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 ملخص البحث:

یمثل تغیر المناخ أحد التحدیات التى باتت تهدد مستقبل البشر فى مطلع القرن الحالى، مما ینذر بعواقب کارثیة ما لم نبادر 

أشد مسببات المشکلة. لذا، یتحتم على المعماریین اإلسراع نحو طرح عمارة  بتصحیح المسار. وتأتى صناعة البناء کأحد

قادرة على مواجهة تغیر المناخ، وفى مقدمتها استنزاف الموارد الطبیعیة من خالل أنماط العمارة الحالیة التى ال تضع اعادة 

 االستخدام کضرورة لمواجهة تغیر المناخ.

دة لطرح أسس عمارة قادرة على مواجهة تحدیات المستقبل ، وتحد من تداعیات التدهور لذا تأتى الورقة البحثیة کمحاولة جا

البیئى الذى تمثل صناعة البناء غیر الصدیقة للبیئة أحد أهم أسبابه؛ فقد أکدت الدراسات الحدیثة أن صناعة البناء الحالیة 

٪  25٪ من المیاة العذبة، کما تستهلک 17لى ٪ من انبعاثات غاز ثانى اکسید الکربون ،باإلضافة إ 33تتسبب فى نسب 

٪ من کمیة المواد الطبیعیة، مما یجعل من خلق عمارة  50٪ من الطاقة. باالضافة الى 40من األخشاب بجانب استهالک 

 "7متوافقة أمر بالغ االهمیة."

٪ من الغازات، إال أن 5ى التتجاوز کما أن الدول النامیة تتحمل معظم تبعات تغیر المناخ. فالبرغم أن مساهمة العالم العرب

٪من الناتج المحلى. بخالف أن المنطقة العربیة من أکثر مناطق 9٪ إلى 4العالم العربى یتحمل تکالیف التدهور البیئى بنسبة 

صمیمات العالم تأثًرا بأضرار تغیر المناخ؛ نظًرا المتداد سواحلها. وهو ما یتطلب تغیرات فى عمارة المستقبل تتمثل فى خلق ت

أکثر قدرة على التکیف مع بیئتها إلى جانب ترشید استهالک الموارد وإعادة تدویرها مع ضرورة تقییم مرحلة التصنیع لمواد 

البناء کشرط اساسى لتقییم استدامة المبانى. إلى جانب حزمة من القرارات السیاسیة الواجب على الدول النامیة اتخاذها للحد 

 "2من تغیر المناخ."

 لمات الدالة: الک

 الموارد الطبیعة. –عمارة المستقبل  -التدهور البیئی  –تغیر المناخ 

Abstract: 
Climate change is one of the challenges that threatens the future of humankind at the turn of the 

century, foretelling of catastrophic consequences unless we start to correct the course. The 

construction industry is one of the causes of the problem. Therefore, it is imperative for 

architects to accelerate towards offering architecture capable of facing climate change, foremost 

of which is the depletion of natural resources through existing architecture patterns that do not 

put reuse as a necessity to confront climate change. 
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Therefore, the research paper comes as a serious attempt to lay the foundations of architecture 

capable of facing the challenges of the future, and limits the repercussions of the environmental 

degradation, which is the environmentally friendly construction industry, the most important 

reasons for it. These recent studies show that the current construction industry causes 33% of 

carbon dioxide emissions, to 17% of fresh water, 25% of wood is consumed, and 40% of energy 

is consumed. In addition to 50% of the amount of natural materials, which makes creating a 

compatible architecture extremely important. 

And the countries that bear most of the consequences of climate change. Although the Arab 

world’s contribution does not exceed 5% of the gases, the Arab world bears the costs of 

environmental degradation at 4% to 9% of the GDP. Other than that the Arab region is one of 

the regions of the world most affected by climate change harms, because of its coastline. This 

requires changes in the architecture of the future by establishing in creating designs that are 

more adaptive to its environment as well as rationalizing resource consumption and recycling 

with the need to evaluate the manufacturing phase of building materials as a prerequisite for 

assessing the sustainability of buildings. Along with a bunch of political decisions obliged by 

countries that can reduce climate change. Key words: Climate changes – environmental 

deterioration – future architecture – natural resources 
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 Climate changes – environmental deterioration – future architecture – natural resources 

 تمهيد:

اعیة والتحوالت الجذریة فى یعد منتصف القرن التاسع عشر نقطة االنطالق نحو التدهور البیئى. فمع بدایة الثورة الصن

األنشطة البشریة من األنشطة الیدویة إلى المیكنة ، وما تحتاج إلیه من استهالك للوقود األحفورى بالتزامن مع التوسعات 

الحضریة وقطع الغابات؛ مما أدى إلى زیادة االنبعاثات بكمیات تفوق قدرات البیئة على استیعابها ، وبالتالى تركز غازات 

جزًءا فى الملیون فى عصر ما قبل التصنیع  280ة فى الغالف الجوى فقد ارتفعت تركیزات ثانى أوكسید الكربون من الدفیئ

جزًءا فى الملیون بحلول عام  550جزًءا فى الملیون مع مطلع القرن الحادى والعشرین ، ویتوقع أن یصل إلى  430إلى 

بمقدار درجتین مئویتین. كما أن متتصف القرن العشرین شهد تفاقم  . وهو ما یعنى ارتفاع درجة الحرارة العالمیة 2035

للتدهور البیئى ، باختراع الكلوروفلوروكربون )الفریون( ، والذى یعد المتسبب الرئیسى فى ثقب طبقة األوزون فوق القطب 

( فى NASAالفضاء االمریكیة)الجنوبى ، والذى اتسعت مساحته لتعادل مساحة قارة استرالیا وفًقا لتقریر وكالة الطیران و

وفى حال استمرار السیاسات الحالیة للتصنیع ، واستخدام المزید من الوقود اإلحفورى ، واالستخدام المفرط  .1985عام 

درجات مئویة ، ویمكن تقریب هذه الزیادة الكارثیة الى األذهان بمعلومیة  5لغاز الفریون ربما ترتفع درجة الحرارة بمقدار 

درجات مئویة عن العصر الجلیدى األخیر الذى ساد األرض الكثر من عشرة االف سنة. فارتفاع 5خ الحالى أدفأ أن المنا

سم  59درجات حرارة المحیطات یؤدى إلى ذوبان الجلید ، وبالتالى زیادة مستوى البحار والمحیطات بمقدار یتراوح بین 

أمتار  5. وقد یصل هذا االرتفاع إلى 2007معنیة بتغیر المناخ لسنة وفًقا لتقدیرات تقریر الحكومیة الدولیة ال 2100بحلول 

 2009فى حال ذوبان جزء من الصفیحة الجلیدیة فى القارة القطبیة الجنوبیة خاصًة أن تلك الصفیحة انخفضت فى عام 

 "1"هو متوقع.  ؛ مما یهدد بارتفاع مستویات البحار بشكل أسوا مما 1980٪ من أعلى مستوى وصلت له عام  53بنسبة 

لذا یجب على البشریة أن تتحرك نحو التصدى لمسببات تغیر المناخ ، فعلى الرغم من أن خطورة تغیر المناخ تلقى     

اهتماًما لدى غالبیة  العلماء، إال أن بیانات وتنبؤات تغیر المناخ التزال غامضة لكثیر من غیر المتخصصین، وهو ما یؤدى 
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إلى اتباع سیاسة التشكیك لدى معظم الدول النامیة والتجاهل لدى معظم الدول المتقدمة ؛مما یجعل من نسبة احتمال ارتفاع 

 ٪ بأقل تقدیر.   50درجات مئویة خالل العقود المقبلة تصل إلى  5الحرارة أكثر من 

النبعاثات غازات الدفیئة هو حرق الوقود اإلحفورى  وعلى الرغم من كون جمیع الدراسات أكدت أن السبب الرئیسى

للحصول على الطاقة ، إال أن الدول النامیة ال تزال تمضى بخطوات بطیئة نحو الطاقة النظیفة فى غیاب الدعم المالى 

 والتكنولوجى من الدول المتقدمة. 

المناخ علیها ، إال أنه التزال جهودها ضعیفة ومن تلك الدول النامیة الدول العربیة فعلى الرغم من خطورة تاثیرات تغیر 

جًدا فى المساهمة فى اجراءات الحد من تغیر المناخ على مستویات كافة المجاالت كإدارة النفایات والنقل والصناعة والبنیة 

القلیلة الماضیة  التحتیة، باإلضافة إلى العمران والتصمیم المستدام الذى الیزال فى مراحله األولى من التطویر. ففى العقود

تمیز نمط التحضر فى العالم العربى، وخاصًة منطقة الخلیج بأنماط من الهندسة المعماریة المستوردة من الغرب ،والتى 

تعتبر بعیدة عن التناغم مع الظروف االجتماعیة والجغرافیة والمناخیة للوطن العربى. فناطحات السحاب التى تغطى معظم 

صبحت السمة الممیزة للمراكز الحضریة الجدیدة مثل: أبوظبى ودبى والدوحة. مما یتطلب مقداًرا واجهاتها بالزجاج ،قد أ

  "1"هائاًل من الكهرباء للتكییف،  وهو ما یعنى حرق مزید من الطاقة ومزید من انبعاثات غازات الدفیئة. 

 اإلشكالية البحثية:

صادى تدفع البشریة إلى حرق المزید من الوقود االحفورى األرخص فى ظل الحاجة الملحة للتنمیة وتحقیق معدالت نمو اقت   

ثمًنا للحصول على الطاقة الالزمة لزیادة التصنیع فى ظل قناعة معظم السیاسیون بأنه ال جدوى من التكالیف الفوریة لتحقیق 

ه  ؛ وبالتالى زیادة واتساع نطاق منافع مستقبلیة. وهو ما یؤدى إلى استمراریة التدهور البیئى ، بل ربما تفاقمه وتضخم حجم

فى استمرار التنمیة  -خاصًة النامیة -تأثیراته الكارثیة. وهنا تكمن اإلشكالیة البحثیة فى إیجاد حلول تحافظ على حقوق الدول 

 ارعة.وتحقیق النمو االقتصادى وبین الحفاظ على البیئة من التدهور بمنع تغیر المناخ أو التخفیف من حدته ووتیرته المتس

 فرضية البحث:

 -بطرق تساعد فى مواجهة تبعات تغیر المناخ -یفرض البحث أن دراسة توقعات تبعات تغیر المناخ وتصمیم عمارة المستقبل 

یسهم فى الحد وتفادى األضرار ، من خالل إتباع طرق التحفیز لجمیع المستویات المشاركة فى النتاج المعمارى من معماریین 

 ومتخذى القرارات ، وواضعى السیاسات. ، ومجتمع مدنى ، 

 أهداف البحث:

 يهدف البحث إلى تحقيق مجموعة من األهداف الرئيسية وأهداف ثانوية تتمثل فى:

 :األهداف الرئيسية

 حث المعماریین على مواجهة تغیر المناخ بالحلول المتوافقة مع البیئة ، مثل : استخدام التقنیات الخضراء،والتصمیمات -1

 الصدیقة للبیئة المتاحة فى الوقت المعاصر.

 توجیه الباحثین إلجراء المزید من األبحاث المستقبلیة ؛ لمواجهة تغیر المناخ والحد من اثاره.  -2

 :األهداف الثانوية

 تنبیه الساسة ومتخذى القرار بالدول النامیة من خطورة تاثیرات تغیر المناخ.  -1

 تحفیز االقتصادیین ورجال األعمال للمساهمة فى اجراءات الحد؛ لتفادى الضرر على النمو االقتصادى. -2

 توعیة المجتمع بأهمیة المطالبة بعمارة أقل تسبًبا فى تغیر المناخ، وقادرة على التكیف مع محیطها البیئى.  -3
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 منهجية البحث:

 وهما: البحث،وتحقيق أهداف  ثية،البحاتبع البحث منهجين رئيسيين الستعراض اإلشكالية 

 فیما یتعلق بمعدالت تغیر المناخ.  الحدیثة،ورصد النتائج التى أثبتتها الدراسات  الواقع،من خالل وصف  المنهج الوصفى:

ووضع استنباط لما یجب أن تكون  المستقبل،ومراجعة تصورات  البیانات،من خالل تحلیل المنهج التحليلى االستنباطى: 

 وتساعد فى الحد منه وتفادى أضراره. المناخ،حتى تتمكن من مواجهه تغیر  المستقبل،علیه عمارة 

 تأثيرات تغير المناخ على الدول النامية: - 1

بدًءا من الصحة  البشریة،یشكل تغیر المناخ خطًرا یهدد بقاء الجنس البشرى، حیث تطال تأثیراته جمیع مناحى الحیاة     

یرى القائمین علیه والمطالبین بحقوق  الذيبما فى ذلك االقتصاد  المشیدة،والبیئة الطبیعیة، والبیئة  الغذائى،واالنتاج  البشریة،

؛ فقد أكدت الدراسات أن تكالیف التدهور البیئى تتخطى معدالت النمو -الدول فى التنمیة أن تغیر المناخ یضر باالقتصاد 

 التنمیة والنمودى، بخالف االعتقاد السائد لدى الساسة أن اجراءات التخفیف من تغیر المناخ تعیق عملیات االقتصا

. وهو ما تناقضه جمیع الدراسات واألبحاث الحدیثة التى أكدت أن مقابل كل ارتفاع فى معدل درجات الحرارة -االقتصادى

٪ فى حین أن االستطالع 3٪ إلى 2تصادى بنسبة تتراوح بین العالمیة مقداره درجة مئویة واحدة، ینخفض النمو االق

٪ فقط من الناتج 1یقدر تكالیف التخفیف بنسبة  2009االقتصادى واالجتماعى العالمى الصادر عن االمم المتحدة عام 

 المناخ.تعد نسبة صغیرة بالمقارنة بتكالیف وأخطار تاثیرات تغیر  العالمى، وهياإلجمالى 

فإن خسائر االقتصاد العالمى قد  المناخى،ات أن فى حال تجاهل التحذیرات من أخطار تأثیرات التغیر كما أكدت الدراس

هو أن الشعور بتأثیرات التغیر المناخى سوف تكون أكثر حدة على البلدان  كارثیة،وتبقى األزمة األكثر  ٪،20تصل إلى 

" كما أن معظم البلدان النامیة 1التكیف معها، تكنولوجًیا ومالًیا. "النامیة التى تمتلك القدرة األقل على التغلب على المشاكل و

وفى مقدمة تلك  كارثیة،مما یعنى أن زیادة درجة الحرارة یؤدى إلى نتائج  -( 1)شكل -تقع باألساس تحت خط الفقر المائى 

اجراءات حاسمة نحوتخفیف حدة  البلدان الدول العربیة التى تقع فى منطقة شدیدة الجفاف ؛ مما یجعل من الضرورة اتخاذ

  " 1"تغیر المناخ.

 
 ( متوسط المطر السنوى يوضح وقوع االقليم العربى فى منطقة القحط 1شكل )

 "1المصدر: "
 

األكثر تعرًضا ألخطار تغیر  إال أن الدول النامیة هى المناخ،وعلى الرغم من المساهمة الضئیلة للدول النامیة فى تغیر 

المناخ، فعلى سبیل المثال، نجد أن الدول العربیة التى یعد معظمها من الدول النامیة ال تتجاوز االنبعاثات الصادرة عن 

(. إال أن الوطن العربى یتحمل 2٪ من إجمالى االنبعاثات العالمیة شكل )5األنشطة التنمویة فى جمیع الدول العربیة نسبة 

ب األكبر من تبعات اآلثار الكارثیة للتغیر المناخى، ویرجع ذلك إلى كونه أكثر المناطق ندرًة لموارد المیاه، وارتفاًعا النصی
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زیادة  2004إلى  1970لدرجة الحرارة؛ فقد أكدت الدراسات الحدیثة أن منطقة الوطن العربى شهدت خالل الفترة من 

ویرتبط ارتفاع درجات الحرارة بعالقة مباشرة مع زیادة نسبة التبخر، ومما درجة مئویة،  2إلى  0.2بمقدار یتراوح بین 

المنطقة العربیة ضمن أكبر المناطق شًحا للماء، مما یشكل خطًرا على األنظمة الطبیعیة، واألنظمة  سوًءا وقوعیزید األوضاع 

٪، 4التى الیتجاوز مجموع انبعاثاتها نسبة الفیزیائیة. وهو ذات المصیر والوضع للدول النامیة بالعالم مثل دول افریقیا 

 "2"٪.2.5ال یتجاوز مجموع انبعاثاتها  الكاریبى التىوكذلك دول أمریكا الوسطى ودول 

 
 2000( التوزيع االقليمى النبعاثات غازات الدفيئة فى العام 2شكل )

 "2المصدر: "

 

الساحلى للعدید من الدول النامیة التى ال تمتلك القدرات بخالف أن ارتفاع مستوى البحار سوف یؤدى إلى تدمیر العمران 

الف كم مأهولة  18الف كم، منها  34المادیة أو التقنیة لمواجهة تلك األخطار. ومنها الدول العربیة التى تمتد شواطئها بطول 

جمالیة للدولة، ففى حال بالسكان. كما سیتأثر القطاع الزراعى واألراضى الرطبة باإلضافة إلى اإلنتقاص من المساحة اإل

٪ من أخصب األراضى الزراعیة فى دلتا النیل، بینما قد 12ارتفاع مستوى البحر متر واحد سوف تخسر مصر ما یقارب 

بینما  -وهو ارتفاع مستوى سطح البحر إلى خمسة أمتار -٪ فى حال تحقق السیناریو األكثرسوًءا22تصل هذه النسبة إلى 

٪ فى تحقق السیناریو 75ها الرطبة فى حال السیناریو األول، وقد تصل تلك النسبة إلى ٪ من أراضی22ستفقد قطر 

٪ من العمران فى 6الثانى،بخالف تأثر دول مثل تونس واالمارات بفقد مدن بأكملها، بینما ستفقد موریتانیا ما یقرب من 

كما هو موضح بتوقعات ارتفاع مستوى میاه " 1٪ فى السیناریو الثانى."30السیناریو األول، وقد تصل تلك النسبة إلى 

% من انبعاثات غازات 1دولة نامیة حول العالم ال تعّد مسؤولة عن أكثر من  50(. وإجمااًل فإن أكثر من 3البحر شكل )

 "2"الدفیئة. 
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 ( توقعات ارتفاع مستوى مياة البحر3شكل )

 "2المصدر: "

 

 المناخ: فى تغيرمساهمة العمارة  -2

تعد صناعة البناء من أكثر الصناعات مساهمة فى االنبعاثات واستهالك للطاقة والمیاه والمواد الخام. حیث تتسبب صناعة 

٪ من الطاقة باإلضافة إلى  40٪ من المواد الخام و 50٪من انبعاثات ثانى أكسید الكربون، كما تستهلك  33البناء فى نسبة 

"، وهو ما یجعل من العمارة فى مقدمة المجاالت المتسببة فى تغیر 7لمیاة. "٪ من ا17٪ من األخشاب و  25استنزاف 

خاصًة -المناخ. لذا تمثلت أهم المطالب واالجراءات لكى تتمكن دول عالم من الحفاظ على معدالت مكونات الغالف الجوى 

میة فى مجاالت أهمها: التوجه نحو فى ضرورة دعم الدول المتقدمة للدول النا -غازات الدفیئة فى المستویات المسموح بها

الطاقات النظیفة، وترشید استهالك المیاه، واعادة تدویرها، والحد من استهالك المواد الخام، وهى مجاالت ترتبط بشكل 

مباشر بالعمارة. حیث تعتبر اإلشكالیة الرئیسیة لعالم القرن الحادى والعشرین هى معادلة التوازن بین االحتیاجات البشریة 

 وبین الحفاظ على البیئة ،وتحقیق االستدامة من أجل اجیال المستقبل. -؛ لسد متطلبات البشریة المتسارعة-لتنمیةل

لذا، فإن الدعوات المطالبة بضرورة الحد من التصنیع وتخفیض معدالت انبعاثات غازات الدفیئة ال تلقى االصداء المرجوة، 

على تحقیق هذا التوازن المفتقد، وهو ما یمكن تحقیقه من خالل بدائل التحفیز، وهنا یجب إیجاد بدائل أكثر واقعیًة وقدرًة 

ولیس بدائل التخفیض؛ فانبعاثات غازات الدفیئة أصبحت واقع یصعب الحد منه، لكن یمكن التخلص منه أو التخفیف من 

 تأثیراته. 

 تغير المناخ: دور عمارة المستقبل فى ظل -3

الوثیقة بین العمارة وتغیر المناخ؛  البشرى، والعالقةرثیة لتغیر المناخ على مستقبل الجنس یتضح مما سبق التأثیرات الكا

یتوقف األمر عند البحث، بل امتد إلى تجارب  المجال، ولموهو ما دفع المعماریین إلى إجراء المزید من األبحاث فى هذا 

ة مصدر بدولة االمارات العربیة المتحدة التى تعد أول مدینة نحو عمارة أكثر توافًقا مع بیئتها، ومن أبرز تلك التجارب، مدین

 50ألف نسمة، وتستقبل  40ال تتسبب فى انبعاثات الكربون، وإنتاج المخلفات، وبدون سیارات. وقد تم تخطیطها لتستوعب 

شركة ومراكز أبحاث  1500ألف آخرین أثناء فترات العمل؛ للقیام بأعمالهم داخل المنطقة التكنولوجیة الحرة التى تستوعب 

داخل المدینة  حدید، تربطحیث التنقل من خالل أنظمة نقل عامة سریعة مرتبطة بخطوط سكك  -ذات رؤیة مستقبلیة 

مما یسهم فى الحد من  -؛ لخفض درجة حرارة الهواء-. وقد سمح غیاب السیارات بإنشاء طرق ضیقة مظللة-بخارجها

 الشمسیة؛ إلنتاجألواح الخالیا  التوجیه، واستخداماء من خالل التكییف، كما تم مراعاة استهالك الطاقة، بداًل من تبرید الهو

وهو ما یجعل من  "1"الطاقة النظیفة؛ لتزوید المبانى، وكذلك محطة تحلیة المیاه باإلضافة إلى إعادة تدویر المیاه الرمادیة. 

زایا واإلیجابیات التى تم مراعاتها فى مدینة مصدر، إال الرغم من الم نوعها. وعلىمدینة مصدر تجربة رائدة وفریدة من 

 المستقبل، هوعدم المستدام، وعمارةبالتصمیم  والمخططین، والمعنیینأن اإلشكالیة التى الیزال یغفلها معظم المعماریین، 

توافقه مع بیئتها، فى حین أن صحة االعتقاد السائد لدیهم أن التكنولوجیا الصدیقة للبیئة والمواد الخام الطبیعیة تحقق عمارة م

تلك الحقائق لیست دائًما على هذا النحو الظاهر من االنطباعات اإلیجابیة. حیث یتم الحكم على مواد البناء من خالل تفاعلها 
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نع النهائى مع البیئة، بینما یتم إغفال تفاعل مراحل التصنیع مع البیئة، أو تأثیر استخراج ونقل وتصنیع المادة الخام المص

منها تلك المواد، فعلى سبیل المثال، یعتقد العدید من المعماریین أن بناء منزل من األخشاب هو بمثابة منزل صدیق 

للبیئة،فالمواد الخام المستخدمة مواد طبیعیة ال تضر بالبیئة مقارنًة بمواد كاألسمنت والحدید، لكن حقیقة األمر أن بناء ذلك 

شجار التى تمثل الرئة الحقیقیة للكوكب، والتى تساعده على التخلص من ثانى أكسید الكربون المنزل تطلب قطع العدید من األ

وإنتاج األوكسجین. لذا؛ فإن تصنیع هذا المنزل دون التزامات بزراعة المسطحات البدیلة من الغابات التى تم إزالتها یعد 

 إضراًرا بالبیئة، ومساهمًة فى تسریع معدالت تغیر المناخ.

وهو ما تحاول الورقة البحثیة تسلیط الضوء علیه كمعیار أساسى لتقییم توافق العمارة مع بیئتها، فال یجب أن یقتصر التقییم 

على المنتج النهائى، بل یجب أن یشمل التقییم مراحل استخراج المواد الخام، ومراحل اإلنتاج والتصنیع، والنقل، ثم التجمیع 

شغیل والهدم. كما أن استهالك الموارد دون ضمانات االستخدام المستدام یعد أحد أبرز مشكالت النهائى، وأخیًرا مرحلة الت

العمارة المعاصرة، وهو ما یجب الحد منه والبحث عن حلول خضراء للمشكالت والتحدیات التى تواجه العمارة المعاصرة، 

 المعاصرة، دوناالستدامة، وتحقیق متطلبات األجیال وتحد من سرعة انتقالها نحو عمارة أكثر توافًقا مع بیئتها فى إطار 

 االنتقاص من مقدرات أجیال المستقبل. 

 التصمیمات، وإصداروبناء على ما سبق، یتوجب على عمارة المستقبل اتخاذ مجموعة من االعتبارات الواجب تحقیقها فى 

من اآلثار السلبیة لمراحل التصنیع،  ، والحد-بما یضمن تحقیق االستخدام المستدام للموارد -حزمة من القرارات السیاسیة 

والقدرة الذاتیة على إنتاج الطاقة والغذاء، وإعادة استخدام مواد البناء بمعالجات متوافقة مع بیئتها تسهم فى التوجه نحو عمارة 

 یر المناخ وتحدیات المستقبل، وهو ما یمكن استعراضه فى المحاور التالیة:قادرة على التكیف مع تغ

 تصميم عمارة تدعم تدوير مواد البناء: 3-1

یعتبر محور تدویر مواد البناء من أهم محاور الحد من التصنیع ؛ مما یسهم فى الحد من انبعاث المزید من غازات الدفیئة، 

الك المستدام للموارد الطبیعیة المهددة بالنضوب، كما یساعد على الحفاظ على البیئة كما یمثل أبرز المداخل لتحقیق االسته

من خالل الحد من استنزاف مزید من الموارد الطبیعیة وخفض تكالیف و أعباء التخلص من المخلفات ذات التاثیر السلبى 

على إیجاد بدائل خالقة قادرة على تعظیم (؛ مما یدفعنا نحو ضرورة طرح حلول أكثر فاعلیًة وقدرًة 4على البیئة شكل )

المردود االقتصادى من عملیات إعادة التدویر مع تخفیض مراحل عملیات التصنیع إلعادة االستخدام.  وهذا یجعل من 

تصمیم عمارة تدعم تدویر مواد البناء محور هام لمواجهة تغیر المناخ، والمساهمة فى الحد وتفادى االضرار المتوقعة لتغیر 

 لمناخ.ا

 
 مخلفات عملية الهدم تشكل عبا على البيئة لصعوبة التخلص منها( 4)شكل 

 (8)المصدر 
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 إدراج مراحل التصنيع ضمن نقاط تقييم المشروعات: 3-2

(، BREEAM،  أو التقییم البریطانى )LEED)تمثل برامج التقییم العالمیة للمشروعات المعماریة، مثل: التقییم االمریكى )

( أحد األدوات لتقییم مدى  Green Pyramidأو برامج التقییم فى بعض الدول النامیة، مثل: برنامج التقییم المصرى )

إتباع المشروعات ألسس العمارة المتوافقه مع البیئة؛ حیث تتم عملیة التقییم وفق نقاط محددة لجوانب مختلفة، فى جمیع 

لصیانة، أو حتى الهدم .إال أن جمیع برامج التقییم تغفل جزًءا هاًما فى نقاط التقییم، مراحل التصمیم، والتنفیذ، والتشغیل، وا

وهو مراحل تصنیع الخامات المستخدمة فى البناء. فعلى الرغم من كون العدید من مواد البناء صدیقًة للبیئة فى مراحل 

ع، أو تبعات استخراجها. فعلى سبیل المثال: یعد الخشب التنفیذ، أو التشغیل، إال أنها  شدیدة الضرر بالبیئة فى مراحل التصنی

فى حال عدم وجود ضمانة لزراعة  -من المواد الصدیقة للبیئة، إال أن قطع األشجار للحصول علیه ذو تاثیر مدمر للبیئة

لبى على البیئة، . ومن هنا، یتوجب على برامج التقییم منح نقاط لمراحل التصنیع، بما یضمن عدم التاثیر الس-مسطحات بدیلة

 والحد من تغیر المناخ. 

 تصميم عمارة تسهم فى إنتاج الغذاء: 3-3

مع تزاید سكان العالم بمعدالت أسیه، أصبح األمن الغذائى مطلب أساسى، یجب على الدول وضع السیاسات التى تسهم فى 

بما یضمن توفیراالحتیاجات األساسیة تحقیقه، وتعزز من اإلستراتیجیات الداعمة له، وتشجع المشروعات الموجهة نحوه؛ 

، ویعد التخاذل فى -التى تعانى معظمها من نقص الغذاء وسوء التغذیة -للشعوب. وتتعاظم تلك المطالب فى الدول النامیة،

ة إتخاذ التدابیر الالزمة لمواجهة اآلثار السلبیة لتغیر المناخ على الغذاء أمر شدید الخطورة، خاصًة فى ظل تحذیرات منظم

 – 2010ملیون شخص یعانون من سوء التغذیة المزمن، في السنوات  870األغذیة والزراعة، التى تؤكد أن ما یقرب من 

في المائة من سكان العالم, أي واحد من بین كل ثمانیة أشخاص. وتستحوذ الدول النامیة على أعلي  12.5. ما یمثل  2012

 "3".% من السكان( من سوء التغذیة المزمن15ملیون نسمة )حوالى  852معدالت، حیث ُیعاني 

وهذا یتطلب من عمارة المستقبل أن تحقق األمن الغذائى لسكان العالم ،خاصًة مع االرتفاع فى أسعار الغذاء خالل الفترة 

" بجانب التأثیرات السلبیة للنقل. لذا، سیكون من الضرورى أن یتم زراعة المتطلبات األساسیة  4. "  2007-2008

القرب من السكان، سواء داخل المدن، أو المجاورة السكنیة، أو داخل االبنیة السكنیة ذاتها. وقد شهد العقد األخیر من القرن ب

( .وذلك بهدف الحد من النقل؛ مما یؤدى إلى خفض انبعاثات الكربون الناتجة 5العشرین عدة محاوالت لزراعة األبنیة شكل)

 تات فى تنقیة الجو، والتخلص من التلوث المرتبط بالمدن.عنه، باإلضافة إلى مساهمة النبا
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 محاوالت زراعة األبنية( 5)شكل 

 (12)المصدر 

 استخدام تقنيات النانو فى مواد البناء:3-4

 ملحوظ، وتمتعاظمت أهمیة تفنیات النانو مع مطلع القرن الحادى والعشرین، وقد تمكنت من اقتحام مجال العمارة بشكل 

، ومرونتها. وفى مقدمة تلك المواد: الخرسانة، والزجاج، ومواد بصالبتها، ومتانتهاإنتاج عدد كبیر من مواد البناء تمیزت 

العزل، ومواد الطالء. وقد تالقت جمیع المواد المنتجة بتقنیات النانو فى كونها أقل تاثیًرا على البیئة وأقل استهالًكا للطاقة، 

 من انبعاثات غاز ثانى أكسید الكربون.  حتمیة؛ للحدمها ضرورة وهو ما یجعل من استخدا

فقد تمكنت تقنیات النانو من تحسین خصائص الكثیر من المواد، وحولتها من مواد ضارة بالبیئة إلى مواد صدیقة للبیئة؛ فقد  

لتالى، خفض الطاقة . وباالحراريتم تحسین خصائص مادة الزجاج من مكتسب للحرارة إلى مادة تستخدم لخفض الجهد 

المهدرة للتبرید، وهو ما یمثل ثورة فى مواد البناء، تستوجب الدعم إلجراء مزید من األبحاث فى هذا المجال الذى یمثل 

 مستقبل العمارة، ویبشر بقدرات هائلة لتكوینات ومعالجات العمارة لكى تتوائم مع بیئتها. 

 ار:مساهمة الدول النامية فى الحد وتفادي األضر -4

إن تحقیق أفكار ورؤى عمارة المستقبل ال یقتصر على مدى كفاءة التصمیمات المعماریة أو العمرانیة للمدن وقابلیتها 

للتطبیق، بل یجب أن یتبعها حزمة من القرارات السیاسیة واالقتصادیة التى تدعمها كالً من الدول النامیة والدول المتقدمة، 

ر المناخ، والتى یرجع معظمها إلى قناعات سیاسیة، وتمثل السبب الرئیسى لعدم القدرة والتغلب على معوقات الحد من تغی

على التخفیف من تغیر المناخ،حیث إن جمیع الدول سواء النامیة أو المتقدمة تمتلك دوافع لعدم التقید بأى إتفاقیات بشأن الحد 

ضع قیود على نموها االقتصادى ترفض الدول المتقدمة من انبعاثات غازات الدفیئة. ففى حین ال ترغب الدول االنامیة بو

تحمل تكالیف التخفیف بمفردها. تلك المعضلة تمثل العقبة األكثر صعوبة فى مساعى وقف تغیر المناخ أو التخفیف من آثاره. 

و المالیة، للعمل على وعلى الرغم من المساهمة الضیئلة للدول النامیة فى تغیر المناخ، وانعدام قدراتها سواء التكنولوجیة، أ

التخفیف من آثاره، إال أنها األكثر تأثًرا بالتبعات. كما أن التباین فى مستوى المعیشة،  ومعدالت الدخول یسهم بزیادة 

؛لكونها  -"،وهو ما یجعل من الضرورة قیام الدول النامیة5المساهمة فى األضرار الناتجة عن االستهالك المفرط للموارد. "

بإصدارتلك القرارات السیاسیة واالقتصادیة فى ضوء رؤیة واضحة وشمولیة، تستهدف  -كبر من تغیر المناخالمتضرر األ

٪ من الطاقة التى 7بدًءا من مجال استخدام الطاقة النظیفة التى لم تتجاوز نسبة جمیع المجاالت المتسببة فى تغیر المناخ، 

ة األجهزة الموفرة للطاقة ،بدًءا من مصابیح اإلضاءة التى ثبت أنها وصواًل إلى تشجیع صناعیمكن للوطن العربى انتاجها. 
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بلیون طن من غاز ثانى أكسید الكربون سنوًیا.  1.9٪ من إنتاج الكهرباء عالمًیا ،والتى تتسبب فى انبعاثات 19تستهلك نحو 

ناریوهات المرجعیة. فقد أدى التحول كما أن تشجیع التحول نحو استخدام بدائل الوقود اإلحفورى له أثر كبیر فى تغییر السی

الف طن من ثانى أكسید  900من المنتجات البترولیة إلى استخدام الغاز الطبیعى فى بعض الدول العربیة إلى تجنب انبعاث 

وهو ما یؤكد أنه بإمكاننا تعدیل التوقعات الكارثیة التى جاءت بتقریر نادى روما )حدود النمو( فى حال اتبعنا  الكربون،

" ویمكن تحدید أهم المجاالت التى یمكن من خالل تطویرها الحد من تغیر المناخ، وتفادي 2استراتجیات التحول والترشید."

األضرار. ویأتى فى مقدمة هذه المجاالت: النقل، والصناعة، والطاقة، والنفایات، حیث تشكل أبرز المجاالت التى یمكن 

تطویرها؛ مناخ. وتشترك جمیع تلك المجاالت بارتباطها المباشر بالعمارة التى یمكن بإضافة التحسینات علیها الحد من تغیر ال

تساهم فى الحد من تغیر المناخ، وتسهم فى تحسین كفاءة تلك المجاالت، من أجل خفض معدالت انبعاثات غازات الدفیئة  لكى

 من خالل التحسینات التالیة:

 النقل 4-1

تتضمن اجراءات تكنولوجیة  -یعد النقل أحد أكبر مسببات انبعاث الكربون داخل المدن؛ لذا یعد إنشاء أنظمة نقل مستدامة

هو أحد المحاور للحد من تغیر المناخ، وهو ما یرتبط بشكل مباشر بالعمران -تستخدم بدائل الوقود األقل احتواء على الكربون 

ضى، والبنیة التحتیة، والمرافق، وتوزیع األنشطة البشریة على مستویات األقلیم، البشرى، ومخططات استعماالت االرا

والمدینة، والحى، والمجاورة. وهنا تتلخص العالقة بین ضرورة دمج مبادئ التخطیط للنقل المستدام، وأسس التخطیط 

یأتى دور التصمیم العمرانى فى إثناء  الحضرى، والتصمیم العمرانى؛ بهدف تسهیل التحول النموذجى ألنماط أقل تلوًثا. وهنا

 "1"األفراد عن استخدام السیارات الخاصة للحد من اإلنبعاثات.

 الصناعة 4-2

تعتبر الصناعة أكثر القطاعات استهالًكا للطاقة،وتعد صناعات البناء من أكثر الصناعات مساهمًة فى انبعاثات الغازات 

ذا المجال ضرورًة حتمیًة؛ للحد من انبعاثات الغازات، السیما وإن معظم الدفیئة،وهو ما یجعل إدخال التحسینات على ه

صناعات البناء المسببة للتلوث، مثل االسمنت، والحدید ،والسیرامیك تقع داخل البلدان النامیة. لذا،فقد بات واضًحا أن الحلول 

ات الناتجة عن التصنیع،حیث أن إجراءات األكثر واقعیًة هي التزام الصناعات الكبرى باتباع إجراءات التخلص من الغاز

المنع لم تقدم على مدار العقود الماضیة أى نتائج إیجابیة. ومن ثم ،فإن إجراءات التخلص اآلمن هى األقرب للتطبیق،فى ظل 

عدة الدول تمسك الدول النامیة بطموحات التنمیة، وكذلك تخاذل الدول المتقدمة عن الوفاء بااللتزامات المالیة والتقنیة؛لمسا

النامیة. ومن أبرز االمثلة على فاعلیة التخلص من الغازات تجربة شركة ستاتویل النفطیة بإزالة ثانى أكسید الكربون من 

متر تحت بحر الشمال. والذى یعد أول مشروع  1000 - 800الغاز الطبیعى، وضخه  فى حوض كبیر یقع على عمق 

 "2"م.1996 الحتجاز الكربون، والذى تم تنفیذه فى عام

 الطاقة 4-3

یمثل تولید أو استخدام الطاقة المصدر الرئیسى الرتفاع حرارة كوكب االرض،نتیجة الحرارة المبنعثة بشكل مباشر من 

وخاصًة مصادر الطاقة من الوقود اإلحفورى.لذا، یأتى مجال الطاقة   -إطالق الطاقة سواء فى مراحل التولید أو االستخدام

المستهدفة للحد من تغیر المناخ، وهو ما یرتبط بشكل مباشر بالعمارة،حیث یمثل إنتاج وترشید الطاقة  فى مقدمة المجاالت

المستهلكة للمساكن أحد أهم مبادئ العمارة الخضراء، ویعد تحول الدول النامیة نحو سیاسات إنتاج الطاقة النظیفة أحد أهم 

 إلحراق الطاقة لتلبیة احتیاجات البشر.  المحاور التى یمكن من خاللها خفض التاأیرات السلبیة
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 النفايات  4-4

تساهم الممارسات غیر الصحیة للتخلص من النفایات فى انبعاثات المزید من غازات الدفیئة. فالتحلل الالهوائى ینتج عنه 

حیة للنفایات تعتبر من غاز المیثان، بینما یؤدى الحرق المكشوف فى إنتاج غاز ثانى أكسید الكربون. لذا، فإن اإلدارة الص

أحد المجاالت التى یمكن من خاللها الحد من تغیر المناخ، من خالل فصل المواد العضویة وتحویلها الى سماد عضوى، 

٪ من تكوین المخلفات الصلبة فى معظم الدول العربیة، كما یمكن استعادة غاز المیثان إلنتاج الكهرباء، وهو 50والتى تمثل 

 "1"عدالت انبعاثات غازات الدفیئة. ما یسهم فى خفض م

 النتائج:

 النتائج العامة:

من أبرز أسباب انعدام اإلجراءات االحترازیة الفعالة للتخفیف من تغیر المناخ، هو عدم قناعة السیاسیون بإنفاق التكالیف  -1

 الفوریة فى انتظار الفوائد المستقبلیة. 

 ظل منظومات نقل، وصناعة، وطاقة ،ونفایات ملوثة للبیئة. لن یجدى نفًعا عمارة وعمران أخضر فى -2

 الدول النامیة هى األكثر تعرًضا ألخطار تغیر المناخ على الرغم من مساهمتها الضئیلة فى تغیر المناخ. -3

 المجتمع جزء فاعل ویحتل أهمیة كبرى فى دعم التوجه نحو عمارة أكثر توافًقا مع بیئتها. -4

 ة بالغة فى الحد من تسارع تغیر المناخ.یمثل تدویر المخلفات أهمی -5

 یسهم تبنى إنتاج الغذاء ضمن المخططات العمرانیة للمدن فى الحد من اآلثار السلبیة للنقل. -6

ضرورًة ومحفًزا؛ -ضمن معاییر التقییم للعمارة الخضراء والمستدامة -یعد إضافة نقاط لمراحل تصنیع خامات البناء  -7

 ة مواد البناء.للحد من اآلثار السلبیة لصناع

یمثل تشجیع المستثمرین إلقامة مشروعات الطاقة النظیفة هدف أساسى للحد من اآلثار السلبیة الستخدام الوقود  -8

 اإلحفورى.

 یعد استخدام تقنیات النانو إلنتاج مواد صدیقة للبیئة عاماًل رئیسًیا لترشید استهالك الطاقة. -9

 النتائج االحصائية:

٪ من اجمالى االنبعاثات هى المتضرر 1دولة، وال تتعدى انبعاثاتها نسبة  50زید عددها عن الدول النامیة التى الی -10

 األول من تأثیرات تغیر المناخ.

٪ من إجمالى 5الدول العربیة التى ال تتجاوز االنبعاثات الصادرة عن األنشطة التنمویة بها مجتمعًة نسبة -تتحمل  -11

تبعات اآلثار الكارثیة للتغیر المناخى، ویرجع ذلك إلى كونها أكثر المناطق ندرًة النصیب األكبر من -االنبعاثات العالمیة 

 لموارد المیاه، وارتفاًعا لدرجة الحرارة.

٪ من أخصب األراضى الزراعیة فى دلتا النیل ،في حال ارتفاع مستوى البحر متر 12سوف تخسر مصر ما یقارب  -12

وهو ارتفاع مستوى سطح البحر إلى خمسة -تحقق السیناریو األكثر سوًءا  ٪ فى حال22واحد،بینما قد تصل هذه النسبة إلى 

٪ فى تحقق 75٪ من أراضیها الرطبة فى حال السیناریو األول، وقد تصل تلك النسبة إلى 22، بینما ستفقد قطر -أمتار

٪ من 6یتانیا ما یقرب من السیناریو الثانى، بخالف تأثر دول مثل تونس واإلمارات بفقد مدن بأكملها، بینما ستفقد مور

 ٪ فى السیناریو الثانى.30العمران فى السیناریو األول،وقد تصل تلك النسبة إلى 

٪  40٪ من المواد الخام، و 50٪من انبعاثات ثانى أكسید الكربون، كما تستهلك  33صناعة البناء تتسبب فى نسبة  -13

 من المیاه.٪ 17٪ من األخشاب، و  25من الطاقة ،باإلضافة إلى استنزاف 
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ألف  900ساعد التحول من المنتجات البترولیة إلى استخدام الغاز الطبیعى فى بعض الدول العربیة على تجنب انبعاث  -14

 طن من ثانى أكسید الكربون، وهو ما یؤكد أنه بإمكاننا تعدیل التوقعات الكارثیة.

من سوء التغذیة المزمن في السنوات   -خصملیون ش 870أى ما یقرب من  -في المائة من سكان العالم  12.5یعاني   -15

 . یقع معظمهم فى الدول النامیة. 2012 – 2010

 :التوصيات

ضرورة إجراء المزید من األبحاث بشأن توقعات تغیر المناخ، حیث أنه كلما زادت المعرفة بالتغییرات المستقبلیة في  -1

 كلما كان اإلجراء الممكن اآلن أكثر تحدیًدا. المناخیة،المخاطر 

دعم الخامات والسلع التى یلتزم مصنعوها بإجراءات تساعد على الحد من تغیر المناخ، من خالل تقدیم حزمة من  -2

 التسهیالت، مثل: تخفیض الجمارك، وتسهیل اإلجراءات الجمركیة مقارنًة بذات الخامات والسلع غیر الصدیقة للبیئة.

 تشجیع المراكز الحضریة الجدیدة على دمج أنظمة إنتاج الطاقة النظیفة فى مخططاتها العمرانیة والمعماریة. -3

 تشجیع المراكز الحضریة الجدیدة على دمج أنظمة إعادة تدویر المخلفات فى مخططاتها العمرانیة والمعماریة. -4

 راء للتخلص من انبعاثات ثانى أكسید الكربون.تشجیع المراكز الحضریة الجدیدة على زیادة نسبة المسطحات الخض -5

تشجیع رجال األعمال بالمناطق الصناعیة بتخصیص نسبة من األرباح لصالح تحسین البیئة، ودعم التكنولوجیا  -6

 الخضراء.

 ضرورة تطویر منظومات النقل، والصناعة، والطاقة، والنفایات؛ لتصبح أكثر توافًقا مع محیطها البیئى.  -7

 من الدول النامیة؛ لتوحید جهود الحد، وتفادى األضرار المتوقعة على الدول النامیة من آثار تغیر المناخ.إنشاء منظمة  -8

دعم المشروعات التى تتبنى محاور عمارة المستقبل، من إعادة تدویر مواد البناء، واستخدام مواد النانو،وإنتاج الغذاء،  -9

 ت لتلك المشروعات سواء مالیة أو إجرائیة.وجودة مراحل التصنیع، من خالل منح مزایا وتسهیال

المدنى، ضرورة مساهمة الساسة فى إجراءات الحد من تغیر المناخ، من خالل وضع استراتیجیات تشجع المجتمع  -10

 ، والمستثمرین على تبنى محاور عمارة المستقبل.والمعماریین
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