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اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ

اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ

�إن

الدليل الإر�شادي بالو�صول ال�شامل للنقل البحري واحد من �أربعة �أدلة مت و�ضعها كجزء من مبادرة �أكرب
للو�صول بداخل اململكة العربية ال�سعودية من �أجل تنفيذ برنامج الو�صول ال�شامل ،والتي يتبناها �صاحب ال�سمو
امللكي الأمري �سلمان بن عبد العزيز ،رئي�س مركز الأمري �سلمان لأبحاث الإعاقة (.)PSCDR
يف عام � ،2007شرع مركز الأمري �سلمان لأبحاث الإعاقة يف برنامج الو�صول ال�شامل ( ،)UAPالذي توج يف
�إجناز خال�صة وافية لربنامج الو�صول ال�شامل يف عام  .2008وتقوم وثيقة املوارد ال�شاملة هذه بتقييم وقيا�س
امل�ستوى احلايل للو�صول ال�شامل بداخل اململكة العربية ال�سعودية مقابل املعايري املقبولة و�أف�ضل املمار�سات العاملية
يف ثالثة نطاقات ،وهي البيئة املبنية ،والنقل ،وال�سياحة.
وعلى �أ�سا�س امللخ�ص اخلا�ص بربنامج الو�صول ال�شامل ،هناك �أربعة �أدلة كل منها قائم بذاته ،و�سهل اال�ستعمال،
متاحة الآن للعمل� :أحدها خا�ص بالدليل الإر�شادي للو�صول ال�شامل يف البيئة العمرانية ( ،)UABEوالدليل
الإر�شادي للو�صول ال�شامل للنقل الربي ( ،)UALTوالدليل الإر�شادي للو�صول ال�شامل اخلا�ص بالوجهة
والإقامة ( ،)UADAوالدليل الإر�شادي للو�صول ال�شامل للنقل البحري (.)UAMT
واجلمهورالذي ي�ستهدفه دليل اخلطوط الإر�شادية للو�صول ال�شامل للنقل البحري هم املخططون ،واملعماريون،
واملهند�سون املعماريون البحريون ،واملهند�سون ،وم�صممو الديكور الداخلي ،واملمار�سون الآخرون ،و�صانعو القرار
يف القطاعني العام واخلا�ص يف اململكة العربية ال�سعودية .و�سوف ت�ساعدهم الإر�شادات اخلا�صة بالت�صميم الفني
يف تطبيق مبادئ وموا�صفات الو�صول ال�شامل للنقل البحري على م�شروعات النقل البحري العامة اجلديدة،
ويف جتديد املرافق املوجودة بالفعل من �أجل ا�ستيعاب جميع �أع�ضاء املجتمع ال�سعودي ،مبن فيهم كبار ال�سن
والأ�شخا�ص ذوو الإعاقات.
والدليل الإر�شادي للو�صول ال�شامل للنقل البحري يف هذا الدليل توجيهي ولي�س على �أ�سا�س الأداء .وهو مركب
بطريقة معينة لتت�ضمن اعتبارات الظروف الراهنة واخل�صائ�ص الثقافية والإدارية الفريدة للمملكة العربية
ال�سعودية .وي�ضم املجال كل �سفن الركاب ومعدات ال�صعود على منت ال�سفن املرتبطة بها وامل�ستخدمة يف كل
عائلة نظام النقل ل�سفن الركاب؛ وهي ترتاوح بني العبارات ال�صغرية ذات الطابق ال�سطح �أوالطابقني ،والعبارات
متعددة الطوابق (ب�أ�سطح خا�صة بال�سيارات �أو بدونها) ،وال�سفن ال�سياحية ،و�سفن اخلدمات ،والو�صول �إىل
املحطة البحرية .كما يتم �أي�ض ًا تناول الإخالء يف حاالت الطوارئ ،والو�صول للمرافق التي على منت ال�سفن،
واالت�صال بني ال�سفن عن طريق ممرات العبور ،والأر�صفة ،وج�سور الركاب ،واملن�صات ،ومنحدرات ال�سيارات،
و�سفن اخلدمات ،واملحطات البحرية.
وتقوم الف�صول الأوىل لدليل اخلطوط الإر�شادية للو�صول ال�شامل للنقل البحري بتمهيد ال�ساحة لكامل ج�سم العمل،
وت�شرح تطور املفهوم وامل�صطلحات الأ�سا�سية التي ت�ضع الأ�سا�س للو�صول ال�شامل للنقل البحري .ويتبع ذلك تطور
الإر�شادات املف�صلة للت�صميم الفني لو�سائط النقل البحري املحلي والدويل العام مو�ضوعة على �أ�سا�س �أف�ضل
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املمار�سات املعروفة و�آراء اخلرباء .وحتتوي املالحق على امل�ستندات الداعمة .ومن �أجل تي�سري تطبيق �إر�شادات
الو�صول ال�شامل للنقل البحري بالن�سبة ملن يقومون مبمار�ستها ،فقد مت و�ضع قوائم تدقيق لت�سهيل التحقق يف
املوقع عرب اململكة العربية ال�سعودية .ودعم ًا لعملية التحقق من �صحتها ،يتم حث م�ستخدمي قوائم التدقيق على
تقدمي التعليقات واالقرتاحات �إىل مركز الأمري �سلمان لأبحاث الإعاقة با�ستخدام منوذج املالحظات.
�إن ر�ؤية �صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن عبد العزيز هي �أنه ميكن جلميع النا�س يف اململكة العربية ال�سعودية
�أن ي�شاركوا ب�شكل كامل يف املجتمع ،و�أن يعي�شوا يف ا�ستقاللية ،مع الو�صول �إىل الأماكن العامة واخلا�صة بغر�ض
التعليم ،والتوظيف ،وال�صحة ،وق�ضاء وقت الفراغ ،وكل االحتياجات الأخرى للحياة اليومية .وو�سائل النقل �سهلة
الو�صول هي الو�سيلة للم�شاركة الكاملة.
ولتحقيق هذه الر�ؤية ،ف�إن اململكة تعتنق الفل�سفة املتطورة اخلا�صة بالو�صول ال�شامل ،والتي تعزز مفهوم الت�صميم
لكل النا�س .وهذا هو �أ�صل برنامج الو�صول ال�شامل ( )UAPاخلا�ص مبركز الأمري �سلمان لأبحاث الإعاقة
(.)PSCDR
« �إن مو�ضوع الإعاقة وتبعاتها االجتماعية واالقت�صادية ت�شكل واحدة من �أهم التحديات التي تواجه املجتمعات
املعا�صرة يف وقتنا احلا�ضر؛ لذا البد من تذليل العقبات التي تقيد الأ�شخا�ص ذوي الإعاقات ،وحتد �إنتاجيتهم
وا�ستقاللهم يف املجتمع»...
�صاحب ال�سمو امللكي الأمري  /سلطان بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود

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

الغر�ض من دليل الو�صول ال�شامل للنقل البحري

�إن الدليل الإر�شادي للو�صول ال�شامل للنقل البحري يت�ضمن معلومات حول �سفن الركاب واملحطات البحرية .وهذه
املعلومات تفيد املخططني ،وم�صممي الديكور الداخلي ،واملعماريني ،واملهند�سني املعماريني البحريني ،ومقدمي
املعلومات ،واملهند�سني ،وامل�صنعني ،والذين يقومون بتعديل ال�سفن .و�سوف ت�ساعد الإر�شادات يف ا�سترياد �سفن
الركاب �سهلة الو�صول ،وتطبيق مبادئ الو�صول ال�شامل للنقل البحري ،واملوا�صفات على �إن�شاء �سفن الركاب �سهلة
الو�صول اجلديدة ،وجتديد ال�سفن املوجودة حالي ًا ،واملحطات البحرية؛ من �أجل ا�ستيعاب جميع �أع�ضاء املجتمع يف
اململكة العربية ال�سعودية – مبن فيهم كبار ال�سن ،والأ�شخا�ص ذوو الإعاقات.

2-1

ال�سياق

�إن الدليل الإر�شادي للو�صول ال�شامل للنقل البحري واحد من �أربعة �أدلة مت و�ضعها كجزء من مبادرة �أكرب للو�صول
بداخل اململكة العربية ال�سعودية من �أجل تنفيذ برنامج الو�صول ال�شامل.
يف عام  ،2007كون مركز الأمري �سلمان لأبحاث الإعاقة احتاد ًا عاملي ًا من خرباء الو�صول ال�شامل لال�ضطالع
مبراجعة احلالة الراهنة للو�صول للأ�شخا�ص ذوي الإعاقات بداخل اململكة ،ومت الرتكيز على ثالثة جماالت هي:
البيئة املبنية؛ والنقل؛ وال�سياحة .وب�شكل �أكرث حتديد ًا ،قام اخلرباء الدوليون مبراجعة الت�شريعات ال�سعودية،
وال�سيا�سات ،والقوانني واملعايري ،وقاموا ب�إعداد �إ�سرتاتيجية لتنفيذ الو�صول ال�شامل عرب اململكة العربية ال�سعودية.
وقد مت االنتهاء من تقرير �شامل (اخلال�صة) بعنوان :الدليل الإر�شادي و�إطار العمل اخلا�ص بالو�صول ال�شامل يف
�سبتمرب عام .2008
�إن املكون احلرج لإ�سرتاتيجية تنفيذ الو�صول ال�شامل هو توفري املعلومات الفنية املالئمة لل ُم َ�شرعني ،والوزارات،
واملهند�سني املعماريني ،واملهند�سني املعماريني البحريني ،واملهند�سني ،وامل�صممني الآخرين الذين �سيكونون
م�س�ؤولني عن و�ضع امل�شروعات التي تخاطب احتياجات اجلميع يف اململكة العربية ال�سعودية .ويوفر مو�ضوع الدليل
الإر�شادي للو�صول ال�شامل للنقل البحري �إر�شادات للت�صميم الفني ومعايري التطبيق كمقيا�س لإن�شاء نظام النقل
البحري �سهل الو�صول للجميع.
وهناك دليل ثان متوافر 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 وبيئات مبنية �أخرى �شاملة الو�صول ،مثل املحطات اخلا�صة بو�سائل
النقل وبنيتها التحتية البيئية.
وهناك دليل ثالث متاح �أي�ض ًا بعنوان الدليل الإر�شادي للو�صول ال�شامل للنقل الربي .وهو يوفر �إر�شادات للت�صميم
الفني ومعايري التطبيق كمقيا�س لإقامة �أنظمة نقل بري �سهلة الو�صول ترتاوح من �أنظمة النقل العام بني املدن �إىل
احلافالت ،و�سيارات الأجرة اخلا�صة باملدن.
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والدليل الرابع بعنوان الدليل الإر�شادي للو�صول ال�شامل للتوجه والإقامة .وهو يوفر �إر�شادات فنية للت�صميم
ومعايري التطبيق كمقيا�س لإن�شاء نقل بري وبيئات مبنية �أخرى �شاملة الو�صول ،مثل املحطات اخلا�صة بو�سائل
النقل وبنيتها التحتية البيئية.

3-1

النطاق

�إن هذا الدليل الإر�شادي للو�صول ال�شامل للنقل البحري يغطي �سفن الركاب العامة ،ومعدات ال�صعود املرتبطة بها
امل�ستخدمة يف عائلة نظام النقل البحري املحلي والدويل التي ترتاوح من العبارات ال�صغرية (ذات الطابق الواحد
�أو الطابقني) ،والعبارات متعددة الطوابق (الأ�سطح) (ب�أ�سطح خا�صة بال�سيارات وبدونها) ،وال�سفن ال�سياحية،
و�سفن اخلدمات ،و�إمكانية الو�صول �إىل املحطة البحرية .وكذلك يتم تناول الإخالء يف حالة الطوارئ ،والو�صول
يف املرافق التي على منت ال�سفينة ،ونقطة التبادل بني ال�سفن وممرات العبور ،والأر�صفة ،وج�سور الركاب،
واملن�صات ،ومنحدرات ال�سيارات ،و�سفن اخلدمات واملحطات البحرية.
املو�ضوعات الآتية خارج نطاق هذا الدليل:
•النقل اجلوي والربي
•التعديل والتكيف لل�سيارات اخلا�صة
•تخطيط وت�شغيل خدمة النقل
•ال�سياحة
•البنية التحتية للم�شاة (ممرالو�صول� ،أر�صفة امل�شاة ،معابر امل�شاة� ،إلخ ).واملواقف ،وو�سائل الراحة يف �أبنية
املحطات العامة متت تغطيها حتت اخلطوط الإر�شادية للو�صول ال�شامل للبيئة املبنية.
علم ًا 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 الو�صول ،واملالحظات ،والتعليقات من قبل املمار�سني ال�سعوديني.
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كيفية ا�ستخدام الدليل

نب على �أ�سا�س الأداء العملي .وقد متت
�إن هذا الدليل الإر�شادي للو�صول ال�شامل للنقل البحري توجيهي ومل ي َ
�صياغته بطريقة تت�ضمن اعتبارات الظروف الراهنة ،واخل�صائ�ص الثقافية والإدارية الفريدة للمملكة العربية
ال�سعودية.
ويتم حث املمار�سني للتعرف على املفاهيم الأ�سا�سية للو�صول ال�شامل للنقل البحري كما هو مبني يف الف�صل
الثاين ،وكذلك �أي�ض ًا الهيكل العام للدليل وتنظيمه .وهذا �سوف مينح القارئ نظرة عامة على املفاهيم الرئي�سية،
و�شمولية متطلبات الت�صميم الفني لنظام النقل البحري ذات الو�صول ال�شامل ب�صفة عامة .وميكن ا�ستخدام
الدليل مرجع ًا طوال مراحل ت�صميم امل�شروع وتطويره وتنفيذه .ويتم الت�أكيد على �أنه يجب على املمار�سني �أن
يقوموا بتطبيق مبادئ الو�صول ال�شامل للنقل البحري منذ بداية عملية الت�صميم .فمن �أجل الت�صميم املف�صل
ل�سفينة ركاب معينة ،ومعدات ال�صعود على منت ال�سفينة والعنا�صر الالزمة ،يجب �أن يقوموا مبراجعة فهر�س
املو�ضوعات من �أجل التوجيه والإر�شاد طوال فرتة عمر مراحل التطوير والتنفيذ .وتعمل قوائم التدقيق يف امللحق
(هـ) على ت�سهيل هذه العملية.
وقد مت تنظيم الدليل الإر�شادي للو�صول ال�شامل للنقل البحري كما ي�أتي:
الف�صل الأول  :يهيئ ال�ساحة لكامل ج�سم العمل.
الف�صل الثاين :يو�ضح تطور املفهوم وامل�صطلحات الأ�سا�سية التي ت�ضع �أ�س�س الو�صول ال�شامل للنقل البحري .وقد
مت حتديد و�إي�ضاح القيا�سات الأنرثوبومرتية ملتناول يد الإن�سان ،ومتطلبات امل�ساحة بال�صور والر�سومات.
الف�صول من الثالث �إىل ال�ساد�س :تقدم �إر�شادات الت�صميم املف�صلة لكل و�سائط النقل البحري حتت العناوين
ال�ستة الآتية:
•عن�صر النقل الذي يتم التحدث عنه (مبعنى :ماذا؟).
•اعتبارات الت�صميم من �أجل �إي�ضاح اخلطوط الإر�شادية (مبعنى :ملاذا؟).
•�إر�شادات التطبيق (مبعنى� :أين ،ومتى ،وكم؟ ،واال�ستثناءات).
•الإر�شادات الفنية للعنا�صر �سهلة الو�صول (مبعنى :كيف ميكن جعلها �سهلة الو�صول؟).
•ال�صور والر�سوم التو�ضيحية للإر�شادات الفنية (مبعنى :كيف ميكن تنفيذ الت�صميم؟) .وكل الأبعاد باملليمرت
ما مل يذكر غري ذلك.
•اعتبارات �أخرى :حتتوي على معلومات الإ�شارات املرجعية (الإحاالت) من كل عن�صر مع الأق�سام الأخرى
ذات ال�صلة من اخلطوط الإر�شادية للو�صول ال�شامل للنقل البحري.
•وحتتوي امللحقات على معلومات �إ�ضافية ذات �صلة.

اﺳﺎﺳﻴﺔ

اﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ اﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﺻﻮل اﻟﺸﺎﻣﻞ
ﻟﻠﻨﻘﻞ اﻟﺒﺤﺮي

املفاهيم الأ�سا�سية يف الو�صول ال�شامل للنقل البحري
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ن�ش�أة وتطور مفهوم الو�صول ال�شامل للنقل البحري

�إن �شبكة النقل هي اجلهاز الدوري للمجتمع .ويلعب النقل البحري دور ًا حيوي ًا لي�س فقط يف حياتنا اليومية ،مثل
الذهاب �إىل عملنا �أوالعودة منه ،ولكن �أي�ض ًا يف وقت فراغنا مثل ق�ضاء الوقت على منت ال�سفن ال�سياحية .والعوائق
التي ميكن �أن ت�ؤثر على التدفق ال�سل�س من حمطات بواخر الركاب �إىل �سفن الركاب ت�ضر اال�ستدامة وقابلية
العي�ش ملواطنيها.
وجهة مق�صودة (وجهة) (من�ش�أ
ويقوم خمططو النقل بتعريف «الرحلة» على �أن لها نقطة انطالق (من�ش�أ)ِ ،
ومق�صد) .واال�ستخدام البحري للمن� أش� واملق�صد عادة يكون املحطات ،والأر�صفة ،وممرات العبور ،و�أ�سطح
ال�سيارات ،واملن�صات ،وعلى منت ال�سفينة نف�سها .ولكي نتمكن من الو�صول �إىل هذه الفر�ص واملرافق ،فنحن
بحاجة لأن يكون لدينا جمموعة كاملة متاحة من خيارات النقل البحري.
وتعني «�إمكانية الو�صول» �أ�شياء خمتلفة لأ�شخا�ص خمتلفني .ولكي ن�ضمن �إمكان م�شاركة الأ�شخا�ص املعاقني،
و�أن يكون لهم نف�س االختيارات مثل �أفراد املجتمع غري املعاقني ،ف�إنه يجب جعل اخلدمات االجتماعية يف متناول
اجلميع (�سهلة الو�صول للجميع) .وهذا ي�شمل :الو�صول للبيئة املبنية ،والنقل الربي والبحري ،والعملية االنتخابية،
واملاء النظيف ،وال�صحة والنظافة ،والتكنولوجيا ،واملعلومات واالت�صاالت� ،إلخ .ويجب �أن يقوم نظام النقل املثايل
بتوفري جتربة ممتعة و�آمنة جلميع الركاب .و�سماتها هي :ال�شمولية ،واملوثوقية ،واملالءمة (الراحة) ،وميكن حتمل
نفقاتها ،وال�سالمة والأمن .وهدف الو�صول ال�شامل للنقل البحري هو « النقل البحري ال�سل�س للجميع».
وعادة ما ت�ضع الدول الغربية يف اعتبارها و�سائل النقل �سهلة الو�صول للأ�شخا�ص ذوي الق�صور الوظيفي ،كحق
من حقوق الإن�سان .وينعك�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 �ضمنا و�سائل النقل .ويف اململكة العربية ال�سعودية
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 البحري.

قانون الأمريكيني ذوي الإعاقات واللجنة اال�ست�شارية للو�صول ل�سفن الركاب
عندما مت �إ�صدار الأدلة الإر�شادية ملركبات االنتقال مبوجب قانون الأمريكيني ذوي الإعاقات ( )ADAيف عام
 ،1990قرر جمل�س الواليات املتحدة للو�صول (جمل�س الو�صول) ووزارة النقل الأمريكية (� ،)DOTأن هناك
حاجة �إىل مزيد من الدرا�سة قبل و�ضع الأدلة الإر�شادية ل�سفن الركاب .وقامت الوكاالت برعاية درا�سة لفح�ص
ت�أثري الو�صول على ال�سفن ومرافق ال�شاطئ .واكتمل هذا امل�شروع يف يوليو  ،1996ووفر معلومات قيمة من �أجل
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و�ضع القواعد .وقام جمل�س الو�صول ووزارة النقل الأمريكية �أي�ضا بعقد اجتماع �إعالمي مع املنظمات التي متثل
الأ�شخا�ص ذوي الإعاقات ،وال�صناعة البحرية لتحديد نطاق و�ضع القواعد.
تاريخ و�ضع القواعد :يف � 12أغ�سط�س من عام  ،1988قام جمل�س الو�صول ب�إن�شاء اللجنة اال�ست�شارية للو�صول
ل�سفن الركاب ( .)PVAACوكان الغر�ض من اللجنة اال�ست�شارية للو�صول ل�سفن الركاب هو و�ضع اخلطوط
الإر�شادية مبوجب قانون الأمريكيني ذوي الإعاقات من �أجل الو�صول للعبارات ،وال�سفن ال�سياحية ،وقوارب
النزهة ،و�سفن الركاب الأخرى .وهذه الأدلة الإر�شادية �سوف تكمل الدليل الإر�شادي اخلا�ص مبجل�س الو�صول
ل�سهولة الو�صول ملركبات النقل.
يف دي�سمرب عام 2000؛ قدمت اللجنة اال�ست�شارية للو�صول ل�سفن الركاب تقريرها النهائي �إىل جمل�س الو�صول.
ويف � 20أغ�سط�س عام 2003؛ عقد جمل�س الو�صول اجتماعا عاما يف نيو �أورليانز حول �صعود الأ�شخا�ص ذوي
الإعاقات �إىل �سفن الركاب ونزولهم منها .ويف � 9سبتمرب عام 2003؛ عقد جمل�س الو�صول اجتماعا عاما يف �سياتل
حول �صعود الأ�شخا�ص ذوي الإعاقات �إىل �سفن الركاب ونزولهم منها .ويف  26نوفمرب عام 2004؛ �أ�صدر جمل�س
الو�صول م�شروع الدليل الإر�شادي لل�سفن الكبرية ،و�إخطار يتعلق بالدليل الإر�شادي اخلا�ص بال�سفن ال�صغرية،
والذي كان متاح ًا للتعليق حتى  28يوليو عام :2005
•م�شروع اخلطوط الإر�شادية اخلا�صة ب�سفن الركاب الكبرية.
•�إخطار �إتاحة لل�سفن الكبرية.
•م�شروع خطة تقييم تنظيمية لل�سفن الكبرية.
•�إخطار م�سبق لو�ضع القواعد املقرتحة لل�سفن ال�صغرية.
•التعليقات العامة حول م�شروع اخلطوط الإر�شادية والإخطارات.
•(املوقع الإلكرتوين ملجل�س الواليات املتحدة للو�صول ،مت الدخول �إليه يف 2009/7/9م)
يف  25يونيو عام  ،2007ن�شر جمل�س الو�صول �إ�شعار النوايا لإن�شاء جلنة ا�ست�شارية كي تقوم بعمل تو�صيات حول
الق�ضايا املتعلقة بفاعلية �أنظمة �إنذار الطوارئ للأفراد امل�صابني بفقد ال�سمع �أو ال�صمم على �سفن الركاب(.
ال�سجل الفيدرايل .)2007 ،وحدد الإ�شعار االهتمامات الآتية والتي على الأرجح �سوف تت�أثر ب�شكل كبري بهذه
القواعد:
•الأفراد امل�صابون بفقد ال�سمع �أو ال�صمم ،والأفراد الآخرون ذوو الإعاقات ،واملهتمون ب�أنظمة �إنذار الطوارئ
على �سفن الركاب.
•القائمون على ت�شغيل �سفن الركاب.
•امل�صنعون وامل�صممون لأنظمة �إنذار الطوارئ على �سفن الركاب.
•املدونات الطوعية وجمموعات املعايري التي تتناول �إنذار الطوارئ على �سفن الركاب.
•(جمل�س الواليات املتحدة للو�صول ،دخول املوقع يف 2009/7/10م).
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اللجنة اال�ست�شارية لنقل الأ�شخا�ص املعاقني
�إن اللجنة اال�ست�شارية لنقل الأ�شخا�ص املعاقني (  )DPTACهي هيئة م�ستقلة مت ت�أ�سي�سها عن طريق قانون
النقل يف عام  1985لتقدمي امل�شورة حلكومة اململكة املتحدة حول احتياجات النقل اخلا�ص باملعاقني .وهدف
اللجنة اال�ست�شارية لنقل الأ�شخا�ص املعاقني هو �أنه يجب �أن يكون للمعاقني نف�س �إمكان الو�صول لو�سائل النقل
مثل الآخرين .وتعمل اللجنة اال�ست�شارية لنقل الأ�شخا�ص املعاقني على تطبيق الأق�سام القابلة للتطبيق من قانون
التمييز �ضد الإعاقة (.) 1995 DDA
وقد قامت اللجنة اال�ست�شارية لنقل الأ�شخا�ص املعاقني بو�ضع خطوط �إر�شادية تتعلق ب�شكل خا�ص بالت�صميم �سهل
الو�صول ل�سفن الركاب:
ت�صميم �سفن الركاب الكبرية ،والبنية التحتية اخلا�صة بالركاب� :إر�شادات حول تلبية احتياجات املعاقني،
2000م.
مراجعة الإر�شادات� :سفن الركاب الكبرية والبنية التحتية اخلا�صة بالركاب( ،التقرير النهائي)  ،2006والذي
قام بتقييم درجة امتثال �صناعة النقل البحري للإر�شادات الطوعية.
وتقوم اللجنة اال�ست�شارية لنقل الأ�شخا�ص املعاقني حاليا بتطوير وثيقة �إر�شاد لل�صناعة حول ت�صميم �سفن
الركاب ،والبنية التحتية ل�شاطئ الركاب� :إر�شاد حول تلبية احتياجات الأ�شخا�ص ذوي القدرة املنخف�ضة على
التنقل .وهم �أي�ض ًا يقومون بو�ضع دليل للركاب من �أجل املعاقني عندما ي�سافرون على �سفن الركاب.
( اللجنة اال�ست�شارية لنقل الأ�شخا�ص املعاقني ،دخول املوقع .)2009/7/9

امل�ؤمتر الأوروبي لوزراء النقل
�إن امل�ؤمتر الأوروبي لوزراء النقل ( )ECMTهو منظمة حكومية دولية ت�أ�س�ست مبوجب بروتوكول مت توقيعه يف
بروك�سل يف � 17أكتوبر  . 1953وهو ي�ضم وزراء النقل لثالث و�أربعني دولة كاملة الع�ضوية.
وامل�ؤمتر الأوروبي لوزراء النقل هو منتدى ميكن للوزراء امل�س�ؤولني عن النقل التعاون فيه ب�ش�أن ال�سيا�سة .ويف هذا
املنتدى ،ميكن للوزراء مناق�شة امل�شكالت احلالية علن ًا ،واالتفاق على النهج امل�شرتك املوجه �إىل حت�سني ا�ستخدام
التنمية الر�شيدة لأنظمة النقل الأوروبية ذات الأهمية الدولية ،و�ضمانها .وهذا يت�ضمن النقل البحري.
وتعمل ن�شرة مهمة تتعلق بالع ّبـارات وال�سفن على حت�سني �سهولة الو�صول يف النقل للجميع( .دليل املمار�سة اجليدة،
( .)2006امل�ؤمتر الأوروبي لوزراء النقل)2006 ،
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�سالمة الأرواح يف البحار
من بني جميع االتفاقيات التي تتعامل مع ال�سالمة البحرية ،تع ُّد االتفاقية الدولية ل�سالمة الأرواح يف البحار
�أكرثها �أهمية (�سوال�س .)SOLAS
وهي �أي�ض ًا واحدة من �أقدم االتفاقيات ،فالإ�صدار الأول مت اعتماده يف م�ؤمتر عقد يف لندن عام  .1914ومنذ ذلك
الوقت ،مت عقد �أربع اتفاقيات دولية �أخرى ل�سالمة الأرواح يف البحار .وقد مت اعتماد الثانية يف عام 1929؛ ودخلت
حيز التنفيذ يف عام 1933؛ ومت اعتماد الثالثة يف عام  1948ودخلت حيز التنفيذ يف عام 1952؛ والرابعة قد مت
اعتمادها (حتت رعاية املنظمة البحرية الدولية  )IMOيف عام  1960ودخلت حيز التنفيذ يف عام � .1965أما
الإ�صدار احلايل فقد مت اعتماده يف عام  1974ودخل حيز التنفيذ يف عام .1980
وقد غطت اتفاقيات �سالمة الأرواح يف البحار كلها العديد من نواحي ال�سالمة يف البحار .فعلى �سبيل املثال،
ت�ضمن �إ�صدار عام  1914ف�صو ًال حول �سالمة املالحة ،والإن�شاء ،والتلغرافات الال�سلكية ،و�أجهزة �إنقاذ احلياة
واحلماية من احلريق .ومازال يتم تناول هذه املو�ضوعات يف ف�صول منف�صلة يف الإ�صدار اخلا�ص بعام  .1974وقد
�أدى غرق �سفينة التيتانيك �إىل عقد امل�ؤمتر الدويل ل�سالمة الأرواح يف البحار عام .1914
(املنظمة البحرية الدولية)1998 ،

املنظمة البحرية الدولية
قامت اتفاقية �سالمة الأرواح يف البحار بت�أ�سي�س املنظمة البحرية الدولية ( ،)IMOوالتي مت اعتمادها يف
جنيف يف عام  ،1948واجتمعت لأول مرة يف عام  .1959وقد كانت املهمة الأ�سا�سية للمنظمة البحرية الدولية هي
و�ضع �إطار تنظيمي �شامل للنقل البحري واحلفاظ عليه ،واخت�صا�صها اليوم يت�ضمن ال�سالمة ،واملخاوف البيئية،
وامل�سائل القانونية ،والتعاون الفني ،والأمن البحري ،وكفاءة النقل البحري .واملنظمة البحرية الدولية هي وكالة
متخ�ص�صة تابعة للأمم املتحدة ،ومقرها يف اململكة املتحدة.
وتعمل املنظمة البحرية الدولية على حتديث الت�شريعات القائمة ،وو�ضع �أو اعتماد نظم جديدة ،مع عقد اجتماعات
يح�ضرها اخلرباء البحريون من احلكومات الأع�ضاء ،جنبا �إىل جنب مع �أولئك املهتمني من املنظمات احلكومية
الدولية واملنظمات غري احلكومية .
والنتيجة هي هيئة �شاملة من االتفاقيات الدولية تدعمها مئات التو�صيات التي حتكم كل جانب من جوانب النقل
البحري .وتتوىل املنظمة البحرية الدولية درا�سة عاملية لق�ضايا ال�سالمة املتعلقة ب�سفن الركاب.
وتلعب املنظمة البحرية الدولية دور ًا �أ�سا�سي ًا يف �ضمان �أن تظل الق�ضايا الأ�سا�سية للت�صميم والت�شغيل الآمن
حمدثة حتى ال يتم تعري�ض الأرواح يف البحر للخطر.
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ون�شرت املنظمة عدد ًا كبري ًا من الإر�شادات ل�سفن الركاب تت�ضمن اخلطوط الإر�شادية لتحليل الإخالء ل�سفن
الركاب اجلديدة واملوجودة بالفعل� 30 ،أكتوبر ( .2007املنظمة البحرية الدولية)2002 ،

الرابطة الدولية للخطوط ال�سياحية ( )CLIAواملجل�س الدويل للخطوط ال�سياحية
()ICCL
لقد مت ت�شكيل الرابطة الدولية للخطوط ال�سياحية يف عام  1975ا�ستجابة للحاجة �إىل رابطة لتعزيز املزايا اخلا�صة
بالرحالت ال�سياحية البحرية ،واندجمت يف عام  2006مع املجل�س الدويل للخطوط ال�سياحية (،)ICCL
وهو كيان �شقيق مت �إن�شا�ؤه يف عام  1990مكر�سة للم�شاركة يف عملية و�ضع النظم وال�سيا�سات اخلا�صة ب�صناعة
ال�سياحة البحرية .وتتواجد الرابطة الدولية للخطوط ال�سياحية من �أجل تعزيز جميع التدابري التي ترعى بيئة
�آمنة ،وم�أمونة و�صحية لل�سفن ال�سياحية ،وتقوم بتثقيف وتدريب �أع�ضائها من وكالء ال�سفر ،وتعزز وتو�ضح القيمة،
والرغبة ،و�إمكانية حتمل نفقات جتربة العطلة ال�سياحية البحرية.
والرابطة الدولية للخطوط ال�سياحية هي �أكرب رابطة �سياحية بحرية يف العامل ،وهي مكر�سة لتقدم ومنو �صناعة
ال�سياحة البحرية .وتتكون الرابطة الدولية للخطوط ال�سياحية من  24خط ًا من اخلطوط ال�سياحية البحرية
الكربى التي تخدم �أمريكا ال�شمالية ،وهي تعمل طبق ًا التفاق مت �إبرامه مع اللجنة البحرية الفيدرالية مبوجب
قانون النقل البحري لعام  ،1984وتخدم بو�صفها منظمة ا�ست�شارية غري حكومية للمنظمة البحرية الدولية ،وكالة
للأمم املتحدة( .الرابطة الدولية للخطوط ال�سياحية ،مندجمة.)2006 ،
وقد بد�أ توفري خدمات عامة لو�سائل النقل �سهلة الو�صول يف �سبعينيات القرن الع�شرين يف �أمريكا ال�شمالية و�أوروبا
يف �شكل خدمات متخ�ص�صة ب�شكل خا�ص للأ�شخا�ص ذوي الإعاقات احلركية (ميت�شل ،كري�ستوفر (كيت) و�سميث،
تريفور .)1998 ،وبعد ثالثني عام ًا� ،صار لدينا حمطات بحرية للركاب �سهلة الو�صول ،و�سفن للركاب ،وطرق ذات
�أدلة ح�سية ،ومنحدرات للأر�صفة ،وخمططات �إلكرتونية للرحالت ،و�أنظمة �إعالنية يف �أوروبا ،و�أمريكا ال�شمالية
و�أجزاء من �آ�سيا و�أمريكا الالتينية .وقامت جمموعة من املبادرات املحلية ،والقومية والعاملية يف القطاعني العام
واخلا�ص ،جنب ًا �إىل جنب مع تطبيق االبتكارات التكنولوجية ،وحتويل الأفكار �إىل �أفعال.
�إن نتائج البحث حول الإر�شادات البحرية حتى اليوم؛ لي�ست متطورة بال�شكل الكامل مثل اخلطوط الإر�شادية
اخلا�صة بالنقل الربي �سهل الو�صول .وال بد من �إجراء املزيد من البحث على امل�ستوى العاملي.

م�ساعدات التنقل املتحركة
�إن م�ساعدات التنقل املتحركة للم�ستخدمني ن�ش�أت من خالل �أربع مراحل متميزة هي :الوعي ،والفهم ،والتنمية،
و�أخري ًا التنفيذ .ومعاملها البارزة تت�ضمن العام الدويل للأ�شخا�ص املعاقني ( ،)1981وعقد الأمم املتحدة العاملي
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للأ�شخا�ص ذوي الإعاقات ( ،)1992-1983و�سل�سلة امل�ؤمتر الدويل حول التنقل والنقل لكبار ال�سن واملعاقني
(تران�سد  – 1978( )TRANSEDحتى الآن) .وقد �أ�سهمت نقاط التحول البارزة هذه يف �أ�صل نظام النقل
�سهلة الو�صول يف و�ضع ال�سيا�سات وامل�شروعات يف العديد من �أنحاء العامل.

الت�صميم اخلايل من املوانع
�إن هناك �أربعة �أنواع من موانع ال�سفر يف �سل�سلة الرحلة :بيئية (الطق�س) ،و�سلوكية (املعاملة بطريقة خمتلفة)،
غري مق�صودة (نق�ص املعرفة ،والتعليم ،والفهم �أو املجهود) ،ومادية (�أبواب ثقيلة ،وتغريات يف امل�ستوى)
واملن�سوب (نق�ص التحذيرات الب�صرية �أو ال�سماعية� ،إلخ) (بيفيك ،ماكوما�س ،وال فالم ،م .)2002 .وقد كان
الرتكيز الأ�صلي للحمالت اخلا�صة بالإعاقة واملهند�سون املعماريون هو الو�صول اخلايل من املوانع �إىل املباين
والبيئات العامة – منحدرات الأر�صفة ،والتبليط ذي الن�سيج املميز ،واملداخل املنحدرة ،ومداخل الأبواب الأكرث
ات�ساع ًا ،والأروقة واملراحي�ض �سهلة الو�صول – يرمز �إليها كلها برمز الكر�سي املتحرك (كوملان ،روجر،)2008 ،
وذلك يعني ت�صميم ًا بدون �أي قيود لأي فرد يعاين من �إعاقة ح�سية ،و�إدراكية �أو حركية.
وعلى مدى الثالثني عام ًا املا�ضية ،تطور نهج الت�صميم اخلايل من املوانع للتغلب على هذه العقبات .وفيما يتعلق
باجلوانب املادية ،فقد كانت النتائج جيدة �إىل حد معقول .ومع ذلك ،فقد كان �إجراء تفاعلي ًا يهدف يف املقام الأول
�إىل �إزالة املعوقات القائمة على ا�ستخدام النقل العام .وينزع م�ؤيدو الت�صميم اخلايل من املوانع �إىل الرتكيز على
تلبية احتياجات الأ�شخا�ص ذوي الإعاقات احلركية ،وغالب ًا ما يغفلون عن احتياجات الأ�شخا�ص ذوي الإعاقات
الإدراكية واحل�سية�( .سوين� ،أوليت وبالب�س.)2002 ،

الت�صميم ال�شامل ()UD
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 املوانع .وتقوم فل�سفة الت�صميم ال�شامل على ت�صميم منتجات وبيئات 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 (مركز الت�صميم ال�شامل .)2008 ،ويهدف هذا النهج �إىل تب�سيط احلياة للجميع بغ�ض
النظر عن قدراتهم الوظيفية ،وي�شمل ذلك كل فرد ،كما هو مو�ضح يف (ال�شكل رقم  :)1هرم الت�صميم ال�شامل.
ويف �سياق النقل ،ف�إن �سل�سلة الرحلة ب�أكملها ،مبا يف ذلك الو�صول �إىل معلومات ال�سفر ،والو�صول �إىل �سفن
الركاب ،واملرافق على منت ال�سفينة ،وعمليات التحويل �أو االنتقال ،واملواقف واملحطات البحرية ،ال بد �أن تو�ضع
كلها يف االعتبار من �أجل الو�صول ال�شامل (�سوين� ،أوليت وبالي�س. )2002 ،
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القائمة التف�سريية:
ال�صف الثامن( :قمة الهرم) و�ضح ه�ؤالء امل�ستخدمني
الذين يلزمهم م�ساعد �أو اثنان عندما يخرجون.
ال�صف ال�سابع :يو�ضح الأ�شخا�ص الذين يقودون
�سكوترات كهربائية ،وم�ستخدمي الكرا�سي املتحركة
الذين يحتاجون �إىل م�ساعدة و�إ�شراف مرافق.
ال�صف ال�ساد�س :يو�ضح م�ستخدمي الكرا�سي املتحركة
امل�ستقلني( .هذه املجموعة تتم خدمتها ب�شكل عام يف
املناطق حيثما مت �سن الت�شريعات ،غري �أن تكييف هذه
املجموعة يكون عادة خا�ص ًا جد ًا ،وذلك يعني �أجهزة
الرفع ،وامل�صاعد� ،إلخ).
ال�صف اخلام�س :يقدم الأ�شخا�ص املتنقلني ذوي
الإعاقات.
ال�صف الرابع :يقدم الأ�شخا�ص ذوي عربات اليد /
كرا�سي الدفع( .ميكن �أن تكون هذه املجموعة مقيدة
الو�صول عن طريق النق�ص يف م�ساحة االلتفاف يف
امل�ساحات املح�صورة مثل املراحي�ض ،بالإ�ضافة �إىل
و�ضع بئر ال�سلم ،الأبواب ال�ضيقة� ،إلخ)
ال�صف الثالث :يقدم �أطفا ًال ون�ساء – وهذا هو
بداية ال�صعوبات بالن�سبة للم�ستخدمني( .قد تت�ضمن
الق�ضايا املعمارية عند هذه النقطة الأعداد املحدودة
من �أك�شاك املراحي�ض ،فالأك�شاك ال�صغرية حتد من
احلركة بالن�سبة للأمهات مع �أطفالهن� ،إلخ).

�شكل  :1هرم الت�صميم ال�شامل

ال�صف الثاين :يرمز له�ؤالء امل�ستخدمني الذين ال
ت�شكل لهم الرتكيبات املعمارية (الدرج� ،إلخ� )...أي
م�شكلة.
ال�صف الأول( :من �أ�سفل لأعلى) يرمز للم�ستخدمني
ذوي القدرات البدنية الكاملة ،ولي�س لديهم �أية م�شكلة
يف اجلري ،والقفز و�صعود ال�سالمل.
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ي�ستخدم االحتاد الأوروبي م�صطلح «الت�صميم للجميع» ،املكافئ للت�صميم ال�شامل ،ولكن مع ت�أكيد �أكرث على
املعلومات �سهلة الو�صول.
وتعمل �سبعة مبادئ على �إي�ضاح الت�صميم للجميع:
اال�ستخدام العادل.
مرونة اال�ستخدام.
اال�ستخدام الب�سيط والبديهي.
معلومات قابلة للإدراك.
حتمل اخلط�أ.
جمهود بدين منخف�ض.
حجم ومكان االقرتاب واال�ستخدام.
(كوملان ،روجر)2008 ،

الت�صميم اجلامع
ي�ستخدم م�صطلح «الت�صميم اجلامع» بالتبادل مع «الت�صميم ال�شامل» ،ولكنه �أقل و�ضوح ًا يف املو�ضوعات املكتوبة.
وال�شمولية تعني احلق يف الو�صول ،واحلق يف اال�ستخدام واال�ستمتاع ،بدون و�ضع خا�ص �أو عبء (وزارة ال�ش�ؤون
البلدية والإ�سكان (�أونتاريو ،كندا) .)2005 ،وهو نهج تدفعه العملية عن طريق امل�صممني وال�صناعة ل�ضمان
�أن تخاطب املنتجات واخلدمات احتياجات �أو�سع قاعدة ممكنة من امل�ستخدمني ،بغ�ض النظر عن العمر �أو
القدرة (كوملان ،روجر .)2008 ،وهو يج�سد عملية االحتواء؛ مبعنى ا�ستيعاب جمموعات خمتلفة .وال ي�ستلزم
ذلك بال�ضرورة املعاملة املوحدة ،وت�سمح بخيارات قابلة للتطبيق مع االختيار ،مث ًال ،البنود التكميلية اخلا�صة
بالنقل العام واجلماعي مبوجب قانون الأمريكيني ذوي الإعاقات (�( )ADAسوين ،لينج �أ�س .فاريجوندا ،مريا
ا�شتاكاال ،و�أوليت ،لوك.)2001 ،
ويو�صى ب�شدة �أن تقوم اململكة العربية ال�سعودية ب�إن�شاء/انتخاب اللجنة اال�ست�شارية للو�صول ل�سفن الركاب ،والتي
�سوف تكون م�س�ؤولة عن �صياغة الدليل الإر�شادية ل�سفن الركاب �سهلة الو�صول .ويجب �أن تقوم �شركات اخلطوط
ال�سياحية بتوظيف مدير يخت�ص باالمتثال للو�صول بدوام كامل �أو م�ست�شار للو�صول ،والذي تكون وظيفته مكر�سة
ملراقبة وتو�سيع �سهولة الو�صول على منت ال�سفن(.ميلر ،دبليو.)2002،
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2-2

املفاهيم الأ�سا�سية

لقد مت �إدراج املفاهيم الأ�سا�سية امل�ستخدمة يف �إر�شادات الت�صميم ،والإر�شادات الفنية اخلا�صة بالو�صول ال�شامل
للنقل البحري ،يف ترتيب �أبجدي (ب�صياغته الإنكليزية).

املعلومات �سهلة الو�صول
ي�ستخدم هذا ليعني املعلومات املقدمة يف �شكل قابل للفهم والذي ميكن ا�ستخدامه ب�سهولة من قبل اجلمهور
املق�صود (�شتنربج،الر�س .)2008،فللم�ستخدم الكفيف؛ قد تكون مطبوعات بطريقة برايل .وملن يعاين من
�صعوبات يف التعلم؛ قد تكون مطبوعات ت�ستخدم الرموز امل�صورة (( )Rebus Symbolsقامو�س مريام
وب�سرت على الإنرتنت) .كما ميكن �أي�ض ًا �أن تكون معلومات مت توفريها باللغة الأ�صلية للمرء مطبوعة �أوعلى الإنرتنت،
والتي تتطابق مع حمتوى الويب الحتاد �شبكة املعلومات الدولية ( )W3Cو�إر�شادات الو�صول�( .شي�سومل ،ويندي،
فاندرهيدن ،جريج وجاكوبز ،ايان.)1999 ،

م�سار �سهل الو�صول
�إن امل�سار �سهل الو�صول هو ممر وا�سع ب�شكل كاف ي�سمح باملرور الآمن لكل الأفراد ،مبا يف ذلك من ي�ستخدمون
الكرا�سي املتحركة .وهو ممر يربط الأفراد ب�سهولة ن�سبية باملرافق مثل القمرات ،واملراحي�ض ،واملطاعم ،و�أ�سطح
ال�سفينة �أو ممرات الإخالء .والطبقة ال�سطحية للأر�ضية تكون غري زلقة وغري خطرة؛ مبعنى �أنه ال توجد �أج�سام
بارزة �أو معلقة على طول املمر .وهناك درابزين كاف على طول املمرات �سهلة الو�صول ،وم�صاعد متاحة دائم ًا
بديلة للدرج.

جمموعة خدمات النقل
وهذا يعني نهج ًا �شام ًال لتو�صيل خدمة نظام النقل البحري املحلية والعاملية مبا يف ذلك العبارات ال�صغرية /
عبارات نقل الأفراد ،وعبارات نقل ال�سيارات واملركبات ،وال�سفن ال�سياحية ال�صغرية ،و�سفن الع�شاء ،وعبارات
الركاب ال�سريعة ،و�سفن اجلوالت ،والعبارات الليلية ب�أماكن للنوم �أو بدون ،وال�سفن ال�سياحية ،و�سفن اخلدمات
اخلا�صة بها.
تنويه :ال يوفر الدليل الإر�شادي للو�صول ال�شامل للنقل البحري �أي �إر�شادات لقوارب ق�ضاء وقت الفراغ �أو قوارب
النزهة ال�شخ�صية.
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وفيما ي�أتي بع�ض الأمثلة لبع�ض ال�سفن ال�سريعة ،و�سفن الركاب:
�أ-مثال ل�سفينة ذات هيكلني مت�صلني (كاتاماران) للمركبات والركاب ب�سرعة عالية  69م
ال�سعات 650 :راكب.
الطاقم 18 :راكب ًا.
املركبات� 50 :سيارة بالإ�ضافة �إىل �شاحنات � 7 × 15أطنان.

�شكل  : 2كاتاماران عايل ال�سرعة للمركبات – الركاب.

�شكل � : 3شكل  :املقاعد الداخلية.

�شكل � : 4سفينة ذات هيكلني مت�صلني (كاتاماران) عالية ال�سرعة
للمركبات – الركاب.
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خمططات ال�سفن
�سطح (طابق) برج القيادة:

ال�سطح (الطابق) العلوي:

ال�سطح (الطابق) الرئي�سي:
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ال�سطح (الطابق) الرئي�سي:

�شكل  : 5خمططات ل�سفينة مركبات – ركاب عالية ال�سرعة ذات هيكلني مت�صلني
ب .مثال ل�سفينة ذات هيكلني مت�صلني (كاتاماران) للمركبات والركاب ب�سرعة عالية  88م.
ال�سعات 1200 :راكب.
الطاقم 18 :راكب ًا.
املركبات� 120 :سيارة بالإ�ضافة اىل �شاحنات  15×15طن ًا.

�شكل � : 6سفينة مركبات – ركاب عالية ال�سرعة ذات هيكلني مت�صلني.

�شكل  : 7مقاعد داخلية مع طاوالت
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خمططات ال�سفينة
طابق برج القيادة:

الطابق العلوي:

طابق امليزانني:
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الطابق الرئي�سي:

البدن:

�شكل  : 8خمططات ل�سفينة مركبات – ركاب عالية ال�سرعة ذات هيكلني مت�صلني.

ملخ�ص للعمليات على م�ستوى امل�ؤ�س�سة العامة للموانئ يف اململكة العربية ال�سعودية
�إن امل�ؤ�س�سة العامة للموانئ ال�سعودية م�س�ؤولة عن توفري املرافق اخلا�صة باملوانئ والنقل البحري لتلبية االحتياجات
احلالية واملتوقعة للمملكة العربية ال�سعودية.
وهناك �ستة موانئ جتارية رئي�سية يف اململكة العربية ال�سعودية ،غري �أن ثالثة فقط هي موانئ ل�سفن الركاب .وهي
جدة ،وينبع ،و�ضبا� .أما املوانئ الأخرى وهي الدمام ،واجلبيل ،وجازان ،فهي موانئ �صناعية بدون مرافق خا�صة
بالركاب.

عدد الركاب

2007

2008

و�صول
مغادرة

721,166
751,973

650,269
664,667

املجموع

1,473,139

1,314,936

�شكل  :9التفا�صيل ال�شاملة للركاب.
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وبافرتا�ض �أن متو�سط  % 2-1من الركاب هم �أ�شخا�ص ذوو �إعاقات ،ف�إن هذا يعني �أننا ميكن �أن ن�ستنتج العدد
الكلي للركاب ذوي الإعاقات لهذه الفرتات كما ي�أتي:

عدد الركاب

2007

2008

و�صول
مغادرة

10.818
11.280

9.754
9.970

املجموع

22.098

19.724

ميناء جدة الإ�سالمي
يقع هذا امليناء تقريب ًا يف منت�صف الطريق نحو �شمال �شبه اجلزيرة العربية ،وبه  58ر�صيف ًا تراكي .وهو امليناء
الرئي�س للمملكة العربية ال�سعودية ،ويخدم املدينتني املقد�ستني مكة واملدينة .ويخدم امليناء املراكز التجارية التي
يتم من خاللها تداول  %59من الواردات ال�سعودية .وهناك  58ر�صيف ًا بحالة دولية يف اخلدمة اليوم .وتوجد
حمطة ركاب منف�صلة هنا.
(ويكيبيديا)http://en.wikipedia.org/wiki/jeddah_seaport ،

�شكل  :10خريطة مليناء جدة الإ�سالمي
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عدد الركاب

2007

2008

و�صول

346.117

195.705

مغادرة

357.399

252.344

املجموع

603.516

448.049

�شكل  :11تفا�صيل ركاب ميناء جدة.
وبافرتا�ض �أن متو�سط  % 2-1من الركاب هم �أ�شخا�ص ذوو �إعاقات ،ف�إن هذا يعني �أننا ميكن �أن ن�ستنتج العدد
الكلي للركاب ذوي الإعاقات لهذه الفرتات كما ي�أتي:

ميناء ينبع التجاري
تقوم �سفن الركاب با�ستخدام هذا املرفق .وينزل احلجاج امل�سافرون �إىل املدينة فيه.
يقع ميناء ينبع التجاري ب�شكل �إ�سرتاتيجي قريب ًا من املدينة ،وي�ستخدمه العديد من النا�س �أثناء احلج.

عدد الركاب

2007

2008

و�صول

49.912

82.166

مغادرة

47.640

62.509

املجموع

97.522

144.675

�شكل  :12تفا�صيل ركاب ميناء ينبع.
وبافرتا�ض �أن متو�سط  % 2-1من الركاب هم �أ�شخا�ص ذوو �إعاقات ،ف�إن هذا يعني �أننا ميكن �أن ن�ستنتج العدد
الكلي للركاب ذوي الإعاقات لهذه الفرتات كما ي�أتي:

عدد الركاب

2007

2008

و�صول

749

1.233

مغادرة

715

938

املجموع

1.464

2.171
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ميناء �ضبا
يقع ميناء �ضبا ب�شكل �إ�سرتاتيجي عند الطرف ال�شمايل ل�ساحل البحر الأحمر باململكة العربية ال�سعودية .وهو
�أقرب املوانئ ال�سعودية لقناة ال�سوي�س وموانئ م�صرية �أخرى.
و�ضبا هو �أحدث املوانئ ال�سعودية� ،أن�شئ خلدمة الإقليم ال�شمايل الغربي للمملكة .وفيه ثالثة �أر�صفة ،يتم تزويدها
باملاء العذب� ،إما عن طريق التجهيزات ال�شاطئية� ،أو عن طريق ال�صنادل .وهناك فندق مبرفق للإقامة ،و�سوبر
ماركت ،وبنك حتت الإن�شاء بداخل منطقة امليناء .كما يتم �أي�ض ًا بناء حمطة وقود ،و�سوبر ماركت ،وم�ساكن خارج
امليناء.
يقع هذا امليناء بالقرب من قناة ال�سوي�س ،وهو يف الأ�سا�س ميناء جتاري.

�شكل  :13خريطة مليناء �ضبا

عدد الركاب

2007

2008

و�صول

425.137

372.398

مغادرة

346.934

349.814

املجموع

772.071

722.212

�شكل  :14تفا�صيل ركاب ميناء �ضبا.
وبافرتا�ض �أن متو�سط  % 2-1من الركاب هم �أ�شخا�ص ذوو �إعاقات ،ف�إن هذا يعني �أننا ميكن �أن ن�ستنتج العدد
الكلي للركاب ذوي الإعاقات لهذه الفرتات كما ي�أتي:
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عدد الركاب

2007

2008

و�صول

6.377

5.586

مغادرة

5.204

5.247

املجموع

11.581

10.833

التنقل
�إن القابلية للتنقل هو هدف نوعية احلياة .ويتم الو�صول �إىل التنقل احلقيقي عندما يتم حتقيق الرتابط و�سهولة
الو�صول يف كل مكان من �سل�سلة الرحلة« :الر�صيف �إىل املحطة البحرية ،واملحطة البحرية �إىل ال�سفينة ،وال�سفينة
�إىل املحطة البحرية ،واملحطة البحرية �إىل الر�صيف ».وهذا يت�ضمن الو�صول �إىل املحطة البحرية ،والو�صول
�إىل/على ال�سفن التي ترتاوح من العبارات ال�صغرية �إىل ال�سفن ال�سياحية ال�ضخمة .وللأ�شخا�ص ذوي القدرة
املنخف�ضة على االنتقال ف�إن الع�صي ،والعكازات ،والكرا�سي املتحركة اليدوية ،وم�ساعدات التنقل ذات املحرك
يتم ا�ستخدامها لتحقيق التنقل�( .سوين ،لينج �إ�س ،.دي �سوزا� ،أالنا وبالي�س ،دانيل.)2007 ،

نظام تقييد الراكب
�إن الغر�ض من النظام هو �ضمان �سالمة الراكب يف الكر�سي املتحرك �أثناء الت�سارع� ،أو التباط�ؤ� ،أو البحر الهائج
يف �سفن الركاب .فيتم تقييد الراكب الذي ي�ستخدم الكر�سي املتحرك عن طريق نظام تقييد الراكب ،عادة نظام
للحجر والكتف .ويجب �أن يكون نظام احلزام
حزام ثالثي النقاط مماثل لذلك امل�ستخدم يف ال�سيارات ،مع حزام ِ
مثبتا يف ال�سفينة ،ولي�س �إىل الكر�سي املتحرك �أو �سكوتر التنقل.

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( .منظمة ال�صحة العاملية.)1980،

الأ�شخا�ص امل�صابون ب�إعاقات النقل
هم جمموعة فرعية من الأ�شخا�ص امل�صابني بالق�صور الوظيفي تعرف على �أنهم «الأفراد الذين ب�سبب م�شاكلهم
�أوحالتهم ال�صحية يكونون غري قادرين على ا�ستخدام خدمات النقل� ،أو ي�ستخدمون خدمات النقل ب�صعوبة �أكرث
من عامة ال�سكان»( .اال�ستبيان اخلا�ص بقيود ال�صحة والن�شاط .))1991( ،)HALS
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وفيما ي�أتي و�صف ملختلف جمموعات الإعاقة ومتطلباتها حني ال�سفر[ .مريالينني� ،أ .وهيالكو�سكي� ،آر:)2001 ،.

الإعاقة اجل�سدية
ت�شمل هذه املجموعة الأ�شخا�ص ذوي الإعاقات احلركية ،التي ت�ؤثر على خفة احلركة والتنقل .وهناك جمموعتان
فرعيتان تت�ضمنان:
1 .1الأ�شخا�ص املتنقلني القادرين على ال�سري مع م�ساعدة ب�شرية� ،أو م�ساعدات التنقل مثل العكازات ،والع�صي،
وامل�ساند� ،أو امل�شايات.
2 .2الأ�شخا�ص الذين ال ميكنهم التحرك بدون ا�ستخدام معدة ذات عجالت من �أجل التنقل مثل الكرا�سي
املتحركة ،والدراجة الثالثية (الرتي�سكل) ،وعربات الدفع� ،إلخ .ولأي من النوعني ،ف�إن نق�ص خفة احلركة
ي�ؤثر على القابلية للتعامل مع الأجرة واملحافظة على الثبات عند ال�صعود وبداخل �سفن الركاب .وبالن�سبة
للأفراد ذوي القيود املفرو�ضة على التنقل ،فالعائق الذي يجب التغلب عليه هو التغري يف امل�ستوى (كم�شاة
وكركاب يف ال�سفن).

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

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

م�ساعدات التنقل القابلة للنقل
ت�شري م�ساعدات التنقل القابلة للنقل �إىل الأجهزة ذات الأبعاد ،والوزن ،ودرجة القابلية للمناورة ،ون�صف قطر
االلتفاف للأجهزة التي ميكن ا�ستيعابها وت�أمينها يف �سفينة ركاب عابرة �أو متحركة.

نظام النقل
يتكون نظام النقل من ثالثة عنا�صر :حق الطريق (امل�سار) ،واملحطة البحرية (من� أش� ومق�صد) ،و�سفينة الركاب
[�سوين ،لينج ا�س ،.دي �سوزا ،االنا وبالي�س ،دانيل.)2007 ،
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�سل�سلة الرحلة
وهي الروابط (ممر العبور /الر�صيف� ،سفينة ركاب) ،ونقاط االلتقاء (املواقف ،واالنتقاالت �إىل �سفينة
اخلدمات) التي يختربها امل�سافر يف الرحلة من �أجل �أن ي�سافر من النقطة (�أ) �إىل النقطة (ب)؛ الر�صيف �إىل
املحطة البحرية /املحطة البحرية �إىل ال�سفينة /ال�سفينة �إىل املحطة البحرية /املحطة البحرية �إىل الر�صيف».

�أنظمة ت�أمني الكر�سي املتحرك
عندما يتم ا�ستخدام الكر�سي املتحرك كمقعد على و�سيلة نقل بحرية ،ح�سب احلاجة ،يجب تثبيتها ب�شكل ما �إىل
ال�سفينة الناقلة مثل �أن يكون الكر�سي املتحرك �آمن ًا وم�أمون ًا مثل مقعد دائم على ال�سفينة .و�أنظمة ت�أمني الكر�سي
املتحرك هي يف الأ�سا�س �أجهزة ميكانيكية مت �صميمها كي حتتجز الكر�سي املتحرك يف مكانه �أثناء الت�سارع �أو
التباط�ؤ� ،أو �أثناء الطق�س ال�سيئ .وهناك نوعان من �أنظمة الت�أمني التي ت�ستخدم يف ال�سفن :مواجهة �أمامية
ومواجهة خلفية [ .هنرت-زاور�سكي ،ك.م .وزاور�سكي ،ج�.آر.)2001 ،.
وقد يكون نظام ت�أمني الكرا�سي املتحركة ذو نتائج عك�سية بالن�سبة ل�سهولة الو�صول على بع�ض ال�سفن ال�سياحية
الكربى ،حيث يكون التداول الوا�سع متاح ًا ومتوقع ًا ب�شكل عام بني املناطق العامة ومناطق الربنامج .والعامل الآخر
هو �أنه ب�سبب �أن الطوابق (�أ�سطح ال�سفينة) كبرية جد ُا و�سهلة الو�صول ،فلي�س من العملي دائم ًا توفري �أماكن ربط
عند كل موقع ممكن ،وهكذا ي�صبح ال�س�ؤال� :أين �سيتم و�ضعها؟.
وفيما يخ�ص ال�سفن التي تقوم مبجرد بنقل الركاب من نقطة لأخرى ،وحيثما يتم توفري املقاعد ،ف�إن الت�أمني يف
�شكل املرابط قد يكون مالئم ًا .غري �أنه ،على ال�سفن ال�سياحية ،حيث يكون واحد من الأهداف هو تعزيز التداول
يف كافة �أنحاء ال�سفينة ،ف�إن �أجهزة الت�أمني قد تكون �أقل مالءمة.
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3-2

البيانات الأنرثوبومرتية

�	1-3-2إعتبارات الت�صميم
�إن املتطلبات املكانية ومالمح حركة الأ�شخا�ص الذين ي�ستخدمون الكرا�سي املتحركة ،و�س كوترات التنقل و�أجهزة
التنقل الأخرى ،بالإ�ضافة �إىل الأ�شخا�ص الذين معهم �أمتعة ،وعربات الأطفال �أوعربات اليد ،تختلف كما يختلف
الأفراد �أنف�سهم .وقد كانت املناهج التقليدية ل�سهولة الو�صول ذات طبيعة حمافظة ،تلبي احتياجات الأفراد الذين
يتمتعون بقوة بدنية ،وي�ستخدمون الكرا�سي املتحركة  -وهو تو�صيف �ضيق ب�شكل ا�ستثنائي .فالو�صول ال�شامل
احلقيقي يجب �أن يخاطب احتياجات كل امل�ستخدمني ،مبن فيهم ذوو القوة املحدودة ،والذين ي�ستخدمون �أجهزة
تنقل �أكرب حجم ًا بالإ�ضافة �إىل الأ�شخا�ص الذين ي�ستخدمون الأجهزة املتحركة الأخرى ذات العجالت مثل عربات
الأطفال ،وعربات اليد ،وحقائب الأمتعة ذات العجالت .ويهدف هذا الدليل �إىل �أن يعك�س بدقة �أكرب املجموعة
الوا�سعة من املعدات التي ت�ستخدم بوا�سطة الأ�شخا�ص من �أجل الو�صول وا�ستخدام املن�ش�آت واملرافق ،ف�ض ًال عن
املدى املتنوع لقدرات امل�ستخدمني .ويتم الت�أكيد على امل�ساحات املتاحة املالئمة التي ت�ستوعب احلركة الديناميكية
للأ�شخا�ص م�ستخدمي الكرا�سي املتحركة ،و�سكوترات التنقل �أو الأجهزة امل�ساعدة الأخرى.

2-3-2

ا�شرتاطات التطبيق

يجب �أن تتفق متطلبات امل�ساحة ومتناول اليد للأ�شخا�ص الذين ي�ستخدمون الكرا�سي املتحركة ،و�سكوترات التنقل،
و�أجهزة التنقل ذات العجالت الأخرى ،مبا يف ذلك عربات اليد ،وحقائب الأمتعة ذات العجالت مع هذا الق�سم.

3-3-2

اال�شرتاطات الفنية

�أ .عام :جميع طرق ومناطق و�صول امل�شاة يجب �أن توفر م�ساحة كافية ال�ستيعاب كل النا�س.
ب .م�ساحة الأر�ضية اخلالية من العوائق :ي�ستعر�ض (�شكل  )15احلد الأدنى للمتطلبات اخلا�صة مب�ساحة
الأر�ضية� ،أو م�ساحة الأر�ض اخلالية من العوائق.
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�شكل رقم  :15متطلبات م�ساحة الأر�ضية اخلالية من العوائق.

مرجع ال�شكل

متطلبات الأر�ضية اخلالية من العوائق

نوع امل�ستخدم

�شكل 16

م�ساحة �أر�ضية خالية من العوائق بطول  1650ملم على
الأقل ،وعر�ض  650ملم

�شخ�ص مع عربة �أطفال �أو عربة يد

�شكل 17

م�ساحة �أر�ضية خالية من العوائق بطول  1500ملم على
الأقل ،و 700ملم عر�ض ًا

�شخ�ص مع �أمتعة

�شكل 18

م�ساحة �أر�ضية خالية من العوائق بعر�ض  920-810ملم

�شخ�ص ي�ستخدم العكازات

�شكل 19

م�ساحة �أر�ضية خالية من العوائق على الأقل بعر�ض  710ملم

�شخ�ص ي�ستخدم امل�شاية

�شكل 20

م�ساحة �أر�ضية خالية من العوائق بعر�ض  1500-900ملم

�شخ�ص ي�ستخدم ع�صا طويلة

�شكل 21

م�ساحة �أر�ضية خالية من العوائق بطول  1300ملم على
الأقل ،وعر�ض  800ملم

�شخ�ص ي�ستخدم كر�سي ًا متحرك ًا يدوي ًا

�شكل 22

م�ساحة �أر�ضية خالية من العوائق بطول  1360ملم على
الأقل ،وعر�ض  800ملم

�شخ�ص ي�ستخدم كر�سي ًا متحرك ًا
كهربائي ًا

�شكل 23

م�ساحة �أر�ضية خالية من العوائق على الأقل  1400ملم طو ًال
و 800ملم عر�ض ًا

�شخ�ص ي�ستخدم �سكوتر التنقل

ت .يجب ت�صميم احلد الأدنى مل�ساحة الأر�ضية� ،أو الأر�ض اخلالية من العوائق للكرا�سي املتحركة� ،أو �سكوترات
التنقل من �أجل تقارب �أمامي �أو متواز للأ�شياء.
ث .ميكن دمج م�ساحة الركبة املطلوبة حتت بع�ض الأج�سام ،يف متطلبات الأر�ضية� ،أو الأر�ض اخلالية من العوائق.
ج .يجب �أن يجاور� ،أو قد يتداخل جانب واحد كامل من الأر�ضية� ،أو الأر�ض اخلالية من العوائق املخ�ص�صة
للكرا�سي املتحركة� ،أو �سكوتر التنقل مع م�سار �سهل الو�صول� ،أو قد يجاور م�ساحة �أخرى خالية من العوائق
خم�ص�صة للكرا�سي املتحركة.
ح .يجب توفري ف�سحة فارغة �إ�ضافية للمناورة كما هو مو�ضح يف (الأ�شكال  )29-26مل�ساحة الأر�ضية اخلالية
من العوائق التي تقع يف ركن ما �أو بطريقة �أخرى مق�صورة على كل� /أو جزء من جوانب ثالثة.
خ .الدوران بدرجة  360و 180درجة :يلزم م�ساحة �أر�ضية خالية من العوائق عر�ضها  2100ملم لأغلب الكرا�سي
املتحركة و�سكوترات التنقل لعمل دورة قدرها � 180أو  360درجة (�شكل رقم .)24
د .انعطاف ثالثي النقاط :يلزم م�ساحة على �شكل حرف  Tكما هو مو�ضح يف (�شكل  )25لأغلب الكرا�سي
املتحركة و�سكوترات التنقل لعمل دورة ثالثية النقاط.
ذ .متناول اليد اجلانبي :عندما يتم ا�ستخدام تقارب متواز من ج�سم ما ،ف�إن �أق�صى ارتفاع للمتناول اجلانبي
يجب �أن يكون  1350ملم ،واالمتداد اجلانبي الأ�سفل يجب �أال يقل ارتفاعه عن  250ملم فوق الأر�ضية (�شكل .)30
يجب �أن تكون جميع متناوالت الأيدي والف�سحات كما هو مو�ضح بال�شكلني ( 31و� )34إذا كان املتناول اجلانبي
فوق عائق.
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ر .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�أقل امتداد �أمامي ملتناول اليد يجب �أال يقل ارتفاعه عن  450ملم فوق الأر�ضية (�شكل
 .)32ويجب �أن تكون جميع املتناوالت والف�سحات كما هو مو�ضح بـ (ال�شكلني  33و� )35إذا كان االمتداد الأمامي
فوق عائق.
ز .م�ساحة الركبة ،ف�سحة �أ�صابع القدم وم�ساحة احلِ جر للأ�شخا�ص املقعدين :يجب توفري حيز خال للركبة
بارتفاع  685ملم ،وعمق  280ملم على الأقل ،بالإ�ضافة �إىل م�ساحة خالية �أخرى لأ�صابع القدم ارتفاعها على
الأقل  300ملم ،وعمقها  250ملم (�شكل  .)37ف�سحة احلجر يجب �أن تكون على الأقل بارتفاع  700ملم ،وعمق
 600ملم (�شكل رقم .)38

4-3-2

ر�سوم تو�ضيحية

�شكل  :16م�ساحة �أر�ضية خالية من العوائق
ل�شخ�ص معه عربة �أطفال /عربة يد
منوذجية (انظر �أي�ضا الأ�شكال )39-34

�شكل  :17م�ساحة �أر�ضية خالية من العوائق
ل�شخ�ص معه �أمتعة.

�شكل  :18م�ساحة �أر�ضية خالية من العوائق
ل�شخ�ص ي�ستخدم العكازات.

�شكل  :19م�ساحة �أر�ضية خالية من العوائق
ل�شخ�ص ي�ستخدم م�شاية.
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�شكل  :20م�ساحة �أر�ضية خالية من العوائق
ل�شخ�ص ي�ستخدم ع�صا طويلة بي�ضاء.

�شكل  :21م�ساحة �أر�ضية خالية من العوائق
ل�شخ�ص ي�ستخدم كر�سي ًا متحرك ًا يدوي ًا.

�شكل  :22م�ساحة �أر�ضية خالية ل�شخ�ص
ي�ستخدم كر�سي ًا متحرك ًا كهربائي ًا.

�شكل  :23م�ساحة �أر�ضية خالية ل�شخ�ص
ي�ستخدم �سكوتر التنقل.

�شكل  :24م�ساحة دوران قدرها  360درجة
للكرا�سي املتحركة.

�شكل  :25م�ساحة دوران قدرها  180درجة للكرا�سي
املتحركة �أو �سكوترات التنقل.
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تقارب متواز حيث Xت�ساوي � 400أو �أقل.
�شكل رقم :26ف�سحة يف ركن.

تقارب متواز حيث � Xأكرث من .400
�شكل رقم  :27ف�سحة يف ركن.

تقارب �أمامي حيث  Xت�ساوي � 600أو �أقل.

تقارب �أمامي حيث � Xأكرب من .600

�شكل  :30متناول يد جانبي.

�شكل  :31متناول يد جانبي فوق عائق.

شكل رقم  :28فسحة في ركن.

شكل رقم  :29فسحة في ركن.

مالحظات يف ال�شكلني  28و30
يجب �أن تكون  Xاقل من �أو ت�ساوي  625ملم :ويجب �أن تكون  Zاكرب من �أو ت�ساوي .X
عندما تكون � Xأقل من  500ملم ،يجب �أن تكون  1200 Yملم كحد �أق�صى.
عندما تكون � 500 Xإىل  625ملم ،يجب �أن تكون  1100 Yملم كحد �أق�صى.
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�شكل  : 32متناول يد �أمامي.

�شكل  :33متناول يد �أمامي فوق عائق.

�شكل  :34متناول يد جانبي – امل�سافة الق�صوى
للكر�سي املتحرك.

�شكل  :35متناول يد �أمامي فوق عائق.

�شكل  :36الأبعاد النموذجية لكر�سي متحرك
يدوي خا�ص بالبالغني.

�شكل  :37ف�سحات الركبة و�أ�صابع القدم.
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�شكل  :38ف�سحات احلجر.

�شكل  :39م�ساحة �أر�ضية خالية من العوائق لعربة
يد �أحادية عادية.

�شكل  :40م�ساحة �أر�ضية خالية من العوائق لعربة يد
�أحادية الدافع.

�شكل  :41م�ساحة �أر�ضية خالية من العوائق لعربة
يد مزدوجة متجاورة.

�شكل  :42م�ساحة �أر�ضية خالية من العوائق لعربة يد
ثنائية ترادفية.

�شكل  :43م�ساحة �أر�ضية خالية من العوائق لعربة
يد ثالثية متجاورة.

�شكل  :44م�ساحة �أر�ضية خالية من العوائق لعربة يد
ثالثية ترادفية.

Source: Fig. 16 – 20, 39 – 44 UDA & Associates

Fig. 21 – 38 City of London, (2007) The technical content and illustrations have been adapted from the
City of London Facility Accessibility Design Standards, Designable Environments Inc., 2007; and the
City of Winnipeg Accessibility Design Standards, Designable Environments Inc., 2007.
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اﻟﺼﻐﻴﺮة

اﻟﻮﺻﻮل ﻟﻠﻌﺒﺎرات اﻟﺼﻐﻴﺮة )ﺳﻄﺢ /ﻃﺎﺑﻖ ،أو ﺳﻄﺤﻴﻦ(
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الو�صول للعبارات ال�صغرية (�سطح /طابق� ،أو �سطحني)

		
3

ال�صعود عرب املن�صات ،ممرات العبور ،الأر�صفة العائمة

1-3

�	1-1-3إمكانية الو�صول ل�سفن الركاب :عام
�	1-1-1-3إعتبارات الت�صميم
يجب �أن تكون �سفن الركاب �سهلة الو�صول ممكنة لأو�سع و�أ�شمل جمموعة م�ستخدمني.

2-1-1-3

ا�شرتاطات التطبيق

يجب �أن ينطبق هذا اجلزء على كل ال�سفن البحرية املعدة ال�ستخدام الركاب ،مبا يف ذلك �سفن الركاب،
والعبارات وال�سفن املجهزة ل�شحن املركبات (رو -رو) .والبد �أن يكون الو�صول لكل الأ�شخا�ص على منت �سفن
الركاب وخارجها م�س�ؤولية م�شرتكة بني ال�سفينة وامليناء .وال�سالمة هي االهتمام الأول للركاب وطاقم ال�سفينة
عند ال�صعود والنزول حتت كل الأحوال اجلوية و�أحوال املد واجلزر.

1-1-1-3

اال�شرتاطات الفنية

يجب �أن تتفق جميع مناطق �سفن الركاب امل�صممة حديث ًا ،واملن�ش�أة حديث ًا ،والأجزاء التي يتم تغيريها من �سفن
الركاب القائمة مع املتطلبات.
ويجب �أن تتفق �سفن الركاب التي ي�سمح لها بحمل �أكرث من  150راكب ًا �أو �أكرث من  49راكب ًا ليلي ًا.
ومن املتوقع �أن تتفق معها جميع العبارات.
وحيثما احتوى مرفق� ،أو غرفة �أو م�ساحة على �سفينة ركاب على �أكرث من ا�ستخدام واحد ،فكل جزء يجب �أن يتفق
مع املتطلبات القابلة للتطبيق فيما يخ�ص ذلك اال�ستخدام.
وهذه املتطلبات يجب �أن تنطبق على املرافق امل�ؤقتة والدائمة على �سفن الركاب.
ويجب �أن يكون واحد على الأقل من كل نوع من العنا�صر ،وامل�ساحة واملرافق التي تغطيها هذه املتطلبات وي�ستخدمها
الركاب على �سطح الدخول �أو تت�صل ب�سطح دخول عن طريق م�سار �سهل الو�صول على منت ال�سفينة.
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ويجب �أن يكون �أكرب قدر ممكن من املم�شى بني حمطة الركاب البحرية وال�سفينة حممي ًا ومغطى من الأحوال
اجلوية .ويجب �أي�ض ًا �أن يكون به �إ�ضاءة مالئمة( .اللجنة اال�ست�شارية لنقل الأ�شخا�ص املعاقني ،DPTAC
.)2000

�شكل :45مم�شى مغطى بني املحطة البحرية والعبارة .حمطة العبارة �ستار – هوجن كوجن.
اال�ستثناءات :ال يلزم �أن تتفق امل�ساحات التي ميكن الو�صول �إليها فقط عن طريق ال�سالمل ،واملن�صات ،و�أماكن
الزحف ،وغرف التفتي�ش ،وبوابات العنابر ال�ضيقة �أو املمرات ال�ضيقة جد ًا مع املتطلبات.
حيثما يكون من ال�ضروري مقابلة احتياجات ال�سفينة من التقو�سات واملنحنيات ال�صاعدة ،ف�إن امليول اجلارية
وامليول العر�ضية يجب �أن تتفق مع هذا امل�ستند �إىل �أق�صى حد ممكن تطبيقه.
ال يلزم �أن تتفق املنزلقات املائية.
ال يلزم �أن تتفق لوحات الغط�س املرتفعة ومن�صات الغط�س.

4-1-1-3

اعتبارات �أخرى

 1-2-3املمرات �سهلة الو�صول ،م�سارات الو�صول والأروقة.
 2-2-3املمرات �سهلة الو�صول على منت ال�سفينة.
� 4-2-3أ�سطح امل�شي  /الطوابق والأر�ضيات.
 5-2-3املنحدرات.
 6-2-3الدرج.
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 2-1-3الو�صول لل�سفينة
�	1-2-1-3إعتبارات الت�صميم
�إن الو�صول �إىل ال�سفن البحرية غالب ًا ما يكون م�شكلة مل�ستخدمي م�ساعدات التنقل ،والأ�شخا�ص الذين يعانون من
ق�صور وظيفي ب�صري.

2-2-1-3

ا�شرتاطات التطبيق

يجب �أن ينطبق هذا اجلزء على كل ال�سفن البحرية املعدة ال�ستخدام الركاب ،مبا يف ذلك �سفن الركاب ،والعبارات
وال�سفن املجهزة ل�شحن املركبات (رو -رو).

�شكل  :46ال�صعود على منت عبارة ركاب �صغرية يف كر�سي متحرك.

3-2-1-3

اال�شرتاطات الفنية

�أ .حيثما يكون هناك �صعود �أونزول للركاب من �سفن الركاب من�/إىل الأر�صفة الثابتة ،والأر�صفة العائمة �أو
الهياكل الربية ،فعلى الأقل يكون هناك نظام �صعود واحد للركاب �سهل الو�صول يربط طابق الدخول �إىل الأر�صفة
الثابتة ،والأر�صفة العائمة �أو الهياكل الربية.
ب .هذا ميكن �أن يكون �إما من طابق ال�سيارات �أو من خالل ممر عبور الركاب.
ت .حيثما تعمل ال�سفن يف املياه ذات الأمواج العالية ،ال بد من �أخذ العناية واحلذر ل�ضمان �أن ال ت�صبح امليول على
ممر الو�صول �شديدة االنحدار بالن�سبة مل�ستخدمي الكرا�سي املتحركة حيثما يتبادل الأمواج املد واجلزر .ويجب �أن
تتوافق ممرات العبور �أينما كان ذلك ممكنا مع املتطلبات العامة للمنحدرات ،كما هو مو�ضح يف ( .5-2-3امل�ؤمتر
الأوروبي لوزراء النقل )2006 ،ECMT
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ث .حماية املدخل :يجب �أن تكون مداخل امل�شاة �سهلة الو�صول حممية من الأحوال اجلوية؛ ويجب �أن ي�ؤخذ يف
االعتبار ا�ستخدام املظالت �أو املداخل الغائرة.

4-2-1-3

اعتبارات �أخرى

 1-2-3املمرات �سهلة الو�صول ،ممرات الو�صول والأروقة.
 2-2-3املمرات �سهلة الو�صول على منت ال�سفينة.
 3-2-3الأج�سام البارزة والعلوية.
 4-2-3الأ�سطح /الأر�ضيات� /أ�سطح امل�شي/الطوابق والأر�ضيات.
 5-2-3املنحدرات.
 6-2-3الدرج.
 7-2-3الدرابزين.
 8-2-3الأبواب.
 9-2-3الالفتات.
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 3-1-3الو�صول عرب ممرات عبور الركاب
�	1-3-1-3إعتبارات الت�صميم
�إن ممرات عبور الركاب هي غالبا �أكرث الطرق فاعلية وكفاءة يف ال�صعود والنزول من �سفينة بحرية .وحيثما
تتوافر ،يجب �أن نويل بع�ض االعتبار ملدى �سهولة و�صول هذه املعابر.

�شكل  :47ممر عبور الركاب.

2-3-1-3

ا�شرتاطات التطبيق

يجب �أن ينطبق هذا اجلزء على كل ال�سفن البحرية املعدة ال�ستخدام الركاب ،مبا يف ذلك �سفن الركاب ،والعبارات
وال�سفن املجهزة ل�شحن املركبات (رو -رو).

3-3-1-3

اال�شرتاطات الفنية

�أ .ال�سطح البيني ملمر العبور ولل�سفينة� :إن ال�سطح البيني بني ممر العبور وال�سفينة حيثما يدخل طرف ممر
العبور �إىل ال�سفينة يجب �أن يكون �أقرب �إىل امل�ستوى بقدر الإمكان ،خالي ًا من الأخطار ،ومغطى ب�سطح غري زلق.
ويجب �أن يرابط �أحد �أفراد الطاقم عند املدخل ،من �أجل الأمن و�إجراءات بطاقة ال�صعود على منت ال�سفينة يف
املقام الأول ،و�أي�ض ًا مل�ساعدة الركاب ذوي الق�صور الوظيفي �إذا احتاج الأمر .يجب �أن يكون ع�ضو الطاقم قادر ًا
على �أن يطلب الدعم( .اللجنة اال�ست�شارية لنقل الأ�شخا�ص املعاقني.)2000،
ب .معدل م�ستوى �سطح املاء املنخف�ض �سهل الو�صول ( :)MALWوهو �أقل م�ستوى للماء املخ�ص�ص لت�صميم
م�سارات الإبحار �سهلة الو�صول التي ت�صل ال�سفن بالأر�صفة .ومعدل م�ستوى �سطح املاء املنخف�ض �سهل الو�صول
يتم تثبيته لكل موقع على �أ�سا�س ن�سبة توافق �سنوية ،والتي �سيتم تقريرها لكل تغري يف فئات م�ستوى �سطح املاء.
(اللجنة اال�ست�شارية للو�صول ل�سفن الركاب )2000،PVAAC
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ت .معدل م�ستوى �سطح املاء املرتفع �سهل الو�صول ( :)MAHWوهو �أعلى م�ستوى ل�سطح املاء خم�ص�ص
لت�صميم م�سارات �إبحار �سهلة الو�صول تربط ال�سفن مع الأر�صفة �أو املهابط ال�شاطئية غري املطورة .ومعدل م�ستوى
�سطح املاء املرتفع يتم تثبيته لكل موقع على �أ�سا�س ن�سبة توافق �سنوية �سيتم تثبيتها لفئات تغري م�ستوى �سطح املاء.
(اللجنة اال�ست�شارية للو�صول ل�سفن الركاب )2000،PVAAC
ث .امليول اجلارية ملمر العبور :يجب �أن يكون ملجرى ممر العبور ميل جار ال يزيد انحداره عن  .12:1ويجب �أن ال
تزيد ممرات العبور ،ما �أمكن ذلك ،عن خم�سة �أمتار بني املهابط الأفقية .ف�إذا كانت ،عند موج عال �أو منخف�ض،
ال ميكن جتنب منحدر �أكرث انحدار ًا من  ،12:1فيجب �أن ال يكون �أطول من ثالثة �أمتار ،ويجب توفري املهابط �إال
�أن يكون ممر العبور نف�سه معر�ض ًا حلركة املد واجلزر ،ويجب تقدمي امل�ساعدة لأي فرد ي�ستخدم كر�سي ًا متحرك ًا
�أو الأ�شخا�ص الآخرين الذين يعانون من ق�صور وظيفي حركي .وحيث �إن كثري ًا من النا�س ال ي�ستطيعون التعامل
مع املنحدرات ،مثل ممرات العبور ،بدون م�ساعدة – خا�صة عند ال�صعود – ف�إن توفري جمموعة منف�صلة من
الدرجات ،حيثما يكون ذلك ممكن ًا ،ميكن �أن يكون مفيد ًا .وال يجب ا�ستخدام املنحدرات ذات الدرجات مطلق ًا.
ويجب �أن يكون االنحدار امل�سموح ملمرات العبور مرتبطا بالطول امل�سموح ،حيث �إن ممرات العبور الأق�صر قد تكون
�أ�شد انحدار ًا من ممرات العبور الأطول .ويجب �أن يبذل القائمون على ت�شغيل ال�سفن جهود ًا معقولة ال�ستخدام
املواقع ال�شاطئية التي �سوف ينتج عنها �أقل انحدار قابل للتطبيق ملمر العبور( .اللجنة اال�ست�شارية للو�صول ل�سفن
الركاب .)2000،PVAAC
ج .امليول العر�ضية ملمرات العبور :يجب �أن ال تكون امليول العر�ضية ملجرى ممر العبور �أكرث انحدار ًا من .48:1
ح .العر�ض اخلايل من العوائق ملمر العبور :يجب �أن يكون العر�ض اخلايل من العوائق ملجرى ممر العبور ،حيثما
يتم توفري الدرابزين ،والعر�ض اخلايل من العوائق بني الدرابزين  900ملم ( 36بو�صة) كحد �أدنى.
خ .لوحات االنتقال :يجب �أن تتباين لوحات االنتقال التي يتم توفريها عند كال طريف جمرى ممر العبور ب�صريا
مع مما�شي امل�شاة املجاورة �إما بلون فاحت على خلفية غامقة� ،أو لون غامق على خلفية فاحتة.
د .املهابط  :يجب �أن يكون ملمرات العبور مهابط عند �أعلى و�أ�سفل كل جمرى ملمر عبور ،وهذه املهابط يجب �أن
تتفق مع اللوائح الآتية:
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•االنحدار :ال ي�سمح بالتغري يف املن�سوب (امل�ستوى).
•العر�ض :يجب �أن يكون عر�ض املهبط اخلايل من العوائق على الأقل مت�سعا بقدر �أو�سع جمرى ممر عبور
ي�ؤدي �إىل املهبط.
•الطول :يجب �أن يكون الطول اخلايل من العوائق للمهبط 1500مم (60بو�صة) كحد �أدنى.
•التغري يف االجتاه :يجب �أن يكون ملمرات العبور التي تغري اجتاهها بني املجاري عند املهابط مهبط خال من
العوائق 1500ملم ( 60بو�صة) بحد �أدنى يف 1500ملم ( 60بو�صة) بحد �أدنى( .اللجنة اال�ست�شارية للو�صول
ل�سفن الركاب .)2000،PVAAC
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•مداخل الأبواب :عندما يكون موقع مداخل الأبواب جماورا ملهبط ممر عبور ،يجب ال�سماح لف�سحات املناورة
بالتداخل مع منطقة املهبط املطلوبة.
ذ .املهابط املعر�ضة للأحوال الرطبة يجب ت�صميمها بحيث متنع تراكم املياه .ويجب تغطية �أكرب جزء ممكن من
�أي مم�شى من حمطة الركاب البحرية اخلا�صة بالركاب اىل ال�سفينة ،وتتم حمايته من الأحوال اجلوية .ويجب �أن
تكون الإ�ضاءة بطريقة جيدة يف كل الأوقات� ،سواء �إ�ضاءة طبيعية �أو�صناعية.
ر .درابزين ممرات العبور :ممرات العبور التي لها ارتفاع �أكرب من  150ملم ،يجب �أن يكون لها درابزين .ويجب
تلوين الدرابزين ب�ألوان زاهية ،يطلى بالإيبوك�سي �أو البال�ستك ،ويكون من معدن �أنبوبي ال�شكل بقطر  50-45ملم
والأف�ضل �أن يكون على ارتفاع  900-800ملم .فالت�شطيب امل�صنوع من الفوالذ املقاوم لل�صد�أ �صعب الإم�ساك به
ويكون بارد ًا ،ويجب �أال يتم ا�ستخدامه.
ز .حماية احلافة :يجب توفري حماية للحافة على كال جانبي جمرى ممر العبور ،وعند كل جانب من جوانب
مهابط ممرات العبور( .قانون الأمريكيون ذوي الإعاقة:)2006،
•يجب �أن ميتد �سطح الطابق الذي به جمرى ممر العبور �أو املهبط 300ملم ( 12بو�صة) كحد �أدنى وراء الوجه
الداخلي للدرابزين.
•يجب توفري ر�صيف �أو حاجز مينع مرور كرة بقطر 100ملم ،حيثما يكون �أي جزء من الكرة يكون يف حدود
 100ملم من �سطح الطابق الذي مت ت�شطيبه.
�س .مناطق عبور امل�شاة :يجب �إبقاء النقاط حيثما يكون على امل�شاة عبور م�سار املركبات �إىل حد �أدنى مت�سق مع
�سهولة و�صول امل�شاة والتحركات الأخرى .ويجب �أن تكون معابر امل�شاة م�ضاءة جيد ًا ومميزة ب�شكل وا�ضح لكل من
ال�سائقني وامل�شاة ،مع تعليم الطريق ب�أ�شرطة ملونة متعاقبة والأر�صفة املنخف�ضة والأ�سطح احل�سية.
�ش .يف حالة �أن تكون املحطات البحرية مملوكة �أو يتم ت�شغيلها عن طريق موفري خدمة النقل وتكون معدات
ال�صعود متاحة لال�ستخدام عند هذه املحطة ،يتم ا�ستخدامها بطريقة مالئمة لتوفري �صعود ونزول �آمن وكرمي
للأ�شخا�ص ذوي الإعاقات( .قواعد املمار�سة اخلا�صة بوكالة النقل الكندية .)2007،CTA
�ص .امل�سار البديل �سهل الو�صول :حيثما يكون م�سار احلركة املعتاد لل�صعود �أو النزول غري �سهل الو�صول ب�سبب
ا�ستخدام الدرج على �سبيل املثال ،يجب �أن يكون هناك ممر بديل �سهل الو�صول متاح ًا ،وتتم املحافظة عليه يف
حالة جيدة ب�شكل كاف( .قواعد املمار�سة اخلا�صة بوكالة النقل الكندية .)2007،CTA
�ض .وقد يلزم املمر البديل �سهل الو�صول م�ساعدة مبا�شرة من القائمني بت�شغيل ال�سفينة مت�ضمنة ا�ستخدام
�أجهزة ال�صعود( .ارجع اىل �أجهزة ال�صعود).
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ط� .أجهزة ال�صعود:
•�صلبة و�سطح م�ستو :يجب �أن تكون نقاط ال�صعود على منت ال�سفينة من �سطح �صلب وم�ستو حيث ميكن ت�شغيل
جهاز ال�صعود منها .ف�إذا كان هناك حاجز حجري قد مت تركيبه ،فالبد �أن يكون على الأقل �أعلى مبقدار
150ملم من �سطح الأر�ض( .املعايري الأ�سرتالية للإعاقة)2002،
•م�ساحة التداول :يجب �أن يكون هناك م�ساحة تداول مالئمة لدوران مبقدار  180درجة للكر�سي املتحرك.
•الأجهزة اليدوية �أو التي تعمل بالطاقة :البد من توفري �أجهزة �صعود يدوية �أو تعمل بالطاقة بحالة جيدة للعمل
عند مدخل معني �سهل الو�صول به ارتفاع ر�أ�سي �أو فجوة تزيد عن  15ملم؛ �أو فجوة �أفقية تزيد على  40ملم.
(املعايري الأ�سرتالية للإعاقة. )2002،
•طاقم العمل املدرب :البد �أن يكون جهاز ال�صعود متاحا لال�ستخدام عند كل حمطة معينة عن طريق العاملني
املدربني جيدا واملتخ�ص�صني يف ا�ستخدامه.
•البد �أن يكون جهاز ال�صعود:
.1
.2
.3
.4

1بعر�ض  800ملم كحد �أدنى.
2له �سطح مقاوم لالنزالق ( .املعايري الأ�سرتالية للإعاقة.)2002،
3احلد الأق�صى للوزن :يجب �أن يكون جهاز ال�صعود قادر ًا على دعم وزن كلي للركاب ،وم�ساعدات التنقل حتى
 200كجم .والبد من عنونة اجلهاز وبقع خم�ص�صة بجوار املدخل �سهل الو�صول بهذا احلد الأق�صى للحمل.
(املعايري الأ�سرتالية للإعاقة.)2002 ،
�4إخطار العاملني :ال بد �أن يكون الراكب قادر ًا على �أن يقوم ب�إخطار العاملني ب�أنه يحتاج �إىل جهاز �صعود.

4-3-1-3

اعتبارات �أخرى

	1-2-3املمرات �سهلة الو�صول ،ممرات الو�صول والأروقة.
� 4-2-3أ�سطح امل�شي /الطوابق والأر�ضيات.
	5-2-3املنحدرات.
	6-2-3الدرج.
	7-2-3الدرابزين.
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2-3

امل�سارات �إىل املقاعد (الأروقة ،الأدراج ،املنحدرات)

 1-2-3امل�سارات �سهلة الو�صول ،ممرات الو�صول� ،أروقة الو�صول
�	1-1-2-3إعتبارات الت�صميم
�إن توفري م�سارات �سهلة الو�صول على منت �سفينة ركاب اعتبار �ضروري ل�سهولة و�صول املناطق الداخلية بالن�سبة
للأ�شخا�ص ذوي الإعاقات .ومتثل البنود املو�ضحة هنا� ،إذا مت تطبيقها ،م�ساهمة هامة نحو �ضمان �أق�صى و�صول
ملمرات امل�شاة .ويجب على ممرات التنقل عرب �سفينة ركاب �أن تخاطب املجموعة الكاملة من الأفراد الذين قد
ي�ستخدمونها .فهي البد �أن توفر العر�ض اخلايل من العوائق ال�ضروري للأ�شخا�ص الذين ي�ستخدمون الكرا�سي
املتحركة ،و�سكوترات التنقل ،والذين يدفعون عربات اليد� ،أو الذين يتحركون يف �أزواج .وينبغي �أن نويل االهتمام،
لي�س فقط �إىل عر�ض الأ�شياء ،مثل الكرا�سي املتحركة و�سكوترات التنقل ،ولكن �أي�ضا �إىل قابليتهم للمناورة.
ففي حني ميكن �أن يكون الرواق مت�سعا ب�شكل كاف ل�شخ�ص يقود �سكوتر التنقل يف خط م�ستقيم ،فقد يكون من
غري املمكن �أن يقوم بالتفاف عند منعطف .ويف�ضل �أن يكون احلد الأدنى لعر�ض املمرات �سهلة الو�صول 1800
ملم .
وقد ت�ستخدم التباينات ال�شديدة يف الألوان و�/أو امل�سارات احل�سية املو�ضوعة يف الأر�ضية مل�ساعدة الأفراد ذوي
الإعاقة الب�صرية الجتياز بيئة ما .وتعد حماية احلافة التي حتر�س تغري امل�ستوى ميزة مهمة ل�سالمة جميع
امل�ستخدمني.

�شكل � :48أروقة ال�سفينة.

�شكل � :49سطح ال�سفينة.
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2-1-2-3

ا�شرتاطات التطبيق

يجب �أن ينطبق هذا اجلزء على كل ممرات امل�شاة  /امل�سارات والأروقة اخلا�صة ب�سفن الركاب.
يجب �أن تتكون امل�سارات �سهلة الو�صول من واحد �أو �أكرث من املكونات الآتية:
•�أ�سطح امل�شي.
•مداخل الأبواب.
•املنحدرات.
•امل�صاعد.
•م�صاعد املن�صات (اخلا�صة بالكرا�سي املتحركة).
يجب �أن تتفق جميع مكونات املمر �سهل الو�صول مع الأجزاء القابلة للتطبيق من هذا الف�صل( .اللجنة اال�ست�شارية
للو�صول ل�سفن الركاب )2000،PVAAC
اال�ستثناءات� :إن توفري م�سار �سهل الو�صول ال ينطبق على:
•غرف اخلدمات.
•غرف ماكينات امل�صعد.
•غرفة البواب.
•�أماكن اخلدمة.
•�أماكن الزحف.
•�أماكن العليات �أو ال�سطح.
•�أماكن الإ�شغال ال�صناعية عالية اخلطورة مع �أجزاء من منطقة �أر�ضية بها مقاعد ثابتة يف جممع �إ�شغال
حيثما ال ت�شكل هذه الأجزاء جزء ًا من ممر �سهل الو�صول �إىل �أماكن خم�ص�صة ال�ستخدام الكرا�سي املتحركة.
على العبارات عالية ال�سرعة التي بها طابقان من طابق الركاب حيث تكون جميع �أنواع املرافق اخلا�صة بالركاب
متاحة على الطابق (ال�سطح) �سهل الو�صول ،فال يلزم وجود ممر �سهل الو�صول بني الطوابق( .اللجنة اال�ست�شارية
للو�صول ل�سفن الركاب )2000،PVAAC

3-1-2-3
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اال�شرتاطات الفنية

�أ� .أ�سطح الأر�ضية :يجب �أن تكون ت�شطيبات الأر�ضية ثابتة ،وم�ستوية ،غري المعة (مط) ،ومقاومة لالنزالق.
و�أي �سطح يكون غري ثابت� ،أويكون �شديد النعومة� ،أو زلق ًا� ،أوحتى �شديد اخل�شونة ،ميكن �أن يكون خطر ًا بالن�سبة
للأ�شخا�ص الذين يعانون من ق�صور وظيفي ب�صري .وهذا التدبري �أي�ضا تدبري وقائي ،ينطبق تقريبا على كل
النا�س الذين يعانون من ق�صور وظيفي حركي .ومع�/أو بدون م�ساعدات التنقل ،فاحتمال عدم التوازن وارد نتيجة
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لق�صور وظيفي بدين� ،أو الطريقة التي مت تنظيم البيئة املادية بها .ارجع �إىل الطوابق والأر�ضيات.4-2-3.
ب .العر�ض اخلايل من العوائق :يلزم ارتفاع خال من العوائق قدره  1980ملم كحد �أدنى من �سطح ال�سفينة،
وعر�ض خال من العوائق قدره 1800ملم لي�سمح مبرور م�ستخدمني للكرا�سي املتحركة من بع�ضهما عند �أماكن
املرور؛ وعر�ض قدره 1200ملم كحد �أدنى؛ ودائرة لاللتفاف بقطر  1800ملم عند نقاط التقاء الأروقة التي تعمل
�أمان مرور ،وتتيح مل�ستخدم الكر�سي املتحرك االلتفاف والعودة يف االجتاه الآخر ( .اللجنة اال�ست�شارية لنقل
الأ�شخا�ص املعاقني )2000، DPTAC
ت .يجب �إبراز نهاية الرواق عن طريق لون� ،أو �شدة �أو تباين الإ�ضاءة بني �أغطية اجلدران والأر�ضية .ومن �أجل
منع االرتباك �أو احلوادث الناجتة عن �سوء احلكم بالن�سبة للطول �أو العمق الذي ي�سببه متاثل كل الألوان ،فمن
املهم حتديد نهاية الرواق بو�ضوح عن طريق ا�ستخدام لون مغاير �أو قطعة �أثاث .ومن �أجل جتنب الوهج ،يتم
ا�ستخدام الزجاج امللون �أو ال�ستائر.
ث .تباين اللون :حتتاج جميع الأ�سطح احلرجة ( مثل الأ�سطح بني احلائط والأر�ضية) لأن يتم حتديدها ب�ألوان
متباينة حتى ي�ستطيع ال�ضيوف الذين يعانون من ق�صور وظيفي ب�صري ،وحتديد االجتاه الذي يحتاجون �إىل
التحرك فيه بو�ضوح.
ج .الأج�سام التي ت�شكل عائقاً والأج�سام البارزة :يجب �أن ال تقلل الأج�سام البارزة العر�ض اخلايل الالزم.
وقد ت�شكل �أية عوائق �أو معامل ناتئة يف الرواق خطرا لل�ضيوف الذين يعانون من ق�صور وظيفي ب�صري �أو بدين،
ويحتاجون �إىل اجتياز طريقهم معتمدين على �أنف�سهم .ويجب �أن تكون �أية حواجز ،وعوائق �أو نتوءات ذات لون
يختلف عن املنطقة املحيطة بها .ارجع �إىل . 3-2-3
ح .يجب �أن تقع املمرات �سهلة الو�صول يف نف�س النطاق مثل م�سار التداول العام .فعلى �سبيل املثال ،حيثما يكون
م�سار التداول داخلي ًا ،ف�إن املمر �سهل الو�صول يكون داخلي ًا �أي�ض ًا( .اللجنة اال�ست�شارية للو�صول ل�سفن الركاب
)2000،PVAAC
خ .امل�سارات �سهلة الو�صول :يجب �أن يكون للممرات �سهلة الو�صول ميل جارٍال يزيد انحداره عن  ،)%4( 25:1وبه
ميل عر�ضي ال يزيد انحداره عن .)%2( 50:1
د .ممرالو�صول :البد �أن يتم توفري ممر و�صول ي�سمح باملرور امل�ستمر بدون عقبات على طول املم�شى ،املنحدر �أو
املهبط( .املعايري الأ�سرتالية للإعاقة)2002،
•�إذا تفرع م�سار الو�صول اىل م�سارين متوازيني �أو �أكرث:
•ال بد �أن تكون نهايتا كل م�سار على طرق مرور امل�شاة الرئي�سية.
•ال بد �أن يكون للم�سارات املتوازية ت�سهيالت مت�ساوية ،وتقع �أقرب ما ميكن �أن يكون عملي ًا �إىل فرع امل�شاة
الرئي�سي (.املعايري الأ�سرتالية للإعاقة)2002،
الدليل اإلشادي للوصول الشامل في وسائط النقل البحرية للمملكة العربية السعودية

59

ذ .املنحدرات:
•ال تكون درجة االنحدار �أكرب من  .12:1من ال�صعب بالن�سبة لل�ضيوف ذوي الق�صور الوظيفي الب�صري اجتياز
امليول التي تتخطى هذا االنحدار ،خا�صة يف االجتاه النازل.
•يوفر الدرابزين امل�ستمر ذو اللون املتباين ،على كال اجلانبني ،بامتدادات قدرها 300ملم عند �أعلى و�أ�سفل
املنحدر� ،إ�شارات مالحية مهمة.
•حواجز (�أر�صفة) �أو ق�ضبان حاجزة بارتفاع 100ملم على جوانب املنحدر املفتوحة.
•�ألوان ون�سيج متباين عند انتقاالت املنحدر .ومن املهم تعريف بداية ونهاية املنحدر مل�ساعدة ال�ضيوف ذوي
الق�صور الوظيفي الب�صري بانتقال �آمن من املنحدر و�إليه .ارجع اىل .5-2-3
ر .الدرجات :
•تكون بلون مغاير عند �أعلى ،و�أ�سفل ،وعند مهابط الدرجات .يحتاج ال�ضيوف ذوو الق�صور الوظيفي الب�صري
حتديد بداية درجة ال�سلم.
•تباين يف �شدة اللون على كل مقدمات (�شفة) درجات ال�سلم .وحتتاج كل درجة يف جمموعة درج �إىل حتديد.
•قائمة مربعة مغلقة لكل الدرجات .وحتتاج كل درجة حلافة �صلبة حيث متد ال�ضيوف ذوي الق�صور الوظيفي
الب�صري مب�ؤ�شر للدرجة التالية .ويحتاج الدرج �إىل قائم مغلق ملنع الإ�صابة.
•الأجزاء ال�سفلية املحمية يف اجلانب ال�سفلي من الدرج �أقل من ارتفاع 2100ملم .وهي ملنع ال�ضيوف ذوي
الق�صور الوظيفي الب�صري من ال�سري يف اجلوانب ال�سفلية املنحدرة من الدرج.
•م�ستويات االرتفاع املوحد بني املهابط على بيت الدرج يجب �أن يكون هناك عدد مت�سا ٍو من الدرجات على كل
جمموعة من الدرج ،حيث �سيقوم ال�ضيوف ذوو الق�صور الوظيفي الب�صري بعد الدرجات ،ويتوقعون �أن كل
جمموعة من الدرج تكون باملثل.
•الدرابزين امل�ستمر على كال جانبي الدرج بامتداد قدرها 300ملم قبل وبعد نهاية الدرج ،على ارتفاع 850
ملم ،و1000ملم فوق �سطح الأر�ضية .وب�شكل مثايل يجب توفري ق�ضبان حاجزة �أي�ض ًا عند امل�ستوى الأكرث
انخفا�ض ًا .ويف �أثناء امل�شي غالب ًا ما جتذب قوى اجلاذبية الأ�شخا�ص ذوي الق�صور الوظيفي احلركي �إىل
الإمام وبدون �أي �شيء يتم�سكون به لتثبيت �أنف�سهم ،ميكن �أن يجد املرء نف�سه م�صابا ب�إ�صابة خطرية .ارجع
�إىل  6-2-3و.7-2-3
ز .الأبواب املزدوجة :ال بد �أن يتم و�ضع جميع ال�صفحات الأكرث عر�ض ًا من الأبواب املزدوجة غري املت�ساوية يف
العر�ض على نف�س اجلانب على امتداد طول الرواق .ويجب �أن يكون هناك فهم وا�ضح للجزء الذي يفتح من
الأبواب املزدوجة ،ويجب توجيه جميع الأبواب يف اجتاه واحد لتجنب االرتباك واحلرية.
�س .مقب�ض الباب :يجب �أن تكون مقاب�ض اجلذب على الأبواب يف املمر على �شكل حرف « ،»Dبطول 120ملم
على الأقل ،وتكون �سهلة امل�سك.
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�ش .ارتفاع معدات الطوارئ ،واملفاتيح و�أدوات التحكم تقع بني  1200-600ملم من م�ستوى الأر�ضية التي مت
ت�شطيبها .وهذا �ضروري كي يتمكن م�ستخدم الكر�سي املتحرك من الو�صول �إىل املفاتيح و�أدوات التحكم من
الكر�سي املتحرك.
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�ص .منطقة حجز الزبائن ذوي الإعاقات يف �أوقات الطوارئ :وذلك ل�ضمان �أن تكون امل�ساندة و�/أو امل�ساعدة
متاحة يف حالة �إخالء الطوارئ عند موقع حمدد �سلف ًا.
�ض .الفتة تغري االجتاه :حيثما يكون هناك تغري يف االجتاه على طول م�سار �سهل الو�صول ،ويكون االجتاه
املق�صود للممر غري وا�ضح ،فيجب توفري الفتات توجيهية (انظر الق�سم .)9-2-3
ط .الإ�ضاءة :يجب �أن جتهز جميع �أجزاء املمر �سهل الو�صول بحيث توفر حد �أدنى من الإ�ضاءة قدره  50لك�س
يف املمرات الداخلية �سهلة الو�صول ،و 30لك�س يف املمرات اخلارجية �سهلة الو�صول ،وتكون موحدة على طول املمر.
ا�ستثناء :يف �إعدادات املنتزهات اخلارجية حيث ال تكون املمرات عادة م�ضاءة ،فال يلزم �إ�ضاءة �إ�ضافية .ويجب �أن
نويل اعتبار ًا �إىل ا�ستخدام الإ�ضاءة على الأ�سقف للم�ساعدة يف توجيه الأ�شخا�ص على طول املما�شي.
ظ .مناطق اال�سرتاحة :يجب �أن ت�ضم امل�سارات �سهلة الو�صول مناطق ا�سرتاحة م�ستوية تتفق مع الق�سم 1-2-3
و ،2-2-3بتباعد ال يزيد على  30مرت ًا.
ع .مناطق االنتظار واال�صطفاف :يجب �أن تتفق مناطق التجمع واال�صطفاف مع الق�سم .2-3-6

4-1-2-3

ر�سوم تو�ضيحية

�شكل  :50احلد االدنى للمتطلبات من حيث العالقة بني عر�ض املمر وحجم الباب.
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�شكل  :51ت�صميم عام لالفتة ليتم توظيفها عند �أماكن الإقامة واملرافق ال�سياحية.

�شكل  :52مناطق العوائق و�أف�ضل املمار�سات من حيث امل�سارات �سهلة الو�صول.

�شكل  :53ارتفاع �أدوات التحكم ،الالفتات� ،إلخ.
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�شكل  :54ال�شكل املف�ضل للأبواب على امل�سارات �سهلة الو�صول.

5-1-2-3

اعتبارات �أخرى

	2-2-3املمرات �سهلة الو�صول على منت ال�سفينة.
	3-2-3الأج�سام البارزة والعلوية .
	4-2-3الأ�سطح /الأر�ضيات� /أ�سطح امل�شي/الطوابق والأر�ضيات.
	5-2-3املنحدرات.
	6-2-3الدرج.
	7-2-3الدرابزين.
	8-2-3الأبواب.
	9-2-3الالفتات.
	10-2-3الرموز ،الر�سوم ،وال�صور التو�ضيحية.
	11-2-3الإ�ضاءة.
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 2-2-3امل�سارات �سهلة الو�صول ،ممرات الو�صول� ،أروقة الو�صول
�	1-2-2-3إعتبارات الت�صميم
من ال�ضروري جدا �أن نويل االهتمام لكيفية �إيجاد بيئات �سهلة الو�صول على منت ال�سفن.

2-1-3

ا�شرتاطات التطبيق

يجب �أن ينطبق هذا اجلزء على كل ال�سفن البحرية املعدة ال�ستخدام الركاب ،مبا يف ذلك �سفن الركاب ،والعبارات
وال�سفن املجهزة ل�شحن املركبات (رو -رو).

3-1-3

اال�شرتاطات الفنية

�أ .الربط بني طابق الركاب وامليزانني :يجب �أن يكون هناك م�سار �سهل الو�صول واحد على الأقل على منت
ال�سفينة يربط كل طابق خا�ص بالركاب وامليزانني يف �سفن الركاب متعددة الطوابق .وحيثما يكون ل�سفن الركاب
�أ�سطح دخول متعددة ،فعلى الأقل يجب �أن يكون على منت ال�سفينة ممر واحد �سهل الو�صول يربط كل �سطح دخول.
ب .ويف داخل الطابق ،يجب �أن يقوم م�سار �سهل الو�صول واحد على منت ال�سفينة على الأقل بربط كل امل�ساحات
والعنا�صر بداخل �سفينة الركاب التي يلزم �أن تتفق مع هذه التنظيمات ،والتي ترتبط خالف ًا لذلك عن طريق م�سار
تداول.
ت .م�سارات التداول العامة :يجب �أن تتطابق امل�سارات �سهلة الو�صول التي على منت ال�سفينة �أو تقع يف نف�س
املنطقة مثل م�سارات التداول العامة .وحيثما تكون م�سارات التداول داخلية ،يجب �أن تكون املمرات �سهلة الو�صول
الالزمة على منت ال�سفينة داخلية �أي�ض ًا .ويجب �أال يكون املمر �سهل الو�صول على منت ال�سفينة الذي يربط �أي
م�ساحتني �أطول ب�أكرث من 90م من �أق�صر م�سار تداول عام يربط نف�س امل�ساحتني.
ث .نقطة الدخول واملغادرة :ينبغي �أن تكون كل نقطة دخول ومغادرة م�ستخدمة من قبل الركاب م�سار ًا �سهل
الو�صول على منت ال�سفينة.
ج .يجب توفري الأبواب ،ومداخل الأبواب والبوابات التي توفر ممر ًا للم�ستخدمني وفق ًا ملا ي�أتي:
•حيثما يتم توفري الأبواب ،ومداخل الأبواب �أو البوابات عند نقاط الدخول واملغادرة املطلوب �أن تكون �سهلة
الو�صول ،فعلى الأقل يجب �أن يكون باب واحد ،ومدخل لباب� ،أو بوابة �سهل الو�صول.
•بداخل �سفينة الركاب ،يجب �أن يكون على الأقل باب واحد� ،أو مدخل �أو بوابة تخدم كل غرفة �سهلة الو�صول
�أو م�ساحة تتفق مع هذه املتطلبات؛ �سهل الو�صول.
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ح .يجب �أن تكون امل�صاعد املتوافرة للركاب �سهلة الو�صول .وحيثما يتم توفري عدة م�صاعد ،فيجب �أن يكون كل
م�صعد �سهل الو�صول.
خ .يجب �أن تكون م�صاعد املن�صات �سهلة الو�صول .ويجب ال�سماح مب�صاعد املن�صات كمكون للممر �سهل الو�صول
على منت ال�سفينة يف الإن�شاءات اجلديدة .عالوة على ذلك:
يجب ال�سماح مل�صاعد املن�صات بتوفري م�سارات �سهلة الو�صول على منت ال�سفينة �إىل مناطق الأداء الفني ومن�صات
املتحدثني.
•يجب ال�سماح مب�صاعد املن�صات حيثما جتعل قيود الف�سحات الر�أ�سية على ممر �سهل الو�صول على �سفينة
ركاب ا�ستخدام امل�صعد غري قابل للتطبيق.
•يجب ال�سماح مب�صاعد املن�صات لرتبط امل�ستويات �ضمن حدود غرف ال�ضيوف التي يلزم �أن يكون بها ميزات
تنقل.
د .احلواجز الأمنية ،وتت�ضمن – من غري ق�صر – املرابط الأمنية ،ونقاط التفتي�ش الأمنية ،ويجب �أن ال تعوق
ممر ًا �سهل الو�صول مطلوب ًا على منت ال�سفينة �أو و�سائل الهروب �سهلة الو�صول.
ذ .املطاعم والكافيرتيات :يف كل املطاعم والكافيرتيات ،يجب توفري م�سار �سهل الو�صول واحد على منت ال�سفينة
على الأقل لكل مناطق تناول الطعام ،مبا يف ذلك مناطق تناول الطعام املرتفعة �أو الغائرة ،ومناطق تناول الطعام
اخلارجية.

4-2-2-3

اعتبارات �أخرى

 3-2البيانات الأنرثوبومرتية.
 1-2-3امل�سارات �سهلة الو�صول ،ممرات الو�صول والأروقة.
 3-2-3الأج�سام البارزة والعلوية.
 5-2-3املنحدرات.
 6-2-3الدرج.
 7-2-3الدرابزين.
 1-2-4امل�صاعد.
 2-2-4م�صاعد املن�صات املائلة والر�أ�سية.
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 3-2-3الأج�سام البارزة والعلوية
�	1-3-2-3إعتبارات الت�صميم
�إن الأج�سام العلوية والبارزة على طول طريق امل�شاة ويف الأماكن اخلا�صة والعامة امل�ستخدمة ت�شكل خطر ًا على
املب�صرين وفاقدي الب�صر كلهم .فيجب �أن تخلو هذه املناطق من الأج�سام البارزة �أوالعقبات القائمة بذاتها
من �أجل �سالمة جميع امل�ستخدمني .وت�شكل عنا�صر الت�صميم التي تتواجد عادة وتكون مو�ضوعة �أعلى املدى
الك�شفي للع�صا البي�ضاء الطويلة ،مثل وحدات الإ�ضاءة �أو فرع �شجرة معلق ،تهديد ًا حمتم ًال بالإ�صابة .وباملثل؛
ف�إن الأج�سام البارزة على م�ستوى منخف�ض �أي�ض ًا متثل خطر التعرث والإ�صابة ،حيثما ال ميكن اكت�شافها .وحتتاج
جميع العقبات القائمة بذاتها مثل �أعمدة الإ�ضاءة �أو الأ�شجار �أ�سطح ًا حتذيرية لتنبيه جميع امل�شاة �إىل وجودها.

�شكل  :56حاجز قابل للك�شف.

�شكل  :57درابزين قابل للك�شف.

امتدادات الدرابزين ميكن اكت�شافها بوا�سطة
الع�صا.

يقوم احلاجز القابل للك�شف بحرا�سة املنطقة التي
تقع �أ�سفل الدرج حيث يكون االرتفاع منخف�ض ًا.

2-3-2-3

ا�شرتاطات التطبيق

يجب �أن متتثل جميع الأج�سام الناتئة من احلوائط والأ�سقف �أوالأماكن الأخرى لهذا الق�سم.

3-3-2-3

اال�شرتاطات الفنية

�أ .الأج�سام الناتئة� :أي ج�سم ناتئ ذو حافة بارزة بني  650ملم ،و 2100ملم من الأر�ض يجب �أن ال ميتد لأكرث
من  100ملم يف مناطق امل�شاة .وميكن لأي ج�سم ذي حافة بارزة عند �/أو �أقل من  650ملم من الأر�ض �أن يربز
لأي م�سافة( .انظر ال�شكلني  58و.)59
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ب .الأج�سام القائمة بذاتها :حيثما كانت العنا�صر املعلقة �أوالناتئة على الأج�سام القائمة بذاتها بني  650ملم،
و 2100فوق الأر�ض ،يجب �أن ال تتجاوز �أكرث من  300ملم يف مناطق امل�شاة .ويجب �أن ال تكون احلافة ال�سفلية لأي
ج�سم قائم بذاته مب�سافة �أكرث من  300ملم بني الدعامات؛ �أكرث من  650ملم فوق الأر�ض.
ت .عر�ض ال�صيانة  :يجب �أن ال يتم تقليل عر�ض امل�سار �سهل الو�صول �أو م�ساحة املناورة عن طريق الأج�سام
الناتئة.
ث .ف�سحة الر�أ�س (االرتفاع)  :يجب �أن يكون احلد الأدنى لالرتفاع اخلايل من العوائق يف مناطق امل�شاة 2100
لكن ارتفاع ًا خالي ًا من العوائق
ملم .ويف�ضل �أن يكون االرتفاع اخلايل من العوائق ملداخل الأبواب  2100ملم؛ َّ
مبقدار  1980ملم عند الباب يكون مقبو ًال�( .شكل .)60
ج .الأخطار العلوية :حيثما يتم تقليل االرتفاع ملنطقة ما جتاور طريق ًا �سهل الو�صول� ،إىل �أقل من 2100؛ يجب
توفري حاجز حماية قابل للك�شف مثل درابزين حاجز �أو حاجز �آخر ذي حافة بارزة عند� /أو �أقل من  650ملم من
الأر�ضية .ويجب �أن يكون حاجز احلماية مثبت ًا جيد ًا ،وبه درابزين ذو لون مغاير �أوحواجز �أفقية�( .شكل .)60
ح .الأ�سطح الأر�ضية القابلة للك�شف :يجب توفري �سطح حتذيري ح�سي ذي لون مغاير ،يكون مو�ضوع ًا يف م�ستوى
�سطح امل�شي املحيط وميتد خارج ًا حلوايل  300ملم حول اخلطر العلوي �أوالناتئ ب�أكمله.
خ .تباين الألوان :يجب �أن تكون احلافة البارزة للج�سم الناتئ �أواملتديل ذات لون مغاير خللفيتها وحميطها من
�أجل حت�سني ر�ؤية اجل�سم الناتئ واملتديل.
د .عر�ض املم�شى للأ�شخا�ص الذين ي�ستخدمون العكازات :ت�ستلزم املما�شي التي ي�ستخدمها الأ�شخا�ص الذين
ي�ستخدمون العكازات عر�ضا منوذجيا خاليا من العوائق مقداره  920-810ملم .وحيثما يكون من املتوقع �أن يقوم
الأ�شخا�ص الذين ي�ستخدمون العكازات با�ستخدام املما�شي ،يجب عدم و�ضع عوائق �أو بروزات بارتفاع �أقل من
 300ملم فوق الأر�ضية�( .شكل .)18
ذ .م�ساحة الك�شف للأ�شخا�ص الذين ي�ستخدمون الع�صا البي�ضاء الطويلة :ميكن للأ�شخا�ص الذين ي�ستخدمون
الع�صا البي�ضاء الطويلة مل�ساعدتهم يف املناورة� ،أن يكت�شفوا عائق ًا �ضمن مدى ارتفاع حتى  650ملم من الأر�ض.
واعتماد ًا على ال�شخ�ص ،ف�إن مدى الك�شف الأمامي ميكن �أن يتفاوت من � 900إىل  1500ملم�( .شكل .)20
ر .م�ساحة الك�شف للأ�شخا�ص الذين ي�ستخدمون امل�شاية :عر�ض الأر�ض النموذجي لل�شخ�ص الذي ي�ستخدم
امل�شاية هو  710ملم�( .شكل .)19
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 5-3-2-3الر�سوم التو�ضيحية

�شكل  :58حدود الأج�سام
الناتئة.

�شكل  :59حدود الأج�سام الناتئة
واملتدلية.

�شكل  :60العوائق العلوية.
يف الأ�شكال ال�سابقة كل الأبعاد باملليمرت ما مل يذكر غري ذلك.
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� 4-2-3أ�سطح امل�شي  /الطوابق والأر�ضيات
 1-4-2-3اعتبارات الت�صميم
�إن الطبيعة الفريدة للبيئة التي يعمل فيها الركاب على ال�سفن البحرية حتتاج معاجلات معينة لأر�ضيات الأ�سطح
(الطوابق).

� 2-4-2-3إر�شادات التطبيق
يجب �أن ينطبق هذا اجلزء على كل الأ�سطح والأر�ضيات اخلا�صة بكل ال�سفن.

 3-4-2-3الإر�شادات الفنية
�أ .ال�سطوح :يجب �أن تكون الأ�سطح والأر�ضيات م�ستوية ،ولها �سطوح مقاومة لالنزالق .و�إذا كانت الدرجات
�ضرورية يجب �أن ال تكون �أكرث ارتفاعا من  30ملم� ،أو منحدر ًا من �شبكة دقيقة مغطاة� ،أوما يعادلها ،ويجب ترتيب
مقاب�ض الأيدي عند درجة ال�سلم.
ب .يجب تقليل الوهج من �أ�سطح الأر�ضية �إىل �أق�صى حد ميكن القيام به.
ت .و�إذا مت ا�ستخدام فر�ش للأر�ضية ،يجب ل�صقه ب�إحكام .ويجب �أن يكون له وبر ق�صري وبطانة �سفلية �صلبة� ،أو
بدون بطانة على الإطالق ( .وكالة النقل الكندية.)1999 ،
ث .ال بد �أن يتم و�ضع الفتة وا�ضحة لأ�سطح الطوابق املعر�ضة للعنا�صر اخلارجية ب�سبب تزايد �إمكانية �أن تكون
الأ�سطح زلقة عندما تبتل  .ويجب �أن تتم �صيانة جميع الطوابق والأ�سطح بانتظام ،ومع ذلك ،حيث �إن الأ�سطح
اخلارجية تتعر�ض با�ستمرار لأحوال الطق�س وامللح ،يجب �أن ت�ؤخذ �صيانتها بعناية زائدة.
ج .الأ�سطح التحذيرية القابلة للك�شف :يجب ا�ستخدام الأ�سطح التحذيرية القابلة للك�شف لتحديد الأخطار
املحتملة .جميع الأ�سطح ذات الن�سيج املميز التي ت�ستخدم �أ�سطح ًا حتذيرية قابلة للك�شف يجب �أن تكون قابلة
للك�شف بو�ضوح عن طريق ال�سري عليها ،وتكون خمتلفة عن ال�سطح املحيط .وميكن للن�سيج املالئم للأ�سطح
التحذيرية القابلة للك�شف �أن يت�ضمن اخلر�سانة التي بها �شقوق بعمق  10ملم ب�أخاديد منتظمة ،مو�ضوعة بتباعد
ال يزيد على 100ملم ،وال تبد�أ ب�أقل من  100ملم من الر�صيف ،ويجب �أن تكون الأخاديد بزوايا قائمة على م�سار
احلركة للن�سيج اخلارجي .وحيثما يتم ا�ستخدام هذا احلل ،يجب �أن ن�ضمن �أن الأخاديد تظل خالية من الرمال
والكتل ال�صخرية الأخرى يف كل الأوقات من �أجل �أن تكون قابلة للك�شف بوا�سطة الع�صا .وكذلك من املالئم
�أي�ض ًا ا�ستخدام القباب املرتفعة� ،أو النقاط �أواملربعات� ،أو اخلر�سانة ذات الأخاديد العميقة� ،أو بالطات التريازو،
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�أواملواد الأخرى التي ت�شبه احلجر ،مع �أخاديد متمركزة ب�شكل وثيق بزوايا قائمة على م�سار احلركة� ،أوالتغطية
من الكربوراندم� ،أو ال�شرائط غري الزلقة الأخرى للن�سيج الداخلي.

 4-4-2-3اعتبارات �أخرى
	1-2-3امل�سارات �سهلة الو�صول ،ممرات الو�صول والأروقة.
	2-2-3امل�سارات �سهلة الو�صول على منت ال�سفينة.
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 5-2-3املنحدرات
 1-5-2-3اعتبارات الت�صميم
كانت املنحدرات ب�شكل تقليدي مرادف ًا ل�سهولة و�صول الكرا�سي املتحركة .غري �أن املنحدرات ميكن �أن تكون م�شكلة
يف توفري الو�صول ،وميكن �أن تكون �صعبة وخطرية االجتياز �إذا مل تكن م�صممة ب�شكل �صحيح .واحليز املادي
الالزم للمنحدرات ميكن �أن يجعلها متعبة كي يتم دجمها يف مرفق ما .غري �أنه عندما يكون هناك تغري يف امل�ستوى
موجود بالفعل �أو ال ميكن جتنبه ،فيمكن ملنحدر م�صمم ب�شكل مالئم �أن يوفر و�صو ًال له�ؤالء الذين ي�ستخدمون
الكرا�سي املتحركة ،و�سكوترات التنقل� ،أو يدفعون عربات اليد� ،أو ينقلون طرود ًا على عربة.
وت�صميم املنحدر يكون حا�سم ًا بالن�سبة لفائدته و�سالمته .فاملنحدر �شديد امليل �صعب ال�صعود عند ا�ستخدام
كر�سي متحرك ،وميكن �أن يزيد خطر �أن مييل الكر�سي املتحرك �إىل الوراء .كما ميكن �أن يكون هبوط منحدر
�شديد االنحدار خطر ًا .كما �أن �أي ميل عر�ضي �سوف يزيد من اجلهد الالزم الجتياز املنحدر .ويعد حيز املناورة
عند �أعلى و�أ�سفل املنحدر عام ًال مهم ًا �أي�ض ًا يف �سهولة ا�ستخدام املنحدر .واملناطق امل�ستوية عند نقاط على طول
منحدر طويل متكن الفرد من اال�سرتاحة قبل امل�ضي قدم ًا.
والأ�سطح ذات الن�سيج املميز ،وحماية احلافة والدرابزين توفر كلها ميزات مهمة لل�سالمة.
ويالقي بع�ض النا�س �صعوبة يف اجتياز امليول ،لذا يجب �أن يو�ضع الدرج �أي�ض ًا يف االعتبار باالقرتان مع املنحدرات
حيثما توجد املنحدرات.

� 2-5-2-3إر�شادات التطبيق
�إن �أي جزء من م�سار �سهل الو�صول مبيل �أكرث انحدارا من  25:1يجب �أن يعترب منحدر ًا ،ويجب �أن يتفق مع هذا
الق�سم.

�شكل  :61منحدر �صعود.
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 3-5-2-3الإر�شادات الفنية
�أ .عام� :إن املنحدرات �سهلة الو�صول مبا فيها منحدر �صعود يجب �أن تكون على م�سار �سهل الو�صول يتفق مع الق�سم
 1-2-3و .2-2-3وحيثما تكون املنحدرات مدجمة على طول م�سار �سهل الو�صول ،يجب �أن يو�ضع يف االعتبار
جمموعة جماورة من الدرجات .ويجب �أال تفتح النوافذ والأبواب عرب �سطح مهبط املنحدر بحيث تعوق التداول
على املنحدر �أو املهبط.
ب .امليل اجلاري� :إن �أي جزء من م�سار �سهل الو�صول به ميل �أكرث انحدارا من  25:1يجب �أن يعترب منحدرا.
يجب �أن يكون امليل اجلاري للمنحدر بني  16:1و .25:1ويف حالة التجديدات ،حيث يكون توفري منحدر مبيل جاري
بني  16:1و 25:1غري قابل للتطبيق من الناحية الفنية ،ميكن ا�ستخدام ميل جا ٍر ال يزيد على  .12:1ويف�ضل امليل
الأقل انحدار ًا.
و يجب �أن يكون ملجرى املنحدر ميل جار ال يزيد انحداره على:
•� 4:1إذا كان االرتفاع  3بو�صات (75ملم) كحد �أق�صى.
•� 6:1إذا كان االرتفاع  6بو�صات ( 150ملم) كحد �أق�صى.
•� 8:1إذا كان االرتفاع  9بو�صات ( 230ملم) كحد �أق�صى.
•� 12:1إذا كان االرتفاع �أكرب من  9بو�صات (230ملم)( .اللجنة اال�ست�شارية للو�صول ل�سفن الركاب)2000 ،
ت .منحدرات ال�صعود :ال بد ملنحدرات ال�صعود املت�صلة بالأر�صفة العائمة �أن ت�أخذ يف احل�سبان على الأقل %80
من م�ستويات املد العالية واملنخف�ضة املدرجة يف خرائط املد القيا�سية( .املعايري الأ�سرتالية للإعاقة)2002 ،
ث .الطول الأفقي للمنحدر :يجب �أال يزيد احلد الأق�صى للطول الأفقي للمنحدر بني املهابط على املنحدر على
� 9أمتار.
ج .امليل العر�ضي :يجب �أن يكون احلد الأق�صى للميل العر�ضي ل�سطح املنحدر .1:50
ح� .سطح املنحدر و�سطح املهبط :يجب �أن تكون �أ�سطح املنحدرات واملهابط �صلبة ،ثابتة ومقاومة لالنزالق .ويجب
�أن ت�صمم املنحدرات اخلارجية وطرقها بحيث ال يرتاكم املاء على �أ�سطح امل�شي.
خ .ميول املهابط :يجب �أن يكون للمنحدرات مناطق هبوط م�ستوية عند �أعلى و�أ�سفل املنحدر ،وعند املهابط
الو�سيطة ،وحيثما يغري املنحدر اجتاهه .ويجب �أن يكون احلد الأق�صى للميل يف �أي اجتاه على مهبط  1:50من
�أجل �إتاحة ت�صريف �سليم.
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د .حجم املهابط عند القمة والقاع :يجب �أن تكون املهابط على الأقل يف ات�ساع �أعر�ض جمرى منحدر ي�ؤدي �إليها،
وحجمه ال يقل عن  2100 × 2100ملم كحد �أدنى �إذا وقع �أعلى �أو �أ�سفل املنحدر� ،أو �إذا كان يخدمه مدخل باب.
ويف حالة التجديد حيث يكون �إن�شاء مهبط ذي حجم منا�سب غري قابل للتطبيق من الناحية الفنية ،ميكن خف�ض
احلجم الالزم للمهبط �إىل 1800×1800ملم.
ذ .حجم املهبط الو�سيط :يجب �أال يقل طول املهبط الو�سيط عند تعرج املنحدر الذي على �شكل  Uعن 1800
ملم ،وال يقل عر�ضه عن 2400ملم .وحيثما يوجد مهبط و�سيط يف ركن منحدر على �شكل حرف  ،Lيجب �أال يقل
طول وعر�ض املهبط عن  1800ملم .وحيثما تواجد مهبط و�سيط على منحدر م�ستقيم ،يجب �أن ال يقل طول املهبط
عن  1800ملم.
ر .املنحدرات املنحنية� :إن املنحدرات املنحنية �صعبة املناورة بالن�سبة للكرا�سي املتحركة ويجب جتنبها.
ز .حماية احلافة :يجب حماية حواف املنحنيات واملهابط بوا�سطة �سور �أو حاجز على كل اجلوانب.
�س .حواجز املنحدرات واملهابط  :حيثما يتم توفري حاجز على منحدر �أو مهبط خا�ص مبنحدر ،فيجب �أن يتوافق
مع متطلبات كود البناء اخلا�ص باململكة العربية ال�سعودية .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،يجب توفري حاجز حجري بارتفاع
 75ملم على الأقل على �أي جانب من املنحدر حيث ال يتوافر �سياج �صلب �أو حاجز ،ويجب �أن يكون به درابزين �أو
حواجز �أخرى متتد حتى  50ملم من املنحدر املنتهي� ،أو يكون به حاجز حجري (ر�صيف) ال يقل ارتفاعه عن 75
ملم( .انظر �شكل .)64
�ش .درابزين املنحدر :يجب �أن يكون ملجرى املنحدر الذي يرتفع لأكرث من 150ملم درابزين مو�ضوع على كال
جانبي املنحدر ،وتكون على ارتفاع موحد فوق الأر�ضية .ويجب �أن يكون الدرابزين مت�ص ًال حول احلافة الداخلية
للمنحدر الذي على �شكل � Uأو على �شكل  .Lويجب �أن ميتد الدرابزين ب�شكل �أفقي عند  300ملم على الأقل بعد
�أعلى و�أ�سفل املنحدر ثم تعود �إىل احلائط� ،أو الأر�ضية �أو العمود .ويجب �أن يكون هناك درابزين علوي و�سفلي على
كل جانب من املنحدر .ويجب �أن يكون الدرابزين العلوي مو�ضوع ًا عند  925-875ملم ،والدرابزين ال�سفلي عند
 750-600ملم فوق �سطح املنحدر �إىل �أعلى الدرابزين ،ويجب �أن يتفق مع الق�سم  .7-2-3ويجب توفري م�ؤ�شر
ح�سي يف �شكل �أزرار مقببة �أعلى الدرابزين يقع عند  160-140ملم من نهاية الدرابزين وقبل مهبط و�سيط
للإ�شارة �إىل تغري قادم يف االنحدار و�أن املرء يقرتب من مهبط .ويجب �أن يت�ضمن الدرابزين اختالف ًا وا�ضح ًا يف
اللون ،للتفرقة بينها وبني الأ�سطح املحيطة( .انظر �شكل .)63
�ص .امل�سافة بني وحدات الدرابزين :يجب �أن يكون للمنحدرات جمموعة واحدة من الدرابزين بتباعد قدره
 1100-950ملم .وعلى املنحدرات العري�ضة ،يجب �أن يكون هناك درابزين على كال اجلانبني ،وجمموعة ثالثة من
الدرابزين  110-950ملم من جانب واحد.
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�ض .الدرابزين يف املمرات اخلا�صة ب�أماكن اجللو�س الثابتة :حيثما يعمل املنحدر ممر ًا لأماكن اجللو�س الثابتة،
مثلما يف امل�سرح �أو قاعة املحا�ضرات ،ف�إن درابزين املنحدر يكون الزم ًا فقط على اجلهة اخلارجية ،جانب املنحدر
غري املخ�ص�ص للجلو�س.
ط .الإ�ضاءة :يجب �إ�ضاءة املجرى الكامل للمنحدر مبا يف ذلك كل املهابط ب�شكل مت�ساو حتى  100لك�س على
الأقل عند كل املنحدرات واملهابط الداخلية واخلارجية.
ظ� .أ�سطح التحذير القابلة للك�شف :يجب توفري �أ�سطح حتذيرية قابلة للك�شف �أعلى كل جمرى ملنحدر .ويجب
�أن تبد�أ قبل بداية جمرى املنحدر بحوايل 300ملم ،بعمق 900ملم ،ويجب �أن متتد عرب العر�ض الكامل للمنحدر.
وينبغي �أن يكون لأ�سطح التحذير القابلة للك�شف لون ون�سيج ومرونة تختلف عن ال�سطح املحيط بها ،ويجب �أن
تتوافق مع الق�سم .4-2-3
ع .الأ�شرطة ذات الألوان املغايرة :يجب �أن يكون للمنحدرات �شريط ذو لون مغاير بعر�ض 60-40ملم عرب
العر�ض الكامل للمنحدر عند �أعلى و�أ�سفل املنحدر ،وعند املهابط حيثما يكون هناك تغري يف االنحدار.
غ .خمارج املبنى� :إن املنحدرات الداخلية مف�ضلة حيثما تكون ممكنة التنفيذ ،كو�سيلة للخروج �إىل الدرج حيث
ت�ستوعب مدى �أو�سع من م�ستخدمي املبنى ،مبا يف ذلك الأ�شخا�ص الذين ي�ستخدمون الكرا�سي املتحركة.
ف .الالفتات :عندما يقع املنحدر يف م�سار �سهل الو�صول يخدم مدخال لبناية ما ،يجب و�ضع الفتة تتوافق مع
الق�سم  9-2-3للإ�شارة �إىل موقع املنحدر �سهل الو�صول واملدخل.
ق .ال�شروط اخلارجية :يجب ت�صميم املنحدرات اخلارجية والطرق اخلارجية امل�ؤدية �إىل املنحدرات بحيث ال
يرتاكم املاء على �أ�سطح امل�شي( .اللجنة اال�ست�شارية للو�صول ل�سفن الركاب)2000 ،
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 4-5-2-3الر�سوم التو�ضيحية

�شكل  :62احلد الأدنى لأبعاد مهبط منحدر.

�شكل  :63االمتدادات الأفقية للدرابزين.
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�شكل  :64حماية احلافة عند املنحدرات.
يف الأ�شكال ال�سابقة كل الأبعاد باملليمرت �إذا مل يذكر غري ذلك.

 5-5-2-3اعتبارات �أخرى
	1-2-3امل�سارات �سهلة الو�صول ،ممرات الو�صول والأروقة.
	2-2-3امل�سارات �سهلة الو�صول على منت ال�سفينة.
� 4-2-3أ�سطح امل�شي/الطوابق والأر�ضيات.
	7-2-3الدرابزين.
	8-2-3الأبواب.
	9-2-3الالفتات.
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 6-2-3الدرج
 1-6-2-3اعتبارات الت�صميم
قد يكون الدرج املريح للعديد من البالغني ،حتدي ًا للأطفال ،وكبار ال�سن �أو الأ�شخا�ص ق�صار القامة .وميكن
�أن تت�سبب �شفة الدرج رديئة الت�صميم يف خطر التعرث ،بخا�صة للأ�شخا�ص ذوي الأطراف ال�صناعية� ،أو الذين
ي�ستخدمون الع�صي .وتف�ضل درجات ال�سلم بدون �شفة .وتعد الإ�شارات ذات �أهمية حيوية لتحذير �شخ�ص ذوي
�إعاقة ب�صرية من جمموعة درج قادمة .وو�ضع الدرابزين املالئم على كال جانبي الدرج �سوف ي�ساعد كل الذين
ي�ستخدمون الدرج.

� 2-6-2-3إر�شادات التطبيق
حيثما يتم تخطيط درج جديد عند املواقع الداخلية �أو اخلارجية ،يجب �أن تتوافق الدرجات مع هذا الق�سم .ويف
حاالت التحديث والتجديد حيثما يقع الدرج املوجود بالفعل ف�إنه ال يلزم تغيري �أبعاد درجات ال�سلم واملهابط؛ ولكن
يجب تلبية جميع متطلبات الت�صميم الأخرى.

 3-6-2-3الإر�شادات الفنية
�أ .اجلزء الأفقي (النائمة) واجلزء الر�أ�سي (القائمة) لدرجة ال�سلم :يجب �أن يكون ارتفاع قائمة الدرج وعمق
النائمة (املجرى) موحد ًا .فال يجب �أن يزيد االرتفاع عن  180ملم ،وال يقل عن  125ملم .ويجب �أن ال يزيد
عمق جمرى الدرجة عن 350ملم ،وال يقل عن  280ملم ،مقا�س ًا من قائمة لأخرى .ويجب �أن ال تكون هناك قوائم
مفتوحة على �أي درج .ويجب �أن تكون نائمات الدرج واملهابط �صلبة ،وم�شطوبة مبواد غري زلقة ،وال حتدث وهج ًا.
ب� .شفة الدرج :يجب �أن ال تربز �شفة الدرج �أكرث من  25ملم ،ويجب �أن ال يكون ملقدمة الدرج جوانب �سفلية
�شديدة االنحدار ،ولها حافة �أفقية منحنية �أو م�شطوفة قدرها  10-6ملم .وحيثما تربز �شفة الدرجة يجب �أن تكون
مائلة نحو القائمة بزاوية ال تقل عن  60درجة �إىل الأفقي .ويجب �إ�ضاءة �شفة الدرج اىل م�ستوى  100لك�س على
الأقل ،وتكون مقاومة لالنزالق ،ويكون ال�سطح الأفقي ل�شفة الدرج ذا لون مغاير لباقي القائمة والنائمة .ويجب �أن
يكون ال�سطح الأفقي ل�شفة الدرج بعمق  60-40ملم ،وميتد بكامل عر�ض النائمة.
ت .م�ؤ�شرات التحذير القابلة للك�شف :يجب �أن يت�ضمن الدرج �أ�سطح ًا حتذيرية قابلة للك�شف ،مثبتة �أعلى كل
جمموعة درج ،وعلى كل املهابط ،وت�ضم مدخ ًال �إىل الدرج �أو حيثما يتم ك�سر النمط املعتاد؛ و�أي�ض ًا ،حيثما يكون
جمرى املهبط الذي لي�س له درابزين م�ستمر؛ درابزين �أكرب من  2100ملم .ويجب �أن متتد الأ�سطح التحذيرية
القابلة للك�شف على كامل عر�ض ال�سلم ،ويكون لها عمق مبقدار  900-600ملم تبد�أ من 300ملم من حافة الدرجة
وتتفق مع الق�سم .4-2-3
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ث .درابزين ال�سلم :يجب �أن يتفق درابزين ال�سلم مع الق�سم  .7-2-3يجب تركيب الدرابزين على كال اجلانبني،
ويكون ذا ارتفاع موحد قدره  925 – 875ملم للدرابزين العلوي ،و 750-600ملم للدرابزين ال�سفلي .ويجب �أن
يكون الدرابزين م�ستمرا على طول احلافة الداخلية لل�سالمل التي حتتوي على تعرج ،وميتد �أ�سفل الدرج مل�سافة
عمق نائمة واحدة بعد القائمة الأوىل ،ثم �أفقيا ملا ال يقل عن  300ملم ،على ارتفاع  925-875ملم للدرابزين
العلوي ،و 750-650للدرابزين ال�سفلي .ويجب �أن ميتد الدرابزين املوجود عند �أعلى ال�سلم مل�سافة �أفقية ال تقل عن
 300ملم ،ارتفاع  925-875ملم للدرابزين العلوي و 750-650للدرابزين ال�سفلي؛ ويعود �إىل احلائط �أو العمود
بطريقة ال تعوق وال ت�شكل خطر ًا على حركة امل�شاة .ويف احلاالت اخلارجية ،وعند جمموعة الدرج الأكرث ات�ساع ًا،
يجب توفري درابزين بجانب املركز حتى يكون �سهل الو�صول بالن�سبة للم�ستخدمني .ويجب �أن ي�شتمل الدرابزين
على تباين وا�ضح للألوان ،لتمييزه من البيئة املحيطة.
ج .يجب �أن يتفق الدرج الداخلي واخلارجي الذي يربط بني امل�ستويات التي ال تت�صل عن طريق م�سار �سهل
الو�صول على منت ال�سفينة ،مع هذا الق�سم.
ح .يجب ت�صميم نائمات الدرج واملهابط املعر�ضة للأحوال الرطبة ،بحيث متنع تراكم املاء.
خ .الإ�ضاءة :يجب �أن تتم �إ�ضاءة الدرج ومهابط الدرج ب�شكل مت�سا ٍو عند م�ستوى  100لك�س على الأقل عند املواقع
اخلارجية ،و 200لك�س عند املواقع الداخلية.
د .الالفتات� :إذا كان الدرج يقع يف بئر �سلم منف�صل؛ يجب حتديد الطوابق بالفتات ح�سية مو�ضوعة على اجلانب
املغلق من باب املدخل �إىل الطابق ،بالتوافق مع الق�سم .9-2-3
ذ .االرتفاع الر�أ�سي :يف كل احلاالت ،يجب �أن يكون االرتفاع الر�أ�سي فوق الدرج على الأقل  2100ملم يقا�س ر�أ�سي ًا
من احلافة البارزة ل�شفة الدرج.
ر .الأبواب والنوافذ :يجب �أن ال تفتح الأبواب والنوافذ عرب جمموعة من الدرج حتى ال تعوق التداول .وميكن �أن
تفتح الأبواب على املهابط على �شرط �أال تعوق النمط الرئي�سي للتداول.
ز-ال�سالمل الدائرية :يجب جتنب ال�سالمل الدائرية.
�س .الأ�سطح املزخرفة :يجب �أن ال ي�ستخدم ال�سجاد املزخرف ب�شدة على ال�سلم؛ لأنه يحدث ارتباكا لعديد من
النا�س خا�صة لكبار ال�سن ،والأ�شخا�ص ذوي الق�صور الب�صري.
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 4-6-2-3الر�سوم التو�ضيحية

�شكل  :65معايري ت�صميم الدرج.

�شكل  :66معايري نائمة الدرج.

�شكل  :67قائمة الدرج املائل.

كل الأبعاد باملليمرت �إذا مل يذكر غري ذلك.
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5-6-2-3

اعتبارات �أخرى

 3-2البيانات الأنرثوبومرتية.
 1-2-3املمرات �سهلة الو�صول ،م�سارات الو�صول والأروقة.
 2-2-3املمرات �سهلة الو�صول على منت ال�سفينة.
� 4-2-3أ�سطح امل�شي/الطوابق والأر�ضيات.
 7-2-3الدرابزين.
 8-2-3الأبواب.
 9-2-3الالفتات.
 11-2-3الإ�ضاءة.
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 7-2-3الدرابزين
 1-7-2-3اعتبارات الت�صميم
يجب �أن ي�ؤخذ يف االعتبار عند ت�صميم الدرابزين املدى املتنوع لأحجام الأيادي التي �سوف مت�سك به .فيجب �أن
يكون �شكل الدرابزين قاب ًال لأن مت�سك به يد البالغني ،والأطفال ،والأ�شخا�ص امل�صابنب بالتهاب املفا�صل .وباملثل
بالن�سبة الرتفاعات الدرابزين حيث �إن الدرابزين ذا االرتفاعني املختلفني يجب �أن يكون منا�سب ًا كي مي�سك به
الأ�شخا�ص طوال القامة ،وق�صار القامة.
وتوفر امتدادات الدرابزين املوازية للأر�ضية عند �أعلى و�أ�سفل الدرج ،مع ا�ستخدام �ألوان مغايرة ملا يحيط بها،
�إ�شارات مهمة للأ�شخا�ص امل�صابني ب�إعاقات ب�صرية .وامتداد الدرابزين �أعلى و�أ�سفل جمموعة من الدرج ،يوفر
دعم ًا ل�ضمان طريقة �سري �آمنة وم�ستقرة قبل �صعود �أو هبوط الدرج .والدرابزين امل�ستمر بدون انقطاع ي�ضمن
عدم انف�صال قب�ضة ال�شخ�ص عنه.
واحليز اخلايل بني اجلدار والدرابزين �ضروري �أي�ض ًا حيث يوفر م�ساحة خالية كي متر ُع ُقل الأ�صابع والأيدي
ولكن مع عدم وجود فراغ كبري ميكن �أن تنزلق فيه الذراع �إذا ما �سقط �شخ�ص �أو تعرث على جمموعة من الدرج
�أو منحدر.

�شكل  :68امتدادات الدرابزين.
مثال لدرج مميز بامتدادات درابزين ذات لون مغاير.

�شكل  :69درابزين مزدوج االرتفاع.
مثال ملنحدر مميز بدرابزين مزدوج االرتفاع.
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� 2-7-2-3إر�شادات التطبيق
جميع وحدات الدرابزين يجب �أن تتوافق مع هذا الق�سم.

 3-7-2-3الإر�شادات الفنية
�أ .ارتفاع الرتكيب :يجب تركيب الدرابزين على ارتفاعني خمتلفني ،الدرابزين العلوي على جمموعة من الدرج،
�أو منحدر �أو تركيبات �أخرى ،يجب و�ضعه على ارتفاع بني 925-875ملم ،مقي�س ًا ر�أ�سي ًا من خط مر�سوم خالل
احلواف اخلارجية ل�شفة الدرج ،من �سطح املنحدر� ،أو الأر�ضية �إىل �أعلى نقطة على الدرابزين .ويجب و�ضع
درابزين �إ�ضايف على ارتفاع  750-650ملم فوق �شفة الدرج� ،أو �سطح املنحدر �أوالأر�ضية �إىل �أعلى نقطة على
الدرابزين ال�ستيعاب الأطفال �أواال�شخا�ص ق�صار القامة .ويجب �أن يكون الدرابزين على الع ّبارة قويا وذا ارتفاع
وطول ي�سمح با�ستخدامه من قبل كل الركاب مبن يف ذلك الأ�شخا�ص الذين ي�ستخدمون الكرا�سي املتحركة.
ب .القب�ضة :يجب �أن يكون للدرابزين مقطع دائري بقطر  40-30ملم .و�أ�شكال الدرابزين غري الدائرية ال
ت�سمح بغلق الإبهام على الأ�صابع؛ وبالتايل فلي�ست ذات فاعلية للم�سك وال يو�صى بها .ويجب �أن تكون كل وحدات
الدرابزين مقاومة لالنزالق ،ولها �أ�سطح �إم�ساك م�ستمرة بدون �أي �إعاقة من �أعمدة تدعيم الدرابزين �،أو �أي
عنا�صر بناء �أخرى� ،أو العوائق التي ميكن �أن متنع قب�ضة اليد من الإم�ساك بالدرابزين ،ويجب �أن تكون خالية من
�أي عنا�صر حادة �أو كا�شطة .ويجب توفري حيز خال بني احلائط والدرابزين بحد �أدنى 50ملم بالن�سبة للحائط
الأمل�س ،و60ملم بالن�سبة للحائط ذي ال�سطح اخل�شن .وعندما يتم و�ضع الدرابزين يف جتويف اجلدار ،يجب توفري
حيز خال ال يقل عن  450ملم فوق �أعلى نقطة من الدرابزين ،و 45-35ملم �أ�سفل �أدنى نقطة على الدرابزين.
ت .النهايات :يجب �أن يعود الدرابزين وامتداداته على الدرج� ،أو املنحدرات� ،أوعلى طول املداخل �إىل احلائط،
�أو الأر�ضية� ،أوعمود الدعامة لتجنب الإم�ساك باملالب�س� ،أو �أن ميثل عائق ًا .وحيثما يكون الدرابزين غري م�ستمر،
يجب توفري م�ؤ�شر ح�سي على �شكل �أزرار مقببة على ال�سطح العلوي من الدرابزين ،ويجب و�ضعه على م�سافة -140
 160ملم من نهاية الدرابزين .ويجب �أن تكون الطريقة امل�ستخدمة ثابتة يف كافة �أنحاء ال�سفينة.
ث .قيم احلمل :يجب ت�صميم وبناء وحدات الدرابزين ودعائمها لتتحمل قوة حتميل قدرها على الأقل  1.3كيلو
نيوتن يتم تطبيقها يف �أي اجتاه على الدرابزين.
ج .تباين الألوان :يجب �أن يكون لوحدات الدرابزين تباين وا�ضح يف الألوان ،لتمييزها عن البيئة املحيطة.
ح .املناطق اخلطرة :يجب جتهيز وحدات الدرابزين التي ت�ؤدي �إىل مناطق خطرة ب�إ�شارات قابلة للك�شف .ف�سطح
درابزين خ�شن �سوف يعمل على تنبيه النا�س الذين يعانون من �إعاقات ب�صرية .ويجب �أن يكون �سطح التحذير
بطول 1200ملم كحد �أدنى ،وو�ضعه مبا�شرة قبل اخلطر املحتمل.
خ .خمرج الطوارئ :يجب �أن يكون هناك �شرائط ح�سية متباينة الألوان يتم و�ضعها على احلافتني العلوية
وال�سفلية للدرابزين حيث يكون موقع الدرابزين على طول ممرات خروج الطوارئ على الدرج� ،أو املنحدرات� ،أو
تركيبات �أخرى.
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 4-7-2-3الر�سوم التو�ضيحية

�شكل  :70ارتفاع وتركيب الدرابزين.

�شكل  :71درابزين عند حائط خ�شن.

�شكل  :72درابزين يف جدار غائر.
كل الأبعاد باملليمرت �إذا مل يذكر غري ذلك.

 5-7-2-3اعتبارات �أخرى
	3-2البيانات الأنرثوبومرتية.
	5-2-3املنحدرات.
	6-2-3الدرج.
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 8-2-3الأبواب
 1-8-2-3اعتبارات الت�صميم
�إن مداخل الأبواب الوا�سعة بالقدر الكايف ذات فائدة للأفراد الذين ي�ستخدمون الكرا�سي املتحركة� ،أو �سكوترات
التنقل� ،أو يدفعون عربات يد� ،أو يقومون بخدمات التو�صيل؛ غري �أن العتبات املرتفعة عند قاعدة الباب ميكن �أن
تعوق �أي ًا من ه�ؤالء الأفراد �أنف�سهم .وبالإ�ضافة �إىل ه�ؤالء ف�إن الأطفال ،وكبار ال�سن ،ومن يحمل �أمتعة� ،سوف
يجدون �صعوبة يف فتح باب ثقيل ،وي�ستفيدون من باب يفتح �أوتوماتيكي ًا .وتف�ضل املداخل التي تكون بدون �أبواب
حيثما تكون م�سموحة وقابلة للتطبيق.
واال�ستخدام امل�ستقل للأبواب �أمر مرغوب ،فاالعتماد على امل�ساعدة من الآخرين لفتح الأبواب لي�س ح ًال �سهل
الو�صول وال كرمي ًا.
وميكن للتفكري املت�أين يف اجتاه ت�أرجح الباب �أن يح�سن من �سهولة ا�ستخدامه ،ويحد من اخلطر للم�شاة الآخرين.
وميكن �أن تكون الأبواب املنزلقة �أ�سهل يف الت�شغيل بالن�سبة لبع�ض الأفراد ،وميكن �أي�ض ًا �أن حتتاج �إىل م�ساحة
�أقل ملناورة الكر�سي املتحرك .والأبواب التي حتتاج �إىل يدين لت�شغيلها ال تعترب �سهلة الو�صول .والأبواب الدوارة
لي�ست �سهلة الو�صول للأ�شخا�ص الذين ي�ستخدمون الكرا�سي املتحركة وعربات اليد .وكذلك ف�إن التن�سيق الالزم
ال�ستخدام مثل هذه الأبواب قد يكون �صعبا بالن�سبة للأطفال �أو اال�شخا�ص ذوي الإعاقة الإدراكية.
وميكن �أن ت�شكل الأبواب الزجاجية خطر ًا لكل الأفراد ،وخا�صة الذين يعانون من �إعاقة ب�صرية .و�إدراج �أ�شرطة
ذات �ألوان متباينة عرب الزجاج ،يتم و�ضعها يف م�ستوى العني ،و�أي�ض ًا� ،إطارات الأبواب متباينة اللون ومعدات
الباب� ،سوف يزيد من و�ضوح الباب الزجاجي لل�شخ�ص الذي يعاين من �إعاقة ب�صرية ،و�أمان ا�ستخدامه.

� 2-8-2-3إر�شادات التطبيق
�أ .يجب �أن تتفق جميع الأبواب التي ي�ستخدمها املوظفون �أو اجلمهور مع هذا الق�سم .ويف حالة التجديد والتحديث
حيث يكون جعل كل الأبواب �سهلة الو�صول غري قابلة للتطبيق من الناحية الفنية ،يجب �أن يتفق باب واحد على
الأقل عند كل مكان �سهل الو�صول ،مع هذا الق�سم.
اال�ستثناء :ميكن تقليل الفتحة اخلالية من العوائق اخلا�صة بالأبواب التي ال ت�ستلزم املرور الكامل للم�ستخدم،
مثل اخلزانات ال�ضحلة� ،إىل 500ملم كحد �أدنى .ويجب �أن يتفق كل باب يكون عن�صر ًا من م�سار �سهل الو�صول
مع هذا الق�سم.
ب .يجب �أن يتفق كل باب مطلوب من قبل الق�سم ( 1-9-3خمارج الطوارئ ،والإخالء يف حالة احلريق ومناطق
م�ساعدة الإنقاذ) مع هذا الق�سم.
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ت .وحيثما ي�ضم نظام الباب �أبواب ًا متعددة عند موقع واحد ،يجب �أن يتفق باب واحد على الأقل مع هذا الق�سم.
ث .يجب توفري م�شغالت كهربائية عند املواقع الآتية:
•املداخل التي يطلبها الق�سم .2-1-3
•احلمامات التي تت�ضمن ك�شك مرحا�ض �سهل الو�صول ،حيث ال يكون هناك حمام فردي يف نف�س الطابق.
�إ�ستثناء :حيثما يكون هناك على الأقل حمام واحد للرجال وحمام للن�ساء به �أك�شاك مراحي�ض �سهلة الو�صول يف
نف�س الطابق جمهزة مب�شغل كهربائي للباب.
•احلمامات الفردية �سهلة الو�صول.
•حجرات تغيري املالب�س التي حتتوي على مرافق املراحي�ض والد�ش �سهلة الو�صول بالإ�ضافة �إىل حجرة تغيري
مالب�س خا�صة �سهلة الو�صول.
•الأبواب الو�سيطة عرب ممرات التداول الرئي�سية بداخل مرفق ما.
ا�ستثناء :الأبواب التي تظل مفتوحة با�ستخدام �أجهزة كهرومغناطي�سية.
ج .يجب �أن تتفق الدوا�سات و�أماكن و�ضع الدوا�سات التي تتواجد عند الأبواب مع هذا الق�سم.
ح .يجب �أال تكون الأبواب الدوارة �أو البوابات ذات الأعمدة الدوارة هي الو�سيلة الوحيدة للمرور عند مدخل �سهل
الو�صول �أو على طول ممر �سهل الو�صول .ويجب توفري بوابة �أو باب بالقرب من البوابة ذات الأعمدة الدوارة �أو
الباب الدوار ،ويجب �أن تكون خم�ص�صة لت�سهيل نف�س منط اال�ستخدام.
خ .يجب �أن ال يتم ا�ستخدام الأبواب �أو النوافذ اجلانبية الزجاجية عدمية الإطارات.
د .يجب �أن تتفق جميع مكونات الأبواب يف كافة �أنحاء املن�ش�أة (لي�س فقط تلك التي تعترب �سهلة الو�صول) مع
متطلبات مكونات الأبواب يف هذا الق�سم.

 3-8-2-3الإر�شادات الفنية
�أ .عام :يجب �أن تكون الأبواب �سهلة الو�صول على م�سارات �سهلة الو�صول تتفق مع الق�سم  .1-2-3وحيثما يكون
مالئم ًا وم�سموح ًا ،ف�إن احلجرات دون �أبواب تكون مف�ضلة(.مث ًال عند احلمامات العامة).
ب .الفتحة اخلالية من العوائق :يجب �أن يكون احلد الأدنى للفتحة اخلالية من العوائق ملدخل الباب 900ملم،
وتقا�س بني وجه الباب �أو مقاب�ض الفتح ال�سريع وحاجز الباب املقابل عندما ينفتح الباب  90درجة .ويف حاالت
التجديدات عندما يكون توفري هذه امل�ساحة غري قابل للتطبيق من الناحية الفنية ،قد يخف�ض احلد الأدنى للفتحة
اخلالية من العوائق للمداخل �إىل  850ملم.
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ا�ستثناء :ميكن تخفي�ض الفتحة اخلالية من العوائق يف الأبواب التي ال تتطلب املرور الكامل للم�ستخدم ،مثل
اخلزانات� ،إىل 500ملم كحد �أدنى .ويف املباين القائمة بالفعل ،ف�إنه من املمكن ا�ستخدام مف�صالت حرة �أو
مف�صالت وا�ضحة مت�أرجحة لزيادة الفتحة اخلالية من العوائق للباب دون تو�سيع الإطار.
ت .م�ساحة املناورة :يجب �أن توفر الأبواب م�ساحة م�ستوية ملناورة الكر�سي املتحرك على كال جانبي الباب تتفق
مع (ال�شكل  .)73ويجب �أال تتم �إعاقة م�ساحة مناورة الكر�سي املتحرك الرتفاع الباب بالكامل .ال يلزم وجود
م�ساحة ملناورة الكر�سي املتحرك يف اجلانب غري امل�ستخدم من الباب حيثما يكون الدخول من جانب واحد فقط
– مثل اخلزانة.
ث .العتبات :يف�ضل العتبات امل�ستوية .ويجب �أال يزيد ارتفاع العتبات عن 13ملم ،وحيثما تكون �أكرث ارتفاع ًا من
6ملم ،فال بد من جعل حافتها مائلة بحد �أق�صى للميل قدره ( 2:1انظر ال�شكلني  80و.)81
ج .مكونات الباب :يجب �أن تكون كافة مكونات الباب يف مبنى �أو مرفق (�أدوات الت�شغيل والتي تت�ضمن املقاب�ض
ومقاب�ض ال�سحب واملزاليج والأقفال) قابلة للت�شغيل بيد واحدة وال تتطلب معاجلتها بدقة بالأ�صابع �أو اجلذب
ال�شديد �أو �ضغط �أو ِّ
يل الر�سغ لكي تعمل .ويتم تركيبها بعلو ما بني  900ملم و 1000ملم فوق الأر�ضية .يجب
ا�ستخدام املقاب�ض الرافعة على الأبواب املغلقة عندما ال يكون الزما وجود مقاب�ض الفتح ال�سريع  .ا�ستخدام
مقاب�ض الباب على �شكل حرف « � « Uسيقلل من خطر الإم�ساك باملالب�س �أو الإ�صابة ب�سبب طرف املقب�ض
املك�شوف .ومن املقبول ا�ستخدام �آليات الدفع واجلذب من النوع « »Dعلى اال�ستخدام املنزلق مبزاليج .ويجب �أن
تكون مكونات الت�شغيل على الأبواب املنزلقة مك�شوفة و�سهلة اال�ستخدام من كال االجتاهني عندما تنفتح الأبواب
املنزلقة متام ًا .واملقاب�ض ذات النتوءات غري مالئمة حيث �إنها تتطلب م�سك ًا بقوة ،وتكون �صعبة بالن�سبة لبع�ض
النا�س كي ي�ستخدموا الأبواب .ويجب �أن يكون للأبواب امل�ؤدية �إىل مناطق خطرية مثل من�صات التحميل واحلجرات
امليكانيكية /الكهربية ،مقب�ض خ�شن� ،أو به نتوءات لي�سهل على الأ�شخا�ص ذوي الإعاقات الب�صرية التعرف عليه.
ح .قوة الفتح :يجب �أن تكون القوة الق�صوى الالزمة لفتح الباب �سواء عن طريق الدفع �أو اجلذب  38نيوتن
لأبواب املف�صالت اخلارجية ،و 22نيوتن لأبواب املف�صالت الداخلية ،و 22نيوتن للأبواب املنزلقة واملطوية .ويجب
�ضبط غالقات الباب �إىل �أقل �ضغط ممكن ،ولكن ال يكون �أبد ًا �أكرث من قوى الفتح املذكورة يف هذا الق�سم.
خ .غالقات الباب :يجب �ضبط فرتة الرجوع (الغلق) لغالقات الباب بحيث ال ي�أخذ الباب – من و�ضع الفتح على
 90درجة� -أقل من  3ثوان للتحرك �إىل و�ضع الغلق اجلزئي حلوايل  12درجة تقريبا.
د� .صفائح الركل :يجب توفري �صفائح ركل ارتفاعها  300ملم على الأقل على جانب الدفع من الأبواب.
ذ� .أبواب مت�أرجحة تعمل بالكهرباء :يجب �أال ت�أخذ الأبواب املت�أرجحة التي تعمل بالكهرباء �أقل من  3ثوان
للتحرك من و�ضع الغلق �إىل و�ضع الفتح الكامل ،ويلزم قوة ال تزيد عن  66نيوتن لوقف حركة الباب.
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ر .م�شايات دهليز املدخل وال�شبكات املعدنية :يجب خف�ض امل�شايات الدائمة املثبتة وال�شبكات املعدنية عند
املداخل ،ويف الدهاليز ،ويف �أي موقع يف من�ش�أة� ،أو و�ضعها يف فجوة بحيث تكون يف و�ضع م�ستوى مع الأر�ضية ،حتى
ال ين�ش�أ عنها خطر التعرث .ويجب و�ضع امل�شايات املو�سمية �أو غري املثبتة (مثل اجلرايات التي ت�ستخدم يف الأحوال
اجلوية ال�سيئة) عند نف�س م�ستوى �سطح الأر�ضية� ،أو يكون لها حافة مائلة بقدر �ضئيل حتى ال ين�ش�أ عنها خطر
التعرث.
ز .م�شغالت الأبواب الكهربية :حيثما يتم توفري م�شغالت الأبواب الكهربائية ،يجب و�ضعها بحيث ت�سمح لل�شخ�ص
الذي ي�ستخدم كر�سي ًا متحرك ًا� ،أو �سكوتر التنقل بالتوقف مبا�شرة بجوار لوحة التحكم (ارجع �إىل امللحق رقم (:)1
�أدوات التحكم و�آليات الت�شغيل) .وتكون مو�ضوعة على  700ملم على الأقل من �أي ركن داخلي .و�إذا كان مو�ضوع ًا
ناحية مف�صل الباب ،يجب �أن تو�ضع �أدوات التحكم اخلا�صة به مبا ال يقل عن  700ملم بعد ت�أرجح الباب ،حيث
يفتح الباب باجتاه �أداة التحكم .يجب �أن تكون لوحة التحكم مرئية ب�شكل وا�ضح ،وت�شمل لوحة للتفعيل قطرها
 150ملم كحد �أدنى ،وتت�ضمن الرمز الدويل للو�صول للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة .يجب توفري لوحتني للتفعيل عند كل
جانب للباب ،ويجب و�ضعهما عند 900ملم ،وعند 225ملم تقا�س من خط املنت�صف فوق الأر�ضية .وبد ًال من ذلك،
ميكن ا�ستخدام عمود تفعيل خطي ر�أ�سي ميتد  900-225ملم فوق الأر�ضية .ويف�ضل ت�شغيل الأبواب �أوتوماتيكي ًا
يف املناطق التي تزيد فيها احلركة .وميكن ا�ستخدام امل�شايات احل�سا�سة لل�ضغط والعار�ضات العلوية واملا�سحات
ال�ضوئية القريبة لتن�شيط م�شغالت الباب .وامل�شايات احل�سا�سة لل�ضغط اخلا�صة بالأبواب التي يتم تن�شيطها عن
طريق الوزن ال بد �أن تكون ح�سا�سة بالقدر الكايف لتكت�شف حيوان اخلدمة الذي يزن  15كجم( .املعايري الأ�سرتالية
للإعاقة)2002 ،
�س .الأبواب الدوارة �أوالبوابات ذات الأعمدة الدوارة :يجب �أال تكون الأبواب الدوارة �أوالبوابات ذات الأعمدة
الدوارة هي الو�سيلة الوحيدة للمرور عند مدخل امل�شاة� ،أو على طول م�سار �سهل الو�صول .ويجب توفري بوابة �أو باب
بجوار البوابة ذات الأعمدة الدوارة� ،أو الباب الدوار .ويجب �أن تكون خم�ص�صة لت�سهيل نف�س منط اال�ستخدام،
وتلبية احتياجات الأ�شخا�ص الذين ي�ستخدمون الكرا�سي املتحركة ،و�أجهزة التنقل ،وعربات اليد ،وامل�شايات� ،أو
عربات التو�صيل.
�ش .الأبواب الزجاجية و�/أو النوافذ اجلانبية عدمية الإطارات :ال تعترب الأبواب والنوافذ اجلانبية التي لي�س لها
�إطار مت�صل بجميع حوافها� ،سهلة الو�صول ،ويجب جتنبها على طول املمرات �سهلة الو�صول.
�ص .املداخل متعددة الأبواب� :إذا كانت املداخل لها �أكرث من باب يعمل ب�شكل م�ستقل يجب �أن يتفق باب واحد
ن�شط على الأقل مع هذا الق�سم .وحيثما يوجد باب �سهل الو�صول �ضمن �صف من الأبواب يجب حتديده با�ستخدام
الرموز الدولية للو�صول .ويجب جتنب ا�ستخدام عمود مركزي عند الأبواب املزدوجة.
�ض .بابان مت�سل�سالن :يجب �أن تكون امل�سافة بني الأبواب املف�صلية �أواملحورية على الأقل 1400ملم ،بالإ�ضافة
�إىل عر�ض �أي باب يت�أرجح يف املكان.
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ط .الأبواب �إىل القمرات ،واحلمامات والأماكن املغلقة الأخرى التي ال يكون لها �أبواب خروج �أخرى ،يجب عدم
جتهيزها باملزاليج ذات االجتاه الواحد� ،أو و�سائل الأمان الأخرى التي ال ميكن التعامل معها �إال من الداخل .وبد ًال
من ذلك يجب جتهيزها مبقب�ض ذي قفل يعمل بالدفع ي�سهل التعامل معه ،وميكن حتريره من اخلارج عن طريق
�أداة خا�صة �أو قفل .ويجب �أن تزود �أبواب املراحي�ض بفتحة خالية بعر�ض  925ملم كحد �أدنى ،وتكون مزودة
مبقاب�ض على �شكل حرف «� »Lأو» »Dعلى اجلانب اخلارجي من الباب .ويجب تثبيت ق�ضيب غلق �أفقي على
الوجه الداخلي للباب الذي يفتح جهة اخلارج .ويجب �أن يكون قفل باب املرحا�ض كبريا و�سهل الت�شغيل( .اللجنة
اال�ست�شارية لنقل الأ�شخا�ص املعاقني .)DPTAC،2000
ظ .الأبواب املانعة للماء :يجب �أن يكون �أفراد الطاقم متوفرين مل�ساعدة الركاب يف ا�ستخدام الأبواب املانعة
للماء ،واملقاومة للحريق امل�صممة لت�أخذ مرجع ًا من من�شورات الوكالة الكندية للنقل «�سهولة الو�صول اخلا�صة
بالعبارات للأ�شخا�ص ذوي الإعاقات» (الوكالة الكندية للنقل.)1999 ،
ع .فتحات املراقبة الأمنية :حيثما يتم تزويد الأبواب بفتحات املراقبة الأمنية فيجب توفري اثنني :واحد عند
ارتفاع 1300-1100ملم فوق م�ستوى الأر�ضية للأ�شخا�ص املقعدين ،والأطفال �أو �شخ�ص ق�صري القامة .والآخر
عند ارتفاع 1500ملم فوق م�ستوى الأر�ضية للأ�شخا�ص الواقفني.
غ .تباين الألوان :حيثما تكون الأبواب غري جمهزة ب�أجهزة غلق يجب �أن يكون لون حافة الباب مغاير ًا للون وجه
الباب .ويجب �أن ت�ضم الأبواب و�إطارات الأبواب تباين ًا وا�ضح ًا يف الألوان لتمييزها عن البيئة املحيطة .ويجب �أن
ي�ضم مقب�ض الباب و�آليات الت�شغيل الأخرى اختالف ًا وا�ضح ًا يف اللون لتمييزها عن الباب نف�سه .يجب �أن تكون
لوحات تن�شيط الباب الكهربائية ذات لون مغاير ملا يحيط بها.
ف .زجاج الباب  /لوحات الر�ؤية� :إذا مل تكن اخل�صو�صية الب�صرية مو�ضع قلق؛ ف�إن ارتفاع عتبة نوافذ امل�شاهدة
�أو لوحات الر�ؤية يجب �أال يزيد عن  750ملم فوق الأر�ضية .ويجب �أال يتم و�ضع الروافد امل�ستعر�ضة الأفقية بني
1000ملم ،و1225ملم فوق الأر�ضية�( .شكل .)85
ق .يجب تعليم كل الأبواب الزجاجية والنوافذ اجلانبية جلذب االنتباه �إىل وجود الزجاج .ويجب �أن تتكون
العالمات من �صفني �أفقيني من املل�صقات �أو ال�شرائط امل�ستمرة التي تت�ضمن �ألوانا متباينة ،والتي لها عر�ض
 50ملم كحد �أدنى .ويجب �أن يقع �صف واحد من العالمات على ارتفاع 1525 – 1475ملم فوق م�ستوى الأر�ضية،
والثاين 1225-1175ملم ،مقي�س ًا �إىل خط منت�صف ال�صفوف .وبد ًال من ذلك،ميكن ا�ستخدام منط منتظم من
املل�صقات لتحديد الزجاج .ويجب �أن يكون قيا�س املل�صقات  50ملم بالت�ساوي يف �أي اجتاه ،وميكن �أن تكون ب�أي
�شكل ،مثل �شعار (لوجو) ،على �شرط �أن يكون اجلزء امل�صمت من املل�صق يحتوي على �ألوان متباينة مع اخللفية.
ويجب �أن تكون املل�صقات على م�سافات من بع�ضها بتباعد  150ملم كحد �أق�صى ،مقي�س ًا من املركز للمركز.
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ك .يجب توفري العالمات ذات التباين الوا�ضح يف الألوان حيثما يتم ا�ستخدام الزجاج املحفور �أو املزخرف.
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�شكل  :73م�ساحات املناورة عند الأبواب
م�ساحات الأر�ضية املطلوبة (بامللليمرت)
العمق
العر�ض
امل�ساحة بجوار املزالج
الأبواب ذات املف�صالت – االقرتاب من الأمام ( �شكل )76
جانب اجلذب
1500
)*1500( 1600
جانب الدفع
1400
)*1200( 1250
الأبواب ذات املف�صالت – االقرتاب من جانب القفل ( �شكل )75
جانب اجلذب
جانب الدفع

1500
1400

)*1200( 1400
)*1200( 1400

600
300
600
600

الأبواب ذات املف�صالت – االقرتاب من جانب املف�صالت ( �شكل )74
جانب اجلذب
جانب الدفع

)*1500( 2100
)*1200( 1400

)*1500( 2100
1800

600
450

الباب املنزلق ( �شكل )77
االقرتاب من الأمام
االقرتاب من اجلانب

1400
)*1200( 1400

1200
)*1400( 1550

50
600

 -الأبعاد التي يوجد عليها عالمة (*) من املمكن تقليلها

 4-8-2-3الر�سوم التو�ضيحية

�شكل  :74االقرتاب من جانب املف�صالت عند الأبواب ذات املف�صالت.
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�شكل  :75االقرتاب من جانب القفل عند الأبواب ذات املف�صالت.

�شكل  :76اقرتاب �أمامي عند الأبواب ذات املف�صالت.

�شكل  :77اقرتاب �أمامي وجانبي عند �أبواب جانبية.
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�شكل  :78م�ساحة املناورة عند �أبواب مت�سل�سلة.

�شكل  :79م�ساحة املناورة عند �أبواب مت�سل�سلة.

91
الدليل اإلشادي للوصول الشامل في وسائط النقل البحرية للمملكة العربية السعودية

�شكل  :80عتبة الباب.

�شكل  :81عتبة الباب.
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�شكل  :82ذراع على �شكل حرف  Uومقب�ض على �شكل حرف .D
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�شكل  :83احلواجز القابلة للك�شف.
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�شكل  :84تباين الألوان عند الأبواب.

�شكل  :85ارتفاع عتبة النافذة.
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�شكل  :86عالمات الأبواب املزججة بالكامل ،النوافذ اجلانبية ولوحات الر�ؤية.
كل الأبعاد باملليمرت �إذا مل يذكر غري ذلك.

 5-8-2-3اعتبارات �أخرى
	3-2البيانات الأنرثوبومرتية.
	9-2-3الالفتات.
	1-8-3املعلومات والإعالنات – ال�سفن البحرية واملرافق.
 1-9-3خمارج الطوارئ ،الإخالء يف حالة احلريق ومناطق م�ساعدة الإنقاذ.
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 9-2-3الالفتات
 1-9-2-3اعتبارات الت�صميم
يجب �أن تكون الالفتات ب�سيطة ،ومرتبة ،وت�شتمل على لغة �سهلة .ويعد ا�ستخدام الرموز امل�صورة م�ساعدا لأفراد
مثل الأطفال ،وذوي امل�ستوى املحدود يف القراءة والكتابة� ،أوالذين يتحدثون لغة خمتلفة.
والتباين احلاد يف الألوان يجعل من ال�سهل قراءة الالفتة بالن�سبة لأي �شخ�ص ،خا�صة ملن يعاين من �إعاقة ب�صرية.
والبد �أن يكون الق�صد من الرمز امل�ستخدم وا�ضح ًا معروف ًا ،وعاملي ًا ،وبديهي ًا .ولزيادة �إمكانية القراءة يجب �أن
ت�ضم احلروف املرتفعة احل�سية حواف ًا م�صقولة قليال.

� 2-9-2-3إر�شادات التطبيق
يجب �أن تتفق كل الالفتات مع هذا الق�سم.
�إن الالفتات التي ت�شري �إىل الغرف �أو امل�ساحات الدائمة يجب �أن تكون مثبتة على احلائط ،و�أن ت�شتمل على
احلروف والأرقام التي ميكن قراءتها باللم�س .ويجب �أن تكون العالمات احل�سية مكملة للن�ص املتعلق مبا ي�أتي:
•الالفتات التنظيمية ،مثل الفتات احلظر والإلزام.
•الفتات التحذير ،مثل الفتات التحذير واخلطر.
•الفتات التعريف ،مثل الغرف ،والألقاب� ،أو الأ�سماء� ،أو الأرقام.
و يجب �أن تتوافق الالفتات التي تو�ضح االجتاه� ،أو املعلومات حول امل�ساحات الوظيفية مع هذا الق�سم .يجب �أن
تكون القوائم يف �أماكن تناول الطعام متاحة بتن�سيق وت�صميمات بديلة ،ومن بينها �أن تكون مكتوبة بطريقة برايل،
وبحروف كبرية.
ا�ستثناء� :أدلة املن�ش�أة وكل الالفتات الأخرى التي تكون مو�ضوعة ب�شكل م�ؤقت ال يجب �أن تتوافق مع هذا الق�سم.
�إن عنا�صر وم�ساحات املرافق �سهلة الو�صول التي يجب حتديدها با�ستخدام الرمز الدويل للو�صول هي:
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•�أماكن وقوف ال�سيارات ،املع َّرفة على �أنها خم�ص�صة للأ�شخا�ص الذين يعانون من �إعاقات.
•مناطق حتميل الركاب �سهلة الو�صول.
•املنحدرات �سهلة الو�صول التي تقع يف م�سار احلركة اخلايل من احلواجز والذى يخدم مدخل البناء.
•املداخل �سهلة الو�صول عندما ال تكون جميعها �سهلة الو�صول (فاملداخل غري �سهلة الو�صول يجب �أن يكون
عليها الفتات توجيهية لت�شري �إىل املمر �إىل �أقرب مدخل �سهل الو�صول).
مركـز األميــر سلمـــان ألبحــاث اإلعاقــة

•املراحي�ض �سهلة الو�صول ومرافق اال�ستحمام ،مبا يف ذلك الوحدات املحمولة �أحادية اال�ستخدام ،عندما ال
تكون جميعها �سهلة الو�صول.
•الهواتف �سهلة الو�صول.
•امل�صاعد و�أجهزة الرفع الأخرى �سهلة الو�صول.
•و�سائل اخلروج �سهلة الو�صول.
•مناطق امل�ساعدة يف عملية الإنقاذ.
الالفتات امل�سموعة (الأ�شعة حتت احلمراء والرقمية) التي ميكن قراءتها عن طريق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقات
الب�صرية با�ستخدام �أجهزة ا�ستقبال قد تكون م�ساعد التوجيه الوحيد عرب امل�ساحات املفتوحة .ويجب النظر يف
ت�ضمني م�سقط للأ�سالك من �أجل تركيبات م�ستقبلية.

3-9-2-3

الإر�شادات الفنية

�أ .املوقع  -الغرف وامل�ساحات :حيثما يتم توفري تعريف دائم للغرف وامل�ساحات ،يجب تركيب الالفتات على
احلائط بجوار اجلانب الذي يوجد عليه مزالج الباب يف حدود  150ملم من ع�ضادة الباب ،ويتم و�ضعها بحيث
يكون خط الو�سط اخلا�ص بها  1400ملم فوق الأر�ضية التي مت ت�شطيبها .وحيث ال يكون هناك حيز متاح على
احلائط بجوار اجلانب الذي يوجد عليه مزالج الباب ،مبا يف ذلك الأبواب املزدوجة يجب و�ضع الالفتات على
�أقرب حائط جماور .ويجب و�ضع الالفتات ب�شكل متنا�سق يف كافة �أنحاء املن�ش�أة.
ب .املوقع  -الدرج :بداخل الدرج ،يجب و�ضع �أرقام ح�سية للطوابق على اجلانب الذي يوجد عليه مزالج الباب يف
حدود  150ملم من ع�ضادة الباب ،وعلى ارتفاع مت�سق فوق الأر�ضية بني حد �أدنى  1350ملم وحد �أق�صى 1500
ملم فوق الأر�ضية التي مت ت�شطيبها يف كافة �أنحاء املبنى.
ت .املوقع -نقاط اتخاذ القرار :يجب و�ضع الالفتات عند نقاط اتخاذ القرار كي تكون �أكرث فائدة مثل التقاطعات،
والدرج ،وامل�صاعد ،وال�سالمل املتحركة.
ث .الالفتات العلوية :يجب �أال ت�شكل �أي الفتة علوية �أي عائق ،ويجب �أن تتوافق مع الق�سم  .3-2-3ويجب
عمل ن�سخ مطابقة من الالفتات ،ويتم و�ضعها يف حدود منطقة خم�ص�صة ميكن بلوغها على احلائط املجاور� .إن
الالفتات التي يتم و�ضعها خلف طاوالت اخلدمة يجب عمل ن�سخ مطابقة منها ،وو�ضعها بحيث يكون خط املنت�صف
بها مو�ضوع ًا على ارتفاع ثابت  1400ملم فوق الأر�ضية ،و�أن تكون �سهلة القراءة من و�ضع اجللو�س �أوالوقوف،
ويكون من املمكن االقرتاب منها ،وبها تباين وحجم كاف كي تكون مقروءة من م�سافات منا�سبة( .انظر �شكل
.)87
ج .احلالة والنمط� :إن احلروف والأرقام امل�ستخدمة على الالفتات يجب �أن تكون من نوع  sans serifوبها
�أرقام باللغة العربية والإجنليزية.
الدليل اإلشادي للوصول الشامل في وسائط النقل البحرية للمملكة العربية السعودية
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ح .حجم احلروف والأرقام :يجب �أن يكون للحروف والأرقام امل�ستخدمة على الالفتات ن�سبة عر�ض �إىل طول بني
 5:3و 1:1و�أن يكون ات�ساع تباعد اخلط له ن�سبة عر�ض �إىل طول بني  5:1و.10:1
خ .ارتفاع احلروف :يجب �أن تتفق �أبعاد ارتفاع احلروف مل�سافات الر�ؤية مع (�شكل .)87
�شكل � :87أقل ارتفاع للحروف بناء على م�سافة الر�ؤية.

�أقل ارتفاع للحروف (ملم)

�أق�صى م�سافة للر�ؤية (ملم)

200

6000

150

4600

100

2500

75

2300

50

1500

25

750

د .الت�شطيب والتباين :يجب ا�ستخدام ت�شطيب قليل اللمعان ،غري المع� ،أو �أي نوع �آخر من الت�شطيب اخلايل
من الوهج على احلروف ،والرموز ،واخللفيات اخلا�صة بالالفتات .وميكن للحروف والأرقام والرموز �أن تتميز
ب�ألوان مغايرة خللفيتها ،وتكون حروف ًا ذات �ألوان فاحتة على خلفية غامقة� ،أو بحروف ذات �ألوان غامقة على
خلفية فاحتة.
ذ .احلروف البارزة احل�سية :حيثما احتوت الالفتات على كتابة بطريقة برايل للحروف احل�سية ،يجب �أن تكون
احلروف والأرقام بارزة على الأقل حلوايل 0.8ملم ،ويجب �أال تكون حوافها حادة ،وتكون 50-16ملم يف االرتفاع،
و�أن تكتب بنوع اخلط  ،sans serifويجب �أن ت�شتمل على الأحرف املكتوبة بطريقة برايل غري املن�ضغطة.
ويجب �أال تكون الالفتة �أكرث من  48بو�صة (1220ملم) فوق �سطح الطابق الذي مت ت�شطيبه عندما تقا�س من
مركز اللوحة .وهذا �سوف ي�ضمن �أن تكون اللوحة �سهلة الو�صول بالن�سبة لأغلب النا�س الذين يعانون من �إعاقات
ب�صرية وحركية( .اللجنة اال�ست�شارية للو�صول ل�سفن الركاب .)2000،PVAAC
ر .الأر�ضية اخلالية و�سطح الأر�ض :يجب �أن ت�سمح الالفتة احل�سية لل�شخ�ص باالقرتاب من الالفتة يف حدود
 100ملم بدون �أن يقابل �أج�سام ًا بارزة �أو قائمة يف حدود ت�أرجح الباب.
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ز.ال�صور التو�ضيحية� :إن ال�صور التو�ضيحية يجب �أن ي�صاحبها و�صف ب�صري وح�سي �شفهي مكافئ ويجب
و�ضعه مبا�شرة �أ�سفل ال�صورة التو�ضيحية .ويجب �أن يكون ارتفاع ال�صورة التو�ضيحية 150ملم على الأقل .ويجب
توفري م�ساحة خالية على احلائط حول كل اللوحات وتكون حوايل 75ملم.
مركـز األميــر سلمـــان ألبحــاث اإلعاقــة

�س.الإ�ضاءة :يجب �أن يكون احلد الأدنى للإ�ضاءة على الالفتات  200لك�س.
�ش.الالفتات امل�سموعة :يجب �أن تقوم الالفتات امل�سموعة بتكرار املعلومات التي ميكن ر�ؤيتها ب�صري ًا يف �شكل
منطوق .وميكن لهذه �أن ت�شمل الفتات ال�شوارع واملباين ،و�إ�شارات مرور امل�شاة الب�صرية ،وللعثور على الطريق
داخل املباين ونظم املعلومات.
�ص.الأدلة :يجب تقدمي الأدلة و�أنظمة الإعالم الأخرى ب�شكل ر�أ�سي� ،أو يتم رفعها �أفقي ًا بزاوية ما ويكون من
املمكن االقرتاب منها والو�صول �إليها من كل من و�ضع الوقوف �أو اجللو�س .ويجب �أن يكون هناك م�ساحة كافية
للمناورة ،وم�ساحة خالية من العوائق بجوار الدليل.
�ض.قابلية الفهم واال�ستيعاب� :إن الرموز الب�صرية مف�ضلة بالن�سبة للتعليمات املكتوبة ،للحد من اخللط يف
املعلومات بالن�سبة للأ�شخا�ص الذين يجدون �صعوبة يف القراءة� ،أو فهم الن�صو�ص املكتوبة� ،أو اال�شخا�ص الذين ال
يعرفون اللغة .وميكن �أن يعمل الرتميز اللوين على تعزيز الر�سائل عندما يتم ا�ستخدامه كنظام متما�سك ومن�سق
يف جميع �أرجاء املن�ش�أة.
ط.الالفتات التوجيهية :يجب �أن تكون الالفتات التوجيهية موجزة ،وبها �أقل قدر ممكن من التعليمات ،وت�ستخدم
لغة مب�سطة .ويجب �أن تكون الرموز التوجيهية مثل الأ�سهم ،وا�ضحة ،وحادة ،وغري منمقة بدرجة كبرية .ويجب
توفري الفتات توجيهية عندما ال يتوافق املمر �سهل الو�صول مع م�سار التداول العام( .اللجنة اال�ست�شارية للو�صول
ل�سفن الركاب .)PVAAC،2000

�شكل  :88تباين الألوان يف الالفتات.
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�شكل  :89ال�صور التو�ضيحية.

�شكل  :90احلروف والأرقام احل�سية.

�شكل  :91الرمز العاملي ملكان �سهل الو�صول.
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�شكل � :92صورة تو�ضيحية ملكان وقوف ال�سيارات
اخلا�ص مبحدودي التنقل ومقدمي الرعاية
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�شكل  :93الفتة ممر طوارئ م�ضيئة يف الليل.

�شكل  :94الفتة ممر طوارئ �أثناء النهار

 5-9-2-3اعتبارات �أخرى
	1-2-3امل�سارات �سهلة الو�صول ،ممرات الو�صول والأروقة.
	2-2-3امل�سارات �سهلة الو�صول على منت ال�سفينة.
	3-2-3الأج�سام البارزة والعلوية.
� 4-2-3أ�سطح امل�شي/الطوابق والأر�ضيات.
	5-2-3املنحدرات.
	6-2-3الدرج.
	7-2-3الدرابزين.
	8-2-3الأبواب.
	10-2-3الرموز ،الر�سوم وال�صور التو�ضيحية .
	11-2-3الإ�ضاءة.
	1-5-3احلمامات على منت ال�سفينة.
	2-5-3املراحي�ض.
	3-5-3الأحوا�ض.
	4-5-3املباول.
 1-9-3خمرج الطوارئ ،الإخالء يف حالة احلريق ،ومناطق م�ساعدة الإنقاذ.
	1-2-4امل�صاعد.
 2-2-4م�صاعد املن�صات املائلة والر�أ�سية.

101
الدليل اإلشادي للوصول الشامل في وسائط النقل البحرية للمملكة العربية السعودية

10-2-3

الرموز ،الر�سوم وال�صور التو�ضيحية

 1-10-2-3اعتبارات الت�صميم
يعد ا�ستخدام الرموز الر�سوم وال�صور التو�ضيحية �أ�سلوب ًا فعا ًال لنقل قدر كبري من املعلومات بطريقة بليغة
وموجزة .و�سهولة و�صولها �إىل الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة مهمة يف هذا ال�صدد ،حيث غالب ًا ما تنقل الرموز املوحدة
�إلخ ،معلومات مت�سقة ت�سمح باملزيد من �سهولة اال�ستخدام يف البيئات املختلفة.

� 2-10-2-3إر�شادات التطبيق
حيثما يتم ا�ستخدام الرموز ،والر�سوم وال�صور التو�ضيحية على الالفتات ،ولوحات املعلومات العامة� ،أو يف
امل�ستندات التي تنتج لال�ستخدام العام عن طريق املنظمات ال�سياحية؛ يجب �أن تتفق مع هذا اجلزء.

 3-10-2-3الإر�شادات الفنية
�أ .الرموز :الرمز هو �شيء يعني بع�ض الأ�شياء الأخرى �أوالظروف .وميكن للرمز �أو جمموعة من الرموز �أن ت�صنع
�صورة تو�ضيحية تكون متثي ًال رمزي ًا للمعلومات من خالل ال�صور .وميكن �أن تكون الرموز مفيدة جد ًا للأ�شخا�ص
الذين ال ي�ستطيعون القراءة .ومع ذلك يجب ا�ستخدام الرموز التي ي�سهل التعرف عليها فقط .ويجب �أن يكون
ا�ستخدامها مت�سقا يف كل نطاق املعلومات ال�سياحية ،فمث ًال ا�ستخدام الرمز العاملي للكر�سي املتحرك يكون له
معنى �أكرث من جمرد ا�ستخدام احلرف «� »Wأو «م» .وقد توفر عالمات الرتميز ذات الأرقام �أواحلروف من
امل�ساحة ،ولكنها �سوف تعقد مهمة التف�سري وال يو�صى بها .)26:1999 ،TRCP(.وهناك حاجة للتعاون بني
حملة الأ�سهم ،والذين ي�ضعون ال�سيا�سة ال�سياحية من �أجل االتفاق على جمموعة مت�سقة من الت�صميمات عرب
�صناعة ال�سياحة .ويف بع�ض الأحيان ي�ساء تف�سري الرموز ويجب �أن ي�صاحبها مل�صق تو�ضيحي جماور.
ب .الر�سوم وال�صورالتو�ضيحية :ميكن �أن تكون الر�سوم وال�صور التو�ضيحية مفيدة جد ًا للأ�شخا�ص الذين
يجدون �صعوبة يف القراءة .ويعد ا�ستخدامها على م�ستوى العامل هو الإ�سرتاتيجية الرئي�سية للتوا�صل مع �أ�شخا�ص
من لغات متنوعة ،ومع الأ�شخا�ص الذين يعانون من ق�صور وظيفي يف التعلم ( .)25:1999 ،TRCPوميكنها
�أي�ض ًا توفري م�ساحة عن طريق خف�ض احلاجة �إىل م�ساحات كبرية من الن�صو�ص .غري �أنها يجب �أن ت�ستخدم
بحر�ص .ويجب �أن تكون الأ�شكال امل�ستخدمة وا�ضحة وغري مبهمة .فالأ�شكال املنمقة �أوالغام�ضة قد تبدو �أنيقة
ولكنها ميكن �أن تكون مربكة لبع�ض النا�س .ويف درا�سة فرن�سية ،تكرر التعرف على الالفتات التي تعطي متثيال
حمددا ل�شيء ما ب�شكل �صحيح �أكرث من الالفتات ذات التمثيل التجريدي (هنرت -زاور�سكي وهورن.)1993 ،
وقد تكون �أمثلة الرموز �سهلة الفهم �صليب ًا للم�ست�شفيات ،وكتاب ًا للمكتبات� ،أو ر�صيف ًا بحري ًا �أو ميناء ل�سفينة
ركاب .وا�ستخدام املربعات ،والدوائر �أو عالمة  Xللعالمات يجعلها �صعبة التمييز من قبل الأ�شخا�ص الذين
ال يقر�ؤون (بلو�ش وهويت .)10:1992 ،وحيث ال يتوافر مرجع لل�صور التو�ضيحية ال�سياحية املوحدة يف اململكة
العربية ال�سعودية ،فهناك حاجة لو�ضع مثل هذا املرجع.
ت .احلدود� :إذا مت ر�سم حدود حول �صورة تو�ضيحية ،ف�إن �سمكه يجب �أال يزيد على �سمك خط الرموز الأخرى
على الالفتة .ويجب �أن تكون امل�سافة بني احلافة الداخلية للحد �إىل �أقرب نقطة من الرمز (4وحدات) على الأقل
102
مركـز األميــر سلمـــان ألبحــاث اإلعاقــة

فيما يخ�ص احلدود املربعة بقاعدة قدرها  75وحدة ( )18:1999 ،TRCPمبعنى قيا�س طول قاعدة احلد،
مق�سوما على  ،75وم�ضروب ًا يف  .4ويجب �أن تكون �أركان احلدود اخلا�صة بالالفتة م�ستديرة.
ث .غمو�ض الرموز� :إن �أغلبية النا�س لديهم توجه لفظي حيث ي�ستخل�صون معظم املعلومات من خالل الكلمات،
يف حني �أن الأقلية ت�ستجيب ب�سرعة �أكرب للو�سائل املرئية ،مثل الرموز .ومعظم �أنظمة الالفتات حتتاج ر�سائل
لفظية .فحتى �أب�سط الرموز مثل ال�سهم ،ميكن �أن يكون غام�ض ًا ،وت�أتي ال�صعوبة عندما تتم الإ�شارة �إىل االجتاه
«�أمامك» عن طريق �سهم .فيمكن �أن يكون هناك ارتباك ما �إذا كان ذلك يعني �إىل الأ�سفل� ،أو �إىل الأمام� ،أو �إىل
الأعلى ،اعتماد ًا على اجتاه ال�سهم.
ج .ميكن �أن تكون الرموز مفيدة جدا لبع�ض الأ�شخا�ص ،ولكن يجب ا�ستخدام الرموز التي ي�سهل التعرف عليها
مثل الرمز الدويل للو�صول .وال يتم ا�ستخدام احلروف �أو الأرقام للإ�شارة �إىل العالمات� ،أو املعدات� ،أو املرافق.
ح.يجب �أن ال يزيد ال�سمك على �سمك خط الرموز املوجودة على الالفتات .ويجب �أن تكون امل�سافة بني احلافة
الداخلية للحد و�أقرب نقطة من الرمز هي طول القاعدة مق�سوم ًا على .18.75
خ .ا�ستخدام الأ�سهم� :إن ال�سهم واحد من �أكرث الرموز �شائعة اال�ستخدام يف نظام الالفتات .ويجب �أن يكون
ال�سهم �ضعفي ارتفاع احلرف الكبري امل�ستخدم يف الر�سالة .ويجب �أن تكون الأ�سهم التي ت�شري �إىل الي�سار �أو �إىل
�أعلى دائم ًا على ي�سار الر�سالة ،والعك�س �صحيح (.)1999، TRCP
د� .أ�شكال الرموز :هذه الأ�شكال املو�ضحة يف (�شكل  ،)95مو�ضوعة على �أ�سا�س اال�ستخدام املت�سق لأ�شكال
هند�سية و�ألوان حمددة .وت�سمح هذه الرموز ال�شكلية واللونية للم�ستخدمني بالتمييز بني �أنواع الرموز ال�ستة.
ومو�ضح فيما ي�أتي ال�شكل ،واللون ،والوظيفة ،واملنطقة امل�ستهدفة لكل نوع.
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�شكل  :85ت�صنيف الرموز الت�صويرية.

الفئة وال�شكل

النوع واللون

وظيفة الرمز

تنظيمي

احلظر
�أحمر و�أ�سود على خلفية بي�ضاء

ت�شري �إىل �أمر مينع فع ًال ما

�إجباري

حتذير

�أبي�ض على �أ�سود

للإ�شارة �إىل �إجراء لفعل �إلزامي

احذر
�أ�سود و�أبي�ض

للإ�شارة �إىل خطر حمتمل

خطر
للإ�شارة �إىل خطر وا�ضح

�أبي�ض على �أحمر

معلومات

طوارئ
�أبي�ض على �أخ�ضر

للتزويد باملعلومات الالزمة يف حالة
الطوارئ

الإر�شاد واملعلومات
�أبي�ض على رمادي غامق؛ �أو
�أبي�ض على �أزرق
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للتزويد مبعلومات �إر�شادية
امتيازات
ا�ستجمام
عام

والالفتات التنظيمية مانعة �أي�ض ًا ،وتتعامل مع مو�ضوعات مثل التدخني �أو الدخول �إىل مناطق حمظورة .وبالإ�ضافة
�إىل الالفتات التنظيمية ،هناك الفتات حتذيرية من الأخطار .ويجب �أن نويل اهتمام ًا لتوفري معلومات حتذيرية
تكون مفيدة بنف�س القدر للأ�شخا�ص الذين لديهم �أنواع خمتلفة من القدرات الوظيفية الب�صرية.

 3-10-2-3اعتبارات �أخرى
	9-2-3الالفتات.
	3-8-3الو�صول للمطبوعات.
 4-8-3توفري املعلومات املتعلقة بال�سياحة يف �أ�شكال متعددة.

 11-2-3الإ�ضاءة
 1-11-2-3اعتبارات الت�صميم
�إن الإ�ضاءة يف م�ستوى الأر�ضية والإ�ضاءة ذات امل�ستوى املنخف�ض ت�شكل بيئات مربكة للأ�شخا�ص ذوي الق�صور
الوظيفي الب�صري والإدراكي.

� 2-11-2-3إر�شادات التطبيق
انظر  3-11-2-3التايل:

 3-11-2-3الإر�شادات الفنية
يجب عدم ا�ستخدام الإ�ضاءة يف م�ستوى الأر�ضية والإ�ضاءة منخف�ضة امل�ستوى� ،إال حيثما يلزم ذلك عن طريق
لوائح بناء �سفن الركاب.
ارجع �إىل امللحق (رقم  :)4الإ�ضاءة

 4-11-2-3اعتبارات �أخرى
	1-2-3املمرات �سهلة الو�صول ،ممرات الو�صول والأروقة.
	2-2-3املمرات �سهلة الو�صول على منت ال�سفينة.
	3-2-3الأج�سام البارزة والعلوية.
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3-3

مو�ضع الكر�سي املتحرك والت�أمني

 1-3-3مو�ضع الكر�سي املتحرك والت�أمني
�	1-1-3-3إعتبارات الت�صميم
يلزم �أن تقوم كل �سفن الركاب �سهلة الو�صول بالن�سبة للكرا�سي املتحركة ،من العبارات ال�صغرية �إىل ال�سفن
ال�سياحية الكبرية ،بتوفري نظام ت�أمني من �أجل ت�أمني وتثبيت الكر�سي املتحرك ل�سطح ال�سفينة يف حالة البحار
الهائجة� ،أو ملجرد ال�سالمة العامة للراكب يف كر�سي متحرك .و�أنظمة ت�أمني الكر�سي املتحرك هي يف الأ�سا�س
�أجهزة ميكانيكية م�صممة حلجز الكر�سي املتحرك يف مكانه �أثناء الت�سارع �أو التباط�ؤ.

�شكل � :96أماكن ربط الكر�سي املتحرك (مرابط).

�شكل � :97أماكن ربط الكر�سي املتحرك.

� 2-1-3-3إر�شادات التطبيق
يجب �أن يكون املكان املخ�ص�ص للكر�سي املتحرك كافيا لي�سمح لأي راكب يف كر�سي متحرك باحلركة يف مواجهة
مقدمة ال�سفينة ،وتزويده بنظام تقييد م�ستخدم الكر�سي املتحرك .وهذا النظام يجب �أن يتكون من خيار الربط
الكامل (كال الكتفني وحزام الو�سط) ويجب �أن يكون منا�سبا للتطبيق ب�شكل عام على الكرا�سي املتحركة( ،مبا
فيها الكرا�سي املتحركة اخلا�صة بالأطفال).
ويجب �أن يرجع �أي نظام تقييد للكرا�سي املتحركة اىل متطلبات امللحق (رقم  )9اخلا�ص بالكود الدويل لل�سالمة يف
ال�سفن عالية ال�سرعة ( )HSCكود� ،1994 ،أو امللحق (رقم  )10الكود الدويل لل�سالمة لل�سفن عالية ال�سرعة،
 ،2000كما هو مطبق� ،أو كما مت تعديله.
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�أي نظام تقييد للكرا�سي املتحركة مثبت �إىل م�ساحة خا�صة بالكرا�سي املتحركة يجب �أن يكون قابال للتحرير
ب�سهولة يف حالة �أي طارئ( .اللجنة اال�ست�شارية لنقل الأ�شخا�ص املعاقني .)2007، DPTAC

 3-1-3-3الإر�شادات الفنية
�أ .حتديات ت�أمني الكر�سي املتحرك :يبدو وا�ضح ًا �أن مقعد م�ستخدم الكر�سي املتحرك على �سفينة الركاب هو
الكر�سي املتحرك نف�سه .ويعد تنوع الكرا�سي املتحركة هو حتدي ت�أمني الكرا�سي املتحركة ،مع تنوع �أحجامها،
وطرزها ،واملجموعة الوا�سعة من املوديالت .وهذا يجعل من امل�ستحيل تقريب ًا توحيد جهاز �سالمة مالئم للجميع.
ب� .أحزمة الرتبيط  :غالبا ما ت�أتي قيود ال�سالمة املالئمة للكرا�سي املتحركة يف �شكل �أحزمة .وت�ستدعي
متطلبات الت�أثري املختلفة �أنظمة تقييد خمتلفة ،ورغم �أن الرتبيط هو �أحد احللول� ،إال �أنه ي�ستغرق وقت ًا لت�أمينه،
ولي�ست دائم ًا �سهلة اال�ستخدام.
ت� .سفن اخلدمات :يجب �أن توفر جميع �سفن اخلدمات ت�أمين ًا للكرا�سي املتحركة.
ث .نظام املواجهة الأمامي :يجب �أن يقاوم نظام ت�أمني الكر�سي املتحرك �أمامي املواجهة قوى تباط�ؤ قدرها
 8000نيوتن .ويجب �أن يحد احلركة االرتدادية وانقالب م�ساعدات التنقل .وعادة يكون هناك �أربعة �أحزمة مثبتة
�إىل طابق املركبات ،اثنان للأمام ،واثنان للخلف ،وتت�صل مب�ساعدات التنقل بوا�سطة خطافات .وي�ستلزم الت�أمني
�أمامي املواجهة ا�ستخدام قيد خا�ص بالراكب ،ي�ستخدم عادة ثالثة �أحزمة (مماثل للأنظمة ثالثية النقاط
اخلا�صة ب�سيارات الركوب) لتقييد الراكب .وهذا النظام يجب �أن يكون م�ستقال عن نظام الت�أمني .ويجب �أن يكون
لكل نقطة تثبيت من قيد الراكب قوة ملقاومة قوى تباط�ؤ قدرها  4000نيوتن على الأقل ،ويجب �أن يكون مثبت ًا يف
�أر�ضية ال�سفينة ،ولي�س يف م�ساعدات التنقل �أو وحدات الت�أمني.
ج� .سهولة اال�ستخدام :يجب �أن يكون نظام الت�أمني �آلي ًا �أو �سهل اال�ستخدام ،وي�ؤمن الكرا�سي املتحركة ال�شائعة
( 800ملم × 1300ملم) وم�ساعدات التنقل.
ح .نظام املواجهة اخللفية :يف نظام املواجهة اخللفية ،يواجه الكر�سي املتحرك والراكب م�ؤخرة ال�سفينة .ويجب
�أن يكون نظام املواجهة اخللفية مزود ًا بلوحة خلفية مبطنة بالأبعاد الآتية:
•االرتفاع من الأر�ضية �إىل احلافة ال�سفلى480-350 :ملم.
•االرتفاع من الأر�ضية �إىل احلافة العلوية1300 :ملم كحد �أدنى.
•يجب �أن تقاوم اللوحة اخللفية قوى تباط�ؤ قدرها 3جم.
•يجب �أن يكون جانب املمر من امل�ساحة جمهز ًا بو�سائل منع انقالب م�ساعدات التنقل يف املمر عندما تقوم
ال�سفينة بالدوران (مثل ال�سناد القائم ،ذراع متحركة� ،أو حزام).
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خ .التطبيق املالئم :قد تكون �أنظمة ت�أمني الكر�سي املتحرك ذات ت�أثري عك�سي بالن�سبة للو�صول على بع�ض ال�سفن
ال�سياحية الكبرية ،حيث يكون التداول الوا�سع متاح ًا ب�شكل عام ،ومتوقع ًا بني املناطق العامة واملناطق اخلا�صة.
والعامل الآخر هو �أنه ب�سبب �أن الطوابق كبرية جد ًا و�سهلة الو�صول ،فلي�س من العملي دائم ًا و�ضع �أماكن ربط عند
كل موقع ممكن ،لذا �سي�صبح ال�س�ؤال� :أين ميكن �أن تو�ضع؟ ويجب �أن نو�ضح �أنه يف حالة الأمواج العاتية ال�شديدة
جد ًا ،يطلب من كل الركاب البقاء يف قمراتهم .وفيما يخ�ص ال�سفن التي تقوم فقط بنقل الركاب من نقطة
لأخرى ،وحيثما يتم توفري مقاعد ،قد يكون الت�أمني يف �شكل املرابط �أمر ًا منا�سب ًا .غري �أنه على ال�سفن ال�سياحية
حيثما يكون �أحد الأغرا�ض هو تعزيز التداول والتنقل يف كافة �أنحاء ال�سفينة ،قد تكون �أدوات الت�أمني �أقل مالءمة.
(املجل�س الدويل للخطوط ال�سياحية)2005،

 4-1-3-3اعتبارات �أخرى
 1-2-3املمرات �سهلة الو�صول ،م�سارات الو�صول والأروقة.
 2-2-3املمرات �سهلة الو�صول على منت ال�سفينة.
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4-3

�أماكن اجللو�س العائلية و�أماكن اجللو�س ح�سب اجلن�س

�	1-4-3أماكن اجللو�س العامة
 1-1-4-3اعتبارات الت�صميم
تتميز �سفن الركاب بقدر كبري من احلركة على ال�سطح حيث يحاول الركاب الرتفيه عن �أنف�سهم .وبناء على ذلك،
يجب توفري مقاعد يف املطاعم ،وعلى ال�سطح وكل مكان �آخر ،واملهم هو �أنه يجب توفري �أماكن للجلو�س �سهلة
الو�صول يف هذا ال�صدد.

� 2-1-4-3إر�شادات التطبيق
فح�ص هذا العن�صر مو�ضح ًا يف  3-1-4-3الذي يليه.

 3-1-4-3الإر�شادات الفنية
�أ .مقاعد ح�سب اجلن�س :يجب توفري مقاعد منف�صلة مالئمة وخم�ص�صة للعائالت والف�صل بني اجلن�سني وفقا
للعادات املحلية .ويجب �أن ت�شري الفتة وا�ضحة �إىل املوقع �أو املواقع.
ب .مقاعد �سهلة الو�صول :يجب �أن يكون  %4على الأقل من مقاعد �سفينة الركاب منا�سبا للأ�شخا�ص ذوي
الإعاقات .ويجب �أن يكون لهذه املقاعد م�ساحة كافية ،وتكون مزودة مبقاب�ض منا�سبة؛ حيث يكون من املمكن �أن
أ�شخا�ص ذوو الإعاقات �أنف�سهم عند اجللو�س �أو القيام من املقعد .ويجب �أن متيز املقاب�ض ب�ألوان مغايرة.
يدعم ال
ُ
و�إذا كانت امل�ساحة املتاحة لي�س بها حيز كاف للرجل للأ�شخا�ص الذين يعانون من التيب�س ،فيجب �أن يكون املقعد
الذي يقع �أمام املقعد اخلا�ص مقعد ًا قابل للنقل .و�إذا كانت املقاعد مرتبة يف �صفوف ف�إن م�ساند الأذرع قد تكون
عائق ًا للأ�شخا�ص ذوي الإعاقات ،وحيث �إنها كذلك ،يجب �أن تكون من نوع ميكن طيه .ويجب �أن تكون �أماكن
املقاعد اخلا�صة بكبار ال�سن والأ�شخا�ص ذوي الإعاقات بالقرب من ممرات الإخالء واملراحي�ض .ويجب توفري
م�ساحة ملكان جلو�س مرافق ملكان اجللو�س �سهل الو�صول.
ت .ن�سق الأثاث :عند ت�صميم ن�سق الأثاث يف �إطار الأماكن العامة ،فيجب على القائمني بالت�شغيل ،بالإ�ضافة �إىل
االمتثال للوائح القانونية ،توفري ت�سهيالت للأفراد ذوي الإعاقات ،مثل مزيج من املقاعد الثابتة واملتنقلة ،وم�ساند
للأذرع ،وارتفاعات منا�سبة� ،إلخ.
ث .حيوان اخلدمة :يجب �أن تكون م�ساحة الأر�ضية املجاورة ملقعد املعاق كبرية بالقدر الكايف كي يرقد حيوان
اخلدمة .ويجب �أن يخ�ص�ص مكان اجللو�س هذا بالفتة تو�ضح �أنه لال�ستعمال من قبل الأ�شخا�ص ذوي الإعاقات.
ج .املمرات والطاوالت :يجب �أن ت�ستويف املمرات يف قاعة اال�سرتاحة اخلا�صة بالركاب املعايري املوجودة يف الق�سم
 .1-2-3ويجب �أن ت�ستويف الطاوالت يف قاعة اال�سرتاحة اخلا�صة بالركاب املعايري املوجودة يف الق�سم .1-6-3
(وكالة النقل الكندية.)1999 ،
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ح .مقاعد يف مناطق االنتظار �أو اال�سرتاحة:
املوقع :يجب �أن تقع مناطق االنتظار �أواال�سرتاحة بالقرب من م�سار �سهل الو�صول باالتفاق مع الق�سم 1-2-3
و .2-2-3وتكون امل�سافة الق�صوى بني مناطق اال�سرتاحة على طول املمر �سهل الو�صول هي  50مرت ًا.
م�ساحة الأر�ض �أو الأر�ضية اخلالية من العوائق :يجب �أن حتتوي مناطق اال�سرتاحة على مقعد خ�شبي �أو نوع �آخر
من املقاعد الثابتة .ويجب توفري �سطح �أر�ضي م�ست ٍو ،ثابت� ،صلب ،بقيا�س 900ملم عر�ض ًا ،يف عمق 1500ملم على
الأقل ،مبا�شرة بجوار �أحد جوانب املقعد اخل�شبي�( .شكل .)98
املقاعد الطويلة  :يجب �أن ت�ضم املقاعد الطويلة الثابتة الأخرى �سطح ًا للجلو�س بطول  1100ملم على الأقل ،يف
 600-500ملم عمق ًا .ويجب �أن يقع �سطح اجللو�س على ارتفاع  500-450ملم فوق الأر�ض .ويجب توفري م�ساند
للأذرع عند كل طرف من طريف املقعد اخل�شبي الطويل .ويجب �أي�ض ًا توفري م�سند للظهر ميتد بطول املقعد
اخل�شبي .ويبد�أ م�سند الظهر من  50ملم كحد �أق�صى فوق �سطح اجللو�س ويجب �أن ميتد للأعلى حلوايل  450ملم
كحد �أدنى.
الثبات :يجب �أن تكون املقاعد اخل�شبية و�أماكن اجللو�س الثابتة الأخرى م�ستقرة ومثبتة جيد ًا يف �سطح الأر�ض
ملنع حتركها.
تباين الألوان :يجب �أن تت�ضمن املقاعد اخل�شبية و�أماكن اجللو�س الثابتة الأخرى �ألوانا متباينة لتمييزها من
الأ�سطح املحيطة.

 4-1-4-3الر�سوم التو�ضيحية

�شكل  :98منطقة ا�سرتاحة.

�شكل  :99اجللو�س على املقعد اخل�شبي.

جميع الأبعاد بامللليمرت ما مل يذكر غري ذلك.
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 5-1-4-3اعتبارات �أخرى
 1-2-3املمرات �سهلة الو�صول ،م�سارات الو�صول والأروقة.
	2-2-3املمرات �سهلة الو�صول على منت ال�سفينة.
	3-2-3الأج�سام البارزة والعلوية.
	9-2-3الالفتات.
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5-3

احلمامات على منت ال�سفينة (كر�سي متحرك مع مرافق)

 1-5-3احلمامات على منت ال�سفينة
 1-1-5-3اعتبارات الت�صميم
ك َم ْع َلم مكمل ل�سفينة الركاب ،يجب �أن ت�ستوعب احلمامات جمموعة النا�س الذين �سوف ي�ستخدمون املكان .ورغم
�أن العديد من الأ�شخا�ص ذوي الإعاقات ي�ستخدمون مرافق املراحي�ض باالعتماد على �أنف�سهم� ،إال �أن بع�ضهم قد
يلزمه امل�ساعدة .وت�سهل احلمامات العائلية تقدمي امل�ساعدة.
وميكن لظروف مثل الأ�سطح املبتلة وعملية التنقل بني املرحا�ض والكر�سي املتحرك �أو �سكوتر التنقل �أن جتعل
املراحي�ض مناطق معر�ضة للحوادث .والفرد الذي قد ي�سقط يف احلمام الذي به باب يفتح نحو الداخل ميكن �أن
مينع منقذيه من فتح الباب .وب�سبب خطر التعر�ض للحوادث ،ف�إن قرارات الت�صميم مثل اجتاه ت�أرجح الباب،
ومواد الت�شطيب ،يكون لها م�ضامني تتعلق بال�سالمة ،وبالتايل جتعل املراحي�ض مكان ًا رئي�سي ًا ملفاتيح ا�ستدعاء
الطوارئ .والت�صميم ال�سليم لكل املعامل �سوف يزيد من �سهولة ا�ستخدام و�أمان كل مرافق املراحي�ض.
وحتديد احلمامات يت�ضمن م�سائل ت�صميمية تتعلق بالالفتات .فبالن�سبة ملن ال ي�ستطيع قراءة الن�ص ،ف�إن رمز ًا
�أو�صورة تو�ضيحية تكون مو�ضع تف�ضيل .وميكن �أي�ضا للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة الب�صرية اال�ستفادة من الالفتة
�سهلة الو�صول .ارجع �إىل .9-2-3
يجب �أن يكون جلميع الركاب مبا يف ذلك الركاب الذين ي�ستخدمون الكرا�سي املتحركة ،و�صو ًال متكافئ ًا �إىل مرافق
املراحي�ض املنا�سبة .ويجب �أن تكون املراحي�ض �سهلة الو�صول للكرا�سي املتحركة متاحة يف جميع الأوقات.

� 2-1-5-3إر�شادات التطبيق
حيثما يتم توفري مرافق املراحي�ض ،فكل حمام عام �أو م�شرتك اال�ستخدام يجب �أن يتفق مع هذا الق�سم ،و�أن
يحتوي على الأقل على مرحا�ض �سهل الو�صول على الطراز الغربي (ذي مقعد).

 3-1-5-3الإر�شادات الفنية
يجب ت�صميم احلمامات �سهلة الو�صول على منت ال�سفن من �أجل الراكب الذي ي�ستخدم كر�سي ًا متحرك ًا �أوم�ساعدات
التنقل لي�ستخدم احلمام طبق ًا للإر�شادات الفنية الآتية:
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�أ .م�ساحة الأر�ضية اخلالية من العوائق :يجب �أن يكون امل�سار �سهل الو�صول للو�صول �إىل احلمام خالي ًا من
العوائق بحد �أدنى للعر�ض اخلايل  800ملم .ويجب �أن يكون هناك م�ساحة �أر�ضية خالية يف احلمام لت�سمح
ل�شخ�ص يف كر�سي متحرك بعمل دورة قدرها  180درجة .ويجب توفري م�ساحة خالية بحد �أدنى 900ملم ،يف
1500ملم �أمام ،وبجانب املرحا�ض داخل احلمام من �أجل االنتقال امل�ستقل �أو عن طريق امل�ساعدة .وقد تتداخل
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جتهيزات احلمام مع هذه امل�ساحة (�شريطة �أال تتدخل مع و�صول املرحا�ض) بحد �أق�صى  150ملم �إذا كان �أدنى
جزء للتجهيزات بحد �أدنى  230ملم فوق الأر�ضية� ،أو بحد �أق�صى  480ملم �إذا كان �أدنى جزء يف التجهيزات
بحد �أدنى  750ملم� .إذا كان يوجد باحلمام �أية مقاعد قابلة للثني �أو الطي� ،أو �أرفف تتداخل مع م�ساحة الأر�ضية
اخلالية فالبد �أن تكون �سهلة الطي �أو �سهلة الإزاحة من الطريق( .ارجع �إىل �شكل .)100
ب .حيز االنتقال يف �أك�شاك املراحي�ض �سهلة الو�صول :يجب �أن يكون ب�أك�شاك املراحي�ض حد �أدنى للعر�ض
اخلايل من العوائق حليز االنتقال قدره  900ملم على �أحد جوانب املرحا�ض .ويف حاالت التجديد والتحديث،
خال من العوائق حليز االنتقال قدره 900ملم غري قابل للتطبيق من الناحية لفنية،
حيثما يكون توفري عر�ض ٍ
ميكن خف�ض هذه امل�ساحة �إىل 800ملم .وحيثما يتم توفري �أكرث من ك�شك مرحا�ض واحد �سهل الو�صول بداخل
خال من العوائق (مبعنى امل�ساحة املفتوحة
مرحا�ض �أومرفق ا�ستحمام ،يجب تركيب الأك�شاك مع حيز انتقال ٍ
بجانب املرحا�ض) على جانبني متقابلني من جتهيزات املرحا�ض .ويجب �أن يكون حيز االنتقال اخلايل خالي ًا من
العوائق (مثل حاويات القمامة ،وطاولة تغيري حفا�ضات الأطفال).
ا�ستثناء :وحدات التخل�ص من الفوط ال�صحية ميكن تركيبها يف حدود حيز االنتقال �شريطة �أن تكون غائرة� ،أو
بارزة مبا ال يزيد عن 100ملم يف هذه امل�ساحة.
ت .الأحوا�ض بداخل �أك�شاك املراحي�ض :يجب �أن يكون بالأك�شاك �سهلة الو�صول �أحوا�ض �سهلة الو�صول مو�ضوعة
بداخل الك�شك .ويجب و�ضع احلو�ض على احلائط بجوار املرحا�ض وتكون �أقرب حوافه 275ملم من احلافة
الأمامية لوحدة املرحا�ض .يجب �أال يزيد عمق احلو�ض عن 400ملم .يجب �أال تكون قمة احلو�ض �أعلى من 825ملم
فوق الأر�ضية ،ويوفر بحد �أدنى 700ملم م�ساحة الركبة اخلالية �أ�سفله .يجب �أن تتطابق ال�صنابري مع الق�سم
 .1-5-3يجب �أن تكون م�صارف احلو�ض متوازنة لزيادة الف�سحة حتت احلو�ض .ويجب عزل �أنابيب �إمداد املياه
ال�ساخنة و�أنابيب ال�صرف .يجب �أن تتطابق املرايا وكماليات احلمام مع الق�سم ( .5-5-3انظر �شكل .)105
ث .ارتفاع املرحا�ض :يجب �أن يكون ارتفاع املرحا�ض بني 450ملم �إىل 500ملم مقي�س ًا �إىل قمة مقعد املرحا�ض،
مع مقاعد ال ترتد �إىل اخللف �إىل و�ضع قائم.
ج .ق�ضيب امل�سك :يجب �أن يكون لغرف املراحي�ض املخ�ص�صة بح�سب اجلن�س �أواملرحا�ض املالئم ال�ستخدام
منثن لأ�سفل على جانب
اجلن�سني ق�ضبان م�سك تتفق مع الق�سم  3 2-5-3ح .بالإ�ضافة �إىل توفري ق�ضيب م�سك ٍ
االنتقال من املرحا�ض .يجب �أن يكون طول ق�ضيب امل�سك املنثني لأ�سفل 750ملم على الأقل ،ويتم تركيبه ما بني
440-420ملم من املرحا�ض بالقيا�س من خط املنت�صف للمرحا�ض .يجب تركيب ق�ضيب امل�سك املنثني لأ�سفل
على ارتفاع 800ملم فوق الأر�ضية بالقيا�س �إىل خط منت�صفه .وعندما يكون يف و�ضع الرفع ،فيجب �أال يتداخل
ق�ضيب امل�سك املثني لأ�سفل مع م�ساحة النقل اخلالية من العوائق الالزمة بجانب املرحا�ض( .الأ�شكال 105و 106
و.)108
ح .الدعامات وم�ساند الأذرع غري الثابتة :يجب و�ضع م�ساند الأذرع /الدعامات على كال جانبي املرحا�ض من
�أجل االنتقاالت ولكبار ال�سن عند ارتفاع 750ملم – 850ملم من الأر�ضية.
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خ .الأبواب :يجب �أن يكون للأبواب يف احلمامات ف�سحة بحد �أدنى 800ملم .ويجب �أن يكون مقب�ض الباب
والأقفال �سهلة الت�شغيل بيد واحدة ،وال يجب �أن تتطلب اجلذب ال�شديد �أو ال�ضغط �أو َّ
يل الر�سغ ،ويف�ضل ت�شغيلها
بالكهرباء للأ�شخا�ص الذين ال ميلكون القوة لفتح �أو غلق الأبواب.
د� .أدوات التحكم :يجب تركيب جميع �أدوات التحكم مبا فيها ال�صنابري ،و�أداة التحكم يف دافق املرحا�ض بني
900ملم 1200-ملم فوق الأر�ضية ،ويجب �أن تكون �سهلة الت�شغيل بيد واحدة بقوة �أقل من  22نيوتن ،بدون اجلذب
ال�شديد� ،أو ال�ضغط �أو ِّ
يل الر�سغ.
ذ .املوقع :يجب �أن تكون احلمامات �سهلة الو�صول يف مكان قريب من املواقع اخلا�صة ،ويت�صل ب�أماكن جلو�س
م�ساعدات التنقل عن طريق ممر بعر�ض  800ملم.
ر .ال�شطاف :يجب جتهيز احلمامات �أي�ض ًا ب�شطاف من �أجل ا�ستخدام الن�ساء ،و�أي�ض ًا خطافات لتعليق املالب�س
على ارتفاع ي�سهل الو�صول �إليه لكنه مرتفع ب�شكل كاف حتى ال تلم�س املالب�س الأر�ضية املبتلة.
ز .خرطوم الو�ضوء (اال�ستنجاء) :يجب و�ضع خرطوم (لال�ستنجاء) يف احلمامات ي�سهل الو�صول �إليه (بحد
�أق�صى 500ملم) من حافة املرحا�ض  /ال�شطاف على ارتفاع 700ملم – 800ملم ،ويكون قاب ًال للت�شغيل بيد
واحدة ،ويف�ضل �أن تكون اليد اليمنى.
�س� .أزرار نداء الطوارئ :يجب تركيب �أزرار �أو حبل نداء الطوارئ يف احلمام ي�سهل الو�صول �إليه من قبل
امل�ستخدم عند اجللو�س على املرحا�ض (مبعنى على م�سافة قدرها 480-460ملم من حافة املرحا�ض �إىل احلائط،
على ارتفاع 1000-750ملم من الأر�ضية ،وعند مو�ضع 200-0ملم من �أمام املرحا�ض).
�ش .املرحا�ض املالئم ال�ستخدام اجلن�سني :يجب �أن يكون هناك مرحا�ض مالئم ال�ستخدام اجلن�سني �سهل
الو�صول به دورة مياه واحدة وحو�ض واحد ،على كل طابق �سهل الو�صول .وميزة احلمام املالئم ال�ستخدام اجلن�سني
هو �أنه ميكن للراعي �أو امل�صاحب من جن�س خمتلف الدخول لتقدمي امل�ساعدة.
�ص .على �سفن الركاب املوجودة بالفعل ،حيث يكون جعل مرافق احلمامات العامة �أو امل�شرتكة املوجودة �سهلة
الو�صول غري قابل للتطبيق من الناحية الفنية ،يكون من امل�سموح تركيب حمام فردي واحد على الأقل لكل طابق،
لكل جن�س وبالتوافق مع  ،1-5-3يقع يف نف�س املنطقة مثل احلمامات املوجودة بالفعل ،بد ًال من تعديل احلمامات
املوجودة بالفعل لتكون �سهلة الو�صول.
�ض .الن�سق� :إن �أحد املتطلبات املهمة للت�صميم هو �أن يكون هناك اختيار للن�سق عندما يكون هناك �أكرث من
املرحا�ض املالئم ال�ستخدام اجلن�سني �سهل الو�صول موجود لتوفري انتقاالت لكلتا الناحيتني الي�سرى واليمنى.
ط .وال�سمة الأكرث �أهمية بالن�سبة للمرحا�ض �سهل الو�صول هي �أن يوفر اخل�صو�صية والكرامة لل�شخ�ص الذي
ي�ستخدم الكر�سي املتحرك.
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ظ .الفتة احلمام :يجب �أن تتفق الالفتة التوجيهية والتعريفية للحمام مع الق�سم .9-2-3
ع .باب املدخل :يجب �أن يكون باب املدخل لغرف احلمامات �سهلة الو�صول و�/أواملرحا�ض املالئم ال�ستخدام
اجلن�سني �سهل الو�صول ،ويتفق مع الق�سم  .8-2-3ويجب �أن حتتوي الأبواب على �آلية ت�شغيل وغلق املزالج تكون
مو�ضوعة بني 100-900ملم فوق الأر�ضية والتي تتفق مع امللحق رقم(� :)1أدوات التحكم و�آليات الت�شغيل .ويجب
�أن تكون �آلية ت�شغيل وغلق املزالج قابلة للتحرير �أو الفتح من اخلارج يف حالة الطوارئ( .انظر ال�شكلني 105
و.)107
غ� .أبواب �أك�شاك املرحا�ض :يجب �أن يكون احلد الأدنى للعر�ض اخلايل من العوائق لفتحة الباب يف ك�شك
مرحا�ض �سهل الو�صول 900ملم على الأقل تقا�س عندما يكون الباب يف و�ضع الفتح .ويف حالة التجديدات عندما
يكون توفري احلد الأدنى للعر�ض اخلايل من العوائق املطلوب غري قابل للتطبيق من الناحية الفنية ،فيمكن خف�ض
العر�ض اخلايل لفتحة باب الغرفة �إىل 850ملم .يجب �أن تت�أرجح �أبواب �أك�شاك املراحي�ض �سهلة الو�صول �إىل
خارج الك�شك �إال �إذا توافر حد �أدنى مل�ساحة الأر�ضية اخلالية من العوائق قيا�سها 800ملم عر�ض ًا ،يف 1400ملم
عمق ًا داخل الك�شك .يجب �أن يحاذي حيز االنتقال الالزم القريب من املرحا�ض مع باب ك�شك املرحا�ض .يجب �أن
تت�ضمن �أبواب الك�شك مف�صالت جاذبة تعيد الباب �إىل و�ضع الغلق عند فتحه .يجب �أن يكون احلد الأدنى للعر�ض
اخلايل لفتحة الباب يف ك�شك مرحا�ض حمدود احلركة عن 800ملم على الأقل تقا�س عندما يكون الباب يف و�ضع
الفتح.
ف� .أقفال باب الك�شك :يجب �أن تكون جميع �أبواب �أك�شاك املراحي�ض (ولي�س فقط �أك�شاك املراحي�ض �سهلة
الو�صول) قابلة للغلق من الداخل عن طريق �آلية ميكن ت�شغيلها بيد واحدة وال حتتاج �إىل املعاجلة الدقيقة بالأ�صابع
�أواجلذب ال�شديد �أوال�ضغط على الر�سغ ،وال حتتاج �إىل قوة تزيد عن  22نيوتن للت�شغيل (مثل القفل �أو الرافعة
املنزلق) .يجب �أن تكون �أبواب �أك�شاك املراحي�ض قابلة للفتح من اخلارج يف حاالت الطوارئ.
ق� .أر�ضيات احلمام :يجب �أن تكون �أر�ضيات احلمام مقاومة لالنزالق وذاتية الت�صريف.
ك .تباين الألوان :يجب �أن يكون هناك م�ستوى مالئم من تباين الألوان بني الأر�ضيات ،واحلوائط ،والأبواب،
واملرحا�ض ،والأحوا�ض ،والرتكيبات الأخرى وجميع ما يحيط بها.
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 4-1-5-3الر�سوم التو�ضيحية

�شكل � :100أبعاد املرحا�ض
ملحوظة :يف حالة القيام ب�أعمال التجديد حيث يكون من غري املمكن من
الناحية الفنية توفري امل�ساحات اخلالية املطلوبة ،ف�إن الأبعاد التي يوجد
عليها عالمة (*) من املمكن تقليلها .راجع الق�سم .1-2-3
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�شكل  :101ك�شك – �سطح املرحا�ض �سهل الو�صول.

�شكل  :102ك�شك املرحا�ض �سهل الو�صول.

117
الدليل اإلشادي للوصول الشامل في وسائط النقل البحرية للمملكة العربية السعودية

�شكل  :103ك�شك املرحا�ض �سهل الو�صول.

�شكل  :104ك�شك املرحا�ض �سهل الو�صول.
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�شكل  :105املرحا�ض املالئم ال�ستخدام اجلن�سني.

�شكل  :106املرحا�ض املالئم ال�ستخدام اجلن�سني.
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�شكل  :107املرحا�ض املالئم ال�ستخدام اجلن�سني.

�شكل  :108املرحا�ض املالئم ال�ستخدام اجلن�سني.

 5-1-5-3اعتبارات �أخرى
	 3-2البيانات الأنرثوبومرتية.
		الأج�سام البارزة والعلوية.
3-2-3
	 8-2-3املداخل.
	 2-5-3املراحي�ض.
كماليات احلمامات.
5-5-3
ق�ضبان ا َمل�سك.
3 -2-5-3
		الإ�ضاءة.
3.2.9
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 2-5-3املراحي�ض
 1-2-5-3اعتبارات الت�صميم
هناك حاجة لعمل جتهيزات دورات املياه التي لها طراز غربي (و�ضع اجللو�س) داخل �أك�شاك املراحي�ض �سهلة
الو�صول وحمدودة التنقل حيث �إن هناك كثريا من الأ�شخا�ص الذين يعانون من �إعاقات غري قادرين على ا�ستخدام
املراحي�ض التقليدية (و�ضع القرف�صاء).
�إن مقاعد دورات املياه التي تكون �أكرث ارتفاع ًا تعد �أكرث �سهولة يف اال�ستخدام للأ�شخا�ص الذين يعانون من قوة
و�/أو مرونة حمدودة.
متى �أمكن هذا ،فمن املمكن القيام برتكيب و�سائل التحكم الأوتوماتيكية يف التدفق -وعندما ال يكون بالإمكان
جعل �آليات التدفق �أوتوماتيكية ،ف�إنه ُين�صح �أن تتالءم مقاب�ض النظام امل�ستوية على جانبي االنتقال من دورة املياه
مع القيود يف التناول ،وقوة اليد ومهارة اليد املحدودة.
يجب على الدوام تركيب مقاب�ض الت�شبث على امتداد جانب دورة املياه لت�سهيل االنتقال الآمن بني دورة املياه
وجهاز التنقل و�/أو لتوفري الدعم خالل �أفعال اجللو�س والوقوف.
�إن ا�ستخدام دورات مياه عالية التقنية تعمل ب�شكل �آيل بالكامل يجب �أن ُيوىل االعتبار كطريقة لتح�سني الو�صول
من خالل الغ�سيل الآيل و�أعمال النظافة والتجفيف.

� 2-2-5-3إر�شادات التطبيق
على الأقل يجب و�ضع دورة مياه �سهلة الو�صول واحدة يف كل مرفق من مرافق احلمام ويجب �أن تتوافق مع هذا
الق�سم.

�شكل  :109مرحا�ض يف دورة مياه خا�ص باملعاقني يف زوارق امل�شاهري.
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 3-2-5-3الإر�شادات الفنية
�أ .مقعد املرحا�ض :يجب �أن ال تكون مقاعد املرحا�ض ناتئة ب�شدة .ويجب توفري دعامة للظهر حيث ال يحتوي
املرحا�ض على غطاء للمقعد �أو خزان للمياه يف اخللف يف دورة املياه .وعندما يتوافر ،يجب تركيب �أغطية خلزانات
املياه يف دورة املياه ب�شكل �آمن� .إن مناذج مقعد املرحا�ض الأقوى التي يتم تركيبها ب�إحكام يجب توفريها لتتالءم
مع الأ�شخا�ص البدناء.
ب .دورة املياه :يجب �أن يكون لغرف دورة املياه �أ�سطح علوية للمقاعد مو�ضوعة بني 460-430ملم فوق الأر�ضية،
وبني 480-450ملم من �أقرب جدار جانبي ،مقي�سة �إىل خط املنت�صف يف املرحا�ض -وهناك تو�صية برتكيب
املراحي�ض املعلقة باجلدار (�شكل .)110
خال بقيا�س 900ملم يف االت�ساع،
ت .حيز االنتقال :يجب �أن يكون لأك�شاك املراحي�ض �سهلة الو�صول حيز تنقل ٍ
وميتد على طول العمق الكامل لدورة املياه ،ويقع على جانب واحد من دورة املياه  -وعند القيام ب�أعمال التجديد
خال للتنقل ،فمن املمكن تقليل االت�ساع �إىل
حيث يكون من غري املمكن من الناحية الفنية القيام بتوفري �أقل حيز ٍ
 800ملم .ويجب �أن تكون امل�ساحات اخلالية املخ�ص�صة للتنقل خالية من العقبات ،مثل كماليات احلمامات،
ولكن ،من املمكن تركيب وحدات التخل�ص من املناديل ال�صحية داخل حيز التنقل بفر�ض �أن تكون ناتئة �أو يف
الطريق بربوز �أق�صاه  100ملم داخل حيز التنقل�( .شكل  ،100و.)101
ث .و�سائل التحكم يف تدفق املرحا�ض :من املمكن �أن تكون و�سيلة التحكم يف تدفق املرحا�ض يدوية �أو �أوتوماتيكية.
وعندما تكون و�سيلة التحكم يف التدفق �أوتوماتيكية ،فالبد �أن حتتوي على �صوت تنبيه رقيق و�ضوء قبيل التدفق
للعمل على منع االرتباك� ،أوالإنذار� ،أوالقلق من �أن التدفق لن يحدث .ويجب و�ضع و�سيلة التحكم اليدوية يف
التدفق على جانب التنقل من دورة املياه و�أن تكون متباينة اللون مع الأ�شياء املحيطة بها.
ج .ق�ضبان امل�سك:
القطر :يجب �أن يكون قطر ق�ضبان امل�سك من 40-30ملم.
القوة الرتكيبية :يجب �أن تكون ق�ضبان امل�سك قادرة على مقاومة حمل قدره على الأقل  3-1كيلو نيوتن يتم
�إ�ضافته من �أي اجتاه عندما يتم تركيبها.
الأ�سطح :يجب �أن تكون ق�ضبان ا َمل�سك خالية من �أي عنا�صر حادة �أو كا�شطة ،و�أن يكون لها �سطح مقاوم لالنزالق،
و�أن تكون متباينة اللون مع البيئة املحيطة .ويجب �أن تكون الأ�سطح املجاورة خالية من �أي عنا�صر حادة �أو كا�شطة.
خال قدره  45-35ملم بني ال�سطح الداخلي واحلائط الذي مت
احليز اخلايل :يجب �أن يكون لق�ضبان ا َمل�سك حيز ٍ
تعليقه عليه.
ح .ق�ضبان املَ�سك يف �أك�شاك املراحي�ض �سهلة الو�صول :يجب و�ضع ق�ضيبني اثنني للم�سك يف كل ك�شك مرحا�ض
�سهل الو�صول .ويجب و�ضع ق�ضيب م�سك واحد خلف املرحا�ض ،بقيا�س 600ملم طو ًال على الأقل .ويجب �أن يكون
ق�ضيب ا َمل�سك اخللفي يف املنت�صف عرب جهاز املرحا�ض ،ويتم تركيبه على خط منت�صفه على ارتفاع 800ملم
فوق الأر�ضية ،و150ملم فوق �أي عن�صر �آخر يف دورة املياه يكون مو�ضوع ًا �أ�سفله .وق�ضيب ا َمل�سك الثاين يجب
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و�ضعه على اجلدار اجلانبي يف �أقرب مكان جلهاز املرحا�ض .ويجب �أن يكون ق�ضيب ا َمل�سك اجلانبي بت�صميم
تعوي�ضي� ،أن يكون له مكون �أفقي طوله 300ملم ،ومكون مائل بزاوية  45درجة طوله 300ملم ،ومكون ر�أ�سي طوله
300ملم .ويجب تركيب الق�ضيب اجلانبي على خط منت�صف مكونه الأفقي على ارتفاع 800ملم فوق الأر�ضية،
وخط منت�صف مكونه الر�أ�سي على م�سافة 150ملم �أمام مقعد املرحا�ض .ويجب �أن تتوافق ق�ضبان ا َمل�سك مع
الق�سم (ج) املذكور �أعاله (�شكل .)110
خ .ق�ضبان املَ�سك يف �أك�شاك املراحي�ض حمدودة التنقل :يجب تركيب ق�ضيب م�سك على كل جانب من اجلدران
يف ك�شك املرحا�ض حمدود التنقل .ويجب �أن تكون ق�ضبان ا َمل�سك على الأقل 900ملم طو ًال ،ويجب و�ضعها مع
حماذاة نقطة املنت�صف بها مع مقدمة جهاز املرحا�ض ،وتركيبها مع و�ضع خط املنت�صف بها على ارتفاع  800ملم
فوق الأر�ضية .ويجب �أي�ض ًا �أن تتوافق ق�ضبان ا َمل�سك مع الق�سم (ج) املذكور �أعاله.
د .موزع ورق التواليت :يجب تركيب �أجهزة �إمداد ورق التواليت على اجلدار اجلانبي الأقرب لدورة املياه .ويجب
و�ضع �أجهزة �إمداد ورق التواليت �أ�سفل ق�ضيب امل�سك ،ولكن لي�س على ارتفاع �أقل من  600ملم فوق الأر�ضية ،و�أن
يكون احليز اخلايل بني جهاز �إمداد ورق التواليت وق�ضيب امل�سك على الأقل  60ملم .ويجب و�ضع �أجهزة �إمداد
ورق التواليت على امتداد ،ولكن لي�س على الإطالق على م�سافة �أبعد من  300ملم يف مقدمة مقعد املرحا�ض.
(�شكل .)110
ذ .خطافات تعليق املعاطف :يجب جتهيز �أك�شاك املرحا�ض بخطاف لتعليق املعطف قابل للطي على ارتفاع ال يزيد
عن 1200ملم فوق الأر�ضية ،على جدار جانبي ،و�أال يكون بارز ًا مبا يزيد عن 50ملم من اجلدار.
ر .حقيبة �أغطية املرحا�ض :يجب توفري رف حلمل �أغطية املرحا�ض التي يتم تغيريها على جانب جهاز دورة
املياه.
ز�.شريط االت�صال بالطوارئ :يجب توفري مفتاح �شريط نداء مقاوم للمياه لال�ستخدام يف حالة الطوارئ له طول
قدره على الأقل 1200ملم على اجلدار اجلانبي بجوار جهاز املرحا�ض .ويجب و�ضع �شريط اال�ستغاثة اجلانبي
يف حالة الطوارئ على ارتفاع 200ملم فوق م�ستوى الأر�ضية ،بدء ًا من 150ملم بعيد ًا عن الركن اخللفي من
اجلدار .ومفتاح �شريط نداء �آخر مقاوم للمياه لال�ستخدام يف حالة الطوارئ له طول بحد �أدنى 750ملم يجب
توفريه على اجلدار اخللفي بجوار جهاز املرحا�ض .ويجب و�ضع �شريط اال�ستغاثة اخللفي على ارتفاع 200ملم
فوق م�ستوى الأر�ضية ،ويجب جعله يف املنت�صف يف حيز االنتقال املطلوب بجانب جهاز املرحا�ض .ويجب �أن يعمل
�شريط اال�ستغاثة يف حالة الطوارئ على �إطالق جر�س �أو جهاز �إ�شارة �آخر يتم مراقبته من موقع ما داخل املبنى.
(الأ�شكال  ،103و ،104و.)110
�س .خرطوم الو�ضوء/اال�ستنجاء :يجب توفري خرطوم للو�ضوء (اال�ستنجاء) عند كل جهاز مرحا�ض ،مع تعليق
بداية اخلرطوم على اجلدار .ويجب و�ضع بداية اخلرطوم على اجلانب الأمين من امل�ستخدم يف و�ضع اجللو�س.
ويجب تركيب خراطيم الو�ضوء بحيث تكون بداياتها تقع على م�سافة ال تزيد عن 200ملم خلف حافة جهاز
املرحا�ض ،وعلى ارتفاع يقع يف املنت�صف بني اجلانب ال�سفلي من املكون الأفقي من ق�ضيب امل�سك اجلانبي وقمة
مقعد املرحا�ض .ويجب �أن يكون خلراطيم الو�ضوء/اال�ستنجاء �آلية ت�شغيل متوافقة مع الق�سم � :1أدوات التحكم
و�آليات الت�شغيل (�شكل .)110
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�ش .املرحا�ض املنا�سب حلجم الأطفال :يف املباين التى يوجد بها عدد كبري من الأطفال ،يجب توفري ك�شك متاح
�إ�ضايف مع وجود جهاز مرحا�ض منخف�ض منا�سب حلجم الأطفال.
�ص .تباين الألوان :يجب �أن حتتوي �أجهزة املراحي�ض على تباين لوين ظاهر ،لتمييزها عن البيئة التي توجد
يف اخللفية .ويجب �أن حتتوي ق�ضبان ا َمل�سك على تباين لوين ظاهر ،لتمييزها عن ال�سطح الذي مت تركيبها عليه.
�إن مفتاح �شريط اال�ستغاثة يف حالة الطوارئ ،وو�سائل التحكم يف التدفق ،وجهاز موزع ورق التواليت ،وخراطيم
الو�ضوء (اال�ستنجاء) يجب �أن حتتوي على تباين لوين ظاهر لتمييزها عن البيئة التي توجد يف اخللفية.

 4-2-5-3الر�سوم التو�ضيحية

�شكل  110مرحا�ض �سهل الو�صول.

5-2-5-3

اعتبارات �أخرى

	 3-2البيانات الأنرثوبومرتية.
		احلمامات على منت ال�سفينة.
1-5-3
	 3-5-3الأحوا�ض.
	 4-5-3املباول.
كماليات احلمامات.
5-5-3
امللحق ()1
�أدوات التحكم و�آليات الت�شغيل.
امللحق (	)4الإ�ضاءة.
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 3-5-3الأحوا�ض
 1-3-5-3اعتبارات الت�صميم
يجب ت�صميم الأحوا�ض بحيث تعمل على ت�سهيل النطاق الوا�سع للأفراد الذين �سيقومون با�ستخدام هذه الأحوا�ض.
ويجب اختيار �آليات الت�شغيل وتركيبها بحيث تعمل على �سهولة اال�ستخدام .وتعمل تكنولوجيا اال�ست�شعار بالعني
عن بعد على توفري و�صول ومالءمة ال مثيل لها ،حتى لو كانت مربكة يف بداية الأمر لبع�ض امل�ستخدمني .وبالن�سبة
للأ�شخا�ص الذين لديهم قوة �أو مرونة � ٍأيد حمدودة ،ف�إن بدائل ا�ستخدام املقاب�ض التي ت�شبه الرافعة تعد بدائل
مرغوبة.
و�سوف يعمل و�ضع الأحوا�ض يف م�ستوى منخف�ض على توفري و�صول م�سا ٍو للأطفال ،والأ�شخا�ص ق�صار القامة،
والأفراد الذين يتحركون با�ستخدام كرا�سي متحركة �أو �أجهزة تنقل خا�صة .وعندما يتوافر وجود �أكرث من حو�ض
ا�ستحمام ،ف�إن احلل الأمثل هو القيام بعمل مدى من ارتفاعات الأحوا�ض املختلفة لتلبية احتياجات الأ�شخا�ص
ذوي الأطوال املختلفة .ويجب �أن يكون هناك حيز كاف �أ�سفل احلو�ض ليتال ءم ب�صورة مريحة مع عمق كل من
ركبة الفرد والكر�سي املتحرك اجلال�س عليه.
يجب عزل �أنابيب املياه ال�ساخنة و�أنابيب ال�صرف حلماية �أرجل الأ�شخا�ص الذين ي�ستخدمون كرا�سي متحركة،
وخا�صة عندما تكون �إعاقة ال�شخ�ص تزداد �صعوبة بالإح�سا�س باحلرارة.
�إن اجلمع بني الأحوا�ض (املجايل) ال�ضحلة و�ضغوط املياه القوية ميكن �أن ي�ؤدي �إىل ر�ش مياه غري مقبول يف
منطقة احلو�ض ،مما يت�سبب يف عدم الراحة ال�شخ�صية للفرد وتعر�ضه ملخاطر االنزالق.

�شكل  :111بكرة مناديل �سهلة الو�صول �أ�سفل حو�ض غ�سل الأيدي.
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�شكل  :112حو�ض لغ�سل الأيدي يف �أحد احلمامات �سهلة الو�صول مل�ستخدمي الكرا�سي املتحركة.

� 2-3-5-3إر�شادات التطبيق
يجب �أن تتوافق كل الأحوا�ض مع هذا الق�سم.
يجب �أن تتوافق جميع �أنواع الأحوا�ض واحلد الأدنى من عددها الذي �سيتم توفريها مع (�شكل .)113
�شكل  :113نوع الأحوا�ض التى يجب توافرها.

العدد الكلي للأحوا�ض التى
يراد توافرها داخل حجرة
اال�ستحمام

نوع احلو�ض
�أقل عدد مطلوب من
الأحوا�ض �سهلة الو�صول

�أقل عدد مطلوب من الأحوا�ض
للم�ستخدمني الواقفني

1

1

0

2

1

1

2

1

2

� 4أو �أكرث

على الأقل  ٪50من العدد الكلي املتوافر
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 3-3-5-3الإر�شادات الفنية
�أ.عام :يجب و�ضع الأحوا�ض يف م�سار �سهل الو�صول بحيث يتوافق مع الق�سم  ،1-2-3والق�سم .2-2-3
ب.موقع الرتكيب :يجب �أن تقع قمة الأحوا�ض �سهلة الو�صول على ارتفاع ال يزيد عن  850ملم فوق الأر�ضية.
ويجب �أن تكون الأحوا�ض املخ�ص�صة للم�ستخدمني من و�ضع الوقوف مو�ضوعة بحيث يكون �أعالها على ارتفاع من
950 – 900ملم فوق الأر�ضية .ويجب و�ضع الأحوا�ض بحيث تكون �أقل م�سافة بني خط املنت�صف من جهاز احلو�ض
واجلدار اجلانبي هي 450ملم�( .شكل .)114
ت.م�ساحة الركبة� :إن الأحوا�ض �سهلة الو�صول ومنا�ضد و�ضع احلقائب يجب �أن يكون بها م�ساحة الركبة يتوافق
مع الق�سم  .3-2ويجب �أن تكون �أنابيب ال�صرف من الأحوا�ض �سهلة الو�صول مزاحة للعمل على زيادة احليز الذي
يوجد �أ�سفل احلو�ض (�شكل .)114
ث.حيز الأر�ضية اخلايل :يجب �أن يكون هناك على الأقل حيز �أر�ضية خال يبلغ 800ملم ات�ساع ًا ،و1400ملم
عمق ًا �أمام الأحوا�ض �سهلة الو�صول ،وميكن �أن ميتد احليز اخلايل �إىل م�سافة �أق�صاها 550ملم �أ�سفل احلو�ض �أو
من�ضدة احلقائب ،على �أن يتم قيا�سها من حافة املقدمة�( .شكل .)100
ج.ال�صنابري (احلنفيات) :يجب التحكم يف �صنابري املياه ب�شكل �إلكرتوين� ،أو �أن يكون لها مقب�ض مفرد من نوع
الرافعة يتم ت�شغيله بت�شبث القب�ضة فيه ،و�أن يتوافق مع امللحق (� :)1أدوات التحكم و�آليات الت�شغيل.
ال يجب �أن تكون ال�صنابري يف الأحوا�ض �سهلة الو�صول ذاتية الغلق� ،أي ،توقف تدفق املياه ،ما مل يتم تفعيلها يدوي ًا
للقيام بهذا� .إن خط املنت�صف من ال�صنبور الذي يتم قيا�سه �إىل حافة احلو�ض� ،أو حيث يكون احلو�ض مركب ًا يف
من�ضدة و�ضع احلقائب� ،إىل حافة هذه املن�ضدة ،يجب �أال يتجاوز  500ملم .ويجب متييز اجتاهات املياه الباردة
وال�ساخنة بعالمات لها لون متباين وب�أحرف بارزة للعمل على �سهولة متييزها.
ح.موزعات� :إن املوزعات التي توجد يف الأحوا�ض �سهلة الو�صول ،كموزعات ال�صابون واملنا�شف ،يجب و�ضعها
بحيث متنع التناول فوق احلو�ض .ويجب و�ضع هذه الأجهزة بحيث ال يزيد ارتفاعها عن 1200ملم فوق الأر�ضية.
ويجب �أن تكون املوزعات قابلة للت�شغيل بيد واحدة ،و�أن تكون متباينة اللون عن البيئة املحيطة بها ،و�أن تتوافق مع
امللحق (� :)1أدوات التحكم و�آليات الت�شغيل.
خ.درجة حرارة املياه :يجب عزل �أنابيب املياه ال�ساخنة و�أنابيب ال�صرف التي توجد �أ�سفل الأحوا�ض .ويجب �أن
تكون درجة حرارة املياه ال�ساخنة بحد �أق�صى  45درجة �سلزيو�س.
د.الأرفف :يجب تركيب الأرفف �أو الأج�سام البارزة الأخرى على ارتفاع وعمق يعمالن على �إزالة املخاطر التي
يتعر�ض لها الأ�شخا�ص الذين يعانون من اعتالالت ب�صرية ،راجع الق�سم .3-2-3
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ذ.املرايا :حيثما يتم تركيب املرايا عند الأحوا�ض �أو وحدات و�ضع احلقائب ،ف�إنها البد �أن تتوافق مع الق�سم -5-3
 ،5و�أن يتم و�ضعها على �أن تكون احلافة ال�سفلية لها على ارتفاع ال يزيد عن  1000ملم فوق الأر�ضية .ويف احلاالت
التي يتم القيام فيها ب�أعمال التجديد حيث ال ي�صبح من املمكن جعل ارتفاع احلافة ال�سفلية �أقل من  1000ملم،
فمن املمكن ا�ستخدام مر�آة مائلة�( .شكل .)114
ر.تباين الألوان :يجب �أن يكون هناك تباين يف الألوان بني وحدات احلائط/احلو�ض/ال�صنبور ،ووحدات
احلائط/ال�صابون-جهاز �إمداد/املنا�شف-وحدات التخل�ص من القمامة/جمفف الأيدي.

 4-3-5-3الر�سوم التو�ضيحية

�شكل  :114ت�صميم احلو�ض احلمام �سهل الو�صول.

 5-3-5-3اعتبارات �أخرى
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 4-5-3املباول
 1-4-5-3اعتبارات الت�صميم
يجب جعل حجم امل�ساحات اخلالية �أمام املباول مالئمة لت�شغيل �أو حركة جهاز التنقل .ويجب توفري ق�ضبان امل�سك
على كال اجلانبني من مرحا�ض التبول مل�ساعدة ال�شخ�ص الذي يقوم من و�ضع اجللو�س و�/أو التحكم يف احلفاظ
على ثباتهم .وبالن�سبة للأطفال� ،أو الأ�شخا�ص ق�صار القامة� ،أو من ي�ستخدمون �أجهزة رعاية �شخ�صية ،ف�إن
مرحا�ض التبول الذي يتم تركيبه عند م�ستوى الأر�ض �سوف يوفر الو�صول ال�سهل واملت�ساوي .ومن املف�ضل �أن تكون
�آليات التدفق �أوتوماتيكية ،ولكن عندما يكون هذا الأمر غري عملي ،فالبد �أن يتم اختيار و�سائل حتكم يف التدفق
لها �شكل الرافعة لالهتمام باحلاالت التي تعاين من قيود يف التناول ،واالهتمام بقوة ومرونة اليد.
�إن املباول واحلائط والأر�ضية يجب �أن تتميز بع�ضها عن بع�ض عن طريق تباين الألوان ،والو�ضع امل�ضبوط ملرحا�ض
التبول يجب �إي�ضاحه با�ستخدام عالمات متباينة اللون ميكن حت�س�سها لرعاية الأ�شخا�ص الذين يعانون من
اعتالالت ب�صرية.

�شكل  :115املباول.
يظهر يف (ال�شكل  )115مرحا�ض تبول له ق�ضبان م�سك علوية وجانبية ،وزر لال�ستخدام يف حالة طلب اال�ستغاثة،
وبالط �أر�ضية ميكن حت�س�سه �أمام مرحا�ض التبول الثانوي الذي يوجد به �آلية تدفق �أوتوماتيكية.

� 2-4-5-3إر�شادات التطبيق
حيثما يتم توفري املباول ،ف�إن على الأقل واحد ًا منها يجب �أن يتوافق مع هذا الق�سم.
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 3-4-5-3الإر�شادات الفنية
�أ�.أنواع املباول :يجب تركيب املباول �سهلة الو�صول على احلائط ،و�أن ت�شتمل على �إطار ممتد يتم تعليقه على ارتفاع
ال يزيد عن 425ملم فوق الأر�ضية املكتملة .وبالتبادل ،من املمكن �أن تكون املباول من نوع مراحي�ض الك�شك ،مع
وجود احلافة عند م�ستوى الأر�ضية املكتملة .ويجب �أن تكون املباول على الأقل 350ملم عمق ًا ،مقي�س ًا من ال�سطح
اخلارجي من �إطار مرحا�ض التبول حتى ظهر املرحا�ض.
خال بحد �أدنى 800ملم ات�ساع ًا ،يف 1400ملم عمق ًا ب�شكل
ب.حيز الأر�ضية اخلايل :يجب توفري حيز �أر�ضية ٍ
مبا�شر �أمام مرحا�ض التبول لل�سماح بالتقدم من الأمام با�ستخدام جهاز تنقل كالكر�سي املتحرك.
ت�.أبعاد ك�شك مرحا�ض التبول� :إن �أك�شاك املباول �سهلة الو�صول (حيثما يتم توافرها) يجب �أن تكون �أبعادها
الداخلية على الأقل 1800ملم ات�ساع ًا ،يف 1800ملم عمق ًا .ويف حالة القيام ب�أعمال جتديد حيث يكون من غري
املمكن من الناحية الفنية توفري الأبعاد الداخلية بالأبعاد املطلوبة ،وبالتايل من املمكن تقليل الأبعاد الداخلية �إىل
1500ملم ات�ساع ًا ،يف 1500ملم عمق ًا.
ث�.أبواب �أك�شاك املباول� :إن �أبواب �أك�شاك املباول �سهلة الو�صول يجب �أن تتوافر مع وجود ات�ساع فتحة خالية
ت�ساوي على الأقل 900ملم عندما يكون الباب يف و�ضع الفتح .ويف حالة القيام ب�أعمال التجديد ،حيث يكون من
غري املمكن من الناحية الفنية توفري الفتحة اخلالية املطلوبة ،فمن املمكن تقليل الفتحة اخلالية �إىل  850ملم.
ويجب فتح الأبواب للخارج ،ما مل تتوافر م�ساحة الأر�ضية اخلالية داخل الك�شك لتت�سع لكر�سي متحرك ،والتي ال
تتداخل مع فتح الباب .ويجب جتهيز �أبواب ك�شك مرحا�ض التبول مبف�صالت جاذبة بحيث تعمل على �أن يعود
الباب �إىل و�ضع الإغالق عندما يتم فتحه.
ج�.أقفال �أبواب �أك�شاك املباول :يجب توفري �أقفال الأبواب على �أبواب �أك�شاك املباول ،ويجب �أن يكون من املمكن
غلقها من الداخل با�ستخدام �آلية ميكن ت�شغيلها با�ستخدام يد واحدة ،و�أال تتطلب ا�ستعما ًال حمكم ًا للأ�صابع� ،أو
قب�ضة مت�شبثة� ،أو �ضغط ًا� ،أو ليـ ّ ًا للر�سغ ،و�أن تتطلب قوة ال تزيد عن  22نيوتن للتحريك ،على �سبيل املثال ،تربا�س
منزلق �أو رافعة منزلقة يجب يف �أبواب �أك�شاك املباول �أن يكون من املمكن فتح قفلها من اخلارج يف حالة حدوث
حالة طوارئ.
ح.التحكم يف التدفق يف مرحا�ض التبول :من املمكن القيام بت�شغيل و�سائل التحكم يف املباول يدوي ًا �أو �أوتوماتيكي ًا،
ويجب �أن يتوافق هذا مع امللحق (� :)1أدوات التحكم و�آليات الت�شغيل .ويجب تركيب و�سائل التحكم اليدوية يف
التدفق عند ارتفاع �أق�صاه 1100ملم فوق الأر�ضية.
خ.ق�ضبان امل�سك :يجب �أن يتوافر وجود ق�ضبان امل�سك على كال اجلانبني من مرحا�ض التبول.
ويجب �أن يكون طول ق�ضبان امل�سك بحد �أدنى 600ملم ،و�أن تتوافق مع الق�سم (ج)  .3-2-5-3ويجب تركيب
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ق�ضبان امل�سك على م�سافة ال تزيد عن 375ملم عن مرحا�ض التبول ،مقي�س ًا من خط املنت�صف على مرحا�ض
التبول ،و�أن يكون ال�سطح ال�سفلي لق�ضبان امل�سك واقع ًا بني 650–600ملم فوق الأر�ضية.
د.خرطوم الو�ضوء (اال�ستنجاء) :يجب توفري خرطوم للو�ضوء (اال�ستنجاء) يف مرحا�ض تبول �سهل الو�صول،
على �أن تكون بداية اخلرطوم مثبتة يف اجلدار .ويجب و�ضع بداية اخلرطوم على اجلانب الأمين مرحا�ض التبول،
وتركيبه على ارتفاع 1100–900ملم فوق الأر�ضية .ويجب �أن يكون خلراطيم الو�ضوء (اال�ستنجاء) �آليات ت�شغيل
تتوافق مع امللحق (� :)1أدوات التحكم و�آليات الت�شغيل.
ذ.العالمات الر�أ�سية :يجب توفري عالمة ر�أ�سية فوق املباول التي تربز من ال�سطح املحيط مل�سافة ت�ساوي على الأقل
3ملم ،و�أن تكون متباينة اللون مع الأ�سطح املحيطة .ويجب و�ضع العالمات الر�أ�سية بحيث تكون يف املنت�صف عرب
مرحا�ض التبول ،و�أن تكون حوافها ال�سفلية واقعة على ارتفاع 150ملم على الأقل فوق مرحا�ض التبول .ويجب �أال
يكون ات�ساع العالمة الر�أ�سية �أقل من 50ملم ،و�أن ميتد �إىل ارتفاع �أدناه 130ملم فوق م�ستوى الأر�ضية.
ر.تباين الألوان :يجب �أن يكون هناك تباين وا�ضح يف الألوان بني احلائط/مرحا�ض التبول ،واحلائط/و�سائل
التحكم يف التدفق ،واحلائط/ق�ضبان امل�سك.

 4-4-5-3الر�سوم التو�ضيحية

�شكل  :116ك�شك مرحا�ض التبول.
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�شكل  :117ارتفاع مرحا�ض التبول.
جميع الأبعاد باملليمرت ما مل يذكر غري ذلك.

 5-4-5-3اعتبارات �أخرى
 3-2البيانات الأنرثوبومرتية.
 1-5-3احلمامات على منت ال�سفينة.
 3-5-3الأحوا�ض.
 5-5-3كماليات احلمامات.
امللحق (� :)1أدوات التحكم و�آليات الت�شغيل.
امللحق ( :)4الإ�ضاءة.
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 5-5-3كماليات احلمامات
 1-5-5-3اعتبارات الت�صميم
يجب ت�صميم كماليات احلمامات بحيث تتالءم مع النطاق الكامل للم�ستخدمني املحتملني .ويجب �أن تقوم �آليات
ت�شغيل كماليات احلمامات مبراعاة القيود املتعلقة بقوة ومرونة الأيدي ،ويف نف�س الوقت يجب �أن يهتم املكان الذي
يتم فيه و�ضع الكماليات مبدى التناول املحدود للأ�شخا�ص الذين ي�ستخدمون كرا�سي متحركة �أو �أجهزة تنقل
خا�صة ،والأطفال ،والأ�شخا�ص ق�صار القامة� .إن الكماليات التي تتطلب يدين لت�شغيلها متثل م�شكلة للأ�شخا�ص
الذين يعانون من �أوجه ق�صور تتعلق بالتناول �أو االتزان .ويجب و�ضع الكماليات يف مرفق املرحا�ض ب�شكل منطقي،
ومريح ،ومتوا�صل بحيث يكون يف و�سع ال�شخ�ص الذي يعاين من �ضعف يف الإب�صار من التوقع والعثور ب�سهولة على
موقع الكماليات مثل موزعات ال�صابون� ،أو موزعات الورق لتجفيف الأيدي� ،أو �سالل القمامة� ،إلخ.

� 2-5-5-3إر�شادات التطبيق
كل كماليات احلمامات التي تتوافر داخل دورة املياه �سهلة الو�صول� ،أو مرافق اال�ستحمام �سهلة الو�صول يجب �أن
تتوافق مع هذا الق�سم.
يف حالة القيام ب�أعمال التجديد ،حيث يكون من غري املمكن من الناحية الفنية جعل كل كماليات احلمامات تتوافق
مع هذا الق�سم ،ف�إن على الأقل واحد ًا من كل نوع من كماليات احلمامات يجب جعلها متوافقة مع هذا الق�سم.

 3-5-5-3الإر�شادات الفنية
�أ .الآليات القابلة للت�شغيل� :إن كماليات احلمامات يجب �أن يكون بها �أجزاء وو�سائل حتكم قابلة للت�شغيل مركبة
على ارتفاع 1200–900ملم فوق الأر�ضية .فالآليات وو�سائل التحكم التي ميكن ت�شغيلها يجب �أن تتوافق مع امللحق
(� :)1أدوات التحكم و�آليات الت�شغيل�( .شكل .)118
خال بقيا�س 800ملم ات�ساع ًا يف 1400ملم عمق ًا يجب توفريه �أمام كل
ب .حيز الأر�ضية اخلايل� :إن حيز �أر�ضية ٍ
واحدة من الكماليات املركبة .فم�ساحات الأر�ضية اخلالية التي تقع بجوار كماليات احلمامات يكون امل�سموح لها
�أن تتداخل.
ت .املرايا :عندما يتم تركيب املرايا ،ف�إن على الأقل مر�آة واحدة يجب �أن تكون مائلة و�أن تكون م�ضبوطة من
االجتاه الر�أ�سي مع ال�شخ�ص الذي ي�ستخدم مقعد ًا متحرك ًا� ،أو �أن يتم تركيبها بحيث تكون حافتها ال�سفلية على
ارتفاع �أق�صاه 1000ملم فوق الأر�ضية.
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ث .موزعات ال�صابون :يجب تركيب �آلة واحدة على الأقل لتوزيع ال�صابون بقرب حافة املقدمة من احلو�ض ،تكون
متطلباتها متوافقة مع الق�سم .3-2
ج .موزعات املنا�شف الورقية � /أجهزة جتفيف الأيدي بالهواء ال�ساخن :يجب توفري على الأقل اثنني من موزعات
املنا�شف الورقية و�/أو جمففات الأيدي بالهواء ال�ساخن يف املرافق �سهلة الو�صول ،و�أن يتم تركيبها على ارتفاعات
خمتلفة فوق الأر�ضية .يجب تركيب وحدة واحدة على ارتفاع �أق�صاه 1200ملم فوق الأر�ضية ،مقي�سة �إىل خط
منت�صف هذه الوحدة ،ويجب تركيب الوحدة الثانية على ارتفاع �أق�صاه 1500ملم فوق الأر�ضية ،مقي�سة �إىل
خط منت�صف هذه الوحدة .ومن املمكن ت�شغيل موزعات املنا�شف الورقية و�/أو جمففات الأيدي بالهواء ال�ساخن
بطريقة يدوية �أو �أوتوماتيكية ،بالرغم من �أن الطريقة الأوتوماتيكية هي املف�ضلة.
ح .طاولة تغيري حفا�ضات الأطفال :حيثما يتم توفري طاولة تغيري حفا�ضات الأطفال ،يجب �أن تكون من النوع
الذي ميكن طيه لأ�سفل على �أال يزيد ارتفاع �سطح التغيري عن 850ملم فوق الأر�ضية .ويجب �أن ال يتم و�ضع الآليات
التي ميكن ت�شغيلها مع منا�ضد تغيري حفا�ضات الأطفال �أعلى من 1200ملم فوق الأر�ضية .ويجب ت�صميم من�ضدة
تغيري حفا�ضات الأطفال لتتحمل حمل قدره  33-1كيلو نيوتن كحد �أدنى ( 300باوند) .ويجب توفري رف لكي�س
احلفا�ضات ،وحتديد موقعه بحيث يوفر متطلبات تناول تتوافق مع الق�سم .3-2
خ .حاويات القمامة :يجب و�ضع حاويات القمامة يف مكان قريب من الأحوا�ض (املغط�س) ،و�أن يتم و�ضعها
يف موقع بحيث ال تعمل على �إعاقة الو�صول �أو ا�ستخدام مرافق وكماليات حجرة املغا�سل الأخرى .ويجب جعل
الفتحات يف حاويات القمامة بني 1000 – 900ملم فوق الأر�ضية.
د .تباين الألوان :يجب �أن يتوافر تباين الألوان بني كماليات حجرة املغا�سل والأ�سطح املحيطة بها.

 4-5-5-3الر�سوم التو�ضيحية

�شكل  :118كماليات احلمامات.
جميع الأبعاد باملليمرت ما مل يذكر غري ذلك.
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 5-5-5-3اعتبارات �أخرى
	3-2البيانات الأنرثوبومرتية.
	3-2-3الأج�سام البارزة والعلوية.
	1-5-3احلمامات على منت ال�سفن.
	4-5-3الأحوا�ض.
امللحق (� :)1أدوات التحكم و�آليات الت�شغيل.
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6-3

املطاعم على منت ال�سفينة ،الكافيرتيات ،من�ضدة الوجبات اخلفيفة

 1-6-3املطاعم على منت ال�سفينة ،الكافيرتيات ،من�ضدة الوجبات اخلفيفة
 1-1-6-3اعتبارات الت�صميم
متثل مناطق املطاعم و�صاالت احلفالت عراقيل كبرية �أمام الأ�شخا�ص الذين يعانون من درجات متفاوتة من
الق�صور الوظيفي ،مث ًال:
�أ .بالن�سبة للأ�شخا�ص الذين يعانون من اعتالالت ب�صرية ،ف�إن ترتيب الأثاث ،والبيئة الداخلية لهذه املناطق من
املمكن �أن يكون مربك ًا لهم.
ب .بالن�سبة للأ�شخا�ص الذين يعانون من �صعوبات يف ال�سمع ،ف�إن اجللبة التي توجد يف اخللفية وفقرات احلفل
املقدمة يف مثل هذه املرافق من املمكن �أن متثل م�شكلة.
ت .بالن�سبة للأ�شخا�ص الذين يعانون من �إعاقات بدنية �أو�صعوبات يف احلركة ،ف�إن الو�صول �إىل الطاوالت،
والبوفيهات (�إذا توافرت) ،ومنافذ تقدمي اخلدمات ،الخ من املمكن �أن متثل م�شكلة لهم.

� 2-1-6-3إر�شادات التطبيق
�سوف يتم تطبيق هذا اجلزء على كل املطاعم و�صاالت احلفالت داخل الأماكن التي توجد بها مرافق الإقامة
وال�سياحة.

 3-1-6-3الإر�شادات الفنية
�أ .الطرق اخلالية من العراقيل املتوافرة� :إن الطرق الرئي�سية بحاجة �إىل �أن تكون خالية من العقبات ،و�أن
يتم متييزها بو�ضوح با�ستخدام تباين الألوان للم�ساعدة على ت�سهيل و�صول ال�ضيوف الذين يعانون من اعتالالت
ب�صرية .راجع الق�سم  ،1-2-3والق�سم .2-2-3
ب� .أ�سطح الأر�ضية الثابتة املقاومة لالنزالق :يجب �أن تكون هناك �أر�ضيات خ�شبية� ،أو بالطات �أو�سجاجيد
متقاربة بربوز ال يزيد على 13ملم ل�ضمان �أن الأ�شخا�ص الذين يعانون من �صعوبات يف احلركة ال يلحقون �إ�صابات
ب�أنف�سهم.
ت� .إن حجم فتحة م�صراع الباب يجب �أن تكون 900ملم كحد �أدنى عندما يكون و�ضع الفتح بزاوية قدرها 90
درجة.
ث .مقب�ض الباب :كل مقاب�ض ال�سحب التي توجد على الأبواب يجب �أن تتخذ �شكل حرف « ،»Dو�أن يكون طولها
120ملم ،و�أن يكون من ال�سهل الت�شبث بها بحيث ميكن مل�ستخدمي الكرا�سي املتحركة القيام ب�سهولة بفتح وغلق
الأبواب.
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ج .توفري ات�ساع بال عراقيل قدره 900ملم بني التجهيزات والأثاث .ويف �أف�ضل الأحوال ف�إن هذا االت�ساع ي�صل �إىل
1200ملم .وهذا ي�ضمن مرور م�ستخدم الكر�سي املتحرك بال عقبات.
ح .ارتفاعات الطاولة :ن�سبة خم�سة باملئة على الأقل من الطاوالت يف كل كافيرتيا يجب �أن يكون لها ارتفاع و�سطح
ي�سمح با�ستخدام ال�شخ�ص املتحرك على كر�سي متحرك .ويجب متييز هذه الطاوالت عن طريق و�ضع الفتة تو�ضح
�أنها متاحة ال�ستخدام الأ�شخا�ص الذين يتحركون بوا�سطة الكرا�سي املتحركة .انظر الق�سم ( .9-2-3وكالة النقل
خال �أ�سفل الطاولة
الكندية .)CAT, 1999( )1999 ،يجب �أن يكون ارتفاع الطاوالت 800ملم مع وجود حيز ٍ
ي�ساوي 760ملم .وهذا ي�ضمن �أن يكون مل�ستخدم الكر�سي املتحرك مت�سع من املكان �أ�سفل الطاولة يعمل على �ضمان
راحته بال عراقيل.
خ .يجب �أن يكون يف منطقة البوفيه واخلدمة جزء منخف�ض متاح عند الطلب .ويجب �أن يكون اجلزء املنخف�ض
ب�صورة دائمة من البوفيه على ارتفاع 800ملم بحيث يتمكن م�ستخدمو الكرا�سي املتحركة من الو�صول ب�شكل
مريح ،وتناول ما يتم تقدميه بدون �أية عراقيل �أي ًا كان من �أي �شخ�ص كان.
د .حيوانات اخلدمة :يجب ال�سماح بدخولها يف املطاعم ،والكافيرتيات ،ومكاتب اخلدمة الأخرى (اللجنة
اال�ست�شارية لنقل الأ�شخا�ص املعاقني.)DPTAC, 2000( )2000 ،
ذ .الإ�ضاءة :يجب تركيب �إ�ضاءة تعمل على تقليل الوهج ،ويجب �أن يكون ال�ضيوف الذين يعانون من ق�صور ب�صري
قادرين على التمييز بو�ضوح بني العقبات املختلفة ،وميكن �أن يت�سبب الوهج يف حدوث ارتباك لهم.
ر� .أدوات املائدة متباينة الألوان :يجب �أن تكون �أدوات املائدة متباينة اللون مع �سطح املائدة ومفر�ش املائدة.
ويجب �أن يتباين لون �أدوات املائدة مع املائدة كي ي�ستطيع ال�ضيوف الذين يعانون من اعتالالت ب�صرية من التمييز
بينهما بو�ضوح.
ز .تقدمي قوائم املعلومات وقوائم الطعام يف تن�سيقات متعددة :يجب �أن تكون لوحات عر�ض قوائم الطعام كبرية
بدرجة كافية ،و�أن يتم و�ضعها بحيث تتجنب مناطق الظالل والوهج ،وبطريقة مت ّكن ال�ضيوف الذين يتحركون
على كرا�سي متحركة من ر�ؤيتها ب�سهولة .وكل املعلومات يجب عر�ضها بتن�سيقات متعددة لأجل ال�ضيوف الذين
يعانون من اعتالالت ب�صرية ،وعلى �سبيل املثال :تطبع بحروف كبرية ،وتكتب بطريقة برايل .ويجب يف الن�سخة
التي تكتب بحروف كبرية �أن يكون حجم اخلط  14نقطة �أو �أكرب ،و�أن تكتب بنوع اخلط «»sans serif type
باللون الأ�سود على خلفية فاحتة .والن�سخة التي تكتب بطريقة برايل يجب �أن تكون من الدرجة الثانية التي تتوافق
مع املقايي�س مثل مقايي�س هيئة برايل الكندية يف �إجنلرتا ،و�أن تتم الكتابة بطريقة برايل باللغة املحلية (وكالة
النقل الكندية .)CTA, 1999( )1999 ،ويجب �أن يكون فريق العمل متاح ًا لقراءة قائمة الطعام �إذا لزم
الأمر.
�س .التوجيه :يجب توفري فريق عمل لتوجيه ال�ضيوف يف اجتاه الطاوالت و�أماكن اجللو�س وامل�ساعدة يف و�ضع
الطعام يف الأطباق .ويجب �أن يقوم فريق العمل ب�إمداد ال�ضيوف الذين يعانون من اعتالالت ب�صرية مبعلومات
لتوجيههم وتعريفهم ب�أماكن كل �شيء بال�ضبط بحيث يتمكن ه�ؤالء ال�ضيوف من تكوين خريطة ذهنية للمكان.
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�ش .امل�ساعدة املقدمة من فريق العمل :يجب �أن يكون فريق العمل متاح ًا مل�ساعدة ال�ضيوف.
�ص .يجب جتنب وجود مو�سيقى يف اخللفية يف املطاعم�/صاالت احلفالت/مناطق اال�سرتاحة� ،أو جعلها عند
م�ستوى منخف�ض .ومن املهم �أي�ض ًا توفري �إ�ضاءة جيدة .فهذا يعمل على ت�سهيل االت�صال بالن�سبة لل�ضيوف الذين
يعانون من �صعوبات يف ال�سمع ،والذين من املحتمل �أن بع�ضهم ي�ستخدمون و�سائل �سمعية م�ساعدة.
�ض .احللقات التعريفية �/أجهزة اال�ستماع/العناوين الفرعية :حيثما يكون من املتوافر وجود جهاز تلفاز يف
املناطق العامة مثل الكافيرتيات� ،أواملطاعم� ،أو �صاالت احلفالت ،فالبد من توفري احللقات التعريفية كو�سائل
م�ساعدة �صوتية �أو �أجهزة اال�ستماع �إىل التلفاز .ويجب جعل �أجهزة اال�ستماع متاحة .وميكن �أن يقوم ال�ضيوف
الذين يعانون من �صعوبات يف ال�سمع با�ستخدام �سماعات الر�أ�س �أو الأذن .وتعد ملحقات احللقات التعريفية
مفيدة ملن ي�ستخدمون �أجهزة م�ساعدة �سمعية .وحيثما تكون الكتابة ال�سفلية للن�ص على ال�شا�شة متاح ًة ،وخا�صة
يف نظم العر�ض بالفيديو ،فالبد من تن�شيط العمل بها.

 4-1-6-3الر�سوم التو�ضيحية

�شكل  :119ت�صميم الطاولة ()1
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�شكل  :120ت�صميم الطاولة ()2
كل الأبعاد يتم قيا�سها بوحدة امللم ما مل ُيذكر خالف هذا.

�شكل  :121منطقة البوفيه ومنافذ عر�ض �صواين الطعام املنخف�ضة تعد اعتبارات مهمة يف الو�صول.
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7-3

تعليمات �سالمة الأفراد للركاب املكفوفني وال�صم

 1-7-3تعليمات �سالمة الأفراد
 1-1-7-3اعتبارات الت�صميم
من املطلوب �أن حتتوي كل �سفن الركاب على تعليمات و�إجراءات ال�سالمة/الإخالء لكل الركاب .فالأ�شخا�ص
الذين يعانون من اعتالالت يف �أجهزة التح�س�س مثل �أجهزة التح�س�س الب�صرية �أو ال�سمعية ،لن يكونوا قادرين على
فهم الإجراءات بنف�س قدر فهم الركاب الذين ال يعانون من هذه االعتالالت .وبالتايل فهم يتطلبون �صور ًا خمتلفة
من التعليمات.

� 2-1-7-3إر�شادات التطبيق
هذا اجلزء �سوف يتم تطبيقه على تعليمات ال�سالمة اخلا�صة بكل �سفن الركاب.

 3-1-7-3الإر�شادات الفنية
�أ .تن�سيقات متعددة :يجب �أن تكون تعليمات ت�شغيل العبارات متاحة ،وبطباعة حروف كبرية وبطريقة برايل ،و�أن
يتم توفري بطاقات تعليمات �سالمة للم�سافرين الذين يعانون من اعتالالت ب�صرية .ويجب توفري ن�سخة �شارحة
على �شا�شة التلفاز للأ�شخا�ص الذين يعانون من �صعوبات �سمعية .و ُين�صح ب�شدة �أن يت�سلم الركاب الذين يطلبون
هذا؛ تعليمات �سالمة �شخ�صية �أي�ض ًا( .وكالة النقل الكندية.)CTA, 1999( )1999 ،
ب .متاحة ب�سهولة :يجب جعل بطاقات تعليمات ال�سالمة والبطاقات ال�شارحة متاحة يف كل طوابق ال�سفينة.
و ُين�صح ب�أن يتم توفري بطاقتني على الأقل يف كل طابق .ويجب �أن تكون الن�سخة املطبوعة بحروف كبرية بحجم
اخلط � 14أو �أكرب ،و�أن يكون نوع اخلط « »sans serif typeمع الكتابة ب�أحرف �سوداء على خلفية فاحتة ،و�أن
تكتب بطريقة برايل باللغتني العربية والإجنليزية.)CTA, 1999( .

 4-1-7-3اعتبارات �أخرى
� 2-7-3إعالنات ال�سالمة.
	1-8-3املعلومات والإعالنات – ال�سفن البحرية واملرافق.
	2-8-3الو�صول �إىل املعلومات يف املرافق التي توجد على منت ال�سفن.
	3-8-3الو�صول للمطبوعات.
� 4-8-3إمداد املعلومات املتعلقة بال�سياحة يف ت�صاميم خمتلفة.
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�	2-7-3إعالنات ال�سالمة
 1-2-7-3اعتبارات الت�صميم
من املطلوب القيام ب�إعالنات ال�سالمة يف كل طوابق ال�سفينة.

� 2-2-7-3إر�شادات التطبيق
�سوف يتم تطبيق هذا اجلزء على كل �إعالنات ال�سالمة يف كل �سفن الركاب.

 3-2-7-3الإر�شادات الفنية
�أ .موعد الإعالن :قبل �أن تغادر ال�سفينة مر�ساها ،البد من خماطبة اجلمهور بالقيام ب�إعالنات ال�سالمة للجميع
لتعريفهم بالنظام .وهذه الإعالنات ت�شمل تفا�صيل الرتتيبات املتخذة يف حالة الطوارئ ،مثل كيفية ارتداء �سرتات
النجاة .ولكن يجب �أن تتكامل مع عر�ض متزامن بالفيديو ،متى كان الأمر قاب ًال للتطبيق.
ب .موقع معلومات ال�سالمة :يجب جعل موقع تعليمات ال�سالمة يف ت�صاميمها املتعددة معروفة للجميع.
ت .عمليات الإخالء الزائفة :تختلف ترتيبات الإخالء بدرجة كبرية جد ًا بني ال�سفن املختلفة ويجب �أن ت�شارك
�أطقم العمل يف دورات تدريبية منتظمة لتدريبهم على م�ساعدة الركاب املعاقني.
ث� .سماعات الأذن امل�ساعدة :يجب جتهيزها لتجنب الت�سبب يف تداخلها مع نظم ال�سفينة( .اللجنة اال�ست�شارية
لنقل الأ�شخا�ص املعاقني.)2000 ,DPTAC( )2000 ،

 4-2-7-3اعتبارات �أخرى
 1-7-3تعليمات �سالمة الأفراد.
	1-8-3املعلومات والإعالنات – ال�سفن البحرية واملرافق.
 2-8-3و�صول املعلومات يف املرافق التي توجد على منت ال�سفن.
	3-8-3الو�صول للمطبوعات.
� 4-8-3إمداد املعلومات املتعلقة بال�سياحة يف تن�سيقات متعددة.
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8-3
		

املعلومات العامة على منت ال�سفن ومرافق االت�صاالت (�أنظمة خماطبة
اجلمهور ،ال�شا�شات ولوحات الإعالن)

 1-8-3املعلومات والإعالنات – ال�سفن البحرية واملرافق
 1-1-8-3اعتبارات الت�صميم
�إن توفري معلومات الو�صول والإعالنات �أمر مهم ل�ضمان �أق�صى ك�شف للمعلومات والإعالنات لكل امل�ستخدمني.
� 2-1-8-3إر�شادات التطبيق
�سوف يتم تطبيق هذا اجلزء على كل املعلومات والإعالنات يف ال�سفن البحرية ويف املرافق البحرية التي ُيق�صد
�أن يتم ن�شرها بني جميع العامة .ويجب �أن تكون املعلومات متاحة ب�صورة �صوتية ،ومرئية يف �شكل بطاقات �شارحة
و�/أو يف �صيغة لغة الالفتة.

 3-1-8-3الإر�شادات الفنية
�أ .ت�صاميم متعددة :من يقومون بت�شغيل مرافئ ال�سفن والعبارات �سوف يقومون بجعل كرا�سات التعليمات متاحة
للأ�شخا�ص الذين يعانون من �إعاقات بحيث ت�شمل املرافق �سهلة الو�صول يف مرافئ ال�سفن وعلى �أ�سطح ال�سفن.
مثل هذه املادة املكتوبة يجب �أن تتطابق مع املتطلبات املتعلقة باخلطوط الإر�شادية للطباعة.
ب .يجب �أن تتنا�سب �إعالنات ال�سالمة مع الأ�شخا�ص الذين يعانون من ق�صور وظيفي �سمعي عن طريق دعمها
بعر�ض الفيديو �أوب�إي�ضاحات من فريق العمل .وت�صميم الفتة ال�سالمة التي يتم ا�ستخدامها يف �أرجاء ال�سفينة
يجب �أن ت�أخذ يف االعتبار متطلبات الأ�شخا�ص الذين يعانون من �إعاقات ،وخا�صة فيما يتعلق بحروف الكتابة،
واحلجم ،واالرتفاع.
ت .املعلومات امل�سموعة :يجب جعل الر�سائل امل�سموعة منطوقة ب�صوت وا�ضح وب�إلقاء جيد .ويجب �أن يكون ترتيب
جمل الر�سائل جيد ًا ،مع و�ضع الكلمات الرئي�سية يف املقدمة جلذب االنتباه .ويجب ا�ستخدام لغة �سهلة ،جتنب
ا�ستخدام الرطانة وامل�صطلحات الفنية.
ث .العرو�ض املرئية :يجب تركيب وحدات العر�ض املرئي على ارتفاع مي ّكن الركاب من االقرتاب .ويجب �أن يكون
لوحدات العر�ض املرئي �أو العر�ض الإلكرتوين �سطح غري عاك�س .ويعد وجود الن�ص فاحت اللون على خلفية غامقة
م�ساعد ًا يف �إمكانية القراءة .ويجب �أن يكون الن�ص المع ًا وبخط وا�ضح.
ج .فقد الإح�سا�س املزدوج :هناك بع�ض الأ�شخا�ص الذين يعانون من الق�صور الوظيفي ال�سمعي والب�صري مع ًا.
وه�ؤالء لن يكون مبقدورهم الو�صول للمعلومات ب�أي من الطرق املذكورة �أعاله بدون �أن يقوموا رمبا با�ستخدام
طريقة برايل .و ُين�صح �أن يقوم جزء من فريق العمل بتلقي تدريب حول ا�ستخدام �أبجدية الكفيف الأ�صم .ويعد
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هذا نظام ًا ب�سيط ًا ميكن تعلمه ب�سهولة .وكع�ضو من فريق العمل فمن غري املحتمل ا�ستخدام �أبجدية الكفيف
الأ�صم بانتظام ،ويجب �أن يحمل فريق العمل على الدوام بطاقة تعليمات توفر لهم امل�ساعدة( .اللجنة اال�ست�شارية
لنقل الأ�شخا�ص املعاقني)DPTAC, 2000( )2000 ،
ح� .إذا مل يكن بالإمكان احل�صول على �شا�شات مراقبة �أو�شا�شات عر�ض يف مواقع بعينها مثل املراحي�ض العامة �أو
داخل املركبات �أوطوابق املركبات ،ف�إن الإعالنات يجب توجيهها ب�صورة م�سموعة.

 4-1-8-3اعتبارات �أخرى
	1-2-3املمرات �سهلة الو�صول ،م�سارات الو�صول والأروقة.
	2-2-3املمرات �سهلة الو�صول على منت املركب.
	9-2-3الالفتات.
 1-7-3تعليمات �سالمة الأفراد.
� 2-7-3إعالنات ال�سالمة.
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 2-8-3الو�صول �إىل املعلومات يف املرافق التي توجد على منت ال�سفن
 1-2-8-3اعتبارات الت�صميم
انظر الق�سم ( 3-2-8-3الإر�شادات الفنية) الآتي.

� 2-2-8-3إر�شادات التطبيق
�سوف يتم تطبيق هذا اجلزء على:
�أ .كل معلومات ال�سالمة التي يتم عر�ضها على منت ال�سفن البحرية ،والتي ت�شمل ،ولكن لي�س على �سبيل احل�صر،
�إجراءات ال�سالمة والطوارئ.
ب .كل و�سائل الرتفيه التي توجد على منت ال�سفن البحرية.
ت .كل املعلومات الأخرى التي يتم توفريها على منت ال�سفن ،والتي ُيق�صد منها العر�ض العام �أو ن�شرها بني
العامة.

 3-2-8-3الإر�شادات الفنية
�أ .التوجيه على منت ال�سفن/عام :يحتاج بع�ض الركاب �إىل معاونة زائدة يف حتديد موقع �أزرار اال�ستدعاء� ،أو
حدود حجرة االغت�سال على منت ال�سفينة� ،أو مادة تعليمات ال�سالمة .وا�ستغراق الوقت للعمل على توفري توجيه
�شامل للم�سافرين الذين يكونون بحاجة لها من املمكن �أن مينع االرتباك عند ا�ستخدام هذه املرافق على منت
ال�سفينة خالل الرحلة .وال�ستخدام هذه املرافق على منت ال�سفينة يحتاج الركاب �أي�ض ًا �إىل احل�صول على معلومات
حول املعدات التي �سي�ستخدمونها ب�صياغة وت�صميم ميكنهم فهمهما.
ب� .إجراءات ال�سالمة والطوارئ :عن طريق عر�ض معلومات ال�سالمة بطريقة مرئية ومنطوقة ف�إن خماطرة
و�صول معلومات خاطئة تتعلق ب�إجراءات وخطوات ال�سالمة تقل �إىل حد كبري .و�إحدى الطرق للقيام بهذا تكون من
خالل الت�أكد من �أن العن�صر ال�صوتي من ر�سالة ال�سالمة يتم عر�ضه يف هيئة �صور مرئية عن طريق الت�أكد من
�أن ر�سالة ال�سالمة تكون مكتملة عندما يكون �أي من ال�صور امل�سموعة �أو املرئية عن طريق الفيديو مغلقة .وهذا
العر�ض للمعلومات ميكن �أن ي�ساعد كل الركاب على تذكر وفهم التعليمات التي وردت يف �شريط فيديو ال�سالمة
وهو �أمر �ضروري للم�سافرين الذين يعانون من ق�صور وظيفي �سمعي .ويعد القيام بالكتابة ال�سفلية ال�شارحة على
�شا�شة العر�ض �أمر ًا معين ًا بوجه خا�ص للم�سافرين الذين يعانون من ق�صور وظيفي �سمعي ،وتعمل على طم�أنتهم
ب�أنهم مل يفقدوا �أي معلومات �سالمة حيوية.
ت� .إجراءات الطوارئ :كل املعلومات املتعلقة ب�إجراءات الطوارئ� ،إلخ ،يجب �أن يكون من ال�سهل تو�صيلها �إىل
الأ�شخا�ص الذين يعانون من قيود يف وظائف التعلم� ،أو الوظائف املعرفية والب�صرية .و�سوف يتم جعل املواد
املطبوعة الأخرى ،مثل قوائم طعام الع�شاء� ،سهلة الو�صول للأ�شخا�ص الذين يعانون من ق�صور وظيفي ب�صري من
خالل ا�ستخدام طباعة حروف كبرية� ،أو طريقة برايل� ،أو التنويه ال�صوتي ملثل هذه املعلومات.
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ث .الرتفيه :يجب عر�ض ن�ص احلوار الوارد يف الأفالم والربامج على ال�شا�شة لأجل الأ�شخا�ص الذين يعانون
من ق�صور وظيفي �سمعي.
ج� .إمداد املعلومات للأ�شخا�ص الذين يعانون من قيود يف وظائف التعلم والوظائف الب�صرية� :إن املمار�سة
احلالية التي تقوم على ا�ستخدام ال�صور تعمل ب�شكل عام على تلبية متطلبات الأ�شخا�ص الذين يعانون من قيود يف
وظائف التعلم� ،أو الوظائف املعرفية .ويف حالة وجود �أ�شخا�ص يعانون من ق�صور وظيفي ب�صري ،فالبد من جعل
الن�سخ التي يتم طباعة حروف كبرية وبطريقة برايل متاحة .ويجب –كذلك -تدريب طاقم القمرة على تقدمي
امل�ساعدة عن طريق قراءة�/شرح املحتويات �إذا طلب �أحدهم هذا.
ح� .إمداد عر�ض العناوين الفرعية :عند ا�ستخدام العر�ض بالفيديو� ،أوالنظم املماثلة ،لإي�صال معلومات
ال�سالمة �أو الطوارئ ،فالبد من �أن حتتوي على عر�ض العناوين الفرعية ما يقال �أ�سفل ال�شا�شة للعمل على �إكمال
التعليق ال�صوتي .و�سوف تقل احلاجة �إىل وجود عر�ض الن�ص على ال�شا�شة �إذا مت �إنتاج الربنامج الذي يتم عر�ضه
بالفيديو بحيث ال يحتاج �إىل تعليق �صوتي ،مثل �أفالم الفيديو التي تعتمد فقط على ال�صور .وهي تعمل �أي�ض ًا على
م�ساعدة الأ�شخا�ص الذين يعانون من �إعاقات يف التعلم و�إعاقات معرفية ،ومن ي�ستخدمون لغة الإ�شارات .و�سوف
يكون هناك حاجة �إىل و�صف �صوتي ،مع هذا ،للأ�شخا�ص الذين يعانون من ق�صور وظيفي ب�صري.
خ .الإعالنات :كل �إعالنات الطوارئ والإعالنات الأخرى املتعلقة بتغيريات اجلدول ،واالت�صاالت ،واخلدمات التي
يتم تقدميها على منت ال�سفينة �سوف يتم جعلها متاحة ب�صري ًا و�شفهي ًا للأ�شخا�ص الذين يعانون من �إعاقات ممن
يطلبون هذه اخلدمات.
د .نظم الرتفيه ال�صوتية :يجب �أن تكون النظم ال�صوتية متناغمة مع مفتاح « »Tعلى و�سائل امل�ساعدة ال�صوتية
التى يرتديها الأ�شخا�ص الذين يعانون من ق�صور وظيفي �سمعي.
ذ .ت�صاميم متعددة :عندما يراد من �أطقم العمل التي تعمل على منت �سفن الركاب تقدمي املعلومات �شفهي ًا،
�أو كتابة� ،أو يف �صورة مرئية حول خ�صائ�ص املعدات التي توجد يف ال�سفينة (مث ًال ،موقع ووظيفة �أزرار النداء �أو
التحكم التي توجد عند املقاعد ،و�أجهزة الأحوا�ض) للم�سافرين الذين يعانون من �إعاقات ،ف�إن هذه املعلومات
يجب جعلها متاحة بتن�سيقات متعددة ،متى �أمكن هذا.

 4-2-8-3اعتبارات �أخرى
		الالفتات.
9-2-3
		الرموز ،والر�سوم ،وال�صور التو�ضيحية.
10-2-3
تعليمات �سالمة الأفراد
		
1-7-3
		الو�صول للمطبوعات.
3-8-3
�إمداد املعلومات املتعلقة بال�سياحة بتن�سيقات متعددة.
		
4-8-3
خمارج الطوارئ ،الإخالء عند حدوث حريق ومناطق م�ساعدة الإنقاذ.
		
1-9-3
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 3-8-3الو�صول للمطبوعات
 1-3-8-3اعتبارات الت�صميم
بالن�سبة للأ�شخا�ص الذين يعانون من ق�صور وظيفي ح�سي �أو �إدراكي� ،أو ق�صور يف قدرات التوا�صل ،ف�إن التن�سيق
املنا�سب والتوا�صل عن طريق املطبوعات تعد و�سيلة �ضرورية يف �إعداد الوثائق.

� 2-3-8-3إر�شادات التطبيق
�سوف يتم تطبيق هذا اجلزء يف طباعة كل الوثائق� ،أو املطبوعات الفيزيائية �أو الإلكرتونية ،بحيث تتوافق مع هذا
اجلزء .و�سوف يكون هذا اجلزء بحاجة فقط �إىل املعلومات التي ُيراد جعلها متاحة للجمهور العام بحيث تتوافق
مع هذا اجلزء يف جممله� ،سواء كانت معلومات خا�صة �أو معلومات يتم توزيعها داخلي ًا يف امل�ؤ�س�سات احلكومية� ،أو
يف وكاالت ال�سفر ،وال تتطلب اال�ستخدامات املماثلة �ضرورة املطابقة.

 3-3-8-3الإر�شادات الفنية
�أ .ا�ستخدام نوع اخلط  :sans serifهذا النوع من خطوط الكتابة لي�س به خطوط رقيقة (�أي ،النهايات التي
تنتهي بها �ضربة الفر�شاة التى تكتب احلرف).
�أحد الأمثلة من بني �أنوع خطوط  sans serifهو النوع .ARIAL
ومن الأمثلة من �أنواع خطوط  sans serifهي الكتابة باخلطوط  ،TIMES NEW ROMANو
 ،GARAMONو.CG TIMES
يجب جتنب �أنواع اخلطوط املعقدة �أو الزخرفة .وباملثل يجب �أال يتم ا�ستخدام الأرقام الرومانية حيث �إن كثري ًا
من النا�س ال يفهمون ما تعنيه هذه الأرقام (بلو�ش ،وهويت.)17 :1992 ,Bloch & Hoyt( )17 :1992 ،
بع�ض الأرقام ميكن �أن تقر�أ خط�أ عندما تلتوي نهاياتها لأعلى (جيل.)23 :1997 ,Gill( )23 :1997 ،
 9 8 6 5 3-1و�( 0أمثلة على الأرقام التي لها نهايات ملتوية لأعلى والتي من املمكن �أن ُيخط�أ يف قراءتها).
 9 8 6 5 3-2و0
(�أمثلة على الأرقام التي لي�س لها نهايات ملتوية لأعلى) الأقل احتما ًال �أن يتم اخلط�أ يف قراءتها.
ب .حجم اخلط :ي�سمح ا�ستخدام حجم خط بني  14و 18للأ�شخا�ص الذين يعانون من ق�صور وظيفي ب�صري
بقراءة الوثيقة.
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ت .عر�ض املعلومات :يجب عر�ض املعلومات با�ستخدام تن�سيق وا�ضح وب�سيط .ويجب جتنب ا�ستخدام اخلطوط
املائلة �أو املحددة عند ا�ستخدام العر�ض املرئي للمعلومات:
ميكن �أن تكون احلروف املائلة �أ�صعب يف القراءة ،لأن الأحرف املائلة جتعل من ال�صعب متييز بع�ضها عن بع�ض.
يجب ا�ستخدام الن�صو�ص ثقيلة اخلط (البولد) باعتدال .وا�ستخدام الظالل �أي�ض ًا يجعل الأمر �أكرث �صعوبة
لتمييز املعلومات الواردة على الالفتات �أو الوثائق املتحركة.
ا�ستخدام جميع �أحرف الكتابة من نوع الأحرف الكبرية ( )CAPITALيجعل من ال�صعب التمييز بني
الكلمات املختلفة .وهذه هي احلالة بعينها عندما يتم ا�ستخدام كل من الأحرف الثقيلة ( )BOLDوالكبرية
( )CAPITALمع بع�ضها.
التباين :يعد ا�ستخدام التباين اللوين اجليد �أمر ًا مهم ًا كذلك .ف�إذا ظهرت املعلومات على خلفية مماثلة للون
الن�ص ،ف�سوف ُي�ستغرق زمن �أطول لفهم املعلومات املكتوبة على الوثيقة �أو الالفتة .وال�شكالن التاليان (�شكل ،122
و�شكل  )123يو�ضحان كيف يجب �أن تظهر املعلومات على الفتة ما .فال�صور الأوىل تو�ضح ن�ص ًا مكتوب ًا بلون غامق
على خلفية فاحتة .وال�صورة الثانية تو�ضح ن�ص ًا مكتوب ًا بلون فاحت على خلفية غامقة.
ا�ستخدام �أق�صى تباين ممكن بني الطباعة واخللفية .فالتباين العايل ي�ساعد على توفري ثبات �أكرب ،والذي بدوره
ي�ساعد �أكرث على متييز احلرف .ويجب ا�ستخدام اللون الأ�سود فوق اللون الأبي�ض �إذا �أمكن .ومن املقبول كذلك
ا�ستخدام الأزرق الغامق �أو البني الغامق .ويجب جتنب ا�ستخدام الطباعة باللون الأحمر �أو الأخ�ضر.
مدى �سمك وثقل الأحرف وامل�سافة بني الأحرف يجب اختيارهما بحيث ميكن متييز الأ�شكال وامل�سافات املتو�سطة
بو�ضوح .ومن املمكن �أن يقوم بطباعة حروف كبرية باال�ستفادة من �أمناط امل�سافات حول كل حرف بد ًال من
الأحرف نف�سها.
ث .يجب �أن يكون التباعد الأفقي بني الأحرف من � ٪25إىل  ٪50من الأحرف داخل الكلمة الواحدة ،ومن ٪75
�إىل  ٪100بني الكلمات (وود�سن.)1981 ,Woodson( )1981 ،
ج .تباعد اخلطوط :يجب �أن يكون التباعد الر�أ�سي بني اخلطوط على الأقل  ٪50من ارتفاع احلرف (وود�سن،
.)1981 ,Woodson()1981
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ح .زمن العر�ض/معدل التحرك على و�سائل العر�ض الإلكرتونية :تعد قراءة املعلومات املتحركة �أمر ًا �صعب ًا جد ًا
على الأ�شخا�ص الذين يعانون من ق�صور وظيفي ب�صري ،وبالتايل يجب عر�ض الن�ص ب�صورة ثابتة �إذا �أمكن (جيل،
 .)23 :1997 ,Gill( )23 :1997و�إذا مت ا�ستخدام ال�شا�شات املتحركة ،فيجب ترك املعلومات معرو�ضة على
ال�شا�شة ملدة على الأقل �ضعف زمن القراءة الطبيعي (هاري�س وويتني,Harris & Whitney( )1993 ،
ثوان على جتنب االرتباك( .برهام)1994 ،
 .)1993ومن املحتمل �أن يعمل توفري زمن ثبات قدره حوايل ٍ 10
مركـز األميــر سلمـــان ألبحــاث اإلعاقــة

( )1994 ,Barhamوبهذا يجب ا�ستخدام زمن عر�ض قدره من � 10إىل  20ثانية.
خ .الوهج :ميكن �أن يت�سبب الوهج يف توليد �شعور بعدم الراحة �إىل جانب تقليل �إمكانية قراءة املعلومات املعرو�ضة
على �شا�شة العر�ض .وميكن �أن يت�سبب يف هذا عديد من العوامل من بينها انعكا�س ال�ضوء من �سطح �شا�شة العر�ض
�أو الأ�سطح املحيطة ب�شا�شة العر�ض� ،أو ال�ضوء املنبعث من �شا�شة العر�ض نف�سها والإ�ضاءة املوجودة يف منطقة
العر�ض .و ُين�صح �أن يتم �إجراء اختبار لنموذج العر�ض يف املوقع الذي ُينوى و�ضعه فيه حتت كل ظروف الإ�ضاءة
املتوقعة .وللتحكم يف الوهج ،ميكن التفكري يف التايل (هانرت-زاوري�سكي وواتاHunter-()33 :1994 ،
:)33 :1994 ,Zaworski & Watta
.1
.2
.3
.4
.5

.6
.7

1و�ضع �شا�شات العر�ض مبا يتنا�سب مع م�صادر ال�ضوء.
2اختيار مواد الأر�ضية ،واحلائط ،والأ�سقف التي حتد من االنعكا�س.
3ا�ستخدام معاجلات لل�شا�شة تعمل على تقليل الوهج.
4و�ضع الن�ص :يجب �أال مير الن�ص فوق ال�صور �أو الر�سومات التو�ضيحية .فيمكن �أن يحد هذا من التباين،
ويت�سبب يف حدوث ارتباك للعني( .جيل.)1997:22 ,Gill()22 :1997 ،
5ات�ساع العمود :يعد العمود عام ًال مهم ًا ي�ؤثر على �إمكانية القراءة .و�إذا كانت اخلطوط من النوع الطويل جد ًا
ف�إن العني تواجه �صعوبة يف �إيجاد طريق عودتها مرة �أخرى �إىل بداية اخلط التايل .و ُين�صح با�ستخدام طول
خط بحد �أق�صى  8كلمات يف اخلط الواحد لأجل االختبار امل�ستمر على ال�شا�شة( .جيل,Gill( )23 :1997 ،
.)23 :1997
6تن�سيق الن�ص :تعد الهوام�ش املحاذية لبع�ضها من جهة اليمني م�ساعدة للأ�شخا�ص الذين يعانون من ق�صور
وظيفي ب�صري .ويجب جتنب قطع الكلمات عند نهاية ال�سطر و�إكمالها يف ال�سطر التايل( .جيل)23 :1997 ،
(.)23 :1997 ,Gill
7عر�ض املعلومات الإلكرتونية :يجب �أن يكون العر�ض وا�ضح ًا ومتجان�س ًا .وميكن �أن ميثل ال�شكل واللون
م�ساعدة .وميكن �أن تعمل الأيقونات والأ�شكال التخيلية على ا�ستفادة الأ�شخا�ص الذين يعانون من �صعوبات
يف القراءة والكتابة ،وت�ساعد على تقليل احلاجة للرتجمة .وملنح ال�شعور بالراحة والرغبة يف التجريب ،يجب
�أن يعلم امل�ستخدمون �أن بو�سعهم دوم ًا الرتاجع و�إعادة ت�صحيح �أي خط�أ�( ،شوفيلد وفلوت)38 :1997 ،
(.)38 :1997 ,Schofield and Flute

د .الأيقونات :يجب الت�أكد من �أن الأيقونات ميكن التعرف عليها من قبل كل امل�ستخدمني املتوقعني .ويجب
ا�ستخدام الرموز الدولية عند الإمكان بالرغم �أنه من املمكن �أن يكون مثري ًا للده�شة معرفة �أن بع�ض النا�س
يعرفون هذه الرموز �أو معانيها�( .شوفيلد وفلوت� .)37 :1997 ,Schofield and Flute( )38 :1997 ،إن
العبارات التي يتم كتابتها �إىل جانب الرموز �أو الأيقونات من املمكن �أن تكون و�سيلة م�ساعدة ،ولكن يجب توخي
بكم كبري من املعلومات.
احلذر من تكدي�س ال�صفحة ٍ ّ
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4-3-8-3

الر�سوم التو�ضيحية

Dark
on
Light

Light
on
Dark

�شكل  :123خط �أ�سود على خلفية فاحتة
�شكل  :122خط �أبي�ض على خلفية داكنة
يجب �أن تتوافق ن�سب العر�ض�-إىل-االرتفاع مع املعايري الواردة يف ال�صور الآلية مبا�شرة:
�أ .العر�ض

H

W

�إن ن�سبة العر�ض �إىل االرتفاع يف الأحرف الكبرية « »Xيجب �أن تكون بني  5:3و .1:1وتن�سيقات الأحرف الكبرية
 Xيجب �أن تكون �أعر�ض مما هي �أطول (مركز املعلومات التكنولوجية.)1996 ,TDC( )1996 ،
ب .االرتفاع

H2

XX

H1

�إن ن�سبة ارتفاع الأحرف ال�صغرية «� »xإىل ارتفاع الأحرف الكبرية « »Xيجب �أن تكون حوايل ( 4:3يجب �أن تكون
الأحرف ال�صغرية متثل حوايل  ٪75من ارتفاع الأحرف الكبرية)
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ت .الثقل

H

S

�إن ن�سبة عر�ض الثقل �إىل االرتفاع يجب �أن تكون بني � 5:1إىل  .10:1ويجب �أن ال يكون الن�ص رفيع ًا جد ًا� ،أوخفيف ًا
جد ًا� ،أو ثقي ًال جد ًا.

5-3-8-3

اعتبارات �أخرى

 9-2-3الالفتات.
 10-2-3الرموز ،والر�سوم ،وال�صور التو�ضيحية.
 1-7-3تعليمات �سالمة الأفراد.
 2-8-3الو�صول �إىل املعلومات يف املرافق التي توجد على منت ال�سفن.
� 4-8-3إمداد املعلومات املتعلقة بال�سياحة يف تن�سيقات متعددة.
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� 4-8-3إمداد املعلومات املتعلقة بال�سياحة يف تن�سيقات متعددة
1-4-8-3

اعتبارات الت�صميم

هناك تنوع من جماعات امل�ستخدمني الذين يطالبون باحل�صول على املعلومات املتعلقة بال�سياحة والتي ال ميكن
عر�ضها يف تن�سيق واحد فقط ،لأجل �ضمان �أق�صى و�صول �إىل املعلومات ،فمن ال�ضروري تبني منهج من �أف�ضل
املمار�سات التى تركز على ا�ستخدام تن�سيقات متعددة .وهذا �سوف ي�شمل على �سبيل املثال الأ�شخا�ص املكفوفني،
والذين ي�ستطيعون احل�صول على /وا�ستيعاب املعلومات من خالل القراءة با�ستخدام طريقة برايل .وحيثما ال
يتم جعل التن�سيقات املتعددة متاحة ،ف�إن �أجزاء معينة من �شرائح النا�س �سوف يتم ا�ستثنا�ؤهم من اال�ستفادة من
املادة املعرو�ضة �أو من الو�صول �إىل املعلومات.

�	2-4-8-3إر�شادات التطبيق
�سوف يكون هذا اجلزء �ساري التطبيق على املعلومات املتعلقة بال�سياحة� ،سواء مت �إنتاجها من خالل امل�ؤ�س�سات
احلكومية �أو من خالل املنظمات �أو الأفراد يف القطاع اخلا�ص .و�سوف يكون �ساري التطبيق على املعلومات
اخلارجية/العامة فقط.

3-4-8-3

الإر�شادات الفنية

�أ .تعريف التن�سيقات املتعددة :هي التن�سيقات التي تبدل �أو تكمل منتجات الطباعة التقليدية �أو منتجات الفيديو
والتي تهتم باحتياجات ات�صاالت الأ�شخا�ص الذين يعانون من ق�صور يف الوظائف ال�سمعية �أو الب�صرية .وت�شمل
هذه التن�سيقات – من غري ح�صر – الآتي� :أقرا�ص احلا�سوب �أو الن�سخة الإلكرتونية ،وطباعة حروف كبرية،
و�شرائط الفيديو ،وا�ستخدام طريقة برايل يف الكتابة ،و�شرائط الفيديو مع عر�ض ن�ص ما يقال على ال�شا�شة،
و�شرائط الفيديو بلغة الإ�شارات ،و�شرائط الفيديو امل�شروحة.
ب .الأ�سا�س املنطقي :لي�س اجلميع قادرين على قراءة الطباعة التقليدية .فو�ضع �سيا�سة وخطوط �إر�شادية
للتن�سيقات املتعددة يعمل على تعريف الركاب والعاملني ب�أي معلومات هي التي تكون �سهلة الو�صول ،وب�أي تن�سيق،
وكم يلزم من الوقت للح�صول على ن�سخة منها.
ت .الطباعة بحروف كبرية :ب�إمكان كثري من الأ�شخا�ص الذين يعانون من ق�صور وظيفي ب�صري قراءة احلروف
املطبوعة بخط كبري .وميكن حتويل الوثائق �إىل وثائق مطبوعة ب�أحرف كبرية بدون ا�ستخدام خدمات خارجية.
فالوثائق املطبوعة ب�أحرف كبرية يتم �إنتاجها يف الغالب با�ستخدام نوع خط  sans serifخال من اخلطوط
الرقيقة غري املائل مثل � ،Helveticaأو � ،Arialأو  Verdanaبحجم خط � 16أو  .18ومن املهم جد ًا
القيام بعمل تقييم لتف�ضيالت الأفراد بنوع وحجم اخلط .فاللونان الأ�صفر الفاحت غري امل�صقول والأبي�ض الرمادي
هي �أكرث الألوان التي تنتج الوهج .وللح�صول على �أق�صى نتائج فالبد من اتباع اخلطوط الإر�شادية التالية:ii
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•من املف�ضل �أن تكون الأوراق من احلجم القيا�سي � ،A4أي بحجم  297ملم ×  210ملم .ومن املمكن
ا�ستخدام �أوراق ب�أحجام �أكرب ،ولكن يجب توخي احلذر ل�ضمان �أال ت�صبح الورقة �ضخمة جد ًا ،وبالتايل يكون
من ال�صعب قراءتها.
مركـز األميــر سلمـــان ألبحــاث اإلعاقــة

•�أف�ضل تباين مع �أقل وهج يتم حتقيقه بالكتابة على �أوراق ذات لون �أ�صفر باهت جد ًا �أو ورق كرميي اللون.
يجب عدم ا�ستخدام �ألوان غامقة وظالل حمراء.
•حمو �أقواد التن�سيقات التي ميكن �أن جتعل القراءة �أكرث �صعوبة .iii
•لي�س هناك جمموعة قيا�سية من �أنواع اخلطوط �أو �أحجام اخلط .ولأجل حتقيق و�صول �أكرث �شمو ًال ،يتم
ا�ستخدام نوع خط بحجم  .18-16ويجب ا�ستخدام نوع خط قوي جيد ال�سمك.
•يجب ا�ستخدام الأحرف ال�صغرية والكبرية.
ث .برايل :طريقة برايل هي نظام قراءة باللم�س با�ستخدام نقاط بارزة يتم ترتيبها بحيث تك ّون حروف ًا .ولي�س
كل الأ�شخا�ص املكفوفني قادرين على القراءة بطريقة برايل .و�إذا ُطلب توفري طريقة برايل ،ف�إن معظم خدمات
الن�سخ بطريقة برايل تطلب ا�ستالم املادة مقدم ًا ،ففرتة ال تقل عن �أ�سبوعني تعد مهلة منوذجية يتم طلبها.
ج .ن�سخ املعلومات على الأقرا�ص :رمبا يف�ضل الأ�شخا�ص الذين يعانون من ق�صور وظيفي ب�صري احل�صول على
املعلومات على �أقرا�ص بحيث يتمكنون من ا�ستخدام �أجهزة احلا�سب الآيل للو�صول �إىل املواد من خالل �إخراج
الكالم �أو تكبري الن�ص.
ح .الت�سجيالت على �شرائط الكا�سيت :حيثما يتم توافر هذه الطريقة للأ�شخا�ص الذين يعانون من ق�صور
وظيفي ب�صري �أو �إدراكي ،ف�إنها يجب �أن تتوافق مع املتطلبات التالية :iv
•يجب �أن يكون القارئ متقن ًا للغة التي يتم ت�سجيلها.
•يجب �أن يكون املو�ضوع م�ألوف ًا للقارئ .فال�شخ�ص الذي يكون معتاد ًا بع�ض ال�شيء على اجلوانب الفنية ملنتج
ما ولكن بو�سعه �أن يقوم ب�شرح وظائفه بلغة عادية �سوف يكون هو الذي يتم اختياره ب�صورة منطقية لت�سجيل
�شريط كا�سيت �صوتي.
•يجب �أن يكون القارئ لديه ملكة �إلقاء جيدة .و�سوف يتم الت�سجيل بلهجة تخاطب ووترية تخاطب منا�سبة،
لي�س ب�سرعة �شديدة وال ببطء �شديد.
•يجب �أن يكون القارئ ملم ًا باملادة لتقليل العرثات والرتدد.
•ال يجب �أن يقوم القارئ ب�إلقاء افتتاحيات .فعند ت�سجيل وثيقة ما ،يجب قراءتها بالكامل .والر�سوم البيانية
واملعلومات الت�صويرية التي تكون متاحة للقراء الذين ال يعانون من اعتالالت ب�صرية يجب و�صفها يف الن�ص
املروي .فاجلداول والر�سوم البيانية التي تكون حمتواة بالفعل يف الن�ص يجب حتويلها �إىل ن�ص و�أن ي�شملها
الت�سجيل.
•يجب �أن يقوم القارئ بتهجئة �أي كلمات �صعبة �أو غري معتادة والكلمات التي لها �أ�صول �أجنبية.
•يف بداية ال�شريط ،يتم تعريف القارئ ،مثال« :هذه الوثيقة يقر�ؤها عليكم �أحمد خليل».
•على كل جانب من ال�شريط ،يتم تعريف الوثيقة ورقم ال�صفحة يف حني ي�ستمر القارئ� ،أي «ال�شريط ،2
اجلانب  ،1الدليل �إىل االجتماعات اخلالية من احلدود ،اال�ستمرار يف ال�صفحة .»75
•بالن�سبة للم�ستخدمني الذين يعانون من ق�صور وظيفي ب�صري ،ف�إن كل �شرائط الكا�سيت يجب الكتابة عليها
با�ستخدام طريقة برايل ،بحيث ميكن الرجوع �إليها ب�سهولة يف ترتيب مالئم.
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4-4-8-3

الر�سوم التو�ضيحية

�شكل � :124شكل بياين معلق على اجلدار يبني طباعة حروف كبرية بطريقة برايل.

5-4-8-3

اعتبارات �أخرى

 9-2-3الالفتات.
 10-2-3الرموز ،والر�سوم ،وال�صور التو�ضيحية.
 1-7-3تعليمات �سالمة الأفراد.
� 7-2-3إعالنات ال�سالمة.
 1-8-3املعلومات والإعالنات – ال�سفن البحرية واملرافق.
 2-8-3الو�صول للمعلومات يف املرافق التي توجد على منت ال�سفن.
 3-8-3الو�صول للمطبوعات.
� 1-11-3شا�شات الو�صول/املغادرة والالفتات الإلكرتونية الأخرى.
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معلومات و�إجراءات الطوارئ والإخالء

9-3

 1-9-3خمارج الطوارئ ،الإخالء عند حدوث حريق ومناطق للإنقاذ
1-1-9-3

اعتبارات الت�صميم

كل ال�سفن التي حتمل م�سافرين ،وال�سفن التي ال حتمل م�سافرين تتطلب وجود طريقة �آمنة لإخالء ركابها بطريقة
فعالة ويف وقت منا�سب .فمن ال�ضروري القيام بت�صميم طرق هروب فعالة للإخالء لكل ال�سفن البحرية ،والتي
يجب �أن تعمل على تقليل �أي اكتظاظ وارتباك للم�سافرين وطاقم العمل فيما يتعلق مبتى وكيف يجب �أن يقوموا
ب�إخالء ال�سفينة يف �إحدى الأحداث الطارئة.
يجب �أن تكون �أبواب املخارج �سهلة الو�صول ب�شكل تام ،مثل تلك املوا�صفات املحددة للأبواب الأخرى والواردة يف
الق�سم  .8-2-3ويجب متييز كل طرق الطوارئ بعالمات ميكن فهمها من قبل كل الأفراد ،ومن بينهم من يحتمل
�أن يكون لديهم �صعوبة يف القراءة والكتابة ،مثل الأطفال ،والأ�شخا�ص الذين يتحدثون لغة �أجنبية .وبالن�سبة
للأ�شخا�ص الذين يعانون من اعتالالت ب�صرية ف�إن وجود الفتة �صوتية �أومتحدثة تعد �أداة وظيفية لتحديد مواقع
املخارج ب�شكل �سريع .راجع الق�سم  .9-2-3وعند حدوث حريق عندما يكون من غري املمكن ا�ستخدام امل�صاعد،
ف�إن منطقة للم�ساعدة يف الإنقاذ من املمكن �أن تعمل على �إنقاذ حياة وراحة الأ�شخا�ص الذين يجدون �صعوبة يف
التعامل مع الدرج.
يجب �أن تكون خطة الإخالء املو�ضوعة ل�سفينة ما معنية ب�شكل مبا�شر ب�سالمة كل الركاب الذين لديهم مقدرة
منخف�ضة على التنقل يف حالة حدوث حادث طارئ ما .ويجب على من يقوم بت�شغيل ال�سفينة حتديد عدد الركاب
الذين لديهم قدرات حمدودة على التنقل� ،أو ما هي ن�سبتهم بني �إجمايل الركاب ،والتي ميكن تنفيذها بي�سر على
منت ال�سفينة يف ظروف الت�شغيل الطبيعية مع املراعاة الالزمة حلاالت الطوارئ.

� 2-1-9-3إر�شادات التطبيق
يف املرافق �أو يف �أجزاء املرافق التي يكون هناك حاجة جلعلها �سهلة الو�صول ،فالبد من توفري خمارج و�صول بعدد
ي�ساوي �أقل عدد من املخارج التي يتطلبها قانون البناء باململكة العربية ال�سعودية.
وعندما يكون خمرج و�صول ما من م�ستوى الأر�ضية ال يعمل على توفري و�صول �سهل للخارج ،فالبد من توفري
منطقة مل�ساعدة الإنقاذ بد ًال منه.
و�أقل عدد ملناطق الإنقاذ يجب توفريها يف كل منطقة مل�ساعدة الإنقاذ يجب �أن يتوافق مع (ال�شكل  .)125فوجود
خمرج �أفقي يتوافق مع متطلبات قانون البناء باململكة العربية ال�سعودية �سوف يلبي متطلبات منطقة م�ساعدة
الإنقاذ.
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�شكل  :125عدد مناطق م�ساعدة الإنقاذ

�أقل عدد من مناطق الت�أمني يف كل منطقة
من مناطق م�ساعدة الإنقاذ

احلمل الذى ي�شغل منطقة الطابق التى
تخدمها منطقة م�ساعدة الإنقاذ

2

� 1إىل 400

 3زائد  1لكل زيادة �إ�ضافية قدرها � 200شخ�ص فيما
يزيد عن � 400شخ�ص

�أكرث من 400

ويجب �أن تتوافق كل مناطق م�ساعدة الإنقاذ مع هذا الق�سم.

3-1-9-3

الإر�شادات الفنية

�أ .نظم الإنذار يف حالة الطوارئ :يجب �أن ت�شتمل نظم الإنذار يف حالة الطوارئ على كل من و�سائل الإنذار
ال�صوتي وو�سائل التنبيه املرئية والتي تتوافق مع الق�سم � 2-9-3أنظمة �إنذار الطوارئ.
ب .الفتات التعريف :يجب تعريف و�سائل اخلروج �سهلة الو�صول بالفتة تتوافق مع الق�سم .9-2-3
ت .مناطق م�ساعدة الإنقاذ – م�سار �سهل الو�صول :يجب و�ضع مناطق م�ساعدة الإنقاذ يف طرق �سهلة الو�صول
والتي تتوافق مع الق�سم  ،1-2-3والق�سم .2-2-3
ث .مناطق م�ساعدة الإنقاذ  -منطقة امل�أوى امل�ؤقت:
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•�إن ال�سفن التى حتتوي على �أكرث من طابقني للركاب (با�ستثناء طابق املركبات) يجب �أن تعمل على توفري
مناطق م�أوى م�ؤقت .وهذه املناطق توجد حيث يوجد الأفراد غري القادرين على ا�ستخدام الدرج وي�صبح
مبقدورهم البقاء ب�صورة م�ؤقتة النتظار مزيد من التعليمات �أو امل�ساعدة خالل عملية الإخالء يف حالة
الطوارئ .فعلى الأقل يجب �أن يتوفر وجود  1كر�سي متحرك واحد لكل  100راكب ،مع حد �أدنى من الكرا�سي
املتحركة ي�ساوي ( .2اللجنة اال�ست�شارية لنقل الأ�شخا�ص املعاقني)2007 ,DPTAC( )2000 ،
•كل منطقة من مناطق امل�أوى امل�ؤقت يجب متييزها ب�سهولة با�ستخدام الفتة ميكن قراءتها باللم�س تقول
«منطقة م�أوى م�ؤقت» ،و�أن ت�شتمل على الرموز الدولية لإمكانية الو�صول.
•وهذه الالفتات يتم و�ضعها عند كل باب يوفر الو�صول �إىل منطقة امل�أوى امل�ؤقت.
•كل طرق الإخالء من الكبائن �سهلة الو�صول يجب �أن تتبع املعايري املو�ضوعة يف ق�سم الو�سائل �سهلة الو�صول
للهروب ،ويجب �أن ت�ؤدي �إىل منطقة امل�أوى امل�ؤقت �أو �إىل �سطح مغادرة قوارب النجاة على ال�سفينة( .اللجنة
اال�ست�شارية لنقل الأ�شخا�ص املعاقني)2007 ,DPTAC( )2000 ،
•يجب �أن تكون مناطق م�ساعدة الإنقاذ مف�صولة عن منطقة الأر�ضية بحاجز فا�صل عند حدوث حريق وفق ًا
ملعايري مقاومة احلريق ،والتي ت�ساوي يف �أقل قدر هذا الذي يكون متطلب ًا يف خمرج ما .ويجب �أن تكون منطقة
م�ساعدة الإنقاذ حممية من الدخان يف املرافق التي ال تزيد عن ثالثة �أدوار( .ال�شكل  ،78وال�شكل .)79
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ج .مناطق م�ساعدة الإنقاذ – نظام االت�صاالت:
•من ال�ضروري جتهيز كل منطقة م�أوى م�ؤقت بنظام ات�صاالت �سهلة الو�صول من طريقني ،و�أن يكون به
�إ�شارات �صوتية ومرئية بني منطقة امل�أوى امل�ؤقت واجل�سر �أو حمطة الركاب املراقبة التي يوجد من يقطن بها
با�ستمرار( .اللجنة اال�ست�شارية لنقل الأ�شخا�ص املعاقني)2007 ,DPTAC( )2000 ،
•�إنه لأمر �أ�سا�سي �أن التعليمات حول ا�ستخدام هذه املناطق يف ظل ظروف الطوارئ يجب �أن تكون مبينة
بو�ضوح ،و�أن تو�ضع بجوار نظام االت�صاالت .وهذه التعليمات يجب �أن ت�شتمل على اجتاهات ا�ستخدام نظام
االت�صاالت يف حالة الطوارئ ،واملعلومات حول الإتاحة املخطط لها للم�ساعدة يف ا�ستخدام الدرج� ،أوالت�شغيل
امل�شرف عليه للم�صاعد ،وكيفية �إر�سال مثل هذه امل�ساعدة ،واملعلومات الإر�شادية لو�سائل الهروب الأخرى.
(اللجنة اال�ست�شارية لنقل الأ�شخا�ص املعاقني)2007 ,DPTAC( )2000 ،
•يجب �أن يكون نظام االت�صاالت متباين اللون مع البيئة املحيطة ،و�أن يكون له �إ�شارة �صوتية ميكن اكت�شافها
من قبل الأ�شخا�ص الذين يعانون من اعتالالت ب�صرية ،و�أن يحتوي على و�سيلة حتكم يف م�ستوى ال�صوت.
ح .منطقة م�ساعدة الإنقاذ – الالفتات :يجب متييز مناطق م�ساعدة الإنقاذ بالفتة تقول« :منطقة م�ساعدة
�إنقاذ» ،ت�شمل الرموز الدولية لإمكانية الو�صول ،ويجب �أن تتوافق مع الق�سم  .9-2-3ويجب حتديد مواقع مناطق
م�ساعدة الإنقاذ بوجود الفتة �إر�شادية ،يتم عر�ضها علن ًا يف م�سطحات الإخالء ،والتي يكون قد مت ت�صميمها يف
وثائق خطوات الإخالء .ويجب �أن يكون خمطط الإخالء الأر�ضي متاح ًا يف تن�سيقات بديلة.
خ .خمطط الإخالء عند حدوث احلرائق التي تكون �سهلة الو�صول :و�سائل الهروب �سهلة الو�صول:
•يجب عر�ض خمطط الإخالء عند حدوث احلرائق ،والتي تكون �سهلة الو�صول ،زجعلها متاحة يف املواقع
الإ�سرتاتيجية يف �أرجاء املبنى .ويجب �أن تتوافق الالفتات مع الق�سم .9-2-3
•�إذا وقعت حالة طوارئ ما على منت �إحدى �سفن الركاب ،فمن املتوقع �أن يكون معظم الركاب قادرين على
�إخالء �أنف�سهم من �أي مكان لإقامة الركاب �إىل منطقة التجمع املخ�ص�صة لهذا .فالأفراد الذين يعانون من
تقييد يف التنقل ومن بينهم العجزة ،وال�صغار جد ًا ،والكبار جد ًا ،والأ�شخا�ص املعاقون �سوف يحتاجون �إىل
اهتمام خا�ص عند القيام بت�صميم �سفينة ركاب وعند �إعداد خطط الطوارئ ملثل هذه ال�سفينة.
•كل املناطق التي يجب �أن تكون مناطق �سهلة الو�صول يجب توفريها مع و�سائل هروب تكون يف املتناول.
وعندما يكون هناك �أكرث من و�سيلة هروب واحدة مطلوبة من �أي م�ساحة �سهلة الو�صول يف املناطق العامة،
ف�إنه يجب تزويدها على الأقل باثنتني من و�سائل الهروب التي تكون �سهلة الو�صول.
•كل و�سائل الهروب املطلوبة التي تكون �سهلة الو�صول يجب �أن تكون طريق ًا متوا�ص ًال وبال عائق لالنتقال �إىل
منطقة امل�أوى امل�ؤقت� ،إذا �أمكن هذا� ،أو �إىل مواقع مغادرة قوارب النجاة� ،أوب�شكل تباديل �إىل نقطة املغادرة
من ال�سفينة .ارجع �إىل الق�سم  ،1-2-3والق�سم .2-2-3
•�أثناء موقف ما حيث تكون امل�ساحة �سهلة الو�صول متثل و�سائل هروب �سهلة الو�صول ،فالبد من توفري على
الأقل و�سيلة هروب واحدة �سهلة الو�صول ،والتي يجب �أن حتتوي على م�صعد ،م�صدق على �أن يتم ا�ستخدامه
يف حالة الطوارئ .وهذا امل�صعد �سوف يكون بحاجة �إىل م�صدر طاقة يف حالة الطوارئ .وهذه امل�صاعد يجب
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�أن يكون من املمكن الو�صول �إليها من منطقة امل�أوى امل�ؤقت( .اللجنة اال�ست�شارية لنقل الأ�شخا�ص املعاقني،
.)2007 ,DPTAC( )2000
•�إذا وقعت حالة طوارئ ما ،ف�إن الركاب الذين يعانون من �صعوبة يف التنقل من املمكن �أن يت�سلموا م�ساعدة
بدنية لإي�صالهم �إىل �أجهزة �إنقاذ احلياة ،ويف نف�س الوقت احلفاظ على املراعاة الواجبة ل�سالمة كل من
يوجد على �سطح ال�سفينة بحيث حتافظ عملية الإخالء على �أعلى م�ستوى من التحكم وال�سرعة .ويجب �أن
كاف با�ستمرار على ت�شغيل وا�ستخدام �أي جهاز ميكن �أن ي�ساعد
يكون �أع�ضاء طاقم ال�سفينة مدربني ب�شكل ٍ
يف عملية �إخالء الأ�شخا�ص الذين يعانون من �صعوبة يف التنقل( .اللجنة اال�ست�شارية لنقل الأ�شخا�ص املعاقني،
)2007 ,DPTAC( )2000
د .الإخالء يف فرتة الليل� :إذا كان القيام بالإخالء يتم يف فرتة الليل ،ف�إن فتح وغلق م�صابيح حجرة النوم �سوف
يعمل على تنبيه ال�ضيوف النائمني .ويجب �أن يت�أكد فريق العمل من �أن ال�ضيوف من الإناث يقوم ب�إيقاظهم �أفراد
من طاقم العمل من الإناث ،والذكور يقوم ب�إيقاظهم الذكور ،و�إذا مل يكن هذا ممكن ًا ،فالبد من �إخطار ال�ضيوف
عند هذا ،واملوافقة على ترتيبات بديلة.
ذ .ا�ستخدام البطاقات املكتوبة� :إن ا�ستخدام البطاقات املكتوبة لالت�صال يف حالة الطوارئ �سوف متثل و�سيلة
مهمة حيث ال يكون من املتوافر وجود مرافق ات�صاالت ب�صرية بديلة( .جمل�س ال�سياحة الإجنليزي ،بدون تاريخ:
 .)11راجع الق�سم .9-2-3
ر .خطة الإخالء :يجب �أن تكون خطة الإخالء املو�ضوعة حمددة لكل ال�سفن .فلكل �سفينة ركاب خطوات مو�ضوعة
لتحديد املواقع و�إنقاذ الركاب املحتجزين يف حجراتهم على ال�سفينة( .املجل�س الدويل خلطوط الرحالت البحرية،
)2005 ,ICCL( )2005
ز .منطقة م�ساعدة الإنقاذ :منطقة ،لديها طريق و�صول مبا�شر �إىل خمرج ما ،حيث يكون الركاب غري القادرين
على ا�ستخدام الدرج من املمكن �إبقا�ؤهم ب�صورة م�ؤقتة يف مكان �آمن يف انتظار تعليمات �أخرى �أو مزيد من
امل�ساعدة �أثناء الإخالء يف حالة الطوارئ( .جمل�س املالءمة املعمارية وحواجز النقل,ATBCB( )2000 ،
)2000
�س� .سبل اخلروج :يجب توفري �سبيل لطريق متوا�صل وبال عقبات للخروج واالنتقال من �أي نقطة يف ال�سفينة �أو
الطابق �إىل طريق عام .وتعمل �سبل اخلروج على الدمج بني م�سارات التحرك الأفقية والر�أ�سية ،وميكن �أن ت�شتمل
على م�ساحات غرف متداخلة ،و�أبواب ،وردهات ،و�أروقة ،وممرات ،و�شرفات ،ومنحدرات �أر�ضية ،ودرجات،
وم�ساحات مغلقة ،ودهاليز ،وخمارج �أفقية ،و�أماكن ا�ستقبال ،و�أفنية .ف�سبل اخلروج التى تكون �سهلة الو�صول هي
التي تدمج بني هذه اخلطوط الإر�شادية ،والتي ال حتتوي على درجات �سلم� ،أو عتبات� ،أو �سالمل متحركة .ومن
املمكن �أن تحُ توى مناطق م�ساعدة الإنقاذ �أو م�صاعد الإخالء كجزء من �سبل اخلروج �سهلة الو�صول( .جمل�س
املالءمة املعمارية وحواجز النقل)2000 ,ATBCB( )2000 ،
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�ش� .سالمل اخلروج� :سالمل اخلروج التي تعد جزء ًا من �سبل الهروب التي تكون �سهلة الو�صول �سوف تكون يف
املتناول:
مركـز األميــر سلمـــان ألبحــاث اإلعاقــة

•�سوف يكون ل�سالمل اخلروج ات�ساع �صاف قدره  1220ملم على الأقل بني جداري الدرابزين.
•�سوف يتم الو�صول �إىل �سالمل املخرج من منطقة امل�أوى التي تتوافق مع املتطلبات التي و�ضعتها الهيئة الإدارية.
•�سوف تعمل �سالمل اخلروج على االت�صال بني مناطق امل�أوى امل�ؤقت ومهبط �سلم الطابق امل�ستوي املو�سع.
•�سوف يتم الو�صول �إىل �سالمل اخلروج من مناطق امل�أوى امل�ؤقت يف م�ساحة جماورة.

 4-1-9-3الر�سوم التو�ضيحية

�شكل  :126منطقة الهبوط زائدة احلجم كمنطقة م�ساعدة الإنقاذ.

�شكل  :127الرواق املحمي كمنطقة م�ساعدة الإنقاذ.
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�شكل  :128رواق امل�صعد املحمي كمنطقة م�ساعدة الإنقاذ.
كل الأبعاد يتم قيا�سها بوحدة امللم مامل ُيذكر خالف ذلك.

 5-1-9-3اعتبارات �أخرى
	3-2البيانات الأنرثوبومرتية.
	1-2-3املمرات �سهلة الو�صول ،م�سارات الو�صول والأروقة.
	2-2-3املمرات �سهلة الو�صول على منت املركب.
	3-2-3الأج�سام البارزة �أو العلوية.
� 4-2-3أ�سطح امل�شي  /الطوابق والأر�ضيات.
	8-2-3الأبواب.
	9-2-3الالفتات.
� 4-8-3إمداد البيانات الأنرثوبومرتية يف تن�سيقات متعددة.
� 2-9-3أنظمة �إنذار الطوارئ.
	1-5-6الإعالنات العامة يف املحطات البحرية.
امللحق (� :)1أدوات التحكم و�آليات الت�شغيل.
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�	2-9-3أنظمة �إنذار الطوارئ
 1-2-9-3اعتبارات الت�صميم
�إن �إطالق نظم الإنذارالتي تكون �سهلة الو�صول يف حالة الطوارئ تعد �أمر ًا �ضروري ًا للأ�شخا�ص الذين يعانون من
ق�صور يف الوظائف احل�سية .ويف حالة وجود �أ�شخا�ص يعانون من ق�صور يف الوظائف ال�سمعية ،ف�إنهم لن يكونوا
قادرين على �سماع الإنذار ال�صوتي �أو و�سائل الإنذار املماثلة الأخرى ،ولن يكون الأ�شخا�ص الذين يعانون من
ق�صور وظيفي ب�صري قادرين على ر�ؤية و�سائل الإنذار املرئية.

� 2-2-9-3إر�شادات التطبيق
�سوق يتم تطبيق هذا اجلزء على كل نظم الإنذار يف حالة الطوارئ يف مرافق ال�سفن البحرية وعلى منت ال�سفن
البحرية.

 3-2-9-3الإر�شادات الفنية
�أ .عام :حيثما يتم توفري نظم �إنذار يف حالة الطوارئ ،ف�إنها �سوف تكون بت�صميم �سهل الو�صول ،ومتوافق ًا مع
متطلبات الق�سم .3-2-9
ب .االختبار :يجب اختبار �أجهزة الإنذار باحلريق على �أ�سا�س منتظم ومن بينها الأ�ضواء الوهاجة والو�سادات
املهتزة التي يتم تركيبها يف حجرات النوم.
ت .املناطق العامة� :سوف تتوافق و�سائل الإنذار يف املناطق العامة مع مبادئ �أف�ضل ممار�سة ومتطلبات الق�سم
.3-2-9-3
ث .حجرات ال�ضيوف� :إن حجرات ال�ضيوف التي من املطلوب �أن تطابق املوا�صفات �سوف يتم توفري و�سائل �إنذار
بها تتالءم مع متطلبات الق�سم  ،1-15-5والق�سم .1-16-5
ج .خرائط طريق الهروب واملعلومات الإجرائية يجب توفريها يف تن�سيقات متعددة – على الأقل طباعة حروف
كبرية� ،أو بطريقة برايل .
ح .الالفتات :يجب �أن تكون الالفتات امل�شرقة جيدة الإ�ضاءة التي تبني طرق الهروب وا�ضحة .ويجب حتديد
نقطة الإخالء عند حدوث حريق ما بو�ضوح.
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خ .حجرات ال�ضيوف/حجرات النوم :حيثما يكون من املتاح ا�ستخدام و�سيلة �إنذار باندالع حريق ،ف�إن ال�ضوء
الوهاج والو�سائد املهتزة يجب �أن تكون و�سائل متاحة.
د .املراحي�ض ،والأحوا�ض ،واحلمامات :تعد خطوات الإخالء يف حالة الطوارئ �أمر ًا مهم ًا ،حيثما تكون و�سيلة
الإنذار املجهزة ب�ضوء وهاج مطلوبة عند حدوث حريق .و ُين�صح با�ستخدام حبال �سحب جهاز الإنذار يف حالة
الطوارئ حيث �إنها متثل و�سيلة �سهلة الو�صول لل�ضيوف الذين يعانون من �إعاقات.
ذ .و�سائل الإنذار املرئية :يجب ا�ستخدام و�سائل الإنذار املرئية مع �أجهزة الإنذار ال�صوتية ،وخا�صة يف الأجنحة
والأحوا�ض الرئي�سية .ويجب �أن تكون و�سائل الإنذار املرئية هي عبارة عن م�صابيح تنتج وهج ًا برتدد  1هرتز
م�صحوب ًا ب�إنذار �صوتي .ويجب ا�ستخدام �أ�ضواء بي�ضاء وهاجة ،على الأقل ب�شدة � 75شمعة ،لأجهزة الإنذار
الوهاجة .ويجب عر�ض الأ�ضواء الوهاجة بعدد ال يقل عن  5وم�ضات يف الثانية .و�إذا كان ال�ضوء م�صحوب ًا ب�إ�شارة
�صوتية ،فالبد من عر�ضها مبعدل  1يف الثانية( .ريت�ش�سن و�أخرين ،دي�سمرب.)60 :1989 ،
ر .موقع جهاز الإنذار املرئي :يجب و�ضع �أجهزة الإنذار املرئية على ارتفاع  2030ملم فوق م�ستوى الأر�ضية� ،أو
عند  150ملم �أ�سفل ال�سقف� ،أيهما كان �أكرث انخفا�ض ًا( .انظر �شكل  .)129وب�شكل عام ،لي�س هناك �أي مكان
يف �أي حجرة �أو م�ساحة مطلوب �أن يكون به جهاز �إ�شارة مرئية يجب �أن يكون على بعد �أكرث من  15مرت ًا من
الإ�شارة .ويف احلجرات وامل�ساحات الكبرية مثل قاعات امل�ؤمترات واالجتماعات ،من املمكن و�ضع الأجهزة حول
املحيط اخلارجي للقاعة ،وبتباعد بحد �أق�صى  30مرت ًا فيما بينها ،والتي تقوم مقام �أجهزة الإنذار التي تتدىل
من ال�سقف .ويجب �أن ال يتعدى مكان و�ضع جهاز الإنذار يف الأروقة �أو الدهاليز امل�شرتكة �أكرث من  15مرت ًا عن
الإ�شارة( .اخلطوط الإر�شادية للو�صول يف قانون الأمريكيني املعاقني) (.)ADAAG, 1991
ز� .أجهزة الإنذار ال�صوتية :يجب �أن تغطي �أجهزة الإنذار ال�صوتية على ال�ضو�ضاء املحيطة بزيادة حوايل 15
دي�سيبل� ،أو جتاوز �أي م�ستوى �صوت من امل�ستويات الق�صوى بفرتة  30ثانية مبقدار حوايل  5دي�سيبل ،بنا ًء على
�أيهما كان �أعلى �صوت ًا .ويجب �أن ال تتعدى �شدة �أجهزة الإنذار ال�صوتية  120دي�سيبل ،ويجب �أن تقدم �صوت ًا
متقطع ًا .وعند الإمكان ،يجب و�ضع جهاز الإنذار مبا�شرة فوق باب خمرج الطوارئ( .ريت�ش�سن و�أخرون:1989 ،
.)68
�س .الإنذارات ال�صوتية :يجب �أن تكون الإنذارات ال�صوتية بني  500و 3000هرتز .ويجب ا�ستخدام ترددات �أقل
من  500هرتز �إذا كان يف اجتاه ال�صوت عراقيل �أو مير من خالل �أق�سام .ويجب ا�ستخدام �إ�شارة حتويرية (� 1إىل
� 8صفافري يف الثانية� ،أو النغمات التي تتغري من � 1إىل  3مرات يف الثانية) .ويجب عر�ض الإ�شارة ملدة على الأقل
من � 5-0إىل  10ثوان( .ريت�ش�سن و�أخرون.)68 :1989 ،
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 4-2-9-3الر�سوم التو�ضيحية
1800
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Example of Placement in Irregular Shaped Room
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�شكل  :129مكان و�ضع �أجهزة الإنذار املرئية.
كل الأبعاد يتم قيا�سها بوحدة امللم مامل ُيذكر خالف هذا.

5-2-9-3

اعتبارات �أخرى

 9-2-3الالفتات.
 10-2-3الرموز ،والر�سوم ،وال�صور التو�ضيحية.
 1-9-3خمارج الطوارئ ،والإخالء عند حدوث حريق ،ومناطق م�ساعدة الإنقاذ.
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10-3
1-10-3

معدات الطوارئ والإخالء لذوي الإعاقات احلركية
معدات الإخالء

 1-1-10-3اعتبارات الت�صميم
كل �سفن الركاب يجب �أن يكون لديها معدات طوارئ للم�ساعدة يف �إخالئها من الركاب كجزء من خمطط الإخالء
اخلا�صة بها.

�	2-1-10-3إر�شادات التطبيق
�سوف يتم تطبيق هذا الق�سم على �سفن الركاب.

 3-1-10-3الإر�شادات الفنية
�أ .يجب �أن تتجنب �إجراءات الطوارئ والإخالء ا�ستخدام امل�صاعد وال�سالمل املتحركة .راجع الق�سم .1-9-3
ب .يجب عر�ض الفتات �إر�شادية وا�ضحة يف كل ممرات خروج الطوارئ ،راجع الق�سم  ،9-2-3والق�سم .1-9-3
ت .يجب �أن يقوم فريق العمل املدرب بحمل �أو نقل الأ�شخا�ص غري القادرين على ال�سري �أو من يتحركون با�ستخدام
كرا�سي متحركة على امتداد طرق الإخالء يف الأنفاق �أو طرق التوجيه ،ولأ�سفل الدرج ،ولنزول املنحدرات .ورمبا
يكون من ال�ضروري حمل الأ�شخا�ص خارج كرا�سيهم املتحركة/ال�سكوتر اخلا�صة بهم ،ونقلهم على نقاالت �أو
معدات مماثلة ،مثل كرا�سي الإخالء يف حالة الطوارئ ،ل�ضمان �سالمتهم.
ث .تق�ضي اتفاقية �سالمة الأرواح يف البحار ( )SOLASبوجوب �إخالء ال�سفينة متام ًا خالل  30دقيقة.
ج .بالن�سبة ل�سفن الركاب التي يوجد على متنها عدد كبري من الركاب ،ف�سوف تتطلب نظم الإخالء على نحو
مف�ضل فقط �أقل قدر من امل�ساعدة من فريق العمل ،ويجب �أن تكون نظم الإخالء �سهلة اال�ستخدام� .إن مزالق
الإخالء التي مت تطويرها من قبل نظم �أجهزة معدات �إنقاذ احلياة الإ�سكندنافية (موقع �إلكرتوين:
 ،)www.VIKING-life.comوالتي �صدقت عليها اتفاقية �سالمة الأرواح يف البحار ،تعمل على توفري
طريقة �سريعة للإخالء مبا�شرة �إىل قوراب الإخالء ،بغ�ض النظر عن م�ستوى قدرة الركاب على التنقل.
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 4-1-10-3الر�سوم التو�ضيحية

�شكل  :130نظم الإخالء ال�شامل – نظام الزالقة.

 5-1-10-3اعتبارات �أخرى
 1-2-3املمرات �سهلة الو�صول ،م�سارات الو�صول والأروقة.
 2-2-3املمرات �سهلة الو�صول على منت املركب.
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11-3
1-11-3

معلومات الو�صول
�شا�شات الو�صول/املغادرة والالفتات الإلكرتونية الأخرى

 1-1-11-3اعتبارات الت�صميم
تعد الالفتات الإلكرتونية و�شا�شات الو�صول/املغادرة �أمور ًا مهمة لن�شر املعلومات ال�ستخدامها من قبل اجلمهور
العام.

�	2-1-11-3إر�شادات التطبيق
�سوف يتم تطبيق هذا اجلزء على كل �شا�شات الو�صول/املغادرة والالفتات الإلكرتونية يف املحطات البحرية.

 3-1-11-3الإر�شادات الفنية
�أ .التن�سيقات املتعددة :عند الو�صول ،يجب تقدمي املعلومات يف تن�سيقات بديلة لأجل الركاب الأكرب عمر ًا
واملعاقني لأجل التحويالت ،وبدائل النقل الربي ،والرعاية الطبية ،وا�ستبدال�/إ�صالح الكرا�سي املتحركة،
وات�صاالت الطوارئ .ويجب �أن يتم هذا بطباعة حروف كبرية ،وخرائط ميكن قراءتها باللم�س� ،أوالو�صول �إىل
مواقع �إلكرتونية عرب امل�ساعد الرقمي ال�شخ�صي� ،أو �أك�شاك املعلومات �سهلة الو�صول .ويجب تقدمي املعلومات
با�ستخدام املادة املطبوعة ،مثل اخلرائط املطبوعة للمنطقة� ،أوالو�صول �إىل هاتف عام �أوخطوط امل�ساعدة .راجع
الق�سم  ،9-2-3والق�سم.4-8-3
ب� .شا�شات العر�ض الكبرية � :سوف يتم حتديث معلومات الو�صول و�/أو املغادرة التي يتم عر�ضها على �شا�شات
العر�ض الكبرية با�ستمرار مع التغيري يف �أوقات الو�صول/املغادرة ،و�أرقام ال�سفن ،و�أرقام البوابات .وهذه املعلومات
التي يتم حتديثها �سوف تكون متاحة يف �شكل عر�ض �صوتي �أي�ض ًا .راجع الق�سم  1-5-6الإعالنات العامة يف
املحطات.
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ت .موقع �شا�شة العر�ض� :إن و�ضع �شا�شات العر�ض عند م�ستوى العني ي�سمح للنا�س الذين يقومون با�ستخدام
كرا�سي متحركة بر�ؤية هذه املعلومات بزاوية ر�ؤية �أف�ضل ،وي�سمح للنا�س الذين يعانون من ق�صور وظيفي ب�صري
بقراءة ال�شا�شة من مدى قريب جد ًا .ويعمل اختيار التباين اللوين ال�سليم للن�ص على حت�سني و�ضوح الر�ؤية �أمام
كل الركاب ،وهو �أمر ذو �أهمية خا�صة للأ�شخا�ص الذين يعانون من ق�صور وظيفي ب�صري ،وخا�صة امل�صابني
بعمى الألوان .وتعد املعلومات املرئية الوا�ضحة �ضرورية كذلك للأ�شخا�ص الذين ال ميكنهم �سماع الإعالنات
املنطوقة .واحتاد �سمات الت�صميم ال�شامل هذه مينح اجلميع الفر�صة لالطالع على الإعالن ب�شكل م�ستقل؛ يف
حني يكون هناك بع�ض الأ�شخا�ص الذين رمبا يطلبون م�ساعدة العاملني.
مركـز األميــر سلمـــان ألبحــاث اإلعاقــة

ث .لغة ب�سيطة :يتم تركيب بع�ض� /أو كل �شا�شات العر�ض عند م�ستوى العني 5-1( .مار فوق �سطح الأر�ض-/+ ،
25ملم) وحيثما يتم و�ضع �شا�شات املراقبة فوق م�ستوى العني ،ف�إنه يتم و�ضعها فوق ارتفاع يزيد عن  2.00مرت
25 -/+ملم ،وبهذا ميكن ر�ؤيتها ب�سهولة من قبل الأ�شخا�ص الذين ي�ستخدمون كرا�سي متحركة .ويجب �أن تكون
املعلومات التي يتم عر�ضها على ال�شا�شة بلغة وا�ضحة ي�سهل قراءتها ،مع جتنب ا�ستخدام املخت�صرات اللفظية
متى �أمكن هذا.
ج .تباين الألوان :عندما يتم ا�ستخدام �شا�شات مراقبة �أو الفتات �إلكرتونية �أخرى ،فالبد من توفري تباين لوين
جيد ،مثل ا�ستخدام لون فاحت على خلفية غامقة� ،أو لون غامق على خلفية فاحتة ،مع تف�ضيل �أن يتم جعل اللون
الفاحت فوق الغامق .ويجب و�ضع �شا�شات العر�ض بحيث تتجنب الوهج .ويجب �أن ال يتم ا�ستخدام �أحرف حمراء
على خلفية �سوداء .ويعمل ا�ستخدام �آلية مترير الن�ص� ،أو الن�ص امل�ضيء� ،أوالن�ص املو�ضوع با�ستخدام م�صفوفة
النقط �أي�ض ًا على ت�شكيل حدود يف الو�صول لبع�ض امل�ستخدمني ،ويجب جتنبها عند الإمكان.

 4-1-11-3اعتبارات �أخرى
 9-2-3الالفتات.
 1-5-6الإعالنات العامة يف املحطات.
 1-8-3املعلومات والإعالنات – ال�سفن البحرية واملرافق.
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12-3
1-12-3

ا�سرتجاع الأمتعة
ا�سرتجاع الأمتعة

 1-1-12-3اعتبارات الت�صميم
�إن نظم ا�سرتجاع الأمتعة ينبغي �أن ي�صل �إليها كثري من الأفراد ،ومن بينهم كبار ال�سن ومن يعانون من �إعاقات،
وهناك عديد من املكونات التي يجب �أخذها يف االعتبار ،مثل ارتفاع �أرفف تخزين الأمتعة� ،أو الأرفف الدوارة
للأمتعة ،ووجود الفتة وا�ضحة للتمييز بني �أرفف الأمتعة ،ويجب �أن يكون فريق العمل جاهز ًا لتقدمي العون ملن
يطلب امل�ساعدة يف ا�سرتجاع الأمتعة.

�	2-1-12-3إر�شادات التطبيق
�سوف يتم تطبيق هذا اجلزء على مرافق التعامل مع الأمتعة التي تكون يف �سفن الركاب �سواء على منت ال�سفينة
�أو يف املحطات.

 3-1-12-3الإر�شادات الفنية
�أ .غرفة �سهلة الو�صول :يجب جعل غرفة ا�سرتجاع الأمتعة غرفة �سهلة الو�صول من قبل الأفراد الذين يعانون
من االعتالالت الب�صرية ،وال�سمعية ،ومن يحتاجون �إىل ا�ستخدام كر�سي متحرك �أو �سكوتر.
ب .معاونة فريق العمل :يجب �أن يكون فريق العمل موجود ًا للم�ساعدة يف ا�سرتجاع الأمتعة.
ت .بطاقة بيانات على الأمتعة :يجب و�ضع بطاقة بيانات على الأمتعة للعمل على تي�سري اال�سرتجاع وخا�صة �إذا
كانت امل�ساعدة مطلوبة من فريق العمل ال�سرتدادها.
ث� .أولوية تخزين/ا�سرتجاع الأمتعة :يجب لفت االنتباه لأولوية تخزين/ا�سرتجاع الأمتعة.
ج� .أرفف التخزين �أو �أرفف التخزين الدوارة للأمتعة� :إذا كان نظام ا�سرتجاع الأمتعة يت�ضمن �أ�سطح �أر�صفة
لأرفف الأمتعة ،مثل امل�ستخدمة للحقائب ،فالبد من وجود �شريط متباين اللون با�ستمرار على امتداد حافته،
ويجب �أال يتم و�ضعه على ارتفاع �أعلى من 450ملم فوق الأر�ض.
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ح .ارتفاع مق�صورة الأمتعة� :إذا كان يتم تخزين الأمتعة يف مق�صور م�ستقلة ،ف�إن ارتفاع هذه املق�صورة يجب �أال
يزيد عن 450ملم فوق الأر�ض .ويجب �أن يكون فريق العمل متاح ًا للم�ساعدة.
مركـز األميــر سلمـــان ألبحــاث اإلعاقــة

كاف من الوقت امل�سموح به ال�سرتجاع الأمتعة ،وخا�صة
خ .وجود كفاية من الوقت :يجب الت�أكد من وجود مقدار ٍ
�إذا كان امل�سافر متوقع ًا و�صول �سيارة لتقله.
د .خزانات �أو خمازن الأمتعة:
حيثما يتوافر وجود وحدات خزانات �أو خمازن للأمتعة يف املناطق العامة �أو مناطق اال�ستخدام امل�شرتك ،ف�إن على
الأقل  ،٪10ولكن لي�س �أقل من وحدة واحدة ،يجب �أن تتوافق مع هذا الق�سم.
املوقع� :إن وحدات اخلزانات وخمازن الأمتعة �سهلة الو�صول يجب و�ضعها يف م�سارات �سهلة الو�صول بحيث تتوافق
مع الق�سم  ،1-2-3والق�سم .2-2-3
�أر�ضية خالية �أو حيز �أر�ض خال :يجب �أن يتوافر حيز �أر�ضية خال ال يقل عن 1400ملم �أمام اخلزانات،
ومق�صورات الأمتعة املنف�صلة ،و�أرفف الأمتعة الدوارة لل�سماح باالقرتاب من الأمام �أو من اجلانب با�ستخدام
�أجهزة التنقل اخلا�صة.
وحدات التخزين� :إن وحدات اخلزانات و�/أو وحدات تخزين الأمتعة يجب �أال يكون بها مكون �أكرث انخفا�ض ًا من
450ملم فوق الأر�ض ،ومكون �أكرث ارتفاع ًا من 1200ملم فوق الأر�ض.
ت�شغيل و�سائل التحكم واخلزانات� :إن ت�شغيل و�سائل التحكم ،واخلزانات التي توجد يف اخلزانات ،ووحدات
تخزين الأمتعة �سهلة الو�صول يجب و�ضعها على ارتفاع �أق�صاه 1060ملم فوق الأر�ض ،ويجب �أن تتوافق مع
امللحق (� :)1أدوات التحكم و�آليات الت�شغيل.
عالمات التعريف� :إن عالمات التعريف التي يتم ا�ستخدامها على وحدات تخزين الأمتعة يجب �أن ت�شتمل على
الكتابة ب�أحرف بارزة �أو جموفة ،بحيث يكون هناك تباين بينها وبني الأ�سطح املحيطة بها ،ويجب �أن تتوافق مع
الق�سم .9-2-3
�أرفف الأمتعة� :إن �أ�سطح الأر�صفة امل�ستخدمة لأرفف تخزين الأمتعة ،مثل تلك امل�ستخدمة للحقائب ،يجب �أن
حتتوي على �شريط متباين اللون ومتوا�صل على امتداد حافتها ،ويجب �أال يتم و�ضعه على ارتفاع �أعلى من 450ملم
فوق الأر�ض.

 4-1-12-3اعتبارات �أخرى
 1-2-3املمرات �سهلة الو�صول ،م�سارات الو�صول والأروقة.
 2-2-3املمرات �سهلة الو�صول على منت املركب.
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13-3
		

ال�سطح البيني لتعامل املركبات مع املن�صات ،ممرات العبور والأر�صفة
العائمة

1-13-3

املعاجلات اخلارجية

 1-1-13-3اعتبارات الت�صميم
�إن املعاجلات اخلارجية هي العنا�صر الرئي�سية يف ا�ستخدام املرافق مثل املحطات و�سفن الركاب -وتعد هذه
مناطق حيوية ،و�إذا مل ميكن حتقيق الو�صول �إىل حمطة الركاب �أو ال�سفينة ،ف�إن املرفق ُيطلق عليه ب�شكل فعلي
�أنه لي�س �سهل الو�صول.

�	2-1-13-3إر�شادات التطبيق
هذا اجلزء �سوف يتم تطبيقه على كل املحطات وم�سارات و�صول املركبات �إىل �سفن الركاب.

 3-1-13-3الإر�شادات الفنية
الو�صول �إىل املحطة :بال�سيارة (وزارة النقل:)DFT, 2003( )2003 ،

�أ .موقع وت�صميم معدات الدخول :يجب �أن ي�أخذ يف االعتبار ت�صميم معدات الدخول يف �أماكن وقوف مراكب
امل�ستخدمني الذين يعانون من �إعاقات ،ومن بينهم م�ستخدمو الكرا�سي املتحركة مثل مو�ضعها ،وارتفاعها ،وبيع
التذاكر .ويجب توفري و�سيلة �سهلة لت�شغيل زر امل�ساعدة عند املداخل التى ي�ستخدمها الأ�شخا�ص الذين يعانون من
�صعوبات يف التوا�صل.
ب .يجب �أن يكون الو�صول ممكن ًا �إىل كل و�سائل التحكم من نافذة ال�سائق بدون احلاجة �إىل فتح الباب �أو اخلروج
من ال�سيارة .ويجب �أن تكون كل و�سائل التحكم �سهلة اال�ستخدام ،وال تتطلب قوة تتعدى �أكرث من  15نيوتن .ويجب
�أن تكون و�سائل التحكم متباينة اللون مع الأ�سطح املحيطة ،وحيثما يتطلب دفعها فالبد �أن يكون ت�شغيلها ممكنا
بباطن الكف.
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كاف بحيث تعمل على متكني ال�سائق
ت .حجم التذكرة :يجب �أن يعمل �إ�صدار التذاكر على توفري تذاكر لها طول ٍ
من القب�ض عليها ب�سهولة ،ويجب �أن تتطلب �أقل جمهود لإخراج التذكرة .والبد من توافر التعليمات للأ�شخا�ص
غري القادرين على ا�ستخدام �أذرعهم .وميكن �أن يت�ضمن هذا تركيب كامريات الدوائر التليفزيونية املغلقة
( )CCTVعند احلواجز� ،أو النظم الأخرى التي �سوف تعمل على تنبيه فريق العمل �إىل وجود حالة بحاجة
�إىل م�ساعدة.
مركـز األميــر سلمـــان ألبحــاث اإلعاقــة

ث .الإ�شارات املرئية �إىل امل�ساعدة :حيثما تعمل النظم اجلديدة فالبد من احتواء �إ�شارة مرئية لإخطار امل�ستخدم
�أنه مت ا�ستالم طلبه للم�ساعدة.
ج .ارتفاع حاجز ال�سيارة :حيثما يتم تركيب حواجز �سيارات مرتفعة ف�إن حيز ًا خالي ًا بقيا�س 2600ملم من
الأر�ض �سوف يكون مطلوب ًا لل�سماح بالو�صول �إىل �أعلى قمة مركبات التحويل .وبالتبادل ،يجب توفري و�سيلة لل�سماح
خال من املدخل �إىل مكان
مل�ستخدمي مثل هذه املركبات للقيام برتتيبات املرور .والبد من احلفاظ على حيز ر�أ�سي ٍ
وقوف املركبات (ومن بينها) م�ساحات الوقوف املخ�ص�صة واملخارج من هذه امل�ساحات.
ح .م�ساحات وقوف املركبات �سهلة الو�صول� :إن م�ساحات وقوف املركبات املخ�ص�صة خلدمة الأفراد الذين
يعانون من �إعاقات يجب و�ضع عالمة وا�ضحة عليها عند املدخل .ويجب �أن تكون هذه امل�ساحات قريبة من مدخل
الو�صول �إىل حمطة الركاب ،ومن مرافق �سداد الر�سوم .ويجب ت�صميمها بحيث تعمل على ت�سهيل الو�صول من
اجلانب ومن خلف ال�سيارة.
خ .لي�س من ال�ضروري �أن يكون موقع كل م�ساحات وقوف املركبات للأفراد الذين يعانون من �إعاقات يف �أماكن
وقوف املركبات لفرتة ق�صرية املدى متوافر ًا (والتي تكون ب�شكل عام هي الأقرب ملباين حمطة الركاب):
يتم خدمة �أماكن وقوف املركبات بحافالت �سهلة الو�صول با�ستخدام الكرا�سي املتحركة.
خال من العراقيل �إىل حمطات احلافالت.
�أماكن الوقوف املتوافرة يجب �أن تكون قريبة ،ولها طريق و�صول ٍ
خال من العراقيل �إىل حمطات احلافالت.
يجب �أن تكون حمطات احلافالت قريبة ،ولها طريق و�صول ٍ
يجب توفري زر لطلب امل�ساعدة �أو نظام مماثل للم�سافرين الذين يعانون من �إعاقات لطلب امل�ساعدة يف حمل
الأمتعة �أو التنقل.
يف بع�ض املحطات من املعروف �أن احلافالت �سهلة الو�صول �سوف تعمل يف خدمات خم�ص�صة للأ�شخا�ص الذين
يعانون من �إعاقات .ولكن ،يف تلك احلاالت ،ف�إن اخلدمات التي يتم تقدميها �إىل الركاب الأخرين عن طريق
اخلدمات الرئي�سية ،ال يجب �أن تنتظر �أكرث من الالزم لتلقي اخلدمة .وتفا�صيل االت�صال للح�صول على هذه
اخلدمات يجب عر�ضها ب�صورة وا�ضحة عند نقاط حتميل الركاب.
د .يجب توفري نقطة تقدمي امل�ساعدة يف مكان قريب من املناطق التي يتم خدمتها .ويجب متييز نقطة امل�ساعدة
بالفتة ،ويجب �أن تكون متباينة اللون مع الأ�سطح املجاورة .ويجب و�ضع و�سائل التحكم واالت�صاالت بها على ارتفاع
بني  750ملم ،و1200ملم فوق م�ستوى �سطح الأر�ض .ويجب �أن تكون �أي و�سائل حتكم يدوية من املمكن ت�شغيلها
بكف يد واحدة ،ويجب �أن ال تتطلب قوة تزيد عن  15نيوتن لت�شغيلها .ويجب �أن يكون النظام يف متناول الأ�شخا�ص
الذين يعانون من �صعوبات يف وظائف ال�سمع والتوا�صل .وكبديل ف�إن من املمكن ا�ستخدام نظام يعتمد على الهاتف
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(يحتوي على مقرنة م�ستحثة) .وعندما يتم تقدمي نظم جديدة فالبد �أن حتتوي على �إ�شارات مرئية لإخطار
امل�ستخدمني ب�أن طلب امل�ساعدة اخلا�صة بهم قد مت ا�ستالمه.
ذ .من ال�ضروري كذلك توفري نقاط امل�ساعدة عند مواقع �أخرى مميزة يف �شتى �أرجاء موقف املركبات ل�ضمان
�أن الأ�شخا�ص الذين يعانون من �إعاقات� ،أو ي�ستخدمون مناطق �أخرى يف موقف املركبات ي�صبح ب�إمكانهم طلب
امل�ساعدة ،مثل ،م�ساعدتهم يف حمل الأمتعة �إىل حمطة الركاب.
ر .كل نقاط امل�ساعدة ،ومن بينها تلك التي ت�ستخدم نظم الهاتف ،يجب �أن تكون بها قارنات م�ستحثة مكربة و�ضوء
�أو عر�ض مرئي �آخر مل�ساعدة ال�ضيوف الذين يعانون من �صعوبات يف ال�سمع.
ز� .إن فريق العمل الذي ي�ستجيب لطلبات امل�ساعدة يجب �أن يكون من املتوقع قيامه بامل�ساعدة يف حمل الأمتعة �أو
معدات التنقل �إىل خارج ال�سيارة ،ولكن ال يجب �أن ُيتوقع منهم حمل ال�شخ�ص الذي يعاين من �إعاقة �إىل خارج
�سيارته.
�س .الالفتات� :إن الالفتات التي توجد يف كل امل�ساحات املخ�ص�صة للأ�شخا�ص املعاقني يجب �أن تقوم بو�ضوح
ب�إظهار و�ضع هذه امل�ساحات ،ويجب �أن حتث الركاب الآخرين على عدم �إ�ساءة ا�ستعمالها.
�ش .يجب �أن تكون ماكينات �سداد الر�سوم يف متناول الأ�شخا�ص الذين يعانون من �إعاقات� ،أو يجب اتخاذ تدابري
بديلة منا�سبة يف املكان لت�سهيل ال�سداد .وتقدمي امل�ساعدة يجب كذلك �أن يكون متاح ًا للأفراد الذين يعانون من
م�ستويات متفاوتة من ال�صعوبات يف القدرات ال�سمعية �إذا كانت ماكينة ال�سداد حتتوي على زر م�ساعدة/هاتف
�صوتي لأجل اال�ستخدام يف حالة الطوارئ� ،أي ،قارنات م�ستحثة مكربة و�ضوء �أو عر�ض لر�سالة ما.
الو�صول �إىل حمطة الركاب :بال�سيارة الأجرة (التاك�سي) (وزارة النقل:)DFT, 2003( )2003 ،

�أ .الالفتات :يجب متييز �صفوف وقوف �سيارات الأجرة بالالفتات جيد ًا .وهذه ال�صفوف يجب �أن ت�سمح للأفراد
املعاقني بالدخول واخلروج من املركبات من اجلانب �أو من اخللف ،ويجب �أن تعمل على توفري طريق و�صول بال
خال من العتبات �إىل/من مبنى حمطة الركاب .وحيثما يتطلب الو�صول من الركاب عبور حارات مرور
عراقيلٍ ،
�أخرى فالبد من متييز طرق لعبور امل�شاة يف حارات العبور هذه على �سطح الطريق (منحدرت �أر�ضية �أو طريق
مرور بارز) يجب �أن يحتوي على ر�صيف ميكن اكت�شافه باللم�س.
ب� .إمكانية الو�صول للكر�سي املتحرك :حيثما يكون من يقومون بت�شغيل حمطة الركاب قد دخلوا يف تعاقد مع
�شركة لتوفري خدمات �سيارات الأجرة «التاك�سي» ،ف�إن هذه العقود يجب �أن حتتوي على �شرط �أنه على الأقل بع�ض
من املركبات التي تخدم حمطة الركاب يجب �أن تكون من املمكن �أن ي�صل �إليها الكر�سي املتحرك ،ويجب و�ضع
نظام مي ّكن ا�ستدعاء هذه املركبات �إىل الر�صيف� ،أو يتم القيام بحجز م�سبق لها.
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ت .نقطة امل�ساعدة :ما مل تكن �أر�صفة �سيارات التاك�سي قد مت توظيف من يعمل بها �أثناء �ساعات العمل ،فالبد
من توفري نقطة م�ساعدة لتعمل على متكني الزبائن من طلب امل�ساعدة.
الو�صول �إىل حمطة الركاب :عن طريق ا�ستئجار �سيارة (وزارة النقل:)DFT, 2003( )2003 ،

�أ .الالفتات :يجب و�ضع الفتات لتمييز �أماكن نزول الركاب بو�ضوح.
ب .نقطة امل�ساعدة :يجب �أن تكون هذه الأماكن من املمكن الو�صول �إليها من قبل الأفراد املعاقني.
ت .خدمة الذهاب والإياب �سهلة الو�صول :يجب �أن تت�أكد �شركة ت�أجري املركبات �أن هناك خدمة ذهاب و�إياب
�سهلة الو�صول� ،أو �أن هناك خدمة خا�صة متاحة لنقل الأفراد الذين يعانون من �إعاقات يف مكان وقوف ال�سيارة
امل�ست�أجرة �إىل حمطة الركاب ،وب�شكل تباديل ،يجب توفري نظام �آخر ي�سمح للفرد املعاق بالنزول يف مكان قريب
من حمطة الركاب ،مث ًال :البد من توفري منطقة الركوب.
ث .و�صالت امل�شاة �سهلة الو�صول :حيثما تكون و�صالت امل�شاة متاحة بني �أماكن وقوف املركبات امل�ست�أجرة
وحمطة الركاب ،يجب �أن يت�أكد من يقوم بت�شغيل حمطة الركاب �أن هذه الو�صالت �سهلة الو�صول ب�شكل تام
بالن�سبة للأفراد الذين يعانون من �إعاقات.
الو�صول �إىل حمطة الركاب :عن طريق احلافالت �أو القطار (وزارة النقل:)DFT, 2003( )2003 ،

�أ� .أماكن االلتقاء �سهلة الو�صول :حيثما يتم امتالك �أو ت�شغيل حمطة الركاب (موقف) احلافالت �أوالقطار
�أوالتزام من قبل من يقومون بت�شغيل حمطة الركاب ف�إنهم يجب �أن يت�أكدوا من �أن هذه الأماكن �سهلة الو�صول
ب�شكل تام ،ويف ظروف �أخرى ف�إن من يقومون بت�شغيل حمطة الركاب يجب �أن يكونوا على ات�صال مبن يقومون
بت�شغيل املوقف (�أماكن االلتقاء) لت�شجيع مثل هذه اخلدمات.
ب .امل�ساعدة املقدمة :يجب �أن يتم املوافقة بني �سفينة الركاب ومن يقومون بت�شغيل مكان االلتقاء على منهج
يعمل على �ضمان �أن الأفراد الذين يعانون من �إعاقات يت�سلمون امل�ساعدة يف املكان بني مكان نزولهم وركوبهم يف
ال�سفينة .وب�شكل منوذجي يجب توفري امل�ساعدة من خالل واحد ممن يقومون بتقدميها للعمل على توفري خدمة
�سل�سة للم�سافرين الذين يعانون من �إعاقات.
ت .نقطة امل�ساعدة :يجب توفري نقطة م�ساعدة عند املدخل/املخرج ،وعلى الأر�صفة لل�سماح للم�سافر املعاق
با�ستدعاء امل�ساعدة .ويجب و�ضع الفتة ب�صورة وا�ضحة ،متباينة اللون مع ما حولها.
ث .الو�صول �إىل حمطة الركاب :الطرق �إىل حمطة الركاب (وزارة النقل :)DFT, 2003( )2003 ،يجب و�ضع
الفتة ظاهرة عند كل طرق امل�شاة بني نقاط النزول وحمطة الركاب وبني �سفينة الركاب ،ويجب �أن يكون الو�صول
�إىل هذه الطرق من قبل الأفراد الذين يعانون من �إعاقات؛ ممكن ًا ب�شكل تام.
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 4-1-13-3الر�سوم التو�ضيحية

�شكل � :131أقل قدر من متطلبات �أبعاد منحدر الر�صيف.

�شكل � :132أقل �أبعاد لتخطيط  /ت�صميم الطريق املائل.
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�شكل  :133الت�صميم املثايل مل�ساحات وقوف املركبات �سهلة الو�صول.
جميع الأبعاد باملليمرت ما مل يذكر غري ذلك.
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�شكل  :134مثال على املنحدر ،الحظ �أن و�صلة االمتداد جتعل الو�صول من خالل هذا املنحدر �صعب ًا.

�شكل  :135مثال على منحدر ،ومنطقة وقوف املركبات ،ونظام الالفتات.
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 5-1-13-3اعتبارات �أخرى
 1-3ال�صعود عن طريق املن�صات ،ممرات العبور ،الأر�صفة العائمة.
 1-2-3املمرات �سهلة الو�صول ،م�سارات الو�صول والأروقة.
 2-2-3املمرات �سهلة الو�صول على منت املركب.
 5-2-3املنحدرات.
 6-2-3الدرج.
 7-2-3الدرابزين.
 8-2-3الأبواب.
 9-2-3الالفتات.
� 2-13-3أماكن وقوف املركبات.
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� 2-13-3أماكن وقوف املركبات
 1-2-13-3اعتبارات الت�صميم
�إن توفري م�ساحات وقوف املركبات بقرب املدخل �إىل من�ش�أة ما يعد �أمر ًا مهم ًا لتتالءم مع حالة الأ�شخا�ص الذين
يعانون من درجات متفاوتة من الإعاقات ،وكذلك الأ�شخا�ص الذين يعانون من �إعاقة حركية ،والذين يراعون
�أطفا ًال� .إن احلاالت الطبية �أو احلاالت الأخرى ،مثل التهاب املفا�صل ،والأمرا�ض القلبية ،وال�سيدات احلوامل،
والأ�شخا�ص الذين ي�ستخدمون عكازات� ،أو الذين يقومون بعمل بدين من دفع الكر�سي املتحرك ،كل هذا يجعل من
ال�صعب التحرك �إىل م�سافة كبرية .وتقليل م�سافات التحرك يعد �أمر ًا مهم ًا جزئي ًا يف الأماكن املفتوحة ،حيث من
املمكن �أن جتعل الظروف املناخية و�أ�سطح الأر�ض التحرك �صعب ًا وخطر ًا .فم�سار التحرك �سهل الو�صول والذي
يربط بني مواقف املركبات ومدخل املن�ش�أة يجب متييزه بو�ضوح ،و�أن يكون خالي ًا من الدرجات واملنحدرات.
بالإ�ضافة �إىل القرب من املداخل ،ف�إن توافر متطلبات مكانية مل�ساحات وقوف املركبات �سهلة الو�صول تعد �أمر ًا
مهم ًا .فال�شخ�ص الذي ي�ستخدم م�ساعدة تنقل خا�صة مثل الكر�سي املتحرك يحتاج �إىل وجود �صاالت �أو�سع لوقوف
املركبات لتتالءم مع حركة الكر�سي املتحرك بجانب ال�سيارة �أو ال�شاحنة كي يتمكن من الدخول �إىل�/أو اخلروج
من املركبة التى ي�ستقلها .ومن املمكن �أن تتطلب ال�شاحنة كذلك حيز ًا �إ�ضافي ًا لتقوم بفتح م�صعد �أو منحدر من
خالل اجلانب �أو الباب اخللفي لل�شاحنة .و�سوف يتطلب عندئذ الفرد وجود حيز خلروج امل�صعد نف�سه ،وكذلك،
حيز ًا �إ�ضافي ًا لفتح/غلق امل�صعد.
�إن ممر الو�صول املحدود املجاور حليز وقوف �سيارات حمددة لي�س مطلوب ًا من كل الأ�شخا�ص الذين �سوف
ي�ستفيدون من مكان وقوف املركبات القريب� .إن الأ�شخا�ص الذين يعانون من �صعوبة يف التنقل ،والأمهات الالتي
ينتظرن حادث والدة ،ومقدمي الرعاية ،والأ�شخا�ص الذين ي�ستخدمون م�شايات ،وع�صي ًا ،وعكازات ،وعربات
�أطفال من املمكن �أن يالئمهم وجود م�ساحات وقوف �سيارات �أو�سع قرب املدخل �إىل املن�ش�أة – والتى ُيطلق عليها
يف هذا الق�سم ا�سم «�أماكن وقوف املركبات ملحدودي احلركة».
�إن االرتفاعات فوق الطريق املنحدر على امتداد الطرق �إىل مكان وقوف املركبات تعد عام ًال مهم ًا .ومن املمكن
�أن يكون لل�شاحنات �سهلة الو�صول �سقف مرتفع ي�ؤدي �إىل احلاجة �إىل وجود حيز علوي �إ�ضايف فوق الر�ؤو�س.
وبالتبادل ،من املمكن خف�ض �سقف ال�شاحنة ،مما ي�ؤدي �إىل وجود احتماالت حتمل �أقل عند حدوث التخلخالت
واالنتقاالت على ال�سطح املنحدر .وعدد م�ساحات وقوف املركبات �سهلة الو�صول املطلوبة من خالل هذا الق�سم
رمبا ال تكون كافية يف بع�ض املرافق (مثل الأماكن التى يرتكز بها كبار ال�سن) فرمبا يكون من املتوقع و�صول عدد
�أكرب من الأ�شخا�ص الذين يعانون من �إعاقات.
متى كان بالإمكان فالبد من و�ضع �إ�شارات وقوف �سيارات بعيد ًا عن طرق امل�شاة ،حيث �إنها من املمكن �أن ت�شكل
خماطر علوية و�/أو خماطر بارزة.
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�شكل � :136شاحنة ذات م�صعد جانبي.

� 2-2-13-3إر�شادات التطبيق
ُيق�صد من وراء هذه اخلطوط الإر�شادية �أن يتم تطبيقها على كل مرافق وقوف املركبات اجلديدة ومناطق وقوف
املركبات ال�سطحية .وعند القيام ب�أعمال جتديد �أو تبديل ملرافق وقوف املركبات اجلديدة �أو مناطق وقوف
املركبات ال�سطحية ،فالبد من القيام بتنفيذ هذه املقايي�س لأكرب مدى ممكن.
يجب �أن ت�شمل م�ساحات وقوف املركبات اخلا�صة ك ًال من مكان وقوف �سهل الو�صول ،ومكان وقوف ملن يعانون من
�إعاقات حركية.
�أقل عدد من م�ساحات وقوف املركبات اخلا�صة يجب �أن يكون متوافق ًا مع (ال�شكل  )137الآتي .ويجب تخ�صي�ص
م�ساحات وقوف �سيارات خا�صة �أخرى حيث يكون هناك حدوث لتكرارات �أعلى من زيارات الأ�شخا�ص املعاقني،
كما يف امل�ست�شفيات� ،أو املرافق الطبية� ،أو دور التمري�ض� ،أو املرافق املخ�ص�صة لكبار ال�سن �أو العجائز.
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�شكل  :137اخلطوط الإر�شادية ملنطقة وقوف املركبات اخلا�صة
العدد الإجمايل ملناطق وقوف
املركبات املتوافرة

�أدنى عدد من �أماكن وقوف املركبات
�أدنى عدد من �أماكن وقوف املركبات
املخ�ص�صة ملن يعانون من �إعاقات حركية
اخلا�صة �سهلة الو�صول
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 3-2-13-3الإر�شادات الفنية
�أ .املوقع :ال بد �أن يتم جعل موقع املناطق �سهلة الو�صول اخلا�صة عند �أق�صر م�سافة �إىل املدخل �سهل الو�صول
الذي يخدمه� ،أو �أقرب مدخل �سهل الو�صول حيث يتم خدمة مواقع متعددة .ويجب جعل موقع م�ساحات وقوف
املركبات اخلا�صة بجوار امل�سار �سهل الو�صول ،ويتوافق مع الق�سم  ،1-2-3والق�سم .2-2-3
ب .م�سار احلركة� :إن م�سار احلركة من مناطق وقوف املركبات اخلا�صة �سهلة الو�صول �إىل املداخل �سهلة الو�صول
يجب �أن تعمل على تقليل عبور املركبات و�سيولة حركة امل�شاة .فالو�صول �إىل طريق الو�صول املجاور من م�ساحات
وقوف املركبات �سهلة الو�صول يجب �أن يكون عرب ممرات الو�صول املطلوبة عند منطقة الوقوف �سهلة الو�صول.
وحيث �إن موقع املدخل/املداخل التي يتم خدمتها و�سهلة الو�صول لي�س مرئي ًا بو�ضوح من مناطق وقوف املركبات
اخلا�صة ،فالبد من توفري الفتات �إر�شادية عند منطقة الوقوف اخلا�صة.
ت .الالفتات التعريفية � :إن مناطق وقوف املركبات اخلا�صة يجب �أن يكون من املمكن متييزها بو�ضوح من بعيد،
ويجب �أن تتوافق مع الق�سم  .9-2-3مثل هذه الالفتات يجب �أن يكون قيا�سها على الأقل 300ملم عر�ض ًا ،و450ملم
طو ًال .ويجب �أن حتتوي على الرموز الدولية لإمكانية الو�صول .ويجب تركيب الالفتات يف الو�ضع الر�أ�سي على عمود
متباين اللون مع البيئة املحيطة ،ويجب تركيبها على ارتفاع ي�ساوي على الأقل 2100ملم من الأر�ض ،مقي�س ًا من
الالفتة .وبالن�سبة ملناطق وقوف املركبات العمودية ،فالبد من جعل الالفتات يف املنت�صف عرب منطقة الوقوف،
ويف حالة وجود مناطق الوقوف املتوازية ،فالبد من و�ضع الالفتات يف جهة بداية منطقة الوقوف .ويجب جتنب
تركيب الالفتات على الأ�سوار �أو �أ�سوار املباين�( .شكل .)138
ث .الالفتات الإر�شادية :يف مواقع دخول املركبات وعند التقاطعات التي تقع بني نقاط دخول املركبات ومناطق
وقوف املركبات اخلا�صة ،حيث ال تكون مناطق وقوف املركبات اخلا�صة مرئية بو�ضوح ،فالبد من توفري الالفتات
الإر�شادية ملناطق وقوف املركبات اخلا�صة .ويجب �أن حتتوي الالفتات الإر�شادية على الرموز الدولية لإمكانية
الو�صول ،والأ�سهم الإر�شادية ،ويجب �أن تتوافق مع الق�سم .9-2-3
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ج .عالمات الر�صيف :يجب �أن ت�شتمل مناطق وقوف املركبات اخلا�صة على عالمات للأر�صفة تكون حمتوية
على الرموز الدولية لإمكانية الو�صول كما هو متوافق مع الق�سم  .9-2-3ويجب �أن يكون قيا�س عالمات الر�صيف
1500×1500ملم ،و�أن يكون لها �إطار �أبي�ض وخلفية زرقاء.
ح .تخطيط منطقة الوقوف العمودية� :إن م�ساحات وقوف املركبات �سهلة الو�صول حيث يتم و�ضع املركبات ب�شكل
عمودي على الطريق املجاور �سهل الو�صول ،يجب �أن يكون قيا�سها على الأقل 2400ملم عر�ض ًا يف 6100ملم طو ًال.
ويجب �أن يكون ملناطق وقوف املركبات العمودية �سهلة الو�صول ممر و�صول جماور لها بقيا�س 2100ملم عر�ض ًا،
وميتد مع الطول الكلي ملنطقة وقوف املركبات �سهلة الو�صول .ويجب و�ضع عالمات وا�ضحة على ممرات الو�صول
اللذين
ملنع تعطل احلركة .ويكون م�سموح ًا ملناطق وقوف املركبات املتجاورة �سهلة الو�صول مب�شاركة ممر الو�صول،
ِ
يجب �أن يكونا مو�ضوعني متجاورين .ويف حالة القيام ب�أعمال التجديد حيث يكون من غري املمكن من الناحية
الفنية توفري ممر و�صول بقيا�س 2100ملم عر�ض ًا ،فمن املمكن تقليل عر�ض ممر الو�صول �إىل 1500ملم على
الأقل�( .شكل .)139
خ .تخطيط مناطق وقوف املركبات املتوازية� :إن م�ساحات وقوف املركبات �سهلة الو�صول التي يتم فيها و�ضع
املركبات بالتوازي مع امل�سار املجاور �سهل الو�صول ،يجب �أن يكون قيا�سها على الأقل 5400ملم طو ًال يف 3900ملم
عر�ض ًا .ويجب �أن يكون ملناطق وقوف املركبات املتوازية �سهلة الو�صول ممر و�صول جماور لها بقيا�س 2100ملم
عر�ض ًا ،وميتد مع العر�ض الكلي ملنطقة وقوف املركبات �سهلة الو�صول .ويجب و�ضع عالمات وا�ضحة على
ممرات الو�صول ملنع تعطل احلركة .ويكون م�سموح ًا ملناطق وقوف املركبات املتجاورة �سهلة الو�صول مب�شاركة
اللذين يجب �أن يكونا مو�ضوعني متجاورين .ويف حالة القيام ب�أعمال التجديد حيث يكون من غري
ممر الو�صول،
ِ
املمكن من الناحية الفنية توفري ممر و�صول بقيا�س 2100ملم عر�ض ًا ،فمن املمكن تقليل عر�ض ممر الو�صول �إىل
1500ملم على الأقل�( .شكل .)140
د .تخطيط مناطق وقوف املركبات املائلة بزاوية� :إن مناطق وقوف املركبات �سهلة الو�صول التي يتم فيها و�ضع
املركبات بحيث تكون مائلة بزاوية ولي�ست عمودية �أو متوازية على الطريق املجاور �سهل الو�صول ،يجب �أن يكون
قيا�سها على الأقل 6350ملم طو ًال يف 2900ملم عر�ض ًا .ويجب �أن يكون ملناطق وقوف املركبات �سهلة الو�صول املائلة
بزاوية ممر و�صول جماور لها بقيا�س 2100ملم عر�ض ًا والذي ميتد مع الطول الكلي ملنطقة وقوف املركبات �سهلة
الو�صول .ويجب و�ضع عالمات وا�ضحة على ممرات الو�صول ملنع تعطل احلركة .ويكون م�سموح ًا ملناطق وقوف
اللذين يجب �أن يكونا مو�ضوعني متجاورين .ويف حالة
املركبات املتجاورة �سهلة الو�صول مب�شاركة ممر الو�صول،
ِ
القيام ب�أعمال التجديد حيث يكون من غري املمكن من الناحية الفنية توفري ممر و�صول بقيا�س 2100ملم عر�ض ًا،
فمن املمكن تقليل عر�ض ممر الو�صول �إىل 1500ملم على الأقل�( .شكل .)141
ذ� .سطح الأر�ضية والأر�ض� :إن �أ�سطح الأر�ضية والأر�ض التي توجد يف مناطق وقوف املركبات اخلا�صة �سهلة
الو�صول وممرات الو�صول املجاورة يجب �أن يكون لها �سطح �صلب وثابت على �أن تكون �أعلى ن�سبة هي )٪2( 50:1
للميول العر�ضية والإ�سراع املخ�ص�صة للمعاقني.
خال مطلوب لالمتداد عرب الطول الكلي للطريق من مدخل/خمرج
ر .احليز العلوي اخلايل� :إن �أقل حيز علوي ٍ
خال مطلوب من املمكن تقليله يف مناطق وقوف
ال�سيارة يجب �أن يكون 2750ملم فوق الأر�ض .و�أقل حيز علوي ٍ
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املركبات يف الأماكن املغلقة �إىل ارتفاع بحد �أدنى 2600ملم ،ويجب توفري الفتات عند نقاط دخول املركبات تبني
بو�ضوح � َّ
خال.
أقل حيز علوي ٍ
ٍ
ز� .أماكن وقوف املركبات لذوي الإعاقات احلركية� :إن �أماكن وقوف املركبات لذوي الإعاقات احلركية يجب
�أن تقي�س على الأقل  2400ملم عر�ض ًا و 6100ملم طو ًال .ويجب �أن تكون �أماكن وقوف املركبات لذوي الإعاقات
احلركية ممر و�صول جماور لها يقي�س على الأقل  1200ملم عر�ض ًا .ويجب و�ضع عالمات وا�ضحة على ممرات
الو�صول ملنع تعطل احلركة .ويكون م�سموح ًا ملناطق وقوف املركبات املتجاورة �سهلة الو�صول مب�شاركة ممر
اللذين يجب �أن يكونا مو�ضوعني متجاورين .ويجب �أن ت�شتمل �أماكن وقوف املركبات لذوي الإعاقات
الو�صول،
ِ
احلركية على رموز خا�صة بذوي الإعاقات احلركية تتوافق مع الق�سم �( 9-2-3شكل .)142

 4-2-13-3الر�سوم التو�ضيحية

�شكل  :138الفتة منطقة وقوف املركبات املخ�ص�صة للمعاقني.
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�شكل  :139مناطق وقوف املركبات العمودية.

�شكل  :140مناطق وقوف املركبات املتوازية.
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�شكل  :141مناطق وقوف املركبات املائلة بزاوية.

�شكل  :142مناطق وقوف املركبات املخ�ص�صة لذوي الإعاقات احلركية.
كل الأبعاد باملليمرت ما مل ُيذكر خالف ذلك.
الدليل اإلشادي للوصول الشامل في وسائط النقل البحرية للمملكة العربية السعودية

183

 5-2-13-3اعتبارات �أخرى
 3-2البيانات الأنرثوبومرتية.
 1-2-3املمرات �سهلة الو�صول ،م�سارات الو�صول والأروقة.
 2-2-3املمرات �سهلة الو�صول على منت املركب.
 3-2-3الأج�سام البارزة والعلوية.
� 4-2-3أ�سطح امل�شي /والطوابق والأر�ضيات.
 9-2-3الالفتات.
امللحق ( :)4الإ�ضاءة.
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 3-13-3مناطق نزول الركاب
 1-3-13-3اعتبارات الت�صميم
تعد مناطق حتميل الركاب و�سائل مهمة للأفراد الذين رمبا يجدون �صعوبة يف امل�شي مل�سافات� ،أو الذين ي�ستخدمون
نظم عبور موازية .وتتطلب �سيارات العبور �سهلة الو�صول ب�شكل منوذجي وجود حيز لفتح م�صاعد �أومنحدرات
خال .واحلماية من مكونات النظام �سوف تكون مفيدة لكل امل�ستخدمني ،وبوجه خا�ص للذين
ولوجود حيز علوي ٍ
رمبا يجدون �صعوبة يف التنقل.

� 2-3-13-3إر�شادات التطبيق
حيثما يتم توفري مناطق حتميل الركاب ،ف�إن على الأقل واحدة منها يجب �أن تتوافق مع هذا الق�سم .يجب متييز
مناطق حتميل الركاب �سهلة الو�صول با�ستخدام الفتات تتوافق مع الق�سم � .9-2-3إذا كانت منطقة حتميل الركاب
خم�ص�صة كمنطقة انتقال وتوقف عن احلركة ،ف�إنها يجب �أن تتوافق مع اللوائح املحلية املتعلقة بهذا الأمر.

 3-3-13-3الإر�شادات الفنية
�أ .املوقع :يجب جعل موقع مناطق حتميل الركاب يف م�سار �سهل الو�صول يتوافق مع الق�سم  ،1-2-3والق�سم
.2-2-3
ب� .سطح الأر�ضية والأر�ض� :إن �أ�سطح الأر�ضية والأر�ض التي توجد يف مناطق وقوف املركبات اخلا�صة �سهلة
الو�صول وممرات الو�صول املجاورة يجب �أن يكون لها �سطح �صلب وثابت على �أن تكون �أعلى ن�سبة هي )٪2( 50:1
للميول العر�ضية والإ�سراع املخ�ص�صة للمعاقني.
ت .الالفتات� :إن مناطق حتميل /نزول الركاب يجب متييزها بو�ضوح با�ستخدام الفتات تتوافق مع الق�سم -2-3
 .9مثل هذه الالفتات يجب �أن يكون قيا�سها على الأقل 300ملم عر�ض ًا يف 450ملم طو ًال ،ويجب �أن ت�شتمل هذه
الالفتات على الرموز الدولية للو�صول .ويجب تركيب الالفتات يف الو�ضع الر�أ�سي على عمود متباين اللون مع
البيئة املحيطة ،ويجب تركيبها على ارتفاع ي�ساوي على الأقل 2100ملم من الأر�ض ،مقي�س ًا من الالفتة .ويجب
تعليق الالفتات على كلتا النهايتني من منطقة النزول.
خال بحد �أدنى
ث .احليز العلوي اخلايل� :إن مناطق حتميل /نزول الركاب يجب �أن يكون بها حيز علوي ٍ
3600ملم ،عند منطقة التحميل ،والنزول وعلى امتداد طريق و�صول ال�سيارة حتى نقاط دخول/خروج املركبات.
(�شكل .)143
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ج .حجم املنطقة بعيداً عن ال�شارع� :إن منطقة حتميل الركاب بعيد ًا عن ال�شارع يجب �أن يكون قيا�سها على الأقل
2700ملم عر�ض ًا يف 7000ملم طو ًال ،و�أن يكون بها ممر و�صول جماور لها يقي�س على الأقل 2100ملم عر�ض ًا،
وميتد مع الطول الكلي ملنطقة التحميل .ويف حالة القيام ب�أعمال التجديد حيث يكون توفري ممر و�صول بعر�ض
2100ملم لي�س ممكن ًا من الناحية الفنية ،فمن املمكن تقليل عر�ض ممر الو�صول �إىل 1500ملم�( .شكل .)144
ح .حجم املنطقة يف ال�شارع� :إن مناطق حتميل الركاب التي توجد يف ال�شارع يجب �أن تكون بقيا�س 3900ملم
عر�ض ًا يف 5400ملم طو ًال ،مع وجود ممر و�صول جماور بقيا�س على الأقل 3900ملم عر�ض ًا يف 2100ملم طو ًال
(�شكل.)145
خ .املنحدرات :حيث يكون هناك طريق منحدر بني ممر الو�صول ومنطقة �سحب ال�سيارة ،فالبد من توفري منحدر
�أر�ضي يتوافق مع امللحق ( :)5املنحدرات.
د .احلماية من الطق�س :يجب توفري حماية كافية ملنطقة حتميل الركاب من �أحوال الطق�س القا�سية ،ومن بينها
– من غري ح�صر – الرياح ،واملطر ،وال�شم�س ،واجلليد.

 4-3-13-3الر�سوم التو�ضيحية

�شكل  :143ارتفاع احليز اخلايل يف منطقة حتميل الركاب.
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�شكل  :144منطقة حتميل الركاب بعيد ًا عن ال�شارع.

�شكل  :145منطقة حتميل الركاب يف ال�شارع.

 5-3-13-3اعتبارات �أخرى
 3-2البيانات الأنرثوبومرتية.
 1-2-3املمرات �سهلة الو�صول ،م�سارات الو�صول والأروقة.
 2-2-3املمرات �سهلة الو�صول على منت املركب.
 3-2-3الأج�سام البارزة والعلوية.
� 3-2-3أ�سطح امل�شي/والطوابق والأر�ضيات.
 9-2-3الالفتات.
امللحق ( :)4الإ�ضاءة.
امللحق ( :)5منحدرات الأر�صفة.
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ﻣﺘﻌﺪدة اﻟﻄﻮاﺑﻖ

اﻟﻮﺻﻮل ﻟﻠﺴﻔﻦ
ﻣﺘﻌﺪدة اﻟﻄﻮاﺑﻖ ﻣﻊ ﺳﻄﺢ  /أﺳﻄﺢ ﻟﻠﺴﻴﺎرات

الو�صول لل�سفن متعددة الطوابق مع �سطح � /أ�سطح لل�سيارات

4

ال�صعود على منت ال�سفينة عن طريق منحدر �سيارة ،ج�سر الركاب،
ممرات العبور

1-4
		
		
1-1-4

الدخول عرب طابق ال�سيارات

1-1-1-4

اعتبارات الت�صميم

�أحد بدائل الدخول من خالل الأبواب هو الدخول عرب طوابق ال�سيارات ،وهذا ب�شكل وا�ضح �سوف يكون الطريقة
املف�ضلة للدخول ،حيث يقوم الركاب بقيادة ال�سيارات �إىل داخل الطابق ب�أنف�سهم.

�	2-1-1-4إر�شادات التطبيق
�سوف يتم تطبيق هذا اجلزء على كل طوابق املركبات ،حيث يكون هذا املدخل هو املف�ضل �أو الطريقة البديلة
للدخول �إىل ال�سفينة البحرية .وهي م�س�ؤولية من يقوم بت�شغيل املعدية �أن يت�أكد �أن ال�شخ�ص الذي ي�ستخدم مقعد ًا
متحرك ًا وي�صعد �إىل املعدية عن طريق طابق املركبات املجهز مب�صعد خم�ص�ص للكرا�سي املتحركة �سهلة الو�صول،
�أو با�ستخدام نوع �آخر من �أجهزة ال�صعود التي ميكن �أن تكون يف متناول م�ستخدمي الكرا�سي املتحركة ،ميكنه �أن
يخرج بحرية من �سيارته ،و�أن يتمكن من اتخاذ طريقه �إىل امل�سار �سهل الو�صول( .وكالة النقل الكندية)1999 ،
(.)CTA, 1999

�شكل  :146خروج ال�سيارة من ال�سفينة عرب املنحدر املخ�ص�ص لل�سيارات.
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 3-1-1-4الإر�شادات الفنية
�أ� .إطالق الأ�ضواء يف حالة وجود خطر �أثناء فح�ص الدخول :خالل مرحلة التفتي�ش عند دخول امليناء ف�إن
الأ�شخا�ص املعاقني ،مبجرد التعرف عليهم ،يجب �أن ُيطلب منهم ت�شغيل الأ�ضواء اخلا�صة به/بها للإنذار التي
توجد على و�سيلة التنقل .هذا لبيان �أن و�سيلة التنقل هذه تتطلب �أولوية يف التحميل .ومبجرد �أن يتم متييز و�سيلة
التنقل هذه ،يجب �أن ي�سعى طاقم ال�سفينة لتحميلها ك�أن يتم توقيفها على �سطح ال�سفينة بجانب امل�صعد .ويجب
توفري م�ساحة زائدة على جانب ال�سائق �أو جانب الراكب (اعتماد ًا على ما �إذا كان ال�شخ�ص املعاق هو ال�سائق
�أم الراكب) والتي �سيكون هناك حاجة لها لل�سماح مل�ستخدمي الكرا�سي املتحركة باالنتقال من /و�إىل �سياراتهم
وكرا�سيهم املتحركة وو�سائل امل�ساعدة يف احلركة .وهذه امل�ساحة الزائدة �سوف تتوافر كذلك للأفراد الذين
ي�ستخدمون و�سائل م�ساعدة يف احلركة� ،أو من يعانون من �أرجل مت�صلبة �أو م�ؤملة كامل�صابني بالتهاب املفا�صل.
(اللجنة اال�ست�شارية لنقل الأ�شخا�ص املعاقني.)DPTAC, 2000( )2000 ،
ب .الالفتات :يجب متييز طابق املركبات بتعليق الفتات تبني و�صول املعاقني �إليها .راجع الق�سم  9-2-3الالفتات.
ت-امل�سار �سهل الو�صول� :إن الركاب الذين يعانون من �صعوبات يف التنقل �سوف يكونون ب�شكل عام بحاجة �إىل
ا�ستخدام امل�صاعد ،ولكن يجب ت�صميم الدرج بحيث يكون من املمكن الو�صول �إليه .ويجب �أن يكون الدرج ب�أبعاد
منتظمة ،و�أن تكون الدرجات مغلقة فيما بينها .يجب �أن ال يقل ات�ساع املمرات التي فيها طريق و�صول للم�سافرين
عن 2000ملم عند الإمكان ،مع وجود م�ساحة تابعة بقيا�س على الأقل 1800ملم ليتمكن ،على �سبيل املثال ،من
يقوم با�ستخدام كر�سي متحرك �أوعربة �أطفال من املرور.

4-1-1-4

اعتبارات �أخرى

	3-1-3الو�صول عرب ممرات عبور الركاب.
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امل�سار من طابق ال�سيارات �إىل املقعد عرب امل�صعد ،الدرج

2-4
 1-2-4امل�صاعد
1-1-2-4

اعتبارات الت�صميم

من املمكن اعتبار امل�صاعد جزء ًا من الطرق �سهلة الو�صول ،ويجب �أن حتتوي على و�سائل مالئمة �سهلة الو�صول
لتلبية متطلبات مدى وا�سع من الأ�شخا�ص الذين �سوف ي�ستخدمونها.
�إن ت�صميم الأزرار يجب �أن يتوقع مدى من الإعاقات يف التناول ،واملهارة ،والر�ؤية .فالأ�شخا�ص الذين يعانون
من اعتالالت ب�صرية يحتاجون �إىل و�سائل �صوتية حتدد م�ستوى الطابق واجتاه احلركة .ويجب جتهيز الأبواب
كاف للو�صول� ،أو الدخول� ،أو اخلروج من
بو�سيلة ت�أخري لل�سماح للأ�شخا�ص الذين ي�ستخدمون �أجهزة تنقل بوقت ٍ
عربة امل�صعد .و ُين�صح با�ستخدام مر�آة مل�ساعدة الأ�شخا�ص الذين ي�ستخدمون �أجهزة تنقل �أثناء رجوعهم للخلف
كاف للدوران.
للخروج من امل�صعد حيث ال يكون هناك حيز ٍ
يف �سفينة الركاب متعددة الطوابق� ،سوف يكون هناك على الأقل طريق واحد �سهل الو�صول على منت ال�سفينة
يربط بني كل طابق الركاب والطابق الأو�سط .ويف حالة وجود �سفن للركاب بها عدة طوابق للدخول ،ف�إن – على
الأقل – م�سار ًا واحد ًا �سهل الو�صول على منت ال�سفينة �سوف يربط بني كل طابق دخول و�آخر( .الرابطة الدولية
للخطوط ال�سياحية)ICCL, 2005( )2005 ،

�شكل  :147م�صعد يو�ضح �أزرار االت�صال
الداخلية املنخف�ضة والكبرية ،والتعريف
اللوين للطابق.

�شكل  :148مثال على �سطح التحكم يف امل�صعد ميتاز بالتباين
اللوين ،والن�ص ثنائي اللغة ميكن قراءته باللم�س والأزرار
والرموز.
193

الدليل اإلشادي للوصول الشامل في وسائط النقل البحرية للمملكة العربية السعودية

� 2-1-2-4إر�شادات التطبيق
كل دور يف �سفينة ركاب متعددة الطوابق يجب خدمتها مب�صعد للركاب يتوافق مع هذا الق�سم.
وعندما يتم توفري �أكرث من م�صعد واحد ،ف�إن كل م�صعد ركاب يجب �أن يتوافق مع هذا الق�سم.
ويتم ا�ستثناء م�صاعد ال�شحن من متطلبات هذا الق�سم ،ما مل يكن امل�صعد املتوافر الوحيد هو م�صعد الركاب
وال�شحن امل�ستخدم من قبل اجلمهور واملوظفني.
�إن �إمكانية الو�صول �إىل امل�صعد لي�ست مطلوبة:
�أ .يف جتاويف امل�صعد ،و�سقائف امل�صعد ،والغرف امليكانيكية ،وجمموعة املوا�سري� ،أو من�صات املعدات.
ب .عندما تكون املنحدرات �سهلة الو�صول وتتوافق مع الق�سم  5-2-3م�ستخدمة بد ًال من امل�صعد.
ت .عندما تكون م�صاعد املن�صات (م�صاعد الكرا�سي املتحركة) تتوافق مع الق�سم  ،2-2-4والأكواد التي ميكن
تطبيقها ،م�ستخدمة بد ًال من امل�صعد .ومن املمكن ا�ستخدام م�صاعد املن�صات فقط بال�شروط الآتية:
•لتوفري م�سار �سهل الو�صول �إىل منطقة �أداء يف الأماكن التي ي�شغلها الركاب.
•لتتالءم مع مو�ضع خط الر�ؤية من الكر�سي املتحرك ومتطلبات االنت�شار.
•توفري الو�صول �إىل امل�ساحات امل�شغولة على نحو طارئ واحلجرات غري املفتوحة للجمهور العام ،والبيت الذي
ال ي�شغله �أكرث من خم�سة �أ�شخا�ص ،ومن بينها – من غري ح�صر – حجرات التحكم يف املعدات ومق�صورات
العر�ض.
•توفري الو�صول �إىل مقاعد الق�ضاة املرتفعة ،ومن�صات املوظفني ،ومنابر اخلطباء ،ومق�صورات املحلفني،
ومقاعد ال�شهود� ،أو �إىل مناطق متفرقة ،مثل مق�صورة املحامني يف املحكمة.

 3-1-2-4الإر�شادات الفنية
�أ .عام  :يجب �أن يكون مو�ضع امل�صاعد �سهلة الو�صول على م�سارات �سهلة الو�صول تتوافق مع الق�سم ،1-2-3
والق�سم  .2-2-3وحيثما يقوم امل�صعد بخدمة طابقني فقط ،فالبد �أن يتم به توفري نظام ال�ست�شعار الدخول �إىل
كابينة امل�صعد وللتحرك �أتوماتيكي ًا �إىل الطابق التايل بدون احلاجة �إىل تن�شيطه يدوي ًا .يجب �أن تتوافق امل�صاعد
مع كل مقايي�س الرتكيب احلالية التى ميكن تطبيقها.
ب .الالفتات :يجب متييز امل�صاعد �سهلة الو�صول بالفتة تتوافق مع الق�سم .9-2-3
ت� .إن الالفتة التي يتم تعليقها على نحو جيد يجب �أن حتتوي على الأوقات التي من املمكن �أال تكون امل�صاعد
تعمل بها نتيجة لأن �سرعة دوران ال�سفينة تتجاوز معايري ال�سالمة التي و�ضعها م�صنعو امل�صعد .وعند حدوث هذا،
فالبد من توجيه الركاب �إىل طرق بديلة �أو مواقع بديلة حيث تكون امل�ساعدة متوافرة بها( .وكالة النقل الكندية،
.)CTA, 1999( )1999
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ث .عر�ض الأبواب ال�صايف� :إن العر�ض ال�صايف لأبواب امل�صعد ،عندما يكون يف و�ضع الفتح ،يجب �أن يكون على
الأقل 900ملم .ويف حالة القيام ب�أعمال التجديد ،وحيث يكون من غري املمكن من الناحية الفنية توفري �أدنى ات�ساع
خال بني الأبواب ميكن تقليله �إىل 850ملم.
خال مطلوب ،ف�إن �أقل ات�ساع ٍ
ٍ
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ج .تباين الألوان :يجب �أن تكون �أبواب امل�صاعد متباينة الألوان مع الأ�سطح املجاورة لها ،وعتبات امل�صاعد يجب
�أن تكون متباينة اللون مع �أ�سطح الأر�ضية املجاورة لها
ح� .أحرف حتديد الطابق الذى و�صل �إليه امل�صعد :يجب توفري �أحرف لتحديد الطابق على كل من ع�ضادات
الباب الداخلية واخلارجية ب�أحرف بارزة وبطريقة برايل .ويجب �أن يكون ارتفاع الأحرف 50ملم على الأقل،
ويجب �أن تكون بربوز 0.75ملم على الأقل فوق �سطح ع�ضادة الباب ،ويجب �أن تكون ثابتة عند 1525-1475ملم
فوق الأر�ض ،مقي�سة �إىل خط املنت�صف للأحرف�( .شكل .)150
خ .الأبواب و�أوقات الفتح :يجب �أن تنزلق �أبواب امل�صاعد �أفقي ًا وتنفتح و ُتغلق �أتوماتيكي ًا .ويجب �أن تبقى �أبواب
امل�صاعد مفتوحة على الأقل ملدة  8ثوان حتت الت�شغيل الأتوماتيكي ،ولكن من املمكن تركيب زر الغلق اليدوي
لل�سماح للم�ستخدمني ب�إلغاء زمن االنتظار.
د .جهاز ا�ستواء امل�صعد :يجب �أن تقوم امل�صاعد باالحتواء على جهاز ا�ستواء �أتوماتيكي ثنائي الطريق للحفاظ
على �أر�ضية قالب امل�صعد داخل مدى من  13 ±ملم من الطابق الذي و�صل له.
ذ .جهاز �إعادة فتح الباب :يجب �أن حتتوي الأبواب على �أجهزة �إعادة فتح الباب التي �ستقوم ب�شكل �أتوماتيكي بفتح
باب امل�صعد وباب رافعة جماورة على الأقل بقيا�س 900ملم .ويجب تن�شيط �أجهزة �إعادة فتح الأبواب �أتوماتيكي ًا
بدون املرور بالعراقيل التي تقع بني 150–100ملم ،و760-700ملم فوق الأر�ض.
ر� .أبعاد كابينة امل�صعد الداخلية� :إن عر�ض كابينة امل�صعد الداخلية ،مقي�س ًا بني اجلدارين املتقابلني يجب �أن
يكون على الأقل 1725ملم ،وبعمق مقي�س ًا بني اجلدار اخللفي والباب ،با�ستثناء لوحات العودة ،يجب �أن يكون
على الأقل بقيا�س 1525ملم (�شكل  .)149ويف املرافق التي تكون ن�سبة �شغل العامة بها عالية ،مثل ال�ساحات� ،أو
املكتبات� ،أو املجمعات الرتفيهية ،ف�إن �أقل عر�ض داخلي لكابينة امل�صعد يجب �أن يزداد �إىل 2025ملم .ويف حالة
القيام ب�أعمال التجديد حيث يكون من غري املمكن من الناحية الفنية توفري �أبعاد القمرة املطلوبة ،ف�إن جهاز
�صعود حمدود اال�ستخدام/حمدود التطبيق بطول ر�صيف ي�ساوي على الأقل 1525ملم من املمكن ا�ستخدامه.
ز� .أر�ضية كابينة امل�صعد :يجب �أن تكون �أر�ضية القمرة �صلبة ومقاومة لالنزالق.
�س .الدرابزين :يجب تركيب الدرابزين عند كل جدران كابينة امل�صاعد التى لي�س لها �أبواب .ويجب تركيب
وحدات الدرابزين هذه على ارتفاع 900-800ملم فوق �أر�ضية كابينة امل�صعد ويجب �أن يكون لها باع قدره -40
45ملم بني درابزين ال�سفينة و�سطح جدار القمرة.
�ش .و�سائل التحكم اخلارجية يف امل�صعد� :إن و�سائل التحكم التي تقع خارج القمرة يف امل�صعد يجب و�ضعها
لت�سمح بالو�صول ال�سهل للأ�شخا�ص الذين يتحركون على كرا�سي متحركة .ومن املمكن �أن يكون ت�صميم زر ت�سجيل
الطابق ب�شكل بارز �أو وام�ض �أو جموف ،ويجب �أن يكون له حجم بحد �أدنى  19ملم عر�ض ًا مقي�س ًا يف �أي اجتاه.
وحيثما يتم ا�ستخدام �أزرار وما�ضة �أو جموفة ،ف�إن عمق التن�شيط �أو عمق التجويف يجب �أال يتجاوز 10ملم .ويجب
و�ضع �أزرار التحكم يف امل�صعد بني 900ملم و1200ملم فوق �أر�ضية امل�صعد ،مقي�س ًا �إىل خط املنت�صف من الأزرار.
وعندما يتم تن�شيط هذه الأزرار ،فالبد من ت�أكيد كل نداء مب�ؤ�شرات مرئية �أو �صوتية ،وعندما يتم �إجابة النداء،
فالبد من �إطفاء امل�ؤ�شر املرئي�( .شكل  ،151وال�شكل .)152
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�ص .عالمات التحكم :كل و�سائل التحكم التي يتم و�ضعها داخل كابينة امل�صعد يجب �أن ت�شتمل على عالمات
تتكون من �أحرف برايل من الدرجة  ،2بالإ�ضافة �إىل وجود رموز بارزة للحروف والأرقام ورموز القمرة القيا�سية.
ويجب و�ضع هذه العالمات مبا�شرة على ي�سار الأزرار التي تنطبق عليها ،و�أن تقي�س بحد �أدنى 16ملم عر�ض ًا يف
�أي اجتاه� .إن الرموز البارزة فقط هي التي يكون و�ضعها م�سموح ًا على �سطح زر التحكم .ويجب �أن تكون الأحرف
البارزة مرتفعة من على ال�سطح بقيا�س على الأقل 0.75ملم.
�ض .و�سائل التحكم يف ال�سيارات يف حالة الطوارئ و�أزرار فتح الأبواب� :إن و�سائل التحكم يف ال�سيارات يف حالة
الطوارئ و�أزرار فتح الأبواب يجب جتميعها مع ًا عند قاع لوحة التحكم.
ط .امل�ؤ�شر املوجود داخل القمرة :يجب توفري و�سيلة عر�ض �ضوئية يف كابينة امل�صعد والتي تبني م�ستوى الطابق
الذي توقفت عنده كابينة امل�صعد �أو الذى متر به .والعر�ض با�ستخدام الأزرار امل�ضيئة يجب �أن يكون به رموز تبلغ
على الأقل 16ملم طو ًال ،ويتم عر�ضها بلون متباين مع لون اخللفية.
ظ .الإ�ضاءة� :إن و�سائل التحكم يف املركبات ،وعتبة الهبوط والطابق يجب �إ�ضاءتها ب�شدة ال تقل عن 200
�شمعة ،مقي�سة عند م�ستويات التحكم ،والعتبة والطابق .وم�ستوى �إ�ضاءة ال�سيارات يجب �أن يكون مكافئ ًا مل�ساحات
الردهات املجاورة.
ع� .أزرار اال�ستدعاء يف الردهة� :إن �أزرار ا�ستدعاء امل�صعد التي توجد خارج كابينة امل�صعد (�أزرار اال�ستدعاء يف
الردهة) يجب �أن تقي�س على الأقل  20ملم عر�ض ًا يف �أي اجتاه .ويجب تركيب �أزرار اال�ستدعاء يف الردهة واحد ًا
فوق الآخر ،مع وجود خط منت�صف الت�صميم بني 950-900ملم فوق الأر�ض�( .شكل .)150
غ .امل�ؤ�شر املرئي يف الردهة :يجب توفري عر�ض م�ضيء خارج كابينة امل�صعد ،والذي يقوم بعر�ض م�ستوى الطابق
الذي توقف عنده امل�صعد �أو الذي مير به.
ف .الفواني�س التي توجد يف الردهة �أو داخل ال�سيارة :يجب توفري الفواني�س داخل وخارج كبائن امل�صعد ،والتي
تقوم بعر�ض اجتاه حركة امل�صعد .ويجب تركيب الفواني�س عند �أدنى ارتفاع قدره 1825ملم فوق الأر�ض .ويجب �أن
يكون قيا�س الفواني�س بحد �أدنى 60ملم يف �أي اجتاه.
ق .الإ�شارات ال�صوتية والإعالن ال�صوتي :يجب توفري �إ�شارة �صوتية يف الردهة عندما يتوقف امل�صعد يف �أحد
الطوابق .ويجب ا�ستخدام تكنولوجيا الإعالن ال�صوتي لإعالن الأدوار واجتاه احلركة داخل عربات امل�صعد.
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ك .نظام النداء يف حالة الطوارئ :يجب ربط كل امل�صاعد ب�شكل مبا�شر �إىل موقع يتم مراقبته من خالل نظام
نداء يف حالة الطوارئ التي ت�ستخدم و�سائل ات�صاالت ثنائية االجتاه� .إن الرموز املجاورة لأزرار نداء الطوارئ
يجب �أن تقي�س على الأقل 35ملم طو ًال ،ويجب �أن تكون بارزة عن ال�سطح على الأقل بحوايل 0.75ملم ،ومن
املقبول �أن تكون ملحقة ب�صورة دائمة بالألواح املثبتة عليها .وعندما يتم توفري �سماعة هاتف كجزء من نظام
النداء يف حالة الطوارئ ،ف�إن طول احلبل الذي يربط �سماعة الهاتف يجب �أن يحتوي على �سماعة تقوم بت�شكيل
جمال مغناطي�سي يف منطقة غطاء ال�سماعة ،ويجب �أن يكون ل�سماعة الهاتف و�سيلة حتكم يف م�ستوى ال�صوت.
حيث يكون نظام النداء يف حالة الطوارئ مو�ضوع ًا يف مق�صورة مغلقة ،ف�إن باب املق�صورة والأجهزة امل�ستخدمة
يجب �أن يتوافقا مع امللحق (�( )1أدوات التحكم و�آليات الت�شغيل) .ويجب �أن يكون نظام النداء يف حالة الطوارئ
من املمكن ت�شغيله بدون ات�صال �صوتي.
مركـز األميــر سلمـــان ألبحــاث اإلعاقــة

ل .املرايا :عندما يتم تركيب املرايا �أو املواد املماثلة داخل كابينة امل�صعد ،يجب عدم تركيبها على ارتفاع �أقل
من 2000ملم فوق الأر�ض .ويجب عدم تركيب املرايا �أو املواد املماثلة على اجلدار املقابل للباب ،مامل يكن �أي بعد
داخلي للكابينة �أقل من 1525ملم ،وعند هذا يجب ا�ستخدام مر�آة مائلة بزاوية على اجلدار املقابل للباب مل�ساعدة
الأ�شخا�ص الذين ي�ستخدمون �أجهزة تنقل خا�صة يف اخلروج للخلف.
م� .أجهزة ال�صعود البديلة :عندما تكون هناك قيود بنائية ل�سفينة الركاب متنع من تركيب م�صعد �سهل الو�صول
كالذي مت و�صفه �أعاله ،فمن املطلوب ممن يقومون بت�شغيل ال�سفينة بالبحث عن �إمكانية تركيب نوع �آخر من
�أجهزة ال�صعود مثل م�صاعد املن�صات التي مت و�صفها يف الق�سم  ،2-2-4والتي �سوف ت�سمح للأ�شخا�ص الذين
يعانون من �إعاقات من الو�صول �إىل طوابق متعددة على املعرب .ويجب �أن يكون فريق عمل ال�سفينة متاح ًا على
الدوام لتقدمي امل�ساعدة� ،إذا مت طلبها ،لل�شخ�ص الذي يعاين من �إعاقة للو�صول �إىل �أي منطقة عامة من ال�سفينة
و�سهلة الو�صول من قبل املعاقني( .وكالة النقل الكندية.)CTA, 1999( )1999 ،

 4-1-2-4الر�سوم التو�ضيحية

�شكل � :149أبعاد امل�صعد.
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�شكل  :150مدخل امل�صعد.
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�شكل  :151لوحة التحكم.
مركـز األميــر سلمـــان ألبحــاث اإلعاقــة

�شكل  :152الرموز التى ميكن قراءتها باللم�س.
كل الأبعاد بامللليمرت مامل ُيذكر خالف هذا.

 5-1-2-4اعتبارات �أخرى
� 4-2-3أ�سطح امل�شي/والطوابق والأر�ضيات.
	6-2-3الدرج.
	7-2-3الدرابزين.
	8-2-3الأبواب.
	9-2-3الالفتات.
 2-2-4م�صاعد املن�صات املنحدرة والر�أ�سية.
	1-5-6الإعالنات العامة يف املحطات.
امللحق (� :)1أدوات التحكم و�آليات الت�شغيل.
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 2-2-4م�صاعد املن�صات املنحدرة والر�أ�سية
 1-2-2-4اعتبارات الت�صميم
�إن م�صاعد الركاب �سهلة الو�صول من قبل كل م�ستخدمي �سفينة الركاب يتم تف�ضيلها على م�صاعد املن�صات
املنحدرة والر�أ�سية .فم�صاعد املن�صات تعمل على عزل الأ�شخا�ص املعاقني ،وغالب ًا ما تقيد احليز املوجود عند
مواقع املدخل وال�سلم .ويتم التحكم يف هذه امل�صاعد يف الغالب عن طريق ت�شغيل املفتاح ،مبعنى �أن ا�ستقالل
امل�ستخدمني قد مت ت�سويته .وبالتايل ،ف�إن الو�صول عن طريق املنحدرات �أو م�صعد الركاب املتكامل يجب ا�ستخدامه
متى �أمكن.
�إذا مل يكن هناك بدائل منا�سبة ،فمن املمكن اعتبار �أن م�صاعد املن�صات املنحدرة والر�أ�سية عبارة عن
ا�سرتاتيجية تالئم الأ�شخا�ص الذين يعانون من �إعاقات حركية .ولكن ،البد من مالحظة �أن م�صاعد املن�صات
املنحدرة والر�أ�سية من املمكن �أال تالئم املتطلبات املكانية لأجهزة التنقل الأكرب ،مثل ال�سكوتر.

�شكل  :153م�صاعد املن�صات ،مثال مل�صعد مو�ضوع بجوار الدرج ميكن ت�شغيله ب�شكل م�ستقل من قبل م�ستخدميه.
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� 2-2-2-4إر�شادات التطبيق
�إن م�صاعد املن�صات املنحدرة ،وم�صاعد املن�صات الر�أ�سية ،وم�صاعد اال�ستخدام املحدود/التطبيق املحدود
يجب �أن تتوافق مع هذا الق�سم .فم�صعد اال�ستخدام املحدود/التطبيق املحدود� ،أو �أجهزة ال�صعود �سهلة الو�صول
الأخرى من املمكن ا�ستخدامها فقط حيث يكون من غري املمكن من الناحية الفنية تركيب م�صعد للركاب يتوافق
مع الق�سم � ،1-2-4أو منحدر يتوافق مع الق�سم .5-2-3

 3-2-2-4الإر�شادات الفنية
�أ .عام :يجب و�ضع م�صاعد املن�صات على م�سار �سهل الو�صول يتوافق مع الق�سم  ،1-2-3والق�سم  .2-2-3ويجب
�أن يتوافق م�صعد املن�صة مع كل املقايي�س احلالية التي ميكن تطبيقها ،والتي ترتبط بالرتكيب.
ب .الالفتات :يجب متييز م�صاعد املن�صات بو�ضع الفتات تتوافق مع الق�سم .9-2-3
ت .حجم املن�صة� :إن �أدنى حجم ملن�صة امل�صعد يجب �أن يكون 890ملم عر�ض ًا و1525ملم طو ًال.
ث .ت�شطيبات الأر�ض� :إن ت�شطيبات الأر�ضية امل�ستخدمة على من�صة امل�صعد يجب �أن تكون مقاومة لالنزالق،
وتتوافق مع الق�سم .4-2-3
ج .حواجز احلماية :يجب توفري حواجز حماية ملراقبة ال�سالمة على امتداد كل حواف من�صات امل�صعد.
ح-الأبواب :يجب ت�صميم الأبواب �إىل م�صاعد املن�صات كي ت�سمح بالدخول �إىل امل�صعد ،والت�شغيل ،واخلروج من
امل�صعد بال م�ساعدة ،ويجب �أن تتوافق مع الق�سم .8-2-3
خ� .أدوات التحكم و�آليات الت�شغيل :يجب و�ضع و�سائل التحكم يف امل�صعد على ارتفاع بني 1200–900ملم فوق
الأر�ض ،مقي�س ًا �إىل خط املنت�صف على و�سيلة التحكم .ويجب �أال تتطلب �أدوات التحكم و�آليات الت�شغيل وجود
مفاتيح ليتم ت�شغيلها ،ويجب �أن تتوافق مع امللحق (� )1أدوات التحكم و�آليات الت�شغيل.
د .نظام النداء يف حالة الطوارئ :يجب ربط م�صاعد املن�صات مبا�شرة �إىل موقع مراقبة من خالل نظام نداء
يتم ا�ستخدامه يف حالة الطوارئ ،به و�سيلة ات�صال ثنائية الطرف .وعندما يتم توفري �سماعة هاتف كجزء من
نظام النداء يف حالة الطوارئ ،ف�إن طول احلبل الذى يربط �سماعة الهاتف بلوحة التحكم يجب �أن يكون على الأقل
 750ملم .حيث يكون نظام النداء يف حالة الطوارئ مو�ضوع ًا يف مق�صورة مغلقة ،ف�إن باب املق�صورة والأجهزة
امل�ستخدمة يجب �أن يتوافقا مع امللحق(�( )1أدوات التحكم و�آليات الت�شغيل) .ويجب �أن يكون نظام النداء يف حالة
الطوارئ من املمكن ت�شغيله بدون ات�صال �صوتي.
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 4-2-2-4الر�سوم التو�ضيحية

�شكل  :154م�صعد املن�صة الر�أ�سية.

�شكل  :155م�صعد املن�صة/الدرج املائل.
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 5-2-2-4اعتبارات �أخرى
 1-2-4امل�صاعد.
	8-2-3الأبواب.
 4-2-3الأ�سطح/الطوابق�/أ�سطح امل�شي/الطوابق والأر�ضيات.
 7-2-3الدرابزين.
 9-2-3الالفتات.
 1-5-6الإعالنات العامة يف املحطات.
امللحق (� )1أدوات التحكم و�آليات الت�شغيل.
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3-4

امل�سار عرب اجل�سور �إىل املقعد (الأروقة ،الدرج ،املنحدرات)

راجع الق�سم  2-3املمرات التى ت�ؤدي �إىل املقاعد (الأروقة ،والدرج ،واملنحدرات).

4-4

موا�ضع الكرا�سي املتحركة والت�أمني

راجع الق�سم  3-3موا�ضع الكرا�سي املتحركة وو�سائل ت�أمني حتركاتها.

5-4

�أماكن اجللو�س العائلية و�أماكن اجللو�س بح�سب النوع

راجع الق�سم � 4-3أماكن اجللو�س العائلية و�أماكن اجللو�س بح�سب النوع.

6-4

الو�صول �إىل احلمامات (كر�سي متحرك مع مرافق)

راجع الق�سم  5-3احلمامات على منت ال�سفينة (كر�سي متحرك مع مرافق).

7-4

الو�صول �إىل املطاعم والكافيرتيات

راجع الق�سم  6-3املطاعم على منت ال�سفينة ،الكافيرتيات ،من�ضدة الوجبات اخلفيفة.

8-4

املعلومات واالت�صاالت على منت ال�سفينة

راجع الق�سم  8-3املعلومات العامة على منت ال�سفينة ومرافق االت�صاالت (�أنظمة خماطبة اجلمهور ،ال�شا�شات
ولوحات الإعالن).

9-4

تعليمات �سالمة الأفراد

راجع الق�سم  7-3تعليمات �سالمة الأفراد ،الركاب املكفوفني وال�صم.

10-4

ممرات الهروب يف حالة الطوارئ والإخالء

راجع الق�سم � 9-3إجراءات ومعلومات الطوارئ والإخالء.

11-4

معدات الطوارئ والإخالء ملعاقي احلركة

راجع الق�سم  10-3معدات الطوارئ والإخالء لذوي الإعاقات احلركية.

12-4

معلومات الو�صول

راجع الق�سم  11-3معلومات الو�صول.

13-4
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ا�سرتجاع الأمتعة

راجع الق�سم  12-3ا�سرتجاع الأمتعة.
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اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﺴﻔﻦ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﻣﻊ ﺳﻔﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ
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5

الو�صول �إىل ال�سفن ال�سياحية مع �سفن اخلدمات

1-5

ال�صعود �إىل منت ال�سفينة عرب ج�سر الركاب ،وامل�صعد ،واملم�شى

راجع البنود:
	1-4ال�صعود �إىل منت ال�سفن عرب منحدرات املركبات ،وج�سر الركاب ،واملعابر.
	5-2-3املنحدرات.
	6-2-3الدرج.
	1-2-4امل�صاعد.

امل�سار �إىل القمرة (الأروقة ،والدرج ،واملنحدرات ،وامل�صعد)

2-5
راجع البنود:
2-3

املمرات �إىل املقاعد (الأروقة ،والدرج ،واملنحدرات).

2-4

املمرات من طابق املركبات �إىل املقاعد عرب امل�صاعد �أو الدرج.

� 4-2-3أ�سطح امل�شي/الطوابق والأر�ضيات.
 6-2-3الدرج.
 11-2-3الإ�ضاءة .
 1-2-4امل�صاعد.

3-5

موا�ضع الكرا�سي املتحركة والت�أمني يف املناطق العامة

راجع الق�سم  3-3موا�ضع الكرا�سي املتحركة والت�أمني.

4-5

�أماكن جلو�س العائلة و�أماكن اجللو�س بح�سب النوع

راجع الق�سم � 4-3أماكن جلو�س العائلة و�أماكن اجللو�س بح�سب النوع.

5-5

الو�صول �إىل احلمامات العامة ( كر�سي متحرك مع مرافق)

راجع الق�سم  5-3احلمامات على منت ال�سفينة (كر�سي متحرك مع مرافق).
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6-5

الو�صول �إىل املطاعم والكافيرتيات

راجع الق�سم  6-3املطاعم على منت ال�سفينة ،والكافيرتيات ،ومن�ضدة الوجبات اخلفيفة.

7-5

الو�صول �إىل حمامات ال�سباحة ،وامل�سارح ،وقاعات امل�ؤمترات/
االجتماعات

 1-7-5مرافق امل�ؤمترات
 1-1-7-5اعتبارات الت�صميم
مت و�ضع هذا اجلزء ل�ضمان و�صول مرافق امل�ؤمترات للأ�شخا�ص الذين يعانون من ق�صور يف الوظائف احل�سية،
ومن الق�صور يف الوظائف البدنية�/إعاقات حركية.

� 2-1-7-5إر�شادات التطبيق
يجب تطبيق هذه املتطلبات على كل �أماكن عقد االجتماعات وامل�ؤمترات.

 3-1-7-5الإر�شادات الفنية
�أ .خيارات اجللو�س� :إن الأفراد الذين ي�ستخدمون م�ساعدات تنقل مثل الكرا�سي املتحركة �أوامل�شايات يجب �أن
يكون لهم عديد من اخليارات التي تتعلق باجللو�س ،بد ًال من �أن يكونوا مقيدين باجللو�س يف اجلهة اخللفية من
املكان .فمن املهم تقدمي اخليار لهم.
ب .عر�ض املمر :يجب �أن يكون عر�ض املمرات على الأقل 1200ملم ،و ُين�صح ب�أن يتم جعل عر�ضها 1500ملم.
ت .املقاعد املحجوزة :يجب الت�أكد من وجود مقاعد حمجوزة يف مقدمة القاعة لأجل امل�شاركني الذين يعانون من
ق�صور وظيفي ب�صري و�سمعي ،الذين رمبا ي�شعرون مبزيد من الراحة عند جلو�سهم يف املقدمة.
ث .منطقة اخلطابة �سهلة الو�صول� :أي منطقة خطابة يجب �أن يكون من املمكن الو�صول �إليها .و�إذا كان يتم
ا�ستخدام من�صة مرتفعة ملن يقوم بالتقدمي فالبد من جتهيزها مبنحدر ودرابزين .واملنطقة نف�سها يجب �أن تكون
كبرية بدرجة كافية بحيث ت�سمح مل�ستخدم الكر�سي املتحرك بالتحرك مع �إبقاء حيز لوقوف مرتجم لغة الإ�شارة.
ويجب �أن يكون ملن يقومون بالتحدث اخليار با�ستخدام من�صة �أو طاولة �أثناء العر�ض.
ج .نظام �صوت عايل اجلودة� :إن ال�صوت الوا�ضح اخلايل من الت�شوي�ش يعمل على ت�سهيل التوا�صل بالن�سبة
لل�ضيوف الذين يعانون من ق�صور يف الوظائف ال�سمعية ،ممن ال ي�ستخدمون �أجهزة م�ساعدة �سمعية.
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ح .احللقة التعريفية :تركيب احللقة التعريفية مل�ستخدمي �أجهزة امل�ساعدة ال�سمعية� ،أو احللقات التعريفية
املتنقلة التي تعمل بالأ�شعة حتت احلمراء عند طلبها� .سوف تعمل هذه احللقات على ت�سهيل التوا�صل بالن�سبة
لل�ضيوف الذين يعانون من ق�صور يف الوظائف ال�سمعية ،والذين ي�ستخدمون �أجهزة امل�ساعدة ال�سمعية.
مركـز األميــر سلمـــان ألبحــاث اإلعاقــة

خ .الإ�ضاءة :يجب �أن يكون هناك م�ستوى جيد ومت�ساو من الإ�ضاءة و�/أو م�صادر �ضوء مع خمفتات لل�سماح
بت�سليط ال�ضوء على املتحدثني .والأ�شخا�ص الذين يعانون من ق�صور يف الوظائف ال�سمعية �سوف يعتمدون على لغة
الإ�شارة وقراءة ال�شفاه .وهناك حاجة لوجود م�ستويات �إ�ضاءة جيدة لت�سهيل التوا�صل ،و ُين�صح بجعل م�ستويات
الإ�ضاءة عند  200لك�س.
د� .إ�ضاءة مرتجم لغة الإ�شارة :يحتاج الأ�شخا�ص الذين يعانون من ق�صور وظيفي ب�صري�إىل م�ستويات كافية من
الإ�ضاءة يف قاعة االجتماع .وتعد الإ�ضاءة �أمر ًا مهم ًا كذلك �إذا كان يتم ا�ستخدام مرتجم للغة الإ�شارة .و�إذا مت
خفت م�ستويات الأ�ضواء لأجل العر�ض ال�صوتي  -املرئي ،فيجب الت�أكد من �أن هناك �ضوء ًا م�سلط ًا على مرتجم
لغة الإ�شارة بحيث يتمكن امل�شارك من ر�ؤية يدي املرتجم ووجهه.
ذ .يجب ا�ستخدام مكربات ال�صوت (امليكروفونات) ل�ضمان �سهولة �سماع املتحدث .و�إذا كان امل�شاركون يقومون
بتوجيه �أ�سئلة �أثناء العر�ض �أو ي�شاركون يف املناق�شة ،فالبد من جعل مكرب ال�صوت متاح ًا للجمهور .ومكربات
ال�صوت التي تعمل بال �أ�سالك تعد الأف�ضل .و�إذا كان مكرب ال�صوت مو�ضوع ًا يف �أحد املمرات فالبد من الت�أكد
من �أنه ال يعوق احلركة.
ر .مرتجم لغة الإ�شارة� :إذا كان يتم ا�ستخدام مرتجم لغة الإ�شارة ،فمن املهم �أن يجل�س قريب ًا من املتحدث ومن
امل�شاركني.
ز .املقاعد الزائدة� :إن الأ�شخا�ص الذين يعانون من �إعاقات والذين يعتمدون على امل�ساعدة من املمكن �أن ي�صحبهم
مرافق �شخ�صي �إىل االجتماع .وخمططو االجتماع يجب �أن يكونوا م�ستعدين لتوفري مقاعد زائدة ووجبات زائدة
للمرافقني ال�شخ�صيني.

 4-1-7-5اعتبارات �أخرى
 1-2-3املمرات �سهلة الو�صول ،م�سارات الو�صول والأروقة.
	1-5-6الإعالنات العامة يف املحطات.
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 2-7-5ال�سينمات ،امل�سارح ،حمامات ال�سباحة ،واملناطق العامة الأخرى
 1-2-7-5اعتبارات الت�صميم
� 2-2-7-5إر�شادات التطبيق
�سوف يتم تطبيق هذه اخلطوط الإر�شادية على كل �سفن الركاب التي حتتوي على مرافق دور �سينما ،وم�سارح،
وحمامات �سباحة.

 3-2-7-5الإر�شادات الفنية
�أ .مناطق اجللو�س املخ�ص�صة مل�ستخدمي الكرا�سي املتحركة :يف ال�سينمات وامل�سارح يجب توفري مناطق جلو�س
خم�ص�صة مل�ستخدمي الكرا�سي املتحركة قريب ًا من طريق اخلروج .و�إذا كانت م�ساحة املكان ت�سمح ف�إن امل�ساحات
املخ�ص�صة مل�ستخدمي الكرا�سي املتحركة يجب ترتيبها بحيث ت�سمح مل�ستخدم الكر�سي املتحرك ب�أن يختار مقعد ًا
جماور ًا مل�ستخدم كر�سي متحرك �آخر� ،أو بجوار مكان اجللو�س القيا�سي الذى ي�سمح بوجود رفيق.
ب .تباين الألوان :يجب �أن تكون املقاعد �سهلة الو�صول متباينة اللون من الناحية املرئية مع الأ�سطح املحيطة بها.
ت .املمرات �سهلة الو�صول� :إن املمرات التي توجد على امتداد �صفوف املقاعد يجب �أن تتالءم مع الق�سم 1-2-3
املمرات �سهلة الو�صول ،م�سارات الو�صول والأروقة.
ث .نظام حت�سني اال�ستماع :يجب توفري نظام لتح�سني اال�ستماع ،يتم تركيبه للأ�شخا�ص الذين يعانون من
اعتالالت �سمعية.
ج .الو�سائل الو�صفية ال�صوتية� :إن ال�سينمات وامل�سارح يجب �أن تعمل على توفري مرافق و�صفية �صوتية للأ�شخا�ص
الذين يعانون من اعتالالت ب�صرية.
ح .املرافق �سهلة الو�صول :كل مرافق الرتفيه التي توجد على منت ال�سفينة ومن بينها حمامات ال�سباحة وقاعات
(اجليمانيزيوم) واملكتبات� ،إلخ .يجب �أن تكون �سهلة الو�صول �إليها .و�إذا كانت حمامات ال�سباحة كبرية بدرجة
كافية تتالءم مع وجود م�صعد من�صة ،فالبد من القيام برتكيبه يف موقع منا�سب بحيث ي�سمح للفرد الذي ي�ستخدم
الكر�سي املتحرك بالو�صول ب�شكل �آمن �إىل هذه املنطقة( .اللجنة اال�ست�شارية لنقل الأ�شخا�ص املعاقني)2000 ،
(.)DPTAC, 2007

 4-2-7-5اعتبارات �أخرى
	1-2-3املمرات �سهلة الو�صول ،م�سارات الو�صول والأروقة.
	2-2-3الطرق �سهلة الو�صول على منت املركب.
 3-2-3الأج�سام البارزة والعلوية.
� 4-2-3أ�سطح امل�شي/الطوابق والأر�ضيات.
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 3-7-5مناطق البيع بالتجزئة (املحالت)
 1-3-7-5اعتبارات الت�صميم
كمكون رئي�سي للمرافق اخلا�صة بالركاب ،فالبد من توفري مناطق البيع بالتجزئة �سهلة الو�صول من قبل كل
الركاب.

� 2-3-7-5إر�شادات التطبيق
�سوف يتم تطبيق هذا اجلزء على مناطق البيع بالتجزئة التي توجد على منت ال�سفن البحرية.

 3-3-7-5الإر�شادات الفنية
�أ .املمرات واملكاتب �سهلة الو�صول :عندما يتم توفريها ،فالبد من �أن تتوافق ممرات دفع احل�ساب ،ومنافذ
البيع ،ومكاتب اخلدمة ،وخطوط تقدمي الطعام ،وال�صفوف ،وخطوط االنتظار مع هذا الق�سم.
ب .حيثما تتوافر ممرات دفع احل�ساب ،ف�إنه يتم ترتيبها وفقاً (لل�شكل  .)156وحيثما تقوم ممرات دفع احل�ساب
بوظائف خمتلفة ،ف�إنه يجب ترتيبها مبا يتوافق مع (ال�شكل  )156لكل وظيفة .و�إذا كانت ممرات دفع احل�ساب
منت�شرة يف �أرجاء �سفينة الركاب �أو املرفق ،ف�إن ممرات دفع احل�ساب �سهلة الو�صول �سوف تكون منت�شرة.
�شكل 156

عدد ممرات دفع احل�ساب لكل وظيفة

�أقل عدد من ممرات دفع احل�ساب لكل وظيفة
من املطلوب �أن تكون �سهلة الو�صول

� 1إىل 4

1

� 5إىل 8

2

� 9إىل 15

3

 16و�أكرث

 3زائد  20باملئة ممرات �إ�ضافية

ت .حيثما تتوافر ،ف�إن على الأقل واحد ًا من كل نوع من مكاتب اخلدمة والبيع يجب �أن تكون �سهلة الو�صول �إليها.
وحيث تكون املنافذ منت�شرة يف �أرجاء املبنى ،ف�إن املنافذ �سهلة الو�صول �سوف تكون منت�شرة.
ث� .سوف تكون خطوط تقدمي الطعام �سهلة الو�صول .وحيثما يتم توفري �أرفف خدمة �شخ�صية ،ف�إن على الأقل
 50باملئة ،ولكن لي�س �أقل من واحد ،من كل نوع يجب �أن تكون �سهلة الو�صول .ويجب توفري تق�سيم مالئم ،وخطوط
تقدمي خدمات طعام خا�صة للعائالت ،والذكور ،والإناث وفق ًا للتقاليد املحلية .ويجب �أن تكون هناك الفتة وا�ضحة
تبني مواقع هذه املناطق .راجع الق�سم .2-3-6
ج .هناك حاجة لوجود خطوط ا�صطفاف وانتظار �أمام منافذ تقدمي اخلدمات �أو ممرات دفع احل�ساب والتي
تكون �سهلة الو�صول.
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 4-3-7-5اعتبارات �أخرى
�إن احلمامات التي تكون ملحقة باحلجرات �سهلة الو�صول من قبل ذوي الإعاقات احلركية يجب �أن تتوافق مع:
	1-5-3احلمامات على منت ال�سفينة.
	2-5-3املراحي�ض.
	3-5-3الأحوا�ض.
	4-5-3املباول.
 5-5-3كماليات احلمامات.
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 4-7-5الإ�سعافات الأولية واملرافق الطبية
 1-4-7-5اعتبارات الت�صميم
�إن الأ�شخا�ص الذين يعانون من ق�صور وظيفية متنوعة من املمكن �أن يكونوا بحاجة �إىل مزيد من اال�ستخدام
للإ�سعافات الأولية واملرافق الطبية �أكرث من معظم الركاب نتيجة للدرجات املتفاوتة من الإعاقات املرتبطة
بالق�صور الوظيفي  .وعالوة على هذا ،ف�إن توفري م�ساواة الو�صول �إىل املرافق الطبية هو حق البد من جعله متاح ًا
لكل الركاب.

� 2-4-7-5إر�شادات التطبيق
�سوف يتم تطبيق هذا اجلزء على كل ال�سفن البحرية.

 3-4-7-5الإر�شادات الفنية
احلجرات/القمرات �سهلة الو�صول :حيثما يتم توفري حجرات نوم للمر�ضى يف مرافق الرعاية الطبية ،ف�إن على
الأقل  10باملئة – ولكن لي�س �أقل من واحد – يجب �أن تكون �سهلة الو�صول.
�سيا�سة الإ�سعافات الأولية :يجب �أن يقوم العاملون ب�إعداد �سيا�سة الإ�سعاف الأولية اخلا�صة بهم ،والقيام
بالرتتيبات املالئمة ل�ضمان االهتمام ب�أي حالة مر�ضية طارئة يف الركاب املعاقني ،ومن ذلك الو�صول �إىل غرف
الإ�سعافات الأولية مثل �أي م�سافر �آخر.
احلمامات ودورة املياه �سهلة الو�صول� :إن احلمامات ودورة املياه التي يتم توفريها كجزء من غرفة نوم املري�ض
�سهلة الو�صول يجب �أن تكون هي نف�سها �سهلة الو�صول .وحيث تكون غرف نوم املر�ضى م�شرتكة يف �أماكن الو�ضوء،
ف�إن ما ال يقل عن مغ�سلة واحدة ،ودورة مياه واحدة ،وحو�ض ا�ستحمام واحد يجب �أن يكون �سهل الو�صول.

 4-4-7-5اعتبارات �أخرى
 1-2-3املمرات �سهلة الو�صول ،م�سارات الو�صول والأروقة.
	2-2-3املمرات �سهلة الو�صول على منت املركب.
	3-2-3الأج�سام البارزة والعلوية.
� 4-2-3أ�سطح امل�شي /الطوابق والأر�ضيات.
	1-5-3الأحوا�ض على منت ال�سفينة.
	2-5-3املراحي�ض.
	3-5-3الأحوا�ض.
	4-5-3املباول.
 5-5-3كماليات احلمامات.
 1-16-5جهاز االت�صال بالطوارئ.
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8-5
		

املعلومات العامة واالت�صاالت على منت ال�سفينة (ال�شرح والتعليق على
ال�شا�شات)

راجع البنود:
 8-3املعلومات العامة على منت ال�سفينة ومرافق االت�صاالت (�أنظمة خماطبة اجلمهور ،ال�شا�شات ولوحات
الإعالن)

		
9-5
		

الإعالم يف الوقت الفعلي بال�صوت والكتابة (عن طريق طواقم العمل
يف حاالت الطوارئ والإخالء يف املناطق العامة واخلا�صة)

 1-9-5الإعالم يف الوقت الفعلي بال�صوت والكتابة
 1-1-9-5اعتبارات الت�صميم
يف كل �سفن الركاب ،من املهم جد ًا �أن يكون هناك وعي بعر�ض املعلومات فور وقوع الأحداث مث ًال فيما يتعلق
بالإعالن املتعلق ب�إخالء ال�سفينة� ،أو التغيري يف ر�صيف الو�صول يف امليناء� ،أو التغيري يف الأحوال البحرية .وهذه
املعلومات يجب �أن تكون �سهلة الو�صول من كل طرق الو�صول العامة ،وطاقم العمل اخلا�ص ،ومناطق كبائن الركاب
التي توجد على منت ال�سفينة .ويجب تقدمي هذه املعلومات بتن�سيقات متعددة ،وبهذا ي�سهل فهمها من قبل الأفراد
الذين يعانون من �إعاقات ،ومن قبل كبار ال�سن.

� 2-1-9-5إر�شادات التطبيق
�سوف يتم تطبيق هذه اخلطوط الإر�شادية على كل �سفن الركاب ،يف كل �أماكن الو�صول العامة ،و�أماكن طاقم
العمل اخلا�صة ،ومناطق كبائن الركاب.

 3-1-9-5الإر�شادات الفنية
�أ.نظام خماطبة اجلمهور :يف كل �سفن الركاب� ،سوف يكون هناك نظام عام ملخاطبة اجلمهور يغطي كل املناطق
التي ي�صل �إليها امل�سافرون وطاقم ال�سفينة ،وطرق الهروب ،ومناطق ال�صعود �إىل قوارب النجاة� .سوف يتم
ت�صميم النظام بحيث ال ينتقل �أي في�ضان �أو حريق يف �أي مق�صورة �إىل �أجزاء �أخرى ال يتم تفعيل النظام بها.
راجع الق�سم .1-5-6
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ب.التن�سيقات املتعددة� :سوف يقوم النظام بتقدمي املعلومات يف تن�سيقات متعددة مثل التن�سيقات املرئية
وال�صوتية.
ت.الالفتات� :سوف يتم جتهيز كل �سفن الركاب بنظم عر�ض امللحوظات امل�ضيئة �أو نظم عر�ض املعلومات
بالفيديو ومن بينها العر�ض املرئي على �شا�شة التليفزيون يف كل موا�ضع وجود الركاب� ،أو يف القمرات� ،أو على
طابق ال�سفينة لإخطارهم مبقايي�س ال�سالمة( .الوكالة البحرية وخفر ال�سواحل.)2000 ,MCA( )2000 ،

 4-1-9-5اعتبارات �أخرى
 10-2-3الرموز ،والر�سوم ،وال�صور التو�ضيحية.
� 2-7-3إعالنات ال�سالمة.
 1-8-3املعلومات والإعالنات – ال�سفن البحرية واملرافق.
 2-8-3الو�صول �إىل املعلومات يف املرافق التي على منت ال�سفينة.
� 1-11-3شا�شات الو�صول/املغادرة والالفتات الإلكرتونية الأخرى.
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10-5
		

الطوارئ والإخالء ،ممرات الهروب (الدرابزين� ،أ�سطح امل�شي،
الإعالم ال�صوتي ،املرئي واحل�سي)

راجع البنود:
	1-2-3املمرات �سهلة الو�صول ،م�سارات الو�صول والأروقة.
� 4-2-3أ�سطح امل�شي /الطوابق والأر�ضيات.
	9-2-3الالفتات.
	7-2-3الدرابزين.
 9-3معلومات و�إجراءات الطوارئ والإخالء.

11-5

معدات الإخالء للركاب الذين ي�ستخدمون الكرا�سي املتحركة

راجع الق�سم  10-3معدات الطوارئ والإخالء لذوي الإعاقات احلركية.

12-5

تعريف القمرة للركاب �ضعيفي الب�صر �أو املكفوفني

 1-12-5القمرات :املتطلبات العامة
 1-1-12-5اعتبارات الت�صميم
حيث �إن عدد ًا كبري ًا من امل�ستخدمني ل�سفن الركاب يف الرحالت البحرية �سوف يكونون من كبار ال�سن ،والأطفال،
والأ�شخا�ص الآخرين الذين يعانون من �إعاقات وظيفية حمدودة ،خا�صة تلك التي تتعلق بالقيود الب�صرية ،ف�إنه
يجب تلبية احتياجاتهم لزيادة �سهولة و�صولهم �إىل قمراتهم.

� 2-1-12-5إر�شادات التطبيق
�سوف يتم تطبيق هذا اجلزء يف كل �أماكن الإقامة يف القمرات.

 3-1-12-5الإر�شادات الفنية
�أ .التوجيه املقدم لل�ضيف� :إن الأ�شخا�ص الذين يعانون من ق�صور وظيفي ب�صري �سوف يكونون بحاجة �إىل تقدمي
التوجيه لهم فيما يتعلق بال�ضبط مبكان وجود كل �شيء يف غرف نومهم بحيث يتمكنون من تكوين خريطة ذهنية
خا�صة بهم.
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ت� .إجراءات الطوارئ والإخالء :يتم �إعطاء موجز لل�ضيوف حول �إجراءات الطوارئ والإخالء .وهذا لكي يكون
ال�ضيوف الذين يعانون من قيود يف الوظائف الب�صرية ملمني ب�شكل تام ب�إجراءات الطوارئ �أو الإخالء ،وخا�صة
�إن مل يكن ب�إمكانهم القراءة بطريقة برايل.
ث .التن�سيقات املتعددة :يجب عر�ض خرائط طريق الهروب واملعلومات الإجرائية يف حالة الطوارئ من خالل
طباعة حروف كبرية وبطريقة برايل .ويجب القيام بتزويد القارئني بخرائط مو�ضوعة بتن�سيق �سهل الو�صول لكل
طرق و�إجراءات الطوارئ التي يتم العمل بها عند القيام بالإخالء.
يجب جعل كل املعلومات العامة متاحة من خالل طباعتها بالأحرف الكبرية وبطريقة برايل وبتن�سيق �صوتي ،لكي
يتمكن ال�ضيوف الذين يعانون من قيود يف الوظائف الب�صرية من الو�صول �إىل املعلومات .راجع الق�سم ،2-8-3
والق�سم 4-8-3
خال من العراقيل بعر�ض 800ملم حول وبني الأ�س ّرة والأثاث .وال�ضيوف
ج .حيز التداول :يجب توفري حيز تداول ٍ
الذين يعانون من قيود يف الوظائف الب�صرية يكونون بحاجة �إىل التنقل بحرية با�ستخدام ع�صا طويلة متنعهم من
اال�صطدام بالأثاث.
ح .الأبواب :يجب �أن يكون من املمكن فتح باب غرفة النوم ب�صورة كاملة مقابل جدران غرفة النوم املجاورة .و�إذا
مل يكن دفع الأبواب مقابل احلائط ،ف�إن ال�شخ�ص الذي يعاين من قيود يف الوظائف الب�صرية من املمكن �أن يكون
خماطر ًا بالدخول �إىل الغرفة ،ومن املمكن �أن يتعر�ض للأذى.
خ�.أبواب غرف النوم بالتن�شيط ال�صوتي :من املمكن ا�ستخدام نظام تنبيه متنقل يو�ضح �أن باب غرفة النوم يتم
فتحه.
د .مقب�ض الباب :يجب ت�صميم مقاب�ض الأبواب ومما�سك ال�سحب ب�ألوان متباينة .ويعمل هذا على توفري التعريف
لل�ضيف الذي يعاين من قيود يف الوظائف الب�صرية مبو�ضع مقاب�ض الأبواب.
ذ .موا�ضع ت�شغيل طاقة الفتح/الغلق ومفاتيح الإ�ضاءة التي ميكن اكت�شافها :يجب ت�صميم موا�ضع الطاقة
ومفاتيح الإ�ضاءة مبفاتيح هزازة ،والتي ميكن من خاللها اكت�شاف الفتح/الغلق .وهذا �أمر �ضروري لتوفري متييز
وا�ضح لل�ضيوف الذين يعانون من قيود يف الوظائف الب�صرية �أن الإ�ضاءة مفتوحة �أو مغلقة.
ر .اختيار الأثاث :يجب اختيار �أنواع الأثاث الذي له حواف و�أركان مدورة .ولأجل منع ال�ضيوف من جرح �أنف�سهم،
من ال�ضروري �أال يكون للأثاث الذي يتم و�ضعه يف غرفة النوم حواف حادة.
ز .تباين الألوان :يجب �أن يكون كل الأثاث يف القمرة متباين اللون .ويجب �أن ال يتم ا�ستخدام �أغطية بنقو�ش
معقدة لل�سجاجيد ومفار�ش الأ�س ّرة .فا�ستخدام الأغطية معقدة النقو�ش يف ال�ستائر ،وورق احلائط ،وال�سجاجيد،
ومفار�ش الأ�س ّرة جتعل من ال�صعب للأ�شخا�ص الذين يعانون من ق�صور وظيفي ب�صري ر�ؤية قطع الأثاث �أو الأبواب.
�س .جهاز هاتف به نقطة بارزة على الزر رقم خم�سة .وهذا �سي�سمح لل�ضيوف الذين يعانون من ق�صور وظيفي
ب�صري من توجيه �أنف�سهم وحركة �أيديهم على لوحة �أزرار الهاتف.
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 4-1-12-5اعتبارات �أخرى
		الأبواب.
8-2-3
		الالفتات.
9-2-3
	10-2-3الرموز ،والر�سوم ،وال�صور التو�ضيحية.
	11-2-3الإ�ضاءة.
		الو�صول للمعلومات يف املرافق التي على منت ال�سفينة.
2-8-3
�إمداد املعلومات املتعلقة بال�سياحة بتن�سيقات متعددة.
		
4-8-3
خمارج الطوارئ ،والإخالء عند حدوث حريق ،ومناطق م�ساعدة الإنقاذ.
		
1-9-3
�أنظمة �إنذار الطوارئ.
2-9-3
		
		الإعالم يف الوقت الفعلي بال�صوت والكتابة.
1-9-5
	1-14-5احلمامات �سهلة الو�صول امللحقة بالقمرات /الغرف واملزودة مبيزات التنقل.
	2-14-5احلمام املجهز كجزء من قمرة �سهلة الو�صول.

13-5

و�صول الكر�سي املتحرك �إىل القمرة

راجع البنود:
	1-2-3املمرات �سهلة الو�صول ،م�سارات الو�صول والأروقة.
	2-2-3املمرات �سهلة الو�صول على منت املركب.
	1-2-4امل�صاعد.
 2-2-4م�صاعد املن�صات املائلة واملرتفعة.
	5-2-3املنحدرات.
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14-5
		

احلمامات  /الد�ش  /كبائن احلمامات �سهلة الو�صول بداخل القمرة
(كر�سي متحرك مع مرافق)

 1-14-5احلمامات �سهلة الو�صول امللحقة بالقمرات /الغرف واملزودة مبيزات التنقل
 1-1-14-5اعتبارات الت�صميم
يجب �أن يكون يف مقدور كل الأفراد املعاقني القيام باال�ستحمام �أو دخول دورة املياه ب�شكل م�ستقل �أو مب�ساعدة
�آخرين.
�إن القمرة �سهلة الو�صول واملجهزة مبرافق ملحقة بالقمرة يجب �أن حتتوي على الأقل على دورة مياه� ،أو حمام
ود�ش� ،أو حو�ض ا�ستحمام �سهلة الو�صول ب�شكل مت�سا ٍو.

�شكل  :159غرفة الد�ش �سهلة الو�صول امللحقة بالقمرة.
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�شكل � :157إمكانية و�صول الكر�سي املتحرك داخل احلمام امللحق بالقمرة.

�شكل  :158الو�صول امل�ستوي �إىل احلمام امللحق بالقمرة.
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� 2-1-14-5إر�شادات التطبيق
�سوف يتم تطبيق هذا اجلزء على كل احلمامات امللحقة بالغرف واملجهزة مبيزات تنقل� ،أي :تلك الغرف التي مت
و�ضع �أفكار لها يف الق�سم .1-15-5

 3-1-14-5الإر�شادات الفنية
�أ� .سطح الأر�ضية الثابت املقاوم لالنزالق :يجب ا�ستخدام �أك�سية خ�شبية� ،أو بالطات� ،أو �سجاجيد بارتفاع ال
يتعدى 13ملم ل�ضمان �أال يتعرث م�ستخدمو الكرا�سي املتحركة ويجرحوا �أنف�سهم .ويجب �أن تكون الأر�ضيات مقاومة
لالنزالق عندما تكون جافة �أو رطبة.
ب .الأ�سطح غري العاك�سة :بالن�سبة للأفراد املعتلني ب�صري ًا ،يجب �أن تكون الأ�سطح غري عاك�سة ،ويجب �أن تكون
الإ�ضاءة كافية (راجع الق�سم  ،)11-2-3ويجب �أن تكون قطع الأثاث والتجهيزات متباينة اللون مع البيئة املحيطة
بها مل�ساعدة الأفراد املعتلني ب�صري ًا بالتعرف عليهم( ،اللجنة اال�ست�شارية لنقل الأ�شخا�ص املعاقني)2000 ،
(.)DPTAC, 2000

خال من العوائق بقيا�س 900ملم على الأقل عندما يكون الباب يف و�ضع الفتح بزاوية قدرها
ت .عر�ض فتحة باب ٍ
 90درجة.
ث .م�ساحة خالية من العوائق :يكون حجم امل�ساحة اخلالية من العوائق �أمام الأبواب بقيا�س 1500×1100ملم.
كاف �أمام الأبواب لل�سماح بغلق الباب بدون �أي عقبة �أمام م�ستخدم
فكل دورات املياه يجب �أن يكون بها حيز داخلي ٍ
الكر�سي املتحرك.
ج .توفري الدخول �إىل الد�ش� :إذا كان هناك فقط حجرة نوم واحدة �سهلة الو�صول متوافرة للأ�شخا�ص املعاقني
فالبد من توفري مرفق ا�ستحمام با�ستخدام الد�ش بد ًال من توفري حو�ض ا�ستحمام ،فكثري من الأفراد املعاقني
قادرون فقط على ا�ستخدام الد�ش ب�سبب بع�ض �أنواع الإعاقة اجل�سدية ،و�إذا كان هناك �أكرث من غرفة نوم واحدة
متوافرة ،فالبد من �أن يكون هناك خيار للح�صول على د�ش �أو حو�ض ا�ستحمام وطرح االختيار بني االنتقال �إىل
جهة اليمني وجهة ال�شمال مل�ستخدمي الكرا�سي املتحركة لكل من الد�ش واحلو�ض .فاالنتقال من جهة اليمني يعني
االنتقال �إىل اليمني عندما يكون ال�شخ�ص جال�س ًا يف الكر�سي املتحرك اخلا�ص به.
ح .كماليات احلمامات :كل الكماليات املعتادة مثل املنا�شف� ،أو الأدوات اخلا�صة بالنظافة ،و�أدوات املرحا�ض
يجب و�ضعها على م�ستوى التناول من الكر�سي املتحرك .راجع الق�سم  3-2البيانات الأنرثوبومرتية ،وراجع الق�سم
 5-5-3كماليات احلمامات.
خ .لأجل نظام �إنذار الطوارئ يف �شكل حبال �سحب ،راجع الق�سم  16-5جهاز نداء الطوارئ.
د .حو�ض غ�سل اليدين :راجع الق�سم  3-5-3الأحوا�ض.
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خال
•عام :يجب يف الأ�سا�س و�ضعه بجوار جهاز دورة املياه على ارتفاع قدره 800ملم مع وجود حيز 720ملم ٍ
�أ�سفل احلو�ض .يجب تغطية ال�صنبور (احلنفية) مبادة عازلة للحرارة �إذا كان تركيبها مو�ص ًال للحرارة.
وهذا �أمر �ضروري لتمكني م�ستخدمي الكرا�سي املتحركة من التحرك ب�شكل مريح لإتاحة اال�ستخدام ال�سليم
لهذه الأحوا�ض ،ولتجنب حدوث حروق بطيئة يف الأرجل ب�سبب النق�ص يف الإح�سا�س ،والذي ميكن وقوعه عند
مالم�سة الأماكن ال�ساخنة.
•ال�صنابري �أو اخلالطات التي تعمل مثل الرافعة :من الأي�سر للأ�شخا�ص الذين يعانون من ق�صور وظيفي بدين
�أن يقوموا با�ستخدام ال�صنابري �إذا كانت تعمل مثل الرافعة �أكرث من ا�ستخدام املقاب�ض التي يجب �إم�ساكها
وتدويرها لتعمل.
•موقع املر�آة :يجب و�ضع املر�آة على ارتفاع بني 75ملم ،و150ملم فوق احلو�ض .وهذا لت�أكيد �أن م�ستخدم
الكر�سي املتحرك قادر على ر�ؤية انعكا�سه عند احلو�ض يف الوقت الذي يكون جال�س ًا فيه على الكر�سي املتحرك
اخلا�ص به ،وعلى �أن يكون مبقدور ال�شخ�ص القادر على امل�شي ر�ؤية انعكا�سه يف املرايا .راجع الق�سم 5-5-3
كماليات احلمامات.
•يجب و�ضع بكرات املنا�شف على ارتفاع بني 1000 –900ملم .ويجب �أن يكون من املمكن مل�ستخدمي الكرا�سي
املتحركة الو�صول �إىل بكرة املنا�شف ب�شكل مريح.
ذ .الد�ش الذي ي�سمح بدخول الكر�سي املتحرك (املف�ضل).
•جتهيز مقعد الد�ش :يجب توفري مقعد �أ�سفل الد�ش بقيا�س 400ملم×400ملم يتم طيه لأ�سفل على ارتفاع بني
450ملم و500ملم .ويجب �أن يكون خط املنت�صف على مقعد الد�ش عند 480ملم من اجلدار املجاور مقابل
حيز االنتقال.
•ق�ضبان امل�سك :يجب توفري ق�ضبان م�سك ر�أ�سية وملوية على �شكل كرنك (تعرج) على كال اجلانبني من مقعد
الد�ش .ويجب توفري ق�ضيب م�سك ر�أ�سي بطول  600ملم ،وق�ضيب م�سك مكرنك (متعرج) بطول 800ملم
عند االرتفاع الأدنى.
•خالط الد�ش الذي يعمل مثل الرافعة والد�ش اليدوي على ق�ضيب ميكن تعديله :يجب �أن يكون م�ستخدم
الكر�سي املتحرك قادر ًا على االنتقال من كر�سيه/كر�سيها املتحرك �إىل مقعد الد�ش ب�سهولة ،ويجب �أن تكون
بالتايل �إمكانية حترك الكر�سي املتحرك �إىل غرفة الد�ش على ارتفاع منا�سب ،بال عراقيل.
•ا�ستخدام بالط �صرف يزيل احلاجة ال�ستخدام العتبة :وهذا يعني التدفق الطبيعي �إىل امل�صارف بدون
احلاجة �إىل وجود عتبة.
ر.جهاز دورة املياه :لأجل االطالع على التجهيزات العامة ملرافق املراحي�ض :راجع الق�سم .2-5-3
املراحي�ض:
•موا�صفات موقع املراحي�ض :يجب �أن يكون هناك حيز انتقال بجانب جهاز املرحا�ض بقيا�س  800ملم عر�ض ًا.
و�سوف يكون م�ستخدم الكر�سي املتحرك بحاجة �إىل �أن يكون قادر ًا على التحرك با�ستخدام الكر�سي املتحرك
بجانب جهاز املرحا�ض لكي ينتقل من الكر�سي املتحرك �إىل جهاز املرحا�ض والعودة مرة �أخرى بدون عراقيل.
•يجب �أن يكون بروز احلافة الأمامية جلهاز املرحا�ض على الأقل بقيا�س  690ملم من اجلدار اخللفي .وهذا
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كاف مل�ستخدم الكر�سي املتحرك للو�صول �إىل جهاز املرحا�ض.
�سي�سمح بوجود حيز ٍ
•يجب �أال يكون خط املنت�صف لدورة املياه زائد ًا عن 480ملم من حيز االنتقال من اجلدار املقابل .وهذا
ل�ضمان �أن م�ستخدم الكر�سي املتحرك بو�سعه ا�ستخدام هذا احليز ل�ضمان ال�سالمة ولت�أمني االنتقال من
الكر�سي املتحرك �إىل جهاز املرحا�ض والعودة مرة �أخرى للكر�سي املتحرك.
•يجب �أن يكون ارتفاع مقعد املرحا�ض بني  450ملم و 500ملم .وهذا ليتمكن الأ�شخا�ص الذين يعانون من
ق�صور وظيفي بدين باالنتقال ب�شكل مريح من /و�إىل مقعد املرحا�ض .ومن املمكن �أن يكون الأفراد املر�ضى
وكبار ال�سن ي�شعرون ب�ضعف �شديد بحيث ال يتمكنون من االنتقال �إىل مقعد املرحا�ض الذي يكون منخف�ض ًا
جد ًا �أو مرتفع ًا جد ًا.
•يجب و�ضع مقب�ض تدفق ممتد على جانب حيز االنتقال من فنطا�س احلو�ض .وهذا ليتمكن الأ�شخا�ص الذين
يعانون من الإعاقات البدنية من الو�صول ب�شكل مريح �إىل مقب�ض التدفق وا�ستخدامه بفاعلية من مو�ضع
اجللو�س على الكر�سي املتحرك �أو مقعد املرحا�ض.
•ق�ضيب امل�سك املكرنك (املتعرج) يجب و�ضعه على ارتفاع  800ملم فوق الأر�ضية املكتملة .وهذا يجب قيا�سه
�إىل خط املنت�صف من اجلزء الأفقي ليتمكن ال�شخ�ص الذي يعاين من �إعاقات بدنية من ا�ستخدام الق�ضيب
�أو لرفع نف�سه/نف�سها من مقعد املرحا�ض �إىل اجللو�س يف الكر�سي املتحرك والعودة مرة �أخرى.
•يجب و�ضع ق�ضيب امل�سك الأفقي على ارتفاع 800ملم فوق الأر�ضية املكتملة .ويجب قيا�س هذا االرتفاع �إىل
خط املنت�صف من اجلزء الأفقي ليتمكن ال�شخ�ص الذي يعاين من �إعاقات بدنية من ا�ستخدامه لرفع ودعم
وزنه/وزنها �أثناء االنتقال.
•يجب �أن يكون مكان تعليق مناديل دورة املياه على بعد 160ملم من مقعد املرحا�ض.
ز.حو�ض اال�ستحمام (اختياري)
•يجب �أن يكون حيز الو�صول على جانب حو�ض اال�ستحمام بقيا�س 1000ملم .وهذا �أمر �ضروري ليتمكن
ال�شخ�ص الذي ي�ستخدم الكر�سي املتحرك من االنتقال ب�شكل مريح من الكر�سي املتحرك �إىل حو�ض
اال�ستحمام بدون �أي عراقيل على جانب حو�ض اال�ستحمام.
•يجب �أن يكون ارتفاع حافة حو�ض اال�ستحمام بني 450ملم و500ملم .وهذا �سيعمل على متكني م�ستخدم
الكر�سي املتحرك من االنتقال من الكر�سي املتحرك �إىل حو�ض اال�ستحمام الذي يكون عند نف�س االرتفاع
والعودة مرة �أخرى .فاالرتفاعات املتفاوتة من املحتمل �أن تعيق انتقال امل�ستخدم �إىل /ومن حو�ض اال�ستحمام.
•يجب توفري مقعد طويل قيا�سه 300ملم عند نهاية حو�ض اال�ستحمام  .وهذا �سيمكن ال�شخ�ص الذي يعاين من
�إعاقات بدنية من احل�صول على الدعم يف �إطار حيز منا�سب التخاذ و�ضع اجللو�س عند ارتفاع حافة حو�ض
اال�ستحمام عند االنتقال من الكر�سي املتحرك �إىل املقعد قبل الدخول �إىل حو�ض اال�ستحمام .
•خالط حو�ض اال�ستحمام الذي يعمل مثل الرافعة مع الد�ش اليدوي� .إن ال�شخ�ص الذي يعاين من �إعاقات
بدنية �سوف يجد �أنه من الأ�سهل �أن يقوم با�ستخدام الد�ش اليدوي مع وجود خالط للمياه يعمل مثل الرافعة
�أكرث من اال�ضطرار �إىل القب�ض وتدوير مقاب�ض املياه ال�ساخنة والباردة ،والتي ميكن �أن ت�ؤدي يف الغالب �إىل
الإ�صابة بحروق خطرية من املياه ال�ساخنة ،التي من املمكن �أال يتم التحكم بها على نحو �سليم.
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•وجود الق�ضيب على �شكل حرف « -»Tمقابل حيز االنتقال .يجب و�ضع الق�ضيب الأفقي على ارتفاع 200ملم
فوق حافة حو�ض اال�ستحمام ،وبهذا �سيتمكن امل�ستخدم من رفع نف�سه من حو�ض اال�ستحمام �إىل حيز االنتقال
ثم �إىل الكر�سي املتحرك.
•مقعد حو�ض اال�ستحمام الذي ميكن �إزالته .راجع مقعد االنتقال الطويل يف الق�سم � .2-14-5إن الأ�شخا�ص
الذين يعانون من �إعاقات بدنية معينة من املمكن �أن يكونوا بحاجة �إىل احل�صول على مقعد حو�ض اال�ستحمام
الذي ميكن �إزالته نتيجة للإعاقة البدنية التي تعيق االنتقال �إىل /وخارج حو�ض اال�ستحمام � .إن الأ�شخا�ص
كبار ال�سن الذين يكونون يف حالة مر�ض �شديدة� ،أو الذين ي�شعرون ب�ضعف �شديد �سوف يكونون بحاجة �إىل
هذا �أي�ض ًا ،حيث �إنهم لي�س لديهم القوة للدخول واخلروج من حو�ض اال�ستحمام.

 4-1-14-5الر�سوم التو�ضيحية

�شكل  :160التخطيط املف�ضل للحمامات امللحقة بالقمرات.
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�شكل  :161تفا�صيل ق�ضبان امل�سك القيا�سية التي يتم ا�ستخدامها داخل احلمامات.

 5-1-14-5اعتبارات �أخرى
 1-5-3احلمامات على منت ال�سفينة.
 2-5-3املراحي�ض.
 3-5-3الأحوا�ض.
 4-5-3املباول.
 5-5-3كماليات احلمامات.
 1-16-5جهاز االت�صال بالطوارئ.
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 2-14-5احلمام املجهز كجزء من قمرة �سهلة الو�صول
 1-2-14-5اعتبارات الت�صميم
يجب ت�صميم �أحوا�ض اال�ستحمام مع �أخذ ال�سالمة يف االعتبار� .إذ تقلل الأ�سطح املقاومة لالنزالق وق�ضبان امل�سك
من �أخطار االنزالق بينما تخاطب �أنظمة الت�شغيل �سهلة الو�صول القيود على قوة اليد وقدرتها والو�صول.

�شكل  :162املغط�س.
يو�ضح املغط�س �سهل الو�صول م�شاية نقل مقاومة لالنزالق وق�ضبان م�سك ر�أ�سية و�أفقية ،ور�أ�س للد�ش حممول
باليد مثبت على ق�ضيب ر�أ�سي منزلق ي�سمح ب�أق�صى مرونة.

�	2-2-14-5إر�شادات التطبيق
يجب �أن تتفق كافة املغاط�س يف القمرات �سهلة الو�صول مع هذا الق�سم.
ويف حالة التجديدات عندما يكون تطابق جميع املغاط�س مع هذا الق�سم غري قابل للتطبيق من الناحية الفنية
فيجب �أن تطابق  %10على الأقل ولي�س �أقل من مغط�س واحد يف القمرات �سهلة الو�صول مع هذا الق�سم.

 3-2-14-5الإر�شادات الفنية
�أ .يجب توفري خيار التخطيط املنا�سب للنقل با�ستخدام اليد الي�سرى �أو اليد اليمنى عندما يتوافر �أكرث من حمام
�سهل الو�صول.
ب .يف احلمامات �سهلة الو�صول يجب �أن يت�ساوى اجتاه النقل بني كل من الد�ش واملرحا�ض .عند توفري �أكرث من
حمام �سهل الو�صول يجب توفري خيار تخطيط النقل باليد الي�سرى �أو اليمنى.
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ت.م�ساحة الأر�ضية اخلالية من العوائق :يجب توفري م�ساحة �أر�ضية خالية من العوائق قريبة من اجلانب املفتوح
من املغط�س .يجب �أن تكون م�ساحة الأر�ضية اخلالية من العوائق بحد �أدنى  750ملم عر�ض ويجب �أن تت�سع للطول
الكامل للمغط�س بالإ�ضافة �إىل م�ساحة الأر�ضية اخلالية من العوائق الالزمة القريبة من مقاعد النقل .يجب
توفري م�ساحة �أر�ضية خالية من العوائق مقا�سها  900ملم عر�ضا × 750ملم عمقا على الأقل عند نهاية حو�ض
اال�ستحمام القريب من مقعد النقل .ي�سمح حلو�ض الغ�سل �أن يتداخل مع م�ساحة النقل مبا ال يزيد عن  300ملم
ب�شرط توفري م�ساحة الأر�ضية اخلالية من العوائق الالزمة التي تتفق مع الق�سم �( . 3-5-3شكل  )163يجب �أن
يكون املغط�س ذا طول 1600ملم �أو 1700ملم يف 700ملم عر�ضا ،وله قاعدة مقاومة لالنزالق .يجب �أن تكون
هناك م�سافة 800ملم م�سموح بها بني طرف املغط�س واجلدار لت�سمح بتوفري مقعد االنتقال( .اللجنة اال�ست�شارية
لنقل الأ�شخا�ص املعاقني.)2007 ،
ث .ق�ضبان امل�سك :با�ستثناء �أحوا�ض اال�ستحمام ذات الوقوف احلر يجب جتهيز كافة �أحوا�ض اال�ستحمام
بق�ضيبي م�سك .ويجب و�ضع ق�ضيب امل�سك الأول على اجلدار اجلانبي بالقرب من اجلانب الأطول من املغط�س،
ويو�ضع الثاين على اجلدار عند نهاية طرف املغط�س .يجب �أن يكون لق�ضيب امل�سك الداخلي الذي ي�أخذ �شكل
حرف « »Tمقلوب جزء �أفقي يكون طوله 1200ملم على الأقل وجزء ر�أ�سي يكون طوله 800ملم على الأقل ويكون
يف منت�صف اجلزء الأفقي .يجب �أن يرتفع ق�ضيب امل�سك اجلانبي بحيث يو�ضع اجلزء الأفقي 800ملم فوق م�ستوى
الأر�ضية ،ويو�ضع اجلزء الر�أ�سي 300ملم بعيد ًا عن نهاية الر�أ�س جتاه نهاية طرف احلو�ض .يجب �أن يكون قيا�س
نهاية ق�ضيب امل�سك املوجود عند نهاية �آخر احلائط 1200ملم طوال على الأقل ،و�أن يرتفع ر�أ�سي ًا .يجب و�ضع
ق�ضيب امل�سك الر�أ�سي 100ملم بعيد ًا عن حافة املغط�س جتاه اجلدار اجلانبي ويكون �سطحه ال�سفلى 200ملم فوق
املغط�س .يجب �أن تتفق ق�ضبان امل�سك مع الق�سم  3-2-5-3ج�( .أ�شكال  163و 164و.)165
ج.مقعد النقل� :إن �أمكن يجب توفري مقعد نقل عند نهاية ر�أ�س املغط�س �سهل الو�صول �إليه .ويجب �أن ميتد
بالعر�ض الكامل للحو�ض ويكون قيا�سه 400ملم عمق ًا ،ويجب �أن يكون �أعلى املقعد عند م�ستوى �أعلى من �سطح
احلو�ض .يجب �أن يكون �سطح املقعد �أمل�س دون حواف خ�شنة ومقاوم ًا لالنزالق ،ويجب �أن ينحدر قليال نحو حو�ض
اال�ستحمام ،وال ينحدر عن معدل  50 :1ل�صرف املاء املرتاكم (�شكل  .)163ميكن �أن تكون مقاعد النقل ثابتة
�أو متحركة� .إذا كان املقعد متحرك ًا فيجب تثبيته على حافة املغط�س .يجب �أن يكون حافة املغط�س �سهل الو�صول
480ملم فوق م�ستوى الأر�ضية ( .اللجنة اال�ست�شارية لنقل اال�شخا�ص ذوي الإعاقة.)2007 ،
ح.ال�صنابري ومفاتيح التحكم :يجب �أن يكون حلو�ض اال�ستحمام �سهل الو�صول �صنبورا حتكم :الأول للتحكم
يف املاء �إىل �أنبوب اال�ستحمام ،ويجب �أن يكون يف منت�صف نهاية �آخر املغط�س وال يو�ضع مع خط منت�صفه �أعلى
من 450ملم فوق �أعلى املغط�س .والآخر يتحكم يف املاء �إىل الد�ش ويجب �أن يرتفع على اجلدار اجلانبي �أ�سفل
اجلزء الأفقي من ق�ضيب امل�سك اجلانبي 100ملم من نهاية ق�ضيب امل�سك الأقرب لنهاية �آخر املغط�س .يجب
�أن تكون مقاب�ض التحكم يف ال�صنبور من نوع الرافعة الطويلة (ولي�ست ناب�ضية التحميل) .يجب جتهيز التحكم
ب�صمام �ضغط معادل �أو �صمام مزج ترمو�ستاتى يتطابق مع ملحق (� :)1أدوات التحكم و�آليات الت�شغيل .يجب
�أال تزيد درجة حرارة املاء يف �أنابيب املياه عن  55درجة �سليزية .يجب �أن يغاير لون مفاتيح التحكم وال�صنابري
لون احلو�ض املحيط والأ�سطح املحيطة باملغط�س .يجب �أن يكون �ضبط ال�ساخن والبارد ب�سيط ًا وبديهي الفهم
والإعداد(.انظر ال�شكلني  164و.)165
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خ.ر�أ�س الد�ش :يجب تو�صيل زر التحكم يف �صنبور الد�ش املوجود على جانب املغط�س مع ر�أ�س الد�ش بوا�سطة
خرطوم مرن طوله 1500ملم على الأقل ،والذي ميكن ا�ستخدامه ر�أ�س د�ش ثابت الو�ضع ور�أ�س د�ش حممول يف
اليد .يجب �أن يتطابق ر�أ�س الد�ش مع الأجزاء املنا�سبة من ملحق (� :)1أدوات التحكم و�آليات الت�شغيل .ويكون له
زر حتكم للفتح والغلق .يجب �أن يرتفع على ق�ضيب ر�أ�سي ميكن تعديله من ارتفاع 1000ملم ف�أعلى فوق الأر�ضية.
يجب تركيب الق�ضيب الر�أ�سي 100ملم نحو نهاية �إ�صبع قدم املغط�س من نهاية ق�ضيب امل�سك على �شكل حرف
« .»Tيجب ت�صميم الق�ضيب الر�أ�سي لر�أ�س الد�ش كق�ضيب م�سك وفقا للق�سم  3-2-5-3ج( .انظر ال�شكلني 164
و.)165
د�.أوعية ال�صابون :يجب توفري حاملني جموفني عند املغط�س �سهل الو�صول .يجب و�ضع �أحدهما بحيث ميكن
الو�صول �إليه من و�ضع اجللو�س داخل املغط�س الذي يوفر مدى للو�صول يتطابق مع الق�سم  ،3-2ويو�ضع الآخر
بحيث ميكن الو�صول �إليه من و�ضع الوقوف� ( .شكل .)164
ذ�.شريط االت�صال بالطوارئ :يجب توفري �شريط ات�صال بالطوارئ عازل للماء عند املغاط�س �سهلة الو�صول.
ويجب و�ضع �شريط االت�صال بالطوارئ على احلائط املجاور للجانب الأطول من املغط�س ويو�ضع 75ملم فوق
املغط�س تبد�أ 150ملم بعيد ًا عن زاوية احلائط اجلانبي بالقرب من ر�أ�س املغط�س يجب �أن تكون �شرائط االت�صال
بالطوارئ خمالفة يف اللون والرتكيب عن الأ�سطح املحيطة بها .يجب مراقبة ت�شغيل �شريط االت�صال بالطوارئ
من �أحد املواقع داخل املرفق ( �شكل .)164
ر.ال�سطح :يجب �أن تكون جميع الأ�سطح الداخلية للمغط�س مقاومة لالنزالق.
ز.منطقة املغط�س :يجب �أال تعيق منطقة املغط�س التحكم �أو متنع �شخ�ص ًا ينتقل �إىل�/أو من املغط�س� ،أو يكون لها
�أجزاء تعلو عن حافة املغط�س .ي�سمح با�ستخدام �ستائر احلمام التي ال تعيق م�ساحة الأر�ضية اخلالية من العوائق
�أمام املغط�س .يجب تثبيت ق�ضبان �ستارة احلمام عند ا�ستخدامها وتثبت ب�إحكام ملقاومة نزعها عند امل�سك.
�س.م�ستويات الإ�ضاءة :يجب �أن تكون م�ستويات الإ�ضاءة يف منطقة املغط�س  200لك�س على الأقل.
�ش.تباين الألوان :يجب وجود تباين وا�ضح يف الألوان بني احلائط/الرتكيبات� /أزرار التحكم واحلائط  /ق�ضبان
امل�سك واحلائط  /كماليات احلمام.
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 5.14.2.4الر�سوم التو�ضيحية

�شكل  :163حو�ض اال�ستحمام.

�شكل  :164حو�ض اال�ستحمام.
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�شكل  :165حو�ض اال�ستحمام.

 5-2-14-5االعتبارات الأخرى
		البيانات الأنرثوبومرتية.
3-2
كماليات احلمام.
5-5-3
		
�أدوات التحكم و�آليات الت�شغيل.
ملحق (:)1
ملحق (	:)2الإ�ضاءة.
 3-2-5-3ج ق�ضبان امل�سك.
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15-5
1-15-5

و�صول الكر�سي املتحرك للقمرات /مق�صورة النوم
القمرات

 1-1-15-5اعتبارات الت�صميم
عند توفري قمرات يف عربات الركاب يجب �أن تكون  %5على الأقل منها �سهلة الو�صول للأ�شخا�ص املعاقني ،ومن
بينهم الأ�شخا�ص امل�ستخدمون للكرا�سي املتحركة يف جميع درجات الإقامة( .وكالة النقل الكندية)1999 ،
يحتاج الركاب الذين يعانون من ق�صور يف الوظائف احلركية والتوا�صل �إعدادات خا�صة للحجرات �سهلة الو�صول.
ويف حالة الأ�شخا�ص الذين يعانون من ق�صور يف الوظائف احلركية �سيتم الإ�شارة �إىل تلك العنا�صر مثل الأ�سرة
املنخف�ضة ،وتوفري مراحي�ض ودورات مياه �سهلة الو�صول .ويف حالة الأ�شخا�ص الذين يعانون من ق�صور يف وظائف
التوا�صل �سوف ي�شري �إىل ا�ستخدام الآلة الكاتبة املربقة و�آليات الإنذار البديلة.

�شكل  :166قمرة �سهلة الو�صول.

�شكل  :167قمرة �سهلة الو�صول.
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�شكل  :168قمرة �سهلة الو�صول ذات �شرفة.

�شكل  :169امل�صدر :كرنفال �سبلندر ،2008 ،الرابط ،carnival.com :ح�صل عليه 2009-6-22

�	2-1-15-5إر�شادات التطبيق
يجب تطبيق خ�صائ�ص هذا اجلزء يف جميع ال�سفن البحرية.

 3-1-15-5الإر�شادات الفنية
�أ .امل�سارات �سهلة الو�صول :يجب �أن تكون الطرق امل�ؤدية �إىل القمرات �سهلة الو�صول ميكن الو�صول �إليها وخالية
من العوائق( .راجع الأق�سام 1-2-3 :و.)2-2-3
ب� .إجراءات الطوارئ :يجب �أن تكون هناك قائمة بالقمرات التي ي�شغلها ركاب قد يحتاجون �إىل امل�ساعدة من
الطاقم املوجود ،وتعد جزء ًا من �إجراءات الطوارئ يف ال�سفينة( .اللجنة اال�ست�شارية لنقل اال�شخا�ص ذوي الإعاقة
.)2007
ت .احلجرات �سهلة الو�صول :يجب توفري غرف �ضيافة �سهلة الو�صول وذلك للأ�شخا�ص ذوي الق�صور البدين
الوظيفي ابتداء من املتو�سط حتى ال�شديد وفق ًا لل�شكل .170
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العدد الكلي من
غرف ال�ضيافة
املتوافرة

احلد الأدنى من
الغرف �سهلة
الو�صول

احلد الأدنى
الالزم لوجود
د�ش

العدد الكلي للغرف املالئمة
للدخول �إليها بالكر�سي
املتحرك

� 1إىل 25
� 26إىل 50
� 51إىل 75
� 76إىل 100
� 101إىل 150
� 151إىل 200
� 201إىل 300
� 301إىل 400
� 401إىل 500
 501و�أكرث

1
2
3
4
5
6
7
8
9
 %2من الإجمايل

0
0
1
1
2
2
3
4
4
 %1من الإجمايل

1
2
4
5
7
8
10
12
13
 %3من الإجمايل

)�.شكل  :170غرف ال�ضيافة ذات مميزات التنقل (( )1اخل�صائ�ص الفنية التي يطبقها قانون الأمريكيني ذوي الإعاقة

ث .يجب توفري غرف ال�ضيافة التي ميكن للأ�شخا�ص ذوي الق�صور الوظيفي البدين ابتداء من املتو�سط حتى
ال�شديد الو�صول �إليها وفق ًا لل�شكل .171

العدد الكلي لغرف ال�ضيافة املتوافرة

احلد الأدنى من غرف ال�ضيافة الالزمة التي لها
مزايا ات�صال

� 2إىل 25
� 26إىل 50
� 51إىل 75
� 76إىل 100
� 101إىل 150
� 151إىل 200
� 201إىل 300
� 301إىل 400
� 401إىل 500
� 500إىل 1000
 1001و�أكرث

2
4
7
9
12
14
17
20
22
 %5من الإجمايل
 ،50بالإ�ضافة �إىل  3لكل  100فوق 1000

�.شكل  :171غرف ال�ضيافة ذات مميزات االت�صال (( )1اخل�صائ�ص الفنية التي يطبقها قانون الأمريكيني ذوي الإعاقة
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ج .مكان القمرة :يجب يف ال�سفن ذات القمرات تخ�صي�ص قمرات تقع بالقرب من �سطح الركوب لكبار ال�سن
واملعاقني الذين قد يحتاجون �إىل امل�ساعدة عند الطوارئ بحيث ميكن م�ساعدتهم بقارب النجاة ب�سرعة و�سهولة.
يجب توفري قائمة بالقمرات التي ي�شغلها ركاب قد يحتاجون �إىل م�ساعدة طاقم ال�سفينة.
ح� .إخطار �إخالء الطوارئ :يجب �أن يكون ارتفاع �إخطار �إخالء الطوارئ وفتحات املراقبة الأمنية (العني
ال�سحرية) يف الباب  1100ملم على الأقل فوق م�ستوى الأر�ضية التي مت ت�شطيبها.
خ .نظام �إنذار طوارئ عن بعد يف احلجرة :يجب �أن يكون يف مدى التناول الي�سري مل�ستخدم الكر�سي املتحرك يف
حالة الطوارئ �أو عند احلاجة �إىل امل�ساعدة ( .راجع الق�سم .)1-9-3
د .مكان طفاية احلريق :تكون طفاية احلريق �أو بطانية احلريق موجودة بني  1200-800ملم فوق م�ستوى
الأر�ضية .وبهذه الطريقة ميكن الو�صول �إىل مطف�أة احلريق �أو بطانية احلريق.
ذ .يجب و�ضع القمرات �سهلة الو�صول داخل ال�سفينة لت�سهيل اخلروج يف حالة الطوارئ ،وكذلك و�ضع القمرات
على ممرات تالئم و�سائل الراحة يف ال�سفينة .قد ت�ؤدي �أي�ض ًا اعتبارات الت�صميم �إىل و�ضع القمرات �سهلة الو�صول
يف مناطق ر�أ�سية من ال�سفينة للت�سهيل مثل :توفري خطوط ال�سباكة� ،إلخ.
ر .مرافق ملحقة بالقمرة :يجب �أن حتتوي القمرة على حمام ملحق بها ( .راجع الق�سم ( .)14-5اللجنة
اال�ست�شارية لنقل اال�شخا�ص ذوي الإعاقة .)2007
ز .خيارات احلجرة �سهلة الو�صول :ت�شمل العوامل التي يجب مراعاتها عند توفري مدى منا�سب من اخليارات –
من غري ق�صر– حجم القمرة وحجم ال�سرير والتكلفة واملنظر اخلارجي وتركيبات احلمام مثل الد�ش الذي ي�سمح
دخول الكر�سي املتحرك والتجهيزات على اجلانب الأمين �أو الأي�سر ل�سهولة االنتقال من الكر�سي املتحرك �إىل
ال�سرير /املرحا�ض /الد�ش �إلخ �أو العك�س ،التدخني �أو عدم التدخني وعدد الأ�سرة ( .اللجنة اال�ست�شارية لو�صول
الركاب �إىل ال�سفن.)2000 ،
�س .احلجرات املجهزة مبيزات التنقل:
•يجب و�ضع القمرات واملراحي�ض املالئمة مل�ستخدمي الكرا�سي املتحركة يف الأماكن املفتوحة املوجودة بني
�أجزاء القمرة (املنظمة البحرية الدولية .)2000 ،يف�ضل ا�ستخدام �أبواب �أوتوماتيكية� .إذا كانت الأبواب
مزودة مب�صدات للباب يجب �أن تكون الأبواب ذات فتح �أتوماتيكي .وب�شكل منوذجي يجب �أن يكون جمموع
عر�ض الردهة بالإ�ضافة �إىل عر�ض الردهة �أو فتحة الباب عند زاوية  90درجة حتى الردهة 2200ملم .وتكون
عادة الردهات يف ق�سم القمرة اخلا�ص بالإقامة ذات عر�ض 900ملم (املنظمة البحرية الدولية.)2000 ،
ميكن حل م�شكلة �أبواب القمرة و�أبواب املرحا�ض مل�ستخدمي الكرا�سي املتحركة يف تلك الردهات عن طريق
الأبواب املنزلقة التي لها فتحة ات�ساعها 1000ملم( .املنظمة البحرية الدولية .)2000 ،تكون الفتحة الأو�سع
للباب �ضرورية لتتيح دوران الكرا�سي املتحركة وحتركه �إىل داخل القمرة( .راجع الق�سم .)14-5
•يجب �أن تكون فتحات الأبواب �إىل الأماكن العامة مت�سعة بالقدر الكايف للكرا�سي املتحركة دون �أن يعوقها
�شيء ،ويكون ات�ساع الفتحة 900ملم على الأقل( .املنظمة البحرية الدولية .)2000 ،يجب �أن تكون الأبواب
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�أوتوماتيكية� ،أو تظل على و�ضع الفتح عندما ال يتعار�ض ذلك مع متطلبات ال�سالمة  ..يجب جتنب العوائق
التي ت�سببها الإطارات احلاجزة� ،إلخ يف �أماكن الركاب و�إزالتها من �أي مكان �آخر ،فعلى �سبيل املثال ميكن
ذلك عن طريق املنحدرات �أو الإطارات احلاجزة القابلة للطي .ولكن يجب عدم �إزالة الإطارات احلاجزة
التي ين�ص عليها «قانون خط احلمل» �أو �أي متطلبات �أخرى لل�سالمة .يجب متييز املنحدرات والإطارات
احلاجزة ب�ألوان مغايرة( .املنظمة البحرية الدولية ( .)2000 ،راجع الق�سم .)8-2-3
•�إذا كان باب القمرة يعمل عن طريق ا�ستخدام تفعيل بطاقة �إلكرتونية للقفل .ومدخل الباب الذي يعمل
بالطاقة فهذا �سيلغي احلاجة �إىل م�ساحة دخول قدرها 300ملم بجوار احلافة الأ�سا�سية للباب.
•�إذا كان باب القمرة ال يعمل بالطاقة يجب �أن يكون من النوع اجلانبي املنزلق ما مل تتوافر م�ساحة كافية يف
القمرة لت�سمح للباب �أن يت�أرجح للداخل ،وي�سمح بحركة الكر�سي املتحرك .يجب �أن تكون فتحة الباب اخلالية
من العوائق 800ملم على الأقل.
•يجب مراعاة توفري باب مو�صل للقمرة املجاورة ملرافق ال�شخ�ص املعاق �أو م�ساعده( .اللجنة اال�ست�شارية لنقل
الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.)2007 ،
•يجب �أن يكون باب القمرة من النوع املنزلق �أو املت�أرجح للخارج ما مل تتوافر م�ساحة كافية يف القمرة لت�سمح
بت�أرجح الباب للداخل وت�سمح بالكر�سي املتحرك .يجب �أن يكون عر�ض فتحة الباب اخلالية من العوائق
900ملم على الأقل( .الوكالة البحرية وخفر ال�سواحل.)2006 ،
•يجب متييز الأبواب بلون �أو �أي تباين �آخر منا�سب( .راجع الق�سم .)8-2-3
•امل�ساحات اخلارجية �سهلة الو�صول :يجب �أن تكون امل�ساحات اخلارجية التي ت�شمل الأفنية وال�شرفات
والبلكونات التي تخدم غرفة ال�ضيافة �سهلة الو�صول �إليها.
•يجب �أن يكون حمام واحد على الأقل من املوجود كجزء من غرفة ال�ضيافة ممكن الو�صول �إليه.
•عند توفري م�ساحة عليا لطاولة الزينة يف حمامات ال�ضيوف التي ال ي�سهل الو�صول �إليها� ،أو احلمامات امللحقة
بالقمرة يجب توفري م�ساحة عليا لطاولة الزينة من حيث احلجم والقرب من احلمام يف حمام ال�ضيوف �سهلة
الو�صول �إليها� ،أو احلمامات امللحقة بالقمرة( .اللجنة اال�ست�شارية لو�صول الركاب �إىل ال�سفن( )2008 ،
راجع الق�سم .)14-5
•يجب �أن تكون امل�ساحة اخلالية من العوائق �أمام ال�سرير �أو �أماكن الراحة 1400ملم على الأقل( .املنظمة
البحرية الدولية.)2000 ،
•م�ساحة دوران الكر�سي املتحرك :يجب �أن ت�سمح القمرات التي ميكن للكر�سي املتحرك الو�صول �إليها
مل�ستخدم الكر�سي املتحرك بتحريك الكر�سي املتحرك �إىل جانب ال�سرير ،ثم االنتقال ب�شكل م�ستقل �إليه.
(اللجنة اال�ست�شارية لنقل الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.)2007 ،
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•يجب ا�ستخدام الأ�سرة (ذات احلافة الأمامية املنخف�ضة) بد ًال من الأ�سرة من دورين� ،إذ �سيحتاج ال�شخ�ص
املعاق �إىل اجللو�س على ال�سرير لتغيري مالب�سه .و�إذا ا�ستخدم �سرير من دورين يجب �أن يكون له ارتفاع حر
�أعاله 1100ملم على الأقل لي�سمح لل�شخ�ص باجللو�س (املنظمة البحرية الدولية.)2000 ،
•ارتفاع ال�سرير :يحتاج ال�ضيوف الذين يعانون من ق�صور بدين وظيفي �إىل �سطح �صلب ملعاونة �أذرعهم على
رفع اجلزء ال�سفلي من �أج�سامهم .ومن الأمور املهمة �أي�ض ًا ارتفاع ال�سرير �إذ يجب �أن يكون مبحاذاة الكر�سي
املتحرك الذي �سي�ستخدم للنقل .ومع االرتفاع املنا�سب لل�سرير ي�ستخدم جهد �أقل وطاقة �أقل يف النهو�ض من
ال�سرير.
•يجب �أن يكون ال�سرير 500ملم على الأقل فوق الأر�ضية (املنظمة البحرية الدولية.)2000 ،
•مكان املفاتيح الكهربائية :يجب و�ضع مفتاح ال�ضوء امل�ستخدم يف القراءة فوق ال�سرير بحيث ميكن الو�صول
�إليه من كر�سي متحرك ومن ال�سرير .بالإ�ضافة �إىل وجوب وجود مفاتيح توفري التحكم يف ال�ضوء  .و�إذا مل
يوجد مفاتيح حتكم ممكن الو�صول �إليها ب�سهولة �سي�ستهلك ال�شخ�ص الذي يعاين من ق�صور حركي وظيفي
طاقة هائلة لإ�ضاءة و�إطفاء ال�ضوء .وحلفظ الطاقة وجتنب الإ�صابة يجب الو�صول �إىل مفاتيح التحكم يف
ال�ضوء من ال�سرير ( .راجع ملحق (� :)1أدوات التحكم و�آليات الت�شغيل).
•يجب �أن تكون املفاتيح الكهربائية �سهل الو�صول �إليها ،وتو�ضع على ارتفاع 900ملم فوق الأر�ضية( .املنظمة
البحرية الدولية.)2000 ،
•توفري تلفاز يعمل عن بعد.
•توفري هاتف بجوار ال�سرير مع وجوب �أن يو�ضع عند جانب حركة الكر�سي املتحرك� .إال �إذا و�ضع هاتف بني
�سريرين مزدوجني فيجب توفري هاتف �آخر يف مكان �آخر من الغرفة .كما يجب �أن ميكن ل�شخ�ص ذي �إعاقة
�سمعية ا�ستخدام الهاتف املتوافر( .اللجنة اال�ست�شارية لنقل الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة)2007 ،
•و�ضع دعامات :يجب و�ضع دعامات عند ال�سرير.
•عند و�ضع حو�ض لغ�سل اليدين يف القمرة يجب �إعداده كحو�ض لغ�سل اليدين يف احلمام ( .راجع الق�سم
.)14-5
•جهاز االت�صال بالطوارئ :يجب تزويد القمرة بو�سائل لطلب امل�ساعدة.
•تثبيت ال�ستائر بق�ضيب جذب �أوحبل غلق ،وهذا ل�سهولة الو�صول �إليها وحفظ الطاقة.
•يكون لل�سطح واملنا�ضد م�ساحة خالية من العوائق قدرها 750ملم �أ�سفل �سطح العمل .لتوفري �سهولة الو�صول
�إىل �سطح العمل يجب �أن يتمكن م�ستخدم الكر�سي املتحرك من االنزالق �أ�سفل املن�ضدة.
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•يجب �أن يكون ارتفاع مقاب�ض اخلزانات 1200-800ملم بحيث تكون �سهل الو�صول �إليها .وهي مهمة لكي
ي�ستطيع م�ستخدمو الكر�سي املتحرك الو�صول �إىل مالب�سهم .يكون ارتفاع م�شجب تعليق املالب�س يف اخلزانة
بارتفاع 1400ملم.
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•كلب اخلدمة :يجب �أن تت�سع القمرات �سهلة الو�صول بالقدر الكايف ملا قد يحتاجه امل�ستخدمون املعاقون �أي�ض ًا
�إىل ا�صطحاب من ي�ساعدهم� ،أو كالب احلرا�سة( .اللجنة اال�ست�شارية لنقل الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة)2007 ،
•عند توفري �شرفة جماورة حلجرة النوم يجب �أن ميكن مل�ستخدمي الكر�سي املتحرك الو�صول �إليها ،ويف�ضل
وجود م�ساحة كافية للمرافق( .اللجنة اال�ست�شارية لنقل الأ�شخا�ص املعاقني.)2007 ،
�ش .احلجرات املجهزة مبزايا االت�صال:
•يجب توفري �أجهزة الإخطار املرئية لتنبيه ال�شخ�ص املوجود باحلجرة باملكاملات الهاتفية الواردة وطرق الباب
�أو جر�س الباب .ويجب تو�صيل �أجهزة الإخطار ب�أجهزة تنبيه �إ�شارية مرئية.
•عالقات الباب للتعريف بالطوارئ :التعريف بالأ�شخا�ص الذين يعانون من ق�صور بدين وظيفي يف �سفن
الركاب ميكن �أن ي�سهل لدرجة كبرية ح�صولهم على اخلدمات التي ت�ستدعى الو�صول �إىل حجراتهم .وب�صورة
منطية يعد توفري جر�س الباب امل�ضيء من �أكرث الأنظمة مالءمة .يرجى مراعاة �أن �أمر ا�ستخدام عالقات
الباب يعود �إىل ال�ضيف.
•الأ�ضواء الوام�ضة والو�سائد االهتزازية املت�صلة بالإنذار .يجب تو�صيل كافة �أنظمة الإخالء للطوارئ ب�ضوء
�إنذاري ي�ضيء يف الطوارئ يف حجرة النوم ،وو�سائد �إنذار هزازة تو�ضع حتت الو�سائد( .راجع الق�سم -9-3
.)1
•�أجهزة اال�ستماع �إىل التلفاز :يجب توافر �أجهزة اال�ستماع �إىل التلفاز عند توفري �أجهزة التلفاز .ميكن
لل�ضيوف الذين يعانون من ق�صور �سمعي وظيفي ا�ستخدام �سماعات الر�أ�س املت�صلة بالتلفاز �أو �سماعات
الأذن .وتكون متديدات احللقة التعريفية مفيدة جد ًا مل�ساعدة م�ستخدمي �أجهزة ال�سمع .يجب تفعيل و�ضع
ال�شرح والتعليق �إن كانت متاحة خا�صة يف �أنظمة الفيديو.
•يجب توفري �أجهزة التلفاز املزودة بال�شرح والتعليق يف جميع القمرات.
•هاتف مزود مبكرب لل�صوت.
•تعد �ساعة الإنذار الوام�ضة ذات الو�سادة االهتزازية املو�ضوعة �أ�سفل و�سادة ال�ضيف �أداة تو�صيل ب�سيطة.
•جر�س وام�ض للباب :من ال�ضروري توفري جر�س وام�ض للباب لت�سهيل جميع اخلدمات املقدمة يف احلجرة.
•عند تركيب �أجهزة الإخطار ب�شكل دائم يلزم �أال يزيد عن  %10وال يقل عن واحدة من احلجرات الفاخرة تكون
مطابقة «للحجرات املجهزة مبزايا التنقل» ،ويجب �أن تتفق �أي�ض ًا مع «احلجرات املجهزة مبزايا االت�صال».
(اللجنة اال�ست�شارية لو�صول الركاب �إىل ال�سفن.)2000 ،
•املل�صقات احل�سية يف مفاتيح التحكم يف الغرفة :يجب و�ضع مل�صقات ح�سية على مفاتيح التحكم يف م�شغالت
�سفن الركاب للتعريف بكل من ا�سم ووظيفة مفاتيح التحكم على الأجهزة والرتمو�ستات يف جميع غرف النوم
ال�ستخدام الأ�شخا�ص ذوي الإعاقات الب�صرية.
•تعليمات الت�شغيل يف العديد من الأ�شكال :يجب �أي�ض ًا �أن توفر م�شغالت �سفن الركاب تعليمات ت�شغيل الأجهزة
الإلكرتونية مثل الهواتف و�أجهزة التلفاز واملنبهات و�أجهزة الراديو يف كل حجرة نوم .يجب �أن تكون هذه
التعليمات متاحة يف عدد من الأ�شكال من بينها طريقة برايل ،وطباعة حروف كبرية ،و�شريط �صوتي( .راجع
الأق�سام  3-8-3و (. )4-8-3اللجنة اال�ست�شارية للو�صول ل�سفن الركاب.)2000 ،
237
الدليل اإلشادي للوصول الشامل في وسائط النقل البحرية للمملكة العربية السعودية

•�أحد اخليارات الأخرى لتزويد القمرات بخ�صائ�ص ات�صال م�ؤقتة هو ا�ستخدام �أجهزة حممولة يف احلجرة
تت�ضمن نظام �إنذار ملمو�س-مرئي يقوم بالتنبيه عند طرق الباب ورنني الهاتف واملنبه وكا�شف الدخان،
كما هو احلال يف خطوط الرحالت مثل خطوط رويال كاريبيان �إنرتنا�شونال كروز ( .رويال كاريبيان
�إنرتنا�شيونال.)2009-7-12 ،
�ص .ال�شروط العامة :يجب �أن يكون الأثاث والأ�س َّرة م�صنوعة بقدر الإمكان من مواد م�ضادة للح�سا�سية .يجب
عدم ال�سماح للم�سافرين امل�صطحبني حيوانات ذات فراء معهم من التواجد يف مناطق معينة يف �سفينة الركاب �إن
�أمكن للتح�سني من الأماكن التي ال ت�سبب ح�سا�سية( .اللجنة اال�ست�شارية لنقل الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.)2007 ،
�ض .قمرات املوظفني :عند توفري قمرات املوظفني يجب �أن تتفق قمرات املوظفني �سهلة الو�صول مع  ،13-5و-5
 ،14و .15-5يقدم قانون الأمريكيني ذوي الإعاقة خيارين بالن�سبة لعدد احلجرات �سهلة الو�صول :خيار (�أ) يجب
�أن يكون  %1.5ولي�س �أقل من قمرة واحدة �سهل الو�صول �إليها .خيار(ب) :الأول �أن يكون  %1ولكن لي�س �أقل من
قمرة واحدة للموظف �سهلة الو�صول .والثاين عند توفري  50قمرة �أو �أكرث للموظفني فيجب تو�صيل � %1إ�ضافية من
قمرات املوظفني مب�سار �سهل الو�صول �إليه ،ويجب �أن يكون باب الدخول وباب احلمام يتطابقان مع ( .8-2-3دليل
قانون الأمريكيني ذوي الإعاقة للو�صول.)1991 ،
ط .با�ستثناء �أماكن عمل املوظفني التي تناولها الق�سم �( 3-1-15-5ض) ال يلزم �أن تكون �أماكن عمل املوظفني
�سهلة الو�صول ،ولكن يجب �أن تكون موجودة على ممرات �سهلة الو�صول وفقا  1-2-3و 2-2-3حيث تقع �أماكن
العمل على� /أو فوق �سطح حاجز املاء ،ويلزم �أن تكون �أماكن العمل موجودة على �سطح فيه مكان للركاب ميكن
الو�صول �إليه .وهناك ا�ستثناءان لهذا :الأول هو �أماكن العمل على �سطح حاجز املاء الذي يحتوى ب�شكل �أ�سا�سي
على الدرج �أو �سالمل ترتبط ب�أماكن العمل �أ�سفل ال�سطح ،وال يلزم ربطها بطريق ميكن الو�صول �إليه .والثاين �أن
�أماكن العمل على الأ�سطح اجلوية ل�سفن الإبحار ال يلزم ربطها بطريق ميكن الو�صول �إليه.
ظ .يكون لأماكن عمل املوظفني ممر ومدخل وخمرج �سهل الو�صول ،وال يلزم بنا�ؤه لي�سمح باحلركة داخل �أماكن
العمل �أوتركيبه �أوجتهيزه ليمكن الو�صول �إليه .ال تكون �أماكن العمل هذه مفتوحة للركاب( .دليل قانون الأمريكيني
ذوي الإعاقة للو�صول.)1991 ،

 3-1-15-5االعتبارات الأخرى
	1-2-3املمرات �سهلة الو�صول وم�سارات الو�صول والأروقة.
	8-2-3املداخل.
 1-9-3خمارج الطوارئ ،والإخالء عند حدوث حريق ومناطق م�ساعدة الإنقاذ.
� 2-9-3أنظمة �إنذار الطوارئ.
ملحق (� :)1أدوات التحكم و�آليات الت�شغيل.
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16-5

جهاز نداء بالطوارئ

 1-16-5جهاز نداء بالطوارئ
 1-1-16-5اعتبارات الت�صميم
ميكن �أن تكون �أجهزة نداء بالطوارئ منقذة للحياة ،وعند تركيبها يف احلمامات العامة �سهلة الو�صول �أو
احلمامات اخلا�صة امللحقة بالقمرة يحتاج الراكب �إىل امل�ساعدة .تكون امل�ساعدة متاحة على مدار � 24ساعة
حلاالت الطوارئ.

�	2-1-16-5إر�شادات التطبيق
ميكن تطبيق هذا الق�سم على جميع احلجرات والأماكن �سهلة الو�صول على �سفن الركاب.

 3-1-16-5الإر�شادات الفنية
�أ .امل�ساعدة على مدار � 24ساعة :يجب وجود زر «�إنذار» يف غرف نوم القمرة بجانب ال�سرير يت�صل باجل�سر
املالحي( ،الذي ي�شغله موظفون � 24ساعة يف اليوم).
ب� .أزرار الإنذار ،وحبال اجلذب :يجب وجود زر �أحمر للطوارئ (�إنذار)� ،أو حبل جذب �أحمر اللون يف� /أو بالقرب
من الد�ش �أو املرحا�ض �أو كليهما يف حمامات غرفة القمرة ،واحلمامات العامة بح�سب امل�ساحة بني املرفقني (عند
الوقوع� /أو يف حاالت الطوارئ الأخرى) .يجب �أن تو�ضع حبال امل�سك �أقرب ما يكون من احلائط ويكون لها حلقتان
بلون �أحمر قطرهما 50ملم :تو�ضع �إحداهما عند 100ملم ،وتو�ضع الأخرى بني 800ملم و1000ملم فوق الأر�ضية.
(اللجنة اال�ست�شارية لنقل الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.)2007 ،
ت .الو�ضع :ال بد من و�ضع حبال جذب الطوارئ و�أزرار الإنذار بحيث ي�سهل على �شخ�ص ي�ستخدم كر�سي ًا متحرك ًا
وواقف ًا على قدميه الو�صول �إليهما ( �إن �سقط) ( .راجع ق�سم (� )1أدوات التحكم و�آليات الت�شغيل.
ث .يجب �أن ت�صدر �أنظمة م�ساعدة الطوارئ ومن بينها �أزرار الإنذار وحبال اجلذب �إ�شارات ت�صل للعاملني يف
جميع الأوقات .ومينع عقد حبال امل�سك ،ويجب �أن تكون متاحة لال�ستخدام يف جميع الأوقات( .اللجنة اال�ست�شارية
لنقل الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.)2007 ،
ج .مفتاح �إعادة ال�ضبط :يجب متييز مفتاح �إعادة ال�ضبط بو�ضوح يف جميع �إنذارات م�ساعدة الطوارئ ب�شكل
ي�سهل الو�صول �إليه من كر�سي متحرك وارتفاع املرحا�ض( .اللجنة اال�ست�شارية لنقل الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة،
.)2007
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 4-1-16-5االعتبارات الأخرى
 2-5-3املراحي�ض
 1-9-3خمارج الطوارئ ،والإخالء عند حدوث حريق ،ومناطق م�ساعدة الإنقاذ.
 14-5احلمامات  /الد�ش  /كبائن احلمامات �سهلة الو�صول بداخل القمرة (كر�سي متحرك مع مرافق).
راجع �شريط االت�صال بالطوارئ يف الأق�سام:
 1-14-5احلمامات �سهلة الو�صول امللحقة بالقمرات /الغرف واملزودة مبيزات التنقل.
	2-14-5احلمام املجهز كجزء من قمرة �سهلة الو�صول.

17-5

املعلومات واالت�صال داخل القمرة (ال�شرح والتعليق على ال�شا�شات)

راجع الق�سم « 8-3املعلومات العامة على �سطح ال�سفينة ومرافق االت�صال»�( .أنظمة خماطبة اجلمهور ،ال�شا�شات
ولوحات الإعالن).

18-5

تعليمات �سالمة الأفراد للركاب املكفوفني وال�صم

راجع الق�سم « 7-3تعليمات �سالمة الأفراد للركاب املكفوفني وال�صم»

19-5

معلومات الو�صول

راجع الق�سم « 11-3معلومات الو�صول»

20-5

ا�سرتجاع الأمتعة

راجع الق�سم « 12-3ا�سرتجاع الأمتعة»

21 -5
		

ال�سطح البيني لتعامل الباخرة ال�سياحية مع حمطة الركاب /ج�سر
الركاب (املما�شي /امل�صاعد)

راجع الق�سم « 1-5ال�صعود على منت ال�سفينة عرب ج�سر الركاب ،امل�صعد ،املم�شى»
 1-2-4امل�صاعد
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22 -5
		

ال�سطح البيني لتعامل الباخرة ال�سياحية مع �سفينة اخلدمات
(امل�صعد ،املن�صة ،الدرج)

1-22-5

�سفينة اخلدمات

 1-1-22-5اعتبارات الت�صميم
عندما تكون �سفينة الركاب را�سية �أو غري قادرة على الو�صول �إىل الر�صيف �سيجد الركاب امل�ستخدمون كر�سي ًا
متحرك ًا �صعوبة يف االنتقال من ال�سفينة �إىل �سفينة اخلدمات.

�	2-1-22-5إر�شادات التطبيق
يطبق هذا الق�سم على كافة ركاب ال�سفينة امل�ستخدمني ل�سفينة اخلدمات لالنتقال من ال�سفينة �إىل ر�صيف
امليناء /حو�ض ال�سفن.
ي�شمل تعريف �سفينة اخلدمات «ال�سفن امل�ستخدمة لأغرا�ض الطوارئ وغري الطوارئ لنقل الركاب بني �سفن
الركاب واملرافق املوجودة على ال�شاطئ( .قانون الأمريكيني ذوي الإعاقة.)2006 ،

 3-1-22-5الإر�شادات الفنية
�أ .لالنتقال الآمن �إىل �سفينة اخلدمات يجب اتباع «م�شروع الو�صول من ال�شاطئ �إىل �سفينة اخلدمات « بدقة.
وقد طبق نظام االنقال �إىل �سفينة اخلدمات لأول مرة يف خطوط هوالند �أمريكا يف عام  .2000وهو نظام بناء
خم�صو�ص يوفر و�سيلة نقل �آمنة وحمرتمة لنقل ال�ضيوف امل�ستخدمني كر�سى متحرك ًا �إىل املمر و�إىل �سفينة
اخلدمات مع البقاء على الكر�سى.
ب .تكون عملية االنتقال على النحو التايل :للو�صول �إىل �سفينة اخلدمات يجب ت�أمني الراكب امل�ستخدم كر�سي ًا
متحرك ًا على م�صعد يتحرك على م�سار منحدر من �أعلى ممر ال�سفينة حتى �سفينة اخلدمات .ي�سمح املنحدر
املو�ضوع على �سفينة اخلدمات للكر�سي املتحرك �أن يتحرك على العجل مبا�شرة فوق منت ال�سفينة ،ويثبت يف مكان
�أعلى م�صعد على �شكل مق�ص م�صمم خ�صي�ص ًا .ثم يرفع هذا امل�صعد لتوفري ر�ؤية خالية من العوائق للراكب
خالل نافذة �سفينة اخلدمات .مبجرد و�صول �سفينة اخلدمات �إىل جانب ال�سطح يعمل نظام الت�سوية الهيدرولكي
الذي ي�ضبط اختالف االرتفاع بني الر�صيف و�سفينة اخلدمات .ميكن للكر�سى املتحرك الآن التحرك مبا�شرة
من �سفينة اخلدمات نحو حو�ض ال�سفن )cruiselinefans.com، 2000-20009( .ال ي�سمح با�ستخدام
هذه الطريقة �إال مع الكرا�سي املتحركة خفيفة الوزن .وهي ال ت�ستوعب الكرا�سي املتحركة التي تعمل بالطاقة �أو
الدراجات( .هارينجتون �سى.)2005 ،
ت� .إذا كانت �سفينة اخلدمات املتوافرة كبرية جد ًا بالن�سبة ملجاري املياه ال�ضحلة ميكن ا�ستخدام و�سائل بديلة
لالنتقال مثل القوارب الربجية .ال ي�سمح حجم وتركيب هذه القوارب باالنتقال الآمن بني �سفن الركاب والقوارب
الربجية ،وال ميكنها ا�ستيعاب �أي �أجهزة نقل م�صاعد املق�صات مع احلفاظ على بيئة ثابتة و�آمنة لل�ضيوف
والطاقم.
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ث�.أماكن و�صول الكرا�سي املتحركة يف �سفن اخلدمات :يجب توفري مكانني على الأقل لكر�سيني متحركني يف �سفن
اخلدمات.
ج .يجب تخ�صي�ص مكان لكر�سي متحرك واحد بحد �أدنى 915ملم عر�ض ًا .وعند توفري م�ساحتني لكر�سيني
متحركني متجاورين يجب �أن يكون م�ساحة كل كر�سي متحرك 840ملم عر�ض ًا بحد �أدنى .ويجب �أن تكون م�ساحات
كافة الكرا�سي املتحركة 1220ملم (  48بو�صة) عمق ًا على الأقل.
ح .ال�سطح و�أ�سطح الأر�ضية :يجب �أن يتطابق �سطح املركب مع الق�سم املتعلق بالأر�ضيات.
خ .الت�أمني :يجب �أن يكون للأماكن املتوافرة للكرا�سي املتحركة �أنظمة �أمان حتد من حركة الكر�سي املتحرك
املوجود �أواجلهاز امل�ساعد على احلركة عند �أو�ضاع الت�شغيل العادية ل�سفينة اخلدمات.
د .امل�سارات �سهلة الو�صول :البد من وجود ممر و�صول واحد على الأقل على �سطح ال�سفينة يتطابق مع ق�سم
امل�سارات �سهلة الو�صول التي تربط مكان كل كر�سي متحرك بكل نقطة دخول �أو خروج ل�سفينة اخلدمات التي
ي�ستخدمها الركاب يف غري حاالت الطوارئ( .قانون الأمريكيني ذوي الإعاقة.)2006 ،
ذ .عند مواجهة �سفن اخلدمات مع ال�سفن الأخرى �أو الأر�صفة الثابتة �أو الأر�صفة العائمة �أو الهياكل على الرب
يجب توفري طريقة تتفق مع ( 23-5ال�سطح البيني لتعامل �سفينة اخلدمات مع الهياكل الأر�ضية ،الأر�صفة العائمة،
املن�صات لت�سهيل �صعود وهبوط الركاب املعاقني)( .قانون الأمريكيني ذوي الإعاقة.)2006 ،
ر .م�صاعد املن�صات :ميكن ا�ستخدام م�صاعد املن�صات يف البناءات اجلديدة للو�صول �إىل من�صات حتميل �سفن
اخلدمات .ي�سمح با�ستخدام م�صعد حتميل طاقة يعمل يدوي ًا كجزء من نظام حتميل الركاب �سهل الو�صول .ي�سمح
�أي�ض ًا با�ستخدام امل�صعد عند الو�صول �إىل من�صة �سطح �سفن اخلدمات عند تعر�ض م�صاعد املن�صة �إىل الأمواج،
ويكون من�صة �سطح �سفن اخلدمات �أقل من  28مرت ًا مربع ًا ( 300قدم مربعة).
ز� .إذا كان البحر متقلب ًا �أو عايل الأمواج يجب على امل�سافر على كر�سي متحرك �إعادة التفكري يف ا�ستخدام �سفينة
اخلدمات �إن مل يكن ا�ستخدامه �ضروري ًا ومبعنى �آخر يجب على �سفن الرحالت الكبرية �أن يظل ركابها على منت
ال�سفينة ما مل ت�صل ال�سفينة �إىل مكان الو�صول النهائى.)2009-6-2 ،Cruises.co.uk( .

 4-1-22-5االعتبارات الأخرى
	6-2-3ال�سالمل.
	1-2-4امل�صاعد.
 2-2-4م�صاعد املن�صات املنحدرة والر�أ�سية.
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23 -5
		

ال�سطح البيني لتعامل �سفينة اخلدمات مع الهياكل الأر�ضية ،الأر�صفة
العائمة ،املن�صات

1-23-5

ال�سطح البيني لتعامل �سفينة اخلدمات مع الهياكل على الرب

 1-1-23-5اعتبارات الت�صميم
يوجد عدد من العوامل التي يجب �أخذها يف االعتبار بالن�سبة لل�سطح البيني ل�سفينة اخلدمات مثل تدفق املد،
والطق�س ال�سيئ ،وجتهيزات كل من �سفن الركاب ال�صغرية والكبرية.

� 2-1-23-5إر�شادات التطبيق
يطبق هذا على جميع �سفن اخلدمات التي حتتاج ل�سطح بيني مع الهياكل الأر�ضية ،وتت�ضمن الأر�صفة العائمة
واملن�صات.

 3-1-23-5الإر�شادات الفنية
�أ.ممر الو�صول :يت�ضمن ممر الو�صول بني ال�سفينة وال�شاطئ العبور خالل ثالث م�سارات للحركة �سهلة الو�صول:
االقرتاب ال�ساكن (الذي يعد نقطة البداية مل�سار احلركة والأر�ض �أو الر�صيف الثابت �أو كليهما) ،ور�صيف حتميل
الركاب (وهو حو�ض عائم ولكن ال يندمج دائم ًا .يت�ضمن �أحيانا م�سار احلركة ا�ستخدام فقط االقرتاب الثابت
و�سطح ال�سفينة) ،و�سطح ال�سفينة (الذي يعد نهاية مرفق ال�شاطئ وبداية مرفق ال�سفينة)( .راجع ال�شكل .)172
ميكن �أن تنتج عوائق الو�صول من االختالفات املتداخلة يف االرتفاع بني هذه العنا�صر( .جمل�س �أبحاث الو�صول،
.)1996
ب.الأو�ضاع البحرية النظرية :تتفق �أنظمة التغلب على عوائق الو�صول مع جمموعة من «الأو�ضاع البحرية
النظرية» .ترتاوح هذه الأو�ضاع بني حد االرتفاع املدي �أو غري املدي مبقدار ع�شرة �أقدام وع�شرين قدم ًا بالرتتيب،
وفر�ضية �أن الطق�س ال�سيئ ال ي�سبب حركة زائدة .ويحدد املزيج الناجت من عوائق الو�صول املادية بامتداد م�سار
احلركة ت�صاميم حلول الو�صول املقرتحة .تت�ضمن هذه العوائق اختالف االرتفاع بني االقرتاب الثابت واملياه
(يكون االقرتاب عادة عالي ًا بالقدر الكايف ملنع الغمر فوق امل�ستوى املتو�سط للماء يف جميع احلاالت ما عدا احلاالت
الق�صوى .وبناء على البيانات التاريخية ميكن �أن يرتاوح ارتفاع االقرتاب الثابت من عدة �أقدام حتى �أكرث من
 20قدم ًا (� 6أمتار) .وحتدث تغريات م�ستوى املياه التي تتعر�ض لها املرافق ال�ساحلية ،وتت�سبب فيها تغريات املد
مرتني يف اليوم .ويكون املدى الطبيعى �أكرث من 300ملم ( 1قدم) حتى �أكرث من  20قدما (� 6أمتار) .تتعر�ض
�أي�ض ًا املرافق غري املدية مثل املرافق الداخلية لتغريات يف م�ستوى املياه تنتج من الأمطار وفائ�ض ال�سد وذوبان
الثلج� ،إلخ .ويحدث هذا بنمط زمني ميكن التنب�ؤ به ،وهو �أقل تكرار ًا منه عند حدوثه عند مرافق املد واجلزر،
ولكن ميكن �أن تكون هذه التغريات يف م�ستوى املياه �أكرث �صعوبة .تكون امل�ستويات العادية ما يزيد عن  20قدم ًا (6
�أمتار) ويف جميع الأحوال ميكن للطق�س �شديد ال�سوء �أن يغري الأو�ضاع يف جميع املرافق بدرجة كبرية .ومن العوائق
الأخرى اختالف االرتفاع بني من�صة حتميل الركاب وال�سفينة .وعند دمج حو�ض امليناء مع املمر �سهل الو�صول
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بني االقرتاب الثابت و�سفينة الركاب يكون العائق هو اختالف جزء ال�سفينة الظاهر من املاء بني ر�صيف امليناء
وال�سفينة .تختلف �أجزاء ال�سفينة الظاهرة من املاء حلو�ض امليناء وال�سفن بدرجة كبرية الختالفات االرتفاع
الفريدة ملزيج حو�ض امليناء -ال�سفينة( .جمل�س �أبحاث الو�صول.)1996 ،
ت .تتعر�ض مرافق ال�شاطئ اخلارجية با�ستمرار �إىل بيئة بحرية ديناميكية يكون فيها ت�أثري للأمواج والرياح واملد
والتيارات والطق�س وامللح .يجب �أن يو�ضح الت�صميم الوظيفي خل�صائ�ص الو�صول الأحمال واحلركة الناجتة.
ويجب �أن يظل النظام اخلارجي �سهل الو�صول قوي ًا ،ويعتمد عليه من خالل بنائه لتحمل جميع هذه الت�أثريات
القا�سية( .جمل�س �أبحاث الو�صول.)1996 ،
ث .ت�صنيف املرافق البحرية :يحتاج و�ضع حلول الو�صول �إىل نظام لت�صنيف املرافق .ي�شمل النظام املدى الطبيعى
الرتفاع املياه الذي ميكن �أن يرتاوح بني �أقل من 300ملم ( 1قدم) وحتى ما يزيد عن 7.60م ( 25قدم ًا)�« .صفحة
املياه املتاحة» وهي املنطقة فوق املياه املتاحة حلو�ض امليناء والأر�صفة وحركة ال�سفن» .وهذا مو�ضوع مهم وحتدده
م�سائل ملكية املمتلكات واملجاري املائية املالحية .وعند النظر يف اخلدمات املعتمدة على جدول مقابل اخلدمات
التي ال تعتمد على جدول يكون ب�صفة عامة هناك افرتا�ض �أن اخلدمات التي تعتمد على جدول ميكن الو�صول
�إليها .و�سريتبط نوع وحجم ال�سفينة التي ت�ستخدم مرافق ال�شاطئ �إىل ال�سفينة ب�شكل مبا�شر مع حجم الركاب.
(جمل�س �أبحاث الو�صول.)1996 ،
ج .حلول الو�صول املقرتحة :البد من تطبيق حلول الو�صول على �أو�سع قطاع عر�ضي من مرافق ال�شاطئ .يجب
�أن تتوافق جميع احللول مع الق�سم  5-2-3اخلا�ص بتق�سيمات املنحدر للأ�سطح املنحدرة واملقاومة لالنزالق
وامل�ضادة للطق�س والدرابزين واالت�ساع واحلد الأق�صى للحمل  .يجب �أن توفر حلول الو�صول هذه الو�صول �إىل
ال�سفينة دون م�ساعدة  .وتكون ال�صيانة املنخف�ضة للنظام الزمة لقدرته التحملية على توفري و�صول �آمن .ويف�ضل
دائم ًا �أن تكون تكلفة الرتكيب منخف�ضة مما ميكن �أن ي�ؤدي �إىل مطابقة �أ�سرع .ولن تغني التكلفة املنخ�ضة عن
ال�سالمة يف جميع الأوقات.
راجع الأق�سام  ،2-2-3و ،4-2-3و ،5-2-3و ،6-2-3و ،7-2-3و ،9-2-3و ،1-2-4و.2-2-4
وتعد امل�ساعدة التى يقدمها العاملون جلميع الركاب يف البيئة البحرية ت�صرف ًا معتاد ًا ب�سبب طبيعته الديناميكية،
ويزيد من م�ستوى ال�سالمة جلميع م�ستخدمي املمر �سهل الو�صول.
ح� .صممت �أربعة حلول للو�صول ليتم ا�ستخدامها يف املمرات �سهلة الو�صول بني ال�سفينة والهيكل الأر�ضي .راجع
الر�سوم �أدناه ملزيد من التفا�صيل.
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•حل (�« :)1إما ممرات عبور طولها 18م24-م (� )80-60سهلة الو�صول (� )1أو منحدر «مزدوج املدخل»
(�1أ) ،وممرات عبور ثنائية مزدوجة ممكن الو�صول �إليها 9م (1( )30ب) من االقرتاب الثابت ملن�صة
حتميل الركاب .والدخول املزدوج يعني وجود نقطتي بداية على الأر�ض عند ارتفاعات خمتلفة :وحتتاج �إحدى
نقطتي البداية �إىل منحدر ثابت.
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•حل ( :)2نظام منحدر ثابت (�2أ) طوله 36.5م ( 120قدم ًا) ،واملن�صات العائمة املرتبطة به (2ب).
•حل ( :)3ممر عبور �إىل ال�سطح �سهل الو�صول طوله 3.6م ( 12قدم ًا).
•واملزيج املختار من هذه احللول ي�شكل اخليار اخلام�س� ،إذا ثبت �أنها تطبيقات قابلة للتطبيق.
•احلل ( )4و( )5هو تنوع ممكن لأب�سط الت�صاميم التي ت�شمل فقط االقرتاب الثابت و�سطح ال�سفينة.
•ميكن �أن تتنوع جميع حلول الو�صول العايل لتنا�سب اختالفات االرتفاع الكبرية للن�سبة ال�صغرية من هذه
املرافق (جمل�س �أبحاث الو�صول.)1996 ،

 4-1-23-5الر�سوم التو�ضيحية

�أعاد جمل�س الواليات املتحدة للو�صول عمل الر�سومات  172و 177-173الآتية مبا�شرة:

�شكل  :172العوائق املادية للو�صول من الر�صيف �إىل ال�سفينة.
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36.5 m

9m

3.6 m

�شكل  :173حل «عايل الو�صول» ومكوناته (�1أ) و(1ب) و(�2أ) و(2ب) و(.)3

36.5 m

18 m

3.6 m

�شكل  :174حل «عايل الو�صول» ومكوناته ( )1و(�2أ) و(2ب) و(.)3
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9m

3.6 m

�شكل  :175حل «عايل الو�صول» ومكوناته (�1أ) و(1ب) و(.)3

24 m
3.6 m

�شكل  :176حل عايل الو�صول �أو منخ�ض الو�صول ذو مكونات ( )1و(.)3
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3.6 m

18 m

�شكل  :176حل «منخ�ض الو�صول» ذو مكونات ( )1و()3

 5-1-23-5االعتبارات الأخرى
	2-1-3الو�صول �إىل ال�سفن.
	3-1-3الو�صول عرب ممرات عبور الركاب.
	1-2-3املمرات �سهلة الو�صول وم�سارات الو�صول والأروقة.
 1-22-5االنتقال ب�سفينة اخلدمات من الرب �إىل الباخرة ال�سياحية يف البحر.

24 -5

موا�ضع الكرا�سي املتحركة  /الت�أمني على �سفينة اخلدمات

راجع الق�سم  1-3-3موا�ضع الكرا�سي املتحركة والت�أمني.
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اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻣﺤﻄﺔ اﻟﺮﻛﺎب

ﻣﺤﻄﺔ اﻟﺮﻛﺎب
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6

الو�صول �إىل حمطة الركاب

1-6

التوجيه و�إيجاد الطريق
املوانئ وحمطات العبارات :الو�صول �إىل /وداخل املحطة

		
1-1-6

 1-1-1-6اعتبارات الت�صميم
تكون املوانئ وحمطات العبارات مناطق تتميز بالن�سبة العالية من مرور امل�شاة ،كما �أنها بيئة زلقة ومبللة .ويعترب
توفري متطلبات خا�صة ل�ضمان الو�صول �إىل املعلومات و�إيجاد الطريق �أمر ًا مهم ًا مل�ساعدة الأ�شخا�ص املعاقني وكبار
ال�سن على احلركة خالل املحطات.

� 2-1-1-6إر�شادات التطبيق

يطبق هذا اجلزء على جميع املوانئ وحمطات العبارات بحيث ي�سمح و�صول العامة �إىل الأماكن املخ�ص�صة
لال�ستخدام العام للم�شاة.

3-1-1-6

الإر�شادات الفنية

�أ .الالفتات :تكون الالفتات احل�سية �ضرورية للأ�شخا�ص الذين يعانون من ق�صور ب�صري وظيفي.
ب .الالفتات :يجب �أن تكون احلروف املوجودة على الالفتات احل�سية بارزة ولي�ست حمفورة ،ويجب �أن ترتفع
 1.5-1ملم عن خلفية الالفتة مع تباعد للحروف  2-1.5ملم .يجب و�ضع الالفتة بحيث ميكن مل�سها ب�شكل مريح.
ومدى االرتفاع النموذجي هو بني 1400ملم و1700ملم فوق الأر�ضية مع م�سافة امتداد �أفقية �أق�صاها 500ملم.
راجع الق�سم .9-2-3
وعند ا�ستخدام الالفتات املعلقة يجب توخي احلذر بحيث ال ترى من �أمام خلفية من الرتكيبات الكهربائية .
يجب و�ضع الالفتات بحيث تكون واجهتها م�ضاءة جيد ًا� ،أو ميكن باملثل ا�ستخدام الفتات م�ضاءة من اخللف.
ويجب مراعاة جتنب الوهج.
يجب ا�ستخدام الالفتات الإلكرتونية ال�صوتية والديناميكية متى �أمكن.
ت .الهواتف :يجب ت�صميم الأغطية ال�صوتية عند توفريها بحيث ال متثل خطر ًا .و�إذا كانت م�صنوعة من الزجاج
�أو مواد �شفافة فالبد من �إ�ضاءتها ب�شكل جيد على �أن متتد اللوحات اجلانبية لأقرب م�ستوى للأر�ضية.
ث� .أنظمة املعلومات :يجب �أن تكون كافة املعلومات متاحة يف �صور متعددة .يجب و�ضع وحدات العر�ض املرئي
عند ارتفاع ميكن للراكب االقرتاب ال�شديد منه .يجب �أن تكون ال�شا�شات غري عاك�سة .يجب �أن يكون حجم احلرف
 18نقطة على الأقل .و�إذا كانت الالفتات ديناميكية يجب �أن تتغري الر�سالة �أو تتحرك لأ�سفل ببطء .يجب �أن توفر
�أغطية ال�شا�شة تباين ًا جيد ًا .ويجب توفري معلومات حركة الطوارئ وجميع املعلومات املهمة من خالل �إعالنات
�صوتية وا�ضحة وعر�ض مرئي وا�ضح.
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ج .يجب توفري احللقة التعريفية والهاتف الن�صي يف كل الأماكن املنا�سبة مثل �أماكن اال�ستقبال ومكاتب التذاكر
ومكتب اال�ستعالمات ومكتب ال�صرافة.
ح .املعلومات يف �صور متعددة :يف مناطق البيع بالتجزئة يجب توفري قوائم الأ�سعار بطباعة حروف كبرية وطريقة
برايل ،ويف املطاعم والكافترييات يجب توفري القوائم وقوائم الأ�سعار مطبوعة ب�أحرف كبرية وطريقة برايل.
راجع الأق�سام  3-8-3و.4-8-3
خ .منذ املرحلة الأوىل لتخطيط املباين العامة اجلديدة �أو جتديد املباين احلالية يجب �أن ت�ؤكد م�شغالت �سفن
الركاب �أن احتياجات الأ�شخا�ص الذين يعانون من ق�صور وظيفي �أ�سا�سية يف �إر�شادات الت�صميم.
د .تعمل امل�شغالت على الت�أكد �أن خ�صائ�ص الو�صول حمافظ عليها وفق ًا لنظام عمل جيد.
ذ .م�سارات احلركة �سهلة الو�صول :لتجنب تكون عوائق جديدة يجب �إجراء �إ�صالح الأ�سطح غري امل�ستوية و�إزالة
الأثاث �أوالرتكيبات �أو العوائق التي تتجاوز الأروقة �أوممرات احلركة �سهلة الو�صول وال�صيانات الأخرى ب�شكل
منتظم� .إن لزم �إجراء ت�صليحات �أو�صيانة �أو كان البد بقاء عائق يف م�سار احلركة يجب على م�شغلي املحطات
الت�أكد �أن العائق ميكن اكت�شافه من قبل الأ�شخا�ص امل�ستخدمني ع�صا لرت�شدهم ،و�أنها مغايرة يف اللون بحيث
ميكن للأ�شخا�ص الذين يعانون من ق�صور ب�صري وظيفي اكت�شافها.
ر� .إيجاد الطريق:
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•خالل مرحلة ت�صميم البنايات اجلديدة والتجديدات يجب على م�شغلي املحطات دمج طرق �إيجاد الطريق
التي ت�سمح لل�شخ�ص بالعثور على طريقه /طريقها نحو جهة و�صول معينة .يجب ت�صميم مباين املحطات
لتقليل االعتماد على الفتات توجيهية .تت�ضمن اعتبارات �إيجاد الطريق – من بني �أمور �أخرى – و�ضع املداخل
واملخارج ،ا�ستخدام التباين يف الألوان والعالمات احل�سية وترتيب خ�صائ�ص معمارية مثل احلوائط �أوالأعمدة
وال�صوتيات والإ�ضاءة كل هذه خ�صائ�ص ميكن �أن ت�ساعد يف توجيه الأ�شخا�ص نحو جهة الو�صول املق�صودة.
•ا�ستخدام الألوان :تعد الألوان عام ًال مهم ًا يف متييز الطرق والأبواب واحلوائط والأخطار مثل الأثاث خا�صة
للأ�شخا�ص ذوي �إعاقات ب�صرية.
•يجب جتنب زخرفة الأر�ضية لتجنب ا�ضطراب الر�ؤية.
•يجب ا�ستخدام الألوان الزاهية �أو الألوان عالية التباين للم�ساعدة يف التوجيه و�إيجاد الطريق .يجب متييز
احلوائط النهائية �أو حوائط العودة ب�صري ًا يف الأروقة الطويلة با�ستخدام �ألوان عالية التباين لتو�ضيح �أي
تغيري يف االجتاه �أوعند نهاية املكان .يجب ا�ستخدام تكنولوجيا جديدة مل�ساعدة الأ�شخا�ص املكفوفني مثل
الالفتات ال�صوتية التي تعمل عن بعد بالأ�شعة حتت احلمراء.
•ينبغي وجود عالمات وا�ضحة على املداخل /اللوحات الزجاجية عند ا�ستخدام املداخل �أو احلوائط �أو النوافذ
الزجاجية ،ويجب متييز الزجاج بر�سومات �أو �أحرف متباينة عند م�ستوى العني بحيث ال ي�صطدم الأ�شخا�ص
بالزجاج عن طريق اخلط�أ.
•يجب ا�ستخدام �أنظمة اللم�س على الأر�ضية لتنبيه الأ�شخا�ص بالتغري يف املكان ،فعلى �سبيل املثال :عند
مركـز األميــر سلمـــان ألبحــاث اإلعاقــة

اقرتابهم من ال�سالمل �أو عند مغادرتهم غرفة ودخولهم �إىل غرفة �أخرى .يجب �أن تظل هذه الأنظمة متنا�سقة
بطول املحطة ،وعند تو�ضيحها لوجود خطر مثل ال�سالمل يجب �أن تظهر دائما مقدما بالقدر الكايف قبل
اخلطر .ولكي يكون ال�سطح ملمو�س ًا يجب �أن ال يكون �سطح ًا مرتفع ًا ،ولكن ميكن �أن يكون تغري يف تغطية
الأر�ض من البالط �إىل ال�سجاد على �سبيل املثال .ميكن �أن ت�صدر �أ�صوات مميزة عن الأر�ضيات املختلفة،
وبذلك ميكن ا�ستخدامها يف العثور على الطريق.
•ميكن �أي�ض ًا ا�ستخدام الأ�سطح احل�سية على احلوائط للم�ساعدة على التوجيه.
•الإ�ضاءة اجليدة �ضرورية مل�ساعدة الذين يعانون من �إعاقات ب�صرية على الر�ؤية ب�شكل �أف�ضل ،وت�سمح
للأ�شخا�ص الذين لديهم �إعاقات �سمعية بقراءة ال�شفاه ب�شكل �أكرث �سهولة .يجب مراعاة الإ�ضاءة املبا�شرة
املنا�سبة ،وا�ستخدام الت�شطبيات ذات اللون الداكن على الأر�ضية واحلوائط والالفتات كي ال تت�سبب يف وهج
قد ي�سبب �صعوبات جلميع الركاب.
•جتنب املرايا الكبرية :من املهم جتنب املرايا التي ت�صل من الأر�ض �إىل ال�سقف �إذ ميكنها �إف�ساد الوعي
باملكان.
•الت�صميم املتنا�سق لإيجاد الطريق :يجب �أن تكون جميع عنا�صر ت�صميم �إيجاد الطريق متنا�سقة يف كل
املحطة لتجنب ا�ضطراب الركاب الذين يعتمدون على �إ�شارات ب�صرية لتوجيه �أنف�سهم( .وكالة النقل
الكندية.)2007 ،
ز .مناطق اال�سرتاحة:
•يجب على م�شغلي املحطات توفري مقاعد بطول طريق احلركة على م�ساقات منتظمة ل�ضمان ح�صول
الأ�شخا�ص الذين يحتاجون للراحة على مكان لذلك� .إذا مل يكن وجود مقاعد ممكن ًا يجب توفري و�سائل �أخرى
عند الطلب مل�ساعدة الركاب ذوي الق�صور احلركي الوظيفي على الو�صول �إىل جهة و�صولهم.
•يف بع�ض املناطق قد تكون هناك فرتات انتظار طويلة وم�شاكل متالزمة لتوفري مقاعد ثابتة ب�سبب �أنظمة
االنتظار مثال �أماكن بيع التذاكر وطاوالت ت�سجيل الو�صول والفح�ص الآمن ومناطق اجلمارك.
•يجب �أن يحاور م�شغلو املحطات البحرية ال�سلطات التي تن�شئ تلك الأماكن ،وحتافظ عليها من �أجل توفري
و�سائل بديلة للأ�شخا�ص املعاقني لتجنب اال�ضطرار �إىل الوقوف لفرتات زمنية طويلة.
�س .ناحية الرب (الأر�ض)
•يجب �أن تكون الالفتات يف �أنحاء هذا املكان وا�ضحة دون غمو�ض .ويجب ا�ستخدام الت�صوير التو�ضيحي �إن
�أمكن ومتى كان منا�سب ًا .كما يجب ا�ستخدام الرموز احل�سية عندما تكون الرموز يف متناول الركاب ،مثل:
�أبواب احلمام.
•ب�صرف النظر عن كيفية و�صول املعاقني �إىل املحطة يجب �أن يكون طلب امل�ساعدة لتو�صيله �إىل طاوالت
احلجز ممكن ًا له.
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�ش .مرافق ت�سجيل الدخول (وزارة النقل:)2003 ،
•يجب ت�صميم مرافق الت�سجيل بحيث ميكن الو�صول �إليها من قبل الركاب يف الكرا�سي املتحركة ،وكذلك
الركاب املتنقلون .يجب عمل ا�شرتاطات ل�ضمان �إمكانية ات�صال العاملني بالركاب الذين لديهم ق�صور
وظيفي يف ال�سمع.
•يجب على موظفي الت�سجيل مراجعة ترتيبات احلجز ل�ضمان تقدمي امل�ساعدة املحجوزة �سلف ًا .وعندما ال يكون
مثل هذا الإخطار م�سج ًال واعتقد املوظف �أن امل�ساعدة قد تكون الزمة فيجب عليه �أن ي�س�أل الراكب املعني،
وترتيب مثل هذه امل�ساعدة بح�سب احلاجة .وعند تقدمي �أي �شكل من �أ�شكال امل�ساعدة يجب �أن يخطر املوظف
الركاب بامل�سافة املتوقعة حتى البوابة �أو �صالة املغادرة.
•عند تعريف الراكب لطبيعة ق�صوره الوظيفي يجب على موظفي الت�سجيل قبل حتديد كر�سي لهذا الراكب
�إخبار الراكب باملقاعد املتاحة التي ميكن الو�صول �إليها ،ثم عمل ترتيبات املقعد املنا�سبة مع هذا الراكب
بالن�سبة له ولأي مرافق على �أ�سا�س :من ي�أت �أو ًال يخدم �أو ًال.
�ص .املعدات ذاتية اخلدمة
•عند توفري مرافق احلجز ذاتية اخلدمة يجب تدعيمها مبكتب حجز العاملني ليقوم بخدمة العاجزين عن
الو�صول �إىل املعدات ذاتية اخلدمة .يجب الإ�شارة �إىل وجود املكتب ب�صورة وا�ضحة عند ماكينة اخلدمة
الذاتية .ويف جميع الأحوال يجب توفري نقطة م�ساعدة للأ�شخا�ص الذين يعانون من �صعوبة مع ماكينة
اخلدمة الذاتية.
•وباملثل عند توفري ماكينات التذاكر الأتوماتيكية يجب تزويدها �أي�ض ًا مبكاتب تذاكر للعاملني ونقاط م�ساعدة.
�ض� .أماكن املقاعد املحجوزة (وزارة النقل:)2003 ،
•عند تخ�صي�ص �أماكن جللو�س الركاب ذوي الق�صور الوظيفي وغريهم ممن يحتاجون �إىل امل�ساعدة اخلا�صة
يجب �أن تكون بالقرب من مكتب العاملني .بالإ�ضافة �أو كبديل يجب توفري نقاط امل�ساعدة يف تلك الأماكن.
وميكن �أن تكون هذه �أنظمة تعتمد على الهاتف .ويف كل الأحوال يجب �أن يكون النظام قادر ًا على الوفاء
باحتياجات الأ�شخا�ص ذوي الق�صور احل�سي الوظيفي.
•يجب توفري معلومات الو�صول والرحيل للعمالء ذوي الق�صور الوظيفي يف تلك املناطق ،مثال :يجب �أن تكون
�شا�شات املعلومات مرئية يف تلك الأماكن.
•�سيحتاج العاملون للمراجعة بانتظام مع الركاب ذوي الإعاقات اجلال�سني يف تلك الأماكن .وهذا �أمر �شديد
الأهمية للم�سافرين ذوي الق�صور الب�صري الذين ال ميكنهم قراءة �شا�شات معلومات العمالء.
ط-املرافق العامة (وزارة النقل:)2003 ،
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•يجب �أن يكون الو�صول �إىل جميع الأماكن واخلدمات يف مبنى املحطة املفتوحة للعامة ممكن ًا للأ�شخا�ص
املعاقني مثل :املراحي�ض والد�ش ،واملطاعم ،واملحالت ،ومراكز الأعمال ،واال�سرتاحات التنفيذية ،واملرافق
الرتفيهية ،واملعار�ض ،و�أماكن ال�صالة.
مركـز األميــر سلمـــان ألبحــاث اإلعاقــة

•عند توفري مرافق لال�ستخدام اخلا�ص �أو الأ�سا�سي للأ�شخا�ص املعاقني يجب متييزها ب�شكل منا�سب
با�ستخدام �صور تو�ضيحية وعالمات ملمو�سة بارزة �إن �أمكن ،مثال :على الأبواب امل�ؤدية �إىل احلمام.
•البوابات الدوارة�( :شكل  )179يجب احلد من ا�ستخدامها بالن�سبة للأ�شخا�ص ذوي الإعاقات احلركية
والأ�شخا�ص الذين معهم عربات �أطفال �إن �أمكن� .إن لزم ا�ستخدام البوابات الدوارة يف النظام لأي �سبب
يجب �أن يكون عر�ضها 950ملم على الأقل للأ�شخا�ص على الكرا�سي املتحركة وال�سكوترات والعربات للمرور.
يجب �أن يكون هناك �أي�ض ًا زر لوقف عمل احلواجز.
ظ .دفع التذكرة والتح�صيل وبوابات التذاكر:
خال من العوائق 900ملم على الأقل للركاب الذين ي�ستخدمون
•يجب توفري بوابة تذاكرعري�ضة ذات عر�ض ٍ
�أجهزة م�ساعدة على احلركة.
•ويف املحطات يجب توفري طاوالت للتذاكر من �أجل التذاكر ومعلومات عن املواعيد واملواد املطبوعة واملعلومات
البديلة للأ�شحا�ص ال�صم �أو من لديهم �صعوبات يف ال�سمع من خالل �أجهزة حلقية �أو لغة الإ�شارة.
•ماكينات بيع التذاكر الأتوماتيكية (�شكل  )180يف املحطات يجب �أن تفي باحتياجات الركاب املعاقني فيما
يتعلق باملعلومات املتوافرة وو�ضوحها .يجب �أن تكون مفاتيح التحكم و�آليات الت�شغيل على ماكينات البيع
والتذاكر (وتت�ضمن �أماكن الإدخال واال�ستعادة) ذات ارتفاع من الأر�ضية �أق�صاه 1200ملم ،وعند ارتفاع من
الأر�ضية 450ملم بحد �أدنى حتى خط منت�صفه .يجب �أن تكون مفاتيح التحكم و�آليات الت�شغيل قابلة للت�شغيل
بيد واحدة دون اجلذب ال�شديد �أوال�ضغط �أو ِّ
يل الر�سغ ،وبقوة ال تقل عن  20نيوتن.
•يجب �أن تكون الالفتات على املاكينة ملمو�سة وت�شمل �شروح ًا بطريقة برايل ،ويتوافر فيها ر�سوم تو�ضيحية.

4-1-1-6

الر�سوم التو�ضيحية

�شكل  :178حمطة بحرية ذات الفتة وا�ضحة.
						

�شكل  :179بوابة مرور م�صممة لتت�سع الأجهزة امل�ساعدة
على احلركة.

�شكل  :180ماكينات بيع تذاكر �أوتوماتيكية.
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�شكل  :181مثال على هاتف �سهل الو�صول .هذه التجهيزات مهمة لتوفري اخلدمات للأ�شخا�ص امل�ستخدمني
كرا�سي متحركة� ،أو ق�صار القامة.
مركـز األميــر سلمـــان ألبحــاث اإلعاقــة

�شكل  :182الفتات تتعلق بالهاتف الذي ميكن للكر�سي املتحرك الو�صول �إليه.

5-1-1-6

االعتبارات الأخرى

 1-2-3املمرات �سهلة الو�صول ،وم�سارات الو�صول والأروقة.
 2-2-3املمرات �سهلة الو�صول على منت املركب.
 3-2-3الأج�سام البارزة والعلوية.
� 4-2-3أ�سطح امل�شي  /الأ�سطح والأر�ضيات.
 5-2-3املنحدرات.
 6-2-3ال�سالمل.
 7-2-3الدرابزين.
 9-2-3الالفتات.
 5-3احلمامات على منت ال�سفينة.
 1-8-3املعلومات والإعالنات – ال�سفن البحرية واملرافق.
 1-9-3خمارج الطوارئ ،والإخالء عند حدوث حريق ومناطق م�ساعدة الإنقاذ.
 1-2-4امل�صاعد.
 2-2-4م�صاعد املن�صات.
 1-3-6مكاتب اخلدمة واملعلومات واال�ستقبال.
 2-3-6مناطق االنتظار واال�صطفاف.
 1-5-6الإعالنات العامة يف املحطات البحرية.
ملحق ( :)4الإ�ضاءة.
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2-6

الفح�ص الأمني

1-2-6

الفح�ص الأمني

1-1-2-6

اعتبارات الت�صميم

يجب النظر �إىل خ�صو�صية الركاب ب�أق�صى �أهمية ممكنة .يجب التعامل مع الفح�ص الأمني للركاب بعناية
واحرتام خا�صة عندما ي�شمل ذلك الأ�شخا�ص املعاقني .يجب �أن يكون املوظفون قد تلقوا تدريب ًا منا�سب ًا على
احل�سا�سية يف حالة احلاجة �إىل طريقة بديلة للتفتي�ش.

�	2-1-2-6إر�شادات التطبيق
تطبق هذه الإر�شادات على وكاالت الأمن وال�سلطات الأمنية امل�س�ؤولة عن تفتي�ش الركاب ومتعلقاتهم قبل ال�صعود
على منت ال�سفينة ،والتي تعمل يف �أي حمطة للعبارات .قد يواجه الأ�شخا�ص املعاقني بع�ض التحديات عند الفح�ص
الأمني فعلى �سبيل املثال يف حالة �سفرهم م�صطحبني حيوانات تعمل على خدمتهم ،ويف حالة وجود طوابري
لالنتظار وتعذر عليهم الوقوف لفرتة طويلة من الزمن قد يلزم طريقة بحث خمتلفة �أو قد تكون بع�ض الو�سائل
امل�ساعدة على احلركة عري�ضة جد ًا بالن�سبة لأجهزة الفح�ص ،وتكون الأجهزة امل�ساعدة على احلركة يف الأغلب
م�صنوعة من املعدن .ومن الالزم معاملة جميع الأ�شخا�ص اخلا�ضعني للتفتي�ش باحرتام وكرامة .راجع الق�سم :3
الإر�شادات الفنية حول تدريب العاملني وم�سائل الت�شغيل يف قطاع ال�سياحة( .وكالة النقل الكندية.)2007 ،

3-1-2-6

الإر�شادات الفنية

�أ� .أماكن خا�صة للتفتي�ش :توفري �أماكن خا�صة لتفتي�ش الركاب منف�صلة للجن�سني عند املرور ب�أماكن الفح�ص
الأمنية .يجب �أن تقوم �إناث بتفتي�ش امل�سافرات الإناث ،ويقوم ذكور بتفتي�ش امل�سافرين الذكور .يجب توفري ات�صال
بديل للم�سافرين الذين يعانون من ال�صمم �أو �صعوبات يف ال�سمع والأجانب ذوي الإعاقات الإداركية والأميني.
يجب توفري مقاعد للم�سافرين لال�سرتاحة عليها عند االنتظار يف �صفوف طويلة والرتداء لبا�س القدم �أو خلعه.
ب-نظام اال�صطفاف البديل :يجب توفري و�سائل بديلة لأنظمة ا�صطفاف املعاقني .راجع .2-3-6
ت .و�سائل متعددة لالت�صال :يجب ا�ستخدام و�سائل م�سموعة ومرئية للتوا�صل مع الركاب خالل عملية الفح�ص.
ث .قد يعجز بع�ض الركاب عن اخل�ضوع للتفتي�ش با�ستخدام �أجهزة ك�شف يتم املرور خاللها� ،أو �أجهزة ك�شف
معدنية حممولة يف اليد .ويف تلك احلاالت توفر مكاتب الفح�ص تفتي�ش ًا ذاتي ًا بدي ًال عن الفح�ص بالكا�شفات
املعدنية مع توفري خيار �إجرائها يف منطقة فح�ص بعيدة عن نظر العامة .يجب �أن تكون منطقة الفح�ص كافية
ال�ستيعاب م�سافر يف كر�سي متحرك كبري يعمل بالطاقة وموظف الفح�ص.
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ج .امل�ساعدة من العاملني :يجب تقدمي بع�ض امل�ساعدة خالل عملية الفح�ص �إىل الراكب عند الطلب .وت�شمل
امل�ساعدة على �سبيل املثال الت�أكد من ثبات الراكب عند مرور ع�صاه خالل ماكينة �أ�شعة �إك�س والتقاط ت�صريح
ركوب ال�سفينة من الأر�ض �إذا �أ�سقطه الراكب ووجد �صعوبة يف التقاطه.
ح .يجب وجود و�سائل متاحة جتعل خدمات الو�صول التي تقدمها وكاالت الأمن �أو ال�سلطات الأمنية معروفة
للم�سافرين .وهذا �سي�سمح للركاب مبعرفة خدمات الو�صول املتاحة قبل ال�سفر.
خ .معاجلة القلق العام :يجب �أن تكون هناك عملية يف املكان ملعاجلة القلق العام �أو ال�شكاوي .يجب التعامل مع
هذه امل�سائل �أو ال�شكاوي ب�سرعة وكفاءة قدر الإمكان .يجب �أن تت�ضمن هذه املرحلة �شخ�ص ًا �أو جمموعة خمتارة
للتعامل مع القلق �أو ال�شكاوى املتعلقة بالو�صول .يجب �أي�ض ًا �أن توفر املواقع الإلكرتونية �سهلة الو�صول واملواد
املكتوبة معلومات عن هذه اخلدمة( .قانون عمل وكالة النقل الكندية.)2007 ،

4-1-2-6

االعتبارات الأخرى

 4-8-3توفري معلومات عن ال�سياحة يف �أ�شكال متعددة.
 2-3-6مناطق االنتظار واال�صطفاف.
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3-6

اجلمارك والهجرة

 1-3-6مكاتب اخلدمة واال�ستعالم واال�ستقبال
 1-1-3-6اعتبارات الت�صميم
يجب �أن يكون جلميع الأ�شخا�ص الو�صول �إىل مكاتب اخلدمة واال�ستعالم واال�ستقبال ب�صرف النظر عن الو�ضع
احلركي �أو الوظيفي .يف�ضل �أن يكون ارتفاع املكتب �أكرث انخفا�ض ًا للأ�شخا�ص ذوي جهاز حركة �أو الأطفال �أو ق�صار
القامة �أو الأ�شخا�ص الذين لديهم م�شاكل يف التوازن قد ت�ستدعي منهم اجللو�س .بينما قد يحتاج امل�ستخدمون
الآخرون �إىل ت�صميم �أطول ،ويف�ضل دمج جمموعة من ارتفاعات املكاتب املختلفة يف مناطق اال�ستعالمات
واال�ستقبال واخلدمات .يجب �أن يت�ضمن اختيار االرتفاع منافذ للحديث و�أ�سطح ًا للكتابة.

�شكل  :183مكتب ا�ستقبال �سهل الو�صول.
يجب �أن يراعي عمق املكتب توفري م�ساحة الركبة مل�ستخدمي الكرا�سي املتحركة �أو دراجات احلركة.
وبالن�سبة للأ�شخا�ص املعاقني ب�صريا يتيح ا�ستخدام لون مغاير �أو اخنالف ملمو�س �أو �إر�شادات �صوتية (مثل �صوت
موظفة اال�ستقبال �أو م�صدر للمو�سيقى) م�ؤ�شر ًا حركي ًا �إىل موقع مكاتب اخلدمة �أو منافذ احلديث.

� 2-1-3-6إر�شادات التطبيق
يجب �أن يتطابق جزء واحد على الأقل من جميع الطاوالت امل�ستخدمة لال�ستقبال �أو لتقدمي املعلومات �أو اخلدمة
مع هذا الق�سم.

 3-1-3-6الإر�شادات الفنية
�أ .املوقع :يجب و�ضع مكاتب اخلدمة واال�ستعالم واال�ستقبال على م�سار �سهل الو�صول يتطابق مع الأق�سام 1-2-3
و 2-2-3للمواقع اخلارجية �أو للمواقع الداخلية.
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ب� .أماكن االنتظار واال�صطفاف :يجب تطابق �أماكن االنتظار واال�صطفاف املتعلقة مبكاتب اخلدمة واملعلومات
مع الق�سم .2-3-6
ت .م�ساحة الأر�ضية /الأر�ض اخلالية من العوائق :يجب توفري م�ساحة �أر�ضية خالية من العوائق قيا�سها بحد
�أدنى 800ملم × 1400ملم يف الأق�سام �سهلة الو�صول من مكاتب اخلدمة واال�ستعالم واال�ستقبال لت�سهيل االقرتاب
من الأمام.
ث .االرتفاع :يجب �أن ت�ضم مكاتب املعلومات واال�ستقبال واخلدمات ق�سم ًا واحد ًا على الأقل �سهل الو�صول .يجب
�أن ميتد كل ق�سم �سهل الو�صول بحد �أدنى 900ملم طو ًال .يجب �أن تو�ضع �أ�سطح الطاولة يف الأق�سام �سهلة الو�صول
بني  850-725ملم فوق الأر�ضية �أو الأر�ض التي مت ت�شطيبها .
ج .م�ساحة الركبة و�أ�صبع القدم :يجب �أن تت�ضمن مكاتب اال�ستعالمات واال�ستقبال واخلدمات م�ساحة للركبة
و�أ�صبع القدم تتفق مع الق�سم .3-2
ح .منافذ احلديث :يجب توفري منفذ للحديث عند وجود فوا�صل زجاجية �أو فوا�صل �أخرى تف�صل بني اجلانبني
املتقابلني من مكتب اخلدمة �أو اال�ستقبال �أو اال�ستعالمات .يجب و�ضع منافذ احلديث عند ارتفاع �أق�صاه 1060
ملم فوق الأر�ضية.
خ .التعريف :يجب توفري طرق و�أنظمة للتعريف مبوقع مكاتب اخلدمة واال�ستعالم واال�ستقبال للأ�شخا�ص املعاقني
ب�صريا .ومن الأمثلة على هذه الطرق والأنظمة :املو�سيقى وامل�ؤ�شرات امل�سموعة واملمرات احل�سية.

 4-1-3-6الر�سوم التو�ضيحية

�شكل  :184مكتب اخلدمة.
جميع الأبعاد بامللليمرت ما مل يذكر غري ذلك.
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 5-1-3-6االعتبارات الأخرى
 3-2البيانات الأنرثوبومرتية.
 1-2-3املمرات �سهلة الو�صول ،م�سارات الو�صول والأروقة.
 2-2-3املمرات �سهلة الو�صول على منت املركب.
 9-2-3الالفتات.
 1-5-6الإعالنات العامة يف املحطات البحرية.
 1-8-3املعلومات والإعالنات – ال�سفن واملرافق البحرية.
ملحق ( )4الإ�ضاءة.

		�أماكن االنتظار واال�صطفاف
2-3-6
1-2-3-6

اعتبارات الت�صميم

يجب �أن توفر �أماكن االنتظار واال�صطفاف للح�صول على املعلومات �أو التذاكر �أو اخلدمات ممرات �آمنة ومريحة
حلركة الأ�شخا�ص الذين ي�ستخدمون كرا�سي متحركة ،و�سكوترات التنقل ،و�أجهزة التنقل الأخرى ،للأ�شخا�ص
ذوي القدرات املختلفة لال�ستخدام.
يجب ت�صميم �أماكن االنتظار لت�ستوعب الكرا�سي املتحركة و�سكوترات التنقل و�صفوف االنتظار التي توفر فيها
منعطفات الدوران� ،أواملمرات امللتفة للخلف م�ساحة منا�سبة حلركة �أجهزة التنقل .يجب الأخذ يف االعتبار وجود
طريق جانبي� ،أو نظام خدمات بديل للأ�شخا�ص الذين يعانون من �صعوبات يف امل�شي �أوالوقوف يف الطابور لفرتات
طويلة .يجب متييز ممرات اال�صطفاف بدرابزين لدعم الأ�شخا�ص الذين لديهم م�شكالت يف التوازن و�إر�شاد
الأ�شخا�ص املعاقني ب�صريا .ين�صح برتكيب مقاعد جماورة لأماكن االنتظار واال�صطفاف جلميع امل�ستخدمني.

�	2-2-3-6إر�شادات التطبيق
يجب �أن تتفق جميع �أماكن االنتظار واال�صطفاف مع هذا الق�سم.

3-2-3-6

الإر�شادات الفنية

�أ .التخطيط :يجب و�ضع حواجز الإر�شاد يف خطوط متوازية ومنطقية .ويجب �أن يت�ضمن تخطيط �أماكن
اال�صطفاف ممر ًا جانبي ًا يتفق مع الرموز الدولية للو�صول.
ب .الف�صل ح�سب اجلن�س :يجب تخ�صي�ص �صفوف منف�صلة منا�سبة للعائالت ،وكل من الذكور والإناث وفق ًا
للعادات املحلية .يجب �أن تدل الفتة وا�ضحة على املكان  /الأماكن.
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ت-امل�سافات بني احلواجز :يجب ترك م�سافة بني حواجز الإر�شاد يف �أماكن اال�صطفاف لتوفري حد �أدنى من
العر�ض اخلايل من العوائق قدره  1200ملم بينهم .يجب توفري م�ساحات للحركة قيا�سها 1500ملم × 1500ملم
على الأقل عند �أماكن الدخول واخلروج من �أماكن اال�صطفاف/االنتظار ،وعند تغيري االجتاه بامتداد طريق
اال�صطفاف /االنتظار.
مركـز األميــر سلمـــان ألبحــاث اإلعاقــة

ث .تثبيت احلواجز :يجب تثبيت حواجز الإر�شاد املنظمة حلركة تدفق املارة ب�إحكام يف الأر�ضية ،ويجب �أن تكون
قادرة على توفري الدعم للأ�شخا�ص املنتظرين من خالل ا�ستخدام ق�ضبان �صلبة ،وجوانب �صلبة� ،أو كليهما .وعند
تركيب اجليوب الأر�ضية لدعم الدعامات امل�ؤقتة �أو املو�سمية يجب �أن تكون على م�ستوى ت�شطيب الأر�ضية ،ويكون
لها غطاء مدمج ملنع خطر التعرث.
ج .العالمات التوجيهية يف الأر�ضية :يجب متييز �أماكن االنتظار الدائمة ب�شكل �أو لون �أو تركيب مميز للأر�ضية
لإر�شاد الأ�شخا�ص ذوي الإعاقات الب�صرية.
ح .الألوان املغايرة :يجب ا�ستخدام �ألوان مغايرة يف �أماكن االنتظار للم�ساعدة على متييز احلبال والق�ضبان
واحلواجز ال�صلبة عن البيئة املحيطة بها.
خ .الع�صا الكا�شفة :يجب �أن تكون احلواجز قابلة لالكت�شاف بالع�صي ،ويجب �أن تتفق مع الق�سم .3-2-3
د .املقاعد :يجب توفري مقاعد تتفق مع الق�سم1-4-3بامتداد �أوحماذاة طرق �أماكن اال�صطفاف /االنتظار متام ًا.

 4-2-3-6الر�سوم التو�ضيحية

�شكل  :185منطقة االنتظار.
جميع الأبعاد بامللليمرت ما مل يذكر غري ذلك.

263
الدليل اإلشادي للوصول الشامل في وسائط النقل البحرية للمملكة العربية السعودية

5-2-3-6

االعتبارات الأخرى

 3-2البيانات الأنرثوبومرتية.
 1-2-3املمرات �سهلة الو�صول ،م�سارات الو�صول والأروقة.
 2-2-3املمرات �سهلة الو�صول على منت املركب.
� 4-2-3أ�سطح امل�شي /الطوابق والأر�ضيات.
 9-2-3الالفتات.
 1-5-6الإعالنات العامة يف املحطات البحرية.
 1-8-3املعلومات والإعالنات – ال�سفن واملرافق البحرية.
ملحق ( :)4الإ�ضاءة.

�أنظمة معلومات البوابة

		
4-6
راجع هذه الأق�سام:

 9-2-3الالفتات.
 1-8-3املعلومات والإعالنات – ال�سفن واملرافق البحرية.
� 1-11-3شا�شات الو�صول /املغادرة والالفتات االلكرتونية الأخرى.
 1-5-6الإعالنات العامة يف املحطات البحرية.

5-6
		
1-5-6

�أنظمة خماطبة اجلمهور و�إخطارات الطوارئ
الإعالنات العامة يف املحطات البحرية

 1-1-5-6اعتبارات الت�صميم
مبا �أن املحطات البحرية مناطق عالية االزدحام فيجب عمل ا�شرتاطات حمددة ل�ضمان الو�صول �إليها.

� 2-1-5-6إر�شادات التطبيق
يطبق هذا اجلزء على جميع الإعالنات العامة يف امليناء وحمطات �سفن الركاب.

 3-1-5-6الإر�شادات الفنية
�أ .الإعالن ب�أ�شكال متعددة :يعاين عادة الأ�شخا�ص ذوو الق�صور الوظيفي يف ال�سمع من �صعوبات يف الو�صول �إىل
264
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املعلومات من الإعالنات العامة .والطريقة الب�سيطة حلل هذه امل�شكلة هي توفري ر�سائل مرئية ،ور�سائل �شفهية.
ويعد توفري كال النوعني من الإعالنات ذا نفع جلميع الركاب� ،إذ �سيحقق لهم فهم ًا �أكرب ملعلومات ال�سفر عند
تكرارها وت�أكيدها ب�صورة مرئية.
ب .يجب �أن تلتزم الإعالنات العامة يف املحطات بالإر�شادات الآتية:
•يجب قراءة /نطق الإعالنات ببطء.
•يجب تكرار الر�سائل لت�سمح بحفظ �أكرث فاعلية للمحتوى.
•يجب �أن تكون �سابقة الت�سجيل؛ لأنها تكون �أو�ضح يف الفهم.
•يجب توكيد الإعالنات ال�شفهية بر�سائل ن�صية على �شا�شات العر�ض.
•يجب تقليل ال�ضو�ضاء يف اخللفية للحد الأدنى يف الأماكن التي ت�صدر فيها الإعالنات.
•يجب توفري قلم وورقة يف النقاط الرئي�سية يف املحطات لت�سمح للعاملني بتو�صيل الإعالنات �إىل الركاب الذين
يعانون من ق�صور وظيفي يف ال�سمع.
ت .يجب توفري الإعالنات العامة املتعلقة بالإجراءات الناجحة للرحلة ب�صور م�سموعة ومرئية يف جميع �أماكن
خدمة الركاب داخل املحطات .وت�شمل هذه الإعالنات – من غري ق�صر – معلومات حول ت�أخري املغادرة ،وحتديد
ر�صيف امليناء� ،أو الر�صيف داخل البحر ،وتغيري برنامج الرحلة �أو االت�صال.
ث .يجب �أن تكون الإعالنات العامة ذات جودة عالية ،ووا�ضحة الألفاظ؛ وتكون يف ر�سائل وا�ضحة ،ومكررة،
و�سابقة الت�سجيل .وتنطق ببطء ي�سمح بفهمها.

 4-1-5-6االعتبارات الأخرى
	9-2-3الالفتات.
	1-8-3املعلومات والإعالنات – ال�سفن واملرافق البحرية.
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6-6

مرافق ال�صالة /امل�سجد ومكان الو�ضوء

		
1-6-6

مرافق ال�صالة /امل�سجد

1-1-6-6

اعتبارات الت�صميم

يجب توفري الو�صول �إىل جميع �أماكن ال�صالة ،و�أماكن الأن�شطة الأخرى يف امل�سجد .ويفرت�ض الو�صول �أن ال�شخ�ص
املعاق قد يكون م�شارك ًا� ،أو قائد ًا� ،أو من املوجودين� ،أو املتطوعني.

�	2-1-6-6إر�شادات التطبيق
يجب تطابق �أماكن العبادة و�/أو التفكر مع هذا الق�سم.

3-1-6-6

الإر�شادات الفنية

�أ .العامة :بالإ�ضافة �إىل التطابق مع هذا الق�سم يجب تطابق امل�سجد مع متطلبات الت�صميم املعمول بها يف
الأق�سام  2-3و .4-3يجب �أن تكون ممرات احلركة �سهلة الو�صول �إليها خالية ،من الأحذية والعوائق الأخرى.
ب .املقاعد :يجب توفري مقاعد عند املداخل والأماكن الأخرى التي يلزم �أن يخلع فيها الأ�شخا�ص �أحذيتهم .يجب
�أي�ض ًا توفري املقاعد داخل مكان ال�صالة لت�ستوعب الأ�شخا�ص الذين ال ميكنهم االنحناء لل�صالة .يجب توفري
مكان خم�ص�ص لي�ستوعب الأ�شخا�ص الذين ي�ستخدمون �أجهزة حركة �إىل مكان التجمع .ويجب عمل احتياطات
ملواجهة عدم النظافة املحتملة لعجالت �أجهزة احلركة حيث يفر�ش الطريق �إىل املكان املخ�ص�ص عرب امل�صلى
بال�سجاد.

 4-1-6-6االعتبارات الأخرى
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 1-2-3املمرات �سهلة الو�صول ،وم�سارات الو�صول والأروقة.
 3-2-3الأج�سام البارزة والعلوية.
 4-2-3الأ�سطح املتحركة � /سطح ال�سفينة والأر�ضية.
 5-2-3املنحدرات.
 6-2-3ال�سالمل.
 7-2-3الدرابزين.
 8-2-3املداخل.
 9-2-3الالفتات.
 10-2-3الرموز والر�سومات وال�صور التو�ضيحية.
 11-2-3الإ�ضاءة.
 1-4-3املقاعد العامة.
 1-2-4امل�صاعد.
 2-2-4م�صاعد املن�صات املنحدرة والر�أ�سية.
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2-6-6

حجرة الو�ضوء

1-2-6-6

اعتبارات الت�صميم

يعد الو�ضوء متطلب ًا �أ�سا�سي ًا لل�صالة ،لذلك يجب توفري �أماكن الو�ضوء للجميع ،وي�شمل ذلك الأ�شخا�ص املعاقني.
يحتاج الأ�شخا�ص امل�ستخدمون للكرا�سي املتحركة �أو الأجهزة احلركية الأخرى حو�ض ًا للغ�سل �سهل الو�صول
للو�ضوء .تعد �أحوا�ض الغ�سل ذات نفع للأ�شخا�ص الذين لديهم مرونة حمدودة يف اجلزء العلوي من �أج�سامهم.
�سي�ستفيد الأ�شخا�ص الذين لديهم قوة حمدودة �أو مرونة حمدودة يف �أطرافهم ال�سفلية �أو كليهما من �أماكن
الو�ضوء التي ت�ضم مقاعد.
تعد مواد طالء الأر�ضية التي تظل مقاومة لالنزالق عند البلل خا�صية �أمان مهمة يف �أماكن الو�ضوء.
يجب �أن تكون ال�صنابري والكماليات مثل �أوعية ال�صابون ،وموزعات املنا�شف متاحة ال�ستخدام اجلميع .يحتاج
ارتفاع الأعمدة وتعريف �آليات الت�شغيل �إىل النظر فيها بعناية.

�	2-2-6-6إر�شادات التطبيق
يجب �أن تتفق �أماكن الو�ضوء مع هذا الق�سم.
يجب �أن يكون  %5على الأقل – وال تقل عن واحدة – من وحدات الو�ضوء ميكن الو�صول �إليها من املعاقني.
يجب �أن يخ�ص�ص  %5على الأقل – وال تقل عن واحدة – من وحدات الو�ضوء «وحدات و�ضوء احلركة املحدودة».

3-2-6-6

الإر�شادات الفنية

�أ .الأبواب :يجب �أن تتفق الأبواب �إىل وداخل �أماكن الو�ضوء مع الق�سم .8-2-3
ب .ممرات التداول :يجب �أن تـتـفق �أمـاكن الو�ضوء وممرات التداول داخل �أماكن الو�ضوء مع الق�ســم .1-2-3
ت .ت�شطيب الأر�ضية :يجب �أن يكون ت�شطيب الأر�ضية داخل �أماكن الو�ضوء مقاوم ًا لالنزالق عند البلل ،ويجب
�أن يكون �ضد الفطريات و�ضد البكرتيا .يجب �أن تتفق ال�شبكات وحواجز الق�ضبان يف �أماكن الو�ضوء وعلى
امتداد ممرات التداول مع الق�سم .4-2-3
ث .مكونات داخلية البناء :يجب �أن تكون مكونات داخلية البناء مثل املقاعد الطويلة ،واملقاعد داخل �أماكن
الو�ضوء على نف�س م�ستوى الأر�ضية مثل ممرات التداول .يجب �أال يكون ملكونات داخلية البناء حواف حادة ،و�أن
تت�ضمن تباين ًا وا�ضح ًا يف الألوان ليميزها عن البيئة املحيطة بها.
ج� .صنابري الو�ضوء :ميكن �أن تعمل �صنابري الو�ضوء يدوي ًا� ،أو يتم ت�شغيلها �إلكرتوني ًا .يجب �أن ميكن ت�شغيل
ال�صنابري التي تعمل يدوي ًا با�ستخدام يد واحدة دون ال�ضغط على املع�صم �أو جذبه �أو ل ِّيه بقوة �أقل من 22
نيوتن .يجب �أن تت�ضمن ال�صنابري تباين ًا وا�ضح ًا يف الألوان ليميزها عن البيئة املحيطة بها.
267
الدليل اإلشادي للوصول الشامل في وسائط النقل البحرية للمملكة العربية السعودية

ح .موقع وحدات الو�ضوء �سهلة الو�صول ،ووحدات الو�ضوء حمدودة احلركة :يجب و�ضع وحدات الو�ضوء
�سهلة الو�صول ،وحمدودة احلركة يف طرق �سهل الو�صول تتفق مع الق�سم .1-2-3
خ .تعريف وحدات الو�ضوء �سهلة الو�صول :يجب �أن يكون لوحدات الو�ضوء �سهلة الو�صول �أحوا�ض تتفق مع
الق�سم  ،3-5-3وكماليات للحمام تتفق مع الق�سم .5-5-3
د .تعريف وحدات الو�ضوء حمدودة احلركة (  :) LMAUيجب �أن تت�ضمن وحدات الو�ضوء حمدودة
احلركة مقعد ًا بني 450-400ملم فوق الأر�ضية .يجب و�ضع وحدات الو�ضوء حمدودة احلركة بحيث ال يقرتب
�أحد اجلوانب عن 900ملم من املقعد �أو احلائط القريب �أو غريها من احلوائل .يجب �أال توجد �صنابري الو�ضوء
�أعلى من 740ملم فوق الأر�ضية ،على �أال يو�ضع ال�صنبور يف م�سافة �أكرث من 410ملم من احلافة الأمامية
للمقعد .يجب �أن تتفق كماليات احلمام مع الق�سم .5-5-3

 4-2-6-6االعتبارات الأخرى
 2-2البيانات الأنرثبومرتية.
 1-2-3الطرق والأروقة وممرات الو�صول.
 3-2-3الأج�سام البارزة والعلوية.
 8-2-3الأبواب.
 9-2-3الالفتات.
 3-5-3الأحوا�ض.
 5-5-3كماليات احلمام.
 1-6-6مرافق ال�صالة /امل�ساجد.
ملحق (� :)1أدوات التحكم و�آليات الت�شغيل.
ملحق ( :)4الإ�ضاءة.

7-6

�أماكن اجللو�س العائلية ،و�أماكن اجللو�س ح�سب اجلن�س

راجع الق�سم  4-3لأماكن اجللو�س العائلية ،و�أماكن اجللو�س ح�سب اجلن�س.

8-6

معلومات الطوارئ والإخالء

راجع الق�سم  9-3معلومات و�إجراءات الطوارئ والإخالء.

9-6

ا�سرتجاع احلقائب

راجع الق�سم  12-3ا�سرتجاع احلقائب.
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10-6

معلومات الو�صول

راجع الق�سم  11-3معلومات الو�صول.
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اﻟﻤﻼﺣﻖ

اﻟﻤﻼﺣﻖ

ملحق (�أ)  :التعريفات
و�ضعت امل�صطلحات امل�ستخدمة يف �إر�شادات الت�صميم الفني للو�صول ال�شامل للنقل البحري بالرتتيب الألف بائي
(ب�صيغتها الإجنليزية).
خرطوم الو�ضوء (اال�ستنجاء)
الو�ضوء هو غ�سل امل�سلم �أجزاء من ج�سمه وم�سحها بطريقة حمددة (معروفة يف كتب الفقه) .وخرطوم الو�ضوء
(اال�ستنجاء) هو بب�ساطة خرطوم مطاطي ويبلغ طوله 1.5م تقريب ًا ،ويثبت على حائط املرحا�ض من ميني حو�ض
مقعد احلمام� ،أو من اجلانب الأي�سر لغرفة املبولة .والغر�ض الأ�سا�سي هو متكني امل�سلم من اال�ستنجاء بتنظيف
ال�سبيلني.
الو�صول :الدخول وال�صعود على منت ال�سفينة �أو الركوب.
الن�ص البديل  :Alt Textهو خا�صية ت�ستخدم يف ال�صفحات الإلكرتونية التي ت�سمح بو�صف كتابي لل�صور
للأ�شخا�ص املعاقني ب�صري ًا.
املمار�سات املثلى :متثل املمار�سات املثلى �أكرث الطرق فعالية لتحقيق غر�ض معني يفي باحتياجات جمهور
م�ستهدف( .شركة ديفيد سكايم)www.skyrme.com/updates/u54_f1.htm ،2008 ،
برايل :نظام قراءة للأ�شخا�ص ذوي الق�صور الوظيفي الب�صري من املتو�سط حتى ال�شديد با�ستخدام نقاط
مرتفعة ت�شكل �أحرف ًا.
القوانني� ،أو قوانني املمار�سة :هي معايري اختيارية حتدد احلد الأدنى من املقايي�س التي يجب �أن تلتزم بها
ال�سفن وم�شغالت املحطات عند ت�سهيل و�صول املعاقني للخدمات واملعدات .وميكن تطبيقها �أ�سرع من اللوائح،
وتو�ضع من خالل الت�شاور مع املنتفعني الأ�سا�سيني .ومن الأمثلة على «قانون املمار�سة» االختيارى:
•هيئة النقل الكندية  . 2007 .قانون املمار�سة :الو�صول ملحطات الركاب.
.www.cta-otc.gc.ca/access/codes/rail/index_e.html
اخلروج :املغادرة والنزول من ال�سفينة.
ال�شمعة القيا�سية :وحدة قيا�س �شدة الإ�ضاءة :وهي الإ�ضاءة ال�صادرة عن م�صدر �ضوئي ذي تر ُّدد معني و�شدة
معينة يف اجتاه معني .وي�ساوي ليومن واحد لكل قدم مربعة ( .قامو�س مرييام وب�سرت على الإنرتنتhttp:// :
 ) mw4.m-w.com/dictionary/foot%20candleبتار�سخ 2008-1-31
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الإطار
الإطار هو هيكل ممتد لو�صف جمموعة من املفاهيم والطرق والتقنيات والتغريات الثقافية الالزمة لإكمال
ت�صميم املنتج وعملية الت�صنيع – هو نظام من القواعد والأفكار واملبادئ امل�ستخدمة يف التخطيط� ،أو اتخاذ
القرار .وهو يقدم ر�ؤية موحدة عن احلاجات ،وعن ت�شغيل خدمة معينة �أو تطبيق وبذلك ي�سمح مبنهج متما�سك
عن موا�صفات الربوتوكول ،وعنا�صر الربوتوكول بح�سب احلاجة �إليها لتحقيق �أداء اخلدمة �أو التطبيق .والإطار
هو ملخ�ص عام خمططي �أو هيكلي ميكن �إ�ضافة التفا�صيل �إليه .مثال� :إطار ا�سرتاتيجي ل�سيا�سة بيئية وطنية
حتدد ال�سياق للربامج وامل�شاريع الفردية( .خدمة لإدارة البيانات الهند�سية( )2001 ،احلكومة البولندية –
وزارة البيئة.)2008-1997 ،
الإر�شادات
•الإر�شادات هي عبارات ر�سمية حتدد معايري املمار�سة .وتهدف الإر�شادات �إىل تنظيم عمليات حمددة وفق ًا
لنظام حمدد .والإر�شادات لي�ست متطلبات �إجبارية( .فريق دعم التوجيه الطبي ،)2008 ،ومن الأمثلة على
الإر�شادات:
•وكالة النقل الكندية :وزارة الأ�شغال العامة واخلدمات احلكومية يف كندا )2007 ،دليل الو�صول �إىل حمطة
الركاب.
•اللجنة اال�ست�شارية لنقل الأ�شخا�ص املعاقني .2000 ،ت�صميم �سفن ركاب �ضخمة وبنية حتتية للركاب :دليل
على الوفاء باحتياجات املعوقني.
•ملمو�س
يرتبط �أو يعتمد على حا�سة اللم�س( .قامو�س مرييام وب�سرت على الإنرتنت http://mw4.m-w.com/dic� :
 ) tionary/hapticبتاريخ 2008-01-31
احللقة التعريفية
احللقة التعريفية هي كبل يحيط مبنطقة جتميع ال�صوت .وهي تت�صل مبكرب حلقي يح�صل على �إ�شارته من م�صدر
�صوت وينتقل �إىل �شخ�ص ي�ستخدم جهاز ًا م�ساعد ًا على ال�سمع .ومن التطبيقات النموذجية يف النقل حلقة الطاولة
عند مكاتب التذاكر ويف ال�سفن البحرية.
الت�شريع
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يعد هذا ممار�سة ل�سلطة ،ووظيفة و�ضع القواعد (مثل القوانني والت�شريعات) التي لها قوة ال�سلطة بف�ضل �إ�صدار
الهيئة الت�شريعية �أو �أي جهاز حكومى �آخر لهذا القانون( .قامو�س مرييام وب�سرت على الإنرتنت) ميكن �أن ي�شري
امل�صطلح لقانون واحد �أو ملجموعة القوانني امل�شرعة ،بينما ي�ستخدم «الت�شريع» �أي�ض ًا يف الإ�شارة �إىل قانون واحد.
وقبل �أن ي�صبح الت�شريع قانون ًا ي�سمى م�شروع قانون .ويف بع�ض الت�شريعات يجب موافقة اجلهاز التنفيذى للحكومة
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على الت�شريع قبل �أن ي�صبح قانون ًا .ومن الأمثلة على قوانني الإعاقة الدولية:
مكتب معلومات القطاع العام (اململكة املتحدة)  .1995قانون التمييز �ضد املعاقني (الرابطwww.opsi.gov. :

 )uk/acts/acts1995/ukpga_19950050_en_1بتاريخ 2008-1-31

هيئة العدل والتطوير اال�ست�شاري (اململكة العربية ال�سعودية)  .2000قانون ن�شر امل�ساواة ومنع التمييزغريالعادل.
www.doj.gov.za/legislation/acts/act_docs/2001_training_eqc%20act.
(الرابط:
 )htmlبتاريخ 2008-1-31
لك�س
النظام العاملى لقيا�س وحدة الإ�ضاءة �أو تدفق ال�ضوء يف وحدة امل�ساحة .وتعرف با�ستمرار على �أنها ليومن واحد
لكل مرت مربع ( ليومن /م.)2
نيوتن
النيوتن هو وحدة قيا�س القوة يف النظام العاملي .وهو ي�ساوي مقدار القوة الالزمة لزيادة �سرعة ج�سم وزنه واحد
كيلوجرام مرت واحد كل ثانية مربعة.
ال�سيا�سة
هي خطة �أو جمموعة تدابري تتخذها احلكومة �أو �أحزاب �سيا�سية �أو م�شروع جتاري �أداة للت�أثري واتخاذ القرارات
والإجراءات (قامو�س مرييام وب�سرت على الإنرتنت :الرابط ).www.m-w.com/dictionary/policy :بتاريخ
2008-1-30
التنظيمات
يعد التنظيم �شك ًال مفو�ضا �أو فرعي ًا من الت�شريع (جمل�س اخلزانة للأمانة العامة يف كندا )2000 ،الذي يتعامل
مع التفا�صيل �أو الإجراءات .وهو قاعدة �أو نظام ت�صدره ال�سلطة التنفيذية �أو الهيئة احلكومية املنظمة ويكون
له قوة القانون (املو�سوعة الربيطانية على الإنرتنت) يجب تفوي�ض �سلطة عمل التنظيمات بو�ضوح من القوانني
املعمول بها.
املعايري
وتعرفها املنظمة الدولية للمعايري ب�أنها «اتفاقات مكتوبة ت�شمل موا�صفات فنية� ،أو املعايري املحددة الأخرى التي
يجب ا�ستخدامها ب�شكل ثابت كقواعد� ،أو �إر�شادات� ،أو تعريفات للخ�صائ�ص ل�ضمان تنا�سب املواد واملنتجات
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واخلدمات مع الغر�ض منها« .ويف جمال التكنولوجيا وال�صناعات يكون توحيد املعايري هو عملية و�ضع املوا�صفات
الفنية – التي ت�سمى املعيار – بني اجلهات املتناف�سة يف ال�سوق وحتقيق املنفعة دون الإ�ضرار باملناف�سة .وب�صفة
عامة يوجد يف كل دولة �أو اقت�صاد هيئة قومية للمعايري معرتفة بها .مثال :م�ؤ�س�سة املعايري القومية الأمريكية
(حكومة كندا – بيوبورتال –  )2007ومن الأمثلة على معايري الإعاقة:
•مكتب النائب العام ،احلكومة الأ�سرتالية .2006 ،معايري املعاقني للو�صول للنقل العام .الرابط
www.ag.gov.au/www/agd/agd.nsf/Page/humanrightsandantidiscrimination_Dis.abiliityStandardsforAcessiblePublicTransport

بتاريخ 2008-1-25
حجرة فاخرة
هي قمرة خا�صة �أو مق�صورة بها جتهيزات للنوم يف �سفن الركاب (( www.answers.comالإلكرتوين)
بتاريخ 2009/9/21
الآلة الكاتبة املربقة �أو التليفونات الن�صية ()TTY
ت�شري (� )TTYإىل الآلة الكاتبة املربقة .وهي جهاز مدمج ي�ستخدم تكنولوجيا احلا�سب .وهي مفاتيح �آلة كاتبة
و�شا�شة عر�ض للحروف و�/أو طابعة ت�سمح لل�صم والأ�شخا�ص الذين لديهم �إعاقات يف النطق بالتحدث عرب
خطوط الهاتف دون احلاجة �إىل مرتجم �شفوي ،وذلك عن طريق عر�ض املعلومات على �شكل ر�سالة ن�صية على
�شا�شة �صغرية ( .جامعة يورك .2002 ،الو�صول �إىل الأ�شخا�ص ذوي الإعاقات)
 http://www.yorku.ca/computng/students/access/index.htmlبتاريخ 2008-2-6
كابينة احلمام
ت�شتمل قمرة احلمام على حو�ض و�أنابيب مياه وم�صرف ،وجتهز عادة ب�أرفف و�أدراج �أ�سفلها لتخزين حاجيات
املرحا�ض www.answers.com( .الإلكرتونى – بتاريخ )2009-9-21
مرحا�ض خا�ص
هو مرحا�ض عايل التقنية مع �شطاف له مقعد �ساخن وخرطوم مياه لال�ستنجاء مدمج يف حو�ض املرحا�ض،
ومفاتيح حتكم �إلكرتونية يف احلائط �أو تعلو عن الكر�سى تقدم ح ًال مدجم ًا حلمامات الن�ساء بد ًال من مرحا�ض
منف�صل و�شطاف منف�صل� ،أو مرحا�ض مزود بخرطوم ا�ستنجاء.
زودياك
قارب �صغري مفتوح له هيكل م�صنوع من الزجاج وجوانب مطاطية قابلة للزيادة.
( ،www.answers.comبتاريخ )2009/9/21
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ملحق (ب) :قائمة االخت�صارات
اخت�صارات الو�صول ال�شامل للنقل البحرى (( )UMATبالرتتيب الألفبائي ب�صيغتها الإنكليزية)
قانون الأمريكيني ذوي الإعاقة.
		
ADA
 A.D.A.A.Gدليل قانون الأمريكيني ذوي الإعاقة للو�صول.
م�ؤ�س�سة املعايري القومية الأمريكية.
		
ANSI
تلفزيون الدائرة املغلقة.
		
CCTV
كانديال.
		
Cd
وكالة النقل الكندية .
		
CTA
وزارة النقل.
		
DFT
	DPTACاللجنة اال�ست�شارية لنقل الأ�شخا�ص املعاقني.
		امل�ؤمتر الأوروبى لوزاراة النقل.
ECMT
جمل�س ال�سياحة الربيطاين.
		
ETA
نظام حتديد املواقع العاملي.
		
GPS
		املركبات عالية ال�سرعة.
HSC
هرتز.
		
HZ
		املنظمة البحرية الدولية.
IMO
		اململكة العربية ال�سعودية.
KSA
وحدات الو�ضوء حمدودة احلركة.
		
LMAU
		اال�ستخدام املحدود  /التطبيق املحدود.
LU/LA
وحدة قيا�س الإ�ضاءة �أو وحدة التدفق امل�ضيء.
		
LUX
		املرت.
M
ملليمرت.
		
Mm
معدل م�ستوى �سطح املاء العايل �سهل الو�صول.
MAHW
معدل م�ستوى �سطح املاء املنخف�ض �سهل الو�صول.
		
MALW
نيوتن.
		
N
		الإعالن العام.
PA
		امل�ساعد ال�شخ�صي الرقمي.
PDA
277
الدليل اإلشادي للوصول الشامل في وسائط النقل البحرية للمملكة العربية السعودية

		الأ�شخا�ص ذوو الق�صور الوظيفي.
PFL
		الأ�شخا�ص ذوو الإعاقة.
PwDs
		البحث والتطوير.
R&D
		الفتات �صوتية تعمل عن بعد بالأ�شعة حتت احلمراء.
RIAS
�سالمة الأرواح يف البحر.
SOLAS
مرت مربع.
		
Sq m
	TRANSEDامل�ؤمتر الدويل حول احلركة واملوا�صالت لكبار ال�سن واملعاقني.
�آلة كاتبة مربقة.
		
TTY
		الدليل الإر�شادي للو�صول ال�شامل يف البيئة العمرانية (اململكة العربية ال�سعودية).
UABE
برنامج الو�صول ال�شامل (اململكة العربية ال�سعودية).
		
UAP
		الدليل الإر�شادي للو�صول ال�شامل يف النقل الربي (اململكة العربية ال�سعودية).
UALT
	UAMTالدليل الإر�شادي للو�صول ال�شامل للنقل البحري (اململكة العربية ال�سعودية).
		الدليل الإر�شادي للو�صول ال�شامل للتوجه والإقامة (اململكة العربية ال�سعودية).
UADA
		اململكة املتحدة.
UK
		الأمم املتحدة.
UN
		الواليات املتحدة الأمريكية.
USA
وحدات العر�ض املرئي.
		
VDU
دورة املياه.
		
WC
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ملحق (ج) :املراجع
�1 .1أبحاث الو�صول �إىل �سطح ال�سفينة 12 ،يوليو 1996و�صول الأ�شخا�ص املعاقني �إىل �سفن الركاب ومرافق
ال�شاطئ .ت�أثري قانون الأمريكني املعاقني لعام  .1990التقرير النهائي.
2 .2قانون �إر�شادات و�صول الأمريكيني املعاقني للمباين واملرافق .1991 ،ملحق ( )1جزء .1191
3 .3قانون �إر�شادات و�صول الأمريكني املعاقني 3-28-4 : 1991 ،الإنذارات املرئية – الف�صل � 10أماكن املوظفني.
.34 .4قانون الأمريكني ذوي الإعاقة ،2006 ،امل�سودة املعدلة لإر�شادات الو�صول �إىل �سفن الركاب واملعلومات
الإ�ضافية 9-413 .حماية احلافة.
5 .5املوقع الإلكرتونى  Answers.comعلى الرابط www.answers.com :بتاريخ .2009/9/21
6 .6جمل�س تطابق احلواجز املعمارية وحواجز النقل 20 .نوفمرب  CFR 36 – 2000جزء  1191قانون
الأمريكيني ذوي الإعاقة� .إر�شادات الو�صول �إىل املباين واملرافق� .أماكن اللعب .قاعدة .ال�سجل الفيدرايل،
اجلزء  ،156رقم .224
7 .7معايري الإعاقة الأ�سرتالية :معايري الإعاقة للو�صول للموا�صالت العامة  .2002تفعيل املعايري كما هو من�صو�ص
عليه يف الأق�سام الفرعية  )3( 31و( )4من قانون التمييز �ضد الإعاقة � ،1992أ�سرتاليا.
8 .8برهام 1994 ،مذكورة يف فيايب �إم .جاريف� 2002 ،أبحاث جمل�س الو�صول .م�ؤلف حول و�ضوح �إ�شارات
الر�سائل املتغرية للقارئني الذين يعانون من �ضعف يف الب�صر .معهد بن�سلفانيا للنقل.
9 .9بلو�ش دبليو .هويت� .آر .1992 .دليل تدريب لل�سفر  .مركز كندي .بريدجبورت . 06605 CN
1010خدمة �إدارة البيانات الهند�سية� .آخر تعديل لل�صفحة  .2001-01-16م�سرد �إدارة البيانات الهند�سية.
(الإنرتنت) الرابط،http://cedar.web.cern.ch/CEDAR/glossary.html#Framework :
بتاريخ 2008-1-25
1111وكالة النقل الكندية� .أوتاوا  .الرابط . www.cta.gc.ca :وزارة الأ�شغال العامة واخلدمات احلكومية يف
كندا .1999 ،و�صول الأ�شخا�ص املعاقني �إىل املعدية.
1212وكالة النقل الكندية :وزارة الأ�شغال العامة واخلدمات احلكومية يف كندا .2007 ،دليل الو�صول �إىل حمطة
الركاب.
1313وكالة النقل الكندية :وزارة الأ�شغال العامة واخلدمات احلكومية يف كندا .2007 ،قانون املمار�سة :الو�صول
�إىل حمطات الركاب .كرنفال �سبلندور ،2008 ،الرابط carnival.com :بتاريخ .2009/06/22
1414مركز الت�صميم العاملي ،2008 :الرابط:
 ،about_ud.htmبتاريخ 2009/7/10

http://www.design.ncsu.edu/cud/about_ud/
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�1515شيزهومل ،ويندي ،فادرهيدن ،جريج وجاكوب� .إيان � . 1999إر�شادات الو�صول ملحتوى املوقع الإلكرتوين 1-0

 ، .www.w3.org/tr/wai-webcontent/#introductionبتاريخ 2008/1/29

1616مدينة لندن  .2006معايري ت�صميم الو�صول للمرفق� .أونتاريو ،كندا ،الرابط http://www.london.ca/

 ،Accessibility/PDFs/FADS_2007_final.pdfبتاريخ 2008-1-30

1717مدينة ويننيج  2006معايري ت�صميم الو�صول �إىل مدينة ويننبج ( .مانيتوبا ،كندا) 2006
1818فريق دعم الإدارة الطبية .حتديث  .2008-1-9م�سرد �سي جي .رابط:
 About_CG/CG_Glossary.aspبتاريخ 2008/1/28

www.cgsupport.nhs.uk/

1919روجر كوملان  .2008م�سرد الت�صميم ال�شامل (اململكة املتحدة) .الرابط:

www.designcouncil.

org.uk/en/About-Design/Design-Techniques/Inclusivedesign/Glossary

2008/1/25

بتاريخ

 ،cruiselinefans.com2020حقوق الطبع  ،2009-2000الرابطhttp://www.cruiselinefans.com/ :

 ،hal-ships/6726-holland-america-special-needs-programs.htmlبتاريخ 2009/2/6

� . Cruises.co.uk2121أكرب جمتمع يف اململكة املتحدة على الإنرتنت للرحالت البحرية وموقع للمعلومات.
الرابط ،/http://www.cruises.co.uk/cruise-guides/accessibility :بتاريخ 2009/2/6
2222االحتاد الدويل خلطوط الرحالت البحرية ،2009 .الرابط ،/http://www.cruising.org :بتاريخ
2009/9/7
�2323شركة ديفيد �سكيم « .2008 ،هل �أف�ضل ممار�ساتك هي الأف�ضل حقا؟» �إنتوفا�شني �إنت .نيوز .العدد ،54
الرابط  ،.www.skyrme.com/updates/u54_f1.htmبتاريخ 2008/1/31
 2424ديجوجن وليبيت .مهند�سني معماريني بحريني ،2009/2/25 .الرابطhttp://www.dejongandlebet. :

 ،com/931_california_spirit.htmجاك�سونفيل ،الواليات املتحدة الأمريكية .بتاريخ 2009/07/21

 2525وزارة النقل ،نقل املعاقني �إىل النقل اجلوي -قانون املمار�سة  -وزارة النقل :لندن.
2626اللجنة اال�ست�شارية لنقل الأ�شخا�ص املعاقني . 2000 ،ت�صميم �سفن الركاب ال�ضخمة والبنية التحتية للركاب.
دليل حول الوفاء باحتياجات املعاقني� .صفحة .33 ،24-22
2727اللجنة اال�ست�شارية لنقل الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ،املن�شورة يف � 11سبتمرب  ،2007حقوق الطبع  .2009ت�صميم
وت�شغيل �سفن الركاب والبنية التحتية ل�شاطئ الركاب :دليل حول الوفاء باحتياجات الأ�شخا�ص ذوي احلركة
املحدودة .الف�صل � :5سفن الركاب ذات  500طن �أو �أكرث� ،أو التي حتمل �شهادة لنقل  250راكب ًا �أو �أكرث .
الق�سم � 5-5أماكن الكر�سي املتحرك على منت ال�سفن عالية ال�سرعة 2-6 .مكان اللجوء امل�ؤقت 3-6 .طرق
الو�صول �إىل الهروب والإخالء.
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2828اللجنة اال�ست�شارية لنقل الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة .املن�شورة يف � 11سبتمرب  ،2007حقوق الطبع  .2009ت�صميم
وت�شغيل �سفن الركاب والبنية التحتية ل�شاطئ الركاب :دليل حول الوفاء باحتياجات الأ�شخا�ص ذوي احلركة
املحدودة .ف�صل � :6سفن الركاب الأقل من  500طن� ،أو التي حتمل �شهادة لنقل �أقل من  250راكب ًا.
2929املو�سوعة الربيطانية على الإنرتنت ،الرابط:
 ،dictionary?va=regulationبتاريخ 2008/1/31

http://student.britannica.com/comptons/

 3030جمل�س ال�سياحة الربيطاين .بدون تاريخ .معايري الو�صول للذين يعانون من �إعاقات يف ال�سمع.
 3131امل�ؤمتر الأوروبي لوزراء النقل .2006 ،حت�سني الو�صول �إىل النقل للجميع :دليل حول املمار�سات اجليدة.
�« 3232أوروبا من �أجلي» .2004 ،حتليل حاجات التدريب .اللجنة الأوروبية.
�»3333أوروبا من �أجلي» .2004 ،درا�سة �أنظمة التدريب :حتليل التدخالت التدريبية احلالية حول مو�ضوع «ال�سياحة
للجميع» .اللجنة الأوروبية.
3434ال�سجل الفيدرايل  /اجلزء  72رقم  / 121االثنني  25يونيو  / 2007القواعد املقرتحة� 36 .سي �إف �آر جزء
 .1196اللجنة اال�ست�شارية لإنذارات الطوارئ يف �سفن الركاب� .إخطار بت�أ�سي�س جلنة �إ�ست�شارية .جمل�س
التطابق مع العوائق املعمارية والنقل.
 3535جيه �إم .جيل .حركة املكفوفني وكبار ال�سن املتعاملني مع �أجهزة الكمبيوتر .م�شروع موبيك .املعهد امللكي
القومي للمكفوفني� ،إجنلرتا.
 3636حكومة كندا .بيو بورتال� .آخر حتديث .2007-6-14 :الرابط:
 View.asp?mid=427&x=696بتاريخ .2008/1/25

www.biostrategy.gc.ca/english/

�3737سي .هارينجتون 2005 ،ال�سفر دون عوائق :الدليل الأ�سا�سي مل�ستخدمي الكرا�سي املتحركة وبطيئي امل�شي:
الدليل اخلا�ص للو�صول �إىل ال�سفر .الطبعة الثانية .دار دميو�س ميديكال للن�شر .نيويورك� ،صفحة .144-143
 3838هاري�س و ويتني 1993 ،مذكورة يف فيليب �إم .جاريف ، .بي� 2002 ،أبحاث جمل�س الو�صول ،م�ؤلف حول و�ضوح
�إ�شارات الر�سائل املتغرية للقارئني ذوي �ضعف يف الب�صر .معهد بن�سلفانيا للنقل.
 3939ا�ستطالع حول ال�صحة والقيود على الأن�شطة« .1991 .ا�ستطالع ال�صحة والقيود على الأن�شطة  ،1991الق�سم
«و»� ،إح�صاء كندا� .أوتاوا� ،أونتاريو ،كندا.
 4040هنرت زوري�سكى ،كيه� .إم .وزوري�سكي ،جيه� .آر« .2001 .التطور يف ت�أمني الكرا�سي املتحركة» .ورقة بحثية
قدمت يف امل�ؤمتر الدويل التا�سع حول حركة ونقل كبار ال�سن واملعاقني( .تران�سيد  )2001يف وار�سو ،بولندا.
نتائج امل�ؤمتر – اجلزء � 2صفحة .449
 4141هنرت زوري�سكي ،كيه� .إم وهرون� ،إم« .حت�سني �أنظمة الو�صول �إىل احلافلة للأ�شخا�ص ذوي الإعاقات احل�سية
واملعرفية ،التقرير النهائي» معهد �أبحاث النقل جلامعة والية �أورجون� .إدارة العبور الفيدرايل� .إدارة العبور
الفيدرايل – �أو – �( 1 -93 – 0007-11أغ�سط�س .)1993
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 4242هنرت زوري�سكي ،كيه .ودي وات�س ،تطوير �إر�شادات التقنية احليوية لأنظمة املعلومات الإلكرتونية للعمالء.
�إدارة العبور الفيدرايل – �أو –  .94 – 7000 -26التقرير النهائي ،مكتب الأبحاث العاملية وبرامج التدريب
للدعم الفني� .إدارة العبور الفيدرايل ،وزارة النقل الأمريكية ،وا�شنطون دي� .سي ،.دي�سمرب .1994
 4343املجل�س الدويل خلطوط الرحالت 28 .يوليو  ،2005جدول الو�صول �إىل ال�سطح  1-2004و ،2-2004م�سودة
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الالفتات التوجيهية
97
		
الالفتات العلوية
99 ،97
		
الالفتات امل�سموعة
الالفتة 335 ،251 ،194 ،185 ،179 ،148 ،143 ،115 ،112 ،103 ،102 ،98 ،96
اللجنة الإ�ست�شارية للو�صول ل�سفن الركاب 283 ،237 ،99 ،98 ،74 ،72 ،59 ،58 ،54 ،53 ،27 ،21 ،20
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اللجنة اال�ست�شارية لنقل الأ�شخا�ص املعاقني ،192 ،158 ،157 ،156 ،144 ،142 ،137 ،107 ،88 ،59 ،50 ،22
319 ،280 ،277 ،274 ،237 ،227 ،221 ،210
					
املباول 343 ،334 ،225 ،213 ،212 ،131 ،130 ،129 ،128 ،124 ،101
املراحي�ض	
		

،124 ،123 ،122 ،121 ،120 ،115 ،115 ،113 ،112 ،109 ،101 ،97 ،88 ،85 ،28 ،26 ،25
343 ،336 ،334 ،331 ،254 ،240 ،234 ،225 ،222 ،213 ،212 ،162 ،144

334 ،318 ،253 ،222 ،197 ،133 ،128 ،113
		
املرايا
املرحا�ض املالئم ال�ستخدام اجلن�سني 334 ،120 ،119 ،115 ،114 ،113
املرحا�ض املنا�سب حلجم الأطفال 124
امل�ساحات اخلارجية �سهلة الو�صول 235
امل�سار البديل �سهل الو�صول 55
امل�سار املجاور �سهل الو�صول 180
192 ،191 ،179 ،112 ،67 ،28
امل�سار �سهل الو�صول
امل�سارات �سهلة الو�صول 242 ،232 ،101 ،76 ،70 ،65 ،64 ،63 ،62 ،61 ،59 ،58 ،57
337 ،331 ،328 ،210 ،208
		
امل�سارح
،192 ،164 ،157 ،155 ،101 ،97 ،65 ،58 ،26 ،348 ،342 ،332 ،329 ،324 ،313 ،312
		
امل�صاعد
266 ،257 ،242 ،240 ،218 ،207 ،203 ،200 ،196 ،195 ،194 ،193
		
332 ،208 ،204 ،65
املطاعم والكافيرتيات
143
املعلومات امل�سموعة
املعلومات واالت�صال داخل القمرة 240
236 ،297
		
املفاتيح الكهربائية
املقاعد الطويلة 343 ،267 ،110
املقاعد املحجوزة 254 ،208
210
املقاعد �سهلة الو�صول
املنحدرات
		
		

،176 ،164 ،101 ،96 ،83 ،82 ،76 ،74 ،73 ،72 ،71 ،65 ،63 ،60 ،58 ،57 ،56 ،54 ،52 ،50
،326 ،325 ،324 ،323 ،283 ،266 ،257 ،235 ،218 ،207 ،204 ،200 ،194 ،186 ،177
348 ،342 ،329

املنظمة البحرية الدولية 344 ،282 ،277 ،236 ،235 ،234 ،24 ،23
املهابط 78 ،77 ،74 ،73 ،72 ،60 ،55 ،54
امليول اجلارية 54 ،50
امليول العر�ضية 331 ،54 ،50
النزول 329 ،323 ،273 ،185 ،173 ،55 ،53 ،49
النوافذ 252 ،95 ،88 ،87 ،75 ،78 ،72
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الو�صول �إىل املحطة
�آليات الت�شغيل
		

344 ،170 ،37 ،16 ،11

،160 ،135 ،133 ،132 ،131 ،130 ،128 ،127 ،125 ،124 ،123 ،115 ،88 ،87 ،298 ،297
268 ،267 ،255 ،239 ،238 ،236 ،230 ،228 ،227 ،203 ،201 ،199 ،196 ،169

262 ،261
		
�أماكن االنتظار واال�صطفاف
�أماكن اجللو�س العائلية و�أماكن اجللو�س ح�سب اجلن�س 109
�أماكن ال�صالة 266 ،254
323 ،173
�أماكن نزول الركاب
�أماكن وقوف املركبات 323 ،181 ،179 ،177 ،176 ،173 ،171
�أنظمة �إنذار
238 ،218 ،161 ،160 ،156 ،21
�أنظمة ت�أمني الكر�سي املتحرك
108 ،106 ،39
�إيجاد الطريق 253 ،252 ،251 ،38
235 ،216
باب القمرة
162
�إنذار �صوتي
برايل ،161 ،154 ،153 ،152 ،146 ،145 ،143 ،141 ،137 ،98 ،96 ،28 ،318 ،317 ،315 ،314 ،313 ،307
273 ،255 ،252 ،237 ،217 ،196 ،195
برنامج الو�صول ال�شامل

278 ،15 ،11

تباين الألوان ،195 ،167 ،136 ،134 ،131 ،129 ،128 ،124 ،115 ،110 ،99 ،94 ،88 ،82 ،67 ،325 ،298
228 ،217 ،210
		
ت�صنيف املرافق البحرية 244 ،290
تعليمات �سالمة الأفراد 240 ،204 ،154 ،151 ،146 ،144 ،142 ،141
218 ،215 ،214 ،161 ،160 ،152 ،151 ،146 ،142 ،141 ،137
		
تن�سيقات متعددة
221
جهاز نداء الطوارئ
حاويات القمامة 134 ،113
حلول الو�صول 245 ،244 ،243 ،346
حمامات ال�سباحة 210 ،208 ،344 ،341
حيز االنتقال 224 ،223 ،222 ،123 ،122 ،115 ،113
خرائط طريق الهروب 217 ،161
خرطوم الو�ضوء(اال�ستنجاء)
290 ،273 ،131 ،123 ،114
خطافات تعليق املعاطف 334 ،338 ،123
دورة املياه
278 ،223 ،222 ،219 ،213 ،133 ،123 ،122 ،121 ،306
�سفن اخلدمات 283 ،243 ،242 ،207 ،107 ،28 ،16 ،11
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�سفن الركاب
		
		
		

،25 ،24 ،23 ،22 ،21 ،20 ،16 ،15 ،11 ،345 ،342 ،333 ،331 ،330 ،329 ،328 ،319 ،299
،114 ،109 ،106 ،105 ،99 ،98 ،74 ،72 ،64 ،59 ،58 ،54 ،53 ،51 ،49 ،35 ،33 ،29 ،27
،243 ،241 ،239 ،237 ،216 ،215 ،214 ،210 ،170 ،168 ،164 ،157 ،146 ،142 ،141
284 ،283 ،282 ،281 ،280 ،279 ،276 ،264 ،252

�سل�سلة الرحلة 39 ،37 ،25
�شا�شات العر�ض الكبرية 166
�شريط االت�صال بالطوارئ 240 ،278 ،123
�شطاف 276 ،114
�شفة الدرج
82 ،78 ،77
�صفائح الركل 86
طابق الركاب 333 ،332 ،193 ،64 ،58
134 ،113
طاولة تغيري حفا�ضات الأطفال
252 ،237 ،217 ،166 ،161 ،154 ،152 ،148 ،146 ،145 ،141
طباعة حروف كبرية
طفاية احلريق 291 ،234
عر�ض الأبواب ال�صايف 194
عمليات الإخالء الزائفة 142
فقد الإح�سا�س املزدوج 143
ق�ضيب امل�سك 228 ،227 ،223 ،123 ،113
113
		
ق�ضيب امل�سك املنثني لأ�سفل
قمرات املوظفني 238
86
قوة الفتح
كبائن احلمام 240 ،219
299 ،237
كلب اخلدمة
255 ،209 ،208 ،324
لغة الإ�شارة
لوحات الر�ؤية
177
		
م�سار التحرك �سهل الو�صول
180 ،179 ،177 ،174 ،171
م�ساحات وقوف املركبات �سهلة الو�صول
جمل�س الواليات املتحدة للو�صول 284 ،245 ،21 ،20
جمموعة خدمات النقل 28
خمارج الطوارئ 257 ،240 ،238 ،218 ،163 ،155 ،146 ،95 ،84
خمازن الأمتعة 169
خمطط الإخالء 164 ،157
مرافق امل�ؤمترات 208
مرافق ت�سجيل الدخول 254
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مرافق ملحقة 234 ،219
م�ساحة الأر�ضية اخلالية من العوائق 228 ،227 ،115 ،112 ،41 ،40
م�ساحة الركبة 261 ،260 ،127 ،113 ،42 ،41
م�ساحة الك�شف 67
م�سار احلركة 253 ،243 ،179 ،96 ،70 ،69 ،55 ،345 ،326
م�ساعدات التنقل 114 ،112 ،107 ،58 ،56 ،51 ،38 ،37 ،24 ،313
م�ساند الأذرع غري الثابتة 113
م�صاعد املن�صات 266 ،257 ،242 ،218 ،201 ،200 ،199 ،197 ،194 ،101 ،65 ،58 ،348 ،342 ،332 ،313
معاجلة القلق العام
259
معدات الإخالء 216 ،164
معلومات الو�صول 283 ،269 ،254 ،240 ،204 ،166 ،143
مفاتيح الإ�ضاءة 331 ،217
مفاتيح التحكم 255 ،237 ،236 ،227 ،298 ،297
مقب�ض الباب 217 ،136 ،114 ،88 ،60
مكاتب اخلدمة 261 ،260 ،257 ،211 ،137 ،344 ،341
مكان املفاتيح الكهربائية 236
ممر الو�صول 243 ،186 ،181 ،180 ،177 ،51
		
ممرات
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،51 ،50 ،49 ،28 ،20 ،16 ،11 ،343 ،342 ،341 ،338 ،336 ،332 ،331 ،329 ،324 ،323
،101 ،87 ،85 ،82 ،80 ،76 ،74 ،70 ،65 ،64 ،63 ،61 ،59 ،58 ،57 ،56 ،55 ،54 ،53 ،52
،180 ،179 ،176 ،170 ،169 ،165 ،164 ،160 ،158 ،144 ،140 ،111 ،109 ،108 ،105
،218 ،216 ،213 ،211 ،210 ،207 ،209 ،208 ،204 ،192 ،191 ،187 ،185 ،184 ،181
283 ،268 ،267 ،266 ،264 ،262 ،261 ،257 ،252 ،248 ،244 ،238 ،234

مناطق اال�سرتاحة 253 ،138 ،110 ،61
مناطق البيع بالتجزئة 252 ،211
منحدر الر�صيف 329 ،327 ،326 ،325 ،174
منحدرات ال�صعود 72
منطقة البوفيه 139 ،137
158 ،157 ،156 ،342 ،335 ،328
منطقة امل�أوى امل�ؤقت
منطقة م�ساعدة الإنقاذ 160 ،158 ،157 ،156 ،155
موزع 124 ،123
مو�ضع الكر�سي املتحرك والت�أمني 292 ،106
نظام اال�صطفاف البديل 258
نظام املواجهة اخللفية 107
282 ،38 ،28 ،25 ،20 ،17 ،16 ،11
نظام النقل
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نظام ت�أمني الكر�سي املتحرك �أمامي املواجهة 107
نظام تقييد الراكب		
37
214
		
نظام خماطبة اجلمهور
			
نقطة امل�ساعدة
173 ،171
278 ،251 ،143
		
وحدات العر�ض املرئي
282 ،280 ،277 ،254 ،173 ،172 ،170 ،21 ،20
			
وزارة النقل
و�صول الكر�سي املتحرك للقمرات 231
236
			
و�ضع دعامات
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ملحق (هـ) :قائمة �إر�شادات الو�صول ال�شامل للنقل البحري

مت جمع هذه القائمة بناء على املتطلبات الفنية مل�سودة الإر�شادات
احلالية كما هي مدرجة يف جدول املحتوى .يجب مالحظة �أنها م�سودة
للإر�شادات تكون �صاحلة من خالل التحقيق يف املواقع املوجودة يف
اململكة العربية ال�سعودية .ودعم ًا لعملية ال�صالحية ندعو م�ستخدمي
القائمة �إىل �إر�سال تعليقاتهم ومقرتحاتهم �إىل مركز الأمري �سلمان
لأبحاث الإعاقة من خالل النموذج املوجود يف «في�سبوك» يف امللحق.
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áªFÉ©dG áØ°UQC’G ,QƒÑ©dG äGô‡ ,äÉ°üæŸG ÈY Oƒ©°üdG
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áæ«Ø°ù∏d ∫ƒ°UƒdG
ájÈdG πcÉ«¡dG ,áªFÉ©dG áØ°UQC’G ,áàHÉãdG áØ°UQC’G
äGQÉ«°ùdG ≥HÉW
ÜÉcôdG äGô‡
óŸG √É«e
πNóŸG ájÉªM
ÜÉcôdG QƒÑY äGô‡ ÈY ∫ƒ°UƒdG
áæ«Ø°ù∏dh QƒÑ©dG ôªŸ »æ«ÑdG í£°ùdG
QƒÑ©dG ôªŸ …QÉ÷G π«ŸG
QƒÑ©dG äGôªŸ á«°Vô©dG ∫ƒ«ŸG
QƒÑ©dG ôªŸ ≥FGƒ©dG øe ‹ÉÿG ¢Vô©dG
∫É≤àf’G äÉMƒd
§HÉ¡ŸG
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áªFÉ©dG áØ°UQC’G ,QƒÑ©dG äGô‡ ,äÉ°üæŸG ÈY Oƒ©°üdG
QƒÑ©dG äGô‡ øjõHGQO
áaÉ◊G ájÉªM
IÉ°ûŸG QƒÑY ≥WÉæe
∫ƒ°UƒdG π¡°S πjóÑdG QÉ°ùŸG
Oƒ©°üdG Iõ¡LCG
ƒà°ùe í£°Sh áÑ∏°U
∫hGóàdG áMÉ°ùe
ábÉ£dÉH πª©J »àdGhCG ájhó«dG Iõ¡LC’G
ÜQóŸG πª©dG ºbÉW
¿Rƒ∏d ≈°übC’G ó◊G
Ú∏eÉ©dG QÉ£NEG

296

äÉ≤«∏©àdG
º©f

ô°üæ©dG

ºbQ
áëØ°üdG

OÉ°TQE’G ºbQ

الدليل اإلشادي للوصول الشامل في وسائط النقل البحرية للمملكة العربية السعودية

ﻗﺎﺋﻤﺔ إرﺷﺎدات اﻟﻮﺻﻮل اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﻠﻨﻘﻞ اﻟﺒﺤﺮي

≥HÉ£àdG ádÉM
±ôYCG ’ »FõL πµ°ûH ’

.Q

1-2-3
.CG
.Ü
.ç
.ê
.ñ
.O
.P

2-3

(Úë£°S hCG óMGh í£°S äGP ) IÒ¨°üdG äÉjó©ŸG ¤EG ∫ƒ°UƒdG .3

60

57
58
59
59
59
59
59
60

(äGQóëæŸGh êGQOC’Gh ábhQC’G ) óYÉ≤ŸG ¤EG äGQÉ°ùŸG
∫ƒ°UƒdG ábhQCG ,∫ƒ°UƒdG äGô‡ ,∫ƒ°UƒdG á∏¡°S äGQÉ°ùŸG
á«°VQC’G í£°SCG
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∫ƒ°UƒdG ô‡
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áØ°UQC’G
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(äGQóëæŸGh êGQOC’Gh ábhQC’G ) óYÉ≤ŸG ¤EG äGQÉ°ùŸG
¿ƒ∏dG Ió°T ‘ øjÉÑJ
á≤∏¨e á©Hôe áªFÉb
á«ªëŸG á«∏Ø°ùdG AGõLC’G
§HÉ¡ŸG ÚH óMƒŸG ´ÉØJQ’G
ôªà°ùŸG øjõHGQódG
áLhOõŸG ÜGƒHC’G
ÜÉÑdG ¢†Ñ≤e
ÇQGƒ£dG äGó©e ´ÉØJQG
ÇQGƒ£dG äÉbhCG ‘ äÉbÉYE’G …hP øFÉHõdG õéM á≤£æe
√ÉŒ’G Ò¨J áàa’
IAÉ°VE’G
áMGÎ°S’G ≥WÉæe
±ÉØ£°U’Gh QÉ¶àf’G ≥WÉæe
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ÚfGõ«ŸGh ÜÉcôdG ≥HÉW ÚH §HôdG
áeÉ©dG ∫hGóàdG äGQÉ°ùe
IQOÉ¨ŸGh ∫ƒNódG á£≤f
äÉHGƒÑdGh ÜGƒHC’G πNGóe
óYÉ°üŸG
äÉ°üæŸG óYÉ°üe
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äÉ≤«∏©àdGh äÉ¶MÓŸG êPƒ‰ :(h) ≥ë∏e
…ôëÑdG π≤æ∏d πeÉ°ûdG ∫ƒ°UƒdG äGOÉ°TQEG π«dO ‘ äGÒ«¨J ìÎbG
:¤EG áMÎ≤ŸG ∂JGÒ«¨J/∂JÉ≤«∏©J ∫É°SQEÉH ºb ,∂∏°†a øe

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

ìÎ≤ŸG Ò«¨àdG
Ò«¨àdG ìGÎbEG ÖÑ°S

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

ملحق (� :)1أدوات التحكم و�آليات الت�شغيل
يجب �أن تخدم مفاتيح التحكم و�آليات الت�شغيل مدى متنوع ًا من امل�ستخدمني .تعترب �آليات الت�شغيل التي ت�ستدعي
درجة عالية من القدرة �أو القوة �سبب ًا مل�شاكل كثري من الأ�شخا�ص من بينهم – من غري ق�صر – الأطفال
والأ�شخا�ص امل�صابون بالتهاب املفا�صل والأ�شخا�ص مرتدو القفازات .وبالن�سبة للأ�شخا�ص الذين يعانون من
�صعوبة يف الو�صول �أو التوازن� ،أو الأ�شخا�ص الذين البد �أن ي�ستخدموا �أيديهم للإم�ساك بالع�صي �أو العكاكيز
تعترب الآلية التي حتتاج اليدين للت�شغيل حتدي ًا غري مرغوب فيه.
يجب و�ضع مفاتيح التحكم عند ارتفاع يراعي الو�ضع املنخف�ض للأ�شخا�ص ذوي الكرا�سي املتحركة� ،أو دراجات
احلركة والأطفال وق�صار القامة .يحتاج الأ�شخا�ص ذوو الكرا�سي املتحركة �أو دراجات احلركة م�ساحة �إ�ضافية
�أمام ماكينات الت�شغيل لعدم عرقلة حركتهم.
يجب جتنب الأزرار امل�سطحة �أو �شا�شات اللم�س �أو مفاتيح التحكم دون عالمات ملمو�سة �إذ �إنها متثل م�شكلة
للأ�شخا�ص ذوي الإعاقات الب�صرية .قد متثل مفاتيح التحكم املخالفة للمتوقع �أو املر�سومة �صعوبة بالن�سبة
للأ�شخا�ص ذوي حتديات معرفية .يجعل ا�ستخدام �ألوان مغايرة من مفاتيح التحكم �أكرث متييز ًا جلميع
امل�ستخدمني ،خ�صو�ص ًا الأ�شخا�ص ذوي الإعاقات الب�صرية.

الإر�شادات الفنية
�أ .م�ساحة �أر�ضية �أو �أر�ض خالية من العوائق :يجب توفري م�ساحة �أر�ضية خالية من العوائق بحد �أدنى × 800
1400ملم �أمام مفاتيح التحكم و�آليات الت�شغيل لت�سمح باالقرتاب من الأمام �أو اجلانب .يجب و�ضع كافة املخارج
ومفاتيح التحكم التي ت�شمل مفاتيح اال�ستدعاء ،والرتمو�ستات ،واملفاتيح الكهربائية ،وخمارج احلائط الكهربائية،
وخمارج االت�صال بالقرب من م�ساحة �أر�ضية خالية من العوائق عند ارتفاع ي�سمح با�ستخدام جميع الركاب ومن
بينهم ال�شخ�ص املوجود على كر�سي متحرك( .اللجنة اال�ست�شارية لنقل الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.)2007 ،
ب� .أجزاء ت�شغيل مفاتيح التحكم و�آليات الت�شغيل :يجب و�ضع �أجزاء ت�شغيل مفاتيح التحكم و�آليات الت�شغيل عند
ارتفاع 1200-900ملم فوق الأر�ضية ( �شكل �أ).
ت .املخارج الكهربية والأجهزة املماثلة :يجب �أن ترتفع املقاب�س الكهربية واملخارج املماثلة عند حد �أدنى من
االرتفاع 450ملم فوق الأر�ضية وتقا�س من خط املنت�صف .ويلزم تطابق املقاب�س الكهربية املوجودة داخل �أنظمة
الأثاث مع هذا الق�سم ب�شرط و�ضع املخارج املطابقة لهذا الق�سم يف �أماكن قريبة ،و�أن تكون �سهل الو�صول �إليها.
ث .ال�صنابري ومفاتيح التحكم الأخرى :ميكن تفعيل /ت�شغيل ال�صنابري ومفاتيح التحكم الأخرى يدوي ًا �أو
تفعيلها  /ت�شغيلها �إلكرتوني ًا .عند تفعيل /ت�شغيل ال�صنابري ومفاتيح التحكم الأخرى يدوي ًا يجب �أن ميكن ت�شغيلها
بيد واحدة دون امل�سك ال�شديد �أو ال�ضغط �أو ِّ
يل الر�سغ ،ويجب �أن تتطلب قوة �أق�صاها  22نيوتن للتفعيل /الت�شغيل.
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ج .الإ�ضاءة :يجب �إ�ضاءة مفاتيح التحكم و�آليات الت�شغيل بحد �أدنى  100لك�س .وعند احلاجة �إىل القراءة يجب
توفري �إ�ضاءة  200لك�س على الأقل.
ح .تباين الألوان :يجب �أن تتباين مفاتيح التحكم و�آليات الت�شغيل يف اللون عن الأ�سطح �أو البيئة املحيطة �أوكليهما.
خ .الأزرار :عند ا�شتمال مفاتيح التحكم على �أزرار يجب رفع �سطح التفعيل للأزرار عن الأ�سطح املحيطة بها.
د .املعلومات على مفاتيح التحكم �أو بجوارها :عند توفري معلومات مرئية على� /أو بجوار مفاتيح التحكم يجب
�أن تتفق مع الق�سم  .9-2-3يجب توفري املعلومات املرئية الالزمة ل�صحة ا�ستخدام مفاتيح التحكم ب�شكل بديل
مثل �أحرف ملمو�سة �أو معلومات م�سموعة.
ذ .اال�ستخدام املنطقي :يجب �أن يكون ت�صميم وو�ضع وتنظيم مفاتيح التحكم و�آليات الت�شغيل ب�سيط ًا وبديهي ًا
للم�ستخدم.

	
  

�شكل (�أ) :مدى الو�صول ملفاتيح التحكم �سهلة الو�صول �إليها.
جميع الأبعاد بامللليمرت ما مل يذكر غري ذلك.
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ملحق (� :)2أماكن ا�سرتاحة كلب اخلدمة
يف الرحالت التي ت�ستمر �أكرث من � 10ساعات يجب �أن توفر �سفن الركاب ملالكي كلب اخلدمة منطقة خم�ص�صة
توفر للكلب فر�صة اال�سرتاحة.
يجب �أن يكون املكان خالي ًا من القمامة ومن �أي �أخطار �أخرى ،ويف�ضل �أن يكون بعيد ًا عن الأماكن املزدحمة/
امل�أهولة .و�إن �أمكن قد يكون مفيد ًا �أن تكون املنطقة حماطة ب�سياج ،وبذلك ت�سمح للكلب بق�ضاء الوقت متخل�ص ًا
من الطوق .و�إن مل يكن ذلك عملي ًا ،فيجب توفري �شخ�ص منا�سب وم�ؤهل مل�ساعدة مالك الكلب يف هذه الأمور �إن
لزم الأمر.
يجب �أن يكون الو�صول �إىل املنطقة خالي ًا من الدرجات والأخطار الأخرى لي�سمح لل�شخ�ص املعاق بالدخول �إىل
املكان معتمدا على نف�سه .يجب �إجراء تقييم لل�صحة وال�سالمة من الأخطار للت�أكيد على �أن هذه املنطقة خالية
من الأخطار ومنا�سبة للغر�ض.
يجب �أن يقوم امل�شغل الذي يتوجب عليه �إخ�ضاع املنطقة �إىل فحو�صات منتظمة للت�أكد من احلفاظ على هذه
امل�ستويات باالحتفاظ ب�سجل لتقييم اخلطر( .اللجنة اال�ست�شارية لنقل الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.)2007 ،
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ملحق ( :)3الإر�شادات الفنية حول تدريب العاملني وم�سائل الت�شغيل يف النقل
		
البحري.
احتياجات التدريب
تكون هناك حاجة للقيام بتدريب معني فيما يتعلق بتوفري حاجات الأ�شخا�ص املعاقني واحلاجات الأخرى ملجموعات
امل�ستخدمني .ويجب �أي�ض ًا تو�ضيح �أن توفري البيئة �سهلة الو�صول واملعدات املنا�سبة غري مفيدة دون تدريب معريف
كاف .ي�ساعد هذا اجلزء على حتديد مناطق االحتياجات الأ�سا�سية التي يجب �أن يحققها التدريب.
منا�سب وفهم ٍ

تقدمي اخلدمات بطريقة �سهلة الو�صول
يجب �أن يراعي توفري اخلدمات حاجات �أكرب مدى حمتمل من امل�ستخدمني ،ويجب تذكر �أن الو�صول �إىل اخلدمات
وتقدميها �أمر مهم للأ�شخا�ص ذوي االحتياجات اخلا�صة.
يجب تطبيق هذا اجلزء على جميع اخلدمات التي تقدمها املنظمات ال�سياحية (�سواء كانت خا�صة �أو يف القطاع
احلكومي) �إىل الهيئة العامة للطريان املدين ،وهيئة املوانئ ،وخطوط الطريان الناقلة.

الإر�شادات الفنية
�أ .ال�شروط العامة ( املجتمعات الأوربية)7 :2004 ،
•من املنا�سب تقدمي العون ل�شخ�ص ذي ق�صور وظيفي .ولكن يجب على العاملني االنتظار حتى قبول عر�ضهم،
ويجب �أال يفرت�ضوا معرفتهم ملا يحتاجه الأمر .وهذا لي�س فقط مرفو�ض ًا ولكن �أي�ض ًا ميكن �أن يكون خطري ًا.
•يجب على العاملني دائم ًا التحدث مع ال�شخ�ص ذي الإعاقة ،ولي�س من خالل مرافقيهم – �إن كان معهم
مرافق .ومن املهم التوا�صل بالعني.
•يجب �أال ي�س�أل العاملون �أبد ًا ال�شخ�ص عن طبيعة الق�صور الوظيفي لديه� .إن كان ال�شخ�ص يرغب �أن يعرفك
�سيقوم ب�إخبارك.
•يختلف النا�س عادة يف الت�أقلم مع ما يبدو ق�صور ًا وظيفي ًا مت�شابه ًا .ويجب على العاملني عدم توقع التماثل،
�إذ �إن الأ�شخا�ص املعاقني مت�شابهون.
•يجب معاملة املعاق ك�أي �شخ�ص �آخر باحرتام ،ولكن دون تهاون.
ب .الأ�شخا�ص ذوو الق�صور الب�صري الوظيفي (املجتمعات الأوروبية)7 :2004 ،
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•عند تقدميك امل�ساعدة �إىل �شخ�ص ذي ق�صور ب�صري وظيفي ا�سمح له بالإم�ساك بذراعك .يجب �أن توجهه
بد ًال من �أن تقوده �أو تدفعه .ال بد �أي�ض ًا �أن تن�صحه عند الدرجات �أو العوائق الأخرى.
•مل�ساعدة �شخ�ص ذي �إعاقة وظيفية على اجللو�س �ضع يديه على ظهر الكر�سي و�أخربه مبا فعلت.
•عند التحدث مع ال�شخ�ص ذي ق�صور ب�صري وظيفي عرف نف�سك دائم ًا والأ�شخا�ص الذين معك ،و�أخربه
دائم ًا عند مغادرتك.
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ت .الأ�شخا�ص ذوو الق�صور ال�سمعي الوظيفي (املجتمعات الأوروبية)7 :2004 ،
•ت�أكد �إن كان ال�شخ�ص ذو الق�صور ال�سمعي الوظيفي ميكنه قراءة ال�شفاه .انظر مبا�شرة �إىل ال�شخ�ص ،وتكلم
بو�ضوح وبطء .ال ترفع �صوتك وال تكرث من حركة ال�شفاه.
•واجه م�صدر ال�ضوء ،وحافظ على فمك فارغ ًا.
•�إن كانت هناك �صعوبات يف التوا�صل ا�ستخدم ملحوظات مكتوبة.
•�إن كانت هناك حاجة لإخالء املبنى ت�أكد من فهم الأ�شخا�ص ذوي الق�صور ال�سمعي الوظيفي ملا يحدث.
ث .الأ�شخا�ص م�ستخدمو الكرا�سي املتحركة( .املجتمعات الأوروبية)7 :2004 ،
•ال حتاول �أبدا دفع كر�سي متحرك دون ال�س�ؤال عن حاجة ال�شخ�ص �إىل امل�ساعدة.
•ال ت�ستند �إىل الكر�سي املتحرك لل�شخ�ص .فهذا تطفل كبري لدى معظم م�ستخدمي الكرا�سي املتحركة.
ج .الأ�شخا�ص ذوو الق�صور الوظيفي الإدراكي (ملجتمعات الأوروبية)7 :2004 ،
•التزم ال�صرب.
•�أ�صغ بانتباه.
•ال تت�صرف بتعال.
•تكلم بو�ضوح و�أعط ر�سائل وا�ضحة.
•ت�أكد من فهم الر�سائل بو�ضوح.
•دع النا�س يقوموا باالختيار.

خدمة العمالء
تعد خدمة العمالء عن�صر ًا جوهري ًا يف توفري اخلدمات والإقامة للأ�شخا�ص من ذوي االحتياجات اخلا�صة.
ويعد هذا اجلزء بحث ًا تدريبي ًا عام ًا ،ويجب دجمه يف كل الربامج التدريبية التي تدور حول خدمة العمالء.

الإر�شادات الفنية
�أ .كل الأن�شطة التجارية التي تقوم بتقدمي اخلدمات ال بد �أن ت�ضع العميل عند ب�ؤرة خياراتها .ويتم احل�صول على
الأمانة والثقة عن طريق التفكري يف كل عميل كفرد م�ستقل له احتياجاته ،ورغباته ،ودوافعه ،وتوقعاته .وبالتايل،
فالبد �أن يقوم املرء بتقدمي عر�ضه للجمهور ب�شكل عام ،ولكن يقوم بجعله عر�ض ًا �شخ�صي ًا لكل عميل.
ب .فهم العميل� :إن فهم العمالء ال يقوم فقط مبجرد �ضمان امل�ستوى الكلي لر�ضاهم ،و�إمنا التفكري يف القيمة
املتخيلة حول ا�ستخدام املنتجات وو�سائل التمتع باخلدمات.
ت .احلوار مع العمالء :يجب �أن يحر�ص من يقوم بخدمة العميل على االقرتاب منه من خالل احلوار املتوا�صل
وال�شخ�صي ملعرفة تف�ضيالته ،ومقا�صده ،و�أفعاله ،و�أ�سلوب حياته ،وبالتايل القيمة.
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فنيات الرتحيب ( EU.For.Meبرنامج االحتاد الأوروبي لأجلي)22-21 ،2004 ،
�إن توفري فنيات ترحيب كافية يدعمها الوعي بالإعاقة تعد اعتبار ًا مهم ًا يف ح�سن ال�ضيافة يف املرافق ،واخلدمات،
و�أماكن الإقامة .وحيث �إن فنيات الرتحيب ُينظر �إليها عرب مدى وا�سع على �أنها من معايري ال�صناعة ،ف�إن قابليتها
للتطبيق يجب �أن تكون وا�سعة االنت�شار لأق�صى حد ممكن.
�سوف يتم تطبيق هذا اجلزء ،ويجب �أن يعمل على ت�شكيل فهم معريف يف عملية �إن�شاء و�صياغة برنامج التدريب
على الرتحيب وال�ضيافة.

الإر�شادات الفنية
�أ .تنطوي العالقات مع العمالء الذين يعانون من ق�صور وظيفي ب�شكل عام على نف�س املبادئ التي ت�ضع جذور
العالقات مع الأ�شخا�ص �أو العمالء الآخرين .لذا ف�إن االحرتام ،واال�ستعداد ،والإن�صات ،والأدب �أدوات �ضرورية
بالت�أكيد لعقد عالقة جيدة �أو ات�صاالت جيدة مع �أي �شخ�ص.
ب .تذكر �أنه لي�س من املطلوب تخ�صي�ص انتباه خا�ص ،و�إمنا تقدمي خدمة حمرتفة وعالية اجلودة للعمل على
اال�ستجابة �إىل االحتياجات املختلفة للعمالء .وبهذا ف�إن الت�صرف ب�شكل طبيعي �سوف يكون �أف�ضل الأ�شياء .ويف
حالة وقوع موقف حمرج ،ال تقلق حياله� ،إنه �أمر طبيعي ووا�سع االنت�شار ب�صورة كافية ،ويكفي �أن تبقى هادئ ًا
لب�ضعة ثوان ،ثم ت�شرع يف موا�صلة العمل.
ت .طاملا كان االهتمام هو اللحظة املهمة واحل�سا�سة للقاء املبا�شر مع ال�شخ�ص الذي يعاين من �إعاقة وظيفية،
فالبد من �أن يكون هناك بع�ض الرباعة يف اللغة التي يتم ا�ستخدامها ،مع جتنب التعبريات التي تثري الغ�ضب
على وجه التحديد ،حتى لو مل تكن مهينة ،على �سبيل املثال :جتنب م�صطلحات من �أمثال «معاق» �أو «عاجز».
ومن الأف�ضل ا�ستخدام م�صطلحات �أخرى مثل« :الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة» �أو «الأ�شخا�ص ذوي االحتياجات
اخلا�صة» �أو «الأ�شخا�ص ذوي املتطلبات اخلا�صة» �أو «الأ�شخا�ص ذوي القدرة املحدودة على التنقل» ،ومن املف�ضل
ا�ستخدام تعبري «الأ�شخا�ص ذوي الق�صور الوظيفي» .وخالل املحادثة يجب �أال ت�شعر بعدم الراحة عند ا�ستخدامك
تعبريات عامة مثل «�أراك الحقا»؛ �إذا كان العميل �شخ�ص ًا يعاين من ق�صور يف الوظائف الب�صرية .فالعالقة
الودية مع العميل هي �أف�ضل بيان للطريقة الطبيعية للتعامل معه .و�أثناء املحادثة من ال�ضروري الرتكيز على
االنتباه �إىل ال�شخ�ص ولي�س هيئته .ومن املرغوب دائم ًا ا�ستخدام لغة ب�سيطة ،مثل جتنب ا�ستخدام املخت�صرات،
واالخت�صارات ،والأكواد ،والتعبريات التي توجد يف اللهجات� ،إلخ.
ث .يف العالقات واالت�صاالت التي جتري مع الأ�شخا�ص ذوي الإعاقات من املهم متى �أمكن �أن تتحدث مبا�شرة
�إىل ال�شخ�ص ،ولي�س �إىل مرافقيه �أو �أفراد عائلته .فالعالقات مع الأ�شخا�ص ذوي الإعاقات غالب ًا ما تتطلب �أوقات ًا
�أطول للتوا�صل �أو تقدمي اخلدمات ،ويف هذه احلالة فمن املهم عدم �إظهار نفاد ال�صرب ،و�إمنا التخطيط لهذا
العامل ،والتعامل معه ب�أ�سلوب مالئم.
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ج .يف العالقة مع العمالء من ذوي االحتياجات اخلا�صة ،من املهم التعلم من اخلربات ال�سابقة ،ولكن يجب �أن
ال تعمم �أو ت�ضع مقايي�س ل�سلوكك :فبدال من هذا من ال�ضروري �أن تكون م�ستعد ًا لإجراء تعديل يف �سلوكك عندما
تواجه عمي ًال جديد ًا ،وقبول �أي حلول تالئمه �أكرث.
ح� .إن تقدمي امل�ساعدة يعد على الدوام ت�صرف ًا يعرب عن الكيا�سة واالهتمام جتاه العميل واالحتياجات اخلا�صة به.
ويف �أي حالة من ال�ضروري �س�ؤال الأ�شخا�ص الذين يعانون من �إعاقات �إذا كانوا بحاجة �إىل م�ساعدة« :هل بو�سعي
م�ساعدتك؟» و�إذا كان الرد بالإيجاب ،دع هذا ال�شخ�ص ي�شرح كيف يف�ضل �أن تتم م�ساعدته« :كيف ميكنني
م�ساعدتك؟» وبالتايل فمن املهم عندئذ الإن�صات ،والفهم ،ثم اتباع اخلطوات التي �شرحها ال�شخ�ص بنف�سه �أو من
يرافقه .و�إذا كان هناك �شيء غري وا�ضح فمن الأف�ضل طلب مزيد من ال�شرح بدون �أن ت�شعر بالإحراج .و�إذا كانت
الإجابة البديلة بالنفي ومل يكن العميل بحاجة �إىل امل�ساعدة ،فمن املهم عدم الإ�صرار على تقدميها ،ففي الواقع
كونك ت�صر يف هذه احلاالت من املمكن �أن يت�سبب �إحراج� /أو �أحيان ًا م�ضايقة ال�شخ�ص املعاق.
مبان �أخرى على وجه التحديد
خ .بوجه عام� ،إن تقدمي املعلومات حول اخلدمات املتاحة داخل املبنى �أو يف ٍ
للأ�شخا�ص ذوي الإعاقات ت�سمح لل�شخ�ص مبواجهة املوقف الفعلي بهدوء �أكرث ،ومبزيد من الوعي .فمن املهم
التبليغ ب�أي ترتيبات �أو �إجراءات طوارئ معدة ل�سالمة العميل ذي الإعاقة ،و�أن تكون طبيعي ًا ،ومطمئن ًا ،وحمدث ًا
لبق ًا ،و�أن ت�شري �إىل العميل لتعلمه بال�شخ�ص املعني لكي يتدخل عند احلاجة.
د .عندما يكون من غري املمكن تلبية حاجات العميل فال داعي لأن ت�شعر بالإحراج :املهم �أن تقوم ب�شرح الأ�سباب.
ذ .ب�شكل عام ،ف�إن الإح�سا�س اجليد ،واملرونة يف تطبيق الإجراءات ،ويف التعامل مع العمالء ،واحلوار ،وخا�صة
عند الإن�صات ،ي�سمح للفرد ب�أن يتعامل يف مواقف خمتلفة مع ًا بطريقة مر�ضية.

تقنيات حل امل�شكالت
غالب ًا ما يكون العن�صر احليوي الرئي�سي واملهم هو توفري احلل الفوري للم�شكلة ،وهي امل�شكلة اخلا�صة خلدمات
�أ�شخا�ص ذوي الإعاقات ،الذين يتطلبون غالب ًا احتياجات غري عادية� .إن وجود تقنيات حل م�شكالت كافية بوفر
مزيدا من التطبيقات العاملية املرتبطة بقطاع ال�ضيافة وال�سياحة.
وهذا اجلزء يعر�ض اخلطوط الإر�شادية ملا يجب القيام به يف برامج التدريب لتمكني العاملني من فهم تقنيات حل
م�شكالت ذوي الإعاقات واالحتياجات اخلا�صة.

الإر�شادات الفنية
�أ .فريق عمل منافذ تقدمي اخلدمات يف وكاالت ال�سفر( :برنامج االحتاد الأوروبي لأجلي ،EU.For.Me
:)2004:38
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•االت�صال ب�شركات النقل (�شركات خطوط الرحالت البحرية ،و�شركات العبارات) ،والفنادق ،ومكاتب
ال�سياحة.
•تقييم �إمكانية االعتماد على املعلومات وجودتها ،بالتعاون مع منظمات الأ�شخا�ص ذوي الإعاقات.
•الرجوع �إىل املنظمات املعتمدة لفح�ص كيفية احل�صول على املعلومات ،وما �إذا كان الهيكل قد مت فح�صه من
قبل مراقبني خرباء .مث ًال� :إذا كان هناك من يقوم بتنظيم ال�سفر البحري للذين يعانون من �إعاقات بدنية،
فال داعي للخوف من توجيه �أ�سئلة مثل :كم يبلغ وزن الكر�سي املتحرك ،وخا�صة �إذا كان كهربي ًا.
ب .بالن�سبة للأفراد العاملني يف �شركات النقل :من املهم �أن تكون قادرة على :برنامج االحتاد الأوروبي لأجلي
:)EU.For.Me، 2004:38

•معرفة ال�شركة التي يعمل بها الفرد واخلدمات التي تقدمها.
•الوعي بالقواعد التي تتعلق بنقل الركاب من ذوي الإعاقات يف �إطار ال�شركة التي يعمل بها الفرد.
ت .للأفراد العاملني يف الفنادق :من املهم �أن تكون قادرة وعلى علم بـ( :برنامج االحتاد الأوروبي لأجلي
:)EU.For.Me، 2004:38

•معرفة �سمات �سهولة الو�صول اخلا�صة بالفندق.
•احلفاظ على ات�صال م�ستمر مبكاتب ال�سياحة للح�صول على معلومات حول املعامل الأثرية ،واملتاحف،
والوجهات الأخرى �سهلة الو�صول.
•معرفة �أنه من الأهمية احليوية و�صول معلومات عدم وجود معدات و�أجهزة معينة؛ �إىل الأ�شخا�ص الذين
يعانون من ق�صور يف الوظائف ال�سمعية ،و�أنهم �سيتلقون امل�ساعدة يف حالة انطالق �إنذار احلريق.
•معرفة �أن الأ�شخا�ص الذين يعانون من ق�صور وظيفي رمبا يكونون بحاجة �إىل اهتمام خا�ص عند حدوث حالة
طوارئ� ،أو عدم وجود معدات و�أجهزة معينة متاحة ،وبالتايل من املهم توفري قائمة بالغرف التي ي�شغلها
الأ�شخا�ص ذوو الإعاقات لفريق العمل يف املن�ش�أة.
•�أن يكون هناك تدريب على حاالت الطوارئ.
ث .للقائمني على ت�شغيل مكاتب ال�سياحة واملر�شدين ال�سياحيني :من املهم �أن يكونوا قادرين على( :برنامج
االحتاد الأوروبي لأجلي :)EU.For.Me، 39:2004
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•معرفة مدينتك وهيكل ال�سياحة ،ومعرفة مدى جاهزيتهم لأجل ذوي االحتياجات اخلا�صة.
•معرفة ما �إذا كانت الأبنية يتم مراقبتها يف املوقع.
•معرفة الطرق البديلة املمكنة ،مثل م�سارات ركوب الدراجات املوجودة.
•معرفة �أماكن الرتفيه والإمكانات التي يقدمونها لأجل اال�ستخدام الأو�سع ،مثل املتاحف �سهلة الو�صول،
واملعامل الأثرية التي تنا�سب الأ�شخا�ص الذين يعانون من ق�صور يف الوظائف الب�صرية ،واحلدائق التي توجد
بها نباتات عطرية� ،إلخ.
•العلم بعرو�ض �أوقات الفراغ :مثل الريا�ضات املائية ،والتزحلق ،والرحالت اجلماعية� ،إلخ ،واملطاعم،
وال�شواطئ ،وامل�ساعدات الفنية ،و�إمكانية ا�ستئجار دراجة يدوية �أو دراجة ترادفية (تندام).
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•العلم بوجود مر�شدين متخ�ص�صني باملدينة �أو املنطقة.
•التعاون مع املنظمات التي تراعي الأ�شخا�ص ذوي الإعاقات ،وتبادل املعلومات معهم.
ج .كيفية الت�صرف لت�سهيل االت�صال لكل من:
ح .األشخاص الذين يعانون قصوراً في الوظائف البدنية (برنامج االتحاد األوروبي ألجلي EU.For.Me،
:)2004:39

•يعاين كثري من الأ�شخا�ص �صعوبة يف امل�شي �أو القيام بحركات معينة ،بالرغم من عدم احتياجهم ال�ستخدام
كر�سي متحرك .وبوجه عام ،ف�إنهم يقومون با�ستخدام �أجهزة م�ساعدة مثل العكازات� ،أو الع�صي ،و�أحيان ًا
ال�سكوترات الكهربية ،لفرتات ق�صرية �أو ب�شكل دائم .وبع�ضهم رمبا يعاين من انخفا�ض يف قوة الأذرع
والأيدي� ،أو �صعوبة يف تن�سيق حتركاتهم� ،أو نق�ص ًا يف حا�سة ال�شعور� ،أو نق�ص ًا يف التحكم الذاتي يف الوقوف
�أو امل�شي.
•عدم وجود حتيز حول مظهر الأ�شخا�ص ذوي الإعاقات.
•حتديد االحتياجات ال�شخ�صية مب�ساعدة الأ�شخا�ص �أنف�سهم.
•ترك ما يكفي من الوقت لل�شخ�ص كي يعرب عما يرغبه.
•االهتمام بال�شخ�ص ب�شكل مبا�شر ،ولي�س مبرافقه.
•ترك ال�شخ�ص يعرب عن االحتياجات اخلا�صة به  ،وعدم افرتا�ضها.
•م�ساعدة ال�شخ�ص على مواجهة «املوقف الفعلي» ،وتقدمي معلومات حول الوجهة ،و�إذا �أمكن ،اقرتاح حلول
(مثل الأجهزة امل�ساعدة).
•تقدمي معلومات دقيقة حول م�ستوى �إمكانية الو�صول �إىل (القمرة� ،أو املوقع ال�سياحي) و�إذا �أمكن ،التحقق
من �أن املعلومات ُيعتمد عليها.
•تقدمي امل�ساعدة �إذا ما مت طلبها بال�شروط املطلوبة ،مثل عدم �إرهاق الأ�شخا�ص نتيجة �سريهم مل�سافات
طويلة� ،أو الوقوف فرتات طويلة� ،أو احلفاظ على التوازن.
•تكري�س اهتمام خا�ص يف حاالت الطوارئ.
خ .الأ�شخا�ص الذين يعانون من ق�صور يف الوظائف البدنية – وعلى وجه التحديد م�ستخدمو الكرا�سي
املتحركة (برنامج االحتاد الأوروبي لأجلي :)EU.For.Me، 2004:39
للأ�شخا�ص الذين ي�ستخدمون كرا�سي متحركة م�ستويات خمتلفة من التحكم بالنف�س ،واحتياجات �شديدة
االختالف .ومن املمكن �أن حتدث مواقف ال يكون فيها ال�شخ�ص قادر ًا على الوقوف ،ومواقف �أخرى ميكنه القيام
بهذا لفرتة حمدودة من الزمن ويكون بو�سعه ال�سري لب�ضع درجات فقط .والبع�ض ي�ستخدم فقط الكر�سي املتحرك
يف جزء من اليوم ،و�آخرون ي�ستخدمونها ب�شكل دائم.
لبع�ض الأ�شخا�ص قوة ال ب�أ�س بها يف �أذرعهم ،ومن املمكن �أن يكونوا قادرين على حتريك �أنف�سهم ،والقيام بكثري
من الأفعال بدون �أي م�ساعدة ،و�آخرون لديهم درجة �أقل من التحكم الذاتي ويكونون بحاجة �إىل مرافقة.
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•التحدث مع العميل و�س�ؤاله ما هي االحتياجات اخلا�صة به حتى ي�صبح من املمكن تقدمي م�ساعدة �صاحلة له.
•من املهم اال�ستعداد لتحديد العراقيل والتدخل مثال عن طريق �إخالء ممر �أو مم�شى من العراقيل التي ميكن
�إزالتها.
•عر�ض امل�ساعدة ،حتى لو كان العميل ي�صحبه مرافق بالفعل.
•قبل امل�ساعدة ف�إن من الأفكار اجليدة التوجه بال�س�ؤال ،بدافع احرتام التحكم الذاتي الطبيعي لكل �شخ�ص.
•يف وجود حاجز ما مثل الدرجات� ،أو يف حالة الدرجات الأكرث �صعوبة ،دع العميل هو يقودك ،ف�إنه �سيقرتح
عليك �أف�ضل طريقة لتنفيذ التحرك.
•يجب دفع الكر�سي املتحرك برفق بدون القيام بحركات عنيفة ،وب�سرعة معقولة .ولرفع الكر�سي ،ال تقم
بجذبه من �أي مكان ،و�إمنا ا�س�أل العميل ،وبهذه الطريقة �سوف تتجنب �إحداث التلف له.
•كن حذر ًا يف امل�ساعدة ،و�إذا كنت بني جمموعة من الأ�شخا�ص فكن حري�ص ًا �أال ت�صدمهم بالكر�سي املتحرك،
لأنه �سيكون حمرج ًا للعميل.
د .الأ�شخا�ص الذين يعانون من ق�صور يف الوظائف الب�صرية (برنامج االحتاد الأوروبي لأجلي

Eu.For.

:)Me: 41-45

ي�شمل هذا ك ًال من الأ�شخا�ص «املكفوفني» ،والذين يعانون من �أوجه ق�صور متو�سطة �إىل حادة يف الوظائف
الب�صرية .ون�سبة �صغرية فقط من الأ�شخا�ص الذين يعانون من ق�صور يف الوظائف الب�صرية هم من «املكفوفني».
ويف كل احلاالت الأخرى ف�إن طريقة ر�ؤية املكان ،بالرغم من كونها حمدودة ،من املمكن �أن تختلف �إىل حد بعيد
من فرد لآخر .و�إىل جانب هذا ،ف�إن �إدراك العامل من حولنا يحدث من خالل احلوا�س الأخرى (اللم�س ،وال�سمع،
وال�شم) .فال�سعة الب�صرية املتبقية املنخف�ضة جد ًا والعمى من املمكن �أن تت�سبب يف م�شكالت تنقل وتوجيه:
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•�إذا كان ال�شخ�ص الكفيف م�صحوب ًا مبرافق ،فيجب االهتمام بال�شخ�ص امل�صاب بالعمى ولي�س مبرافقه.
•�سوف يكون العميل قادر ًا على قراءة التعبري املرت�سم على وجه حمادثه� ،أو تلقي الإمياءات ال�صادرة منه،
وبالتايل اجعل نف�سك �سهل الفهم ،وب�شكل رئي�سي فيما يتعلق با�ستخدام الكلمات.
•عند تقدمي نف�سك للعميل ،اعمل على جذب انتباهه عن طريق دعوته با�سمه �أو من خالل مل�سه برفق على
الذارع.
•�إذا طلب العميل �إر�شاده ،اعر�ض له ذراعك الأمين وحترك قلي ًال �أمامه.
•قم دائما بتوجيه التحذيرات حول وجود واحد �أو �أكرث من العتبات و�أو�ضح �إذا ما كنتم �ست�صعدون �أو
�ستهبطون .وا�ستمر يف العمل بنف�س الأ�سلوب مع ال�سالمل املتحركة .وا�س�أل العميل �إذا ما كان يف�ضل التعلق
بذراعك �أم :الدرابزين ،و�إذا كان اختياره الأخري ،قم بو�ضع يده على الدرابزين.
•لبيان مو�ضع جلو�س العميل ،دلـَّه �إليه ،و�ضع يده على ظهر املقعد.
•قم على الدوام ب�إخبار العميل �إذا ما كنت مغادر ًا �أو عند قدومك.
•لو�صف مو�ضع الأج�سام ،قم بتقدمي مراجع مكانية لها عالقة مبوقع العميل.
•�إذا ما ُطلب منك م�صاحبة العميل �إىل دورة املياه� ،إذا كنت من نف�س نوعه ،ادخل مع ال�شخ�ص وقم بو�صف
نوع احلمام ،ومو�ضع الأجهزة واملعدات ال�صحية ،مثل حامل مناديل املرحا�ض واملن�شفة� .أعلمه بنظافة البيئة
املوجودة .و�إن مل تكن من نف�س نوع ال�شخ�ص ،اجلب من يقدم امل�ساعدة.
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•تعد دقة املواعيد جانب ًا مهم ًا بوجه خا�ص له�ؤالء العمالء :لأن االنتظار الطويل يت�سبب يف ال�شعور بعدم الراحة
والإجهاد.
•فقط عدد حمدود من الأ�شخا�ص الذين يعانون من ق�صور يف الوظائف الب�صرية على دراية ب�أبجدية برايل،
وبالتايل فالبد من حماولة اكت�شاف تن�سيقات بديلة للتوا�صل.
•يقوم الأ�شخا�ص الذين يعانون من ق�صور يف الوظائف الب�صرية ب�شكل عام ب�إظهار مقدرة ال ب�أ�س بها على
التكيف والتحكم الذاتي؛ تذكر هذا.
•عند ال�ضرورة� ،إذا كانت املادة ال�صوتية املطبوعة بطريقة برايل متاحة ،قم بقراءة الأو�صاف ،والقوائم،
والتو�ضيحات بنربة �صوت طبيعية.
•هناك دائم ًا �أمل يف احل�صول على و�صف للبيئات واملواقف.
•من الأف�ضل عدم حتريك الأغرا�ض ال�شخ�صية �أو قطع الأثاث التي توجد يف حجرة ال�شخ�ص الذي يعاين من
ق�صور يف الوظائف الب�صرية.
•التخلي عن �أي حتيز تتعلق بالأ�شخا�ص املعاقني ،وتركيز انتباهك واهتمامك على ال�شخ�ص نف�سه ولي�س
الإعاقة ،يظل �شرط ًا �أ�سا�سي ًا لأجل التوا�صل اجليد.
ذ .الأ�شخا�ص الذين يعانون من ق�صور يف الوظائف ال�سمعية (برنامج االحتاد الأوروبي لأجلي
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هذا ال�شكل من الق�صور الوظيفي ال يتم اكت�شافه على الفور ،ما مل يقم ال�شخ�ص بنف�سه بتعريفك .ويجب على
املرء �أن مييز بني الأ�شخا�ص ال�صم وه�ؤالء الذين يعانون من ق�صور يف وظائف ال�سمع .فالأ�شخا�ص الذين يعانون
من ق�صور يف وظائف ال�سمع يواجهون �صعوبة �أكرب يف البيئات التي ترتفع فيها ال�ضو�ضاء جد ًا .والأ�شخا�ص الذين
كانوا �صم ًا منذ الوالدة من املمكن �أن يعانوا من �صعوبات يف الكالم �أي�ض ًا .فكثري من الأ�شخا�ص الذين يعانون من
ق�صور يف وظائف ال�سمع قادرون على قراءة �شفاه الآخرين عندما يتحدثون �أمامهم .وبع�ضهم يقوم با�ستخدام
م�ساعدات �سمعية لتح�سني قدرتهم على اال�ستماع.
•�أثناء التحدث� ،ضع نف�سك دائما �أمام العميل ،مما يهيء توا�ص ًال ب�صري ًا.
•تفح�ص موقعك وال تقف �أبد ًا وال�ضوء من ورائك ،وال تتحدث �أبدا ويدك �أمام فمك ،بحيث ت�سمح للأ�شخا�ص
الذين يعانون من ق�صور يف وظائف ال�سمع من قراءة �شفاهك.
•قم دائما بتقدمي نف�سك �إىل ال�شخ�ص وا�شرح له دورك.
•تذكر �أخذك يف االعتبار بالوقت الإ�ضايف للتوا�صل.
•�إن قراءة ال�شفاه ال ت�سمح بحدوث توا�صل �سهل بني �أكرث من �شخ�صني اثنني.
•ا�س�أل ال�شخ�ص كيف يجب �أن حتدثه ،فالبع�ض يف�ضل �أن ترفع ال�صوت قلي ًال ،ولكن تعد نربة ال�صوت املرتفعة
مثرية لل�ضيق ب�شكل عام.
•ال تتحدث ب�سرعة �شديدة ،وال ببطء �شديد ،وا�ستخدم جم ًال ق�صرية.
•ال تغمغم بالكلمات ،ا�ستخدم تعابري الوجه ،وا�ستخدم �إمياءات ب�سيطة مع كلماتك من املمكن �أن تكون معينة.
•كن م�ستعدا دائما لتكرار ما قلته �أو لكتابته ،واحتفظ دائم ًا بقلم وورقة.
•من ال�ضروري �أن تت�أكد �أن معلومات التوا�صل قد مت فهمها على نحو �صحيح.
الدليل اإلشادي للوصول الشامل في وسائط النقل البحرية للمملكة العربية السعودية

359

•ت�أكد دائما من �أن ال�شخ�ص الأ�صم م�شرتك يف حمادثة املجموعة وبالتايل ف�إنه لن ي�شعر ب�أنه معزول.
•�إذا لزم الأمر ،فلجذب انتباه ال�شخ�ص ُين�صح بالقيام بهذا بحركة الأيدي يف اجتاه ال�شخ�ص �أو عن طريق
مل�س ذراعه.
•�إذا كان يجب �أن تقوم ب�شرح �آلية ما �أو خدمة معينة ،تذكر �أن ال�شخ�ص الأ�صم ال ميكنه قراءة �شفاهك ،واتباع
ال�شرح يف نف�س الوقت ،وبالتايل فمن الأف�ضل �أن تتحدث �أو ًال ثم ت�شرح.
•�إذا كان هناك مرتجم ،فبغ�ض النظر عن هذا اهتم بالعميل �أو ًال.
•كثري من الأ�شخا�ص الذين يعانون من ق�صور يف وظائف ال�سمع ي�ستخدمون �أجهزة م�ساعدة �سمعية .وهذا
�سيعمل على تكبري كل الأ�صوات بنف�س الطريقة ،ومن بينها ال�ضو�ضاء التي توجد يف اخللفية �أو املنطقة
املحيطة ،والتي يجب تقليلها بقدر الإمكان عن طريق اختيار مكان هادئ للتوا�صل.
•من املفيد جتنب ا�ستخدام التعابري امل�ستخدمة يف اللهجات� ،أو الكلمات املعقدة� ،أو الكلمات املت�شابهة.
ر .الأ�شخا�ص الذين يعانون من ق�صور يف الوظائف ال�سمعية والب�صرية (برنامج االحتاد الأوروبي لأجلي
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يعاين ه�ؤالء الأ�شخا�ص من �أوجه ق�صور خطرية يف كل من ال�سمع والب�صر .وهذا يت�سبب يف حدوث م�شكالت
لتنفيذ الأن�شطة اليومية ،والعالقات االجتماعية ،والو�صول �إىل املعلومات .فبع�ض الأ�شخا�ص يكونون مكفوفني
و�صم ًا بالكامل ،يف حني يعاين �آخرون من درجات متفاوتة من الق�صور يف الوظائف الب�صرية وال�سمعية.
•هناك الكثري من القادرين على التحدث وا�ستخدام النظام ال�شفهي للتوا�صل ،يف حني �أنهم ال�ستقبال التوا�صل
يقومون با�ستخدام نظام من الإمياءات �أو التوا�صل بالأيدي (�أبجدية مولو�سي) ،والتي يقوم بها ال�شخ�ص
الكفيف-الأ�صم ك�أداة توا�صل خا�صة.
•من املمكن �أن تكون ال�سعة ال�سمعية �أو الب�صرية املتبقية� ،إذا وجدت ،مفيدة يف التوا�صل.
•جلذب انتباه عميل يعاين من الق�صور الوظيفي ال�سمعي والب�صري مع ًا ،فمن املمكن �أن تقوم بلم�سه على
الذراع.
•�إذا كان العميل م�صحوب ًا مبرافق ،فعند تقدمي املعلومات �إىل املرافق ،اترك وقت ًا كافي ًا له بحيث يتمكن من
تكرار املعلومات �إىل ال�شخ�ص املعني.
•تذكر دائم ًا �أن ه�ؤالء الأ�شخا�ص يحتاجون �إىل مزيد من الوقت لتنفيذ املهام العادية.
•�إن دقة املواعيد �أمر مهم جد ًا ،ففرتات االنتظار الطويلة تت�سبب يف حدوث عدم الراحة والإجهاد.
•�سوف يكون من املنا�سب ،متى �أمكن هذا ،ال�سماح باال�ستك�شاف احل�سي للبيئات و�/أو الأج�سام.
•التغلب على حرجك ،والرتكيز على ال�شخ�ص ولي�س الإعاقة ،تعد دوم ًا �أف�ضل ممار�سة.
ز-الأ�شخا�ص الذين يعانون من ق�صور يف الوظائف الإدراكية (برنامج االحتاد الأوروبي لأجلي
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•�إن مظاهر هذا النوع من الق�صور عالية التنوع ،وترتاوح من وجود ا�ضطرابات طفيفة للغاية وغري حم�سو�سة،
�إىل حاالت حيث يكون من املطلوب تقدمي العون وامل�ساعدة �إىل الأ�شخا�ص على م�ستويات متنوعة .وبوجه عام
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ف�إن الأ�شخا�ص الذين يعانون من ق�صور يف الوظائف الإدراكية يتفاعلون مع املواقف بطرق ال تتالءم دائما
مع �أعمارهم ،وهم غالب ًا ما يواجهون �صعوبة يف توجيه �أنف�سهم ،وفهم واتخاذ القرارات ،ولهذا فهم عادة
ي�سافرون با�صطحاب مرافق �أو �أحد �أفراد العائلة.
•يجب �أن ال يكون لديك حتيز حول مظهر الأ�شخا�ص ذوي الإعاقات ،كن م�سرتخي ًا.
•�إن �إتاحة �أكرب وقت خم�ص�ص للعمالء ،يعمل على احرتام �أوقات ردود �أفعالهم وا�ستيعابهم.
•�إذا كان هناك م�شكالت يف االت�صاالت ،مثل اللغة �أو ا�ستماعها فمن املهم القيام بتكرار الر�سائل.
•عرب عن نف�سك ب�أ�سلوب وا�ضح وب�سيط ،با�ستخدام تن�سيقات �إيجابية ،مع جتنب التف�سريات الطويلة واملربكة.
•من املهم التوا�صل مع ال�شخ�ص الذي يعاين من ق�صور يف الوظائف الإدراكية ب�أ�سلوب ب�سيط ولكن لي�س
طفولي ًا ،مع توجيه اهتمام خا�ص لو�ضوح املعلومات والإي�ضاحات ،مع التب�سيط بقدر الإمكان.
الأ�شخا�ص الذين يعانون من ق�صور وظيفي نف�سي (برنامج االحتاد الأوروبي لأجلي Eu.For.Me:
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•من املمكن �أن يكون لهذه احلاالت مظاهر عالية التعقيد واالختالف ،مثل القلق النف�سي� ،أو اخلوف غري
املنطقي� ،أو الإحباط� ،أو االنتماء� ،أو حاالت الهو�س� ،أو ال�سعادة املفرطة� ...إلخ .هناك م�شكالت �أخرى لها
طبيعة م�ؤقتة مثل التي حتدث عن تناول الأدوية.
•من غري املحتمل بدرجة كبرية �أنك �سوف تكون قادر ًا على متييز العميل الذي يعاين ق�صور ًا نف�سي ًا ما مل يظهر
هذا من خالل ردود فعله ،حيث �إن من يعاين من هذا الق�صور ال يقوم عادة بذكر ما هو م�صاب به.
•اعمل على تبني �سلوك منفتح ومطمئن؛ للعمل على تهدئتهم ،لأن الأ�شخا�ص الذين يعانون من هذا الق�صور
يكونون �أكرث ح�سا�سية يف حاالت عدم الراحة.
•التفتح ،واملرونة ،والكيا�سة ،واالنتباه هي دائم ًا املفتاح �إىل ترحيب جيد.
�ش .الأ�شخا�ص الذين يعانون من ق�صور وظيفي يف التوجيه والتوا�صل (برنامج االحتاد الأوروبي لأجلي
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•يعاين بع�ض الأ�شخا�ص من �صعوبة يف التوا�صل ،يف اال�ستيعاب والتعبري .وطبق ًا لل�سبب اجلذري ،من املمكن
�أن تكون هذه امل�شكالت مرتبطة مب�شاكل يف التوجيه ،وق�صور يف احلركة ،والإجهاد ،وردود الفعل البطيئة.
ويحتاج مثل ه�ؤالء الأ�شخا�ص بوجه عام مزيد ًا من الوقت لتنفيذ �أن�شطة احلياة اليومية.
•حاول �أن تكون متاح ًا ،و�أن تتكيف مع �أزمنة رد الفعل الأكرث بطئ ًا.
•ا�ستخدام الفتات وا�ضحة للم�ساعدة يف التوجيه.
�ص.

الأ�شخا�ص الذين يعانون من الق�صور الوظيفي يف التغذية (برنامج االحتاد الأوروبي لأجلي Eu.For.
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كثري من الأفراد لأ�سباب خمتلفة بحاجة التباع نظام غذائي خا�ص� ،أو بحاجة �إىل اهتمام خا�ص فيما يتعلق
باختيار الطعام� ،أو يف �إعداده� ،أو يف و�ضع جداول الوجبات .ومن املمكن �أن تكون هذه الأ�سباب خمتلفة متام ًا مثل
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احل�سا�سية املفرطة من الطعام الذي يحتوي على اجللوتني (مثل الأمرا�ض الباطنية) ،واحلاجة �إىل نظام غذائي
غني بالكال�سيوم (كما يف حالة الإ�صابة به�شا�شة العظام)� ،إلخ.
•يف هذه احلالة كذلك ،ف�إن الرغبة يف الإن�صات �إىل العميل �سوف تعمل على ت�سهيل ر�ضا العميل فيما يتعلق
باالحتياجات اخلا�صة به.
•يجب على املرء يف الأ�سا�س �أن ي�سمح للعميل بتتبع النظام الغذائي اخلا�ص به و�/أو �إعداد جدول �شخ�صي لكل
عميل بالوجبات اخلا�صة به.
•تعد �إتاحة جرعة جيدة من املرونة �أمر ًا منا�سب ًا.
�ض.

الأ�شخا�ص الذين يعانون من ال�صرع (برنامج االحتاد الأوروبي لأجلي :)Eu.For.Me: 47-49

يعد ال�صرع حالة ع�صبية من املمكن عادة التحكم بها على نحو جيد با�ستخدام الأدوية .وهي تتمثل يف �أ�شكال
متنوعة ،ومن املمكن �أن حتدث نوبات مر�ضية خمتلفة ال�شدة .فنوبات ال�صرع ميكن ت�صنيفها �إىل نوعني خمتلفني
طبق ًا ل�شدتها و�أعرا�ضها :النوبة العامة ،والتي ميكن �أن ي�سقط ال�شخ�ص خاللها على الأر�ض و�أن يعاين من
ت�شنجات .النوبة اجلزئية ،مع حدوث �آثار طفيفة جد ًا ،والتي ميكن �أن يعاين ال�شخ�ص فيها من الغيبوبة للحظة
من الزمن ،و�أن تطر�أ تغريات طفيفة على ال�سلوك.
•�إن نوبات ال�صرع التي تت�ضمن الفقد املفاجئ للوعي ،من املمكن �أن تثري احلوادث لأن ال�شخ�ص قد يجرح
نف�سه عندما يفقد وعيه من خالل ال�سقوط على نحو �سيئ� ،أو اال�صطدام ب�أحد الأج�سام .و�أف�ضل حل هو
العمل على منع ال�سقوط ،ولكن يف الغالب يعد هذا من امل�ستحيل .ومبجرد �سقوط ال�شخ�ص على الأر�ض،
يجب على املرء �أن يحاول و�ضع و�سادة �أو ج�سم طري م�شابه خلف ر�أ�سه ،للعمل على جتنب الكدمات املتكررة
يف الر�أ�س التي يت�سبب يف حدوثها الإ�صابة بالت�شنجات .و�أي�ض ًا ميكنك حماولة حتويل ال�شخ�ص للرقاد على
جانبه ،لل�سماح للعاب باخلروج من فمه للإبقاء على اجلهاز التنف�سي مفتوح ًا ،ولي�س هناك �شيء �آخر ميكن
القيام به.
•يف �أي حالة يجب �أن يحافظ املرء على هدوئه ،بالرغم من �إمكانية �أن تثري م�شاهدة النوبة املر�ضية الرعب،
ففي معظم احلاالت تنتهي بدون �آثار مرتتبة عليها ،وهي غالب ًا ال تكون �أبد ًا مهددة للحياة .وب�شكل عام ف�إن
الإ�صابة بالت�شنجات تدوم لب�ضعة دقائق وتنتهي حلظي ًا.
•عندما ي�ستعيد ال�شخ�ص وعيه ،من املمكن �أن يكون �شاعر ًا باالرتباك ،و�أن يعاين من �صعوبة يف التحدث� ،أو
من املمكن �أن يكون ذهنه �صافيا وغري مدرك ملا حدث .ومن املمكن �أن يكون من املفيد البقاء بقرب ال�شخ�ص
�أثناء نوبة املر�ض ،و�أن يكون موجودا عندما ي�ستعيد وعيه لطم�أنته ،وخا�صة عندما يكون ال�شخ�ص م�ضطرب ًا
ومرتبك ًا.
•�إذا دامت النوبة املر�ضية لأكرث من  10-5دقائق �أو من املمكن �أن تكون هناك نوبات مر�ضية متكررة بدون
انقطاع ،ف�سوف يكون من املمكن ا�ستدعاء الطبيب �أو عربة �إ�سعاف لإح�ضار ال�شخ�ص �إىل �أقرب غرفة طوارئ.
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الأ�شخا�ص الذين يعانون من مر�ض ال�سكري (برنامج االحتاد الأوروبي لأجلي :)Eu.For.Me: 47-49

يف احلاالت العادية ف�إن هذه االختالالت الوظيفية يف اجلرعات ال تتطلب اهتمام ًا خا�ص ًا ،ما عدا ما يتعلق بالنظام
الغذائي ،والذي يف بع�ض احلاالت يجب �أن يكون دقيق ًا جد ًا .ولكن ،يف مثل هذه احلاالت ،ف�إن ه�ؤالء العمالء �سوف
يتو�صلون �إىل احتياجاتهم الدقيقة.
•�إن الإتاحة املحرتفة العادية ،واملرونة ،واالنفتاح للإن�صات تبقى �شروط ًا �أ�سا�سية للعالقات والتوا�صل.
•ميكن �أن يكون من املفيد عر�ض خدمة احتمال حفظ �أدوية العميل يف الثالجة.
•يف حالة الإ�صابة بوعكة �صحية يح�سن مراجعة العميل حول نوع امل�ساعدة التي ميكن تقدميها له .و�إذا كان
العميل غري قادر على التوا�صل يجب االت�صال بالطبيب.
ظ-الأ�شخا�ص الذين يعانون من الف�شل الكلوي (برنامج االحتاد الأوروبي لأجلي :)Eu.For.Me: 47-49

•�إن الأ�شخا�ص الذين يعانون اختال ًال وظيفي ًا بحاجة مقدم ًا �إىل معرفة موقع مركز غ�سيل الكلى يف املكان الذي
�سيمكثون به.
•فيما يتعلق بالتوا�صل والعالقة فلي�س من املطلوب وجود اهتمام خا�ص ،ويف �أي حدث ف�إن االحتياجات تختلف
بدرجة كبرية من �شخ�ص لآخر.
ع.

الأ�شخا�ص الذين يعانون من احل�سا�سية (برنامج االحتاد الأوروبي لأجلي :)Eu.For.Me: 47-49

�إن ظهور هذا النوع من الأمرا�ض وا�سع االنت�شار ب�شكل متزايد ،ومن املمكن �أن يعاين منه �أ�شخا�ص خمتلفون .ويف
كثري من احلاالت من املمكن �أن ترتبط احل�سا�سية بعوامل بيئية معينة .وبع�ض �أنواع احل�سا�سية يت�سبب فيها وجود
الأتربة ،و�شعر احليوانات ،والوبر ،والري�ش �أو مواد التنجيد .و�أحد �أكرث الأ�سباب �شيوع ًا يف حدوث ح�سا�سية الأنف
و�أزمات الربو هو وجود عثة الغبار ،والكائنات الدقيقة ،والتي تكرث يف بيئات درجة احلرارة الب�شرية .وميكن �أن
توجد هذه املواد يف الو�سائد ،واحل�شايا ،والبطاطني ،والكرا�سي املنجدة ،والأرائك ،وامل�شايات ،وال�سجاد .ومن
امل�ستحيل العمل ب�شكل تام على �إزالة هذه الكائنات ،ولكن مع هذا على املرء �أن يعمل على تقليلها بقدر الإمكان مع
حتقيق نتائج مفيدة ل�ضمان جودة ا�ستقبال كل �أنواع العمالء.
•�سوف يكون من املالئم جعل بيئات ،وخا�صة غرف النوم ،متاحة للعميل ،وخا�صة لإعداد احتياجاتهم التي
ت�أخذ يف االعتبار �شروط ًا معينة للنظافة البيئية.
•دع العميل يعرف ب�شكل مقدم بالوجود امل�ستمر للحيوانات يف املنطقة.
•وجود فالتر للتنظيف املتكرر يف جهاز تكييف وتدفئة الهواء.
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ا�ستخدام و�صيانة الأجهزة امل�ساعدة
يعد ا�ستخدام و�صيانة الأجهزة امل�ساعدة �أمر ًا حيوي ًا لتنفيذ وظائف اجل�سم يف الأ�شخا�ص الذين يعانون من
درجات متفاوتة من الق�صور الوظيفي ،ويجب التنبيه على �أنه بالرغم من �أن الأجهزة امل�ساعدة تك ّون جزء ًا مهم ًا
من البيئات �سهلة الو�صول ،ف�إذا �أ�سيء التعامل معها �أو �أُ�سيء فهمها� ،أ َّدى �إىل �إ�صابات خطرية �أو �إحلاق الأذى
مب�ستخدميها �أو من يقومون بت�شغيلها.
وهذا اجلزء �سوف يتم تطبيقه على كل الو�سائل امل�ساعدة التي ُيق�صد ا�ستخدامها من قبل امل�سافرين من ذوي
االحتياجات اخلا�صة مثل الكرا�سي املتحركة الطرفية ،وامل�صاعد الطبية ،و�أجهزة ت�سجيل البيانات� ..إلخ.

الإر�شادات الفنية
�أ .الأجهزة امل�ساعدة لتنقل العميل (برنامج االحتاد الأوروبي لأجلي:)73-61 :2004 ،
•حيث �إنه ال حاجة لت�صبح من الفنيني �أو من الأخ�صائيني االجتماعيني ،فمن الواجب �أن تعتاد على اخل�صائ�ص
الأ�سا�سية للأجهزة امل�ساعدة للعمل على توفري امل�ساعدة الكافية للعمالء.
•لهذا ال�سبب يجب على املرء �أن يكون واعي ًا �أن الكر�سي املتحرك يتم ت�شغيله بذراع التحكم �أو بو�سيلة حتكم
�أخرى ،ويجب �أن تكون م�ساعدتنا �ضرورية :فمث ًال ،للخروج من الكر�سي املتحرك يجب �إطفاء ت�شغيل الكر�سي
املتحرك ،مع جتنب االرتكاز على �صندوق (املوتور) واملن�صات .ويجب �إعطاء �إي�ضاحات من قبل ال�شخ�ص
املعاق نف�سه.
•�إن الكر�سي املتحرك الكهربي هو �آلة ولي�س مركبة ،ولهذا ال�سبب يجب ا�ستخدامه يف مناطق امل�شاة ،وملزيد
من ال�سالمة يجب جتهيزه بالإ�ضاءة ،و�أجهزة التحدث ال�صوتية و�أحزمة الأمان.
•من املمكن ت�سليم الكرا�سي املتحركة لو�ضعها يف احل�ضانة �إىل فريق عمل ال�سفينة البحرية ،عندما يقوم
العميل مبمار�سة �أن�شطة �أخرى مثل الذهاب �إىل ال�شاطئ ،با�ستخدام �أجهزة م�ساعدة �أخرى� ..إلخ .وت�شمل
اتفاقية الإيداع بني ال�سفينة البحرية والعميل التزام فريق العمل بال�سفينة البحرية برعاية الكر�سي املتحرك
ورد و�سيلة امل�ساعدة ،وبالتايل رعاية املتاع .لهذا ال�سبب ال ميكن ترك الكر�سي املتحرك بدون مراقبة .وب�شكل
عام ف�إن احلرا�سة ال�سليمة تقع حتت ال�سلوك الطبيعي ملن يقوم بالت�شغيل من ذوي الإح�سا�س اجليد.
•�إذا كان لل�سفينة البحرية �أو املحطة البحرية كرا�سي متحركة كهربية خا�صة بها ،يجب عدم ترك هذه
الكرا�سي غري م�ستخدمة لفرتات طويلة لأن ذلك ي�ؤدي �إىل �إعادة �شحن البطاريات � ،أو تلفها ،ويجب عدم
تركها يف املطر �أو يف الأماكن الرطبة.
•هناك حاجة �أي�ضا للرعاية يف حالة وجود مركبات جمهزة ب�شكل خا�ص ،والتي تكون جمهزة لال�ستخدام من
قبل ال�شخ�ص الذي يعاين من ق�صور يف الوظائف البدنية .و�إذا �أ�صبح اال�ستخدام من قبل �شخ�ص ثالث �أمر ًا
�ضروري ًا لأ�سباب طارئة ،ولعمليات التحويل الق�صرية ،يجب اال�ستي�ضاح من املالك.
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ب .م�ساعدات التنقل التي تقدمها ال�سفينة �أو املحطة البحرية (برنامج االحتاد الأوروبي لأجلي-61 :2004 ،
:vii)73
امل�صاعد :يعد امل�صعد هو النظام الأف�ضل بالت�أكيد ،الذي ميكن ا�ستخدامه من قبل الذين يعانون من ق�صور
وظيفي .ومزاياه هي:
•ال�سرعة.
•التحكم الذاتي.
•�إمكانية الو�صول العامة.
•ال�سالمة.
•التكامل االجتماعي.
على امل�ستوى التقني من املمكن دائما تركيب (�أو تعديل) �أحد امل�صاعد يف املباين املوجودة بناء على حاالت
متنوعة .ويجب �أن تكون امل�صاعد جيدة الإ�ضاءة ،وجمهزة ب�أزرار مزودة ب�أرقام بتن�سيق كل من الإغاثة وبرايل.
و�سوف يكون من املفيد احل�صول على �أجهزة �صوتية �أي�ض ًا.
يجب جتنب االختالفات يف م�ستوى الو�صول �إىل الأدوار مع جتنب و�ضع مناف�ض ال�سجائر بقرب �أزرار الدفع ،ومن
املف�ضل ا�ستخدام جدران من الزجاج لتجنب الت�أثري اخلانق.
م�صاعد املن�صات الر�أ�سية :يعد م�صعد املن�صة بدي ًال للم�صعد ،ولكن مع وجود ق�صور يف الأبعاد وامل�سافة التي
يغطيها امل�صعد .وعلى امل�ستوى التقني من املمكن يف الغالب تركيب واحد يف املباين املوجودة ،ولكنه يتطلب تقييم ًا
تقني ًا و�أعمال �إن�شاء/تركيب متوا�صلة على الأ�صح.
ميكن كذلك و�ضع املن�صة خارج املبنى عند نقطة ي�سهل الو�صول �إليها ،و�إذا �أمكن فبجانب الباب عند م�ستوى
الو�صول.
•م�صعد الدرج ( :)viiiهذا النوع من امل�صاعد هو جهاز حتمل �أحمال يتم جتهيزه على نحو مالئم لنقل
الأ�شخا�ص من ذوي الق�صور الوظيفي البدين :ويتم تركيبه على امتداد جانب الدرج ،ويتم حتريكه يف
اجتاهني ،با�ستخدام و�سائل مثل املوتور الكهربي ،على طول امل�سار �أو املجرى.
•�إنه خليار جيد �إذا �أمكن �إدخال �أو تعديل م�صعد �أو م�صعد من�صة .ومن املمكن تركيب هذا النظام مع م�سار
كاف ،ووجود �أماكن خروج ب�أحجام
خا�ص على نف�س الدرج نف�سه �إذا كانت توجد حاالت معينة /ات�ساع درج ٍ
كافية.
البدهي �أن امل�سار يجب �أال يعيق الأبواب �أو امل�سافرين.
•ومن َ
•مت�سلق الدرج املتنقل :و�سيلة امل�ساعدة هذه يتم ا�ستخدامها من قبل العمالء الذين يتحركون على كرا�سي
متحركة� ،أو الذين يعانون من ق�صور وظيفي يف التنقل مينعهم من �صعود �أو هبوط الدرج .ومن املمكن �أن
يكون مت�سلق الدرج:
1 .1على كرا�سي جمهزة مبقعد.
2 .2على م�سارات ،ولكن يف هذه احلالة ي�صبح طي الكر�سي املتحرك �أكرث �ضرورة.
3 .3من املمكن و�صف مت�سلق الدرج ب�أنه «و�سيلة» للتمتع بالبناء بالرغم من �أنه بطيء جد ًا .وتتطلب غالبية
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مت�سلقات الدرج املتنقلة وجود ُمرافق يبلغ على الأقل  18عام ًا من العمر ،ولديه حتكم جيد بالنف�س ،وقوة
بدنية ،وقوة �إب�صار جيدة ،للقيام بت�شغيل امل�صعد.
4 .4من املمكن ا�ستخدامه من قبل �شخ�ص يعاين من �إعاقة للحفاظ على نف�سه يف و�ضع ر�أ�سي عندما يكون جال�سا
على كر�سي متحرك ،وبالن�سبة لال�ستخدام الذاتي ف�إن ال�شخ�ص يجب �أن ي�ستخدم على الأقل �أحد �أطراف
اجل�سم العلوية ،و�أن يكون له قوة �إب�صار جيدة.
•اقرتاحات لال�ستخدام وال�صيانة:
.1
.2
.3
.4
.5

1احرتام دائم ًا �أعراف ال�سالمة املو�ضحة يف كتيب التعليمات.
جتنب تغطية �أر�ضيات ال�سالمل بال�شمع.
ُ 2
�3إزالة العراقيل املحتملة مثل ال�سجاجيد ،واجلرايات� ،إلخ.
4املحافظة على نظافة مقاب�ض الأبواب.
5املحافظة على الفح�ص الدوري للمكونات امليكانيكية والكهربية.
•املنحدر :املنحدر هو �سطح متوا�صل منحدر ي�سمح للفرد بالتحرك ب�سهولة من م�ستوى �إىل �آخر ،ويتم
ا�ستخدامه من قبل الأ�شخا�ص الذين ي�ستخدمون كرا�سي متحركة ،والذين يواجهون �صعوبة يف احلركة مثل
كبار ال�سن والأ�شخا�ص الذين يحملون �أثقاال �أو �أطفاال .وهي ال تقوم على الدوام بحل م�شكلة الو�صول ب�شكل
قطعي ،ويف الواقع ،كلما كان امليل �أكرب وجب �أن يكون املنحدر �أطول ،وبهذا من املمكن �أن ميثل هو نف�سه
م�شكلة .ويف وجود عتبات ،ودرجات ،ومنحدر ف�سوف يكون من املالئم القيام برتكيب درابزين على كال
اجلانبني .ويف حالة وجود درجات �سلم وا�سعة ف�سوف يكون من املالئم توفري درابزين يف املنت�صف.

ت .و�سائل امل�ساعدة يف االت�صال (برنامج االحتاد الأوروبي لأجلي :)73-61 :2004 ،بالن�سبة للأ�شخا�ص الذين
يعانون من ق�صور يف الوظائف الب�صرية:
•�إذا كان هناك فقد للإب�صار ،فالبد من ا�ستخدام قنوات خمتلفة مثل اللم�س �أو ال�سمع لنقل �أو لتلقي املعلومات.
وتذكر �أن العاملني على ال�سفن البحرية يجب �أن يكونوا متاحني مل�صاحبة العميل الذي يعاين من �أوجه ق�صور
ب�صرية �إىل قمراتهم و�إىل املناطق الوظيفية الرئي�سية ،وو�صف هذه املناطق بالتف�صيل للم�ساعدة ،و�أن يتم
ذكر امل�ساحات .و�سوف يكون من املالئم توفري �شريط (كا�سيت) �صوتي لو�صف القمرة ،واملرافق الأخرى،
واخلدمات �أو تقدمي املعلومات �إىل العميل يف �صورة كتيبات مطبوعة ب�أحرف كبرية �أو بطريقة برايل.
•�سوف يكون من املفيد �أي�ض ًا احل�صول على قوائم الطعام بطريقة برايل يف املطعم ،و�صاالت احلفالت،
والقمرات (يف حالة تقدمي اخلدمات يف القمرة) مع تذكر �أنه من املف�ضل دائم ًا �س�ؤال العميل حول ما �إذا
كان يرغب يف ا�ستخدام هذه القوائم� ،أم يف�ضل �أن يقوم �أحد فريق العمل يف ال�سفينة البحرية بقراءة القائمة
ب�صوت مرتفع له.
•يجب �أن يكون العميل قادر ًا على تذكر مو�ضع ووظائف الهاتف يف الغرفة؛ لأنه و�سيلة مهمة لالت�صاالت يف
حالة االحتياج �أو طلب اخلدمات.
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•من املالئم كذلك – متى �أمكن – �إعداد خريطة ميكن قراءتها باللم�س ،والتي تعر�ض باملقيا�س التخطيط
الكلي لل�سفينة البحرية واخلدمات املقدمة عليها.
•يتم القيام بهذا ب�شكل عام با�ستخدام �سطح المع (مثل النحا�س الأ�صفر ،والأملونيوم ،والبال�ستيك ،والورق
املقوى� ،إلخ ،).والذي يحمل املعلومات التي ت�ساعد الأ�شخا�ص الذين يعانون من ق�صور يف الوظائف الب�صرية
للتحرك على نحو م�ستقل يف الأماكن غري امل�ألوفة لهم ،مثل املعلومات التي من املمكن �أن تتكون من �إي�ضاحات
خمت�صرة لالجتاه املتخذ للو�صول �إىل نقطة حمددة مثل الر�صيف �أو املخرج .وتختلف �أبعاد اخلريطة التي
ميكن قراءتها باللم�س وفقا جلودة املعلومات املحتواة.
•يح�سن �أن حتتوي اخلرائط التي ميكن قراءتها باللم�س على:
.1
.2
.3
.4

1الكتابة بطريقة برايل.
2الأحرف الكبرية واملنقو�شة للأ�شخا�ص الذين يعانون من ق�صور يف الوظائف الب�صرية.
3الرموز التي ت�شري �إىل موقع العنا�صر املعمارية و�/أو الأثاث الذي يوجد على منت ال�سفينة.
4تخطيط للطرق والأماكن.
•يعمل العر�ض التخطيطي للطرق على �إنتاج واقعي ،ولكنه يعمل على ت�شويه وتب�سيط الطرق جلعلها ممكنة
اال�ستيعاب من خالل حا�سة اللم�س.

•ميكن تق�سيم مثل هذه اخلرائط �إىل منوذجني اثنني ،طبقا ملا تعر�ضه .وهما:
1 .1خرائط الطرق� :إذا كان هناك �إي�ضاح للأماكن الفعلية على الأر�ض للأ�شخا�ص الذين يعانون من ق�صور يف
الوظائف الب�صرية ،والتي تكون حمتواة يف العر�ض.
.22 .2خرائط الأماكن :عندما تقوم اخلريطة بعر�ض النقاط املرجعية الطبيعية ال�ضرورية للدوران حول ج�سم
ما ،مثل اجلدران ،والأروقة ،وم�سارات التم�شية ،واملناطق اخل�ضراء� ..إلخ.
•ب�شكل عام ،تتكون اخلريطة التي ميكن قراءتها باللم�س من عنوان ،وعنوان تف�سريي ،وعر�ض لت�صميم املكان.
•يجب متييز الطرق بتلوين الأر�ضيات �أو التكوينات التي تختلف عن بقية البيئة لتقدمي نقاط مرجعية وا�ضحة
للتوجيه ،وتعد �إ�ضاءة وتلوين عنا�صر الأثاث على قدر مت�سا ٍو من الأهمية.
•يجب عر�ض الر�سائل املكتوبة للعمالء الذين يعانون من ق�صور يف الوظائف الب�صرية با�ستخدام الأحرف
الكبرية.
•بالن�سبة للأ�شخا�ص الذين يعانون من ق�صور يف الوظائف الب�صرية ،ف�إن تذكر الأماكن وموا�ضع الأ�شياء يف
القمرة اخلا�صة بهم يعد �أمر ًا �أ�سا�سي ًا ،ولهذا ال�سبب يجب �إعادة ترتيب الأ�شياء التي توجد يف القمرة يف
موا�ضعها الأ�صلية ،ويف حالة القيام ب�أي تغيريات فالبد من �إخطار العميل.
•بالن�سبة للأ�شخا�ص الذين يعانون من ق�صور يف الوظائف ال�سمعية:
•يجب �أن يكون الأ�شخا�ص الذين يعانون من ق�صور يف الوظائف ال�سمعية قادرين على التوا�صل مع املناطق
اخلارجية ،واملناطق الأخرى من املبنى عن طريق ا�ستخدام الأجهزة املنا�سبة والنظم التكنولوجية املتنقلة
غري الباهظة الثمن ن�سبي ًا.
•من بني و�سائل امل�ساعدة التكنولوجية التي ميكن تركيبها هناك:
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1 .1نظم التوجيه باملوجات التي من املمكن �أن تقوم بت�شغيل �أي جهاز �إنذار ب�إطالق �إ�شارة �إنذار ب�صرية ،تتنا�سب
مع �إنذارات احلريق.
2 .2نظم الأ�شعة حتت احلمراء للتلفاز والراديو.
•لت�سهيل التوا�صل مع الأ�شخا�ص الذين يعانون من ق�صور يف الوظائف ال�سمعية من املالئم دائم ًا �أن يكون لديك
دفرت وقلم لكتابة الر�سائل التي تتعلق باهتماماتهم.

.1
.2
.3
.4
.5
.6

•من الأدوات املفيدة الأخرى التي من املمكن جعلها متاحة للأ�شخا�ص الذين يعانون من ق�صور يف الوظائف
ال�سمعية:
1النظم الرنانة ونظم الرتحيل الهزازة يف الهواتف.
2مكربات ال�صوت يف الهواتف.
3مفاتيح الهاتف ( )DTSالتي من املمكن ا�ستخدامها للمكاملات الهاتفية اخلارجية� ،أو لالت�صال باال�ستقبال
للح�صول على معلومات ما .ومن املمكن طلب الهواتف التي حتتوي على مفاتيح ( )DTSمن �شركات
الهاتف.
4الهواتف التي حتتوي على �أجهزة فاك�س.
5مواد الكتابة.
6هواتف الإيقاظ التي حتتوي على و�سائل تنبيه مرئية واهتزازية.
•يجب على الأقل �أن تكون قمرة واحدة جمهزة بجر�س� ،أو ب�أجر للأ�شخا�ص الذين يطرقون على الأبواب.
•كثري من و�سائل امل�ساعدة ال تعدو عن �أن تكون �أدوات �شائعة اال�ستخدام بالفعل ،مثل الفاك�س الذي ي�سمح
بنقل الر�سائل املكتوبة على خطوط الهاتف العادية ،مما ي�سمح لل�شخ�ص بتجنب القنوات ال�سمعية ،والتوا�صل
بطريقة ب�سيطة ومطمئنة و�إن مل تكون طريقة حلظية.
•تبقى نف�س القاعدة للإنرتنت �أو �أجهزة االت�صاالت الإلكرتونية اخللوية التي جتعل من املمكن �إر�سال وا�ستقبال
ر�سائل ن�صية خمت�صرة متثل طريقة لالت�صال مع العميل لإخطاره حول التغريات يف اجلداول �أو غريها.

ث .و�سائل امل�ساعدة ال�صحية (برنامج االحتاد الأوروبي لأجلي:)73-61 :2004 ،
•ت�شمل و�سائل امل�ساعدة ال�صحية الو�سائل التي تنا�سب �أنواع الق�صور الوظيفي الأخرى مثل امل�صابني
باحل�سا�سية� ،أو عدم تناول �أغذية بعينها.
•يف هذه احلاالت يجب �إخطار العاملني على ال�سفينة البحرية لتوفري الغرفة الأكرث تنا�سب ًا� ،أو قائمة الطعام
الأف�ضل.
•يف حالة الإ�صابة باحل�سا�سية ،ف�إن و�سائل امل�ساعدة الأكرث �شيوع ًا هي الو�سائد� ،أو احل�شايا� ،أو الأغطية
امل�ضادة للعثة.
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•بع�ض الغرف متتاز باحتوائها على �شروط م�ضادة للح�سا�سية ،وهي التي ت�ستخدم فيها الدهانات و�/أو مواد
الل�صق غري ال�سامة ،والتحقق من م�ستوى الرطوبة ،واحلفاظ على م�ستوى الرطوبة بني  25و ،٪50و�إزالة
الأغطية واملواد التي حتتفظ بالأتربة ،وتغطية احل�شايا والو�سائد ب�أغطية مانعة للعثة مع االهتمام بالنظافة
وغ�سل مالءات الأ�س ّرة.
•يجب جتنب التدخني ووجود احليوانات يف هذه الغرف.
ج .و�سائل م�ساعدة ال�سالمة (برنامج االحتاد الأوروبي لأجلي:))ix )73-61 :2004 ،
الأعراف ال�سلوكية الأ�سا�سية:
•عند و�صول العميل ا�شرح �إجراءات الإخالء يف حالة احلريق ،مع وجود مرجع �إىل القمرة حيث �سيكون مقيم ًا،
و�إىل اخلدمات ،مع الإ�شارة �إىل املوقع امل�ضبوط ملنطقة امل�أوى �أو طرق الهروب �سهلة الو�صول ،و�إذا �أمكن قم
بتقدمي كرا�سة).
•يجب �أن تكون املعلومات التي يتم ن�شرها �أو توزيعها قابلة للقراءة بطرق خمتلفة :بحروف الطباعة العادية،
وبالأحرف الكبرية ،وبالأحرف املنقو�شة ،وبطريقة برايل ،وبالت�سجيل على �أ�شرطة� ..إلخ.
•�إن موظفي ال�سفينة البحرية ،وب�شكل خا�ص الذين يعملون يف الوردية الليلية ،يجب �أن يكونوا واعني بوجود
العمالء الذين يعانون من �أوجه ق�صور وظيفية ،ويجب �أن يعرفوا بال�ضبط موقع قمراتهم.
•عند حتديد القمرات �أو الأجنحة يجب احلفاظ على جانب ال�سالمة يف الذهن ،وبناء على االحتياجات ،يجب
حتديد الغرف الأكرث �سالمة ،وهي تلك التي تقع يف املكان الأقرب من طابق الإخالء� ،أو بالقرب من طرق
الهروب �سهلة الو�صول ،ومناطق امل�أوى �سهلة الو�صول.
•يف حالة وجود خطر �سيكون على فريق العمل امل�ساهمة يف الإخالء لكل من ي�شغلون ال�سفينة .وعلى وجه
التحديد عليهم �أن يتذكروا العمالء الذين يعانون من �صعوبات يف التنقل� ،أو من يعانون من ق�صور ح�سي ،و�أن
يكونوا على ا�ستعداد لتقدمي امل�ساعدة الالزمة.
الالفتات:
•تعد الالفتات �أمر ًا مهم ًا جدا ل�ضمان ال�سالمة ولتقليل االرتباك .ويجب �أن تكون الالفتات مرئية ب�صورة
وا�ضحة من خالل الأبعاد ،والتن�سيق ،واللون ،والتباين ،ومكان و�ضعها .ويجب و�ضعها بحيث ال تربك العميل.
•لوازم القمرات:
�1 .1أ�سطح الأر�ضية التي تو�ضح موقع خمارج الطوارئ (التي يتم تعليقها عادة على �أبواب غرف الفنادق) يجب
�أن تو�ضح مناطق امل�أوى ،ويجب تعليقها على ارتفاع يتنا�سب مع م�ستخدمي الكرا�سي املتحركة.
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•�سوف يكون من املالئم �إذا مت جتهيز الغرف مبا يلي:
1 .1الفتح الأوتوماتيكي للأبواب يف حالة الطوارئ.
�2 .2أبواب الغرف التي بها و�سائل فتح يدوية فورية للمزالج من الداخل تعمل على ت�سهيل اخلروج يف حالة وجود
خطر ما.
3 .3نظم الإنذار التي تهتز ،والتي توم�ض �أنوار ًا ،وت�صدر �أ�صوات ًا عالية ال�شدة ملن يعانون من ق�صور يف الوظائف
ال�سمعية.
�إر�شادات �أخرى:
•يجب عدم تعليق املرايا التي تعمل على خداع العمالء الذين يعانون من ق�صور يف الوظائف الب�صرية حول
مناطق امل�أوى �أو حول املخارج.
•الأبواب الدوارة تعد غري مريحة للأ�شخا�ص الذين يعانون من �صعوبات يف وظائف التنقل ،وهي غري عملية
مل�ستخدمي الكرا�سي املتحركة.
•يجب دوما توفري خمرج �سهل الو�صول بديل.
جتهيزات معينة:
•يجب طبع �إجراءات ال�سالمة للأ�شخا�ص الذين يعانون من ق�صور يف الوظائف الب�صرية بالأحرف الكبرية �أو
املنقو�شة �أو بطريقة برايل .ويعد وجود �شريط م�سجل عليه التعليمات �أمر ًا مفيد ًا .ومن املمكن �أن يكون الفتح
الأوتوماتيكي للأبواب يف حاالت الطوارئ وتوفري نظم الإنذار امل�ضيئة والرنانة متاح ًا.
•يف حالة الأ�شخا�ص الذين يعانون من ق�صور يف الوظائف ال�سمعية ،ف�إن على موظف اال�ستقبال �أن يعرف
بال�ضبط موقع غرفته ،و�أن يكون م�ستعد ًا للتدخل لإخطار ال�ضيف يف حاالت الطوارئ .ومن التجهيزات
املمكنة الأخرى توفري نظم �إنذار معينة الحتواء تلك النظم امل�ستخدمة بالفعل:
•و�سائل الإنذار ال�صوتية ذات ال�شدة القوية.
•و�سائل الإنذار بالفال�شات امل�ضيئة التي ميكن ا�ستخدامها �أي�ضا ال�ستدعاء الأ�شخا�ص الذين يعانون
من ق�صور يف الوظائف ال�سمعية يف حالة ال�ضرورة العاجلة.
•و�سائل الإنذار الهزازة.
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م�شاكل التدريب املرتبطة خا�صة مبن يقومون بت�شغيل و�سائل النقل املائية
�سفن الركاب (اللجنة اال�ست�شارية لنقل الأ�شخا�ص املعاقني )35-34 :2000
نتيجة للطبيعة املتخ�ص�صة للتدريب بالن�سبة ل�سفن الركاب ،فالبد من القيام بتجهيزها ل�ضمان �أن مثل هذا
التدريب ي�أخذ يف اعتباره التدريب الواعي بحاالت الإعاقة والتدريب املتخ�ص�ص نف�سه.
�سوف يتم تطبيق هذا اجلزء على كل برامج التدريب التي يتم القيام بها والتدريب املتخ�ص�ص نف�سه.

الإر�شادات الفنية
�أ .عند توفري خدمة النقل ،ف�إن من يقومون بت�شغيل املرف�أ واملركب يجب عليهم مراجعة �سيا�ساتهم ،و�إجراءاتهم،
وخدماتهم ،ومرافقهم املتوافرة للركاب ل�ضمان �أن تكون �سهلة الو�صول للأ�شخا�ص الذين يعانون من �أوجه ق�صور
وظيفية خمتلفة .ويجب �أن ي�ستفيد كل الركاب من ال�سفينة �أو املحطة البحرية الأ�سهل و�صوال ،بالرغم من �أن
الأ�شخا�ص من ذوي الإعاقات هم الأقل احتماال �أن يكونوا الأكرث ا�ستفادة.
ب .تعد تكلفة �أكرث فاعلية �إذا مت احتواء �إمكانية الو�صول ال�شامل كجزء من الت�صميم الكلي �أو الت�شغيل الكلي
لل�سفينة �أو املحطة البحرية ولي�س كنتيجة .فتلبية االحتياجات اخلا�صة بالأ�شخا�ص من ذوي الق�صور الوظيفي تعد
م�س�ؤولية �شخ�صية وم�ؤ�س�سية.
ت .على امل�ستوى ال�شخ�صي ،لي�س من املهم فقط وجود املقدرة على التعرف على الركاب الذين يعانون من ق�صور
وظيفي ،واملهارة والثقة مل�ساعدة العمالء �أو االت�صال بهم ،و�إمنا يجب �أن يكون قائد �سفينة الركاب متفهم ًا ت�أثريه
وت�أثريه �سفينته على الأ�شخا�ص الذين يعانون من ق�صور وظيفي.
ث .على امل�ستوى امل�ؤ�س�سي ،ف�إن املرف أ� �أو من يقوم بت�شغيل �سفينة الركاب يجب �أن ي�ضمنا �أن م�س�ؤولية تلبية
االحتياجات اخلا�صة للأ�شخا�ص الذين يعانون من ق�صور وظيفي تكون مقبولة على �أعلى امل�ستويات ،و�أن يقوما
بالتفوي�ض للأفراد من ذوي املهارة وال�سلطة للقيام بالتغيريات على ت�صميم وت�شغيل �سفينة الركاب �أو املحطة
البحرية.
ج� .إن م�س�ؤولية امل�ؤ�س�سة �أن ت�ضمن �أن برنامج التدريب يف الأمور املتعلقة بالإعاقة متوافقة مع امل�س�ؤوليات املحرتفة
قد مت منحه لكل فريق العمل .وهناك حاجة للتدريب على مدى وا�سع من م�شاكل الإعاقة ،حيث ال يوجد قدر من
الإر�شاد ميكن �أن يغطي كل االحتماالت� ،أو يلبي احتياجات كل �شخ�ص من ذوي الق�صور الوظيفي.
ح .يجب �أن يكون التدريب على امل�شاكل املتعلقة بالإعاقة جزء ًا متكام ًال من عملية اال�ستقراء والتعريف ،والتي
حتدث يف كل منها التدريبات على اخلدمات والتدريبات االحرتافية� .إن التعرف على كل املالحني مع املهام
اخلا�صة بكل منهم وامل�س�ؤوليات التي ُيطلب منهم القيام بها يف ظل اتفاقية (( )95 STCWاالتفاقية الدولية
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حول مقايي�س �شهادة التدريب ومالحي املراقبة) .وهذا ي�شمل رعاية وم�ساعدة كبار ال�سن والركاب من ذوي
الإعاقات� .إن حمتوى برامج التدريب املختلفة وفق ًا التفاقية ( )95 STCWما زالت يف مراحل التخطيط،
ولكنها ت�شمل وتتطلب التوعية بالإعاقة ،ولي�س فقط التدريب على حاالت الطوارئ.
خ .يجب �أن ي�شمل التوعية بالإعاقة ما يلي:
•احلواجز التي تواجه الأ�شخا�ص املعاقني ،والتي تغطي جانب ال�سلوك ،والبيئة ،والتنظيم.
•مبادئ مراجعات الو�صول.
•اقرتاحات �إزالة احلواجز التي يواجهها الأ�شخا�ص ذوو الإعاقات.
•املعلومات املتعلقة بكل الإعاقات ،ومن بينها الإعاقات غري الظاهرة.
•متكني فريق العمل من التعامل مع الأحداث غري املتوقعة –»التفكري بهدوء» عندما تن�ش�أ امل�شكلة.
•مهارات االت�صال واملهارات ال�شخ�صية للتوا�صل مع الأ�شخا�ص من ذوي الإعاقات ،وخا�صة الأ�شخا�ص الذين
يعانون من ق�صور يف الوظائف ال�سمعية �أو الإدراكية.
د .يجب �أن يقوم املرف�أ ومن يقومون بت�شغيل �سفينة الركاب بالتفوي�ض بربامج التوعية ب�أنواع الإعاقة املحددة
لتلبية احتياجاتهم ،ويجب �أن يقوموا مبراقبة تنا�سب الربنامج التدريبي مع عملياتهم .ويجب �أن يت�ضمن التدريب
الأفراد الذين يعانون من �أوجه الق�صور الوظيفي الذين يفهمون احتياجات وم�شكالت الأ�شخا�ص الآخرين من
ذوي الإعاقات الوظيفية .ولهذا ميزة �أكرب يتم منحها لفريق العمل الذي يتعامل مع الأ�شخا�ص من ذوي الإعاقات.
ذ .من املمكن احل�صول على الربنامج التدريبي للوعي بالإعاقة والربنامج التدريبي على جودة الإعاقة من مركز
الأمري �سلمان لأبحاث الإعاقة .ومن املمكن �أن تقوم منظمات �أخرى تطوعية وجتارية بعر�ض برامج تدريب مماثلة.

تدريب فريق الأمن
�إن فريق الأمن هو ال�صلة الرئي�سية يف حركة الركاب يف �أنحاء �سفينة الركاب .ويف الغالب ،ي�ؤدي التدريب غري
الكايف لفريق الأمن �إىل حدوث مواقف حمرجة للأ�شخا�ص من ذوي الإعاقة ،و�إىل جرح الكرامة� ..إلخ� .سوف يتم
تطبيق هذا اجلزء على كل برامج تدريب فريق الأمن التي يتم تلقيها على �أي م�ستوى.

الإر�شادات الفنية
�أ� .إن الأ�شخا�ص امل�صابني بق�صور وظيفي لي�سوا معفيني من التفتي�ش الأمني ،ولكن من املهم تنفيذ تلك الفحو�صات
بعناية وح�سا�سية.
ب .وفيما يلي النقاط الرئي�سية لإجراء فحو�ص للأ�شخا�ص الذين يعانون جوانب الق�صور الوظيفي.))x
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ت� .إر�شادات عامة:
•ا�ستخدام لغة وا�ضحة و�سهلة ،وعدم ا�ستخدام كلمات ا�صطالحية.
•االهتمام بال�شخ�ص مبا�شرة وب�شكل تلقائي.
•التفكري ملي ًا يف الآثار املرتتبة على �أي عمل تقوم به.
•ينبغي يف جميع احلاالت �أن تتم الإجراءات الأمنية بطريقة مهذبة.
•يجب �شرح �سبب اختالف طرق الفرز الأمني املختلفة.
•دائم ًا؛ يجب �شرح الإجراءات التي تتبعها.
•يجب التحقق من حتديد جميع االحتياجات اخلا�صة ب�شكل �صحيح.
•ال تفر�ض تقدمي امل�ساعدة.
•ث-التفتي�ش الذاتي:
•كن حذرا من �أعرا�ض الق�صور الوظيفي غري الظاهرة.
•قدم امل�ساعدات الطبية الأ�سا�سية ،و�أنت تدرك الطرق املالئمة لتفتي�شهم.
•اعر�ض دائم ًا التفتي�ش بخ�صو�صية بعيد ًا عن �أعني الآخرين.
•قم دائم ًا ب�س�ؤال ال�شخ�ص عن �أف�ضل و�سيلة مل�ساعدته ،وا�ستمع جيد ًا الحتياجاته.
•دع ال�شخ�ص املعاق يظهر انزعاجه ،وكن م�ستعد ًا ال�ستخدام تقنية �أخرى �إذا لزم الأمر.
•عندما تقوم بتفتي�ش �شخ�ص مقعد على كر�سي متحرك ،ارتكز على الأر�ض لتكون يف نف�س م�ستواه.
•ا�ستخدم حركات ثابتة ولكن برفق ،وكن حذر ًا.
•ت�أكد من �أن ال�شخ�ص ي�ستطيع �أن يقف على قدميه من قبل �أن ت�أخذ ع�صاه� ،أو امل�شاية �أو العكازات بعيد ًا عنه
لتفتي�شه.
•قم ب�إعداد دليل لأجل ال�شخ�ص الذي يعاين من ق�صور يف الوظائف الب�صرية قبل �إبعاد الع�صا البي�ضاء التي
يرتكز عليها.
ج .تفتي�ش الكرا�سي املتحركة:
•ينبغي فح�ص حمطة و�صول الكرا�سي املتحركة بانتظام.
•ينبغي تطبيق �إجراءات تفتي�ش خا�صة على الكرا�سي املتحركة ال�شخ�صية.
ح .تفتي�ش الأمتعة:
•قد يكون الأ�شخا�ص غري قادرين على رفع احلقيبة �إىل� /أو من جهاز الأ�شعة ال�سينية.
•قد يكون ال�شخ�ص غري قادر على �سماع نداء «ملن احلقيبة؟» �أو قد يكون ال يرى للتعرف على �أمتعته بعد
فح�صها يف جهاز الأ�شعة ال�سينية.
•ا�ستعن دائم ًا ب�شاهد عند تفتي�ش حقيبة �شخ�ص ذي قدرات ب�صرية حمدودة.
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•يجب �إعادة حزم الأمتعة بعناية .فمن املهم �أن تو�ضع حمتويات حقيبة �شخ�ص ذي ق�صور ب�صري متام ًا كما
وجدت.
•ت�أكد من �أن جميع الأدوية قد �أعيدت تعبئتها بعناية.
•كن حذر ًا بوجه خا�ص عند التعامل مع امل�ساعدات الطبية.
•تذكر دائم ًا خيار التفتي�ش اخلا�ص.
•تذكر دائم ًا �أن الإجراء الأمني ينبغي �أن ُي�ؤدى بطريقة مهذبة.
خ .الكرامة :تذكر الرتكيز على ال�شخ�ص ،ولي�س العجز .وينبغي جلميع الركاب �أن يعاملوا باحرتام.
د .التوعية :لي�ست كل �أوجه الق�صور الوظيفي ظاهرة ,فعلى �سبيل املثال بع�ض الركاب قد يكون عندهم ق�صور يف
الوظائف ال�سمعية ،وبع�ضهم الآخر قد يعاين من ق�صور يف الوظائف احل�سية.
•حتدث دائم ًا بو�ضوح وانظر مبا�شرة للركاب.
•حافظ على ا�ستخدام لغة ب�سيطة؛ لتتمكن من تو�ضيح الأمور للأ�شخا�ص ذوي الق�صور يف الوظائف الإدراكية
والأ�شخا�ص غري املتمكنني من اللغة.
•ا�س�أل كيف ميكنك امل�ساعدة وا�ستمع للن�صح املقدم لك؛ ف�إن الأ�شخا�ص ذوي القدرات املحدودة �أقدر من
يقدم لك الن�صح فيما يتعلق بطرق التعامل مع احتياجاتهم اخلا�صة.
ذ .احل�سا�سية :بع�ض النا�س �سوف يجدون �أنه من امل�ستحيل رفع �أذرعهم �أو التحرك يف اجتاه حمدد .مبجرد
حتديد ما هم قادرين على عمله ا�ستعد ل�سماع تعليماتهم �أثناء تنفيذ �إجراء التفتي�ش والعمل مبقت�ضاها .ف�إن
التفتي�ش بطريقة غري �صحيحة قد ي�ؤدي �إىل �آالم تدوم ل�ساعات �أو لأيام بعد ذلك.
ر .التحفظ وال�سرية :تذكر �أن هناك غرف ًا خا�صة متاحة للتفتي�ش .يجب التزام ال�سرية عند التعامل مع املمتلكات،
وال �سيما تلك املتعلقة بالنظافة ال�صحية �أو غريها من االحتياجات اخلا�صة.
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امللحق ( :)4الإ�ضاءة
يجب توفري م�صادر الإ�ضاءة الطبيعية وال�صناعية لإ�ضفاء �إ�ضاءة مريحة ومت�ساوية التوزيع يف جميع مناطق العمل
يف اجتاهات دائرية ،ويف كل مناطق الأخطار املحتملة احلدوث .يجب �أي�ض ًا توفري الإ�ضاءة اخلارجية عند املداخل
بالإ�ضافة �إىل طرق الدخول التي ُت�ستخدم بانتظام ،وعند مناطق الرتفيه اخلارجية التي يتكرر ا�ستخدامها.

الإر�شادات الفنية
الإ�ضاءة اخلارجية
�أ .عام :ينبغي توفري الإ�ضاءة اخلارجية يف جميع امليادين العامة ،وعلى جميع طرق امل�شاة ،لتوفري الو�صول الآمن
للأ�شخا�ص املعاقني من الأر�صفة ،وحمطات احلافالت ومناطق وقوف ال�سيارات �إىل املرافق القريبة �أو حمطة
و�صول ال�سفن البحرية �أو �أماكن الراحة بها.
ب .مدخل امل�شاة :عند مداخل امل�شاة ،ينبغي �أن تكون م�ستويات الإ�ضاءة كحد �أدنى  150لك�س ،و�أن تكون مت�سقة
فوق منطقة املدخل ،و�أن تقا�س عند م�ستوى الأر�ض.
ت .طرق امل�شاة :عرب طرق امل�شاة الأكرث ا�ستخداما ،مبا يف ذلك املمرات وامل�سارات ،ويجب �أن يكون م�ستوى
الإ�ضاءة على الأقل  30لك�س ،و�أن تكون الإ�ضاءة متوا�صلة عرب الطريق ،و�أن تقا�س عند م�ستوى الأر�ض .يجب �أن
يكون احلد الأدنى للإ�ضاءة يف الدرج اخلارجي واملنحدرات اخلارجية  100لك�س.
ث .الأماكن املخ�ص�صة لوقوف املركبات :يجب �أن تكون الإ�ضاءة يف الأماكن املخ�ص�صة لوقوف املركبات مبا
فيها من الأماكن �سهلة الدخول والأماكن املحدودة احلركة�/أماكن مقدمي الرعاية  30لك�س على الأقل ،و�أن تكون
متوا�صلة مع �أماكن وقوف املركبات ،و�أن تقا�س عند م�ستوى الأر�ض.
ج� .أماكن نزول الركاب :يجب �أن تكون م�ستويات الإ�ضاءة عند مناطق نزول الركاب بحد �أدنى  30لك�س و�أن
تتوا�صل عرب منطقة النزول ،و�أن تقا�س عند م�ستوى الأر�ض.
ح .الدرج :عند الدرجات وال�سلم الذي ي�ستخدم ب�صفة م�ستمرة يجب �أن ي�سلط ال�ضوء على� /أو بجانب الدرجات
�أو ال�سلم لتحديد عر�ض ،وارتفاع ،وبروز درجة ال�سلم.
خ� .إ�ضاءة تكميلية :ينبغي توفري الإ�ضاءة التكميلية لت�سليط ال�ضوء على الالفتات واملعامل التوجيهية.
د� .إ�ضاءة امل�ستويات املنخف�ضة :الإ�ضاءة التي تقع يف املناطق املنخف�ضة فوق املنحدرات يجب �أن تكون عالية
بدرجة كافية فوق املنحدر لتو�ضيح �أماكن الأ�شجار وال�شجريات املتجاورة.
ذ.خ�صائ�ص الإ�ضاءة اخلارجية :يجب �أن توفر الإ�ضاءة اخلارجية طيف ًا لوني ًا وا�ضح ًا ،و�أن تكون موزعة بالت�ساوي
لتقليل �إلقاء الظالل.
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الإ�ضاءة الداخلية
�أ .م�صابيح الإ�ضاءة الداخلية :يجب اختيار م�صادر ال�ضوء وامل�صابيح بدقة لتقليل الوهج املبا�شر� ،أو غري املبا�شر
على الأ�سطح العاك�سة املجاورة.
ب .خ�صائ�ص الإ�ضاءة الداخلية :ينبغي �أن توفر م�صادر ال�ضوء الطيف الكامل لل�ضوء بقدر الإمكان ،وذلك
كم�ساعدة على تعريف اللون واحلافة .يجب ترتيب موا�ضع م�صابيح الإ�ضاءة بحيث توزع الإ�ضاءة بالت�ساوي عند
م�ستوى الأر�ض وذلك لتقليل برك ال�ضوء ومناطق الظل.
ت .املمرات �سهلة الو�صول ،م�سارات الو�صول والأروقة :ينبغي �أال تقل الإ�ضاءة عند الدرج واملنحدرات عن 200
لك�س ،وعموم ًا على �أ�سطح ال�سري ،ويجب �أن ال تقل يف �أي مكان عن 50لك�س.
ث .خ�صائ�ص الالفتات والو�سائل التوجيهية� :إن الإ�ضاءة امل�سلطة على الالفتات التوجيهية �أو املعلوماتية �أو
امل�سلطة على الو�سائل التوجيهية الأخرى ،وعند الهواتف العمومية ومكاتب اخلدمة واال�ستعالم والنظم الأمنية
التي تعمل بالبطاقة� ،أو بلوحة املفاتيح ،ينبغي �أال تقل عن  200لك�س ،وتقا�س عند �سطح �أماكن العمل.
ج .الدرج واملنحدرات وال�سالمل املتحركة :احلافة الأمامية من الدرج� ،أو الدرجات� ،أو املنحدرات� ،أو ال�سالمل
املتحركة ينبغي �أن تكون م�ضاءة ب�شكل مت�سا ٍو من �أجل تقليل خماطر التعرث.
ح .امل�صاعد وردهات امل�صاعد� :إن م�ستويات الإ�ضاءة يف ردهات امل�صاعد يجب �أن تكون مماثلة مل�ستويات الإ�ضاءة
داخل كابينة امل�صعد ،للتقليل من خماطر التعرث ،وينبغي �أال تكون �أقل من  200لك�س.
خ .احلمامات وغرف خلع املالب�س :م�ستويات الإ�ضاءة يف احلمامات وغرف خلع املالب�س يجب �أن تكون موزعة
بالت�ساوي ،و�أال تقل عن  200لك�س.
د .املكاتب � :إن م�ستويات الإ�ضاءة يف املكاتب يجب �أن تكون موزعة بالت�ساوي يف جميع �أنحاء الغرفة مبا ال يقل عن
 100لك�س .وينبغي توفري �إ�ضاءة مبا ال يقل عن  200لك�س يف املناطق التي من املطلوب القراءة بها.
ذ .غرف االجتماعات ومناطق التجمع� :إن الإ�ضاءة يف غرف االجتماعات ومناطق التجمع ينبغي �أن تكون موزعة
بالت�ساوي ،وينبغي �أن تكون قابلة للتعديل (على �سبيل املثال ،املُ َع ِت َمات).
امللحق ( )5املتحدثون واملن�صات اخلطابية� :إن الإ�ضاءة يف من�صات املتحدثني واملن�صات اخلطابية �أو مواقع
التحدث الأخرى يجب �أن تكون قابلة للتح�سني ،حتى عند جعل الإ�ضاءة خافتة ،لت�سهيل القيام بقراءة ال�شفاه و�/أو
ر�ؤية حركات اليد اخلا�صة بلغة الإ�شارة للأ�شخا�ص الذين يعانون من ال�صمم.
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امللحق ( :)5منحدرات الأر�صفة

ال�شكل ب� :أ�سطح حتذيرية قابلة للك�شف.
مثال على �سطح التحذير القابل للك�شف
وامل�ستخدم عند معرب امل�شاة وتداخالت
م�سارات حركة الدراجات.

ال�شكل ج :معابر امل�شاة.
مثال على معابر امل�شاة با�ستخدام تباين اللون
والن�سيج.

�إر�شادات التطبيق

كلما تقاطع طريق �سهل الو�صول مع ر�صيف ما ،وكانت الأر�ض على كال جانبي الر�صيف على م�ستويات خمتلفة؛
وجب توفري منحدرات �أر�صفة تتوافق مع هذا الق�سم.

�أ .امليل :امليل اجلاري ملنحدر الر�صيف يجب �أال يتعدى ن�سبة االنحدار به  20:1و� 50:1أي  .٪5 -٪2يف حالة القيام
ب�أعمال جتديد ،وحيثما يكون تنفيذ هذه املنحدرات غري قابل للتنفيذ من الناحية الفنية ،فمن املمكن ا�ستخدام
ميل منحدر ال يتعدى .)٪8.3( 12:1
ب .العر�ض :يجب �أن يكون احلد الأدنى لعر�ض منحدرات الأر�صفة دون �أن تت�ضمن �أي جوانب م�ضيئة 1500ملم،
كما يف ال�شكلني (ب) و(ج) ال�سابقني.
ت .ال�سطح :يجب �أن تكون �أ�سطح منحدرات الأر�صفة �صلبة وثابتة ومقاومة لالنزالق ،كما يجب �أن تت�ضمن
�أ�سطح ًا حتذيرية بالقباب املبتورة التي ميكن الك�شف عنها .ويجب �أن تكون على بعد 300ملم من الر�صيف ،ومتتد
على طول العر�ض الكامل للر�صيف ،وتكون بعمق 600ملم ،كما بال�شكلني (ب) و(ج) .وينبغي �أن يرتفع منحدر
الر�صيف عن الطريق املجاور من � 10إىل 15ملم.
ث .تباين الألوان :يجب �أن يكون هناك تباين ب�صري يف الألوان بني منحدر الر�صيف والأ�سطح املجاورة.
ج .اجلوانب امل�ضيئة� :إن الإ�ضاءة على كل جانب من منحدر الر�صيف ينبغي �أن يبلغ عر�ضها 900ملم ،و�أن تقا�س
من مكان الإ�ضاءة عند نهاية الر�صيف .حيث يكون من املتوقع عبور امل�شاة عرب منحدر الر�صيف ،ف�إن م�صابيح
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منحدر الر�صيف يجب �أن يكون له ن�سبة ميل  .12:1كما ينبغي �أن تتباين �ألوان الإنارة اجلانبية ملنحدرات الأر�صفة
عن الأ�سطح املجاورة.
ح .معرب ال�سقوط� :إن ميل البالوعات و�أ�سطح الطرق ،التي تقع مبا�شرة بجوار قاعدة منحدر الر�صيف والتي
متيل جتاه منحدر الر�صيف (التي ُتعرف مبعرب ال�سقوط) يجب �أن يكون لها ن�سبة ق�صوى قدرها .20:1
خ .ال�صرف ال�صحي :منحدرات الأر�صفة يجب �أن تكون م�صممة لت�صريف املياه بعيد ًا عن املنحدر ،وينبغي �أال
ت�سمح بتجمع املياه على م�سار احلركة.
د .املوقع :البد من حتديد �أماكن منحدرات الأر�صفة عند معابر امل�شاة داخل املناطق املخ�ص�صة ال�ستخدام
امل�شاة؛ على �سبيل املثال :داخل املناطق التي بها عالمات عبور م�شاة.
ذ .املحاذاة :يف حالة ا�ستخدام عديد من منحدرات الأر�صفة ،مث ًال عند معابر امل�شاة التي حتتوي على جزيرة
تق�سيم ،ومنحدرات �أر�صفة ومنحدرات �أخرى؛ فالبد �أن حتاذي بع�ضها بع�ض ًا لتحافظ على خط �سري م�ستقيم.
�إن منحدرات الأر�صفة واملنحدرات التي تلتف حول ملتقى �شارعني قد ت�ؤدي �إىل االرتباك حول اجتاه ال�سري لذا
يجب �أن ال ُت�ستخدم .ولكن �إذا تعرث من الناحية الفنية جتنب ا�ستخدام منحدرات الأر�صفة واملنحدرات التي تلتف
حول ملتقى �شارعني ،فيجب القيام بالقيا�سات مل�ساعدة امل�شاة من ذوي الب�صر ال�ضعيف �أو املكفوفني على توجيه
�أنف�سهم على نحو �صحيح عند تعاملهم مع منحدر الر�صيف �أو �أي منحدر �آخر.
ر� .أ�سطح حتذيرية ميكن الك�شف عنها :البد من وجود �أ�سطح حتذيرية ميكن الك�شف عنها عند منحدرات
الأر�صفة لتخدم طرق امل�شاة غري املدعومة التي متر عرب طرق املركبات .الأ�سطح التحذيرية التي ميكن الك�شف
عنها يجب �أن متتد على طول جانبي طريق امل�شاة غري املدعوم ،ويجب �أن يكون لها عر�ض 600ملم كحد �أدنى.
ز .الرتكيب :الرتكيبات النموذجية ملنحدر الر�صيف مو�ضحة يف الأ�شكال من (د) �إىل (ز) الآتية:

�شكل د :تركيب منحدر الر�صيف عند ملتقى �شارعني.
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�شكل ﻫ :تركيب منحدر الر�صيف املحاذي.

�شكل و :تركيب منحدر الر�صيف النموذجي.

�شكل ز :التنقل عند قاعدة منحدر الر�صيف.
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امللحق ( :)6ملخ�ص م�سودة الدليل الإر�شادي ل�سهولة الو�صول ل�سفن الركاب
ملخ�ص م�سودة الإر�شادات ل�سهولة الو�صول ل�سفن الركاب:
•�إن �أحكام ملخ�ص م�سودة الإر�شادات ل�سهولة الو�صول ل�سفن الركاب (جمل�س �إمكانية الو�صول ،2006 ،امل�شار
�إليه فيما بعد بـ  )AGPVهي الإر�شادات الأمريكية احلالية من �أجل توفري �إمكانية الو�صول على �سفينة
الركاب.
تن�ص �أحكام ملخ�ص م�سودة الإر�شادات ل�سهولة الو�صول ل�سفن الركاب على �أن تقوم ال�سفينة بتوفري
التن�سيقات التالية لل�سفينة حتى تكون متوافقة مع:
1 .1ال�سفن الكبرية � -أي ال�سفن التي ُي�سمح لها بحمل �أكرث من  150راكب ًا� ،أو �أكرث من  49راكب ًا خالل فرتة
الليل.
2 .2العبارات والتاك�سيات املائية.
3 .3التطبيق على �أ�سا�س ا�ستخدام مرفق  -وهذا ي�شري �إىل مرفق� ،أو غرفة �أو مكان على منت �سفينة الركاب.
4 .4الأبنية امل�ؤقتة والدائمة  -وهذا ي�شري �إىل بنود مثل ا�ستعرا�ض املواقف ،واملراحل ،واملن�صات ،ونظم
الأثاث الثابتة ،ونظم اجلدار ،ومناطق املعر�ض.
5 .5و�سائل الراحة للركاب  -العنا�صر وامل�ساحات واملرافق التي ي�ستخدمها الركاب مبا فيها نافورات ال�شرب،
واملقاعد ،والطاوالت ،ومنافذ اخلدمة ،وامل�ساحات املخ�ص�صة خلدمات الطعام ،وغرف املرحا�ض،
وغرف ال�ضيوف.
�أ.التعريفات امل�ستخدمة من قبل ملخ�ص م�سودة الإر�شادات ل�سهولة الو�صول ل�سفن الركاب:
�سفينة �سهلة الو�صول� :سفينة ركاب �أو �أي جزء �آخر قد يتوافق مع اللوائح والقواعد.
منطقة امل�أوى :منطقة منف�صلة عن �آثار احلريق والفي�ضان حيث ميكن �أن يجتمع بها الركاب يف حالة الطوارئ،
ثم �إذا تطلب الأمر يتم توجيههم �إىل �أماكن الإخالء ملغادرة ال�سفينة.
منطقة امل�أوى امل�ؤقت :منطقة ميكن �أن ينتظر بها الأفراد غري القادرين على ا�ستخدام الدرج ب�شكل م�ؤقت يف
انتظار مزيد من التعليمات �أو امل�ساعدة �أثناء الإخالء يف حاالت الطوارئ.
منطقة التجمع :هي �سفينة ركاب ،وت�ستخدم لأغرا�ض ترفيهية �أو تعليمية �أو للتجمعات املدنية� ،أو لأغرا�ض
مماثلة .لأجل هذه املتطلبات ،ت�شمل مناطق التجمع – من غري ح�صر – الف�صول الدرا�سية ،وقاعات اجتماعات
الركاب ،ودور ال�سينما ،واملدرجات ،وامل�سارح ،وقاعات الع�شاء.
نظام اال�ستماع امل�ساعد :نظام تكبري �صوت ي�ستخدم �أجهزة الإر�سال واال�ستقبال و�أجهزة التو�صيل لتجاوز امل�ساحة
ال�صوتية بني م�صدر ال�صوت وال�سامع عن طريق ا�ستخدام احللقة التعريفية ،وتردد الراديو� ،أو الأ�شعة حتت
احلمراء� ،أو املعدات ال�سلكية املبا�شرة.
380
مركـز األميــر سلمـــان ألبحــاث اإلعاقــة

طابق �سطح ال�سفينة :اجلزء العلوي من الطابق الذي متتد عليه احلواجز العازلة للمياه والطبقة العازلة للمياه.
اجلزء املحدودب :جتويف يوجد على ال�سطح لإلقاء املياه ب�سهولة ،وزيادة قوة �سطح ال�سفينة ،وزيادة االرتفاع
الوا�ضح عند منت�صف �سطح ال�سفينة ،واملعروف �أي�ض ًا بارتفاع �أو تاج �سطح ال�سفينة.
ا�ستخدام الأطفال :ي�صف امل�ساحات والعنا�صر امل�صممة خ�صي�ص ًا لال�ستخدام الدائم من قبل �أ�شخا�ص من �سن
 12عام ًا والأ�صغر �سن ًا.
م�سار التحرك :طريق داخلي �أو خارجي لتوفري ممر ل�سري امل�شاة ،مبا يف – من غري ح�صر – املناطق املفتوحة
على �سطح ال�سفينة ،واملمرات ،وامل�صاعد ،وم�صاعد املنحدرات ،والدرج ،ومناطق النزول.
الإطارات احلاجزة :اللوح الر�أ�سي املو�ضوع عند قاعدة الباب بغر�ض ت�صليب حواف الفتح ومقاومة دخول املياه.
منحدر العبور :املنحدر العمودي على اجتاه ال�سري.
منحدر الر�صيف :منحدر ق�صري يتقاطع مع ر�صيف� ،أو يتم بنا�ؤه فوقه.
طابق ال�سفينة :ق�سم �أفقي ب�سفينة الركاب يت�ضمن امل�ساحات امل�صممة ل�شغل الركاب ،وتناظر ب�شكل عام الدور
الذي يوجد يف مبنى ما .وهو ق�سم �أفقي بدون حاجز غلق ،مثل طابق �أخذ حمامات ال�شم�س ،وهو يعد �أحد الطوابق
حتى لو مل يكن مغطى .والطابق الذي يحتوي على ميزانني واحد �أو �أكرث يكون له �أكرث من طابق واحد.
طابق الدخول :طابق يحتوي على نقاط الدخول واملغادرة للركاب ،والتي ت�سمح للم�شاة امل�سافرين بال�صعود �أو
النزول من ال�سفينة من الأر�صفة الثابتة� ،أو الأر�صفة العائمة� ،أو الأر�ض يف غري حاالت الطوارئ.
حمطة الإخالء :النقطة الطرفية يف طريق م�سار الهروب على �سفينة الركاب .وت�شمل حمطات الإخالء حمطات
مغادرة قوارب النجاة� ،أو حمطات مغادرة طوافات النجاة� ،أو الأماكن الأخرى التي يتم فيها مغادرة ال�سفينة يف
حالة الطوارئ.
املرافق :هي جميع �أو �أي جزء من �سفن الركاب� ،أو الأبنية� ،أو حت�سينات ال�سفينة� ،أو العنا�صر� ،أو طرق امل�شاة� ،أو
طرق املركبات املوجودة على منت �سفينة الركاب.
العبارة :هي ال�سفينة التي:
1 .1تعمل يف املحيطات املختلفة �أو التي تقدم خدمات �ساحلية.
2 .2لها جتهيزات فقط لركاب ال�سفينة �أو املركبات� ،أو كليهما.
3 .3تعمل على املدى الق�صري على جدول متكرر بني نقطتني على �أكرث اخلطوط املائية مبا�شر ًة.
4 .4تقدم خدمة عامة من النوع الذي ُين�سب ب�شكل طبيعي �إىل ج�سر �أو نفق.
املم�شى :م�سار م�شي متغري امليل للم�شاة ،والذي يتكون من م�سار واحد �أو �أكرث.
م�ستوى الأر�ض :امل�ستوى الذي يوجد داخل طابق ال�سفينة يف منطقة اللعب.
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امليزانني� :سطح �أو عدة �أ�سطح بينية بني الطوابق� ،أو �سطح و�سقف �أي طابق يف �سطح الطابق التجميعي مبا ال
كاف يتالءم
يزيد عن ثلث منطقة الغرفة �أو املنطقة التي يوجد بها م�ستوى واحد �أو م�ستويات .وللميزانني ارتفاع ٍ
مع احليز الالزم لي�شغله الب�شر ،والذي ميكن توفريه على ال�سطح ال�سفلي.
الر�سم التخطيطي :هي الرموز امل�صورة التي متثل الأن�شطة واملرافق �أو املفاهيم داخل ال�سفينة.
منطقة اجللو�س العامة :منطقة ،خالف ًا ملنطقة التجمعات حيث تتوافر مقاعد ثابتة خم�ص�صة للركاب ،وال
يتوافر بها �أ�سطح للعمل �أو لتناول الطعام.
املنحدر :هو �سطح لل�سري له ميل بانحدار يزيد عن .20:1
امليل اجلاري :امليل املوازي الجتاه احلركة.
اتفاقية الأرواح يف البحار  :SOLASاالتفاقية الدولية ل�سالمة الأرواح يف البحار.1974 ،
احل�سي :ج�سم ميكن ر�ؤيته با�ستخدام حا�سة اللم�س.
ِّ
�سفينة خدمات :هي �سفينة ت�ستخدم لنقل الركاب يف الأغرا�ض الطارئة لنقل الركاب بني ال�سفينة ،ومرافق
ال�شاطئ التي توجد على اجلهة الأخرى.
لوح االنتقال :هو طريق منحدر ل�سري امل�شاة يقع يف نهاية املما�شي� ،أو بني قطاعاته املطلة على مما�شي الركاب
التي حتتوي على و�سائل ر�ؤية عن بعد.
الآلة الكاتبة املُربِقة  :TTYهي اخت�صار لكلمة الآلة الكاتبة املربقة ،وهي �آلة ت�ستخدم يف نقل الن�صو�ص
الكتابية يف االت�صال عن طريق �إ�شارات م�شفرة عرب �شبكة هاتفية .قد تت�ضمن  ،TTYعلى �سبيل املثال� ،أجهزة
معروفة با�سم �( TDDsأجهزة عر�ض االت�صاالت الهاتفية عن بعد �أو �أجهزة االت�صال الهاتفية عن بعد
املخ�ص�صة لل�صم) .وقد تت�ضمن �أي�ض ًا �أجهزة احلا�سب الآيل املزودة ب�أجهزة مودم خا�صة ،كما يطلق عليها �أي�ض ًا
الهواتف الن�صية.
طريق املركبات :وهو طريق خم�ص�ص ل�سري املركبات.
حيز الكر�سي املتحرك :منطقة خم�ص�صة لكر�سي متحرك مفرد ومن ي�شغله.
ت� .إن نطاق ملخ�ص م�سودة �إر�شادات �سهولة الو�صول ل�سفن الركاب هو �أن ي�شمل البنود التالية (:)V201.1
•�سفن الركاب التي ي�سمح لها بحمل �أكرث من  150راكب ًا� ،أو �أكرث من  49راكب ًا يف فرتة الليل.
•الع ّبارات.
•�سفن اخلدمة التي حتملها �أو ت�ستخدمها يف الأ�سا�س �سفن الركاب.
•ا�ستخدام املرافق – حيث حتتوي �إحدى املرافق� ،أو الغرف �أو امل�ساحات املخ�ص�صة على �أكرث من ا�ستخدام،
وكل جزء �سوف يكون �سهل الو�صول.
382
مركـز األميــر سلمـــان ألبحــاث اإلعاقــة

•الأبنية امل�ؤقتة والدائمة� :سوف يكون من املطلوب �أن تتوافق – من غري ح�صر – مع من�صات امل�شاهدة،
ومناطق الإ�ستاد ،واملن�صات ،وامل�سارح ،و�أنظمة الأثاث الثابتة و�أنظمة احلوائط ،ومناطق املعر�ض.
•�أماكن ترفيه الركاب – على الأقل واحد من كل نوع من العنا�صر ،وامل�ساحات واملرافق من املطلوب �أن تتوافق
مع هذه الوثيقة ،والتي ي�ستخدمها الركاب �سوف تكون عند مدخل الطابق� ،أو �أن تت�صل بطريق �سهل الو�صول
على منت ال�سفينة �إىل طابق املدخل مثل نافورات ال�شرب ،واملقاعد ،والطاوالت ،ومنافذ اخلدمة ،ومناطق
تقدمي الطعام ،واملراحي�ض ،وغرف ال�ضيوف.
•بالإ�ضافة �إىل ذلك ،ال�سفن متعددة الطوابق يجب �أن يحتوي كل طابق على و�سائل الراحة ممكنة الو�صول
ب�شكل �شامل مثل الو�سائل التي مت توفريها ل�سفن الركاب.
ث .ا�ستثناءات ملخ�ص م�سودة الإر�شادات ل�سهولة الو�صول ل�سفن الركاب ت�شمل (:)203 v
•مناطق املوظفني �إال �إذا كانت تك ّون و�سائل هروب �سهلة الو�صول.
•الأماكن حمدودة الو�صول� -أي املناطق التي ميكن الو�صول �إليها عن طريق ال�سالمل� ،أو املن�صات� ،أو مناطق
الزحف� ،أو البالوعات� ،أو البوابات� ،أو املمرات �شديدة ال�ضيق.
•االنحناءات وميول ال�سطح :متى كان من ال�ضروري تلبية احتياجات االنحناءات وميول ال�سطح ،ف�إن امليل
اجلاري وامليول العر�ضية �سوف تتوافق مع هذه الوثيقة �إىل �أكرب مدى ميكن الو�صول �إليه.
•املنزلقات املائية.
•�ألواح الغط�س املرتفعة ومن�صات الغط�س.
ج .الأج�سام البارزة (ملخ�ص م�سودة الإر�شادات ل�سهولة الو�صول ل�سفن الركاب ت�شمل ( :)204 vيجب �أن
تتوافق الأج�سام البارزة التي توجد على م�سارات احلركة مع القوانني.
ح .الأجزاء التي ميكن ت�شغيلها (ملخ�ص م�سودة الإر�شادات ل�سهولة الو�صول ل�سفن الركاب ت�شمل (v
 :)205الأجزاء التي ميكن ت�شغيلها من املطلوب �أن تتوافق و�أن ت�شتمل – من غري ح�صر – على مفاتيح الإ�ضاءة،
وقاطعات الدوائر ،و�أجهزة الدوبلك�س ،وو�سائل الراحة ،وو�سائل التحكم والأجهزة البيئية ،وو�سائل التحكم يف
�أدوات ال�سباكة ،ونظم الأمن واالت�صاالت الداخلية .وتعد البنود التالية م�ستثناة من هذا املتطلب ،وال يجب �أن
تتوافق مع القواعد:
•الأجزاء التي ميكن ت�شغيلها وت�ستخدم من قبل العاملني فقط.
•الأجهزة الكهربية و�أجهزة االت�صاالت التي لها ا�ستخدامات خم�ص�صة.
•الأجهزة الإلكرتونية املوجودة على �سطح الطابق.
•�أجهزة التوزيع .HVAC
•�آالت التدريب.
•ما عدا مفاتيح الإ�ضاءة حيث يتم توفري و�سائل حتكم وافرة لعن�صر واحد ،ف�إن و�سيلة حتكم واحدة يف كل
منطقة ميكن �أال تتوافق مع القواعد.
•�إذا كان هناك خمرجان �أو �أكرث للمطبخ على امتداد ال�سطح الذي يعلو منفذ اخلدمة واللذان ال يعيقهما وجود
حو�ض �أو جهاز ما ،ف�إن خمرج ًا واحد ًا ميكن �أال يتوافق مع القواعد.
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خ .الطرق �سهلة الو�صول على منت ال�سفينة ( :)V206يجب �أن تتوافق الطرق �سهلة الو�صول على منت
ال�سفينة مع القواعد .ويجب �أن تكون التجهيزات التالية يف املكان:
•يجب على الأقل �أن ي�صل الطريق �سهل الو�صول على منت ال�سفينة بني كل طابق الركاب وامليزانني يف ال�سفن
متعددة الطوابق .وعند وجود �سفن ركاب متعددة طوابق الدخول البد من وجود طريق واحد على الأقل �سهل
الو�صول بني كل طابق دخول.
•داخل الطابق الواحد ،يجب على الأقل �أن ي�صل الطريق �سهل الو�صول جميع املناطق والعنا�صر داخل �سفينة
الركاب ،ومن املطلوب �أن يتوافق مع �إر�شادات (اخلطوط الإر�شادية للو�صول ال�شامل للنقل البحري) والتي
لوال هذا �ستت�صل مب�سار التحرك.
•يف املطاعم والكافيرتيات ،يجب �أن يكون هناك على الأقل طريق واحد �سهل الو�صول على منت ال�سفينة متوافر
لكل مكان تناول الطعام ،مبا فيها من الأماكن املرتفعة ،و�أماكن تناول الطعام حتت �أ�شعة ال�شم�س ،والأماكن
اخلارجية لتناول الطعام.
•�إذا كان م�سار التحرك ي�صل مبا�شرة منطقة الأداء مبنطقة جتمع اجللو�س ،فالبد على الأقل �أن يكون طريق
واحد �سهل الو�صول على منت ال�سفينة ي�صل مبا�شرة بني منطقة جتمع اجللو�س ومنطقة الأداء.
•يف املالعب الريا�ضية ،البد على الأقل �أن يكون طريق واحد �سهل الو�صول على منت ال�سفينة ي�صل مبا�شرة
بني جانبي امللعب.
•الآالت والأدوات الريا�ضية على منت ال�سفينة التي من املطلوب �أن تتوافق مع القواعد يجب �أن تكون على طريق
�سهل الو�صول على منت ال�سفينة.
•�أماكن اللعب �سوف تعمل على توفري طريق �سهل الو�صول على منت ال�سفينة.
•يجب �أن تكون الطرق �سهلة الو�صول على منت ال�سفينة متوافقة مع� /أو توجد يف نف�س منطقة م�سارات التحرك
العامة .حيث �إن م�سارات التحرك تكون داخلية ،و�سوف تكون الطرق املطلوبة �سهلة الو�صول على منت ال�سفينة
داخلية �أي�ض ًا� .إن �أحد الطرق املطلوبة �سهلة الو�صول على منت ال�سفينة التي ت�صل بني �أي مكانني والتي يجب
�أن تتوافق مع �إر�شادات الو�صول ال�شامل للنقل البحري لن تكون �أطول من  90مرت ًا عن طول �أق�صر م�سار
حترك عام ي�صل بني نف�س املكانني.
•نقاط الدخول واملغادرة التي ي�ستخدمها الركاب يجب �أن تكون على طريق �سهل الو�صول على منت ال�سفينة.
•�إذا توافرت الأبواب �أو املمرات �أو البوابات يف نقاط الدخول �أو املغادرة ،فالبد من وجود بوابة واحدة� ،أو باب
واحد� ،أو ممر واحد على الأقل �سهل الو�صول.
•بداخل �سفينة الركاب ،البد من �أن يكون باب واحد �أو بوابة واحدة �أو ممر واحد على الأقل �سهل الو�صول؛
يخدم كل غرفة �سهلة الو�صول �أو منطقة �سهلة الو�صول.
•يجب �أن يتوافق كل م�صعد من امل�صاعد �سهلة الو�صول عند توافر م�صاعد متعددة؛ مع هذا الق�سم.
•�سوف تتوافق م�صاعد املن�صات عند ال�سماح ب�أن تكون �أحد مكونات الطريق �سهل الو�صول على منت ال�سفينة.
وعالوة على هذا� ،أن تكون �أحد مكونات الطريق �سهل الو�صول على منت ال�سفينة �إىل منطقة الأداء ،ومن�صات
اخلطباء ،وغرف ال�ضيوف من الركاب ،و�أماكن اللعب ،و�أر�صفة ال�صعود على منت �سفينة اخلدمة ،و�سوف
يكون م�سموح ًا بها حيث متثل امل�سافة الر�أ�سية قيود ًا على طريق �سفينة الركاب مما يجعل ا�ستخدام امل�صعد
غري ممكن.
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•احلواجز الأمنية ،والتي تت�ضمن – من غري ح�صر – املرابط الأمنية ،ونقاط التفتي�ش الأمنية لن تعيق طريق ًا
�سهل الو�صول على منت ال�سفينة �أو و�سائل هروب �سهلة الو�صول.
د .و�سائل الفرار �سهلة الو�صول (� :)V207سوف يتم توفري و�سائل الفرار �سهلة الو�صول .و�سوف تكون كل و�سائل
الفرار �سهلة الو�صول عبارة عن م�سار متوا�صل من م�سار الهروب يتوافق مع متطلبات الو�صول �إىل حمطة الإخالء.
ويجب �أن تخ�ضع جتهيزات  V207ما يلي:
•حيث يكون من املطلوب توفري و�سيلة هروب واحدة من قبل ال�سلطة الإدارية ملنطقة �سهلة الو�صول ،ف�سوف يتم
خدمتها عن طريق على الأقل واحدة من و�سائل الهروب �سهلة الو�صول .وحيث يكون من املطلوب توفري �أكرث
من و�سيلة هروب واحدة من قبل ال�سلطة الإدارية ملنطقة �سهلة الو�صول ،ف�سوف يتم خدمتها عن طريق على
الأقل و�سيلتني للهروب �سهلتي الو�صول.
•حيث �إن و�سائل الهروب �سهلة الو�صول للهروب من �أي طابق الركاب تتحرك ب�شكل ر�أ�سي لأربعة طوابق
�أو �أكرث ،ف�إن على الأقل واحدة من و�سائل الهروب �سهلة الو�صول �سوف حتتوي على م�صعد �سهل الو�صول
لأغرا�ض الهروب.
ذ .ال�صعود �إىل �سطح �سفينة الركاب ( :)V208عندما تقوم �سفن الركاب بتحميل �أو �إنزال الركاب من الأر�صفة
الثابتة� ،أو الأر�صفة العائمة� ،أو املن�ش�آت اجلانبية فالبد على الأقل �أن يكون هناك نظام �صعود واحد يتوافق مع
�إر�شادات الو�صول ال�شامل للنقل البحري ،و�أن ي�صل بني طابق الدخول والأر�صفة الثابتة� ،أو الأر�صفة العائمة� ،أو
املن�ش�آت اجلانبية.
ر .ال�سالمل (� :)V209إن ال�سالمل الداخلية واخلارجية التي تربط بني الأدوار التي ال تت�صل بطريق �سهل الو�صول
على منت ال�سفينة �سوف تتوافق مع �إر�شادات الو�صول ال�شامل للنقل البحري.
ز .غرف الد�ش ( :)V210يجب �أن تتوافق غرف الد�ش مع �إر�شادات الو�صول ال�شامل للنقل البحري حيثما يتم
توفريها.
�س .نافورات ال�شرب (� :)V211سوف تكون نافورات ال�شرب �سهلة الو�صول وتخ�ضع لل�شروط الآتية؛ حيثما يتم
توفريها يف طابق ما:
•يجب توفري اثنتني من نافورات ال�شرب على الأقل.
•حيثما يتم توفري �أكرث من العدد الأدنى من نافورات ال�شرب ،ف�إن  50باملئة من العدد الكلي من نافورات
ال�شرب املتوافرة �سوف تتوافق.

385
الدليل اإلشادي للوصول الشامل في وسائط النقل البحرية للمملكة العربية السعودية

�ش .املطابخ ،واملطابخ ال�صغرية ،والأحوا�ض ( :)V212حيثما تتوافر ،ف�إن املطابخ ،واملطابخ ال�صغرية،
والأحوا�ض �سوف تتوافق مع �إر�شادات الو�صول ال�شامل للنقل البحري و�سوف تخ�ضع لل�شروط الآتية:
•حيثما يتم توفري الأحوا�ض ،ف�إن على الأقل  ،٪50ولكن لي�س �أقل من واحد ،من كل نوع يتوافر يف كل غرفة
�سهلة الو�صول �أو منطقة �سهلة الو�صول؛ �سوف يكون �سهل الو�صول.
•لي�س من ال�ضروري �أن تتوافق �أحوا�ض مما�سح الأر�ضيات �أو �أحوا�ض اخلدمات العامة مع �إر�شادات الو�صول
ال�شامل للنقل البحري.
�ص .مرافق املراحي�ض ومرافق احلمامات ( :)V213حيثما يتم توفري مرافق املراحي�ض ومرافق احلمامات،
فالبد من �أن تتوافق مع متطلبات الو�صول ال�شامل يف �إر�شادات الو�صول ال�شامل للنقل البحري ،و�أن تخ�ضع
لل�شروط الآتية:

386

•حيثما يتم توفري غرف املراحي�ض ،ف�إن كل غرفة مرحا�ض �سوف تتوافق مع املتطلبات الفنية الواردة يف
�إر�شادات الو�صول ال�شامل للنقل البحري .وحيثما يتم توفري غرف احلمامات ،ف�إن كل حمام �سوف يتوافق مع
املتطلبات الفنية الواردة يف �إر�شادات الو�صول ال�شامل للنقل البحري.
•�سوف حتتوي غرفة املرحا�ض املالئم ال�ستخدام اجلن�سني على حو�ض ا�ستحمام واحد ،ودورة مياه واحدة� ،أو
دورة مياه واحدة ومبولة واحدة� .سوف حتتوي غرف احلمامات املالئمة ال�ستخدام اجلن�سني حو�ض ا�ستحمام
واحد ،ود�ش ًا واحد ًا� ،أو د�ش ًا واحد ًا وحو�ض ا�ستحمام واحد� .سوف يكون للأبواب التي توجد على غرف
املراحي�ض املالئمة ال�ستخدام اجلن�سني ،وغرف احلمامات املالئمة ال�ستخدام اجلن�سني مزاليج خا�صة.
•حيثما تتوافر مق�صورات املراحي�ض ،ف�إن على الأقل مق�صورة مرحا�ض واحدة �سوف تتوافق مع املتطلبات
الفنية الواردة يف �إر�شادات الو�صول ال�شامل للنقل البحري .بالإ�ضافة �إىل مق�صورة �سهلة الو�صول.
•حيثما تتوافر دورات املياه ،ف�إن على الأقل واحدة �سوف تتوافق مع املتطلبات الفنية الواردة يف �إر�شادات
الو�صول ال�شامل للنقل البحري.
•حيثما تتوافر املباول ،ف�إن على الأقل واحدة �سوف تتوافق مع املتطلبات الفنية الواردة يف �إر�شادات الو�صول
ال�شامل للنقل البحري.
•حيثما تتوافر �أحوا�ض اال�ستحمام ،ف�إن على الأقل واحدة �سوف تتوافق مع املتطلبات الفنية الواردة يف
�إر�شادات الو�صول ال�شامل للنقل البحري ،ولن يتم و�ضعها يف مق�صورة املرحا�ض.
•حيثما يتم توفري املرايا ،ف�إن على الأقل واحدة �سوف تتوافق مع املتطلبات الفنية الواردة يف �إر�شادات الو�صول
ال�شامل للنقل البحري.
•حيثما توجد �أحوا�ض اال�ستحمام �أو وحدات الد�ش ،ف�إن على الأقل حو�ض ا�ستحمام واحد �أو د�ش ًا واحد ًا �سوف
يكون �سهل الو�صول.
•حيثما يتم توفري خطافات تعليق املعاطف �أو �أرفف يف غرف املرحا�ض بدون مق�صورات املراحي�ض ،ف�إن
على الأقل واحدة من كل نوع �سوف تتوافق مع املتطلبات الفنية الواردة يف �إر�شادات الو�صول ال�شامل للنقل
البحري .وحيثما يتم توفري خطافات لتعليق املعاطف �أو �أرفف يف مق�صورات املراحي�ض ،ف�إن على الأقل واحدة
من كل نوع �سوف تكون �سهلة الو�صول يف مق�صورات املراحي�ض �سهلة الو�صول .وحيثما يتم توفري خطافات
لتعليق املعاطف �أو �أرفف يف مرافق احلمامات ،ف�إن على الأقل واحدة من كل نوع �سوف تتوافق مع املتطلبات
الفنية الواردة يف �إر�شادات الو�صول ال�شامل للنقل البحري خلدمة التجهيزات �سهلة الو�صول.
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�ض .الغ�ساالت وجمففات املالب�س ( :)V214حيثما يتم توفري ثالث غ�ساالت �أو �أقل ،ف�إن على الأقل واحدة منها
يجب �أن تكون �سهلة الو�صول.
•حيثما يتم توفري �أكرث من ثالث غ�ساالت ،ف�إن على الأقل اثنتني منها تكونان �سهلتي الو�صول .وحيثما يتم
توفري ثالث �أو �أقل من جمففات املالب�س ،ف�إن على الأقل واحدة منها يجب �أن تكون �سهل الو�صول .وحيثما يتم
توفري �أكرث من ثالثة من جمففات املالب�س ،ف�إن على الأقل واحد ًا منها يجب �أن يكون �سهل الو�صول.
ط .نظم �إنذار الطوارئ ( :)V215حيثما يتم توفري نظم �إنذار الطوارئ لتنبيه الركاب ،ف�سوف يتم تركيب كل
و�سائل الإنذار �سهلة الو�صول متام ًا ،و�أن تخ�ضع لل�شروط �أدناه:
•�أن تتوافق و�سائل الإنذار يف الأماكن العامة مع مبادئ �أف�ضل ممار�سة.
•توفري و�سائل �إنذار �سهلة الو�صول �إىل قمرات ال�ضيوف ،تتوافق مع مبادئ �أف�ضل ممار�سة.
ظ .الالفتات (� :)V216سوف تكون �سهلة الو�صول؛ با�ستثناء قوائم الدليل على ال�سفينة ،وقوائم الطعام،
وتخ�صي�ص املقاعد �أو ال�صفوف يف مناطق التجمع ،و�أ�سماء املقيمني ،و�أ�سماء ال�سفن ،و�أ�سماء و�شعارات ال�شركات،
والالفتات التي توجد يف مرافق وقوف املركبات ،والالفتات امل�ؤقتة .وجتهيزات الق�سم � V216سوف تكون خا�ضعة
�إىل:
•الالفتات الداخلية واخلارجية التي حتدد الغرف والأماكن الدائمة يجب �أن تكون �سهلة الو�صول .وحيثما
يتم توفري ال�صور التو�ضيحية كت�سميات للغرف والأماكن الدائمة ،ف�إنها �سوف تكون �سهلة الو�صول ،و�سوف
يكون لها موا�صفات ن�صية م�صحوبة مثل الالفتات التي تو�ضح مناطق اال�سرتاحة ،و�أرقام �أو �أحرف الطوابق
�أو الغرف ،و�أ�سماء الغرف .وهناك حاجة للقيام بعمل موا�صفات ن�صية ميكن قراءتها باللم�س على ال�صور
التو�ضيحية التي يتم توفريها لتمييز �أو لتحديد الغرفة �أو املكان الدائم� .إن ال�صور التو�ضيحية التي تقوم
بتوفري املعلومات حول غرف �أو مكان ،مثل «ممنوع التدخني» ،و�شعارات املقيم ،والرموز الدولية للو�صول ،لي�س
من املطلوب �أن يكون لها موا�صفات ن�صية.
•الالفتات التي تو�ضح االجتاهات �أوتعطي معلومات عن الأماكن املختلفة �أواملرافق داخل �سفينة الركاب يجب
�أن تتوافق مع �إر�شادات الو�صول ال�شامل للنقل البحري.
•�إن الفتات و�سائل الهروب �سوف تتوافق مع �إر�شادات الو�صول ال�شامل للنقل البحري .و�أبواب املخارج التي
تتميز بالفتات املخرج امل�ضاء �سوف يتم متييزها بالفتات م�صاحبة ميكن قراءتها باللم�س.
•�سوف تتوافق مناطق امل�أوى امل�ؤقت مع �إر�شادات الو�صول ال�شامل للنقل البحري .وكل باب ي�ؤدي �إىل الو�صول
�إىل منطقة امل�أوى امل�ؤقت من منطقة طابق جماورة �سوف يتوافق مع �إر�شادات الو�صول ال�شامل للنقل البحري،
والذي يحمل عبارة «منطقة م�أوى م�ؤقت» ،و�سوف حتتوي الالفتة على الرموز الدولية للو�صول .وحيث يكون
من املطلوب توفري �إ�ضاءة الفتة املخرج من قبل ال�سلطة الإدارية ،ف�إن الفتة منطقة امل�أوى امل�ؤقت �سوف يتم
�إ�ضاءتها .والإ�ضافة �سوف يتم تعليق الفتة تتوافق مع القواعد ميكن قراءتها باللم�س عند كل باب ي�ؤدي �إىل
الو�صول �إىل منطقة امل�أوى امل�ؤقت .ويف كل من مناطق امل�أوى امل�ؤقت يتم توفري نظام ات�صاالت ثنائي االجتاه،
و�سيتم تعليق الفتة توجيهية حول ا�ستخدام املنطقة يف ظل الظروف الطارئة �أ�سفل نظام االت�صاالت ،و�سوف
تكون متوافقة مع القواعد.
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•حيث ال تكون كل الأبواب اخلارجية متوافقة مع القواعد ،ف�إن الأبواب العامة التي تتوافق مع القواعد �سوف
يتم متييزها با�ستخدام الرموز الدولية للو�صول .و�سوف يتم توفري الالفتات التوجيهية �سهلة الو�صول والتي
تو�ضح موقع �أقرب باب عام �سهل الو�صول عند الأبواب العامة اخلارجية التي ال تتوافق مع �إر�شادات الو�صول
ال�شامل للنقل البحري.
•يجب �أن تكون الفتات غرف املراحي�ض وغرف احلمامات �سهلة الو�صول.
•كل منطقة جتمع وكل منطقة جلو�س عامة التي من املطلوب تزويدها بنظم ا�ستماع م�ساعدة توفر الفتات تقوم
ب�إخطار مناذج �إتاحة نظم اال�ستماع امل�ساعدة.
•حيثما يتم توفري �أكرث من ممر واحد لدفع احل�ساب ،فالبد من القيام بتمييز ممرات دفع احل�ساب �سهلة
الو�صول با�ستخدام الرموز الدولية للو�صول.
ع .الهواتف ( :)V217حيثما يتم توفري هواتف العملة ،والهواتف التي تعمل بدون عملة ،وهواتف الدوائر املغلقة،
وهواتف التحويل �أو الأنواع الأخرى من الهواتف العامة ،ف�إن الهواتف العامة �سهلة الو�صول �سوف يتم توفريها لكل
نوع من الهواتف العامة املتوافرة .ويجب توفري وحدتني اثنتني على الأقل من الهواتف العامة عند كل موقع يحتوي
على الهواتف .ويكون هاتف عام واحد على الأقل �سهل الو�صول مل�ستخدمي الكرا�سي املتحركة.
غ .نظم االت�صاالت ثنائية االجتاه ( :)V218حيثما يتم توفري نظام ات�صاالت ثنائي االجتاه ليمكن العمل بها يف
�سفينة الركاب �أو يف املناطق املحدودة املفتوحة للركاب داخل �سفينة الركاب ،ف�إن هذا النظام �سوف يكون �سهل
الو�صول ب�شكل �شامل.
ف� .أجهزة اال�ستماع امل�ساعدة (� :)V219سوف يتم توفري هذه الأجهزة حيث يلزم هذا وفق ًا لل�شروط الآتية:
•يف كل منطقة جتمع و�أماكن اجللو�س العامة حيث يكون االت�صال ال�صوتي متكام ًال مع ا�ستخدام املكان ،البد
من توافر نظام ا�ستماع م�ساعد.
•البد من توفري �أجهزة ا�ستقبال مع �أنظمة اال�ستماع امل�ساعدة يف مناطق التجمع و�أماكن اجللو�س العامة ،و�أن
يتم ح�سابها وفق ًا للعدد الكلي للمقاعد يف ال�سفينة .ويجب توفري حد �أدنى  25باملئة من �أجهزة اال�ستقبال،
ولكن لي�س �أقل من اثنني ،بحيث تكون و�سائل م�ساعدة �سمع متوافقة مع القواعد.
ق� .آالت ال�صراف الآيل ( :)V220حيثما يتم توفري �آالت ال�صراف الآيل �أو تقدمي خدمة البيع الذاتي ،ف�إن
جمموعة من املاكينات �أو ماكينات التعديل يتم توفريها ،وعلى الأقل واحدة من كل نوع تتوافر يف كل موقع �سوف
تكون �سهلة الو�صول بالن�سبة للأ�شخا�ص الذين يعانون من اعتالالت ب�صرية و�سمعية .وحيثما يتم توفري الدبابي�س
لأجل �أغلفة الأظرف ،وق�صا�صات الورق� ،أو لأغرا�ض �أخرى ،ف�إن على الأقل واحدة من هذه �سوف تكون �سهلة
الو�صول.
ك .مناطق التجمع و�أماكن اجللو�س العامة (� :)V221سوف توفر مناطق التجمع الأماكن لأجل الكرا�سي
املتحركة ،ومقاعد املرافقني ،ومقاعد املمرات اخلا�صة .و�سوف تقوم �أماكن اجللو�س العامة بتوفري الأماكن لأجل
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الكرا�سي املتحركة ،ومقاعد املرافقني .ويتم تعريف م�صطلح مناطق التجمع على �أنه �سفينة الركاب� ،أو جزء
منها ،يتم ا�ستخدامه بغر�ض الرتفيه� ،أو التعليم� ،أو التجمعات االجتماعية� ،أو الأغرا�ض املماثلة .وت�شمل مناطق
التجمع – من غري ح�صر – ف�صول الدرا�سة ،وغرف اجتماع الركاب ،ودور العر�ض ال�سينمائي ،واملدرجات،
وامل�سارح ،واملالعب ،واملطاعم .ويجب �أن ال يتم اخللط بني مناطق التجمع وم�صطلح مناطق امل�أوى (التي ُتعرف
�أي�ض ًا مبحطات التجمع �أو حمطات االحت�شاد) .ويف املعتاد تكون مناطق امل�أوى عبارة عن م�ساحات كبرية مف�صولة
وبعيدة عن ت�أثري احلريق �أو الفي�ضان حيث ميكن �أن يتجمع الركاب يف حالة الطوارئ ،ثم عند ال�ضرورة يتم
توجيههم �إىل حمطة �إخالء ملغادرة ال�سفينة .وميكن ت�صميم منطقة جتمع ،و�إن�شا�ؤها لتعمل �أي�ض ًا كمنطقة م�أوى.
•�إن عدد �أماكن الكرا�سي املتحركة التي تتوافر يف كل منطقة جتمع يجب �أن تكون وفق ًا للجدول التايل:
جدول  :1-1-2 ،V221عدد �أماكن الكرا�سي املتحركة:

احلد الأدنى للعدد املطلوب مل�ساحات
الكرا�سي املتحركة

عدد املقاعد

1

� 4إىل 25

2

 26حتى 50

4

 51حتى 150

5

� 151إىل 300

6

� 301إىل 500

 ،6زائد  1لكل � ،150أو جزء منه ،بني  501حتى 5000

 501حتى 5000

 ،36زائد  1لكل � ،200أو جزء منه حتى �أكرث من 5000

 5001و�أكرث

•�سوف يتم ح�ساب عدد �أماكن الكرا�سي املتحركة داخل مناطق اجللو�س العامة طبق ًا �إىل العدد الكلي للمقاعد
الثابتة املتوافرة يف �أماكن اجللو�س العامة وفق ًا للجدول �أعاله.
•يجب �أن تكون �أماكن الكرا�سي املتحركة جزء ًا متكام ًال من �ساحة اجللو�س .وهذا املتطلب يعني �أن �أماكن
الكرا�سي املتحركة يجب و�ضعها داخل حيز منطقة اجللو�س .وال ميكن ف�صل �أماكن الكرا�سي املتحركة عن
�أماكن اجللو�س ،فمثال �سيكون من غري املقبول و�ضع �أماكن الكرا�سي املتحركة� ،أو فقط �أماكن الكرا�سي
املتحركة ومقاعد مرافقيهم ،خارج منطقة اجللو�س �أو منطقة اجللو�س العامة.
•�سوف توفر �أماكن الكرا�سي املتحركة يف مناطق التجمع م�سارات �سهلة الو�صول وا�ضحة الر�ؤية .وبتوفري
امل�سارات وا�ضحة الر�ؤية� ،سيتم توزيع �أماكن الكرا�سي املتحركة.
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•�سوف متد �أماكن الكرا�سي املتحركة امل�شاهدين بخيارات مواقع اجللو�س وزوايا الر�ؤية التي تكون مناظرة
�أو �أف�ضل من خيارات مواقع اجللو�س وزوايا الر�ؤية املتاحة للم�شاهدين الآخرين .و�سوف يتم ن�شر �أماكن
الكرا�سي املتحركة ب�شكل �أفقي .و�سوف يتم ن�شر �أماكن الكرا�سي املتحركة ب�شكل ر�أ�سي على م�سافات خمتلفة
من ال�شا�شة� ،أو منطقة الأداء .وبالإ�ضافة� ،سوف يتم و�ضع �أماكن الكرا�سي املتحركة يف كل مق�صورة �أو
ميزانني يوجد على طريق �سهل الو�صول على منت ال�سفينة.
•يجب توفري مقعد مرافق واحد على الأقل؛ يف كل مكان كر�سي متحرك.
•يف مناطق التجمع ،ف�إن على الأقل  ٪5من العدد الكلي ملمرات الو�صول �سوف يتم جعلها �سهلة الو�صول .و�سوف
تكون ممرات املقاعد الأقرب �إىل الطرق �سهلة الو�صول على منت ال�سفينة.
ل .غرف تغيري املالب�س ،والقيا�س ،والتخزين ( :)V222حيث يتم توفري غرف تغيري املالب�س ،والقيا�س،
والتخزين ،ف�إن على الأقل  ٪5ولكن لي�س �أقل من واحد ،من كل نوع يتم ا�ستخدامه يف كل جتمع �سوف تكون �سهلة
الو�صول .وحيث يتم توفري خطافات تعليق املعاطف �أو �أرفف يف غرف خلع املالب�س� ،أو القيا�س� ،أو غرف اخلزانات،
ف�إن على الأقل واحد ًا ،من كل نوع �سوف يتوافق مع �إر�شادات الو�صول ال�شامل للنقل البحري.
م .مرافق الرعاية الطبية ( :)V223حيث يتم توفري غرف نوم املر�ضى يف مرافق الرعاية الطبية ،ف�إن على
الأقل  ،٪10ولكن لي�س �أقل من واحد ،من غرف نوم املر�ضى �سوف تكون �سهلة الو�صول.
ن .قمرة ال�ضيوف من الركاب (� :)V224إن عدد قمرات ال�ضيوف املزودة بو�سائل م�ساعدة يف التنقل يتم
تخ�صي�صها وفق ًا للجدول التايل:
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الإجمايل

�إجمايل العدد الكلي �إجمايل العدد الكلي
املطلوب لتوافر وجود املطلوب لتوافر
�إجمايل عدد قمرات
حجرات د�ش مغلقة احلمامات وحجرات
ال�ضيوف
من ثالث جهات الد�ش �سهلة الو�صول

1

0

1

� 1إىل 25

2

0

2

 26حتى 50

4

1

3

 51حتى 75

5

1

4

 76حتى 100

7

2

5

� 101إىل 150

8

2

6

� 151إىل 200

10

3

7

� 201إىل 300

12

4

8

 301حتى 400

13

4

9

 401حتى 500

 3يف املئة من الإجمايل

 1يف املئة من الإجمايل

 2يف املئة من الإجمايل

� 501إىل 1000

 ,10زائد  1لكل 100بعد
ذلك

 ،20زائد  1لكل 100بعد
ذلك

 1001و�أكرث

•يف قمرات ال�ضيوف التي حتتوي على �أكرث من � 25سرير ًا ،ف�إن  ٪5على الأقل من الأ�سرة يجب �أن يكون لها
خال �سهل الو�صول.
حيز طابق ٍ
•�سوف متثل القمرات التي حتتوي على و�سائل ات�صال عدد ًا لكل مما ي�أتي كما يف اجلدول:
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جدول  :V224.4قمرات ال�ضيوف املزودة بو�سائل ات�صاالت.

احلد الأدنى لعدد قمرات ال�ضيوف املطلوبة
بو�سائل ات�صال

�إجمايل عدد قمرات ال�ضيوف املتوافرة

2

� 2إىل 25

4

� 26إىل 50

7

 51حتى 75

9

� 76إىل 100

12

� 101إىل 150

14

� 151إىل 200

17

� 201إىل 300

20

� 301إىل 400

22

� 401إىل 500

 5يف املئة من الإجمايل

� 501إىل 1000

 ،50زائد  3لكل  100فوق1000

 1001و�أكرث

قمرات ال�ضيوف املطلوبة �أن توفر و�سائل تنقل ،وقمرات ال�ضيوف املطلوبة �أن توفر و�سائل ات�صاالت؛ �سوف يتم
ن�شرها بني امل�ستويات املتفاوتة لقمرات ال�ضيوف ،و�سوف تعمل على توفري خيارات لأنواع قمرات ال�ضيوف ،وعدد
الأ�س ّرة ،ومرافق الراحة الأخرى التي ميكن مقارنتها باخليارات املقدمة لل�ضيوف الآخرين.
هــ .التخزين ( :)V225حيثما يتم توفري التخزين يف الأماكن �سهلة الو�صول ،ف�إن على الأقل واحد ًا من كل نوع
�سوف يتوافق مع املتطلبات الواردة يف �إر�شادات الو�صول ال�شامل للنقل البحري .وت�شمل �أنواع التخزين – من غري
ح�صر – اخلزانات ،والقمرات ،والأرفف ،وق�ضبان تعليق املالب�س ،واخلطافات ،والدواليب .وحيثما يتم توفري
اخلزانات ،ف�إن على الأقل  ،٪5ولكن لي�س �أقل من واحد ،يجب �أن تكون �سهلة الو�صول .وحيثما يتم و�ضع �أرفف
اخلدمة الذاتية يف طريق �سهل الو�صول على منت ال�سفينة ،يجب �أن يكون �سهل الو�صول.
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و� .أ�سطح الطعام ومناطق العمل ( :)V226حيثما يتم توفري �أ�سطح الطعام لأجل ا�ستهالك الطعام وال�شراب،
ف�إن على الأقل  ٪5من �أماكن اجللو�س يف �أ�سطح الطعام يجب �أن تكون �سهلة الو�صول .وبالإ�ضافة ،وحيثما يتم
توفري مناطق العمل لال�ستخدام من قبل من هم من غري املوظفني ،ف�إن على الأقل � ٪5سوف تتوافق مع �إر�شادات
الو�صول ال�شامل للنقل البحري .و�أ�سطح الطعام ومناطق العمل التي من املطلوب �أن تتوافق� ،سوف يتم ن�شرها يف
�أرجاء املكان �أو املبنى الذي يحتوي على �أ�سطح الطعام ومناطق العمل.
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ي .املبيعات واخلدمات ( :)V227حيثما تتوافر ،ف�إن ممرات دفع احل�ساب ،ومنافذ املبيعات ،ومكاتب اخلدمة،
وخطوط تقدمي الطعام ،وال�صفوف ،وخطوط االنتظار �سوف تكون �سهلة الو�صول.
•حيث يتم توفري ممرات دفع احل�ساب ،ف�إن مثل هذا العدد يجب �أن يتوافق طبق ًا للجدول(:)V227
جدول  :V227ممرات دفع احل�ساب �سهلة الو�صول:

احلد الأدنى لعدد ممرات دفع احل�ساب يف كل
وظيفة من املطلوب �أن تتوافق مع املتطلبات

عدد ممرات دفع احل�ساب لكل وظيفة

1

� 1إىل 4

2

� 5إىل 8

3

� 9إىل 15

من  ،3زائد  20يف املئة من املمرات الإ�ضافية

 16و�أكرث

•حيثما تتوافر ،ف�إن على الأقل واحد ًا من كل نوع من منافذ املبيعات ومكاتب اخلدمة �سوف تتوافق .وحيثما
تكون املنافذ منت�شرة يف �أرجاء املبنى ،ف�سوف يتم ن�شر منافذ �سهلة الو�صول .ت�شمل �أنواع املنافذ التي تعمل
على توفري خدمات خمتلفة يف نف�س املبنى – من غري ح�صر – منافذ تقدمي الطلب ،واالختيار ،والتعبري،
والإعادة .ومن املمكن ا�ستخدام منفذ خدمة متوا�صل لتوفري الأنواع املختلفة من اخلدمات.
•�سوف تتوافق خطوط تقدمي الطعام .وحيثما يتم توفري �أرفف اخلدمة الذاتية ،ف�إن على الأقل  ،٪50ولكن لي�س
�أقل من واحد ،من كل نوع يتم توفريه �سوف يتوافق.
ل .خزائن الودائع ،وماكينات البيع ،وماكينات تغيري العملة ،ومكاتب الربيد ( :)V228حيثما يتوافر كل منها،
ف�إن على الأقل واحد ًا من كل نوع �سوف يكون �سهل الو�صول.
�أ-حمامات ال�سباحة و�أحوا�ض اخلو�ض ،وينابيع املياه املعدنية (:)V234
على الأقل؛ يجب توفري و�سيلة واحدة �سهلة الو�صول للدخول �إىل كل من:
•حمامات ال�سباحة.
•�أحوا�ض اخلو�ض.
•ينابيع املياه املعدنية.
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ملخ�ص م�سودة اخلطوط الإر�شادية ل�سهولة الو�صول ل�سفن الركاب:

املوا�صفات الفنية:

تنق�سم املوا�صفات الفنية لهذه الوثيقة �إىل مناطق االهتمام التالية:
 V300جممعات البناء.
 V301عام.
� V302أ�سطح الطوابق.
	 V303التغريات يف امل�ستوى.
 V304منطقة االنعطاف.
 V305حيز الطابق اخلايل.
 V306م�ساحة الركبة والإ�صبع.
	 V307الأج�سام البارزة.
 V308نطاقات التناول.
	 V309الأجزاء التي ميكن ت�شغيلها.
	 V400امل�سارات �سهلة الو�صول ،وو�سائل الهروب �سهلة الو�صول ،و�أنظمة �صعود الركاب �إىل منت ال�سفينة
�سهلة الو�صول.
 V401عام.
	 V402الطرق �سهلة الو�صول.
� V403أ�سطح امل�شي.
	 V404الأبواب ،وممرات الأبواب ،والبوابات.
	 V405املنحدرات.
 V406منحدرات الأر�صفة.
	 V407امل�صاعد.
 V408م�صاعد اال�ستخدام املحدود/التطبيق املحدود.
 V409م�صاعد املن�صات.
 V410و�سائل اخلروج �سهلة الو�صول.
 V411منطقة امل�أوى امل�ؤقت.
 V412نظام �صعود الركاب �إىل منت ال�سفينة.
	 V413املم�شى.
 V414م�صاعد ال�صعود على منت ال�سفينة التي ُتدار يدوي ًا.
	 V500العنا�صر العامة ل�سفينة الركاب.
 V501عام.
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	 V502الدرج.
	 V503الدرابزين.
 V600عنا�صر ال�سباكة واملرافق.
 V601عام.
 V602نافورات ال�شرب.
 V603حجرات املراحي�ض واحلمامات.
 V604دورات املياه ومق�صورات املراحي�ض.
	 V605املباول.
� V606أحوا�ض اال�ستحمام والأحوا�ض.
� V607أحوا�ض اال�ستحمام.
 V608مق�صورات الد�ش ووحدات الد�ش الرذاذ.
 V609ق�ضبان امل�سك.
	 V610املقاعد.
	 V611الغ�ساالت وجمففات املالب�س.
 V612غرف ال�ساونا وغرف البخار.
 V700عنا�صر االت�صاالت واملرافق.
 V701عام.
 V702حمجوز.
	 V703الالفتات.
	 V704الهواتف.
� V705أنظمة االت�صاالت ثنائية االجتاه.
� V706أنظمة اال�ستماع امل�ساعدة.
 V707ماكينات ال�صراف الآيل وماكينات الت�أجري.
	 V800الغرف ،والأماكن ،والعنا�صر اخلا�صة.
 V801عام.
� V802أماكن الكرا�سي املتحركة ،ومقاعد املرافقني ،ومقاعد املمرات املخ�ص�صة.
 V803غرف خلع املالب�س ،والقيا�س ،واخلزانات.
	 V804املطابخ ،واملطابخ ال�صغرية.
 V805مرافق الرعاية الطبية.
 V806قمرات ال�ضيوف من الركاب.
	 V807التخزين.
	 V900العنا�صر املثبتة.
 V901عام.
� V902أ�سطح الطعام ومناطق العمل.
	 V903املقاعد الطويلة.
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 V904مكاتب اخلدمة البيع.
 V1000مرافق الرتفيه و�أماكن اللعب.
 V1001عام.
 V1002ماكينات ومعدات التدريب.
 V1003مرافق اجلولف امل�صغرة.
� V1004أماكن اللعب.
 V1005حمامات ال�سباحة ،و�أحوا�ض اخلو�ض ،وينابيع املياه املعدنية.
� V1100سفينة اخلدمات.
 V1101عام.
 V1103م�سارات �سهلة الو�صول.
� V1104أنظمة ال�صعود �إىل منت ال�سفينة.
مثل النقل اجلوي ،يقوم النقل البحري على االتفاقيات الدولية .والت�أثري يف هذه االتفاقيات يتطلب امل�شاركة
يف �أبحاث وتطوير الت�شريع على امل�ستوى الدويل ،مث ًال التو�صيات املقدمة يف م�شروع االحتاد الدويل حتت ا�سم
 ،HANDIAMIوالذي يركز على �سالمة ال�سفن ،وخا�صة خيارات نقل الركاب الذين يعانون من قيود
يف وظائف التنقل يف مواقف الطوارئ التي �شكلت الأ�سا�س لت�شريع االحتاد الأوروبي اجلديد .ولكن ،كثري من
الق�ضايا التي تتعلق بعملية التح�سني من املمكن �أن تت�أثر من قبل من يقومون بت�سيري النقل ب�شكل مبا�شر من خالل
الإجراءات اخلا�صة به �أو ب�شكل غري مبا�شر كم�شرتين �أو م�ست�أجرين لل�سفن.
وقد �أ�صدرت املنظمة البحرية الدولية ،يف الواقع ،بع�ض التو�صيات حول و�صول ال�سفن وتدريب العاملني .وقامت
ال�سويد وبريطانيا العظمى ،على �سبيل املثال� ،أي�ض ًا بتنفيذ الدرا�سات والإر�شادات امل�صوغة حول و�صول ال�سفن
والبنية التحتية ل�سفن النقل البحري للركاب.
ت�شمل �أهداف التطوير املركزي يف النقل البحري الدويل ويف نقل الرحالت البحرية حمل الأمتعة على منت ال�سفن،
والو�صول �إىل الأجزاء ال�شائعة من ال�سفن ،وعثور الفرد على طريقه على منت ال�سفينة ،و�سهولة اال�ستخدام
للقمرات العادية ،وعدد القمرات للأ�شخا�ص من ذوي الإعاقات واملراحي�ض اخلا�صة بها.
وقد مت توجيه االنتباه �إىل جعل قنوات املعلومات �أكرث تنوع ًا ،مع تطوير اخلدمة ال�شخ�صية ،وكذلك تطوير نظم
الإنذار املنا�سبة للركاب الذين يعانون من قيود يف الوظائف ال�سمعية.
تعد ال�سفن التي تبحر يف املياه الداخلية م�شكلة منف�صلة كما هو احلال مع �سفن اخلدمة ال�ساحلية والعبارات .ويف
وقت �سابق ،كان يتم بالكاد �أخذ �إمكانية الو�صول يف االعتبار عند �إن�شاء ال�سفن ،وبالتايل غالب ًا ما تكون ال�سفن
غري منا�سبة للركاب الذين يعانون من قيود يف وظائف التنقل.
396

�إن الو�صول �إىل املحطة البحرية للركاب بحاجة كذلك �إىل حت�سني .فالهدف �أن ي�صل كل الركاب �إىل املحطات
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البحرية ،وبعدها �إىل �سطح ال�سفينة ،وكذلك مغادرة ال�سفينة ب�أكرب ا�ستقاللية ممكنة لهم للح�صول على معلومات
تتعلق بال�سفر ،وخدمات املحطة البحرية.
املقايي�س:
جودة اخلدمات وال�سفن :يقوم مالكو ال�سفن بالرتويج خلدماتهم بحيث يتمكنون على نحو �أف�ضل من الأخذ يف
اعتبارهم باحتياجات الأ�شخا�ص الذين يعانون من �أوجه ق�صور وظيفية .فعند احل�صول على �سفينة� ،سوف يكون
على ال�شركات �أي�ض ًا �أن تويل مزيد ًا من االهتمام لوظائف الأجزاء املختلفة من وجهة نظر جماعات الركاب
املختلفني.
احلقوق املت�ساوية لركاب �سفن الركاب :يف بع�ض الأحيان تتعار�ض قوانني وممار�سات ال�سالمة مع فر�ص الأ�شخا�ص
الذين يعانون من قيود وظيفية.
و�صول النقل البحري اململوك للدولة� :سوف يتم فح�ص الو�ضع احلايل للو�صول على �سفن اخلدمة ال�ساحلية،
والعبارات .و�سوف يعمل هذا على تكوين �أ�سا�س للتو�صيات بالعمل على حت�سني احلالة ،مث ًال عن طريق التو�صيات
التي مت القيام بها لأجل و�صول �سفن جديدة ومبتكرة يف قطاع النقل الذي يتم ت�شغيله من قبل الدولة.
احلواجز البدنية للو�صول من الأر�ض �إىل ال�سفينة
�إن الو�صول من ال�شاطئ �إىل ال�سفينة يت�ضمن املرور على امتداد ثالثة م�سارات من م�سار احلركة االقرتاب الثابت،
ومن�صة حتميل الركاب ،وطابق ال�سفينة .وتنتج حواجز الو�صول من االختالفات املتداخلة يف االرتفاع بني تلك
العنا�صر ،والتي تتبع موا�صفاتهم ما يلي:
�أ .االقرتاب الثابت – نقطة بدء م�سار التحرك ،و�/أو الر�صيف الثابت.
ب .من�صة حتميل الركاب – املكون املتو�سط على امتداد م�سار التحرك �أي الطابق العائم .وهذا هو الرتكيب
الأكرث �شيوع ًا ،ولكن يتم توفري الو�صول يف بع�ض الأحيان ب�شكل مبا�شر من طريق االقرتاب الثابت �إىل طابق
ال�سفينة.
ت .طابق ال�سفينة – املكون املتو�سط على امتداد م�سار التحرك �أي الطابق العائم .وهذا هو الرتكيب الأكرث
�شيوع ًا ،ولكن يتم توفري الو�صول يف بع�ض الأحيان ب�شكل مبا�شر من طريق االقرتاب الثابت �إىل طابق ال�سفينة.
�سوف تعمل التو�صيات للتغلب على احلواجز على �إر�ضاء جمموعة من «الأحوال البحرية ال�شكلية» ،والتي ت�شمل
حدود االرتفاع املتعلقة باملد واجلذر ،وغري املتعلقة باملد واجلذر التي تبلغ من ثالثة �إىل �ستة �أمتار ،على الرتتيب،
وافرتا�ض �أن حالة الطق�س ال�سيئة ال تت�سبب يف حدوث حركات زائدة .والطريقة تكون من خالل ت�صنيف مرافق
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ال�شاطئ يف هذه احلالة املائية املفرت�ضة� .إن تركيبات حواجز الو�صول الطبيعية على امتداد م�سار التحرك تعمل
على حتديد ت�صاميم حلول الو�صول املفرت�ضة .وتتبع موا�صفات احلواجز ما يلي:
�أ .االختالف يف االرتفاع بني طريق االقرتاب الثابت واملياه :طريق االقرتاب الثابت �إىل مرفق �صعود الركاب �إىل
منت ال�سفينة يكون عالي ًا بدرجة كافية ب�شكل منوذجي فوق متو�سط م�ستوى �سطح املياه ملنع الغو�ص يف الكل ،و�إمنا
يف �أكرث الظروف تطرف ًا .ومن املمكن �أن يرتاوح ارتفاع طريق االقرتاب من مرت واحد �إىل ما يزيد على �ستة �أمتار.
ب .تغريات م�ستوى �سطح املياه :تواجه كل مرافق الواجهات البحرية تغريات يف ارتفاع املياه �إىل طريق االقرتاب
الثابت .وتتعر�ض املرافق ال�ساحلية �إىل تغريات مدية مرتني يف اليوم ،مع وجود مدى من االرتفاعات مما يزيد
قلي ًال على ن�صف مرت �إىل ما يزيد على �ستة �أمتار .وتواجه املرافق غري املدية (داخل الأر�ض) تغريات يف م�ستوى
املياه نتيجة لنزول الأمطار ،ت�صريفات ال�سدود� ..إلخ .والتي متيل �إىل احلدوث يف �أمناط م�سبق التنب�ؤ بها عرب
الزمن.
ت .اختالفات االرتفاع بني من�صة حتميل الركاب وال�سفينة :عندما تكون من�صة التحميل (حو�ض ال�سفن)
واقعة على امل�سار بني طريق االقرتاب الثابت وال�سفينة ،ف�إن اختالف اجلزء الطايف الظاهر بني حو�ض ال�سفن
وال�سفينة يعد حاجز ًا �أمام الو�صول .ولأن الأجزاء الظاهرة لأحوا�ض ال�سفن وال�سفن تختلف بدرجة كبرية ،و�سوف
يكون هناك اختالفات فريدة ووا�سعة التغري يف االرتفاع لرتكيبات ر�صيف ال�سفن  -ال�سفن.
ث .من املمكن �أن يتغري اختالف االرتفاع �أي�ض ًا لزوج حمدد من حو�ض ال�سفن-ال�سفينة مع ظروف التحميل
و�أحوال الطق�س.
متطلبات الت�صميم البحري حللول �سهولة الو�صول :هي قيود الت�صميم الفريدة التي تفر�ضها البيئة البحرية
لتوفري الو�صول من مرافق ال�شاطئ �إىل ال�سفن .وت�شمل احلاالت الآتية:
�أ .الطبيعة الديناميكية للبيئة البحرية :تتعر�ض مرافق ال�شاطئ لبيئة بحرية ديناميكية ،مع ت�أثري الأمواج،
والرياح ،وموجات املد ،والتيار ،والطق�س .ويجب �أن يعمل الت�صميم الوظيفي خل�صائ�ص الو�صول على تربير
الأحمال واحلركات الناجتة.
ب .التغريات يف اختالفات االرتفاع :تختلف حلول الو�صول يف البيئة البحرية عن تلك التي توجد على الأر�ض يف
�أن االختالفات يف االرتفاع تتغري ،عرب كل من الإطارات الزمنية ق�صرية املدى وطويلة املدى .فتغيري اختالفات
االرتفاع ت�ؤدي �إىل ا�ستنتاج جمموعة فريدة من احللول لإمكانية الو�صول.
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ت .متطلبات الرفع والثبات للأبنية الطافية :با�ستثناء الأر�صفة العائمة ،ف�إن �أبنية الو�صول هي مكونات طافية
معر�ضة لنف�س الت�أثري الإ�ستاتيكية والديناميكية مثل التي تتعر�ض لها ال�سفن .فت�صميم حلول الو�صول لأحوا�ض
ال�سفن يجب �أن ت�أخذها يف االعتبار الرفع (الوزن) ،وامليل وال�سحب نتيجة لتحويل الوزن ،والت�أثريات الديناميكية
للرياح والأمواج.
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ث .التعر�ض �إىل ظروف الطق�س ال�صعبة :يف حني �أن النظام اخلارجي لإمكانية الو�صول يجب ت�صميمه وبنا�ؤه
لتحمل ت�أثريات الطق�س ،ف�إن املرافق البحرية تت�أثر ب�شكل خا�ص بالبيئة التي توجد بها ،مثل �آثار املياه ،وامللح،
والهواء على املتانة واالعتماد على ال�سفينة.
احلوا�شي:
• ،GFMHتو�صي �أي�ض ًا بتجنب ا�ستخدام �أحرف كتابة �سميكة جد ًا كما هو احلالة مع �أحرف الكتابة
الرفيعة جد ًا
•هذا م�أخوذ من اجلزء 1139من قانون االت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية ،الدليل اال�ست�شاري (ال�سجل
الفيدرايل ،اجلزء  ،63العدد  :1998 ،22الف�صل ( 8ب)
•على �سبيل املثال:
•من املمكن �أن يكون الن�ص الناجت �أو املق�صود ي�صعب تتبعه لأن ب�ضع كلمات فقط �سوف تكون يف اخلط
الواحد.
•يجب �أن يبد�أ كل الن�ص من الهام�ش الأمين.
•ا�ستخدم فقط ال�ضبط على الهام�ش الأمين للحفاظ على تباعد منتظم عرب اخلطوط.
•من املمكن �أن ي�ؤدي �ضبط التباعد بالهام�ش الأي�سر �إىل �إنتاج تباعد غري مت�سا ٍو بني الأحرف والكلمات.
•ا�ستخدم تباعد اخلط  ،1.25وال ت�ستخدم التباعد املزدوج.
•ا�ستبدل �أزرار  tabمع التباعدين.
•يجب �أن يكون ترقيم ال�صفحات عند ر�أ�س ال�صفحة �أو على ي�سار �أ�سفل ال�صفحة.
•جتنب ا�ستخدام الأعمدة .و�إذا كان ا�ستخدام الأعمدة �أمر ًا ملح ًا ،ا�ستخدم �أقل تباعد بني الأعمدة.
•ا�ستخدم طريقة تتبع اخلط بالنقاط عند ا�ستخدام بع�ض املواد يف �صورة جدول.
•بالن�سبة للأفراد القادرين على قراءة ال�صور البيانية (من خالل ا�ستخدام النظارة املكربة �أو �أي جهاز
م�ساعد �آخر) �إال �أن ال�صور البيانية يجب احتوا�ؤها ،ولكن يتم و�ضعها يف �صفحة منف�صلة عن الن�ص.
وبالن�سبة للأفراد الذين يعانون من �أوجه ق�صور يف الوظائف الب�صرية وغري القادرين على قراءة
ال�صور البيانية ،واجلداول ،والر�سوم البيانية ،ف�إن هذه املواد يجب �أن تزال من الوثيقة ،ويجب احتواء
و�صف دقيق لهذه املادة يف تن�سيق الن�ص.
•هذا م�أخوذ من اجلزء  1139من قانون االت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية ،الدليل اال�ست�شاري (ال�سجل
الفيدرايل ،اجلزء  ،63العدد  :1998 ،22الف�صل ( 8ب)
•من منظور تنظيم تدخل تدريب ،ف�إن وجود مدربني من املعاقني ،القادرين على اال�ستجابة على نحو حمرتف
لل�شكوك ،واحلرية ،والتحيز التي ترتبط غالب ًا بالعميل امل�ستهدف الذي يتم فح�صه� ،سوف يكون �أمر ًا مهم ًا
جد ًا� .سوف يكون من املرغوب كذلك �أن ي�شتمل �أي برنامج تدريب على الأنواع االحرتافية املختلفة املت�ضمنة،
حيث �إنه على �سبيل املثال يجب �أن يكون فريق العمل الذي يعمل يف منفذ اخلدمة يف مكتب معلومات �سياحية
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�أكرث من يعرف كيفية احل�صول على معلومات �صحيحة ،و�أن يقوم بتقييم قابلية االعتماد عليها ،يف حني
�أن فريق العمل الذي يعمل يف الفندق يجب �أن يكون مدرب ًا ب�شكل خا�ص على املو�ضوعات املتعلقة بال�سلوك
والت�صرفات ال�سليمة جتاه الأ�شخا�ص ذوي الإعاقات .وبنف�س الطريقة ،ف�إن املر�شد ال�سياحي ،الذي من
املمكن �أن ُيطلب منه �أن يرافق �شخ�ص ًا معاق ًا للقيام بجولة ما يجب �أن يقوم بتحديد احتياجات هذا ال�شخ�ص
لإمداده باال�ستجابات الكافية ب�شكل عملي يف الوقت املنا�سب.
•يعتمد هذا على تقييم احتياجات الأ�شخا�ص الذين يعانون من ق�صور يف الوظائف الإدراكية.
•العالقات ال�شخ�صية.
•ال�سلوك الودود وغري املتحيز وطريقة التوا�صل.
•تلقي معاملة طبيعية ،بدون تظاهر ال جدوى منه.
•التقبل وامل�شاركة الكاملة يف الأن�شطة الرتفيهية واملمتعة التي يتم تنظيمها.
•نقاط املرجع �سهلة الفهم.
•تلقي اهتمام خا�ص يف حاالت الطوارئ.
•�أي م�ساعدات تنقل من املمكن �أن يقوم بعر�ضها مالك الفندق �أو املدير ال�سياحي للعمالء الذين يعانون
من �أوجه ق�صور يف الوظائف البدنية الأكرث �شيوع ًا هي امل�صاعد ،وم�صاعد املن�صات ،وم�صاعد الدرج،
واملنحدرات ،وكذلك العنا�صر التي ميكن اعتبارها خدمة زائدة مثل �أجهزة ال�سكوتر الكهربية� ،أو و�سائل
امل�ساعدة لق�ضاء �أوقات الفراغ.
بداية؛ يجب تو�ضيح �أنه جلعل اخلدمة �سهلة الو�صول ف�إن التدخالت التي تفر�ض القيام بتعديالت مكلفة �أو
باهظة الثمن والتي ال تتوافق مع خ�صائ�ص البناء تكون يف الغالب غري �ضرورية .ويف احلقيقة يجب اعتبار
امل�ساعدة كعن�صر خدمة مفيد ًا ،ولي�س فقط للعميل ذي الإعاقة ،و�إمنا لكل العمالء الآخرين �أي�ض ًا مثل وجود
منحدر� ،أو مكان الدرجات ،والتي يقدر اجلميع وجوده وخا�صة عندما يقومون بنقل الأمتعة� .إن و�سائل
امل�ساعدة التي تت�ضمن الو�صول ،بالتايل ،يجب عدم عر�ضها فقط ب�شكل كماليات �إلزامية يتم قبولها مبا
يتوافق مع الت�شريع ،و�إمنا يجب اعتبارها �إىل جانب عنا�صر �أخرى للخدمة ،مثل الأدوات التي ي�ستخدمها
املالك للح�صول على ر�ضا العميل ،وبالتايل النجاح الأكرب يف ال�سوق.
هناك احتياجات معينة �أكرث انت�شار ًا مما يتم التفكري فيها ب�شكل عام (مثل الأمهات الالتي ينتظرن حادث ًا
�سعيد ًا� ،أو العائالت التي بها طفل �صغري� ،أو الأ�شخا�ص الذين يعانون من ال�سمنة املفرطة� ،أو كبار ال�سن،
�إلخ) ،وبالتايل ف�إن النجاح يف �إر�ضائهم ي�شتمل بالت�أكيد على ميزة تناف�سية.
•يجب التنبيه على �أن هذا النوع من الأجهزة يجب تركيبه عندما تكون احللول الأخرى غري متاحة ،حيث �إن
الأ�شخا�ص املعاقني يف الغالب يحجمون عن ا�ستخدمه.
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•يجب ت�صميم كثري من و�سائل امل�ساعدة ل�ضمان �سالمة العميل الذي يعاين من ق�صور وظيفي ،مع التنبه
حلاالت اخلطر املحتملة.
مركـز األميــر سلمـــان ألبحــاث اإلعاقــة

من الوا�ضح �أن القيود البيئية التي ُتفر�ض على الأ�شخا�ص الذين يعانون من �أوجه ق�صور وظيفية تتعاظم يف حاالت
الطوارئ واملواقف اخلطرة.
ي�صبح كثري من الأ�شخا�ص الذين يعانون من ق�صور يف الوظائف البدنية بوجه خا�ص �ضعفاء يف مواقف التعر�ض
للخطر حيث �إنه لي�س بو�سعهم ا�ستخدام طرق الهروب مثل ،درج ال�سالمة املقاوم للنريان ،وطرق الهروب التي لها
م�سافات و�صول طويلة ب�صورة زائدة ب�سبب قدرتهم املحدودة على احلركة.
يواجه الأ�شخا�ص الذين يعانون من ق�صور يف الوظائف الب�صرية �صعوبات ت�ؤثر على حركة تنقالتهم فيما
يتعلق بالتوجيه ،و�إيجاد طرق الهروب ،و�أي �شيء �آخر لي�س مبني مبعلومات ميكن قراءتها باللم�س �أو جزء من
الإ�سرتاتيجية العامة للمعلومات لأجل العمالء الذين يعانون من هذا النوع من الق�صور الوظيفي.
ال ميكن ر�ؤية و�سائل �إنذار احلريق من قبل الأ�شخا�ص املكفوفني/ال�صم .وحتى الأ�شخا�ص الذين يعانون من
ق�صور يف الوظائف ال�سمعية من املمكن �أن يواجهوا �صعوبة ،حيث �إن �أجهزة الإنذار تعتمد يف العادة على الإ�شارات
ال�صوتية ،وفقط يف بع�ض احلاالت على الإ�شارات املرئية .وهذا النوع من الإ�شارات الأخرية لن يكون لها ت�أثري عند
حدوث حالة طوارئ خالل فرتة الليل �إذا كان العميل نائم ًا.
وبالتايل؛ ي�صبح من املهم الإعداد امل�سبق للإجراءات التي حتافظ على احتياجات الأ�شخا�ص الذين يعانون من
�أوجه ق�صور وظيفية.
واحلل لي�س معقد ًا ،وال يعني تكبد تكاليف �إ�ضافية ،وميكن العثور عليه يف �إعداد �إ�سرتاتيجية عامة حتفظ جوانب
خمتلفة يف الذهن ،مبا يتوافق مع قوانني ال�سالم ،وت�سري عند �إزالة حواجز الهند�سة املعمارية ،ويف ا�ستخدام
و�سائل �إ�ضافية يف حاالت معينة .ويتم تدعيم كل هذه الو�سائل عن طريق �إعداد العاملني لال�ستجابة ،وللتدخل عند
حدوث حالة طوارئ .وبتعبري �آخر� ،إح�سا�س بامل�س�ؤولية بدون احلاجة �إىل وجود و�سائل �إنذار.
•هذا م�أخوذ من «كتيب م�ؤمتر الطريان املدين الأوروبي للتو�صيات والقرارات املتعلقة بو�سائل التي�سري والو�سائل
الأمنية» وثيقة م�ؤمتر الطريان املدين ،العدد  ، 30الطبعة الثامنة.
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