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 لسهولة دخول ذوي اإلعاقة رضاك المعاكشأاإلرشادات الخاصة ب

 

مع فلسفةة  التصميميجب أن يتالءم  ، نامن مجتمعنا وجمهور أال يتجز جزءذوي اإلعاقة ألن األشخاص 

 .وتطويرهارض االمعتنمية 

ذوي األشفخاص علف   أثفر ىيجفاب  ،شف دون  ،المعفرض تسفهي  الفدخو  ىلف اللتزام بإرشادات سيكون ل

معيفار كسفهولة الفدخو  دعونفا نعتمفد ، لفذل . األشفخاص الافادرين جسفدياا  عن العديفد مفن فضالا اإلعاقة، 

 .طوا  قرون مضتلخدمة أولئ  الذين تعرضوا للتمييز  أساس 

  فف  حفا  كفان الكشف  ومستخدم  الكراس  المتحركفة.  دخو بحيث يتيح  الكش يجب أن يصمم

 للكراس  المتحركة. ةمالئمبدرجة ارتةاع منحدر  عن مستوى األرض، يجب توفير اا مرتةع

 

  طويال ال بد من وضع درابزين عل  جانبيه.  المنحدرىذا كان 

 

  حتفوي دخ  يك  مف  جانبعل  ، يجب وضع درابزين ىل  الكش  دخو للف  حا  وجود درجات

 .واحدة عل  أكثر من درجة

 

   ؟الدرج جانب كال درابزين عل  وجد كذل ، ه  ياألمر ؟ ىذا كان ذو مستويينه  الكش 

 

  يففتمكن مسففتخدمو الكراسفف  المتحركففة مففن حتفف   واسففعة بشففك  كففا   الممففرات يجففب أن تكففون

 بسهولة. واالستدارةتحر  ال

 

  لمستخدم  ارتةاع مناسب للرؤية بالنسبة ومنطاة العرض بمنصة االستابا  يجب أن يتم تصميم

 .اا أق  ارتةاع ء منهاجزأن يكون ، يجب ة مرتةعت المنصة ف  حا  كانوالكراس  المتحركة. 

 

  الاامة أو  راسواء كانوا قص ،بسهولةالمعروضات ن مشاهدة وعيالزوار يستطالتأكد من أن جميع

 واقةين. جالسين أو

 

 واضح ألسباب بشك  مييزها أبواب أو جدران زجاجية، يجب أن يتم ت ةىذا كان الكش  يتضمن أي

 .ضعا  البصرشخاص لأل اا خصوص ،تتعلق بالسالمة
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 يجفب أن كمفا تالئفم ذوي اإلعاقفة البصفرية. لمستخدمة ضمن كشف  المعفرض يجفب أن األلوان ا

 .وأسطح العرضطاوالت ون األرضية الوأتتباين ألوان الجدران مع 

 

   لون حافة الكش  متباينة مع لون كون يف  حا  كان الكش  أعل  من مستوى األرض، يجب أن

ذوي اإلعاقفففة األشفففخاص مفففع  اا حفففوادث تعثفففر خصوصففف لتجنفففب وقفففوعلهفففا  ةاألرض المالصفففا

 ة.البصري

 

  الكش  بشك  متسا ىنارةيجب أن تتم، كف  ال يسفبب ذلف   وجود مناطق معتمفةمع مراعاة عدم  و 

 ذوي اإلعاقة البصرية.ألشخاص مشاك  لأي 

 

 . يجب ىنارة المنطاة المةتوحة المحيطة بالكش  بشك  كا 

 

  بوضفو  مفن  إلتاحفة مشفاهدتها ة عل  جميع المعروضات داخ  الكشف أضواء كافي توجيهيجب

 قب  جميع الزوار، وعل  وجه الخصوص األشخاص ذوي اإلعاقة البصرية.

 

 المتحركففة مسففتخدم  الكراسفف  ناسففب تصففميمها بشففك  ي ففف  حففا  وجففود أمففاكن للجلففو ، يجففب

 الكهربائية ومرافايهم.

 

 ةحاجال عندمن االستراحة  الزوارعرض ليتمكن تأمين أماكن جلو  داخ  مساحة ال يجب. 

 

  فف  ) طلفب ذلف تالسفمع فف  األمفاكن التف  تالتجيزات المناسبة للتواص  مفع ضفعا  يجب تأمين

 .(مكتب التسجي  مثالا 

 

 بحيث تكون واضحة وبسفيطة (. وىذا ) األشخاص ذوي اإلعاقة البصرية يجب أن تالئم الالفتات

 .بري لغة جب استخدام لزم األمر، ي

 


