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كل الشكر والتقدٌر 
لمن كان منهالً وعوناً،    ومشرفاً 

مبعث األمل و فخر اإلنجاز ...ألساتذتً 
 

وأخص منهم 
الدكتور المهندس أنور الغٌث        والدكتور المهندس  ٌسار عابدٌن 

 
ِدٌن ٌَ لَهم مدى الحٌاة ’ أنتم قدوة َمن 

وال رصٌد ِعنَده إالّ الوفاء واإلكبار 
 
 

                                                                        وئام 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

          أحبائً  
 

                   أصدقائً 
 

                                زمالئً 
 
 

                                        ٌا َمن كنتم األنس زمن الوحشة 
                                        ومبعث أمان الوقوف على شرفة أمل المستقبل 

.............                                         كنتم لً عوناً 
ٌّكم األغلى؟ !                                         أ

                                        وقد زودتمونً بزاد متعة العمل 
                                        وحققتم الحلم األجمل 

                                        بكل مشاعر الحب والعرفان 
                                        أهدي إلٌكم هذا العمل 

 
 

  
                                                                                                 وئام 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

:                                   إلى
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                      وئام 



: بداٌة
ة من المشـــــــــكالت التً تواجه بلدان العالم كافة دون استثناء  تعتبر اإلعاقة واحد    

   ملٌـــــــون 400حٌث ٌقدر عدد ذوي االحتٌاجات الخاصــــــــة فً العالم بحوالً   
    شخص فً الوطـــن العربـــً وفق إحصائٌـــات 15.701.000 منهم    شخص 

.  المنظمة العربٌة للتربٌة والثقافة والعلوم
 

    ونظراً لضخامة هذا العدد كان ال بد من وجود هٌئــات ومنظمــات تهتم بهذه الفئة  
. إلى فئة فاعلة فً المجتمع وتحولها 

 
    وبدأ االهتمام بذوي االحتٌاجات الخاصة إجماالً بعد الحرب العالمٌة األولى والثانٌة 
حٌث نتــج عن هذه الحــــرب أعـــداداً هائـــلة من ذوي االحتٌاجـــــــــات الخاصــــة 
كانوا بحاجة إلى المســـاعدة لســـــد الثغرة الكبٌرة التً تركـتـها الحـــرب فً حٌاتهم 

.  إلى حاجتـــــــهم للرعاٌــــــــة والتأهٌـــل لٌتأقلموا مع حٌاتــهم الجدٌدةافة ــــــباإلض
 

    ثم بدأت الدول تدرك واجباتهـــا تجاه هذه الفئــة من المجتمع بعدما كانت النظــرة  
الســـائدة فً المجتمعات لذوي االحتٌاجات الخاصــة لٌســـــت صحٌحة أو دقٌقـــــة 

فكانت المشـــارٌع المعمارٌـــة التأهٌلٌـــة ترجمــة للجهود ذات األهداف اإلنســانٌــة  
. بصورة رئٌســــــــٌة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

: تعرٌف اإلعاقة الحركٌة
 هً إعاقة تحرم صاحبها من القدرة على القٌام بوظائفه الجسمٌة والحركٌة بشكل عادي      

 .توفٌر خدمات خاصة تمكنه من التعلم  مما ٌستدعً
 وٌقصد باإلعاقة أي إصابة سواء كانت بسٌطة أو شدٌدة تصٌب الجهاز العصبً المركزي     

 حاجات خاصة ي أو الهٌكل العظمً أو العضالت أو الحاالت الصحٌة التً تستدع
 

 

 أنواع اإلعاقات الحركٌة التً ٌرعاها المركز: 
 (الساقان  )شلل سفلً  .1
 ( وساق اعذر )شلل نصفً  .2
 (الذراعان والساقان )شلل رباعً  .3

 
:      تعود هذه اإلعاقات ألسباب عدة

 :إصابة الجهاز العصبً المركزي .1
 (تصلب األنسجة العصبٌة- شلل األطفال-إصابة الحبل الشوكً)   
 :إصابة الجهاز العظمً .2

- خلع الورك الوالدي-التهاب العظم والمفاصل-تشوه أو بتر أحد األطراف)   
 (التهاب المفاصل المناعً-     انحراف العمود الفقري

 :إصابة العضالت .3
 (عفها أو ضمورهاض)

               

  تعود هذه اإلصابات ألسباب والدٌة أو مرضٌة أو للتعرض لحوادث مختلفة
 
 

 

  
  سنة20 إلى 14ٌستقبل المركز ذوي االحتٌاجات الخاصة الذٌن تتراوح أعمارهم بٌن  

 مقٌمٌن ضمن المركز والباقً زوار ٌستفٌدون من خدمات80    منهم......120     بعدد 
 الخدمات العالجٌة والتأهٌل المهنً ةوبخاص  المركز   

 من مشرفٌن وإدارٌٌن وعمال 105 ٌشرف على هذه الخدمات         
 

 
 
 

 
 
 



 
: موقع المشروع

تقع األرض المخصصة للمشروع على طرٌق الملٌحة  
 من الجنوب ٌحدها نهر العرٌانً باإلضافة إلى تجمع سكانً

ن ومركز صحً ا من الغرب مدرست
من الشمال والشرق مساحات خضراء 

هكتار    2.7   مساحتها
متر مربع 9500     مساحة البناء

  
: تم اختٌار هذا الموقع ألنه ٌحقق ما ٌأتً

 قرب المبنى من المواصالت 

 بعده عن أخطار التلوث والنفاٌات 

 وجود النهرء التً ٌعززها تساعد على خلق المسطحات الخضرامساحة كبٌرة  
ذوي االحتٌاجات الخاصة أكثر من غٌرهم ٌحتاجه كل ذلك ٌضفً جوا من الصفاء الذي 

 
 

 

: أهداف المشروع
 

الوصول بذوي االحتٌاجات الخاصة إلى إمكانٌة التكٌف والتعاون واالندماج  .1
 .مع باقً أفراد المجتمع

 الصحً وتحسٌنه وتقدٌم المناهج العالجٌة التً م واإلهتمام بوضعهمرعاٌته .2
 .متالئم حاالته

توجٌه ذوي االحتٌاجات الخاصة إلى األعمال المهنٌة المناسبة التً ٌمكن له  .3
 القٌام بها

 . من المركزم بعد خروجهمنفسهأ على م    والتً تؤدي إلى اعتماده
الوصول إلى المستوى المناسب من الشعور بالسعادة والطمأنٌنة والثقة فً  .4

  الٌومٌةمحٌاته
. والتفاعل اإلٌجابً مع اآلخرٌن

 
كل ذلك من خالل إٌجاد مبنى ٌوفر سهولة الحركة واالنتقال ضمنه 

ي وومحاولة إدخال الطبٌعة ضمن المبنى لتأمٌن البٌئة المبنٌة المحٌطة بذ
االحتٌاجات الخاصة  

. م من تجاوز الحواجز الفٌزٌائٌة والنفسٌة التً تحد من قدراتهموالتً تمكنه

 
 
 
 
 
 



: البرنامج الوظٌفً للمشروع
 

:  قسم الدخول الرئٌسً-  أوالً        

 
 متر مربع 500                بمساحة 

 بهو دخول .1
 ركن استقبال واستعالمات .2
 أركان جلوس وانتظار .3
 (رامب– مصاعد – درج )عناصر إنتقال شاقولً  .4
 
 
 

قسم التدرٌب والتأهٌل المهنً - ثانٌاً 
 

 ( متر مربع  65الخٌاطة النسائٌة)صالتان لتعلم الخٌاطة  .1
 ( متر مربع  65الخٌاطة الرجالٌة)                                 

  متر مربع 65صالة لتعلم الترٌكو والحٌاكة .2
  متر مربع 65صالة لتعلٌم حرفة القش والخٌزران .3
  متر مربع65قاعات لتعلٌم تقنٌات الحاسب  .4
 ( متر مربع 65لألشغال الخشبٌة )صالتان لألعمال الٌدوٌة  .5

 ( متر مربع 65لألشغال الجلدٌة )                                     
  متر مربع لكل غرفة20لمشرفٌن لغرف ثالث  .6
 الخدمات الصحٌة الالزمة للجنسٌن .7
 استراحة للمتدربٌن .8
 

  
 

قسم الرعاٌة والعالج - ثالثاً 
 

: وٌقسم إلى قسمٌن
:  فحوصات  القسم (1
 باإلضافة لغرفة لتنظٌم متر مربع لكل غرفة25 للفحص األولً  انغرفت .1

 الوثائق الالزمة للقبول
  متر مربع80وحدة التصوٌر الشعاعً  .2
 ركن ألخذ العٌنات مع ارتباط+ وحدة التحالٌل التً تحوي على مخبر  .3

  متر مربع80الخدمات الالزمة       ب
  
 
 
 
 



 
 
 
 : قسم عالجً (2
 العالج الفٌزٌائً ٌتضمن .1

  متوازي )متر مربع 70صالة تحوي أجهزة المعالجة الحركٌة
 (... الدراجات الثابتة– المشً

                    مع ركن للتدلٌك والمساجات 

  ًالتنبٌه الكهربائً – اللٌزر )متر مربع 70صالة عالج كهربائ –
 (االمواج فوق الصوتٌة

  ًمتر مربع مغاطس فردٌة 80صالة عالج مائ  
مغطس مٌاه معدنٌة وكبرٌتٌة إضافة إلى استخدام مغطس البارفٌن 

الذي ٌستخدم كبودرة 
  (الطٌن الفسفوري)تصبح كالشمع إضافة إلى العالج بالطٌن

 ًمتر مربع80 صالة العالج الضوئ  
 

  متر مربع30عالج نفسً عصبً  .2
  متر مربع 30غرفة ممرضات  .3
 الخدمات الصحٌة الالزمة للجنسٌن .4
  لتوزٌع األدوات والبٌاضات  مشرفغرفة .5
 

القسم التعلٌمً - رابعاً 
 

  متر مربع لكل غرفة30ست غرف تدرٌسٌة  .1
  متر مربع 130قاعة لتعلٌم الرسم  .2
  متر مربع لكل قاعة  65قاعتان لتعلٌم الموسٌقى  .3
  متر مربع130قاعة فٌدٌو  .4

 

قسم اإلقامة - خامساً 
 

  طالباً 80تستوعب :غرف اإلقامة .1
 طالب من الذكور لكل منها حمام خاص 40 ل  غرفة             20

         طالبة من االناث لكل منها حمام خاص 40 غرفة ل 20             
متر مربع 30مساحة الغرفة ضمن شروطها الخاصة 

 متر مربع 20,2الحد األدنى لمساحة الحمام 
 متر مربع لكل قاعة150قاعتا معٌشة مشتركة  .2
  متر مربع للغرفة15لكل قسم بمساحة . w.c+غرفة مشرف  .3
  متر مربع20 لتوزٌع البٌاضات  مشرفغرفة+ مستودع  .4

 
 
 
 
 



 

القسم اإلداري - سادساً 
 

 سكرتارٌة+غرفة المدٌر  .1
 (أرشٌف ٌلحق به مستودع+دٌوان+محاسبة )ثالث غرف إدارٌة .2

  متر مربع لكل غرفة35      
  متر مربع50قاعة اجتماعات  .3
  متر مربع30كافترٌا الستراحة الموظفٌن  .4
 الخدمات الصحٌة الالزمة للجنسٌن .5

 
 

قسم النشاطات الترفٌهٌة - سابعاً 
 

  شخص80مطعم ل .1
  متر مربع260كافترٌا  .2
  شخص 160ل(.......معارض+احتفاالت )قاعة متعددة االستعماالت  .3
  شخص150مسرح ل .4
  شخص80مقهى انترنت ل  .5
 مكتبة .6
 (نشاط رٌاضً هادئ)صالة للعب كرة الطاولة .7

 
 

قسم الخدمات - ثامناً 
 

 مطبخ عام ٌحوي مستودع لألغذٌة والبرادات .1
  فلترة وتعقٌمةغرف+قسم الغسٌل والكوي .2
 فراغات التدفئة والتكٌٌف .3
 مستودع+فراغ لتصلٌح األجهزة الخاصة بالمعاقٌن  .4
 (تتضمن صٌانة األجهزة الطبٌة)غرفة عمال الصٌانة .5
 (ماء+وقود)خزانات .6
 غرفة لوحات+مولد كهرباء  .7



االشتراطات والمعاٌٌر الفنٌة 
 

تتمثل مشكلة ذوي االحتٌاجات الخاصة من أصحاب اإلعاقة الحركٌة بصعوبة التنقل من مكان 
جهزة المساعدة كالكرسً المتحرك أو العكازات أو ألالخر إذ ٌعتمد فً معظم الحاالت على ا

الساندات 
هم ولذلك ال بد من تفعٌل العناصر المعمارٌة فً خلق بٌئة مرٌحة وعصرٌة تلبً حاجات

تم مراعاة الشروط والمعاٌٌر الخاصة بذوي االحتٌاجات الخاصة فً هذا  وتحقٌقا لذلك 
: المشروع كما هو موضح فٌما ٌأتً

 

: المنحدرات-أوالًال 
 

هً عبارة عن أسطح مائلة تنفذ من مواد خشنة مانعة لإلنزالق وتكون درجة المٌل كحد أقصى 
 )%8أكثر من (.. المساعدة مطلوبة)%8 - %6أي من  (12:1)وال ٌقل عن  (8:1)

 وذلك فً مداخل المبانً ومخارج الطوارئ واألرصفة والممرات والمستوٌات (..مرفوض
: المختلفة التً تتغٌر مناسٌبها وفقا للضوابط التالٌة

 سم 180اتجاهٌن بسم ولمنحدر90اتجاه واحد  بالحد االدنى لعرض منحدر .1
سم مع رفع حافتٌه من 100سم وال ٌزٌد عن 85ٌثبت درابزٌن بارتفاع ال ٌقل عن  .2

 سم من سطح المنحدر لتوفٌر الحماٌة و التقلٌل من 5الجانبٌن بارتفاع ال ٌقل عن
 (سم 30ال ٌزٌد طول الدرابزٌن عند بداٌة المنحدر ونهاٌته عن )المخاطر

قسم أمتار وفً الحاالت التً تتطلب أكثر من هذا الطول 9الحد االقصى لطول المنحدر  .3
 سم80 ٌفصل بٌنهما سطح مستو ال ٌقل عن إلى منحدرٌن

مع طالء المنحدرات المؤدٌة الى الشارع من األرصفة وتمٌٌز سطحها بمواد خشنة  .4
 اتجاه اإلنحداراالشارة إلى 

 فً حال وجود درابزٌن سم5 أو رصٌف بارتفاع ال ٌقل عن وجود حافة للمنحدر .5
وذلك لمنع خروج الكرسً  فً حال عدم وجود درابزٌن سم7.5ٌجب ان ال ٌقل عن     و

المتحرك عن مساره 
 

: مواقف السٌارات- ثانٌاًال 

 
خصصة لسٌارات ذوي االحتٌاجات الخاصة فً أماكن مناسبة الممواقف ال لحظت .1

 كن من مداخل ومخارج المبانًأم ما ةبيقرحٌث كانت ٌسهل الوصول إلٌها 
  المواقف الخاصة بذوي االحتٌاجات الخاصة باستخدام الشعار الخاص بهم ومٌزت .2

 من المواقف العامة كحد أدنى%5 عن تهاقل نسبلم ت
متر 25المساحة المخصصة لسٌارات ذوي االحتٌاجات الخاصة ال تقل عنوكانت  .3

 سم لسهولة فتح االبواب360مربع بعرض 



                 
 مراعاة وجود عناصر حماٌة أمام مواقف السٌاراتكما تم  .4

 

: صفةرممرات المشاة واأل- ثالثاًال  
 

 تودزنزالق ومانعة لإلخالٌة من العوائق والبروزات وأرضٌتها من مواد خشنة  .1
 بالمنحدرات الالزمة واللوحات اإلرشادٌة الممٌزة

 وثبات مٌالنها وعدم بروز أي جزء منها بما فً ذلك أغطٌة  األرصفةاستواء سطح .2
أو  فتحاتها عرضٌة تن األغطٌة كاغرف التفتٌش وإذا كان من الضروري وضع

  بشكل مالئم ال ٌعوق مستخدمً الكراسً المتحركةصممت
 الخارجٌة للمبانً واألسوارجدران  العن بعد ممرات المشاة  .3
 مرات المشاة واألرصفة باالستراحات واألماكن المظللة والدرابزٌناتزودت م .4

 على جانبًسم 2 ٌتجاوز ارتفاع الرصٌف وذلك تبعا لمسافتها ومساحتها ولم
 المنحدرات

 أطارٌف الطرق عند التقاء ممرات المشاة مع الرصٌف ذات ارتفاع ال ٌزٌد كانت .5
سم من منسوب سطح الطرٌق لتسهٌل ربط منسوبً سطح الطرٌق والرصٌف 3عن 

 تغٌٌر ملمس أرضٌة الممرات عند تغٌٌر االتجاهات أو  كما روعً)بالمنحدرات
 (عند التقاطعات

 

 ًأما الممرات والطرقات داخل المبان 
 تودزمن درابزٌنات ومقابض وغٌرها كما كافة لخدمات الالزمة با تودز .1

 باالضاءة الكافٌة الصحٌة ووسائل االعالن الواضحة
 عدم وجود عوائق كاالعمدة والعتبات وأجهزة التكٌٌف و برادات المٌاه روعً .2

 وأحواض الزهور
  االرصفة بمواد خشنة غٌر زلقةكسٌت .3
 سم190سم الى 90عرض الممر من  .4

                     



                  
                   

سم كرسً واحد 90
شخص +سم كرسً 140سم الى 130
سم كرسٌٌن متحركٌن ٌجرانهما شخصان 170
سم كرسٌٌن متحركٌن 190سم الى180

 قل المساحة الالزمة لذلك عن لم تلتسهٌل دوران الكرسً المتحرك .5
  140x140 درجة  90فً حالة الدوران بزاوٌة
  140x180 درجة 180فً حالة الدوران بزاوٌة
م فً حال وجود الغرف على الجانبٌن لسهولة دوران 3 ٌقل عرض الممر عن لم .6

 الكرسً المتحرك
 ٌفضل عدم وجود نوافذ فً اخر الممر الن ذلك ٌسبب التوهج .7

سم 150المسافة الكافٌة لحركة ودوران الكرسً المتحرك هً دائرة قطرها )
 (سم170الى

 

: دورات المٌاه والحمامات- رابعاًال 

 
توفٌر الفراغات واإلمكانٌات الكافٌة لمساعدة ذوي االحتٌاجات الخاصة  .1

 على الحركة بسهولة داخل وخارج الخدمات الصحٌة
 أبواب الخدمات الصحٌة الخاصة بذوي االحتٌاجات الخاصة للخارج ال فتح .2

 سم 20سم وٌرتفع عن سطح األرض مسافة 82ٌقل عرض الباب عن 
ت أحواض وأدوات التحكم والملحقات الخاصة بالخدمات الصحٌة بًتث .3

سم وال 76كالمناشف وحماالت الورق وغٌرها على ارتفاع ال ٌقل عن 
 سم137ٌزٌد عن 

 سم 36رحاض افرنجً ال ٌقل ارتفاعه عن وجود م .4
األرضٌات من مواد خشنة لمنع اإلنزالق مع مراعاة اإلضاءة والتهوٌة  .5

 الجٌدة
 متر مربع20.2الحد األدنى لمساحة الحمام  .6
 

 

:        الدرابزٌنات والحواجز- خامساًال 
 

تستخدم الدرابزٌنات لمساعد ذوي االحتٌاجات الخاصة على تحدٌد الحركة  .1
والتنقل والتعرف على المكان وٌستخدم كساند لذا ٌجب تثبٌته باحكام سواء فً 

 الدرج أو فً المبانً لكً ٌتحمل أي ثقل
سم 85ارتفاعه )سم عن سطح األرض90 ٌقل ارتفاع الدرابزٌن عن الّال  .2

سم 100وال ٌزٌد ارتفاعه عن (سم من سطح األرض5وتترك مسافة 



 فً تصمٌمه سهولة اإلمساك به واالتكاء علٌه وٌكون مقطع روعًو
سم ومن مادة 4مسكة الدرابزٌن ذو شكل دائري أو بٌضاوي بقطر (الكوبستة)

 مناسبة وٌمٌز عن الحائط بلون مختلف لٌسهل التعرف علٌه
 
 

: اللوحات اإلرشادٌة و الالفتات- سادساًال 
 

 فً تصمٌمها واختٌار أماكنها البساطة والوضوح سواء داخل او روعً .1
 فً مستوى النظر لتسهل قراءتها ورؤٌتها ولتحقٌق وكانتخارج المبانً 

ذلك ٌفضل وضع اإلرشادات فً لوحات على ارتفاعٌن ٌحققان مستوى 
 البصر عند الشخص الذي ٌستعمل الكرسً المتحرك والشخص العادي

ألوان )أن تكون الكتابة بلون ممٌز ومغاٌر للون أرضٌة اللوحة  .2
وفً حالة إضاءتها تكون بشكل جٌد وال تسبب أسطحها أي (متباٌنة

انعكاسات ضوئٌة من شأنها إعاقة الرؤٌة والقراءة وٌجب أن ال ٌقل 
 مم12إرتفاع الحرف عن 

ٌجب ان تكون اإلرشادات على خلفٌة غٌر عاكسة وان ال تكون خلف  .3
 الزجاج أو ما شابه ذلك

إضافة الرموز الخاصة بلغة براٌل والرموز الخاصة باإلعاقة السمعٌة  .4
 لتفسٌر ارشادات اللوحات

 
 

: األدراج- سابعاًال 
 
 توحٌد المناسٌب ألرضٌة الطابق الواحد وتوحٌد أرتفاع الدرجة فً  .1

 الشاحط الواحد
ئم ال ٌعوق الحركة بحٌث ال تزٌد أبعاد درجات السلم تصمٌمها بشكل مال .2

سم 1.5سم وأن ال ٌزٌد بروز الدرجة عن 30سم والنائمة15القائمة:عن
عند أنف الدرجة حتى ال ترتطم قدم مستعمل الدرج بمقدمة النائمة إذا كانت 

بارزة عن القائمة وتغطى الدرجات بمواد خشنة غٌر زلقة مع تزوٌد أنف 
الدرجة بزواٌا أو شرائح مطاطٌة طولٌة مانعة لإلنزالق أو أٌة مواد أخرى 

 تؤدي نفس الغرض 
 مإضافة منحدر بمٌل مناسب بجانب الدرج سوا كان داخلٌا اتم تفضٌل  .3

 علىخارجٌا لتسهٌل حركة ذوي اإلحتٌاجات الخاصة كل حسب حالته 
تساعد مستعملً الكراسً التً إضافة بعض الوسائل األلٌة الى األدراج 

الصندوق المنزلق على )المتحركة مثل بعض أنواع الروافع الكهربائٌة 
وٌجب تزوٌدها بعوامل األمان الالزمة  ((الكرسً المنزلق)درابزٌن 

الستعمالها تجنبا للسقوط  
سم 90)سم 85الدرج بدرابزٌن على الجانبٌن بارتفاع ال ٌقل عن تزوٌد  .4

سم وممتد فً البداٌة والنهاٌة بمسافة 100وال ٌزٌد عن (عن سطح االرض
سم وٌثبت جٌدا كما ٌفضل ان 30ال تقل عن عرض النائمة أي ال تقل عن 

 ٌكون على إرتفاعٌن مختلفٌن



بخاصة فً المبانً متعددة )وسائل الهروب الالزمة ومخارج الطوارئ .5
 بعاد الخاصة بتلك العناصرأل المساحات واروعٌت فٌها(الطوابق

 (طبٌعٌة أو صناعٌة)تزوٌد األدراج بإنارة كافٌة  .6
 

 

: المصاعد- ثامناًال 
 

 (أول+أرضً )فً المبانً التً ٌزٌد إرتفاعها عن دورٌن .1
ٌراعى عند اختٌار المصاعد مناسبة حجمها وحمولتها ونوعٌتها  .2

ومالءمتها إلحتٌاجات مستعملٌها من ذوي االحتٌاجات الخاصة 
 وتزوٌدها باإلضاءة و التهوٌة الكافٌة

سم مربع  150x150ر مساحة كافٌة أمام باب المصعد ال ٌقل عن يتوف .3
سم 180x180وفً الحاالت ذات الحركة الكثٌفة ال تقل المساحة عن 

بحٌث  موقع المصعد قرٌبا من المداخل الرئٌسٌة للمبانً كانمربع و
  الوصول الٌه ٌسهل

الصاعدة التً تستوعب الكراسً (الكابٌنة)الحد األدنى لمساحة  .4
سم والحد األدنى التساع 137x137متر مربع بأبعاد 88.1المتحركة 

 سم 90سم أو82فتحة باب المصعد 

 
 أرضٌة المصعد من مواد خشنة والجدران من مواد ٌجب أن تكون .5

 المصاعد كما ٌجب أن تزودمقاومة لصدمات الكراسً المتحركة 
 (المتكاّالت)بالقوائم والدرابزٌنات والحواجز والمقابض 

سم 76على ارتفاع ال ٌقل عن (طلب المصعد)تثبت لوحة أزرار النداء .6
سم فوق مستوى أرضٌة المصعد وتبعد عن الحائط 137وال ٌزٌد عن 

 سم وتضاء اللوحة اضاءة جٌدة40الجانبً مسافة 
ٌراعى وجود أزرار للطوارئ أو هاتف داخلً على ارتفاع ال ٌقل عن  .7

 سم137سم وال ٌزٌد عن 76
 

: األبواب- تاسعاًال 
 
سم و ٌزود الباب من األسفل بشرٌحة من 82الحد األدنى لفتحة الباب  .1

سم لدفعها بالرجل او بواسطة الكرسً 30الخشب او المطاط بارتفاع 
 المتحرك دون ان ٌتأذى الباب

ان تزود األبواب ذات المسطحات الزجاجٌة بالكامل بعالمات واضحة  .2
 ملونة فً مستوى النظر لتمٌٌزها وتجنب االصطدام بها



زجاجٌة بفتحات مناسبة (نظارات)ان تزود األبواب المصمتة بفتحات  .3
 تمكن من الرؤٌة الواضحة

سم وال 76تثبت المقابض والكوالٌن وغٌرها على ارتفاع ال ٌقل عن  .4
سم من سطح األرض وٌراعى فٌها البساطة وسهولة 137ٌزٌد عن

 االستعمال والشكل المناسب
 أبواب الطوارئ تفتح للخارج مع تجهٌز المنحدرات الالزمة .5
أبواب الحمامات والخدمات الصحٌة تفتح للخارج حتى ال ٌؤدي سقوط  .6

مستعمل الكرسً خلف الباب الى صعوبة الوصول إلٌه النقاذه مع 
مراعاة عرض الممر الكافً بحٌث ٌسمح بفتح الباب للخارج دون ان 
ٌؤثر على الحركة فٌه او أي أخطار على األشخاص الذٌن ٌستعملون 

 الممرات
 .ما أمكناختٌار أماكن األبواب عند زواٌا الغرف والفتح باتجاه الجدار .7
بخاصة للمداخل (منزلقة تفتح تلقائٌا )استعمال األبواب االكترونٌة .8

الرئٌسٌة وكذلك األبواب المنزلة على مجاري وبخاصة الحمامات 
والخدمات الصحٌة وٌفضل عدم استعمال األبواب الدوارة والمتأرجحة 
والتً تغلق ذاتٌا والقابلة للطً النها صعبة االستخدام من قبل مستعملً 

 الكراسً
سم وال تقل فتحة األبواب 90سم الى 85الفتحة الصافٌة لألبواب من .9

من دون مناورة عن (فً قسم اإلقامة)التً تستعمل لمرور األسرة 
سم وفً الحاالت التً ٌتطلب فٌها األمر مناورة ال تقل عن 112
 سم142

مقابض األبواب ٌفضل استعمالها من الداخل والخارج بشكلها  .10
الدائري فً االبواب المنزلقة كما ٌفضل استعمال مسكة افقٌة على 

لمساعدة مستعملً الكراسً تثبت هذه المقابض على و طول الباب 
 سم فوق سطح البالط90ارتفاع ال ٌزٌد عن 

 

: النوافذ- عاشراًال 
 

 فً تصمٌم النوافذ تجنب الضوء الساطع وسهولة فتحها روعً .1
 والرؤٌة الواضحة مع توفٌر اإلضاءة الصناعٌة الكافٌة

ّاٌلزت .2 المسطحات الزجاجٌة الكبٌرة بعالمات واضحة ملونة لتفادي م
 االرتطام

سم وال ٌزٌد 76تثبت مقابض النوافذ على ارتفاع ال ٌقل عن  .3
 سم فوق مستوى سطح االرض137عن

 سم فوق سطح األرض80ال ٌزٌد ارتفاع جلسة الشباك عن  .4

 
 



              
 تزوٌد الشبابٌك ٌكاسرات الشمس والمظالت اذا دعت الضرورة .5
ٌفضل استعمال النوافذ المنزلقة أفقٌا وتجنب المنزلقة شاقولٌا لما قد  .6

 تسببه من أخطار
تمّال تصمٌم النوافذ بحٌث ال ٌحدث التوهج بمراعاة توجٌه المبنى  .7

 بحٌث تفتح الغرف الصفٌة باتجاه الشمال
 

: أدوات التحكم- حادي عشر
 

تتمثل هذه األدوات فً مفاتٌح اإلنارة واألزرار الكهربائٌة ومقابض 
: األبواب والنوافذ وغٌرها وتكون وفقا للضوابط التالٌة

سم وال ٌزٌد عن 76ان تثبت األدوات على ارتفاع ال ٌقل عن  .1
 سم فوق سطح األرض137

تبعد مفاتٌح اإلنارة والماخذ عن ركن الحجرة مسافة ال تقل عن  .2
 سم وتكون واضحة وممٌزة40

ٌجب ان تكون المقابض بأنواعها سهلة االستعمال ومصممة بشكل  .3
مناسب 
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