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  ملخص     
  

إن الغالبية العظمى من . كرب عدد من املعاقني باململكةتعترب مدينة الرياض من املدن اليت حتتضن أ 
بالرغم من مرور أكثر من عقدين من الزمن على , املباين باملدينة غري مؤهلة لالستخدام من قبل املعاقني

ومالحظة ذلك عند تصميم , التعميم السامي الكرمي الذي حيث على مراعاة تيسري اخلدمات للمعاقني
إصدار وزارة الشئون البلدية والقروية لكتيب , لألسف أيضاً, يتعامل معها اجلمهوروجتهيز املباين اليت 

  . االشتراطات العامة واخلاصة باملعاقني مل يغري من الواقع شيئا
هنالك فرضية تقول بأن املباين اهلامة اليت صممت عن طريق املكاتب املشهورة تتوافر ا خدمات 

مل عينة عشوائية من املباين اهلامة اليت افتتحت للجمهور خالل أجريت هذه الدراسة لتش. للمعاقني
يهدف البحث إىل معرفة مدى تطبيق االشتراطات واملعايري يف . السنوات اخلمس املاضية مبدينة الرياض

  أعتمد الباحـث يف. املباين قيد الدراسة
  ـــــــــــــــــــــ 

اهلام هو أي مبىن عام أو خاص يقام على أرض تقع عل طريق  الرياض املشروع أو املبىنطبقاً للجنة املشاريع اهلامة بأمانة مدينة 1  
  :ويتوفر فيه أحد الشرطني التاليني) م40(أو شارع رئيسي ال يقل عرضة عن 

 ,2م10.000إما مساحة األرض ال تقل عن  .1
   . أو عدد أدوار املبىن أكثر من ستة أدوار  .2

ح امليداين للمباين ملعرفة مدى التزامها باالشتراطات العامة مجع املعلومات على الزيارات واملس
  .واخلاصة املنصوص عليها يف كتيب الوزارة

  
, مواقف السيارات: وجد أن الغالبية العظمى من املباين مل تتوافر ا احتياجات املعاقني مثل

. اخل.. األبواب , شاديةاللوحات اإلر, املصاعد, دورات املياه,  ممرات املشاة,  األرصفة, املنحدرات
نقص الوعي باحتياجات املعاقني ليس مقصورا على البسطاء من الناس بل يشمل املهندسني 

تقع أملسئوليه من عدم تطبيق تلك اخلدمات على مالك . واملعماريني ممن غطت شهرم أحناء املعمورة
  .ل جزء من املسئوليةوإن كانت األمانة واملكاتب املصممة تتحم, تلك املباين إىل حد كبري

  
األمانات والبلديات وامعات القروية ال تستطيع فرض تطبيق تلك االشتراطات باإلضافة إىل 

الباحث يوصي بالبدء بإصدار التصاريح الدورية إلشغال املباين . ضمان تواجدها وصيانتها إىل األبد
ليت جيب توفرها يف املبىن باإلضافة العامة على أن تكون اخلدمات اخلاصة باملعاقني من ضمن الشروط ا
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إىل سالمة املبىن وتوفر أنظمة األمن والسالمة للمستخدمني على أن يناط إصدارها إىل جهة حكومية 
  . قادرة ومؤهلة مثل وزارة األشغال العامة واإلسكان
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  مقدمة
لشئون االجتماعية قدمت والزالت تقدم حكومة اململكة العربية السعودية ممثلة يف وزارة العمل وا

يف أن , الدعم املادي يتمثل يف إعانات مالية سنوية تقدم ألسرهم. الدعم املادي واملعنوي للمعاقني
الدعم املعنوي يتمثل يف مؤسسات رعاية األطفال املشلولني واملراكز املختلفة مثل مراكز التأهيل املهين 

كما تقدم . ي أو مراكز التأهيل الشامل أو مراكز الرعاية النهاريةالشامل أو مراكز التأهيل االجتماع
الدولة خلرجيي تلك املراكز إعانات تصرف باستمرار إلنشاء مشروعات فردية بقيمة تصل إىل 

اهتمام دولتنا ذه الشرحية الغالية على قلوب اجلميع كان يهدف بالدرجة ) 1. (ريال) 50.000(
بشكل عام وذوي اإلعاقة احلركية بشكل خاص لكي ميارسوا حيام بشكل  األوىل إىل تأهيل املعاقني

  .طبيعي كاآلخرين
  
هـ يف 14203/هـ/7املقام السامي للتعميم رقم  رهذه الرعاية تبعها إصدا 
, ضرورة مراعاة تيسري اخلدمات للمعاقني: " هـ لكافة اجلهات احلكومية ينص على21/1/1402

يز املباين اليت يتعامل معها اجلمهور ـ سواء حكومية أو خاصة ـ ومالحظة ذلك عند تصميم وجته
على أن يتوىل موظف , مع جعل األنشطة اليت هلا عالقة باجلمهور يف األدوار السفلى قدر االمكان
بناءا على ذلك ) 2." (يكون مقره عند مدخل املبىن ختليص خدمات املواطن املعوق وتيسري أموره

لدية والقروية كتيب االشتراطات العامة واخلاصة باملعاقني يف رجب أصدرت وزارة الشئون الب
هـ ألخذها يف االعتبار عند الشروع يف أعمال التصميم أو الترميم دف تيسري وتسهيل 1412

  .  حركة املعاق ويئة األوضاع واألبعاد والفراغات املناسبة له يف أالماكن اليت يرتادها
  

من تعداد سكان هذه % ) 10(تصل نسبة اإلعاقة يف العامل إىل حوايل طبقاً لإلحصاءات العاملية 
أن مدينة الرياض تعترب من أكرب ) 3. (املعمورة حيث تقل يف الدول الصناعية وتزيد يف الدول النامية
باإلضافة إىل كوا من , 2كم 1600املدن العربية مساحة حيث تبلغ مساحتها احلالية أكثر من 

. دية سكانا وضة عمرانية حيث يبلغ تعداد سكاا حوايل األربعة ماليني نسمةاكرب املدن السعو
يسكن بالرياض أكرب عدد من املعاقني مبدينة واحدة بسبب الكثافة السكانية وتواجد مراكز التأهيل 

 هذه الفئة العزيزة على قلوبنا مجيعا من ذوي اإلعاقة احلركية يف الغالب أناس عصاميني. املختلفة
. بون االعتماد على ألنفس ويكرهون نظرات العطف والشفقة وما يتبعها من رغبة يف املساعدةحي

املعاقون يودون يف الغالب أن ميارسوا حيام مثل غريهم فهم حيبون أن يذهبوا إىل املسجد واملدرسة 
تمع كيف هلم بذلك يف جم. معتمدين فقط على أنفسهم, اخل.. والعمل والسوق وامللعب واحلديقة

غالبية أفراده الزالوا ينظرون إليهم بعطف وخوف مفرط ويتوقعون منهم أن ميكثوا طوال حيام بني 
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غالبية أسر املعاقني حركياً ال . جدران غرفهم يعايشون الظلمة والوحدة والعجز ينتظرون املساعدة
   .توفر هلم سبل االعتماد على أنفسهم من منطلق اخلوف عليهم

واملرافق العامة يف مدننا وحمافظاتنا ومراكزنا وقرانا غري مؤهلة الستخدام إن معظم املساكن 
وفقاً للدراسة امليدانية اليت قام ا املهندس املعماري خمتار بن حممد الشيباين يف عام . املعاقني حركيا

املدن هـ واملتعلقة جبوانب النقص يف املرافق العمرانية اليت يستخدمها املعوقون حركيا ببعض 1400
من عينة الدراسة ذكروا عدم %) 90(أوضحت الدراسة أن الغالبية العظمى , الرئيسية باململكة

وجود أية خدمات هلم  يف املباين السكنية واملباين العامة مثل مواقف السيارات واملنحدرات ودورات 
ي الكرمي هل تغري أآلن وبعد مرور أكثر من عقدين من الزمن على التعميم السام) 4. (اخل.. املياه 

شيء؟  يف الرياض يتم يوميا منح شهادات إمتام البناء للعشرات من املباين العامة واخلاصة الصغرية 
غريبا عندما جند مبىن صغرياً ـ عاما  نقد ال يكو. والكبرية الغري مؤهلة الستخدام املعاقني حركياً

ماذا تكون ردة الفعل عندما يكون  ولكن, املعاقني حركياً مكان أو خاصا ـ غري مؤهل الستخدا
املبىن معلماً معمارياً من معامل املدينة قد كلف تشيده مئات املاليني من الرياالت وغري مؤهل 

  املعاقني حركياً ؟  مالستخدا
   

يتم , يف عادة. أمهية هذا البحث تنطلق من خالل املطالبة املستمرة يف توفري وسائل نقل للمعاقني
, املدينة إما للمدرسة أو العمل أو ملباين اخلدمات املختلفة من مصاحل حكومية نقل املعاق داخل

هذا البحث سوف جييب على مدى . اخل.. , مالعب, منتزهات, حدائق, أسواق, فنادق, مساكن
تأهيل املباين اهلامة املفتتحة للجمهور حديثا يف الرياض واليت تعترب من ضمن مسامهات القطاع العام 

هذه املباين اهلامة بالرياض سوف . نهوض باقتصاد املدينة بشكل خاص واململكة بشكل عامواخلاص لل
  . تعطي مؤشر حقيقي ملدى تأهيل مباين املدينة الستخدام هذه الشرحية الغالية على قلوب اجلميع
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  اهلدف من البحث
أن املباين اهلامة سواء عامة أو : قولهنالك فرضية بني املعماريني وطالب العمارة واملثقفني ت

خاصة واملصممة من قبل معماريني مشهورين سعوديني أو غري سعوديني واملعتمدة من أمانة مدينة 
تكون يف الغالب شاملة كل شي مبا يف ذلك مراعاة , الرياض واململوكة للدولة أو القطاع اخلاص

إثبات مدى صحة الفرضية أعاله من عدمها هذا البحث يهدف إىل . االشتراطات اخلاصة باملعاقني
  :عن طريق

  
  : أوالً

القيام بأعمال املسح امليداين جلميع املباين اهلامة سواء عامة أو خاصة واليت افتتحت للجمهور يف مدينة 
  .  هـ1423/ 1/7إىل  1418/ 1/7الرياض خالل اخلمسة أعوام املاضية من 

  : ثانياً
واخلاصة املختارة والواردة يف كتيب االشتراطات اخلاصة باخلدمات مطابقة بعض االشتراطات العامة 

  .مبا هو موجود يف الواقع, البلدية للمعاقني والصادر من وزارة الشئون البلدية والقروية
  

  منهج البحث
  : يعتمد البحث على ما يلي

م استبانة زيارات ميدانية لعينة املباين قيد البحث للقيام بأعمال املسح امليداين باستخدا .1
 .حبثية لرفع ما هو موجود يف أرض الواقع

حتليل ما هو موجود ومقارنتة باملواصفات واألبعاد املذكورة يف كتيب االشتراطات  .2
  .العامة واخلاصة باملعاقني والصادر من وزارة الشئون البلدية والقروية

) إن وجد( مقابلة املسئولني يف تلك املباين لتحديد أسباب عدم تأهيل تلك املباين .3
 .الستخدام املعاقني

  
  اإلعاقة

ميكن تعريف اإلعاقة على أا أي قصور جزئي أو كلي يف قدرات الفرد اجلسمانية أو العقلية أو 
  :اإلعاقة تنقسم إىل. احلسية يؤثر عليه يف العيش بصورة طبيعية

 . اإلعاقة احلركية •
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, اإلعاقة بالصرعو, اإلعاقة السلوكية واالنفعالية: اإلعاقة العقلية وتشمل •
 .وصعوبة التعلم

واإلعاقة , واإلعاقة السمعية, اإلعاقة الكالمية: اإلعاقة احلسية وتشمل •
 .البصرية

 
هذا البحث يركز على اإلعاقة احلركية فقط لكوا املعنية بكتيب االشتراطات أكثر من 

  . غريها
  

  اإلعاقة احلركية
فطبقاً للدراسة اليت قام ا الدكتور حمسن , ة احلركيةال يوجد باململكة إحصائية كاملة عن اإلعاق

% ) 6.33( بن على احلازمي عن اإلعاقة عموماً لدى األطفال باململكة وصلت النسبة إىل نسبة 
كما بينت الدراسة أن مدينة الرياض أقل املدن على مستوى اململكة حيث . لدى األطفال فقط
% ) 3( اإلعاقة احلركية لدى األطفال بالرياض . فقط لدى األطفال% ) 4.36( وصلت النسبة إىل 

هذه النسبة املنخفضة بالرياض تعود إىل عدة أسباب منها احلياة االجتماعية . فقط من األطفال املعوقني
واالقتصادية وما تشهده الرياض من تطور يف الطب وما يصاحبه من افتتاح للمستشفيات وما ينتج 

  . قبل وأثناء وبعد احلمل ومتابعة احلمل والتوليدعنه من التطعيمات الضرورية 
من الصعوبة مبكان وضع تعريف عام وشامل لإلعاقة احلركية ولكن يكمن توضيحها من خالل 

  : كما يلي ]3[تعريف مسبباا طبياً
 .وهو ضعف أو نقص يف القدرة على التحكم بالعضالت الالإرادية للجسم: الشلل أملخي •
 .عف تدرجيي يف العضالت يتطور لفقدان القدرة على املشيوهو ض: الضمور العضلي •
 .وقد تسبب يف شلل أو فقدان اإلحساس وضعف يف العضالت: إصابة احلبل ألشوكي •
 .وهو قصور يف منو العظام لدى الفرد يؤدي إىل كسرها: هشاشة العظام •
فال وهو ضعف يف األطراف وضمور يف العضالت ينتج عن فريوس شلل األط: شلل األطفال •

 .ويؤدي إىل شلل طرف يف اجلسم أو أكثر
  

كما أن اإلعاقة احلركية ليست مقصورة على ما سبق فقد يكون كرب السن وما يصاحبه من 
ضعف يف السمع والبصر والعضالت مسبباً للبطء الشديد يف احلركة عند املشي أو الصعود والنزول 

  .من الدرج
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  كتيب االشتراطات
  

اطات واملعايري الفنية الواجب توفرها يف املباين العامة واخلاصة باململكة هذا الكتيب يشمل االشتر
  :حيث مت تقسيمها إىل قسمني

ودورات , املشاة واألرصفة توممررا, ومواقف السيارات, املنحدرات: االشتراطات العامة .1
 .املياه واحلمامات

, واألبواب, لسالملوا, واللوحات والالفتات, الدربزينات واحلواجز: االشتراطات اخلاصة .2
: وجتهيزات أخرى, وأدوات التحكم, واملصاعد, والطرقات واملمرات داخل املباين, والنوافذ

واعتبارات , وصناديق النفايات, ومصادر مياه الشرب, وصناديق الربيد, مثل كبائن اهلاتف
 .تؤخذ عند تصميم املساجد

  
  

ليت حيتاجها املعاق حركيا ليتمكن من هذا البحث سوف يركز على االشتراطات األكثر أمهية وا
, اللوحات والالفتات اخلارجية: هذه االشتراطات هي. الدخول إىل املبىن واستخدامه ومن مث اخلروج

, األبواب, املنحدرات إىل املداخل واملخارج, األرصفة, املنحدرات إىل األرصفة, مواقف السيارات
  .ودورات املياه, عداملصا, املمرات, اللوحات والالفتات الداخلية

  العينة
الختيار العينة العشوائية للمباين اهلامة مت تقسيم املدينة إىل أربعة أقسام لضمان متثيل العينة لكافة 

  : كما يلي مالتقسي. املباين اهلامة باملدينة واليت افتتحت يف الفترة احملددة
غرباً وشارع الوشم وهي املنطقة احملصورة بني طريق امللك فهد : املنطقة املركزية .1

 .شارع امللك فيصل شرقاً وشارع املدينة جنوباً, مشاالً
وهي املنطقة احملصورة بني طريق مكة جنوباً وطريق امللك : منطقة العصب التجاري .2

 .فهد غرباً وشارع العروبة مشاالً وشارع العليا شرقاً
ئري ماعدا املنطقة وهي األحياء احملاطة بالطريق الدا: املنطقة داخل الطريق الدائري .3

 .املركزية و منطقة العصب التجاري
 .وهي األحياء احمليطة بالطريق الدائري: املنطقة خارج الطريق الدائري .4

إىل  1418/ 1/7بعد التقسيم مت حتديد مجيع املباين اهلامة واليت افتتحت مبدينة الرياض من 
  :هـ وعددها مثانية عشر مشروعاً توزيعها كما يلي1/7/1423
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 :ملشاريع املفتتحة باملنطقة املركزية هيا •
 , مركز امللك عبد العزيز التارخيي .1
 ,مركز التعمري .2

 :املشاريع املفتتحة مبنطقة العصب التجاري هي •
 , مركز الفيصلية .1
 , مركز اململكة .2
 ,برج التعاونية للتأمينات .3
 .وفندق اهلوليدي إن .4

 : املشاريع املفتتحة باملنطقة داخل الطريق الدائري هي •
 العليا مول  .1
 , صحارى مول .2
 العثيم مول .3
 .ومبىن احملكمة الكربى بالرياض .4

  
 مركز بن سليمان التجاري .5
 أسواق النخبة .6

 :املشاريع املفتتحة باملنطقة خارج الطريق الدائري هي •
 , مبىن شركة سابك .1
 , مركز النقل الربي .2
 , مدارس اململكة .3
 . جامع اإلمام حممد بن سعود .4
بلغت مباين العينة العشوائية .  اختيار نصف املباين يف كل قسم عشوائياًمن املباين الستة عشر مت 

  :مثانية مبان هي كما يلي
  

  مركز الفيصلية
حيدها طريق امللك فهد بن عبد العزيز من )  2م 55.000(يقع املشروع على أرض مساحتها 
.  نورمان فوسترصمم املشروع املعماري اإلجنليزي السري. الغرب وشارع العليا العام من الشرق

يعترب الربج . ويعترب من أمجل املشاريع يف مدينة الرياض. املشروع ملك ملؤسسة امللك فيصل اخلريية
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). 1أنظر الشكل رقم ( مليار ريال )  1.2( تكلفة البناء وصـلت إىل . ثاين أعلى مبىن يف اململكة
  :يتكون املشروع من عدة مباين هي) 4. (م 2000افتتح يف عام 

 ,رج مكتيب بارتفاع ثالثون طابقاًب •
 ,فندق •
 ,وحدات سكنية مفروشة •
      .وأسواق جتارية •

      
  
  
  
  
  
  
  

  .الواجهة الغربية ملركز الفيصلية): 1(الشكل رقم                               
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  ةاملعلومات عن املشروع مستقاة من مدير إدارة أبراج الفيصلي - 4
    برج التعاونية للتامني

يقع املشروع شرق طريق امللك فهد بن عبد العزيز وهو مبىن مكتيب وجتاري مكون من برجني 
الثالث , الثاين, األول, امليزانني, األرضي: متصلني يف األدوار - دور)  20(بارتفاع   -مشايل وجنويب 

باإلضافة إىل مبىن جماور من , اراتهنالك ثالثة أدوار يف القبو مواقف للسي. والسابع عشر, عشر
املالك هو الشركة التعاونية ).  2أنظر الشكل رقم ( مخسة أدوار يستخدم كمواقف للسيارات

صمم . مليون ريال شاملة قيمة األرض)  282.445(تكلفة البناء وصلت إىل . لالستثمار العقاري
  )5.(هـ 1/1/1419أفتتح املشروع يف . املشروع مكتب دار الدراسات العمرانية
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  .الواجهة اجلنوبية الغربية لربج التعاونية للتأمني): 2(الشكل رقم           
  

  
  

  ــــــــــــــــــــــــ
  املعلومات عن املشروع مستقاة من مدير إدارة أبراج التعاونية  - 5

    مركز التعمري
مسـاحة . قة املركـزية للرياضيقع املشروع شرق طريق امللـك فهد بن عبد العزيز يف املنط

صمم ).  3أنظر الشكل رقم ( شركة الرياض للتعمري  ةو ومتتلك)  2م 880.000(املشــروع 
  ) 6: (املشروع املعماري األردين راسم بدران وهو عبارة عن سوق جتاري وسكين مكون من

   , السوق املركزي الشرقي •
 ,السوق املركزي الغريب •
 ,اجلالرييا مول •
 . نيةوشقق سك  •
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  .الواجهة الشمالية الشرقية ملركز التعمري بالرياض): 3(الشكل رقم             
              
  العليا مول

يقع املشروع يف الزاوية الشمالية الغربية من تقاطع شارعي العروبة وشارع العليا العام وهو سوق 
املشروع . ة االستشاريةاملصمم مكتب اموع).  4أنظر الشكل رقم ( جتاري مكون من دورين 

تكلفة البناء حوايل . استثمار ملؤسسة عبد احملسن بن خالد املقرن على أرض ميلكها الشيخ ألراجحي
).  2م 39.050( مساحة املشروع . هـ 1/2/1432مليون ريال ومت االفتتاح يف )  29.226(
)7.  (  

  ـــــــــــــــــــ
.كة الرياض للتعمرياملعلومات عن املشروع مستقاة من شر  - 6  
.املعلومات عن املشروع مستقاة من مكتب اموعة االستشارية   - 7  
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  .الواجهة الشرقية للعليا مول): 3(الشكل رقم 
  مركز صحارى

مت افتتاح املشروع . بن عبد العزيز يقع على تقاطع شارعي امللك عبد العزيز واألمري عبد اهللا
مساحة أرض املشروع . د العزيز ويل العهد ورئيس احلرس الوطينبن عب برعاية األمري عبد اهللا

صمم املشروع مكتب الشقري ).  5أنظر الشكل رقم (ومتتلكه مؤسسة الرقيب )  2م 50.000(
  ) 8.  (هـ1419أفتتح املشروع يف عام . لالستشارات اهلندسية بالتعاون مع معماري إيطايل

  

  
  صحارى الرياض املدخل الرئيس ملركز): 5(الشكل رقم 

  ـــــــــــــــــــــ
  املعلومات عن املشروع مستقاة من مؤسسة الرقيب التجارية - 8
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  العثيم مول
ميتلك املشروع ).  2م 31.000(يقع املشروع غرب الطريق الدائري الشرقي مبساحة قدرها 

صمم ).  6رقم  أنظر الشكل( مليون ريال ) 100(شركة العثيم التجارية اليت بنته بتكلفة قدرها 
. وهو عبارة عن سوق مكون من دورين) املعماري خالد الناصر(املشروع مكتب التصاميم املعمارية 

  .هـ1/2/1421أفتتح السوق للجمهور 
  

  
  الواجهة الشرقية للعثيم مول): 6(الشكل رقم 

 جامع اإلمام حممد بن سعود
ومتتلكة وزارة الشئون اإلسالمية )  2م 50.000(يقع مشال غرب املدينة على ارض مساحتها  

أنظر الشكل ( مليون ريال) 22(وقد بين على نفقة خادم احلرمني الشريفني بتكلفه بلغت . واألوقاف
إبراهيم بالتعاون مع مكتب اخلدمات  لوقد صممه املعماري املصري الدكتور عبد اجللي).  7رقم 

  ).9: (عدة مباين هييتكون املشروع من . هـ9/7/1419افتتح يف . االستشارية
 ,صالة الصالة •
 ,دورات املياه وامليضاءة •
 ,الساحة اخلارجية •
 ,سكن اإلمام •
 ,سكن املؤذن •
 .ومواقف السيارات •

  ـــــــــــــــــــ
املعلومات عن املشروع مستقاة من اهليئة العليا لتطوير مدينة الرياض - 9  
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  .جلامع اإلمام حممد بن سعود املدخل الرئيس): 7(الشكل رقم                     
  

  مركز النقل العام
وهو عبارة , )2م 100.000(يقع املشروع على الطريق الدائري اجلنويب على أرض مساحتها 

ميتلك املشروع شركة الرياض للتعمري اليت . عن حمطة للنقل الربي صممه املعماري زهري فايز وشركاه
  )10.(هـ1/8/1422ح املشروع يف افتت. مليون ريال)  55(بنته بتكلفة قدرها 

  
  

  ـــــــــــــــــــــ
  املعلومات عن املشروع مستقاة من شركة الرياض للتعمري - 10
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  نتائج البحث
  

لقد أتضح من خالل الزيارات امليدانية أنه ال يوجد من املباين الثمانية اليت تضمهم عينة البحث 
  :املعاق والسبب يتمثل يف مشكلتني أساسيتني مها العشوائية مبىن واحداً ميكن أن يستخدمه

  
عدم وجود لوحات إرشادية والفتات خارجية وداخلية خاصة باملعاقني تبني اجتاهات  .1

 ). 9أنظر الشكل رقم ( وأماكن تواجد اخلدمات اخلاصة م 
عدم وجود مواقف خاصة باملعاقني يف أماكن مناسبة يسهل الوصول منها واليها قريبة من  .2

 ). 10أنظر الشكل رقم ( داخل واملخارج الرئيسة والفرعية امل
 
  

  
  
لوحة إرشادية خارجية تبني مداخل املعاقني جبانب املنحدر الغاطس ): 9(الشكل رقم           

 .بالرصيف
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 .لوحة إرشادية خارجية تبني مواقف املعاقني): 10(الشكل رقم           

ودورات املياه , املصاعد,  املمرات, األبواب, األرصفة, راتاالشتراطات األخرى مثل املنحد
ما يلي حتليل مفصل لكل اشتراط . متوفرة ولكن بتفاوت من مبىن آلخر وميكن للمعاقني استخدامها

  :على حدة
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  اللوحات اإلرشادية اخلارجية
أماكن ال يوجد ا لوحات إرشادية والفتات خارجية توضح للمعاقني % ) 100(مجيع املباين 

غري متوفر ا لوحات إرشادية والفتات خارجية % ) 63(بينما أكثر من نصفها , املداخل واملخارج
هنالك فقط ثالثة مباين ا لوحات . توضح للمعاقني أماكن تواجد مواقف السيارات اخلاصة م

  ). 1أنظر اجلدول رقم ( اإلرشادية والفتات تبني أمكنة املواقف املخصصة للمعاقني 
  

العدد   اسم المشروع  التسلسل
  المطلوب 

العدد 
  المنفذ   

اللوحات اإلرشادیة 
  للمواقف 

اللوحات 
اإلرشادیة 
للمداخل 

  والمخارج 
  ال یوجد  ال یوجد  ال یوجد  100  مركز التعمیر  1
  ال یوجد  ال یوجد  ال یوجد  40  مركز الفیصلیة  2
  ال یوجد  2  2  40  أبراج التعاونیة   3
مركز صحارى   4

  اضالری
  ال یوجد  ال یوجد  ال یوجد  46

  ال یوجد  ال یوجد  ال یوجد  20  العلیا مول  5
  ال یوجد  6  6  20  العثیم مول  6
  ال یوجد  4  4  25  مركز النقل العام  7
جامع اإلمام محمد بن   8

  سعود
  ال یوجد  ال یوجد  ال یوجد  8

    12  12  299    المجموع
  

  .شادية والالفتات اخلارجيةاللوحات اإلر):  1(اجلدول رقم                
  

  مواقف السيارات
غري مزوده مبواقف نظامية للمعاقني بالدور األرضي أو القبو أو مبىن % ) 100(مجيع املباين 
هنالك أربعة مباين قد مت حجز بعض املواقف العادية البعيدة عن املداخل واملخارج . مواقف السيارات

موقف بأبعاد )  22(مت توفري ).  2أنظر اجلدول رقم ( ها واليت ال ميكن للمعاق أن يستخدمها لصغر
أي بنقص , موقف)  242(فقط من عدد املواقف املطلوبة والبالغ عددها % ) 9(غري نظامية ومتثل 

  % ). 91(بلغ 
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  املنحدرات املؤدية إىل األرصفة اخلارجية
رصفة اخلارجية ال يوجد ا منحـدرات تؤدي إىل األ%) 88(الغالبية العظمى من املباين 

 تحيث يوجد مبىن واحد مزود مبنحدرات ذات عروض وميول نظامية وحماطة بالدربزينا
  ).3أنظر اجلدول رقم (الضـرورية ومـن ضمن الرصيف 

العدد   اسم المشروع  التسلسل
  المطلوب 

العدد المنفذ 
بأبعاد 

  نظامیة   

العدد المنفذ 
بأبعاد غیر 

  نظامیة 

  المالحظات 

    ال یوجد  ال یوجد  86  میرمركز التع  1
  إبعاد الموقف   8  ال یوجد  29  :مركز الفیصلیة  2

  م 2.50× م  5
  إبعاد الموقف   4  ال یوجد  34  أبراج التعاونیة   3

  م 2.50× م  5
    ال یوجد  ال یوجد  40  صحارى مول  4
    ال یوجد  ال یوجد  15  العلیا مول  5
  إبعاد الموقف   6  ال یوجد  15  العثیم مول  6

  م 2.50× م  5
  إبعاد الموقف   4  ال یوجد  18  مركز النقل العام  7

  م 2.50× م  5
جامع اإلمام محمد   8

  بن سعود
  ال یوجد  ال یوجد  ال یوجد  5

    22  ال یوجد  242    المجموع
  .املواقف):  2(اجلدول رقم 

العدد   اسم المشروع  التسلسل
  المطلوب 

العدد 
  المنفذ   

ارتفاع   المیل 
  الدربزینات 

  اتمالحظ

المنحدر موجود على   ال یوجد  10:1  6  38  مركز التعمیر  1
  .ممر المشاة فقط

    ال یوجد  -  ال یوجد  20  مركز الفیصلیة   2
المنحدرات على   ال یوجد  6:1  4  10  أبراج التعاونیة   3

  .زوایا المبنى فقط
    ال یوجد  8:1  4  8  صحارى مول  4
    ال یوجد  6:1  1  10  العلیا مول  5
  منحدرات متكاملة  م 0.90  10:1  4  6  العثیم مول  6
المنحدرات على   ال یوجد  10:1  3  18  مركز النقل العام  7

  .رصیف المداخل
جامع اإلمام محمد بن   8

  سعود
منحدر ینتھي بباب   ال یوجد  6:1  2  8

  .واآلخر بدرج
        24  118    المجموع

  .منحدرات مؤدية إىل الرصيف):  3(اجلدول رقم 
  األرصفة اخلارجية

ذات عروض نظامية متكن كرسي املعاق من % ) 75(م األرصفة اخلارجية بالدور األرضي معظ
ذات % ) 100(بعكس األرصفة اخلارجية املوجودة بالقبو فجميعها , احلركة عليها بيسر وسهولة
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عروض صغرية غري نظامية ال يستطيع اإلنسان السوي املشي عليها فما بالك باإلنسان الذي يتنقل 
  ).4أنظر اجلدول رقم ( متحرك على كرسي 

  املنحدرات املؤدية إىل املداخل واملخارج
من املداخل الرئيسة للمباين قيد البحث ال حتتاج إىل منحدرات لكوا % ) 88(الغالبية العظمى 
ال % ) 100(أما املداخل واملخارج الفرعية بالقبو أو الدور األرضي فجميعها . يف منسوب األرصفة

  ).  5أنظر اجلدول رقم ( نحدرات للمعاقني يتوفر ا م
  )املداخل واملخارج(األبواب 

من أبواب املداخل واملخارج الرئيسة باملباين قيد البحث ذات عروض % ) 88(الغالبية العظمى 
أبواب املداخل واملخارج الفرعية تفتح يدوياً وغري مناسبة % ) 75(بينما غالبية, نظامية وتفتح آلياً

ذات املسطحات % ) 100(مجيع املداخل واملخارج ).  6أنظر اجلدول رقم ( املعاقني الستخدام 
  .الزجاجية بالكامل مل تزود بعالمات واضحة يف مستوى النظر لتجنب االصطدام ا

العدد   اسم المشروع  التسلسل
  المطلوب 

العدد 
  المنفذ   

  مواد اإلنھاء   العرض 

م  1.20من   16  16  مركز التعمیر  1
  م10.00 إلى

بالط أسمنتي خشن 
منتھي ببردورة 

  .إسمنتیة
  :مركز الفیصلیة  2

  السوق 
  البرج

  الفندق  
وحدات سكنیة 

  مفروشة

  
6  
4  
4  
4  

  
6  
4  
4  
4  

  
م  1.20من 
  م 6.00إلى 

  
بالط أسمنتي خشن 

منتھي ببردورة 
  .إسمنتیة

م  2.80من   4  4  أبراج التعاونیة   3
  م 8.00إلى 

ترابیع رخام جرانیت 
  .إسمنتي مشكلوبالط 

بالط أسمنتي خشن   م 1.30  4  4  صحارى مول  4
منتھي ببردورة 

  .إسمنتیة
م  3.65من   6  6  العلیا مول  5

  م 4.65إلى 
  . ترابیع رخام جرانیت

م  2.70من   3  4  العثیم مول  6
  م 3.60إلى 

بالط أسمنتي خشن 
منتھي ببردورة 

  .إسمنتیة
م  1.20من   7  7  مركز النقل العام  7

  م10.00إلى 
بالط أسمنتي أحمر 

خشن منتھي ببردورة 
  .إسمنتیة

جامع اإلمام محمد بن   8
  سعود

م  1.20من   10  10
  م30.00إلى 

حجر , ترابیع رخام
وبالط أسمنتي , ریاض

خشن منتھي ببردورة 
  .إسمنتیة

      68  69    المجموع
  .األرصفة اخلارجية):  4(اجلدول رقم 
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العدد   اسم المشروع  التسلسل
  المطلوب 

عدد ال
المنفذ   

ارتفاع   المیل 
  الدربزینات 

  مالحظات

ال   28  مركز التعمیر  1
  یوجد

عشرة منحدرات في   -  -
  .مستوى الرصیف

  :مركز الفیصلیة  2
  السوق 

  البرج
  الفندق  

  وحدات سكنیة مفروشة

  
 -  
-  
-  
-   

  
-  
-  
-  
-  

  
-  
-  
-  
-  

  
-  
-  
-  
-  

  
المداخل والمخارج 

في مستوى الرصیف 
وال تحتاج إلى 

  .حدراتمن
    ال یوجد  8:1  3  3  أبراج التعاونیة   3
  3  4  صحارى مول  4

1  
10:1  
6:1  

  ال یوحد
  م 0.950

  

ال   6  العلیا مول  5
  یوجد

-  -    

المداخل والمخارج   -  -  -  -  العثیم مول  6
في مستوى 

  .الرصیف
المداخل والمخارج   -  -  -  -  مركز النقل العام  7

في مستوى 
  .الرصیف

بن جامع اإلمام محمد   8
  سعود

ال   4
  یوجد

-  -    

        7  45    المجموع
  

  .منحدرات مؤدیة إلى المداخل والمخارج):  5(الجدول رقم 
  

  مالحظات   مواد الصنع   العرض     العدد    اسم المشروع  التسلسل
  10  مركز التعمیر  1

28  
  م 2.40
  م 2.00

  زجاج سكوریت
  زجاج  باأللمنیوم

  تفتح یدویاً  
  تفتح آلیاً  

  : یصلیةمركز الف  2
  السوق

  
  البرج

  
  الفندق  

  وحدات سكنیة مفروشة

  
3  
4  
2  
2  
3  
2  

  
  م 2.40
  م 2.00
  م 2.40
  م 2.00
  م 2.40
  م 2.00

  
زجاج  باأللمنیوم 
زجاج  باأللمنیوم 
زجاج  باأللمنیوم 
زجاج  باأللمنیوم 
زجاج  باأللمنیوم 
  زجاج  باأللمنیوم 

  
  تفتح آلیاً 

  تفتح یدویاً 
  تفتح آلیاً 

  تفتح یدویاً 
  تفتح یدویاً 

  تفتح یدویاً 
  9  أبراج التعاونیة   3

4  
  م 2.40
  م 2.00

  زجاج سكوریت
  زجاج باأللمنیوم

  تفتح آلیاً 
  تفتح یدویاً 

  4  صحارى مول  4
1  

  م 2.40
  م 2.00

  زجاج سكوریت
  زجاج  باأللمنیوم

  تفتح آلیاً 
  تفتح یدویاً 

  تفتح آلیاً   زجاج سكوریت  م 2.40  6  العلیا مول  5
  تفتح آلیاً   زجاج سكوریت  م 2.40  4  لالعثیم مو  6
  تفتح آلیاً   زجاج  باأللمنیوم  م 2.40  8  مركز النقل العام  7
جامع اإلمام محمد بن   8

  سعود
  تفتح یدویاً   خشب  م 2.40  4

        94    المجموع
  

  ).املداخل واملخارج(األبواب ):  6(اجلدول رقم 
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  املمرات الداخلية
نظامية ولكنها مبلطة مبواد تساعد على االنزالق أنظر ذات عروض % ) 100(مجيع املمرات 

ال يوجد مبمراا عوائق مثل األعمدة والعتبات وأحواض % ) 75(غالبية املباين ). 7(اجلدول رقم 
  .الزهور

  اللوحات اإلرشادية الداخلية
مكان  ال يوجد ا لوحات إرشادية للمعاقني تبني هلم مثالً% ) 88(الغالبية العظمى من املباين 

يوجد مبىن واحد فقط وضع لوحة ).  8أنظر اجلدول رقم ( ودورات املياه , املصاعد خمارج اهلروب
  . إرشادية تشري إىل مكان دورة املياه ولكن لألسف هذه الدورة غري نظامية املساحة

  املصاعد
خيص فتحة ا مصاعد ولكن معظمها بعيدة عن املداخل وغري نظامية فيم % ) 75(غالبية املباين 

الباب وموضع لوحة املفاتيح وارتفاعها عن أرضية املصعد ووجود كتابات بطريقة برايل على املفاتيح 
  ). 9أنظر اجلدول رقم ( لكي يتمكن األعمى من قراءا 

  دورات املياه
أنظر اجلدول رقم ( ليس ا دورات مياه للمعاقني رجاالً ونساء % ) 63(أكثر من نصف املباين 

  :املباين اليت يتوفر ا دورات مياه ال ميكن للمعاق أن يستخدمها ألحد األسباب التالية).  10
 ,)م  2.20(مساحة الدورة أقل من أحلد األدىن  •
 ,)م  0.82(عرض باب الدورة أقل من  •
 ,باب الدورة يفتح إىل الداخل •
 , )م  1.37(الكرسي واملغسلة داخل الدورة ذو ارتفاع أكرب من  •
 .ورات املعاقني مغلقةوكون معظم د •

  
  
  
  
  
  
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 
لمخارج   لدورات المیاه للمصاعد     لالستعالمات  اسم المشروع  التسلسل

  الطوارئ 
  ال یوجد  ال یوجد  ال یوجد  ال یوجد  مركز التعمیر  1
  : مركز الفیصلیة  2

  السوق
  البرج

  الفندق  
وحدات سكنیة 

  مفروشة

  ال یوجد
  ال یوجد
  ال یوجد
  ال یوجد
  ال یوجد

  ال یوجد
  دال یوج
  ال یوجد
  ال یوجد
  ال یوجد

  ال یوجد
  ال یوجد
  ال یوجد
  ال یوجد
  ال یوجد

  ال یوجد
  ال یوجد
  ال یوجد
  ال یوجد
  ال یوجد

  ال یوجد  1  ال یوجد  ال یوجد  أبراج التعاونیة   3
  ال یوجد  ال یوجد  ال یوجد  ال یوجد  صحارى مول  4
  ال یوجد  ال یوجد  ال یوجد  ال یوجد  العلیا مول  5
  ال یوجد  ال یوجد  ال یوجد  ال یوجد  العثیم مول  6
  ال یوجد  ال یوجد  ال یوجد  ال یوجد  مركز النقل العام  7
جامع اإلمام محمد   8

  بن سعود
  ال یوجد  ال یوجد  ال یوجد  ال ینطبق

  -  1  -  -    المجموع
  .اللوحات اإلرشادية والالفتات الداخلية):  7(اجلدول رقم 

  
  مالحظات   نھاء   مواد اإل  العرض   اسم المشروع  التسلسل

م  2.40من   مركز التعمیر  1
  م12.00إلى 

  ترابیع رخام
  سیرامیك

یوجد عدة درجات في 
بعض الممرات تعیق حركة 

  .المعاق
م  2.40من   مركز الفیصلیة  2

  م 8.00إلى 
رخام جرانیت 
  .مشكل وملون

  

م  2.20من   أبراج التعاونیة   3
  م 4.80إلى 

رخام جرانیت 
  .مشكل وملون

دة درجات في یوجد ع
الممر الموصل لمبنى 
المواقف تعیق حركة 

  .المعاق
م  5.60من   صحارى مول  4

  م 10.00إلى 
  ترابیع رخام
  وسیرامیك

  

م  4.00من    العلیا مول  5
  م 8.00إلى 

ترابیع 
سیرامیك بعدة 

  ألوان 

   

م  4.00من   العثیم مول  6
  م12.00إلى 

ترابیع رخام 
  بعدة ألوان

  

م  2.85من   ممركز النقل العا  7
  م12.00إلى 

ترابیع رخام 
  بعدة ألوان

  

جامع اإلمام محمد   8
  بن سعود

م  1.20من 
  م 2.80إلى 

ترابیع رخام 
  بعدة ألوان

قاعة الصالة أقل من 
  مستوى الممر بدرجة 

          المجموع
  .املمرات الداخلية):  8(اجلدول رقم 

  
  
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


العدد   اسم المشروع  التسلسل
  المطلوب

العدد 
  المنفذ

فتحة   العرض    لطول   ا
  الباب 

  مالحظات

  6  16  مركز التعمیر  1
10  

  م 1.40
  م 1.60

  م 1.05
  م 1.55

  م 0.80
  م 0.90

  

: مركز الفیصلیة  2
  السوق
  البرج

  الفندق  
وحدات سكنیة 

  مفروشة

  
9  

17  
15  
7  

  
9  

17  
15  
7  

  
  م 2.10
  م 2.10
  م 2.10
  م 2.10

  
  م 1.65
  م 1.50
  م 1.50
  م 1.65

  
  م 1.22
  م 1.22
  م 1.10
  م 1.10

  

  4  12  أبراج التعاونیة   3
8  

  م 1.60
  م 1.60

  م 1.55
  م 1.55

  م 1.05
  م 0.85

  م 1.05
  م 0.85

ال   1  صحارى مول  4
  یوجد

المصلى بحاجة   -  -  -
  .إلى مصعد

ال   2  العلیا مول  5
  یوجد

اإلدارة بحاجة   -  -  -
  .إلى مصعد

  2  6  العثیم مول  6
2  

  م 1.40
  م 2.00

  م 1.05
  م 1.65

  م 0.85
  م 1.12

   

    م 1.05  م 1.65  م 1.95  1  3  مركز النقل العام  7
جامع اإلمام   8

  محمد بن سعود
ال   2

  یوجد
-  -  -     

          81  90    المجموع
  .املصاعد):  9( اجلدول رقم 
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العدد   اسم المشروع  التسلسل
  المطلوب

العدد 
  المنفذ  

  فتحة الباب  العرض   الطول 

رجال  10  مركز التعمیر  1
  نساء 10

  رجال 7
  نساء 5

  م للخارج 0.90  م 1.60  م 1.80

مركز   2
: الفیصلیة
  السوق

  
  

  البرج
  

  الفندق  
  
  

وحدات سكنیة 
  مفروشة

  
رجال  10
  نساء 10

  
  رجال 30

  
  رجال 4
  نساء 4

  
  رجال 2
  نساء 2

  
  ال یوجد
  ال یوجد

  
  ال یوجد

  
  ال یوجد
  ال یوجد

  
  ال یوجد
  ال یوجد

  
-  
-  

  
-  

  
-  
-  

  
-  
-  

  
-  
-  

  
-  

  
-  
-  

  
-  
-  

  

أبراج   3
  التعاونیة

بأبعاد ) 1(  رجال 20
غیر 
  نظامیة

  م 0.80  م 1.43  م 1.43

مركز صحارى   4
  الریاض

  رجال 10
  نساء 10

  ال یوجد
  ال یوجد

-  -  -  

  رجال 10  العلیا مول  5
  نساء 10

  ال یوجد
  ال یوجد

-  -  -  

  رجال 10  العثیم مول  6
  نساء 10

  ال یوجد
  ال یوجد

-  -  -  

مركز النقل   7
  العام

  رجال 11
  نساء 8

  رجال 11
  نساء 4

  م 1.80
  م 1.80

  م 1.65
  م 1.65

توجد درجة 
على  دخل 

  .الدورات
جامع اإلمام   8

مح د بن 
  سعود

  رجال 2
  نساء 2

  ال یوجد
  ال یوجد

-  -  -  

        28  185    المجموع
  .دورات املياه):  10(اجلدول رقم 
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  اخلالصة والتوصيات
  

الع على املصممني للمشاريع قيد البحث جند أن أربعة منها صممت من قبل من خالل اإلط
كما جند اثنان من املباين اهلامة . أربعة مكاتب استشارية سعودية تعترب من خرية املكاتب باململكة

أما املشروعان . صمماها معماريان عربيان يعتربان من أشهر املعماريني العرب يف العصر الراهن
صمما من قبل معماريني أجانب أحدمها هو اللورد نورمان فوستر من أعظم املعماريني  اآلخران فقد

بالرغم من تلك احلقيقة ونظرا لعدم وجود مبىنً واحداً من ضمن العينة . العامليني يف الوقت احلاضر
سواء عامة يتضح لنا عدم صحة الفرضية القائلة بأن املباين اهلامة , مؤهالُ لالستخدام من قبل املعوقني

أو خاصة واملصممة من قبل معماريني مشهورين سعوديني أو غري سعوديني واملعتمدة من أمانة مدينة 
  . تكون يف الغالب شاملة كل شي مبا يف ذلك مراعاة االشتراطات العامة اخلاصة باملعاقني, الرياض
  

ب مادية فمثالً أحد أسباب عدم تأهيل تلك املباين الستخدام املعاقني ال ميكن إرجاعه ألسبا
لكي ميكن استخدامه , مليار ريال واملبلغ املطلوب لتأهيل ذلك املبىن) 1.2(املشاريع كلف أكثر من 

إن السبب الرئيس هو إمهال تلك الشرحية من . ال يتعدى عدة اآلف من الرياالت, من املعاقني
مانة يف تطبيق االشتراطات العامة املستخدمني من قبل املالك واملصمم باإلضافة إىل اون مهندسي األ

الواضح أنه سواء صمم املبىن من قبل معماري . اخلاصة باملعاقني على كافة خمططات املباين املختلفة
مشهور سعودياً كان أو غري سعودي فهنالك جهل مطبق بكيفية التعامل مع تلك الشرحية العزيزة 

فمثال ما . بيق األنظمة من قبل مهندسي األمانةهذا اجلهل تزامن مع اون يف تط. على قلوب اجلميع
الفائدة من وضع دورة مياه للمعاقني بكامل أجهزا واملعاق ال ميكنه استخدامها إما لضيقها أو 

  لوجود عتبة أسفل الباب أو لكون الباب ضيق ويفتح للداخل؟ 
   

تستطيع فرض تطبيق تلك إن األمانات والبلديات وامعات القروية خبربة مهندسيها البسيطة ال 
  :يوصي الباحث مبا يلي. االشتراطات باإلضافة إىل ضمان تواجدها وصيانتها إىل األبد

 
رفع الوعي لدى طالب العمارة بالكليات واألقسام املختلفة باململكة عن االشتراطات  •

اخلاصة باملعاقني عن طريق تطبيق تلك االشتراطات على املشاريع املختلفة اليت تطرح 
 .قررات التصميم املعماريمب
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التأكيد على قسم الرخص بأمانة مدينة الرياض على عدم إصدار اعتماد املخططات  •
للمشاريع املختلفة ما مل تكن حتتوي على االشتراطات العامة واخلاصة اليت متكن املعاقني من 

ن قد مت وكذلك عدم إصدار شهادات إمتام البناء ما مل يك. استخدام املبىن بيسر وسهولة
 .تنفيذ ما أعتمد باملخططات

 
البدء بإصدار التصاريح الدورية إلشغال املباين العامة على أن تكون اخلدمات اخلاصة  •

, باملعاقني من ضمن الشروط اليت جيب توفرها يف املبىن للحصول على التصريح باالستخدام
أن يناط إصدار تلك على , مما سوف يرغم املالك على تأهيل مبانيهم الستخدام املعاقني

 .التصاريح إىل جهة حكومية قادرة ومؤهلة مثل وزارة األشغال العامة واإلسكان
  

أن تقوم وزارة املواصالت بالتأكيد علي مقدمي خدمة النقل العام بتوفري خدمة النقل جلميع  •
يف شرائح اتمع شاملتاً املعوقني مبختلف فئام ، وخصوصاً املعوقني حركياً واملتابعة 

 .التنفيذ
  

قيام وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتأكيد علي مالك املباين واملعماريني تطبيق  •
اإلشتراطات اخلاصة خبدمة املعوقني يف املباين العامة واخلاصة ، وكذلك احلال بالنسبة 

  .لألماكن املفتوحة كاحلدائق واملواقف يف املدن والقرى واهلجر 
اها اجلمعية السعودية لعلوم العمران واجلمعية السعودية اخلريية لرعاية القيام حبملة وطنية تتبن •

 :األطفال املعاقني للعمل على
 

حث مالك املباين عامة ومالك املباين اهلامة بصورة خاصة على تأهيل مبانيهم لكي  .1
 .يتمكن املعاقون عامة واملعاقون حركياُ بشكل خاص من استخدام مبانيهم

 
لدوريات على خمالفة وتغرمي من يستخدم مواقف السيارات حث شرطة املرور وا .2

 . املخصصة للمعاقني ووضع غرامات كبرية رادعة
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  ــــــــــــــــــــــــ
وكالة الوزارة , وزارة العمل والشئون االجتماعية). هـ1420 – 1419(التقرير السنوي  ]1[

  .الرياض. للشئون     االجتماعية
وزارة الشئون القروية . هـ1412اخلاصة باخلدمات البلدية املتعلقة باملعاقني  كتيب االشتراطات ]2[ 

  .الرياض. وكالة الوزارة للشئون الفنية, والبلدية
البحث الوطين لدراسة اإلعاقة لدى األطفال باململكة العربية السعودية . حمسن بن علي, احلازمي ]3[ 
مركز األمري سلمان ألحباث . هـ1421. قاعدة معلومات ومؤشرات): هـ1420 – 1417(

  .الرياض.  اإلعاقة
. هـ1414. املعايري التصميمية للمعوقني حركيا يف البيئة العمرانية. خمتار بن حممد, الشيباين ]4[

 .جده
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