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Engineering Analysis: The Cost Variation of  Buildings  
 Adaptation to Disabled People in the Gaza Strip 

  

             **   نادر جواد النمرة م.د.

 الملخص
ذوي اإلعاقـة باعتبـاره    في ظل التطور لحقوق اإلنسان والتي تطورت لتشمل اإلنسان

البد أن يجد هذا اإلنسان جميع األبواب مفتّحةً أمامه، وأن يأخـذ   إنساناً ذو قيمة في المجتمع، كان

كافة حقوقه داخل مجتمعه، وأن يتساوى في الفرص مع اآلخـرين، فكـان علـى جميـع أهـل      

االختصاص من تطويع العلم والتكنولوجيا لهذه الفئة بكل الوسائل المتاحة لتقديم جميع التسـهيالت  

تي يعيشونها سواء كانت بيئة خارجية أو داخليـة لـتالئم حياتـه    التي تعمل على تطويع البيئة ال

ولتشمل جميع ممارساته الحياتية بشكل طبيعي وباستقاللية تامة. ومن هنـا تبـرز أهميـة دور    

المهندس المعماري في العمل على تطويع جميع المباني والمنشآت بما تشـمل جميـع النـواحي    

الئمة مع احتياجات كافة المستخدمين لها سـواء كـانوا   الوظيفية والبيئية وبحيث تكون مؤهلة وم

أصحاء أو ذوي إعاقة. ونحن بصدد هذا البحث سوف يتطرق الباحث إلى قراءة هندسية لـبعض  

التقديرات العامة من خالل توضيح االعتبارات التصميمية للعناصر المكونـة لفراغـات البيئـة    

التكلفة المادية فيما لو طوعت هذه المباني كي تلبـي  الخارجية والداخلية للمباني العامة لبيان فرق 

  متطلبات ذوي اإلعاقة.
 ABSTRACT 

 
On the light of the improvement of human rights, which have been 
developed to include people with special needs, as people with important 
roles in their societies, disabled people should have access to all places and 
get their civil rights in the society, and take the same privileges as others. 
Thus specialists should have their responsibilities to adapt science and 
technology to provide the required adjustments to conform the built 
environment (both indoor and outdoor) to meet their special needs. This will 
enable this sector of society to carry out their daily activities with 
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independency and dignity. Therefore, architects can play a major role in 
adapting building design and structures to be more suitable for all type of 
users, ordinary and disabled. In this research, the author will highlight the 
issue of financial cost of parts of buildings, which should be modified to suit 
people with special needs in order to explain the variation between such 
buildings in comparison with conventional ones from the financial point of 
view. 

  -كلمات مفتاحية: *
  االعتبارات التصميمية -عناصر البيئة -تكلفة -تطويع -ذوي االحتياجات الخاصة -اإلعاقة

  * مقدمة البحث:

يقع قطاع غزة في الجزء الجنوبي الغربـي  

 360من فلسطين، وتبلغ مساحته حـوالي  

كيلومتر مربع، ويعتبر القطاع مـن أكثـر   

من  مناطق العالم اكتظاظاً، ويتكون القطاع

محافظات هي: شمال غزة وغزة وديـر   5

ثمانيـة   البلح وخان يونس ورفح، وتضـم 

مخيمات هي: مخيم جباليا والشاطيء ورفح 

 وخانيونس والبريج والمغازي والنصيرات

ودير البلح، وقد بلغ عدد سكان القطاع في 

نسمة  1.416.530م حوالي  2007أكتوبر 

  ).2007(دائرة اإلحصاء،

  
خارطة فلسطين "يمين" وقطاع ح ضيو  -)1شكل (

  "غزة"يسار

يعتبر المجتمع الفلسطيني ذات خصوصية بالنسبة لواقـع ذوي اإلعاقـات، حيـث تتمثـل هـذه      

% 3الخصوصية في الزيادة الواضحة في العدد وبمعدل أعلى من الطبيعي والتي قد تصل إلـى  

روف األمنية السائدة باإلضافة )، وذلك بسبب اإلصابات المتكررة نتاج الظ2007(دائرة اإلحصاء،

إلى الظروف االقتصادية الصعبة والتي هي بسبب الحصار والتي تسـببت فـي زيـادة الفقـر     

م شـكّل  1999) لسـنة  4والبطالة.وال شك أن صدور القانون الفلسطيني لحماية المعاقين رقـم ( 

، حيث نص القـانون  تعزيزاً واضحاً لقاعدة المساواة بين جميع األشخاص في المجتمع الفلسطيني

) على أن " للمعاق حق التمتع بالحياة الحرة والعيش الكريم والخدمات المختلفـة  2في المادة رقم (
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، هشأن غيره من المواطنين له نفس الحقوق وعليه واجبات في حدود ما تسمح به قدراته وإمكانيات

علـى تلـك   وال يجوز أن تكون اإلعاقة سـبباً يحـول دون تمكـن المعـاق مـن الحصـول       

  ).1999الحقوق"(التشريعي،

كما نص القانون في الفصل الثالث على ضرورة مواءمة وتطويع جميع األماكن العامة لذوي 

جميع اإلعاقات، حيث نص على تحديد جميع الجهات المعنية بتوفير هذه المواءمة، فعلى سبيل 

جميع الجهات الحكومية  إلزام ةالمثال ال الحصر على وزارة الحكم المحلي أن تتولى مسئولي

والغير حكومية بالشروط والمواصفات الفنية والهندسية والمعمارية الواجب توافرها في المباني 

عبء تأمين بيئة  ةوالمرافق العامة، كما يقع على عاتق وزارة التربية والتعليم العالي مسؤولي

  تتناسب مع احتياجات المعاقين في المدارس والكليات والجامعات. 

ورغم أن إصدار القانون بحد ذاته يعتبر خطوة طليعة خطاها المجتمع الفلسطيني، غير أنه ال 

يشكل نقطة تحول في حياة األشخاص ذوي اإلعاقة، ألن كثير من نصوص القانون لم تترجم فعلياً 

على أرض الواقع، والتي من أهمها هو عدم تطويع كثير من المباني واألماكن والمرافق العامة 

  في القطاع بما يالءم ذوي اإلعاقة .  

  * ومن هنا تبرز أهمية البحث والمتمثلة في:
مدى إمكانية تطبيق القانون الفلسطيني لحماية المعاقين لتطويع المباني العامة في القطاع بما يالءم 

لبعض التقديرات العامة من خالل توضيح ذوي اإلعاقة، وذلك من خالل قراءة هندسية 

 متوسط لبيانللمباني  للبيئة الخارجية والداخلية المكونةعناصر اللبعض  التصميمية االعتبارات

  .اإلعاقة يعت هذه المباني كي تلبي متطلبات ذوطو فيما لو فرق التكلفة المادية

  -:* أهداف البحث 

  تتمثل أهداف البحث فيما يلي: 

 اإلعاقة.  يي تلبي متطلبات ذوك العامة المباني عتطو فيما لو فرق التكلفة الماديةإيجاد  −

 لتطويع المباني العامة بما يتالءم مع ذوي اإلعاقة. ةتحديد االعتبارات التصميمي −

 -:* مكونات البحث
  -يتكون البحث من خمسة أجزاء تشكل دراسة متكاملة، تتمثل في: 

  أوالً: المدخل لمفهوم اإلعاقة. - 

  زة وذلك من خالل اإلحصائيات المتوفرة.ثانياً: التعريف بواقع اإلعاقة في قطاع غ - 
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ثالثاً: تحديد فرضيات الدراسة الخاصة بالمبنى العام المراد تطويعه وذلـك إليجـاد إجمـالي     - 

متوسط تكلفة المشروع قبل تطويعه بما يالئم ذوي اإلعاقة والذي سيكون هو معيار المقارنـة  

  يالئم ذوي اإلعاقة.فرق تكلفة تطويع المبنى بما  طبينه وبين إجمالي متوس

رابعاً: إيجاد متوسط فرق التكلفة لعناصر الفراغات المكونة للمبنى العام المراد تطويعه، وذلك  - 

  من خالل دراسة االعتبارات التصميمية لهذه الفراغات بما يالئم ذوي اإلعاقة.

  خامساً: تحديد نتائج البحث والتوصيات. - 

  -/ المدخل لمفهوم اإلعاقة:1

   Disability فهوم اإلعاقة: م 1/1

  -اإلعاقة في اللغة: -أوالً

ي حبسه عنه وصرفه، وعوائق الدهر هـي الشـواغل مـن    أإعاقة عن كذا  عاقة، عوق، عاق،

  ).795: 1975(العاليلي،والتعوق هو التثبيط والتعويق أحداثه،

  -اإلعاقة في االصطالح: -ثانياً
• م المعاق بأنه:1999عام ف القانون الفلسطيني لحقوق المعاقين ليعر  

"هو الشخص المصاب بعجز كلي أو جزئي خلقي أو غير خلقي وبشكل مستقر في أي من حواسه 

إلى المدى الذي يحد من إمكانية تلبيـة متطلبـات حياتـه     ةأو العقليأو قدراته الجسدية أو النفسية 

  ).11: 2001(المركز الفلسطيني،العادية في ظروف أمثاله من غير المعاقين"

• ف دائرة اإلحصاء المركزية الفلسطينية المعاق بأنه:تعر  

الذي يعاني من أية مشاكل ال يواجهها اآلخرين في مثل سنه سواء كانت حركية أو  صهو الشخ"

والتي تحول دون أو تعيق اسـتفادته مـن الخـدمات    ، سمعية أو نطقية أو بصرية أو عقلية..الخ

  ).11: 2001(المركز الفلسطيني، ة."المقدمة لآلخرين في جميع مرافق الحيا

    المعاق بأنه:ويعرف الباحث من وجهة نظره  •

"المعاق هو الشخص الذي لديه عجز أو قصور (بدني أو عقلي أو جسمي) في مزاولة عمـل أو  

القيام بعمل ما طال أمده، وال تعتبر حاالت العجز قصيرة األمد الناتجة عن حالة طارئة ككسر في 

  . )32: 2001(النّمرة،ض ما.. ضمن اإلعاقة المستديمة "الساقين أو مر

                                                                  - :االحتياجات الخاصة يذومفهوم  1/2

  إن مصطلح ذوي االحتياجات الخاصة جاء ليبعد المعاني المختلفة التي تنتج عن مصطلح المعاق
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  نفسية واالجتماعية لإلنسان الذي يعاني من أي نقص أو خلل في أعضائه.وذلك مراعاة للنواحي ال

  -يعرف القانون الفلسطيني ذوي االحتياجات الخاصة: •

" هو الشخص الذي يعاني من عجز خلقي (كلي أو جزئي) أو غير خلقي وبشكل مستقر فـي أي  

حد من إمكانية تلبية متطلبات من حواسه أو قدراته الجسدية أو النفسية أو العقلية إلى المدى الذي ي

حياته العادية في ظروف أمثاله من غير ذوي االحتياجات الخاصة، وهو بحاجـة إلـى تـدريب    

خاص أو عناية خاصة أو تأهيل خاص أو االعتماد على األدوات المساعدة بشكل دائم أو جزئـي  

  ).15: 2000أو مساندة في الدمج مع المجتمع"(الشخص،

   -قطاع غزة:في  ة/ واقع اإلعاق2
الشعب الفلسطيني في ظـل االحـتالل اإلسـرائيلي     وما زال يعيشها نتيجة الحياة التي عاشهاإن 

فكـان   ،إلى كبح مجرى التطور وإحداث التشويه في جميع نواحي الحياة في المنطقة والذي أدى

اعيـة  نتيجة هذه الظروف عواقب وخيمة على جميع القطاعات بال ريب وذلك من النواحي االجتم

  والبيئية والبنية التحتية والخدماتية لكافة الشعب الفلسطيني.

تدهور مستوى ونوعية الخدمات األساسية بما فـي ذلـك    إلىحكم االحتالل اإلسرائيلي أدى  فلقد

حيث أصبحت الخدمات والرعايـة الصـحية ينقصـها     ة،الرعاية الصحية والخدمات االجتماعي

الخدمات على المستوى المطلوب، فتقلص نظام تقديم الخدمات  التخطيط المالئم الذي يضمن تقديم

  إلى درجة أنه أصبح نظاماً غير قادر على االستجابة لحاجات السكان.

بشكل عام، وكان لظهـور   قطاع غزةتأثيراً مباشراً على واقع المعاقين في  هذا التدهورر ولقد أثّ

م والمسـتمرة إلـى   2000ي انطلقت عام ، وانتفاضة األقصى التم1987االنتفاضة المباركة سنة 

  األثر الكبير في زيادة حجم اإلعاقة خاصة اإلعاقة الحركية.وقتنا هذا 

ـ فقد  حجم المعاقين في قطاع غزةوفيما يتعلق ب بهـا دائـرة    تأكدت الدراسات المسحية التي قام

قة مرتفعة نسبياً الفلسطينية لتحديد معدل اإلعاقة في قطاع غزة أن نسبة اإلعا المركزية اإلحصاء

(دائـرة  %)3نسبة اإلعاقة في قطـاع غـزة (  متوسط ، حيث تبلغ األخرىإذا ما قورنت بالدول 

  -:)1كما هو موضح بالجدول(موزعة حسب التوزيع النسبي لنوع اإلعاقة ) 2007اإلحصاء،
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  حسب نوع اإلعاقة قطاع غزةيوضح التوزيع النسبي لألشخاص المعاقين في  -) 1جدول رقم (

 النسبة المئوية  نوع اإلعاقة  الرقم

  %34  إعاقة حركية  1

  %18  إعاقة ذهنية  2

  %12  إعاقة بصرية  3

  %9  إعاقة سمعية  4

  %8  إعاقة نطقية  5

  %19  أكثر من إعاقة  6

  %100 المجموع  

   )األشخاص المعاقون في األراضي الفلسطينية(الفلسطينية  المركزية دائرة اإلحصاء –لمصدر ا

متوسـط نسـبة   واعتماد  ) نسمة1.416.530(أن المجموع الكلي لسكان قطاع غزة هو وباعتبار

شخص يعاني من اإلعاقات التي تتـراوح   )42.495(ر وجود فإنه يقد، %)3( في القطاعإلعاقة ا

  -):2انظر شكل( -موزعين حسب نوع االعاقة على النحو التالي ما بين البسيطة والشديدة

  حسب نوع اإلعاقة قطاع غزةاص المعاقين في يوضح عدد األشخ -)2شكل (

14448

7649
5099

38243399

8074

0
2000
4000
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14000
16000

إعاقة 
حرآية

إعاقة إعاقة ذهنية
بصرية

إعاقة 
  سمعية

بأآثر من إعاقة نطقية
إعاقة

ين
عاق
لم
د ا
عد

نوع اإلعاقة
  

   )األشخاص المعاقون في األراضي الفلسطينية(الفلسطينية  المركزية دائرة اإلحصاء –لمصدر ا

الكلـي لألشـخاص    ي المستقبل العددف ومن الجدير ذكره في هذا السياق أنه من المقدر أن يتزايد

  -:)42: 1999(عبد القادر،وذلك لألسباب التالية ،طقة خاصة اإلعاقة الحركيةالمعاقين في المن

  عدم استقرار المنطقة من الناحية األمنية والسياسية والعسكرية. 
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  معدالت التكاثر لدى الشعب الفلسطيني ال تدل على احتمالية الهبوط. 

    .التزايد في عدد السكان الذين يبلغون متوسط العمر ومرحلة الشيخوخة 

  -تطويعه:المراد  العام فرضيات الدراسة الخاصة بالمبنى/ 3
لقد قام الباحث بتحديد عدة فرضيات للمبنى العام المراد تطويعه وذلك في مرحلة التصميم ( قبـل  

اإلنشاء) للوصول إلى إيجاد إجمالي متوسط تكلفة المشروع والذي سيكون هو معيار المقارنة بينه 

  كلفة تطويع المبنى بما يالئم ذوي اإلعاقة.فرق ت طوبين إجمالي متوس

ولقد تمثلت تلك الفرضيات في تحديد مساحة األرض ومساحة البناء وارتفاعه(عـدد الطوابـق)   

وعدد مواقف السيارات المطلوبة، ولقد تم اعتماد إجمالي متوسط تكلفة المشـروع بعـد تحديـد    

الخارجي، وذلك بناءاً على سعر سوق متوسط سعر المتر المريع للبناء شامل التشطيب الداخلي و

العمل المحلي في األوضاع العادية وليس في وقت الحصار، حيث أن السعر يشمل نسبة أربـاح  

  ).2انظر جدول ( -: مقابلة شخصية)2008%)(الحالق،15-10المقاول والتي تقدر حوالي (

  تطويعهالمراد  العام ح فرضيات الدراسة الخاصة بالمبنىيوض -)2جدول (
  

  مالحظات  البيان  البند

    2م1500  * مساحة األرض اإلجمالية

  (عرض)م20×  (طول)م25  2م500  * مساحة البناء

  طوابق 5أرضي +   طوابق 6  * عدد الطوابق

  طوابق 6×  2م500  2م3000  * المساحة اإلجمالية للبناء

    موقف 30  * عدد مواقف السيارات المطلوبة

  ، مقابلة شخصية)(*)2008(الحالق،واحدالمتر المربع ال*متوسط تكلفة 
    $ 70  لألساسات تحت األرضتكلفة المتر المربع الواحد  متوسط

    $ 200  تكلفة المتر المربع الواحد للبناء شامل التشطيب متوسط
    $ 50  تكلفة المتر المربع الواحد للتشطيب الخارجي متوسط -

      الباحث –المصدر 
:)1(* نتيجة  

 العام فرضيات الدراسة الخاصة بالمبنىفيها الباحث  حيوض) الذي 2ل رقم(رجوعاً إلى جدو
 تكلفة المشروع حسب فرضيات ) توضح اإلجمالي لمتوسط1تطويعه، فان النتيجة رقم(المراد 

-):3انظر جدول(-الدراسة وذلك على النحو التالي  
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  الدراسة تكلفة المشروع حسب فرضيات متوسط إجمالي حيوض -)3جدول (

  مالحظات  التكلفة البند

  أرض حكومية  ال يوجد  ثمن األرض 

  $ 70×  2م500  $ 35.000  األساسات تحت األرضتكلفة إجمالي  

  $ 200×  2م3000  $ 600.000  (البيئة الداخلية)شامل التشطيب الداخلي تكلفة البناءإجمالي 

  $ 50×  2م1000  $ 50.000 )  البيئة الخارجيةالخارجية( عمالاأل تشطيبات تكلفةإجمالي 
   $ 685.000 إمجايل متوسط تكلفة املشروع

  الباحث - المصدر 

(*) تم تحديد متوسط تكلفة سعر المتر المريع للبناء شامل التشطيب الداخلي والخارجي بناءاً على 

سعر سوق العمل المحلي في األوضاع العادية وليس في وقت الحصار، حيث أن السـعر يشـمل   

  %).15-10اول والتي تقدر حوالي (نسبة أرباح المق

  -المراد تطويعه: الخاصة بالمبنىعناصر البيئة / االعتبارات التصميمية ل4

لقد قام الباحث بتقسيم دراسة عناصر البيئة الخاصة بالمبنى العام المـراد تطويعـه لـيالئم ذوي    

ة والتي شملت كالً اإلعاقة إلى جزأين، حيث تمثل الجزء األول في دراسة عناصر البيئة الخارجي

من مواقف السيارات وعناصر الحركة األفقية والرأسية، وتمثل الجزء الثاني في دراسة عناصـر  

  ).3انظر شكل( -البيئة الداخلية والتي شملت عناصر الحركة األفقية والرأسية والمرافق الصحية

  المراد تطويعه نى العاملمبالخاصة با ح عناصر البيئة الخارجية والداخليةيوض -)3شكل (

  

  
  
  
  
  
  

  
  
  الباحث - المصدر 

  يعهالمراد تطوىنلمبالخاصة باعناصر البيئة

 مواقف السياراتمواقف السيارات
ألرصفة وا املمرات  عناصر الحركة األفقية  

املنحدرات  ،األدراج ر الحركة الرأسيةعناص جية 
خلار
ر ا
اص
لعن
 ا

 املمرات الداخليةعناصر الحركة األفقية

املصاعد  عناصر الحركة الرأسية  

التجهيزات  ،املراحيض المرافق الصحية لية 
اخ
الد

صر 
عنا
 ال
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  -(خارج حدود المبنى): الخارجية ةعناصر البيئ 4/1
لقد تمثلت دراسة عناصر البيئة الخارجية للمبنى المراد تطويعه بثالث عناصر رئيسـية وهـي:        

  ( مواقف السيارات وعناصر الحركة األفقية وعناصر الحركة الرأسية).

 Parking Areas  -:راتمواقف السيا 4/1/1
  -:ةاالعتبارات التصميمي*

    Area of Parking Plot -مساحة الموقف: أوالً /

 -)م4.8×  2.4(2م )11.52(سيارة لغير ذوي اإلعاقـة هـي  موقف خاص بالذي يشغله  الحيز -

        ).                                                                          4انظر شكل(

انظـر   -)م4.8×  3.6( 2م )17.28 (ذوي اإلعاقة هيب خاص سيارة موقف الحيز الذي يشغله -

  ).4شكل(

باإلمكان تقليل هذا الرقم إذا ما تم تخصيص حيث أنه ( ،2م)5.76(أي أن الفرق في المساحة هي 

  ذوي اإلعاقة).ب خاصة مواقف متجاورة لسيارات

  -:)2(نتيجة *
(سعر متر التشطيب  $ 50×  ( فرق املساحة) 2م )5.76(=  سيارة  املساحة لكل موقففرق التكلفة يفمتوسط 

$ 288=  اخلارجي)  

    Parking Areas Signs-تمييز مواقف السيارات:ثانياً/ 

من خـالل اسـتخدام الـدهان     االخاصة بذوي اإلعاقة عن غيره السيارات يجب تمييز مواقف -

  ). 4انظر شكل( -ت الخاصة بهموالعالما ووضع اللوحات اإلرشادية

   -:)3(نتيجة* 

  .: مقابلة شخصية)2008(الحالق،$ لكل موقف 50تكلفة هذه األعمال عن  متوسط ال تزيد   
أبعاد مواقف السيارات الخاصة بذوي اإلعاقة مع التجهيزات الخاصة بها من لوحات  حيوض –) 4شكل(

  إرشادية وعالمات

  ني ( كودة متطلبات البناء الخاص بالمعاقين)سلسة الكود األرد -المصدر
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المحصلة النهائية لمتوسط فرق تكلفة تطويع مواقف السيارات الخاصة بذوي اإلعاقة بنـاءاً  * 

  -):4انظر جدول ( -الخاصة بهم ةعلى االعتبارات التصميمي

اً على متوسط فرق تكلفة تطويع مواقف السيارات الخاصة بذوي اإلعاقة بناء حيوض –) 4جدول(

  الخاصة بهم ةاالعتبارات التصميمي

 مالحظات التكلفة البند

  )2انظر نتيجة (  $288  لموقف سيارة واحدة فة فرق المساحةلتكمتوسط  -

  )3انظر نتيجة (  $50  لموقف سيارة واحدة دهان ولوحات إرشادية 

    $50  نفقات غير منظورة 

    $388  فرق التكلفة لموقف سيارة واحدة متوسط  إجمالي

  مواقف 3 ×  $ 388  $1164 )  3فرق التكلفة لموقف سيارة عدد ( متوسط  إجمالي
فرق التكلفة     $ 1164 احملصلة النهائية ملتوسط

  الباحث - المصدر 

 -:(الممرات واألرصفة) عناصر الحركة األفقية 4/1/2
-:ةاالعتبارات التصميمي*

  اد متينة ثابتة ومانعة لالنزالق. يجب أن تكون الممرات واألرصفة الخارجية من مو -

  .م)1.5يجب أن ال تقل عرض الممرات واألرصفة الخارجية عن ( -

  -:)4(نتيجة* 

الخاصـة بـذوي    ةالتصـميمي  تواالعتبارا ال يوجد فرق في تكلفة هذا البند حسب المواصفات 

  .اإلعاقة

  -:(األدراج والمنحدرات) عناصر الحركة الرأسية 4/1/3
  Stairs  -:األدراج أوالً/

-:ةاالعتبارات التصميمي*

  ).5انظر شكل( -)م0.85،  0.65يجب تزويد الدرج بدرابزينين من كل جهة على ارتفاع ( -

  ).6انظر شكل( -عدم استخدام األدراج ذات األنف البارز -

  -)م0.045بحيث ال يزيد قطره عن ( ودائريأذات مقطع مستطيلي  للدرابزين كوبستاتتوفير  -
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  ).7ظر شكل(ان    

  ).8انظر شكل( -يجب إعطاء فروق لونية للقوائم والنوائم في الدرج، مع توحيد ارتفاع القوائم -

  -:)5(نتيجة* 

  .لهذا العنصر ن التصميم الهندسي الدقيق ال يؤدي إلى زيادة في التكلفةا 

  ةح كيفية تنفيذ أنف الدرجيوض –) 6شكل( ح األبعاد الخاصة باألدراجيوض –) 5شكل(

  

  

  

  

  

  

  

  

 النوائم ولونية للقوائم الفروق الح يوض –) 8شكل(  درابزينال كوبستاتمقاطع ح يوض –) 7شكل(

  

  

  

  

  Poul, 1992. (Handicap, Architecture & Design)  - المصدر 

    Ramps-المنحدرات الخارجية: ثانياً/
-:ةاالعتبارات التصميمي*

ــاة نســب االنحــدار  - ــاليرتفاعــات ووااليجــب مراع ــة كالت ــافات األفقي انظــر -المس

     -):9)/شكل(5جدول(

في المنحدرات الخاصة بذوي  المسافات األفقيةواالرتفاعات ونسب االنحدار يوضح  -) 5جدول(
  اإلعاقة

  أقصى مسافة أفقية/م  أقصى ارتفاع/م  نسب االنحدار

1:12  0.75  9  

1:16  0.75  12  

1:20  0.75  15  

  ود األردني ( كودة متطلبات البناء الخاص بالمعاقين)سلسة الك -المصدر
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  )م في المباني العامة.1.5(وم في المباني الخاصة ) 0.9(يجب أن ال يقل عرض المنحدر عن  -

  .ذو لون مختلفمن مادة لالنزالق و ةمانع ةخشن أرضياتيجب تشطيب أرضيات المنحدرات ب -

انظـر   -)م0.85، 0.65علـى ارتفـاع (   ينين من كـل جهـة  بزايجب تزويد المنحدرات بدر -

  ).10شكل(

ـ  - انظـر   -)م0.045(نيجب تزويد المنحدرات بدرابزينات ذات مقطع دائري وبقطر ال يزيد ع

  ).11شكل (

  -:)6(نتيجة* 

 نيزيد عال  ، فانهم15)م وبطول 1.5تكلفة المنحدر الواحد إذا افترضناه بعرض ( متوسط إجمالي

  .خصية): مقابلة ش2008$(الحالق،1200
  ح أبعاد المنحدرات الخارجية ونسبة ميالنهايوض–)9شكل(

  

  بالمنحدراتالخاصة مقطع الدرابزينات  حيوض –) 11شكل(  ارتفاع الدرابزينات الخاصة بالمنحدرات حيوض –) 10شكل(

  

  

  

  

  سلسة الكود األردني ( كودة متطلبات البناء الخاص بالمعاقين) -المصدر

لذوي اإلعاقة  المطوعةعناصر الحركة الرأسية الخارجية هائية لمتوسط فرق تكلفة المحصلة الن *

  -):6انظر جدول( -الخاصة بهم ةبناءاً على االعتبارات التصميمي
لذوي اإلعاقة بناءاً  المطوعة الحركة الرأسية الخارجية عناصريوضح متوسط فرق تكلفة  –) 6جدول(

  الخاصة بهم ةعلى االعتبارات التصميمي

 مالحظات التكلفة البند

  )5انظر نتيجة (  ال فرق  أدراج خارجية. -

  )6انظر نتيجة (  $1200  تكلفة المنحدر الواحد -

    $100  ورةنفقات غير منظ -

  )2منحدر عدد (×  $ 1300  $2600  2* إجمالي تكلفة منحدرات عدد 
فةفرق التكلّتوسط احملصلة النهائية مل   2600 $    
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  -الداخلية (داخل حدود المبنى): ةعناصر البيئ 4/2
لقد تمثلت دراسة عناصر البيئة الداخلية للمبنى المراد تطويعه بثالث عناصـر رئيسـية وهـي:         

  (عناصر الحركة األفقية وعناصر الحركة الرأسية والمرافق الصحية).

  -:عناصر الحركة األفقية (الممرات الداخلية)  4/2/1
-:ةات التصميمياالعتبار*

   Width of Corridors-عرض الممرات: أوالً/
  .م)1.5(في المباني العامة عن  الداخلي وفقاً للمقاييس الهندسية يجب أن ال يقل عرض الممر -

 )م،1.8(أن ال يقل عرض الممر عـن   يجبوفقاً للمقاييس الهندسية الخاصة بذوي اإلعاقة فإنه  -

  .المعاق المستخدم للكرسي المتحرك ركةوذلك إلمكانية المناورة في ح

  .طولي لكل متر 2م) 0.3(فرق المساحة تساوي  وعليه فان    

  -:فإن ، وذلك بناءاً على فرضيات الدراسة،م)15الداخلي( طول الممر أن فرض وعلى    

  .2م 9= ) 2عدد (ممر×  لكل متر) فرق المساحة( 2م 0.3 × م15 = فرق المساحة لكل طابق   

   -:)7(نتيجة* 

  $.1800= (سعر المتر) $200×  2م 9 =فرق التكلفة في المساحة متوسط 

   Corridors' Finishing  -تشطيب الممرات: ثانياً/ 

  يجب طالء إطارات الشبابيك واألبواب بلون واضح تفادياً لالصطدام. -

 –يجب وضع إشارات إرشادية ذات خطوط كبيرة وواضحة ومن األفضل أن تكـون مضـيئة   -
  ).12نظر شكل(ا
  ه.فييجب وضع جهاز تسجيل يصف الطابق والمكاتب الموجودة  -

   -:)8(نتيجة* 

الـذي يصـف    في تكلفة تشطيب الممرات الداخلية سوى ثمن جهاز التسجيل ال يترتب أي فرق

  : مقابلة شخصية).2008$ (شحادة،1200 ثمنه عن دال يزيالذي الطابق و

  اإلرشادية الخاصة بذوي اإلعاقة بعض اإلشارات حيوض –) 12شكل(
  Poul, 1992. (Handicap, Architecture & Design)  -المصدر 
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لذوي اإلعاقة بنـاءاً علـى    * المحصلة النهائية لمتوسط فرق تكلفة الممرات الداخلية المطوعة

  -) :7الخاصة بهم، انظر جدول ( ةاالعتبارات التصميمي
لذوي اإلعاقة بناءاً على  لممرات الداخلية المطوعةيوضح متوسط فرق تكلفة ا –) 7جدول(

  الخاصة بهم ةاالعتبارات التصميمي

 مالحظات التكلفة البند

  )7انظر نتيجة (  $ 1800  فرق تكلفة المساحة -

  )8انظر نتيجة (  $ 1200  يصف الطابق جهاز تسجيل -

    $ 50  نفقات غير منظورة -

    $ 3050  فرق التكلفة لطابق واحد متوسط إجمالي

  طوابق 6 ×  $ 3050  $18.300  فرق التكلفة لستة طوابق متوسطإجمالي 
فرق التكلفة    $18.300 احملصلة النهائية ملتوسط

  الباحث –المصدر 
  

  Elevators   -:(المصاعد) عناصر الحركة الرأسية  4/2/2
-:ةاالعتبارات التصميمي*

    Front Area of Elevator-المساحة أمام المصعد: أوالً/

  م).1.3× م1.3المساحة التي أمام المصاعد والتي عادة تكون بعرض بسطات األدراج( متوسط  -

أمام المصـاعد   يجب توفيرها المساحة التيفان وفقاً للمقاييس الهندسية الخاصة بذوي اإلعاقة  -

  ).13انظر شكل( -م)1.5× م 1.5ن (عيجب أن ال تقل 

  ) في كل طابق.2م 0.56حة تساوي (فرق المسامتوسط ن فا وعليه 

=  (طوابـق)  6× (فرق المساحة)  2م 0.56الطوابق =  لستةإجمالي الزيادة في المساحة وعليه  

  .2م 3.36

   -:)9(نتيجة* 

  =في المساحة التي أمام المصعد الزيادة فرق تكلفة متوسط 

  $. 672=   (سعر المتر شامل التشطيب) $200× (فرق الزيادة في المساحة)  2م 3.36
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  Dimension of Cabin     -أبعاد العربة: ثانياً/

م)، وعلى 1.4× م 1.1ذوي اإلعاقة هي (المصعد الخاصة ب متطلبات الحد األدنى ألبعاد عربة -

  ).                                                                    13انظر شكل(-م) 0.8أن ال تقل فتحة الباب عن(

وفق المقاييس الهندسية في المباني العامة  فإن المصعد يتسع على األقـل لثمانيـة أشـخاص     -

  م).0.9م) وفتحة الباب ال تقل عن (1.6× م 1.6قل عن (تويكون عادة ذو أبعاد ال 

  العربة. أبعادتكلفة زيادة مساحة في  يذكر ال يوجد فرق  -:)10(نتيجة* 

    -:المصعد داخل عربةالمتطلبات (التجهيزات)   ثالثاً/

Requirements and Installations inside Cabin   
م مـن جـدار المصـعد    )0.5(يجب أن توضع لوحة التحكم باألزرار بصورة أفقية وعلى بعد  -

وأن ال ، وأن تكون ضوابط التحكم من النوع المضيء والتي تعمل بـاللمس  ،األمامي أو الخلفي

  ).   14شكل( انظر -م)1.0(يزيد ارتفاعها عن 

  ).  15انظر شكل(-م)0.5(يجب تزويد المصعد من الداخل بكرسي قابل للطي على ارتفاع  - 

  -:)11(نتيجة **   

سوى توفير كرسي قابل المصعد ذكر في المتطلبات (التجهيزات) داخل عربة تيوجد فرق تكلفة ال 

.: مقابلة شخصية)2008(دبور، $250للطي والذي ال يزيد تكلفته عن   
 

  -متطلبات األمن والسالمة الخاصة بالمصاعد:  رابعاً/

Safety Requirements of Elevators 
 األصحاءقة باألشخاص يمكن القول بأن جميع متطلبات األمن والسالمة الخاصة بالمصاعد المتعلّ

هي نفسها لذوي اإلعاقة مع إضافة جهاز يعطي إشارات صوتية (لذوي اإلعاقة البصـرية) تـدل   

: مقابلـة  2008(دبـور،  $400صعود والهبوط، حيث ال يزيد تكلفة هـذا الجهـاز عـن    على ال

  .شخصية)
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 * نتيجة(12):- تكلفة إضافة جهاز يعطي إشارات صوتية خاص بذوي اإلعاقة البصرية $400 .
  ألبعاد عربة المصعد الخاصة بذوي اإلعاقة الحد األدنى حيوض –) 13شكل(

  

  

  

  
الداخلية لعربة  التحكم باألزرارح لوحة يوض –) 14شكل(

 المصعد

داخل عربة  قابل للطيالكرسي ال حيوض –) 15شكل(

  المصعد

  

  

  

  

  

  Poul, 1992. (Handicap, Architecture & Design)  - المصدر 

لـذوي اإلعاقـة بنـاءاً علـى       * المحصلة النهائية لمتوسط فرق تكلفة المصاعد المطوعـة 

  -):8انظر جدول( -خاصة بهمال ةاالعتبارات التصميمي

لذوي اإلعاقة بناءاً على االعتبارات  يوضح متوسط فرق تكلفة المصاعد المطوعة –) 8جدول(

  الخاصة بهم  ةالتصميمي

 مالحظات التكلفة البند

  )9انظر نتيجة (  $672  فرق زيادة المساحة التي أمام المصعد -

  )11( انظر نتيجة  $250  تركيب كرسي قابل للطيتكلفة  -

  )12انظر نتيجة (  $400    تركيب جهاز يعطي إشارات صوتية تكلفة -

    $100  نفقات غير منظورة -

    $1422  فرق التكلفة لمصعد واحد متوسط * إجمالي

  2مصعد عدد ×  $ 1422  $ 2844  )  2فرق التكلفة لمصعد عدد ( متوسط إجمالي
    $  2844  احملصلة النهائية ملتوسط فرق التكلفة

  الباحث - المصدر 
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   Toilets  -:المرافق الصحية  4/2/3
  - :ةاالعتبارات التصميمي*

 Area of Toilet   -:الوحدة الصحية مساحة أوالً/

المسـاحة   متوسـط  فـإن  )،غير ذوي اإلعاقـة ألشخاص األصحاء (وفقاً للمقاييس الهندسية ل -

م).1.6× م 1.0( 2م 1.6صة للوحدة الصحية هي المخص  

صة للوحدة الصحية المساحة المخص متوسط ذوي اإلعاقة فإنالخاصة بللمقاييس الهندسية  وفقاً -

  -: هي

انظر  -، وهذا في حال إذا كان باب الوحدة الصحية يفتح إلى الخارجم)1.7× م 1.5( 2م 2.55 -

  ).16شكل(

انظر  -خل، وهذا في حال إذا كان باب الوحدة الصحية يفتح إلى الدام)2.1× م 2.1( 2م 4.4  -

  ).17شكل(

  -:)13(نتيجة* 

  = الوحدة الصحية مساحة في للزيادة فرق التكلفةمتوسط  

  $360= (سعر المتر شامل التشطيب) $ 200×  (متوسط فرق الزيادة في المساحة) 2م 1.8   

   Internal Installations of Toilet  للوحدة الصحية: ةالداخلي التجهيزات  ثانياً/

عـة  للوحدة الصحية المطو ةالداخلي التجهيزاتفرق تكلفة لمتوسط  )14يجة (نت ) يوضح9جدول(

  -: مقابلة شخصية):2008(الحالق،لذوي اإلعاقة
عة لذوي للوحدة الصحية المطو ةالداخلي التجهيزاتفرق تكلفة  يوضح متوسط –) 9جدول(

  اإلعاقة
التكلفة البند

  $50  خاص بذوي اإلعاقة .مرحاض  فرق تكلفة -   

  $50  فرق تكلفة صندوق طرد ذو مقبض جانبي. -   

  $80  خاصة بذوي اإلعاقة متكئات داخلية -   

  $20  جهاز طلب مساعد "جرس". -   

  $50  نفقات غير منظورة. -   
للوحدة الصحية الداخلية التجهيزات تكلفة   $ 250 إمجايل فرق
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الوحدة عند فتح الباب ح أبعاد يوض) 16شكل(

  للخارج

الوحدة عند فتح الباب ح أبعاد يوض) 17شكل(

  للداخل

    

  Poul, 1992. (Handicap, Architecture & Design)  - المصدر 

لذوي اإلعاقة بنـاءاً علـى    * المحصلة النهائية لمتوسط فرق تكلفة الوحدات الصحية المطوعة

  :10ول انظر جد -الخاصة بهم ةاالعتبارات التصميمي

  لذوي اإلعاقة  ح متوسط فرق تكلفة الوحدات الصحية المطوعةيوض –) 10جدول(

 مالحظات التكلفةالبند

لوحـدة صـحية    المساحة الزيادة في فرق تكلفةمتوسط  -

  واحدة .

  )13انظر نتيجة (  360$

 وحـدة صـحية  ل ةالداخلي التجهيزاتة فتكلمتوسط فرق  -

  واحدة.

  )14انظر نتيجة (  $ 250

  $250$ +  360  $ 610  ) 1لفة لوحدة صحية عدد (فرق التك متوسط إجمالي

  ) 12فرق التكلفة لوحدة صحية عدد ( متوسط إجمالي

  على افتراض أن في كل طابق وحدتين (رجال + نساء)

(وحدة  12 × $ 610  $ 7320

  صحية)
فرق التكلفة     $ 7320  احملصلة النهائية ملتوسط

  الباحث - المصدر 

 Results &  Recommendations   -:النتائج والتوصيات/ 5
  Results  -نتائج البحث: 5/1

من خالل القراءة الهندسية والدراسة التحليلية لعناصر الفراغات المكونة للبيئة الخارجية والداخلية 

الخاصة بالمباني العامة واستعراض أهم االعتبارات التصميمية الخاصة بـذوي اإلعاقـة، فقـد    
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جاد متوسط نسبة الزيادة في فرق التكلفة المادية فيما لو طوعـت  استطاع الباحث التوصل إلى إي

  تلك المباني كي تلبي متطلبات ذوي اإلعاقة.

وعليه فقد قام الباحث بإعداد دراسة تحليلية من خالل تحديد عدة فرضيات خاصة  بدراسة المبنى 

يع والذي سيكون هـو  العام المراد تطويعه وذلك إليجاد إجمالي متوسط تكلفة المشروع قبل التطو

فرق تكلفة تطويع المبنى نفسه بما يالئم ذوي اإلعاقـة،   طمعيار المقارنة بينه وبين إجمالي متوس

  -):11انظر جدول( -على النحو التاليوعليه كانت نتائج تلك الدراسة 

لمباني البيئة الخارجية والداخلية لعناصر ل فرق التكلفة متوسط إجمالييوضح  –) 11جدول(

  الخاصة بهم ةبناءاً على االعتبارات التصميمي عة لذوي اإلعاقة عن غيرهاطوالم

عة لذوي اإلعاقة عن غريهالمباين املطوالبيئة اخلارجية والداخلية لعناصر ل فرق التكلفة متوسط إمجايل  

التكلفةفرق  البند  مالحظات 

  الخارجية ةعناصر البيئأوالً /  

  سيارات .    فرق التكلفة لمواقف المتوسط * 

انظر   $ 1164

  )4جدول(

الحركة األفقية الخارجيـة (الممـرات    لعناصرفرق التكلفة متوسط * 

  واألرصفة)

    ال يوجد

الحركة الرأسـية الخارجيـة (األدراج    لعناصرفرق التكلفة متوسط * 

  والمنحدرات)

  

2600 $  

انظر 

  )6جدول(

  الداخليةالبيئة  ثانياً /  عناصر

  الحركة األفقية الداخلية  (الممرات)   لعناصرفة فرق التكلمتوسط * 

انظر   $ 18.300

  )7جدول(

انظر   $ 2844  الحركة الرأسية الداخلية (المصاعد)   لعناصرفرق التكلفة  متوسط *

  )8جدول(

انظر   $ 7320  فرق التكلفة للمرافق الصحية .متوسط * 

  )10جدول(
    $ 32.228 احملصلة النهائية ملتوسط فرق التكلفة

  الباحث - المصدر 

إذا قارنا تكلفة المشروع اإلجماليـة والتـي تقـدر    وبناءاً على النتيجة التي توصل إليها الباحث ف

فـرق   متوسط ، وبين)3انظر جدول الدراسة (حسب فرضيات  وذلك$) تقريباً 000.685حوالي(
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ـ  اإلعاقـة  متطلبـات ذوي   لـتالءم  نىلمبالمكونة ل عناصرتطويع التكلفة  در حـوالي  والتـي تق

 – 4.5( الزيادة في تكاليف المشروع تكون مـن  نسبة ، فإن)11انظر جدول ( $) تقريبا32.228ً(

5 %(.  

  Recommendations   -توصيات البحث:  5/2
منها ما يتعلق بالجانب المعماري التصميمي  خلصت الدراسة البحثية إلى مجموعة من التوصيات

الحكومية والبلـديات والمؤسسـات المعنيـة بـذوي      تاومنها ما يتعلق بتوصيات موجهة للوزار

من أجل النهوض بأوضاع المعاقين في قطـاع   التي يأمل الباحث أخذها بعين االعتباراإلعاقة، و

  -غزة، وفيما يلي عرضاً ألهم هذه التوصيات:

 -التوصيات المتعلقة بالجانب المعماري التصميمي: 5/2/1
   -البيئة الخارجية: فراغات التصميمية لعناصرالتوصيات الخاصة بالمعايير  أوالً:

  -:لتوصيات الخاصة بمواقف السياراتا •

 الخاصة بالمعاقين. كافية للمواقف اتمراعاة تخصيص مساح -

  مراعاة توفير العالمات اإلرشادية الخاصة بالمعاقين. -

  تكون خالية من أي نتوءات أو فجوات. بحيثمراعاة تشطيب أرضية المواقف  -

  -:الحركة األفقية(الممرات واألرصفة) خاصة بعناصرالتوصيات ال •

 .م)1.5يجب أن ال تقل عرض الممرات واألرصفة الخارجية عن ( -

واألرصفة الخارجية من مواد صـلبة غيـر قابلـة     مراعاة أن تكون تشطيب أسطح الممرات -

  لالنزالق .

   -:التوصيات الخاصة بعناصر الحركة الرأسية •

  -:أ) المنحدرات 

) 1:12) مالئـم، ( 1:15) األمثـل، ( 1:20كون نسبة االنحدار بالدرجات التالية: (مراعاة أن ت -

  أدنى.كحد 

مراعـاة تزويـد المنحـدرات بالـدربزينات     مع م)  1.5( -م)  0.9مراعاة عرض المنحدر( -

  .الخاصة

  مراعاة أن تكون األسطح ذات ملمس خشن غير قابل لالنزالق. -

  -:ب) األدراج الخارجية
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  سم) . 1.5سم) أو بروز ال يزيد عن ( 1.5الدرجة بميل ال يزيد عن ( مراعاة تنفيذ أنف -

 مراعاة أن يكون سطح الدرج ذات ملمس خشن ومانع لالنزالق. -

  -:الداخلية البيئة ثانياً: التوصيات الخاصة بالمعايير التصميمية لعناصر فراغات

  -للمبنى: التوصيات الخاصة بالمدخل الرئيسي •

مظالت واقية مع منحدرات إذا كان المدخل مرتفـع عـن منسـوب    مراعاة تزويد المداخل ب -

  األرض.

  .المتحرك مراعاة أبعاد ردهات الدخول بحيث يسمح لحركة الكرسي -

    .مراعاة استخدام األبواب األوتوماتيكية وتجنب األبواب الدوارة -

  -:التوصيات الخاصة بعناصر الحركة األفقية (الممرات الداخلية) •

  الشبابيك واألبواب بلون واضح تفادياً لالصطدام.يجب طالء إطارات  -

  .يجب وضع إشارات إرشادية ذات خطوط كبيرة وواضحة ومن األفضل أن تكون مضيئة -

  ه.فييجب وضع جهاز تسجيل يصف الطابق والمكاتب الموجودة  -

  -:المصاعد)( التوصيات الخاصة بعناصر الحركة الرأسية •

  .ةم) للمناور1.5×  1.5تقل عن (ال  بحيث مراعاة مساحة بهو المصعد -

  م) .1.4×  1.1ال تقل عن ( بحيثمراعاة األبعاد الداخلية لعربة المصعد  -

  م) .1.0م) ويفضل أن تكون (0.8ال تقل عن ( بحيثمراعاة عرض فتحة باب الصاعدة  -

  مراعاة تزويد المصعد بأجهزة إنذار و تحكم بارتفاعات مناسبة. -

  -:خدمات الصحيةالتوصيات الخاصة بالمرافق وال •

  م) .2.0×  1.5مراعاة األبعاد الداخلية للمرافق بمسافة ال تقل عن( -

مراعاة تجهيز وتأهيل جميع التجهيزات الداخلية للمرافق الصـحية بحيـث تكـون مالئمـة      -

  …).الستعمال المعاقين مثل: (المراحيض، المغاسل، الورق الصحي، المتكآت ، المرايا 

  وأن يكون طرق فتحها للخارج. مراعاة عرض فتحات األبواب -

  -الحكومية والبلديات والمؤسسات: تالتوصيات المتعلقة بالوزارا 5/2/2

العمل على إعفاء رسوم التراخيص أو تخفيضها للمباني العامة بشرط تحقيق جميع االعتبارات  -

 التصميمية الخاصة بذوي اإلعاقة، مما يقلل من نسبة فرق التكاليف الخاصة بالمشروع .   
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أي تراخيص للمباني العامة إال بتحقيق جميع االعتبارات التصـميمية الخاصـة    إعطاءال يتم  -

  بذوي اإلعاقة.

األماكن العامة والشـوارع  وحكومية الالحكومية وغير جميع المباني العامة  موائمةالعمل على  -

والنـوادي  والطرقات، وأماكن العمل واألسواق والمراكز التعليمية، ودور العبـادة والفنـادق   

 .وتحركهم اآلمن فيها ذوي اإلعاقة الستخدام مالئمةوالمطاعم والبلديات بحيث تكون 

المواصالت العامة لنقل المعاقين، وتخصيص مواقف للسـيارات خاصـة بهـم،    جميع تهيئة  -

قين.اين حول احتياجات المعباإلضافة إلى عقد دورات للسائقين العمومي  

  ذوي اإلعاقة.مركبات والسيارات الخاصة بللالرسوم الجمركية من  اإلعفاء -

غير الحكومية والتنسيق بين الخـدمات المقدمـة   وضرورة التعاون بين المؤسسات الحكومية  -

  لتقديم أفضل خدمة لفئة المعاقين ضمن إطار تنسيقي وتكاملي.
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