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الدليل اإلشادي للوصول الشامل في وسائط النقل البرية للمملكة العربية السعودية

�إن

الدليل الإر�شادي اخلا�ص با�شرتاطات الو�صول ال�شامل يف و�سائط النقل الربي هو �أحد الربامج املهمة التي
تبناها مركز الأمري �سلمان لأبحاث الإعاقة ومت و�ضع هذا الربنامج كخطوة �أ�سا�سية من اجل تبني وتطبيق مفهوم
الو�صول ال�شامل يف و�سائط النقل الربي يف اململكة العربية ال�سعودية بتوجيه كرمي من �صاحب ال�سمو امللكي الأمري
�سلمان بن عبد العزيز  ،رئي�س مركز الأمري �سلمان لأبحاث الإعاقة ( .) PSCDR
يف عام � ،2007أ�س�س مركز الأمري �سلمان لأبحاث الإعاقة برنامج الو�صول ال�شامل ( ،)UAPيف عام  2008مت
�إجناز درا�سة �شامله لربنامج الو�صول ال�شامل( )Compendiumحيث 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 ولتي �شملت
املن�ش�آت واملباين  ,وو�سائط النقل والنظم ال�سياحية ومنتجاتها وبناها التحتية وبناءا على هذه الدرا�سة مت ظهور
دليلني �إر�شاديني قائمني بذاتيهما متاحني للعمل بهما وتطبيقهما ،احدهما خا�ص بالو�صول ال�شامل يف و�سائط
النقل الربية ( )UALTوالآخر حول الو�صول ال�شامل يف البيئة العمرانية (.)UABE
�إن الفئة التي ي�ستهدفها الدليل الإر�شادي اخلا�ص بربنامج للو�صول ال�شامل يف و�سائط النقل الربية هم املخططون،
املعماريون ،املهند�سون  ،وم�صممي الديكور الداخلي ،وكذلك �صانعي القرار واملهتمني الآخرين يف القطاعني العام
واخلا�ص يف اململكة العربية ال�سعودية يف تطبيق املبادئ واال�شرتاطات اخلا�صة بالو�صول ال�شامل يف و�سائط النقل
الربية على م�شروعات النقل العام امل�ستجدة وتهيئة املرافق واملن�ش�آت القائمة من اجل 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 و�سائط النقل الربية 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 جلميع املركبات و معدات ال�صعود املرتبطة بها و التي ت�ستخدم يف عائلة
�أنظمة النقل العام املحلي و النقل بني املدن على الرب؛ و التي ترتاوح من قطارات النقل بني املدن ،عربات النقل بني
املدن ،قطارات نقل الركاب الإقليمية �إىل قطارات الإنفاق يف املدن ،ال�سكك احلديدية اخلفيفة ،حافالت النقل
ال�سريع ،حافالت النقل ،احلافالت ال�صغرية ،ال�شاحنات املقفلة ال�صغرية� ،سيارات االجرة والليموزين .كما يتم
�أي�ضا مناق�شة �أنظمة الإعالم مبخطط الرحلة� ،أنظمة حت�صيل الأجرة ،و ال�سطح البيني للتعامل بني املركبة و
املواقف و املحطات.
وتقوم الف�صول الأوىل للدليل الإر�شادي للو�صول ال�شامل يف و�سائط النقل الربية بتمهيد ال�ساحة لكامل ج�سم
العمل ،وت�شرح تطور املفهوم و امل�صطلحات الأ�سا�سية التي ت�ضع الأ�سا�س للو�صول ال�شامل يف و�سائط النقل الربية.
و يتبع ذلك و�ضع الإر�شادات املف�صلة للت�صميم الفني لكل و�سائط النقل املدنية و و�سائط النقل بني املدن على
�أ�سا�س �أف�ضل املمار�سات املتبعة دوليا و �آراء اخلرباء .و حتتوي املالحق على وثائق داعمة.
و من اجل التي�سري على املمار�سني يف تطبيق �إر�شادات الو�صول ال�شامل يف و�سائط النقل الربية ،فقد مت و�ضع قوائم
تدقيق لت�سهيل التحقق يف املوقع عرب اململكة العربية ال�سعودية .ودعما لعملية التحقق من ال�صحة هذه ،وين�صح
م�ستخدمي قوائم التدقيق على تقدمي التعليقات واالقرتاحات �إىل مركز الأمري �سلمان لأبحاث الإعاقة با�ستخدام
منوذج املالحظات.
الدليل اإلشادي للوصول الشامل في وسائط النقل البرية للمملكة العربية السعودية
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و ين�صح القراء بالرجوع �أي�ضا �إىل (الدليل الإر�شادي اخلا�ص بالو�صول ال�شامل يف البيئة العمرانية) املرافق
من اجل متطلبات البناء العامة ملحطات و�سائط النقل و البنية التحتية مثل ممرات امل�شاة ،املواقف ،الأبواب،
املداخل ،احلمامات ،الدرج ،امل�صاعد ،و�أنظمة �إنذار الطوارئ و املرافق الأخرى.
« �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

12
مركـز األميــر سلمـــان ألبحــاث اإلعاقــة

1-1

الغر�ض من دليل الو�صول ال�شامل يف و�سائط النقل الربية

�إن ر�ؤية �صاحب ال�سمو امللكي الأمري �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� ،أوالتوظيف� ،أوال�صحة � ،أوالق�ضاء وقت الفراغ و و�سائط النقل
�سهلة الو�صول هي الو�سيلة نحو امل�شاركة الكاملة.
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 هو �أ�صل برنامج الو�صول ال�شامل ( )UAPاخلا�ص مبركز الأمري �سلمان لأبحاث الإعاقة
�إن الدليل الإر�شادي للو�صول ال�شامل يف و�سائط النقل الربية يت�ضمن معلومات حول الرحالت و مركبات النقل.
وميكن ملعلومات الرحلة �أن تفيد املخططني  ،م�صممي الديكور الداخلي  ،املعماريني والذين يقومون بتوفري
املعلومات .ويتم توجيه املعلومات اخلا�صة باملركبات نحو املهند�سني ،امل�صنعني و القائمني على تعديل املركبات .
(.)PSCDR

و�سوف ت�ساعدهم الإر�شادات يف ا�سترياد املركبات �سهلة الو�صول ،تطبيق املبادئ واملوا�صفات اخلا�صة بالو�صول
ال�شامل يف و�سائط النقل الربي هو املوا�صفات على م�شروعات النقل العام اجلديدة  ،وجتديد املرافق املوجودة
حاليا ومن اجل ا�ستيعاب جميع �أع�ضاء املجتمع يف اململكة العربية ال�سعودية – مبا فيهم كبار ال�سن و الأ�شخا�ص
ذوي الإعاقات.

2-1

ال�سياق

�إن الدليل الإر�شادي اخلا�ص بالو�صول ال�شامل يف و�سائط النقل الربية واحد من دليلني مت و�ضعهما كجزء من
مبادرة اكرب لتنفيذ برنامج الو�صول ال�شامل يف 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 ،القوانني 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 ،املهند�سني املعماريني ،املهند�سني وامل�صممني الآخرين الذين �سيكونون م�سئولني عن تطوير امل�شروعات
التي تخاطب احتياجات جميع فئات املجتمع ال�سعودي� .إنالدليل الإر�شادي اخلا�ص بت�سهيل الو�صول ال�شامل يف
و�سائط النقل الربي والذي يوفر �إر�شادات للت�صميم الفني ومعايري التطبيق كنموذج لإقامة �أنظمة نقل بريه يف
متناول اجلميع.
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وهناك دليل ثان متوفر بعنوان الدليل الإر�شادي للو�صول ال�شامل يف البيئة العمرانية .وهو يوفر �إر�شادات
الت�صميم الفني ومعايري التطبيق كمقيا�س لإن�شاء �أبنية و بيئات عمرانية �أخرى �شاملة الو�صول  ،مثل املحطات
اخلا�صة بو�سائط النقل و بنيتها التحتية البيئية.

		
3-1

الهدف

�إن الدليل الإر�شادي للو�صول ال�شامل يف و�سائط النقل الربية  ،يغطي جميع املركبات معدات ال�صعود املرتبطة بها
امل�ستخدمة يف عائلة �أنظمة النقل العام املحلي و النقل بني املدن على الرب؛ و التي ترتاوح من قطارات النقل بني
املدن ،عربات النقل بني املدن ،قطارات نقل الركاب الإقليمية �إىل قطارات الإنفاق يف املدن ،ال�سكك احلديدية
اخلفيفة ،حافالت النقل ال�سريع ،حافالت النقل ،احلافالت ال�صغرية ،ال�شاحنات املقفلة ال�صغرية� ،سيارات
الأجرة و الليموزين .كما يتم �أي�ضا مناق�شة �أنظمة الإعالم مبخطط الرحلة� ،أنظمة حت�صيل الأجرة ،و ال�سطح
البيني للتعامل بني املركبة واملواقف واملحطات.
املو�ضوعات التالية خارج نطاق هذا الدليل:
•النقل اجلوي و البحري
•التعديل و التكيف لل�سيارات اخلا�صة
•تخطيط و ت�شغيل خدمة النقل
•البنية التحتية للم�شاة (م�سارات الو�صول� ،أر�صفة امل�شاة ،معابر امل�شاة ،الخ ).املواقف ،و�سائل الراحة يف
�أبنية املحطات العامة متت تغطيها حتت الدليل الإر�شادي للو�صول ال�شامل يف البيئة العمرانية.
علما ب�أنه قد مت و�ضع الإر�شادات بناء على �أف�ضل املمار�سات املعروفة و �آراء اخلرباء .و�سوف حتتاج �إىل التحقق
من �صحتها من خالل مراجعي �سهولة الو�صول واملالحظات والتعليقات من قبل املمار�سني ال�سعوديني.

		
4-1

كيفية �إ�ستخدام الدليل

�إن ا�شرتاطات الدليل الإر�شادي للو�صول ال�شامل يف و�سائط النقل الربية توجيهي .و قد مت تركيبها بطريقة تت�ضمن
اعتبارات الظروف الراهنة واخل�صائ�ص الثقافية و الإدارية الفريدة للمملكة العربية ال�سعودية.
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و يتم حث املمار�سني على التعرف على املفاهيم الأ�سا�سية للو�صول ال�شامل يف و�سائط النقل الربية كما هو مبني يف
الف�صل الثاين ،وكذلك �أي�ضا الهيكل العام للدليل و تنظيمه .وهذا �سوف مينح القارئ نظرة عامة على املفاهيم
الرئي�سية و �شمولية متطلبات الت�صميم الفني لأنظمة و مرافق النقل الربي ذات الو�صول ال�شامل ب�صفة عامة.و
ميكن ا�ستخدام الدليل �أي�ضا كمرجع طوال مراحل الت�صميم ،التطوير والتنفيذ للم�شروع .ويتم الت�أكيد على انه
يجب على املمار�سني تطبيق مبادئ الو�صول ال�شامل يف و�سائط النقل الربية منذ بداية عملية الت�صميم .و بعد
ذلك ،فمن اجل الت�صميم املف�صل ملركبة معينة و عنا�صر معدات ال�صعود  ،ف�إنهم يجب �أن يقوموا مبراجعة
فهر�س املو�ضوعات من اجل التوجيه والإر�شاد طوال الفرتة اخلا�صة مبراحل التطوير و التنفيذ .و تعمل قوائم
التدقيق يف امللحق (ز) على ت�سهيل هذه العملية.
مركـز األميــر سلمـــان ألبحــاث اإلعاقــة

وين�صح القراء بالرجوع �أي�ضا �إىل الدليل املرافق اخلا�ص بالدليل الإر�شادي للو�صول ال�شامل يف البيئة العمرانية
من اجل املتطلبات العامة للبناء ملحطات و�سائط النقل و البنية التحتية  ،مثل ممرات امل�شاة ،املواقف ،الأبواب،
املداخل ،احلمامات ،الدرج ،امل�صاعد ،و�أنظمة �إنذار الطوارئ و املرافق الأخرى.
وقد مت تنظيم الدليل الإر�شادي للو�صول ال�شامل يف و�سائط النقل الربية كما يلي:
الف�صل الأول :يهيئ ال�ساحة لكامل ج�سم العمل
الف�صل الثاين :يو�ضح تطور املفهوم و امل�صطلحات الأ�سا�سية التي ت�ضع �أ�س�س الو�صول ال�شامل للنقل الربي .و قد
مت حتديد و �إي�ضاح القيا�سات االنرثوبومرتية (اخلا�صة مبقا�سات اجل�سم الب�شري) ملتناول يد الإن�سان و متطلبات
امل�ساحة بال�صور و الر�سومات.
الف�صل الثالث :يقدم �إر�شادات الت�صميم املف�صلة لكل و�سائط النقل الربي حتت العناوين ال�ستة التالية:
1 .1ا�سم عن�صر النقل الذي يتم التحدث عنه (مبعنى «ماذا»)؛
2 .2اعتبارات الت�صميم من اجل �إي�ضاح اخلطوط الإر�شادية (مبعنى ملاذا)؛
3 .3ا�شرتاطات التطبيق (مبعنى �أين ،متى و كم العدد و اال�ستثناءات)
4 .4اال�شرتاطات الفنية للعنا�صر �سهلة الو�صول (مبعنى كيف ميكن جعلها �سهلة الو�صول).
5 .5ال�صور والر�سوم التو�ضيحية لال�شرتاطات الفنية (مبعنى كيف ميكن تنفيذ الت�صميم) .و ما مل يذكر غري
ذلك ،ف�إن كل الأبعاد باملليمرت.
6 .6اعتبارات �أخرى :حتتوي على معلومات الإ�شارات املرجعية من كل عن�صر مع الأق�سام الأخرى ذات ال�صلة من
الدليل الإر�شادي للو�صول ال�شامل يف و�سائط النقل الربي.
امللحق �أ :التعريفات :يدرج امل�صطلحات التي يغطيها هذا الدليل
امللحق ب :الرموز الدولية لإمكانية الو�صول :توفر �أمثلة للرموز الدولية ال�شائعة الدليل .الو�صول كما و�ضعتها
املنظمة الدولية للتقيي�س ،االيزو()ISO
امللحق ج :قائمة االخت�صارات :يقوم بتعريف االخت�صارات و الكلمات املركبة امل�ستخدمة يف الدليل .
امللحق د  :فهر�س املو�ضوعات :يقوم بت�سهيل البحث عن طريق املو�ضوع.
امللحق هـ :قوائم التدقيق اخلا�صة بالدليل الإر�شادي للو�صول ال�شامل للنقل الربي :يوفر قوائم تدقيق تف�صيلية
للإر�شادات الفنية املقرتحة للت�صميم.
امللحق و :منوذج املالحظات :يجعل من ال�سهل على القراء تقدمي اقرتاحاتهم و تعليقاتهم �إىل مركز الأمري
�سلمان لأبحاث الإعاقة من �أجل اجلهود امل�ستقبلية للم�صادقة على الدليل الإر�شاديلو�صول ال�شامل يف و�سائط
النقل الربية تنقيحها و تطويرها.
امللحق ز  :املراجع :يوفر قائمة من امل�صادر املرجعية (الببلوغرافية) امل�ستخدمة يف هذا الدليل.
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اﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ اﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﺻﻮل اﻟﺸﺎﻣﻞ
ﻟﻠﻨﻘﻞ اﻟﺒﺮي

		
2
1-2

املفاهيم الأ�سا�سية يف الو�صول ال�شامل للنقل الربي
تطور مفهوم الو�صول ال�شامل للنقل الربي

�إن �شبكة النقل هي اجلهاز الدوري للمجتمع .فكيفية الذهاب و العودة من الأماكن املختلفة �أمر حيوي مثل
ال�شرايني يف �أج�سامنا – فهي ت�صلنا باملدر�سة ،العمل ،اخلدمات والأ�صدقاء .و العوائق التي ميكن �أن ت�ؤثر على
التدفق ال�سل�س �ضارة باال�ستدامة و قابلية العي�ش ملواطنيها.
و يقوم خمططي النقل بتعريف «الرحلة» على �أن لها من�ش�أ و مق�صد .واال�ستخدام الربي للمن�ش�أ واملق�صد عادة
يكون املنازل  ،املكاتب  ،املدار�س  ،امل�ست�شفيات  ،املحالت واملنتزهات .ولكي نتمكن من الو�صول �إىل هذه الفر�ص و
املرافق ،فنحن بحاجة الن يكون لدينا جمموعة كاملة متاحة من خيارات التنقل وو�سائط النقل.
و»�سهولة الو�صول» تعني �أ�شياء خمتلفة لأ�شخا�ص خمتلفني .و لكي ن�ضمن �إمكانية م�شاركة الأ�شخا�ص املعاقني و
ح�صولهم على نف�س االختيارات مثل �أفراد املجتمع غري املعاقني ،ف�إنه ينبغي �أن تكون اخلدمات االجتماعية �سهلة
الو�صول للجميع .و هذا ي�شمل :الو�صول للبيئة العمرانية ،و�سائط النقل ،العملية االنتخابية ،املاء النظيف ،ال�صحة
و النظافة ،التكنولوجيا ،املعلومات و االت�صاالت ،الخ .و يجب �أن يقوم نظام النقل املثايل بتوفري جتربة ممتعة و
�آمنة جلميع املتنقلني .و تكون �سماتها هي :ال�شمولية ،املوثوقية  ،املالئمة (الراحة)  ،القدرة على حتمل نفقاتها ،
ال�سالمة و الأمن .وهدف الو�صول ال�شامل يف و�سائط النقل الربية هو « النقل ال�سهل للجميع».
وعادة تنظر الدول الغربية �إىل و�سائط النقل �سهلة الو�صول للأ�شخا�ص ذوي الق�صور الوظيفي ،على �أنها حق
من حقوق الإن�سان.و ينعك�س هذا يف الت�شريع الأ�سا�سي حلقوق الإن�سان الذي مينع التمييز �ضد الأ�شخا�ص ذوي
الق�صور الوظيفي يف توفري جميع ال�سلع واخلدمات ،مبا يف ذلك �ضمنيا و�سائط النقل .ويف اململكة العربية
ال�سعودية ،ف�إنها ترد يف املادة  26من قانون احلكم الأ�سا�سي .ولدى دول �أخرى ت�شريعات �إ�ضافية خا�صة كي
ت�ستلزم �أن تكون جميع خدمات النقل �شاملة الو�صول .ويعد اجلمع بني كال النهجني هو الأكرث فاعلية يف تعزيز
هدف الو�صول ال�شامل للنقل الربي.
و قد مت البدء يف توفري خدمات النقل العامة �سهلة الو�صول يف �سبعينات القرن الع�شرين يف �أمريكا ال�شمالية و
�أوروبا يف �شكل خدمات متخ�ص�صة ب�شكل ح�صري للأ�شخا�ص ذوي الإعاقات احلركية .و بعد ذلك بثالثني عاما،
لدينا الآن قطارات �إنفاق (مرتو الإنفاق) �سهلة الو�صول ،طائرات ،قطارات� ،سيارات �أجرة ،حافالت و ترام ذات
�أر�ضية منخف�ضة ،طرق ذات �أدلة ح�سية ،منحدرات للأر�صفة ،و خمططات الكرتونية للرحالت و �أنظمة �إعالنية
يف �أوروبا� ،أمريكا ال�شمالية و �أجزاء من �آ�سيا و �أمريكا الالتينية.و قد قامت جمموعة من املبادرات املحلية،
القومية و العاملية يف القطاعني العام و اخلا�ص ،جنبا �إىل جنب مع تطبيق االبتكارات التكنولوجية ،بتحويل الأفكار
�إىل �أفعال.
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عملية جعل النقل �سهل الو�صول

�إن عملية جعل �أنظمة النقل �أكرث مالئمة للم�ستخدمني قد ن�ش�أت من خالل �أربعة مراحل متميزة  :الوعي ،الفهم،
التنمية و�أخريا التنفيذ  .ومعاملها البارزة تت�ضمن العام الدويل للأ�شخا�ص املعاقني (.)1981
عقد الأمم املتحدة العاملي للأ�شخا�ص ذوي الإعاقات ( ،)1992-1983و �سل�سلة امل�ؤمتر الدويل حول احلركة
والنقل لكبار ال�سن و املعاقني (تران�سد  –1978( )TRANSEDحتى الآن) .و قد �ساهمت نقاط التحول
البارزة هذه يف �أ�صل و�سائط النقل �سهلة الو�صول يف و�ضع ال�سيا�سات و امل�شروعات يف العديد من �أنحاء العامل.

2-1-2

النقل ح�سب الطلب (النقل اجلماعي الغري منتظم «باراترانزيت»)

يبد�أ ال�شروع يف النقل �سهل الو�صول
بالن�سبة للعديد من املجتمعات بخدمات
النقل ح�سب الطلب للمناطق التي تكون
فيها خدمات النقل التقليدية �ضعيفة
(�شكل  ،)1مثل ال�ضواحي قليلة الكثافة
ال�سكانية التي تتنوع و تختلف فيها نقاط
من�ش�أ الرحلة و مق�صدها .و توفر خدمة
النقل ح�سب الطلب خدمة من الباب
للباب عن طريق التقاط الركاب عند
املن�ش�أ و �إنزالهم عند مقا�صدهم ،على
م�سارات مرنة و بدون جداول حمددة.

�شكل  :1خدمة نقل تقليدية – م�سار ثابت

وميكنها ان تعمل على �أنظمة متعدد �إىل واحد  ،حيث يتم خدمة نقاط من�ش�أ متعددة و لكن مق�صد واحد ،و نظام
متعدد �إىل قليل  ،حيث يتم خدمة نقاط من�ش�أ متعددة و لكن مقا�صد حمدودة� ،أو �أنظمة متعدد �إىل متعدد ،حيث يتم
خدمة نقاط من�ش�أ متعددة و مقا�صد متعددة .و �سرعان ما �أ�صبح وا�ضحا �أن خدمة النقل ح�سب الطلب ،بخا�صية
النقل من الباب للباب ،كانت الأن�سب للركاب الذين يواجهون �صعوبات يف ا�ستخدام و�سائط النقل التقليدية.
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و من ثم ،فقد ولد النقل اجلماعي الغري منتظم (الباراترانزيت) لتلبية الطلب الذي ال يتم تلبيته للتنقل من
قبل الأ�شخا�ص ذوي الق�صور الوظيفي .و قد مت �إعداد نظام �إر�سال مركزي من اجل تخ�صي�ص املركبات املهي�أة
(ال�شاحنات ال�صغرية (الفان) ب�شكل �أ�سا�سي) ،احلافالت ال�صغرية (امليني با�ص) (ال�شكلني  2و � )3أو �سيارات
الأجرة على �أ�سا�س الركوب امل�شرتك لنقل الركاب امل�ؤهلني الذين �صدرت لهم �شهادات طبية ب�أنهم غري قادرين
على ا�ستخدام و�سائط النقل العام املنتظمة ،جميعها يف مقابل �أجرة نقل عادية .و كان على النقل اجلماعي الغري
منتظم منذ ن�ش�أته �أن ي�ضم خدمة من الباب للباب ،حيث تتم م�ساعدة الركاب طوال الطريق من املنزل �إىل
مق�صدهم ،مبا يف ذلك امل�ساعدة يف حمل الطرود �أو �إيجاد الطريق.
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�إن تقدم جيل الطفرة ال�سكانية
(املواليد ما بني  1946و )1964يف
ال�سن جعل ق�ضايا التنقل اخلا�صة
بكبار ال�سن الذين قد ال يعانون من
�إعاقات– و هم جمموعة عادة ما
يكونوا غري م�ؤهلني خلدمات النقل
املتخ�ص�صة� -أكرث �إحلاحا.و قد مت
عر�ض و تبني حلوال مثل احلافالت
العامة (�شكل  )4و خدمات امل�سارات
املرنة من قبل املدن الأوروبية و مدن
�أمريكا ال�شمالية من اجل ا�ستيعاب
احتياجات التنقل اخلا�صة بالأ�شخا�ص ذوي الق�صور الوظيفي و بخا�صة كبار ال�سن.
والق�ضايا التي تواجه متويل خدمات النقل اجلماعي الغري منتظم
هي �إنتاجيته املنخف�ضة يف معظم الأنظمة (اقل من راكبني لكل
مركبة يف ال�ساعة) مقرتنة مع ارتفاع عدم تلبية طلبات الركاب
على الرغم من متطلبات معايري الأهلية .فقد كان احلجز امل�سبق
�ضروريا للحفاظ على �أ�س�س من يح�ضر �أوال تتم خدمته �أوال .و نادرا
ما كان يتم جتهيز رحالت غري خمططة �أو فورية .و قد وجد �أن
تو�سيع مثل هذه الأنظمة ال ميكن حتمله من الناحية االقت�صادية
بدون �إعانات �شاملة .و هذه العواملعامة.عة مع تف�ضيل امل�ستخدمني
الوا�ضح لو�سائط النقل املتكاملة ،قد �أدت �إىل االجتاه احلايل نحو
جعل خط النقل الرئي�سي �سهل الو�صول بالكامل ،بينما يتم احلفاظ على النقل اجلماعي الغري منتظم كخدمة
تكميلية فقط له�ؤالء الغري قادرين على ا�ستخدام النقل العام �سهل الو�صول العادي.

�شكل  :4حافلة عامة
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الت�صميم اخلايل من العوائق

�إن هناك �أربعة �أنواع من عوائق ال�سفر يف �سل�سلة الرحلة :بيئية (الطق�س)� ،سلوكية (املعاملة بطريقة خمتلفة)،
غري مق�صودة (نق�ص املعرفة ،التعليم ،الفهم �أو املجهود) ،و مادية (�أبواب ثقيلة  ،تغريات يف املن�سوب  ،نق�ص
التحذيرات الب�صرية �أو ال�سماعية ،الخ) .و قد كان الرتكيز الأ�صلي للحمالت اخلا�صة بالإعاقة و املهند�سون
املعماريون هو الو�صول اخلايل من العوائق �إىل املباين و البيئات العامة – منحدرات الأر�صفة ،التبليط ذو الن�سيج
املميز ،املداخل املنحدرة ،مداخل الأبواب الأكرث ات�ساعا ،الأروقة و املراحي�ض �سهلة الو�صول – يرمز �إليها كلها
برمز الكر�سي املتحرك  ،و ذلك يعني ،ت�صميم بدون �أي قيود لأي فرد يعاين من �إعاقة ح�سية� ،إدراكية �أو حركية.
وعلى مدى الثالثني عاما املا�ضية ،تطور نهج الت�صميم اخلايل من العوائق للتغلب على هذه العقبات .و فيما يتعلق
باجلوانب املادية ،فقد كانت النتائج جيدة �إىل حد معقول .ومع ذلك ،فقد كان �إجراء تفاعليا يهدف يف املقام
الأول �إىل �إزالة املعوقات القائمة على ا�ستخدام النقل العام .و ينزع �أن�صار الت�صميم اخلايل من العوائق �إىل
الرتكيز على تلبية احتياجات الأ�شخا�ص ذوي الإعاقات احلركية ،و غالبا ما يغفلون عن احتياجات الأ�شخا�ص ذوي
الإعاقات الإدراكية واحل�سية .و املثال النموذجي على الت�صميم اخلايل من العوائق يف و�سائط النقل هو احلافلة
املجهزة مب�صعد يهدف �إىل التغلب على التغري يف امل�ستويات بني الر�صيف و �أر�ضية احلافلة بالن�سبة للركاب الذين
ي�ستخدمون م�ساعدات التنقل (ال�شكلني  2و.)3
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الت�صميم ال�شامل

ظهر الت�صميم ال�شامل يف منت�صف ت�سعينات القرن الع�شرين كو�سيلة للتغلب على القيود املفرو�ضة على نهج
الت�صميم اخلايل من العوائق .و تقوم فل�سفة الت�صميم ال�شامل على ت�صميم منتجات و بيئات كي تكون قابلة
لال�ستخدام من قبل كل النا�س� ،إىل �أق�صى حد ممكن ،بدون احلاجة للتكييف �أو ت�صميم متخ�ص�ص ،بتكلفة قليلة
�أو بدون تكلفة �إ�ضافية.
ويهدف هذا النهج �إىل تب�سيط احلياة للجميع بغ�ض النظر عن قدراتهم الوظيفية ،ي�شمل ذلك كل فرد ،كما هو
مو�ضح يف ال�شكل رقم  :5هرم الت�صميم ال�شامل .و يف �سياق النقل ،ف�إن �سل�سلة الرحلة ب�أكملها  ،مبا يف ذلك
معلومات ال�سفر ،مرافق امل�شاة ،املركبات ،عمليات التحويل �أو االنتقال ،املواقف و املحطات  ،البد �أن تو�ضع كلها
يف االعتبار من اجل الو�صول ال�شامل و املثال النموذجي للت�صميم ال�شامل يف و�سائط النقل هو احلافالت ذات
الأر�ضية املنخف�ضة �سهلة الو�صول بالن�سبة جلميع الركاب.

�أ .القائمة التف�سريية
ال�صف الثامن(:وميثل قمة الهرم) يو�ضح امل�ستخدمني الذين ال ميكنهم التنقل خارج ًا �إال ب�صحبة اثنني �أو �أكرث
من امل�ساعدين.
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ال�صف ال�سابع :يو�ضح الأ�شخا�ص الذين ي�ستخدمون دراجات املعوقني والكرا�سي املتحركة الكهربائية ،حيث
يحتاج ه�ؤالء �إىل امل�ساعدة يف وجود مرافق.
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ال�صف ال�ساد�س :يو�ضح م�ستخدمي الكرا�سي املتحركة الذين
ميكنهم االعتماد على �أنف�سهم (وهي فئة يتم تناولها ب�شكل
خا�ص يف الأماكن التي �صدرت بها ت�شريعات حمددة لهذا
الغر�ض ،لكن ت�أمني احتياجات هذه الفئة يتطلب توفري خدمات
متخ�ص�صة جد ًا ،ومن ذلك توفري رافعات خا�صة وم�صاعد
لرفع الكرا�سي املتحركة..الخ).
ال�صف اخلام�س :يو�ضح الأ�شخا�ص املعوقني القادرين على
احلركة.
ال�صف الرابع :يرمز �إىل م�ستخدمي العربات  /الكرا�سي
املتحركة (وهذه الفئة تواجه �صعوبة يف الو�صول ب�سبب �ضيق
امل�ساحات يف بع�ض الأماكن املحدودة ،كاملراحي�ض ،بحيث
يتعذر االلتفاف بالكر�سي �أو العربة ،كما يواجهون �صعوبة يف
اجتياز ال�سالمل والأبواب ال�ضيقة..الخ
ال�صف الثالث :يرمز �إىل الأطفال والن�ساء  -من هنا تبد�أ
فئات امل�ستخدمني الذين يواجهون م�صاعب يف ا�ستخدام البيئة
العمرانية (وقد تتعلق امل�شاكل املعمارية التي تواجهها هذه الفئة
قلة عدد احلمامات و�صغر م�ساحتها مما ي�ؤدي �إىل تقييد حركة
الأمهات اللواتي يرافقهن �أطفال...الخ)
ال�صف الثاين :يرمز �إىل امل�ستخدمني الذين ال ي�سبب ا�ستخدام الرتكيبات املعمارية التقليدية (كال�سالمل..الخ)
�أي �صعوبة لديهم.
ال�صف الأول( :من الأ�سفل للأعلى)؛ يرمز �إىل امل�ستخدمني الذين يتمتعون بقدرة تامة وال يواجهون �أي �صعوبة
يف اجلري والقفز وت�سلق ال�سالمل.
ي�ستخدم االحتاد الأوروبي م�صطلح «الت�صميم للجميع « ،املكافئ للت�صميم ال�شامل ،و لكن مع ت�أكيد �أكرث على
املعلومات �سهلة الو�صول .و تعمل �سبعة مبادئ على �إي�ضاح الت�صميم ال�شامل:
•اال�ستخدام العادل
•اال�ستخدام املرن
•اال�ستخدام الب�سيط و البديهي
•�سهولة ا�ستيعاب املعلومات
•تدارك اخلط�أ
•تخفي�ض املجهود البدين
•احلجم و امل�ساحة ل لالقرتاب و اال�ستخدام
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ب .الت�صميم ال�شامل
يعني احلق يف الو�صول ،احلق يف اال�ستخدام
و اال�ستمتاع ،بدون و�ضع خا�ص �أو عبء .وهو
نهج تدفعه العملية عن طريق امل�صممني و
ال�صناعة ل�ضمان �أن املنتجات و اخلدمات
تخاطب احتياجات �أو�سع قاعدة ممكنة من
امل�ستخدمني ،بغ�ض النظر عن العمر �أو القدرة
وهو يج�سد عملية االحتواء ،مبعنى ا�ستيعاب
جمموعات خمتلفة من امل�ستخدمني .وهو
الي�ستلزم بال�ضرورة معاملة موحدة وت�سمح
بخيارات قابلة للتطبيق مع االختيار ،مثال،
البنود التكميلية اخلا�صة بالنقل اجلماعي الغري
منتظم مبوجب قانون الأمريكيني ذوي الإعاقات (.)ADA
واملثال النموذجي للت�صميم اجلامع يف و�سائط النقل هو احلافالت ذات الأر�ضية املنخف�ضة جزئيا (�شكل  )6التي
ميكنها ا�ستيعاب الركاب الذين ي�ستخدمون م�ساعدات التنقل يف اجلزء الأمامي فقط الن اجلزء اخللفي يحتوي
على املاكينة و ال ميكن �أن يتم خف�ضه
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املفاهيم الأ�سا�سية

2-2

لقد مت �إدراج املفاهيم الأ�سا�سية امل�ستخدمة يف ا�شرتاطات الت�صميم و اال�شرتاطات الفنية اخلا�صة بالو�صول
ال�شامل يف و�سائط النقل الربية.

1-2-2

املعلومات �سهلة الو�صول

ي�ستخدم هذا ليعني املعلومات املقدمة يف �شكل قابل للفهم و التي ميكن ا�ستخدامها ب�سهولة من قبل اجلمهور
املق�صود .فقد تكون للم�ستخدم الكفيف  ،مطبوعات بطريقة برايل ،و ملن يعاين من �صعوبات يف التعلم ،قد تكون
مطبوعات ت�ستخدم الرموز امل�صورة ( .)Rebus Symbolsكما ميكن �أي�ضا �أن تكون معلومات مت توفريها
باللغة الأ�صلية للمرء ،مطبوعة �أو على االنرتنت ،و التي تتطابق مع حمتوى الويب الحتاد �شبكة املعلومات الدولية
( )W3Cو �إر�شادات الو�صول.

2-2-2

خدمة الباب من خالل الباب

وهي خدمة “عملية للركاب ذوي الق�صور الوظيفي احلركي الوا�ضح  ،حيث ال يقت�صر دور ال�سائق على مرافقة
الراكب �إىل ال�شقة  ،لكنه يقوم �أي�ضا بامل�ساعدة يف املتعلقات (مثل البقالة) .و هذه اخلدمة له�ؤالء الذين ال
ي�ستطيعون ب�شكل �أو ب�آخر ا�ستخدام خدمات النقل اجلماعي الغري منتظم العادية �أو حتى املح�سنة”.

3-2-2

خدمة من الباب للباب

وهي» �شكل من �أ�شكال خدمة املرافقة اخلا�صة بالنقل اجلماعي غري املنتظم التي تت�ضمن م�ساعدة الراكب بني
املركبة و باب منزله �أو منزلها �أو مق�صد �آخر و لكنه ال ي�ستلزم دخول ال�سائق �إىل املق�صد».

4-2-2

عائلة خدمات النقل

Family of Transport Services

وهذا يعني نهج �شامل لتقدمي اخلدمة خلدمات النقل احل�ضري التي تت�ضمن :خدمات النقل اخلا�صة بال�سكك
احلديدية واحلافالت �سهلة الو�صول ذات امل�سار الثابت للمجتمعات الكبرية و للروابط بني املجتمعات ؛ توفري
ت�صميم م�سار حلافلة �سهل الو�صول لتلبية االحتياجات اخلا�صة  ،ب�شكل خا�ص يف غري �أوقات الذروة �أو يف املناطق
منخف�ضة الطلب (مثل احلافالت العامة) ؛ جمموعة متنوعة من خدمات النقل اجلماعي الغري منتظم من الباب
للباب لتلبية احتياجات الأ�شخا�ص ذوي الإعاقات ،وخدمات �سيارات الأجرة �سهلة الو�صول.
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5-2-2

التنقل

�إن القابلية للتنقل هو هدف نوعية احلياة .و يتم الو�صول �إىل التنقل احلقيقي عندما يتم حتقيق الرتابط و �سهولة
الو�صول يف كل مكان من �سل�سلة الرحلة ففي اجلوار ،من اجل الرحالت الق�صرية ،ميكن ا�ستخدام اخليارات التي
تعمل بدون حمرك مثل امل�شي و ركوب الدراجات ،و ميكن �أي�ضا ا�ستخدام احلافالت ال�صغرية� ،سيارات الأجرة،
النقل الطبي يف غري حاالت الطوارئ و ال�سيارات اخلا�صة  .و للأ�شخا�ص ذوي القدرة املنخف�ضة على االنتقال ف�إن
الع�صي ،العكازات ،الكرا�سي املتحركة اليدوية و م�ساعدات التنقل ذات املحرك يتم ا�ستخدامها لتحقيق التنقل.

6-2-2

�أنظمة تقييد الراكب

�إن الغر�ض من النظام هو �ضمان �سالمة الراكب يف الكر�سي املتحرك �أثناء الت�سارع �أو التباط�ؤ يف مركبات النقل.
فيتم تقييد الراكب الذي ي�ستخدم الكر�سي املتحرك �أو �سكوتر التنقل عن طريق نظام تقييد الراكب ،و هو عادة
للحجر و الكتف .و يجب �أن يكون نظام
نظام حزام ثالثي النقاط مماثل لذلك امل�ستخدم يف ال�سيارات ،مع حزام ِ
احلزام مثبتا يف املركبة و لي�س �إىل الكر�سي املتحرك �أو �سكوتر التنقل.

7-2-2

�أنظمة الأ�شخا�ص امل�صابون بالق�صور الوظيفي

“الأ�شخا�ص امل�صابون بالق�صور الوظيفي” ت�شري �إىل الأفراد ذوي القدرات املقيدة �أو املحدودة كي يقوموا
بالأداء يف املدى الطبيعي للأن�شطة املدركة.

8-2-2

�أنظمة الأ�شخا�ص امل�صابون بالق�صور الوظيفي

هم جمموعة فرعية من الأ�شخا�ص امل�صابون بالق�صور الوظيفي الذين يعرفون ب�أنهم ”،الأفراد الذين ب�سبب
م�شاكلهم �أو حالتهم ال�صحية  ،يكونوا غري قادرين على ا�ستخدام خدمات النقل � ،أو ي�ستخدمون خدمات النقل
ب�صعوبة �أكرب من عامة ال�سكان.و فيما يلي و�صف ملختلف جمموعات الإعاقة و متطلباتها عند ال�سفر.

•الإعاقة اجل�سدية
ت�شمل هذه املجموعة الأ�شخا�ص ذوي الإعاقات احلركية ،التي ت�ؤثر على خفة احلركة و التنقل .و هناك
جمموعتان فرعيتان تت�ضمنان:
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 .1الأ�شخا�ص املتنقلون القادرون على ال�سري مع م�ساعدة ب�شرية �أو م�ساعدات التنقل ،مثل العكازات،
الع�صي ،امل�ساند �أو امل�شايات.
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 .2لأ�شخا�ص الذين ال ميكنهم التحرك بدون ا�ستخدام معدة ذات عجالت من اجل التنقل مثل
الكرا�سي املتحركة ،الدراجة الثالثية (الرتي�سكل) ،عربات الدفع ،الخ.و لأي من النوعني ،ف�إن نق�ص
خفة احلركة ي�ؤثر على القابلية للتعامل مع الأجرة و املحافظة على الثبات عند ال�صعود و بداخل
املركبات املتحركة .و بالن�سبة للأفراد ذوي القيود املفرو�ضة على التنقل ،فالعائق الذي يجب التغلب
عليه هو التغري يف امل�ستوى (كم�شاة و كركاب يف املركبات).

•الإعاقة احل�سية
ت�شمل هذه املجموعة الأ�شخا�ص الذين  ،نتيجة ل�ضعف الب�صر �أو ال�سمع ،قد يكونوا مقيدين �أو ال
ي�شعرون بالراحة يف ا�ستخدامهم لو�سائط النقل .واملجموعتان الفرعيتان ت�شمالن:
 .1الأ�شخا�ص �ضعاف الب�صر  /املكفوفني ،الذين يعتمدون على حا�ستهم ال�سمعية ،اللم�س و ال�شم؛ ومن
ثم ،كم�سافر ،ف�إن الق�ضية هي التوجيه و �إيجاد الطريق.
 .2الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ال�سمعية/الكالمية ،الذين يعتمدون على حا�سة الب�صر لديهم،اللم�س
واملعلومات املكتوبة ،ومن ثم،كم�سافر ،ف�إن الق�ضية هي االت�صاالت واملعلومات.

•الإعاقة الإدراكية
ت�شمل هذه املجموعة الأ�شخا�ص الذين يعانون من مر�ض عقلي� ،إعاقة يف النمو �أو التعلم .و من ثم،
كم�سافر ،ف�إن الق�ضية هي ال�سفر الآمن امل�ستقل.

9-2-2

م�ساعدات التنقل القابلة للنقل

ت�شري م�ساعدات التنقل القابلة للنقل �إىل الأجهزة ذات الأبعاد ،الوزن ،درجة القابلية للمناورة ،و ن�صف قطر
االلتفاف للأجهزة التي ميكن �أن يتم ا�ستيعابها و ت�أمينها يف مركبة ناقلة �أو متحركة.

 10 - 2 - 2املحرومون من التنقل
وه�ؤالء هم الأ�شخا�ص الذين ال ميتلكون مركبة �أو يجدون �صعوبة يف الو�صول �إىل و�سائط النقل العامة التقليدية.
و ذلك يت�ضمن :الدخل املنخف�ض ،ال�شباب ،الذين ال ميكنهم القيادة ،الأمهات مع عربات الأطفال ،الأ�شخا�ص
الذين ال يتحدثون اللغة املحلية ،و الأ�شخا�ص الذين ال يعرفون خدمات النقل العامة.
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 11 - 2 - 2نظام النقل
يتكون نظام النقل من ثالث عنا�صر :حق الطريق (امل�سار) ،املحطة (من�ش�أ و مق�صد) و املركبة.

12 - 2 - 2

�سل�سلة الرحلة

وهي الروابط (امل�سار،املركبة) ،نقاط االلتقاء (املواقف،االنتقاالت) التي يختربها امل�سافر يف الرحلة من اجل �أن
ي�سافر من النقطة �أ �إىل النقطة ب؛ املنزل �إىل الر�صيف ،الر�صيف �إىل املركبة ،ركوب املركبة ،االنتقاالت ،املركبة
�إىل الر�صيف ،الر�صيف �إىل مدخل املبنى ،املدخل �إىل املق�صد.

� 13 - 2 - 2أنظمة ت�أمني الكرا�سي املتحركة
عندما يتم ا�ستخدام الكر�سي املتحرك كمقعد على و�سيلة نقل عام  ،فيجب �أن يتم تثبيتها ب�شكل ما �إىل مركبة
النقل مثل �أن يكون الكر�سي املتحرك �آمن و م�أمون مثل مقعد دائم على املركبة .و �أنظمة ت�أمني الكرا�سي املتحركة
هي يف الأ�سا�س �أجهزة ميكانيكية مت �صميمها كي حتتجز الكر�سي املتحرك يف مكانه �أثناء الت�سارع �أو التباط�ؤ.
وهناك نوعان من �أنظمة الت�أمني التي ت�ستخدم يف املركبات:مواجهه �أمامية و مواجهه خلفية.
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معايري مقا�سات اجل�سم الب�شري (االنرثوبومرتية)

�إعتبارات الت�صميم
�إن املتطلبات املكانية و مالمح حركة الأ�شخا�ص الذين ي�ستخدمون الكرا�سي املتحركة �سكوترات التنقل و �أجهزة
التنقل الأخرى  ،بالإ�ضافة �إىل الأ�شخا�ص الذين معهم �أمتعة عربات الأطفال �أو عربات اليد ،تختلف كما يختلف
الأفراد �أنف�سهم.و قد كانت املناهج التقليدية ل�سهولة الو�صول ذات طبيعة حمافظة  ،تلبي احتياجات الأفراد الذين
يتمتعون بقوة بدنية و ي�ستخدمون الكرا�سي املتحركة  -و هو تو�صيف �ضيق ب�شكل ا�ستثنائي .فالو�صول ال�شامل
احلقيقي يجب �أن يخاطب احتياجات جميع امل�ستخدمني ،مبا فيهم ذوي القوة املحدودة و ه�ؤالء الذين ي�ستخدمون
�أجهزة تنقل اكرب حجما بالإ�ضافة �إىل الأ�شخا�ص الذين ي�ستخدمون الأجهزة املتحركة الأخرى ذات العجالت مثل
عربات الأطفال ،عربات اليد و حقائب الأمتعة ذات العجالت.
ويهدف هذا الدليل �إىل �أن يعك�س بدقة اكرب املجموعة الوا�سعة من املعدات التي ي�ستخدمها الأ�شخا�ص من اجل
الو�صول و ا�ستخدام املرافق ،ف�ضال عن املدى املتنوع من قدرات امل�ستخدمني .و يتم 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
يجب �أن تتفق متطلبات امل�ساحة و متناول اليد للأ�شخا�ص الذين ي�ستخدمون الكرا�سي املتحركة� ،سكوترات التنقل
و �أجهزة التنقل ذات العجالت الأخرى  ،مبا يف ذلك عربات اليد ،و حقائب الأمتعة ذات العجالت مع هذا الق�سم.
 3 - 3 - 2االشتراطات الفنية

اال�شرتاطات الفنية
�أ .عام :جميع طرق و مناطق و�صول امل�شاة يجب �أن توفر م�ساحة كافية ال�ستيعاب كل النا�س.
ب .م�ساحة الأر�ضية اخلالية :ي�ستعر�ض �شكل  7احلد الأدنى للمتطلبات اخلا�صة مب�ساحة الأر�ضية �أو م�ساحة
الأر�ض اخلالية.
يجب �أن يتم ت�صميم احلد الأدنى مل�ساحة الأر�ضية �أو الأر�ض اخلالية من العوائق للكرا�سي املتحركة �أو �سكوترات
التنقل من اجل اقرتاب �أمامي �أو موازي للأ�شياء.
ميكن �أن يتم دمج امل�ساحة املطلوبة للركبتني حتت بع�ض الأج�سام ،يف متطلبات الأر�ضية �أو الأر�ض اخلالية من
العوائق .يجب �أن يجاور �أو قد يتداخل جانب واحد كامل من الأر�ضية اخلالية من العوائق املخ�ص�صة للكرا�سي
املتحركة �أو �سكوتر التنقل مع طريق �سهل الو�صول �أو قد يجاور م�ساحة �أخرى خالية خم�ص�صة للكرا�سي املتحركة.
يجب �أن يتم توفري ف�سحات فارغة �إ�ضافية للمناورة كما هو مو�ضح يف الأ�شكال  21-18مل�ساحة الأر�ضية اخلالية
التي توجد يف الأركان �أو بطريقة �أخرى حم�صورة على كل �أو جزء من جوانب ثالثة.
الدليل اإلشادي للوصول الشامل في وسائط النقل البرية للمملكة العربية السعودية
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�شكل  /جدول رقم  :7متطلبات م�ساحة الأر�ضية اخلالية
Ωóîà°ùŸG ´ƒf

á«dÉÿG á«°VQC’G äÉÑ∏£àe

πµ°ûdG ™Lôe

ój áHôY hCG ∫ÉØWCG áHôY ™e ¢üî°T

≥FGƒ©dG øe á«dÉN á«°VQCG áMÉ°ùe
Ék °VôY º∏e 650 h ’k ƒW º∏e 1650 πbC’G ≈∏Y

8 ºbQ πµ°T

á©àeCG ™e ¢üî°T

≥FGƒ©dG øe á«dÉN á«°VQCG áMÉ°ùe
É°VôY º∏e 700 h ’ƒW º∏e 1500 πbC’G ≈∏Y

9 ºbQ πµ°T

äGRÉµ©dG Ωóîà°ùj ¢üî°T

≥FGƒ©dG øe á«dÉN á«°VQCG áMÉ°ùe
É°VôY º∏e 920-810

10 ºbQ πµ°T

ájÉ°ûŸG Ωóîà°ùj ¢üî°T

≥FGƒ©dG øe á«dÉN á«°VQCG áMÉ°ùe
É°VôY º∏e 710 πbC’G ≈∏Y

11 ºbQ πµ°T

á∏jƒW É°üY Ωóîà°ùj ¢üî°T

≥FGƒ©dG øe á«dÉN á«°VQCG áMÉ°ùe
É°VôY º∏e 1500-900

12 ºbQ πµ°T

…hój ∑ôëàe »°Sôc Ωóîà°ùj ¢üî°T

≥FGƒ©dG øe á«dÉN á«°VQCG áMÉ°ùe
É°VôY º∏e 800 h ’ƒW º∏e 1300 πbC’G ≈∏Y

13 ºbQ πµ°T

»FÉHô¡c ∑ôëàe »°Sôc Ωóîà°ùj ¢üî°T

≥FGƒ©dG øe á«dÉN á«°VQCG áMÉ°ùe
¢VôY º∏e 800 h ∫ƒW º∏e 1360 πbC’G ≈∏Y

14 ºbQ πµ°T

π≤æàdG ôJƒµ°S Ωóîà°ùj ¢üî°T

≥FGƒ©dG øe á«dÉN á«°VQCG áMÉ°ùe
¢VôY º∏e 800 h ∫ƒW º∏e 1400 πbC’G ≈∏Y

15 ºbQ πµ°T

ت .الدوران بدرجة  360و  180درجة :يلزم م�ساحة �أر�ضية خالية عر�ضها  2100ملم لأغلب الكرا�سي املتحركة
و�سكوترات التنقل لعمل دورة قدرها � 180أو  360درجة (�شكل .)16
ج .انعطاف ثالثي النقاط :يلزم م�ساحة على �شكل حرف  Tكما هو مو�ضح يف �شكل  17لأغلب الكرا�سي املتحركة
و �سكوترات التنقل لعمل دورة ثالثية النقاط.

30

د .متناول اليد اجلانبي :عندما يتم ا�ستخدام تقارب متوازي من ج�سم ما ،ف�إن �أق�صى ارتفاع للمتناول اجلانبي
يجب �أن يكون  1350ملم  ،و متناول اليد اجلانبي الأ�سفل يجب �أال يقل ارتفاعه عن  250ملم فوق الأر�ضية (�شكل
 .)22يجب �أن تكون جميع متناوالت الأيدي و الف�سحات كما هو مو�ضح بال�شكلني  23و � 26إذا كان املتناول اجلانبي
فوق عائق.
هـ .متناول اليد الأمامي :عندما يتم ا�ستخدام تقارب �أمامي جل�سم ما ،ف�إن �أق�صى ارتفاع �أمامي ملتناول اليد
يجب �أن يكون  1200ملم  ،و اقل امتداد �أمامي ملتناول اليد املنخف�ض يجب �أال يقل ارتفاعه عن  450ملم فوق
الأر�ضية (�شكل رقم  . )24و يجب �أن تكون جميع متناوالت الأيدي و الف�سحات كما هو مو�ضح بال�شكلني  25و 27
�إذا كان متناول اليد الأمامي فوق عائق.
مركـز األميــر سلمـــان ألبحــاث اإلعاقــة

و .امل�ساحة اخلا�صة بالركبة� ،أ�صابع القدم و اجلزء ال�سفلري للأ�شخا�ص املقعدين :يجب �أن يتم توفري م�ساحة
خالية للركبة بارتفاع  685ملم و عمق  280ملم على الأقل ،بالإ�ضافة �إىل م�ساحة خالية �أخرى لأ�صابع القدم
ارتفاعها على الأقل  300ملم و عمقها  250ملم (�شكل  .)29و يجب �أن تكون ف�سحة احلجر على الأقل بارتفاع
 700ملم و عمق  600ملم (�شكل .)30

ر�سوم تو�ضيحية

�شكل رقم  :8الفراغ املطلوب ل�شخ�ص معه
عربة �أطفال /عربة يد منوذجية (انظر
�أي�ضا الأ�شكال )31-26

�شكل رقم  :9الفراغ املطلوب ل�شخ�ص
معه �أمتعة

�شكل :10الفراغ املطلوب ل�شخ�ص ي�ستخدم
العكازات

�شكل  :11الفراغ املطلوب ل�شخ�ص
ي�ستخدم م�شاية

�شكل  :12الفراغ املطلوب ل�شخ�ص
ي�ستخدم ع�صا طويلة بي�ضاء

�شكل  :13الفراغ املطلوب ل�شخ�ص
ي�ستخدم كر�سي متحرك يدوي
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32

�شكل  :14الفراغ املطلوب ل�شخ�ص
ي�ستخدم كر�سي متحرك كهربائي

�شكل  :15الفراغ املطلوب ل�شخ�ص
ي�ستخدم �سكوتر التنقل

�شكل  :16م�ساحة دوران قدرها 360
درجة للكر�سي املتحرك

�شكل  :17م�ساحة انعطاف مبقدار  180درجة
للكر�سي املتحرك �أو �سكوتر التنقل

تقارب متوازي حيث  xت�ساوي � 400أو
اقل �شكل :18ف�سحة يف ركن

تقارب متوازي حيث � xأكرث من 400
�شكل  :19ف�سحة يف ركن

مركـز األميــر سلمـــان ألبحــاث اإلعاقــة

تقارب �أمامي حيث  xت�ساوي � 600أو اقل
�شكل  :20ف�سحة يف ركن

�شكل  :22متناول جانبي

تقارب �أمامي حيث  xاكرب من 600
�شكل  :21ف�سحة يف ركن

�شكل  :23متناول جانبي فوق عائق

مالحظة :يف ال�شكلني  20و :22

يجب �أن تكون  Xاقل من �أو ت�ساوي  625ملم :و يجب �أن تكون  Zاكرب من �أو ت�ساوي .X
عندما تكون  Xاقل من  500ملم  ،يجب �أن تكون  1200 Yملم كحد �أق�صى.
عندما تكون � 500 Xإىل  625ملم � ،إذن يجب �أن تكون  1100 Yملم كحد �أق�صى.
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�شكل  :24متناول يد �أمامي

�شكل  :25متناول يد �أمامي فوق عائق

�شكل  :26متناول يد جانبي
امل�سافة الق�صوى للكر�سي املتحرك

�شكل  :28الأبعاد النموذجية لكر�سي
متحرك يدوي خا�ص بالبالغني

�شكل  :27متناول يد �أمامي فوق عائق

�شكل  :29ف�سحات الركبة و �أ�صابع القدم
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�شكل  :30الفراغ اخلا�ص باجلزء ال�سفلي

�شكل  :31الفراغ املطلوب لعربة يد �أحادية عادية

�شكل  :32الفراغ املطلوب لعربة يد �أحادية الدافع

�شكل : 33الفراغ املطلوب لعربة يد مزدوجة
متجاورة

�شكل  : 34الفراغ املطلوب لعربة يد ثنائية ترادفية

�شكل  : :35الفراغ املطلوب لعربة يد ثالثية
متجاورة

�شكل : 36لعر�ض الفراغ املطلوب لعربة يد ثالثية
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ا ﺷﺘﺮاﻃﺎت اﻟﻔﻨﻴﺔ وإﺷﺘﺮاﻃﺎت اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ
ﺑﺎﻟﻮﺻﻮل اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻓﻲ وﺳﺎﺋﻂ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﺮﻳﺔ

3

اال�شرتاطات الفنية و ا�شرتاطات الت�صميم اخلا�صة بالو�صول ال�شامل
يف و�سائط النقل الربية

على مدى الع�شرون عاما املا�ضية ،مت ن�شر عددا كبريا من اال�شرتاطات الإر�شادية واملقايي�س يف �إطار اجلهود
اجلارية جلعل و�سائط النقل يف الدول املتقدمة �سهلة الو�صول للأ�شخا�ص ذوي الق�صور الوظيفي .و هناك
اختالفات ملحوظة يف املو�ضوعات التي يتم تغطيتها طبقا للزمن الذي مت ن�شرها فيه و تواتر التحديثات.
واال�شرتاطات الإر�شادية اخلا�صة بقانون الأمريكيني ذوي الإعاقة ( )ADAهي الأكرث �شموال و تتناول جميع
و�سائط النقل .غري �أنها قد �أ�صدرت منذ عقدين و قد كانت عملية التحديث بطيئة .و تبني العامل مقايي�س حديثه
ت�شجع املنظمات كي تذهب لأعلى و ابعد من احلد الأدنى للمتطلبات .و ت�ستند هذه املقايي�س على �أحدث ال�سيا�سات
و التطورات يف ال�صناعة يف جميع �أنحاء العامل .و قد الزم قانون حت�سني �سهولة الو�صول يف و�سائط النقل يف
اليابان  ،املحطات اجلديدة ،الإ�شارات ،املرافق و املركبات باالمتثال مع مقايي�س الو�صول ال�شامل .و فتحت جمعية
املقايي�س الكندية �آفاقا جديدة يف عام  2002باملقايي�س املتعلقة ب�أنظمة ت�أمني الكرا�سي املتحركة ،و �سمحت للمرة
الأوىل بنظام ال ي�ستلزم مرابط �أو تدخل ال�سائق .و يقوم احتاد �شبكة املعلومات الدولية ( )W3Cبا�ستمرار
بتحديث متطلبات �سهولة الو�صول �إىل املواقع االلكرتونية .و �أخريا ،ف�إن امل�ؤمتر الأوروبي لوزراء النقل ECMT
– الذي قام منذ �إعادة ت�سميته مبنتدى النقل الدويل ( )ITFبا�ستمرار بالن�شر حول هذا املو�ضوع يف ال�سنوات
الأخرية ،مع مناق�شات حول �سيارات الأجرة و و�سائط النقل العام �سهلة الو�صول.
وا�شرتاطات الت�صميم التي مت و�ضعها يف الأق�سام التالية ترتكز على:
املقايي�س الدولية املعروفة� ،أف�ضل املمار�سات و �آراء اخلرباء .و تت�ضمن ا�ستخدام املراجع الأ�سا�سية مثل الرموز
الدولية للو�صول يف امللحق ب.
1 .1الأبعاد اخلا�صة مبقا�سات اجل�سم الب�شري ملختلف م�ساعدات التنقل و الأجهزة (مبا يف ذلك عربات اليد) يف
 .3-2متناول اليد الب�شري و متطلبات امل�ساحة.
2 .2العوامل التي تنفرد بها اململكة العربية ال�سعودية :دينية ،ثقافية و االعتبارات اخلا�صة بنوع اجلن�س.
3 .3يت�ضمن املدى الكامل للمتنقلني الذي تتم تغطيته يف ال�شكل  :5هرم الت�صميم ال�شامل ،ما يلي:
•الأطفال
•كبار ال�سن و امل�سنني
•الأ�شخا�ص ذوي الإعاقات
•الأ�شخا�ص ذوي الإعاقات امل�ؤقتة
•الن�ساء احلوامل
•الأ�شخا�ص الذين يعانون من ال�سمنة
•ه�ؤالء الذين يحتاجون �إىل و�صول العربات
•ه�ؤالء الذين يحتاجون �إىل و�صول الأمتعة
•الأجانب و الأ�شخا�ص غري املتعلمني.
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1-3

معلومات الرحلة

يعترب و�ضع خمطط للرحلة �أوىل اخلطوات �ضمن منظومة ال�سفر ،ويحتاج امل�سافر قبل ال�شروع يف الرحلة �إىل
احل�صول على كافة املعلومات ال�ضرورية بدء ًا بنقطة انطالقه وحتى الوجهة النهائية التي يق�صدها ،وذلك ليتمكن
من �إكمال رحلته ب�أمان يف الوقت املحدد ،وتت�ألف الرحلة من ثالثة مراحل بح�سب الآتي:
•قبل ال�شروع يف الرحلة :
يحتاج امل�سافر �إىل معلومات عن م�سار الرحلة ومنط املوا�صالت امل�ستخدمة ،م�ستوى اخلدمات وعددها ،عدد
التنقالت بني �أمناط املوا�صالت املختلفة� ،أجرة ال�سفر وكيفية الدفع ،كيفية التعامل مع الأمتعة ،الفح�ص الأمني،
واملعامل البارزة.
•�أثناء الرحلة:
يحتاج امل�سافر �إىل معلومات عن وقت الرحلة ،تعريف و�سائط النقل امل�ستخدمة ومواعيد الو�صول عند حمطات
التوقف� ،إعالنات التوقف التي تبث على منت و�سيلة املوا�صالت ،اجتاه ال�سفر ،الوجهة النهائية وتعليمات ال�سالمة
عند الطوارئ.
•عند املغادرة والو�صول:
وتت�ضمن املعلومات ال�ضرورية يف هذه املراحل الوقت ،املوقع ،تعليمات النقل واخلروج من و�سيلة املوا�صالت،
كاونرتات اال�ستعالمات� ،إ�شارات االجتاه ،ا�ستالم الأمتعة ،الفح�ص الأمني ،واملعامل البارزة

�إعتبارات الت�صميم
ميكن لرحلة ال�سفر �أن تكون جتربة مرهقة خ�صو�ص ًا �إذا كان ال�سفر يتم يف و�ضعية غري معتادة ،ويحتاج امل�سافرون
�سواء كانوا من امل�سنني �أو ذوو الإعاقات احل�سية �أو الذهنية �أو الأميون �أو الأجانب وغريهم من امل�سافرين �إىل
معلومات وا�ضحة ومنا�سبة عن املوا�صالت ،كما يحتاجون �إىل �إ�شارات م�صممة بو�ضوح متكنهم من معرفة
االجتاهات وغني عن القول �إن ح�صول امل�سافر على هذه املعلومات من �ش�أنه �أن يعزز �إح�سا�سه بالأمان والثقة ويقلل
ال�شعور بالإرهاق واحلرية الناجتة عن عدم معرفة الطريق ،لذا يحتم الواجب على امل�ؤ�س�سات امل�سئولة عن خدمات
املوا�صالت عند قيامها بت�صميم نظم املعلومات اخلا�صة بالرحلة االهتمام باحتياجات الأ�شخا�ص الذين يواجهون
�صعوبة يف قراءة �أو فهم الكتابة بخط �صغري ،وعليهم ا�ستخدام �أدوات حت�سن �إمكانية تو�صيل املعلومات با�ستخدام
الهواتف وكاونرتات اال�ستعالمات واملواقع الإلكرتونية وامل�ساعدات الرقمية ال�شخ�صية و�أجهزة احلا�سب الآيل.

ا�شرتاطات التطبيق
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يجب �أن يحر�ص امل�سئولون عن معلومات ال�سفر العامة على تطبيق كافة التعليمات املقرتحة ،ويجب على الناقلني
وامل�ؤ�س�سات الت�شغيلية ووكالء ال�سفر وامل�سئولني عن مواقع االنرتنت الت�أكد من توافر ما ال يقل عن و�سيلتني من
و�سائل نقل املعلومات واالت�صاالت.
مركـز األميــر سلمـــان ألبحــاث اإلعاقــة

اال�شرتاطات الفنية

 1-3-1-3ما قبل الرحلة
�أ ـ خيارات �أمناط املعلومات البديلة:
يجب �أن يتم توفري املعلومات يف �أمناط ميكن للجميع الو�صول �إليها ،مث ًال :ا�ستخدام
لغة برايل للمكفوفني ،ت�سجيل املعلومات على �أ�شرطة كا�سيت ،ا�ستخدام حروف
طباعة بالبنط العري�ض ،حفظ املعلومات على �أقرا�ص احلا�سب الآيل ،ومن
ال�ضروري ا�ستخدام لغة ب�سيطة ووا�ضحة مع ا�ستخدام الرموز وال�صور التو�ضيحية.
ب ـ ترتيبات احلجز
يجب على وكالء ال�سفر وامل�سئولني عن الرحالت وطاقم اخلطوط اجلوية اال�ستف�سار
ب�صورة دورية عن الركاب الذين يحتاجون مل�ساعدة �أثناء ال�سفر ،وت�سجيل
املالحظات لإعالم الناقل بها من �أجل اتخاذ ما يلزم بنا ًء على ذلك.
ج ـ اخلدمات التي يتم تقدمها بنا ًء على الطلب
يجب توفري �إمكانية تقدمي امل�ساعدة يف �إجراءات الت�سجيل لدى نقطة التفتي�ش عند
الطلب.

 2-3-1-3ما قبل الو�صول  /احلجز والو�صول
�أ .يجب �أن حتتوي املواد الإعالنية  /املواقع االلكرتونية على معلومات تتعلق
ب�أرقام الهواتف �سهلة الو�صول ،مبعنى الن�ص مبا�شرة ،الفاك�س و عناوين الربيد
االلكرتوين من اجل حجز �أماكن الإقامة .و يجب �أن تذكر املواد الإعالنية  /املواقع
االلكرتونية املعدات و اخلدمات املتاحة مثل �:أنظمة مكربات ال�صوت يف احلجرات،
الهواتف العامة و املقرنات احلثية (نظم االت�صال الال�سلكية).
ب .ويجب �أن توفر مكاتب احلجز عند املحطات اخلا�صة بو�سائط النقل “
قلما و ورقة” من اجل حجز �أماكن الإقامة �أو النقل على الأر�ض �سواء للم�ؤ�س�سات
الفردية �أو من خالل نظام حجز مركزي.
ج .ويجب �أن يكون هناك نظام مكرب �صوت حثي (نظام احللقات احلثية) �أو
نظام مكرب �صوت حممول متاح عند املكتب .و حيثما تكون هناك حواجز زجاجية يف
املوقع ،فيجب �أن تكون غري عاك�سة.
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 3-3-1-3اجلداول املطبوعة ،اخلرائط بطريقة برايل ،الالفتات واالت�صاالت
امللمو�سة
		
�أ .اجلداول املطبوعة :يجب �أن تكون متاحة يف املحطات اك�شاك املعلومات ووكاالت
ال�سفر ،و كذلك اي�ضا من خالل املواقع االلكرتونية اخلا�صة بالناقلني .و يجب ان
تكون اخلرائط بطريقة برايل متاحة يف املحطات و املركبات.
ب .االت�صاالت امللمو�سة� :أكرث مالءمة للمعلومات النوعية والن�سبية املتعلقة بها
مثل �شكل و حجم اجل�سم بالن�سبة اىل اال�شياء امل�ألوفة لكل فرد.
ويجب �أن يتم تطبيق نف�س املفهوم على اخلرائط و الإ�شارات امللمو�سة .فالتفا�صيل
النوعية و الأفكار املجردة ميكن تو�صيلها فقط �إذا كان امل�سافر ميكنه �أن يقر�أ برايل.
ج .الالفتات امللمو�سة :يجب �أن ت�ستخدم الالفتات عالية الو�ضوح وامللمو�سة دائما
على �أو جماورة ملا يلي :ابواب احلمامات ،ازرار ا�ستدعاء امل�صعد ،اعلى و ا�سفل
جمموعات الدرج ،و يف اي مكان �آخر يكون من ال�ضروري عر�ض وظيفة الغرفة.
و يجب ان تكون دائما على جانب املزالج من فتحات االبواب العتبارات خا�صة
بال�سالمة.
د .مو�ضع الالفتة :يجب ان يتم و�ضع الالفتة امللمو�سة حيثما يكون من ال�سهل
مل�سها ،و هذا يعني على ارتفاع ما بني  1.4م و  1.7م  ،و على م�سافة �أمامية قدرها
ن�صف مرت تقريبا ،مبعنى م�سافة ممتدة افقية ق�صوى قدرها  500ملم  .واالت�ساق
يف ارتفاعات الرتكيب �شديد االهمية بالن�سبة لال�شخا�ص ذوي الق�صور الوظيفي
الب�صري .و يجب ان يتم تركيب جميع الالفتات امللمو�سة بحيث يكون اخلط العلوي
للعالمات امللمو�سة على الالفتة على نف�س االرتفاع من االر�ضية التي مت ت�شطيبها.
ويجب ان يتم و�ضع متناول يد م�ستخدمي الكرا�سي املتحركة يف االعتبار عند تركيب
الالفتات امللمو�سة.
هـ .زاوية الرتكيب� :إذا كانت الر�سالة على الالفتة امللمو�سة طويلة جدا بحيث ال
تت�سع لها احلدود العلوية  /ال�سفلية املو�صى بها ،فيمكن ان يتم تركيب الالفتات
بزاوية بحيث توفر م�ساحة �إ�ضافية للر�سالة.
و .عمق النق�ش :يجب ان تكون الالفتة امللمو�سة منقو�شة ب�شكل بارز ،و لي�ست
حمفورة .و البد ان يكون عمق النق�ش  1ملم اىل  1.5ملم و عر�ض اخلط  1.5ملم
اىل  2ملم .و يجب ان تكون احلافة م�ستديرة قليال (القطاع الن�صف م�ستدير غري
مقبول) .و يجب ان يكون احلد االدنى الرتفاع العالمات  15ملم  ،و احلد االق�صى
 60ملم .و يجب ان ي�صاحب الالفتات امللمو�سة برايل من امل�ستوى الثاين.
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ز .العالمات اخلا�صة :بالن�سبة للحروف امللمو�سة ،يتم ا�ستخدام �أحرف كبرية و
�صغريو بي�ضاء على خلفية �سوداء .و يجب ان تويل عناية خا�صة لبع�ض احلروف.
فاال�صفار املكتوبة باالجنليزية مثال ،يكون بها خطوطا عر�ضية يف املنت�صف
لتمييزها عن احلرف “ ، ”Oو الرقم اربعة يف االجنليزية اي�ضا يكون ذو قمة
مفتوحة اىل حد ما  ،فحتى ال يتم اخللط بينه و بني احلرف “.”A
ح .اخلرائط امللمو�سة :حتتاج اخلرائط امللمو�سة الن تكون اكرب واب�سط من
اخلرائط املرئية لنقل نف�س املعلومات .و يجب ان يرتك م�سافة بحد ادنى  5ملم
بني اخلطوط املتوازية و  3ملم بني الرموز املتجاورة .و ي�ساعد اختالف ارتفاعات
الرموز امل�ستخدمني على فك �شفرتها و فهمها ،و لكن الكثري من الرموز تخلق “
�ضو�ضاء مل�سية” .والبد ان يتم ت�صميم اخلرائط امللمو�سة بحر�ص �شديد كي تعطي
املعلومات بدون فو�ضى و البد ان تكون �سهلة الو�صول .وميكن ا�ستخدام االن�سجة
املختلفة لتمييز انواع البيانات املختلفة ،رغم ان عدد االن�سجة املختلفة التي ميكن
متييزها ب�سهولة حمدود ب�أربعة.

 4-3-1-3الو�صول �إىل املواقع االلكرتونية و الأ�سطح البينية

			

Access to Websites and Interfaces

لقد مت اقتبا�س اخلطوط االر�شادية التالية من “الدليل االر�شادي لرابطة ال�شبكة
العاملية ( )W3Cل�سهولة الو�صول اىل حمتوى االنرتنت” (رابطة ال�شبكة العاملية،
.)1999
�أ .و�سم الن�ص ( :)Text Tagsيجب ان يتم توفري مكافئ للن�ص لكل عن�صر غري
ن�صي (مثال عن طريق “”altو“� ”longdescأو يف حمتوى العن�صر ؛ يتم
تنفيذ و�سم  LONGDESCعن طريق و�ضع و�صف ن�صي ل�صورة ما يف ملف
منف�صل .و ال ميكن الي �شخ�ص �آخر ر�ؤية و�سم  ،longdescما عدا م�ستخدم
معه قارئ لل�شا�شة.
يجب ان يكون لكل �صورة ،برجميات جافا ،ملف فال�ش  ،ملف فيديو  ،ملف �صوتي
الربامج امل�ساعدة ،الخ  ،و التي تنقل املحتوى  ،مكافئ و�صف “� ”altأو و�صف
الن�ص �أو يتم و�صفها يف الن�ص املجاور.
يجب ان ي�صاحب الر�سوم املعقدة (الر�سوم البيانية و اخلرائط ،الخ) و�صف
ن�صي مف�صل� ،سواء من خالل و�صف يف ج�سم ال�صفحة  ،رابط للو�صف يف �صفحة
منف�صلة �أو خا�صية “.”longdesc
يجب ان يتم ا�ستخدام او�صاف “ ”altلل�صور كروابط .
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الر�سوم الزخرفية التي ال يكون لها وظيفة �أخرى ،يجب ان يتم ادخالها ك�صور
للخلفية با�ستخدام �صفحات الطرز املرتا�صة ( )CSSو يجب ان يكون لديها
و�صف “( ”altبديل) خايل (.)” “ =alt
•يجب ان يكون هناك مكافئات بديلة لأي عر�ض للو�سائط املتعددة.
•يجب ان يكون مللفات الفيديو تعليقات متزامنة.
•يجب ان يكون مللفات ال�صوت تعليقات و � /أو ن�صو�ص.
ب .اللون ( :)Colorيجب ان يتم ت�صميم �صفحات االنرتنت بحيث تكون كل
املعلومات التي يتم تو�صيلها عن طريق اللون متاحة اي�ضا بدون لون  ،على �سبيل
املثال من ال�سياق �أو الرتميز .وال يجب ان يتم ا�ستخدام اللون وحده لتو�صيل
املعلومات الهامة .ويجب ان يتم توفري تباين كايف.
ج .قابلية القراءة ( :)Readabilityيجب ان يتم تنظيم امل�ستندات بحيث تكون
مقروءة بدون ان ت�ستلزم �صفحة طراز .و يجب ان يتم ا�ستخدام �صفحات الطرز
للتن�سيق  ،و لكن يجب ان يظل امل�ستند مفهوما (حتى لو كان اقل جاذبية يف ال�شكل
) عندما يتم غلق �صفحة الطراز (املوا�صفة).
د .خرائط ال�صور من جانب اخلادم ( :)Server-Side Image Mapsيجب
ان يتم توفري روابط الن�ص املكرر لكل منطقة ن�شطة خلريطة �صورة من جانب
اخلادم .و يجب ان يتم توفري روابط منف�صلة للن�ص خارج خريطة ال�صور من
جانب اخلادم للو�صول اىل نف�س املحتوى الذي ت�صل اليه النقاط ال�ساخنة اخلا�صة
بخريطة ال�صورة  .و يجب اال يتم ا�ستخدام خرائط ال�صور من جانب العميل
(املت�صفح) لتوفري نف�س مناطق النقاط ال�ساخنة.
هـ .خرائط ال�صور من جانب العميل ( :)Client-Side Image Mapsيجب
ان يتم توفري خرائط ال�صور من جانب العميل بدال من خرائط ال�صور من جانب
اخلادم ماعدا حيثما ال ميكن حتديد املناطق ب�شكل هند�سي متاح .و يجب ان يتم
ا�ستخدام خرائط ال�صور و يتم توفري ن�ص بديل “  ”altمالئم لل�صورة باال�ضافة
اىل كل منطقة نقطة �ساخنة.
و .اجلدول ( :)Tableيجب ان يتم حتديد ر�ؤو�س الأعمدة و ال�صفوف جلداول
البيانات .و يجب ان يتم ا�ستخدام الرتميز لربط خاليا البيانات و خاليا الر�ؤو�س
جلداول البيانات التي لها اثنني �أو �أكرث من امل�ستويات املنطقية من ر�ؤو�س ال�صفوف
�أو الأعمدة .يجب ان يتم حتديد ر�ؤو�س االعمدة و ال�صفوف ب�شكل منا�سب جلداول
البيانات ( با�ستخدام و�سم “  .)”thو اجلداول التي ت�ستخدم الغرا�ض التن�سيق
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ب�شكل قاطع ال يجب ان يكون لها ر�ؤو�س لالعمدة �أو ال�صفوف .و يجب ان ترتبط
خاليا جداول البيانات بالر�ؤو�س املنا�سبة (مثال مع ر�ؤو�س التعريف “� ”idأو “
النطاق”  scopeو� /أو خوا�ص املحاور “.)”axis
ز .االطارات ( :)Framesيجب ان يتم عنونة االطارات بالن�ص الذي ي�سهل من
التعرف على االطار و الت�صفح .و يجب ان يعطى كل اطار عنوانا ي�صف الغر�ض من
االطار �أو املحتوى.
ح .معدل الومي�ض ( :)Flicker Rateيجب ان تكون ال�صفحات م�صممة
بحيث تتجنب ومي�ض ال�شا�شة برتدد اكرب من 2هرتز واقل من  55هرتز .فال يجب
ا�ستخدام عنا�صر ال�صفحة التي توم�ض مبعدل � 2إىل  55دورة يف الثانية  ،و بذلك
يتم اختزال خطر النوبات امل�ستحثة ب�صريا.
ط .بدائل الن�ص فقط (:)Text-Only Alternativeيجب ان يتم توفري
�صفحة ن�ص فقط ،مع معلومات مكافئة او وظيفة مكافئة من اجل جعل املوقع
االلكرتوين يتوافق مع �شروط هذه املعايري عندما ال ميكن حتقيق التوافق ب�أي و�سيلة
�أخرى .و يجب ان يتم حتديث حمتوى ال�صفحة اخلا�صة بالن�ص فقط كلما تغريت
ال�صفحة االولية.
يجب ان يتم �إن�شاء الن�سخة اخلا�صة بالن�ص فقط عندما ال يكون هناك طريقة
�أخرى جلعل املحتوى �سهل الو�صول او عندما يقدم مميزات ملحوظة تفوق الن�سخة
“اال�سا�سية” النواع معينة من الق�صور الوظيفي.
•يجب ان توفر ن�سخة الن�ص فقط حمتوى مكافئ و تكون حمدثة مع الن�سخة اال�سا�سية.
•يجب ان تقوم ن�سخة الن�ص فقط بتوفري املكافئ الوظيفي للن�سخة اال�سا�سية.
•يجب ان يتم توفري بديل للمكونات (مثل الربامج امل�ساعدة  ،plug-insاالكواد
الن�صية ( )scriptsالتي ال تكون �سهلة الو�صول ب�شكل مبا�شر.
ي .االكواد الن�صي ( :)Scriptsعندما ت�ستخدم ال�صفحات لغات الربجمة
الن�صية لعر�ض املحتوى او الن�شاء عنا�صر ال�سطح البيني ،ف�إن املعلومات التي يتم
تقدميها عن طريق الكود الن�صي يجب ان يتم حتديدها بن�ص وظيفي ميكن ان تتم
قراءته عن طريق تقنية م�ساعدة .و يجب ان تكون املعلومات بداخل الكود الن�صي
قائمة على ا�سا�س الن�ص � ،أو يتم توفري بديل الن�ص بداخل الكود الن�صي نف�سه .و
يجب ان تكون كل االكواد الن�صية (مثل القوائم املنبثقة اخلا�صة بكود جافا (جافا
�سكريبت)  )Javascript pop-up menusاما �سهلة الو�صول مبا�شرة اىل
التقنيات امل�ساعدة و لوحة املفاتيح او يجب ان يتم توفري طريقة بديلة للو�صول اىل
الوظيفة املكافئة (رابط قيا�سي على �سبيل املثال).
ك .الربجميات والربامج امل�ساعدة ( :)Applets & Plug-Insعندما حتتاج
�صفحة الويب (على االنرتنت) اىل وجود برميج ،برنامج م�ساعدة �أو اي تطبيق �آخر
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على نظام عميل لتف�سري حمتوى ال�صفحة ،فيجب ان تقوم ال�صفحة بتقدمي رابط
لربنامج م�ساعد او برميج .و يجب ان يتم توفري رابط اىل �صفحة حيث ميكن حتميل
الربنامج امل�ساعد .و جميع برميجات اجلافا ،االكواد الن�صية و الربامج امل�ساعدة
(مبا يف ذلك ملفات البي دي اف (ن�سق امللفات املنقولة) و ملفات الباوربوينت ،
الخ) و يجب ان يكون املحتوى بداخلها �سهل الو�صول للتقنيات امل�ساعدة ،و �إال يجب
توفري و�سائل بديلة للو�صول اىل املحتوى املكافئ.
ل .النماذج االلكرتونية ( :)Electronic Formsعندما يتم ت�صميم النماذج
االلكرتونية ،فيجب ان ي�سمح النموذج لال�شخا�ص الذين ي�ستخدمون تقنيات
م�ساعدة بالو�صول اىل املعلومات ،عنا�صر احلقول و العنا�صر الالزمة وظيفيا
ال�ستكمال و تقدمي النموذج  ،مبا يف ذلك جميع التوجيهات و اال�شارات .باال�ضافة
اىل:
1 .1يجب ان يكون جلميع عنا�صر النموذج عناوين ن�صية.
2 .2يجب ان يكون لعنا�صر النموذج عناوين مرتبطة بها يف الرتميز (مبعنى عنا�صر
“ ”idو “ ”forاو “ )”labelوال يجب ان تتدخل الربجمة الن�صية الديناميكية
للغة رقم الن�ص الفائق  HTMLللنموذج مع التقنيات امل�ساعدة و يجب ان تكون
�سهلة الو�صول عن طريق لوحة املفاتيح.
م ـ روابط الت�صفح ( :)Navigation Linksيجب ان يتم توفري طريقة ت�سمح
للم�ستخدمني بتخطي روابط الت�صفح املتكررة .ويجب ان يتم توفري رابط لتخطي
القوائم اخلا�صة بقوائم الت�صفح �أو قوائم الروابط الطويلة االخرى.
ن ـ ت�أخر الوقت (:)Time Delaysعندما تكون هناك حاجة اىل �إ�ستجابة يف
وقت معني ،فيجب ان يتم تنبيه امل�ستخدم و يتم �إعطا�ؤه وقت كايف لي�شري اىل ان
هناك حاجة ملزيد من الوقت .فيجب ان يكون للم�ستخدم حتكم يف توقيت تغيري
املحتوى.
�س .التحقق من ال�صحة ( :)Validationيجب ان يتم التحقق من �صحة
�صفحات االنرتنت ب�إ�ستخدام كل من االدوات االوتوماتيكية واملراجعة الب�شرية من
اجل حتديد �أية م�شكالت تتعلق ب�سهولة الو�صول تت�ضمن الو�ضوح و �سهولة الت�صفح.

 5-3-1-3الو�صول اىل وكالء ال�سفر
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Access to Travel Agents

يجب ان يكون لوكالء ال�سفر معدات االت�صال مع اال�شخا�ص الذين يعانون من
ال�صمم او امل�صابون ب�إعاقات �سمعية حادة ال ت�سمح لهم با�ستخدام الهواتف
العادية .ويجب ان يتم تدريب وكالء ال�سفر على التوا�صل مع اال�شخا�ص ذوي
مركـز األميــر سلمـــان ألبحــاث اإلعاقــة

االعاقات الكالمية واالدراكية ،ويجب ان يقوموا بتوفري و�صول بديل لو�سائل االعالم
 ،مثل املواد املطبوعة او معدات الر�سائل الن�صية.

 6-3-1-3الهاتف ،امل�ساعدات الرقمية ال�شخ�صية ،و الهواتف اخللوية

		

Telephone, PDA and Cellular Phones

1 .1يجب ان يكون جلميع هواتف العملة العامة �ضوابط لدرجة ال�صوت وعر�ض ب�صري
للتعليمات واال�ستخدام .ويجب ان يكون هناك على االقل هاتف عام واحد يتم
تركيبه على ارتفاع منخف�ض لكل �صف هواتف �سهلة الو�صول من اجل اال�شخا�ص
الذين ي�ستخدمون الكرا�سي املتحركة او �سكوترات التنقل (�شكل .)45
2 .2ت�شكل املفاتيح متناهية ال�صغر والن�صو�ص  /الرموز ال�صغرية م�شكلة لال�شخا�ص
�ضعيفي الب�صر و الذين يعانون من م�شكالت يف خفة احلركة (�شكل  .)37و
الهواتف النقالة اجهزة عملية للتوجيه و �إيجاد الطريق يف االماكن التي ال ت�سود فيها
عناوين ال�شوارع و ارقام املنازل .و االجتاه اليوم هو دمج تقنيات الهواتف اخللوية
و امل�ساعدات الرقمية ال�شخ�صية لوفري توا�صل �سمعي ،الر�سائل الن�صية و الدخول
على االنرتنت يف تقنية واحدة .وت�ضم بع�ض االجهزة تكنولوجيا نظام التمو�ضع
العاملي من اجل �إيجاد الطريق .و ميكن ان تكون خوا�ص االهتزاز يف الهاتف اخللوي
مفيدة اي�ضا لال�شخا�ص الذين يعانون من ال�صمم او ثقل ال�سمع الذين يجدون
�صعوبة يف �سماع ا�شارة ر�سالة �آتية او الزوار عند الباب.
3 .3وب�سبب ادوات االت�صال املتنوعة التي ي�ستخدمها خمتلف امل�سافرون ،ف�إن بديل خط
الهاتف ال�صوتي مثل خط الهاتف الن�صي  ،TTYالربيد االلكرتوين او احلجز
الذي يتم عن طريق االنرتنت او انظمة االعالم يجب ان تكون �شرطا الزما لالت�صال
املبا�شر مع بع�ض امل�سافرين ذوي االعاقات.
4 .4يجب ان يتم ن�شر ارقام الهواتف الن�صية حيثما يتم طباعة ارقام الهواتف ال�صوتية
حتى ميكن للم�سافرين الذين يعانون من ق�صور وظيفي �سمعي حاد اىل متو�سط
اي�ضا من اال�ستفادة من العرو�ض الرتويجية و اخلا�صة املتاحة للم�سافرين الآخرين.
5 .5وميكن النظمة الر�سائل االوتوماتيكية ان تكون طريقة �سريعة و مريحة حلجز رحلة
ما او لتقدمي املعلومات ،و لكنها ميكن ان ت�شكل عائقا لالت�صال الفعال للم�سافرين
الذين يعانون من ق�صور وظيفي �سمعي ،كالمي او ادراكي باال�ضافة اىل العديد من
كبار ال�سن .و ميكن ان يكون للم�سافرين ذوي االعاقات ا�سئلة اي�ضا او متطلبات
للحجز ال ميكن ان يتم تناولها يف اطار اخليارات القيا�سية املتوفرة .فالتوا�صل مع
موظف الت�شغيل مبا�شرة �سوف ي�ضمن للم�سافرين �إجابة ا�سئلتهم ب�شكل واف و ان
عمليات احلجز اخلا�صة بهم قد متت بنجاح.
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 7-3-1-3معلومات حول الو�صول للمركبات الربية

		

Information on Land Vehicle Access

يجب على الناقلني ان يقوموا بتوفري املعلومات يف �شكل �سهل الو�صول حول �سهولة
الو�صول يف املركبة ،و ي�شمل:
1 .1معلومات عن �سيا�سة احلجز ،على �سبيل املثال  ،عن احلافالت ذات امل�صعد التي
تعمل بني املدن ،التي البد ان تت�ضمن الوقت الالزم لعمل احلجز.
2 .2معلومات حول ال�سفر بالقطار  ،مثال احلمامات �سهلة الو�صول.
3 .3معلومات حول املركبات اخلا�صة ،مثل �سعة املقاعد.

 8-3-1-3معلومات دفع الأجرة والتذاكر

		

Fare Payment and Ticketing Information

يجب ان تكون املعلومات اخلا�صة بالتذاكر و اجلدول متاحة يف ا�شكال بديلة من
الناقلني القائمني بالت�شغيل ،وكالء ال�سفر و مراكز املعلومات عن طريق الهاتف،
على االنرتنت على منت املركبات و يف املواقف و املحطات.
1 .1يجب ان تت�ضمن طرق دفع االجرة  ،الدفع عرب الهاتف ،على االنرتنت ،على منت
املركبات و يف املواقف و املحطات ،و يجب ان تخاطب متطلبات اال�شخا�ص الذين
يعانون من م�شكالت يف خفة احلركة ،و املكفوفني او �ضعيفي الب�صر ،امل�صابون
بال�صمم او ثقل ال�سمع او لديهم �إعاقات ادراكية.
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�شكل  :37مفهوم امل�ساعدات الرقمية ال�شخ�صية مع مفاتيح
حتكم كبرية احلجم و عر�ض الن�ص امل�ساعدات الرقمية
ال�شخ�صية ( )PDAمع مفاتيح كبرية لال�شخا�ص الذين
يعانون من م�شكالت خفة احلركة
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2 .2الدفع عرب الهاتف مع الناقلني او وكالء ال�سفر يجب ان ي�ستلزم ا�ستخدام م�ساعدات
�سمع مالئمة للركاب الذين يعانون من ثقل ال�سمع.
3 .3الدفع على االنرتنت يجب ان ي�ستلزم ا�ستخدام احلوا�سب ال�شخ�صية ،الهواتف
اخللوية وامل�ساعدات الرقمية ال�شخ�صية (مثل االجهزة من نوع البالك بريي).
وبالن�سبة لال�شخا�ص الذين يعانون من م�شكالت يف خفة احلركة فيجب ا�ستخدام،
�سمات خا�صة ،مثل املفاتيح الكبرية؛ و بالن�سبة لال�شخا�ص الذين ال ميكنهم
ا�ستخدام ايديهم  /ا�صابعهم ،فيلزم ا�سطح بينية خا�صة (�شكل  ،)37و بالن�سبة
للمكفوفني ،فيجب ان يتم تن�صيب برامج قارئ ال�شا�شة ،و بالن�سبة لكبار ال�سن
و�ضعيفي الب�صر ،فهناك حاجة ملكربات اخلط على املواقع االلكرتونية (�شكل .)38

�شكل  :38موقع �إلكرتوين �سهل الو�صول مع خيار
تكبري اخلط � -صفحة االنرتنت

�شكل  :39ماكينة بيع تذاكر �أوتوماتيكية
متاحة يف جميع حمطات القطار

4 .4يف املحطات ،من اجل التذاكر و معلومات اجلدول ،فيجب ان يتم توفري املواد
املطبوعة ،وطريقة �إعالم بديلة عند مكاتب التذاكر لال�شخا�ص الذين يعانون من
ال�صمم او ثقل ال�سمع عن طريق انظمة تكبري ال�صوت او لغة اال�شارة.
5 .5يجب ان تخاطب ماكينات بيع التذاكر االوتوماتيكية (�شكل  )39يف املحطات
متطلبات امل�سافرين ذوي االعاقات فيما يتعلق باملعلومات املقدمة و و�ضوحها.
6 .6يجب ان يكون ملاكينات البيع و ماكينات التذاكر منطقة ار�ضية خالية م�ستوية
بعر�ض  800ملم  1400 xعلى االقل ،يجب ان يتم توفريها عند ادوات التحكم
و�آليات الت�شغيل  ،مثل املوزعات و االوعية ،من اجل التناول االمامي .و ميكن مل�ساحة
ار�ضية خالية م�ستوية بقيا�س  1400ملم يف  1400ملم ان ت�ستوعب كل من اقرتاب
امامي و جانبي موازي.
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�شكل  :40عر�ض ن�ص رقمي يف مرتو االنفاق ،نظام �شبكة االت�صاالت الب�صرية
7 .7يجب ان تكون ادوات التحكم و �آليات الت�شغيل على ماكينات البيع و ماكينات
التذاكر(مبا يف ذلك مناطق االدخال و اال�ستعادة) على ارتفاع من االر�ضية بحد
�أق�صى 1200ملم و حد ادنى  450ملم من االر�ضية اىل خطوط منت�صفهم .و يجب
ان تكون ادوات التحكم و �آليات الت�شغيل قابلة للت�شغيل بيد واحدة ،بدون قب�ضة
حمكمة  ،او �ضغط او يل الر�سغ و بقوة اقل من  20نيوتن.
8 .8يجب ان تكون الالفتات على ماكينات البيع (�شكل  )46و ماكينات التذاكر
بحروف عالية التباين وبارتفاع  13ملم على االقل .و يجب ان تكون الالفتات
على املاكينات ملمو�سة ،حتتوي على �إي�ضاحات بطريقة برايل ،و متوفر بها
�صور.
9 .9يجب ان تكون ادوات التحكم و�آليات الت�شغيل �سهلة الو�صول وقابلة
لال�ستخدام من قبل �شخ�ص جال�س يف مركبة.

 9-3-1-3الإعالن عن امل�سار او املق�صد قبل الركوب

		

Pre-Boarding Route or Destination Announcements

1 .1جلميع اخلدمات التي ال ت�ستلزم حجز م�سبق ،يجب على موفر خدمة النقل ان
ي�ضمن ان امل�شغل يعلن ب�شكل م�سموع وا�ضح عن امل�سار ،االجتاه ،املق�صد او مكان
الوقوف الكبري التايل للمركبة� ،شفويا او من خالل الو�سائل االلكرتونية ،عند نقطة
ال�صعود اىل املركبة و على الطريق.
2 .2يجب ان يتم توفري �إعالنات ما قبل الركوب يف املحطات و املواقف يف �شكل �صوتي
و ن�صي يف نف�س الوقت للركاب ذوي االعاقات ال�سمعية و االدراكية .و يجب ان يتم
تقدمي �إعالنات املق�صد ال�صوتية يف املركبات يف �شكل ن�صي اي�ضا (�شكل .)40
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�	10-3-1-3إ�شارات م�سار الرحلة �أو الوجهة النهائية

		

Route or Destination Signage

1 .1يجب على موفر خدمة النقل ان يعر�ض ب�شكل مقروء او ي�ضمن ان امل�شغل يعر�ض
ب�شكل مقروء امل�سار او االجتاه ،املق�صد او مكان الوقوف التايل للمركبة بحيث يكون
مرئيا عند نقطة الركوب و يف الطريق (�شكل .)41
2 .2حيثما يتم عر�ض الفتة امل�سار او املق�صد على املركبة ،فيجب على موفر خدمة النقل
ان ي�ضمن ان كل املركبات اجلديدة لديها الفتات تكون:
•م�ضاءة
•لها ا�سطح غري متوهجة
•مو�ضوعة بحيث تقلل الوهج ،و
•ت�ستخدم العالمات (احلروف و االرقام و الرموز) التي توفر تباينا عاليا مع اخللفية.
3 .3حيثما يتم ا�ستخدام الفتات امل�سار او املق�صد على املركبات ،يجب على موفر خدمة
النقل ان ي�ضمن ان كل املركبات اجلديدة بها الفتات ت�شبه العالمات ال�صلبة.

�شكل :41عر�ض امل�سار اىل املق�صد على منت املركبة يف
حافلة مابني املدن

�شكل  :42املعلومات اخلا�صة باملق�صد او امل�سار معرو�ضة
على اجلهه اخلارجية للمركبة ،الفتة ثنائي باعث ال�ضوء
( )LEDبخط كبري و تباين لوين
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4 .4حيثما يتم عر�ض معلومات املق�صد او امل�سار على اجلهه اخلارجية للمركبة�( ،شكل
 )42فيجب ان يتم و�ضع الفتات م�ضيئة عند الناحية االمامية وجانب الركوب من
املركبة .و يجب ان يكون للعالمات التي على الالفتات ما يلي:
•ن�سبة عر�ض اىل ارتفاع بني  5:3و 1:1؛
•ن�سبة عر�ض اىل ارتفاع م�سافة الكتابة ما بني  5:1و 10:1؛
•حد ادنى الرتفاع العالمات 25ملم لالفتات التي على جانب الركوب (با�ستخدام
حروف كبرية « )»Xو  50ملم لالفتات االمامية؛
•تباعد مقداره  1.5ملم؛ و
•تباين مع اخللفية (فاحت على غامق او غامق على فاحت).

11-3-1-3

الرموز الدولية للو�صول

International Access Symbols

ارجع اىل  :امللحق ب

12-3-1-3

معلومات الطوارئ و االخالء

Emergency and Evacuation Information

يجب ان تكون انظمة الطوارئ و االخالء ذات ت�صميم �سهل الو�صول .و عندما يتم
ا�ستخدام انظمة اال�ضاءة الوام�ضة او الناب�ضة لتنبيه اال�شخا�ص ذوي الق�صور
الوظيفي ال�سمعي احلاد اىل املتو�سط يف حالة الطوارئ ،فال يجب ان يزيد معدل
الومي�ض ل�صف من اال�ضواء الوام�ضة على  5وم�ضات يف الثانية ،و التي يكون عندها
 %5فقط من امل�صابون بال�صرع و لديهم ح�سا�سية لل�ضوء يف خطر .و قد تكون هناك
حاجة اىل �إ�ضاءة خا�صة (تعمل بالبطارية) لالفتات التي البد ان تكون مرئية اثناء
حاالت الطوارئ ،مثل انقطاع التيار الكهربائي.

�أ .املنبهات الب�صرية (�شكل )43
املوقع :يجب ان تكون املنبهات الب�صرية مو�ضوعة باالقرتان مع املنبهات ال�سمعية
و يجب ان يتم و�ضعها على ارتفاع  2100ملم فوق �سطح االر�ضية بداخل امل�ساحة او
 150ملم ا�سفل ال�سقف ،ايهما كان �أكرث �إنخفا�ضا.
و�ضوح الر�ؤية :ب�شكل عام ،ال يجب ان يكون اي مكان يف اي غرفة او م�ساحة ،رواق
عام او ردهه ي�ستلزم ان يكون به تنبيه ب�صري او جهاز �إ�شارات ب�صرية ،اكرث من
 15مرت من اال�شارة (يف املخطط االفقي) .يف الغرف الكبرية و امل�ساحات التي
تزيد على  30مرت يف العر�ض ،بدون عوائق و على 2000ملم فوق االر�ضية التي مت
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ت�شطيبها ،مثل قاعات املحا�ضرات ،فقد يتم و�ضع اجهزة حول املحيط ،بتباعد 30
مرت كحد اق�صى ،بدال من االجهزة املعلقة من ال�سقف.
امل�صباح :يجب ان تكون املنبهات الب�صرية و اال�شارات من نوع الزينون الوام�ض او
ما يعادله.
اللون :يجب ان يكون لون خمرجات املنبه الب�صري وا�ضحا او ابي�ض بالتحديد
(مبعنى � ،ضوء ابي�ض غري مر�شح او مر�شح �صايف).
دورة النب�ض :يجب ان يكون احلد االق�صى ملدة النب�ضة ُع�شرين من الثانية (0.2
من الثانية) بحد �أق�صى لدورة العمل قدره  .%40و يعرف مدة النب�ض على انه
الفرتة الزمنية بني النقطة االبتدائية والنقطة النهائية لع�شرة باملئة من اال�شارة
الق�صوى.
ال�شدة :يجب ان تكون �شدة �إ�شارة املنبه الب�صري بحد ادنى � 75شمعة.
الومي�ض و معدل الومي�ض :يجب ان يكون معدل الومي�ض بحد ادنى  1هرتز و
حد اق�صى  3هرتز .ويجب ان تتزامن املنبهات الب�صرية بحيث توم�ض باالتفاق مع
معدالت الومي�ض التي مت اعدادها لتقليل خطر �إثارة نوبة �صرع.

�شكل  :43منبه ب�صري فوق خمرج طوارئ ،منبه ب�صري �سقفي ناب�ض

ب .التحذيرات والتنبيهات امل�سموعة

Audible Alarms and Warnings

•يجب ان تتخطى التنبيهات امل�سموعة ال�ضو�ضاء املحيطة للمكان مبقدار  15دي�سيبل،
او تتخطى اي حد اق�صى مل�ستوى ال�صوت مبدة قدرها  30ثانية مبقدار  5دي�سيبل ،
باالعتماد على ايهما اعلى �صوتا.
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•ال يجب ان تتعدى التنبيهات امل�سموعة  120دي�سيبل  ،و يجب ان توفر �ضو�ضاء
متقطعة.
•حيثما يكون ممكننا ،يجب ان يتم و�ضع املنبه مبا�شرة فوق باب اخلروج يف حاالت
الطوارئ.
•يجب ان تكون التحذيرات امل�سموعة بني  500و  3000هرتز ،ت�ستخدم ترددات اقل
من  500هرتز اذا كان ال�صوت البد ان ينحني حول عوائق او ان مير من خالل
حواجز تق�سيم .و ت�ستخدم �إ�شارة تنظيمية ( 1اىل � 8صافرات يف الثانية � ،أو تغريد
يتغري  1اىل  3مرات يف الثانية  ،و يقدم اال�شارة على االقل ملدة  0.5اىل  10ثواين.

ج .االخالء من االر�صفة

Evacuation from Platforms

•من اجل حاالت الطوارئ و امل�ساعدة الالزمة على ر�صيف املحطة ،ف�إنه يجب
توفري ات�صاالت من نوع «�أ�س �أو �أ�س ( »SOSنداء اال�ستغاثة) (مثل هواتف اخلط
ال�ساخن) ،و يتم تعليمها بو�ضوح و تو�ضع على الر�صيف ب�ألوان و الفتات وا�ضحة
للغاية .و يجب ان يتم توفري ات�صال ثنائي االجتاه و زر «م�ساعدة» من اجل اال�شخا�ص
الذين (ال) ي�ستطيعون و � /أو ال�سمع.

•يجب على �إجراءات الطوارئ و االخالء ان تتجنب ا�ستخدام امل�صاعد و ال�سالمل
املتحركة .و يجب ان يقوم العاملني املدربني بحمل او حتريك اال�شخا�ص الذين
ال ي�ستطيعون امل�شي او ي�ستخدمون الكرا�سي املتحركة على طول م�سارات االخالء
يف االنفاق او الطرق االر�شادية ،ا�سفل الدرج او على املنحدرات .و قد يكون من
ال�ضروري �إخراج اال�شخا�ص من الكرا�سي املتحركة او ال�سكوترات اخلا�صة بهم و
نقلهم على نقاالت او معدات م�شابهه ،مثل كر�سي الإخالء ،اىل االمان.

د .الإخالء من املركبات

Evacuation from Vehicles

•يجب ان يتم توفري الفتات التعليمات اخلا�صة بحاالت الطوارئ و االخالء يف املركبات
بخط كبري  ،بحد ادنى  18ثقيل ،حروف كبرية  ،اخلط بدون تذييل للحروف ،و
م�صاحب بالرموز او الر�سوم التو�ضيحية  .و يجب ان يكون الن�ص و الرموز م�ضاءة
من اخللف او االمام بدون وهج .و يجب ان تكون مكونات الت�شغيل للبدء بطلب
ا�ستغاثة ،مثل الرافعات ،مقاب�ض اجلذب  /الدفع وما �شابه  ،ب�ألوان عالية التباين
و يف متناول �شخ�ص واقف بني  1200ملم اىل  1800ملم من االر�ضية .و ينبغي ان
يتم تقدمي تعليمات الوقت الفعلي يف �شكل �سمعي و ن�صي.
•يجب ان يتم و�ضع زر ا�ستدعاء الطوارئ يف مقاعد االولوية و منطقة م�ساحة الكر�سي
املتحرك ،على ارتفاع حوايل  750اىل 1000ملم فوق االر�ضية .
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 13-3-1-3معلومات الو�صول

		

Arrival Information

عند الو�صول ،يجب ان يتم تقدمي املعلومات يف ا�شكال بديلة للركاب امل�سنني و
املعاقني من اجل االت�صاالت اخلا�صة بالتحويالت ،بدائل النقل االر�ضي ،ال�شئون
الطبية ،ا�صالح/ا�ستبدال الكر�سي املتحرك و حاالت الطوارئ .و يجب ان يكون
هذا يف �شكل خط كبري خرائط ملمو�سة  ،دخول للمواقع االلكرتونية عن طريق
امل�ساعدات الرقمية ال�شخ�صية  ،او عند اك�شاك االعالم �سهلة الو�صول (�شكل .)44
و هذه املعلومات هامة ب�شكل خا�ص حني الو�صول عند املواقف و اماكن الوقوف
لال�سرتاحة يف املناطق الريفية .و يجب ان يتم توفري املعلومات باملواد املطبوعة
مثل ،اخلرائط املطبوعة للمنطقة ،الو�صول اىل الهواتف العامة و خطوط امل�ساعدة.

�أ� .سهولة الو�صول للمعلومات االلكرتونية

Accessibility of Electronic Information

•يجب ان يتم ترك املعلومات على ال�شا�شة على االقل ملدة ت�ساوي �ضعفني مدة القراءة
العادية .ويجب ان يتم ا�ستخدام فرتة عر�ض من  10اىل  20ثانية.
•يجب ان يكون ت�صفح املعلومات االلكرتونية وا�ضحا و مت�سقا.
•الأيقونات :يجب ان تكون االيقونات �سهلة التمييز من قبل كل امل�ستخدمني املتوقعني.
ويجب ا�ستخدام الرموز الدولية اينما كان ذلك ممكنا.
•زمن العر�ض/معدل التحريك على و�سائط االعالم االلكرتونية� :إن حتريك
املعلومات امر يف غاية ال�صعوبة بالن�سبة لال�شخا�ص الذين يعانون من ق�صور
وظيفي ب�صري ،لذلك يجب ان يتم عر�ض الن�ص بطريقة ثابتة �إذا امكن .و �إذا مت
ا�ستخدام التحريك ،فيجب ان يتم ترك املعلومات على ال�شا�شة ملدة تكون على االقل
�ضعفني مدة القراءة العادية .فالزمن الثابت حلوايل  10ثواين من املحتمل ان يكون
لتجنب الت�شوي�ش (لذلك يجب ا�ستخدام فرتة عر�ض من  10اىل  20ثانية).

ب� .سهولة الو�صول للمعلومات امل�سموعة

Accessibility of Audible Information

•يجب ان تكون �شدة ال�صوت حوايل  68دي�سيبل ( .)Aو ال ينبغي ان تزيد العرو�ض
الق�صرية جدا عن  135دي�سيبل ( )Aماعدا ال�ضجيج النب�ضي الذي ال يجب ان
يزيد م�ستواه اللحظي ابدا على  150دي�سيبل (.)A
•يجب اال تكون معايري اعلى درجة لل�ضجيج �أكرث من . PCN 40
•يجب ان تكون ن�سبة اال�شارة اىل ال�ضجيج بحد ادنى  10+دي�سيبل (�إ�شارة /
�ضجيج).
•يجب ان يكون زمن ال�صدى اقل ما ميكن ،و يف�ضل ان يكون �أقل من ثانية واحدة.
•ال يجب ان يزيد م�ستوى ال�ضجيج عن  70دي�سيبل ( )Aلتجنب تداخل الكالم.
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•يجب ان تكون ترددات ال�صوت ما بني  500و 3000هرتز ،حيث تكون االذن
�شديدة احل�سا�سية يف هذا املدى.
•يجب ان يتم ت�صميم انظمة ال�صوت ذات املكربات ال�صوتية مب�شورة مهنية،
طبقا ملبادئ العامل الب�شري.
•�شدة ال�صوت هي م�ستوى ال�صوت او درجة ارتفاع ال�صوت�:ضغط املوجات
ال�صوتية .يتم قيا�س درجة ارتفاع ال�صوت كن�سبة �ضغط ال�صوت اىل ن�سبة
ال�ضغط ل�صوت م�سموع فقط .و الن�سبة لوغاريتمية  ،حتى ميكن التعبري عن
املدى ال�ضخم من �إمكانيات ال�سمع ب�أرقام مالئمة .و وحدة درجة ارتفاع
ال�صوت (مبعنى االدراك الب�شري ل�شدة ال�صوت) هي الدي�سيبل (.)A
وقيا�س املكتب الهادئ  55دي�سيبل ( )Aو املكتب املزدحم قد يقي�س حوايل
 68دي�سيبل ( .)Aوال ينبغي ان تزيد العرو�ض الق�صرية جدا على 135
دي�سيبل ( ،)Aماعدا لل�ضجيج النب�ضي الذي ال يجب اال يتخطى م�ستواه
اللحظي  150دي�سيبل ( .)Aو تغري مبقدار  3دي�سيبل يعني م�ضاعفة الت�أثري
املادي لل�ضجيج؛ و بالتايل تكون التغريات ال�صغرية يف امل�ستوى هامة.

ج .املعلومات امللمو�سة

Tactile Information

يجب ان تكون اخلرائط امللمو�سة كبرية و ب�سيطة .و يجب ان يتم ترك  5ملم
كحد ادنى بني اخلطوط املتوازية و  3ملم بني الرموز املتجاورة .و يجب على
اخلرائط امللمو�سة ان تتجنب الفو�ضى.
ارجع اىل ، 3-3-1-3 :اجلداول املطبوعة ،اخلرائط بطريقة برايل ،
االت�صاالت والالفتات امللمو�سة.
د� .سهولة الو�صول النظمة االت�صاالت ال�سلكية و الال�سلكية (�شكل )45
Accessibility of Telecommunication Systems

يجب ان يتم �ضمان التوا�صل مع عامل الت�شغيل مبا�شرة.
ارجع اىل  6-3-1-3 :الهاتف ،امل�ساعدات الرقمية ال�شخ�صية و الهواتف
اخللوية.
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الر�سوم التو�ضيحية

�شكل  :44ك�شك �إعالم ذاتي اخلدمة ،منوذج اويل ب�شا�شة مل�س متعددة
اللغات  ،عر�ض للن�ص و عر�ض �صوتي

�شكل � :45صف هواتف �سهلة الو�صول مع هاتف عام واحد مت
تركيبه على ارتفاع منخف�ض ليالئم اال�شخا�ص يف الكرا�سي
املتحركة  /ال�سكوتر
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�شكل  :46كتابة ب�أحرف عالية التباين على ماكينة بيع
(مثال لالفتة ال�صحيحة على ماكينة البيع)

اعتبارات �أخرى
1-3
3-3
4-3
5-3
6-3

�سيارات الأجرة و الليموزين (املدنية و ما بني املدن)
					
املركبات اخلا�صة
				
حافالت النقل احل�ضري
			
النقل بال�سكك احلديدية اخلفيفة
حافالت النقل ال�سريع

 7-3املرتو  /مرتو االنفاق
 8-3قطارات الركاب
 9-3حافالت النقل ما بني املدن
 10-3ال�سكك احلديدية للنقل بني املدن
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2-3

املوا�صالت الربية� :أمناط النقل بني املدن

من �أمناط النقل امل�ستخدمة يف ال�سفر بني املدن �سيارات الأجرة ال�صفراء وحافالت النقل اجلماعي وال�سكك
احلديدية ،وتتميز هذه الو�سائل ب�أنها قادرة على ال�سفر م�سافات طويلة بني املدن كما ميكنها الو�صول �إىل البلدان
املجاورة ،ويتم ت�سيري رحالت القطارات وحافالت النقل اجلماعي يف مواعيد ثابتة وتتميز بقدرتها على ال�سفر
لي ًال وا�ستيعاب الأمتعة ،ونظر ًا لطول امل�سافة التي تقطعها والزمن الذي ت�ستغرقه الرحالت يف هذا النوع من
�أمناط النقل فيتم توفري دورات مياه على منت املركبات ،وميكن ل�سيارات الأجرة ال�صفراء وحافالت النقل
اجلماعي التوقف على فرتات متقطعة عند حمطات البنزين واخلدمات العامة ،بينما تكون القطارات جمهزة
باملرافق العامة على متنها.
تتميز اململكة بنمط النقل بوا�سطة �سيارات الأجرة ال�صفراء للرحالت الداخلية البعيدة ،وحتتاج �سيارة الأجرة
�إىل ترخي�ص للنقل بني املدن يختلف عن ترخي�ص �سيارات الأجرة العادية (الليموزين) ،وميكن ا�ستخدامها
كبديل عن حافالت النقل اجلماعي والقطارات لل�سفر بني املدن ،كما �أنها ت�ؤمن خدمة النقل من الباب �إىل الباب
وهي خا�صية منا�سبة للناطق القروية التي ال ت�صل �إليها خدمات النقل بني املدن وتوفر الأمان للركاب ،ويقوم
�سائق �سيارة الأجرة ال�صفراء بالتفاو�ض مع الركاب على الأجرة بح�سب امل�سافة التي تتطلبها الرحلة ،وميكن
طلب �سيارة الأجرة بالهاتف �أو ا�ستئجارها من موقف �سيارات الأجرة ،وتكون ال�سيارة يف العادة من نوع �سيدان
�أو فان �صغري ،ويجب �أن يتم تثبيت لوحة الرتخي�ص على املركبة ،كما ميكن تركيب �إ�شارة �ضوئية �صغرية فوقها
(ب�شكل اختياري) للداللة على حالة الإ�شغال ،كما ميكن ل�سيارات الأجرة الو�صول �إىل القرى غري املت�صلة بالطرق
امل�سفلتة.

�شكل � :47سيارة �أجرة مدنية قيا�سية ذات اربعة ابواب ت�ستخدم يف
اململكة العربية ال�سعودية

�شكل � :48سيارة اجرة �صفراء تعمل بني املدن ت�ستخدم يف اململكة
العربية ال�سعودية
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�إعتبارات الت�صميم
لقد وجدنا �أن مركبات وخدمات النقل امل�ستخدمة حالي ًا يف نقل الركاب بني املدن غريجمهزة كما ينبغي ال�ستيعاب
م�ستخدمي الكرا�سي املتحركة �إال �إذا مت نقلهم �إىل مقاعد املركبة ،ومن �أهم امل�شاكل التي ميكن �أن يواجهها
املعاقون حركي ًا يف �سيارة الأجرة عر�ض الباب وارتفاعه عند الدخول واخلروج من املركبة ،خ�صو�ص ًا �أثناء الإركاب
ونقل املعاق من الكر�سي املتحرك �إىل مقاعد املركبة ،كما �أن امل�صابني بالإعاقات احل�سية قد ال يتمكنون من ر�ؤية
معلومات االت�صال املوجودة على لوحة املعلومات املثبتة يف املركبة �أو قراءتها �أو �سماع املعلومات التي يديل بها
ال�سائق �أو فهم م�ضمونها ،وينبغي مراعاة احتياجات امل�صابني ب�إعاقات حركية واملكفوفني و�ضعاف الب�صر عند
ت�صميم نظم دفع الأجرة.
وبالن�سبة لت�صميم مواقف �سيارات الأجرة وحمطات النقل بني املدن ،فيجب الرتكيز على احتياجات املعاقني
وذوي االحتياجات اخلا�صة الذين قد يواجهون �صعوبة عند الدخول �أو اخلروج من املركبات العادية ذات الأبواب
ال�ضيقة �أو املرتفعة وبالتايل فهم يحتاجون �إىل توفري �أبواب �أكرث ات�ساع ًا ،ويف حال وجود تباين يف االرتفاع بني
الطريق/الر�صيف/املن�صة وبني �أر�ضية املركبة فمن ال�ضروري ا�ستخدام و�سائل لتج�سري الفجوة بني ال�سطحني،
كما ينبغي ا�ستخدام و�سائط بديلة لنقل املعلومات �إىل ذوي الإعاقات احل�سية عن طريق ال�صوت والن�صو�ص
املكتوبة وعن طريق توفري الكتابة بلغة برايل والرموز البارزة التي ميكن ا�ستك�شافها باللم�س.

ا�شرتاطات التطبيق
يراعى يف كافة �سيارات الأجرة التي ت�ستخدم للنقل بني املدن وحمطاتها ومواقفها �أن تكون مطابقة للتعليمات
املقرتحة ،وقد تكون �إمكانية الو�صول يف �سيارات الأجرة حمدودة ب�سبب القيود الفنية ومنها عر�ض فتحات الأبواب
وامل�ساحة املتوفرة داخل املركبة مقارنة بعدد الركاب من م�ستخدمي الو�سائل احلركية امل�ساعدة وعربات الأطفال
الكبرية ،ومن ال�ضروري توفري بدائل لتمكني �صعود الركاب ونزولهم من املركبة.

اال�شرتاطات الفنية
 1-3-2-3متييز املركبة
		

Identification

•تتميز �سيارة الأجرة التي ت�ستخدم يف النقل بني املدن باختالف لونها عن �سيارات
الليموزين التي تنقل الركاب داخل املدن وكذلك بوجود �إ�شارة م�ضيئة فوق �سيارة
الليموزين للداللة على حالة �إ�شغال املركبة (انظر ال�شكل ج.)3/1/4/4/
•ويجب �أن يتم تثبيت الرمز الدويل لت�سهيل الو�صول (رمز املعاقني) يف الواجهتني
الأمامية واخللفية للمركبة وعلى الأبواب التي ي�ستخدمها الركاب.

2-3-2-3
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تهيئة �سيارات الأجرة ال�صفراء لت�سهيل الو�صول
Accessible Taxi and Limousine

يجب على امل�ؤ�س�سات واملكاتب امل�سئولة عن خدمات النقل بوا�سطة �سيارات الأجرة
مركـز األميــر سلمـــان ألبحــاث اإلعاقــة

احلر�ص على �أن تكون خدمات النقل م�صممة لتمكني و�صول املعاقني وذوي
االحتياجات اخلا�صة ،و�أن تكون املركبات امل�ستخدمة يف النقل مطابقة لأنظمة
وتعليمات النقل والطرق ال�سريعة.

�	3-3-2-3أرقام ت�سجيل �سيارات الأجرة

		

Taxi and Limousine Registration Numbers

•راجع الفقرة ج/3/1/3/4/ج – �أرقام ت�سجيل �سيارات الأجرة والليموزين.
•يجب ان ي�ضع كل من امل�شغلني امل�ستقلني ،ال�سما�سرة او خدمات ال�شحن التي توفر
خدمات �سيارات االجرة  /الليموزين ارقام الت�سجيل على املركبات من اخلارج
بالقرب من ابواب الدخول.و يجب ان تكون ارقام الت�سجيل اخلارجية اخلا�صة
ب�سيارات االجرة بارتفاع  150ملم على االقل و لها تباين لوين عايل مع خلفيتها.

 4-3-2-3معلومات ت�سجيل �سيارات الأجرة

		

Taxi and Limousine Registration Information

•راجع الفقرة – معلومات ت�سجيل �سيارات الأجرة والليموزين
•يجب ان يقوم كل من امل�شغلني
امل�ستقلني ،ال�سما�سرة او خدمات
ال�شحن التي توفر خدمات �سيارات
االجرة  /الليموزين بجعل معلومات
الت�سجيل اخلا�صة ب�سيارات االجرة
 /الليموزين متوفرة بطريقة برايل
و ا�شكال الطباعة الكبرية يف مواقع
�سهلة الو�صول بداخل املركبة (�شكل
.)49

 5-3-2-3نقاط ال�صعود  /النزول
Boarding/Deboarding Points
		
حيثما ال يكون الراكب قادرا على ال�صعود/النزول عند موقف خم�ص�ص �سهل
الو�صول ب�سبب عائق م�ؤقت ،فيجب ان ي�ضمن موفر خدمة النقل ان ال�سائق يتيح
للركاب ال�صعود/النزول عند املوقع التايل الآمن املتاح .و هذا يكون هاما ب�شكل
خا�ص يف املناطق الغري معبدة.
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 6-3-2-3الأبــواب

		

Doors

•راجع الفقرة – الأبواب
•يجب ان يكون لالبواب عر�ض �صايف بحد ادنى  800ملم .فقد ميكن ان يتم تقييد
دخول اال�شخا�ص الذين معهم عربات اطفال كبرية ،على �سبيل املثال عربة ثالثية
متجاورة عر�ضها 1100ملم ،عن طريق عر�ض باب الدخول الذي قيا�سه800ملم و
امل�ساحة الداخلية املتاحة يف املركبة .و يف هذه احلاالت ،يجب ان يتم توفري م�ساعدة
مبا�شرة او خدمة نقل بديلة .

�	7-3-2- 3إ�شغال املركبة

		

Occupancy

•راجع الفقرة – �إ�شغال املركبة
•ب�سبب قيود احلجم و القيود الفنية ،قد يكون عدد اال�شخا�ص الذين ي�ستخدمون
الكرا�سي املتحركة حمدودا يف �سيارات االجرة و الليموزين.

 8-3-2-3املقاعد املخ�ص�صة جللو�س العائالت وال�سيدات
		

Family and Gender Seating

�إذا جتاوز عدد اال�سرة و عدد الركاب من اجلن�سني عدد املقاعد يف اجلزء اخللفي
من �سيارة االجرة  /الليموزين ،فيجب ان يتم توفري مركبة اخرى .و ميكن ان يتم
�شغل املقعد الذي بجوار ال�سائق من قبل احد الركاب الذكور فقط.

 9-3-2-3معدات الرفع واملنحدرات وال�سطحات املدجمة
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Lifting Devices, Ramps, or Portable Bridge Plates

•راجع الفقرة – معدات الرفع واملنحدرات وال�سطحات املدجمة
•يجب على موفر خدمة النقل ان ي�ضمن ان معدات ال�صعود (الركوب) مثل الرافعات،
املنحدرات او الواح اجل�سر متوفرة لال�ستخدام من قبل كبار ال�سن ،اال�شخا�ص
الذين معهم م�ساعدات تنقل او عربات اليد و ه�ؤالء الذين ال ي�ستطيعون التعامل
مع الدرجات او الدرج (اال�شكال  .)54 – 50و يجب ان يتم ت�أمني و�سيلة امل�ساعدة
على التنقل يف �سيارة االجرة ،يف و�ضع مواجهة �أمامية مع كابح ال�شاغل  .و يجب
على املركبات ذات االر�ضية املنخف�ضة ان توفر منحدرا ،و املركبات ذات االر�ضية
املرتفعة عليها ان توفر رافعة .ويجب ان يتم ا�ستخدام الواح اجل�سر �إذا كان هناك
فجوة �أفقية بني ار�ضية املركبة والر�صيف ولكن لي�س فرقا ر�أ�سيا وا�ضحا قدره 50
ملم او اقل .واالر�شادات احلالية للحمولة للرافعات و املنحدرات حتدد  400كجم
مركـز األميــر سلمـــان ألبحــاث اإلعاقــة

لو�سيلة امل�ساعدة على التنقل زائد ال�شاغل .و قد ال يكون هذا كافيا لالجتاه احلايل
يف زيادة ال�سمنة و ال�سكوترات و الكرا�سي الكهربائية االكرب حجما و االثقل .
•يجب على موفر خدمة النقل ان ي�ضمن ان القائم بالت�شغيل ال ي�ستخدم اجهزة الرفع
 ،املنحدرات ،او �ألواح اجل�سور املحمولة �إذا اعترب ان املوقع او املوقف غري �آمن.
•يجب على موفر خدمة النقل ان ي�ضمن اي�ضا ان كل طرف من اجهزة ال�صعود
 /النزول /الرفع ،املنحدرات �أو الواح اجل�سور املحمولةيتم تعليمها ب�سريط ملون
عايل التباين مع خلفيته  ،ميتد بالعر�ض الكامل للجهاز او اللوح (�شكل .)58

�أ� .سيارات االجرة و الليموزين منخف�ضة االر�ضية
Low Floor Taxi and Limousine

•راجع الفقرة – �سيارات الأجرة والليموزين ذات الأر�ضيات املنخف�ضة
•يجب ان يتم ا�ستخدام ال�شاحنات املقفلة ال�صغرية (الفان) املحولة ذات االر�ضية
املنخف�ضة و االبواب �سهلة الو�صول على كال اجلانبني مع منحدرات حيثما كان ذلك
ممكنا ال�ستيعاب الطول الكامل ل�شخ�ص �ضخم يف كر�سي متحرك مع ارتفاع ر�أ�سي
خايل ،و اال�شخا�ص الذين معهم عربات يد او عربات اطفال.
•�سيارات االجرة ذات االر�ضية املنخف�ضة و االبواب اجلانبية تقوم بتي�سري �صعود
ا�سهل من م�ستوى الر�صيف مع درجات ميل اقل للمنحدر اكرث من �سيارات االجرة
ذات الباب اخللفي حيث يكون ال�صعود من م�ستوى الطريق و ت�ستلزم منحدرا �أكرث
طوال (�شكل .)54

�شكل � :50سيارة �أجرة من نوع فان ذات �أر�ضية منخف�ضة ومزودة ب�سطحة
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�شكل  :51ت�صميم جديد ل�سيارات الأجرة ح�سب
ا�شرتاطات ت�سهيل الو�صول للجميع

�شكل � :52سيارة �أجرة منوذجية مزودة ب�سطحة لتمكني
�صعود العربات والكرا�سي املتحركة

�شكل� :53سيارة �أجرة من نوع فان مزودة ب�سطحة عند
املدخل اجلانبي لإركاب م�ستخدمي الكرا�سي املتحركة

�شكل� :54سطحة لل�صعود �إىل تاك�سي جمهز لت�سهيل
الو�صول عرب الباب اخللفي للمركبة

 10-3-2-3ت�أمني الكرا�سي املتحركة ونظم تثبيت امل�ستخدم
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Wheelchair Securement and Occupant Restraint

		

Systems

يتم تزويد �سيارات الأجرة والليموزين بنظم لتثبيت الكرا�سي املتحركة والعربات
باجتاه الأمام مع توفري �أحزمة �أمان ل�شاغليها ،على �أن تكون هذه التجهيزات قادرة
على حتمل قوى الق�صور الذاتي مبا ال يقل عن  8000نيوتن ،ويجب �أن تكون متينة
بدرجة كافية بحيث متنع حركة كر�سي املعاق �إىل اخللف �أو ت�أرجحه �أثناء �سري
املركبة� ،أما بالن�سبة لنظام تثبيت الراكب فيت�ألف من �أربعة �أحزمة مثبتة ب�أر�ضية
املركبة ،اثنان من هذه الأحزمة تثبت من الأمام واالثنان الباقية من اخللف ويتم
تو�صيلها بخطافات �إىل العربة �أو الكر�سي املتحرك ون�شري �إىل �أن حزام التثبيت
الأمامي يتطلب ا�ستخدام نظام تثبيت للراكب يثبت من ثالثة نقاط (ت�شبه نظام
التثبيت لأحزمة الأمان يف ال�سيارات العادية) لتثبيت �شاغل الكر�سي ،علم ًا ب�أن هذا
النظام م�ستقل عن �أحزمة الأمان التقليدية التي يتم ا�ستخدامها يف املركبة من قبل
الركاب الآخرين� ،أما من حيث قوة املقاومة للق�صور الذاتي فيجب �أن تتحمل كل
نقطة �إر�ساء يف نظام التثبيت ما ال يقل عن  4000نيوتن ،ويجب �أن تكون كافة نقاط
مركـز األميــر سلمـــان ألبحــاث اإلعاقــة

الإر�ساء مثبتة �إىل املركبة نف�سها ولي�س �إىل الكر�سي املتحرك �أو العربة �أو �إىل حزام
الأمان.

 11-3-2-3امل�ساعدة عند النزول/ال�صعود من و�إىل املركبة
		

Boarding/Deboarding Assistance

•راجع الفقرة – امل�ساعدة عند النزول/ال�صعود من و�إىل املركبة
•يجب ان ي�ضمن موفر خدمة النقل ان ال�سائق يقدم م�ساعدة روتينية يف ال�صعود
و النزول لال�شخا�ص ذوي االعاقات عندما يكون هناك حاجة مبا يتفق مع العرف
اال�سالمي بدون تعري�ض �صحة و �سالمة اي من الطرفني للخطر .و هذا يت�ضمن
م�ساعدة الراكب الذي ي�ستخدم الكر�سي املتحرك يف املو�ضع امل�ؤمن او نقل الراكب
من الكر�سي املتحرك اىل مقعد.
•يجب ان ي�ضمن موفر خدمة النقل ان ال�سائقني ال يطلبون م�ساعدة ا�شخا�ص �آخرين،
عدا مرافقني الرعاية ال�شخ�صية  ،من اجل امل�ساعدة الروتينية يف �صعود و نزول
الركاب ذوي االعاقات ب�إ�ستثناء عند طلب او موافقة الراكب املذكور (�شكل .)55
•حيثما يكون الراكب غري قادر على ال�صعود  /النزول عند موقف خم�ص�ص �سهل
الو�صول ب�سبب عائق م�ؤقت� ،أو يف املناطق الغري معبدة ،فيجب ان ي�ضمن موفر
خدمة النقل ان ال�سائق يتيح للركاب ال�صعود  /النزول عند املوقع الآمن التايل .و
هذا له اهمية خا�صة يف املناطق الريفية.

 12-3-2-3نظم املالحة وحتديد موقع املركبة �آلياً

		

)Navigation and Automatic Vehicle Location (AVL

		

Systems

•راجع الفقرة  -نظم املالحة وحتديد موقع املركبة �آلي ًا
•ي�ستخدم كل من نظام املالحة يف ال�سيارات و نظام حتديد موقع املركبة �آليا نظام
حتديد املواقع العاملي ( .)GPSو يقوم القائم بالت�شغيل ب�إدخال املق�صد و يقوم
النظام ب�إيجاد اكرث الطرق فاعلية اىل املق�صد .و هو تفاعلي .و من اجل تي�سري
�إيجاد الطريق ،و ل�ضمان �سالمة ال�سائق و الراكب ،ف�إن �سيارات االجرة و الليموزين
داخل املدن و بني املدن  ،يجب ان تكون جمهزة بنظام مالحة ي�ستخدم نظام حتديد
املواقع العاملي  ،و كذلك اي�ضا نظام حتديد موقع املركبة �آليا (�شكل .)56

�	13-3-2-3أجور النقل والإ�شعارات

Fare and Notices

•راجع الفقرة – �أجور النقل والإ�شعارات
•يجب ان ان يتم بو�ضوح ن�شر اال�سعار و طرق االت�صال و الإخطارات اخلا�صة
الدليل اإلشادي للوصول الشامل في وسائط النقل البرية للمملكة العربية السعودية
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�شكل� :55سائق �سيارة الأجرة ي�ساعد راكب ًا مقعد ًا
لل�صعود بكر�سيه املتحرك �إىل ال�سيارة

�شكل� :56شا�شة عر�ض تظهر معلومات ن�صية و�صوتية لتو�ضيح
م�سار الرحلة وزمن الو�صول وبعد املركبة عن الوجهة

مبعلومات الطوارئ لال�شخا�ص ذوي االعاقات احل�سية و االجانب.
•يجب ان يتم فر�ض نف�س االجرة على الراكب يف كر�سي متحرك مثلما تكون الركاب
الآخرين.
•و بالن�سبة لال�شخا�ص املعاقني ح�سيا  ،ادراكيا  ،االجانب و االميني ،يجب ان يوفر
مقدم خدمة النقل و�سائل بديلة لتو�صيل املعلومات اخلا�صة باالجرة  ،مثل االجهزة
املتكلمة ،و انظمة تكبري ال�صوت على منت املركبة .و يجب ان يكون عر�ض االجرة
يف �شكل ن�صي و �صوتي .و يجب ان تكون املركبة جمهزة بطابعة من اجل �إ�صدار
االي�صاالت.
•و ينبغي ان تو�ضع البطاقات املدفوعة م�سبقا (البطاقات الذكية) التي ال حتتاج اىل
خفة كبرية يف ا�ستخدام اليد و ي�ستفيد منها اال�شخا�ص ذوي احلركة املحدودة ،يف
االعتبار يف داخل بيئة �سيارات االجرة.

 14-3-2-3الطوارئ والإخالء

		

Emergency and Evacuation

•راجع الفقرة – الطوارئ والإخالء
•�إن التحذيرات و التعليمات اخلا�صة باالخالء و الطوارئ املن�شورة ب�شكل وا�ضح ،
بحروف طباعة كبرية و بطريقة برايل  ،يجب ان يتم توفريها يف املركبة.

 15-3-2-3ال�سطح البيني لتعامل املركبة مع املواقف و املحطات
		

Vehicle Interfaces with Stops and Stands

يجب ان يكون ملواقف و حمطات �سيارات االجرة بحد ادنى عمود الفتة واحد بها
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رقم هاتف ،نظام االجرة و ا�سم ال�شارع .و كحد ادنى ،يجب ان يكون للمحطات
�سطح مر�صوف مقاوم للإنزالق.و يجب ان يكون للحافة االمامية لل�سطح املر�صوف
مركـز األميــر سلمـــان ألبحــاث اإلعاقــة

حزاما زاهي اللون .و �إذا مل يكن م�ستويا مع الطريق ،ف�إن منحدر الر�صيف البد ان
يوفر و�صوال لال�شخا�ص املعاقني و امل�سنني .و يجب ان حتتوى املواقف على مقعد
طويل للجلو�س .و ميكن ان يتم طلب �سيارات االجرة التي تعمل بني املدن عن طريق
الهاتف او يتم ا�ستئجارها عند املحطة االخرية ل�سيارات االجرة التي تعمل بني
املدن.

الر�سوم التو�ضيحية

�شكل� :57أحزمة تثبيت الكر�سي املتحرك باجتاه الأمام ونظام تثبيت الراكب

.1
.2
.3
.4

1حزام �أمان يلتف حول كتف الراكب وحجره
�2سيور �أمامية تربط �إىل الأ�سفل
3خطافات �أر�ضية �أمامية وخلفية لتثبيت ال�سيور املربوطة بالأ�سفل
�4سيور خلفية مثبتة بالأ�سفل

املوا�صفات:
•ال تقل قدرة حتمل نقطة الإر�ساء يف حزام الأمان امللتف حول حجر الراكب وكتفه عن  900كجم
بحد �أدنى.
•ال تقل قدرة حتمل نقطة �إر�ساء ال�سيور املثبتة بالأ�سفل عن  1200كجم بحد �أدنى
•ال تقل قدرة حتمل نقطة �إر�ساء حزام الكتف املت�صلة بجدار احلافلة عن  900كجم
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�شكل� :58سطحات م�ستقيمة �أو قابلة للطي

اعتبارات �أخرى
احليز الب�شري و متطلبات متناول اليد
		
3-2
معلومات الرحلة
		
1-3
�	6-3-4-3أ�سطح املقعد
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3-3

مركبات النقل املتخ�ص�ص

�شكل  :59ميني با�ص مزود مب�صعد يف م�ؤخرة املركبة

مركبات النقل املتخ�ص�ص وهي �سيارات من نوع فان �أو ميني با�ص مت تعديلها لتتالءم مع احتياجات نقل
الأ�شخا�ص غري القادرين على ا�سـتخدام و�سـائط النقل العامـة (انظرال�شـكل )59وتكون جمهزة مب�صعد �أو �سطحة
ال�ستخدامها يف �صعود م�ستخدم الكر�سي املتحرك �إىل املركبة ،وتتوافر بها م�ساحة كافية لعدد من م�ستخدمي
الكرا�سي املتحركة ونظم تثبيت للكرا�سي املتحركة  ،ويتم تدريب �سائق هذا النوع من املركبات مل�ساعدة الركاب
الذين يحتاجون �إىل ا�ستخدام و�سائل م�ساعدة يف ال�صعود والنزول من املركبة ،وكذلك للم�ساعدة يف تثبيت
الكر�سي املتحرك و�شاغله بوا�سطة نظم التثبيت و�أحزمة الأمان ،كما تتوافر بهذه املركبات مقاعد عادية ال�ستخدام
مرافقي املعاق ،ويتم ت�شغيل معظم هذه املركبات حتت �إ�شراف نف�س اجلهات القائمة على خدمات النقل العام �أو
بوا�سطة �شركات خا�صة.

�إعتبارات الت�صميم
نظر ًا العتبارات احلجم واملوانع الفنية يف �سيارات الفان واحلافالت ال�صغرية يجب �أن يراعي ت�صميم هذه
املركبات توفري معدات وو�سائل م�ساندة للحركة والتثبيت ،كما يجب �أن يراعي الت�صميم ت�أمني مقاعد مالئمة
للعائالت وال�سيدات �إذا كانت الطاقة اال�ستيعابية للمركبة ت�سمح بذلك ،ومن ال�ضروري توفري و�سائط لنقل
املعلومات للركاب عرب الن�صو�ص والبث ال�صوتي لتمكني و�صولها �إىل ذوي الإعاقات الب�صرية وال�سمعية والذهنية،
كما يجب مراعاة احتياجات ذوي الإعاقات احل�سية واحلركية فيما يتعلق بالو�سائل امل�ستخدمة ل�سداد �أجرة النقل.
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ا�شرتاطات التطبيق
يجب �أن يلتزم مقدم اخلدمة بكافة اال�شرتاطات والتعليمات الواردة يف هذا الباب ،ون�شري �إىل �أن هذه اخلدمة
مقدمة ب�شكل خا�ص للأ�شخا�ص غري القادرين على ا�ستخدام و�سائط النقل العامة ،لكن نظر ًا لبع�ض القيود الفنية
قد ال يكون من املمكن توفري مقاعد خم�ص�صة للعوائل وال�سيدات� ،أو توفري مكان للعربات التي تت�سع لثالثة �أطفال
متجاورين جنب ًا �إىل جنب لذا يلزم ا�ستخدام و�سائل نقل بديلة لهذا الغر�ض.

اال�شرتاطات الفنية
 1-3-3-3الأبواب والعتبات والدرجات
Doors, Steps and Thresholds
		
•يجب �أن ال يقل العر�ض ال�صايف لفتحات الأبواب عن  800ملم.
•يجب �أن تكون الأر�ضيات يف امل�ساحة املخ�ص�صة للركاب والتي تت�ضمن املمرات
والدرجات و�أر�ضيات املركبة و�أماكن تثبيت الكرا�سي املتحركة مانعة لالنزالق.
•يو�ضع على الدرج وعتبة املركبة وحواف ال�سطحة و�أر�ضية امل�صعد �شريط ملون ميتد
بعر�ض الدرج �أو احلافة ،ويف الغالب يتم ا�ستخدام �أ�شرطة ذات لون �أ�صفر فاقع
وتعترب من �أف�ضل املمار�سات يف هذا املجال ،مع وجوب مراعاة التمايز اللوين بني
ال�شريط وبني ال�سطوح الأفقية والعمودية للدرج و�أر�ضية امل�صعد.
•بالن�سبة للمركبات التي يتجاوز طولها  6.7مرت يجب �أن ال تقل امل�سافة بني احلافة
العلوية للباب وحافة ال�سطحة املقابلة لها (�أو �أعلى نقطة يف ال�سطحة) عن 1700
ملم� ،أما يف املركبات التي ال يزيد طولها عن  6.7مرت فيجب �أن ال تقل امل�سافة عن
 1400ملم.

	2-3-3-3احلاجز املثبت عند مدخل املركبة
Handrails at Entrance

يتم تثبيت حاجز معدين (درابزين) عند باب املركبة لي�ستند �إليه الركاب �أثناء
�صعود املركبة ،ويجب �أن يكون م�صمم ًا بحيث ي�سهل على امل�صابني ب�إعاقات وظيفية
التم�سك به من خارج املركبة واالرتكاز عليه �أثناء ال�صعود (و�أثناء دفع الأجرة �إن
كان ذلك ممكن ًا) ،ويجب �أن يرتاوح ارتفاع احلاجز املعدين بني � 750إىل 1000
ملم فوق م�ستوى الأر�ضية �أو ال�سطحة ،و�أن يكون قادر ًا على حتمل قوة تعادل وزن
 45كجم عند �أي نقطة فيه ،ويرتاوح قطر ق�ضبان احلاجز بني � 30إىل  40ملم (�أو
ما يعادلها تبع ًا ل�شكل الق�ضيب) وال تقل �أن�صاف �أقطار زوايا الق�ضبان عن  3ملم
وتكون حوافها مل�ساء وخالية من النتوءات احلادة ،ويجب �أن ال تعيق هذه احلواجز
حركة كرا�سي املعاقني �أو غريها من الو�سائل امل�ساعدة للحركة �أثناء الدخول �أو
اخلروج من املركبة.
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 3-3-3-3متكني و�صول العربات والو�سائل امل�ساعدة للحركة
Mobility Aid and Stroller Accessibility
			

يجب �أن يتوافر يف كافة املركبات املعدات الالزمة لتمكني �صعود املعاقني من
م�ستخدمي الكرا�سي املتحركة والو�سائل امل�ساعدة للحركة الأخرى (مث ًال؛ توفري
م�صعد �إىل املركبة �أو �سطحة �أو ج�سر) وو�صولهم �إىل مواقع م�ؤمنة داخل املركبة،
وتوفري �أماكن منا�سبة ملن ي�صطحبون عربات الأطفال راجع �شكل .60

�شكل :60منحدر قابل لطي يف م�ؤخرة
�سيارة ميني با�ص

4-3-3-3

		

م�صعد املركبة

Vehicle Lift

يجب �أن تكون امل�صاعد امل�ستخدمة يف املركبات مهي�أة لرفع حمولة ال تقل عن 400
كجم ،ويجب �أن ال يقل معامل الأمان يف الأجزاء املتحركة (ومنها على �سبيل املثال
الكوابل والعتالت) يف امل�صعد عن الدرجة ال�ساد�سة� ،أما الأجزاء الثابتة (ومنها
املن�صة والإطار املعدين) فيمكن االكتفاء مبعامل �أمان ال يقل عن ثالثة درجات.

 5-3-3-3نظم التحكم يف امل�صعد

		

Lift Control Systems

يجب تركيب نظام للتع�شيق يربط بني �أدوات التحكم يف امل�صعد وكوابح املركبة ،كما
يراعى �أن يكون مت�ص ًال بخا�صية البث والباب وذلك ل�ضمان عدم حترك املركبة
عندما تكون من�صة امل�صعد يف و�ضعية م�ستوية ،ويجب �أن تعمل مفاتيح التحكم
بامل�صعد من خالل ال�ضغط امل�ستمر عليها من قبل امل�شغل ،مع �إمكانية الت�شغيل
يف اجتاهني لإنزال �أو رفع امل�صعد �إذا كان متوقف ًا يف املنت�صف ،كما ينبغي عدم
ال�سماح ملن�صة امل�صعد التي ي�شغلها راكب بالرجوع �إىل و�ضعية التخزين.
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 6-3-3-3الت�شغيل يف احلاالت الطارئة
Emergency Operation
		

يجب �أن يت�ضمن امل�صعد منط �أداء للحاالت الطارئة ي�ستخدم عند انقطاع التيار
الكهربائي عن امل�صعد ،بحيث يكون امل�صعد يف هذه احلالة قادر ًا على �إكمال مهمته
واالرتفاع �أو االنخفا�ض �أو الرجوع �إىل و�ضعية التخزين ،مع مراعاة �أن ال ي�سبب منط
الت�شغيل الطارئ �أي خطر على م�ستخدمي امل�صعد �أو امل�شغلني.

 7-3-3-3ف�شل الطاقة �أو املعدات

		

Power or Equipment Failure

يجب �أن ال ي�سمح للمن�صات املخزنة ب�شكل ر�أ�سي �أو املن�صات املنب�سطة �أفقي ًا �أثناء
ا�ستخدامها باالنت�شار �أو ال�سقوط �أو االنطواء ب�سرعة تزيد على  300ملم/ث.

 8-3-3-3حواجز احلماية يف املن�صة
Platform Guards
		
يجب تثبيت حواجز حلماية من�صة امل�صعد ال يقل ارتفاعها عن  50ملم ملنع عجالت
الكرا�سي املتحركة �أو الو�سائل امل�ساندة للحركة من التدحرج خارج املن�صة ،وميكن
�أن ي�ستخدم احلاجز اخلارجي ك�سطحة ت�ستخدم يف �صعود الكر�سي املتحرك �إىل
املن�صة.
ومن ال�ضروري تطبيق �أنظمة �أمان حمكمة للت�أكد من �أن الو�سائل امل�ساعدة للحركة
�أو الكرا�سي الكهربائية لن تنحرف عن احلاجز اخلارجي مع احلر�ص على بقاء
احلاجز اخلارجي مغلق ًا مبجرد �أن ترتفع املن�صة مبقدار  75ملم عن �سطح الأر�ض
�إذا كانت م�شغولة براكب.

� 9-3-3-3سطح املن�صة
Platform Surface
		
وخال من �أي نتوءات يزيد طولها عن
يجب �أن يكون �سطح املن�صة مانع ًا لالنزالق ٍ
 6ملم ،وال يقل عر�ض املن�صة عن  750ملم بالن�سبة لأر�ضية املن�صة وما بني 50
�إىل  750ملم فوق املن�صة ،كما ال يقل ارتفاعها عن  1200ملم وما بني � 50إىل 750
فوقها.
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 10-3-3-3الفجوات بني املن�صة وبوابة املركبة
Platform Gaps
		
يجب �أن ال يتجاوز عر�ض �أي فتحات موجودة بني �أر�ضية املن�صة واحلواجز املرتفعة
 15ملم ،ويجب �أن ال يتجاوز الفراغ املوجود بني حافة املن�صة و�أر�ضية املركبة عندما
تكون املن�صة يف نف�س م�ستوى �أر�ضية املركبة واحلواجز الداخلية للمن�صة مفتوحة
(�إن كانت موجودة) �أو مطوية  13ملم �أفقي ًا َو  15ملم ر�أ�سي ًا.

 11-3-3-3احلواجز عند مدخل املن�صة

		

Platform Entrance Guard

يجب �أن ال يتجاوز انحدار احلواجز عند مدخل املن�صة والتي يتم ا�ستخدامها
كمنحدر �أو �سطحة لتمكني �صعود الكرا�سي املتحركة ن�سبة ميل  1:8عن م�ستوى
الأر�ض �إذا كانت املن�صة مرتفعة مبا ال يتجاوز  75ملم ،ويجب �أن ال يزيد فرق
االرتفاع بني الأر�ض واملنحدر عن  6ملم بحد �أق�صى ،ومن ال�ضروري تعديل م�ستوى
انحدار العتبات �إذا كان ارتفاعها يرتاوح بني  13 – 6ملم على �أن ال تتجاوز ن�سبة
االنحدار 1:2
•انحراف املن�صة :ال يجوز �أن تتجاوز زاوية انحراف من�صة امل�صعد  3درجات
(با�ستثناء االنحدار عند العتلة �أو الدرجة يف مدخل املركبة) وذلك يف �أي اجتاه
عندما تكون املن�صة م�شغولة �أو غري م�شغولة (بحمولة جتريبية م�ستقرة يف مركز
املن�صة وتبلغ م�ساحتها  660ملم ×  660ملم ووزنها  400كجم).
•حركة املن�صة :يجب �أن ال تتجاوز �سرعة من�صة امل�صعد عند �إنزال الراكب �أو رفعه
0.15م/ث ،وال تتجاوز �سرعة املن�صة �أثناء فتحها �أو �إرجاع امل�صعد �إىل م�ستودعه
 0.3م/ث ،وي�ستثنى من ذلك امل�صاعد التي يتم فتحها وطيها يدوي ًا.

 12-3-3-3اجتاه �إركاب الكر�سي املتحرك

		

Wheelchair Boarding Direction

ال بد �أن تتوافر يف امل�صعد خا�صية رفع و�إنزال م�ستخدم الكر�سي املتحرك �أو الو�سيلة
امل�ساندة للحركة �سواء كان متجه ًا نحو الداخل �أو �إىل اخلارج.
•و�ضعية الوقوف :يجب �أن يكون امل�صعد مهيئ ًا حلمل راكب يف و�ضعية الوقوف وذلك
لتمكني �صعود الركاب غري القادرين على ا�ستخدام الدرج كمن ي�سري مب�ساعدة
العكازات �أوالع�صا �أو جهاز تقومي ال�ساقني ،و�إذا كان امل�صعد يتطلب و�ضعية معينة
�أثناء الوقوف فيجب و�ضع عالمات لتنبيه الراكب.
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•الدرابزين :يتم �إحاطة جانبي املن�صة بحاجز لتوفري امل�ساندة للراكب �أثناء وقوفه
على من�صة امل�صعد ،ويجب �أن ال يقل طول احلاجز عن  200ملم ،و�أن يرتاوح قطره
بني  38 – 32ملم ،وارتفاعه  1000 – 750ملم فوق املن�صة ،وال تقل �أن�صاف �أقطار
زوايا الق�ضبان عن  3ملم مع توافر حيز كايف حتى يت�شبث الراكب باحلاجز بحيث
ال يقل الفراغ بني احلاجز وبني �أقرب �سطح عن  38ملم ،و�أن يكون قادر ًا على حتمل
قوة تعادل وزن  45كجم عند �أي نقطة فيه ،ويجب �أن ال تعيق هذه احلواجز حركة
كرا�سي املعاقني �أو غريها من الو�سائل امل�ساعدة للحركة �أثناء الدخول �أو اخلروج
من املركبة.

 13-3-3-3ت�صميم منحدر (�سطحة) املركبة

		

Vehicle Ramp Design

•قدرة حتمل املنحدر :بالن�سبة ملنحدر طوله  750ملم فيجب �أن يكون قادر ًا على
حتمل ثقل ال يقل وزنه عن  400كجم موزع ًا على م�ساحة  660ملم ×  660ملم فوق
مركز املنحدر ،وال يجوز �أن يقل معامل الأمان عن  3ح�سب قوة حتمل املادة امل�صنوع
منها.
•�سطح املنحدر :يجب �أن يكن �سطح املنحدر مانع ًا لالنزالق وخالي ًا من الفراغات
والنتوءات التي يزيد طولها عن  6ملم ،وال يقل عر�ض املنحدر ال�صايف عن 750
ملم ،و�أن يكون مت�سع ًا مبا فيه الكفاية حلمل كر�سي رباعي العجالت �أو عربة ثالثية
العجالت وكذلك لكافة �أنواع عربات الأطفال با�ستثناء العربات التي تت�سع لثالثة
�أطفال جنب ًا �إىل جنب.
•عتبة املنحدر :ي�سمح ب�أن ال يتجاوز الفراغ الر�أ�سي بني �أر�ضية الطريق �أو الر�صيف
وبني منحدر العربة  6ملم ،كما ي�سمح بنف�س امل�سافة بني املنحدر وبني �أر�ضية املركبة،
�أما �إذا كانت م�سافة الفراغ بني ال�سطحني حوايل � 6إىل  13ملم فمن ال�ضروري �أن
يتم تعديل زاوية ميل احلافة على �أن ال تزيد عن .1:2
•�سياج املنحدر :يجب تثبيت �سياج حماية على جانبي املنحدر ال يقل ارتفاعه يف
اجلانبني عن  50ملم ملنع انزالق الكر�سي املتحرك �أو الأداة امل�ساندة للحركة (انظر
ال�شكل رقم /3/2/3/4م) ويتم طالء احلاجز با�ستخدام لون مميز.
•زاوية االنحدار :يجب �أن تكون زاوية املنحدر ب�أقل درجة ممكنة على �أن ال تتجاوز
ن�سبة االنحدار � 1:8إذا مت ب�سط املنحدر �إىل م�ستوى فتحة الر�صيف �أو �أر�ضية
الطريق ،وي�سمح با�ستخدام املنحدرات التي ميكن طيها �أو قلبها ب�شرط مطابقة
كافة ا�شرتاطات الرتكيب املحددة يف هذا الف�صل.
•التثبيت :يتم تثبيت املنحدر ب�إحكام �إىل املركبة �أثناء �صعود الراكب �أو نزوله لتجنب
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اهتزاز املنحدر �أو حتركه من مكانه نتيجة ثقل و�سيلة احلركة التي ي�ستخدمها
الراكب ،ويجب �أن اليتجاوز الفراغ املوجود بني املركبة واملنحدر 15ملم.
•تخزين املنحدر :يتم حفظ املنحدر يف مكان �آمن على املركبة بحيث ال يزاحم املكان
املخ�ص�ص للكر�سي املتحرك �أو و�سيلة احلركة التي ي�ستخدمها املعاق يف منطقة
الركاب منع ًا حل�صول �أي �ضرر للركاب فيما لو توقفت املركبة �أو انحرف م�سارها
ب�شكل مفاجئ.

 14-3-3-3نظام ت�أمني الأدوات امل�ساندة للحركة

		

Mobility Aids Securement System

يجب �أن يكون نظام التثبيت امل�ستخدم قادر ًا على ت�أمني الكرا�سي املتحركة والأدوات
احلركية امل�ساعدة �شائعة اال�ستخدام ،وقد يكون النظام امل�ستخدم من النوع الذي
ميكن �إحكام تثبيته �إلكرتوني ًا� ،أو من النوع الذي ي�سهل على �شخ�ص ذي مهارة
متو�سطة ا�ستخدامه لتثبيت الأداة احلركية امل�ساعدة.
•االجتاه :بالن�سبة للمركبات التي ال يزيد طولها عن  6.7مرت يجب �أن يتم تثبيت
عربات املعاقني باجتاه املقدمة فقط ،ويتم ا�ستخدام حزام �أمان خا�ص للراكب
الذي ي�شغل الكر�سي املتحرك (انظر ال�شكل .)61
•احلركة :حتت ظروف الت�شغيل الطبيعية للمركبة ،يجب �أن يكون نظام ت�أمني
كرا�سي وعربات املعاقني قادر ًا على كبح حركة الكر�سي املتحرك �أو العربة امل�شغولة
بحيث ال يتزحزح من مكانه لأكرث من  50ملم يف �أي اجتاه.
•م�ساحة التخزين :ي�سمح للركاب الواقفني ومرافقي عربات الأطفال �أو من يحملون
�أمتعة ثقيلة با�ستخدام منطقة تثبيت العربات وكرا�سي املعاقني �إذا كانت �شاغرة،
ومن ال�ضروري �أن يتم جتهيز هذه املنطقة لتمكني و�صول املعاقني عند احلاجة
�شكل :61جتهيزات ت�ستخدم يف تثبيت كرا�سي املعاقني

عربة للمعاقني مثبتة باجتاه الأمام بوا�سطة حزامني خلفيني وحزام
�أمامي مربوطة جميع ًا �إىل و�صالت التثبيت يف �أر�ضية املركبة

كر�سي متحرك مثبت باجتاه الأمام بوا�سطة �أربعة �سيور مربوطة
بخطافات التثبيت يف �أر�ضية املركبة ،ويالحظ تثبيت راكب
الكر�سي بوا�سطة حزام �أمان يلتف حول الكتف واحلجر
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لذلك ،كما يجب حمايتها من التعر�ض للتخريب على �أيدي العابثني ،وعدم ال�سماح
بتداخل م�سار حركة الركاب مع هذه املنطقة.
•�أحزمة الأمان :يتم ا�ستخدام �أحزمة الأمان لتثبيت م�ستخدم املقعد وتثبيت كر�سي
املعاقني �إىل نظام التثبيت يف �أر�ضية املركبة على �أن يكون املقعد متجه ًا نحو الأمام
(انظر ال�شكل .)61

 15-3-3-3التوقف بنا ًء على طلب الراكب
Stop Request
		
•يتم توفري �أزرار حتكم لطلب التوقف يف حال �إتاحة املغادرة للركاب عند �أي
حمطة ،ويجب �أن تكون �أزرار التحكم هذه يف متناول يد ال�شخ�ص اجلال�س على
كر�سي متحرك عند تثبيته �إىل نظام التثبيت ،مع توافر خا�صية التعليمات ال�صوتية
والن�صية ،وخا�صية �إعالم ال�سائق ب�أن من يطلب التوقف هو �شخ�ص معاق ي�ستخدم
�أحزمة التثبيت اخلا�صة.
•يتم تثبيت مفاتيح التحكم على ارتفاع يرتاوح بني � 400إىل  1200ملم ،مع مراعاة
�إمكانية ت�شغيلها بيد واحدة وبدون احلاجة �إىل �إحكام القب�ضة �أو ثني الر�سغ ويجب
�أن ال تزيد القوة الالزمة لتفعيلها عن  22نيوتن.

 16-3-3-3مقاعد الفئات ذات �أولوية اال�ستخدام والإ�شارات

			

Priority Seating and Signage

•يجب توفري مقاعد خا�صة للفئات التي لها �أولوية اجللو�س ،ومنها جمموعة واحدة
على الأقل من املقاعد املتجهة نحو الأمام ويتم متييزها مبا ي�شري �إىل �أنها خم�ص�صة
لذوي الإعاقات الوظيفية ،ويجب �أن يو�ضح يف الإ�شارة املثبتة �أن على باقي الركاب
�إف�ساح املجال للفئات ذات الأولوية يف اجللو�س.
•يجب �أن يتم تثبيت ال�شعار العاملي لت�سهيل الو�صول لتمييز مواقع ت�أمني كرا�سي
املعاقني ،بالإ�ضافة �إىل جّاتاه تثبيت كر�سي املعاقني (نحو الأمام �أو اخللف).
اخل�صائ�ص التي يجب توافرها يف الرموز واحلروف امل�ستخدمة:
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•ترتاوح ن�سبة العر�ض �إىل االرتفاع ما بني � 3:5إىل 1:1؛ وترتاوح ن�سبة �سماكة اخلط
�إىل ارتفاعه ما بني � 1:5إىل .1:10
•احل ّد الأدنى الرتفاع احلرف  25مليمرت يف الإ�شارات املثبتة على جوانب املركبة
•اخلارجية من جهة الباب (با�ستخدام حالة احلروف الكبرية «×») ،وال يقل ارتفاع
احلرف يف الإ�شارات املثبتة على الواجهة الأمامية للمركبة عن  50مليمرت.
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•تباعد احلروف يف حدود  1.5ملم
•يتم كتابة احلروف بلون مميز (لون فاحت على خلفية غامقة �أو العك�س).

 17-3-3-3املقاعد املخ�ص�صة جللو�س العائالت وال�سيدات
Family and Gender Seating

يجب توفري جمموعة من املقاعد املالئمة لإركاب العائالت وال�سيدات يف حدود
الطاقة اال�ستيعابية للمركبة ،وذلك ا�ستناد ًا �إىل �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية ،ويتم
متييز مقاعد العائالت وال�سيدات بو�ضع عالمات مميزة.

 18-3-3-3حركة الركاب داخل املركبات والدعامات والدرابزينات

Interior Circulation, Handrails and Stanchions

•يتم اختيار مكان منا�سب لتثبيت الدرابزينات والدعامات داخل املركبة لإتاحة
م�ساحة
•كافية حلركة الركاب الذين ي�ستخدمون عربات �أو كرا�سي املعاقني وغريها من
الأدوات احلركية امل�ساعدة �أثناء �سريهم من امل�صعد �أو املنحدر نحو مناطق تثبيت
العربات والكرا�سي املتحركة ،وذلك لتمكني ال�صعود والنزول من املركبة ب�أمان �إىل
جانب ا�ستخدامها كدعامة ارتكاز للوقوف �أو اجللو�س واحلركة داخل املركبة.
•يجب ت�صميم حاجز الدرابزين بحيث ي�سهل على امل�صابني ب�إعاقات وظيفية
التم�سك به من خارج املركبة لالرتكاز عليه �أثناء ال�صعود.
•يرتاوح قطر الدرابزين من � 32إىل  38ملم ،وال تقل �أن�صاف �أقطار زوايا الق�ضبان
عن  3ملم ،وال يقل بعد الدرابزين عن �أقرب �سطح �إليه عن  35ملم وذلك لي�ستطيع
الراكب �إم�ساك الدرابزين دون عوائق(انظر ال�شكل .)62
•ويف و�سائط النقل التي يتم فيها دفع الأجرة على منت املركبة فيجب تثبيت عار�ضة
�أفقية لي�ستند �إليها الراكب �أثناء ال�صعود ودفع الأجرة وملنع وقوع �أي �إ�صابات نتيجة
�إبطاء حركة املركبة.
•بالن�سبة للم�صاعد وال�سطحات الواقعة �إزاء الباب الأمامي للمركبة فيجب اختيار
موقع منا�سب للدعامات بحيث ال تعرت�ض �أو تعيق �سنادات القدمني يف الكر�سي
املتحرك.
•يجب �أن ال متتد من�صة ال�سائق �إىل ما بعد مق�صورة املقود يف حال حتتم على
م�ستخدم الو�سيلة احلركية امل�ساعدة (الكر�سي املتحرك �أو غري ذلك) املرور بجوار
منطقة جلو�س ال�سائق �أثناء ال�صعود للمركبة.
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�شكل  :62درابزين يف م�ستوى الكر�سي املتحرك

•بالن�سبة للمركبات التي ال يزيد طولها عن  6.7مرت ،يجب �أن ال يتجاوز التباين يف
من�سوب االرتفاع الداخلي يف امل�ساحة الواقعة من امل�صعد �إىل منطقة ت�أمني كرا�سي
املعاقني عن  1500ملم.

 19-3-3-3الإ�ضاءة

		

Lighting

•يتم توفري �إ�ضاءة بقوة �شمعتني قدميتني بقيا�س الإ�ضاءة عند عتبة الدرج �أو من�صة
امل�صعد يف بئر الدرج �أو الأبواب املجاورة لل�سائق ،وذلك عندما يكون باب املركبة
مفتوح ًا.
•ال تقل الإ�ضاءة عند �أي بئر درج �أو �أبواب �أخرى عن �شمعتني يف جميع الأوقات.
•يتم جتهيز كافة �أبواب املركبة مب�صابيح خارجية ت�ضيء عندما يكون الباب مفتوح ًا
بدرجة �إ�ضاءة على �أر�ض الطريق ال تقل عن �شمعة قدمية واحدة ومل�سافة  1000ملم
ب�شكل عمودي على عتبة الدرجة ال�سفلى �أو احلافة اخلارجية للم�صعد ،ويراعى �أن
تكون امل�صابيح مزودة بغطاء مينع انعكا�س ال�ضوء ب�شكل مبا�شر على عيون الركاب
�أثناء دخولهم للمركبة.

 20-3-3-3دفع �أجرة النقل
Fare Payment
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يف حال تخ�صي�ص �صناديق ي�ضع فيها الركاب �أجرة النقل عند دخولهم للمركبة،
من ال�ضروري �أن يتم تركيب تلك ال�صناديق يف �أق�صى مو�ضع ممكن يف مقدمة
املركبة ملنع عرقلة ال�سري داخل املركبة ،وخا�صة بالن�سبة ملن ي�ستخدمون الكرا�سي
املتحركة �أو الأدوات احلركية امل�ساعدة ،كما ينبغي �أن يتم توفري بديل لل�سداد
بالن�سبة للركاب ذوي الإعاقات احلركية �أو احل�سية �أو الذهنية �أو �إعاقات التخاطب
با�ستخدام البطاقات الذكية.
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 21-3-3-3نظام مكربات ال�صوت
		

Public Information System

يجب توفري نظم مكربات ال�صوت يف املركبات التي ت�سيرّ رحالت منتظمة وتتوقف
يف حمطات متعددة ،لكي يقوم م�شغل املركبة �أو نظام الت�شغيل الآيل ملكربات ال�صوت
بالإعالن عن توقف املركبة وما �إىل ذلك من املعلومات التي تهم الركاب ،كما ينبغي
توفري نف�س املعلومات با�ستخدام خدمة الن�صو�ص �أو الو�سائط ال�صوتية عن طريق
�شا�شات العر�ض وال�سماعات.
•يتم توفري بدائل عر�ض للن�صو�ص والو�سائط ال�صوتية و�/أو ال�سماعات لنقل
معلومات الرحلة ومنها �إعالن حمطة التوقف التالية �أو االنتقال �إىل و�سيلة نقل
�أخرى ،حيث ت�ساهم هذه البدائل يف تلبية احتياجات امل�سنني ،وال�صم�/ضعاف
ال�سمع ،واملكفوفني�/ضعاف الب�صر ،وذوي الإعاقات الذهنية.
•يتم جتهيز املركبة بو�سائل نقل مبا�شرة للن�صو�ص وال�صوت ت�ستخدم يف حاالت
الطوارئ ولإعالن تعليمات الإخالء عند ال�ضرورة.
•يتم ا�ستخدام لغة بديلة �أو رموز دولية �أو �صور موحدة لنقل معلومات الرحلة للركاب
الذين ال يتقنون اللغة املحلية.
•يف�ضل ا�ستخدام التقنيات احلديثة لبث التنبيهات ال�صادرة عن ال�سائق �إىل �أجهزة
االت�صال اخلا�صة بالركاب (ومنها على �سبيل املثال امل�ساعد الرقمي ال�شخ�صي)
وذلك با�ستخدام تقنية البلوتوث �أو غريها من النظم والتقنيات التي تنقل الو�سائط
ال�صوتية والن�صو�ص ب�شكل مبا�شر.

�	22-3-3-3إ�شارات الطريق والوجهة

		

Destination and Route Signs

بالن�سبة للمركبات التي يتم فيها بث �إ�شارات تتعلق بالوجهة �أو م�سار الرحلة فيجب
تثبيت الإ�شارة ال�ضوئية على واجهة املركبة الأمامية وعلى الواجهة اجلانبية يف
اجلهة التي يقع باب املركبة فيها.
اخل�صائ�ص التي ينبغي توافرها يف الرموز واحلروف امل�ستخدمة يف الإ�شارة:
•ترتاوح ن�سبة العر�ض �إىل االرتفاع من � 3:5إىل .1:1
•ترتاوح ن�سبة �سماكة اخلط �إىل ارتفاعه من � 1:5إىل .1:10
•احل ّد الأدنى الرتفاع احلرف  25مليمرت للإ�شارات املثبتة جانبي ًا من جهة ال�صعود
�إىل املركبة (با�ستخدام حالة احلروف الكبرية «×»)َ ،و  50مليمرت للإ�شارات
املثبتة على الواجهة الأمامية.
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•تباعد احلروف يف حدود  1.5ملم
•كتابة احلروف بلون مميز (لون فاحت على خلفية غامقة �أو العك�س).

 23-3-3-3معلومات الإخالء والطوارئ على املركبة

Emergency and Evacuation Information in Vehicle

راجع الفقرة رقم  – 14-3-2-3معلومات الطوارئ وعمليات الإخالء.

 24-3-3-3طوارئ وعمليات الإخالء

		

Emergency and Evacuation from Platforms

راجع الفقرة رقم  – 21-3-5-3طوارئ وعمليات الإخالء.

 25-3-3-3معلومات الو�صول اىل الواجهة

		

Interface with Stops and Stands

راجع الفقرة رقم  – 15-3-2-3معلومات الو�صول �إىل الوجهة.

اعتبارات �أخرى
معايري مقا�سات اجل�سم الب�شري
		
2-3
معلومات الرحلة
		
1-3
�	6-3-4-3أ�سطح املقعد
حافالت بني املدن
		
9-3
قطارات بني املدن
		
10-3
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4-3

حافالت النقل احل�ضري
حافالت النقل احل�ضري داخل املدن املجهزة
لت�سهيل الو�صول هي مركبات ذات وزن �إجمايل
ال يقل عن  7000كجم خم�ص�صة لنقل الركاب
القادرين على احلركة با�ستقاللية وغريهم ممن
ي�ستخدمون �أدوات حركية م�ساعدة ،ويوجد نوعان
من احلافالت وهي احلافالت ذات الأر�ضية
املنخف�ضة واحلافالت ذات الأر�ضية املرتفعة عن
�سطح الطريق� ،أما بالن�سبة لطول احلافلة فيرتاوح
الطول القيا�سي للحافلة بني � 10إىل 12م وهناك
حافالت جمز�أة قد ي�صل طولها �إىل  16مرت ًا (انظر ال�شكل  ،)63،64،65كما يتم جتهيز
احلافالت بنظام لتح�صيل الأجرة ،وال يتوافر بها �أماكن �سفلية لتخزين الأمتعة ،ويف بع�ض
الأحيان يتم جتهيزها مب�صعد ال�ستخدام الركاب الذين ال ميكنهم ا�ستخدام الدرج ل�صعود
املركبة وقد يتم جتهيزها مبنحدر (�سطحة) قابلة للإحناء (انظر ال�شكل  ،)38ويف �أوروبا
وكندا يتم ا�ستخدام نظم تثبيت لكرا�سي املعاقني باجتاه اخللف ،بينما يتم ا�ستخدام نظم
تثبيت باجتاه مقدمة املركبة مدعمة ب�أحزمة �أمان مل�ستخدمي الكرا�سي املتحركة يف باقي
الدول ،وبع�ض الدول جتهز موقعني للكرا�سي املتحركة على منت احلافلة يف حني تكتفي بع�ض
الدول الأخرى مبوقع واحد فقط.

�شكل :64حافلة نقل ح�ضري ت�ستخدم يف النقل العام
�شكل  : 65حافلة جمز�أة للنق
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�إعتبارات الت�صميم
هناك م�شاكل تواجه بع�ض ركاب حافالت النقل احل�ضري من الأطفال وامل�سنني والآباء الذي ي�صطحبون عربات
�أطفالهم ومن يحملون �أمتعة �أو ي�سـتخدمون �أدوات حركية م�ساعدة ،وتتمثل هذه امل�شاكل يف م�ستوى ارتفاع درج �أو
عتبة املركبة ،عر�ض الباب كيفية دفع �أجرة النقل بالن�سبة للمعاقني حركي ًا �أو ذهني ًا والغرباء عن البلد والأميني،
وكذلك عر�ض املمر الداخلي بني مقاعد احلافلة وحجم املقاعد خ�صو�ص ًا بالن�سبة للم�صابني بال�سمنة ومن
ي�ستخدمون �أدوات حركية م�ساعدة ،كما تقت�ضي ال�ضرورة توفري مقاعد م�ستقلة للعوائل وال�سيدات ،ويحتاج ركاب
احلافالت من م�ستخدمي الكرا�سي املتحركة �إىل و�سائل متكنهم من �صعود املركبة و�أحزمة خا�صة للأمان ،ويحتاج
املعاقون حركي ًا و�/أو ح�سي ًا و�/أو ذهني ًا وكذلك امل�سنون �ضعاف البنية �إىل منحهم �أولوية ا�ستخدام املقاعد القريبة
من ال�سائق يف مقدمة املركبة وذلك حلاجتهم للم�ساعدة وت�سهيل نزولهم من احلافلة ،كما تقت�ضي ال�ضرورة توفري
و�سائل لإعالن حمطات التوقف التالية واملعلومات اخلا�صة بالرحلة وتعليمات ال�سالمة والإخالء عند الطوارئ على
�أن يتم توفري هذه املعلومات كافة بو�سائط متعددة والت�أكد من و�صولها �إىل كافة الركاب على منت املركبة.
ومن اجلدير بالذكر� ،إن حتقيق هذه املقرتحات ي�ساهم يف جعل الرحلة �أكرث �أمن ًا و�سالمة وراحة بالن�سبة لكافة
الركاب.

ا�شرتاطات التطبيق
يجب �أن تتواءم كافة عنا�صر حافلة النقل اجلماعي مع التعليمات الواردة فيما يلي ،وقد ال تكون احلافالت جمهزة
لو�صول عربات الأطفال الثالثية (�سعة � 3أطفال) �إال �إذا مت طيها �إذا كان عر�ض مدخل احلافلة ال يزيد على
 800ملم ،وكذلك احلال بالن�سبة مل�ستخدمي الكرا�سي املتحركة وعربات املعاقني الكهربائية والكرا�سي املتحركة
الكبرية �إذا جتاوز وزنها الكلي (وزن الكر�سي املتحرك مع الراكب)  400كجم� ،أو زاد طولها عن  1300ملم� ،أو
عر�ضها عن  750ملم ،علم ًا ب�أن امل�ساحة املتاحة لالنعطاف داخل املركبة ال تتجاوز دائرة ن�صف قطرها 1000
ملم ،ومن �أهم عنا�صر ت�سهيل الو�صول الواجب توفرها �أي�ض ًا نظام تو�صيل املعلومات للركاب امل�صابني ب�إعاقة
�سمعية (ال�صم�/ضعاف ال�سمع) وملن يجل�سون يف م�ؤخرة املركبة ،وينبغي ا�ستخدام الو�سائل التقنية احلديثة لنقل
املعلومات �إىل الركاب ومنها على �سبيل املثال تقنية البلوتوث والر�سائل الن�صية.

اال�شرتاطات الفنية
 1-3-4-3الأبواب

		

Doors

يجب �أن ال يقل عر�ض الأبواب عن  800ملم وذلك لتتالءم واحتياجات م�ستخدمي
الو�سائل احلركية امل�ساعدة ذات املقايي�س الطبيعية �أو من ي�صطحبون عربات
الأطفال �أو يحملون �أمتعة كبرية ،كما يجب طالء الدرابزينات على جانبي الباب من
الداخل ب�ألوان مميزة وال يقل عر�ض الباب بني الدرابزينات عن  800ملم (انظر
ال�شكل )66
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�شكل  :66راكب على عربة كهربائية يحاول ال�صعود من
ال�شارع �إىل حافلة منخف�ضة الأر�ضية بوا�سطة منحدر
مثبت �إىل الباب الأمامي

 2-3-4-3الدرج

		

Vehicle Steps

بالن�سبة للحافالت ذات الأر�ضية املرتفعة يجب �أن ال يزيد ارتفاع الدرجة ال�سفلى
عن  250ملم من م�ستوى �سطح الأر�ض �أو حافة الر�صيف ،وال يقل عمق الدرجة عن
 300ملم؛ وعر�ضها عن  400ملم ،وال يقل عر�ض احلافة العمودية للدرجة (ارتفاع
حافة الدرجة) عن  10ملم� ،أما بالن�سبة للحافالت ذات الأر�ضية املنخف�ضة التي ال
ميكن �إحناء احلافة فيها فيجب �أن ال يزيد ارتفاع الدرجة عن  220ملم؛ وال يزيد
ارتفاع احلافة القابلة للإمالة عن  120ملم.

 3-3-4-3املنحدرات (ال�سطحات)
Vehicle Ramps
		
•احلد الأق�صى امل�سموح لن�سبة انحدار ال�سطحة بني من�سوب �أر�ضية احلافلة و�سطح
الأر�ض ال يتجاوز  ،1:8وال يقل عر�ضها عن  750ملم وتكون مك�سوة مبادة مقاومة
لالنزالق وجمهزة بحواجز للحماية متنع انزالق الكر�سي املتحرك �أو العربة من
�أثناء ال�صعود ،وال يقل ارتفاع حواجز احلماية عن  50ملم (انظر ال�شكل)76
•يجب �أن تتحمل ال�سطحة حمولة ال تقل عن  400كجم نظر ًا لثقل �أوزان الركاب
والو�سائل احلركية امل�ساعدة.
•يتم تزويد ال�سطحات الكهربائية (التي تنزلق �أو تن�شر خارج املركبة �أوتوماتيكي ًا)
بكوابح خا�صة (تعمل بالتزامن مع كوابح املركبة) كما يتم جتهيزها بدونا�سة
ت�ستخدم يف الطوارئ لتعزيز قوة ال�سطحة ،وال بد �أن يتحكم �سائق املركبة يف
ت�شغيلها( .انظر ال�شكل)67،68
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�شكل  :67منحدر قابل للطي

 300كجم
				
�سعة حمولة املنحدر
احلد الأق�صى لطول ال�سطح امل�ستخدم يف املن�صة  1270ملم
احلد الأق�صى لعر�ض ال�سطح امل�ستخدم يف املن�صة  810ملم

�شكل :68منحدر ثنائي الطيات يف حافلة منخف�ضة الأر�ضية

 4-3-4-3م�صاعد كرا�سي املعاقني
Wheelchair Lifts
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•ميكن �أن يكون م�صعد املعاقني مثبت ًا يف املركبة �أو على من�صة/وحدة منف�صلة،
وتكون كهربائية �أو يدوية الت�شغيل ،ويبلغ العر�ض ال�صايف ملن�صة امل�صعد  750ملم
بطول  1300ملم يف احلد الأدنى ،ويجب �أن يكون �سطح املن�صة مك�سو مبادة مانعة
لالنزالق وجيد الت�صريف ،مع تثبيت حواجز للحماية على جانبي املن�صة ال يقل
ارتفاع كل منهما عن  50ملم ،بالإ�ضافة �إىل حاجزين عند نهايتي املن�صة الأمامية
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واخللفية بارتفاع ال يقل عن  75ملم� ،أما من ناحية احلمولة فيجب �أن ال تقل
�سعة حمولة املن�صة عن  135كجم (�أنظر ال�شكل  ،)77-69ويراعى �أي�ض ًا تك�سية
احلاجزين الأمامي واخللفي ب�أ�شرطة ذات �ألوان مميزة.
•بالن�سبة ملن�صات امل�صاعد التي متتد خارج املركبة فيجب �أن تزود بدرابزين لكل
جانب من جوانبها يرتاوح ارتفاعه بني � 750إىل  950ملم بطول حوايل  200ملم.
•يجب �أن ال تزيد �سرعة امل�صعد �أثناء رفع �أو تنزيل الراكب عن  0.15م/ث ،وال تزيد
�سرعته خالل رجوعه لو�ضع �إيقاف الت�شغيل �أو بدء الت�شغيل عن  0.30م/ث.

�شكل :69حافلة نقل جماعي ذات �أر�ضية منخف�ضة
جمهزة مب�صعد

 5-3-4-3احلافالت منخف�ضة الأر�ضية

		

Low Floor Buses

يجب �أن يتم جتهيز كافة احلافالت ذات الأر�ضية املنخف�ضة ومنها احلافالت
املجز�أة مبنحدر (�سطحة) كهربائية �أو يدوية الت�شغيل ،ويجب �أن ال يزيد من�سوب
االنحدار لل�سطحة عن  1:8حتى �إذا كانت احلافلة جمهزة بخا�صية ثني حافة
املنحدر.

�	6-3-4-3أ�سطح املقاعد
Seat Surfaces
		
يجب �أن تغطى �سطوح املقاعد ،وخا�صة تلك املواجهة للممر مبواد ذات معامل
احتكاك منا�سب ملنع انزالق الراكب �أو ت�أرجحه عن املقعد �أثناء حترك احلافلة
�أو توقفها ب�شكل مفاجئ ،وتكون و�ضعية املقاعد مريحة للركاب ،مع توفري مقاعد
مفتوحة (بال م�ساند) للبدناء و�ضخام البنية.
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�	7-3-4-3أماكن جلو�س الركاب املعاقني
		

Special Needs Passenger Seating

•يكون اجتاه جلو�س م�ستخدم الكر�سي املتحرك �إىل الأمام �أو اخللف ،وال تقل امل�ساحة
الأر�ضية املخ�ص�صة للركاب عن  1300 × 800ملم ،على �أن ال يقل الطول بح�ساب
امل�سافة يف املنت�صف على امتداد طول املركبة عن  1300ملم.
•يجب �أن ال يقل عر�ض ممر الركاب املمتد فيما بني امل�ساحة املخ�ص�صة مل�ستخدمي
الأدوات احلركية امل�ساعدة وبني باب احلافلة عن  810ملم.
•يجب �أن تكون املقاعد القابلة للطي �ضمن امل�ساحة املخ�ص�صة للركاب املعاقني بال
م�ساند لتالئم احتياجات جميع الركاب وخ�صو�ص ًا البدناء ،وتبقى هذه املقاعد
مطوية للأعلى يف حالة عدم اال�ستخدام ،ومن ال�ضروري �أن ال يتم تخ�صي�ص هذه
املقاعد للفئات اخلا�صة ذات الأولوية (انظر ال�شكل .)70
•ي�سمح للأ�شخا�ص الذين ي�صطحبون عربات الأطفال �أو من يحملون �أمتعة كبرية
ا�ستخدام املكان املخ�ص�ص للكرا�سي املتحركة عندما يكون خالي ًا من الركاب الذين
يحق لهم �أولوية ا�ستخدامها (املعاقون على كرا�سي متحركة)( .انظر ال�شكل )71

 8-3-4-3مقاعد الفئات ذات �أولوية اال�ستخدام والإ�شارات

		

Priority Seating and Signage

•يتم تخ�صي�ص مقعد واحد على الأقل لأولوية اال�ستخدام بالقرب من ال�سائق ومدخل
احلافلة وتكون �أولوية ا�ستخدامه للركاب الذكور امل�سنني �أو امل�صابني ب�إعاقة حركية
�أو ح�سية �أو ذهنية ،ويجب �أن ال يقل احليز الفارغ �أمام املقعد عن  675ملم لإتاحة
م�ساحة كافية ملد القدمني على �أن يكون املقعد متجه ًا �إىل الأمام.
•يتم تخ�صي�ص مقاعد للن�ساء احلوامل والأمهات الالتي يرافقهن �أطفال وامل�سنني
والإناث من امل�صابني ب�إعاقات حركية �أو ح�سية �أو ذهنية يف �أماكن م�ستقلة �ضمن
الق�سم املخ�ص�ص للعوائل وال�سيدات .راجع الفقرة رقم()17-3-3-3
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�شكل :70مقاعد قابلة للطي مثبتة مبحاذاة
امل�ساحة املخ�ص�صة مل�ستخدمي كرا�سي
املعاقني ،وهي منا�سبة جللو�س البدناء
ولال�ستخدام العام
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�شكل :71مكان خم�ص�ص للكر�سي املتحرك
ت�شغله عربة �أطفال لعدم وجود من يحق له
�أولوية اال�ستخدام.

•يجب �أن يتم جتهيز كل مقعد �أو م�ساحة خم�ص�صة ملن لهم حق �أولوية اال�ستخدام �أو
للمعاقني بدعامات ودرابزين ومقاب�ض يدوية.
•يجب �أن جتهز كافة احلافالت ب�إ�شارات تو�ضح �أماكن املقاعد املخ�ص�صة ملن
يحق لهم �أولوية اال�ستخدام من امل�سنني واملعاقني ،وعلى باقي الركاب عدم �شغلها
عن امل�ستحقني (انظر�شكل ،)78ويراعى �أن ال يكون موقع هذه املقاعد قريب ًا من
امل�ساحة املخ�ص�صة للركاب على كرا�سي متحركة.
اخل�صائ�ص الواجب توافرها يف الرموز امل�ستخدمة للداللة على املقاعد ذات �أولوية
اال�ستخدام:
•ترتاوح ن�سبة العر�ض �إىل االرتفاع ما بني � 3:5إىل 1:1؛
•ترتاوح ن�سبة �سماكة اخلط �إىل ارتفاعه ما بني � 1:5إىل 1:10؛
•احل ّد الأدنى الرتفاع احلرف  25مليمرت للإ�شارات املثبتة جانبي ًا من جهة ال�صعود
�إىل املركبة (با�ستخدام حالة احلروف الكبرية «×»)َ ،و  50مليمرت للإ�شارات
املثبتة يف املقدمة.
•تباعد احلروف يف حدود  1.5ملم
•كتابة احلروف بلون مميز (لون فاحت على خلفية غامقة �أو العك�س).

 9-3-4-3املقاعد املخ�ص�صة جللو�س العائالت وال�سيدات

		

Family and Gender Seating

يجب تخ�صي�ص مقاعد م�ستقلة مالئمة ال�ستخدام العائالت والإناث مع مراعاة
ف�صلها عن املقاعد الأخرى ح�سب التقاليد يف اململكة ،ويتم و�ضع �إ�شارات وا�ضحة
للداللة على املكان املخ�ص�ص لهذه املقاعد (انظر �شكل )78

 10-3-4-3نظم تثبيت الكرا�سي املتحركة و�أحزمة الأمان للم�ستخدمني

		

Wheelchair Securement and Occupant Restraint

يجب �أن تكون نظم تثبيت الكرا�سي املتحركة يف اجتاه الأمام قادرة على حتمل قوى
الق�صور الذاتي مبا ال يقل عن  8000نيوتن ،وتكون متينة مبا يكفي ملنع حركة كر�سي
املعاق �إىل اخللف �أو انحرافه� ،أما بالن�سبة لنظام تثبيت الراكب فيت�ألف يف العادة
من �أربعة �أحزمة مثبتة �إىل �أر�ضية املركبة ،اثنان من هذه الأحزمة من جهة الأمام
واالثنان الباقية من اخللف ويتم تو�صيلها بخطافات �إىل العربة �أو الكر�سي املتحرك،
ون�شري �إىل �أن حزام التثبيت الأمامي يتطلب ا�ستخدام نظام تثبيت للراكب يت�ألف من
ثالثة نقاط للتثبيت (ي�شبه نظام تثبيت حزام الأمان يف ال�سيارات العادية) وذلك
لتثبيت �شاغل الكر�سي ،علم ًا ب�أن هذا النظام م�ستقل عن نظام تثبيت الكر�سي� ،أما
من حيث املتانة فيجب �أن تكون كل نقطة �إر�ساء يف نظام التثبيت قادرة على حتمل
قوة ال تقل عن  4000نيوتن ،ويجب �أن تكون كافة نقاط الإر�ساء مثبتة �إىل املركبة
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نف�سها ولي�س �إىل الكر�سي املتحرك �أو العربة �أو �إىل حزام الأمان (انظر �شكل.)79
بالن�سبة لنظم تثبيت كرا�سي املعاقني باجتاه اخللف يكون الكر�سي املتحرك والراكب
الذي ي�شغله متجهني نحو اخللف ،لذا من ال�ضروري جتهيز نظام التثبيت اخللفي
مب�سند خلفي مبطن (انظر �شكل رقم  )70،82وفق الأبعاد التالية:
•ارتفاع حافة امل�سند ال�سفلية عن �أر�ضية املركبة 480 – 350 :ملم
•ارتفاع حافة امل�سند العلوية عن �أر�ضية املركبة 1300 :ملم بحد �أدنى
•عر�ض امل�سند :يرتاوح بني � 250إىل  400ملم
•يجب �أن يكون امل�سند اخللفي قادر ًا على حتمل قوى الق�صور الذاتي مبا ال يقل عن
 3كجم.
•يجب جتهيز الناحية املحاذية ملمر الركاب بو�سائل متنع انحراف الكر�سي
املتحرك/العربة نحو املمر �أثناء انعطاف املركبة (ومن هذه الو�سائل على �سبيل
املثال الدعامات ،الأذرع القابلة للتحريك ،والأحزمة).
•يجب جتهيز املركبة بدرابزين �أفقي على امتداد طول املركبة بارتفاع ال يقل عن 700
ملم ،على �أن ال يتداخل هذا الدرابزين مع املنطقة املخ�ص�صة لكرا�سي وعربات
املعاقني مب�سافة تزيد على  90ملم ،وال يزيد قطر الدرابزين على  40ملم بحد �أعلى
مع ترك حيز فارغ بني �أي من العنا�صر وال�سطوح الداخلية للمركبة وبني الدرابزين
مبا ال يقل عن  35ملم.

 11-3-4-3حركة الركاب داخل املركبات والدعامات والدرابزينات

		

Interior Circulation, Handrails and Stanchions

يرجى الرجوع �إىل  ، 18-3-3-3حركة الركاب داخل املركبات والدعامات
والدرابزينات.

 12-3-4-3الإ�ضاءة

		

Lighting

يرجى الرجوع �إىل  ،19-3-3-3الإ�ضاءة

 13-3-4-3العنا�صر الب�صرية

		

Visual Elements

•الإ�ضاءة :يتم توفري �إ�ضاءة جيدة منا�سبة ل�ضعاف الب�صر ولت�أمني �سالمة كافة
الركاب.
•متايز الألوان :يتم ا�ستخدام �ألوان متمايزة ووا�ضحة يف الرموز والإ�شارات وغريها
من ال�سمات يف حمطات النقل ومنها على �سبيل املثال :احلواجز والأبواب الدوارة
والبوابات الكبرية التي يتم حت�صيل �أجرة النقل عندها ،وعالمات التنبيه القابلة
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�شكل  :72نظم تثبيت كرا�سي املعاقني يف و�سائط النقل العامة

نظام تثبيت للكر�سي املتحرك
باجتاه الأمام يف حافلة
منخف�ضة الأر�ضية

نظام تثبيت للدراجات الهوائية
باجتاه اخللف يف حافلة منخف�ضة
الأر�ضية

نظامي تثبيت باجتاه اخللف
متجاورين جانبي ًا يف حافلة
منخف�ضة الأر�ضية

للم�س عند بوابات ال�صعود للحافلة ،واملقاعد املطوية ،وم�ساند املقاعد .ويتم اختيار
�ألوان معينة ي�ستطيع امل�صابون بعمى الألوان ر�ؤيتها (ال ميكن لفئة من النا�س متييز
اللونني الأخ�ضر والأحمر من اللون الرمادي).
•الإ�شارات :يتم توفري �إ�شارات/رموز موحدة للم�ستخدمني امل�صابني ب�إعاقات ذهنية
والزوار وال�سياح وغريهم من الأ�شخا�ص الذين ال ميكنهم قراءة الن�صو�ص املكتوبة.

 14-3-4-3ا�ستخدام الألوان

		

Use of Color

•ا�ستخدام الألوان ميكن �أن يجعل املعلومات �أكرث جاذبية و �سهلة املتابعة .ف�إن الإختيار
اخلاطئ للألوان ميكن �أن جتعل الفهم الغر�ض �أمرا �صعبا �إن مل يكن م�ستحيال.
هناك خيارات حمدودة جدا من الألوان التي ميكن متييزها من قبل غالبية النا�س.
فالظالل اخلفيفة يجب جتنبها و الألوان احلمراء و اخل�ضراء قد حتدث م�شاكل
يف التمييز �إذا ا�ستخدمتا معا لأن جزءا كبريا من النا�س يعانون من عمى الألوان.
•عمى الألوان :النوع الأكرث �شيوعا من عمى الألوان هو عمى الأحمر والأخ�ضر و التي
تتم ر�ؤيتها كظالل رمادية بدال من الأحمر و الأخ�ضر .يجب �أخذ هذا بعني الإعتبار
عند الرتميز بالألوان �أو الكتابة امللونة.
•ي�ستحن ا�ستخدام كتابة �سوداء على خلفية بي�ضاء.
•يجب �أن يكون هناك دائما متايز ( ) contrastحاد بني الكتابة و اخللفية.
•الرتميز بالألوان ( :)Color Codingيف�ضل ان تكون عدد الألوان يف حدود 5
�ألوان والأرقام ( )number of datumللألوان مت�ساوية .رتب الألوان بحيث
�أن املعلومات املتجاورة تكون ب�ألوان خمتلفة.
•يف�ضل عدم ا�ستخدام اللون الأحمر و الأخ�ضر يف الرتميز بالألوان.
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 15-3-4-3العنا�صر ال�سمعية

		

Audible Elements

يتم ا�ستخدام و�سائل تنبيه �سمعية للإعالن عن فتح و�إغالق �أبواب املركبات،
وت�ساعد هذه ال�سمة ب�شكل خا�ص الركاب املكفوفني �أو امل�صابني ب�ضعف الإب�صار،
كما ي�ستفيد منها كافة الركاب.

 16-3-4-3التوقف بناء على طلب الركاب

		

Stop Request

يتم جتهيز مواقع الكرا�سي املتحركة ب�أزرار خم�ص�صة لطلب توقف املركبة بحيث
ي�ستطيع الراكب �إعالم ال�سائق برغبته يف النزول من املركبة.

 17-3-4-3الإعالن عن حمطة التوقف التالية

		

Next Stop Announcement

جتهز املركبة ب�شا�شة عر�ض للن�صو�ص يتم من خاللها الإعالن عن حمطة التوقف
التالية مع اختيار موقع مالئم يف مدى الر�ؤية الطبيعي للأ�شخا�ص اجلال�سني على
املقاعد املتجهة للخلف.

 18-3-4-3حفظ الأمتعة

		

Luggage Storage

�إذا كان املوقع املخ�ص�ص مل�ستخدمي الو�سائل احلركية امل�ساعدة �شاغر ًا فيمكن
ا�ستخدامه حلفظ الأمتعة� ،إال �إذا كانت املركبة حتتوي على مواقع خم�ص�صة حلفظ
الأمتعة(.ال�شكل .)73

 19-3-4-3االت�صال  /املعلومات داخل املركبة

		

In-Vehicle Communication & Information

•يتم توفري بدائل عر�ض للن�صو�ص والو�سائط ال�صوتية و�/أو ال�سماعات لنقل
معلومات الرحلة ومنها �إعالن حمطة التوقف التالية �أو االنتقال �إىل و�سيلة نقل
�أخرى ،حيث ت�ساهم هذه البدائل يف تلبية احتياجات امل�سنني ،وال�صم�/ضعاف
ال�سمع ،واملكفوفني�/ضعاف الب�صر ،وذوي الإعاقات الذهنية.
•يتم جتهيز املركبة بو�سائل نقل مبا�شرة للن�صو�ص وال�صوت ت�ستخدم يف حاالت
الطوارئ ولإعالن تعليمات الإخالء عند ال�ضرورة.
•يتم ا�ستخدام لغة بديلة �أو رموز دولية �أو �صور موحدة لنقل معلومات الرحلة للركاب
الذين ال يتقنون اللغة املحلية.
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•يف�ضل ا�ستخدام التقنيات احلديثة لبث التنبيهات ال�صادرة عن ال�سائق �إىل �أجهزة
االت�صال اخلا�صة بالركاب (ومنها على �سبيل املثال امل�ساعد الرقمي ال�شخ�صي)
وذلك با�ستخدام تقنية البلوتوث �أو غريها من النظم والتقنيات التي تنقل الو�سائط
ال�صوتية والن�صو�ص ب�شكل مبا�شر.

 20-3-4-3دفع �أجرة النقل
Fare Payment
		
يتم توفري بدائل لدفع �أجرة النقل ح�سب الإمكان بحيث ي�ستطيع الركاب من ذوي
الإعاقات وال�صعوبات احلركية والب�صرية �شراء التذاكر م�سبق ًا �أو با�ستخدام نظم
�سداد �إلكرتونية بوا�سطة البطاقات( .ال�شكل .)74

ال�شكل  :73حفظ الأمتعة يف مكان خم�ص�ص لكر�سي املعاقني
عندما يكون املكان �شاغر ًا

ال�شكل � :74صندوق ل�سداد �أجرة النقل مثبت بجوار م�صطبة
ال�سائق

 21-3-4-3الطوارئ وعمليات الإخالء
Emergency & Evacuation
		
راجع ،3.2.3.14 :الطوارئ و معلومات الإخالء.

 22-3-4-3الطوارئ و الإخالء من املن�صة

		

Emergency & Evacuation from Platform

راجع ،3.5.3.21 :الطوارئ و الإخالء من املن�صة.

 23-3-4-3معلومات الو�صول �إىل املحطة النهائية

		

Arrival Information

راجع 3.1.3.13 :معلومات الو�صول.
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 24-3-4-3نقاط التوقف واملواقف وحمطات الطريق
)Vehicle Interfaces with Stands & Stations (Interfaces

�أـ مواقف احلافالت
Stands

مواقف احلافالت يجب �أن تتوفر فيه لوحات �إر�شادية تو�ضح نوع احلافلة التي
�ستقف عند املوقف.تو�ضيح الرموز امل�ستخدمة التي متثل نوع الناقل مثل التاك�سي
عرب املدينة �أو البا�صات ال�صغرية �أو البا�صات ذات م�سارات النقل الثابتة� ،إلخ.

ب .نقاط توقف املركبات
Stops

يجب �أن تكون النقاط التي تتوقف عندها املركبات معبدة ومر�صوفة مبواد مانعة
لالنزالق مع تثبيت لوحة تو�ضح م�سار املركبة ،ويتم طالء حافة الأر�ضية املر�صوفة
ب�شريط ملون ،و�إذا كانت املنطقة مرتفعة عن الطريق فيجب عمل فتحة منحدرة
(منحدر بردورة) يف الر�صيف لتمكني انتقال املعاقني وامل�سنني �إىل ال�شارع ،ويتم
جتهيز الأماكن املخ�ص�صة لتوقف املركبات مبقاعد لالنتظار ،كما يتم تعليق جدول
الرحالت بخط وا�ضح ،وتوفري خارطة تو�ضح م�سار الرحالت املنطلقة من و�إىل
نقطة التوقف� .شكل .)75

ج .نقاط التوقف املحمية

Sheltered Stops

يتم جتهيز نقاط التوقف املحمية (انظر ال�شكل  )75،81مبن�صة م�سقفة وحماطة
بجدران جانبية ،ويكون �سطح املن�صة م�ستوي ًا و�صلب ًا وال ي�سبب االنزالق.
•يجب �أن تكون املقاعد املتوافرة يف نقاط التوقف املحمية مطابقة لال�شرتاطات
الالزمة ال�ستيعاب البدناء واحلوامل ،كما ينبغي توفري م�ساحة فارغة ت�ستوعب
الكر�سي املتحركة �أو عربة املعاق على �أن ال تقل هذه امل�ساحة عن  1500 × 900ملم.
•ال تقل امل�سافة املتاحة ل�صعود الكر�سي املتحرك/عربة املعاق من حافة الر�صيف �إىل
املركبة با�ستخدام املنحدر عن  2700ملم.
•يجب تثبيت �شريط ملون ومزود بو�سائل حتذير ميكن ا�ستك�شافها باللم�س على
امتداد احلافة الأمامية للر�صيف لتنبيه املكفوفني و�ضعاف الب�صر.
•تعليق خارطة الطريق وجدول الرحالت املطبوع بخطوط وا�ضحة يف مكان بارز.
•جتهيز من�صة االنتظار بجدران �شفافة لتمكني الر�ؤية من خاللها �أثناء النهار
وحلماية الركاب لي ًال با�ستخدام الإ�ضاءة اال�صطناعية خارج �أو داخل املن�صة.
•توفري هاتف لطلب النجدة واحل�صول على املعلومات و�إر�شادات ال�سالمة.
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ال�شكل  :75نقطة وقوف حافالت

نقطة وقوف حافالت م�سقوف يف
ال�ضاحية مع ر�صيف منحدر ،ر�صيف
خر�ساين ،م�ساحة للكر�سي املتحرك،
املقاعد وخارطة امل�سارات

نقطة وقوف حافالت يف منطقة
نائية ريفي مع لوحة �إر�شادية ،رقم
امل�سار بخط كبري ،خارطة امل�سار،
ومنحدر نزول مر�صوف ال�ستيعاب
الكر�سي املتحرك.

الر�سوم التو�ضيحية

ال�شكل � :76أنواع منحدرات (�سطحات) املركبات

 300كجم
 1300كجم
 1500كجم
 800كجم
		
1:8

�سعة حمولة املنحدر
احلد الأق�صى لطول ال�سطح امل�ستخدم يف املنحدر
احلد الأق�صى لطول املن�صة املمتدة
احلد الأق�صى لعر�ض ال�سطح امل�ستخدم يف املن�صة
احلد الأق�صى لن�سبة االنحدار
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ال�شكل  :77ر�سم تف�صيلي يظهر من�صة م�صعد يف مركبة.

ال�شكل  :78رموز املقاعد املخ�ص�صة ال�ستخدام العائالت Priority Seating Sign

تدل الإ�شارة على �أن املقاعد خم�ص�صة للن�ساء
احلوامل والأمهات الالتي يحملن �أطفا ًال وامل�سنني
وال�سيدات امل�صابات ب�إعاقات حركية �أو ح�سية �أو
ذهنية

تدل الإ�شارة على �أن املقعد حمجوز
ال�ستخدام الركاب الذكور امل�سنني �أو ذوي
الإعاقات احلركية �أو احل�سية �أو الذهنية
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ال�شكل � :79أحزمة تثبيت الكر�سي املتحرك باجتاه الأمام ونظام تثبيت الراكب

.1
.2
.3
.4

1حزام �أمان يلتف حول كتف الراكب وحجره
�2سيور �أمامية تربط �إىل الأ�سفل
3خطافات �أر�ضية �أمامية وخلفية لتثبيت ال�سيور املربوطة بالأ�سفل
�4سيور خلفية مثبتة بالأ�سفل

املوا�صفات:
•ال تقل قدرة حتمل نقطة الإر�ساء يف حزام الأمان امللتف حول حجر الراكب وكتفه عن  900كجم بحد �أدنى
•ال تقل قدرة حتمل نقطة �إر�ساء ال�سيور املثبتة بالأ�سفل عن  1200كجم بحد �أدنى
•ال تقل قدرة حتمل نقطة �إر�ساء حزام الكتف املت�صلة بجدار احلافلة عن  900كجم
املوا�صفات:
• 900كجم كحد �أدنى .حزام تثبيت الكتف و احلجر.
• 1200كجم كحد �أدنى� .أ�شرطة التثبيت ال�سفلي.
•نقطة تثبيت الأ�شرطة على جدار احلافلة 900 .كجم تثبيت.
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ال�شكل  :80نظام ت�أمني املواجهني للم�ؤخرة

موا�صفات نظام تثبيت عربات املعاقني باجتاه اخللف:
.1

م�سند للظهر مبطن ويتحمل القوى الناجتة عن الق�صور الذاتي مبا ال يقل عن  3كجم
•ارتفاع حافة امل�سند ال�سفلية عن �أر�ضية املركبة 480 – 350 :ملم
•العر�ض 420 – 270 :ملم
•زاوية ت�أرجح امل�سند للأمام واخللف ال تزيد على  4درجات
•ارتفاع حافة امل�سند العلوية عن �سطح املركبة 1300 :ملم بحد �أدنى

.2

دعامات ممر الركاب
•ميكن �أن تكون دعامات ثابتة� ،أو
•ذراع مف�صلية قابلة للتحريك� ،أو
•حزام مثبت يف ظهر امل�سند ومت�صل بجدار احلافلة
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.3

الدرابزين الأفقي

.4
.5
.6

•االرتفاع :حوايل  950 – 750ملم عن �أر�ضية املركبة؛ الطول 1000 – 700 :ملم
•قطر ق�ضيب الدرابزين 35 – 30 :ملم ،قادر على حتمل قوة �أفقية تعادل  450نيوتن
العربة �أو كر�سي املعاقني
جتهيز احلافلة ببع�ض املقاعد املثبتة باجتاه اخللف ،اختياري
احليز الفارغ بني ظهر امل�سند وبني حاجز �أو م�صطبة العربة �أو املقعد املجاور 250ملم

ال�شكل  :81خمطط تف�صيلي معدل من ن�شرة وحدة املرور اال�ست�شارية – متكني القدرات احلركية ال�شاملة :دليل لأف�ضل املمار�سات يف جمال متكني
و�صول امل�شاة والبنى التحتية للموا�صالت العامة
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اعتبارات �أخرى
 2.3االحتياجات الفراغية الب�شرية و احتياجات التمكن.
 3.1معلومات الرحلة
 3.9حافالت عرب املدينة

5-3
		

ال�سكك احلديدية اخلفيفة ،القطارات املعلقة (فوق اجل�سور) ،قطارات
الطرق ،والرتام
ال�سكك احلديدية اخلفيفة :ويق�صد بها نظم النقل للقطارات التي ت�سري يف م�سارات خا�صة
على الطرق العامة وعربات الرتام ،والتي تختلف عن ال�سكك احلديدية الثقيلة – وهي قطارات
النقل ال�سريع عرب الأنفاق وقطارات الرحالت البعيدة خارج املدن ،ويف العادة يتم ا�ستخدام
نظم ال�سكك احلديدية اخلفيفة لتوفري خدمات النقل الرتددي داخل املدن با�ستخدام قاطرات
�أحادية �أو متعددة املقطورات.
قطارات الطرق العامة /الرتام :ويق�صد بها خدمات النقل بوا�سطة ال�سكك احلديدية العامة
التي متر ب�شكل كلي �أو جزئي عرب الطرق العامة ،وهي ت�ستخدم يف عمليات النقل املحلي.
ويف حني �أن م�صطلح «الرتام» = «� »Tram or Tramwayشائع اال�ستخدام �إال �أن له �أكرث
من معنى باللغة الإجنليزية� ،أما يف �أمريكا ال�شمالية فا�ستخدام م�صطلح «قاطرة الطريق
العام» = «� »Streetcarأكرث �شيوع ًا ،وهناك نوع �آخر من نظم ال�سكك احلديدية اخلفيفة
والذي ميتاز باالرتفاع عن �سطح الأر�ض على ج�سور خا�صة ويطلق عليه «القطار املعلق» وقد مت
تد�شني هذا النوع من القطارات لأول مرة يف 1986م مبدينة فانكوفر ،كندا (انظر ال�شكل .)82
وتت�سم �أمناط قطارات ال�سكك احلديدية اخلفيفة القدمية بارتفاع �أر�ضية املحطات ويكون
الو�صول �إليها با�ستخدام ال�سالمل� ،أما يف الوقت احلا�ضر فيتم ا�ستخدام قطارات خفيفة (انظر
ال�شكل  )82ت�سري على �أر�ضية م�ستوية يف نف�س م�ستوى الأر�ض عند حمطة القطار ،ويتم توفري
�أماكن خم�ص�صة مل�ستخدمي الكرا�سي املتحركة على منت كل القطارات ولكن دون احلاجة
ال�ستخدام نظم تثبيت للكرا�سي املتحركة ،كما يتم عر�ض املعلومات اخلا�صة مبحطة التوقف
التالية �أو االنتقال �إىل و�سيلة نقل �أخرى با�ستخدام خ�صائ�ص العر�ض الن�صية وال�صوتية.
ال�شكل  :82قطار خفيف منخف�ض الأر�ضية ،ويظهر يف ال�صورتني الأخريني ترام وقطار معلق

قطار معلق

ترام منخف�ض الأر�ضية عند من�صة
ركاب يف نف�س امل�ستوى ،خدمات
النقل

قطار منخف�ض الأر�ضية يف مدينة
براغ
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�إعتبارات الت�صميم
هناك م�شاكل تواجه بع�ض ركاب قطارات ال�سكك اخلفيفة وهم الأطفال وامل�سنون والآباء الذي ي�صطحبون عربات
�أطفالهم ومن يحملون �أمتعة �أو ي�ستخدمون �أدوات حركية م�ساعدة ،وتتمثل هذه امل�شاكل يف م�ستوى ارتفاع درج/
عتبة املركبة ،عر�ض الباب يف املركبات ذات الأر�ضية املرتفعة ،ودفع �أجرة النقل بالن�سبة للمعاقني حركي ًا �أو ذهني ًا
والغرباء عن البلد والأميني ،وعر�ض املمر الداخلي بني مقاعد احلافلة ،وكذلك حجم املقاعد خ�صو�ص ًا بالن�سبة
لذوي البنية ال�ضخمة ومن ي�ستخدمون �أدوات حركية م�ساعدة ،وتقت�ضي ال�ضرورة توفري مقاعد م�ستقلة للعوائل
وال�سيدات ،ويحتاج املعاقون حركي ًا و�/أو ح�سي ًا و�/أو ذهني ًا وكذلك امل�سنون �ضعاف البنية �إىل منحهم الأولوية
يف ا�ستخدام املقاعد القريبة من مدخل املركبة لتي�سري نزولهم من احلافلة ،كما تقت�ضي ال�ضرورة توفري و�سائل
لإعالن حمطات التوقف التالية واملعلومات اخلا�صة بالرحلة وتعليمات ال�سالمة والإخالء عند الطوارئ على �أن يتم
توفري هذه املعلومات با�ستخدام و�سائط متعددة ميكن الو�صول �إليها يف كافة �أرجاء املركبة ،ومن اجلدير بالذكر
�إن توفري هذه التدابري واال�شرتاطات من �ش�أنه �أن يجعل الرحلة �آمنة ومريحة لكافة الركاب.
يعترب ت�سهيل الو�صول يف من�صة الركاب والإخالء يف حاالت الطوارئ من �أهم امل�سائل التي ينبغي معاجلتها
بالن�سبة للقطارات اخلفيفة التي ت�سري يف م�سارات م�ستقلة ،وب�شكل خا�ص يف م�سارات مرتفعة ال ت�ستخدم من قبل
نظم النقل الأخرى� ،أما بالن�سبة ملركبات ال�سكك احلديدية اخلفيفة (ومنها على �سبيل املثال الرتام وقطارات
الطرق العامة) والتي ت�شرتك يف حق ا�ستخدام الطريق مع املركبات العادية وامل�شاة فيجب معاجلة عبور امل�سارات
امل�شرتكة مبا تقت�ضيه متطلبات ال�سالمة وت�سهيل الو�صول للركاب ،خ�صو�ص ًا ذوي الإعاقات احلركية �أو احل�سية.

ا�شرتاطات التطبيق
يجب على اجلهة امل�سئولة عن خدمات النقل توفري قطارات خفيفة مطابقة للإر�شادات والتعليمات الواردة فيما
يلي ،كما يجب �أن تكون املركبات امل�ستخدمة جمهزة مبعدات مل�ساعدة امل�سنني وم�ستخدمي الو�سائل احلركية
امل�ساعدة ومن ي�صطحبون عربات الأطفال لل�صعود على منت املركبات.

اال�شرتاطات الفنية
1-3-5-3

		

الأبواب
Doors

يجب �أن ال يقل عر�ض الأبواب عن  800ملم وذلك لتتالءم واحتياجات
م�ستخدمي الو�سائل احلركية امل�ساعدة ذات املقايي�س الطبيعية �أو من
ي�صطحبون عربات الأطفال �أويحملون �أمتعة كبرية.
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2-3-5-3
		

الدرجات (الدع�سات)
Steps

بالن�سبة للحافالت ذات الأر�ضية املرتفعة يجب �أن ال يزيد ارتفاع الدرجة
ال�سفلى عن  250ملم من م�ستوى �سطح الأر�ض �أو حافة الر�صيف ،وال يقل
عمق الدرجة عن  300ملم؛ وعر�ضها عن  400ملم ،وال يقل عر�ض احلافة
العمودية للدرجة (ارتفاع حافة الدرجة) عن  10ملم� ،أما بالن�سبة للحافالت
ذات الأر�ضية املنخف�ضة التي ال ميكن �إحناء احلافة فيها فيجب �أن ال يزيد
ارتفاع الدرجة عن  220ملم؛ وال يزيد ارتفاع احلافة القابلة للإمالة عن
 120ملم.

3-3-5-3

		

املنحدرات
Ramps

راجع 13-3-3-3 :ت�صميم �أكتاف العربات

4-3-5-3

م�صاعد كرا�سي املعاقني (�شكل )83

		

Station based Wheelchair Lifts

الرافعات الثابتة يف املحطة هي �أدوات م�ستقلة متحركة ولي�ست مو�صولة
بال�سيارة ويجب ا�ستخدامها عندما ال يكون ر�صيف املحطة و�أر�ضية ال�سيارة
يف م�ستوى واحد وال ميكن ا�ستخدام منحدر متحرك (حديدي) مو�صال
بينهما� .أثناء عملية الرفع يجب �أن تكون الرافعة مو�صولة بال�سيارة.
الرافعات املخ�ص�صة للمحطة يجب �أن تتوافق مع جميع �أبعاد الر�صيف
و�شروط الأمان وال�ضوابط وك�أنها رافعات مدجمة مع ال�سيارة.

5-3-5-3
		

احلافالت منخف�ضة الأر�ضية

Low Floor Trams, Streetcars

يجب �أن يتم جتهيز كافة احلافالت ذات الأر�ضية املنخف�ضة ومنها
احلافالت املجز�أة مبنحدر (�سطحة) كهربائية �أو يدوية الت�شغيل ،ويجب �أن
ال يزيد من�سوب االنحدار لل�سطحة عن  1:8حتى �إذا كانت احلافلة جمهزة
بخا�صية ثني حافة املنحدر.

�	6-3-5-3أ�سطح املقاعد

		

Seat Surfaces

راجع� 6-3-4-3 :أ�سطح املقاعد
101
الدليل اإلشادي للوصول الشامل في وسائط النقل البرية للمملكة العربية السعودية

�	7-3-5-3أماكن جلو�س الركاب املعاقني

		

Special Needs Passenger Seating

راجع� 7-3-4-3 :أماكن جلو�س الركاب املعاقني.

8-3-5-3

مقاعد الفئات ذات �أولوية اال�ستخدام والإ�شارات

Priority Seating and Signage

راجع 16-3-3-3:مقاعد الفئات ذات �أولوية اال�ستخدام والإ�شارات

()Signage

9-3-5-3

		

املقاعد املخ�ص�صة جللو�س العائالت وال�سيدات
Family and Gender Seating

راجع 17-3-3-3:املقاعد املخ�ص�صة جللو�س العائالت وال�سيدات

10-3-5-3

		

تثبيت الو�سائل احلركية امل�ساعدة � /أحزمة الأمان للركاب
Occupant Restraint Mobility Aid Securement

غري مطلوب يف عربات القطارات اخلفيفة.

11-3-5-3

		

حركة الركاب داخل املركبات والدعامات والدرابزينات
Interior Circulation, Handrails & Stanchions

راجع  18-3-3-3حركة الركاب داخل املركبات والدعامات والدرابزينات

12-3-5-3

		

الإ�ضاءة

Lighting

راجع  19-3-3-3الإ�ضاءة

13-3-5-3
		

العنا�صر الب�صرية
Visual Elements

راجع  13-3-3-3العنا�صر الب�صرية

14-3-5-3

		

العنا�صر ال�سمعية

Audible Elements

راجع  15-3-4-3العنا�صر ال�سمعية
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15-3-5-3
		

التوقف بناء على طلب الركاب
Stop Request

راجع  16-3-4-3التوقف بناء على طلب الركاب

16-3-5-3

		

الإعالن عن حمطة التوقف التالية

Next Stop Announcement

راجع  17-3-4-3الإعالن عن حمطة التوقف التالية

�شكل  :83م�صعد يف املحطة ي�ستخدم لنقل م�ستخدمي
الكرا�سي املتحركة من املن�صة املنخف�ضة �إىل املركبة
ذات الأر�ضية املرتفعة

17-3-5-3
		

�شكل� :84شا�شة عر�ض ن�صية يف قطار �سكة حديدية خفيفة
يتم من خاللها عر�ض معلومات حمطة التوقف التالية

حفظ الأمتعة وعربات الأطفال
Luggage and Stroller Storage

راجع  18-3-4-3حفظ الأمتعة.

18-3-5-3

		

االت�صال  /املعلومات داخل املركبة

In-Vehicle Communication/Information

راجع  19-3-4-3االت�صال  /املعلومات داخل املركبة

19-3-5-3

		

دفع �أجرة النقل

Fare Payment

•يتم دفع �أجرة النقل يف املحطات �أو �صاالت ال�سفر با�ستخدام مكائن
البيع الآلية.
•يجب �أن تكون مكائن بيع التذاكر الآلية جمهزة لتمكني و�صول ذوي
الإعاقات احلركية والذهنية واملكفوفني�/ضعاف الب�صر والأطفال حتت
�سن � 16سنة والغرباء عن البلد الذين ال يتقنون اللغة املحلية (انظر
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�شكل  ،)85مع مراعاة توفري بدائل لنقل معلومات اال�ستخدام واملواقع
من خالل عر�ض الن�صو�ص والو�سائط ال�صوتية والرموز وال�صور
واحلروف البارزة التي ميكن قراءتها باللم�س ،ومن ال�ضروري حتري
الدقة يف اخلرائط و�أن تكون احلروف امل�ستخدمة كبرية وم�ستوية ال
يقل مقا�س احلرف عن  14نقطة ،ويجب �أن يكون ارتفاع كافة �شا�شات
العر�ض ومفاتيح التحكم والألوان امل�ستخدمة وو�ضوحها طبق ًا للمقايي�س
الطبيعية ومراعاة �أن مقايي�س ال�سيدات تقل بن�سبة  %5عن املقايي�س
الطبيعية للذكور( .انظر �شكل )56
•يتم دفع �أجرة النقل با�ستخدام تذاكر م�سبقة الدفع مع توفري �إي�صاالت
الإركاب� ،أو بت�صريح م�سبق الدفع� ،أو بوا�سطة البطاقات الذكية� ،أو
بال�سداد عند نهاية الرحلة� ،أو على منت املركبة.
راجع  20-3-4-3دفع �أجرة النقل

20-3-5-3

		

حاالت الطوارئ و�إخالء املركبات

Emergency and Evacuation from Vehicle

•يتم جتهيز املركبة بو�سائل بث مبا�شرة للخ�صائ�ص الن�صية وال�صوتية
ت�ستخدم يف حاالت الطوارئ ولإعالن تعليمات الإخالء عند ال�ضرورة.
•يجب تدريب العاملني يف حمطات ال�سكك احلديدية للتعامل مع الركاب
املعاقني وخ�صو�ص ًا ذوي الإعاقات احلركية واحل�سية.
•يجب جتهيز القطارات باملعدات املنا�سبة لإخالء الركاب ومنها على
�سبيل املثال :الألواح والنقاالت القابلة للطي والكرا�سي املتحركة.
•كما يجب توفري معدات �إخالء خارجية ومنها ال�سطحات (املنحدرات)
املحمولة والرافعات ومركبات الإ�سعاف املجهزة لل�سري على ال�سكك
احلديدية.
•يجب جتهيز ال�سكك احلديدية املرتفعة عن �سطح الأر�ض مب�سار خا�ص
للم�شاة مع حاجز (درابزين) وذلك على �أحد جانبي م�سار القطارات
•يتم جتهيز ممر خا�ص للم�شاة يف الأنفاق على �أحد جانبي م�سار القطار
بحيث يكون يف نف�س م�ستوى �أر�ضية املركبة �إن �أمكن ،ويجب �أن ال يقل
عر�ض املمر عن  800ملم حتى يت�سع ملرور كر�سي املعاقني.
•يجب توفري �إ�ضاءة جيدة يف ممر امل�شاة وو�ضع الإ�شارات/العالمات
العاك�سة للأ�ضواء لإر�شاد امل�شاة �إىل �أقرب خمرج ،كما يجب توفري
درابزينات على امتداد املمر بارتفاع يرتاوح بني  1000 – 850ملم عن
�سطح الأر�ض
راجع  19-3-2-3معلومات الطوارئ والإخالء
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21-3-5-3

الطوارئ و�إخالء املن�صات

Emergency & Evacuation from Platforms & Tunnel
Guideway

ال�شكل  :85ماكنة بيع تذاكر �آلية جمهزة ببدائل للدفع
بوا�سطة بطاقات االئتمان والعمالت والفواتري؛ وتظهر
ال�صورة ا�ستخدام �شا�شة عر�ض ن�صية بحروف كبرية

ال�شكل  :86تظهر ال�صورة نظام �إخالء الركاب
( ،)Evacu-Tracالذي تنتجه �شركة جارافينتا،
وتعتمد فكرة النظام على ا�ستخدام وزن الراكب لدفع
العربة نزو ًال على الدرج ،ويتم التحكم يف �سرعة النزول
بوا�سطة مف�صل ميكانيكي

من ال�ضروري جتنب ا�ستخدام امل�صاعد وال�سالمل املتحركة يف حاالت
الطوارئ وعمليات الإخالء من امل�سارات املرتفعة ،ويجب �أن يقوم الطاقم
املدرب بحمل �أو نقل الأ�شخا�ص غري القادرين على ال�سري �أو م�ستخدمي
كرا�سي املعاقني با�ستخدام املعدات امليكانيكية (انظر ال�شكل  ،)86ويتم
نقلهم عرب املمرات املخ�ص�صة للإخالء مع ا�ستخدام الأدراج �أو املنحدرات
للنزول ،وقد تقت�ضي ال�ضرورة ا�ستخدام النقالة �أو غريها من الو�سائل
الآمنة بد ًال من العربة/الكر�سي املتحرك لإخراج الراكب.

22-3-5-3

نظم املعلومات على املن�صة

		

Platform Information Systems

يجب ا�ستخدام الر�سائل الن�صية وال�صوتية لعر�ض الإعالنات احلية ،كما
يجب توفري املعلومات الأخرى مكتوبة بخطوط كبرية ووا�ضحة وبا�ستخدام
الو�سائط ال�صوتية امل�سجلة �أو با�ستخدام احلروف البارزة التي ميكن
قراءتها باللم�س ،ومن ال�ضروري �أي�ض ًا توفري مواقع ال�ستقبال نداءات
اال�ستغاثة والراغبني يف احل�صول على م�ساعدة وذلك با�ستخدام نظم
�أحادية وثنائية االت�صال.

105
الدليل اإلشادي للوصول الشامل في وسائط النقل البرية للمملكة العربية السعودية

23-3-5-3

معلومات الو�صول �إىل املحطة النهائية

		

Arrival Information

راجع  13-3-1-3معلومات الو�صول �إىل املحطة النهائية

24-3-5-3

مقاعد الفئات ذات �أولوية اال�ستخدام والإ�شارات

		

Priority Seating and Signage

راجع  16-3-3-3مقاعد الأولوية و العالمات الإر�شادية

25-3-5-3

كاونرتات التذاكر واملعلومات

		

Ticket and Information Counter

عند توفري كاونرتات �أو �أك�شاك للمعلومات فيجب �أن تكون جمهزة لتمكني
و�صول م�ستخدمي الو�سائل احلركية امل�ساعدة واملعاقني ح�سي ًا والغرباء،
ويراعى توفري م�ساحة كافية �أ�سفل الكاونرت لتمكني اقرتاب اجلال�س على
كر�سي متحرك �أو عربة من الكاونرت؛ كما يتم توفري مقاعد للم�سنني والن�ساء
احلوامل ،وجتهيز ك�شك املعلومات بنظام �صوتي (دارة حث �إلكرتونية) �أو �أي
و�سائل م�شابهة لتمكني ال�صم واملعاقني �سمعي ًا من الو�صول �إىل املعلومات،
مع توفري املعلومات على مواد مطبوعة بخط كبري ووا�ضح ،وعلى
�شا�شات العر�ض لتمكني و�صول املعلومات �إىل ال�صم ،كما يجب توفري
املعلومات الأ�سا�سية يف كتيبات ومطويات مب�سطة (�أ�سئلة و�أجوبة) مع
ترجمتها �إىل اللغات الأخرى لت�سهيل و�صول املعلومات �إىل الغرباء الذين ال
يتقنون لغة البلد.

26-3-5-3
		

املغادرة والو�صول �إىل املحطة التالية
Next Vehicle Departure & Arrival

•يجب و�ضع �شا�شات عر�ض و �إ�شارات �إلكرتونية عند م�ستوى الب�صر
للأ�شخا�ص الذين ي�ستخدمون الكرا�سي املتحركة ليتمكنوا من ر�ؤيتها
بزاوية نظر مثلى و كذلك متكني الأ�شخا�ص املعانني من حمدودية
الوظائف الب�صرية من قراءة ال�شا�شات عن قرب.
•بع�ض �أو كل ال�شا�شات و الإ�شارات الإلكرتونية يجب تركيبها عند
م�ستوى النظر ( 1.5مرتا فوق م�ستوى الأر�ضية  25 -/+مم) .عند
و�ضع ال�شا�شات �أعلى من م�ستوى النظر يجب و�ضعها بارتفاع  2مرتا
 25 -/+مم بحيث تتم الر�ؤية ب�سهولة بالن�سبة ل�شخ�ص ي�ستخدم كر�سيا
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متحركا .املعلومات املعرو�ضة على ال�شا�شة يجب �أن تكون بلغة وا�ضحة
�سهلة القراءة و يجب جتنب احلروف الإخت�صارية ()acronyms
حيثما �أمكن.
عند ا�ستخدام ال�شا�شات �أو اللوحات الإلكرتونية يجب توفري تباين �ألوان
جيد مثل لون خفيف على خلفية غامقة �أو لون غامق على خلفية خفيفة و
يف�ضل اخلفيف على اخللفية الغامقة .يجب و�ضع ال�شا�شات بحيث يتم جتنب
الوهج (الومي�ض) .يجب عدم ا�ستخدام حروف حمراء على خلفية �سوداء.
الن�صو�ص املتحركة للأ�سفل و الوم�ضية و النقطية يجب جتنبها ما �أمكن.

27-3-5-3

		

نظم املعلومات

Information Systems

•بالن�سبة للمعلومات التي
يتم نقلها بوا�سطة �شا�شات
الفيديو لعموم النا�س يف
املحطات ،فينبغي توفري
املعلومات با�ستخدام بدائل
�أخرى كالو�سائط ال�صوتية
والن�صو�ص والكتابة بلغة
برايل والطباعة با�ستخدام
اخلطوط الكبرية ،ويجب �أن ال
يقل مقا�س اخلط امل�ستخدم عن  16نقطة.
•يتم تثبيت نظم املعلومات املجهزة لال�ستخدام املبا�شر من قبل النا�س
ك�شا�شات العر�ض التفاعلية ولوحات املفاتيح على ارتفاع منا�سب
لتمكني ا�ستخدامها من قبل ق�صار القامة �أو اجلال�سني على الكرا�سي
املتحركة وعربات املعاقني ،ويتم متييز �أزار ومفاتيح التحكم املخ�ص�صة
لال�ستخدام العمومي ب�ألوان بارزة و�/أو با�ستخدام درجات لونية
وا�ضحة ،والكتابة عليها بحروف بارزة لي�سهل على املكفوفني و�ضعاف
الب�صر التعرف عليها.
•يتم توفري بدائل �صوتية ون�صية للمعلومات على �أجهزة امل�ساعد الرقمي
ال�شخ�صي �أو غريها من الأجهزة امل�شابهة.
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28-3-5-3

حتديد االجتاهات والتعرف على الطريق

		

Orientation and Way Finding

الألوان ال�ساطعة و�/أو درجات الألوان ال�شديدة التباين يجب ا�ستخدامها
للم�ساعدة يف البحث عن الوجهة و البحث عن الإجتاهات .اجلدران الأخرية
�أو جدران الدوران يف املمرات الطويلة يجب حتديدها ب�صريا با�ستخدام
�ألوان متباينة �أو درجات �ألوان لتح�سني عملية تغيري الإجتاه �أو نهاية الفراغ.
يجب ا�ستخدام تقنيات جديدة مل�ساعدة الأ�شخا�ص مثل تقنية ريا�س
(.)RIAS

29-3-5-3

الفح�ص الأمني

		

Security Clearance

•توفري �أماكن تت�سع لأجهزة الفح�ص مع ف�صل م�سارات الركاب من
اجلن�سني عند امرورهم بنقطة التفتي�ش ،ويتم توفري بدائل لالت�صال
ال�ستخدامها من قبل الركاب ال�صم والبكم وامل�صابني مب�شاكل يف
النطق والغرباء الذين ال يتقنون لغة البلد والأميني ،ويتم توفري مقاعد
يف �صالة ال�سفر جللو�س الركاب �أثناء انتظار الدور للمرور بنقاط
التفتي�ش �أو دخول البوابات �أو �أثناء خلع الأحذية.
•يجب توفري نظام بديل عن الوقوف يف الطوابري ل�صالح الأ�شخا�ص
املعاقني.
•يجب ا�ستخدام كلي الو�سيلتني ال�سمعية و الب�صرية للتوا�صل مع الركاب
�أثناء عملية التفتي�ش الأمني.
•بع�ض الركاب قد ال يكونون قادرين على اجتياز التفتي�ش الأمني
با�ستخدام كل من جهاز التفتي�ش الذي يعرب من خالله و اجلهاز
املحمول يدويا .يف هذه احلالة يجب �أن يوفر �ضباط التفتي�ش تفتي�شا
يدويا بدل التفتي�ش الآيل املعدين مع خيار �أن يكون التفتي�ش يف مكان
منعزل لي�ست متاحة للنظر �إليها من قبل اجلمهور .هذه امل�ساحة يجب
�أن تكون قادرة على ا�ستيعاب �شخ�ص على كر�سي متحرك كبري و كذلك
رجال الأمن.
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•يجب توفري بع�ض امل�ساعدة مع عملية التفتي�ش للم�سافر عند الطلب.
تت�ضمن امل�ساعدة ،على �سبيل املثال� ،أن امل�سافر ثابت الوقوف بينما يتم
تفتي�ش ع�صاته مبكينة �أ�شعة �إك�س و عند التقاط بطاقة ال�صعود من
الأر�ض عندما �سقوطها منه و يعانى �صعوبة يف التقاطها.
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•يجب توفري و�سيلة جلعل خدمات �سهولة الو�صول للجهات الأمنية �أو
ال�سلطات معروفة لدى امل�سافرين .هذا ي�سمح للم�سافرين ملعرفة ماهية
خدمات �سهولة الو�صول املتاحة قبل ال�سفر.
•يجب توفر عملية للتعامل مع هموم اجلمهور �أو �شكاواهم .هذه القلق
�أو هذه ال�شكاوى يجب التعامل معها بال�سرعة و الفعالية املمكنتني .هذه
العملية يجب �أن تت�ضمن تعيني �شخ�ص �أو جمموعة للتعامل مع الهموم
املتعلقة ب�سهولة الو�صول �أو ال�شكاوى .يجب توفري مواقع على ال�شبكة
العنكبوتية و كذلك مواد مقروءة لتقدمي املعلومات عن هذه اخلدمة.

من�صات املحطة (�شكل )88

30-3-5-3

Station Platforms

		

•الطريق املجهز لت�سهيل الو�صول� :إذا كانت من�صات املحطات تتقاطع
مع �أماكن حتميل و�إنزال الركاب من و�إىل املركبات فيجب �أن يتم توفري
طرق جمهزة لت�سهيل الو�صول ت�ؤدي �إىل كافة �أدوار املحطة.
•الإ�ضاءة :يجب �أن ال تقل �شدة الإ�ضاءة يف من�صات املحطة عن 100
لوك�س عند م�ستوى الأر�ض.
•م�ساحة املن�صة :يتم اختيار م�ساحة منا�سبة ل�سالمة الركاب مبا يالئم
احتياجات م�ستخدمي الكرا�سي املتحركة ومرافقي عربات الأطفال
ومعدات حتميل و�إنزال الركاب.
•التحذيرات القابلة للم�س :بالن�سبة للمن�صات ذات اجلوانب املفتوحة
فيجب �أن يتم جتهيزها ب�أ�سطح حتذيرية ميكن ا�ستك�شافها باللم�س،
ويجب �أن تكون كافة الأ�سطح التحذيرية القابلة للم�س على حواف
املن�صة منتظمة ومت�صلة ،ويتم تركيبها بالتوازي مع الفتحات وعلى
امتداد طول املن�صة ،ويرتاوح عر�ض ال�شريط التحذيري بني  600ملم
بحد �أدنى �أو  900ملم بحد �أق�صى قيا�س ًا من احلافة املفتوحة للمن�صة،
كما يراعى �أن تكون الأ�سطح التحذيرية مكونة من مقببات ذات لون
مميز يتم تثبيتها على �أر�ضية املن�صة ملنع االنزالق.

31-3-5-3

			

امل�صاعد واملنحدرات وال�سطحات على املن�صة

Vehicle Interface with Stations, Platforms

عند ا�ستخدام م�صاعد �أو منحدرات �أو �سطحات على املن�صة لتحميل
وتنزيل الركاب غري القادرين على ا�ستخدام الدرج ل�صعود املركبات فيجب
�أن تكون مطابقة لتعليمات ال�سالمة والأبعاد املحددة يف الأق�سام التالية:
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راجع  4-3-5-3م�صاعد الكرا�سي املتحركة
راجع  9-3-2-3منحدرات�/سطحات املركبة

32-3-5-3

معلومات الطوارئ والإخالء من املركبة

		

Emergency & Evacuation Information from Vehicle

راجع  14-3-2-3معلومات الطوارئ والإخالء من املركبة

33-3-5-3

		

معلومات الطوارئ والإخالء من من�صات املحطة
Emergency & Evacuation Information from Platform

راجع  21-3-5-3معلومات الطوارئ والإخالء من من�صات املحطة

34-3-5-3

معلومات الو�صول �إىل املحطة النهائية

		

Arrival Information

راجع  13-3-1-3معلومات الو�صول �إىل املحطة النهائي

�شكل  88من�صة يف حمطة قطارات جمهزة لت�سهيل الو�صول ال�شامل

اعتبارات �أخرى
		
2-3
		
1-3
		
8-3
		
10-3

معايري مقا�سات اجل�سم الب�شري
معلومات الرحلة
قطارات الرحالت اخلارجية
قطارات الرحالت املحلية
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6-3

حافالت النقل ال�سريع

يق�صد بحافالت النقل ال�سريع قاطرات النقل العام اخلفيفة املزودة ب�إطارات مطاطية ،وهي جتمع بني خ�صائ�ص
خطوط القطارات ذات امل�سارات امل�ستقلة وبني مرونة النقل بوا�سطة احلافالت ،ويف معظم احلاالت يتم ت�سيري
املركبات يف م�سارات احلافالت ،وهي تت�سم بعدة خ�صائ�ص منها �سال�سة �إجراءات �صعود وتنزيل الركاب
وحت�صيل �أجرة النقل ،وتوافر خيارات احلركة وت�سهيل الو�صول للركاب امل�سنني وذوي الإعاقات ،كما ميكن لهذا
النوع من و�سائط النقل ا�ستخدام م�سارات املركبات ذات �سعة الإ�شغال الكبرية� ،إىل جانب ا�ستخدام الطرق
ال�سريعة والطرق العادية (انظر ال�شكل  ،)90ويت�ألف نظام النقل ال�سريع من بع�ض املركبات املت�صلة فيما بينها �أو
املق�سمة ويرتاوح عددها من � 2إىل  4حافالت (انظر ال�شكل  )89وقد تكون ذات �أر�ضية مرتفعة �أو منخف�ضة ،ومن
ال�ضروري يف احلالتني �أن تكون من�صة املحطة على نف�س ارتفاع �أر�ضية احلافلة ال�سريعة� ،أما بالن�سبة خل�صائ�ص
ت�سهيل الو�صول يف هذا النوع من املركبات فمنها انتقال الركاب من من�صة املحطة �إىل بوابة احلافلة ال�سريعة يف
نف�س امل�ستوى با�ستخدام ال�سطحات  -الألواح املمتدة (انظر ال�شكل  ،)89كما ت�شمل عنا�صر ت�سهيل الو�صول فيها
الأبواب العري�ضة ،ونظم تثبيت الكرا�سي املتحركة ذاتية الت�شغيل.

�شكل  :89مناذج لنظم حافالت النقل ال�سريع واللوح املعدين املنب�سط

ج�سر معدين للعبور من عربة
احلافلة �إىل املن�صة ،الحظ ات�ساع
الباب  1300ملم

خط حافالت مزدوجة

خط حافالت النقل ال�سريع ي�ضم
حمطات جمهزة لت�سهيل الو�صول
ال�شامل

�إعتبارات الت�صميم
عند �إعداد خمططات ت�صميم نظم حافالت النقل ال�سريع ،يجب الرتكيز يف ت�صميم كافة عنا�صر منظومة النقل
بدء ًا من الو�صول �إىل مركبات النقل ال�سريع واملحطات وم�سارات الو�صول �إىل خط النقل الرئي�سي واخلطوط
املغذية له ،على احتياجات الأ�شخا�ص الذين يعانون من م�شاكل حركية �أو يف م�شاكل يف الإب�صار ،وكذلك االهتمام
باحتياجات م�ستخدمي الكرا�سي املتحركة وعربات املعاقني الذين يتطلبهم و�صولهم �إىل املركبات توفري �أ�سطح
بينية متكنهم من ال�صعود للمركبة ،وحيث �إن نظم حافالت النقل ال�سريع هي نظم متكاملة فيجب �أن تكون
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م�سارات امل�شاة �إىل املن�صات/املحطات و�إىل عربات ال�شحن وحافالت التغذية جمهزة لت�سهيل الو�صول ،ومن
ال�ضروري توفري بدائل للمعلومات التي يتم عر�ضها على منت املركبة وذلك لتمكني و�صولها �إىل ذوي الإعاقات
ال�سمعية والب�صرية.

ا�شرتاطات التطبيق
على كافة امل�سئولني عن ت�أمني مكونات نظم حافالت النقل ال�سريع االلتزام بالإر�شادات الواردة فيما يلي،
واحلر�ص على اتخاذ تدابري ت�سهيل الو�صول يف املرافق العامة امل�ؤدية �إىل حمطاتها و�إىل مواقع توقف احلافالت
يف امل�سارات املغذية خلط النقل الرئي�سي وذلك لتمكني و�صول كافة امل�شاة وخ�صو�ص ًا �أولئك الذين ي�ستخدمون
و�سائل حركية م�ساعدة �أو ي�صطحبون عربات الأطفال �أو الأمتعة(ال�شكل .)91

�شكل  :90نظام متكامل للنقل ال�سريع با�ستخدام احلافالت

�شكل : 91راكبة ت�صطحب طفلها يف عربة �أطفال �أثناء
ال�صعود �إىل حافلة النقل ال�سريع
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اال�شرتاطات الفنية
1-3-6-3
		

الأ�سطح التحذيرية وخطوط التوجيه القابلة للم�س�(.شكل )92
Tactile Warnings and Tactile Guideways

�شكل :92خطوط بارزة على امتداد م�سار امل�شاة
يف جممع النقل توجه الركاب �إىل جهة حمددة

2-3-6-3

		

�سهولة الو�صول �إىل حمطة اخلط الرئي�سي

Access at Trunk Line Stations

•امل�ساعدون باملحطة :يجب توفري امل�ساعدة للمعاقني و ال�سواح و الزوار
من قبل موظفي املحطة عند اجلاجة .موظفو املحطة يجب �أن يكونوا
مطلعني و�أن ميكن التعرف عليهم ب�سهولة.
•موظفو الأمن :يجب توفر موظفي �أمن ل�ضمان �سالمة الركاب وعلى
اخل�صو�ص الن�ساء و الأ�شخا�ص من ذوي حمدودية الوظائف البدنية
ليال.
•ان�سجام الت�صميم :املحطات يجب �أن تكون من�سجمة من حيث
خ�صائ�ص الت�صميم و ذلك من �أجل ت�سهيل احلركة داخل املحطة و
على وجه اخل�صو�ص للزوار وال�سواح والأ�شخا�ص الذين يعانون من
املعوقات الإدراكية و املعرفية.
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�	3-3-6-3أبواب املحطة

		

Station Doors

•يتحدد عر�ض املحطة بعوامل م�سار حافالت النقل وكثافة الركاب،
وبالن�سبة للمحطات املمتدة على م�سافة طويلة يتم اختيار مواقع
املداخل عند نهايتي املحطة لتمكني و�صول الركاب غري القادرين على
امل�شي مل�سافات طويلة ،وميكن جتهيز نهايات املحطة التي يتعذر فتح
مداخل فيها ب�أبواب للخروج فقط.
•ويتم ا�ستخدام الأبواب الآلية ح�سب الإمكان ،ومن ال�ضروري �أن ال
يقل عر�ض املدخل �أو الباب عن  900ملم ،وبالن�سبة للأبواب يدوية
اال�ستخدام فيجب �أال تتطلب قوة تزيد على  15نيوتن لفتحها.

�	4-3-6-3أبواب العربات (ال�سيارات)

		

Vehicle Doors

5-3-6-3

احلواجز الدوارة

		

يخ�ص�ص املدخل الأمامي للحافلة ال�ستخدام املعاقني نظر ًا لأن ات�ساع الفجوة
بني املن�صة واحلافلة �أقل ما يكون عند مقدمة املركبة� ،إىل جانب توافر
�إمكانية تقدمي امل�ساعدة للركاب ب�شكل �أ�سرع يف املقدمة ،ويتم تثبيت �شريط
حتذيري قابل للم�س على حواف املن�صة �إذا كانت غري م�سيجة بحواجز،
كما يتم جتهيز الأبواب بو�سائل تنبيه م�سموعة لتحذير الركاب امل�صابني
ب�إعاقات ب�صرية والأطفال �أثناء فتح الأبواب و�إغالقها.
Turnstiles

يجب تقليل ا�ستخدام احلواجز الدوارة يف املمرات التي يرتادها ذوو
الإعاقات احلركية ومن ي�صطحبون عربات الأطفال (انظر ال�شكل )94
و�إذا اقت�ضت ال�ضرورة يف �أي حمطة نقل ا�ستخدام احلواجز الدوارة فيجب
�أال يقل عر�ضها عن 800ملم لتمكني مرور م�ستخدمي الكرا�سي املتحركة
وعربات املعاقني وعربات الأطفال ،كما يجب توفري مفتاح حتكم لفتح
احلاجز.
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�شكل  :94بوابة عبور تالئم احتياجات م�ستخدمي
الأدوات احلركية امل�ساعدة
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6-3-6-3

		

دفع و حت�صيل الر�سوم و بوابات الر�سوم

Fare Payment, Collection and Fare Gates

يجب توفري بوابة وا�سعة بحد �أدنى  900مم عر�ضا لتح�صيل الر�سوم للركاب
الذين ي�ستخدمون �أدوات م�ساعدة احلركة .راجع  3.5.3.25معلومات
التذاكر.

7-3-6-3

		

مقاعد و دعامات املحطة

Station Seats & Supports

يتم توفري م�صاطب �أو مقاعد �أفقية بارتفاع 700ملم للركاب ذوي الإعاقات
غري الوا�ضحة كامل�صابني بالتهابات املفا�صل ،على �أن تكون املقاعد ملونة
ب�ألوان مميزة وقابلة للطي لال�ستفادة من امل�ساحة يف الأغرا�ض الأخرى،
وتكون خالية من م�ساند الذراعني لتت�سع للبدناء و�ضخام البنية.

8-3-6-3

		

توفري معلومات العبور باملحطة

Transit Information In-Station

معلومات حالة احلافلة يجب �أن يتم توفريها عن طريق اجلي بي �إ�س
(� )GPSأو تقنيات الأي يف �إل (� )AVLأو عن طريق موظفي املحطة.

9-3-6-3

		

العنا�صر الب�صرية

Visual Elements

راجع  13-3-4-3العنا�صر الب�صرية

10-3-6-3

		

العنا�صر القابلة للم�س

Tactile Elements

يتم ترقيم امل�سارات والطرق يف املحطة ب�أرقام بارزة ميكن ا�ست�شعارها
باللم�س (يبلغ ارتفاع الرقم  20ملم ،ويربز عن ال�سطح م�سافة من 2 – 1
ملم) لتالئم احتياجات املكفوفني و�ضعاف الب�صر ،كما يتم تثبيت �أ�شرطة
حتذيرية ميكن ا�ست�شعارها باللم�س على �أبواب املحطة امل�ؤدية �إىل احلافالت.

11-3-6-3
		
12-3-6-3

		

امل�صاعد التقليدية وم�صاعد ال�سالمل
Elevators and Stair Lifts

ي�ؤخذ يف االعتبار الأ�شخا�ص م�صطحبي الأمتعة الثقيلة ،وكرا�سي متحركة
كبري ،ويدفع عربة كبرية.

التنقل بني و�سائل املوا�صالت

Intermodal Transfers

يجب توفري نقاط مهي�أة لتمكني و�صول املعاقني وذوي االحتياجات اخلا�صة
لالنتقال بني و�سائل املوا�صالت مل�ساعدة ذوي الإعاقات الوظيفية والأ�شخا�ص
غري املعتادين على ا�ستخدام نظام النقل �أو الغرباء عن املنطقة.
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13-3-6-3
		

الفجوة بني �سطح املن�صة و�أر�ضية احلافلة (�شكل )95
Platform to Bus Floor Gap

يجب �أن تكون الفجوة بني �سطح من�صة املحطة وبني �أر�ضية احلافلة �أقل ما
ميكن منع ًا لوقوع احلوادث ،و�أن ال يتجاوز تفاوت االرتفاع بني املن�صة و�أر�ضية
احلافلة  100ملم ،ويف�ضل �أن يكون �أقل من  75ملم ،وينبغي ا�ستخدام �ألواح
معدنية جل�سر الفجوة بني احلافلة واملن�صة ،ومن املهم مراعاة تقليل الفجوة
عند ت�صميم املن�صات واملركبات ،مع تدريب ال�سائقني على كيفية �إيقاف
املركبة مبا يتيح تقليل الفجوة بقدر الإمكان.

14-3-6-3

		

ا�ستخدام املن�صات املنحدرة

Ramp and Bridge Plates

يتم ا�ستخدام من�صات منحدرة عند الركوب يف حافالت ذات �أر�ضية مرتفعة
لت�سهيل الو�صول �إىل باب املركبة ،ويتم ا�ستخدام املنحدرات (ال�سطحات)
�أو الألواح للو�صول �إىل املركبة �إذا كانت الفجوة تتجاوز 75ملم والفجوة
الر�أ�سية تتجاوز 50ملم ،ويتم حتديد عر�ض املنحدر/اجل�سر مبا يتنا�سب
مع عر�ض بوابة املركبة.

15-3-6-3

		

خ�صائ�ص الو�صول �إىل مواقف احلافالت

Vehicle Interfaces with stations

راجع  32-3-3-3معلوما الو�صول �إىل الوجهة النهائية

�	16-3-6-3إ�شارات م�سار الرحلة �أو الوجهة النهائية
Route or Destination Signage
		

راجع  30-3-5-3من�صات املحطة
وVehicle Interface with Stations, Platforms 31-3-5-3

17-3-6-3

		

18-3-6-3
		

احلافالت املكونة من مق�صورات مت�صلة ببع�ضها �أو املجز�أة
Interconnected and Articulated Buses

•يجب �أن تكون الأر�ضية م�ستوية ،ويتم ا�ستخدام اجل�سور �أو املنحدرات
جل�سر الفجوة الناجتة عن التباعد بني املن�صة واملركبة �أفقي ًا وعمودي ًا.
•يجب �أن تتوافر يف احلافالت ذات الأر�ضية املنخف�ضة �إمكانية مد ج�سر
بني املركبة واملن�صة خلدمة املعاقني وامل�سنني.

احلافالت منخف�ضة الأر�ضية
Low Floor Buses

راجع  4-3احلافالت احل�ضرية

�	19-3-6-3أ�سطح املقاعد
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�	20-3-6-3أماكن جلو�س الركاب املعاقني

Special Needs Passenger Seating

		

راجع � 7-3-4-3أماكن جلو�س الركاب املعاقني

21-3-6-3

		

مقاعد الفئات ذات �أولوية اال�ستخدام والإ�شارات
Priority Seating and Signage

راجع  16-3-3-3مقاعد الفئات ذات �أولوية اال�ستخدام والإ�شارات

22-3-6-3

		

املقاعد املخ�ص�صة جللو�س العائالت وال�سيدات

Family & Gender Seating

راجع  17-3-3-3املقاعد املخ�ص�صة جللو�س العائالت وال�سيدات

23-3-6-3

		
		

معلومات الطوارئ والإخالء من من�صات املحط

Emergency & Evacuation Information
from Platform

راجع  21-3-5-3معلومات الطوارئ والإخالء من من�صات املحط

24-3-6-3

		

حركة الركاب داخل املركبات والدعامات والدرابزينات(ال�شكل)96
Interior Circulation, Handrails & Stanchions

راجع  18-3-3-3حركة الركاب داخل املركبات والدعامات والدرابزينات

25-3-6-3

الإ�ضاءة

Lighting

ي�شري اىل  19-3-3-3الإ�ضاءة

�شكل  :95راكب ي�ستعني بالعكازات �أثناء دخوله �إىل
حافلة النقل ال�سريع

�شكل  :96حافلة جمهزة بدعامات ذات �ألوان
مميزة
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26-3-6-3

		

نظام املعلومات العام

Public Information System

ي�شري اىل  21-3-3-3نظام املعلومات العام

�	27-3-6-3أنظمة تثبيت الكرا�سي املتحركة

		

Wheelchair Securement Systems

ي�شري اىل ال�شكل � 79أحزمة تثبيت الكر�سي املتحرك باجتاه الأمام ونظام
تثبيت الراكب
ال�شكل  80نظام ت�أمني املواجهني للم�ؤخرة

28-3-6-3

التوقف بناء على طلب الركاب

		

Stop Request

ي�شري اىل  15-3-3-3التوقف بناء على طلب الركاب

29-2-6-3
		
30-2-6-2
		

الطوارئ وعمليات الإخالء من احلافلة
Emergency&EvacuationInformationfromVehicle

ي�شري اىل  19 -3-2-3الطوارئ وعمليات الإخالء من احلافلة

معلومات الو�صول �إىل املحطة النهائية
Arrival Information

ي�شري اىل 3.1.3.13 :معلومات الو�صول �إىل املحطة النهائية

�إعتبارات �أخرى
معايري مقا�سات اجل�سم الب�شري
		
2-3
معلومات الرحلة
		
1-3
		�أ�سطح املقاعد
2-3
قطارات معلقة
		
5-3
املرتو  /قطارات الأنفاق
		
7-3
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7-3

املرتو  /قطارات الأنفاق

قطار الأنفاق ويطلق عليه �أي�ض ًا املرتو �أو مرتو
الأنفاق ،وهو نظام نقل عمومي حتت الأر�ض يت�ألف
من �سل�سلة من املركبات املت�صلة ت�سري يف طريق
خا�ص على �سكة حديدية ثابتة ،وينقل يومي ًا �أعداد ًا
كبرية من الركاب ب�سرعة هائلة ،ويف بع�ض نظم
املرتو والتي منها على �سبيل املثال املرتو يف حمطة
باهن مبدينة برلني � -أملانيا ،يتم تخ�صي�ص ق�سم
كامل من القطار للركاب الذين ترافقهم عربات
الأطفال �أو الدراجات �أو الأمتعة الكبرية ،ومن
اجلدير بالذكر �أن كثري ًا من حمطات املرتو بنيت
قبل عقود من الزمن لذا فهي غري جمهزة كما ينبغي مل�ستخدمي الو�سائل احلركية امل�ساعدة؛ نظر ًا الفتقارها
�إىل امل�صاعد واملنحدرات الالزمة لكي يتمكن امل�ستخدمون من الو�صول �إىل من�صة القطار نظر ًا لأن التجهيزات
الوحيدة امل�ستخدمة فيها هي الأدراج وال�سالمل الكهربائية.

�إعتبارات الت�صميم
عند حماذاة مركبة املرتو/قطار الأنفاق ب�إزاء من�صة املحطة قد تتبقى م�سافة فارغة �أفقي ًا �أو ر�أ�سي ًا بني ال�سطحني،
و�إذا كانت هذه الفجوة مت�سعة بدرجة معينة فقد ت�شكل خطر ًا على م�ستخدمي الو�سائل احلركية امل�ساعدة وامل�سنني
والن�ساء احلوامل ومن يتنقلون ب�صحبة عربة �أطفال �أو �أمتعة كبرية ،كما يواجه ذوي الإعاقات الب�صرية �صعوبة يف
مالحظة حافة املن�صة ،وحيث �إن نظام املرتو جمهز �أ�سا�س ًا لنقل �أعداد كبرية من الركاب خ�صو�ص ًا �أثناء �أوقات
الذروة فمن ال�ضروري �أن تخ�ص�ص مقاعد جللو�س الركاب �ضعاف البنية ممن ال ميكنهم حتمل الوقوف فرتات
طويلة ،كما ينبغي تخ�صي�ص مقاعد للعائالت وال�سيدات ح�سب التقاليد املتعارف عليها يف البلد ،ونظر ًا الزدحام
مركبات املرتو فيجب احلر�ص على و�صول الإعالن عن حمطة التوقف التالية وغريها من املعلومات املتعلقة
بال�سالمة �إىل جميع الركاب يف الوقت املنا�سب مع ا�ستخدام و�سائل منا�سبة لإي�صال املعلومات بو�ضوح للجميع،
ومن املهم �أي�ض ًا اتخاذ كافة االحتياطات والرتتيبات الالزمة للت�صرف يف الطوارئ وما قد تقت�ضيه الظروف من
�إخالء طارئ لأنفاق املرتو �أو للممرات املرتفعة.

ا�شرتاطات التطبيق
يجب على اجلهة امل�سولة عن توفري و�سائل وخدمات النقل يف مرتو الأنفاق الت�أكد من �أن كافة املركبات والقطارات
جمهزة ح�سب الإر�شادات والتعليمات املعمول بها.
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الدليل اإلشادي للوصول الشامل في وسائط النقل البرية للمملكة العربية السعودية

اال�شرتاطات الفنية
1-3-7-3
		

2-3-7-3

		

الأبواب

Doors

يرتاوح عر�ض الأبواب يف قطارات املرتو والأنفاق بني  1200 – 800ملم
لتمكني دخول عربات املعاقني والكرا�سي املتحركة وعربات الأطفال التي
تت�سع لثالثة �أطفال جنب ًا �إىل جنب (�شكل  )98راجع  1-3-5-3الأبواب

منحدرات  /ج�سر املن�صات (ال�شكل )99
Ramps/Bridge Plates

يجب ت�ستخدم املنحدرات �أو ج�سر املن�صات عندما تكون امل�سافة االفقية
بني احلافلة ومن�صة ال�صعود  75ملم وامل�سافة العمودية لل�صعود  50ملم
ويجب ان يكون عر�ض املنحدر او ج�سر املن�صات متنا�سب مع عر�ص باب
اخلدمة

�	3-3-7-3أ�سطح املقاعد
Seat Surfaces
		

راجع � 6-3-4-3أ�سطح املقاعد

�	4-3-7-3أماكن جلو�س الركاب املعاقني ( �شكل )100
راجع � 7-3-4-3أماكن جلو�س الركاب املعاقني

5-3-7-3

		

نظم تثبيت الكرا�سي املتحركة�/أحزمة الأمان للركاب

Wheelchair Securement/Occupant Restraint

ال ي�شرتط توفريها يف قطارات الأنفاق.
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�شكل :98باب مت�سع كفاية لدخول راكب على كر�سي متحرك �أو دراجة �أو
الأمتعة الكبرية ،باب جمهز لت�سهيل الو�صول يف حمطة �أنفاق
مركـز األميــر سلمـــان ألبحــاث اإلعاقــة

�شكل  :99منحدر ي�ستخدم ب�شكل يدوي
لتج�سري الفجوة بني املن�صة والقطار

6-3-7-3

		

تخ�صي�ص مقاعد للفئات ذات الأولوية (�شكل )101،102
Priority Seating and Signage

راجع  16-3-3-3تخ�صي�ص مقاعد للفئات ذات الأولوية

7-3-7-3

املقاعد املخ�ص�صة جللو�س العائالت وال�سيدات

		

Family and Gender Seating

يجب تخ�صي�ص مق�صورة كاملة �أو جزء من املركبة ال�ستخدام العائالت
وال�سيدات يف قطارات الأنفاق .راجع  17-3-3-3املقاعد املخ�ص�صة
جللو�س العائالت وال�سيدات.
�شكل  :100م�ساحة خم�ص�صة يف قطار االنفاق مل�ستخدمي الكرا�سي املتحركة والو�سائل احلركية امل�ساعدة ومرافقي
عربات الأطفال

مل�صق يو�ضح تخ�صي�ص �أولوية ا�ستخدام
املكان للركاب املعاقني على كرا�سي متحركة
مثبت على جدار مق�صورة م�ستخدمي الكرا�سي
املتحركة يف قطار الأنفاق

8-3-7-3
		
9-3-7-3
		
10-3-7-3

		

مق�صورة خم�ص�صة مل�ستخدمي الكرا�سي املتحركة يف قطار
�أنفاق ،ويالحظ يف ال�صورة مل�صق على جدار املركبة يحوي بع�ض
التعليمات.

حفظ الأمتعة
Luggage Storage

راجع  18-3-4-3حفظ الأمتعة

االت�صال /املعلومات

Communication/Information

راجع  19-3-4-3االت�صال  /املعلومات

حركة الركاب داخل املركبات والدعامات والدرابزينات

Interior Circulation, Handrails & Stanchions

راجع  18-3-3-3حركة الركاب داخل املركبات والدعامات والدرابزينات
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�شكل 101املقاعد املخ�ص�صة لأولوية اجللو�س يف قطارات الأنفاق

�إ�شارة تو�ضح تخ�صي�ص املقاعد املجاورة يف قطار الأنفاق للفئات ذات
الأولوية (باللغة الفرن�سية)

مت تخ�صي�ص ق�سم كامل من املركبة ملرافقي عربات الأطفال
وم�ستخدمي الكرا�سي املتحركة والدراجات

�شكل  :102االت�صال بوا�سطة الرموز والن�صو�ص

يتم عر�ض املعلومات على �شا�شة يف قطار الأنفاق
با�ستخدام و�سائط الفيديو والن�صو�ص

مقاعد خم�ص�صة للفئات ذات الأولوية ،و ت�شري الرموز
�إىل �أن املقاعد خم�ص�صة جللو�س الن�ساء احلوامل
وال�سيدات الالتي ي�صطحنب الأطفال ومن ي�ستخدمون
الع�صي �أو العكازات

 11-3-7-3الإ�ضاءة

		

Lighting

راجع  19-3-3-3الإ�ضاءة

 12-3-7-3العنا�صر الب�صرية
Visual Elements
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راجع  13-3-4-3العنا�صر الب�صرية
مركـز األميــر سلمـــان ألبحــاث اإلعاقــة

 13-3-7-3العنا�صر ال�سمعية
Audible Elements
		

راجع  15-3-4-3العنا�صر ال�سمعية

 14-3-7-3دفع �أجرة النقل
Fare Payment
		

راجع  20-3-3-3دفع �أجرة النقل

 15-3-7-3الو�صول �إىل املن�صة

		

Access to Platform

يجب �أن جتهز كافة نظم قطارات الأنفاق احلديثة مب�صاعد �أو غريها من الو�سائل
امل�ساعدة للتغلب على امل�شاكل الناجمة عن تفاوت ارتفاع الأ�سطح يف املمرات امل�ؤدية
�إىل من�صات املحطة (ومنها م�صاعد ال�سالمل) ،كما يجب العمل على جتديد
املحطات القدمية وتهيئتها لت�سهيل الو�صول ،مع و�ضع �إ�شارات وا�ضحة لتمييز
امل�صاعد املجهزة لت�سهيل الو�صول وتخ�صي�ص �أولوية اال�ستخدام لذوي االحتياجات
اخلا�صة (�أنظر �شكل )103،104

 16-3-7-3ال�شريط التحذيري على حواف املن�صة

		

Warning Platform Edge

يجب �أن ال يقل عر�ض ال�شريط التحذيري على حواف املن�صة عن  600ملم ،ويتم
تثبيته على بعد  600ملم من احلافة ،وتثبت عليه مقببات مميزة اللون (انظر
ال�شكل .)105

 17-3-7-3احلاالت الطارئة والإخالء من املن�صات والأنفاق واملمرات يف حمطات
الأنفاق
		

Emergency & Evacuation from Platform & Tunnel/
Guideway

لتوفري متطلبات الإخالء وامل�ساعدة الطارئة يف املن�صات يجب توفري �أجهزة ات�صال
للطوارئ (ومنها على �سبيل املثال خط الهاتف ال�ساخن لالت�صال بالنجدة) ويتم
اختيار الألوان البارزة مع و�ضع �إ�شارة تنبيه يف مكان وا�ضح على املن�صة ،كما يتم
توفري و�سيلة ات�صال لال�ستقبال والإر�سال جمهزة بـ «زر لطلب النجدة» لتمكني
و�صول ا�ستغاثة ال�صم والبكم ،ويجب �أن يراعى يف �إجراءات الطوارئ والإخالء
جتنب ا�ستخدام امل�صاعد وال�سالمل املتحركة ،مع قيام طاقم مدرب ب�إخالء
م�ستخدمي الكرا�سي املتحركة ومن ال ميكنهم ال�سري مبفردهم عرب امل�سارات املعدة
للإخالء يف الأنفاق �أو املمرات �أو عرب ال�سالمل �أو املنحدرات ،وقد تقت�ضي ال�ضرورة
حمل املقعدين من على الكرا�سي املتحركة/دراجات املعاقني و�إخال�ؤهم بالنقاالت
�أو غريها من و�سائل ال�سالمة .راجع  21-3-5-3الطوارئ والإخالء من املن�صات.
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18-3-7-3

				

االت�صال  /املعلومات داخل املركبات

In-Vehicle Communication/Information

راجع  19-3-4-3االت�صال  /املعلومات داخل املركبة

19-3-7-3

				

االت�صال/املعلومات على املن�صات

Platform Information/Communication

راجع  22-3-5-3نظم املعلومات على املن�صة

�شكل :103م�صاعد ورافعات جمهزة لت�سهيل الو�صول

�شكل  :104م�صاعد على الدرج امل�ؤدي �إىل من�صة املحطة

م�صعد جمهز لت�سهيل الو�صول يف مرتو الأنفاق
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م�صعد ي�صل بني �سط الأر�ض ومن�صة املرتو ،وتو�ضح الإ�شارة �أن
�أولوية اال�ستخدام هي للمعاقني على كرا�سي متحركة ومرافقي
عربات الأطفال

مركـز األميــر سلمـــان ألبحــاث اإلعاقــة

 20-3-7-3معلومات الو�صول واملغادرة للمركبات (�شكل )106

		

Next Vehicle Departure and Arrival

راجع  26-3-5-3املغادرة والو�صول �إىل املحطة التالية

 21-3-7-3الطوارئ وعمليات الإخـالء يف املركبات

Emergency & Evacuation Information from Vehicle

يراعى يف �إ�شارات الطوارئ وتعليمات الإخالء املثبتة يف املركبات �أن تكون حروف
الكتابة كبرية وبخط ثخني وال تقل �سماكة احلروف عن  18نقطة مع جتنب اخلطوط
الق�صرية يف الكتابة ،وكذلك من ال�ضروري ا�ستخدام الرموز وال�صور التو�ضيحية،
وتزويد اللوحة بالإ�ضاءة املتوازنة (خالية من التوهج) ،كما يجب �أن تكون كافة
املفاتيح وقب�ضات الأبواب امل�ستخدمة يف الإخالء ذات �ألوان بارزة مغايرة للون
اخللفية ويتم تثبيتها على ارتفاع منا�سب يرتاوح بني  1800 – 1200ملم فوق م�ستوى
الأر�ضية ،ويتم تثبيت زر طلب النجدة على ارتفاع  1000 – 750ملم بجوار املقاعد
املخ�ص�صة للركاب ذوي الأولوية يف اجللو�س وامل�ساحة املخ�ص�صة مل�ستخدمي
الكرا�سي املتحركة ،وبالن�سبة لتعليمات الإخالء يف حاالت الطوارئ (�أنظر ال�شكل
 .)107راجع  14-3-2-3حاالت الطوارئ و�إخالء املركبات

 22-3-7-3معلومات الو�صول �إىل املحطة النهائية

		

Arrival Information

راجع  13-3-1-3معلومات الو�صول �إىل املحطة النهائية

 23-3-7-3دورات املياه بجوار املن�صات

		

Washrooms on Platforms

يجب توفري دورات مياه جمهزة لت�سهيل الو�صول بجوار بع�ض من�صات املحطة.

�شكل � :105أ�شرطة قابلة للم�س مكونة من مقببات بارزة

�شكل � :106شا�شة عر�ض لبث املعلومات احلية حول تفا�صيل
القطارات القادمة والتوقيت ،ويالحظ ا�ستخدام احلروف الكبرية
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24-3-7-3

		

25-3-7-3

				

كاونرتات التذاكر

Ticket Counter

يجب �أن يكون كاونرتات تذاكر املحطات �سهل الو�صول وم�صمم طبق ًا لل�شكل
108

امل�صاعد واملنحدرات وال�سطحات على املن�صة

Vehicle Interface with Stations

يجب �أن يتطابق ر�صيف املحطة مع م�ستوى ارتفاع املركبة ويجب �أن ال تقل
الفجو الأفقية عن 75ملم والرا�سية عن 50ملم ،ويف احلاالت الآخرة يجب
توفري من�صة متحركة .ينبغي ا�ستخدام �شريط ملون على حافة املحطة.

26-3-7-3
		

من�صات املحطة
Station Platforms

راجع  30-3-5-3من�صات املحطة

الر�سوم التو�ضيحية
�شكل� :107إ�شارات ولوحات الإخالء وتعليمات الطوارئ يف املركبة

تعليمات الطوارئ تو�ضح كيفية الت�صرف عند ح�صول حريق

ذراع لإيقاف املركبة عند الطوارئ و�إىل جواره لوحة تعليمات

تعليمات فتح الباب يدوي ًا و�إخالء املركبة عند الطوارئ (على
املل�صق الأبي�ض �أ�سفل املقب�ض)

لوحة ب�إ�ضاءة خلفية ت�شري �إىل مكان توافر امل�ساعدة
يف احلاالت الطارئة
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اعتبارات �أخرى
		
2-3
		
1-3
		
5-3
		
6-3

معايري مقا�سات اجل�سم الب�شري
معلومات الرحلة
قطارات معلقة
حافالت النقل ال�سريع

�شكل  :108كاونرت تذاكر جمهز لت�سهيل الو�صول
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8-3

قطارات الرحالت املحلية

خالف ًا لقطارات ال�سكك احلديدية التي تنقل الركاب �إىل املدن الكبرية فقطُ ،ت�ستخدم قطارات ال�سفر املحلية
لنقل الركاب بني املدن والقرى القريبة ،ويف �أمريكا ال�شمالية يطلق على هذا النوع من القطارات «�شبكة ال�سكك
احلديدية الإقليمية» ،ومن اجلدير بالذكر �أن معظم و�سائل الراحة امل�ستخدمة يف قطارات النقل بني املدن الكربى
متوافرة على القطارات املحلية با�ستثناء املق�صف ومق�صورات الطعام والنوم ،وقد تكون قطارات الرحالت املحلية
مكونة من عدة مركبات ذاتية الدفع �أو من قاطرة مرتبطة بعدد من املقطورات ،وميكن للقطار املحلي ا�ستقبال
�أعداد غفرية من الركاب يف �أوقات الذروة با�ستخدام عدد من القاطرات منا�سب لكثافة الركاب.
وميكن �أن تكون القطارات املحلية م�ؤلفة من دور واحد �أو دورين ،كما �إن فرق االرتفاع بني من�صة املحطة و�أر�ضية
الدور الأول يف القطار ثنائي الأدوار �أقل من فرق االرتفاع يف القطار املكون من دور واحد؛ لذا ميكن ا�ستخدام
منحدر �أو �سطحة للدخول من بوابة الدور الأول يف املركبة ،وت�ستوعب املركبات ذات الدورين عدد ًا �أكرب من
الركاب كما �أنها �أكرث مالءمة مل�ستخدمي الأدوات احلركية امل�ساعدة (انظر ال�شكل  ،)109ويتم عر�ض املعلومات
على منت القطارات املحلية با�ستخدام الو�سائط الن�صية وال�صوتية ،كما يتم توفري دورات مياه يف بع�ض املركبات
على منت القطار املحلي ،ويتم توفري مقاعد للركاب مع م�ساحات كافية حلفظ الأمتعة ،وين�صح بعدم الوقوف �أثناء
حركة القطار.

�إعتبارات الت�صميم
هناك م�شاكل تواجه بع�ض ركاب القطارات املحلية من الأطفال وامل�سنني والآباء برفقة عربات الأطفال ومن
يحملون �أمتعة وذوي الإعاقات احلركية ،وتتمثل هذه امل�شاكل يف تباين االرتفاع بني من�صة املحطة و�أر�ضية القطار،
وكذلك عر�ض املمر الداخلي بني مقاعد احلافلة وحجم املقاعد خ�صو�ص ًا بالن�سبة للبدناء وذوي البنية ال�ضخمة
ومن ي�ستخدمون �أدوات حركية م�ساعدة ،وكذلك دفع �أجرة النقل بالن�سبة للمعاقني حركي ًا �أو ذهني ًا والغرباء عن
البلد والأميني ،وتقت�ضي ال�ضرورة توفري مقاعد م�ستقلة للعوائل وال�سيدات ،ويحتاج املعاقون حركي ًا و�/أو ح�سي ًا
و�/أو ذهني ًا وامل�سنون �ضعاف البنية �إىل منحهم الأولوية يف ا�ستخدام املقاعد القريبة من مدخل املركبة لتي�سري
نزولهم من احلافلة ،كما تقت�ضي ال�ضرورة توفري و�سائل لإعالن حمطات التوقف التالية واملعلومات اخلا�صة
بالرحلة وتعليمات ال�سالمة والإخالء عند الطوارئ على �أن يتم توفري هذه املعلومات با�ستخدام و�سائط متعددة
ميكن تو�صيلها �إىل الركاب يف كافة �أرجاء املركبة ،ومن اجلدير بالذكر �إن توفري هذه التدابري واال�شرتاطات من
�ش�أنه �أن يجعل الرحلة �آمنة ومريحة بالن�سبة لكافة الركاب.
يعترب ت�سهيل الو�صول يف من�صة الركاب والإخالء يف حاالت الطوارئ من �أهم امل�سائل التي ينبغي معاجلتها يف
القطارات املحلية التي ت�سري يف م�سارات م�ستقلة ال ت�ستخدم من قبل نظم النقل الأخرى� ،أما بالن�سبة للقطارات
املحلية التي ت�شرتك يف حق ا�ستخدام الطريق مع املركبات العادية وامل�شاة فيجب معاجلة عبور التقاطعات
وامل�سارات امل�شرتكة مبا تقت�ضيه متطلبات ال�سالمة وت�سهيل الو�صول ،خ�صو�ص ًا متطلبات و�صول ذوي الإعاقات
احلركية واحل�سية.
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ا�شرتاطات التطبيق
يجب على اجلهة امل�سئولة عن توفري و�سائل وخدمات النقل القيام بتجهيز القطارات املحلية طبق ًا للإر�شادات
والتعليمات املعتمدة ،وب�سبب القيود الفنية التي حتدد عر�ض باب القطار ال ميكن �إركاب عربات الأطفال التي تت�سع
لثالثة �أطفال جنب ًا �إىل جنب �إال �إذا كانت مطوية.

اال�شرتاطات الفنية

�شكل  :109قاطرات مكونة من دورين

1-3-8-3
		

دفع �أجرة النقل
Fare Payment

�إذا حتتم على الركاب دفع �أجرة النقل عند بوابات ال�سفر �أو يف املحطات،
فيجب �أن تكون ماكنات بيع التذاكر جمهزة ال�ستخدام امل�سنني وم�ستخدمي
الو�سائل احلركية امل�ساعدة وذوي الإعاقات احل�سية ،ويتم تثبيت كاونرتات
التذاكر على ارتفاع  750–700ملم مع ترك مت�سع مبقدار  650ملم �أ�سفل
منها لل�سماح باقرتاب اجلال�س على كر�سي متحرك والأطفال من الكاونرت،
مع جتهيزه بقاب�ض يدوية (درابزين) و�سماعات وو�سائل م�ساعدة لل�صم
والبكم ،كما تتاح �إمكانية ا�ستخدام البطاقات الآلية للدفع من خالل مكائن
اخلدمة الذاتية على منت القطار وهي منا�سبة للم�صابني ب�إعاقات حركية
�أو ح�سية.

2-3-8-3

معابر ال�سكك احلديدية و طريق الفلنجات (�شكل )118

		

Railroad Crossings – Flangeway

�إن �سكك القطارات ،مركبات ال�سكك احلديدية اخلفيفة او الرتوللي
(الرتام) تعرب �شوارع عديد من املجتمعات احل�ضرية و كذلك اي�ضا يف
املناطق الريفية .و ملعابر ال�سكك احلديدية (كري�شبوم  ،جويل ب .و
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�آل )1999.فجوات يف طريق الفلنجات ت�سمح مبرور عجالت القطار .ولكن
فجوات طريق الفلنجات عادة ما تكون كبرية ،و تتخطى حد  13ملم (0.5
بو�صة) للفتحات.
يجب ان يتم ا�ستخدام ح�شوات طريق الفلنجات لتغطية فجوات طريق
الفلنجات وبالتايل متنع عجالت الكرا�سي املتحركة وال�سكوترات من
ال�سقوط يف الفجوات (�شكل  .)118وهي تتكون عادة من مواد �شبيهة
باملطاط التي تنحرف عند مرور القطارات منخف�ضة ال�سرعة .واحل�شوات
غري متاحة للقطارات عالية ال�سرعة او قطارات �شحن الب�ضائع.
يجب ان يتم رفع املمرات اىل ال�سكة و املنطقة بني الق�ضبان و �أعلى ال�سكة
احلديد وبالتايل تن�شئ مناطق م�ستوية م�سطحة من اجل العبور .يجب
ان تتقاطع م�سارات حركة امل�شاة مع ق�ضبان طريق ال�سكة احلديد بزاوية
قدرها 90درجة.

3-3-8-3

		

البوابات

Doorways

يجب �أن ال يقل عر�ض �أحد الأبواب على جانبي املركب �أو على الأقل الباب
املجاور ملق�صورة الركاب عن  800ملم كحد �أدنى.

4-3-8-3

		

املمرات

Passageways

يتم جتهيز ممر بح�سب معايري ت�سهيل الو�صول ال يقل عر�ضه عن  800ملم
ي�صل بني �أبواب املركبة واملكان املخ�ص�ص للركاب على كرا�سي متحركة،
ويجب �أن ال يقل عر�ض فتحات البوابات عن  1300ملم.

�	5-3-8-3إ�شارات الأبواب

		

Door Signals

يتم توفري نظم بث الإ�شارات املرئية وامل�سموعة لتنبيه الركاب عند �إغالق
وفتح املركبات �آلي ًا.

6-3-8-3

				

التن�سيق مع من�صة الإركاب

Coordination with Boarding Platform

يجب �أن ال تزيد الفجوة الأفقية بني مركبات ال�سكة احلديدية وبني املن�صة
يف املحطات ذات املن�صات املرتفعة عن  75ملم ،و�أن ال يتجاوز فرق االرتفاع
 -/+ 15ملم زيادة �أو نق�صان ًا (انظر ال�شكل .)110،116
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7-3-8-3

		

الإ�شارات

Signage

يجب تثبيت الرمز الدويل للمعاقني (راجع ملحق ب) على اجلهة اخلارجية
يف كافة الأبواب املجهزة لت�سهيل الو�صول� ،أما �إذا كانت جميع املقطورات
جمهزة لت�سهيل الو�صول فال توجد �ضرورة لذلك.

�شكل  :110من�صة مرتفعة للإركاب يف قطار مكون من دورين

8-3-8-3

		

متكني و�صول م�ستخدمي الأدوات احلركية امل�ساعدة
Mobility Aid Accessibility

يجب �أن تكون مركبات القطارات املحلية جمهزة مبعدات لرفع و�إنزال عربات
وكرا�سي املعاقني وغريها من الو�سائل احلركية امل�ساعدة ،ومن هذه املعدات
امل�صاعد واملنحدرات وال�سطحات ،وذلك لتمكني و�صول ه�ؤالء الركاب �إىل
املق�صورة املخ�ص�صة ال�ستيعاب وتثبيت العربات والكرا�سي املتحركة.

9-3-8-3
		

امل�صاعد املثبتة على منت املركبة
Onboard Car Lift

راجع  4-3-3-3و12-3-3-3امل�صاعد املثبتة على املركبة

10-3-8-3
		

م�صاعد املن�صة
Station-Based Lifts

راجع 4-3-5-3

11-3-8-3
		

منحدرات املن�صة

Station-Based Mobile Ramps

يجب �أن تكون منحدرات املن�صة مزودة بدرابزين على اجلانبني ال يقل
ارتفاعه عن  100 – 750ملم ،على �أن يكون م�صنوع ًا من مادة مانعة
لالنزالق وال يزيد انحداره عن  ،1:8ويجب �أن تكون حافة املنحدر مربوطة
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ب�إحكام �إىل حافة مدخل املركبة �أثناء �صعود �أو نزول الركاب ،كما يجب
�أن تغطى حافتي املنحدر ب�شريط ملون ،وال يتجاوز ارتفاع العتبة  600ملم
(انظر ال�شكل .)117

12-3-8-3

		

املنحدر �أو ال�سطحة املثبتة �إىل املركبة (ال�شكل )111،119
Ramp or Bridge Plate

ميكن ان يكون املنحدر �أو لوح اجل�سر قابال لالنف�صال او مت�صل باملركبة
ب�شكل دائم و يجب ان يكونوا متاحني من اجل ال�صعود و الرتجل على كال
جانبي العربة� .إرجع �إىل  14-3-6-3 :املنحدرات و �ألواح اجل�سور

13-3-8-3

		

الدرابزين

Handrails

راجع 2--3-3احلاجز املثبت عند مدخل املركبة

14-3-8-3

الأماكن املخ�ص�صة جللو�س م�ستخدمي الو�سائل احلركية امل�ساعدة

�شكل � :111سطحة يدوية اال�ستخدام لتج�سري الهوة بني املركبة واملن�صة

		

Seating of Passengers Using Mobility Aids

يتم تخ�صي�ص م�ساحة خالية ال تقل عن  800 × 1300ملم مل�ستخدمي
الو�سائل احلركية امل�ساعدة بجوار ممر جمهز لت�سهيل الو�صول ،ويجوز �أن
يتقاطع املمر مع امل�ساحة املخ�ص�صة عند ال�ضرورة  ،كما ميكن جتهيز هذه
امل�ساحة مبقاعد ثابتة قابلة للطي طاملا �أنها ال ت�شغل حيز ًا �ضمن احلد الأدنى
للم�ساحة املخ�ص�صة �إذا كانت مطوية ،ويجب �أن ال تزيد امل�سافة املقتطعة
من امل�ساحة املخ�ص�صة ال�ستيعاب م�ساند القدمني حتت مقعد �آخر عن 150
ملم ب�شرط �أن ال يقل االرتفاع بني �أدنى جزء يف املقعد وبني �أر�ضية املركبة
عن  250ملم (انظر ال�شكل .)112
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15-3-8-3

		

نظام تثبيت الكرا�سي املتحركة

Wheelchair Securement System

�إذا اقت�ضت ال�ضرورة جتهيز مركبات القطار املحلي بو�سائل تثبيت للكرا�سي

�شكل  :112م�ساحة خم�ص�صة ال�ستيعاب كر�سي متحرك وقد مت تثبيت
كر�سي قابل للطي فيها

�شكل  :113جتهيز من�صة الإركاب بو�سيلة ات�صال
للطوارئ

موقع لتثبيت الكر�سي املتحرك مع الراكب يف قطار للنقل املحلي
(الدور الأر�ضي)

عمود جمهز بو�سيلة ات�صال للطوارئ وطلب امل�ساعدة

املتحركة فيجب �أن تكون مطابقة لال�شرتاطات الواردة يف الفقرة 10-3-2-3

16-3-8-3

		

مقاعد الفئات ذات �أولوية اال�ستخدام والإ�شارات
Priority Seating and Signage

راجع  16-3-3-3مقاعد الفئات ذات �أولوية اال�ستخدام والإ�شارات

17-3-8-3

		

املقاعد املخ�ص�صة جللو�س العائالت وال�سيدات
Family and Gender Seating

راجع  17-3-3-3املقاعد املخ�ص�صة جللو�س العائالت وال�سيدات

18-3-8-3

		

حركة الركاب داخل املركبات والدعامات والدرابزينات

Interior Circulation, Handrails and Stanchions

راجع  18-3-3-3حركة الركاب داخل املركبات والدعامات والدرابزينات
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19-3-8-3

		

ال�شريط التحذيري على حافة املن�صة
Warning Platform, Edge

راجع  16-3-7-3ال�شريط التحذيري على حافة املن�صة

20-3-8-3

		

نظم املعلومات على منت املركبة

In-Vehicle Information Systems

يتم تزويد كافة املركبات بنظم �إعالن عامة ،ليت�سنى للعاملني على منت
و�سيلة النقل عند �إيقاف املركبة يف �أي حمطة �إبالغ الركاب باملعلومات
املنا�سبة ،كما ميكن �أن يتم ذلك با�ستخدام نظام �آيل ،ويجب �أن تتوافر
نف�س املعلومات التي يتم �إعالنها على منت املركبات بوا�سطة بدائل �أخرى
ك�شا�شات عر�ض الن�صو�ص و�/أو مكربات ال�صوت وال�سماعات.

21-3-8-3

االت�صال/املعلومات على املن�صة

		
Station & Platform Information /
					
Communication

يف�ضل بالن�سبة لال�شخا�ص الذين الذين لديهم اعاقة �سمعية والذين
ي�ستخدمون م�ساعدات �أجهزة �سمعية ونظام التقوية ال�صوتية �أن يوفر لهم
ورقة وقلم على الكونرتانت�( .شكل  )115راجع  22-3-5-3االت�صال/
املعلومات على املن�صة

22-3-8-3

الطوارئ و�إخالء املن�صات

Emergency and Evacuation from Platforms

راجع  21-3-5-3الطوارئ و�إخالء املن�صات

23-3-8-3

معلومات الطوارئ على املن�صة

Emergency Information on Platform

يجب توفر و�سيلة ات�صال بال�شخ�ص الأ�صم وتركيب نظام نداء �صوتي للعامة
(�شكل)113

24-3-8-3

دورات املياه

Onboard Washroom

				

تكون مطابقة لال�شرتاطات الواردة يف الفقرة  – 15-3-10-3دورات املياه
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على منت املركبات ،ويف حال عدم توافر امل�ساحة الكافية فينبغي ا�ستخدام
دورة مياه ومغت�سل (مي�ض�أة) مدجمة يف م�ساحة �صغرية مع تدفئة كر�سي
احلمام وتثبيت ر�شا�ش املاء داخل املرحا�ض وا�ستخدام مفاتيح حتكم �آلية
تثبت يف اجلدار �أو يف الكر�سي ،وهو من احللول النموذجية حلمام الن�ساء
ب�شكل خا�ص حيث يتم دمج املغت�سل مع املرحا�ض لتوفري امل�ساحة (انظر
ال�شكل .)114

25-3-8-3

امل�سافة بني حواجز املركبة

Between-Car Barriers

			

�شكل  :114مرحا�ض ياباين جمهز بتقنية متطورة ،الحظ ر�شا�ش املاء املثبت يف املرحا�ض

خ�صائ�ص منوذجية يف مرحا�ض جمهز بر�شا�ش ماء داخل الكر�سي  ،الحظ مفاتيح التحكم الإلكرتونية على الكر�سي

يجب اتخاذ كافة االحتياطات الالزمة ملنع انزالق الركاب خارج املن�صات
الوا�صلة بني مركبات القطار يف حال كانت املن�صات مرتفعة ،ومن
التجهيزات التي ميكن ا�ستخدامها لهذا الغر�ض البوابات املجهزة ب�أدوات
للم�سح الإلكرتوين وال�سال�سل و�أجهزة ك�شف الأج�سام املتحركة وغريها من
الو�سائل املالئمة.

26-3-8-3

الطوارئ وعمليات الإخالء

Emergency and Evacuation
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راجع  14-3-2-3حاالت الطوارئ و�إخالء املركبات

27-3-8-3

معلومات الو�صول �إىل املحطة النهائية

Arrival Information

				

راجع  13-3-1-3معلومات الو�صول �إىل املحطة النهائية

الر�سوم التو�ضيحية

�شكل :115نظام ات�صال لل�صم و�ضعاف ال�سمع
نظام دارة �صوتية (نظام مكرب �صوتي) يف كاونرت ،وقد مت تركيب الدارة داخل لوح الكتابة ،وميكن ا�ستخدام هذا اجلهاز من قبل ال�صم و�ضعاف
ال�سمع الذين ي�ستخدمون �سماعات طبية

�شكل  :116من�صة �إركاب مرتفعة
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�شكل  :117منحدر متحرك مثبت �إىل من�صة �إركاب
احلد الأعلى لطول اجلزء امل�ستخدم يف املن�صة
احلد الأعلى لعر�ض اجلزء امل�ستخدم يف املن�صة
		
احلد الأعلى مليالن املنحدر

 1300ملم
 800ملم
1:8

ال�شكل 118
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ال�شكل 119

اعتبارات �أخرى
		
2-3
		
1-3
		
5-3
		
10-3

معايري مقا�سات اجل�سم الب�شري
معلومات الرحلة
قطارات معلقة
قطارات الرحالت املحلية
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9-3

حافالت النقل اجلماعي

حافالت النقل اجلماعي وهي مركبات تتميز بارتفاع املق�صورة عن م�ستوى الأر�ض نتيجة لوجود م�ستودع الأمتعة
�أ�سفل منها ،ولتمكني و�صول املعاقني وذوي االحتياجات اخلا�صة يتم جتهيز احلافالت ب�آلية لرفع و�إنزال م�ستخدمي
الكرا�سي املتحركة والو�سائل احلركية امل�ساعدة من و�إىل املركبة ،ويرتاوح ارتفاع احلافلة بني � 12إىل  14مرت ًا كما
يبلغ وزنها الإجمايل حوايل  13,600كجم ،وبينما تكون معظم احلافالت مكونة من دور واحد فقط� ،إال �أن بع�ض
احلافالت منخف�ضة الأر�ضية تتكون من دورين وهي قليلة اال�ستخدام ،وترتاوح �سعة حافالت النقل اجلماعي بني
 60 - 45راكب ،ويف العادة ي�ستخدم هذا النوع من املركبات لنقل الركاب يف رحالت امل�سافات البعيدة بني املدن
وفق جدول رحالت ثابت ،ويكون الباب الأمامي للحافلة �ضيق بع�ض ال�شيء وي�صعد الركاب بوا�سطة الدرج؛ ومبا
�أنه يتعذر على م�ستخدمي الكرا�سي املتحركة ال�صعود بوا�سطة الدرج؛ لذلك فهم ي�ستخدمون الباب املوجود يف
منت�صف احلافلة �أو يف نهايتها من اجلهة املقابلة للر�صيف ،ويتوفر على منت حافالت النقل اجلماعي يف اململكة
دورة مياه �صغرية ويقت�صر ا�ستخدامها عند ال�ضرورة على الركاب الذكور� ،إال �أن املعاقني وعامة الركاب يف�ضلون
ا�ستخدام دورات املياه يف املحطات التي تتوقف احلافلة عندها لتجنب الإزعاج وتعذر املحافظة على التوازن �أثناء
�سري املركبة.

�شكل  :120حافلة نقل جماعي لنقل الركاب بني املدن

		�إعتبارات الت�صميم
يت�سبب ارتفاع مق�صورة حافلة النقل اجلماعي يف بع�ض ال�صعوبات �أثناء ال�صعود والنزول بالن�سبة للأطفال
وامل�سنني والآباء برفقة عربات الأطفال ومن يحملون �أمتعة وذوي الإعاقات احلركية ،كما قد يواجه الركاب
�صعوبة ب�سبب �ضيق عر�ض املمر الداخلي بني مقاعد احلافلة وحجم املقاعد خ�صو�ص ًا بالن�سبة للبدناء وذوي
البنية ال�ضخمة ومن ي�ستخدمون �أدوات حركية م�ساعدة ،ويحتاج م�ستخدمو كرا�سي املعاقني �إىل و�سيلة لتثبيت
كرا�سيهم �أثناء حركة املركبة ،ويحتاج املعاقون حركي ًا و�/أو ح�سي ًا و�/أو ذهني ًا وكذلك امل�سنون �ضعاف البنية �إىل
منحهم الأولوية يف ا�ستخدام املقاعد القريبة من مدخل املركبة
الأمامي لتوفري امل�ساعدة لهم وتي�سري نزولهم من احلافلة ،وتقت�ضي ال�ضرورة توفري مقاعد
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م�ستقلة للعوائل وال�سيدات يف املقاعد الأمامية بجوار ال�سائق ،وتوفري و�سائل لإعالن حمطات التوقف التالية
واملعلومات اخلا�صة بالرحلة وتعليمات ال�سالمة والإخالء عند الطوارئ على �أن يتم توفري هذه املعلومات با�ستخدام
�أكرث من منط واحد :الو�سائط املرئية (الن�صو�ص �أو الرموز) ،الو�سائط ال�سمعية (ب�صوت ال�سائق مبا�شرة �أو
با�ستخدام �شريط م�سجل) ،الن�صو�ص التي ميكن قراءتها باللم�س (احلروف والرموز البارزة �أو لغة برايل) ،كما
يعترب توافر دورة املياه املجهزة لت�سهيل الو�صول من امل�سائل املهمة ولعل �أف�ضل حل لهذه امل�شكلة هو توفري دورات
مياه جمهزة لل�سيدات واملعاقني يف املحطات التي تتوقف احلافلة بها.

ا�شرتاطات التطبيق
يجب على اجلهة امل�سئولة عن توفري خدمات النقل احلر�ص على �أن تكون حافالت النقل اجلماعي مطابقة لل�شروط
واملعايري املعتمدة ،ويف حال عدم توافر دورة مياه جمهزة لت�سهيل الو�صول على منت احلافلة فيجب �أن يتم جتهيز
دورات مياه يف املحطات التي تتوقف احلافلة بها ،وال ميكن دخول عربات الأطفال الكبرية �إىل احلافلة ب�سبب عدم
مالءمتها لأبعاد امل�صعد/املنحدر وباب اخلدمات (عر�ض الباب  800ملم ،طوله  1300ملم)� ،إال �إذا مت طيها
وحفظها يف م�ستودع الأمتعة.

اال�شرتاطات الفنية
1-3-9-3
		

رقم احلافلة ووجهتها

Bus Number & Destination

يجب �أن يتم عر�ض رقم احلافلة ووجهتها بخط كبري ووا�ضح على �أحد
جانبي احلافلة ،وقد يتم توفري نظام لبث الإ�شارات ال�صوتية عن بعد
بوا�سطة الأ�شعة حتت احلمراء لنقل املعلومات �إىل الركاب املكفوفني (انظر
ال�شكل)121

�شكل � :121أجهزة بث وا�ستقبال للإ�شارات ال�صوتية املر�سلة عن بعد
بوا�سطة الأ�شعة حتت احلمراء
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2-3-9-3

		

املالحظات املفيدة للم�سافرين
Helpful Travel Tips

يتم توفري املالحظات املفيدة للم�سافرين با�ستخدام و�سيلتني على الأقل
لتزويد كافة الركاب وخ�صو�ص ًا ذوي الإعاقات احل�سية باملعلومات ال�ضرورية
ل�سالمتهم والت�أكد من م�سار الرحلة( ،انظر ال�شكل .)122

3-3-9-3

		

�شكل  :123التوا�صل بوا�سطة القلم
والورقة

�شكل  :122كتيب معلومات ال�سفر

توفري قلم و�أوراق بجوار ال�سائق ال�ستخدامها يف
التفاهم مع ال�صم والبكم

فكرة لكتيب �إر�شادات لذوي
االحتياجات اخلا�صة امل�سافرين على
منت حافالت النقل اجلماعي

االت�صال مع ال�سائق

Communication with Driver

يجب توفري و�سائل ليتمكن الركاب ال�صم والبكم من التوا�صل مع ال�سائق
با�ستخدام القلم والورقة �أو غريها من و�سائل االت�صال (انظر ال�شكل.)123

4-3-9-3

الأبواب والعتبات والدرجات
Doors, Steps and Thresholds

		

•يراعى �أن تكون �أر�ضيات احلافلة والأماكن التي يتم تثبيت الكرا�سي
املتحركة فيها مانعة لالنزالق.
•يتم تثبيت �شريط ملون بعر�ض حواف الدرج ،ويف الغالب يتم ا�ستخدام
�أ�شرطة ذات لون �أ�صفر فاقع وتعترب من �أف�ضل املمار�سات يف هذا
املجال ،مع وجوب مراعاة التمايز اللوين بني ال�شريط وبني ال�سطوح
الأفقية والعمودية للدرج و�أر�ضية امل�صعد (انظر ال�شكل .)124

143
الدليل اإلشادي للوصول الشامل في وسائط النقل البرية للمملكة العربية السعودية

•يجب �أن ال يقل عر�ض مدخل احلافلة عن  800ملم وال يقل ارتفاع
املدخل من الدرجة ال�سفلى عن  1300ملم ،وبعد هذا االرتفاع ميكن �أن
يقل عر�ض املدخل حتى  450ملم ،ومن ال�ضروري �أن ال ت�ؤدي النتوءات
املوجودة يف �أعلى املدخل كمفا�صل الباب �إىل تقليل عر�ض احليز العلوي
مبا يزيد على  100ملم.
•يجب �أن ال تقل امل�سافة بني احلافة العلوية للمدخل والعتبة عن 1700
ملم �أو �أكرث بح�سب الإمكان.

5-3-9-3

حت�صيل الأجرة على منت احلافلة

On-Board Fare Collection

			

يتم ا�ستخدام عمال يف بع�ض احلافالت لتح�صيل �أجرة النقل و�/أو الت�أكد
من تذاكر ال�سفر ،وبالن�سبة للحافالت التي ال يتوافر بها عمال لهذا الغر�ض
فيتم دفع الأجرة يف املحطات �أو �صاالت ال�سفر عن طريق مكائن البيع
الآلية .راجع  20-3-3-3دفع �أجرة النقل.

�شكل � :124شرط ملون على حافة الدرج والدرابزين
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�شريط ملون على حافة الدرج عند مدخل حافلة النقل اجلماعي
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6-3-9-3

		

الإ�ضاءة

Lighting

•يجب �أن ال تقل �شدة الإ�ضاءة عند عتبة الدرج �أو من�صة امل�صعد يف
بئر الدرج �أو الأبواب عن �شمعتني قدميتني عندما يكون باب احلافلة
مفتوح ًا.
•يجب جتهيز مركبات القطار مب�صابيح خارجية ال تقل �شدة �إ�ضاءتها
عن �شمعة قدمية واحدة على �سطح ال�شارع مل�سافة ال تقل عن 920ملم
ابتدا ًء من حافة عتبة احلافلة �أو امل�صعد ،ويراعى �أن تكون امل�صابيح
مزودة بغطاء ملنع انعكا�س الإ�ضاءة على وجوه الركاب �أثناء �صعودهم
�أو نزولهم من املركبة.

7-3-9-3
		

		

متكني و�صول امل�سنني والو�سائل احلركية امل�ساعدة وعربات
الأطفال
Lift and Ramps

•يجب توفري و�سائل مل�ساعدة الركاب غري القادرين على ا�ستخدام الدرج
كامل�سنني وم�ستخدمي الكرا�سي املتحركة والو�سائل احلركية امل�ساعدة
وعربات الأطفال ،ومن
•هذه الو�سائل امل�صاعد �أو املنحدرات (انظر ال�شكل .)125
•يتم توفري مكان واحد على الأقل مل�ستخدم الكر�سي املتحرك �أو الو�سيلة
احلركية امل�ساعدة على منت احلافلة.
•لي�س من ال�ضروري �أن تكون احلافلة جمهزة مب�صعد �أو منحدر �إذا
توفرت و�سائل �إركاب ميكن نقلها ب�سهولة على منت احلافلة �أو يف
املحطة.

م�صعد ميتد �إىل خارج املركبة مثبت يف منت�صف احلافلة،
ي�ستخدم يف خدمات النقل العام.

�شكل  :126م�صعد ميكن تخزينه بعد اال�ستعمال
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م�صعد داخلي لتحميل و�إنزال الركاب الذين ي�ستخدمون و�سائل حركية م�ساعدة مثبت
بجوار حمور احلافلة اخللفي ،وقد مت تزويد امل�صعد بحواجز للحماية (من اجلهتني الأمامية
واخللفية) ودرابزين وحزام �أمان.

�شكل :125و�سيلة لرفع الركاب و�إنزالهم من
احلافلة

8-3-9-3

		

م�صعد احلافلة ()125،126

Bus Lift

راجع  4-3-3-3و 12-3-3-3م�صاعد الكرا�سي املتحركة

9-3-9-3

		

املنحدرات

Vehicle Ramps

يجب �أن تكون منحدرات املركبات املنخف�ضة وتتطابق مع معايري البند
3-3-4-3

10-3-9-3

		

اجتاه �إركاب الكر�سي املتحرك

Boarding Direction

ال بد �أن تتوافر يف امل�صعد خا�صية رفع و�إنزال م�ستخدم الكر�سي املتحرك
�أو الو�سيلة احلركية امل�ساعدة �سواء كان متجه ًا نحو الداخل �أو �إىل اخلارج.

11-3-9-3
		

12-3-9-3
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وقوف الركاب يف امل�صعد
Lift Use by Standees

يجب �أن يكون امل�صعد مهيئ ًا حلمل راكب يف و�ضعية الوقوف وذلك لتمكني
�صعود الركاب غري القادرين على ا�ستخدام الدرج كمن ي�سري مب�ساعدة
العكازات �أو الع�صا �أو جهاز تقومي ال�ساقني ،و�إذا كان امل�صعد يتطلب و�ضعية
معينة �أثناء الوقوف فيجب و�ضع عالمات لتنبيه الراكب.

الأماكن املخ�ص�صة جللو�س اال�شخا�ص ذوي االعاقة

Seating of Special Needs Passengers

يتم تخ�صي�ص م�ساحة ال تقل عن  800 × 1300ملم مل�ستخدمي الو�سائل
احلركية امل�ساعدة بجوار ممر جمهز لت�سهيل الو�صول ،وعند ال�ضرورة يجوز
�أن يتقاطع املمر مع امل�ساحة املخ�ص�صة ،وميكن جتهيز هذه امل�ساحة مبقاعد
ثابتة قابلة للطي طاملا �أنها ال ت�شغل حيز ًا �ضمن احلد الأدنى للم�ساحة �إذا
كانت مطوية ،ويجب �أن ال تزيد امل�سافة املقتطعة من امل�ساحة املخ�ص�صة
ال�ستيعاب م�ساند القدمني يف كرا�سي املعاقني حتت مقعد �آخر عن  150ملم
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ب�شرط �أن ال يقل االرتفاع بني �أدنى جزء يف املقعد وبني �أر�ضية املركبة عن
 250ملم ،ويجوز ا�ستخدام هذه الأماكن من قبل مرافقي عربات الأطفال �أو
من يحملون �أمتعة كبرية �إذا كانت غري م�شغولة.

13-3-9-3

		

حركة الركاب داخل املركبات والدعامات والدرابزينات

Interior Circulation, Handrails and Stanchions

راجع  18-3-3-3حركة الركاب داخل املركبات والدعامات والدرابزينات

14-3-9-3
		

نظم املعلومات العمومية
In Vehicle Information Systems

يجب توفري و�سائل لبث الإعالنات العمومية يف كل مركبة ليقوم العاملون
على منت احلافلة �أو النظام الآيل ب�إعالن املعلومات املتعلقة باملحطات التي
تتوقف احلافلة عندها ،ويتم توفري هذه املعلومات با�ستخدام و�سائط بديلة
كال�صوت و�شا�شات العر�ض الن�صية(انظر ال�شكل .)127راجع 21-3-3-3
نظم املعلومات العمومية.

فلم ت�سجيلي لنقل املعلومات بوا�سطة لغة الإ�شارة
�إىل الركاب ال�صم ،منوذج من خدمات النقل

ر�سالة ن�صية عامة على منت حافلة نقل جماعي،

حروف/رموز بارزة وبجوارها كتابة بلغة برايل على
باب دورة املياه

فكرة ال�ستخدام لوحات ب�أرقام بارزة للمقاعد
ي�ستطيع املكفوفون قراءتها ،خدمة احلافالت

�شكل :127نظم الإعالن العمومية على منت احلافلة ،والإ�شارات التي ميكن قراءتها باللم�س
الدليل اإلشادي للوصول الشامل في وسائط النقل البرية للمملكة العربية السعودية
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15-3-9-3

مقاعد الفئات ذات �أولوية اال�ستخدام والإ�شارات

Priority Seating and Signage

			

يجب �أن يتم متييز مقاعد الفئات اخلا�صة با�ستخدام �إ�شارة تو�ضح الفئات
التي لها احلق يف �أولوية اجللو�س من ذوي الإعاقات الوظيفية وغريهم ،كما
تو�ضح الإ�شارة �أن على بقية الركاب �إف�ساح املجال للفئات ذات الأولوية يف
اجللو�س ،ويتم اختيار مكان هذه املقاعد قرب املنطقة املخ�ص�صة للكرا�سي
املتحركة.

16-3-9-3

املقاعد املخ�ص�صة جللو�س العائالت وال�سيدات

Family and Gender Seating

			

يجب توفري جمموعة من املقاعد املالئمة لإركاب العائالت وال�سيدات يف
حدود الطاقة اال�ستيعابية للمركبة ،وذلك ا�ستناد ًا �إىل �أحكام ال�شريعة
الإ�سالمية ،ويتم متييز مقاعد العائالت وال�سيدات بو�ضع عالمات مميزة.

17-3-9-3

دورات مياه

Washroom

						

يجب �أن يتاح للركاب من ال�سيدات واملعاقني �إمكانية ا�ستخدام دورات
مياه جمهزة لت�سهيل الو�صول يف املحطات التي تتوقف احلافلة بها �أو عند
ال�ضرورة.

18-3-9-3
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و�سائل التثبيت

Wheelchair Securement Systems

		

•االجتاه :يتم توفري و�سائل لتثبيت عربات املعاقني و�أحزمة الراكب
باجتاه الأمام �أو اخللف.
•املوقع واحلجم :راجع البند .10-3-2-3
•مد الو�سائل احلركية امل�ساعدة :يجب �أن يكون نظام الت�أمني �سهل
اال�ستخدام �أو ذاتي الإغالق ،و�أن يكون قادر ًا على تثبيت الكرا�سي
املتحركة العادية ( 1300 × 800ملم) والو�سائل احلركية امل�ساعدة.
•تخزين معدات التثبيت :عندما ال تكون معدات التثبيت قيد
اال�ستخدام ،فيجب �أن ال ت�ؤدي �إىل �إعاقة حركة الركاب �أو ت�سبب لهم
�أي خطر ،ويتم حفظها بعيد ًا عن �أيدي العابثني يف مكان �آمن ي�سهل
الو�صول �إليه عند ال�ضرورة.
•احلركة :يف ظروف الت�شغيل الطبيعية للمركبة يجب �أن يكون نظام
ت�أمني كرا�سي وعربات املعاقني قادر ًا على كبح حركة الكر�سي املتحرك
�أو العربة امل�شغولة بحيث ال يتزحزح من مكانه لأكرث من  50ملم يف �أي
اجتاه.
مركـز األميــر سلمـــان ألبحــاث اإلعاقــة

•�أحزمة الأمان :يتم ا�ستخدام �أحزمة الأمان لتثبيت كتفي م�ستخدم
املقعد يف و�ضعية اجللو�س نحو الأمام مع تثبيت كر�سي املعاقني �إىل
نظام التثبيت يف �أر�ضية املركبة.

م�ساند املقاعد القابلة للتحريك

19-3-9-3

Movable Aisle Armrest

		

يجب �أن تكون م�ساند املقاعد املطلة على ممر احلافلة قابلة للتحريك (%50
من م�ساند املقاعد املطلة على املمر) ومن �ضمنها املقاعد القابلة للطي �أو
التحريك عند �أماكن تثبيت الكرا�سي املتحركة والو�سائل احلركية امل�ساعدة،
بحيث ميكن رفع هذه امل�ساند �أو �إزالتها �أو جذبها �إىل اخللف لت�سهيل دخول
الركاب وخروجهم.

20-3-9-3

حتديد االجتاهات والتعرف على الطريق

Orientation & Way finding in Stations
					
and Terminals

راجع  28-3-5-3حتديد االجتاهات والتعرف على الطريق

21-3-9-3

الطوارئ ومعلومات االخالء من احلافلة

Emergency & Evacuation Information
					
from Vehicle

راجع  14-3-2-3الطوارئ ومعلومات االخالء من احلافلة

من�صة املحطة

22-3-9-3
		

Station Platform

راجع  30-3-5-3من�صة املحطة

نظم املعلومات على املن�صة

23-3-9-3

Platform Information Systems

		

راجع 22-3-5-3

24-3-9-3

			

الطوارئ و�إخالء املن�صات

Emergency and Evacuation from Platform

راجع  21-3-5-3الطوارئ و�إخالء املن�صات

25-3-9-3

معلومات الو�صول �إىل املحطة النهائية

						

Arrival Information

راجع  13-3-1-3معلومات الو�صول �إىل املحطة النهائية
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اعتبارات �أخرى
2-3
1-3
4-3

معايري مقا�سات اجل�سم الب�شري
معلومات الرحلة
حافالت النقل اجلماعي

10 - 3

النقل بني املدن بوا�سطة ال�سكك احلديدية

ت�شبه قطارات ال�سكك احلديدية لنقل الركاب بني املدن قطارات النقل املحلي لكنها تغطي م�سافات �أبعد ،وميكن
�أن ت�سري هذه القطارات ب�سرعات عادية �أو ب�سرعة كبرية ،وتعمل بالديزل �أو الكهرباء �أو با�ستخدام حقول الطاقة
الكهرومغناطي�سية ،وتت�ألف قطارات النقل للم�سافات البعيدة من مركبات (للدرجتني الأوىل والثانية) وعربات
طويلة وعربات للطعام ومق�صورات للنوم  ،ويرتاوح ترتيب املقاعد يف مركبات القطار بني � 2+2أو � ،1+2أو يتم
جتهيز بع�ض املق�صورات مبقاعد متقابلة ،وحتتوي جميع العربات على دورات مياه لال�ستخدام العمومي ،كما
تتوافر خا�صية االت�صال الال�سلكي باالنرتنت يف بع�ض املركبات ،ويتوافر طاقم اخلدمة يف كافة مركبات القطار،
كما توجد �أماكن خا�صة حلفظ الأمتعة الكبرية ،و�أرفف مثبتة يف الأعلى حلفظ الأمتعة ال�صغرية ،وتتوافر �أي�ض ًا
نظم للمعلومات العامة ،وم�سارات للمرور بني املركبات ،وتقت�ضي الت�شريعات القانونية يف الكثري من الدول �أن
تكون قطارات النقل بني املدن والرحالت الطويلة جمهزة خلدمة الركاب ذوي الإعاقات الوظيفية ،ومن هذه
التجهيزات ا�ستخدام و�سائل للإركاب من من�صة املحطة �إىل مدخل املركبة ،و�إتاحة بوابات مالئمة لدخول
الكرا�سي املتحركة �إىل املركبات ،ونظم لتثبيت الكرا�سي املتحركة على منت القطارات ،ودورات مياه ومق�صورات
نوم جمهزة ال�ستخدام املعاقني وذوي االحتياجات اخلا�صة ،وتوافر الأمناط البديلة لنقل املعلومات ،ويف �أوروبا
يطلق على قطارات امل�سافات البعيدة (النقل بني املدن = � ،)»InterCity «ICأما يف اليابان فيطلق عليها
(�شينكان�سن�س =  ،)Shinkansensويف الواليات املتحدة ت�سمى (�أمرتاك =  ،)Amtrakويف كندا يطلق
عليها (فيا = .)VIA Rail

�إعتبارات الت�صميم
هناك م�شاكل تواجه بع�ض ركاب القطارات املحلية من الأطفال وامل�سنني والآباء برفقة عربات الأطفال ومن
يحملون �أمتعة وذوي الإعاقات احلركية ،وتتمثل هذه امل�شاكل يف ارتفاع الدرج/ال�سالم وعر�ض البوابة �أثناء
ال�صعود والنزول من املركبة ،وكيفية دفع الأجرة بالن�سبة للأ�شخا�ص امل�صابني ب�إعاقات حركية والغرباء الذين
ال يتقنون لغة البلد والأميني ،وكذلك عر�ض املمر الداخلي بني مقاعد احلافلة وحجم املقاعد خ�صو�ص ًا بالن�سبة
للبدناء وذوي البنية ال�ضخمة ومن ي�ستخدمون �أدوات حركية م�ساعدة ،وتقت�ضي ال�ضرورة توفري مقاعد م�ستقلة
للعوائل وال�سيدات ،كما يحتاج الركاب يف قطارات امل�سافات البعيدة �إىل الو�صول �إىل دورات املياه وخدمات الطعام
ومق�صورات النوم ،وتقت�ضي ال�ضرورة توفري و�سائل لإعالن حمطات التوقف التالية واملعلومات اخلا�صة بالرحلة
وتعليمات ال�سالمة والإخالء عند الطوارئ على �أن يتم توفري هذه املعلومات با�ستخدام و�سائط متعددة مقروءة
ومرئية وم�سموعة وميكن ا�ستك�شافها باللم�س لتمكني و�صولها �إىل الركاب يف كافة �أرجاء املركبة.
يعترب ت�سهيل الو�صول يف من�صة الركاب والإخالء يف حاالت الطوارئ من �أهم امل�سائل التي ينبغي معاجلتها
بالن�سبة للقطارات التي ت�سري يف م�سارات م�ستقلة ال ت�ستخدم من قبل نظم النقل الأخرى� ،أما القطارات التي
ت�شرتك يف حق ا�ستخدام الطريق مع املركبات العادية وامل�شاة فيجب معاجلة عبور التقاطعات وامل�سارات امل�شرتكة
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بعد النزول من املركبة مبا تقت�ضيه متطلبات ال�سالمة وت�سهيل الو�صول ،خ�صو�ص ًا متطلبات و�صول ذوي الإعاقات
احلركية واحل�سية.

ا�شرتاطات التطبيق
يجب على اجلهة امل�سئولة عن توفري و�سائل وخدمات النقل القيام بتجهيز القطارات طبق ًا للإر�شادات والتعليمات
املعتمدة.

اال�شرتاطات الفنية
1-3-10-3
		

الدرج وال�سالمل
Vehicle Steps and Stairs

•يو�ضع على حواف الدرج وال�سالمل �أ�شرطة ملونة متتد بعر�ض الدرج �أو
احلافة ،ويف الغالب يتم ا�ستخدام �أ�شرطة ذات لون �أ�صفر فاقع وتعترب
من �أف�ضل املمار�سات يف هذا املجال ،مع وجوب مراعاة التمايز اللوين
بني ال�شريط وبني ال�سطوح الأفقية والعمودية للدرج و�أر�ضية امل�صعد.
•يجب �أن يكون �أحد الأبواب على الأقل يف كل جانب من جانبي القطار
مت�سع ًا مبا فيه الكفاية لدخول راكب على كر�سي متحرك �أو عربة �أطفال
�أو و�سيلة حركية م�ساعدة ،على �أن ال يقل عر�ض فتحة الباب عن 800
ملم ،ويجب �أن يتوافر باب واحد على الأقل بنف�س املوا�صفات بجوار
مق�صورة الراكب.
•يجب �أن تكون �إحدى املركبات املرتبطة مبا�شرة بعربات الطعام
واجللو�س جمهزة ال�ستخدام املعاقني وذوي االحتياجات اخلا�صة.

2-3-10-3
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الإ�ضاءة
Lighting

يجب �أن ال تقل �شدة الإ�ضاءة عند عتبة الدرج �أو من�صة امل�صعد يف بئر
الدرج �أو الأبواب عن �شمعتني قدميتني عندما يكون باب املركبة مفتوح ًا،
ويجب جتهيز مركبات القطار مب�صابيح خارجية ال تقل �شدة �إ�ضاءتها عن
�شمعة قدمية واحدة �إذا كانت املن�صات غري م�ضاءة بحيث ال تقل درجة
الإ�ضاءة عن ذلك على م�سافة ثالثة �أقدام من حافة عتبة املركبة ،ويراعى
�أن تكون امل�صابيح مزودة بغطاء ملنع انعكا�س الإ�ضاءة على وجوه الركاب
�أثناء �صعودهم �أو نزولهم من املركبة.
مركـز األميــر سلمـــان ألبحــاث اإلعاقــة

�	3-3-10-3إ�شارات الأبواب

		

Door Signals

راجع �5-3-8-3إ�شارات الأبواب

4-3-10-3

التن�سيق مع من�صة الإركاب

Coordination with Boarding Platform

يجب �أن ال تزيد الفجوة الأفقية بني مركبات ال�سكة احلديدية وبني املن�صة
يف املحطات ذات املن�صات املرتفعة عن  75ملم ،و�أن ال يتجاوز فرق االرتفاع
 15 -/+ملم ،ويجب توفري معدات لل�صعود والنزول من املركبة �إن تعذر
ذلك.

5-3-10-3

		

الإ�شارات

Signage

يجب تثبيت الرمز الدويل للمعاقني على الواجهة اخلارجية يف كافة الأبواب
املجهزة لت�سهيل الو�صول� ،أما �إذا كانت جميع املقطورات جمهزة لت�سهيل
الو�صول فال توجد �ضرورة لذلك ،كما ينبغي و�ضع �إ�شارات للداللة على
الأبواب املجاورة للمق�صورات ودورات املياه املجهزة للمعاقني.

6-3-10-3

متكني و�صول م�ستخدمي الأدوات احلركية امل�ساعدة

Mobility Aid and Stroller Accessibility

يجب �أن يتوافر يف قطارات ال�سفر معدات لرفع و�إنزال الو�سائل احلركية
امل�ساعدة وكرا�سي املعاقني وعربات الأطفال (با�ستثناء العربات التي
يتجاوز عر�ضها  800ملم)  ،لتمكني و�صولهم �إىل الأماكن املخ�ص�صة لتثبيت
العربات ،ومن هذه املعدات امل�صاعد واملنحدرات وال�سطحات.

7-3-10-3

امل�صاعد املثبتة على منت املركبة (�شكل)128

Onboard Train Lift

				

راجع 4-3-3-3و  12-3-3-3امل�صاعد املتحركة

8-3-10-3
		

م�صاعد املن�صة (�شكل )129
Station-Based Lift

وهي معدات الرفع التي يتم ا�ستخدامها على املن�صة ،ويجب �أن يتم تثبيتها
ب�إحكام �أثناء �صعود ونزول الركاب ،كما يجب �أن تكون مالئمة للأبعاد
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�شكل :128م�صاعد على منت مركبة القطار

�شكل :130قطار جمهز مبنحدر

�شكل  :129من�صة جمهزة مب�صعد

القيا�سية للمن�صة ،و�أن تتوافر فيها نف�س خ�صائ�ص ال�سالمة والتحكم
املتوفرة يف م�صاعد املركبات .راجع  4-3-5-3م�صاعد املن�صة.

9-3-10-3

		

املنحدر �أو ال�سطحة (�شكل )130
Ramp or Bridge Plates

راجع 14-3-6-3

10-3-10-3
		

نظم التثبيت
Securement Systems

راجع  10-3-4-3تثبيت الكر�سي املتحرك وحزام الأمان للراكب

11-3-10-3

عربات الأطفال والأمتعة

Stroller and Luggage Storage

راجع  18-3-4-3حفظ الأمتعة
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12-3-10-3

متييز مقاعد املكفوفني

Seat Identification for Blind and Vision
Impaired Persons

يجب تثبيت �أرقام املقاعد على م�سند الذراع �أو على ظهر املقعد املجاور ملمر
الركاب ،ويراعى �أن تكون بخط كبري وحروف بارزة وبلغة برايل لي�ستطيع
املكفوفون و�ضعاف الب�صر قراءتها (انظر ال�شكل .)131

13-3-10-3

مقاعد الفئات ذات �أولوية اال�ستخدام والإ�شارات (�شكل)132،193
Priority Seating and Signage

راجع  16-3-3-3مقاعد الفئات ذات �أولوية اال�ستخدام والإ�شارات

�شكل :131لوحة رقم املقعد على منت قطار مالئمة ال�ستخدام املكفوفني

م�ساند خا�صة للذراعني ي�ستعان بها �أثناء اجللو�س �أو
القيام من الكر�سي� ،شبكة قطارات النقل بني املدن

موقع خم�ص�ص جللو�س م�ستخدمي
الكرا�سي املتحركة� ،شبكة قطارات النقل
بني املدن.

�شكل :132فكرة حتديد �أولوية اجللو�س على بع�ض املقاعد يف املحطة لفئات معينة
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155

14-3-10-3

املقاعد املخ�ص�صة جللو�س العائالت وال�سيدات
			

Family and Gender Seating

راجع  17-3-3-3املقاعد املخ�ص�صة جللو�س العائالت وال�سيدات

15-3-10-3

دورات املياه على منت القطار (�شكل)133،138
Onboard Washroom

				

يجب توفري دورات مياه جمهزة لت�سهيل الو�صول ال�ستخدام املعاقني على
كرا�سي متحركة �أو م�ستخدمي الو�سائل احلركية امل�ساعدة بح�سب التعليمات
الفنية الواردة فيما يلي:
•يجب �أن يكون الطريق امل�ؤدي �إىل دورة املياه خال من العوائق ،ويتم
ترك م�ساحة �أمام املرحا�ض و�إىل جواره ال تقل عن 1500 × 900
لت�سهيل اقرتاب اجلال�س على الكر�سي املتحرك وانتقاله ،ويجوز �أن
تتقاطع جتهيزات دورة املياه مع هذه امل�ساحة (�شرط �أن ال تعيق الو�صول
�إىل املرحا�ض) مب�سافة ال تزيد على  150ملم �إذا كان ارتفاع احلافة
ال�سفلى لهذه التجهيزات ال يقل عن  230ملم عن الأر�ضية� ،أو مب�سافة
ال تزيد على  480ملم �إذا كان ارتفاع احلافلة ال�سفلى للتجهيزات ال يقل
عن  750ملم ،و�إذا وجدت مقاعد �أو رفوف �ضمن امل�ساحة املخ�ص�صة
فيجب �أن تكون قابلة للطي �أو الإزالة لكي ال تعيق حركة الكر�سي
املتحرك.
•يرتاوح ارتفاع املرحا�ض بني � 450إىل  500ملم بقيا�س االرتفاع من
قمة الكر�سي ،مع جتنب ا�ستخدام �أغطية الكرا�سي التي ترجع تلقائي ًا
للخلف.
•يتم تركيب ق�ضيب �أفقي واحد على الأقل على اجلدار اجلانبي ال يقل
طوله عن  100ملم ويرتفع عن الأر�ضية م�سافة ترتاوح بني 900 - 800
ملم ،وال يبعد �أكرث من  300ملم عن اجلدار اخللفي ،كما يجب تثبيت
ق�ضيب �آخر بطول  600ملم خلف املرحا�ض.
•يجب �أن يتم تثبيت م�ساند/دعامات قابلة للتحريك على جانبي
املرحا�ض ال�ستخدامها �أثناء انتقال م�ستخدم الكر�سي املتحرك �أو
امل�سن.
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•يجب �أن ال يقل عر�ض الأبواب املقابلة لدورات املياه عن  800ملم،
والأبواب يف اجلدران اجلانبية عن  990ملم ،ويراعى �إمكانية ا�ستخدام
مركـز األميــر سلمـــان ألبحــاث اإلعاقــة

م�سكات ومقاب�ض الأبواب ب�سهولة وبيد واحدة ودون احلاجة �إىل بذل
اجلهد �أو ثني املع�صم ،ويف�ضل �أن يتم جتهيزها ب�إمكانية الت�شغيل الآيل
ال�ستخدامها من قبل �ضعاف البنية الذين ال ميكنهم فتح الأبواب �أو
�إغالقها.
•يجب �أن ال يزيد ارتفاع مفاتيح الت�شغيل و�صنابري املياه وال�شطافات عن
 1100ملم ،ويراعى فيها �أن تكون �سهلة اال�ستخدام وال حتتاج �إىل قوة
كبرية لفتحها (�أكرث من  22نيوتن) وال تتطلب ثني املع�صم �أو �إحكام
قب�ضة اليد.
•يتم اختيار مكان دورات املياه املجهزة لت�سهيل الو�صول بالقرب من
الأماكن املخ�ص�صة مل�ستخدمي الكرا�سي املتحركة والو�سائل احلركية
امل�ساعدة وال يقل عر�ض املمر امل�ؤدي �إليها عن  820ملم.
•يتم جتهيز دورات املياه مبي�ض�أة منا�سبة ال�ستخدام الن�ساء ،وعالقات
مالب�س بارتفاع مالئم بحيث ال تالم�س املالب�س الأر�ض ويف نف�س الوقت
ي�سهل الو�صول �إليها ،وميكن ا�ستخدام جتهيزات مدجمة �شبيهة بتلك
املو�ضحة بالفقرة وال�شكل رقم .24-3-8-3
•جتهيز دورة املياه بر�شا�ش ماء للو�ضوء (على بعد م�سافة ال تزيد على
 500ملم) قرب املرحا�ض/املبولة بارتفاع يرتاوح بني  800 - 700ملم،
ومن ال�ضروري �أن يكون �سهل اال�ستخدام بيد واحدة ويف�ضل �أن يكون
مالئم ًا لال�ستخدام باليد اليمنى.
•يجب تركيب مفتاح �أو �سلك لطلب النجدة يف دورة املياه على مقربة
من املرحا�ض (على م�سافة ال تتجاوز  480 - 460ملم بني املرحا�ض
واجلدار ،وبارتفاع  700 - 600ملم عن الأر�ض ،وعلى بعد �صفر �إىل
 200ملم عن مقدمة املرحا�ض).

�شكل  :133دورة مياه جمهزة لت�سهيل الو�صول على منت قطار �سريع
للم�سافات البعيدة
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16-3-10-3

حركة الركاب داخل املركبات والدعامات والدرابزينات
Interior Circulation, Handrails and Stanchions

راجع  18-3-3-3حركة الركاب داخل املركبات والدعامات والدرابزينات

17-3-10-3

املعلومات العامة وو�سائل الإعالن العمومية
Public Information and Systems

		

يجب توفري و�سائل لبث الإعالنات العمومية يف كل مركبة لنقل الإعالنات
واملعلومات التي يبثها العاملون على منت القطار �أو النظام الآيل عن املحطات
التي �سيتوقف القطار عندها ،ويجب توفري هذه املعلومات با�ستخدام عدة
و�سائط ك�شا�شات العر�ض الن�صية والو�سائط ال�صوتية وبا�ستخدام مكربات
ال�صوت وال�سماعات ،ويجب جتهيز املركبات بدارات �صوتية لتمكني نقل
املعلومات �إىل ال�صم و�ضعاف ال�سمع ،كما ميكن توفري �شا�شات للرتفيه على
منت القطار�(.شكل .)134راجع  21-3-3-3االت�صاالت  /املعلومات.

18-3-10-3

		

امل�سافة بني حواجز املركبات

Between-Car Barriers

راجع  25-3-8-3امل�سافة بني حواجز املركبات

19-3-10-3

		

مق�صورات النوم

Sleeping Compartments

•يجب �أن تكون مق�صورة النوم على منت القطارات جمهزة لتمكني
و�صول م�ستخدمي الكرا�سي املتحركة والو�سائل احلركية امل�ساعدة مبا
يتيح لهم �سهولة الدخول واحلركة وا�ستخدام كافة التجهيزات املتوافرة
يف املق�صورة.
•يجب �أن ت�ضم املق�صورة املخ�ص�صة للمعاقني وذوي االحتياجات
اخلا�صة دورة مياه جمهزة لت�سهيل الو�صول.
•يتم تثبيت لوحة مفاتيح التحكم ب�أجهزة التكييف والتدفئة والإ�ضاءة
واالت�صال واملنافذ الكهربائية على ارتفاع ال يتجاوز  1200ملم وال
يقل عن  380ملم ،مع ترك م�ساحة فارغة ال تقل عن 1300 × 800
بجوارها ،ويجب �أن تكون املفاتيح �سهلة اال�ستخدام وال حتتاج �إىل ثني
املع�صم �أو �إحكام قب�ضة اليد �أو بذل جمهود لت�شغيلها �أو �إطفائها.
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•يتم تركيب زر لطلب النجدة على جدار دورة املياه داخل املق�صورة على
�أن يتم اختيار موقع منا�سب قريب من ال�سرير �أو املرحا�ض.
•يجب �أن يكون ارتفاع ال�سرير/املقعد يف نف�س م�ستوى ارتفاع الكر�سي
املتحرك لت�سهيل االنتقال من و�إىل الكر�سي املتحرك.

20-3-10-3

مركبات املق�صف وطاوالت الطعام
Dining and Lounge Car

				

يجب �أن تكون املركبات املخ�ص�صة للمق�صف وطاوالت الطعام واخلدمات
جمهزة لتمكني و�صول م�ستخدمي الأدوات احلركية من املواقع املخ�ص�صة
لهم ،مع جتهيز املمرات والو�صالت بني املركبات لتنا�سب احتياجات
املعاقني ،كما ينبغي �أن تكون كافة العنا�صر والتجهيزات املتوافرة كاملنا�ضد
والكاونرتات مالئمة لت�سهيل الو�صول ،ويجب �أن ال يقل احليز حتت املنا�ضد
عن  700ملم عمودي ًا (االرتفاع) و  600ملم �أفقي ًا (العمق).

�شكل  :135االت�صال الال�سلكي على منت القطار

�شكل  :134نظم املعلومات والرتفيه على منت القطار
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21-3-10-3

الو�صول الال�سلكي على منت املركبة
			

Wireless Onboard Access

يتم توفري خ�صائ�ص االت�صال الال�سلكي لل�صم و�ضعاف ال�سمع واملعاقني
ذهني ًا (انظر ال�شكل .)135

22-3-10-3

حت�صيل �أجرة النقل
Fare Collection

					

يتم ا�ستخدام عمال يف بع�ض قطارات امل�سافات البعيدة لتح�صيل �أجرة
النقل و�/أو الت�أكد من تذاكر ال�سفر ،وبالن�سبة للقطارات التي ال يتوافر
بها عمال لهذا الغر�ض فيتم دفع الأجرة يف املحطات �أو �صاالت ال�سفر عن
طريق مكائن البيع الآلية .راجع  20-3-3-3دفع �أجرة النقل

23-3-10-3

		

من�صات املحطات

Station Platform

راجع  30-3-5-3من�صات املحطة
راجع 31-3-5-3
Vehicle Interface with Stations, Platforms

24-3-10-3

		

الأ�سطح التحذيرية

Tactile Warning Edge

راجع 16-3-7-3
Warning Platform Edge

25-3-10-3

				

نظم املعلومات على املن�صة (�شكل )136
Terminal Information Systems

			

يجب ا�ستخدام الر�سائل الن�صية وال�صوتية لعر�ض الإعالنات احلية ،كما
يجب توفري املعلومات الأخرى مكتوبة بخطوط كبرية ووا�ضحة وبا�ستخدام
الو�سائط ال�صوتية امل�سجلة �أو با�ستخدام احلروف البارزة التي ميكن
قراءتها باللم�س ،ومن ال�ضروري �أي�ض ًا توفري مواقع ال�ستقبال نداءات
اال�ستغاثة والراغبني يف احل�صول على م�ساعدة وذلك با�ستخدام نظم
�أحادية وثنائية االت�صال.
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26-3-10-3

الطوارئ و�إخالء املن�صات

Emergency and Evacuation Information
					
from Vehicle

راجع  14-3-2-3الطوارئ و�إخالء املن�صات

27-3-10-3

معلومات الطوارئ على املن�صة
Emergency and Evacuation from Platform

راجع  21-3-5-3معلومات الطوارئ على املن�صة

28-3-10-3

مواعيد و�صول ومغادرة الرحالت
Next Vehicle Departure and Arrival

		

راجع  26-3-5-3مواعيد و�صول ومغادرة الرحالت

29-3-10-3

معلومات الو�صول �إىل املحطة النهائية
Arrival Information

					

راجع  13-3-1-3معلومات الو�صول �إىل املحطة النهائية
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الر�سوم التو�ضيحية

�شكل :137فكرة لت�صميم حجرة جمهزة ال�ستخدام املعاقني وذوي االحتياجات اخلا�صة على منت
القطار وتت�ألف من دورة مياه ومق�صورة للنوم
حجرة م�صممة ال�ستخدام معاق على كر�سي متحرك �أو و�سيلة حركية م�ساعدة
حيث تتوافر م�ساحة كافية للحركة والدخول واخلروج واالقرتاب من املرافق وا�ستخدامها
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�شكل :138دورة مياه جمهزة لت�سهيل الو�صول على منت قطار لل�سفر بني املدن
خمطط يو�ضح فكرة الت�صميم وموقع الكر�سي املتحرك وال�شخ�ص املرافق للمعاق
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�شكل :139خمطط مواقع املخ�ص�صة ملقاعد الفئات اخلا�صة يف حمطة قطارات
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

1ال تقل امل�ساحة املخ�ص�صة للكر�سي املتحرك عن ( 900عر�ض) × ( 1500عمق)
2عر�ض املقعد املخ�ص�ص جللو�س البدناء وذوي البنية ال�ضخمة 550 :ملم
3عر�ض املقعد العادي 450 :ملم
4ارتفاع املن�ضدة 700 :ملم
5ارتفاع املقعد 480 :ملم
6ارتفاع م�سند الذراعني 750 :ملم
�7ساتر
�8إ�ضاءة عامة

اعتبارات �أخرى
		
2-3
		
1-3
		
5-3
		
8-3

معايري مقا�سات اجل�سم الب�شري
معلومات الرحلة
قطرات خفيفة �أو معلقة
قطارات الرحالت املحلية
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اﻟﻤﻼﺣﻖ

املالحق
التعريفات

امللحق �أ

هناك قائمة للم�صطلحات امل�ستخدمة يف االر�شادات الفنية للت�صميم للو�صول ال�شامل للنقل الربي (( UALT
وهي مرتبة برتتيب �أبجدي:

خرطوم الو�ضوء

Ablution Hose

الو�ضوء هو غ�سل ج�سم ال�شخ�ص �أو جزء منه (كما يف الطقو�س الإ�سالمية) وخرطوم الو�ضوء هو يف املعتاد
خرطوم مطاطي ب�سيط مثبت على احلائط بجوار املرحا�ض .ويبلغ طوله تقريب ًا 1.5مرت ويتم تركيبه على جدار
املرحا�ض �إما من اجلهة اليمنى من مقعد املرحا�ض �أو من اجلهة الي�سرى من ك�شك املبولة .والغر�ض الأ�سا�سي منه
هو �أن يقوم امل�سلمون ب�أداء جزء من الو�ضوء� ،أي تنظيف اجلزء القذر من اجل�سم بعد دخول املرحا�ض.

و�صول

Access

دخول ،ركوب� ،صعود

ن�ص بديل

Alt Text

رمز يتم ا�ستخدامه يف �صفحات �شبكة املعلومات الدولية لأجل توفري موا�صفات ما يرد يف الن�ص من ر�سومات لأجل
الأ�شخا�ص الذين يعانون من �إعاقات ب�صرية.

عربة الطفل الر�ضيع

Baby Carriage

عربة ت�سري على �أربع عجالت ،حتتوي يف الغالب على غطاء واقي للر�أ�س ويد للقيام بدفع العربة منها ،والتى
يتم ا�ستخدامها حلمل الطفل الر�ضيع يف العربة .املرادفات :عربة الر�ضيع ،عربة �أطفال ،عربة يد ،عربة دفع،
دافعة .فعربة الأطفال (كما ُيق�صد بها يف اللغة الإجنليزية لأمريكا ال�شمالية) �أو عربة الدفع (يف اللغة الإجنليزية
الربيطانية) يتم فيها حمل طفل (يبلغ من العمر ب�شكل عام حتى ثالثة �أعوام) يف و�ضع اجللو�س ،غالب ًا ناظر ًا
للأمام ،بد ًال من مواجهة من يدفعه .وميكن ا�ستخدام عربة الأطفال لو�ضع الطفل يف و�ضع اال�ستلقاء واجللو�س
عن طريق تغيري زاوية دعامة الظهر.

�أف�ضل ممار�سات

Best Practices

�أف�ضل املمار�سات التى متثل الطريقة الأكرث فاعلية لتحقيق هدف معني يعمل على تلبية احتياجات الفئة امل�ستهدفة.

برايل

Braille

نظام للقراءة لأجل الأ�شخا�ص الذين يعانون من حاالت ق�صور يف الوظائف الب�صرية من متو�سطة �إىل حادة
با�ستخدام �أ�شكال من النقاط البارزة التى ت�شكل الأحرف.
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الأكواد �أو �أكواد املمار�سة

Codes or Codes of Practice

تعد هذه معايري تطوعية تعمل على حتديد احلد الأدنى من املعايري التى يجب �أن يتم�سك بها احلمالون وم�شغلو
املحطة لأجل تقدمي اخلدمات ومعدات الو�صول للأ�شخا�ص الذين يعانون من �إعاقات .وميكن تنفيذ هذه املعايري
ب�شكل �أ�سرع من تنفيذ القوانني ،ويتم تطويرها من خالل الت�شاور مع حاملي الأ�سهم� .أمثلة على �أكواد املمار�سة
التطوعية:

اخلروج

Egress

خمرج ،ترجل ،نزول

اخلط املغذي

Feeder Line

خط فرعي �أو طريق يقوم باخلدمة لأجل تو�صيل الركاب �إىل خط احلافالت الذى يكرث الرتدد عليه والذى يتمتع
ب�سعة �أعلى.

امل�صابيح الوهاجة/الوما�ضة

Flashing/Strobe Lights

نظام �إ�ضاءة وام�ض �أو مرتدد للعمل على تنبيه الأ�شخا�ص الذين يعانون من حاالت ق�صور يف الوظائف ال�سمعية
املتو�سطة �إىل احلادة يف حالة الطوارئ .وميكن �أن تعمل الإ�ضاءة الوما�ضة على الت�سبب يف حدوث نوبات �صرع
للم�صابني بال�صرع احل�سا�سني لل�ضوء .وتو�صي الهيئة التنفيذية الربيطانية لل�صحة وال�سالمة ب�أن �صايف معدل
الومي�ض ل�صف من امل�صابيح الوما�ضة ال يجب �أن تتجاوز  5وم�ضات يف الثانية ،والذى عندها يكون فقط ٪5
من امل�صابني بال�صرع من الذين يعانون من ح�سا�سية لل�ضوء معر�ضون للخطر .وهي تو�صي كذلك ب�أال ت�ستمر
الت�أثريات الوما�ضة ملا يزيد عن  30ثانية نتيجة الحتمال الت�سبب يف ال�شعور بعدم الراحة والت�شتت.

�شمعة القدم

Foot Candle

وحدة �إ�ضاءة توجد على �سطح يوجد على بعد قدم واحد من كل مكان من م�صدر �ضوء منتظم من �شمعة واحدة
وهو ي�ساوي واحد ليومن لكل قدم مربع

�إطار العمل

Framework

�إطار العمل هو تركيب مو�سع لو�صف جمموعة من املفاهيم ،والطرق ،والتكنولوجيات ،والتغريات الثقافية الالزمة
لإخراج ت�صميم منتج كامل وعملية ت�صنيع كاملة – نظام من القواعد� ،أو الأفكار� ،أو املبادئ التى يتم ا�ستخدامها
للتخطيط �أو التخاذ القرارات .وهو يعمل على توفري ر�ؤية موحدة الحتياجات ووظائف خدمة حمددة �أو تطبيق
حمدد وبالتايل ي�سمح بو�ضع منهج متكامل لو�صف الربوتوكوالت وعنا�صر الربوتوكول الواحد التى يكون هناك
حاجة لها لإدراك تنفيذ اخلدمة �أو التطبيق .يعد �إطار العمل نظرة عامة وا�سعة� ،أو �إطار خارجي �أو هيكل،
ميكن �إ�ضافة التفا�صيل �إليه� ،إطار العمل اال�سرتاتيجي لل�سيا�سة البيئية القومية لو�ضع �سياق الربامج وامل�شروعات
الفردية.
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قوة «جي»

G-force

مقيا�س للعجلة التى يتحرك بها ج�سم ما نتيجة للجاذبية عند م�ستوى �سطح البحر ،وعجلة اجلاذبية ت�ساوي 9.81
مرت/الثانية املربعة.

اخلطوط الإر�شادية

Guidelines

اخلطوط الإر�شادية هي البيانات الر�سمية التى تع ّرف معامالت املمار�سة .ويهدف اخلط الإر�شادي �إىل تب�سيط
عمليات حمددة وفق ًا ملجموعة من القواعد الروتينية .وال تعد اخلطوط الإر�شادية متطلبات �إلزامية (فريق الدعم
احلكومي للطب ال�سريري .)2008 ،ومن الأمثلة على اخلطوط الإر�شادية.

ملمو�س

Haptic

يرتبط �أو يعتمد على حا�سة اللم�س.

قطار املدينة ال�سريع «�آي�س»

ICE Train

قطار املدينة ال�سريع .نظام من القطارات عالية ال�سرعة التى جتري يف �أنحاء �أملانيا.

احللقة احلثية

Induction Loop

احللقة احلثية هي عبارة عن كابل يحيط مبنطقة جتميع ال�صوت .وهو يت�صل بدائرة مكرب كهربية والتى حت�صل
على �إ�شارتها من م�صدر ال�صوت وحتوله �إىل ال�شخ�ص الذى ي�ستخدم و�سيلة امل�ساعدة ال�سمعية� .إن تطبيق النقل
النموذجي اخلا�ص بها هو الدائرة املقاومة التى توجد عند منا�ضد التذاكر ويف املركبات.

ت�شريع

Legislation

هو ممار�سة ال�سلطة وعملية و�ضع القواعد (مثل القوانني� ،أو الت�شريعات) التى يكون لديها قوة ال�سلطة نتيجة
لإعالنها من قبل امل�شرع �أو�أي هيئة حاكمة �أخرى ومن املمكن �أن ي�شري امل�صطلح �إىل قانون منفرد� ،أو كيان جممع
من القوانني التى مت �سنها ،يف حني �أن «القانون» يتم ا�ستخدامه �أي�ض ًا للإ�شارة �إىل قانون منفرد .وقبل �أن ي�صبح
الت�شريع قانون ًاُ ،يطلق عليه م�سودة قانون .ويف بع�ض الهيئات الق�ضائية ،يجب �أن يتم ت�أكيد الت�شريع من خالل
الفرع التنفيذي يف احلكومة قبل �أن ي�صبح قانون ًا .من الأمثلة على قوانني الإعاقة الدولية .
Longdesc

رمز يتم ا�ستخدامه يف �صفحات �شبكة املعلومات للإ�شارة �إىل الو�صالت التى تو�صل �إىل ملف منف�صل يحتوي على
موا�صفات مطولة لل�صور لأجل الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة الب�صرية ب�صري ًا.

لك�س

LUX

الوحدة الدولية لقيا�س �شدة الإ�ضاءة� ،أو التدفق ال�ضوئي ال�ساقط على وحدة امل�ساحة .ويتم تعريفه يف الغالب على
�أنه واحد ليومن لكل مرت مربع. .
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نظام قوة ماجلف

Maglev Power System

عندما ُيدار قطار ما بالقوة املغناطي�سية ويتم تعليقه فوق م�سار ممغنط ،ف�إنه بناء عل ذلك يتحرك بدون احتكاك.
نيوتن ( )N

وحدة النيوتن هي وحدة القوة يف نظام الوحدات الدويل ( ،)SIوهي ت�ساوي مقدار القوة املطلوبة لكتلة ما قدرها
واحد كيلوجرام لتتحرك بعجلة قدرها واحد مرت يف الثانية املربعة.

�سيا�سة

Policy

خط �أو م�سار للعمل تتبناه احلكومة� ،أو الأحزاب ال�سيا�سية� ،أو ق�ضية ت�ستخدم ك�أداة للت�أثري وو�ضع القرارات
والإجراءات.

قوانني

Regulations

القانون هو �صيغة مفو�ضة �أو خا�ضة للت�شريع والذى يتعامل مع التفا�صيل �أو الإجراءات .وهو قاعدة �أو �أمر ت�صدره
�سلطة تنفيذية ما �أو وكالة تنظيمية حكومية لديها قوة �إ�صدار القوانني و�سلطة و�ضع القوانني يجب �أن يتم تفوي�ضها
ب�شكل معلن من قبل القوانني املخولة لهذا.

املعايري

Standards

يتم تعريف املعايري من قبل املنظمة الدولية للمعايري (الأيزو) ( )ISOعلى �أنها «االتفاقيات املوثقة التى حتتوي
على املوا�صفات الفنية �أو املعايري الدقيقة الأخرى لكي يتم ا�ستخدامها على نحو دائم كقواعد� ،أو �إر�شادات� ،أو
تعريفات للخ�صائ�ص ،لأجل �ضمان �أن تكون املواد ،واملنتجات ،والعمليات ،واخلدمات مالئمة للغر�ض منها ».ويف
�سياق التكنولوجيات وال�صناعات ،ف�إن و�ضع املعايري هو عملية و�ضع املوا�صفات الفنية ،والتى ت�سمى معيار ًا ،بني
الوحدات املتناف�سة يف ال�سوق ،واحتواء الفوائد بدون الإ�ضرار باملناف�سة .وب�شكل عام ،ف�إن لكل دولة �أو اقت�صاد
هيئة معايري قومية منفردة معرتف بها ،مثل رقم كتاب املعايري الدويل.

خط رئي�سي

Trunk Line

اخلط الذى ميثل الطريق الرئي�سي �أو الرواق الذى يوجد على ال�سكك احلديدية� ،أو خط عربات ال�سكك احلديدية
اخلفيفة� ،أو نظام حافالت النقل ال�سريع.

هواتف �إظهار البيانات

()TTY

�أو الهواتف الن�صية

TTY or Text Phones

ترمز الأحرف � TTYإىل الطباعةعن بعد .وهاتف  TTYهو جهاز م�ضغوط ي�ستخدم تكنولوجيا احلا�سب
الآيل ،ولوحة مفاتيح الآلة الكاتبة و�شا�شة عر�ض الأحرف و�/أو طابعة لت�سمح لل�صم �أو الأ�شخا�ص الذين يعانون
من �أوجه ق�صور يف القدرة على التحدث بالتحادث عرب خطوط الهاتف بدون احلاجة �إىل وجود مرتجم من خالل
عر�ض املعلومات على هيئة ر�سالة ن�صية على �شا�شة �صغرية
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الإنذا االغت�سال

Washlet

مرحا�ض من نوع جهاز ال�شطف عايل التقنية به مقعد م�سخن ،وجهاز مثبت لنفث مياه الو�ضوء يف جهاز املرحا�ض
واحلائط �أو و�سائل التحكم الإلكرتونية املركبة يف املقعد يعمل على توفري ح ًال مدجم ًا للحمامات الن�سائية بد ًال من
وجود مرحا�ض وجهاز ت�شتطيف منف�صل� ،أو مرحا�ض وخرطوم و�ضوء.
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امللحق ب

الرموز الدولية لإمكانية الو�صول

فيما يلي قائمة رموز املنظمة الدولية للمعايري ( )ISOبالن�سبة لالفتات �سهلة الو�صول.

�شكل 64
مرفق �أومدخل �سهل الو�صول

�شكل 65
مواقف املركبات �سهلة الو�صول

�شكل 66
دورة مياه مالئمة ال�ستخدام اجلن�سني �سهلة
الو�صول

�شكل 67
دورة مياه للن�ساء �سهلة الو�صول

�شكل 68
دورة مياه للرجال �سهلة الو�صول

�شكل 69
م�صعد �سهل الو�صول

�شكل 70
�إعاقة يف احلركة

�شكل 71
ُي�سمح بدخول الكالب التي ت�ستخدم
كدليل

�شكل 72
مباين خم�ص�صة ملن يعانون من �إعاقة
ب�صرية
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�شكل 73
�شخ�ص كفيف
(االحتاد العاملي للمكفوفني)

�شكل 74
مرافق خم�ص�صة للأ�شخا�ص الذين
يعانون من �إعاقات �سمعية (االحتاد
العاملي لرموز ال�صم)

�شكل 75
نظام احللقة التعريفية
(االحتاد العاملي لرموز ال�صم)

�شكل 76
نظام الأ�شعة حتت احلمراء
(االحتاد العاملي لرموز ال�صم)

�شكل 77
التكبري بالهاتف

�شكل 78
الهواتف الن�صية

�شكل 79
هاتف ملحق ب�شا�شة فيديو ينا�سب
عملية قراءة ال�شفاه

�شكل 80
امل�ساعدة متوفرة
(الرمز الدويل للم�ساعدة)
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امللحق ج

قائمة الإخت�صارات

تكنولوجيا االت�صاالت اخلا�صة مبعلومات امل�شاة
		
:ICT
رقم كتاب املعيار الدويل
:ISBN
املنظمة الدولية للمعايري (�سوي�سرا)
		
:ISO
منتدى النقل الدويل
		
:ITF
نظام النقل الذكي
		
:ITS
اململكة العربية ال�سعودية
		
:KSA
النقل بال�سكك احلديدية اخلفيفة
		
:LRT
الوحدة الدولية لقيا�س الإ�ضاءة� ،أو �شدة الإ�ضاءة ال�ساقطة
		
:LUX
وحدة النيوتن
		
:N
ا�سرتاتيجية النقل املحلي ،اململكة العربية ال�سعودية
		
:NTS
نقل �أوتاوا كارلتون� ،أونتاريو ،كندا
نقل :OC
حافالت عرب الطريق
:OTRB
خماطبة اجلمهور (الإعالن العام)
		
:PA
امل�ساعد الرقمي ال�شخ�صي
		
:PDA
الأ�شخا�ص الذين يعانون من �أوجه ق�صور وظيفية
		
:PFL
البحث والتطوير
		
:R&D
الالفتات امل�سموعة عن بعد بالأ�شعة حتت احلمراء
:RIAS
جمعية النقل مبونرتيال (كندا)
		
:STM
 :TRANSEDامل�ؤمتر الدويل حول تنقل ونقل الأفراد كبار ال�سن واملعاقني
الو�صول ال�شامل للبيئة العمرانية
:UABE
برنامج الو�صول ال�شامل (اململكة العربية ال�سعودية)
		
:UAP
الو�صول ال�شامل للنقل الربي (اململكة العربية ال�سعودية)
:UALT
اململكة املتحدة
		
:UK
الأمم املتحدة
		
:UN
برنامج التطوير بالأمم املتحدة
:UNDP
الواليات املتحدة الأمريكية
		
:USA
 :W3Cاحتاد �شبكة املعلومات الدولية (الواليات املتحدة الأمريكية)
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امللحق د

فهر�س املو�ضوعات

االخت�صارات 176 ,15
املعلومات �سهلة الو�صول 25 ,23
احلمامات �سهلة الو�صول 49
الن�ص البديل
البيانات اخلا�صة مبقا�سات اجل�سم الب�شري (االنرثوبومرتية ) ،141 ،129 ،120 ،112 ،82 ،29 ،15
165 ،152
�إمكانية الو�صول 62
�أف�ضل ممار�سة 169 ،154 ،145 ،72 ،39 ،14 ،11
امل�ساحات اخلالية
الإعاقة الإدراكية 115 ،27 ،22
احلافالت العامة 25 ،21
ال�سكك احلديدية لنقل الركاب 172 ،153 ،133 ،131 ،106 ،102 ،101 ،59 ،14 ،11
النزول 154 ،107 ،92 ،67 ،65 ،63
النقل ح�سب الطلب 20
الت�صميم للجميع 23 ،13
املق�صد والفتات الطريق 67 ،53 ،52 ،51 ،28 ،25
الأبواب ،145 ،147 ،145 ،134 ،133 ،127 ،122 ،116 ،113 ،102 ،85 ،80 ،72 ،64 ،62 ،22 ،15 ،12
159 ،158 ،155
اخلروج 170 ،75 ،73 ،62 ،55
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الطوارئ والإخالء من الر�صيف 55
الطوارئ والإخالء من املركبة 55
الطوارئ ومعلومات الإخالء 127 ،94 ،81
اخلط املغذي 168
امل�صابيح الوما�ضة /الوهاجة 168
اخلطوط الإر�شادية 169 ،15
الدرابزين والدعامات 97 ،88 ،77
الت�صميم اجلامع 24
احللقة التعريفية 173
ال�سكك احلديدية للنقل بني املدن 151 ،58
ال�سطح البيني 66 ،45 ،14 ،11
الرموز الدولية لإمكانية الو�صول 172 ،15
املنظمة الدولية للمعايري (الأيزو) 174 ،172 ،170
الت�شريع 169 ،151 ،19 ،13
امل�صعد 152 ،146 ،145 ،143 ،142 ،85 ،84 ،78 ،77 ،74 ،73 ،72 ،71 ،70 ،48 ،42
الإ�ضاءة 174 ،169 ،168 ،158 ،152 ،145 ،125 ،122 ،117 ،109 ،102 ،92 ،88 ،78
امل�صابيح 168 ،152 ،145 ،78
النقل اجلماعي الغري منتظم (باراترانزيت) 25 ،24 ،21 ،20
احلمولة 85
الأ�شخا�ص ذوي الإعاقات/الق�صور الوظيفي (52 ،45 ،42 ،39 ،26 ،25 ،21 ،20 ،19 )PFL
امل�ساعدات الرقمية ال�شخ�صية (56 ،55 ،49 ،48 ،47 ،40 )PDA
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الر�صيف 101 ،92 ،83 ،74 ،67 ،63 ،62 ،60 ،54 ،28 ،22
�سيا�سة 170 ،48
�أماكن اجللو�س ذات االولوية 148 ،141 ،129 ،122 ،125 ،121 ،106 ،100 ،86 ،76
�أنظمة �إعالم العامة ،و �أنظمة خماطبة امل�ستفيدين 14 ،11
�إطار العمل 168
القوانني 170 ،169 ،168 ،13
�أ�سطح املقاعد 120 ،118 ،116 ،101 ،85
التنقل 115 ،63 ،62 ،47 ،39 ،32 ،30 ،29 ،27 ،26 ،24 ،22 ،21 ،19
الإعاقة احل�سية 27
الالفتات 174 ،56 ،52 ،50 ،42 ،27
املركبات اخلا�صة 58 ،48
املعايري 170 ،168 ،142 ،45 ،13 ،11
الهواتف الن�صية ،هواتف �إظهار البيانات 173 ،170 ،47
العتبة 144 ،133
الرحلة� ،سل�سلة الرحلة 28 ،26 ،22
اخلط الرئي�سي 113
الو�صول ال�شامل للبيئة العمرانية (174 )UABE
الو�صول ال�شامل للنقل الربي (174 ،19 ،15 )UALT

الت�صميم ال�شامل ( ،)UDهرم الت�صميم ال�شامل 39 ،24 ،22
احلافالت املدنية 58 ،11
�إيجاد الطريق 65 ،47 ،27 ،20
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احلواف التحذيرية 160 ،113 ،109
برايل 167 ،155 ،147 ،142 ،107 ،66 ،61 ،60 ،56 ،50 ،42 ،41 ،25 ،177
برنامج الو�صول ال�شامل (174 ،13 ،11 )UAP

ت�صميم خايل من العوائق 156 ،29 ،22
حت�صيل الأجرة� ،سداد الأجرة 144 ،85 ،14 ،11
حافالت النقل ال�سريع (170 ،127 ،112 ،111 ،58 ،14 ،11 )BRT

حافالت النقل بني املدن 155 ،59 ،11
حيز الركبة والإ�صبع 34 ،31
حيز االنعطاف
خرطوم الو�ضوء 167
خدمة الباب من خالل الباب 25
خدمة من الباب للباب 25
درجات ال�سالمل 152
رافعات الدرج
رافعة الكر�سي املتحرك اخلا�صة باملحطة
�سيارات الأجرة 64 ،63 ،61 ،60 ،59 ،58 ،39 ،26 ،25 ،20 ،14
�شمعة القدم 168
طلب التوقف 76
عربة النوم �سهلة الو�صول ،مق�صورات النوم 158 ،151
عربة الأطفال 167
عائلة خدمات النقل 25
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عربة اليد 62 ،39
قانون الأمريكيني ذوي الإعاقات (220 ،39 ،24 )ADA

قائمة التدقيق 181
قوة 169 G
قطار املدينة ال�سريع (169 )ICE

قطار الأنفاق/املرتو 124 ،120 ،119 ،118 ،58
كود املمار�سة 169 ،168
169 ،43 Longdesc

لك�س 169
لوحة اجل�سر 133 ،62
معلومات الو�صول 161 ،149 ،137 ،125 ،118 ،110 ،106 ،91 ،80 ،55
حمطة احلافالت ،املوقف 116 ،92
م�ساحة الأر�ضية اخلالية 30 ،29
متناول اليد الأمامي 179 ،30
ملمو�س 169 ،56 ،55 ،50 ،43 ،42
منتدى النقل الدويل (174 ،39 )ITF

مغادرة وو�صول املركبة التالية 161 ،125 ،106 ،76 ،40
م�ساحة الت�أمني 148 ,28
متناول اليد اجلانبي 30
م�ساعدات التنقل القابلة للنقل 27
حمطة النقل ،املحطة الأخرية 40
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معلومات الرحلة 40
م�صعد املركبة 71
منحدر املركبة 84 ،83 ،92 ،74 ،84
م�صعد الكر�سي املتحرك 94 ،84
منوذج املالحظات 181 ,15 ,11
نظام النقل بال�سكك اخلفيفة (174 ,58 )LRT
نظام قوة ماجلف 170
نيوتن 170 ،107 ،114 ،97 ،87 ،76 ،64 ،50
نظام تقييد الراكب 26
نظم ت�أمني الكرا�سي املتحركة 75 ،64 ،39 ،28
وحدات االغت�سال 171
( TRANSEDامل�ؤمتر الدويل حول تنقل ونقل الأفراد كبار ال�سن واملعاقني) 224 ،223 ،222 ،174 ،20
224 ،174 ،43 ،39 ،25 W3C
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امللحق هـ

قوائم التدقيق اخلا�صة بالو�صول ال�شامل يف النقل الربي

لقد مت �إعداد قائمة التدقيق هذه بنا ًء على املتطلبات الفنية لإر�شادات امل�سودة احلالية ،كما هو مذكور يف جدول
املحتويات .ويجب مالحظة �أن هذه تعد �إر�شادات م�سودة ،خا�ضعة للتحقق من �صحتها من خالل التحقق منها
داخل املواقع عرب اململكة العربية ال�سعودية .ويف دعم عملية امل�صادقة هذه ،ف�إنه يتم ت�شجيع م�ستخدمي قائمة
التدقيق على تقدمي التعليقات واملقرتحات �إىل مركز الأمري �سلمان لأبحاث الإعاقة با�ستخدام منوذج املالحظات
الذى يوجد يف امللحق و.
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óYÉ≤ŸG í£°SCG
á°UÉÿG äÉLÉ«àM’G …hP øe ÜÉcôdG ¢Sƒ∏L
ácôëàŸG »°SGôµ∏d á«°VQC’G áMÉ°ùe
∑ôëàdG QÉ°ùe OÉ©HCG
¬«W ºàj iòdG ´ƒædG øe »°SGôµdG
á©àeC’Gh πØ£dG áHô©d á°ü°üîŸG áMÉ°ùŸG

194

äÉ≤«∏©àdG
º©f

ô°üæ©dG

áëØ°üdG

π«dódG ™Lôe

8-3-4-3

9-3-4-3
10-3-4-3

11-3-4-3
12-3-4-3
13-3-4-3

الدليل اإلشادي للوصول الشامل في وسائط النقل البرية للمملكة العربية السعودية

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

89
89
89
89
89
89
89
90
90
90
91
91
91
91
91
91

…ô°†◊G π≤ædG äÓaÉM 4-3

äÉàaÓdGh ¢Sƒ∏÷G ájƒdhCG
≥FÉ°ù∏d QhÉéŸG ó©≤ŸG ájƒdhCG
IRƒéëŸG ¢Sƒ∏÷G ΩÉ°ùbCG
óYÉ≤ŸG äGó©e
ácôëàŸG »°SGôµdG ™°VGƒe ‘ ¢Sƒ∏÷G ájƒdhCG ΩóY
äÉàaÓdG ¢üFÉ°üN

´ƒædG Ö°ùëH ¢Sƒ∏÷G øcÉeCGh á«∏FÉ©dG ¢Sƒ∏÷G øcÉeCG
ÖcGôdG ó««≤Jh ácôëàŸG »°SGôµdG ÚeCÉJ

áeó≤ŸG á¡LGƒe
á«Ø∏ÿG á¡LGƒe

äÉeÉYódGh ,äÉæjõHGQódGh ,»∏NGódG ∫hGóàdG
IAÉ°VE’G
á«FôŸG ô°UÉæ©dG

IAÉ°VE’G
¿GƒdC’G øjÉÑJ
äÉàaÓdG

195

äÉ≤«∏©àdG
º©f

ô°üæ©dG

áëØ°üdG

π«dódG ™Lôe

15-3-4-3
16-3-4-3
17-3-4-3
18-3-4-3
19-3-4-3

14-3-4-3

…ô°†◊G π≤ædG äÓaÉM 4-3

92
92
92
92
92
92
92
92
93
93
93
93
93
93
93

مركـز األميــر سلمـــان ألبحــاث اإلعاقــة

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

¿ƒ∏dG ΩGóîà°SG
¿GƒdC’G ≈ªY
Oƒ°SC’Gh ¢†«HC’G
øjÉÑàdG
Êƒ∏dG õ«eÎdG
ôªMC’Gh ô°†NC’G ÖæŒ
áYƒª°ùŸG ô°UÉæ©dG
∞bƒàdG Ö∏W
‹ÉàdG ∞bƒàdG ¿ÓYEG
á©àeC’G øjõîJ
áÑcôŸG ‘ äÉeƒ∏©ŸGh ä’É°üJ’G

πjóÑdG »Jƒ°üdGh »°üædG ¢Vô©dG
ÖfÉLC’G πLC’G äÉeƒ∏©ŸG

ÇQGƒ£dG ä’ÉM ‘ ¢üædGh äƒ°üdÉH »∏©ØdG âbƒdG ‘ ¿ÓYE’G

áeó≤àŸG äÉ«LƒdƒæµàdG

196

äÉ≤«∏©àdG
º©f

ô°üæ©dG

áëØ°üdG

π«dódG ™Lôe

20-3-4-3
21-3-4-3
22-3-4-3
23-3-4-3
24-3-4-3
CG
Ü
ê

…ô°†◊G π≤ædG äÓaÉM 4-3

93
94
94
94
94
94
95
95
95
95
95
95
95

الدليل اإلشادي للوصول الشامل في وسائط النقل البرية للمملكة العربية السعودية

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

IôLC’G OGó°S
ÇQGƒ£dGh AÓNE’G äÉeƒ∏©e
áØ°UQC’G øe AÓNE’Gh ÇQGƒ£dG
∫ƒ°UƒdG äÉeƒ∏©e

äÉ£ëŸGh ∞bGƒŸGh äÉÑcôŸG ÚH πeÉ©à∏d á«æ«ÑdG í£°SC’G

äGQÉ«°ùdG ∞bGƒe
äÉ£ëŸG
á«FGƒjE’G äÉ£ëŸG
πjƒ£dG ó©≤ŸG
∑ôëàŸG »°Sôµ∏d ≥ªY ≈fOCG
ÚaƒØµª∏d áaÉ◊G OƒLƒH ¬«ÑæàdG

IÒÑµdG ±ôMC’ÉH áYƒÑ£ŸG ≥jô£dG §FGôNh ∫hGó÷G

IóéædG ∞JGƒg

197

äÉ≤«∏©àdG
º©f

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

ô°üæ©dG

áëØ°üdG

102
103
103
56
103
103
103
73
104
88
104
78
104
79
104
104
79

π«dódG ™Lôe

5-3

1-3-5-3
2-3-5-3
3-3-5-3
13-3-3-3
4-3-5-3
5-3-5-3
6-3-5-3
6-3-3-3
7-3-5-3
7-3-4-3
8-3-5-3
16-3-3-3
9-3-5-3
17-3-3-3
10-3-5-3
11-3-5-3
18-3-3-3

مركـز األميــر سلمـــان ألبحــاث اإلعاقــة

(ΩGÎdGh ,á«FÉHô¡µdG äÓaÉ◊Gh ,á≤∏©ŸG äGQÉ£≤dG) áØ«ØÿG ájójó◊G ∂µ°ùdÉH π≤ædG

ÜGƒHC’G
º∏°ùdG äÉLQO
äGQóëæŸG
äGQóëæŸG
á£ëŸÉH á°UÉÿG ácôëàŸG »°SGôµdG äÉ©aGQ

á°†ØîæŸG á«°VQC’G äGP á«FÉHô¡µdG äÓaÉ◊G h ΩGÎdG äÉHôY

óYÉ≤ŸG í£°SCG

á°UÉÿG äÉLÉ«àM’G …hP ÜÉcôdG ¢Sƒ∏L
äÉàaÓdGh ¢Sƒ∏÷G ájƒdhCG

øcÉeCGh á«∏FÉ©dG ¢Sƒ∏÷G øcÉeCG
´ƒædG Ö°ùëH ¢Sƒ∏÷G
ÖcGôdG ó««≤J/π≤æàdG äGóYÉ°ùe ÚeCÉJ
äÉæjõHGQódGh »∏NGódG ∫hGóàdG
äÉeÉYódGh

198

äÉ≤«∏©àdG
º©f

ô°üæ©dG

áëØ°üdG

π«dódG ™Lôe

5-3

12-3-5-3
19-3-3-3
13-3-5-3
13-3-4-3
14-3-5-3
15-3-4-3
15-3-5-3
16-3-4-3
16-3-5-3
17-3-4-3
17-3-5-3
18-3-4-3
18-3-5-3
19-3-4-3
19-3-5-3

الدليل اإلشادي للوصول الشامل في وسائط النقل البرية للمملكة العربية السعودية

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

104
80
104
77
104
92
105
92
105
93
105
93
105
93
105
105
105
105

(ΩGÎdGh ,á«FÉHô¡µdG äÓaÉ◊Gh ,á≤∏©ŸG äGQÉ£≤dG) áØ«ØÿG ájójó◊G ∂µ°ùdÉH π≤ædG
IAÉ°VE’G
ájô°üÑdG ô°UÉæ©dG
áYƒª°ùŸG ô°UÉæ©dG
∞bƒàdG Ö∏W
á«dÉàdG á£ëŸG äÉfÓYEG
ó«dG áHôY h á©àeC’G øjõîJ

äÉÑcôŸG πNGO äÉeƒ∏©ŸG /ä’É°üJ’G
IôLC’G π«°ü–
äÉ£ëŸG ‘ AGô°ûdG
§FGôÿG
OGó°ùdG á≤Ñ°ùe ôcGòàdG

199

äÉ≤«∏©àdG
º©f

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

ô°üæ©dG

áëØ°üdG

π«dódG ™Lôe

106
106
106
106
106
106
106
106
107
107

23-3-5-3
13-3-1-3

21-3-5-3
22-3-5-3

5-3

áÑcôŸG øe AÓNE’Gh ÇQGƒ£dG
¢üædGh äƒ°üdÉH »∏©ØdG âbƒdG ‘ äÉª«∏©àdG
ájójó◊G ∂µ°ùdG ≥jôa ÖjQóJ
äGQÉ£≤dG ‘ AÓNE’G äGó©e
á«LQÉÿG AÓNE’G äGó©e
π°üØæŸG »°ûŸG ≥jôW
¥ÉØfC’G ‘ »°ûŸG ≥jôW
»°ûŸG ≥jôW ‘ äÉàaÓdGh IAÉ°VE’G
áµ°ùdG /¥ÉØfC’Gh áØ°UQC’G øe AÓNE’Gh ÇQGƒ£dG
áØ°UQ’ÉH ΩÓY’G áª¶fCG

108
56

24-3-5-3
16-3-3-3

(ΩGÎdGh ,á«FÉHô¡µdG äÓaÉ◊Gh ,á≤∏©ŸG äGQÉ£≤dG) áØ«ØÿG ájójó◊G ∂µ°ùdÉH π≤ædG

∫ƒ°UƒdG äÉeƒ∏©e

108
78

مركـز األميــر سلمـــان ألبحــاث اإلعاقــة

20-3-5-3

äÉàaÓdGh ¢Sƒ∏÷G ájƒdhCG

200

äÉ≤«∏©àdG
º©f

ô°üæ©dG

áëØ°üdG

π«dódG ™Lôe

5-3

25-3-5-3
26-3-5-3

27-3-5-3

28-3-5-3
29-3-5-3
30-3-5-3
31-3-5-3
32-3-5-3
14-3-2-3

الدليل اإلشادي للوصول الشامل في وسائط النقل البرية للمملكة العربية السعودية

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

108
108
108
108
109
109
109
109
109
110
110
111
111
112
68

(ΩGÎdGh ,á«FÉHô¡µdG äÓaÉ◊Gh ,á≤∏©ŸG äGQÉ£≤dG) áØ«ØÿG ájójó◊G ∂µ°ùdÉH π≤ædG

äÉeƒ∏©ŸG Ëó≤Jh ôcGòàdG ™«H òØæe
á«dÉàdG áÑcôŸG ∫ƒ°Uhh IQOÉ¨e
á«fhÎµdE’G äÉàaÓdGh ¢Vô©dG äÉ°TÉ°T
áàaÓdGh ¢Vô©dG á°TÉ°T ™°Vƒe
ègƒdGh ,á«Ø∏ÿGh ,Êƒ∏dG øjÉÑàdG
äÉeƒ∏©ŸG º¶f
á∏jóÑdG äÉ≤«°ùæàdG

∫ƒ°UƒdG á∏¡°S ºµëàdG äGhOCG ,ÜÉcôdGh ácôëàŸG »°SGôµdG ∫ƒ°Uh

á«°üî°ûdG á«ªbôdG äGóYÉ°ùŸG ‘ ¢üædGh äƒ°üdG
≥jô£dG OÉéjEG h ¬«LƒàdG
ÚeCÉàdG áMÉ°ùe
á£ëŸG áØ°UQCG

áØ°UQC’Gh äÉ£ëŸGh áÑcôŸG ÚH πeÉ©à∏d »æ«ÑdG í£°ùdG
áÑcôŸG øe AÓNE’Gh ÇQGƒ£dG äÉeƒ∏©e

201

äÉ≤«∏©àdG
º©f

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

ô°üæ©dG

áëØ°üdG

113
113
113
113
113
114
114
114
115
115
115

π«dódG ™Lôe

6-3

1-3-6-3
2-3-6-3

3-3-6-3
4-3-6-3
5-3-6-3
6-3-6-3
7-3-6-3
8-3-6-3

مركـز األميــر سلمـــان ألبحــاث اإلعاقــة

™jô°ùdG π≤ædG äÓaÉM

á°Sƒª∏ŸG ¬«LƒàdG ¥ôWh á°Sƒª∏ŸG äGôjòëàdG
»°ù«FôdG §ÿG äÉ£fi óæY ∫ƒ°UƒdG
äÉ£ëŸG ‘ IóYÉ°ùŸG
øeC’G »ØXƒe
óMƒŸG º«ª°üàdG ô°UÉæY
äÉ£ëŸG ÜGƒHCG
äÉcôŸG ÜGƒHCG
IQGhódG äÉHGƒÑdG
Ωƒ°ùdG äÉHGƒHh IôLC’G ™ªLh π«°ü–
äÉ£ëŸG ‘ ºYódG πFÉ°Shh óYÉ≤ŸG

á°Sƒª∏ŸG ¬«LƒàdG ¥ôWh á°Sƒª∏ŸG äÉ£ëŸG ‘ π≤ædG äÉeƒ∏©e

202

äÉ≤«∏©àdG
º©f

ô°üæ©dG

áëØ°üdG

π«dódG ™Lôe

115
115
115
116
116
116
80

115
88

16-3-6-3
22-3-3-3

10-3-6-3
11-3-6-3
12-3-6-3
13-3-6-3
14-3-6-3
15-3-6-3
23-3-3-3

9-3-6-3
13-3-4-3

6-3

116
80

17-3-6-3

™jô°ùdG π≤ædG äÓaÉM

116
116
116

الدليل اإلشادي للوصول الشامل في وسائط النقل البرية للمملكة العربية السعودية

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

ájô°üÑdG ô°UÉæ©dG

á°Sƒª∏ŸG ô°UÉæ©dG
êQódG äÉ©aGQ h óYÉ°üŸG
§FÉ°SƒdG Oó©àe π≤ædG
á∏aÉ◊G ‘ á«°VQ’G Iƒéa ¤EG ∞«°UôdG
ô°ù÷Gh QóëæŸG ìGƒdCG

äÉ£ëŸGh äÉÑcôŸG ÚH πeÉ©à∏d »æ«ÑdG í£°ùdG
ó°ü≤ŸG hCG ≥jô£dG äÉàa’

äGQƒ£≤Ã á≤ë∏ŸGh á£HGÎŸG äÓaÉ◊G

á©ØJôŸGh á°†ØîæŸG á«°VQC’G äGP á£HGÎŸG äÓaÉ◊G

á°†ØîæŸG á«°VQC’ÉH QóëæŸG äGP äÓaÉ◊G

203

äÉ≤«∏©àdG
º©f

áëØ°üdG

π«dódG ™Lôe

116
85

116
81

21-3-6-3
16-3-3-3

19-3-6-3
6-3-4-3

18-3-6-3
4-3

ô°üæ©dG

117
86
117
76

22-3-6-3
17-3-3-3

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

á°†ØîæŸG á«°VQC’G äGP äÓaÉ◊G

117
77

23-3-6-3
21-3-5-3

6-3

óYÉ≤ŸG í£°SCG

117
105

24-3-6-3
18-3-3-3

äÉàaÓdGh ¢Sƒ∏÷G ájƒdhCG

øcÉeCGh á«∏FÉ©dG ¢Sƒ∏÷G øcÉeCG
´ƒædG Ö°ùëH ¢Sƒ∏÷G

مركـز األميــر سلمـــان ألبحــاث اإلعاقــة

™jô°ùdG π≤ædG äÓaÉM

∞«°UôdG øe AÓNE’Gh ÇQGƒ£dG äÉeƒ∏©e

117
77

25-3-6-3
19-3-3-3

20-3-6-3
7-3-4-3

äÉeÉYódGh äÉæjõHGQódGh »∏NGódG ∫hGóàdG

117
78

á°UÉÿG äÉLÉ«àM’G …hP ÜÉcôdG ¢Sƒ∏L

IAÉ°VE’G

204

äÉ≤«∏©àdG
º©f

ô°üæ©dG

áëØ°üdG

π«dódG ™Lôe

26-3-6-3
21-3-3-3

الدليل اإلشادي للوصول الشامل في وسائط النقل البرية للمملكة العربية السعودية

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

118
79

27-3-6-3
(80h ,79) πµ°T

6-3
áeÉ©dG äÉeƒ∏©ŸG º¶f

118
56 , 95

™jô°ùdG π≤ædG äÓaÉM

ácôëàŸG »°SGôµdG ÚeCÉJ º¶f

29-3-6-3

áÑcôŸG øe AÓNE’Gh ÇQGƒ£dG äÉeƒ∏©e

28-3-6-3
15-3-3-3

118
76
118

30-3-6-3
13-3-1-3

∞bƒàdG Ö∏W

118
55
∫ƒ°UƒdG äÉeƒ∏©e

205

äÉ≤«∏©àdG
º©f

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

ô°üæ©dG

áëØ°üdG

π«dódG ™Lôe

120
86

120
120
120
85

4-3-7-3
7-3-4-3
5-3-7-3
6-3-7-3
16-3-3-3

1-3-7-3
2-3-7-3
3-3-7-3
6-3-4-3

7-3

120
121
76

7-3-7-3
17-3-3-3

á°UÉÿG äÉLÉ«àM’G …hP ÜÉcôdG ¢Sƒ∏L

ÖcGôdG ó««≤J/∑ôëàŸG »°SôµdG ÚeCÉJ
äÉàaÓdGh ¢Sƒ∏÷G ájƒdhCG

مركـز األميــر سلمـــان ألبحــاث اإلعاقــة

hÎŸG/¥ÉØfC’G hÎe

121
77

ÜGƒHC’G
ô°ù÷G ìGƒdCG/äGQóëæŸG

øcÉeCGh á«∏FÉ©dG ¢Sƒ∏÷G øcÉeCG
´ƒædG Ö°ùëH ¢Sƒ∏÷G

8-3-7-3
18-3-4-3

óYÉ≤ŸG í£°SCG

á©àeC’G øjõîJ

121
90

206

äÉ≤«∏©àdG
º©f

ô°üæ©dG

áëØ°üdG

π«dódG ™Lôe

7-3

121
90
121
77

11-3-7-3
19-3-3-3

10-3-7-3
18-3-3-3

IôLC’G π«°ü–

الدليل اإلشادي للوصول الشامل في وسائط النقل البرية للمملكة العربية السعودية

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

hÎŸG/¥ÉØfC’G hÎe

122
78

12-3-7-3
13-3-4-3

9-3-7-3
19-3-4-3

IAÉ°VE’G

122
88

13-3-7-3
15-3-4-3

äÉeƒ∏©ŸG/ä’É°üJ’G

ájô°üÑdG ô°UÉæ©dG

123
90

14-3-7-3
20-3-3-3
15-3-7-3
16-3-7-3

äÉeÉYódGh äÉæjõHGQódGh »∏NGódG ∫hGóàdG

áYƒª°ùŸG ô°UÉæ©dG

123
78
123
123
∞«°UôdG ¤EG ∫ƒ°UƒdG
∞«°UôdG áaÉM OƒLƒH ¬«ÑæàdG

207

äÉ≤«∏©àdG
º©f

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

ô°üæ©dG

áëØ°üdG

π«dódG ™Lôe

123
124
90

19-3-7-3
22-3-5-3

17-3-7-3
18-3-7-3
19-3-4-3

7-3

124
105

hÎŸG/¥ÉØfC’G hÎe

125
106
125
125
55

20-3-7-3
26-3-5-3
21-3-7-3
22-3-7-3
13-3-1-3
23-3-7-3
24-3-7-3
25-3-7-3
26-3-7-3
30-3-5-3

125
126
126
126
109
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¥ÉØfCÓdG ¥ôWh ∞«°UôdG øe AÓNE’Gh ÇQGƒ£dG

äÉÑcôŸG πNGO äÉeƒ∏©ŸG /ä’É°üJ’G
∞«°UôdG ä’É°üJG /äÉeƒ∏©e
á«dÉàdG áÑcôŸG ∫ƒ°Uhh IQOÉ¨e

áÑcôŸG øe äÉeƒ∏©ŸGh AÓNE’Gh ÇQGƒ£dG
∫ƒ°UƒdG äÉeƒ∏©e

áØ°UQC’G ≈∏Y äÉeÉª◊G
ôcGòàdG ™«H òaÉæe
äÉ£ëŸGh áÑcôŸG ÚH πeÉ©à∏d »æ«ÑdG í£°ùdG
á£ëŸG áØ°UQCG

208

äÉ≤«∏©àdG
º©f

ô°üæ©dG

áëØ°üdG

π«dódG ™Lôe

8-3

3-3-8-3
4-3-8-3
5-3-8-3
6-3-8-3
7-3-8-3
8-3-8-3
9-3-8-3
4-3-3-3

ÜÉcôdG äGQÉ£b

130
130
131
131
131
131
131
131
132
132
132
71

10-3-8-3
4-3-5-3
11-3-8-3
12-3-8-3

1-3-8-3
2-3-8-3

132
101
133
133
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á«LQÉÿG äÉÄ«ÑdG á©LGôe áªFÉb
∞«æ°üàdG ™°Vh
≥«Ñ£àdG πÑ≤j ’ »FõL ’

IôLC’G π«°ü–
äÉéæ∏ØdG ≥jôW äGƒ°ûM -ájójó◊G ∂µ°ùdG ôHÉ©e
äÉéæ∏ØdG ≥jôW ôJÓa
QÉ°ùŸG ™ÑàJ ¥ôW
äÉHGƒÑdG
äGôªŸG
ÜGƒHC’G äGQÉ°TEG
ÜƒcôdG ∞«°UQ ™e ≥«°ùæàdG
äÉàaÓdG
π≤æàdG äGóYÉ°ùe ∫ƒ°Uh ádƒ¡°S
IQÉ«°ùdG ÜƒcQ ó©°üe
äÉ£ëŸÉH á°UÉÿG äÉ©aGôdG

äÉ£ëŸÉH á°UÉÿG á∏≤æàŸG äGQóëæŸG
ô°ù÷G ìGƒdCG hCG äGQóëæŸG

209

äÉ≤«∏©àdG
º©f

ô°üæ©dG

áëØ°üdG

π«dódG ™Lôe

13-3-8-3
2-3-3-3
14-3-8-3
15-3-8-3
10-3-3-3

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

133
70
133
134
73

16-3-8-3
16-3-3-3

8-3

134
76

17-3-8-3
17-3-3-3

ÜÉcôdG äGQÉ£b

äÉàaÓdGh ¢Sƒ∏÷G ájƒdhCG

134
77

18-3-8-3
18-3-3-3

ácôëàŸG »°SGôµdG ÚeCÉJ ΩÉ¶f

∞«°UôdG áaÉM øe ôjòëàdG
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äÉæjõHGQódG

øcÉeCGh äÓFÉ©dG ¢Sƒ∏L øcÉeCG
´ƒædG Ö°ùëH ¢Sƒ∏÷G

134
77

19-3-8-3
16-3-7-3
20-3-8-3
21-3-8-3

π≤æàdG ‘ IóYÉ°ùe πFÉ°Sh ¿ƒeóîà°ùj øjòdG ÜÉcôdG ¢Sƒ∏L

,äÉæjõHGQódGh ,»∏NGódG ∫hGóàdG
äÉeÉYódGh

135
123
135
135

äÉÑcôŸG ‘ äÉeƒ∏©ŸG ΩÉ¶f
∞«°UôdGh á£ëŸG ä’É°üJG /äÉeƒ∏©e
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äÉ≤«∏©àdG
º©f

ô°üæ©dG

áëØ°üdG

π«dódG ™Lôe

22-3-8-3
21-3-5-3
23-3-8-3
24-3-8-3
25-3-8-3
26-3-8-3
14-3-2-3

8-3

135
105
135
135
136
136
66

27-3-8-3
13-3-1-3

ÜÉcôdG äGQÉ£b

137
55

الدليل اإلشادي للوصول الشامل في وسائط النقل البرية للمملكة العربية السعودية

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

áØ°UQC’G øe AÓNE’Gh ÇQGƒ£dG

áØ°UQC’G ≈∏Y ÇQGƒ£dG äÉeƒ∏©e
äGQÉ£≤dG Ïe ≈∏Y óLƒJ ≈àdG äÉeÉª◊G
äÉHô©dG ÚH õLGƒ◊G
AÓNE’Gh ÇQGƒ£dG
∫ƒ°UƒdG äÉeƒ∏©e

211

äÉ≤«∏©àdG
º©f

ô°üæ©dG

áëØ°üdG

π«dódG ™Lôe

8-3-9-3
4-3-3-3

7-3-9-3

5-3-9-3
6-3-9-3

1-3-9-3
2-3-9-3
3-3-9-3
4-3-9-3

¿óŸG ÚH π≤ædG äÓaÉM 9-3

142
143
143
143
143
143
144
144
144
145
145
145
145
145
145
145
146
71
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á«LQÉÿG äÉÄ«ÑdG á©LGôe áªFÉb
∞«æ°üàdG ™°Vh
≥«Ñ£àdG πÑ≤j ’ »FõL ’

ó°ü≤ŸGh á∏aÉ◊G ºbQ
ôØ°ù∏d Ió«Øe íFÉ°üf
≥FÉ°ùdG ™e π°UGƒàdG
äÉÑà©dGh ,º∏°ùdG äÉLQOh ,ÜGƒHC’G
¥’õfÓd áehÉ≤ŸG äÉ«°VQC’G
äÉLQódG ±GƒM
ÜÉÑ∏d ‹ÉÿG ¢Vô©dG
ájƒ∏©dG á«dÉÿG áMÉ°ùŸG
á∏aÉ◊G Ïe ≈∏Y IôLC’G π«°ü–
IAÉ°VE’G
êQódG IóYÉb óæY IAÉ°VE’G
ÜÉÑdG êQÉN IAÉ°VE’G
äGQóëæŸGh óYÉ°üŸG
äGQóëæŸGh óYÉ°üŸG ΩGóîà°SG
ácôëàŸG »°SGôµ∏d á°ü°üîŸG øcÉeC’G OóY
ÜƒcôdG äGó©e πFGóH
äÓaÉ◊G óYÉ°üe

212

äÉ≤«∏©àdG
º©f

ô°üæ©dG

áëØ°üdG

π«dódG ™Lôe

19-3-9-3
20-3-9-3
28-3-5-3

الدليل اإلشادي للوصول الشامل في وسائط النقل البرية للمملكة العربية السعودية

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

147
79
147
148
148
148
148
148
148
148
148
148
149
149
149
108

21-3-9-3
14-3-2-3

13-3-9-3
18-3-3-3
14-3-9-3
15-3-9-3
16-3-9-3
17-3-9-3
18-3-9-3

149
66

¿óŸG ÚH π≤ædG äÓaÉM 9-3

äÉeÉYódGh ,äÉæjõHGQódGh ,»∏NGódG ∫hGóàdG
äÉÑcôŸG πNGO äÉeƒ∏©ŸG º¶f
äÉàaÓdGh ¢Sƒ∏÷G ájƒdhCG

´ƒædG Ö°ùëH ¢Sƒ∏÷G øcÉeCGh äÓFÉ©dG ¢Sƒ∏L øcÉeCG

ΩÉª◊G

ácôëàŸG »°SGôµdG ÚeCÉJ ΩÉ¶f

á«Ø∏ÿGh áeó≤ŸG á¡LGƒe º¶f
ºé◊Gh ™bƒŸG
π≤æàdG äGóYÉ°ùe ™jRƒJ
∞«à°ùàdG
∑ôëàdG
∞àµdG ΩGõMh ó©≤ŸG ΩGõM
ôªŸÉH óLƒJ ≈àdG ∂jôëà∏d á∏HÉ≤dG ´GQòdG IOÉæ°S

∞bGƒŸG ‘ ≥jô£dG ≈∏Y Qƒã©dGh OÉ°TQE’G
äÉ£ëŸGh

áÑcôŸG øe äÉeƒ∏©ŸGh AÓNE’Gh ÇQGƒ£dG

213

äÉ≤«∏©àdG
º©f

áëØ°üdG

π«dódG ™Lôe

á£ëŸG ∞«°UQ

149
105

149
104

24-3-9-3
21-3-5-3

23-3-9-3
22-3-5-3

22-3-9-3
20-3-5-3

ô°üæ©dG

∞«°UôdG äÉeƒ∏©e º¶f

149
105

25-3-9-3
13-3-1-3

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

∞«°UôdG øe AÓNE’Gh ÇQGƒ£dG

149
55
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¿óŸG ÚH π≤ædG äÓaÉM 9-3

∫ƒ°UƒdG äÉeƒ∏©e

214

äÉ≤«∏©àdG
º©f

ô°üæ©dG

áëØ°üdG

π«dódG ™Lôe

152
152
152
152
152
153
131
153
153
153
153
73
153
154
116

10-3-10-3
10-3-4-3

2-3-10-3
3-3-10-3
5-3-8-3
4-3-10-3
5-3-10-3
6-3-10-3
7-3-10-3
4-3-3-3
8-3-10-3
9-3-10-3
14-3-6-3
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á«LQÉÿG äÉÄ«ÑdG á©LGôe áªFÉb
∞«æ°üàdG ™°Vh
≥«Ñ£àdG πÑ≤j ’ »FõL ’

154
90

1-3-10-3

¿óŸG ÚH π≤æ∏d ájójó◊G ∂µ°ùdG 10-3
äÉÑcôŸG º∏°S äÉLQOh äÉÑàY
äÉLQódG ±GƒM
ÜÉÑ∏d ≥ªY ≈fOCG
¿ƒdÉ°üdGh ΩÉ©£dG äÉHôY
IAÉ°VE’G
ÜGƒHC’G äGQÉ°TEG
ÜƒcôdG ∞«°UQ ™e ≥«°ùæàdG
äÉàaÓdG

∫ÉØWC’G äÉHôY ∫ƒ°Uh ádƒ¡°Sh π≤æàdG ‘ IóYÉ°ùŸG πFÉ°Sh

QÉ£≤dG Ïe ≈∏Y óLƒj iòdG ó©°üŸG
á£ëŸÉH á°UÉÿG á©aGôdG
ô°ù÷G hCG QóëæŸG ìGƒdCG
ÚeCÉàdG º¶f

215

äÉ≤«∏©àdG
º©f

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

ô°üæ©dG

áëØ°üdG

π«dódG ™Lôe

11-3-10-3
18-3-4-3
12-3-10-3
13-3-10-3
16-3-3-3

¿óŸG ÚH π≤æ∏d ájójó◊G ∂µ°ùdG 10-3

154
93
155
155
78

14-3-10-3
17-3-3-3
15-3-10-3

16-3-10-3

156
79
156
156
156
156
156
156
156
156
158
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á©àeC’Gh ∫ÉØWC’G äÉHôY øjõîJ
ÚaƒØµŸG πLC’ óYÉ≤ŸG õ««“
äÉàaÓdGh ¢Sƒ∏÷G ájƒdhCG

¢Sƒ∏÷G øcÉeCGh äÓFÉ©dG ¢Sƒ∏L øcÉeCG
´ƒædG Ö°ùëH

äGQÉ£≤dG Ïe ≈∏Y óLƒJ ≈àdG äÉeÉª◊G
∂jôëà∏d á∏HÉ≤dG äÉeÉYódG/´QPC’G äGOÉæ°S
äÉeÉª◊G ÜGƒHCG
.ïdEG ,ÒHÉæ°üdG ,ºµëàdG πFÉ°Sh
π≤æàdG ‘ IóYÉ°ùŸG πFÉ°Sh øe äÉeÉª◊G Üôb
¢ùHÓŸG ≥«∏©àd äÉaÉ£Nh ±É£°ûdG ´ƒf øe RÉ¡L
Aƒ°VƒdG ΩƒWôN
ÇQGƒ£dG QGòfEG QR
äÉeÉYódGh ,äÉæjõHGQódGh ,»∏NGódG ∫hGóàdG

216

äÉ≤«∏©àdG
º©f

ô°üæ©dG

áëØ°üdG

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

17-3-10-3
18-3-10-3
25-3-8-3
19-3-10-3

¿óŸG ÚH π≤æ∏d ájójó◊G ∂µ°ùdG 10-3
áeÉ©dG äÉeƒ∏©ŸG º¶f
äÉHô©dG ÚH õLGƒ◊G

158
158
136
158

158

158

ΩƒædG äGQƒ°ü≤e
∑ôëàŸG »°SôµdG »eóîà°ùŸ á°ü°üîŸG áMÉ°ùŸG
É¡H π≤æàdG äGóYÉ°ùe OƒLhh

äGQƒ°ü≤ŸG ‘ ∫ƒ°UƒdG á∏¡°S äÉeÉª◊G

158

159

159

ºµëàdG πFÉ°Sh
AGóædG QR
»°SôµdG/ôjô°ùdG ´ÉØJQG

217

äÉ≤«∏©àdG
º©f

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

ô°üæ©dG

áëØ°üdG

π«dódG ™Lôe

162
107
162
108

161
123
161
162
68

160
161
161
161
111

29-3-10-3
13-3-1-3

28-3-10-3
26-3-5-3

24-3-10-3
16-3-7-3
25-3-10-3
26-3-10-3
14-3-2-3

20-3-10-3
21-3-10-3
22-3-10-3
23-3-10-3
30-3-5-3

27-3-10-3
21-3-5-3

162
56
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¿óŸG ÚH π≤æ∏d ájójó◊G ∂µ°ùdG 10-3

¿ƒdÉ°üdGh ΩÉ©£dG äÉHôY
QÉ£≤dG Ïe ≈∏Y »µ∏°SÓdG ∫ƒ°Uh
IôLC’G π«°ü–
á£ëŸG ∞«°UQ
á°Sƒª∏ŸG ôjòëàdG áaÉM
á£ëŸG äÉeƒ∏©e º¶f

áÑcôŸG øe AÓNE’Gh ÇQGƒ£dG äÉeƒ∏©e

∞«°UôdG øe AÓNE’Gh ÇQGƒ£dG
á«dÉàdG áÑcôŸG ∫ƒ°Uhh IQOÉ¨e
∫ƒ°UƒdG äÉeƒ∏©e

218

äÉ¶MÓŸG êPƒ‰ (h) ≥ë∏ŸG
…ÈdG π≤æ∏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

ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG ,11614 ¢VÉjôdG , 94682 .Ü.¢U
+966 1 488 4628 ¢ùcÉa +966 1 488 4401 :∞JÉg
http://accessibility.pscdr.org.sa

º°SE’G
¿Gƒæ©dG
πª©dG á¡L
∞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

ôeC’G Ωõd GPEG á«aÉ°VEG äÉëØ°U ¥ÉaQEG ∂fÉµeEÉH
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