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AUCES   
 دراست تذهيهيّ الْى انُظى انبيئيّ انًؼتًذة نهتقييى انبيئى فى يصر

 م/ أشخف عصية الخفاعي
 أكتػبخ  6مجيخ عام ادارة االسكان جياز مجيشة 

 رئيذ الػحجة الفخعية لمسجن السدتجامة والصاقة الستججدة
 كجدء مغ متصمبات الحرػل عمي درجة الجكتػراه في اليشجسة السعسارية

ashrafattiaalrifai@yahoo.com mail:  
 

 يهخص انبذج :
استيالك  مسا ادى الى الديادة في عجد الدكان  بدببشيج العالع الكثيخ مغ الصفخات والتصػرات في العقػد القميمة الساضية        

مػارد البيئة السختمفة واستشفاذىا مغ أخصخ السذكالت التي تػاجو اإلندان في العرخ الحجيث باإلضافة إلى زيادة السخمفات 
ة خصيخة أحجثت خمل بالسشطػمات البيئية ومع التػجو يذلظ أضخار بيئية وصحو لتخمز مشيا مدببالشاتجة والتي قج يرعب ا
األنطسة لتقييع السباني البيئية والسدتجامة سخمفات الرمبة وتحقيق استجامة السػارد ضيخت مجسػعة مغ العالسي لالىتسام بإدارة ال

 وغيخىا مغ األنطسة حػل العالع.  0998الػاليات الستحجة سشة  LEEDونطام  0991بخيصانيا سشة  BREEAMومغ أىسيا نطام 
ا ألن ىحه الشطع مرسسة بسخجعية خاصة لمبالد التي وعشج التصبيق ليحه األنطسة في مرخ اتزح عجم مالءمتيا نطخ 

 شػرتيا وتعتسج عمى السشتجات الرشاعية ليحه البالد. 
ومغ خالل دراسة تحميمية مقارنة لشساذج مختارة مغ أنطسة التقييع العالسية والتي تسكششا مغ الػصػل إلى البشػد الخئيدية السذتخكة 

 االجتساعية واالقترادية والبيئية.  جػدة الحياهوالػصػل إلى الشطام األمثل لتقييع العسارة الخزخاء في مرخ ومجى تأثيخه عمى 
 يت:انكهًبث االفتتبد

 BREEAM,LEED,DGNBتقييع االنطسة،األثخ البيئى لمسبانى،االستجامة، 
 تــــــيقذي -1

البيئة برفة عامة والبيئة العسخانية  تتجىػر 
والصبيعية في السجن السرخية مسا أثخ عمى جػدة الحياة 
وإىجار السػارد وعمى وجو الخرػص إدارة السخمفات الرمبة 

ة في ضاىخة االحتباس الحخاري لمكخة خ التي تداىع برػرة كبي
خ عمى صحة اإلندان، وشخح السجمذ مسا أثاألرضية 

الخزخاء أنطسة بيئية لمتقييع البيئي وتع  ي لمسبانيسالعال
التصبيق لمعجيج مغ مبادئ العسارة الخزخاء ونطع االستجامة 
واستعادة نطع تقييع االستجامة وتصبيقيا في مرخ اتزح 

مرسسة بسخجعية خاصة عجم مالءمتيا نطخا ألن ىحه الشطع 
لمبالد التي شػرتيا وتعتسج عمى السشتجات الرشاعية في 

مع مالحطة أن ىحه السعاييخ ليدت ثابتة بل ىي  ىحه البالد
الييئات  في تصػر مدتسخ وذلظ مغ خالل اىتسام العجيج مغ

 البحثية والسدتججات البيئية. 
 :أًْيت انبذج 1-1

تتسثل أىسية البحث في الحج مغ ضاىخة التمػث 
البيئي عغ شخيق وجػد نطام لتقييع العسارة الخزخاء ومجى 

 الحياة االجتساعية واالقترادية والبيئية.تأثيخه عمى جػدة 
 
  

 

 :أْى انتسبؤالث انبذثيت 1-2

  اعتساد االنطسة العالسية لمتقييع البيئى فى ىل يسكغ
 .مرخ

 السعاييخ السذتخكة فى االنطسة العامية  جيجىل يسكغ تح
واضافة السعاييخ التى يسكغ ان تعالج السذكالت التى تسيد 

،كاألىتسام الكبخى السجتسع السرخى وخاصة فى السذخوعات 
 . باالدارة البيئية فى كل مخاحل التقييع

 :انفرضيت انبذثيت 1-3

في إمكانية تحجيج االستخاتيجيات التي  تتسثلوىي 
يجب مخاعاتيا عشج عسل أي نطام لمتقييع البيئي لمسػاد 
والسخمفات في أي دولة بذكل عام وفي الجول الشامية بذكل 
خاص، حيث يجب دراسة الطخوف السحمية داخل الجولة 
السخاد عسل نطام تقييع بيا، أىسية الستصمبات االجتساعية 

ونطام التقييع السرخي األخزخ األكثخ ألفخاد السجتسع 
مالءمة تحػلو محجدات عالسية يجب تحكيقيا ومحجدات 

   محمية مالئسة لسرخ يجب تحكيقيا.  
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 :أْذاف انبذج  1-4

 لشساذج مختارة مغدراسة تحميمية مقارنة عسل 
والتى تسكششا مغ الػصػل الى أنطسة التقييع العالسية 

ومجى العشاصخ الخئيدية السذتخكة والسكػنو ليحه االنطسة 
احل تحقيق تمظ العشاصخ لحساية التقييع لكل مخحمة مغ مخ 

مغ السيج إلى  Building Life Cycleدورة حياة السبشى 
بيجف الػصػل إلى  From Cradle to Graveالمحج 

ي تداعجنا عمى تصػيخ مجسػعة مغ الشتائج والتػصيات الت
والػصػل الى الشطام االمثل لتقييع العسارة الخزخاء العشاصخ 

  مرخ.
  :انًُٓج انًتبغ 1-5

والبشػد الخئيدية السذتخكة السشيج الشطخي: لتحجيج السعاييخ 
  والسكػنو النطسة التقييع العالسية العتسادىا فى البحث.

تحميل مقارن لمسعاييخ والسبادىء السشيج التحميمي: 
التػجيية التى تدتشج الييا الشطع البيئية فى اىجافيا 

واوزان السؤشخات التى يسكغ استخجاميا لتقييع الخئيدية 
 .  بجائل لتحديغ البيئة كجعع لعسمية صشع القخار

السشيج السقتخح: لػضع التػصيات السشاسبة لمسعاييخ 
 . بات مرخوتكييف الشطع القائسة مع متصم

 يؼبيير االستذايت:  -2

   . Sustainability:يفٕٓو االستذايت  1-2

يسكغ التعخف عمى مفيػم االستجامة مغ خالل التعخف عمى 
مفيػم التشسية بذكميا التقميجي وكحا مفيػم التشسية 
السدتجامة وأىجافيا وأبعادىا األساسية وركائدىا والبعج 

 [2] كسا يمي:لشسػ فكخة االستجامة التاريخي 
  :Developmentيفٕٓو انتًُيت  2-2

 تٕجذ ػذة صيبغبث نتؼريف انتًُيت، ٔنؼم يٍ أْى تهك انتؼريفبث: 

أن التشسية: ىي مجسػعة مغ الػسائل والصخق التي تدتخجم 
مغ أجل تػحيج جيػد الدكان والدمصات العامة بيجف 
تحديغ مدتػى االقترادي واالجتساعي والثقافي 

( والتغيخ Growthوأن التشسية تتزسغ الشسػ )لمسجتسعات، 
(Change المحان يجب أن يتسا بالزخورة في القصاعات )

 االجتساعية والثقافية واالقترادية كسا وكيفا في آن واحج.
[2] , [50] 

 Sustainableيفٕٓو انتًُيت انًستذايت ) -3

Development:) 
 تًٓيذ االستذايت:  3-1

  :يسكغ تتبع العالقة بيغ األبشية في الحزارات الغخبية
( Vitrubioوالبيئة الصبيعية مغ خالل فيتخوبيػ })

م{ والحي كان 011تسجاد حػالي  -السجيشة الخومانية
لو تػصياتو في قزايا مثل: دراسات السػقع واإلضاءة 
الصبيعية والتػجيو واعتبخ أن اإلندان باحتياجاتو 

يعية إنسا وأفعالو ىػ مخكد الكػن وأن السػارد الصب
خمقت فقط الستيفاء حاجياتو وبقيت ىحه الشطخة ولع 

 تتغيخ لحػالي ألفي عام. 
  مفيػمية الرحة مغ خالل : تشامت 09في القخن

( نطخا لمطخوف غيخ Green Healthالتػجو البيئي )
الرحية الشاجسة عغ السجتسعات الرشاعية )السجن 

حة قج إبشدار ىػارد( كسا أن السيتسيغ بالر -الحجائكية
عمى الصبيعة حيث تتبعػا مفيػمية ججيجة وىي الحفاظ 

مالئستيا الكبيخة الحتياجات اإلندان وصحتو الجدجية 
 والحىشية. 

  الحخكة الحجيثة: حيث دعت إلى ضخورة استخجاع
الجور االجتساعي لمعسخان والعسارة كخمفية لمتحزخ 
وفييا تع الشطخ إلى اإلضاءة والتيػية الصبيعية كأشياء 

 ضخورية لحياة اإلندان الرحية. 
  وبجاية الدتيشات: وفييا أخحت بعس الخسديشات

 جيمة. األبحاث الججية في البحث في مػارد الصاقة الب
  أواخخ الدتيشات وبجاية الدبعيشات: قمت الثقة في العمع

 والتكشػلػجيا. 
 0968( م وحخكة الػجػدييغHippie العػدة إلى :)

الصبيعة االستميام مغ الثقافات الغخبية اعتبار التػافق 
 مع الصبيعة ضخورة لالتدان اإلنداني الكػني. 

 لبحث عغ فتخة أزمة الصاقة ببجاية الدبعيشات: وحتسية ا
 مػارد بجيمة لمصاقة. 

  م: أول لقاء رسسي لمشسػ االقترادي 0972نادي روما
 Limits toالعالسي ودراسة محجودية السػارد الصبيعية )

Growth .)[4] 
  الثسانيشات: استعادة الخواج االقترادي والثقة في

التكشػلػجيا وسيصخة دراسة السػاد السرشعة ثانية كيجف 
 أساسي بدبب غالء مثيالتيا الصبيعية. 

  م: والحي تع في 0978السؤتسخ العالسي لمتشسية والبيئة
 ألول مخة تعخيف التشية السدتجامة. 

 االنذصة السدتجامو. 3-2
  في دورات مدتسخة. تدتخجم السػاد 
  وعشجما تدتعسل مػارد شاقة يسكغ االعتساد عمييا

  برػرة مدتسخة.
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 ٔيًكٍ انتؼرف ػهى انتًُيت انًستذايت يٍ خالل يب يهي: 

( WCEDبشاء عمى المجشة الجولية لمبيئة والتشسية )
م فقج تع تعخيف التشسية السدتجامة 0987عام بالشخويج 

الحاضخ دون التأثيخ عمى  بأنيا: "ىي التي تمبي احتياجات
مقجرة األجيال القادمة في الحرػل عمى احتياجاتيع" 
وتتزسغ كمسة التشسية في ىحا التعخيف عمى جانبيغ مغ 
الفكخة: أنيا ال يسكغ أن تحج في عجد مغ األنطسة أو 
السشاشق ولكشيا قابمة لمتصبيق عالسيا وعمى مدتػى كافة 

جف محجد ثابت ولكغ فخاد واألشياء كسا أنو ال يػجج ىاأل
اليجف مغ التشسية ىػ استسخارية ىحه التشسية، كسا أن 

   التعخيف مبشي عمى مفيػميتيغ: 
 يمف( ػمية االحتياجاتNeeds والتي تتزسغ :)

 الحفاظ عمى مدتػى الحياة السقبػل لكل الشاس. 
 ( مفيػمية الحجودLimits أي مجى قجرة البيئة :)

عمى االستيعاب لتحقيق احتياجات الحاضخ 
والسدتقبل والتي مغ السسكغ أن تتحقق مغ خالل 

 [2]التكشػلػجيا والسشطسات االجتساعية. 
 األبؼبد األسبسيت نتذقيق انتًُيت انًستذايت:  -4

 تتأتى االستجامة مغ خالل أبعادىا الثالثة ألداسية: 

  االستجامة البيئية: )تقميل الفاقج، تقميل االنبعاثات
الزارة إلى البيئة، تقميل السؤثخات الدمبية عمى صحة 
اإلندان، االتجاه إلى السػاد الخام الستججدة، التخمز 

 [2]مغ السػاد الدامة(. 
  االستجامة االجتساعية: )تػفيخ الرحة واألمان لشصاق

سعات السحمية وجػدة العسل، دراسة التأثيخات عمى السجت
الحياة، إيالء العشاية لمسعػزيغ والعجدة وذوي 

 [2]االحتياجات الخاصة ومغ ال مأوى ليع(. 
  االستجامة االقترادية: )خمق وفتح أسػاق وفخص

ججيجة أمام نسػ السبيعات، تقميل التكمفة مغ خالل 
تحديغ الكفاءة واالستيالك األقل لمصاقة والسػاد الخام، 

خميق قيع مزافة الستسخار الشسػ البحث في ت
 االقترادي(. 

اشتسمت العجيج مغ تعخيفات التشسية السدتجامة عمى تأكيجات 
رشيجة لتحقيق خاصة باإلدارة الػاعية وأىسية وجػد سمصة 

ذلظ وىػ ما ركد عميو معيج أبحاث االستجامة العسخانية 
بفييشا حيث عبخ عغ السشطػمة الذاممة لالستجامة بخسدة 

 -بيئة مبشية -اقترادية -)ثقافية مجتسعية تمجاال
 (0رقع)كسا في الذكل ( الدمصة  -أيكػلػجيا

   

 

 

 

 

 

 

 

 ( يٕضخ انًُظٕيت انشبيهت نالستذايت1شكم )                              

واليجف مغ ىحا التقييع ىػ الشطخ في أثخ استيالك السػاد 
 وخمق الكيسة في شخوط التكامل بيغ األبعاد الثالثة. 

جيجة مغ الحياة مغ خالل خمق القجرة عمى تػفيخ نػعية 
 .   مجتسعات صحية وصالحة لمعير عمى أساس اإلنراف

-5 يفٕٓو يبدة اإلَشبء في انؼًبرة :   
ىي تمظ السػاد التي يعتسج عمييا السعساري في 
إخخاج السذاريع وتعج مػاد اإلنذاء مغ العشاصخ اليامة 

السؤثخة عمى أي أعسال معسارية في أي عرخ مغ العرػر 
إمكانيات مػاد اإلنذاء التقميجية بجانب العػامل تصػر  ومع

السؤثخة األخخى كالعػامل الدياسية واالجتساعية واالقترادية 
 [1]التي ساعجت عمى تصػر العسارة في العرػر السختمفة. 

:يفٕٓو انطبقت -6  

الصاقة ىي السقجرة عمى الكيام بعسل ما وكسية 
الصاقة السػجػدة في العالع ثابتة عمى الجوام فالصاقة ال تفشى 

 السلطة
Governance 

 االستدامة

Sustainability  
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وال تدتحجث مغ العجم وعشجما يبجو أن الصاقة قج استشفجت 
فإنيا في حكيقة األمخ تكػن قج تحػلت إلى صػرة أخخى، 

كة وترشف الصاقة شبقا لصبيعة السخحمة وىي الصاقة السدتيم
في كل مخحمة مغ مخاحل إنذاء السبشى مغ بجاية الترسيع 

وحتى التخمز مغ السبشى مغ بجاية الترسيع وحتى 
التخمز مغ السبشى في نياية عسخه كسا يػضح الججول رقع 

(0). [4] 

 
  مخحمة ما قبل اإلنذاء

 الصاقة السدتيمكة مادة اإلنذاء السعيار م
االعتساد عمى السرادر الستججدة والسحمية والبعج عغ  السرادر السدتجامة لمسادة الخامالبحث عغ  0

 السرادر الدامة
البعج عغ السرادر التي تدتيمظ كسيات كبيخة مغ 

 الصاقة مقابل كسيات ضئيمة مغ السادة الخام.
ابتكار أساليب وشخق الترشيع لمسادة الخام  2

 لجعميا صالحة لالستخجام السدتجام.
تقميل اليالظ وإيجاد أساليب لتجويخه وعسل ترسيسات 
 لمشطع يسكغ إعادة استخجاميا في نياية عسخ السبشى.

تقميل الصاقة السشجمجة التي تدتيمظ في استخخاج 
 السػاد الخام وترشيعيا.

ابتكار أساليب مدتجامة لتغميف السشتجات  3
 والشطع اإلنذائية

تدتخجم في عسميات التغميف التي تقميل اليالظ في السػاد 
 وابتكار نطع يسكغ استخجام تمظ السػاد ألكثخ مغ مخة.

تقميل الصاقات التي تدتيمظ في صشاعة ونقل وتػزيع 
 واستخجام تمظ السػاد وتقميل الصمب عمى مرادرىا.

االعتساد عمى السػاد السحمية لتقميل السدافات واليالظ في  تحديغ نطع الشقل والتػزيع. 4
 السػاد بدبب الشقل وخاصة السػاد والشطع القابمة لمكدخ.

تقميل الصاقة الخمادية التي تدتيمظ في نقل السػاد مغ 
 مكان آلخخ.

 

 مخحمة اإلنذاء 
 الصاقة السدتيمكة مادة اإلنذاء السعيار م
لفظ السشذأة لتقميل اليالظ في اإلنذاء ووجػد إمكانية  اختيار أنطسة اإلنذاء والبشاء السدتجامة 0

 في نياية عسخه وإعادة استخجامو مخة أخخى.
تقميل الصاقة السدببة السدتيمكة في إنذاء السبشى وكحلظ 

 الصاقات الستػفخة نتيجة التحكع في اليالظ.
اختيار مػاد ليا خرائز بيئية تسشع وتقمل األحسال  االختيار الجيج لسػاد اإلنذاء البيئية 2

 الحخارية عمى السبشى.
مل مغ تجييدات التبخيج والتكييف داخل السبشى وبالتالي يقمل يق

 مغ الصاقات الالزمة لترشيعيا وتخكيبيا واستيالكيا وصيانتيا.
يديج مغ كفاءة أداء السػاد ويصيل عسخىا وبالتالي  إجخاء عسميات الريانة الجورية 3

 يحقق استجامة السػارد.
والتغييخ والتخمز مغ السػاد تقميل الصاقات السدتيمكة في اليجم 

 وجسيع الصاقات السدتيمكة في جسيع مخاحل ترشيع السادة.
 مخحمة ما بعج اإلنذاء

 الصاقة السدتيمكة مادة اإلنذاء السعيار م
عسل ترسيسات يسكغ مغ خالليا تفكيظ السشذأ وإعادة  إعادة استخجام السػارد واألنطسة 0

 استخجامو مخة أخخى.
 كبيخة مغ الصاقات السشجمجة والخمادية والسدببة.تػفيخ كسيات 

تجويخ السخمفات التي تسثل عبء عمى البيئة وصشاعة  يخ مخمفات اليجمإعادة تجو  2
مػاد إنذاء ججيجة يسكغ استخجاميا مخة أخخى حتى لػ 

 كانت بػضائف ججيجة.

تػفيخ جدء كبيخ مغ الصاقات السدتيمكة في استخخاج السػاد 
 الخمادية السشجمجة. الخام والصاقات

 يؼبيير انؼالقت بيٍ يبدة اإلَشبء ٔانطبقت انًستٓهكت )تذهيم دٔرة ديبة يبدة اإلَشبء ٔانطبقت في انؼًبرة( (1جذٔل رقى )  

تذهيم دٔرة ديبة يبدة اإلَشبء ٔانطبقت في  -7

 : Life Cycle Analysisانؼًبرة 

يمدم لعسل تقييع جيج لجورة حياة السباني ىػ 
تحميل دورة الحياة لسعخفة العشاصخ التي سػف نعتسج عمييا 

 [11]في عسميات التقييع. 
 Life Cycleانتؼريف بتقييى دٔرة انذيبة  7-1

Assessment : 

اىتست أكثخ مغ جية عالسية بإيجاد تعخيفات 
 Life Cycleعمسية واضحة لتقييع دورة الحياة 

Assessment  وذلظ مغ خالل إشالق مبادرة دورة الحياة
 مغ قبل مجسػعة مغ الجيات وأىسيا: 

 International Standardتؼريف األيزٔ  7-2
(ISO) 14000  : 

عغ تجسيع السعمػمات وتقييع السجخالت عبارة 
)مػاد ومػراد الصاقة( والسخخجات )االنبعاثات والشفايات عمى 

بيئية السحتسمة لمسشتجات شػال دورة البيئة والتأثيخات ال
 حياتيا.

تؼريف جًؼيت ػهى انسًٕو ٔانكيًيبء انبيئيت  7-3

Society of Environmental Toxicology 
and Chemistry (SETAC) : 

عسمية تقييع األعباء البيئية السختبصة بالسشتجات 
مغ خالل تحجيج وقياس الصاقة والسػاد السدتخجمة والشفايات 
التي تسثل عبًء عمى البيئة وتحجيج وتقييع الفخص الستاحة 

 لتحديغ البيئة. 
 Theتؼريف ٔكبنت دًبيت انبيئت  7-4

Environmental Protection Agency 
(EPA) : 

 Fromج مغ السيج إلى المحج عبارة عغ ني
Cradle to Grave  لتقييع الشطع الرشاعية خالل جسيع

 مخاحل دورة حياة السشتجات. 



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

777 
 

ٔيتغيراث انتقييى بُظبو دٔرة أْى أسبنيب  7-5

 : Variant of LCAانذيبة 

تعجدت أساليب وشخق التقييع بشطام تقييع دورة 
 [8]الحياة وذلظ حدب شبيعة السخحمة وىي كالتالي: 

 From Cradle toيٍ انًٓذ إنى انهذذ  7-6
Grave : 

وىػ تقييع كامل دورة الحياة مغ بجاية )استخخاج 
" مخورا بسخحمة استخجاميا Cradleالسادة الخام( أي "السيج 

)البشاء والتذغيل( ووصػال لسخحمة التخمز مشيا "االحج 
Grave في نياية عسخ السبشى وىحا األسمػب أسمػب "

تقميجي لتقييع دورة حياة مػاد اإلنذاء والتي تشتيي عشجىا 
صالحية استخجام السػاد بانتياء عسخ السبشى وىجمو 
وبالتالي تتحػل السػاد إلى مخمفات صمبة تمػث البيئة وتسثل 
عبء عمى البيئة وتحتاج إلى أماكغ لمتخمز مشيا عغ 

 أو الحخق.  شخيق الجفغ
 From Cradle toيٍ انًٓذ إنى بٕابت  7-7

Gate :       
" في ىحا األسمػب ببػابة Gateويقرج "بالبػابة 

السرشع فيػ تقييع دورة حياة السادة مغ االستخخاج "السيج 
Cradle إلى "بػابة السرشع "Gate " أي قبل أن يتع نقمو

إلى السدتيمظ. وىحا األسمػب خاص بتقييع بعس تجييدات 
السباني أو الػحجات سابقة التجييد مثل الحػائط الدجاجية 
وأنطسة األسكف واألشخ الحاممة وغيخىا والتي يتع بعج ذلظ 

 Fromإدخاليا في إجخاء تقييع كامل مغ السيج إلى المحج 
Cradle to Grave أكسمو.في السبشى ب 

 From Cradle toيٍ انًٓذ إنى انًٓذ  7-8
Cradle : 

وىحه الصخيقة تيجف إلى تقميل األعباء عمى 
في نياية عسخ السبشى وتحقق استجامة السػارد مغ البيئة 

مػاد وشاقات مغ خالل إعادة التجويخ لسخمفات اليجم أو 
إعادة استخجاميا مخة أخخى وىحا األسمػب مثل األسمػب 

 From Cradle to Graveاألول " مغ السيج إلى المحج 
 ولكغ عشج خصػة التخمز الشيائي أو نياية دورة حياتو

 تكػن بجاية عسمية إعادة التجويخ. 
ومغ عسمية إعادة التجويخ تشذأ مشتجات ججيجة 

ججيجة ليحقق مصابقة أو مختمفة ليحقق بجاية دورة حياة 
 From Cradle toالسرصمح " مغ السيج إلى السيج 

Cradle " أوClosed Cycle والتي تداىع بذكل كبيخ ،"
 في استجامة مػاد البشاء والحفاظ عمى مرادرىا. 

 Life Cycleيرادم دٔرة ديبة انًببَي  -8
Design : 

تختبط دورة حياة مػاد اإلنذاء والصاقة السدتيمكة 
بجورة حياة السبشى نفدو وىحه السخاحل الثالثة تذكل دورة 

السباني. وتتكػن كل مخحمة مغ عجة أنذصة، يسكغ  حياة
  تحجيج ىحه السخاحل عمى نصاق واسع وىي كاآلتي:

 Pre- Buildingمخحمة ما قبل اإلنذاء  -
Phase ترشيع السػاد -)استخخاج السػاد الخام- 

 الشقل إلى مػقع البشاء(.  -تغميف السػاد
 -)التشفيح  Building Phaseمخحمة اإلنذاء  -

 الريانة(.  -التذغييل
 Post- Buildingمخحمة ما بعج اإلنذاء  -

Phase إعادة االستخجام(.  -)إعادة التجويخ 
 يفٕٓو أَظًت انتقييى انبيئي:  -9

نطام التقييع ىػ مجسػعة مغ األدوات والسؤشخات،  -
تختبط بسقػمات االستجامة البيئية التي يتبشاىا كل 
نطام تقييع عمى حجة ومغ أىع األنطسة كان نطام 

BREEAM  اإلنجميدي، ونطامLEED  ،األمخيكي
الياباني، وغيخىا مغ األنطسة حػل  CASBEEو

ى والت نطام مختمف 211العالع والتي تعجت الـ
 . تدتشج الى اىجاف رئيدية واالوزان مغ السؤشخات

 (يُٓجيت انتقييى انبيئى البذبث انبُبء) 9-1
BREEAM: 

البيئى لالعتساد يعج بخيع مغ اول نطع التقييع 
االخزخ ويعتبخ نقصة البجاية النذاء الشطع االخخى فيػ 
عبارة عغ وسيمو بيئيو معتسجه عمى مجسػعو مغ الشقاط 

 [5]،  [2] ( .  credit pointالحدابيو )
 يذذداث انتقييى:  9-2

عمى عجة محجدات في  BREEAMويذسل نطام 
إشار االستجامة والتي تذسل داخل وخارج السبشى لحلظ 

 يدسى أيزا نطام تقييع مدتجام وىي: 
إدارة: االىتسام بالتحكع في أداء األفخاد خالل 

 تذغيل السبشى. 
إلى جانب  CO2استخجام الصاقة: انبعاث 

 استخجام الصاقة بالسبشى.  
 انصذت ٔانرفبْيت 9-3

  .التمػث: يذسل السياه والتمػث الخارجي 
  الشقل: يذسل عالقة السػاصالت العامة بالسبشى والتعامل

 مع ذلظ. 



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

771 
 

  استخجام األراضي: وتذسل نػع السػقع والتشديق
 العسخاني. 

 فاظ األيكػلػجيا: ويذسل قيسة السػقع األيكػلػجية والح
 عمييا. 

  السػاد: تذسل تأثيخ استيالك السػاد عمى البيئة
 والعالقة بجور حياة السبشى. 

 وتذسل االستخجام والحفاظ داخل وخارج السبشى. السياه : 
 انًببَي انتي يستٓذفٓب انُظبو:  9-4

بتقييسيا  BREEAMىشاك عجة مباني يقػم 
 وىي: 

مباني إدارية.. مباني سكشية.. مباني تعميسية.. 
مباني عالجية.. مباني صشاعية.. واختالف السباني يجل 
عمى االىتسام بجسيع أنػاع السباني ألن معجل استخجام 

 السحجدات الدابقة مختمفة. 
 ( انقيبدة فى يجبل انطبقت ٔانتصًيى انبيئى ) -11

LEED:. 

يعج الميج مغ نطع االعتساد االخزخ السيتسو 
بالصاقو والحفاظ عمييا مسا يعتبخه واحج مغ افزل نطع 
االعتساد االخزخ لمسبانى السدتجامو التى تدتخجميا وكالة 

  [10]حساية البيئو فى التقييع . 
 يذذداث انتقييى  11-1

وىي السػاقع األقل تمػثا مغ  انًٕاقغ انًستذايت: 11-2
أنذصة اإلنذاء ذات الكثافة التشسػية واالترال السجتسعي أو 
ذات مجافغ صحية خاصة بيا أماكغ كافية لمديارات ويخاعى 
فييا الحساية مغ السخاشخ الصبيعية وتقميل الجديخة الحخارية 

 وخفس ممػثات اإلضاءة. 
السخشج تشديق السػاقع  كفبءة استخذاو انًيبِ: 11-3

الستيالك السياه، نباتات غيخ مدتيمكة لمسياه باتباع تقشيات 
 -%21صخف السياه، ندب لخفس استيالك السياه )

31.)% 
نطع شاقة السبشى انطبقت ٔانغالف انخبرجي:  11-4

استيالك أقل، إدارة عسميات التبخيج، استخجام الصاقة 
الستججدة، إدارة التكييف، قياس استيالك الصاقة بعج 

  التذغيل والصاقة الخزخاء.

تخديغ وجسع وتجويخ، إعادة رد: اانًٕاد ٔانًٕ 11-5
%( إدارة 51، 95، 75استخجام السبشى )صيانة بشدبة 

%( إعادة استخجام السػاد 75 -%51مخمفات اإلنذاء )

% 21-01%( السحتػيات السعاد تجويخىا 21 -01 -5)
 )ما بعج وقبل االستيالك(، السػاد اإلقميسية. 

معجل  كفبءة انًٕاد ببنفراغبث انذاخهيت: 11-6
  تيػية محمي لمشطع السيكانيكي

بزيبدة انتٕٓيت ٔانتذكى في اإلضبءة  11-7

 ٔانرادت انذراريت. 
باالىتسام بترسيع ػًهيبث انتصًيى ٔاإلبذاع:  11-8

  السبشى.

 مدتػى ودرجات التقييع            01-9
تع زيادة مدتػيات  LEEDمع تصػر إصجارات  

حيغ يتخاوح  Passedالتقييع بحيث يكػن السبشى مقبػل 
حيغ تتخاوح  SILVERنقصة ويكػن  فزي  49-41بيغ 

حيغ  GOLDنقصة ويكػن ذىبي  59-51الشقاط بيغ 
نقصة ويكػن بالتيشي حيغ  79 -61تتخاوح الشقاط بيغ 

 درجة.  001-81تتخاوح بيغ 
  : LEEDانًببَي انتي يستٓذفٓب  11-11

 -مباني تعميسية -مباني سكشية -مباني إدارية 
مباني صشاعية لمترسيع  -مباني عالجية -سكظ حجيجية

السشذآت الججيجة. واختالف  -الجاخمي لمسباني اإلدارية
السباني يجل عمى االىتسام بجسيع أنػاع السباني ألن معجل 

 استخجام السحجدات الدابقة مختمفة. 
00- :GREEN STAR 

 :يذذداث انتقييى  11-1

 ييتع بتقييع عجة محجدات والتي يتزح أنيا دمج 
 LEED & BREEAM  :معا لمػصػل ألفزل أداء وىي

 -السياه -الشقل -الصاقة -جػدة البيئة الجاخمية -اإلدارة
 االنبعاثات.  -أيكػلػجيا السػقع واستخجامو -اإلبجاع -السػاد
 :يستٕيبث انتقييى  11-2

نجػم  5نجػم األعمى ثع  6 -شكل التقييع عبارة عغ نجػم
نجػم  4( 59-45نجػم ويكػن معجل الجرجات ) 4ثع 

نجػم مستاز  5( 74 -61ويكػن مدتػى أفزل أداء ومغ )
 ( متسيد. 011-75بأستخاليا ومغ )

 GREENانًببَي انتي يستٓذفٓب  11-3

STAR: 

فة يدتيجف مباني إدارية في مخاحل السبشى السختم 
 مثل: 

OFFICE DESIGN- GREEN STAR- OFFICE 
INTERIOR VI.I- GREEN STAR V3  والسباني
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السباني  -السباني التجارية -السباني العالجية -التعميسية
 الدكشية. 

نالػتًبد  ((CASBEE انُظبو انيبببَى -12

 االخضر .

يعتبخ احج نطع االعتساد االخزخ الحجيثو التى  
مدؤلية وزارتى الشقل والخى وقج  نذأت فى اليابان تحت

   [11] بعخف باسع نطام التقييع الذامل لمسبانى البيئيو .
 :يذذداث انتقييى  12-1

 بتحقيق تمظ السحجدات بالسبشى:  CASBEEييتع  
 كفاءة الصاقة 

 كفاءة استخجام السػاد 
 البيئة السحمية 
 البيئة الجاخمية 

والتي تحتػي عمى عشاويغ أساسية وىي قيسة الخجمات، 
األحسال الحخارية لمسبشى، اإلضاءة والتي تذسل لعشاويغ 
فخعية ىي التيػية، استخجام مػاد قابمة لمتجويخ، معجل 

 التيػية. 
  CASBEE :انًببَي انتي يستٓذفٓب 12-2

 -اإلنذاء لمسباني القجيسة -ويذسل الترسيع
لمسدصحات  -لمتشسية العسخانية -لمجدر الحخارية -اإلبجاع

 العسخانية مع السباني. 
 :َظبو تقييى انًببَي انخضراء بكُذا 12-3

GREEN GLOBES  
في كشجا وىػ عبارة عغ مديج  2114أصجر عام 

وىػ عبارة عغ بخنامج ييجف إلى  BREEMبيغ نطامي 
تحقيق مبادئ االستجامة في اإلنذاء وىػ نطام شسػلي 
يرمح لجسيع أنػاع السباني سػاء كانت نتائجو أو ججيجة 
مغ خالل اإلجابة عمى مجسػعة مغ األسئمة الخاصة 

 [3]بالسبشى ييجف تقييع األداء البيئي لمسشذأ. 
ايت" َظبو انتقييى بذرجبث انهؤنؤ "استذ 12-4

 ESTIDAMA :دٔنت اإليبراث انؼربيت انًتذذة
[4] 

، ويعج مبادرة قام بتصػيخىا 2101إصجار في أبخيل 
إلرساء  2118مجمذ أبػ ضبي لمتخصيط العسخاني عام 

في إنذاء مجتسعات عسخانية ججيجة  2131رؤية أبػ ضبي 
تقػم عمى أساس االستجامة باعتبارىا أساسا لعسل تصػر 
يصخأ عمى تمظ األمارة ويجدج الكيع والطخوف الخاصة بجولة 

عخبية الستحجة، مغ خالل )نطام درجات المؤلؤ( اإلمارات ال

الحي يخسخ مكانو أبػ ضبي إقميسيا ودوليا في مجال التصػيخ 
الحزخي السدتجام ويتيح ألبػ ضبي والسشصقة بأسخىا نطاما 

 -لكياس االستجامة عبخ السحجدات األربعة )البيئة
 السجتسع(.  -الثقافة -لالقتراد

  ػُبصر ٔيُٓجيت انتقييى: 12-5
مغ خالل دراسة تحميمية لجورة حياة السبشى، مغ 
مخحمة الترسيع إلى مخحمة ما بعج التشفيح مغ خالل سبع 

 فئات مغ نقاط ومعاييخ قياس االستجامة. 
 GREEN َظبو انٓرو األخضر -13

PYRAMID RATING SYSTEM  
اليخم األخزخ ىػ نطام وششي لتقييع السباني 
الخزخاء تع صياغتو مغ قبل السخكد القػمي لبحػث 
اإلسكان والبشاء بسذاركة السجمذ السرخي لمعسارة الخزخاء  

 2100، وخخجت الشدخة األولى في أبخيل 2101عام 
وييجف إلى حدغ استغالل السػارد الصبيعية بسا يزسغ 

تخاتيجي وىػية البيئة السرخية، الحفاظ عمى السخدون االس
فزال عغ االستفادة مغ تقشيات الصاقة الستججدة لمسشاشق 
الرحخاوية ونذخ ثقافة تجرج السخمفات بأنػاعيا وإعادة 

 [4]االستخجام. 
04- THE GERMAN DGNB   َٓج

 :  تقييى دٔرة انذيبة
الشطام األلساني وىػ نطام تع تصػيخه مغ السجمذ 
األلساني الستجامة البشاء بالسذاركة مع وزارة الشقل 

 الفيجرالية. 
التشسية العسخانية عبارة عغ )فغ الشطام( ضيخ عام 

ووضعت عجة أسذ ومعاييخ لمسبشى وىػ نيج  2118
يعتسج عمى السباني السدتجامة ويعتبخ مغ الجيل الثاني.

لجػده البيئية ، االجتساعية والثقافية والتقشية عمى مقاييذ ا
% فى حيغ ان جػدة العسمية اقل أىسية 22.5قيع متداوية 
   [18]%.01وتحرل عمى 

05- U.I.A quality of architecture 

system  َٓج انجٕدِ انًؼًبريت : 
بػاسصة االتحاد  2100 -2118تع إنذاؤه عام 

الجولي لمسيشجسيغ السعسارييغ )الجسعية العامة الئتالف 
( وىػ نطام يجمب السديج مغ 2100العسخاني السػحج شػكيػ 

الجػدة وىػ نيج الجػدة السعسارية ويعتبخ مغ الجيل الثالث. 
يعتسج عمى سبعة فئات ترف االستجامو والتقييع بكيع 

 [19] %.04.285متداوية 
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 ( انًقبرَت بيٍ األَظًت انؼبنًيت نتقييى انًببَي انبيُيت ٔانًستذايت2رقى ) جذٔل

 
 يٍ انجذٔل انسببق يالدظ أٌ: 

  ولكغ في 26% و08قيسة تقييع السػقع تتخاوح بيغ %
% وىي ندبة تعتبخ قميمة مقارنة 07,3اليخم األخزخ 

باألنطسة السذابية وخاصة في دولة مرخ التي تعاني 
الكثافة الدكانية وخاصة في الػادي والجلتا، فجسيع 

% مغ مداحتيا لحلظ رفع 5سكان مرخ تعير عمى 
خص عمى اختيار ىحه الشدبة سػف يداعج في الح

السػاقع بعيجا عغ السشاشق ذات الكثافات العالية، لحلظ 
 %. 22يسكغ افتخاض الشدبة بعج التعجيل حػالي 

  ولكغ في 22% و7قيسة تقييع السياه تتخاوح بيغ %
% وىي تعتبخ ندبة عالية 29,2نطام اليخم األخزخ 

ججا وخاصة في دولة مثل مرخ يختخقيا نيخ الشيل مغ 
سال. فيسكغ تقميل الشدبة قميال مع الجشػب لمذ

السحافطة عمى نطافة مياه نيخ الشيل وحسايتو مغ 
التمػث وتعطيع االستفادة مغ مياه الذخب، لحلظ يسكغ 

 % بعج التعجيل. 21افتخاضيا بـ 

  ولكغ في 35% و00قيسة تقييع الصاقة تتخاوح بيغ %
% وتعتبخ ىحه الشدبة قميمة 20,5نطام اليخم األخزخ 

وخاصة في مرخ وىي دولة تتستع بذسذ  ندبيا
ساشعة وىػاء قػي ونيخ الشيل الحي يقصعو الدج 
العالي والعجيج مغ الخدانات. مسا يجعل ليا فخص كبيخة 
في تػليج الصاقة مغ السرادر الستججدة. لحلظ يسكغ 

 % بعج التعجيل. 26رفع الشدبة حتى 

 وفي 09% و04قيسة تقييع مػاد البشاء تتخاوح بيغ %
% وىي تعتبخ ندبة جيجة ججا 05ام اليخم األخزخ نط

 ال تحتاج إلى تعجيل. 

  04قيسة جػدة البيئة الجاخمية يجب أن تتخاوح بيغ %
% وىي جيجة وال 07% وفي نطام اليخم األخزخ 23و

 تحتاج إلى تعجيل. 

 

 
 
 
 
 
 

 الثااث( )الجيل الثانى( )الجيل   االول( )الجيل  الخضراء المبانى نهج 

 Breeam LEED 
Green 
Star 

Casbee 
Green 
Globes 

Estdama GPRS 
 نهج 

المباني 
 المستدامة

DENB 

 نهج 
 الجودة المعمارية

UIA 

جهة 
 اإلصدار

 طوكيو ألمانيا مصر اإلمارات كندا اليابان استراليا USA بريطانيا

 3100 3111 3100 3101 3112 3112 3112 0991 0991 سنة اإلصدار

استدامة 
 الموقع

الجودة  02 20 0081 0181 33 32 20
 اإليكولوجية

جودة السالمة  3381
 الصحية

028311 

الجودة  22 22 21 21 22 21 22 الطاقة
 االقتصادية

 028311 الجودة البينية 3381

 028311 الجودة االقتصادية 3381 الجودة 29 29 181 02 31 01 02 المياه

الجودة  21 23 01 20 02 02 32 المواد
 الفنية

جودة الراحة  3381
 وجودة الصيانة

028311 

جودة البيئة 
 الداخلية

الجودة  39 31 31 0282 31 02 01
 العملية

 028311 نوعية العملية 3381

جودة  2 2 ــــــــــــ ــــــــــــ 1 01 ــــــــــــ االبتكار
 الموقع

 028311 الجودة االجتماعية إضافية

الجودة الثقافية  ـــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ
 والفنية

028311 
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 ( يبيغ عشاصخ التقييع واالوزان الشدبية لكل عشرخ3ججول )

  تبيغ مغ السقارنة ان جسيع انطسة تقييع االثخ البيئى
لمسبانى مشاسبة لكل السبانى الججيجة والسبانى القائسة 

 ,DENB   Breeam ,وتعصى تججيج السبانى مثل
Casbee  يسكغ استخجاميا لتقييع جسيع انػاع السبانى فى

 ال يغصى السبانى الرشاعية. LEEDحيغ 
  يتعمق بالفئات التى تكيسيا السخصصات واداء الصاقة وفيسا

وادارة السخمفات الرمبة والسػاد ىى الفئات االكثخ اعتبار 
 مغ السشطػر الكسى.

  ومغ دراسة االنطسة تبيغ انيا كانت مقبػلة الى حج كبيخ
واستخجمت عمى نصاق واسع فى قصاع البشاء ولكغ يتع 

يف مع متصمبات ححف او اضافة نقاط الى الفئات لكى تتك
 السشصقة او البمج الحى سيصبق .

 ة فى السدتقبل فان اليجف وفيسا يتعمق بتصػيخ االنطس
ميل لجسيع العشاصخ التى تسيد حعغ شخيق الت ىػ الكسال
 بصخيقة مشاسبة. السبشىدورة حياة 

 
 [8  ]بيغ انطسة التقييع التى تع تحميميا لمعشاصخالػزن الشدبى تػزيع يػضح ( 2ل )شك

 

 
 انُٓبئيت انًقتردت نتقييى انؼًبرة انخضراء داخم يصر -16              

 ( تى اختيبر انُسب نهًُٓج انًقترح3,2بُبءا ػهى دراست ٔتذهيم انجذأل ) 16-1             

 

 BREEAM LEED Green Star CASBEE Green Globes ESTIDAMA GPRS 

 %07,3 %08 %06,5 %08,8 %08 %26 %26 استجامة السػقع
 %20,5 %26 %38 %31 %28 %35 %31 كفاءة استخجام الصاقة
 %29,2 %22 %8,5 %03 %07 %01 %00 كفاءة استخجام السيارة
 %05 %08 %07 %6,0 %09 %04,5 %09 كفاءة استخجام السػاد
 %07 %06 %21 %04,4 %23 %04,5 %05 جػدة البيئة الجاخمية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ االبتكار
 ـــــــــــــــــ

          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــ

             

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أخخى 
 ـــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــ

صر
نا
لع

 ل
ى
سب

لن
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ن
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 %22 احتخام خرائز السػقع 
 %21 الكفاءة في استخجام السياه 
 %26 الكفاءة في استخجام الصاقة

 %05 الكفاءة في استخجام مػاد البشاء 
 %07 استخاتيجيات تحديغ البيئة الجاخمية 

 % إضافية 01 الشقاط اإلبجاعية 
 ( يػضح الشدب السقتخحو لسشيج تقييع العساره الخزخاء فى مرخ4ججول رقع )

 

 انُتبئج -17
انتيى البحث إلى تحجيج االستخاتيجيات 
التي يجب مخاعاتيا عشج عسل أي نطام لتقييع السباني 
الخزخاء في أي دولة بذكل عام، وفي الجول الشامية 
بذكل خاص. حيث يجب البحث جيجا في الطخوف 
السحمية داخل الجولة السخاد عسل نطام تقييع بيا، 

تتدع بيا حتى يتع تحجيج وبذكل قاشع السدايا التي 
استخاتيجيات التشسية في السشصقة وكحلظ أوجو 
القرػر بيا، بيجف الػصػل إلى افزل نطام لتقييع 

 السباني الخزخاء يرمح لمتصبيق في ىحه الجولة. 
وباستخجام التحميل السقارن لسجسػعة مغ أنطسة 
تقييع العسارة الخزخاء السعتخف بيا دوليا والتي تصبق 
في دول شبيية مشاخيا بسرخ أمكغ الػصػل إلى 

 العجيج مغ الشتائج األساسية وىي: 
  أي نطام لتقييع السباني يجب أن يتع التقييع بيا مغ

خاء وىي خالل الخسدة مبادئ األساسية لمعسارة الخز
السػقع والصاقة والسياه ومػاد البشاء وجػدة البيئة 

 الجاخمية. 

  تتغيخ الشقاط الفخعية داخل كل مبجأ مغ السبادئ
 الخسدة تبعا لمطخوف الخاصة بالجولة السصبق بيا. 

  تتغيخ األوزان الشدبية لمخسدة مبادئ األساسية تبعا
 لمطخوف السحمية الخاصة بكل دولة. 

 التقييع السحمية داخل أي دولة ال  بالشدبة ألنطسة
 ترمح لتقييع مبشى في دولة أخخى. 

وفي الشياية يجب إدراك أىسية وجػد نطام لتقييع 
العسارة الخزخاء ومجى تأثيخه عمى جػدة الحياة 
وصحة األشخاص باإلضافة إلى تحديغ الحالة 

 العامة بالجولة. 
 : انتٕصيبث -18

  ارد واستخجام نذخ التػعيو بتخشيج استيالك السػ
افزل السسارسات البيئيو فى اعسال الترسيع وتذييج 

 السبانى.

 . تذجيع الحمػل السبتكخه التى تقمل مغ االثخ البيئى 

  تذجيع انذاء السجن السدتجامو والحكيو واعصاء
االولػيو لمعساره الخزخاء وخاصة فى السجن الججيجه 

 القائسو النيا اقخب لمػاقع واسيل فى التشفيح .

 ذجيع انذاء وحجة السجن السدتجامو والصاقو ت
التى تع  عيل دورىا فى الييكل السؤسدىالستججده وتف

( لدشة  502تذكيميا شبقا لمقخار الػزارى رقع )
فى جسيع السجن الججيجه التابعو لييئة  2104

السجتسعات العسخانيو الججيجه فى جسيع محافطات 
 الجسيػريو .

  التعميع الفشى انذاء تخررات ججيجه فى مجال
وتذسل ىحه التخررات عمى استخجام بخامج 

 السحاكاه.

 انًراجـــــــــــغ
(السؤشخات 2108عبجالجبارالصالبى واخخون )[ رائج 1] 

ميو لتحقق محع يالعامو والثانػيو لتكػيغ مشطػمو تقػ 
 االستجامو البيئيو فى االبشيو.

 د.مقجاد حيجر الجػادى واخخون. [2]
اشكالية العالقو بيغ العساره الخزخاء والعساره السدتجامو . 

 2/العجد22مجمة اليشجسو والتشسيو السدتجامو السجمج 
2108  

السشيجيو الحاليو  2108دمحم عرست العصار واخخون  [3]
لتقييع السبانى السدتجامو فى مرخ بيغ االمكانات والعكبات 

 . جامعة اسيػط
دراسو تحميميو  (2104اخخون )[ امل دمحم ابخاليع شو و 4]

 جامعة اسيػط –لتقييع نطام االخزخ 
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[ جسعية االمع الستحجه لمبيئو التابعو لبخنامج االمع 5]
 2106مايػ  27-23الستحجه لمبيئو الجوره الثانيو نيخوبى 

 0/001)ح( مغ ججول االعسال السؤقت.القخار  4البشج 
السختمفو الخاميو لتحقيق الخؤى والشيج والشساذج واالدوات 

االستجامو البيئيو فى سياق التشسيو السدتجامو والقزاء 
 عمى الفقخ .

[ ايياب محسػد عكبو ,عسخ سميسان الجػىخى, "دراسة 6]
تحميميو مقارنة لسادة االنذاء والصاقو فى انطسة تقييع 

السبانى البيئيو والسدتجامو", السؤتسخ االول لفخع الخابصو 
 نحػ بيئو مذيجه -اكاة اداء السبانى فى مرخالجوليو لسح

 . 2103خزخاء ومدتجامو ,القاىخة,
[مجمة بيع ارابيا,,نسحجة معمػمات البشاء بيغ ضخورات 7]

التػشيغ ومعػقات التصبيق ", العجد الثالث 
 .2107والعذخون,

 (Elena Bernardi and others 2017 (an 
analysis of the most adopted rating 

systms[8] 
Department for civil and environmental 
Engineering,Norwegian university of 
science and Technology. 
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Summary: 

The world has witnessed a lot of mutations and developments in the past few decades due to the 

increase in population, which led to the consumption of various environmental resources and depletion of 

the most serious problems facing man in the modern era in addition to the increase of waste generated, 

which may be difficult to get rid of causing serious environmental damage and health disrupted systems 

With the global trend of attention to the management of solid waste and achieve the sustainability of 

resources emerged a set of systems for the assessment of environmental and sustainable buildings, the 

most important of which is the system of Brim Britain in 1990 and the United States of America in 1998 

and other systems around the world. 

When applied to these systems in Egypt, it turned out to be inadequate because these systems are 

designed with special reference to the country that developed them and rely on the industrial products of 

this country. 

Through a comparative analytical study of selected models of global assessment systems, which 

enables us to access the main common items and access to the optimal system for the assessment of green 

architecture in Egypt and its impact on the quality of social, economic and environmental life. 
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