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تقييم تجربة العمارة المستدامة فى مصر
مى أسامة أحمد مصطفى 1و مجدى محمد قاسم 2و محمد سعد عطوة
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1مهندسة حرة
2قسم هندسة العمارة – كلية الهندسة – جامعة األزهر

 - 1المقدمة:
اتجه العالم حاليا للعناية بالبيئة ،وأصبحت هناك الكثير من المفاهيم الحديثة التي تحاول الربط بين العمارة والبيئة قديما
وحديثا ،وذلك للربط بين تراث مفعم بالروح وحداثة مثقلة بتأثير المادة وذلك من خالل استخدام اإلمكانيات الهندسية والتقنية
التي تهيئ البيئة وتجعلها صالحة للمعيشة وتحافظ على جودتها ومع ظهور مصطلح االستدامة "والذي يشير إلى
االستراتجيات التطويرية التي تراعي متطلبات ورغبات أجيال الحاضر والمستقبل معا وتهدف إلى توفير توازن في
المصالح التي تخدم الكل في الحقول االقتصادية واالجتماعية والبيئية" ،باإلضافة إلى ظهور مفهوم العمارة البيئية الذي يهتم
بالم حيط الطبيعي المادي للبيئة  ،ويوصي باستعمال مواد ال تضر البيئة وتدعوا إلى الحفاظ على قاعدة الموارد الطبيعية
للمستقبل  ،كما تبنت التنمية المستدامة مجموعة من االستراتيجيات منها "التوجيه األمثل للمبنى واستغالل الطاقات الطبيعة
والعناية بنظم التخطيط وتفاصيل البناء وغيرها" وكذلك تحسين جودة الحياة للمستخدمين بما فيها الصحة العامة كما تساعد
على تحقيق التنمية االقتصادية عبر حماية الموارد الطبيعية والمواد األولية  ،ويعتبر التصميم المستدام خطوة أساسية
لتحقيق العمارة المستدامة.
يقول المعماري جيمس ستيل في كتابه "العمارة الخضراء"..." :االستدامة تتطلب توظيف المهارات التي يستعملها
المعماري بشكل أفضل كالتحليل ،المقارنة ،التأليف ،واالستنتاج وهي تقود إلى الخيارات الجمالية التي لها أساس في
الحقيقة بدالً من األنماط التشكيلية.
وإذا نظرنا إلى الوضع الحالي للتنمية في مصر نجد انه يواجه العديد من المشكالت االجتماعية واالقتصادية والبيئية
والعمرانية واإلدارية ،وان مشاريع التنمية في مصر في حاجه إلى إعادة الصياغة وفق المفاهيم العالمية الجديدة ومفاهيم
التنمية المستدامة حتى تأتي التنمية بثمارها.
-2هدف البحث :إلى دراسة وتحليل فكر التنمية المستدامة وتطبيقاتها في العمارة (التي تمكنت الدول المتقدمة من الوصول
إليها)  ،وذلك لمعرفة كيف يمكن للدول النامية بصفة عامة ومصر بوجه الخصوص االستفادة من هذا الفكر في مواجهة
مشكالتها التنموية والحفاظ على ثرواتها الطبيعية من االندثار وذلك باإلمكانيات المحلية المتاحة.
-3ملخص البحث :إلى التأكيد على أن الفكر المستدام في العمارة ليس عنصرا تكميليا وإنما ضروريا لتحقيق كفاءة المبني
وظيفيا واقتصاديا وبيئيا ويساعد في الحفاظ علي موارد الدول وتلبية احتياجاتها الحالية والمستقبلية ،كما يخلص إلى انه
يمكن للدول النامية تطبيق فك ر االستدامة في العمارة من خالل إتباع السياسات والمعايير العالمية بشرط دمجها
بخصائصها المحلية للوصول إلى عمارة نابعة من البيئة وتتماشي مع اإلمكانيات المتاحة وبالتالي يمكن استمرارها .كما
خلصت الدراسة التطبيقية إلى أن نجاح الدول المتقدمة في تطبيق فكر االستدامة في العمارة تم من خالل "الحفاظ على
الطاقة والموارد الطبيعية وإدارة المياه والتكيف مع البيئة المحيطة واحترام احتياجات مستخدميها .وينتهي البحث بمجموعة
من التوصيات التي تساهم في كيفية إتباع استراتيجيات التنمية المستدامة لمواجهة المشكالت التنموية علي مستوي التصميم
المعماري.
-4المشكلة البحثية  :في أن الدول النامية عامة ومصر خاصة تعاني من تأخر في تطبيق فكر االستدامة في العمارة ،كما
أنها تأن من كثرة مشاكلها التنموية كما تتعرض الستنزاف لمواردها الطبيعية وثرواتها دون التخطيط لالحتياجات
المستقبلية .ذلك باإلضافة إلي أن العمارة في مصر ابتعدت عن االتجاهات المحلية البيئية التي كانت موجودة في العصور
السابقة مما أدى إلى خلق عمارة غير مالئمة للبيئة ال تفي باحتياجات مستخدميها .ونظرا الن التنمية المستدامة قد تكون
أفضل الحلول لمواجهة المشكالت التنموية لذا فقد ظهرت الحاجة الى تقييم فكر االستدامة الذى تم تطبيقة فى مصر فى
المبانى الحكومية ومعرفة االيجابيات وسلبيات هذا التطبيق وكيف يمكن تدوير المبانى لتصبح اكثر مراعاه للبيئة ومالئمه
لها لتفى باحتياجات مستخدميها.
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 -5منهجية البحث  :مع بداية األلفية الثالثة وما واكب ذلك من تطورات هائلة في شتى مجاالت الحياة ،ظهرت مفاهيم
جديدة تعبر عن ذلك التطور في ظل التوجهات الحديثة ،فظهر مفهوم العولمة وظهرت العديد من األفكار الخاصة بالتنمية
علي مستوي العالم ومن هذه المفاهيم واألفكار مفهوم التنمية المستدامة.
أصبح مصطلح االستدامة شائع خالل التسعينات وظهرت له العديد من التعريفات والمعاني.
يعرفها االقتصاديون بأنها" :األداة لضمان البقاء المستمر لإلنسان وتحقيق مستوى معيشي مرتفع".
يعرفها االجتماعيون بأنها " :عملية عادلة في توزيع الخدمات وأثرها في السياسة التنموية وتحقيق استمرارية األمان
االجتماعي عن توفير فرص العيش أمام جميع أفراد المجتمع".
يعرفها علماء األحياء بأنها" :نظرة شمولية لألرض كنظام بيئي واحد في ذلك النظام".
يعرفها علماء البيئة بأنها " :الفكر الحالي للمجتمع لكي يقترب من االستدامة فيجب اكتشاف الممارسات الناجمة عن
استعمال الطاقة الموارد  ،التصميم الحضري ،النقل ،الغابات البرية".
والتعريف األكثر شيوعا هو  " :أساليب استخدام واستهالك الموارد الطبيعية على المستويات المحلية والعالمية على نحو
يحقق عدم نضوب األصول البيئية".
وبالتالي فهي ليست معالجة سطحية ولكن استراتيجيات يكمن جوهرها في المسلمة الفلسفية للبشر كجزء واحد من علم بيئة
األرض ،ولكي يتحقق هذا يجب أن يتبع مجتمعنا مبادئ الطبيعة.
قامت لجنة التنمية المستدامة ( )CSDفي ابريل 1991م بعمل برنامج لوضع مؤشرات للتنمية المستدامة .تضمن برنامج
العمل قائمة من  11مؤشراً وقد تم تطوير برامج مؤشرات االستدامة من قبل المنظمات الدولية ،والتي عرضت المؤشرات
كل حسب فهمه وإدراكه المختلف لمبادئ االستدامة .وتعتبر مؤشرات لجنة األمم المتحدة للتنمية المستدامة (،)UNCSD
األكثر شموالً ألنها تهدف إلى مراقبة األعمال المتعددة والخاصة باالستدامة والتي أعلنت في جدول أعمال القرن،21
وتهدف هذه المؤشرات إلى تحقيق أهداف اجتماعية واقتصادية وبيئية وإدارية".
يمكن تلخيص المؤشرات التي عن طريقها يمكن تقييم االستدامة في المجتمع شكل(:)1
 -1-5مفهوم االستدامة في العمارة :إن مصطلح العمارة الخضراء والعمارة المستدامة ليست إال مصطلحات مختلفة
لمفهوم واحد يقصد به عملية التصميم مع الطبيعة ،وان يتم هذا التصميم بطرق مسئولة بيئيا .حيث إن للعمارة دور في بقاء
األنظمة العالمية الالزمة للحياة على كوكب األرض نتيجة لدورها المركزي داخل مكونات البيئة بما فيها من عمارة
وتخطيط وتصميم داخلي وخارجي وما إلى ذلك من نتائج العمارة ،أن العمارة هي وسيلة للوقاية من الشمس وتقلبات
المناخ والغرباء والحيوانات المتجولة ،حيث تتكون العمارة من العديد من األساليب التقنية المتعددة في البنية األساسية
واألنظمة المختلفة للمبنى وشكل المبنى وتشطيباته ،ولكل منها أساليب تقنية مختلفة سواء كانت عالية أو تقليدية شكل(:)2

شكل( )1يوضح اهم مؤشرات التنمية المستدامة

شكل ( )2اهم مبادئ التشييد المستدام

 -2-5مراحل تطور فكر التصميم المستدام :إن التصميم المستدام يختلف عن التصميم التقليددي فدي أنده أكثدر تدداخل وتشدعب
ويوجد به تأكيد على هندسة وعلم البنداء علدى أن يحقدق المبندى االقتصداد فدي البنداء والكفداءة مدن العمدل والخدمدة لعشدرات
السنوات ،وبذلك يمدنا هذا التصميم المستدام بمبنى قابل للتكيف الستعماالت جديدة ويستفاد منه لسنين عديدة وأيضدا يسدتفاد
من أجزائه بإعادة استعمالها شكل(:)1
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شكل( )3يوضح مراحل تطور الفكر المستدام

 -3-5الفوائد المحتملة للمبنى المستدام:يجب أن تكون فوائد المبنى المستدام واضحة فالغاية هي حماية البيئة ،بينما يعزز
المبنى المستدام بإضافات حاسمة شكل( )4تهدف إلى:
 تحسين إنتاج شاغلي المكان.
 تقليص المخاطر والمسئولية القانونية.
 زيادة فهم وإدراك الجوانب البيئية واعتباراتها.
 خفض التكاليف على مدار حياة المبنى :التكلفة االبتدائية ،تكلفة التشغيل،
تكاليف التجديد أو الهدم.
 رفع مستوى أداء البيئة الداخلية :وذلك من خالل
 تحسين اإلضاءة ،تحقيق الراحة الحرارية وتحقيق بيئة داخلية صحية لراحة
مستخدمي الفراغ.
 رفع مستوى أداء البيئة الداخلية :وذلك من خالل
 تحسين اإلضاءة ،تحقيق الراحة الحرارية وتحقيق بيئة داخلية صحية لراحة
شكل( )4اهم فوائد المبنى المستدام
مستخدمي الفراغ.
 -4-5إطار العمل للتصميم المعماري المستدام :يجب أن يأخذ المعماري في اعتباره أهداف التعايش السالمي ومبادئ
العمارة المستدامة ،فقد تطور مفهوم إطار العمل للتصميم المعماري المستدام ويقصد مساعدة المصمم للبحث عن الحلول
أكثر من إعطائه مجموعة حلول لذا فان إطار العمل للتصميم المعماري المستدام شكل( )1يقوم على عدة مراحل:

شكل( )5توضح مراحل الحصول على تصميم مستدام

 -5-5توجد العديد من المعايير التي يمكن من خاللها تقييم المباني المستدامة منها:
 - 1معايير ( :)LEEDفي الواليات المتحدة األمريكية وهي اختصار( Leadership in Energy and
 ،)Environmental Designوهذه المعيار تم تطويره بواسطة المجلس األمريكي للبناء األخضر (،)USGBC
وتم البدء بتطبيقها في عام 2222م .واآلن يتم منح شهادة ( )LEEDللمشاريع المتميزة في تطبيقات العمارة المستدامة
الخضراء في العالم.
 - 2معايير ( :)BREEAMهي واحدة من األنظمة الرائدة للتقييم البيئي للمباني والذي يضع مجموعة من المعايير
القياسية للتصميم المستدام  ،حيث يعتمد نظام التقييم على مجموعة النقاط التالية( :إدارة المشروع – صحة
المستخدمين جودة البيئة – الطاقة – النقل – المياه – الخامات والمخلفات – استعمال األرض والبيئة – التلوث).
حيث يتم إعطاء كل نقطه من النقاط السابقة تقييم ثم يتم تجميع درجات التقييم معا إلعطاء تقييم للمبنى يتراوح بين
(مقبول – جيد – جيد جدا – ممتاز).
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 - 1معايير ( :)GPRSنتيجة إدراك أهمية الحفاظ على النظام البيئي ،باإلضافة إلى إدراك التحديات الصناعية
واالجتماعية في المنطقة ،ظهرت الحاجة لنظام تصنيف يساعد على تحديد شكل البناء األخضر المصري .هناك ثالثة
مستويات للحصول على شهادة األبنية الخضراء وفقا لنظام التصنيف المصري للعمارة الخضراء( :الهرم الفضي -
الهرم الذهبي  -الهرم األخضر)  ،على خالف غيرها من نظم التصنيف الدولية ،يطلق على أعلى مستوى من
الشهادات المسمى (خضراء) بدال من (البالتين) -على سبيل المثال -لرفع الوعي وتأكيد أن الهدف النهائي هو تعزيز
حقيقة أن المستوى االقيم هو الوصول إلى (األخضر) .يعد المجلس المصري للعمارة الخضراء منهج بناء كامل
لالستدامة من خالل إدراك األداء في سبعة مجاالت رئيسية هي( :مواقع التنمية المستدامة  -ترشيد استهالك المياه -
كفاءة استخدام الطاقة والبيئة  -اختيار نظم ومواد البناء  -جودة البيئة في األماكن المغلقة  -عملية التصميم واالبتكار -
إعادة تدوير النفايات الصلبة).
 -6-5المعوقات التى تواجه تطبيق مبدأ التنمية المستدامة فى مصر:هناك مجموعة من المعوقات التي تواجه تطبيق
التنمية المستدامة في مصر نظرا لطبيعة الظروف العمرانية واالقتصادية والسياسية واالجتماعية الموجودة في مصر حاليا
والتي يجب العمل عليها و شكل ( )6يوضحها:
معوقات التنمية المستدامة في مصر
معوقات عمرانية

معوقات اجتماعية

ذطك طتضخي يطمدن يطكبعى

من يطق ي يطتم تويق تاق ق

معوقات اقتصادية

معوقات تنظيمية
يطفجم م م م م ممية ب م م م م م م ن

تعجع إطم قلة فعص يطومل،أ -

ييطناتجة ن ز ادة مودالت

يطتنم ة يطمستديمة دي يإل مان

ييزد اد مودالت يطفقع فم

يطاكيم م ممة يطمعكز م م ممة ييطمال م م ممة

يطنمي يطسكانم

بكل ما مي جد د ييطخيف من

يطع ف ييطاضع

نظم م يغع طغ مماب لط ممات يطمش مماعكة

كل ما مي مستادث ييالات اج

يطفواط ممة ي ممدي تييج ممد يطم ممديخل

إطم تغ ع فم يطسليك ات

ييطمنم م ممامر ييأللم م ممع يطتنظ م م م ممة

يطفعد ة ييطمجتمو ة

يطتم م م م م ممم تيجم م م م م ممه يتم م م م م ممنظي ديع

شكل ( )6توضح المعوقات التى تواجه تطبيق االستدامة فى مصر

يطمجتمع.

 -7-5الجوانب الرئيسية التي تجعل تصميم المبانى مطابق لمفهوم االستدامة فى مصر :
 التقليل من استخدام الط اقة الناتجة من البترول في الجوانب التي تستهلك الطاقة ويقصد بها الطاقة المستعملة في
عمليات النقل واإلنشاء والتصنيع والتركيب والطاقة المستعملة خالل عمر المبنى.
 استخدام مواد يعاد استعمالها ويعاد تصنيعها.
 االعتماد على أكبر قدر ممكن من اإلضاءة الطبيعية في عملية التصميم.
 التأكد من بساطة إدارة المبنى والبعد عن التعقيد والتركيب في أشكال وأساليب اإلدارة.
 االعتماد على التهوية الطبيعية وتأثيرها في المكان وتقليل استخدام الطاقة وتحقق الراحة حرارية.
 استخدام الطاقة الشمسية في أنظمة التسخين والتبريد مع استعمال اآلالت في أضيق الحدود.
 استغالل الفرص لتوليد طاقة كهربية متجددة في الموقع و استخدام خاليا فوتوفولتية
 ترشيد استخدام المياه مثل تطهير المياه الغير نظيفة وإعادة استخدامها.
 خلق بيئة خارجية تحقق الراحة في الرؤية وتعطى فوائد بيئية مثل :التظليل في الصيف باألشجار ،ان استغالل
التنوع البيئي تؤكد أن التصميمات تتطلب أسلوب تقنى عالي مع التوافق مع النواحي الجمالية.
-6الدراسة الميدانية :تناولت الدراسة الميدانية دراسة بحثية لبعض المبانى فى مصر وذلك لتقييمها ومعرفه السلبيات و
االيجابيات بها من االستدامة ومنها :
.1الجامعة األمريكية بالقاهرة  :قررت إدارتها نقل مقرها من الموقع الحالي في وسط مدينة القاهرة إلى الموقع الجديد بالقاهرة الجديدة
وذلك نتيجة زيادة أعداد الطلبة وعدم إمكانية استيعابهم في المقر الحالي ،يستوعب المقر الجديد  1122طالب و 1122عضو هيئة
تدريس.
ونظرا لوقوع الم شروع في منطقة صحراوية غرب القاهرة فقد تم مراعاة أن يكون التصميم مناسب لهذا النطاق المناخي حيث ركز
التصميم على المعالجات المناخية بحيث يناسب البيئة حيث خلصت إلى الشكل (:)7
 االستراتيجيات السالبة في التهوية والتبريد من خالل توزيع الفتحات وأحجامها.
 التظليل وتوزيعه.
 التحكم في التهوية الطبيعية.
 قطاعات الحوائط وتركيبها لتقليل االكتساب الحراري.
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باإلضافة إلى المعالجات المعمارية مثل مالقف الهواء والمداخن الشمسية للتحكم البيئي في الفراغات المفتوحة ،وشبه المفتوحة
والداخلية.
تمت دراسات المشروع بين تقليل الخامات قدر اإلمكان وإعادة تدويرها كما تم االعتماد على الخامات المحلية بشكل كبير.

شكل ( )7يوضح بعض المعالجات التى تم تطبيقها فى الجامعة االمريكية
.2المقر اإلقليمي لبنك ( )HSBCفي الشرق األوسط :ويمثل تجربة رائدة تساعد على نشر الوعي بالعمارة البيئية في مصر شكل
( :)8والمبنى مكون من أربعة طوابق باإلضافة إلى طابقين تحت األرض النتظار السيارات.

شكل ( )8بعض الصور التى تمت التقاطها لمقر مبنى البنك فى القرية الذكية
حصل على شهادة الليد الذهبية نتيجة األداء الفائق للمبنى في المحاور الخمسة التالية:
 التطوير المستدام للموقع.
 الحفاظ على المياه حيث يوفر  %47من المياه النقية ،كما يعيد تدوير  %19من المياه.
 كفاءة استهالك الطاقة حيث يوفر  %9من استهالك الطاقة مقارنة بمبنى مماثل.
 اختيار المواد وإعادة تدوير المخلفات حيث تم إعادة تدوير  %84من مخلفات البناء كمواد مالئة.
 جودة البيئة الداخلية.
 يتم استعمال نظام مراقبة وتحكم في استعمال الطاقة في جميع أجزاء المبنى حيث يقوم بتسجيل استهالك الكهرباء.
 كما يتم التحكم المركزي في جميع أنظمة المبنى بما يزيد من كفاءة تشغيل المبنى وكفاءة ترشيد الطاقة.
 تم استعمال نظام لتحسين بيئة العمل عن طريق التحكم في األتربة كما تم تغطية مواد البناء وترطيب الرمال بمياه غير صالحة
للشرب.
.3المدرسة األلمانية بحي الدقي بالقاهرة:هي إحدى المدارس األجنبية التابعة إلدارة السفارة األلمانية بالقاهرة ،ويعتبر المشروع أحد
 14مشروع تم تطويرهم باستخدام النظم الفوتوفولتية في  11دولة مختلفة ،حيث قامت شركتان ألمانيتان بإنتاج وتركيب الوحدات
بالمدرسة بدعم من الوكالة األلمانية للطاقة ،وذلك بهدف عرض تنوع وجودة التقنيات الشمسية األلمانية في الدول المختلفة ،وأيضا ً
استغالل مقدار اإلشعاع الشمسي المرتفع في هذه الدول لدعم المباني التابعة لها .وتتكون مباني المدرسة من دورين إال كتلة اإلدارة
تتكون من ثالثة أدوار ،وتقع المدرسة على شارعي الدقي والمدارس بحي الدقي كما يتضح من شكل ( ،)9وتم إضافة النظم
الفوتوفولتية عام 2228م ،وتتكون المدرسة من كتلة إدارة وكتلة فصول تأخذ استطالة بطول المدرسة ،بجانب حوش المدرسة الواقع
بين الكتلتين وحمام سباحة وملعب يقعان على الضلع الغربي للمدرسة.

شكل( )9يوضح مكان تواجد المدرسة االلمانية فى الدقى
ويتكون النظام الفوتوفولتي بالمدرسة من ثالث مجموعات كما بالشكل (:)12
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المجموعة األولي تم تثبيتها أعلى المدخل الرئيسي للمدرسة على الواجهة الجنوبية ،وهي عبارة عن مصفوفتين في دورين من
الخاليا السليكونية وحيدة البلورة ،حيث تم دمجهما في الواجهة كمظالت للنوافذ أسفل منها.
أما المجموعة الثانية فتم تثبيتها على سطح الكتلة الرئيسية بالمدرسة وهي كتلة اإلدارة ،وبالطبع تم تثبيت المصفوفات بحيث تميل
إلى الجنوب الستغالل أكبر كمية من أشعة الشمس العمودية ،وهي عبارة عن  1مصفوفات متتالية ، ،وتقوم هذه المجموعة
بتسخين المياه الجارية وإنارة الفصول وتشغيل أجهزة الكمبيوتر والثالجات.
كل منها مكون من  1ألواح
مصفوفتين
عن
عبارة
وهي
أما المجموعة الثالثة فتقع خلف المجموعة الثانية على نفس السطح،
ٍ
شمسية فوتوفولتية ،وتعمل هذه المجموعة على إمداد مضخة المياه لحمام السباحة بالطاقة الكهربية الالزمة ،وكذلك إمداد
رشاشات الري الموجودة بالمسطحات الخضراء في الملعب الرياضي أيضا ً ،وبذلك يكون مجموع األلواح  141لوح فوتوفولتي،
وتقوم هذه األلواح بإنتاج أغلب الطاقة الكهربية المطلوبة.
تم تركيب سقف معدني متعرج على سطح كتلة الفصول ،وترك مسافة بينية بينه وبين السقف الخرساني ،وذلك كي يتم تقليل أثر
أشعة الشمس على سطح الكتلة لتوفير الراحة الحرارية للفراغات .

شكل ( :)11يوضح مكونات النظام الفوتوفولتي المثبت بالمدرسة األلمانية على المبانى

يمكن اعتبار هذا المشروع نموذج يمهد الطريق أمام استخدام هذه النظم في مصر ،رغم عدم قابلية المثال للتعميم على
نطاق واسع بسبب توفر عاملين رئيسيين بهذا المشروع.
 العامل األول هو توفر التمويل األجنبي من قبل السفارة األلمانية والذي يغطي التكلفة المرتفعة للمشروع ،حيث يعتبر
من السهل استيراد خاليا فوتوفولتية من الشركات األلمانية بتكلفة مناسبة ،وذلك بسبب تقدمها أن ألمانيا تعتبر الدولة
األولي في هذا المجال كما سبق ذكره.
 العامل الثاني هو المساهمة األجنبية التقنية والتي توفر مهندسين الصيانة المسئولين عن متابعة هذه النظم.
.4مركز التدريب المهني المشترك بحي المظالت بالقاهرة :يعتبر مركز التدريب المهني المشترك أحد المراكز المهنية
التي تقع بحي المظالت بالقاهرة ،حيث تم إنشاء المركز عام 1961م على قطعة أرض مساحتها  2112م ،2ويحتل المبني
الرئيسي للمركز مساحة  162م 2كما يتضح من شكل ( ،)11وهو مكون من ثالثة أدوار رئيسية باإلضافة إلى ورشة
خلفية كبري بارتفاع دور واحد ،وتم تطوير المركز باستخدام النظم الفوتوفولتية عام 1996م ،حيث استوردت مصلحة
الكفاءة اإلنتاجية بمديرية منطقة شمال القاهرة األلواح الفوتوفولتية من شركة ألمانية ،وتم تركيبها وتشغيلها من قبل الشركة
األلمانية إلنارة الورشة الكبرى فقط ليالً بالمركز ،ويتكون النظام الفوتوفولتي بالمركز كما بالشكل ( )12من  182لوح،
وهذه األلواح مثبتة بمعدل  9ألواح في كل باكية من كل دور عدا باكية المدخل ،أما باكية المدخل فتم تثبيت أعالها
مصفوفتين تحتويان على  16لوح وأيضا ً تم إضافة معمل للطاقة الشمسية بين األلواح الخارجية المثبتة على الواجهة
الجنوبية ووحدات اإلضاءة بالورشة الداخلية على الواجهة الشمالية ،وذلك بجانب عدة أعمدة إنارة بفناء المركز تعمل
بألواح فوتوفولتية منفصلة لكل عمود ،أما باقي الغرف في المبني تستمد الطاقة الكهربية الالزمة إلنارتها من شبكة
الكهرباء الرئيسية للمنطقة.

شكل(:)11يوضح مركز التدريب المهني المشترك بحي المظالت بالقاهرة
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البطارية الرئيسية بمعمل الطاقة الشمسية بالمركز

محوالت النظام بمعمل الطاقة الشمسية بالمركز

شكل ( :)12يوضح مكونات النظام الفوتوفولتي المثبت بمركز التدريب المهني المشترك بالقاهرة

ويوجد بمعمل الطاقة الشمسية بالورشة باقي مكونات النظام وبجانب اإلنارة الصناعية باستخدام النظم الفوتوفولتية يتم
إنارة الورش نهاراً باإلضاءة الطبيعية كما بالشكل ( ،)12، 11وذلك لتقليل الطاقة الكهربية المستهلكة في إنارة الورشة
صناعيا ً ،ومع ذلك تتركز شكوى المديرين والفنيين :في عدم وجود أي عمالة متخصصة بالمركز تقوم بصيانة األلواح
،عدم إمكانية تصليح الوحدات في حالة تلفها بسبب عدم متابعة الشركة دوريا ً للنظام النتهاء التعاقد.

شكل ( :)13يوضح الورشة الداخلية بمركز التدريب المهني المشترك بالقاهرة من الداخل 1

-1-6وضحت الدراسة الميدانية اوجهة المقارنة بين المبانى التى قمت بتحليلها وهى كاالتى:
بيان

المقارنة

صور
المبانى



الجامعة األمريكية


بنك ()HSBC

المدرسة األلمانية بحي الدقي بالقاهرة

مركز التدريب المهني المشترك
بحي المظالت بالقاهرة
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اهم
النقاط
االيجابية
والسلبية
التى
تميز كل
مبنى

االستراتيجيات
السالبة في التهوية
والتبريد من خالل
توزيع الفتحات
وأحجامها.
التظليل وتوزيعه.
التحكم في التهوية
الطبيعية.
قطاعددات الحددوائط
وتركيبهدددددا لتقليدددددل
االكتسدددددددددددددددددددددداب
الحراري.
باإلضدددددددافة إلدددددددى
المعالجددددددددددددددددددددات
المعماريددددددة مثددددددل
مالقددددددف الهددددددواء
والمداخن الشمسية
للددتحكم البيئددي فددي
الفراغددددددددددددددددددددددات
المفتوحددددة ،وشددددبه
المفتوحددددددددددددددددددددددددة
والداخلية.
تمددددددت دراسددددددات
المشدددددددروع بدددددددين
تقليل الخامات قدر
اإلمكدددددان وإعدددددادة
تددددويرها كمدددا تدددم
االعتمددددددداد علدددددددى
الخامدددات المحليدددة
بشكل كبير.

التطوير المستدام للموقع.
الحفدداظ علددى الميدداه حيددث يددوفر
 %47مدددن الميددداه النقيدددة ،كمدددا
يعيد تدوير  %19من المياه.
كفددداءة اسدددتهالك الطاقدددة حيدددث
يوفر  %9مدن اسدتهالك الطاقدة
مقارنة بمبنى مماثل.
اختيدددار المدددواد وإعدددادة تددددوير
المخلفات حيث تدم إعدادة تددوير
 %84من مخلفات البناء كمدواد
مالئة.
جودة البيئة الداخلية.
يدددددتم اسدددددتعمال نظدددددام مراقبدددددة
وتحكم فدي اسدتعمال الطاقدة فدي
جميع أجزاء المبندى حيدث يقدوم
بتسجيل استهالك الكهرباء.
كمددا يددتم الددتحكم المركددزي فددي
جميددع أنظمددة المبنددى بمددا يزيددد
من كفاءة تشغيل المبندى وكفداءة
ترشيد الطاقة.
أثندداء التنفيددذ تددم اسددتعمال نظددام
لتحسين بيئدة العمدل عدن طريدق
التحكم في األتربة كما تم تغطية
مدددواد البنددداء وترطيدددب الرمدددال
بمياه غير صالحة للشرب.

مصفوفتين فدي دوريدن مدن
الخاليددا السدددليكونية وحيددددة
البلددورة ،حيددث تددم دمجهمددا
فدددددي الواجهدددددة كمظدددددالت
للنوافددددذ أسددددفل منهددددا .تددددم
تثبيددت المصددفوفات بحيددث
تميددددددددل إلددددددددى الجنددددددددوب
السددتغالل أكبددر كميددة مددن
أشدددعة الشدددمس العموديدددة،
وهدددددددي عبدددددددارة عدددددددن 1
مصفوفات متتالية ، ،وتقوم
هددددذه المجموعددددة بتسددددخين
الميدددددداه الجاريددددددة وإنددددددارة
الفصدددول وتشدددغيل أجهدددزة
الكمبيوتر والثالجات.
وتعمل هذه المجموعة على
إمدداد مضددخة الميداه لحمددام
السددباحة بالطاقددة الكهربيددة
الالزمدددددة ،وكدددددذلك إمدددددداد
رشاشددات الددري الموجددودة
بالمسطحات الخضدراء فدي
الملعدددددب الرياضدددددي  .تدددددم
تركيددددددب سددددددقف معدددددددني
متعدددرج علدددى سدددطح كتلدددة
الفصددددول ،وتددددرك مسددددافة
بينيدددة بينددده وبدددين السدددقف
الخرسدداني ،وذلددك كددي يددتم
تقليدددل أثدددر أشدددعة الشدددمس
علددى سددطح الكتلددة لتددوفير
الراحة الحرارية للفراغات
.

وتددم تركيبهددا وتشددغيلها
مدددددددن قبدددددددل الشدددددددركة
األلمانية إلنارة الورشة
الكبددددددرى فقددددددط لدددددديالً
بالمركز .إضافة معمدل
للطاقددددة الشمسددددية بددددين
األلددددددددواح الخارجيددددددددة
المثبتدددة علدددى الواجهدددة
الجنوبيدددددددة ووحددددددددات
اإلضدددددددداءة بالورشددددددددة
الداخليددة علددى الواجهددة
الشمالية ،وذلدك بجاندب
عدددة أعمدددة إنددارة بفندداء
المركدددز تعمدددل بدددألواح
فوتوفولتية منفصلة لكل
عمود
يتم إنارة الدورش نهداراً
باإلضاءة الطبيعية
تتركددددددددددددز شددددددددددددكوى
المديرين والفنيين :
فددددي عدددددم وجددددود أي
عمالددددددددة متخصصددددددددة
بددالمركز تقددوم بصدديانة
األلواح.
عددددم إمكانيدددة تصدددليح
الوحدات في حالة تلفها
بسدددددبب عددددددم متابعدددددة
الشدددركة دوريدددا ً للنظدددام
النتهاء التعاقد.

بعد عمل هذة المقارنة بين ا لمبانى المطبقة لمبادئ االستدامة فى مصر نستنتج من ذلك ان مبنى البنك يحتل المرتبدة االولدى
فى تحقيق هذة المبادئ يلية مبنى الجامعة االمريكية اما المدرسة االلمانية فهى تعتبر نموذج يمهد الطريق أمام استخدام هذه
النظم في مصرومن اقل المبانى استخداما لهذة النظم ولديهم عدة مشاكل هو مبنى مركز التددريب ومدن ذلدك يمكدن اسدتنتاج
عدة نتائج .
 -7النتائج  :بعد ان قمت بعمل استطالع رأى للمتخصصين والغير متخصصدين عدن االسدتدامة و مددى معرفتهدا وتطبيقهدا
فى المجتمع توصلت الى االتى :
 تم التوصل الى ضرورة استخدام التقنيات التى تساعد المبنى على تحقيق مبدأ االستدامة والمحافظة على البيئة .
 عدم تطبيق المعايير وفقا لنظام التصنيف المصري للعمارة الخضراء.
 أهم المعوقات أن كثيرا من المكاتب االستشارية ليس لديها الخبرة الكافية في كيفية البناء األخضر.
 فقد اكتشفت مشاكل أخرى وهي أن كثيرا من المطورين والمكاتدب االستشدارية تحددثوا عدن خلدو السدوق المحلدي مدن
األنظمة واألدوات والمواد الصديقة للبيئدة وبالتدالي فدإن المكاتدب االستشدارية أو شدركات المقداوالت عنددما تضدع هدذه
المواصفات في مناقصاتها فإنها سدتواجه مشدكلة فدي التطبيدق ألن السدوق المحلدي فقيدر فدي المدواد واألنظمدة الصدديقة
للبيئة.
 ال يوجد تقدير ألصحاب المبادرات الجريئة وأصحاب األفكار التي تتبنى مبادئ األبنية الخضراء.
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 فوائد البناء األخضر ننظر إليها من منظور المصلحة العامة  ،بالنسبة للمصلحة العامة فإن البنداء األخضدر يسداهم فدي
توفير  %12من استخدام المياه ،ويقلل من استخدام الطاقة بما يدوازي  %22إلدى  ،%12وقدد يقلدل أيضدا مدن إرسدال
مخلفات الهدم والبناء إلى المكبات بما يوازي  %12من خالل تدوير ومعالجة النفايات.
 فوائد البناء األخضر ننظر إليها مدن منظدور للمصدلحة الخاصدة فدإن الشدخص الدذي يتبندى البنداء األخضدر يعدود عليده
بالنفع من ناحية الفوائد الصحية والحرارة ونقاء الجو .
 فوائد البناء األخضر ننظر إليها من منظور فوائد مالية حيث يوجد توفير في الصيانة وزيادة في العائد على االسدتثمار
من ناحية أن البناء األخضر يمكن أن يكون عائده اإليجاري أعلى وهذا مدا يحددث اآلن فدي الغدرب ،حيدث يوجدد قيمدة
أعلى للمبنى األخضر سواء في اإليجار أو البيع.
 في بعض المشروعات يكون هنالك تكلفة أكثر وفي مشروعات أخرى ال تكدون هنالدك زيدادة فدي التكلفدة وذلدك حسدب
طبيعة المشروع ،فعلى سبيل المثال على مستوى المشاريع الصغيرة يوجد تكلفة إضدافية ولكدن علدى مسدتوى مشداريع
األبراج والمشاريع الضخمة قد تكون التكلفة أقل.
 ال يزال المواطن العادي يسمع عن هذه األفكار ولكن التوعية ليست كبيرة .
 عدم وجود أي عمالة متخصصة بالمبانى المطبقدة لدبعض نظدم االسدتدامة لتقدوم بصديانة األلدواح ،وأيضدا ً عددم إمكانيدة
تصليح الوحدات في حالة تلفها بسبب عدم متابعة الشركات دوريا ً للنظام .
 -8توصيات عامة :
 أن يقددوم المصددمم المعمدداري بدراسددة مفدداهيم التنميددة المسددتدامة والتعددرف علددى (وجهددة نظددر ،تليددات وركددائز ،أبعدداد،
منهجيه ،مبادئ ،أهداف ومؤشرات) الخاصة بالتنمية المستدامة قبل البدء بعمل التصميمات المختلفة .
 أن يحرص المصمم المعماري على وضع معايير األداء الفائق في اعتباره عند التصميم والتي من خاللهدا يمكدن تقيديم
األداء المستدام للمبنى بعد االنتهاء من تنفيذه وتشغيله وذلك من خالل النقاط التالية (عملية التصدميم -تخطديط وتصدميم
الموقع -استخدام طاقة المبنى -البيئة الداخلية  -اختيار المواد والمنتج  -إدارة المياه  -إدارة التنفيدذ  -لجدان االسدتالم أو
المتابعة  -التشغيل والصيانة).
 أن يطبق المصمم المعماري مفاهيم االستدامة العالمية في العمارة مع ربطها بمفاهيم العمارة المحلية ،كي ينتج عمدارة
نابعددة مددن البيئددة المنشدداة فيهددا وليسددت دخيلددة عليهددا ،كمددا يسددتطيع المسددتخدم اإلحسدداس باالنتمدداء لهددا والحفدداظ عليهددا
والتعايش معها.
 االعتمدداد علددى االسددتراتيجيات السددالبة فددي التصددميم لتحقيددق التهويددة الطبيعيددة واإلضدداءة الطبيعيددة وتقليددل االكتسدداب
الحراري وتوفير الطاقة المستخدمة لتحقيق جودة البيئة الداخلية.
 استخدام استراتيجيات التصميم الموجبة والتي تعتمد على الطاقة المتجددة وتوفر في استهالك الكهرباء والطاقات غيدر
المتجددة.
 العمل على توفير استهالك الميداه فدي دورات الميداه باسدتخدام صدناديق طدرد منخفضدة التددفق ،أيضدا يدتم تقليدل الميداه
المستهلكة في ري عناصر تنسيق الموقع بواسطة استعمال أنظمة تحكم في الري طبقا لحالة المنداخ ،وان تكدون الميداه
المستخدمة في كال الحالتين هي المياه الناتجة عن إعادة تدوير المياه المستخدمة في األحواض والمغاسل.
 أن يوجد نظام إلعادة تدوير المخلفات بشكل عالي الكفداءة باإلضدافة إلدى اسدتخدام الخامدات المحليدة والمدواد المتجدددة
القابلة إلعادة االستخدام والتدوير في عملية البناء.
 أن يتم اسدتعمال أنظمدة مراقبدة لمعددالت اسدتهالك الطاقدة والميداه بالمشدروعات ممدا يسداعد علدى الدتحكم فدي معددالت
االستهالك.
 أن تضع الدولة متطلبات تحقيق االستدامة وفق جدول أعمال القرن  21ومتطلبات تحقيق االستدامة التي سبقتها الددول
المتقدم ة إليها في االعتبار ودمجها بمتطلبات تحقيق التنمية المستدامة محليا حتدى تدتمكن مدن تحقيدق التنميدة المسدتدامة
الخاصة بها.
 أن تقوم الدولة بإتباع سياسة الترشيد في االستهالك ،التكامل بين جوانب التنمية المختلفة ،تنمية المجتمع ،االستفادة من
المشدداركة المجتمعيددة فددي وض دع وتطبيددق السياسددات التنمويددة ،االتجدداه إلددى تمكددين األفددراد ودراسددة إمكانيددة تطبيددق
االستراتيجيات التنموية المستقبلية التي يتم اقتراحها من قبل المفكرين والمناظرين المعنيين بدالتخطيط لمسدتقبل التنميدة
في مصر.
 ضرورة استقدام خبرات خارجية من دول تم تطبيق مثل هذه المبادئ فيها محاولة لنقل الخبرة إلى المجتمع المحلي.
 تنظيم معارض ومؤتمرات بغرض دعوة الشركات الخارجية للحضدور وتقدديم حلولهدا ومنتجاتهدا ومبتكراتهدا فدى فكدر
االستدامة فى المبانى بحيث يتعزز السدوق المحلدي ويمكدن أن يحصدل علدى حلدول يرغبهدا وكدذلك الشدركات المحليدة
تستطيع أن تأخذ وكاالت أو تقيم شراكات مع المصدنعين ومدوردي مثدل هدذه المنتجدات مدن العدالم الخدارجي أو خدارج
الدولة .
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استحداث ما يعرف بجدوائز االسدتدامة وهدي ألول مدرة يمكدن ان تنفدذ لددينا بطريقدة علميدة وصدحيح أن هنالدك جدوائز
مشابهة ولكنها لم تطبدق لددينا و الجدوائز التدي سديقدمها الحددث الدذى سدنقيمة لتقيديم هدذة التجدارب عبدارة عدن جدوائز
استدامة مبنية على تحقيق معايير صارمة لتحقيق وتطبيق مبادئ االستدامة .
نحتاج إلى المزيد من التوعية ونحتاج المزيد من االتصال مع المؤسسات التعليمية مثدل المددارس والجامعدات ونحتداج
المزيد من المشاريع النموذجية التي يمكن أن يصل اليها المواطن العادي ويرى ما يبشر به مدن أفكدار وفوائدد تطبيقهدا
على المجتمع والفرد والدولة بشكل عام .

المراجع:
 .1محمددد إبددراهيم منصددور" ،الرؤيةةة المسةةتقبلية لمصةةر  ،"0202مجلددس الددوزراء  -مركددز المعلومددات ودعددم
اتخاذ القرار -مركز الدراسات المستقبلية  -القاهرة ،ديسمبر .6002

 .6احمد محمد أمين ،شرين محي الدين وهبة" ،التنمية العمرانية المستدامة لبيئات الحضر -ضةوابط ومحةددات
نحو مدخل لتأكيد فاعليات االستدامة لحيزات التنمية العمرانية" ،المؤتمر العلمي األول ،كلية الهندسة جامعة
القاهرة.
 .3إيهاب محمود عقبة" ،استغالل تكنولوجيا الطاقةة الشمسةية فةي عمةارة التجمعةات العمرانيةة الجديةدة كمةدخل
نحو عمارة مصرية خضراء" ،مؤتمر األزهر الهندسي الدولي الثامن.6002 ،
 .4احمددد الطنطدداوي المعددداوي " ،االسةةتدامة البيئيةةة كمةةدخل لتنميةةة المجتمعةةات العمرانيةةة فةةي مصةةر" ،رسددالة
ماجستير كلية الهندسة جامعة المنصورة.6002 ،
 .5عصام رشدي البكري" ،مؤثرات التنمية المستدامة في الدول النامية" ،رسالة ماجستير كلية الهندسة جامعدة
القاهرة.6002 ،
 .2فاروق الباز" ،ممر التعمير والتعمير وسيلة لتأمين مستقبل األجيال المقبلة في مصر" ،مكتبدة األسدرة ،سلسدلة
العلوم والتكنولوجيا ،القاهرة.6002 ،
 .2كلود فيلفبيت" ،المواطن والبيئة" ،رسالة اليونسكو ،مركز مطبوعات اليونسكو ،القاهرة.1221 ،

 .2محمددد البهنسددي" ،االتجاهددات المتغيددرة والقضددايا الرئيسددية" ،المجلددة الدوليددة للعلددوم االجتماعيددة ،اليونسددكو،
العدد.6000 ،125
 .2محمددد عبددد الددرازق ،صددالح الدددين رمضددان" ،تدداريخ العمددارة المصددرية القديمددة" الجددزء األول ،ترجمددة عددن
اسكندر بدوي ،وزارة الثقافة هيئة اآلثار المصرية.1251 ،
 .10محمددد عبددد الفتدداح محمددد" ،التنميددة االجتماعيددة مددن منظددور الممارسددة المهنيددة" ،المكتددب الجددامعي الحددديث،
االسكندرية.6003 ،
 .11محمد ماجد خلوصي" ،حسن فتحي" ،دار قابس ،بيروت.1222 ،
 .16مصطفى إبراهيم فهمي" ،عمارة الفقراء" ،ترجمة عن حسن فتحي ،الجامعة األمريكية بالقاهرة.1222 ،
 .13ثروت إسحاق عبد الملك " ،المشكالت االجتماعية والثقافية في المددن الجديددة والتحدديات التدي تواجده التنميدة
المتواصلة" ،ندوة المدن الجديدة في الوطن العربي ،المعهد العربي إلنماء المدن ،المغرب.1222 ،
 .11حازم محمد عفيفي & هدي محروس توفيدق" ،إعدادة اسدتخدام المبندى ذو القيمدة كمددخل للحفداظ عليده" ،كليدة
الهندسة جامعة المنوفية.
 .15حسددن عبددد المتعددال" ،إدارة المدددن الجديدددة" ،المددؤتمر الدددولي لإلسددكان ،مركددز بحددوث اإلسددكان ،القدداهرة،
.1221
 .12سامي أمدين عدامر ،فيصدل عبدد المقصدود" ،أمدان التنميدة المسدتدامة كركيدزة فدي صدياغة اسدتراتيجية التنميدة
العمرانية على المستوى اإلقليمي" ،المؤتمر العربي اإلقليمي.6000 ،
 .12شداهدان شدبكة" ،دور المجتمعدات األهليدة فددي تنميدة المنداطق العمرانيدة" ،بحددث مرجعدي لمدنح اللقدب العلمددي
لوظيفة أستاذ مساعد ،القاهرة.1222 ،

تقييم تجربة العمارة المستدامة فى مصر

 رسالة،" "نحو آلية متطورة إلدارة مؤسسات المرافق كمدخل لتحقيق التنمية المستدامة، محمد سيد مصباح.12
6005 ، كلية الهندسة جامعة القاهرة، دكتوراه
.6002 ، مكتبة اإلسكندرية،" "التجديد والتأصيل في عمارة المجتمعات اإلسالمية، إسماعيل سراج الدين.12

، القداهرة، مركدز مطبوعدات اليونسدكو،" رسدالة اليونسدكو، هل الثقافدة أداة للتنميدة: "مسالة اختيار، أماريتاس.60
.1222 سبتمبر
، القداهرة، مركدز األهدرام للترجمدة والنشدر،"61  دخدول القدرن: "تقرير عدن التنميدة فدي العدالم، البنك الدولي.61
.6000
.1221 ، القاهرة، طبعة أولى، دار الشروق،" "القيم الجمالية في العمارة اإلسالمية، ثروت عكاشة.66

، القداهرة، مركدز الدراسدات التخطيطيدة والمعماريدة،" "المعمداريون العدرب حسدن فتحدي، عبد الباقي إبراهيم.63
.1222
، "ترجمة" برنامج األمدم المتحددة للبيئدة،" "حاجات اإلنسان األساسية في الوطن العربي، عبد السالم رضوان.61
.1220 ،)15(  العدد، الكويت، عالم المعرفة،الجوانب البيئية والتكنولوجية والسياسية
 بوابة األهرام االلكترونية في،" "(الهرم األخضر) لتقييم المنشآت المستدامة ألول مرة فى مصر، اشرف بدر.65
.http://gate.ahram.org.eg/News/24738.aspx ، 6015/16/66
.. http://bonah.org/news.php?extend.500 6015/2/2  موقع بناه في.62
1. RIBA Key Indicators for Sustainable Design", 2004.
2. "SUSTAINABLE BUILDING DESIGN BOOK", SB05 TOKYO student Session,
Japan, 2005.
3. David Greenwood, "Egyptian Green Pyramid Rating System", Public Review
Meeting, December 15th 2010, Cairo.
4. Word Press, http://wirednewyork.com/skyscrapers/one-bryant-park/, on 5/2015
5. Asfoura K., "Ministry of Education, Riyadh- Green Technology", Medina
magazine, Cairo, 2000.
6. Burgess R. Carmona M., "Urban Strategies and Urban Design", International
Seminar the Hidden Assignment, Rotterdam, 1994.
7. Charles L.Choguill, "Sustainable Cities: Urban Policies for the Future Habitat
International", Vol. 17, No. 3, 1993.
8. David Greenwood, "Egyptian Green Pyramid Rating System", Public Review
Meeting, December 15th 2010, Cairo.
9. Edward Mazria, "AIA Architects & Climate Change", Sheet in The architecture
2030 challenge, New Mexico, 2005.
10. Erik L. Olse, “Building For The Future, Low Maintenance, Sustainable Solutions
For Chicago Schools”, ASHRAE journal, September 2004, vol. 46.
11. American Institute of Architects “AIA”, Error! Hyperlink reference not valid.
6/2010.
12. AUC Center for Electronic Journalism, Error! Hyperlink reference not valid.
11/2014.
13. BBC,
http://news.bbc.co.uk/2/shared/spl/hi/in_depth/millennium_development_goals/htm
l/, on 4/2015.
14. BRE Global Ltd, Error! Hyperlink reference not valid. 9/2015.
15. Cabinet Information and Decision Support Center "IDSC", Error! Hyperlink
reference not valid. 1/2015.
16. City of New York, Error! Hyperlink reference not valid. 8/2015.
17. Edward Mazria, Error! Hyperlink reference not valid. 1/2015
18. McGraw-Hill,
http://greensource.construction.com/news/2010/100303EmpireStateBldg-1.asp, on
1/2015.

تقييم تجربة العمارة المستدامة فى مصر

19. Royal Institute of British Architects “RIBA”, Error! Hyperlink reference not
valid. 7/2015.
20. The Green Building Council of Egypt, Error! Hyperlink reference not valid.
1/2015.
21. RIBA Key Indicators for Sustainable Design", 2004.
22. "SUSTAINABLE BUILDING DESIGN BOOK", SB05 TOKYO student Session,
Japan, 2005.
23. "The World Summit for Social Development", The secretariat of the Coordination
Unit, Unesco, Paris, 1995.
24. "United Nation Conference of Human Settlements", The Habitat Agenda, Global
Plan of Action, Istanbul, 1992.
25. "World Resource 1992-1993", Report by the World Resources Institute and the
United Nations Environment Program, Oxford University Press, 1993.
26. Anne Bear, Cathy Higgins, "Environment Planning for Site Development : A
Manual for Sustainable Local Planning and Design ", An Imprint of
Chapman&Hall , second edition, England, 2000.
27. Beatly Timothy, Manning Kristy, "The Ecology of Place Planning for
Environment, Economy and Community", Island Press, 1997.
28. Edward Brain, "Sustainable Architecture: European Directives and Building
Design", Second Edition, Architecture Press, Oxford, 1999.
29. Edward Dammen," Fair Principles for Sustainable Development: Essays on
Environmental Policy and Developing Countries (New Horizons in Environmental
Economics)", Edward Elgar Pub, 1993.
30. Edward Mazria, "THE Passive Solar Energy Book", Expanded Professional Edition
1980.
31. Edwards Brian, "Towards Sustainable Architecture", Butterworth Architecture,
Great Britain, 1996.
32. Khaled M. Abdel Halim, "Community Enablement Approach for Egyptian Urban
Local Communities", Thesis University of Newcastle, United Kingdom, 1995.
33. Mzzoleni Ilaria, "Sustainable Building Materials Adviser: Aweb Based Tool For
Architects", Master of Building Science, University of Southern Calefornia, 1998.
34. Shreif A. Sheta, , "The Use of Environmentally Responsive Approaches in
Designing for Energy – Efficient", Ph D. in Architecture, University of Mansoura,
2003.
35. Vanessa T.,"Sustainable Building Museum for Washington D.C.", Master of
Architecture, University of Maryland, 2003.

