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AUCES    

دراست تحهيهيت نىظبو تصىيف انهرو األخضر انمصري وفقب نؼىبصر االستذامت انبيئيت 

 واالقتصبديت واالجتمبػيت انخقبفيت
 ـ/ ريياـ دمحم دمحم عيد

العسارة، كمية اليشدسة،  مدرس مداعد بقدؼ
 ، مررسؾىاججامعة 

 أ.د/ مجدى دمحم رضؾاف

العسارة، كمية اليشدسة،  أستاذ متفرغ بقدؼ
 جامعة أسيؾط، مرر

 د/ حاـز عبد العغيؼ حساد

العسارة، كمية اليشدسة،  مدرس بقدؼ
 جامعة أسيؾط، مرر

 مهخص انبحج: 

محظػػة أساسػػية سػػة مدػػيرة التشسيػػة الذػػاممة سػػة مرػػر تػػر    0202رؤيػػة مرػػر امػػة راتيجية التشسيػػة السدػػتدتتسثػػا اسػػ
وقد تبشت االستراتيجية مفيـؾ التشسية السدتدامة كإطارعاـ يقرد بو تحدػيؽ جػؾدة الحيػاة سػة الؾقػت الحاضػر ، الحاضر بالسدتقبا

راتيجية عمى ثالثة أبعاد رئيدية تالسه اابسا ال يخا بحقؾؽ األجياؿ القادمة سة حياة أسزا، ومؽ ثؼ يرتكز مفيـؾ التشسية الذي تتبش
(1)تذسا البعد االقترادي والبعد االجتساعة والبعد البيئة

. 

 الظاقػػة كفػػا ة لتحدػػيؽ بذػػكا ريػػر مدػػبؾؽ  السرػػرية الحكؾمػػة عسمػػت الساضػػييؽ، العقػػديؽ مػػدى ونتيجػػة لػػذلػ وعمػػى
 السظػاؼ نياية سة ىائمة طمبات سيزع الدكانة الزخؼ أف إدراؾ ىؾ الجيد ىذا ورا  الداسع وكاف الدسيئة، رازات انبعاثات ومعالجة
 السرػري، لالقترػاد األجػا طؾيػا الشسػؾ مػؽ كبير بذكا تحد أف شأنيا مؽ السظالب ىذه وأف السررية، الدولة قظاعات جسيع عمى
 أصػػحاب بحػػ  الدػػبب، والظاقػػة ، وليػػذا الدػػكانة الشسػػؾ بػػيؽ الؾثيقػػة العالقػػة التفرػػيمية الدراسػػات أعيػػرت الؾقػػت، وقػػد ذلػػػ سػػة

 الحػػراري، و يػػذا االحتبػػاس رػػازات وانبعاثػػات الظاقػػة اسػػتيالؾ مػػؽ لمحػػد طػػرؽ  عػػؽ السرػػريؾف  الحكؾميػػؾف  والسدػػئؾلؾف  السرػػمحة
 الظاقػة كفػا ة نحؾ البديمة السدارات تحديد العسمية، وكاف تمػ سة حاسسة أولى خظؾة الظاقة كفا ة بشا  قؾانيؽ تظؾير كاف السعشى
 .(2)ثانيةالخظؾة ال ىؾ

الخزرا   لمعسارة السرري  السجمس إنذا  خالؿ مؽ كبيرة نحؾ الحد مؽ استيالؾ الظاقة خظؾة اتخذت 0229 يشاير وسة
Egyptian Green Building Council (EGBC,) عمى السدتثسريؽ تذجيع أىداؼ، أىسيا عدة تحقيق إلى سعى السجمس 

 ،Building Energy Efficiency Certificates   BEECs السبػانة سػة الظاقػة كفػا ة اسػتخداـ تحدػيؽ كػؾد اعتسػاد
ذلػػ  ضػؾ  البيئػة، وسػى عمػى الظاقػة والسحاسغػة اسػتخداـ بكفػا ة والستعمقػة إقرارىػا تػؼ التػة مػؽ الكػؾدات أخرى  بشؾد إلى باإلضاسة
 السػؾاد السبانى ىى سى الظاقة خداـاست كفا ة كؾدات وستكؾف  الجديدة البشا  مذاريع لجسيع السشذؾد اليدؼ األخزر البشا  أصبح

 بيئػة نحػؾ العالسيػة الحركػة سػة والسدػاىسة السرػري  الذعب حياة السشذؾد، وىؾ: تحديؽ اليدؼ الظريق لتحقيق وخارطة واألدوات
، وقد كانػت السؾاسقػة عمػى وضػع نغػاـ ترػشي  وطشػى (2)األخزر البشا  نيج تظبيق خالؿ مؽ الستجددة الظاقة وتؾسير نغاسة أكثر

إجػرا  سػؾرى لتفعيػا  ( رGPRS) green pyramid rating systemلترػشي  البشػا  األخزػر تحػت مدػسى ر اليػـر األخزػر 
 .(3)دور ىذا السجمس 

لذلػ تيدؼ الدراسػة إلػى  التحقػق مػؽ مػدى تحقيػق نغػاـ اليػـر األخزػر السرػرى لعشاصػر االسػتدامة األساسػية البيئيػة 
، العشاصػرحقق إال مؽ خػالؿ تحقيػق التػؾازف بػيؽ ىػذه تف تأال يسكؽ لالستدامة الحكيكية واالقترادية واالجتساعية الثقافية، والتى 

اجتساعيػة ثقافيػة(،  –اقترادية  –لذى يمبى العشاصر الرئيدية لالستدامة سؾا  كانت )بيئية ف التقييؼ الجيد لالستدامة ىؾ احي  أ
، وذلػػ بيػدؼ تظػؾيره لمؾصػؾؿ إلػى أداة متعػددة السعػايير لتقيػيؼ أى يجب عدـ تحقيق أى عشرر مؽ العشاصر عمػى حدػاب ارخػر
 استدامة السبانى برفة عامة، والسبانى الدكشية برفة خاصة. 

 نغاـ اليـر األخزر السررى.  -عشاصر االستدامة  –االستدامة  انذانت:انكهمبث 
اإلشكاٌة البحثٌة، األهداف، ومنهجٌة الممدمة: -1

 الدراسة:

 اإلشكالٌة البحثٌة: 1-1
 ركػػػػائز ثػػػػالث عمػػػػى الحكيكيػػػػة االسػػػػتدامة تقػػػػـؾ

 والتجاوب االقترادى الرسؾد عمى قدرتيا سى تتسثا أساسية
 سػإف لذلػ الثقاسى، البعد جانب إلى البيئة واحتراـ االجتساعى
 ركائزىػػا بػػيؽ التػػؾازف  تحقػػق التػػى ىػػى الحكيكيػػة االسػػتدامة

 ومشػػو الثقافيػػة، واالجتساعيػػة واالقترػػادية البيئيػػة األساسػػية
 بػػيؽ التػػؾازف  يمبػػى الػػذى ىػػؾ لالسػػتدامة الجيػػد التقيػػيؼ سػػإف

 عمػى عشرػر أى تحقيػق دوف  لالسػتدامة األساسػية العشاصر
 .آخر عشرر حداب

 اليػـر لشغػاـ تحميميػة دراسػة بعسا البح  قاـ لذلػ
 االستدامة مفيـؾ تحكيقو مدى مؽ لمتحقق السررى  األخزر
 األساسػػػية عشاصػػػرىا بػػػيؽ التػػػؾازف  يحقػػػق والػػػذى الحكيقػػػى،



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

121 
 

، ، وذلػػػ بيػػدؼ الثقافيػػة واالجتساعيػػة واالقترػػادية البيئيػػة
تظػػؾيره لمؾصػػؾؿ إلػػى أداة متعػػددة السعػػايير لتقيػػيؼ اسػػتدامة 

 السبانى برفة عامة، والسبانى الدكشية برفة خاصة.
 األهداف: 1-2

 تتمخص أىداؼ البح  سسا يمى:

تؾضيح مفيـؾ االستدامة الحكيقى، وعشاصرىا  -1
 األساسية.

، وسقا لعشاصر نغاـ ترشي  اليـر األخزرتحميا  -0
االستدامة الثالثة البيئية واالقترادية واالجتساعية الثقافية، 

عشاصر االستدامة ، ىذه  لمتؾازف بيؽ  قوو ياف مدى تحكي
 ذى يحقق مفيـؾ االستدامة الحكيقى.وال
 منهجٌة الدراسة: 1-3

 التحميميػػػة الشغريػػػة الدراسػػػة أسػػػمؾب البحػػػ  يشػػػتيج
تحميا نغاـ األساسية، االستدامة،وعشاصرىا مفيؾـ عمى لمتعرؼ

وسقا لعشاصػر االسػتدامة الثالثػة البيئيػة ترشي  اليـر األخزر،
وو ياف مدى تحكيقو لمتؾازف القترادية واالجتساعية الثقافية،وا

 واالجتساعيػػػػة واالقترػػػػادية بػػػػيؽ عشاصػػػػر االسػػػػتدامة البيئيػػػػة
 .الحكيقى والذى يحقق مفيؾـ االستدامةالثقافية،

 green )نظام تصنٌف الهرم األخضر"  -2

pyramid rating system (GPRS ": 

إف إدراؾ نغاـ بيئى سريد باإلضاسة إلى إدراؾ 
التحديات الرشاعية واالجتساعية سى السشظقة يؤدى إلى 
الحاجة لشغاـ ترشي  يداعد عمى تحديد ما يذكا بشا  
مررى أخزر لتحقيق ىذا اليدؼ، لذلػ سإف نغاـ ترشي  

 BEECsبشى عمى قؾانيؽ اؿ ( GPRS)اليـر األخزر 
والتقشيات التى أثبت استخداميا  السررية، ودمج السشيجيات

نجاحا سى برامج مؽ الؾاليات الستحدة واورو ا وآسيا وأمريكا 
 الجشؾ ية والذرؽ األوس , ولذلػ تؼ تكمي  السجمس

ستؼ  ،بتحديد إطار نغاـ لمترشي لمعسارة الخزرا  السررى 
تذكيا لجشة محمية لسراجعة وإعظا  السؾاسقة الشيائية عمى 

 .(4)نغاـ ترشي  البشا  األخزر

 أهداف نظام تصنٌف الهرم األخضر: 2-1

 الظريق عمى أولى خظؾة السرري  اليـر يعتبر
األخزر،  والبشا  السدتدامة السفاليؼ لتحقيق الرحيح

 :(5)وتتسثا أىداؼ نغاـ الترشي  األخزر سى ما يمى
تؾسير معيار لمسسارسات الجيدة التة تسكؽ مؽ تقييؼ  .1

السبانة سة مرر، وذلػ مؽ خالؿ نغاـ ترشي  بيئة يتدؼ 
 بالسرداقية والذفافية.

تسكيؽ السرسسيؽ والسرشعيؽ والسظؾريؽ مؽ اتخاذ  .0
 خيارات مشظكية عمى أساس التأثير البيئة لقراراتيؼ.

الظمب تحفيز الؾعة بالسبانة الخزرا  السدتدامة و  .0
 عمييا.

الدساح بالحؾار مع األطراؼ السعشية والسداىسة سة   .4
نقاش أوسع حؾؿ البشا  األخزر سة مرر خالؿ الدشؾات 

 القادمة.
تذجيع ترسيؼ و شا  السبانة الخزرا  السدتدامة،  .5

والسداىسة بذكا كبير سة بشا  أسزا وأكثر استدامة 
 لمسبانى.

 الكياسية الؾطشية.وضع معايير ترشي  تعزز المؾائح  .6
 الترويج لشغاـ ترشي  يسكؽ تفيسو.  .7
رسع مدتؾى الؾعة بشدرة السؾارد وسبا تخفي  الظمب  .8

 عمى ىذه السؾارد. 
زيادة الؾعة بأسزا السسارسات البيئية سة ترسيؼ  .9

 السبانة واستخداميا .
تقميا األثر البيئة لمسبانة مع الحفاظ عمى وعيفتيا  .12

  .لذارميياوالراحة والرحة والرسالية 
 تذجيع الحمؾؿ السبتكرة التة تقما مؽ األثر البيئة.  .11
رسع مدتؾى الؾعة بسزايا السبانة ذات التأثير السحدود  .10

 عمى البيئة.
 األخزر اليـر تقييؼ نغاـ ترسيؼ وقد تؼ

 , الترسيؼ مرحمة تقييؼ السبانى الجديدة سة سة لالستخداـ
 الظمبات لسقدمة إلزامًيا البشا ، وسيكؾف  بعد ما مرحمة وسة

 أف البشا  بعد ما مرحمة سة األخزر اليـر تقييؼ سة الراربيؽ
ولكى ، مرحمة الترسيؼ سة األخزر اليـر لتقييؼ أوالً  يخزعؾا
 أف يجب لمتقييؼ سى مرحمة الترسيؼ، مؤىالً  السبشى يكؾف 
 والقؾانيؽ الؾطشية القانؾنية األحكاـ مؽ األدنى بالحد يفة

 .(6) السبانة وإنذا  لترسيؼ السررية الؾطشية

 فئات تمٌٌم نظام الهرم األخضر: 2-2

 لشغاـ مساثمة سئات سبع تقييؼ السبشى تحت
LEED  ويشدرج تحت كا سئة مؽ الفئات الدابقة مجسؾعة ،

 مؽ السعايير االختيارية, وأخرى إلزامية ، والتى ال يتؼ
 ىذه  دوف تحقيق الفئة داخا أخرى  نقاط أي عمى الحرؾؿ
 اليـر شيادة عمى الدنيا، ولمحرؾؿ اإلجبارية الستظمبات
 الدنيا الستظمبات جسيع السذروع يدتؾسة أف يجب األخزر،
 عؽ األخرى  شقاطال عمى الحرؾؿ ويسكشو السحددة، اإللزامية
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 بشا  السذاريع معيشة، ثؼ يتؼ تقييؼ معايير استيفا  طريق
 :(6)التالة التقييؼ لشغاـ وسقا الكمية الشقاط عمى

  شيادة GPRS  :نقظة 49-42رمردؽ سق  ر 
  :نقظة 59-52اليـر الفزة 

  :نقظة 79-62اليـر الذىبة 
  :نقظة 82اليـر األخزر 
  سيتؼ ترشي  السذروعات التة تتزسؽ أقا مؽ

 .نقظة عمى أنيا ررير معتسدةر 42
 .(6)مشيا لشغاـ اليـر األخزر السررى  لكا ( الفئات الرئيدية والسعايير الفرعية1ويؾضح جدوؿ )

 ( الفئات الرئيدية والسعايير الفرعية لكا مشيا لشغاـ اليـر األخزر السررى.1جدوؿ )
 المولع المستدام -1الفئة الرئٌسٌة:

 النماط المعٌار

 إلزامى تمدٌم مستندات ورسومات المشروع

 1 تنمٌة المناطك الصحراوٌة اختٌار المولع

 1 تطوٌر المناطك غٌر الرسمٌةإعادة 

 1 تطوٌر المناطك الملوثة

 1 التوافك مع خطة التنمٌة الوطنٌة

 1 اتصال البنٌة التتٌة للنمل إمكانٌة الوصول

 1 توفٌر الخدمات للمناطك البعٌدة

 1 النمل البدٌل

 1 حماٌة الموئل البٌئة

 1 الثمافٌةاحترام الموالع ذات األهمٌة التارٌخٌة او 

 1 الحد من التلوث الناتج عن مخلفات البناء

 11 إجمالى عدد النماط الممنوحة

 الطالة. -2الفئة الرئٌسٌة: 

 إلزامى تحمٌك الحد األدنى لمستوى أداء الطالة.

 إلزامى التمارٌر. وإصدار الطالة استهالن رصد

 إلزامى .االوزون طبمة استنفاذ تجنب

 11 الطالة. كفاءة تحسٌن

 7 الحرارٌة الراحة استراتٌجٌات

 3 .للطالة الموفرة األجهزة

 3 .الرأسى االنتمال أنظمة

 6 .الذروة أولات فى الطالة أحمال من التملٌل

 11 .المتجددة الطالة مصادر

 4 .البٌئى التأثٌر

 1 .والصٌانة التشغٌل

 4 .واألداء الطالة بٌن األمثل التوازن

 2 الكربون. ومخزون الطالة

 51 إجمالى عدد النماط الممنوحة

 المٌاه. -3الفئة الرئٌسٌة: 

 النماط المعٌار

 إلزامى .المٌاه استخدام كفاءة من األدنى الحد تحمٌك

 إلزامى . المٌاه استخدام مرالبة

 17 خارجٌا " –المٌاه " داخلٌا  كفاءة استخدام تحسٌن

 4 المائى. التبرٌد أنظمة كفاءة

 4 المٌاه. مسطحات كفاءة

 6 المٌاه. تسرب كشف

 3 ". الصحى الصرف مٌاه"  المٌاه مخلفات إدارة

 12 البناء. عملٌة أثناء للمٌاه الكفء االستخدام

 4 المستخدمة. المواسٌر كفاءة

 51 إجمالى عدد النماط الممنوحة

 المواد والموارد -4الفئة الرئٌسٌة: 

 إلزامى . المشروع فى المستخدمة  الرئٌسٌة للمواد جدول عمل

 إلزامى ة.ماس أو ةخطر ىخرأ ادمو ةيوأ سوبستسلأل ًنلمباا اغلًش ضرعت على ءلمضاا

 3 .(للنمل البٌئً األثر من للحد"  ) المحلٌة المواد"   إللٌمٌا المشتراة المواد

 1 المولع. فى والجاهزة المصنعة البناء مواد استخدام

 3 .للمواد المتجددة المصادر استخدام

 3 المواد. استخدام إعادة

 4 تدوٌرها. المعاد المواد استخدام

 1 الوزن. خفٌفة المواد استعمال
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 ( الفئات الرئيدية والسعايير الفرعية لكا مشيا لشغاـ اليـر األخزر السررى.1تابع جدوؿ )
 المواد والموارد -4الفئة الرئٌسٌة: 

 1 العالٌة. المتانة ذات المواد استخدام

 3 الجاهزة. البناء عناصر استخدام

 1 المشروع. فً للمواد( LCC) الحٌاة دورة تكلفة تحلٌل

 21 إجمالى عدد النماط الممنوحة

 جودة البٌئة الداخلٌة. -5الفئة الرئٌسٌة: 

 النماط المعٌار

 إلزامى المغلمة األماكن فى الهواء وجودة التهوٌة من األدنى الحد

 إلزامى المبنى وحول داخل التدخٌن على السٌطرة

 إلزامى الصحٌة. المخاطر من وغٌرها اللٌجٌونٌال على السٌطرة

 5 التهوٌة. جودة

 5 البناء. مواد من الصادرة االنبعاثات فً التحكم

 2 الحرارٌة. الراحة

 2 البصرٌة. الراحة

 1 الصوتٌة. الراحة

 15 الممنوحةإجمالى عدد النماط 

 اإلدارة والتشغٌل -6الفئة الرئٌسٌة: 

 إلزامى المولع لعملٌات والمناسبة المتكاملة الخطة عرض

 إلزامى والسالمة . الصحة بلوائح االلتزام بالتشرٌعات المحلٌة والخاصة

 إلزامى مناسبة. هدم أسالٌب استخدام على واضح دلٌل مع المولع، فى الهدم بأعمال بٌان

  معاٌٌر خاصة بالمولع، وتتمثل هذه المعاٌٌر فى:

 إلزامى .المٌاه استخدام كفاءة من األدنى الحد تحمٌك

 إلزامى . المٌاه استخدام مرالبة

 2 وجود حاوٌات خاصة بنفاٌات المولع.

 1 المولع. فً النفاٌات تدوٌر إلعادة عمال توظٌف

 1 والمعدات. واآلالت للشاحنات الوصول

 2 المولع. للتخزٌن ومحددة منفصلة مناطك

  فى: المعاٌٌر هذه وتتمثل ببٌئة المولع، خاصة معاٌٌر

 1 :المشروع نفاٌات إدارة خطة

 2 المخلفات. من والتخلص التدوٌر إعادة فً متخصصة شركة إشران

 2 التلوث. من المٌاه مصادر حماٌة

 2 الخلط. أجهزة مخلفات

 2 والملوثات. االنبعاثات فً التحكم

  معاٌٌر خاصة بدلٌل استعمال المبنى، وتتمثل هذه المعاٌٌر فى:

 3 المبنى. مستخدم دلٌل توفٌر

 2 الدوري. الصٌانة جدول توفٌر

 21 إجمالى النماط الممنوحة

 االبتكار -7الفئة الرئٌسٌة: 
 3 التراث الثمافى.

 4 المعاٌٌر. تجاوز

 3 اإلبداع.

 11 المنوحةإجمالى النماط 

 االستدامة: -3

 أصبحت  ,1990 عاـ األرض قسة مشذ
 العالؼ أنحا  سة تشتذر سكرية مدرسة االستدامة
 الستحدة والؾاليات أور ا وخرؾصا سة السختمفة،
 والييئات السؤسدات مؽ مجسؾعة وتتبشاىا األمريكية،
 .(7) أجا تظبيقيا مؽ وتعسا واألىمية، الرسسية

وتظمق كمسة اإلستدامة عمى جسيع جؾانب 
الحياة التة يرجى بقاؤىا ولمحيمؾلة دوف نزؾ يا 
ونفاذىا كالسؾارد الظبيعية مثال، اال أف السرظمح قد 
يظمق أيزا عمى نغؼ شاممة، تؤثر عشاصرىا عمى 

استدامة السشغؾمة سؾجب اإلىتساـ بيا وتحديد 
 .(8) مؽ الشفاد أولؾياتيا والعسا عمى صيانتيا وحفغيا

وقد احتفغت التعريفات الالحقة لالستدامة 
باألخالقيات الجؾىرية لالنراؼ فيسا بيؽ األجياؿ، 
ومؤكدة االلتزاـ األدبى لمجيا الحالى بزساف أف تتستع 
األجياؿ السقبمة بشؾعية جيدة لمحياة تساثا عمى األقا 

 .(9) نؾعية الحياة التى يتستع بيا الجيا الحالى ارف

  ركائز االستدامة: 3-1
سى مؤتسر قسة األرض الذى عقد سى ريؾ دى 

 جرى ترؾر االستدامة مؽ حي   1990جانيرو سشة 
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قياميا عمى ثالث ركائز ىى القدرة عمى الرسؾد 
االقترادى، والتجاوب االجتساعى، واحتراـ البيئة، 
وشكمت ىذه الركائز مؽ ذلػ الحيؽ األساس الذى 

وسى مؤتسر القسة العالسى قامت عميو االستدامة، 
السعشى بالتشسية السدتدامة الذى عقد سى 

اعترؼ بالتشؾع الثقاسى  0220جؾىاندبؾرج سشة 
كعاما شاما ىاـ سى التشسية السدتدامة، )ال كركيزة 
مشفرمة مؽ ركائز االستدامة(، لو دور ىاـ يجب أف 

 . (12) يقـؾ بو سى جسيع مذروعات التشسية

ومؽ ىشا سقد ركزت التعاري  الحديثة 
لالستدامة عمى ثالث دعامات لالستدامة: اقترادية، 

ذه الدعامات تبرز و يئية، واجتساعية ثقافية, وى
حدباف ليس سق  الشاحية ؤخذ سى الالحاجة إلى أف ي

البيئية لالستدامة، أو حتى الشؾاحى البيئية 
واالقترادية ليا، با ايزا نؾاحييا االجتساعية 

(8) الثقافية

 نظم تمٌٌم االستدامة: -4

أف اليدؼ الرئيدى مؽ نغؼ تقييؼ االستدامة 
لمسبانى ىؾ تعزيز االستدامة، وحي  أف االستدامة 
مبشية عمى ثالثة ركائز أساسية، وىى البيئية 
واالقترادية واالجتساعية بجانب البعد السفقؾد سى 

يتسثا سى الجؾانب الثقافية، مفيـؾ االستدامة، والذى 
ف تحقق إال مؽ ألتى ال يسكؽ لالستدامة الحكيكية وا

خالؿ تحقيق التؾازف بيؽ ىذه الركائز، لذلػ سإف 
التقييؼ الجيد لالستدامة ىؾ الذى يمبى العشاصر 

 –اقترادية  –الرئيدية لالستدامة سؾا  كانت ) بيئية 
رر اجتساعية ثقافية (، أى يجب عدـ تحقيق أى عش

ىذا  قاـ سقد، لذلػ مؽ العشاصر عمى حداب ارخر
بعسا دراسة تحميمية لمفئات الرئيدية والسعايير  البح 

، وترشيفيا وسقا لشغاـ التقييؼ السررى األخزرالفرعية 
لعشاصر االستدامة الرئيدية البيئية واالقترادية 
واالجتساعية الثقافية لمتحقق مؽ مدى تحقيق نغاـ 

مؽ تحقيق مفيـؾ االستدامة الحكيقى، التقييؼ السررى 
والذى يتحقق بتحقيق التؾازف بيؽ عشاصر االستدامة 

 الرئيدية البيئية واالقترادية واالجتساعية الثقافية.

 الفرعٌة معاٌٌرالتحلٌل الفئات الرئٌسٌة و -5
نظام التمٌٌم الهرم األخضر المصرى ل

 وفما لعناصر االستدامة الرئٌسٌة:

سى ىذا الجز  سيتؼ تؾزيع سئات التقييؼ 
الرئيدية لشغاـ تقييؼ اليـر األخزر وسقا لعشاصر 

 –االقترادية  –االستدامة الرئيدية ر البيئة 
  مدىاالجتساعية الثقافيةر، ومشيا سؾؼ يتزح 

الشغاـ السررى التؾازف بيؽ عشاصر االستدامة، تحقيق 
الستدامة الحكيكية، لو التالى تحقيق السفيـؾ الرئيدى 

والذى يراعى الجؾانب البيئية واالقترادية، واالجتساعية 
( تحميا الفئات الرئيدية 0ويؾضح جدوؿ ) الثقافية،

ومعايير نغاـ التقييؼ اليـر األخزر السررى وسقا 
 لعشاصر االستدامة.

 

 (3انخقبفيت شكم )ت واالجتمبػيوفقط تتحقق االستذامت انحقيقيت إرا تحقق انتىازن بيه انركبئس انخالحت نالستذامت انبيئيت واالقتصبديت 
(11) 

 
 An Introduction to Sustainability and Sustainable Development ( المصدر:1شكل )

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

المجتمع وهويته 
 الثقافية

 االقتصاد البيئة

 االستدامة الحقيقية

http://www.circularecology.com/briefing-document-downloads.htm
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 ( تحميا الفئات الرئيدية ومعايير نغاـ التقييؼ اليـر األخزر السررى وسقا لعشاصر االستدامة0دوؿ )ج
 التصٌنف حسب عناصر االستدامة المعاٌٌر التصنٌف حسب عنصر االستدامة الفئة الرئٌسٌة

 ثمافى -اجتماعى  التصادى بٌئى

 
 
 
 
 

 المولع المستدام

 
 
 
 
 
 بٌئى

   √ .الصحراوٌة المناطك تنمٌة

   √ .الرسمٌة غٌر المنطمة تطوٌر إعادة

   √ .المخلفات دفن مولع تطوٌر

 √ √ √ .الوطنٌة التنمٌة خطة مع التوافك

 √ √ √ .للنمل التحتٌة البنٌة اتصال

 √ √ √ .البعٌدة للموالع  الخدمات توفٌر

   √ للنمل بدٌلة طرق

   √ .الموائل حماٌة

ة أو التارٌخٌة األهمٌة ذات الموالع احترام  √   .الثماٌف

   √ .البناء أثناء التلوث من التملٌل

 
 
 
 
 
 

 الطالة

 
 
 
 
 
 
 بٌئى

  √ √ .الطالة أداء لمستوى األدنى الحد

  √ √ .الطالة استهالن رصد

   √ .األوزون استنفاد تجنب

  √ √ .الطالة كفاءة تحسٌن

  √ √ .الحرارٌة الراحة استراتٌجٌات

  √ √ .للطالة الموفرة األجهزة

  √ √ ".المصاعد"  العمودي النمل أنظمة

  √ √ .الذروة حمولة من الحد

   √ .المتجددة الطالة مصادر

   √ .البٌئً التأثٌر

 √ √ √ .والصٌانة التشغٌل

  √ √ .واألداء للطالة األمثل التوازن

   √ .والكربون الطالة مخزونات

 
 ( تحميا الفئات الرئيدية ومعايير نغاـ التقييؼ اليـر األخزر السررى وسقا لعشاصر االستدامة0تابع جدوؿ )

 المعاٌٌر التصنٌف حسب عنصر االستدامة الفئة الرئٌسٌة
 التصنٌف حسب عناصر االستدامة

 اجتماعى  ثمافى التصادى بٌئى

 
 
 
 
 

 المٌاه

 
 
 
 
 
 بٌئى

  √ √ .المٌاه استخدام كفاءة من األدنى الحد

  √ √ .المٌاه استخدام مرالبة

  √ √ ".المبنى داخل"  المغلمة األماكن فً المٌاه كفاءة تحسٌن

  √ √ ". المبنى خارج"  الطلك الهواء فً المٌاه كفاءة تحسٌن

  √ √ المائً. التبرٌد كفاءة

  √ √ المٌاه. مسطحات كفاءة

  √ √ .المٌاه تسرب كشف

  √ √ .البناء أثناء المٌاه استخدام كفاءة

   √ .الصحً" الصرف مٌاه إدارة مخلفات المٌاه "

   √ .المستعملة المواسٌر كفاءة

 
 
 
 
 

 المواد والموارد
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 بٌئى

  √ √ .للمشروع الرئٌسٌة المواد جدول عرض

 √  √ .والسامة الخطرة للمواد التعرض على المضاء

 √ √ √ .(للنمل البٌئً األثر من للحد"  ) المحلٌة المواد"   إللٌمٌا المشتراة المواد

  √ √ .المولع فى والجاهزة المصنعة البناء مواد استخدام

  √ √ .للمواد المتجددة المصادر استخدام

  √ √ المواد. استخدام إعادة

  √ √ .تدوٌرها المعاد المواد استخدام

  √ √ .الوزن خفٌفة المواد استعمال

  √ √ .العالٌة المتانة ذات المواد استخدام

  √ √ .الجاهزة البناء عناصر استخدام

  √ √ .المشروع فً للمواد (LCC) الحٌاة دورة تكلفة تحلٌل

جودة البٌئة 
 الداخلٌة

 ثمافى -اجتماعى 

 √  √ .الداخلً الهواء وجودة التهوٌة من األدنى الحد

 √  √ .المبنى وحول داخل التدخٌن على السٌطرة

 √  √ .الصحٌة المخاطر من وغٌرها اللٌجٌونٌال على السٌطرة

 √  √ .التهوٌة جودة

 √  √ .البناء مواد من االنبعاثات فً التحكم

 √  √ .الحرارٌة الراحة

 √  √ البصرٌة. الراحة

 √  √ .الصوتٌة الراحة

 اجتماعى   -التصادى –بٌئى  اإلدارة

   √ المولع. لعملٌات والمناسبة المتكاملة الخطة عرض

 √  √ .والسالمة الصحة بلوائح والخاصة المحلٌة بالتشرٌعات االلتزام

   √ .المولع فى الهدم بأعمال بٌان

  √ √ .المولع بنفاٌات خاصة حاوٌات وجود

 √ √ √ .المولع فً النفاٌات تدوٌر إلعادة عمال توظٌف

   √ .والمعدات واآلالت للشاحنات الوصول

   √ .المولع للتخزٌن ومحددة منفصلة مناطك

   √ .المشروع نفاٌات إدارة خطة

   √ .المخلفات من والتخلص التدوٌر إعادة فً متخصصة شركة إشران

   √ .التلوث من المٌاه مصادر حماٌة

   √ .الخلط أجهزة مخلفات

   √ .والملوثات االنبعاثات فً التحكم
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 االستدامة لعشاصر وسقا السررى  األخزر اليـر التقييؼ نغاـ ومعايير الرئيدية الفئات تحميا( 0) جدوؿتابع 
 

 انفئت انرئيسيت
 انمؼبيير االستذامتانتصىيف حسب ػىصر 

 انتصىيف حسب ػىبصر االستذامت

 حقبفً -اجتمبػً  اقتصبدي بيئً

 اجتمبػً -اقتصبدي -بيئً اإلدارة

 √ √ √ تىفير دنيم مستخذو انمبىً.

  √ √ .تىفير جذول انصيبوت انذورٌ

   √ تطىير مىقغ دفه انمخهفبث.

  √ √ انخقبفً.انتراث  اجتمبػً-اقتصبدي -بيئً اإلبذاع

  √ √ تجبوز انمؼبيير.

   √ اإلبذاع.

 نتائج التحلٌل: 5-1

وؿ الدابقة ندتشتج ما يمى، اومؽ الجد
(، والذى يؾضح مدى تحقيق نغاـ التقييؼ 0جدوؿ )

 –السررى لعشاصر االستدامة الرئيدية ر بيئى 
( 0ر اجتساعى ثقاسىر، ويؾضح شكا ) –اقترادى 

 مدى تحقيق سئات التقييؼ الرئيدية لميـر األخزر 

 
 –السررى لعشاصر االستدامة الرئيدية ر بيئى 

( الشدب 0ر اجتساعى ثقاسىر، و شكا ) –اقترادى 
السئؾية لسدى تحقيق سئات التقييؼ الرئيدية لميـر 
 –األخزر السررى لعشاصر االستدامة الرئيدية ر بيئى 

 ر اجتساعى ثقاسىر. –اقترادى 
 

  الرئٌسٌة االستدامة لعناصر المصرى التمٌٌم نظام تحمٌك مدى (3) جدول
 "ثمافى اجتماعى"  – التصادى – بٌئى" 

 
 الفئة الرئٌسٌة

 
 عدد المعاٌٌر

 
 النماط الممنوحة

 عناصر االستدامة

 ثمافى -اجتماعى التصادى بٌئى

 عدد المعاٌٌر عدد المعاٌٌر عدد المعاٌٌر

 4 4 9 %(15) 11 11 المولع المستدام.

 1 11 13 %( 25) 51 13 كفاءة الطالة.

 1 8 11 %(25)  51 11 المٌاه المٌاه.كفاءة 

 2 11 11 %(11)  21 11 المواد والموارد.

 8 1 8 %(11)  21 8 البٌئة الداخلٌة. جودة

 3 4 14 %(11)  21 14 اإلدارة.

 3 3 3 نماط إضافٌة 11 3 اإلبداع.

 22 39 68 181 69 االجمالى

 %32 %57 %99   النسبة المئوٌة

 

 

 

 ( مدى تحقيق سئات التقييؼ الرئيدية لميـر األخزر السررى لعشاصر االستدامة الرئيدية 0شكا )
 ر اجتساعى ثقاسىر. –اقترادى  –ر بيئى 
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 ( يؾضح الشدب السئؾية لسدى تحقيق معايير نغاـ التقييؼ السررى لعشاصر االستدامة الرئيدية 0شكا )

 ر اجتساعى ثقاسىر –اقترادى  –ر بيئى 

مؽ التحميا الدابق لشغاـ تقييؼ اليـر األخزر 
 لؾحظ بؾجو عاـ ما يمى:

عدـ وجؾد ندخة بالمغة العر ية لشغاـ التقييؼ،  .1
 وتؾاسرىا بالمغة االنجميزية سق .

نغاـ التقييؼ السررى ال يختمف عؽ باقى األنغسة  .0
سى أنو يتكؾف مؽ مجسؾعة مؽ الفئات الرئيدية, 
والتى تشدرج تحتيا مجسؾعة مؽ السعايير والتى يتؼ 
تقييؼ السبشى مؽ خالليا، وذلػ ألنو تؼ اشتقاؽ نغاـ 

، ولؼ يأخذ LEEDالتقييؼ السررى مؽ نغاـ التقييؼ  
ييؼ األخرى، والتى كاف مؽ سى االعتبار باقى نغؼ التق

السفترض تحميميا  لالستفادة مؽ مسيزاتيا وتجشب 
وىؾ نغاـ  عيؾ يا دوف االعتساد عمى نغاـ تقييؼ واحد،

LEED  لمحرؾؿ عمى أداة جيدة لتقييؼ السبانى
السدتدامة سى مرر,والتى تالئؼ الغروؼ السحمية 
لسرر، وتعالج السذاكا السحمية مسثمة سى سؾ  اإلدارة 

 قمة الؾعة، و التالى تتساثا سئات التقييؼ الرئيديةو 
)ىذه الفئات تذكا السبادى  الخسدة لترسيؼ السبانى 

ر السؾقع, الظاقة , السياه، جؾدة          الخزرا 
البيئة الداخمية، السؾاد والسؾاردر ( لشغاـ التقييؼ اليـر 

ررؼ االختالؼ سة ،  LEEDخزر لشغاـ التقييؼ األ
االقترادية والتكشؾلؾجية واالجتساعية الجؾانب 

، الؾاليات الستحدة )مرر والثقافية بيؽ البمديؽ
 األمريكية (.

نغاـ التقييؼ السررى لالستخداـ سى وضع تؼ  .0
تقييؼ السبانى الجديدة سى مرحمة الترسيؼ، وسى مرحمة 

ما بعد البشا  سق ، حي  أف تقييؼ استدامة السبشى 
سذروع بد  مؽ مرحمة يجب أف تذسا جسيع مراحا ال

الترسيؼ مرورا بسرحمة لبشا  والتذغيا والريانة لسا 
ليا مؽ تأثير عمى تحقيق استدامة السبشى وتأديتو 

 لؾعيفتو عمى الشحؾ السخظ  لو. 
عدـ إتداـ الشغاـ السررى بالسرونة الالزمة،  .4

والتى تتسثا سى تغيير الشدب الخاصة بكا سئة 
دب السؾقع والسديشة ومعاييرىا الخاصة بيا، وذلػ ح

التى يقع بيا السذروع، حي  أف معغؼ نغؼ التقييؼ 
األخرى تتسيز بأف ليا معايير خاصة بكا والية تختمف 
بدبب اختالؼ السؾقع والغروؼ السشاخية وتؾاسر السؾاد 

 السحمية.
أف نغاـ التقييؼ السررى يحتؾى عمى محددات  .5

ومعايير عامة، وال يتزسؽ مخظظات خاصة لتقييؼ 
خدمات عامة  –السبشى حدب نؾعو سؾا  كاف )سكشى 

ر مدارس، مدتذفيات، ... وريرىا مؽ أنؾاع السبانى(، 
و عكس معغؼ نغؼ التقييؼ والتى تحتؾى عمى مخظظات 
تقييؼ حدب نؾع السبشى،  والتى تراعى أف كا نؾع مؽ 
أنؾاع السبانى لو متظمبات خاصة لتكيسو تختمف مؽ 

 مبشى رخر. 
ة التقييؼ عؽ باقى األنغسة األخرى اختالؼ عسمي .6

حي  أف عسمية التقييؼ تتؼ عؽ طريق تقييؼ نقظى 
لمسعايير التى تتزسشيا الفئات الرئيدية ثؼ تقييؼ ندبى 
مقارنة بالفئات األخرى لمشغاـ مسا يجعا مؽ الرعب 
سيؼ عسمية التقييؼ الخاصة بالشغاـ السررى، عمى 
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  يتؼ مشح عكس باقى معغؼ نغؼ التقييؼ األخرى حي
السعايير نقاط يتؼ  تجسيعيا، ومؽ خالؿ إجسالى ىذه 

 الشقاط يتؼ مشح أوعدـ مشح السبشى شيادة التقييؼ.
سى  ANSI / ASHRAEاالعتساد عمى معايير  .7

الظاقة والسياه وجؾدة البيئة الداخمية، وسى نفس الؾقت 
عمى االعتساد عمى السعايير السررية، سى حيؽ أنو 

سعايير والسؾاصفات السررية، والتى يجب االلتزاـ بال
تالئؼ البيئة السحمية، والتى تداعذ عمى تحقيق مفيـؾ 

 االستدامة. 
يتزح مؽ الشدب السخررة لفئة الظاقة والسياه  .8

أنيا سئات ميسة بالشدبة لسرر حي  تؼ مشحيسا أكبر 
ندب سى نغاـ التقييؼ  حي  مشح نغاـ التقييؼ السررى 

جدا مقارنة لسعغؼ نغؼ التقييؼ ندبة عالية  سئة السا 
ماعدا نغؼ التقييؼ الخاصة بسشظقة الذرؽ األوس  
نغرا ألف ىذه السشظقة تعانى مؽ الشقص الحاد سى 
مؾارد السياه العذبة، ومشيا مرر التى دخمت سى 
مرحمة الفقر السائى، وذلػ نتيجة سعى دوؿ السشبع 
إلقامة الددود عمى مشابع الشيا، وعاىرة التغيرات 
السشاخية، والزيادة الدكانية، يمييا سى األىسية سئة 
الظاقة حي  تعتبر الظاقة مذكمة عالسية،  ومؽ أىؼ 

 السؤثرات التى تؤثر عمى أدا  السبشى ككا.
عمى الررؼ مؽ أف السؾاد والسؾارد تعتبر عشررا   .9

 –اقترادية  -بيؽ جسيع عشاصر االستدامة ر بيئية 
سى كسية الظاقة  اجتساعية ر، لسا ليا مؽ تأثير

السدتيمكة سى البشا  والتذغيا، وكذلػ دورىا الفعاؿ 
سى التأثير عمى البيئة الخارجية ومدى مذاركتيا سى 
صحة البيئة الداخمية، يتزح أف تؾعي  مؾاد البشا  
يؤثر عمى اعتبارات السؾقع وكفا ة الظاقة والسياه 

اما وجؾدة البيئة الداخمية وإدارة السخمفات، ويحقق التك
فيسا بيشيؼ مبانى تترف بالكفا ة العالية وتجدد 

لذلػ سإف السؾاد السدتخدمة سى  العسارة السدتدامة
عسميات اإلنذا  تعد أحد السعايير اليامة سى تحقيق 
االستدامة، اال إنو تؼ مشحيا أقا معدؿ سى نغاـ التقييؼ 
السررى، مسا يتظمب زيادة ندبة ىذه الفئة لسا ليا 

أدا  السبشى مؽ استيالؾ لمظاقة داخا  مؽ تأثير عمى
 السبشى والتشاسب مع متظمبات وإمكانات السؾقع.

عدـ وجؾد دليا لسؾاد البشا  السدتدامة سؾا   .12
السحمية أو أى مؾاد ومشتجات بشا  مدتدامة متؾسرة، 
وىؾ عبارة عؽ سجا  يتزسؽ األنؾاع السختمفة مؽ 

ضح سييا مؾاد  والسشتجات البشا  السدتدامة، والتى يؾ 

 –خرائريا  –مؾقع السادة  –) مرادر السادة 
إمكانية تدويرىا وإعادة استخداميا(، حي  يتؼ سى 
مرر يتؼ االستشاد عمى تحديد التأثير البيئة وتكمفة 
دورة الحياة لسؾاد معيشة إلى مبادئ تؾجييية دولية 
مشذؾرة  وذلػ حتى يتؼ إنتاج إرشادات تؾجييية 

 وطشية أو إقميسية.
ظ عدـ مذاركة شرائح السجتسع السختمفة سى لؾح .11

وضع نغاـ التقييؼ السررى مسا جعمو يفتقد إلى 
عشرر مؽ عشاصر االستدامة وىؾ العشرر االجتساعى 

 الثقاسى.
أف نغاـ التقييؼ يزع التركيز األكبر عمى  .10

الجؾانب البيئية، حي  حقق العشرر البيئى ندبة 
ر % مؽ إجسالى بشؾد الشغاـ، يميو العشر99

%، يميو االجتساعى والثقاسى 57االقترادى بشدبة 
% ، مسا يدؿ عمى أف التقييؼ السررى لؼ 00بشدبة 

يحقق التؾازف السظمؾب بيؽ ركائز االستدامة لتحقيق 
مفيـؾ االستدامة الحكيقى، حي  يسكؽ ترشيفو ضسؽ 
أنغسة الجيا األوؿ مؽ نغؼ التقييؼ لذلػ سإنيا تشدرج 

لسبانى الخزرا ر، والتى تركز تحت مدسى رنغؼ تقييؼ ا
 عمى الجؾانب البيئية أكثر مؽ الجؾانب األخرى.

لؾحظ قرؾر نغاـ التقييؼ السررى نتيجة إىساؿ  .10
بعض البشؾد والسعايير, التى تحقق مفيـؾ االستدامة 

 سؾا  البيئى، االقترادى، االجتساعى الثقاسى.

 الخالصة: -6

تقـؾ االستدامة الحكيكية عمى ثالث ركائز 
أساسية تتسثا سى قدرتيا عمى الرسؾد االقترادى 
والتجاوب االجتساعى واحتراـ البيئة إلى جانب البعد 
الثقاسى، لذلػ سإف االستدامة الحكيكية ىى التى تحقق 
ية التؾازف بيؽ ركائزىا األساسية البيئية واالقتراد

ف التقييؼ الجيد واالجتساعية الثقافية، ومشو سإ
يمبى التؾازف بيؽ العشاصر لالستدامة ىؾ الذى 

دوف تحقيق أى عشرر عمى ساسية لالستدامة األ
 حداب عشرر آخر.
بعسا دراسة تحميمية لشغاـ  البح لذلػ قاـ 

اليـر األخزر السررى لمتحقق مؽ مدى تحكيقو 
مفيـؾ االستدامة الحكيقى، والذى يحقق التؾازف بيؽ 
ية عشاصرىا األساسية البيئية واالقترادية واالجتساع

لشغاـ  شا ا عمى الدراسة التحميمية الدابقة الثقافية، و 
اتزح أف نغاـ  ر اليـر األخزرر،   التقييؼ السررى 
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التقييؼ السررى لؼ يحقق ىذا التؾازف مسا أخا بسفيـؾ 
االستدامة الحكيقى، والذى يتحقق بتحقيق التؾازف بيؽ 

االقترادية واالجتساعية عشاصر االستدامة البيئية و 
 فية.الثقا

 التوصٌات: -8

ح  بتظؾير نغاـ متعدد السعايير البيؾصى 
 مع الستدامة السبانى الدكشية سى مرر سا يتال ـ

واالقترادى، ووسقا  والثقاسى واالجتساعى البيئى الدياؽ
 –لسفيـؾ االستدامة وركائزىا األساسية ر البيئية 

و سا يحقق االجتساعية الثقافية ر،  –االقترادية 
مع عسا التؾازف  بيؽ عشاصر االستدامة الرئيدية، 

 والستخرريؽ الخبرا  آرا  أخذ خاللو استبياف يتؼ مؽ
 السيشدسييؽ وكذلػ السبانى، استدامة تقييؼ مجاؿ سى

 تحديد يسكؽ االستبياف ىذا خالؿ ومؽ السعسارييؽ،
 و التالى الشغاـ، بيذا الستعمقة والدمبيات االيجابيات

 تظؾيره، والؾصؾؿ إلى صؾرتو الشيائية.
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ABSTRACT: 

The sustainable development strategy representing Egypt's vision 2030 is a critical 

milestone in the comprehensive development process in Egypt linking the present to the future. 

The strategy has adopted the concept of sustainable development as a framework intended to 

improve the quality of life at the present time without detriment to the rights of future 

generations for a better life. The concept of development adopted by this strategy is based on 

three main dimensions, including the economic, social, and environmental dimensions. 

As a result, in January 2009, a major step was taken towards reducing energy 

consumption through the establishment of the Egyptian Green Building Council (EGBC). The 

Council sought to achieve several goals, the most important of which was to encourage investors 

to adopt a code to improve energy efficiency in buildings ‘Building Energy Efficiency 

Certificates’ (BEECs), in addition to other items of approved codes related to energy efficiency 

and environmental conservation. In that light, green construction has become the desired goal for 

all new construction projects. Energy efficiency codes in buildings will be materials, tools and a 

roadmap to achieve the desired goal, which is: improving the life of the Egyptian people, 

contributing to the global movement towards a cleaner environment, and the provision of 

renewable energy through the application of the green building approach. The approval to 

establish a national classification system to classify the green building under the name "Green 

Pyramid Rating System (GPRS)" was an immediate action to activate the role of this council 

Accordingly, this study aims to verify the extent to which the Egyptian Green Pyramid 

System achieved the basic environmental, economic, and social cultural sustainability elements. 

Real sustainability can only be achieved through achieving a balance between these elements, as 

good assessment of sustainability addresses the requirements of the main elements of 

sustainability, whether they are (environmental, economic, or socio-cultural). None of these 

elements should be achieved at the expense of the other, with the aim of developing it to reach a 

multi-criteria tool for assessing the sustainability of buildings in general and residential buildings 

in particular. 

Key words: 
Sustainability - Elements of Sustainability - The Egyptian Green Pyramid System. 

 


