
بيوت العطالت
التقييم الذاتي



أوالً: الوحدة

ثانيًا: غرفة المعيشة

  الال  ممععنن  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

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

 صاخلا لاصتالا	جذومن	ىلإ ةفاضإلاب ، ةدحولا تايوتحم ةمئاقو ، ةبيرقلا

 .تاراسفتسالا وأ	ىواكشلل ةحايسلل رطقب

  

   ةلبقلا هاجتا 1.25

 

  الال  ممععنن  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

 

1



ثالثًا: غرفة النوم

رابًعا: دورة المياه/ الحمام

  الال  ممععنن  ررييييااععممللاا  ررااييععممللاا  ممققرر  ممووننللاا  ةةففررغغ

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

 :يلاتلاك

  

 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 -

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

 للظم ريرسلا

  

   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

 

  الال  ممععنن  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
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خامًسا: المطبخ

سادًسا: غرفة المساعد/ العامل

  الال  ممععنن  ررييييااععممللاا  ررااييععممللاا  ممققرر  خخببططمم

   هايملا فيرصِتل ةحَولو لسغلل ضوح 5.1 ةيساسألا

   ةدرابو ةنخاس ةيراج هايم 5.2

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

 )تافصاوملل قباطم

  

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

 )تافصاوملل

  

   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

  

 قابطألاو	ةيجاجزلا يناوألا	كلذ يف امب( مون ةفرغ لكل ةدئاملا تاودأ 5.8

 مون ةفرغ لكل ناتعومجم - )باوكألاو نيكاكسلاو قعالملاو ةيفزخلا

  

   حئاورلا طفش ةحورم 5.9

 

  الال  ممععنن  ررييييااععممللاا  ررااييععممللاا  ممققرر  ددععااسسممللاا  للااممععللاا  ةةففررغغ

 مامحلا ءانثتساب( مونلا ةفرغ ةحاسمل ىندألا دحلا" 6.1 ةيساسألا

 :يلاتلاك )لخدملاو

  

  عبرم رتم 9 مون ةفرغ -

 دئاسولاو فشارشلاو بتارملاو يمامألا حوللا تاذ ةرسألا 6.2

 دحك ةبسانملا ماجحألا تاذ ةرسألل ةفيظنلا شرافملاو

 :ىندأ

  

  مس 90 ضرعو مس 190 لوطب ةدرفم ةرسأ -

   )لقألا ىلع 3( تاقالع عم سبالم ةنازخ 6.3

   ةداجس وأ طاسب 6.4 ةيعرفلا

 



4

ثامنًا: مواصفات االستدامة

سابًعا: المواصفات الفنية

  الال  ممععنن  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

 لالخ نم رصانعلا نم اهريغو مامحتسالا ةيطغأو نوباصلاو

 ريودتلا ةداعإل ةلباق تارايخ ريفوت وأ ةدودحم تايمكب اهريفوت

  

 ةرسألا تاءالم مادختسا ةداعإ رايخ فويضلل نولغشملا رفوي 8.4

 تامامحلاو فرغلا يف ةحضاو تاتفال دوجو عم ، فشانملاو

  

 ىنبملا تايافن تايواح ىلإ تاتفال وأ تايافن قيدانص ريفوت 8.5

 ةفلتخملا تايافنلا عاونأ لصف بلطتت يتلا ةيسيئرلا

  

 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

 

  الال  ممععنن  ررييييااععممللاا  ررااييععممللاا  ممققرر  ةةييننففللاا  تتااففصصااووممللاا

   ةقلغملا تاعمجملا يف تاليفلا ءانثتساب لماكلاب ةروسم 7.1 ةيساسألا

 تارمملاو يسيئرلا لخدملل ةيفاكلا ةءاضإلا ريفوت 7.2

 ةمالسلا نامضل	ةلماكلا ةدحوللو	ملالسلاو

  

 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 اًءزج 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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تاسًعا: غرف لذوي االحتياجات الخاصة
  الال  ممععنن  ررييييااععممللاا  ررااييععممللاا  ةةصصااخخللاا  تتااججااييتتححالالاا  ييووذذلل  ففررغغ

 تاجايتحالا يوذل ةصصخم فرغ نع نالعإلا ةلاح يف 9.1 ةيساسألا

 فرغلا قحلم عجار( ةنيعم تابلطتم ءافيتسا بجي ،ةصاخلا

 )ةصاخلا تاجايتحالا يوذل ةصصخملا

  

 

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 52	 سم. 	

إذا كان المسار به تغيير في المستوى أكبر من 30	 سم ، فسيكون هناك رصيف أو منحدر أو كرسي متحرك متاح. 2

الحد األقصى لميل المنحدرات هو 2	:	 ألقصى ارتفاع 76 سم ؛ ومع ذلك ، يجب استخدام أقل منحدر ممكن مع . 3

حركة سلسة من المنحدر إلى األرض

تحتوي المنحدرات على درابزين إذا كان االرتفاع أكبر من 5.5	 سم. 	

يجب توفير منحدرات الرصيف عندما يكون للطريق الذي يمكن الوصول إليه حاجزًا في مساره. 5

تفتح األبواب 95 درجة على األقل. 6

أبواب الفتح واضحة 90 سم على األقل. 7

يجب أن تكون مساحة األبواب واضحة 20	 سم × 20	 سم قبل وبعد الفتح. 	

ضبط مقابض األبواب على ارتفاع يتراوح بين 0	 و 30	 سم. 9

نهاية الممر مظللة باللون أو النغمة أو تباين الضوء بين الجدران وأغطية األرضيات. 0	
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متطلبات مراحيض/ دورات المياه ذوي االحتياجات الخاصة:

قياس ارتفاع المرحاض 3	-9	 سم إلى أعلى مقعد المرحاض. 	

القضبان بجانب المرحاض بارتفاع 3	-92 سم. 2

مقبض شطف المياه في أقصى ارتفاع يبلغ 2		 سم من األرضية. 3

موزعات ورق التواليت بارتفاع 		-3	 سم وتحت القضبان. 	

مساحة فارغة ال تقل عن 2		 سم بين الباب والمرحاض. 5

مساحة فارغة بين المدخل و الباب 52	 سم. 6

ال يزيد ارتفاع الحمام عن 6	 مترًا وال يقل عن 75 سم وال توجد أسطح حادة أو كاشطة. كما يجب عزل جميع . 7

أنابيب المياه واألسطح

مساحة أمامية خالية من 90 سم × 22	 سم أمام الحمام. 	

يجب أال يزيد ارتفاع مرايا الحمام عن 00	 سم فوق األرض. 9

الحنفيات سهلة التشغيل من خالل رافعة أو آلية دفع أو آلية إلكترونية بدون مقابض. 0	

وسيلة اتصال للطوارئ داخل دورة المياه المجهزة لذوي االحتياجات الخاصة. 		




