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بما أن ذوي اإلحتٌاجات الخاصة هم شرٌحة من شرائح المجتمع  فع ن ــــ الملخص 

والفضععاتات التعععً تععفوٌيم وفعععق  للعمععارة دور كبٌععر وميعععم فععً تصعععمٌم الفرا ععات
المعععاٌٌر واسسععل والخصوصععٌة التععً تتطلبيععا هععذي الشععرٌحة. حٌعع  ٌيععد  هععذا 
البح  بشكل رئٌسً إلى دراسة بعض المبانً السكنٌة متعددة الطوابق وتحلٌعل معا 
هععو متععوفر فٌيععا مععن متطلبععات معمارٌععة لفئععة ذوي اإلحتٌاجععات الخاصععة ومععا مععد  

عععدميا. ولتحقٌععق هععذا اليععد  نيععل الباحعع  المععنيل  مالئمتيععا ليععذي الشععرٌحة مععن
الوصععفً لمعرفععة ودراسععة هععذي الشععرٌحة باإلضععافة إلععى عمععل إسععتبانة و ٌععارات 
مٌدانٌععة لعٌنععة مععن المبععانً السععكنٌة متعععددة الطوابععق فععً مدٌنععة مصععراتة تععفوي 
أشخاصاً من ذوي اإلحتٌاجات الخاصة لغرض جم  المعلومات والبٌانعات وتحلٌليعا 

لوصول إلى مقترحات وتوصٌات تدعم البح . وفً الختعام توصعل الباحع  لغرض ا
إلى مجموعة من اإلستنتاجات كما قام الباح  بعمل بععض المقترحعات والتوصعٌات 
التً ٌر  مراعاتيعا واإلهتمعام بيعا منيعا توعٌعة المصعممٌن المعمعارٌٌن ومخططعً 

م بمتطلبععاتيم المععدن بفهمٌععة شععرٌحة ذوي اإلحتٌاجععات الخاصععة وضععرورة اإلهتمععا
والقٌعام بدراسعة عامعة علعى المبعانً السعكنٌة لمعرفعة معد  مالئمتيعا لسعاكنٌيا معن 

تفعٌععل القععوانٌن واللععوائح التععً تععنقم وتحفععق حقععو   هععذي الشععرٌحة وصععوالً إلععى
ومتطلبات ذوي اإلحتٌاجات الخاصة إسوةً بفقرانيم اسسعوٌات باإلضعافة إلعى إنشعات 

ٌم المعمارٌععة المقدمععة للمبععانً السععكنٌة لغععرض هٌئععة إستشععارٌة للنقععر فععً التصععام
 الحصول على تراخٌص بنات وما مد  مطابقتيا ليذي المواصفات.  

        

الخاصةة  اعاالةة  التصةميم  االحتياجةاتمتطلبةات وو   : الكلمات المفتاحيةة
 المالئم  الفراغات المعمارية  المعايير واألسس  الخصوصية.                 

 1.  الممدمة
 

ف     ف  و لةةد يتعةةرح فةةي  حيانةةا فةةي بعةةح األحيةةاو لةةد يولةةد اعنسةةاو ميةةوضا
 خةةرأل ألمةةر مةةا يصةةب  اةةاجراف اةةو الحركةةة واةةو  دا  املةة  وم امةة  فةةي 
المجتمع ولد تستمر مع  حالة التيوه  و العجر مدأل الحياة وبةولن يكةوو ل ةا 

حين ةةا يصةةب  تةةيرير سةةلبي الةةه حياتةة  اعجتماايةةة والتعليميةةة واعلتصةةادية 
الفةةةرد مةةةو وو  اعحتياجةةةات الخاصةةةة و و دمةةةا ضةةةوه الفئةةةة فةةةي المجتمةةةع 
ف مةو  ضةدات التحاةر والرلةي بةالمجتمع  ومساوات ا بفئة األسويا  تعتبةر ضةدفا
مو خالل تلبية متطلبات ا المعمارية مو معايير و سس داخل المباني السةكنية 

يما فةي ضةوه الفتةرة و و تكوو متطلبات م مةو اةمو  ولويةات التصةميم وال سة
التي ي دت ا ليبيا بعد الرورة وريادة نسبة ضوه اليةريحة فةي المجتمةع كمةا  و 

متعةةةددة  الوصةةةول  لةةةه ضةةةوا يعةةةد بمرابةةةة  داة لميةةةاس كفةةةا ة المبةةةاني السةةةكنية
                 ومريحة.   وه اليريحة بحيث تكوو س لةالطوابك ومالئمت ا ل

            

 2.  ميكلة الدراسة
 

فئةةةة وو  اعحتياجةةةات الخاصةةةة ضةةةم  يةةةخاص بحاجةةةة  لةةةه مسةةةاادة        
اآلخريو في الحركة والسةير فةي الممةرات والةدخول لةدورات الميةاة ل ةرح 
اعسةةةتحمام وال سةةةيل والتنعيةةةت وصةةةعود السةةةاللم واألدرا  والةةةوضا   لةةةه 
غةةرت النةةوم والخةةرو  مةةو البيةةت لماةةا  متطلبةةات م والتةةي فةةي حةةال اةةدم 

ضا ييعر اليخص بةالنمص واعنطةوا  والعرلةة واةدم الراةا وجودضا وتوفر
اله النفس مو ضنا جا ت ميكلة البحث وضي: ادم توفر التصاميم المالئمةة 
لمتطلبةةةات وو  اعحتياجةةةات الخاصةةةة فةةةي  غلةةة  المبةةةاني السةةةكنية متعةةةددة 
الطوابةةك فةةي مدينةةة مصةةراتة بصةةفة خاصةةة وفةةي بالدنةةا بصةةفة اامةةة األمةةر 

خصوصية ونياط ضةوه اليةريحة ومسةاضمت ا بنجةا  فةي  الو  يحد ويملل مو
   المجتمع.

 
            

           

 3.   ضدات الدراسة
 

. العمل الةه تةوفير بيئةة مناسةبة لةوو  اعحتياجةات الخاصةة وفةك األسةس   1
 والمعايير المطلوبة.                                                             

. اعطةةةالل الةةةه بعةةةح التصةةةاميم المعماريةةةة للمبةةةاني السةةةكنية متعةةةددة 2
                      الطوابك وما مدأل مالئمت ا لألسس والمعايير.       

. دراسةةةة وتحليةةةةل بعةةةةح المبةةةةاني السةةةكنية متعةةةةددة الطوابةةةةك لفئةةةةة وو  3
 اعحتياجات الخاصة في مدينة مصراتة.                                   

                                   

 4.   ضمية الدراسة
 

للم ندسةةيو المعمةةارييو . تمةةديم ر أل جديةةدة يمكةةو اعسةةتفادة من ةةا بالنسةةبة 1
                                                    ومخططي المدو مستمبالف.

. التيكيةةد الةةه دور العمةةارة فةةي التصةةميم األمرةةل للفراغةةات والفاةةا ات 2
                                         المالئمة لوو  اعحتياجات الخاصة.

المجتمع األسر  الليبي بيضمية المعةايير واألسةس . نير الواي الرمافي في 3
                                     والواج  مرااات ا في تصميم المباني.

                                   

 5.  حدود الدراسة
 

تناولت ضةوه الدراسةة مواةول المتطلبةات المعماريةة    . حدود موضوعٌة:1
 لوو  اعحتياجات الخاصة في المباني السكنية متعددة الطوابك.            

                     جريت ضوه الدراسة في مدينة مصراتة. . حدود مكانٌة:2
 – 2017 جريةةةت ضةةةوه الدراسةةةة فةةةي مةةةا بةةةيو اةةةامي . حعععدود  مانٌعععة: 3

2018. 
 

 6.  مصطلحات
 1. تعشيف انًعاق:                                                                     

هى انشخص انزي يعاَي ينٍ َقنص دا نى اني انقنذسات انعقهينة فو انُوضنية فو    

و  و فو يك ضنن ا انجضننذية وتعيقنن  دننٍ فدا  دًهنن  انني انًج ًنن  صننىا او منناٌ ًهقيننا

[10].                                                                                     

                                                                                  

 2. تعشيف اإلداقة:                                                                     
هي ًضاسة فو ضشس يهحق باإلَضاٌ جشا  تهنف فو مضنىس فو دنذو يقذستن     

و نهضننٍ وانجننُش وانعننادات اإلج ًاديننة وان قاايننة انني  دهننا اادا  اني يعنني ت عننا

                                                                          .[11انًج ً  ]

                                                                    

 3. فص اب اإلداقة:                                                                     
فص اب وساثية فو ًهقية: وهي فص اب تُ قم يٍ جيم إنا آًش في ينٍ اببنا   -

                                                                      إنا اابُا  وهكزا.

فصنننن اب بيأيننننة فو يك ضنننن ة: وهنننني تشجنننن  إنننننا فصنننن اب ودىايننننم يخ هوننننة  -

          .[8مانًضادوات انُاتجة دٍ ان يعيًات واإلصابات وانحىادث ]

         

 4. فَىاع اإلداقة:                                                                      
 إداقة جضًية فو بذَية : وهي تعُي اقذ جز  فو فم ش يٍ فجزا  انجضى. -
 إداقة رهُية فو تخهف دقهي : وهى يعُي اقذ انعقم فو حذوث ًهم اي . -
 إداقة حضية : وهي تعُي اقذ حاصة يٍ حىاس اإلَضاٌ مان صش وانضً . -
 مانعزنة وإَوصاو انشخصية.إداقة َوضية : وهي تعُي حذوث إضشابات  -
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 يونيو 1 في العنكبوتية اليبكة ه ال ومتاحة ونيرت
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 5. يوهىو روي اإلح ياجات انخاصة:                                               
ضو مصطل   طلك اله مجمواة معينة مو األيخاص الويو يعةانوو مةو     

اجةةةر خلمةةةي  و غيةةةر خلمةةةي بيةةةكل مسةةةتمر فةةةي  حةةةدأل حواسةةة م والةةةويو ال 
يستطيعوو ممارسة حيات م بيكل طبيعي دوو حصول م اله راايةة خاصةة 
ب ةةةم. و سةةةتخدام مصةةةطل  يوو  اعحتياجةةةات الخاصةةةةي كبةةةديل لمصةةةطل  

األيةةةخاص الةةويو يسةةتخدموو وسةةائل الحركةةةة  [. وضةةم  ياةةاف 22المعةةاليو  
المسةاادة فةةي تةةنمالت م وتيةةمل فالةد األطةةرات والكفيةةت واألصةةم والمراةةه 

[. وارفةةت ضيئةةة األمةةم 4والعجةةرة وال يةةر لةةادريو الةةه الحركةةة الطبيعيةةة  
المتحدة ض ال  بين م األيخاص الويو يعانوو مو حالةة صةحية دائمةة تمةنع م 

المجتمع وتملل مو فرص مساوات م بةاآلخريو. مو المياركة بيكل فعال في 
حيث تتمرل ميكلة وو  اعحتياجات الخاصة فةي الحركةة والتنمةل مةو مكةاو 
 له آخر حيث يعتمد في مععةم األولةات الةه األج ةرة المسةاادة كالكراسةي 
(. 1المتحركةةة والعكةةارات  و السةةنادات والميةةايات كمةةا ضةةو مواةة   يةةكل

 [. ويبلةة 1%  13%  لةةه 10ت مةةا بةةيو وتصةةل نسةةبة ضةة ال  فةةه المجتمعةةا
يةةخص  91322 وو  اعحتياجةةات الخاصةةة فةةي ليبيةةا مةةا يمةةر  مةةو اةةدد

%  نةةةةاث  43% وكةةةةور ونسةةةةبة  56م مةةةةن م  2012تمريبةةةةا فةةةةي يونيةةةةو 
 16                   .]  

 
 

. يوا  األج رة والمعدات المساادة لوو  اعحتياجات الخاصة1يكل   
 
 

 7.  من جية الدراسة

  .   من ا الدراسة: 

تةةم  سةةتخدام المةةن ا الوصةةفي وولةةن ل ةةرح جمةةع المعلومةةات والبيانةةات    
لتحميك ضدت البحث لمالئمة طبيعة الدراسة كمةا  اتمةدت  داة الدراسةة الةه 
اعسةةتبانة باعاةةافة  لةةه المةةن ا التحليلةةي لتحليةةل ضةةوه المعلومةةات والبيانةةات 

لتوصةةةل  لةةةه ممترحةةةات التةةةي تةةةم جمع ةةةا للوصةةةول  لةةةه نتةةةائا ومةةةو تةةةم ا
                                                          وتوصيات تدام البحث.

                                                         

  .   مجتمع الدراسة: 

مجتمع الدراسة يبحث في المباني السكنية متعةددة الطوابةك التةي يسةكن ا      
                          اعحتياجات الخاصة مو الجنسيو. يخاص مو وو  

                         

  .  اينة الدراسة: 

ف مةو المبةاني السةكنية متعةددة 50تمرلت اينة الدراسة في  ختيار      ( مسةكنا
ف مةةةةو وو   ف والتةةةةي تةةةةيو  بةةةةداخل ا  يخاصةةةةا الطوابةةةةك والمصةةةةممة حةةةةديرا

 ختارضةا الباحةث مةو مختلةت  حيةا  المدينةة لكةي اعحتياجات الخاصة والتي 
                             يتمكو مو دراست ا وتحليل ا مو خالل ضوا البحث.

                       

 د.   دوات الدراسة: 

الممابلة اليخصية لبعح األيخاص مو فئة وو  اعحتياجات الخاصة فةي  -
                                             ممر سكن م ل رح جمع البيانات.

- اعستبانة وضي ألخو اعنطبال ومعرفة متطلبات وو  اعحتياجات الخاصة 
 في المباني السكنية متعددة الطوابك.                                          
- الريارة  و المس  الميداني لمجمواة مو المباني السكنية متعددة الطوابك 
 بالمدينة لمعرفة المتطلبات المعمارية الموجودة مو ادم ا.                 

 

 ضـ.  منطمة الدراسة: 

ضةةي مدينةةة مصةةراتة وضةةي مدينةةة ليبيةةة تمةةع انةةد الن ايةةة ال ربيةةة لخلةةيا     
(ْ يةمال 23/32(ْ يرق خط العرح  6/15سرت واند  لتما  خط الطول  

سط  البحةر. وتمةع الةه الطريةك السةاحلي ( م اله 6واله  رتفال حوالي  
( كم غربةي بن ةار . 820( كم يرلي طرابلس واله بعد  210اله بعد  

. وتبلةةةةة  المسةةةةةاحة [14  (2015نسةةةةةمة   354666يبلةةةةة  اةةةةةدد سةةةةةكان ا 
. وتعد مصراتة رالث   كبر المةدو الليبيةة كرافةة 2كم 2270اعجمالية للبلدية 

                                                  في ادد السكاو بعد طرابلس وبن ار .
 

 8.  الدراسات السابمة
 

مو خالل البحث واعطالل يمكو المةول بينة  ال توجةد دراسةات سةابمة فةي    
ضوا المواول وفي ضوه المدينة واله وات اليةريحة ولكةو وجةدت دراسةات 

ميةةاب ة  خةةرأل الةةه الصةةعيديو العربةةي والةةدولي يمكةةو  اتبارضةةا دراسةةات 
                                                    واعستفادة من ا وضي كالتالي:

                                                      

 ف.   انذساصة ااونا:                                                                    

( تحةةت انةةواو يتصةةميم البيئةةة 2015خلةةت   كانةةت للباحةةث د.نميةةر لاسةةم   
الداخلية للمساكو الحديرة وفك متطلبات وو  اعحتياجات الخاصةةي محافعةة 
ف يمةول في ةةا  و اةةدم تةوفر البيئةةة التصةميمية الداخليةةة المناسةةبة  ديةاله  نمووجةةا
في المساكو الحديرة والمتوافمة مةع نيةاطات وو  اعحتياجةات الخاصةة انةد 

يةةة د   لةةةه اةةةدم تلبيت ةةةا  حتياجةةةات م النفسةةةية والسةةةلوكية األسةةةر العراليةةةة 
 .                                  [3  والجسدية مو حيث تطويع األسس العلمية للتصميم الداخلي

 ب.   انذساصة ان اَية: 

( تحةةت انةةةواو يمةةةدأل 2015كانةةت للباحةةةث وليةةد محمةةةود   السةةةيد       
بدولةة لطةر لةوو  اعاالةة الحركيةةي يمةول مالئمة مبةاني المةدارس المسةتملة 

في ا الباحث فةي دول لطةر تةم تصةميم مبةاني المةدارس المسةتملة وفةك  حةدث 
التصاميم ال ندسية والمعايير الدولية  ال  و الباحث لةم يتيكةد مةو مالئمةة ضةوه 
المبةةاني لفئةةة وو  اعحتياجةةات الخاصةةة والةةه ضةةوا األسةةاس تةةم  جةةرا  ضةةوا 

                                                       .[2  نالبحث للتيكد مو ول
                                               

 ج.   انذساصة ان ان ة: 

( تحةت انةواو 2010كانت للباحث د. بةراضيم بةو رايةد سةعد الجةوير       
 يوالةةع تطبيةةك اعيةةتراطات العامةةة والخاصةةة بخةةدمات المعةةوليو فةةي مبةةاني
ف بةةالحرم الجةةامعي لجامعةةة الملةةن سةةعودي يمةةول في ةةا  الكليةةات المفتوحةةة حةةديرا
بةةالرغم مةةو  و جامعةةة الملةةن سةةعود تاةةم  كبةةر اةةدد مةةو طةةال  المملكةةة 
السعودية  ال  و جميع كليات ا ومباني ا غيةر م ضلةة لتسةتخدام مةو لبةل وو  

                                                      [.18  اعحتياجات الخاصة
                                                           

اسسل والمعاٌٌر  . 9  
 

وضي المتطلبات المعمارية التةي يسةتخدم ا وو  اعحتياجةات الخاصةة فةي    
الحركةةةة والتنمةةةل ل ةةةرح اعسةةةت الل األمرةةةل للفراغةةةات والفاةةةا ات داخةةةل 

                                  وضي كالتالي: المباني السكنية متعددة الطوابك
  

األسس والمعايير الخاصة بالبيئة الداخلية:    .  
  

األبوا  والنوافو: . 1  
( سم وترود مةو األسةفل بيةريحة مةو الخية  82ال تمل فتحة البا  او   -

        ( سم لدفع ا باألرجل  و الكرسي المتحرن.30 و المطاط بإرتفال  
( سةةم وال يريةةد اةةو 90يمةةل  رتفةةال ممةةابح األبةةوا   والنوافةةو اةةو  ال  -
                                          [.9( سم مو سط  األراية  120 
مرااةةاة  و تفةةت   بةةوا  الحمامةةات للخةةار  بةةدالف مةةو الةةداخل مةةع  سةةتخدام  -

                                        األبوا  اعلكترونية كلما دات الحاجة.
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 (.2( سم مةو سةط  األرح  يةكل 80ال يريد  رتفال جلسة اليبان او   -
واةةع االمةةات  و ملصةةمات وااةةحة الةةه رجةةا  األبةةوا  والنوافةةو لمنةةع  -

                                                                  اعصطدام ب ا. 

   
 

وان هكىَات انًض خذية يٍ ق م روي اإلح ياجات . يىضح اابعاد انقياصية نهُىااز 2شكم 

.[3انخاصة ]  

 
الدرابرينات والحواجر: . 2  
( م 1.00( م وال يريةد اةو  0.85يج   ال يمل  رتفةال الةدرابريو اةو     

( و و يكةةةوو مةةو مةةةادة مناسةةةبة وبلةةةوو 3[.  يةةةكل 12مةةو سةةةط  األرح  
اعمسةان بة   او الحائط مع مراااة  و يكوو ممطع الةدرابريو سة ل مختلت

                       ( سم.4واالتكا  الي  ويكوو وو ممطع دائر   و بيااو  بمطر  

 
 

[.1بعاد المنحدرات المستعملة مو لبل وو  اعحتياجات الخاصة   . يوا  3يكل   
 

                                                                      :الساللم . 3
( سةةم وال يريةةد اةةو 85الةةدر  بةةدرابريو بإرتفةةال ال يمةةـل اةةو    و يةةرود -
 .               سم (30( سم مو الجانبيو ويمتد بمسافة ال تمل او  100 
[. 9( سةم  30( سةم اةرح النائمةة اةو  15 ال يريد  رتفال المائمة او   -

مةةع مرااةةاة ت طيةةة  نةةوت الةةدرجات بيةةرائ  مطاطيةةة خيةةنة لمنةةع السةةموط 
  (.4يكل  واعنرالق 

يجةةة   و تةةةرود المبةةةاني السةةةكنية متعةةةددة األدوار بسةةةاللم خاصةةةة للنجةةةاة  -
 ومخار  الطوارئ 

 
 

 [.1وتفاصيل الدر   . يوا  تفاصيل الساللم 4يكل 

المصااد:  .4  
 تسةةةةتخدم المصةةةةااد فةةةةي المبةةةةاني التةةةةي يريةةةةد  رتفاا ةةةةا اةةةةو دوريةةةةةو -
يةةتم  ختيةةار مصةةااد مناسةةبة مةةو حيةةث الحجةةم والحمولةةة والنوايةةة وتةةرود  -

 .باعاةةةةةةةةةةةةةا ة والت ويةةةةةةةةةةةةةة الكافيةةةةةةةةةةةةةة.                                      
[. 19( سةم  150×  150ترن مسةاحة كافيةة  مةام المصةعد ال تمةل اةو   -

ف مةةةةةةةةو المةةةةةةةةداخل الرئيسةةةةةةةةية للمبةةةةةةةةاني.                  و و يكةةةةةةةةوو المصةةةةةةةةعد لريبةةةةةةةةا
تكةةةوو  راةةةية المصةةةعد مةةةو مةةةواد خيةةةنة ويةةةرود المصةةةعد بةةةالحواجر  -

تربةةت لوحةةةة  ررار  -.والممةةابح واعيةةارات الاةةوئية والصةةةوتية الالرمةةة
( سةةم وتبعةةد 137( سةةم وال يريةةد اةةو  76 رتفةةال ال يمةةل اةةو   النةةدا  الةةه

 ( سةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةم.                                   40اةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةو الحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةائط مسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةافة  
  .( سةم137( سم وال يريةد اةو  76لطوارئ او  ال يمل  رتفال  ررار ا -
ف  - . واع  رلام األدوار بلوحة الندا  بطريمةة بةاررة لمسةاادة المعةاق بصةريا
( سةم و ال 137×  137بيبعةاد   2( م1.88 ال تمل مساحة المصعد او   -

 (.                                5 يكل ( سم 82تمل فتحة با  المصعـد  
  

 
 

[.15بعاد المصااد المستخدمة مو لبل وو  اعحتياجات الخاصة   . يوا  5يكل   
 

:الممرات الداخلية . 5  
( سةةةم لسةةة ولة الحركةةةة 150الداخليةةةة اةةةو   ال يمةةةل اةةةرح الممةةةرات  -

                            [.                                       3  واعستدارة
ترود الممرات بالدرابرينات والممابح و دوات التحكم والوسةائل السةمعية  -

   والبصرية وغيرضا كما ترود باعاا ة الكافية.                              
مرااةةةاة اةةةدم وجةةةود اوائةةةك بالطرلةةةات والممةةةرات كاألامةةةدة والعتبةةةات  -

 .                   و ج ةةةةةةةةةةةرة التكييةةةةةةةةةةةت وبةةةةةةةةةةةرادات الميةةةةةةةةةةةاة و حةةةةةةةةةةةواح الرضةةةةةةةةةةةور
 يةةةةكل  و تكسةةةةه  راةةةةيات الممةةةةرات بمةةةةواد خيةةةةنة لمنةةةةع اعنةةةةرالق  -
6             .)  

 
 

[.22الخاصة  . يوا  ارح الممرات الخاصة بفئة وو  اعحتياجات 6يكل   
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 .  الحمامات ودورات المياة: 6
 2( م2.20 ال تمل مساحة الحركةة داخةل الحمامةات ودورات الميةاة اةو   -

 (.                                                                      7 يكل 
 مراااة الت وية واعاا ة الجيدة للحمامات ودورات المياة.                 -
 و تكةةةوو  راةةةيات الحمامةةةات ودورات الميةةةاة مةةةو مةةةواد خيةةةنة مانعةةةة  -

 لتنرالق.                                                                         
كالمنايةةت وحةةامالت الةةورق  ال يمةةل  رتفةةال الملحمةةات الخاصةةة بالحمةةام  -

 ( سم.                            137( سم و ال تريد او  76وغيرضا او  
( سةةم لكةةي يمكةةو 36 ال يمةةل  رتفةةال المرحةةاح اعفرنجةةي للحمةةام اةةو   -

                       ت الخاصة.  ستخدام  مو لبل األطفال وو  اعحتياجا
( سةةةم اةةةو 20رتفةةةع بممةةةدار  ( سةةةم وي82 ال يمةةةل اةةةرح البةةةا  اةةةو   -

 [. و و يكوو  تجاه فت  با  الحمام للخار .                 12األراية  
                       

 
 

[.23 . يىضح شكم ويضاحة انحشمة داًم انحًاو 7شكم   
 

: الالفتات ولوحات اعرياد . 7  
 و تصةةةمم بيةةةكل بسةةةيط ووااةةة  وفةةةي مسةةةتوأل النعةةةر ليسةةة ل لرا ت ةةةا  -

                                   [.9  ور يت ا سوا  داخل  و خار  المبنه
 و تكوو مكتوبةة بلةوو مميةر وم ةاير للةوو األراةية وال تعكةس اعاةا ة  -

 ((.8يكل   ((.                               بحيث ال تعيك الر ية والمرا ة
ف بجان  الوسةائل  و تستخدم وسائل  ياا  بحروت وكتابات باررة  - بصريا

 .                                     العادية في األماكو التي يترددوو الي ا
 و تواع العالمات الخاصة بوو  اعحتياجات الخاصةة فةي  مةاكو وجةود  -

                                    الخدمات الخاصة ب م في المباني السكنية.
 

 
 

[.15ت والالفتات اعريادية المستخدمة مو وو  اعحتياجات الخاصة  . يوا  اللوحا8يكل   
 

  دوات التحكم:  . 8
يريةةةد اةةةو ( سةةةم وال 76 ال يمةةةل  رتفةةةال  دوات الةةةتحكم المختلفةةةة اةةةو   -
                                 ( سم فوق سط  األرح.137 
 120 - 45يتةةةراو   رتفةةةال مفةةةاتي  اعنةةةارة وم خةةةو الك ربةةةا  مةةةا بةةةيو  -

                    [.  3  سم مو األراية وتكوو وااحة ومميرة
 و تكةةةوو الممةةةابح سةةة لة االسةةةتخدام ومصةةةممة بيةةةكل مناسةةة   يةةةكل  -
9      .) 

 
 

[.1  مجاالت الحركة بالكرسي المتحرن دوات التحكم و. يوا  9يكل       
 

األسس والمعايير الخاصة بالبيئة الخارجية :   .   
المتطلبةةةات المعماريةةةة التةةةي يسةةةتخدم ا وو  اعحتياجةةةات الخاصةةةة وضةةي    

خةةةار  المبةةةاني السةةةكنية كاليةةةوارل واألرصةةةفة وممةةةرات الميةةةاة ومةةةداخل 
ف لألسس واعاتبارات التالية:             المباني وموالت السيارات وغيرضا وولن تبعا

                                                           موالت السيارات: . 1
تخصةص موالةةت لسةةيارات المعةةاليو فةةي جميةةع موالةةت السةةيارات العامةةة  - 

والخاصة وفي  ماكو مناسبة يس ل الوصول من ا و لي ةا ويكةوو ولةن  لةر  
  لةةةه مةةةداخل ومخةةةار  األمةةةاكو التةةةي يرتادضةةةا وو  اعحتياجةةةات الخاصةةةة.

اليةعار الخةاص ب ةم  و تمير الموالةت الخاصةة بالمعةاليو وولةن بإسةتخدام  -
المعةدل  [. و ال تمل نسبة موالت سيارات وو  اعحتياجات الخاصة او19 

 %( مةةةةةو الموالةةةةةت العامةةةةةة وبحةةةةةد  دنةةةةةي مةةةةةولفيو.           5  المسةةةةةمو  وضةةةةةو
( 25 ال تمل المساحة المخصصة لسةيارة وو  اعحتياجةات الخاصةة اةو   -
                      .   (10[. وتكوو  بعاد المولت كما في  يكل 12  2م
تج ر المنحدرات الالرمة للوصةول  لةه الموالةت وتاةا  بإاةا ة جيةدة  -  

وتنفةةةو  لةةةر  مةةةا تكةةةوو  لةةةه موالةةةت سةةةيارات وو  اعحتياجةةةات الخاصةةةة.        
 ال تمةةل المسةةافة بةةيو الحةةدود الخارجيةةة لسةةيارة وو  اعحتياجةةات الخاصةةة  -

                                       ( سم.160والســيارات األخــرأل او  
 

 
 

[17. يوا  موالت سيارات وو  اعحتياجات الخاصة  10يكل   

                              
المنحدرات:  . 2  
وضةةي ابةةةارة اةةةو  سةةةط  مائلةةةة منفةةةوة مةةةو مةةةواد خيةةةنة لمنةةةع اعنةةةرالق    

األرح وتسةةتخدم مةةو لبةةل وو  اعحتياجةةات الخاصةةة لتنتمةةال مةةو منسةةو  
                                         الطبيعية  له منسو   رايات المباني:

( م وفةةي حةةال ريةةادة طةةول المنحةةدر يلةةرم 9 ال يريةةد طةةول المنحةةدر اةةو   -
                                           ( م.1.80فصل  ببسطة ال تمل او  

( سةم فةي  تجةاه 90ة اةو   ال يمل ارح منحدر وو  اعحتياجات الخاص -
                                           ( سم باعتجاضيو.185واحد واو  

ف فيةة   -  ال يتجةةاور طةةول المنحةةدر حةةدود الرصةةيت  و الممةةر ويكةةوو غاطسةةا
      [.21( ويمكو تمييره بواسطة لوحات  ريادية  11غير بارر  يكل 

( وولةةن 12:  1( و ال تمةةل اةو  8:  1 ال تريةد نسةةبة ميةل المنحةةدر اةو   -
 المختلفة.      والممراتفي مداخل المباني ومخار  الطوارئ واألرصفة 
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ف في   11يكل    [.21. يوا  يكل المنحدر بحيث ال يتجاور الرصيت ويكوو غاطسا    

 
                                                األرصفة وممرات المياة: . 3
    (.12األرصفة والممرات خالية مو العيو  والعوائك  يكل  و تكوو  -
          [.3   و تكوو  رايات األرصفة والممرات خينة لمنع اعنرالق -
              .واألرصفة بالمعالت  والدرابرينات و ترود ممرات المياة  -
    و ترود األرايات بالمنحدرات الالرمة واللوحات اعريادية المميرة. -
 و تةةةةةرود األرصةةةةةفة بإيةةةةةارات صةةةةةوتية واةةةةةوئية وولةةةةةن لتنبيةةةةة  وو   -

 .                           اعحتياجات الخاصة اند الميي والمرور الي ا
 ال تواةةةع  غطيةةةة الصةةةرت الصةةةحي وكوابةةةل التمديةةةدات فةةةي  راةةةيات  -

         الممرات واألرصفة بحيث ال تعيك مستخدمي الكراسي المتحركة.
 

 
 

[.3. يوا  الحركة بالكرسي المتحرن مو خالل الممرات واألرصفة  12يكل   

 
  :                                                           . تج يرات  خرأل4
توجةةد بعةةح التج يةةرات الاةةرورية التةةي يجةة   و ترااةةه في ةةا األبعةةاد    

تخدام ا والفراغةةات الالرمةةة لمسةةاادة وو  اعحتياجةةات الخاصةةة الةةه  سةةة
( الةه  و تتةةوفر فةي األمةةاكو العامةة واليةةوارل وممةرات الميةةاة 13يةكل  

والحدائك وغيرضا وتوريع ا بيكل مناس  ليس ل الوصول  لي ا وضه كبةائو 
وصةةناديك تجميةةع  .ومصةةادر ميةةاة اليةةر   ال ةةاتت وصةةناديك البريةةد

سةم  (76اله  و تكوو في متناول اليد بحيث ال يمل  رتفاا ا اةو  .النفايات
( سةةةةم وتج ةةةةر باعمكانيةةةةات الالرمةةةةة مةةةةو ممةةةةابح 137وال يريةةةةد اةةةةو  

ودرابرينات ويج   اا ة المنةاطك التةي تتواجةد ب ةا تلةن الخةدمات بصةورة 
 لتنبي  المستخدم.                              كافية وتمييرضا بلوحات  ريادية

                             

 
 

[.1الخدمات العامة المستخدمة مو لبل وو  اعحتياجات الخاصة  بعاد  . يوا  13يكل   
 

 

الدراسة الميدانية  .10  
 

  . البيانات األولية: 

م  04/09/2017 جريت ضوه الريارة  و المسة  الميةداني فةي الفتةرة مةو    
م ومةةةو خةةةالل  سةةةرمارة المالحعةةةة التةةةي تةةةم  04/06/2018 لةةةه الفتةةةرة 

جةةةداول ل ةةةرح تحليل ةةةا وتحميةةةك  ضةةةدات  تجميع ةةا وفررضةةةا وتفري  ةةةا فةةةي
البحث فمد يملت الدراسة  غلة   حيةا  المدينةة وولةن ل ةرح التعةرت الةه 
فئة وو  اعحتياجات الخاصة ومباني م السكنية متعددة الطوابك وكةاو تحليةل 
البيانةةات والمعلومةةات كالتةةالي فمةةو حيةةث الفئةةات العمريةةة لسةةمت العينةةة  لةةه 

%  34( سةنة فكانةت نسةبت ا 20 – 0ولةه مةو  رالث فئات فكانةت الفئةة األ
% وضةةي  42( سةةنة وكانةةت نسةةبت ا 30 – 21 مةا الفئةةة الرانيةةة فكانةةت مةو  

( سةةنة وكانةةت 40 – 31األكبةةر بينمةةا الفئةةة الرالرةةة كانةةت تتةةراو  مةةا بةةيو  
( 14% الةةةه مسةةةتوأل العينةةةة وضةةةي األلةةةل كمةةةا فةةةي  يةةةكل  24نسةةةبت ا 

عنةاث الميةاركيو الةه مسةتوأل العينةة باعاافة  له  جمالي اةدد الةوكور وا
% لتنةاث  28% ممابةل  72فكاو تمريل م اله النحةو التةالي نسةبة الةوكور 

                                                                       .(15 يكل 
       

 
 

.[الباحث  وو  اعحتياجات الخاصةعينة . يوا  الفئات العمرية ل14يكل   
 

34% 

42% 

24% 

0 - 20

21 - 30

31 - 40
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.[الباحث  . يوا  ادد الوكور واعناث المياركيو في العينة15يكل   

  
ومو حيث نول اعاالة لسمت اينة الدراسة  له  ربع  نوال مةو اعاالةات   

حسةة  مةةا ضةةو موجةةود بالبيئةةة المخصصةةة للدراسةةة فكانةةت النسةة  كالتةةالي: 
نةت ( % وضةي  كبةر نسةبة كانةت موجةودة يلي ةا كا52نسبة اعاالةة البدنيةة  

( % رةةم اعاالةةة الوضنيةةة فكانةةت نسةةبت ا 20اعاالةةة الحسةةية فكانةةت نسةةبت ا  
 (%12( % بينما  حتلت اعاالة النفسية  لل النس  الموجةودة فكانةت  16 

   ( يوا  نول اعاالة ونسبت ا اله مستوأل العينة.16و يكل 
              

 
 

 

 
 .[الباحث  اإلح ياجات انخاصةروي عيُة . يىضح َىع اإلداقة بانُض ة ن16شكم 

 

 
 

 :بيانات البيئة الداخلية   .
 

 األبوا  والنوافو:  . 1

فتحةةات األبةةوا  الموجةةودة تعتبةةر ااديةةة وليسةةت  لكترونيةةة مصةةنواة  مةةا    
سةم ولكن ةا تفتمةر  90مو الخي   و األلمونيوم بعةرح مناسة  ال يمةل اةو 

 لةةه يةةريحة المطةةاط التةةي فةةي األسةةفل ولةةيس الي ةةا االمةةات مميةةرة لعةةدم 
اعصةةطدام ب ةةا ومماباةة ا فةةي حةةدود مةةو  لةةه و غلب ةةا تفةةت  للةةداخل ولةةيس 

ينمةةةا النوافةةةو ال توجةةةد الي ةةةا االمةةةات لتفةةةاد   اعصةةةطدام ب ةةةا للخةةةار  ب
وممابا ا مرتفعة جداف يصع  الوصول  لي ا حيث  و  غل  جلسات النوافةو 

%  8( م فكانت األبةوا  والنوافةو المطابمةة لألسةس 18.1  رتفاا ا ما بيو 
                                                                        (.17%  يكل  42فكانت  بينما األبوا  والنوافو ال ير مطابمة لألسس

 الدرابرينات والحواجر:   .2

بالنسبة للدرابرينات الموجودة في المباني السكنية متعةددة الطوابةك  غلب ةا    
سم وضي موجودة فةي السةاللم وال توجةد فةي در   90 - 80ما بيو  بإرتفال

ة  لةةه  و  غلةة  الةةدرابرينات التةةي يةةاضدناضا غيةةر المةةدخل الرئيسةةي باعاةةاف
مطابمة للمواصفات حيث  ن ةا مصةنواة مةو الحديةد الصةا  بممةاطع مختلفةة 

فكانةةةةت اليةةةةكل وبلةةةةوو  سةةةةود وتفتمةةةةر  لةةةةه الصةةةةنفرة والتيةةةةطي  الجيةةةةد 
% بينمةا الةدرابرينات والحةواجر  6الدرابرينات والحواجر المطابمة لألسس 

                                            %. 44كانت  ال ير مطابمة لألسس
                                           

 
 
 

الدرابرينات   –. يوا  والع حال متطلبات البيئة الداخلية  األبوا  والنوافو 17يكل 
.[الباحث  والحواجر( لمباني العينة كالف من ا اله حدة  

 
 

.  الساللم والمصااد: 3  

بالنسبة ألبعاد ومواصفات السةاللم كانةت م ةايرة لمةا ضةو منصةوص الية     
في المواصفات حيث  و  رتفال المائمة بعا ا يريةد والةبعح اآلخةر يةنمص 

سةم وكةل  30سةم وكةولن الحةال فةي اةرح النائمةة التةي للةت اةو  15او 
الدرجات مو مواد ليست خينة بل جميع ةا  مةا مةو المورايكةو  و الرخةام  و 

مين وال وجةةود ليةةرائ  مطاطيةةة الي ةةا لمنةةع اعنةةرالق كمةةا  و جميةةع السةةيرا
المباني السكنية التي تم ريارت ةا وات الطوابةك المتكةررة ال توجةد ب ةا سةاللم 
للنجاة  و الطوار  .  ما بالنسبة للمصااد ف ةي موجةودة ولكن ةا بمواصةفات 
د تصةةل  لألسةةويا  وال تصةةل  لةةوو  اعحتياجةةات الخاصةةة مةةو حيةةث األبعةةا
والمسةةةةةاحة و رتفةةةةةال لوحةةةةةة الةةةةةتحكم واألررار واألراةةةةةيات والعالمةةةةةات 
واعاةةا ة ومسةةاحة الةةدوراو  مام ةةا و مكةةو تمريةةل ولةةن مةةو خةةالل الرسةةم 

( حيةةةث كانةةةت الةةةه النحةةةو التةةةالي: السةةةاللم المطابمةةةة 18البيةةةاني  يةةةكل 
% بينمةةا السةةاللم ال يةةر مطابمةةة للمواصةةفات فكانةةت نسةةبت ا  14للمواصةةفات 

% بينمةةةا  10المصةةةااد المطابمةةةة للمواصةةةفات فكانةةةت نسةةةبت ا %  مةةةا  86
                            %. 90المصااد ال ير مطابمة للمواصفات فكانت 

                           

.  الممرات الداخلية:                                                          4  

المبةاني السةكنية التةي تةم توريم ةا ال توجةد ب ةا  غل  الممرات الداخلية في    
درابرينةةات وممةةابح ووسةةائل تمنيةةة تسةةااد وو  اعحتياجةةات الخاصةةة الةةه 
الحركة بدوو اوائك كما  و ضوه الممرات  رايات ا مةو مةواد ليسةت خيةنة 
 و مانعةة لتنةةرالق ولكةةو الةبعح تةةم تكسةةيت  بالسةجاد واراةة ا يتةةراو  مةةا 

خةةالل الرسةةم البيةةاني نةةرأل  و نسةةبة الممةةرات  م  ومةةو 1.40 – 1.20بةةيو 
% بينمةةةا كانةةةت نسةةةبة الممةةةرات  8الداخليةةةة المطابمةةةة للمواصةةةفات كانةةةت 

   %. 92 وو  اعحتياجات الخاصة كانتمواصفات الداخلية ال ير مطابمة ل
         

72% 

28% 

 ذكىر

 إناث

52% 

16% 

20% 

12% 

 إعاقة بدنية

إعاقة 

 ذهنية

8% 

42% 

6% 

44% 

 اسبواب والنوافذ المطابقة لألسل

 اسبواب والنوافذ الغٌر مطابقة لألسل

 الدراب ٌنات والحواج  المطابقة لألسل

الدراب ٌنات والحواج  الغٌر مطابقة 
 لألسل
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انًًشات انذاًهية(  –انًصادذ  –)انضالنى  . يىضح واق  حال ي يه ات ان يأة انذاًهية 18شكم 

.[الباحث  مالو يُها دها حذة انعيُة نً اَي  

 

.  الحمامات ودورات المياة: 5  

دورات الميةةةةاة الموجةةةةودة فةةةةي المبةةةةاني السةةةةكنية متعةةةةددة األدوار تفتمةةةةر    
للمواصةةفات الفنيةةة الخاصةةة بمتطلبةةات وو  اعحتياجةةات الخاصةةة مةةو حيةةث 

ولةةةيس للخةةةار  باعاةةةافة  لةةةه  تجةةةاه فةةةت  البةةةا  فجميع ةةةا تفةةةت  للةةةداخل 
األراةةيات المسةةتخدمة ف ةةي مةةو السةةيرامين العةةاد  وليسةةت خيةةنة وتسةةااد 
اله اعنرالق باعاافة  لةه  و األج ةرة الصةحية الموجةدة بةداخل ا صةممت 
لأليةةخاص األسةةويا  ولةةيس لةةوو  اعحتياجةةات الخاصةةة مةةو حيةةث اليةةكل 

المسةةةاند  لةةةه جانةةة  و بعةةةاد المطةةةع والمسةةةافات فيمةةةا بين ةةةا واعرتفااةةةات و
اعرتفةةةةال ال يةةةةر مناسةةةة  لمفةةةةاتي  وبرايةةةةر الك ربةةةةا  الموجةةةةودة بالةةةةداخل 
والمفترح  و تكوو في الخار   له جانة  المسةاحة الصة يرة لةدورة الميةاة 
الواحدة مو خالل الريارة الميدانية فكانةت نسةبة الحمامةات المطابمةة لألسةس 

      %. 94تفتمر لألسس % بينما كانت نسبة الحمامات التي  6ال تتعدأل 
 

.  الالفتات ولوحات اعرياد:6  

مو كتابة و لواو و اا ة بالرغم مو  ن ا     الالفتات ولوحات اعرياد 
تتناس  مع البيئة الخارجية في المباني وات التجمعات السكنية متعددة 
الطوابك  كرر مو البيئة الداخلية ولكن ا لألست ضي غير موجودة في ضوه 

     (.19%  يكل  18ي التي تم حصرضا  ال بنسبة بسيطة ال تتعدأل المبان
    

.   دوات التحكم: 7  
وضةةي ممةةابح األبةةوا  والنوافةةو ومفةةاتي  اعنةةارة الك ربائيةةة واألجةةراس    

ف ي لم تصةمم بيةكل صةحي  ومناسة  و و كانةت موجةودة بنسةبة بسةيطة ال 
% مو  جمالي مباني العينة فمرالف مفاتي  الك ربةا  بعاة ا متبرةة  12تتعدأل 

  يصةل  لةهم بينمةا البرايةر متبرةة الةه  رتفةال  1.35يصل  لةه اله  رتفال 
سةةم وكالضمةةا غيةةر ماةةا   مةةا ممةةابح األبةةوا  ف ةةي ممةةابح ااديةةة  72

                                                   .م 1.06يصل  له وبإرتفال 
                                     

 
 

نىحات ان حكى(  –انالا ات  –)انحًايات  . يىضح واق  حال ي يه ات ان يأة انذاًهية 19 شكم

 .[الباحث  مالو يُها دها حذة انعيُة نً اَي

  .  بيانات البيئة الخارجية:
 

.  موالت السيارات: 1  

موالت سيارات وو  اعحتياجات الخاصة ضي الموالت الموجودة  مام    
المباني السكنية ف ي  غلب ا تفتمر لألسس والمعايير مو حيث بعدضا المسافة 

والمصااد ومو حيث المساحة وواع اليعار و و  غلب م مو المداخل 
ياطروو لواع سيارات م في موالت األسويا  والمليل من م امل بنفس  
مولت خاص ب  وواع الي  اعيارة فكانت نسبة الموالت التي امل ا 

% كانت لموالت  84% بينما بالي النسبة وضي  16 صحاب ا في حدود 
                                               ير.سيارات تفتمر لألسس والمعاي

                                     

.  المنحدرات: 2  

وضي األسط  الخينة المنحدرة  و المائلة التي يستعمل ا وو  اعحتياجات    
الخاصة في الوصول ما بيو منسو  األرح الطبيعية ومنسو   راية 
المباني المراد الوصول  لي ا حيث توجد منحدرات في بعح المباني 

% وضي تفتمر للميول  6السكنية التي تم ريارت ا بنسبة بسيطة ال تتعدأل 
%  94مة بينما بالي المباني ال توجد في ا منحدرات وتكاد تمرل نسبة الالر

مو العينة ليكتفي وو  اعحتياجات الخاصة بالدر  واعتكا  اله الجدراو 
                                   (. 20للوصول  له المناسي  األاله  يكل 

 

                                                 : .  األرصفة وممرات المياة3

مععةةم األرصةةفة وممةةرات الميةةاة الخارجيةةة  و الم ديةةة لمةةداخل المبةةاني    
السكنية  و في الحدائك ابارة او  رصفة وممرات تفتمةر لألسةس والمعةايير 
الالرمة كالخيونة واعنحةدار واعاةا ة ولوحةات اعريةاد و يةارات التنبية  

% بينمةا ال توجةد ضةوه األرصةفة والممةرات فةي  90وتمرل نسةبة والحواجر 
           %. 10بعح مباني العينة وبعح الحدائك وتمدر نسبت ا بحوالي 

 

 
 

 –المنحدرات   –. يوا  والع حال متطلبات البيئة الخارجية  موالت السيارات  20يكل 
.[الباحث  األرصفة والممرات( لمباني العينة كالف من ا اله حدة  

 
 

.  النتائا العامة11  
 

مو خالل ارح النتائا السابمة توصل الباحث في ضوه الدراسة  له اةدم    
مطابمة المباني السكنية متعددة الطوابك لألسس والمعايير المنصةوص الي ةا 
بالنسبة للمتطلبةات المعماريةة لةوو  اعحتياجةات الخاصةة فةي البيئةة الداخليةة 

                                                    التالي:والخارجية اله النحو 
. ادم حصول  غل  وو  اعحتياجات الخاصة اله متطلبات م  المعماريةة 1

                                                      ممارنةف بيلران م األسويا .
و وليةا   مةورضم فيمةا . للة الواي اند كرير مو وو  اعحتياجات الخاصة 2

                                           يتعلك بيضمية متطلبات م المعمارية.

7 
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ف فةي السةنوات 3 . النمو السةريع وال يةر متولةع بالنسةبة ل ةوه الفئةة وخصوصةا
                                   األخيرة بسب  األحداث التي ي دت ا ليبيا.

متطلبةةةات المعماريةةةة فةةةي المبةةةاني السةةةكنية متعةةةددة . اةةةدم تةةةوفر  بسةةةط ال4
                                        الطوابك لوو  اعحتياجات الخاصة.

  
                                   

.  الممترحات 12  
 

                                                              الممتر  األول:   .

 نيا  وحدات سكنية منفصلة  و مجمعة مو لبل الج ات المسئولة بالدولةة    
الليبية تكةوو مصةممة حسة  المتطلبةات المعماريةة ووفةك األسةس والمعةايير 
الخاصةةة ب ةةوه الفئةةة الةةه  و تةةورل الةةي م بإنتعةةام وفةةك اةةوابط ويةةروط 

                                                             تواع ل وا ال رح.
                                                          

                                                            الممتر  الراني:   .

 و تموم الج ات المسئولة بالدولة الليبية بتوريع لروح  و سلت مالية    
وفك اوابط وآليات معدة  اله مستحمي ا مو فئة وو  اعحتياجات الخاصة

ف و سترجاا ا اله ضيئة  لساط مريحة وميسرة وبدوو فوائد.            مسبما
 

                                                             :الممتر  الرالث   .
مسةةاادة يةةريحة وو  اعحتياجةةات الخاصةةة ومةةو ينتمةةوو  لي ةةا بمحاولةةة    

المتطلبةةةةات المعماريةةةةة لمبةةةةاني م وفةةةةك المعةةةةايير تعةةةةديل و اةةةةافة بعةةةةح 
                                     واعمكانيات المتاحة بيكل دور  ومنتعم.

 
 

.  التوصيات العامة13  
 

. توايةةة المصةةمميو المعمةةارييو ومخططةةي المةةدو بيضميةةة يةةريحة وو  1
                               اعحتياجات الخاصة وارورة اعضتمام ب ا. 

. توايةةةةة وترميةةةةت األسةةةةر الليبيةةةةة بيضميةةةةة التصةةةةميم المالئةةةةم لفئةةةةة وو  2
                                                         اعحتياجات الخاصة.

. امل دراسة ياملة اله المباني السكنية متعددة الطوابك لمعرفة ما مةدأل 3
                              الخاصة.مالئمت ا لمتطلبات وو  اعحتياجات 

. العمل الةه  درا  المتطلبةات المعماريةة لةوو  اعحتياجةات الخاصةة فةي 4
                                      التراخيص الممنوحة للمباني السكنية. 

. ت يئةةة البيئةةة الداخليةةة والخارجيةةة بمةةا يةةتمالئم مةةع فئةةة وو  اعحتياجةةات 5
                                                             الف.الخاصة مستمب

. تفعيةةةل المةةةوانيو واللةةةوائ  التةةةي تةةةنعم وتحفةةةع حمةةةوق وو  اعحتياجةةةات 6
                                        الخاصة  سوةف بيلران م مو األسويا .

عماريةةة ومةةا . العمةةل الةةه  نيةةا  ضيئةةة  ستيةةارية للنعةةر فةةي التصةةاميم الم7
                        مدأل مطابمت ا لمتطلبات وو  اعحتياجات الخاصة.

. التوسع في ضوا البحةث مسةتمبالف بحيةث ييةمل متطلبةات وو  اعحتياجةات 8
                                         الخاصة في المباني واألماكو العامة.
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