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King Saud University (KSU) is considered to be one of the largest universities in 

Saudi Arabia in term of number of students. Persons with disabilities could 

almost found in each building of the campus. Despite of the fact that the Royal 

Declaration -  issued since two decades ago - that stresses on facilitate all 

buildings for the easy use of persons with disabilities, and the fact that the 

Ministry of Rural and Municipal Affairs has published a regulation booklet 

indicates services should be included; most of the buildings within the campus 

aren't suited for persons with disabilities. 

The aim of this study is to explore and inspect the application of these standards 

and requirements. The methodology depends on choosing a sample of  newly 

constructed buildings at KSU campus. A field survey has been conducted to 

collect data and take photos of provided services to determine its existence and 

compliance with general and specific requirements set forth in the ministry 

booklet. 

The study proved invalidity of the hypothesis that the newly constructed buildings 

within the university campus designed by famous architects Saudis or non-Saudi 

and approved by the university agency for construction and projects apply the 

requirements and technical standards for the disabled and people with special 

needs.  

It was found that some elements of public and private requirements for disabled, 

such as external signage, and parking are not available. While, other elements 

such as slopes, interior signage, and toilets are either partial provided or 

incomplete or its dimensions doesn't comply with the requirements. 

The lack of awareness of the needs of persons with disabilities is not limited to 

ordinary people but also include the renowned architects. The Vice Rectorate for 

Projects bears main responsibility for the absence of such services and 

deficiencies in the application of the requirements for the disabled. Mean while, 

consulting firms that designed such buildings bear part of responsibility too. 
  

اقع تطبيق االشتراطات العامة والخاصة بخدمات المعوقين في مباني الكليات المفتتحة و 

  حديثًا بالحرم الجامعي لجامعة الملك سعود 

   اهيم بن راشد سعد الجويرإبر . د
  .الرياض –جامعة الملك سعود  –كلية العمارة والتخطيط  - أستاذ مشارك بقسم العمارة وعلوم البناء 

 



Ibrahim R. S. Aljowair 

 

1566 

  :الملخص

حيث يكاد ال يخلو مبنى ، جامعة الملك سعود من الجامعات التي تحتضن أكبر عدد من الطالب بالمملكة ُتعد
بالرغم من مرور أكثر من عقدين من الزمن على . واحد من عشرات المستخدمين من ذوي االحتياجات الخاصة

ة ذلك عند تصميم وتجهيز ومالحظ، التعميم السامي الكريم الذي يحث على مراعاة تيسير الخدمات للمعوقين
كتيب االشتراطات العامة وبالرغم من إصدار وزارة الشؤون البلدية والقروية ، هورالمباني التي يتعامل معها الجم

والخاصة بالمعوقين إال أن الغالبية العظمى من المباني بالمدينة الجامعية غير مؤهلة لالستخدام من قبل المعوقين 
   .وذوي االحتياجات الخاصة

التي صممت وشيدت  الكليات مبانيعينة من معرفة واقع تطبيق االشتراطات والمعايير في  هدف هذا البحثو 
للمباني والتصوير الفوتوغرافي سح الميداني أعتمد الباحث في جمع المعلومات على الزيارات والم. فتتحت حديثاً وا

  .في كتيب الوزارةد االشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها و جلمعرفة مدى و 
ن مباني الكليات إ"صحة الفرضية المنتشرة بين المعماريين وطالب العمارة والمثقفين والقائلة  ملقد ثبت عدو 

المفتتحة حديثًا بالمدينة الجامعية لجامعة الملك سعود والمصممة من قبل معماريين مشهورين سعوديين أو غير 
في الغالب شاملة االشتراطات والمعايير الفنية  ؛ هيجامعة للمشاريعسعوديين والمراجعة والمعتمدة من وكالة ال

  ".الخاصة بالمعوقين وذوي االحتياجات الخاصة
مواقف و ، اللوحات اإلرشادية الخارجية: مثل، لقد وجد أن بعض عناصر االشتراطات العامة والخاصة

، واللوحات اإلرشادية الداخلية، منحدراتال: مثل، بينما العناصر األخرى، غير موجودة على اإلطالق ؛السيارات
إن نقص الوعي . أو بأبعاد غير نظامية، أو بشكل غير مكتمل، إما بشكل جزئي: ولكن ،ودورات المياه موجودة

على البسطاء من الناس بل يشمل المعماريين والمهندسين المعماريين ممن  باحتياجات المعوقين ليس مقصوراً 
إدارة (د تلك الخدمات على وكالة الجامعة للمشاريع و جوتقع المسؤولية في عدم و . ةغطت شهرتهم أنحاء المعمور 

  .وليةلتلك المباني تتحمل جزءًا من المسؤ  وٕان كانت المكاتب المصممة، إلى حد كبير) المشاريع سابقاً 
  

  :مقدمة -1

تقدم الدعم  -والزالت  - ون االجتماعيةعودية ممثلة في وزارة العمل والشؤ قدمت حكومة المملكة العربية الس
المادي والمعنوي للمعوقين عن طريق إعانات مالية سنوية تقدم ألسرهم أو عن طريق مؤسسات رعاية األطفال 

مراكز التأهيل المهني الشامل أو مراكز التأهيل االجتماعي أو مراكز التأهيل  :المشلولين أو المراكز المختلفة مثل
يهدف بالدرجة ة على قلوب الجميع اهتمام دولتنا بهذه الشريحة الغاليوكان . الشامل أو مراكز الرعاية النهارية

األولى إلى تأهيل المعوقين بشكل عام وذوي اإلعاقة الجسدية بشكل خاص لكي يمارسوا حياتهم بشكل طبيعي 
   .]1[ كاآلخرين

لجهات الحكومية هـ ل21/1/1402هـ في 14203/ـه/7هذه الرعاية تبعها إصدار المقام السامي للتعميم رقم 
ومالحظة ذلك عند تصميم وتجهيز المباني التي ، ضرورة مراعاة تيسير الخدمات للمعوقين: " ينص علىكافة 

يتعامل معها الجمهور ـ سواء حكومية أو خاصة ـ مع جعل األنشطة التي لها عالقة بالجمهور في األدوار السفلى 
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عند مدخل المبنى تخليص خدمات المواطن المعوق وتيسير على أن يتولى موظف يكون مقره ، اإلمكانقدر 
في ون البلدية والقروية كتيب االشتراطات العامة والخاصة بالمعوقين بناء على ذلك أصدرت وزارة الشؤ  ".أموره

عند الشروع في أعمال التصميم أو الترميم بهدف تيسير وتسهيل حركة  هـ ألخذها في الحسبان1412رجب 
  .  ]2[ ماكن التي يرتادهاه في األاألوضاع واألبعاد والفراغات المناسبة لالمعوق وتهيئة 

  

من تعداد الناس على هذه المعمورة % 10 اإلعاقة في العالم تصل إلى قرابة حسب اإلحصاءات العالمية نسبة
قة ذوي اإلعامن  هذه الفئة العزيزة على قلوبنا جميعاً . حيث تقل في الدول الصناعية وتزيد في الدول النامية

ن يحبون االعتماد على أنفسهم ويكرهون نظرات العطف والشفقة وما يتبعها من الجسدية في الغالب أناس عصاميو 
يود المعوقون في الغالب أن يمارسوا حياتهم مثل غيرهم فهم يحبون أن يذهبوا إلى المسجد . رغبة في المساعدة

كيف لهم بذلك في مجتمع غالبية . معتمدين فقط على أنفسهم، لخإ..والمدرسة والعمل والسوق والملعب والحديقة 
أفراده الزالوا ينظرون إليهم بعطف وخوف مفرط ويتوقعون منهم أن يمكثوا طوال حياتهم بين جدران غرفهم يعايشون 

نفسهم غالبية أسر المعوقين جسديًا ال توفر لهم سبل االعتماد على أو . الظلمة والوحدة والعجز ينتظرون المساعدة
  . من منطلق الخوف عليهم

 تعميم السامي الكريم هل تغير شيء؟  قد ال يكون غريباً اآلن وبعد مرور أكثر من عقدين من الزمن على ال
ولكن ماذا تكون ردة ، غير مؤهل الستخدام المعوقين جسدياً  - كان أو خاصاً  عاماً  -عندما نجد مبنًى صغيرًا 

كلية العمارة والتخطيط وفي جامعة تعد من كبريات الجامعات في العالم العربي : الفعل عندما يكون المبنى مثالً 
ولكن مبناها غير مؤهل الستخدام ، يدها عشرات الماليين من الرياالتيوقد كلف تش، واإلسالمي أكاديميًا ومعمارياً 

  المعوقين جسديًا؟ 
  

  :ةــــاقــاإلع -2

ل في قدرات الفرد الجسمانية أو العقلية أو الحسية يؤثر أنها أي قصور جزئي أو كاماإلعاقة يمكن تعريفها 
  :اإلعاقة تنقسم إلىو . عليه في العيش بصورة طبيعية

 ). التي تركز عليها الدراسة لكونها المعنية بكتيب االشتراطات( اإلعاقة الجسدية •

 .تعلمصعوبة الو ، واإلعاقة بالصرع، اإلعاقة السلوكية واالنفعالية: اإلعاقة العقلية وتشمل •

 .واإلعاقة البصرية، واإلعاقة السمعية، اإلعاقة الكالمية: اإلعاقة الحسية وتشمل •
 

  :اإلعاقة الجسدية

الحازمي عن اإلعاقة  التي قام بها الدكتور محسن بن عليفطبقًا للدراسة ، المملكة ليس بها إحصائية كاملة
كما بينت الدراسة أن مدينة الرياض أقل . لدى األطفال فقط% 6,33 ال بالمملكة وصلت النسبة إلىلدى األطف

اإلعاقة الجسدية لدى األطفال و . لدى األطفال فقط%  4,36المدن على مستوى المملكة حيث وصلت النسبة إلى 
هذه النسبة المنخفضة بالرياض تعود إلى عدة أسباب منها الحياة . فقط من األطفال المعوقين% 3بالرياض 
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ا تشهده الرياض من تطور في الطب وما يصاحبه من افتتاح للمستشفيات وما ينتج االجتماعية واالقتصادية وم
  . ]3[ الحمل ومتابعة الحمل والتوليد هوبعد هعنه من التطعيمات الضرورية قبل وأثناء

من الصعوبة بمكان وضع تعريف عام وشامل لإلعاقة الجسدية ولكن يكمن توضيحها من خالل تعريف و 
  : يليمسبباتها طبيًا كما 

 .رادية للجسمإلاحكم بالعضالت غير وهو ضعف أو نقص في القدرة على الت :لمخيالشلل ا •

 .وهو ضعف تدريجي في العضالت يتطور لفقدان القدرة على المشي :الضمور العضلي •

 .وقد تسبب في شلل أو فقدان اإلحساس وضعف في العضالت :لشوكيإصابة الحبل ا •

 .العظام لدى الفرد يؤدي إلى كسرهاوهو قصور في نمو  :هشاشة العظام •

وهو ضعف في األطراف وضمور في العضالت ينتج عن فيروس شلل األطفال ويؤدي  :شلل األطفال •
  .إلى شلل طرف في الجسم أو أكثر

من ضعف في السمع  يصاحبهكما أن اإلعاقة الجسدية ليست مقصورة على ما سبق فقد يكون كبر السن وما 
  .للبطء الشديد في الحركة عند المشي أو الصعود والنزول من الدرج والبصر والعضالت مسبباً 

  

  :كتيب االشتراطات -3

لمملكة حيث تم هذا الكتيب يشمل االشتراطات والمعايير الفنية الواجب توفرها في المباني العامة والخاصة با
  :تقسيمها إلى

ودورات المياه ، واألرصفةوممررات المشاة ، ومواقف السيارات، المنحدرات :االشتراطات العامة .1
 .والحمامات

والطرقات ، والنوافذ، واألبواب، والساللم، واللوحات والالفتات، بزينات والحواجزاالدر  :االشتراطات الخاصة .2
وصناديق ، كبائن الهاتف :مثل ،وتجهيزات أخرى، وأدوات التحكم، دوالمصاع، والممرات داخل المباني

  .واعتبارات تؤخذ عند تصميم المساجد، ديق النفاياتوصنا، ومصادر مياه الشرب، البريد
  

االحتياجات  األكثر أهمية والتي يحتاج إليها المعوق وذوراطات سيتم التركيز في هذا البحث على االشتو 
وهي كما ، )1انظر الملحق رقم ( نى واستخدامه ومن ثم الخروج منهالخاصة جسديًا ليتمكن من الدخول إلى المب

  :يلي
  .ودورات المياه والحمامات، وممررات المشاة واألرصفة، ومواقف السيارات، المنحدرات :طات العامةاالشترا

   :االشتراطات الخاصة
 .األرصفة الخارجيةو  المنحدراتو ، بمواقف السياراتالمتعلقة  اللوحات اإلرشادية الخارجية •

 .المياهودورات ، اللوحات اإلرشادية الداخلية المتعلقة بالممرات و المصاعد •

 .الممرات الداخلية •

 المصاعد •
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  :أهمية البحث -4

االشتراطات العامة والخاصة بالمعوقين وذوي االحتياجات  خالل المطالبة المستمرة في تطبيق تتركز من
 يجيب عنهذا البحث و . "االشتراطات الخاصة بالخدمات البلدية المتعلقة بالمعاقين"والمعتمدة في كتيب  الخاصة

من ضمن مساهمات الدولة  جامعة الملك سعود والتي ُتعدي الكليات المفتتحة للدراسة حديثًا بمدى تأهيل مبان
لمدى الجدية في تأهيل مباني المدينة  اً حقيقي اً هذه المباني ستعطي مؤشر . للنهوض بالعملية التعليمية بالمملكة

  . الجامعية الستخدام هذه الشريحة الغالية من منسوبيها
  

  :أهداف البحث -5

ركز البحث على أهمية دراسة إمكانيات الحركة والوصول واالستعمال، وهي أهم المعايير المطلوب تحديدها ي
أثناء مرحلة التخطيط والتصميم، بهدف تشجيع هذه الفئة من األشخاص المعوقين وذوي االحتياجات الخاصة على 

وفق ، تناسبة مع احتياجاتهم المختلفةالحياة الشخصية ومحاولة االندماج في مجتمع الجامعة، وتأمين بيئة م
  .متطلبات معايير مستقبل البيئة المبنية المستدامة التي أقرتها المؤسسات الدولية

  

لمجموعة العوائق التي تواجه األشخاص المعوقين وذوي االحتياجات الخاصة، والتي  وصفاً  كما يتضمن البحث
اخلية لمباني الحديثة بالجامعة، ومتطلبات تخفيف هذه الحواجز تحد من حركتهم وانتقالهم في البيئة الخارجية والد

المرتبطة بمتطلبات حركة المعوقين والتي تشجعهم على الحركة واالنتقال ضمن المعايير التخطيطية والتصميمية 
  . اسةوالذي تعتمد عليه هذه الدر ، "االشتراطات الخاصة بالخدمات البلدية المتعلقة بالمعاقين"كتيب المحددة في 

     

 :منهجية البحث -6

ن مباني المدينة الجامعية بجامعة إ :يوجد فرضية متداولة بكثرة بين المعماريين وطالب العمارة والمثقفين تقول
الملك سعود والمصممة من قبل معماريين مشهورين سعوديين أو غير سعوديين والمراجعة والمعتمدة من وكالة 

بما في ذلك مراعاة االشتراطات الخاصة بالمعوقين وذوي  ءكل شيلشاملة تكون في الغالب  ؛الجامعة للمشاريع
. "االشتراطات الخاصة بالخدمات البلدية المتعلقة بالمعاقين"كتيب المنصوص عليها في  االحتياجات الخاصة

  :ة الفرضية أعاله من عدمها وذلك من خاللهذا البحث يهدف إلى إثبات مدى صحو 
وذلك ، يدانية لمباني أربع كليات صممت وشيدت وافتتحت خالل السنوات العشر الماضيةالقيام بزيارات م: أوالً 

للقيام بأعمال المسح الميداني باستخدام استبانة بحثية لرفع ما هو موجود في أرض الواقع ومقارنته بما هو موجود 
  . )1انظر الملحق رقم ( ون البلدية والقرويةفي كتيب وزارة الشؤ 

  .بالتصوير الفوتوغرافي الالزم لعناصر المبنى التي تخدم البحث القيام: ثانياً 
  

  :مراجعة الدراسات السابقة -7
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وفقًا للدراسة  إن معظم المباني في مدننا ومحافظاتنا ومراكزنا وقرانا غير مؤهلة الستخدام المعوقين حركياً 
هـ والمتعلقة بجوانب النقص في 1400 الميدانية التي قام بها المهندس المعماري مختار بن محمد الشيباني في عام

أوضحت الدراسة أن : فمثالً . المرافق العمرانية التي يستخدمها المعوقون جسديًا ببعض المدن الرئيسية بالمملكة
 :ذكروا عدم وجود أية خدمات لهم في المباني السكنية والمباني العامة مثلالعينة من %) 90(الغالبية العظمى 

  .  ]4[ إلخ.. ،منحدرات ودورات المياهسيارات والمواقف ال
لى ميثاق للمعوقين وذوي االحتياجات الخاصة البد من التعرف إعندما يتم التحدث عن تأمين الخدمات البلدية و 

في أولويات العمل الدولية للجمعية العامة لألمم المتحدة، في مجاالت مساعدة  ماً ات، الذي شكل تحوال مهالثمانيني
بدأ اهتمام المنظمة الدولية بحقوقهم منذ منتصف و . ين وذوي االحتياجات الخاصة وتأهيلهماألشخاص المعوق

 -من ضمن عدة أشياء  -ينص الميثاق ]. 5[1981وأدى إلى اإلعالن وٕاقرار الميثاق عام ، السبعينيات الميالدية
اإلمكانيات الوظيفية لسهولة على التركيز على إجراءات تشجيع الدراسات واألبحاث والمشاريع التخصصية لتأمين 

وتحديث األنظمة المعمارية، وتنظم المباني  ،حركة المعوقين وذوي االحتياجات الخاصة ضمن األبنية العامة
في المشاريع المعمارية المستقبلية، باإلضافة إلى تطوير  السكنية والمنشآت، وتخفيف الحواجز القائمة وٕازالتها نهائياً 

التنقل لألشخاص المعوقين وذوي االحتياجات ساعدة في تحسين إمكانات الحركة و الة للممجموعة من الشارات الد
  ].6[الخاصة 

لتحديد المبادئ األساسية المطلوبة للتصميم للمعوقين في البيئة الخارجية، وفق المفاهيم واالعتبارات التي تم و 
، وفق  هاوخارجاألبنية ة الحركة داخل نجد أن متطلبات االنتقال ومرون التطرق إليها في الفقرات السابقة؛

في محاولة  "من المعايير يجب األخذ بها جميعاً وجود عملية متكاملة "تتلخص في ، المتطلبات الوظيفية للحركة
، تتمثل في المعادلة التالية. تصميم معايير النقل للمعوقين، وال يمكن بدونها أن تتحقق هذه المعايير بشكل فاعل

صميم ال يزال موضع الموقع الوظيفي لمعايير الت. واستعمال البيئة المبنية -الدخول  -ول عملية الوص: وهي
 محل نقاش داخل مهنة العمارة من قبل المؤسسات المهتمة في هذا المجال لتحديد طرق للمعوقين في البيئة المبنية

تركز األهداف الواضحة حتى اآلن و ). وقوانين اً أبعاد(أدوات قياسية تطبيق هذه المعايير واستعمالها بوصفات 
والتوجه، وسهولة االستعمال ، لربطها بالحاالت التصميمية والتخطيطية على تأمين مرونة الحركة، والوصول السهل

  ].7) [1(انظر الجدول رقم ، والعمل بشكل آمن وسليم
  

  ]:7[ بعض معايير تحديد أهداف واستراتيجيات تسهيل نقل المعوقينيوضح ): 1(الجدول رقم 

 الهدف العام  المعايير

.تصميم البيئة المبنية بحيث تتوفر مرونة الحركة مرونة محاور الحركة  

توافر الشروط المناسبة إلمكانية الوصول إلى المرافق العامة والخاصة المختلفة  وصـول ســهل
 .بدون عوائق

.من قبل الجميع استعمال البيئة المبنية سهولة االستعمـال  

التوجـهسـهولة  توضيح وتمييز المسالك والطرقات وممرات المشاة أو الممرات العامة، ومحطات  
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  .النقل

.تأمين حركة األشخاص دون خوف أو خطر على الصحة العامة وتقليل الحوادث األمـان والسالمة  

 .تصميم أماكن العمل بشكل يسمح باشتراك المعوقين واألصحاء سهولة العمــل

  

البحثيــة المختلفــة والخاصــة بــالمعوقين وذوي االحتياجــات الخاصــة علــى االهتمــام الكبيــر الــذي تؤكــد المراجــع  
تحـدد  للحركـة الشخصـيةمعـايير التصـميم أن  )Goldsmith( كولـد سـميثيؤكد تحظى به اإلعاقة الجسدية، حيث 

ن على قـدمين مـع ديو بشكل كبير الطريقة التي يتحرك فيه األشخاص من مكان آلخر، فبينما يمشي األشخاص العا
نجـد أن الشـخص الـذي يسـتعمل  واألدراج؛علـى المنحـدرات  وهبوطـاً  إمكانية الحركة على مسـتويات مختلفـة صـعوداً 

من الخبرة والقوة الجسدية يحتاج إلـى مصـعد للصـعود إلـى أعلـى أو يـتم حملـه مـن قبـل  امتلكالمقعد المتحرك مهما 
مشكلة تصميمية تتعلق بالمعوقين باإلضافة إلى الوسائل  ابة عنكإجأشخاص آخرين، وهنا تكمن أهمية المنحدرات 

  ].  8[التقنية األخرى المساعدة 
يعتمد قسم من األشخاص المعوقين وذوي االحتياجات الخاصة ضمن هذه الفئة على األدوات المساعدة و 

لتي يواجهونها في حركتهم ا تكالن المشإ .صناعية المسند المتحرك، أو تركيب أطرافو والتقنيات مثل العكاز، 
ترجع بصورة رئيسية إلى حاجتهم على استعمال الكرسي المتحرك، والتي لها عالقة بمشكلة التجول،  البيئةضمن 

. الكرسي المتحرك، فمعظم متطلبات هذه الفئة لها عالقة بأبعاد وطبيعة الكرسي المتحرك خالل أو العمل من
  .خوذة من متطلبات العديد من البلدان الصناعيةومعظم األبعاد والمقاييس المتداولة مأ

كانوا دائمي االهتمام بضرورة تأمين االحتياجات الوظيفية  وبشكل عام نجد أن المعماريين والمخططين
لمستعملي األبنية، وتم بشكل خاص استثمار األبحاث المعرفية التي تمت في هذا المجال، خالل العقدين 

م نحو الحاجة إلى تفهم االحتياجات الوظيفية، بمحتواها العام، والتي تعكس كيفية مهاألخيرين، وخاصة التحول ال
لتشمل اختصاصات  اث التخصصية في العلوم اإلنسانيةتعامل اإلنسان مع البيئة المبنية، حيث توسعت األبح

  ].9[متعددة وشاملة 
أظهر مناهج  تطلبات اإلنساني تحديد أولويات مف مناهج التعامل مع هذه االختصاصاتاختالف وتعدد إن 

حيث تم استثماره لصالح إيجاد بيئة مناسبة لألشخاص المعوقين في ، وطرق جديدة في العمل المعماري الحالي
قد تم تحديد معايير متطلبات اإلنسان ومستعملي األبنية والمرافق العامة، من قبل ف. ]10[ معظم بلدان العالم

المستوى والشروط الضرورية لإلنسان كي يعيش ويعمل براحة، "على أنه) ألبنيةالمركز الدولي لألبحاث ودراسات ا(
  ].  11" [وأمان، وفق المعايير الصحية، والمؤهالت االقتصادية المطلوبة

والخدمات ، والخدمات التعليمية والمهنية، الخدمات الطبية: يحتاج المعوقون جسديًا إلى العديد من الخدمات مثل
والتي تشمل خدمات تكييف  والخدمات التكيفية، دمات الرياضيةوالخ، دمات الترويحية والترفيهيةوالخ، االجتماعية

إلى خبرة وزارة المعارف في تطبيق التجهيزات على ) م2003(أشار المعايطة و . أو تعديل في المباني ومرافقها
اء المباني المدرسية، مراعية بذلك وضعت الوزارة مجموعة من الشروط والضوابط الفنية لتصميم وٕانش حيث، مبانيها

  ]:12[ حاجات ذوي االحتياجات الخاصة، والتي تتلخص باألمور التالية
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للسماح بدخول عربة الطوارئ بسهولة ) م5(بعرض خاص  مداخل المدارس لمراحل التعليم جميعهاأن تكون  -1
  .ويسر عند الحاجة إليها

ودورات مياه في الدور  د طالبي ومكاتب معلمينرشأن تكون اإلدارة وخدماتها من وكالء وسكرتارية وم -2
 .األرضي

وغرف التحضير في الدور  العلوم للمرحلة االبتدائيةاء والكيمياء واألحياء والحاسب و أن تكون معامل الفيزي -3
 .األرضي

 أن تكون قاعات األنشطة والهوايات والمكتبة وغرفة مصادر التعلم، ومشغل التربية الفنية، وغرفة التربية -4
 .البدنية، والصاالت متعددة األغراض في الدور األرضي

 .في الدور األول) 2م3.5(تخصيص دورات مياه للطالب المعوقين بمساحة  -5

 .توفير مغاسل للطلبة المعوقين جسديًا بارتفاعات مناسبة -6

 .مع وجود مخرج في نهايتها) م3(تؤكد الوزارة على أن يكون عرض الممرات داخل المباني  -7

رة المعارف على ضرورة وجود منحدرات في المباني المدرسية وغيرها، بحيث ال يقل عرضها عن تؤكد وزا -8
 .8:1وبنسبة انحدار ). م9(ن ال يزيد طولها عن أو ) م1.5(

تشترط وزارة المعارف توفير أبواب للغرف الصفية سهلة الفتح وخالية من األقفال، ولها مقابض جانبية غير  -9
 .متحركة

 

الم تركز البحث لصالح إيجاد بيئة مناسبة لألشخاص المعوقين وإليجاد وسائل عملية لحماية بينما دول العو 
وتفاضل بين اللوحات اإلرشادية أو التحذيرية وأماكن ، المواقف المخصصة للمعوقين جسديًا من استخدام اآلخرين

فما بالك بالمعوقين ، لمواقفال يزال الناس األصحاء يعانون في بالدنا من نقص ا، وضعها والشكل الممكن لها
حتى وٕان وجدت مواقف مخصصة للمعوقين جسديًا فنجدها بأبعاد غير نظامية وبعيدة وال يوجد ]. 13[جسديًا 

  ].14[من يستخدمها من غير المعوقين جسديًا واضحة لخالفة بجانبها توصل إلى األرصفة وال يوجد ممنحدرات 
  

  :عينة الدراسة -8

هذه . الماضيةالعشر سنوات ي صممت وشيدت وافتتحت خالل الباني الكليات التتشمل عينة البحث جميع م
  :العينة من المباني شملت الكليات التالية

 ):32المبنى رقم (كلية العمارة والتخطيط  .1

  .في الجزء الشمالي الشرقي من الممر الرئيس للجامعة، هـ1428/1429فتتح المبنى في العام الدراسي ا 
 ):31المبنى رقم (ب والمعلومات كلية علوم الحاس .2

 .في الجزء الشرقي من الممر الرئيس للجامعة، هـ1429/1430فتتح المبنى في العام الدراسي ا 

 ): 24المبنى رقم (كلية العلوم الطبية التطبيقية  .3

في الجزء الجنوبي الشرقي من الممر الرئيس للجامعة عن ، هـ1429/1430فتتح المبنى في العام الدراسي ا
 .طريق ارتباطه بالممر الرئيس الفاصل بين كليتي الصيدلة وطب األسنان
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 ): 9المبنى رقم (كلية اللغات والترجمة  .4

 .في الجزء الجنوبي الغربي من الممر الرئيس للجامعة، هـ1430/1431فتتح المبنى في العام الدراسي ا
  

  :اإلعاقة الجسدية في عينة الدراسة -9

حيث ، جات الخاصة بالجامعة بشكل عام وفي عينة الدراسة بشكل خاصك العشرات من ذوي االحتياهنا
. أعداد المعوقين جسديًا من أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطالب حسب كل كلية) 2(يوضح الجدول رقم 

وهذا ما يعطي الدراسة . نثم الموظفو هيئة التدريس ومن  غالبية المعوقين جسديًا من الموظفين يليهم أعضاءو 
مية كبرى لكونها ستسهم في توفير بيئة تيسر وتسهل حركة المعوق وتهيئ له األوضاع واألبعاد والفراغات أه

  . المناسبة في الكليات التي يرتادها للعمل أو الدراسة
 

هـ وحتى 28/12/1426أعداد تصاريح المعوقين المصدرة للكليات من تاريخ  يوضح ):2(الجدول رقم 

  :هـ17/10/1430

  اريخ االفتتاحت  الكلية
ع بالنسبة للممر الموق

  الرئيس بالجامعة

أعداد المعوقين طبقًا إلدارة 

  المجموع  السالمة واألمن الجامعي

  طالب  موظفون  مدرسون

  العمـارة والتخطيـط
العام الدراسي 

  هـ28/1429
الجزء الشمالي 

  الشرقي
4  9  2  15  

علــوم الحـاسـب 

  ـاتوالمعـلومــ

العام الدراسي 
  هـ29/1430

  12  5  5  2  الجزء الشرقي

العلوم الطبية 

  ةـــقيــالتطبي

العام الدراسي 
  هـ29/1430

الجزء الجنوبي 
  الشرقي

-  1  -  1  

  ـةاللغـات والترجم
العام الدراسي 

  هـ30/1431
  35  8  16  11  الجزء الجنوبي الغربي

  63  15  30  17  المجموع
  

  

  
  

  

 :نتائج الدراسة الميدانية - 10

البحث  الزيارات الميدانية أنه ال يوجد من مباني الكليات األربع الجديدة التي ضمتها عينة تضح من خالللقد ا
  :والسبب يتمثل في مشكلتين أساسيتين هما ،يمكن أن يستخدمه المعوق مبنى واحد
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اتجاهات وأماكن  تبين - وغيرهم  - ة خارجية وداخلية خاصة بالمعوقين عدم وجود لوحات إرشادية والفتات دال .1
 .إلخ.. ،ودورات المياه، والمصاعد، والمخارج، المداخل: د الخدمات الخاصة بهم مثلو جو 

ليها، وقريبة من أماكن مناسبة يسهل الوصول منها وإ عدم وجود مواقف خاصة بالمعوقين في  .2
  .المخارج الرئيسة والفرعية/المداخل

ودورات المياه متوفرة ولكن ، والمصاعد ،توالممرا، بوابواأل، األرصفةو ، المنحدرات :االشتراطات األخرى مثلو 
  :ما يلي تحليل مفصل لكل اشتراط على حدةوفي. بتفاوت من مبنى آلخر ويمكن للمعوقين استخدامها

  :اللوحات اإلرشادية الخارجية -1 -10

اجات االحتي ستدل ذوولكي ي أمام جميع مباني الكليات األربع ك عدة لوح دالة ثانوية من المفترض توافرهاهنا
نظر الملحق ا( األرصفةلمنحدرات المؤدية إلى د او جوأماكن و ، لمخارج والمواقف الخاصةا/الخاصة على المداخل

ال يوجد لوحات إرشادية دالة ثانوية خارجية توضح للمعوقين وغيرهم  في جميع مباني الكليات األربع ).3و ، 2رقم 
، 3نظر الجدول رقم ا( %100حيث بلغت نسبة النقص ، مرات الخاصة بهومواقف السيا، المخارج/أماكن المداخل

  ).4إلى  1واألشكال من رقم 
 

تات الخارجية المفترضة  لمداخل ولمخارج ولمواقف اللوحات اإلرشادية والالف يوضح ):3(الجدول رقم 

  :جديدة كل كلية

 اسم الكلية

اللوحات اإلرشادية 
 المخارج/للمداخل

اللوحات اإلرشادية 
 للمواقف

  ظاتمالح
العدد 
  المطلوب

العدد 
  المنفذ

العدد 
  المطلوب

العدد 
  المنفذ

  )12(المواقف المخصصة لطالب الكلية رقم   ال يوجد  12 ال يوجد 4 العمارة والتخطيـط

علــوم الحـاسب 
 والمعلومــــات

رقم  الطالب يستخدمون مواقف الصاالت الرياضية  ال يوجد  8 ال يوجد 3
)51(  

العلـوم الطبـيـة 
 التـطبـيـقيــة

خدمون مواقف سكن الطالب رقم الطالب يست  ال يوجد  8 ال يوجد 3
)52(  

  )19(الطالب يستخدمون مواقف كلية العلوم رقم   ال يوجد  7  ال يوجد  3  اللغـات والترجمـة

  ال يوجد 35 ال يوجد 13 المجموع
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  وضح خلو مواقف كلية علوم الحاسبي): 2(شكل رقم ال      مواقف كلية العمارةخلو يوضح ): 1(الشكل رقم   
  .من أي لوح إرشادية للمعوقين أو غيرهموالمعلومات          .رشادية للمعوقين أو غيرهمح إأي لو  والتخطيط من

  

          
  

   مواقف كلية اللغاتخلو يوضح ): 4(الشكل رقم        لية العلوم الطبية مواقف كخلو يوضح ): 3(الشكل رقم 
  .من أي لوح إرشادية للمعوقين أو غيرهموالترجمة .        عوقين أو غيرهمإرشادية للم أي لوحالتطبيقية من 

  

  :مواقف السيارات -10-2

إال أنها جميعًا غير  )2(على الرغم من أن الكليات األربع فيها معاقون حسبما هو مذكور في الجدول رقم 
بحيث  تم إصدار تصاريح دخول لهذه الفئةو . أو غيره من األدوار، األرضي مزودة بمواقف نظامية للمعوقين بالدور

دخولهم إلى تلك المواقف ال يضمن لهم مواقف خاصة  كما أن. حاملها الدخول إلى مواقف الخدماتيستطيع 
ليست  على مواقف معدودة" الطوارئ"و " الذهبية"بل هم يتنافسون مع حملة التصاريح الدخول ، وقريبة من المداخل

إن أعداد المواقف وبحسب االشتراطات ف. فهي ليست مواقف للمعوقين، بمقاسات وأبعاد تمكنهم من الوقوف بها
 واحد بأبعاد نظامية ال يوجد موقف إال أنه، اً موقف 283لكليات األربع هو لمعوقين في االمفترض توافرها ل

  ).  4نظر الجدول رقم ا( مخصص للمعوقينو 
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          يوضح أعداد المواقف المفترض توفرها لذوي االحتياجات الخاصة في كل): 4(الجدول رقم 

  :كلية جديدة

  الكلية
رقم 

  الموقف
  المستخدمون

عدد 

  المواقف

عدد مواقف 
المعوقين 

المطلوبة 
)5(%  

عدد مواقف 
المعوقين 

  المتوافرة

  ال يوجد  9  173  موظفون/مدرسون  بدون  العمـارة والتخطيــط 
  ال يوجد  70  1392  طالب  12

علوم الحاسب 
  والمعلومات

  ال يوجد  6  113  موظفون/مدرسون  بدون
  ال يوجد  79  1577  طالب  51

العلوم الطبيـة 
  التطبيقيـة

  ال يوجد  7  123  موظفون/مدرسون  بدون
  ال يوجد  38  757  طالب  52

  اللغـات والتـرجمــة
   

  ال يوجد  5  100  موظفون/مدرسون  بدون
  يوجد ال  69  1372  طالب  19

  ال يوجد  283    5607  المجموع
  

  :المنحدرات المؤدية إلى األرصفة الخارجية -10-3

إال  )5(كما يتضح من الجدول رقم % 41,6بلغت نسبته قرابة درات في أعداد المنح اً ك نقصبالرغم من أن هنا
بينما ال يتوفر ذلك في ، ضيأن كلية اللغات والترجمة هي الكلية الوحيدة التي بها منحدرات نظامية بالدور األر 

  ). 8إلى  5 رقم األشكال منأنظر ( ليات الثالثبقية الك
من مجموع المعوقين بالكليات % 43,5وبالرغم من وجود قرابة كلية العمارة والتخطيط وكلية علوم الحاسب 

منحدرات غير األول بالدور  بينما يوجد، بالدور األرضي منحدرات يوجد بأرصفتهما الخارجيةاألربع إال أنه ال 
  .) 10و  9م انظر الشكلين رق( السير عليها مكتملة ال يمكن لكرسي المعوق

  
  
  
  
  

  

  :في كل كلية جديدة منحدرات مؤدية إلى األرصفة الخارجيةيوضح ): 5(الجدول رقم 
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  مكان الرصيف اسم المشروع
العدد 
 المطلوب

العدد 
 المنفذ

 أبعاد المنحدر

  مواد اإلنهاء
 

  الطول

  )م(

  العرض

 )م(

  
  

العمــارة 
  والتخطيـط

  - - -  ال يوجد  2  الدور األرضي/الشرق

لوجود ممر مغطى يربط ال حاجة لرصيف خارجي   الدور األول/الغرب
  .ببقية الكليات الكلية

-  

بـــــالط أســـــمنتي خشـــــن منتهـــــي  0.90  6 1 2  الدور األول/الشمال
 ببردورة إسمنتية

خشـــــن منتهـــــي بـــــالط أســـــمنتي  2 7.40  1  2  الدور األول/الشرق
  ببردورة إسمنتية

  
  

علوم الحاسب 
 والمعلومـات

بـــــالط أســـــمنتي خشـــــن منتهـــــي    6 6  الدور األرضي/الجنوب
 ببردورة إسمنتية

  - - -  ال يوجد  2  الدور األرضي/الشرق

لوجود ممر مغطى يربط ال حاجة لرصيف خارجي   الدور األول/الغرب
  .ببقية الكليات الكلية

-  

ســـــمنتي خشـــــن منتهـــــي بـــــالط أ 2 7.40  1  2  الدور األول/شرقال
  ببردورة إسمنتية

  
العلوم الطبية 

 التطبيقيـة

بـــــالط أســـــمنتي خشـــــن منتهـــــي  1.60  2   1  3  الدور األرضي /الشرق
 ببردورة إسمنتية

  - - -  ال يوجد  1  الدور األرضي/الغرب

يربط  ال حاجة لرصيف خارجي لوجود ممر مغطى  الدور األول/الغرب
 .الكلية بكلية طب األسنان

-  

  
اللغــات 
 والترجمـة

 ترابيع حجر الرياض   1.15 6.80 2 2  الدور األرضي/الشمال

بالط أسمنتي خشن منتهي  0.90  6  2  2  الدور األرضي/الغرب
   ببردورة إسمنتية

لوجود ممر مغطى يربط ال حاجة لرصيف خارجي   الدور األول/الجنوب
  .ياتببقية الكل الكلية

-  

    14 24  المجموع

  

  :األرصفة الخارجية -10-4

معظم األرصفة الخارجية بالدور األرضي ذات عروض نظامية تمكن كرسي المعوق من الحركة عليها بيسر 
  .وسهولة
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  بكليةيوضح أحد المنحدرات النظامية ): 6(الشكل رقم      لمنحدرات النظامية بكلية يوضح أحد ا): 5(الشكل رقم 
  .اللغات والترجمة                                 .                  العلوم الطبية التطبيقية              

  

        
  

  يوضح أحد المنحدرات النظامية بكلية): 8(الشكل رقم             يوضح أحد المنحدرات النظامية بكلية): 7(الشكل رقم 
  .علوم الحاسب والمعلومات                            .                      اللغات والترجمة                

  

        
  

  يوضح أحد المنحدرات الغير ): 10(الشكل رقم                          المنحدرات الغيريوضح أحد ): 9(الشكل رقم 
       بالدور إلى الرصيف   نظامية المؤدية                                  األول                  نظامية بالدور            

  .األول لكلية العمارة والتخطيط                                             .لكلية علوم الحاسب والمعلومات      
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  :المنحدرات المؤدية إلى المداخل والمخارج -10-5

. الرئيسة للمباني قيد البحث ال تحتاج إلى منحدرات لكونها في منسوب األرصفة الغالبية العظمى من المداخل
حيث بلغت نسبة النقص ،  يتوفر بها منحدرات للمعوقينالمخارج الفرعية بالدور األرضي فجميعها ال/أما المداخل

  .)16إلى  11واألشكال من رقم ، 7نظر الجدول رقم ا( %27,3بها قرابة 
  

  :في كل كلية جديدة المخارج/منحدرات مؤدية إلى المداخل وضحي ):7(الجدول رقم 

  المخرج/مكان المدخل اسم المشروع
العدد 

 المطلوب

العدد 

 المنفذ

  ارتفاع  أبعاد المنحدر

  بزيناالدر 
 )م(

  الطول مالحظات

  )م(

  العرض

  )م(

  العمــارة والتخطيـط

  دال يوج  ال يوجد  ال يوجد  ال يوجد  1  الدور األرضي/الشرق
يوجد فرق منسوب 

  سم15بارتفاع 

  0.90  1.90  13.40  2  2  الدور األرضي/الجنوب
منحدر خاص بالورش 

  والمعامل

  نسوبال يوجد فرق م  -    -  -  -  الدور األول/الغرب

 منسوبجد فرق ال يو  -   - - -  الدور األول/الشمال

  -    -  -  -  الدور األول/الشرق
ال يوجد فرق في 

  المنسوب

سب علـوم الحا

 ـاتوالمعلوم

 نسوبال يوجد فرق م -   - - -  الدور األول/الشرق

  ال يوجد  ال يوجد  ال يوجد  ال يوجد  1  الدور األرضي/الشرق
يوجد فرق منسوب 

  سم15بارتفاع 

  0.90  1.90  13.40  2  2  الدور األرضي/الشمال
منحدر خاص بالورش 

  والمعامل

ة العلوم الطبي

  التطبيقيــة

  منسوبال يوجد فرق   -  -  -  -  -  الدور األرضي/الشرق

  ال يوجد  ال يوجد  ال يوجد  ال يوجد 1  الدور األرضي/الغرب
يوجد فرق منسوب 

 سم15بارتفاع 

  نسوبال يوجد فرق م  -  -  -  -  -  الدور األول/الغرب

 ةــاللغات والترجم

 سم18فرق المنسوب  ال يوجد  1.80  1.80 2 2  الدور األرضي/الشمال

 سم18فرق المنسوب   ال يوجد  1.80  1.80  2  2  ضيالدور األر /الغرب

 منسوبال يوجد فرق   -  -  -  -  -  الدور األول/الجنوب

     8 11   المجموع
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   نسوب أمامماليوضح وجود فرق في ): 12(الشكل رقم    منسوب الوجود فرق في  يوضح عدم ):11(الشكل رقم 
   .خل كلية العمارة والتخطيط الشرقي بالدور األرضيمد . بالدور األولشمالي والتخطيط المدخل كلية العمارة أمام 

  

        
  

  منسوباليوضح عدم وجود فرق في ): 14(الشكل رقم     منسوبالوضح عدم وجود فرق في ي ):13(الشكل رقم 
  .لمعلومات الشرقيأمام مدخل كلية علوم الحاسب وا  .          ومات الجنوبيأمام مدخل كلية علوم الحاسب والمعل

  

        
  

  منسوباليوضح عدم وجود فرق في ): 16(الشكل رقم           منحدر أمام مدخل كليةجود يوضح و ): 15(الشكل رقم 
  .  أمام مدخل كلية اللغات والترجمة الجنوبي                     .               اللغات والترجمة الشمالي            
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  ):المخارج/المداخل(واب األب -10-6

ال تقل عن (ض نظامية الكليات األربع قيد البحث ذات عرو المخارج الرئيسة بمباني /جميع أبواب المداخل
المخارج ذات المسطحات /جميع المداخل). 8نظر الجدول رقم ا(يًا ومناسبة الستخدام المعوقين وتفتح يدو ) سم82

  .في مستوى النظر لتجنب االصطدام بهاالزجاجية بالكامل لم تزود بعالمات واضحة 

  ):المخارج/المداخل(األبواب  يوضح ):8(الجدول رقم 

 العدد  موقع الباب اسم المشروع
  العرض

 )م(
 مالحظات مواد الصنع

 العمـارة والتخطيــط

 للخارج تفتح يدوياً  زجاج  باأللمنيوم  0.90 6  الدور األول/الغرب

 للخارج تفتح يدوياً  ج  باأللمنيومزجا  0.90 6  الدور األول/الشمال

 للخارج تفتح يدوياً  زجاج  باأللمنيوم  0.90 6  الدور األول/الشرق

 للخارج تفتح يدوياً  زجاج  باأللمنيوم  0.90 6  الدور األرضي/الشرق

علوم الحاسب 
 والمعلومات

  للخارج تفتح يدوياً  زجاج باأللمنيوم    0.90 6  الدور األول/الغرب

  للخارج تفتح يدوياً  زجاج باأللمنيوم    0.90 6  الدور األول/قالشر 

  للخارج تفتح يدوياً  زجاج باأللمنيوم    0.90 6  الدور األرضي/الشرق

العلوم الطبية 
 التطبيقيـة

 للخارج تفتح يدوياً  زجاج باأللمنيوم  0.90 6 الدور األرضي/الشرق

  للخارج تفتح يدوياً  م   زجاج باأللمنيو  0.90 6 الدور األول/الغرب

  للخارج تفتح يدوياً  زجاج باأللمنيوم     0.87  4  الدور األرضي/الغرب

 اللغـات والترجمـــة

 للخارج تفتح يدوياً  زجاج  باأللمنيوم 0.87 4  الدور األرضي/الشمال

 للخارج تفتح يدوياً  زجاج  باأللمنيوم 0.87 4  الدور األرضي/الغرب

 للخارج تفتح يدوياً  زجاج  باأللمنيوم 0.87 4  ألولالدور ا/الجنوب

  

  :اللوحات اإلرشادية الداخلية -10-7
  :اللوحات اإلرشادية المعلقة من السقف -10-7-1 

اإلرشادية ولكنها ال توضح للمعاق أين  اتكلية اللغات والترجمة هي الكلية الوحيدة التي يوجد بها بعض اللوح
األخرى ال يوجد بها إال لوحة المخرج  الثالث كلياتوال. إلخ.. ،أو مخرج الطوارئ أو دورة المياه يوجد المصعد

بينما ، %85,7قرابة  ولقد بلغت نسبة النقص في اللوحات اإلرشادية لالستعالمات .أمام المخرجوموجودة فقط 
شادية للمصاعد فيما يتعلق باللوحات اإلر %. 53نسبة النقص في اللوحات اإلرشادية لمخارج الطوارئ قرابة 

واألشكال من رقم ، 10و  9انظر الجدولين رقم (% 100نقص ودورات المياه المعلقة من السقف فلقد بلغت نسبة ال
  ).24إلى  17
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اللوحات اإلرشادية والالفتات الداخلية المفترضة  لالستعالمات ومخارج  يوضح ):9(الجدول رقم 

  :جديدة الطوارئ لكل كلية

 اسم الكلية

اإلرشادية  اللوحات
 لالستعالمات

اللوحات اإلرشادية 
 لمخارج الطوارئ

  مالحظات
العدد 
  المطلوب

العدد 
  المنفذ

العدد 
  المطلوب

العدد 
  المنفذ

  معلقة من السقف بجانب المخارج فقط  27  60 1 4 العمـارة والتخطيــط

  معلقة من السقف بجانب المخارج فقط  24  48 1 4 علوم الحاسب والمعلومات

  معلقة من السقف بجانب المخارج فقط  30  60 ال يوجد 3 لوم الطبية التطبيقيـةالع

  معلقة من السقف بجانب المخارج فقط  12  30  ال يوجد  3  اللغـات والتـرجمــة

  93 198 2 14 المجموع

اللوحات اإلرشادية والالفتات الداخلية المفترضة  للمصاعد ودورات المياه يوضح ): 10(الجدول رقم 

  :كل كليةل

 اسم الكلية

لوحات إرشادية للمصاعد معلقة 

 من السقف

لوحات إرشادية دورات المياه 

 معلقة من السقف

  مالحظات
العدد   العدد المطلوب

  المنفذ

العدد 

  المطلوب

  العدد المنفذ

أربع دورات مياه . المصاعد بعيدة جدًا عن المداخل  ال يوجد  48 ال يوجد 24 العمارة والتخطيط
قين وضعت في أركان المبنى وقريبة من للمعو 

  المصاعد

علـوم الحـاسب 
 والمعلومـــات

أربع دورات مياه . المصاعد بعيدة جدًا عن المداخل  ال يوجد  60 ال يوجد 30
للمعوقين وضعت في أركان المبنى وقريبة من 

  المصاعد

من المدخل الرئيس ولكنه في مكان  مصعد واحد قريب  ال يوجد   60 ال يوجد  24 العلـوم الطبيـة التطبيقيــة
أربع دورات مياه للمعوقين وضعت . غير واضح للعيان

  في أركان المبنى وقريبة من المصاعد

  .مصعد واحد قريب من المدخل الرئيس  ال يوجد   36  ال يوجد   12  اللغات والترجمـة

  ال يوجد  204 ال يوجد  90 المجموع
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  يوضح إحدى صاالت بكلية العمارة):18(الشكل رقم  كلية علوم الحاسب      مدخلحد يوضح أ ):17(الشكل رقم 
  .حيث ال يوجد بسقفها أي لوح إرشادية، والتخطيط   .         حيث ال يوجد بسقفها أي لوح إرشادية، والمعلومات

  

        
  يوضح نوع آخر من اللوح اإلرشادية  ): 20(الشكل رقم         للوح اإلرشادية يوضح نوع من ا): 19(الشكل رقم 

  .المعلقة من السقف بكلية اللغات والترجمة                .قف بكلية اللغات والترجمةمن الس  المعلقة   

        
  يوضح لوحة مخرج الطوارئ ):22(الشكل رقم                   الوحيد من اللوح  يوضح النوع ):21(الشكل رقم 

  .السقف بطريقة إخراج وتعليق مختلفة  المعلقة من             .والموجود في الكليات األربع فمن السقالمعلق 

        
                    يوضح لوحة معلقة من السقف  ): 24(الشكل رقم                يوضح لوحة معلقة من السقف ):23(الشكل رقم    
  وضعت بجهد فردي من وحدة التعليم بكلية                         بجهد فردي من جماعة المسجد بكلية العلوم    

  .اللغات والترجمة                                                        .الطبية التطبيقية                   
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  :اللوحات اإلرشادية الجدارية -10-7-2

فمثًال ال يوجد لوحة توضح ، ه إال أنه ال يشمل المعوقينبالرغم من أن هذا النوع من اللوح موجود أكثر من غير 
أين توجد الفصول أو المكاتب أو  كما ال يوجد لوح جدارية توضح. كانت دورة مياه خاصة بالمعوقين أو الما إذا 
 كليتان فقط وضعت لوح جدارية تمثل المساقط األفقية لكل دور هما كلية العمارة والتخطيط وكلية علوم. المعامل

كما وضعت لوح جدارية توضح فراغات كل دور على حدة لتساعد مستخدم المبنى على ، الحاسب والمعلومات
  ).  32إلى  25نظر األشكال من األرقام ا( تغاه في وقت قياسيالوصول إلى مب

  

      
  

  ارية  بكليةيوضح لوحة استعالمات جد): 26(الشكل رقم      يوضح لوحة استعالمات جدارية  ):25(الشكل رقم 
  .علوم الحاسب والمعلومات                           .بكلية العمارة والتخطيط             

  

       
  

  يوضح أحد لوح االستعالمات في ): 28(الشكل رقم                    آخر من لوح ع نو يوضح ): 27(الشكل رقم 
  .العمارة والتخطيط  كلية                                       الجدارية المستخدمة في االستعالمات      

  .             كلية علوم الحاسب والمعلومات        
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  الجدارية يوضح أحد أنواع لوح الدرج ):30(الشكل رقم       يوضح أحد أنواع لوح المصاعد ):29(الشكل رقم 
  .المستخدمة في كلية اللغات والترجمة   .          لمعلوماتوا الجدارية المستخدمة في كلية علوم الحاسب

          
  

  يوضح نوع آخر من اللوح الجدارية  ): 32(الشكل رقم                 يوضح أحد اللوح الجدارية ): 31(الشكل رقم 

  .المياه المستخدمة للداللة على دورات                   .دورات المياهلة على للدال المستخدمة   
  

  :الممرات الداخلية -10-8

، بعاد متفاوتةم ومغطاة ببالط كسر رخام بأ340م و 2,40جميع الممرات ذات عروض نظامية تتراوح ما بين 
أهم و . غالبية المباني ال يوجد بممراتها عوائق مثل األعمدة والعتبات وأحواض الزهورو ). 11 انظر الجدول رقم(

المصاعد أو إرشادية معلقة من األسقف للمساعدة في معرفة أين توجد  اتود لوحعيوب هذه الممرات هو عدم وج
  .إلخ.. ،الدرج أو دورة المياه

  



Ibrahim R. S. Aljowair 

 

1586 

  :في كل كلية جديدة الممرات الداخليةيوضح ): 11(الجدول رقم 
  أقل العرض اسم الكلية

 )م(

  أكبر عرض

  )م(

  مالحظات مواد اإلنهاء

 )م(

 رخامكسر   3.40 2.40 العمــارة والتخطيـط
  ،0.30 ×  0.30مقاس 

0.30 × 0.60 ،0.40 × 0.40 

 كسر رخام  3.40 2.40 علوم الحاسب والمعلومات
  ,0.30 ×  0.30مقاس 

0.30 × 0.60 ،0.40  ×0.40 

 كسر رخام  3.40 2.40 العلوم الطبية التطبيقيـة
  ,0.30 ×  0.30مقاس 

0.30 × 0.60 ،0.40  ×0.40  

 كسر رخام  3.40 2.40 اللغـات والترجمـــة
  ,0.30 ×  0.30مقاس 

0.40  ×0.40 

  

  :المصاعد -10-9
فيما يخص أعدادها فهي أقل مما يتطلبه . لمداخلولكن معظمها بعيدة عن انظامية المباني بها مصاعد  جميع

  ). 36إلى  33و األشكال من األرقام  12نظر الجدول رقم ا( %37,5حيث بلغت نسبة النقص قرابة ، النظام
  

  :يوضح أعداد المصاعد وأبعادها): 12(قم الجدول ر 

 اسم المشروع
العدد 

 المطلوب

العدد 

 المنفذ

  الطول

  )م(

  العرض

 )م(

  فتحة الباب

 )م(
 مالحظات

 بعيدة عن المداخل 1.0 1.60 1.70 4 5 العمــارة والتخطيـط

 بعيدة عن المداخل 1.0 1.60 1.70 5 8 علوم الحاسب والمعلومات

 بعيدة عن المداخل 1.0 1.60 1.70 4 7 يقيـةالعلوم الطبيـة التطب

 قريبة من المداخل 1.0 1.60 1.70 2 4 اللغـات والترجمـــة

     15 24 المجموع

      
  يوضح نوعية مصاعد كلية علوم ): 34(الشكل رقم            يوضح نوعية مصاعد كلية العمارة: )33(الشكل رقم 

  .والمعلومات الحاسب                                  . والتخطيط                     
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  يوضح نوعية مصاعد كلية اللغات): 36(الشكل رقم           نوعية مصاعد كلية العلوم  يوضح): 35(الشكل رقم 
  .رجمةوالت                                       .                        التطبيقية الطبية               

  

  :دورات المياه -10-10

 منظامية بحيث يمكنه ينمعوقت مياه للابها دور هي الكلية الوحيدة التي  في الواقع كلية العمارة والتخطيط
بينما الكليات الثالث الباقية دورات المياه بها ال يمكن للمعاق أن يستخدمها ألحد ، استخدامها بكل يسر وسهولة

  :األسباب التالية
انظر الشكل رقم (علومات ناقصة كما في كلية اللغات والترجمة وكلية علوم الحاسب والم اتجهيزاته •

37(. 

  .)38انظر الشكل رقم (كما في كلية اللغات والترجمة ) م2.20(مساحة الدورة أقل من الحد األدنى  •
 . )40و  39 انظر الشكلين رقم(م الحاسب والمعلومات بدون مغسلة كما في كلية علو  •

 

كذلك فإن . %43حيث بلغ نسبة النقص قرابة ، الستخدام المعوقين ليس بها دورة خاصةرات المياه بعض دو 
تفتح للخارج بينما باقي الكليات دورات هي الوحيدة النظامية حيث أبواب دورات المعوقين في كلية اللغات والترجمة 

  ).42و ، 41أنظر الشكلين رقم (المعوقين بها تفتح للداخل 

  :دورات المياه): 13(م الجدول رق

 اسم المشروع
العدد 

 المطلوب

العدد 

 المنفذ

  الطول

 )م(

  العرض

 )م(

عرض باب 
  الدورة

 )م(

اتجاه فتح 

  الباب

 للداخل 0.85 1.40 2.40 12 24 العمــارة والتخطيـط

 للداخل    0.85 1.40 2.40 9 24 علوم الحاسب والمعلومات

  للداخل    0.85 1.40 2.40 15 21 العلوم الطبية التطبيقيـة

 للخارج    0.80 1.15 1.80 9 9 اللغـات والترجمـــة

     45 78 المجموع
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  يوضح فرش أحد دورات المياه ): 38(الشكل رقم             ات المياه النظامية يوضح أحد دور  ):37(الشكل رقم 
  .والمعلومات بكلية علوم الحاسب الناقص                     .                العمارة والتخطيطبكلية                

        
  

     يوضح فرش أحد دورات المياه ): 40(الشكل رقم               أحد دورات المياه  يوضح فرش): 39(الشكل رقم 
  .كلية اللغات والترجمةب  الناقص                .                 يقيةالناقص بكلية العلوم الطبية التطب       

        
  

  .لداخلغير نظامي يفتح إلى ا باب): 42(الشكل رقم     .النظامية التي تفتح للخارجأحد األبواب ): 41(الشكل رقم 
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  :الخالصة -10-11

ه بالرغم من تصميم بعض المصممين لمباني الكليات األربع قيد البحث نجد أن أسماءمن خالل اإلطالع على 
قبل صمم من كما مبنى كلية العمارة والتخطيط الذي  -لمعماريين العالميين لمباني بعض هذه الكليات كبار ا

لالستخدام بالكامل من ضمن العينة مؤهُال  ى واحدمبن فإنه ال يوجد –) Kenzo Tange(المعماري كنزو تانج 
الكليات المفتتحة حديثًا بالمدينة  إن مباني" فرضية القائلةيتضح لنا عدم صحة ال ، وبذلك ،من قبل المعوقين

الجامعية لجامعة الملك سعود والمصممة من قبل معماريين مشهورين سعوديين أو غير سعوديين والمراجعة 
المعتمدة في كتيب و والمعتمدة من وكالة الجامعة للمشاريع؛ هي في الغالب شاملة االشتراطات  الخاصة بالمعوقين 

   ."ت البلدية المتعلقة بالمعاقيناالشتراطات الخاصة بالخدما"
يمكن إرجاعه ألسباب مادية ألن تكلفة تلك  الفإنه أسباب عدم تأهيل تلك المباني الستخدام المعوقين أما عن 

لكي يمكن استخدامه من  المبانيك مطلوب لتأهيل تلوالمبلغ ال، الرياالتمن ماليين ال تجاوزت مئات  المباني
لتلك الشريحة من  - جهًال أو عمدًا  - إن السبب الرئيس هو اإلهمال . ف من الرياالتال يتعدى عدة اآل، المعوقين

على كافة  في تطبيق االشتراطات للمشاريعالمستخدمين من قبل المصمم باإلضافة إلى تهاون وكالة الجامعة 
  .   المباني المختلفة داخل المدينة الجامعية لجامعة الملك سعود

  

  :ي الباحث بما يلييوص :التوصيات -10-12

رفع الوعي لدى طالب العمارة بالكليات واألقسام المختلفة بالمملكة عن االشتراطات الخاصة بالمعوقين عن  •
 .طريق تطبيق تلك االشتراطات على المشاريع المختلفة التي تطرح بمقررات التصميم المعماري

 ال يلتزم بما هو معتمد فياستالم أي مبنى  أوالتأكيد على وكالة الجامعة للمشاريع بعدم اعتماد أي مخطط  •
ن من استخدام المبنى مكن المعوقيوالذي ي، "االشتراطات الخاصة بالخدمات البلدية المتعلقة بالمعاقين"كتيب 

 .بيسر وسهولة

الخاصة بخدمات االشتراطات  بوضع خطة زمنية يتم خاللها توفيرإنشاء إدارة خاصة بالجامعة تقوم  •
 .صة أو الغير نظامية في جميع الكليات والمباني اإلدارية القديمة والحديثة بالحرم الجامعيالناق المعوقين

مخالفة وتغريم من يستخدم مواقف السيارات دارة السالمة واألمن الجامعي على حث قسم المرور بإ •
 . المخصصة للمعوقين ووضع غرامات كبيرة رادعة

  المراجع

 ،ون االجتماعيــةوكالــة الــوزارة للشــؤ ، ن االجتماعيــةو وزارة العمــل والشــؤ ). هـــ1420 – 1419(التقريــر الســنوي  ]1[ 
  .هـ1420، الرياض

وكالــة الــوزارة ، ويــة والبلديــةون القر وزارة الشــؤ . وقينكتيــب االشــتراطات الخاصــة بالخــدمات البلديــة المتعلقــة بــالمع ]2[
  .هـ1412، الرياض،  الفنية  ونللشؤ 
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 -17(بالمملكــة العربيــة الســعودية  لبحــث الــوطني لدراســة اإلعاقــة لــدى األطفــالا. "محســن بــن علــي، الحــازمي ]3[
  . هـ1421، الرياض. مركز األمير سلمان ألبحاث اإلعاقة". قاعدة  معلومات ومؤشرات   ):هـ1420

  .هـ1414، ةجد" ،في البيئة العمرانية المعايير التصميمية للمعوقين حركياً . "مختار بن محمد، الشيباني ]4[
[5] UN Resolutions: 3447, Declaration on the Rights Of Disabled Persons General  

Assembly A/34Addl 21 No. 1979, 1975. 
[6] Goldsmith S., Rea P "A Symbol for disabled People", Symboapplication  manual, 

RIBA, London, 1969.  

ســجل أوراق نــدوة نقــل المعــوقين " ،متطلبــات البيئــة الخارجيــة -يم للمعــوقين التصــم. "مــأمون بــدر الــدين، الــورع ]7[
   .م2003. الرياض، وزارة المواصالت، االحتياجات الخاصة وذوي

[8] Goldsmith, S., "Designing For the Disabled", Third ed, RIBA publications Ltd, 

England, 1976, P 23. 

[9] Jencks, Charles, "The Language of Post-Modern Architecture - Rizzli,1977. 

[10] Raymond, Lifchez, and Winslow , Barbara. "Rethinking architecture: design 

students and physically disabled people", university of California press,1987, p9. 

[11] CIS, The International Council for Building Research and Studies and 

Documentation "Functional Requiremental  report, The Third Congress  

Copenhagen, 1965, pp. 379-383.  

ـــاني واألمـــاكن المفتوحـــة . "داود محمـــود، المعايطـــة ]12[  ـــزات المب ـــد" ،تجهي وة نقـــل المعـــوقين وذوي ســـجل أوراق ن
   .م2003. الرياض، المواصالتوزارة ، الخاصة  االحتياجات

[13] Cope, J. G., and Allred, L. J. "Community intervention to deter illegal  parking in 

spaces reserved for the physically disable", Journal of Applied Behavior Analysis, 

24(4), 1991, pp 687–693.  
[14] Cope, John G. "Controlling Illegal Parking in Spaces Reserved for the Physically 

Disabled", Environment and Behavior, Vol. 27, No. 3, 1995, pp 317-327.    
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  المالحق

المنشورة به والتي ركز عليها  بعض االشتراطات والمعايير الفنيةغالف الكتيب و ): 1(ملحق رقم 

  البحث
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  المعايير الفنيةاالشتراطات و 

تتمثــل مشــكلة المعــاق فــي الحركــة والتنقــل مــن مكــان آلخــر إذ يعتمــد فــي معظــم الحــاالت علــى األجهــزة المســاعدة 
ولكـــي يـــتمكن المعـــاق مـــن الحركـــة بســـهولة فـــي مســـاحات مناســـبة . كالكرســـي المتحـــرك أو العكـــازات أو الســـنادات
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واألســـواق والمســـاجد والحـــدائق العامـــة والمبـــاني التعليميـــة باألمـــاكن والمبـــاني العامـــة والخاصـــة كالـــدوائر الحكوميـــة 
والترفيهية ومباني الخدمات وغيرها من المباني التـي قـد يتـردد عليهـا المعـاق فـإن األمـر يتطلـب تحقيـق االشـتراطات 

  .وبةوالمعايير الفنية المتعلقة بالخدمات المتواجدة في تلك األماكن من حيث أوضاعها وأبعادها والفراغات المطل
  

 :االشتراطات العامة .1

علـــى البلديـــة االلتـــزام بتلـــك االشـــتراطات فـــي مشـــاريعها وكـــذلك أخـــذها فـــي االعتبـــار قبـــل التـــرخيص للمشـــاريع 
الخاصة ألهميتها في مساعدة المعاق على الحركـة والتنقـل بسـهولة، وهـى تنحصـر بصـورة عامـة فـي الخـدمات 

ات المشـــاة ومـــداخل المبـــاني واألمـــاكن ومواقـــف الســـيارات المتواجـــدة خـــارج المبـــاني كالشـــوارع واألرصـــفة وممـــر 
  : وتبعًا لالعتبارات التالية، الخ.. ، ودورات المياه العامة

  

 :المنحدرات •

 وتكون درجة الميل بحد أقصى . هي عبارة عن أسطح مائلة تنفذ من مواد خشنة لمنع االنزالق

ارج الطــوارئ واألرصـــفة وذلـــك فــي مــداخل المبـــاني ومخــ) 12:  1(وال يقــل عــن ) 8:  1(
 وتكون وفقًا للضوابط التالية. والممرات والمستويات المختلفة التي تتغير مناسيبها

o  ــــين ) ســـم90(الحـــد األدنـــى لعـــرض منحـــدر ذو اتجـــاه واحـــد ــــدر ذو اتجاهـ ولمنحـ
 ).سم185(

o  علـى جـانبي ) سـم100(وال يزيـد عـن ) سـم85(يثبت درابزين بارتفاع ال يقل عن
بارتفــاع ال ) إفريـز(ع حافتيـه مـن الجــانبين لتشـكل حـاجزًا بسـيطًا المنحـدر مـع رفـ

 .من سطح المنحدر لتوفير الحماية والتقليل من المخاطر) سم8(يقل عن 

o  غيـر   -ال يتجاوز المنحدر حدود الرصيف أو ممر المشاة ويكـون غاطسـًا فيـه
 .شاةويكون ضمن منطقة عبور الم. ويشار إليه بلوحات إرشادية مميزة -بارز 

o  ـــار9(الحـــد األقصـــى لطـــول المنحـــدر ـــة عمـــل منحـــدرين للوصـــل ) أمت وفـــي حال
 ). سم180(ال يقل عن ) بسطه(الرتفاع ما يلزم الفصل بينهما بسطح مستو 

 

 :مواقف السيارات •

o  تخصص مواقف لسيارات المعاقين في جميع مواقف السيارات العامـة والخاصـة
ويكـون ذلـك أقـرب مـا يكـون مـن وفي أماكن مناسبة يسهل الوصـول منهـا وٕاليهـا 
 .مداخل ومخارج األماكن التي يرتادها المعاقون

o وأال . أن تميز المواقف الخاصة بالمعـاقين وذلـك باسـتخدام الشـعار الخـاص بهـم
مـن المواقـف العامـة وبحـد أدنـي %) 5(تقل نسبة مواقـف سـيارات المعـاقين عـن 

 .موقفين
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o  2م25(أال تقل المساحة المخصصة لسيارة المعاق عن.( 

o  تجهــز المنحـــدرات الالزمـــة للوصـــول إلـــى المواقـــف وتضـــاء إضـــاءة جيـــدة وتنفـــذ
 .أقرب ما يكون إلى مواقف سيارات المعاقين

o  أال تقــل المســـافة بـــين الحــدود الخارجيـــة لســـيارة المعــاق وأي ســـــيارة أخـــــرى عـــن
 ). سم160(

  

 :ويشترط فيها مل يلي: ممرات المشاة واألرصفة •

o العوائق والبـروزات وأرضـيتها مـن مـواد خشـنة لمنـع االنـزالق  أن تكونه خالية من
 .وتزود بالمنحدرات الالزمة واللوحات اإلرشادية المميزة

o  عدم وضع أغطية الصرف التمديدات في أرضيات الممرات واألرصفة وٕاذا كان
من الضروري وضعها فتكون فتحاتهـا عرضـية أو تصـمم بشـكل مالئـم ال يعـوق 

 .متحركةمستخدمي الكراسي ال

o  مراعـاة أال تكـون ممـرات المشـاة باألرصـفة قريبـة مـن الحـوائط الخارجيـة للمبــاني
واألسوار لمنع اصطدام المعاق بأي بروزات حادة أو أجهزة بارزة وعـدم إشـغالها 

 .بأية عوائق أخرى تؤدي إلى عرقلة المعاق وٕاصابته
 

 :دورات المياه العامة والحمامات •

األمـــاكن والمبـــاني العامـــة يراعـــى تخصـــيص جـــزء منهـــا لخدمـــة  عنـــد تصـــميم دورات الميـــاه فـــي
 :المعاقين بواقع دوره واحدة للرجال وأخرى للنساء وفقًا لما يلي 

o  توفير الفراغات واإلمكانيات الكافية لمساعدة المعاق على الحركة بسهولة داخل
 .وخارج الدورة

o سـم82(اب عـن تفتح أبواب الدورة الخاصة بالمعـاق للخـارج وال يقـل عـرض البـ (
 ).سم20(ويرتفع عن سطح األرض مسافة 

o  تثبــت األحــواض وأدوات الــتحكم والملحقــات الخاصــة بالــدورة كالمناشــف وحامــل
 ).سم137(وال يزيد عن ) سم76(الورق وخالفه على ارتفاع ال يقل عن 

o  أن تكون األرضيات من مواد خشنة لمنع االنزالق مع مراعـاة التهويـة واإلضـاءة
 .الجيدة

o ن يراعــى تزويــد المبنــى المتعــدد األدوار بــدورة ميــاه خاصــة بالمعــاقين بكــل دور أ
 .يوجد به دورات مياه مجمعة

o  2م2.20(الحد األدنى لمساحة الحمام .( 
  

 :االشتراطات الخاصة .2
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ـــق خـــدماتها  ـــي تتعل ـــة الت ـــوفير االشـــتراطات الخاصـــة الضـــرورية بالتعـــاون مـــع الجهـــات الحكومي ـــة ت ـــى البلدي عل
    -:بالمعاقين لتهيئة المناخ المناسب للمعاق وتحقيق أكبر قدر من المساعدة له وذلك تبعًا لما يلي ومشاريعها 

 :اللوحات اإلرشادية والالفتات •

o  أن يراعـــى فـــي تصـــميمها واختيـــار أماكنهـــا البســـاطة والوضـــوح ســـواء داخـــل أو
 .خارج المباني وأن تكون في مستوى النظر ليسهل قراءتها ورؤيتها

o  وفــي ) ألــوان متباينــة(الكتابــة بلــون مميــز ومغــاير للــون أرضــية اللوحــة أن تكــون
حالــة إضــاءتها فتكــون بشــكل جيــد وأال تســبب أســطحها أي انعكاســات ضــوئية 

 .من شأنها إعاقة الرؤية والقراءة

o  وضع العالمـة الخاصـة بالمعـاقين فـي أمـاكن وجـود الخـدمات الخاصـة بهـم فـي
 .لعامةالمباني العامة والخاصة والمرافق ا

 

 : الساللم •

تكــون الســـاللم فـــي المبـــاني التـــي يرتادهـــا المعـــاقون أو التـــي يعملـــون بهـــا وفقـــًا للمتطلبـــات 
 :التالية 

o  أن تصمم بشكل مالئم ال يعوق الحركة بحيث ال تزيد أبعـاد درجـات السـلم عـن
وتغطـي ) سـم30(والنائمة بعرض ) سم15(القائمة تكون بارتفاع : األبعاد التالية

بمواد خشنة غير زلقة مع تزويد أنف الدرجة بزوايا أو شرائح مطاطية  الدرجات
 .طولية لمنع االنزالق أو أية مواد أخرى تؤدي نفس الغرض

o  إضافة منحدر بميل مناسب بجانب الدرج سواء كـان داخليـًا أو خارجيـًا لتسـهيل
 .حركة المعاق كل حسب حالته

o وال يزيــد عــن ) ســم85(يقـــل عــن  يــزود الــدرج بــدرابزين علــى الجــانبين بارتفــاع ال
وممتد في النهاية والبدايـة بمسـافة ال تقـل عـن عـرض النائمـة ويثبـت ) سم100(

 .جيداً 

o  تزود المباني متعددة األدوار بساللم ووسائل الهـروب الالزمـة ومخـارج الطـوارئ
 . مع مراعاة المساحات واألبعاد الخاصة بتلك العناصر

 

 :األبواب •

o  ويزود الباب من أسفل بشريحة من ) سم82(لفتحة الباب أن يكون الحد األدنى
لــــدفعها باألرجــــل أو بواســــطة الكرســــي ) ســــم30(الخشــــب أو المطــــاط بارتفــــاع 

 .المتحرك
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o  أن تــزود األبــواب ذات المســطحات الزجاجيــة بالكامــل بعالمــات واضــحة ملونــة
 .في مستوى النظر لتمييزها وتجنب االصطدام بها

o زجاجية وبمساحات مناسبة تمكن ) نظارات(فتحات أن تزود األبواب المصمتة ب
 .من الرؤية الواضحة

o  وال يزيد عـن ) سم76(تثبت المقابض والكوالين وخالفه على ارتفـاع ال يقل عن
من سطح األرض ويراعى فيها البساطة وسهولة االسـتعمال والشـكل ) سم137(

 .المناسب

o ةأبواب الطوارئ تفتح للخارج مع عمل المنحدرات الالزم. 

o  اســتخدام األبــواب اإللكترونيــة كلمــا أمكــن وذلــك فــي األمــاكن العامــة التــي يتــردد
 .عليها المعاقين

  

 :الطرقات والممرات داخل المباني •

o  تــزود بكافـــة الخـــدمات الالزمــة مـــن درابزينـــات ومقــابض وأدوات تحكـــم ووســـائل
ســمعية وبصــرية وغيرهــا كمــا تــزود اإلضــاءة الكافيــة الصــحية ووســائل اإلعــالم 

 .الواضحة

o  مراعــــاة عــــدم وجــــود عوائــــق بالطرقــــات والممــــرات كاألعمــــدة والعتبــــات وأجهــــزة
 .الخ..، التكييف وبرادات المياه وأحواض الزهور

o تكسية األرضيات بمواد خشنة غير زلقة. 

o  سم137(ال يقل عرض الممر عن.( 
 

 :المصاعد •

o  أرضـي (تستخدم المصاعد في المباني التي يزيـد ارتفاعهـا عـن دوريـن +
 ).أول

o  يراعـــــى عنــــــد اختيـــــار المصــــــاعد مناســـــبة حجمهــــــا وحمولتهـــــا ونوعيتهــــــا
ومالئمتهـــــا الحتياجـــــات مســـــتعمليها مـــــن المعـــــاقين وتزويـــــدها باإلضـــــاءة 

 .والتهوية الكافية

o  ســم 150(تــوفر مســاحة كافيــة أمــام بــاب المصــعد ال تقــل أبعادهــا عــن ×
ســـية بكـــل دور ويكـــون موقـــع المصـــعد قريبـــًا مـــن المـــداخل الرئي) ســـم150

 .للمباني وسهل الوصول إليه
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o  التـــــي تســـــتوعب الكراســـــــي ) الكابينـــــــة(الحـــــد األدنـــــى لمســـــاحة الصـــــاعدة
والحـد األدنـى التسـاع ) سـم137× سم 137(بأبعاد ) 2م1.88(المتحركة 

 ).سم82(فتحة باب المصعـد 

o  تكون أرضية المصعد من مواد خشنة وتزود الكابينة بالقوائم والدرابزينات
 .المقابض واإلشارات الضوئية والصوتية الالزمةوالحواجز و 

o  ــــداء ــــت لوحــــة أزرار الن ــــب المصــــعد(تثب ــــل عــــن ) طل ــــاع ال يق ــــى ارتف عل
فوق مستوى أرضية المصعد وتبعد عن ) سم137(وال يزيد عن ) سم76(

 .وتضاء اللوحة إضاءة جيدة) سم40(الحائط الجانبي مسافة 

o ابينــة علــى ارتفـــاع ال يراعــى وجــود أزرار للطــوارئ أو هــاتف داخلــي بالك
 ).سم137(وال يزيد عن ) سم76(يقل عن 

  

  الواجب توفرها اللوحات اإلرشادية الخارجيةبعض أنواع ): 2(ملحق رقم 
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  بعض أنواع اللوحات اإلرشادية الداخلية الواجب توفرها): 3(ملحق رقم 
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