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 تبنننن  الو  ننن    ننني  إزالننن  ال ربنننون بننن  المبنننان

   ن-بابحبا ها مص ً ا جوهريًّنا ة ت ناع ة جن  حنرا ف-

   نل النا ن  ال مرانين  الحن  تشنا ها ال ولن   ن

.الو   الراه 

إزالنننننننننن  ال ربننننننننننون بنننننننننن  
فاينننننن  واجبنننننن  .. المبننننننان 
المنال

  مسحشنننا   ئننني  المركنننا للسياسنننا
مركا الم لوما  وةبن  اتبناذ -ال ام  

القرا  بمجل  الوز ام المصري

  المننن ير الحن يننناي السنننابد لمركنننا الم لومنننا  وةبننن  اتبننناذ القنننرا  الحننناب شا مصط   بو . ة

باًمننا  نن  وننن  السياسنن  25لمجلنن  الننوز ام المصننري، يبننرف تاينن  بلنن  

ال امنننن ، تغطنننن  ال  ينننن  منننن  الق ننننايا الحنموينننن   نننن  مصننننر والمنطقنننن  

لينن  حاوننل  بلنن  ة جنن  ةكحننو اف ال لسنن    نن  اة حصنناة، منن  ك. ال ربينن 

.  اة حصاة وال لوم السياسي  بجام   القاهرف

من  انب ا نا   نان  أكسني  ال ربنون، % 47إن المبان  الح  ن يش ونح ل  ون مل ونلاو باا مسرول  بن  ندنو 

تحسنبب وم   َ َّ  إناا تَُ   مص ً ا جوهريًّا ة ت اع ة ج  حرا ف سطح األ   و اهرف اةححباس الدرا ي، الحن 

يل  ن  ولمنا كانن  المبنان  هن  سنبب أون.    تغير المناخ وأح ا ت القاسي  الُمشاه ف    جمي  أندام ال ال 

تحطلننب ححًمننا م الجنن  هنناا السننبب 2015ذلنن ،  ننإن بلننود مسننحا  ا  ات ا ينن  بننا ي  للمننناخ الُمو  نن   نن  

. األويل، وإة  ل  تصل البشري  إل  ما تصبو إليت

"م ا  نننننن  المبننننننان "وبليننننننت، تبننننننن  الو  نننننن    نننننني  إزالنننننن  ال ربننننننون بنننننن  المبننننننان ؛ حيننننننث بنننننن أ  بحبيننننننان 

Building Paradox))،  لحأكيننن  بننن م وجنننوة ت نننا   بننني  الننن و  الحنمنننوي للمبنننان  والداجننن  الُملدننن  لمواجاننن

 نن  انحقلنن  . 2030اةنب ا ننا  الصنناة ف بناننا، األمننر النناي ينن ب  إنجنناز ال  ينن  منن  أهنن اق الحنمينن  المسننح ام  

م   الحوا د الو    ب   ذل  إل  الح ريف المقصوة بإزال  ال ربون ب  المبان ، والم ايير اةسحرشاةي  الح  يُ 

.بشأناا  نجاز تل  المام 

ا لر ي  م اةها أن ت نون جمين  المبنان  الج ين ف ُمداين ف  ناةحًقا،   م  الو    إفاً ا مرج يًّ دلنول بنام بكربونيًّ

ا يالي  م  ال ربون بدلول بام 2030 ، م  ترجمحنت إلن  هي نل للنظنام البيتن  2050، وجمي  المبان  القائم  حاليًّ

. الُمقحرم، لي ون نواف لبط  تن ياي  مح امل  ومحسق 

المسحبلص
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بنان ، الحن  وللح ليل بل  أن كثير م  الدلول واآلليا  ُمحاح  بال  نل، تطر ن  الو  ن  ل ن ة من  نظن  تقيني  الم

. ُيم   اةبحماة بلياا لقياس أةائاا وتبطي  مسا ا  تبليصاا م  ال ربون

لحناام ال  لن  ، ةب  الو    إل  تبن  ناج شامل  زال  ال ربون ب  المبان ، يحمثَّل و وةه الرئي   ن  اةوأييًرا

ننا كننان ةو هنن   نن  الدينناف لم ا دنن  كربننون المبننان ، وا  اةف الحنن  يح بننل جمينن  البشننر أيًّ
 
 نني  أن واأليال نن  منن   

.   تحسا عتحدول إل  منظوم   ةا ف الحغيير المرجو، أيًاا ب ي  اةبحبا  أن الو   ين  ، ووتيرف المناخ القاس

ر المناخ  ن  مصنر  ، ا حرحن  الو  ن  2050وبل  المسحوى الوفن ، و    ل إفالق اةسحراتيجي  الوفني  لحغيُّ

 ن  المقحنرم، أن يح  تصمي  اسحراتيجي  وفني  من صل   زال  ال ربون ب  المبان ، مسحرش ف با فا  المرج

ين  ال تنا  م  تد ي  مسحا  ا  منايي  للمبان ، وتطوير يط  تن ياي  ت صنيلي  و ند نانج تشنا ك  من  جم

مبنان  هاا با ضا   إلن  أهمين  اةن نمام إلن  المرشنرا  ال ولين  ذا  الصنل  باسنح ام  ال. أوداب المصلد 

اوتديي ها  .، م  الح  ير    توفي  ب  اا بل  مسحوى مدا ظا  الجماو ي كربونيًّ

.ا ي  للمناخات ا ي  ب-نظ  تقيي  المبان  -بيت  البنام -محنا    المبان  -إزال  ال ربون : ال لما  ال ال 

إن البننننننننام األي نننننننر ة يح لننننننند  

.راةبالمبان ، وإنما يرتب  باأل 

 ئي  شرك  ( (Sandy Wigginsويجيناسان ي 

 ومجحم ا  مسح 
ٍ
ام  اسحشا ي  وفني  لبنام مبان

ا، والرئي  المرس ا وا حصاةيًّا واجحمابيًّ   بيتيًّ

.لم ا  شااةا  المبان  الب رام
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الش ل 

لطبي ي  باا و ًقا لل وامل االُمحنبأتطو  محوس  الحغير السنوي    ة ج  حرا ف سطح األ   الُمسجل والمساح  
ة ج  متوي –( 2020–1850) ق ، وال وامل الطبي ي  والبشري  يالل ال حرف 

1

ُمق مننننننننن 

 ُّ األ   بما  ُحَبن  من  ا ت ناع ة جن  حرا تانا بمقن ا  
 
ة جن  متوين ، مقا نن  بمحوسن  ة جنا  حرا تانا بني  1.1تت

ألنف بنام، أي مننا  حنرف منا  بنل ال صنر الجلين ي 125، لُيصبح م  ل اة ت اع هو األبل  منا 1900–1850بام  

ة –  ويشنير أحن  الحقنا ير الد يثن  إلن  أننت  ن  حنال اسنحمرا  انب ا نا  فنازا  ال  يتن  بم ن ل محوسن. الد يث

. ة جا  متوي 3.5–2.1 إن ة ج  حرا ف األ   سوق ترت   ما بي  –يبحلف كثيًرا بما يشا ه الوا   الراه 

؛ 2015ة جنن ال  نن  أن هنناا الم نن ل أبلنن  ب ثيننر ممننا ت انن   بننت بلنن ان ال ننال   نن  ات ا ينن  بننا ي  للمننناخ بننام 

، األمننر النناي يحطلننب Tollefson, 2021))1ة جنن  متوينن  2.0–1.5الحااًمننا مناننا بننأة ترت نن  ة جنن  حننرا ف األ   بنن  

، وبلنود الديناة ال ربنون  بنأن تسنجل انب ا نا  2030ي ى انب ا ا  اةححبناس الدنرا ي إلن  النصنف ححن  بنام 

.2050ال ربون وا   و ر بدلول بام 

170، الاي ُيصو  الحغير السنوي ال  ل     ة ج  حنرا ف سنطح األ   بلن  من ى النن (1)كما يظار الش ل     

ن وتُشننير النحننائج إلنن  أ. ، أن ا نسننان هننو منن  وننن   نناهرف اةححبنناس الدننرا ي(البنن  األسننوة)باًمننا الماضنني  

نر ال  لن  النناتج بن  ال وامنل الطبي ين   قن   نأونطا نت المدحمنل ( البن  األي نر)الحغيُّ المسناح  )ت بنالُمحنبَّ

 ننن  الدننن وة اآلمنننن ، والمقصنننوة هننننا  ننن  األسننناس النشننناط الشمسننن  والبركنننان ، والمسننناحا  ( الُمظللننن 

ف محصناب ف،    الُمقابل، سجل  الحغيُّرا  ال  لي  الناجم  ب  ال وامنل البشنري  والطبي ين  وتينر. الب رام

.ياو     السنوا  األييرف، جرام األنشط  الدياتي  للبشر

Source: Intergovernmental Panel on Climate Change, Climate Change 2021: The Physical Science Basis, IPCC Sixth 
Assessment Report, August 6, 2021, https://bit.ly/3SMienu

بنننننت  ننننن   نننننل ال وامنننننل المحنبنننننأالٌمسجل
البشري  والطبي ي 

بننت  نن   ننل ال وامننلالمحنبننأ
الطبي ي   ق 
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غن    ًمنا واكب ذل  ا ت ابا  سنوي  ُمطرةف  ن  انب ا نا   نان  أكسني  ال ربنون  ن  الغنالق الجنوي، والحن  بل

ا ج يً ا    بام  كمنا يوضنح الشن ل ،((Parts Per Million, PPMجناًما  ن  الملينون 414.72، ُمسجل  2021 ياسيًّ

؛ حينث  نحناج الطا ن ( ال دن  والنن   والغناز)ُي َاى ذلن   ن  فالبيحنت إلن  اسنحب ام الو نوة األح نو ي (. 2)    

مليا ا  ف  كربون سنويًّا    المحوس  3ا ت    اةنب ا ا  السنوي  الناتج  ب  حرق الو وة األح و ي م  

األمنر الناي   ن  كمين  انب ا نا  . 2021مليا ا  ف  كربون    بام 9.5يالل سحينيا  القرن ال شري  إل  ندو 

2(.Rebecca, 2021)مليا  ف  يالل ال حرف ن ساا 35مليا  ف  إل  11 ان  أكسي  ال ربون م  

الش ل 

(2021–1960)تطو  انب ا ا   ان  أكسي  ال ربون    الغالق الجوي يالل ال حرف 

2

صننف هنناه وبننا حراب أكثننر تدليًلننا، تُشننير ا حصنناما  إلنن  أن بيتننا  المبننان  تولَّنن  بناننا مننا يقننرب منن  ن

؛ إذ يُ ن  تشنغيل (3)، كما يُبي  الش ل     %(47)بل  مسحوى ال ال  2020اةنب ا ا  ال ربوني     

منن  % 10منن  المبننان  السنن ني ، و% 17)منن  إجمننال  اةنب ا ننا  ال ربونينن  % 27المبننان  مسننرولًا بنن  

بننل أنشننط  الحشننيي  ومننواة البنننام % 20،  نن  حنني  أن الننن (المبننان  فيننر السنن ني 
 
األيننرى نحجنن  منن   

مننن  إجمنننال  % 43و ننن  جنننام  هننناه اةنب ا نننا  جنننرام اسنننحاالك (. البرسنننان  والصنننلب واأللومنينننوم)

3(.UNEP and Global ABC, 2021)اةسحاالك ال الم  م  الطا   

Source: Lindsey, Rebecca, Climate Change: Atmospheric Carbon Dioxide, Climate.Gov, June 23, 2022, 
https://bit.ly/3ybXZYm
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الش ل 

لن  المسنحوى نسب  المبان  والحشيي     اةسحب ام الناائ  للطا ن  وانب ا نا   نان  أكسني  ال ربنون ذا  الصنل  ب
(2020)ال الم  

3

Source: United Nations Environment Programme and Global Alliance for Buildings and Construction, 2021 Global 
Status for Buildings and Construction, https://globalabc.org/our-work/tracking-progress-global-status-report

ظن  النصنيب النسنب  لقطناع المبنان   ن  انب ا نا  ال ربنون،  إننت ُيَ ن  األكثنر أولوين  ل
 
جانوة تديينن ه ونظنًرا ل 

ننا "للطا نن الوكالنن  ال ولينن "وينن ب  تلنن  ال رضنني  أن . ،  نن  سننباق إنجنناز أهنن اق ات ا ينن  بننا ي  للمننناخكربونيًّ

(The International Energy Agency) منن  انب ا ننا  % 87أكنن   مننريًرا أنننت ُيم نن  تبلننيص المبننان  منن  ندننو

، م  يالل تنوفي  تقنينا  محنو رف بال  نل، من  شنأناا 2050الغازا  الُمسبب  لالححباس الدرا ي بدلول بام 

. ت ايا ك امف اسحب ام الطا   واةبحماة بل  ال اربام النظي  

إذا -  ونل  ف  انطالق بن ف مبناة ا  ذا–َبْي  أن الوا   ال  ل  يدمل حقيق  ُمغايرف للحركيا بل  تل  األولوي  

يرا  ذلن  أن الحقن . تم  مقا ن  الجا  المباول وال ائن  المحدقند بقطابنا  أينرى مثنل المركبنا  ال اربائين 

من  إجمنال   وني  % 1ة تحبطن  ( Building Decarbonization)تشير إل  أن نسب  المبان  البالي  م  ال ربنون 

البلن ان وبليت، ُيم   القول بأن الحق م    هاا المسا  ُي ان   كنوًةا بنينً ا وبقبن  كنروًةا؛  ن 4.المبان  القائم 

.النامي  والمحق م  بل  ح  سوام
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بنون من  كينف يُم ن  إزالن  ال ر "وبليت، تطرم الو    بل  بساط النقنا  إشن الي   ئيسن  م اةهنا 

و الباحنث إلن  ولحدقيند ذلن ، يصنب" المبان  بوتيرف محسا ب  لح ايا مسا  ات ا ي  بنا ي  للمنناخ 

فننرم إفننا  اسننحراتيج  للمسنناهم   نن  بلننود ذلنن ، منن  حامنن  منن  أةوا  السياسننا  ال امنن  الحنن  

  األول جام  الو       يمس  أ سام  ئيس  ببالق الُمق م ؛ حيث اينحص القسن. يُم   تبنياا

 طناع مناا بحناول محنا    المبان  وإزال  ال ربون بناا، وأوضنح القسن  الثنان  أهمين  تبلنيص

2050المبنان  منن  ال ربننون ومسننحا  اتت، وانحقننل القسنن  الثالنث إلنن  فننرم يا فنن  فرينند لمبننان 

وآليننننا  إن اذهننننا، وتطننننرق القسنننن  الرابنننن  لنننننظ  تقينننني  المبننننان  بوونننن اا نموذًجننننا للحنننن يال 

.الحشري ي ، وأييًرا   م القس  البام  مالحظا  يحامي 

 Building) ن  ُي نَاى ذلن   ن  جنام مننت إلن  الحبايننا  الُمشناه ف  ن  المبنان  الُمسنحا ق إزالن  ال ربنون بنانا

Decarbonization)ذا   ا  تحنوع بي  س ني  وإةا ي  وتجا ي  وونابي ، وغيرف ومحوسط  وكبينرف الدجن؛ ، 

ئمن  من  الديناة مواة بنام محنوب  وتقط  بيتا  منايي  مبحل  ، با ضا   إل  أن محطلبا  توا د المبنان  القا

بينن  أن ذلنن  ة ُيَ نن  ُمبننرً ا مقبوًلننا، 5.ال ربننون  ُمغننايرف لمننا تدحنناج إليننت المبننان  الج ينن ف المسننحا ق تأسيسنناا

.  ول نت ي ل بل  جوهري  تبن  تدوة  محسا ب     المشا ي  الدال  والمسحقبل  لقطاع المبان

بان  بوتيرف كيف ُيم   إزال  ال ربون م  الم"وبليت، تطرم الو    بل  بساط النقا  إش الي   ئيس  م اةها 

تيج  ولحدقينند ذلنن ، يصننبو الباحننث إلنن  فننرم إفننا  اسننحرا" محسننا ب  لح ايننا مسننا  ات ا ينن  بننا ي  للمننناخ 

مسن  جام  الو  ن   ن  ي. للمساهم     بلود ذل ، م  حام  م  أةوا  السياسا  ال ام  الح  ُيم   تبنياا

ربون بناا، أ سام  ئيس  ببالق الُمق م ؛ حيث ايحص القس  األول مناا بحناول محنا    المبان  وإزال  ال 

الننث إلنن  وأوضنح القسنن  الثننان  أهمينن  تبلننيص  طنناع المبننان  من  ال ربننون ومسننحا  اتت، وانحقننل القسنن  الث

ذًجنا وآليا  إن اذها، وتطرق القس  الرابن  لننظ  تقيني  المبنان  بوون اا نمو2050فرم يا ف  فريد لمبان  

.للح يال  الحشري ي ، وأييًرا   م القس  البام  مالحظا  يحامي 

18
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ن ب  المبان  ة تحمثَّل    تأسي  يقي   اسخ بأن منطد إزال  ال ربونقط  اةنطالق ب اي ، ُيم   القول بأن 

" ان محنا  نن  المبنن"ي ننوق مسننا  الحنمينن  بننل ُي ننازه، بوونن ت المسننا  األمثننل للح نناف  منن  مننا ُيطلنند بليننت 

Building Paradox))منطًقنا الح  تنطوي بل  فر ي   ئيسي  فير نقي ي ، ُيسان  كل منامنا ُحجن   شني ف و؛

. أويًلا إذا ت  الح اف  م ت بم رةه، وإن كان يب و للوهل  األول  أناما ة يسحقيمان مً ا

    حياف ش وب ال ال  وبل انت م  جا ، 
ٍ

  ئي 
ٍ
ا حثيًثنا لال ، نجن ه  يسن ون سن يً . ت طل  المبان  ب و 

، كمننا % 70لحشنيي  الماينن  مناننا، األمننر النناي ج ننل أكثننر منن  
ٍ
 ومبننان

ٍ
منن  الثننروا  ال المينن  تننأت   نن  هيتنن  أ ا 

ا :  اآلت ويرج  ذل     األساس إل. تُمثِّل وناب  الحشيي  واحً ا م  أكبر القطابا  اة حصاةي  بالميًّ

بننن ما ُيَ نن   طنناع المبننان  واحننً ا منن  أكثننر القطابننا  الحنن  يسننحب ماا ا نسننان، وأيً ننا منن  أكثرهننا تننأ يًرا▪

 بل  م ا  الساب 
ٍ
.يح لد األمر بصد  األ راة و  اهحا ؛  الجمي  يقط  وي مل ويلاو    مبان

  ،   نًلا بن  ُيلب   طاع الحشيي  والبنام واحً ا م  اةححياجا  ا نساني  األساسي ، م  يالل تو ير السن▪

.تو ير المبان  الح ليمي  والحر ياي  والمرا د للمجحم ا 

ر بيتنن  أك▪ ثننر تنا سنني  تُسننا  المبننان   نن  تدسنني  نوبينن  الدينناف ويلنند مسننحقبل أكثننر ازةهنناً ا، كوناننا تُننو ِّ

. ل نشط  الحجا ي  وا ةا ي ، وتُ از م  النشاط اة حصاةي، وتبلد الماي  م   ر  ال مل

طنناع  نن   ننل ال ال ننا  الحشنناب ي  المح نن ةف منن  كثيننر منن  األنشننط  اة حصنناةي  األيننرى، يم نن  ابحبننا   ▪

كوننت ُيد نا كثينًرا من  األنشنط  اة حصناةي  ،((Leading Sectorالمبان  أح  القطابا  اة حصاةي  القائ ف 

.ببر سلسل  تو ي  محنوب  وم ق ف

.م  يالل تصميماتاا الم ما ي  الُمحمياف، تَُ   المبان  أيً ا ت بيًرا و مًاا لثقا   المجحم ▪

مناامحنا    المبان  وإزال  ال ربون: أولًا
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صناحبت ي    الطرق الثان  للمحنا  ن  اةسنحب ام ال ثينف لقطناع المبنان  للطا ن ، ومنا يُ وم  جا  أيرى، 

. ، ومن   َن َّ الحسنري  بنوتيرف الحغينر المنناي (3)م  انب ناث فنازا  اةححبناس الدنرا ي كمنا أوضنح الشن ل   ن  

نا  نن  جمين  أندننام ال نال  سنن حظل هناا، والال ن  لالنحبنناه أن منا يقننرب من   لثنن  مبناون المبنان  الموجننوةف حاليًّ

، ةسحي اب موج  2060أيً ا، م  المحو   أن تح ابف مساح  المبان  بدلول بام . 2040 ائم  لما ب   بام 

ب بنا ف أينرى، . مليا  محنر مربن  ينالل هناه ال حنرف230النمو الد ري المحنامي  بل  المسحوى ال ول ، بإضا   

 بل  سطح ال وكنب تُ ناةل مسناح  م ينن  نيوينو ك األمري ين  كنل شنار ححن  بن
ٍ
2060ام ُيحو   تأسي  مبان

(Architecture2030, 2022.)6

،  نال مننا  من  الدن  من  انب ا نا  ال ربنون الحن  تحسنبب  يانا المبنان  القائمن  والوا ن ف بلن  نطناق وم   َ َّ

ل نال  تب ن  ، ياو  وأن فالبين  بلن ان ا"ات ا ي  با ي  للمناخ"واس ، حح  يسحطي  ال ال  بلود مسحا  ا  

"  مح قنننب ال منننل المنننناي" و ًقنننا لنحنننائج . كنننل الب ننن  بننن  المسنننحا  ا  الطموحننن  الحننن  حننن ةتاا اةت ا يننن 

Climate Action Tracker))، ةولنن  محوا قنن  منن  أهنن اق ات ا ينن  بننا ي  ( 2022أكحننوبر )ة يوجنن  ححنن  تا يبننت

(.4)للمناخ، كما ي ر  الش ل 

الش ل 

أكحوبر )  م ى ك اي  ال مل المناي  للو ام بأه اق ات ا ي  با ي  للمناخ بل  مسحوى ال ال: مح قب ال مل المناي 
2022)

4

Source: Climate Action Tracker, October 2022, https://climateactiontracker.org/countries/

يوافق اتفاقية باريس
درجة مئوية1.5

 تقريًبا
ٍ
 كاق

ٍ
 للغاي فير كاق

ٍ
 بش ل يطيرفير كاق

ٍ
فير كاق
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، بلنن  الندنننو 2030الجنن ير بالنناكر أن هنناا الحوجنننت سننوق ُيسننا  أيً نننا  نن  إنجنناز أهنن اق الحنميننن  المسننح ام  

يننأت  ذلنن   نن  ضننوم مننا يلصنن  إليننت ة اسننا  ب ينن ف منن  تأكينن  لُقنن  ا  (. 1)الُموضننح بإيجنناز  نن  الجنن ول   نن  

"  فالميثنناق ال ننالم  ل منن  المحدنن" طنناع المبننان  الديننوي، وتننأت   نن  مقنن محاا ال  اسنن  الصنناة ف بنن   رينند 

 ,Royal Institution of Chartered Surveyors)" المرسسنن  المل ينن  للمسنناحي  القننانونيي "بالح نناون منن  

RICS) ت ايننا  طنناع األبمننال المسننح ام  نن  األ اضنن  والحشننيي  واسننحب ام "، وتدمننل بنننوان 2018 نن  أبريننل

ننل الانن ق الننرئي  لانناه ال  اسنن   نن  7".ج ننل أهنن اق الحنمينن  المسننح ام  حقيقنن –واسننحثما  ال قننا ا   تمثَّ

. تبيان أ ر هاا القطاع بل  تدقيد تل  األه اق

الصحة الجيدة والرفاهة: 3الهدف 

ما  وقام د دا ال المباانيل لاإله ف ن اا % 95-% 85تُعد المباني الخضراء مبااني حاةيةو وييضاي األفاراد نةاو 

.تنعكس إيجابًا على حةم د ورفاهم د

المياه النظيفة والنظافة الصحية: 6الهدف 

المة نظاد تُسا د ففضال ممارتاال البنااء المسامدام والمبااني الخضاراء فاي تاوفير المياا و باس اافة إلاى تا

.إدارة النفايال المرتبطة ب ا

طاقة نظيفة وبأسعار معقولة: 7الهدف 

ما  اتامخدامال الطاقاة فاي المبااني علاى % 20م  المرجح فن تخفا  المينياال المخملفاة الةديأاة فمأار ما  

.األقل

العمل الالئق والنمو االقتصادي: 8الهدف 

ي ماال يعاز  البنااء األ ضار ما  النماو ادقم ااد و مماا ياوفر فااره عمالو موناد قطاعًاا قامادًا مأيا  العمالاة فا

.مرحلة م  دورة حياة المبنى

الصناعة واالبتكار والهياكل األساسية: 9الهدف 

مكاار لعياود تُعد حناعة البناء ما  فمبار ال اناعال عالمي ااو وما  المارجح فن تكاون المبااني الخضاراء حاافزًا لالب

.هإا باس افة إلى فهمية المبنى األ ضر لل ناعال األ رى. قادمة

مدن ومجتمعات محلية مستدامة: 11الهدف 

المنااا ي تُمأِّاال المباااني الخضااراء جااوهر الماادن والمجممعااال المساامدامة المااي تُساا د فااي مكافةااة الم ي اار

.وتعزيز النمو الةضر  السريع

االستهالك واإلنتاج المسؤوالن: 12الهدف 

ار ل ممااا يساااعد فااي عاادم إهااد(اليااامد علااى الماادوير)تعممااد المباااني الخضااراء علااى مبااادا ادقم اااد الاادامر  

.المواردو مما فن ا فمأر حمودًا وقوةو ما يؤهل ا للبياء لعيود في حالة جيدة

العمل المناخي: 13الهدف 

ي للمباااني فااي تُعَااد المباااني الخضااراء جاازءًا فحاايلًا ماا  معالجااة الم ي اار المنااا يل نظاارًا درتفااا  الن ااي  النسااب

.اتم الك الطاقة وانبعاثال الكربون

الحياة في البر: 15الهدف 

ل  احاة وفن اا يُمك  اتمخدام المباني الخضراء لةماية ال ابالو وتوفير موارد الميا و وتعزيز المنو  البيولوجي

.تعممد على مواد مسمدامة تةمرم البيئة المةيطة بالمبنى

عقد الشراكات لتحقيق األهداف: 17الهدف 

أاال علاى تُس د المباني الخضراء فاي تستايس اارامال قوياة وعالمياة سنجاا  فهاداي المنمياة المسامدامةو م

.(Global Alliance for Building and Construction)" المةال  العالمي للبناء والمشييد: "ذله

ج ول 

أ ر  طاع الحشيي  والمبان  بل  تن يا أه اق الحنمي  المسح ام 

1

. ام الباحث بحطوير المدحوى و ًقا ل  ة م  المصاة : المص  
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  ُي نن  نمنن  تبطنني  وتصننمي  المبننان  ومننواة البنننام واسننحب اماتاا منن  ال وامننل الرئيسننمثننال بلنن  ذلنن ، 

ل  كنل من  الُمد ةف ةنب ا ا  فازا  ال  يت ، وم   َ َّ  إن ك امف و  الي  هاه األمو  سوق تن    إيجاًبا ب

ك تننو ر الطا نن  النظي نن  بأسنن ا  م قولنن ، وتأسنني  منن ن ومجحم ننا  مدلينن  مسننح ام ، وت ايننا اةسننحاال

ضننم  ( 13، 12، 11، 7)األمننر النناي ُيسننا   نن  تد يننف األهنن اق . وا نحنناج المسننرول، والدنن  منن  الحغيننر المننناي 

.2030منظوم  أه اق الحنمي  المسح ام  

مسحا  ا  إزال  ال ربون ب  المبان :  انًيا

Buildingمسنننا  إزالننن  ال ربنننون بننن  المبنننان  بوجوبيننن ب ننن  اليقننني   Decarbonization))،  تبننن و أهميننن  تد يننن

بننا ي  والال نن  لالنحبنناه أن ب اينن  هنناا المسننا  كاننن  سننابق  بلنن  ت شنني  ات ا ينن . المقصننوة بننال  وننراح 

Green)" الان سنننننن  الم ما ينننننن  الب ننننننرام"؛   نننننن   مانينيننننننا  القننننننرن ال شننننننري ، اكحسننننننب  2015للمننننننناخ 

Architecture)لُمديطن  بانازيًما كبيًرا، بوو اا ناًجا للد  من  اآل نا  السنلبي  للاياكنل المبنين  بلن  البيتن  ا .

ر بيتنن  إناننا  لسنن   ت حمنن  بلنن  البيتنن  كمصنن   إلاننام لبنننام مسنناحا  تُدننا   بلنن  ونند  البشننر وذا  تننأ ي

. منب ى، م   ابليحاا للح يف م  البيت  المديط  باا

Green" )المبنننان  الب نننرام"وه ننناا،  انننر مصنننطلح  Buildings)،  الننناي ي  ننن  اي نننرا  المبنننان

من  أمثلن  .  ين ل وناا تُسا   ن  ي نى البصنم  السنلبي  الحن  تحركانا المبنان  بلن  البيتن  الطبي

Vertical" الغاب  ال موةي     ميالنو"هاا النوع م  ال ما ف  Forest in Milan))الح  تُمثِّل نموذًجا ؛

وابقنننت؛ للحنننوع البيتننن  الد نننري؛ بابحبنننا  المبنننن  موفًنننا آلةق الشنننجيرا  المنا بننن   ننن  جميننن  ف

8(.Wood, 2022)ةمحصا  انب ا ا   ان  أكسي  ال ربون الناتج  ب  تشغيل المبن  

22
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ننَ    ,The U.S. Green Business Council)“مجلنن  األبمننال األي ننر األمري نن "وتوكيننً ا لانناا الحوجننت، ُأسِّ

USGBC)  القيناةف  ن "لُيمثنل بالمن   ا  ن  ضنم  مسنيرف الان سن  الم ما ين  الب نرام، و ن  أفلند برننامج

نا نظنام ،((Leadership in Energy and Environmental Design, LEED" الطا ن  والحصنمي  البيتن  لُيصنبح حاليًّ

  ي حمن ها جن ير بالناكر أن المشنروبا  الحن. تصنيف المبان  الب رام األكثر اسحب اًما بل  المسنحوى الن ول 

، وتدن  ت    حقيق  كوناا تو ر األموال وتر   م  ك نامف اةسنحب ام...( مبان ، مرا د، م نًا، )هاا البرنامج 

كمنن  منن  انب ا ننا  ال ربننون، وتبلنند أمنناك  أكثننر ونند  ل  ننراة، وتُدقنند األهنن اق البيتينن  واةجحمابينن  والدو

(USGBC, 2022)،      9(.1)كما يوضح ا فا

إفا  

برنامج القياةف    الطا   والحصمي  البيت 

1

األمننوال وتدسنن  ال  ننامف وتدنن  منن  انب ا ننا  ال ربننون، وتج ننل المبننان  بيتنن LEEDتُننو ر المشننروبا  الُم حمنن ف منن  

كمن  ودي  أكثنر ل  نراة، كمنا أنانا جنام مان  من  م الجن  الحغينر المنناي  وتدقيند األهن اق البيتين  واةجحمابين  والدو

(ESG Goals)،با ضا   إل  أناا ت از م  المرون ، وت ب  المجحم ا  لح ون أكثر إنصاً ا.

ميننناه ي سننب المشنننروع المرهنننل نقاًفنننا منن  ينننالل اةلحننناام بالمحطلبنننا  الرئيسنن  ذا  الصنننل  بنننال ربون والطا ننن  وال

مراج ن  من  وتمنر المشنروبا  ب ملين  تدقند و. والن ايا  والنقل ومواة البنام والصد  وجوةف البيت  ال ايلي  للمبنن 

بل 
 
 GBCI،59–50)،   ن  (نقطن 49–40)ُم حمن  : كما يح  منداا نقاًفا تحوا د م  مسنحوى الشنااةف البنا  بانا

(.نقط  أو أبل 80)، وبالتين  (نقط 79–60)، ذهب  (نقط 

ُم حم 
(نقط 49–40)

   
(نقط 59–50)

ذهب 
(نقط 79–60)

بالتين 
(نقط  أو أبل 80)

لنني    إةمنناج منطنند ،((Sustainable Buildings" المبننان  الُمسننح ام "مصننطلح واكننب ذلنن  أيً ننا إفننالق 

غيل،  نن  جننوهر جمينن  مراحننل حينناف المبننن ، ب اينن  منن  الحبطنني  إلنن  الحصننمي  والبنننام،  نن  الحشنن" اةسننح ام "

ننا وُمننو رف. أو الانن م/ وأييننًرا الحدنن يث و بلنن  أن تنطننوي جمينن  هنناه المراحننل بلنن  مما سننا  مسننرول  بيتيًّ

ا، ةون الحنأ ير بلن  ا . لبيتن  المديطن  بنتللموا ة، لحصبح بيتحت ودي  ومريد  وُمنحج  ل حرف زمني  فويلن  نسنبيًّ

( (Global Sustainable Building Index, GSBIو   هاا السياق، ت  ت شي  مرشر المبان  المسح ام  ال الم  

م الناي ُيصننف البلن ان المح نمن  أل بن   تنا  و ًقنا ألةا،((Baker & McKenzie" بي نر ومناكيناي"ب  مرسس  

.البل ان    مجال اسح ام  مبانياا

Green)الشنننااةف البيتينننن  : ينطنننوي المرشنننر بلننن  تسنننن   م نننايير، ينننح  تننننو ير بياناتانننا ببنننر مسننننح لحقيننني 

Certification)،م، وشااةا  أةام الطا   والد  األةن  م  م ايير الطا  ، وحوا ا الحدول إل  المبان  الب نرا

بطني ، ومسحا  ا   ان  أكسي  ال ربون والطا ن ، والطا ن  المحجن ةف، وا فنا  الحشنري  ، والحموينل، والح

-ةولن 16الناي يغطن  –2022وو ًقا لنحائج المرشر الصاة   ن  أفسنط  . وا يجا ا  الب رام و يق  البيت 

البلنن  –،  نن  حنني  جننام  ا مننا ا  ال ربينن  المحدنن ف (2)تدحننل ألمانيننا المرتبنن  األولنن  كمننا يوضننح الجنن ول   نن  

.    المرتب   بل األييرف–ال رب  الوحي  المح م  بالمرشر

Source: USGBC, LEED rating system, October 24, 2022, https://www.usgbc.org/leed
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مبننان  "و،((Building Decarbonization" إزالنن  ال ربننون بنن  المبننان "ةحًقننا، بنن أ تنن اول ُمصننطلح 

 تصن   ،((Net Zero Carbon Building" الصا   ال ربون  الص ري
ٍ
الح  يُم   ت ري اا بأناا مبنان

10:   ذل انب ا ا   ان  أكسي  ال ربون بل  أساس سنوي تُساوي الص ر، أو  يم  سالب ؛ بما

ت؛ مثنل الح  تن  المرتب  بالطا   المسحب م  لحشغيل المبن  ب   اكحمال تأسيس: ال ربون الحشغيل ▪

.والحبري  وتسبي  المياه وا ضامف والمصاب  واألجااف ال اربائي 

والنحبلص    إشا ف إل  المح لد بمواة البنام وبملي  الحشيي  والان ق: ال ربون المح م     المبن ▪

. م  األنقا 
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213211111132

211122122143هولندا

212112222154فرنسا

211112214154إيطاليا

ةالأاني

211132222165بلجيكا

الرابعة2443344443215اسمارال

ج ول 

مرشر المبان  المسح ام  ال الم     ب ة م  البل ان المبحا ف

2

Source: Baker & McKenzie, Global Sustainable Buildings Index 2nd Edition
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مننل ُمح قننب ال " نن  ضننوم ات ا ينن  بننا ي  للمننناخ،  ننام 

وآينرون بحصنمي  (  (Climate Action Tracker"المنناي 

بننن ة مننن  الم نننايير المرج يننن  الباوننن  بقطننناع المبنننان  

اتت  زالنن  ال ربننون بنننت،  حنن اث توا نند بشننأن مسننحا  

11:المنايي ، والمحمثل     الحال 

مبان  ي ى كثا   اةنب ا ا  الناتج  ب  اسحب ام ال▪

قا ن  م( محر مرب / كيلوجرام م   ان  أكسي  ال ربون)

بدلنول بنام % 95–% 90بنسنب  2015بمسحويا  بنام 

.2050بدلول بام % 100–% 95، و2040

ي ننى كثا نن  الطا نن  الناتجنن  بنن  بمليننا  تشننغيل▪

–% 20المبنننان   ننن  البلننن ان واأل نننالي  الرئيسننن  بندنننو 

 نن  المبننان  % 30–% 10 نن  المبننان  السنن ني ، و% 30

مقا ن  بمنا كانن  بلينت  ن  2030الحجا ي ، بدلول بام 

2015.

ينن  جمينن  المبننان  الج ينن ف يح نني  أن ت ننون مبننان  يال▪

منن  ال ربننون ابحبنناً ا منن  اآلن؛ ممننا ي ننن  أيً ننا بنن م 

ل الو ننوة الحوسنن   نن  شننب ا  البنينن  الحدحينن  لحوونني

.شب ا  الغاز: األح و ي للمبان ، مثل

من   وني  المبنان  القائمن  % 3.5–% 2.5إبناةف تجاينا ▪

بننام سنننويًّا؛ ححنن  ة ينننحح بناننا أينن  انب ا ننا  بدلننول

2050.

و ننن  ُمداولننن  لحرجمننن  هننناه المسنننحا  ا  إلننن  يا فننن  

فريننند  زالننن  ال ربنننون بال امنننل بننن  المبنننان  ببنننر ةو ف 

"  الحدننننالف ال ننننالم  للمبننننان  والحشننننيي"حياتاننننا، أونننن   

(Global Alliance for Buildings and Constructions, 

GABC)،  2050-2020يا فننن  فريننند للمبنننان  والحشنننيي ،

منن  أوننداب 700والحنن  شننا ك  نن  تصننميماا أكثننر منن  

انين  المصلد  ويبرام المبنان  حنول ال نال   ن  تد ين   م

؛ تحمثنل (3)مداو  بمل  ئيس ، كما يلبصناا جن ول   ن  

الحبطننني  الد نننري، والمبنننان  الج يننن ف، والمبنننان :  ننن 

 ، القائمنن ، وبمليننا  البنننام، واألجانناف واألنظمنن  بالمبننان

12.والمواة، والصموة، والطا   النظي  
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اإلجراءات المُقترحة(2020)الموقف الراهن المحور

المخطيط

الةضر 

 ع  عالقال المكامل بي  

اتمراتيجيال وقرارال المخطيط

.الةضر 

يرةأولوية الترابط في المدن التي تتوسع بسرعة كب

يط تةييااق تكاماال بااي  مفاااءة الطاقااة فااي تياتااال المخطاا
الةضااار و وتطاااوير  طاااط وينياااة ومةاياااة حضااارية لضااامان 

.المعاون بي  مخمل  المسمويال المنفيإية

المباني

الجديدة

ا في غالبية المباني يمد تشييده

لةد فمام  د تُطبق مودًا إلزامي ا ل

.األدنى ألداء الطاقة

أولوية معايير الكفاءة المرتفعة

اقاة فاي تطوير اتمراتيجيال س الة الكربونو وفمواد إلزامياة للط
.المبانيو وتةفيز األداء المرتفع

المباني

الياممة

ر فداء غالبية المباني الياممة غي

معرويو ونسبة  ئيلة من ا 

. اتليت تةديأال لم بح مفئً

تشريع خطط تحديث المباني

ني اليامماةو تطوير وتنفيإ اتمراتيجيال س الة الكربون ع  المبا
.لةورفع معددل المةديثو وتشجيع ادتمأمارال ذال ال 

تش يل المباني

اتمخدام  ئيل ألدوال قياس 

فداء الطاقةو واسف اح عندو 

.وإدارتد

تسهيل إدارة المباني وصيانتها

مااي تطبيااق مساامدام ألدوال فداء الطاقااةو والاانظد والمعااايير ال
تُمكااااا  مااااا  المييااااايدو والممابعاااااة وإدارة الطاقاااااةو وتةساااااي  

.العمليال

األج زة والنظد

مموتط مفاءة األج زة والنظد 

المنزلية فقل بكأير م  ففضل

.المكنولوجيال المموفرة

تحفيز الطلب على األجهزة مرتفعة كفاءة الطاقة

عال مزيد م  المطوير لممطلبال الةد األدناى ألداء الطاقاةو وج
.وميةمفاءة الطاقة فولوية في المشمريال والمناق ال الةك

المواد

ونية مواد تنطو  على انبعاثال مرب

ات ا مرتفعةو وانخفاض الوعي بمسثر

والخيارال الممكنةو و ع  

.البيانال والمعلومال

الترويج الستخدام مواد منخفضة الكربون

ماروي  تطوير قواعد بيانال دنبعاثال الكرباونو ورفاع الاوعي وال
  للمااواد مرتفعااة الكفاااءةو وتسااريع ج ااود الكفاااءة فااي قطااا

حيااة ال ناعة المةويلية لخف  الكرباون عبار مال مراحال دورة
.المبنى

ال مود

بع  اتمراتيجيال المخطيط

 ا تراعي الكوارث الطبيعيةو ولكن

.ليست مماحة على نطاق واتع

إدماج صمود المباني والمجتمعات

مان تطاااوير تيييماااال للمخااااير واتااامراتيجيال لل ااامود لضااا
مشاييد تكي   المبااني اليامماةو وإدماال ال امود فاي فنشاطة ال

.الجديدة

الطاقة

النظيفة

اتمخدام جوهر  لل يدرومربون 

.في المباني( الوقود وال ا )

تسريع جهود إزالة الكربون من الكهرباء والتسخين

ةو تطاااوير فيااار تنظيمياااة وا اااةةو وتاااوفير حاااوافز مالياااة مافيااا
ة وتشااجيع الطاقااة الممجااددة فااي مكااان ادتاامخدامو والطاقاا

.ي الخضراءو وتسريع النفاذ إلى الك رباء والط ي النظيف

ج ول 

يا ف  فريد إزال  ال ربون ب  المبان 

3

Source: Global Alliance for Buildings and Construction, GlobalABC Roadmap for Buildings and Construction 2020 –
2050, July 5, 2020.
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ظنام بحصنمي  نمنوذج اسحرشناةي لاناا الن" ُمح قب ال منل المنناي "و   سبيل إنجاز المام  المأمول ،  ام 

بيان ال ابلي  الرئيسي  ضمنت، كما يوضدت الش ل     
 
بمنا –ب اي ، ترةي ا ةا ف الد ومين  14(.6)البيت ، م  ت

ربنون؛ من  ةوً ا مدو يًّا    تبليص ونناب  المبنان  من  ال –   ذل  الد وما  الوفني ، واأل الي  والمدليا 

ل يالل أةوا  السياس  ال ام  الح  تنحاجاا للحنأ ير بلن  سنلوكيا  جمين  ال نابلي  ححن  يحسنن  إ ن ناذ الحدنوُّ

:وبلياا أن تقوم باآلت . المرجو

. حائجوض  مسحا  ا  واضد  وُمد ةف وفموح ، يرا قاا يط  ت صيلي  للحن يا م  إفا  لدوكم  الن▪

ألفنراق تصمي  حام  م  ت يال  والمباة ا  الم ني  بحأسي  ا فا  الحشري   الداك ، وتد يا جمين  ا▪

.ال ابل 

  إلنن  تننو ير البنن ما  الالزمنن  لحيسننير بملينن  الحدننول، منن  بنننام القنن  ا  و  نن  الننوب  المجحم نن ، با ضننا ▪

.ضمان ت  د الم لوما  والم ا ق الالزم 

مرشننر "الحنن  ايحا هننا-أكبننر م يننن   نن  وةينن  كا ولينننا الشننمالي -األمري ينن  -"شننا لو "م يننن  : مثننال بلنن  ذلنن 

لح ننون ( Husqvarna Urban Green Space Index, HUGSI" )للمسنناحا  الب ننرام الد ننري هوسنن  ا نا

م ينن   ن  155من  بني  ،((Global Green Model City of 2020" 2020النموذج ال الم  للم ين  الب رام ل نام 

 ننرا  شننا لو  الُمسننح ام  والصننام ف "؛ حيننث أ ننر مجلنن  الم يننن  2018لقنن  بنن أ   حلحاننا  نن  يونيننو . ةولنن 60

15:ت  ا بالن ب  ه  ي  واضدي و   سبيل ذل ، ". 2030بدلول بام 

ننا)الانن ق األول ▪ أن تحدننول جمينن  مرا نند الم يننن  ومركباتاننا ندننو اةبحمنناة بلنن  مصنناة  يالينن  منن (: مرحليًّ

.2030بدلول بام % 100ال ربون بنسب  

ا)الا ق الثان  ▪ ، بن  فريند ي نى 2050أن تصبح الم ين  بال امل ُمنب  ن  ال ربنون بدلنول بنام (: ناائيًّ

.شبص سنويًّا/ ف  م  م ا ئ  ان  أكسي  ال ربون2انب ا ا  فازا  اةححباس الدرا ي إل  أ ل م  

2050إن اذ يا ف  فريد مبان  :  الًثا

نننننا"ةولننننن  بإوننننن ا  193 امننننن    Nationally Determined)13"المسننننناهما  الُمدننننن ةف وفنيًّ

Contributions, NDCs) تغير الح  تُمثل يط  بمل مناي  لب ى اةنب ا ا  والح يف م  تأ يرا

. ةول  ذكر  وراح  ي ى انب ا ا  ال ربون بقطاع المبان 132مناا –المناخ

اا بوون ؛ "إزالن  ال ربنون بن  المبنان "م  المرك  أن هاه ال ول سوق تسح ي  م  يا ف  فريد 

بينن  أن هنناه الر ينن  ينبغنن  تدويلاننا إلنن  . 2050  ينن  مح املنن  وأ ضنني  مشننحرك  لوا نن  مبننان  بننام 

  ُمبطنن  بمننل لنظننام بيتنن  مح امننل، يجمنن  كننل أوننداب المصننلد ، ويُنسنند الحنن ابير وا جننراما

. المسحا    ضم  منظوم  مح امل 
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َ   و   سبيل إنجاز ذل ، 
 
" سنح ام  ريد اة"، الح  ومماا "يط  ال مل اةسحراتيجي  بشأن الطا  "ُوض

نننن  الال ننن  لالنحبننناه أن م ي. بمشنننا ك  جميننن  ال تنننا  أونننداب المصنننلد –الننناي تننن  تشننن يلت لاننناا الغنننر –

ل بلنن  تمريننر القننواني  واللننوائح الحنظيمينن  ل ننر  مسننا ها تجنناه الدينناة ال ربننون" شننا لو "  ، ول ناننا لنن  تُ ننوِّ

ةي  كننا  أكثننر بلنن  بقنن  الشننراكا  بنني  القطننابي  ال ننام والبننا ، واةسننحثما   نن  مبنناة ا  النمننو اة حصننا

. واةسح ام 

الش ل 

ال ابلون الرئيسون ضم  النظام البيت   زال  ال ربون ب  المبان 

5

مجموعات فكر وطنية

جمعيال قطا  البناء▪

الجمعياااااااااال ال اااااااااناعال المعنياااااااااة ▪

بالمكنولوجيال الممطورة

المنظمات الدولية

المجموعاااااااااااال الممألاااااااااااة ألحاااااااااااةا  ▪

الم لةة الرميسي 

 لق المعاري وتشارم ا▪

الرافعة المالية والممويل المباار▪

اإلطار المؤسسي

الفاعلون الرميسون

بيئة البناء

الفاعلون الرميسون

التمويل

الفاعلون الرميسون

المنشآل ال ناعية

البامعون

المياولون

/  الم ندتون المعماريون

منشآل الم ميد

ارمال المشييد

البنوك المجارية

البنوك الخضراء

بنوك المنمية

مؤتسال الممويل 

المرتبطة بالةكومة

الشرمال مُيدمة 

 دمال الطاقة

العياريونالمطورون 

المالكون المييمون

مالكو العيارال

المسمسجرون

مالكو العيارال

المستأجرون

الفاعلون الرميسون

الحكومة

مسموى المةليالمسموى األقاليدالمسموى الويني

مديرو المشروعال

Source: Climate Action Tracker, Decarbonising Buildings: Achieving Zero Carbon Heating and Cooling, March 2022, 
https://bit.ly/3D5zuhr
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ون  بلنن  بنن و   ئنني ، ححنن  ُيم نن  إضنن ام وننبغ  الدينناة ال ربننالمشننا كون  نن  بيتنن  البننناماتصنناًلا، ي ننطل  

الجانوة و   هاا الص ة، يم   الو نوق بلن  كثينر من . سالسل ا م اة الم ني  بالمبان  الح  يقومون بلياا

تدننالف ُمننالك األوننول ال قا ينن  ذا  الصننا   ال ربننون : "مثننال بلنن  ذلنن . والمبنناة ا  ال ابمنن  ذا  الصننل 

الاي أسسحت مجموب  ةولين  من  المسنحثمري  المرسسنيي ، ،((Net-Zero Asset Owner Alliance" الص ري

ةم تنطوي المباة ف بل  الحاام هر. تريليونا  ةوة  أمري      أوول بقا ي 4يمثلون مً ا اسحثما ا  تُقا ب 

.2050بحدويل مدا ظا  اةسحثما ي  إل  وا   و ري م  انب ا ا  فازا  اةححباس الدرا ي بدلول بام 

ننن  السننن رتير ال نننام ل مننن  المحدننن ف مبننناة ف   ياليننن  مننن  ال ربنننون للجميننن"با ضنننا   إلننن  ذلننن ، ةشَّ
ٍ
" مبنننان

(Zero carbon Buildings for All Initiative)، ينالل  من  ال منل المنناي   ن  م ينن  نيوينو ك األمري ين  بنام

تدقيند ؛ لحوحي  القاةف ببر القطابا  المبحل    ن  تدنالف ةولن   نوي  زالن  ال ربنون من   طناع البننام و2019

17:وتنطوي المباة ف بل  تأمي  الحااما  م  الجانبي . األه اق المنايي 

مبنان  القاةف بل  المسحوى الوفن  والمدل ؛ لوض  وتن ينا سياسنا  ةابمن   زالن  ال ربنون بن  جمين  ال▪

.2050، وجمي  المبان  القائم  بدلول بام 2030الج ي ف بدلول بام 

.2030الشركام الماليي  و    طاع الصناب ؛ لحو ير م يال  الببرام وتغيير السوق بدلول بام ▪

البنينن  با ضننا   إلنن  ذلنن ، تَُ نن  الجم يننا  والمرسسننا  والحدال ننا  ذا  الصننل  جنناًما أوننيًلا منن 

ناالمرسساتي  للنظام البيت  الم ن  بحديين  المبنان   الن  ال ربنون بن  إز تدنالف "هناا ويَُ ن  . كربونيًّ

نموذًجا لال ؛ حيث ي طل  بحوحي  أوداب (The Building Decarbonization Coalition)"المبان 

ومنا  المصلد     وناب  البنام م  كل م  ُمق م  الطا   النظي  ، والمنظما  األينرى، والد 

  والمما سنا  ج ير بالاكر أن الحدالف يقوم بل  الحوبين  بالح نولوجينا  الد يثن  النظي ن. المدلي 

 تُنن 
ٍ
ا  الجينن ف، وإلاننام المسننحال ي  منن  يننالل   نن  وبننيا  للو ننوق بلنن  ماايننا الحدننول إلنن  مبننان

ا  هنناا با ضنا   إلنن  المشنا ك   ن  وننن  السياسنا  ال امنن  ذ. بال امنل من  يننالل فا ن  نظي ن 

16.الصل ، وإجرام البدوث الالزم  لمواجا  الحد يا  وا حنا  ال ر 
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الُمشاه ف وم  أمثل  الجاوة. تق  المسرولي  أيً ا بل  باتد مال   المبان  ومسحأجرياا، أًيا كان  نوبيحاا

حد ف، وه  شرك  ةولي  مقرها الرئي     الممل   الم–"تيس و"محاجر    هاا السياق ما  ام  بت مجموب  

الحن  -" تيسن و"، ا ححدن  2010  ن  الثنان  من   براينر بنام . وت مل  ن  مجنال الحمنوي  ومحناجر الحجائن  ال بنرى

 من  ال ربنون، ضنم  مسنابياا ألن تصنبح شن-ماليي  ف  من  ال ربنون سننويًّا4ت خ ندو 
ٍ
رك  أول محجنر ينال

وتن  تننأفير المحجنر بالبشنب بنن ًلا من  ال نوةذ، منن  اةبحمناة بلن  ال ننوم . 2050يالين  من  ال ربنون بدلننول بنام 

18.الطبي   وأنابيب الطا   الشمسي  لب ى ت ل   ا ضامف

، كمنا أنانا با ضا   إل  ذل ، أنشأ  الشرك  أيً ا مدطن  مشنحرك  للح  تن  والطا ن  ت منل بنالو وة الدينوي

ابانا بنأيرى أمنا  الجنا  ح ن  األفاين ،  قن   امن  بنإحالل أبو. تحيح  ائى ال اربام المحول ف للشب   الوفني 

َل  بلن  ا. مو رف للطا  ، م  اسحب ال فازا  الحبري  ال ا ف
 
لمبنن   ن  وبالرف  م  أن هاه الح  يال  الح  ُأةي

.م  إجمال  الطا   المسحال  % 50،  إناا و ر  %30     م  ت ل   تجايا المحجر بندو 

نُظ  تقيي  المبان  نموذًجا:  ابً ا

حن يال     سياق الح يال  الد ومي  للووول إل  إزال  ال ربون ب  المبنان ، يم ن  الو نوق بنن  واحن  من  ال

ظمن  إون ا  الرئيس  ذائ   اةسحب ام ضم   ت  األةوا  الحشري ي  بل  المسحوى ال ول ، والمحمثل   ن  أن

، كنان 2021  ن  ننو مبر (.  (Certification Systems to rate buildingsالشنااةا  لحقيني  المبنان  الب نرام

نا بلن  المسنحوى النوفن  أو ةون النوفن  كمنا80هناك  ا أو فوبيًّ يوضنح ةول  ت ر  كوة فا   المبان  إلااميًّ

ننا بلن  جمين  المبننان ، السن ني  وفينر السنن 43، منن  بينانا (7)الشن ل   ن   19.ني ةولن   قنن  تُطبند كنوًةا إلااميًّ

20:ثج ير بالاكر أنت ُيم   الحمييا أيً ا بي  أكواة المبان  و ًقا لنطاق اسحا ا اا إل   تحي ؛ حي

تننص بلن  م ننايير تصنني  كننل ،((Prescriptive Standardsتح ننم  م نايير ُمدن ةف ت صننيًلا : ال تن  األولن ▪

.م ون أو ماةف ضم  المبن  بل  ح ف

بالحركيا بل  يصائص ُمدن ةف ينبغن  ،((Performance Standardsتنطوي بل  م ايير ل ةام : ال ت  الثاني ▪

سنحب ام مسحويا  ا ضامف، وم  ة  تن  د الانوام، وك نامف ا: أن تحو ر بالمبن ، مناا بل  سبيل المثال

.الطا  
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الش ل 

(2021)مو ف تطبيد أكواة فا   المبان  بل  مسحوى بل ان ال ال  

6

ننا بلنن  فالبينن  المبننان  مسننحنً ا إلنن  م ننايليحوانينناتُ نن  ةولنن   ير األةام؛ حيننث أحنن  النمنناذج الحنن  تُطبنند كننوًةا إلااميًّ

 Energy Performance)"شننننااةف أةام الطا نننن  للمبننننان "بإونننن ا  " مركننننا الحسننننجيل ال قننننا ي"يبننننحص 

Certification of Buildings) . هنناا ويسننحن  ذلنن  إلنن  بملينن  تقينني  اسننحاالك الطا نن  الدرا ينن(Thermal 

Energy Consumption)، لحد ين   تن  ك نامف الطا ن  الحن  ينحمن  إليانا المبننA++, A+, A, B, C, D, E, F, G) ) ،

21.والح  تمح  والحيحاا ل حرف ال شر سنوا 

" شااةف أةام الطا  "بل  أن إو ا  ( 51)ج ير بالاكر أن  انون البنام    ليحوانيا ينص وراح     ماةتت     

ا    الداة  اآلتي  22:للمبن  ُيَ   إلااميًّ

نن  ب ن  ؛ حينث يح ني  الحصن يد بلن  أةام الطا ن  للمب(أو أجناام منانا)اةنحاام م  تشيي  المبان  الج ين ف ▪

.اةنحاام م  بنائت، و بل القيام با بالن ب  إتاححت للجماو 

(.أو أجاام مناا)اةنحاام م  إباةف بنام أو تج ي  أو إوالم المبان  ▪

أو أجنناام مناننا؛ حيننث يجننب بلنن  الُمطننو  ال قننا ي تاوينن  المسننحأجر الج ينن  أو /بينن  أو اسننحتجا  المبننان  و▪

.المشحري المدحمل بنسب  م  شااةف أةام الطا  

محنننًرا مربً نننا الُمبصصننن  ل فنننرا  ال ن  يننن  وا ةا يننن  250المبنننان  الحننن  تايننن  مسننناححاا ال ايليننن  بلننن  ▪

ويجنب .  والحجا ي  والب مي  وين ما  النقنل واألفنرا  الثقا ين  وال لمين  والرياضني  والطبين  والحر ياين

وذج نمن: بل  سبيل المثال. بر  شااةف أةام الطا   الباو  باا    م ان با ز وأن ت ون واضد  لل ام 

.شااةف أةام الطا      المبان     ليحوانيا

حالة كود المباني

Source: Global Alliance for Buildings and Construction, 2021 Global Report for Buildings and Construction: Towards a 
zero-emissions, efficient and resilient buildings, 2021, 

إلزامي

يوعي

في إيار المطوير

غير معروي

جديد فو تد تطوير 



3232



2022نوفمبر -العدد األول -آفاق المناخ 33

 Excellence in Design)"إين جالحميا    الحصمي  ألجل ك اما  أبظن ، "   سياق ُمحصل، ُيَ   نظام ابحماة 

for Greater Efficiencies, EDGE) قبنل ب ن. نموذًجنا ل ملينا  الحطنوير الحن  ينح  إةيالانا بلن  هناه الننظ   

 ن  % 20ب  سنوا ، كان  الشااةف تقحصر بل  ب ة م  المحطلبنا  الرئيسن ؛ تحمثنل  ن  تدقيند ي نى بنسن

 ير بالناكر جن. فا   تشغيل المبن ، واسحب ام المياه، والطا   الُم مج     منواة تشنيي  المبنن :  الث  تا 

اب ، أن هننناا النظنننام ينطبننند بلننن  المبنننان  الح ليميننن ، والسننن ني ، والمسحشننن يا  وأمننناك  ال ن  ننن  والمطننن

23.والصنابا  الب ي  ، والم اتب، والمسحوةبا  ومدال الحجائ 

ق أكثننر َبْينن  أنننت منن  تااينن  الداجنن  الُملدنن  إلنن  تن يننا حلننول ذكينن  للمننناخ، وابحمنناة الد ومننا  والشننركا  ألهنن ا

يي  ؛ حينث تمن  إضنا   مسنحو(المسنحوى األول)فموًحا، ت  إةيال تطويرا  بلن  نظنام الحقيني  البنا  بانا 

24:لحقيي  المبان 

منن  اسننحب ام المينناه % 20ُيبقنن  هنناا المسننحوى بلنن  محطلننب ي ننى : الُمحطننو إينن ج: المسننحوى الثننان ▪

% 40سنب  والطا   الم مج     مواة تشيي  المبن ، بل  أن يح  تدقيد و نر  ن  فا ن  تشنغيل المبنن  بن

. بل  األ ل

؛ إمنا من  %100يح  تديي  انب ا ا  ال ربون من  فا ن  المبنن  بنسنب  : ال ربون الص ري: المسحوى الثالث▪

اةل يننالل إحننالل مصنناة  الطا نن  الحنن  ي حمنن  بلياننا بمصنناة  محجنن ةف، أو القيننام بننب ى الشننوافل الحنن  تُ نن

(.Carbon Offsets)ال ربون الصاة  ب  المبن  

" 2019لسننن  ISO 15392الم يننا  النن ول  "بح شنني  ( أينناو)المنظمنن  ال ولينن  للم ننايير "و نن  توجننت آيننر،  امنن  

ح ند ُيدن ة الم ينا  المبناة  الم. المبناة  ال امن -الم نن  باةسنح ام   ن  المبنان  وأبمنال الان سن  الم نين  

ر الناي من  األمن. بلياا والُم حرق باا بل  المسنحوى الن ول  لحدقيند اةسنح ام  ينالل مراكنا البننام والحشنيي 

يون، المان سنون الم منا  : شأنت تو ير لغ  مشحرك  لجمين  أونداب المصنلد   ن  الصنناب ، بمن   ن  ذلن 

25.، با ضا   إل  الجاا  الُمنظم  والر ابي ، والمسحال ي ال قا يونوالمصممون والمطو ون 
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توويا  ناائي : يامًسا

محجننره األول البننال  منن  –تيسنن والننرئي  الحن ينناي لشننرك  ( Terry Leahy" )تيننري ليانن "بننن ما ا حننحح السننير 

  ج  كبينرف، وأن يب و أنت ُيم ن  تغيير مق ا  ال ربون الاي تسحب مت ل: "ال ربون بالممل   الُمحد ف، بلد  ائًلا

. شنري    إشنا ف إلن  إم انين  إزالن  ال ربنون بن  جمين  المبنان  ح اً نا بلن  اسنح ام  حيناف الب". تسحمر الدياف

بننل جمينن  سنن ان ال وكننب
 
بلنن  ايننحالق ل نن  ذلنن  يحطلننب الحااًمننا وننلًبا ة يدينن ، وامحثاًلننا ُمثننابًرا ة ي ننل منن   

. مو  ا  منت

ح نولوجينا   بالرف  م  تو ر تطبيقا  كثيرف ألكواة الطا      المبان ، ونظن  الحقيني  ومننح الشنااةا ، وال

وفيرهنا من  األمنو  الداسنم  لحديين  ال ربنون بن  المبنان ، (High-efficiency Technologies)مرت  ن  ال  نامف 

ننا" ننإن فالبينن    بم ننايير أو مسننحا  ا  مدنن ةف بشننأن أةام الطا نن   نن" المسنناهما  الُمدنن ةف وفنيًّ
 
  لنن  تننأ 

. أو توفي  ت نولوجيا كفم    المبان ( Energy Performance Standards)المبان  

ا وم  إفالق ال ثير م  اةلحااما  والمباة ا  ويط  ال مل، تظل الداج  ماس  إل  أةوا  بملين  من  شنأنا

منا هن  األمر الاي ي    ضرو ف تصمي  سياسا  بام  أكثر جنرأف م". إةا ف الحغيير"إل  " إ اةف الحغيير"تدويل 

.  الين بليت اآلن، وتأسي  أةوا  ُملام  لاا و د نانج شنامل، وإن ناذ تن يال  ومبناة ا  ُمنسنق  تحسن  بال 

بح م  هاا وترةي البيانا  والم لوما  وتباةل الم ا ق والببرا  ةوً ا أويًلا ضم  هاه المنظوم ؛ حيث ُيص

يح األمننر النناي يحنن. األهمينن  بم ننان تد ينن  الوضنن  المرج نن  بشنن ا ي  واكحمننال، ومحاب نن  منن ى الحقنن م المدننرز

". 2050مبان  "حوكم  األةام والح ل  م  النحائج المحدقق   ةيال تد يثا  ُمححالي ، وووًلا إل  

يبننننننن و أننننننننت بإم انننننننن  "

تغييننننر مقنننن ا  ال ربننننون

النناي تسننحب مت ل  جنن 

كبينننننننننرف، وأن تسنننننننننحمر 

"الدياف

(  Terry Leahy" )تيري ليا "

س وتيالرئي  الحن ياي لشرك  
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  مصنر اةسنحراتيجي  الوفنين  لحغينر المنناخ  ن"، ولما كان  مصنر  ن  أفلقن  و يما يبص المسحوى الوفن 

، س ًيا ندنو الدن  من  انب ناث الغنازا  ال  يتن  من  جان ، والح امنل من  الحغينر المنناي  2022   يونيو " 2050

ى الُمدحمننل منن  جانن  أيننرى، تمثننل أحنن  األهنن اق الرئيسنن  لالسننحراتيجي   نن  تدقينند نمننو ا حصنناةي ومنننب 

كر والجن ير بالنا. اةنب ا ا     مبحلف القطابا ، م  يالل ب ة من  المسنا ا  منانا ت ظني  ك نامف الطا ن 

26:أنت كان م  بي  الحوجاا  الح  أو ةتاا الو يق   نجاز ذل  المسا  اآلت 

نن  األكننواة الوفنينن  ل بنينن  الب ننرام  نن  المجحم ننا ▪ الج ينن ف تدسنني  ك ننامف الطا نن   نن  المبننان ، وتبنِّ

.والقائم 

  الحنننرويج للحدنننول ندنننو زيننناةف ك نننامف اسنننحاالك الطا ننن   ننن  المنشنننا  السنننياحي  والحجا يننن  والصننننابي▪

.والس ني 

بن  المبنان  وتأسيًسا بل  ذل ،    ي ون م  األهمي  تصنمي  اسنحراتيجي  ُمسنحقل   زالن  ال ربنون

الحنن  " مح قننب ال مننل المننناي "المصننري ، بمبحلننف أنواباننا،  نن   ننل يا فنن  الطرينند الصنناة ف بنن  

وننداب اتصنناًلا، هننناك حاجنن  لحطننوير يطنن  تن ياينن  بمشننا ك  جمينن  ال تننا  أ. سننبق  ا شننا ف إلياننا

 صننيلي  المصننلد ؛ للحوا نند حننول المسننحا  ا  المنايينن  بشننأن المبننان ، وتطننوير يطنن  تن ياينن  ت

حطلنب وبال  ل، هناك مباة ا  وإجراما  ت  تسري  وتيرتاا يالل ال حنرف الماضني ، والحن  ي.  نجازها

مثننال ال ننوة المصننري)األمننر ةمجاننا  نن  نظننام بيتنن  موحنن ، وتد ينن  المطلننوب إةيننال تدنن يثا  بليننت 

 ن  وتقيني  ، م  الو وق بل  ال جوا  القائمن  لح نييقاا، من  تصنمي  نظنام لمحاب(للحشيي  والبنام

.نحائجاا

  با ضننا   إلنن  ذلنن ، ينبغنن  تولينن  إحصنناما  وم لومننا  ومرشننرا  بشننأن انب ا ننا  ال ربننون منن

يننر و نن  ي ننون منن  المناسننب اةن ننمام  نن  المرشننرا  ال ولينن  ذا  الصننل  ف. المبننان ، وتطننو  أةائاننا

 ا ناهوسن مرشر المبنان  المسنح ام ، ومرشنر المبنان  الب نرام، ومرشنر : المح من  لمصر، مثل

اا بلن  با ضا   إل  ذل ،    ي ون م  المناسب ال مل بل  توفين. للمساحا  الب رام الد ري 

مسنننحوى مدا ظنننا  الجماو يننن ، لحبينننان األةام المقنننا ن  ننن  سنننباق تدييننن  ال ربنننون بننن  المبنننان 

.المصري 

، ُيَ نن    نن  الننوب  2050و2030و نن   ننل الحنناام القينناةف السياسنني  بشننأن أهنن اق المننناخ وأييننًرا، 

رانين  أمنًرا  ئيًسنا، ياون   ن   نل النا ن  ال م–ياو  بشأن المبان  وإزال  ال ربنون بنانا–المناي  

منن  الحنن  تشننا ها ال ولنن   نن  الو نن  الننراه ، بمننا ي ننم  أن تمثننل كننل  منن  المبننان  الج ينن ف والقائ

.إضا ا   وي  لل مل المناي     كل أ جام الجماو ي 
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