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المقدمة
ِّ

1

المقدِّمة

1

لقد تم تطوير نظام "مستدام" من قِّبل برنامج البناء المستدام ليكون نظا ًما العتماد وتقييم االستدامة الشاملة من أجل التصدي لمشاكل
االستدامة طويلة األمد التي تواجه المباني السكنية في المملكة العربية السعودية ) ،(KSAحيث يعالج نظام "مستدام" مجموعة واسعة
من مشاكل االستدامة المهمة للمملكة العربية السعودية ،ويدعم تطلعات رؤية .2030
يقدِّم هذا الدليل نظام "مستدام" لمرحلة التشغيل  +المبنى القائم للمجتمعات وتفاصيل عناصرها وهيكلها وقابليتها للتطبيق وشروط
المعيار.

1-1

نظام "مستدام" ورؤية 2030

تُعد ُرؤية  2030هي خارطة طريق المملكة العربية السعودية للعمل االقتصادي والتنموي في المستقبل ،حيث تعبر عن األهداف
والغايات طويلة األمد للبالد .تنبني رؤية  2030على ثالثة محاور هي كما يلي:

 -1مجتم ٌع مفعم بالنشاط والحيوية
 -2اقتصا ٌد مزدهر
 -3أمةٌ طموحة

لقد استُمدت معايير التشغيل و الصيانة المستدامين التي وضعها "نظام مستدام" للمجتمعات باألهداف والغايات الواردة في رؤية
.2030
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الشكل  1العالقة بين رؤية  2030نظام "مستدام" لمرحلة التشغيل  +المبنى القائم للمجتمعات

3

حول نظام مستدام للمجتمعات

4

حول نظام مستدام للمجتمعات

2

 1-2إمكانية التطبيق
يمكن تطبيق نظام مستدام للمجتمعات على أنواع التالية من المجتمعات:




المجتمعات السكنية :تشكل االستخدامات السكنية أكثر من  %50من إجمالي المساحة الطابقية.
المجتمعات متعددة االستخدامات :تشكل االستخدامات غير السكنية كالمكاتب ومتاجر البيع بالتجزئة واألماكن الترفيهية
وغيرها أكثر من  % 50من إجمالي المساحة الطابقية ،بينما تُمثل المجتمعات السكنية أقل من  %25من إجمالي المساحة
الطابقية.

ال يُغطي نظام مستدام للمجتمعات مخيمات العمال.

يبلغ الحد األدنى لحجم التطوير الذي يمكن تقييمه في إطار نظام مستدام للمجتمعات  0.2كم 2والحد األقصى  1كم ،2وإذا كانت حجم
التطوير أكبر من  1كم 2يجب تقسيمها افتراضيًّا إلى أحجام أصغر بغرض تقييم نظام مستدام.

يتم تطبيق نظام مستدام للمجتمعات على األماكن العامة الخاضعة للتطوير ،وهي المناطق التي يمكن لألفراد الوصول إليها دون
مقابل مثل الشوارع والساحات واألماكن المفتوحة والمتنزهات ،ويمكن تقييم المباني السكنية ضمن مشروع التطوير بموجب نظام
مستدام للمباني السكنية ،وقد تكون المباني غير السكنية (كالمساجد والمدارس ومتاجر البيع بالتجزئة والمكاتب وأماكن الرعاية
الصحية) معتمدة بموجب أنظمة تقييم االستدامة المستقبلية الموضوعة للمملكة العربية السعودية كجزء من نظام مستدام.

 2-2المنهجية
يتألف نظام مستدام للمجتمعات من عنصرين:

التصميم  +اإلنشاء
يمكن تطبيق التصميم  +اإلنشاء على تصميم المجتمعات الجديدة وإنشائها.

التشغيل  +المبنى القائم ( )O+Eوارد في (هذا الدليل)
يمكن تطبيق التشغيل  +المبنى القائم على المجتمعات الجديدة الحاصلة على معايير فيما يخص التصميم  +اإلنشاء والمجتمعات
الحالية/القديمة.
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 3-2فئات المعايير
ينقسم نظام مستدام فيما يخص التشغيل  +المبنى القائم للمجتمعات إلى سبع فئات من فئات المعايير (الشكل .)2

الشكل  2فئات معايير نظام مستدام فيما يخص التشغيل  +المبنى القائم للمجتمعات
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 4-2مستويات التقييم
نتيجة المشروع هي عبارة عن مجموع كافة نقاط المعايير التي تم إحرازها ،حيث يوجد خمسة مستويات تقييم مختلفة :هي األخضر
والبرونزي والفضي والذهبي والماسي .يظهر عدد نقاط المعايير الالزمة لكل مستوى تقييم في الجدول (.)1
الجدول  1مستويات تقييم نظام مستدام

عدد النقاط ال ُمحرزة

مستوى التقييم

≥ 20
أخضر

≥ 35
برونزي

≥ 50
فضي

≥ 65
ذهبي

≥ 80
ماسي

 5-2المعايير اإللزامية
من أجل ضمان تحقيق المستوى األساسي من االستدامة على نطاق واسع فأن نظام مستدام فيما يخص التشغيل  +المبنى القائم
للمجتمعات يشمل معايير إلزامية يُشار إليها باسم المعايير "الرئيسية" ،وهذه المعايير قابلة للتطبيق بغض النظر عن مستوى التقييم
المستهدف ،حيث تضمن تحقيق جميع المشروعات لألهداف ذات األولوية للمملكة العربية السعودية مع الحفاظ على المرونة في
تطبيقها.
معيارا رئيسيًّا ،والتي ينتج عنه تحقيقها  20نقطة ومستوى تقييم من اللون األخضر لنظام "مستدام" ،وفيما يتعلق بمستوى
يوجد 13
ً
التقييم األعلى يجب أن تحقق المشروعات المعايير اإللزامية إضافةً إلى المعايير االختيارية لتحقيق األعداد المطلوبة من نقاط المعايير
للمستويات المستهدفة.
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الجدول  2المعايير اإللزامية

فئة المعيار

المعيار الرئيسي
الوصول إلى البنية التحتية SA-01

خصائص الموقع
مرونة المجتمعات SA-02
إعداد التقارير السنوية MO-01
إدارة نفايات مرحلة التشغيل MO-02
اإلدارة وعمليات التشغيل
صيانة األماكن العامة MO-03
الشراء المستدام MO-04
أداء الطاقة E-01
الطاقة
قياس استهالك الطاقة E-02
أداء المياه W-01
المياه
قياس استهالك المياه W-02
وسائل الراحة الخارجية CW-01
جودة الحياة المجتمعية
المجتمعات النشطة CW-02
التعليم واالبتكار

دليل مستدام EI-01

 6-2وصف هيكلة المعيار
يجري تسليط الضوء على الخصائص الرئيسة لكل معيار في المثال الوارد أدناه.

8

11

إعداد التقارير السنوية MO-01

2

33

المعيار الرئيسي

إعداد التقارير السنوية

إجمالي عدد النقاط المتاحة

متوفر

متوفر

2

الهدف
ضمان تقييم أداء المبادرات ال ُمستدامة سنويًا من أجل االستمرار في التحسن.

44

الشروط
الرقم

النقاط المتاحة

الشرط
مراقبة البيانات ذات الصلة للمعايير التالية وتوثيقها كل عام:






1

إدارة نفايات مرحلة التشغيل MO-02
الشراء المستدام MO-04
أداء الطاقة E-01
الطاقة المتجددة E-04
أداء المياه W-01

2

تم توثيق األداء باستخدام أداة إعداد التقارير السنوية.
اإلجمالي

55

األدلة
الرقم
1

66

2

أدلة استيفاء الشروط


أداة إعداد التقارير السنوية

المبادئ التوجيهية الداعمة
إعداد التقارير السنوية:
يتطلب إعداد التقارير السنوية من المشروع أن يوثق بعض المعلومات على أساس شهري وأن يقدم المعلومات في نهاية كل عام
خالل فترة الخمس سنوات بين التصديق األولي وعند إعادة التصديق في كل مرة الحقًا.
يجب اإلشراف على إعداد التقارير السنوية من قبل مدير مرافق المجتمع أو أي مختص آخر ,كما يجب استخدام أداة إعداد التقارير
السنوية ( )ARوأي أدوات خاصة بالمعيار لتسجيل البيانات المطلوبة ,ويسرد الجدول  MO-01.1المعايير التي تخضع إلعداد
التقارير السنوية والبيانات التي سيتم توثيقها كل عام.
في نهاية كل عام ،سيتم إعادة تقييم النتائج التي تحققت لهذه المعايير على أساس المعلومات المقدمة في أداة إعداد التقارير السنوية,
على أن يتم تعديل جميع نتائج المعيار األخرى خالل فترة الخمس سنوات ,كما سيتم احتساب النتيجة اإلجمالية المحدثة ومستوى
التقييم المؤقت للمشروع كل عام بنا ًء على أحدث نتائج المعيار للتقرير السنوي ونتائج المعيار الثابتة.

9

يضمن هذا النهج اتباع المشروعات لشروط "نظام مستدام" فيما يخص المجتمعات خالل الفترات الفاصلة بين كل تصديق رسمي،
ً
تمثيال أكثر مرونة لألداء التشغيلي ويشجع التحسين
كما يضمن إدارة شروطها المتعلقة بالوثائق وإعداد التقارير بفعالية ،كما يوفر
المستمر كل عام.

الجدول  MO-01.1معايير إعداد التقارير السنوية

شروط إعداد التقارير السنوية

المعيار

إنتاج نفايات األماكن العامة الشهرية (حسب الوزن أو الحجم) ومعدل
التحويل ال ُمنجز.

إدارة نفايات مرحلة التشغيل MO-02

جميع عمليات شراء المنتجات والمواد للمناطق العامة ،بما في ذلك
خصائص االستدامة وتحديد جميع المواد المناطقية.
استهالك الطاقة الشهري من قراءات العدادات أو فواتير الخدمة.

الشراء المستدام MO-04
أداء الطاقة E-01

إنتاج الطاقة الشهري من قراءات العدادات أو فواتير الخدمة.

الطاقة المتجددة E-04

استهالك المياه الشهري من قراءات العدادات أو فواتير الخدمة.

أداء المياه W-01

77
88

أداة المعيار
أداة إعداد التقارير السنوية
الوثائق المرجعية
ال يوجد

يوضح الشكل  3الخصائص الرئيسية للمعيار

مفتاح الشكل
 -1مرجع المعيار والملكية.
معيارا رئيسيًا ،باإلضافة إلى عدد النقاط المتاحة.
 -2سوا ًء كان
ً
 -3هدف المعيار.
 -4شروط المعيار وعدد النقاط المرتبطة بها.
 -5أدلة شروط تقديم التقرير التشغيلي.
 -6إرشادات داعمة تقدم مزيدًا من المعلومات ذات الصلة.
 -7اسم أداة المعيار (إن وجدت).
 -8تفاصيل الوثائق المرجعية ذات الصلة (إن وجدت).
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تنفيذ نظام مستدام للمجتمعات
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3

تنفيذ نظام مستدام للمجتمعات

 1-3المراقبة وإعداد التقارير
 1-1-3فترة المراقبة
يحتاج كل مجتمع إلى ما ال يقل عن عامين من بيانات األداء (من قراءات العدادات أو فواتير المرافق) لتحديد مستوى استهالكه
األساسي من الطاقة والمياه ،ومن ثم يتم إضفاء التحسينات على المجتمعات للتقليل من كمية استهالك الطاقة (على سبيل المثال
استبدال المصابيح العادية بمصابيح  LEDوتطبيق إستراتجية جديدة للتحكم في االستهالك ،ألخ) واستهالك المياه (على سبيل المثال
زراعة الفصائل المحلية/التكييفية واستخدام الري بالتنقيط ،ألخ) ،وبمجرد إضفاء التحسينات يلزم توفير بيانات أداء لمدة عام واحد
على األقل لتحديد مستوى االنخفاض الذي تحقق في معدل االستهالك األساسي للطاقة والمياه.

لذلك فإن المجتمعات الجديدة التي حصلت على معايير فيما يخص التصميم  +اإلنشاء تحتاج إلى أن تعمل لمدة ال تقل عن  3سنوات
قبل أن يتم اعتماد تقييم التشغيل +المبنى القائم ،أما المجتمعات القائمة التي تنطوي على بيانات تاريخية ُجمعت على مدار عامين
يمكن إضفاء التحسينات عليها على الفور يعقبها بيانات أداء ال تقل عن عام واحد ،وتم توضيح هذين السيناريوهين في الشكل .4

الشكل 4الجدول الزمني لفترة المراقبة

يلزم وضع إجراءات وسياسات للمعايير اإللزامية واالختيارية معينة على النحو ال ُموضح في الجدول 3خالل فترة المراقبة ،كما يجب
تنفيذها لمدة عام واحد على األقل قبل إجراء تقييم التشغيل +المبنى القائم ،ويجب تقديم أدلة على تنفيذها كجزء من التسليم ،ويوضح
الشكل  5محتويات السياسة أو اإلجراءات النموذجية.

الجدول  3المعايير التي تحتاج إلى سياسات أو إجراءات

الفئة

المعيار

السياسة/اإلجراء

اإلدارة وعمليات
التشغيل

إدارة نفايات مرحلة التشغيل MO-02

إجراء نفايات األماكن العامة

صيانة األماكن العامة MO-03

إجراء صيانة األماكن العامة
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الشراء المستدام MO-04

سياسة الشراء المستدام

جودة الحياة
المجتمعية

المجتمعات النشطة CW-02

إجراءات تنظيف المرافق الترفيهية وصيانتها

الساحات المفتوحة CW-04

إجراءات تنظيف األماكن المفتوحة وصيانتها

الربط المجتمعي

أماكن وقوف السيارات المتكاملة CC-03

إجراءات تنظيف أماكن وقوف السيارات
وصيانتها

مشاركة الجمهور EI-02
التعليم واالبتكار

سياسة المشاركة العامة
استبيان قياس مدى رضا المستخدمين

التواصل المستدام EI-03

استبيان التواصل المستدام

الشكل  5محتويات السياسة النموذجية/اإلجراء النموذجي

يجب أن تمتثل المجتمعات لشروط إعداد التقارير السنوية من أجل إعادة اعتمادها بعد مرور  5سنوات ،وذلك بعد حصولها على
معايير التشغيل  +المباني القائمة.

 2-1-3إعداد التقارير السنوية
يتطلب إعداد التقارير السنوية من المشروع أن يوثق بعض المعلومات على أساس شهري وأن يقدم المعلومات في نهاية كل عام
خالل فترة الخمس سنوات بين التصديق األولي وعند إعادة التصديق في كل مرة الحقًا .يتم التوثيق من خالل أداة إعداد التقارير
السنوية ،وتخضع المعايير التالية للتقارير السنوية:







إعداد التقارير السنوية MO-01
إدارة نفايات مرحلة التشغيل MO-02
الشراء المستدام MO-04
أداء الطاقة E-01
الطاقة المتجددة E-04
أداء المياه W-01
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في نهاية كل عام يُعاد تقييم النتائج التي حصلت عليها هذه المعايير بنا ًء على المعلومات المقدمة في أداة إعداد التقارير السنوية ,على
أن يتم إصالح جميع نتائج المعيار األخرى خالل فترة الخمس سنوات ,كما سيتم احتساب النتيجة اإلجمالية المحدثة ومستوى التقييم
المؤقت للمشروع كل عام بنا ًء على أحدث نتائج المعيار للتقرير السنوي ونتائج المعيار الثابتة .ويصدر االعتماد الرسمي في نهاية
فترة السنوات الخمس عندما يتم تقديم وثائق كافة المعايير وتقييمها.
يضمن هذا النهج اتباع المشروعات لشروط "نظام مستدام" فيما يخص المجتمعات خالل الفترات الفاصلة بين كل تصديق رسمي،
ً
تمثيال أكثر مرونة لألداء التشغيلي ويشجع التحسين
كما يضمن إدارة شروطها المتعلقة بالوثائق وإعداد التقارير بفعالية ،كما يوفر
المستمر كل عام.

 2-3عملية التسليم والموافقة
 1-2-3تسليم
يتم تسليم وثائق المعيار على مراحل المشروع الثالثة التالية:

التصميم  +اإلنشاء
التسليم  :1بعد االنتهاء من التصميم التفصيلي
التسليم  :2بعد االنتهاء من مرحلة اإلنشاء

التشغيل+المبنى القائم (الوارد في هذا الدليل)
التسليم  :3بعد مرور ثالث سنوات على افتتاح األماكن العامة

الشكل  6عملية التسليم
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 2-2-3الموافقة
بعد مراجعة كل طلب والموافقة عليه ،يتم إصدار الشهادات التالية:




التصميم  +اإلنشاء
 oشهادة تقييم التصميم (بعد مراجعة التسليم )1
 oشهادة تقييم اإلنشاء (بعد مراجعة التسليم )2
التشغيل +المبنى القائم
 oشهادة التقييم التشغيلي (بعد مراجعة التسليم )3
 oشهادة تقييم تشغيلي ُمجددة (االحتفاظ بشهادة التقييم التشغيلي ،يجب إعادة تقييم المشروع كل ( )5سنوات بح ٍد
أدنى).

 3-3طرق االتصال
تجري جميع االتصاالت فيما بين "فريق المشروع" و(خبير ُمقيِّم نظام مستدام) "البناء المستدام" عن طريق تعيين مهندس نظام
ُمستدام المعتمد.

الشكل  7طرق االتصال
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 4-3األدوار الرئيسية والمسؤوليات
ترد أدوار ومسؤوليات مختلف األطراف في نظام مستدام العتماد المجتمعات في الجدول .4

الجدول  4األدوار والمسؤوليات في نظام مستدام

المسؤولية

الدور

البناء المستدام






تمثيل الجهات التنفيذية
توفير التدريب واالمتحانات وترخيص المهندس المعتمد و خبير ُمقيِّم نظام مستدام
إجراء المراجعات والرد على استفسارات المعيار الرسمي
إصدار نظام "مستدام" اعتمادات للمجتمعات

خبير ُمقيِّم نظام "مستدام"






يُعين من قِّبل "البناء المستدام"
القيام بمهام نقطة االتصال عن مهندس نظام مستدام المعتمد
تقييم تسليمات مشروع نظام ُمستدام للمجتمعات خالل مراحل التصميم واإلنشاء والتشغيل.
إجراء "زيارات تدقيق الموقع" الرسمية خالل مرحلتي إنشاء وتشغيل المشروع.




نقطة االتصال الخاصة بخبير ُمقيِّم نظام مستدام
تقديم إرشادات الخبراء إلى فريق المشروع وتوجيه الدعم له؛ لتحقيق التقييم ال ُمستهدف
في نظام ُمستدام للمجتمعات.
مراجعة جميع وثائق المعيار/األدلة التي أعدها فريق المشروع
تقديم مستندات المعيار إلى خبير ُمقيِّم نظام ُمستدام في مراحل التصميم واإلنشاء والتشغيل
قيم نظام مستدام معلومات إضافية أخرى الزمة
خبير ُم ِّ
تعيين مهندس نظام ُمستدام المعتمد في المراحل األولى من المشروع
دفع رسوم مشروع نظام ُمستدام (التسجيل ،واالعتماد ،والزيارات الميدانية ،واستفسارات
المعيار وغيرها)
دعم عملية تقييم نظام ُمستدام للمجتمعات




يضع شروط معيار نظام مستدام للمجتمعات في تصميم المشروع وإنشاؤه.
االحتفاظ بالشروط الالزمة وإعداد الوثائق المطلوبة (بما في ذلك استكمال أي أدوات
المعيار) طوال مراحل المشروع ثم تقديمها إلى مهندس نظام ُمستدام المعتمد.

مهندس نظام مستدام المعتمد
()AP

العميل/مالك المشروع








فريق المشروع
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خصائص الموقع

17

 4خصائص الموقع
بوصفها جز ًءا من رؤية  ،2030تهدف "المملكة العربية السعودية" إلى حماية وإعادة تأهيل شواطئها ومحمياتها الطبيعية وجزرها
من أجل زيادة الوعي العام بأهمية الثروات الطبيعة للدولة .توفر هذه الثروات "العديد من الوظائف وفوائد اقتصادية واجتماعية
وبيئية ،بما في ذلك التزود بالوقود واستقرار التربة والحماية من عوامل الرطوبة والتعرية والتخفيف من حدة المناخ وتخزين
الكربون 1".وتؤيد مستدام هذا الهدف من خالل دعم اإلدارة وزيادة الثروات البيئية .ودعما ً لرؤية  2030وموضوعها الرئيسي
المتمثل في ازدهار االقتصاد ،يتطلب مستدام من المجتمعات مراعاة مرونتها في مواجهة الصدمات الخارجية إلعداد وحماية نفسها
من المخاطر المستقبلية .كما يكافئ مستدام تلك المشروعات التي تقلل من أثرها على البيئة من خالل استراتيجياتها وحلولها المتعلقة
بالبنية التحتية والتقليل من التلوث.

شكل  8معايير خصائص الموقع

حالة البيئة  :2017المسؤوليات واإلنجازات .الهيئة العامة لألرصاد وحماية البيئة ( .)GAMEPالمملكة العربية السعودية
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الوصول إلى البنية التحتية SA-01
المعيار الرئيسي

إعداد التقارير السنوية

إجمالي عدد النقاط المتاحة

متوفر

غير متوفر

2

الهدف
ضمان توفُّر البنية التحتية للمرافق والتأكد -مستقبالً -من احتياجات التواصل المتعلقة بالتطوير.
الشروط
الرقم

النقاط المتاحة

الشرط

الشرط الرئيسي  -تحقيق الشرط رقم  1( 1نقاط من نقاط المعايير)
1

هناك ارتباط دائم بين شبكات الكهرباء ،والمياه ،ومياه الصرف الصحي ،والتي لديها القدرة على
دعم احتياج البنية التحتية الحالية والمخطط لها ،الخاصة بالمشروع.

1

تركيب خدمات اإلنترنت عالية السرعة وتشغيلها .ويمكن لألنظمة أن تشمل:
2




1

هوائي متحرك متكامل معماريا ً
كبالت األلياف الضوئية
اإلجمالي

2

األدلة
أدلة استيفاء الشروط

الرقم



1



مخطط للموقع يوضح توفير نقاط االتصال المناسب أو توفير الشبكات.
حسابات احتياجات المشروع ألي مرافق تم التخطيط لها (في الخمس سنوات المقبلة) من كهرباء ومياه ،إنشاء
الصرف الصحي.
التأكيد من خالل مقارنة الحسابات ،وشروط الذروة الحالية ،وقدرات الشبكة الموجودة ،على أن الشبكات الحالية
يمكنها إدارة االحتياج الموجودة والمتوقعة ،وأال يتم المساس بجودة الطاقة .فإن لم تستطع الشبكات الحالية تلبية
توسعات المستقبل ،فالبد من توفير تصميمات ذات تكلفة لتلبية التوسعات المستقبلية.

الهوائيات المتحركة:


2






الرسومات أو الخرائط المميزة التي تبين مواقع الهوائيات المتحركة المتكاملة من الناحية المعمارية ونقاط االتصال
المالئمة.
سلطة على الهوائيات المتحركة.
موافقة ال ُ
الصور الفوتوغرافية المطبوع عليها التاريخ والتي تخص الهوائيات المتحركة المتكاملة معمارياً.
تؤكد الوثائق أن الهوائيات الحالية بإمكانها تشغيل أحدث جيل لتكنولوجيا شبكات الهواتف النقَّالة ذات االتصال
واسع النطاق العاملة بالمملكة العربية السعودية.
َّ
ً
فإن لم تكن الهوائيات المتحركة مر َّكبة حالياً ،فهناك اتفاق ُم َوقع بأن التركيب سيكون مكتمال في غضون عامين.

كبالت األلياف الضوئية




الرسومات الموضحة لتوفير كبالت األلياف الضوئية ونقاط االتصال المالئمة.
سلطة على كبالت األلياف الضوئية.
موافقة ال ُ
َّ
ً
ً
فإن لم تكن كبالت األلياف الضوئية مر َّكبة حاليا ،فهناك اتفاق ُم َوقع بأن التركيب سيكون مكتمال في غضون
عامين.
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المبادئ التوجيهية الداعمة
اتصاالت البنية التحتية:
يجب أن تكون اتصاالت البنية التحتية الدائمة مش َّغلة بشكل كامل فيما يتعلق بالكهرباء ،والمياه ،ومياه الصرف الصحي .لن يكون
هناك حاجة للمولدات في الحدود المقدرة ألي غرض غير األغراض المتعلقة بأعمال اإلنشاءات المؤقتة.

يتطلب األداء األمثل للبنية التحتية تكامل كل عناصر البنية التحتية في مجتمع ما .ينبغي أن تُقيم الخطط الموضوعة ألعمال التنمية
ال مجتمعية (في الخمس سنوات المقبلة) فرص تحسين الترابط والتوافق مع عناصر البنية التحتية األخرى ،وذلك للتحسين الشامل
للكفاءات والفعاليات .ينبغي إيالء اعتبار قوي للحفاظ على ثروات البنية التحتية المجتمعية القائمة حيثما أمكن ذلك .يجب أن يؤخذ
في االعتبار الحفاظ على وظائف وموارد النظام الطبيعي واستخدامها في ك ٍل من عمليات التشغيل والصيانة.

الهوائيات المتحركة المتكاملة:
يجب أال يكون هناك معرقالً معماريا ً لتكامل الهوائيات المتحركة ،وتصميم البنية التحتية المناسب .من الهام أن يكون بإمكان الهوائيات
تشغيل أحدث جيل لتكنولوجيا شبكات الهواتف النقَّالة ذات االتصال واسع النطاق ،العاملة بالمملكة العربية السعودية.

شبكة كبالت األلياف الضوئية:
كبالت األلياف الضوئية هي وسيلة نقل عالية السرعة للبيانات ،وهي أقل تأثرا ً بالضوضاء والتداخل مقارنةً باألسالك النحاسية أو
خطوط الهاتف .تُعد كبالت األلياف الضوئية أيضا ً قوية التحمل ،كما أن اإلشارات التي تنقلها ال تتأثر بالعوامل الخارجية كدرجة
الحرارة والمجاالت الكهرومغناطيسية .من المفيد تزويد المجتمعات -مستقبالً -بكبالت األلياف الضوئية لتأكيد تمتعها بنقل البيانات
عالية السرعة وبجودة عالية؛ وذلك لتشجيع الشركات على االستفادة من أي وحدات تجارية داخل المجتمع وكذلك تسهيل العمل من
المنزل بالنسبة للمقيمين.

أداة المعيار
غير متوفرة
الوثائق المرجعية

 -1المبادئ التوجيهية للبنية التحتية عالية األداء
((http://www.nyc.gov/html/ddc/downloads/pdf/hpig.pdf
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مرونة المجتمعات SA-02
المعيار الرئيسي

إعداد التقارير السنوية

إجمالي عدد النقاط المتاحة

متوفر

غير متوفر

6

الهدف
تجنُب اإلسهام في الظروف البيئية الشديدة الخارجية وغيرها من التهديدات ،وإعداد المجتمعات لها وحمايتها منها ،وذلك لتحسين
مرونة المجتمع تجاه ظروف تغير المناخ المتوقعة.
الشروط
الرقم

النقاط المتاحة

الشرط

الشرط الرئيسي  -تحقيق الشرط رقم  )2(( 1نقطتي من نقاط المعايير).
1

يُجرى تحليل للمناخ في المستقبل ،كما يتم تحديد جميع األخطار (الطبيعية والبشرية على السواء)
التي تنطبق على المجتمع .فكل خطورة ممكنة ،يتم تحديد احتمالية ظهورها وشدة تأثيرها.

2

2

وتوضع مخططات للتخفيف ،وتُنفَّذ للعناصر ال ُمحددة كـ"أعلى المخاطر" في مصفوفة المخاطر
(يجب أن يوضع عنصر واحد على األقل) .وتُبلَّغ إستراتيجيات التخفيف إلى المجتمع المباشر
والجمهور األوسع نطاقا ً لتبادل أفضل الممارسات وإلهامها.

2

3

وتوضع إستراتيجيات التخفيف ،ويتم تنفيذها على عنصرين إضافيين على األقل بنا ًء على أولوية
المخاطرة بهما .وتُبلَّغ إستراتيجيات التخفيف إلى المجتمع المباشر والجمهور األوسع نطاقا ً لتبادل
أفضل الممارسات وإلهامها.

2

اإلجمالي

6

األدلة
الرقم
1

2
و3

أدلة استيفاء الشروط





تحليل المناخ الحالي والمستقبلي.
قائمة تحديد المخاطر.
هناك خريطة مفصلة للموقع توضح المخاطر المكانية المحتملة ،والمسؤوليات والثروات الرئيسية.
تقييم المخاطر



يتضمن تقرير إستراتيجية التخفيف ما يلي:
 oقائمة للمخاطر المحتملة ،مع األخذ في االعتبار كل العناصر التي تم مراعاتها ،كمخاطر تغير المناخ.
 oحلول محتملة للمخاطر أعاله ،مع اإلجراءات الكافية ،قصيرة ،ومتوسطة ،وطويلة األمد.
 oإرشاد معلوماتي للسكان و/أو الزوار حسبما تقتضي الحاجة.
صور فوتوغرافية مطبوع عليها التاريخ ،وكذلك تقارير التشغيل ،ومواد التدريب ،ورسومات ... ،إلخ .والتي من
شأنها توضيح تنفيذ استراتيجيات التخفيف.
ً
التوثيق (رابط الموقع ،والتطبيق ،والنشرة اإلخبارية .. ،إلخ ).موضحا مشاركة أفضل الممارسات.
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المبادئ التوجيهية الداعمة
التحليل المناخي:
ينبغي تحليل الظروف المناخية ذات الصلة ،كدرجة حرارة الهواء والبحر والرطوبة واإلشعاع الشمسي وهطول األمطار واتجاه
وسرعة الرياح .حيث ينبغي استقراء ذلك للظروف المستقبلية ،وذلك باستخدام أفضل المعلومات المناطقية المتاحة من اتفاقية األمم
المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ (.)UNFCC
تحديد المخاطر:
ينبغي تحديد كل المخاطر المحتملة المالئمة لموقع المجتمع في قائمة .وهي قد تشمل بعض أو كل تلك المخاطر الواردة في جدول
 .SA-02.1وينبغي إدراج أي مخاطر اجتماعية أو اقتصادية أو بيئية إضافية خاصة بالمجتمع.
جدول  SA-02.1تحديد المخاطر

نوع الخطر
المخاطر
A P

Pr

أحداث المطر الشديدة

x

x

x

x

الرياح الشديدة

x

x

x

x

أحداث ارتفاع مستوى سطح البحر أو العواصف

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

فترات ارتفاع درجات الحرارة

التلوث

x

الطوارئ الطبية
أوجه قصور البنية التحتية  /الهجمات السيبرانية

x

x

x

مالحظات

I/F H

x

الثروات التي غمرتها المياه ،المجتمعات
المنفصلة ،اإلصابات أو الوفيات.

اإلعياء  /ضربات الشمس.
قلة الوصول إلى الخدمات.
بما في ذلك الغبار الطبيعي والمصادر
البشرية (عبر الهواء والمياه واإلزعاج
الضوضائي).

x

وتشمل التغير في معدل الحشرات،
والفيروسات المعدية.

x

تعطيل الخدمات.

الممتلكات :تلف الممتلكات
إمكانية الوصول :عدم الوصول إلى المجتمع أو الخدمات داخل المجتمع
اإلنتاجية :الخسارة اإلنتاجية والتي ترجع إلى قلة أو عدم القدرة أو الوصول إلى العمل
الصحة :كأن تطرأ مشاكل صحية جديدة ،أو أن تزداد المشاكل الحالية سو ًء
اإلصابات/الوفيات :كخطر اإلصابة الخطيرة المفاجئة ،أو الوفاة.
وينبغي تجميع أو ربط المخاطر التي قد تكون متصلة ببعضها ،كالعواصف وانقطاع خدمات المرافق .ينبغي عمل خريطة تفصيلية
للموقع موضحة ضرورة تجنب ما يلي:




مصادر المخاطر مثل أصول مياه الفيضان ،واالتجاهات السائدة للرياح العاصفة ،ومصادر التلوث.
المستقبالت مثل المقيمين ،والزوار وأطقم العمل ،وإنتاج الطاقة في الموقع ،وتبريد المناطق ،ومصادر المياه ،وحلقات
النقل ،وكبالت الطاقة.
مسارات المخاطر مثل المناطق المنخفضة ،واالتصال باإلنترنت القائم على بنية تحتية حيوية ،ومصادر العدوى.
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أنظمة دعم المرونة مثل الدفاع المدني ،والمراكز الصحية ،ومباني المجتمع ،والمجتمعات المجاورة ،وخدمات الطوارئ،
وإنتاج الطاقة االحتياطية في الموقع.

تقييم المخاطر:
بالنسبة لكل خطر ،ينبغي ذكر االحتمال والنتيجة في مصفوفة المخاطر (جدول .)SA-02.2
جدول  SA-02.2مصفوفة المخاطر

االحتمالية
مستوى التأثير

طفيف
تأثير كبير (مؤقت)
تأثير كبير
دائم

غير محتملة للغاية

غير محتملة

محتملة

أقل مخاطر

مخاطر منخفضة

مخاطر متوسطة

مخاطر منخفضة

مخاطر متوسطة

مخاطر عالية

مخاطر متوسطة

مخاطر عالية

أعلى مخاطر

إستراتيجية التخفيف:
ينبغي توفير إستراتيجيات للتخفيف ،والتي توفِّر تفاصيل عن الجهات المسؤولة ،واإلجراءات الفورية ،واالستجابات المتاحة وفقًا
للجدول .SA-02.3
جدول  SA-02.3إستراتيجية التخفيف

عنصر التقرير

الشروط

الخطر

وصف المخاطر ومستوى خطورتها بنا ًء على مصفوفة المخاطر.

المستقبِل

يمثل المستق ِّبل قائمة من الجهات المتضررة ،كسكان المجتمع ،والزوار ،والمؤسسات ،والمباني ،والبنية
التحتية ،والموارد البيئية ،واألنشطة االقتصادية.
تحديد أي إجراءات للمجتمع والتي تسهم حاليا ً في المخاطرة .مثال ذلك ،نهج إدارة مياه األمطار،
والفيضانات الناجمة عنها ،وتفريغ الغازات الدفيئة ( )GHGفي الجو وآثار ذلك على المناخ.

التخفيف والتكيف

تحديد إستراتيجيات التخفيف من حدة الخطر ،بما في ذلك التدابير العملية التي يمكن أن يتخذها المجتمع
لتنفيذ اإلستراتيجيات .ويمكن أن يشمل ذلك تغيير نهج إدارة مياه األمطار أو توفير خدمات مجتمعية
متنوعة مثل تشجيع محالت البقالة المحلية الصغيرة أو الزيارات التي يقوم بها األخصائيين المهنيين
في مجال الصحة.
تحديد أي إجراءات يمكن للمجتمع اتخاذها للتكيف والرد على التهديدات المستقبلية المحتملة.
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المراقبة

االستعداد واالستجابة

تفاصيل النهج المتبع في مراقبة عناصر الخطر .إدراج فوائد وتكاليف أنظمة التحذير المبكر المتاحة.

صلة لعناصر الخطر ذات األولوية .إدراج فرص التدريب على الممارسة
توفير مخططات استجابة مف َّ
السنوية من أجل "االستجابة لحاالت الطوارئ" .تضمين جهات مسؤولة ،وأنشطة مقترحة ،وشركاء
مهمين.

مشاركة وإلهام أفضل الممارسات:
يجب مشاركة النهج المجتمعي لتحسين المرونة من خالل موقع مجتمعي على شبكة اإلنترنت أو تطبيق أو رسالة إخبارية أو نشرة،
وما إلى ذلك (راجع التواصل المستدام  .)El-03والهدف هو تثقيف وإبالغ سكان المجتمع ،والزوار ،والمالك ،والشركاء الرئيسيين،
كالدفاع المدني .يجب أيضا ً مشاركة النهج المجتمعي والدروس المستفادة وأي دراسات حالة للنهج حيز التنفيذ إللهام المجتمعات
األخرى داخل المنطقة.

أداة المعيار
غير متوفرة
الوثائق المرجعية

 -1مؤسسة راند  -خارطة طريق لتوجيه التخطيط المحلي
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تحسين وإدارة النظام البيئي SA-03
المعيار الرئيسي

إعداد التقارير السنوية

إجمالي عدد النقاط المتاحة

غير متوفر

غير متوفر

3

الهدف
ضمان سالمة المناظر الطبيعية ومناطق المواطن من خالل إدارة المواقع المناسبة والممارسات التشغيلية.
الشروط
النقاط المتاحة

الرقم

الشرط

1

وضع مخطط تحسين وإدارة النظام البيئي من قِّبل مهندس مؤهل لضمان بقاء وزيادة المساحات
الطبيعية ومناطق المواطن .ويحدد المخطط أهدافًا طويلة المدى خاصة بالموقع ،وتوفر تعليمات
واضحة لإلدارة والصيانة والتحسين.

2

يجري إعداد تقرير عن شروط االمتثال لمخطط تحسين وإدارة النظام البيئي يوضح أنه تم تنفيذ
تلك الشروط.
اإلجمالي

3

3

األدلة
أدلة استيفاء الشروط

الرقم
1




مخطط تحسين وإدارة النظام البيئي ال ُمعدة من قِّبل مهندس مؤهل.
التأكيد على أنه تم تعيين شركة مؤهلة لعمليات صيانة المناظر الطبيعية للحفاظ على المناظر الطبيعية بما يتماشى
مع مخطط تحسين وإدارة النظام البيئي أو التأكيد على أن الصيانة تقوم بها البلدية المحلية.

2



تقرير االمتثال لمخطط تحسين وإدارة النظام البيئي الذي كتبه مدير مارفق المجتمع.

المبادئ التوجيهية الداعمة
مخطط تحسين وإدارة النظام البيئي:
يجب أن يحتوي مخطط تحسين وإدارة النظام البيئي على ما يلي:



تقييم للموقع لتحديد ظروف المناظر الطبيعية الحالية مدعوم بصور مؤرخة.
مخطط للموقع توضح جميع العناصر الرئيسية للمناظر الطبيعية ومناطق المواطن والمناطق األخرى التي تحتوي على
مناظر الطبيعية:
 oمناطق المناظر الطبيعية :األشجار والشجيرات ومغطيات التربة والعشب واألسقف المزروعة بالنباتات
 oمناطق المناظر الصناعية
 oأنظمة الري ومكوناتها
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 oنقاط جمع النفايات العضوية وتخزينها
 oمناطق تخزين وصيانة المعدات
 oأي مناطق أو عناصر أخرى موضع اهتمام
إستراتيجية العناصر البستانية التي تحدد النسبة المئوية لألنواع العناصر البستانية الحالية المصنفة على أنها محلية أو
قادرة على تحمل الجفاف واإلجراءات الالزمة لزيادة النسبة إلى  ٪80على األقل ،ويجب أن تشمل تلك اإلستراتيجية ما
يلي:
 oحسابات تحدد توزيع األنواع المحلية والتكيفية ،والتي يجب أن تعتمد على المساحة (م.)2
 oمخططات المناظر الطبيعية التي توضح التوزيع الحالي للعناصر البستانية والتوزيع األفضل لها ،ويجب أن
تتضمن قائمة مرمزة باأللوان لجميع أنواع النباتات الموجودة.
 oجدول زراعة يحتوي على جميع أنواع النباتات وتصنيفها ومناطقها.
 oمخطط عمل يوضح بالتفصيل كيفية زيادة توزيع األنواع المحلية والتكيفية في الموقع إلى النسبة المئوية
المطلوبة ،بما في ذلك معايير اختيار األنواع المراد إزالتها وأساليب التخلص المناسبة ،ويجب أن تتضمن
كافة األدوار والمسؤوليات والجداول الزمنية ذات الصلة.
شروط إدارة والعناية بالمناظر الطبيعية التي تغطي ما يلي وتشمل جميع التعليمات ذات الصلة وقوائم التدقيق وشروط
سجل األعمال والجداول الزمنية ومعايير األداء:
 oاختبار التربة.
 oتقنيات تحسين التربة (بما في ذلك السماد والتسميد).
 oاألسمدة والمبيدات المعتمدة ذات األضرار الطفيفة على البيئة واإلنسان مع توفير توجيهات الستخدامها.
 oتدابير مكافحة التآكل والتصحر.
 oإجراءات العناية بالغطاء النباتي.
 oجدول الزراعة.
 oقالب سجل األعمال لألنواع الجديدة المحتملة التي يمكن زراعتها لزيادة القيمة البيئية.
 oقائمة األنواع المجتاحة وإجراءات إدارتها وإزالتها.
 oإستراتيجية الري الموفرة للمياه.
 oإدارة النفايات العضوية.
 oتخزين المواد الكيمائية.
مخطط تنظيمي يحدد الموظفين الرئيسين وإسناد المسؤوليات والمهام وطرق االتصال وآلية ضمان الجودة.

تقرير االمتثال لمخطط تحسين وإدارة النظام البيئي:
كتابة تقرير االمتثال لمخطط تحسين وإدارة النظام البيئي بواسطة مدير مرافق المجتمع واالمتثال للوثائق مع مخطط تحسين وإدارة
النظام البيئي ويجب أن يتضمن تقرير االمتثال ما يلي:





سرد حول كيفية تحقيق كافة شروط إدارة المناظر الطبيعية والعناية بها وإستراتيجية العناصر البستانية بما في ذلك جميع
التواريخ ذات الصلة ومعايير األداء والحسابات والنتائج وخطط الموقع.
السجالت المكتملة والقوائم المرجعية الموقعة/المختومة.
إيصاالت و/أو إشعارات تسليم لجميع األصناف التي تم شراؤها لتوضيح أنه تم تنفيذ شروط إدارة المناظر الطبيعية
والعناية بها.
مخطط حديث للموقع؛ وذلك في إذا تم إضفاء أي تعديالت كبيرة على المناظر الطبيعية.
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اختبار التربة:






يجب إجراء اختبار للتربة بنا ًء على جدول مناسب لكل مما يلي:
 oالمغذيات الرئيسية :النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم.
 oالمغذيات الثانوية :الكبريت والكالسيوم والمغنيسيوم.
 oالمغذيات البسيطة :الحديد والمنجنيز والنحاس والزنك وكلور الموليبدينوم بورون.
 oمستويات درجة الحموضة.
 oملوحة التربة.
 oالمحتوى المائي.
يجب إجراء اختبارات التربة بواسطة مختبر مستقل ،تديره الدولة أو الجامعة ،لديه خبرة في علوم التربة واختبارها وتغذية
النباتات وأن يكون لديه القدرة على إجراء االختبارات المشار إليها ،كما يجب إجراء اختبار التربة وتحليلها بما يتماشى
مع معايير الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
ً
يجب أن تكون تقنيات تحسين التربة والحفاظ على المناظر الطبيعية مؤشرا لنتائج تحليل التربة.

الجدول الزمني للزراعة:
سيتم تطوير جدول زمني للزراعة معتمد ومخصص للموقع على أن يدعم مخطط العناصر البستانية الحية ,حيث يتعين الرجوع إلى
الجدول في حال ضرورة إجراء أي استبدال للمواد النباتية ,على أن يتضمن الجدول المعلومات التالية كحد أدنى:




األسماء العلمية والشائعة للنباتات.
التصنيف :محلية أو قادرة على تحمل الجفاف أو الملوحة.
احتياجات الري.

تصنيف النبات:
 يمكن أن تشمل األنواع المحلية ،على سبيل المثال ال الحصر ،تلك األنواع المحددة باستخدام أي مما يلي:
 oالقوائم المعتمدة على صعيد المدن أو المناطق أو األقاليم.
 oالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
ً
 oتتم اإلشارة إلى وجودها أو أصلها على النطاق المحلي إضافة إلى ذكر المنطقة (وفقا للوثائق المدرجة في
الوثائق المرجعية).
 ال يجب إدراج أي نوع من األنواع المصنفة على أنها أنواع مجتاحة و/أو سامة في الجدول الزمني للزراعة ،ويجب
التحقق من أنواع النباتات المنتقاة وفقًا لجميع المستندات المدرجة في قسم الوثائق المرجعية بهذا المعيار.
 األنواع التي تتحمل الجفاف والملوحة هي أنواع تتمتع بسجل بقاء على قيد الحياة أثبت صالحيته في ظروف الجفاف
والملوحة في بيئة مماثلة ،وترد التقييمات العامة كما يلي:
 oالقدرة على تحمل الجفاف :قدرة النباتات على تحمل الطقس الجاف أو نقص الرطوبة لفترات طويلة.
 oالقدرة على تحمل الملوحة :قدرة النبات على تحمل تركيزات الملح المعتدلة أو العالية.
 يجب تقديم دليل موثق من مصدر موثوق به لتصنيف جميع األنواع.
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إستراتيجية الري:
تُقدم إستراتيجية خاصة بالري بقصد تخفيض االحتياج الكلي عليه في الموقع (يرجى الرجوع إلى أنظمة كفاءة المياه ،)W-03
ويشمل ما يلي كحد أدنى:



نظرة عامة على أنظمة الري وأي تكنولوجيا كفاءة في استخدام المياه مثل أجهزة استشعار رطوبة التربة وأجهزة ضبط
الوقت وأجهزة التحكم.
جدول الري المقترح والتدابير الالزمة لخفض كمية المياه المستخدمة ألغراض الري.

مهندس المؤهل المناسب:
المهندس المؤهل المناسب هو إما متخصص بيئي أو متخصص في المناظر الطبيعية:
 المهندس البيئي هو شخص ُمسجل لدى الهيئة العامة لألرصاد وحماية البيئة وحاصل على ما يلي:
 oشهادة بيئية أو مؤهل ذي صلة بمجال البيئة.
 oيتمتع بثالث سنوات من الخبرة بحد أدنى في مجال إجراء االستبيان على المواطن ،فضالً عن اضطالعه بدور
االستشاري في تقديم توصيات بشان حماية النظام البيئي وتدابير التحسين والتخفيف من حدة اآلثار السلبية.
 أخصائي المناظر الطبيعية هو الشخص الذي يحصل على ما يلي:
 oدرجة هندسة المناظر الطبيعية أو التأهيل ذو الصلة في علم البستنة أو علم النبات أو علم األحياء النباتية.
 oما ال يقل عن ثالث سنوات من الخبرة ذات الصلة في إدارة المناظر الطبيعية البيئية مع المعرفة التقنية في
رعاية النباتات واالهتمام بها.
شركة مؤهلة للعناية بالمناظر الطبيعية:
من المقرر تعيين شركة أو مقاول للعناية بالمناظر الطبيعية لمدة ال تقل عن خمس سنوات ويجب أن يكون مؤهالً لتنفيذ جميع الشروط
المحددة في مخطط تحسين وإدارة النظام البيئي ويمكنه توفير جميع التراخيص ذات الصلة والسارية.

أداة المعيار
غير متوفرة
الوثائق المرجعية

-1
-2
-3
-4
-5

الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
التقارير والمطبوعات التي تنشرها الهيئة السعودية للحياة البرية
نباتات المناظر الطبيعية في منطقة الرياض :الدليل المرجعي ،2014 ،الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض
منظمة الصحة العالمية ( - )WHOالبرنامج الدولي للسالمة الكيميائيةhttps://www.who.int/ipcs/en/ ,
منظمة الصحة العالمية ( - )WHOالمبيدات الحشريةhttps://www.who.int/topics/pesticides/en/ ,
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التلوث والتعدي الضوئي SA-04
المعيار الرئيسي

إعداد التقارير السنوية

إجمالي عدد النقاط المتاحة

غير متوفر

غير متوفر

3

الهدف
الحد من اآلثار التلوثية الناتجة عن الضوء الخارجي وكذلك الحد من التعدي الضوئي إلى الجو والمنطقة ال ُمحيطة.
الشروط
الرقم

النقاط المتاحة

الشرط
تتماشى كافة مصابيح اإلضاءة الخارجية داخل حدود المشروع مع الشروط التالية:
تقييم الضوء الصاعد

تحتوي جميع وحدات اإلنارة الخارجية باستثناء مصابيح الشوارع على معدل إضاءة ال يتجاوز
القيم الموضحة أدناه لمناطق التلوث الضوئي ذات الصلة داخل المجتمع (يرجى الرجوع إلى
دليل الدعم).
منطقة التلوث الضوئي ()LPZ

الحد األقصى لتقييم الضوء
الصاعد للمصابيح

A

B

C

D

* 10

* 50

* 500

* 1000

الحد األقصى للومينات في المناطق

تقييم اإلضاءة الخلفية والوهج

1

ال تتجاوز جميع مصابيح اإلنارة الخارجية باستثناء مصابيح الشوارع تقييمات اإلضاءة الخلفية
والوهج التالية لكل منطقة تلوث ضوئي داخل المجتمع:
المسافة األفقية لحدود اإلضاءة
)(HLB

HLB > 2hm

hm < HLB < 2hm

0.5hm < HLB < hm

HLB < 0.5hm

2

منطقة التلوث الضوئي ()LPZ
أ

ب

ج

د

B3

B4

B5

B5

G1

G2

G3

G4

B2

B3

B4

B4

G1

G2

G3

G4

B1

B2

B3

B3

G1

G2

G3

G4

B0

B0

B1

B2

G1

G2

G3

G4

 = hmارتفاع التركيب :المسافة فوق الدرجة النهائية التي يتم عندها تركيب مصباح ،وتقاس من منتصف مصباح
اإلنارة.
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أُدرجت السياسة الخاصة بالشراء المستقبلي لمصابيح اإلضاءة الخارجية ال ُمتوافقة مع الشروط
ال ُمذكورة أعاله في سياسة الشراء المستدام (الشراء المستدام .)MO-04
2

تكون جميع مصابيح اإلنارة في الشوارع ذات ألوان دافئة ومثبتة في تركيبات كاملة تقوم بإظهار
جميع مصابيحها في اتجاه هبوطي وذلك لمنع انبعاث الضوء فوق المستوى األفقي (راجع دليل
الدعم).

1

اإلجمالي

3

األدلة
أدلة استيفاء الشروط

الرقم

 أُدرجت سياسة الشراء الخاصة بمصابيح اإلضاءة الخارجية في سياسة الشراء المستدام (الشراء المستدام
.)MO-04
 رسومات األماكن العامة مع مناطق اإلضاءة المخصصة وأسباب تعيينات منطقة اإلضاءة.
فيما يخص مصابيح اإلضاءة ال ُمركبة حديثًا:

1

 رسومات إضاءة مناطق عامة تحدد اإلضاءة ال ُمركبة حديثًا.
 أوامر/إيصاالت شراء المصابيح المعتمدة.
 صحيفة بيانات لتركيبات اإلضاءة للمصابيح المركبة بمستويات شمعات من زوايا مختلفة.
 تأكيد بعدم تجاوز تقييمات اإلضاءة الخلفية والوهج للشروط ذات الصلة.
 صور ُمؤرخة لتركيبات اإلضاءة مع تقييم كافة التركيبات وفقًا لصحيفة البيانات.
فيما يخص مصابيح اإلضاءة الحالية:
 صور مختومة ومؤرخة لكل نوع من تركيبات اإلضاءة الحالية تؤكد أن التركيبات تحمي الضوء فوق المستوى
األفقي.
 توضح قياسات مستوى شدة اإلضاءة على السطح العمودي للمصباح عدم تخطيه قيم العتبة المنصوص عليها
في الشروط (يرجى الرجوع إلى المبادئ التوجيهية الداعمة).
فيما يخص مصابيح اإلضاءة ال ُمركبة حديثًا في الشوارع:

2

 رسومات إضاءة للمناطق العامة تحدد اإلضاءة ال ُمركبة حديثًا في الشوارع.
 أوامر/إيصاالت شراء المصابيح المعتمدة.
 صحيفة بيانات تركيبات اإلضاءة ال ُمركبة إلضاءة الشوارع مع درجة حرارة اللون المترابطة ،ونسبة الرؤية
الليلية  /الرؤية النهارية وأنواع التركيبات التي تقوم بإظهار جميع مصابيحها في اتجاه هبوطي في الشوارع
(راجع دليل الدعم).
 صور ُمؤرخة لتركيبات اإلضاءة ال ُمركبة مع تقييم كافة التركيبات وفقًا لصحيفة البيانات.
فيما يخص مصابيح اإلضاءة الحالية:




رسومات إضاءة للمناطق العامة تحدد اإلضاءة ال ُمركبة حديثًا في الشوارع.
صحيفة بيانات تركيبات اإلضاءة ال ُمركبة إلضاءة الشوارع مع درجة حرارة اللون المترابطة وأنواع تركيبات
مصابيح اإلضاءة في الشوارع
ً
صور ُمؤرخة لتركيبات اإلضاءة الحالية مع تقييم كافة التركيبات وفقا لصحيفة البيانات.
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المبادئ التوجيهية الداعمة
قياس الضوء الصاعد والوهج واإلضاءة الخلفية:




يقوم مهني مختص لديه خبرة ً ذات صلة بتنفيذ القياسات اإلضاءة ال تقل عن عامين بأخذ تلك القياسات ،كما يجب استخدام
عداد مستوى شدة اإلضاءة تم إخضاعه للفحص وال ُمعايرة المناسبين.
يجب إجراء القياسات وفقًا لحسابات لومن النطاقية المتعلقة بالزوايا الصلبة الثانوية ال ُمحددة في الملحق IES TM-15-
.11
تُؤخذ قياسات مستوى شدة اإلضاءة عند المستوى العمودي لوحدة اإلضاءة وداخل منطقة اإلضاءة ال ُمحيطة عند أقصى
نقطة إضاءة ،وتقل قياسات مستوى شدة اإلضاءة داخل مساحة ا متر مربع عن القيم العتبية المدرجة في الشروط [ 1لومن
=  1مستوى شدة اإلضاءة × ا متر مربع].

التلوث والتعدي الضوئي:
التلوث الضوئي هو وجود ضوء اصطناعي ليالً ،وتزداد وتيرته عن طريق االستخدام ال ُمفرط والعشوائي وغير المالئم لمصابيح
اإلضاءة ،ويدخل ذلك التلوث في تنافس مع الضوء الصادر عن النجوم في سماء الليل بل ويعيق األنظمة البيئية وينشأ عنه آثار سلبية
على الصحة.
آثارا سلبية تتخطى حدود المشروع
أما التعدي الضوئي فيحدث عندما ينشأ عن األشعة المباشرة الصادرة من اإلضاءة االصطناعية ً
أو الموقع ،فعلى سبيل المثال يجب أال ينشأ عن إضاءة المصابيح الخاصة بالبيئات المحددة للموقع والمجاورة للطرق أي وهج على
الطرق ،ويجب أال تتسرب اإلضاءة الخارجية المجاورة لمناطق المتنزهات إليها؛ للحيلولة دون مضايقة المواطن الطبيعية.
يراعي نظام اإلضاءة الخارجية ال ُمصمم تصمي ًما محك ًما موضع المصابيح واتجاهها وارتفاعات التركيب ،إضافة إلى أنه يوفر تدابير
إليجاد الطرق والسالمة واألمن دون التسبب في التلوث الضوئي ،حيث يتيح التغيير التدريجي في مستويات اإلضاءة بالنسبة
لألشخاص ضبط وتقليل التعرض لضوء المصابيح مباشرة مما يقلل من الوهج ،وتعتبر الغطاءات وزوايا إظهار جميع المصابيح في
اتجاه هبوطي جز ًءا من نظام اإلضاءة الخارجية لتقليل الضوء غير الموجه.

شكل  SA-04.1تأثير الغطاءات وزاويا إظهار جميع المصابيح في اتجاه هبوطي
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الضوء الصاعد والوهج واإلضاءة الخلفية:

شكل  SA-04.2الضوء الصاعد والوهج واإلضاءة الخلفية

الضوء الصاعد
 الضوء الصاعد هو إضاءة خارجية موجهة ألعلى إلضاءة المبنى أو المناظر الطبيعية أو هو إضاءة زائدة يتم إنتاجها فوق
مصدر إضاءة متجه ألسفل.
 يتم تحديد تقييم الضوء الصاعد للمصابيح باستخدام الملحق أ  TM-15-11الخاص بجمعية الهندسة المضيئة مقياس لتقييم
المصابيح الخارجية.
 يتم تحديد التقييم بواسطة هندسة القياس الضوئي الفعلية في اتجاه التركيب المحدد.
 قد تكون هناك حاجة إلى برنامج لحساب اإلضاءة إلثبات تطابق حلول تصميم اإلضاءة الخارجية المعقدة.
الوهج واإلضاءة الخلفية
 الوهج هو السطوع المفرط الناتج عن المصابيح ،فزيادة درجة سطوع المصابيح ال ينتج عنه زيادة وضوح الرؤية وقد
يتسبب في حدوث إزعاج بصري.
 اإلضاءة الخلفية هي ضوء ال يتم توجيهه في االتجاه المطلوب وينتج عنه االنتشار الضوئي.
 يتم تحديد تقييمات الوهج ( )Gواإلضاءة الخلفية ( )Bبواسطة الملحق أ  TM-15-11الخاص بجمعية الهندسة المضيئة
 يتم تحديد التقييم بواسطة هندسة القياس الضوئي الفعلية في اتجاه التركيب المحدد.
ارتفاعات التركيب وحدود اإلضاءة
ارتفاع التركيب هو المسافة فوق الدرجة النهائية التي يتم عندها تركيب مصباح ،تقاس من منتصف المصباح ،بالنسبة ألي من
مستويات اإلضاءة المذكورة ،كلما زاد ارتفاع التركيب زادت دقة تقييمات الوهج واإلضاءة الخلفية المطلوبة ،يتم تزويد المصابيح
التي تقع على ارتفاعي تركيب أو أقل من حدود اإلضاءة بإضاءة خلفية باتجاه أقرب حد لإلضاءة ،ما لم يتم إضاءة طريق أو طريق
دراجات أو ممر يتقاطع مع طريق عام .تعرف حدود اإلضاءة بأنها الخط الفاصل بين األماكن العامة وقطع أراضي التطوير الفردية
الموضحة باللون البرتقالي في الشكل .SA-04.3
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شكل  ,SS-06.4حد اإلضاءة

منطقة التلوث الضوئي:
يوضح الجدول  SA-04.1مناطق التلوث الضوئي كما هو محدد في كود البناء السعودي  .1001يمكن أن توجد أكثر من منطقة
تلوث ضوئي واحدة في نفس التنمية المجتمعية (الشكل .)SA-04.4
جدول  ,SA-04.1مناطق التلوث الضوئي

منطقة التلوث
الضوئي

الوصف

أ

المناطق السكنية الريفية ومنخفضة الكثافة على سبيل المثال ال الحصر:المناطق الزراعية والمجتمعات
السكنية المكونة من عائلة واحدة أو عائلتين والمجمعات التجارية ومراكز المدن الريفية والمناطق التجارية
أو الصناعية ذات النشاط الليلي المحدود والمناطق النامية داخل الحدائق والساحات المفتوحة المحمية.

ب

مناطق األعمال التجارية الخفيفة والمناطق السكنية متعددة االستخدامات ذات الكثافة العالية والمناطق
السكنية ذات الكثافة العالية أو متعددة االستخدامات على سبيل المثال ال الحصر:األحياء السكنية والمناطق
التجارية والمناطق الصناعية الخفيفة ذات النشاط الليلي المتوسط والمناطق السكنية متعددة األسر والمناطق
المؤسسية السكنية والمراكز الصحية والفنادق والنُزل والمساجد والمدارس ومرافق الترفيه المجاورة.

ج

مناطق األعمال التجارية عالية الكثافة والمناطق الصناعية أو مناطق الصناعات الثقيلة على سبيل المثال
ال الحصر:المناطق التجارية في المدن الكبيرة واألحياء التجارية والمناطق التجارية في الضواحي عالية
الكثافة والمناطق متعددة االستخدامات في وسط المدينة وساحات االستخدامات الصناعية والشحن والسكك
الحديدية ذات األنشطة ليلية العالية والمرافق الترفيهية عالية االستخدام ومحطات الوقود ومناطق البيع
بالتجزئة الخارجية األخرى ذات األنشطة الليلية العالية.
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د

مناطق على سبيل المثال ال الحصر :مناطق الترفيه عالية الكثافة ومناطق الصناعات الثقيلة حيث تم
اعتمادها من قبل مسؤول الكود.

الشكل  ,SA-04.4مناطق تلوث الضوء المختلفة داخل المجتمع

إضاءة الشوارع:



أمرا ضروريًا لتقليل تلوث الضوء ،وبالتالي
يعد اختيار تركيبات اإلضاءة التي تظهر جميع المصابيح في اتجاه هبوطي ً
يجب أن تكون جميع مصابيح الشوارع مضمنة في تركيبات مقطعية كاملة لمنع انبعاث الضوء فوق المستوى األفقي.
يجب أن تكون جميع وحدات إنارة الشوارع ذات ألوان دافئة مع درجة حرارة لون مترابط ( )CCTأقل من  3000Kأو
تكون نسبة  /( S / Pالرؤية الليلية  /الرؤية النهارية) أقل من .1.5

قياس درجة حرارة اللون المترابط (:)CCT
 يقوم مهني مختص لديه خبرة ً ذات صلة بتنفيذ القياسات اإلضاءة ال تقل عن عامين بأخذ تلك القياسات،
 كما يجب استخدام مقياس كروما ومعاير إضاءة تم اختبارها ومعايرتها بطريقة مناسبة.
 تعتمد نسب الرؤية الليلية  /الرؤية النهارية لوحدات  LEDعلى درجة حرارة اللون المترابط وبالتالي إذا كان قياس درجة
حرارة اللون المترابط لوحدة  LEDيفي بالشروط ،يتم أيضًا تلبية شروط نسبة الرؤية الليلية  /الرؤية النهارية.
سياسة شراء أنظمة اإلضاءة الخارجية:
يجب أن تتضمن سياسة شراء أنظمة اإلضاءة الخارجية ما يلي:



قائمة بجميع مصابيح األماكن العامة التي تغطيها السياسة
الحد األدنى للشروط الخاصة بـ:
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 oتقييم الضوء الصاعد
 oتقييم اإلضاءة الخلفية والوهج
 oدرجة حرارة اللون المترابط
 oنسبة الرؤية الليلية  /الرؤية النهارية
 oأنواع تركيبات تقوم بإظهار جميع مصابيحها في اتجاه هبوطي
نموذج للفرد المسؤول عن شراء أنظمة اإلضاءة (المالك أو مدير المرافق) لتوثيق كافة عمليات الشراء ذات الصلة في
جدول يحتوي على المعلومات التالية:
 oنوع نظام اإلضاءة
 oالشركة ال ُمصنعة
 oالطراز
 oتقييم الضوء الصاعد والوهج واإلضاءة الخلفية
 oدرجة حرارة اللون المترابط
 oنسبة الرؤية الليلية  /الرؤية النهارية
 oأنواع تركيبات تقوم بإظهار جميع مصابيحها في اتجاه هبوطي
 oالمورد
 oطلب/إيصال شراء
 oمكان/موقع اإلضاءة

يجب إدراج سياسة شراء مستلزمات اإلضاءة الخارجية في سياسة الشراء المستدام (الشراء المستدام .)MO-04
اإلعفاءات:
أعفيت أنواع اإلضاءة الخارجية التالية من شروط المعيار:








مصابيح اإلشارة المتخصصة والتوجيه والتحديد المرتبطة بوسائل النقل.
إضاءة المعدات أو األجهزة التي تركبها الجهة المصنعة.
المناطق الرياضية حيث تم تجهيز اإلضاءة بأغطية للتحكم في الوهج.
اإلضاءة المؤقتة (بما في ذلك اإلضاءة األمنية المتصلة بوحدات التحكم بالمجس الكهربائي وتعمل فقط لفترة قصيرة عند
اكتشاف أي حركة).
إضاءة المسطحات المائية وحمامات السباحة.
إضاءة منطقة العلم الوطني (باستثناء منطقة التلوث أ).
اإلضاءة في حاالت الطوارئ واألمن التي تعد ضرورية لسالمة المجتمع.

أداة المعيار
غير متوفرة
الوثائق المرجعية
-1
-2
-3
-4

كود البناء السعودي  ،1001المباني الخضراء ،القسم  ،409إضاءة الموقع
 IES TM-15-11نظام تقييم اإلنارة للمصابيح الخارجية
الملحق أ  TM-15-11الخاص بجمعية الهندسة المضيئة :تقييمات اإلضاءة الخلفية والضوء الصاعد والوهج
االتحاد الدولي للسماء المظلمة https://www.darksky.org/
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اإلدارة
وعمليات التشغيل
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 5اإلدارة وعمليات التشغيل
تركز اإلدارة وعمليات التشغيل على السياسات الواجب تحضيرها وعلى إجراءات اإلدارة والصيانة الواجب ترسيخها لضمان
التشغيل المستدام للمجتمع ,كما يتطلب األمر إعداد تقارير سنوية بشأن معايير األداء ومكافآت المشاريع التي تتمتع بقدرات المجتمعات
الذكية ,ولدعم رؤية  2030ومواجهة التحديات المتمثلة في زيادة تولد النفايات ،تشجع "مستدام" للمجتمعات جميع المجتمعات على
تحويل أدنى نسبة مئوية من نفايات مرحلة التشغيل من المدفن.

الشكل  9معايير اإلدارة وعمليات التشغيل
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إعداد التقارير السنوية MO-01
المعيار الرئيسي

إعداد التقارير السنوية

إجمالي عدد النقاط المتاحة

متوفر

متوفر

2

الهدف
ضمان تقييم أداء المبادرات ال ُمستدامة سنويًا من أجل االستمرار في التحسن.
الشروط
الرقم

النقاط المتاحة

الشرط
مراقبة البيانات ذات الصلة للمعايير التالية وتوثيقها كل عام:






1

إدارة نفايات مرحلة التشغيل MO-02
الشراء المستدام MO-04
أداء الطاقة E-01
الطاقة المتجددة E-04
أداء المياه W-01

2

تم توثيق األداء باستخدام أداة إعداد التقارير السنوية.
اإلجمالي

2

األدلة
الرقم
1

أدلة استيفاء الشروط


أداة إعداد التقارير السنوية.

المبادئ التوجيهية الداعمة
إعداد التقارير السنوية:
يتطلب إعداد التقارير السنوية من المشروع أن يوثق بعض المعلومات على أساس شهري وأن يقدم المعلومات في نهاية كل عام
خالل فترة الخمس سنوات بين التصديق األولي وعند إعادة التصديق في كل مرة الحقًا.
يجب اإلشراف على إعداد التقارير السنوية من قبل مدير مرافق المجتمع أو أي مختص آخر ,كما يجب استخدام أداة إعداد التقارير
السنوية ( )ARوأي أدوات خاصة بالمعيار لتسجيل البيانات المطلوبة ,ويسرد الجدول  MO-01.1المعايير التي تخضع إلعداد
التقارير السنوية والبيانات التي سيتم توثيقها كل عام.
في نهاية كل عام ،سيتم إعادة تقييم النتائج التي تحققت لهذه المعايير على أساس المعلومات المقدمة في أداة إعداد التقارير السنوية,
على أن يتم إعادة تأهيل جميع نتائج المعيار األخرى خالل فترة الخمس سنوات ,كما سيتم احتساب النتيجة اإلجمالية المحدثة ومستوى
التقييم المؤقت للمشروع كل عام بنا ًء على أحدث نتائج المعيار للتقرير السنوي ونتائج المعيار الثابتة.

38

يضمن هذا النهج وفاء المشروعات بالتزاماتها تجاه مجتمعات "مستدام" خالل الفترات الفاصلة بين كل تصديق رسمي كما يضمن
ً
تمثيال أكثر مرونة لألداء التشغيلي ويشجع التحسين المستمر كل عام.
أنها تدير شروط وثائقها وإعداد التقارير بفعالية ,كما يوفر

الجدول  MO-01.1معايير إعداد التقارير السنوية

المعيار
إدارة نفايات مرحلة التشغيل MO-02
الشراء المستدام MO-04
أداء الطاقة E-01

شروط إعداد التقارير السنوية
إنتاج نفايات األماكن العامة الشهرية (حسب الوزن أو الحجم)
ومعدل التحويل ال ُمنجز.
جميع عمليات شراء المنتجات والمواد للمناطق العامة ،بما في ذلك
خصائص االستدامة وتحديد جميع المواد المناطقية.
استهالك الطاقة الشهري من قراءات العدادات أو فواتير الخدمة.

الطاقة المتجددة E-04

إنتاج الطاقة الشهري من قراءات العدادات أو فواتير الخدمة.

أداء المياه W-01

استهالك المياه الشهري من قراءات العدادات أو فواتير الخدمة.

أداة المعيار
أداة إعداد التقارير السنوية
الوثائق المرجعية
ال يوجد
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إدارة النفايات مرحلة التشغيل MO-02
المعيار الرئيسي

إعداد التقارير السنوية

إجمالي عدد النقاط المتاحة

متوفر

متوفر

4

الهدف
تشجيع إعادة استخدام وإعادة تدوير النفايات لتقليل اآلثار البيئية الناتجة عن نقل النفايات ومدافن النفايات.
الشروط
الرقم

النقاط المتاحة

الشرط

الشروط الرئيسة  -تحقيق الشرط رقم ( 1نقطة من نقاط المعايير).
إجراء نفايات األماكن العامة
1

يتم تطوير إجراء نفايات األماكن العامة وتنفيذه ,حيث يتم توفير صناديق نفايات منفصلة داخل
األماكن العامة لتسهيل فصل األنواع التالية من النفايات:



1

النفايات القابلة إلعادة التدوير (األوراق ،الورق المقوى ,الزجاج ،البالستيك ،المعادن)
النفايات عمو ًما

التحويل
2

يُحول ما ال يقل عن  %30من نفايات مرحلة التشغيل باألماكن العامة (بحسب الوزن أو الحجم)
من المدفن عن طريق إعادة التدوير أو إعادة االستخدام.

1

عملية تحويل متقدمة
3

يُحول ما ال يقل عن  %50من نفايات مرحلة التشغيل باألماكن العامة (بحسب الوزن أو الحجم)
من المدفن عن طريق إعادة التدوير أو إعادة االستخدام.

1

التسميد العضوي
4

يتم جمع النفايات العضوية من المناظر الطبيعية في األماكن العامة وكذلك شاغلي تلك المناطق
عبر صناديق النفايات العضوية التي تحمل عالمات واضحة ,وتُحول النفايات العضوية إلى سماد
ومن ثم يعاد استخدامها داخل الموقع أو تنقل لتحويلها إلى سماد خارج الموقع وإعادة استخدامها.
اإلجمالي

1

4

األدلة
الرقم
 1و2
و 3و4

أدلة استيفاء الشروط



إجراء نفايات األماكن العامة.
سجل التسجيل

المبادئ التوجيهية الداعمة
إجراء نفايات األماكن العامة:
يتناول الجدول  MO-02.1المحتويات المطلوبة لإلجراء.
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الجدول  ,MO-02.1إجراء نفايات األماكن العامة

إجراء نفايات األماكن العامة
الرقم

عنوان القسم

المبادئ التوجيهية وشروط المحتوى

1

األهداف والغايات

األهداف والغايات المنشودة من اإلجراء.

2

األدوار والمسؤوليات

األفراد المعينون (مع بيانات جهات االتصال) المسؤولين عن وضع اإلجراءات والمشتريات
وإدارة النفايات في الموقع وتحويل النفايات إلى أسمدة في الموقع (إن أمكن) والمراقبة
واالستعراض السنوي ,وفي حال قيام المقاولون بمعالجة النفايات ,فيجب التأكد من موافقتهم
على هذا اإلجراء وااللتزام به.

3

تولَّد النفايات

تقديم نبذة عن الموقع بما في ذلك المكان ووصف األماكن العامة وأنواع/أعداد السكان وتولَّد
النفايات التقليدية ،وتشمل أنواع النفايات المتولدة من األماكن العامة النموذجية األوراق
والكرتون والزجاج والبالستيك والمعادن والنفايات الغذائية العضوية ونفايات المناظر
الطبيعية.

4

مرافق النفايات المحلية

5

التجميع والتخزين

التحقيق في توافر مشغلي النفايات المرخص لهم ومجاري النفايات التي يمكن تحويلها،
هذا إلى جانب التحقق من الحاجة إلى تحويل النفايات إلى أسمدة في الموقع ومدى مالءمتها،
والتحقق من توافر مشغلي النفايات المرخص لهم لنقل النفايات العضوية إلى مرافق تحويل
النفايات إلى أسمدة الموجودة خارج الموقع ,على أن تصف اإلجراءات بوضوح جميع شروط
وإجراءات الصحة والسالمة المطبقة والتنظيمية المتعلقة بالتنظيف والحد من الروائح
الكريهة.
توفير نقاط تجميع كافية وذات موقع جيد في األماكن العامة ,كما يتعين أن تكون أحجام
الصناديق مناسبة لعدد المشاة المتوقع ونوع النفايات.
توفير صور وملصقات واضحة (باللغة العربية ولغات أخرى) ،إضافة إلى حاويات ذات
ألوان متناسقة لإلشارة إلى محتوى النفايات بكل حاوية ،ويتعين تحديث الملصقات عندما
تصبح تدفقات نفايات إعادة التدوير متاحة،
كما يتعين االهتمام بنقل النفايات من أماكن التخلص األولي إلى منطقة تخزين النفايات
المركزية.
إضافة إلى توفير أوعية ومعدات تخزين بحجم مناسب في منطقة تخزين النفايات المركزية
لألنواع المتوقعة ومقدار تولد النفايات ومعدالت التجميع (حسب تواتر جمع مشغلي النفايات
المرخص لهم).
يتعين التأكد من إمكانية وصول مركبات جمع النفايات إلى منطقة التخزين المركزية
المخصصة (حسب شروط السلطات المحلية المحددة).
في حال تخزين المواد العضوية في الموقع بهدف تجميعها ،فيجب أن تحتوي منطقة التخزين
على أجهزة تبريد ميكانيكي ويجب أيضًا توافر المياه إلجراء عمليات التنظيف على أن تكون
متصلة بنظام الصرف الصحي.
6

المعالجة في الموقع

طرق معالجة أي نفايات في الموقع.
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إذا تم تحويل المواد العضوية إلى سماد داخلي ،مثل التسميد داخل الحاوية ،فيجب توافر
أجهزة تبريد ميكانيكي ويجب أيضًا توافر المياه إلجراء عمليات التنظيف على أن تكون
متصلة بنظام الصرف الصحي.
إذا تم استخدام هيكل التسميد المركزي ،فيجب أن يكون الهيكل مهيأ بشكل مناسب لتجنب
مشاكل الرائحة ،فضال عن تزويده بحواجز مادية لتجنب الوصول غير المالئم وتظليل كافٍ
لتجنب ارتفاع درجة الحرارة.

تحدد أداة النفايات نسبة التحويل المحققة ،ويشير التحويل من مدافن النفايات إلى جميع
النفايات التي يتم إعادة استخدامها أو إرسالها إلعادة التدوير أو للمعالجة الخاضعة لإلشراف.
يمكن قياس كمية النفايات لكل تدفق بالوزن أو الحجم وسيتم إدخالها في أداة النفايات.
أي نفايات تسميد في الموقع أو خارجه ستدعم نسبة التحويل بغض النظر عن تحقيق نقاط
التسميد العضوي شريطة أن تتبع شروط التخزين والتوثيق.
يمكن إعادة استخدام المواد إذا تم إزالتها من الموقع الستخدامها بصورة أخرى ،وال يمكن
اعتبار إعادة استخدام النفايات داخل نفس الموقع نفايات محولة ولكن يجب تشجيع ذلك حيث
أنها تقلل من الحجم الكلي للنفايات،
كما يجب تقديم أسباب منطقية تبرهن على أن هذه المواد هي نفايات تتطلب نقلها مباشرة
إلى مدافن النفايات (على سبيل المثال أثاث الشوارع القديم المتبقي في منطقة تخزين المواد
السائبة للتجميع المجاني) وليس إعادة بيع الثروات المجتمعية (مثل إعادة بيع األثاث الجيد).

7

أداة النفايات

يجب توثيق عمليات النقل النموذجية للنفايات على أساس أن كل رحلة قائمة على وثائق من
شركات إزالة النفايات المرخصة أو السلطات المحلية والتي تتضمن مرجعًا لنقطة نهاية
معتمدة ،وإذا لم يكن ذلك ممكنًا فيتعين توضيح أسباب عدم وجود هذه العناصر باستخدام
الوثائق/المراجع مع تقديم بديل.
يجب أن تكون البدائل شاملة وقابلة للتحقق ومنطقية ومتسقة:









شاملة  -على سبيل المثال يتعين التوضيح باستخدام مخطط للموقع وتصوير جميع
نقاط الوصول إلى الموقع وحاويات النفايات إلظهار أن جميع عمليات جمع
النفايات قد تم توثيقها ،فضال عن االحتفاظ بحساب منتظم لعدد الحاويات وحجمها
وسعة امتالئها.
قابلة للتحقق  -على سبيل المثال التقاط صور مؤرخة ،وتعزيز هذا األمر بواسطة
توقيع من جامعي النفايات أو التفتيش اإلداري المنتظم ،إضافة إلى إدراج فقط
البيانات في أداة النفايات القابلة للتحقق حتى إذا كان ذلك أسوأ تخصيص لوحدة
تخزين/مدفن نفايات حتى يمكن للسجالت توضيح أسباب التحسينات.
منطقية  -على سبيل المثال إذا كان حجم حاوية النفايات غير معروف يتعين إجراء
تقدير منطقي استنادًا إلى األبعاد ،مع التقاط صورا ً مؤرخة لجميع الحاويات أو إذا
كان ذلك مرهقًا للغاية يمكن أخذ عينة كافية لتوضيح رقم/حجم الحاوية عبر غالبية
مدى الدخل.
متسقة  -على سبيل المثال تجنب فجوات البيانات التي تتطلب تقديرات ،والسعي
الستخدام نفس العملية األساسية خالل هذه الفترة.
بالنسبة لتسميد النفايات العضوية في الموقع يمكن إنشاء سجالت مكتوبة مناسبة
لوحدات التخزين مدعومة بصور مؤرخة.
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8

وسائل االتصال

9

التدريب

10

السجالت

11

استعراض اإلدارة
واالعتماد النهائي

بالنسبة للمواد التي تمت إزالتها من الموقع إلعادة استخدامها يمكن إنشاء وثائق
مناسبة مثل خطاب استالم موقع و/أو صور فوتوغرافية مؤرخة.

يجب توصيل إجمالي كميات النفايات والنسبة المئوية للتحويل والوجهة النهائية للمواد القابلة
إلعادة التدوير إلى مستخدمي األماكن العامة أربع مرات على األقل في العام ,ويمكن أن
يكون التواصل عن طريق إشعار عام في لوحات اإلعالنات المجتمعية ورقميا ً عبر تطبيق
أو موقع ويب (راجع التواصل المستدام .)EI-03
توفير التدريب مرة واحدة على األقل في السنة لألفراد المسؤولين عن إدارة النفايات
ومراقبتها،
وإدراج محتوى التدريب وقوالب سجل الحضور داخل ملحق اإلجراء.
إيصاالت شراء لصناديق النفايات أو السماد في الموقع (إذا تم شراؤها أثناء التشغيل).
رسومات أو خريطة محددة تعرض أنواع ومواقع جميع مرافق التسميد والنفايات.
صور مختومة ومؤرخة من التاريخ لصناديق األماكن العامة ومنطقة التخزين المركزية
وجميع مرافق التسميد في الموقع.
إيصاالت نقل النفايات من شركة إزالة النفايات.
ينبغي أن يسرد ملخص من صفحة واحدة النتائج السابقة والحالية والجهود المبذولة لتحسينها
وذلك لتسهيل المراجعة.
يجب إعادة تقييم اإلجراء سنويًا وتحديثه حسب الضرورة.
يجب على مدير المرافق المجتمعية أو المالك مراجعة اإلجراء واعتماده سنويًا.
راجع معيار إعداد التقارير السنوية  MO-01لمعرفة شروط إعداد التقارير السنوية.

أداة المعيار
أداة النفايات

الوثائق المرجعية

 -1الهيئة العامة لألرصاد وحماية البيئة ،اللوائح البيئية العامة وقواعد التنفيذ
 -2وزارة الشؤون البلدية والقروية (فيما يخص لوائح مدافن النفايات والمبادئ التوجيهية الخاصة بالنفايات الصلبة)
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صيانة األماكن العامة MO-03
المعيار الرئيسي

إعداد التقارير السنوية

إجمالي عدد النقاط المتاحة

متوفر

غير متوفر

2

الهدف
إطالة فترة استخدام ثروات الموقع وقيمتها مع التقليل إلى أدنى حد من تعطيل مستخدمي األماكن العامة.
الشروط
الرقم

النقاط المتاحة

الشرط

الشروط الرئيسة  -تحقيق الشرط رقم ( 1نقطة من نقاط المعايير).
1

تطوير إجراء الصيانة إلدارة األماكن العامة وصيانتها.

1

2

توفير مناطق مخصصة لمعدات الصيانة والمواد ذات الحجم المناسب وتمركزها وحمايتها.

1

اإلجمالي

2

األدلة
أدلة استيفاء الشروط

الرقم
1



إجراء الصيانة.

2





قائمة معدات ومواد الصيانة وشروط التخزين الخاصة بها.
مخطط موقع يوضح الموقع والحجم والحماية التي توفرها منطقة (مناطق) التخزين المخصصة.
يلزم وجود صور مختومة ومؤرخة لمآخذ الطاقة المثبتة والصنابير المائية.

المبادئ التوجيهية الداعمة
إجراء الصيانة:
يتناول الجدول  MO-03.1المحتويات المطلوبة إلجراء الصيانة.
جدول  MO-03.1محتويات إجراء الصيانة

إجراء الصيانة
الرقم

عنوان القسم

1

األهداف والغايات

2

األدوار والمسؤوليات

3

مقدمة الموقع

4

تقييم الصيانة

المبادئ التوجيهية وشروط المحتوى
األهداف والغايات المنشودة من اإلجراء.
األفراد المعينون (مع بيانات االتصال) المسؤولين عن إنشاء اإلجراءات وصيانة األماكن
العامة والمراقبة واالستعراض السنوي.
وصف مساحات األماكن العامة التي ينطبق عليها اإلجراء ومخطط للموقع أو خريطة محددة
تحدد مواقعها.
قائمة األنظمة وعناصر المرافق التي تتطلب صيانة وإصالح مستمران ،بما في ذلك على
سبيل المثال ال الحصر:
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المناظر الصناعية/أعمال الرصف
فرش الشوارع
إضاءة شوارع
أنظمة البنية التحتية (الطاقة ،المياه ،المياه الرمادية ،مياه األمطار ،مياه الصرف
الصحي ،وغيرها)

يرجى الرجوع إلى الجدول  MO-03.02للحصول على األمثلة.
تفاصيل شروط الصيانة (المعدات والمواد االستهالكية) ومصادر األعطال المحتملة
واالستجابة المناسبة لكل نظام ومصدر ,وتُقدم األمثلة في الجدول .MO-03.2
ينبغي تنفيذ إجراءات الصيانة بنا ًء على مبادئ الصيانة المستدامة التالية:





تجنب الصيانة غير الضرورية.
تجنب الصيانة المتكررة من خالل التحقيق في سبب العطل.
البحث عن القيمة مقابل المال من خالل دراسة تكلفة دورة الحياة.
تقليل التأثير البيئي.

تقديم تفاصيل ما يلي:


5

الوصول المناسب

6

التقليل من
االضطرابات الموجودة

7

وسائل االتصال

8

التدريب

9

السجالت





الخطوات المتخذة لضمان الوصول مع تقليل تعطل مستخدمي األماكن العامة
بسبب أنشطة الصيانة.
طرق وصول مناسبة تستخدم لعناصر الصيانة الحرجة.
أنواع المركبات المتخصصة التي يمكنها الوصول إلى المواقع المطلوبة ،على
سبيل المثال اإلضاءة المرتفعة.
منطقة محظورة ،على سبيل المثال غرف التفتيش الموجودة في األماكن الضيقة
مثل األزقة ،فضال عن اإلستراتيجيات الالزمة لضمان أن األعمال المهمة تكون
ً
احتماال في هذه األنظمة.
أقل

توضح أن المصادر الرئيسية لتعطيل السكان والزوار بسبب أنشطة الصيانة قد تم تقليلها:


تحديد مواقع الوصالت المهمة للخدمة والمواقع وأوقات االستخدام القصوى لنقاط
الوصول المهمة للمشاة والطرق والساحات المفتوحة.
تحديد الموقع وتوفير صمامات اإلغالق بحيث ال تؤدي الصيانة إلى تعطيل
مستخدمي األماكن العامة.



لتجنب أي إزعاج ال لزوم له لمستخدمي األماكن العامة أو تعطيل إجراء الصيانة،
يتعين توفير رسائل تحذيرية لمدة  72ساعة عند قيام أي أنشطة صيانة مهمة في
األماكن العامة.
يمكن تقديم إشعار فوري في حاالت الطوارئ ،والحالة الطارئة تشمل كل ما يشكل
خطرا على الصحة والسالمة أو الممتلكات.
ً
ينبغي أن تحدد جميع اإلشعارات وقت وموقع الصيانة ,إضافة إلى وجود يافطات
تحمل كلمات موجزة واضحة (مثل "عدم إمكانية الوصول" أو "وظيفة محدودة")
واتصال الصيانة.
يجب أن يكون االتصال من خالل إشعار في موقع الصيانة ومن خالل لوحات
اإلشعارات المجتمعية ,ورقميا ً عبر تطبيق أو موقع الويب.








10

توفير التدريب مرة واحدة على األقل في العام لألفراد المسؤولين عن الصيانة.
إدراج محتوى التدريب وقوالب سجل الحضور داخل ملحق.
توفير قالب سجل في ملحق اإلجراء المخصص لتسجيل أنشطة الصيانة.
يجب إعادة تقييم اإلجراء سنويًا وتحديثه حسب الضرورة.
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استعراض اإلدارة
واالعتماد النهائي

يجب على مدير المرافق المجتمعية أو المالك مراجعة اإلجراء واعتماده سنويًا.

جدول  MO-03.2أمثلة لشروط الصيانة

العنصر
اإلضاءة

المشكلة
تجهيزات اإلضاءة المعطلة

مناطق جمع النفايات
المناظر الصناعية

المركبات الواقفة التي تسرب النفط
أو يتساقط منها نفايات
األرصفة /البالطات المخدوشة أو
المكسورة

مناطق وقوف السيارات

عالمات اإلطارات المفرطة

مصارف مياه األمطار

البالوعات المسدودة

المظالت

المظالت التالفة

الحل
التحقيق في أي سبب من أسباب األضرار المادية أو
انقطاع التيار الكهربائي والنظر في المنتجات البديلة.
التنظيف بواسطة آلة الغسيل بالضغط العالي.
التحقق من جودة التبليط وأي استخدام غير سليم للسكان
أو لحركة مرور المركبات.
إزالة عالمات اإلطارات والتحقيق في تعديل مواقع
مطبات السرعة والدهانات البديلة.
التحقيق في أسباب االنسداد (الرمل ،القمامة ،الزيوت،
الغطاء النباتي وغيرها) وإزالتها.
إصالحها أو استبدالها حسب االقتضاء .التحقق من
مالءمتها لظروف الرياح والشمس.

االستجابة للصيانة:
يجب تنفيذ إجراءات الصيانة بنا ًء على مبادئ الصيانة المستدامة التالية:





تجنُّب إجراء أعمال صيانة غير الضرورية من خالل مراعاة ما إذا كان اإلجراء ضروريًا للغاية أم ال ،مثل إذا كان من
المقرر استبدال مكون كبير قريبًا.
تجنب الصيانة المتكررة من خالل التحقيق في سبب العطل .وقد يشمل ذلك تشوهات المباني أو فشل المواد أو جودة
المواد أو االستخدام غير الصحيح.
البحث عن القيمة مقابل المال من خالل مراعاة التكلفة الرأسمالية والتكاليف التشغيلية والعمر االفتراضي عند إجراء
الصيانة ،فعلى سبيل المثال قد ينشأ عن تركيب مصباح باهظ الثمن يتمتع بعمر افتراضي طويل تقليل التكاليف المستقبلية.
الحد من اآلثار البيئية  -يرجى الرجوع إلى المبادئ التوجيهية لألداء البيئي للمنتجات وتصاريحها البيئية المتوافقة مع
معيار الشراء المستدام .MO-04

مناطق التخزين الكافية:
يجب مراعاة المواد والمعدات المطلوبة إلجراء الصيانة وإثبات أنه قد تم توفير مناطق تخزين كافية ،والتأكد مما إذا كانت هناك
حاجة لحماية بعض المواد البالستيكية من أشعة الشمس فوق البنفسجية وحماية اآلالت المعقدة من الغبار والرطوبة أو من التعرض
للشمس والضر ر العام ،وتزويد صنابير المياه بنقاط تصريف أرضية كافية ،وتوفير طاقة كهربائية من خالل إتاحة مقابس مناسبة
مقاومة للغبار والمياه إذا اقتضت المعدة ذلك.
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السجل:
يجب حفظ السجالت في سجل إلكتروني جيد التنظيم .ويشمل السجل ما يلي:










سجل الثروات.
الجدول الزمني للصيانة.
سجل الصيانة  -سجل صيانة مفصل لألعمال المنجزة والوقت المستغرق ومؤهالت األفراد وتكلفة استخدام المواد
المستهلكة وتكلفة أي بدائل.
ملخص الصيانة الشهري  -الهدف هو تحديد األعطال المتكررة أو المشكالت التي تستغرق صيانتها وقت كبير وتستهلك
ميزانية المشتريات.
في حالة إجراء الصيانة السنوية وإعادة التشغيل التجريبي  MO-05يُقدم تقرير خاص بتقديم خدمات األنظمة يكتبه
مهني مختص ،يرد فيه تلخيص عن األنظمة التي خضعت للفحص والنتائج الرئيسية والشواغل والمقترحات ،على أن
يتضمن التقرير أيضًا تواريخ مختومة وذلك لتوثيق الجوانب الرئيسية لخدمة األنظمة السنوية.
اإلبالغات.
محتوى التدريب/الحضور.
استعراض اإلدارة السنوي.

أداه المعيار
غير متوفرة
الوثائق المرجعية
 -1عقود الصيانة :دليل ألفضل ممارسات الشراء ()BG66/2016
 -2عقود الصيانة :الصيانة المرتكزة على األعمال ()BG53/2016
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الشراء المستدام MO-04
المعيار الرئيسي

إعداد التقارير السنوية

إجمالي عدد النقاط المتاحة

متوفر

متوفر

4

الهدف
تشجيع شراء المنتجات والمواد المستدامة التي من شأنها الحد من اآلثار الضارة على البيئة.
الشروط
الرقم

النقاط المتاحة

الشرط

الشروط الرئيسة  -تحقيق الشرط رقم ( 1نقطة من نقاط المعايير).
1

ُوضعت سياسة الشراء المستدامة ونفذت بهدف التشجيع على شراء المنتجات والمواد المستدامة
المستخدمة في تشغيل األماكن العامة وصيانتها.

1

2

يتوافق حوالي ( %80حسب التكلفة) من المواد والمنتجات المشتراة عند تشغيل األماكن العامة
مع سياسة الشراء ال ُمستدام.

1

3

نسبة ( % 30حسب التكلفة) من إجمالي المواد والمنتجات ال ُمشتراة لتشغيل األماكن العامة هي
مواد إقليمية.

2

اإلجمالي

4

األدلة
الرقم
1
و2
و3

أدلة استيفاء الشروط



سياسة الشراء المستدام
سجل تسجل المواد والمنتجات المشتراة ،بما في ذلك معلومات المنتج وأوامر/إيصاالت الشراء.

المبادئ التوجيهية الداعمة
سياسة الشراء المستدام:
ينبغي وضع سياسة الشراء ال ُمستدام كما هو وارد في التفصيل في الجدول .MO-04.1
جدول  ,MO-04.1سياسة الشراء المستدام

سياسة الشراء المستدام
الرقم
1

عنوان القسم
األهداف

المبادئ التوجيهية وشروط المحتوى
أهداف السياسة وغاياتها
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2

األدوار والمسؤوليات

3

المنتجات والمواد
المستدامة

4

وسائل االتصال

5

التدريب

6

السجالت

األفراد المعينون (مع بيانات االتصال) المسؤولين عن وضع السياسات والمشتريات والتدريب
واالتصال واالستعراض السنوي.
وصف المنتجات والمواد التي تغطيها السياسة ،لتشمل ما يلي كح ٍد أدنى:








األجزاء الصلبة
هياكل الظل
تجهيزات الشوارع
الوسائل الترفيهية
منتجات التنظيف
تشطيبات السطح مثل الدهانات والطالءات
المركبات

يجب أن تعطي سياسة الشراء المستدام األفضلية للمنتجات والمواد التي تتمتع بالخصائص
التالية:
 إعالن المنتج البيئي ()EPD
 مصنوعة من مواد طبيعية
 يمكن إعادة تدويرها
 مغلفة; كحد األدنى
 تم تصنيعها/تجميعها في المملكة العربية السعودية
 أال تكون سامة أو تحتوي على أقل قدر من المواد السامة.
ُمصنعة باستخدام مصادر طاقة متجددة.

بالنسبة للمركبات:


تتميز المركبات بالحد األدنى من نطاق االنبعاث (بما في ذلك االحتراق والمركبات
الكهربائية الهجينة والنقية) لوظيفة المركبة وحجمها المطلوب.

في حالة استهداف الشرط رقم  2يجب أن يحتوي ما ال يقل عن ( ٪80حسب التكلفة) من
المواد والمنتجات المشتراة أثناء تشغيل المبنى على واحدًا على األقل من الخصائص أعاله.
يجب أن تعطي سياسة الشراء المستدام األفضلية للموردين  /المصنعين ممن لديهم ما يلي:



جوائز وشهادات بيئية مثل  ،FSCشهادة التجارة العادلة الدولية
أنظمة اإلدارة الداخلية التي تسلط الضوء بالبيئة بما في ذلك شهادة ISO 14001
وشركة كاربون ترست ( )Carbon Trustو إيماس (مخطط اإلدارة والتدقيق
البيئي)

يجب إخطار رواد األماكن العامة بالمبادئ العامة والممارسات المثلى واإلنجازات التي حققها
المخطط ولو لمرة واحدة كل عام على األقل ،ويمكن أن يكون التواصل عن طريق إشعار عام
في لوحات اإلعالنات المجتمعية ورقميا ً عبر تطبيق أو موقع ويب (راجع التواصل المستدام
.)EI-03
توفير التدريب مرة واحدة على األقل في العام لألفراد المسؤولين عن المشتريات.
إدراج محتوى التدريب ونموذج سجل الحضور داخل ملحق السياسة.
يجب حفظ السجالت في سجل إلكتروني جيد التنظيم ،على أن تشمل جميع المواد والمنتجات
المستخدمة المشتراة ،وقد لُخصت بإيجاز في جدول يحتوي على المعلومات التالية لمراقبة
التحسين المستمر ودعمه:
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تاريخ الشراء
نوع المادة أو المنتج
االستخدام
الشركة ال ُمصنعة
الطراز
المورد
التكلفة مدعومة بأمر/إيصال الشراء
خصائص االستدامة ،بما في ذلك الوثائق التالية حسب االقتضاء:
 oصحيفة بيانات سالمة المادة
 oبيانات الموردين بشأن الفوائد البيئية أو المجتمعية
 oالشهادات
 oتقارير الشركة

يجب الحفاظ على السجالت الخاصة بما يلي:




وسائل االتصال
التدريب
استعراض اإلدارة السنوي

ينبغي أن يسرد ملخص من صفحة واحدة النتائج السابقة والحالية والجهود المبذولة لتحسينها
وذلك لتسهيل المراجعة.
استعراض اإلدارة
واالعتماد النهائي

7

يجب إعادة تقييم السياسة سنويًا وتحديثها حسب االقتضاء.
يجب على مدير مرافق المجتمع أو مالكه مراجعة السياسة واعتمادها سنويًا.
راجع إعداد التقارير السنوية  MO-01لمعرفة شروط إعداد التقارير السنوية.

إعالنات المنتجات البيئية:
تقوم الشركة ال ُمصنعة عادة ً بإجراء تقييم لدورة حياة منتجاتهم وذلك لتقديم دليل على تأثيرها البيئي المنخفض مقارنةً بالمنتجات
األخرى الموجودة في األسواق ,ويأتي هذا الدليل في شكل إعالن المنتج البيئي ( )EPDليُد ِّْرج التأثير المحتمل للمنتج عن طريق
مساهمته في المخاطر البيئية التالية:


االحتباس الحراري (الغازات الدفيئة)



اإلغناء بمغذيات المياه العذبة



نضوب موارد الطاقة غير المتجددة



تحمض المحيطات



استنفاد األوزون في الستراتوسفير



ت َكون أوزون التربوسفير

من األهمية بمكان أن نشير إلى أن إعالن المنتج البيئي ليس ضمانًا على أن المنتج صديق للبيئة ،ومع ذلك ،فإن الشفافية التي يوفرها
"إعالن المنتج البيئي" تهدف إلى التأثير على المقارنة واختيار السلع المالئمة ،كما يجب أن تتوافق جميع إعالنات المنتجات البيئية
مع معايير  ISO 14025و/أو  EN 15804فيما يخص تنسيق الحسابات وإعداد التقارير.
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المواد المناطقية:
في حالة استهداف شرط المعيار رقم  ،3يجب الحصول على  ٪30من جميع المواد والمنتجات ذات الصلة (حسب التكلفة) داخل
المملكة العربية السعودية ويجب تضمين هذا الشرط في سياسة الشراء المستدام ,كما يجب أن يوضح جدول السجالت -الذي يوثق
جميع المواد والمنتجات التي تم شراؤها -ما إذا كان كل عملية شراء إقليمية أو غير إقليمية ,بعد ذلك يجب إعداد ملخص سنوي
لمقارنة المشتريات المناطقية وغير المناطقية لهذا العام ،مما يدل على تحقيق الحد األدنى المطلوب من الشروط بنسبة  ,٪ 30على
أن يتم االلتزام بالتوجيهات التالية عند حساب النسبة المئوية للمواد  /المنتجات التي يتم الحصول عليها من داخل المملكة العربية
السعودية:







لكي تكون مواد/منتجات اإلنشاء متوافقة مع شروط المعيار (أي مصدرها المملكة العربية السعودية) يجب أن تستوفي
واحدًا على األقل من الشروط التالية:
ُ oمستخرجة في المملكة العربية السعودية
ُ oمصنعة في المملكة العربية السعودية
ُ oمجمعة في المملكة العربية السعودية
تكلفة المواد أو المنتج حسب أمر/إيصال الشراء وال تشمل تكاليف العمالة للنقل أو التركيب أو االستخدام.
بالنسبة للمواد المركبة يجب استخدام المواد التي تحتوي على أكبر نسبة من المحتوى في الحساب.
سا من المحتوى المعاد تدويره في الحسابات.
يمكن أيضًا إدراج المواد التي يتم تصنيعها أسا ً
من المهم التأكد من صالحية مصدر االستخراج أو التصنيع أو التجميع وفقًا لشروط "مستدام" قبل الشراء .يجب على
الموردين تقديم تراخيصهم التجارية وشهادات بلد المنشأ الخاصة بموادهم ويجب تأكيدها على أنها مقبولة.

أداة المعيار
غير متوفرة
الوثائق المرجعية
-1
-2
-3
-4

برنامج الشراء المستدام الصادر عن وكالة حماية البيئة األمريكية )،(EPA
الملصقات واإلعالنات البيئية المطابقة لمعايير  - ISO 14025: 2006اإلعالنات والمبادئ واإلجراءات البيئية من النوع
الثالث
استدامة أعمال اإلنشاء وفقًا لمعيار 15804 ،BS ENإعالنات المنتجات البيئية ،القواعد الرئيسية الخاصة بفئات منتجات
أعمال اإلنشاء،
معيار  UL 2792المعني بتحقيق استدامة استخدام مركبات التنظيف وإزالة الدهون :مصنوعة من مواد بيئية
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الصيانة السنوية وإعادة التشغيل التجريبي MO-05
المعيار الرئيسي

إعداد التقارير السنوية

إجمالي عدد النقاط المتاحة

غير متوفر

غير متوفر

3

الهدف
إطالة أمد استخدام المرافق التشغيلية في الموقع وزيادة قيمتها وتحسين كفاءتها وتالفي اآلثار البيئية السلبية الناتجة عن تكرار أعمال
مبكرا أو االستبدال غير الضروري لألجزاء أو االستخدام غير الالزم للمرافق.
الصيانة
ً
الشروط
الرقم

النقاط المتاحة

الشرط
الصيانة السنوية لألنظمة

1

يُشارك مهندس مختص في إجراء أعمال الصيانة السنوية لألنظمة ،وتُدرج الشروط ضمن
إجراءات الصيانة في صيانة األماكن العامة MO-03

1

إعادة التشغيل
2

يُشارك وكيل تشغيل مستقل إلعداد مخطط إعادة التشغيل واإلشراف على عمليات إعادة التشغيل
في أنظمة األماكن العامة مر عليها أكثر من خمس سنوات ،ويضمن هذا الوكيل أن األنظمة
والضوابط تعمل على النحو المطلوب إلى جانب إعداده لتقرير إعادة التشغيل.

2

اإلجمالي

3

األدلة
أدلة استيفاء الشروط

الرقم
1






شروط إجراء الصيانة السنوية لألنظمة (يلزم إدراجها في إجراءات صيانة األماكن العامة .) MO-03
عقد الصيانة والسيرة الذاتية للمهندس المختص ال ُمعين.
تقرير صيانة األنظمة الذي كتبه المهندس المختص بما في ذلك الصور المؤرخة للصيانة السنوية لألنظمة.
دليل التشغيل والصيانة الخاصة بكافة األنظمة (إن أمكن).

2





خطاب التعيين والسيرة الذاتية لوكيل التشغيل المستقل.
مخطط إعادة التشغيل.
تقرير إعادة التشغيل.

المبادئ التوجيهية الداعمة
الصيانة السنوية لألنظمة:
تُدرج التدابير التالية في الصيانة السنوية لألنظمة (إن وجدت) كحد أدنى:


الطاقة
o
o
o
o

أنظمة توزيع الطاقة
أنظمة الطاقة المتجددة
التبريد العام
معدات إمداد المركبات الكهربائية بالطاقة
52





o
o
o
المياه
o
o
o
o
o
النفايات
o
o
o

اإلضاءة
المصاعد
الساللم الكهربائية
أنظمة مياه الشرب
أنظمة إعادة تدوير المياه الرمادية
أنظمة إطفاء الحرائق
أنظمة الري
أنظمة مياه األمطار
آالت الدك
أجهزة التبريد
معدات الغسيل

يجب تحديد شروط فحص األنظمة وصيانتها السنوية بنا ًء على وثائق المنتجات الخاصة بالجهة ال ُمصنِّعة ،وإعداد قائمة سنوية لصيانة
األنظمة ،ويرد في الجدول  MO-05.1مثال لذلك ،وفي حالة عدم وجود توصيات واضحة بشأن أعمال صيانة من الجهة المصنعة
يجب استعراض األدلة التالية حسب االقتضاء:
 عقود الصيانة  :BG66/2016دليل ألفضل ممارسات الشراء



دليل  "GVG "Gالصادر من معهد تشارتارد لخدمات المباني :الصحة العامة واألعمال الهندسية والسباكة
خدمات تبريد المناطق ADCG ASHRAE

الجدول  MO-05.1مثال على قائمة الصيانة السنوية لألنظمة

شروط الصيانة السنوية

العنصر
أنظمة تصريف مياه األمطار

تنظيف األنابيب من الرمال والنباتات قبل موسم عواصف محتمل.

معالجة المياه

المرشحات والمضخات والضواغط

تبريد المناطق

مستويات غاز التبريد والمضخات والمحركات

محول الجهد الكهربائي المتوسط

أخذ عينات الزيت وتحليلها

المولد االحتياطي

المولد الكهربائي وملحقاته

أجهزة إنتاج الطاقة المتجددة

اختبار الحمولة

اإلضاءة

كثافة اإلضاءة وأنظمة التحكم

عناصر أخرى

عند اللزوم

مهندس مختص في صيانة لألنظمة:



إشراك مهندس مختص (يتمتع بخبرة ال تقل عن خمس سنوات) إلجراء صيانة سنوية لألنظمة،
ويجب أن يكون هذا المهندس مستقالً أي ليس جزءا ً من فريق إدارة المرافق في ال ُمجمع ،وعليه تقديم تقرير لمالك المجمع
مباشرة.

إعادة التشغيل:
تخضع أنظمة األماكن العامة التالية (إن وجدت) لشروط إعادة التشغيل:


إضاءة البنية التحتية
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 oالطرق الرئيسية والثانوية
 oمسارات المشاة
 oإشارات المرور والالفتات
 oاإلضاءات الديكورية
 oإضاءات التأمين
البنية التحتية للطاقة
 oأنظمة توزيع الطاقة
 oأنظمة الطاقة المتجددة
 oالتبريد العام
 oمعدات إمداد المركبات الكهربائية بالطاقة
البنية التحتية للمياه
 oأنظمة مياه الشرب
 oأنظمة إعادة تدوير المياه الرمادية
 oأنظمة إطفاء الحرائق
 oأنظمة الري
 oأنظمة مياه األمطار
البنية التحتية للنفايات
 oأنظمة مياه الصرف الصحي
 oأنظمة جمع النفايات
نظام مراقبة المجتمع على نطاق واسع
النقل الرأسي واألفقي
 oالبساط المتحرك
 oالساللم الكهربائية
 oالمصاعد

وكيل التشغيل المستقل (:)CxA




يجب أن يتمتع وكيل التشغيل بخبرة ال تقل عن خمس سنوات في مجال تشغيل أو إعادة تشغيل أنظمة البنية التحتية المتعلقة
بالمجتمع،
ويجب أن يكون هذا المهندس مستقالً أي ليس جزءا ً من فريق إدارة المرافق في ال ُمجمع.
يجب أن يكون وكيل التشغيل المستقل موظفًا تابعًا للمالك أو استشاري مستقل أو شركة تصميم أو شركة إدارة إنشاءات
أو شركة إدارة مشاريع ويجب أن يقدم تقاريره إلى مالك المجمع مباشرة.

أنشطة إعادة التشغيل:
يشرف وكيل التشغيل المستقل على تنفيذ شروط إعادة التشغيل ،ويقوم بالمهام التالية:








مراجعة شروط مشروع المالك وأسس التصميم إن وجدت وأي وثائق توضح األداء التشغيلي.
وضع مخطط التشغيل التجريبي والمحافظة على استمرارها لتشمل المعلومات المتعلقة بجميع األنظمة المطبقة في األماكن
العامة وشروط االختبار ذات الصلة.
مراجعة برنامج التشغيل التجريبي المق َدم من مدير/مقاول مرافق المنشأة واعتماده.
جمع بيانات طريقة التشغيل التجريبي ومراجعتها.
تطوير وفحص عمليات االختبار.
مراقبة أنشطة االختبار وإعادة التشغيل األساسية.
إعداد تقرير إعادة التشغيل.
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تقرير إعادة التشغيل:
يجب أن يشمل تقرير إعادة التشغيل ما يلي كحد أدنى:





السيرة الذاتية الخاصة بوكيل التشغيل المستقل بما يثبت خبراته السابقة.
قائمة بأنظمة وضوابط البنية التحتية المطبقة في األماكن العامة.
شهادات االختبارات وإعادة التشغيل ألنظمة وضوابط البنية التحتية المطبقة في األماكن العامة.
صلة للتحقق من سالمة األنظمة ،وتأكيد من وكيل التشغيل بأن كل األنظمة تعمل كما هو مخطط لها.
نتائج مف َّ

أداة المعيار
غير متوفرة
الوثائق المرجعية

-1
-2
-3
-4

عقود الصيانة :دليل ألفضل ممارسات الشراء ()BG66/2016
عقود الصيانة :الصيانة التي تركز على األعمال التجارية ()BG53/2016
دليل  "GVG "Gالصادر من معهد تشارتارد لخدمات المباني :الصحة العامة واألعمال الهندسية والسباكة
خدمات تبريد المناطق ADCG ASHRAE
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المجتمعات الذكية MO-06
المعيار الرئيسي

إعداد التقارير السنوية

إجمالي عدد النقاط المتاحة

غير متوفر

غير متوفر

2

الهدف
تشجيع استخدام القدرات الذكية داخل المجتمع ومراقبة وتحليل استهالك المرافق المستخدمة.
الشروط
الرقم

النقاط المتاحة

الشرط
يقوم نظام إدارة مركزي بتوصيل بجميع عدادات الطاقة والمياه المتاحة في األماكن العامة ويقوم
بتهيئة بيانات االستخدام وعرضها على لوحة عدادات سهلة االستخدام.

1

2

تقوم لوحة العدادات بمراقبة البيانات وتسجيلها وتوجيها وتصدر تنبيهات إضافةً إلى إمكانية
الوصول من خالل الهواتف المحمولة للتمكين من المراقبة وتحسين األداء بواسطة مدير مرافق
المجتمع.

1

اعتماد ما ال يقل عن خمسة قدرات ذكية من ثالث فئات مختلفة على األقل (يرجى الرجوع إلى
المبادئ التوجيهية الداعمة).

1

اإلجمالي

2

األدلة
الرقم

1

أدلة استيفاء الشروط


توضح الرسومات أو المخططات الموسومة أماكن العدادات الذكية ونظام اإلدارة المركزي ولوحة العدادات (شاشة
العرض).
أوراق بيانات الجهة المصنعة للعدادات الذكية ونظام اإلدارة المركزي ولوحة العدادات التي تركز على قدرات
المراقبة.
صور مؤرخة للعدادات الذكية ونظام اإلدارة المركزي ولوحة العدادات.
عينات نموذجية لسجالت معدل استهالك المياه والطاقة.
تقارير مقدمة وشواهد داعمة تؤكد على استخدام العدادات الذكية ونظام اإلدارة المركزي لزيادة كفاءة التشغيل.




إستراتيجية المجتمعات الذكية.
توضح الرسومات أو المخططات الرسومية والصور المؤرخة تنفيذ قدرات المجتمعات الذكية.






2
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المبادئ التوجيهية الداعمة
نظام اإلدارة المركزي:
يجب توصيل جميع عدادات الطاقة والمياه المتاحة في األماكن العامة بنظام إدارة مركزي ،وتكون عملية التوصيل إما بطريقة مادية
أو عبر شبكات الواي فاي أو غيرها من وسائل تكنولوجيا االتصاالت ،ويجب أن يتميز نظام اإلدارة المركزي بالخصائص التالية:


لوحة عدادات سهلة االستخدام (شاشة عرض) لمدير المرفق المجتمعي تقوم بمراقبة وتسجيل وتوجيه البيانات وإصدار
التنبيهات.
لوحة عدادات متصلة بتطبيق على شبكة اإلنترنت والتي:
 oتسمح لفريق إدارة المرافق بالوصول اآلمن عن بعد عبر الهواتف واألجهزة اللوحية الذكية.
 oتحتفظ بالسجالت لفترات متعاقبة تبلغ مدتها  18شهر.
 oتوفر تنبيهات مرئية ومسموعة اختيارية توضح فترات ذروة االحتياج ومعدالت االستهالك العالية وتمكن من
الكشف االستباقي للمشكالت.
 oتُمكن من عرض سجالت اتجاه االستهالك لما ال يقل عن ساعة واحدة في فترة الزيادات.



وفي حالة استهداف المشروع أيضًا لمعيار الطاقة المتجددة  ،E-04فيجب مراقبة بيانات إنتاج الطاقة (في الوقت الفعلي وبصورة
تراكمية) وإبالغها بواسطة نظام اإلدارة المركزي.
المجتمعات الذكية:
المجتمعات الذكية هي المجتمعات التي تستخدم التكنولوجيا ووسائل االتصال لتحسين فعالية البنية التحتية ،ويتم تحقيق ذلك من خالل
ربط مصادر البيانات المتنوعة لتمكين اإلدارة من إجراء تحليل مبتكر واتخاذ قرارات وإجراء تحليالت في الوقت الفعلي ،ولتحقيق
الشرط رقم  ،2يجب اعتماد ما ال يقل عن خمسة من قدرات المجتمعات الذكية الموجودة في جدول  ،MO-06.1ويجب أن تكون
تلك القدرات الخمسة من ثالث فئات مختلفة على األقل.
 MO-06.1قدرات المجتمعات الذكية

القدرات

الفئات


وجود نظام للكشف عن التسرب في جميع شبكات المياه الرئيسية في األماكن العامة.



تستخدم مصابيح الطرق وممرات المشاة ومسارات الدراجات نظام تحكم قابل للتكيف (نظام ذكي
إلضاءة الشوارع يتحكم في اإلضاءة استنادًا إلى تغييرات االستخدام على مدار اليوم إما من خالل
التعتيم أو التغيير التدريجي للتحكم في مستوى إضاءة المصابيح).
أجهزة استشعار تمكن من جمع النفايات بصورة تفاعلية بدالً من جمعها بصورة دورية.



الشرطة/األمن



يتم إرسال التحديثات الحية لوسائل النقل العامة أو أماكن وقوف السيارات عبر تطبيق أو موقع
ويب.
 تستخدم جداول إشارة مرور تكيفية بنا ًء على حجم االحتياج أو لدعم وسائل النقل العام.
يتم إرسال التحديثات والتنبيهات الحية ألجهزة الشرطة/األمن عبر تطبيق أو موقع ويب.

االتصال/التعليم




تم توفير نقاط اتصال واي فاي عامة.
يتم إطالع السكان والزائرين على خصائص االستدامة في المجتمع من خالل اللوحات اإلرشادية
المرتبطة بالمعلومات وبيانات المجتمع الحي (يرجى الرجوع إلى التواصل المستدام .)EI-03

المياه
الطاقة
النفايات
وسائل النقل
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تم تحسين صحة الشاغلين عن طريق توفير مرافق الرعاية الصحية.
تقوم أجهزة استشعار جودة الهواء بمراقبة تلوث الهواء الناجم عن الغبار أو الملوثات المحلية
األخرى(.يرجى الرجوع إلى جودة الهواء .)CW-03




يتم إرسال التحديثات والتنبيهات الحية من مدير مرافق المجتمع عبر تطبيق أو موقع ويب.
يتم استخدام اللوحات اإلرشادية لتحديد الثروات المجتمعية واتخاذ إجراءات حيالها بما في ذلك
تجهيزات الشوارع.

الصحة

إدارة المرافق

أداة المعيار
غير متوفرة
الوثائق المرجعية
 -1نظام معلومات المدن الذكية باالتحاد األوروبي https://smartcities-infosystem.eu/،
 -2صناعة المدن الذكية :أفضل الممارسات على مستوى أوروبا ،نظام معلومات المدن الذكية باالتحاد األوروبي ،المفوضية
األوروبية2017 ،
 -3مركز كامبريدج لإلنشاءات والبنية التحتية الذكية،
https://www-smartinfrastructure.eng.cam.ac.uk/
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الطاقة
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 6الطاقة
تغيرا سريعًا في المملكة العربية السعودية ،ففي يناير  ،2018تم زيادة رسوم الكهرباء في
أحدثت أهداف وغايات رؤية 2030
ً
جميع أنحاء المنطقة ،مما أدى إلى زيادة االحتياج من الطاقة ،ولدعم رؤية  ،2030يحدد نظام مستدام للمجتمعات الحد األدنى لشروط
تخفيض الطاقة ويشجع على وضع عدادات القياس الفرعي في األماكن العامة ،كما يتناول أيضًا كفاءة استخدام الطاقة في أنظمة
اإلضاءة واألنظمة األخرى بما في ذلك المصاعد والساللم الكهربائية والمضخات ويحفز على إنتاج الطاقة المتجددة.

الشكل  10معايير الطاقة
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أداء الطاقة E-01
المعيار الرئيسي

إعداد التقارير السنوية

إجمالي عدد النقاط المتاحة

متوفر

متوفر

8

الهدف
تحسين أداء الطاقة في المجتمع من خالل تحسين اإلدارة التشغيلية وتقديم الحلول التكنولوجية المناسبة.
الشروط
الرقم

النقاط المتاحة

الشرط

الشروط الرئيسة -تحقيق الشرط رقم ( 1نقطتا من نقاط المعايير).

1






تتوفر بيانات مرجعية لما ال يقل عن عامين سابقين لتحديد خط األساس للمجتمع.
تم تنفيذ تدبير واحد أو أكثر من تدابير خفض استهالك الطاقة.
ت ُجمع بيانات عام واحد بعد تنفيذ تدابير تخفيض استهالك الطاقة.
تحقق ما ال يقل عن  ٪ 15في خفض استهالك الطاقة مقارنة بخط األساس.

2

2

تحقق ما ال يقل عن  %30في خفض استهالك الطاقة مقارنة بخط األساس.

3

3

تحقق ما ال يقل عن  %45في خفض استهالك الطاقة مقارنة بخط األساس.

3
اإلجمالي

8

األدلة
أدلة استيفاء الشروط

الرقم




 1و2
و3





عامين من البيانات التاريخية في صورة قراءات العدادات و /أو فواتير مرفق الخدمة (يجب تقديم البيانات شهريًا
لمدة عامين).
في حالة استناد بيانات استهالك الطاقة على فواتير مرفق الخدمة ،فيجب التأكد من ما إذا كانت تلك القراءات
شهرا.
تقديرية أم حقيقية من قبل هيئة الكهرباء .يجب أن يكون هناك قراءتان حقيقيتان على األقل تغطي فترة ً 12
صورا مؤرخة للعدادات توضح القيم
في حالة عدم توفر فواتير الخدمات ،فيجب أن تشمل قراءات العدادات
ً
المسجلة.
رسومات تأكد أن عدادات الطاقة تقيس الطاقة المستهلكة ضمن حدود التقييم بالمجتمع وفي مداه الكامل فقط.
وصف للتطويرات التي تم تنفيذها إضافة إلى تحليل للمشاركات المتوقعة في خفض استهالك الطاقة.
رسومات ومواصفات معتمدة للتطويرات المنفذة.
وثيقة إرشادية لتدابير خفض استهالك الطاقة المنفذة والتي تمد فريق إدارة مرافق المجتمع بالدعم والمعرفة بـ:
o
o
o
o

أفضل الممارسات الستخدام التدابير بهدف تقليل استهالك الطاقة.
أدلة التشغيل والصيانة.
النهج المتبع لترشيد استهالك الطاقة.
إستراتيجية مواصلة خفض استهالك الطاقة في المجتمع والتي تشمل التكاليف لكل ميجاوات /ساعة
مستهدفة من تخفيض الطاقة.
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المبادئ التوجيهية الداعمة
البيانات السابقة:
ال تتوفر حاليًا بيانات معيارية مناسبة (على سبيل المثال كيلو وات ساعة  /متر مربع  /السنة) لمعدل استهالك الطاقة في األماكن
العامة داخل مجتمعات المملكة العربية السعودية ،ولذلك تم اعتماد منهجية قائمة على األداء والتي يطالب المجتمع بموجبها بتحسين
أدائه نسبةً إلى خط األساس والذي يتم تحديده من خالل معرفة المقدار الفعلي الستهالك المجتمع من الطاقة في خالل السنوات
السابقة ،ويقوم نظام مستدام من خالل تنفيذ تلك المنهجية بتأليف قاعدة بيانات تشير إلى معدل استهالك الطاقة الفعلي في األماكن
العامة لتحديد القيم المرجعية لإلصدارات المستقبلية من هذا المعيار.

ولتقييم معدل االستهالك الفعلي في المجتمع ،يطلب توفير فواتير استهالك الطاقة شهريًا أو قراءات العدادات لمدة ال تقل عن 24
شهرا متتابعة ،أما فيما يخص المجتمعات الجديدة ،فيتوقع قياس جميع صور استهالك الطاقة عند نقطة التوصيل الرئيسية بشبكة
ً
الكهرباء عالوة على قياس جميع مصادر الطاقة المتجددة ،وفي حالة وجود أي مصدر آخر إلنتاج الطاقة مثل المولدات ،فيتم قياس
دخل الطاقة إلى المجتمع ،ومع ذلك ،فقد ال تتوفر بروتوكوالت وأنظمة قياس كافية للعديد من المجتمعات الحالية لتقديم صور دقيقة
عن معدل االستهالك الفعلي للطاقة ،كما يُتوقع أال تستند فواتير الطاقة في بعض الحاالت إلى قراءات حقيقية للعدادات ،حيث يتم
إمداد بعض المجتمع ات بالكهرباء من مباني أو مجتمعات أخرى ،كما يتم في بعض الحاالت النادرة توفير الطاقة من خالل شبكة
طاقة أوسع نطاقًا والتي ال يتوفر بشأنها بيانات للمجتمع الذي تم تقييمه.

وبموجب جميع السيناريوهات السابقة ،يجب إدراك خط أساس استهالك الطاقة من قبل مالكي المباني ومشغليها .ويجب أن يعكس
خط األساس معدل استهالك الطاقة الفعلي داخل حدود الموقع الذي تم تقييمه إلى جانب توفير القراءات الفعلية للعدادات ،ولذلك ،وفي
حالة امتالك المجتمع لعدادات متعددة ،فيجب توفير بيانات استهالك الطاقة لجميع العدادات ،وإذا تم قياس استهالك الطاقة في المجتمع
بعداد مشترك يشمل مجتمعات أو حدائق أو مباني أخرى خارج المجتمع ،فيلزم تركيب عداد فرعي واستخدامه للقياس لمدة 12
شهرا على األقل (خالل فترة خط األساس التي تمتد لعامين) لمعرفة معدل استهالك الطاقة داخل حدود المجتمع الذي تم تقييمه.
ً

أمثلة على التدابير الشائعة لخفض معدل استهالك الطاقة (غير شاملة):
 اإلدارة :قم بتشغيل  /إيقاف تشغيل أنظمة استهالك الطاقة خالل اليوم باستخدام ملفات إدارة تشغيلية مختلفة لكل شهر خالل
العام.
 اإلضاءة :توفير إضاءة أفضل من اإلضاءة الحالية و  /أو تحسين إستراتيجيات التحكم في اإلضاءة ،ويمكن أيضًا ترشيد
استخدام وحدات اإلضاءة خالل األوقات التي ال يلزم فيها توفير إضاءة.
 المعدات :تركيب معدات أكثر كفاءة مثل المحركات والمضخات وغيرها أو تعديل استخدام المعدات وفقًا لمهامها الحقيقية
خالل أوقات مختلفة من اليوم على مدار العام.
 الطاقة المتجددة :تشغيل تكنولوجيات الطاقة المتجددة لتوفير الشروط الحالية بما في ذلك المصابيح التي تعمل بالطاقة
الكهروضوئية وتوربينات الرياح المصغرة الستهالك الطاقة عند خط األساس وتسخين المياه من خالل ألواح الطاقة
الشمسية.
 نظام مراقبة الطاقة :تركيب نظام لمراقبة الطاقة على مستوى المجتمع لمعرفة المجاالت التي يمكن بموجبها الحفاظ على
الطاقة وزيادة كفاءتها.
أداة المعيار
أداة الطاقة
الوثائق المرجعية
 -1الكود الكهربائي الوطني NFPA 70
 -2إدارة الطاقة ISO 50001
ASHRAE 189.1-2018 -3
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قياس استهالك الطاقة E-02
المعيار الرئيسي

إعداد التقارير السنوية

إجمالي عدد النقاط المتاحة

متوفر

غير متوفر

2

الهدف
توفير القدرة على مراقبة معدل استهالك الطاقة والتأثيرات المترتبة على مستوى المجتمع.
الشروط
الرقم

النقاط المتاحة

الشرط

الشروط الرئيسة  -تحقيق الشرط رقم ( 1نقطة من نقاط المعايير).
تم تركيب عدادات الطاقة لألنظمة التالية (عند توفرها) .ويُقاس كل نظام بشكل منفصل (أي ما
ال يقل عن عداد واحد لكل نظام) وذلك لمراقبة الطاقة المستخدمة من قبل كل نظام:







1

2

محطة تبريد المناطق ()DC
إضاءة البنية التحتية
أنظمة ضخ المياه
معالجة النفايات (على وصالت الطاقة الرئيسية)
أنظمة إنتاج الطاقة
أنظمة النقل (الترام ،السيارات الكهربائية ،وغيرها)

1

تتم مراقبة فئتين على األقل من فئات النظام باستخدام عدادات فرعية إضافية وفقًا لإلرشادات
الداعمة.

1

اإلجمالي

2

األدلة
الرقم

1
و2

أدلة استيفاء الشروط






رسومات توضح أنواع جميع عدادات المياه ال ُمركبة ومداها وموقعها.
التأكيد على أن العدادات تقوم بقياس استهالك الطاقة ضمن حدود التقييم بالمجتمع وفي مداه الكامل فقط.
أوراق بيانات الجهة المصنعة للعدادات التي تم تركيبها.
صور مؤرخة للعدادات المثبتة.
وثيقة توجيهية لقياس استهالك الطاقة على مستوى المجتمع والتي تمد فريق إدارة مرافق المجتمع بالدعم والمعرفة
الكافية لما يلي:
 oفئات االستخدام النهائي ومستوى العدادات الفرعية ال ُمركبة.
 oقدرات الوصول عن بعد.
 oأفضل الممارسات الستخدام بيانات القياس بهدف تقليل استهالك الطاقة.
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المبادئ التوجيهية الداعمة
قياس استهالك الكهرباء:
تقوم عدادات الطاقة بتعريف المشغلين باألنظمة والمجاالت المستهلكة للطاقة بمعدالت أعلى من المتوقع ،ويجب قياس جميع مصادر
الطاقة بما في ذلك أي مصادر بديلة مثل إنتاج الطاقة الكهروضوئية في الموقع أو الوقود السائل أو الوقود الغازي أو نفايات أنظمة
الطاقة.
قياس استهالك الطاقة الفرعي اإلضافي:
لتحقيق الشرط رقم  ،2يجب مراقبة ما ال يقل عن فئتين من فئات النظام الست باستخدام عدادات فرعية إضافية وفقًا للجدول E-
.02.1
الجدول  ،E-01.1فئات العدادات الفرعية للطاقة

الرقم

فئة النظام

1

محطة تبريد المناطق ()DC

2

إضاءة البنية التحتية

3

أنظمة ضخ المياه

4

معالجة النفايات

5

النقل الرأسي واألفقي

6

أنظمة النقل

القياس الفرعي المطلوب



المبردات
المضخات الثانوية  -مضخات إعادة تدوير
المياه المبردة
الطرق الرئيسية والثانوية
مسارات المشاة العامة
إشارات المرور والالفتات
كل المضخات فوق  3كيلو وات









أنظمة مياه الصرف الصحي
أنظمة جمع النفايات
الساللم الكهربائية
المصاعد
البساط المتحرك
الترام (كل ترام)
محطة شحن السيارة الكهربائية (كل محطة)






يجب أن يكون لدى جميع العدادات الرئيسية والفرعية:







منافذ بيانات.
إمكانية الوصول إلى البيانات عن بعد.
متصلة بنظام جمع البيانات وإدارتها على مستوى المجتمع والذي يمكنه:
 oتخزين البيانات لمدة ال تقل عن  3سنوات.
 oتقديم معدل استهالك الطاقة كل ساعة ويوم وأسبوع وشهر وسنة لكل عداد.
 oقدرات تسجيل لمقارنة مستويات االستهالك نسبة إلى البيانات السابقة.
يتم توسيمه بصورة منتظمة وفقًا لالستخدام النهائي.
تم تركيبه بطريق تسهل الوصول إليه وصيانته.

محطة تبريد المناطق (:)DC
يجب مراقبة االستهالك الكلي لمحطة التبريد لمعرفة االستهالك الكلي للمحطة بالنسبة للمجتمع وإلتاحة الفرص لتحسين كفاءة النظام،
فمن خالل تقييم المكونات الفرعية المختلفة لمحطة تبريد المناطق وفقًا لشروط قياس االستهالك الفرعي ،يمكن ضبط النظام عن
طريق فهم وتصحيح أي مكون من مكونات نظام قد ال يكون متوافقًا من أجل التشغيل األمثل للمحطة.
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إضاءة البنية التحتية:
يجب مراقبة األماكن العامة بأكملها وإضاءة الشوارع في المجتمع ،إما بشكل عام كجزء من الشروط الرئيسية أو بمزيد من التفصيل
وفقًا لشروط قياس االستهالك الفرعي اإلضافية ،وتجدر اإلشارة إلى ضرورة توفير عداد لمراقبة االستهالك لكل خزانة تحكم في
اإلضاءة ( )LCCأو خزانة قياس مرتبطة بخزانة التحكم في اإلضاءة التي تغذي مجموعة  /منطقة اإلضاءة.
وضع العالمات على العداد:
يجب وضع عالمة على جميع العدادات بشكل مناسب مع إدراج المعلومات التالية:




معرف النظام :تحديد النظام الذي يتصل به العداد.
مستوى العداد :يمثل الطبقة التي يعمل فيها العداد.
معرف العداد :رقم تعريف العداد.

من الناحية المثالية ،يجب أن يعكس وضع العالمات على العداد التنسيق التالي[System ID] - [Level of Meter] - [Meter :
ID].في المثال في الشكل  ،E-02.1يكون معرف النظام هو ' ' ،DCومستوى العداد هو ' '01ومعرف العداد هو '.'02

الشكل  ،E-02.1وضع العالمات على العداد

أداة المعيار
غير متوفرة
الوثائق المرجعية
 -1الكود الكهربائي الوطني NFPA 70
 -2إدارة الطاقة ISO 50001
 -3قياس استهالك الطاقة في المباني CIBSE TM39 2009
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أنظمة كفاءة الطاقة E-03
المعيار الرئيسي

إعداد التقارير السنوية

إجمالي عدد النقاط المتاحة

غير متوفر

غير متوفر

5

الهدف
الحد من اآلثار البيئية واالقتصادية المرتبطة بأنظمة الطاقة في األماكن العامة.
الشروط
الرقم

النقاط المتاحة

الشرط
اإلضاءة

1

يجب أن تمتثل جميع أنظمة اإلضاءة في األماكن العامة للشروط المدرجة في التوجيهات الداعمة.

1

اإلضاءة الشمسية القائمة بذاتها
1

2
 ٪ 75من جميع مصابيح األماكن العامة الخارجية هي مصابيح شمسية قائمة بذاتها.
المصاعد
3

تمتلك جميع المصاعد داخل األماكن العامة ميزات كفاءة استخدام الطاقة وهي مدرجة في
التوجيهات الداعمة.

1

الساللم المتحركة
4

تمتلك جميع الساللم المتحركة داخل األماكن العامة ميزات كفاءة استخدام الطاقة وهي مدرجة
في التوجيهات الداعمة.

1

المضخات
5

تمتلك جميع مضخات مياه الخدمة في األماكن العامة ميزات كفاءة استخدام الطاقة وهي مدرجة
في التوجيهات الداعمة.

1

اإلجمالي

5

األدلة
أدلة استيفاء الشروط

الرقم

1







رسومات توضح جميع المصابيح الخارجية داخل األماكن العامة والتي يشار إليها بمصابيح .LED
أوراق بيانات الجهات المصنعة لمصابيح  LEDالمركبة بما يؤكد أرقام اللومين  /الوات.
صور مؤرخة لوحدات اإلضاءة في مناطق تمثيلية داخل األماكن العامة.
رسومات توضح مستشعرات إضاءة الوحدات الخارجية وأدوات التحكم.
أوراق بيانات الجهة المصنعة لمستشعرات اإلضاءة وأدوات التحكم.

2



رسومات توضح مواقع وأعداد المصابيح الشمسية القائمة بذاتها والجدول الزمني الذي يشير إلى تلبية  ٪ 75من
الشروط.
66

3

4




أوراق بيانات الجهة المصنعة للمصابيح الشمسية القائمة بذاتها.
أدلة التشغيل والصيانة الخاصة بنظام لوحة الطاقة الكهروضوئية والتي تشمل:
 oبيان الطريقة المستخدمة في أغراض التنظيف.
 oتأكيد العمر التشغيلي المتوقع ألي من البطاريات المستخدمة استنادًا إلى دورات إعادة الشحن وأي معلومات
عن اإلجراءات االحترازية الواجب اتخاذها في حاالت الطوارئ وفيما يخص الصحة والسالمة.





رسومات توضح مواقع جميع المصاعد في األماكن العامة مع ملصقات مرجعية.
قائمة تشمل جميع مصاعد األماكن العامة (مع ملصقات مرجعية) مع اإلشارة للشركة المصنِّعة وطراز كل مصعد.
بيانات الشركة المصنِّعة لكل نموذج مصعد لتأكيد وجود ما يلي:
 oميزات وضع االستعداد.
 oإضاءة  LEDبقدرة ال تقل عن  125مصباح لومين /وات.
ُ oمشغل متغير التردد.
ُ oمشغل تجديدي.




رسومات توضح مواقع جميع الساللم المتحركة في األماكن العامة والتي تضم ملصقات مرجعية.
قائمة بجميع الساللم المتحركة في األماكن العامة (مع ملصقات مرجعية) توضح الشركة المصنعة وطراز كل سلم
متحرك.
بيانات الشركة المصنعة لكل نموذج من نماذج الساللم المتحركة يثبت وجود:
 oمستشعر األحمال و ُمشغل بتردد متغير.
 oمستشعر الحركة.
 oعمليات متسلسلة.




رسومات توضح موقع جميع مضخات المياه في األماكن العامة مع ملصقات مرجعية.
قائمة بجميع مضخات مياه الخدمة باألماكن العامة (مع ملصقات مرجعية) توضح اسم الشركة المصنعة وطراز
كل مضخة.
بيانات الشركة المصنِّعة لكل نموذج مضخة لتأكيد وجود ما يلي:
 oمشغالت متغيرة السرعة.
 oالحد األقصى لطاقة المضخة المحددة هو  300وات  /لتر  /ثانية.
مخططات تحكم في الدوائر الكهربية ووصف تشغيلي للمطالب الجزئية.



5





المبادئ التوجيهية الداعمة
اإلضاءة:
يجب أن تمتثل جميع وحدات اإلضاءة في األماكن العامة الخارجي لما يلي:





تستخدم جميع الطرق وممرات ال ُمشاة واإلنارة الوظيفية والتشغيلية ومسارات الدراجات مصابيح  LEDعالية الكفاءة بحد
أدنى  125لومين  /وات.
تستخدم جميع إشارات المرور ومصابيح الالفتات التوجيهية مصابيح  LEDفقط.
تضم جميع المصابيح أجهزة ضبط الوقت أو الخاليا الضوئية التي ستطفئ اإلضاءة الخارجية خالل ساعات النهار.
يتم تشغيل اإلضاءة الديكورية الخارجية بواسطة مؤقتات وخالل ساعات الليل فقط.

اإلضاءة الشمسية القائمة بذاتها:
تحتوي المصابيح الشمسية القائمة بذاتها على لوحة شمسية مدمجة تمد التجهيزات بالطاقة ،كما يجب أن يكون  ٪75من إجمالي عدد
مصابيح اإلضاءة الخارجية في األماكن العامة (باستثناء واجهات المباني) عبارة عن مصابيح شمسية قائمة بذاتها من أجل تلبية
الموردين المتعلقة باندالع الحرائق والصحة
شرط المعيار رقم  .2أ َّما فيما يتعلق باستخدام البطاريات ،فيجب أخذ جميع توصيات
ِّ
والسالمة العامة بعين االعتبار .كما يوصى أيضًا أن تكون األلواح الضوئية وتوازن األنظمة فيها -على سبيل المثال العواكس
والبطاريات -جذابة معماريًا وال تشوش الرؤية.
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المصاعد:
يجب أن تضم جميع المصاعد داخل األماكن العامة (أي خارج حدود المساحة المخصصة للمبنى) على الخصائص التالية الموفرة
للطاقة:






وضع االستعداد :القدرة على العمل في وضع االستعداد خالل فترات الذروة ،كما يتم إيقاف شاشات العرض واإلضاءة
ومراوح التهوية داخل المصعد عندما يكون المصعد في وضع السكون ،ويؤدي هذا الوضع إلى توفير الطاقة بقدر كبير
حينما تكون مصاعد األماكن العامة في وضع السكون ،خاصة أثناء الليل.
إضاءة  :LEDتكون جميع مصابيح اإلضاءة عبارة عن إضاءة - LEDبحد أدنى  125مصباح وات لومين /دائرة-
ويمكن إيقاف تشغيلها أثناء وضع االستعداد.
مشغالت التردد المتغير :تستخدم مشغالت قابلة للتعديل للتحكم في سرعة المحرك (عزم الدوران) عن طريق تغيير التردد
والفولطية ،حيث تسمح مشغالت التردد المتغير للمصعد باستهالك الطاقة المطلوبة فقط ،بنا ًء على سرعة المحرك.
مشغالت التجديد :إعادة تدوير الطاقة باستخدام مشغل تجديدي بدالً من إهدارها كحرارة ،فعندما ترتفع كابينة مصعد ذات
حمل خفيف أو عندما تنخفض كابينة مصعد ذات حمل ثقيل ،يولد النظام طاقة بقدر أكبر مما هو مطلوب فعليًا (الشكل E-
 .)03.1ويمكن إرجاع هذه الطاقة الكهربائية إلى الشبكة الكهربائية الداخلية للمبنى بحيث يمكن استخدامها بواسطة أحمال
أخرى.

الشكل  E-03.1مشغالت تجديد المصعد
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الساللم المتحركة:
يجب أن تحتوي جميع الساللم المتحركة داخل األماكن العامة (أي خارج حدود المساحات المخصصة للمبنى) على الخصائص التالية
الموفرة للطاقة:




مستشعرات الحمل :تكتشف مستشعرات األحمال أوزان الركاب وتتحكم في خرج المحرك من خالل مشغل بسرعات
متغيرة ،إذ تتمكن الساللم المتحركة المزودة بمستشعرات األحمال من اكتشاف وجود ركاب على الساللم ومن ثم ضبط
خرج المحرك وفقًا لذلك ،كما تتحكم مشغالت التردد المتغير في سرعة الساللم المتحركة وتكون قادرة على تقليل استهالك
الطاقة عند السرعات المنخفضة.
مستشعرات الحركة :تكتشف مستشعرات الحركة عندما يكون السلم المتحرك خاليًا من الناس أو متوقف ،ويساعد ذلك في
تخفيض استهالك الطاقة بدرجة كبيرة عندما تكون الساللم المتحركة في األماكن العامة في وضع السكون ،خاصة أثناء
الليل.

المضخات:
يجب أن تحتوي جميع المضخات داخل األماكن العامة (أي خارج حدود المساحة المخصصة للمبنى) على الخصائص التالية:



مشغل بسرعات متغيرة :يعدل مشغل السرعات المتغيرة وجهاز التحكم معدالت التدفق على أساس االحتياج الفعلي لتوزيع
المياه ،حيث يوفر ذلك تحك ًما أكثر فعالية في التدفق من خالل تغيير سرعة محرك المضخة.
القوة القصوى للمضخة :تصل القوى القصوى للمضخة إلى  300وات  /لتر  /ثانية.

أداة المعيار
غير متوفرة
الوثائق المرجعية

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8

 ANSI / IES RP-8-14إضاءة الطريق
دليل تصميم اإلضاءة للجمعية األمريكية لموظفي الطرق السريعة والنقل ()AASHTO
جمعية الهندسة المضيئة  - RP-33-14إضاءة للبيئات الخارجية
 CIE 115إنارة الطرق لحركة السيارات والمشاة
ً
أداء الطاقة للمصاعد والساللم المتحركة والمسارات المتحركة وفقا لمعيار ISO FDIS 25745-1
دليل  ،CIBSEأنظمة النقل في المباني ،اإلصدار الرابع2015 ،
الجمعية األمريكية للمهندسين الميكانيكيين :تكنولوجيات المصاعد الموفرة للطاقة
معيار الجمعية األمريكية لمهندسي التبريد والتدفئة وتكييف الهواء  ،2016-90.1راجع الملحق G
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الطاقة المتجددة E-04
المعيار الرئيسي

إعداد التقارير السنوية

إجمالي عدد النقاط المتاحة

غير متوفر

متوفر

4

الهدف
تشجيع استخدام الطاقة المتجددة النظيفة ،ومن ثم تقليل المعيار على طاقة الوقود األحفوري وتقليل األثر الضار على البيئة بسبب
انبعاثات الكربون المرتبطة بها.
الشروط
الرقم

الشرط

النقاط المتاحة

1

إنتاج الطاقة المتجددة في الموقع ومن ثم المشاركة بنسبة مئوية من إجمالي االحتياج السنوي
على الطاقة في األماكن العامة .ويعتمد عدد النقاط الممنوحة على النسبة المئوية للطاقة المولدة
من أنظمة الطاقة المتجددة ،ويتم إما استخدام الطاقة المتجددة المولدة في الموقع أو تصديرها إلى
الشبكة.

4

اإلجمالي

4

األدلة
أدلة استيفاء الشروط

الرقم








1

االستهالك السنوي للطاقة من قراءات العدادات أو فواتير مرفق الخدمة (أداء الطاقة .)E-01
 اإلنتاج السنوي للطاقة من قراءات العدادات أو فواتير مرفق الخدمة ،والنسب الناتجة من االحتياج من الطاقة
التي يوفرها نظام الطاقة المتجددة.
مخططات توضح مواقع كافة المعدات المتعلقة بنظام الطاقة المتجددة.
رسومات نظام الطاقة المتجددة.
أوراق البيانات الفنية لمصنعي نُ ُ
ظم الطاقة المتجددة.
صور مؤرخة لنظام الطاقة المتجددة.
دليل التشغيل والصيانة لنظام الطاقة المتجددة.

المبادئ التوجيهية الداعمة
أنظمة الطاقة المتجددة المطبَّقة:
الطاقة المتجددة هي الطاقة المستمدة من موارد طبيعية أو موجودة بصورة دائمة في البيئة ،حيث توفر مصادر الطاقة المتجددة
الطاقة النظيفة ألنها غير ملوثة وغير مساهِّمة في تأثير الغازات الدفيئة واالحتباس الحراري وأحداث الطقس القاسية .وتُعد المملكة
العربية السعودية بلد كبير لديه موارد طبيعية متنوعة:




نظرا لكميات الطاقة الشمسية الكبيرة الموزعة طبيعيًا في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية ،تعد
الطاقة الشمسية:
ً
الطاقة الشمسية والتقنيات الحرارية -مثل األلواح الضوئية واأللواح الحرارية الشمسية -من التقنيات البارزة التي يجب
اعتبارها لكل مشروع.
طاقة الرياح :يمكن أن تكون تقنيات إنتاج الطاقة من طاقة الرياح قابلة للتطبيق أيضًا على مستوى المجتمع ،وذلك وفقاً
لملف تعريف الرياح السنوي والموقع والطوبوغرافيا المحيطة.
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طاقة المياه (الوديان) :تمتلك المملكة العربية السعودية العديد من الوديان وهي في الواقع مجاري أنهار ،وتكون إما جافة
على نحو دائم أو متقطع .فإذا وجد مجتمع ما بالقرب من وادي يتمتع بتدفق مياه كبير لمعظم أشهر السنة ،فقد يكون إنتاج
الطاقة من المياه الجارية ً
قابال للتطبيق وفقًا للقوانين البيئية المعمول بها.
َّ
مياه (البحر) :على الرغم من أن إمكانات طاقة األمواج المحيطة بالساحل السعودي منخفضة ،إال أن التقنيات المستقبلية
التي تستخدم طاقة األمواج قد تكون ممكنة على مستوى المولدات الصغيرة.
أنواع أخرى من الطاقة :يشمل هذا المعيار أي تكنولوجيات أخرى متعلقة بالطاقة المتجددة والتي يمكن تنفيذها على مستوى
المجتمع ،على سبيل المثال ،يمكن استخدام االستخالص الحراري في التبريد أو التسخين من األرض لضبط درجة حرارة
المياه في حمامات السباحة.

إنتاج الطاقة المتجددة:
ينطبق هذا المعيار على استهالك الطاقة في األماكن العامة فقط .ويتم تقييم استهالك الطاقة داخل قطع األرض الفردية بواسطة أنظمة
مستدام األخرى (مستدام للمباني السكنية ،ومستدام للمباني التجارية) .ولتحديد عدد النقاط التي تم تحقيقها ،يتم قسمة كمية الطاقة التي
تم إنتاجها سنويًا (كيلو وات  /ساعة) على االستهالك السنوي للطاقة في األماكن العامة (كيلو وات  /ساعة) كما يلي:

النسبة المئوية الطاقة المتجددة =

مقدار الطاقة السنوية التي يوفرها نظام الطاقة المتجددة )كيلو واط ساعة (
استهالك األماكن العامة من الطاقة سنويًّا )كيلو واط ساعة (

يجب أن يؤخذ استهالك الطاقة في األماكن العامة سنويًا وأرقام إنتاج الطاقة سنويًا من قراءات العدادات أو فواتير مرفق الخدمة
(أداء الطاقة  .)E-01ويكون عدد نقاط المعيار الممنوحة للطاقة المتجددة المتولدة هو كما موضح في الجدول .E-04.1
الجدول  E-04.1النقاط الممنوحة مقابل النسب المئوية إلنتاج الطاقة المتجددة

النسبة المئوية
لإلنتاج
%5

1

%10

2

%15

3

%20

4

عدد النقاط المحققة

يجب أن تتوافق جميع أنظمة إنتاج الكهرباء في الموقع مع لوائح هيئة تنظيم الكهرباء واإلنتاج المزدوج ،بما في ذلك األنظمة
الكهروضوئية الشمسية صغيرة النطاق ،اإلصدار .)2017( 1
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التصميم والتركيب خالل مرحلة التشغيل:




يجب أن يتم أي تركيب لتقنيات الطاقة المتجددة أثناء التشغيل من قبل مصممين وفنيين متخصصين ومعتمدين.
يجب أن يكون تصميم نظام الطاقة المتجددة وحجمه مناسبان لحمل خط األساس في األماكن العامة.
يجب تصميم أنظمة الطاقة المتجددة باستخدام برنامج محاكاة معتمد يقدم حسابات أكثر دقة ويؤدي إلى تصميم النظام
بصورة أفضل .ويوجد في األسواق العديد من البرامج القادرة على تقييم إنتاج الطاقة في األنظمة المختلفة .وقد تم تطوير
أداتي  SAMو  RETScreenمن قبل المختبر الوطني للطاقة المتجددة بالواليات المتحدة األمريكية ووزارة الموارد
الطبيعية بكندا .إذ تتمكن األداتان من محاكاة مصادر متعددة للطاقات المتجددة .وفيما يتعلق باستخدام األدوات الخاصة
بالتكنولوجيا ،فيمكن استخدام أي أداة بشرط التحقق منها بواسطة جهة خارجية.

الصيانة:
يجب أن تشمل أدلة التشغيل والصيانة ألي نظام طاقة متجددة تم تركيبه طرق خدمة وتنظيف األنظمة وكيفية حماية المعدات من
الظروف القاسية مثل الغبار والرطوبة ذات الملوحة العالية.

أداة المعيار
أداة الطاقة
الوثائق المرجعية
-1
-2
-3
-4
-5

اللجنة الكهروتقنية الدولية التابعة للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة  62817:2018أنظمة الطاقة
الكهروضوئية
مختبر موثوقية الطاقة الشمسية الكهروضوئية بمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية
هيئة تنظيم الكهرباء واإلنتاج المزدوج :لوائح أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية صغيرة النطاق2017 ،
واينور ( ،)2007مبادئ توجيهية لتوربينات الرياح الصغيرة في البيئات الحضرية ،وتكامل طاقة الرياح في البيئة الحضرية
بدعم من أوروبا للطاقة الذكية.
المعايير البريطانية ( ،BS 8233: 2014 ،)2014إرشاد بشأن عزل الصوت والحد من اإلزعاج الضوضائي في المباني
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المياه

73

 7المياه
يتزايد احتياج المياه في المملكة العربية السعودية أضعافا مضاعفة بسبب النمو السكاني والتحضر والزراعة ،وبشكل أكثر تحديدا ً
"تمثل الزيادة في استهالك الفرد من المياه تهديدًا لحصة المياه التقليدية"  2في البالد والتي تأثرت بسبب الضغوط الناجمة عن تغير
المناخ والتي تشمل الجفاف وتدفق مياه البحر في طبقات المياه الجوفية الساحلية بسبب زيادة معدل النفاد.

ونتيجة لذلك ،تعزز رؤية  2030االستخدام األمثل للموارد المائية وتدعم "مستدام للمجتمعات" هذا التوجه من خالل استخدام أدنى
معدل من أداء المياه ومكافأة المجتمعات التي تقيس استهالك المياه بعدادات فرعية في األماكن العامة .وتكافئ مستدام أيضًا المشاريع
التي تزيد من كفاءة استخدام المياه في المسطحات المائية والبرك االصطناعية.

شكل  11معايير المياه

2حالة البيئة :2017 ،المسؤوليات واإلنجازات .الهيئة العامة لألرصاد وحماية البيئة .المملكة العربية السعودية
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أداء المياه W-01
المعيار الرئيسي

إعداد التقارير السنوية

إجمالي عدد النقاط المتاحة

متوفر

متوفر

8

الهدف
تقليل استهالك المياه في المجتمع من خالل استخدام تصميمات أفضل وحلول تكنولوجية مناسبة.
الشروط
الرقم

النقاط المتاحة

الشرط

الشروط الرئيسة -تحقيق الشرط رقم ( 1نقطتا من نقاط المعايير).

1






تتوفر بيانات مرجعية لما ال يقل عن عامين سابقين لتحديد خط األساس للمجتمع.
يتم تنفيذ واحد أو أكثر من تدابير خفض استهالك المياه.
يتم جمع بيانات عام واحد بعد تنفيذ إجراء (تدابير) تخفيض استهالك المياه.
تم تحقيق الحد األدنى من خفض استهالك المياه بنسبة  ٪ 20مقارنة بخط األساس.

2

2

تم تحقيق الحد األدنى من خفض استهالك المياه بنسبة  %40مقارنة بخط األساس.

3

3

تم تحقيق الحد األدنى من خفض استهالك المياه بنسبة  %60مقارنة بخط األساس.

3
اإلجمالي

8

األدلة
أدلة استيفاء الشروط

الرقم






 1و2
و3






عامان من البيانات التاريخية في هيئة قراءات العدادات وفواتير مرفق الخدمة و  /أو تذاكر صهاريج المياه مع
قياسات دقيقة للمياه المقدمة .يجب تقديم البيانات لكل شهر من السنة .أما بالنسبة لصهاريج المياه ،فيمكن أن يكون
متوسط االستهالك بين مرتي إعادة تعبئة.
أما إذا كانت بيانات استهالك المياه تعتمد على فواتير مرفق الخدمة ،فينبغي التأكيد على ما إذا كانت تلك البيانات
هي بيانات تقديرية أو قراءات فعلية من قبل الهيئة المختصة بالمياه .ويجب أن يكون هناك قراءتان فعليتان على
شهرا.
األقل تغطي فترة 12
ً
صورا مؤرخة للعدادات توضح القيم
العدادات
اءات
قر
تشمل
أن
فيجب
الخدمة،
مرفق
فواتير
وفي حالة عدم توفر
ً
المسجلة.
رسومات تؤكد أن عدادات المياه تقيس استهالك المياه ضمن حدود التقييم بالمجتمع وفي مداه الكامل فقط.
وصف للتحسينات المنفذة إلى جانب تحليل للمساهمة المتوقعة في خفض استهالك المياه.
رسومات ومواصفات معتمدة للتحسينات المنفذة.
وثيقة إرشادية للتدابير المنفذة لتقليل استهالك المياه والتي تزود فريق إدارة مرافق المجتمع بالدعم والفهم الكافي
لما يلي:
 oأفضل الممارسات الستخدام التدابير للحد من استهالك المياه.
 oأدلة التشغيل والصيانة.
 oتدابير مستمرة لترشيد استهالك المياه.
 oإستراتيجية مواصلة خفض استهالك المياه في المجتمع والتي تشمل التكلفة لكل متر مكعب مستهدف من
خفض استهالك المياه.
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المبادئ التوجيهية الداعمة
البيانات السابقة:
ال تتوفر البيانات المرجعية المناسبة (على سبيل المثال م /3م /2في السنة) الخاصة باستهالك المياه في الممتلكات العامة داخل
مجتمعات الواليات المتحدة األمريكية حاليًا ،ومن ثم ،يجري تبني نهج قائم على األداء والذي بمقتضاه يتعين على المجتمع تحسين
أدائه بالنسبة للسنوات السابقة .وعن طريق تنفيذ هذا النهج ،سيعمل نظام مستدام على جمع قاعدة بيانات عن االستهالك الفعلي للمياه
في الممتلكات العامة لالستفادة من القيم المرجعية من أجل إصدارات مستقبلية خاصة بهذا المعيار،

صى بعمل فواتير مياه شهرية ،أو تركيب عدادات مياه ،أو تذاكر
ومن أجل تقييم معدل االستهالك الفعلي للمياه في المجتمعات ،يُو َ
خاصة بناقالت المياه ،مدة  24شهر متواصلة على األقل ،وينبغي تقييم عدادات المياه قبل جمع البيانات المتعلقة بتركيبها وحالتها
التشغيلية ،وفيما يخص المجتمعات الجديدة ،يتوقع أن يتم قياس كل معدالت استهالك المياه عند التوصيلة الرئيسية لشبكة المياه ،حيث
تتوفر ناقالت المياه مزودة بأدوات استشعار ُمفصلة ،وفي حالة إعادة استخدام المياه ،أو إعادة تدويرها ،يجري قياس المياه التي
استهلكها المجتمع ،ومع ذلك قد ال يكون هناك ما يكفي من بروتوكالت وأنظمة قياس استهالك المياه في العديد من المجتمعات الجديدة
لتقديم صور ة واضحة حول معدل االستهالك الفعلي للمياه ،إذ قد يتشارك مجتمع واحد في المساحات العامة الكبيرة مثل المنتزهات
مع المجتمعات األخرى والتطورات الحضرية األخرى ،فمن المتوقع أن تكون فواتير المياه في بعض الحاالت غير مطابقة للقراءات
الفعلية للعداد ،وفي بعض الحاالت األندر ،تتوفر المياه من خالل شبكة مياه غير مزودة بعدادات لها عدة فروع ال تتاح بشأنها بيانات
خاضعة لتقييم المجتمع.

وفي إطار جميع السيناريوهات ،يجب على ُمالك المجتمعات السكنية والقائمين على تشغيله أن يكونوا على دراية بمعدل االستهالك
األساسي للمياه ،يجب أن يتسم معدل االستهالك األساسي للمياه بالدقة بحيث يعكس االستخدام الفعلي للمياه ضمن حدود الموقع الذي
تم تقييمه باستخدام قراءات االستهالك الفعلي للمياه ،ومن ثم ،وفي حال كان لدى المجتمع أكثر من عداد ،فإنه يجب تقديم إجمالي
االستهالك الفعلي للمياه في جميع العدادات .وفي حالة قياس معدل استهالك المياه في المجتمعات باستخدام عداد شائع والتي تشمل
مجتمعات أو منتزهات أو مباني التي تقع خارج المجتمع ،يتم تركيب واستخدام المقياس التجزيئي لقياس معدل استهالك المياه المتصل
بوضوح بالمجتمع لمدة  12شهر على األقل (خالل عامين من فترة قياس معدل االستهالك األساسي) .ويحظى هذا األمر بأهمية
بالغة عند مشاركة المنتزهات أو التطورات الحضرية األخرى.
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أمثلة على التدابير التي يمكن تطبيقها للخفض من معدل استهالك المياه (غير شاملة):





أعمال المناظر الطبيعية :هي زراعة النباتات المحلية و/أو الفصائل التي يمكن نموها في المناخ المحلي وتحتاج كميات
مياه قليلة أو ال في المجتمعات السكنية.
الري :استخدام أفضل تقنيات الري مثل الري بالتنقيط ،وأجهزة استشعار المياه ،وضوابط الري ،ومحطة األرصاد الجوية
وغيرها.
المياه المعاد تدويرها :استخدام المياه المعاد تدويرها في احتياجات المجتمع ،مثل ري المناظر الطبيعية ،والمسطحات
المائية ،وغير ذلك من شروط الممتلكات العامة.
نظام مراقبة المياه وكشف تسربها :تركيب نظام مراقبة للمجتمع واسع النطاق لمعرفة األماكن التي يمكن فيها المحافظة
على المياه وكفاءة استخدامها عن طريق مراقبة معدل استهالك المياه واكتشاف حاالت التسرب ،ويمكن أن يكون ذلك
نظاما متقدما بالنسبة للمواقع الكبيرة أو نهجا بسيطا قائم على عدادين ،حيث ينطلق ال ُمنبه في حال ،أشار أحد العدادات،
أثناء فترة معينة من عدم استخدام المياه ،إلى معدل االستهالك.

أداة المعيار
أدوات المياه

الوثائق المرجعية

 -1الجمعية األمريكية لمهندسي التبريد والتدفئة وتكييف الهواء 2018-189.1
 -2الجمعية األمريكية للمهندسين الزراعيين والبيولوجيين  ICC 802-2014رشاشات ري المناظر الطبيعية ومعايير مصدر
االنبعاثات
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قياس استهالك المياه W-02
المعيار الرئيسي

إعداد التقارير السنوية

إجمالي عدد النقاط المتاحة

متوفر

غير متوفر

2

الهدف
توفير القدرة على مراقبة استهالك المياه والتأثير عليه على مستوى المجتمع بالكامل.
الشروط
الشرط
الرقم
الشرط الرئيسي  -تحقيق الشرط رقم ( 1نقطة من نقاط المعايير)
تركيب عدادات المياه لألنظمة التالية (عند وجودها) ،حيث يخضع كل نظام لقياس االستهالك
بشكل منفصل (أي بواقع عداد على األقل لكل نظام) من أجل مراقبة معدل استهالك المياه في
كل نظام على حده كما يلي:
 أنظمة الري
1
 محطة تبريد المناطق (( )DCإجمالي المياه التي استهلكتها المحطة  -إعادة تعبئة برج
التبريد ،تصريف المياه إلخ)
 حمامات السباحة والمسطحات المائية.
 أنظمة إعادة تدوير مياه الصرف.
تخضع فئتين على األقل من فئات األنظمة للمراقبة باستخدام عدادات فرعية إضافية وفقًا للمبادئ
2
التوجيهية الداعمة.

النقاط المتاحة

اإلجمالي

1

1
2

األدلة
الرقم



1
و2





أدلة استيفاء الشروط
رسومات توضح أنواع جميع عدادات المياه ال ُمركبة ومداها وموقعها.
التأكيد على قياس العدادات لمعدل استهالك المياه في المجتمعات فقط ،ضمن حدود تقييم المجتمع وإلى أقصي
حدوده.
أوراق بيانات منتج الجهة المصنعة للعدادات التي تم تركيبها.
صور مؤرخة للعدادات المثبتة.
وثيقة توجيهية لعدادات المياه المركبة في المجتمع واسع النطاق ،والتي تزود فريق إدارة المرافق المجتمعية بالدعم
والفهم لما يلي:
 oفئات االستخدام النهائي ومستوى العدادات الفرعية ال ُمثبتة.
 oالممارسات المثلى الستخدام بيانات القياس لتقليل استهالك المياه.

المبادئ التوجيهية الداعمة
قياس استهالك المياه:
يعمل عداد المياه على تعريف ال ُمشغلين باألنظمة والمناطق التي تستهلك معدل مياه أعلى من المتوقع ،لذا يجب تزويد مصادر المياه
بعدادات بما في ذلك المصادر البديلة مثل إعادة تدوير مياه الصرف الصحي.
قياس استهالك الطاقة الفرعي اإلضافي:
لتحقيق الشرط رقم ( ،)2ت ُمراقبة فئات نظامين على األقل باستخدام عدادات فرعية إضافية وفقا للجدول .W-02.1
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الجدول  W-02.1فئات قياس االستهالك الفرعي للمياه
1

الرقم

فئة النظام

1

أنظمة الري

2

حمامات السباحة والمسطحات المائية

3

أنظمة إعادة تدوير مياه الصرف

القياس االستهالك الفرعي المطلوب


كل منطقة من مناطق الري






حمامات السباحة
المسطحات المائية
المياه المعاد تدويرها ألغراض الري
المياه المعاد تدويرها والمستخدمة في المسطحات
المائية

2

3

 1إذا كان المجتمع يملك فئة واحدة فقط من فئات النظام الموجودة حاليًا ،فسوف يعتبر أن شرط المعيار رقم ( )2قد تم تحقيقه في حال تم
سا فرعيًا وفقًا للجدول .W-02.1
قياس ذلك النظام قيا ً
2مناطق الري هي مناطق الري التي يتم تشغيلها ومراقبتها بصورة منفصلة بسبب موقعها داخل المجتمع و/أو الشروط المختلفة الستخدام
المياه في المناطق التي تم تنسيق موقعها.
 3تشمل المسطحات المائية النوافير والمسابح (تلك التي تتمتع بخصائص معمارية وغير مخصصة للسباحة) وكذا البرك االصطناعية
والجداول والشالالت وما إلى ذلك ،فهي ال تشمل عناصر تشكل جز ًءا من تصميم حمام السباحة (مثل الشالالت في حمامات السباحة
والنوافير في مسابح األطفال وما إلى ذلك).

يجب تزويد جميع العدادات الرئيسية والفرعية بما يلي:







منافذ بيانات.
إمكانية الوصول إلى البيانات عن بعد.
بإمكانية توصيلها بنظام الحصول على بيانات المجتمع واسع النطاق وإدارتها على مستوى النظام والذي يمكن له:
 oتخزين البيانات لمدة ال تقل عن  3سنوات.
 oتقديم معدل استهالك الطاقة على مدار الساعة واليوم واألسبوع والشهر والسنة لكل عداد.
 oالتمتع بالقدرة على التسجيل لمقارنة مستويات االستهالك بالنسبة إلى البيانات السابقة.
إمكانية توسيمه بصورة منتظمة وفقًا لالستخدام النهائي.
تم تركيبه بطريق تتيح سهولة الوصول إليه وصيانته.

مناطق الري:
في حال تقسيم نظام الري الخاص بالمجتمعات تقسيما فرعيًا إلى منطقتين أو أكثر من مناطق الري أو الحلقات المنفصلة ،فإنه يمكن
مراقبتها كل على حدة بقصد معرفة اتجاهات االستهالك للمجتمع ،ودعم البحث عن قدرات لزيادة كفاءة أنظمة الري التي تم تركيبها،
وتشتمل المزايا الناتجة عن تركيب عدادات فرعية لمناطق الري على القدرة على االستخدام األمثل للمياه مقارنة بالمناطق األخرى
المتشابهة وزيادة كفاءة نظام الري في حالة ارتفاع معدل االستهالك للمياه عن المستوى المتوقع وتحديد مواقع التسريبات واكتشافها
لالستخدامات غير المنتظمة وتحسين إستراتيجية المجتمع.
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توسيم العداد:
يتعين توسيم جميع العدادات بشكل مناسب بالمعلومات التالية:




ُمعرف النظام :تحديد هوية النظام الذي يتصل به العداد
مستوى العداد :يمثل الطبقة التي يتصل بها العداد
ُمعرف العداد :رقم هوية العداد

من الناحية المثالية ،ينبغي أن يعكس توسيم العداد التنسيق التاليُ [ :معرف النظام] [ -مستوى العداد] ُ [ -معرف العداد] .في المثال
الموضح في الشكل  ،W-02.1يكون ُمعرف النظام هو "" ،ISومستوى العداد هو " ،"01و ُمعرف العداد هو "."02

الشكل  ،W-02.1توسيم العداد

أداة المعيار
غير متوفرة
الوثائق المرجعية

غير متوفرة
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أنظمة كفاءة المياه W-03
المعيار الرئيسي

إعداد التقارير السنوية

إجمالي عدد النقاط المتاحة

غير متوفر

غير متوفر

4

الهدف
تقليل معدل المياه المستهلكة عن طريق الحد من الهدر من الري ،والمسابح ،والمسطحات المائية.
الشروط
الرقم
1
2

3

4

النقاط المتاحة

الشرط
الري بالتنقيط
ال تُستخ َدم الرشاشات داخل الممتلكات العامة ويتم إمداد كل مياه الري عن طريق الري بالتنقيط
(باستثناء مناطق ممارسة الرياضة المكسوة بالخضرة).
أجهزة التحكم في الري
يتم التحكم في أنظمة ري الممتلكات العامة باستخدام وحدات تحكم ذكية و/أو أجهزة
استشعار/توقيت معنية برطوبة التربة.
حمامات السباحة
 تتميز جميع حمامات السباحة بأنها تحتوي على أغطية قابلة للسحب الستخدامها خارج
الساعات العامة .ويمكن استخدام تلك األغطية لتغطية حمام السباحة بالكامل لتقليل
الفقد الناجم عن التبخر.
 يمكن تقليل التبخر بدرجة أكبر عن طريق توفير مصدات الرياح في المنطقة المحيطة
بالمسبح.
 يتم توفير نظام مراقبة آلي لحمامات السباحة الختبار المواد الكيميائية واستبدال المياه.
المسطحات المائية:
 يجب أن تعمل كل المسطحات المائية على تقليل رش المياه واستخدام التدفق الطبيعي
للمياه.
 يجب تزويد جميع المسطحات المائية بمؤقت أو أدوات تحكم برمجية لتكون عاملة
حين يطلب ذلك ألغراض ترفيهية .يجب أن تتميز المسطحات المائية بإمكانية إيقاف
تشغيلها خالل ساعات الليل أو األوقات األخرى التي ال يكون فيها مقيمين أو ُزوار.
 إعادة تدوير مياه النوافير والمسطحات المائية األخرى.
 يجب الكشف على المسطحات المائية بحثًا عن وجود تسريب مياه من األنابيب أو من
األحواض .يجب وضع مواد عازلة للماء عند اكتشاف التسرب.
اإلجمالي

1
1

1

1

4

األدلة
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الرقم
1




2







3

4













أدلة استيفاء الشروط
مخطط ري يوضح الممتلكات العامة ،والمناطق المزروعة ،ومناطق الري ونوعه كما يوضح أيضًا عدم استخدام
رشاشات المياه داخل األماكن العامة.
مخطط ري يوضح الممتلكات العامة والمناطق المزروعة ،ومناطق الري ،ومواقع وحدات التحكم الذكية ،وأجهزة
التوقيت ،وأجهزة استشعار رطوبة التربة.
ورقة بيانات الجهات ال ُمصنعة لنظام الري بما في ذلك وحدات التحكم الذكية ،وأجهزة التوقيت ،و/أو أجهزة
استشعار رطوبة التربة.
وصف لطريقة التحكم في إضافة معلومات تفصيلية عن معلمات التحكم.
صور ُمؤرخة لنظام الري.
مخطط موقع يوضح جميع حمامات السباحة الخارجية.
ورقة بيانات الجهات ال ُمصنعة لألغطية القابلة للسحب لحمامات السباحة بما في ذلك مؤشر االنعكاس الشمسي
) ،(SRIحيث أن قيم االنعكاس الشمسي ( )SRأو قوة اإلشعاع ( )Rغير مقبولة.
صور ُمؤرخة لألغطية القابلة للسحب لحمامات السباحة.
مخطط خاصة بكل منطقة من مناطق المسابح يوضح مصدات الرياح ،واتجاه الموقع.
مخطط ارتفاع مصدات الرياح للمناطق المحلية.
صور مؤرخة لمصدات الرياح.
ورقة بيانات الجهة ال ُمصنعة ألنظمة المراقبة اآللية لحمامات السباحة بما في ذلك أدوات التحكم إلعادة ملء المياه.
صور مؤرخة لنظام مراقبة حمام السباحة.
مخطط للموقع يوضح جميع المسطحات المائية (النوع والوظيفة).
صور مؤرخة توضح عدم وجود نوافير لجميع المسطحات المائية
صور مؤرخة لوحدات التحكم في جميع المسطحات المائية.
صور مؤرخة لنظام إعادة التدوير كل مسطح من المسطحات المائية.
صور مؤرخة للمواد العازلة للماء (في حالة اكتشاف التسرب).

المبادئ التوجيهية الداعمة
التبخير:
يمكن فقد كميات كبيرة من المياه المستخدمة في الري بالرشاشات ،وحمامات السباحة ،والمسطحات المائية عن طريق التبخر بسبب
المساحة السطحية الكبيرة للمياه والظروف البيئية الخارجية في معظم مناطق المملكة والتي توفر المعلمات المطلوبة للتبخر بما في
ذلك سرعات الرياح العالية ودرجات الحرارة العالية ،كما تسهم الطاقة الشمسية أيضًا في بخر المياه بصورة أكبر.

تعمل عمليات الري بالتنقيط على الحد من المياه المفقودة بسبب تبخر المياه حيث يتم إمداد التربة بالمياه بصورة مباشرة ،في حال
تحديث وتعديل عملية الري بالتنقيط ،يتعين تصميم نظام الري بواسطة أخصائي ري لضمان توفير الكمية الفعلية من المياه الالزمة
لبقاء النباتات الموجودة.

ويمكن تقليل تبخر المياه من حمامات السباحة بدرجة كبيرة عن طريق استخدام أغطية حمامات السباحة ،وإذا لم يكن حمام السباحة
دو ًما قيد التشغيل خالل ساعات النهار ،فيجب أن تتميز األغطية المستخدمة بمؤشر انعكاس شمسي عالي ( )SRI ≥ 65لتقليل درجة
حرارة طبقة الهواء بين المياه واألغطية .ويمكن أيضًا أن يصل عملية التبخير في حمامات السباحة إلى مستويات عالية في المناطق
التي تتميز بسرعات رياح عالية .حيث تعمل مصدات الرياح على التقليل من سرعة الهواء ويمكن أن تكون في صورة جدران صلبة
أو أسطح شفافة أو أغطية نباتية ،وينبغي وضع مصدات الرياح في جانب الرياح السائدة للمسبح .حيث يمكن الحصول على معلومات
حول اتجاه الرياح السائدة في موقع المجتمع من مخطط وردة الرياح.
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أنظمة مراقبة المسابح:
تستخدم حمامات السباحة من قبل العديد من األشخاص ويجب أن تكون المياه نظيفة دائ ًما وخالية من البكتيريا والكائنات الحية الدقيقة
األخرى .ويمكن الحفاظ على مياه حمام السباحة بتركيب كيميائي مقبول وبدون أي كائنات مجهرية معدية عن طريق استبدال مياه
حمامات السباحة باستمرار بمياه عذبة ،ومع ذلك ،يكون ينتج عن اتباع هذا النهج أثر سلبي في استخدام كميات كبيرة من المياه العذبة
النظيفة ،ومن ثم فقد أصبح من الممارسات الشائعة إضافة مواد كيميائية ُمطهرة إلى مياه حمامات السباحة لتتفاعل مع المياه لفترة
من الوقت وذلك لقتل أي من الكائنات المجهرية الدقيقة الخطرة عندما ال يكون حمام السباحة قيد االستخدام .أكثر العناصر المطهرة
لحمامات السباحة شعبية هي الكلور ،ويأتي في صورة مركب كيميائي مثل هيبوكلوريت الكالسيوم (مادة صلبة) أو هيبوكلوريت
الصوديوم (سائل) .عندما يضاف المركب إلى المياه ،يتفاعل الكلور مع المياه لتكوين مواد كيميائية مختلفة .ويمكن االستمرار في
إضافة المواد الكيميائية إلى حمامات السباحة حتى يصل المياه إلى تركيز المواد الكيميائية حيث يجب إضافة مياه جديدة لتخفيف
المياه الحالي.
وللتحسين األمثل للعملية المذكورة أعاله ،يمكن تثبيت نظام مراقبة مؤتمت إلى حمامات السباحة الختبار المواد الكيميائية واستبدال
المياه بكفاءة ،إذ يجب أن تؤدي كفاءة استخدام المياه في حمامات السباحة إلى إحداث توازنًا بين جودة المياه في األنشطة البشرية
وتقليل إدخال مياه عذبة إضافية .ويمكن أن يقوم نظام التحكم الكيميائي المؤتمت بتزويد ال ُمشغل بالمعلومات الكافية إلدخال المياه
العذبة إلى حمام السباحة عند الحاجة فقط.
أداة المعيار
غير متوفرة
الوثائق المرجعية

-1
-2
-3
-4
-5

دليل وزارة الشؤون البلدية والقروية لري النباتات الخاصة بمشاريع التشجير داخل المدن
دليل إدارة كفاءة استخدام مياه برنامج ووترسنس ( - )WaterSenseتنسيق الحدائق والري
رابطة العاملين في مجال حمامات السباحة والمنتجعات الصحية ( :APSP 13 ,)2016معايير الحفاظ على المياه وكفاءة
استخدامها في المسابح ،والمنتجعات الصحية ،المحمولة منها والمصممة لغرض السباحة
إدارة الصحة والسالمة ( ،)2018الصحة والسالمة في حمامات السباحة ،المملكة المتحدة
منظمة الصحة العالمية ( ،)2006المبادئ التوجيهية لبيئات المياه الترفيهية اآلمنة ،اإلصدار رقم ( ،)2حمامات السباحة
والبيئات المشابهة
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جودة الحياة المجتمعية
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 8جودة الحياة المجتمعية
تهدف رؤية  2030إلى تشجيع المشاركة الواسعة في األنشطة الرياضية ،واأللعاب الرياضية لزيادة نسبة األفراد الذين يمارسون
الرياضة مرة واحدة في األسبوع من  ٪13إلى  ،٪40حيث يُعتقد أن يكون لهذا األمر فوائد طويلة المدى في الحد من حاالت
األمراض المزمنة مثل السكري ،والسمنة ،وتخفيف الضغوط على نظام الرعاية الصحية ،تبلغ نسبة السكان الذين يعانون حاليًا من
3
مرض السكري  ،٪17.9أما الذين يعانون من السمنة المفرطة فتبلغ نسبتهم .٪28.7

تعمل جودة الحياة المجتمعية على توفير عددًا من المنصات التي تدعم رؤية  ،2030بما في ذلك تخصيص الساحات المفتوحة،
والمرافق الترفيهية المتاحة للجميع ،كما تعمل أيضًا على توفير الراحة للمجتمعات التي يتم تشجيعها لتوفير بيئات خارجية ُمظللة
ومراقبة جودة الهواء لتحسين مستوى الصحة وجودة الحياة.

الشكل  12معايير جودة الحياة المجتمعية

 3برنامج جودة الحياة في السعودية  :2020مخطط تنفيذي
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وسائل الراحة الخارجية CW-01
المعيار الرئيسي

إعداد التقارير السنوية

إجمالي عدد النقاط المتاحة

متوفر

غير متوفر

4

الهدف
تحسين الراحة الخارجية وتشجيع أنماط الحياة األكثر نشا ً
طا.
الشروط
الرقم

النقاط المتاحة

الشرط

الشرط الرئيسي  -تحقيق الشرط رقم  )2(( 1نقطتي من نقاط المعايير).
توفير المظالت


1





يتم توفير ما ال يقل عن  %20من غطاء الظل لممرات المشاة والمسارات الخاصة
بالدراجات على جانب واحد على األقل من الطريق إلى جانب عمل مظالت لكل
 100م.
يتم توفير ما ال يقل عن  %50من غطاء الظل لما يلي:
 oالمالعب
 oأماكن وقوف السيارات
يتم توفير  %100من غطاء الظل لما يلي:
 oمواقف مجتمعية للمرور العابر (على سبيل المثال ،مواقف الحافالت
والترام)
 oمكان انتظار الدرجات

2

مؤشر االنعكاس الشمسي ()SRI

2

تستوفي قيم مؤشر االنعكاس الشمسي ( )SRIالتي مر على تسجيلها ثالث سنوات للمنظر
الصناعي ،والهياكل الظليلة واألسقف ما يلي:



2

المنظر الصناعي :مؤشر االنعكاس الشمسي ≥ .45بالنسبة لـ( )٪ 90من غطاء
المنظر الصناعي.
هياكل الظل :مؤشر االنعكاس الشمسي ≥  75بالنسبة لـ  %100من هياكل الظل.
اإلجمالي

4
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الرقم
مسارات الدراجات وممرات المشاة:




رسومات أو خرائط ُمعلمة توضح كل قسم تم قياسه ومجموعة ممرات المشاة أو مسارات الدراجات التي تمثلها.
قياسات وحسابات موازية توضح غطاء الظل الذي تم تنفيذه لكل قسم ممثل لممر مشاة ومسار الدراجات.
صور ُمؤرخة لممرات المشاة ومسارات الدراجات وهياكل الظل الخاصة بها.

المالعب ،ومواقف المرور العابر المجتمعية ،وأماكن انتظار الدرجات:
 رسومات أو خرائط ُمعلمة توضح جميع المالعب ومواقف المرور العابر وأماكن انتظار الدرجات.
 قياسات وحسابات موازية توضح غطاء الظل الذي تم تنفيذه لكل ملعب ومواقف المرور العابر وأماكن انتظار
الدرجات المجتمعية.
 صور ُمؤرخة للمناطق وهياكل الظل الخاصة بها.
أماكن وقوف السيارات:

1





رسومات أو خرائط ُمعلمة أو توضح كل موقف سيارات تم قياسه ومجموعة أماكن وقوف السيارات التي تمثلها.
قياسات وحسابات موازية توضح غطاء الظل الذي تم تنفيذه لكل موقف سيارات.
صور ُمؤرخة ألماكن وقوف السيارات وهياكل الظل الخاصة بها.




رسومات أو خرائط ُمعلمة تحدد المنظر الصناعي وهياكل الظل.
جدول للمناظر الصناعية ،وهياكل الظل تحدد الموقع ،وأنواع األسطح أو الهيكل والمنطقة والتشطيبات
(المواد/الطالء) وقيم مؤشر االنعكاس الشمسي.
حسابات في شكل جدول توضح استيفاء شروط النسبة المئوية ( )%لمؤشر االنعكاس الشمسي.
إذا كان السطح/الهيكل جديدًا ،تُستخدم أوامر الشراء ،وأوراق بيانات المنتج قيم التي توضح مؤشر االنعكاس
الشمسي للمواد.
وفي حالة كان السطح/الهيكل قدي ًما باإلضافة إلى عدم توافر أوراق بيانات المنتج ،عندئ ٍذ تتوفر أوراق بيانات
المواد المصنوعة من مواد مماثلة لألسطح/الهياكل المتوفرة تجاريًا.
صور ُمؤرخة للمنظر الصناعي وهياكل الظل.




2




المبادئ التوجيهية الداعمة
حسابات الظل:







يجب أن تؤخذ قياسات الظل ما بين الساعة  12:00والساعة  14:00في غضون أسبوع واحد من االعتدال (سواء
الربيعي أو الخريفي) واالنقالب الصيفي:
 oاالعتدال :الوقت الذي تعبر فيه الشمس على خط االستواء السماوي ،عندما يكون النهار والليل متساويين في
الطول (في حوالي  20مارس لالعتدال الربيعي و 22سبتمبر لالعتدال الخريفي).
 oاالنقالب الصيفي :عندما تصل الشمس إلى أعلى موقع لها في السماء ويصل الليل إلى أطول فترة له من ضوء
النهار (الحادي والعشرين أو الثاني والعشرين من يونيو).
يجب قياس األبعاد إلجراء حسابات المساحة باستخدام شريط قياس ،أو عجلة قياس ،أو مقياس ليزر حسب االقتضاء.
ممرات المشاة ومسارات الدراجات:يجب تحديد أقسام ممرات المشاة ومسارات الدراجات التي تمثل األنواع والتوجهات
القائمة حاليًا في المجتمع ،إذ من المقرر قياس أبعاد كل قسم وحساب مساحته ،كما يجب بعد ذلك قياس المنطقة ال ُمظللة
ومقارنتها بمنطقة القسم الكلية لتحديد النسبة المئوية للتظليل.
المالعب والمواقف العامة للمرور العابر وأماكن انتظار الدرجات :يتعين قياس أبعاد كل ملعب ،وموقف من المواقف
العامة للمرور العابر ،وموقف من مواقف درجات المرور العابر داخل المجتمع وحساب المنطقة ،بعد ذلك يجب قياس
المنطقة المظللة ومقارنتها بالمنطقة الكلية لتحديد النسبة المئوية للتظليل.
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أماكن وقوف السيارات :يجب تحديد أماكن وقوف السيارات التي تمثل األنواع والتوجهات المختلفة الموجودة في المجتمع،
إذ من المقرر قياس األبعاد والمنطقة المحسوبة ،بعد ذلك يتعين قياس المنطقة ال ُمظللة ومقارنتها بالمساحة الكلية لتحديد
النسبة المئوية المظللة.
في حال كانت األشجار وافرة الظالل الموجودة لمدة تقل عن ( )5سنوات عندئ ٍذ يمكن تقديم الحسابات التي تظهر مقدار
الظالل المتوقعة بالنسبة لمعدل النمو على مدى ( )5سنوات.
ً
ً
مائال وتوفر أكثر من ( )٪75من الظل بمثابة توفير تظليل
تظليال
يُمكِّن اعتبار هياكل الشبكة أو الشبكية التي تنشئ
( .)٪100وإال ،فإن المناطق المظللة الموجودة أسفل شبكة أو شعرية والتي توفر أقل من  ٪75من الظل يجب أن تحسب
فقط الجزء المظلل الفعلي.
الجدول " "CW-01.1مثال على نتائج قياسات الظل

المساحة
(م)2

المنطقة ال ُمظللة -
االنقالب الصيفي
 ( )1الواحدة بعدالظهر

المنطقة الظليلة-
االعتدال [الصيفي
أو الشتوي] )1( -
الواحدة بعد الظهر

الظل  ٪االنقالب
الصيفي

ممر المشاة

680

250

230

%37

%34

الملعب

210

210

210

%100

%100

%50

موقف السيارات

170

95

85

%56

%50

%50

مسار الدراجات

730

200

180

%27

%25

%20

مكان انتظار
الدرجات

50

50

50

%100

%100

%100

نوع المنطقة

الظل ٪
االعتدال
[الصيفي أو
الشتوي]

الشرط الرئيسي
لـ"مستدام"

%20

مؤشر االنعكاس الشمسي (:)SRI







يوضح مؤشر االنعكاس الشمسي للمادة قدرتها على المحافظة على درجة برودتها في الشمس عن طريق امتصاص كمية
أقل من الحرارة وتعكس مقدار أكبر من أشعة الشمس ،وكلما زاد مؤشر االنعكاس الشمسي ،كلما زادت قدرة المادة على
الحفاظ على درجة برودتها.
وفي حال عدم توفر قيم مؤشر االنعكاس الشمسي التي مر على تسجيلها ثالث سنوات ،يُمكن تقديم قيمته األولية.
بالنسبة لألسطح والهياكل الجديدة :يجب أن تؤكد أوراق بيانات المنتج أن قيم مؤشر االنعكاس الشمسي للمواد قد تم تحديدها
باستخدام المعيار " "E1980الصادر عن الجمعية األمريكية الختبار المواد عن طريق منشأة مستقلة عن الجهة المصنعة،
وبالنسبة لألسطح والهياكل القديمة حيث ال تتوفر أوراق بيانات المنتج :يجب توفير صور فوتوغرافية ٌملونة إلى جانب
معلومات مستمدة من الجهات ال ُمصنعة للمنتجات واأللوان المماثلة بما في ذلك قيم مؤشر االنعكاس الشمسي،
يرد في الجدول " "CW-01.2قيم مؤشر االنعكاس الشمسي النموذجية ألغطية األسطح الشائعة.
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الجدول " "CW-01.2قيم مؤشر االنعكاس الشمسي النموذجية ألغطية األسطح الشائعة.

غطاء السطح

الطالء األسود
طبقة اإلسفلت الجديدة
طبقة اإلسفلت القديمة
الخرسانة الجديدة
الخرسانة القديمة
المناطق الخضراء
مزجج
حمامات السباحة





قيم مؤشر االنعكاس الشمسي
النموذجية
0
0
6
52-38
35-19
33-13
57-12
25-20

تشتمل مناطق المناظر الصناعية على ما يلي:
 oالمسارات
 oممرات المشاة
 oأماكن وقوف السيارات
 oمناطق اللعب والراحة والترفيه
تمتثل مناطق المنظر الصناعي اإلنفاذية أو القابلة لالختراق أو الخراسانية (بدون لون) تلقائيًا مع شرط المعيار رقم "."2
تمتثل المناطق الظليلة النتظار السيارات (حيث تستوفي الظالل قيم مؤشر االنعكاس الشمسي الالزمة) بشكل تلقائي لشروط
المنظر الصناعي لمؤشر االنعكاس الشمسي.

أداة المعيار
غير متوفرة

الوثائق المرجعية
 -1الممارسة القياسية وفقًا للمعيار" "E1980-11الصادر عن الجمعية األمريكية الختبار المواد لحساب مؤشر االنعكاس الشمسي
لألسطح المعتمة المنحدرة األفقية والمنخفضة.
 -2طريقة االختبار القياسي وفقًا لمعيار " "C1549-16الصادر عن الجمعية األمريكية الختبار المواد لتحديد االنعكاس الشمسي
بالقرب من درجة الحرارة المحيطة باستخدام مقياس االنعكاس الشمسي المحمول
 -3طرق االختبار القياسي وفقًا للمعيار " "E 408-13الصادر عن الجمعية األمريكية الختبار المواد لالنبعاث الكلي الطبيعي
لألسطح باستخدام تقنيات مقياس الفحص
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المجتمعات النشطة CW-02
المعيار الرئيسي

إعداد التقارير السنوية

إجمالي عدد النقاط المتاحة

متوفر

غير متوفر

3

الهدف
زيادة حيوية المجتمع وتماسكه ،وتحسين الصحة العقلية والعاطفية.
الشروط
الرقم

النقاط المتاحة

الشرط

الشروط الرئيسة -تحقيق الشرط رقم ( )2(( )1نقطتي من نقاط المعايير).
مترا من مسافة السير اآلمن بنسبة %75
يوفر اثنين من المرافق الترفيهية على بعد "ً "350
على األقل من المباني السكنية والتجارية ،يقع أحد هذين المرفقين في الداخل أما اآلخر فيقع
بالخارج.

1

2

يتم وضع إجراءات التنظيف والصيانة ثم تنفيذها على جميع المرافق الترفيهية الداخلية
والخارجية داخل المجتمع.
2

باإلضافة إلى الشرط رقم ( ،)1توفر مرافق ترفيهية أخرى على بُعد ( )350متر من مسافة
السير اآلمنة بنسبة  %75على األقل من المباني السكنية والتجارية ،ويمكن أن تكون تلك المرافق
الترفيهية في الداخل أو الخارج.

1

اإلجمالي

3

األدلة
أدلة استيفاء الشروط

الرقم


1
و2






"خريطة ُمعلمة" أو "مخطط الموقع" تحددان جميع المرافق الترفيهية ،وطرق سير المشاة المخصصة ،والمسافات
إلى المباني السكنية والتجارية.
جدول حسابات يحقق النسبة المئوية للمباني السكنية والتجارية الواقعة على بعد ( )350متر من مسافة السير
اآلمن.
"برنامج المساحة النشطة" لكل المرافق الترفيهية الداخلية المحددة لمختلف المستخدمين ،وساعات التشغيل،
والالفتات.
إجراءات تنظيف وصيانة جميع المرافق الترفيهية التي يجري إدارتها وصيانتها داخل المجتمع.
سجالت التنظيف والصيانة.

المبادئ التوجيهية الداعمة
المرافق الترفيهية الداخلية:
تحث المرافق الترفيهية الداخلية المستوفية للشروط على أنشطة بدنية كما يلي:



حمامات سباحة
مالعب رياضية
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مراكز لياقة بدنية

برنامج المساحة النشطة:
يجب تشغيل المرافق الترفيهية الداخلية لدعم وتشجيع الحياة النشطة داخل المجتمع ،كما يجب إعداد برنامج المساحة النشطة وتنفيذه
على جميع المرافق الترفيهية الداخلية الذي يشمل ما يلي كح ٍد أدنى:





مواعيد الدخول طوال اليوم واألسبوع والسنة لكل منشأة ترفيهية حسب نوع المستخدم ،كما يلي:
 oالعائالت
 oالنساء واألطفال فقط
 oالرجال فقط
الفتات للتعريف باألوقات والخدمات المتوفرة داخل كل مرفق.
الطرف المسؤول عن إدارة وتشغيل كل مرفق.

المرافق الترفيهية الخارجية:
تشجع المرافق الترفيهية الداخلية المستوفية للشروط على ممارسة الرياضة ،حيث تتميز هذه المرافق بأنها مجانية ومتاحة للجميع،
وتشمل األمثلة ما يلي:






مناطق اللياقة البدنية المزودة بمعدات رياضية في الساحات المفتوحة مثل الساحات والمنتزهات
مناطق التأمل في المساحات العامة المفتوحة مثل الساحات والحدائق
المالعب.
المالعب/الساحات الرياضية.
حمامات السباحة.

مسافات السير اآلمن:
مسافة السير اآلمن هي مسار على طول الممر المخصص للمشاة بعرض  1.8متر على األقل مزود بنقاط عبور آمنة كإشارات
المرور أو عالمات التوقف أو نقاط عبور ُمحددة للمشاة ،حيث يجري قياسها من موقع مدخل المبنى (مدخل المشاة المتاح لكافة
السكان والزوار) وحتى المرافق الترفيهية ،وال يحتوي مدخل المبنى على بوابات خارجية للمشاة أو مداخل للمبنى متواجدة عند
هياكل انتظار المركبات.
إجراءات تنظيف المرافق الترفيهية وصيانتها:
يوضح الجدول" "CW-02.1المحتويات المطلوبة إلجراءات تنظيف المرافق الترفيهية وصيانتها بالتفصيل.
الجدول " "CW-02.1محتويات إجراءات تنظيف المرافق الترفيهية وصيانتها.

إجراءات تنظيف المرافق الترفيهية وصيانتها
الرقم

عنوان القسم

1

األهداف والغايات

2

األدوار والمسؤوليات

3

مقدمة الموقع

4

التنظيف والصيانة

المبادئ التوجيهية وشروط المحتوى
األهداف والغايات المنشودة من اإلجراء.
األفراد المعينون (باإلضافة إلى بيانات جهات االتصال) المسؤولون عن وضع اإلجراءات،
والتنظيف ،والصيانة ،والمراقبة ،والتدريب ،واالستعراضات السنوية عالوة على وصف
تفصيلي لمسؤولياتهم.
وصف للمرافق الترفيهية الداخلية والخارجية ومخطط الموقع أو خريطة ُمعلمة تحدد مواقعها.
قائمة بعناصر األنظمة والمرافق التي من المحتمل أن تتطلب صيانة وتنظيف مستمر ،بما في
ذلك على سبيل المثال ال الحصر (األماكن الحالية):


المناظر الصناعية/أعمال الرصف
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العناصر البستانية الحية من المناظر الطبيعية
معدات وأجهزة اللياقة البدنية
األثاث
اإلضاءة
أنظمة حمامات السباحة
عناصر المرافق األخرى الموجودة داخل المرافق الترفيهية

تشمل إستراتيجيات التنظيف والصيانة العامة للمرافق الداخلية والخارجية ما يلي:





تسلسل مراحل التنظيف.
أجهزة التنظيف وأدواته.
المواد االستهالكية (خصائص المنتج ،والسالمة ،والتخزين ،والتأثير الصحي على
المستخدمين وشاغلي العقار).
التخلص من نفايات ما بعد التنظيف.

ينبغي تنفيذ إجراءات/استجابات الصيانة بنا ًء على مبادئ الصيانة المستدامة التالية:




5

الوصول المناسب

6

التخفيض من حدوث
األعطال إلى الحد
األدنى

7

التدريب

8

السجالت

9

استعراض اإلدارة
واالعتماد النهائي

تالفي أعمال الصيانة غير الضرورية.
تالفي أعمال الصيانة المتكررة عن طريق فحص سبب العطل.
البحث عن القيمة مقابل المال من خالل دراسة تكلفة دورة الحياة.
تقليل األثر البيئي إلى الحد األدنى.

يوضح أنه يتم تحقيق الوصول الكافي لعناصر الصيانة الهامة (الداخلية والخارجية) ويمكن
للمركبات المتخصصة الوصول إلى المواقع المطلوبة على سبيل المثال اإلضاءة الصاعدة.
يوضح أن المصادر الرئيسية إلزعاج السكان والزوار والناجمة عن أنشطة الصيانة والتنظيف
قد تم تخفيضها إلى الحد األدنى:



ينبغي أال تتزامن أوقات التنظيف والصيانة مع استخدام الجمهور لل ُمرفَق.
العمل في أقسام بدالً من إغالق المرفق بالكامل للقيام بأنشطة التنظيف والصيانة.

توفير التدريب مرة واحدة على األقل في السنة لألفراد المسؤولين عن أعمال التنظيف
والصيانة والمراقبة.
إدراج محتوى التدريب ونموذج سجل الحضور في ملحق اإلجراء.
توفير نموذج تسجيل داخل ملحق اإلجراء لتسجيل أنشطة التنظيف والصيانة.
يجب إعادة تقييم اإلجراء سنويًا وتحديثه حسب االقتضاء ليشمل منتجات ومشكالت متكررة
وأي مالحظات من شاغلي العقار.
يجب على مدير المرافق المجتمعية أو المالك مراجعة اإلجراء واعتماده نهائيًا بوتيرة سنوية.

أداة المعيار
غير متوفرة

الوثائق المرجعية
 -1معايير تخطيط لمناطق الترفيه في المدن  ،v1الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية ،لعام  1426هجري.
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جودة الهواء CW-03
المعيار الرئيسي

إعداد التقارير السنوية

إجمالي عدد النقاط المتاحة

غير متوفر

متوفر

4

الهدف
زيادة صحة وجودة حياة مستخدمي األماكن العامة مع زيادة الوعي بجودة الهواء الخارجي من خالل عمليات مراقبة الموقع.
الشروط
الرقم

الشرط

النقاط المتاحة

1

يتم مراقبة مؤشر جودة الهواء ( )AQIالخاص باألماكن العامة واإلبالغ عن المعلومات عبر
تطبيق أو موقع ويب يمكن لسكان المجتمع الوصول إليه.

2

2

إضافة إلى الشرط رقم ( ،)1يتم إرشاد مستخدمي األماكن العامة حول كيفية تخطيط أنشطتهم
الخارجية وفقًا لمعلومات مؤشر جودة الهواء.

1

3

إضافة إلى الشرط رقم ( ،)1يتم زيادة الوعي بمصادر االنبعاث الناجمة عن المجتمع ويتم
توصيل المبادئ التوجيهية أو اإلجراءات المتخذة للحد من االنبعاثات الناتجة عن البيئة.

1

اإلجمالي

4

األدلة
أدلة استيفاء الشروط

الرقم

1







خرائط ُمعلمة أو رسومات توضح مواقع أجهزة المراقبة.
صور مؤرخة ألجهزة المراقبة.
أوراق بيانات الجهة ال ُمصنعة ألجهزة المراقبة.
صور مؤرخة لملصقات التوعية.
رابط لموقع أو تطبيق اإلبالغ عن المعلومات وصور لقطة الشاشة.

2



ملصقات ،أو رسائل البريد اإللكتروني ،أو منشورات و/أو فعاليات إلخ ،والتي تقدم إرشادات للسكان والزوار حول
استخدام مؤشر جودة الهواء.

3





تقرير موجز يوضح مصادر االنبعاث ذات الصلة بما في ذلك خريطة ُمعلمة أو رسم يوضح مواقعها.
شروط وإرشادات صادرة لألطراف المعنية.
طرق مستخدمة لزيادة الوعي مدعومة بصور مؤرخة.

المبادئ التوجيهية الداعمة
مؤشر جودة الهواء (:)AQI
هو مقياس لمدى نقاء الهواء حيث يراعي الشواغل الصحية التي يمكن اإلصابة بها نتيجةً استنشاق الهواء ال ُملوث ،وكلما ارتفعت قيم
"مؤشر جودة الهواء" كلما ارتفع معدل التلوث الموجود في الهواء ،هناك ستة مستويات مختلفة لآلثار الصحية لمؤشر جودة الهواء،
كما هو موضح في الجدول "."CW-03.1
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الجدول " "CW-03.1مستويات مؤشر جودة الهواء ()AQI

قيم مؤشر جودة الهواء

مستوى الشواغل الصحية

50 – 0
100 – 51
150 – 101
200 – 151
300 – 201
500 – 301

جيد
متوسط
غير صحي للمجموعات الحساسة
غير صحي
غير صحي جدًا
خطير

يتم تحديد المستويات المختلفة للشواغل الصحية من قبل وكالة حماية البيئة األمريكية على النحو التالي:









رضية وال يُشكل تلوث الهواء أي مخاطر.
جيد :تعتبر قيم مؤشر جودة الهواء ُم ِّ
متوسط :تعتبر قيم مؤشر جودة الهواء مقبولة؛ ومع ذلك قد يكون هناك شواغل صحية متوسطة لبعض الملوثات بالنسبة
لبعض األشخاص ،على سبيل المثال ،قد يعاني األشخاص الذين لديهم حساسية غير عادية لغاز األوزون من أعراض
تنفسية.
غير صحي للمجموعات الحساسة :بالرغم من أنه من غير المحتمل أن يتأثر جميع األشخاص بهذا النطاق من قيم مؤشر
جودة الهواء إال أن األشخاص الذين يعانون من أمراض الرئة وكبار السن واألطفال هم أكثر عرضة لمخاطر التعرض
لغاز األوزون والجسيمات الموجودة في الهواء.
غير صحي :قد يعاني جميع األشخاص من آثار صحية سلبية ،وقد يتعرض أشخاص المجموعات الحساسة آلثار أكثر
خطورة.
غير صحي جدًا :يصدر عن ذلك رسالة تحذيرية تشير إلى أن جميع األشخاص قد يتعرضون آلثار صحية أكثر خطورة.
خطير :من شأن هذه المواد إصدار رسالة تحذيرية عن وجود ظروف طارئة ،فمن المرجح إصابة جميع السكان بصورة
كبيرة ،وقد يحدث ذلك في حالة العواصف الرملية الشديدة.

يمكن حساب قيم مؤشر جودة الهواء وفقًا للمعادلة التالية:

مؤشر جودة الهواء )= (AQI

مرتفع − AQIمنخفضAQI
مرتفع − CمنخفضC

) منخفض + (C − CمنخفضAQI

 = Cتركيز الملوثات
( Cتركيز الملوثات) منخفض= حد تركيز الملوثات ≤ تركيز الملوثات
نقطة تركيز الملوثات مرتفع= حد تركيز الملوثات ≥ تركيز الملوثات
مؤشر جودة الهواء منخفض = حد مؤشر جودة الهواء متطابق مع تركيز الملوثات
مؤشر جودة الهواء

مرتفع

= حد مؤشر جودة الهواء متطابق مع تركيز الملوثات

المنخفض

المرتفع

تستخدم هذه العملية أربعة من ملوثات الهواء الرئيسية بمعدالت زمنية متوسطة تتراوح بين ساعة واحدة و  24ساعة:






األوزون O3
الجسيمات الهبائية الدقيقة (الجسيمات التي يتراوح نصف قطرها ما بين  2.5ميكرومتر و 10ميكرومتر)
أول أكسيد الكربون
ثاني أكسيد الكبريت
ثنائي أكسيد النيتروجين
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ترد أوقات الحساب المستخدمة والعتبات في الجدول .CW-03.2
جدول  CW-03.2عتبات حساب مؤشر جودة الهواء

األوزون

األوزون

(جزء في
البليون)

(جزء في
البليون)

Cمنخفض -

Cمر

Cمنخفض -

Cمر

جسيمات دقيقة
أقل من 2,5
ميكرون

جسيمات دقيقة
أقل من 10
ميكرون

أول أكسيد
الكربون

ثاني أكسيد
الكبريت

ثاني أكسيد
النيتروجين

(ميكروجرام/م3

(ميكروجرام/م3

)

)

(جزء في
المليون)

(جزء في
البليون)

(جزء في
البليون)

Cمنخفض -

Cمر

Cمنخفض -

Cمر

Cمنخفض -

Cمر

Cمنخفض -

Cمر

Cمنخفض -

Cمر

مؤشر
جودة
الهواء

مؤشر
جودة
الهواء
منخفض

تفع

تفع

تفع

تفع

تفع

تفع

تفع

(متوسط)

(متوسط)

(متوسط)

(متوسط)

(متوسط)

(متوسط)

(متوسط)

-

12.0- 0.0
(-24ساعة)

54-0

4.4-0.0

35-0

53-0

(-24ساعة)

(-8ساعات)

(-1ساعة)

(-1ساعة)

-

35.4- 12.1
(-24ساعة)

154- 55
(-24ساعة)

9.4-4.5

75-36

100-54

(-8ساعات)

(-1ساعة)

(-1ساعة)

164- 125
(-1ساعة)

55.4- 35.5
(-24ساعة)

( 254- 155
-24ساعة)

12.4- 9.5
(-8ساعات)

185-76

360- 101
(-1ساعة)

101
150

204- 165
(-1ساعة)

- 55.5
150.4
(-24ساعة)

354- 255
(-24ساعة)

15.4- 12.5
(-8ساعات)

304- 186
(-1ساعة)

649- 361
(-1ساعة)

151
200

424- 355
(-24ساعة)

30.4- 15.5
(-8ساعات)

604- 305
(-24ساعة)

1249- 650
(-1ساعة)

201
300

504- 425
(-24ساعة)

40.4- 30.5
(-8ساعات)

804- 605
(-24ساعة)

- 1250
-1( 1649
ساعة)

301
400

604- 505
(-24ساعة)

50.4- 40.5
(-8ساعات)

1004- 805
(-24ساعة)

- 1650
-1( 2049
ساعة)

401
500

مؤشر
جودة
الهواء
مرتفع

54-0
(-8ساعات)
70-55
(-8ساعات)
85-71
(-8ساعات)
105-86
(-8ساعات)

200- 106
(-8ساعات)

404- 205
(-1ساعة)

-

504- 405
(-1ساعة)

-

604- 505
(-1ساعة)

-150.5
250.4
(-24ساعة)
-250.5
350.4
(-24ساعة)
-350.5
500.4
(-24ساعة)

(-1ساعة)

-0
50

-51
100
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نموذج لمؤشر جودة الهواء:
افترض أن متوسط قياس األوزون لمدة  8ساعات يتم تسجيله على أنه  69جزء في البليون .وحسب الجدول  ,CW-03.2فإن 69
جزء في البليون يقع في نطاق  70-55جزء في البليون؛ وبالتالي Cمنخفض يكون  ،55و Cمرتفع يكون  .70ويتعلق ذلك بنطاق مؤشر
جودة الهواء والذي يتراوح بين ( 100-51جدول )CW -03.1؛ وبالتالي فإن مؤشر جودة الهواء منخفض يكون  ،51ومؤشر جودة
الهواء مرتفع يكون  .100ويُحسب مؤشر جودة الهواء إذن كما يلي:

مؤشر جودة الهواء =

51 − 100
55 − 70

)51 + (55 − 69

مؤشر جودة الهواء = 97

عند قياس ملوثات الهواء المتعددة ،ينبغي أن يعكس مؤشر جودة الهواء أعلى ُملَ ِّو ْ
ث تم تسجيله.
ويتأثر مؤشر جودة الهواء بالعواصف الرملية ،وتراكم الغبار الطبيعي ،مما يؤدي إلى ارتفاع مستويات الجسيمات الدقيقة في الهواء.
كما يؤثر الطقس الحار أيضا ً على مؤشر جودة الهواء ،حيث إنه يزيد من تكوين األوزون األرضي؛ وبالتالي فإن إستراتيجيات وسائل
الراحة الخارجية (وسائل الراحة الخارجية  )CW-01ستساعد في تحسين مؤشر جودة الهواء من خالل تقليل درجات الحرارة
األرضية .وتتأثر قيم مؤشر جودة الهواء أيضا ً باالنبعاثات ،ونقص تخفيف ملوثات الهواء ،والهواء الراكد ،وسرعات الرياح
المنخفضة ،وبالتالي فإن دعم حركة الهواء من خالل الظل ذات األلواح -بدالً من القماش القوي أو الكامل -من الممكن أن يكون
مفيداً.
مراقبة مؤشر جودة الهواء واإلبالغ عنه:
ينبغي تحديد مؤشر جودة الهواء لألماكن العامة باستخدام أجهزة مراقبة من شأنها أن ترسل بيانات الوقت الحقيقي إلى تطبيق أو
موقع يُظهر مؤشر جودة الهواء ،ويمكن للمقيمين والزوار الوصول إليه .يجب أن تحتوي األماكن العامة على جهاز استشعار واحد
على األقل .وفي حالة استخدام أجهزة استشعار متعددة ،ينبغي عمل تقرير بالمتوسط ،وكذلك بالقراءات الفردية .ينبغي أن تكون
أجهزة االستشعار في مواقع تمثيلية توازن بين االحتياجات التالية:







موقع مركزي جغرافيا ً (تجنب الوضع في محيط الموقع).
البُعد عن مصادر التلوث الفردي (تجنُب المواقع المجاورة للمولدات أو السيارات المعطلة).
داخل مناطق استخدام الموقع النموذجية (تجنب المناطق القريبة من نوافير فريدة من نوعها أو المناطق المحاطة بالنباتات
الكثيفة إذا لم تكن هذه المناطق نموذجية).
في مناطق مفتوحة بها هواء كاف (تجنب المناطق المسيجة بحوائط سميكة).
على مستوى المقيم في األماكن العامة (تجنب الوضع على أسقف المباني ،أو األماكن الطبيعية التي يتعذر الوصول إليها،
أو المحميات المركزية للطرق الرئيسية).
االرتداد من وصول المقيم المباشر لتجنب العبث (تجنب المواقع في مسارات المشاة الرئيسية).

الموقع داخل منتزه بمكان عام أو ساحة عامة أكثر احتماالً ألن يكون مكانا ً مالئما ً للكشف عن مزيج من مصادر التلوث المحيطة
والمحلية.

فلو أن مؤشر جودة الهواء في نطاق غير صحي أو أسوأ ،بمعنى أنه لو كان  151أو أكثر ،فإن التطبيق أو الموقع اإللكتروني
ينبغي أن يرسل تنبيها ً أو تحذيرا ً لمستخدمي األماكن العامة لكي يغيروا من سلوكهم البيئي الخارجي أو أنشطتهم طبقا ً لذلك ،وذلك
لتقليل آثار الظروف غير الصحية ،والسيما على األطفال.
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التعليم:
إن التعرض لتلوث الهواء هو نتيجة لجودة الهواء ،والوقت الذي يُقضى بالخارج ومستوى النشاط .ويمكن من خالل تزويد السكان
والزوار بمعلومات عن مؤشر جودة الهواء ،وتعليمهم ما يعنيه ،أن يتمكنوا من تعديل أنشطتهم الخارجية ،وبخاصة أنشطة اللياقة
البدنية ،بما يتناسب وأفضل فترات جودة الهواء المتاحة .وينبغي توفير التعليم من خالل اإلعالنات العامة بلوحات إعالن المجتمع،
ورقميا ً من خالل التطبيق أو الموقع اإللكتروني.

مصادر االنبعاثات في الموقع:
ينبغي أن ترتفع درجة الوعي بمصادر االنبعاث التالية (إن وجدت) ،والتي تخضع لسيطرة وتأثير المجتمع ،وينبغي اإلبالغ عن
التوجيهات أو اإلجراءات المتخذة:





المركبات (وبخاصة المركبات المتوقفة في أماكن حساسة كأماكن التقاط الطالب المدرسية ،والمالعب ،وأماكن ركن
السيارات المتاخمة للمباني السكنية .. ،إلخ.).
تخزين النفايات.
المولدات.
محطة معالجة مياه الصرف الصحي.

ينبغي إصدار الشروط أو التوجيهات إلى األطراف المعنية لرفع مستوى الوعي وحل أي مشكالت مثل ،الملصقات في مناطق تواجد
السيارات المتوقفة ،والتأكد من أن حاويات النفايات الخارجية محكمة اإلغالق ،والتقارير المكتوبة لمالك المبنى ،وغيرها ،كما يجب
إبالغ السكان والزوار بالتوجيهات واإلجراءات المتخذة من خالل اإلعالنات العامة بلوحات إعالن المجتمع ،وكذلك رقميا ً من خالل
تطبيق أو موقع إلكتروني.

أداة المعيار
غير متوفرة

الوثائق المرجعية
 -1وكالة حماية البيئة األمريكية ،مؤشر جودة الهواء AirNow
)(https://airnow.gov/index.cfm?action=aqibasics.aqi
 -2وثيقة المساعدة الفنية لوكالة حماية البيئة األمريكية لإلبالغ عن جودة الهواء اليومية
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الساحات المفتوحة CW-04
المعيار الرئيسي

إعداد التقارير السنوية

إجمالي عدد النقاط المتاحة

غير متوفر

غير متوفر

2

الهدف
دعم مجتمع مزدهر وصحي يدعم القيم الصحية واالجتماعية واالقتصادية.
الشروط
الرقم

الشرط

النقاط المتاحة

1

توفر مساحات مفتوحة بالخارج على مسافة  350متر من مسافة السير اآلمنة بنسبة  %75على
األقل للمباني السكنية والتجارية ،كما توفر مساحة إجمالية للمساحات المفتوحة بالخارج في
المجتمعات بنسبة  %25على األقل من إجمالي مساحة الموقع.

2

يتم وضع إجراءات تنظيف األماكن المفتوحة وصيانتها ،وكذلك تنفيذ تلك اإلجراءات لكل األماكن
المفتوحة داخل المجتمع.
اإلجمالي

2

األدلة
أدلة استيفاء الشروط

الرقم






1

مخطط الموقع أو خريطة مميزة تحدد كل الساحات المفتوحة وطرق السير اآلمنة المخصصة للمشاة والمسافات
من المباني السكنية والتجارية.
جدول حسابات يحقق النسبة المئوية للمباني السكنية والتجارية على مسافة 350متر من مسافة السير اآلمنة.
عملية حسابية تحدد المساحة اإلجمالية للمساحات المفتوحة بالخارج بنسبة مئوية لمنطقة موقع المجتمعات.
إجراءات التنظيف والصيانة لجميع الساحات المفتوحة التي تتم إدارتها وصيانتها داخل المجتمع.
سجالت التنظيف والصيانة.

المبادئ التوجيهية الداعمة
يزيد إتاحة الوصول للساحات المفتوحة من مستوي إرضاء المقيم والزائر ويقع في محل تقدير المجتمع مما يزيد من تفاعل وتعاون
ً
فضال عن توفير مجتمعات أكثر أمانًا ومتعة ،وتتمتع المجتمعات ذات إمكانية الوصول للمساحات
مستخدمي الساحات المفتوحة
المفتوحة أيضا ً بقيمة اقتصادية إضافية للشركات ،وأصحاب المنازل ،والمطورين ،ولذا فإن بروتوكوالت النظافة تُعد ضرورية
للحفاظ على المكان ،والتشجيع على مزيد من استخدامه.
المساحة المفتو حة هي منطقة مفتوحة مليئة باألشجار والشجيرات و/أو النباتات (سواء المناظر الطبيعة أو المساحات الخضراء)
المتاحة للجميع .تشتمل الساحات المفتوحة على ما يلي:






الحدائق والمتنزهات
الحدائق المجتمعية
مواطن األحياء البرية الطبيعية
الساحات العامة
مناطق الجلوس العامة
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قد تحتوي المساحة المفتوحة على مساحات خاصة يمكن الوصول إليها من قبل مالك المساحات ويتم مبادلتها بوضوح بين مستخدمي
تلك الساحات (المقيمين والموظفين والزوار) .يمكن أن تتوافق المساحات الخارجية المخصصة للسير التي تقع خارج نطاق الساحات
المفتوحة مع شروط المعيار.
مسافة السير اآلمن:
مسافة السير اآلمنة هي مسار على طول الممر المخصص للمشاة بعرض  1.8متر على األقل مزود بنقاط عبور آمنة كإشارات
المرور أو عالمات التوقف أو نقاط عبور ُمحددة للمشاة ،وتُقاس مسافة السير اآلمنة من موقع مدخل المبنى (مدخل المشاة المتاح
لكافة السكان والزوار) وحتى الساحات المفتوحة ،وال يشتمل مدخل المبنى على بوابات خارجية للمشاة أو مداخل للمبنى متواجدة
عند هياكل انتظار المركبات.
إجراءات تنظيف األماكن المفتوحة وصيانتها:
يسرد جدول  CW -04.1المحتويات المطلوبة إلجراءات تنظيف الساحات المفتوحة وصيانتها.
جدول  CW-04.1محتويات إجراءات تنظيف الساحات المفتوحة وصيانتها.

إجراءات تنظيف األماكن المفتوحة وصيانتها
الرقم

عنوان القسم

1

األهداف المرجوة

2

األدوار والمسؤوليات

3

تقديم الموقع

4

التنظيف والصيانة

المبادئ التوجيهية وشروط المحتوى
األهداف والغايات المنشودة من اإلجراء.
األفراد المعينون (مع بيانات جهات االتصال) المسؤولون عن وضع اإلجراءات والتنظيف
والصيانة والمراقبة والتدريب والمراجعة السنوية إضافة إلى وصف تفصيلي لمسؤولياتهم.
وصف الساحات المفتوحة الخارجية ومخطط الموقع أو خريطة محددة لتحديد موقعها.
إدراج األنظمة وعناصر الثروات التي من المرجح أن تشترط التنظيف والصيانة المستمرين،
بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر:






المنظر الصناعي/األرصفة
العناصر البستانية
األثاث
اإلضاءة
عناصر الثروات األخرى الموجودة داخل الساحات المفتوحة للمجتمع.

تفاصيل شروط التنظيف بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر:




معدات وأدوات التنظيف.
المواد االستهالكية (خصائص المنتج والسالمة والتخزين والتأثير الصحي على
المستخدمين والسكان).
التخلص من نفايات ما بعد التنظيف.

يجب تنفيذ استجابات  /إجراءات الصيانة استنادًا إلى مبادئ الصيانة المستدامة التالية:





تجنب إجراء صيانة غير ضرورية.
تجنب الصيانة المتكررة من خالل فحص سبب العطل.
البحث عن القيمة مقابل المال من خالل دراسة تكلفة دورة الحياة.
تقليل التأثير البيئي إلى المستوى األدنى.
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5

الوصول المناسب

6

تقليل اإلزعاج إلى الحد
األدنى

7

التدريب

8

السجالت

9

استعراض اإلدارة
واالعتماد النهائي

إثبات أن هناك إمكانية كافية للوصول إلى عناصر الصيانة الحيوية ،وأن المركبات
المتخصصة يمكنها الوصول إلى المواقع المطلوبة ،مثل اإلضاءة الصاعدة.
يوضح أن مصادر إزعاج السكان والزوار الرئيسية الناجمة عن أنشطة الصيانة قد تم تقليلها:



ال ينبغي تزامن أوقات التنظيف والصيانة مع استخدام الجمهور للمكان.
تقسيم األعمال بدالً من إغالق المكان بأكمله للقيام بأنشطة التنظيف والصيانة.

توفير التدريب مرة واحدة على األقل في السنة لألفراد المسؤولين عن عمليات التنظيف
والصيانة والمراقبة.
وإدراج محتوى التدريب وقوالب سجل الحضور داخل ملحق اإلجراء.
توفير قالب سجل داخل ملحق اإلجراء لتسجيل أنشطة التنظيف والصيانة.
يجب إعادة تقييم اإلجراء سنويًا وتحديثه حسب االقتضاء ليشمل منتجات ومشكالت متكررة
وأي مالحظات من السكان وتقنيات جديدة.
يجب على مدير المرافق المجتمعية أو المالك مراجعة اإلجراء واعتماده سنويًا.

أداة المعيار
غير متوفرة

الوثائق المرجعية
-1
-2
-3
-4
-5

شروط تصميم وتنفيذ الحدائق العامة التي وضعتها وزارة الشؤون البلدية والقروية
معايير تخطيط لمناطق الترفيه في المدن  v1الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية ،لعام  1426هجري.
معايير ولوائح التشجير بالمدن الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية
الشروط والمواصفات الفنية لتنفيذ مشاريع التشجير الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية
وكالة حماية البيئة األمريكية – الشوارع الخضراء والساحات المفتوحة المجتمعية
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الربط المجتمعي
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 9الربط المجتمعي
تعزز رؤية  2030أنماط الحياة الصحية ،ويهدف نظام ُمستدام إلى دعم ذلك من خالل مكافئة المجتمعات التي تركز على المواطنين
حيث يمكن للمقيمين والزوار االستمتاع بممرات المشاة اآلمنة وشبكات الدراجات ،كما يشجع نظام مستدام للمجتمعات أيضًا اإلدارة
الفعالة والمتكاملة ألماكن وقوف السيارات وسهولة الوصول إلى المرافق المجتمعية للمقيمين والزوار من جميع القدرات البدنية.

شكل  13معايير الربط المجتمعي
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األماكن العامة المخصصة للمشي CC-01
المعيار الرئيسي

إعداد التقارير السنوية

إجمالي عدد النقاط المتاحة

غير متوفرة

غير متوفرة

3

الهدف
تعزيز المجتمعات النابضة بالحياة والمعيشة النشطة وتقليل االعتماد على وسائل النقل اآللية من خالل توفير شبكات آمنة ومريحة
للمشاة.
الشروط
الرقم

النقاط المتاحة

الشرط
تقوم شبكة المشاة اآلمنة المتواصلة والتي يمكن الوصول إليها بتوصيل جميع المباني بالمرافق
الترفيهية ومحطات وسائل النقل العامة ،كما يجب أن تلبي هذه الشبكة اثنين على األقل مما يلي:


1

تصميم المناظر الطبيعية أو تشجير الشوارع بجوار ممرات المشاة الموجودة في
ساحات المباني السكنية.
توفير ممرات متواصلة على جانبي الطرق بما ال يقل عن  ٪ 85من شبكة المشاة.
إنشاء مداخل للمشاة كل  50متر أو أقل عند قطع األراضي المخصصة للبناء الموجودة
على طول الساحات غير السكنية ومتعددة االستخدامات.
إمكانية وصول المشاة إلى المباني العامة دون المشي في ساحات أماكن وقوف
السيارات السطحية.





2

باإلضافة إلى الشرط رقم  ،1يجب أن تتوافق شبكة المشاة مع أي مما يلي:
2




1

مؤشر الربط  1.4أو أكبر.
كثافة تقاطع ال تقل عن  54لكل كيلومتر مربع.
اإلجمالي

3

األدلة
أدلة استيفاء الشروط

الرقم
1




رسومات وصور مؤرخة لممرات المشاة التمثيلية التي تؤكد االمتثال لألبعاد المطلوبة ونقاط العبور اآلمنة.
رسومات وصور مؤرخة توضح االمتثال الثنين على األقل من النهج.

2



مخطط للموقع يحدد الروابط والعقد و التقاطعات في شبكة المشاة ،مع دعم التخطيطات لمؤشر الربط وكثافة
التقاطع.

المبادئ التوجيهية الداعمة
شبكة المشاة اآلمنة:



شبكة المشاة هي ممر مخصص للمشاة بعرض  1.8متر على األقل مزود بنقاط عبور آمنة (مثل إشارات المرور أو
عالمات التوقف أو ممرات المشاة ذات العالمات).
توضح شروط الظل الخاصة بممرات المشاة في قسم وسائل الراحة الخارجية .CW-01
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تشجير الشوارع وتصميم المناظر الطبيعية بها:
يجب تشجير الشوارع و /أو تصميم المناظر الطبيعية بها بجوار ممرات المشاة الموجودة في ساحات المباني السكنية ،يرجى الرجوع
إلى معيار تحسين وإدارة النظام البيئي  SA-03وسائل الراحة الخارجية .CW-01
الممرات المتواصلة:
تُعرف الممرات المتواصلة بأنها ممرات خالية من العوائق أو االنقطاعات بسبب العقبات المادية ،وقد يرجع السبب في العوائق
المسموح بها إلى موقع المباني أو المواقع التراثية الموجودة أو حقوق المرور أو الساحات المفتوحة المخصصة وما إلى ذلك ،ويتم
حساب النسبة المئوية للممرات المتواصلة ( )CWعلى النحو التالي:

الممرات المتواصلة =

الطول الخطي للممرات المستمرة على جانبي الطريق)م(
الطول الخطي كافة الممرات )م(

%100 x

مداخل المشاة:
يجب إنشاء مداخل للمشاة كل  50متر أو أقل عند قطع األراضي المخصصة للبناء الموجودة على طول الساحات غير السكنية
ومتعددة االستخدامات ،ومع ذلك يمكن استبعاد المدارس وقطع األراضي األخرى التي تتطلب الوصول اآلمن من هذا الشرط.
مؤشر الربط:
يُعرف مؤشر الربط بأنه مقياس لمدى ربط الشوارع ببعضها البعض ،ويتم قياسه من خالل قسمة عدد روابط الشوارع على عدد
العقد ونهايات الروابط (بما في ذلك ال ُ
طرق المسدودة والمنحنيات الوعرة):

مؤشر الربط =

عدد روابط الشوارع
عدد العقدد

الشكل  CC-01.1أمثلة على تقديرات مؤشر الربط
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كثافة التقاطع:
تُعرف كثافة التقاطع بأنها عدد التقاطعات (بما في ذلك النهايات المسدودة) في منطقة معينة (كم:)2

كثافة التقاطع =

عدد التقاطعات
المساحة )كم(2

يوضح شكل  CC-01.2أمثلة على كثافات التقاطع لمخططات المجتمع المختلفة داخل نطاق  1كم.2

شكل  CC-01.2أمثلة على كثافات التقاطع

أداة المعيار
غير متوفرة
الوثائق المرجعية
-1
-2
-3
-4

برنامج الرياض للمواصالت العامة ،دليل تصميم الشوارع والتصميم الحضري للمترو (فبراير  ،)2014الهيئة العليا لتطوير
مدينة الرياض
وكالة حماية البيئة األمريكية ،EnviroAtlas ،الكثافة التقديرية للطرق المخصصة للسير ،صحائف وقائع البيانات المجتمعية
التابعة لـ  ،EnviroAtlasيوليو 2016
المرسوم النموذجي للتقسيم الفرعي وتقسيم مناطق الربط بين الشوارع ،الملحق "و" ،قسم التخطيط التابع لهيئة النقل في
كنتاكي ،مارس 2009
مؤسسة )Congress for New Urbanism (CNU
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شبكة الطرق المخصصة للدراجات CC-02
المعيار الرئيسي

إعداد التقارير السنوية

إجمالي عدد النقاط المتاحة

غير متوفر

غير متوفر

3

الهدف
تحسين خيارات المعيشة والمواصالت الفعالة من خالل توفير بنية تحتية آمنة للدراجات وغيرها من مركبات النقل الفردية.
الشروط
الرقم

النقاط المتاحة

الشرط
تتوافق شبكة الطرق المخصصة للدراجات في المجتمع مع الشرط التالية:





1

تمييز ممرات الدراجات في الشبكة المخصصة بشكل واضح على أنها مخصصة
للدراجات أو غيرها من مركبات النقل الفردية ,على أن يكون عرض هذه الممرات
حوالي  1.5متر على األقل (أو  3أمتار للممرات ثنائية االتجاه).
توفير مناطق راحة ُمظللة لراكبي الدراجات كل  1500متر.
توفير رفوف مواقف مظللة وآمنة للدراجات ومركبات النقل الفردية األخرى في
الوجهات الرئيسية باألماكن العامة.

1

قد تصبح التوسعات المستقبلية لشبكات الطرق المخصصة للدراجات مؤهلة في حال تخطيطها
وتمويلها جيدًا ,كما أنه من المتوقع دخولها طور التشغيل في غضون ثالث سنوات.
باإلضافًة إلى الشرط رقم :1


2

يتم فصل شبكات الطرق المخصصة للدراجات فعليًا عن كل من حركة مرور
المركبات والمشاة في جميع الطرق التي لها سرعة تصميم تزيد عن  40كم  /ساعة
أو أكثر من حارتين مرور في نفس االتجاه.

1

باإلضافًة إلى الشرط رقم :1
3



مترا من شبكة الطرق المخصصة للدراجات
تقع  %75من المباني على بعد ً 180
والتي تُربط مباشرة بخمس استراحات على بعد  5كم.

1

اإلجمالي

3

األدلة
أدلة استيفاء الشروط

الرقم


1




مخطط موقع أو خريطة محددة تحدد ما يلي:
 oشبكة الطرق المخصصة للدراجات وعرض جميع ممرات الدراجات.
 oمناطق الراحة المظللة والمسافات بينها على طول الشبكة.
 oموقع المواقف المظللة واآلمنة للدراجات وغيرها من مركبات النقل الفردية.
صور تمثيلية مختومة ومؤرخة لشبكة الطرق المخصصة للدراجات تؤكد االلتزام بتعليم الحدود المطلوب.
صور تمثيلية مختومة ومؤرخة لمناطق الراحة المظللة.
صور تمثيلية مختومة ومؤرخة للمواقف المظللة باألماكن العامة تؤكد االلتزام بتعليم الحدود المطلوب.
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2



إقرارا رسميًا بالتمويل وجدوالً زمنيًا لإلنشاء وتاري ًخا محددًا للتشغيل الكامل.
تتطلب التوسعات المستقبلية
ً



مخطط موقع أو خريطة محددة تحدد الطرق بسرعة تصميم أكبر من  40كم  /ساعة أو أكثر من حارتين مرور
في نفس االتجاه.
صور تمثيلية مختومة ومؤرخة لشبكة الطرق المخصصة للدراجات تؤكد الفصل المادي بين ممرات الدراجات
وحركة مرور المشاة.



مخطط موقع أو خريطة محددة تحدد ما يلي:
مترا بالدراجة ،مما يؤكد تحقيق
 oأن تقع شبكة الطرق المخصصة للدراجات وكل مبنى على مسافة ً 180
الحد األدنى .٪75
 oأن تقع المرافق المؤهلة على بعد  5كم من أماكن ركوب الدراجات.



3

المبادئ التوجيهية الداعمة










تُحدد ممرات الدراجات من خالل خطين واضحين أبيضين اللون طولهما  20سم ورمز دراجة وسهم اتجاهي كل 100
متر .يُشجع االستعانة بالمزيد من البدائل الملونة أو المفصلة ،ويوصى باستخدام الفتات إضافية.
يجب أن يتم عزل أي ممر للدراجات مجاور للسيارات المركونة أو حاجز الحماية أو السياج أو أي حاجز آخر مرتفع
بمسافة متر واحد على األقل أو بعرض متر واحد (أي  2.5متر للطريق أحادي االتجاه أو  4متر للطريق ثنائي االتجاه).
يجب أن ال تقل مساحة االستراحة المظللة لراكبي الدراجات عن  2متر ×  0.75متر وأن تكون مظللة بالكامل (يرجى
الرجوع إلى وسائل الراحة الخارجية  CW-01لمعرفة الحد األدنى لشروط مؤشر االنعكاس الشمسي للتظليل) .كما
يوصى بوضعها -عند اإلمكان -عند التقاطعات أو نقاط التوقف الطبيعية األخرى.
تشمل الوجهات الرئيسية لرفوف الدراجات المظللة واآلمنة في األماكن العامة المساجد ومحالت البقالة والحدائق
ومجمعات البيع بالتجزئة والمناطق التجارية وغيرها من المرافق أو الوجهات المهمة.
يتم تشجيع شبكات مشاركة الدراجات ،ولكن ال تسهم أرصفة مواقف مشاركة الدراجات في األماكن العامة في هذا المعيار.
تشمل مركبات النقل الفردية األخرى الدراجات البخارية الصغيرة والدراجات المشتركة ,ويمكن أن يشمل هذا مركبات
"التعزيز بالطاقة" ذات فرامل استرجاعية أو غير مزودة بمحرك مجمع ،ولكن ال يمكن إدراج مركبات "الطاقة الكاملة"
مصدرا خارجيًا للوقود مثل الدراجات النارية والدراجات البخارية والمركبات الكهربائية
التي تستخدم محرك ُمجمع وتطلب
ً
وعربات الجولف.
يجب أن تتميز أرفف الدراجات بما يلي:
 oيجب أال تقل المساحة المخصصة لكل دراجة عن  0.75 × 2متر ،ويكون عرض الممر على األقل  1.5متر.
(تُقبل أيضًا التصميمات البديلة التي تتوافق مع المبادئ التوجيهية لركن الدراجات الصادرة عن برابطة المشاة
وراكبي الدراجات).
 oيجب أن تكون منصات الحمل ثابتة بصورة دائمة وتسمح بوجود نقطتي تالمس ،كأن يسمح لقفل واحد على
شكل حرف  Uباحتجاز كل من إطار الدراجة والعجلة.
 oيجب أن تصنع منصات حمل األرفف العامة من مواد مقاومة للعبث ومقاومة للعوامل الجوية ،كالفوالذ المقاوم
للصدأ أو الصلب المجلفن ،كما يجب استخدام األنابيب المربعة بدالً من األنابيب المستديرة.
 oيجب أن تكون أماكن وقوف السيارات مظللة بالكامل (راجع معيار وسائل الراحة الخارجية  CW-01للتعرف
على الشروط الدنيا لمؤشر االنعكاس الشمسي للتظليل).
 oإذا لم تكن المواقف مرئية من الشارع وأماكن الراحة ،فيجب توفير الفتات واضحة.
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عا َمة وحلقة ومربط تأمين
تشمل تصميمات أرفف الدراجات الموصى بها على حرف  Uمقلوب (أو حلقة مستقرة) و ِّد َ
العجلة ,وفي حاالت الكثافات العالية ووجود مساحات ضيقة :يجب وضع العجالت بصورة خالفية وعمودية مع تأمين
ضبط العجلة واإلطارين.
ضبَط العجلة،
وتشمل تصميمات أرفف الدراجات غير الموصى بها ما يلي :األرفف المموجة ،طريقة باحة المدرسةَ ،
طريقة التعليق ،طريقة عمود ربط الحبال والطريقة اللَ ْولَبية وطريقة تأمين ذراع التأرجح.
يجب أن تكون مناطق الوقوف المخصصة لوسائل النقل الفردية األخرى مماثلة للمساحات المخصصة لركن الدراجات
(على سبيل المثال يجب أال تقل عن  2متر ×  0.75متر ،مع وجود ممر ال يقل عرضه عن  1.5متر).
يجب تخصيص مناطق الوقوف المخصصة لوسائل النقل الفردية األخرى عن طريق وضع عالمات على الرصيف وتظليل
منطقة إضافية.
يجب أن تحتوي ممرات الدراجات المنفصلة فعليًا على حاجز -مثل ممرات انتظار السيارات أو األعمدة أو مخففات
االصطدام المرتفعة األخرى -ضد حركة مرور المركبات ،إضافة إلى تحديدها بشكل واضح من ممرات المشاة.
يوصى باستخدام األدلة المنشورة من قبل الرابطة الوطنية األمريكية لمسؤولي النقل في المدن ( )NACTOوالمركز
الهولندي لألبحاث وتوحيد العقود في الهندسة المدنية وهندسة المرور ( )CROWللحصول على إرشادات حول تصاميم
التقاطع اآلمن.
المسافة الفعلية المخصصة لركوب الدراجات هي الطريق على طول الحارة المخصصة للدراجات التي يبلغ عرضها 1.5
متر ( 3أمتار في حال الطريق ثنائي االتجاه) على األقل أو الطريق الذي تبلغ سرعة السير عليه  40كم/ساعة أو أقل.
المرافق اإلضافية هي كما يلي (قد ال يُراعى سوى مرفق واحد فقط لكل نوع):
 oبنك يضم ماكينة صرف آلي
 oمحل حالقة  /تصفيف الشعر
 oمقهى
 oمقار الرعاية النهارية
 oمقار الخدمات الحكومية
 oصالة ألعاب رياضية
 oمغسلة مالبس
 oمكتبة
 oعيادات طبية
 oمكاتب بريد
 oصيدليات
 oمنتزهات عامة أو ساحات مفتوحة
 oمطاعم
 oمدارس
 oمناطق البيع بالتجزئة (يجب أن تكون مرافق متواجدة بصورة دائمة ومفتوحة بشكل منتظم لعامة األفراد).

أداة المعيار
غير متوفرةالوثائق المرجعية

-1
-2
-3
-4

الرابطة الوطنية لمسؤولي النقل في المدن ),(NACTOدليل تصميم طرق الدراجات الحضرية
الرابطة األمريكية لمسؤولي الطرق السريعة والنقل ،دليل تطوير مرافق الدراجات ()1999
المركز الهولندي لألبحاث وتوحيد العقود في الهندسة المدنية وهندسة المرور ) ،(CROWهولندا ،دليل التصميم لحركة
الدراجات ()2017
إرشادات وقوف الدراجات الخاصة برابطة المشاة وراكبي الدراجات.
 المبادئ التوجيهية الكاملة ?https://www.apbp.org/page/Publications
 أساسيات مختصرة
https://cdn.ymaws.com/www.apbp.org/resource/resmgr/Bicycle_Parking/Essent
ialsofBikeParking_FINA.pdf
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أماكن وقوف السيارات المتكاملة CC-03
المعيار الرئيسي

إعداد التقارير السنوية

إجمالي عدد النقاط المتاحة

غير متوفر

غير متوفر

4

الهدف
ضمان توفير إدارة فعالة ألماكن االنتظار بالمجتمع ،ودعم خيارات النقل من خالل دمج وصيانة المواقف العامة بعناية.
الشروط
الرقم
1

النقاط المتاحة

الشرط

1

وضع إستراتيجية إدارة أماكن االنتظار العامة وتنفيذها.
أن تحتوي هياكل أماكن االنتظار بواجهة صديقة للمشاة مع األماكن العامة ،بما في ذلك:


2




أرصفة على طول جميع الطرق المجاورة ،والتي تأخذ في االعتبار شروط عرض
الممر لألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة.
عالمات واضحة وعالمات عند كل مدخل  /مخرج مركبة.
واجهة مرئية على مستوى األرض.

1

عزل أماكن االنتظار بالشوارع عن ممرات الدراجات وفقًا لشبكة الطرق المخصصة للدراجات
.CC-02
تطبيق إستراتيجية إلدارة حواف األرصفة بالمشروع.
3

إنشاء محطة شحن المركبات الكهربائية ( )EVSEلما ال تقل نسبته عن  ٪2من إجمالي مساحات
أماكن االنتظار باألماكن العامة أو على األقل مكانين ،أيهما أكبر.

1

4

وضع إجراءات تنظيف وصيانة أماكن االنتظار العامة وتنفيذها.

1
اإلجمالي

4
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األدلة
أدلة استيفاء الشروط

الرقم


توقيع إستراتيجية إدارة أماكن االنتظار التي تتناول االعتبارات المطلوبة من قبل مدير مرفق المجتمع أو مدير
أماكن االنتظار ،ويجب أن تشير اإلستراتيجية بوضوح إلى المستندات الداعمة ذات الصلة عند االقتضاء.



صور تمثيلية مختومة ومؤرخة ووثائق السياسة التشغيلية لدعم إدارة أماكن االنتظار.



صور تمثيلية مختومة ومؤرخة لكل هيكل من هياكل أماكن االنتظار ،مما يؤكد االلتزام بالعناصر المطلوبة لواجهة
المشاة.



صور تمثيلية مختومة ومؤرخة لمناطق االنتظار في الشوارع المتاخمة لممرات الدراجات ،مما يؤكد االلتزام
بأماكن العزل المطلوبة.



إستراتيجية إلدارة حواف األرصفة موقعة من مدير مرفق المجتمع أو مدير أماكن االنتظار ،ويجب أن تشير
اإلستراتيجية بوضوح إلى المستندات الداعمة ذات الصلة عند االقتضاء.



صور تمثيلية مختومة ومؤرخة ووثائق السياسة التشغيلية لدعم إدارة حواف األرصفة.



خريطة الموقع أو خريطة ُمعلمة توضح أين يوجد العدد المطلوب من أماكن انتظار محطات شحن المركبات
الكهربائية ،بما في ذلك الوصول المطلوب لخدمات اإلطفاء والطوارئ.



الحسابات التي تبين إجمالي عدد أماكن االنتظار و ٪2من هذا العدد.



موافقات السلطات لربط محطات الشحن بشبكة الكهرباء الرئيسية.



صور تمثيلية مختومة ومؤرخة تؤكد استيفاء شروط محطات شحن المركبات الكهربائية لكل مساحة مخصصة
ألماكن االنتظار.




إجراء التنظيف والصيانة لجميع أماكن االنتظار التي تتم إدارتها وصيانتها داخل المجتمع.
سجالت التنظيف والصيانة.

1

2

3

4

المبادئ التوجيهية الداعمة
إستراتيجية إدارة أماكن االنتظار
يجب أن تتضمن إستراتيجية إدارة أماكن االنتظار االعتبارات التالية:











توفير أماكن انتظار المركبات الحالي.
االحتياج الحالي ألماكن انتظار المركبات ،كما تم قياسه بواسطة أجهزة االستشعار أو المدفوعات أو تسجيل المركبات أو
دراسات أماكن االنتظار.
التحديات التي تواجه أماكن االنتظار بالمشروع وكيفية معالجتها.
خيارات النقل البديلة ،على سبيل المثال محطات الحافالت والمترو وطرق الدراجات وما إلى ذلك.
الفرص المتاحة لمواجهة التحديات الموجودة بأماكن االنتظار الخاصة بعملية التسعير ,فعندما تكون هناك رسوم ألماكن
االنتظار ،يجب أن يكون هناك إخطارات واضحة في نقاط متعددة فيما يتعلق بآليات الدفع والرسوم.
آليات إنفاذ لحماية أماكن االنتظار المخصصة للسيارات الكهربائية والدراجات وغيرها من مركبات النقل المستدام الفردية
(مثل الالفتات الواضحة أو بروتوكوالت القطر أو عمليات الفحص البصري في ساعات الذروة أو المراقبة المستمرة).
الفرص المتاحة لمشاركة أماكن االنتظار بين أنواع االستخدام ذات أوقات ذروة االحتياج مختلفة (مثل المكاتب والمطاعم).
الفرص المتاحة للشراكة مع شبكات مشاركة السيارات أو إلدارة برنامج مشاركة السيارات بالمجتمع.
الفرص المتاحة للشراكة مع شبكات مشاركة الدراجات أو الدراجات النارية أو إلدارة برنامج مشاركة الدراجات بالمجتمع.
شروط الظل ،بما في ذلك الحد األدنى لمؤشر االنعكاس الشمسي ألماكن انتظار السيارات (وفقًا لمعيار وسائل الراحة
الخارجية .)CW-01
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تُعد أماكن االنتظار في الشوارع إستراتيجية موصى بها لكل من المشاة وراكبي الدراجات لتخفيف وتهدئة السرعة من
حركة مرور المركبات.

الواجهة الصديقة للمشاة:





يجب أن تكون طرق المشاة الرئيسية سهلة االستخدام لألفراد ذوي االحتياجات الخاصة.
يعتبر استخدام الزجاج والغطاء النباتي واألعمال الفنية إستراتيجيات فعالة لتحقيق "الجذب البصري" في الطابق األرضي
لهياكل أماكن االنتظار.
يحظر استخدام الجدران البيضاء على طول ممرات المشاة .يتم تشجيع مساحات البيع بالتجزئة التي تواجه ممرات المشاة.
عزل أماكن االنتظار بالشوارع عن ممرات الدراجات وفقًا لشبكة الطرق المخصصة للدراجات .CC-02

إستراتيجية إدارة حواف األرصفة
يجب أن تتضمن إستراتيجية إدارة حواف األرصفة االعتبارات التالية:




خطط و  /أو فرص لقياس أماكن االنتظار في الشارع ،خاصة في مناطق البيع بالتجزئة.
نقاط االلتقاط/اإلنزال للتسليم والمركبات المشتركة ،بما في ذلك آليات التنفيذ.
خطط الستيعاب االحتياج المستقبلي على نقاط شحن المركبات الكهربائية في األماكن العامة.

محطة شحن المركبات الكهربائية:
تعمل تلك المحطات على إعادة شحن المركبات الكهربائية وتزويدها بالطاقة الكهربائية ,حيث توفر تلك المحطات المستخدمة في
الشحن مجموعة من وصالت الخدمات الشاقة أو الخاصة والتي تتوافق مع مجموعة متنوعة من المعايير ,مع مراعاة الوقت الالزم
إلعادة الشحن قد تحتاج محطة شحن واحدة إلى ما يصل إلى ( )65كيلو فولت أمبير من الطاقة استنادًا إلى الوحدات المتوفرة حاليًا
في السوق ,وقد تكون محطات الشحن قادرة على االستفادة من الشبكة الكهربائية الحالية ,ومن األهمية بمكان أن تتوافر لتلك المحطات
ما يكفي من المرافق لالستجابة في حاالت الطوارئ وحفظ نظام السالمة من الحرائق (حسب شروط هيئة الطوارئ المعنية) ألن
العديد من السيارات الكهربائية المتاحة تجاريًا تحتوي على أنظمة عالية الفولطية.

يجب أن تتميز محطات شحن المركبات الكهربائية التي تم تركيبها بما يلي:





تُوفير سعة شحن من المستوى ( )2أو أكبر من ذلك.
االمتثال للمعايير المناطقية أو المحلية ذات الصلة للموصالت الكهربائية مثل معيار الممارسات الموصى بها للمركبات
السطحية ) J1772 (SAEأو المعيار ( )SAEلتعشيقة الشَحْن الموصلة للمركبة الكهربائية والمعيار ()IEC 62196
المقابس ومآخذ التوصيل وموصالت السيارات ومداخل المركبات للجنة الكهروتقنية الدولية.
الحصول على موافقة لتوصيل وحدات الشحن الكهربائية من شبكة الكهرباء.

إجراء تنظيف أماكن االنتظار وصيانتها:
يسرد جدول  CC-03.1المحتويات المطلوبة إلجراء تنظيف أماكن االنتظار وصيانتها.
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جدول  CC-03.1محتويات إجراء تنظيف أماكن االنتظار وصيانتها

إجراء تنظيف أماكن االنتظار وصيانتها
الرقم

المبادئ التوجيهية وشروط المحتوى

عنوان القسم

1

األهداف

أهداف اإلجراء.

2

األدوار والمسؤوليات

األفراد المعينون (مع بيانات جهات االتصال) المسؤولون عن وضع اإلجراء وعملية الشراء
والتنظيف والصيانة والمراقبة والتدريب واالستعراض السنوية إضافة إلى وصف تفصيلي
لمسؤولياتهم.

3

مقدمة الموقع

4

التنظيف والصيانة

وصف ألماكن االنتظار ومخطط الموقع أو خريطة ُمعلمة تحدد مواقعها.

وصف طرق التنظيف المطلوبة لكل منطقة انتظار:





الكنس  -عملية كنس شهرية بواسطة آلية الكنس الكهربائية أو باستخدام البروبان.
الغسل الكهربائي  -عملية غسل شهرية ،مع منهجيات تمنع جريان المياه إلى
مجاري المياه (على سبيل المثال المضخات المستنقعية أو المضخات التفريغية أو
نقاط التقاط المياه ومعالجتها).
إزالة الدهون  -تنظيف البقع مرتين في السنة.

الشروط الالزمة لما يلي:





معدات التنظيف المناسبة ليتم استخدامها.
محاليل التنظيف المناسبة ليتم استخدامها .يجب أن يكون المياه المؤين هو الخيار
األول ،ولكن عند ضرورة استخدام مواد التنظيف الكيميائية ،يجب أن تكون معتمدة
وفقًا لمعايير التقييم الخضراء (الشراء المستدام .)MO-04
التخلص من نفايات ما بعد التنظيف.

وصف شروط الصيانة لكل منطقة انتظار ،على سبيل المثال:





الطالء :إعادة طالء خطوط أماكن االنتظار وعناصر تحديد المساحات (السيارات
الكهربائية ،األماكن المخصصة للمعوقين وما إلى ذلك).
الالفتات :إصالح الفتات أماكن االنتظار واستبدالها.
اإلضاءة :إصالح مصابيح أماكن االنتظار ،واستبدال المصابيح.
الحواجز وآالت الدفع :إصالح أي آالت وحواجز للتذاكر  /الدفع واستبدالها.

ينبغي تنفيذ إجراءات/استجابات الصيانة بنا ًء على مبادئ الصيانة المستدامة التالية:





تجنب أعمال الصيانة غير الضرورية.
تجنب الصيانة المتكررة من خالل فحص سبب العطل.
البحث عن القيمة مقابل المال من خالل دراسة تكلفة دورة حياة المنتج.
تقليل التأثير البيئي.
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يوضح أن مصادر إزعاج السكان والزوار الرئيسية الناجمة عن أنشطة الصيانة قد تم تقليلها:
5

تقليل حاالت اإلزعاج
والحد منها

6

التدريب

7

السجالت

8

استعراض اإلدارة
واالعتماد النهائي




ال يتزامن توقيت التنظيف مع االستخدام األقصى لمناطق االنتظار.
تقسيم األعمال بدالً من إغالق المرفق بأكمله للقيام بأنشطة التنظيف.

توفير التدريب مرة واحدة على األقل في السنة لألفراد المسؤولين عن عمليات الشراء
والتنظيف والصيانة والمراقبة.
إدراج محتوى التدريب وقوالب سجل الحضور داخل ملحق اإلجراء.
توفير قالب سجل داخل ملحق اإلجراء لتسجيل أنشطة التنظيف والصيانة.
يجب إعادة تقييم اإلجراء سنويًا وتحديثه حسب االقتضاء ليشمل منتجات ومشكالت متكررة
وأي مالحظات من السكان وتقنيات جديدة.
يجب على مدير مرافق المجتمع أو المالك مراجعة اإلجراء واعتماده سنويًا.

أداة المعيار
غير متوفرة
الوثائق المرجعية

-1
-2
-3

-4
-5

مبادئ توجيهية ومعايير تخطيط ألماكن االنتظار الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية ،لعام  1426هجريًا
ش َحن ال ُموصلة للسيارات الكهربائية الصادرة عن SAE
صى بها للمركبات السطحية  J1772ووصالت ال َ
الممارسات ال ُمو َ
مقابس  IEC 62196ومآخذ التوصيل وموصالت السيارات ومداخلها  -الشحن الموصل للسيارات الكهربائية وفقًا للمعيار
 62196الصادر عن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة وهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
واللجنة الكهروتقنية الدولية.
الرابطة الوطنية لمسؤولي النقل في المدن ()NACTO
المجلس الوطني الستشاري رابطة أماكن االنتظار ،كتيب صيانة كجراج أماكن االنتظار ،الطبعة الرابعة ()2004
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تمكين وصول جميع األفراد CC-04
المعيار الرئيسي

إعداد التقارير السنوية

إجمالي عدد النقاط المتاحة

غير متوفر

غير متوفر

3

الهدف
الوصول السهل للسكان وللزوار ذوي القدرات البدنية المختلفة لجميع المرافق المجتمعية.
الشروط
الرقم

الشرط

النقاط المتاحة

1

وضع إستراتيجية وصول خاصة بالمشروع وتنفيذها ،بحيث يوجد منطقة عبور للمشاة تُسهل
الوصول إلى المشروع عند كل تقاطع وكل  100متر والطرق مصممة بحيث تزيد السرعة بها
عن  40كم/ساعة.

2

2

وضع إستراتيجية الفتات توجيهية خاصة بالمشروع وتنفيذها.

1
اإلجمالي

3

األدلة
الرقم

1

2

أدلة استيفاء الشروط


توقيع إستراتيجية إمكانية الوصول التي تتناول االعتبارات المطلوبة من قبل مدير مرفق المجتمع أو مدير أماكن
االنتظار ،ويجب أن تشير اإلستراتيجية بوضوح إلى المستندات الداعمة ذات الصلة عند االقتضاء.



التأكيد على امتثال مخططات الموقع والخرائط ال ُمعلمة لمناطق عبور المشاة الموضوعة للتنفيذ ،للعناصر المطلوبة
في إستراتيجية الوصول.



توقيع إستراتيجية الالفتات التوجيهية التي تتناول االعتبارات المطلوبة من قبل مدير مرفق المجتمع أو مدير أماكن
االنتظار ،ويجب أن تشير اإلستراتيجية بوضوح إلى المستندات الداعمة ذات الصلة عند االقتضاء.



خطط الموقع أو الخرائط ال ُمعلمة والصور التمثيلية المختومة والمؤرخة لعناصر الالفتات التوجيهية الرئيسية.

114

المبادئ التوجيهية الداعمة
إستراتيجية إمكانية الوصول:








يجب أن تتضمن إستراتيجية الوصول االعتبارات التالية:
 oكيفية وصول سكان المجتمع والزوار لجميع األماكن العامة ،بما في ذلك مراكز النقل والوجهات المعتادة
والساحات المفتوحة.
 oاستخدام مؤشرات سطح المشي اللمسية لمساعدة المكفوفين بما في ذلك أسطح التحذير القابلة للكشف والحواف
القابلة للكشف والمؤشرات االتجاهية.
 oاستخدام اإلشارات الصوتية لضعاف السمع خاصة عند إشارات المرور.
 oيجب أن تكون جميع المؤشرات واإلشارات قابلة للكشف بصورة موثوقة وتطبق باستمرار في جميع مراحل
المشروع.
 oاعتبارات أخرى لألعضاء في المجتمع.
أسطح التحذير القابلة للكشف ينبغي أن:
 oتنبه األشخاص ذوي اإلعاقات البصرية إلى وجود تغيرات في الخطوات أو الدرجات أو مخاطر محتملة متعلقة
بالمركبات أو نقاط عبور المشاة.
 oتُستخدم لتحديد بداية ونهاية ممر المشاة أو تغير الدرجات.
 oتغطي عرض ممر المشاة بالكامل و  60سم على األقل في اتجاه عبور المشاة.
 oيختلف لونها عن األسطح المجاورة.
المؤشرات االتجاهية ينبغي أن:
 oتساعد المشاة على التنقل حول العوائق أو عبر الساحات المفتوحة والوصول إلى ممرات المشاة ومحطات
وسائل النقل العامة ووسائل الراحة والترفيه في الحاالت التي تكون فيها اإلشارات األخرى غير كافية.
 oإذا كانت موازية لممر مشاة يكون عرضها  30سم على األقل مع الحفاظ على ممر مستوي بعرض  1.5متر
على األقل.
 oإذا كانت عمودية بالنسبة لممر المشاة فيكون عرضها  60سم على األقل.
 oتلبي األبعاد القياسية المحددة في شهادة اآليزو .2019 :23599
 oيختلف لونها عن األسطح المجاورة.
الحواف القابلة للكشف ينبغي أن:
 oتحدد حواف الخطوة أو حدود ممر المشاة.
 oتكون قابلة للكشف في بنية السطح.
 oيختلف لونها عن األسطح المجاورة.

مناطق عبور المشاة الممهدة والتي يمكن الوصول إليها:





يجب أن تشمل مناطق عبور المشاة الممهدة والتي يمكن الوصول إليها إمكانية الوصول دون قيود إلى ممرات المشاة على
كال الجانبين  -إما ممرات منحدرة للمشاة (بعرض  1.8متر على األقل مع انحدار أقل من  )٪10أو مطبات لتخفيف
سرعة المركبات (مع سطح مستوي بعرض  1.8متر على األقل)  -و أسطح تحذير قابلة للكشف في كل جانب ،بالنسبة
للطرق المصممة التي تزيد السرعة بها عن  40كم  /ساعة ،يجب أن يكون الممر بعرض  3أمتار على األقل وأن يكون
محدد بعالمات واضحة.
يوصى بتخطيط ممرات المشاة بألوان شديدة التباين ،يوصى باستخدام أسطح التحذير القابلة للكشف المقببة.
ممرات المشاة العلوية والسفلية تكون خيار غير مفضلة بالمرة عندما يكون هناك مناطق عبور للمشاة.

إستراتيجية الالفتات التوجيهية:
يجب أن تتضمن إستراتيجية الالفتات التوجيهية االعتبارات التالية:


المستخدمين المنتظمين والمتوقعين في كل مكان.
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المعالم ووصالت وسائل النقل العام والوجهات الشائعة للزوار والسكان.
إستراتيجيات الالفتات التوجيهية المنفذة بالفعل .كيف يمكن للمشروع تجاوز الحد األدنى من الشروط ويصمم إستراتيجيته
الخاصة بالالفتات التوجيهية لتلبية االحتياجات المحددة للمجتمع.
كيف سيتم تنفيذ لغة الالفتات التوجيهية باستمرار ،كيف سيتم الحفاظ على الالفتات لضمان التناسق.
يشمل نوع وحجم وموضع الالفتات التوجيهية:
 oخرائط تحتوي على المعالم وأسماء الشوارع والوجهات ،ويجب أن تكون متجهة إلى األمام (وليست موجهة
نحو الشمال) وتشمل مؤشر "أنت هنا".
 oاالتجاهات األساسية.
 oتحديد ممرات المشاة ومسارات الدراجات ووصالت وسائل النقل العام.
 oالمسافات أو الوقت المستغرق في االنتقال من الوجهات الهامة.

أداة المعيار
غير متوفرة
الوثائق المرجعية

-1
-2
-3
-4

مجلس الوصول بالواليات المتحدة ،إرشادات إمكانية الوصول المقترحة لمرافق المشاة في الطريق العام2011 ،
مجلس الوصول بالواليات المتحدة ،إرشادات إمكانية الوصول  ADAو ،ABAالمعدل في  7مايو 2014
وزارة النقل األمريكية ،الشوارع المشتركة التي يمكن الوصول إليها بواسطة  :FHWAالممارسات واالعتبارات البارزة
الستيعاب المشاة ذوي اإلعاقة البصرية ،أكتوبر 2017
 ISO 23599: 2019المنتجات المساعدة لألشخاص المكفوفين وضعاف البصر ،مؤشرات سطح المشي اللمسية
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التعليم واالبتكار
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10التعليم واالبتكار
تعزيز التشغيل المستدام للمجتمع ،حيث تتطلب "مستدام" إعداد دليل لالستدامة يوفر معلومات لتمكين أصحاب المباني من التنسيق
مع أهداف االستدامة للمجتمع ودعمها ,كما تشجع "مستدام" أيضًا مشاركة الجمهور وتوصيل إنجازات االستدامة للمجتمع من خالل
عدد من الوسائل المبتكرة ,وتمنح هذه الفئة أيضًا المشاريع درجة معينة من الحرية لتجاوز الشروط الحالية بموجب معايير محددة
أو متابعة األفكار المستدامة التي ال يغطيها نظام التقييم حاليًا.

الشكل  14معايير التعليم واالبتكار
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دليل مستدام EI-01
المعيار الرئيسي

إعداد التقارير السنوية

إجمالي عدد النقاط المتاحة

متوفر

غير متوفر

2

الهدف
توفير المعلومات التي تمكن مالكي المباني من التنسيق مع أهداف االستدامة للمجتمع ودعمها.
الشروط
الرقم

الشرط

النقاط المتاحة

1

وضع دليل االستدامة وتوزيعه على المباني داخل المجتمع حيث يصف المعايير المستهدفة من
المجتمع والطرق التي يمكن للمباني التنسيق بها فضال عن دعم تطلعات االستدامة للمجتمع.

2

اإلجمالي

2

األدلة
الرقم
1

أدلة استيفاء الشروط



دليل االستدامة.
تفاصيل طريقة التوزيع والتأكيد على أنه قد تم توفير الدليل لجميع مالكي المباني أو مديري المرافق.

المبادئ التوجيهية الداعمة
دليل االستدامة:
يتناول الجدول  EI-01.1المحتويات المطلوبة لدليل االستدامة ,كما يجب أن تتضمن كل فئة من فئات المعايير -أي خصائص الموقع
وما بعدها -قائمة بالمعايير المستهدفة وتفاصيل موجزة عن نهج االمتثال لكل منها.

الجدول  ,EI-01.1محتويات دليل االستدامة

الرقم

القسم

1

مقدِمة

2

خصائص الموقع

الوصف




بيان قيادة من مالك المجتمع أو مدير المرفق يؤكد أهمية االستدامة واتجاهها.
وصف كيفية تماشي المجتمع مع أهداف الرؤية السعودية .2030
ملخص لخصائص االستدامة في المجتمع والتأثير اإليجابي على جودة حياة السكان وزيادة العمر
االفتراضي للمرافق والبيئة.
ملخص لدور مالكي المبنى ومديري المرفق في المساهمة في تطلعات المجتمع لالستدامة.



ملخص لمخطط تحسين وإدارة النظام البيئي وكيفية دعم ذلك من خالل المناظر الطبيعية داخل قطع
األراضي الفردية.
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سجالت أحداث المطر وتاريخ الفيضانات بالموقع والمنطقة المحيطة به .توصيات أو شروط البناء
الرتشاح المياه الموجودة في المساحات المخصصة للبناء أو احتجازها.
وصف لمعايير مستوى إضاءة المجتمع أو موضوعات التصميم.



معلومات حول إستراتيجية النفايات على مستوى المجتمع لدعم المساحات المخصصة للبناء وذلك
لتحديد مشغلي إعادة تدوير النفايات المحليين أو مرافق المجتمع ،على سبيل المثال األسمدة المجتمعية.
وصف صيانة األماكن العامة والجدول الزمني لها لدعم تنسيق المساحات المخصصة للبناء.
تفاصيل سياسة الشراء المستدام لتشجيع المساحات المخصصة للبناء في دمج األهداف والفوائد.
وصف أنظمة الخدمة وإعادة التكليف والجدول الزمني لها لدعم تنسيق المساحات المخصصة للبناء.
وصف مفهوم المجتمعات الذكية لتشجيع المباني على مشاركة البيانات المناسبة ,على سبيل المثال،
قد تساهم المباني التي تتقاسم االستهالك الكلي للطاقة في قياس إشغال المجتمع وبالتالي المساعدة في
اتخاذ القرارات المتعلقة بإدارة المرور.



تبادل االلتزامات التي تتعلق بكفاءة استخدام الطاقة للمجتمع ودور مالكي المباني أو مديري المرافق
في دعم ذلك.
المعلومات الخاصة بأي دراسات حول الموارد المتجددة الخاصة بالموقع (مثل األنظمة الكهروضوئية
الشمسية أو الرياح).
المعلومات الخاصة بأي أحكام أو شروط تتعلق بخدمات تبريد المناطق وتوجيهات بشأن تلبية درجات
الحرارة المرتدة لتجنب العقوبات.



تبادل االلتزامات التي تتعلق بكفاءة استخدام المياه للمجتمع ودور مالكي المباني أو مديري المرافق
في دعم ذلك.
وصف لتصميم المناظر الطبيعية وشروط الري لتشجيع استمرار خصائص المناظر الطبيعية.
تحديد المناطق الحساسة مثل المسطحات المائية الطبيعية أو أنظمة مسارات المياه لتقليل جريان
التلوث إلى أدنى حد من المساحات المخصصة للبناء.



مخطط موقع يوضح اتجاه الرياح السائد والتوجه الشمسي والتتبع لدعم توفير الظل داخل المساحات
المخصصة للبناء.
مخطط موقع يوضح الساحات المفتوحة والمرافق الترفيهية.
تفاصيل مراقبة جودة الهواء (إذا تم االضطالع بها) وارتباطها بالموقع أو التطبيق ذي الصلة.



مخطط موقع يوضح مواقع أماكن انتظار الدراجات ومحطات شحن المركبات الكهربائية وشبكات
الطرق المخصصة للدراجات وطرق المشاة للسماح بسهولة االتصال.
تقديم تفاصيل عن أنواع سطح األماكن العامة لالستمرارية.



تبادل تفاصيل جميع األحداث والتجمعات االجتماعية والثقافية التي تركز على المجتمع المخطط
لتشجيع مالكي المباني على المساهمة في األحداث والمشاركة فيها.
إرشادات حول كيفية مواصلة المباني ألي أفكار بشأن التواصل المستدام داخل المساحات المخصصة
للبناء.



3

اإلدارة وعمليات
التشغيل

4

الطاقة

5

المياه

6

جودة الحياة
المجتمعية

7

الربط المجتمعي

8

التعليم واالبتكار



















أداة المعيار
غير متوفرة
الوثائق المرجعية
 -1رؤية السعودية www.vision2030.gov.sa ,2030
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مشاركة الجمهور EI-02
المعيار الرئيسي

إعداد التقارير السنوية

إجمالي عدد النقاط المتاحة

غير متوفر

غير متوفر

3

الهدف
تسهيل إشراك السكان والزوار في الحياة المجتمعية وتشجيع إقامة مجتمع أكثر حيوية.
الشروط
الرقم

النقاط المتاحة

الشرط
الفعاليات المجتمعية

1

تطوير وتنفيذ إستراتيجية المشاركة العامة التي تشمل األحداث والتجمعات االجتماعية والثقافية
المنتظمة التي تركز على المجتمع.

2

استبيان رضا المستخدم
2

يتم إجراء استبيان رضا المستخدمين مرتين في العام على األقل لتمكين السكان والزوار من تقديم
مالحظات حول المناطق والمرافق العامة للمجتمع ,وإذا كان هناك أكثر من  %30من
المستخدمين غير راضين عن شيء ما ،تُنفذ التغييرات لتحسين مستوى الرضا.

1

اإلجمالي

3

األدلة
أدلة استيفاء الشروط

الرقم
1




إستراتيجية مشاركة الجمهور.
سجل التسجيل

2




إجراء استبيان رضا المستخدم
سجل التسجيل
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إستراتيجية مشاركة الجمهور:
ترد تفاصيل محتويات اإلستراتيجية المتعلقة بإشراك الجمهور بالتفصيل في الجدول EI-02.1

الجدول  EI-02.1محتويات إستراتيجية مشاركة الجمهور

إستراتيجية مشاركة الجمهور
الرقم

المبادئ التوجيهية وشروط المحتوى

عنوان القسم

1

األهداف

أهداف اإلستراتيجية.

2

األدوار والمسؤوليات

األفراد المعينون (مع بيانات االتصال) المسؤولون عن وضع اإلستراتيجية والتنظيم وتنسيق
الفعاليات واالتصال واالستعراض السنوي.
الفعاليات المنعقدة التي تركز على المجتمع أو التي تتم مرة واحدة على األقل كل ثالثة أشهر,
وينبغي أن تركز هذه الفعاليات على الموضوعات االجتماعية والثقافية مثل الدوافع الصحية
والوعي البيئي والتكامل المجتمعي ,وتشمل األمثلة على التجمعات والفعاليات الوطنية  /الدولية
التي يمكن االحتفال بها:

3

الفعاليات المجتمعية

4

وسائل االتصال

5

السجالت

6

استعراض اإلدارة
واالعتماد النهائي










أيام التنزه
أنشطة األطفال
نزهات األسرة
اليوم العالمي للحياة البرية ( 3مارس)
اليوم العالمي إلعادة التدوير ( 18مارس)
ساعة األرض ( 24مارس)
يوم البيئة العالمي ( 5يونيو)
اليوم الوطني ( 23سبتمبر)

إستراتيجية التسويق للتواصل بنشاط كل فعالية للمقيمين وزوار المجتمع.
نماذج المالحظات للحاضرين في كل فعالية.
توفير سجل يحتوي على جدول لجميع الفعاليات التي عقدت والمعلومات التالية بشأن كل
فعالية:








اسم الفعالية
التاريخ والموقع
الغرض من الفعالية
الهدف الديموغرافي
عدد الحضور
المالحظات الواردة
صور مختومة ومؤرخة (يجب الحصول على موافقة من الحضور قبل التقاط
الصور)

يجب إعادة تقييم اإلستراتيجية سنويًا وتحديثها حسب الضرورة.
يجب على مالك المرفق أو مديره مراجعة اإلجراءات وتوقيعها على أساس سنوي.
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إجراء استبيان رضا المستخدم:
المحتويات المطلوبة لإلجراء مفصلة في الجدول .EI-02.2
الجدول  EI-02.2محتويات إجراء استبيان رضا المستخدم

إجراء استبيان رضا المستخدم
الرقم

المبادئ التوجيهية وشروط المحتوى

عنوان القسم

1

األهداف

أهداف اإلجراء.

2

األدوار والمسؤوليات

األفراد المعينون (مع بيانات االتصال) المسؤولون عن إنشاء اإلجراء واالستبيان وإدارة
االستبيان وتحليله فضال عن اإلجراءات العالجية والتدريب واالتصال واالستعراض السنوي.

3

المبادئ التوجيهية
التنفيذية

سيتم إجراء االستبيان مرة واحدة على األقل كل عام ,حيث يمكن إجراؤه عبر أكشاك
المعلومات أو عبر اإلنترنت باستخدام روابط منشورة أو عن طريق جامعي االستبيان "على
أرض الواقع" ,وتجدر اإلشارة إلى أن هذا االستبيان يجب أن يصل إلى السكان والزوار ،وأن
يكون شامالً جغرافيًا وأن يتخذ التدابير الالزمة لتجنب عوائد االستبيان المتعددة لكل شخص,
كما يجب جمع االستبيان دون الكشف عن الهوية ،ولكن يجب تحديد ما إذا كان المجيب مقي ًما
زائرا.
أم
ً

4

االستبيان

5

اإلجراءات

تق ِّديم مقدمة إلى األماكن العامة والمواقع واألوقات الرئيسية (على سبيل المثال أثناء الفعاليات
المجتمعية) إلجراء االستبيان.
يجب أن يطلب االستبيان من المستخدمين مستوى رضاهم على مقياس من واحد إلى خمسة
مع:






 = 1مستاء جدا
 = 2مستاء
 = 3محايد
 = 4راضي
 = 5راضي جدا

يجب أن يتضمن االستبيان مخصصات على المالحظات التي يقدمها المجيب للحصول على
تفاصيل إضافية.
كح ٍد أدنى ،يجب تضمين العناصر المدرجة في الجدول  EI-02.3في االستبيان ,حيث يقدم
الجدول  EI-02.3أيضًا أمثلة على المشكالت واالستجابات لكل عنصر.
يجب إدراج نموذج االستبيان داخل ملحق اإلجراء.
إذا كان  %30من المستخدمين يشعرون بعدم الرضا أو غير راضين بالمرة عن عنصر
تأثيرا مع
معين ،فيجب التحقق منه ثم إدراج اإلجراءات التصحيحية المحتملة بد ًءا باألقل
ً
مراعاة التكلفة وموارد المرافق ,كما ينبغي إجراء التغييرات حسب االقتضاء لتحسين حالة
الشعور بالرضا ,ومن الجدير بالذكر إلى ضرورة إجراء استبيان متابعة خالل  6أشهر.
تجدر اإلشارة إلى أنه لن يتم التحكم في جميع المشكالت مباشرة ً من قِّبل مالك المبنى/مدير
المرفق ,على سبيل المثال ،حركة المرور من خالل تدفق غير المقيمين والتي تتعلق بأنماط
حركة المرور على نطاق أوسع ,وفي هذه الحالة ،يجب اإلشارة إلى المشاركة مع أطراف
ثالثة وشرح القيود الصالحة للسيطرة ،ولكن يجب أيضًا التعامل مع اإلجراءات لتوجيه المشاكل
والتأثير عليها.
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6

وسائل االتصال

7

التدريب

8

السجالت

9

استعراض اإلدارة
واالعتماد النهائي

يجب توصيل نتائج كل استبيان وأي إجراءات  /تحسينات الحقة إلى مستخدمي األماكن العامة,
ويمكن أن يكون التواصل عن طريق إشعار عام في لوحات اإلعالنات المجتمعية ورقميا ً عبر
تطبيق أو موقع ويب (راجع التواصل المستدام .)EI-03
يخضع األفراد ال ُمكلفين بإجراء االستبيان لتدريب ال يقل عن مرة ً واحدة ً على مدار العام،
ويشمل ذلك المشاركة التي تكفل تحقيق معدل استجابة مرتفع وعدم الكشف عن هوية
المشاركين وطرح األسئلة باستخدام صياغة تتسم بالحيادية؛ لتالفي الردود ال ُمتحيزة.
إدراج محتوى التدريب وقوالب سجل الحضور داخل ملحق اإلجراء.
توفير سجل لكل وثيقة من وثائق االستبيان:






تاريخ االستبيان ومواقعه.
عدد ونوع (مقيم أو زائر) من المجيبين.
تحليل النتائج.
المشاكل الرئيسية المحددة.
اإلجراءات الواجب اتخاذها.

ينبغي أن يسرد ملخص من صفحة واحدة النتائج السابقة والحالية والجهود المبذولة لتحسينها
وذلك لتسهيل المراجعة.
يجب إعادة تقييم اإلجراء سنويًا وتحديثه حسب الضرورة.
يجب على مالك المرفق أو مديره مراجعة اإلجراءات وتوقيعها على أساس سنوي.
الشكل  EI-02.3أمثلة للمشكالت والحلول

العنصر

الراحة الحرارية
الخارجية

المشكلة

الحل

عدم وجود ظالل حول المبنى

توفير أشجار الظل العالية و  /أو هياكل الظل التي تسمح بحركة
الهواء على مستوى المشي.

حركة الهواء محصورة

تطوير الحركة الجوية عن طريق إزالة أي حواجز غير
ضرورية ،على سبيل المثال تبديل شجيرات المستوى األرضي
بأشجار الظل وحواجز تقسيم األماكن العامة.
عدم توافر اإلشعارات

تحسين طرق االتصال واإلشعارات.

الفعاليات المجتمعية

عدم وجود أنشطة مثيرة لالهتمام

تشجيع السكان على دعم التخطيط والمشاركة عبر استبيان
المجتمع.

سرعة الهواء

آثار الرياح المركزة من المباني

استخدم كتل الرياح وعالمات التحذير إذا كان تركيز الرياح
يهدد صحة الشاغلين.

جودة الهواء

الوعي بالهواء النقي

يرجى الرجوع إلى معيار جودة الهواء .CW-03

الضوضاء الصادرة من خارج
المجتمع

االنخراط مع مستخدمي المبنى أو األراضي القريبة.

الضوضاء الصادرة من السكان
 /الزوار

وضع مدونة قواعد السلوك المجتمعية إنفاذها.

الضوضاء الصادرة من المعدات

مراجعة أوقات تشغيل المعدات أو الموقع أو إمكانية استبدالها.

الضوضاء

124

إضاءة الشوارع

الساحات /المرافق
العامة
الصيانة /النظافة

الخفوت أو التجهيزات المكسورة

االستبدال والمراقبة ,فضال عن التحقق والنظر في إدخال
تحسينات على درجة حرارة اللون المترابط (.)CCT

إمكانية الوصول إلى األماكن
العامة وحمام السباحة وصالة
األلعاب الرياضية وغرف تغيير
المالبس ،وغيرها.
المناطق القذرة أو التي يتم
تنظيفها بشكل غير منتظم

التعرف على نقص فرص الوصول أو الوفرة .ترتيب عملية
دخول تكون خاضعة للرقابة حسب االقتضاء.

جدولة عمليات تنظيف منتظمة.

عناصر إضافية ذات صلة بالموقع أو الشاغلين

أداة المعيار
غير متوفرة
الوثائق المرجعية
غير متوفرة
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التواصل المستدام EI-03
المعيار الرئيسي

إعداد التقارير السنوية

إجمالي عدد النقاط المتاحة

غير متوفر

غير متوفر

3

الهدف
إيصال إنجازات المجتمع المستدامة إلى السكان والزوار وتشجيع مساهمتهم في األداء التشغيلي للمجتمع.
الشروط
الرقم

النقاط المتاحة

الشرط
إستراتيجية التواصل المستدام
تطوير وتنفيذ إستراتيجية التواصل المستدام وذلك لتثقيف السكان والزوار حول إنجازات
االستدامة في تصميم المجتمع وإنشاءه وتشغيله.

1

تُطبق إستراتيجية التواصل المستدام باستخدام إحدى الطريقتين التاليتين أو مزيج من كالهما:



2

التوصيل المستمر :مبادرات مستمرة لزيادة وعي السكان والزوار بجوانب استدامة
المجتمع وتشجيع مشاركتهم في الحمالت واألنشطة المنظمة.
التوصيل الثابت :تثقيف السكان والزوار بشأن الخصائص المستدامة للمجتمع باستخدام
الفتات بارزة وكافية في األماكن العامة.

استبيان التواصل المستدام
2

إضافة إلى الشرط رقم  ،1يتم إجراء استبيان التواصل المستدام لسكان المجتمع وزواره كل عام,
حيث تتم مراجعة إستراتيجية التواصل المستدام وتعزيزها بنا ًء على مالحظات السكان والزوار.

1

اإلجمالي

3

األدلة
أدلة استيفاء الشروط

الرقم


إستراتيجية التواصل المستدام.

التوصيل المستمر:


1






تفاصيل المبادرات المقترحة وآلية التواصل مع سكان المجتمع وزواره والتي تسمح بفعالية المبادرات التي يتم
تقييمها وتكييفها بنا ًء على احتياجات المجتمع.
الهيكل التنظيمي للموظفين الرئيسيين المسؤولين عن إدارة المبادرات وتنفيذها.
مواد ترويجية وصور فوتوغرافية مختومة ومؤرخة وغيرها من الوثائق ذات الصلة للمبادرات.
مخطط الموقع وخريطة ُمعلمة تحدد المواقع المحتملة داخل المجتمع حيث يمكن عقد األنشطة المرتبطة بالمبادرة،
إلى جانب البرمجة والسكان المستهدفين ،أي األسر والنساء واألطفال فقط أو الرجال فقط.
صور مختومة ومؤرخة لألحداث واألنشطة المجتمعية التي عقدت (يجب الحصول على موافقة الحضور قبل
التقاط الصور).
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التوصيل الثابت:




مخطط الموقع وخريطة ُمعلمة تسلط الضوء على مواقع الالفتات.
صور فوتوغرافية مختومة ومؤرخة والفتات لكل جانب من جوانب االستدامة.
إستراتيجية تفصل آلية تحديث الالفتات وشروط الصيانة بما يتماشى مع معيار صيانة األماكن العامة .MO-03

 إجراء استبيان التواصل المستدام.
 عينات تمثيلية من االستبيانات التي أجريت.
 النتائج التي تم تحليلها لجميع االستبيانات والنسبة المئوية المحسوبة للمقيمين والزوار ممن ال يدركون جوانب
استدامة المجتمع ودورهم في تحسين األداء.
 إذا كانت النسبة المئوية للمقيمين والزوار ممن ال يدركون جوانب االستدامة في المجتمع أكبر من  ،٪ 30يتم
توثيق إجراءات تصحيحية لزيادة الوعي.

2

المبادئ التوجيهية الداعمة
إستراتيجية التواصل المستدام:
يجب على إستراتيجية التواصل المستدام تثقيف السكان والزوار حول إنجازات االستدامة في تصميم المجتمع وإنشاءه وتشغيله إضافة
إلى المساهمات التي يمكنهم تقديمها في جوانب االستدامة التالية:







تحسين وإدارة النظام البيئي (يرجى الرجوع إلى تحسين وإدارة النظام البيئي  )SA-03واألساليب التي يمكن للمقيمين
والزوار اتباعها للحفاظ على الخصائص البيئية والمناظر الطبيعية للموقع وحمايتها.
سياسات بشأن النفايات وإعادة تدويرها ومعلومات عن موقع صناديق إعادة التدوير وشروط فرز النفايات (يرجى الرجوع
إلى إدارة نفايات مرحلة التشغيل .) MO-02
وصف المواد المستدامة المستخدمة في المجتمع وما يرتبط بها من فوائد بيئية واجتماعية للمجتمع (راجع الشراء المستدام
.)MO-04
تدابير الحفاظ على الطاقة والمياه في المجتمع وكيف يمكن ألفراد المجتمع المساهمة في التوفير اإلضافي (يرجى الرجوع
إلى أنظمة كفاءة الطاقة  E-03والطاقة المتجددة  E-04وأنظمة كفاءة المياه .)W-04
تدابير زيادة  /تعزيز وسائل الراحة الخارجية (راجع وسائل الراحة الخارجية  CW-01وجودة الهواء CW-03.
تدابير تحسين قابلية المشي وتشجيع أنماط الحياة األكثر نشا ً
طا (راجع المجتمعات النشطة  CW-02والساحات المفتوحة
CW-04واألماكن العامة المخصصة للمشي  CC-01وشبكة الطرق المخصصة للدراجات .)CC-02

يجب أن تغطي إستراتيجية التواصل المستدام على األقل المعلومات التالية:




إنجازات المجتمع في مواجهة جوانب االستدامة وكيف سيتم تعليم المجتمع ،بما في ذلك طريقة االتصال التي سيتم تنفيذها
لكل جانب.
كيفية إشراك المجتمع وكيفية النظر في جميع العوامل السكانية داخل المجتمع.
كيفية دمج اإلستراتيجية في المجتمع.

التوصيل المستمر:
يكمن الهدف من ذلك في إبقاء سكان المجتمع على اطالع مستمر بالمبادرات المستدامة التي تجري في المجتمع ,حيث يمكن أن
تشمل طرق توصيل المبادرات:




وسيلة رقمية مثل شاشات العرض الرقمية أو التطبيق أو موقع الويب.
النشرات اإلخبارية أو النشرات المعروضة على لوحة  /بوابة المجتمع.
الفعاليات أو األنشطة المتعلقة باالستدامة المنظمة داخل المجتمع.
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التوصيل الثابت:
يكمن الهدف منه في توفير الفتات في المجتمع تجعل السكان والزوار على دراية بخصائص استدامة المجتمع ,ويمكن أن تشمل أنواع
الالفتات:




الفتات أو لوحات أو أكشاك تعليمية.
الفتات وشاشات تفسيرية.
منشآت تفاعلية.

كما يجب أن تفي الالفتات بالشروط التالية:






تقع في المناطق مرتفعة األنشطة ومناطق التجمع الرئيسية واألماكن المفتوحة العامة.
تجنب الموضع الذي يتداخل مع المشاة أو راكبي الدراجات.
استخدام لغة موحدة.
استخدام تشطيبات باهتة وغير عاكسة.
استخدم مواد متينة تتطلب صيانة منخفضة وغير سامة لألفراد والبيئة.

إجراء استبيان التواصل المستدام:
يجب تطوير استبيان لسكان المجتمع وزواره وذلك لتقديم تقييم لمستوى الوعي والرضا العام فيما يتعلق بالتواصل المستدام .ترد
تفاصيل محتويات إجراء استبيان التواصل المستدام بالتفصيل في الجدول .EI-03.1
الجدول  EI-03.1محتويات إجراء استبيان التواصل المستدام

إجراءات استبيان التواصل المستدام
الرقم

المبادئ التوجيهية وشروط المحتوى

عنوان القسم

1

األهداف

أهداف اإلجراء.

2

األدوار والمسؤوليات

األفراد المعينون (مع بيانات االتصال) المسؤولون عن إنشاء اإلجراء واالستبيان وإدارة
االستبيان وتحليله فضال عن اإلجراءات العالجية والتدريب واالتصال واالستعراض السنوي.

3

المبادئ التوجيهية
التنفيذية

سيتم إجراء االستبيان مرة واحدة على األقل كل عام ,كما يجب جمع االستبيان دون الكشف
زائرا.
عن الهوية ،ولكن يجب تحديد ما إذا كان المجيب مقي ًما أم
ً

4

االستبيان

تق ِّديم مقدمة إلى األماكن العامة والمواقع الرئيسية إلجراء االستبيان.
يجب أن يكون االستبيان غني بالمعلومات التالية فيما يتعلق بإستراتيجيات التواصل المستدام
المنفذة:






توعية السكان والزوار من حيث جوانب استدامة المجتمع.
إشراك السكان والزوار في األنشطة والحمالت المجتمعية.
رضا السكان والزوار عن طرق االتصال المطبقة.
ردود الفعل الخاصة بأي جوانب أخرى من إستراتيجية التواصل المستدام.
تحديد مجاالت التحسين.

يجب أن يتضمن االستبيان مخصصات على المالحظات التي يقدمها المجيب للحصول على
تفاصيل إضافية وأي تفاصيل أخرى.
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يجب إدراج نموذج االستبيان داخل ملحق اإلجراء.
5

اإلجراءات

6

التدريب

7

السجالت

8

استعراض اإلدارة
واالعتماد النهائي

إذا كانت النسبة المئوية للمقيمين والزوار ممن ال يدركون جوانب االستدامة في المجتمع أكبر
من  ،٪ 30كما يجب وضع مخطط للتدابير التصحيحية وتنفيذه ,على أن يتضمن هذا المخطط
تدابير ذات صلة بإستراتيجيات االتصال المنفذة وتعليقات المقيمين والزوار.
يخضع األفراد ال ُمكلفين بإجراء االستبيان لتدريب ال يقل عن مرة ً واحدة ً على مدار العام،
ويشمل ذلك التدريب على المشاركة التي تكفل تحقيق معدل استجابة مرتفع وعدم الكشف عن
هوية المشاركين وطرح األسئلة باستخدام صياغة تتسم بالحيادية؛ لتالفي الردود ال ُمتحيزة.
إدراج محتوى التدريب وقوالب سجل الحضور داخل ملحق اإلجراء.
توفير سجل لكل وثيقة من وثائق االستبيان:






تاريخ االستبيان ومواقعه
عدد ونوع المجيبين أي المقيمين أو الزوار
تحليل النتائج
المشاكل الرئيسية المحددة
اإلجراءات الواجب اتخاذها

ينبغي أن يسرد ملخص من صفحة واحدة النتائج السابقة والحالية والجهود المبذولة لتحسينها
وذلك لتسهيل المراجعة.
يجب إعادة تقييم اإلجراء سنويًا وتحديثه حسب الضرورة لمعالجة المشاكل المتكررة.
يجب على مالك المجتمع أو مدير المرفق مراجعة اإلجراء وتوقيعه على أساس سنوي.

أداة المعيار
غير متوفرة

الوثائق المرجعية

غير متوفرة

129

االبتكار EI-04
المعيار الرئيسي

إعداد التقارير السنوية

إجمالي عدد النقاط المتاحة

غير متوفر

غير متوفر

2

الهدف
تشجيع ممارسات االستدامة المبتكرة والتعرف عليها ،خاصة الممارسات التي تعزز التحمل والمرونة مع تقليل أعمال الصيانة.
الشروط
الرقم

النقاط المتاحة

الشرط
الخيار األول
تجاوز شروط معيار "مستدام" المؤهل.

1

2

الخيار الثاني
اعتماد تصميم مبتكر أو حل إنشائي يحسن من تحمل أو مرونة األماكن العامة ،أو يقلل من
شروط الصيانة.
اإلجمالي

2

األدلة
أدلة استيفاء الشروط

الرقم
الخيار األول:


سرد يحدد معيار "مستدام" المحدد ونسبة  /عدد التحسينات التي تحققت بما يتخطى الشروط الحالية.

الخيار الثاني:


1



تقرير ابتكاري يشمل:
 oوصف االبتكار والغرض منه  /فوائده.
 oسرد فني يوضح سبب عدم إدراج االبتكار في أي معيار آخر.
 oدليل اإلنجاز.
 oأوراق بيانات بالحسابات /المعلومات ذات الصلة.
الرسومات وأوراق بيانات المواد  /المنتجات (إن وجدت) وصور مختومة ومؤرخة لالبتكار.

المبادئ التوجيهية الداعمة
الخيار األول:




يجب أن يتبع التحسين العددي  /النسبة المئوية المحقق ألي معيار مؤهل "لمستدام" التسلسل التزايدي المقدم في المعيار.
وفي حالة عدم وجود تسلسل من التزايد العددي  /النسبة المئوية ،فيجب تحقيق تحسن بنسبة  ٪ 20على النسبة المئوية أو
الشروط العددية المذكورة في المعيار.
ترد معايير نظام "مستدام" المؤهلة في الجدول .EI-04.1
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الجدول  ,EI-04.1المعايير المؤهلة

الفئة

اإلدارة وعمليات
التشغيل

الطاقة

المياه

المعيار المؤهل

شرط االبتكار

إدارة نفايات مرحلة التشغيل
MO-02

يتم نقل ما ال يقل عن  %60من نفايات مرحلة التشغيل في األماكن
العامة (حسب الوزن أو الحجم) من المكب.

الشراء المستدام MO-04

إما
أن يتوافق  ٪ 96من المواد والمنتجات المشتراة أثناء تشغيل المبنى مع
سياسة الشراء المستدام.
أو
أن يكون ( % 36حسب التكلفة) من المواد والمنتجات المشتراة أثناء
تشغيل المبنى هي مواد إقليمية.

أداء الطاقة E-01

بلغ الحد األدنى من استهالك الطاقة نسبة  %60زيادة عن مقدار الطاقة
األساسية.

أنظمة كفاءة الطاقة E-03

 %90من جميع أضواء األماكن العامة الخارجية هي مصابيح شمسية
قائمة بذاتها.

الطاقة المتجددة E-04

توفر الطاقة المتجددة ما ال يقل عن  %25من إجمالي االستهالك السنوي
للطاقة في المجتمع.

أداء المياه W-01

بلغ الحد األدنى من استهالك المياه نسبة  %72زيادة عن مقدار الطاقة
األساسية.

وسائل الراحة الخارجية
CW-01

توافر مظالت بنسبة ال تقل عن  ٪25لممرات المشاة ومسارات
الدراجات على جانب واحد على األقل من الشارع ،إلى جانب تركيب
مظالت كل  100متر.
توافر مظالت بنسبة ال تقل عن  ٪60من أجل:



جودة الحياة
المجتمعية

الربط المجتمعي

المالعب
أماكن وقوف السيارات

المجتمعات النشطة CW-
02

توافر اثنين من المرافق الترفيهية ضمن مسافة  350متر آمنة سيرا على
األقدام عند ما ال يقل عن  ٪ 90من المباني السكنية والتجارية.

الساحات المفتوحة CW-
04

توافر الساحات المفتوحة ضمن مسافة  350متر آمنة سيرا على األقدام
عند ما ال يقل عن  ٪ 90من المباني السكنية والتجارية.

شبكة الطرق المخصصة
للدراجات CC-02

مترا من شبكة الطرق المخصصة
تقع  %90من المباني على بعد ً 180
للدراجات والتي تُربط مباشرة بخمس استراحات على بعد  5كم.

الخيار الثاني:
يجب أن يدعم الحل المبتكر واحدًا أو أكثر من جوانب االستدامة التالية:




تقليل تواتر أعمال الصيانة
المتانة
المرونة على سبيل المثال أن يكون أكثر سهولة للتكيف مع مختلف استخدامات األماكن العامة.
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هذا ويقوم فريق المشروع بتأهيل الحلول االبتكارية خاصتهم من خالل تقديم األدلة والتقارير التي تتوافق مع المنهجية التالي:







تم قياسه :معايير الهدف الذكي لتحديد األهداف :محدد وقابل للقياس وقابل للتحقيق وذو صلة ومقيد بزمن
تم تحليله :يجب أن يقدم الحل المبتكر بيانات يمكن تحليلها لمقارنتها مع البيانات األساسية الحالية بحيث يسهل تحديد
التحسينات.
تم اإلبالغ عنه :ينبغي نشر الحل المبتكر بين القطاعات الصناعية واألطراف المعنية لتعم الفائدة ،ويكون اإلفصاح
عن المعلومات الفنية مطلوبًا دون المساس بالمعلومات التجارية الهامة ومع ذلك يشجع البناء المستدام اإلفصاح
الكامل عن المعلومات حيثما أمكن ذلك.
تم تكراره:يمكن تكرار الحل المبتكر بواسطة مشروعات "مستدام" أخرى حسب االقتضاء.
تم تحسينه (للتطورات المستقبلية) :البناء المستدام لديه الحق في إدراج أي ابتكار مقدم في مشروعات "مستدام"
المستقبلية.

أداة المعيار
غير متوفرة
الوثائق المرجعية

غير متوفرة
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مسرد المصطلحات
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مسرد المصطلحات
المصطلح

التعريف

نظام اإلدارة المركزي

هو نظام تحكم آلي يُستخ َدم للتحكم في تشغيل اإلشارات اإللكترونية الكهربائية والمائية
وغيرها ,وذلك للمراقبة والتحكم المركزي.

وكيل التشغيل التجريبي

شخص مؤهل مسؤول عن تنفيذ عملية التشغيل التجريبي.

السماد العضوي

سمد األرض ويمكن استخدامها كمخصبات للتربة.
مواد عضوية تم تفكيكها من خالل َ

درجة الحرارة األلوان
المترابطة ()CCT

هي مظهر اللون مقارنةً بالسطوع المكافئ لمواد مرجعية التي يتم تسخينها حتى تصل
لدرجة الحرارة هذه ،ووفقًا لالتفاقية يتم تحديد اللون األصفر ذو درجة الحرارة المنخفضة
على أنه "دافئ" بينما يتم تحديد اللون األبيض أو األزرق ذو درجة الحرارة المرتفعة على
أنه "بارد"

لوحة العدادات

شاشة عرض رقمية تنقل أداء المبنى للقاطنين فيه (بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر
أداء الطاقة والمياه).

خدمات تبريد المناطق

نظام تبريد توفر بموجبه محطة تبريد مركزية مياه مبردة للمباني الفردية في منطقة ما عبر
شبكة أنابيب أرضية معزولة ،وتضم المحطة المركزية معدات ذات كفاءة صناعية عالية
إلنتاج مياه مبردة.

مركبة كهربائية

مركبة بمحرك كهربائي يعمل ببطاريات قابلة إلعادة الشحن.

معدات شحن المركبات
الكهربائية ()EVSE

معدات شحن كهربائية لشحن وتوصيل المركبات الكهربائية بقدرة تبلغ  208أو 240
فولت.

إعالن المنتج البيئي

طريقة موحدة لقياس التأثير البيئي لمنتج ما خالل دورة حياته.

تم تقييمها عن طريق مجلس
اإلشراف على الغابات

تم تقييمها عن طريق مجلس اإلشراف على الغابات هذه هي طريقة لتقييم األخشاب التي تم
الحصول عليها من خالل اإلدارة المسؤولة للغابات.

الوهج

ظاهرة غير مريحة تنتج عن تسلل الكثير من ضوء النهار من خالل مجمعات مصقولة.
ويمكن أن يحدث هذا مباشرة ً من خالل الزجاج أو عبر ضوء النهار المنعكس على سطح
ما.

الغازات الدفيئة

غازات في الغالف الجوي تحتجز حرارة الشمس وتحتفظ بها بسبب قدرتها على امتصاص
األشعة تحت الحمراء من الشمس .ويؤدي زيادة حجم الغازات الدفيئة في الغالف الجوي
إلى ظاهرة االحتباس الحراري.

النفايات الخطرة

النفايات التي قد يكون لها آثار سامة وضارة على صحة اإلنسان والبيئة إذا لم يتم إدارتها
بعناية.

كثافة الدفق الضيائي

قياس لمستوى اإلضاءة الذي يمثل إجمالي كمية الضوء المرئي الحادث على سطح أو
مستوى متخيل لكل وحدة مساحة من جميع االتجاهات فوق السطح .وتكون وحدة قياس
كثافة الدفق الضيائي هي اللوكس.

المصابيح ذات الصمام الثنائي
الباعث للضوء

هي مصابيح مصنوعة من أشباه موصالت تبعث الضوء وتتميز بالكفاءة في استخدام الطاقة
ولها عمر افتراضي طويل مقارنةً بالمصابيح الساطعة.
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مكب نفايات

هي منطقة يتم فيها التخلص من كميات كبيرة من النفايات (عادة ما يتم جمعها من المناطق
الحضرية  /النفايات البلدية) ثم يتم دفنها عادة.

تقييم دورة الحياة

تقييم التأثير البيئي للمنتج خالل جميع مراحل عمره ،من مرحلة استخالص المواد الخام إلى
التخلص منها أو إعادة تدويرها (من المهد إلى اللحد).

التلوث الضوضائي

هي مستويات عالية ومستمرة من الضوضاء لها آثار جسدية أو نفسية بسبب الكثافة العالية
أو الطبيعة المستمرة.

الساحات المفتوحة

هي مناطق مفتوحة متاحة للجميع ومناسبة لممارسة الرياضة أو التجمع أو التنقل.

األماكن العامة

هي مناطق متاحة مجانًا للجميع مثل الشوارع والميادين والساحات المفتوحة والحدائق
العامة.

المحرك االسترجاعي

محرك يستخدم طاقة منخفضة بسبب قدرته على تخزين الطاقة وإعادة استخدامها.

طاقة متجددة

الطاقة المتجددة هي الطاقة التي يتم جمعها من الموارد التي ال تستنفد أو يمكن تجديدها في
نطاق الحياة البشرية .وتشمل تلك المصادر الشمس والرياح والحرارة الجوفية.

مسافات السير اآلمن

طريق من مدخل المبنى إلى نقطة االهتمام المقاسة عبر ممر مشاة مخصص بعرض 1.8
متر على األقل مع تقاطعات طرق آمنة.

عداد ذكي

العداد الذكي هو جهاز إلكتروني يسجل مقدار االستهالك من استخدامات نهائية محددة ثم
ينقل المعلومات للتحكم و /أو دفع الفواتير .وتقوم العدادات الذكية في العادة بتسجيل
المعلومات على أساس كل ساعة على األقل.

مؤشر االنعكاس الشمسي
()SRI

هو مقياس لقدرة المادة على عكس حرارة الشمسي وانبعاث الطاقة الممتصة.

الراحة الحرارية

تشير الراحة الحرارية إلى تصور الشاغلين للرضا الحراري في بيئاتهم.

الضوء الصاعد

الضوء الموجه ألعلى من وحدة إنارة بسبب وضعها وشكل تركيبها .ويؤدي ارتفاع تقييم
اإلضاءة إلى األعلى في األماكن المفتوحة إلى حدوث تلوث ضوئي.

محول التردد المتغير ()VFD

محرك كهربائي مزود بإمكانية تعديل التردد وفقًا إلشارات الضبط.
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