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مقدمة -1  

يعتبر قطاع األبنية من القطاعات األكثر استهالكاً للطاقة الكهربائية في البلدان العربية @ 
 فووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووي مجووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووال% 59حوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووالي )

 %(. 16و تجاري % 43استهالك الطاقة الكهربائية   منزلي 
 10عالمياَ انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون الصادرة مباشرة مون قطواع األبنيوة تمثول @

حصوة : إنتوا  الطاقوة الكهربائيوة الالزموة + في المائة مون انبعاثوات هواا ال واز الجماليوة  
إنتا  االسمنت  الضوروري )في المائة   33 -في المائة  30القطاع من االنبعاثات تصبح 

في المائة من االنبعاثوات الجماليوة  8إلى  7في صناعة البناء  يؤدي إلى إنبعاثات تقدر بـ 
 60في المائة منها تنتج عن استهالك الطاقوة الالزموة و 40العالمية لثاني أكسيد الكربون  
 ( في المائة من التفكك الكيميائي

الحاجووات المتزايوودة موون الطاقووة لتوو مين تبريوود وتكييووال الهووواء واسووتهالك المصوواعد @ 
 ....  واالنارة 

حاجوووات تكييوووال الهوووواء وتبريووودظ تفووووق فوووي معظوووت الووودول العربيوووة  حاجوووات التدفئوووة @ 
 .والتسخين  وسيزداد الفارق الحالي مستقبالً بسبب تفاقت ت ير المناخ
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جدوى تحسين كفاءة الطاقة الكهربائية وترشيد -2  

 استهالكها في األبنية

  أمور / تالفياً لهدر الموارد الطبيعية وحفاظاً على مصلحة األجيوال القادموة

أخالقي من ضومن مبوادح حسون سولوك الفورد فوي المجتموي الواي يعوي  فيو   

 ".المبارين كانوا إخوان الشياطين"وأن 

  تحقيووق نسووبة وفوور ال يسووتهان بهووا موون الوقووود االحفوووري  ففيمووا يتعلووق

بالدول المنتجة للنفط  االستفادة من الوفر لتصديرظ إلى الخوار   وفيموا يعوود 

 للدولة المستوردة للنفط سيكون هناك تحسين في ميزانها التجاري؛

  تخفيض انبعاثات غازات الدفيئة  والمساهمة في التخفيال مون حودة ت يور

 المناخ؛

 سعة أجهزة التدفئة والتكييال الالزمة  وبالتالي تخفيض كلفة / تقليل قدرة

 شرائها وتركيبها وصيانتها واستهالكها من الطاقة
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جدوى تحسين كفاءة الطاقة الكهربائية وترشيد -2  

(تابع)استهالكها في األبنية   

 االست ناء عن تجهيز قدرات إنتا  إضافية للطاقة الكهربائية الالزمة؛ 

  األبنيوة المنزليوة  مموا يتويح لهواظ العائلوة /تخفيض فاتورة الطاقة للعائلة

 .االستفادة من الوفر في ت مين ضرورات حياتية أخرى

  األبنيووة التجاريووة والصووناعية  ممووا يوونعك  /تخفوويض كلفووة الخوودمات

 إيجاباً على كلفة المنتج ويتيح تخفيض األسعار والدخول في المنافسة؛

 خلووق فوورل عموول ونشوووء مؤسسووات صوو يرة ومتوسووطة منتجووة  مووي

الشووارة إلووى أن قطوواع البنوواء بمتطلباتوو  يووؤمن مجوواالت عموول لعوواملين موون 

 .من العامل البسيط  إلى المهند  أو المالي: مختلال مستويات العلت

  اقل تعرضواً /أجواء صحية مريحة لساكني البناء طيلة أيات العات ت مين

 ؛حماية من ضجيج محركات التجهيزات الالزمة للتكييال+ للمرض

  إنتاجية المتواجدين داخل البناء الكالءزيادة 
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جدوى تحسين كفاءة الطاقة الكهربائية وترشيد -2  

(تابع)استهالكها في األبنية   

  إن استثمار يورو واحد في ت هيل األبنية لتخفيض استهالكها من الطاقة  يوؤدي وفوق

يووورو فووي قطوواع إنتووا   2بيانووات االتحوواد األوروبووي إلووى تحاشووي الحاجووة إلووى توظيووال 

 .الطاقة

  في المائة من كلفة البناء األساسية  تؤدي إلى وفور  25إلى  10كلفة إضافية تقدر بـ

في المائة مون الطاقوة المسوتهلكة أساسواً  ويعوود معظوت  60في استهالك الطاقة يصل إلى 

أن زيوادة فوي كلفوة إنشواء المنوازل تتوراو  موا . هاا الوفر إلى حاجات التكييوال والتسوخين

تؤدي إلى تحقيق وفر فوي حاجوات ( يورو للمتر المربي 10حوالي )في المائة  8و 2بين 

في المائة وفق المنطقة المناخية التي  64في المائة و 39التسخين وتكييال الهواء ما بين 

 .يقي فيها البناء

  أشار التقرير الرابي للهيئة الدولية لت ير المناخ(IPCC)  إلى إمكانية إجوراء تحسوين

في كفاءة الطاقة سواء في األبنية الجديدة أو األبنية الموجودة  بكلفة قليلة وسولبية  بحيو  

 .في المائة 30بنسبة  2020تنخفض االنبعاثات بحلول العات 
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جدوى تحسين كفاءة الطاقة الكهربائية وترشيد -2  

(تابع)استهالكها في األبنية  

 فوي  40إمكانية تحقيق تخفيض في استهالك الطاقة في قطاع األبنيوة بنسوبة

 ......المائة عبر إجراءات مجدية اقتصادياً 

  فوي  20إمكانية تحقيق وفر فوي اسوتهالك الطاقوة فوي قطواع األبنيوة بحودود

المائة عبر التقليل من التش يل غير الضروري وعبور معالجوة بعوض األعطوال 

 والمشاكل الميكانيكية في هاظ األبنية  

  نشوور واعتموواد بعووض تقنيووات أنظمووة الووتحكت يسوومح بتحقيووق وفوور إضووافي

 .في المائة 20إلى  10بحدود 
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وأهمية التنسيقمجاالت العمل  -3  

يتطلوووب تحسوووين كفووواءة الطاقوووة وترشووويد اسوووتهالكها فوووي األبنيوووة  عموووالً منسوووقاً 

ومستمراً يبدأ خوالل عمليوة التصوميت ويسوتمر خوالل عمليوة النشواء والتجهيوز  

 وخالل التش يل والصيانة
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(تابع)وأهمية التنسيق مجاالت العمل  -3  

 ضرورة تعاون جميع الجهات صاحبة العالقة في قطاع األبنية

يؤكوود شوواري البنوواء والراغووب فووي اسووتئجار البنوواء  ويؤكوود المقوواول  

المهند  المصمت صاحب مشروع البناء غياب مؤشرات واضحة العيوان 

للشاري أو المست جر  وضمن هواظ الحلقوة المفرغوة يسوتمر إنشواء األبنيوة 

غير الكفووءة  لوالك وجوب التودخل الحكوومي المباشور عبور وضوي تودابير 

إلزاميووة وأنظمووة محفووزة والشووراال علووى عموول هيئووات متخصصووة تقوووت 

بإصووودار شوووهادات جوووودة لتصووونيال األبنيوووة مووون ناحيوووة كفووواءة الطاقوووة 

 .الكهربائية

ت هيل األبنية المشيدة سابقاً  والتي يش لها ساكنون مست جرون حالياً   

يتطلب التفاهت بين مسوت جر البنواء ومالكو   تحوت مظلوة القوانون  لتسوهيل 

 ..القيات بت هيل 
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وسائل الترشيد وتحسين الكفاءة -4  

 ؛ال سيما غالف  الخارجي  ما يرتبط بالبناء نفس  -ألال 

 موووا يووورتبط بووواألجهزة والووونظت والمعووودات المسوووتهلكة للطاقوووة -بووواء 

 المبنى؛ داخل الكهربائية

موا يورتبط بالنسوان الواي يسوكن هواا البنواء ويتعامول معو  وموي  -جيت    

 . تجهيزات 
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(تابع)وسائل الترشيد وتحسين الكفاءة  -4  

 الوسائل المرتبطة بالبناء وغالفه الخارجي --ألف 

توؤثر البيئوة المحيطووة بالبنواء فوي اسووتهالك الطاقوة الالزموة  فووالظروال الجويوة موون  - 

ناحية درجات الحرارة ونسب الرطوبة وسورعة الريوا  وكثافوة األشوعة الشمسوية وزاويوة 

وشووكل البنوواء وموقعوو   االتجاااا الجارافاايسووقوطها هووي موون العواموول الرئيسووية  لووالك فووإن 

 .أمور جديرة باالهتمات لدى وضي التصاميت الهندسية المعمارية

  فووي منوواطق مناخيووة معينووة  مسوواحة دنيووا للنوافووا هندسااة الطاقااة الساا بيةأهميووة   - 

كموا يمكون . الزجاجية المتجهة نحو الشمال ومساحة قصوى للنوافا المتجهة نحوو الجنووب

فووي ( جوودران سووميكة مووثالً )فووي إطووار هوواظ الهندسووة  لحووظ مووا يمكنوو  امتصووال الحوورارة 

الواجهات الجنوبيوة السوتعمال هواظ الطاقوة الحراريوة  المخزنوة فوي تدفئوة المبواني إاا كوان 

 .هناك من حاجة لالك

ومووا يتحوودد أثنوواء تصووميم  لناحيووة قيمووة معاموول االنتقووال  أهميووة ال ووالال الخووارجي - 

الحراري المستندة إلى ألوان المسواحات الخارجيوة التوي تعكو  أشوعة الشوم  التوي تطوال 

 المبنى من الخار  وال تمتل حرارتها  وخصائل مواد البناء وأنواعها وسماكاتها 
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(تابع)وسائل الترشيد وتحسين الكفاءة  -4  

للبنوواء  وتحاشووي وجووود أيووة جسووور حراريووة   عووزل ال ووالال الخووارجي - 

 .لخفض استهالك الطاقة من ناحية ولت مين الراحة الحرارية من ناحية أخرى

  (نباتيوة أو حيوانيوة موثالً )أفضلية أن تكون المواد الالزمة للعزل صوديقة للبيئوة 

وال يتطلووب تصوونيعها سوووى القليوول موون كميووات الطاقووة  أن تكووون هوواظ المووواد 

مقاومة لكافة الفطريات والعفن ولالهتوزاز والصودمات موي حيوازة خاصوية عودت 

امتصال الماء إاا أمكن  وعدت الت ثر بالعوامل الخارجية  وبما أن معودل حيواة 

سوونة فإنوو  موون األجوودى أن يووتت اختيووار هوواظ المووواد  40-30المووواد العازلووة هووو 

وتحديوود سوووماكاتها وتركيبهووا بالعنايوووة الالزمووة  خاصوووة وأن ثمنهووا هوووو ضوووئيل 

 .بالمقارنة مي كلفة اليد العاملة والسقاالت الالزمة للتركيب

 حماية عناصر المبنى من ت يرات الجهاد الحراري   -

 حماية داخل البناء من تقلبات الطق  الخارجية قدر المكان؛  -

- 
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(تابع)وسائل الترشيد وتحسين الكفاءة  -4  

 

النوافووا والمسووطحات الزجاجيووة فووي ال ووالال الخووارجي  نقطووة الضووعال   -

بسووبب انتقووال الطاقووة الحراريووة بواسووطة التوصوويل والشووعاع  لووالك تبوورز 

ضووورورة التقليووول مووون المسوووطحات الزجاجيوووة  واسوووتعمال الزجوووا  المالئوووت 

 :العازل والمزدو   واختيار نوع الزجا  المتمتي بكفاءة عالية عبر حيازة

 أعلى نفااية ضوئية مرئية ممكنة؛(   أ)

 أعلى إمكانية لوقال األشعة فوق البنفسجية؛( ب)

 أدنى انتقالية للطاقة الشمسية الحرارية؛(  )
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(تابع)وسائل الترشيد وتحسين الكفاءة  -4  

" Label"لصوووووووووووووواقة   -

تحووووودد الفئوووووة وفوووووق كميوووووة 

الطاقوووووة الجاريوووووة العوووووابرة 

: سووونوياً فوووي المتووور المربوووي

A, B, C, D, E, F, G  

على أسا  أن الحد األدنوى 

والفئووووووة  Cالمقبووووووول هووووووو 

وبووالطبي A األفضوول هووي 

فووإن األرقووات للفئووات السووبي 

الموووووواكورة هووووووي خاصووووووة 

 .بمنطقة مناخية معينة
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(تابع)وسائل الترشيد وتحسين الكفاءة  -4  

االسووتفادة موون التهويووة الطبيعيووة الراديووة  والحوووؤل دون تسوورب -  

الهواء من الخار  بدرجة حرارة تختلال عون درجوة الحورارة المطلوبوة 

في الداخل  عبر األبواب والنوافا الم لقة  وتحودد بعوض األنظموة حجوت 

الهووواء المتسوورب األقصووى المقبووول فووي السوواعة وفووي المتوور المربووي موون 

 .مساحة ال الال الخارجي

 الظل الممكن ت مين  من وجود األشجار والنباتات وما شاب ؛ -

حسوون اختيووار مووواد البنوواء والتصوواميت المناسووبة أمووور يمكنهووا مجتمعووة  -

تحقيووق خفووض فووي كميووات الطاقووة الحراريووة المنقولووة إلووى داخوول البنوواء 

 .في المائة 40إلى  30المكيال صيفاً بحوالي 
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(تابع)وسائل الترشيد وتحسين الكفاءة  -4  

 استهالك الطاقة الكهربائية في اإلضاءة  

زيااة استهاا الطستة ةإلااءسةتؤااةحاساااإ ىسز اااةتسهةااتسزيااة اسا ا اا ت سا   اا س -

 . تةاوتحسةل خلصسمنستة ةإلءستةحرتريءستةنةا ءسعنسهذهستإلؤةحا

 .ارش دستاله الطسمعستالز فةظسبإؤةحاسج داس-

 :يا نستة وصلسهةتسذةكسعبرس-

ؤوحستةناةرسإلدرستإلم ةن،سبةالع اة س/ منستإلؤةحاستة ب ع ءتاله فة اس-(1)

علتساصا مسمعاةرىسملئمسوزسنساحديدسموتإلعستةنوتفذ،سوتع اة سأهلوبس

؛اصا مسةتؤةحاسي اعسب نسهؤةحاستةادفسوهؤةحاسمح  ه  

استخدات األلوان الفاتحة في المباني من الداخل  ألنها تعك  الضوء ( 2

 فتساهت في زيادة كفاءة الضاءة داخل ال رال؛
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(تابع)وسائل الترشيد وتحسين الكفاءة  -4  

 الوسائل المرتبطة باألجهزة والنظم والمعدات المستهلكة للطاقة داخل البناء -باء 

 .اأايسبعدستة     سفيسته الطستةابةنيسعة ا: االنارةأ-

: لإلنارة استخدات مصابيح الضاءة اات الكفاءة األعلى  وتخفيض كثافة استهالك الطاقة ( 1) 

رغوت سوعرظ المرتفوي ( LED( )Light - Emitting Diode)المصوابيح مون نووع اسوتخدات 

 .الكلفة االستهالك وفي يؤمن وفراً ظاهراً في أخرى  نسبياً بالمقارنة مي المصابيح من أنواع 

 

 

 

   الصمام الباعث ل ضوء المصباح الف وري المصباح المتوهج

(ساعة)العمر االفتراضي  50,000 6,000 1,200  

(واط)القدرة  6-8 13-15 60  

(واط/لومن)الكفاءة  97 75 18  

 الناحية البيئية ----- يوجد زئبق ------

(سنة/كلغ )انبعاثات 123 230 920  

(ساعة/وحدة حرارية بريطانية)كمية الحرارة  3.4 30 85  
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اعتماد نظات أجهزة الحسا  بإش ال المكان  بحيو  يوتت اسوتخدات أجهوزة كشوال الحركوة ( 2)

عبر قيا  الت يورات فوي الصووت أو فوي الصوورة  فيوتت فصول التيوار الكهربوائي عون أجهوزة 

 الضاءة؛

عبر اعتمواد وسوائل تحكوت فوي الضواءة  تخفضوها لودى وجوود : إدارة مستويات الضاءة( 3)

 .إمكانية االستفادة من ضوء النهار  وتزيدها عندما يكون هناك نقل في الضاءة الطبيعية

جديد من المصاعد مزود بنظات السوترداد الطاقوة  جيل: المصاعد والساللم الكهربائية ( ب) 

في مرحلة تخفيض السرعة للتوقال  بحي  يصوار إلوى تخفويض اسوتهالك المصوعد بموا يمثول 

في المائة وفقاً الرتفاع البناء وسرعة المصعد  ويمكن أن يصول التووفير  35إلى  20وسطياً 

 في المائة في بعض الحاالت؛ 60إلى 

حسن اختيار هاظ األجهزة  ال سيما اات االستعمال اليومي :األجهزة الكهربائية المنزلية(  )

من استهالك الكهربواء  وانو  مون % 12بمواصفات معينة  يتيح توفير ...( ال سالة  الثالجة)

 -تلفووواز  -راديوووو )الممكووون تخفووويض اسوووتهالك أجهوووزة تكنولوجيوووا المعلوموووات واالتصووواالت 

 من االستهالك المنزلي  إلى النصال باستعمال تقنيات متوفرة حالياً؛% 15والبالغ ( انترنت
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استبدال األجهازة الكهربائياة القديماة با خرى حديصاة مصانفة أكصار كفااءة بموجا  ( د

 .نظام لصاقات الطاقة

 تحسين عامل القدرة (ا

إنتووا  الميوواظ السوواخنة بواسووطة اللووواقط الشمسووية : السااتفادة ماان الطاقااات المتجااددة(و

تركيب جهاز تسخين الميواظ بالطاقوة الشمسوية علوى سوطح البنواء أو واجهتو  : المسطحة

 .الجنوبية  في مواجهة الشم 

تقليوول االعتموواد علووى المشووتقات النفطيووة  وعلووى الكهربوواء المنتجووة منهووا    وتحاشووي  

 استخدات الحطب لتسخين المياظ  مما يؤدي إلى إنقاا األشجار من االقتالع  

في الفترات التي يتعار فيها االستفادة من الطاقة الشمسية لتسخين المياظ  من األفضول  

اللجوووء إلووى اسووتعمال السووخانات العاملووة بال وواز عنوودما يكووون متوووفراً  كووون السووخانات 

 .منتجة من الوقود البتروليتستهلك طاقة كهربائية ( المقاومات)الكهربائية
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 ود

 تسخين المياه

السخانات 
 الكهربائية

 
  السخانات بالغاز

الطاقة 
 الشمسية

 الحطب

 وحدة 208-500

 خسارة النقل والتوزيع
 في المائة 10-20

   وحدة 100

-25انتاج الكهرباء من الطاقة الحرارية بمردود 
في المائة 60  
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شركات عالمية تعمل على تطوير أنظمة تبريود وتكييوال لنبنيوة تعمول بالطاقوة  -

 ....معهد الكويت لالبحا  العلمية/جامعة الدول العربية/الشمسية

تصوميت وبنواء وتجهيوز واسوتثمار أبنيوة غيور مسوتهلكة للطاقوة وحتوى إمكانية -

أو /منتجة للطاقة أيضاً  بواسطة مجموعات توليد كهرباء من طاقة الريوا  و

أو مركووزات الطاقووة /موون الطاقووة الشمسووية بواسووطة الخاليووا الكهرضوووئية و

أو الهاضوومات التووي تنووتج ال وواز البيولوووجي موون ميوواظ الصوورال /الشمسووية و

الصحي والنفايات الصلبة الناتجة خالل الحيواة اليوميوة لسواكني هواظ األبنيوة  

وفي هاظ الحاالت يمكن إنشاء وتجهيز أنظمة لتخزين الطاقوة لودى توافرهوا  

واستعمالها الحقاً لدى الحاجوة إليهوا  وبحيو  يوتت ايضواً ااا لوزت األمور ت ايوة 

 ..الشبكة الكهربائية الوطنية منها  لدى وجود تشريعات وطنية تسمح بالك
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 م ابي  4استبدال 
 4متو  ة ب  

 LED/CFLم ابي  
525 0,250 52600 25 13150 

استبدال مكي ي  واء  
ي يدسعارهةسعنس

ع رسهنوت سب  رينس
 ك اءة طاقة مع

 )*(متميزة

1305 0,850 130400 85 32600 

استبدال براد واحد 
يزيد  مر   ن   ر 
سنوا  ببراد    
ك اءة طاقة 

 )**(متميزة

255 0,150 25300 15 6325 

ت هيز م خ  
كهربائي مت دد 
المخارج لت  يل 
 (***)الت  از وتواب  

175 0,050 17500 3 4375 

ت هيز سخان  مسي 
بكل مسكن ي تمد 
سخان كهربائي 
 ل ميا  ال حية

1125 1,800 112500 180 28125 
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 الوسائل المرتبطة بساكني البناء وبالعام ين ع ى تشاي ه وصيانته -جيم

 :العديد من التصرفات والسلوكيات  على سبيل المثال

 شراء األجهزة الكهربائية الكفوءة واألقل استهالكاً للطاقة؛ (أ)

 النارة وتجهيزات التكييال في األماكن غير المش ولة؛إطفاء (ب)

أن تكووون النوافووا محكمووة الغووالق وان تكووون السووتائر م لقووة خووالل فتوورات  ( )

 التكييال؛

 المحافظة على نظافة معدات النارة  للحفاظ على مستوى كفاءتها؛ (د)

علووى نظافووة مصووافي الهووواء لتجهيووزات التكييووال ونظافووة المكثووال المحافظووة (هووـ)

  ؛....للبراد المنزلي

درجوة مئويوة علوى األقول  وشوتاًء  25درجة حرارة ال رفة صيفاً على ضبط (و)

درجووة مئويووة علووى األكثوور  خاصووة وان الووك ينسووجت مووي الثيوواب ومووي  19علووى 

 الحرارة الخارجية؛
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 االعتماد على النارة الطبيعية والتهوية الطبيعية قدر المكان؛(ز) 

عوودت هوودر الميوواظ السوواخنة ومعالجووة تسووربها موون الحنفيووات وضووياعها   ( )

 خاصة تلك التي تطلب تسخينها استهالك طاقة معينة؛

إطفاء أجهزة الماياع والكمبيوتر والتلفاز والطابعات وما شاب   في حوال  (ط)

 عدت استخدامها؛

عدت فتح بواب البوراد طوويالً لمنوي انتقوال الحورارة الخارجيوة إلوى داخلو   (ي)

 وبالتالي استهالك طاقة إضافية لعادة تبريدظ؛

تش يل غساالت المالب  والصحون وما شاب  خار  فترات الاروة على  (ك)

 ...الشبكة الكهربائية  ألفضلية استهالك طاقة منتجة بكفاءة أعلى الخ؛
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األسباب وراء عدت قيات األشخال المعنيوين باتخواا إجوراءات ترشويد اسوتهالك الطاقوة   -

 :وتحسين كفاءتها  هي

 ؛(وفق قناعات خاطئة)عدت الرغبة في خسارة الراحة والرفاهية    (أ)  

 االعتقاد ب ن الوفر الاي يمكن تحقيق  هو كالنقطة في البحر؛( ب) 

 التارع بعدت امتالك وسائل مالية؛(  ) 

 الحسا  ب ن الك يتطلب بعض الجهد؛( د) 

 عدت المعرفة بما يجب القيات ب ؛( هـ) 

 .عدت االقتناع بمنافي الترشيد (و) 

الوصااول ىلااى هااشالء األشااخاي الرافضااين ضاامنيا   جااراءات لااكلت تباارز ضاارورة -

وفووق الترشاايدو وىقناااعهم بهااكا ا جااراءات عباار تااوعيتهم بيئيااا  واجتماعيااا  واقتصاااديا  

 «مقالمقات لكل »مبدأ 

ودور الموودار  بمختلووال ....( صووحافة الووخ -تلفوواز  -موواياع )التوعيااة وا عااالم دور -

مسووتوياتها والمعاهوود الفنيووة والجامعووات  إضووافة إلووى أهميووة التربيووة المنزليووة وواجبووات 

 .األهل والمجتمي
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إدارة الطاقة  ومجل  / في إطار جامعة الدول العربية  المجل  الوزاري للكهرباء -

إدارة التنمية المستدامة والبيئة والسكان  / الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة

اللاين تواكب السكوا أنشطتهما عبر مشاركتها في عضوية اللجان الفنية وفرق العمل  

تت اعتماد الستراتيجية العربية القليمية لالستهالك والنتا  المستدامين  واعتماد الطار 

االسترشادي العربي لتحسين كفاءة الطاقة الكهربائية وترشيد استهالكها لدى المستخدت 

النهائي  والك استناداً إلى الفقرة الخاصة بالطاقة في إعالن الكويت "االرتقاء بمستوى 

الصادر عن القمة العربية االقتصادية والتنموية واالجتماعية " معيشة المواطن العربي

تعزيز العمل العربي في "التي نصت على ( 2009يناير /كانون الثاني 20 -الكويت )

مجال الطاقة  ال سيما تحسين كفاءتها  وترشيد استخدامها  كوسيلة لتحقيق التنمية 

...".المستدامة  

....أهمية وضي أنظمة وكودات@  
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 :أرقات ال يمكن تجاوزها ضرورة تحديد 

 المقاومة الحرارية األدنى المقبولة لل الال الخارجي والنوافا؛ (أ)

الكمية األقصى المقبولة لتهريب الهواء بالمتر المكعب في الساعة وفوي المتور المربوي مون مسواحة ( ب)

 ال الال الخارجي؛

 ؛الكفاءة األدنى المقبولة من أجهزة النارة ( )

 حسن األداء األدنى المقبول لمضخات الحرارة؛ (د)

 ساعة؛ 24الخسارة القصوى المسمو  بها لسخانات المياظ خالل فترة  (ظ)

اسووتهالك الطاقووة الكهربائيووة األقصووى المقبووول للمتوور المكعووب موون الهووواء الووداخل عبوور تجهيووزات  (و)

 التهوئة؛

 .أو في المنزل/األقصى المقبولة المستهلكة في المتر المربي والكهربائية كمية الطاقة  (ز)

 

معظم هاكا األرقاام ياتم تحديادا فاي ضاوء المعطياات الخاصاة بكال منطقاة مناخياة وتبعاا  لالرتفااع عان  

 .سطح البحر

 تجوودر الشووارة فووي هوواا السووياق  إلووى أنوو  وفووق التصوونيال المنوواخي  يوجوود فووي العووالت خموو  منوواطق  -

 . :Eوقطبي   :D مثلج / وقاري  :C دافئ / ومعتدل :Bقاحل / وجاال  :Aاستوائي 

  باستثناء قست من العراق ولبنوان وقسوت مون سووريا Bبلدان السكوا هي ضمن المنطقة المناخية الجافة  

 .Cوقست من فلسطين ضمن المنطقة المناخية المعتدلة 
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تنوتج ال /األقل استهالكاً للطاقة والمياظ والموارد الطبيعية  هي المباني -

سوووى الحوود األدنووى موون النفايووات وتووؤمن األجووواء الصووحية والمريحووة 

تخفويض انبعاثوات غوازات /  فواتير الطاقوة والميواظانخفاض /لساكنيها 

  تضر بالبيئة إال بالحدود الدنياال /الدفيئة  

كانت كلفوة إنشوائها قود تزيود قلويالً عون كلفوة إنشواء األبنيوة التقليديوة إاا -

والحصويلة كلفوة إجماليوة أقول كثيوراً  الشائعة  فإن كلفة استثمارها تقول 

 .واستدامة اقتصادية واجتماعية وبيئية  فهي مباني مستدامة

مؤشووورات لتقييمهوووا  وإعوووالن ريادتهوووا عبووور تزويووودها بشوووهادات تقيووويت   -

 معترال بها  أسوة بما يحصل للمعدات والتجهيزات 
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بإصدار هاظ الشهادات للمباني الخضراء تاريخيواً فوي أميركوا الشومالية بوشر  -

 ضووووووووووووووووووووووووووووووووووومن مووووووووووووووووووووووووووووووووووووا يعووووووووووووووووووووووووووووووووووورال بووووووووووووووووووووووووووووووووووووـ

(Leadership in Energy and Environmental Design 

(LEED)):  نظات تقيوي  ومواصوفات لنبنيوة الخضوراء عاليوة الجوودة مون

: منظار الطاقة والبيئوة  وتسوتند مؤشورات التقيويت علوى محواور أساسوية هوي

كفوواءة الطاقووة  كفوواءة اسووتهالك الميوواظ  اسووتعمال المووواد المحليووة المصوودر 

وإعادة تدوير واستخدات ما يتبقى منها مي إعطاء أهمية خاصة لالبتكار فوي 

 Green)التصوووميت  وقووود أنشووو  هووواا النظوووات مجلووو  األبنيوووة الخضوووراء 

Building Council ) ثوت 1998فوي الواليوات المتحودة األمريكيوة عوات  

  .الحقاًفي كندااعتمد 

متابعووة دورات تدريبيووة وور  عموول حووول منهجيووة وطوورق تطبيووق نظووات   -

(LEED) // على شهادة تجيز لحاملها القيات بمهات التقييتالحصول. 
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نظات التقييت النظر فوي البنواء المنشو  أو المنووي إشوادت   مون عودة يتضمن -

الموواد والمووارد    *نقواط 110نقطوة مون أصول  33والجوالطاقة )أوج  

ويخصول كول منهوا ...( االبتكار والتصميت الخ -المياظ  المحيط الداخلي 

يحوز البناء الاي يتت تقييم  على عودد نقواط معوين لكول وجو   نقاط  بعدة 

  :ويتت جمي النقاط  والعالمة الجمالية تؤهل البناء للحصول على 

 (نقطة 49 – 40)شهادة                       -

 (نقطة 59 – 50)فضية شهادة                            

 (نقطة 79 – 60)اهبية شهادة                            

 (نقطة وما فوق 80)ماسية شهادة                            
 توزيي النقاط لنبنية المدرسية *

 .توج  نحو اعتماد هاا النظات أو ما شابه  في الدول كافة    -
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 ود 

  د الم    الم ر  ل  مارة الخ راء ن ا  وطني لت ني  البناء ا خ ر يسم  الهر  ا خ ر     
  الهر  ال  ي(3- الهر  ال  بي - 2- الهر  ا خ ر 1)

و ع م     بو  بي ل تخطيط ال مراني ن ا  تقيي  ل بنية )استدامة( بدر ا  ال  ل  ل مباني:         
  ل ل ا 5متدرج من ل ل ة واحدة  ل  

 قا  م    البناء الوطني/ ال م ية ال  مية الم كية بتح ير دليل المباني الخ راء في ا ردن      

 ا تمد ك زء من موا  ا  البناء و  بح  ب   2011يو د ن ا  تقدير ل ستدامة  ومن    ار     

  وانب   لزامية

- ن ا   رز/ م    لبنان ل بنية الخ راء: يت    بمباني قطا  الت ارة والخدما  وي طي  هادة       
 بسيطة/ برونزية/ ف ية/   بية

 4 ن و / 3- ن ا  سيدر/ م هد البحو  ال نا ية: يت    با بنية ال نا ية  ي طي  هادة التقدير: 
  ن و .5ن و / 

    مستو   ام ة الدول ال ربية/ ا مانة ال نية لم    وزراء ا سكان والت مير ال ر :   كودة               
المباني الخ راء ال ربية الموحدة  ومن  من  ل  با  مخ   ل متط با  ا لزامية والحد 
ا دن   والحد ا م ل من توفير الطاقة و ن مة التبريد وا ست ادة من الطاقة المت ددة والقيا  

  والمطابقة....
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في لبنان: الخضراءالمباني  -6  

   نظامووان لتقيوويت المبوواني وإصوودار شووهادات بالمبوواني  2011أطلووق فووي شووهر حزيووران موون عووات

 : الخضراء

توولى تحضوير هواا   "أرز"واحد منها يتعلق بالمباني العائدة لقطاع التجارة والخودمات  وحمول اسوت  -

بدعت موالي  (LGBC)" مجل  لبنان لنبنية الخضراء": الربحالنظات منظمة غير حكومية ال تب ي 

 .البنك الدولي من 

العالت  مي اختالفات في نفسها التي وردت في أنظمة التقييت البيئي األخرى في دول المعاييرالنوعية   -

شووهادات تقيوويت تتوودر  موون (: ألمووور الطاقووةنقطووة  150موون أصوول أكثوور موون ثلثووي النقوواط )األرقووات 

 (135.)الاهبيةإلى ( 120)الفضيةإلى ( 100)البرونزية(80)الشهادة البسيطة 

  قووات بتحضوويرظ معهوود (أرز)وتعنووي بالعربيووة أيضوواً ( CEDRE)النظووات الثوواني ايخوور يحموول اسووت   -

ويرتكوز هواا النظوات . البحو  الصناعية الخاضي لشراال وزارة الصناعة فوي الجمهوريوة اللبنانيوة

على مقايي  االبتكار المعماري واألثر البيئي ومصادر مواد البناء  وإدارة النفايات والطاقة والمياظ 

ونوعية البيئة الداخلية والصحة واألمان والتشو يل والصويانة  وقود خصول كول مون هواظ المقوايي  

بحد أقصى من النقاط يبلغ مجموع  مائة نقطة  إضافة إلى خم  نقاط مخصصة كمكاف ة لالبتكار  

 65نقطة  وأربي نجوت لمن حاز أكثور مون  50وتمنح شهادة التقدير ثال  نجوت لمن حاز أكثر من 

 . نقطة 80نقطة  وخم  نجوت لمااا استطاع حيازة أكثر من 
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-                                                     - 

  ت  ا تماد مخطط تو يهي  ا    Capital Master Plan  ل  ل المقر ال ا  ل م  المتحدة حياديا  مناخيا Climate neutral 
ومستدا  بيئيا   ويركز   ا المخطط     ال    الخار ي ل مباني و ن مة التكيي  والتدفئة والتبريد و ن مة ا  اءة  

     ا قل      في المائة45 وا نب ا ا   في المائة50وتطبيقا  الطاقة المت ددة  بحي  يت  تخ ي  استه   الطاقة 
 .2013 ن ين ز  ل  في ال ا  

   راءا  ت  يل المباني في المقر ال ا   ستست اد تكالي ها في فترة ق يرة.

 في مباني ا م  المتحدة في نيروبي 2010 و2009     من  طار تخ ير ا زر   ت   ي ا  خ ل  امي (UNON) التي  
(  تن ي  م رو  ت  يل UN-Habitat  ومن مة ا م  المتحدة ل سكان )(UNEP)ت   مكات  برنام  ا م  المتحدة ل بيئة 

     المباني لت ب  حيادية مناخيا    بر   راءا  طال  م ا   الميا  و دارة الن ايا  وك اءة الطاقة )ا ست ادة من ا نارة

الطبي ية  ومن تكيي  الهواء بواسطة التهوية الطبي ية وتسخين الميا  بالطاقة ال مسية  و ط اء   هزة ا نارة  ليا   ندما   
يكون  نا  حا ة  ليها ال ...(  كما ت  ت هيز  لوحا  خ يا كهر وئية  نتاج الكهرباء  والح ي ة النهائية في نهاية كل 

  ا   ن  نا  كميا  طاقة منت ة في المباني ت ادل  و ت و  الكميا  المسته كة فيها.

 - ا بنية وت ير المنا  - م خ  لمستخدمي القرار
Summary for Decision Markers UNEP SBCI - Building and Climate Change 

 - المباني والمكات  ال ديقة ل منا : دليل  م ي
Climate Friendly - Building & Offices: A practical Guide 

 - ك اءة الطاقة في ا بنية: تو يها  لمدراء الخدما 
Energy Efficiency in Buildings: Guidance for Facilities Managers 
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