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 الملخص

الموارد وتحد من إهدارها يتجاوز مصطلح االستدامة تطبيق استراتيجيات العمارة الخضراء فهو يشير إلى اآلليات التي تحفظ 

وتحافظ على البيئة الطبيعية وتحمي السكان المحليين وتعزز مبدأ العدالة والمساواة. لذا فإن تحقيق االستدامة في مجال البناء يستلزم 

أنه قد تم نجد  ()مصر يئية. فعلى المستوى المحليجهدأ كبيراً ومتعدد الجوانب لمعالجة المشكالت االجتماعية واالقتصادية والب

ولكن في نفس الوقت نجد العديد من الدراسات البحثية التي  عة البناء نحو مسار أكثر استدامة،اتخاذ خطوات جادة لتوجيه صنا

( يحتاج إلى تطوير ليكون أكثر GPRSلتصنيف المباني المستدامة )نظام الهرم األخضر، المعتمد بمصر أشارت إلى أن النظام 

فاعلية وقابلية لالستخدام. فمع غياب توافر نظام يقوم بتقييم المباني الفندقية بشكل شامل أثناء المراحل المبكرة من التصميم مع 

م تعديل المعايير في الوصول لهذا النظام بحيث يت المعمول بها عالمياً إعادة التقييم بعد البناء تبرز ضرورة االستفادة من األنظمة 

نظاماً لتقييم استدامة الموجودة واستحداث معايير إضافية تكون أكثر تكيفاً ومالءمة مع الظروف المحلية. تقترح هذه الورقة البحثية 

ق ( ليكون موجهاً للفنادGPRSبإقليم جنوب الصعيد بمصر يقوم على تطوير النظام المستخدم حالياً في التقييم )الفنادق السياحية 

تعتبر من أكثر المباني المستهلكة للطاقة والمولدة للنفايات باإلضافة إلى زيادة الوعي لدى مستخدمي هذه المباني واعتبارهم  حيث

الفنادق المستدامة والصديقة للبيئة هي وجهة مفضلة لديهم. يستند النظام المقترح لتقييم الفنادق والمسمى بنظام الهرم األخضر 

، DeutscheGesellschaft für Nachhaltiges Bauenعلى المعايير المدرجة بنظام التصنيف األلماني ) (GPRS-Hللفنادق )

DGNB بعد تعديلها لتكون أكثر توافقاً مع البيئة المحلية بمصر باإلضافة إلى استبعاد بعض المعايير التي ال تتناسب مع السياق )

ن نسبية منطقية لمعايير ومؤشرات النظام المقترح من خالل إجراء استبيان موجه مبدأ المشاركة لتحديد أوزاتفعيل المحلي. كما تم 

يشتمل النظام المقترح لتقييم الفنادق المستدامة على ست فئات  لذوي الخبرة في مجال االستدامة من األكاديميين والمهندسين.

ترتيب األول من حيث الوزن النسبي تليها فئة الجودة رئيسية من المعايير المستخدمة في التقييم، حيث احتلت الجودة البيئية ال

قل االقتصادية، ثم الجودة االجتماعية والثقافية، ثم الجودة التقنية، ثم جودة التخطيط والبناء. أما فئة جودة الموقع فهى تمثل الفئة األ

 في تقييم كل فئة. من حيث الوزن النسبي. يندرج تحت كل فئة مجموعة من المعايير والمؤشرات التي تساهم 

النظام األلماني لتصنيف ، (GPRS)الفنادق المستدامة، نظام تصنيف الهرم األخضر  :الكلمات المفتاحية

 ، االستدامة البيئة، االستدامة االجتماعية، االستدامة االقتصادية.(DGNB)  المباني الفندقية المستدامة

 ةمقدم. 1

وتلعب المنشآت السياحية وعلى رأسها الفنادق دوراً  ،يمثل القطاع السياحي أحد أهم قطاعات االقتصاد المصري 

 ،في مستوى الوعي البيئي لدى السياح ملحوظاً تزايداً  لقطاع وزيادة فعاليته االقتصادية. كما أن هناككبيراً في تنشيط هذا ا

وضع سياسات جديدة لتشجيع الممارسات الهام التي يقصدوها. لذا كان من  للوجهة السياحية اختياراتهم مما يؤثر على
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جعل مصر وجهة مستدامة سيساهم في بما بح قادراً على المنافسة عالمياً ة بمصر ليصيالسياحالمباني المستدامة في قطاع 

الحالية  يةورقة البحثالتركز  من هذا المنطلقللتنمية المستدامة.  2030للسياح وهو أحد األهداف المدرجة في رؤية مصر 

مصر ولتحديد مستوى تحقق االستدامة بها بيئياَ واقتصادياً الفنادق بمبانى أداة لتقييم نظام الهرم األخضر كعلى تطوير 

 واجتماعياً عن طريق اقتراح نظام الهرم األخضر للفنادق والذي يتالءم مع السياق المحلي المصري.

شكل رقم فى مرت بمراحل متعاقبة كما قد فعلى المستوى المحلي،  نجد أن منظومة تقييم استدامة المباني في مصر  

مصر وقد تم  الذي تم اعتماده حديثاً فينظام الهرم األخضر هو نظام التصنيف المحلي للمباني المستدامة حيث يعتبر  (.1)

 ,Leadership in Energy and Environmental Design) يدل إعداده استناداً على النسخة الثالثة من النظام العالمي

LEED) [1]. د والتي تشتمل بدورها على يمن سبع فئات تصنيف رئيسية مماثلة لنظام ليالهرم األخضر نظام يتكون و

( المعايير الرئيسية لنظام الهرم األخضر لتقييم االستدامة بمصر 2) رقم ويوضح شكل ،مجموعة من الفئات الفرعية

(GPRS .وأوزانها النسبية )،يعتبر النظام األلماني لتصنيف المباني الفندقية المستدامة )ف أما على المستوى العالميDeutsche 

Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen- DGNB.Hلذلك و ،[2لفنادق المستدامة ]ايم ( أول نظام يتم استخدامه لتقي

( هو نظام مناسب لالستخدام كمرجعية للنظام المقترح باإلضافة إلى نظام تصنيف الهرم (DGNBيفترض البحث أن نظام 

في تقييم المباني وتخصصية ( المعتمد حديثاً ليكون أكثر فاعلية Green Pyramid Rating System, GPRSاألخضر )

 على وجه الخصوص وذلك بهدف تعزيز التحول من النماذج التقليدية للفنادق إلى نماذج أكثر استدامة.الفندقية المستدامة 

 

 

 

 

  مصربالمباني في ستدامة االتقييم  ظهور أنظمةمراحل  (:1) شكل رقم

 
 

 

 

 
 

 [3] النسبية( وأوزانها GPRSالمعايير الرئيسية لنظام الهرم األخضر لتقييم االستدامة بمصر ) :(2شكل رقم )

 اإلشكالية البحثية. 1.1

تتبلور إشكالية البحث في عدم وجود آلية للتقييم الشامل يتم من خاللها تقييم استدامة المباني الفندقية 

. حيث ينطلق المبنى من لالستدامة االجتماعيقتصادية باإلضافة للبعد بمصر من حيث الكفاءة البيئية واال

إلى مرحلة  -والتي قد تكون غير ناجحة محليًا -معايير االستدامة العالمية  كونه فكرة تصميمية مبنية على

التنفيذ والتشغيل دون المرور على مرحلة تقييم محايدة يتم من خاللها اختبار التصميم المقترح بشكل دقيق 

بالرغم ة. فار أفضل البدائل المقترحوموضوعي لتحديد مدى تحقيقه لمبادئ االستدامة والمساعدة في اختي

إال أنه ال يأخذ في  نظام الهرم األخضر لتصنيف المباني المستدامة على المستوى المحلي اعتمادمن 

في نفس السياق المحلي، نجد أن العديد من الدراسات البحثية أشارت . فاالعتبار نوع المبنى عند التصنيف

يقه ألنه اعتمد بشكل كبير إلى أوجه القصور في نظام الهرم األخضر المصري ووجود صعوبة في تطب

تخص الفنية التي دارية ولمعوقات اإلباإلضافة إلى ا(، LEED)د األمريكي يليعلى المعايير الواردة بنظام 

التي تقنية المعوقات الالتي تقوم بإنتاج التصميمات المعمارية والتي تقوم بتقييمها، والخبرات والكوادر 
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العديد  فيه توافرفى الوقت الذى تف [1] المستخدمة في تصنيف المبانيتتعلق بالبرامج واآلليات والمعلومات 

جذب عدد كبير من والتى تساعد فى من المباني الفندقية المستدامة والصديقة للبيئة على المستوى العالمي 

 على المستوى المحلي ، نجداالستدامة في المبانيتطبيق السياح وخاصة ممن لديهم الوعى الكافي بأهمية 

على المنافسة العالمية  مما يؤثر سلباً فتقار مصر لوجود فنادق معتمدة ومصنفة من حيث تحقيقها لالستدامة ا

في مجال السياحة. كما أنه ال يوجد توجه محلي للوصول لنماذج مستدامة من الفنادق بالرغم من أن هذا 

للبيئة من خالل انبعاثات ثاني أكسيد ستهلكة للطاقة والملوثة ممن أكثر المباني ال هو النوع من المباني

بشكل كبير سواء داخل المبنى أو  همستهلكة للميامباني كما أنها  ،الكربون وتوليد كميات هائلة من النفايات

  .لمبانيهذا النوع من اتصنيف محدد وأكثر توجيهاً لخارجه. لذا فإنها تحتاج لمعايير معينة وفق نظام 

 حثبدف من الـاله .2.1

ى أساس عليقوم الفنادق في مصر مبانى لتقييم استدامة متخصص نظام مقترح إلى تقديم  البحثية الحالية الورقة تهدف

التصميم والبناء في مراحل للمبانى يقوم بعملية التقييم كما  ،جتماعيةالبيئية واالقتصادية واال الركائز الثالث لالستدامة؛

كما يشتمل . للمباني الفندقيةتعظيم الفوائد االجتماعية واالقتصادية ى البيئة الطبيعية وار السلبية علمن اآلثبهدف الحد والتشغيل 

 تحديد الوزن النسبي للمؤشرات والمعايير المقترحة. وعلى معايير محددة للتصنيف ومؤشرات لكل معيار النظام المقترح 

 ةيالبحث المنهجية. 3.1

نظم المستخدمة عالمياً لتصنيف لدراسة الالتحليلية المنهجية الوصفية الحالي على تطبيق البحث  اعتمد 

ليكون مرجعاً للنظام المقترح لتصنيف الفنادق. كما تم  منها ختيار النظام المناسبابهدف المباني المستدامة 

كمدخل نظري لصياغة واستخالص أهم معايير حالياً بمصر  متحليل ودراسة نظام الهرم األخضر المستخد

بهدف  االستقرائي نهجمثم ينتقل البحث إلى ال المباني الفندقية بمصر. ومؤشرات أداء االستدامة المؤثرة على

إدماج الفئات المجتمعية من ذوي الخبرة في مجال االستدامة من األكاديميين والمهندسين تفعيل مبدأ 

 .ن نسبية منطقية لهافي عملية تقييم المعايير والمؤشرات المقترحة ووضع أوزا والمعماريين

 ـةسالدرا أدبيات .4.1

طريقة شاملة لتقييم المباني  تطور DGNB)) شهادة البناء المستدام األلمانيةعلى أن  2010( عام Eberlأكدت )

أن النظام  حيث(. LEEDيد )ول( BREEAMبريم )مثل عالمية  أنظمةهدف سد الفجوة التي خلفتها بالمستدامة 

إصدارات موجهة ألنواع  كما يتميز بوجوداأللماني يركز على رؤية متكاملة للتقييم طوال دورة حياة المبنى بأكملها، 

بضرورة تطوير نظام  2012 في عام أوصت دراسة  كذلك. [4]محددة من المباني مثل الفنادق والمدارس والمصانع 

مة الدولية المناخية المحلية لكل منطقة، ومن ثم دمجها في دراسة األنظ لعالج مشاكل البيئة وإجراء دراسات للظروف

استخدامه لتقييم المباني المستدامة. كما أوصت الدراسة بضرورة وجود برامج لتوعية  الشتقاق نظام محلي يمكن

وجود برنامج عدم  لية البحثية الحالية من حيثالمستخدمين ونشر الفكر البيئي بينهم. حيث تدعم هذه الدراسة اإلشكا

متكامل يحقق جميع أبعاد االستدامة يتم من خالله تقييم المبنى بشكل شامل أثناء المراحل المبكرة من التصميم والتنفيذ. 

من خالل دراسة المزيد من النظم العالمية، باإلضافة إلى  األخضروخلص البحث إلى ضرورة تطوير نظام الهرم 

 [.5ربة المصرية في الحلول والمعالجات البيئية في الهندسة المعمارية القديمة ]التجتاريخ ضرورة االستفادة من 

على  2016عام  (Mona Azouz & Abeer Galalوعن المواقع المستدامة للفنادق، ركز الباحثون )

الفوائد االجتماعية أهمية تطوير أداة لتقييم المواقع المستدامة للفنادق للحد من اآلثار السلبية على البيئة وتعظيم 

واالقتصادية للمجتمع المحلي من خالل دراسة معايير المواقع المستدامة في أنظمة الشهادات الدولية المختلفة 

رؤية تتمتع ب  (DGNB) شهادة البناء المستدام األلمانية لتصنيف االستدامة. كما أكدت الدراسة على أن

لى األعمدة الثالثة لالستدامة: البيئة ، واالقتصاد ، والجوانب متكاملة لدورة حياة المبنى بأكملها وتستند إ

 أما. [6] [8] لفنادق تحديداً ل شهادة تقييم موجهة، وتعتبر أول االجتماعية في تخطيط وبناء وتشغيل المباني

Horng  على أنه من الضروري أن تعتمد الفنادق ابتكارات االستدامة ليس فقطفقد أكدوا  2017وآخرون عام 

 . [7] لزيادة الميزة التنافسية ولكن لتقليل التأثير البيئي السلبي لمباني للفنادق
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نقداً لنظام الهرم األخضر وأشارت إلى وجود أخطاء في حساب النقاط  2017كما قدمت دراسة بحثية في عام 

ءة االقتصادية واالجتماعية وعدم االتساق في السياسات وانعدام المنهجية التشغيلية وغياب المؤشرات المتعلقة بالكفا

 ,OECD ASTMو ,ISO ,CENوالسياسية. كما أوصت هذه الدراسة بدمج المبادئ التوجيهية الواردة بأنظمة )

. كما ]6 [8]قابلية للتطبيق و في نظام الهرم األخضر ليصبح أكثر شمولية ,LEED BREEAM, (DGNBو

بيانات لمواد البناء الخضراء في مصر لتحقيق خطوات إطارعمل لنظام تطوير قاعدة  2018 عامAzouz  تاقترح

على أن هناك  تجادة وعملية نحو االستدامة تستند إلى وضع نهج شامل لمعايير التقييم المتكامل لمواد البناء. وأكد

ع ومعايير لمواد عدم وجود لوائح ومراجحول مواد البناء الخضراء في مصر باإلضافة إلى نقص في المعلومات 

أي تنسيق وطني موحد لتوفير الخصائص والتأثيرات الصحية أو البيئية  باإلضافة إلى عدم وجودء الخضراء، البنا

حيث يمكن تطبيق هذا النظام في تطوير المدن الجديدة مع األخذ في االعتبار طبيعة كل ب لمواد البناء في مصر

 .[9] [5واألولويات والمتطلبات اإلقليمية المختلفة ]منطقة ومواد البناء المتاحة والظروف المناخية المحلية 

بالرغم من ذلك فإنه توجد بعض النماذج الناجحة لمباني فندقية سعت لتطبيق االستدامة وخاصة البعد البيئي 

( بالداخلة حيث حصل هذا المشروع على جائزة أفضل نزل Desert Lodgeمنها مثل فندق ديزرت لودج )

من الشركة األلمانية لتنظيم الرحالت السياحية. وكانت هذه هي المرة  2007لم لعام صديق للبيئة حول العا

األولى التي تفوز فيها مصر بمثل هذه الجائزة والتي ساهمت في وضع مصر على خريطة السياحة الخضراء 

دى المواقع التاريخية النظيفة. تأثر تصميم النُُزل بالعمارة اإلسالمية كما في قرية القصر المجاورة والتي تمثل إح

القريبة من النُُزل. تميزت جميع الممارسات أثناء بناء النُُزل بأنها مستدامة، فكان األفراد الذين يعملون بالبناء من 

العمالة المحلية كما استخدموا الخامات والصناعات المحلية. كما تم توفير المياه من بئر مجاورة باستخدام 

قيتها. كما تم إعادة تدوير المخلفات الخاصة بالنُُزل واالتفاق مع الحكومة حول التعامل إجراءات صديقة للبيئة لتن

وتم إدراجه في كتاب "أماكن  2011مع المخلفات المعاد تدويرها. فقد فاز النُُزل بجائزة باريس لالستضافة عام 

 [.10الشمسية ] خضراء لإلقامة" وفي كتاب "النُُزل الخضراء" كأول فندق في مصر يعمل بالطاقة

 (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen - DGNB) النظام األلماني لتصنيف المباني المستدامة .2

 طوال دورة حياة المبنىلتحقيق االستدامة ( على رؤية متكاملة DGNBتؤكد "شهادة البناء المستدام األلمانية" )

حيث يتم إعطاء  .في التخطيط والتشييد وتشغيل المباني واالقتصادية والبيئية االجتماعيةالتكامل بين الجوانب تستند إلى 

األولوية لالستدامة االجتماعية من خالل مفاهيم سالمة المستخدم والراحة الحرارية والبصرية وإمكانية الوصول  مما 

يعتبر  كما ،[11]تلفة لالستدامة واحداً من أكثر أنظمة التقييم شموالً فيما يتعلق بالجوانب المخ (DGNB) يجعل نظام

حيث أنه يضع نوع ووظيفة المبنى في  ( أول نظام يتم استخدامه لتقييم المباني تبعاً لالستخدام،DGNBالنظام األلماني )

بالفعل  (DGNB)تطبيقه على المستوى المحلي والدولي. وقد منح  يتميز هذا النظام بالمرونة وإمكانيةكما   ،االعتبار

أكثر من مرة  (DGNB)النظام األلماني  تم تحديث حيث [12].دولة 20شهادة لمباني في أكثر من  2800أكثر من 

واشتملت بعض فئاته على مساحة لالبتكار وكان هناك حرص على دراسة تأثير كل معيار على االستدامة المحلية 

 . (DGNB)( الفئات المختلفة لمعايير نظام التقييم األلماني 3والعالمية ويوضح شكل رقم )

 لتقييم االستدامة DGNBالجوانب اإليجابية في نظام   .1.2

( وتحليل أهم المعايير المستخدمه به، يمكن تلخيص مميزات DGNBبعد دراسة نظام التقييم األلماني ) 

 لتقييم الفنادق كالتالي:هذا النظام التي أدت الختياره كمرجع للنظام المقترح 

 ( يتميز نظامDGNB بأنه يعطى الجودة االقتصادية واالجتماعية نفس أهمية الجودة البيئية )

 (.4بخالف األنظمة األخرى لتصنيف االستدامة كما فى شكل رقم )

  يضع النظام هدفاً عاماً هو ضمان ممارسة أفضل في مجال البناء باإلضافة إلى التفرد واالبتكار

وضع قيمة مرجعية لبعض المعايير لضمان التوافق واحترام قوانين ومعايير البناء المحلية. مع 

 ( أهداف النظام األلماني والنقاط المخصصة لكل هدف.1ويوضح الجدول رقم )
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  DGNB [12])الفئات المختلفة لمعايير نظام التقييم ) (:3شكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 DGNB) [ )12]الستة األساسية لنظامالفئات :(4شكل رقم )

 [:10األهداف التي تم تحديدها من خالل النظام األلماني ] (:1جدول رقم )

 األهداف القابلة للتحقيق عدد النقاط

 ممارسة أفضل في البناء 10

 التفرد والتميز 5

 احترام قوانين ومعايير البناء 1

 ( يشترط نظامDGNB تحقيق التواصل والنقاش ) المتبادل بين مالك المبنى وفريق التصميم

 [.11وتوضيح متطلبات المالك وكيف تم استيفاؤها ومراعاتها في المقترح المقدم للمبنى ]

  يغطي النظام الجوانب الثالثة لالستدامة؛ البيئية، االجتماعية، واالقتصادية بطريقة تتالشى فيها الفواصل بين

 .طلوب عن طريق مراعاة الجوانب االجتماعية في كل فئة من فئات التصنيفالجوانب الثالثة ويحدث التكامل الم

  يحرص النظام على إجراء تفتيش بصفة دورية على المبنى بمعدل مرة واحدة سنويًا وذلك

 للمتابعة كما يتضح من معيار التنوع البيولوجي للموقع على سبيل المثال.
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  استخدام التركيز على كل نوع من استخدامات المباني ووضع اعتبارات خاصة تناسب كل

د المنتجعات ( على تصنيف الفنادق فقط واستبعDGNB، فعلى سبيل المثال ركز نظام )[13]

 السياحية حيث أنها مباني ذات طبيعة خاصة ونطاق خدمي أوسع.

  دورة حياة المبنى بالكامل منذ بدء التصميم وتخطيط تستند عملية التقييم بهذا النظام دائًما على

 [.13ل المبنى ]الموقع حتى مرحلة تشغي

  يحدد النظام العالقة بين األهداف التي يحققها كل معيار وأهداف االستدامة الوطنية والدولية، وذلك إلظهار

ليكون الهدف من هذا الربط مدى مساهمة كل مبنى مستدام في تحقيق األهداف االستراتيجية العامة للدولة. و

 [.14ز بشكل أكبر على تحقيق االستدامة ]تحفيز المستخدمين والمالك وسوق العقارات على التركي

  قابلية تطبيق نظام (DGNB) ًحيث يتميز بالقدرة على إعادة تكييف معايير [15] دوليا ،

التصنيف محلياً ودولياً. هذا باإلضافة إلى أن معايير الجودة البيئية تسمح بتقييم آثار المباني على 

 [.15كما هو الحال في بقية األنظمة ]البيئة العالمية والمحلية وليس المحلية فقط 

  المساهمة التي يقدمها المبنى للتنوع و تقييم للتصنيف وهمعياراً جديداً يضيف هذا النظام

 [.12وليس االكتفاء فقط بالحفاظ عليه ] البيولوجي الموجود في الطبيعة المحيطة به

  10مقارنة بـ  2018( في إصدار %12.5)نسبياً ناً ودة عمليات التنفيذ وزجتم إعطاء معيار% 

الحفاظ على المستوى الفعلي لالستدامة في (، للتأكيد على أهمية DGNBاإلصدار السابق لـ )في 

 [.14ورد في التصميمات والمخططات ] جميع مراحل المشروع ومتابعة تنفيذ كل ما

  يقوم النظام  بتعزيز مفاهيم البناء التي تحقق أفضل استخدام ممكن للحلول منخفضة التقنية ودمج

بتكارات التقنية األخرى التي يمكن الطاقة المتجددة في النظم التقنية المطلوبة مع متطلبات اال

 [.14]تنفيذها بأقل تكلفة ممكنة وجهد ممكن 

  قامت بعض المعايير الواردة بنظامDGNB))  بالربط بين الناحية االقتصادية واالجتماعية

، تم التأكيد على أهمية تكييف المبنى بأسلوب يلبي المتطلبات ECO 1.2)لالستدامة. ففي المعيار )

 [.13ويقلل من تكاليف دورة حياة المبنى ]المتغيرة ويساعد على زيادة مستوى رضا المستخدمين 

 ويقوي من أداء المعيار مثل  يحسنلمستقبلي لكل معيار مما يضع النظام في االعتبار التطور ا

فقد كانت النظرة المستقبلية لهذا المعيار أنه سيتم تشديد  .لتقييم دورة حياة المبنى (ENV1-1) معيار

القيم المرجعية للبناء والتشغيل بشكل أكبر في المستقبل وفقاً لالحتياجات المتزايدة فيما يتعلق 

لب على بأهداف حماية المناخ واستهالك الموارد من أجل تعزيز التدابير اإليجابية فيما يتعلق بالط

( لتقييم اآلثار اإليكولوجية LCAأن يُضاف لمعيار تقييم دورة الحياة ) اشترط النظامالطاقة. كما 

 للمبنى تأثيرات بيئية إضافية يمكن أن تحدث في المستقبل وعدم االقتصار على التأثيرات الحالية.

 يق االستدامة الشاملة من إدراج االستدامة االقتصادية في معظم المعايير الخاصة بهذا النظام  لتحق

خالل تقييم مدى تحقيق المعايير لمفهوم االقتصاد الدائري والذي يهدف إلى تحسين النموذج 

ل الدعوة االقتصادي الخطي القائم على االستخراج، اإلنتاج، االستهالك والتخلص وذلك من خال

مع مراعاة تقليل النفايات ول للموارد الطبيعية والمواد الخام األولية إلى استخدام مدروس ومسئ

 وإعادة استخدام المنتجات أو إعادة التدوير مما يعزز البيئة الصناعية المحلية والتصنيع األخضر.

  وضع المستخدم كأولوية هامة في اتخاذ القرارات التخطيطية والبنائية لتحقيق الرؤية التكاملية

 طة باإلنسان عن باقي المعايير. بعكس األنظمة األخرى التي فصلت تماماً المعايير المرتب

 ل نظام خأد (DGNB) معيار بالنظام. حيث  18ر" كمؤشر مهم لحوالي لالبتکامؤشر "مساحة

( أهمية الجودة اإلبداعية كجزء ال يتجزأ من البناء المستدام، والهدف من DGNBيدرك نظام )

 ذلك هو تحفيز المخططين لمتابعة أفضل الحلول الممكنة وأكثرها منطقية للمشروع. 
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 دم نظام يقDGNB  يار من المعايير التي تدعم مبادئ االقتصاد مع 16نقاطاً إضافية لحوالي

شكل خاص في حماية المناخ وأهداف االستدامة األخرى الواردة الدائري أو تقدم مساهمة كبيرة ب

( هو األول من نوعه DGNBفهذا يجعل نظام ). [13] 2030في جدول أعمال األمم المتحدة 

فعلى سبيل  الذي يمكنه تقييم وقياس مستوى استدامة المبنى عن طريق حلول االقتصاد الدائري.

والخاص بـ "تقييم  (ENV1.1)المثال يتم تسجيل المساهمة في االقتصاد الدائري  في المعيار 

دورة الحياة للمبنى" من خالل توفير فائض الطاقة أو إعادة استخدام المواد وبالتالي، فإن اإلسهام 

 [.13]اإلضافية  بالنقاط اً في االقتصاد الدائري يظهر واضحاً في هذا المؤشر مما يجعله جدير

  2030تم منح نقاط إضافية كمكافأة لبعض المعايير التي تساهم في تحقيق أهداف رؤية االستدامة الشاملة .

هذه األهداف ويحاول المساهمة اإليجابية في تحقيقها. لذا سيتم منح  كل مشروع  DGNB نظام حيث يدعم

حول مدى إسهامه في تحقيق أهداف التنمية ( في المستقبل بيانًا DGNBينجح في الحصول على  شهادة )

 المستدامة المحلية  كحافز للمستخدمين والمشغلين لتوجيه أنفسهم في تعاملهم مع المبنى في المستقبل.

  يتميز نظامDGNB  بالمرحلية في االعتماد بمعنى وجود إجراءات للتقييم تشمل عدة مراحل تبدأ بمنح الشهادة

م يتناول تقييم لنظان األاً نظر. و[12اد الكامل بعد إتمام إنشاء المبنى ]ثم االعتمالمسبقة في مرحلة التخطيط 

 [.16لة ]زاإلوالتحديث والتشغيل وا ءلبناء اثناالمحتملة ألمخاطر الى تقليل دي إفإنه يؤء، إلنشااحل اجميع مر

  يجعل نظام(DGNB)  ،الجودة العالية للمبنى ملموسة للمالك والمستخدمين. وعالوة على ذلك

 [.16عزز األداء وتحقق رضا المستخدمين ]فإنه يؤدي إلى بيئة عمل ت

 شهادة  تم منح(DGNB) مما يؤكد [ 13دولة ] 20مبنى في أكثر من  2800من  بالفعل ألكثر

  قابلية تطبيق النظام األلماني دولياً.

 (DGNBالجوانب السلبية بالنظام األلماني لتصنيف الفنادق المستدامة ) .2.2

ال يخلو أي نظام لتصنيف االستدامة من بعض الجوانب السلبية التي تقلل من كفاءة استخدامه كأداة لتقييم المباني المستدامة. 

 بعض النقاط السلبية وهي كالتالي:، إال أنه يشتمل على (DGNB) فبالرغم من المميزات العديدة التي تميز بها نظام

  التشعب والتفرع في سرد المعايير والمؤشرات وربطها بمالحق ذات صلة بأكواد وقوانين ونظم ألمانية

يجب الرجوع إليها لفهم المعايير والمؤشرات بشكل كامل. كما أن مسميات وعناوين بعض المعايير ال تعبر 

 [.11كم الكبير من المعايير والمؤشرات ]بشكل كبير نظراً للبشكل واضح عن الهدف منها فهو نظام معقد 

 واختيار الموقع، وجودة يهتم اهتماماً كبيراً بالمعايير التي تتعلق بتكاليف دورة حياة المبنى بالرغم من أن النظام ،

استخدام المبنى ، إال أنه بحاجة الى مزيد من االهتمام بالجوانب المتعلقة بتدوير النفايات وسهولةعمليات البناء
  

[17.] 

  صعوبة تتبع وفهم نظام الترقيم المتبع في اإلصدار الحديث من(DGNB) حيث أن المعايير غير متسلسلة بصورة ،

 .2018لحذف بعض المؤشرات التي كانت موجودة في النظام القديم قبل التطوير الذي تم في نظراً صحيحة 

  المستخدمة بالنظام األلماني بواسطة مجموعة محدودة من األشخاص تم تحديد األوزان النسبية للمعايير

 [.15ت للنقاش مما يؤدي إلى عدم دقتها ]وعدم طرحها ألخذ رأى الخبراء من خالل استبيان أو حلقا

 (GPRS - Hنظام المقترح لتقييم استدامة الفنادق في مصر )نظام الهرم األخضر للفنادق، ال .3

( والنظام GPRSالمقترح استناداً إلى نظام الهرم األخضر المصري لتقييم االستدامة )تم التوصل للنظام 

فئات رئيسية تندرج تحت كل فئة مجموعة من  حيث يشتمل النظام المقترح على ست(. DGNBاأللماني )

المعايير التي يتم تقييمها من خالل مؤشرات محددة. اعتمد استنتاج النظام المقترح على اإلبقاء على معظم 

المعايير الموجودة بالنظام األلماني مع إعادة صياغة محدداتها ومؤشراتها واألوزان النسبية المحددة لها بحيث 

وتم  (GPRS) ،(DGNB) ؛محلية بمصر. كما تم استبعاد بعض المعايير من كال النظامينتناسب الظروف ال

تغيير مسميات بعض المعايير ونقل البعض منها من الفئة الموجودة بها إلى فئة أخرى. كما أنه تم استحداث 

 (. 5ة التقييم كما يوضح الشكل رقم )بعض المعايير لتحقيق شمولية عملي
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تم  فقط ولكن ينيد األوزان النسبية للفئات والمعايير المختلفة فلم يعتمد على رأي الباحثأما بالنسبة لتحد

إعداد نموذج استبيان لتحديد األوزان النسبية لمعايير تصنيف المباني الفندقية المستدامة بحيث يقوم باستقصاء 

( (GPRS-Hرأى الخبراء في مجال االستدامة عن األهمية النسبية لكل فئة من الفئات الستة الواردة بنظام 

ة تحت كل فئة وللمؤشرات المحددة لكل معيار. المقترح للتصنيف وكذلك األوزان النسبية للمعايير المندرج

أهمية   ]2[ –منعدم األهمية  ]1[وتم استخدام المقياس الخماسي لتحديد األهمية حيث تتراوح االجابات من ) 

العينة المستهدفة  اشتملتأهمية كبيرة جداً(. وقد ] 5[ -أهمية  كبيرة ] 4[  - أهمية متوسطة  ]3[ –صغيرة 

من ذوي الخبرة في مجال االستدامة سواء من األكاديميين أو الباحثين أو  شخص 104 علىمن االستبيان 

في هذا السياق تم استخدام برنامج اختيار . فالمعماريين والمخططين العاملين بالقطاع الحكومي والخاص

 . (Decision Support Systems ,DSS)( كأحد أدوات أنظمة دعم القرارExpert Choice 11الخبير )

 

 

 

 

 

 

تصنيف معايير ومؤشررات النظرام المقتررح لتصرنيف الفنرادق المسرتدامة بالنسربة لمعرايير ومؤشررات  (:5شكل رقم )

 النظام األلماني ونظام الهرم األخضر المصري 

 (GPRS H –األهداف الرئيسية للنظام المقترح )الهرم األخضر للفنادق   .1.3

 األهداف وهى كالتالي: سعى النظام المقترح إلى تحقيق مجموعة من

  2030احترام األهداف العامة لرؤية مصر للتنمية المستدامة. 

  توفير التوضيحات والتوجيهات واإلرشادات الالزمة لمساعدة المستخدم في فهم المعايير

 والمؤشرات المختلفة الواردة بالنظام المقترح. 

 رة حياة المبنى لتقليل التأثيرات الوصول لنظام يعمل على تقييم االستدامة في جميع مراحل دو

 البيئية السلبية على المنطقة المحيطة بالمبنى في جميع مراحل دورة حياة المبنى.

  تقليل أو تجنب أو استبدال جميع المواد الخطرة أو الضارة المستخدمة في جميع مراحل البناء والتي

 قصيرة أو طويلة األجل.  اً اريمكن أن تؤثر على اإلنسان والنباتات والحيوانات أو تسبب أضر

  تشجيع استخدام المنتجات التي تتسم بالشفافية فيما يتعلق بآثارها البيئية وتعزيز استخدام أساليب

 آمنه الستخراج المواد الخام ومعالجتها بما يتوافق مع المعايير البيئية واالجتماعية المعترف بها.

  من الطلب على مياه الشرب من خالل إعادة تدوير الحفاظ على الموارد المائية الطبيعية والحد

 مياه الصرف والمياه الرمادية.

  .الحفاظ على التنوع البيولوجي في البيئة المحلية 

  .االستخدام المسئول والواعي للموارد االقتصادية طوال دورة حياة المبنى 

 خدمين.جعل تصميم المبنى مرنًا قدر اإلمكان لتلبية المتطلبات المتغيرة للمست 

 .ضمان الراحة الحرارية طوال فصلي الشتاء والصيف بما يتناسب مع االستخدام 

 .التأكد من أن الهواء الداخلي ذو جودة كافية وال يؤثر سلبًا على صحة المستخدمين ورفاهيتهم 

 .تحقيق الشروط الصوتية التي تتوافق مع االستخدام المرجو وضمان راحة المستخدم 

  بضوء النهار والضوء االصطناعي في جميع الفراغات الداخلية مما يحقق الراحة البصرية.ضمان إمداد المبنى 
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  تحقيق مستوى عاٍل من رضا المستخدمين من خالل إعطائهم خيارات للتحكم في المبنى من حيث

 درجة الحرارة وكمية الضوء وغيرها.

 ب أكبر عدد ممكن من تزويد مستخدمي المبنى بمناطق داخلية وخارجية عالية الجودة تستوع

 االستخدامات الترفيهية والخدمية.

  تقليل استهالك الطاقة المطلوبة لضمان الراحة الحرارية داخل الفراغات عن طريق االعتماد

 على مصادر الطاقة المتجددة في التدفئة والتبريد.

 وى جيد من النظافة داخل المبنى.تنفيذ التدابير والتقنيات المطلوبة لتقليل التكلفة والجهد الالزمين لتحقيق مست 

 ام اقتصاد دائري" ضمان االستخدام االقتصادي األمثل للموارد الطبيعية من خالل إنشاء "نظ

 الحد من استهالك الموارد الطبيعية إلى الحد األدنى.يتيح 

 .تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة وتقليل الضوضاء التي تؤثر على المحيط المباشر للمبنى 

   دمج جوانب االستدامة في المراحل المبكرة للمشروع مثل مرحلة عرض مناقصة المشروع

لضمان اتخاذ جميع القرارات بشكل متكامل وتزويد المقاولين ومنفذي المبنى بالشروط المطلوبة 

 وإعطاء األولوية لشركات المقاوالت التي لها خبرة في مجال تنفيذ المشروعات المستدامة. 

 اركين في مواقع البناء بالقضايا البيئية ذات الصلة وتدريبهم من أجل تقليل التأثير توعية المش

 السلبي للمبنى على البيئة المحلية أثناء مرحلة البناء.

   إعالم مستخدمي المبنى بالتدابير المتخذة لتحقيق االستدامة بالمبنى من أجل تحفيزهم من خالل توفير

 الستخدام الصحيحة التي تحافظ على مستوى االستدامة في المبنى.المطبوعات التوضيحية لممارسات ا

 (GPRS - Hالهيكل العام للنظام المقترح )الهرم األخضر للفنادق،   .2.3

يشتمل الهيكل العام للنظام المقترح على المعايير والمؤشرات التي ُوضعت لتقييم الفنادق المستدامة بدءاً  

فئات رئيسية؛  الجودة البيئية، الجودة  حلة التشغيل. حيث يشمل النظام ستمرمن مرحلة ما قبل التصميم إلى 

. يوضح الشكل جودة التخطيط والبناء، وجودة الموقعالجودة االجتماعية والثقافية، الجودة التقنية،  االقتصادية،

( نظام 2ويوضح الجدول رقم ) .(GPRS-H) م المقترح لتقييم الفنادق المستدامة( فئات ومعايير النظا6رقم )

 -تصنيفها من حيث )مستنبطة من النظام األلماني و (GPRS - Hالمقترح لتصنيف الفنادق المستدامة )التقييم 

 ( واألوزان النسبية لفئات ومعايير ومؤشرات النظام. مستحدثة -من نظام الهرم األخضر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (GPRS - Hفئات ومعايير نظام التقييم المقترح لتصنيف الفنادق المستدامة ) (:6شكل رقم )
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تصنيفها و (GPRS - Hالمقترح لتصنيف الفنادق المستدامة )نظام التقييم معايير ومؤشرات  (:2جدول رقم )

 مستحدثة(معايير  –مستنبطة من نظام الهرم األخضر  معايير  –مستنبطة من النظام األلماني معايير من حيث )
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 (:2جدول رقم )تابع 
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 (:2جدول رقم )تابع 
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 (:2جدول رقم )تابع 
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 (:2جدول رقم )تابع 
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 (:2جدول رقم )تابع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ةالخالص .5

قصور واضح في نظام الهرم األخضر خالل تحليل الدراسات  السابقة خلص البحث إلى وجود من 

صديقة للبيئة ناجحة  لفنادق ماذج فبالرغم من وجود ن، المستخدم حالياً في تصنيف المباني المستدامة

داللة على ر وهى باستخدام الهرم األخض اتصنيفهبمصرحاولت تفعيل مبادئ االستدامة بمبانيها إال أنه لم يتم 

توفير آلية  نأكون أكثر فاعلية ومالءمة للظروف المحلية بمصر.  كما أن هذا النظام يحتاج إلى تطوير لي

 ث تحقيقها لالستدامة هو ضرورة ال غنى عنها.للتقييم يمكن استخدامها لتصنيف الفنادق من حي

( الذي اهتم بالتركيز على DGNBمعايير ومؤشرات النظام األلماني )ل يةتحليلدراسة فقد قدم البحث  

وتسليط الضوء األلماني  المباني ووضع اعتبارات خاصة تناسب كل استخدام.  حيث تم تحليل النظاماستخدامات 

وفهم أهدافه الرئيسية وذلك الستخدامه جنباً إلى جنب مع نظام الهرم األخضر  الضعف بهالقوة وعلى نقاط 

وهو نظام الهرم األخضر للفنادق  . توصل البحث إلى نظام مقترح لتقييم استدامة الفنادقكمرجعية للنظام المقترح

(GPRS- H .) االستخدام 2030يهدف هذا النظام إلى احترام األهداف العامة لرؤية مصر للتنمية المستدامة ،

، جعل تصميم المبنى مرنًا قدر اإلمكان لتلبية المسئول والواعي للموارد االقتصادية طوال دورة حياة المبنى

ن، ودمج جوانب االستدامة في المراحل المبكرة للمشروع مثل مرحلة عرض المتطلبات المتغيرة للمستخدمي

مناقصة المشروع  لضمان اتخاذ جميع القرارات بشكل متكامل وتزويد المقاولين ومنفذي المبنى بالشروط 

 المطلوبة وإعطاء األولوية لشركات المقاوالت التي لها خبرة في مجال تنفيذ المشروعات المستدامة. 

النظام المقترح على وجود ست فئات رئيسية تشتمل على مجموعة من المعايير التي تندرج تحتها يعتمد 

ات الست في؛ الجودة البيئية، الجودة االقتصادية، . تتمثل الفئمؤشرات محددة يتم استخدامها لتقييم كل معيار

إعادة تكيف  دة الموقع. قام البحث بعملالجودة االجتماعية والثقافية، الجودة التقنية، جودة التخطيط والبناء، وجو

(Adaptationللمعايير الواردة بالنظامين ) (DGNB & GPRS)  بما يتناسب مع أهداف نظام الهرم األخضر

وتم تصنيف المعايير والمؤشرات التي تم الوصول إليها إلى معايير مستنبطة  المقترح لتصنيف الفنادق المستدامة
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. أما بالنسبة لتحديد األوزان معايير مستنبطة من نظام الهرم األخضر، معايير مستحدثةمن النظام األلماني، 

النسبية للفئات والمعايير والمؤشرات المختلفة، فقد تم إعداد استبيان لذوي الخبرة في مجال االستدامة لالستعانة 

أكبر وزن نسبي وفقاً لنتائج االستبيان  حصلت فئة الجودة البيئية على المناسبة.بآرائهم في إعطاء األوزان النسبية 

. تم إدراج معايير الراحة %5ليات التخطيط والبناء فقد حصلت على أقل نسبة وهى م% أما جودة ع30وهى 

الحرارية والبصرية والصوتية تحت فئة الجودة االجتماعية الرتباطها بالمستخدم. أما المعايير المستحدثة فتمثلت 

معيار دائري وإعادة االستخدام، معيار التواصل مع الجمهور من غير مستخدمي المبنى، معيار االقتصاد الفي؛ 

التأثير البصري على المنطقة المحيطة، ومعيار الوصول لموقع بناء منخفض النفايات. وقد توصل البحث إلى أنه 

ين مدى تحقيق ال توجد عالقة مباشرة بين درجة الفندق أو تصنيفه من حيث خمس نجوم أو أربع نجوم وب

االستدامة به وأنه يجب السعى للوصول لنماذج مستدامة للفنادق بكل درجاتها وتصنيفاتها وتشجيع المستثمرين 

  على المشاركة في تحقيق هذا الهدف كأحد محاور التنمية السياحية المستدامة.

ة تقييم محلية يمكن يوصي البحث بضرورة استخدام نفس المنهجية البحثية للبحث الحالي للوصول ألنظم

إلى للوصول  تشفيات والمباني التعليمية والمتاحف استخدامها لتصنيف أنواع معينة من المباني مثل المس

نماذج مستدامة لهذه المباني تحقق الراحة لمستخدميها وتحافظ على الموارد الطبيعية وتقلل من التكلفة الالزمة 

 إلنشائها وتشغيلها وصيانتها.
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GREEN PYRAMID SYSTEM FOR HOTELS (GPRS-H): A 

SUGGESTED RATING SYSTEM FOR SUSTAINABLE HOTEL 

BUILDINGS IN EGYPT 

ABSTRACT 

The term of sustainability goes beyond applying green architecture strategies. Sustainability refers to 

techniques which conserve resources, preserve the natural environment, protect local population, and 

support the principle of justice and equity. Therefore, the achievement of sustainability in the field of 

construction requires great and multi faces effort to solve the social, economic, and environmental 

problems. At the local level (Egypt), although there are serious steps toward more sustainable 

construction industry, many research studies confirmed that the already used system currently in Egypt to 

rate the sustainable buildings (Green Pyramid Rating system, GPRS) needs to be developed in order to be 

more effective and usable. There is a great need for developing a rating system for sustainable hotels 

which can classify hotels in Egypt in terms of sustainability in a comprehensive way starting from early 

design stages and continue to evaluate the building during and after the construction stage. Therefore, it is 

necessary to benefit from the systems which are used globally for rating sustainable buildings in order to 

create a local system by modification of the already existed criteria and to add new criteria in order to 

achieve a system which meets the local requirements. This research paper suggests a sustainability rating 

system which classifies hotels in the southern region of Upper Egypt based on improving the local 

system (GPRS) to be used for classifying hotels particularly because hotels are considered from the most 

energy consuming buildings and they generate a huge amount of wastes in addition to the increasing 

awareness of users who consider the sustainable and environment friendly hotels as preferred 

destinations. The suggested rating system which is Green Pyramid Rating System for hotels, (GPRS-H) 

is based on using the criteria of the German system (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen, 

DGNB( by modifying them to be more suitable for the local environment in Egypt in addition to 

excluding certain criteria which are not consistent to the local context. Additionally, the principle of 

participation has been applied here to help in determining logic relative weights for the criteria and 

indicators of the suggested system through conducting a questionnaire for the experts in the field of 

sustainable buildings. The suggested rating system includes six categories of criteria. The environmental 

quality occupies the first rank in terms of relative weight, then the economic quality, social and cultural 

quality, technical quality, planning and construction quality, and site quality. Each category includes 

some criteria which can be evaluated by using certain indicators.   

Keywords: Sustainable hotels, Green Pyramid Rating System (GPRS), German system for rating 

sustainable hotels (DGNB), Environmental sustainability, Economic sustainability, Social sustainability. 

https://www.dgnb-system.de/en/system/version,%202018
https://www.dgnb-system.de/en/system/version,%202018
http://www.dgnb.de/
file:///D:/Zaynab/24-11/www.dgnb-system.de/en/system/version
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-32031-1

