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 ص: خ لالم 
 ل بين ص الف  ل جذري الى شبكة عمودية وابنية منفردة ذات كثافة بنائية منخفضة معكتغير شكل نسيج المدينة الحديثة مع بداية القرن العشرين بش

عل اساسي  بشكل  االعتماد  نتيجة  كامل  بشكل  المدينة  هويتها وظائف  وتشتتها وضعف  بيئتها  تلوث  الى  ادى  مما  رئيسة،  نقل  كواسطة  الشخصية  المركبات  ى 
ات المؤثرة على  النقل  لمؤشراير ويم المستدامة العالمية الخاصة لجانب النقل لغرض الوصول الى المعاييالحضرية. هدف البحث الى المقارنة بين منظومات التق

تؤثر   والتي  ومتطلباته،  من  المستدام  ومجموعة  عالميا  اعتمادا  النظماألكثر  تحليل  خالل  ومن  الحديثة.   للمدينة  السلبية  االثار  وتقليل  الحضري  النسيج  على 
جة  لنظم فيما يتعلق بالنقل المستدام والمؤثرة في شكل االنستلك اباصة العالمية السابقة، توصلت الورقة الى تحديد مجموعة من المعايير الخ الدراسات والمشاريع

 الحضرية بشكل مباشر، والتي تساهم في توفير البنية المادية الالزمة لعمل منظومات النقل المستدام داخلها بفعالية.  
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 المقدمة :  .1

التنمية أنماط  بعد   الحضرية  أصبحت  ما  فترة  في 

الث العالمية  السائد    حين  -نية  ا الحرب  الشكل  السيارة هي  أصبحت 

التشتتوعشوائية    -للنقل   منخفض  شديدة  التطور  عليها  يهيمن 

خصائص   تشكلت.[1]فةالكثا وفق  الحديثة  الحضرية  البيئة  بنية 

القوعالحددتها عناصر   )البنية  ات  بينها  ما  الربط  واليات  وظائف 

بالنتيجة على    ، السطحية( انعكست  ادى    (،ممايقةمالبنية الع)والتي 

تلك   لشاغلي  والحضرية  االجتماعية  البنية  مع  انسجام  عدم  الى 

والذ الحضرية  المدن   يولدالبيئات  في  وحضرية  اجتماعية  مشاكل 

الحضرية  ، الحديثة البيئة  في  توافق  تحقيق  احية  نمن    وعدم 

الف البيئاتالمتطلبات  تلك  لشاغلي  واالجتماعية  يعتمد  .[2]يزيائية 

طبق الحضري  لنيومان    االشكل  الحضرية  االنسجة  لنظرية 

االنسجة   داخل  المستخدمة  النقل  اليات  نوع  على  وكينورثي 

انتجت تلك الوسائط ثالثة انواع من    ، الحضرية ووفقا لتلك النظرية 

ال  -1المدن   التمد  -2  مشي.مدينة  العبور  تعتمد على وسائط    يينة 

العام.   وسائط  -3النقل  على  تعتمد  التي  السيارات  النقل   مدينة 

فيها للتنقل  إن[3]الفردية  التقليدية    .  المدن  في  الحضرية  البيئات 

بنسيج   تتمتع  كانت  مختلطة  ذوالتي  وفعاليات  عالية  كانت كثافة   ،

اجتماعيا تركز  وبيئيا    مستدامة  مجنعلىبكونها  مختلطة تاء  معات 

وتحوي مساراتها العضوية الضيقة على فعاليات مختلفة  اجتماعيًا  

العامة والمدمجة مع    ومتنوعة مثل التسوق والتعليم والمواصالت 

الناس   بين  للتفاعل االجتماعي والحديث  المشي، مما يسمح  فعالية 

البصمة  [4] على  مباشرة  للمدينة بصورة  الحضري  الشكل  .يوثر 

المشي والعبورأذ  ،  المدينة داخل    يئيةالب كفاءة استخدام    يوفرنسيج 

األساسي على المواد الخام    بالطل،فنسيج السياراتالمواردبالنسبةل

لنسيج المشي باستخدام التكنولوجيا وابتكار البناء لديه القدرة على  

االنسجةتحسين   مرة الى    الحضرية    كفاءة  ثالثين  من  يقرب  ما 

ال بالنسيج  نفس للسيا  حضريمقارنة  في  التقليدية  رات 

اتحدث  .[5]المدينة مركزفي  بشرية  أنشطة  تمثل    ولكونهاة، لمدن 

الطبيعية  تنقطة ا  ، فإن التنمية  والبيئة المبنيةصال مهمة بين النظم 

خطيرة.   بيئية  مشاكل  تخلق  المستدامة  غير  أنها الحضرية    وبما 

نشطة  األ  غرارتتبادل المواد والطاقة مع البيئة المحيطة بها )على  

الطبيعية(  للكائنات  على  ،  األيضية  تحوي  المعاصرة  فالمدن 

ال االيضية  للفعاليات  المستدامة  ح مؤشرات  التنمية  وهدف  ضرية 

مع   للمدينة  الوظيفية  الفعاليات  مستوى  وتطوير  المحافظة  هو 

الطبيعية   البيئية  لألنظمة  استقرار  مع  اقل  ايضية  . [6]مخرجات 

مط للمدن  الذكي  "  والذي  لوب  فالنمو  على  فيقوم  النمو   ي تركز 

الكتل أخذ عامل  مع  العشوائية  االمتدادات  من  للحد  المدن    ة مراكز 

وه  في ياالعتبار.  االستدامةتفعيلقضمن  و  التنمية    ،إذيم  إلى  يدعو 

العا الكثافة  ذات  والمعايير  يلالمدمجة  للمعدالت  المطابقة  ة 

العام، النقل  وسائل  على  االعتماد  نحو  الت  عما تاسو  والموجهة 

والتنوع  والمختلطة،    ضاألرا والدراجات،  المشاة  حركة  مراعاة 

نمط جديد    فقد ظهرإلضافة الى ذلك  اب.[7]ية"كنالخيارات الس  في

النظم   تلك  انتجته  العالم  في  والحضرية  التخطيطية  االنماط  من 

بأسلوب   التقليدية  للمدن  التخطيطية  االساليب  على  يعتمد  الذي 

يتضمن التمدن الجديد  .  التقليدية الحديثةن  دبالما يعرف  م، وبحديث 

ل جديدة  الحضريطرقًا  والتنمية  الشكل  في  باالعتماد  .[8]ةلتفكير 

التاريخ الدروس  نجاًحا على  وأكثرها  المدن  أجمل  من  تؤكد  ية   ،

الجديدة   الحضرية  المدمجة  على  المناهج  المجتمعات  جاذبية 

والمكتفية  والمعززةلفعالية    والمختلطة نسبيا  ذاتيً المشي  .  بشكل 

ممارس من  نحو  بدالً  الموجهة  التنمية  الشخصية ات  ،  المركبات 

العمارة التقليدية وأنماط    على مميزات  جديدلالتمدن ا   تؤكد تيارات

  ،المشي والتي تخلق هويات حضرية قويةانشطة  البناء التي تسهل  

المدينة شكل  على  بعمق  الحداثة  فيه  أثرت  فالنمو    .[9]في عصر 
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النقل المستدام التي بدورها تعمل على   منظومات  ملعدعم  الذكي ي

)ا المدينة  حركة  مستوى  على  بفعالية  االيضية( المحافظة  لفعالية 

اقل   بمستوى  لكن انسجة    ، تلوث  خصائص  على  المحافظة  مع 

أن تلك المنظومات تعمل وفق  أذ  المدن ومنحها امكانيات التطوير.

كفاءته لتقييم عملها  ولقياس مدى  ذه االدوات تعتمد  هو ،  ا  ادوات 

لية قياسها على معايير ومؤشرات، تعمل على تقييم عمل تلك  آفي  

واخت المناسبة  ياالنظمة  المادية  البنية  وتوفير  منها  االنسب  ار 

 لعملها.

 االستدامة : .2

والتنمية  والتطوير  للبيئة  العالمية  اللجنة  -  تعرف 

عل(1987)  -برونتالند الذ  ى االستدامة  "التطوير  ي  انها  

الحا ياحتيبيل بقدرةأجيااللمستقبل  اجات  تلبية  على  ضردونالمساس 

" الخاصة  ت.[10].  احتياجاتهم  اقتصاديا  عويمكن  بإجراء  "ريفه 

الطبيعية،   والموارد  الطاقة  استهالك  في  ومتواصل  عميق  خفض 

تدفق  ب واجتماعيا ووقف  السكاني،  النمو  في  االستقرار  إلى  السعي 

علىالمدن،أما   الصاألفراد  األمثل  لباعيد  على  االستخدام  يئيفهي 

إلى  يؤدى  مما  العالم،  في  المائية  والموارد  الزراعية  لألراضي 

لذا [11]ة المساحة الخضراء على سطح الكرة األرضية."فمضاع

الهدف الرئيسي من االستدامة هو الحفاظ على الموارد واعطاء فان

ع  م  لكةالمستهالفرصة للبيئة الطبيعية القدرة على تعويض الموارد  

واالجتماعي   االقتصادي  والتطوير  النمو  قابليات  على  الحفاظ 

 .والعمراني

 الذكية: ة م المستداالمدينة  2.1

( لالتصاالت  الدولي  االتحاد  األمم  ITUعمل  ولجنة   )

( ألوروبا  االقتصادية  لتعريف  UNECEالمتحدة  معًا   )

تقنيا  علىالذكية    المستدامةالمدينة  تستخدم  مبتكرة  "مدينة  ت  أنها 

منعلومامال وغيرها  واالتصاالت  نوعية    ت  لتحسين  الوسائل 

الحضر والخدمات  العمليات  وكفاءة  التنافسية، يالحياة،  والقدرة  ة، 

مع ضمان ذلك إنه يلبي احتياجات األجيال الحالية والمستقبلية فيما  

 ." والثقافية  والبيئية  واالجتماعية  االقتصادية  بالجوانب  يتعلق 

ة التكنولوجيا لبناء عالقات قوية بين  ستدام مة التستخدم المدن الذكي 

المواطن جميع  يتمكن  حتى  المدن  وحكومات  من يالمواطنين  ن 

إنشائها في  والمشاركة  العامة،  الخدمات  من  قدم .كما  االستفادة 

من   البرمجيات  العديد  عمالق  مثل  والصناعة  التكنلوجيا  عمالقة 

Microsoft    وعمالق الصناعةHitachiللمدينة    ارائيا اج، تعريف

)المستدامة  تستخدم  انهاتلكالمدن  اعتبرتأذ    .(SSCالذكية  التي 

و المعلومات  خدمات  ا تكنولوجيا  توفير  لتحسين  التصاالت 

المواطنين مثل الطاقة والمياه والسالمة العامة والنقل مما يزيد من 

 . [12]الصحة والمرونة وسالمة المدن

المدينة    يعد ركائز  احد  الذكي   ةتدامالمسالنقل 

في   المدينة  عليها  تعتمد  وديمومتها  آالذكيةالتي  توليدها  ليات 

الوظيفية.   الحيوية  الذكيةتقوم  المستدامةالمدينة وظيفة  ن  إوفعاليتها 

وسائل   لتحسين  المادية  التحتية  بنيتها  إلى  المعلومات  نقل  على 

الراحة، وتسهيل التنقل، والحلول المبتكرة، والحفاظ على الطاقة ،  

ج بسرعة،    لهواءاودة  وتحسين  وحلها  المشكالت  وتحديد  والماء، 

الت البيانات  وجمع  الكوارث،  من  بسرعة  قرارات  خوالتعافي  اذ 

لتمكين   البيانات  ومشاركة  فعال،  بشكل  الموارد  ونشرها  أفضل 

،وتحسين الكفاءة االقتصادية  المختلفة للمدينةالتعاون عبر الكيانات  

وت.  [13]للمدينة عملياتها  تدعيم  بمقهوجيهيتم  األداء ا  مع اييس   ،

عبر   المدينةالترابط  اآلخر  وا  قطاعات  تلو  والطاقة    -حدًا  النقل، 

يم والرعاية الصحية والمباني والبنية التحتية المادية والغذاء لوالتع

أن يُنظر إلى المدينة    ينبغي.  وما إلى ذلك  والمياه والسالمة العامة

أنها كل عضوي  ذكية  المستدامةال .  مترابطكنظام  وــكةكشبــ  على 

ألجزاء  ليتم االنتباه إلى العالقات ما بين االجزاء وليس  وفي مدينة، 

 . [14]فقط 

معياريإ تعريف  تطوير  اختيار  حول   -ن 

"مستدام" كمفهوم معياري    تستمد من كلمة-ة  الذكي  المستدامةالمدن

  مفهومان أساسيانعلى ضمنه   فيأنه يحتوي  على ، متبنى اجتماعيً 

 هما: 

ا .1 للطبقة  اج يالحتمفهوم  األساسية  االحتياجات  سيما  وال  ات، 

التي    اتالقصوىيو األول  تحديدإلى و  المتوسطة والمعدومة، المجتمعية  

 االهتمام بها.يجب 

والمنظمات    مفهوم .2 التكنولوجيا  دولة  تفرضها  التي  القيود 

الحالية   االحتياجات  تلبية  على  البيئة  قدرة  االجتماعيةحول 

 والمستقبلية.  

وقاعدة   ، مستدامة  نكوت  كيفالمدن   ذكية  تكنلوجيا  الى  تحتاج 

، فمن  للبيئة  ابيانات ضخمة تساعدها للتحول نحو مدن اكثر احترام

ي المدن  تلك  يتحقيق  تم  خالل  األجيالعرفبما  ينص  الذي  ""هدف 

لجيل اعلى أن الهدف العام للسياسة البيئية هو تسليم المسؤولية إلى  

 .[15]في قد تم حلها رئيسةلية االقادم لمجتمع فيه المشاكل البيئ 

 النقل المستدام:  2.2

مجتمعةهو   واألنشطة  النقل  وسائل  من  مجموعة   " 

التي   الصلة  ذات  التحتية  البنية  مع  جنب  إلى  تحميلجنبا   تجنب 

القادمة   هذا األجيال  هذه    تكاليفاستخدام  تقتصر  ال  الحالي.  النظام 

ولكن   البيئية،  الخارجية  العوامل  على  تشمل  ا أيضً التكاليف 

النقل   عن  الناجمة  األخرى  واالقتصادية  االجتماعية  التأثيرات 

"[16] . 

 : ية للنقل المستدام طالتخطي المبادئ  2.3

يستند النقل المستدام على عدد من المبادئ  التي يعتمد 

  المركبات الشخصيةو  حعليها في اليات التحول من النقل الموجه ن

 ، ة االخرى نقل المستدام اط الموان  الموجه نحو النقل العامالنقل  الى  

من  تتلخص   عدد  تحسين  أو  تحول  أو  التجنب  بفعاليات 

على    في  الجوانب،مستندة لتحول    مجموعةعملها  االدوات  من 

 : ممكن تنفيذه وكما يلياعاله الى واقع  المبادئ

توفير وسائل  والتخطيط الستعماالت االرض    :ادوات التخطيط  ــ  

 لية )التجنب(.آ غير النقل العام مع انماط نقل

التنظيمية  ــ والمعايير)تقليل    :االدوات  القواعد  أداةالتنظيم 

يم )حدود السرعة ، وقوف السيارات ، تخصيص  تنظ االنبعاثات(،ال

 .عمليات اإلنتاج( )التجنب والتحول (ومساحة الطريق ، 

ضرائب الوقود وتسعير الطرق وضرائب    :األدوات االقتصادية  ــ  

 . ت وتداول االنبعاثات )التجنب والتحول(جبايا لم واالشراء والرسو 

المعلوماتــ   العامة  :أدوات  التوعية  إدارة    .ضمنوتت   حمالت 

التنقل، مخططات التسويق، االتفاقيات التعاونية، مخططات القيادة  

 ) التجنب والتحول( .  ةالبيئي

االستثمارــ   أنهاء    :أدوات  النظيفة،  التقنيات  الوقود،  تحسينات 

)التحسين(داتاناامد  خدمة النظيف  النفط،اإلنتاج  .وفي [17]  ابيب 

استراتي الى  االدوات  هذه  تستند  على  جياتالمقابل  نقل   تعمل 

النقل   مفهوم  وتحويل  عمليا  للتنفيذ  قابلة  مستويات  الى  تلكالمبادئ 

المستدام الى مفهوم قابل للتطبيق عبر مجموعة من االستراتيجيات  

المد  مستوى  على  هذه    وكلما  ينة.التخطيطية  تطبيق  كان 

على   ويعتمد  المبنية  البيئات  مع  ومتكامل  دقيقا  االستراتيجيات 

عايير العلمية العالمية ، التي توفر الخيارات لتنفيذ  الم  مجموعة من

التحول سلسا وعميقا    نالمستدام، كاالبدائل الناجحة ال نماط النقل  

 في بنية النقل . 

 ام :  دلمستاالستراتيجيات الرئيسية للنقل ا .3

يعتمد النقل المستدام على مجموعة من االستراتيجيات  

انظمة    لمادية الرئيسية لعملدة االتخطيطية المهمة التي توفر القاع

 وهي:  المستدام النقل

 

والتنمية    - للنقل،  والتخطيط  لألراضي  المتكامل  االستخدام 

 الموجهة نحو النقل العام والتنقل النشط. 

 ام المختلط .ستخدواال  ، نة المدمجة المدي  -

 الكثافة المطلوبة )السكانية والعمرانية(.  -

وقي  - المدعوم،  العام  السالنقل  وقوف  الطرق  ود  ورسوم  يارات، 

 ورسوم وقوف السيارات.
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من أجل تحقيق هذا التغيير الجذري في اليات العمل  و

 : وتحقيق التغيير المطلوب. يتم االعتماد على االساليب التالية

ورسوم   د تقيييتم    -أ الضرائب  زيادة  خالل  من  السيارة  استخدام 

 . الطرق وارتفاع تكلفة وقوف السيارات

  كثيفةالمستدامة من خالل توفير مناطق    النقل  ألنماط  رويجالت  -ب

سافة قريبة من وسائل ، مع العديد من وسائل الراحة على منبالسكا

 .[18]النقل العام

سبق   يتبين ونوع  مما  الحضري  الشكل    اليات عالف  ان 

وزيادة   تساهم  حضريا، والتصميم   االجتماعي  التفاعل  في  ايضا 

افراد    التواصلفرص   بين  وتوما  ابداعية  المجتمع  فضاءات  فير 

اجتماعيا احد  ،  منتجة  يمثل  والذكي  المستدام  النقل  جانب  ان  وبما 

تقليل تأثير منظومات النقل  ول  ، المستدامة   الجوانب الرئيسة للمدينة

على انماط ليات تطبيقهآهذا الجانب يعتمد في  ان  ف  ، ة يئيالب  هوتكاليف

النقال وسائل  من  تستو محددة  التي  الشروط  لمستدام،  في 

لتعريف  ال والجوهرية  الجانبموضوعية  االهداف    قوتحق  هذا 

 .[19]للنقل المستدام والبيئية االقتصادية واالجتماعية

المستدام  انماط1.3 ل   :النقل  االوربطبقا  الوكالة  ل تقرير  بيئة  لية 

European Environment Agency[20]  .النقل    نماطتشتمال

استراتيجيات اربعة  على  على   هامنكل    ، للنقل  المستدام  تحتوي 

 : ،وهي هاانماط  نقل محددة تعمل على تحقيق اهداف

فعاليةــ   على والتنقل   السفر  تقليص  االستراتيجية  هذه  وتعتمد   :

للسفر الرغبة  او  الحاجة  باوالحرك   تقليل  حد  ا  كباتمرلة  اقل  لى 

وبدورها م  ممكن  بشكل  االتصال  تعتمد  تقنيات  على  باشر 

استعماالت االرض  لآ االنترنت و  والتسوق عبرالحديثة توزيع  يات 

الى اقل حد ممكن   الرحلةالفعالة بشكل يودي الى تقليل الحاجة الى  

 بشكل كامل.  ااو الغاء الحاجة اليه

االستراتي تنالــ   وهذه   : النشط  على  عتمد  تجية  قل  اساسي  بشكل 

( في تحقيق  النشط )الدراجة الهوائية والمشيالنقل    وسائل التنقل أو

على    وتعتمد  ، دافها اه اساسي  االرض  آ بشكل  استعماالت  ليات 

تقليل    ، الفعالة الى  يودي  بشكل  والمعلومات  واالقتصاد  التنظيم  و 

 الحاجة الى استخدام وسائط النقل االلية في الرحالت .

تعتمدالعا  نقللاــ   االستراتيجية  وهذه  الميكانيكي:  اساس    م  في 

او   BRTعة  يهربائية السرالباصات الك   )عملها على ادوات النقل  

المترو/الترام التخطيط  السككية  اليات  على  عملها  في  وتعتمد   )

كفاءة   الى  يودي  بشكل  المعلومات  وتقنيات  واالقتصاد  والتنظيم 

 فردية . قل ال نل ال تقلل االحتياج الى وسائلعملها 

الفردي  ال ــ   على  ي أآللنقل  عملها  في  االستراتيجية  هذه  وتتبنى   :

النقل ا  ادوات  او  لي آلالخاصة  الكهربائية  الشخصية  )السيارة  ة 

 ) الهجين  او  الكهربائي  والتاكسي  الكهربائية  والدراجة  الهجينة 

مجال   في  واالستثمارات  التطوير  في عملها على عمليات  وتعتمد 

 . لصديقة للبيئةالكهربائية اركات حالم تطوير

توليدها اختيارها وليات  آهذه االنماط بدورها شكل كبير في  تعتمد  

تقييمى نعل هذه    الجزء التالي من  تم فيسي  و ،  عالمية مختصة  ظم 

من    تحليلالدراسة   العدد  بمنظوماتهذه  والخاصة  التقييم  آ،  ليات 

 . الجانب النقل المستدام ومراقبة عمله

 : ومعايير النقل المستدامييم قالت انظمة .4

التقييم    اشتملت من  منظومات  عدد  على  العالمية 

 كما يلي:  و النقل المستدامبالمتعلقة شرات المعايير والمؤ

 LEED v4.1Residential BD+Cمنظومة    1.4

Multifamily Home : 

:يقوم السكني  التصنيف  )مجلس   USGBC نظام 

ر لهذا االصدار  لتطويامال  المباني الخضراء االمريكي ( على أع 

إجراء   خالل  االنظمة  من  لتصنيفات  شاملة  مراجعة 

ومق أنظ السكنيةالمستدامة،  مع  في ارنتها  المحلية  التصنيف  مة 

والفرص  وتحديدالقيود  العالم  أنحاء  جميع  في  الرئيسية  األسواق 

خاللفريق من  السوق  تحول  على  LEEDلدفع  والعمل  لمقارنة ا، 

العالمي للتخفيف  السكنية، اني  بللم  ةبين األنماط  والتحديات اإلقليمية 

 .[21]من اآلثار البيئية

  LEED v4.1Cities & Communitiesمنظومة:    2.4

Existing : 

جديدة  هي   االمكانية    طريقة  نحو توفر  قدًما  للمضي 

وذكية،تساعد وخضراء  مرنة  والمجتمعات  ا LEED مدن  لمدن 

ألنظمة الطبيعية  انيبتتعة  القادة المحليين على إنشاء خطط مستدامو

من   والعديد  والنقل  والنفايات  والمياه  األخرى    الجوانبوالطاقة 

ت  جودة  التي  في  مراحل  الحياةساهم  في  بهم  الخاصة  المشروع 

 .[22]اء رئيسية في عملية التصميم والبن 

، من خالل  قياس وتقييم وعكس أداء ل  ييتيح ذلك للعم

عبر  .مستقلة وقويةريقة  طات بالمبنى الجديد مقابل أفضل الممارس

  والنقل    ووالمياه    والصحة    واالدارة    .مجموعة من القضايا البيئية

 . [23]االبتكار والتلوث  وة الموارد ادار والطاقة 

 BREEAM Communities technicalمنظومة    4.4

manual  

نظم  بناًء األهداف عالية المستوى للمعايير المختلفة في  

 BREEAM تعد  ، BREEAM Communities  معياًرا

للتقييم  التي    ،فهومستقاًل  والفرص  القضايا  للنظرفي  عمل  إطار 

على   في  تؤثر  التصميم  االستدامة  عملية  من  األولى  المرحلة 

أهداف االستدامة البيئية واالجتماعية   وتتناول المنظومةلتطوير.  وا

واس التنمية  مشاريع  على  تأثير  لها  التي  الرئيسية  عة  واالقتصادية 

على  و  .نطاقلا المنظومة  هذه  الشهادات  تعمل  وإصدار  تقييم 

التطوي لمشاريع  ال للتصاميم والخطط  أو  ة على نطاجديدر  الحي  ق 

على رأكب أساسي  تأثير  لها  سيكون  التي  القرارات  على  للتأثير   ،

 . [24]االستدامة

5.4     :  Green Star – Design & As Builtمنظومة 

v1.2 

أداة   تطو  تقييمهي  والتنفيذ  قييم  لت  يرهاتم  التصاميم 

 الى:   Green Star - Design & As Builtتهدفو. للمباني

االستدامة    ء وفرقالعمال  مساعدةــ   أهداف  تحقيق  المشروع على 

 الخاصة بهم وتقييمها.

وتشييدها  جعل تشــ   المباني  لتصميم  جديد  خاللنهج  أفضل    من 

 .ممارسات االستدامة

 .االستخدامسهلة  ريقةتقديم مشورة واضحة بط ــ 

تسع  المنظومة   تقومــ   خالل  من  للمبنى  االستدامة  سمات  بتقييم 

لمواد  اوالماء  و  النقلالداخلية والطاقة و  جودة البيئةو  ارةإلد ا: فئات

األراضيو تضو االنبعاثاتو    البيئةو استخدامات  كل    ماالبتكار. 

عرف  تُ   ، مة بتأثير معين على االستدافئة عددًا من القضايا المتعلقة  

 .  [25]باالعتمادات

6.4     "  Refined CIVITAS process andمنظومة 

impact evaluation framework" 

تحلي  ال وهو  للدراسات  تحدد ل  التي  الحديثة  بحثية 

  اتقل الحضري وتعاون مكثف مع إجراءات االبتكارالنمؤشرات  

الت لنهج  والفحص  واالبتكارالجديدة  البحث  إجراءات  في  ،  قييم 

اهفر  ويو دقيقًا  ذا  تقريًرا  تقييم    CIVITASعملية  للناتج  وإطار 

مبادئ من  اإلطار  هذا  يتكون  لنه  األثر.  مفصلة  تقييم  توجيهية  ج 

خالل رصين   من  حاليًا  تطبيقها  يتم  ومفيدة  متسقة  نتائج  لتحقيق 

إجراءات االبتكار الجديدة. كما يتضمن إجراءات البحث واالبتكار 

 . [26]نهج لا ا ذه ع التي تقدم عناصر للربط م

 LEED v4 for NEIGHBORHOODمنظومة    7.4

DEVELOPMENT 

المنظومة   الضلتقليتستخدم  لممل  البيئي  ارسات رر 

المعتمدة  المجتمعات  في  منازل  بناء  األراضي عن طريق  تطوير 

للمقيمين    LEEDمن   النقل  لتنويع وسائط  لتنمية وتطوير االحياء 
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الت طريق  عن  النشط  التنقل  الذكية  الحضر  نميةوتشجيع  ية 

 .[27]والتطوير المدمج وسهولة الوصول الى وسائط النقل العام 

 المنهجية :  .5

بين    تضمن الجزء العملي الدراسة القيام بالمقارنة  من 

الوصول   لغرض  أعاله  المستدام  النقل  لجانب  التقييم  انظمة 

تحليل   مع  الحضري  النسيج  على  المؤثرة  والمؤشرات  للمعايير 

تلك ب  نع ـةألمثلـــــ لمعايير  وفقا  انشائها  تم  حضرية  يئات 

 المنظومات.  

 :قييم للنقل المستدامنتائج مقارنة منظومات الت 1.5

لألنظمة  وكما المتعلقة بالنقل المستدام    المعاييرشملت  

 مبين في 

. ادناه ا1جدول  المادية والوظيفية والبيئية واالقتصادية.     لجوانب 

واالمن واوالبصري  والسالمة  وتوزعت واالجتماعية  يخية  تارلة 

رئيسي74)  على معيار  على  (  اساسي166)احتوت  مؤشر    ا،أذ ( 

كل  يحتو عدد  ي  على  ما ممؤشر  او  الثانوية  المؤشرات  ن 

 (.indicesبالمؤشراتالمرجعية )فيعر

 : يمكن مالحظة ما يلي  االنظمةومن خالل المقارنة ما بين تلك 

 

 

بشكل  يعجمأكدت    -1 االنظمة  )سهولة   تلك  معيار  على  اساسي 

وامكانية  الوصول إلى مرافق النقل والنقل العام ( الذي يعتبر احد  

ي  اهم المعايير الوظيفية ألنظمة النقل المستدام لتجعل منها فعالة وف

 لجميع. اول انمت

)اهتمت    -2 (  Green STو  BREEAMو  LEEDمنظومات 

 :  ابإصداراته

− LEED v4.1 Residential BD+C 

Multifamily Home  

− LEED v4.1Cities & Communities  

Existing 

− BREEAM International New 

Construction 2016 

− BREEAM Communities technical 

manual 

− Green Star Design & As Built 

v1.2الحضري،ب الشكل  تخص  التي  اجراء    المعايير  طريق  عن 

مراكز لصنع  التطوير  ف  عمليات  وذات  مدمجة  عاليات حضرية 

وموجهة   النشط،إذمتنوعة  والتنقل  ضمن   للنقاللعام  ادخلتها 

االساسية   معايير لتقييم  ال عمليات  لالمعايير  مثل  المنظومات  هذه 

الفعاليات  والكثافة،   ووتنوعهادمج  النقل  وصل ا،  مرافق  الى  ولية 

المنشآت   السيارات،  لمواقف  الحضرية  البصمة  العاموالخدمات، 

 .  2ــ جدول. خاصة بالتنقل النشطال

ركزت تلك المنظومات من خالل المعايير التي اعتمدتها على    -3

)المشي/الدراجات(   النشط  التنقل  نمط  فيها  يكون  احياء  صنع 

مات وعقد النقل الرئيسية  الخد  ىل الالوسيلة الرئيسة للنقل، للوصو 

م مدن  الى  المدن  وتحويل  )المقاصد(،  الوسائط  وجهة المتعددة 

 مركبات الفردية.  للمشاة وليس لل

)CIVTAS مبادرة    اهتمت  -4  Refinedبإصدارها 

CIVITAS process and impact evaluation 

frameworkبشكل والتقنية  واالقتصادية  البيئية  الجوانب  على   )  

المبادرة  لي  ساسا لتقييم  قد  كون  خاص  بشكل  اصدارها  تم 

أثير موجهة للتقليل من ت  منظومات النقل الحضري المستدام  وهي

  لمع بيان اثر عم  جانب النقل على البيئات الحضرية داخل المدن

عليها المنظومات  االجتماعي    .تلك  الجانب  على  اكدت  كما 

المستد للنقل  البديلة  للحلول  اواالقتصادي  يتم  مقترح لام  والتي  ة 

مقبوليته مدى  لدراسة  فيها    اتنفيذها  تنفذ  التي  للمجتمعات  بالنسبة 

 الميةعت ال: معايير ومؤشرات المنظوما1جدول. 
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 الجوانب 

المعايير 
ت  
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ت  
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 30 14 18 8 11 7 7 4 16 5 12 4 11 6 مادي وظيفي 

 ــ ــ 16 4 ــ ــ ــ ــ ــ ــ 1 1 ــ ــ ي تقن

 1 1 11 2 ــ ــ 6 4 ــ ــ ــ ــ ــ ــ بيئي

مة  سل ال
 واالمن 

 ــ ــ 2 2 ــ ــ 2 2 ــ ــ ــ ــ ــ ــ

 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ 3 1 ــ ــ تاريخي 

 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ 3 1 ــ ــ ــ ــ بصري 

 1 1 10 5 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ اجتماعي 

 ــ ــ 6 2 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ اقتصادي 
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قتصادي لتلك الحلول على  تلك  المجمعات بيان مدى التأثير االو

 لتوفر وسائل نقل بديلة عن النقل الفردي تتسم بقابلية المنافسة. 

التقييم   -5 منظومات  دوليًا   BREEAM و  LEED تعمل 

لمنظومات  مبا ادات  شوإر  كأدوات وفقا  أخرى  أنظمة  شرةلتطوير 

الخضراء المبنية  والبيئات  يعلذل  ، المباني  المستك  النقل  دام  تبر 

ماد عليها في  تاحدجوانب التقييم لتلك العناصر التي باإلمكان االع

 . تطوير انظمة التقييم الخاصة بالنقل الحضري المستدام

معايير    -6  LEED v4 for NEIGHBORHOODركزت 

DEVELOPMENT  الداخلية االتصالية  جانب  على  ومؤشراتها 

المطورة   للمناطق  التقاطعات  الموقع  وعدد  ونسيجه  والتواصلية  

الحضري مع المناطق المجاورة وقابلية  النفاذية لربط الموقع مع  

الترفيه   مناطق  الى  الوصول  قابلية  الى  باإلضافة  المدينة 

ال وبقية  المناطق  داخل  االيفعال واالستجمام  توفير ات  مع  ساسية  

النشط  التنقل  وسائل  استخدام  لتشجيع  للمشي  مالئمة  تحتية  بنى 

 ة. اخل المواقع  المطور د

 
 المؤشر  المعيار  منظومة التقييم  ت

1- 

LEED v4.1Residential 

BD+C Multifamily Home 

الكثافة المحيطة  

واالستخدامات  

 المتنوعة

X1 

X2 

X3 

سهولة وامكانية  

لى  إصول الو

والنقل   افق النقلمر

 العام 

X4 

البنية التحتية  

للمركبات منخفضة  

ق  االنبعاثات )مراف

 الدراجات( 

X5 

X6 

X7 

X8 

تقليص مساحة  

وقوف السيارات )  

تقليل استخدام  

 السيارات الخاصة( 

X9 

2- 

LEED v4.1Cities & 

Communities  Existing 

سهولة وامكانية  

الوصول إلى  

ل  قوالنمرافق النقل 

 ام. الع

Y1 

 

 

 

التطوير المدمج  

واالستخدام 

المختلط, التنمية 

 نحو النقل الموجه 

Y2 

Y3 

Y4 

Y5 

لى جودة  الوصول إ

مرافق النقل والنقل  

 العام. 

Y6 

Y7 

3- 

LEED v4 for 

NEIGHBORHOOD 

DEVELOPMENT 

Updated July 2, 2018 

 

الوصول إلى جودة  

مرافق النقل والنقل  

 العام 

Z1 

حتية  لتا نيةالب

للمركبات منخفضة  

االنبعاثات )مرافق  

 الدراجات( 

Z2 

 

الشوارع واالحياء 

مكن المشي  التي ي

 فيها

Z3 

Z4 

Z5 

Z6 

Z7 

 SLL متطلب 

 smartاألساسي: 

location 

linkage    الربط

Z8 

Z9 

Z10 

Z11 

 الذكي للموقع. 

 Z12 المواقع المفضلة : 

Z13 

مطلوب توفير بيئة  

حضرية لمجتمع  

 فتوح مصل ومت

Z14 

Z15 

تقليص مساحة  

وقوف السيارات )  

تقليل استخدام  

 السيارات الخاصة( 

Z16 

التطوير المدمج   

ستخدام واال

المختلط, التنمية 

 نحو النقل الموجه 

Z17 

Z18 

Z19 

مناظر الشوارع  

 المظللة باالشجار. 

Z20 

الوصول الى  

الفضاءات العامة  

والمدنية و مرافق  

 االستجمام 

Z21 

Z22 

4- 

National New 

Construction 2016 

سهولة وامكانية  

الوصول إلى  

مرافق النقل والنقل  

 لعام ا

L1 

L2 

ية الى  الوصول

 الخدمات المحلية 

L3 

L4 

البنية التحتية  

للمركبات منخفضة  

االنبعاثات )مرافق  

 الدراجات( 

L5 

L6 

L7 

5- 

BREEAM Communities 

technical manual 

ة  سهولة وامكاني

  إلىوصول لا

مرافق النقل والنقل  

 العام 

M1 

البنية التحتية  

للمركبات منخفضة  

)مرافق   االنبعاثات

 الدراجات( 

M2 

M3 

M4 

M5 

M6 

الحركة والنقل  

)شوارع امنة  

 وجذابة(

M7 

M8 

6- 

Green Star Design & As 

Built  v1.2 

تقليص مساحة  

وقوف السيارات )  

تقليل استخدام  

(  السيارات الخاصة

التحتية بنية لوا

لمركبات منخفضة 

 الكربون.

N1 

N2 

وسائل النقل البديلة 

والجماعية ذات  

لبصمة الكربونية ا

نخفضة  )تقليل  الم

التأثيرات الناتجة  

 عن النقل(

N3 

 

امكانية الوصول 

الى البنى التحتية  

والخدمات بواسطة  

 وسائل النقل العام 

N4 

البنية التحتية  

للمركبات منخفضة  

N5 
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)مرافق  اثات عالنبا

 الدراجات( 

حياء الشوارع واال 

التي يمكن المشي  

 فيها

N6 

7- 

CIVITAS Initiative 

Refined CIVITAS process 

and impact evaluation 

framework 

 

سهولة وامكانية  

الوصول إلى  

مرافق النقل والنقل  

 العام 

Q1 

 Q2 نظام النقل )المشي(

Q3 

البنية نظام النقل 

)ركوب  التحتية ل

 الدراجات( 

Q4 

Q5 

Q6 

ل  نظام النق

 )السيارة( 

Q7 

Q8 

السكانية  - ه الكثافة  تواجد   مقياس ي:  معدل  لقياس  يستخدم 

عدالسك  = السكانية  الكثافة  كاالتي:  وتحتسب  ما.  منطقة  في  د  ان 

 . ²نطقة. شخص/مالسكان في منطقة ما / المساحة الكلية الم

تسمى معدل نسبة الكثافة البنائية او  كثافة االسكانية )البنائية(:الــ  

األرض.   من  االنتفاع  الكلية  بمعدل  كاالتي:المساحة  وتحتسب 

 . ²ة = وحدة سكنية / مللمنطقة / عدد الوحدات السكني
 

 االمثلة المشابهة :  5.2

الدراسة  ه  يتضمن من  الجزء  عالمية    ذا  تحليل ألمثلة 

حضريةعن   لمنظومات  انشئ  بيئات  ومؤشرات  لمعايير  وفقا  ت 

الحضري وتنوع الفعاليات  النسيج  مدى تأثير شكل  والتقييم البيئية  

 . لنقل المستداماتوفير البيئة المادية  المناسبة الستخدام انماط على 

 : العربية المتحدة المدينة المستدامة / دبي / اإلمارات.1

ا، المدينة هكتارً   (46تقدر بـ)  على مساحةالمدينة    تمتد  

المفاهيم   من  العديد  يتبنى  االستخدامات  متعدد  ضخم  مجتمع  هي 

فيما يخص االستدامة في جانب  (.  LEEDالمستدامةوفقا لمعايير )

ي المدينة،  في  ونوعية  الالنقل  البنائية  الكثافة  حظ 

الحضرية،فالمسارات  الحي   البصمة  داخل  الشخصية    للسيارات 

اصة للسيارات على المحيط  تم وضع المواقف الخ أذ)صفر(  تكون

للحي نسب    ،الخارجي  ان  اال  الشبكي  التخطيط  من  الرغم  وعلى 

للموارد   االمثل  واالستخدام  الفعاليات  وتنوع  وتوزيع  الفضاءات 

خل  حيث مثلت المدينة النموذج االمثل للتدا  ، مدن التقليدية تحاكي ال

التقن في  للمدن  الحديثة  االساليب  بين  التقليدي ما  والمدن  ة،  يات 

للسيارات أف وليس  مدينة موجهة لألشخاص  ، وساعد شكلها نشئت 

ن من  اكثر  اختيار  على  المستدام  مالحضري  النقل  انماط  من  ط 

مع بيئتها  للمسا  داخل  امثل  الحضرية  استغالل  طريق حات    عن 

الم  العوامل  ووفرت  المدمج  داخل التخطيط  النشط  للتنقل  عززة 

 . [28].1.في الشكلوكما موضح  المدينة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :في اسبانيا Allonbayرية . ق2

حقيقي   كنز  القرية  لذا  لموقعهاالتعتبر  عملية  فريد 

البيئي الناحية  ،  ة التدخل في مثل هكذا موقع تكون حساسة جدا من 

ي و للموقع الذي  االحترام  درجات  أقصى  اعتماد ،  تطلب    تم 

  البيئة والموقع   مشروعيحترمأداة لتنفيذ    لتكونBREEAMمعايير

داخل   كحل للتنقل المستدامو .  2،وكما موضح في الشكل .تدام ومس

تطوير،  الموقع  تم  للمشاة   ليكونالمركزي    رالمحو  فقد  مخصص 

 من جهة   يربطه بالمدينةأيًضا ممر للدراجات، والذي    ومدمج معه

  تفضاءا  تعزيز أذ تم. اخرى  من جهة ويتيح الوصول إلى الشاطئ

م الخالي  ت التنقل  خالل  من  الكربون  اإلجراء،  ن  هذا  وساعد  نفيذ 

لعالقات اجتماعية امنة نسبيا عن طريق  تأيضا على صنع فضاءا 

الشكل   لتطل عليها وكما موضح في  السكنية  الوحدات  فتح شرف 

2.[29] . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 في بلغاريا   Garitage Park. مشروع 3

مش معايير يتضمن  على  أعتمد  سكني  تطوير  روع 

BREEAM  داف االستدامة للمشروع. يقع  داة رئيسة لتحقيق اهكأ

في منطقة تتمتع ببنية تحتية متطورة يقع على شريان مروري مهم  

والمطار وجميع   المدينة  إلى وسط  والمريح  السريع  بالنقل  يسمح 
. يحوي المشروع على شقق سكنية  جزاء األخرى من العاصمةاأل

ومك ومالعب  للمشاة  مناطق  الى  باإلضافة  عمل  وفلل  اتب 
ة وقاعة رياضية وسوبر ماركت ومطاعم ومقاهي  ومدرسة دولي

تعتمد   حيث  االخرى  الفعاليات  من  وعدد  التجزئة  بيع  ومحال 
للتنق  الحاجة  التقليل  على  المستدام  النقل  خارج  استراتيجية  ل 

داخله الرئيسية  الفعاليات  توفير  وبيئة صحية    المجمع عن طريق 
الدراجا للمشاة ومستخدمي  تم وضع  مصممة  الهوائية.  مواقف  ت 

من  تماما  خالية  المجمع  بيئة  لجعل  االرض  تحت  السيارات 
السيارات. تحسين الوصولية للموقع بربطه بشبكة النقل العام في  

االتصا  قابلية  وتحسين  الموقع عن طريق  المدينة  في  الداخلية  لية 
الد الحركة  شبكة  وكما  تطوير  الحضري  النطاق  وتوسيع  اخلية 

 .[30].3لشكل مبين في ا 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 مناقشة النتائج:  .6

. جدول  نتائج  مالحظة   واالمثلة  .2بمراجعة  يمكن 

 مايلي: 

ومختلطة  أ  ــ مدمجة  حضرية  بيئات  وتطوير  صنع  عملية  ن 

و النقل اصبح توجها حديثا ألغلب المدن  االستخدامات وموجهة نح

 ق نمو حضري مستدام .في العالم لتحقي

العامة ووسائط النقل    لية الى خدمات النقليعتبر معيار الوصوــ   

جميع    ، المتعددة  قبل  من  والرئيسة  المعتمدة  المعايير  اهم  احد 

المستدامة  النقل  تقييم  تفعيل  منظومات  في  كبير  بشكل  يساهم  أذ   ،

 ئط النقل المستدام. عمل وسا

في دبي.تدامة المدينة المس 1شكل    

 في اسبانيا  Allonbayقرية  2شكل  

 في بلغاريا Garitage Parkمشروع  3شكل  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
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تعتمد )  ــ   للتقييم  LEEDمنظومات  معيار  (  على  خاص  بشكل 

ات حضرية قابلة للمشي، توليد بيئ  ( فيكانيةأالسالكثافة )السكنية و

النقاللفردية   لوسائل  منافسة  وجعلها  العام  النقل  وسائط  وتفعيل 

 كونها توصل تلك الوسائط الى عتبة التشغيل المجدي اقتصاديا. 

مت جميع المنظومات بمعيار امكانية الوصول الى الخدمات  أهتــ  

لل قابلة  تكون  وبمسافات  والمتنوعة  لاالساسية  االفراد  مشي  كافة 

 .الفئات االجتماعيةو

ركزت تلك المنظومات بتوفير بنى تحتية ألنماط التنقل النشط ــ   

باألما لمستخدميها تتصف  وبالراحة  الراحة  ن  عوامل  فتوفير   ،

  والنفسية مهمة في تفعيل انماط التنقل النشط لكل الفئاتالفيزيائية  

 .داخل االنسجة الحضرية وافراد المجتمعات

التنقل من لتقنيات االتصال  ـ   ـ الى  الحاجة  تقليل  الحديثة دور في 

من   العمل  للنقل    المسكنخالل  الداعمة  العوامل  اهم  احد  يعد  مما 

 التنقل. المستدام في المدن من خالل تقليل الحاجة الى 

 االستنتاجات:  .7

المست المعايير  نوع  لجانب ــ   من خالل  التقييم  عملية  في  خدمة 

المستدا والبنيةالنقل  )الكثافة،  المنخفضة    م  للمركبات  التحتية 

التنقل   ومنشآت  فيه،  المشي  يمكن  التي  واالحياء  االنبعاثات، 

يتبين   لالنشط.....(  دوران  الحضري  التأثير    ااساسي  الشكل  في 

نية  بمساهمته في توفير البمباشر على جانب النقل المستدام    بشكل

 المادية ألنماط النقل المختلفة.  

الأــ    من  منظومة  بناء  البيئية  ن  باالستدامة  الخاصة  مؤشرات 

في   تستند  والقائمة  الجديدة  الحضرية  البيئات  ومراقبة  إلنتاج 

الذكي  الحوكمة  على  عملها  الية  في  تعتمد  بيانات  على  ة عملها 

دا المستشعرات  من  كافية  مجموعة  عبر  الكترونية(  خل )منصة 

واالنية   ، المدينة  الدقيقة  البيانات  صا  توفر  لتساعد  نع  والوافية 

 القرار على اتخاذ اإلجراءات المناسبة في الوقت المناسب . 

سياسات  ــ    االحياء  حضريةظهور  بناء  في  المدن،   جديدة    في 

ا الجديد  التمدن  اساليب  على  النمو تعتمد  استراتيجيات  تتبنى  لتي 

الت  ، الذكي على  يعمل  الفعاليات  الذي  وتنوع  الحضري  مركز 

مساراوتحوي  ، ودمجها الى  الشوارع  حارات ل  على  تحوي  ت 

لتقليل من ظاهرة التشتت  ل وذلك    ، ألكثر من واسطة نقل حضرية

ادت التي  في    الى  الحضري  الضائعة  الفضاءات  حجم  زيادة 

الذ  كذلك  ،حضريا لمدينة  المدينة واختفاء حدود ا النمو  ي  كيساهم 

 ير المدينة حضريا.و ت لتطفي منح االمكانا

المــ    معايير  قان  من  المعتمدة  الخاصة  ؤشرات  المنظومات  بل 

من   قريبة  حضرية  بيئات  بناء  الى  تميل  المستدام  النقل  لجانب 

خصائص المدن التقليدية مع مراعاة التطورات التقنية والتغيرات  

 جية التي مرت فيها تلك المدن خالل تلك الفترة.المورفولو

مولباــ    بشكل  مصممة  كانت  التقليدية  المبنية  نحو  يئات  جه 

وذاتالمشاة  ي  ،  انساني  البيئيمقياس  االستدامة  جانب    عزز 

انسجتها.ويواالجتماعي داخل  النشط  التنقل  على  فان لذلك    ساعد 

ة الحضرية  داخل االنسجالمشي في التنقل    االعتماد على خاصية

في للمتلقي  يساهم  قوية  ذهنية  صور  الحضرية  للفضاتكوين  ات 

 . للمدينة

الم النقل  اليات  ان  )المشي  ستدامــ  على  وخصوصا  يعمل   )

يساهم في تعزيز الهوية  محافظة على الصورة الذهنية للمدن، وال

 الحضارية لها. 

الرقعة  ضمن  االرض  واستعماالت  الفعاليات  لتنويع  أن  ــ 

)ا دور الحضرية  والتجارية(،  والتعليمية  والترفيهية  لصحية 

 تفعيل آليات التنقل النشط .  رئيسي في
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ABSTRACT 
With the beginning of the twentieth century, the radical change of the fabric shape of the modern city  into    

vertical  complexes, low-cost individual buildings as well as the complet  separation of city functions by using private 

vehicles as the main means of transportation,  result in  polluting its environment ,  and weakening its urban identity. The 

current research aims to compare the global sustainable transportation assessments in order to reach the criteria and 

indicators which affect sustainable transportation and its requirements,  that, in turn, affect the urban fabric and reduce 

the negative effects of the modern city. Through the analysis of the most reliable global systems and  some of previous 

studies and projects, the research paper    identifies a set of standards for those systems with regard to sustainable 

transport, which directly affect the shape of urban fabric, and which contribute to providing necessary physical 

infrastructure for the effective functioning of sustainable transport systems within these communities.  
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 :1ملحق 

 

لل المؤشرات  )تتفاصيل  رقم  التقييم   (2جدول  بمنظومات  والخاص 

التمعاال البنية  يوفر  الذي  الحضري  الشكل  على  المؤثرة  ة ي حتيير 

التي  الالزمة لعمل منظومات النقل المستدام داخل االنسجة الحضرية و

 حوي المؤشرات الرئيسة التالية: ت

 

 LEED v4.1Residential BD+Cمنظومة    -1

Multifamily Home : احتوت هذه المنظومة على المعايير التالية : 

حيطة واالستخدامات المتنوعة: يحوي هذا المعيار على المالكثافة  

)مال المنفرد  للسكن  االسكانية  الكثافة  مؤشر  التالية  (  X1ؤشرات 

اوالك )ثافة  المتعدد  للسكن  الفعا(  X2السكانية  وتنوع  ليات  وعدد 

الحضرية)ا االنسجة  في  توفرها  المعيار  X3لواجب  احتوى   .)

فق النقل والنقل العام على مراالثاني سهولة وامكانية  الوصول إلى 

ال  عقدة  الى  الوصول  الثالث  X4)ْ  لنقمؤشر  المعيار  احتوى    :  )

منخفض  للمركبات  التحتية  االن للبنية  )مرافق  ة  بعاثات 

التالية   المؤشرات  )  : مؤشرالدراجات(على  الدراجات  ( X5شبكة 

( الدراجات  تخزين  مؤشر  X6ومؤشر  الرحلة  (.  نهاية  متطلبات 

لنقل   )  لدابلخطوط  )الحمامات(  شبكة X7راجات  مؤشر   .)

(. احتوى معيار X8قع الحضريةالتاريخية )اموالدراجات ضمن ال

السيا وقوف  مساحة  )  تقليص  السيارات  رات  استخدام  تقليل 

: مساحات مواقف السيارات مؤشر    تالي :الخاصة( على المؤشر ال

 (. X9)البصمة الحضرية لمواقف السيارات( )

  LEED v4.1Cities & Communitiesمنظومة    -2

Existingالمنظوم هذه  احتوت  سهولة عة  :  التالية:  المعايير  لى 

النقل   مرافق  إلى  الوصول  هذا   والنقلوامكانية   يحوي  العام: 

إل الوصول  مؤشر   على  مرافالمعيار  )ى  النقل  احتوى Y1ق   .)

الحضرية   المراكز  تحديد   : مؤشرات  اربعة  على  الثاني  المعيار 

و )الكالمدمجة  )Y2املة  النقل  مرافق  إلى  الوصول   .)Y3 .)

(. التوجيه نحو المقاصد  Y4الستخدامات المتنوعة )ا ى  الوصول إل

(Y5احتوى الم.)لثالث الوصول إلى جودة مرافق النقل على  عيار ا

(. مؤشر النقل Y6تالية : مؤشر  جودة مرافق النقل )ات ال  المؤشر

 (.Y7متعدد الوسائط )

 LEED v4 for NEIGHBORHOODمنظومة    -3

DEVELOPMENTعل المنظومة  هذه  أحتوت  لمعايير اى  : 

 التالية  

ي العام:  والنقل  النقل  مرافق  إلى جودة  هذالوصول  المعيار حوي  ا 

جد فيه نقاط عبور ع يتواعلى مؤشر تحديد موقع المشروع في موق

(. المعيار الثاني البنية التحتية للمركبات  Z1قائمة أو مخطط لها )

امنخفض المعيار على ة  يحوي هذا  الدراجات(:  )مرافق  النبعاثات 

٪  2.5ر توفير مواقف قصيرة المدى للدراجات لما ال يقل عن  شمؤ

زوا الذرمن  بالتجر  البيع  )باستثناء  السكنية  غير  المباني  زئة(  وة 

(Z3  الثالث المعيار  فيها:  (.  المشي  يمكن  التي  واالحياء  الشوارع 

التالية المؤشرات  المداخل  90تتصل    شر:مؤ  .يحوي على  من    ٪

ا بشبكة  للمباني  )ولتالوظيفية  العامة  األماكن  أو  مؤشر Z4زيع   .)

( الشارع  تأثيث  مؤZ5عناصر  الو(.  )شر  والمداخل  (. Z6اجهات 

(. مؤشر Z7قف السيارات )ض وموا مؤشر استخدام مستوى األر

( بأمان  والدراجات  المشاة  لسفر  التصميم  مؤشر  Z8سرعات   .)

و )الت التشجير  للشوارع  الموقع  Z9ظليل  ربط  الرابع  المعيار   )

على كذ  بصورة مباشر  بشكل  المؤثرة  المعايير  اهم  من  يعد  ية:  

مواقع ي على المؤشرات التالية : مؤشر   ويحتو  الشكل الحضري

( )مؤشر  (.  Z10الملء  االتصال  مع  المجاورة  (.  Z11المواقع 

العبور)  مؤشر المواقع Z12ممرات  مع  مؤشرالربط   .)

لى  عي (. المعيار الخامس المواقع المفضلة: ويحو Z13جاورة))الم

الموقع) نوع  مؤشر  التالية.   االتصال  Z14المؤشرات  مؤشر   .)

(Z15ال السادس(.  لمجتمع    معيار  حضرية  بيئة  توفير  مطلوب 

تقاطعات   فتوح: ويحوي على المؤشرات التالية. مؤشر  تصل ومم

( المشروع  حدود  داخل  توزيع  مZ16شبكة  االتصال   ؤشر(. 

( للموقع  السابع  Z17الداخلي  المعيار  وقوف    يصتقل(.  مساحة 

ويحوي   الخاصة(:  السيارات  استخدام  تقليل   ( على  السيارات 

عيار  (. الم.  بصمة السيارات الحضرية )مواقف السياراتمؤشرال

النقل   نحو  التنمية  المختلط,  واالستخدام  المدمج  التطوير  التاسع  

ا على  ويحوي  وبناء  لمؤالموجه:  تصميم  مؤشر  التالية.  شرات 

الك لتلبية  المطلوبة)فثا المشروع  والسكنية  االسكانية  (.  Z18ات 

البنا التغطية  نسبة  )مؤشر  تكون  Z19ئية  أن  ضمان  مؤشر    .)

عدد من االستخدامات المطلوبة    ية ضمن% من الوحدات السكن 50

(Z20   .) 

4-  BREEAM International New Construction 

 وت هذه المنظومة على المعايير التالية : احت: 2016

وامك يحوي يانسهولة  العام:  والنقل  النقل  مرافق  إلى  الوصول  ة  

رات التالية: مؤشر المسافة )م( من مدخل  المؤش  هذا المعيار على

(. مؤشر  L1سي لكل عقدة مواصالت عامة متوافقة )الرئي  المبنى

المعين العقدة  تخدم  التي  العام  النقل  )أنواع  الثاني  L2ة  المعيار   .)

المحلية: الخدمات  الى  التالية:  يو  الوصولية  المؤشرات  على  حوي 

، باس مؤشر   المباني  أنواع  الفنادق واالبنية ذات  تثناء  وقوع جميع 

ا ضمن   ، المؤقتة  ااالقامة  من لقرب  األقل  على  اثنين  من  لمحدد 

( األساسية  من (L3المرافق  المتبقي  العدد  تلبية  يجب  مؤشر   .

قا  ائلوس أخرى  راحة  أي وسائل  باستخدام   ، المطلوبة    ة بلالراحة 

منخفضةL4)للتطبيق   للمركبات  التحتية  البنية  الثالث  المعيار   .)  

ااالنب المؤشرات  على  ويحوي  الدراجات(:  )مرافق  :  لتاليةعاثات 

)مؤشر   الدراجات  شبكة    :L5  مؤشر التخزين  (.  مساحات 

( الخL6للدراجات  نهاية  مرافق  مؤشر  الدراجات   دمة(.  لخطوط 

المدرسية    لألبنيةالحمامات   الصناعيةال واالعامة  والمكاتب    دارية 

(L7 .) 

5-  BREEAM Communities technical manual  :

 : احتوت هذه المنظومة على المعايير التالية

ار  سهولة وامكانية  الوصول إلى مرافق النقل والنقل العام: معي 

على   مؤش  المؤشريحتوي  العام  ر   التالي:  النقل  الى  الوصول 

(M1البني الخامس  المعيار  منخفضة  اة  (.  للمركبات  لتحتية 

عل يحتوي  الدراجات(:  )مرافق  المؤاالنبعاثات  التالية: ى  شرات 

( الدراجات  ركوب  شبكة  م(.  M2مؤشر  التخزين مؤشر  ساحات 

( الملحقة  )شوارع  M3والبنى  والنقل  الحركة  السادس  المعيار   .)

وي على المؤشرات التالية. مؤشر شوارع امنة  يحتامنة وجذابة(:  

ا المناسبة د عاوجذابة  الفعاليات  وتوزيع  الحركة  ممرات  تصميم  ة 

(M4  : مؤشر  والمناظر  شوارع  (.  المشاة  طرق  وجذابة  امنة 

 (.M5الطبيعية )

6-  Green Star Design & As Built  v1.2  احتوت هذه  :

 المنظومة على المعايير التالية: 

) تقليل استخدام السيارات    ليصتقمعيار   مساحة وقوف السيارات 

مؤشر  ةاص الخ التالي:  المؤشر  على  ويحتوي  مساحات (:  خفض 

السيارات   البديلة  (.  N1)مواقف  النقل  وسائل  الثاني  المعيار 

ا  والجماعية التأثيرات  ذات  )تقليل  المنخفضة   الكربونية  لبصمة 

التالي المؤشر  على  ويتوي  النقل(:  عن  مالناتجة  تقليل  :  ؤشر 

تشجي  طريق  عن  النقل  عن  الناتجة  النشط  اع  التأثيرات  لوضع 

( الشخصية  السيارات  على  االعتماد  المعياN2وتفليل  الثا(.  لث  ر 

ة وسائل النقل بواسط  امكانية الوصول الى البنى التحتية والخدمات

بواسطة   للمقاصد  الوصول   التالي:  المشر  على  ويحتوي  العام: 

العا  النقل  )وسائط  للمركبات  N3م  التحتية  البنية  الرابع  المعيار   .)

النبعاثات )مرافق الدراجات(: ويحتوي على المؤشرات  ا ة  منخفض

الدراجات  ال  ئاتمنشالتالية:   مواقف  توفير  يتم  اذ  النشط  نقل 

(. مؤشر مرافق نهاية الرحلة لركاب  N4رتبطة بها )فق الموالمرا

العاديين   وزواره  لالدراجات  المبنى  الحمامات( الدشاغلي   ( ائمين 
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(N5  المعيار الخامس .)ياء التي يمكن المشي فيها: ح الالشوارع وا

يتم  مكن المشي فيها أذ  التي يويحتوي على المؤشر التالي: االحياء  

( ثمانية  مرافق8يتوفر  في حدود  خدمة    (   ، األقل  متر    400على 

المشروع  موقع  مركز  من  المسافة  قياس  يجب  المشروع.  من 

(N6 .) 

7-  CIVITAS Initiative Refined CIVITAS process 

and impact evaluation framework   احتوت هذه المنظومة

التالي المعايير  مرافق  رة:معياعلى  إلى  الوصول  وامكانية   سهولة 

والن العالنقل  ويحتويقل  مؤشر   ام:  التالي:  المؤشر  على 

كانية  إم  لمادي إلى خدمات النقل : يركز هذا المؤشر علىالوصوال 

المستخدم تصور  تغير  مدى  ويقيم  المكاني  مكانية  إل  الوصول 

( المكاني  الثاني  Q1الوصول  المعيار  )المشي(.  النقل  :  نظام   )

يجب  شي اذ  فرصة الم حتوي على المؤشر التالي:  مؤشر زيادة  وي

الجودة بما في ذلك الحد من التأثير   أن تكون مرافق المشي عالية 

األخرى لألنماط  هالسلبي  التحتية  .  البنية  من  مزيج  إلى  يحتاج  ذا 

وتنظيم ََ لا  المثلى  الثالثQ2مرور)َ النقل    (.المعيار  البنية  نظام 

ت(: يحتوي على المؤشر التالي:  مؤشر  لدراجا )ركوب االتحتية ل

الدر )ركوب  لركوب  اجات  الدراجات(:فرصة  لركوب  فرصة 

من   عدد  بتجميع   المؤشر  هذه  واألهمية  السياق   : الدراجات 

الدراجالم ركوب  لمرافق  جيدة  جودة  لضمان  الثانوية   اتوشرات 

المرور) وتهدئة حركة  التحتية  البنية  تدابير  بين  تجمع  (.  Q3التي 

الرابع  المعيا المعر  هذا  يحوي  )السيارة(:  النقل  علنظام  ى  يار 

مؤشر   التالي:  السيارات:   المؤشر  وقوف  )السيارة(  النقل  نظام 

ليل االزدحام والتقليل من مساحات  تق  ولدى هذا المؤشر القدرة على

في   السيارات  وبالتالي  شالوقوف  الشارع  مساحة  لتحسين  ارع 

 جودة الحياة. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


