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رؤية ورسالة بلدية مدينة الشارقة

رؤيتنا 
مدينة ع�شرية تتمتع بخدمات نوعية م�شتدامة جتعلها 

اأكرث جاذبية.

رسالتنا 
اأن تبقى ال�شارقة م�شرقة بالبهجة والعطاء و�شاحة للعي�ش 

يف �شعادة ورخاء واملكان الأمثل للإبداع والعمل
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الــمــبــانــي الــخــضـــراء

               منذ بداية اإكت�شاف امل�شكلت التي قد حتدثها الإنبعاثات احلرارية التي تنتج عن غازات البيئة الدفيئة ، ومن 

الدول  قامت  فقد   ، الإحفوري  للوقود  م�شوؤول  الغري  الإ�شتخدام  ب�شبب  حدثت  والتي   ، الكربون  اك�شيد  ثاين  غاز  اأهمها 

والغازات  الكربونية  النبعاثات  تلك  حتدثه  قد  الذي  البيئي  الثر  من  والتخفيف  للحد  كثرية  مبادرات  باإن�شاء  جمتمعة 

ال�شامة ، فكان من تلك املبادرات اإن�شاء معايريجديدة للبناء تقوم على اأ�شا�ش اإ�شتخدام مواد من الطبيعة ، والإقلل من 

الطاقة امل�شتخدمة وحتقيق الإ�شتدامة للموارد الطبيعية .

 

          يف عام  2000 م قام املجل�ش المريكي للمباين اخل�شراء بتطوير نظام �شمي بنظام الريادة يف ت�شميمات الطاقة 

والبيئة اأو اإخت�شارا ليد )LEED( وهو نظام معرتف به دوليا باأنه مقيا�ش ت�شميم واإن�شاء وت�شغيل مباٍن مراعية للبيئة 

وعالية الأداء. حيث يقّيم نظام الت�شنيف ويقي�ش اأثر اأي من�شاأة واأداءها، والتي تاأخذ بعني الإعتبارعدة نقاط منها اإختيار 

املوقع وتوفري الطاقة والكفاءة املائية واإنبعاثات غاز اأول و ثاين اأوك�شيد الكربون وحت�شني اأجواء البيئة الداخلية وغريها ، 

حيث يتم ت�شنيف املباين التي تنال هذه ال�شهادة اإىل 3 مراتب ح�شب تطبيقها للمعاير املطلوبة وهي: املرتبة البلتينية ، 

الذهبية والف�شية وتعتمد على ح�شولها على نقاط توؤهلها للح�شول على �شهادة معتمدة ، وكذلك يوجد النظام الربيطاين 

لل�شتدامة وي�شمى )BREEAM( ، وكذلك نظام ا�شتدامة)ESTIDAMA( الذي قام جمل�ش اأبوظبي للتخطيط 

احل�شري بتطويره واإلزام م�شاريع البناء اجلديدة باإتباع �شيا�شاته.

          منذ تلك الفرتة مت اإن�شاء العديد من املجال�ش اخل�شراء يف الدول التي انظمت للمجل�ش الأمريكي للمباين اخل�شراء 

، لتقوم بتقييم واإعطاء �شهادات ليد )LEED( و�شن ت�شريعات لتلك البلدان كما حدث يف كندا، وكثري من دول اأوروبا: 

كربيطانيا واأملانيا و هولندا وبع�ش دول اآ�شيا والبا�شفيكي: كاأ�شرتاليا والهند، ويف منطقة ال�شرق الأو�شط : الأردن وقطر 

، ويف �شنة  2006 م مت اإن�شاء جمل�ش الإمارات للأبنية اخل�شراء وكان هدفه مواكبة التطورالعاملي لقطاع البناء وكذلك 

و�شع الت�شريعات وال�شيا�شات امللئمة للمنطقة واإعطاء املوافقات لبناء تلك البنية.
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ماهي املباين اخل�ضراء ؟

  

         يق�شي الإن�شان معظم وقته داخل مبنى العمل اأو داخل البيت الذي قد يتكون من مواد مثل اجلب�ش 

والكونكريت واملواد املعدنية وال�شباغ ال�شناعية التي قد يكون لها اأثر بيئي او �شرر �شحي مبا�شر على الن�شان 

اإذا ما كانت قد ا�شت�شنعت بطريقة غريطبيعية. لذا فاإن املبنى الأخ�شر يهتم باملواد الطيبعية امل�شتخدمة 

للبناء ، وكذلك الإهتمام بالأجواء الداخلية واخلارجية من حيث الت�شميم والإ�شتخدام الأمثل للطاقة واملياه 

، ويهتم بالأثر البيئي الذي ي�شببه ذلك البناء وكذلك �شلوكيات اإ�شتخدام  املبنى ، فهي الإجراءات التي تبحث 

عن ت�شميم واإن�شاء مباين من فوائدها:  

1-  اأنها قليلة الإ�شتخدام للطاقة واملياه.
2-  متكاملة و�شديقة للبيئة ومتنا�شقة مع الت�شميم.

3-  منتجة للطاقة ) الطاقة املتجددة(.
4-  �شحية وتعنى براحة امل�شتخدم واأجواء املبنى .

5-  تعتني بجودة املواد امل�شتخدمة واإ�شتخدام مواد فعالة طبيعية ومعادة التدوير.
6-  تقلل من الأثر البيئي عامة.

7-  م�شتدامة و�شهلة ال�شيانه والإعتناء.

اإختيار املوقع وت�ضميم املبنى :

1-   توجد بع�ش املعايريالتي تتدخل يف اإختيار املوقع ومنها تقييم تاأثرياملبنى على املجتمع املحيط له وكذلك 
تاثريه على البيئة املحيطة.

2-  تقييم الأثر البيئي وو�شع خطة لإدارة بيئية فعالة لعملية البناء.
3-  البناء مب�شئولية وعدم الإ�شرار بالأر�ش وجتريفها وتلويث م�شادر املياه وقت البناء او الهدم .

الهجينة  كال�شيارات   ، للوقود  اإ�شتخدام  كفاءة  ذات  وال�شيارات  الهوائية  للدراجات  مواقف  تخ�شي�ش    -4
مل�شاهمتها  وذلك   ، اجلماعي  النقل  و�شيارات   ، الطبيعي  والغاز  بالكهرباء  تعمل  التي  ال�شيارات  وكذلك 

لتقليل النبعاثات الغازية. 

5-  ت�شميم مبتكرلتمكني ذوي الحتياجات اخلا�شة من الو�شول للمبني ب�شهولة.
اإ�شاءة  اإنت�شار ال�شوء ال�شاطع منها ليل واأن تكون  اأن تكون جميع وحدات الإنارة اخلارجية مغطاة ملنع    -6

اللفتات موجهة للأ�شفل للتقليل من التلوث ال�شوئي.

)LRV( 7-  اإ�شتعمال الألوان الفاحتة يف الواجهات واجلهات املقابلة لل�شم�ش مبا لتقل قيمة انعكا�ش ال�شوء
عن 45% من م�شاحة واجهات املبنى .
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8-  ت�شاميم لزراعة النباتات املحلية واملتكيفة مع املناخ املحلي بحد اأدنى 25% من امل�شاحة .
9-  الغطاء النباتي للواجهات مما يقلل من ال�شقاط ال�شم�شي واخرتاق احلرارة للمبني .

10-  ت�شليل امل�شارات واملداخل الرئي�شية للمباين مبواد ذات انعكا�ش �شم�شي .

تـا�ضـيـ�س الـمـبـنـى :

 اإ�شتخدام الكونكريت املعاد ت�شنيعه من الرماد املتطاير ، وكذلك خملفات املباين للردم يف و�شع الأ�شا�شات 

يقلل من الإ�شمنت امل�شتخدم ويزيد من قوة متا�شك املبنى ومقاومته للمياه.

عـزل غـالف الـمبـنـى :

          باإ�شتخدام العوازل احلرارية للأ�شقف واجلدار الداخلي للمبنى باإ�شتخدام اأ�شاليب بع�شها م�شتخدم 

الفتحات  ر�ش  طريق  عن  اخلارج  من  املت�شرب  الهواء  لتقليل  العوازل  واإ�شتخدام  مبتكر  وبع�شها  حاليا 

والتجاويف باملادة العازلة ويف�شل اأن ل ت�شتخدم مادة )الفورمالديهايد( يف تكوينها ملا ي�شببه من اأ�شرار 

�شحية على الن�شان.

ـ

الــنــــوافـــذ :

تركيب نوافذ زجاجية مزدوجة ذات خا�شية التفريغ والتي تعك�ش الأ�شعة ال�شم�شية احلرارية والتي ت�شمح 

للأ�شعة ال�شوئية فقط بالدخول ، ملا لها الأثر الكبري يف تقليل اإ�شتهلك الطاقة واحلماية من بع�ش الأ�شعة 

امل�شرة للإن�شان.

الأ�ضـــبــــاغ :

يجب احل�شول على �شهادة اأو علمة معتمدة من جهة خمت�شة لإ�شتخدام الأ�شباغ الطبيعية ذات اجلودة 

العالية والإبتعاد عن التي حتتوي على مواد �شامة اأو ما ي�شمى مبكونات ع�شوية متطايرة )VOC( ملا ت�شببه 

من اآثارعلى �شحة الن�شان وذلك ملا حتتويه من زئبق ور�شا�ش ومواد متاأك�شدة.
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�ضمان جودة الهواء الداخلي للمبنى :

1- اإجراء فحو�ش جودة للهواء الداخلي لت�شمل جميع امللوثات ل�شمان جودة الهواء الداخلي للمبنى على ح�شب 
معيار نظام الريادة يف ت�شميمات الطاقة والبيئة )LEED( ، ويدقق هذا املعيار على مادة الفورمالديهايد 

، والعدد الكلي للمرّكبات املتطايرة ، اجلزيئات العالقة ، الوزون ، اأول و ثاين اأك�شيد الكربون ، البكترييا ، 

والفطريات. 

 2- اأن يتم تزويد املبنى بتهوية ميكانيكية اأو طبيعية بحيث تكون مطابقة للحد الدنى من متطلبات معايري جمعية 

 .)ASHRAE( املهند�شني للتدفئة والتربيد المريكية

وهو   ، اأعلى  اأو   6-MERV ل  املكافئ  الدنى  ملعايرياحلد  مكافئة  عالية  كفاءة  ذات  مر�شحات  اإ�شتخدام   -3
الت�شنيف املمتاز ملا له من فعالية لتنقية الهواء من الأبخرة واملواد الكيميائية اخلطرة .

4- اأن تكون اأنظمة التهوية والتربيد قادرة على توفري درجة حرارة جافة مبعدل C 20  ورطوبة بن�شبة 30% وان 
ترتاوح �شرعة الهواء يف الماكن امل�شغولة مبعدل بني )0.2-0.3(   مرت/ الثانية.

5- حرارة اجلو الداخلي يرتاوح بني C 25 والرطوبة بن�شبة %60.
6- عدم اإ�شتعمال املواد التي حتتوي على اإ�شب�شتو�ش وعدم اإ�شتخدامها يف اأعمال ال�شيانة.

7- جتنب اإ�شتخدام اأجهزة اإطفاء احلريق التي حتتوي على مواد لها قابلية ا�شتنفاذ الوزون.
8- تنظيم اأماكن التدخني بحيث تتواجد يف اأماكن تبتعد 25 قدم عن املبنى وفتحات التهوية والنوافذ.

9- التقليل من فتحات البواب لتجنب ت�شريب الهواء من تلك الفتحات.
اأول  غاز  ومراقبة  لقيا�ش  اأجهزة  وتركيب   ، لها  الدوري  الفح�ش  واإجراء  ال�شيارات  مواقف  اأماكن  تهوية   -10
جتاوزاحلد  اإذا  واإ�شدارتنبيه  املواقف  م�شاحة  من  مرت   400 لكل  واحد  جهاز  اأدنى  بحد  الكربون  اك�شيد 

امل�شموح به وهو  75 جزء من املليون.

11- قيا�ش معيارال�شجيج الداخلي وتقليله ما اأمكن ، فقد قامت الكثري من اجلمعيات املرتبطة باملعايري اخل�شراء 
بو�شع قيا�شات متعلقة  مبتطلبات التحكم بال�شوت جلميع املرافق واملباين اخل�شراء.

12- اإ�شتخدام املواد ال�شقة الطبيعية والغريم�شتخدمة للمواد الكيميائية ومواد ع�شوية متطايرة لزيادة جودة 
الهواء الداخلي للمبنى.

13- عزل م�شادر التلوث يف الأماكن التي تت�شمن اأن�شطة يتم فيها اإنبعاثات اأو اأبخرة او غازات خطرة وتزويدها 
باأنظمة طرد منف�شلة لإحداث �شغط وطرد البخرة خارج املبنى.

14- توفري نوافذ ميكن فتحها من اخلارج مامل تكن هنالك متطلبات لل�شلمة حتول من فتح تلك النوافذ.
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كـــفـــاءة الطاقـة :

1-  وجود حدود ملعامل انتقال احلرارة يف اجلدران اخلارجية والأ�شطح والأر�شيات والواجهات الزجاجية ح�شب 
معايريو�شعت للحد من انتقال احلرارة لتعزيز قدرة التكييف.

وبني  اأواملعدنية  بني اجل�شوراخلر�شانية  الإت�شال  نقاط  مثل  اإن وجدت  اأو عزلها  تفادي اجل�شور احلرارية    -2
اجلدران اخلارجية والعمدة وحول البواب والنوافذ وذلك لتقليل كمية احلرارة املنتقلة.

3-  ح�شاب احلمل احلراري للموقع واحلالة الداخلية واخلارجية له.
4-  ت�شميم قدرة املبني على الإحتفاظ بالهواء البارد اأوال�شاخن وعدم فقدانه على ان ليتجاوز فقدان الهواء عن 

10 مرت يف ال�شاعة اإذا كان حمل التكييف ي�شاوي 1 ميجاواط اأو اأكرث.
5- اتباع جدول الريادة يف ت�شميمات الطاقة والبيئة )LEED( لت�شميم التكييف ح�شب متطلبات املبنى املراد 

ت�شييده.

6-  وجود اأنظمة للتحكم بالتدفئة والتربيد ووجود موؤقتات لها وكذلك التحكم امل�شتقل .
7-  العزل :عزل النابيب وعزل جماري الهواء لتقليل فقدان احلرارة ،وو�شع منظومة التخزين احلراري لنظمة 

تربيد املناطق، وتقليل ت�شريب الهواء من جماري الهواء.

8- اإتباع  نظام الريادة يف ت�شميمات الطاقة والبيئة والكود الربيطاين لتد�شني انظمة توزيع الهواء وتوزيع املياه 
وال�شاءة والتحكم بالتربيد والت�شخني.

وكذلك  الإ�شتخدام  عدم  حال  يف  والتوقف  احلركة  لإ�شت�شعار  نظام  ووجود  امل�شاعد  اإ�شتخدام  كفاءة   -9
تغيريال�شرعه. 

10- الإنارة الداخلية واخلارجية: تقا�ش كثافة قوة الإنارة الكهربائية بقيمة الواط لكل مرتمربع بحيث يوجد 
جدول خا�ش يزود املتقدم للح�شول على �شهادة املباين اخل�شراء بكل املعلومات اخلا�شة باملباين وتركيباتها 

كالفنادق ، املنازل ، املكاتب ، املطاعم ، املرافق ،امل�شتودعات .

11- توفري اإ�شاءة طبيعية لتعمل على تقليل ا�شتخدام الإ�شاءة الكهربائية وذلك بتوفري فتحات الإ�شاءة وابتكار 
عاك�شات ل�شوء ال�شم�ش الطبيعي وقت الت�شميم بحيث يكون ذا اطللة مبا�شرة للبيئة الطبيعية. 

12- تركيب اأنظمة للتحكم بالإنارة الداخلية واخلارجية يف حال وجود اإنارة طبيعية وتقليلها يف املمرات والأماكن 
غري املاهولة ، اأو ذات اخلليا ال�شوئية امل�شت�شعرة لوجود ال�شخا�ش.

اأتوماتيكيا يف حال عدم  تغلق  بحيث  اأنظمة حتكم خا�شه  على  الفنادق  نزلء  كل غرفة من غرف  ت�شمل   -13
ال�شتخدام.
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اأنظمة الطاقة املتجددة :

          و�شع اإ�شرتاتيجية لإ�شتخدام الطاقة املتجددة كالطاقة ال�شم�شية وطاقة اجليوحرارية ، طاقة الرياح 

، الكتلة احليوية ،اأوالغازاحليوي يف املبني مما يقلل من ا�شتخدام الطاقة الكهربائية من ال�شبكة العامة ، 

بحيث يتم دمج الطاقة امل�شتوردة والطاقة املنتجة يف املبنى ، ومن الإ�شتخدامات ال�شائعة املتوفرة ت�شخني 

املياه بال�شخانات ال�شم�شية .

زراعة ال�ضطح :

          الأ�شطح اخل�شراء توفر 25 % من طاقة التكيف، وهي اأ�شطح عبارة عن حديقة عادية يف ال�شطح بعمق 

نحو ع�شرة �شنتيمرتات، وتزرع عليها نباتات معينة ل تطول ولي�ش لها جذور تخرتق ال�شطح وت�شقى عادة من 

مياه املطر اأو تنقية مياه ال�شرف ال�شحي .

كفاءة موارد املياه :

1- تركيب معدات تر�شيد املياه املتوافقة مع معايرينظام الريادة يف ت�شميمات الطاقة والبيئة )LEED( بحيث 
يتم و�شع حدود لتدفق املياه .

2- تركيب خزانات حمامات التي حتتوي على انظمة الطرد الثنائي.
3- تركيب �شنابري تعمل بال�شت�شعار عن قرب او بكاب�ش ال�شغط.

4- جتميع مياه التكثيف الناجتة عن ت�شغيل التكييف واإعادة ا�شتخدامها يف الري و�شناديق الطرد يف احلمامات.
5- ا�شتخدام املياه الغري �شاحلة لل�شرب يف الري او ا�شتخدام نظام التنقيط او الري حتت الرتبة.

بكترييا  وتقليل خماطر  لل�شيطرة  الدوري  املياه  لفح�ش  ووجود خطة  املياه  اأنظمة  الدورية جلميع  ال�شيانة   -6
الليوجينيل والتلوث اجلرثومي .

اإعادة تدوير واإ�ضتخدام مياه ال�ضرف ال�ضحي :

1- تركيب نظام اإعادة ا�شتخدام املياه الرمادية لإ�شتخدامها يف �شناديق الطرد والري ولهذا فاإن نظام اإمدادات 
املياه يكون ثنائي بحيث يكون بلون خمتلف حتى ليتم اخللط بينهما.

املياه  جتميع  نظام  وبني  ال�شرب  مياه  خط  بني  هوائي  فا�شل  ووجود  لل�شرب  ال�شاحلة  الأنابيب  خط  اإبعاد   -2
الرمادية والتي ت�شتخدم يف اجهزة الطرد والري.
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الـنــفــايــــات :

1- وجود اماكن لتجميع النفايات ال�شلبة والنفايات القابلة للتدوير بطاقة تقدر مب�شاحة املبنى. 
2- وجود �شندوقني يحتوي كل منهما وعاء ب�شعة 10 لرت احدهما للنفايات القابلة للتدوير ويوزع على كل ال�شكان 

ويف بع�ش البنايات وجود ما�شورتني اأحدهما لو�شع املواد القابلة للتدوير.

الوعي واذكاء ثقافة املباين اخل�ضراء:

  من ال�شروري اأن يعي املتعامل مع املباين اخل�شراء باأن املبنى معد للتقليل من تاأثريه على البيئة ، فلذا فهو 

من اأهم امل�شاهمني يف اإجناح العملية من خلل ممار�شاته اليومية كرت�شيد اإ�شتخدمه للطاقة واملياه ، تقليل 

، ا�شتخدامه لأ�شاليب قد تقلل من  التي من ال�شعوبة حتللها مع مرورالزمن  النفايات واملواد البل�شتيكية 

التلوث كاإ�شتخدام النقل اجلماع ،الدراجات الهوائية او ال�شيارات الكهربائية للنتقال.

�شت�شاهم املباين اخل�شراء يف حل العديد من امل�شكلت املتعلقة بالطاقة والبيئة خلل العقود الآتية اإذا ما مت 

ت�شافرجهود املوؤ�ش�شات والأفراد بالإقتناع باأن البيئة الطبيعية امل�شتدامة هي الأف�شل لنا وللأجيال القادمة 

. اإن الإ�شتثمار يف املباين اخل�شراء قد يكون اأعلى تكلفة ، ولكنه �شيعود بالفائدة على �شحة وحياة الإن�شان 

ب�شكل عام .
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