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ABSTRACT 
The study examined the concept of sustainability at the environmental, economic and social level. It 
is the most comprehensive concept of justice at all levels. It is concerned with the improvement of 
the quality of life and the promotion of equal opportunities between developing and developed 
countries alike, while bringing about radical and societal changes with integration framework of 
political interest and legislation to ensure sustainability in all fields. The study also examined 
benefits for achieving architectural sustainability according to the studies carried out in the 
sustainable buildings, in addition to the principles of design which are three points (Economy of 
Resources - Sustainable Life Cycle for Buildings- Humane Design). The study also examined the 
analytical model of the building " Conference Center in Vancouver – Canada" the building represen 
practical application of sustainable building. Finally, the research also addresses the practical 
consequences of applying sustainability to the building. 
KEY WORDS : Economic Sustainable, Environmental Sustainable, Community Sustainable  
                             Architecture Sustainability Principles , Sustainable Design Principles. 
 

   نحو إستراتیجیة معاصرة للتنمیة المستدامة  :المباني استدامة
  ٢عالء الدین السید فرید و  ٢محمد زكریا الدرس  و١رانیا سعید سید مراد

   جمھوریة مصر العربیة– القاھرة -  وزارة اإلسكان - صندوق بحوث ودراسات التعمیر١
   جمھوریة مصر العربیة–  القاھرة-جامعة األزھرقسم ھندسة العمارة بكلیة الھندسة ٢

  ملخص البحث 
شمل للعدالة بكافة  واإلجتماعى ، إذ إنھا المفھوم األ واإلقتصادى البیئي على المستوى االستدامةتناول البحث بالدراسة مفھوم 

ان النامیة والمتقدمة  تكافؤ فرص النھوض والتنمیة بین البلداستدامةمستویاتھا وتعنى بالمقام األول بتحسین جودة الحیاة والعمل على 
 االھتمام، مع إحداث التغیرات الجذریة والمجتمعیة وإعطائھ القدرة على التطور الذاتى فى ظل إطار متكامل من على حد سواء 

كما تناول البحث أھم الفوائد لتحقیق االستدامة . بكافة مجاالت الحیاة االستدامة تضمن تحقیق التي وسن التشریعات السیاسي
  تتلخص بثالث نقاطوالتي  التصمیم مبادئباإلضافة إلى بیان  المستدامة ، بالمبانيُ أجریت التيًیة وذلك طبقا للدراسات المعمار

 ةالتحلیلیكما تناول البحث بالدراسة  .) اإلنسانیةاالحتیاجات تصمیم یلبى – دورة حیاة مبنى مستدام – االقتصادیةتحقیق الكفاءة (
ً ویعد المبنى تطبیقیا عملیا لعوامل االستدامة المعماریة ،اكند - رات بفانكفورنموذج لمبنى مركز المؤتم  النتائج العملیة المترتبة وبیان ً

  . بالمبنىةاالستدامعلى تطبیق 
   مبادئ –  المعماریةاالستدامة مبادئ - المجتمعیة االستدامة –البیئیة   االستدامة– االقتصادیة االستدامة:  المفتاحیةالكلمات 

  . التصمیم المستدام                         
   :قدمة البحثم

یتناول البحث المفاھیم العامة للتنمیة المستدامة ، إذ إن التنمیة بأنواعھا عملیة دینامیكیة مستمرة تھدف إلى تحقیق بیئة مالئمة فى 
  .مستدامة    وثقافیة من أجل الوصول إلى بیئةواجتماعیة اقتصادیةعملیة تكاملیة ذات أبعاد 
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 ؛ وذلك  لخلق تناغم ما لالستدامة التقلیدي المعماریة والفوائد من تحقیقھا ، وكیفیة  تجاوز الفھم لالستدامةوسیتناول البحث دراسة 
  . ومعطیات العصر الحالىیتالءمبین البیئة الطبیعیة والمبنیة بما 

 عن طریق المحافظة على للمبانيم األول بتحقیق الكفاءة االقتصادیة  البحث مفھوم التصمیم المستدام والذى یُعنى بالمقایتناولكما 
 بكل مرحلة االستدامة ، والعمل على المباني بإعادة تدویر مخلفات واالھتمام ، بالمبانيالموارد المتجددة وغیر المتجددة والمستخدمة 

 لمستخدميتنفیذھا بالمبنى من أجل توفیر الراحة الداخلیة  اإلنسانیة وآلیة باالحتیاجات االھتماممن دورة حیاة المبنى ، إضافة إلى 
  .المبنى بكافة أشكالھا

  . بھةاالستداملبیان النتائج العملیة المترتبة على تطبیق   نموذج لمبنى مستدام ؛ةالتحلیلیویتناول البحث بالدراسة 

   :المشكلة البحثیة
 الطاقة وغیرھا من المشاكل استھالك وزیادة معدل الحرارية مثل االحتباس  تزاید المشاكل البیئیة العالمیفى المشكلة البحثیة تكمن

 ،وخلق تناغم ما بین البیئة الطبیعیة والمبنیة ، لالستدامةًالتى تؤثر سلبا على البیئة المبنیة ؛ لذا كانت الحاجة فى إیجاد مفھوم متكامل 
ً  وعمرانیاواجتماعیا اقتصادیا متوازنة وكیفیة االستفادة منھا لخلق بیئة  بالعمارةاالستدامةوالوقوف على أھم النتائج العملیة لتطبیق 

  .نحو آفاق ورؤى مستقبلیة مستدامة

  :الفرضیة العلمیة
 المعماریة االستدامة فى شتى مجاالت الحیاة ، فالوصول الى  االستدامةأن التصمیم المستدام ھو النقطة التى من خاللھا تتحقق 

عتمد على التصمیم المستدام الذي یعمل على توافر الراحة السیكولوجیة والفسیولوجیة مع تحقیق كفاءة الموارد یتطلب بیئة متوازنة ت
 جنب  بكل مرحلة من مراحل دورة حیاة المبنى ، فضال عن التكامل بین جمیع الجوانب اإلستراتیجیة واإلداریة جنبا إلىواالستدامة

  . الل موائمة الفكر المعمارى لمتطلبات العصر الحدیث  وذلك من خفى التصمیم االبتكار وجود مع

 :الھدف من البحث
وكیفیة الوصول إلى تصمیم مستدام من تحقیق االستدامة العمرانیة  ةالمكتسبالفوائد و ، االستدامة مفھوم إیضاحیھدف البحث إلي 

ة النماذج المعماریة المستدامة لبیان النتائج المكتسبة یساعد على خلق بیئة مستدامة تتحقق من خاللھا التنمیة بكافة مجاالتھا ،ودراس
  .  وعمرانیا من تحقیق االستدامة المعماریةواجتماعیا اقتصادیا

  :االستدامةمفھوم . ١
 فعالة وفیما استدامة لضمان والبیئي بآلیات تطبیقھا على المستوى اإلقتصادى واإلجتماعى االھتمام الشاملة یجب االستدامةلتحقیق 

  -: ة والبیئواالجتماع االقتصاد من خالل آراء علماء لالستدامةتعریف یلى 
 .االقتصادعلماء   .أ 

 تنطوي على تعظیم المكاسب الصافیة بشرط المحافظة على والتي المستدامة االقتصادیةالتنمیة "ھيیرون أن التنمیة المستدامة 
  واالقتصاديالبیئي  : د األمثل من التداخل بین نظم ثالث أي أنھا تشیر إلى الح" الخدمات والموارد الطبیعیة مع مرور الوقت

  )2(.واإلجتماعى من خالل عملیة تكیف دینامیكیة للبدائل
 .االجتماععلماء   .ب 

 ینظرون االجتماعفعلماء  بمختلف الجوانب المحیطة بھ ،  ،واإلنسان االجتماعالھدف المنشود من تحقیق التنمیة حسب علماء 
 أن فیجبً والسیاسیة السائدة الیوم سببا بالتدھور البیئي ، االقتصادیةوزیع العادل للثروة والموارد ، فالعوامل  من خالل التلالستدامة

 المستوى على واقعیة إمكانیة المستدامة التنمیة تصبح أن یمكن العالم ، وعند تحقیق ذلك  فقط فيات للثرو توزیع إعادة ھناك یكون
  )3 (.العالمي
 .علماء البیئة  .ج 
 علماء البیئة واألحیاء أن المحیط الحیوي ھو الذي یجب أن یكون مستداما ألنھم یھتمون بحمایة التنوع الحیوي والوراثي ، یرى

  )2 (. الموارد إلى الحد األدنىاستخدام التي تقلص ھى"ویعرفون التنمیة على أنھا
 والبیئیة فھى تعنى بتحسین جودة واالقتصادیة تماعیةاالج ھى المفھوم األشمل للعدالة االستدامةمن خالل ما سبق یرى البحث أن 

 تعنى بإیجاد آلیة فاالستدامة الفرص بین البلدان النامیة والبلدان المتقدمة ، واستدامةوتكافؤ  الحیاة على مستوى النظم السابقة ،
ضرار بالبیئة الطبیعیة بل بالعمل  لإلنسان دونما اإلالمعیشي األساسیة لإلنسان ورفع المستوى االحتیاجاتمستدامة نحو توفیر 

ًعلى المحافظة على جمیع مواردھا وجعل المجتمعات بمختلف ثقافتھا شریكا أساسیا فى عملیة التنمیة المستدامة فى التنمیة  ً
 السیاسى االھتمامفى ظل إطار واضح من  وإحداث تغیرات جذریة في المجتمع وإكسابھ القدرة على التطور الھاتي المستمر

  .واجتماعیة واقتصادیة بیئیة استدامةقوانین والتشریعات التى تضمن وال
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  :التوافق المنظومى للتحقیق التنمیة المستدامة. ٢
من أجل الوصول إلى بیئة  ...واالجتماعیة والسیاسیة االقتصادیةنظمة ألمن أجل تحقیق تنمیة مستدامة فإنھ یجب تكامل جمیع ا

 ).١(كل متوازنة  على النحو التالى كما بش

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  : Sustainable Development Strategy: Egypt's Vision 2030م ٢٠٣٠مصر ورؤیتھا للتنمیة المستدامة . ٣

ًالتنمیة تبدأ بالمجتمع وھي نتاج من العمل الجماعي تقوم على اإلرادة الطوعیة ، وفضال عن ذلك فإن ھذا المفھوم یعتمد على واقع أن 
 االستدامة مؤشراتھا كأداة تحلیلیة حیث بدأت سیطرة مصطلح واستخدام االستدامة بجمیع المجاالت یھدف إلى تحقیق فكر االھتمامات

على البیئة وأصبح ھذا المصطلح أساس للداللة على السیاسات الحدیثة ، ولھذا فإن سیاسات التطویر یجب أن یتم تحلیلھا في إطار 
إستراتیجیة التنمیة  "٢٠١٥ مارس ١٥ – ١٣بشرم الشیخ " دعم وتنمیة اإلقتصاد المصري"ه مؤتمروھو ما تبنا. التنمیة المستدامة 

  " .٢٠٣٠رؤیة مصر .. المستدامة 
 والمعرفة ، قائم على العدالة االبتكار تنافسي متوازن ومتنوع یعتمد على اقتصاد وتھدف تلك اإلستراتیجیة إلى أن تكون مصر ذات 

لمشاركة ذات نظام أیكولوجي متزن ومتنوع تستثمر عبقریة المكان واإلنسان لتحقق التنمیة المستدامة من  اإلجتماعى واواالندماج
 لرؤیة مصر للتنمیة المستدامة بجمیع المجاالت اإلستراتجیةاألبعاد ) ٢(وفیما یلى یوضح شكل ،أجل حیاة أفضل وبیئة متوازنة

  .م٢٠٣٠وتطبیقھا بحلول عام 

  تكامل األنظمة لتحقیق تنمیة مستدامة

 .ق مع خطط التنمیة وأسالیب تنفیذهایتواف

  .یلتزم بالبعد البیئي في مشروعاته

  .یمكن بحث حلول لما یواجهه من مشكالت 

   .ز التعاون وتبادل الخبرات في مشروع التنمیةیعزت

.مرن یملك القدرة على التصحیح الذاتي  

 .یضمن مشاركة فعالة للمواطنین في اتخاذ القرار

  .یعتمد على الذاتیمكن تحقیق فائض و

یدرب على تأصیل البعد البیئي في كل أنشطة 
.الحیاة  

  نظام اجتماعي

 نظام انتاجي 

 نظام تكنولوجي 

 نظام دولي 

 نظام إداري 

 نظام سیاسي 

 نظام اقتصادي 

 نظام تعلیمي 

 تكامل االنظمة لتحقیق التنمیة المستدامة) ١(شكل 

  ٦ :مرجع
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 التى ناقشت اآلراءعرض ألھم ) ١(فیما یلى جدول ویھتم البحث بدراسة محور التنمیة العمرانیة  وتحقیق االستدامة بھ ،و
  :یلي العمرانیة كما االستدامة مبادئ

 :أھم الفوائد المباشرة لتحقیق االستدامة العمرانیة . ٤
 .دیة للتشغیل واالستھالك الطاقة والعمل على تقلیل التكالیف االقتصااستھالكتقلیل  •
 التقلیدیة ، لكن ذلك یقابلھ بالمبانيً مرتفعة قلیال بالمقارنة األولیة مستدامة لیست بالتكلفة العالیة وان كانت التكالیف مبانيإنشاء 

  .انخفاض تكالیف التشغیل والصیانة
% ١٠ الطاقة بنسبة تتجاوز استھالك البیئة المبنیة فى ًطبقا للبحوث والدراسات تبین أن ممارسات البناء المستدام یمكن أن تقلل دور"

 المستدامة المباني من ٩٩ على األمریكیةُوقد أظھرت دراسة أجریت بالوالیات المتحدة  ، %٥٠، وقد تصل فى بعض األحیان إلى 
 وصلت فى إنتاجھا للطاقة مبانياك  التقلیدیة باإلضافة إلى أن ھنبالمبانيبالمقارنة % ٣٠ للطاقة یقل بنسبة المباني ھذه استھالكأن 
  )٥( ".استھالكھامن % ٥٠إلى 

ملیون ٣ُ م  أجریت دراسة على المبنى تفید بأنھ تم توفیر ١٩٩٠ بإمستردام حیث شید المبنى عام  NMBمثال على ما سبق شركة 
حظ عدم غیاب العاملین بالشركة على نحو  المماثلة ، إضافة إلى أنھ لوبالمباني الطاقة وغیرھا بالمقارنة استھالكًدوالر سنویا من 

یثبت بالدلیل القاطع نجاح المبنى ومدى مالئمتھ للراحة الداخلیة والتحكم فى الحرارة  بالمقارنة بالسنوات السابقة ، وھو ما% ١٥
 إال أنھا توفر ذلك فى ًوغیرھا مما أدى إلى راحة العاملین بالشركة على الرغم من أن التكالیف األولیة للمشروع كانت مكلفة نسبیا

وزیادة نسبة % ٧.٥وزادت قیمة المبنى بنحو % ٩-٨ تكالیف التشغیل ما بین انخفضتعملیات التشغیل والصیانة ، ھذا وقد 
   )٨(.%٣.٥ على نحو اإلنتاجیة
 اإلنتاجیةزیادة القدرات  •

االستدامة   وقد أدت ممیزات التصمیم الذى یعزز على صحة وسالمة شاغلى تلك المبانى ،االجتماعیةالمبانى المستدامة لھا آثارھا 
 معدالت اإلنتاج بین العاملین ، وقد أجریت دراسة فى سانفیل بكالیفورنیا أظھرت أن معدالت وارتفاعإلى انخفاض نسبة الغیاب 

 طالب ٢١.٠٠٠ ، وفى ذات السیاق أجریت دراسة على% ١٥التغیب عن العمل فى المبانى ذات التصمیم المستدام انخفضت بنسبة 
فى % ٢٩وتبین أن الطالب فى الفصول الدراسیة التى تتمتع بالتصمیم المستدام كتوفیر اإلضاءة الطبیعیة سجلوا زیادة مقدراھا 

  )٥(. مقارنة مع أقارنھم بالمدارس التقلیدیةالقراءة اختباراتفى % ٢٦ الریاضیات واختبار
  

    ٩ :مرجع   م ٢٠٣٠ة المستدامةمحاور رؤیة مصر للتنمی) ٢(شكل 

 ٢٠٣٠األبعاد األستراتیجیة لرؤیة مصر للتنمیة المستدامة 

 البعد البیئى قتصادىالبعد اإل جتماعىالبعد اإل

 محور التنمیة اإلقتصادیة

 محور الطاقة

المعرفة واالبتكار والبحث 
 العلمى

ة محور الشفافیة وكفاء
 المؤسسات الحكومیة

 العدالة اإلجتماعیة 

 محور الصحة 

 الثقافة 

 محور البیئة 

 محور التنمیة العمرانیة
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 )٦،٤(  على مراجع اعتماداالباحث : المرجع  المؤلفین عن االستدامةألراءًملخصا ) ١(جدول 
 

  
 : المستدام  التصمیممبادئ. ٥

عملیة التصمیم عملیة تكوین وتجمیع العناصر ووضعھا فى تكوین معین إلعطائھ وظیفة معینة أو مدلول معین ویعتمد على الخبرة 
 أرتبط التصمیم كلماالشخصیة والفكر األنسانى ، وھو النقطة التى تبدأ منھا عملیة التنمیة الشاملة المستدامة فى جمیع جوانب الحیاة و

  .  فممارسات التصمیم تتطلب تكامأل بین الجوانب اإلستراتیجیة واإلداریة للتصمیم ، واالستدامة كان تصمیما ناجحا تكارباالب
 واحترام الموارد استخدامالتصمیم المستدام أھم ركائز التنمیة المستدامة الشاملة وھو یعنى إیجاد إدارة بیئیة صحیة تعتمد على كفاءة 

تجانس مع البیئة ، فالمباني المصممة بأسلوب مستدام تھدف إلى خفض آثارھا السلبیة على البیئة من خالل كفاءة المبادئ التى تدعم ال
 مباني؛ لذا یجب رفع مستوى الكفاءة والوعى لدى المعماریین بأھمیة ذلك المفھوم وتعلم كیفیة تصمیم   الطاقة والموارداستخدام

 مبادئ تتلخصو التصمیم المستدام مبادئمن خالل لتصمیم المستدام ، ویتحقق ذلك على مستدامة وأن یكون ھناك إطار عام لفھم ا
  )1( -:نقاط ثالث فى المستدام التصمیم

 . فى الموارد المستخدمة للبناءاالقتصادیةتحقیق الكفاءة   . أ
 .دورة حیاة المبنى المستدام  . ب
 .اإلنسانیة االحتیاجاتتصمیم یلبى   . ت

  
 والبیئة االقتصادیةة كتطبیق عملى حول آلیة تحقیق التصمیم المستدام والوقوف حول أھم  النتائج فیما یلى أحد األمثلة العالمی

  : بالمباني االستدامةواالجتماعیة لتحقیق 
  
  مركز المؤتمرات بفانكوفر. ٦

  . كندا -مركز المؤتمرات بفانكوفر: المبنى
  .MCM(ckey Partnership Musson Cattell Ma, Planners& DA Architects , LMN(: المعمارى

  .Sustainability Coordinator:  :Sustainability Solutions Groupمنسق اإلستدامة
  .BC Pavilion Corporation (PavCo) :المالك

       (PBE)  االستدامة العمرانیةمبادىء   )المصدر(المؤلف  اسم

Halliday, S. Sustainable 
Construction; Butterworth 

Heinemann  

                         Economy                           الجانب االقتصادى                                  •
  supporting communities                                                    الدعم المجتمعى •
                                       Creating Healthy Environment                                       ة خلق بیئة صح •
                       Enhancing biodiversity     وجياستخدام مواد بناء ذات تنوع بیول  •
                  Minimizing pollution                                          تقلیل التلوث •

DET"R. “Building a 
Better Quality of life: 

Strategy for more 
Sustainable Construction”  

         Profitability and competitivenessلمشروع تحقیق الجدوى االقتصادیة ل •
 ,customers and clients satisfaction  تلبیة االحتیاجات وارضاء المستخدمین   •
      التأكید على حمایة واحترام البیئة الطبیعیة وتقلیل استھالك الطاقة والموارد الطبیعیة   •

Respect Built Environment & Minimizing Energy and Resources     

Miyatake, Y.” Technology 
development and 

sustainable construction”  

               Reduce consumption resources التقلیل من إستھالك الموارد الطبیعیة •
                 Renewable Resources استخدام  الموارد المتجددة والقابلة العادة التدویر   •
               Protect Built Environmentة البیئة الطبیعیة وخلق بیئة غیر سامة حمای •

. Cole, R Coexisting 
building environmental 

assessment methods. 
Building Research and 

Information"  

                                    Reduce consumption Energyانخفاض إستھالك الطاقة  •
             Protect Built Environmentحمایة البیئة الطبیعیة من المخلفات والنفایات  •
                                     Healthy Environment.الحرص على وجود بیئة صحیة •

.. Kibert, C.J. “Sustainable 
Construction: Green 
Building Design and 

Delivery”  

            innovation to create health environmentلق بیئة مبنیة صحیة  االبتكار لخ •
                   Respect Ecological Environmentاحترام المبادىء االیكولوجیة للبیئة •
                Protect Built Environmentحمایة البیئة الطبیعیة من المخلفات والنفایات  •
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  ١٠: مرجع  بالنسبة لمدینة فارنكوفرا بكندااالستراتیجيموقع المبنى ) ٣(شكل

  ..EBA Engineering Consultants Ltd :إستشارى البیئة 
  ٢.م١١١٤٨٣: المساحة

  .م٢٠٠٩:سنة االنشاء
  . البالتینیةLEEDدة الــشھا: الجوائز التى تم منحھا

  الفكرة التصمیمة لموقع المبنى .أ 
ً موقعا متمیزا حیث كندا-مركز المؤتمرات بفانكوفریحتل  یندمج بشكل كلي في وسط المدینة والمبنى یجسد واحد من النظم  ً

 وھو مشروع ینسج فیھ الھندسة  البالتینیة كأول مركز المؤتمرات في العالم ،LEED اإلیكولوجیة الطبیعیة ، وتم منح المبنى شھادة
ً ، والتصمیم الحضري ، والمناظر الطبیعیة في مبنى واحد بإعتباره جزءا حیا من المدینة والمیناء المعماریة ، والتصمیم الداخلي كما .ً

 تأثیر كبیر وملموس على المنطقة من الناحیة اإلقتصادیة والبیئیة ، حیث تم دمج لھ یعد مركز المؤتمرات بفانكوفر ،  )٣(بشكل 
 .  الحیاة البریة في قلب المناطق الحضریة ، وإستكمال أھداف التخطیط الحضري للمنطقة

  

  

  

  

  

  
  : بالمبنىتطبیق مبادىء االستدامة  .ب 

ًاحد ، فضالعن التحكم في الطاقة والمیاه من خالل أنظمة عالیة شمل أسلوب التصمیم اإلندماج بین البیئة المبنیة والطبیعیة فى آن و
ًا وإقتصادیا وإجتماعیا كما یلىیالكفاءة ودمجھا بشكل كلي مع الموارد المحلیة ، وقد تم تطبیق مبادىء اإلستدامة بیئ ً ً: -  

  :اإلستدامة البیئة ×
 Waterًى المماثلة ، فضال عن المحافظة على نظام المیاه  بالمبانبالمقارنة% ٦٠تمت المساھمة فى الحد من استھالك الطاقة بنحو

Conversion   عن طریق محطة معالجة للمیاه المستھالكة واعادة إستخدامھا بالرى ، إضافة إلى تحلیة %٦٨وإعادة استخدامھا بنسبة
  )١٠(.انى إستدامة  على مستوى العالممیاه البحر وجعلھا صالحة لإلستخدام ، وأھم أھداف المشروع إنشاء مبنى مؤتمرات من أكثر المب

ًأھم ما یمیز المبنى األستغالل األمثل للمساحات بدءا من الفراغات الداخلیة ووصوال الى السقف الخارجى حیث تم تصمیم سلسلة من  ً
 حیث تم التعاون مع علماء الحدائق فى تناغم مع البیئة البحریة المحیطة بالمبنى ، إضافة الى الدعم الكامل فى التصمیم للبیئة البحریة

األحیاء البحریة من أجل إنشاء الخرسانة التى تتناسب والبیئة المحیطة وأیضا حمایة الشعب المرجانیة حتى تكون بیئة آمنة لجمیع 
ة قطاع یوضح الفراغات الوظیفی) ٥(لقطة منظوریة للمبنى من الخارج ، كما یوضح شكل ) ٤( یوضح شكل )١١ ( .الكائنات البحریة

  .بالمبنى
  

  

  

  

  

  

  

  

  ١١:المرجع   لمبنى مركز المؤتمرات من الخارجلقطة منظوریة) ٤(شكل 
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  :اإلستدامة المجتمعیة ×
ًأستغرق تصمیم المبنى وإعداد رسوماتھ ما یقرب من ثالث أعوام وكان العمیل جزءا أساسیا ومتكامال مع فریق التصمیم باإلضافة  ً

   .الھیئات المحلیة البیئیة والمستأجرین وأصحاب األحیاء المجاورة مشاركة شعبیة من إلى 

ً مستدامة ، شاھدا على ھذا سھولة وصول الجمھور إلى المبنى بطرق مختلفة مثل وجود اجتماعیة وأصبح المشروع یشھد مشاركة 
 مع البیئة واالندماجممرات وساحات عامة بالمبنى ، وأصبح التفاعل المجتمعى كجزء حیوي من تصمیم المبنى إضافة إلى التفاعل 

  . للوصول إلى عمارة مستدامةاالستدامة من أركان أساسيالطبیعیة وبھذا تم تحقیق ركن 
  :اإلستدامة اإلقتصادیة ×

 ملیون ٢١٥مركز المؤتمرات بفانكوفر واحد من أھم مراكز المؤتمرات الرائدة في العالم ، ویساھم في النشاط اإلقتصادي سنویا بـ
عم الموجودة على طول الواجھة البحریة ، عالوة على ان   إضافة إلى المطا، ًدوالر، ومن المتوقع مستقبال أن تتضاعف ثالث مرات 

 االقتصادیة االستدامةزوار المدینة قادرون للوصول إلى الموقع مباشرة عبر محطة متكاملة من الیخوت البحریة ، ولعل تحقیق 
ًعامال مھما فى التصمیم المستدام للوصول الى بیئة عمرانیة متوازنة ً.)١٠(  

  Building System      ى لنظام المبنى الداخ  .ج 
 الطاقة استھالكالنظام الداخلى للمبنى تم إعتماد بناؤه على الموارد المتجددة للطاقة بالبیئة المحیطة للمبنى والذى من شأنھ تقلیل 

  :والمیاه والسماح بإستخدام أنظمة الطاقة المتجددة ، نوضح ذلك كما یلى 
  
  

 :Energy Conversation  الحفاظ على الطاقة: ًأوال ×
 أنظمة عالیة الكفاءة وبناء محطة استخدام المماثلة ویرجع ذلك إلى بالمبانيبالمقارنة % ٦٠ للطاقة بنسبة استھالكھالمبنى یقلل من 

  )١١ (. من الضوء الطبیعى بالمبنى واالستفادةتولید الكھرباء ،  وكذا التصمیم المستدام والمتمثل فى كفاءة اإلضاءة 
 من ثابت درجة المیاه ، وھذا االستفادة حراریة تعتمد على میاه البحر كمصدر متجدد ومتكامل عن طریق  مضخاتاستخدام تم 

 كمیة الطاقة من الشبكة المخصصة للتدفئة والتبرید بنحو الثلثین ، وبشكل عام فإن المضخات الحراریة استھالكأعطى فرصة لتقلیل 
 من تلك الظاھرة الطبیعیة لزیادة واالستفادةًضال عن وجود حركة  المد والجزر ف% ٣٠لمیاه البحر تسھم فى تخفیض الطاقة بنسبة 

وبھذا یتوفر التدفئة والتبرید للمبنى مع الحفاظ على الموارد الطبیعیة للبیئة المحیطة وھو من أھم أھداف . ) ١٠(تولید الطاقة الكھربائیة 
 قطاعات توضح أنظمة الحفاظ على الطاقة بمبنى مركز یوضح) ٦( شكل ليیالتصمیم المستدام من أجل بیئة عمرانیة متوازنة ، فیما 

  .المؤتمرات لمدینة فارنكوفر بكندا

 )١٠( :مرجع  قطاع یوضح المعالم الرئیسیة بالمبنى) ٥(شكل 
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 : Water Conversation الحفاظ على الموارد المائیة:ثانیا ×

لكفاءة العالیة  المماثلة عن طریق مجموعة من التجھیزات ذات ابالمبانيمقارنة % ٧٣ المیاه بالمبنى نحو استھالك تصل نسبة توفیر
 Site Bio(بالموقع من خالل% ١٠٠،حیث یتم معالجة میاه الصرف بنسبة %١٠٠ المیاه بنسبة استخدامونظام إلعادة 

Membrane Reactor Blackwater Treatment System ( المیاه الرمادیةاحتیاجاتمن % ٨٠والذى یتیح توفیر نحو ) المیاه
من المیاه المستخدمة بالمبنى ھى من % ٦٨، إضافة إلى أن ) مة لري النباتات بسقف المبنى والمستخد–المستخدمة لغسل المراحیض 

ً فى محطة معالجة موجودة بالموقع فضال عن وتجلیتھا میاه األمطار وتصفیتھا  استغاللمصادر تمت إعادة تدویرھا ، كما تم إعادة 
  )١٠ (.نى نظام الرى بالتنقیط لجمیع النباتات الموجودة بالمباستخدام

 المائیة المحیطة المواردًمحافظا على جمیع % ٩٠بھذا قد تمكن المصمم من المحافظة على مواراد المیاه بنسبة تكاد تصل إلى 
ًبالمبنى محققا ھدفا من أھم أھداف التصمیم المستدام من أجل بیئة عمرانیة متوازنة ومصادر متجددة یتم الحفاظ علیھا من أجل  ً

 الحفاظ على مصادر المیاه بمبنى أنظمةیوضح قطاع یوضح ) ٧(فیما یلى شكل . للوصول إلى تنمیة شاملة مستدامةاألجیال القادمة 
  .مركز المؤتمرات لمدینة فارنكوفر بكندا

  : material conversation مواد البناء استخدامكفاءة   .د 
 المواد المتجددة ، وكان التركیز واستخدامى قوة التحمل ،  التشطیبات الداخلیة بعنایة من مواد معاد تدویرھا ، إضافة إلاختیارتم 

نع، تمثل ذلك فى التشطیبات الداخلیة للسقف والجدار والقاعات وغرف    االجتماعاتبشكل خاص على مصادر المنتجات المحلیة الصُ
وط متوازیة طویلة تجمع مع  تضمنت نظام الكسوة الخشبیة ، فضال عن الشرائح الخشبیة الموجودة  بالسقف في خطالتيللمبنى 

  .خطوط متعامدة من المساحات الداخلیة
  : نتیجة كفاءة مواد البناءوقد تم تحقیق المعاییر التالیة

 .٪ ١٦.١المحتوى المعاد تدویره  •
 .٪ ٢٠.٧المحتوى اإلقلیمي  •
 .٪ من مخلفات البناء إلى مكب النفایات إلعادة تدویرھا٨٦.٤ تحویل  •
 ي المبنى وعمال الصیانة للملوثات الكیمیائیة الخطرة التي تؤثر سلبا على نوعیة الھواء، والبیئةتم الحد من التعرض لشاغل •

  .یوضح المواد المحلیة المستخدمة بالمبنى) ٨( شكل یلي، وفیما 

  قطاعات توضح نظام التبرید والتدفئة لفصول السنة لمبنى مركز المؤتمرات بمدینة فارنكفور) ٦(شكل 
  ١١ :مرجع 

   ١١ :مرجع قطاع یوضح دورة المیاه بالمبنى) ٧(شكل 
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  : كندا ، وأھم نتائجھا-تحقیق مبادىء التصمیم المستدام بمبنى مركز المؤتمرات بفانكوفر
  :یوضح أھم العوامل اإلستدامة بالمبنى والنتائج المترتبة على ذلك كما یلى ) ٢(وفیما یلى جدول .

  الباحث:  ونتائجھا المصدربمبنى مركز المؤتمرات بفانكوفرعوامل اإلستدامة ) ٢(جدول 
عوامل اإلستدامة 

بمبنى مركز 
  المؤتمرات بفانكوفر

  النتائج  أسلوب تحقیق اإلستدامة

تحقیق الكفاءة 
  نىاإلقتصادیة للمب

 إقتصاد مستدام •
الحفاظ على مصادر الطاقة عن طریق مضخات  •

 .حراریة تعتمد على میاه البحر
اإلستفادة من ضوء الشمس عن طریق الواجھات  •

 .الزجاجیة
الحفاظ على مصادر المیاه عن طریق وحدة  •

 معالجة للمیاه الرمادیة ومیاه البحر
إختیار مواد بناء معاد تدویرھا ، ومواد  محلیة  •

  الصنع

یساھم بالنشاط االقتصادى بما یقارب  •
 .ملیون دوالر ٢١٥

بالمقارنة % ٦٠تقلیل إستھالك الطاقة بنسبة  •
والحفاظ على الراحة . بالمبانى المماثلة

 الحراریة
تقلیل اإلعتماد على اإلضاءة الصناعیة وتوفیر  •

 .الطاقة
إعادة تدویر المیاه المستخدمة بالمبنى بنسة  •

% ٧٣اه بنسبة وتقلیل إستھالك المی% ٩٠
 .بالمقارنة بالمبانى المماثلة 

  كفاءة إستخدام مواد البناء •

  إستدامة تخطیط الموقع

 .ممرات خاصة بالدرجات •
 .ممرات خاصة بالمشاه •
 .مسار منفصل للشاحنات •
 قرب الموقع من المواصالت العامة •
ممرات وساحات عامة بالمبنى وسھولة وصول  •

  .الجمھور إلیھ 

اإلنسانیة حتیاجات تصمیم یفى بجمیع اإل •
وتناغم ما بین البیئة الطبیعیة والمبنیة 

  وتحقیق إستدامة مجتمعیة وبیئیة

الحفاظ على الظروف 
الطبیعیة والمناطق 

  الحضریة

 .أماكن محددة للیخوت البحریة •
 .مسارات محددة لقوارب الصید •
 مواد بناء تتناسب والبیئة البحریة •
  تصمیم حدائق تنسجم مع البیئة البحریة •

 .تم حمایة الشعب المرجانیة بالكامل •
البیئة البحریة أصبحت محمیة طبیعیة ،  •

 .ومكان آمن لجمیع الكائنات البحریة
إستدامة بیئیة شاملة وتناغم ما بین البیئة  •

  الطبیعیة والمبنیة   

حمایة الصحة والمواراد 
  البشریة 

 .إستخدام مواد محلیة بالتشطیبات كالخشب  •
  اء ذات مركبات كیمائیة خطرةمنع إستخدام مواد بن •

 .تحقیق الراحة الصوتیة •
تقلیل المخلفات وتوفیر بیئة طبیعیة خالیة من  •

  .التلوث

  
ً بیئیا ومجتمعیا لالستدامة النتائج الفعالة یساھم بالوصول إلى  االستدامةًإن دراسة مثل ھذا النموذج الناجح عالمیا بتطبیق    واقتصادیاً

  .المستدامة بتحقیق تنمیة مستدامة شاملة بكافة المجاالت، وكیفیة مساھمة المبانى 
  
  
  
  
  

  ١١: مرجع   مواد البناء المحلیة لمبنى مركز المؤتمراتاستخدام) ٨(شكل 
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  النتائج . ٧
 ركیزة أساسیة نحو تحقیق )التعلیمیة– اإلداریة – التكنولوجیة – االجتماعیة – االقتصادیة –السیاسیة ( المختلفة األنظمةتكامل  .١

 .تنمیة مستدامة شاملة 
 فعالة بشتى استدامةتحقیق ل إستراتیجیة معاصرةادى واإلجتماعى نحو  المستدامة وسیلة مشتركة للتفاعل اإلقتصالمباني .٢

 .المجاالت
% ٦٠ الطاقة بنسبة استھالكإذ یساھم بتقلیل لتحقیق تصمیم مستدام یجب االستفادة من مصادر الطاقة الطبیعیة المحیطة بالمبنى  .٣

 عن طریق تحقیق الكفاءة اقتصادیة استدامةة وخلق ً المماثلة وھو ما ینعكس إیجابیا على البیئة المبنیبالمبانيبالمقارنة 
 . للمبنىاالقتصادیة

 التى تخلق ةالتصمیمی تخطیط الموقع العام للمبنى وإیجاد العناصر استدامة مجتمعیة یجب مراعاة استدامةللمساھمة فى خلق  .٤
 .تناغم ما بین البیئة الطبیعیة والمبنیة

 .ریة المحیطة بالمبنى یساھم بتحقیق تنمیة شاملة بكافة مجاالت الحیاةالحفاظ على الظروف الطبیعیة والمناطق الحض .٥
من شأنھ تحقیق الراحة الصوتیة والحراریة بالمبنى وحمایة الصحة والموارد  المحلیة والمعاد تدویرھا  مواد البناء استخدام .٦

 .البشریة
 التصمیم المستدام مبادئرة التى تساھم بتحقیق یجب على المعماریین والمخططین اآلن، اختیار وتعدیل التكنولوجیا المتطو .٧

 .  بأدوات تكنولوجیة معاصرةواالقتصادیة المعماریة والبیئیة االستدامةوالعمل على 
  :التوصیات . ٨

 مبادئالعمل على توعیة الطالب المعماریین بأھمیة وطرق التصمیم المستدام عن طریق تطویر المناھج والعمل على تطبیق  .١
 .تدام بالمشاریع التصمیمیة وإعداد الدورات التدریبیة المتخصصة فى ذات الشأنالتصمیم المس

 التصمیم مبادئسؤلة بمصر بضرورة سن التشریعات والقوانین التى من شأنھا تضمن تحقیق میوصى البحث الجھات ال .٢
رة المصریة على قدم المساواة مع  من التجارب العالمیة المستدامة حتى تكون العمااالستفادةالمستدام بالعمارة المصریة مع 

 .العمارة العالمیة
 المنشورة األبحاث للتعرف على أحدث العلمي العالمیة للتواصل األبحاثوضع إستراتیجیة للتعاون مع الجامعات ومراكز  .٣

 .واالستفادة بخبرتھم العلمیة فى مجال االستدامة المعماریة
ً التكنولوجیة المعاصرة لخلق بیئة مستدامة عمرانیا األدوات واستخدام ستدامةلالتشجیع البحث العلمى نحو خلق أفكار تطبیقیة  .٤

 .واقتصادیاًوبیئیا 
  
  المراجع 

  :أوال المراجع العربیة
، بحث " نحو بیئة عمرانیة أفضلواالستدامةتكامل عمارة النانو  )"٢٠١٩( الدین و سالمة ،حامد  مراد، رانیا و السید ،عالء .١

 ٦ص.. JAUESبكلیة الھندسة ،جامعة األزھر مقدم للمجلة العلمیة 
، ورقة عمل مقدمة إلى " قراءات حول التطور التاریخي لفلسفة التنمیة المستدامة )" ٢٠١٢(إیمان ، بوشنقیر و عمار،شبیرة .  .٢

 ٤-٣ص.،الجزائرعنابھ، قسم العلوم االقتصادیة، جامعة باجي مختار 
 ، دمشق بحثیة ، الزراعیة،ورقة للسیاسیات الوطنى المركز "المستدامة نمیةوالت البیئي االقتصاد ") ٢٠٠٣(رومانو دوناتو .٣
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