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الملحق: معايير لخدمة ذوي االحتياجات الخاصة

متطلبات مراحيض/ دورات المياه ذوي االحتياجات الخاصة

دليل تصنيف بيوت العطالت



المقدمة: 
   

قطر للسياحة هي الجهة المسؤولة عن ترخيص وتصنيف جميع بيوت العطالت ومقدمي خدمات 

اإلقامة والضيافة في قطر.

بموجب القانون رقم 20 لعام 2018 ، تم تكليف قطر للسياحة بالتأكد من أن بيوت العطالت التي 

تمتلك أو تتطلب ترخيًصا تفي بمعايير واضحة للمرافق والخدمات. تُصنف Holiday Homes أو 

بيوت العطالت وفًقا لـ »دليل الدرجات والتصنيف« المنشور ، والذي يتم تحديثه ونشره من وقت 

آلخر. تم تصنيف جميع بيوت العطالت حاليًا على أنها قياسية وتنقسم إلى الفئات التالية:

بيوت العطالت:

الشقق والفيالت

يعرض هذا الدليل هيكل ومعايير نظام تصنيف بيوت العطالت لدولة قطر. يلعب هذا النظام دورًا 

رئيسيًا في السعي المستمر لتأسيس قطر كوجهة رائدة من حيث الجودة والضيافة.
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 فصولا زيكرتلا لاجم

 اهلمكأب ةدحولا ىلع زكرت تابلطتم  ةدحو

 ةدحولل ةشيعملا ةفرغ ىلع زكرت تابلطتم  ةشيعملا ةفرغ

 ةيدرفلا مونلا فرغ ىلع زكرت تابلطتم  مونلا ةفرغ

 ةيدرفلا تامامحلا ىلع زكرت يتلا تابلطتملا  هايملا ةرود

 )ةيسيئرلا ةدحولا جراخو لخاد( خبطملا ىلع زكرت تابلطتم يزيهجتلا خبطملا /خبطملا

 ةدحولا يف تدجو نإ دعاسملا ةفرغ ىلع زكرت تابلطتم  لماعلا /دعاسملا ةفرغ

 يف مكحتلاو نمألاو ةمالسلاو ، ءانبلاو ، ةدحولل ةماعلا تاحاسملا ىلع زكرت تابلطتم  ةينقتلا ليصافتلا

 لوخدلا

 ةدحولل ةيئيبلا ةمادتسالا ززعت يتلا قفارملاو ةمظنألا ىلع زكرت يتلا تابلطتملا  ةمادتسإلا ليصافت

 ةصاخلا تاجايتحالا يوذ تابلطتم  ةصاخلا تاجايتحإلا يوذل ةصصخملا فرغلا
  ممااظظننللاا  ررصصااننعع  ففييررععتتللاا

 ىلع ةئف لكل لماكلاب اهب ءافولا بجيو رفاسملا تاعقوت نم ىندألا دحلا سكعت يتلا ريياعملا

 ةدح

 يعرفلاو يسيئرلا رصنعلا

  يرايتخالا رصنعلا فيضلا ةبرجت يف ةريبك ةميق قلخت اهنكلو رفاسملا تاعقوتل ىندألا دحلا لثمت ال يتلا ريياعملا

 ربع مييقت/ةعجارم ةصنم 130 ىلإ لصي امل تنرتنإلا ربع ةحجرملا مييقتلا تاجرد طسوتم

 حنم دعب الإ ليزنلا ةبرجت رشؤم قيبطت متي نل .عجارم لكلو ةصنم لكل ةحجرم تنرتنإلا

 نم ىندألا دحلا قيقحت ىلإ كلذ دعب تالطعلا تويب جاتحت .تالطعلا تويب ةدحو فينصت

 طاقنلا نم ىندألا دحلا قيقحت متي مل اذإ ةعجارملل عضختسو ةيئاهنلا ةجيتنلا

 فيضلا ةبرجت رشؤم

 

عناصر النظام:مجاالت تركيز النظام: 

يوضح الجدول 1 مجاالت التركيز الثمانية المختلفة للنظام ووصفها وكيفية ارتباطها بالنظام.

الجدول 1

مجاالت التركيز لمعايير التصنيف

يتضمن نظام التصنيف ثالثة عناصر:

1. الرئيسية والفرعية

2. اختياري

3. تجربة الضيف

يتم قياس العناصر الرئيسية والفرعية على أنها الحد األدنى من المعايير، أي أنه يجب استيفاء معيار 

من أجل تحقيق تصنيف معين. تعتبر العناصر االختيارية كقيمة مضافة للوحدة.

الجدول 2

عناصر النظام وتعريفاتها

مؤشر تجربة الضيف:

ــب  ــن الصع ــد كان م ــزالء. وق ــا الن ــي رض ــرة ف ــل المؤث ــم العوام ــة أه ــم الخدم ــر تقدي ــمل معايي تش

تاريخيــا، بــل مــن المســتحيل قيــاس هــذا بموضوعيــة. ومــن خــالل الشــراكة مــع واحــدة مــن الشــركات 

الرائــدة فــي العالــم فــي مجــال تحليــل تقييــم النزيــل، أصبــح لقطــر للســياحة اإلمكانيــة بالوصــول إلــى 

أداة قيــاس تحقــق أكبــر درجــة موضوعيــة ممكنــة مــن عــدد هائــل مــن تقييمــات الضيــوف المأخــوذة 

ــل  ــالل وزن العوام ــن خ ــة م ــذه النتيج ــة ه ــم موازن ــوف. تت ــم للضي ــة تقيي ــن 130 منص ــر م ــن أكث م

التــي تمثــل قيمــة أكبــر لمنصــات التعليقــات التــي تــم التحقــق منهــا )مثــل HolidayHomes.com ؛ 

Airbnb.com( عبــر منصــات التعليقــات غيــر المعتمــدة )مثــل موقــع TripAdvisor.com(. ويجــب 

الوصــول إلــى درجــة ٪75 كحــد أدنــى مــن رضــا النــزالء، ولكــن فــي حالــة ضعــف األداء علــى مــدى 3 

أشــهر متتاليــة، ســيُطلب مــن المرخــص لــه تصحيــح المشــكلة فــي غضــون الشــهر التالــي؛ أمــا عــدم 

القيــام بذلــك ســيؤدي إلــى فقــدان الرخصــة الســياحية.
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عملية التصنيف:

يوضح هذا القسم العمليات التي ينطوي عليها التقدم بطلب وتجديد تصنيف بيوت العطالت. أوالً يتم 

تقديم مخطط تفصيلي في النظام بأكمله وبعد ذلك يتم تحديد العمليات النموذجية. تم تصميم عملية 

التصنيف لتكون ذات كفاءة وفعالة.

الشكل 1 - عملية التصنيف

يوضح الشكل 1 كيفية التعامل 

مع العناصر المختلفة للنظام من 

منظور العملية:

في الشكل 1، تم توضيح العمليات 

التالية:

ســتحتاج وحدة بيــت العطالت أوالً 

ــية  ــر الرئيس ــال للمعايي ــى االمتث إل

والفرعيــة لفئتهــا. تعكــس هــذه 

مــن  األدنــى  الحــد  المعاييــر 

التوقعــات التــي قــد يحصــل عليهــا 

ــم  ــذي ت ــف ال ــن التصني ــف م الضي

تحقيقــه.   ويجــب  إليــه  التقــدم 

ثانيـًـا ، يجــب الحصــول علــى الحــد 

األدنــى مــن الدرجــات فــي المعايير 

االختياريــة. إنــه يمثــل معاييــر ملموســة تضيــف قيمــة إلــى الضيــف ولكنهــا ال تعكــس بالضــرورة الحــد 

 )GEI( األدنــى مــن التوقعات.بعــد منــح تصنيــف بيــوت العطــالت ، تراقــب اإلدارة مؤشــر تجربــة النــزالء

ــهريًا. ش
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إجراء التصنيف:

يتم تصنيف بيوت العطالت تلقائيًا من خالل طلب الترخيص	 

يجب على المتقدمين التأكد من استيفاء جميع المواصفات والشروط قبل التقدم بطلب للحصول 	 

على ترخيص ، من خالل إكمال نموذج التقييم الذاتي والتوقيع عليه من خالل نظام التصنيف

يتم تحديد موعد زيارة تصنيف ، وإعطاء مالك الوحدة / المدير إشعارًا مدته أسبوع واحد )1( على 	 

األقل بتاريخ التفتيش. يجب على المتقدمين التأكد من أن الوحدة خالية من أي ضيوف أو زوار 

في وقت التفتيش

يقوم فريق التفتيش بإدارة التراخيص بعد ذلك بزيارة الوحدة للتحقق والتأكد من مطابقتها 	 

للمواصفات القياسية المطبقة المتوقعة من الفئة المقدم عليها

يتم بعد ذلك إعداد تقرير تصنيف وتقديمه إلى مالك الوحدة / المدير خالل يومي عمل من 	 

التفتيش ، مع مالحظة أي قصور

لدى مالك الوحدة / المدير فترة أسبوع واحد الستكمال جميع أوجه القصور الملحوظة وتصحيح 	 

أي من التعليقات المذكورة في تقرير التصنيف

يجب على فريق التفتيش زيارة الوحدة مرة أخرى وإعادة تفتيشها، بما في ذلك إعادة تقييم تلك 	 

المناطق والخدمات والمرافق التي لوحظ أنها ناقصة في التقرير األولي. يجب استكمال التقرير 

النهائي وتوزيعه في غضون يومي عمل من التفتيش النهائي

في حالة معالجة جميع المجاالت وأوجه القصور بشكل مناسب ، تحصل الوحدة على شهادة 	 

تصنيف دائمة صالحة لمدة خمس )5( سنوات أو ما يعادل صالحية الرخصة السياحية

في حالة فشل الفندق في استكمال األعمال ومعايير الجودة المطلوبة للتصنيف المقترح ، فسيتم 	 

رفض طلب ترخيص بيوت العطالت

ال يمكن للمتقدمين المرفوضين التقدم بطلب جديد إال بعد 3 أشهر من تاريخ رفض الطلب	 

تنفيذ لإلدارة عمليات تفتيش مفاجئة مخصصة:

قــد يقــوم مفتشــو اإلدارة بإجــراء معاينــات مفاجئــة علــى أســاس مخصــص مــن أجــل ضمــان امتثــال 

وحــدات منــازل العطــالت للمعاييــر المطلوبــة لــكل مــن الترخيــص الخــاص بهــم والتصنيــف المعنــي.

ــاكات  ــد االنته ــوم المفتشــون بتحدي ــف أن يق ــى التصني ــش عل ــاء التفتي ــد يحــدث أثن ــاكات: ق االنته

ــي قــد: الجســيمة الت

تعرض سالمة الضيوف للخطر	 

تكون غير صحية لدرجة تسببها في مخاطر صحية	 

تعرض السمعة أو النظام الجيد في الدولة للخطر ؛ أو	 

تقوم بنشاط غير قانوني	 

ويكــون المفتشــون ، بحكــم طبيعــة عملهــم ، ملزمــون باإلبــالغ عــن أي مــن هــذه األمــور . وينتــج عــن 

ذلــك كتابــة خطــاب تحذيــر أو غرامــة ماليــة
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معايير التصنيف:

أوال: الوحدة

ثانيًا: غرفة المعيشة

ثالثًا: غرفة النوم

الهدف من معايير التصنيف هو:

تقديم أساس النظام ومعايير الفئتين )فيالت وشقق(

التأكد من تلبية الحد األدنى من توقعات الضيوف التي ستكون لديهم دائما أخذا في االعتبار الفئة 

المعنية

  ةةييننككسس  ققققشش  تتالالييفف  ررييييااععممللاا  ررااييععممللاا  ممققرر  ةةددححووللاا

 √ √ )فلت نود ةديج ةنايصل عضخت( ةلوبقملا تادعملاو ثاثألا 1.1 ةيساسألا

 √ √ ةيضرألل بسانم ءاهنإ وأ ةيطغت 1.2

 √ √ ةيلحملا تاملاكملا ءارجإل يضرأ فتاه 1.3

 √ √ (Wi-Fi) يكلساللا تنرتنإلا ةمدخ 1.4

 √ √ ةلصفنم فييكت ةدحو وأ يزكرم فييكت 1.5

 √ √ ناردجلل ةبسانم تابيطشت وأ ةيطغت 1.6

 √ √ )خبطملاو تامامحلاو فرغلاو ةدحولل( فيظنتلا تامزلتسمو تاودأ 1.7

 √ √ ةلاسغ 1.8

 √ √ حضاو ناكم يف ةعوضوم ةدحولا فينصت ةداهشو ةيحايسلا ةصخرلا 1.9

 √ √ اًمامت ةدحولا ميتعتل رئاتس 1.10 ةيعرفلا

 √ √ طقف نيخدتلا فرغ يف رئاجس ةضفنم 1.11

 √ √ تايافن ةلس 1.12

 √ √ يك ةلواطو ةيئابرهك ةاوكم 1.13

 - √ سبالملا فيفجت لماح 1.14

 √ √ ةيئابرهك ةسنكم 1.15

 √ √ ئراوطلا تالاح يف مادختسالل ةيلوألا تافاعسإلا ةعومجم 1.16

 √ √ اليف لك ىلع مقر وأ / ةدحو لك باب ىلع مقرلا 1.17

 √ √ ةدحو باب لكل نامأ حاتفمو لفق 1.18

 √ √ باب / اليف / ةدحو لك يف يلخادلا لاصتالا وأ بابلا بقث ماظن 1.19

 √ √ 	ةيزيلجنإلاو ةيبرعلا نيتغللاب ئراوطلا ماقرأ و تاءارجإ 1.20

 √ √ )ةلعش / تازافق / قيرح تايناطب / قيرح تايافط( ئراوطلا تاودأ ريفوت 1.21

 √ √ فتاهلا قيرط نع عضوي قيقد ةدحو ناونع 1.22

 √ √ ةعاسلا رادم ىلع ةنايصلاو ةدعاسملا ضرغل لاصتالا ماقرأ 1.23

 ، ةبيرقلا ةماهلا ةماعلا قفارملاو ، ءانبلا تامدخ ليصافت كلذ يف امب رئازلا ليلد 1.24

 ةحايسلل رطقب صاخلا لاصتالا	جذومن	ىلإ ةفاضإلاب ، ةدحولا تايوتحم ةمئاقو

 .تاراسفتسالا وأ	ىواكشلل

√ √ 

 √ √ ةلبقلا هاجتا 1.25

 

  ةةييننككسس  ققققشش  تتالالييفف  ررييييااععممللاا  ررااييععممللاا  ممققرر  ةةششييععمم  ةةففررغغ

 √ √ ويدوتسا وأ مون ةفرغ لكل ، نيصخشل نيعارذب يسرك وأ ةكيرأ 2.1 ةيساسألا

 √ √ ويدوتسا وأ مون ةفرغ لكل لقألا ىلع نييسرك عم ماعط ةلواط 2.2

 √ √ دعب نع مكحت زاهجب نولم نويزفلت 2.3

 √ √ ةداجس وأ طاسب 2.4 ةيعرفلا

 

  ةةييننككسس  ققققشش  تتالالييفف  ررييييااععممللاا  ررااييععممللاا  ممققرر  ممووننللاا  ةةففررغغ

 √ √ :يلاتلاك )لخدملاو مامحلا ءانثتساب( مونلا ةفرغ ةحاسمل ىندألا دحلا" 3.1 ةيساسألا

 عبرم رتم 12 مون ةفرغ -

 عبرم رتم 17 ويدوتسا -

 ةيطغأو دئاسولاو فشارشلاو بتارملاو يمامألا حوللا تاذ ةرسألا 3.2

 :ىندأ دحك ةبسانم ماجحأب ةفيظنلا ةرسألا

√ √ 

 :ةيسيئرلا مونلا ةفرغ*

 مس 150 ضرعو مس 200 لوط ريرس -

 :ىرخألا مونلا فرغو تاهويدوتسالا *

 مس 90 ضرعو مس 190 لوطب يدرف ريرس -

  مس 135 ضرعو مس 190 لوطب جودزم ريرس -

 ريرسلا بناجب حابصم ىلإ ةفاضإلاب ، فر وأ جرد عم ةيبناج ريرس ةلواط 3.3

 للظم

√ √ 

 √ √ ةآرمو ففرأ عم ةنازخ وأ ةنازخ 3.4

 √ √ )لقألا ىلع تاقالع 6( تاقالع عم سبالم ةنازخ 3.5

 ةفرغو ويدوتسا لكل ، يفخم ناكم يف وأ سبالملا ةنازخ لخاد ةنزخ 3.6

 )مدختسملا تاهيجوت عم( ةيسيئر مون

√ √ 

 √ √ ريرس لكل دئاسولا ةيطغأو ريرسلا تاءالم نم ناتعومجم 3.7 ةيعرفلا

 ةنازخ نم اًءزج نوكت نأ نكمي( سبالملل ففرأ وأ جاردأ تاذ ةنازخ 3.8

 )هالعأ ةروكذملا سبالملا

√ √ 

 √ √ مون ةفرغ لكل طاسب وأ ةداجس 3.9
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سادًسا: غرفة المساعد/ العاملرابًعا: دورة المياه/ الحمام

خامًسا: المطبخ

سابًعا: المواصفات الفنية

  ةةييننككسس  ققققشش  تتالالييفف  ررييييااععممللاا  ررااييععممللاا  ممققرر  ممااممححللاا

 √ √ يلخاد	مامح	لكل مامحتسا ضوح وأ شد 4.1 ةيساسألا

 √ √ ةءاضإو ةآرم عم ةلسغم 4.2

 √ √ ضاحرم ءاطغ 4.3

 √ √ ةدرابو ةنخاس ةيراج هايم 4.4

 √ √ )وبماشلاو نوباصلا :لثم( ةيصخشلا ةفاظنلاو مامحتسالا تامزلتسم 4.5

 √ √ ويناب وأ شد لكل ةراتس 4.6

 √ √ مامحتسالا ضاوحأل ضبقم 4.7 ةيعرفلا

 √ √ ةفرغ لكل )	مامح	طاسب	، دي طوف ، مامح	طوف(	فشانملا نم ناتعومجم 4.8

 √ √ ضاحرم هيديب وأ ذاذر ةلاسغ 4.9

 √ √ ةفشنم لماح 4.10

 √ √ مامحلا ةداجس 4.11

 √ √ نوباصلا لماح 4.12

 √ √ فاطخ 4.13

 √ √ ليمجتلا تارضحتسمل فوفر 4.14

 

  ةةييننككسس  ققققشش  تتالالييفف  ررييييااععممللاا  ررااييععممللاا  ممققرر  ددععااسسممللاا  للااممععللاا  ةةففررغغ

 )لخدملاو مامحلا ءانثتساب( مونلا ةفرغ ةحاسمل ىندألا دحلا" 6.1 ةيساسألا

 :يلاتلاك

√ √ 

  عبرم رتم 9 مون ةفرغ -

 شرافملاو دئاسولاو فشارشلاو بتارملاو يمامألا حوللا تاذ ةرسألا 6.2

 :ىندأ دحك ةبسانملا ماجحألا تاذ ةرسألل ةفيظنلا

√ √ 

  مس 90 ضرعو مس 190 لوطب ةدرفم ةرسأ -

 √ √ )لقألا ىلع 3( تاقالع عم سبالم ةنازخ 6.3

 √ √ ةداجس وأ طاسب 6.4 ةيعرفلا

 

  ةةييننككسس  ققققشش  تتالالييفف  ررييييااععممللاا  ررااييععممللاا  ممققرر  خخببططمم

 √ √ سلجملا فرصو ةعولاب 5.1 ةيساسألا

 √ √ ةدرابو ةنخاس ةيراج هايم 5.2

 دوجو لاح يف ةيريضحتلا خباطملا يف بولطم ريغ( خبطلا زاهج 5.3

 )تافصاوملل قباطم خبطم

√ √ 

 خبطم كانه ناك اذإ ةيريضحتلا خباطملا يف ةبولطم ريغ( ةجالث 5.4

 )تافصاوملل قباطم

√ √ 

 √ √ فيووركيملا 5.5

 √ √ ةيطغأ تاذ تايافن قيدانص 5.6 ةيعرفلا

 ، ةالقم ، ةيطغأ عم ردق ، نجاط ، ةصلصلا	يناوأ( يهطلا يناوأ 5.7

 ةدحو	لكل	ةدحاو	ةعومجم )نوليان تامزلتسم

√ √ 

 يناوألا	كلذ يف امب( مون ةفرغ لكل ةدئاملا تاودأ 5.8

 - )باوكألاو نيكاكسلاو قعالملاو ةيفزخلا قابطألاو	ةيجاجزلا

 مون ةفرغ لكل ناتعومجم

√ √ 

 √ √ حئاورلا طفش ةحورم 5.9

 

  ةةييننككسس  ققققشش  تتالالييفف  ررييييااععممللاا  ررااييععممللاا  ممققرر  ةةييننففللاا  تتااففصصااووممللاا

 - √ ةقلغملا تاعمجملا يف تاليفلا ءانثتساب لماكلاب ةروسم 7.1 ةيساسألا

 ةدحوللو	ملالسلاو تارمملاو يسيئرلا لخدملل ةيفاكلا ةءاضإلا ريفوت 7.2

 ةمالسلا نامضل	ةلماكلا

√ √ 

 تاعمجم نم ءزج يه يتلا تاليف وأ لزانملل - ينابملا نمأ سراح 7.3

 ةقلغم

√ √ 

 - √ لفقو باب ريفوت بجي ، جايس دوجو ةلاح يف 7.4

 √ √ ةيسيئرلا لخادملا عيمجل ةبقارم تاريماك 7.5

 ةثالث نم نوكتي ىنبملا ناك اذإ يضرألا رودلا نم دعصملا مدخي 7.6

 رثكأ وأ قباوط

√ √ 

 مقرو ، فينصتلاو ، ةدحولا ناونع كلذ يف امب ، ةحول تيبثت بجي 7.7

 ديربلاو ةحايسلل رطق مقرو ، هل صخرملاب لاصتالا مقرو ، حيرصتلا

 ينورتكلإلا

√ √ 

 تاعمتجملا نم ًاءزج لكشت يتلا تاليفلاو لزانملا نوكتت نأ بجي 7.8

 لقألا ىلع لليف وأ لزانم ةعبرأ نم ةقلغملا

√ - 

 / تاريذحت كانه نوكت نأ بجيف ، ةحابس مامح كانه ناك اذإ 7.9 ةيعرفلا

 تاعومجم ،	ةاجن	تاقلح ، تاماوع( ةبسانم نامأ تادعمو تاتفال

 .)خلإ	،	نيذقنملا لمع تاعاس	، ةيلوأ تافاعسإ

√ √ 

 √ √ لقألا ىلع ةدحاو ةرايسل تارايس فقوم 7.10

 √ √ ةمدخلا ريفوت بجي ةيضاير ةلاصو حبسم دوجو ةلاح يف 7.11

 دنع فويضلا اهعبتي نأ بجي يتلا ةيساسألا عمتجملا دعاوق زييمت 7.12

 تالطعلا تيب يف دجاوتلا

√ √ 

 √ √ ةأشنملا ىلإ لوصولل دهمم قيرط 7.13
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ثامنًا: مواصفات االستدامة

تاسًعا: غرف لذوي االحتياجات الخاصة

  ةةييننككسس  ققققشش  تتالالييفف  ررييييااععممللاا  ررااييععممللاا  ممققرر  ةةممااددتتسسالالاا  تتااففصصااوومم

 √ √ ءاضوضلاب يكذلا راطخإلا ماظن 8.1 يرايتخا

 ةفيظن لقن لئاسو مادختسا ىلع نيلغشملاةحايسلل رطق عجشي 8.2

 لقنلا وأ ماعلا لقنلا كلذ يف امب ، نيفظوملاو فويضلل ةلاعفو

 يشملا وأ تاجاردلا بوكر وأ عيرسلا

√ √ 

 وبماشلا لثم ليمجتلا تارضحتسم نع ةجتانلا تايافنلا ليلقت 8.3

 اهريفوت لالخ نم رصانعلا نم اهريغو مامحتسالا ةيطغأو نوباصلاو

 ريودتلا ةداعإل ةلباق تارايخ ريفوت وأ ةدودحم تايمكب

√ √ 

 ةرسألا تاءالم مادختسا ةداعإ رايخ فويضلل نولغشملا رفوي 8.4

 تامامحلاو فرغلا يف ةحضاو تاتفال دوجو عم ، فشانملاو

√ √ 

 ةيسيئرلا ىنبملا تايافن تايواح ىلإ تاتفال وأ تايافن قيدانص ريفوت 8.5

 ةفلتخملا تايافنلا عاونأ لصف بلطتت يتلا

√ √ 

 عم ةفيظن برش هايم ريفوتل خبطملا ضوح يف هايم رتلف ريفوت 8.6

 ةيرودلا ةنايصلا

√ √ 

 √ √ ةيكذ لافقأ 8.7

 √ √ فييكتلاو ةيكذلا ةءاضإلا ةمظنأ 8.8

 

  تتااججااييتتححالالاا  ييووذذلل  ففررغغ

  ةةصصااخخللاا

  ةةييننككسس  ققققشش  تتالالييفف  ررييييااععممللاا  ررااييععممللاا

 بجي ،ةصاخلا تاجايتحالا يوذل ةصصخم فرغ نع نالعإلا ةلاح يف 9.1 ةيساسألا

 يوذل ةصصخملا فرغلا قحلم عجار( ةنيعم تابلطتم ءافيتسا

 )ةصاخلا تاجايتحالا

√ √ 

 

13



الملحق: معايير لخدمة ذوي االحتياجات الخاصة

يوفر هذا الملحق معلومات أكثر تفصيالً عن معايير الوصول للنزالء ذوي االحتياجات الخاصة. تنطبق 

المتطلبات المذكورة على فئات الفيالت والشقق في حالة اإلعالن عن هذه الميزة / تقديمها 

للضيوف.

مسار الوصول:

يشير هذا المسار إلى مسار مخصص للضيوف ذوي االحتياجات الخاصة من نقطة الوصول إلى الغرف 

التي يمكن الوصول إليها وجميع المناطق العامة في المنشأة. تنطبق المبادئ التالية على هذا 

المسار:

الحد األدنى للعرض في أي نقطة على الطريق هو 152 سم	 

إذا كان المسار به تغيير في المستوى أكبر من 130 سم ، فسيكون هناك رصيف أو منحدر أو 	 

كرسي متحرك متاح

الحد األقصى لميل المنحدرات هو 1:12 ألقصى ارتفاع 76 سم ؛ ومع ذلك ، يجب استخدام أقل 	 

منحدر ممكن مع حركة سلسة من المنحدر إلى األرض

تحتوي المنحدرات على درابزين إذا كان االرتفاع أكبر من 15.5 سم	 

يجب توفير منحدرات الرصيف عندما يكون للطريق الذي يمكن الوصول إليه حاجزًا في مساره	 

تفتح األبواب 95 درجة على األقل	 

أبواب الفتح واضحة 90 سم على األقل	 

يجب أن تكون مساحة األبواب واضحة 120 سم × 120 سم قبل وبعد الفتح	 

ضبط مقابض األبواب على ارتفاع يتراوح بين 80 و 130 سم	 

نهاية الممر مظللة باللون أو النغمة أو تباين الضوء بين الجدران وأغطية األرضيات	 

متطلبات مراحيض/ دورات المياه ذوي االحتياجات الخاصة:

قياس ارتفاع المرحاض 43-49 سم إلى أعلى مقعد المرحاض	 

القضبان بجانب المرحاض بارتفاع 83-92 سم	 

مقبض شطف المياه في أقصى ارتفاع يبلغ 112 سم من األرضية	 

موزعات ورق التواليت بارتفاع 48-83 سم وتحت القضبان	 

مساحة فارغة ال تقل عن 142 سم بين الباب والمرحاض	 

مساحة فارغة بين المدخل و الباب 152 سم	 

ال يزيد ارتفاع الحمام عن 86 مترًا وال يقل عن 75 سم وال توجد أسطح حادة أو كاشطة. كما 	 

يجب عزل جميع أنابيب المياه واألسطح

مساحة أمامية خالية من 90 سم × 122 سم أمام الحمام	 

يجب أال يزيد ارتفاع مرايا الحمام عن 100 سم فوق األرض	 

الحنفيات سهلة التشغيل من خالل رافعة أو آلية دفع أو آلية إلكترونية بدون مقابض	 

وسيلة اتصال للطوارئ داخل دورة المياه المجهزة لذوي االحتياجات الخاصة	 
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