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 دساعت حذهيهيت نُظى حمييى اعخذايت انًببَٗ انغكُيت
 م/ رييام دمحم دمحم عيج

مجرس مداعج بقدؼ العسارة، كمية اليشجسة، 
 جامعة سؾىاج، مرخ

 رضؾانأ.د/ مججى دمحم 
أستاذ متفخغ بقدؼ العسارة، كمية اليشجسة، 

 جامعة أسيؾط، مرخ

 د/ حازم عبج العغيؼ حساد

مجرس بقدؼ العسارة، كمية اليشجسة، 
 جامعة أسيؾط، مرخ

 يهخض انبذذ: 

يعج السدكؽ  مؽ السظالب األساسية  لإلندان، وىؾ حاجة ضخورية وممحة، كسا يعج مؽ مقؾمات الذعؾر 
ال مدكؽ لو ال وطؽ لو،  ويعتبخ تؾفيخ السدكؽ السالئؼ عشرخًا جؾىخيًا مؽ عشاصخ ضسان الكخامة  باالنتساء، فسؽ

اإلندانية، كسا يقؾم السدكؽ بجور ميؼ كحلػ في كثيخ مؽ السجتسعات حيث يختبط الدكؽ اجتساعيا بعادات الدكان، 
 . (1)ػ عخوفيؼ االقترادية.وتقاليجىؼ، وقيسيؼ, وأنساط سمؾكيؼ، والغخوف الظبيعية إلقميسيؼ، وكحل

ومع انتذار الؾعى العسخانى والسعسارى العام لجى األفخاد والسجتسعات واحتالل قزية االستجامة مختبة ىامة فى 
أولؾيات معغؼ الحكؾمات عشج التخظيط لكافة قظاعات التشسية، والسيسا قظاع التشسية الدكشية، وكحلػ فى أولؾيات 

الحفاظ عمى البيئة الظبيعية، وتؾازنيا; كان البج مؽ تغييخ الشغخة الدظحية إلى مذخوعات السؤسدات السشذغمة بقزايا 
اإلسكان العام بحيث تمبى االحتياجات السختمفة لمسدتعسميؽ وتحقق األبعاد الثالثة الخئيدية لمسدكؽ السدتجام، وىى 

تحقق السفيؾم الحكيقى لالستجامة، وعمى أال يتؼ ذلػ األبعاد البيئية واإلقترادية واإلجتساعية الثقافية، والتى بتحكيقيا ي
، بحيث تأتى السداكؽ متؾازنة بيؽ تحقيق ناحية وعيفية مالئسة وكمفة معقؾلة (2)عمى حداب جعل السدكؽ ميدخ

يخاعى فييا الجانب اإلقترادى ، فزال عؽ اعتساد طخق ووسائل مشاسبة لمتذييج مع ضخورة التكيف مع البيئة 
 .(3)السختمفة واعتباراتيا 

ولحلػ عيخت الحاجة إلى وجؾد أنغسة لتقييؼ االستجامة تيجف إلى تذجيع السبانى السدتجامة، وتعسل عمى 
خمق نغام لسقارنة السبانى مع بعزيا البعض لخمق روح التشافذ فى األداء البيئى ليا، وتعسل عمى التحقق مؽ مجى 

البيئية واإلقترادية واإلجتساعية الثقافية، ولحلػ فإن ىحه الشغؼ مؽ  تحقيق ىحه السبانى لمتؾازن بيؽ عشاصخ االستجامة
السفتخض أنيا  تتزسؽ مجسؾعة مؽ السعاييخ واألسذ التى تيجف إلى التحقق مؽ مجى تحقيق ىحه السبانى  لمتؾزان 

ؾازن مع بعزيا البعض، بيؽ ركائد االستجامة البيئية واالقترادية واالجتساعية الثقافية، والتى يجب أن تكؾن فى حالة ت
 فال يسكؽ تحقيق إحجى ىحه العشاصخ عمى حداب عشرخ آخخ، وإال فإن االستجامة سؾف تفتقج مفيؾميا الحكيقى.

لحلػ تيجف ىحه الؾرقة البحثية إلى دراسة وتحميل بعض أشيخ نغؼ تقييؼ االستجامة العالسية والعخبية، والتى 
ؽ، مؽ خالل عسل مقارنة بيؽ الفئات الخئيدية لشغؼ التقييؼ  لترشيفيا مؽ تتزسؽ بخنامج خاص بتقييؼ استجامة السداك

حيث عشاصخ االستجامة الخئيدية، لبيان مجى تحكيقيا لعشاصخ االستجامة الثالثة البيئية واالقترادية واالجتساعية 
 الثقافية، ومجى تحكيقيا لسفيؾم االستجامة الحكيقى.

 انكهًبث انذانت:

 أنغسة تقييؼ استجامة السدكؽ.  –السدكؽ السدتجام   -االستجامة  عشاصخ –االستجامة 
 انًمذيت: 

 اإلشكبيت انبذزيت، األْذاف، ٔيُٓجيت انذساعت:

 اإلشكبنيت انبذزيت: 1-1

نغخا لمغخوف اإلقترادية الحالية الستقمبة 
ومحجودية الجخل لذخيحة كبيخة مؽ السؾاطشيؽ واإلرتفاع 
الستدارع فى أسعار األراضى وسخعة الشسؾ الدكانى 
الظبيعى فإن الحرؾل عمى مدكؽ مشاسب والئق يمبى 
احتياجات األسخة مع التظؾر الحى يذيجه العالؼ، والحى 

رادية والبيئية قج ححا بالعجيج يتدامؽ مع السذاكل اإلقت

مؽ الجول الستقجمة لمدعى نحؾ تؾفيخ مدكؽ الئق 
وميدؾر التكمفة، مسا أدى إلى عيؾر العجيج مؽ 
األفكاروالشغخيات فى ىحا السجال، ومؽ ىحه االتجاىات 
االتجاه نحؾ تظبيق مفيؾم السدكؽ اإلقترادى، ومع 

بذكل التغييخات اإلجتساعية واإلقترادية التى أثخت 
كبيخ عمى كافة جؾانب الحياة فى القخن الحالى فقج 
بات مؽ السيؼ االتجاه نحؾ تظبيق مفيؾم التيديخ فى 
السدكؽ، وتبشى االتجاه نحؾ تحقيق ما يدسى بالسدكؽ 

ولكؽ مع انتذار الؾعى العسخانى والسعسارى ( 2)السيدخ
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العام لجى األفخاد والسجتسعات واحتالل قزية االستجامة 
ىامة فى أولؾيات معغؼ الحكؾمات عشج التخظيط مختبة 

لكافة قظاعات التشسية والسيسا قظاع التشسية الدكشية، 
وكحلػ فى أولؾيات السؤسدات السشذغمة بقزايا الحفاظ 
عمى البيئة الظبيعية، وتؾازنيا كان البج مؽ تغييخ ىحه 
الشغخة الدظحية إلى مذخوعات اإلسكان العام بحيث 

السختمفة لمسدتعسميؽ، و بسا يحقق تمبى االحتياجات 
األبعاد الثالثة الخئيدية لالستجامة ، وىى األبعاد 
البيئية واإلجتساعية واإلقترادية عمى اال يتؼ ذلػ عمى 

، بحيث تأتى السداكؽ (3)حداب جعل السدكؽ ميدخ
متؾازنة بيؽ تحقيق ناحية وعيفية مالئسة وكمفة 

فزال عؽ  معقؾلة يخاعى فييا الجانب اإلقترادى ،
اعتساد طخق ووسائل مشاسبة لمتذييج مع ضخورة 
التكيف مع البيئة واعتباراتيا السختمفة، ومؽ ىشا 
عيخمفيؾم السدكؽ السدتجام، وما تبعو بالزخورة مؽ 
وجؾد أنغسة لتقييؼ االستجامة تعسل عمى التحقق مؽ 
مجى تحقيق ىحه السبانى لمتؾازن بيؽ عشاصخ 

رادية واإلجتساعية الثقافية، االستجامة البيئية واإلقت
وبسا يحقق السفيؾم الحكيقى لالستجامة، والحى يتحقق 
بتحقيق التؾازن بيؽ عشاصخ االستجامة البيئية 

 واالقترادية واالجتساعية الثقافية.

 األْذاف: 1-2

 تتمخص أىجاف البحث فسا يمى:
تؾضيح مفيؾم االستجامة الحكيقى،  -1

 وعشاصخىا األساسية.
 ىسيتو.السدكؽ السدتجام، وأتؾضيح مفيؾم  -2
تحميل لشغؼ تقييؼ استجامة السدكؽ، ووبيان  -3

مجى تحكيقيا لمتؾازن بيؽ عشاصخ االستجامة 
البيئية واالقترادية واالجتساعية الثقافية، 

 والحى يحقق مفيؾم االستجامة الحكيقى.
 يُٓجيت انذساعت: 1-3

يشتيج البحث أسمؾب الجراسة الشغخية 
مفيؾم االستجامة، وعشاصخىا التحميمية لمتعخف عمى 

األساسية، مع تحميل لبعض نغؼ التقييؼ العالسية 
والعخبية، والخاصة بتقييؼ السبانى الدكشية لمؾقؾف 

 عمى مجى تحكيقيا لسفيؾم االستجامة الحكيقى.

 :االعخذايت -2

 أصبحت  ,1992 عام األرض قسة مشح
 العالؼ أنحاء في تشتذخ فكخية مجرسة االستجامة

 الستحجة والؾاليات أوربا وخرؾصا في السختمفة،
 والييئات السؤسدات مؽ مجسؾعة وتتبشاىا األمخيكية،
(4) أجل تظبيقيا مؽ وتعسل واألىمية، الخسسية

. 

وتظمق كمسة اإلستجامة عمى جسيع جؾانب 
الحياة التي يخجى بقاؤىا ولمحيمؾلة دون نزؾبيا 

السرظمح قج ونفاذىا كالسؾارد الظبيعية مثال، اال أن 
يظمق أيزا عمى نغؼ شاممة، تؤثخ عشاصخىا عمى 
استجامة السشغؾمة فؾجب اإلىتسام بيا وتحجيج 

 أولؾياتيا والعسل عمى صيانتيا وحفغيا مؽ الشفاد
(5)

. 

وقج احتفغت التعخيفات الالحقة لالستجامة 
باألخالقيات الجؾىخية لالنراف فيسا بيؽ األجيال، 

مجيل الحالى بزسان أن تتستع ومؤكجة االلتدام األدبى ل
األجيال السقبمة بشؾعية جيجة لمحياة تساثل عمى األقل 

(6) نؾعية الحياة التى يتستع بيا الجيل الحالى اآلن
 ،

حيث تعخف االستجامة بأنيا مقابمة احتياجات الحاضخ 
دون تجميخ السؾارد أو الحج مؽ قجرات أجيال السدتقبل 

خالل التخظيط طؾيل فى مقابمة احتياجاتيا وذلػ مؽ 
(7) السجى واإلدراك الؾاعى لظبيعة السؾارد الفانية

 

  سكبئض االعخذايت:  2-1

فى مؤتسخ قسة األرض الحى عقج فى ريؾ دى 
جخى ترؾر االستجامة مؽ حيث  1992جانيخو سشة 

قياميا عمى ثالث ركائد ىى القجرة عمى الرسؾد 
البيئة، االقترادى، والتجاوب االجتساعى، واحتخام 

وشكمت ىحه الخكائد مؽ ذلػ الحيؽ األساس الحى 
قامت عميو االستجامة، وفى مؤتسخ القسة العالسى 
السعشى بالتشسية السدتجامة الحى عقج فى 

اعتخف بالتشؾع الثقافى  2002جؾىاندبؾرج سشة 
كعامل شامل ىام فى التشسية السدتجامة، )ال كخكيدة 

ور ىام يجب أن مشفرمة مؽ ركائد االستجامة(، لو د
 يقؾم بو فى جسيع مذخوعات التشسية

(8)
 . 

ومؽ ىشا فقج ركدت التعاريف الحجيثة 
لالستجامة عمى ثالث دعامات لالستجامة: اقترادية، 
وبيئية، واجتساعية ثقافية, وىحه الجعامات تبخز 
الحاجة إلى أن يؤخح فى الحدبان ليذ فقط الشاحية 

الشؾاحى البيئية البيئية لالستجامة، أو حتى 
واالقترادية ليا، بل ايزا نؾاحييا االجتساعية 

(5) الثقافية
. 
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 (1ٔفمؾ حخذمك االعخذايت انذميميت إرا حذمك انخٕاصٌ بيٍ انشكبئض انزالرت نالعخذايت انبيئيت ٔااللخظبديت ٔاالجخًبػيت انزمبفيت شكم )
(9) 

 

 An Introduction to Sustainability and Sustainable Development ( انًظذس:1شكم )

http://www.circularecology.com/briefing-document-downloads.htm 

 انًغخذاو:  انًغكٍ -3

مع انتذار الؾعى العسخانى والسعسارى العام 
لجى األفخاد والسجتسعات بالتدامؽ مع التقخيخ السعج في 

م مؽ قبل نادي روما حؾل حجود التظؾر 1972عام 
اإلقترادي لمعالؼ ، ىحا التقخيخ أثار ضجة كبيخة ألنو 
تشبأ بالديادة السدتسخة لمدكان  وتشامى الشذاط 

وإن ذلػ سؾف يؤدي إلى الرشاعي وإنتاج األغحية، 
شح السؾارد الظبيعية الحي سؾف يؤدي بجوره إلى 
تخاجع الشسؾ الرشاعي والسقجرة الرشاعية لتمبية 
احتياجات الشاس، ولقج تدامؽ ذلػ مع بجاية ارتفاع 
أسعار الظاقة والسؾارد نتيجة إلى بجاية نزؾب السؾارد 
الظبيعية والؾقؾد األحفؾري بذكل خاص، األمخ الحي 

فع الجول األكثخ تزخرًا مؽ الذح في الؾقؾد إلى د
ترسيؼ مداكؽ تقترج في استيالك الظاقة، ومؽ بيؽ 
األمثمة التي طخحت في ذلػ الؾقت ما قام بو السعساري 

لترسيؼ مدكؽ ال  Alexandre Pickالبخيظاني  
يحتاج إلى أي إمجادات ) طاقة ، ماء( بل يشتجيا ذاتيًا 

ا الحج حيث بجأ العالؼ يعي . األمخ لؼ يتؾقف عشج ىح
مذاكل البيئة مؽ حيث التمؾث الرشاعي واالحتباس 

 الحخاري نتيجة انبعاثات الغازات الجفيئة
(11)

 . 

ومع احتالل قزية االستجامة مختبة ىامة فى 
أولؾيات معغؼ الحكؾمات عشج التخظيط لكافة قظاعات 
التشسية والسيسا قظاع التشسية الدكشية، وكحلػ فى 
أولؾيات السؤسدات السشذغمة بقزايا الحفاظ عمى 

(3) البيئة الظبيعية وتؾازنيا
كان البج مؽ تغييخ ىحه ، 

اإلسكان العام بحيث  الشغخة الدظحية إلى مذخوعات
تمبى االحتياجات السختمفة لمسدتعسميؽ، وتحقق األبعاد 
الثالثة الخئيدية لمسدكؽ السدتجام، وىى األبعاد البيئية 

(3)الثقافيةاإلجتساعية اإلقترادية و  و
خاصا أن ،  

السدكؽ يسثل أكبخ استثسار اقترادى لمسال بالشدبة 
لمظاقة  لألسخة، كسا أنو يسثل أيزا أكبخ مدتيمػ

 والسؾارد لجييا
(7)

مع األخح فى االعتبار عمى اال يتؼ ،  
ذلػ عمى حداب جعل السدكؽ ميدخ، بحيث تأتى 
السداكؽ متؾازنة بيؽ تحقيق ناحية وعيفية مالئسة 
وكمفة معقؾلة يخاعى فييا الجانب اإلقترادى ، فزال 
عؽ اعتساد طخق ووسائل مشاسبة لمتذييج مع ضخورة 

(، مع األخح 3) ة واعتباراتيا السختمفةالتكيف مع البيئ
فى االعتبار البعج السفقؾد مؽ مفيؾم االستجامة، والحى 

 Jonيتسثل بالجؾانب الثقافية والجسالية حيث يؾضح  )
Hawkes  ( في كتابو )الخكيدة الخابعة لإلستجامة ( 

The Fourth Pillar of Sustainability  بأن
 ٬الجؾانب الثقافية والجسالية ىى األساس لمخكيدة الخابعة

أوالبعج السفقؾد مؽ مفيؾم االستجامة، مبيشا أن دور 
الثقافة أمخ أساسي في التخظيط العام، حيث أشار إلى 
تعخيف الثقافة بذكل أوسع مؽ إقترارىا عمى الفشؾن 
والتخاث فقط لتذسل مجسؾعة كاممة مؽ السسيدات 

السادية والفكخية والعاطفية التي تسيد مجتسع الخوحية و 
كسا تؼ تبيشو في إعالن  ٬أو مجسؾعة إجتساعية 

المجتمع وهويته 
 الثقافية

 االقتصاد البيئة

 االستدامة الحقيقية

http://www.circularecology.com/briefing-document-downloads.htm
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 1982مكديكؾ سيتي السعشي بالدياسات الثقافية عام 
(11) م

. 

لقج فتحت االستجامة الباب واسعًا لمبحث عؽ 
أصبح مؽ الزخوري تظبيق و  حمؾل ججيجة لمسدكؽ،

مشيا السداكؽ، كسا مبادئ االستجامة عمى كل السباني و 
عيخ واضحًا أن مذاكل السدكؽ ليدت فقط مذاكل 
 إقترادية بل ىي كحلػ مذاكل اجتساعية وثقافية وبيئية

(9)
، ومؽ ىشا أصبحت استجامة السدكؽ جدءا مؽ  

قزية االستجامة العالسية التى تذغل الكثيخ مؽ العمساء 
والباحثيؽ فى السجاالت كافة وبخاصة السشذغميؽ 

الحفاظ عمى البيئة وتؾازنيا التى ال تتحقق اال بقزايا 
باستجامة أشكال التشسية كافة، وبخاصة التشسية الدكشية 
 التى تؾفخ احتياج اإلندان مؽ السدكؽ السالئؼ السخيح

(12)
. 

 يفٕٓو انًغكٍ انًغخذاو: 3-1

"السدكؽ الحى  إن السدكؽ السدتجام ىؾ:
الؾقت يمبى االحتياجات الحكيكية لمداكشيؽ فى 

الحاضخ بذكل كفء فى استغالل السؾارد بسا يحقق 
وحجة جيخة آمشة، مخيحة ومحافغة عمى البيئة، كسا 
أن ترسيؼ السدكؽ السدتجام يعشى تحسل السدئؾولية 
تجاه استجامة السؾارد بسا يدسح لألجيال القادمة أن 
يكؾن ليا الحق فى مدكؽ صحى الئق يمبى 

(12) ة"احتياجاتيا الفيديائية والشفدي
السدكؽ  ويؾفخ، 

العجيج مؽ الفخص لتعديد التشسية اإلقترادية  السدتجام
واإلشخاف البيئي وجؾدة الحياة والسداواة اإلجتساعية، 
مع التخفيف مؽ أوجو التقارب غيخ السدتقخة 
لمسذاكل السترمة بالشسؾ الدكاني والتحزخ واألحياء 

ص الفقيخة والفقخ وتغيخ السشاخ واالفتقار إلى فخ 
الحرؾل عمى السؾارد السدتجامة والظاقة، وعجم 

 اليقيؽ اإلقترادي
(13)

. 

كسا أن السدكؽ السدتجام ىؾ السدكؽ  
الحى يتبع السبادىء األساسية لمترسيؼ السدتجام مؽ 
الكفاءة فى التعامل مع الظاقة والسؾارد والسياه، 
ويتستع بسحمية الترسيؼ مؽ ارتباط وتؾافق مع البيئة 

بكافة عشاصخىا الظبيعية والسذيجة السحيظة 
واإلجتساعية، مع تحقيق الكفاءة الؾعيفية والبيئية 
مؽ خالل تؾفيخ الخاحة لمسدتخجميؽ وتقميل التأثيخ 

(7)يى لمسدكؽ، وتقميل تكاليف إنذائوالبئ
. 

مع مالحغة أنو نادرا ما يتؼ تشاول الجؾانب 
لإلسكان اإلجتساعية والثقافية والبيئية واإلقترادية 
فعمى  ،بظخيقة متكاممة، وال سيسا في البمجان الشامية

سبيل السثال، يشغخ عادة إلى الدكؽ السيدؾر التكمفة 
أن القزايا البيئية  عمى أساس التكمفة، في حيؽ

واإلجتساعية )بسا في ذلػ تفزيالت الشاس وأساليب 
حياتيؼ وتظمعاتيؼ الثقافية(، فزال عؽ اآلثار 

أن تعالج بذكل مشفرل أو متجاىل  اإلقترادية، يسكؽ
ومع ذلػ، فإن تجاىل جانب أو آخخ مؽ أبعاد  ،تساما

االستجامة يؤدي فقط إلى تخاكؼ نقاط الزعف وحاالت 
 اإلسكان غيخ السدتقخة

(13)
. 

 :انًببَٗ انغكُيت اعخذايتَظى حمييى  -4

مع عيؾر الحاجة إلى تظبيق مفيؾم 
تأسيذ السدكؽ السدتجام، عيخت الحاجة إلى  

مجسؾعة مؽ السعاييخ, والتى يسكؽ تزسيشيا فى أداة 
لتقييؼ متعجد السعاييخ الستجامة السبانى الدكشية بسا 
يتالءم مع الدياق البيئى والثقافى واالجتساعى 

 واالقترادى ليحه السبانى
أن اليجف الخئيدى مؽ نغؼ تقييؼ االستجامة 

ة لمسبانى ىؾ تعديد االستجامة، وحيث أن االستجام
مبشية عمى ثالثة ركائد أساسية، وىى البيئية 
واالقترادية واالجتساعية بجانب البعج السفقؾد فى 
مفيؾم االستجامة، والحى يتسثل فى الجؾانب الثقافية، 
والتى ال يسكؽ لالستجامة الحكيكية أن تحقق إال مؽ 
خالل تحقيق التؾازن بيؽ ىحه الخكائد، لحلػ فإن 

ة ىؾ الحى يمبى العشاصخ التقييؼ الجيج لالستجام
 –اقترادية  –الخئيدية لالستجامة سؾاء كانت ) بيئية 

اجتساعية ثقافية (، أى يجب عجم تحقيق أى عشرخ 
 .مؽ العشاصخ عمى حداب اآلخخ

لحلػ تيجف ىحه الؾرقة البحثية إلى دراسة  
وتحميل بعض أشيخ نغؼ تقييؼ االستجامة العالسية 

ج خاص بتقييؼ استجامة والعخبية، والتى تتزسؽ بخنام
السداكؽ، مؽ خالل عسل مقارنة بيؽ الفئات الخئيدية 
لشغؼ التقييؼ  لترشيفيا مؽ حيث عشاصخ االستجامة 
الخئيدية، لبيان مجى تحكيقيا لعشاصخ االستجامة 
الثالثة  البيئية واالقترادية واالجتساعية الثقافية، 

 .ومجى تحكيقيا مفيؾم االستجامة الحكيقى
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ويؾجج العجيج مؽ أمثمة الشغؼ متعجدة 

السعاييخ لتقييؼ استجامة السبانى فى جسيع  أنحاء 
العالؼ, كسا أن العجيج مشيا ليدت سؾى تعجيالت ألكثخىا 
شيخة عمى السدتؾى االقميسى, مع مالحغة أن أدوات 

م مع إدخال أداة 1990تقييؼ االستجامة بجأت فى عام 
الفخندى,  HQE , وأعقب ذلػ نغام BREEMتقييؼ 

 م , 2000الؾاليات الستحجة فى عام  LEEDثؼ نغام 
وقج تظؾرت أنغسة الترشيف فى مختمف البمجان, 
واستشجت إلى حج كبيخ عمى أنغسة الترشيف األولى, 

 TQA ((Total Qualityوالتى تعتبخ مؽ أكثخ نغؼ 
Assessment وىى نغؼ متعجدة األبعاد، حيث تكيؼ ,

وىحه السعاييخ تتزسؽ الجؾانب  العجيج مؽ السعاييخ،
البيئية واالقترادية واالجتساعية الثقافية, ومؽ 

(14)أكثخاألنغسة متعجدة السعاييخ شيؾعا
: 

 . LEED – US     . BREEAM – UK 
 . CASBEE – 
Japan 

 . Green Star – 
Australia 

 ٔيٍ َظى انخمييى انشٓيشة األخشٖ:
ونغخا ألن ىشاك بعض الشغؼ التى ال تتزسؽ 

 – HQEبخنامج لتقييؼ استجامة السداكؽ، وىؾ نغام 
France كحلػ ىشاك بعض الشغؼ التى مؽ الرعب ،

الحرؾل عمى معمؾمات بالبخنامج الخاص بتقييؼ 
استجامة السداكؽ نغخا لتؾافخىا بالمغة األم، وىؾ نغام 

Protocol ITACA – Italyبعض  ، كسا أن ىشاك

نغؼ التقييؼ التى تعتسج بذكل كبيخ عمى نغؼ تقييؼ 
، BEAM – Hong Kongأخخى شييخة، وىى نغام  

 .BREEAM- UKوالحى اعتسج عمى نغام 
نزا فئٌ انٕسلت انبذزيت حشكض ػهٗ دساعت ٔحذهيم َظى 

 انخمييى انخبنيت:
1. . LEED – US 
2. . Green Star – Australia 
3. . CASBEE – Japan 
4. The Code for Sustainable Home 

(CHS)  وىؾ بخنامج تابع لشغام التقييؼ ،BREEAM 
م، وىى طخيقة لتقييؼ 2007، وأطمق في أبخيل 

والترجيق عمى الترسيؼ والبشاء السدتجاميؽ لمسشازل 
 الججيجة.

5. .DGNB-Seal – Germany 
ٔكزنك دساعت ٔحذهيم بؼغ َظى انخمييى انؼشبيت انخبنيت، 

بشَبيج خبص نخمييى  اعخذايت َظشا ألَٓب حخؼًٍ 

 انًببَٗ انغكُيت، ْٔٗ:

 اإلمارات -نغام التقييؼ بجرجات المؾلؤ ل"استجامة" -1
The Pearl Rating System for Estidama (PRSE) . 

 قظخ  -السشغؾمة القظخية لتقييؼ االستجامة  -2
 
 

فيسا تؼ استبعاد نغام ترشيف اليخم األخزخ السرخى 
Green Pyramid Rating System(GPRS)  ،

وذلػ ألن نغام التقييؼ السرخى يحتؾى عمى محجدات 
ومعاييخ عامة، وال يتزسؽ مخظظات خاصة لتقييؼ 

خجمات عامة  –السبشى حدب نؾعو سؾاء كان )سكشى 
  " مجارس، مدتذفيات، ... وغيخىا مؽ أنؾاع السبانى(.

  

 . DGNB-Seal – Germany  . HQE – France 

 . Protocol ITACA – Italy  . The Code for 

Sustainable Home 

 . BEAM – Hong Kong  

QATER SUSTAINABILITY ASSESSMENT 
SYSTEM (QSAS). 

 



Ass. Univ. Bull. Environ. Res. Vol. 22 No. 2 October 2019 

 

67 
 

 .تقييؼ االستجامة السختارة، والتى تتزسؽ بخنامج خاص بتقييؼ استجامة السداكؽ( دراسة وتحميل لشغؼ 1ويؾضح ججول )
 

 ( دساعت ٔحذهيم نُظى حمييى االعخذايت انًخخبسة، ٔانخٗ حخؼًٍ بشَبيج خبص بخمييى اعخذايت انًغبك1ٍجذٔل )

 فئات التقييؼ الخئيدية مشيجية التقييؼ الؾصف تاريخ االصجار األداة
LEED 

Leadership in 
Energy and 

Environmental 
DesignK,(16),(15) 

نغام الخيادة في )
ترسيسات الظاقة 

 والبيئة(
 

 
 
 

1998 
USA 

)الؾاليات الستحجة 
 األمخيكية(

ىؾ نغام معتخف بو دوليا بأنو 
( Designمكياس ترسيؼ )

( Constructionوإنذاء)
( مباٍن Operationsوتذغيل)

األداء. حيث  مخاعية لمبيئة وعالية
يكّيؼ نغام الترشيف ويكيذ أثخ أي 

 .مشذأة وأداءىا
تؼ إطالق نغام تقييؼ السباني 

 1998( في عام LEEDالخزخاء )
واستخجم ألول مخة لمترجيق عمى 

. وقج تؼ 2000مذخوع في عام 
تظؾيخ ىحه األداة مؽ قبل مجمذ 
السباني الخزخاء في الؾاليات 

 ( يتؼ استخجامياUSGBCالستحجة )
بذكل متدايج في السباني السسمؾكة 

لمقظاع الخاص وتؼ اعتسادىا 
دولة  40واستخجاميا في أكثخ مؽ 

 مختمفة حؾل العالؼ.

ترشف نغام السبانى مؽ 
, وتجسع 100إلى  1

 لتعظى ترشيف معيؽ :
 شيادة " اجتياز ". -

 فزى. -
 ذىبى. -
 بالتيشى. -

 الظاقة.
 الشقل.
 االدارة.

 الرحة والخفالية.
 السياه.
 السؾاد.

 استخجام األرض والبيئة.
 األولؾية االقميسية.

 االبتكار.

 
GREEN STAR 

(15(,)17)

 

 

2003 
Australia 
 (استخاليا(

وىؾ ترشيف بيئى طؾعى, والحى 
يكيؼ الترسيؼ البيئى، وتذييج السبانى 

 والسجتسعات.
مؽ قبل  2003تؼ إطالقو في عام 

مجمذ السباني الخزخاء في أستخاليا، 
 Green Starيكيؼ نغام تقييؼ 

استجامة السذاريع في جسيع مخاحل 
دورة حياة البيئة السبشية. يسكؽ 

تحقيق التقييسات في مخحمة التخظيط 
لمسجتسعات، خالل مخحمة الترسيؼ أو 

اإلنذاء أو التجييد لمسباني، أو 
 حمة التذغيل الجارية.خالل مخ 

 ترشف السبانى كالتالى:
نجسة " الحج األدنى  1

 لمسسارسة ".
نجسة " متؾسط   2

 السسارسة ".
 نجسة " جيج ". 3
نجسة " أفزل  4

 مسارسة ".
نجسة  " التسيد  5

 االستخالى ".
نجسة " الخيادة  6

 العالسية ".
 

 الظاقة.
 الشقل.
 االدارة.

 الرحة والخفالية.
 السياه.
 السؾاد.

 استخجام االرض والبيئة.
 االنبعاثات.

 

 
  

https://new.usgbc.org/
https://new.usgbc.org/
https://new.usgbc.org/
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 ( دراسة وتحميل لشغؼ تقييؼ االستجامة السختارة، والتى تتزسؽ بخنامج خاص بتقييؼ استجامة السداكؽ1تابع ججول )
 فئبث انخمييى انشئيغيت يُٓجيت انخمييى انٕطف حبسيخ االطذاس األداة

CASBEE 

The Japanese 

Comprehensive 

Assessment System 

for Building 

Environmental 

Efficiency (15(,)11)  

 

) َظبو انخمييى انيبببَٗ 

انشبيم نكفبءة انبُبء 

 انبيئيت(

2004 

Japan 

 ) انيبببٌ(

ْٕ يششٔع حؼبَٔٗ بيٍ انظُبػت 

ٔانذكٕيت ٔاألٔعبؽ األكبديًيت، 

ٔيخٕنٗ احذبد انبُبء انًغخذاو فٗ 

نّ اإلداسة  انيبببٌ ٔانهجبٌ انخببؼت

 انشبيهت نألداء.

ؽشيمت نٕػغ  CASBEEٔحؼخبش 

انؼاليبث انبيئيت انيبببَيت بُبءا ػهٗ 

ْذفيٍ حمييى أداءْب انبيئٗ، ٔنذيٓب 

 سئيغيٍ :

 انذًم انبيئٗ.

 جٕدة أداء انًبُٗ.

حظُف َظبو انًببَٗ 

, 111إنٗ  1يٍ 

ٔحجًغ نخؼطٗ حظُيف 

 يؼيٍ :

 شٓبدة " اجخيبص ". -

 فؼٗ. -

 رْبٗ. -

 بالحيُٗ. -

 انطبلت.

 انُمم.

 االداسة.

 انظذت ٔانشفبْيت.

 انًيبِ.

 انًٕاد.

اعخخذاو األسع 

 ٔانبيئت.

 األٔنٕيت االلهيًيت.

 االبخكبس.

 

The Code for 

Sustainable Homes 
(15) 

(CHS) 

 

2116 

UK 

 ) انًًهكت انًخذذة(

في ديغًبش  CFSHsحى إؽالق 

نهًغبػذة في حمهيم  2116

اَبؼبربث انكشبٌٕ في انًًهكت 

انًخذذة، ٔإَشبء انًضيذ يٍ انًُبصل 

انًغخذايت، ٔلذ دهج يذم 

EcoHomes  انخببغ نـ

BREEAM  و، 2112في أبشيم

ْٔٗ ؽشيمت نخمييى ٔانخظذيك ػهٗ 

انخظًيى ٔانبُبء انًغخذاييٍ 

نهًُبصل انجذيذة، ٔيؼخبش يؼيبس 

ي نخذغيٍ االعخذايت ٔؽُي ؽٕػ

انؼبيت نهًُبصل انجذيذة يٍ خالل 

ٔػغ إؽبس ٔادذ يًكٍ يٍ خالنّ 

نظُبػت بُبء انًُبصل حظًيى ٔبُبء 

انًُبصل ٔفمًب نهًؼبييش انبيئيت 

 األػهٗ.

يخى انخميى ػهٗ 

يشدهخيٍ ، انخمييى 

األٔني ٔفيّ يخى 

انذظٕل ػهٗ شٓبدة 

يؤلخت ٔانخمييى انُٓبئي 

بُبء، بؼذ اإلَخٓبء يٍ ان

ديذ يخى انذظٕل ػهٗ 

 انشٓبدة انُٓبئيت.

يًكٍ نهًُضل حذميك 

دسجت اعخذايت يٍ 

َجًت إنٗ عج َجٕو 

اػخًبًدا ػهٗ يذٖ 

 حذميمّ نهًؼبييش.

 انطبلت.

 االداسة.

 انظذت ٔانشفبْيت.

 انًيبِ.

 انًٕاد.

اعخخذاو األسع 

 ٔانبيئت.

 انخهٕد.

 انًخهفبث.

 
DGNB 

the German 
Sustainable 

Building Council 
)15(,)11(,)21) 

 

 
 
 

2111 
Germany 

 )انًبَيب(

ْٕ َظبو االػخًبد األنًبَي العخذايت 
انًببَي، يمشْب في شخٕحغبسث، 

ديذ حى حأعيظ انًجهظ األنًبَي 
( يٍ لبم DGNBنهبُبء انًغخذاو )

كببس انخبشاء يٍ يخخهف 
انخخظظبث في لطبع انبُبء 

و، 2112ٔانؼمبساث في طيف ػبو 
 DGNBٔلذ حى حطٕيش َظبو 

ببنخؼبٌٔ انٕريك يغ ٔصاسة انُمم 
االحذبديت األنًبَيت، انشؤٌٔ 

( بٓذف BMVBSانذؼشيت )
حؼضيض َشبؽ انبُبء انًغخذاو. يًكٍ 

حطبيك انُظبو ػهٗ انًببَي 
ؼشيت نؼًبٌ أَٓب ٔانًُبؽك انذ

حٕفش نهًغخخذييٍ انشادت انًزهٗ 
 َٕٔػيت ديبة ػبنيت.

يخى يُخ انًببَٗ 
 شٓبدة، ٔحظُف إنٗ:

 بشَٔض -
 فؼٗ. -
 رْبٗ. -
 بالحيُٗ . -

 

 DGNBيغطي َظبو 
عخت فئبث سئيغيت 

 نهبُبء انًغخذاو:
انجٕاَب انبيئيت 

ٔااللخظبديت 
انزمبفيت  -ٔاالجخًبػيت 

ٔانٕظيفيت ٔانجٕدة 
انفُيت، ٔانخٗ  حخًيض 
ببنٕصٌ انًخغبٖٔ فٗ 

% بيًُب 22,5انخمييى 
حًزم فئت انؼًهيبث 

٪ ، ٔيخى إػطبء 11
فئت جٕدة انًٕلغ دسجت 

 يُفظهت.
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 ( دساعت ٔحذهيم نُظى حمييى االعخذايت انًخخبسة، ٔانخٗ حخؼًٍ بشَبيج خبص بخمييى اعخذايت انًغبك1ٍحببغ جذٔل )

 يُٓجيت انخمييى انٕطف حبسيخ االطذاس األداة
فئبث انخمييى 

 انشئيغيت

َظبو انخمييى بذسجبث انهٕنؤ ل " 
 اعخذايت "

The Pearl Rating 
System for Estidama 

PRSE) (21)   ) 
 

 

2111 
) إيبسة أبٕ 

 ظبٗ(
 

 بذسجبث يؼخبش َظبو انخمييى 
 يؼيبس أٔل  "إعخذايت"ل  انهؤنؤ

 انؼبنى في اإلعخذايت نخمييى
 يجهظ ٔلذ كشفانؼشبي، 

ي نهخخطيؾ أبٕظبي  ػٍ انؼًشَا
ظبو ْزا  ػبو في األٔنٗ نهًشة اُن

 اإلعخذايت نخمييى دسجت 2009
ي كبفت في ًبَب ؼبث ان  ٔانًجًخ

يطشح انغكُيت  انُظبو ٔانفهم،ٔ 
 اإلسشبداث انمببهت يٍ يجًٕػت
 اإلعخذايت أداء نخمييى نهميبط

ًببَي نهًجخًؼبث شبسيغ ٔان  ٔاًن
جًؼبث  انكبشٖ انخطٕيشيت ًن

 انًشحكضاث خالل يٍ انفهم
ْٔٗ  ، '”إعخذايت“'ل األسبؼت

غ ٔانبيئت االلخظبد  ٔانًجًخ
 .ٔانزمبفت

حذميك جًيغ  -
انًؼبييش االنضاييت 

 نٕنؤة.
حذميك جًيغ  -

انًؼبييش االنضاييت + 
 َمطت  15

 نٕنؤة (. 2) 
حذميك جًيغ  -

انًؼبييش االنضاييت + 
 َمطت  61

 نٕنؤة (. 3) 
حذميك جًيغ  -

انًؼبييش االنضاييت 
 َمطت  115+
 نٕنؤة (. 4) 

حذميك جًيغ  -
انًؼبييش االنضاييت + 

نٕنؤة  5َمطت )  141
.) 

يُظش َظبو اعخذايت 
إنٗ يجًٕػت يٍ 
لؼبيب االعخذايت، 

 حخًزم فٗ:
ػًهيت انخطٕيش 

 انًخكبيهت.
 انُظى انطبيؼيت.

طالديت انًبُٗ 
 –نهذيبة " داخهيب 

 خبسجيب ".
 انًيبِ انزًيُت.

انذفبظ ػهٗ انطبلت، 
يظبدس انطبلت 

 انبذيهت.
 يًبسعبث االبخكبس.

 .إداسة انًٕاد

 انًُظٕيت انمطشيت نخمييى االعخذايت
QATER 

SUSTAINABILITY 
ASSESSMENT 

SYSTEM 
(QSAS) (22) 

 

2111 
 لطش

 خهكن  QSASيٓذف َظبو 
بيئت يبُيت يغخذايت، ٔانخي 

يٍ حمهم يٍ اآلربس انبيئيت 
خالل حطٕيش َظبو حظُيف 

االعخذايت حذػًٓب يجًٕػت 
يٍ يؼبييش األداء ػهٗ أعبط 
أٌ يؼبنج االدخيبجبث اإللهيًيت 

 انخبطت ٔانبيئت في لطش

حًزم * ليًت انُمبؽ 
 انخٗ حذممج:

َجًت 0.5≥*≥0.0
 ٔادذة
 َجًخيٍ. 1.0≥*≥0.5
 َجٕو. 3 1.5≥*≥1.0
 َجٕو. 4 2≥*≥1.5
 َجٕو. 5 2.5≥*≥2
 َجٕو. 6 3≥*≥2.5

ظش انُظبو إنٗ  ُي
يجًٕػت يٍ لؼبيب 
ًزم فٗ:  االعخذايت، حخ

ًُبؽك  احظبل ان
 انذؼشيت.
 انًٕلغ.
 انطبلت.
. ًيِب  ان

 جٕدة انبيئت انذاخهيت.
ٕاد.  انً

بػيت  انميى االجًخ
 ٔانزمبفيت.

انخشغيم.  إلداسةٔ 

حذهيم أَظًت حمييى انًغكٍ يٍ ديذ  -5

 االعخذايت األعبعيت:ػُبطش 

أن اليجف الخئيدى مؽ نغؼ تقييؼ االستجامة 
لمسبانى ىؾ تعديد االستجامة، وحيث أن االستجامة 
مبشية عمى ثالثة ركائد أساسية، وىى البيئية 
واالقترادية واالجتساعية بجانب البعج السفقؾد فى 
مفيؾم االستجامة، والحى يتسثل فى الجؾانب الثقافية، 

ة ان تحقق إال مؽ والتى ال يسكؽ لالستجامة الحكيكي
خالل تحقيق التؾازن بيؽ ىحه الخكائد، لحلػ فإن 
التقييؼ الجيج لالستجامة ىؾ الحى يمبى العشاصخ 

 –اقترادية  –الخئيدية لالستجامة سؾاء كانت ) بيئية 
اجتساعية ثقافية (، أى يجب عجم تحقيق أى عشرخ 

 مؽ العشاصخ عمى حداب اآلخخ.  
أكثخ أنساط ونغخا ألن السدكؽ يعتبخ مؽ 

السبانى السدتيمكة لمسؾارد، كسا يعتبخ أكبخ استثسار 
اقترادى لألسخة، فقج أدى ذلػ إلى تغيخ الشغخة 

الدظحية السذاريع اإلسكان، وعيخت الحاجة إلى 
تظبيق مفيؾم االستجامة عمى السدكؽ تحت مدسى " 
السدكؽ السدتجام "، والحى يمبى التؾازن بيؽ عشاصخ 

ية، والتى يسكؽ قياس مجى استجامتو االستجامة الخئيد
مؽ خالل ما تحتؾيو ىحه العشاصخ مؽ معاييخ 
ومؤشخات، والتى تختمف بإختالف نؾع السبشى، 
وبإختالف عخوف كل مشظقة وخرائريا البيئية 

 واالقترادية واالجتساعية الثقافية.
لحلػ سيتؼ عسل ترشيف لمفئات الخئيدية 

خ االستجامة لشغؼ التقييؼ الدابقة مؽ حيث عشاص
الخئيدية البيئية واالقترادية واالجتساعية الثقافية، 

( ترشيف الفئات الخئيدية لشغؼ 2ويؾضح ججول )
التقييؼ الدابقة مؽ حيث عشاصخ االستجامة الخئيدية، 

( الشدب السئؾية لسجى تحقيق فئات 2ويؾضح شكل )
 التقييؼ الخئيدية لشغؼ التقييؼ الدابقة لعشاصخاالستجامة. 

  



Ass. Univ. Bull. Environ. Res. Vol. 22 No. 2 October 2019 

 

67 
 

 حظُيف انفئبث انشئيغيت نُظى انخمييى انغببمت يٍ ديذ ػُبطش االعخذايت انشئيغيت( 2جذٔل )

ػُظش 

 االعخذايت

LEED 

v4 

 

GREEN 

Star 

The Japanese 

Comprehensive 

Assessment 

System 

for Building 

Environmental 

Efficiency 

(CASBEE) 

The Code for 

Sustainable 

Homes(CSH) 

the German 

Sustainable 

Building 

Council 

(DGNB) 

The Pearl 

Rating 

System for 

Estidama 

(PRSE) 

QATER 

SUSTAINABILITY 

ASSESSMENT 

SYSTEM (QSAS) 

 

انًٕالغ - بيئٗ

 انًغخذايت.

كفبءة  -

اعخخذاو 

 انًيبِ.

انًٕاد -

 ٔانًٕاسد

انًٕلغ -

 ٔانُمم.*

األٔنٕيت -

انًذهيت 

 ٔااللهيًيت.

 انطبلت. -

 انُمم. -

انبيئت  -

ٔاعخخذاو 

 األساػٗ.

 انًيبِ. -

 انًٕاد. -

 االَبؼبربث.-

خهك حٌٕ عكيب "  -

Town scape"  ،

 َٔظبو بيئٗ أكزش رشاء.

انذفبظ ػهٗ انطبلت  -

 ٔانًيبِ.

انطبلت ٔاَبؼبد  -

ربَٗ أكغيذ 

 انكشبٌٕ.

 اإلداسة.** -

جشيبٌ انًيبِ  -

 انغطذيت.

 انًخهفبث. -

 انًيبِ.-

 انًٕاد.-

 انخهٕد.-

 انبيئت.-

ػًهيت  - انجٕدة انبيئيت. -

انخطٕيش 

 انًخكبيهت.

انُظى  -

 انطبيؼيت.

انًبء  -

 انزًيٍ.

يظبدس  -

 انطبلت.

انًٕاد  -

انظذيمت 

 نهبيئت.

 سبؾ انًُبؽك انذؼشيت. -

 انًٕلغ. -

 انطبلت. -

 انًيبِ. -

 انًٕاد. -

 ٔانخشغيم.اإلداسة  -

 

ػًبٌ ػًش خذيت - انُمم. - انُمم. - الخظبدٖ

 ؽٕيم.

انجٕدة - اإلداسة.** -

 االلخظبديت.

ػًهيت  -

انخطٕيش 

 انًخكبيهت.

انميًت انزمبفيت  -

 ٔااللخظبديت.

 اإلداسة ٔانخشغيم. -

اجخًبػٗ 

 رمبفٗ –

جٕدة  -

انبيئت 

 انذاخهيت.

 انُمم. -

 انُمم. -

جٕدة  -

انبيئت 

 انذاخهيت.

بيئت داخهيت يشيذت -

 ٔطذيت ٔآيُت.

انجٕدة انزمبفيت - االداسة.** -

ٔاالجخًبػيت 

 ٔانٕظيفيت.

ػًهيت -

انخطٕيش 

 انًخكبيم

انًببَٗ -

انظبنذت 

نهؼيش 

 خبسجيب.

انًببَٗ -

انظبنذت 

 نهؼيش داخهيب.

 انبيئت انذاخهيت. -

انميًت انزمبفيت  -

 ٔااللخظبديت.

 اإلداسة ٔانخشغيم.-

 

يسكؽ اعتبار الشقل كفئة مدتقمة ضسؽ العشرخ  *
البيئى واالقترادى واالجتساعى لسا ليا مؽ تأثيخ 

 متبادل بيؽ عشاصخ االستجامة الثالثة.
** يقرج بفئة اإلدارة: تؾفيخ دليل مدتخجم بديط 
يغظي السعمؾمات" الستعمقة بتذغيل وصيانة أنغسة 
التجفئة والسياه الداخشة وأي نغام تيؾية ميكانيكية و / 
أو نغام تبخيج" ذات الرمة بالسدتأجخ/السالػ غيخ 
التقشي بذأن التذغيل واألداء البيئي لسشدليؼ، واليجف 

مات ستذكل في نياية السظاف جدًءا ىؾ أن ىحه السعمؾ 
مؽ حدمة معمؾمات السشدل تحتؾي عمى التفاصيل 
الزخورية حؾل االستخجام اليؾمي لمسشدل في شكل 
يديل عمى السدتخجميؽ السقرؾديؽ فيسو، وبجون 
تؾفيخ السعمؾمات واإلرشادات الكافية، فسؽ السحتسل أن 

ى يتؼ استخجام السشدل بذكل غيخ الئق، مسا يؤدي إل
 عجم رضا الخكاب وإىجار السؾارد.
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ُبطش االعخذايت انشئيغيت2شكم ) ئٕيت نًذٖ حذميك فئبث انخمييى انشئيغيت نُظى انخمييى انغببمت نؼ   ( يٕػخ انُغب اًن

 

 يٍ انًمبسَت انغببمت يخؼخ:
   أن معغؼ نغؼ التقييؼ الدابقة الستسثمة فىLEED 

V4, Green Star, CASBEE, CSH, PRSE 
تزع التخكيد األكبخ عمى الجؾانب البيئية، فى حيؽ أن 
الجؾانب االقترادية واالجتساعية الثقافية ليذ ليا 
تأثيخ يحكخ عمى نتيجة التقييؼ الشيائية، فقج لؾحع أنيا 

ة واالجتساعية الثقافية ال تأخح الجؾانب االقترادي
بذكل مفرل، حيث تؼ اإلكتفاء فى ىحه الجؾانب، وإن 

 لؼ يتؼ االشارة إلييا بذكل واضح كالتالى:
 :حيث يسكؽ اعتباره ضسؽ عشرخ االستجامة  الشقل

البيئى واالقترادى واالجتساعى الثقافى لسا لو مؽ 
تأثيخ متبادل بيؽ ىحه العشاصخ، حيث يتؼ تقييؼ فئة 

، Green starالشقل كفئة مدتقمة فى نغام التقييؼ 
اعتبخ السؾقع والشقل فئة رئيدية  LEED V4بيشسا فى 

واحجة بيشسا لؼ يتؼ ذكخىا كفئة رئيدية فى باقى أنغسة 
 التقييؼ.

 :اعتبخت ىحه الفئة ضسؽ عشرخى  اإلدارة والتذغيل
واالجتساعى الثقافى، حيؽ أن  االستجامة االقترادى

اليجف مؽ ىحه الفئة ىؾ تؾفيخالسعمؾمات واإلرشادات 
تخجميؽ مؽ استخجام السشدل الكافية, والتى تسكؽ السد

برؾرة تؤدى إلى عجم إىجار السؾارد والتأثيخ الدمبى 
عمى البيئة، وفى نفذ الؾقت تحقيق رضا وراحة 
مدتخجميو، واعتبخت ىحه الفئة كفئة رئيدية فى كال 

 . LEED , CSH,QSASمؽ 

 :وىى الفئة الخئيدية الؾحيجة،  جؾدة البيئة الجاخمية
عشرخ االستجامة االجتساعى والتى تسثل بذكل مباشخ 

الثقافى، غيخ مباشخ عمى عشرخى االستجامة البيئى    
واالقترادى, وىى محكؾرة فى جسيع نغؼ التقييؼ كفئة 

 .CSHرئيدية ماعجا نغام التقييؼ 
 :وىى الفئة التى تسيد بيا  عسمية التظؾيخ الستكاممة

, وتيجف إلى تذجيع التشديق PRSEنغام التقييؼ 
ت السختمفة بيؽ أعزاء فخيق السذخوع بيؽ التخررا

طؾال فتخة حياة السذخوع، لسعالجة معغؼ العؾائق مبكخا 
كمسا أمكؽ إلنتاج مبشى مدتجام وذو أداء فعال، ولحلػ 
يسكؽ ترشيفيا ضسؽ عشرخى االستجامة االقترادى 

 واالجتساعى إلى جانب البيئى.
  أن نغام التقييؼ األلسانىDGNB  يسكؽ اعتباره ,

الشغؼ شسؾال حيث ال يأخح فى االعتبار الجؾانب أكثخ 
البيئية فقط, ولكؽ أيزا الجؾانب االقترادية, 
االجتساعية الثقافية الؾعيفية لمسبشى, التى تتسيد 

%، وىكحا يعظى 22,5بالؾزن الستداوى فى التقييؼ 
نفذ األىسية لجؾانب االستجامة   DGNBنغام 
 الثالثة.

  أن نغامQSAS الدسات  أخح في الحدبان
االجتساعية واالقترادية والبيئية والثقافية لمسجتسع، 
والتي تختمف في مشاطق العالؼ، والتى تتسثل فى فئة 
رئيدية مدتقمة " الكيسة االقترادية والثقافية"، إلى 
جانب اعتبار فئة اإلدارة والتذغيل ضسؽ عشرخى 
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االستجامة االقترادى واالجتساعى، و فئة البيئة 
 ؽ عشرخ االستجامة االجتساعى والثقافى.الجاخمية ضس

  كسا أنو عمى الخغؼ مؽ أن السبانى السدتجامة
تعخف عسؾما بأنيا السبانى التى تذسل السعاييخ البيئية 
واالجتساعية واالقترادية جشبا إلى جشب مع الجؾانب 

 التقشية والؾعيفية إال إنو لؾحع ما يمى:
ة تتدؼ أن معغؼ األنغسة متعجدة السعاييخ الستاح 

بعجم االكتسال ألنيا تيسل بعض السعاييخ، حيث لؾحع 
 ما يمى:

  أن كفاءة وأداء الظاقة تعتبخ السعيار األكثخ أىسية
 فى نغؼ تقييؼ االستجامة.

  يتزح فى اختيار معاييخ التقييؼ فى جسيع الشغؼ
أن البعج البيئى يحغى باىتسام أكثخ بكثيخ مؽ البعجيؽ 
االقترادى واالجتساعى، وعمى الخغؼ مؽ أن بعض نغؼ 
تقييؼ االستجامة متعجدة السعاييخ أصبحت مؤخخا أكثخ 
اىتساما بالجؾانب األخخى لالستجامة " عمى سبيل 

" حيث قيؼ جؾدة  DGNBنى السثال الشغام األلسا
 السبشى مؽ خالل الجؾانب االقترادية والستانة والجؾدة.

ومؽ ىحا يتزح أن معغؼ نغؼ التقييؼ 
الدابقة لؼ تحقق التؾازن السظمؾب بيؽ ركائد 
االستجامة لتحقيق مفيؾم االستجامة الحكيقى، حيث 
يسكؽ ترشيف ىحه الشغؼ ضسؽ أنغسة الجيل األول مؽ 

التى تخكد عمى الجؾانب البيئية أكثخ مؽ نغؼ التقييؼ، و 
الجؾانب األخخى لحلػ فإنيا تشجرج تحت مدسى "نغؼ 
تقييؼ السبانى الخزخاء"، بيشسا نغام التقييؼ األلسانى  

DGNB والحى حقق التؾازن بيؽ الخكائد األساسية ,
لالستجامة فيسكؽ القؾل بأنو أحج األدوات التى تكيؼ 

كؽ يشجرج تحت  مدسى " استجامة السبانى، والتى يس
 نغؼ تقييؼ السبانى السدتجامة".

 انخالطت: -6

يعتبخ السدكؽ مؽ أىؼ أنؾاع السبانى، والتى 
تعكذ نسط الحياة التى نحياىا، ويأتى متؾافقا مع 
متظمبات ساكشيو وحاجاتيؼ االجتساعية، ويعبخ عؽ 
ىؾيتيؼ الثقافية، مع مخاعاة تحكيقو الجانب االقترادى 

وتحقيق تكييفو مع البيئة واعتباراتيا  فى تذييجه،
السختمفة، ومؽ مجسل ىحه الجؾانب يسكؽ تحقيق 
تؾاصل وديسؾمة السدكؽ فى اطار مفيؾم االستجامة 
الحكيقى، والحى يحقق التؾازن بيؽ أبعاد االستجامة 

الخئيدية، والتى تتسثل فى البعج البيئى واالقترادى 
ولحلػ عيخت واالجتساعى إلى جانب البعج الثقافى، 

الحاجة إلى وجؾد أنغسة لمتحقق مؽ مجى تحقيق 
مفيؾم االستجامة فى السدكؽ، والتى عمى الخغؼ مؽ أن 
اليجف الخئيدى ليحه األنغسة ىؾ تعديد االستجامة، 
والتحقق مؽ مجى تحقيق التؾازن بيؽ أبعادىا 
الخئيدية، إال إنو اتزح أنيا لؼ تحقق ىحه التؾازن، 

ألكبخ عمى الجؾانب البيئية، فى حيث تزع التخكيد ا
حيؽ أن الجؾانب االقترادية واالجتساعية الثقافية ليذ 
ليا تأثيخ يحكخ عمى نتيجة التقييؼ وىؾ ما أخل بسفيؾم 
االستجامة الحكيقى، ومسا جعل معغؼ ىحه األنغسة 
يسكؽ ترشيفيا تحت مدسى " نغؼ تقييؼ السبانى 

د أنغسة الخزخاء"، لحلػ يؾصى الباحث بزخورة وجؾ 
لتقييؼ االستجامة برفة عامة، واستجامة السدكؽ 
برفة خاصة بحيث تحقق التؾازن الجيج بيؽ عشاصخ 
االستجامة، والحى يمبى العشاصخ الخئيدية لالستجامة 

اجتساعية ثقافية (،  -اقترادية  -سؾاء كانت ) بيئية 
 وبسا يحقق السفيؾم الحكيقى لالستجامة.
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ABSTRACT: 

With the spread of general urban and architectural awareness among individuals and 

societies, and the important rank of the sustainability issue on the list of priorities of most 

governments when planning all sectors of development, especially the residential development 

sector, it was necessary to change the superficial look of public housing projects to meet the 

different needs of users and achieve the three main dimensions of sustainable housing, which are 

the environmental, economic and socio-cultural dimensions, through which the real concept of 

sustainability is achieved. 

Hence, the need arose for the existence of systems to assess sustainability aiming to 

encourage sustainable buildings and works to create a system for comparing buildings with each 

other to create competitive spirit in its environmental performance. It also works to verify the 

extent to which these buildings achieve a balance between the elements of environmental, 

economic, and social cultural sustainability. Therefore, these systems are supposed to include a 

set of criteria and bases that aim to ascertain the extent to which these buildings achieve a 

balance between the pillars of environmental, economic, social and cultural sustainability, which 

must be in balance with each other. None of these elements can be achieved at the expense of 

another element, otherwise the sustainability will lack its real concept. 

Therefore, this research paper aims to study and analyze some of the most famous Arab 

and global sustainability assessment systems, which include a special program to assess the 

sustainability of housing through a comparison of the main categories of evaluation systems to 

classify them in terms of major sustainability elements. This shows the extent of their 

achievement of the three environmental, economic, and socio-cultural sustainability elements, 

and the extent to which it achieved the concept of real sustainability. 

Key words: 

Sustainability - the elements of sustainability - sustainable housing – housing sustainability 

assessment systems. 

 


