملم فوق الأر�ضية ،و  250ملم من جانب
مزالج الباب.
كما ُيف�ضل �أال ميتد الزجاج �أقل من  300ملم فوق الأر�ضية لتمنع ال�ضرر الناجت من م�ساند الأقدام للكر�سي
املتحرك .عندما يت�ضمن الباب زجاجا� ،أو يكون من الزجاج الكامل ُيف�ضل �أن يتوافق مع البند .10-2-3
ملحوظة :يف حالة تهيئة املباين القائمة؛ عندما يكون توفري االت�ساع الالزم عند الأبواب غري قابل للتطبيق
من الناحية الفنية ،ميكن تقليل االت�ساع ،كما تو�ضح الأبعاد املحددة �أعاله بني الأقوا�س بعالمة النجمة (*).
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ر�سوم تو�ضيحية

�شكل  :116الإقرتاب من جانب املف�صالت عند الأبواب ذات املف�صالت

�شكل  :117الإقرتاب من جانب القفل عند الأبواب ذات املف�صالت
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�شكل  :118الإقرتاب من الأمام عند الأبواب ذات املف�صالت

�شكل  :119الإقرتاب من الأمام واجلانب عند الأبواب املنزلقة
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�شكل  :120م�ساحة الدوران عند الأبواب يف �سل�سلة
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�شكل  :121م�ساحة الدوران عند الأبواب يف �سل�سلة

�شكل  :122عتبة الباب

�شكل  :123عتبة الباب
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�شكل  :124املقب�ض على �شكل حرف  Uواملقب�ض على �شكل حرف D
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�شكل  :125احلواجز الأر�ضية
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�شكل  :126تباين الألوان عند الأبواب
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�إعتبارات �أخرى
 2-2معايري مقا�سات اجل�سم الب�شري
 10-2-3النوافذ واحلواجز الزجاجية والنوافذ اجلانبية
 27-2-3البوابات والبوابات �آلية الفتح والفتحات
� 10-3-3أدوات التحكم و�آليات الت�شغيل
 1-4-3الالفتات
� 4-4-3أنظمة الإعالم
 5-4-3بطاقة الدخول بوا�سطة البطاقات و�أنظمة الأمن و ال�سالمة
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10-2-3

النوافذ ،احلواجز الزجاجية والنوافذ اجلانبية

اعتبارات الت�صميم
قد يكون من ال�صعب ك�شف ا�ستخدام الزجاج يف الأ�سطح والنوافذ اجلانبية والأبواب .وهذا �أمر له �أهميته
للأ�شخا�ص الذين يعانون من �إعاقات ب�صرية ،وكذلك الأ�شخا�ص غري املنتبهني �أو امل�سرعني.
ُيف�ضل و�ضع عتبة النافذة و�آلية الت�شغيل عند ارتفاع منا�سب لتنا�سب امل�ستوى املنخف�ض للعني ومدى الو�صول
املتناق�ص للأ�شخا�ص الذين ي�ستخدمون كرا�سي متحركة �أو �أجهزة التنقلُ .يف�ضل ت�صميم �آلية ت�شغيل النافذة
ملواجهة القيود يف قوة اليد �أو القدرة على اال�ستخدام �أوكليهما.

ا�شرتاطات التطبيق
ينبغي �أن تتوافق جميع النوافذ واحلواجز الزجاجية والنوافذ اجلانبية من الزجاج الكامل والأبواب الزجاجية
الكاملة ولوحات الر�ؤية مع هذا البند.

اال�شرتاطات الفنية
�أ� .شرائط الزينة والتحذير  : Decals & Warning Stripesيُف�ضل متييز جميع الأبواب الزجاجية
والنوافذ اجلانبية الزجاجية للفت االنتباه لوجود زجاجُ .يف�ضل �أن تتكون العالمات من �صفني �أفقيني من �شرائط
الزينة وال�شرائط املت�صلة التي ت�شتمل على �ألوان مغايرة والتي ي�صل عر�ضها �إىل  50ملمُ .يف�ضل و�ضع �أحد �صفي
العالمات  1525-1475ملم فوق م�ستوى الأر�ضية ،وو�ضع الثاين  1225-1175ملم ،ويقا�س �إىل خط املنت�صف
لل�صفني .وبالتبادل ميكن ا�ستخدام �شكل منتظم من �شرائط الزينة للتعريف بالزجاجُ .يف�ضل قيا�س �شرائط
الزينة  50ملم على الأقل يف �أي اجتاه ،و�أن تكون من �أي �شكل مثل �أن تكون على �شكل �شعار؛ ب�شرط �أن ي�شمل اجلزء
ال�صلب من �شرائط الزينة لونا مغايرا للخلفيةُ .يف�ضل �إبعاد �شرائط الزينة جانبا بحد �أق�صى عند  150ملم تقا�س
من املركز �إىل املركزُ .يف�ضل �أي�ضا توفري العالمات ذات التباين الوا�ضح يف الألوان عند ا�ستخدام الزجاج املحفور
�أو امل�شكل( �شكل .)128
Frameless Glass Doors and Vision

ب .الأبواب الزجاجية من دون �إطار ولوحات الر�ؤية
ُ : Panelsيف�ضل جتنب الأبواب الزجاجية من دون �إطار ولوحات الر�ؤية ما �أمكنُ .يف�ضل جتهيز احلواف
الزجاجية املك�شوفة ب�شرائط �أمان ر�أ�سية تو�ضع لتغطية نهاية كل لوحة زجاجية مك�شوفة.
ج .نوافذ الر�ؤية �أو لوحات الر�ؤية ُ : Viewing Windows or Vision Panelsيف�ضل �أال يزيد ارتفاع
عتبة نوافذ الر�ؤية �أو لوحات الر�ؤية عن  750ملم فوق الأر�ضيةُ .يف�ضل عدم و�ضع الرافدة امل�ستعر�ضة الأفقية بني
 1000ملم ،و 1225ملم فوق الأر�ضية ( �شكل .)127
د .مكونات فتحة النافذة ُ :Window Opening Hardwareيف�ضل �أن ترتفع مكونات فتحة النافذة عند
تركيبها  1200-400ملم فوق الأر�ضية ،وينبغي �أن تتوافق مع البند 10-3-3
مركـز األميــر سلمـــان ألبحــاث اإلعاقــة
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ال�شكل � : 127إرتفاع عتبة النافذة

ال�شكل � :128أبواب زجاجية بالكامل ونوافذ
جانبية ،وعالمات الر�ؤيا
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�إعتبارات �أخرى
		
 2-2معايري مقا�سات اجل�سم الب�شري
� 10-3-3أدوات التحكم و�آليات الت�شغيل
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11-2-3

مرافق املراحي�ض

اعتبارات الت�صميم
ينبغي �أن تكون املراحي�ض �سهلة الو�صول متاما جلميع الأ�شخا�ص ب�صرف النظر عن اجلانب احلركي �أو الوظيفي.
ميكن للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ا�ستخدام املراحي�ض ب�أنف�سهم �أو مب�ساعدة الآخرين ،و ُيف�ضل �أن يكون هناك دائما
مكان لأجهزة التنقل وللأجهزة امل�ساعدة ،و�شخ�صان �أو �أكرث .تفي غرفة احلمام املالئمة ال�ستخدام اجلن�سني
بهذه املتطلبات ،وتوافر للآباء �أو املربيات ِحجرة مت�سعة للعديد من الأطفال وعربات الأطفال وتغيري املالب�س.
متثل املراحي�ض خطراً على ال�سالمة ب�سبب الأ�سطح املبللة وحركة الأ�شخا�ص بني املراحي�ض والكرا�سي املتحركة
�أو �أجهزة التنقل .عند ا�ستخدام الأبواب املت�أرجحة للداخل قد متنع و�ضعية �سقوط الفرد املنقذين من فتح الباب.
وتف�ضل خ�صائ�ص الأمان مثل املواد املانعة لالنزالق ،ومفاتيح ا�ستدعاء الطوارئ لال�ستفادة من ا�ستخدام امل�ساحة
للحد الأق�صى ،وتقليل اخلطر مل�ستخدمي املراحي�ض.
يُف�ضل �أن يكون جميع م�ستخدمي احلمامات قادرين على متييز مكان املراحي�ض ب�سرعة و�سهولة .الالفتات التي
ت�ستخدم الرموز �أو ال�صور مفيدة على وجه اخل�صو�ص للأطفال والأ�شخا�ص الذين يعانون من �صعوبة يف قراءة
الن�صو�ص ،بينما ي�ستفيد �أولئك الأ�شخا�ص الذين يعانون من �إعاقات ب�صرية من الالفتات التي ت�ستخدم تباينا
قويا يف الألوان .ينبغي �أن تكون الالفتات املعلقة من ال�سقف �أو الالفتات التوجيهية املعلقة على احلائط مرئية
بو�ضوح عال .ت�ساعد �إطارات الباب املغايرة يف اللون ومكونات الباب الأ�شخا�ص ذوي �إعاقات ب�صرية وكذلك
الأ�شخا�ص الذين قد يكونوا م�سرعني �أو غري منتبهني.

�شكل  :130الفتات �سهلة الو�صول

�شكل  :129حو�ض الغ�سل
تو�ضيح للبالطات املح�سو�سة يف الأر�ض
مل�ساعدة الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة الب�صرية
على العثور على حو�ض املغ�سلة

�شكل  :131الفتات �سهلة الو�صول

ال�شكالن يعر�ضان الفتتني متثالن الالفتات �سهلة الو�صول للحمامات ،بتباين قوي يف اللون،
وطريقة برايل ،والعديد من اللغات .كذلك �صور ًا للأنواع املختلفة من و�سائل الراحة املتاحة
داخل املرفق .وال�صورة على اليمني تعر�ض �أي�ض ًا خريطة ملمو�سة لتخطيط احلمام.
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ا�شرتاطات التطبيق
ينبغي �أن تتوافق كافة املراحي�ض لال�ستخدام العام مع البند( .)11-2-3ويف حاالت تهيئة املباين القائمة عندما
يكون جعل كافة مرافق اال�ستخدام العام �سهل الو�صول غري قابل للتطبيق من الناحية الفنية ،ي�سمح بدال من ذلك
بحمام مفرد يف كل طابق لكل جن�س لال�ستخدام.
ال يتوقع �أن تتوافق املراحي�ض التي ي�ستخدمها املوجودون يف م�ساحات حمددة مثل غرفة احلمام املوجودة يف مكتب
خا�ص.
يف الطوابق املوجودة يف املباين من نوع التجمعات التي ت�شمل مراحي�ض عامة اال�ستخدام بها �أربعة مراحي�ض �أو
�أكرث �أو مباول �أوكليهما؛ ُيف�ضل توفري حمام مالئم ال�ستخدام اجلن�سني واحد على الأقل �سهل الو�صول يف الطابق.
عند توفري احلمامات املالئمة ال�ستخدام اجلن�سني ينبغي �أن تكون يف نف�س الطابق ،وعلى بعد  45م من احلمامات
العامة.
عندما ت�شغل جتهيزات اال�ستحمام نف�س امل�ساحة التي ت�شغلها احلمامات ُيف�ضل �أن تتفق مع هذا البند ،وكذلك
�أق�سام  19-2-3و.20-2-3
عند توفري جتهيزات املراحي�ض املتنقلة يف موقع �أو �أكرث؛ ينبغي �أن تكون  %5على الأقل من الوحدات �سهلة الو�صول.
ال يلزم �أن تتوافق جتهيزات املراحي�ض املتنقلة املو�ضوعة لال�ستخدام احل�صري يف مواقع البناء مع هذا البند.

اال�شرتاطات الفنية
�أ .املوقع  :Locationيُف�ضل �أن تقع املراحي�ض �سهلة الو�صول على طريق �سهل الو�صول يتوافق مع البند.2-2-3
ب .الالفتات  :Signageيُف�ضل حتديد املراحي�ض �سهلة الو�صول بالفتات تتوافق مع البند  .1-4-3وعند عدم
القدرة على ر�ؤية موقع غرفة/جتهيزات املراحي�ض بو�ضوح من مكان احلمامات عامة اال�ستخدام ُيف�ضل توفري
لوحات توجيهية للحمامات �سهلة الو�صول تتفق مع البند 1-4-3
ج� .أبواب الدخول  : Entrance Doorsينبغي �أن تتوافق �أبواب الدخول �إىل احلمامات �سهلة الو�صول مع
البند ُ .9-2-3يف�ضل �أال تعوق �أبواب الدخول م�ساحات الأر�ضية اخلالية من العوائق الالزمة ال�ستخدام تركيبات
احلمام .وعند ت�أرجح باب الدخول �إىل الداخل ُيف�ضل �أن يكون احلد الأدنى للفتحة بني اجلانب الداخلي للباب
املت�أرجح للداخل واجلانب اخلارجي ملقعد احلمام القريب  1700ملم .يُف�ضل ت�صميم املداخل بحيث توافر
خ�صو�صية ب�صرية لداخل احلمامُ .يف�ضل �أن يكون لأبواب مداخل احلمامات �سهلة الو�صول م�شغل طاقة للباب
يركب وفقا للق�سم .9-2-3
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د .م�ساحة الأر�ضية اخلالية  : Clear Floor Spaceيُف�ضل �أن توافر احلمامات �سهلة الو�صول م�ساحة
�أر�ضية خالية واحدة للأ�شخا�ص الذين ي�ستخدمون �أجهزة التنقل ذات عجالت لإكمال دورة  180درجة .ي�سمح
مل�ساحات الأر�ضية اخلالية الالزمة �أن تتداخل مع يع�ضها بع�ضاُ .يف�ضل توفري م�ساحة �أر�ضية خالية قيا�سها 1600
ملم على الأقل ،و 1400ملم عمقا �أمام املداخل �إىل ِحجرات احلمام �سهلة الو�صولُ .يف�ضل توفري م�ساحة �أر�ضية
خالية قيا�سها  800ملم على الأقل ،و 1400ملم عمقا �أمام احلمامات �سهلة الو�صول .ميكن �أن ميتد العمق الالزم
�أ�سفل الأحوا�ض �إىل  500ملم .عند و�ضع احلو�ض �سهل الو�صول �أمام ك�شك املرحا�ض �سهل الو�صول ي�ستح�سن �أن
يتم توفري حد �أدنى للعمق اخلايل بينهما قدره  1500ملم (�شكل .)132
هـ� .سطح الأر�ضية  : Floor Surfaceينبغي �أن تتوافق �أ�سطح الأر�ضية مع البند .25-2-3
و .الإ�ضاءة ُ : Illuminationيف�ضل �أن تتم �إ�ضاءة احلمامات والطرق داخل احلمامات عند  200لوك�س.
ز .الرتكيبات و�أدوات التحكم ُ : Fixtures and Controlsيف�ضل �أن يكون احلد الأدنى للم�سافة بني
اجلانب اخلارجي للمقعد �سهل الو�صول و�أي تركيب �أو �أداة حتكم مثبتة يف احلائط  1500ملم .وينبغي �أن تكون
الرتكيبات ولوحة التحكم داخل املراحي�ض وغرف اال�ستحمام �سهلة الو�صول متوافقة مع البند  ،10-3-3و�أن تقع
يف طريق �سهل الو�صول يتوافق مع البند . 2-2-3

ر�سوم تو�ضيحية

�شكل� :132 :أبعاد املرحا�ض
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ملحوظة :يف حالة تهيئة املباين القائمة؛ عندما يكون توفري االت�ساع الالزم عند الأبواب غري قابل للتطبيق
من الناحية الفنية ميكن تقليل االت�ساع كما تو�ضح الأبعاد املحددة �أعاله بني الأقوا�س بعالمة النجمة (*).
راجع البند .2-2-3
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�إعتبارات �أخرى
 2-2معايري مقا�سات اجل�سم الب�شري
 9-2-3الأبواب
 12-2-3احلمامات املالئمة لإ�ستخدام اجلن�سني
 14-2-3دورات املياه
 15-2-3املراحي�ض
 16-2-3الأحوا�ض
 17-2-3املباول
 18-2-3كماليات احلمامات
� 19-2-3أحوا�ض الإ�ستحمام (البانيوهات)
 20-2-3غرف الإ�ستحمام (املرو�ش)
 21-2-3املقاب�ض
� 25-2-3أ�سطح الأر�ضية
 26-2-3الأج�سام البارزة والأج�سام العلوية
� 10-3-3أدوات التحكم و�آليات الت�شغيل
 1-4-3الالفتات
امللحق ب 1-الوهج وم�صادر ال�ضوء
امللحق ب 2-الإ�ضاءة
امللحق ب 3-املواد والت�شطيبات
امللحق ب 4-الن�سيج واللون
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�	12-2-3أماكن الو�ضوء
اعتبارات الت�صميم
الو�ضوء هو متطلب �أ�سا�سي لل�صالة .يُف�ضل توفري �أماكن الو�ضوء للجميع ،وي�شمل ذلك الأ�شخا�ص املعاقني.
يحتاج الأ�شخا�ص الذين ي�ستخدمون للكرا�سي املتحركة �أو �أجهزة التنقل الأخرى حو�ضا للغ�سل �سهل الو�صول لأداء
واجبات الو�ضوء.
تعد الأحوا�ض ذات نفع للأ�شخا�ص الذين لديهم مرونة حمدودة يف اجلزء العلوي من �أج�سامهم� .سي�ستفيد
الأ�شخا�ص الذين لديهم قوة حمدودة �أو مرونة حمدودة يف �أطرافهم ال�سفلية �أوكليهما من �أماكن الو�ضوء التي
ت�ضم مقاعد.
تعد مواد ت�شطيب الأر�ضية التي تظل مقاومة لالنزالق عند البلل خا�صية �أمان مهمة يف �أماكن الو�ضوء.
ينبغي �أن تكون ال�صنابري والكماليات مثل �أوعية ال�صابون و�أماكن املنا�شف قابلة ال�ستخدام اجلميع .يحتاج ارتفاع
الأعمدة وتعريف �آليات الت�شغيل �إىل النظر فيها بعناية.

ا�شرتاطات التطبيق
•ينبغي �أن تتوافق �أماكن الو�ضوء مع هذا البند.
• ُيف�ضل �أن تكون  %5من وحدات الو�ضوء ،ولي�س �أقل من واحد � ،سهل الو�صول �إليها من املعاقني.
• ُيف�ضل �أن تخ�ص�ص  ، %5ولي�س �أقل من واحد  ،من وحدات الو�ضوء لـ"وحدات و�ضوء احلركة املحدودة".

اال�شرتاطات الفنية
�أ .الأبواب  :Doorsينبغي �أن تتوافق الأبواب امل�ؤدية �إىل �أماكن الو�ضوء وداخلها ،مع البند .9-2-3
ب .طرق التداول  :Circulation Routesينبغي �أن تتوافق �أماكن الو�ضوء وطرق التداول داخل �أماكن
الو�ضوء مع البند .2-2-3
ج .ت�شطيب الأر�ضية  :Floor Finishينبغي �أن تكون ت�شطيبات الأر�ضية داخل �أماكن الو�ضوء مقاومة
لالنزالق عند البلل ،وينبغي �أن تكون مقاومة للفطريات والبكرتيا .ينبغي �أن تتوافق ال�شبكات وحواجز الق�ضبان يف
�أماكن الو�ضوء وبامتداد طرق الدوران مع البند .25-2-3
د .العنا�صر املدجمة ُ : Built-In Elementsيف�ضل وجود عنا�صر مدجمة مثل املقاعد الطويلة �أو املقاعد
داخل �أماكن الو�ضوء على نف�س م�ستوى الأر�ضية مثل طرق الدورانُ .يف�ضل �أال يكون للعنا�صر املدجمة حواف
حادة ،و�أن تت�ضمن تباينا وا�ضحا يف الألوان ليميزها عن البيئة املحيطة بهم.

132

هـ� .صنابري الو�ضوء  :Ablution Faucetsميكن �أن تعمل �صنابري الو�ضوء يدويا� ،أويتم ت�شغيلها �إلكرتونيا.
ُيف�ضل ت�شغيل ال�صنابري التي تعمل يدويا با�ستخدام يد واحدة من دون ال�ضغط على املع�صم �أو جذبه �أو ل ّيه بقوة
�أقل من  22نيوتنُ .يف�ضل �أن تت�ضمن ال�صنابري تباينا وا�ضحا يف الألوان ليميزها عن البيئة املحيطة بهم.
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و .موقع وحدات الو�ضوء �سهلة الو�صول ووحدات الو�ضوء ملحدودي احلركة Location of Accessible
ُ : and Limited Mobility Ablution Unitsيف�ضل و�ضع وحدات الو�ضوء �سهلة الو�صول ملحدودي

احلركة يف طرق �سهلة الو�صول تتوافق مع البند .2-2-3

:Configuration of Accessible Ablution Units

ز .تعريف وحدات الو�ضوء �سهلة الو�صول
ُيف�ضل �أن يكون لوحدات الو�ضوء �سهلة الو�صول �أحوا�ض تتفق مع البند  ،16-2-3وكماليات للحمام تتفق مع البند
� ( 18-2-3شكل  133و.)134
ح .تعريف وحدات الو�ضوء ملحدودي احلركة () LMAU
(:Configuration of Limited Mobility Ablution Units (LMAU

ُيف�ضل �أن تت�ضمن وحدات الو�ضوء ملحدودي احلركة مقعد بني  450-400ملم فوق الأر�ضيةُ .يف�ضل و�ضع وحدات
الو�ضوء ملحدودي احلركة بحيث ال يقرتب �أحد اجلوانب عن  900ملم من املقعد �أو احلائط القريب �أو غريها من
احلوائلُ .يف�ضل �أال توجد �صنابري الو�ضوء �أعلى من  740ملم فوق الأر�ضية ،على �أال يو�ضع ال�صنبور يف ارتفاع �أكرث
من  410ملم من احلافة الأمامية للمقعد .ينبغي �أن تتوافق كماليات احلمام مع البند � ( 6-2-3شكل  135و.)136

ر�سوم تو�ضيحية

�شكل  :133وحدة و�ضوء �سهلة الو�صول

�شكل  :134وحدة و�ضوء �سهلة الو�صول

�شكل  :135وحدة و�ضوء ملحدودي احلركة

�شكل  :136وحدة و�ضوء ملحدودي احلركة

مركـز األميــر سلمـــان ألبحــاث اإلعاقــة

133

�إعتبارات �أخرى
 2-2معايري مقا�سات اجل�سم الب�شري
 2-2-3امل�سارات والأروقة وممرات الو�صول
 9-2-3الأبواب
 16-2-3الأحوا�ض
 18-2-3كماليات احلمامات
 26-2-3الأج�سام البارزة والأج�سام العلوية
 9-3-3وحدات التخزين والأرفف والعر�ض
� 10-3-3أدوات التحكم و�آليات الت�شغيل
 1-4-3لالفتات
 1-5-3امل�ساجد
امللحق ب 1-الوهج وم�صادر ال�ضوء
امللحق ب 3-املواد والت�شطيبات
امللحق ب 4-الن�سيج واللون
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13-2-3

احلمامات املالئمة ال�ستخدام اجلن�سني

اعتبارات الت�صميم
يُف�ضل �أن يو�ضع توفري احلمامات املالئمة ال�ستخدام اجلن�سني يف االعتبار يف املن�ش�آت العامة من �أجل احلاجات
اخلا�صة للأ�شخا�ص الذين ي�ستخدمون الكرا�سي املتحركة ،وكذلك للعائالت .وتعد امل�ساحة الإ�ضافية املتاحة يف
احلمامات املالئمة ال�ستخدام اجلن�سني مفيدة يف دوران الكرا�سي املتحركة �أو �أجهزة التنقل  ،وميكن للطبيعة
اخلا�صة للحمامات املنف�صلة �إزالة �أي تعقيدات تن�ش�أ عن دخول �أ ّم �إىل احلمام مع طفل من اجلن�س الآخر.
يُف�ضل تزويد جميع غرف احلمامات املالئمة ال�ستخدام اجلن�سني مبميزات �أمان مثل مفتاح ا�ستدعاء الطوارئ،
وو�سائل لفتح الباب من اخلارج حلماية الأفراد املوجودين مبفردهم من احلوادث �أو ال�سقوط الذي ال يتم اكت�شافه.

ا�شرتاطات التطبيق
•يُف�ضل توافق جميع احلمامات املالئمة ال�ستخدام اجلن�سني مع هذا البند.
• ُيف�ضل توفري غرفة حمام مالئمة ال�ستخدام اجلن�سني واحدة على الأقل ،بالإ�ضافة �إىل احلمامات عامة
اال�ستخدام �سهلة الو�صول لكل جن�س يف جميع املباين العامة ،ويف كل طابق يف مباين التجمعات؛ حيث ي�ضم
الطابق حمامات عامة اال�ستخدام ت�شمل �أربعة مراحي�ض �أو خم�سة� ،أو تركيبات للمباول �أوكليهما.

اال�شرتاطات الفنية
�أ .عام  :Generalيُف�ضل وجود غرف احلمامات املالئمة ال�ستخدام اجلن�سني �سهلة الو�صول يف طرق �سهلة
الو�صول تتوافق مع البند  .2-2-3يُف�ضل �أن توجد غرف احلمامات املالئمة ال�ستخدام اجلن�سني يف نف�س م�ستوى
الطابق وعلى م�سافة  45مرتا من حمامات اال�ستخدام العام الأخرى.
ب .الالفتات  : Signageيُف�ضل تعريف كافة احلمامات املالئمة ال�ستخدام اجلن�سني بالفتات تتوافق مع البند
� .1-4-3إذا مل تكن غرف احلمامات املالئمة ال�ستخدام اجلن�سني مرئية بو�ضوح من احلمامات عامة اال�ستخدام
ُيف�ضل توفري الفتات تتوافق مع البند  1-4-3توجه امل�ستخدمني �إىل غرفة احلمام املالئمة ال�ستخدام اجلن�سني .
ج .باب املدخل  : Entrance Doorينبغي �أن تكون مداخل احلمامات املالئمة ال�ستخدام اجلن�سني �سهلة
الو�صول ،وتتوافق مع البند  .9-2-3يُف�ضل �أن ت�شمل الأبواب �آلية فتح وقفل املزالج ،وتو�ضع على ارتفاع -900
 1000ملم فوق الأر�ضية وتتوافق مع البند  .10-3-3ينبغي �أن تكون �آلية فتح وقفل املزالج قابلة للتحرير والفتح
من اخلارج يف حالة الطوارئ� ( .شكل  137و.)139
د .م�شغل الطاقة للباب ُ : Power Door Operatorيف�ضل تركيب م�شغالت طاقة للباب بالن�سبة لأبواب
الدخول �إىل احلمامات املالئمة ال�ستخدام اجلن�سني تتوافق مع البند .9-2-3
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هـ .مقب�ض باب على �شكل حرف «»Dت ُ :D-Shaped Door Pullيف�ضل �أن يكون لأبواب الدخول املت�أرجحة
للخارج مقب�ض باب على �شكل حرف " " Dيوجد عند املدخل ( جانب الدفع) ،و�أن يكون خط منت�صفه 300-200
ملم من طرف املف�صالت للبابُ .يف�ضل �أن يكون مقب�ض الباب على ارتفاع  1000-900ملم فوق الأر�ضية ( �شكل
.)139
و .امل�ساحة اخلالية من العوائق للأر�ضية ُ : Clear Floor Spaceيف�ضل توفري م�ساحة خالية من العوائق
ال يقل قطرها عن  2100ملم داخل كل غرفة حمامات مالئمة ال�ستخدام اجلن�سني� ( .شكل .)137
ز .تركيبات املرحا�ض وم�ساحة النقل ُ : Toilet Fixture &Transfer Spaceيف�ضل �أن ت�شتمل غرف
احلمامات املالئمة ال�ستخدام اجلن�سني �سهلة الو�صول على مرحا�ض وم�ساحة م�صاحبة للنقل تتوافق مع البند
 .15-2-3يُف�ضل ا�ستخدام املراحي�ض املعلقة على احلائط ( �شكل .)137
ح .الأحوا�ض  : Washbasinيُف�ضل �أن ت�شتمل غرف احلمامات املالئمة ال�ستخدام اجلن�سني �سهلة الو�صول
على �أحوا�ض تتوافق مع البند � ( 16-2-3أ�شكال  137و 138و.)139
ط .امل�شجب ُ : Coat Hookيف�ضل جتهيز غرف احلمام املالئمة ال�ستخدام اجلن�سني مب�شجب ال يربز �أكرث
من  50ملم من ال�سطح الذي تركب عليهُ .يف�ضل تركيب امل�شاجب على حائط جانبي بارتفاع �أق�صاه  1200ملم
فوق الأر�ضية.
ي .املقاب�ض  : Grab Barsيُف�ضل �أن يكون بغرف احلمامات املالئمة ال�ستخدام اجلن�سني ق�ضبان م�سك
تتوافق مع البند  ، 21-2-3و�أجزاء من البند  ،15-2-3بالإ�ضافة �إىل توفري ق�ضيب م�سك لأ�سفل على جانب النقل
من املرحا�ضُ .يف�ضل �أن يكون قيا�س املقب�ض لأ�سفل  750ملم على الأقل يف االرتفاع ،ويرتفع ما بني 440-420
ملم بعيدا عن املرحا�ض بالقيا�س من خط املنت�صف للمرحا�ضُ .يف�ضل �أن يرتفع اجلزء العلوي من املقب�ض لأ�سفل
 800ملم فوق الأر�ضية بالقيا�س �إىل خط منت�صفه .وعند رفع املقب�ض لأ�سفل ُيف�ضل �أال يتعار�ض مع م�ساحة النقل
اخلالية من العوائق الالزمة بجانب تركيب املرحا�ض ( �أ�شكال  137و 138و.)140
ك .الكماليات ُ : Accessoriesيف�ضل �أن ت�شمل كماليات غرف احلمام املالئمة ال�ستخدام اجلن�سني على
كماليات املرحا�ض التي تتوافق مع البند � ( 18-2-3أ�شكال  137و.)140
ل .منا�ضد التغيري  : Change Tablesيُف�ضل �أن ت�شمل غرف املراحي�ض املالئمة ال�ستخدام اجلن�سني على
من�ضدة لتغيري مالب�س الطفل تتفق مع البند ُ .18-2-3يف�ضل و�ضع من�ضدة لتغيري مالب�س الطفل يف طريق �سهلة
الو�صول يتفق مع البند .2-2-3
Emergency Call System

م .نظام ا�ستدعاء الطوارئ
الطوارئ يتوافق مع البند � ( 15-2-3أ�شكال  137و 138و.)140

ُ :يف�ضل توفري مفتاح �شريطي ال�ستدعاء

ن .تباين الألوان ُ : Color Contrastيف�ضل �أن يكون هناك تباين وا�ضح يف الألوان بني الباب /احلائط/
املقاب�ض واحلائط/الرتكيبات/التحكم واحلائط /املقاب�ض واحلائط /كماليات احلمام.
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ر�سوم تو�ضيحية

�شكل  :137غرفة حمام مالئمة ال�ستخدام اجلن�سني

�شكل  :138غرفة حمام مالئمة ال�ستخدام اجلن�سني
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�شكل  :139غرفة حمام مالئمة ال�ستخدام اجلن�سني

�شكل  :140غرفة حمام مالئمة ال�ستخدام اجلن�سني
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�إعتبارات �أخرى
 2-2معايري مقا�سات اجل�سم الب�شري
 9-2-3الأبواب
 14-2-3دورات املياه
 15-2-3املراحي�ض
 16-2-3الأحوا�ض
 17-2-3املباول
 21-2-3املقاب�ض
 18-2-3كماليات احلمامات
� 25-2-3أ�سطح الأر�ضية
 26-2-3الأج�سام البارزة والأج�سام العلوية
� 10-3-3أدوات التحكم و�آليات الت�شغيل
 1-4-3الالفتات
 5-4-3بطاقة الدخول بوا�سطة البطاقات و�أنظمة الأمن و ال�سالمة
امللحق ب 1-الوهج وم�صادر ال�ضوء
امللحق ب 2-الإ�ضاءة
امللحق ب 3-املواد والت�شطيبات
امللحق ب 4-الن�سيج واللون
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14-2-3

دورات املياه

اعتبارات الت�صميم
ُيف�ضل �أن يتم ت�صميم دورات املياه �سهلة الو�صول ال�ستيعاب احلاجات املكانية للأ�شخا�ص الذين ي�ستخدمون
احلجرات بحيث ت�ضمن وجود م�ساحة كافية
الكرا�سي املتحركة و�سكوترات التنقل .و ُيف�ضل �أن يتم �إعداد حجم ِ
لو�ضع كر�سي متحرك �أو دراجة متحركة يف و�ضع ي�سمح باالنتقال من املرحا�ض و�إليه .ويحتاج بع�ض الأ�شخا�ص
املعاقني �إىل امل�ساعدة يف احلمامات ،و ُيف�ضل �أن تت�سع ِحجرات املرحا�ض ل�شخ�ص ثان.
ويعد الباب املت�أرجح للخارج خا�صية �أمان مهمة توافر م�ساحة �أي�ضا ،ولكن ميكن �أن جتعل من ال�صعب غلق الباب
من داخل دورات املياه� .سيجعل تركيب مقب�ض على الباب من ال�سهل على ال�شخ�ص غلق الباب خلفه.
ُيف�ضل الأخذ يف االعتبار توفري ِحجرات مراحي�ض ملحدودي احلركة من �أجل الأ�شخا�ص ذوي الإعاقات احلركية
احلجرات �أعر�ض ،وحتوي
الذين ال ي�ستخدمون الكرا�سي املتحركة �أو �سكوترات التنقل .ومنوذجيا تكون هذه ِ
ق�ضبان م�سك ،وت�شمل تركيبات احلمام الغربية (املقاعد) بدرجة عالية .تعد هذه الغرف �شديدة الأهمية لكبار
ال�سن والأ�شخا�ص الذين لديهم وزن زائد.
بالإ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إن دورات املياه غري �سهلة الو�صول ينبغي �أن تكون متاحة للأ�شخا�ص ذوي الإعاقات ،والتي ال
ت�ستلزم ا�ستخدام كر�سي متحرك �أو �أجهزة التنقل .ويلبي تركيب املكونات �سهلة الو�صول واحلد الأدنى من العر�ض
حاجات الأ�شخا�ص �ضخام القامة �أو الأب الذي ي�صطحب طفال �صغريا .ميكن دمج مقعد �أمان للطفل مع دورات
املياه �سهلة الو�صول.

�شكل  :141مقعد �أمان للطفل

140

يو�ضح مقعد �أمان للطفل داخل غرفة حمام مالئم ال�ستخدام اجلن�سني .لي�سمح لأحد الأبوين با�ستخدام
احلمام ،واحلفاظ على �سالمة الطفل�.س
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ا�شرتاطات التطبيق
•ينبغي �أن تتوافق دورات املياه مع هذا البند.
•عند توفري دورات املياه يف مرفق يكون احلد الأدنى لعدد غرف املرحا�ض �سهلة الو�صول كما هو مو�ضح يف
�شكل (جدول) .142
•عند توفري دورات املياه يف مرفق يكون احلد الأدنى لعدد دورات املياه ملحدودي احلركة كما هو مو�ضح يف �شكل
(جدول) .142
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اال�شرتاطات الفنية
�أ .عام ُ :Generalيف�ضل وجود دورات املياه �سهلة الو�صول يف طريق �سهل الو�صول يتوافق مع الأق�سام 2-2-3
و.11-2-3
ب� .أبواب دورات املياه ُ : Toilet Stall Doorsيف�ضل �أن يكون احلد الأدنى للعر�ض اخلايل من العوائق
لفتحة الباب يف ك�شك مرحا�ض �سهل الو�صول  900ملم على الأقل تقا�س عندما يكون الباب يف و�ضع الفتح .ويف
حالة تهيئة املباين القائمة عندما يكون توفري احلد الأدنى للعر�ض اخلايل من العوائق املطلوب غري قابل للتطبيق
من الناحية الفنية؛ ميكن خف�ض العر�ض اخلايل لفتحة باب الغرفة �إىل  850ملمُ .يف�ضل �أن تت�أرجح �أبواب دورات
املياه �سهلة الو�صول �إىل خارج الك�شك ما مل يتوافر حد �أدنى مل�ساحة الأر�ضية اخلالية من العوائق قيا�سها 800
ملم عر�ضا يف  1400ملم عمقا داخل الغرفةُ .يف�ضل حماذاة م�ساحة النقل الالزمة القريبة من املرحا�ض مع باب
ك�شك املرحا�ضُ .يف�ضل �أن تت�ضمن �أبواب الك�شك مف�صالت جاذبة تعيد الباب �إىل و�ضع الغلق عند فتحهُ .يف�ضل
�أال يقل احلد الأدنى للعر�ض اخلايل لفتحة الباب يف غرفة مرحا�ض حمدود احلركة عن  800ملم تقا�س عندما
يكون الباب يف و�ضع الفتح ( �أ�شكال  132و.)143
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ج� .أقفال باب الك�شك ُ : Stall Door Locksيف�ضل �أن يكون جلميع �أبواب دورات املياه التي ميكن �أوال ميكن
الو�صول �إليها �آلية قفل ميكن فتحها بيد واحدة وال حتتاج �إىل املعاجلة الدقيقة بالأ�صابع �أو اجلذب ال�شديد �أو
ال�ضغط على الر�سغ وال حتتاج �إىل قوة تزيد عن  22نيوتن للت�شغيل .على �سبيل املثال رتاج �أو مقب�ض منزلقُ .يف�ضل
�أن يكون من املمكن فتح قفل �أبواب دورات املياه من اخلارج يف حاالت الطوارئ.
د� .أبعاد الغرفة ُ : Stall Dimensionsيف�ضل �أن يكون احلد الأدنى للأبعاد الداخلية لك�شك املرحا�ض
�سهل الو�صول  1800ملم يف  1800ملم .وفى حالة تهيئة املباين القائمة عندما يكون توفري احلد الأدنى من الأبعاد
الداخلية الالزمة غري قابل للتطبيق من الناحية الفنية ،فيمكن خف�ض عر�ض الك�شك �إىل  1500ملمُ .يف�ضل �أن
يكون احلد الأدنى للأبعاد الداخلية لك�شك املرحا�ض ملحدودي احلركة  900ملم عر�ض يف  1800ملم عمق .و ُيف�ضل
احلجرات التي ال ميكن الو�صول �إليها عن  900ملم�( .أ�شكال  132و)143
�أال يقل عر�ض دورات املياه الأخرى مثل ِ
احلجرات �سهلة
هـ .كماليات احلمام  : Toilet Accessoriesينبغي �أن تتوافق كماليات احلمام املوجودة يف ِ
واحلجرات ملحدودي احلركة مع البند .18-2-3
الو�صول ِ
و .م�ساحة االنتقال ُ : Transfer Spaceيف�ضل �أن تتوافر يف دورات املياه م�ساحة انتقال خالية من العوائق
بعر�ض  900ملم ،وتت�سع العمق الكامل للمرحا�ض .وفى حالة تهيئة املباين القائمة يكون توفري احلد الأدنى مل�ساحة
النقل اخلالية من العوائق غري قابل للتطبيق من الناحية الفنية ،فيمكن خف�ض العر�ض �إىل  800ملم .عند توفري
�أكرث من ك�شك مرحا�ض �سهل الو�صول داخل احلمام �أو مكان اال�ستحمام ُيف�ضل توفري مراحي�ض ذات م�ساحة
النقل موجودة على اجلوانب املقابلة .وينبغي �أن تكون م�ساحات النقل الوا�ضحة خالية من العوائق مثل كماليات
احلمام  ،ولكن ميكن تركيب وحدات التخل�ص من املناديل ال�صحية داخل م�ساحة النقل ب�شرط �أن تكون غائرة �أو
بارزة بحد �أق�صى  100ملم داخل م�ساحة النقل ( �شكل  132و.)143
احلجرات �سهلة الو�صول �أحوا�ض
ز .الأحوا�ض داخل ا ِ
حلجرة ُ : In-Stall Washbasinيف�ضل �أن ت�شمل ِ
�سهلة الو�صولُ .يف�ضل وجود الأحوا�ض على احلائط بجوار املرحا�ض وتكون �أقرب حوافه  275ملم من حافة تركيب
املرحا�ضُ .يف�ضل �أال يزيد عمق احلو�ض عن  400ملمُ .يف�ضل �أال يزيد �أعلى احلو�ض عن  825ملم فوق الأر�ضية
ويوفر بحد �أدنى  700ملم م�ساحة خالية للركبة �أ�سفله .ينبغي �أن تتوافق ال�صنابري مع البند  .16-2-3ينبغي �أن
تكون م�صارف احلو�ض متوازنة لزيادة الفتحة حتت احلو�ض لأق�صى حد ممكنُ .يف�ضل عزل �أنابيب �إمداد املياه
و�أنابيب ال�صرف .ينبغي �أن تتوافق املرايا وكماليات املرحا�ض مع البند � ( 18-2-3شكل  143و 144و.)145
ح .مقاب�ض اجلذب ُ : Pull Handlesيف�ضل �أن تكون لأبواب �سهلة الو�صول املت�أرجحة للخارج مقاب�ض جذب
على �شكل حرف " "Dمثبتة على جانب باب الغرفة .ينبغي �أن تكون مقاب�ض اجلذب بحد �أدنى  140ملم ارتفاعا،
و ُيف�ضل و�ضعها �أفقيا مع خط منت�صفها  300-200ملم من حافة مف�صالت البابُ .يف�ضل �أن تو�ضع جاذبات الباب
 1000-900ملم فوق الأر�ضيةُ .يف�ضل توفري مقب�ض جذب ثان خارج على �شكل حرف " "Dجانب الدفع على �أن
يكون خط املنت�صف  300-200ملم من جانب مزالج الباب ( �أ�شكال  143و.)145
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ط .مكونات الباب  : Door Hardwareينبغي �أن تكون مكونات الباب امل�ستخدمة على �أبواب الك�شك مثل
املقاب�ض واجلاذبات واملزاليج والأقفال قابلة للعمل بيد واحدة ،و ُيف�ضل �أال حتتاج معاجلة دقيقة بالأ�صابع� ،أو
اجلذب ال�شديد� ،أو ال�ضغط� ،أو ّ
يل الر�سغ للت�شغيل ،و ُيف�ضل �أن تعلو عند ارتفاع  1000-900ملم فوق الأر�ضية.
مركـز األميــر سلمـــان ألبحــاث اإلعاقــة

ي .التحكم يف التدفق ُ : Flush Controlsيف�ضل �أن يكون التحكم يف تدفق املرحا�ض �آليا� ،أو ي�صمم ليتفق
مع البند .10-3-3
ك .املقاب�ض ُ : Grab Barsيف�ضل �أن تتفق املقاب�ض مع البند  ، 21-2-3والأجزاء املتعلقة من البند -2-3
.15
ل .امل�شجب ُ : Coat Hookيف�ضل جتهيز دورات املياه مب�شجب قابل للطي ال يرتفع عن  1200ملم فوق
الأر�ضية ،ويوجد على حائط جانبي وال يربز �أكرث من  50ملم عن �سطح احلائط.
م .وعاء ورق احلمام ُ : Toilet Paper Dispenserيف�ضل جتهيز دورات املياه �سهلة الو�صول بوعاء لورق
احلمام يتفق مع البند .15-2-3
ن .مفتاح ا�ستدعاء الطوارئ ُ : Emergency Call Switchيف�ضل جتهيز دورات املياه �سهلة الو�صول
مبفتاح ا�ستدعاء طوارئ يتفق مع البند .15-2-3
�س .تباين الألوان ُ : Color Contrastيف�ضل �أن ت�ضم حواجز دورات املياه تباينا وا�ضحا يف الألوان لتمييزها
عن البيئة املحيطة.
بحجرات
ُيف�ضل �أن ت�ضم �أبواب دورات املياه تباينا وا�ضحا يف الألوان لتمييزها عن حواجز التق�سيم اخلا�صة ِ
احلجرات.
املرحا�ضُ .يف�ضل �أن تت�ضمن مقاب�ض الباب و�آليات القفل تباينا وا�ضحا يف الألوان لتمييزها عن �أبواب ِ
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ر�سوم تو�ضيحية

�شكل  :143حجرة مرحا�ض �سهلة الو�صول  -خمطط

�شكل  :144حجرة مرحا�ض �سهلة الو�صول
144
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�شكل  :145ك�شك مرحا�ض �سهل الو�صول

�شكل  :146ك�شك مرحا�ض �سهل الو�صول

ُيف�ضل �أن ت�ضم مقاب�ض امل�سك تباينا وا�ضحا يف الألوان لتمييزها عن ال�سطح الذي مت تركيبها عليه.

�إعتبارات �أخرى
 2-2معايري مقا�سات اجل�سم الب�شري
 9-2-3الأبواب
 11-2-3مرافق املراح�ض
 18-2-3كماليات احلمامات
 21-2-3املقاب�ض
 26-2-3الأج�سام البارزة والأج�سام العلوية
� 10-3-3أدوات التحكم و�آليات الت�شغيل
امللحق ب 2-الإ�ضاءة
امللحق ب 4-الن�سيج واللون
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15-2-3

املراحي�ض

اعتبارات الت�صميم
يلزم وجود تركيبات دورات املياه على ال�شكل الغربي (املقعد) داخل غرف املراحي�ض �سهلة الو�صول وغرف
املراحي�ض ملحدودي احلركة؛ �إذ يعجز الكثري من املعاقني عن ا�ستخدام املراحي�ض التقليدية (و�ضع القرف�صاء).
مقاعد احلمام الأعلى �أ�سهل يف اال�ستخدام للأ�شخا�ص ذوي القدرة �أو املرونة املحدودة �أوكليهما.
و ُيف�ضل تركيب حتكم دفق �آيل كلما كان ذلك ممكنا .وعند عدم القدرة على ت�شغيل �آليات الدفق �آليا ين�صح بوجود
مقاب�ض م�سطحة ال�شكل على جانب النقل من املرحا�ض لت�ستوعب القيود على الو�صول وقوة اليد والقدرة على
اال�ستخدام.
ُيف�ضل دائما تركيب ق�ضبان م�سك بجوار املرحا�ض لت�سهيل النقل الآمن بني املرحا�ض وجهاز احلركة ،وتوفري
دعامة لعمليات اجللو�س والوقوف.
ُيف�ضل النظر يف ا�ستخدام مراحي�ض "عالية التقنية" تعمل �آليا كطريقة لتح�سني الو�صول عن طريق الغ�سل االآيل
وعمليات التجفيف ال�صحية.

ا�شرتاطات التطبيق
ُيف�ضل وجود مرحا�ض �سهل الو�صول واحد على الأقل يف كل حمام ،و ُيف�ضل �أن يتوافق مع هذا البند.

اال�شرتاطات الفنية
�أ .مقعد املرحا�ض ُ :Toilet Seatيف�ضل �أال تعمل مقاعد املرحا�ض بالناب�ضُ .يف�ضل توفري داعم خلفي عند
عدم وجود غطاء للمقعد �أو خزان يف دورة املياه .وعند توفري �أغطية خلزان املرحا�ض ُيف�ضل الت�أكد من تثبيتها
ب�أمان �إليهُ .يف�ضل توفري مناذج �أقوى ملقاعد املرحا�ض املثبتة ب�إحكام لت�ستوعب الأ�شخا�ص الذين يعانون من
البدانة.
ب .املرحا�ض ُ :Water Closetيف�ضل �أن يقع �أعلى مقعد املرحا�ض ما بني  460-430ملم فوق الأر�ضية
و 480-450ملم من �أقرب حائط جانبي ،ويقا�س من خط املنت�صف للمرحا�ض .يُف�ضل املراحي�ض املعلقة على
احلائط ( �شكل .)147
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ج .م�ساحة النقل ُ :Transfer Spaceيف�ضل �أن يكون لغرف املرحا�ض �سهلة الو�صول م�ساحة نقل وا�ضحة
قيا�سها بحد �أدنى  900ملم عر�ضا ،وتت�سع العمق الكامل لدورة املياه ،وتوجد عند �أحد جوانب دورة املياه .ويف
حاالت تهيئة املباين القائمة عندما يكون توفري احلد الأدنى مل�ساحة النقل اخلالية من العوائق غري قابل للتطبيق
من الناحية الفنية؛ ميكن خف�ض احلد الأدنى لعر�ض م�ساحة النقل �إىل  800ملم .ينبغي �أن تكون م�ساحات النقل
الوا�ضحة خالية من العوائق مثل كماليات احلمام  ،ولكن ميكن تركيب وحدات التخل�ص من املناديل ال�صحية
داخل امل�ساحة ب�شرط �أن تكون غائرة �أو بارزة بحد �أدنى  100ملم داخل م�ساحة النقل ( �شكل  132و.)143
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د .التحكم يف تدفق املرحا�ض  : Toilet Flush Controlsميكن �أن تكون �أزرار التدفق يدوية �أو �آلية.
عندما تكون �أزرار التدفق �آلية يُف�ضل �أن ت�شمل �صوت �إنذار هادئ و�ضوءا قبل التدفق ملنع اال�ضطراب �أو الإنذار
�أو القلق من عدم حدوث التدفقُ .يف�ضل و�ضع �أزرار التدفق اليدوي على جانب النقل من املرحا�ض ،ويكون لونها
مغايرا للمحيطات حولها.
هـ .املقاب�ض يف حِ جرات املرحا�ض �سهلة الو�صول ُ :Grab Bars in Accessible Toilet Stallsيف�ضل
وجود ق�ضيـبني للم�سك يف كل غرفة مرحا�ض �سهلة الو�صولُ .يف�ضل وجود �أحد املقاب�ض خلف املرحا�ض بقيا�س
 600ملم على الأقل طوالُ .يف�ضل و�ضع املقب�ض اخللفي يف املنت�صف بالن�سبة لرتكيب املرحا�ض ويرتفع بخط
املنت�صف  800ملم فوق الأر�ضية ،و 150ملم فوق �أي عن�صر للمرحا�ض موجود �أ�سفلهُ .يف�ضل و�ضع املقب�ض الثاين
على احلائط اجلانبي لرتكيب املرحا�ضُ .يف�ضل �أن يكون املقب�ض اجلانبي ذا ت�صميم متعرج ،وي�شمل مكونا �أفقيا
بطول  300ملم ،ومكونا زاويته  45درجة ،و 300ملم طوال ،ومكونا �أفقيا  300ملم طوالُ .يف�ضل �أن يرتفع املقب�ض
اجلانبي مع خط املنت�صف للمكون الأفقي  800ملم فوق الأر�ضية ،وخط املنت�صف للمكون الر�أ�سي  150ملم �أمام
حو�ض احلمام .ينبغي �أن تتوافق �أي�ضا املقاب�ض مع البند � ( 21-2-3شكل .)147
املقاب�ض يف حِ جرة املرحا�ض ملحدودي احلركة :Grab Bars in Limited Mobility Toilet Stalls

و.
ُيف�ضل توفري ق�ضيب م�سك على حائط جانبي من الغرفة ملحدودي احلركةُ .يف�ضل �أن يكون طول املقاب�ض  900ملم
على الأقل ،و ُيف�ضل و�ضعها مع نقطة منت�صفها مبحاذاة مقدمة تركيب املرحا�ض .و�أن يرتفع مع خط منت�صفه
 800ملم فوق الأر�ضية .ينبغي �أن تتوافق املقاب�ض مع البند .21-2-3
ز .حامل ورق احلمام ُ :Toilet Paper Dispenserيف�ضل �أن يرتفع حامل ورق احلمام على احلائط
اجلانبي الأقرب للمرحا�ضُ .يف�ضل و�ضع حامل ورق احلمام �أ�سفل املقب�ض ولكن ال يقل عن  600ملم فوق الأر�ضية،
وينبغي �أن تكون امل�سافة بني حامل ورق احلمام واملقب�ض  600ملم على الأقلُ .يف�ضل و�ضع حامل ورق احلمام على
نف�س اخلط مع مقعد احلمام ولكن ال يزيد عن  300ملم �أمامه (�شكل .)147
ح� .شريط ا�ستدعاء الطوارئ ُ :Emergency Call Stripيف�ضل توفري مفتاح ا�ستدعاء للطوارئ م�ضاد
للماء يكون احلد الأدنى الرتفاعه  1200ملم على احلائط اجلانبي املجاور لرتكيب املرحا�ضُ .يف�ضل و�ضع �شريط
ا�ستدعاء الطوارئ اجلانبي عند  200ملم فوق م�ستوى الأر�ضية تبد أ�  150ملم بعيدا عن اجلانب اخللفي للحائط.
ُيف�ضل توفري مفتاح ا�ستدعاء للطوارئ ثان يكون احلد الأدنى الرتفاعه  750ملم على احلائط اخللفي املجاور
لرتكيب املرحا�ضُ .يف�ضل و�ضع �شريط ا�ستدعاء الطوارئ اخللفي عند  200ملم فوق م�ستوى الأر�ضية ،و ُيف�ضل
�أن يكون يف منت�صف م�ساحة النقل الالزمة بجانب تركيب املرحا�ضُ .يف�ضل �أن ت�شغل �أ�شرطة ا�ستدعاء الطوارئ
جر�سا �أو جهازا �إ�شاريا �آخر ميكن مراقبته من مكان داخل املرفق ( �شكل  144و 146و.)147
ط .خرطوم الو�ضوء ُ :Ablution-hoseيف�ضل توفري خرطوم و�ضوء يف كل تركيب للحمام على �أن يكون
ر�أ�س اخلرطوم مثبتا يف احلائطُ .يف�ضل و�ضع ر�أ�س اخلرطوم على ميني م�ستخدم املقعدُ .يف�ضل و�ضع ر�ؤو�س
خراطيم الو�ضوء مبا ال يزيد عن  200ملم للخلف من حافة تركيب املرحا�ض وعند ارتفاع يقع يف منت�صف امل�سافة
بني اجلانب الأ�سفل من املكون الأفقي للمقب�ض اجلانبي و�أعلى مقعد احلمامُ .يف�ضل �أن يكون خلراطيم الو�ضوء
�آلية عمل تتوافق مع البند �( 10-3-3شكل .)147
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ي .مرحا�ض منا�سب حلجم الطفل  :Child Size Toiletيف املباين التي يوجد فيها العديد من الأطفال
ُيف�ضل توفري غرفة �إ�ضافية �سهلة الو�صول بها مرحا�ض منخف�ض بحجم الطفل.
ق .تباين الألوان ُ :Color Contrastيف�ضل �أن تت�ضمن تركيبات املرحا�ض تباينا وا�ضحا يف الألوان لتمييزها
عن البيئة اخللفية .يُف�ضل �أن تت�ضمن املقاب�ض تباينا وا�ضحا يف الألوان لتمييزها عن ال�سطح الذي ترتفع عنه.
ُيف�ضل �أن تت�ضمن مفتاح �شريط ا�ستدعاء الطوارئ ،و�أزرار التدفق ،وحامل ورق احلمام ،وخراطيم الو�ضوء تباينا
وا�ضحا يف الألوان لتمييزها عن البيئة اخللفية.

ر�سوم تو�ضيحية

�شكل  :147مرحا�ض �سهل الو�صول

�إعتبارات �أخرى
 2-2معايري مقا�سات اجل�سم الب�شري
 14-2-3دورات املياه
 21-2-3املقاب�ض
� 10-3-3أدوات التحكم و�آليات الت�شغيل
امللحق ب 2-الإ�ضاءة
امللحق ب 4-الن�سيج واللون
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الأحوا�ض

16-2-3

اعتبارات الت�صميم
يُف�ضل ت�صميم الأحوا�ض للت�سهيل على مدى كبري من الأفراد الذين �سي�ستخدمونها .و ُيف�ضل اختيار �آليات الت�شغيل
وتركيبها ل�سهولة اال�ستخدام .متثل تكنولوجيا "ح�سا�س العني عن بعد" �إمكانية و�صول وراحة ال مثيل لها ولو كانت
م�صدر �إزعاج �أ�سا�سي لبع�ض امل�ستخدمني .وللأ�شخا�ص الذين لديهم قوة يد حمدودة �أو قدرة حمدودة ،تعد �أنواع
املقاب�ض ذات الرافعة بديال �أف�ضل.
وتوافر الطاولة املنخف�ضة �إمكانية و�صول منا�سبة للأطفال وق�صار القامة والأ�شخا�ص الذين ي�ستخدمون الكرا�سي
املتحركة �أو �أجهزة التنقل .وعند توفري �أكرث من حو�ض للغ�سل يعد توفري عدد من الطاوالت ذات ارتفاعات متعددة
حال �أمثل للوفاء باحتياجات الأ�شخا�ص خمتلفي الأطوال  .و ُيف�ضل توافر م�ساحة كافية حتت الطاولة ال�ستيعاب
عمق ركبة ال�شخ�ص والكر�سي املتحرك جمتمعني ب�شكل مريح.
و ُيف�ضل عزل �أنابيب املياه ال�ساخنة و�أنابيب ال�صرف حلماية �أقدام الأ�شخا�ص الذين ي�ستخدمون الكرا�سي
املتحركة وبخا�صة �إن كانت �إعاقة ال�شخ�ص ت�ضعف من �إح�سا�سه باحلرارة.
وي�ؤدي مزيج الأحوا�ض ال�ضحلة و�ضغط املاء العايل �إىل تناثر املاء يف منطقة الأحوا�ض ب�شكل غري مرغوب فيه،
وينتج عنه عدم الراحة ال�شخ�صية و�أخطار االنزالق.

ا�شرتاطات التطبيق
•ينبغي �أن تتوافق جميع الأحوا�ض مع هذا البند.
•يُف�ضل توافق نوع الأحوا�ض واحلد الأدنى لعدد الأحوا�ض التي ُيف�ضل توفريها مع ال�شكل (اجلدول) .148
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اال�شرتاطات الفنية
�أ .عام ُ :Generalيف�ضل وجود �أحوا�ض الغ�سل على طرق �سهلة الو�صول تتفق مع البند .2-2-3
ب .مكان الرتكيب ُ :Mounting Locationيف�ضل �أال يرتفع �أعلى �أحوا�ض الغ�سل �سهلة الو�صول عن 850
ملم فوق الأر�ضية .و ُيف�ضل �أن يكون �أعلى �أحوا�ض الغ�سل للم�ستخدمني الواقفني بني  950-900ملم فوق الأر�ضية.
ُيف�ضل وجود �أحو�ض الغ�سل بحيث يكون احلد الأدنى للم�سافة بني منت�صف الرتكيب واحلائط اجلانبي  450ملم
( �شكل .)149
ج .حيز الركبة  : Knee Spaceينبغي �أن تتوافق الأحوا�ض �سهلة الو�صول وطاوالت الزينة مع البند .2-2
ينبغي �أن تكون م�صارف الأحوا�ض �سهلة الو�صول منحنية لتحقيق �أق�صى م�ساحة حتت احلو�ض�( .شكل .)149
د .م�ساحة الأر�ضية اخلالية  :Clear Floor Spaceينبغي �أن تكون م�ساحة الأر�ضية اخلالية �أمام الأحوا�ض
�سهلة الو�صول  800ملم عر�ضا  ،و 1400ملم عمقا على الأقل .وميكن �أن متتد امل�ساحة اخلالية بحد �أق�صى 550
ملم حتت احلو�ض �أو الطاولة ،مقا�سه من احلافة الأمامية (�شكل.)132
هـ .ال�صنابري ُ :Faucetsيف�ضل �أن تعمل ال�صنابري �آليا� ،أو يكون لها مقب�ض مفرد طويل من نوع الرافعة يعمل
بقب�ضة ثابتة ويتوافق مع البند  .10-3-3ويُف�ضل �أال تكون ال�صنابري عند الأحوا�ض �سهلة الو�صول ذاتية الغلق
مبعنى �أنها متنع تدفق املاء ما مل يتم ت�شغيلها يدويا لتفعل ذلكُ .يف�ضل �أال يتجاوز خط املنت�صف لل�صنبور عند
قيا�سه حتى حافة احلو�ض �أو حتى ارتفاع احلو�ض يف طاولة الزينة – �إىل احلافة الأمامية لطاولة الزينة -عن
 500ملمُ .يف�ضل متييز اجتاه املياه ال�ساخنة والباردة بلون مغاير و�أحرف بارزة كي يكون من ال�سهل التعرف عليها.
و� .أوعية التوزيع  :Dispensersيُف�ضل و�ضع الأوعية مثل �أوعية ال�صابون واملنا�شف عند الأحوا�ض �سهلة
الو�صول ملنع رفع اليد �أعلى من حو�ض الغ�سلُ .يف�ضل و�ضع الأوعية بحيث ال يزيد ارتفاع التوزيع عن  1200ملم
فوق الأر�ضية .ينبغي �أن تكون الأوعية قابلة للت�شغيل بيد واحدة وتكون مغايرة يف اللون للبيئة املحيطة ،وتتوافق مع
البند .10-3-3
ز .درجة حرارة املاء ُ :Water Temperatureيف�ضل عزل �أنابيب املاء ال�ساخن و�أنابيب ال�صرف �أ�سفل
�أحوا�ض الغ�سل �سهلة الو�صولُ .يف�ضل حتديد درجة حرارة املياه ال�ساخنة بحد �أق�صى  45درجة �سلزيو�س.
ح .الأرفف ُ :Shelvesيف�ضل تركيب الأرفف والربوزات الأخرى فوق �أحوا�ض الغ�سل عند ارتفاع وعمق مينع
الأخطار عن الأ�شخا�ص ذوي �إعاقات ب�صرية .راجع البند .26-2-3
ط .املرايا  :Mirrorsينبغي �أن تتوافق املرايا عند ا�ستخدامها عند �أحوا�ض الغ�سل� ،أو يف وحدات الزينة مع
البند  ،18-2-3و�أال توجد مع حافتها ال�سفلى �أعلى من  1000ملم فوق الأر�ضية .ويف حاالت تهيئة املباين القائمة
عندما ال يكون ممكنا و�ضع احلافة ال�سفلى للمر�آة �أقل من  1000ملم ميكن ا�ستخدام مر�آة مائلة ( �شكل .)149

150

ي .تباين الألوان ُ : Color Contrastيف�ضل وجود تباين يف اللون بني اجلدار/احلو�ض/ال�صنبور واجلدار/
وعاء توزيع ال�صابون/وعاء توزيع املنا�شف�/سلة التخل�ص من املنا�شف /وحدات جتفيف اليد.
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ر�سوم تو�ضيحية

�شكل  :149مكونات �أحوا�ض الغ�سل �سهلة الو�صول

�إعتبارات �أخرى
 2-2معايري مقا�سات اجل�سم الب�شري
� 10-3-3أدوات التحكم و�آليات الت�شغيل
امللحق ب 2-الإ�ضاءة
امللحق ب 4-الن�سيج واللون
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17-2-3

املباول

اعتبارات الت�صميم
يُف�ضل �ضبط حجم امل�ساحة �أمام املباول �ضبطا كافيا ال�ستيعاب ت�شغيل جهاز احلركة .وينبغي توفري مقاب�ض على
جانبي املبولة مل�ساعدة ال�شخ�ص على الوقوف من و�ضع اجللو�س �أو الت�شبث بها بثبات �أو كليهما .توافر املبولة التي
تعلو عن الأر�ضية ا�ستخداما �سهال ومن�صفا للأطفال وق�صار القامة �أو الذين ي�ستخدمون �أجهزة تبول �شخ�صية.
و ُيف�ضل �أن تكون �أجهزة الدفق �آلية ،و�إن مل يكن ذلك ممكنا عمليا ُيف�ضل اختيار �أزرار دفق من نوع الرافعة ملواجهة
الق�صور يف الو�صول �إليها� ،أو قوة اليد� ،أو مهارة اال�ستخدام.
ُيف�ضل متييز املبولة واجلدار والأر�ضية ب�ألوان مغايرة ،و ُيف�ضل تو�ضيح مكان املبولة بعالمة ملمو�سة ومغايرة يف
اللون للأ�شخا�ص املعاقني ب�صريا.

�شكل  :150املبولة
يعر�ض مبولة ذات مقاب�ض جانبية وعلوية وزر �إ�ستدعاء الطوارئ وبالط ح�سي للأر�ض �أمام املبولة الثانوية
عدمية ال�ضفق اليدوي.

ا�شرتاطات التطبيق
حيثما يتم توفري املباول ُيف�ضل �أن يتوافق واحد على الأقل مع هذا البند.
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اال�شرتاطات الفنية
�أ� .أنواع املباول ُ :Urinal Typesيف�ضل �أن يتم تركيب املباول �سهلة الو�صول على احلائط ،وتكون م�شتملة على
حافة ممدودة تقع على ارتفاع ال يزيد عن  425ملم فوق الأر�ضية التي مت ت�شطيبها .وبدال من ذلك ،ميكن �أن تكون
املباول �سهلة الو�صول من نوع الك�شك ،وتكون احلافة عند م�ستوى الأر�ضية التي مت ت�شطيبها .و ُيف�ضل �أن يكون عمق
املباول  350ملم على الأقل ،وتقا�س من ال�سطح اخلارجي حلافة املبولة حتى نهاية الوحدة.
ب .م�ساحة الأر�ضية اخلالية ُ :Clear Floor Spaceيف�ضل توفري م�ساحة �أر�ضية خالية بحد �أدنى 800
ملم عر�ضا ،و  1400ملم عمقا �أمام املبولة مبا�شرة لل�سماح جلهاز احلركة ذي العجالت باالقرتاب من الأمام.
حلجرة املبولة �سهلة الو�صول (عند
ج� .أبعاد حِ جرة املبولة ُ :Urinal Stall Dimensionsيف�ضل �أن يكون ِ
توفريها) �أبعاد داخلية  1800ملم عر�ضا ،و  1800ملم عمقا على الأقل .ويف حالة تهيئة املباين القائمة عندما
يكون توفري البعد الداخلي الالزم غري قابل للتطبيق من الناحية الفنية ميكن خف�ض الأبعاد الداخلية �إىل 1500
ملم عر�ضا ،و  1500ملم عمقا.
د� .أبواب غرفة املبولة ُ :Urinal Stall Doorsيف�ضل توفري �أبواب لغرف املبولة �سهلة الو�صول ذات عر�ض
وا�ضح للفتحة  900ملم على الأقل عندما يكون الباب يف و�ضع الفتح .عندما يكون توفري الفتحة اخلالية من
العوائق الالزمة غري قابل للتطبيق من الناحية الفنية؛ ميكن خف�ض الفتحة اخلالية من العوائق �إىل  850ملم.
يُف�ضل �أن تت�أرجح الأبواب للخارج ما مل تتوافر م�ساحة �أر�ضية خالية داخل الغرفة للمقعد املتحرك ال تتداخل مع
ت�أرجح البابُ .يف�ضل تزويد �أبواب الغرفة مبف�صالت جاذبة تعيد الباب لو�ضع القفل عند فتحه.
هـ� .أقفال �أبواب غرفة املبولة ُ :Urinal Stall Door Locksيف�ضل توفري �أقفال للباب عند �أبواب غرفة
املبولة ،و ُيف�ضل �أن يكون ممكنا قفلها من الداخل عن طريق �آلية تعمل بيد واحدة وال حتتاج معاجلة دقيقة بالأ�صابع
�أو اجلذب ال�شديد �أو ال�ضغط �أو ّ
يل الر�سغ ،وحتتاج قوة ال تزيد عن  22نيوتن لت�شغيلها على �سبيل املثال حزام
منزلق �أو رافعةُ .يف�ضل التمكن من فتح �أقفال �أبواب غرفة املبولة من اخلارج يف حالة الطوارئ.
و� .أزرار تدفق املبولة  :Urinal Flush Controlsميكن �أن تعمل �أزرار املبولة يدويا �أو �آليا ،وينبغي �أن
تتوافق مع البند ُ .10-3-3يف�ضل �أن تعلو �أزرار التدفق اليدوية عند ارتفاع �أق�صاه  1100ملم فوق الأر�ضية.
ح .املقاب�ض ُ :Grab Barsيف�ضل توفري املقاب�ض على جانبي املبولة .كما ُيف�ضل �أن يكون احلد الأدنى للمقاب�ض
 600ملم طوال ،ويتوافق مع البند ُ .21-2-3يف�ضل �أال ترتفع املقاب�ض �أكرث من  375ملم بعيدا عن املبولة ،وتقا�س
من خط املنت�صف للمبولة ،و ُيف�ضل �أن يوجد ال�سطح الأ�سفل للق�ضيب بني  650-600ملم فوق الأر�ضية.
ط .خرطوم الو�ضوء ُ :Ablution hoseيف�ضل توفري خرطوم و�ضوء عند املبولة �سهلة الو�صول على �أن يكون
ر�أ�س اخلرطوم مثبتا يف احلائطُ .يف�ضل و�ضع ر�أ�س اخلرطوم على ميني م�ستخدم املبولة ويرتفع  1000-900ملم
عن الأر�ضيةُ .يف�ضل �أن يكون خلرطوم الو�ضوء �آلية ت�شغيل تتوافق مع البند .10-3-3
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ي .العالمات الر�أ�سية  :Vertical Markersيُف�ضل توفري عالمات ر�أ�سية فوق املباول ،وترتفع عن ال�سطح
املحيط بحد �أدنى  3ملم ،ويكون لونها مغايرا عن الأ�سطح املحيطةُ .يف�ضل و�ضع العالمات الر�أ�سية بحيث تكون يف
منت�صف املبولة ،وتو�ضع احلافة ال�سفلى بحد �أدنى  150ملم فوق �أعلى املبولة ُ .يف�ضل �أال تقل العالمات الر�أ�سية
عن  50ملم عر�ضا ،ومتتد بحد �أدنى من االرتفاع  1300ملم فوق م�ستوى الأر�ضية.
ك .تباين الألوان ُ : Color Contrastيف�ضل وجود تباين وا�ضح يف الألوان بني اجلدار/املبولة ،واجلدار/
�أزرار التدفق ،واجلدار /املقاب�ض.

ر�سوم تو�ضيحية

�شكل  :151حجرة املبولة

154
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�شكل  :152ارتفاع املبولة

�إعتبارات �أخرى
 2-2معايري مقا�سات اجل�سم الب�شري
� 10-3-3أدوات التحكم و�آليات الت�شغيل
امللحق ب 2-الإ�ضاءة
امللحق ب 4-الن�سيج واللون
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18-2-3

كماليات احلمامات

اعتبارات الت�صميم
ُيف�ضل ت�صميم جميع كماليات احلمام ال�ستيعاب املدى الكامل للم�ستخدمني املحتملني .و ُيف�ضل �أن ت�أخذ �آلية
ت�شغيل الكماليات يف االعتبار الق�صور يف قوة اليد ومهارة اال�ستخدام ،بينما ُيف�ضل �أن ينا�سب مكان الكماليات
مدى الو�صول املحدود للكرا�سي املتحركة �أو �أجهزة التنقل والأطفال وق�صار القامة .ومتثل الكماليات التي حتتاج
�إىل يدين للت�شغيل م�شكلة للأ�شخا�ص الذين يعانون من م�شكالت يف التناول �أو التوازن .و ُيف�ضل و�ضع الكماليات يف
احلمامات ب�شكل منطقي ومالئم ودائما بالرتتيب ليتمكن الأ�شخا�ص ذوو الإعاقات الب�صرية ب�سهولة من تقدير
مكان الكماليات والعثور عليها ب�سهولة مثل �أوعية توزيع �صابون اليدين ،و�أوعية توزيع املنا�شف الورقية� ،أو جمفف
الأيدي� ،أو �صفائح القمامة� ...إلخ.

ا�شرتاطات التطبيق
ينبغي �أن تتوافق جميع الكماليات املوجودة داخل احلمامات �سهلة الو�صول �أو مرافق اال�ستحمام مع هذا البند.
وفى حالة تهيئة املباين القائمة عندما يكون توافق جميع كماليات احلمام مع هذا البند غري قابلة للتطبيق من
الناحية الفنية ُيف�ضل �أن يتوافق واحد على الأقل من كل نوع من كماليات احلمام مع هذا البند.

اال�شرتاطات الفنية
�أ� .آليات اال�ستعمال ُ :Operable Mechanismsيف�ضل �أن يكون لكماليات املرحا�ض �أجزاء و�أزرار
لال�ستعمال ترتفع  1200-900ملم فوق الأر�ضية .ينبغي �أن تتوافق �أزرار و�آليات اال�ستعمال مع هذا البند 2-4-3
( �شكل .)153
ب .م�ساحة �أر�ضية خالية ُ :Clear Floor Spaceيف�ضل توفري م�ساحة �أر�ضية خالية بحد �أدنى  800ملم
عر�ضا ،و  1400ملم عمقا �أمام كل واحدة من الكماليات املركبة .ي�سمح بتداخل م�ساحات الأر�ضية اخلالية من
العوائق لكماليات املرحا�ض القريب .
ج .املرايا  :Mirrorsعند ا�ستخدام املرايا ينبغي �أن تكون مر�آة واحدة على الأقل مائلة وميكن تعديلها �أفقيا
من قبل �شخ�ص ي�ستخدم الكر�سي املتحرك� ،أو تعلو بحافتها ال�سفلية عند ارتفاع �أق�صاه  1000ملم فوق الأر�ضية.
�أوعية ال�صابون  :Soap Dispensersيُف�ضل �أن يرتفع وعاء �صابون واحد على الأقل بالقرب من احلافة
الأمامية للحو�ض الذي تتوافق متطلبات للو�صول �إليه مع للق�سم .2-2
د� .أوعية املنا�شف الورقية  /جمففات اليد �ساخنة الهواء Paper Towel Dispensers / Hot Air
ُ :Hand Dryersيف�ضل توفري وعاءين للمنا�شف الورقية وجمففات الهواء ال�ساخن للأيدي على الأقل يف
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احلمامات �سهلة الو�صول ،يتم تركيبها على ارتفاعات خمتلفة فوق الأر�ضيةُ .يف�ضل �أن ترتفع �إحدى الوحدتني
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بحد �أق�صاه  1200ملم فوق الأر�ضية ،ويقا�س �إىل خط املنت�صف ،وترتفع الوحدة الثانية بحد �أق�صاه  1500ملم
فوق الأر�ضية ويقا�س �إىل خط املنت�صف .ميكن ت�شغيل �أوعية املنا�شف الورقية وجمفف اليد �ساخن الهواء يدويا �أو
�آليا ،رغم �أن الت�شغيل الآيل �أف�ضل طريقة.
هـ .منا�ضد تغيري مالب�س الطفل  :Baby Change Tablesعند توفري منا�ضد تغيري مالب�س الطفل
ينبغي �أن تكون من نوع ميكن طيه لأ�سفل ،و�أن يكون �سطح التغيري �أعلى من  850ملم فوق الأر�ضيةُ .يف�ضل �أال تو�ضع
�أية �آلية ا�ستخدام من�ضدة تغيري مالب�س الطفل �أعلى من  1200ملم فوق الأر�ضيةُ .يف�ضل ت�صميم من�ضدة تغيري
املالب�س لتحمل حدا �أدنى من احلمل  1.33ك ن (  300باوند )ُ .يف�ضل توافر رف حلقيبة احلفا�ضات ،ويو�ضع
لتوفري متطلبات الو�صول التي تتوافق مع البند .2-2
و .حاويات القمامة  :Garbage Containersيُف�ضل و�ضع حاويات القمامة بالقرب من الأحوا�ض ،وتو�ضع
بحيث ال يعرت�ض وجودها �أو ا�ستخدامها الو�صول �إىل احلمام �أو الكماليات الأخرى �أو ا�ستخدامها  .ميكن �أن تكون
�صفائح القمامة حرة الوقوف �أو وحدات غائرة .ينبغي �أن تكون فتحات �صفائح القمامة تقع بني  1000-900ملم
فوق الأر�ضية.
ز .تباين الألوان ُ : Color Contrastيف�ضل توفري تباين الألوان بني الكماليات والأ�سطح املحيطة بها.

ر�سوم تو�ضيحية

�شكل  :153كماليات احلمام

�إعتبارات �أخرى
				
 2-2معايري مقا�سات اجل�سم الب�شري
			
 26-2-3الأج�سام البارزة والأج�سام العلوية
			
� 10-3-3أدوات التحكم و�آليات الت�شغيل

امللحق ب 2-الإ�ضاءة
امللحق ب 4-الن�سيج واللون

مركـز األميــر سلمـــان ألبحــاث اإلعاقــة

157

19-2-3

�أحوا�ض اال�ستحمام (البانيوهات)

اعتبارات الت�صميم
يُف�ضل ت�صميم �أحوا�ض اال�ستحمام مع �أخذ الأمان يف االعتبار .تقلل الأ�سطح املقاومة لالنزالق واملقاب�ض من
�أخطار االنزالق ،بينما تواجه �أنظمة الت�شغيل �سهلة الو�صول قيودا على قوة اليد والقدرة والو�صول �إليها.

�شكل  :154حو�ض ا�ستحمام
يو�ضح حو�ض ا�ستحمام �سهل الو�صول له م�شاية نقل مقاومة لالن

ا�شرتاطات التطبيق
•يُف�ضل توافق كافة �أحوا�ض اال�ستحمام مع هذا البند.
•ويف حالة تهيئة املباين القائمة عندما يكون توافق جميع �أحوا�ض اال�ستحمام مع هذا البند غري قابل للتطبيق
من الناحية الفنية ُيف�ضل �أن يتوافق  %10على الأقل من غرف اال�ستحمام ،ولكن لي�س �أقل من واحد يف كل
مكان لال�ستحمام مع هذا البند

اال�شرتاطات الفنية
�أ .العامة  :Generalيُف�ضل و�ضع �أحوا�ض اال�ستحمام على طريق �سهل الو�صول يتوافق مع البند .2-2-3

158

ب .م�ساحة �أر�ضية خالية ُ :Clear Floor Spaceيف�ضل توفري م�ساحة �أر�ضية خالية قريبة للجانب املفتوح
من حو�ض اال�ستحمام .ينبغي �أن تكون م�ساحة الأر�ضية اخلالية من العوائق بحد �أدنى  900ملم عمقا ،و ُيف�ضل �أن
تت�سع للطول الكامل للحو�ض ،بالإ�ضافة �إىل م�ساحة الأر�ضية اخلالية من العوائق القريبة من مقاعد النقلُ .يف�ضل
توفري م�ساحة �أر�ضية خالية من العوائق مقا�سها  900ملم عر�ضا  750 xملم عمقا على الأقل عند نهاية حو�ض
اال�ستحمام القريب من مقعد النقل .ي�سمح حلو�ض الغ�سل �أن يتداخل مع م�ساحة النقل مبا ال يزيد عن  300ملم
ب�شرط توفري م�ساحة الأر�ضية اخلالية من العوائق الالزمة التي تتوافق مع البند �( .16-2-3شكل )155
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ج .املقاب�ض  :Grab Barsبا�ستثناء �أحوا�ض اال�ستحمام ذات الوقوف احلر ُيف�ضل جتهيز كافة �أحوا�ض
اال�ستحمام بق�ضيبني للم�سكُ .يف�ضل و�ضع املقب�ض الأول على احلائط اجلانبي بالقرب من اجلانب الأطول من
احلو�ض ،ويو�ضع الثاين على احلائط عند نهاية احلو�ضُ .يف�ضل �أن يكون املقب�ض الداخلي الذي ي�أخذ �شكل حرف
(  ) Tمقلوب جزءا �أفقيا يكون طوله  1200ملم على الأقل ،وجزءا ر�أ�سيا يكون طوله  800ملم على الأقل ،ويكون
يف منت�صف اجلزء الأفقيُ .يف�ضل �أن يرتفع املقب�ض اجلانبي بحيث يو�ضع اجلزء الأفقي  800ملم فوق �سطح
الأر�ضية ،ويو�ضع اجلزء الر�أ�سي  300ملم بعيدا عن نهاية الر�أ�س جتاه نهاية طرف احلو�ضُ .يف�ضل �أن يكون قيا�س
نهاية املقب�ض املوجود عند نهاية �آخر احلائط  1200ملم على الأقل طوال ،و�أن يرتفع ر�أ�سياُ .يف�ضل و�ضع املقب�ض
الر�أ�سي  100ملم بعيدا عن حافة احلو�ض جتاه احلائط اجلانبي ،ويكون �سطحه الأ�سفل  200ملم فوق حو�ض
اال�ستحمام .ينبغي �أن تتوافق �أعمدة امل�سك مع البند �( .21-2-3أ�شكال  155و 156و.)157
د .مقعد النقل ُ :Transfer Benchيف�ضل توفري مقعد نقل عند نهاية ر�أ�س حو�ض اال�ستحمام �سهل
الو�صول .و ُيف�ضل �أن ميتد بالعر�ض الكامل للحو�ض ،ويكون قيا�سه  400ملم عمقا ،و ُيف�ضل �أن يكون �أعلى املقعد
عند م�ستوى �أعلى �سطح احلو�ضُ .يف�ضل �أن يكون �سطح املقعد �أمل�س دون حواف خ�شنة ومقاوما لالنزالق ،و ُيف�ضل
�أن ينحدر قليال نحو حو�ض اال�ستحمام ،وال ينحدر عن معدل  50 :1ل�صرف املاء املرتاكم ( �شكل )155
هـ .ال�صنابري و�أدوات التحكم ُ :Faucets and Controlsيف�ضل �أن يكون حلو�ض اال�ستحمام �سهل الو�صول
�صنبوران للتحكم :الأول للتحكم يف املاء �إىل �أنبوب اال�ستحمام ،و ُيف�ضل �أن يكون يف منت�صف نهاية �آخر احلو�ض،
وال يو�ضع مع خط منت�صفه �أعلى من  450ملم فوق �أعلى احلو�ض .والآخر يتحكم يف املاء �إىل املرو�ش ،و ُيف�ضل �أن
يرتفع على احلائط اجلانبي �أ�سفل اجلزء الأفقي من املقب�ض اجلانبي  100ملم من نهاية املقب�ض الأقرب لنهاية
�آخر احلو�ض .ينبغي �أن تكون مقاب�ض التحكم يف ال�صنبور من نوع الرافعة الطويلة (ولي�ست ناب�ضية التحميل).
يُف�ضل جتهيز �أدوات التحكم ب�صمام �ضغط معادل �أو �صمام مزج ترمو�ستاتي يتوافق مع الق�سم ُ .10-3-3يف�ضل
�أال تزيد درجة حرارة املاء يف �أنابيب املياه عن  55درجة مئويةُ .يف�ضل �أن يكون لون �أدوات التحكم وال�صنابري
مغايرا لون احلو�ض املحيط والأ�سطح املحيطة باحلو�ض ُ .يف�ضل �أن يكون �ضبط ال�ساخن والبارد ب�سيطا وبديهي
الفهم والإعداد (�أ�شكال  156و.)157
و .ر�أ�س املرو�ش ُ :Shower Headيف�ضل تو�صيل زر التحكم يف �صنبور املرو�ش املوجود على جانب احلو�ض
مع ر�أ�س املرو�ش مع خرطوم مرن طوله  1500ملم على الأقل ،والذي ميكن ا�ستخدامه كر�أ�س للد�ش ثابت الو�ضع،
ور�أ�س للد�ش حممول يف اليدُ .يف�ضل �أن يتوافق ر�أ�س املرو�ش مع الأجزاء املنا�سبة من البند  ، 10-3-3ويكون له زر
حتكم للفتح والغلقُ .يف�ضل �أن يرتفع على ق�ضيب ر�أ�سي ميكن تعديله من ارتفاع  1000ملم ف�أعلى فوق الأر�ضية.
ُيف�ضل تركيب الق�ضيب الر�أ�سي  100ملم نحو نهاية �أ�صابع القدم للحو�ض من نهاية املقب�ض على �شكل حرف
(ُ .)Tيف�ضل ت�صميم الق�ضيب الر�أ�سي لر�أ�س املرو�ش كاملقب�ض وفقا للق�سم � ( 21-2-3أ�شكال  156و.)157
ز .حوامل ال�صابون  :Soap Holdersيُف�ضل توفري حاملني جموفني عند �أحوا�ض اال�ستحمام �سهلة الو�صول.
ُيف�ضل و�ضع �أحدهما بحيث ميكن الو�صول �إليه من و�ضع اجللو�س داخل احلو�ض الذي يوفر مدة الو�صول الذي
يتوافق مع البند  ، 2-2ويو�ضع الآخر بحيث ميكن الو�صول �إليه من و�ضع الوقوف (�شكل .)156
159
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ح� .شريط ا�ستدعاء الطوارئ ُ :Emergency Call Stripيف�ضل توفري �شريط ا�ستدعاء طوارئ عازل
للماء عند �أحوا�ض اال�ستحمام �سهلة الو�صولُ .يف�ضل و�ضع �شريط ا�ستدعاء الطوارئ على احلائط املجاور للجانب
الأطول من احلو�ض ،ويو�ضع  75ملم فوق احلو�ض ،تبد أ�  150ملم بعيدا عن زاوية احلائط اجلانبي بالقرب من
ر�أ�س احلو�ض .ينبغي �أن تكون �شرائط ا�ستدعاء الطوارئ خمالفة يف اللون والرتكيب عن الأ�سطح املحيطة بها.
ُيف�ضل مراقبة ت�شغيل �شريط ا�ستدعاء الطوارئ من �أحد املواقع داخل املرفق ( �شكل .)156
ط .ال�سطح  : Surfaceينبغي �أن تكون جميع الأ�سطح الداخلية حلو�ض اال�ستحمام مقاومة لالنزالق.
ي .منطقة حو�ض اال�ستحمام ُ :Bathtub Enclosuresيف�ضل �أال تعوق منطقة حو�ض اال�ستحمام �أدوات
التحكم� ،أو متنع �شخ�صا ينتقل من احلو�ض و�إليه� ،أو يكون لها �أجزاء تعلو عن حافة حو�ض اال�ستحمام .ي�سمح
با�ستخدام �ستائر احلمام التي ال تعيق م�ساحة الأر�ضية اخلالية من العوائق �أمام احلو�ضُ .يف�ضل تثبيت ق�ضبان
�ستارة احلمام عند ا�ستخدامها وتثبت ب�إحكام ملقاومة نزعها عند اجلذب.
Levels

ك .م�ستويات الإ�ضاءة
اال�ستحمام  200لوك�س على الأقل.

 :Illuminationينبغي �أن تكون م�ستويات الإ�ضاءة يف منطقة حو�ض

ل .تباين الألوان ُ : Color Contrastيف�ضل وجود تباين وا�ضح يف الألوان بني احلائط/الرتكيبات� /أزرار
التحكم ،واحلائط /املقاب�ض ،واحلائط /كماليات احلمام.

ر�سوم تو�ضيحية

�شكل  :155حو�ض اال�ستحمام
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�شكل  :156حو�ض اال�ستحمام

						

�شكل  :157حو�ض اال�ستحمام

�إعتبارات �أخرى
 2-2معايري مقا�سات اجل�سم الب�شري
 18-2-3كماليات احلمامات
 21-2-3املقاب�ض
� 10-3-3أدوات التحكم و�آليات الت�شغيل
امللحق ب 2-الإ�ضاءة
امللحق ب 4-الن�سيج واللون
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20-2-3

غرف اال�ستحمام (املرو�ش)

اعتبارات الت�صميم
بالن�سبة للأ�شخا�ص الذين ي�ستخدمون كرا�سي متحركة �أو �أجهزة التنقل الأخرى يف غرف اال�ستحمام ُيف�ضل �أن
تكون خالية من العتبات مما يقلل من �أخطار التعرث  .و ُيف�ضل تزويد غرف اال�ستحمام مبقاب�ض ومواد مقاومة
لالنزالق ل�ضمان حماية جميع امل�ستخدمني .قد تكون ر�ؤو�س املرو�ش التي مت�سك باليد واملقاعد املطوية مفيدة
لبع�ض الأ�شخا�ص املعاقني حركي ًا .وبالن�سبة للأ�شخا�ص ذوي الإعاقات الب�صرية؛ ُيف�ضل ا�ستخدام �ألوان متباينة
للتمييز بني ركن املرو�ش والأجهزة.

ا�شرتاطات التطبيق
•ينبغي �أن تتوافق غرف اال�ستحمام (املراو�ش) مع هذا البند.
•ويف حالة تهيئة املباين القائمة عندما يكون الوفاء باملتطلبات غري قابل للتطبيق من الناحية الفنية ُيف�ضل �أن
يتوافق  %10على الأقل من غرف اال�ستحمام ،ولكن لي�س �أقل من واحد يف كل مكان لال�ستحمام مع هذا البند.

اال�شرتاطات الفنية
�أ .املوقع  :Locationيجوز و�ضع غرف اال�ستحمام على طريق �سهل الو�صول يتوافق مع البند .2-2-3
ب .امل�ساحة اخلالية ُ :Clear Floor Spaceيف�ضل توفري م�ساحة خالية �أمام مدخل غرفة اال�ستحمام بحد
�أدنى  900ملم  .ميكن �أن تربز الرتكيبات والكماليات داخل امل�ساحة اخلالية ب�شرط �أال تعرقل الدخول �أو ت�سبب
خطراُ .يف�ضل �أن يكون احلد الأدنى لقيا�س امل�ساحة اخلالية داخل غرف اال�ستحمام  1500ملم على الأقل عر�ضا،
و 900ملم عمقا .ومن الأف�ضل زيادة الأبعاد الداخلية لغرف اال�ستحمام بحد �أدنى  1500ملم  1500 xملم�( .شكل
.)158
ج� .سطح الأر�ضية  :Floor Surfaceينبغي �أن تكون �أ�سطح الأر�ضية املوجودة داخل مداخل غرف اال�ستحمام
وخارجها مقاومة لالنزالق ،وال يتجاوز انحدار الأر�ضية لل�صرف يف مناطق غرف اال�ستحمام عن  . 50:1و ُيف�ضل
و�ضع م�صارف املياه �أ�سفل مقعد املرو�ش �أو يف �أحد جوانبها .و ُيف�ضل �أال تتجاوز الفتحات يف م�صارف الأر�ضية
13ملم يف �أي اجتاه جتنب ًا ال�ستخدام م�صارف خندقية داخل املرو�ش .ويف حالة تهيئة املباين القائمة عندما يكون
جتنب ا�ستخدام امل�صارف املائية غري قابل للتطبيق من الناحية الفنيةُ ،يف�ضل تغطية امل�صارف املائية ب�شبكات
لي�س لها فتحات تتجاوز  13ملم يف �أي اجتاه ،وينبغي �أن تكون يف م�ستوى �سطح الأر�ضية املجاورة.
د .العتبة ُ :Thresholdيف�ضل �أن يكون لغرف املراو�ش عتبة ال تزيد عن  13ملم ارتفاعا ،وتتوافق مع البند
ُ .25-2-3يف�ضل العتبات املوجودة عند م�ستوى الأر�ضية القريبة.
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هـ .مقعد املرو�ش ُ :Shower Seatيف�ضل توفري مقعد يف غرف اال�ستحمام �سهل الو�صول ،ومثبت على حائط
جانبي ميكن طيه يف احلائط ،بطريقة يدوية  .و�أن يكون مقعد غرف اال�ستحمام  450ملم عمقا ،و ُيف�ضل �أن ميتد
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للعر�ض الكامل للغرفة ماعدا امل�ساحة الالزمة لغلق �ستائر املرو�شُ .يف�ضل �أن يكون ملقعد املرو�ش لون مغاير عن
املنطقة املحيطة به ،ويكون �سطحه �أمل�س غري منزلق بدون حواف خ�شنة .و�أن يرتاوح ارتفاعه بني  475-425ملم
فوق �أر�ضية املرو�شُ .يف�ضل �أن يكون املقعد م�صمم ًا ليحمل وزنا بحد �أدنى  1.33كيلونيوتن� ( .أ�شكال  158و159
و.)160
و .املقاب�ض ُ :Grab Barsيف�ضل تزويد جميع غرف اال�ستحمام مبقب�ضني :الأول على حائط جانبي جماور
للجانب الأطول من داخل املرو�ش ،والثاين على نف�س احلائط مثل مقعد املرو�ش ،و�أن يكون ت�صميم املقب�ض اجلانبي
متعرجا ،وله جزء �أفقي طوله  300ملم ،وجزء درجة زاويته  45درجة ،وطوله  300ملم ،وجزء �أفقي طوله 300
ملم ،و�أن يرتفع املقب�ض اجلانبي مع خط منت�صف جزئه الأفقي  800ملم فوق �أر�ضية غرف اال�ستحمام ،وتبد أ�
 150ملم بعيدا عن احلائط اجلانبي الذي يحتوى على مقعد املرو�ش .و�أن يكون قيا�س املقب�ض للدخول املوجود على
نف�س احلائط مثل مقعد املرو�ش  1200ملم طوال على الأقل ،و�أن يرتفع ب�شكل �أفقيُ .يف�ضل و�ضع املقب�ض الر�أ�سي
 100ملم بعيدا عن احلافة اخلارجية للمقعد نحو احلائط اجلانبي ،ويكون ال�سطح الأ�سفل  200ملم فوق مقعد
املرو�ش .ينبغي �أن تتوافق جميع املقاب�ض مع البند � ( 21-2-3أ�شكال  158و 159و.)160
ز� .صمام التحكم باملاء ُ :Water Control Valveيف�ضل تركيب ال�صمامات املعادلة لل�ضغط �أو �صمامات
التحكم احلرارية املازجة للماء يف غرف املرو�ش �سهل الو�صول والتي تتوافق مع البند  ، 10-3-3فعلى �سبيل
املثال مفتاح حتكم يعمل برفعة واحدة؛ يُف�ضل �أن يخالف لون �أدوات التحكم لون احلائط املحيط بهاُ .يف�ضل �أن
يظل ال�ضبط ال�ساخن والبارد �سهل اال�ستعمال .ي�ستح�سن و�ضع �أدوات التحكم يف املرو�ش على نف�س احلائط الذي
يحتوي على املقب�ضُ .يف�ضل و�ضع �صمام التحكم يف املرو�ش بحيث يحاذي الطرف الأمامي ملقعد املرو�ش ،وال يزيد
عن  1000ملم فوق �أر�ضية الغرفة� ( .شكل .)159
ح .حامل ال�صابون ُ :Soap Holdersيف�ضل �أن يكون لغرف املرو�ش حامالن م�سطحان لل�صابون ،ويو�ضع
�أحدهما وراء الآخرُ .يف�ضل �أن يكون الو�صول �سهال �إىل �أحد حاملي ال�صابون يف و�ضع اجللو�س الذي يوفر جماال
للو�صول يتوافق مع البند  ،2-2ويكون الآخر �سهل الو�صول يف و�ضع الوقوفُ .يف�ضل و�ضع حامل ال�صابون املنخف�ض
�أ�سفل املقب�ض ،و�أال يزيد عن  600ملم بعيدا عن احلائط ( �شكل .)159
ط .ر�أ�س املرو�ش  :Shower Headينبغي �أن تكون ر�ؤو�س املراو�ش املوجودة يف غرف اال�ستحمام �سهلة
الو�صول �إليها متحركة مع �إمكانية ا�ستخدامها يف الو�ضع الثابتُ .يف�ضل �أن يكون خرطوم املرو�ش مرنا مت�صال
بق�ضيب �أفقي طوله  1500ملم على الأقل؛ بحيث يتوافق مع متطلبات املقاب�ض املوجودة عند  300ملم بعيدا عن
احلائط الذي يحتوي على مقعد املرو�ش .و�أن يكون قاب ًال للتعديل من حيث االرتفاع من  1000ملم ف�أعلى ،ويقا�س
من �أر�ضية الغرفة .و�أن ي�شمل على مفتاح حتكم للفتح والغلق تتوافق مع البند � ( 10-3-3شكل .)159
ي .منطقة اال�ستحمام ُ :Shower Stall Enclosuresيف�ضل �أال تعوق منطقة اال�ستحمام الو�صول �إىل
�أدوات التحكم يف املرو�ش والنقل �إىل داخل وخارج حِجرات اال�ستحمامُ .يف�ضل ا�ستخدام �ستائر املرو�ش التي ال
تعوق م�ساحة احلركة �أمام امل�ستخدم ُ .يف�ضل تدعيم ق�ضيب �ستائر املرو�ش عند ا�ستخدامه وتثبيتها ب�شكل �آمن
لتجنب انتزاعها عند جذبها.
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ك .م�ستويات الإ�ضاءة  :Illumination Levelsينبغي �أن تكون م�ستويات الإ�ضاءة يف غرف اال�ستحمام
 200لوك�س على الأقل.
ل .مفتاح ا�ستدعاء الطوارئ ُ :Emergency Call Switchيف�ضل توفري مفتاح ا�ستدعاء الطوارئ م�ضاد
للماء داخل غرف املراو�ش يو�ضع على نف�س احلائط الذي يحتوي على �أدوات التحكم يف املرو�ش .ي�ستح�سن �أن
يكون ارتفاع �سلك ا�ستدعاء الطوارئ ال يزيد عن  300ملم فوق �أر�ض و ُيف�ضل �أال متتد �أر�ضية الغرفة ما يزيد عن
 150ملم بعيدا بني كل حائط و�آخر .يُف�ضل �أن يكون املفتاح – ال�شريط مغايرا يف اللون عن الأ�سطح املحيطة.
ُيف�ضل مراقبة تفعيل مفتاح ا�ستدعاء الطوارئ من موقع داخل املكان�( .شكل .)159
م .اللوك�س احلراري �أو اللوحة امل�شعة ُ :Heat Lamp or Radiant Panelيف�ضل النظر يف تركيب
امل�صابيح احلرارية واللوحات امل�شعة مل�ساعدة امل�ستخدمني على التجفيف يف الأماكن القريبة من خارج ِحجرات
اال�ستحمام.
ن .تباين الألوان ُ :Color Contrastيف�ضل وجود تباين وا�ضح يف الألوان بني احلائط /الرتكيبات� /أدوات
التحكم ،واحلائط  /املقاب�ض ،واحلائط /كماليات احلمام.

ر�سوم تو�ضيحية

�شكل  :158املراو�ش
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�شكل  :159املراو�ش
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�شكل  :160املراو�ش

�إعتبارات �أخرى
 2-2معايري مقا�سات اجل�سم الب�شري
 11-2-3مرافق املراحي�ض
 21-2-3املقاب�ض
� 10-3-3أدوات التحكم و�آليات الت�شغيل
امللحق ب 2-الإ�ضاءة
امللحق ب 4-الن�سيج واللون
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21-2-3

املقاب�ض

اعتبارات الت�صميم
تعد املقاب�ض جزءا مهما من البيئة �سهلة الو�صول بالن�سبة للأ�شخا�ص الذين يحتاجون امل�ساعدة يف الوقوف �أو
اجللو�س� ،أو يحتاجون للثبات �أثناء الوقوف .حيث تكون املقاب�ض �سهلة اجلذب جلميع للأ�شخا�ص ,و ُيف�ضل �أن
يكون لها �سطح مقاوم لالنزالق .يعد التثبيت الآمن للمقاب�ض متطلبا �أ�سا�سيا للأمان.

ا�شرتاطات التطبيق
ينبغي �أن تتوافق جميع املقاب�ض مع هذا البند.

اال�شرتاطات الفنية
�أ .القطر  :Diameterيُف�ضل �أن يكون قطر املقاب�ض  40-30ملم.
ب .القوة الهيكلية  :Structural Strengthينبغي �أن تكون املقاب�ض قادرة على مقاومة حمل  1.3كيلونيوتن
على الأقل يف �أي اجتاه عند الرتكيب.
ج .الأ�سطح  :Surfacesينبغي �أن تكون املقاب�ض خالية من �أي عنا�صر حادة وجارحة ،وتكون مغايرة يف اللون
للبيئة املحيطة .ينبغي �أن تكون الأ�سطح املجاورة خالية من �أي عنا�صر حادة �أو جارحة.
د .امل�ساحة اخلالية ُ :Clear Spaceيف�ضل �أن يكون للمقاب�ض م�سافة من  45-35ملم بني ال�سطح الداخلي
واحلائط الذي تعلو عنه.

ر�سوم تو�ضيحية

�شكل  :161املقاب�ض
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�إعتبارات �أخرى
 2-2معايري مقا�سات اجل�سم الب�شري
 11-2-3مرافق املراحي�ض
 17-2-3املباول
 19-2-3حو�ض الإ�ستحمام (البانيوهات)
 20-2-3غرف الإ�ستحمام (مراو�ش)
امللحق ب 2-الإ�ضاءة
امللحق ب 4-الن�سيج واللون
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22-2-3

املكاتب� ،أماكن العمل وقاعات االجتماعات

اعتبارات الت�صميم
ينبغي �أن تكون املكاتب التي تقدم خدمات �أو برامج للعامة �سهلة الو�صول بالن�سبة للجميع ب�صرف النظر عن
الو�ضع احلركي �أو الوظيفي .عالوة على ذلك؛ ُيف�ضل �أن يكون املكتب ومناطق الدعم املرتبطة �سهلة الو�صول
بالن�سبة للعاملني والزائرين الذين قد تختلف م�ستويات القدرة لديهم.
و�سوف ينتفع جميع الأ�شخا�ص وبالأخ�ص الذين يعانون من �إعاقات �سمعية من وجود بيئة �صوتية هادئة ،و ُيف�ضل
تقليل ال�ضو�ضاء اخللفية املنبعثة من املعدات امليكانيكية مثل املراوح �إىل �أدنى حد .وقد يلزم �أي�ضا جهاز هاتف
للأ�شخا�ص الذين لديهم م�شاكل يف ال�سمع.
ُيف�ضل �أن تراعي املنا�ضد و�أماكن العمل متطلبات حيز الركبة لل�شخ�ص اجلال�س على كر�سي متحرك .و ُيف�ضل �أن
تراعي م�ساحات الدوران احلاجات املكانية لأجهزة التنقل الكبرية مثل �سكوترات التنقل.
تعد الإ�ضاءة طبيعية اللون مثل تلك التي توافرها م�صابيح الهالوجني ميزة ت�صميمية ت�سهل اال�ستخدام على
اجلميع خ�صو�صا الأ�شخا�ص ذوي الإعاقات الب�صرية .ويف الأماكن التي قد ي�سبب فيها الوهج م�شكلة ،مثل
امل�ساحات الوا�سعة من الزجاج ذات الأر�ضيات العاك�سة ُيف�ضل �أن يو�ضع يف االعتبار توفري �ستائر تطوى لأعلى.

ا�شرتاطات التطبيق
وحجرات االجتماع املعدة ال�ستخدام العامة �أو املوظفني �أو العمالء �أو
ينبغي �أن تتوافق املكاتب و�أماكن العمل ِ
الزبائن مع هذا البند.

اال�شرتاطات الفنية
وحجرات االجتماع ال�ستخدام العامة �أو العمالء �أو
�أ .املوقع  :Locationعند توفري املكاتب و�أماكن العمل ِ
الزبائن �أو املوظفني ُيف�ضل و�ضعها على طريق �سهل الو�صول يتوافق مع البند .2-2-3
وحجرات االجتماع بباب ُيف�ضل �أن يتوافق الباب مع
ب .الأبواب  :Doorsعند تزويد املكاتب و�أماكن العمل ِ
البند .9-2-3
وحجرات االجتماع بالفتة تتوافق مع
ج .التعريف  :Identificationيُف�ضل تعريف املكاتب و�أماكن العمل ِ
البند .1-4-3
وحجرات
د .م�ساحة �أر�ضية خالية  :Clear Floor Areaيُف�ضل �أن تت�ضمن كل املكاتب و�أماكن العمل ِ
االجتماع م�ساحة �أر�ضية خالية تتوافق مع البند  2-2الذي ت�سمح ل�شخ�ص ي�ستخدم جهاز حركة �أن يكمل دورة
 180درجة.
وحجرة اجتماع
هـ .املم�شى �سهل الو�صول ُ :Accessible Routeيف�ضل �أن يت�ضمن كل مكتب ومنطقة عمل ِ
طريقا �سهل الو�صول يربط مناطق الن�شاط الرئي�سية داخل املكان ويتوافق مع البند ُ .2-2-3يف�ضل �أال تلزم
وحجرات االجتماع ال�شخ�ص امل�ستخدم جهاز حركة على التحرك للخلف� ،أو تتطلب منه
املكاتب و�أماكن العمل ِ
املغادرة �أو معاودة دخول املكان للتحرك بامتداد املم�شى �سهل الو�صول.
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و .التخزين  :Storageعند ا�ستخدام وحدات تخزين �أ و�أرفف �أو وحدات عر�ض يف املكاتب و�أماكن العمل
وحجرات االجتماع ُيف�ضل توفري طريق �إىل تلك الأماكن بحيث يتوافق مع البند .9-3-3
ِ
ز .املعدات و�أدوات التحكم ُ :Equipment and Controlsيف�ضل توفري الو�صول �إىل املكتب ومعدات
وحجرات االجتماع مبا يتوافق مع الأق�سام -3-3
العر�ض و�أ�سطح الكتابة و�أدوات التحكم يف املكاتب و�أماكن العمل ِ
 6وُ .10-3-3يف�ضل توفري م�ساحة �أر�ضية خالية تتوافق مع البند  2-2وتكون قريبة ملعدات العمل.
ح .املنطقة ال�سفلى من ج�سم املعاق  :Knee and Toe Clearancesيجب توافر م�ساحة كافية للمنطقة
وحجرات االجتماع ،وينبغي �أن تتوافق مع البند .2-2
ال�سفلى من ج�سم املعاق يف املكاتب و�أماكن العمل ِ
ط .ال�ضو�ضاء املحيطة ُ :Ambient Noiseيف�ضل �أال ت�سبب املراوح �أو الأ�ضواء �أو الأجهزة الأخرى �ضو�ضاء،
�أو تو�ضع بحيث ال ت�سبب يف �ضو�ضاء خلفية �أو حميطة ميكن �أن تعيق ال�سمع �أو التوا�صل.
وحجرات االجتماع �إ�ضاءة مت�ساوية
ي .الإ�ضاءة  :Illuminationيُف�ضل �أن تت�ضمن املكاتب و�أماكن العمل ِ
خالل املكان  100لوك�س على الأقل .وعند احلاجة �إىل القراءة ُيف�ضل توفري م�ستوى �إ�ضاءة  200لوك�س على الأقل
لعملية �إ�ضاءة املكان.

ر�سوم تو�ضيحية
اليوجد

�إعتبارات �أخرى
 2-2معايري مقا�سات اجل�سم الب�شري
 2-2-3امل�سارات ،والأروقة وممرات الو�صول
 10-2-3النوافذ ،احلواجز الزجاجية والنوافذ اجلانبية
 25-2-3ا�سطح الأر�ضية
 6-3-3املنا�ضد والطاوالت و�أ�سطح العمل
 9-3-3وحدات التخزين والأرفف ووحدات العر�ض
� 10-3-3أدوات التحكم و�آليات الت�شغيل
 8-4-3التنبيه الب�صري
� 7-4-3أنظمة الإ�ستماع امل�ساعدة
امللحق ب 1-الوهج وم�صادر ال�ضوء
امللحق ب 2-الإ�ضاءة
امللحق ب 3-املواد والت�شطيبات
امللحق ب 4-الن�سيج واللون
امللحق ب 5-ال�صوتيات
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23-2-3

املطابخ واملطابخ ال�صغرية

اعتبارات الت�صميم
يُف�ضل �أن يت�ضمن ت�صميم املطابخ واملطابخ ال�صغرية و�أماكن �صنع القهوة م�ستوى و�صول مالئم للأ�شخا�ص ذوي
الإعاقات .و ُيف�ضل وجود م�ساحة مناورة منا�سبة للأ�شخا�ص ذوي الكرا�سي املتحركة و�أجهزة التنقل لالقرتاب
من الطاوالت و�أماكن التخزين والأدوات والأجهزة الكهربائية وا�ستخدامها .وب�صورة عامة يلزم م�ساحة للركبة
و�أ�صبع القدم عند �أ�سطح العمل والأجهزة .و ُيف�ضل االقرتاب من اجلانب للثالجات.
و ُيف�ضل متييز العنا�صر املختلفة لبيئة املطبخ بلون مغاير مل�ساعدة الأ�شخا�ص ذوي الإعاقات الب�صرية يف العثور
على الأ�سطح والأجهزة و�أجهزة التحكم .وينبغي �أن تكون �أ�سطح العمل داكنة لتزيد من �إمكانية ر�ؤية اجل�سم.

ا�شرتاطات التطبيق
ينبغي �أن تتوافق املطابخ واملطابخ ال�صغرية و�أماكن �صنع القهوة التي ي�ستخدمها العامة �أو العاملون �أوكالهما مع
البند .23-2-3ال يلزم توافق جتهيزات املطبخ املوجودة يف هذا الق�سم مع مطابخ املطاعم التجارية.
يُف�ضل توافق  %50من الأرفف وم�ساحة التخزين املوجودة داخل املطابخ �أو املرتبطة باملطابخ مع البند.23-2-3

اال�شرتاطات الفنية
�أ .املطابخ املمكن املرور منها ُ :Pass-Through Kitchensيف�ضل �أن يكون للمطابخ املمكن املرور منها
نقطتي دخول .وينبغي توفري عر�ض �صايف بحد �أدنى  1200ملم بني الأ�سطح الأمامية �أو حواف اخلزانات �أو �أعلى
الطاوالت �أو الأجهزة �أو احلوائط املقابلة لبع�ضها البع�ض داخل منطقة املطبخ ( ال�شكلني  162و.)164
ب .املطابخ التي على �شكل حرف -مUم :U-Shaped Kitchens -يف املطابخ التي على �شكل حرف
" "Uيُف�ضل �أن يكون احلد الأدنى للعر�ض بني الأ�سطح الأمامية �أو حواف اخلزانات املتقابلة �أو �أعلى الطاوالت
�أو الأجهزة �أو احلوائط داخل منطقة املطبخ  2100ملم .ويف حالة تهيئة املباين القائمة عندما يكون توفري احلد
الأدنى من العر�ض ال�صايف الالزم غري قابل للتطبيق من الناحية الفنية ،ميكن خف�ض العر�ض ال�صايف �إىل 1500
ملم ( �شكل .)163
ج .وحدات التخزين ُ :Storage Elementsيف�ضل و�ضع التخزين يف مناطق املطبخ على طريق �سهل
الو�صول يتوافق مع البند  ،2-2-3وتوفري م�ساحة للدخول والو�صول تتوافق مع البند  ،2-2وت�ضم وحدات عاملة
تتوافق مع البند � ( 10-3-3شكل .)165
د .م�ساحة الأر�ضية اخلالية ُ :Clear Floor Spaceيف�ضل توفري حد �أدنى مل�ساحة الأر�ضية اخلالية من
العوائق  1400ملم طوال  800 xملم عر�ضا بالقرب من التخزين واخلزانات والأحوا�ض والأجهزة و�أ�سطح العمل
لت�سمح باالقرتاب من الأمام واجلانب �أوكليهما.
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هـ� .أ�سطح العمل يف املطبخ ُ :Kitchen Work Surfacesيف�ضل و�ضع �أ�سطح العمل يف املطبخ �سهل
الو�صول على طريق �سهل الو�صول يتوافق مع البند  ، 2-2-3وتوفري م�ساحة �أر�ضية خالية لالقرتاب من الأمام .
ُيف�ضل �أن توافر �أ�سطح العمل يف املطبخ �سهل الو�صول م�ساحات للركبة و�أ�صبع القدم تتوافق مع البند ُ .2-2يف�ضل
�أن يكون ارتفاع �أ�سطح العمل �أو �أعلى الطاولة بني  850-725ملم فوق الأر�ضية ،و�أن تكون خالية من الأ�سطح
احلادة �أو احلاكة ،وينبغي �أن تكون مغايرة يف اللون مع الأ�سطح �أو العنا�صر القريبة.
ز� .أحوا�ض املطبخ ُ : Kitchen Sinksيف�ضل �أن توجد �أحوا�ض املطبخ على طريق �سهل الو�صول يتوافق
مع البند  ، 2-2-3ويوفر م�ساحة �أر�ضية خالية لالقرتاب من الأمامُ .يف�ضل �أن توافر �أحوا�ض املطبخ م�ساحات
للركبة و�أ�صبع القدم تتوافق مع البند  . 2-2يُف�ضل �أن يكون ارتفاع احلافة عند �سطح احلو�ض املرتفع �أو �أعلى
الطاولة مع حو�ض منخف�ض العلو 856-710ملم فوق الأر�ضيةُ .يف�ضل �أن ت�شتمل �أحوا�ض املطبخ على �صنابري
و�أزرار حتكم �أخرى تتوافق مع البند  10-3-3ومتطلبات الو�صول يف البند ُ .2-2يف�ضل عزل �أنابيب �إمداد املياه
و�أنابيب ال�صرف املوجودة �أ�سفل احلو�ض �أو تعريفها للحماية من التالم�س ،و�أن تكون خالية من الأ�سطح احلادة
واحلاكة ( �شكل .)166
ح� .أجهزة املطبخ ُ :Kitchen Appliancesيف�ضل و�ضع �أجهزة املطبخ على طريق ميكن الو�صول �إليه يتوافق
مع البند  ، 2-2-3وتوفري م�ساحة دخول قريبة تتوافق مع البند ُ .2-2يف�ضل �أن تت�ضمن �أجهزة املطبخ �أزرار
للتحكم و�أجزاء للت�شغيل تتوافق مع البند  10-3-3با�ستثناء �أبواب الأجهزة و�أدوات قفل الأبواب.
ط .غ�ساالت الأطباق ُ :Dishwashersيف�ضل �أن تت�ضمن غ�ساالت الأطباق م�ساحة �أر�ضية خالية قريبة من
باب غ�سالة الأطباق يكون احلد الأدنى لقيا�سها  800ملم عر�ضا  1400 xملم طوالُ .يف�ضل �أال يعوق باب غ�سالة
الأطباق يف و�ضع الفتح م�ساحة الأر�ضية اخلالية من العوائق الالزمة للو�صول �إىل غ�سالة الأطباق �أو احلو�ض.
ي� .أ�سطح الت�سخني و�سطح املوقد ُ :Ranges and Cook-topsيف�ضل �أن ت�ضم �أ�سطح الت�سخني و�سطح
املوقد مفاتيح حتكم تو�ضع ملنع الو�صول من �أعلى ال�سطح احلراري �أو عربه .ينبغي �أن تتوافق �أدوات التحكم مع
البند  .10-3-3عند احلاجة �إىل االقرتاب من الأمام للو�صول �إىل �سطح الت�سخني �أو �سطح املوقد ُيف�ضل توفري
م�ساحة للمنطقة ال�سفلى من ج�سم املعاق تتوافق مع البند ُ .2-2يف�ضل عزل الأجهزة الباعثة للحرارة �أو تعريفها
ملنع حرق امل�ستخدمني �أو كهربتهم .وعند وجود �سطح الت�سخني �أو �سطح املوقد داخل الأماكن التي يوجد بها
الأطفال ،مثل الأماكن التي تقدم برامج للأطفال ُيف�ضل تزويد الأجهزة مبفتاح �أمان �أو �أداة �أخرى لف�صل الطاقة
عن �أدوات التحكم للجهاز.
ك .الأفران ُ :Ovensيف�ضل �أن يكون للأفران مفاتيح حتكم موجودة على اللوحة الأمامية وال تعلو �أكرث من
 1400ملم فوق الأر�ضية .وعند ا�ستخدام باب للفرن ذي مف�صالت جانبية ُيف�ضل توفري �سطح للعمل بالقرب من
جانب القفل يف الباب .وينبغي توفري رف �سحب للخارج �أ�سفل الفرن .وعند ا�ستخدام باب للفرن ذي مف�صالت
لأ�سفل ُيف�ضل توفري �سطح للعمل بالقرب من جانب الباب .وعند و�ضع الأفران داخل الأماكن التي يوجد بها
الأطفال مثل :الأماكن التي تقدم برامج للأطفال ُيف�ضل تزويد الأجهزة مبفتاح �أمان �أو �أداة �أخرى لف�صل الطاقة
عن �أدوات التحكم للجهاز�( .شكل .)168
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ل .الثالجات واملجمدات ُ :Refrigerators & Freezersيف�ضل تعريف الثالجات �أو املجمدات �أو كلتيهما
بحيث يكون بحد �أدنى  %50من امل�ساحة املتوافرة للثالجة �أو املجمد �أو كلتيهما بحد �أدنى  1370ملم فوق الأر�ضية.
ُيف�ضل توفري م�ساحة �أر�ضية خالية مبحاذاة مقدمة الثالجات �أو املجمدات لت�سمح بالو�صول املتوازي ،و ُيف�ضل
و�ضعها مع خط منت�صف م�ساحة الأر�ضية اخلالية من العوائق مب�سافة �أق�صاها  600ملم بعيدا عن ال�سطح
الأمامي للثالجة  /املجمد ( �شكل .)169
م .تباين الألوان ُ : Color Contrastيف�ضل �أن تت�ضمن عنا�صر املطبخ تباينا يف الألوان لتمييز اخلزانات
والأجهزة ب�صريا عن احلائط املجاور و�أ�سطح الأر�ضية و�سطح الطاولة عن اخلزانات واحلوائط املجاورة واملكونات
العاملة يف اخلزانات.

ر�سوم تو�ضيحية

		

�شكل  :162مطبخ ممكن املرور منه
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�شكل  :163مطبخ على �شكل حرف «»U

�شكل  :164مطبخ على �شكل حرف « »Lذو جزيرة
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�شكل  :165عنا�صر التخزين

�شكل  :166حو�ض املطبخ
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�شكل � :167سطح املوقد
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�شكل  :168موقد داخل احلائط

�شكل  :169الثالجة
مركـز األميــر سلمـــان ألبحــاث اإلعاقــة

177

�إعتبارات �أخرى
 2الو�صول ال�شامل فى البيئات العمرانية
 1-2-3الأج�سام البارزة والأج�سام العلوية
� 3-1-3أر�صفة امل�شاه� ،أر�صفة ال�شوارع ،امل�سارات والطرق
امللحق ب 1-الوهج وم�صادر ال�ضوء
امللحق ب الإ�ضاءة
امللحق ب 3-املواد والت�شطيبات
امللحق ب 4-الن�سيج واللون
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24-2-3

غرف تغيري املالب�س

اعتبارات الت�صميم
حيثما يتم توفري ِحجرات تغيري املالب�س عامة اال�ستخدام يف من�ش�أةُ ،يف�ضل �أي�ضا توفري ِحجرة تغيري مالب�س،
وبخا�صة �سهلة الو�صول واحدة على الأقل .وهي ذات نفع على وجه التحديد عند وجود مرافق �أو �أحد الوالدين
مل�ساعدة طفل �أو �شخ�ص ذي �إعاقةُ .يف�ضل توفري م�ساحة كافية ل�شخ�صني وكر�سي متحركُ .يف�ضل �أن ت�شتمل
الأماكن على مقعد ثابت لتغيري املالب�س وق�ضيب م�سك للم�ساعدة عند النقل �إىل املقعد ،وكماليات مثل مر�آة
وم�شجب.
وي�ساعد الدرابزين يف غرف تغيري املالب�س وبطول طرق احلركة ابتداء من ِحجرات تغيري املالب�س حتى حمامات
ال�سباحة و (اجلمنازيوم) ومناطق الأن�شطة الأخرى ،العديد من م�ستخدمي املكان.

ا�شرتاطات التطبيق
ينبغي �أن تتوافق جميع ِحجرات تغيري املالب�س عامة اال�ستخدام التي ي�ستخدمها العامة �أو املوظفون �أو املر�ضى �أو
الزبائن مع هذا البند .ويف حالة تهيئة املباين القائمة عندما يكون توافق جميع ِحجرات تغيري املالب�س مع هذا
البند غري قابل للتطبيق من الناحية الفنية؛ ُيف�ضل �أن يكون بحد �أدنى  %10من ِحجرات تغيري املالب�س ولي�س �أقل
من واحدة لكل نوع ا�ستخدام من كل جمموعة من ِحجرات تغيري املالب�س ميكن الو�صول �إليها؛ لهذا البندُ .يف�ضل
توفري ِحجرة تغيري مالب�س وبخا�صة �سهلة الو�صول واحدة على الأقل داخل ِحجرات تغيري املالب�س يف حمامات
ال�سباحة وال�صاالت الريا�ضية.

اال�شرتاطات الفنية
املوقع ُ :Locationيف�ضل �أن توجد ِحجرات تغيري املالب�س �سهلة الو�صول على طرق �سهلة الو�صول تتوافق مع
البند ُ .2-2-3يف�ضل �أن تكون املرافق �سهلة الو�صول املتاحة داخل ِحجرات تغيري املالب�س �سهلة الو�صول على طرق
�سهلة الو�صول تتوافق �أي�ضا مع البند .2-2-3
الأبواب  : Doorsينبغي �أن تتوافق الأبواب التي تو�ضع للدخول �إىل ِحجرات تغيري املالب�س �سهلة الو�صول �أو
داخلها ؛ مع البند .9-2-3
م�ساحة �أر�ضية خالية ُ :Clear Floor Spaceيف�ضل توفري م�ساحة �أر�ضية خالية داخل ِحجرات تغيري املالب�س
�سهلة الو�صول تتوافق مع البند  2-2الذي ي�سمح لل�شخ�ص امل�ستخدم جلهاز حركي �إكمال دورة  180درجةُ .يف�ضل
�أال يتعار�ض ت�أرجح الباب مع امل�ساحة اخلالية من العوائق الالزمة للأر�ضية .ال تلزم امل�ساحة اخلالية من العوائق
الالزمة للدوران �إن كان ميكن الدخول �إىل ِحجرة تغيري املالب�س عن طريق فتحة ذات �ستائر عر�ضها  1200ملم
على الأقل وعند وجود م�ساحة �أر�ضية خالية ت�سمح ب�إكمال دورة  180درجة مبحاذاة ِحجرة تغيري املالب�س.
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املقاعد ُ :Benchيف�ضل توفري مقعد واحد على الأقل ليحمل حدا �أدنى من احلمل  1.33كيلونيوتن داخل كل
ِحجرة تغيري مالب�سُ .يف�ضل �أن يكون قيا�س املقاعد بحد �أدنى  750ملم عمقا  1800 xملم عر�ضاُ .يف�ضل تثبيت
املقاعد ب�إحكام يف احلائط عند جانبها الأطولُ .يف�ضل و�ضع �أ�سطح جلو�س املقعد ما بني  500-450ملم فوق
الأر�ضيةُ .يف�ضل توفري م�ساحة �أر�ضية خالية حماذية للمقعد للو�صول املتوازي.
عالقة مالب�س  :Coat Hooksعند توفري عالقات يف ِحجرة تغيري املالب�س ُيف�ضل توفري م�شجبني ميكن
الو�صول �إليهما مبحاذاة كل مقعد �سهل الو�صول ،ولكن لي�س ب�شكل مبا�شر .ينبغي �أن تكون امل�شاجب �سهلة الو�صول
قابلة للطي ،وال ترتفع �أكرث من  1200ملم فوق الأر�ضية ،و ُيف�ضل �أن تربز بحد �أق�صى  50ملم عن �سطح احلائط
الذي ترتفع عليه.
املرايا  :Mirrorsعند توفري املرايا  /الأ�سطح العاك�سة ُيف�ضل �أن يكون قيا�س مر�آة�/سطح عاك�س واحد على الأقل
بحد �أدنى  450ملم عر�ضا  1400 xملم ارتفاعا ،و ُيف�ضل و�ضعه لي�سمح بالر�ؤية للأ�شخا�ص اجلال�سني �أو املمدين
على املقعد ،وللأ�شخا�ص الواقفني �أمام املر�آة/ال�سطح العاك�س.
الإ�ضاءة  :Illuminationينبغي �أن تكون الإ�ضاءة يف جميع �أنحاء ِحجرات تغيري املالب�س مت�ساوية ،وال تقل عن
 200لوك�س.
حِجرات اال�ستحمام وحمامات ال�سباحة وحمامات البخار  :Showers, Pools, and Saunasينبغي
�أن تكون �أ�سطح الأر�ضية يف ِحجرات تغيري املالب�س املرتبطة بحمامات ال�سباحة واملرو�ش والأماكن املبللة الأخرى
مقاومة لالنزالق ،وم�صممة لتمنع تراكم املياه املتجمعةُ .يف�ضل �أن يكون �أي�ضا �سطح جلو�س املقاعد يف املناطق
املبللة مقاوما لالنزالق وم�صمما ملنع تراكم املاء.
الدرابزين ُ :Handrailsيف�ضل توفري الدرابزين الذي يتوافق مع متطلبات البند  13-3-3بامتداد الطرق التي
تربط بني ِحجرات تبديل املالب�س و�أماكن الأن�شطة.
املقاب�ض ُ :Grab Barsيف�ضل توفري ق�ضيب م�سك على �شكل حرف " "Lيتوافق مع البند  21-2-3يف كل
ِحجرة تغيري مالب�سُ .يف�ضل و�ضع املقاب�ض على حائط بجوار املقعدُ .يف�ضل �أن يكون قيا�س اجلز�أين الأفقي
والر�أ�سي للمقب�ض على �شكل حرف " 750 "Lملم طوال لكل منهماُ .يف�ضل و�ضع املقب�ض مع خط املنت�صف للجزء
الأفقي املوجود بني  700-625ملم فوق الأر�ضية وخط املنت�صف للجزء الر�أ�سي املوجود عند  150ملم �أمام احلافة
الأ�سا�سية للمقعد.

180
مركـز األميــر سلمـــان ألبحــاث اإلعاقــة

ر�سوم تو�ضيحية

�شكل  :170خمطط لأر�ضية حجرة تغيري املالب�س
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�شكل  :171مقطع من مقعد حجرة تغيري املالب�س

�إعتبارات �أخرى
 2-2معايري مقا�سات اجل�سم الب�شري
 2-2-3امل�سارات ،والأروقة وممرات الو�صول
 21-2-3املقاب�ض
� 25-2-3أ�سطح الأر�ضية
 26-2-3الأج�سام البارزة والأج�سام العلوية
 13-3-3الدرابزين
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25-2-3

�أ�سطح الأر�ضية

اعتبارات الت�صميم
�إن قرارات امل�صممني التي تتعلق باختيار مواد الأر�ضية ذات ت�أثري كبري على الأ�شخا�ص الذين ي�ستخدمون جميع
�أنواع الأجهزة التي ت�ساعد على التنقل ،وكذلك الأ�شخا�ص �ضعيفو الب�صر .وميكن �أن ي�سهل اختيار املادة وعملية
الرتكيب حركة الأ�شخا�ص يف املكان �أو يعوقها ،وي�شكل �سطح الأر�ضية غري املنا�سب م�شكلة جلميع امل�ستخدمني.
و ُيف�ضل �أن يتم ا�ستخدام ت�شطيبات الأر�ضية مثل ال�سجاد بحيث ميكن للأ�شخا�ص الذين ي�ستخدمون الكرا�سي
املتحركة �أو امل�شايات �أو الأجهزة الأخرى امل�ساعدة على التنقل التحرك فوقها دون ا�ستخدام طاقة غري الزمة �أو
مواجهة �أخطار التعرث .وتكون �أ�سطح الأر�ضية الآمنة مقاومة لالنزالق وخالية من الوهج.

ا�شرتاطات التطبيق
ينبغي �أن تتوافق �أ�سطح الأر�ضية امل�ستخدمة يف جميع املناطق والطرق التي يذهب �إليها العاملون والعامة با�ستمرار
مع هذا البند.

اال�شرتاطات الفنية
�أ� .أ�سطح الأر�ضية :ينبغي �أن تكون �أ�سطح الأر�ضية ثابتة و�صلبة ومقاومة لالنزالق وخالية من الوهجُ .يف�ضل �أال
تكون مواد الأر�ضية كثرية الزخارف.
ب .التغيريات يف امل�ستوى :با�ستثناء امل�صاعد و�أجهزة الرفع الأخرى التي ينبغي �أن تتوافق مع الأق�سام 5-2-3
وحتى ُ 8-2-3يف�ضل �أن يتوافق التغيري يف امل�ستوى مع الأ�شكال  172و 173و.174
وهناك متطلبات �أخرى تطبق على العنا�صر الأخرى على النحو الآتي :املنحدرات ( ق�سم  )4-1-3وال�سالمل
(ق�سم .)5-1-3

iƒà°ùŸG ‘ Ò«¨àdG :172 (∫hóL) πµ°T
»°SCGôdG ´ÉØJQE’G

áaÉ◊G á÷É©e

º∏e 6 - 0

á«°SCGQ ¿ƒµJ ób

º∏e 13 - 7

(%50) 2 : 1 áÑ°ùf øe Gk QGóëfEG ÌcCG â°ù«d øµdh á∏FÉe

º∏e 13 øe ÌcCG

(%6^25) 16 : 1 áÑ°ùf øe Gk QGóëfEG ÌcCG â°ù«d
∞«°UQ Qóëæe hCG ,Qóëæe hCG ,á∏FÉe á«°VQCG É¡fCG ≈∏Y πeÉ©Jh
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ج .ال�سجادة :ينبغي �أن تكون ال�سجادة من تركيب منخف�ض العقد م�صنوع با�ستخدام � 10أو  12عقدة من �ألياف
غري ثابتة ،و ُيف�ضل �أن تل�صق مبا�شرة بالأر�ضية التي تو�ضع عليها.

ر�سوم تو�ضيحية
		

�شكل  :173التغيري يف امل�ستوى حتى 6

				

�شكل  :174التغريات يف امل�ستوى

�إعتبارات �أخرى
 1-2-3املداخل
 2-2-3امل�سارات ،والأروقة وممرات الو�صول
 3-2-3املنحدرات الداخلية
 4-2-3الدرج الداخلى
 5-2-3ال�سالمل املتحركة
 6-2-3امل�صاعد
 7-2-3م�صاعد املن�صات املنحدرة والر�أ�سية
 11-2-3مرافق املراحي�ض
 22-2-3املكاتب و�أماكن العمل وقاعات االجتماعات
 24-2-3غرف تغيري املالب�س
امللحق ب 1-الوهج وم�صادر ال�ضوء
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26-2-3

الأج�سام البارزة والأج�سام والعلوية

اعتبارات الت�صميم
ينبغي �أن تكون الأروقة وممرات الو�صول واملداخل خالية من الأج�سام البارزة �أو العوائق احلرة ل�سالمة جميع
امل�ستخدمني .وميثل �أي معلم ت�صميمي مو�ضوع فوق مدى ك�شف الع�صا الطويلة البي�ضاء ،مثل اجلانب الأ�سفل من
ال�سلم ،خطرا على الأ�شخا�ص ذوي الإعاقات الب�صرية �أو ال�شخ�ص امل�شتت انتباهه ب�سبب احلديث.
ت�ستلزم كافة العوائق احلرة �أ�سطحا حتذيرية لتنبيه جميع م�ستخدمي املكان بوجودها.

�شكل  :176درابزين قابل للك�شف
				
�شكل  :175حواجز قابلة للك�شف
حواجز قابلة للك�شف حتمي منطقة �أ�سفل ال�سلم	�إمتداد الدرابزين ممكن اكت�شافه بالع�صا
حيث �أن امل�ساحة الر�أ�سية منخف�ضة.
م�صدر ال�صور :م�ست�شارو الت�صميم ال�شامل والو�صول و�شركا�ؤهم

ا�شرتاطات التطبيق
ينبغي �أن تتوافق جميع الأج�سام البارزة من احلائط �أو ال�سقف �أو الأماكن الأخرى مع هذا البند.

اال�شرتاطات الفنية
�أ .الأج�سام البارزة ُ :Protruding Objectsيف�ضل �أال تربز الأج�سام املمتدة من احلوائط املوجودة بها
حافة �أ�سا�سية بني  650ملم و 2100ملم فوق الأر�ضية �أكرث من  100ملم يف طريق املارة .ميكن �أن تربز الأج�سام
املمتدة من حائط به حافة �أ�سا�سية عند  650ملم �أو �أقل فوق الأر�ضية ب�أي مقدار (�أ�شكال  177و.)178
ب .الأج�سام احلرة  :Freestanding Objectsعندما تكون العنا�صر العلوية �أو البارزة على
�أج�سام حرة بني  650ملم و 2100ملم فوق الأر�ض ُيف�ضل �أال تتخطى �أكرث من  300ملم يف مناطق املارة.
يُف�ضل �أال تكون احلافة ال�سفلى للج�سم احلر الذي له م�ساحة تزيد عن  300ملم بني الدعامات �أكرث من  650ملم
فوق الأر�ضية.
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ج .املحافظة على العر�ض ُ :Width Maintenanceيف�ضل �أال يقل عر�ض الطرق �سهلة الو�صول �أو م�ساحة
الدوران ب�سبب الأج�سام البارزة.
د .امل�ساحة الر�أ�سية ُ :Headroomيف�ضل �أن يكون احلد الأدنى اخلايل من العوائق للم�ساحة الر�أ�سية يف
مناطق املارة  2100ملمُ .يف�ضل ارتفاع وا�ضح للمدخل قدره  2100ملم ،ولكن من املقبول �أن يكون االرتفاع اخلايل
من العوائق عند الباب  1980ملم ( �شكل .)178
هـ .الأخطار العلوية  :Overhead Hazardعند خف�ض حاجز كا�شف �أو الدرابزين �أو احلواجز الأخرى
التي تكون حافتها الأ�سا�سية عند �أقل من  2100ملم � ،أو عندما تكون امل�ساحة العلوية لأحد املناطق التي جتاور
�أحد الطرق �سهلة الو�صول �أقل من ذلك ُيف�ضل توفري حاجز كا�شف �أو درابزين �أو حاجز �آخر ذي حافة �أ�سا�سية
عند  650ملم �أ و�أقل من الأر�ضيةُ .يف�ضل تثبيت احلاجز ب�إحكام ويكون له درابزين �صلب �أو �أفقي مغاير يف اللون.
و .الأ�سطح التحذيرية الأر�ضية ُ :Detectable Ground Surfaceيف�ضل توفري �سطح �إنذار ملمو�س
مغاير يف اللون يقع يف نف�س م�ستوى �سطح ال�سري املحيط به ،وميتد  300ملم على الأقل حول امل�ساحة الكاملة
اخلطرية فوق الر�أ�س �أو البارزة.
ز .تباين الألوان ُ : Color Contrastيف�ضل �أن يكون للحافة الأ�سا�سية جل�سم بارز �أو معلق لون مغاير عن
خلفيتها واملحيطات بها لتح�سني ر�ؤية اجل�سم البارز �أو املعلق.
Walkway Widths for

عر�ض املم�شى للأ�شخا�ص الذين ي�ستخدمون العكازات
ح.
 :Persons Using Crutchesحتتاج املما�شي التي ي�ستخدمها �أ�شخا�ص ي�ستخدمون عكازات
عر�ضا �صافيا قدره  920-810ملم .وحيثما يكون من املتوقع �أن يقوم �أ�شخا�ص ي�ستخدمون عكازات
با�ستخدام املما�شي؛ ُيف�ضل عدم و�ضع عوائق �أو نتوءات على ارتفاع �أقل من  300ملم فوق الأر�ضية
( �شكل .)5
ح� .سطح الك�شف لل�شخ�ص الذي ي�ستخدم ع�صا بي�ضاء طويلة Detection Space for Persons
 :Using a Long White Caneميكن للأ�شخا�ص الذين ي�ستخدمون ع�صا بي�ضاء طويلة (مل�ساعدتهم على

احلركة) اكت�شاف عائق �ضمن مدى ارتفاع حتى  650ملم من الأر�ضية .وبح�سب ال�شخ�ص ميكن �أن يختلف مدى
الك�شف الأمامي بني  1500-900ملم (�شكل .)7
Detection Space for Persons

ط .م�ساحة الك�شف للأ�شخا�ص الذين ي�ستخدمون امل�شاية
� :Using a Walkerأبعاد العر�ض النموذجي للأر�ض بالن�سبة للأ�شخا�ص الذين ي�ستخدمون امل�شاية هي 710
ملم ( �شكل .)6
ر�سوم تو�ضيحية
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�شكل  :177حدود الأج�سام البارزة

				

�شكل  :178حدود الأج�سام البارزة والعلوية
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�شكل  :179العوائق

�إعتبارات �أخرى
� 3-1-3أر�صفة امل�شاه� ،أر�صفة ال�شوارع ،امل�سارات والطرق
 6-4-3الأ�سطح التحذير االر�ضية
امللحق ب 3-املواد والت�شطيبات
امللحق ب 4-الن�سيج واللون
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27-2-3

البوابات ،البوابات �آلية الفتح والفتحات

اعتبارات الت�صميم
ُيف�ضل �أن يتم ت�صميم البوابات والبوابات �آلية الفتح ال�ستيعاب جمموعة من الأفراد الذين يتمتعون بقدرات
متنوعة .بالن�سبة للأطفال وق�صار القامة والأ�شخا�ص الذين ي�ستخدمون كرا�سي متحركة �أو �سكوترات التنقل
ُيف�ضل �أن يكون ارتفاع البوابات ذات العار�ضة الواحدة مقابال لوجوههم �أو رقابهم .و�سوف يجد الأ�شخا�ص الذين
ي�ستخدمون الع�صا �أو العكازات ،والذين يعانون من �ضعف التوازن �صعوبة يف التعامل مع الأبواب الدوارة ،يف حني
�أن الأ�شخا�ص الذين ي�ستخدمون الكرا�سي املتحركة لن يتمكنوا من اجتياز الأبواب الدوارة �إطالقا.
لذا ين�صح بفتحة جماورة ذات عر�ض �سهل الو�صول للوفاء باحتياجات الأ�شخا�ص الذين ي�ستخدمون الكرا�سي
املتحركة و�أجهزة التنقل وامل�شايات والعكازات وعربات التو�صيل.

�شكل  :180بوابات دوارة
يعر�ض مثا ًال لبوابة دوارة �سهلة الو�صول با�ستخدام الألوان والالفتات

ا�شرتاطات التطبيق

ينبغي �أن تتوافق جميع البوابات والبوابات �آلية الفتح والفتحات مع هذا البند.

اال�شرتاطات الفنية
البوابات والفتحات يف مناطق اال�ستخدام العام :Gates or Openings to Public Use Areas

�أ.
ُيف�ضل �أن يكون للبوابة �أو الفتحات يف مناطق اال�ستخدام العام حد �أدنى من العر�ض ال�صايف  900ملم .ينبغي �أن
تكون �أجهزة القفل املركبة عند البوابات �أو الفتحات ناب�ضية احلمل ،و ُيف�ضل �أن يتوافق املركب عند تثبيته مع البند
ُ . 10-3-3يف�ضل �أن ميكن للع�صا اكت�شاف البوابات و�أن تتوافق مع البند .26-2-3
مركـز األميــر سلمـــان ألبحــاث اإلعاقــة

189

ب .البوابات �آلية الفتح �أو الأجهزة الأخرى التي تتحكم بها التذاكر Turnstiles or Other Ticketing
 :Control Devicesعند تركيب البوابات �آلية الفتح� ،أو الأجهزة الأخرى التي تتحكم بها التذاكر ُيف�ضل

توفري بوابة �أو فتحة قريبة ميكن الو�صول �إليهاُ .يف�ضل تعريف البوابات �أو الفتحات التي ميكن الو�صول �إليها
با�ستخدام الرموز الدولية للو�صول (�شكل .)182
ج .تباين الألوان ُ : Color Contrastيف�ضل ا�ستخدام �ألوان مغايرة لتمييز البوابات �آلية الفتح عن البيئة
املحيطة بهاُ .يف�ضل توفري الألوان املغايرة على جانبي البوابة عند الأجزاء �أو الأعمدة الداعمة.

ر�سوم تو�ضيحية

�شكل  :181العبور من البوابة الدوارة

�شكل  :182العبور من البوابة الدوارة

�إعتبارات �أخرى
 2-2معايري مقا�سات اجل�سم الب�شري
 9-2-3الأبواب
 10-2-3النوافذ واحلواجز الزجاجية والنوافذ اجلانبية
� 10-3-3أدوات التحكم و�آليات الت�شغيل
 1-4-3الالفتات
� 4-4-3أنظمة الإعالم
 5-4-3بطاقة الدخول بوا�سطة البطاقات و�أنظمة الأمن وال�سالمة
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اإلشتراطات الفنية لدليل اإلرشادي
للوصول الشامل في البيئة العمرانية
العناصر التكميلية
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3-3
1-3-3

العنا�صر التكميلية
مكاتب اال�ستعالمات واال�ستقبال واخلدمات

اعتبارات الت�صميم

ُيف�ضل �أن يكون لدى جميع الأ�شخا�ص �إمكانية الو�صول �إىل مكاتب اال�ستعالمات واال�ستقبال واخلدمات ب�صرف
النظر عن الو�ضع احلركي �أو الوظيفي .و ُيف�ضل �أن يكون ارتفاع املكتب �أكرث انخفا�ضا للأ�شخا�ص الذين ي�ستخدمون
�أجهزة احلركة �أو الأطفال �أو ق�صار القامة� ،أو الأ�شخا�ص الذين لديهم م�شاكل يف التوازن قد ت�ستدعي منهم
اجللو�س .غري �أنه قد يحتاج م�ستخدمني �آخرين �إىل ت�صميم �أطول ،ويُف�ضل دمج جمموعة من ارتفاعات املكاتب
يف مناطق اال�ستعالمات واال�ستقبال واخلدماتُ .يف�ضل �أن يت�ضمن اختيار االرتفاع منافذ للحديث و�أ�سطح للكتابة.
و ُيف�ضل �أن يراعي عمق املكتب توفري م�ساحة للركبة للأ�شخا�ص الذين ي�ستخدمون الكرا�سي املتحركة �أو �سكوترات
التنقل.
وبالن�سبة للأ�شخا�ص املعاقني ب�صريا يوفر ا�ستخدام لون مغاير �أو اختالف ملمو�س �أو �إر�شادات �صوتية (مثل �صوت
موظفة اال�ستقبال �أو م�صدر للمو�سيقى) م�ؤ�شرا حركيا �إىل موقع مكاتب اخلدمة �أو منافذ احلديث.

�شكل  :183مكتب ا�ستقبال �سهل الو�صول
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ا�شرتاطات التطبيق
ُيف�ضل �أن يتوافق جزء واحد على الأقل من جميع الطاوالت امل�ستخدمة لال�ستقبال �أو لتقدمي املعلومات �أو اخلدمة
مع هذا البند.

اال�شرتاطات الفنية
�أ .املوقع ُ :Locationيف�ضل و�ضع مكاتب اال�ستعالمات واال�ستقبال واخلدمات على طريق �سهل الو�صول يتوافق
مع البند  3-1-3للمواقع اخلارجية ،والبند  2-2-3للمواقع الداخلية.
ب� .أماكن االنتظار واال�صطفاف ُ :Waiting and Queuing Areasيف�ضل توافق �أماكن االنتظار
واال�صطفاف املرتبطة مبكاتب اخلدمة واال�ستعالمات مع البند .2-3-3
ج .م�ساحة الأر�ضية /الأر�ض اخلالية من العوائق ُ :Clear Floor or Ground Spaceيف�ضل توفري
م�ساحة �أر�ضية خالية قيا�سها بحد �أدنى  800ملم  1400 xملم يف الأق�سام �سهلة الو�صول من مكاتب اال�ستعالمات
واال�ستقبال واخلدمات لالقرتاب من الأمام.
د .االرتفاع ُ :Heightيف�ضل �أن ت�ضم مكاتب اال�ستعالمات واال�ستقبال واخلدمات ق�سما واحدا على الأقل �سهل
الو�صولُ .يف�ضل �أن ميتد كل ق�سم �سهل الو�صول بحد �أدنى  900ملم طوالُ .يف�ضل �أن تو�ضع �أ�سطح الطاولة يف
الأق�سام �سهلة الو�صول ما بني  850-725ملم فوق الأر�ضية �أو الأر�ض التي مت ت�شطيبها .
هـ .حيز الركبة و�أ�صبع القدم ُ :Knee and Toe Spaceيف�ضل �أن تت�ضمن مكاتب اال�ستعالمات واال�ستقبال
واخلدمات م�ساحة للركبة و�أ�صبع القدم تتوافق مع البند .2-2
و .منافذ احلديث ُ :Speaking Portsيف�ضل توفري منفذ للحديث عند وجود فوا�صل زجاجية �أو فوا�صل
�أخرى تف�صل بني اجلانبني املتقابلني من مكتب اخلدمة �أو اال�ستقبال �أو اال�ستعالمات ُ .يف�ضل و�ضع منافذ احلديث
عند ارتفاع �أق�صاه  1060ملم فوق الأر�ضية.
ز .التعريف ُ :Identificationيف�ضل توفري طرق و�أنظمة للتعريف مبوقع مكاتب اال�ستعالمات واال�ستقبال
واخلدمات للأ�شخا�ص املعاقني ب�صريا .ومن الأمثلة على هذه الطرق والأنظمة املو�سيقية وامل�ؤ�شرات امل�سموعة
والأ�سطح امللمو�سة.
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�شكل  :184مكتب اخلدمة

�إعتبارات �أخرى
 2-2معايري مقا�سات اجل�سم الب�شري
 2-2-3امل�سارات  ،والأروقة وممرات الو�صول
 1-4-3الالفتات
� 3-4-3أنظمة خماطبة العموم
� 4-4-3أنظمة الإعالم
� 7-4-3أنظمة الإ�ستماع امل�ساعدة
امللحق ب 1-الوهج وم�صادر ال�ضوء
امللحق ب 2-الإ�ضاءة
امللحق ب 3-املواد والت�شطيبات
امللحق ب 4-الن�سيج واللون
امللحق ب 5-ال�صوتيات
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2-3-3

مناطق االنتظار واال�صطفاف

اعتبارات الت�صميم
ُيف�ضل �أن توافر �أماكن االنتظار واال�صطفاف للمعلومات �أو التذاكر �أو اخلدمات طرقا �آمنة ومريحة حلركة
الأ�شخا�ص الذين ي�ستخدمون كرا�سي متحركة و�سكوترات التنقل و�أجهزة التنقل الأخرى ،وكذلك الأ�شخا�ص ذوو
املدى املختلف من قدرة امل�ستخدم.
ُيف�ضل ت�صميم �أماكن االنتظار لت�ستوعب الكرا�سي املتحركة و�سكوترات التنقل و�صفوف االنتظار التي توافر فيها
منعطفات الدوران �أو الطرق امللتفة للخلف م�ساحة منا�سبة حلركة �أجهزة التنقلُ .يف�ضل الأخذ يف االعتبار وجود
طريق جانبي �أو نظام خدمات بديل للأ�شخا�ص الذين يعانون من �صعوبات يف امل�شي �أو الوقوف يف الطابور لفرتات
طويلةُ .يف�ضل متييز ممرات اال�صطفاف بدرابزين لدعم الأ�شخا�ص الذين لديهم م�شكالت يف التوازن و�إر�شاد
الأ�شخا�ص املعاقني ب�صريا .ين�صح برتكيب مقاعد جماورة لأماكن االنتظار واال�صطفاف جلميع امل�ستخدمني.

ا�شرتاطات التطبيق
ينبغي �أن تتوافق جميع �أماكن االنتظار واال�صطفاف مع هذا البند.

اال�شرتاطات الفنية
�أ .التخطيط ُ :Layoutيف�ضل و�ضع حواجز الإر�شاد يف خطوط متوازية ومنطقيةُ .يف�ضل �أن يت�ضمن تخطيط
�أماكن اال�صطفاف ممرا جانبيا يتفق مع الرموز الدولية للو�صول.
ب .امل�سافات بني احلواجز ُ :Space between Barriersيف�ضل ترك م�سافة بني حواجز الإر�شاد يف
�أماكن اال�صطفاف لتوفري حد �أدنى من العر�ض ال�صايف  1200ملم بينهمُ .يف�ضل توفري م�ساحات للحركة قيا�سها
 1500ملم  1500 xملم على الأقل عند �أماكن الدخول واخلروج من �أماكن اال�صطفاف  /االنتظار ،وعند تغيري
االجتاه بامتداد طريق اال�صطفاف /االنتظار.
ج .تثبيت احلواجز ُ :Barrier Mountingيف�ضل تثبيت حواجز الإر�شاد حلركة تدفق املارة ب�إحكام يف
الأر�ضية ،وينبغي �أن تكون قادرة على توفري الدعم للأ�شخا�ص املنتظرين من خالل ا�ستخدام ق�ضبان �صلبة
وجوانب �صلبة �أو كلتيهما .وعند تركيب اجليوب الأر�ضية لدعم الدعامات امل�ؤقتة �أو املو�سمية ينبغي �أن تكون على
م�ستوى ت�شطيب الأر�ضية ويكون لها غطاء مدمج ملنع خطر التعرث.
د .العالمات التوجيهية يف الأر�ضية ُ :Directional Floor Markingsيف�ضل متييز �أماكن االنتظار
الدائمة ب�شكل �أولون �أو تركيب مميز للأر�ضية لإر�شاد الأ�شخا�ص ذوي �إعاقات ب�صرية.
هـ .الألوان املغايرة ُ :Contrasting Colourيف�ضل ا�ستخدام �ألوان مغايرة يف �أماكن االنتظار للم�ساعدة
على متييز احلبال والق�ضبان واحلواجز ال�صلبة عن البيئة املحيطة بها.
و .االكت�شاف بالع�صا  :Cane Detectionينبغي �أن تكون احلواجز قابلة لأن تكت�شف بوا�سطة الع�صا وينبغي
�أن تتوافق مع البند .26-2-3
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ز .املقاعد ُ :Seatingيف�ضل توفري املقاعد التي تتوافق مع البند  7-3-3بامتداد �أو حماذاة طرق �أماكن
اال�صطفاف /االنتظار متاما.

ر�سوم تو�ضيحية

�شكل  :185منطقة االنتظار

�إعتبارات �أخرى
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 2-2معايري مقا�سات اجل�سم الب�شري
 2-2-3امل�سارات  ،الأروقة وممرات الو�صول
� 25-2-3أ�سطح الأر�ضية
 1-4-3الالفتات
� 3-4-3أنظمة خماطبة العموم
� 4-4-3أنظمة الإعالم
 2-4-3الهواتف العامة
� 7-4-3أنظمة الإ�ستماع امل�ساعدة
امللحق ب 1-الوهج وم�صادر ال�ضوء
امللحق ب 2-الإ�ضاءة
امللحق ب 3-املواد والت�شطيبات
امللحق ب 4-الن�سيج واللون
امللحق ب 5-ال�صوتيات
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�أماكن امل�شاهدة يف املقاعد الثابتة

اعتبارات الت�صميم
ُيف�ضل تخ�صي�ص �أماكن للم�شاهدة �أو اجللو�س للأ�شخا�ص غري القادرين على ا�ستخدام ترتيبات املقاعد املعتادة
يف الأماكن ذات املقاعد الثابتة .و ُيف�ضل �أن يكون هناك دائما �أكرث من م�ساحة واحدة خم�ص�صة للر�ؤية /اجللو�س،
و ُيف�ضل �أن يكون الت�صميم قادرا على ا�ستيعاب احلاجات املكانية جلهاز احلركة مثل �سكوترات التنقل .وينبغي
توفري مقاعد للمرافقني جماورة للمناطق املخ�ص�صةُ .يف�ضل منح كافة امل�ستخدمني اختيار املكان و�سعر التذكرة.
و ُيف�ضل ت�صميم حاجز واق ليمنح الأ�شخا�ص ذوي الكرا�سي املتحركة �أو �أجهزة التنقل ر�ؤية وا�ضحة ملكان الأداء.
بالإ�ضافة �إىل وجوب توفري مقاعد يف املمرات للأ�شخا�ص الذين ي�ستخدمون الكرا�سي املتحركة �أو �سكوترات
التنقل الذين قد يرغبون يف االنتقال �إىل مقعد يف املمر.

�شكل � :186أماكن �سهلة الو�صول
يعر�ض �أماكن خم�ص�صة �سهلة الو�صول متيزها الرموز الدولية للو�صول

ا�شرتاطات التطبيق
حيثما يتم تركيب مقاعد ثابتة ُيف�ضل توفري م�ساحات ال�ستيعاب �أجهزة التنقل .و ُيف�ضل �أن يتوافق احلد الأدنى من
امل�ساحات املتاحة مع ال�شكل .186
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ُيف�ضل �أي�ضا توفري مقاعد للمرافقني ال�ضيوف/امل�ستخدمني املتاحني عند توفري �أماكن ر�ؤية متاحةُ .يف�ضل ت�ساوي
عدد مقاعد املرافقني لعدد �أماكن امل�شاهدة املتاحة املتوافرةُ .يف�ضل تنظيم مقاعد املرافقني بحيث يتوافر مقعد
مرافق ثابت بالقرب من مكان م�شاهدة �سهل الو�صول.
ُيف�ضل �أال يكون �أقل من واحد باملائة ( )%1من املقاعد  -ولي�س �أقل من مقعد ثابت واحد -بالقرب من ممرات
الدخول مقعد خم�ص�ص يف املمر.

اال�شرتاطات الفنية
�أ .املوقع ُ :Locationيف�ضل �أن تخدم �أماكن امل�شاهدة املتاحة طرق متاحة تتوافق مع البند  2-2-3للطرق
الداخلية و 3-1-3للطرق اخلارجيةُ .يف�ضل �أال تتداخل الطرق �إىل �أماكن امل�شاهدة املتاحة والأماكن ذاتها مع
اخلروج من ال�صفوف القريبة للمقاعد �أو املمرات .وعندما تتجاوز ال�سعة الكلية ملقاعد املرفق  100مقعد ُيف�ضل
توفري �أماكن امل�شاهدة املتاحة يف �أكرث من مكانُ .يف�ضل توفري مكانني للم�شاهدة �سهلة الو�صول بجانب بع�ضهما.
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ب� .سطوح الأر�ضيات ُ :Floor or Ground Surfaceيف�ضل �أن يكون �سطوح الأر�ضيات عند �أماكن
امل�شاهدة املتاحة وا�ضحة وم�ستوية ،وينبغي �أن تتوافق �أي�ضا مع البند  25-2-3لأ�سطح الأر�ض الداخلية ،و1-1-3
لأ�سطح الأر�ض اخلارجية .ي�سمح �أن حتتوي الأماكن املخ�ص�صة لأماكن امل�شاهدة املتاحة على مقاعد متحركة.
مركـز األميــر سلمـــان ألبحــاث اإلعاقــة

ويف الأماكن عندما يكون �آخر مكان التجمع �أو منطقة امل�شاهدة عند ارتفاع خمتلف عن مقدمة مكان التجمع �أو
منطقة امل�شاهدة وتنحدر الأر�ض بني املقدمة وامل�ؤخرة ُيف�ضل توفري مناطق �أر�ض م�ستوية ت�ؤدي �إليها وتوجد عند
�أماكن م�شاهدة �سهلة الو�صول.
ج .العر�ض والطول  :Width and Lengthعند احلاجة �إىل دخول �أجهزة التنقل �إىل �أماكن امل�شاهدة
املتاحة من اجلانب ُيف�ضل �أال تقل الأماكن املتاحة عن  900ملم عر�ضا ،و 1500ملم طوال .وعند احلاجة �إىل
�إدخال �أجهزة التنقل �إىل �أماكن امل�شاهدة املتاحة من املقدمة �أو امل�ؤخرة ُيف�ضل �أال تقل الأماكن املتاحة عن 900
ملم عر�ضا ،و 1400ملم طوال�( .شكل .)189
خطوط امل�شاهدة خلف امل�شاهدين اجلال�سني :Sight Lines behind Seated Spectators

د.
ينبغي �أن تكون خطوط امل�شاهدة م�ساوية خلطوط امل�شاهدة من �أماكن امل�شاهدة ذات املقاعد الثابتة املوجودة يف
نف�س ال�صف .على �سبيل املثال ي�سمح �أن تكون خطوط امل�شاهدة من �أماكن امل�شاهدة املتاحة �أعلى الكتف �أو بني
ر�ؤو�س امل�شاهدين اجلال�سني يف ال�صف املبا�شر يف املقدمة ب�شرط �أن يكون الأمر نف�سه للأ�شخا�ص الذين ي�شغلون
�أماكن املقاعد الثابتة داخل نف�س ال�صف.
خطوط امل�شاهدة خلف امل�شاهدين الواقفني :Sight Lines behind Standing Spectators

هـ.
عندما يكون هناك توقع �أو ن�سبة كبرية من امل�شاهدين يقفون خالل احلدث ينبغي �أن تكون خطوط امل�شاهدة من
�أماكن امل�شاهدة املتاحة م�ساوية خلطوط امل�شاهدة ل�شخ�ص ي�شغل �أماكن م�شاهدة ذات مقاعد ثابتة موجودة يف
نف�س ال�صف .على �سبيل املثال ي�سمح �أن تكون خطوط امل�شاهدة من �أماكن امل�شاهدة املتاحة �أعلى كتف �أو بني
ر�ؤو�س امل�شاهدين الواقفني يف ال�صف املبا�شر يف املقدمة ب�شرط �أن يكون الأمر نف�سه للأ�شخا�ص الواقفني الذين
ي�شغلون �أماكن املقاعد الثابتة داخل نف�س ال�صف�(.شكل .)188

و .مقاعد املرافقني ُ :Companion Seatsيف�ضل �أن تو�ضع مقاعد للمرافقني لتوافر حماذاة بالكتف مع
�أماكن الكرا�سي املتحركة املجاورة ،و ُيف�ضل �أن يكون �سطح الأر�ضية عند نف�س االرتفاع مثل �سطح الأر�ضية ملكان
امل�شاهدة �سهل الو�صول .ينبغي �أن تكون �أماكن مقاعد املرافقني مكافئة يف احلجم واجلودة والرفاهية وو�سائل
الراحة املقاعد الثابتة املجاورة ،وي�سمح �أن تكون قابلة للحركة.
ز .مقاعد املمر املخ�ص�صة ُ :Designated Aisle Seatsيف�ضل �أال يكون يف مقاعد املمر املخ�ص�صة م�ساند
على جانب املمر� ،أو ُيف�ضل �أن حتتوي على م�ساند متحركة �أو قابلة للطي على جانب املمرُ .يف�ضل تعريف كل مقعد
من هذه املقاعد بو�ضوح ،و ُيف�ضل و�ضع الفتة عند مكان �شباك التذاكر ومداخل مناطق امل�شاهدة الطالع الزبائن
بتوافرهاُ .يف�ضل توفري م�ساحة �أر�ضية خالية من العوائق مبا�شرة جماورة ملقاعد املمر املخ�ص�صة.
ح .تعريف املقعد ُ :Seat Identificationيف�ضل تعريف كل مقعد بالفتة �أو عالمة توافر تعريفا مرئيا
وح�سيا لتخ�صي�ص املقعد .يُف�ضل �أن تتباين الالفتات �أو العالمات (فاحت -داكن� ،أو داكن -فاحت) ،وتكون م�ضيئة.
يُف�ضل تعريف املقاعد املحددة ال�ستخدام املعاقني بو�ضوح بـ" الرموز الدولية للدخول".
ط .اختيار املقاعد ُ :Seating Selectionيف�ضل توافر املقاعد �سهلة الو�صول يف �أماكن خمتلفة يف �أنحاء
مركـز األميــر سلمـــان ألبحــاث اإلعاقــة
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املرفق وعند م�ستويات �أ�سعار خمتلفة.
ي .حجم املقعد ُ :Seating Sizesيف�ضل توفري جمموعة متنوعة من �أحجام املقاعد لتت�سع للحجم الإ�ضايف
و�سعة الوزن للأ�شخا�ص �ضخام القامة.
ك .الدرابزين  :Handrailsعندما يكون الدخول �إىل املقاعد من خالل منحدر �أو �سطح مائل ُيف�ضل توفري
درابزين على جانب ال�سطح املائل الذي ال ي�شتمل على دخول �إىل املقاعد .ينبغي �أن تتوافق الدرابزين مع البند
.13-3-3

ر�سوم تو�ضيحية

�شكل  :188خط الر�ؤية للم�شاهدين الواقفني عند مكان الكر�سي املتحرك
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�شكل  :189توزيع �أماكن امل�شاهدة �سهلة الو�صول

اعتبارات �أخرى
 2-2معايري مقا�سات اجل�سم الب�شري
 2-2-3امل�سارات والأروقة وممرات الو�صول
� 25-2-3أ�سطح الأر�ضية
 26-2-3الأج�سام البارزة والأج�سام العلوية
 1-4-3الالفتات
� 3-4-3أنظمة خماطبة العموم
� 7-4-3أنظمة الإ�ستماع امل�ساعدة
امللحق ب 3-املواد والت�شطيبات
امللحق ب 4-الن�سيج واللون
امللحق ب 5-ال�صوتيات
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4-3-3

الأ�سطح واملن�صات املرتفعة

اعتبارات الت�صميم
ينبغي �أن تكون جميع مناطق الأ�سطح واملن�صات املرتفعة �سهلة الو�صول للأ�شخا�ص الذين لديهم مدى خمتلف من
القدرات .و ُيف�ضل �أن توافر �أماكن العرو�ض ووراء الكوالي�س طرقا �سهلة الو�صول ،و ُيف�ضل توافر خ�صائ�ص �سالمة
حلماية الأ�شخا�ص من �أخطار ال�سقوط �أو التعرث ،وبخا�صة الأ�شخا�ص الذين لديهم �إعاقات ب�صرية.

ا�شرتاطات التطبيق
يُف�ضل توافق جميع الأ�سطح واملن�صات املرتفعة التي ي�ستخدمها العامة والعمالء والزبائن واملوظفني مع هذا البند.

اال�شرتاطات الفنية
�أ .املوقع  :Locationيُف�ضل �أن توجد الأ�سطح املرتفعة على طرق �سهلة الو�صول تتوافق مع البند 2-2-3
للطرق الداخلية ،و 3-1-3للطرق اخلارجية.
ب .الإ�ضاءة  :Illuminationيُف�ضل �إ�ضاءة الأ�سطح املرتفعة بحد �أدنى  100لوك�س يف م�ستوى الطابق.
ج .حجم ال�سطح  :Platform Sizeيُف�ضل �أن ي�أخذ حجم الأ�سطح املرتفعة يف االعتبار الأبعاد املكانية
للكرا�سي املتحركة و�أجهزة التنقل الأخرى وفقا للق�سم .2-2
د .التحذيرات الأر�ضية  :Detectable Warningsينبغي �أن تكون الأ�سطح املرتفعة التي لي�س لها حواف
�سطحية حامية �أ�سطحا حتذيرية الأر�ضية.
هـ .و�ضع التحذيرات الأر�ضية ُ :Placement of Detectable Warningsيف�ضل �أن يكون و�ضع
التحذيرات الأر�ضية مت�سقا مع جميع �أنحاء املحيط .ويُف�ضل و�ضع الأ�سطح التحذيرية الأر�ضية موازية حلافة
( )Lغري املحمية ،و ُيف�ضل �أن متتد بالطول الكامل (ُ .)Lيف�ضل و�ضع الأ�سطح التحذيرية الأر�ضية  300ملم خلف
حافة ( )Lاملرتفعة ،و ُيف�ضل �أن يكون عمقها  900-600ملم .ينبغي �أن تكون الأ�سطح التحذيرية الأر�ضية مت�ساوية
مع �سطح ( )Lاملجاورة بحيث ال ت�سبب خطر التعرث( �شكل .)190
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�شكل � :190أ�سطح التحذير الأر�ضية يف املن�صات املرتفعة

�إعتبارات �أخرى
 2-2معايري مقا�سات اجل�سم الب�شري
 2-2-3امل�سارات  ،الأروقة وممرات الو�صول
� 25-2-3أ�سطح الأر�ضية
 26-2-3الأج�سام البارزة والأج�سام العلوية
 7-4-3الأنظمة الإ�ستماع امل�ساعدة
امللحق ب 2-الإ�ضاءة
امللحق ب 3-املواد والت�شطيبات
امللحق ب 4-الن�سيج والألوان
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5-3-3

من�صات املتحدثني واملن�صات اخلطابية

اعتبارات الت�صميم
يُف�ضل �أن ت�ستوعب من�صات املتحدثني واملن�صات اخلطابية احتياجات مدى وا�سع من امل�ستخدمني .و ُيف�ضل �أن
يو�ضع يف االعتبار اال�ستخدام يف و�ضع اجللو�س مثل اال�ستخدام يف و�ضع الوقوف .وبالن�سبة للأ�شخا�ص الذين
ي�ستخدمون كرا�سي متحركة حتتاج من�صات املتحدثني واملن�صات اخلطابية �أن تكون منخف�ضة بال�شكل الكايف
لال�ستخدام ،وعالية بالقدر الكايف لتوفري مكان للركبة ،وتوفري م�ساحة خالية من العوائق كافية للكر�سي املتحرك
ليندفع حتتهاُ .يف�ضل �أن يوفر و�ضع من�صات املتحدثني واملن�صات اخلطابية م�ساحة كافية للمناورة لل�شخ�ص
امل�ستخدم كر�سي متحرك �أو �سكوتر التنقل.

ا�شرتاطات التطبيق
عند توفري من�صات املتحدثني واملن�صات اخلطابية ُيف�ضل �أن يتوافق متحدث ومكان قراءة واحد على الأقل مع
هذا البند.

اال�شرتاطات الفنية
�أ .املوقع  :Locationيُف�ضل �أن توجد من�صات املتحدثني واملن�صات اخلطابية على طرق �سهلة الو�صول تتوافق
مع البند  2-2-3للطرق الداخلية ،و 3-1-3للطرق اخلارجيةُ .يف�ضل �أن ي�سمح مكان من�صات املتحدثني واملن�صات
اخلطابية باقرتاب �أجهزة التنقل من الأمام.
ب .م�ساحة �أر�ضية �أو �أر�ض خالية للجلو�س ُ :Clear Floor or Ground Space for Seatingيف�ضل
�أن يت�ضمن م�ساحة الكر�سي املتحرك عند من�صات املتحدثني واملن�صات اخلطابية م�ساحة �أر�ضية خالية ال تقل عن
 800ملم عر�ضا ،و  1400ملم عمقا.
ج .حيز الركبة و�أ�صبع القدم ُ :Knee and Toe Spaceيف�ضل توفري م�ساحة للركبة و�أ�صبع القدم عند
من�صات املتحدثني واملن�صات اخلطابية تتوافق مع البند  .2-2ميكن �أن تتداخل حيز الركبة و�أ�صبع القدم مع
م�ساحة الأر�ضية اخلالية من العوائق الالزمة بحد �أق�صى  550ملم.
د .االرتفاع  :Heightيُف�ضل �أن يكون �أعلى من�صات املتحدثني واملن�صات اخلطابية ممكنا تعديل ارتفاعها
لال�ستخدام من و�ضع اجللو�س �أو الوقوف.
هـ� .أدوات التحكم و�آليات الت�شغيل  :Controls and Operating Mechanismsينبغي �أن تتوافق
�أدوات التحكم و�آليات الت�شغيل عند من�صات املتحدثني واملن�صات اخلطابية مع البند .10-3-3
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�إعتبارات �أخرى
 2-2معايري مقا�سات اجل�سم الب�شري
 2-2-3امل�سارات  ،والأروقة وممرات الو�صول
� 10-3-3أدوات التحكم و�آليات الت�شغيل
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6-3-3

املنا�ضد والطاوالت و�أ�سطح العمل

اعتبارات الت�صميم
يُف�ضل �أن يعك�س ت�صميم املنا�ضد والطاوالت و�أ�سطح العمل احتياجات مدى وا�سع من امل�ستخدمني بالن�سبة لقدرات
الوقوف واجللو�س .و ُيف�ضل �أن يوفر ارتفاع املنا�ضد والطاوالت و�أ�سطح العمل م�ساحة كافية حلركة �أجهزة احلركة.
ويُف�ضل �أن ي�سمح العمق مبكان كاف للركبة للأ�شخا�ص الذين ي�ستخدمون الكر�سي املتحرك .و ُيف�ضل �أن يتم تن�سيق
الأثاث بحيث ي�سمح بااللتفاف الي�سري وم�ساحة املناورة لل�شخ�ص امل�ستخدم لكر�سي متحرك �أو �سكوتر تنقل.

ا�شرتاطات التطبيق
حيثما يتم تركيب املنا�ضد والطاوالت و�أ�سطح العمل الثابتة �أو داخل احلائط يف �أماكن العاملني العامة �أو �شائعة
اال�ستخدام ُيف�ضل توافق  %10ولي�س �أقل من وحدة واحدة مع هذا البند.

اال�شرتاطات الفنية
�أ .املوقع  :Locationيُف�ضل �أن توجد املنا�ضد والطاوالت و�أ�سطح العمل يف �أماكن داخلية تتوافق مع البند
 2-2-3للطرق الداخلية ،و 3-1-3للطرق اخلارجية.
م�ساحة �أر�ضية �أو �أر�ض خالية للجلو�س :Clear Floor or Ground Space for Seating

ب.
يُف�ضل �أن توافر م�ساحة �أر�ضية خالية من العوائق عند املنا�ضد والطاوالت و�أ�سطح العمل �سهلة الو�صول ال تقل عن
 800ملم  1400 xملم .وت�سمح باالقرتاب من الأمام�( .شكل .)192
ج .حيز الركبة و�أ�صبع القدم ُ :Knee and Toe Spaceيف�ضل توفري م�ساحة للركبة و�أ�صبع القدم عند
املنا�ضد والطاوالت و�أ�سطح العمل �سهلة الو�صول تتوافق مع البند  .2-2وي�سمح �أن تتداخل حيز الركبة و�أ�صبع
القدم مع م�ساحة الأر�ضية اخلالية الالزمة بحد �أق�صى  550ملم�( .شكل .)191
د .االرتفاع  :Heightيُف�ضل �أن يوجد ارتفاع �أعلى �أ�سطح املنا�ضد والطاوالت و�أ�سطح العمل �سهلة الو�صول بني
 850-725ملم فوق الأر�ضية املفرو�شة �أو �سطح الأر�ض ( �شكل .)191
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�شكل  :191الف�سحات الفارغة

�شكل  :192اقرتاب �أمامي من طاولة

�إعتبارات �أخرى

 2-2معايري مقا�سات اجل�سم الب�شري
 2-2-3امل�سارات والأروقة وممرات الو�صول
مركـز األميــر سلمـــان ألبحــاث اإلعاقــة
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7-3-3

مناطق اال�سرتاحة واملقاعد

اعتبارات الت�صميم
بالن�سبة للأ�شخا�ص الذين يعانون من �صعوبة يف ال�سري �أو الوقوف لفرتات طويلة يكون املقعد الطويل �أو منطقة
اال�سرتاحة راحة الزمة من حتديات احلركةُ .يف�ضل و�ضع املقاعد الطويلة بالقرب من ممرات ال�سائرين ل�ضمان
الراحة من دون الت�سبب يف تعطيل �سري املرورُ .يف�ضل �أن يراعي ارتفاع املقاعد الطويلة القيود البدنية لكبار ال�سن
والأ�شخا�ص الذين يعانون من م�شاكل يف القوة ،و ُيف�ضل مراعاة امل�ساند لت�سهيل عملية اجللو�س والوقوف .ويكون
من ال�سهل على ال�شخ�ص ذي الإعاقة الب�صرية العثور على املقاعد الطويلة �إذا كانت قريبة من عالمة مميزة مثل
�شجرة كبرية �أو منحنى يف املم�شى �أو م�صدر �صوت.

�شكل  :193منطقة اجللو�س
توجد منطقة اال�سرتاحة جماورة ملم�شى خارجي .يعر�ض املقعد م�ساند ،وم�سند الظهر وم�ساحة جماورة
لكر�سي متحرك� ،أو م�شاية/عربة �أطفال

ا�شرتاطات التطبيق
ينبغي �أن تتوافق جميع املقاعد املوجودة يف �أماكن خارجية وداخلية مبا يف ذلك املوجودة يف �أماكن غري مر�صوفة
يف احلدائق وال�شواطئ مع هذا البند.
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اال�شرتاطات الفنية
�أ .املوقع  :Locationيُف�ضل �أن توجد مناطق اال�سرتاحة قريبة من طريق �سهل الو�صول يتوافق مع البند
 2-2-3للطرق الداخلية ،و 3-1-3للطرق اخلارجية .وتكون �أق�صى م�سافة بني مناطق اال�سرتاحة على طريق
�سهل الو�صول  50مرتا.
ب .م�ساحة �أر�ضية �أو �أر�ض خالية ُ :Clear Floor or Ground Spaceيف�ضل �أن تت�ضمن مناطق
اال�سرتاحة مقعدا طويال �أو �أي نوع �آخر من املقاعد الثابتةُ .يف�ضل توفري �سطح م�ستوى ثابت و�صلب يكون قيا�سه
على الأقل  900ملم عر�ضا  1500 xملم عمقا مبا�شرة بالقرب من �أحد جوانب املقعد (�شكل .)194
ج .املقعد الطويل ُ :Bench Seatingيف�ضل �أن تت�ضمن املقاعد الطويلة واملقاعد الثابتة الأخرى �سطحا
للجلو�س بحد �أدنى  1100ملم طوال  600-500 xملم عمقاُ .يف�ضل و�ضع �سطح اجللو�س عند ارتفاع 500-450
ملم فوق الأر�ضُ .يف�ضل توفري م�ساند للذراعني عند نهاية كل طرف للمقعدُ .يف�ضل �أي�ضا توفري م�سند للظهر ميتد
بالطول الكامل للمقعدُ .يف�ضل �أن يبد�أ م�سند الظهر بحد �أق�صى  50ملم فوق �سطح اجللو�س ،و ُيف�ضل �أن ميتد
لأعلى بحد �أدنى  450ملم ( �شكل .)195
د .الثبات  :Stabilityينبغي �أن تكون املقاعد الطويلة واملقاعد الثابتة الأخرى ثابتة ،ومثبتة جيدا يف الأر�ض
ملنع احلركة.
هـ .تباين الألوان ُ : Color Contrastيف�ضل �أن ت�ضم املقاعد الطويلة واملقاعد الثابتة الأخرى لونا مغايرا
ليميزها عن الأ�سطح املحيطة.

ر�سوم تو�ضيحية

�شكل  :194منطقة اال�سرتاحة
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�شكل  :195مقعد طويل للجلو�س

�إعتبارات �أخرى
 2-2معايري مقا�سات اجل�سم الب�شري
� 1-1-3أ�سطح الأر�ضيات
 26-2-3الأج�سام البارزة والأج�سام العلوية
� 3-1-3أر�صفة امل�شاة � ،أر�صفة ال�شوارع  ،امل�سارات والطرق
امللحق ب 3-املواد والت�شطيبات
امللحق ب 4-الن�سيج والألوان
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8-3-3

اخلزانات وتخزين الأمتعة

اعتبارات الت�صميم

�أينما يتم توفري خزانات التخزين العامة �أو اخلا�صة مثلما يف املدار�س والأماكن الرتفيهية ومرافق التنقل ُيف�ضل
�أن يكون للمعاقني حق الو�صول �إىل بع�ض وحدات التخزين.
و ُيف�ضل و�ضع ن�سبة من اخلزائن عند ارتفاع ي�سمح ب�سهولة و�صول الأطفال وق�صار القامة والأ�شخا�ص الذين
ي�ستخدمون الكر�سي املتحرك �أو جهاز حركةُ .يف�ضل و�ضع �آلية الت�شغيل يف مكان منا�سب وميكن ت�شغيلها عن طريق
ال�شخ�ص ذي املهارة اليدوية املحدودة.

ا�شرتاطات التطبيق

حيثما يتم توفري وحدات اخلزانات وتخزين الأمتعة يف املناطق العامة �أو املناطق عامة اال�ستخدام ُيف�ضل توافق
 %10على الأقل ،ولي�س �أقل من واحدة مع هذا البند.

اال�شرتاطات الفنية
�أ .املوقع ُ :Locationيف�ضل �أن توجد اخلزانات ووحدات تخزين الأمتعة �سهلة الو�صول قريبة من طريق �سهل
الو�صول يتوافق مع البند  2-2-3للطرق الداخلية ،و 3-1-3للطرق اخلارجية.
ب .م�ساحة �أر�ضية �أو �أر�ض خالية ُ :Clear Floor or Ground Spaceيف�ضل توفري م�ساحة �أر�ضية
وحجرات التخزين و�سري الأمتعة ال تقل عن  800ملم لت�سمح باقرتاب �أجهزة
خالية من العوائق �أمام اخلزانات ِ
التنقل من الأمام �أو اجلانب.
ج .وحدات التخزين ُ :Storage Unitsيف�ضل �أال تت�ضمن اخلزانات �أو وحدات تخزين الأمتعة �سهلة الو�صول
عن�صرا �أقل من  450ملم فوق الأر�ضية ،وال ت�شمل �أي عن�صر �أعلى من  1200ملم فوق الأر�ضية.
د .مفاتيح و�أقفال الت�شغيل ُ :Operating Controls and Locksيف�ضل و�ضع مفاتيح و�أقفال الت�شغيل
يف اخلزانات �أو وحدات تخزين الأمتعة �سهلة الو�صول عند  1060ملم بحد �أق�صى فوق الأر�ضية ،وينبغي �أن تتوافق
مع البند .10-3-3
هـ .التعريف ُ :Identificationيف�ضل �أن يت�ضمن التعريف امل�ستخدم على اخلزانات �أو وحدات تخزين
الأمتعة �أحرفا بارزة �أو غائرة ،و ُيف�ضل �أن يتوافق مع البند .1-4-3
و� .أرفف الأمتعة �أو �سري احلقائب  :Baggage Racks or Carouselsيُف�ضل �أن تت�ضمن الأ�سطح
امل�سطحة لأرفف الأمتعة �أو �سري احلقائب مثل تلك امل�ستخدمة للحقائب� -شريطا مت�صال مغايرا يف اللون بامتداد
حافته ،و ُيف�ضل �أال توجد �أعلى من  450ملم فوق الأر�ضية.
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ر�سوم تو�ضيحية :ال يوجد

�إعتبارات �أخرى
 2-2معايري مقا�سات اجل�سم الب�شري
 2-2-3امل�سارات والأروقة وممرات الو�صول
 21-2-3املقاب�ض
� 25-2-3أ�سطح الأر�ضية
 25-2-2الأج�سام البارزة والأج�سام العلوية
 13-3-3الدرابزين
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9-3-3

وحدات التخزين ،الأرفف والعر�ض

اعتبارات الت�صميم
ينبغي �أن تكون وحدات التخزين والأرفف والعر�ض �سهلة الو�صول للأطفال �أو ق�صار القامة �أو الأ�شخا�ص الذين
ي�ستخدمون كر�سيا متحركا �أو �سكوتر التنقل .وقد ي�سهل االرتفاع املنخف�ض من ر�ؤية املعرو�ضات و�سهولة الو�صول
�إليها ،ولكنه قد ميثل م�شكلة للأ�شخا�ص الذين يعانون �صعوبة يف االنحناء .وبالن�سبة للأ�شخا�ص ذوي الإعاقات
الب�صرية تكون الإ�ضاءة املنا�سبة وتباين الألوان م�ؤ�شرا مفيدا لو�ضع الأثاث وحمتويات الرف.

ا�شرتاطات التطبيق
عندما يتم تركيب مرافق التخزين الثابتة �أو داخل اجلدار مثل اخلزانات والأرفف والأدراجُ ،يف�ضل �أن يكون واحد
على الأقل من كل نوع من مرافق التخزين مطابقا لهذا البند.
وينبغي �أن تتوافق جميع الأرفف �أو وحدات العر�ض التي يقوم فيها الزبائن بخدمة �أنف�سهم يف التجمعات التجارية
مع هذا البند.

اال�شرتاطات الفنية
�أ .املوقع  :Locationيُف�ضل �أن توجد وحدات التخزين والأرفف والعر�ض على ممر �سهل الو�صول يتوافق مع
البند  2-2-3للطرق الداخلية ،و 3-1-3للطرق اخلارجية.
ب .م�ساحة �أر�ضية �أو �أر�ض خالية ُ :Clear Floor or Ground Spaceيف�ضل توفري م�ساحة �أر�ضية
خالية من العوائق بحد �أدنى  1400 x 800ملم �أمام وحدات التخزين والأرفف والعر�ض لت�سمح باقرتاب �أجهزة
التنقل من الأمام �أو اجلانب.
ج .االرتفاع ُ :Heightيف�ضل ت�صميم مرافق التخزين لت�سمح بالو�صول الذي يتوافق مع البند ُ .2-2يف�ضل �أن
يكون ارتفاع ق�ضبان تعليق املالب�س �أو �أرفف املالب�س �سهلة الو�صول بحد �أق�صى  1350ملم فوق الأر�ضية التي مت
ت�شطيبها حيث ميكن جلهاز احلركة التوقف مبا�شرة بجوارها .عند توقف جهاز احلركة بني  535-255ملم بعيدا
عن ق�ضيب �أو رف املالب�س ،مثل عند اخلزانات التي ال ميكن الو�صول �إليها ُيف�ضل خف�ض �أق�صى ارتفاع �إىل 1200
ملم فوق الأر�ضية.
د .امل�شاجب ُ :Coat Hooksيف�ضل �أن يتم تركيب امل�شاجب عند توفريها بارتفاع �أق�صاه  1200ملم فوق
الأر�ضية .و ُيف�ضل �أال يتم و�ضع امل�شاجب مبا�شرة فوق �أج�سام �أخرى.
Operable Parts, Hardware,

الأجزاء القابلة للت�شغيل واملكونات و�أدوات التحكم
هـ.
ُ :and Controlsيف�ضل توافق جميع املكونات امل�ستخدمة يف الدخول �إىل مرافق التخزين مع
البند .10-3-3
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و .الإ�ضاءة ُ :Illuminationيف�ضل �إ�ضاءة وحدة التخزين بـ  100لوك�س على الأقل عند م�ستوى الطابق.
ز .تباين الألوان ُ : Color Contrastيف�ضل توفري تباين يف الألوان بني �أ�سطح احلائط والأ�شغال اخل�شبية
ومكونات الت�شغيل و�أدوات التحكم.

ر�سوم تو�ضيحية

�شكل  :196حدود متناول اليد للتخزين

�إعتبارات �أخرى
 2-2معايري مقا�سات اجل�سم الب�شري
 2-2-3امل�سارات ،والأروقة وممرات الو�صول
 10-3-3التحكم و�آليات الت�شغيل
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10-3-3

�أدوات التحكم و�آليات الت�شغيل

اعتبارات الت�صميم
يُف�ضل �أن تخدم �أدوات التحكم و�آليات الت�شغيل مدى متنوعا من امل�ستخدمني .وتعد �آليات الت�شغيل التي ت�ستدعي
درجة عالية من القدرة �أو القوة �سببا للم�شاكل لكثري من الأ�شخا�ص ،مبا يف ذلك  -الأطفال والأ�شخا�ص امل�صابني
بالتهاب املفا�صل والأ�شخا�ص الذين يرتدون القفازات ..وغريهم .وبالن�سبة للأ�شخا�ص الذين يعانون من �صعوبة
يف الو�صول �أو التوازن �أو الأ�شخا�ص الذين البد �أن ي�ستخدموا �أيديهم لالم�ساك بالع�صي �أو العكازات تعد الآلية
التي حتتاج اليدين للت�شغيل حتديا غري مرغوب فيه.
ويُف�ضل و�ضع �أدوات التحكم عند ارتفاع يراعي الو�ضع املنخف�ض للأ�شخا�ص ذوي الكرا�سي املتحركة �أو �سكوترات
التنقل والأطفال وق�صار القامة .ويحتاج الأ�شخا�ص ذوو الكرا�سي املتحركة �أو �سكوترات التنقل م�ساحة �إ�ضافية
�أمام ماكينات الت�شغيل لعدم عرقلة حركتهم.
ويُف�ضل جتنب الأزرار امل�سطحة �أو �شا�شات اللم�س �أو �أدوات التحكم التي من دون عالمات ملمو�سة؛ �إذ �إنها
متثل م�شكلة للأ�شخا�ص ذوي الإعاقات الب�صرية .وقد متثل �أدوات التحكم غري البديهية �أو املر�سومة �صعوبة
بالن�سبة للأ�شخا�ص ذوي التحديات الإدراكية .وا�ستخدام �ألوان مغايرة يجعل �أدوات التحكم �أكرث متييزا جلميع
امل�ستخدمني خ�صو�صا الأ�شخا�ص ذوي الإعاقات الب�صرية.

ا�شرتاطات التطبيق
ينبغي �أن تتوافق �أدوات التحكم و�آليات الت�شغيل التي ي�ستخدمها العاملون �أو العامة مع هذا البند .وال توجد حاجة
لتوافق �أدوات التحكم املمنوع الدخول �إليها �أو ا�ستخدامها �أو كلتيهما والتي مل ت�صمم ال�ستخدام عموم العاملني
�أو العامة.

اال�شرتاطات الفنية
�أ .م�ساحة �أر�ضية �أو �أر�ض خالية من العوائق ُ :Clear Floor or Ground Surfaceيف�ضل توفري
م�ساحة �أر�ضية خالية من العوائق بحد �أدنى  1400 x 800ملم �أمام �أدوات التحكم و�آليات الت�شغيل لت�سمح
باالقرتاب من الأمام �أو اجلانب.
ب� .أجزاء الت�شغيل من �أدوات التحكم و�آليات الت�شغيل Operable Portions of Controls and
ُ :Mechanismsيف�ضل و�ضع �أجزاء الت�شغيل من �أدوات التحكم و�آليات الت�شغيل عند ارتفاع  1200-900ملم

فوق الأر�ضية (�شكل ُ .)197يف�ضل توافق �أدوات التحكم للم�صاعد وم�شغالت القوة للباب مع الفقرات املعمول بها
يف الأق�سام  6-2-3و 1-2-3و.9-2-3
ج .املخارج الكهربية والأجهزة املماثلة ُ :Electrical Outlets and Similar Devicesيف�ضل �أن
ترتفع املقاب�س الكهربية واملخارج املماثلة عند حد �أدنى من االرتفاع  450ملم فوق الأر�ضية ،وتقا�س من خط
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املنت�صف .ويلزم توافق املقاب�س الكهربية املوجودة داخل �أنظمة الأثاث مع هذا البند ب�شرط و�ضع املخارج التي
تتوافق مع هذا البند يف �أماكن قريبة و�أن تكون �سهلة الو�صول.
د .ال�صنابري و�أدوات التحكم الأخرى  :Faucets and Other Controlsميكن تفعيل/ت�شغيل ال�صنابري
و�أدوات التحكم الأخرى يدويا �أو تفعيلها /ت�شغيلها �إلكرتونيا .عند تفعيل /ت�شغيل ال�صنابري و�أدوات التحكم
الأخرى يدويا ُيف�ضل �أن ميكن ت�شغيلها بيد واحدة دون امل�سك ال�شديد �أو ال�ضغط �أو على الر�سغ ،و ُيف�ضل �أن تتطلب
قوة �أق�صاها  22نيوتن للتفعيل /الت�شغيل.
هـ .الإ�ضاءة  :Illuminationيُف�ضل �إ�ضاءة �أدوات التحكم و�آليات الت�شغيل بحد �أدنى  100لوك�س .وعند
احلاجة �إىل القراءة ُيف�ضل توفري �إ�ضاءة  200لوك�س على الأقل.
و .تباين الألوان  : Color Contrastيُف�ضل �أن تتباين �أدوات التحكم و�آليات الت�شغيل يف اللون عن الأ�سطح
�أو البيئة املحيطة �أوكليهما.
ز .الأزرار  :Buttonsعند ا�شتمال �أدوات التحكم على �أزرار يُف�ضل رفع �سطح التفعيل للأزرار فوق الأ�سطح
املحيطة.
ح .املعلومات على �أدوات التحكم �أو بجوارها  :Information on or Beside Controlsعند توفري
معلومات مرئية على �أدوات التحكم �أو بجوارها ينبغي �أن تتوافق مع البند ُ .1-4-3يف�ضل توفري املعلومات املرئية
الالزمة ل�صحة ا�ستخدام �أدوات التحكم ب�شكل بديل مثل �أحرف ملمو�سة �أو معلومات م�سموعة.
ط .اال�ستخدام البديهي  :Intuitive Useيُف�ضل �أن يكون ت�صميم وو�ضع وتنظيم �أدوات التحكم و�آليات
الت�شغيل ب�سيطا وبديهيا للم�ستخدم.

ر�سوم تو�ضيحية
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�إعتبارات �أخرى
 2-2معايري مقا�سات اجل�سم الب�شري
 26-2-3الأج�سام البارزة والأج�سام العلوية
� 12-1-3أثاث املم�شى
 2-2-3امل�سارات والأروقة وممرات الو�صول
 6-2-3امل�صاعد
 7-2-3م�صاعد املن�صات املنحدرة والر�أ�سية
 9-2-3الأبواب
 10-2-3النوافذ واحلواجز الزجاجية والنوافذ اجلانبية
 12-2-3احلمامات املالئمة لإ�ستخدام اجلن�سني
 14-2-3دورات املياه
 15-2-3املراحي�ض
 16-2-3الأحوا�ض
 17-2-3املباول
 18-2-3كماليات احلمامات
� 19-2-3أحوا�ض الإ�ستحمام (البانيوهات)
 20-2-3غرف الإ�ستحمام (املراو�ش)
 22-2-3املكاتب �أماكن العمل وقاعات الإجتماعات
 24-2-3غرف تغيري املالب�س
 27-2-3البوابات والبوابات �آلية الفتح والفتحات
 8-3-3اخلزانات وتخزين الأمتعة
 9-3-3وحدات التخزين والأرفف والعر�ض
 12-3-3نوافري ال�شرب
 11-3-3ماكينات البيع وماكينات التذاكر
 2-4-3الهواتف العامة
� 4-4-3أنظمة الإعالم
� 5-4-3أنظمة الدخول بوا�سطة البطاقات و�أنظمة الأمن و ال�سالمة
امللحق ب 2-الإ�ضاءة
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11-3-3

ماكينات البيع وماكينات التذاكر

اعتبارات الت�صميم
يُف�ضل �أن يتم ت�صميم مناطق ماكينة البيع وماكينة التذاكر مع الأخذ يف االعتبار امل�ساحة التي �سوف يحتاج �إليه
الأ�شخا�ص املتنقلون مبقاعد متحركة �أو و�سائل م�ساعدة �أخرى للتنقل ،والتي �سيحتاجونها يف حتركاتهم .فمناطق
املقاعد �سهلة الو�صول والطاوالت املجاورة ملاكينات البيع وماكينات التذاكر توافر ا�سرتاحة مريحة له�ؤالء الذين
ميكن �أن يواجهوا �صعوبات يف التنقالت مل�سافات طويلة �،أو عند الوقوف يف طوابري طويلة.
ُيف�ضل �أن تعمل املاكينات على دمج نظم الت�شغيل التي تتالءم مع الأطفال ،والأ�شخا�ص ق�صار القامة ،والأفراد
املتنقلني على مقاعد متحركة �أو �سكوترات التنقل .والبد �أن تكون كل املاكينات قابلة للت�شغيل بيد واحدة لالهتمام
باحتياجات طائفة من حاالت العجز والإعاقة ،مثل التهاب املفا�صل ،واحتياج البع�ض �إىل تثبيت نف�سه بعكاز� ،أو
عند وجود �شخ�ص يحمل ملء يديه من احلقائب .وا�شتمال الأمر على �إ�ضاءة كافية وتباين يف الألوان �سوف يجعل
عملية بيع و�شراء التذاكر �أي�سر للأ�شخا�ص امل�صابني ب�إعاقات ب�صرية.

ا�شرتاطات التطبيق
ينبغي �أن تتوافق ماكينات البيع وماكينات التذاكر مع هذا البند

اال�شرتاطات الفنية
�أ .املوقع ُ :Locationيف�ضل �أن يتم و�ضع ماكينات البيع وماكينات التذاكر يف طرق �سهلة الو�صول تتوافق مع
البند  2-2-3فيما يتعلق بالطرق الداخلية ،والبند  3-1-3فيما يتعلق بالطرق اخلارجية ،وتكون قريبة من م�سار
التحرك الرئي�سي.
ب .الأر�ضية اخلالية و�سطح الأر�ض ُ :Clear Floor or Ground Surfaceيف�ضل توفري م�ساحة �أر�ضية
خالية تقي�س بحد �أدنى  800ملم ×  1400ملم عند �أدوات التحكم و�آليات الت�شغيل ،بحيث ت�سمح باالقرتاب من
الأمام ومن اجلانب .وينبغي �أن تتوافق م�ساحات الأر�ضية اخلالية مع البند .2-2
ج� .أدوات التحكم و�آليات الت�شغيل � :Controls and Operating Mechanismsإن �أدوات التحكم
و�آليات الت�شغيل املتعلقة مباكينات البيع وماكينات التذاكر ،ومن بينها �أجزاء الإدخال واال�سرتداد ،ينبغي �أن
تتوافق مع البند .10-3-3
د .و�ضع الالفتات � :Signageإن الكتابة واحلروف امل�ستخدمة على ماكينات البيع وماكينات التذاكر ُيف�ضل
�أن يكون ارتفاعها على الأقل  13ملم ،و�أن يتم فيها ا�ستخدام �ألوان متباينة مع الأ�سطح املحيطة .فالالفتات
امل�ستخدمة على ماكينات البيع وماكينات التذاكر ُيف�ضل كذلك �أن تتوافق مع البند .1-4-3
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هـ .الو�صول من املركبات  :Access from Vehiclesحيثما يتم ت�صميم ماكينات البيع وماكينات التذاكر
بحيث ميكن الو�صول �إليها من داخل املركبات ،مثل القيام بال�سري باملركبات بني املباين ،فالبد عند هذا �أن تتوافق
مع هذا البند ،و�أن حتقق متطلبات البند . 2-2

ر�سوم تو�ضيحية

�شكل  :198ماكينة بيع التذاكر

�إعتبارات �أخرى
 2-2معايري مقا�سات اجل�سم الب�شري
 2-2-3امل�سارات ،والأروقة وممرات الدخول
� 10-3-3أدوات التحكم و�آليات الت�شغيل
امللحق ب 4-الن�سيج واللون
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12-3-3

نوافري ال�شرب

اعتبارات الت�صميم
يُف�ضل �أن يتم ت�صميم نوافري ال�شرب بالن�سبة حلدود االرتفاع اخلا�صة بالأطفال ،والأ�شخا�ص ق�صار القامة،
والأ�شخا�ص الذين ي�ستخدمون مقاعد متحركة للتنقل �أو �سكوترات التنقل .وعلى نف�س القدر من الأهمية هم ه�ؤالء
الأفراد الذين يعانون من �صعوبات يف االنحناء ويتطلبون ت�صميم ًا �أطول.
ُيف�ضل �أن يقوم نظام الت�شغيل بدمج ال�سمات التي تالئم الأ�شخا�ص ذوي القوة اليدوية املحدودة �أو املهارة
املحدودة ،و ُيف�ضل �أن يتم تعليم كل مكونات النافورة ب�ألوان متباينة مل�ساعدة ه�ؤالء الأ�شخا�ص الذين يعانون من
�إعاقات ب�صرية .ويُف�ضل �أن يتم و�ضع نوافري ال�شرب بعيد ًا عن ممر التنقل ،و�أن تو�ضع يف فجوة جدار ،و�أن يتم
تركيبها على ارتفاع ميكن �أن ي�صل �إليه الأ�شخا�ص الذين ي�ستخدمون ع�صا بي�ضاء طويلة .وبالن�سبة للأ�شخا�ص
الذين ي�ستخدمون مقاعد متحركة �أو �سكوترات التنقل  ،ف�إنه يتم ت�صميم كوة مركبة يف التجويف بزاوية تعمل على
تو�سعة امل�ساحة املتاح للحركة.

�شكل  :199نوافري ال�شرب
وهو يو�ضح نوافري ال�شرب مزدوجة الإرتفاع ،ولكل منها ارتفاع خمتلف لي�سمح ب�سهولة الإ�ستخدام
للم�ستخدمني طوال القامة وق�صار القامة �أو اجلال�سني
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ا�شرتاطات التطبيق
ينبغي �أن تتوافق كل نوافري ال�شرب مع هذا البند.

اال�شرتاطات الفنية
�أ .املوقع  :Locationيُف�ضل �أن يتم و�ضع نوافري ال�شرب يف طرق �سهلة الو�صول والتي تعمل على تلبية متطلبات
البند  2-2-3فيما يتعلق بالطرق الداخلية ،والبند  3-1-3فيما يتعلق بالطرق اخلارجية .و ُيف�ضل �أن يتم و�ضع
نوافري ال�شرب خارج امل�سار الرئي�سي للتنقل (�شكل .)201
ب .ارتفاع خمرج فوهة (�صنبور)النافورة  :Spout Outlet Heightيُف�ضل �أن توافر نوافري ال�شرب
فتحتني للفوهة� ،إحداهما تقع على ارتفاع  750ملم فوق الأر�ضية ،والأخرى تقع على ارتفاع  1100-1000ملم فوق
الأر�ضية .وبالتبادل ُي�سمح بتوفري نوافري �شرب منف�صلة على ارتفاعني وو�ضعها يف نف�س املوقع بالن�سبة لبع�ضها
البع�ض (�شكل .)200
ج .موقع الفوهة (ال�صنبور)  :Spout Locationيُف�ضل و�ضع فوهات (�صنابري) نوافري ال�شرب على م�سافة
بحد �أدنى  380ملم  ،مقا�سه من خلف الوحدة ،و�أال تزيد على  125ملم بعيد ًا عن الطرف الأمامي من الوحدة.
د .تدفق املياه � :Water Flowإن املياه املتدفقة من الفوهة (ال�صنبور) ُيف�ضل �أن تربز بارتفاع على الأقل 100
ملم يف االجتاه املوازي �إىل� ،أو قريب من �أن يوازي ،جانب املقدمة من وحدة نافورة ال�شرب.
هـ .م�ساحة الأر�ضية اخلالية  :Clear Floor Spaceم�ساحة الأر�ضية اخلالية من العوائق التي تتوافق
مع البند  ،2-2مبا ي�سمح باالقرتاب من الأمام �إىل موقع الفوهة (ال�صنبور) ال�سفلي ،البد من توفريه .حيز
الركبة والإ�صبع الذي يتوافق مع البند  2-2البد من توفريه .يُف�ضل �أن تمُركز كل امل�ساحات اخلالية حول الفوهة
(ال�صنبور)�( .شكل .)201
و .الأجزاء التي ميكن ت�شغيلها  :Operable Partsينبغي �أن تتوافق الأجزاء التي ميكن ت�شغيلها من كل
نوافري ال�شرب مع البند .10-3-3
ز .تباين الألوان  : Color Contrastينبغي �أن تكون نوافري ال�شرب متباينة الألوان بالن�سبة للبيئة املوجودة
يف اخللفية .وكل الأجزاء التي ميكن ت�شغيلها من نوافري ال�شرب ينبغي �أن تكون متباينة الألوان مع ال�سطح الذي
يتم تركيبها عليه.
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ر�سوم تو�ضيحية

�شكل � :200أبعاد النافورة

�شكل  :201تركيب الركن
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�إعتبارات �أخرى
 2-2معايري مقا�سات اجل�سم الب�شري
� 1-1-3أ�سطح الأر�ضيات
 1-2-3الأج�سام البارزة والأج�سام العلوية
� 3-1-3أر�صفة امل�شاة � ،أر�صفة ال�شوارع  ،امل�سارات والطرق
 2-2-3امل�سارات ،والأروقة وممرات الو�صول
� 25-2-3أ�سطح الأر�ضية
 26-2-3الأج�سام البارزة والأج�سام العلوية
امللحق ب 2-الإ�ضاءة
امللحق ب 3-املواد والت�شطيبات
امللحق ب 4-الن�سيج واللون
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13-3-3

الدرابزين

اعتبارات الت�صميم
يُف�ضل �أن يتم ت�صميم الدرابزين بطريقة تعك�س حجم وقدرات كل امل�ستخدمني .فمحيط ق�ضيب الدرابزين ُيف�ضل
�أن يالئم قب�ضة البالغني والأطفال ،وكذلك الأ�شخا�ص امل�صابون بالتهاب املفا�صل ،كلما كان ذلك ممكن ًا ،و ُيف�ضل
�أن يتم و�ضع الدرابزين على ارتفاعني خمتلفني لتوفري الأمن للأ�شخا�ص طوال القامة والأ�شخا�ص ق�صار القامة.
وبالن�سبة للأ�شخا�ص امل�صابني ب�إعاقات ب�صرية ،ف�إن تباين الألوان وملحقات الدرابزين عند �أعلى و�أ�سفل الدرج
يعمل على توفري طوابري مالحية مهمة .و ُيف�ضل �أن يتم و�ضع الدرابزين قبل وبعد جمموعة من الدرج لتوفري
ال�سالمة ،وم�سار ثابت للم�شي بالن�سبة للأ�شخا�ص الذين يعانون من �صعوبة يف �صعود وهبوط الدرج .و ُيف�ضل
�أن يكون تركيب الدرابزين متوا�ص ًال وخالي ًا من العوائق ملنع وجود فوا�صل مانعة من ثبات قب�ضة الأ�شخا�ص على
الدرابزين.
و ُيف�ضل �أن يتم قيا�س امل�ساحة الفارغ بني اجلدار والدرابزين بحيث ي�سمح ل ُعقل الأ�صابع والأيدي باملرور منه،
ولكن مع عدم ال�سماح للأذرع باملرور �إذا ما تعرث �شخ�ص �أثناء هبوط ال�سلم �أو ترنح على جمموعة من الدرج �أو
منحدر الدرج.

�شكل  :202ملحقات الدرابزين
مثال تو�ضيحي ل�سلم ودرابزين ب�ألوان متباينة بني ال�سلم وملحقات الدرابزين
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�شكل  :203درابزين مزدوج االرتفاع
مثال يو�ضح انحداراً مييز الدرابزين مزدوج الإرتفاع

ا�شرتاطات التطبيق
ينبغي �أن تتوافق جميع وحدات الدرابزين مع هذا البند

اال�شرتاطات الفنية
�أ .ارتفاع الرتكيب  :Mounting Heightيُف�ضل �أن يتم تركيب الدرابزين على ارتفاعني خمتلفني ،الدرابزين
العلوي ُيف�ضل �أن يتم و�ضعه على ارتفاع بني  925-875ملم فوق �سطح الأر�ضية ،مقا�س ًا �إىل �أعلى نقطة على
الدرابزين .و ُيف�ضل �أن يتم و�ضع الدرابزين ال�سفلي على ارتفاع بني  750-650ملم فوق �سطح الأر�ضية ،مقا�س ًا
�إىل �أعلى نقطة على الدرابزين .وحيث يتم تركيب الدرابزين على الدرج ،ف�إنه يتم قيا�س االرتفاع ب�شكل ر�أ�سي من
خط مر�سوم عرب الأطراف اخلارجية لربوز الدرجات.
ب .قب�ضة اليد  :Gripيُف�ضل �أن يكون قطر الدرابزين من  40-30ملم  .و�أنواع الدرابزين التي لي�س لها
�شكل دائري ال ت�سمح بغلق الإبهام على الأ�صابع ،وبالتايل ال تكون القب�ضة حمكمة على الدرابزين؛ وهذه الأ�شكال
لي�ست مف�ضلة .وينبغي �أن تكون كل وحدات الدرابزين مقاومة لالنزالق ،وخالية من �أي عنا�صر حادة �أو كا�شطة
ويتم تركيبها ب�شكل مت�صل ،و�أال يتم ف�صلها برتكيبات الدعامة� ،أو عنا�صر الإن�شاء الأخرى� ،أو العوائق التي
ميكن �أن متنع قب�ضة اليد من الإم�ساك بالدرابزين .و ُيف�ضل على الدوام �أن يتم توفري م�ساحة خالية بني احلائط
والدرابزين ،مع وجود ات�ساع بحد �أدنى  50ملم بالن�سبة للحائط الأمل�س و 60ملم بالن�سبة لل�سطح اخل�شن.
وعندما يتم و�ضع الدرابزين يف جتويف اجلدار ،فالبد من توفري م�ساحة خالية قدرها على الأقل  450ملم فوق
�أعلى نقطة من الدرابزين ،و 45-35ملم �أ�سفل �أدنى نقطة على الدرابزين.
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ج .النهايات الطرفية  :Terminationيُف�ضل �أن يعود الدرابزين وامللحقات املطلوبة على الدرج واملنحدرات
�إىل احلائط� ،أو الأر�ضية� ،أو عمود ما لتجنب الإم�ساك باملالب�س� ،أو �أن ميثل خطورة .ويف مواقع ،حيث يكون
درابزين ما مك�سور ًا� ،أي �أنه ال يعود �إىل حائط �أو �أر�ضية �أو عمود ،فالبد من توفري م�ؤ�شر ملمو�س على �شكل
مقببات جمزوءة على ال�سطح العلوي من الدرابزين ،و ُيف�ضل �أن يتم و�ضعها على م�سافة  160-140ملم من
الطرف املك�سور من الدرابزين.
د .قيم احلمل  :Load Valuesيُف�ضل �أن يكون لوحدات الدرابزين ودعائمها ال�سعة لتتحمل قوة قدرها على
الأقل  1.3كيلونيوتن يتم �إ�ضافتها من �أي اجتاه.
هـ .تباين الألوان  : Color Contrastيُف�ضل �أن يكون لوحدات الدرابزين تباين وا�ضح يف الألوان ،لتمييزها
عن البيئة املحيطة.
و .املناطق اخلطرة  :Hazardous Areasيُف�ضل �أن يتم جتهيز وحدات الدرابزين التي ت�ؤدي �إىل مناطق
خطرة بعالمات منبهة ميكن مالحظتها ،على �سبيل املثال� :سطح درابزين خ�شن �سوف يعمل على تنبيه النا�س
الذين يعانون من �إعاقات ب�صرية .و�سطح التحذير الذي ميكن مالحظته على الدرابزين ُيف�ضل �أن يكون طوله
م�ساوي ًا على الأقل  1200ملم ،و�أن يتم و�ضعه �أمام اخلطر املحتمل.
ز .خمرج الطوارئ ُ :Emergency Exitingيف�ضل �أن يكون هناك �شريط ملمو�س ذو لون مغاير يو�ضع على
احلافة العلوية وال�سفلية للدرابزين حيثما يكون الدرابزين على امتداد �أي طريق خمرج طوارئ على الدرج� ،أو
املنحدرات� ،أو امللحقات الأخرى.

ر�سوم تو�ضيحية
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�شكل  :204الدرابزين
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�شكل  :205درابزين مركب على جدار خ�شن

�شكل  :206تركيب الدرابزين

�إعتبارات �أخرى
 2-2معايري مقا�سات اجل�سم الب�شري
 14-3املنحدرات اخلارجية
 5-1-3الدرج اخلارجي
 3-2-3املنحدرات الداخلية
 4-2-3الدرج الداخلي
 24-2-3غرف تغيري املالب�س
امللحق ب 4-الن�سيج والألوان
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اإلشتراطات الفنية لدليل اإلرشادي
للوصول الشامل في البيئة العمرانية
أنظمة اإلتصال والسالمة
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4-3
1-4-3

�أنظمة االت�صال وال�سالمة
الالفتات

اعتبارات الت�صميم
•تتطلب كل امل�ساحات الفارغة وجود الفتات ب�سيطة ومنظمة ،وميكن فهمها.
•ويُف�ضل �أن ت�شمل الالفتات على الر�سومات متى كان هذا ممكن ًا مل�ساعدة الأطفال ،وذوي القدرات املحدودة
على القراءة ،ومن يتحدثون لغة خمتلفة .و�سوف ي�ساعد ا�ستخدام الألوان املتباينة واحلروف التي ميكن
قراءتها باللم�س على زيادة �إمكانية القراءة ،وم�ساعدة من يعانون من �إعاقات ب�صرية .وي�ستفيد كل
امل�ستخدمني من وجود �أهداف وا�ضحة ،ولغة �سهلة ،وعبارات مرئية.
•عندما يتم ا�ستخدام الرموز ،فالبد �أن يكون املق�صود وا�ضح ًا ،وبديهي ًا ،ومعروفا عاملي ًا.

ا�شرتاطات التطبيق
ينبغي �أن تتوافق كل الالفتات مع هذا البند.
�إن الالفتات التي تبني الغرف الدائمة �أو امل�ساحات الدائمة ينبغي �أن تكون مثبتة على احلائط ،و�أن تدمج بني
احلروف والأرقام التي ميكن قراءتها باللم�س .والعالمات التي ميكن حت�س�سها باللم�س ُيف�ضل �أن ت�صاحب الن�ص
املتعلق مبا ي�أتي:
•الالفتات التنظيمية ،مثل الفتات احلظر والإلزام.
•الفتات التحذير ،مثل الفتات احلذر التي تدل على وجود خطر.
•الفتات التعريف ،مثل الغرف ،والألقاب� ،أو الأ�سماء� ،أو الأرقام.
�إن الالفتات التوجيهية واملعلوماتية التي تتعلق بامل�ساحات التوظيفية ينبغي �أن تتوافق مع هذا البند.
ا�ستثناء :توجيهات املباين والالفتات الأخرى التي تكون مو�ضوعة ب�شكل م�ؤقت ال ينبغي �أن تتوافق مع هذا البند.
ينبغي �أن تكون القوائم يف مناطق تناول الطعام متاحة بتن�سيق وت�صميمات بديلة ،ومن بينها �أن تكون مكتوبة
بطريقة برايل وبحروف كبرية.
والعنا�صر و�أماكن املرافق �سهلة الو�صول والتي يلزم تعريفها با�ستخدام الرمز الدويل ل�سهولة الو�صول هي:
•م�ساحات مواقف ال�سيارات ،التي يتم تخ�صي�صها على �أنها للأ�شخا�ص الذين يعانون من �إعاقات.
•مناطق حتميل الركاب �سهلة الو�صول.
•املنحدرات �سهلة الو�صول التي تقع يف م�سار تنقل خال من احلواجز والذي يخدم مدخل البناء.
•املداخل �سهلة الو�صول عندما ال يكون جميعها �سهل الو�صول (فاملداخل غري �سهلة الو�صول ُيف�ضل �أن يكون
عليها الفتات توجيهية لإي�ضاح املم�شى �إىل �أقرب مدخل �سهل الو�صول للمعاقني).
•دورات مياه �سهلة الو�صول وبخا�صة باملعاقني و�أماكن ا�ستحمام وبخا�صة بهم ،ومن بينها الوحدات املتنقلة
�أحادية اال�ستخدام ،عندما ال يكون جميعها �سهل الو�صول.
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•هواتف �سهل الو�صول �إليها.
•م�صاعد و�أجهزة �صعود �أخرى �سهلة الو�صول.
•و�سائل خروج �سهلة الو�صول ،ومناطق م�ساندة الإنقاذ.

اال�شرتاطات الفنية
�أ .املوقع-الغرف وامل�ساحات ُ :Location – Rooms and Spacesيف�ضل �أن يتم تركيب الفتات التعريف
الدائمة على احلائط ،بجوار اجلانب الذي يوجد عليه املزالج ،من باب دخول الغرف وامل�ساحات .و ُيف�ضل �أن يتم
و�ضع الفتات تعريف الغرف على م�سافة  150ملم من ع�ضادة الباب ،مع و�ضع خطه املركزي عند م�سافة 1400
ملم فوق الباب املكتمل .وحيث ال تكون هناك م�ساحة متوافرة على احلائط بجوار اجلانب الذي يوجد عليه مزالج
الباب ،فالبد من و�ضع الالفتات على �أقرب حائط جماور .و ُيف�ضل �أن يتم و�ضع الالفتات ب�شكل متناغم عرب �أرجاء
املرفق.
ب .املوقع -الدرج  :Location – Stairwaysداخل �سالمل الدرج املغلقة ،البد من و�ضع �أرقام �أر�ضية ميكن
قراءتها باللم�س على اجلانب الذي يوجد عليه مزالج باب الدخول/اخلروج عند كل م�ستوى �أر�ضية .و ُيف�ضل �أن يتم
و�ضع �أرقام الأر�ضية التي ميكن قراءتها باللم�س داخل م�سافة  150ملم من ع�ضادة الباب ،و�أن يتم و�ضعها على
ارتفاع متناغم بني  1500-1350ملم فوق الأر�ضية.
ج .املوقع  -مواقع اتخاذ القرار ُ :Location – Decision Making Pointsيف�ضل �أن يتم و�ضع
الالفتات عند مواقع اتخاذ القرار على امتداد طريق الو�صول ،كالذي يوجد عند تداخل الطرق ،والدرج ،وال�سالمل
املتحركة.
د .الالفتات العلوية ُ :Overhead Signageيف�ضل �أال متثل الالفتات العلوية �أي خطر ،وينبغي �أن تتوافق
مع البند  26-2-3عندما يلزم و�ضعها يف الداخل ،و�أن تتوافق مع البند 2-1-3عندما يراد و�ضعها يف اخلارج.
و ُيف�ضل �أن يتم عمل ن�سخ مطابقة من الالفتات ،و�أن يتم و�ضعها على احلوائط املجاورة لأماكن و�ضع الالفتات
العلوية� .إن الالفتات العلوية التي يتم و�ضعها خلف طاوالت اخلدمة ُيف�ضل �أن يتم عمل ن�سخ مطابقة منها ،و�أن
يتم و�ضعها بحيث يكون خط املنت�صف بها مو�ضوع ًا عند م�سافة  1400ملم فوق الأر�ضية يف موقع يعمل على توفري
م�ساحة خالية ت�سمح باالقرتاب منها بحيث يتوافق مع البند  .2-2و ُيف�ضل �أن تعمل الالفتات العلوية على ال�سماح
بر�ؤيتها من و�ضع اجللو�س ومن و�ضع الوقوف.
هـ .احلالة والأ�سلوب � :Case and Styleإن احلروف الأبجدية املطبوعة امل�ستخدمة على الالفتات ينبغي �أن
تكون من نوع  sans serif typefaceو�أن ت�ستخدم الأرقام باللغة العربية.
و .ن�سب احلروف  :Character Proportionsيُف�ضل �أن تكون للأحرف امل�ستخدمة على الالفتات ن�سبة
عر�ض �إىل طول ت�ساوي من � 5:3إىل  ، 1:1و�أن يكون ات�ساع جرة اخلط له ن�سبة عر�ض �إىل طول بني � 5:1إىل .10:1
ز .ارتفاع احلروف � :Character Heightأدنى قيم الرتفاعات احلروف التي تعتمد على �أق�صى م�سافة يراد
منها ر�ؤية هذه الأحرف ،ينبغي �أن تتوافق مع �شكل رقم .207
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ájDhôdG áaÉ°ùe ≈∏Y óªà©j …òdGh ±hôë∏d ´ÉØJQEG πbCG :207 (∫hóL) πµ°T
(º∏e) ájDhô∏d áaÉ°ùe ≈°übCG
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ح .الت�شطيب والتباين ُ :Finish and Contrastيف�ضل �أن يتم ا�ستخدام ت�شطيب قليل اللمعان� ،أو �أي
نوع �أخر من الت�شطيب اخلايل من الوهج على الأحرف التي مت بها كتابة الالفتات ،وكذلك الرموز ،واخللفيات.
و ُيف�ضل �أن تتميز الالفتات ب�ألوان متباينة ،و ُيف�ضل �أن يكون الن�ص مكتوب ًا بحروف ذات �ألوان فاحتة على خلفية
غامقة� ،أو بحروف ذات �ألوان غامقة على خلفية فاحتة �( .شكل .)208
ط .الأحرف البارزة التي ميكن قراءتها باللم�س  :Tactile Raised Charactersحيث يكون من
املطلوب �أن تكون الأحرف قابلة للقراءة باللم�س ،ف�إنه ُيف�ضل للأحرف �أن تكون بارزة على الأقل مل�سافة  0.8ملم
فوق خلفية الالفتة .و ُيف�ضل �أال حتتوي الأحرف املرفوعة على �أية حواف حادة .و ُيف�ضل �أن يكون قيا�سها بني 50-16
ملم يف االرتفاع ،و�أن يتم كتابتها بنوع اخلط  sans serif typefaceو ُيف�ضل �أن ت�شتمل على الأحرف املكتوبة
بطريقة برايل غري املن�ضغطة�( .شكل .)210
ي .الأر�ضية اخلالية و�سطح الأر�ض  :Clear Floor and Ground Surfaceعند الالفتة التي ميكن
قراءتها باللم�س ُيف�ضل �أن يتم ال�سماح لل�شخ�ص ب�أن يقرتب من الالفتة يف حدود  100ملم من دون �أن ي�صادف
يف طريقه �أية �أج�سام ناتئة �أو قائمة يف �إطار ت�أرجح الباب.
ك .ال�صور التو�ضيحية (الكتابة بال�صور) � :Pictogramsإن ال�صور التو�ضيحية ُيف�ضل �أن يتم �إكمالها
باحلروف الب�صرية املناظرة ،والتي ميكن قراءتها باللم�س .و ُيف�ضل �أن يتم و�ضع هذه احلروف مبا�شرة �أ�سفل
ال�صورة التو�ضيحية .و ُيف�ضل �أن يكون طول ال�صورة التو�ضيحية  75ملم على الأقل .وي�ستح�سن �أن يتم توفري
م�ساحة خالية على احلائط تقي�س م�سافة على الأقل  75ملم من كل اجلوانب حول الالفتة التي ميكن قراءتها
باللم�س.
ل .الإ�ضاءة  :Illuminationيُف�ضل �أن يتم �إ�ضاءة كل الالفتات ب�إنارة �شدتها  200لوك�س على الأقل.
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م .الالفتات امل�سموعة  :Audible Signageالالفتات امل�سموعة (الأ�شعة حتت احلمراء والرقمية) التي
ميكن قراءة حمتواها من قبل الأ�شخا�ص الذين يعانون من �ضعف الإب�صار با�ستخدام �أجهزة ا�ستقبال ميكن
ا�ستخدامها ك�أداة م�ساعدة على التوجيه .و ُيف�ضل �أن تقوم الالفتات امل�سموعة بعمل ن�سخة من املعلومات التي ميكن
ر�ؤيتها يف �شكل ميكن النطق به .وميكن �أن ت�شمل هذه الفتات ال�شوارع واملباين ،و�إ�شارات مرور امل�شاة الب�صرية،
وللعثور على املم�شى داخل املباين و�أنظمة الإعالم.
ن .دليل املعلومات ُ :Directoriesيف�ضل �أن يتم تعليق الفتة دليل املعلومات و�أنظمة الإعالم الأخرى ب�شكل
ر�أ�سي �أو �أفقي بزاوية ما .وينبغي �أن تكون الفتات دليل املعلومات يف متناول اليد ،وميكن الو�صول �إليها :من و�ضع
الوقوف ،وو�ضع اجللو�س .وي�ستح�سن �أن يتم توفري م�ساحة للحركة ،وم�ساحة خالية �أمام لوحات دليل املعلومات
والتي تتوافق مع البند .2-2
�س .قابلية الفهم واال�ستيعاب  :Comprehensibilityمن املف�ضل ا�ستخدام الرموز الب�صرية يف اللغات
املكتوبة للحد من اخللط يف املعلومات بالن�سبة للأ�شخا�ص الذين لديهم قدرات لغوية وقراءة حمدودة .وميكن �أن
يعمل الرتميز اللوين على تقوية الر�سائل عندما يتم ا�ستخدامه كنظام متما�سك ومت�سق يف جميع �أرجاء املرفق.
ف .الالفتات التوجيهية  :Directional Signageينبغي �أن تكون الالفتات التوجيهية موجزة ،وبها �أقل
قدر ممكن من التعليمات ،و�أن ت�ستخدم لغة مب�سطة .وينبغي �أن تكون الرموز التوجيهية وا�ضحة ،وحادة ،و�أال تكون
منمقة بدرجة كبرية.

ر�سوم تو�ضيحية

�شكل  :208تباين الألوان على الالفتات
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�شكل  :209الكتابة الت�صويرية (�أو الكتابة بال�صور)

		

�شكل  :210الالفتة املكتوبة باحلروف التي ميكن قراءتها باللم�س
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�شكل :211الرمز الدويل

�شكل :212الر�سم التو�ضيحي ملواقف

�إعتبارات �أخرى
 1-2-3الأج�سام البارزة والأج�سام العلوية
� 3-1-3أر�صفة امل�شاة � ،أر�صفة ال�شوارع  ،امل�سارات والطرق
 9-1-3مواقف املركبات
 10-1-3مناطق �إنزال الركاب
 4-1-3املنحدرات اخلارجية
 1-2-3املداخل
 6-2-3امل�صاعد
 7-2-3م�صاعد املن�صات املنحدرة والر�أ�سية
 9-2-3الأبواب
 11-2-3مرافق املراحي�ض
 12-2-3احلمامات املالئمة لإ�ستخدام اجلن�سني
 24-2-3غرف تغيري املالب�س
 27-2-3البوابات ،البوابات �آلية الفتح ،والفتحات
 2-4-3الهواتف العامة
 9-4-3خمارج الطوارئ ،الإخالء عند احلريق ومناطق م�ساعدة الإنقاذ
امللحق ب 2-الإ�ضاءة
امللحق ب 4-الن�سيج واللون
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2-4-3

الهواتف العامة

اعتبارات الت�صميم
يُف�ضل �أن ي�أخذ ارتفاع الهواتف العامة يف االعتبار القدرات البدنية املحدودة للأطفال� ،أو الأ�شخا�ص ق�صار
القامة� ،أو الأ�شخا�ص املتحركني يف و�ضع اجللو�س .وهناك حاجة جلعل �أ�سالك الهاتف �أطول مل�ساعدة ه�ؤالء الذين
رمبا يكونون عاجزين عن الو�صول �إىل الهاتف ب�سبب ا�ستخدامهم جهاز تنقل مع احتوائه على مقعد للجلو�س ميكن
طيه مما يوفر الراحة له�ؤالء الذين ميكن �أن يواجهوا �صعوبة يف الوقوف لفرتات ممتدة من الزمن .وبالن�سبة
له�ؤالء الذين يواجهون �صعوبات يف ال�سمع ،ف�إن وجود و�سائل حتكم يف م�ستوى ال�صوت ميكن تعديلها و�/أو �إ�ضافة
رف لو�ضع جهاز الهاتف الن�صي ( )TTYعليه تعد كلها تعديالت مهمة لأجل اال�ستخدام العادل واملت�ساوي بني
امل�ستخدمني .و�إذا كان جهاز الهاتف يربز من احلائط ،فالبد �أن تكون اجلوانب قابلة للك�شف بوا�سطة الع�صا
الطويلة البي�ضاء ملنع �إ�صابة الأ�شخا�ص الذين يعانون من �إعاقات ب�صرية .

ا�شرتاطات التطبيق
•حيثما يتم توفري الهواتف العامة التي تعمل بالعملة �أو ب�أي و�سيلة �سداد� ،أو الهواتف العامة مغلقة الدائرة� ،أو
الهواتف العامة الأخرى ،فالبد �أن تتوافق مع هذا البند.
•و ُيف�ضل �أن يتوافق عدد وحدات الهاتف �سهلة الو�صول مع �شكل (جدول ) رقم .213

áHƒ∏£ŸG ∫ƒ°UƒdG á∏¡°S ∞JGƒ¡dG OóY :213 (∫hóL) πµ°T
»àdG ∞JGƒ¡dG øe ´ƒf πc OóY
QhO πc ‘ É¡Ñ«côJ ºàj

óæÑdG Gòg ™e É¡≤aGƒJ Üƒ∏£ŸG ∞JGƒ¡dG OóY

IOôØŸG äGóMƒdG øe ÌcCG hCG 1

QhO πc 1

∞°U 1

QhO πµd 1

ÌcCG hCG ∞°U 2

∞°U πµd 1
IOôØe IóMƒc ∫ƒ°UƒdG á∏¡°S IóMh Ö«côJ øµÁ
¿CG π°†Øjh .(áàaÓdÉH hCG á«Fôe) ∞°üdG øe Üô≤dÉH
äÉÑ∏£àe á«Ñ∏J ≈∏Y πbC’G ≈∏Y óMGh ΩÉY ∞JÉg πª©j
QhO πµd ΩÉeC’G øe ∞JÉ¡dG øe ÜGÎbE’G

ملحوظة :يتكون �صف الهواتف من اثنني �أو �أكرث من الهواتف العامة املتجاورة ،والتي يتم تركيبها كوحدة
واحدة.
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ُيف�ضل �أن يتم جتهيز الهواتف �سهلة الو�صول بو�سيلة حتكم يف م�ستوى ال�صوت .وبالإ�ضافة لذلك ،ف�إن ،٪25
ولكن لي�س �أبداً �أقل من واحد ،من كل الهواتف العامة الأخرى ُيف�ضل �أن يتم تزويدها بو�سائل التحكم يف م�ستوى
ال�صوت ،و ُيف�ضل �أن يتم توزيعها ب�شكل مت�ساو بني كل �أنواع الهواتف العامة املوزعة يف �أرجاء املرفق كله ،ومن بينها
الهواتف التي تعمل بالدائرة املغلقة.
ويُف�ضل �أن يتم تعريف الهواتف العامة �سهلة الو�صول با�ستخدام الفتات تتوافق مع البند  .1-4-3وحيثما يتم
تركيب الهواتف العامة التي يتم من خاللها �سداد تكلفة املكاملة كوحدات متعددة ،ف�إنه ُيف�ضل تخ�صي�ص على الأقل
هاتف واحد لأجل اال�ستخدام من و�ضع اجللو�س ،وهاتف واحد على الأقل من و�ضع الوقوف.
و ُيف�ضل تركيب هاتف ن�صي عام واحد على الأقل حيثما يتم تركيب هاتف عام واحد من النوع الذي يتم من خالله
�سداد تكلفة املكاملة يف مناطق اال�ستخدام العامة.
وينبغي توفري هاتف ن�صي واحد على الأقل يف منطقة م�ؤمنة حيثما يتم تركيب هاتف عام واحد من النوع الذي يتم
من خالله �سداد تكلفة املكاملة يف املنطقة امل�ؤمنة من مرفق االحتجاز �أو مرفق الإ�صالحية اخلا�ضع للق�سم .7-5-3
�إن املناطق امل�ستخدمة من قبل املحتجزين ،وال�سجناء ،و�أفراد الأمن تعد هي املناطق امل�ؤ ّمنة.

اال�شرتاطات الفنية
�أ .املوقع ُ :Locationيف�ضل �أن يتم و�ضع الهواتف يف الطرق �سهلة الو�صول والتي تتوافق مع البند  2-2-3فيما
يتعلق بالطرق الداخلية ،والبند  3-1-3فيما يتعلق بالطرق اخلارجية� .إن الهواتف ،وكابينات الهواتف ،واملعدات
املتعلقة بها ُيف�ضل �أن يتم تركيبها يف جتاويف توجد بالقرب من امل�سار الرئي�سي للحركة .و ُيف�ضل �أن يتم و�ضع
الهواتف يف املواقع البعيدة عن املواقع التي ت�صدر عنها �ضو�ضاء والتي ميكن �أن ت�ؤثر على مقدرة امل�ستخدم على
ال�سماع.
ب .الأج�سام البارزة والعلوية  :Protruding and Overhead Objectsيف الأماكن التي ال يتم فيها
و�ضع الهواتف ،وكبائن الهواتف ،واملعدات املتعلقة بها يف مواقع التجاويف ،فينبغي �أن تكون حماطة بع�صي من
اخليزران ميكن اكت�شاف وجودها والتي تتوافق مع البند  2-1-3فيما يتعلق بالطرق الداخلية ،والبند 26-2-3
فيما يتعلق بالطرق اخلارجية.
ج .الأر�ضية اخلالية و�سطح الأر�ض � :Clear Floor or Ground Surfaceإن م�ساحة من الأر�ضية
اخلالية التي تقي�س على الأقل  800ملم يف  1400ملم ُيف�ضل توفريها �أمام الهواتف لل�سماح باالقرتاب منها من
الأمام ومن اجلانب .وي�ستح�سن �أن يتم توفري م�ساحات فارغة لل ُركب وعقل الأ�صابع والتي تتوافق مع البند 2-2
 ،وحيث يتم توفري ارتفاع مطلوب يبلغ  700ملم كارتفاع لل ُركبة من �سطح الأر�ض ف�إن العمق ميكن �أن ميتد �إىل
م�سافة �أق�صاها  480ملم �أ�سفل الهاتف.
د .ت�شغيل و�سائل التحكم � :Operating Controlsإن الهواتف �سهلة الو�صول التي يتم تركيبها خلدمة
الأ�شخا�ص الذين ي�ستخدمون �أجهزة تنقل وبخا�صة ُيف�ضل �أن يكون لها خيارات ت�شغيلية مركبة على ارتفاع �أق�صاه
 1200ملم فوق الأر�ضية .و ُيف�ضل �أن يتوافق مع مدى م�سافات الو�صول �إىل خيارات الت�شغيل مع البند �( .2-2شكل
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هـ .و�سائل التحكم التي تعمل ب�ضغطة زر  :Push Button Controlsعندما يكون الأمر متاح ًاُ ،يف�ضل
تركيب و�سائل التحكم التي تعمل ب�ضغطة زر على الهواتف املتاحة اخلا�صة باملعاقني ،وينبغي �أن تكون �ألوان هذه
الأزرار التي يتم �ضغطها متباينة مع ال�سطح التي مت تركيبها عليه .و ُيف�ضل ا�ستخدام مواد الت�شطيب غري املتوهجة
(الت�شطيب ب�ألوان غري المعة) على كل الأ�سطح.
و .طول حبل �سماعة الهاتف ُ :Cord Lengthيف�ضل ت�صميم الهواتف مع حبل �سماعة طوله على الأقل 1000
ملم .
ز .الإ�ضاءة � :Illuminationإن �آليات الت�شغيل ،ودليل املعلومات ،و�أرفف الهواتف �سهلة الو�صول ُيف�ضل �أن يتم
�إ�ضاءتها ب�إنارة �شدتها على الأقل  200لوك�س.
ح .الأرفف � :shelvesإن م�ستوى رف دليل معلومات الهاتف ُيف�ضل �أن يتم تركيبه للهواتف بحيث تقي�س على
الأقل  500ملم عر�ضا ،و 350ملم عمق ًا�( .شكل .)214
ط .التحكم يف م�ستوى ال�صوت ُ :Volume Controlيف�ضل �أن يكون ل�سماعات الهاتف و�سائل للتحكم يف
امل�ستويات املتدرجة لل�صوت.
ي .االن�سجام با�ستخدام ملف التدفق  :Flux Coil Compatibilityلكي تكون �أجهزة الهاتف متناغمة مع
امل�ساعدة على ال�سماع ،فالبد �أن يكون بها ملف تدفق يف �سماعة الهاتف.
ك .الهواتف الن�صية (مTTYم)  :Text Telephonesعندما يتم ا�ستخدام الهواتف الن�صية ( )TTYمع
الهواتف التي يتم من خاللها �سداد تكلفة املكاملة ،فالبد �أن يتم تثبيت اجلهاز ب�شكل دائم داخل كابينة الهاتف �أو
بجوارها .و ُيف�ضل �أن يكون حبل �سماعة الهواتف التي يتم من خاللها �سداد تكلفة املكاملة طوي ًال مبا فيه الكفاية
لي�سمح باالت�صال بهواتف �إظهار البيانات و�سماعة الهاتف �إذا كان يتم ا�ستخدام قارئة �صوتية .وحيثما تكون
الهواتف لأغرا�ض اال�ستخدام من قبل الأ�شخا�ص ال�صم� ،أو البكم� ،أو �ضعاف ال�سمع� ،أومن يعانون من عيوب
يف النطق ،فالبد �أن تكون هذه الهواتف منف�صلة عن الهواتف املخ�ص�صة للأ�شخا�ص الذين ي�ستخدمون مقاعد
متحركة �أو �سكوترات التنقل.
ل� .أرفف الهواتف الن�صية (مTTYم) � :Shelfإن الأرفف املثبتة لتالئم ا�ستخدام الهواتف الن�صية ينبغي �أن
تكون على الأقل  250ملم عر�ض ًا ×  350ملم عمق ًا ،مع وجود م�ساحة خالية قدرها  250ملم على الأقل فوق
الرف .والبد من جتهيز الرف مبخرج كهربي ،داخل كابينة الهاتف �أو بجوارها ،و�أن يتم تزويدها ب�سماعة هاتف
ميكن و�ضعها ب�شكل م�ستو على �سطح الرف (�شكل .)214
م .الالفتات ُ :Signageيف�ضل �أن يتم تعريف الهواتف اخلا�صة باملعاقني عن طريق ا�ستخدام ال�صور
التو�ضيحية املنا�سبة التي ترمز �إىل �إمكانية اال�ستخدام من قبل من يعانون من الإعاقة �أو اعتالل احلركة �أو �ضعف
ال�سمع مع وجود رمز ي�شري �إىل �إتاحة هاتف ن�صي (مTTYم) ،مع الرجوع �إىل البند �( 1-4-3شكل .)214
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ر�سوم تو�ضيحية

�شكل  :214الهواتف

�إعتبارات �أخرى
 2-2معايري مقا�سات اجل�سم الب�شري
 2-2-3امل�سارات ،والأروقة وممرات الدخول
 26-2-3الأج�سام البارزة والأج�سام والعلوية
� 10-3-3أدوات التحكم و�آليات الت�شغيل
 1-4-3الالفتات
امللحق ب 2-الإ�ضاءة
امللحق ب 4-الن�سيج واللون
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3-4-3

�أنظمة خماطبة العموم

اعتبارات الت�صميم
تعد �أنظمة خماطبة امل�ستفيدين من و�سائل ات�صال م�ساعدة حيوية ،و ُيف�ضل �أن يتم ت�صميمها مبا يتنا�سب مع
الذين يعانون من �صعوبة يف ال�سمع وعيوب ذهنية .و ُيف�ضل �أن يتم العمل على تقليل ال�ضو�ضاء احلادثة يف اخللفية
بقدر الإمكان ،و�أن يتم �إزالة كل الت�شوي�ش و�/أو �صدى ال�صوت .و ُيف�ضل �أن يكون من ال�سهل �سماع الر�سائل املوجهة
بحيث تغطي على ال�ضو�ضاء املحيطة للبيئة العامة للمكان.
وبالن�سبة للذين ال ميكنهم �سماع �أنظمة خماطبة امل�ستفيدين امل�سموعة ،فالبد من �إتاحة و�سائل ب�صرية مناظرة
لهم.

ا�شرتاطات التطبيق
ينبغي �أن تتوافق �أنظمة خماطبة امل�ستفيدين مع هذا البند.

اال�شرتاطات الفنية
�أ .املوقع ُ :Locationيف�ضل �أن يتم و�ضع مكربات ال�صوت اخلا�صة ب�أنظمة خماطبة امل�ستفيدين يف الأعلى و�أن
تكون متوافقة مع البند  2-1-3فيما يتعلق باملواقع الداخلية ،ومع البند 26-2-3فيما يتعلق باملواقع اخلارجية.
ويُف�ضل �أن تعمل �أنظمة خماطبة امل�ستفيدين على توفري �صوت يغطي املنطقة املطلوبة من التوجيه ،مثل الأروقة،
ومناطق قاعات االجتماع ،ومباين الرتفيه والت�سلية ،واملباين التعليمية ،و�أماكن اال�ستخدام امل�شرتك يف موا�ضع
الإقامة.
ب .نطاق ال�صوت ُ :Zoningيف�ضل �أن يتم و�ضع �أنظمة خماطبة امل�ستفيدين يف مواقع بحيث تكون ال�ضو�ضاء
املوجودة يف اخللفية عند �أدناها ،و�أن يتم بث املعلومات فقط �إىل املواقع الرئي�سية.
ج .املو�سيقى ُ :Musicيف�ضل �أال يتم بث املو�سيقى با�ستمرار� ،أو يف �أرجاء املرفق ب�أكمله حيثما يتم ا�ستخدام
�أنظمة خماطبة امل�ستفيدين بغر�ض بث مو�سيقى يف اخللفية.
د .ا�ستغالل نقاط كل نظم النداء ُ :All-Point Call Systemsيف�ضل �أن يكون ا�ستخدام نقاط كل نظم
النداء مق�صورا على مكافحة احلرائق ولتقدمي معلومات الطوارئ.
هـ .نظم اال�ستدعاء  :Paging Systemsينبغي �أن تكون نظم ا�ستدعاء فريق العمل والأ�شخا�ص الرئي�سيني
الآخرين غري بارزة جد ًا ،و�أن يكون م�ستوى ال�صوت بها منخف�ض ًا ،و�أن يتم بث النداء منها يف هذه الأجهزة �أو
املواقع حيث يكون من املحتمل وجود ه�ؤالء الأ�شخا�ص بها.
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و .النظم الب�صرية  :Visual Systemsينبغي �أن تكون �أنظمة خماطبة امل�ستفيدين امل�سموعة متكاملة مع
نظائرها الب�صرية.
ر�سوم تو�ضيحية :ال يوجد

�إعتبارات �أخرى
 9-4-3خمارج الطوارئ ،الإخالء عند احلريق ومناطق م�ساعدة الإنقاذ
امللحق ب 5-ال�صوتيات
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4-4-3

�أنظمة الإعالم

اعتبارات الت�صميم
ُيف�ضل �أن يكون لكل م�ستخدمي املرفق فر�صة مت�ساوية للو�صول �إىل املعلومات .وينبغي �أن تكون البدائل حا�ضرة
عندما تكون التن�سيقات العاملية �سهلة الو�صول غري ممكنة ،على �سبيل املثال :من املمكن �أن يتم تركيب جهاز
�صوتي �إىل جانب �أجهزة العر�ض بالفيديو للأ�شخا�ص الذين يعانون من �إعاقة ب�صرية.
و ُيف�ضل �أن يتم ت�صميم و�سائل تو�صيل املعلومات مبا يتوافق مع احتياجات الأ�شخا�ص الذين ي�ستخدمون الكرا�سي
املتحركة �أو �سكوترات التنقل ،وبخا�صة وجود نقطة م�شاهدة جيدة ميكن تعديلها ،ونطاقات متنوعة من متناوالت
الأيدي.

ا�شرتاطات التطبيق
�إن �أنظمة الإعالم ،مثل �أماكن تقدمي املعلومات و�أجهزة تو�صيل املعلومات وعر�ضها بالفيديو ،ينبغي �أن تتوافق مع
هذا البند2-4-4-3.

اال�شرتاطات الفنية
�أ� .أجهزة العر�ض بالفيديو :VideoDisplay Terminalsحيثما يتم تقدمي املعلومات �إىل امل�ستفيدين� ،أو
العمالء� ،أو الزبائن عن طريق �أجهزة العر�ض بالفيديو ،ف�إن نف�س املعلومات ينبغي �أن تكون متاحة بتن�سيق بديل،
مثل العر�ض ال�سمعي ،وبطريقة برايل� ،أو الطباعة بالأحرف الكبرية .والطباعة بالأحرف الكبرية ينبغي �أن تكون
�أحرفها بحجم خط  16على الأقل.
ب .الأجهزة التفاعلية � :Interactive Terminalsإن �أنظمة الإعالم التفاعلية يف املباين التي يتم
ا�ستخدامها من قبل امل�ستفيدين ،مثل �شا�شات العر�ض بالفيديو التي تعمل باللم�س� ،أو لوحة املفاتيح� ،أو لوحة
املفاتيح الكهربيةُ ،يف�ضل �أن يتم و�ضعها على ارتفاع يتالءم مع ا�ستخدام �أي �شخ�ص يف و�ضع الوقوف �أو اجللو�س.
ج� .أدوات التحكم و�آليات الت�شغيل � :Controls and Operating Mechanismsإن الأزرار التي
تعمل على توفري عملية الو�صول �إىل نظام املعلومات العام ،مثل مفاتيح الدفع ،ينبغي �أن تتوافق مع البند .10-3-3
وي�ستح�سن �أن يتم متييز هذه الأزرار بلون و�/أو درجة لون خمتلفة عن لون اخللفية ،و ُيف�ضل �أن حتتوي على �أرقام
بارزة ،وهي تلك الأرقام والرموز التي تتوافق مع البند .1-4-3
د .الت�صميم � :Layoutإن الت�سميات واملعلومات الو�صفية ينبغي �أن تكون مائلة على الأفقي وعلى ارتفاع من
الأر�ضية لأجل الو�صول ال�سهل للأ�شخا�ص اجلال�سني والواقفني و�أن يتوافق مع البند.2-2
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هـ .التن�سيقات البديلة � :Alternative Formatsإن طباعة املعلومات ال�ضرورية ُيف�ضل �أن يتم عملها
ب�أحرف كبرية على خلفية متباينة الألوان ،وكذلك ،بتن�سيق بديل ،مثل ال�شريط ال�صوتي ،والطباعة بالأحرف
الكبرية.
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ر�سوم تو�ضيحية :ال يوجد

�إعتبارات �أخرى
� 10-3-3أدوات التحكم و�آليات الت�شغيل
امللحق ب 4-الن�سيج واللون
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5-4-3

�أنظمة الدخول بوا�سطة البطاقات و�أنظمة الأمن وال�سالمة

اعتبارات الت�صميم
يعد الأمن م�س�ألة مهمة بالن�سبة لكل م�ستخدمي املرفق ،ولكن بالن�سبة له�ؤالء الأ�شخا�ص الذين رمبا ي�شعرون �أنهم
معر�ضون لدرجة �أعلى من القابلية للإ�صابة ،مثل بع�ض كبار ال�سن �أو الأ�شخا�ص الذين يعانون من �إعاقات بدنية،
ي�صبح من املطلوب توفري و�سائل ت�أمني �إ�ضافية لهم.
ميكن �أن يتم تعزيز و�سائل الأمن بتوفري الإ�ضاءة الكافية و�أجهزة �إ�شارة �سهلة الو�صول .ويف غرف اال�ستحمام
الفردية ،البد من و�ضع جهاز �إر�سال �إ�شارة طوارئ لت�سهيل ا�ستدعاء النجدة عند حدوث حالة �سقوط �أو �إ�صابة
خطرية.
وي�ستح�سن �أن يتم ت�صميم نظم بطاقات الدخول اخلا�صة باملعاقني بحيث يقوم بت�شغيلها الأ�شخا�ص الذين يتمتعون
بقدرات خمتلفة ،ومن بينهم الأ�شخا�ص ذوو املهارات اليدوية ال�ضعيفة� ،أو نظر �ضعيف� ،أو �صعوبة يف التناول
باليد .و ُيف�ضل �أال يتم ا�ستخدام �أزرار التن�شيط التي تعمل با�ست�شعار احلرارة حيث يكون من املتعذر متييزها من
قبل الأ�شخا�ص املكفوفني.

ا�شرتاطات التطبيق
�أنظمة الدخول بوا�سطة البطاقات و�أنظمة الأمن وال�سالمة ينبغي �أن تتوافق مع هذا البند.

اال�شرتاطات الفنية

�أ .االرتفاع وموقع الرتكيب ُ :Height and Mounting Locationيف�ضل �أن يتم تعليق �أو تركيب
�أجهزة نظام الأمن على احلائط و�أن تكون على مو�ضع من  1000 – 900ملم فوق الأر�ض .و ُيف�ضل �أن يتم و�ضعها
بحيث تكون جماورة للباب الذي تقوم بت�أمينه ،وينبغي �أن تكون خارج نطاق ت�أرجح الباب .وامل�ساحة اخلالية التي
تتوافق مع البند  2-2ي�ستح�سن �أن يتم توفريها عند �أجهزة الو�صول ،والأمن ،وال�سالمة التفاعلية.
ب .التباين  :Contrastيُف�ضل �أن يتم ا�ستخدام الألوان املتباينة للتفريق بني �أجهزة الأمن عن الأ�سطح التي
تكون مركبة عليها.
ج� .إعطاء الإ�شارة ُ :Signallingيف�ضل �أن يتم دمج نربات ال�صوت التي ميكن �سماعها والإ�شارات املرئية يف
نظم الأمن التي تقوم با�ستخدام الإ�شارات لتقدمي املعلومات �إىل امل�ستخدمني.
د .نظم الدخول التي تعمل بالبطاقة � :Card Entry Systemsإن ا�ستخدام نظم القراءة عن قرب والتي
تتطلب فقط بطاقات يتم و�ضعها يف مو�ضع قريب من جهاز التن�شيط يكون من املطلوب ا�ستخدامها مع الأجهزة
التي تتطلب �إدخال البطاقة يف/عرب اجلهاز .وحيثما يتم ا�ستخدام النظم التي تعمل ب�إدخال البطاقة يف الفتحة
اخلا�صة بها ،فالبد من �إ�ضاءة هذه الفتحة �أويتم جعل لونها مغايرا للوحة التي تكون مثبتة عليها ،و ُيف�ضل �أن يكون
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لها حواف م�شطوفة لتوجيه و�ضع البطاقة يف الفتحة� .إن النظم التي تعمل ب�إدخال البطاقة يف الفتحة املخ�ص�صة لها
ُيف�ضل �أي�ضا �أن حتتوي على رمز ت�صويري ميكن حت�س�سه على ال�سطح املحيط الذي يقوم بو�صف الغر�ض من البطاقة مع
�إر�شادات �إدخال البطاقة .والبطاقات التي يتم ا�ستخدامها يف هذه النظم ُيف�ضل �أن يكون لها لون ون�سيج مميزان� ،أو �أن
تكون عبارة عن �أحرف/ر�سوم بارزة على �أحد اجلوانب.
هـ .لوحة املفاتيح/نظم الرتميز � :Keypad/Encoded Systemsإن نظم الإدخال التي تعمل بالرتميز/نظم
الإخراج ،مثل لوحات املفاتيحُ ،يف�ضل �أن حتتوي على �أزرار بارزة والتي ت�شتمل على �أرقام وحروف تتوافق مع البند -4-3
.1
و .نظم الدخول التي تعمل بالإنرتكم (نظام االت�صال الداخلي) ُ :Intercom Entry Systemsيف�ضل �أن
حتتوي نظم الدخول التي تعمل بالإنرتكم (نظام االت�صال الداخلي) على كل من ال�سمات ال�سمعية والب�صرية لت�سهيل
الو�صول ،ولإي�ضاح �أن عملية الدخول قد متت.
ز .الإ�ضاءة � :Illuminationإن م�ستويات الإ�ضاءة عند �أماكن الو�صول التي تعمل بالبطاقة ،و�أجهزة ال�سالمة والأمن
ُيف�ضل �أال تقل عن  200لوك�س.
ح .الهواتف  :Telephonesحيثما يتم تركيب �أجهزة نظام الو�صول التي تعمل بالبطاقة ،و�أجهزة ال�سالمة والأمن،
فالبد من تركيب هاتف عام يتم و�ضعه يف مكان قريب من النظام.
ر�سوم تو�ضيحية :ال يوجد

�إعتبارات �أخرى
 2-2معايري مقا�سات اجل�سم الب�شري
� 3-1-3أر�صفة امل�شاة � ،أر�صفة ال�شوارع  ،امل�سارات والطرق
 10-1-3مناطق �إنزال الركاب
 1-2-3املداخل
 6-2-3امل�صاعد
 7-2-3م�صاعد املن�صات املنحدرة والر�أ�سية
 9-2-3الأبواب
 12-2-3احلمامات املالئمة لإ�ستخدام اجلن�سني
 22-2-3املكاتب�،أماكن العمل و قاعات االجتماعات
� 10-3-3أدوات التحكم و�آليات الت�شغيل
امللحق ب 4-الن�سيج واللون
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6-4-3

�أ�سطح التحذير الأر�ضية

اعتبارات الت�صميم
تعد �أ�سطح التحذير الأر�ضية مكملة ل�سالمة وحرية حركة ه�ؤالء الأ�شخا�ص الذين يعانون من �إعاقات ب�صرية.
فالتغيري يف الن�سيج �أو اللون �سوف يعمل على حتذير كل امل�شاة من الأخطار املحتملة ،مثل معابر امل�شاة ،ودرجات
ال�سلم� ،أو احلواف التي قد ت�سبب االنزالق عند مواقع الأر�صفة املرتفعة .فو�ضع �أ�سطح التحذير الأر�ضية ُيف�ضل
�أن يكون متجان�ساً يف �شتى �أرجاء املرفق ،ومنطقة االنتقال بني الأ�سطح ُيف�ضل �أال تت�سبب يف حدوث خطر التعرث
وال�سقوط.

�شكل� :216سطح التحذير القابل للك�شف عند
			
�شكل� :215سطح التحذير القابل للك�شف عند
						�أعلى الدرج
منحدر الر�صيف

ا�شرتاطات التطبيق
ينبغي �أن تتوافق كل �أ�سطح التحذير الأر�ضية مع هذا البند.

اال�شرتاطات الفنية
�أ .التباين  :Contrastيُف�ضل �أن يتم ا�ستخدام الألوان املتباينة لتمييز �أ�سطح التحذير الأر�ضية عن الأ�سطح
املجاورة لها ،بلون فاحت على غامق �أو بلون غامق على فاحت.
ب .الن�سيج  :Textureينبغي �أن تكون �أ�سطح التحذير الأر�ضية مقاومة لالنزالق.
ج .حجم القبة  :Dome Sizeيُف�ضل �أن حتتوي �أ�سطح التحذير الأر�ضية على قباب جمزوءة والتي تربز مل�سافة
قدرها من  5.5 – 4.5ملم فوق �سطح القاعدة .والقباب املجزوءة امل�ستخدمة فوق �أ�سطح التحذير الأر�ضية
ُيف�ضل �أن يكون قطر قاعدتها من  25 – 21ملم (�شكل .)218
246
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ج .تباعد القباب � :Dome Spacingإن القباب املجزوءة امل�ستخدمة فوق �أ�سطح التحذير الأر�ضية ُيف�ضل �أن
يتم ترتيبها يف �شكل منتظم ،و�أن يكون التباعد فيما بينها من  65 -55ملم  ,والتي يتم قيا�سها من منت�صف �إىل
منت�صف القباب (�شكل .)218

ر�سوم تو�ضيحية

�شكل � :218سطح التحذير القابل للك�شف باملقببات املجزوءة

�إعتبارات �أخرى
 1-2-3الأج�سام البارزة والأج�سام العلوية
� 3-1-3أر�صفة امل�شاة � ،أر�صفة ال�شوارع  ،امل�سارات والطرق
 4-1-3املنحدرات اخلارجية
 5-2-3ال�سالمل املتحركة
 6-1-3منحدرات الأر�صفة
 9-1-3مواقف املركبات
 10-1-3مناطق �إنزال الركاب
 3-2-3املنحدرات الداخلية
 4-2-3الدرج الداخلي
 6-2-3امل�صاعد
 8-2-3املما�شي املتحركة
 26-2-3الأج�سام البارزة والأج�سام العلوية
 4-3-3الأ�سطح واملن�صات املرتفعة
 12-3-3نوافري ال�شرب
 13-3-3الدرابزين
امللحق ب 4-الن�سيج واللون
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7-4-3

�أنظمة اال�ستماع امل�ساعدة

اعتبارات الت�صميم
ي�ستح�سن �أن يتم توفري �أجهزة اال�ستماع امل�ساعدة له�ؤالء الأ�شخا�ص الذين يعانون من �صعوبة يف ال�سمع .و ُيف�ضل
�أن حتتوي خطط الت�صميم على �إ�ضاءة كافية ،وميكن التحكم بها لت�سهيل الأمر للأ�شخا�ص الذين يجيدون قراءة
ال�شفاه� ،أو الذين يحتاجون �إىل زيادة �شدة الإ�ضاءة نتيجة ملعاناتهم من �إعاقة ب�صرية.

ا�شرتاطات التطبيق
•ينبغي �أن تتوافق �أنظمة اال�ستماع امل�ساعدة مع هذا البند.
•وينطبق هذا البند على مناطق املرافق العامة حيث تكون و�سائل االت�صاالت ال�سمعية مركزية اال�ستخدام
يف املنطقة ،مثل( :امل�سارح واحلفالت املو�سيقية ،وقاعات االجتماع ،وقاعات الدرا�سة ،وقاعات اال�ستماع،
�..إلخ .).و ُيف�ضل �أن يكون نظام اال�ستماع مركبا ب�صورة دائمة يف امل�ساحات التي ميكن �أن يكون بها على الأقل
� 50شخ�ص ًا ،و�أن يكون بها نظام تكبري �صوت �أويف امل�ساحات التي تزيد م�ساحتها عن  100مرت مربع.
•وبالن�سبة لأماكن التجمع الأخرى ُيف�ضل �أن يكون هناك نظام ا�ستماع مركب ب�صورة دائمة� ،أو �أن يكون عدد
كاف من املخارج و�/أو �إمدادات الأ�سالك الكهربية لتدعيم وجود نظام ا�ستماع م�ساعد متنقل.
•وينبغي �أن تكون �سماعات النظام متاحة على الأقل لكل  ،٪4ولكن لي�س �أقل من اثـنني ،من عدد املقاعد
لإجمايل.

اال�شرتاطات الفنية
�أ .عام  :Generalت�شمل الأنواع املقبولة من �أنظمة اال�ستماع امل�ساعدة للأ�شخا�ص الذين يعانون من �ضعف يف
ال�سمع على احللقات التعريفية ،ونظم الأ�شعة حتت احلمراء ،ونظم تردد موجات راديو �إف �إم ( .)FM
ب .املوقع � :Locationإن املقاعد الثابتة التي تعمل على توفري �إمكانية الو�صول �إىل �أنظمة اال�ستماع امل�ساعدة
ُيف�ضل �أن يتم و�ضعها داخل م�ساحة من  15مرتا من (ال) �أو�ساحة اللعب ،و ُيف�ضل �أن تعمل على توفري ر�ؤية غري
معاقة ( لل) �أو �ساحة اللعب.
ج .الالفتات � :Signageإن �إتاحة �أنظمة اال�ستماع امل�ساعدة ُيف�ضل �أن يتم تو�ضيحها بو�ضع الالفتات التي
تتوافق مع البند.7-4-3
د .نظام احللقات التعريفية  :Induction Loop Systemحيثما يتم تركيب نظام احللقة التعريفية،
ومفاتيح �إ�ضعاف التيار الكهربائي� ،أو و�سائل التحكم الأخرى التي حتتوي على ملفات حتويل ف�إنه ُيف�ضل �أن يتم
و�ضعها بحيث �أال تتداخل مع حلقة التعريف ال�سمعية .وحيثما يتم ا�ستخدام نظام حلقة تعريفية ف�إن ن�صف منطقة
اجللو�س -على الأقلُ -يف�ضل �أن يتم �إحاطتها.
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هـ .نظام الأ�شعة حتت احلمراء  :Infrared Systemحيثما يتم ا�ستخدام �أجهزة اال�ستماع امل�ساعدة التي
تعمل بالأ�شعة حتت احلمراء ،فالبد من و�ضع م�صابيح �إ�ضاءة علوية متوهجة ملنع انقطاع الإ�شارة حتت احلمراء
عند جهاز اال�ستقبال.
و .نظام حث موجات  :FM FM Loop Systemحيثما يتم ا�ستخدام نظام حث موجات � FMأو �أي �أجهزة
ا�ستماع م�ساعدة �أخرى ،مبا يف ذلك يف قاعات االجتماعُ ،يف�ضل توفري �سماعات الر�أ�س املتنقلة التي تتناغم مع
و�سائل م�ساعدة ال�سمع ال�شخ�صية.
ز .مقاب�س جهاز اال�ستقبال � :Receiver Jacksإن �أجهزة اال�ستقبال التي يراد ا�ستخدامها مع نظام
ا�ستماع م�ساعد ما؛ ُيف�ضل �أن حتتوي على مقب�س �أحادي قيا�سي .3.2
ح .ال�ضو�ضاء املحيطة  :Ambient Noiseالبد من العمل على تقليل ال�ضو�ضاء املحيطة وال�ضو�ضاء ال�صادرة
من اخللفية والتي ت�صدر من الأنظمة امليكانيكية.
ر�سوم تو�ضيحية :ال يوجد

�إعتبارات �أخرى
 1-4-3الالفتات
امللحق ب 2-الإ�ضاءة
امللحق ب 5-ال�صوتيات
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8-4-3

التنبيه الب�صري

اعتبارات الت�صميم
بالن�سبة له�ؤالء الأ�شخا�ص الذين ال ميكنهم �سماع �صوت الإنذار �أو التنبيه ال�صوتي ،مثل الأ�شخا�ص ال�صم� ،أو
البكم� ،أو الذين يعانون من �ضعف ال�سمع ،ف�إن التنبيهات الب�صرية هي امل�ؤ�شرات الأ�سا�سية التي يتم عن طريقها
الإبالغ باخلطر املهدد املوجود.

ا�شرتاطات التطبيق
ينبغي �أن تتوافق و�سائل التنبيه الب�صري مع هذا البند.
وعند احلد الأدنى ،يُف�ضل �أن يتم تركيب �أجهزة التنبيه الب�صري يف كل من امل�ساحات الآتية التي توجد يف املرافق:
•غرف اال�سرتاحة �أو �أي م�ساحات لها ا�ستخدامات عامة �أخرى ،مثل (قاعات االجتماع) ،والأروقة،
والردهات ،و�أي م�ساحات عامة �أخرى لها ا�ستخدامات م�شرتكة بني امل�ستفيدين .
•ينبغي �أن تكون �أجهزة �إطالق �إ�شارة التنبيه الب�صري متكاملة مع نظام التنبيه داخل املرفق .والبد من
توفري و�سائل التنبيه الب�صري من املحطة الفردية �إذا كانت و�سائل الإنذار ال�سمعية من املحطة الفردية
متوافرة.

اال�شرتاطات الفنية
�أ .املوقع  :Locationيُف�ضل �أن يتم و�ضع �أجهزة التنبيه الب�صري مت�صلة مع و�سائل الإنذار ال�سمعية ،و ُيف�ضل
�أن يتم و�ضعها على م�سافة  2100ملم فوق م�ستوى الأر�ضية �أو عند م�سافة  150ملم حتت ال�سقف؛ �أيهما كان
�أكرث انخفا�ض ًا.
ب .و�ضوح الر�ؤية  :Visibilityب�شكل عام ،عند احلاجة �إىل تركيب جهاز تنبيه ب�صري �أو جهاز �إ�شارة ب�صرية
ب�أي مكان �أو م�ساحة� ،أو رواق م�شرتك �أو ردهة ، ،ف�إنه ُيف�ضل �أن يقع على بعد  15مرت ًا من الإ�شارة (على ال�سطح
احلجرات وامل�ساحات الكبرية التي تتجاوز  30مرت ًا عر�ض ًا ،من دون وجود عراقيل ،ومتتد �إىل ارتفاع
الأفقي) .ويف ِ
 2000ملم فوق الأر�ضية املكتملة ،مثل قاعات اال�ستماع �أو االجتماعات الكبرية ،فمن املمكن �أن يتم و�ضع �أجهزة
الإنذار حول خط يطوق املكان ،تتباعد فيما بينها حوايل  30مرت ًا على �أق�صى تقدير  ،عو�ض ًا عن تعليق الأجهزة
يف ال�سقف.
ج .امل�صابيح ُ :Lampيف�ضل �أن يكون لأجهزة وو�سائل �إطالق �إ�شارات التنبيه الب�صرية نوع من م�صابيح النيون
الوهاجة �أو ما يناظرها.
د .اللون ُ :Colourيف�ضل �أن يكون اللون اخلارج من �أجهزة التنبيه الب�صرية م�شرق ًا �أو �أبي�ض (�أي غري مفلرت،
�أو�ضوء �أبي�ض م�شرق مفلرت).
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هـ .دورة النب�ضات � :Pulse Cycleإن �أق�صى فرتة ال�ستمرار النب�ضة ينبغي �أن تكون اثنني من ع�شرة من
الثانية ( 0.2ثانية) على �أن يكون املدى الزمني الأق�صى لن�شاط النب�ضات هو 40باملائة .ويتم تعريف مدة النب�ضة
على �أنه الفا�صل الزمني بني النقطتني الأوىل والأخرية من  10باملائة من �أكرب �إ�شارة.
و .ال�شدة  :Intensityينبغي �أن تكون �شدة �إ�شارة التنبيه الب�صري على الأقل � 75شمعة.
الوهج ومعدل تكرار الوهج ُ :Flash and Flash Rateيف�ضل �أن يكون معدل تكرار الوهج على الأقل
1هرتز ،وعلى الأكرث 3هرتز .وينبغي �أن تكون �أجهزة التنبيه الب�صري متزامنة مع الوهج باالن�سجام مع معدالت
تكرار الوهج بحيث يتم �إعدادها لتقليل خماطر الت�سبب يف الإ�صابة بنوبة �صرع.
ر�سوم تو�ضيحية :ال يوجد

�إعتبارات �أخرى
 9-4-3خمارج الطوارئ ،الإخالء عند احلريق ومناطق م�ساندة الإنقاذ
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9-4-3

خمارج الطوارئ ،الإخالء عند احلريق ومناطق م�ساعدة الإنقاذ

اعتبارات الت�صميم
ينبغي �أن تكون خمارج الطوارئ �سهلة الو�صول ب�شكل تام ،مثل تلك املخارج التي تتوافق مع املوا�صفات املحددة
للأبواب الأخرى يف هذا الدليل .و ُيف�ضل �أن يتم متييز كل طرق التنقل يف حالة الطوارئ بطريقة ميكن فهمها من
قبل كل الأفراد ،ومن بينهم الذين رمبا يكون لديهم م�شاكل يف القراءة ،مثل الأطفال �أو الأ�شخا�ص الذين يتحدثون
لغة خمتلفة .ويف حالة الأ�شخا�ص الذين يعانون من �ضعف الإب�صار ف�إن الإ�شارة ال�سمعية؛ �أو عن طريق النداء تعد
�أداة مفيدة لتحديد مواقع خمارج الطوارئ على وجه ال�سرعة .وعند اندالع حريق ما حيث يكون من غري املمكن
ا�ستخدام امل�صاعد ف�إن املناطق التي ت�ساعد يف الإنقاذ ميكن �أن تكون �إحدى الو�سائل امل�ساعدة يف �إنقاذ حياة
الأ�شخا�ص الذين يعانون من �صعوبة يف نزول الدرج.

ا�شرتاطات التطبيق
يف املرافق �أو الأجزاء من املرافق التي يلزم �أن تكون �سهلة الو�صول ،البد من توفري خمارج �سهلة الو�صول بنف�س
احلد الأدنى املطلوب لعدد املخارج الوارد يف (كود) البناء باململكة العربية ال�سعودية.
وحيثما ال يوفر املخرج �سهل الو�صول من م�ستوى الأر�ضية خمرج ًا م�ستوي ًا �إىل اخلارج ،في�ستح�سن �أن يتم توفري
منطقة مل�ساندة الإنقاذ بدال من ذلك.
و�أقل عدد مل�ساحات الإنقاذ التي يتم عملها يف كل منطقة �إنقاذ ُيف�ضل �أن يتوافق مع ال�شكل رقم .219
�إن املخرج الأفقي الذي يتوافق مع متطلبات (كود) البناء يف اململكة العربية ال�سعودية �سوف يعمل على تلبية
متطلبات منطقة م�ساندة الإنقاذ.
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كل مناطق م�ساندة الإنقاذ ينبغي �أن تتوافق مع هذا البند.
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اال�شرتاطات الفنية
�أ .نظم �إنذار الطوارئ ُ :Emergency Warning Systemsيف�ضل �أن حتتوي نظم �إنذار الطوارئ على
كل من �أجهزة الإنذار ال�سمعية و�أجهزة التنبيه الب�صري التي تتوافق مع البند .8-4-3
ب .الفتات التعريف  :Identification Signageيُف�ضل �أن يتم تعريف و�سائل اخلروج املخ�ص�صة للمعاقني
با�ستخدام الالفتات التي تتوافق مع البند .1-4-3
ج .مناطق م�ساندة الإنقاذ – الطرق �سهلة الو�صول Areas of Rescue Assistance – Accessible
ُ :Routeيف�ضل �أن يتم جعل مو�ضع مناطق م�ساندة الإنقاذ يف الطرق �سهلة الو�صول التي تتوافق مع البند 2-2-3

د .مناطق م�ساندة الإنقاذ – م�ساحات الإنقاذ
ُ :Spacesيف�ضل �أن توافر مناطق م�ساندة الإنقاذ م�ساحة �أر�ضية قدرها  1400×850ملم لكل من ال حتمله
عربات الإ�سعاف� .إن م�ساحات االنتظار املخ�ص�صة للم�ساعدة يف عمليات الإنقاذ والتي تقع عند ب�سطات الدرج
ينبغي �أن تكون واقعة بجانب م�سار التنقل الرئي�سي ،وينبغي �أن تكون بعيدة عن م�ساحة ت�أرجح الباب بالكامل،
وينبغي �أن تكون بعيدة عن �أطراف الدرج .و ُيف�ضل �أن يتم ف�صل مناطق م�ساعدة الإنقاذ عن منطقة الأر�ضية التي
يطولها احلريق با�ستخدام مادة مقاومة للحرائق من املعيار الذي ي�ساوي احلد الأدنى املطلوب للخروج .و ُيف�ضل
�أن يتم خدمة هذه املناطق مبا�شرة مبخرج �أو مب�صعد مقاوم للحرائق ،و�أن يتم متييزها على �أنها منطقة م�ساعدة
يف الإنقاذ للأ�شخا�ص الذين يعانون من �إعاقات على خرائط املرفق ويف املرفق .وينبغي �أن تكون مناطق م�ساعدة
الإنقاذ حممية من الدخان يف املباين التي تزيد عن ثالثة طوابق (الأ�شكال من � 120إىل .)122
Areas of Rescue Assistance – Rescue

هـ .مناطق م�ساعدة الإنقاذ – نظام االت�صال Areas of Rescue Assistance – Communication
ُ :Systemيف�ضل �أن حتتوي مناطق م�ساعدة الإنقاذ على نظام ات�صاالت �صوتي ثنائي الطرف كي يتم

ا�ستخدامه بني كل منطقة م�ساعدة يف عمليات الإنقاذ ومكان الإنذار املركزي ومرفق التحكم .و ُيف�ضل �أن يكون
نظام االت�صاالت متباين اللون عن البيئة املحيطة به ،و�أن يكون له �إ�شارة م�سموعة ميكن �أن يكت�شفها الأ�شخا�ص
الذين يعانون من �إعاقات ب�صرية ،و�أن يكون به و�سيلة للتحكم يف م�ستوى ال�صوت.

و .مناطق م�ساندة الإنقاذ – الالفتات ُ :Areas of Rescue Assistance – Signageيف�ضل �أن يتم
تعريف مناطق م�ساندة الإنقاذ بو�ضع الفتات تقول" :مناطق م�ساندة الإنقاذ" ،والتي ت�شمل على الرموز الدولية
اخلا�صة باملعاقني وينبغي �أن تتوافق مع البند  .1-4-3و�أن يتم تعريف مناطق م�ساعدة الإنقاذ عن طريق و�ضع
الفتات توجيهية ،على كل خرائط الإخالء التي يتم عر�ضها ب�شكل عام ،ويتم حتديدها يف وثائق خطوات الإخالء.
ينبغي �أن تكون خرائط الإخالء الأر�ضية متاحة يف تن�سيق بديل.
خرائط الإخالء املتعلقة باملعاقني عند اندالع احلرائق :Accessible Fire Evacuation Plans

ز.
�إن خرائط الإخالء املتعلقة باملعاقني عند اندالع احلرائق ُيف�ضل �أن يتم عر�ضها ،و�أن تكون متاحة يف املواقع
الإ�سرتاتيجية يف �شتى �أرجاء املرفق .وينبغي �أن تتوافق الالفتات مع البند .1-4-3
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�شكل  :220ب�سطة الدرج �ضخم احلجم

�شكل  :221الرواق املحمي
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�شكل :223رواق امل�صعد املحمي

�إعتبارات �أخرى
 2-2معايري مقا�سات اجل�سم الب�شري
 2-2-3امل�سارات ،والأروقة وممرات الو�صول
 9-2-3الأبواب
� 25-2-3أ�سطح الأر�ضية
 26-2-3الأج�سام البارزة والأج�سام العلوية
� 10-3-3أدوات التحكم و�آليات الت�شغيل
 1-4-3الالفتات
� 3-4-3أنظمة خماطبة العموم
� 6-4-3أ�سطح التحذير االر�ضية
 8-4-3التنبيه الب�صري
امللحق ب 3-املواد والت�شطيبات
امللحق ب 4-الن�سيج واللون
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اإلشتراطات الفنية لدليل اإلرشادي
للوصول الشامل في البيئة العمرانية
متطلبات خاصة بنوعية خاصة من المباني
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5-3

متطلبات خا�صة بنوعية خا�صة من املباين

1-5-3

امل�ساجد

اعتبارات الت�صميم
ي�ستح�سن �أن يتم توفري �سبل الو�صول �إىل كل مناطق العبادة ومناطق الن�شاط الأخرى يف امل�سجد .وتفرت�ض �سبل
الو�صول �أن الأ�شخا�ص الذين يعانون من �إعاقات من املمكن �أن يكونوا من امل�شاركني ،والقادة ،وفريق العمل،
واملتطوعني

ا�شرتاطات التطبيق
�إن �أماكن العبادة و�/أو التفكر ينبغي �أن تتوافق مع هذا البند.

اال�شرتاطات الفنية
�أ .عام  :Generalبالإ�ضافة �إىل التوافق مع هذا البند فالبد �أن تتوافق امل�ساجد مع متطلبات الت�صميم التي
ميكن تطبيقها من البند � 3.1إىل البند  .3.4وينبغي �أن تكون م�سارات التنقل اخلا�صة باملعاقني يف امل�ساجد خالية
من الأحذية والعراقيل الأخرى.
ب .مقاعد اجللو�س  :Seatingيُف�ضل توفري مقاعد للجلو�س عند مداخل امل�ساجد ويف املواقع الأخرى حيث يكون
مطلوبا من الأ�شخا�ص فيها خلع �أحذيتهمُ .يف�ضل �أي�ضا �أن يتم توفري مقاعد للجلو�س داخل باحة ال�صالة خلدمة
الأ�شخا�ص الذين ال ميكنهم االنحناء يف ال�صالة .وي�ستح�سن �أن يتم توفري م�ساحة خم�ص�صة للأ�شخا�ص الذين
ي�ستخدمون �أجهزة حركة وبخا�صة يف التنقل يف املواقع التي تخدمهم يف التجمعات ،و ُيف�ضل عمل التجهيزات التي
تعمل على معاجلة النق�ص املحتمل للأماكن الالزمة لتحرك عجالت �أجهزة التنقل اخلا�صة واملقاعد املتحركة
حيث يتم تغطية املم�شى بني املناطق املخ�ص�صة لل�صالة بال�سجاد.

ر�سوم تو�ضيحية:

ال يوجد

اعتبارات �أخرى	 :ال يوجد
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املكاتب و�أ�سواق التجزئة

اعتبارات الت�صميم
ُيف�ضل �أال يظل دور الأ�شخا�ص الذين يعانون من �إعاقات بدنية مق�صور ًا �أو حم�صور ًا على دور الزبون �أو امل�ستهلك.
و ُيف�ضل �أن يتم ت�صميم م�ساحات العمل بر�ؤية للتكيف امل�ستقبلي �أو مالءمة املعدات الفردية �أو الأجهزة امل�ساعدة.

ا�شرتاطات التطبيق
ينبغي �أن تتوافق مباين الأعمال ،واملباين التجارية واملدنية مع هذا البند.
ويف املناطق التي يتم ا�ستخدامها للمعامالت حيث يكون ملنافذ البيع �سجالت نقدية ،ويتم توفريها للقيام ببيع
وتوزيع الب�ضائع �أو اخلدمات �إىل امل�ستفيدين ف�إن واحدا على الأقل من كل نوع ُيف�ضل �أن يكون به جزء من منفذ
البيع �سهل الو�صول ،و�أن يتوافق مع البند  . 2-5-3ومثل هذه املنافذ ُيف�ضل �أن ال تقت�صر على املنافذ يف حمال
البيع بالتجزئة ومراكز التوزيع.
وحيثما تكون منافذ البيع منت�شرة يف �أرجاء املرفق ،فالبد كذلك �أن تكون املنافذ �سهلة الو�صول منت�شرة يف �أرجاء
املرفق.
ويف املرافق العامة حيث يكون ملنافذ البيع �أو �أماكن تقدمي املعلومات �أجزا ًء �صلبة �أو حواجز �أمنية من الزجاج
للف�صل بني املوظف وامل�ستفيدين ف�إن واحدا على الأقل من كل نوع ُيف�ضل �أن يوفر طريقة لت�سهيل عملية االت�صال
ال�صوتي بينهما .مثل هذه الطرق من املمكن �أن ت�شمل �أجهزة الإنرتكم (�أجهزة االت�صال الداخلي) �أو �أجهزة
�سماعات الهاتف.
�إن عدد ممرات التفتي�ش والفح�ص �سهلة الو�صول التي يتم توفريها ينبغي �أن تتوافق مع ال�شكل رقم .224

.∫ƒ°UƒdG á∏¡°S ¢üëØdG äGôªŸ Üƒ∏£ŸG Oó©dG :224 (∫hóL) πµ°T
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اال�شرتاطات الفنية
�أ .عام  :Generalبالإ�ضافة �إىل التوافق مع هذا البند ف�إن مباين الأعمال واملباين التجارية واملدنية ينبغي �أن
تتوافق مع متطلبات الت�صميم التي ميكن تطبيقها يف الأق�سام من � 1-3إىل .4-3
ب .منافذ تقدمي اخلدمة � :Service Countersإن منافذ تقدمي اخلدمة التي تقع يف مباين الأعمال
واملباين التجارية واملدنية ُيف�ضل �أن تعمل على توفري م�ساحة �أر�ضية خالية لل�سماح باالقرتاب من جهة الأمام
واجلانب با�ستخدام �أجهزة التنقل اخلا�صة التي تتوافق مع البند .2-2
ج .االت�صاالت  :Communicationsيف املباين العامة حيث يكون ملنافذ التعامل مع امل�ستفيدين تق�سيمات
�صلبة �أو حواجز �أمنية من الزجاج لف�صل املوظفني عن امل�ستفيدين فال بد من توفري طرق لالت�صال تتوافق
مع البند  .4-3وميكن �أن ت�شمل طرق االت�صال �أي�ض ًا منافذ وفتحات و�سماعات �إخراج ونقل ال�صوت ،و�أجهزة
االت�صال الداخلي (الإنرتكم) �أو �سماعات الهاتف التي تتوافق مع البند  10-3-3والبند .4-3
د .خطوط التفتي�ش والفح�ص � :Checkout Linesإن االت�ساع اخلايل خلطوط الفح�ص املتاحة ُيف�ضل
�أن يتوافق مع البند  .2-3-3ومنافذ اخلدمة املجاورة خلطوط الفح�ص يكون من امل�سموح لها ارتفاع بحد �أق�صى
 965ملم فوق الأر�ضية املكتملة الت�شطيب .وال�سطح العلوي لأي حافة منفذ خدمة ُيف�ضل �أال يزيد عن  50ملم فوق
ال�سطح العلوي ل�سطح منفذ اخلدمة الذي يوجد على جانب املمر.
هـ .الالفتات  :Signageي�ستح�سن توفري الالفتات التي حتدد ممرات التفتي�ش املتاحة ،و�أن ت�شتمل على الرمز
الدويل للو�صول ال�شامل .و ُيف�ضل �أن يتم تركيب الالفتات يف املمر يف نف�س املوقع الذي يتم فيه عر�ض عدد خطوط
التفتي�ش ونوع خطوط التفتي�ش.
و� .أماكن اخلروج � :Egressأي �أجهزة يتم ا�ستخدامها ملنع خروج عربات الت�سوق من امل�ساحات املخ�ص�صة
ملحال البيع ُيف�ضل �أن تعمل على منع دخول وخروج الأ�شخا�ص الذين ي�ستخدمون �أجهزة تنقل خا�صة .ويتم ال�سماح
بوجود خمرج بديل يتالءم معهم على نحو م�ساو للأ�شخا�ص القادرين على التجول.
ز .مناطق العمل ُ :Workspacesيف�ضل �أن يتم ت�صميم مناطق العمل مع ر�ؤية للتكيف امل�ستقبلي �أو للمالءمة
مع املعدات الفردية �أو الأجهزة امل�ساعدة.

ر�سوم تو�ضيحية:

ال يوجد

�إعتبارات �أخرى
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املكتبات

اعتبارات الت�صميم
�إن النظم التقليدية والآلية ينبغي �أن تكون متاحة لكل الزبائن و�أع�ضاء فريق العمل .فكل من ت�صميم املرفق
و�إمداد اخلدمات ُيف�ضل �أن ي�ؤخذ يف االعتبار .ومنافذ اخلدمة ومق�صورات الدرا�سة التي توجد بني �أرفف الكتب
ُيف�ضل �أن تتالءم مع وجود م�ساحة لو�ضع الركبة ومتطلبات �إراحة الذراعني للأ�شخا�ص الذين ي�ستخدمون مقاعد
متحركة .ويُف�ضل �أن يتم جعل فهار�س احلا�سب امل�صورة ،واملق�صورات التي توجد بني الأرفف ،ومناطق العمل
متاحة على مدى من االرتفاعات ،ال�ستيعاب الأ�شخا�ص الواقفني واجلال�سني ،وكذلك ،الأطفال يف العديد من
الأعمار والأحجام.
�إن توفري مناطق العمل املجهزة بتكنولوجيا م�ساعدة مثل �شا�شات العر�ض الكبرية� ،أو �شا�شات القراءة وغريها.
�سوف تعمل على زيادة �سهولة الو�صول للمكتبة.
وتوفري فتحات و�ضع الكتب على ارتفاعات خمتلفة ،والتي تتالءم مع ا�ستخدام الأ�شخا�ص الواقفني واجلال�سني
�سوف حت�سن من قابلية املكان لال�ستخدام.

ا�شرتاطات التطبيق
ينبغي �أن تتوافق املكتبات مع هذا البند.
حيثما يتم توفري املقاعد الثابتة� ،أو مناطق اجللو�س الثابتة �أو مق�صورات الدرا�سة ،ف�إن  ٪10منها على الأقل ولكن
لي�س �أقل من واحد على الإطالقُ -يف�ضل �أن يكون �سهل الو�صول بحيث يتوافق مع هذا البند .ومن املف�ضل �أن يتم
جعل كل �أماكن اجللو�س الثابتة ،واملنا�ضد ،ومق�صورات الدرا�سة �سهلة الو�صول.
وينبغي �أن تكون حارة واحدة على الأقل عند كل م�ساحة تفتي�ش يف املكتبة �سهلة الو�صول ،و�أن تتوافق مع هذا البند.
ومن املف�ضل �أن تكون كل احلارات عند كل مناطق التفتي�ش �سهلة الو�صول.
حيثما يتم توفري فهار�س احلا�سب الآيل امل�صورة �أو فهار�س مناطق العمل ،ف�إن  ٪50منها على الأقل ينبغي �أن تكون
�سهلة الو�صول ،وينبغي �أن تتوافق مع هذا البند .ومن املف�ضل �أن يتم جعل كل فهار�س احلا�سب الآيل امل�صورة �أو
فهار�س مناطق العمل �سهلة الو�صول.

اال�شرتاطات الفنية
�أ .عام  :Generalبالإ�ضافة �إىل التوافق مع هذا البند ،ف�إن املكتبات ينبغي �أن تتوافق مع متطلبات الت�صميم
القابلة للتطبيق يف البنود من � 1-3إىل .4-3
ب� .أماكن اجللو�س � :Seatingإن �أماكن اجللو�س الثابتة ،واملنا�ضد ،ومق�صورات الدرا�سة الثابتة ينبغي �أن
تكون متاحة و�أن تقع يف طريق متاح يتوافق مع البند  .2-2-3وامل�ساحات اخلالية بني �أماكن اجللو�س الثابتة،
واملنا�ضد ،ومق�صورات الدرا�سة الثابتة ينبغي �أن تتوافق مع البند  .2-2وي�ستح�سن �أن يتم توفري مقعد واحد قابل
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للنقل بحد �أدنى عند كل منفذ تقدمي خدمة املعلومات ،و�أماكن تقدمي فهار�س احلا�سب الآيل� ،أو �أماكن العمل
باحلا�سب الآيل.
ج .الأرفف  :Shelvingحيثما يتم توفري الأرفف عند املقاعد الثابتة� ،أو مق�صورات الدرا�سة ،ف�إن الرف ُيف�ضل
�أن يتم ت�صميمه بحيث ال يزيد ارتفاعه عن  1350ملم فوق الأر�ضية مكتملة الت�شطيب مع توفري نطاق للتناول من
و�ضع اجللو�س الذي يتوافق مع البند �( 2-2شكل .)226
د .مق�صورات الدرا�سة ُ :Study Carrelsيف�ضل �أن تعمل مق�صورات الدرا�سة الثابتة على توفري م�ساحات
خالية لل ُر كب وا لأ�صابع والتي تتوافق مع البند  .2-2وي�ستح�سن �أن يتم توفري مقب�س كهربي يتوافق
مع البند  10-3-3عند� /أويف مكان قريب من مق�صورة الدرا�سة ،وي�ستح�سن �أن يتم توفري نطاق للتناول يتوافق
مع البند .2-2
هـ .الإ�ضاءة  :Illuminationي�ستح�سن �أن يتم توفري م�ستويات �إ�ضاءة على الأقل مبا ي�ساوي  200لوك�س عند
�سطح العمل يف كل منافذ تقدمي اخلدمات واملنا�ضد ومق�صورات الدرا�سة .و ُيف�ضل �أن يتم تركيب الإ�ضاءة عند
�أرفف ومق�صورات الكتب ب�شكل مبا�شر فوق املمر ،و�أن يتم توفري قوة �إ�ضاءة قدرها على الأقل  100لوك�س على
ارتفاع ال يقل عن  900ملم يف �أماكن العمل.
و .م�ساحة املمرات اخلالية � :Clear Aisle Spaceإن �أقل قدر مل�ساحة املمر اخلايل عند �أماكن فهار�س
البطاقات و�أرفف الكتب ُيف�ضل �أن يتوافق مع البند  .2-2-3و ُيف�ضل �أن ي�شتمل ت�صميم املمرات على م�ساحة
�أر�ضية خالية بحيث ي�سمح لل�شخ�ص الذي ي�ستخدم جهاز تنقل خا�ص بالدوران بزاوية  180درجة مبا يتوافق مع
البند �( 2-2شكل .)225
ز .ارتفاعات التناول  :Reach Heightsينبغي �أن تتوافق �أق�صى ارتفاعات للتناول عند فهار�س البطاقات
مع البند .2-2
ح .ارتفاع �أرفف تكدي�س الكتب � :Shelf Stack Heightإن ارتفاعات الأرفف يف مناطق تكدي�س الكتب
ُي�سمح ب�أن تكون ب�أي ارتفاع ،و ُيف�ضل �أن يكون فريق عمل املكتبة متاح ًا مل�ساعدة ه�ؤالء الأ�شخا�ص الذين ال ميكنهم
الو�صول �إىل �أرفف �أعلى لتناول الكتب منها ب�سالم.
ط .فهار�س احلا�سب الآيل ومناطق عمل احلا�سب الآيل Computer Catalogues and Computer
 :Workstationsحيثما تكون فهار�س احلا�سب الآيل ومناطق عمل احلا�سب الآيل متوافرة ينبغي �أن تتوافق مع

البند  .6-3-3و�أق�صى عمق للأ�سطح ُيف�ضل �أن يكون  900ملم (�شكل .)227

ي .التكنولوجيا امل�ساعدة ُ :Assistive Technologyيف�ضل �أن يتم جتهيز مناطق العمل بو�سائل
التكنولوجيا امل�ساعدة مثل �شا�شات العر�ض الكبرية �أو �شا�شات القراءة.
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ك .فتحات و�ضع الكتب ُ :Book Drop Slotsيف�ضل �أن يتم جعل فتحات و�ضع الكتب يف طريق �سهل
الو�صول يتوافق مع البند  .2-2-3وي�ستح�سن �أن يتم توفري �أر�ضية مطلوبة بقيا�س  2100ملم ×  2100ملم قرب
فتحات و�ضع الكتب .وعند حدوث �أعمال جتديد يف املكان ،حيث يكون من غري املمكن فنيا توفري م�ساحة الأر�ضية
املطلوبة؛ فمن املمكن �أن يتم تقليل م�ساحة الأر�ضية اخلالية املطلوبة �إىل  1500ملم ×  1500ملم .و ُيف�ضل
�أن يتم جعل فتحات و�ضع الكتب متوافرة على ارتفاعني خمتلفني� ،أحدهما للأ�شخا�ص الواقفني والأقل ارتفاع ًا
للأ�شخا�ص اجلال�سني و�/أو ق�صار القامة .وينبغي �أن تكون فتحات و�ضع الكتب من املمكن ت�شغيلها بيد واحدة.
ل .اجلودة ال�صوتية � :Acoustic Qualityإن اجلودة ال�صوتية للمكتبة ينبغي �أن تكون عالية ،وخالية من
ال�ضو�ضاء اخلارجية غري ال�ضرورية لت�سمح بوجود الأ�شخا�ص الذين يعانون من قدرات ا�ستيعاب حمدودة .
م .مناطق مراجعة �أو جرد الأقرا�ص امل�ضغوطة ( ،)CDsوالأ�شرطة ،والكتب الناطقة CDs, Tapes,
 :and Talking Book Auditing Areasحيثما تكون الأقرا�ص امل�ضغوطة  ،CDsوالأ�شرطة ،والكتب

الناطقة ،وغريها .متاحة كجزء من املواد املعرفية للمكتبة� ،أو لأغرا�ض اال�ستعارة ،ي�ستح�سن �أن يتم توفري م�ساحة
منف�صلة ملراجعة هذه املواد بدون الت�سبب يف �إزعاج م�ستخدمي املكتبة الآخرين .وهذه املكتبة ينبغي �أن تكون يف
طريق �سهل الو�صول يتوافق مع البند .2-2-3

ر�سوم تو�ضيحية

�شكل  :225عر�ض املمر
263
مركـز األميــر سلمـــان ألبحــاث اإلعاقــة

�شكل  :226ارتفاع �أرفف التناول

�شكل � :227أ�سطح العمل

�إعتبارات �أخرى
 2-2معايري مقا�سات اجل�سم الب�شري
 2-2-3امل�سارات ،والأروقة وممرات الو�صول
 6-3-3املنا�ضد ،و الطاوالت و�أ�سطح العمل
� 10-3-3أدوات التحكم و�آليات الت�شغيل
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4-5-3

مرافق الرتفيه الداخلية وال�صالت واملالعب

اعتبارات الت�صميم
�إن قرارات الت�صميم التي تتعلق باملرافق الرتفيهية ،واملخ�ص�صة لق�ضاء �أوقات الفراغ وممار�سة الريا�ضة ُيف�ضل
�أن ت�أخذ يف اعتبارها كل امل�ستخدمني املحتملني .فاملالعب ،واملالهي ،واملدرجات ،واملق�صورات الريا�ضية الأخرى
داخل الأماكن املغلقة ينبغي �أن تكون متاحة لكل �أفراد املجتمع .والأ�شخا�ص الذين من املمكن �أن تكون بهم �إعاقة
من املمكن �أن يكونوا م�شاركني ن�شطني� ،أو مراقبني� ،أو متطوعني� ،أو �أع�ضاء يف فريق العمل ،والبد من توفري فر�صة
تنقل لهم يف املوقع ،وكل مناطق الن�شاط ،و�صاالت (اجلمنيزيوم) ،وقاعات التدريبات البدنية ،وخزانات املالب�س،
وغرف تغيري املالب�س ،و�أماكن اال�ستحمام.

ا�شرتاطات التطبيق
ينبغي �أن تتوافق املالعب الريا�ضية ،واملالهي ،وال�ساحات واملرافق الرتفيهية الداخلية الأخرى مع هذا البند.
حيثما تكون مرافق خلع املالب�س متاحة للو�صول من قبل امل�ستفيدين ،والزبائن ،والعمالء ،وممار�سي الريا�ضة،
�أو فريق العمل ،ف�إن  ٪50منها على الأقل  -ولي�س �أقل من واحد على الإطالق -لكل نوع من اال�ستخدامات يف كل
جممع من هذه املباين املخ�ص�صة خللع املالب�س ينبغي �أن تتوافق مع البند  .24-2-3و ُيف�ضل �أن تكون مرافق خلع
املالب�س �سهلة الو�صول .

اال�شرتاطات الفنية
�أ .عام  :Generalبالإ�ضافة �إىل التوافق مع هذا البند ،ف�إن املالعب ،واملالهي ،واملدرجات واملق�صورات
الريا�ضية الأخرى داخل الأماكن املغلقة ينبغي �أن تتوافق مع متطلبات الت�صميم التي ميكن تطبيقها الواردة يف
البنود من � 1-3إىل .4-3
ب� .أحوا�ض ال�سباحة� ،أو الأحوا�ض ال�ساخنة� ،أو الأحوا�ض العالجية Swimming, Hot, or Therapy
 :Poolsحيثما تكون �أحوا�ض ال�سباحة� ،أو الأحوا�ض ال�ساخنة� ،أو الأحوا�ض العالجية متوافرة ،ف�إنها ينبغي �أن

تتوافق مع البند .6-5-3

ر�سوم تو�ضيحية:

ال يوجد

اعتبارات �أخرى
 6-5-3حمامات ال�سباحة
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5-5-3

مرافق الرتفيه اخلارجية

اعتبارات الت�صميم
�إن قرارات الت�صميم التي تتعلق باملرافق الرتفيهية ،واملخ�ص�صة لق�ضاء �أوقات الفراغ وممار�سة الريا�ضة ُيف�ضل
�أن ت�أخذ يف اعتبارها كل امل�ستخدمني املحتملني .فاملالعب الريا�ضية واملرافق الريا�ضية الأخرى يف الأماكن
املفتوحة ينبغي �أن تكون متاحة لكل �أفراد املجتمع .والأ�شخا�ص الذين من املمكن �أن تكون بهم �إعاقة من املمكن �أن
يكونوا م�شاركني ن�شطني� ،أو مراقبني� ،أو متطوعني� ،أو �أع�ضاء يف فريق العمل ،وهم ي�أملون توفري �سهولة الو�صول
�إىل مناطق الن�شاط ،واملمرات التي توجد يف الأماكن املفتوحة ،والأر�صفة ،و�أماكن ال�سباحة ،وم�ساحات اللعب،
وخزانات املالب�س ،و�أماكن اال�ستحمام.

ا�شرتاطات التطبيق
�إن املرافق الرتفيهية اخلارجية املذكورة �أدناه ينبغي �أن تتوافق مع هذا البند.
وحيثما تكون مرافق خلع املالب�س متوافرة لدعم ا�ستخدام املرافق الرتفيهية اخلارجية من قبل امل�ستفيدين العام،
�أو العمالء� ،أو الزبائن� ،أو ممار�سي الأن�شطة� ،أو فريق العمل ،ف�إن  ٪50منها على الأقل  -ولكن لي�س �أقل من واحد
على الإطالق -لكل نوع من �أنواع اال�ستخدام يف كل جممع من مرافق خلع املالب�س ُيف�ضل �أن يتم جعل الو�صول �إليها
متاح ًا ويتوافق مع البند  .4-3-3ومن املف�ضل لكل مرافق خلع املالب�س �أن تكون �سهلة الو�صول ،وميكن ا�ستخدامها
من قبل املعاقني.

اال�شرتاطات الفنية
�أ .عام  :Generalبالإ�ضافة �إىل التوافق مع هذا البند ف�إن املرافق الرتفيهية اخلارجية ينبغي �أن تتوافق مع
متطلبات الت�صميم التي ميكن تطبيقها والواردة يف البنود من � 1-3إىل .4-3
ب .املما�شي اخل�شبية  :Boardwalksحيثما تكون املما�شي اخل�شبية متوافرة ،فالبد �أنان تكون يف طريق �سهل
الو�صول ،و�أن يكون لها ات�ساع خال بحد �أدنى  2000ملم .و ُيف�ضل �أن يتم �إن�شاء املما�شي اخل�شبية من مواد ثابتة،
و�صلبة ،وغري زلقة .وحيثما يتم ا�ستخدام الألواح اخل�شبية ،فالبد من �أن يتم تركيبها يف و�ضع عمودي على م�سار
التنقل ،و�أن يكون بها مف�صالت ال تزيد عن  6يف االت�ساع ،و�أن تتوافق مع البند  1-1-3والبند  .3-1-3والبد من
عمل حافة م�شطوفة يف الأماكن التي يكون تدرج النزول على �أي جانب من املم�شى بها �أكرب من  100ملم  .وينبغي
�أن تكون احلافة امل�شطوفة على الأقل  75ملم يف االرتفاع ،و�أن تكون من �ألوان متباينة مع الأر�ضية املحيطة بها.
�إن �أعمدة الدرابزين �أو حواجز الوقاية �أو �أي حواجز �أخرى منا�سبة ُيف�ضل �أن يتم و�ضعها على كال اجلانبني من
املم�شى يف الأماكن التي تكون درجة النزول بها �أكرب من  450ملم  .و ُيف�ضل �أن يكون هناك نقاط �إتاحة لها مواقع
منا�سبة ومتكررة على املما�شي التي ت�سمح مبرور الكرا�سي املتحركة بي�سر عليها � .إن مقاعد اجللو�س الطويلة،
وحاويات جمع القمامة ،ونوافري املياه ،حيثما تكون متوافرةُ ،يف�ضل �أن يتم و�ضعها بالقرب من املم�شى يف مكان
را�سخ وثابت ،و�أن يكون م�ستوى �أ�سطحها هو نف�س ارتفاع املم�شى ،وينبغي �أن تتوافق مع البند .12-1-3
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ج .الأر�صفة  :Docksحيثما تكون الأر�صفة املخ�ص�صة لل�صيد� ،أو لربط القوارب� ،أو لل�سباحة� ،أو (للتاك�سيات)
املائية؛ فالبد من �أن يتم و�ضعها يف طريق �سهل الو�صول ال�ستخدام املعاقني ،والذي يتوافق مع البند  3-1-3حيثما
تكون التغيريات يف االرتفاع �ضرورية ،فالبد من �أن حتتوي هذه الأر�صفة على منحدرات �أو منحدر ر�صيف تتوافق
مع البند  6-1-3والبند� .4-1-3إن االنتقاالت بني �أ�سطح املما�شي �إىل �أحد الأر�صفة �أو بني وحدات الأر�صفة
املتجاورة ينبغي �أن تكون مت�ساوية وثابتة ال�سطح .وينبغي �أن تكون نقاط االنتقال مميزة بو�ضع عالمات وا�ضحة
عليها با�ستخدام مواد متباينة الألوان مثل الدهان �أو �أي مادة �أخرى� .إن املنحدرات التي ال يزيد ميلها عن 12:1
عند م�ستوى املياه املنخف�ض يكون م�سموح ًا بها .و ُيف�ضل �أال يكون �سطح الر�صيف �أعلى من  600ملم فوق �سطح
املياه املجاور �إذا �أمكن هذا .وعلى الأر�صفة يتم ا�ستخدام حافة م�شطوفة م�ستمرة ،يبلغ ارتفاعها على الأقل 100
ملم ومتباينة اللون ،حيث تكون �أ�سطح الأر�صفة �أقل من  450ملم فوق �سطح املاء .وحيثما تكون �أ�سطح الأر�صفة
�أكرب من  450ملم فوق �سطح املاء فالبد من �أن حتتوي على حاجز وقاية .وحيثما تكون درجات ال�سلم متاحة
فالبد من و�ضع حواجز درابزين متباينة اللون عند هذه املواقع ،و ُيف�ضل �أن متتد �إىل م�سافة �أق�صاها  600ملم
فوق �سطح الر�صيف عائدة مرة �أخرى لأ�سفل نحو الر�صيف .وحيثما تكون فتحات حتميل القوارب متوافرة ف�إن
احلواجز الواقية لي�ست مطلوبة ،ولكن البد من احلفاظ على تباين الألوان عند موا�ضع هذه احلواف (�شكل .)228
د� .أحوا�ض ال�سباحة يف الأماكن املفتوحة  :Outdoor Poolsينبغي �أن تتوافق �أحوا�ض ال�سباحة يف الأماكن
املفتوحة مع البند .6-5-3
هـ� .أماكن التنزه احل�ضرية وج�سور امل�شاة � :Urban Trails and Footbridgesإن �أماكن التنزه احل�ضرية
وج�سور امل�شاة ُيف�ضل �أن يكون لها �أ�سطح �صلبة وثابتة ،و�أن يتم �صنعها من مواد غري زلقة .ومن النموذجي �أن
حتتوي طرق م�سارات التنزه احل�ضرية على ميل ال يزيد عن  .20:1ويف �أماكن حدوث تغيريات كبرية يف التدرج ف�إن
م�سارات التنزه احل�ضرية ُيف�ضل �أال يزيد انحدارها عن  .12:1وعند املواقع املنحدرة البد من التفكري يف القيام
بعمل درجات �سلم جماورة� ،أو �أن يتم القيام مبعاجلة مناطق كعمل منحدرات طفيفة امليل .ويف الأماكن التي توجد
فيها املنحدرات ،وج�سور امل�شاة ،ودرجات ال�سلم ف�إن ا�ستخدام حواجز درابزين متباينة اللون و�/أو حواجز وقاية
متباينة اللون ُيف�ضل �أن يتم القيام بها .و ُيف�ضل �أال يتجاوز امليل على اجل�سور �أكرث من .20:1
و .املالعب الريا�ضية � :Playgroundsإن م�ساحات اللعب اخلا�صة بالأطفال ،واملالعب الريا�ضية ،ومعدات
املالعب الريا�ضية� ،أو �صناديق الرمال� ،أو املرافق الأخرى ُيف�ضل �أن يتم ا�ستخدامها لتكون �سهلة الو�صول ،وميكن
ا�ستخدامها من قبل الأطفال الذين توجد بينهم م�ستويات خمتلفة من القدرات .ويعد تباين الألوان �أمر ًا مهم ًا،
و ُيف�ضل �أن يكون م�شتم ًال يف كل الأبنية الريا�ضية .وينبغي �أن تكون �أ�سطح املالعب الريا�ضية �صلبة وثابتة وم�ستوية
وغري كا�شطة ،و�سريعة يف ت�صريف املياه .والأ�سطح التي توجد �أ�سفل معدات املالعب الريا�ضية ،والتي حتتوي على
�أدوات الت�أرجح واالنزالق والت�سلق ينبغي �أن تكون م�ستوية ،و�أن يتم ت�صريف املياه منها بحرية ،و�أن توافر �سطح
هبوط �آمن ومرن.
ز .مرافق النزهات اخللوية  :Picnic facilitiesحيثما تكون مرافق النزهات اخللوية متوافرة ،فالبد من
�أن تكون �سهلة الو�صول .وحيثما تكون املتنزهات العامة متوافرة لتقدمي مرافق النزهات اخللوية ،فالبد �أن تكون
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مناطق النزهات اخللوية �سهلة الو�صول واقعة يف �إطار م�ساحة قدره  30مرت ًا من م�ساحات التنزه املتاحة و�أن تكون
مت�صلة ب�أي طريق و�صول متاح لال�ستخدام من قبل املعاقني.
ح .الإ�ضاءة � :Illuminationإن م�ستويات الإ�ضاءة ينبغي �أن تكون بحد �أدنى  10لوك�س ،و�أال تقل عن  5لوك�س
يف املناطق التي توجد بها �أ�شجار و�شجريات كثيفة ،و�أال تقل عن  5لوك�س يف مناطق وجود متنزه عند م�ستوى �سطح
الأر�ض� .إن م�صادر ال�ضوء امل�ستخدمة �سوف تكون من النوع غري املبا�شر ،وغري املتوهج ،وغري مرتدد الومي�ض،
و�أن تعمل على توفري م�ستويات مت�ساوية من توزيع الإ�ضاءة .عند اال�ستخدام يف م�سارات تنقل للم�شاة يف �أدوار �أكرث
ارتفاع ًا ف�إن م�ستويات الإ�ضاءة ينبغي �أن تكون على الأقل  30لوك�س ،وعند درجات ال�سلم واملنحدرات الأر�ضية
ينبغي �أن تكون الإ�ضاءة على الأقل  100لوك�س.
ط .مناطق الواجهات البحرية  :Waterfront Areasحيثما تتوافر م�سارات و�/أو نقاط الإطالالت فالبد
من جعلها �سهلة الو�صول لكل الأفراد .وي�ستح�سن �أن يتم توفري مقاعد للجلو�س على امتداد امل�سارات وعند نقاط
الإطالل .وعند توافر �أماكن لإيقاف ال�سيارات؛ ُيف�ضل �أن يتم جعل موقعها قدر الإمكان بالقرب من منطقة الواجهة
البحرية .وي�ستح�سن �أن توفري طريق �سهل الو�صول من منطقة �إيقاف ال�سيارات مل�سارات و�/أو نقاط الإطالل.
ي .املناطق الطبيعية  :Natural Areasيف املناطق الطبيعية ،البد من جعل امل�سارات �سهلة الو�صول،
واملنحدرات ،وج�سور امل�شاة متاحة لال�ستخدام من قبل املعاقني يف الأماكن التي �سوف ت�سمح االعتبارات البيئية
فيها بهذا .و ُيف�ضل �أن حتتوي امل�سارات واملنحدرات على مناطق ا�سرتاحة مع توفري مقاعد منا�سبة للجلو�س.
وحيثما تكون مواقع الإطالل �أو �أماكن م�شاهدة احلياة الربية اخلا�صة متاحة ،فالبد �أن يتم تعريفها با�ستخدام
الفتات وا�ضحة .ولن تكون كل املنحدرات يف املناطق الطبيعية قادرة على توفري �سهولة الو�صول ب�شكل تام وفق ًا
للمقايي�س الواردة يف هذه الوثيقة ،وبالتايل من ال�ضروري عند بداية ظهور طريق منحدر �أن يتم جعل كل املعلومات
ال�ضرورية متاحة لكل امل�ستخدمني لهذا املنحدر .و ُيف�ضل �أن يتم و�ضع خريطة ميكن قراءتها باللم�س عند بداية كل
منحدر وب�شكل دوري على امتداد طول هذا املنحدر .و ُيف�ضل �أن حتتوي املعلومات املدونة على اخلريطة املو�ضوعة
عند بداية كل منحدر على بع�ض املعلومات مثل طول املنحدر ونوع الأ�سطح الأر�ضية التي من املمكن وجودها يف
طريق ال�سري على هذا املنحدر والأماكن التي يوجد بها �أكرب ميل على هذا املنحدر .وهذه املعلومات والالفتات
التف�سريية ينبغي �أن تكون متاحة بطريقة برايل.
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ر�سوم تو�ضيحية

�شكل  :228املر�سى �سهل الو�صول

�إعتبارات �أخرى
� 1-1-3أ�سطح الأر�ضيات
� 3-1-3أر�صفة امل�شاة � ،أر�صفة ال�شوارع  ،امل�سارات والطرق
 4-1-3املنحدرات اخلارجية
 6-1-3منحدرات الأر�صفة
� 12-1-3أثاث املم�شى
 6-5-3حمامات ال�سباحة
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6-5-3

حمّامات ال�سباحة

اعتبارات الت�صميم
تعد ال�سباحة �أحد الأن�شطة الرتفيهية والعالجية الهامة لكثري من الأ�شخا�ص الذين يعانون من �إعاقات� .إمكانية
الطفو والغط�س باحلرية التي توافرهما بيئة املياه الغامرة ميكن �أن تكون معينة بحد ذاتها .واالعتبارات الأ�سا�سية
التي تعمل على مالءمة الأ�شخا�ص الذين يعانون من �صعوبات يف التنقل ت�شمل مرافق التغيري �سهلة الو�صول وو�سائل
الو�صول �إىل املياه .وتعد ممرات الو�صول املنحدرة �إىل املياه و�سيلة مف�ضلة عن الو�صول عن طريق امل�صعد ،لأنها
تعمل على تعزيز التكامل (حيث �سيقوم اجلميع با�ستخدام املنحدر) واال�ستقاللية.
وكثري من الأ�شخا�ص الذين يعانون من �إعاقات ب�صرية �سوف ي�ستفيدون من �أنواع الن�سيج والألوان املختلفة
امل�ستخدمة على امتداد الطريق الرئي�سي للتنقل عند املواقع التي من املحتمل �أن متثل خطر ًا ،مثل حافة حو�ض
ال�سباحة ،وعند درجات ال�سلم للنزول �إىل احلو�ض وعند الدرابزين.

ا�شرتاطات التطبيق
ينبغي �أن تتوافق �أحوا�ض ال�سباحة ،و�أحوا�ض اخلو�ض يف املياه املتنقلة ،والأحوا�ض ال�ساخنة ،ومرافق الرذاذ،
ومرافق اللعب باملياه ،والأحوا�ض العالجية مع هذا البند.

اال�شرتاطات الفنية
�أ .عام  :Generalبالإ�ضافة �إىل التوافق مع هذا البند ،ف�إن �أحوا�ض ال�سباحة ،و�أحوا�ض اخلو�ض يف املياه
املتنقلة ،والأحوا�ض ال�ساخنة ،ومرافق الرذاذ ،ومرافق اللعب باملياه ،والأحوا�ض العالجية ينبغي �أن تتوافق مع
متطلبات الت�صميم التي ميكن تطبيقها والواردة يف الأق�سام من � 1-3إىل.4-3
ب .ال�سطح املحيط بحو�ض ال�سباحة  :Pool Perimeter Surfaceينبغي �أن تكون حدود حو�ض ال�سباحة
مبينة ب�شكل وا�ضح عن طريق ا�ستخدام ن�سيج خمتلف ولون متباين مع كل من �سطح املياه و�سطح الر�صيف املحيط
باحلو�ض .فت�شطيبات الأر�ضية امل�ستخدمة على ال�سطح املحيط باحلو�ض� ،أو منطقة الر�صيف �أو املنطقة املمهدة
التي حتيط باحلو�ض ينبغي �أن تكون �صلبة وثابتة ومقاومة لالنزالق و�سهلة التنظيف .وينبغي �أن تكون الأحوا�ض
م�صممة بر�صيف م�ستو لتتالءم مع كل الأنواع املختلفة لأجهزة التنقل اخلا�صة.
ج .ت�صريف احلو�ض  :Pool Deck Drainageي�ستح�سن �أن يتم توفري و�سائل ت�صريف كافية على �أر�ضية
حو�ض ال�سباحة كي تقوم بالت�صريف ال�سريع للمياه .وانحدار �أر�ضية احلو�ض يف �أي اجتاه ُيف�ضل �أال يكون �أكرب
من .50:1
د .طريق الو�صول املنحدر للحو�ض  :Ramped Pool Accessي�ستح�سن �أن يتم توفري طريق �سهل
الو�صول لال�ستخدام من قبل املعاقني للو�صول من ر�صيف احلو�ض �إىل املياه عن طريق عمل منحدر مبيل ال يزيد
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عن ( 12:1ومن املف�ضل ا�ستخدام منحدر مبيل � 16:1إىل  .)20:1ويف حاالت الإ�صالح �أو التجديد ،من املمكن �أن
يتم ا�ستخدام م�صعد حو�ض ميكانيكي .وو�سائل الإتاحة املنحدرة للو�صول �إىل املياه مف�ضلة عن الو�صول املتاح عن
طريق امل�صعد .واملنحدرات التي تتيح الو�صول �إىل �أحوا�ض ال�سباحة ُيف�ضل �أن ت�شمل �أ�سطح تنبيه قابلة للك�شف.
هـ .املداخل املائلة  :Sloped Entriesحيثما توجد املداخل املائلة يف حو�ض لل�سباحة ،فالبد �أن متتد �إىل عمق
قدره  760-610ملم �أ�سفل م�ستوى املياه ال�ساكنة .وحيثما تكون هناك حاجة لوجود درجات �سالمل الإنزال؛ ف�إن
درجة �إنزال واحدة -على الأقل -ي�ستح�سن �أن يتم توفريها عند م�سافة قدرها  760-610ملم �أ�سفل م�ستوى املياه
ال�ساكنة عند قاع املدخل املائل .ويف �أحوا�ض اخلو�ض البال�ستيكية ،ف�إن املدخل املائل ودرجات الإنزال� ،إذا كانت
متوافرةُ ،يف�ضل �أن متتد �إىل �أعمق جزء من حو�ض اخلو�ض البال�ستيكية وغريها .وكل املداخل املائلة �إىل �أحوا�ض
ال�سباحة يُف�ضل �أن حتتوي على الأقل على اثـنني من حواجز الدرابزين ،و ُيف�ضل �أن توافر ات�ساع ًا خالي ًا بني حواجز
الدرابزين قدره  1200 – 950ملم .
و .االنتقال من احلو�ض با�ستخدام الكر�سي ُ :Pool Transfer Type Chairيف�ضل �أن يكون كر�سي
احلو�ض  /املرو�ش متاح ًا عند كل حو�ض �سباحة� ،إذا كان هناك حاجة ال�ستخدامه للم�ساعدة يف نقل �شخ�ص يعاين
من �إعاقة ما �إىل داخل احلو�ض �أو خارجه.
ز .درجات احلو�ض �أو ال�سلم املنف�صل واملت�صل باحلو�ض  :Pool Steps or a Ladderحيث يكون هناك
درجات باحلو�ض و�/أو �سلم معدين منف�صل للنزول �إىل احلو�ض ،ف�إن درجات احلو�ض و�/أو ال�سلم ُيف�ضل �أن يكون
متباين اللون مع البيئة املحيطة ،و�أن يتم حتديده عن طريق ر�سم خط من لون مغاير ات�ساعه  50ملم على الأقل،
عند كل من جانبي �صعود وهبوط كل درجة .وينبغي �أن تكون حواجز الدرابزين متباينة اللون مو�ضوعة على كال
اجلانبني من الدرجات و�/أو ال�سلم .وحواجز الدرابزين مثل هذه ُيف�ضل �أن متتد �إىل م�سافة  300ملم على الأقل
خلف حافة احلو�ض عند م�ستوى ر�صيف احلو�ض وعلى الأقل �إىل �سطح املياه عند م�ستوى احلو�ض .وال ُيف�ضل �أن
ميثل الدرابزين �أي خطورة ،و ُيف�ضل �أال يعود �إىل �أر�ضية احلو�ض �أو عمود منه �أو هو نف�سه.
ح .احلافة املنحدرة  :Kerbed Edgeعند حو�ض ال�سباحة ،البد من توفري حافة منحدرة ،و ُيف�ضل �أن يكون
ات�ساعها على الأقل  200ملم  ،وارتفاعها على الأكرث فوق �أر�ضية احلو�ض .و ُيف�ضل �أي�ض ًا �أن تكون متباينة اللون مع
البيئة املحيطة بها.
ط .م�ؤ�شر عمق احلو�ض  :Pool-Depth Indicatorحيثما تكون عالمات م�ؤ�شر عمق حو�ض ال�سباحة
متاحة؛ ف�إن عالمات م�ؤ�شر العمق ،وكذلك عالمات "النهاية ال�ضحلة" و"نهاية العمق" ينبغي �أن تكون مو�ضحة
ب�ألوان متباينة �إىل حد كبري وبحجم كاف ميكن ر�ؤيتها ب�سهولة من م�سافات ر�ؤية خمتلفة.
ي� .ألواح و�أر�صفة الغط�س  :Diving Boards or Platformsحيثما تكون �ألواح �أو �أر�صفة الغط�س
متوافرة ،فالبد �أن تكون مبينة بو�ضوح و�أن تكون بلون مغاير للبيئة املحيطة بها ،و�أن يتم حمايتها .وامل�ساحات
العلوية اخلالية ينبغي �أن تكون على الأقل  2100ملم � ،أو ُيف�ضل �أن يتم حمايتها با�ستخدام حواجز وقاية منا�سبة.
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ك .احلارات و�/أو عالمات احلارات  :Lanes, and/or Lane Markersحيثما تكون احلارات و�/أو
عالمات احلارات متوافرة ف�إنها البد �أن تكون من لون مغاير �إىل حد كبري� .إن �أجهزة الربط واحلل لعالمات
احلارات ُيف�ضل �أن يتم و�ضعها يف موقع ال تعر�ض فيه امل�ستخدمني خلطر االنزالق عند حافة حو�ض ال�سباحة.
ل .حواجز البداية  :Starting Blocksحيثما يتم توفري حواجز البداية ،ف�إنها البد �أن تكون ب�ألوان متباينة
بدرجة عالية ،وميكن القيام بتثبيتها ب�إحكام يف مكانها.
م .معدات ال�سالمة واللوازم الأخرى � :Safety Equipment and Other Accessoriesإن معدات
ال�سالمة واللوازم الأخرى ُيف�ضل �أن يتم تخزينها بحيث ال متثل خطر تعرث على امل�ستخدمني ،و�أن تكون يف مو�ضع
ميكن ر�ؤيتها فيه بو�ضوح ،و�أن تكون ب�ألوان مغايرة لألوان البيئة املحيطة بها ،و�أن يتم و�ضعها يف طريق �سهل
الو�صول ميكن للمعاقني ا�ستخدامه ،و�أن يكون عليها الفتة تو�ضح موقع معدات ال�سالمة بو�ضوح ،وميكن ر�ؤيتها
من كل املناطق على حو�ض ال�سباحة ،و�أن يكون هناك م�ساحة خالية �أمام املعدات مبا ي�ساوي على الأقل × 2100
 2100ملم  .وطريق الو�صول �إىل �أجزاء الت�شغيل �أو معدات ال�سالمة ُيف�ضل �أال يتم و�ضعه يف ارتفاع �أعلى من 1200
ملم فوق الأر�ضية.
Lifeguard Chairs,

ن .مقاعد املراقبة ،واملنزلقات ،والأبنية الأخرى املرتبطة بحو�ض ال�سباحة
� :Slides, and Other Pool Related Structuresإن مقاعد املراقبة ،واملنزلقات ،والأبنية الأخرى
املرتبطة بحو�ض ال�سباحة ينبغي �أن تكون بلون مغاير بدرجة كبرية عن الأ�سطح املحيطة بها.
�س� .أحوا�ض اخلو�ض ُ :Wading Poolيف�ضل �أن يكون الو�صول �إىل حو�ض اخلو�ض �آمن ًا ومتدرج ًا بحيث
ميكن م�ساعدة الأطفال ذوي الإعاقات على دخول املياه ب�سهولة و�/أو ا�ستخدام كر�سي متحرك خم�ص�ص لأحوا�ض
ال�سباحة لدخول املياه .وينبغي �أن تكون كل �أ�سطح ر�صيف حو�ض اخلو�ض والأر�ضية مقاومة لالنزالق.
ر�سوم تو�ضيحية	:ال يوجد

�إعتبارات �أخرى
 4-1-3املنحدرات اخلارجية
 1-4-3الالفتات
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7-5-3

�أق�سام ال�شرطة

اعتبارات الت�صميم
يُف�ضل �أن تتالءم �أق�سام ال�شرطة مع الأ�شخا�ص املعاقني الذين من املمكن �أن يكونوا جز ًءا من اجلمهور� ،أو
املحتجزين� ،أو �أع�ضاء املجل�س� ،أو فريق عمل ال�شرطة .وكل مناطق ق�سم ال�شرطة التي يتم ا�ستخدامها من قبل
العامة� ،أو �أع�ضاء فريق العمل واملجل�س ينبغي �أن تكون �سهلة الو�صول ب�شكل تام للأ�شخا�ص الذين يعانون من
�إعاقات .واملناطق امل�ؤمنة ،مثل الزنازين واملناطق امل�شرتكة التي ي�ستخدمها املحتجزونُ ،يف�ضل �أن يتم تزويدها
بتجهيزات تتالءم مع الأ�شخا�ص الذين يعانون من �إعاقات.

ا�شرتاطات التطبيق
�إن �أماكن االحتجاز يف �أق�سام ال�شرطة ينبغي �أن تتوافق مع هذا البند.
وكل مناطق اال�ستخدام امل�شرتك التي تخدم الزنازين �أو الغرف املتاحة وكل مناطق اال�ستخدام العام ُيف�ضل �أن يتم
ت�صميمها و�إن�شا�ؤها بحيث تتوافق مع الأق�سام من � 1-3إىل .4-3
املق�صورات ومنافذ اخلدمة ٪50 :منها ،ولكن لي�س �أقل من واحد ،ينبغي �أن تتوافق مع البند  6-3-3على اجلانبني
املتعلقني بالزوار واملحتجزين .ا�ستثناء :مناطق الزيارة املف�صولة ال متثل �أحد خدمات �أماكن االحتجاز �سهلة
الو�صول التي ميكن للمعاقني ا�ستخدامها.
حواجز التق�سيم� :إن حواجز التق�سيم ال�صلبة �أو حواجز الف�صل الزجاجية الأمنية التي تف�صل الزوار عن
املحتجزين والتي يتم االت�صال بينهم من خاللها؛ من ال�ضروري �أن حتتوي على نظم ات�صاالت تكون متاحة
للم�ستخدمني على كال جانبي االت�صال ممن ي�ستخدمون الكرا�سي املتحركة �أو �سكوترات التنقل والأ�شخا�ص الذين
يجدون �صعوبة يف االنحناء .و�إذا احتوت مثل هذه النظم على �سماعة هاتف ،ف�إن واحدة من �سماعات الهاتف -
على الأقلُ -يف�ضل �أن يتم تزويدها بو�سيلة للتحكم يف م�ستوى ال�صوت.
ينبغي �أن تتوافق  ٪ 2على الأقل ،ولكن لي�س �أقل من واحد ،من العدد الكلي لأماكن االحتجاز مع هذا البند.
وحيثما تكون هناك �أماكن االحتجاز متوافرة ،وبخا�صة مثل (زنازين التوجيه� ،أو احلب�س االحتياطي� ،أو الزنازين
الت�أديبية� ،أو زنازين العزل� ،أو �إزالة ال�سموم� ،أو العزل ال�صحي) ،ف�إن واحدة على الأقل لكل غر�ض ينبغي �أن
تتوافق مع هذا البند.
بالإ�ضافة �إىل متطلبات �أماكن االحتجاز التي �سبق ذكرها ،ف�إن  ٪2على الأقل  ،ولكن لي�س �أقل من واحد ،من �أنواع
�أماكن االحتجاز العامة ُيف�ضل �أن يتم جتهيزها بنظام تنبيه �صوتي للطوارئ �أو بهواتف دائمة الرتكيب داخل مكان
االحتجاز ،مبا يتوافق مع هذا البند.
�إن مرافق الرعاية ال�صحية داخل خمافر ال�شرطة التي توافر العالج الطبيعي �أو الطبي �أو الرعاية الطبيعية �أو
الطبية ينبغي �أن تكون �سهلة الو�صول للأ�شخا�ص الذين يعانون من �إعاقات.
273
مركـز األميــر سلمـــان ألبحــاث اإلعاقــة

اال�شرتاطات الفنية

�أ .عام  :Generalبالإ�ضافة �إىل التوافق مع هذا البند ،ف�إن �أماكن االحتجاز ،وامل�ساحات والطرق امل�شرتكة التي
يتم ا�ستخدامها من قبل اجلمهور� ،سواء يف احلب�س االحتياطي �أو غري االحتياطي ،ف�إن �أماكن الزيارة واملرافق
الطبية داخل خمافر ال�شرطة ينبغي �أن تتوافق مع متطلبات الت�صميم التي ميكن تطبيقها ،والتي تتوافق مع البنود
� 1-3إىل 4-3
ب .املداخل امل�ؤمنة � :Secured Entrancesإن املداخل التي يتم ا�ستخدامها من قبل العامة ،ومن بينها
تلك املداخل امل�ؤمنة ،ينبغي �أن تكون �سهلة الو�صول ،و�أن تتوافق مع البند  .1-2-3ا�ستثناء� :إن املداخل ،والأبواب،
والبوابات امل�ؤمنة التي يتم ت�شغيلها فقط من خالل موظفي الأمن ال يطلب �أن يكون لها �أجهزة باب �سهل الو�صول
لال�ستخدام من قبل املعاقني.
ج� .أنظمة الأمن ُ :Security Systemsيف�ضل توفري الطرق �سهلة الو�صول من خالل نقاط التفتي�ش
الأمنية الثابتة .وحيثما تقوم النقاط الأمنية با�ستخدام معدات مثل كا�شفات املعادن ،والكا�شف الفلوري الذي
يعمل بالأ�شعة ال�سينية� ،أو الأجهزة الأخرى املماثلة التي ال ميكن جعلها �سهلة الو�صول ،ف�إنه البد من توفري طريق
�سهل الو�صول بجوار مثل هذه الأجهزة التي ت�ستخدم للك�شف الأمني ،للعمل على تي�سري وجود م�سار تداول مناظر
للأ�شخا�ص الذين ي�ستخدمون مقاعد متحركة� ،أو �سكوترات التنقل � ،أو �أجهزة تنقل �أخرى.
د .الأ�س ّرة ُ :Bedsيف�ضل �أن يكون للأ�س ّرة م�ساحة تتحرك فيها ي�ساوي على الأقل  900ملم يف االت�ساع على
امتداد �أحد اجلوانب .ومن املف�ضل �أن يكون جانب من ال�سرير ب�أكمله متاح ًا لال�ستخدام من قبل املعاقني.
:Audible Emergency Warning Systems

هـ� .أنظمة التنبيه ال�صوتية يف حالة الطوارئ
ي�ستح�سن �أن يتم توفري �أنظمة التنبيه الب�صرية وال�سمعية يف املناطق التي تخدم املحتجزين � ،أو فريق العمل �أو
الزوار .ا�ستثناء :ال يطلب وجود �أنظمة تنبيه ب�صرية حيثما ال ي�سمح للمحتجزين با�ستخدام و�سائل خروج م�ستقلة.

ر�سوم تو�ضيحية:

ال يوجد

�إعتبارات �أخرى
 1-2-3املداخل
 8-4-3التنبيه الب�صري
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8-5-3

املحاكم

اعتبارات الت�صميم

ُيف�ضل �أن ت�ستوعب مرافق املحكمة الأ�شخا�ص الذين يعانون من �إعاقات ،والذين من املمكن �أن يكونوا �أع�ضاء يف
ال�سلطة الق�ضائية� ،أو موظفني يف املحكمة �أو م�س�ؤولني �آخرين� ،أومن املدعى عليهم� ،أو �أع�ضاء فريق الدفاع� ،أو
�أفرادا من اجلمهور.

حتتوي مرافق املحكمة يف العادة على تغيريات يف م�ستوى االرتفاع عند القا�ضي ،و�أماكن وجود موظفي املحكمة.
ويف حني �أنه ال يطلب القيام بجعل كل هذه املناطق �سهلة الو�صول بالكامل� ،إال �أنه يطلب �أن يتم جعل هذه املناطق
�سهل التكيف معها؛ �إذا ظهرت احلاجة يف امل�ستقبل جلعلها تتالءم مع الأ�شخا�ص الذين يعانون من �صعوبة يف
احلركة .واملناطق الأخرى من املحكمة التي ي�ستخدمها اجلمهور ب�شكل عام ،واملدعى عليهم ،وال�شهود وهيئة
الدفاع ُيف�ضل �أن جتعل �سهلة الو�صول لكل الأ�شخا�ص.

ا�شرتاطات التطبيق
ينبغي �أن تتوافق �ساحات املحاكم مع هذا البند.
بالإ�ضافة �إىل مداخل الو�صول التي يتم ا�ستخدامها من قبل فريق العمل �أو اجلمهور ،حيثما يتوافر هذا ،ف�إن واحدا
من كل من املداخل احل�صرية ومن املداخل امل�ؤمنة �إىل املرفق  -على الأقلُ -يف�ضل �أن يتم جعله �سهل الو�صول.
واملداخل احل�صرية هي تلك املداخل التي يتم ا�ستخدامها فقط من قبل الق�ضاة ،واملوظفني العموميني� ،أو موظفي
املرفق� ،أو �أي من الأطراف الآخرين امل�صرح لهم على �أ�سا�س متحكم به .واملداخل امل�ؤمنة هي تلك املداخل �إىل
املباين الق�ضائية التي يتم ا�ستخدامها فقط من قبل املحتجزين و�ضباط احلجز.
ا�ستثناء� :إن املداخل والأبواب والبوابات امل�ؤمنة التي يقوم بت�شغيلها فقط موظفو الأمن ال يطلب �أن يكون لها �أجهزة
باب �سهل الو�صول لال�ستخدام من قبل املعاقني.
ُيف�ضل �أن يكون �أقل عدد من �سماعات �أجهزة اال�ستماع امل�ساعدة  ٪4من احلمل الذي ي�شغل الغرفة ،ولكن لي�س
�أقل من �سماعتني اثنتني.

اال�شرتاطات الفنية
�أ .عام  :Generalبالإ�ضافة �إىل التوافق مع هذا البند ،ف�إن كل املناطق امل�ستخدمة �أو التي تكون �سهلة الو�صول
للعامة ،وفريق العمل ،و�أع�ضاء هيئة  ،والق�ضاة ينبغي �أن تتوافق مع متطلبات الت�صميم التي ميكن تطبيقها يف
الأق�سام من � 1-3إىل .4-3
ب .الطرق �سهلة الو�صول  :Accessible Routesحيثما تتوافر الطرق �سهلة الو�صول ،ف�إن العنا�صر
وامل�ساحات الآتية ينبغي �أن تكون يف طريق �سهل الو�صول مبا يتوافق مع البند :2-2-3
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•املناطق املخ�ص�صة للمفت�شني ،وال�صحافة ،واملناطق الأخرى التي يكون بها مقاعد ثابتة :فكل منطقة
خم�ص�صة للمفت�شني ،وال�صحافة ،واملناطق الأخرى التي يكون بها مقاعد ثابتة ينبغي �أن تكون �سعة
و�ضع املقاعد بها مبا ي�ساوي  25مقعدا �أو �أقل ،و ُيف�ضل �أن يكون لديها داخل املنطقة املحددة لها
م�ساحة خالية يف الأر�ضية يتوافق مع البند  .3-2وحيثما تكون �سعة املقاعد املخ�ص�صة للمفت�شني،
وال�صحافة ،واملناطق الأخرى التي يكون بها مقاعد ثابتة �أكرب من  25مقعدا ،ف�إن �إعداد املقاعد
ُيف�ضل �أن يتم القيام به بالتوافق مع البند .2-3-3
•�أماكن جلو�س ومق�صورات ال�شهود :كل من مقاعد جلو�س ومن�صات ال�شهود ُيف�ضل �أن يكون لها داخل
املنطقة املحددة م�ساحة مطلوبة مبا يتوافق مع البند .2-2
•مقاعد الق�ضاة وقاعات املحاكم� :إن مقاعد الق�ضاة ،و�أماكن جلو�س الكتبة ،وحاجب املحكمة ،وكاتبي
التقارير وال�صحفيني ،واخل�صوم ،وهيئة الدفاع ينبغي �أن تتوافق مع البند .6-3-3
ا�ستثناءات:
•�إن الو�صول الر�أ�سي ملن�صات الق�ضاة املرتفعة �أو قاعات املحاكم لي�ست بحاجة �إىل �أن يتم تركيبها ،بفر�ض
�أن املناطق املطلوبة مل�ساحات املناورة مت تركيبها يف وقت الإن�شاء املبدئي ،لل�سماح م�ستقب ًال برتكيب و�سائل
الو�صول الر�أ�سية التي تتوافق مع البند � ، 3-2-3أو البند � ، 4-2-3أو البند  6-2-3من دون �أن يكون من
املطلوب القيام ب�إعادة �إن�شاء للمكان.
•وبالتناوب ،ف�إن م�ساحات الأر�ضية اخلالية للو�صول ال يطلب �أن يكون موقعها �ضمن امل�ساحة املحددة لأماكن
جلو�س �أو من�صات ال�شهود ،وميكن �أن يتم و�ضعها خارج هذه امل�ساحات حيث ميثل املنحدر �أو امل�صعد املتاح
لال�ستخدام من قبل املعاقني خطراً من خالل وجوده �أو بروزه يف الو�سائل املطلوبة لعملية اخلروج.
ج� .أنظمة الأمن  :Security Systemsي�ستح�سن �أن يتم توفري طرق �سهلة الو�صول من خالل و�ضع نقاط
مراقبة وتفتي�ش �أمنية ثابتة .وحيثما حتتوي نقاط التفتي�ش واملراقبة الأمنية على معدات مثل كا�شفات املعادن �أو
كا�شفات الفلور التي تعمل بالأ�شعة ال�سينية �أو الأجهزة الأخرى املماثلة التي لي�س من املمكن جعلها �سهلة الو�صول،
فالبد من توافر طريق �سهل الو�صول لال�ستخدام من قبل املعاقني بجوار الأجهزة الأمنية الكا�شفة مثل هذه،
لت�سهيل م�سار تداول مناظر للأ�شخا�ص الذين ي�ستخدمون مقاعد متحركة �أو �سكوترات التنقل �أو �أي جهاز تنقل
�أخر.
م�ساحات امل�شاهدين� ،أو ال�صحافة� ،أو امل�ساحات الأخرى :Spectator, Press, and Other Areas

هـ.
كل م�ساحة من م�ساحات امل�شاهدين� ،أو ال�صحافة� ،أو امل�ساحات الأخرى والتي توجد بها مقاعد ثابتة �سعتها 25
مقعدا �أو �أقلُ ،يف�ضل �أن يتوافر بها م�ساحة خالية يف الأر�ضية يتوافق مع البند  .2.2وحيث تكون �سعة م�ساحات
امل�شاهدين� ،أو ال�صحافة� ،أو امل�ساحات الأخرى التي توجد بها مقاعد ثابتة �أكرب من  25مقعدا ،ف�إن جتهيز هذه
املقاعد ُيف�ضل �أن يتوافق مع البند .3-3-3
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و .مق�صورات ومن�صات ال�شهود  :Jury Boxes and Witness Standsكل مق�صورة حملفني و�شهود
ُيف�ضل �أن يكون بها �ضمن م�ساحتها املحددة م�ساحة مطلوبة بحد �أدنى  1400×800ملم على الأقل ،و ُيف�ضل �أن
يتوافق مع البند  .2-2وبالتناوب مع مق�صورة �أو من�صة ال�شهود ،ف�إن م�ساحات الأر�ضية اخلالية لي�ست مطلوبة
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يف املباين واملحاكم التي يراد جتديدها ،و�أن يتم و�ضعها �ضمن امل�ساحة املحددة ملق�صورات �أو من�صات ال�شهود،
وميكن �أن يتم و�ضعها خارج هذه امل�ساحات حيث ميثل املنحدر �أو امل�صعد خطر ًا من خالل تقييد احلركة �أو بروزه
يف الو�سائل املطلوبة للخروج.
ز .مقاعد جلو�س الق�ضاة و�ساحات املحاكم � :Judges' Benches and Courtroom Stationsإن
مقاعد جلو�س الق�ضاة ،و�أماكن الكتبة ،واحلاجبني ،و�صحفيي املحكمة ،واخل�صوم ،وهيئة الدفاع ينبغي �أن تتوافق
مع البند  ،2-2والبند  ،2-2-3والبند  .6-3-3ا�ستثناء� :إن الو�صول الر�أ�سي ملقاعد جلو�س الق�ضاة �أو �ساحات
املحاكم العالية لي�ست مطلوبة ،بفر�ض �أن املناطق املطلوبة وم�ساحات التحرك مت تركيبها يف وقت الإن�شاء املبدئي،
بحيث ت�سمح م�ستقب ًال برتكيب و�سائل الإتاحة الر�أ�سية التي تتوافق مع البند � ،3-2-3أو البند � ،4-2-3أو البند
 6-2-3من دون �أن يكون من املطلوب القيام ب�إعادة �إن�شاء للمكان.
ح� .أنظمة اال�ستماع امل�ساعدة ُ :Assistive Listening Systemsيف�ضل �أن يتم تعليق الفتة لتقدمي
املعلومات تو�ضح توافر نظام اال�ستماع امل�ساعدة يف مكان ظاهر يف كل من داخل وخارج قاعة املحكمة.

ر�سوم تو�ضيحية:

ال يوجد

�إعتبارات �أخرى
 2-2معايري مقا�سات اجل�سم الب�شري
 2-2-3امل�سارات ،والأروقة وممرات الو�صول
 3-2-3املنحدرات الداخلية
 4-2-3الدرج الداخلى
6-2-3امل�صاعد
 2-3-3مناطق الإنتظار والإ�صطفاف
 6-3-3املنا�ضد والطاوالت ،و�أ�سطح العمل
� 7-4-3أجهزة اال�ستماع امل�ساعدة
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9-5-3

امل�ساكن

اعتبارات الت�صميم
ُيف�ضل �أن يكون الأ�شخا�ص الذين يعانون من �إعاقات قادرين على العي�ش ب�شكل مريح داخل منزل من اختيارهم.
و ُيف�ضل �أي�ضا �أن يكون لديهم احلرية لزيارة العائلة ،واجلريان ،والأ�صدقاء يف بيوتهم.
ويُف�ضل �أن يتم ت�صميم امل�ساكن �سهلة الو�صول بحيث يتالءم مع الأ�شخا�ص الذين يقومون با�ستخدام مقاعد
متحركة ،و�سكوترات التنقل � ،أو �أي نوع �آخر من و�سائل امل�ساعدة يف التنقل ،وكذلك الأ�شخا�ص الذين يعانون من
�صعوبات يف م�ستوى الذكاء� ،أو االتزان� ،أو ال�سمع� ،أو �إعاقات ب�صرية.
وامل�ساكن التي ميكن زيارتها ُيف�ضل �أن حتتوي على �سمات ت�سمح لل�ضيوف بالدخول ب�أمان ،والتحرك يف نطاق
م�ستوى مدخل املنزل ،و�أن يكون لديهم م�ساحة متاحة للذهاب �إىل دورة املياه.

ا�شرتاطات التطبيق
كل وحدات امل�ساكن اجلديدة ُيف�ضل �أن يكون من املمكن زيارتها ،وينبغي �أن تتوافق مع هذا البند.
كل وحدات امل�ساكن التي يتم لها القيام ب�أعمال جتديد كبرية �أو التي يتم حتويلها من ا�ستخدامات لأخرى ينبغي
�أن تتوافق مع هذا البند �إذا �أمكن هذا من الناحية التقنية.
يُف�ضل �أن يتوافق اال�ستخدام امل�شرتك لكل مرافق امل�ساكن متعددة العائالت مع هذا البند ،وكل الأق�سام الأخرى
التي تقبل التطبيق من ناحية هذا املقيا�س.

اال�شرتاطات الفنية
�أ .عام � :Generalإن الدور الرئي�سي لعائلة منفردة� ،أو وحدات امل�ساكن التي توجد يف �صف� ،أو املنزل املزدوج
املخ�ص�ص لعائلتني� ،أو وحدات ال�شقق ال�سكنية ُيف�ضل على الأقل �أن تتوافق مع البند التايل.
ب .ال�شقة �أو الوحدات ال�سكنية املتعددة  :Apartment or Multi Unit Dwellingsكل �أبنية ال�شقق �أو
وحدات �إ�سكان الأ�سر املتعددة وكل الأروقة العامة ،وغرف االجتماع ،ومرافق تنظيف املالب�س ،واملكاتب ،ودورات
املياه العامة� ،أو املناطق امل�شرتكة الأخرى يف هذه املرافق ينبغي �أن تكون �سهلة الو�صول لال�ستخدام من قبل
املعاقني ،و�أن تتوافق مع الأق�سام � 1-3إىل  4-3ومع هذا البند .ولكن� ،إذا كان هناك �أكرث من م�ستوى واحد داخل
املن�ش�أة التي توجد بها ال�شقة �أو وحدات امل�ساكن العائلية املتعددة ولي�س هناك م�صاعد تخدم الأدوار ال�سفلى
�أو العليا ،ف�إن منطقة الدور الأ�سا�سي  -فقط  -ينبغي �أن تتوافق مع هذا البند .وحيثما يكون داخل املن�ش�أة التي
توجد بها ال�شقة �أو وحدات امل�ساكن العائلية املتعددة م�صعد يخدم الأدوار الأخرى يف املرفق ف�إن كل املناطق التي
يخدمها هذا امل�صعد يف املرفق ينبغي �أن تتوافق مع هذا البند.
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ج .املم�شى اخلارجي � :Exterior Routeإن املم�شى املتاح من ال�شارع� ،أو الر�صيف� ،أو م�ساحات �إيقاف
ال�سيارات ال�سكنية ُيف�ضل �أن يكون ثابت ًا و�صلب ًا ،و�أن يكون �سطحه مقاوما لالنزالق .و ُيف�ضل �أن يكون ات�ساع الطرق
املتاحة على الأقل  1200ملم  ،و�أن يكون به م�سار منحن مبيل ال يزيد عن  ،25:1و�أن يكون له ميل متقاطع مبا ال
يزيد عن  ،25:1و ُيف�ضل �أن يتوافق مع البند .3-1-3
د .م�ساحة املدخل � :Entrance Areaإن �أر�ضية املدخل التي توجد يف وحدة ال�سكن التي ميكن زيارتها ينبغي
�أن تكون م�ستوية ،و�أال يزيد امليل بها عن  50:1يف �أي اجتاه لتتالءم مع الت�صريف ال�سليم للمياه .وعند احلد الأدنى
ف�إن املدخل الرئي�سي لوحدة ال�سكن يُف�ضل �أن يكون من املمكن زيارته .ومن املف�ضل �أن تكون كل املداخل امل�ؤدية
�إىل وحدة ال�سكن من املمكن زيارتها .وحيثما يكون من غري املمكن من الناحية التقنية �أن يتم جعل كل املداخل �إىل
وحدة ال�سكن ميكن زيارتها ،ف�إن م�ساحة مدخل واحد �إىل وحدة ال�سكن  -على الأقلُ -يف�ضل �أن يتم جعلها متاحة
للزيارة ،ومن املمكن �أن حتتوي على مدخل مغلق من منطقة مر�آب (�إيقاف ال�سيارات).
هـ .الإ�ضاءة � :Illuminationإن م�ساحة املدخل �إىل وحدة ال�سكن التي من املمكن زيارتها ُيف�ضل �أن يتم
�إ�ضاءتها ب�شدة ت�ساوي على الأقل  200لوك�س.
و .باب (�أبواب) املدخل � :)Entrance Door(sإن �أبواب املداخل والبوابات الأخرى التي توجد يف الدور الذي
ميكن زيارته ُيف�ضل �أن يكون لها فتحة خالية تتوافق مع البند  .1-2-3واملدى احلرج عند باب املدخل الذي ميكن
زيارته ُيف�ضل �أن يتوافق مع البند .25-2-3
ز .مكونات الباب  :Door Hardwareكل الأبواب التي توجد يف وحدة ال�سكن الذي ميكن زيارته ينبغي �أن
تتوافق مع البند  .9-2-3و ُيف�ضل �أن يتم تركيب نوافذ للأبواب عند املدخل خارج وحدة ال�سكن ،و�أن يتم و�ضعها
على ارتفاع من  1200-1100ملم فوق الأر�ضية.
ح .غرف اال�ستحمام ُ :Washroomsيف�ضل �أن يكون هناك غرفة ا�ستحمام يف الدور الرئي�سي مع وجود باب
ينفتح �إىل اخلارج� ،أو باب جرار� ،أو باب داخلي مت�أرجح ي�سمح بارتداد الباب مبا يتوافق مع البند  .2-2وينبغي �أن
تكون غرفة اال�ستحمام التي توجد يف الدور الرئي�سي حمتوية على الأقل على دورة مياه واحدة وحو�ض ا�ستحمام
واحد ،و�أن تتوافق مع الأجزاء املنا�سبة من البند .2-3
ط .التحرك يف الدور الرئي�سي � :Main Floor Circulationإن الأروقة الداخلية التي توجد يف الدور
الذي ميكن زيارته ُيف�ضل �أن يكون ات�ساعها على الأقل  900ملم ،و�أال يكون به درجات �سلم �أو تغري يف امل�ستوى.
ويُف�ضل �أن يكون هناك ممر للتحرك �إىل دورة املياه مع وجود باب على مدخل غرفة اال�ستحمام مبا يتوافق مع
البند  .9-2-3و ُيف�ضل كذلك �أن حتتوي طرق التحرك الداخلي على طريق متاح للو�صول �إىل املطبخ ومناطق
الن�شاط الأخرى التي توجد يف الدور الرئي�سي من وحدة ال�سكن.
ي .النوافذ � :Windowsإن النوافذ التي توجد يف الدور الرئي�سي من وحدة ال�سكن التي ميكن زيارتها ُيف�ضل
�أن يكون لها �أفاريز مو�ضوعة عند موقع ال يزيد يف االرتفاع عن  750ملم فوق الأر�ض .و�آليات فتح وغلق النوافذ
�إذا مت تركيبها ينبغي �أن تتوافق مع الأجزاء املنا�سبة من البند .10-2-3
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ك .و�سائل التحكم املتنوعة � :Miscellaneous Controlsإن و�سائل التحكم يف الت�شغيل مثل املفاتيح
واملخارج الكهربية ،والأدوات امليكانيكية لتنظيم احلرارة ،ونظم االت�صاالت التي ت�شتمل على �أجرا�س باب املدخل،
والإنرتكم (جهاز االت�صال الداخلي) ،و�صناديق كابالت الكهرباء ،ومراوح التهوية وتـنفيث العادم ،وال�صمام
الرئي�سي لغلق وفتح املياه ينبغي �أن تتوافق مع الأجزاء املنا�سبة من البند .10-3-3
ل .التك ّيف � : Adaptationإن احتمالية �أن يحدث لأحد �أفراد العائلة �إعاقة حركية يف امل�ستقبل ُيف�ضل
�أن يتم �أخذها يف االعتبار .وحيثما ي�سمح املكان ،ف�إن القدرة على تو�سعة غرف ا�ستحمام مكونة من جز�أين يف
الدور الرئي�سي �إىل غرف ا�ستحمام كاملة والتي حتتوي كذلك على حو�ض ا�ستحمام �أو ّ
د�ش تعد فكرة جيدة.
وبالإ�ضافةُ ،يف�ضل �أن ي�ؤخذ يف االعتبار القدرة على القيام كذلك يف امل�ستقبل ،بتحويل غرفة �أو م�ساحة توجد يف
الدور الرئي�سي �إىل غرفة نوم �أو م�ساحة ميكن النوم بها لأحد �أفراد الأ�سرة الذي من املمكن �أن ي�صاب بالإعاقة.

ر�سوم تو�ضيحية:

ال يوجد

�إعتبارات �أخرى
� 3-1-3أر�صفة امل�شاة � ،أر�صفة ال�شوارع  ،امل�سارات والطرق
 1-2-3املداخل
 9-2-3الأبواب
 10-2-3النوافذ ،احلواجز الزجاجية والنوافذ اجلانبية
� 25-2-3أ�سطح الأر�ضية
� 10-3-3أدوات التحكم و�آليات الت�شغيل
مالحظة :ارجع �إىل الدليل الإر�شادي للو�صول ال�شامل يف و�سائط النقل الربي للتعرف على الإ�شرتاطات
اخلا�صة مبواقف وو�سائل النقل واملحطات
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املالحق
امللحق (�أ)

قائمة امل�صطلحات والتعريفات

مت ا�ستخدام (كود) البناء ال�سعودي ،وم�صادر �أخرى مراجع للم�صطلحات كما ي�أتي:
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•�سهل الو�صول * :موقع� ،أو بناء� ،أو ق�سم من ذلك امل�صدر الذي يتوافق مع هذه اال�شرتاطات.
•املم�شى �سهل الو�صول * :م�سار متوا�صل بال عراقيل يتوافق مع هذه اال�شرتاطات.
•وحدات الو�ضوء �سهلة الو�صول :م�ساحة خم�ص�صة للو�ضوء جمهزة لتتالءم مع ال�شخ�ص الذي ي�ستخدم
كر�سيا متحركا �أو �سكوتر التنقل
•م�ساحة املواقف �سهلة الو�صول :م�ساحة �إيقاف مركبات جمهزة لتتالءم مع ال�شخ�ص الذي ي�ستخدم كر�سيا
متحركا �أو �سكوتر التنقل
•دورات املياه �سهلة الو�صول :ك�شك مرحا�ض جمهز لتتالءم مع ال�شخ�ص الذي ي�ستخدم كر�سيا متحركا �أو
�سكوتر التنقل
•ميكن اكت�شافه بوا�سطة الع�صا **� :أي ج�سم �أو تغيري يف ن�سيج ال�سطح الذي يقع داخل نطاق الك�شف اخلا�ص
بالع�صا البي�ضاء الطويلة.
•م�سار التداول * :طريق داخلي �أو خارجي مل�سار من مكان �إىل �آخر خا�ص بامل�شاة.
•اال�ستخدام امل�شرتك * :م�سارات� ،أو غرف� ،أو م�ساحات� ،أو عنا�صر التداول الداخلية واخلارجية غري
املخ�ص�صة ال�ستخدام امل�ستفيدين والتي يتم جعلها متاحة لأجل اال�ستخدام امل�شرتك الثنني �أو �أكرث من
الأفراد.
•تباين الألوان** :تباين كبري يف الألوان بني طبيعة وخلفية عن�صر ما� ،أي� :أن يكون اللون الفاحت على خلفية
غامقة� ،أو اللون الغامق على خلفية فاحتة (تباين يف الألوان بن�سبة  ٪70بني الأحرف واخللفية يعد مقيا�س ًا
منا�سب ًا للتباين بالن�سبة للأ�شخا�ص الذين يعانون من �ضعف الإب�صار).
•التحذير القابل للك�شف*** :خا�صية �سطح قيا�سية مثبتة� ،أو التي يتم تطبيقها على �أ�سطح ال�سري �أو العنا�صر
الأخرى للعمل على حتذير الأ�شخا�ص امل�صابني ب�إعاقات ب�صرية للأخطار التي توجد على م�سار التنقل.
•م�ساحة عمل املوظف * :كل �أو �أي جزء من امل�ساحة امل�ستخدمة  -فقط  -من قبل املوظفني ،والتي تكون
خم�ص�صة للعمل .الأروقة ،وغرف دورات املياه ،واملطابخ ،وغرف اال�سرتاحة لي�ست م�ساحات عمل تخ�ص
املوظف.
•املرفق * :كل �أو �أي جزء من املباين ،والأبنية ،وحت�سينات املواقع ،والعنا�صر ،وطرق امل�شاة �أو العربات التي
توجد يف املوقع.
•وحدة الو�ضوء ملحدودي التنقل :م�ساحة للو�ضوء جمهزة لتتالءم مع ال�شخ�ص الذي ي�ستخدم �أجهزة
للم�ساعدة يف التنقل مثل م�شاية �أو ع�صا �أو عكازات.
•م�ساحة �إيقاف املركبات ملحدودي التنقل :م�ساحة لإيقاف املركبات املجهزة لتتالءم مع ال�شخ�ص الذي
ي�ستخدم �أجهزة للم�ساعدة يف التنقل مثل م�شاية �أو ع�صا �أو عكازات.
•دورات املياه حمدودة التنقل :قاعات مراحي�ض يتم ت�صميمها لتتالءم مع ال�شخ�ص الذي ي�ستخدم �أجهزة
للم�ساعدة يف التنقل مثل م�شاية �أو ع�صا �أو عكازات.
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•�سكوتر تنقل� :سكوتر التنقل هو �سكوتر �أو دراجة بخارية �صغرية تعمل و�سيلة م�ساعدة يف التنقل ت�شبه الكر�سي
املتحرك ولكن التي يتم جتهيزها ك�سكوتر تنقل تعمل باملوتور .و ُي�شار �إليها عاد ًة على �أنها �سكوتر/عربة تنقل
تدار بالطاقة� ،أو �سكوتر تنقل كهربائي.
•الكر�سي املتحرك امليكانيكي :جهاز كر�سي متحرك ذاتي الدفع ُيدار باملوتور ،والذي مت ت�صميمه و�سيلة تنقل
ل�صالح ال�شخ�ص العاجز عن احلركة ،والذي يتم ا�ستخدامه من قبله فقط.
•املدخل العام * :مدخل لي�س من مداخل اخلدمة ولي�س مدخال ح�صريا.
•مناطق اال�ستخدام العام * :الغرف الداخلية �أو اخلارجية �أو امل�ساحات التي يتم جعلها متاحة للم�ستفيدين.
•املدخل احل�صري* :مدخل يتم جعله متاح ًا لال�ستخدام امل�شرتك على �أ�سا�س متحكم به ،ولكن لي�س
لال�ستخدام العام ،والذي ال يكون مدخل خدمة.
•مدخل اخلدمة * :مدخل ُيق�صد به يف الأ�سا�س القيام بت�سليم الب�ضائع واخلدمات.
•املوقع * :قطعة �أر�ض حمددة بخطوط حدودية �أو جزء حمدد من احلق العام يف املم�شى.
•الالفتة التي ميكن قراءتها باللم�س :الالفتة التي حتتوي على ن�ص و�/أو رموز بارزة للعمل على التمكن
من القراءة باللم�س من قبل الأ�شخا�ص املكفوفني ،ولتح�سني اال�ستيعاب الب�صري باللم�س للقارئني امل�صابني
ب�ضعف الإب�صار.
•غري قابل للتطبيق من الناحية الفني ًة *** :الو�سائل ،بالن�سبة لتعديل بناء �أو مرفق ما ،التي لديها احتمال
قليل �أن يتم حتقيقها لأن الظروف البنائية املوجودة �سوف تتطلب حتريك �أو تغيري وحدة البناء الذي يتحمل
احلمل والتي تعد جز ًءا �ضروري ًا من الإطار البنائي� ،أو امل�ساحات� ،أو اخل�صائ�ص التي تتوافق ب�شكل تام
وحمكم مع �أقل املتطلبات الالزمة للإن�شاء اجلديد.
•قابلية الزيارة :مقدرة وحدة ال�سكن على تقدمي م�ستوى معقول من الو�صول يتالءم مع الزائرين الذين يعانون
من �إعاقات ،والأ�شخا�ص الكبار يف ال�سن �أو القاطنني يف املكان ،والذي ميكن �أن يكون معاق ًا على نحو م�ؤقت
– مبا ي�سمح للأ�شخا�ص ب�إتاحة الإقامة الآمنة لهم من خالل مدخل م�ستو ،والتحرك با�ستقاللية عرب م�ستوى
املدخل ،والقدرة على ا�ستخدام دورة املياه.
•م�ساحة الكر�سي املتحرك :م�ساحة خم�ص�صة لكر�سي متحرك مفرد ومن ي�شغله.

امل�صدر:
* (كود) البناء ال�سعودي.
** هيئة املقايي�س الكندية  /وكالة الف�ضاء الكندية ( :CAN/CSA) B651-04ت�صميم الو�صول للبيئة
العمرانية.
*** معايري ت�صميم الو�صول �إىل املرافق مبدينة لندن.
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امللحق (ب) �إعتبارات �إ�ضافية للت�صميم
ب 1-الوهج وم�صادر ال�ضوء
اعتبارات الت�صميم Design Considerations

�إن الوهج املبا�شر �أو املنعك�س من الأر�ضيات� ،أو اجلدران� ،أو �أ�سطح العمل �أمر غري مريح لكل امل�ستخدمني ،ويعد
عائق ًا �أمام الأ�شخا�ص الذين يعانون من �ضعف الإب�صار .وحيثما يكون الأمر مي�سر ًا من الناحية العمليةُ ،يف�ضل
�أن يتم التفكري يف م�صادر ال�ضوء ،واملواد ،والت�شطيبات التي يتم اختيارها بالن�سبة �إىل خوا�صها االنعكا�سية
ومقدرتها على امت�صا�ص و�/أو توجيه ال�ضوء الذي ميكن �أن يكون موجود ًا يف املكان.
�إن اال�ستخدام واختيار املو�ضع اال�سرتاتيجي للإ�ضاءة �أمور ذات قيمة عالية بالن�سبة لكل الأفراد ،وميثل �أهمية
للأفراد الذين يعانون من نوع ما من الإعاقات الب�صرية بخا�صة .وبالإ�ضافة ،ف�إن تقدمي تنوع من �أ�شكال الإ�ضاءة
يف �أماكن العمل تعد عملية مفيدة للجميع.

الإر�شادات:
�أ .عام � :Generalإن ملعان الأر�ضية وملعان ت�شطيبات اجلدران الذي يكون �شديد ًا ب�صورة زائدة لي�س مرغوب ًا،
ولكن املواد عالية اللمعان ميكن �أن يتم و�ضعها يف تفا�صيل ت�شطيب الأر�ضية واحلائط ،بفر�ض �أنها ال ت�ؤدي �إىل
�أ�سطح �شديدة االنعكا�س .ف�أ�سطح الأر�ضية املت�آلفة ،مثل الأحجار� ،أو اجلرانيت� ،أو الرخام� ،أو ك�سر الرخام،
ُيف�ضل �أن يكون لها ت�شطيب مت (غري المع) �أو مك�شوط الأحرف للعمل على تقليل الومي�ض املنعك�س.
ب .الأ�سطح الأفقية � :Horizontal Surfacesإن مواد الت�شطيب مثل الفينيل� ،أو تركيبات املواد الأخرى،
احلجرية� ،أو البالط املزجج� ،أو املوزاييك ،التي يتم ا�ستخدامها على الأ�سطح الأفقية ،مثل الأر�ضيات
�أو البالطات ِ
و�أ�سطح العمل ،ينبغي �أن تكون بلون مت (غري المع) �أو بت�شطيب م�صقول.
ج .الأ�سطح الر�أ�سية � :Vertical Surfacesإن الت�شطيبات مثل الدهان� ،أو تغطية احلوائط بالفينيل� ،أو
الأحجار� ،أو الرخام� ،أو اخل�شب� ،أو املعدن� ،أو �صفائح البال�ستيك ،وغريها ،التي يتم ا�ستخدامها على الأ�سطح
الر�أ�سية ،مثل احلوائط والأعمدة ،ينبغي �أن تكون ت�شطيباتها مت (غري المعة) �أو م�صقولة.
د .ال�ستائر /املعدنية �أو اخل�شبية � :Curtains / Blindsإن ال�ستائر امل�صنوعة من الأقم�شة� ،أو ال�ستائر
املعدنية �أو اخل�شبية� ،أو نظم حجب �أ�شعة ال�شم�س الأخرى ُيف�ضل �أن يتم تركيبها على النوافذ والأماكن الأخرى
التي ميكن منها �أن ي�ؤثر �ضوء ال�شم�س ب�شكل عك�سي على م�ستوى الإ�ضاءة و�/أو الومي�ض املنعك�س.
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هـ .م�صابيح ال�ضوء ُ :Light Fixturesيف�ضل �أن يتم اختيار م�صابيح ال�ضوء التي لها فيوزات (من�صهرات)،
�أو عد�سات� ،أو م�صادر ال�ضوء املركبة يف جتاويف اجلدار �أو ال�سقف ،بحيث ال ينتج �أي ومي�ض .وحيثما يتم تركيب
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م�صابيح ال�سقف (الفلورو�سنت )على ارتفاع �أقل من  2440ملم  ،ف�إنه البد �أن يكون لها جوانب معتمة (�أي ،التي
ال تنتهي حوافها بالعد�سات) و�أن يتم و�ضعها ب�شكل متعامد على اجتاه احلركة ال�سائد� ،أو �أن يتم ا�ستخدامها يف
الإ�ضاءة من نوع ال�ستارة على امتداد املحيط اخلارجي للمكان ،مما ي�ؤدي �إىل �صدور �ضوء غري مبا�شر.
ز .الإ�ضاءة التكمي�أتية � :Supplementary Lightingإن موقع الأدوات اخلا�صة وعنا�صر التوجيه
الرئي�سية ُيف�ضل �أن يتم حت�سينها من خالل ا�ستخدام الإ�ضاءة التكمي�أتية ،و ُيف�ضل �أن يكون للإ�ضاءة التكمي�أتية
مكونات لأعلى ولأ�سفل فقط.

ب 2-الإ�ضاءة
اعتبارات الت�صميم Design Considerations

�إن م�صادر الإ�ضاءة ال�صناعية وم�صادر ال�ضوء الطبيعي ُيف�ضل �أن توافر �إ�ضاءة مريحة ومت�ساوية التوزيع يف
�أماكن العمل ،ويف طرق التحرك ويف كل املناطق التي يحتمل وجود خطر بها .وكذلك ،ي�ستح�سن �أن يتم توفري
�إ�ضاءة خارج �أبواب املداخل ،على امتداد طرق الو�صول التي يتكرر ا�ستخدامها ،ويف �أماكن الراحة يف الأماكن
املفتوحة التي يكرث ا�ستخدامها.
الإر�شادات Guidelines
•الإ�ضاءة اخلارجية EXTERIOR LIGHTING

�أ .عام  : Generalيُف�ضل �أن يتم تركيب الإ�ضاءة اخلارجية يف كل الطرقات العامة ،ويف كل طرق �سري امل�شاة،
لتوفري الطرق الآمنة للأ�شخا�ص الذين يعانون من �إعاقات على الأر�صفة ،وحمطات الأتوبي�س ،ومناطق �إيقاف
ال�سيارات املجاورة للمباين ومرافق الراحة يف املوقع.
ب .مداخل امل�شاة  : Pedestrian Entrancesعند مداخل امل�شاة ،ينبغي �أن تكون م�ستويات الإ�ضاءة على
الأقل عند  150لوك�س و�أن تكون متناغمة مع م�ساحة املدخل ،و�أن يتم قيا�سها من �سطح الأر�ض.
ج .طرق امل�شاة  : Pedestrian Routesعلى طرق امل�شاة التي يكرث ا�ستخدامها ،ومن بينها �أماكن وطرق
التم�شية والتنزه ،ف�إن م�ستوى الإ�ضاءة ُيف�ضل �أن يكون ب�شدة  30لوك�س على الأقل ،و�أن تكون الإ�ضاءة متنا�سبة مع
املم�شى ،ويتم قيا�سها من �سطح الأر�ض .وعند درجات ال�سلم اخلارجية واملنحدرات ف�إن �أقل م�ستوى �إ�ضاءة ُيف�ضل
�أن يكون  100لوك�س بحد �أدنى
د .الأماكن املخ�ص�صة لإيقاف املركبات � : Designated Parkingإن امل�ساحات املخ�ص�صة لإيقاف
املركبات ومن بينها امل�ساحات �سهلة الو�صول املتاحة لال�ستخدام من قبل املعاقني وم�ساحات التنقل/تقدمي
285
مركـز األميــر سلمـــان ألبحــاث اإلعاقــة

الرعاية املحدودة ،يُف�ضل فيها �أن تكون م�ستويات الإ�ضاءة على الأقل مبا ي�ساوي  30لوك�س ،و�أن تكون متنا�سبة مع
م�ساحات �إيقاف املركبات ،ويتم قيا�سها من �سطح الأر�ض.
هـ .مناطق نزول الركاب � :Passenger Drop-Off Areasإن م�ستويات الإ�ضاءة عند مناطق نزول
الركاب ينبغي �أن تكون  30لوك�س بحد �أدنى و�أن تكون متنا�سبة مع منطقة النزول ،ويتم قيا�سها من �سطح الأر�ض.
درجات ال�سلم  : STAIRSعند درجات ال�سلم التي يتكرر ا�ستخدامها كثرياً ،ينبغي �أن تكون الإ�ضاءة عند
�أو بجانب درجات ال�سلم ،و�أن يتم بو�ضوح حتديد حاجز ال�سلم ،وارتفاع الدرجات ،وم�سافة بروز كل درجة من
الدرجات.
و .الإ�ضاءة التكمي�أتية :Supplementary Lightingي�ستح�سن �أن يتم توفري الإ�ضاءة التكمي�أتية لإلقاء
ال�ضوء على الالفتات الرئي�سية والعالمات الإر�شادية يف الطرقات.
ز� .إ�ضاءة امل�ستويات املنخف�ضة � :Low Level Lighingإن الإ�ضاءة التي تكون مو�ضوعة عند م�ستويات
منخف�ضة فوق ميل املم�شى ينبغي �أن تكون عالية ب�صورة كافية فوق هذا امليل لتبني ال�شجريات والأج�سام املجاورة.
ح .خوا�ص الإ�ضاءة اخلارجية ُ : Exterior Illumination Propertiesيف�ضل �أن تقوم كل و�سائل
الإ�ضاءة بتوفري طيف لوين جيد ،و�أن تكون موزعة ب�شكل مت�ساو لتقليل الظالل امللقاة على املم�شى.
•الإ�ضاءة الداخلية INTERIOR LIGHTING

�أ .م�صابيح الإ�ضاءة الداخلية ُ : Interior Light Fixturesيف�ضل �أن يتم اختيار م�صادر ال�ضوء وامل�صابيح
للعمل على تقليل الوهج املبا�شر على الأ�سطح العاك�سة القريبة.
ب .خوا�ص الإ�ضاءة الداخلية ُ :Interior llumination Propertiesيف�ضل �أن تقوم م�صادر ال�ضوء
بتوفري طيف كامل من ال�ضوء بقدر الإمكان ،م�ساعدة حتديد احلافة واللون .و ُيف�ضل �أن يتم و�ضع الإ�ضاءة بحيث
تهيئ توزيع ًا مت�ساوي ًا عند م�ستوى الأر�ضية ،و�أن تعمل على تقليل برك اللون ومناطق الظالل.
ج .طرق وم�سارات و�أروقة الو�صول املتاحة � : Access Routes, Paths & Corridorsإن الإ�ضاءة
عند درجات ال�سلم �أو املنحدرات الأر�ضية ينبغي �أن تكون �شدتها  200لوك�س بحد �أدنى ،و�أن يتم تثبيتها ب�شكل عام
عند �سطح ال�سري ،و ُيف�ضل �أال تقل �شدة الإ�ضاءة يف �أي مكان عن  50لوك�س.
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د .الالفتات وو�سائل التوجيه � : Signage and Oientation Featuresإن الإ�ضاءة فوق الالفتات
التوجيهية �أو التي تقدم املعلومات �أو التي تلقي ال�ضوء على و�سائل توجيه �أخرى ،وعند الهواتف العامة ،ومنافذ
تقدمي املعلومات �أو اخلدمات ،و�أنظمة الأمن التي تعمل بالبطاقة �أو بلوحة املفاتيحُ ،يف�ضل �أال تقل عن  200لوك�س
مقا�سه من �سطح العمل.
هـ .الدرج واملنحدرات وال�سالمل املتحركة ُ : Stiars, Ramps & Escalatorsيف�ضل �أن يتم �إ�ضاءة
احلافة الأمامية من درجات ال�سلم �أو املنحدرات الأر�ضية �أو ال�سالمل املتحركة ب�شكل مت�ساو لتقليل خماطر التعرث.
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و .امل�صاعد وردهات امل�صاعد � : Elevators & Elevator Lobbiesإن م�ستويات الإ�ضاءة يف ردهات
امل�صاعد ينبغي �أن تكون مماثلة مل�ستويات الإ�ضاءة يف امل�صاعد ،لتقليل خماطر التعرث ،و ُيف�ضل �أال تقل �شدة
الإ�ضاءة ب�أي حال من الأحوال عن  200لوك�س.
ز .غرف اال�ستحمام وغرف تغيري املالب�س � :Washrooms and Dressing Roomsإن م�ستويات
الإ�ضاءة يف غرف اال�ستحمام وغرف خلع املالب�س ُيف�ضل �أن يتم توزيعها ب�شكل مت�ساو ،و�أال تقل عن  200لوك�س.
ح .املكاتب � :Officesإن م�ستويات الإ�ضاءة يف مناطق املكاتب ُيف�ضل �أن يتم توزيعها ب�شكل مت�ساو ،و�أال تقل
عن  100لوك�س ،و�أن يتم توزيع الإ�ضاءة ب�شكل مت�ساو يف �أرجاء املكتب .والإ�ضاءة حمددة املهام (كالتي تو�ضع فوق
املكاتب �أو غريها) والتي توفر �إ�ضاءة ت�ساوي على الأقل  200لوك�س ُيف�ضل �أن تتوافر يف املناطق التي تكون فيها
القراءة مطلوبة.
ط .مناطق التجمع واالجتماعات � : Meeting and Assembly Areasإن الإ�ضاءة يف غرف االجتماع
ومناطق التجمع ُيف�ضل �أن يتم توزيعها ب�شكل مت�ساو ،و ُيف�ضل �أن يكون من املمكن تعديلها (مثل وجود املخفتات).
ي .الكرا�سي واملنابر واملن�صات � : Lecterns, Podiums and Platformsإن الإ�ضاءة عند الكرا�سي
واملنابر واملن�صات �أو من�صات و�ضع امليكروفون �أو مواقع التحدث الأخرى ُيف�ضل �أن يكون من املمكن وجود القدرة
على حت�سينها ،حتى عندما يتم خفت م�صادر �إ�ضاءة �أخرى ،كي ميكن ب�سهولة القيام بقراءة ال�شفاه و�/أو ر�ؤية
حركات الأيدي ال�صادرة من �شخ�ص قريب يقوم بالإ�شارة بيده� ،أو بحيث يتمكن ال�صم من ر�ؤيتها.

ب 3-املواد والت�شطيبات
اعتبارات الت�صميم Design Considerations

عملية اختيار مواد الأر�ضية ميكن �أن تكون خطوة �ضرورية ل�ضمان �سهولة و�سالمة حركة الأ�شخا�ص الذين يقومون
با�ستخدام كل �أنواع امل�ساعدة على احلركة ،وكذلك ،الأ�شخا�ص الذين يعانون من �ضعف الإب�صار.
�إن ت�شطيبات الأر�ضية ،مثل ال�سجادُ ،يف�ضل �أن يتم اختيارها وتركيبها بحيث �إن الأ�شخا�ص الذين ي�ستخدمون
مقاعد متحركة� ،أو م�شايات� ،أو و�سائل م�ساعدة تنقل �أخرى ميكنهم التحرك والتنقل فوقها من دون ا�ستخدام
طاقة غري �ضرورية �أو من دون �أن يتعرثوا.
الت�شطيبات التي تكون مقاومة لالنزالق وغري العاك�سة بدرجة �شديدة تعزز من التحرك الآمن.
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الإر�شادات Guidelines

�أ .الدرج ُ :Stepsيف�ضل �أن يتم ت�شطيب درجات ال�سلم با�ستخدام مادة غري زلقة و�أن يتم ت�صميم مقدمة �أو
بروز درجة ال�سلم بحيث تكون مميزة ب�شكل كبري.
ب .الدرابزين واحلواجز الواقية  :Handrails & Guardsينبغي �أن تكون الدرابزين واحلواجز الواقية
(احلرا�س) م�ستمرة ومت�صلة ،و�أن تكون مل�ساء ،و�أن يتم احلفاظ على �صيانتها.
ج� .أ�سطح طرق التم�شية  : Walkway Surfacesي�شتمل التمهيد املنا�سب مل�سار التم�شية على ا�ستخدام
احل�صى (احل�صباء) ،واخلر�سانة ،وطبقات احل�صى امل�ضغوطة ،وقوالب الطوب املتداخل ،و�أحجار الر�صف
بالأ�شكال املختلفة يف الأفنية.
د .احلواجز ال�شبكية وال�شبكات � : Gratings & Grillesإذا �أمكنُ ،يف�ضل �أن يتم و�ضع احلواجز ال�شبكية
وال�شبكات على �أحد جوانب طرق �سري امل�شاة ،بحيث ال تعرت�ض �سبيل املم�شى املتاح .وحيثما يكون هذا ممكن ًا ،ف�إن
ق�ضبان احلواجز ال�شبكية �أو ال�شبكات ُيف�ضل �أن يتم تركيبها بحيث تكون متعامدة على امل�سار ال�سائد يف احلركة،
مع وجود فتحات ال تزيد عن  13ملم .
هـ .ال�سجاد ُ :Carpetيف�ضل �أن يكون ال�سجاد م�صنوعا من ن�سيج �ضيق الفتحات ،بقيا�س � 10أو 12من الألياف
غري ممت�صة لل�سوائل ،و�أن يتم ل�صقها بال�صمغ �أو غريه �إىل الأر�ضية ال�سفلية حتته.
و .الأ�سطح ال�صلبة الثابتة  : Firm Surfacesحيثما يتم اختيار ا�ستخدام مواد �صلبة مت�آلفة ،ف�إنها ينبغي
�أن تكون غري زلقة وغري متوهجة .وحيثما يتم ا�ستخدام بالط للأر�ضية� ،أو قوالب طوب �أو ك�ساء لر�صف الأر�ضية،
فالبد �أال تزيد الو�صالت بينها عن  6ملم يف االت�ساع ،و ُيف�ضل �أن تتما�شى مع الأ�سطح املحيطة.
ز� .أ�سطح احلائط � :Wall Surfacesإن �أ�سطح اجلدران التي توجد يف الأروقة ينبغي �أن تكون غري خ�شنة بد ًءا
من م�ستوى الأر�ضية �إىل ارتفاع قدره  2000ملم بحد �أدنى فوق م�ستوى الأر�ضية املكتملة.
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ب 4-الن�سيج واللون
اعتبارات الت�صميم Design Considerations

ميكن حت�سني مقدرة �أي �شخ�ص يعاين من �ضعف يف الإب�صار على اكت�شاف البيئة املحيطة به عن طريق اال�ستخدام
اال�سرتاتيجي واختيار املكان اال�سرتاتيجي للون والن�سيج.
يو�صى بتوخي احلذر من اختيار مناطق غامقة ومظلمة� ،أو �أ�شكال مميزة على احلوائط والأر�ضيات ،حيث �إن هذه
الأمور كلها من املمكن �أن تكون مربكة ب�صري ًا وال ي�ستطيع الأ�شخا�ص الذين يعانون من �ضعف الإب�صار حتديد
مكانها .ومن املف�ضل �أن يتم ا�ستخدام �أ�شكال ب�سيطة ومتكررة وغري اجتاهية والتي تتميز باللون الأحادي �أو
التباين املنخف�ض يف الألوان .وينبغي �أن تكون التغريات يف املادة �أو الن�سيج مت�ساوية ،و ُيف�ضل جتنب احلاجة لوجود
عتبة عند بداية الأر�ضية.
الإر�شادات Guidelines

�أ .خمططات الألوان اخلارجية ُ :Exterior Colour Schemesيف�ضل �أن حتتوي خمططات الألوان
اخلارجية على تباين لوين وا�ضح ،لتمييز احلدود عن الأج�سام ،ومتييز الأج�سام عن اخللفية التي توجد وراءها،
وللعمل ب�شكل عام على حت�سني التوجيه املكاين .وبوجه عام ،بالن�سبة لكبار ال�سن والأ�شخا�ص �ضعاف الب�صر ،ف�إن
الألوان التي توجد على الطرف الدافئ من �ألوان الطيف (الأ�صفر ،والربتقايل ،والأحمر الفاحت� ،إلخ ).تكون �أكرث
�سهولة يف التمييز من تلك الألوان التي توجد على الطرف البارد من �ألوان الطيف.
ب .الالفتات ُ : Signagesيف�ضل �أن حتتوي الالفتات على تباين لوين وا�ضح خال من الوهج .بحد �أدنى
من التباين قدره  ٪70النعكا�س ال�ضوء يكون مطلوب ًا .وبالن�سبة لالفتات ،ف�إن معظم الألوان املرئية هي الأبي�ض
�أو الأ�صفر على خلفية �سوداء �أو فحمية �أو �أي خلفية بلون غامق �أخر ،مثل البني� ،أو الأزرق الغامق� ،أو الأخ�ضر
الغامق� ،أو الأرجواين .ومن املقبول �أي�ض ًا ا�ستخدام اللون الأ�سود يف الكتابة على خلفية بي�ضاء ،بالرغم من �أنها
تكون �أقل قابلية للقراءة من احلالة العك�سية ال�سابقة .و�ألوان اخللفيات غري املقبولة هي الرمادي الفاحت و�ألوان
البا�ستيل .وا�ستخدام اللون الأحمر يف الكتابة على خلفية �سوداء غري مقبول �أي�ض ًا.
ج .ال�سالمة ُ :Safetyيف�ضل �أن يتم ا�ستخدام تباين الألوان مقيا�سا لل�سالمة لتحديد حواف �أو حدود الأ�شياء
�أو الأج�سام (مثالً ،بروز درجة ال�سلم� ،أو الأبواب� ،أو الدرابزين� ،إلخ .).وميكن ا�ستخدام اللون �أو درجة اللون ليتم
من الناحية الب�صرية حتديد حدود غرفة ما (�أي ،حتديد �أين يلتقي اجلدار �أو احلائط مع الأر�ضية) .والألواح
الأر�ضية التي توجد �أ�سفل اجلدار والتي تكون �أحادية اللون ينبغي �أن تكون متباينة اللون بدرجة عالية مع لون
احلائط والأر�ضية ،للعمل على حتديد حدود الغرفة .و ُيف�ضل �أن يتم ا�ستخدام اللون ب�صورة م�ستمرة كي يعمل من
الناحية الب�صرية على متييز الأ�شياء �أو الأج�سام (مثالً� ،أبواب اخلروج).
289
مركـز األميــر سلمـــان ألبحــاث اإلعاقــة

د .العثور على املم�شى � :Way-Findingإن الألوان الفاحتة و�/أو درجة اللون �شديدة التباين ُيف�ضل �أن يتم
ا�ستخدامها للم�ساعدة على العثور على املم�شى( .مث ًال� ،إذا كان يتم ا�ستخدامها جزءا من لوحة الالفتة املعلقة
على احلائط عند م�ستوى العني ،ف�إن هذه اللوحة ت�صبح من الأ�سهل متابعتها �أكرث من احلائط �أحادي اللون،
وميكن �أن تكون مر�شدا ب�صريا لالفتات ال�ضرورية الأخرى)� .إن احلوائط الأخرية �أو احلوائط الداخلية �أو حوائط
اجلناح التي توجد يف الأروقة الطويلة ُيف�ضل �أن يتم متييزها من الناحية الب�صرية با�ستخدام �ألوان �أو درجات
�ألوان �شديدة التباين ،لتح�سني تغيري االجتاه �أو لتح�سني متييز نهاية املكان.
هـ .التزجيج ُ :Glazingيف�ضل جتنب ا�ستخدام م�ساحات كبرية من الزجاج ،وعندما ي�صل الزجاج �إىل نهايته،
ُيف�ضل �أن يتم ا�ستخدام خطوط �أفقية متباينة اللون على االت�ساع الكلي للزجاج.
الأبواب و�إطارات الأبواب� :إن �أجزاء الباب ينبغي �أن تكون متباينة الألوان عن �سطح الباب .وينبغي �أن تكون
الأبواب و�إطارات الأبواب متباينة اللون عن الأ�سطح املحيطة .و ُيف�ضل جتنب ا�ستخدام الأبواب امل�صنوعة بالكامل
من الزجاج.
و� .أ�سطح التحذير الأر�ضية ُ : Detucable Worning Groundيف�ضل �أن يتم ا�ستخدام �أ�سطح التحذير
الأر�ضية لتمييز الأخطار املحتملة .وكل الأ�سطح املزخرفة التي يتم ا�ستخدامها ك�أ�سطح حتذير قابلة للك�شف
ُيف�ضل �أن يتم اكت�شافها ب�شكل وا�ضح من خالل ال�سري فوقها وبحيث ُيعرف �أنها خمتلفة عن �سطح البيئة املحيطة
بها .ومن املمكن �أن ت�شتمل الأن�سجة امل�ستخدمة التحذير الأر�ضية على  10ملم من اخلر�سانة التي يتم قطعها
باملن�شار بعمق بحيث حتتوي على ت�شققات منتظمة ،و�أن يتم هذا على م�سافة ال تزيد عن  100ملم فيما بينها،
والتي تبد�أ عند م�سافة ال تزيد يف القرب عن  100ملم عن الطوق ،و ُيف�ضل �أن يتم عمل الأخاديد �أو ال�شقوق
بزوايا �صحيحة مع م�سار احلركة بالن�سبة للن�سيج اخلارجي .و�إذا كان هذا احلل يتم ا�ستخدامه فمن ال�ضروري
الت�أكد من �أن تبقى ال�شقوق خالية من الرمال ومواد الركام الأخرى يف كل الأوقات بحيث متثل هذه الأخاديد على
الدوام منطقة حتذير قابلة للك�شف .ومن الو�سائل املنا�سبة التي ميكن ا�ستخدامها القباب البارزة� ،أو النقاط� ،أو
املربعات البارزة ،واخلر�سانة عميقة ال�شقوق ،والرخام املتك�سر �أو املواد الأخرى ال�شبيهة باحلجارة ،على �أن يتم
عمل �أخاديد متقاربة بزوايا �صحيحة مع م�سار احلركة� ،أو �أن يتم �إ�ضافة املواد احلجرية املتفحمة �أو ال�شرائط
الأخرى غري الزلقة لعمل الأن�سجة الداخلية.
ز .مزيج الن�سيج التكمي�أتي ُ :Supplementary Textural Cuesيف�ضل �أن يتم كذلك �إ�ضافة مزيج
الن�سيج التكمي�أتي (مث ًال ،عن طريق ا�ستخدام �أن�سجة �أو مواد �أر�ضية خمتلفة ،يف الطرق الرئي�سية والثانوية).
وحدود املواد التي يتم حتديدها بو�ضوح مثل ال�سجاد �أو بالط الأر�ضية ُيف�ضل �أن تعمل على حت�سني العثور على
املم�شى من خالل متييز الو�صلة –مث ًال -التي ت�صل بني احلوائط والأر�ضيات ،والتجاويف التي توجد �أمام باب
املدخل وتقاطعات الأروقة .و ُيف�ضل �أن يتم ا�ستخدام نف�س الأن�سجة ب�شكل م�ستمر ومتوا�صل عرب �أرجاء �أي موقع
لتمييز نف�س النوع من الأخطار.
ح .الأ�شكال � :Patternsإن الأ�شكال الثقيلة �أو الوا�ضحة التي توجد على احلوائط �أو اجلدران ُيف�ضل �أن يتم
جتنبها للعمل على جتنب اخللط الب�صري.
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ب 5-ال�صوتيات
اعتبارات الت�صميم Design Considerations

�إن البيئة ال�صوتية للمباين واملناطق العامة ُيف�ضل �أن تتالءم مع احتياجات الأ�شخا�ص الذين يعانون من �ضعف
ال�سمع ومن هم بحاجة �إىل متييز الأ�صوات ال�ضرورية عن ال�ضو�ضاء ال�صادرة من اخللفية .وميكن ا�ستخدام
�أجهزة �إر�سال ال�صوت باملناطق املختلفة و�سيلة للتوجيه وللم�ساعدة على ا�ستك�شاف املكان� .إن البيئة ال�صوتية التي
يتم ت�صميمها ب�شكل جيد هي التي تفيد وتعمل مل�صلحة اجلميع.
الإر�شادات Guidelines

�أ .ت�شطيبات الأر�ضية� :إن ت�شطيبات الأر�ضية ،و�أ�سطح اجلدران ،والأ�سقف ُيف�ضل �أن يتم اختيارها بحيث ال تعمل
على تكبري ال�ضو�ضاء العر�ضية ب�شكل مفرط جداً ً
(مثالً ،الأ�سطح ال�صلبة مثل الرخام �أو الرخام املتك�سر �سوف
ت�سمح لكل �صوت �صادر عن كل وقع خطوة �أن يتم �سماعه من الأ�شخا�ص امل�صابني ب�إعاقات ب�صرية ،ولكنه �سوف
ي�ضيف م�ستوى �آخر من االرتباك للأ�شخا�ص امل�صابني ب�ضعف ال�سمع).
ب .العثور على املم�شى :يف الطرق املتاحة يف املباين الكبرية حيث ميثل العثور على املم�شى م�شكلة ،ف�إن خ�صائ�ص
�إر�سال/انعكا�س ال�صوت ملواد الت�شطيب ُيف�ضل �أن تقوم ب�شكل �صوتي بالتمييز بني م�سارات التحرك الرئي�سية
والثانوية.
ج .الأ�سقفُ :يف�ضل �أن يتم ت�صميم �أ�شكال الأ�سقف بحيث متنع حدوث �أ�صداء لل�صوت ،ما مل تكن هناك معاجلة
�صوتية بديلة يتم ا�ستخدامها( .ملحوظة :متيل �أ�شكال الأ�سقف التي تتخذ �شكل القبة �إىل ت�شتيت ال�صوت).
نظم التوجيه العامة� :إن نظم التوجيه واال�ستدعاء العامة ُيف�ضل �أن يكون من املمكن ح�صرها يف املناطق الرئي�سية،
بد ًال من تغطية كل م�ساحات املرفق يف كل الأوقات بال�صوت.
د .قاعات االجتماع و�أماكن التجمع :يف غرف االجتماع و�أماكن التجمع حيث تكون الكلمة املنطوقة هي الأ�سا�س
لفهم جمرى الأحداث ،فالبد من العمل على خف�ض و�إخفاء كل م�صادر ال�ضو�ضاء الأخرى غري ال�ضرورية ال�صادرة
من اخللفية (مث ًال ،من املراوح �أو املعدات امليكانيكية الأخرى� ،أو نا�شرات الهواء� ،إلخ ).و�/أو ُيف�ضل �أن حتتوي
الغرفة على و�سائل عزل كافية لل�صوت.
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امللحق (ج)

الرموز الدولية ل�سهولة الو�صول

فيما ي�أتي قائمة رموز املنظمة الدولية للتقيي�س ( )ISOبالن�سبة لالفتات �سهلة الو�صول.
<امل�صدرISO/CD 21542.2 :
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امللحق (هـ) املراجع
1 .1جمل�س تطويع حواجز النقل واحلواجز املعمارية (جمل�س الو�صول ال�شامل)( ،وا�شنطن العا�صمة )2004
"اخلطوط الإر�شادية للو�صول  -قانون الأمريكيني ذوي الإعاقات " ( 2002 – )ADAAGو"قانون احلواجز
املعمارية" ( )ABAاخلطوط الإر�شادية للو�صول –  2004الواليات املتحدة.
2 .2م�ؤ�س�سات بيتي ديون التجارية (�أوتاوا� ،أونتاريو ،كندا) .مار�س �" .2000أف�ضل املمار�سات الدولية يف الت�صميم
ال�شامل :درا�سة مقارنة" اجلزء  1واجلزء  .2م�ؤ�س�سات بيتي ديون التجارية بال�شراكة مع املعهد الكندي حول
الت�صميم اخلايل من احلواجز ،جامعة مانيتوبا ،كلية الهند�سة املعمارية.
3 .3ق�سم تخطيط البناء ،هيئة البناء والإن�شاء (�سنغافورة)" .2002 .قانون حول الو�صول احلايل من احلواجز
يف املباين( ".الإ�صدار .)1.0
4 .4الوكالة الكندية املفو�ضة ملجموعة قوانني البناء ومكافحة احلرائق (�أوتاوا ،كندا) " .2005جمموعة قوانني
البناء القومية بكندا ".جمل�س البحث القومي.
5 .5اللجنة الكندية املفو�ضة حلقوق الإن�سان (�أونتاريو ،كندا) .مار�س �" .2006أف�ضل املمار�سات الدولية يف
الت�صميم ال�شامل :ر�ؤية عاملية".
6 .6هيئة املفايي�س الكندية (" .2004 .)CSAالت�صميم �سهل الو�صول للبيئة العمرانية".
.7

7هيئة املفايي�س الكندية /وكالة الف�ضاء الكندية (.)CAN/CSA B651-04

8 .8هيئة املفايي�س الكندية (" .2007 .)CSAالت�صميم �سهل الو�صول لأجهزة اخلدمة الذاتية
.9

9التفاعلية".هيئة املفايي�س الكندية /وكالة الف�ضاء الكندية (.)CAN/CSA B651-04

1010هيئة املقايي�س الكندية (" .2007 .)CSAجمموعة قوانني ال�سالمة اخلا�صة بامل�صاعد".
1111الرابطة الأمريكية للمهند�سني امليكانيكيني ()ASME A17.7/CSA B44-.7

1212هيئة املقايي�س الكندية (" .2008 .)CSAالت�صميم ال�شامل للكثافة ال�سكانية كبرية ال�سن".
1313هيئة املفايي�س الكندية/وكالة الف�ضاء الكندية (.)CAN/CSA B659-08

1414مدينة لندن  2006معيار ت�صميم الو�صول للمرفق (�أونتاريو ،كندا).2006 .
1515مدينة وينيبيج  2006معيار ت�صميم الو�صول ال�شامل مبدينة وينيبيج (مانيتوبا ،كندا).2006 .
1616املجل�س البلدي بلندن (اجنلرتا)" .2006 .ت�صميم مدينة �سهلة الو�صول".
1717جمل�س املعايري ب�أ�سرتاليا (�سيدين� ،أ�سرتاليا)" .2005 .الو�صول ال�شامل للأ�شخا�ص املعاقني ".اللجنة
 ME/64ت�صميم الو�صول ال�شامل والتنقل .اجلزء  :1املتطلبات العامة للو�صول ال�شامل – �أعمال مرفقجديد ،AS 1428.1-2001 .ت�صميم الو�صول ال�شامل والتنقل .اجلزء  :2املتطلبات املح�سنة واملتطلبات
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الإ�ضافية – املباين واملرافق ،1992 – AS 1428.2 .ت�صميم الو�صول ال�شامل والتنقل .اجلزء  :3املتطلبات
الالزمة للأطفال واملراهقني من ذوي الإعاقات البدنية  ،1992 – AS 1428.3ت�صميم الو�صول ال�شامل
والتنقل .اجلزء  :4امل�ؤ�شرات التي ميكن حت�س�سها باللم�س .2002- AS 1824.4
1818وزارة البيئة ،والنقل والأقاليم ومكتب ويلز (لندن ،اجنلرتا)" .2004 .قوانني البناء  .2000الو�صول ال�شامل
واملرافق للأ�شخا�ص املعاقني ".الوثيقة امل�صدق عليها – طبعة  .2004مكاتب اخلربة.
1919جمل�س القوانني الدولية" .2003 .املباين واملرافق �سهلة الو�صول والتي ميكن ا�ستخدامها ".جمل�س القانون
الدويل/مقايي�س املباين واملرافق �سهلة الو�صول التي ميكن ا�ستخدامها ()ICC/ANSI A117.1
2020جمل�س القوانني الدولية" .2006 .كود البناء الدويل ".2006
2121وكالة التعاون الدويل باليابان (اليابان)" .1994 .كود البناء �سهل الو�صول والقابل لال�ستخدام من قبل
املعاقني بدني ًا والأكرب �سن ًا رقم  ."44وزارة الإن�شاء ،مركز البناء بوزارة ال�شئون االجتماعية باليابان ،اللجنة
القومية املفو�ضة للمعاقني " .1994 .الو�صول ال�شامل للمعاقني :دليل ت�صميم البيئة اخلالية من احلواجز".
املفو�ضية االقت�صادية واالجتماعية بالأمم املتحدة لغرب �أ�سيا (�إي�سكوا) ( )ESCAWAوق�سم الإدارة الريفية
بال�شركة اللبنانية لإعادة �إعمار وتطوير بريوت باملقاطعة املركزية (.)SOLIDERE
2222نوفا �سكوتيا الكندية" .مر�سوم كود البناء" .الف�صل  46من الن�صب املعدلة ،1989 ،واملعدل يف عام ،1990
الف�صل  ،19البند  ،95-1994 :35الف�صل  ،7البند  ،1998 ،2الف�صل  ،18البند  ،2005 ،550الف�صل
47املجل�س ال�سويدي للإ�سكان ،والبناء ،والتخطيط (ال�سويد)" .2002 .قوانني البناء" – مناذج .BBR
الفقرات الإلزامية والتو�صيات العامة.
2323معهد الت�صميم ال�شامل (وينينبيج ،مانيتوبا) " .2000 .الو�صول ال�شامل :الدليل �إىل الت�صميم املتاح
ال�ستخدامه من قبل امل�صممني ،والبناة ،ومالكي ومديري املباين ".جامعة مانيتوبا ،كلية الهند�سة املعمارية.
2424م�ؤ�س�سة بيتي ديون باال�شرتاك مع املعهد الكندي للت�صميم اخلايل من احلواجز�" .2000 .أف�ضل املمار�سات
العاملية يف الت�صميم ال�شامل :درا�سة مقارنة  0اجلزء  1واجلزء  ،"2جامعة مانيتوبا ،كلية الهند�سة املعمارية.
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امللحق (و)

فهر�س املو�ضوعات

		265 ،217 ،72 ،71 ،38 ،13 ،5
�أثاث املم�شى
�أجهزة التنبيه الب�صري 270 ،253 ،251 ،249 ،248 ،7
�أحوا�ض الإ�ستحمام	168 ،158 ،217 ،129 ،6
,129 ,128 ,125 ,122 ,111 ,107 ,105 ,103 ,100 ,99 ,91 ,81 ,78 ,76 ,43 ،6
		
�أدوات التحكم
,170 ,166 ,164 ,163 ,161 ,160 ,159 ,157 ,154 ,150 ,147 ,143 ,137 ,132
			
,243 ,240 ,237 ,219 ,218 ,216 ,215 ,214 ,213 ,205 ,204 ,191 ,172 ,171
			
276 ،263 ,260 ,256 ,253
			
265 ،223 ،210 ،189 ،179 ،78 ،70 ،67 ،63 ،36 ،35 ،34 ،31 ،5
�أر�صفة امل�شاة		
256 ،223 ،210 ،78 ،67 ،64 ،63 ،55 ،53 ،50 ،43 ،38 ،29 ،5
		
�أ�سطح الأر�ضيات
�أ�سطح التحذير الأر�ضية	،91 ،88 ،85 ،73 ،67 ،63 ،55 ،54 ،53 ،50 ،49 ،48 ،41 ،46 ،43 ،38 ،34 ،31 ،7
285 ،253 ،245 ،244 ،203 ،109 ،97 ،96 ،95 ،89
			
294 ،293 ،9
		
�أف�ضل املمار�سات
269 ،79 ،7
�أق�سام ال�شرطة		
			،99 ،97 ،98 ،95 ،94 ،91 ،87 ،83 ،81 ،80 ،79 ،77 ،74 ،46 ،45 ،43 ،40 ،14 ،6
الأبواب
،129 ،126 ،123 ،121 ،119 ،118 ،117 ،115 ،114 ،113 ،112 ،107 ،105 ،103
			
،243 ،233 ،217 ،191 ،190 ،180 ،172 ،169 ،152 ،143 ،137 ،133 ،132 ،130
			
285 ،284 ،276 ،275 ،270 ،270 ،253
			
190 ،115 ،112 ،74
		
الأبواب الدوارة
الأج�سام البارزة والعلوية 235 ,188
،261 ،217 ،171 ،156 ،149 ،148 ،140 ،137 ،134 ،132 ،130 ،129 ،128 ،14 ،6
الأحوا�ض		
266
			
15 ،7
االخت�صارات		
286 ،284 ،283 ،280 ،279 ،108 ،92 ،82 ،57 ،44 ،36 ،11 ،10
الإر�شادات		
الأر�صفة واملن�صات املرتفعة
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85

			،205 ،203 ،201 ،196 ،194 ،186 ،185 ،183 ،170 ،132 ،84 ،83 ،82 ،73 ،5
الأروقة
،275 ،274 ،273 ،260 ،253 ،248 ،238 ،237 ،223 ،219 ،217 ،214 ،212 ،207
			
285 ،283 ،277
			
247 ،193 ،192 ،100 ،6
اال�ستقبال		
			،88 ،86 ،83 ،82 ،77 ،69 ،54 ،52 ،51 ،48 ،47 ،45 ،41 ،39 ،38 ،37 ،35 ،29 ،6
الأ�سطح
،172 ،171 ،167 ،164 ،160 ،159 ،158 ،156 ،153 ،126 ،123 ،113 ،97 ،94 ،93
			
،263 ،245 ،244 ،242 ،236 ،218 ،216 ،211 ،209 ،202 ،193 ،189 ،187 ،181
			
286 ،285 ،283 ،281 ،279 ،268 ،264
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			،88 ،86 ،83 ،82 ،77 ،69 ،54 ،52 ،51 ،48 ،47 ،45 ،41 ،39 ،38 ،37 ،35 ،29 ،6
الإ�ضاءة
			
،172 ،171 ،167 ،164 ،160 ،159 ،158 ،156 ،153 ،126 ،123 ،113 ،97 ،94 ،93
،263 ،245 ،244 ،242 ،236 ،218 ،216 ،211 ،209 ،202 ،193 ،189 ،187 ،181
			
286 ،285 ،283 ،281 ،279 ،268 ،264
			
79
		
الإعاقة الإدراكية
283
			
الأفنية
االقرتاب من الأمام
221 ،218 ،215 ،206 ،172 ،171 ،152 ،118
251 ،248 ،145 ،113 ،14
			
الإنذار
		
التجارية واملدنية
256 ،255
الت�صميم اخلايل من
احلواجز

293

التغريات يف امل�ستوى
			
احلافة
			
			
		
احللقة التعريفية

82
،87 ،86 ،84 ،82 ،43 ،50 ،78 ،51 ،47 ،45 ،41 ،40 ،39 ،37 ،36 ،35 ،33 ،32
،281 ،267 ،226 ،186 ،181 ،172 ،163 ،155 ،153 ،152 ،149 ،131 ،115 ،93
282
246

احلمامات املالئمة
لإ�ستخدام اجلن�سني

243 ،233 ،217 ،133 ،129 ،6

احلمامات �سهلة الو�صول 155 ،128 ،127
79 ،77 ،64 ،33
			
احلماية
			،170 ،141 ،130 ،123 ،122 ،120 ،115 ،105 ،84 ،81 ،76 ،77 ،69 ،40 ،33 ،6
احلواجز
،283 ،276 ،269 ،268 ،267 ،263 ،256 ،255 ،228 ،217 ،195 ،191 ،187 ،186
			
294 ،293
			
294
اخلالية من احلواجز
،270 ،259 ،256 ،251 ،229 ،198 ،195 ،110 ،109 ،108 ،105 ،100 ،64 ،95 ،56
			
اخلروج
284 ،273 ،272
			
اخلزانات وتخزين الأمتعة 217 ،211 ،6
الدرابزين		،109 ،107 ،103 ،99 ،95 ،93 ،91 ،88 ،84 ،86 ،77 ،46 ،45 ،41 ،40 ،39 ،33 ،6
،245 ،227 ،226 ،225 ،224 ،212 ،200 ،187 ،،186 ،183 ،181 ،180 ،111 ،110
			
284 ،283 ،267 ،266 ،262
			
227 ،93 ،45
		
الدرج اخلارجي
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		245 ،227 ،92 ،5
الدرج الداخلي
الرموز الدولية
		287 ،251 ،199 ،197 ،195 ،191 ،115 ،114 ،14 ،7
		282 ،245 ،229 ،185 ،108 ،96 ،5
ال�سالمل املتحركة
			
ال�شرفات
77 ،5
286 ،247 ،239 ،201 ،196 ،194 ،170 ،14 ،7
ال�صوتيات		
286 ،285 ،284
		
العثور على املم�شى
الكرا�سي املتحركة اليدوية 13
278 ،211 ،206 ،204 ،200 ،155 ،148 ،114 ،113 ،86 ،68 ،56 ،39
		
الكر�سي املتحرك
			
الالفتات
،103 ،98 ،97 ،95 ،91 ،88 ،83 ،81 ،80 ،76 ،71 ،67 ،63 ،58 ،46 ،40 ،38 ،14 ،6
،196 ،194 ،191 ،190 ،137 ،133 ،129 ،127 ،126 ،122 ،111 ،110 ،107 ،105
			
231 ،230 ،229 ،228 ،218 ،201 ،199
			
217 ،168 ،153 ،152 ،151 ،137 ،129 ،6
املباول			
			273 ،272 ،271 ،79 ،7
املحاكم
،233 ،228 ،186 ،185 ،128 ،127 ،115 ،112 ،96 ،80 ،79 ،74 ،58 ،56 ،14 ،5
املداخل			
280 ،276 ،275 ،271 ،270 ،267 ،243
			
233 ،217 ،185 ،167 ،166 ،144 ،137 ،134 ،129 ،128 ،127 ،126 ،14 ،6
املراحي�ض		
180
			
ال�صاالت
			
254 ،132 ،14 ،7
			
امل�ساجد
257
		
امل�ساحات اخلالية
274 ،41 ،7
امل�ساكن			
،243 ،232 ،217 ،185 ،184 ،107 ،100 ،98 ،97 ،96 ،82 ،35 ،30 ،14 ،12 ،5
			
امل�صاعد
293 ،282 ،273 ،250
			
171 ،14 ،6
			
املطابخ
،148 ،147 ،146 ،145 ،143 ،141 ،140 ،137 ،134 ،129 ،115 ،114 ،113 ،6
املقاب�ض			
			
،183 ،181 ،167 ،166 ،164 ،163 ،162 ،161 ،160 ،159 ،158 ،153 ،152 ،151
212
			
294 ،282 ،273 ،255 ،243 ،217 ،193 ،192 ،185 ،170 ،169 ،7 ،6
			
املكاتب
245 ،109 ،108 ،14 ،6
		
املما�شي املتحركة
املمرات �سهلة الو�صول 86 ،84 ،83 ،82
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املنا�ضد والطاوالت
و�أ�سطح العمل	

296 ،206 ،170 ،6

املنحدرات اخلارجية
املنحدرات الداخلية

297 ،268 ،265 ،245 ،232 ،227 ،39 ،38 ،5
297 ،273 ،245 ،227 ،185 ،86 ،85 ،5
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،243 ،233 ،217 ،204 ،203 ،202 ،185 ،105 ،103 ،98 ،85 ،38 ،14 ،6 ،5
			
املن�صات
			
295 ،282
املنظمة الدولية للتقيي�س	 287
		
املواد والت�شطيبات
،107 ،103 ،97 ،95 ،91 ،85 ،78 ،73 ،67 ،63 ،55 ،53 ،50 ،46 ،43 ،34 ،31 ،7
،253 ،223 ،210 ،203 ،201 ،196 ،194 ،189 ،179 ،170 ،137 ،132 ،129 ،111
			
297 ،252
			
		
الن�سيج واللون
			
			

،132 ،129 ،95 ،91 ،85 ،78 ،73 ،67 ،63 ،55 ،53 ،50 ،46 ،43 ،38 ،34 ،31 ،7
،196 ،194 ،189 ،179 ،170 ،168 ،166 ،161 ،157 ،154 ،150 ،147 ،143 ،137
297 ،284 ،253 ،245 ،243 ،241 ،233 ،223 ،219 ،201

النوافذ واحلواجز الزجاجية
217 ،191 ،123 ،122
		
والنوافذ اجلانبية
281 ،235 ،234 ،233 ،217 ،196 ،7
		
الهواتف العامة
25 ،24 ،20
		
الو�صول اجلانبي
الوهج وم�صادر ال�ضوء 279 ،196 ،194 ،185 ،179 ،170 ،137 ،132 ،129 ،111 ،103 ،97 ،85 ،55 ،53 ،7
		277 ،141 ،130 ،14 ،6
�أماكن الو�ضوء
�أنظمة اال�ستماع امل�ساعدة	298 ،273 ،246 ،201 ،196 ،194 ،170 ،7
		240 ،231 ،217 ،196 ،194 ،191 ،122 ،81 ،80 ،76 ،7
�أنظمة الإعالم
�أنظمة الدخول بوا�سطة	242 ،191 ،107 ،81 ،76 ،7
البطاقات و�أنظمة الأمن
وال�سالمة		
�أنظمة خماطبة العموم 253 ،239 ،238 ،201 ،196 ،194 ،107 ،103
264 ،240 ،230 ،228 ،126 ،99 ،98
			
برايل
		54 ،50 ،5
جزر التق�سيم
168 ،162 ،129 ،6
		
غرف اال�ستحمام
		266 ،265 ،261 ،181 ،180 ،14 ،7
حمامات ال�سباحة
221 ،206 ،204 ،193 ،169 ،149
حيز الركبة والإ�صبع
152 ،145
		
خرطوم الو�ضوء
278 ،275 ،274 ،144
دورة املياه		
		
عند الأبواب
128 ،121 ،119 ،118 ،117 ،115 ،83
282 ،261 ،233 ،227 ،217 ،185 ،180 ،6
غرف تغيري املالب�س	
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300 ،7

قائمة التدقيق اخلا�صة
بالو�صول ال�شامل
15 ،13
		
قوائم التدقيق
كماليات احلمامات	217 ،161 ،155 ،143 ،137 ،132 ،129 ،6
ماكينة البيع وماكينة
التذاكر

218

		250 ،249 ،239 ،233 ،112 ،14 ،7
خمارج الطوارئ
243 ،233 ،217 ،185 ،105 ،104 ،103 ،98 ،5
		
م�صاعد املن�صات
		244 ،52 ،51 ،50 ،13 ،5
معابر امل�شاة
		209 ،208 ،83 ،80 ،36 ،14 ،6
مناطق اال�سرتاحة
257 ،96
مناطق اجللو�س		
مناطق �إنزال الركاب	245 ،243 ،233 ،64 ،5
245 ،67 ،63 ،49 ،48 ،47 ،43 ،38 ،36 ،35 ،30 ،5
منحدرات الأر�صفة
		204 ،6
من�صات املتحدثني
واملن�صات اخلطابية
مواد هند�سة املناظر
الطبيعية

68 ،5

		245 ،233 ،56 ،5
مواقف املركبات
242
نظم الأمن		
		245 ،221 ،220 ،127 ،6
نوافري ال�شرب
		
وحدات التخزين
والأرفف والعر�ض

217 ،213 ،211 ،171 ،170 ،132 ،6

ومناطق العمل

298 ،258 ،257 ،256
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äÉ¶MÓŸG êPƒ‰ (R) ≥ë∏ŸG
á«fGôª©dG áÄ«Ñ∏d πeÉ°ûdG ∫ƒ°Uƒ∏d ájOÉ°TQE’G •ƒ£ÿG π«dód áMÎ≤ŸG äGÒ«¨àdG
:¤EG áMÎ≤ŸG ∂JGÒ«¨J/∂JÉ≤«∏©J ∫É°SQEÉH ºb ,∂∏°†a øe

11614 ¢VÉjôdG , 94682 .Ü.¢U
ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG
º°SE’G
¿Gƒæ©dG
á≤£æŸG
∞JÉ¡dG
ÊhÎµdE’G ójÈdG
É¡aòM OGôŸG Iô≤ØdG ójó– hCG ,áë≤æŸG hCG áMÎ≤ŸG Iójó÷G á¨«°üdG Úª°†J AÉLôH

ìÎ≤ŸG Ò«¨àdG
Ò«¨àdG ìGÎbEG ÖÑ°S
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ôeC’G Ωõd GPEG á«aÉ°VEG äÉëØ°U ¥ÉaQEG ∂fÉµeEÉH
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امللحق (ح) قائمة التدقيق اخلا�صة بالو�صول ال�شامل للبيئة العمرانية
لقد مت ت�صنيف قوائم املراجعة هذه بنا ًء على املتطلبات التقنية �أوالفنية للتوجيهات الواردة يف امل�سودة احلالية ،كما
مت ذكره يف جدول املحتويات .والبد من مالحظة �أن هذه تعد متهيدية ،وتخ�ضع لل�صالحية من خالل عملية حتقق
يف املوقع عرب �أنحاء اململكة العربية ال�سعودية .ويف �سبيل دعم عملية التحقق هذه ،ف�إنه يتم ت�شجيع م�ستخدمي
قوائم املراجعة على تقدمي التعليقات واملقرتحات �إىل مركز الأمري �سلمان لأبحاث الإعاقة من خالل ا�ستخدام
منوذج املالحظات اخلا�ص بالو�صول ال�شامل للبيئة العمرانية الواردة يف امللحق ز.
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äÉ≤«∏©àdG
º©f

áëØ°üdG äGOÉ°TQE’G ™Lôe

29
32

3-1-3

1-1-3
2-1-3

äGOÉ°TQE’G ™Lôe

¢VQC’G í£°SCG
ájƒ∏©dG ΩÉ°ùLC’Gh IRQÉÑdG ΩÉ°ùLC’G

35

4-1-3
5-1-3
6-1-3
7-1-3
8-1-3
9-1-3
10-1-3
11-1-3
12-1-3
13-1-3
14-1-3

á«LQÉÿG äÉÄ«ÑdG á©LGôe áªFÉb
∞«æ°üàdG ™°Vh
≥«Ñ£àdG πÑ≤j ’ »FõL ’

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

39
44
47
51
54
56
64
68
71
74
77
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á«LQÉÿG ô°UÉæ©dG 1-3

á«LQÉÿG äGQóëæŸG
»LQÉÿG êQódG
áØ°UQC’G äGQóëæe
IÉ°ûŸG ôHÉ©e
á«£°SƒdG Qõ÷Gh º«°ù≤àdG QõL
äÉÑcôŸG ∞bGƒe
ÜÉcôdG ∫GõfEG ≥WÉæe
áYhQõŸGh á«©«Ñ£dG ôXÉæŸG á°Sóæg OGƒe
≈°ûªŸG çÉKCG
íàØdG á«dBG äÉHGƒHh äÉHGƒÑdG
äÉaô°ûdGh äÉMÉ°ùdG
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äÉ≤«∏©àdG
º©f

á«LQÉÿG äÉÄ«ÑdG á©LGôe áªFÉb
∞«æ°üàdG ™°Vh
≥«Ñ£àdG πÑ≤j ’ »FõL ’

ô°üæ©dG

áëØ°üdG äGOÉ°TQE’G ™Lôe

192
195
197
202
204
206
208
211
213
215
218
220
224

1-3-3
2-3-3
3-3-3
4-3-3
5-3-3
6-3-3
7-3-3
8-3-3
9-3-3
10-3-3
11-3-3
12-3-3
13-3-3

á«∏«ªµàdG ô°UÉæ©dG 3-3

äÉeóÿGh ∫ÉÑ≤à°SE’Gh äÉeÓ©à°SE’G ÖJÉµe
±ÉØ£°UE’Gh QÉ¶àfE’G ≥WÉæe
áàHÉãdG óYÉ≤ŸG ‘ IógÉ°ûŸG øcÉeCG
á©ØJôŸG äÉ°üæŸGh í£°SC’G
á«HÉ£ÿG äÉ°üæŸGh ÚKóëàŸG äÉ°üæe
πª©dG í£°SCGh ä’hÉ£dGh ó°VÉæŸG
óYÉ≤ŸGh áMGÎ°SE’G ≥WÉæe
á©àeC’G øjõîJh äÉfGõÿG
¢Vô©dGh ∞aQC’G ,øjõîàdG äGóMh
π«¨°ûàdG äÉ«dBGh ºµëàdG äGhOCG
ôcGòàdG äÉæ«cÉeh ™«ÑdG äÉæ«cÉe
ÜGô°ûdG ÒaGƒf
øjõHGQódG
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äÉ≤«∏©àdG
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áëØ°üdG äGOÉ°TQE’G ™Lôe

228
234
238
240

5-4-3

1-4-3
2-4-3
3-4-3
4-4-3

ô°üæ©dG

äÉàaÓdG
áeÉ©dG ∞JGƒ¡dG
Ωƒª©dG áÑWÉfl áª¶fCG
ΩÓYE’G áª¶fCG

242

6-4-3
7-4-3

á«LQÉÿG äÉÄ«ÑdG á©LGôe áªFÉb
∞«æ°üàdG ™°Vh
≥«Ñ£àdG πÑ≤j ’ »FõL ’

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

244
246

1-5-3
2-5-3
3-5-3
4-5-3
5-5-3
6-5-3
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áeÓ°ùdGh ∫É°üJE’G º¶f 4-3

á«°VQC’G ôjòëàdG í£°SCG
IóYÉ°ùŸG ´Éªà°S’G áª¶fCG

254
255
254
261
262
266

ÊÉÑŸG øe á°UÉN á«YƒæH á°UÉN äÉÑ∏£àe 5-3

óLÉ°ùŸG
áFõéàdG ¥Gƒ°SCGh ÖJÉµŸG
äÉÑàµŸG
ÖYÓŸGh ä’É°üdGh á«∏NGódG ¬«aÎdG ≥aGôe
á«LQÉÿG ¬«aÎdG ≥aGôe
áMÉÑ°ùdG äÉeÉªM
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º©f

á«LQÉÿG äÉÄ«ÑdG á©LGôe áªFÉb
∞«æ°üàdG ™°Vh
≥«Ñ£àdG πÑ≤j ’ »FõL ’

ô°üæ©dG

Aƒ°VƒdG øcÉeCG
Ú°ùæ÷G ΩGóîà°S’ áªFÓŸG äÉeÉª◊G
√É«ŸG äGQhO
¢†«MGôŸG
¢VGƒMC’G
∫hÉÑŸG
ΩÉª◊G äÉ«dÉªc
(äÉgƒ«fÉÑdG) ΩÉªëà°S’G ¢VGƒMCG
(¢ThôŸG) ΩÉªëà°S’G ±ôZ
¢†HÉ≤ŸG
äÉYÉªàL’G äÉYÉbh πª©dG øcÉeCG ,ÖJÉµŸG
IÒ¨°üdG ïHÉ£ŸGh ïHÉ£ŸG
¢ùHÓŸG Ò«¨J ±ôZ
á«°VQC’G í£°SCG
ájƒ∏©dG ΩÉ°ùLC’Gh IRQÉÑdG ΩÉ°ùLC’G
äÉëàØdGh íàØdG á«dB’G äÉHGƒÑdG ,äÉHGƒÑdG

áëØ°üdG äGOÉ°TQE’G ™Lôe

12-2-3
13-2-3
14-2-3
15-2-3
16-2-3
17-2-3
18-2-3
19-2-3
20-2-3
21-2-3
22-2-3
23-2-3
24-2-3
25-2-3
26-2-3
27-2-3

á«∏NGódG ô°UÉæ©dG 2-3

130
133
138
144
148
151
155
158
162
167
169
171
180
184
186
190
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äÉ≤«∏©àdG
º©f

ô°üæ©dG

áëØ°üdG äGOÉ°TQE’G ™Lôe

1-3-3
2-3-3
3-3-3
4-3-3
5-3-3
6-3-3
7-3-3
8-3-3
9-3-3
10-3-3
11-3-3
12-3-3
13-3-3

á«∏«ªµàdG ô°UÉæ©dG 3-3

192
195
197
202
204
206
208
211
213
215
218
220
224
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á«LQÉÿG äÉÄ«ÑdG á©LGôe áªFÉb
∞«æ°üàdG ™°Vh
≥«Ñ£àdG πÑ≤j ’ »FõL ’

äÉeóÿGh ∫ÉÑ≤à°SE’G ,äÉeÓ©à°SE’G ÖJÉµe
±ÉØ£°UE’Gh QÉ¶àfE’G ≥WÉæe
áàHÉãdG óYÉ≤ŸG ‘ IógÉ°ûŸG øcÉeCG
á©ØJôŸG äÉ°üæŸGh í£°SC’G
á«HÉ£ÿG äÉ°üæŸGh ÚKóëàŸG äÉ°üæe
πª©dG í£°SCGh ä’hÉ£dGh ó°VÉæŸG
óYÉ≤ŸGh áMGÎ°SE’G ≥WÉæe
á©àeC’G øjõîJh äÉfGõÿG
¢Vô©dGh ∞aQC’G ,øjõîàdG äGóMh
π«¨°ûàdG äÉ«dBGh ºµëàdG äGhOCG
ôcGòàdG äÉæ«cÉeh ™«ÑdG äÉæ«cÉe
Üô°ûdG ÒaGƒf
øjõHGQódG
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á«LQÉÿG äÉÄ«ÑdG á©LGôe áªFÉb
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ô°üæ©dG

áëØ°üdG äGOÉ°TQE’G ™Lôe

250

228
234
238
240
242
244
246
248

9-4-3

1-4-3
2-4-3
3-4-3
4-4-3
5-4-3
6-4-3
7-4-3
8-4-3

áeÓ°ùdGh ∫É°üJE’G áª¶fCG 4-3

äÉàaÓdG
áeÉ©dG ∞JGƒ¡dG
Ωƒª©dG áÑWÉfl áª¶fCG
ΩÓYE’G áª¶fCG
áeÓ°ùdGh øeC’G áª¶fCGh äÉbÉ£ÑdG á£°SGƒH ∫ƒNódG áª¶fCG
á«°VQC’G ôjòëàdG í£°SCG
IóYÉ°ùŸG ´Éªà°SE’G áª¶fCG
…ô°üÑdG ¬«ÑæàdG
≥WÉæeh ≥jô◊G óæY AÓNE’G ,ÇQGƒ£dG êQÉfl
PÉ≤fE’G IóYÉ°ùe
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äÉ≤«∏©àdG
º©f

á«LQÉÿG äÉÄ«ÑdG á©LGôe áªFÉb
∞«æ°üàdG ™°Vh
≥«Ñ£àdG πÑ≤j ’ »FõL ’

ô°üæ©dG

áëØ°üdG äGOÉ°TQE’G ™Lôe

274

254
255
257
261
262
266
269
271

9-5-3

1-5-3
2-5-3
3-5-3
4-5-3
5-5-3
6-5-3
7-5-3
8-5-3
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ÊÉÑŸG øe á°UÉN á«YƒæH á°UÉN äÉÑ∏£àe 5-3

óLÉ°ùŸG
áFõéàdG ¥Gƒ°SCGh ÖJÉµŸG
äÉÑàµŸG
ÖYÓŸGh ä’É°üdGh á«∏NGódG ¬«aÎdG ≥aGôe
á«LQÉÿG ¬«aÎdG ≥aGôe
áMÉÑ°ùdG äÉeÉªM
áWô°ûdG ΩÉ°ùbCG
ºcÉëŸG
øcÉ°ùŸG
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