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 الملخص

h االج5Tاp[ةتeTاول الLرقة الm6n[ة ت6لIل ال5فاO]j الT5ع4دة لالس4Tامة  vل PWاع4 على    ً                               وفقا  ل5عای0I الTقO]I العال5[ة، ̂و
eاع الق0ار بTفعIل الnع4   xل[ة لfقTP0 آل[ه م{Lb5اعي                      ُ                        تTر م االجLxد تLه>ي في الع05ان. ت~ه0 ال4راسة ع4م وجe

    ً                                               ً                      وفقا  ل5عای0I الTقO]I العال5[ة حZI یOT الCIU0T غالnا  على ال>ان� ال�Ifي في االج5Tاp[ة االس4TامةألRعاد وم�ش0ات 
وال��  ج5Tاعياالأو ت6لIل العالقة ما بGI الnع4 ال�Ifي واالقxTاد� دون ال0bTق vhRل مnاش0 إلى الnع4  االس4Tامة

0اني. ل�ل`، ت0bح الLرقة الm6n[ة تPاؤل رئ[� حLل m5Wل مL6ر اإلنPان واحT[اجاته وتفاعالته ضG5 اإل�ار الع5
الل ت6لIل األ�0 لالس4Tامة مG خ االج5Tاعيماj[ة ال�5ش0ات الTي تeاولTها معای0I الTقO]I العال5[ة �[5ا یTعل� Rالnع4 

 O]Iة إلى ص[اغة إ�ار ل�5ش0ات تق]m6nرقة الL0}ة. ته4ف ال~e4امةالTة االس]p5اT5عات الع5 االجT<50ان[ة وفقا  في ال  ً         
ل5عای0I الTقO]I العال5[ة، ول6Tق�I ذل` رCU الZ6n على الe5هج الe~�0 وال6TلIل ال5قارن وذل` 05Rاجعة م>L5عة 

 0Iمعای G4امةواسعة مTع4  االسnال C{C5اعيالعال5[ة وت46ی4 دورها في تعTفي الع05ان.  االج Lاسة الى صل� ال4ر ت
 O]IقT0ح لT4امةاالإ�ار مقTة س]p5اTالمة االجPوال Gاألم ،GI4مcTP5ة وهي: ال0احة للP]فات رئ]exع تn5ل على سThW 
. الج5Tاp[ةا، والع4الة االج5Tاعي، واحT[اجات ال5T<5ع، والh5ارUة ال�5T<5[ة، والTفاعل االج5Tاp[ةلل5T<5ع، والهL}ة 

 الكلمات المفتاحية

  .االس4Tامة، الع05ان، االج5Tاp[ة االس4Tامةل5[ة، م�ش0ات تقO]I ، معای0I الTقO]I العااالج5Tاp[ة االس4Tامة

  

  
  
  
  
  



 ج5ال ناص0، علي ع>الن، ول4I الCامل

 

 10 Fayoum University Journal of Engineering, 2021, Vol: 5(1) 
 

 المقدمة  -1

Wع4 ال0�6T ال0P}ع في ال45ن ال_�0f أح4 الW46Tات الTي تLاجه إدارات ال45ن في 
إ�ار ت6ق�I الLTازن بGI ت5e[ة الv5ان وت6ق�I احT[اجات اإلنPان في ال6اض0 

UأحSustainability  4 االس4Tامة). ب0ز مbxلح 2021والTP5قfل (الCامل، 
ال5فاO]j الhائعة الTي تPعى لGIP6T ح[اة اإلنPان وت6ق�I ال5eT[ة االقxTادWة 

مع ال6فا� على الL5ارد ال�If[ة دون ت4م0I أو اسCeTاف أو تعIbل.  واالج5Tاp[ة
 �6n4امةلق4 أصT5[ة الع05ان[ة وال  االسeTي ی�خ� بها في الTارات الnTاالع Oأح4 أه

وارتفاع ت_ال[¡ الefاء والbاقة. و}ع45T مفهLم  س[5ا في  ل م46ودWة الL5ارد
اد�. ل�ل`، واالقxT واالج5Tاعيعلى الTفاعل الLT5ازن بGI الnع4 ال�Ifي  االس4Tامة

فإن ت6لIل الP[اق الع05اني TPWلCم فهO ه�ه الLv5نات و�f[عة عالقTها وتأث0Iها 
 ،�Iل[ة (القfقTP5ان ال6ال[ة والPاجات اإلن]Tة الحRا<T2010اس.(  

)، والTي SDGsاع45Tت دول العالO أه4اف ال5eT[ة ال4TP5امة ( 2015وم�e عام 
5اWة ال�Ifة والP5اواة وح االج5Tاp[ةعeى v5Rاف6ة الفق0 وت6ق�I ال6xة وال0فاj[ة  ُ ت  

. لق4 2030والL5ارد وض5ان تT5ع ج5[ع الvPان RالPالم واالزدهار 6RلLل عام 
لل5eT[ة ال4TP5امة بLصفها "ال5eT[ة        ً تع0}فا   Brundtlandوضع تق0}0 ب0ونTالن4 

الTي تلfي احT[اجات ال6اض0 دون الP5اس Rق4رة األج[ال القادمة على تلf[ة 
) �LT6W 1).  و5Uا هL مLضح في الvhل رقUN, 1987) OاحT[اجاتها الcاصة" (

تع0}¡ األمO ال46T5ة ال0س5ي لالس4Tامة على ثالث دیeام[ات لل5T<5عات 
 Three Dynamics of SustainableسO "          ُ       ال4TP5امة ت ع0ف Rا

Communities ة�Ifة الWوهي ح5ا "Ecology ةWادxT5[ة االقeTوال ،
Economy ة ، والع4الة]p5اTاالجEquity �Iل�، فإن ت6قbe5ه�ا ال Gوم .

ال5eT[ة ال4TP5امة في ال45ن یbTل� مLائ5ة الC}ادة الTP5قfل[ة للvPان مع الL5ارد 
سCeTاف أو تعIbل. 5Uا أن تLb}0 ال5T<5عات الع05ان[ة الT5احة دون ت4م0I أو ا

W>� أن یلfي احT[اجات ال5T<5ع ال6الي وال6فا� على حقLق األج[ال القادمة 
  ).2019بeف� ال_فاءة والفاعل[ة (حeفي، �4ehR، و ال0fمل>ي، 

الع4ی4 مG ال0fامج والn5ادرات الL5bحة الTي تعCز  2030لق4 ت�ef ال0ؤ}ة الe�L[ة 
 L4امةال>هTP55[ة الع05ان[ة الeTال �Iل ت6قIfالقا د في سbه4 انTPم Gم CU0فات ت

 0IأثT5ع دون الT<5ائ4 للLالع �I6قTعى لPة وتWادxTارد ال45ن االقL5ار مmTعلى اس
) 23(صف6ة  2030الPلfي على ال�If[ة. وفي ه�ا اإل�ار أشارت ال0ؤ}ة الe�L[ة 

]�]fbا الeا ومق4راتeT�Iا على بe ع4 حفاW"Pا وأخال±[ا و°ن]eا دیefواج Gة م Gان[ا، وم
مL�PلeTIا ت>اه األج[ال القادمة ومG ال5قLمات األساس[ة ل>Lدة ح[اتeا. ل�ل`، 
سeع5ل على ال46 مG الTلLث ب0فع Uفاءة إدارة الc5لفات وال46 مG الTلLث Tc5Rلف 

ل5ائ[ة اأنLاعه، 5Uا سeقاوم  اه0ة ال06xT وسeع5ل على االس5mTار األمmل ل0mوتeا 
ع0f ال0Tش4I واس4cTام ال5[اه ال5عال>ة والT5>4دة وس�eس� ل0h5وع مT_امل إلعادة 
 Gال>5[ع م Gv5W 5اR ا�ئ وال565[اتLhة الWع5ل على ح5اeات وسWفاeت4و}0 ال

  االسT5Tاع بها.." 

eاء ق4راته وتعC{C رفاهTIه، مG االج5Tاp[ة االس4TامةتPعى   إلى ت5e[ة اإلنPان ̂و
ا T6Wاجه الeاس مG األماكG الTي Lh]�Wن و}ع5لLن فIها. ل�ل`، ت>5ع خالل فهO م

 5Tاp[ةاالجبGI تO]5x ال�Ifة ال5ادWة مع تO]5x الef[ة  االج5Tاp[ة االس4Tامة
أن~5ة و  االج5Tاp[ةوالmقا�[ة، وال05اف�  االج5Tاp[ةوالTي ت5hل أن~5ة دعO ال6[اة 

 أه5[ة 0IfUة في االج5Tاp[ة االس4TامةمhارUة الL5ا�GIe. لق4 اك�PT مفهLم 
 4TامةRاالسالLePات األخ0Iة ل_Lنه واح4 مG أRعاد اس4Tامة الع05ان. وجاء االه5Tام 

اسT>اRة له[e5ة الnع4 ال�Ifي في ال5eT[ة ال0�6}ة وع4م إح0از تق4م  االج5Tاp[ة
في ال45ن مmل ع4م الP5اواة وال0hTد  االج5Tاp[ةملL5س في معال>ة الق�اWا 

ال�[´ في الe�LTP5ات ال0hn}ة وال6اجة الCT5ای4ة للGvP الLP]5ر وصالح[ة 
  ).Woodcraft, 2015الT_لفة (

في ال5eT[ة، واتPاع نbاق  االج5Tاp[ة االس4TامةمG ناح[ة أخ�0، وأله5[ة دور  
واإلنPاني في الع05ان؛  ه0ت في اآلونة  االج5Tاعيتأث0Iها في تعC{C ال4ور 

0Iال5عای Gعة مL5<0ة مIاء   األخLة الع05ان[ة س�Ifال O]Iي تع5ل على تقTالعال5[ة ال  ً                                                  
ال4Ih5ة مeها أو تل` الTي ت�6 اإلنhاء. وت6اول ه�ه ال5عای0I تقO]I م�4 مLائ5ة 

      ً  . ون~0ا  اp[ةواالج5Tال�If[ة واالقxTادWة  االس4Tامةه�ه ال�Ifات الع05ان[ة مع أRعاد 
 الس4Tامةال�5ش0ات تقO]I لTع4د ه�ه ال5قای[� 6Wاول الZ6n ص[اغة إ�ار م6لي 

                          ً                                       في ال5T<5عات الع05ان[ة وفقا  ل5عای0I الTقO]I العال5[ة للP5اه5ة في  االج5Tاp[ة
 في ال45ن. االج5TاعيتفعIل دور الnع4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
 

 الe~ام ال�Ifي

الe~ام 
 االج5Tاعي

الe~ام 
 االقxTاد�

 ) أبعاد التنمية المستدامة1شكل رقم (
 ).Hasna, 2006المصدر: (
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 إشكالية البحث 1-1

 في الع05ان vhRل غ0I مLTازن حZI االس4Tامةك0Im ما تeTاول األدب[ات مفهLم 
                ً                                                        یOT الCIU0T غالnا  على ال>ان� ال�Ifي أو ت6لIل العالقة ما بGI الnع4 ال�Ifي 

وال�� m5Wل مL6ر اإلنPان  االج5TاعيواالقxTاد� دون ال0bTق إلى الnع4 
واحT[اجاته وتفاعالته ضG5 اإل�ار الع05اني. وعالوة على ذل` فإن ±[اس الTق4م 

nة فال5عeى الe5اس االس4TامةنL6 ال5eT[ة ال0�6}ة ال4TP5امة TPWلCم ±[اس م�ش0ات 
TcWلف مG دولة إلى أخ�0 ومG م>5Tع إلى آخ0  االس4TامةالP[اقي ل5فهLم 

)Verma & Raghubanshi, 2018 .(  

في تLb}0 ال�Ifة الع05ان[ة ی�د� إلى إنTاج مLvنات  االج5Tاعيإن إغفال ال>ان� 
ق4 یT>ه ال5T<5ع ل0ف« ال�Ifة و ع05ان[ة ال تTالءم مع احT[اجات ال5T<5ع. 

الع05ان[ة أو الTe5ج الع05اني وم6اولة ت_I[فه ل5الءمة احT[اجاته. و}أتي ذل`، 
وأث0ها في الP[اق  االج5Tاp[ةة ال45خالت نT[>ة لقLxر في اسT[عاب Uاف

 O]IقTد إ�ار واضح لLفي ع4م وج Z6nال[ة الvإش G5_4امةاالع05اني. ل�ل` تTالس 
في الع05ان نT[>ة لTع4د ال5عای0I العال5[ة. وت�mfe مG ه�ه اإلشvال[ة  االج5Tاp[ة

[ة ½في معای0I الTقO]I العال5[ة وU[ االج5Tاp[ة االس4TامةتPاؤل حLل ماj[ة 
 O]Iاء إ�ار ل�5ش0ات تقeها في بeفادة مT4امةاالسTة االس]p5اT؟االج  

 أهداف البحث 1-2

 في االج5Tاp[ة االس4Tامةل�5ش0ات تقO]I  إ�ار یه4ف الZ6n إلى ص[اغة

 0Iمعای Gعة واسعة مL5<ل مIادا  إلى ت6لeT5عات الع05ان[ة اسT<5ال                                   ً                          T4امةاالس 

  في الع05ان. االج5Tاعيالعال5[ة ودورها في تعC{C الnع4 

  

  

 اإلطار النظري -2

  االجتماعية االستدامةمفاهيم  2-1

 O]jع مفاLeT4امةتTة االس]p5اTك  االجLلPالR علقةTان� مL5ل جhTفي الع05ان ل
 0Ihیـ .االج5Tاp[ةاإلنPاني وح0}ة االخT[ار والGIv5T واالن5Tاء وتأك4I الهL}ة 

 GImاحnع« الR 4امة "هي إلىTP55ي  إعادةإن الع5ارة ال]jج[ه اإل�ار ال5فاLت
لى ال�Ifة، ع اإلنPان[ةللع5ارة لTT>اوب مع االه5Tامات الT5ع4دة لTأث0Iات الفعال[ات 

G خالل م اإلنPانللع5ـارة والـ�� Wعeـى vR[فIـة م�[hـة  األخالقي5Rا ی�4U الnعـ4 
vhلوالعالO  اآلخG{0تعامله مع  �ة أك0m نL6 الIf اإلنPانيلLك الP معه LvWن  ̂و

  ). Oxford Dictionaries, 2012( م�Pول[ة"

 هي االج5Tاp[ة االس4Tامة أن) 1990جاء في تق0}0 الI5eTـة الhnـ0}ة لعام (و 
 P[اس[ةح0}ة الh5ارUة ال " ومG بGI ه�ه الc[اراتالc[ارات لل5T<5ع"ع5ل[ة تLس[ع 

لT5Tع Rاح0Tام ال�ات، والGIv5T واالقxTادWة والmقا�[ة، و�Uل` ا االج5Tاp[ةو 
 Human)( االج5Tاp[ةإلحPاس Rاالن5Tاء الى ال5T<5ع، وتأك4I الهL}ة وا

Development Report, 1990, P.10 .  

 االج5Tاp[ة االس4Tامة فق4 ع0ف) 1993لعام ( االج5Tاp[ة االس4Tامةتق0}ـ0  أما
"اس4Tامة الeاس، مG اجل الeاس، بLاسـbة الeـاس". فاسـ4Tامة الeاس تعeي  أنهاعلى 

االس5mTار في ق4رات ال0hn في ال5>االت الTc5لفة و°دامة ±[5هO ال�5T<5[ة حTى 
مـG اجـل الeـاس معeاهـا ال_فالة  االس4Tامةو ev5WهO الع5ل على نL6 مeـTج وخـالق، 

بLاسbة الeاس معeاها  االس4Tامةو . 5Tاp[ةاالجوالع4الـة والP5ـاواة  االج5Tاp[ة
، 1993ف0صة الh5ارUة (تق0}0 ال5eT[ة ال0hn}ة، ع�L في ال5>5عإعbاء Uل 

بeاء على م0اجعة  االج5Tاp[ة االس4Tامة) مفاO]j 1و}لÃc ال>4ول رقO (). 3ص
  األدب[ات الT5علقة بها.
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الع4الة االج5Tاp[ة، والق4رة على تGv5W  G5�T أن م�ش0ات، ولها األج[ال القادمة

 C{Cة وتعUارh5وال Gة واألم]j5ع، وال0فاT<5اجات ال]Tاس� الحeل مvhR ´]ال�

  .العالقات االج5Tاp[ة

  

  االج�ا��ة االس�امةال��ارسات وأدوار  2-2

 ؛ وت_hفاالج5Tاp[ة االس4Tامةهeاك نقÃ في ال4راسات الe~0}ة hRأن 
 ".ةاالج5Tاp[ االس4Tامةاألدب[ات أن هeاك ف>Lة في ت46ی4 إ�ار مeه>ي لÄ[اس "

) Oل رقvhال Gضح مLم L5ا هU4امة) تع4 2وTة االس]p5اTا   االجL5ان� نL<اقل ال  ً               
دWة وال�If[ة و}عCوا ذل` إلى ضعف اله[اكل اإلدار}ة Rال5قارنة مع األRعاد االقxTا

وم46ودWة وسائل الGIv5T الTي ت4عO مhارUة ال5T<5ع في صeاعة الP[اسات 
  الع05ان[ة. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 جتماعيةاال) ملخص لمفاهيم االستدامة 1جدول رقم (

        ً                         استنادا  إلى الدراسات المشار لها. المصدر: الباحثون

 ال�Ifة

 ج5Tاعياال االقxTاد

  م.1980عام 

  م.1990عام 

  م.2000عام 

 ال�Ifة

ج5Tاعياال  
 االقxTاد

 ال�Ifة

 االقxTاد ج5Tاعيالا

  ) األبعاد المختلفة للتنمية المستدامة واألهمية النسبية لكل بعد2شكل رقم (
  .Colantonio, A. and Lane, G) 2011المصدر: (
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اإلسvان، ال0�6T، و ، مmل االس4TامةRالTي ت0تan  لفÄ{CI[ةالعLامل ا Tع4دت
ي. و°مvان[ة الLصLل، وقابل[ة األح[اء الevP[ة للh5 وجLدة ال�Ifة الef5[ة، وال05اف�،

a]bcT في التقI[5ها PRهLلة  و}Gv5مع~O ه�ه العLامل ملL5سة وقابلة للÄ[اس 
(Eizenberg & Jabareen, 2017).  ،`ه�ه ومع ذل G0اف� الع4ی4 مTت

[اج _Lنها مmfeقة مG احTل االج5Tاp[ة االس4TامةالفÄ{CI[ة في ت6ق�I العLامل 
 )2017(إنPاني واخT[ار وضG5 إ�ار الh5ارUة ال�5T<5[ة. لق4 اق0Tح 

Eizenberg & Jabareen 4امة إT5[ا  لالس]jة            ً           �ارا مفا]p5اTم على  االجLقW
أساس ت6ق�I الف0ص العادلة وح0}ة االخT[ار ل>5[ع الeاس Rغ« الe~0 عG اللLن 

  واالقxTاد�. االج5Tاعيواألصل والmقافة أو الLضع 

في ه�ا اإل�ار هي جCء مG نbاق أوسع  االج5Tاp[ة االس4Tامةفل�ل`،  
ضp  G5[ة5ااالجTیT_امل مع الnع4 االقxTاد� وال�Ifي PWعى الى معال>ة الق�اWا 

) Oل رقvhال Gضح مLم L5ا هUة. و]�]fbة والWة ال5اد�Ifن ه�ا اإل�ار 3الL_Tی (
  مnادÇ رئ[P[ة وهي: ةمG أ̂رع

 االس4Tامةإ�ار  ال0bc هL األساس الLجLد� لل5T<5ع: فالhعLر Rم�األ .1
 4امةاالسT. وتPعى االج5Tاp[ة االس4Tامةو  االس4TامةشÈ0 والPالمة واألمان 

 0IفLا�0إلى تc5عامل مع الTأجل ال Gم ¡]_T0 الIت4اب  Oوفه�Peال 
 .أRعاد الc5ا�0و  والL5W4غ0افي االج5Tاعي

 واالقxTاد� وال�Ifي مcا�0 االج5TاعيvhWل ال~لO : االج�ا��ة الع�الة .2
�ة تعCز مG اتxال[ة الvPان RالIf ع4الةس[اسات أك0m إن تLف0I  لل5T<5ع.

 الس4Tامةال�ل`، تPعى  ب�I[ة م>W4ة.تLb}0 أه4اف الع05ان[ة، وتPاهO في 
5[´ وت>�e الTه تLز}ع الL5ارد Rع4الة إلعادةإلى تLb}0 آل[ات  االج5Tاp[ة
 .، أو الCII5T الع�0xe االج5Tاعي

��ة .3��إنها م�Pول[ة ال5T<5ع لل46 مG الc5ا�0 الTP5قfل[ة : ال��ار�ة ال�
 الس4Tامةا. وتPعى ال65ل[ة والعال5[ة جهLد الLv6مات في تc½[¡ الP5اع4ةو 

إلى إW>اد آل[ات مhارUة م>�5T[ة لTقلIل اسTهالك الL5ارد vhRل  االج5Tاp[ة
 Wفي bT5Rلnات األج[ال الTP5قfل[ة.

Wع4 عR 0xeالغ األه5[ة في الvhل ال�0�6 ال5اد� : االج�اعي االح�اج .4
 �I4امةت6قTالمة االسP5ع  والT<5ر الLxTج ال5اد� وفقا  لTe5ل الm5W Lوه                ً                          

ت لTعC{C مفاO]j دمج االسTع5اال االج5Tاp[ة االس4TامةحT[اجاته. وتPعى وا
ال0�6}ة، والLeTع الL [في، والbاقة الe~[فة، والeقل ال4TP5ام، والع5ارة 

 .تÄ6[قا الحT[اجات ال5T<5ع ال0�cاء

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 المنهج البحثي. 3

 الe~�0 وال6TلIل ال5قارن وذل` 05Rاجعةعلى الe5هج الm6n[ة  الLرقة اع45Tت
 0Iمعای Gعة واسعة مL5<4امةمTع4 ت46ی4 العال5[ة و  االسnال C{Cدورها في تع

  . في الع05ان االج5Tاعي

: ع5ل� الLرقة الm6n[ة على تex[¡ ال65اور ال0ئ[Pة ال�'هج ال'&%$  .1
ZI6R 0 تG5�T وصف الT5غI االج5Tاp[ة االس4Tامةلل�5ش0ات العال5[ة في 

عة ق0اءة م>L5 في الع05ان. واسeTادا إلى  االج5Tاعيودوره ضG5 إ�ار الnع4 
ن وج4 الnاحLmن أواسعة مG ال5عای0I العال5[ة في م>ال ال5eT[ة ال4TP5امة 

اد، م6اور لالس4Tامة الmالثة "ال�If[ة، واالق4xT مG ه�ه ال5عای0I تeاول� الع4ی
معای0I  سTهالCIU0T على  ). ل�ل`، ت2O(ج4ول رقO  "االج5Tاp[ةع4الة وال

 O{0عال5[ة وهي م�[ار بBREEAM 4IIوم�[ار ل ،LEED وم�[ار م>ل� ،
، ون~ام Pearl Rating Systemم4یeة أبf  Lي للa]bcT الع05اني 

، وأداة بeاء مG أجل CASBEEالTقO]I الhامل ال[اRاني ل_فاءة ال�Ifة الef5[ة 
 .GPRSال�0x5  ن~ام تقO]I اله0م األخ�0، و Building for Lifeال6[اة 

  0Iار ه�ه ال5عای]Tع4 لق4 جاء اخnالR ا�اn0 ارتmنها األكL_ت46ی4ا ل
ال65اور مmل في الع05ان حZI ت��e5 م>L5عة واسعة مG  االج5Tاعي

عي، تعC{C الع5ل ال>5او ±[اس احT[اجات ال4cTP5مGI في الف0اغ الع05اني، 
، وال6قLق االج5Tاعيالع05ان[ة 5Rا 4cWم الLeTع  الLeTع في األن5اÈو 

في الف0اغ الع05اني مmل خف« االع5Tاد على الP[ارة وتعC{C  االج5Tاp[ة
 .حقLق الh5اة، وتLb}0 شvnات الeقل العام وال4راجات

ج5Tاp[ةاالس4Tامة اإل

االحT[اج

الh5ارUة

الع4الة

Gاألم

  في السياق الحضري جتماعيةاال) دور االستدامة 3شكل رقم (
  ).Eizenberg & Jabareen, 2017المصدر: (
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ت6لIل ال5عای0I وال�5ش0ات العال5[ة  : رCU ه�ا الe5هج علىال�قارن  ال�'هج .2
في الع05ان؛ ومقارنة ال65اور الU0Th5ة بeIها  االج5TاعيضG5 إ�ار الnع4 

5eT[ة لل االج5Tاعيقائ5ة م4fئ[ة لل�5ش0ات الT5علقة Rالnع4    ً      وصLال  إلى 
وم�ش0ات  تex[¡ ه�ه ال65اورج4ول یLضح  و°دراجها ضG5ال4TP5امة 
الe5اهج الm6n[ة ال4cTP5مة  )4الvhل رقO (و}لÃc  .االج5Tاp[ة االس4Tامة

 في ال4راسة.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Global Standard ال�عای5% العال��ة 

.WorldGBC-The World Green Building Council المجلس العالمي لألبنية الخضراء 

BuildingThe Environmental Assessment Method for : BREEAM Around the 
.World (UK Standards)

  .أسلوب التقييم البيئي للمباني حول العالم: معيار بريم (معايير المملكة المتحدة)

Building  US Green -Leadership in Energy and Environmental Design : LEED
.Council

الواليات المتحدة األمريكية لألبنية معايير الريادة في تصـاميم الطاقة والبيئـة مجلس  :ليييد
  .الخضراء

.The Code for Sustainable Homes
.UK Government standards legislation that covers all housing

 .كودات المنازل المستدامة
 .المعايير الحكومية للمملكة المتحدة التي تغطي الفئات السكنية جميعها

.Minergie
.Sustainability BuildingThe Swiss  Standard

 .مينرجي
 .المعايير السويسرية لألبنية المستدامة

.II , ILa loi Grenelle
buildings. for environmentalthe Grenelle  of BillThe France project 

 فرنسا -الغرنيل األول والثاني 
 .المشروع الفرنسي للمعايير البيئية لألبنية

.Rating SystemPearl  PRS
.Abu Dhabi Urban Planning Council (Estidama)

 .للتقييم ةاللؤلؤنظام 
 .مجلس مدينة أبو ظبي للتخطيط العمراني

The Japanese Comprehensive Assessment System for Building::  (CASBEE) 
.Environmental Efficiency

  .البيئة المبنيةنظام التقييم الشامل الياباني لكفاءة 

.Building for Life  
م تسعى الى تقييوتم تصميمها وتحديد معاييرها في المملكة المتحدة  الحياة:أداة بناء من أجل 

  مدى مالئمة المباني والمساكن على وجه الخصوص للعيش وتحقيق مبادئ مستدامة

.Green Pyramid Rating System: (GPRS)
األبنية المستدامة في مصر تم أعداده من قبل المجلس هو نظام تقييم : ضراألخنظام تقييم الهرم 

  المصري لألبنية الخضراء.

 التي تم مراجعتها ستدامةاال) قائمة بأبرز معايير 2جدول رقم (
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 في العمران االجتماعية االستدامةتحليل معايير قياس  .4

الTc5لفة سLاء ال�If[ة  االس4Tامةمع~O ال5عای0I العال5[ة تeاول� أRعاد 
. ل�ل`، رCUت الLرقة على ت6لIل سTه معای0I تع4 األك0m االج5Tاp[ةو واالقxTادWة 

، و}Gv5 أن تقLد في نهاWة الb5اف لx[اغة م�ش0ات االج5Tاعيارتnا�ا Rالnع4 
 O]IقT4امةلTة االس]p5اT5عات الع05ان[ة. االجT<5في ال  

 BREEAMم��ار  4-1

e[ة الT6T[ة ال�Ufل` hار}ع الa]bcT و في م االس4Tامة ال5عای0I العال5[ة لÄ[اسأح4 

لLب اخT[ار� أس و}عL6n0fTث الefاء ل الb{0fان[ة �5سPةالعل[ه  ت0hف والn5اني

 WقLم على وضع معای0I ألف�ل أداء في م>ال حT ZIقO{L ال�Ifي لألبe[ة،في ال

4cم لLصف TPال�� WلÄ5[اس الفعلي اm5Wل  ه�ا ال�5[ار أصnح .الO]5xT ال4TP5ام

ال�Ifي داء األ على تقBREEAM O]I حW ZIع5ل ،أداء ال�Ifة الef5[ة في بb{0ان[ا

 [ةو^vhل PWاهO في ت6ق�I ال0فاj واالقxTاد� االج5Tاعيال4TP5ام و�Uل` األداء 

 م�[ار یLف0 اس5mTارات عقار}ة أك0m جاذب[ة. وتعC{Cح5اWة الL5ارد الfb[�[ة و 

BREEAM  ال على لIدل O0هIوغ GI55x5وال G{رLb5فاضلع5الء والcألث0 ا ان

الPلfي على ال�Ifة للef5ى في الLPق، وت�Ifb حلLل مTf_0ة للTقلIل مG األث0 

الh]�5ة و ال�Ifي، وأداة تPاع4 على خف« ت_ال[¡ الhTغIل، وتGIP6 بT�Iي الع5ل 

 اآلت[ة:  ات األبe[ةاس4cTامو}5hل  )2019الb{0fاني لألبe[ة ال0�cاء ، ال5>ل�(

  ازلe5ةال]eات�  وأبv5وال aلTc5ال GvPات وال45ارسال]½hTP5وال 

 .Oن وال65اكL<Pة وال]pاexة ال]eواألب   

 اءاألh4 اإلنIة ق]eب (New Construction)  

 4ی4 (األ<T4 الIة ق]eبRefurbishment(.  

 4امةTازل ±[اس اسe5ال. 

 5عات ال0�6}ة (ال<TCommunities(.   

 4ام (األcT4 االسIة ق]eبBREEAM In-Use(.  

) Oال>4ول رق Ãc4امة) م�ش0ات 3و}لTة االس]p5اTاالج  O]IقTفي م�[ار ال
 O{0ال4ولي بBREEAM. 

 

  م  الA'�@  االس�امةم?ش%ات 

ي من خالل توفير مبان االجتماعيتشجيع االستقرار 
ً                            مناسبة اجتماعيا  تتالءم مع احتياجات الساكنين                 

 وإعادة تدوير وتطوير المباني القائمة وتجديدها.

 .توفير السكن
 

1  

يتناول التصميم الذي يراعي راحة القاطنين من 
خالل خفض آثار الضوضاء، بالتخفيف من 

الحد من الضوضاء ضوضاء المصادر الموجودة، 
المستقبلية المحتملة بين شاغلي الموقع، وحماية 
المناطق الحساسة للضوضاء من مصادر 

 الضوضاء بالموقع.

 .التلوث الضوضائي
 

2  

توفر وسائل الراحة األساسية وتواجدها في نطاق 
 مسافة سير قصيرة مقبولة وآمنة.

الوصولية والتسهيالت ووسائل 
 .الراحة

3  

عن طريق خلق فراغات  االجتماعيتشجيع التفاعل 
 مريحة ونابضة بالحياة كملكية عامة.

  4 .األماكن العامة

من خالل الوصول السهل  االجتماعيةتوفير العدالة 
 .لموقع الخدمات والبنية التحتية

  5 .خدمات

تأكيد الوصول إلى كفاءة عالية للفراغ في البيئة 
 الخضراء بوجه عامالطبيعية والبنية التحتية 

  6 .البنية التحتية الخضراء

التأكد أن مكان انتظار السيارات مناسب لتوقع 
 المستخدمين والتكامل الجيد في التنمية

  7 .انتظار السيارات المحلي

التأكد من أن التنمية تتعلق بطابع المجتمع المحلي 
 مع تعزيز هويتها الخاصة.

  8 .العامية المحلية

شامل من خالل تشجيع بناء البيئة خلق مجتمع 
المبنية التي تحسن إمكانية الوصول ألكبر عدد من 

  السكان في الوقت الحالي والمستقبل.

 .تصميم شامل
  

9  

تصميم اإلضاءة لموقع التنمية بما يحد من التلوث 
  الضوئي ويحقق الراحة لمستخدمي المكان.

  10  .تلوث اإلضاءة

خالل تعزيز وتنويع تنمية المنطقة المحلية من 
فرص العمل للمجتمع أو إضافة التدريب على 

  المهارات.
  11  .العمل والمهارات

 �0~eاإل�ار ال

ت6لIـــــــــــــل ال5فـــــــــــــاO]j الT5عـــــــــــــ4دة 
ــــــــــي  ــــــــــة ف ]p5اT4امة اإلجTلإلســــــــــ

.الع05ان

ال6TلIل ال5قارن 

ة اســــــــneTاÈ ال�5شـــــــــ0ات الT5علقـــــــــ
 Rالnعـــــــــــ4 االج5Tـــــــــــاعي لل5eT[ـــــــــــة

.ال4TP5امة

O]IقTإ�ار ال

 OتقI[ ل�5ش0ات إ�ار ص[اغة
 في االج5Tاp[ة االس4Tامة

 مG م45TP الع05ان[ة ال5T<5عات
0Iمعای O]IقTالعال5[ة ال.

  .) المنهج البحثي4شكل رقم (

 في معيار التقييم الدولي بريم جتماعيةاال ستدامةاال) مؤشرات 3جدول (
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  م  الA'�@  االس�امةم?ش%ات 

خلق فراغات أمنة وجذابة تشجع على التفاعل 
  واإلحساس اإليجابي بالمكان. االجتماعي

  12  .شوارع آمنة وجذابة

تأكيد االحتياجات واألفكار ومعرفة المجتمع 
  التصميم واإلنشاء.لتحسين كفاءة التنمية أثناء 

  13  .التشاور - خطة -برنامج 

التأكيد على االحتياجات واألفكار والمعرفة للمجتمع 
  لتحسين كفاءة قبول التنمية خالل عملية التصميم

  14  .التشاور واالنخراط

التأكد من أن تصميم الموقع العام يدعم الحياة 
والصحة والوظيفة والتنمية الشاملة واالحتياج 

  المجتمعي.
  15  .مراجعة التصميم

تدعيم التجمعات المحلية في المشاركة الفعالة في 
  تطوير وإدارة وامتالك مرافق مختارة.

  16  .إدارة التجمع للتسهيالت

 

 LEEDم��ار  4-2

 Leadership in Energy andال0�cاءاألمv{0ي لألبe[ة الTقO]I ر [ام�
Environmental Design - US Green Building Council لm5T{و .

ي تع5ل الTلn5اني ا إلنhاء وتO]5x وتhغIل       ً عال5[ا  مع0Tف Rه  مÄ[اسال�5[ار 
مG  تLb}0 ال�5[ار. تO ت6Tق� مLTP}ات أداء وUفاءة عال[ةل�Ifة و ا ةعلى م0اعا

تm5ل هي  (LEED) وUل5ة، (USGBC)قfل ال5>ل� األمv{0ي لألبe[ة ال0�cاء 
Gار لل06وف األولى مxTج5لة  اخ(Leadership in Energy & 

Environmental Design)اس]Äو}0اعي م . (LEED) Gم ،Èها  ع4ة نقاe5ض
ال_فاءة ال5ائ[ة وانnعاثات غاز ثاني �Uل` تLف0I الbاقة و م�4 اخT[ار الL5قع و 

O]5xTة ال4اخل[ة لل�Ifال GIP6ن، وتL0̂_4 الIPأكOT{ال5 . و ¡]exال تeي تTاني الn
ة، وهي: ال05تnة  إلى LEED شهادة L̂لb50 الIقها لل5عای]fbت �Pثالثة م0ات� ح

ة ال0�cاء ال5>ل� األمv{0ي لألبe[(ال�هf[ة والف�[ة، ودرجة الLTث�I و الfالتeI[ة، 
،2019( . 

 "5اp[ةاالجTو االقxTادWة، و ال�If[ة، لالس4Tامة الmالثة " م6اور LEEDتeTاول 
(Awadh, 2017)ل. وتm5T ةأه4افهP]في  ا ال0ئ Gال46 مPار الع05ان الhTي، انfل

ة 5eT[الa]bcT و ، والضاال_ائeات ال5ه4دة Rاالنق0  وال0عاWة وال65اف~ة على
و}�4U ال�5[ار على االسTغالل األمmل لnPeة >4ی4ة. الء ا0�c الت ا5>اور لل

مG خالل الLhارع القابلة لل0IP داخل الL5قع  أنePه ال45یeةتO]p4 اإلشغال، و 
n5امل مع ال_Tةوال]c{ارT0 ، و اني الI<ال L64ا  نIاعا  جnb0 انIفLف« خ، و نا            ً     ً            ت

تGIv5 أ� ف0د GvPW أو Wع5ل في م>5Tع معGI أن ، و مع4الت اإلW>ار العالي
e<Wي فLائ4 ال5eT[ة ال4TP5امة عG �0}� تLف0I ف0ص الع5ل وال46 مG الh5اكل 

قلIل تالLeTع في وسائل الL5اصالت و في ز}ادة  5ULEEDا تPعى أه4اف ال6x[ة. 
تعC{C إعادة ت5e[ة مLاقع ال0h5وعات الexاp[ة ، و الcاصة تالP[ارااالع5Tاد على 
  .ت عG �0}� ̂رbها L5Rقع ال5>اوراداخل ال5>اور 

) Oال>4ول رق Gضح مLم L5ا هU4امة) فإن م�ش0ات 4وT4مة  االسcTP5ال
 عفي سTة أبLاب رئ[Pة، أوال الL5قع ال4TP5ام و}Tف0  مLvنه مG م>L5عة LEED في

ثالmا ، و       ً       ً اش0Tا�ا  واح4ا   و}G5�T اس4cTام الbاقة اش0Tا�ا، وثان[ا Uفاءة 41مeه 
 �L<اقة والغالف الbال G5�T{عا 9 وR0ا�ات، وراTادر، اشx5اد والL5ال G5�T{و 

اش0Tا�ا، وسادسا اإلب4اع  41 و}G5�T جLدة ال�Ifة ال4اخل[ة اش0Tا�ات، وخامPا 9
O]5xTفي ال G5�T{و  a0ا�ان فقTاز(اشCfيو  الfالb2018،ال(. 

  

 

 6اورخP5ة م ال5eT[ة ال4TP5امةأع5ال في إ�ار  LEED تG5�T م>االت
T  Gv5Wالي. و^الالTقO]IالT5علقة Rت ا�5ش0 العلى م>L5عة م�LT6W  G  مeهاواح4 كل 

   ً                                    تnعا  الن5Tائها ل65اور ال5eT[ة ال4TP5امة  LEEDتex[¡ م>االت وعeاص0 أداة 
 االس4Tامةم�ش0ات ) 5. و}Lضح ال>4ول رقO ()االج5Tاp[ة(ال�If[ة، االقxTادWة، 

  .LEEDفي م�[ار الTقO]I ال4ولي  االج5Tاp[ة

  

  م  الA'�@  االس�امةم?ش%ات 

منع التلوث الناجم عن األعمال اإلنشائية، اختيار الموقع، 
االتصال المجتمعي وتطوير كثافة المبنى، إعادة تطوير 

الصناعية المهجورة، نقل عام (وسيلة النقل األراضي 
البديلة)، تخصيص مواقف للدراجات الهوائية (وسيلة النقل 
البديلة)، مركبات منخفضة االنبعاث والوقود البديل، وسيلة 
النقل البديلة (سعة المواقف)، (تطوير الموقع) حماية الحياة 

رة االطبيعية (تطوير الموقع) زيادة المساحات المفتوحة (إد
مياه األمطار)، المواقع  المكشوفة (إدارة مياه األمطار)، 
التحكم النوعي (تأثير حرارة األماكن المطورة)، المواقع 
المكشوفة (تأثير حرارة األماكن المطورة)، المواقع المغطاة 

 (التقليل من التلوث الضوئي).

 1 .الموقع

تخفيض استهالك المياه، كفاءة المياه في المسطحات 
الخضراء، اإلبداع التكنولوجي لمياه الصرف الصحي، 

 .يعزز من كفاءة المكان واستخدامهكفاءة استخدام المياه 
 2 .استخدام المياه

التخطيط األساسي ألنظمة الطاقة في المبنى، الحد األدنى 
ألداء الطاقة، التخطيط األساسي إلدارة التبريد، المستوى 
األفضل ألداء الطاقة، الطاقة المتجددة، تعزيز التشغيل، 
 تعزيز إدارة المبنى، القياسات والتدقيق، الطاقة المستدامة. 

 3 .الطاقة والغالف الجوي

تجميع وتخزين المواد القابلة للتطوير (إعادة استخدام 
المبنى) الجدران واألرضيات واألسقف (إعادة استخدام 
المبنى) العناصر الداخلية غير إنشائية (إدارة النفايات 
اإلنشائية، إعادة استخدام المواد، المحتوى المدور، المواد 

  المحلية، المواد المتجددة سريعا، الخشب المعتمد).

 4 .الموارد والمصادر

الحد األدنى ألداء جودة الهواء الداخلي، التحكم البيئي في 
دخان التبغ، مراقبة الهواء الخارجي الداخل للمبنى، زيادة 
التهوية، خطة إدارة جودة الهواء الداخلي أثناء اإلنشاء 
(خطة إدارة جودة الهواء الداخلي)، المواد ذات االنبعاثات 

اغ وموانع الترسيب (المواد ذات االنبعاثات الضئيلة، األصب
الضئيلة) أنظمة األرضيات (المواد ذات االنبعاثات 
الضئيلة) المنتجات الخشبية والليفية (التحكم في مصادر 
الملوثات والكيميائيات الداخلة، األنظمة القابلة للتحكم) 
اإلنارة (األنظمة القابلة للتحكم) الراحة الحرارية (الراحة 

ارية) التصميم (الراحة الحرارية) التدقيق (اإلضاءة الحر
 الطبيعية، الرؤية).

 5 .البيئة الداخلية

 6 .التصميم .اإلبداع في التصميم، تفويض مختصين في ليد

  ).Breeam, 2021المصدر: (

 LEEDفي معيار التقييم الدولي  ستدامةاال) مؤشرات 4جدول (

 ).LEED Rating System, 2021المصدر: (
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4-3  F�5ق PRSن&ام الل?ل?ة لل

مG الLx6ل على }G G الLb5ر Wv5Iع5ل على تإ�ار  vhWPRSل ن~ام 
تO]5x و^eاء وتhغIل م4TPام لل5T<5عات الع05ان[ة والn5اني والفلل. تO إع4اد ن~ام 

06او� والe5اخ الx ل_ي ی5Tاشى مع �f[عة األجLاء ال6ارةالTقO]I ب4رجات الل�ل� 
O5 ب4رجات الل�ل� ل4Iع5U . Oا (ESTIDAMA, 2021) يأبf  Lإلمارة   ُ                       ص 

     ً                   انbالقا  مG م0حلة الO]5xT  مG خالل م>L5عة مG ال05احل الh5ار}ع ال4TP5امة
     ً                    ً                                         وم0ورا  05Rحلة الefاء ووصLال  إلى م0حلة الhTغIل، Rاإلضافة إلى أنه �Wع 

Tعل� 65Rاور ی �[5االLTجIهات والbT5لnات الالزمة لTقO]I األداء ال5T65ل لل0h5وع 
ة ال>4ی4ة مbTلnات درجة الل�ل�ة الLاحW4>� أن تLPفي ج5[ع الh5ار}ع . االس4Tامة

 a]bcTالR ة]eات ال5ع�Iاله Gة م L̂لb5افقات الL5ل على الx6Tعلى األقل ل
و°ص4ار ال0Tاخ[Ã، أما الn5اني الTي تL5لها الLv6مة �[>� أن تLTPفي مbTلnات 

  .(ESTIDAMA, 2021) درجة ل�ل�تGI على األقل

خل� ال_0Im مG الT>5عات ال4TP5امة إلى  Pearl Rating System یه4ف
وال45ن والU0hات العال5[ة، ل6Tق�I الLTازن في األرUان األ̂رعة (ال�If[ة، 

 >[عال6[اة وتh) لالس4Tامة وتGIP6 نpL[ة االج5Tاp[ةاالقxTادWة، الmقا�[ة، 
الL5ارد  GIP6الTقلIل مG ال5[اه والbاقة والeفاWات واس4cTام الL5ارد ال65ل[ة وت

) 6و5Uا هL مLضح في ال>4ول رقO (والTe5>ات ال4TP5امة وال5عاد ت4و}0ها. 
O الe~ مع T_امل ع5ل[ة ال5eT[ةل م>االت تPعى Pearl CommunityتeTاول أداة 
تTألف أن~5ة الTقO]I ب4رجات الل�ل� مG سnع م>L5عات أساس[ة لع5ل[ة و الfb[�[ة، 

م>L5عة مG ه�ه الL5<5عات وح4ات تقO]I الLbT}0 ال4TP5ام، و}Lج4 تU �6ل 
إلCام[ة وأخ�0 اخT[ار}ة؛ فل6Tق�I درجة ل�ل� واح4ة W>� اسT[فاء ج5[ع الbT5لnات 

آللئ W>� اسT[فاء ج5[ع الbT5لnات اإللCام[ة إلى  5-2اإللCام[ة، ول6Tق�I درجة 

   .االخT[ار}ةجان� Rع« الbT5لnات 

 

  االس�امةم?ش%ات   الA'�@  م

1. 
  الفراغات الداخلية والخارجية

ية الداخل تحسين الكفاءة واتصال الفراغات
  بالخارجية

2. 
  العمل الجماعي

تشجيع العمل الجماعي متعدد التخصصات 
يع وتحقيق الجودة في جملتحسين إدارة البيئة 

  أنحاء حياة المشروع

 موقعالالحفاظ على وتحسين تنسيق  .3
  البصرية والراحة

 ومدى تحقيق تدرس كفاءة البيئة للسكان
وسائل الراحة للمجتمع وشاغلي الفراغ 

  العمراني.

  تحسين كفاءة اإلسكان .4

  تحسين النظافة والصحة .5

  تحسين األمن وإدارة الخطر .6

  كفاءة الهواءتحسين  .7

  خفض التلوث الضوضائي .8

  تقليص النفايات .9

ع بشكل يستجيب للتنو التنوع في اإلسكان  تأكيد التنوع في اإلسكان .10
، البيئة الطبيعية، األنشطة االجتماعي

 .البشرية والفراغ

  

  تأكيد التنوع في الوظيفة .11

 تأكيد التنوع في اإلمداد باإلسكان .12

  االس�امةم?ش%ات   الA'�@  م

  .السكن  1

                                                  يأخذ في االعتبار الكربون الصادر من المباني والبنية 
                            إعادة اس·······تخدامهم حيثما أمكن.        وتش·······جيع                 التحتية القائمة 

                              وتعزيز التجمع اجتم··اعي··ا من خالل           االجتم··اعي        التف··اوت 
                                                  ض·····مان توفير الس·····كن المالئم في إطار التطوير. تقييم أي 
يده أو  جد لذي يمكن ت ما ا حدد  ية لت ية تحت مة وبن قائ باني                                                       م

                                 إعادة استعماله أو إعادة تدويره.

2  
 .تشكيل المكان

  

                                                 يمد إطار لتص·····ميم األماكن مع توفير الهوية التي تض·····من 
                                       االس··تدالل على طريقهم. والتأكيد على تنمية             للناس س··هولة 

                                      جديدة تتفق من السياق المحلي والتراث.

3  
 االجتماعيةالعدالة 

  .والصحة العامة
                                                  خفض االعتماد على السيارة، وتدعيم شبكة الدراجة، قرب 

                         السكن والعمل، والمدرسة.

4  
 .الفراغات العامة

  

                                              تحس·······ين الص·······حة العقلية والجس·······مانية باإلمداد بمختلف 
                                               الفراغ··ات المفتوح··ة القريب··ة من مك··ان العم··ل والس·······كن 

                    واألنش····طة وقض····اء الوقت            االجتماعية               لتس····هيل الش····بكات 
              خارج المنازل

5  
 .أولوية إقليمية

  

                                                   تش·جيع االس·تراتيجيات ذات البعد اإلقليمي وتحقق التوازن 
    ية       االجتماع                                              وتدعم حماية البيئية والموارد وأولويات العدالة 

                والصحة العامة.

  .التلوث الضوئي  6

حد األدنى من التلوث الض·······وئي بموقع                                               الوص·······ول الى ال
                                           المش····روع وزيادة وص····ول اإلض····اءة الطبيعية وتحس····ين 

                                  التوهج رفع كفاءة المبنى من الجانب           ً        الرؤية ليالً وتخفيض 
        النفسي

7  
خط الشجر والشوارع 

  .المظللة

                                                تش····جيع الس····ير وركوب الدراجات واس····تعمال النقل العام 
                     الحرارة وتحسين كفاءة                          وخفض سرعة السيارات، وخفض

                                               الهواء وزي····ادة البخر والنتح وخفض حم····ل التبري····د في 
          المباني.

8  
 .مدارس المجاورة

  

                                    المجتمع واالنخراط من خالل دمج المدارس             تعزيز تفاعل 
                                           في المجاورة، وتدعيم ص·····حة الطالب بواس·····طة تش·····جيع 

                                  السير وركوب الدراجة إلى المدرسة.

  .التنمية المدمجة  9

                                                  الحفاظ على األرض، تعزيز المعيش·ة، القدرة على الس·ير، 
                                                    كفاءة النقل العام متض··منة خفض أميال الس··فر بالس··يارات، 

                                العامة من المخاطر، وتوفير خدمات                   والحفاظ على الصحة 
         العبور.

10  
االتصال والتجمع 

  .المفتوح

                                           تعزيز المش·······روع··ات التي له··ا مس·······توي··ات مرتفع··ة في 
                                                    االتص····ال الداخلي لتش····جيع التنمية داخل التجمعات القائمة 

          وتدعمها.           االجتماعية                  التي تعزز الجوانب 

11  
شوارع تناسب سير 

  .المشاة

   ة،                        خفض أميال الس·فر بالس·يار                         تعزيز كفاءة النقل ويتض·من 
                                              وتحفيز الس····ير مع تحقيق األمان، ش····وارع تدعم الص····حة 
                                        الع··ام··ة من خالل خفض الحوادث وتش·······جيع األنش·······ط··ة 

          اليومية.

  .تنوع مستوى الدخل  12
لة                        والتش·······ارك في المجتمعات            االجتماعية              تش·······جيع العدا

                                             المحلية خالل مدى واس····ع للمس····توى االقتص····ادي وأحجام 
                                               األسرة والمجموعات العمرية التي تعيش في التجمع.

13  
الوصول إلى تسهيالت 

  .االسترخاء

                                             تحس······ين الص······حة العقلية والجس······مانية من خالل اإلمداد 
                                               بمختلف الفراغ···ات المفتوح···ة القريب···ة من مك···ان العم···ل 

              واألنش··طة وقض··اء            االجتماعية                      والس··كن لتس··هيل الش··بكات 
                     الوقت خارج المنازل.

14  
التوعية والمشاركة 

  .للتجمع

                                               تش··جيع االس··تجابة الحتياجات التجمع بما يض··من مش··اركة 
                                    يعيش·······ون أو يعملون في التجمع في تص·······ميم             الناس الذين 

                                           المش·······روع وتخطيط··ه وفي القرارات الخ··اص········ة بكيفي··ة 
                                          التحسين والتغير الذي يحدث مع مرور الوقت.

 LEEDفي معيار التقييم الدولي  جتماعيةاال ستدامةاال) مؤشرات 5رقم ( جدول

 ).LEED Rating System, 2021المصدر: (

 Pearl Ratingفي معيار التقييم الدولي  ستدامةاال) مؤشرات 6جدول رقم (
System 

 ).2018المصدر: (البزاز والطالبي، 
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 CASBEEن&ام  4-4

 The JapaneseالTقO]I الhامل ال[اRاني ل_فاءة ال�Ifة الef5[ةن~ام 
Comprehensive Assessment System for Building: 

Environmental Efficiency (CASBEE)  و O5[ة  هضعتeTفاءة الU اس]Äل
و أالع05ان[ة تع45T على تقO]I الLTازن بGI ال56ل ال�Ifي (اسTع5ال الx5ادر 

 ذل`و  ال�If[ة) واألداء وال_فاءة ال�If[ة (كفاءة ال�Ifة واسTع5ال ال05اف�) تالTأث0Iا
ل46TیU 4فاءة ب�Iة الefاء على سIfل الm5ال: نnPة Uفاءة ال�Ifة وأداء ال56Tل ال�Ifي. 
 05TPوت O]5xTل الfم0حلة ق Gال5ع5ار� ب4أ م O]5xTاس� ه�ه األداة ع5ل[ة الeت

Gv5W أن ت�fb على م>L5عات صغ0Iة  ا. 5UالO]5xTخالل الO]5xT وم0احل Rع4 
 Gاني أو مn5ال Gاء  3: 2مefاقع الLم Gل` م�ات أو أالف م�Uال5>اورة، وR لTU

  وال0bق والCeT5هات مmل ال45ن ال>4ی4ة. 

ال�� Wع0f عU Gفاءة  Qم>االت في قbاع  ثالث�CASBEE W Oن~ام إن 
ءة Uفا . أوالال56ل ال�Ifي ال�� Wع0f عL Gال�Ifة، وثالثة م>االت أخ�0 في قbاع 

      ً ثان[ا   ي.ال5T<5ع ال65ل و°سهامال�Ifة الfb[�[ة، و ائف ال4cمات،  وتG5�T ال�Ifة
الTأث0I ال�Ifي على الe5اخ ال65لي والLاجهة والe5~0 وتG5�T  ال56ل ال�Ifي

 ,.Hakim, M. A) ال65ل[ة°دارة ال�Ifة و ، االج5Tاp[ةالef[ة الT6T[ة و الfb[عي، 
Ling, G. H. T., Wai, C. L., & Ho, C. S. 2019)  .  

 O]IقTیه4ف ن~ام ال CASBEE Gعة مL5<5ي ل�Ifال O]5xTال O]Iإلى تق
5Uا هL و تقO]I الe5ا�� ال0�6}ة لT>5ع الn5اني والف0اغات الcارج[ة. ، و الn5اني

) Oال>4ول رق Gضح مLم>االت ) فإن 7مCASBEE 4امةTP55[ة الeTفي إ�ار ال 
  ً                                    nعا  الن5Tائها ل65اور ال5eT[ة ال4TP5امة ت Oت الTقI[اة مG م�ش0 على م>L5ع ت5Thل

  .)االج5Tاp[ة(ال�If[ة، االقxTادWة، 

 

  االس�امةم?ش%ات   الA'�@  م

1  
الحفاظ على المناخ المحلي 

  .في فراغات المشاة

تأثير الحرارة مع مرور الهواء وتوفير التخفيف من 
الظل والمساحات الخضراء المفتوحة والمياه لتحقيق 

  الراحة لمستخدمي المكان.

2  
األداء الوقائي من الكوارث 

  .والجريمة

الحماية من األخطار الطبيعية، األمان في الفراغات 
المفتوحة، توفير طرق اإلخالء السليم في حالة 

  ة (المراقبة).الكوارث، منع الجريم

  .الراحة في الحياة اليومية  3
المسافة بين خدمات المتطلبات اليومية، المسافة إلى 

  .خدمات الرعاية الصحية والتعليمية والثقافية

  .تنشئة مجتمع جيد  4
تشكيل المراكز المحلية وتعزيز حيويتها واالتصاالت، 

  خلق فرص مختلفة للمشاركة العامة.

  .الحضرياالهتمام بالسياق   5
تشكيل الحضر والمشهد الطبيعي، واالنسجام مع 

  المحيط.

6  

الوقاية من الضوضاء 
واالهتزازات ورائحة تؤثر 

  .خارج لمنطقة المحددة

الحد من تأثير الضوضاء، الحد من تأثير االهتزاز، الحد 
  من تأثير الروائح لتحقيق الراحة لمستخدمي المكان.

 

   Building for Life أداة ب'اء م� أجل ال�Mاة 4-5

هي األداة الTي تO ت5x[5ها وت46ی4 معای0Iها في ال55ل_ة ال46T5ة وتPعى الى 
 Çادnم �Iص لل�[´ وت6قLxcعلى وجه ال GاكP5اني والn5م�4 مالئ5ة ال O]Iتق

 ،تex[فها وتLز}عها على ع4د مG ال5عای0I لTقO]I م�4 ال5الئ5ة تO، م4TPامة
األداة  وته4ف ه�هت. اوالTقW O]Iع�v جاذب[ة واس4Tامة تO]5x الe5ازل وال5>اور 

جات فهO احT[ا، و ال4fائل RالLح4ة الevP[ة وتO]5x ال5>اورة إلى وضع أف�ل
 ال>4I الO]5xT ال5عLقات الTي ت46 مGالTع0ف على ، و وتbلعات م�0Th الe5ازل

(Building for Life, 2021)) Oضح ال>4ول رقL{م>االت  )8. و ¡]exت
  .ال4TP5امة االج5Tاp[ةلل>Lان�    ً  تnعا   Building for Lifeوعeاص0 أداة 

 

  االس�امةم?ش%ات   الA'�@  م

1 
.       ً معماريا  جودة المباني   
  

تصميم جيد يحقق أماكن جذابة، صالحة لالستعمال، 
ً    ودائمة وقابلة للتكيف، وتشكل عنصرا  رئيسيا  في         َ                                 

  تحقيق التنمية المستدامة

2  
المساحات الداخلية وتخطيط 
تسمح بالتكيف والتحويل أو 

  التمديد.

مشروع جيد يستمر يحقق عائد اقتصادي ويلبي 
 .االجتماعيةاالحتياجات 

  

3  
تدعيم اإلقامة التي تعكس 

احتياجات وتطلعات المجمع 
  المحلي.

تطوير يعكس توفير المتطلبات من الوحدات السكنية 
ذات أسعار مقبولة تحقق مساحات وأنواع إسكان 

  .االجتماعيمختلفة تتالءم مع التنوع 

4  
توفير الحيازة التي تعكس 
  احتياجات المجتمع المحلي.

السكن بأسعار معقولة؛  يقدم نظام التخطيط مزيج من
لدعم مجموعة متنوعة وواسعة من األسر في جميع 

  المجاالت، سواء في المناطق الحضرية والريفية.

  تميز المخطط.  5
                                           ً توفر سلطات التخطيط المحلية خلق وتعزيز طابعا  
     ً                                           مميزا ، مرتبط بالبيئة المحيطة ويدعم الشعور بهوية 

  المدنية وثقافة المجتمع.

  الوصول بالموقع العام.سهولة   6
ينبغي أن يهدف مخطط الشوارع سهولة التجول لجميع 
المستخدمين، عالمات مميزة مثل الفن العام، والطراز 

  المعماري مما يساعد على فهم مالمح المنطقة.

7  
شوارع مألوفة لمشاه 
  والدراجات والسيارة.

توفر سلطات التخطيط المحلي تصميم شوارع مألوف 
  والدراجات والسيارة.للمشاة 

8  
األمان بالفراغات العامة 

  وطرق المشاة.
وضع الفراغ المفتوح بمناطق جديدة توفر العناية 
  واألمن والسالمة الشخصية، وخاصة بالنسبة لألطفال.

9  
الفراغ العام جيد التصميم 
  وعناصر تنسيق الموقع.

تحسين كفاءة الفراغ العام من خالل التصميم الجيد 
  .االجتماعيلدعم التفاعل 

 

 GPRS قF�5 اله%م األخX%ن&ام ت 4-6

هL ن~ام  Green Pyramid Rating Systemن~ام تقO]I اله0م األخ�0 
تقO]I م�0x للn5اني ال4TP5امة وتO ص[اغTه مG قfل ال5>ل� ال�0x5 لألبe[ة 

P5اه5ة الCU05 القLمي لL6nث اإلسvان والefاء  EGBCال0�cاء   HBRĈو
. یCU0 الe~ام على ال>ان� ال�Ifي وم�4 )2019(ق0fe و ل4fة،  2010عام 

0I ال�If[ة سLاء في م0حلة الO]5xT أو ما Rع4 اإلنhاء. مالئ5ة الn5اني لل5عای

 CASBEEفي معيار التقييم الدولي  جتماعيةاال ستدامةاال) مؤشرات 7جدول (

 ).2018المصدر: (البزاز والطالبي،

 Building for Lifeفي معيار التقييم الدولي  جتماعيةاال ستدامةاال) مؤشرات 8جدول رقم (

 ).Building for Life, 2021المصدر: (



 ج5ال ناص0، علي ع>الن، ول4I الCامل
 

 

 19 Fayoum University Journal of Engineering, 2021, Vol: 5(1) 
 

في  ةالR ]�IfاالعnTارات تh>[ع الGI55x5 على االه5Tامو}ه4ف الe~ام إلى 
 �LTPة، ورفع م]e4امة األبTP5ة ال]eأه5[ة األبR عيL4 الcTخالل اس Gاء مLام س

الL5اد ال4TP5امة أو أن~5ه الbاقة ال0ش4Iة وال46 مG اآلثار الPلf[ة للh5ار}ع 
Lضح 5Uا هL مو  الع05ان[ة على الa]65 ال�0�6 وح5اWة ال0̂Tة والe~ام ال�Ifي.

) Oال>4ول رق Gاله0م األخ�0 9م O]Iأن ن~ام تق Oفعلى ال0غ (GPRS  CU0ی
ت م�ش0ا؛ إال انه Gv5W اسneTاÈ ع4د مG االس4Tامةعلى األRعاد ال�If[ة في 

  .االج5Tاعيذات العالقة Rالnع4  االس4Tامة

  

  النتائج -5

مGv في معای0I الTقO]I العال5[ة أ االج5Tاp[ة االس4Tامة      ً                  اسeTادا  إلى ت6لIل أRعاد 
ال0احة  :وهي سnع م>االت رئ[Pةت�6  االج5Tاp[ةتex[¡ ال�5ش0ات 

، واحT[اجات االج5Tاp[ةلل4cTP5مGI، واألمG والPالمة لل5T<5ع، والهL}ة 
   .االج5Tاp[ة، والع4الة االج5Tاعيال5T<5ع، والh5ارUة ال�5T<5[ة، والTفاعل 

) Oل رقvhال Ãc0ح ل5و}لTنات اإل�ار ال5قLv4امة�5ش0ات ) مTة االس]p5اTاالج 
  .ل5عای0I الTقO]I العال5[ة     ً وفقا   الTي تO اسneTا�ها

  

  

  

  

  

  

  

  

) Oافة 10    ً              ووفقا  لل>4ول رقU 0IفLعلى ت GI4مcTP54 م�ش0 ال0احة للUأوال  ی� (                                             ً    
الLسائل الTي تقلل مG مLTP}ات الTلLث ال�Lضائي أو الLxتي وتGP6 مG جLدة 
 Gاول م�ش0 األمeTات الع05ان[ة. ثان[ا ، ی�Ifة وال0احة ال06ار}ة داخل ال{LهTاء والLاله                    ً                                                             

P0 أن~5ة الIفL5ع تT<5المة للPة الع05ان[ة ووسائل األخالء في وال�Ifالمة في ال
 C{Cلة الع05ان[ة والف0اغ، وتعT_ال GI�0 بxnال الxاالت C{Cارث، وتعL_حاالت ال
5ا PWاهO في تقلIل مع4ل ال>0}5ة داخل  ال0قاRة ال�ات[ة في الف0اغات العامة ̂و

امل بGI على ت6ق�I الT_ االج5Tاp[ة                    ً                     األح[اء الevP[ة. ثالmا ، Wع45T م�ش0 الهL}ة 
ح0Tام اال�Ifة الع05ان[ة وثقافة ال5T<5ع ZI6R تع�v الxTام[O الع05ان[ة ال>4ی4ة 

                            ً                      وعالقTها Rالa]65 ال�0�6. راRعا ، Wع5ل م�ش0 احT[اجات �f[عة الL5اقع ال0Tاث[ة 
ال5T<5ع على م0اعاة انP>ام الTe5ج الع05اني مع االحT[اج الL [في والnÔ0ات 

یG5�T ه�ا ال�5ش0 تLف0I م>L5عة واسعة مG الP5اكG وال4cمات  .االج5Tاp[ة
عC{C توتPاهO في  االج5Tاعيواألنbhة وال05اف� العامة الTي ت�I<TP للLeTع 

 �5[ةالh5ارUة الT<5      ً             . خامPا ، ی4عO م�ش0 االج5TاعياالسTق0ار و ال6[ازة الevP[ة 
ان[ة. ة ال�Ifة الع05 إنTاج ب�Iات تعCز الع5ل ال>5اعي سLاء في الO]5xT أو إدار 

تh>ع  ع05ان[ة ج4ی4ةف0اغات على تLف0I  االج5Tاعي    ً                     سادسا ، یCU0 م�ش0 الTفاعل 
م>L5عة واسعة مG األنbhة والفعال[ات الTي  مG خالل االج5Tاعيعلى الTفاعل 

لى ع االج5Tاp[ةوأخ0Iا، PWعى م�ش0 الع4الة  .ت�I<TP ل_افة ش0ائح ال5T<5ع
. social segregation االج5Tاعيe5Wع الفxل تLف0I خ4مات لل>5[ع و^vhل 

                                                   ً                          ك5ا ی4عO ه�ا ال�5ش0 تLb}0 ال�Ifات ال4T5هLرة ع05ان[ا  والعLhائ[ات ودعO األقل[ات 
  الع0±[ة والف�ات ال065ومة والLTز}ع العادل لل4cمات وال05اف� العامة.

 

 

  

  االس�امةم?ش%ات   الA'�@  م

  .الموقع  1

تطوير المناطق العشوائية واالرتقاء بمعيشة السكان 
ورفع مستوى البيئية بشكل ينعكس إيجابيا على المجتمع 

عادل التوزيع ال – تشجيع استخدام وسائل النقل العامة –
احترام طبيعة المواقع التراثية  –للخدمات والمرافق 

  وثقافة المجتمع.

  .كفاءة الطاقة  2
مصادر طاقة متجددة وتقليل األحمال وكفاءة التصميم 
وتوفير نظام لتقليل استهالك الطاقة تدعم إشغال المكان 

  باألنشطة الحيوية ألطول فتره ممكنه 

  .المياهكفاءة استخدام   3

ك الحد من استهال –ترشيد استهالك المياه داخل األبنية 
ياه تقليل من توليد م –المياه الصالحة للشرب في الري 

الصرف الصحي في األماكن والفراغات العامة يمكن 
  تطويرها من خالل مبادرات مجتمعية. 

  استخدام مواد محلية أو المتجددة أو المعاد تدويرها   .المواد والموارد  4

  .البيئة الداخلية  5

حماية المجتمع من اآلثار السلبية ألدخنة المصانع أو 
دعم رفاهية السكان من خالل جودة الهواء  –الملوثات 

تعزيز الراحة الحرارية  –وتوفير التهوية الكافية 
  والصوتية لقاطني المكان.

  .اإلدارة  6

المشاريع التي تؤثر سلبا على المناطق التاريخية  تجنب
إعادة تطوير المناطق العشوائية  –والثقافية والتراثية 

وتنمية المناطق الصحراوية بحيث تنعكس على تنمية 
  المجتمع.

7  
االبتكار والقيمة 

  .المضافة

مبادرات  –مشاريع تعكس هوية المجتمع وتراثه 
ية مبادرات مجتمع –مجتمعية تعزز الحفاظ على البيئة 

  في البناء والتصميم.

 GPRSفي معيار التقييم  جتماعيةاال ستدامةاال) مؤشرات 9جدول (

 ).2019المصدر: (قنبر و لبدة، 

الراحة 
نللمستخدمي

األمن 
والسالمة

الهوية 
جتماعيةاإل

احتياجات 
المجتمع

المشاركة 
المجتمعية

التفاعل 
االجتماعي

الع4الة 
ج5Tاp[ةاإل

  .جتماعيةاال ستدامةاال) مكونات اإلطار المقترح لمؤشرات 5شكل رقم (
)، Building for Life, 2021)، (2019لبدة،  المصدر: الباحثون استنادا الى (قنبر و

 (Breeam, 2021)، (LEED Rating System, 2021))، 2018(البزاز والطالبي،
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  الخاتمة والتوصيات -6

عeى بTعC{C مvانة اإلنPان                    ُ في اإل�ار الع05اني ت   االج5Tاp[ة االس4Tامةإن 
� ال5ع�Le لالس4Tامة فإن ال>ان االج5Tاعي                       ً                 في ال�Ifة الef5[ة. ووفقا  لeTاول ال5فهLم 

هL ال5v5ل لل>ان� الفCI}ائي وال 5TvWل أداء ال�Ifة الع05ان[ة مالO یOT الCIU0T على 
كال ال>انGIf. لق4 تeاول� معای0I الTقO]I العال5[ة أRعاد وم�ش0ات ع4ی4ة سLاء في 

�6 ت ج5Tاp[ةاال االس4Tامة. وجاءت االج5Tاعيال5>ال ال�Ifي أو االقxTاد� أو 
ثالثة مLTP}ات ت��e5 ال>ان� الb]bcTي، والO]5xT الع05اني، وال>ان� 

 p[ةاالج5Tا االس4TامةTقO]I لإ�ار ال5ع5ار�. وتLصل� ال4راسة الى اسcTالص 
وهي: ال0احة  م>االت رئ[Pة سnعیG5�T                ً                          في الع05ان وفقا  ل5عای0I الTقO]I العال5[ة

T<5المة للPوال Gواألم ،GI4مcTP5ة لل{Lة5ع، واله]p5اTاجات االج]Tواح ،
   .االج5Tاp[ة، والع4الة االج5Tاعيال5T<5ع، والh5ارUة ال�5T<5[ة، والTفاعل 

اهO سالLbTر في تقe[ات الefاء، وأن~5ة الeقل والL5اصالت، والef[ة الT6T[ة  إن
 ت0TجO ال5فهLم الو  ،اإلنPان الTفاعل معمLTP}ات ال ت0اعي  ع05ان[ةفي تIvhل ب�Iة 

ال6اجة ماسة الى م0اجعة الLاقع الع05اني في  أص�6n لق4. لالس4TامةالLاسع 
 فاO]jال45ن وتLb}0 س[اسات ع05ان[ة تع�v احT[اجات ال5T<5ع وتعCز م

 ، تLصي الLرقة الm6n[ة بLbT}0 مeه>[ات مLeTعةوأخ0IاvRافة أRعادها.  االس4Tامة
لe5اÈ في ال�Ifة الع05ان[ة؛ والTأك4I على ال4ور ا اp[ةاالج5T االس4TامةلTقO]I ومعای0ة 

  . ةاالس4Tامل5فهLم  االج5Tاعي5Rعای0I الTقO]I العال5[ة في تعC{C الnع4 

  المراجع العربية -7
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  االج�ا��ة االس�امةم?ش%ات   الA'�@  م

1  
الراحة 

  .للمستخدمين

ير توف -الفراغات الخاصة  –تلوث اإلضاءة  –تخفيف الضوضاء 
الراحة  –جودة الهواء والتهوية لقاطني المكان  –خصوصية الحياة 

الحدائق  -الطبيعية التهوية  -توافر الخصوصية البصرية  -الحرارية 
حماية وراحة المجتمع من اآلثار السلبية  –والمناطق المفتوحة 

  للمشاريع الجديدة.

2  
األمن والسالمة 

  .للمجتمع

التدرج  -النظام المتضام  -انظمة السالمة  -األمن داخل المسكن 
تية الرقابة الذا –االتصال البصري بين المبنى والفراغ  -الحركي 

من اآل -العامة للحد من الجريمة في المجتمعات العمرانية للفراغات 
  توفير وسائل اإلخالء في حاالت الكوارث. –في الفراغات المفتوحة 

3  
الهوية 

  .االجتماعية

التميز المكاني  -فراغات تعكس التراث العمراني وهوية المجتمع 
م احترا –اندماج المبنى مع المباني المحيطة به  -للفراغات العامة 

  طبيعة المواقع التراثية وثقافة المجتمع.

4  
احتياجات 

  .المجتمع

 مساحة - االجتماعيتصميم يعكس احتياجات المجتمع والتباين 
المرونة في التنقل بين الساحات  -مواد بناء مستدامة  –المبنى 

 -مالئمة مساحة الفراغات سواء السكنية أو الخدمية  -الخارجية 
الوصول إلى المرافق  -المسافة بين المسكن وأقرب منطقة مفتوحة 

جود و -المسافة بين محطة النقل والمسكن  -تواجد محطات نقل عام  -
مرافق تعزز  –مرور المشاة تصل بين أجزاء المجاورة شبكة من 

مساكن تتالءم مع احتياجات  -من كفاءة المكان وترشد من اإلنفاق 
مساكن تشجع على االستقرار  -تعزيز الحيازة السكنية  –السكان 

  .االجتماعي

5  
المشاركة 
  .المجتمعية

لعامة ا المشاركة في الفعاليات -المشاركة المجتمعية في إدارة الحي 
التشاور مع المجتمع  -العمل الجماعي في إدارة البيئة العمرانية  –

  في التصميم العمراني.

6  
التفاعل 
  .االجتماعي

تحسين الفراغات العامة  – االجتماعيفراغات تشجع على التفاعل 
  من خالل أنشطة وفعاليات عامة. 

7  
العدالة 

  .االجتماعية

توفير خدمات للجميع تمنع  –المجتمع الشعور بالعدالة بين أفراد 
تطوير المناطق العشوائية والمناطق المحرومة  -الفصل العنصري 

توزيع االستعماالت الضارة  –التوزيع العادل للمرافق والخدمات  -
أو المؤثرات المزعجة بعيدا عن المجتمعات العمرانية أو األقليات 

  العرقية.

     ً                         وفقا  لمعايير التقييم العالمية جتماعيةاال ستدامةاال) ملخص مؤشرات 10جدول رقم (

  
)، Building for Life, 2021)، (2019(قنبر و لبدة،  المصدر: الباحثون استنادا الى

 .(Breeam, 2021)، (LEED Rating System, 2021))، 2018(البزاز والطالبي،
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A Framework for Assessing Social Sustaina-bility According to International Assessment 
Standards  

The paper deals with the analysis of the multiple concepts 
of social sustainability according to international assessment 
standards, and in a way that helps to develop a future mech-
anism for decision makers to activate the social dimension in 
built environment. The paper shows the lack of sufficient 
conception that clarifies the dimensions and indicators of so-
cial sustainability included in the global assessment stand-
ards.  Therefore, the paper raises a main question about what 
are the indicators addressed by the global assessment 
standards in relation to social sustainability through the anal-
ysis of theoretical frameworks. The paper aims to formulate 
a framework for indicators of assessing social sustainability 
in urban communities in accordance with international as-
sessment standards. The study found a proposed framework 
for assessing social sustainability, which includes seven main 
classifications: comfort for users, security and safety for the 
community, social identity, community needs, community 
participation, social interaction, and social justice. 

Keywords: Social sustainability, Global assessment criteria, 

social indicators, Urbanism, Sustainability. 

 


