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ــك  ــث متل ــم(، حي ــن )تقيي ــة الســعودية للمقيمــن املعتمدي ــج محفوظــة للهيئ ــذا املنه ــة به ــوق املتعلق ــع الحق جمي

تقييــم حقــوق نــر كل هــذا املنهــج أو جــزء منــه، وال يجــوز إعــادة إنتــاج أو توزيــع أو نقــل جــزء مــن هــذا املنهــج 

أو كلــه بــأي شــكل أو وســيلة، مبــا يف ذلــك التصويــر أو النســخ أو التســجيل بواســطة الصــوت أو الفيديــو أو النــر 

عــى االنرتنــت وغريهــا مــن األســاليب اإللكرتونيــة دون الحصــول عــى إذن مكتــوب مســبق مــن تقييــم، إال يف حالــة 

االقتباســات املختــرة الــواردة يف مراجعــات النقــاد وغريهــا مــن االســتخدامات غــري التجاريــة املســموح بهــا مبوجــب 

نظــام حاميــة حقــوق املؤلــف وقوانــن حقــوق النــر، وتحتفــظ الهيئــة بحقهــا يف مقاضــاة أي شــخص ينتهــك هــذه 

الحقــوق.

وال تتحمــل الهيئــة مســؤولية أي أرضار أو خســائر ألي شــخص يتخــذ أو ميتنــع عــن القيــام بــأي إجــراء اســتناداً عــى 

هــذا املنهــج، وال تتحمــل تقييــم مســؤولية دقــة املعلومــات الــواردة يف املنهــج عنــد االقتبــاس منــه أو إعــادة ترجمتــه 

ونــره، وإىل الحــد الــذي تســمح بــه األنظمــة والقوانــن فــإن تقييــم تخــي مســؤوليتها والتزامهــا مــن كافــة الخســائر 

أو األرضار املبــارشة وغــري املبــارشة املرتتبــة عــى األشــخاص أو الجهــات واملتعلقــة بتفســري هــذا املنهــج أو تطبيقــه.



الهدف 
ھــذه املذكــرة مبثابــة مرجــع فقــط ملتــدريب الهيئــة الســعودیة للُمقیّمیــن املعتمدیــن، والھــدف منھــا فهــم املبادىء األساســية 

ــةو اإلســتدامة و العمــل الجامعــي. و يعــد هــذا املنهــج جــزءا مــن املناهــج املعتمــدة  ــادىء الصحــة و الســامة املهني مب

RICS لــدى الهيئــة و متطلبًــا إضافيًــا مــن متطلبــات التقــدم للحصــول عــى عضويــة املعهــد الربيطــاين للمســاحن القانونيــن

  

 

تنويه 
ــة  ــرًا للطبیع ــرة. ونظ ــذه املذك ــواردة يف ھ ــات ال ــامل املعلوم ــة واكت ــامن دق ــة لض ــود املعقول ــع الجھ ــة جمی ــذل الهيئ تب

الدینامیكیــة للــامدة العلمیــة وإمكانیــة حــدوث خطــأ بــري أو غیــر بــري، نھیــب بالقــارئ أن یرجــع للمصــادر األصلیــة 

باعتبارھــا الحجیــة املطلقــة يف ھــذا املوضــوع.  ویرجــى ماحظــة أن األمثلــة الــواردة يف ھــذا النــص ھــي لإلیضــاح فقــط.  

والقیــم الفعلیــة قــد تختلــف اختافــاً كبیــرًا يف مناطــق ودول ومــدن مختلفــة. 

 

للمزید من املعلومات، الرجاء االتصال بـ: 

الھیئة السعودیة للُمقیّمین املعتمدین 

 www.taqeem.gov.sa  الطابق الثالث، مركز األماين، حي الصحافة 13321، الریاض، اململكة العربیة السعودیة
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التعاريف

ــات  ــن العملي ــج م ــد تنت ــي ق ــراض الت ــن األم ــم م ــخاص وعقوله ــام األش ــة أجس حامي

واإلجــراءات يف مــكان العمــل. )هيــوز وفريــت، 2015(.
الصحة: 

حامية األفراد من اإلصابات الجسدية. )هيوز وفرينت، 2015(  السالمة:

تقديــم املرافــق التــي تحافــظ عــى الصحــة والســامة األشــخاص يف مــكان العمــل )هيــوز 

وفرينــت، 2015(
الرعاية:

أي واقعة قد ينتج عنها حادث. )هيوز وفرينت، 2015( الحوادث الوشيكة:

هــي مجموعــة مــن األخطــار التــي قــد تســبب أرضار أو أمــراض أو اضطرابــات أو خلــل 

وظيفــي أو خســارة مــع احتامليــة حدوثــه بدرجــة كبــرية.
األخطار: 

ــدد مســبًقا للقضــاء  ــراءات املح ــة باإلج ــر املرتبط ــات املخاط ــد أولوي ــة تحدي هــي عملي

ــا.  ــف رضره ــا وتخفي عليه

إدارة املخاطر: 

التحديد املسبق إلمكانية حدوث املخاطر وتأثريها.  تقدير املخاطر: 

هو أسلوب القضاء عى املخاطر تدابري وقائية: 

أي حــدث يف مــكان العمــل قــد يتســبب يف حــدوث إصابــة أو مــرض أو وفــاة أو رضر يف 

البيئــة املحيطــة
الواقعة:

حــوادث محتملــة يف مــكان العمــل تحــدث بــدون تخطيــط مســبق وينتــج عنهــا أرضار أو 

أمــراض أو خســارة أو أرضار يف املمتلــكات أو البيئــة. 
الحادثة: 

هــو شــخص ذو خــربة معينــة ومبســتوى محــدد، ومســؤول عــن إجــراءات الســامة 

والصحــة. 

املسؤول عن الصحة 

والسالمة املهنية: 

هــي عمليــة إخــاء املــكان مــن شــاغليه يف حــاالت الطــوارئ مثــل الحريــق ونقلهــم ملــكان 

آمن. 

اإلخالء:

ــة الطــوارئ وتكــون  ــا وميكــن أن تنفصــل عــن املوقــع يف حال ــة متاًم هــي منطقــة معزول

مبثابــة ملجــأ ملــدة ال تقــل عــن ســاعة )مثــاً يف حــال نشــوب الحرائــق ال ســمح اللــه( 
منطقة التجمع:

هــي منافــذ مخصصــة الخــاء املــكان يف حــاالت الطــوارئ وميكــن مــن خالهــا الوصــول 

للهــواء الطلــق خــارج املبنــى أو يف أي مــكان آخــر
مخارج الطوارئ:

اجــاميل الحمــل للمبنــى أو املســاحة معينــة يف الطابــق وهــو اقــى عــدد مــن األشــخاص 

أو املنقــوالت يف هــذه املنطقــة. 
حمل األشغال:
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1.0

1.1

مقدمة في الصحة والسالمة المهنية

التزام أصحاب العمل

تنــدرج مهنــة املقيمــن تحــت قطــاع الخدمــات املهنيــة. وعــى الرغــم مــن أن مامرســة مهنــة التقييــم مهيمنــة يف القطــاع 

الخــاص. إال أن املقيــم ميكــن أن يكــون مســتقل أو تابــع لركــة مــا. اليــزال التــزام املقيمــن ســواء كانــوا أفــراد مهنيــن أو 

رشكات يف إطــار عمليــات تشــغيل مــكان العمــل. وذلــك فيــام يتعلــق مبفاهيــم الصحــة والســامة. لــذا، تنطبــق عوامــل 

ــم. يف هــذا الجــزء،  ــة يف قطــاع التقيي ــة املهني ــى املامرس ــن املجــاالت ع ــد م ــدأ الصحــة والســامة يف العدي ــذ مب تنفي

سنســلط الضــوء عــى التزامــات املقيمــن كجهــات مســتقلة مببــدأ الصحــة والســامة.

يجــب أن يكــون لــكل مــكان عمــل وقطــاع لوائحــه الخاصــة فيــام يتعلــق بلوائــح الصحــة والســامة وتنفيذهــا. فمــن 

الصعــب تعميــم قاعــدة واحــدة عــى جميــع القطاعــات. لــذا تعنــى املنظــامت وممثــي العاملــن فيهــا بوضــع إرشــادات 

واضحــة لاتــزام بقواعــد الصحــة والســامة يف بيئــة العمــل. الوظائــف هــي الســبب الرئيــي وراء خلــق مــكان العمــل، 

قــد تكــون خطــرة أو فيهــا بعــض املخاطــر. لــذا يجــب األخــذ باإلعتبــار مفهــوم الصحــة والســامة يف مرحلــة التصميــم. 

بيئــة العمــل املريحــة تســاعد يف تصميــم العمــل مــع اعتبــار خصائــص الصحــة والســامة. ويبئــة العمــل املريحــة هــو 

علــم مطابقــة املعــدات واآلالت مــع االنســان. )هيــوز وفرينــت، 2015(

ــة اإلنســان مــن  ــة للصحــة والســامة يف العمــل )EU-OSHA( ، مــن املحتمــل أن تخــرج األمتت ــة األوروبي وفــق الوكال

ــية يف  ــات األساس ــري الربمجي ــر بتأث ــذه املخاط ــر ه ــدة. تتأث ــر جدي ــل مخاط ــد تدخ ــا ق ــرة ولكنه ــل الخط ــات العم بيئ

ــتخدم.   ــات املس واجه

تربــط اآلالت املصممــة بشــكل مريــح بــن اســتخدام األزرار واملفاتيــح والعتــات وجميــع املعــدات اآلخــرى مبــا يتناســب 

مــع راحــة املســتخدم. كــام تســاهم املوامئــة الجســدية للوظيفــة يف الحــد مــن األخطــاء البريــة أثنــاء التجربــة أو بعــد 

أخــذ التدريــب املناســب إذا لــزم األمــر. 

يجــب اجــراء تحليــل الســامة الوظيفيــة خصوًصــا للوظائــف ذات املخاطــر العاليــة، وفحــص جميــع اإلجــراءات الوقائيــة 

الازمــة. وتقديــم وصــف وظيفــي شــامل لنظــام عمــل آمــن للوظائــف ذات املخاطــر العاليــة. 

وعى أصحاب العمل التأكد من وجود جميع العنارص األساسية املتعلقة بالصحة والسامة يف تصميم الوظيفة. 

مثـل:

1. تحليل األجزاء الهامة يف الوظيفة. 

2. التوازن بن النظم البرية واآللية. 

3. تصميم مريح للمعدات املستخدمة. 

4. معرفة آراء املوظفن حول احتياجات السامة الوظيفية وتقييمها. 

5. دعم كل شخص عى رأس العمل باجراءات وتوجيهات حول بيئة العمل. 

6. التأكد من توفر جميع األدوات الازمة بطريقة صحيحة.
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يجــب تحديــد العوامــل الشــخصية يف الوظيفــة. ألن الدراســات أثبتــت أن العوامــل الشــخصية رضوريــة للصحة والســامة 

يف مــكان العمــل. وال تؤخــذ بعــن اإلعتبــار شــخصية املوظــف بذاتهــا ألنــه مــن الصعــب تغيريهــا ولكــن تؤخــذ دوافــع 

الســلوك والتدريــب واألخطــاء البريــة وتفاعلهــم مــع القــدرات البدنيــة والعقليــة لألفــراد. وميكــن أن تتغــري العوامــل 

البريــة مــن خــال املاحظــة والتدريــب املســتمر. 

التــزام املوظفــن مببــادئ الصحــة والســامة أمــر رضوري، ويجــب أن يتحملــوا هــذه املســؤولية لضامن مامرســة سياســات 

واجــراءات الصحــة والســامة بفعاليــة وكفاءة.

لــذا يجــب أن يتمتــع املوظفــن باملهــارات واملعــارف والتدريبــات والخــربات الازمــة للقيــام بهــذه املهــام. وتكمــن قــدرة 

الفــرد عــى التعامــل مــع موقــف معــن واالســتجابة لــه مــن خــال توفــر الكفــاءة )مثــل املهــارات والخــربات واملعــارف( 

وتوفــر املعلومــات الواضحــة. لذلــك، مــن الــروري أن يكــون األفــراد مســتعدين بشــكل مناســب للتعامــل مــع الظــروف 

ــن  ــس ضم ــوع إذا كان لي ــم باملوض ــن جهله ــوا ع ــراد أن يفصح ــى األف ــب ع ــا. ويج ــل أن يواجهوه ــن املحتم ــي م الت

كفائاتهــم )مهاراتهــم وخربتهــم ومعرفتهــم( كــام أنهــم مســؤولن عــن معرفتهــم وفهمهــم مبخاطــر الصحــة والســامة 

املتعلقــة باملهمــة التــي يؤدونهــا. وميكــن أن يكتســبو هــذه املعــارف مــن خــال:

1.2

1.3

التزام الموظفين 

تغيير ثقافة الصحة والسالمة 

• التدريب املناسب

• مواكبة املعلومات ذات العاقة

• التجارب الشخصية

لــذا تــدرك العديــد مــن املؤسســات بأهميــة املســؤولية الشــخصية للمحافظــة عــى الســامة، بــل أن بعضهــم يحرصــون 

أن يوقــع املوظــف عــى مذكــرة التــزام بالســامة الشــخصية. 

مبوجــب القانــون، يلتــزم أصحــاب العمــل بتوفــري إجــراءات الصحــة والســامة يف مــكان العمــل، وال ميكــن تحقيــق هــذا 

دون األخــذ بعــن اإلعتبــار مشــاركة املوظفــن مــن البدايــة. عمليــة املشــاركة بشــكل عــام تعتمــد عــى التواصــل بــن 

الطرفــن بشــأن تحديــد الجوانــب التــي يجــب حاميتهــا واإلجــراءات الازمــة. ويحــدث هــذا مــن خــال االجتامعــات 

ــه املوظفــن  ــة اىل توجي ــد الحاجــة. باإلضاف ــة عن ــات النظــر واتخــاذ إجــراءات فوري ــد املخــاوف واحــرتام وجه وتحدي

وتدريبهــم، ومشــاركتهم يف اتخــاذ القــرار. 

ــن  ــد ســبل التعــاون ب ــا متهي ــث ميكــن مــن خاله ــدة حي ــكار املفي ــة للصحــة والســامة مــن األف ويعــد تشــكيل لجن

أصحــاب العمــل وموظفيهــم وممثليهــم ملناقشــة أُطــر الصحــة والســامة يف مــكان العمــل وإقرارهــا. وميكــن أن يكونــوا 

ممثــي املوظفــن مــن خــارج املنظومــة مثــل النقابــات العامليــة، والجهــات املنظمــة ومستشــاري الصحــة والســامة.  

واللذيــن بدورهــم يلعبــون دوًرا هاًمــا يف تنفيــذ وتنظيــم وتدريــب العاملــن لتعزيــز ثقافــة الصحــة والســامة.

لتعزيــز بيئــة إيجابيــة للصحــة والســامة، يجــب عــى كل فــرد يف املنظومــة أن يفهــم معايــري الصحــة والســامة داخــل 

منظمتــه. ويقــرتح هيــو وفريــت أن تشــمل مايــي: 
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لتعزيــز بيئــة إيجابيــة للصحــة والســامة، يجــب عــى كل فــرد يف املنظومــة أن يفهــم معايــري الصحــة والســامة داخــل 

منظمتــه. ويقــرتح هيــو وفريــت أن تشــمل مايــي: 

1. تصميم واختيار املباين واملصانع واملواد. 

2. استقطاب املوظفن واملتعاقدين.

3. التحكم بنشاطات العمل.

4. تقييم املخاطر والكفاءة والصيانة واالرشاف. 

5. نقل املنتجات وخدماتها.

6. التخطيط لحاالت الطوارئ والتدرب عليها.

7. تحري الكفاءة يف الشخص واملوظفن املسؤولن عن الصحة والسامة. 

8. األخــذ باالعتبــار املؤثــرات الخارجيــة مثــل املجتمــع واملنظــامت العامليــة والتريعــات ورشكات التأمــن وأصحــاب 

 . ملصلحة ا

األخطارهــي املصــدر الرئيــس للمخاطــر، وتحديــد كل خطــر ودراســة مــدى مامئتــه يف مــكان العمــل هــو عمليــة تقييــم 

املخاطــر.  ال توجــد طريقــة تقييــم مخاطــر موحــده ميكــن اســتخدامها يف جميــع أماكــن العمــل. لــذا تعاونــت املنظــامت 

الدوليــة مــع بعضهــا لتقديــم معايــري لتقييــم مخاطــر الصحــة والســامة. حيــث طرحــت منظمــة املعايــري الدوليــة معيــار 

 .ISO 31010:2009 و إدارة املخاطر ISO 31000:2018 و ISO 45001 .جديــد ملتطلبــات إدارة الصحــة والســامة املهنيــة

الهــدف مــن تقييــم املخاطــر يف مجــال الصحــة والســامة هــو لضــامن حاميــة شــاغي مــكان العمــل ومصالحهــم مــن 

الــزوار واملســتخدمن وأصحــاب املصلحــة. وتتكــون مرحلــة تقييــم املخاطــر مــن أربــع مراحــل كاآليت: 

1. تحديد األخطار 

2. تقييم املخاطر املرتبطة باألخطار.

3. اتخاذ اإلجراءات الازمة للحد من أثر املخاطر. 

4. مراقبة الفّعالية.

المخاطر وتقييمها 1.4

1. تحديد األخطار: 

األخطــار هــي أي يشء قــد يهــدد الصحــة والســامة يف املنظمــة، وهــي مرتبطــة باألفــراد العاملــن فيهــا. ويجــب 

أن يســاهم جميــع املوظفــن يف تحديــد املخاطــر املوجــودة يف بيئــة العمــل. وال تحــر األخطــار باملعــدات التقنيــة 

فقــط أو املــواد املســتخدمة يف بيئــة العمــل بــل تشــمل العمليــات واإلجــراءات املرتبطــة يف بيئــة العمــل. 

وميكن أن تحدد مصادر األخطار من خال:

_ الحوادث واألحداث املاضية.

_ املعلومات التي يقدمها املوظفن.

_ فحص بيئة العمل أو مناطق العمل.

_ مراجعة إرشادات السامة للمعدات واملواد.

_ التفكري اإلبداعي مثل العصف الذهني.

_ النصائح من التريعات واملعايري وقوائم املراجعة أو املستشارين.
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2. تقييم املخاطر املرتبطة باألخطار 

ــاف األخطــار عــن املخاطــر  ــة وفهــم اخت ــا. ويجــب معرف ــد األخطــار املرتبطــة به ــم املخاطــر يجــب تحدي ــل تقيي قب

الناتجــة منهــا. وال يختلــف تقييــم املخاطــر عــن غــريه املطبــق يف أنظمــة اإلدارة األخــرى. وعــادًة تُقيــم املخاطــر مــن 

احتامالتهــا وتبعاتهــا. كــام يعطــي تقييــم املخاطــر نظــرة عامــة عــن مخاطــر املنظمــة وتحديــد أولوياتهــا إلتخــاذ التدابــري 

الوقائيــة اآلزمــة. تحــدد مصفوفــة املخاطــر وتصنــف جميــع املخاطــر املحتملــة وعواقبهــا. وتُســتخدم هــذه املصفوفــة 

الوصــف لتحديــد مســتويات االحتــامالت )ســواء شــبه مؤكــدة أو نــادرة( والعواقــب )خفيفــة أو وخيمــة(.

3. اتخاذ اإلجراءات اآلزمة لإلجراءات التخفيف 

تركــز إجــراءات التخفيــف عــى تقليــل االحتــامالت أو العواقــب أو كاهــام مًعــا. وتصنــف الحلــول وفــق تسلســل هرمــي 

حســب فّعاليتهــا أو حســب صعوبتهــا أوأكرثهــا تكلفــة لتحقيــق:

1. مراقبة الفعالية

يجب مراجعة مخرجات إجراءات التخفيف عى مستويان هام:

ويكتمل تقييم املخاطر من خال تحديد أولويات املخاطر وعواملها لفهم نطاق إجراءات التخفيف

قد تكون االحتامالت التالية مفيدة يف تحديد احتامالت املخاطر: 

_ مخاطر أخرى قد تزيد من االحتامالت.

_ تكرار الحدوث.

_ مدة حدوث املخاطر.

_ عدد األشخاص املعرضن للخطر.

_ اإلجراءات التي تزيل األخطار واملخاطر.

_ اإلجراءات التي تستبدل األخطار بأخرى أقل خطورة.

_ اإلجراءات التي تعدل تصميم املنتج أو العملية. 

_ اإلجراءات التي تبعد األخطار عن الناس.

_ اإلجراءات التي تستند عى حلول هندسية مثل آالت أو مصانع جديدة.

_ اإلجراءات التي تعتمد عى ضوابط إدارية مثل العمليات او اإلجراءات الجديدة.

1. التأكد من أن االجراء املتخذ فّعال وسيستمر بفعاليته.

2. التأكد من عدم وجود أي مخاطر أو أخطار جديدة نتيجة اإلجراء املتخذ.

ويجــب املحافظــة عــى التدابــري الرقابيــة لضــامن اســتمراريتها. كــام يجــب مراجعــة اإلجــراءات لضــامن تطبيقهــا 

ــكل املطلوب.  بالش

وبعــد اكــامل دورة إدارة املخاطــر، يجــب أن جدولــة الــدورة األخــرى لضــامن اتخــاذ أفضــل اإلجــراءات وادراج 

املخاطــر الجديــدة يف إدارة املخاطــر. 
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يجــب عــى املنظــامت مراقبــة أداء الصحــة والســامة يف مــكان العمــل وهنــاك طريقتــان لتقييــم املخاطــر وهــي تقييــم 

ــم  ــتخدام التقيي ــى باس ــاالت يكتف ــب الح ــة. يف اغل ــرق هجين ــتخدام ط ــن اس ــاالت ميك ــض الح ــي ويف بع ــي وكم نوع

ــب  ــة لتجن ــراءات الازم ــذ اإلج ــاالت وأخ ــجات الح ــار وس ــن األخط ــث ع ــال البح ــن خ ــك م ــر وذل ــي للمخاط النوع

ــري.  ــا للمخاطــر الشــديدة واملرجــح حدوثهــا بشــكل كب ــم الكمــي غالبً ــة. ويســتخدم التقيي حدوثهــا مــرة ثاني

أساًســا، يجــب أن تســتخدم اإلدارة مــؤرشات محــددة مثــل عــدد الحــوادث، والحــوات الوشــيكة وضعــف الصحــة املهنيــة 

داخــل املنظومــة أو املوقــع. 

ومــن املــؤرشات التــي تقيــس الصحــة والســامة يف املنشــأة هــو معــدل هرنيــش للحــوادث والوقائــع. يف حــن أن هــذا 

ــؤدي اىل حــدوث  ــيكة ي ــة أن تجاهــل الحــوادث الوش ــت النتيج ــته وكان ــن متــت دراس ــؤرش كان محــط جــدل ولك امل

حــوادث جســيمة.

×1000 
عدد الحوادث

عدد العاملني 

منظمة إدارة المخاطر 1.5

هــي منشــأة أو إدارة تــوزع أدوار الصحــة والســامة يف العمــل والــزوار. كخطــوة أوىل وبســبب اختــاف أنشــطة مــكان 

العمــل، ميكــن توزيــع أدوار الصحــة والســامة عــى النــاس وفــق مســتوى املســاهمة املطلــوب. يســاهم توزيــع املهــام 

يف تعزيــز فعاليــة الصحــة والســامة والتأثــري عــى كفــاءة العمــل. وتبــدأ املســاهمة مــن أعــى درجــة يف الهــرم الوظيفــي 

يف املنظومــة وتعتمــد عــى مســتوى الحادثــة. ويعــد مســتوى الحــوادث مــن أســهل األنــواع تحديــًدا وميكــن تحديــده 

مــن املصفوفــة التاليــة؛ 

املسؤوليات الدور/ املهمة الهرم الوظيفي

التأكد من اتباع جميع إجراءات وعمليات الصحة والسامة ـ التأكد من إجراءات الصحة والسامة

ـ التأكد من سامة العاملن والبيئة املحيطة مبكان العمل املالك )اإلدارة(

 جمع جميع عمليات املخاطر واجراءاتها والتحكم بجميع

نشاطات إدارة املخاطر

ـ تقييم املخاطر وإدارتها

ـ اإلباغ عن أي حادثة أو واقعة يف مكان العمل
 املسؤول عن الصحة

والسامة املهنية

 تعاون املالك واإلدارة يف تطبيق قواعد الصحة والسامة يف

 .مكان العمل

 مساعدة األشخاص املسؤولن عن الصحة والسامة يف

  .تخفيف املخاطر من خال اتباع االرشادات

املوظفن

وتشــري وحــدة الوقايــة مــن الحــوادث أن العامــل البــري هــو العامــل األســايس للحــوادث بنســبة %90 وميكــن تجنــب 

%70 منهــا مــن خــال االحتياطــات الوقائيــة، وحــددت إدارة الصحــة والســامة املهنيــة العامــل البــري كعامــل بيئــي 

وتنظيمــي وعامــل وظيفــي. )هيــوز وفرينــت،2015(.

أ       مؤرشات هامة يف تدابري الصحة والسالمة
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2.0

2.1

متطلبات الصحة والسالمة للمقيمين 

بيئة العمل الداخلية  

ــه أو  ــم يف مكتب ــل املقي ــن أن يعم ــوم. وميك ــه العم ــى وج ــم ع ــة تقيي ــل مؤسس ــن داخ ــم م ــون عمله ــارس املقيم مي

ــات الصحــة  ــات عملي ــه مبتطلب ــة األصــل. يف كا الحالتــن يجــب أن يكــون املقيمــن عــى دراي خارجــه يف حــال معاين

ــات  ــل الجه ــن مث ــي املوظف ــا ممث ــي يقدمه ــا والت ــر ومراقبته ــم املخاط ــة تقيي ــن وأنظم ــزام بقوان ــامة وااللت والس

ــة.  ــات العاملي ــادات والنقاب ــة واالتح الحكومي

ــع أنظمــة الصحــة  ــق م ــكان يتواف ــم يف م ــب املقي ــه. ويجــب أن يكــون مكت ــب املوجــودة في ــى واملكات ويشــمل املبن

ــث يجــب عــى أصحــاب  ــن، حي ــن عمــل للموظف ــري أماك ــم جــًدا توف ــن امله ــم اىل اإلدارة. وم ــن التصمي والســامة م

العمــل توفــري أماكــن مريحــة ملوظفيهــم تشــمل مســاحات مكتبيــة واســعة وأنظمــة إضــاءة وأنظمــة تكييــف وتهويــة 

ــة.   ــة كافي ومعــدات مكتبي

ــتخدمن واآلالت  ــؤولن واملس ــخاص املس ــب األش ــراءات وتدري ــل اإلج ــري دلي ــة بتوف ــاب املصلح ــزم أصح ــب أن يلت يج

املريحــة عــى ســبيل املثــال، ترتيبــات حــاالت الطــوارئ، مــن الــروري اعــداد إجــراءات مناســبة داخــل مــكان العمــل 

لضــامن معرفــة املقيمــن وفهمهــم لعمليــات االخــاء ألماكــن أكــرث أمانًــا يف حــاالت الطــوارئ مثــل الحرائــق والــزالزل.  

يجــب عــى أصحــاب العمــل التأكــد مــن ســامة وصحــة موظفينهــم أو أي شــخص قــد يتــرر مــن نشــاطات عملــه.  

ويعتمــد مفهــوم الصحــة والســامة باألفعــال املنطقيــة واملناســبة التــي بدورهــا تحمــي النــاس وليــس عــى البريوقراطيــة 

واألوراق. وتوضــح النقــاط العــر التاليــة أهــم االجــراءات الرئيســية التــي يلزمهــا القانــون وتطبــق يف كل منشــأة تقريبًــا: 

1. الحصول عى وثيقة تأمن إلزامية وابرازها يف مقر العمل.

2. التأكد من وجود مصدر معتمد حول الصحة والسامة املهنية يف املنشأة أو اإلستعانة مبتخصص.   

3. وضع سياسات تتعلق بالصحة والسامة والتي بدورها تحدد نظام ادارتها. 

4. تقييم مخاطر األعامل والتي تشمل تفاصيل التدابري الوقائية الآلزمة. 

5. التأكد من اتخاذت االجراءات املناسبة بعد تقييم املخاطر لتفادي الحوادث وسوء الصحة.

6. توفري املرافق األساسية مثل دورات املياه وغرف الغسيل ومياه الرب. 

7. تقديم تدريب مجاين للموظفن عن الصحة والسامة. 

8. استشارة املوظفن عن الصحة والسامة. 

9. عرض منشور عن قوانن الصحة والسامة أو اعطاء العامل معلومات حولها.

10. االباغ عن جميع الحوادث واألمراض والحوادث املتعلقة بالعمل. 

أ       املسؤوليـات التنظيمية  
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ــادئ  ــة؛ مب ــة آمن ــح بطريق ــوان املس ــن )RICS( بعن ــاحن القانوني ــي للمس ــد املل ــن املعه ــادي م ــل ارش ويف دلي

ــي:    ــة ماي ــؤوليات التنظيمي ــمل املس ــن، تش ــامة للمهني ــة والس الصح

1( االختيار

كل شخص قادر عى تطوير مهارات العمل والكفاءات لتلبية متطلبات العمل.

2( التدريب.

ويشمل تقديم املعلومات حول املخاطر املحتملة يف بيئة العمل.

3( املعلومات

تزويــد املوظفــن مبعلومــات حــول املخاطــر والتدابــري الوقائيــة املرتبطــة ببيئــة العمــل. وميكــن أن تكــون هــذه 

املعلومــات عامــة أو متعلقــة مبواقــع محــددة. 

4( املعدات

تزويد املوظفن باملعدات املناسبة، ورشح طريقة استخدامها وقيودها.

5( أنظمة العمل اآلمنة

لضامن اداء العمل بآمان من قبل األطراف املعنية. 

6( التعليامت

يجب أن يتلقى األفراد تعليامت واضحة وإرشاف ودعم الخرباء عند الرورة، فيام يتعلق بـ

1( اإلرشاف.

دعم املوظفن بخطوط اتصال واضحة

2( معدات الحامية الشخصية.

تزويد املوظفن مبعدات حامية شخصية تلبي املواصفات املحددة.

              • أنشطة العمل املطلوبة 

              • تشغيل املعدات 

              • أنظمة عمل آمنة ومناسبة.

ــوا  ــكان العمــل وأن يكون ــة يف م ــة بالصحــة والســامة املهني ــن عــى دراي ينبغــي أن يكــون أصحــاب العمــل واملوظف

ــا.   مســؤولن عنه

ــة  ــادئ الصح ــة؛ مب ــة آمن ــح بطريق ــن )RICS(، املس ــاحن القانوني ــي للمس ــد املل ــن املعه ــادي م ــل االرش ويف الدلي

ــي:   ــة ماي ــؤولية الفردي ــن املس ــن، تتضم ــامة للمهني والس

األداء: قدرة املوظفن عى اداء عملهم بأمان )ويشمل فهم حدود كفائاتهم مثل املهارات واملعرفة والخربة( 

التحكم: القدرة عى العمل باألنظمة الحالية واملخصصة. 

التكيف: القدرة عى التعرف عى الظروف املتغرية والتعامل معها يف جميع األوقات. 

الحذر: عى املوظفن اخذ الحيطة والحذر دامئًأ عندما يتعلق املوضوع بسامتهم وسامته زمائهم واآلخرين. 

الوعي: معرفة قدرات املوظفن وحدودهم.

العمل الجامعي: يجب أن يكون املوظف عضو فّعال يف الفريق. 

ب      املسؤوليـة الفردية  
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مكان العمل الخارجي 2.2

ــد  ــاين. وتعتم ــارة املب ــع وزي ــة املوق ــن باجــراءات محــددة ملعاين ــن املعتمدي ــة الســعودية للمقيم ــوم اعضــاء الهيئ يق

ــارة.    ــة الزي ــع أو طبيع ــوع األصــل أو املوق ــع عــى ن ــة املوق ــة معاين االجــراءات وأنظم

ــذي ميكــن تقســيمه  ــه الخــاص وال ــه دليل ــذا كل مجــال ل ــد إجــراءات عامــة للصحــة والســامة، ل مــن الصعــب تحدي

عــى أســاس إقليمــي أو محــي. ويجــب أن تكــون إدارات مكاتــب التقييــم عــى درايــه باجــراءات الصحــة والســامة 

للعقــار املــراد معاينتــه، يف بعــض الحــاالت قــد يحتــاج املقيمــن تدريبــات قبــل املعاينــة. وعــى املقيــم املكلــف بالقيــام 

بهــذه املهمــة أن يكــون عــى درايــه كافيــة بكيفيــة فحــص موقــع العقــار بأمــان، وإذا كانــت العقــارات متخصصــة مثــل 

املصانــع، فمــن األفضــل أن يكــون املقيــم ذو خــربة وذلــك لخطورتهــا.  

ــة. وتكــون اجــراءات الصحــة  ــة املعاين ــم باجــراءات الصحــة والســامة يف عملي ــم عــى عل كــام يجــب أن يكــون املقي

ــا.   ــة وأثنائه ــل املعاين والســامة قب

ــامت مســبقة لألخطــار واملخاطــر  ــى، ويجــب عــى املقيمــن اجــراء تقيي ــة. وتشــمل فحــص األرض واملبن ــل املعاين قب

املحتملــة يف عمليــة املعاينــة. ينبغــي عــى املقيــم اعــداد قامئــة مرجعيــة لضــامن جميــع جوانــب الســامة يف املوقــع.  

ويف دليــل ارشــادي مــن املعهــد امللــي للمســاحن القانونيــن )RICS( بعنــوان املســح بطريقــة آمنــة؛ مبــادئ الصحــة 

والســامة للمهنيــن توجــد قامئــة مرجعيــة يجــب مراعاتهــا وهــي كالتــايل:

1( التنقل من وإىل العقار.

2( العمل الفردي املستقل

• هل استخدام املواصات العامة للوصول للعقار آمن أو استخدام املواصات الخاصة؟  

• هل خططت للرحلة لتجنب القيادة برسعة أو القيادة لفرتة طويلة؟

• ركــن الســيارة يف املــكان املناســب )أن يكــون املوقــف محــدد وآمــن وســهل الخــروج منــه وال يُغلــق قبــل أن 

تخــرج منــه( 

• هــل للمنشــأة متطلبــات أو اجــراءات محــددة للعمــل الفــردي املســتقل يجــب عــى املوظفــن اتباعهــا )ســواء 

كان يف املكتــب أو يف مبنــى آخــر أو يف موقــع البنــاء أو يف أرض فضــاء(؟ 

ــاالت  ــال يف ح ــة االتص ــتكون طريق ــف س ــك، فكي ــن؟ إذا كان كذل ــار آم ــتقل خي ــردي املس ــل الف ــل العم • ه

ــوارئ؟   الط

• هــل لــدى املنشــأة املنظمــة ارقــام هواتــف املوظفــن، وهــل لــدى املوظفــن يف هــذا املجــال اشــارات ارســال 

جيــدة يف املبنــى أو املوقــع؟ 

ــم أو  ــم ملكاتبه ــع عودته ــى يتوق ــن يف هــذا العمــل؟ ومت ــن املوظف ــه ســجل بأماك • هــل يوجــد شــخص لدي

ــم؟   منازله

• هل تم اخذ الرتتيبات الآلزمة للتحقق من تواجد أي أحد باملبنى عن طريق املكاملة التليفونية؟

• كيف ميكن تحقيق عمليات االنقاذ؟ مبايف ذلك الوصول؟ 

• هل املوظفن يف هذا العمل يعانون من أي مشاكل صحية قد تؤثر عى سامتة الشخصية  

• واخريًا، اسأل نفسك إذا مل أعد من معاينة العقار، من سيفتقدين؟ وكيف سيجدونني؟ 
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3( حالة العقار  

4( حالة اشغال العقار 

5( نشاط العقار 

يف حالة املباين أو املواقع املشغولة، ماهي طبيعة االشغال؟ عى سبيل املثال:  

ــركات  ــرة وتح ــاء واألبخ ــل الضوض ــة مث ــة والعملي ــر البيئي ــال، املخاط ــبيل املث ــى س ــر ع ــار املخاط ــذ باالعتب األخ

املركبــات وانبعاثاتهــا واملعــدات االكرتونيــة واملصانــع واآلالت امليكانيكيــة والحيوانــات وغريهــا.  

6( قواعد األصل ورعايته 

• هل املبنى معروف بأنه مهجور أو يف حالة سيئة؟ ما حجم الرر وطبيعته؟   

• هل هناك مناطق الوصول اليها غري آمن؟  

• االجراءات األمنية وكيف ميكن الوصول اليها؟  

• إذا كان املوقع عبارة عن موقع بناء، ماهي املرحلة التي توصل لها؟  

• ماهي قواعد املوقع؟ 

• هل من الروري استخدام مابس وقائية )مبا يف ذلك معدات الحامية الشخصية(؟

• هــل العقــار أو املوقــع مشــغول؟  إذا كان كذلــك، هــل يعلــم شــاغي العقــار بشــأن الزيــارات املحتملــة أو 

الزيــارات الســابقة؟ هــل قــام شــاغي العقــار بــأي ترتيبــات وصــول خاصــة؟ شــامل اجــراءات الحاميــة؟ 

• مــن األشــخاص املحتمــل مقابلتهــم يف املبنــى أو املوقــع )مثــل أشــخاص مــن العامــة أو أطفــال أو مرديــن 

أو حيوانــات( 

• هل من املحتمل أن يكون شاغلن العقار أو من جاورهم عدوانين أو متوعدين؟

• سكني 

• قطاع التجزئة 

• مكاتب 

• النقل 

• التصنيع 

• التخزين 

• زراعة وغريها 

• مواقع البناء والرتميم 

• هل لشاغل األصل قواعد محددة ملنزله أو موقعه؟ 

• ماهي ترتيبات الطوارئ؟ 

• هل هناك اجراءات تتعلق بتريحات العمل والدخول يجب اتباعها؟ 

• هل هناك أي اجراء يجب اتخاذه يف املوقع؟ 

• هل يوجد دورات مياه ومغاسل وادوات االسعافات األولية؟ إذا كانت موجودة ماهي الرتتيبات؟
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7( األسطح

 

8( هيكل األصل )إذا كان املبنى عايل االرتفاع(

9( املواد الخطرة 

10( األمراض 

11( الوصول الخاص 

12( املخاطر الخاصة 

يجب عى الشخص املسؤول عن الصحة والسامة طلب املشورة إذاوجدت أي األخطار التالية: 

ــر  ــن املناظــري أو الدوائ ــاين املجــاورة أو م ــل املب ــكان آخــر )مث ــن م ــة الســطح م ــروري معاين ــن ال • هــل م

ــدورن(؟   ــريات ال ــة أو كام ــة املغلق التلفزيوني

• إذا كان معاينة السطح أمر رضوري، فهل هناك وسيلة آمنة للوصول اليه؟ وهل الطريق للسطح آمن؟  

• هل يوجد يف السطح حامية كافية أو محاط بأسيجة؟

• يف حال وجود سقالة، هل تم فحصها والتحقق من سامتها من قبل اشخاص مختصن؟ 

• هل سيتم زيارة األبراج والسواري وغريها؟ إذا نعم، فكيف الوصول اليها؟   

• هــل مــن الــروري اســتخدام رافعــة ســليّة أو أي معــدات وصــول اخــرى؟ إذا نعــم، فيجــب ادارتهــا مــن قبــل 

مــورد مختــص وفحصهــا للتأكــد مــن أنهــا معتمــدة وميكــن اســتخدامها بأمــان. 

ــة أو اإلشــعاعات  ــواد الكيميائي ــل امل ــع مث ــواد خطــرة يف املوق ــع اي م ــن املحتمــل أن يكــون يف املوق • هــل م

ــب  ــن طل ــة؟ ميك ــامة الآلزم ــات الس ــي احتياط ــرات؟  ماه ــارة أو متفج ــواد ض ــاز أو م ــتوس أو الغ أواألسبس

ــة.   ــت الحاج ــة إذا دع ــورة املتخصص املش

ــاذا  ــى م ــة؟ وع ــر بيئي ــت أو تقاري ــى األسبس ــوي ع ــي تحت ــواد الت ــجات امل ــل س ــجات مث ــر س ــل تتوف • ه

ــة؟  ــراف املعني ــل األط ــن قب ــا م ــب اعتباره ــي يج ــة الت ــات الخاص ــي االحتياط ــوي؟ ماه تحت

• هل ميكن أن يتلوث املكان بالنفايات الطبية؟

• هل ميكن أن يكون هناك أبر أو شفرات حاقة؟  

• هل ميكن أن توجد البكترييا يف أنظمة تخزين املياه املهملة؟ 

• ماهي املخاطر املحتملة التي قد تحدث نتيجة وجود الحرات )مثل مرض ويلز وداء الببغاء(؟ 

• هل يجب اتباع اجراءات سامة حيوية )مثل اجراءات النظافة يف مزارع الدواجن(؟  

• هل يتم اعداد الطعام وتخزينه وتوزيعه داخل املكان، وماهي قيود أو اجراءات النظافة الرورية؟   

• هل ترتيبات الوصول الخاصة رضورية؟ )مثل مرتو األنفاق 

• هل يحتاج لتدريبات خاصة؟  

• هل يوجد ترتيبات إنقاذ طارئة؟ 

• هــل ميثــل املبنــى أو املوقــع أخطــار خاصــة )مثــل مبــاين ســكك الحديــد أو املؤسســات األمنيــة أو غــرف املصانع 

أو معــدات االتصــال عــى ســطح املبنــى )إشــعاعات املايكرويــف مــن أطبــاق االقــامر الصناعيــة ومعــدات النقــل 

االخــرى( مبــاين املستشــفيات القدميــة )اإلشــعاع يف وحــدات األشــعة الســينية الســابقة( والحفريــات )الجهــات 

غــري املدعومــة، وقلــة التهويــة( 
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13( الوصول للمعدات 

هــل تحتــاج لوســيلة معينــة للوصــول للمعــدات أو ترتيبــات معينــة لتوفريهــا داخــل املبنــى أو املوقــع؟  عــى ســبيل 

املثال:  

      • السامل 

      • منصات العمل املرتفعة

14( معدات السالمة 

ــة وســدادات األذن وأقنعــة  ــة الطويل ــل الخــوذة واألحذي ــداء معــدات الســامة مث ــان تضطــر الرت يف بعــض االحي

ــس مناســبة أخــرى. ــن وماب ــة العين ــازات ونظــارات حامي الوجــه والقف

15( األمور البيئية 

16( األمور الشخصية 

ــم  ــى املقي ــار، يجــب ع ــار.  يف العق ــة العق ــون خــال معاين ــب الصحــة والســامة تك ــن جوان ــة م ــة التالي املرحل

مراجعــة تقييــم األخطــار، فــإذا شــعر املقيمــون بعــدم االرتيــاح أو أنهــم غــري مؤهلــن بشــكل كاف إلدارة املخاطــر يف 

أي وقــت اثنــاء عمليــة املعاينــة فيجــب عليهــم التوقــف عــن املعاينــة فــوًرا وطلــب املســاعدة مــن شــخص مختــص. 

يف دليــل ارشــادي مــن املعهــد امللــي للمســاحن القانونيــن )RICS( بعنــوان املســح بطريقــة آمنــة؛ مبــادئ الصحــة 

والســامة للمهنيــن. يجــب أن يكــون املقيمــن حذريــن ودقيقــن جــًدا عنــد معاينــة بعــض العنــارص يف املبنــى:

• هــل هنــاك مســاحات مغلقــة؟  هــذه األماكــن ليســت مجــرد مســاحات صغــرية أو ضيقــة بــل هــي أماكــن 

ــري  ــب تداب ــد يتطل ــاًما أو ينقصــه األكســجن. أو ق ــا س ــح الجــو فيه ــد يصب ــث ق ــدة حي ــة الجي ــر للتهوئ تفتق

ــة لاشــتعال.   ــة خاصــة للمتفجــرات واملــواد القابل وقائي

ــا يف مجــال الهندســة. وميكــن أن تشــكل  ــدة خصوًص ــري يف مجــاالت عدي ــو بشــكل كب ــة النان • تســتخدم تقني

هــذه املــواد النانونيــة خطــرًا عــى الصحــة والســامة بســبب حجمهــا الصغــري، ولكــن تبقــى تقنيــة النانــو تقنيــة 

متخصصــة. يف حــال اضطــر أحــد اعضــاء املعهــد امللــي للمســاحن القانونيــن للتعامــل مــع املــواد النانونيــة 

بســبب تعليــامت عميلــه، فمــن الــروري استشــارة مختصــن أكفــاء بخصــوص املــواد وطريقــة انتشــارها وأي 

تأثــريات محتملــة قــد توثــر عــى صحــة وســامة األفــراد أو البيئــة  

• هــل الطقــس ومســتوى الضــوء يزيــد مــن مســتوى املخاطــر؟ عــى ســبيل املثــال، العواصــف الثلجيــة اثنــاء 

املعاينــة أو تأثــري الريــاح عــى الهيــاكل العاليــة.  

• هل متثل درجات الحرارة القصوى خطرًا )سواء كانت باردة أو ساخنة(؟

ــة  ــات اىل عناي ــل واملرضع ــاء الحوام ــاج النس ــددة؟  تحت ــر املح ــى املخاط ــدية ع ــدرة الجس ــر الق ــل تؤث • ه

ــه؟  ــة خطــرًا بحــد ذات خاصــة. هــل نقــص اللياق

ــي  ــة الت ــاكل الصحي ــة( أو املش ــن املغلق ــن األماك ــوف م ــدوار والخ ــل ال ــاب )مث ــة الره ــر متازم ــل تؤث • ه

ــخصية؟ ــامة الش ــى الس ــر ع ــم أو تؤث ــف الحك تضع
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1( االستقرار الهيكيل

احذر من احتاملية االنهيار الجزيئ أو الكي ملا يي: 

2( املواد الخشبية والزجاجية والحادة

ابحث عن التايل: 

3( حالة السقف واملواد

ال تصعد للسطح إال إذا كان آمن. وميكن أن تشمل األخطار مايي: 

• املداخن أو الجملون أو الحواجز 

• الجدران املائلة أو املنتفخة أو غري املقيدة )تشمل األسوار( 

• العوارض واألعمدة املتآكلة والفاسدة 

• األسقف واألرضيات 

• تآكل منصات مخارج الحريق املعدنية والرفات واملمرات.

• األرضيات والسامل الفاسدة واملكسورة

• املسامري والرباغي والزجاج املكسور 

• الزجــاج املــزدوج يف النوافــذ والحواجــز غــري الثابتــة واملفصــات واألســاك التــي قــد تكــون ضعيفــة 

أو مكســورة واأللــواح الزجاجيــة يف األبــواب والجــدران.

• الحواف الحادة

• اسمنت األسبستوس القابل للكرس 

• أنوار السطح القابلة للكرس )غالبًا ماتحجبه األوساخ واألغطية املؤقتة(  

• فتحات غري آمنة.

• الحواجز املنخفضة أو حواف األسطح غري املحمية 

• مخاطر العمل لفرتات طويلة - يجب اعتبار جميع الجوانب سابًقا

• مخارج الحريق والسامل وقضبان الحامية املتصدية والفاسدة واملغطاه بالطحالب

• أسقف وروافد عفنة 

• أغطية سقف زلقة )األلواح واملنحدرات املغطاه بالطحالب( 

• بوابات مكسورة 

• أغــربة الصــوف املعــدين وبقايــا اللياصــة وأعشــاش العصافــري وبقايــا فضــات الحيوانــات يف فراغــات 

األســقف. 

• الطيور والهوام املحشورة

• الحرات وتشمل خايا الدبابري والنحل

• محطات تربيد املياه والتي قد تحتوي عى البكترييا الفلقية

• أسقف مستوية وغري محمية

• األلواح املساندة للميش وسامل الهروب املكسورة والتالفة وامللساء 

• أسطح مستوية وضعيفة

• رياح شديدة أثناء الوصول للسطح

• السامل املرتفعة أو غري اآلمنة أو القابلة للكرس أو الطي أو املقسمة أو الثابتة.

• روافد السقف املكسورة 

• أسطح سيئة االضاءة 

• عوازل غري مدعومة يف فتحات السقف
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4( األجواء غري اآلمنة

يجــب أن تكــون عــى علــم باألخطــار املرتتبــة عــى النقــاط التاليــة واتخــاذ االحتياطــات املناســبة والتــي مــن املرجــح 

أن تســتبعد فــرص العمل املســتقل: 

5( مخاطر الرتكيبات الحية أو غري املؤمنة

تحقق من: 

6( أخطار الرتددات االسلكية 

أحذر من: 

 

7( أخطار االنزالق والتعرث

أحذر من: 

قدر مخاطر العمل، مثل: 

ــاء  ــة وفتحــات األســقف واألقب • املســاحات الضيقــة والتــي اليوجــد بهــا اكســجن كاف مثــل فتحــات الصيان

ــة والغــرف املغلقــة واملخــازن واملجــاري. وفتحــات التهوي

• النباتات املتعفنة والتي قد متتص األكسجن وتخرجه كانبعاثات سامة. 

• تراكم الغازات السامة والقابلة لاشتعال يف األرايض امللوثة يف املباين  

ــوائل  ــود وس ــة والوق ــواد اآلصق ــات وامل ــل الدهان ــتعال مث ــة لاش ــواد قابل ــى م ــوي ع ــي تحت ــازن الت • املخ

ــف.  التنظي

• الغرف واملباين التي تنمو فيها الفطريات والعفن بشكل مفرط 

• املواد الخطرة وتشمل املبيدات الحرية السامة ومبيدات األعشاب ومبيدات الفطريات 

• تراكم الغاز يف الفراغات األرضية 

• امدادات الكهرباء والغاز واملاء والبخار

• غرف الجهد العايل واملحطات الفرعية وخزانات الوقود

• تركيبات االضاءة املؤقتة: وصات التيار الكهربايئ واملولدات

• الكوابل واألنابيب املخفية.

• الكوابل الكهربائية العلوية واملخفية واالمدادات الرأسية أو املخفية. 

• أطباق املوجات الكهرومغناطيسية

• أعمدة ارسال الهواتف

• املغانط الكهربائية

• األسطح الزلقة

• النباتات املتضخمة

• اختاف املستويات

• العقبات

• األساك الخلفية

• استخدام السامل والدرجات الخ. 

• العمل بالقرب من االطراف غري املحمية

• استخدام الرافعات والسقاالت

• العمل بالقرب من الحفريات واألعمدة. 

8( السقوط من املرتفعات 



26
جميع الحقوق محفوظة للهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين ©

9( القنوات الهوائية والفتحات املخفية

ابحث عن: 

10( تأثري االشخاص أو الحيوانات عىل امللكية

أحذر من: 

11( التلوث

تأكد من عدم وجود املخاطر التالية يف املواقع أو املباين: 

12( البيئات الريفية

تأكد من عدم وجود األخطار التالية يف املواقع أو املباين الريفية:

13( الظروف الجوية السيئة

كن عى دراية باملخاطر الناجمة عن الظروف الجوية مثل: 

• أعمدة الرفع والخدمة والسامل وغريها من الفتحات غري اآلمنة

• أغطية غري آمنة أو متآكلة أو مفقودة

• فتحات الصيانة، وتشمل تلك التي تغطيها النباتات. 

• البالوعات واآلبار والبيارات

• األسطح املغطاة بالحطام واملياه الراكدة 

• املناطق ذات اإلضاءة السيئة

• املخاطر املادية التي قد يسببها املعتدين أو الحيوانات مثل الكاب أو األفاعي. 

• مخاطر األمراض الناتجة عن األبر املهملة وغريها، 

• الهياكل التي اضعفتها اعامل التخريب أو الحرق العمد

• املستأجرين أو املاك الهمجين 

• املردين واملهمشن

• األسبستس أو الرصاص وغريها من املواد الخطرة عى الصحة

• املواد الكيميائية امللوثة أو املرسبة

• امدادات املياه امللوثة

• أنظمة تكييف الهواء امللوثة )مثل وجود البكترييا(

• العمليات الخطرة مثل قطع األشجار أو تشغيل الجرارات

• األعمدة والفتحات والحفر ومجاري املياه وغريها. 

• حيوانات املزارع

• املواد الكيميائية املستخدمة أو املخزنة  

• الظروف املضطربة لألرض )مثل التشبع باملياه والفيضانات الخ(. 

• األمطار الغزيرة 

• الثلوج 

• الربد الشديد

• الحرارة الشديدة

• الرياح العاتية )التي تسبب بتساقط األلواح واألشجار(



27
جميع الحقوق محفوظة للهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين ©

14( الحرشات والطيور 

تأكد من خلو املوقع أو املبنى من األخطار التالية مثل: 

 

بعــد االنتهــاء مــن املعاينــة، يجــب تــرك املوقــع أو العقــار آمًنــا، وأن يبلــغ الشــخص املوجــود اثنــاء املعاينــة ســواء 

كان شــاغل العقــار أو مديــره أو مالكــه أو املــرف عليــه بأنــك ســتغادره. وينصــح عنــد مغــادرة العقــار ابــاغ أي 

شــخص يف املنــزل أو يف املكتــب مبكانــك.  

3.0
ممارسة  الصحة السالمة في قطاع العقارات
والبـنــاء في المـملـكة العـربـيـة الـسـعوديــة.

يعــد مبــدأ الصحــة والســامة مــن الجوانــب األساســية التــي اهتمــت بهــا اململكــة العربيــة الســعودية منــذ أكــرث مــن 

ــر ســلبًا عــى الصحــة  ــادة األنشــطة يف قطــاع النفــط والصناعــات البرتوكيامويــة والتــي تؤث عقديــن وذلــك بســبب زي

ــوي  ــا صناعــات اخــرى تن ــة. وتتبعه ــذ البداي ــا بشــكل مناســب من ــا وادارته ــم تصميمه ــري إذا مات والســامة بشــكل كب

ــك،  ــة لذل ــة. باإلضاف ــدن املركزي ــيع امل ــا الطموحــة لإلصــاح االقتصــادي وتوس ــا لخطته ــا وفًق ــل عليه ــة بالعم الحكوم

أصبــح اعتــامد أدلــة وأنظمــة تعلــق بالصحــة والســامة مطلــب رئيــي. وسنســلط الضــوء يف هــذا الجــزء عــى الجوانــب 

الرئيســية لاتــزام باالجــراءات العامــة للصحــة والســامة يف اململكــة العربيــة الســعودية. 

يعــد مبــدأ الصحــة والســامة مــن الجوانــب األساســية التــي اهتمــت بهــا اململكــة العربيــة الســعودية منــذ أكــرث مــن 

ــر ســلبًا عــى الصحــة  ــادة األنشــطة يف قطــاع النفــط والصناعــات البرتوكيامويــة والتــي تؤث عقديــن وذلــك بســبب زي

ــوي  ــا صناعــات اخــرى تن ــة. وتتبعه ــذ البداي ــا بشــكل مناســب من ــا وادارته ــم تصميمه ــري إذا مات والســامة بشــكل كب

ــك،  ــة لذل ــة. باإلضاف ــدن املركزي ــيع امل ــا الطموحــة لإلصــاح االقتصــادي وتوس ــا لخطته ــا وفًق ــل عليه ــة بالعم الحكوم

أصبــح اعتــامد أدلــة وأنظمــة تعلــق بالصحــة والســامة مطلــب رئيــي. وسنســلط الضــوء يف هــذا الجــزء عــى الجوانــب 

الرئيســية لاتــزام باالجــراءات العامــة للصحــة والســامة يف اململكــة العربيــة الســعودية. 

• الجرذان والفرئان )والتي قد تسبب مرض ويلز وغريها من األمراض(

• فضات الطيور )والتي قد تسبب مرض الببغائية(

• القمل والرباغيث والتي تكون موجودة يف األرسة واملفروشات الناعمة واألثاث والسجاد.

• مرض ليم من القراد املوجود يف النباتات أو أعشاش الطيور

• الحرات الضارة مثل البعوض والعناكب 
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• االنفجارات 

• اطفاء الحريق

• خطر وجود قنابل

• ترسب املواد الضارة مثل املواد الكيميائية

• تلوث الهواء داخل املبنى 

• عيوب البناء والتشييد 

• األنشطة العنيفة

• األسباب الصحية )مثل الفايروسات واملايكروبات(

• الحوادث الطبيعية مثل األعاصري والزالزل

يجب توفري االدوات التالية للزوار واملهنن والعامل يف املوقع كجراء حامية وسامة السباب عديدة: 

3.1

3.2

حاالت الطوارئ 

االدوات التي يجب ارتدائها أو استخدامها 

1. نظارات وقاية 

لحامية العن من االصابة، حيث أن %70 من االجسام املتطايرة من النريان.

أ       االبالغ عن اجراءات الطوارئ

ب       وسائل اعالن حاالت الطوارئ

• يجب أن يكون يف املبنى جهاز انذار يعمل يف حاالت الطوارئ للبدء بعمليات االخاء  

• يف حــال عــدم وجــود اجهــزة انــذار لحــاالت الطــوارئ أو قبــل البــدء بتشــغيله أو تفكيكــه؛ يجــب اتخــاذ االجــراءات 

التاليــة: 

- إذا كان النظام يدوي، فيجب تركيبه عى الفور 

- االتصال بالطوارئ أو الجهه املسؤولة خارج املبنى 

• اجهزة االنذار 

• مكربات الصوت

• الهواتف



2. االقنعة

للحامية من الغبار والدهان.

3. الدروع  

للحامية من اشعة الضوء الناتجة عن عمليات التلحيم والتي قد تسبب رضًرا للعيون  

4. احذية واقية  

ــات  ــن االصاب ــامل م ــي ارجــل الع ــي تحم ــع. فه ــع واملصان ــارة املواق ــا لزي ــم خصيًص ــة مصم ــن االحذي ــوع م ــذا الن ه

ــقوط. ــواءات والس وااللت

5. الخوذ  

ــع أو  ــة %80 يف حــال عــدم ارتداءهــا يف املصن ــث تشــكل نســبة اإلصاب ــة حي ــات محتمل ــرأس مــن أي اصاب تحمــي ال

املوقــع. 

3.3

3.4

3.5

سلوكيات مهمة في المصانع والمواقع 

العمل بأمان مع مركبات النقل

احتياطات السقوط وازالة المخاطر

1. ال تركض أو تقفز خلف حواجز السامة 

2. بلغ عن أي مخاطر محتملة قد الحظتها ملسؤول الصحة والسامة املهنية

3. ال تبدأ بالعمل حتى تتأكد من سامته

4. تأكد من أن الطريق خايل من الكيبات والنفايات الصلبة واملواد االخرى.

1. ال تعرب الشارع حتى يراك قائد املركبة

2. تأكد من أن مسارك يف نفس مسار رؤية السائق

3. يجب توخي الحذر أثناء عبور املركبة 

احــذر مــن اإلنــزالق والتعــرث مــن خــال اتبــاع اجــراءات الصحــة والســامة يف املوقــع أو املصنــع. وميكــن تجنــب 

الســقوط والتعــرث مــن خــال االتــزام بالعمــل وفــق اجــراءات الصحــة والســامة يف املوقــع وهــي كالتــايل؛

ــن الجــدران  ــم أن يعاي ــر املقي ــكان، وإذا اضط ــدر االم ــات ق ــب املرتفع ــذا لتجن ــدف ه ــل يف األرض: ويه •العم

ــا.    ــة وملحقاته ــم املحمول ــتخدام أدوات التحك ــب، واس ــابقة الص س

• استخدام السامل بآمان وباتباع التعليامت الصارمة

• الوقوف عى األسطح الضيقة والصلبة



الخالصة4.0

تعــد مبــادئ الصحــة والســامة مهمــة جــًدا للمقيمــن واملنشــآت لفهــم وتطبيــق اإلجــراءات واإلرشــادات يجــب أن يكــون 

لــدى أصحــاب العمــل توجيهــات واجــراءات واضحــة تتعلــق مببــادئ الصحــة والســامة كــام يجــب أن يحظــى املقيمــن 

باملهــارات واملعرفــة والتدريــب والخــربة اآلزمــة الداء مهمــة املعاينــة )مــكان العمــل الخارجــي( أو للصحــة والســامة املهنيــة 

)مــكان العمــل الداخــي(



المالحظات:



تمارين الوحدة األولى:

مبادئ الصحة والسالمة المهنية
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ملاذا مبادئ الصحة والسالمة أساسية ملنشآت التقييم واملقيمني؟

 

ــارص  ــاة العن ــن مراع ــد م ــة للتأك ــة املرجعي ــن القامئ ــل م ــاب العم ــق أصح ــب أن يتحق ــل، يج ــم العم ــد تصمي 2. عن

ــة؟  ــة املرجعي ــا القامئ ــب أن تحتويه ــي يج ــارص الت ــي العن ــالمة. ماه ــة والس ــة بالصح ــية املتعلق الرئيس

3. ماهي املسؤوليات التنظيمية يف مبادئ الصحة والسالمة؟

4. ماهي املسؤوليات الفردية يف مبادئ الصحة والسالمة؟ 

5. ماهي عنارص القامئة املرجعية التي يجب أن يتحقق منها املقيم قبل معاينة األرض أو املبنى؟    

6. ماهي عنارص الصحة والسالمة التي يجب أن يحذر منها املقيم خالل معاينة العقار؟  

7. ماهي معدات السالمة التي يجب أن يرتديها املقيم أو يستخدمها خالل املعاينة؟  
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الوحدة الثانية
االستدامة

الهدف: 
فــي نهايــة هــذه الوحــدة ســيتعرف المشــاركون علــى مفهــوم االســتدامة ومــا هــي 

المشــكلة األساســية التــي نواجههــا فــي تحقيــق هــذا المفهــوم. وُيذكــر فــي هــذه الوحــدة 

بدايــة مشــكلة االحتبــاس الحــراري وكيفيــة انتشــارها واالتفاقــات العالميــة للحــد مــن انتشــار 

ــا. ــراء ومعاييره ــتدامة والخض ــي المس ــتعراض المبان ــم اس ــا يت ــكلة كم المش

المحتويات:
- تعريف االستدامة 

- بداية المشكلة 

- انتشار المشكلة

- الطاقة واستخداماتها

- غازات االحتباس الحراري 

- انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 

- االتفاقات العالمية

- المباني المستدامة

- المباني الخضراء واالستدامة في السعودية

- مصادر الطاقة المتجددة

-تأثير المباني الخضراء على التقييم

-االستثمار في المباني الخضراء
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1.0

2.0

التعاريف

بداية المشكلة

تــم التعــرف عــى تأثــري مشــكلة االحتبــاس الحــراري مــن خــال اكتشــاف التغــري يف الكتلــة الجليديــة يف أوائــل القــرن 

التاســع عــر حــن بــدأ التأريــخ العلمــي رصــد تلــك الظاهــرة مــع اختــاف درجــة حــرارة الطقــس.

  )Sarkis et al., 2008( 1  
  2 ما هو التغري املناخي؟ )2014(

أ      االستدامة:

ب      البيئة الحرضية أو املبنية:

ج      املباين الخرضاء:

د      التغري املناخي:

َعرّفــت الهيئــة العامليــة للبيئــة والتطويــر )WCED( التنميــة املســتدامة بأنهــا »التنميــة التــي تفــي مبتطلبــات الحــارض 

دون التأثــري عــى قــدرة األجيــال القادمــة عــى تلبيــة احتياجاتهــم«)1987(.

هــي محيــط مــن صنــع بــري يشــمل مبــاٍن وأماكــن بناهــا أو عدلهــا لخدمتــه. وتتضمــن البيئــة املبنيــة مكونــات البنيــة 

التحتيــة مثــل إدارة النفايــات والطــرق وأنظمــة نقــل املرافــق املســتخدمة لخدمــة املبــاين.

ــات واحتياجــات  ــريًا عــى متطلب ــاين تأث ــث أن للمب ــة، حي ــة الحري ــال وخاصــة يف البيئ ــن األجي وتنتقــل االســتدامة ب

ــال املســتقبل1. أجي

تعــرف املبــاين الخــراء بأنهــا مامرســة إنشــاء املبــاين واســتخدام العمليــات املناســبة للبيئــة والفعالــة يف توفــري املــوارد 

ــدم.  ــد إىل اله ــة والتجدي ــغيل والصيان ــاء والتش ــم والبن ــع والتصمي ــد املوق ــن تحدي ــدًءا م ــى ب ــاة املبن ــوال دورة حي ط

ويطلــق مســمى املبــاين الخــراء غالبــا عــى املبــاين املســتدامة بيئيــا. 

التغــري املناخــي هــو التغــري الحاصــل يف الجــو، وقــد يكــون التغــري يف كميــة هطــول األمطــار يف الســنة أو التغــري يف املنــاخ 

املعتــاد لشــهٍر أو لفصــٍل مــا. ويعتــرب تغــري منــاخ األرض مثــل التغــري يف درجــة حــرارة األرض املعتــادة أو التغــري يف موقــع 

هطــول األمطــار والثلــوج عــى األرض مــن التغيــريات املناخيــة2. 
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3.0

3.2

3.1

انتشار المشكلة

المدن الضخمة

الهجرة نتيجة التغيرات المناخية والحضرية

ــازات  ــزون غ ــإن مخ ــا )BAU( ف ــامل كعادته ــتمرار األع ــة اس ــة يف حال ــن دراس ــام 2006 ع ــترين يف ع ــر س ــاد تقري أف

االحتبــاس الحــراري قــد يزيــد إىل ثاثــة أضعــاف يف نهايــة القــرن. وهــذا يشــري بــأن خطــر تجــاوز 5درجــات مئويــة مــن 

متوســط درجــة الحــرارة قــد يتغــري بنســبة %50خــال العقــود القادمــة. 

ــن  ــد يكــون للمهاجري ــاخ املناخــي ق ــري لتغــري املن ــاخ )IPCC( أن أخطــر تأث ــى بتغــري املن ــدويل املعن ــق ال حــذر الفري

الذيــن هاجــروا بســبب الفيضانــات الســاحلية والجفــاف الشــديد. ومنــذ عــام 1990 حتــى اآلن حدثــت تغيــريات هامــة 

يف موقــف الفريــق الــدويل املعنــي بتغــري املنــاخ الــذي أقــر بــأن هنــاك العديــد مــن التفاعــات املعقــدة تتوســط اتخــاذ 

قــرارات النــزوح وتتأثــر املــدن حــول العــامل مــن اســتهاك الطاقــة بنســبة %67 وبنســبة %70 مــن انبعاثــات غــازات 

االحتبــاس الحــراري يف العــامل. وهنالــك تحــًرا مســتمرًا يف رشق آســيا وبلــدان املحيــط الهــادي. ويحتــاج املســتهلكون 

ــو  ــن النم ــوي ب ــط ق ــاك راب ــادي. وهن ــو االقتص ــتهم والنم ــتوى معيش ــاع مس ــة الرتف ــادة يف الطاق ــرون إىل زي املتح

ــق  ــل املناط ــدى أق ــي إح ــة ه ــيا الجنوبي ــة. آس ــادي يف املدين ــو االقتص ــة للنم ــتخدام الطاق ــادة يف اس ــاري والزي الحض

تحــرا ومــن املتوقــع تطورهــا 1.75 أرسع مــن الســكان املتحريــن حــول العــامل. النمــو الحضــاري لجنــوب رشق آســيا 

ــام فقــد تحولــت انــواع الطاقــة ايل اســتهاك الطاقــة.   ــا والفلبــن وســنغافورا وتايانــد وفيتن ومنهــا اندونيســيا وماليزي

عــى الرغــم أن النفــط والبنزيــن ســيظان مــن أهــم مصــادر الطاقــة إلمــدادات الطاقــة يف جنــوب رشق آســيا، إال أنــه 

ــروف  ــة يف الظ ــنة القادم ــن س ــدل للعري ــارب 7.75 كمع ــو يق ــدل للنم ــا مبع ــم رسيع ــع الفح ــع أن يرتف ــن املتوق م

الطبيعيــة.  

وقــد أدى االنتقــال مــن املناطــق الريفيــة ايل املتحــرة لتفاقــم معضلــة التغــري املناخــي مــام أنتــج االكتظــاظ والتلــوث 

وســوء الــرف الصحــي الــذي دمــر البيئــة املحيطــة. وباإلضافــة إىل ميــل املتحــرون لزيــادة اســتهاك الغــذاء والطاقــة 

ــادة اســتخدام الوقــود  ــك إىل زي ــة املــوارد وكذل ــؤدي إىل قل ــة مــام ي أكــرث مــن األشــخاص اآلخــرون يف املناطــق الريفي

األحفــوري الــذي يزيــد مــن االحتبــاس الحــراري ويســهم يف التغــري املناخــي. وعــى ســبيل املثــال فقــد تدمــرت العديــد 

ــن  ــد والفلب ــا وتايان ــاي وماليزي ــنغافورا وبرون ــا: س ــيا )ومنه ــي آس ــوب رشق ــة دول جن ــدان رابط ــات يف بل ــن الغاب م

واندونيســيا وفيتنــام والوس وكمبوديــا وميامنــار( مــام يــرسع مــن مشــكلة تغــري املنــاخ. وهــذا بســبب قلــة األشــجار 

مــام ينتــج قلــة االكســجن، ويــؤدي انخفــاض األمطــار وزيــادة ثــاين اكســيد الكربــون يف الهــواء إىل ارتفــاع نســبة الرطوبــة 

والحــرارة العامليــة. 

ــدن  ــن امل ــد م ــن نســمة، ويوجــد العدي ــدى عــر ماي ــة بنســبة ســكان تتع ــًة حري ــة مدين ــة الضخم ــرب املدين تعت

الضخمــة حــول العــامل بــن 20 إىل 30 مدينــة يف الوقــت الحــايل، وبنســبة %10 مــن ســكان العــامل يســكنون يف املــدن 

ــة. الضخم
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4.0

4.1

4.2

الطاقة واستخداماتها

الطاقة

الطلب العالمي

تنتــج الطاقــة مــن مصــادر مثــل الرتبــة والفحــم الحجــري أو الشــمس مــام ميكــن اســتخدامهم لتوفــري الطاقــة للضــوء 

ــخ.  والحــرارة واآلالت وإل

وتشــري الوكالــة العامليــة للطاقــة يف عــام 2007 بأنــه مــن املتوقــع أن تتوســع احتياجــات الطاقــة مــن اآلن حتــى 2030 

بنســبة %55 مــع زيــادة يف الطلــب مــن 11.4 مليــار طــن مــن النفــط إىل 17.7 مليــار.

مــن املتوقــع ارتفــاع اســتهاك الطاقــة بــن عــام 2005 و2030 بنســبة %50 وجــزء كبــري مــن الطلــب يــأيت مــن الــدول 

املتطــورة ويعتــرب النفــط والغــاز والفحــم الحجــري مــن أكــرث اســتهاكات الطاقــة األوليــة يف العــامل.

5.0)GHG( غازات االحتباس الحراري

وهــي تلــك املكونــات الغازيــة للغــاف الجــوي ســواء كانــت طبيعيــة أو بريــة املنشــأ والتــي متتــص وتنبعــث منهــا 

اإلشــعاعات يف أطــوال موجيــة محــددة ضمــن طيــف األشــعة الحراريــة تحــت الحمــراء املنبعثــة تحــت ســطح األرض 

ــة باالحتبــاس الحــراري.    والغــاف الجــوي نفســه والغيــوم. وتســبب هــذه الخاصي

غازات االحتباس الحراري هي:

)CO2( ثاين أكسيد الكربون •

)CH4( غاز امليثان •

)N2O( غاز أكسيد النيرتوز •

)HFCs( مركبات الكربون الهيدروفلورية •

)PFCs( مركبات الكربونية الفلورية املشبعة •

• وسادس فلوريد الكربيت
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أنشطة البناء5.1

يوجــد العديــد مــن املصــادر للغــازات االحتبــاس الحــراري مــن مواقــع البنــاء وتشــمل التعديــن وتصنيــع الكيامويــات، 

وبنــاء الطــرق. ويســتخدم األســفلت يف بنــاء الطــرق الســطحية وايضــا يعــرف بالقــار وهــي مــادة تتكــون مــن رمــل النفط 

وتخلــط مــع املــاء الدافــئ. يعــد بخــار املــاء الســبب الرئيــي يف االحتبــاس الحــراري. وذلــك إلن البيتومــن يقــدم تأثــريات 

إيجابيــة للزيــادة يف درجــة الحــرارة الناتجــة مــن اكســيد الكربــون مــام يســبب زيــادة يف بخــار املــاء يف الغــاف الجــوي 

واملزيــد مــن الحــرارة ســتكون محتبســه مســببه بذلــك ارتفــاع يف درجــة الحــرارة.

ويعتــرب التعديــن وتصنيــع املــواد والكيامويــات مــن أعــى املصــادر التــي تؤثــر يف تغــري املنــاخ. وأيضــا يعتــرب التعديــن 

ــارب 10 إىل  ــا يق ــة م ــتهلك الصناع ــامل وتس ــة يف الع ــات الغازي ــن االنبعاث ــن %20 م ــرث م ــن أك ــؤوال ع ــة مس والصناع

%20مــن الوقــود األحفــوري، ويتــم اســتهاك الوقــود األحفــوري بســبب اســتخدام املعــدات واســتغال عمليــات املعــادن 

وايضــا عمليــات تكريــر املعــادن. 

6.0

6.1

6.2

انبعاثات ثاني أكسيد الكربون )البصمة الكربونية(

قياس انبعاثات ثاني أكسيد الكربون

مصادر انبعاثات ثاني أكسيد الكربون

تقيــس البصمــة الكربونيــة إجــاميل غــازات اإلحتبــاس الحــراري التــي تكــون بســبب اإلنســان أو املنظومــة أو الحــدث أو 

املنتــج بشــكل او بآخــر. يوجــد العديــد مــن انبعاثــات اإلحتبــاس الحــراري ومنهــا بخــار املــاء وامليثــان وحمــض النيــرتوز 

ــون  ــات فلوروكرب ــات)CFCs(، مركب ــربدات، كلوروفلوروكربون ــا امل ــان ومنه ــع اإلنس ــن صن ــي م ــازات الت واألوزون والغ

.SF6((وغــازات مثــل ســادس فلوريــد الكربيــت ،)HCFCs(مركبــات الكربــون الهيدروكلوريــة فلوريــة ، )HFCs(املهلجــن

وتقــاس البصمــة الكربونيــة بأطنــان مــن مكافــئ ثــاين أكســيد الكربــون والــذي يســمح مبقارنــة االنبعاثــات املختلفــة 

عــى أســاس مطابقــة كل وحــدة مــن ثــاين اكســيد الكربــون، ويقــاس مكافــئ ثــاين أكســيد الكربــون مبضاعفــة كا مــن 

انبعاثــات االحتبــاس الحــراري الســتة عــى مــدى احتامليــة حــدوث احتبــاس حــراري خــال 100 عــام. 

ووفقــا للتقريــر الصــادر عــن االنبعاثــات العامليــة واملســاهمة يف انبعاثــات ثــاين اكســيد الكربــون اليتــي صــدرت عــن 

ــاين أكســيد  ــات ث ــام 2014 أصبحــت انبعاث ــذ ع ــام 2017، ومن ــيش وروز يف ع ــة لريت ــات املدون ــا يف البيان ــة عاملن منظم

ــف الصــن اآلن  ــامل. وتصن ــات يف الع ــدان ذو الدخــل املحــدود واملتوســط مــن أعــى االنبعاث ــون الســنوية يف البل الكرب

بأنهــا مــن أعــى البواعــث وتتبعهــا الواليــات املتحــدة واوروبــا وروســيا واندونيســيا وبرازيــل واليابــان وكنــدا واملكســيك 

ــص يف  ــتقر وتناق ــد أس ــايل ق ــدان ذو الدخــل الع ــون يف البل ــاين أكســيد الكرب ــات ث ــو انبعاث ــأن من ــا كان ف ــن. أي متتابع

ــد. ــكل بل ــة الســنوية ل ــات الكربوني العقــود األخــرية. تظهــر الصــورة 1 االنبعاث
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الصورة:1

Our World in Data, 2017 املصدر

أ      انبعاثات ثاين اكسيد الكربون حسب مصدر الطاقة:

ب      غازات ثاين اكسيد الكربون حسب القطاع:

يوجــد العديــد مــن األنــواع ملصــادر ثــاين اكســيد الكربــون املرتبطــة بالطاقــة واإلنتــاج الصناعــي. مبســاهمة االنبعاثــات 

ــة( والوهــج  ــة الحيوي ــل الفحــم والكتل ــب )مث ــت( وصل ــل الزي ــاز وســائل )مث ــن غ ــاف مصادرهــا م ــة باخت الكربوني

وإنتــاج اإلســمنت. 

يف عــام 2014 حــوايل نصــف االنبعاثــات الغازيــة يف العــامل كانــت بســبب الكهربــاء وإنتــاج الحــرارة. وواصــل قطاعــي 

املواصــات والتصنيــع حــوايل %20 ســكنية وتجاريــة وخدمــات عامــة حــوايل%9 والقطاعــات األخــرى بنســبة %1 إىل 

.2%

7.0

7.1

االتفاقات العالمية:

باريس، فرنسا 2015:

ــي  ــة لاســتدامة والت ــاخ هــو الهــدف الثالــث عــر مــن األهــداف العاملي ــة نحــو املن ــرب اتخــاذ اإلجــراءات العاجل  يعت

تتكــون مــن 17 هــدف. وللحديــث عــن التغــري املناخــي اعتمــدت الــدول ومنهــا اململكــة العربيــة الســعودية اتفاقيــة 

باريــس يف 12 ديســمرب 2015 للحــد مــن ارتفــاع درجــة الحــرارة مــاال يقــل عــن درجتــن مئويتــن. ويوضــح الشــكل 2 

أدنــاه أهــداف االمــم املتحــدة لاســتدامة.
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7.2

7.3

كوبنهانجن، الدنمارك 2019:

بروتوكول كيوتو، اليابان 1997

 ويهــدف هــذا املؤمتــر إىل مواءمــة عمليــات األهــداف املتعلقــة باملنــاخ وتحفيــز العمــل مــن جانــب أصحــاب املصلحــة 

العامليــة واإلقليميــة والدوليــة لتحقيــق أقــى املنافــع املشــرتكة. 

وقــد اعتمــد مؤمتــر أطــر عمــل األمــم املتحــدة بروتوكــول كيوتــو فيــام يتعلــق باالحتبــاس الحــراري يف كيوتــو، اليابــان 

يف ديســمرب 1997 ودخــل حيــز التنفيــذ يف 16 فربايــر 2005 )بروتوكــول كيوتــو دليــل املرجــع, 2008( املســتهدف مــن 

االلتــزام األويل لربوتوكــول كيوتــو يشــمل االنبعاثــات مــن الغــازات الســت األساســية النبعاثــات االحتبــاس الحــراري.

الصورة:2

:)SDG( املصدر أهداف تطوير االستدامة
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8.0

8.1

8.2

المباني المستدامة

مبادئ المباني المستدامة

العالقة بين البيئة والعقار

ــة.  وهــم نقطــة االنطــاق  ــة االجتامعي ــة، االقتصــاد، الثقاف ــم البيئ ــاد لاســتدامة وهــي: عل ــة أبع ــاك ثاث هن

لوضــع املبــادئ ومعايــري التقييــم لاســتدامة. البعــد البيئــي لاســتدامة لــه هــدف وقــايئ أســايس وهــو حفــظ 

املــوارد مــن خــال االســتخدام األمثــل ملــواد البنــاء واملنتجــات، والحــد مــن اســتخدام األرايض، والحفــاظ عــى 

التنــوع الحيــوي وتعزيــزه، وتقليــل اســتهاك الطاقــة وامليــاه إىل الحــد األدىن. ويركــز البعــد االقتصــادي أساســا 

ــاءة  ــى والكف ــة باملبن ــاة ذات العاق ــف دورة الحي ــى تكالي ــز ع ــب الرتكي ــى. يص ــف املبن ــة تكالي ــى متابع ع

االقتصاديــة واســتقرار القيمــة. والبعــد األخــري هــو بعــد الثقافــة االجتامعيــة الــذي يؤثــر عــى هويــة كا مــن 

الثقافــة واملجتمــع إضافــة إلحســاس النــاس بالقيمــة. 

هنالــك عــدد مــن املشــاكل البيئيــة التــي تحــدث بســبب تطــورات األرايض واملســاكن خصوصــا عندمــا ال يكــون 

ــل مــن تدمــري ممتلكاتهــم  ــة املوائ ــة، يرغــب املــاك بحامي ــة.  ويف الحــاالت الطبيعي ــاك نظــام حــق امللكي هن

مثــل املحاصيــل. وهــذا بســبب االحتفــاظ املمتلــكات بحالــة جيــدة مــام جعلهــا قيّمــة أكــرث.  وتعكــس قيمتهــا 

الســوقية اليــوم الفوائــد التــي ميكــن تحقيقهــا يف املســتقبل. ويخفــض اإلهــامل مــن قيمتهــا بنفــس الطريقــة.

ــن  ــوارد املحــدودة ومتك ــرب امل ــات ع ــة اإلدارة املســؤولة ويحــل الراع ــام الحــق يف امللكي يشــجع وضــوح نظ

نشــطاء البيئــة. يســاعد حــق امللكيــة يف الحاميــة مــن »مأســاة املشــاعات« التــي ميكــن أن تســبب اســتخداما 

مبتــذال للمــوارد املتاحــة.  توائــم حقــوق امللكيــة حوافــز مالــك العقــار بســامة طويلــة األمــد للمــوارد. الوصــول 

ــد تســود دون  ــة ق ــروج يف العصــور القدمي ــايل البحــار، الجــو، الفضــاء الخارجــي، امل ــل أع ــاح للعكــوك مث املت

مشــاكل إذا كانــت املــوارد العامــة غــري محــدودة.  
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المعايير األساسية للمباني المستدامة8.3

)LEED( أ      نظام الريادة يف تصميامت الطاقة والبيئة

ب      طريقة )BREEAM( للمباين املستدامة

ب     مستدام

البنــاء املســتدام هــو نظــام إنشــاء مبــاين مراعيــة للبيئــة وفــق معيــار فعاليــة اســتهاك الطاقــة ونظــام )ليــد( املعــرتف 

بــه دوليــا. يقيّــم مــدى فعاليــة اســتهاك الطاقــة ويقيــس أثــر اي منشــأه واداءهــا عــى البيئــة. إذا تــم تســجيل نقــاط 

أعــى مــن النقــاط املطلوبــة فإنــه مينــح املبنــى تســمية كفــاءة الطاقــة. تــم تطويــر نظــام )ليــد( مــن قبــل املجلــس 

ــري  ــبعة معاي ــى س ــد ع ــة وتعتم ــم مختلف ــة تقيي ــن أنظم ــد( م ــون )لي ــه. وتتك ــرتف ب ــاء املســتدام املع ــي للبن األمري

ومنهــا: املواقــع املســتدامة، كفــاءة اســتخدام امليــاة، الطاقــة والغــاف الجــوي، املــواد واملــوارد، جــودة البيئــة الداخليــة، 

التصميــم واإلبتــكار، األولويــة اإلقيليميــة. ومــن ثــم يتــم تقييــم كل مبنــى وفقــا للمعايــري املحــددة ويعتمــد مســتوى 

التقييــم عــى مجمــوع النقــاط التــي تحققــت.  ووفقــا لنظــام )ليــد( النســخة الثالثــة للبنــاء الجديــد والرتميــم األســايس، 

ويوجــد اربــع مراحــل للتقييــم وايل تقيــم مــن )40 49-(، النقــاط الفضيــة )50-59(، النقــاط الذهبيــة )60-69(، نقــاط 

الباتينيــوم )80 نقطــة فأكــرث(.

ــألداء  ــي تعطــي قيمــة ل ــاين الت ــة واملب ــة التحتي ــم االســتدامة ملشــاريع التخطيــط الرئيســية والبني وهــي طريقــة لتقيي

البيئــي مــن البنــاء الجديــد والتجديــد الــازم. ويتــم التقييــم عــن طريــق طــرف ثالــث لــألداء املســتدام يف املبــاين الفرديــة 

واملجتمعــات ومشــاريع البنيــة التحتيــة.  وباســتخدام طريقــة )BREEAM( للتقييــم ميكــن مقارنــة املشــاريع وتوفــري 

ــز يكــون موضــح  ــاز واملمي ــاز هــو جيــد، وجيــد جــدا، وممت التأمــن للزبائــن واملســتخدمن. التقييــم املطلــوب لاجتي

بنجــامت عــى شــهادة التقييــم. ووفقــا لتقريــر BRE عــن اهــداف البنــاء لعــام 2025 فقــد تــم التريــح بــأن املبــاين 

تقيــم بطريقــة بريــم 2011 واملبــاين الجديــدة تســتفيد مــن متوســط التجميعــات املتوقعــة بنســبة %22.56 يف فواتــري 

الطاقــة لديهــم. 

هــو خدمــة مقدمــة مــن وزارة اإلســكان لقيــاس اســتدامة املبــاين باتبــاع املعايــري البيئيــة مــام يزيــد مــن كفــاءة املبنــى 

وتحســن جــودة الحيــاة داخــل املبنــى وتقليــل النفايــات.  للخدمــة درجــات مختلفــة لــكل معيــار، ســتُجمع يف النهايــة 

لتمنــح شــهادة مســتدام.  
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9.0

9.1

9.2

المباني الخضراء واالستدامة في الممــلكة العربيـة السعوديـة

)SDG( أهداف تطوير االستدامة

التقدم في إنجازات أهداف التنمية المستدامة«

1- القضاء عى الفقر بجميع أشكاله يف كل مكان.

2- القضاء عى الجوع، وتحقيق األمن الغذايئ وتحسن التغذية وتعزيز الزراعة املستدامة.

3- تأمن حياة صحية وتعزيز الرفاه للجميع بشتى الفئات العمرية.

4- ضامن التعليم الجيد الشامل والعادل ودعم فرص التعلم مدى الحياة للجميع.

5- تحقيق املساواة بن الجنسن ومتكن جميع النساء والفتيات.

6- ضامن توافر املياه والرف الصحي وإدارتها بشكل مستدام.

7- ضامن الحصول عى الطاقة الحديثة بأسعار معقولة وموثوقة ومستدامة للجميع.

8- تعزيز النمو الشامل واملستدام لاقتصاد وتوفري العمل الكامل واملنتج والائق للجميع.

9- بناء هياكل البناء األساسية مرنة وتعزيز التصنيع الشامل واملستدام وتشجيع االبتكار.

10- تخفيض عدم املساواة ضمن وبن الدول

11- توفري مدن ومساكن ا آمنه وعامة ومرنة ومستدامة

12- التأكد من االستهاك املستدام وأشكال االنتاجية

13- أخذ ردة الفعل الرسيعة ملواجهة تغري املناخ وتأثريه

14- الحفاظ عى املوارد البحرية، املياه والبحار واستخدامها لتنمية االستدامة.

15- حاميــة واســتعادة النظــام البيئــي الــربي وتعزيــز اســتخدام النظــام البيئــي واالدارة املســتدامة للغابــات ومكافحــة 

التصحــر ووقــف تدهــور االرايض وعكــس اتجاههــا ووقــف التنــوع البيولوجــي

16- تعزيــز مجتمعــات ســليمة وشــاملة للتنميــة املســتدامة، وتوفــري الوصــول للعدالــة للجميــع وبنــاء مؤسســات فعالــة 

ومســؤولة وشــاملة يف جميــع املجــاالت.

17- تقوية وسائل التنفيذ وتجديد الراكة العاملية للتنمية املستدامة

ــد  ــذي عق ــم املتحــدة ال ــر األم ــن خــال مؤمت ــك م ــر االســتدامة وذل ــا لتطوي ــم املتحــدة 17 هدفً ــد اعتمــدت األم وق

ــة القصــوى لهــذا  ــة املســتدامة وتعطــي األولوي ــذ أهــداف التنمي ــة الســعودية بتنفي ــزم اململكــة العربي يف 2015. وتلت

املســعى الــذي يتســق مــع مبــادئ اململكــة وقانونهــا. وقــد أُســندت مهــام التنســيق مــع الجهــات املعنيــة بشــأن ملخــص 

ــة الســعودية  ــي. وتشــهد اململكــة العربي ــك بأمــر مل ــط وذل ــر االقتصــاد والتخطي ــر االســتدامة إىل وزي أهــداف تطوي

تحــول عظيــم مــن خــال رؤيــة اململكــة لعــام 2030. ويوجــد بعــض الربامــج املتعلقــة بتنفيــذ الرؤيــة مثــل برنامــج 

التحــول الوطنــي 2020 الــذي يوفــر ويدعــم اندمــاج أهــداف التنميــة املســتدامة يف عمليــة التخطيــط الوطنــي. احــدى 

أهــم الربامــج الرئيســية املتعلقــة بتطويــر التنميــة املســتدامة هــي جــودة الحيــاة، توفــري أفضــل معيشــة يف اململكــة 

للســكان واملغرتبــن.
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المباني الخضراء في السعودية9.3

تعتــرب نســبة اململكــة العربيــة الســعودية مــن أقــل نســب املســتجيبن بالقيــام مبشــاريع البنــاء املســتدام وتقــدر بنســبة 

ــاث ســنوات، وهــذا بســبب أن نســبة %8 مــن املســتجيبن الســعودين هــم  %5 يف الوقــت الحــايل أو %13 خــال ث

أعضــاء ملجلــس البنــاء املســتدام وأقــى الصعوبــات التــي تواجهــه املطــورون هــي ارتفــاع التكلفــة عــن البنــاء الطبيعــي. 

وتوضــح الصــورة 6 موقــع اململكــة العربيــة الســعودية بــن 20 دولــة يف عمــل مشــاريع البنــاء املســتدام.

الصورة 6 

املصدر: التوجهات العاملية للمباين الخرضاء 2018

ووفقــا لتقريــر البنــاء املســتدام العاملــي 2018 فــإن هنــاك قطاعــات قــد خططــت باعتــامد خصائــص البنــاء املســتدام 

ــاء  ــمل بن ــي تش ــات الت ــات. القطاع ــاث قطاع ــعودية يف ث ــة الس ــة العربي ــمل اململك ــة وتش ــاث املقبل ــنوات الث للس

ــى  ــورة 7-8-9 ع ــح يف الص ــو موض ــام ه ــاري ك ــم التج ــاع والتصمي ــة االرتف ــكنية املنخفض ــدة والس ــات الجدي املؤسس

ــوايل. الت

الصورة 7

املصدر: التوجهات العاملية للمباين الخرضاء2018 
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الصورة 8

املصدر: التوجهات العاملية للمباين الخرضاء2018

الصورة 9

املصدر: التوجهات العاملية للمباين الخرضاء2018

مصادر الطاقة المتجددة10.0

ويوجد أربع أنواع مختلفة معتمدة للطاقة املتجددة ملروع امللك عبد الله للطاقة الذرية واملتجددة وهي: 

1. الطاقة الشمسية 

2. الحرارة الجوفية 

3. الرياح 

4. تحويل الطاقة 

تســاعد الطاقــة الشمســية بإنتــاج طاقــة مجموعهــا 41 واط يف ســنة 2032 وســتكون أكــرث فعاليــة وارتفاعــا يف الطلــب يف 

فصــل الصيــف ويوجــد نوعــن مــن الطاقــة الشمســية: وهــي الطاقــة الضوئيــة والطاقــة الشمســية املركــزة.

وتتكــون الخايــا الكهروضوئيــة )الطاقــة الضوئيــة( مــن لــوح مربعــة والتــي متكــن مــن خالهــا تحويــل أشــعة الشــمس 

ايل طاقــة كهربائيــة وتتميــز الطاقــة الضوئيــة بالعديــد مــن املزايــا ومنهــا البســاطة والراحــة يف البنــاء واملرونــة وتاريــخ 

االســتحقاق والربحيــة. وتعمــل الطاقــة الشمســية املركــزة بواســطة اســتخدام أجهــزة عاكســة ألشــعة الشــمس إىل أجهــزة 

ــدات  ــاء باســتخدام مول ــد الكهرب ــة لتولي ــل الطاقــة الشمســية املركــزة إىل طاقــة حراري ــم تحوي ــم يت مســتقبلة ومــن ث

كهربــاء هوائيــة. 
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10.0

ــن  ــة م ــون خالي ــا تك ــادة م ــن األرض وع ــودة يف باط ــرارة املوج ــن الح ــة م ــة الجوفي ــة الحراري ــتخراج الطاق ــم اس ويت

الشــوائب وآمنــة بيئيــا وغــري متذبذبــة وميكــن اســتخدامها عــى مــدار الســنة. وتعتــرب الحــرارة الجوفيــة مصــدر أســايس 

لتوليــد الطاقــة يف مختلــف البلــدان حــول العــامل، وغالبــا تتواجــد يف األماكــن الربكانيــة مثــل نيوزيلنــدا وآيســلندا ميكــن 

توليــد هــذا النــوع مــن الطاقــة مــن خــال ثــاث طــرق: البخــار الجــاف وجهــاز البخــار والدائــرة الثنائيــة.

ــة وتســتخدم كحــل  ــة للبيئ ــن املصــادر املراعي ــرب م ــاح وتعت ــة املتجــددة هــي الري ــن مصــادر الطاق ــث م ــوع الثال الن

أســايس للتعامــل مــع مشــكات تغــري املنــاخ. ويتــم تركيــب مولــدات الكهربــاء الهوائيــة يف اململكــة العربيــة الســعودية 

ــة  ــة الذري ــه للطاق ــد الل ــك عب ــة املل ــل مدين ــن قب ــك م ــريب، وذل ــج الع ــر والخلي ــر األحم ــواحل البح ــداد س ــى امت ع

واملتجــددة التــي تهــدف بتوليــد 9GW مــن الكهربــاء خــال 2032. وستســتخدم الطاقــة املولــدة لتحليــة ميــاه البحــر 

ــاه صالحــة للــرب.  ــاه املالحــة ايل مي ــل املي وتحوي

وأخــريا مــن املفــرتض عــى مدينــة امللــك عبــد اللــه للطاقــة الذريــة واملتجــددة عنــد تحويــل النفايــات إىل طاقــة أن تقلــل 

ــات إىل طاقــة  ــل النفاي ــات واملشــاكل املتعلقــة بالتأريــض وتلــوث الجــو. ومــن املتوقــع لتحوي مــن مطمر/طمــر النفاي

توليــد 3GW مــن الكهربــاء مــن النفايــات خــال 2030

االستهالك المحلي للطاقة في السعودية11.0

أجــرت هيئــة االحصــاء العامــة مســحا لقيــاس اســتهاك الطاقــة لــألرس يف اململكــة العربيــة الســعودية يف عــام 2017. 

ــاء يف املســكن و%99.19 منهــم يســتخدمون  ــج املســح أن حــوايل %99.93 مــن األرس يســتخدمون الكهرب ــر نتائ ويظه

ــاء العامــة املوضحــة يف الصــورة رقــم 10  الكهرب

الصورة 10.

املصدر: الهيئة العامة لإلحصاء، 2017 
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وبالنســبة اىل أكــرث نــوع اســتهاكا للطاقــة مــن األرس يف اململكــة العربيــة الســعودية فأظهــرت نتائــج املســح بــأن حــوايل 

%92.16 مــن األرس تســتهلك الغــاز للطبــخ بينــام يســتهلك %6.71 الكهربــاء كمصــدر للوقــود يف الطبــخ. 

ــتهلك  ــة. ويس ــود املختلف ــادر الوق ــتهاك األرس ملص ــح اس ــي توض ــات الت ــض اإلحصائي ــح إىل بع ــج املس ــت نتائ توصل

ــرث مــن  ــدار أك ــاز ويســتهلك مبق ــن الكريوســن والغ ــاز النفطــي الســائل م ــزل والغ ــن الدي ــود النفــط املســتخرج م وق

1,011,191,458 للقطــاع الســكني. وباإلضافــة، فــإن قطــاع اإلســكان يف اململكة العربية الســعودية يســتهلك 114.042.51 

ــاء  واط مــن الكهرب

تأثير المباني الخضراء على التقييم12.0

ــة  ــه مســتدام وتســتخدم طريقــة املقارن ــاء عــى ان وفقــا لبيــت وجاكســون )2008( يوجــد ثــاث طــرق لتصنيــف البن

ــاين  ــم املب ــاف تصمي ــة اخت ــة ايل حقيق ــة باإلضاف ــص للمقارن ــود خصائ ــب وج ــث يصع ــراء حي ــاين الخ ــم املب لتقيي

ــري  ــتدامة والغ ــاين املس ــات للمب ــن التعدي ــد م ــل العدي ــب عم ــة. ويج ــرث صعوب ــر أك ــل األم ــذي يجع ــتدامة وال املس

ــزات. ــض املمي ــا بع ــي لديه ــتدامة الت ــاين املس ــع املب ــتدامة أو م مس

ــر  ــم تقدي ــاين الخــراء ومــن ث ــاج للمب ــم أن يحســب تكلفــة اإلحــال أو إعــادة اإلنت يف طريقــة التكلفــة ميكــن للمقيّ

تكلفــة اإلهــاك بينــام هنــاك أشــكاال معينــة مــن اإلهــاك املرتاكــم قــد تكــون أقــل للتحســينات املســتدامة مــن غريهــا. 

وهــذا بســبب أن املبــاين الخــراء مبنيــة مبــواد قليلــة الصيانــة ولذلــك فــإن لهــا حيــاة اقتصاديــة أطــول. 

باإلضافــة ينبغــي عــى املقيّــم أن يضــع باالعتبــار أن املشــرتي قــد ال يرغــب بدفــع كامــل املبلــغ ملرافــق املبــاين الخــراء 

املتواجــدة بالفعــل يف اي مبنــى وذلــك مــا يجعــل التعديــل رضوريــا. ويوجــد عيــوب لطريقــة التكلفــة حــن يطبــق عــى 

البنــاء املســتدام حيــث قــد يتــم تجاهــل مزايــاه ومميزاتــه للبنــاء املســتدام وتأثــريه عــى تلــك املزايــا لقيمــة املمتلــكات 

أو األصــول.

والطريقــة الثالثــة هــي أســلوب الدخــل والتــي يعطــي تصــور منطقــي لتقييــم املنشــآت التجاريــة املســتدامة. ويحصــل 

ــات  ــاه والتأمين ــة واإلصاحــات وتكلفــة املي ــم املســتدامة بســبب تكلفــة الطاقــة والصيان انخفــاض التكلفــة يف التصامي

القانونيــة والــذي يــؤدي الرتفــاع الربــح الصــايف للتشــغيل. وهنــاك مســألة مشــكوك بهــا عنــد اســتخدام هــذه الطريقــة 

اال وهــو تأثــري التصميــم املســتدام عــى إيجــار الســوق والوظائــف الشــاغرة. وتكــون قيمــة البيــع واإليجــار للمســاحات 

الخــراء أعــى مــن املبــاين املتعــارف عليهــا. والصعوبــة يف اســتخدام هــذا األســلوب هــو إيجــاد بيانــات إيجــار الســوق 

ــة وتشــري بعــض  ــات املالي ــر مبشــاركة البيان ــي التطوي ــردد مال ــاء املســتدام وت ــة االســتثامرات يف البن ــك بســبب قل وذل

األفــكار بأهميــة اعتبــار البنــاء املســتدام كفئــة شــبه متخصصــة مثــل الفنــادق وكورســات الجولــف. ويف حالــة صعوبــة 

املقارنــة يف البنــاء املســتدام مــن املمكــن اســتخدام األدوات للممتلــكات الخاصــة.  
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االستثمار في المباني الخضراء13.0

وفقــا لداركــو )2018( فــإن البنــاء املســتدام يضيــف مزايــا للمســتخدمن والــزوار بســبب انخفــاض تكلفــة دورة الحيــاة 

ــن  ــاع م ــاث ارب ــوايل ث ــدا ح ــال يف بولن ــبيل املث ــى س ــراء وع ــاين الخ ــس املب ــا ملجل ــاه وفق ــم مزاي ــن أه ــرب م وتعت

املســتجيبن لاســتثامر بالبنــاء املســتدام الحظــوا منافــع اجتامعيــة- اقتصاديــة ومنهــا إنتاجيــة االيــدي العاملــة ودعــم 

االقتصــاد املحــي.   

تتلخص مزايا املباين الخراء للمشّغلن والزوار يف النقاط التالية:

املزايا ملشّغل العقار:

• انخفاض قيمة املرافق العامة

• تحسن اإلنتاجية )قلة تبديل املوظفن والتغيب عن العمل، وزيادة املردود يف امور آخرى(

املزايا للمستثمرين:

• ارتفاع معدالت اإليجار

• انخفاض قيمة املرافق العامة )خاصة يف إجاميل عقود اإليجار(

• انخفاض معدالت اإلهاك

• انخفاض الزوال التنظيمي

ــا للمســتثمرين وتقلــل مــن مخاطــر العقــار وذلــك  باإلضافــة اىل ذلــك، تقــدم املبــاين الخــراء، مــردوًدا ماديً

ألنهــا: 

• أكرث كفاءة للطاقة

• أكرث فعالية 

• أكرث ربحية وقابلية للتسويق

• تحظى مبستويات خدمة أعى 

• تحظى مبستوى تكيف عايل

• تحظى بأريحية ومستويات رفاهية أكرب لشاغي العقار

• تحظى مبستويات أقل من املخاطر

• أفضل للبيئة 
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ــة  ــارات، درج ــن، االدخ ــاس التحس ــة، قي ــف التدفئ ــة، تكالي ــات الطاق ــر متطلب ــى تقدي ــتدامة ع ــاعد أدوات االس تس

الحــرارة الداخليــة، حالــة الراحــة.  تصميــم املبنــى الــذيك هــو أحــد مفاتيــح تحقيــق االســتدامة يف البيئــة املبنيــة وتعــد 

أنظمــة إدارة املبــاين واحــدة مــن أكــرث األدوات موثوقيــة يف املبــاين املســتدامة.  باإلضافــة، ويهــم تصميــم الطــرق الجيــد 

يف وصــول املركبــات مــن مــكان ملــكان آخــر يف وقــٍت قصــري، ومــدى ماءمــة عــرض الطــرق للحفــاظ عــى انخفــاض 

االزدحــام املــروري. وأخــريا، كــرثة اســتخدام وســائل النقــل العامــة. 

والكثافــة نقطــة مهمــة لخفــض اســتخدام الطاقــة وانبعاثــات غــازات البيــوت الخــراء الفعالــة، يتحقــق الرتكيــز عــى 

ــم،  ــوق، التعلي ــل التس ــة مث ــري واضح ــات غ ــن خدم ــكا م ــع متش ــون املجتم ــا يك ــط عندم ــتخدام املختل ــر االس تطوي

ــة. ــة الصحي الرعاي

ــز  ــا يف مراك ــرارة وخصوص ــض الح ــاين لخف ــة باملب ــة املحيط ــر الطبيعي ــتخدام املناظ ــم اس ــن امله ــة: م ــر الطبيعي املناظ

ــة.  ــة بكثاف ــق املبني ــة واملناط املدين

ــق  ــة املناط ــو قل ــق ه ــن العائ ــة لك ــدن املكتظ ــة يف امل ــر الطبيعي ــود املناظ ــراء: رضورة وج ــبية الخ ــطح العش األس

املفتوحــة للنباتــات. وهنــاك طريقــة وحيــدة لحــل هــذه املشــكلة وهــي زيــادة املناظــر الطبيعيــة دون الحاجــة إلضافــة 

مســطحات أرضيــة.

بنــاء مــن جــدار الطــن: يبنــى الجــدار الطينــي مــن أســاس لبنــة كبنــاء تقليــدي، وتتشــكل الريحــة املثبتــة بخطــوط 

الجــدار. وتنتــر الجــدران الطينيــة بشــكل واســع حــول العــامل وتعتــرب مــادة طبيعيــة جــدا يف البنــاء.

بنــاء مــن جــدار القــش: يبــدأ البنــاء بتشــكيل إطــار خشــبي ثــم يعبــأ بأعــواد القــش بــن عنــارص اإلطــار املبنــي وعــى 

اإلطــار الخشــبي لتشــكيل الجــدار.  ميكــن إعــادة اســتخدام األعــواد وتجديدهــا.

مساهمة التصميم والتقنية وعملية البناء في تنمية مستدامة14.0

14.1

14.2

التصميم

تقنية اإلنشاءات
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15.0

15.1

15.2

المبادئ االساسية لكفاءة الموارد المـادية في سلـسلـة اإلمـدادات

عوامل سلسلة اإلمدادات

سلسلة القيمة: نموذج بورتر

الكفاءة االستجابة العامل

كفاءة زائدة أقل، تركيز ضيق، مصانع مركزية قدرة زائدة، تصنيع مرن، دفعات صغرية متعددة املنتج

مستويات منخفضة من املخزون، أصناف أقل مستويات عالية من املخزون،نطاق واسع من األصناف املخزون

مواقع مركزية قليلة تخدم مناطق واسعة شحن متكرر، وسيلة سهلة ومرنة املوقع

شحن أقل، دفعات كبرية، وسائل أرخص، بطء  النقل شحن متكرر، وسيلة سهلة ومرنة

الرتكيز عى تكلفة البيانات جمع ومشاركة البيانات الدقيقة يف وقت مناسب املعلومات

وفقا إلطار منوذج مايكل بورتر، هناك نوعان من األنشطة الرئيسية لسلسلة القيمة:

- أنشطة أساسية

- أنشطة مساندة

ش
هام

ش
هام

البنية التحتية 
إدارة الموارد البشرية 
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• تساعد عى تحليل األنشطة التي تضيف قيمة والتي ال تضيف قيمة.

• يف التخطيط، ال تُضمن العمليات الداخلية للركة فقط بل اإلمدادات من وإىل العماء.

ــن  ــل م ــة مراح ــق ثاث ــن أن يطب ــة وميك ــة، االقتصادي ــة، االجتامعي ــاكل البيئي ــتدام املش ــراء املس ــرب ال ــي أن يعت ينبغ

ــات: العملي

ــة  ــة والصحــة البري ــة بآثارهــا الســلبية عــى البيئ ــق الســلبي: تجنــب املنتجــات والخدمــات املعروف _ التدقي

والســامة. 

_ التفضيــل املســتدام: تفضيــل املنتجــات والخدمــات التــي ميكــن أن تظهــر تصديهــا لآلثــار الســلبية عــى البيئــة 

واملجتمــع واالقتصــاد يف بعــض املناطــق.

_ املشــاركة الفعالــة: قبــول املنتجــات والخدمــات التــي ال ميكــن دامئــا أن تشــرتى عــى أســاس التفضيــل املســتدام 

وحــده، العمــل مــع املورديــن ومقدمــي الخدمــات لتحســن التفضيل املســتدام. 

يُظهر الجدول أدناه أنواع املصادر والنظام املطبق لتحقيق األداء املعزز للطاقة واالستدامة 

اعتبارات التصميم في المباني المستدامة16.0

الهدف النظام  النوع

تقليل استهاك الكهرباء من خال ضوء الشمس.  نور ضوء الشمس شمسية

تصنع النوافذ والجدران واألرضيات واألسطح حيث تجمع وتخزن وتطلق 

الحرارة ونظام 

توزيع للحرارة

بتكلفة بناء قليلة أو قد ال تذكر

التدفئة الشمسية السلبية

تظليل خارجي.

أجهزة تظليل داخلية.

أجهزة التظليل الشمسية

تحول الطاقة الشمسية إىل طاقة كهربائية.

بدون انبعاثات.

تكلفة تشغيلية منخفضة أو قليلة.

الكهروضوئية

الرتكيز عى تكلفة البيانات نظام الحرارة الشمسية

 يشار إليها كمدخنة حرارية تحسن التهوية الطبيعية للمباين باستخدام الحمل

الحراري للهواء يسخن بواسطة الطاقة الشمسية السلبية

املدخنة الشمسية

ضيق الهواء، ودرجات الحرارة يف الهواء الطلق، والرياح وعوامل أخرى التهوية الطبيعية  الرياح/

حركة الهواء لخارج املباين.الهواء

 الفرق يف كثافة الهواء من الداخل إىل الخارج تنتج من اختافات الحرارة أو

الرطوبة

 حزمة التهوية

وضع خارطة سلسلة القيمة15.3
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الهدف النظام  النوع

  تبديد الحرارة الزائدة يف الليل.

مع بعض الكتل الحرارية، والتهوية الطبيعية.

التربيد الليي الرياح/ الهواء

يستخدم تحويل الرياح إىل كهرباء. توليد توربينات الرياح

استخدام األرض كمصدر للحرارة/ مرف  مضخة الحرارة من

مصدر األرض

الجيوحراري

 جمع املياه من املصارف، والدش، والغسيل، وعاج وتوريد املياه

لاستخدامات غري الصالحة للرب.

املائية  نظام إعادة تدوير املياه

 جمع مياه ا جمع مياه األمطار من السقف واملوقع، وعاج وتوريد املياه

 لاستخدامات غري الصالحة للرب. 

تجميع مياه األمطار

 االستفادة من قوى التهوية الطبيعية وال تستخدم القوى امليكانيكية إال

لعدم كفاية القوى الطبيعية

 التدفئة والتربيد

وتكييف الهواء الهجيني

امليكانيكية

.التزويد بالهواء وتوزيعه يف الغرفة بالنزوح التصاعدي إزاحة التهوية

 .الطاقة البديلة من عادم تدفقات الهواء

استعادة طاقة التهوية

نظام استعادة الطاقة

تابع الجدول السابق..

المالحق17.0

امللحق 1:

الوصف املعيار

 الحد من التلوث الناجم عن األعامل اإلنشائية عن طريق التحكم بتعرية

الرتبة وترسيب املجاري املائية وتطاير الغبار

 الرط األسايس استدامة املواقع1: منع

التلوث الناجم عن األعامل اإلنشائية

 لتجنب تطوير املواقع غري املناسبة والحد من اآلثار البيئية من مقر

املبنى يف املوقع

بند استدامة املوقع1: اختيار املوقع

 توجيه التنمية إىل املناطق الحرية بالبنية التحتية القامئة، وحامية

الحقول الخراء، والحفاظ عى املوائل واملوارد الطبيعية

 بند استدامة املوقع2: التنمية واالتصال

املجتمعي

 أعادة تأهيل املواقع املتررة، حيث يُعّقد التلوث البيئي التنمية ويحد

من الضغط عى األرايض البور

 بند استدامة املوقع3: إعادة تطوير

املناطق امللوثة

للحد من التلوث وآثار تنمية األرايض من استخدام املركبات 4.1: النقل البديل-  

الوصول إىل وسائل النقل العام
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الوصف املعيار

للحد من التلوث وأثار تنمية األرايض من املركبات 4.2: النقل البديل-  

تخزين الدراجات وغرف تغيري املابس

للحد من التلوث وآثار تنمية األرايض من استخدام املركبات بند استدامة املوقع4.3: النقل البديل-

 املركبات ذات االنبعاثات املنخفضة

واملوفرة للوقود

للحد من التلوث وآثار تنمية األرايض من استخدام املركبات 4.4: النقل البديل-  

سعة املواقف

 املحافظة عى املناطق الطبيعية املوجودة واستعادة املناطق املتررة

لتوفري املوطن وتعزيز التنوع الحيوي

5.1: تطوير املوقع-  

حامية املوطن أو استعادته

 تعزيز التنوع الحيوي من خال توفري نسبة عالية من املساحة املفتوحة

لتنمية ممرات املشاة

5.2: تطوير املوقع –  

زيادة املساحات املفتوحة

 للحد من اختال علم املياه الطبيعية عن طريق الحد من نفوذ املاء،

 زيادة الترسب يف املوقع، والحد من التلوث أو القضاء عليه وتريف

 مياه األمطار والقضاء عى امللوثات

 بند استدامة املوقع6.1: تصميم مياه

 األمطار- التحكم الكمي

 بند استدامة املوقع6.1: تصميم مياه الحد من التلوث والتحكم يف رسيان املياه، تريف مياه األمطار

األمطار- التحكم الكمي

 لتقليل االحتباس الحراري يف املناطق املكشوفة لتقليل أثره عى موائل

اإلنسان والحياة الربية

 بند استدامة املوقع 7.1: أثر االحتباس

الحراري- املناطق املكشوفة

 الحد من تأثري أضواء املبنى واملوقع للبيئة املحيطة به، والتقليل من

 التوهج الليي للضوء، وتحسن الرؤية الليلة، والحد من الوهج وتقليل

،آثار التلوث الضويئ عى البيئة

 بند استدامة املوقع8: تقليل التلوث

الضويئ

 رفع كفاءة استخدام املياه داخل املباين للحد من العبء امللقى عى

إمدادات املياه وشبكات املياه العادمة

 الرط األسايس كفاءة املياه1: خفض

استهاك املياه

 الحد والتقليل من استخدام املياه الصالحة للرب أو مصادر املياه

 الطبيعية األخرى مثل املياه السطحية أو الجوفية املوجودة يف موقع

املروع أو بالقرب منه

 بند كفاءة املياه 1: كفاءة استخدام مياه

الري

 للحد من إنتاج املياه العادمة والطلب عى املاء الصالح للرب مع

زيادة إعادة تغذية املستودع املحي

 بند كفاءة املياه 2: ابتكار تقنيات لخفض

 استهاك املياه

 متابعة رفع كفاءة استخدام املياه داخل املباين للحد من العبء امللقى

عى إمدادات املياه وشبكات املياه العادمة

 بند كفاءة املياه 3: لخفض استهاك املياه

 للتأكد من ثبات إمدادات الطاقة للمروع وتقييم أداؤها وفقا ملتطلبات

 مالك املروع، واستنادا عى وثائق التصميم والبناء التي تتضمن منافع

 التخطيط: خفض استهاك الطاقة، تقليل تكاليف التشغيل، استدعاءات

 اقل للمقاول، توفري أفضل للبناء، تحسن إنتاجية الشاغلن والتحقق من

تطبيق األنظمة وفقا ملتطلبات مالك املروع

 الرط األسايس للطاقة والغاف الجوي1:

التخطيط األسايس ألنظمة الطاقة يف املبنى
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الوصف املعيار

 تحديد مستوى الحد األدىن لكفاءة الطاقة للمبنى املقرتح واألنظمة اآلثار

البيئية واالقتصادية املرتبطة باالستهاك الزائد للطاقة

 الرط األسايس للطاقة والغاف الجوي1:

الحد األدىن ألداء الطاقة

خفض استنزاف طبقة األوزون يف الغاف الجوي  الرط األسايس للطاقة والغاف الجوي3:

أساسيات إدارة التربيد

 تحقيق الزيادة يف مستويات أداء الطاقة لخفض اآلثار البيئية

واالقتصادية املرتبطة باالستهاك الزائد للطاقة

 بند الطاقة والغاف الجوي 1: تحسن أداء

 الطاقة

 تشجيع وتنظيم الزيادة يف مستويات إمدادات الطاقة املتجددة الذاتية

 يف املوقع لخفض اآلثار البيئية واالقتصادية املرتبطة باستخدام طاقة

الوقود الحفري

 بند الطاقة والغاف الجوي 2: الطاقة

املتجددة يف املوقع

 بدء عملية التشغيل يف وقت مبكر من عملية التصميم وتنفيذ أنشطة

إضافية بعد اكتامل التحقق من أداء األنظمة

 بند الطاقة والغاف الجوي 3: دراسة طاقة

 تشغيل املبنى

 التقليل من استنزاف طبقة األوزون باالمتثال بربوتوكول مونرتيل

واملساهمة املبارشة يف خفض التغريات التي تحدث للمناخ

 بند الطاقة والغاف الجوي 4: تحسن

إدارة التربيد

توفري محاسبة مستمرة للطاقة التي يستهلكها املبنى مبرور الوقت  بند الطاقة والغاف الجوي 5: القياسات

والتدقيق

 التشجيع عى تطوير واستخدام املصادر الخراء وتقنية الطاقة املتجددة

كأساس لقاعدة تخلو من التلوث

 بند الطاقة والغاف الجوي 6: الطاقة

الخراء

 تسهيل الحد من النفايات التي يولدها شاغي املبنى والتخلص منها يف

مكبات النفايات

 الرط األسايس للمواد واملوارد1: تجميع

 املواد القابلة للتدوير وتخزينها

 لتمديد حياة املبنى والحفاظ عى املوارد واالحتفاظ باملوارد الثقافية

 والحد من النفايات والحد من اآلثار البيئية للمباين الجديدة من حيث

صلتها بتصنيع املواد ونقلها

 الرط األسايس للمواد واملوارد1.1:

 إعادة استخدام املبنى - صيانة الجدران

واألرضيات والسطح

 لتمديد حياة املبنى والحفاظ عى املوارد واالحتفاظ باملوارد الداخلية

 والحد من النفايات والحد من اآلثار البيئية للمباين الجديدة من حيث

صلتها بتصنيع املواد ونقلها

 الرط األسايس للمواد واملوارد1.2: إعادة

 استخدام املبنى - صيانة العنارص الداخلية

وغري اإلنشائية

 تحويل حطام املبنى والهدم والتخلص منها يف مكبات النفايات ومرافق

 الرتميد. إعادة توجيه املوارد املسرتدة والقابلة للتدوير مره أخرى إىل

عملية التصنيع واملواد املعاد استخدامها إىل املواقع املناسبة

 بند املواد واملوارد 2: إدارة النفايات

اإلنشائية

 إعادة استخدام مواد البناء واملنتجات للحد من الطلب عى املواد

 العضوية والحد من النفايات، بالتايل تقليل اآلثار املرتبطة باستخراج

  ومعالجه املوارد العضوية

 بند املواد واملوارد  3: إعادة استخدام

املواد

 لزيادة الطلب عى منتجات البناء التي تتضمن مواد املحتوى املعاد

 تدويرها، بالتايل تقليل اآلثار الناتجة من االستخراج ومعالجة املواد

العضوية

 بند املواد واملوارد  4: إعادة تدوير

املحتوى
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الوصف املعيار

 لزيادة الطلب عى مواد املبنى ومنتجاته املستخرجة واملصنعة داخل

 اإلقليم، مام يدعم استخدام املواد املحلية ويحد من اآلثار البيئية الناتجة

من وسائل النقل

بند املواد واملوارد5: املواد املحلية

 لتقليل استخدام املواد الخام املحدودة واملواد املتجددة ذات الدورة

الطويلة عن طريق استبدالها مبواد قابلة للتجديد برسعة

 بند املواد واملوارد 6: الطاقة املتجددة

 برسعة

لتشجيع اإلدارة املسؤولة عن الغابات بند املواد واملوارد 7: الخشب املعتمد

 لتحسن جودة الهواء الداخي يف املباين وبالتايل تحسن رفاهية شاغي

العقار

 الرط األسايس يف جودة البيئة الداخلية

1: الحد األدىن الداء جودة الهواء الداخي

 ملنع أو تقليل تعرض شاغي املبنى، واألسطح الداخلية وأنظمة التهوية 

لدخان التبغ

 الرط األسايس يف جودة البيئة الداخلية

 2: التحكم البيئي يف دخان التبغ

 لتوفري الطاقة عى مراقبة نظام التهوية لتعزيز راحة شاغي املبنى

ورفاهتهم

 بند جودة البيئة الداخلية 1: مراقبة

توزيع الهواء الطلق

 زيادة التهوية الخارجية لتحسن جودة الهواء الداخي تعزيز راحة الركاب

ورفاهيتهم وإنتاجيتهم

 بند جودة البيئة الداخلية 2: زيادة

 التهوية

 لتقليل مشاكل جودة الهواء الداخي الناتجة عن عمليات البناء أو

   التجديد وتعزيز راحة عامل البناء وشاغي العقار

 بند جودة البيئة الداخلية 3.1: خطة

إدارة جودة الهواء الداخي – أثناء البناء

 لتقليل مشاكل جودة الهواء الداخي الناتجة عن عمليات البناء أو

   التجديد وتعزيز راحة عامل البناء وشاغي العقار

 بند جودة البيئة الداخلية 3.1: خطة

إدارة جودة الهواء الداخي – قبل البناء

 لتقليل ملوثات الهواء ذات الروائح الكريهة واملزعجة أو املرة بسامة

شاغي املبنى وراحتهم

 بند جودة البيئة الداخلية 4.1: مواد

 منخفضة االنبعاثات- واملواد الاصقة

واملواد املانعة للترسب

 لتقليل ملوثات الهواء ذات الروائح الكريهة واملزعجة أو املرة بسامة

.شاغي املبنى وراحتهم

 بند جودة البيئة الداخلية 4.2: مواد

منخفضة االنبعاثات- الدهان والطاء

 لتقليل ملوثات الهواء ذات الروائح الكريهة واملزعجة أو املرة بسامة

شاغي املبنى وراحتهم

 بند جودة البيئة الداخلية 4.3: مواد

منخفضة االنبعاثات- أنظمة األرضيات

 لتقليل ملوثات الهواء ذات الروائح الكريهة واملزعجة أو املرة بسامة

شاغي املبنى وراحتهم

 بند جودة البيئة الداخلية 4.4: مواد

 منخفضة االنبعاثات- الخشب املركب

 لتوفري مستوى عاٍل من التحكم لشاغي املبنى يف نظام الراحة الحرارية

 سواء لألفراد أو مجموعات يف أماكن تجمع مثل الفصول الدراسية أو

  قاعات املؤمترات( وتعزيز إنتاجيتهم وراحتهم

 بند جودة البيئة الداخلية 6.2: إمكانية

التحكم باألنظمة – الراحة الحرارية

لتوفري بيئة حرارية مريحة تعزز إنتاجية شاغي املبنى ورفاههم  بند جودة البيئة الداخلية 7.1: الراحة

الحرارية- التصميم

لتقييم الراحة الحرارية لشاغي املبنى مع مرور الوقت  بند جودة البيئة الداخلية 7.2: الراحة

الحرارية - التحقق
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الوصف املعيار

 لربط املساحات الداخلية والخارجية من خال ادخال اإلضاءة الطبيعية

واملناظر الطبيعية للمناطق املشغولة يف املبنى

 بند جودة البيئة الداخلية 8.1: اإلضاءة

 النهارية واملناظر الطبيعية- اإلضاءة

النهارية

 لربط املساحات الداخلية والخارجية من خال ادخال اإلضاءة الطبيعية

واملناظر الطبيعية للمناطق املشغولة يف املبنى

 بند جودة البيئة الداخلية 8.2: اإلضاءة

 النهارية واملناظر الطبيعية- املناظر

الطبيعية

 تزويد فرق التصميم واملشاريع بفرصة لتحقيق أداء استثنايئ فوق

 املتطلبات املحددة يف نظام تصنيف املباين الخراء واألداء املبتكر يف

 فئات املباين الخراء التي مل يتم تناولها بشكل خاص بواسطة نظام

)LEED Green Building Rating System( تصنيف املباين الخراء

 بند االبداع التصميمي 1: االبداع يف

التصميم

 لضامن انسيابية LEED لدعم وتشجيع ربط التصميم املطلوب من نظام

تطبيع عملية اصدار الشهادات

 بند االبداع التصميمي، رقم 2: املهنية

 املعتمدة يف نظام الريادة يف تصميامت

)LEED الطاقة والبيئة(

 توفري الحوافز لتحقيق البنود التي تحدد األولويات البيئية املحددة

جغرافيًا

بند أولوية اإلقليم، رقم1: أولوية االقليم

املتطلبات املواصفات العنرص

يجب تقديم أدلة حول تكليف الفريق املناسب  التكليف

M1 commissioning 

اإلدارة

 يجب تقديم أدلة حول االلتزام باملعايري ومبادئ إدارة

 املوقع

رشكة البناء املكلفة

M4 considered constructor 

.يجب تحقيق مبدأين أو أكرث من مبادئ إدارة املوقع  آثار موقع البناء

M5 Construction site impacts 

 يجب التأكد من أن دليل املستأجر / املستخدم يغطي

 جميع املعلومات واالستخدامات غري الفنية

 دليل مستخدم املبنى

M12 building user guide 

 يجب إثبات أن %80 عى األقل من مساحة الطابق

تعتمد عى اإلضاءة النهارية

اإلضاءة النهارية

HW1 daylight

الصحة والرفاه

 يجب أن تبعد جميع املكاتب عى األقل 7 أمتار من

النافذة الخارجية

 اإلطالة الخارجية

HW2 view out

قدرة املستخدم عى التحكم بنظام السطوع التحكم بالسطوع

HW3 Glare control

امللحق 2:
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املتطلبات املواصفات العنرص

 تثب كوابح عالية الرتدد يف جميع املصابيح الفلورية

 .واملصابيح الفلورية املدمجة

 اإلضاءة عالية الرتدد

HW4 High frequency lighting 

 الصحة

والرفاه١

 تحديد مستويات االضاءة الداخلية والخارجية عند الحاجة

 .وفًقا ملستويات اإلضاءة املناسبة

مستويات اإلضاءة الداخلية والخارجية

HW5 Internal and external 

lighting levels

 يجب تقسيم اإلضاءة يف جميع املناطق املشغولة حتى ميكن

.التحكم بها

مستويات اإلضاءة الداخلية والخارجية

HW5 Internal and external 

lighting levels

 أن تكون جميع النوافذ يف املناطق املشغولة قابلة للفتح

.لتسمح بدخول الهواء الخارجي داخل املبنى

ناطق اإلضاءة

HW6 Lighting zones 

 أال يكون الهواء الداخي يف املناطق املشغولة من مناطق

خارجية ملوثة

إمكانية التهوية الطبيعية

HW8 Potential for natural 

ventilation

 أال يكون الهواء الداخي يف املناطق املشغولة من مناطق

خارجية ملوثة

 تلوث الهواء الداخي

HW9 Internal air pollution

.أن يحقق املكان املعدل األدىن من الهواء النقي  معدالت التهوية

HW11 Ventilation rates

يجب تحقيق خيارات مناسبة ومستويات خدمة مامئة االرتياح الحراري

 HW14 Thermal comfort

ميكن التحكم بدرجات الحرارة يف كل منطقة  التقسيم الحراري

HW15 Thermal zoning 

تقليل خطر نقل التلوث البكتريي عرب املاء أو الهواء  التلوث امليكرويب

HW16 Microbial contamination 

 ميكن تصميم املبنى بطريقة تكون فيها مستويات االزعاج

داخل املبنى محتملة

األداء الصويت

HW17 Acoustic performance

 حيث يظهر املبنى تحسنا بالنسبة املئوية فوق املطلوب

 النبعاثات ثاين أكسيد الكربون عى النحو املبن يف الئحة

.البناء

تقليل االنبعاثات الكربونية

E1 Reduction of Co2 emissions 

الطاقة

التقسيم الجزيئ املبارش الستخدامات الطاقة داخل املبنى  التقسيم الجزيئ الستخدامات الطاقة

املستدامة

E2 sub-metering of sustainable 

energy uses 
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املتطلبات املواصفات العنرص

 يثبت القياس الفرعي الذي يستخدم يف اإليجار أو املناطق

داخل املبنى

التقسيم الجزيئ للمناطق وااليجارات

E3 sub-metering of areas\ tenancy

الطاقة

 لتحقيق هذا املتطلب، يجب أن تكون %80 من املصابيح

 الخارجية بكفاءة 100واط ومبفتاح كهربايئ تلقايئ وحساس

بضوء الشمس

 اإلضاءة الخارجية

E4 External lighting

وصول جيد من واىل شبكات النقل العام توفر املواصات العامة

T1 Provision of public transport

 ويتحقق هذا املتطلب بناء عى نقل انبعاثات غاز ثاين

 أكسيد الكربون نتيجة تنقل املستخدمن اليومي من واىل

املبنى

نقل ثاين أكسيد الكربون

T2 Transport Co2

 توفر أرفف كافية للدراجات ومرافق استحامم آمنة ومغطاه

ومضاءة بشكل جيد

 مرافق لراكبي الدراجات

 Cyclist facilities

طورت وصممت خطة التنقل لتلبي احتياجات املستخدمن  خطة التنقل

T8 Travel Plan

 وتشمل الصنابري ودورات املياه واحواض االستحامم التي

 تستهلك كميات ماء أقل من الرتكيبات ذات املواصفات

االعتيادية

 استهاك املياه

W1 Water consumption

املاء

يثبت عداد املياه خارج املبنى بجانب عداد الكهرباء  عداد املياه

W2 Water meter

تركيب نظام كاشف للترسب  كاشف ترسب املياه

(W3 Water leak detection

 كشف الكن قرب اغاق إلمدادات املياه لجميع املبولة

ومرحاض

W4 Sanitary supply shut off

 أن تكون عنارص املبنى املحددة تصنيف أ كام هو محدد يف

الدليل األخر للمواصفات

 املواصفات الرئيسية للمواد

MW1 Materials specification-

major

املواد

 يركب السجاد أو االرضيات يف منطقة عرض محدودة من

قبل الشاغل أو املستأجر املستقبي

 تشطيبات األرض

MW3 Floor finishes

 إعادة استخدام ماال يقل عن %50 من اجاميل الواجهة

 )حسب املساحة( و%80 عى األقل من الواجهة املعاد

 استخدامها بكميات كبرية وتشمل مواد معاد استخدامها

داخل املوقع

 إعادة استخدام واجهة املبنى

(MW5 Re-use of building façade
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املتطلبات املواصفات العنرص

 يعيد التصميم %80 عى األقل من الهيكل األسايس الحايل،

 وأال يقل حجم الهيكل املعاد تشكيله عن %50 من حجم

الهيكل النهايئ

 إعادة استخدام هيكل املبنى

MW6 Re-use of building structure

 تحدد االستخدامات األساسية للركام واملباين الحجرية

املحطامن وبدائل الركام كأحد استخدامات الركام

 الركام املدّور

MW7 Recycled aggregates

 تعد العنارص املستخدمة يف العنارص االنشائية وغري

االنشائية

 مصادر املواد

MW8 Responsible sourcing of 

materials

 إعادة استخدام األرض

LE1 Re-use of land

 استخدام

 األرايض

والبيئة

 األرايض امللوثة

 LE Contaminated land 

 القيمة البيئية لألرض وحامية الخصائص

 البيئية

LE3 Ecological value of land and  

protection of ecological features

تخفيف التأثري البيئي

 LE4 Mitigating ecological impact  

 تعزيز بيئة املوقع

LE5 Enhancing site ecology 

.تأثري طويل املدى عى التنوع البيولوجي

LE6 Long term impact on 

biodiversity 

P1 Refrigerant GWP- building 

services

التلوث

منع ترسب املثلّج

P2 Preventing refrigerant leaks

 من مواصفات مواد العزل يجب أال تحتوي عى 5 مواد

 أو أكرث لها قابلية العزل الحراري سواء يف تصنيعها أو يف

تركيبتها

عازل االحتباس الحراري

P4 Insulant GWP 

تعد انبعاثات أكسيد النيرتوجن الجافة الناتجة من الطاقة  انبعاثات أكسيد النيرتوجن من مصادر

التدفئة
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املتطلبات املواصفات العنرص

مخاطر الطابق

P7 Floor risk

 بعض مناطق املعالجات داخل املوقع مثل فصل الزيت وأجهزة

 الرتشيح معرضة لخطر التلوث مثل مساحات تحرك املركبات

 ومواقف السيارات ومرافق التخلص من النفايات ومرافق

التوصيل أو مناطق املصانع

 الركام املدّور

MW7 Recycled aggregates

 الطاقة املتجددة وذات االنبعاثات

القليلة

P11 Renewable and low 

emission energy

تقليل تلوث األضواء الليلية

P12 Reduction of night time 

light pollution



تمارين الوحدة الثانية:

االستدامة 
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 1. أي مام ييل ميثل تعريف االستدامة:

2. التغري املناخي هو التغري الحاصل يف:

3. املباين الخرضاء هي انشاءات تساعد يف تقليل اآلثار املرتتبة عىل تلوث البيئة وذلك ألن: 

4. تؤثر املدن الضخمة يف االستدامة والبيئة بـ: 

5. من غازات االحتباس الحراري:

أ. الجو

ب.كمية هطول األمطار

ج. التغري يف درجة حرارة األرض

د. كل ما سبق صحيح

أ. اللون األخر مستخدم فيها بكرثة

ب.تستخدم يف بنائها مواد مناسبة للبيئة وفعالة يف توفري الطاقة

ج. ال يسمح ببنائها إال عى األرايض الزراعية الخراء

د. ال ينطبق عليها اساليب التقييم املعروفة

أ. كثافة يف األيدي العاملة

ب.تحديات يف النقل

 ج.التغري املناخي

د.التنمية الشمولية

أ. غاز امليثان 

ب.غاز ثاين اكسيد الهيدروجن 

ج. غاز نرتات الصوديوم 

د. ال يشء مام سبق 

اخرت اإلجابة الصحيحة يف كل مام ييل: ب

أ.بيئة صحية للقيام بالعمل عى أكمل وجه

ب.التنمية التي تفي مبتطلبات الحارض املتبقية من املايض

ج. التنمية التي تفي مبتطلبات الحارض دون التأثري عى األجيال القادمة

د. بيئة الواقع االفرتايض لألجيال القادمة
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6. من املؤمترات التي أظهرت جهود مكافحة ظاهرة االحتباس الحراري:

7. يقاس ثاين أكسيد الكربون مبضاعفة كال من انبعاثات االحتباس الحراري الستة عىل مدى احتاملية حدوث 

احتباس حراري خالل 100 عام.«  تصف العبارة السابقة:

8. أي من التايل من عيوب االستثامر يف املباين الخرضاء: 

9. البصمة الكربونية هي: مضاعفة كال من انبعاثات االحتباس الحراري الستة عىل مدى احتاملية حدوث 

احتباس حراري خالل

10. مشكلة تقييم املباين الخرضاء باألساليب املعتادة هي:

 أ. أثر مشكلة االحتباس العاملي

ب.قياس غازات االحتباس الحراري يف الغاف الجوي

ج. قياس غازات االحتباس الحراري املنبعثة داخل املنزل

 د. تأثري الغازات الدفينة

. ارتفــاع معــدالت اإليجار  أ

ــن اإلنتاجية  ب.تحس

 ج.انخفــاض قيمــة املرافــق العامة

 د. انخفــاض الــزوال التنظيمــي

عام  50 أ.

عام  100 ب.

أعوام  10 ج.

د. ال يشء مام ســبق 

فقط  )1 ( أ. 

2( فقــط 1( و ) ب.)

)3 2( و ) 1( و ) ج.)

د. ال يشء مام ســبق 

1.عدم وجود أدلة للمقارنة كافية

2.اإلهالك املرتاكم أقل للمباين املستدامة

3.تجاهل مميزات البناء املستدام وتأثريه عىل قيمة األصول

 أ. بروتوكول كيوتو باليابان 1997

 ب.كوبنهاجن الدمنارك 2019

 ج. باريس عام 2015

 د. كل ما سبق صحيح



المالحظات:
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الوحدة الثالثة 

ثقافة التنوع والشمول والعمل الجماعي

األهداف 
فــي نهايــة هــذه الوحــدة ســيتعرف المشــاركون علــى مفهــوم بنــاء الفريــق ومبــادئ 

العمــل الناجــح ومــا هــي االســتراتيجيات التــي تحســن تفاعــالت الفريــق. وُيذكــر فــي 

ــلة  ــة إدارة سلس ــق وماهي ــاء الفري ــي بن ــمول ف ــوع والش ــات التن ــدة التزام ــذه الوح ه

اإلمــدادات، والمشــاكل المتعلقــة بــإدارة المــوارد البشــرية. وســيتعرف أيضــا علــى 

ــلبي. ــي والس ــد اإليجاب ــلوك القائ س

المحتويات:
ـ مفهوم بناء الفريق  

ـ مبادئ العمل الناجح للفريق

ـ تفاعالت المجموعة

ـ السلوك السلبي لقائد الفريق

ـ السلوك اإليجابي لقائد الفريق

ـ التزامات التنوع والشمول في بناء الفريق

ـ إيجابيات العمل الجماعي المتنوع
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1.0

2.0

2.1

مفهوم بناء الفريق  

مبادئ العمل الناجح للفريق

العاطفة

الفريــق هــو مجموعــة مــن األشــخاص يعملــون ألجــل هــدٍف مشــرتك. وتشــمل خطــوات بنــاء الفريــق مــا يــي: اإلفصــاح 

ــداف.   ــاز األه ــن إنج ــة ومتك ــدات املعروف ــة التهدي ــداف، مواجه ــق األه ــق تحق ــد عوائ ــق، تحدي ــداف الفري ــن أه ع

وللعمــل الجامعــي عــدة أشــكال معتمــدة عــى حجــم وطبيعــة الفريــق.  قــد يكــون هنــاك عــدة عوامــل دالليــة لبنــاء 

الفريــق مبــا يف ذلــك ردود الفعــل املخالفــة للمديــر، وانخفــاض اإلنتاجيــة، واملســار وعــدم املشــاركة، والشــكاوى حــول 

جــودة الخدمــات، وعــدم املبــادرة والخيــال، واإلجــراءات الروتينيــة املســتخدمة لحــل مشــكلة معقــدة، أو نــزاع أو عــداء 

بــن املوظفــن، وعــدم فعاليــة اجتامعــات املوظفــن. انخفــاض املشــاركة، وســوء فهــم القــرارات وعاقــات غــري واضحــة 

)فابوهونــدا، 2013(. 

وفقــا لنــامذج األعــامل الحديثــة فــإن هيــكل الفريــق داخــل املنظومــة ليــس كــام كان يف الســابق. ويتقــدم العــامل اآلن 

يف العديــد مــن االكتشــافات العلميــة والتنمويــة التــي مل يتنبــأ بهــا حتــى العقــود األخــرية مــن القــرن العريــن، كتغيــري 

طريقــة أداء املنظــامت للبيانــات الكبــرية يف مجــال حــر املمتلــكات، واإلنرتنــت، واالســتدامة. وأصبحــت األســواق أكــرث 

تجــزؤا وتطــورا. لذلــك، ســيوجه منــوذج التنــوع وإدمــاج إدارة سلســلة اإلمــدادات يف هــذا الفصــل لتســليط الضــوء عــى 

مفهــوم بنــاء الفريــق الجامعــي يف هــذا الســياق.

يركز بناء الفريق عى العديد من املهارات:

حــل املشــكات، أخــذ املخاطــر املناســبة، وبنــاء عاقــات العمــل، والتعــاون، والقيــادة، واالتصــاالت، والتفكــري اإلبداعــي، 

وتحديــد القــرارات، وتحديــد األهــداف، وتطويــر املهــارات البدنيــة.

تنــدرج مهنــة املقيمــن تحــت قطــاع الخدمــات املهنيــة. وعــى الرغــم مــن أن مامرســة مهنــة التقييــم مهيمنــة يف القطــاع 

الخــاص. إال أن املقيــم ميكــن أن يكــون مســتقل أو تابــع لركــة مــا. اليــزال التــزام املقيمــن ســواء كانــوا أفــراد مهنيــن أو 

رشكات يف إطــار عمليــات تشــغيل مــكان العمــل. وذلــك فيــام يتعلــق مبفاهيــم الصحــة والســامة. لــذا، تنطبــق عوامــل 

ــزء،  ــذا الج ــم. يف ه ــاع التقيي ــة يف قط ــة املهني ــى املامرس ــاالت ع ــن املج ــد م ــامة يف العدي ــة والس ــدأ الصح ــذ مب تنفي

سنســلط الضــوء عــى التزامــات املقيمــن كجهــات مســتقلة مببــدأ الصحــة والســامة.

هل يتشارك األفراد عاطفيا يف عمليات الفريق ويتشجعون أم ال، عن طريق املشاركة يف مختلف األنشطة املعنية.
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2.2

2.3

العملية السلوكية

الحالة المعرفية

تشمل جمع املعلومات وتوزيع األدوار واملسؤوليات وتحديث املعلومات.

مثل وجود فهم مشرتك للمشاكل التي تواجه الفريق؛ انعكاس ملا تعلمه األعضاء من تجربتهم

يصــف آثــار األدوار والســلوكيات عــى أفــراد املجموعــة واملجموعــة كاملــة. ويســهل معرفــة املجموعــة ذات تفاعــات 

إيجابيــة. يثــق أفــراد املجموعــة ببعضهــم البعــض ويعملــون تجــاه قــرار جامعــي. فيــام يتعلــق باإلبــداع فــإن املجموعــة 

ذو التفاعــات اإليجابيــة يكــون إبداعهــا ضعــف املجموعــة االعتياديــة.

يف املقابــل، فــإن املجموعــة ذات اإلبــداع الضعيــف يعرقــل أفرادهــا أعــامل املجموعــة. ويتســبب هــذا بعــدم الوصــول 

لقــرار أو اختيــار خاطــئ ألن املجموعــة مل تتمكــن مــن اكتشــاف خيــارات فعالــة. 

تفاعل المجموعة 3.0

أ      ضعف القيادة:

ميكــن للفــرد ذا الســيطرة يف املجموعــة أن يتــوىل املســؤولية يف كثــري مــن األحيــان إذا كانــت املجموعــة تفتقــر لقائــد 

قــوي. مــام يــؤدي إىل عــدم وجــود هــدف، ومشــاكل داخليــة، أو الرتكيــز عــى األولويــات الخاطئــة.

أسباب ضعف التفاعل في الفريق  3.1

ب      اإلذعان املفرط للسلطة:

ميكــن أن يحــدث هــذا عندمــا يرغــب النــاس أن يُنظــر إليهــم عــى أنهــم متفقــن مــع القائــد، وبالتــايل ال يعــربون عــن 

آرائهــم.
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ج      املنـع:

ج      التفكري الجامعي:

د      االنتفاع:

د      مخاوف التقييم :

يحــدث هــذا عندمــا يعمــل أعضــاء الفريــق بطريقــة تعطــل ســري املعلومــات يف املجموعــة. ميكــن للنــاس اتخــاذ األدوار 

املعنيــة مثــل املتعــدي، والرافــض، واملنســحب، والباحــث عــن االعــرتاف والظريــف.

يحــدث هــذا عندمــا يرغــب أفــراد املجموعــة عــى توافــق اآلراء أكــرث مــن رغبتهــم يف التوصــل إىل القــرار الصحيــح. مُينــع 

النــاس مــن إظهــار الحلــول البديلــة بشــكل كامــل.

حيــث يأخــذ بعــض أعضــاء املجموعــة املهــام الصعبــة ويجعلــون زمائهــم يقومــون بــكل املهــام. قــد يعمــل املنتفعــن 

بــكل جديــة فيــام يخصهــم لكــن يحــدون مــن مســاهامتهم عنــد العمــل يف مجموعــات وهــذا مــا يعــرف بـــ »الرغيــف 

االجتامعــي.

ميكــن أن تخلــق تصــورات أعضــاء الفريــق تفاعــل ســلبي يف املجموعــة. يحــدث تخــوف التقييــم عندمــا يشــعر النــاس 

بــأن أفــراد املجموعــة اآلخريــن يحكمــون عليهــم بقســوة مفرطــة، مــام يجعلهــم يرتاجعــون عــن آرائهــم.

أ       معرفة الفريق:

ب       الرسعة يف حل املشكالت:

تحتــاج كقائــد إىل توجيــه عمليــة إعــداد املجموعــة. لــذا، ابــدأ بالتعــرف عــى املراحــل التــي متــر بهــا املجموعــة أثنــاء 

إعدادهــا. ســتتمكن مــن اســتباق املشــاكل التــي قــد تنشــأ، مبا يف ذلــك املشــاكل املتعلقــة بتفاعــات املجموعــة الضعيفة.

إذا الحظــت أن أحــد أعضــاء فريقــك قــد صــدر منــه ســلوكًا يؤثــر ســلبًا عــى املجموعــة، عليــك التنبــه برسعــة. تقديــم 

ماحظــات توضــح تأثــري أفعــال عضــو الفريــق وتشــجيعه عــى التفكــري يف كيفيــة تغيــري ســلوكه.

استراتيجيات لتحسين تفاعالت الفريق3.2
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ج      تحديد األدوار واملسؤوليات:

د       كرس الحواجز:

ه       الرتكيز عىل االتصال:

و       االنتـبـاه:

ميكــن أن تكتســب الفــرق التــي تفتقــر للرتكيــز أو التوجيــه تفاعــات ســلبية برسعــة، ألنــه يصعــب عــى األفــراد فهــم 

أدوارهــم يف املجموعــة.

اســتخدم متاريــن بنــاء الفريــق ملســاعدة الجميــع عــى التعــرف عــى بعضهــم البعــض، خاصــة عندمــا ينضــم أفــراد جــدد 

إىل املجموعــة. هــذه التامريــن تســهل انضــامم الزمــاء الجــدد يف املجموعــة وتســاعد أيضــا عــى مكافحــة »تأثــري األغنــام 

الســوداء«،« الــذي يحــدث عندمــا ينقلــب أعضــاء املجموعــة ضــد النــاس، ويعتربونهــم مختلفــن.

االتصــال الريــح هــو أمــر أســايس للتفاعــات املمتــازة للفريــق، لذلــك تأكــد مــن أن الجميــع يتواصلــون بوضــوح. قــم 

بتضمــن جميــع أشــكال االتصــال التــي تســتخدمها مجموعتــك - رســائل الربيــد اإللكــرتوين واالجتامعــات واملســتندات 

املشــرتكة.

االنتبــاه للعديــد مــن القــرارات باإلجــامع، ألنهــا ميكــن أن تكــون عامــة عــى التفكــري الجامعــي، وهــي ظاهــرة تحــدث 

عندمــا تتجــاوز الرغبــة يف توافــق املجموعــة رغبــة النــاس يف الحــس الســليم لتقديــم بديــل، التنمــر، أو االنتفــاع. إذا كان 

هنــاك العديــد مــن القــرارات باإلجــامع يف مجموعتــك، ففكــر يف استكشــاف طــرق جديــدة لتشــجيع األشــخاص عــى 

مناقشــة اراءهــم، أو مشــاركتها دون الكشــف عــن هويتهــم.

ــع العــام  ــط الداف ــدة مــام يحب ــم الجدي ــكار واملفاهي ــق، ميكــن أن يحجــر األف ــة الفري ــال داخــل بيئ ــا يق ينتقــد كل م

ــة. ــق ومشــاركة األعضــاء التالي للفري

4.0

4.1

السلوك السلبي لقائد الفريق

الـعدوانـي
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ــة  ــكار ومناقش ــادل األف ــى تب ــق ع ــدرة الفري ــع ق ــام مين ــة م ــن ناحي ــن، م ــر وآراء اآلخري ــات نظ ــا وجه ــض تلقائي يرف

ــدة. ــكار الجدي ــم واألف ــن املفاهي محاس

ال ينسب له عمل غريه أو يخفي املعلومات ليكون مميزًا.

التعبري عن الرأي دون إصدار حكم.

إظهار الحيوية والحامس.

يعيق أي مشاركة شخصية ويرفض أن يكون نشيطًا داخل بيئة الفريق.

ــن املدخــات  ــد م ــن أن يح ــذا ميك ــه وه ــكاره وآرائ ــى أف ــق ع ــب الفري ــاوالت لكس ــه ومح ــاه ل ــت االنتب ــعى للف يس

ــز ــق والتحفي ــاملة للفري ــاركة الش ــوق املش ــي تع ــق الت ــاء الفري ــرى أعض ــة األخ الفردي

4.2

5.1

5.2

5.3

4.3

4.4

5.0

الممـتنـع

الـتعـاون

النقد البّناء

الحيوية والحماس

المنسحب

الباحث عن االعتراف

السلوك اإليجابي لقائد الفريق:
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التزامات التنوع والشمول في بناء الفريق: 6.0

تعلم كيفية التواصل مع أعضاء الفريق املبني عى االحرتام والعاقات اإليجابية.

يجب أن تتمتع باملعايري املهنية والشخصية - كجزء من السلوك. 

وتجــدر االشــارة عــى اســتمرار الجهــود الدوليــة يف تجديــد مفهــوم التنــوع والشــمول. ووفقــاً ملنظمــة العمــل الدوليــة 

)ILO( ليــس مــن العــدل معاملــة الجميــع بنفــس املعاملــة بالنســبة للمامرســة الحديثــة.  ويســتخدم مصطلــح املســاواة 

املوضوعيــة ليعكــس مفهوًمــا مختلًفــا للعدالــة، وهــو يعــزز املامرســة الشــاملة مــن خــال معالجــة املشــاكل املعياريــة 

املتعلقــة بالتمثيــل الناقــص والتهميــش يف مــكان العمــل.

ــا حيويــة يف تحديــد ثقافــة مــكان العمــل كالتــايل ، 1( مــن الــروري أن  وقــدم مبــدأ املســاواة يف فــرص العمــل نقاطً

ــزام مــن الرئيــس األعــى للمنظومــة  ــدأ االلت ــا. 2( ويجــب أن يب ــا، وشــاماً ومحرتًم ــادة مبــكان عمــل متنوًع ــزم القي تلت

ــذا  ــؤولية له ــن املس ــل املوظف ــة تُحّم ــة قامئ ــادة أنظم ــدى الق ــون ل ــب أن يك ــتويات.  3( ويج ــع املس ــزوال إىل جمي ن

ــة العمــل. ــوع يف بيئ ــة واضحــة عــن التن ــع. 4(ويجــب عــى القــادة يف املنظومــة أن يقدمــوا رؤي التوق

 .)IEQM( يف عــام 2015 عامــة الجــودة الشــاملة لصاحب العمــل )RICS( وأطلــق املعهــد امللــي للمســاحن املعتمديــن

يســاعد هــذا الربنامــج أصحــاب العمــل يف القطــاع عــى قيــاس امللــف الوظيفــي بنــاء عــى املبــادئ األربعــة: القيــادة 

والتوظيــف والثقافــة والتنميــة.  وهــو مجلــس مراجعــة لجعــل العاملــن يف قطــاع العقــار ملتزمــن بالعمــل يف بيئــات 

شــاملة وموضوعيــة. 

أظهــرت الدراســات أن بنــاء الفريــق يف ســياق التنــوع والشــمول هــو دور كل شــخص يف املنظومــة وسنســتعرض يف هــذا 

القســم ذلــك الــدور. 

أحيانا ال يحتاج الفريق إىل قائد أو متابع.

5.4

5.5

6.1

5.6

التعـاطـف

الـنـزاهـة

القيــادة  

الموازنة بين دورّي القيادة والمتابعة
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1. تجنــب الترفــات التــي ال تتســق مــع الجــودة والعدالــة والصداقــات املقربــة. ينبغــي عــى املوظفــن اإلبــاغ عــن 

أي تــرف منــايف لذلــك.

2. أن يظهــر املوظــف روح الــود مــع مــن هــم أقــل يف الرتتيــب الوظيفــي ومــن هــم مهمشــن نتيجــة لاختــاف الثقــايف 

يف العمــل. وبذلــك يكــون ملتزمــا بالقــدوة الحســنة وســط قرنائــه الذيــن يف دائــرة تأثــريه. 

3. يجــب عــى جميــع املوظفــن االلتــزام بالربامــج التدريبيــة التــي تقدمهــا املنظومــة ملعرفــة ثقافــة التنــوع والشــمول 

يف التحيــز الاواعــي واختــاف الجنســن يف التواصــل ومراعــاة الفــروق الثقافيــة. 

أ       االلتزام بالقيادة:

ب      التزام املوظفني:

1. الرســالة والرؤيــة لهــذا االلتــزام، يجــب عــى القــادة إصــدار بيانــا واضحــا لعــدم قبــول التحــرش واالنتقــام والتمييــز 

العنــري يف بيئــة العمــل وعــى جميــع األصعــدة. 

2. سن سياسة وأهداف التنوع والشمول عى جميع مستويات املنظومة.  

3. توجيه السلوكيات اإليجابية كنموذج بن أعضاء الفريق.

4. عقــد اجتامعــات دوريــة مــع املديريــن التنفيذيــن للتأكــد مــن أنهــم عــى علــم بالشــكاوى وكيفيــة حلهــا بحســب 

سياســة املنظومــة.

ــري يف  ــز العن ــام والتميي ــات واالنتق ــود املضايق ــة وج ــدد باحتاملي ــد ته ــي ق ــر الت ــل الخط ــل عوام ــم وتحلي 5. تقيي

ــة. املنظوم

6. تقديم التدريب والتأكد من التزام جميع أفراد املنظومة.

7. استحداث منصب رئيس أو مدير مكتب التنوع والشمول لهذا االلتزام.

يجــب أن تكــون متطلبــات املنظومــات متكيفــة مــع احتياجــات العمــل يف هــذه األيــام. ويجــب أن تتوافــق تحديــات 

أداء الفريــق يف إدارة سلســلة اإلمــدادات الحديثــة مــع البيئــات املتغــرية. 

أظهــرت الدراســات أنــه عندمــا يتكــون الفريــق مــن أصحــاب مصلحــة مختلفــن ومــن وظائــف أو منظــامت مختلفــة، 

مثــل فريــق سلســلة اإلمــدادات، فــإن تضــارب املصالــح واالفرتاضــات والتوقعــات واملعرفــة والتصــورات قــد يعــرض فريــق 

العمليــات للخطــر )شــتاخ، 2013(.

وتواجــه إدارة سلســلة اإلمــدادات نوعيــة وكفــاءة عمليــة صنــع القــرارات داخــل فريــق العمــل املتنــوع. يشــكل التعقيــد 

هيــكل وعمــل إدارة سلســلة اإلمــدادات حاليــا. وقــد ينشــأ رصاعــا يف حــال عــدم تنظيــم أهــداف إدارة سلســلة اإلمدادات 

وثباتهــا. لذلــك، تحتــاج الخطــة الفعالــة لصياغتهــا. تلخــص املعايــري التاليــة املكون الســابق:

إدارة سلسلة اإلمدادات  6.2
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1.  ينبغــي تعيــن فريــق لــإلرشاف عــى سياســة التنــوع والشــمول يف املنظومــة بشــكل مســتمر، وينبغــي عــى 

الرئيــس األعــى للمنظومــة أن يدعــم الفريــق.

ــات إىل  ــة والتعليق ــامت الواضح ــداف والتعلي ــات باأله ــه املجموع ــددة أن توج ــة املح ــى املهم ــب ع 2. ويج

ــب نظــام لدعــم اتخــاذ القــرارات. جان

3. ينبغــي أن يدمــج جميــع أعضــاء الفريــق، وأن يتشــاركوا األفــكار، واملعضــات، وأن يشــجعوا الحلــول املبتكــرة 

واملرنــة ملشــاكل التنــوع والشــمول يف بيئــة العمــل. 

4. ينبغي متثيل املجموعات املهمشة وغري املمثلة يف كل فريق.

أخــريًا، ينبغــي أن يندمــج مــوردي الركــة ضمــن برنامــج فريــق التنــوع.  كــام تحتــاج الركــة أن تفتــح قنــوات مختلفــة 

لدعــم االحتياجــات لتحقيــق خطــة طموحــة لتوســيع األعــامل أو لتنويــع املنتجــات.

كــام ذكرنــا ســابقا، أن مفهــوم التنــوع والشــمول أمــر رضوري يف منــاذج تشــغيل الــركات اليــوم. يف الواقــع إنــه يجلــب 

ــة عنــد وضــع خطــة التوظيــف.  ــدأ العملي ــة أن يب للــركات األســاليب والحلــول املبتكــرة. عــى فريــق املــوارد البري

وهنالــك ثاثــة مشــاكل تحتــاج لحــل داخــل إطــار العمــل:

1. التحيز الاواعي 

2. جمع البيانات 

3. التدريب  

4. التواصل مع الفريق

مشاكل تتعلق بإدارة الموارد البشرية6.3

أ       التحيز الالواعي:

ب       جمع البيانات:

عنــد املقارنــة بــن مرشــحن مؤهلــن متنــح الوظيفــة للمرشــح الــذي عنــده تجربــه مشــابهه أو مــن نفــس العــرق وال 

ــوع والشــمول يف  ــب الســلبية للتن ــز الاواعــي مــن الجوان ــة مختلفــن. يعــد التحي ــك عــى تصــور أو تجرب يعتمــد ذل

بيئــة العمــل، يبــدأ مــن طلــب وعــرض الشــواغر الوظيفيــة. ويحتــاج فريــق املــوارد البريــة أن ويتأكــد مــن االلتــزام 

باملســاواة، ويعــي قوانــن تكافــؤ الفــرص الوظيفيــة عنــد التوظيــف. ويجــب أن تضــع املــوارد البريــة معيــار واضــح 

للتوظيــف، مــام ميّكــن مــن تجنــب التحيــز.

جمــع البيانــات هــو املفتــاح الرئيــي إلدارة التنــوع والشــمول الفعالــة، مــن خــال جمــع البيانــات تتمكــن اإلدارة مــن 

قيــاس مــدى صحــة سياســة التنــوع والشــمول، ومــدى التــزام األطــراف املعنيــة ومــا لــذي يحتاجــه للتغيــري واملشــاركة 

يف تحســن تأثــري السياســة.

ــة مــن مختلــف املصــادر يف املنظومــة  ــة والكمي ــات النوعي ــة يف جمــع البيان ــم إلدارة املــوارد البري ــاك دور حكي وهن

ــوع، 2013(: بعــض الجوانــب هــي )أفضــل مامرســات التن
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1. مستوى املشاركة يف صياغة رؤية التنوع والشمول للركة.

2. عدد املوظفن غري املمثلن يف الربامج الرسمية والذين حصلوا عى ترقيات. 

3. النســبة املئويــة ألهــداف التنــوع التــي تتــامىش مــع أهــداف االعــامل االســرتاتيجية الرئيســية املرتبطــة بأنظمــة 

ــآت والتعويضات. املكاف

4. التمثيل يف مجلس اإلدارة.

5. التصنيفات العامة للجو والثقافة التنظيمية وأثارها عى جميع املجموعات املمثلة.

ج      التدريب:

ج      التواصل داخل فريق العمل:

يعــد أحــد أفضــل األدوات التــي تقــدم فيهــا املنظومــة تواصــا مــع موظفيهــا يف جميــع املهــارات الوظيفيــة وتزيــد مــن 

الخــربة. تحتــاج إدارة املــوارد البريــة يف عمليــة التنــوع والشــمول لوضــع خطــة تدريبيــة فعالــة لضــامن مشــاركة جميــع 

أعضــاء الركــة مبــا يف ذلــك املجموعــات املهمشــة ودون املثيــل، يجــب أن يركــز الربنامــج التدريبــي عــى ثاثــة مواضيــع:

1. مفاهيم التنوع والشمول وتنفيذها.

2. مهارات االتصال الشاملة.

3. استيفاء التقييم ومخاطر التمييز العنري.

ال يوجــد أي تطبيــق ناجــح للخطــة مــا مل تنشــأ قنــاة تواصــل فّعالــة.  واالتصــاالت الرســمية هــي الطريقــة التــي تتطــور 

مــن خــال املذكــرات والرســائل الرســمية والخطابــات اإللكرتونيــة واالجتامعــات الرســمية وتقييــامت أصحــاب العمــل/

ــا  ــإلدارة العلي ــارشة ل املوظفــن. وللتواصــل الرســمي طــرق مــن املوظفــن إىل وينبغــي أن يصــل التواصــل الرســمي مب

عندمــا تكــون املشــاكل ذات الصلــة يف التنــوع والشــمول. يجــب أن تــدون الباغــات الرســمية بشــكل دوري شــهريا أو 

ربعيــا أو بحســب الحاجــة. وينبغــي أن تعــزز الباغــات مبــؤرشات تعكــس الصــورة داخــل املنظومــة، كــام يجــب اإلبــاغ 

فــورا عــن الحــاالت االســتثنائية مثــل التحيــز، التمييــز العنــري.

إيجابيات تنوع فريق العمل )فوبوهوندا،2013(: 7.0

المنظور  7.1

ــع النمــط اإلجــاميل للخطــط ونجــاح  ــق م ــق اســرتاتيجية الفري ــدى تواف ــة وم ــق داخــل املنظوم ــاج الفري ــدى اندم م

ــم.   ــة، والقي ــادئ، والرؤي ــالة، واملب ــداف، والرس األه
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7.2

7.3

7.4

7.6

7.5

الــوالء  

المقدرة  

التعاقد  

التعاون  

الموارد والسلطة

وتحــدد أهــداف وتوجهــات الرؤيــة لتشــجيع املوظفــن، وأيضــا يجــب أن تعكــس القــوة الغريبــة، والثقافــة، والقيــم، 

واملعتقــدات وتوجــه املنظومــة.

يعلــم املشــاركون رضورة اكتســاب املعرفــة واملهــارات والقــدرات للتصــدي للمشــاكل التــي مــن أجلهــا تكــون الفريــق أو 

الوصــول ملــا يلــزم. يف بعــض الحــاالت، مثــل مهــارات االتصــال الفعــال، حــل النزاعــات واملشــاكل.

يشــمل نطــاق املســؤولية املنــاط بهــا وتصميــم الرســالة، والرؤيــة، واالســرتاتيجيات لتحقــق هــدف الفريــق. بالتــايل، يصــل 

الفريــق ألهدافــه ونتائجــه ومســاهامته املتوقعــة والخــط الزمنــي ووســائل تقييــم كا مــن نتائــج العمــل أو العمليــة 

التــي اتبعهــا الفريــق لتحقيــق املهــام. 

يفهــم أعضــاء الفريــق مراحــل تطــور املجموعــة، ودورهــم ومســؤولياتهم لتمكنهــم مــن العمــل بفعاليــة عــى املســتوى 

الشــخيص. ينبغــي تطبيــق القواعــد الســلوكية يف مجــاالت مثــل حــل النزاعــات واتخــاذ القــرارات بتوافــق اآلراء.

ينبغــي أن تتوفــر املــوارد واالســرتاتيجيات والدعــم مــن خــال مهمــة محــددة لعضــو الفريــق. ويســاهم وجــود جهــة 

معينــة التخــاذ القــرارات يف العمــل بفّعاليــة. وإذا لكــم تكــن هنــاك جهــة مســؤولة، فســيحتاج فريــق العمــل للحصــول 

عــى موافقــات عــى أفكارهــم التــي قــد ترفــض إذا مل يعطــى التفويــض فقــد يحتــاج الفريــق للحصــول عــى املوافقــة 

عــى األفــكار التــي قــد ترفــض قبــل أن تفنــد أو تدحــض لتجنــب األخطــاء.  ميكــن إعطــاء التفويــض بحــدود. باإلضافــة 

ــدة. وينبغــي  ــق بالســلطة الجدي ــك الفري ــى ال يرتب ــا حت ــق تدريجيً ــك، ينبغــي أن يعطــى التفويــض ألعضــاء الفري لذل

إعطــاء املاحظــات باســتمرار حتــى يتســنى ألعضــاء الفريــق معرفــة عملهــم للتقديــر والعلــم.     



78
جميع الحقوق محفوظة للهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين ©

7.7

7.9

7.8

7.10

7.11

األتصال  

التوجيه  

التحسينات اإلبداعية 

التوافق

التغير الثقافي

يوضح للفريق أولوية املهام ألعضاء الفريق بالطريقة املناسبة للماحظات ليكون بناء الفريق فعاالً.  

ســيكون التوجيــه عامــة إلنجــازات الفريــق، حيــث يتحمــل أعضــاء الفريــق املســؤولية. يف حــال نجــح الفريــق يف اتخــاذ 

ــن األداء  ــكا م ــم ل ــي أن يصم ــر ينبغ ــام التقدي ــك، ونظ ــرتاف بذل ــر واالع ــم التقدي ــي منحه ــة، ينبغ ــر املعقول املخاط

الفــردي أو الجامعــي.  يــؤدي منــح املوظفــن االعــرتاف إىل بيئــة عمــل إيجابيــة وإنتاجيــة وتنظيميــة ومبتكــرة. 

ــاق  ــري الخ ــة للتفك ــي قيم ــب أن يعط ــذي يج ــري ال ــامم بالتغي ــري واالهت ــول التغي ــون ح ــق يك ــاء الفري ــوع يف بن والتن

ــدة ــكار الجدي ــدة واألف ــول الفري والحل

مُيّكــن الفريــق املتنــوع جيــدا بقواعــد الشــمول الفعالــة قــادة الفريــق مــن التخطيــط لألولويــات وتخصيــص املــوارد ، 

باإلضافــة إىل إدارة املهــام املرتبــة واملنظمــة بــن اإلدارات املتنوعــة بشــكل متوافــق.  

الثقافــة هــي البيئــة املحيطــة دامئــا مبــكان العمــل وهــي املؤثــر يف العاقــات والعمليــات، والــذي ميكــن أن يشــكل متعــًة 

يف العمــل. وتشــمل القيــم واملعتقــدات واالفرتاضــات األساســية واملواقــف والســلوكيات التــي تتقاســمها مجموعــة مــن 

النــاس. يؤثــر مؤســس املنظمــة واملديريــن التنفيذيــن وغريهــم مــن املوظفــن اإلداريــن يف ثقافــة مــكان العمــل بســبب 

دورهم يف صناعة القرار والتوجه اإلسرتاتيجي. 



المالحظات:



تمارين الوحدة الثالثة:

ثقافة التنوع والشمول والعمل الجماعي
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1. الفريق هو عبارة عن مجموعة من األشخاص يعملون ألجل:

2. يهتم بناء الفريق بـ :

3. مفهوم التنوع والشمول هو: 

4. أحد أدوار القيادة يف التنوع والشمول:  

5. أحد التزامات املوظفني يف التنوع والشمول هو:

أ. مجموعة الرتكيز والتهميش

ب.اإلجراء املعاكس ضد القادة

ج.السلوك تجاه منتجات الركة 

د. ال يشء مام ذكر  

أ. إيجاد أفضل املواهب التي تناسب الركة

ب.تقبل التغيري يف مكان العمل

ج. تطبيق التغاير يف مكان العمل

د. التأكد عى أن الجميع مختلفن 

أ. إرضاء جميع موظفي املنظومة

ب.تقديم خدمات طويلة األمد للعماء

ج. وضع أهداف وسياسة التنوع والشمول

د.  ال يشء مام ذكر صحيح

أ. التعرف عى أهداف معالجة وظيفة الركة

ب.معرفة خطوات تحقيق اقى درجات التقييم

ج.االختاط مع زماء العمل ومعرفة ما هو غري مناسب

د. تجنب السلوك الذي ال يتوافق مع العدالة والزمالة 

اخرت اإلجابة الصحيحة يف كل مام ييل: أ

أ. هدف مشرتك

ب.تحقيق الهدف 

ج.اتصال الركة

د.اإلنجاز الشخيص
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حل التمارين
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ملاذا مبادئ الصحة والسالمة أساسية ملنشآت التقييم واملقيمني؟

 

ــارص  ــاة العن ــن مراع ــد م ــة للتأك ــة املرجعي ــن القامئ ــل م ــق أصحــاب العم ــل، يجــب أن يتحق ــم العم ــد تصمي 2. عن

ــة؟  ــة املرجعي ــا القامئ ــب أن تحتويه ــي يج ــارص الت ــي العن ــالمة. ماه ــة والس ــة بالصح ــية املتعلق الرئيس

3. ماهي املسؤوليات التنظيمية يف مبادئ الصحة والسالمة؟

1- التــزام املقيمــن ســواء كانــوا أفــراد مهنــن أورشكات يف إطــار عمليــات تشــغيل مــكان العمــل. 

ــدأ الصحــة  ــذ مب ــل تنفي ــق عوام ــذا، تنطب ــة. ل ــس ام ــم الصحــة وال ــق مبفاهي ــا يتعل ــك يف م وذل

ــد مــن املجــاالت عــى املامرســة املهنيــة يف قطــاع التقييــم. والــس امــة يف العدي

2- الوظائــف هــي الســبب الــريئ ي وراء خلــق مــكان العمــل، قــد تكــون خطــرة أو فيهــا بعــض 

املخاطــر. لــذا يجــب األخــذ باإلعتبــار مفهــوم الصحــة والــس امــة يف مرحلــة التصميــم.

3- بيئة العمل املريحة تساعد يف تصميم العمل مع اعتبار خصائص الصحة والسامة.

ـ التنقل من واىل العقار

ـ العمل الفردي املستقل

ـ حالة العقار

ـ نشاط العقار

ـ قواعد األصل ورعايته

ـ األسطح

ـ )هيكل األصل(إذا كان املبنى عايل االرتفاع

ـ املواد الخطرة

ـ األمراض

ـ الوصول الخاص

ـ املخاطر الخاصة

ـ الوصول للمعدات

ـ معدات السامة

ـ األمور البيئية

ـ األمور الشخصية

1. الحصول عى وثيقة تأمن إلزامية وابرازها يف مقر العمل.

ــة يف املنشــأة أو اإلســتعانة  2. التأكــد مــن وجــود مصــدر معتمــد حــول الصحــة والســامة املهني

مبتخصــص.

3. وضع سياسات تتعلق بالصحة والسامة والتي بدورها تحدد نظام ادارتها.

4. تقييم مخاطر األعامل والتي تشمل تفاصيل التدابري الوقائية الآلزمة.

ــوء  ــوادث وس ــادي الح ــر لتف ــم املخاط ــد تقيي ــبة بع ــراءات املناس ــاذت االج ــن اتخ ــد م 5. التأك

ــة. الصح

الوحدة األولى:
مبادئ الصحة والسالمة

المهنية
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4. ماهي املسؤوليات الفردية يف مبادئ الصحة والسالمة؟

5. ماهي عنارص القامئة املرجعية التي يجب أن يتحقق منها املقيم قبل معاينة األرض أو املبنى؟    

6. ماهي عنارص الصحة والسالمة التي يجب أن يحذر منها املقيم خالل معاينة العقار؟  

7. ماهي معدات السالمة التي يجب أن يرتديها املقيم أو يستخدمها خالل املعاينة؟  

6. توفري املرافق األساسية مثل دورات املياه وغرف الغسيل ومياه الرب.

7. تقديم تدريب مجاين للموظفن عن الصحة والسامة.

8. استشارة املوظفن عن الصحة والسامة.

9. عرض منشور عن قوانن الصحة والسامة أو اعطاء العامل معلومات حولها.

10 . االباغ عن جميع الحوادث واألمراض والحوادث املتعلقة بالعمل

األداء: قــدرة املوظفــن عــى اداء عملهــم بأمــان ويشــمل فهــم حــدود كفائاتهــم مثــل )املهــارات 

ــة والخربة( واملعرف

التحكم: القدرة عى العمل باألنظمة الحالية واملخصصة.

التكيف: القدرة عى التعرف عى الظروف املتغرية والتعامل معها يف جميع األوقات.

ــامتهم  ــوع بس ــق املوض ــا يتعل ــأ عندم ــذر دامئً ــة والح ــذ الحيط ــن اخ ــى املوظف ــذر: ع الح

وســامته زمائهــم واآلخريــن.

الوعي: معرفة قدرات املوظفن وحدودهم.

العمل الجامعي: يجب أن يكون املوظف عضو فّعال يف الفريق.

ـ االستقرار الهيكي

ـ املواد الخشبية والزجاجية والحادة

ـ حالة السقف واملواد

ـ األجواء غري اآلمنة

ـ مخاطر الرتكيبات الحية أو غري املؤمنة

ـ أخطار الرتددات االسلكية

ـ أخطار االنزالق والتعرث

ـ السقوط من املرتفعات

نظــارات الوقايــة - االقنعــة - الــدروع - احذيــة واقيــة - الخــوذ - ســامعات عازلــة للصــوت - 

ســرتة عاكســة - القفــازات
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الوحدة الثانية :

1-  أي مام ييل ميثل تعريف االستدامة:

أ. بيئة صحية للقيام بالعمل عى أكمل وجه

 ب. التنمية التي تفي مبتطلبات الحارض املتبقية من املايض

 ج. التنمية التي تفي مبتطلبات الحارض دون التأثري عىل األجيال القادمة

 د. بيئة الواقع االفرتايض لألجيال القادمة

2- التغري املناخي هو التغري الحاصل يف: 

 أ. الجو

 ب. كمية هطول األمطار

 ج. التغري يف درجة حرارة األرض

 د. كل ما سبق 

3- املباين الخرضاء هي انشاءات تساعد يف تقليل اآلثار املرتتبة عىل تلوث البيئة وذلك ألن:

 أ. اللون األخر مستخدم فيها بكرثة

 ب. تستخدم يف بنائها مواد مناسبة للبيئة وفعالة يف توفري الطاقة

 ج. ال يسمح ببنائها إال عى األرايض الزراعية الخراء

 د. ال ينطبق عليها اساليب التقييم املعروفة

4- تؤثر املدن الضخمة يف االستدامة والبيئة بـ: 

 أ. كثافة يف األيدي العاملة

 ب. تحديات يف النقل

 ج. التغري املناخي 

 د. التنمية الشمولية

5- من غازات االحتباس الحراري 

أ.  غاز امليثان

 ب. غاز ثاين اكسيد الهيدروجن

 ج. غاز نرتات الصوديوم

 د. ال يشء مام سبق

اإلستدامة
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6- من املؤمترات التي أظهرت جهود مكافحة ظاهرة االحتباس الحراري. 

 أ. بروتوكول كيوتو باليابان 1997 

 ب. كوبنهاجن الدمنارك 2019 

 ج. باريس عام 2015 

 د. كل ما سبق 

7- »يقــاس ثــاين أكســيد الكربــون مبضاعفــة كال مــن انبعاثــات االحتبــاس الحــراري الســتة عــىل مــدى احتامليــة 

حــدوث احتبــاس حــراري خــالل 100 عــام.«  تصــف العبــارة الســابقة:

 أ. أثر مشكلة االحتباس العاملي. 

 ب. قياس غازات االحتباس الحراري يف الغالف الجوي.

 ج. قياس غازات االحتباس الحراري املنبعثة داخل املنزل.

 د. تأثري الغازات الدفينة

8- أي من التايل من عيوب االستثامر يف املباين الخرضاء:

أ.  ارتفاع معدالت اإليجار

 ب. تحسن اإلنتاجية

 ج. انخفاض قيمة املرافق العامة

 د. انخفاض الزوال التنظيمي

 

ــة  ــاس الحــراري الســتة عــىل مــدى احتاملي ــات االحتب ــن انبعاث ــة كال م ــة هــي: مضاعف ــة الكربوني 9- البصم

ــاس حــراري خــالل: حــدوث احتب

أ. 50 عام

 ب. 100 عام

 ج. 10 أعوام

 د. ال يشء مام سبق 

10- مشكلة تقييم املباين الخرضاء باألساليب املعتادة هي:

1. عدم وجود أدلة للمقارنة كافية

2. اإلهالك املرتاكم أقل للمباين املستدامة

3. تجاهل مميزات البناء املستدام وتأثريه عىل قيمة األصول

 أ. )1( فقط

 ب. )1( و )2( فقط

 ج. )1( و )2( و )3(

 د. ال يشء مام سبق 
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الوحدة الثالثة :

1- الفريق هو عبارة عن مجموعة من األشخاص يعملون ألجل:

أ. هدف مشرتك

ب. تحقيق الهدف 

ج. اتصال الركة

د. اإلنجاز الشخيص

2-يهتم بناء الفريق بـ: 

أ. مجموعة الرتكيز والتهميش

ب. اإلجراء املعاكس ضد القادة

ج. السلوك تجاه منتجات الركة 

د. ال يشء مام ذكر  

3- مفهوم التنوع والشمول هو: 

أ. إيجاد أفضل املواهب التي تناسب الركة

ب. تقبل التغيري يف مكان العمل

ج. تطبيق التغاير يف مكان العمل

د. التأكد عى أن الجميع مختلفن 

4- أحد أدوار القيادة يف التنوع والشمول:  

أ. إرضاء جميع موظفي املنظومة

ب. تقديم خدمات طويلة األمد للعماء

ج. وضع أهداف وسياسة التنوع والشمول

د. ال يشء مام ذكر صحيح

5- أحد التزامات املوظفني يف التنوع والشمول هو:

أ. التعرف عى أهداف معالجة وظيفة الركة

ب. معرفة خطوات تحقيق اقى درجات التقييم

ج. االختاط مع زماء العمل ومعرفة ما هو غري مناسب

د. تجنب السلوك الذي ال يتوافق مع العدالة والزمالة 

ثقافة التنوع والشمول
والعمل الجماعي



المالحظات:
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