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ملخ�ص:         
ظهرت منذ �ستينيات القرن املا�سي العديد من ال�سيحات التي نادت بحماية البيئة واحلفاظ عليها، وبداأ التفكري يف املبنى كنظام 
بيئي م�سغر يتفاعل ويتداخل مع النظام البيئي االأكرب من خالل فكرة اال�ستدامة. فالعامل االآن ي�سعى �سعيًا جادًا اإىل تدارك 
التهديدات البيئية التي باتت ترت�سد العامل حديثًا يف عدة �س�ر مثل ن�س�ب امل�ارد، ارتفاع معدالت التل�ث، والتغريات املناخية. 
من ناحية اأخرى، ونتيجة الرتفاع تكاليف م�اد البناء والطاقة، بداأ العامل يعرتف باالرتباط ال�ثيق بني التنمية االقت�سادية 
الطاقة  م�سادر  اإىل  االجتاه  مع  اال�ستهالك  تر�سيد  على  تق�م  جديدة  بتقنيات  االهتمام  اإىل  احلاجة  اأو�سح  مما  والبيئة، 
املتجددة للحد من االآثار البيئية ال�سلبية لالأن�سطة املل�ثة. من هنا خرجت مفاهيم جديدة يف ت�سميم وتنفيذ امل�سروعات، مثل 
مفه�م الت�سميم امل�ستدام، العمارة اخل�سراء، املباين ال�سديقة للبيئة، وغريها مما يعك�ض االهتمام املتنامي لدى القطاعات 
العمرانية بق�سايا التنمية ال�ساملة. فالتحدي العاملي الذي ي�اجهه �سانع� ال�سيا�سات ومتخذو القرارات ه� نف�ض التحدي الذي 
ي�اجهه املخت�س�ن يف جمال البناء، حيث اأ�سبحت القرارات التي يتخذها املعماري�ن ت�سكل اأهمية كبرية من حيث تاأثريها 
على امل�ستقبل البيئي واالقت�سادي لل�سع�ب. لذا فاإن تطبيق مفاهيم اال�ستدامة يف العمارة لي�ض جمرد ترفًا علميًا، واإمنا اأ�سل�ب 
علمي جديد للممار�سة املهنية يعتمد على م�ساركة جميع االأطراف املرتبطة ب�سناعة البناء من اأجل م�ستقبل اآمن لالإن�سان.
تت�سح م�سكلة البحث يف امل�سئ�لية ، حيث ت�سري االإح�سائيات اإىل اأن اأن�سطة البناء تعد اأحد امل�ستهلكني الرئي�سيني للم�ارد �س�اًء 
من امل�اد اأو الطاقة، ذلك اإىل جانب ما ينتج عنها من املخلفات التي تلحق اأ�سرارًا بالغة بالبيئة. حيث غالبًا ما يرتبط ذلك 
التل�ث الناجت عن اأن�سطة البناء بت�سميم واإدارة املباين اأثناء ت�سييدها وت�سغيلها و�سيانتها. فالتحدي الذي ي�اجه اأن�سطة البناء 
يف ال�قت احلايل يتمثل يف مقدرتها على االإيفاء مبتطلباتها، اإىل جانب التزامها بدورها جتاه حتقيق مفاهيم التنمية امل�ستدامة.

لذلك يهدف البحث اإىل جتنب اآثار التقنيات املعا�سرة املدمرة للبيئة، باإعادة النظر يف الر�سالة التي يجب اأن ت�ؤديها العمارة، وكيف 
ميكن اأن حتقق الت�ازن بني التقنية والبيئة بتفعيل تطبيقات العمارة امل�ستدامة ل�سياغة بيئة عمرانية اآمنة، اإىل جانب رفع كفاءة 
منجزات القطاع العمراين، مما ي�سب يف اإطار دعم االقت�ساد العام وتعزيز ع�ائد التنمية. وعليه يق�م البحث بدرا�سة كل من:

- مفه�م اال�ستدامة، ومدى اأهميتها، واالأطراف املعنية بتحقيقها.
- ممار�سات اال�ستدامة يف العمارة، واالجتاهات املعمارية الداعية لها.

- �سبل حتقيق ا�ستدامة العمارة، ومنهج ال��س�ل اإىل الت�سميم امل�ستدام.
- ا�سرتاتيجيات تفعيل ممار�سات اال�ستدامة يف العمارة.

و�س�اًل اإىل نتائج ع�ائد تطبيقات عمارة اال�ستدامة �س�اًء البيئية منها اأو االقت�سادية.
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:Development Sustainable 1. التنمية امل�ستدامة
اأظهر تقييم ال�سياغات التنم�ية وتاأثريها على املحت�يات االأ�سمل تعاظم التاأثريات ال�سلبية للعمليات التنم�ية على 
البيئة وما ارتبط بهذا التاأثري ال�س���لبي من  اإجهاد وا�س���تنزاف للم�ارد واملخزونات على اختالفها الطبيعي والب�س���ري. 
لذا ظهرت احلاجة اإىل مفه�م عملي جديد كمدخل لتحقيق ا�ستمرار ال�سياغات التنم�ية ومنع التده�ر واحلفاظ على 
ت�ازن االأنظمة احلي�ية با�س���تغالل امل�ارد والطاقات ب�س����رة مثلى مبا ميثل اإدارة ناجحة وفعالة)1(. ومع بداية القرن 
ال�احد والع�س���رين، اعرتف قادة العامل مب�س���كلة اال�س���تدامة العاملية، حيث اأ�سبحت م��س����ع نقا�ض م�سرتك يف جميع 
املجتمعات)2(. وكان اأكرث التعريفات تداواًل ل��سف التنمية امل�ستدامة ه� اأنها تلك التنمية التي تالئم متطلبات احلا�سر 
دون اإنقا�ض قدرة االأجيال امل�ستقبلية على تلبية متطلباتهم)3(. وبالتايل ت�ستمل هذه التنمية على حمددين اأ�سا�سيني)4(:

- احتياجات االأفراد من اأجل تهيئة اأو�ساعهم واملحافظة على م�ست�ى حياة مر�سي للجميع.
وتتدرج هذه االحتياجات من احتياجات اأ�سا�س���ية كاملاأكل وامل�س���رب وامللب����ض اإىل احتياجات فرعية، واملت�قفة على 
ال�س���ن– الن����ع – ال��س���ع االجتماعي – املهنة. فعام���ًة ينبغي اأن يح�س���ل كل فرد على فر�س���ته يف املحاولة لالرتقاء 

مب�ست�ى معي�سته ف�ق احلد الثابت )االأدنى( لالحتياجات االأ�سا�سية.
- احلدود الق�س�ى ل�سعة البيئة لتلبية احتياجات احلا�سر وامل�ستقبل طبقًا لالأنظمة املعي�سية. 

وت�سمل هذه  احلدود ال�اقع البيئي املتاح مثل امل�ارد الطبيعية املت�فرة – االإنتاجية املنخف�سة - اال�ستغالل املفرط 
للم�ارد - انخفا�ض اأن�اع احلياة اأو ت�ساءل التن�ع احلي�ي – وغريها.

ومن خالل تلك املحددات )االحتياجات يف ظل احلدود املت�فرة( ميكن تقييم كل �س����ر اأو م�س���اريع التنمية �س����اء 
كانت عمرانية، اقت�سادية، اأو اجتماعية يف �س�ء مفه�م التنمية امل�ستدامة1.

1.1. حماور التنمية امل�ستدامة:
يتحدد مع تعريف مفه�م التنمية امل�س���تدامة ق�س���يتني اأ�سا�س���يتني وهما م�س���كلة التده�ر البيئي التي ت�س���احب يف 
معظم االأحيان النم� االقت�س���ادي، واأي�س���ًا احلاجة امللحة لهذا النم� للق�س���اء على الفقر. ثم اأ�س���بح اأ�س���ا�ض التفكري 
يف اال�س���تدامة يتمثل بثالثة اأبعاد: اال�س���تدامة البيئية، االقت�س���ادية واالجتماعية، مع احلاجة اإىل دمج االأبعاد الثالثة 
بطريقة اأف�سل والعمل على تق�مي الت�ازن فيما بينهم2. ولنجاح عملية التنمية امل�ستدامة البد من ا�ستقرار هذه املحاور 
وتكاملها، نظرًا لالرتباط ال�ثيق بني البيئة، واالقت�ساد، واالأمن االجتماعي. فمثاًل، ميكن الق�ل اأن اال�ستدامة البيئية 
تتحقق عندما يتم احلفاظ على اإنتاجية امل�ارد الطبيعية الداعمة للمعي�س���ة اأو تعزيزها الأغرا�ض ا�س���تعمالها من قبل 
االأجيال امل�ستقبلية، وتتحقق اال�ستدامة االقت�سادية عندما ميكن املحافظة على م�ست�ى ثابت من االإنفاق مبرور الزمن، 

وتتحقق اال�ستدامة االجتماعية عندما يتحقق احلد االأدنى من االإق�ساء االجتماعي واحلد االأعلى من العدالة)5(.
في�س���مل البعد االقت�سادي اإجراء التخفي�سات املطردة واملق�س�دة يف م�ست�يات اال�ستهالك املبدد للطاقة وامل�ارد، 
واأن تتم اإدارة امل�ارد بفاعلية مع �س���مان التدفق امل�س���تمر وكفاءة ا�س���تخدام راأ�ض املال وت�فري اال�س���تثمارات امل�ساندة 
ب�سكل منا�سب. وي�سمل البعد البيئي �سمان املرونة الالزمة لكل عن�سر من عنا�سر منظ�مة املحت�ى البيئي مبا ميكنه 

)1(اأمني، اأحمد حممد )2004( �ض 4، 5.
)2(  اأدامز، و. م. )2005( �ض 4-2.

Report of World Commission on Environment and Development (1987) p. 24. (3)
http://www.arch.hku.hk/research/BEER/sustain.htm (4)

http://www.livelihoods.org/info/guidance_sheets_rtfs/Arabicsection1.rtf (5)
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يف النهاية من االحتفاظ بدرجة كافية من االتزان، ومبا يتعامل مع كافة امل�ارد و خ�س��سًا غري املتجددة منها بطريقة 
ال ت�ؤدي اإىل فنائها اأو تده�رها، وعدم االإفراط يف االأن�سطة املجهدة للبيئة من ال�سناعات املل�ثة وغريها، مما يت�سمن 

اإعادة ت��سيف العالقة بني االإن�سان واملحيط احلي�ي يف اإطار واعي بطبيعة القيم احلرجة للنظام املحيط1. 

�سكل )1(: املحاور االأ�سا�سية لال�ستدامة
اإبراهيم، حم�سن حممد )2004( �ض 3.

كما تت�سح اأهمية اجل�انب املجتمعية للتنمية يف اأن اإغفالها قد ي�ؤدي اإىل ف�سل العديد من اخلطط ذات االقت�ساديات 
الناجحة نظريًا، حيث اأن االإن�س���ان نف�س���ه يعد حمددًا لتقييم كفاءة ال�س���ياغات التنم�ية، وي�س���مل ذلك تعزيز امل�ارد 

الب�سرية وتعبئة الراأي وفهم احتياجات املجتمع وحتقيق م�ساركة كافة القطاعات)6(.

2.1. تطبيق منهج التنمية امل�ستدامة:
اإن اال�س���تدامة ه���ي فكرة ذات ق�ة م�ؤث���رة، ولكن حتقيقها لي�ض باالأمر الب�س���يط، فالتحدي يتمث���ل يف تعديل طرق 
معي�س���تنا واأ�ساليبنا االقت�س���ادية واالجتماعية، فيحتاج تطبيق اال�س���تدامة اإىل تط�ير الثقافة بزرع الفكرة وتاأ�سيلها، 
حيث يعتمد م�س���تقبل الك�كب على ن�ع ثقافة اال�س���تهالك املعم�ل بها، مما ي�س���تلزم اإعادة �س���ياغة االقت�س���اد العاملي 

بحيث يح�سل االأفراد على اأكرث يف حني ي�ستهلك�ن اأقل)7(. 
لذا يتطلب تطبيق منهج التنمية امل�ستدامة اأن يت�فر التايل)8(:

- خطة متجان�سة حلماية بيئة املجتمع ومق�ماته االجتماعية واالقت�سادية.
- االرتباط وامل�ساركة املدنية من قبل كل الفرق امل�ؤثرة.

- تط�ير م�ؤ�سرات ت�ستخدم لقيا�ض مدى حتقيق التنمية امل�ستدامة.

3.1. اأهمية ال�ستدامة:
بالرغم من التقدم التكن�ل�جي وتزايد اال�س���تثمارات، تعاين املجتمعات االإن�س���انية من االنق�سام املتزايد اجتماعيًا 
واقت�ساديًا. فقد زادت الف�ارق الطبقية داخل املجتمع ال�احد، وارتفعت معدالت الفقر، وبداًل من اأن يرتبط االقت�ساد 
بج�دة حياة االأفراد، اأ�س���بحت اأغلب ال�سيا�سات االقت�س���ادية احلالية ت�سعى اإىل تعظيم الرثوات التي تقي�سها بالقيمة 

)6(  اأمني، اأحمد حممد )2004( �ض 4، 5.
)7(  اأدامز، و. م. )2005( �ض 13-12.

)8(  النعيم، م�ساري عبداهلل، وال�سيباين، خالد ع�سكر )2000( �ض 200 – 204. 
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النقدية، وتعطي االأول�ية للربح اأكرث من حت�سني امل�ست�ى املعي�سي لالأفراد. يف نف�ض ال�قت، تزيد املجتمعات احل�سرية من 
�سغ�طها على االأنظمة البيئية، وبدون تغري ملح�ظ يف اأمناط اال�ستهالك، لن تتمكن هذه االأنظمة من البقاء)9(. وللتعريف 
بدواعي احلاجة للتنمية امل�ستدامة، فيما يلي بع�ض مظاهر االأخطار التي تهدد العامل وت�ستدعي التدخل قبل تفاقمها.

- حالة الأنظمة البيئية يف العامل2:
- منذ عام 1997، وجد اأن �سرعة ونطاق التغيري ال�سلبي يف املحيط احلي�ي لالأر�ض اأ�سبحا اأكرب منهما يف اأي وقت 

�سابق يف تاريخ الكرة االأر�سية.
- ارتفاع درجات احلرارة عامليًا ب�س�رة مل ت�سبق من قبل م�سببة خلاًل يف االأنظمة املناخية العاملية.

- بحل�ل عام 1980 قدر باأن الب�سر ي�ستاأثرون بح�ايل 40% من االإنتاج االأويل ال�سايف لالأرا�سي.
- ي�ستهلك االقت�ساد العاملي حاليًا اأكرث من 50% مما تنتجه الطبيعة �سن�يًا.

- ت�ساعفت كمية املياه يف ال�سدود اإىل 4 اأ�سعاف منذ عام 1960، وارتفع معدل ذوبان اجلليد القطبي.
- ت�ساعف تدفق الغازات واالأحما�ض البي�ل�جية يف االأنظمة البيئية منذ عام 1960.

- قدرت ن�سبة الزيادة يف تركيز ثاين اأك�سيد الكرب�ن اجل�ي بح�ايل 60 % منذ عام 1959.
- اإذا ا�ستمر ا�ستهالك ال�ق�د التقليدي باملعدالت احلالية فاإن انبعاث غازات ال�س�ب الزجاجية �سيزداد يف اجل� 

مبعدل 50% خالل 15 �سنة م�سببًا تغريات مناخية كارثية.
- على مدار الع�سرة اأع�ام ال�سابقة ت�سببت الك�ارث البيئية يف خ�سارة قدرها اأكرث من 600 مليار دوالر، وهذا اأكرث 

مما خ�سره العامل على مدار اأربع عق�د كاملة �سابقة.
- انقرا�ض العديد من �س�ر احلياة االأر�سية والبحرية، وت�سائل م�سطح الغابات.

- الأو�ساع الب�سرية حول العامل)10(:
- يعي�ض 1.1 مليار ن�سمة على اأقل من دوالر واحد يف الي�م 70  % منهم يعي�س�ن يف املناطق الريفية حيث يعتمدون 

ب�سكل كبري على ما تقدمه لهم االأنظمة البيئية.
- ازدادت ن�س���ب عدم امل�س���اواة على مدى العقد املا�س���ي، فخالل الت�س���عينيات من القرن املا�سي، �سهدت 21 دولة 

تراجعًا يف ت�سنيفاتها على م�ؤ�سر التنمية الب�سرية.
- عاين اأكرث من 85 ملي�ن ن�سمة من قلة التغذية بني االأع�ام 2000 و 2002 ، وهذا الرقم زاد 37 ملي�ًنا عن الفرتة 

ما بني 1997 و 1999.
- ما يزال ح�ايل 1.1 مليار ن�سمة غري مت�سلني ب�سبكة اآمنة خلدمات املياه، واأكرث من 2.6 مليار ال يح�سل�ن على 

خدمات �سرف �سحي مالئمة.
- ي�ؤثر �سح املياه على ح�ايل مليار اإىل ملياري ن�سمة ح�ل العامل.

  Jenks, Mike and Dempsey, Nicola (2005) p. 28, 29, 40 – 44.  (()
)10(  اأدامز، و. م. )2005( �ض 10-5.
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* اأو�ساع الطاقة العاملية)11(:

ا�ستمر الطلب العاملي على م�سادر ال�ق�د احلفري يف زيادة مبعدل �سن�ي مت��سط 0.7 % يف الفرتة من 1996 اإىل 
2001 حيث ارتفعت ح�سة النفط من 43% اإىل 44% وح�سة الغاز الطبيعي من 25% اإىل 26% بينما انخف�ست ح�سة الفحم 
من 29% اإىل 27%. مع عدم تغري ن�سبة الطاقة الكهرومائية والبالغة 3%. وقد اأو�سحت الدرا�سات اأن طاقة البرتول �س�ف 
تن�سب عام 2050، والغاز الطبيعي عام 2100، والفحم عام 2330، كما �سي�ستنزف وق�د الي�راني�م )235( عام 2200، 
والي�راني�م )328( عام 2400، كنتيجة طبيعية لالعتماد املتزايد على م�سادر الطاقة غري املتجددة يف معظم دول العامل 
املتقدم والنامي على حد �س�اء. يف حني اأنه الزالت م�ساهمة م�سادر الطاقة املتجددة متثل ن�سبة �سغرية تبلغ نح� 18% فقط 
من اإجمايل اإنتاج العامل من الطاقة، باالإ�سافة اإىل م�ساهمة الطاقة الن�وية بن�سبة 16% ويرتكز معظمها بالدول املتقدمة.
هك���ذا ي����ؤدي من����ذج التنمية ال�س���ائد املبني عل���ى حتقيق رغبات امل�س���تهلكني بدون ح���دود اإىل زي���ادة مفرطة يف 
اال�س���تهالك، كم���ا اأن تزام���ن ك����ارث عام���ي 2005 و 2006 )االأعا�س���ري املتعددة، الع�ا�س���ف اال�س���ت�ائية، الزالزل، 
الفي�س���انات، واملجاعات( اأثبت ارتباطها بالتغريات املناخية، وبالتايل الطبيعة املت�ازية للعالقة بني الق�س���ايا البيئية 

واالإن�سانية اأ�سبحت وا�سحة للعديد من النا�ض1. 
من هنا يت�سح اأن �سالمة االإن�سان ترتبط باأمن البيئة وكفاءة النظام احلي�ي على تن�عه، ومن ناحية اأخرى يعتمد 
االأمن بني النا�ض ب�سكل اأ�سا�سي على ق�سايا امل�ساواة بني اجليل ال�احد وبني االأجيال املتعاقبة، فكما ال يحق الأي اإن�سان 
التقليل من �س���المة االآخر، ال يحق الأي جيل اأن يت�س���بب باالأذى لالأجيال القادمة. لذا فاإن اال�ستدامة هي الطريق الذي 

ي�سمح لالإن�سانية جمعاء باملحافظة على احلياة)12(.

4.1. الأطراف املعنية بتحقيق التنمية امل�ستدامة:
يعد االلتزام نح� اال�س���تدامة املفتاح االأ�سا�س���ي واحلا�س���م لتحقيقها، حيث يلعب العامل الب�س���ري الدور االأ�سا�سي 
نح���� التغيري. فاإرادة امل�اطنني، وا�س���رتاك ال���راأي العام يف اتخاذ القرارات، مع تغيري ال�سيا�س���ات نح� تاأكيد امل�اطنة 
وتفعيل الدميقراطية، كلها معًا متهد الطريق الزدهار التنمية امل�ستدامة)13(. حيث يتطلب ال��س�ل اإىل جمتمع م�ستدام 
م�ساركة جميع عنا�سر املجتمع، فاال�ستدامة تق�م على االإجماع والتعاون، فاإذا حتقق احتاد واإجماع املجتمع �سيك�ن من 
ال�سهل التغلب على اأي عقبات �سيا�سية اأو اإدارية يف �سبيل التغيري. لكن ذلك ال يقلل من اأهمية دور احلك�مات املحلية يف 
م�ساندة جمتمعاتها، حيث اأن احلك�مات وحدها متلك ال�سلطة الت�سريعية لتاأمني االنتقال اإىل جمتمعات م�ستدامة)14(.

5.1. �سفات املجتمعات امل�ستدامة3:
مما �سبق ميكن تلخي�ض خ�سائ�ض املجتمع امل�ستدام يف اأنه:

- يعرتف باأن النم� يحدث �سمن بع�ض احلدود، واأنه حمك�م اأ�سا�سًا بقدرة حتمل البيئة.
- يحرتم �س�ر احلياة االأخرى.

- ي�سرتك اأفراده يف القيم واملبادئ )خا�سة مبادئ اال�ستدامة عن طريق ال�عي والتعليم(.
- تنط�ي قراراته على نظرة �سم�لية تراعي اجل�انب االجتماعية واالقت�سادية والبيئية معًا.

)11( دياب، حممد عبد املجيد )2005( �ض 1.
)12( اأدامز، و. م. )2005( �ض 13-12.

Jenks, Mike and Dempsey, Nicola (2005) p. 28, 29, 40 – 44.   (13)
http://www.sustreport.org/issues/sust_com.html   (14)
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- يعتمد على اقت�ساد يحقق اأف�سل ا�ستخدام للم�ارد واملعطيات املحلية املتاحة.
- ي�ستخدم م�سادر متجددة للطاقة ميكن االعتماد عليها.

- يقلل من اإنتاجه لالأ�سرار التي تلحق بالبيئة الطبيعية.
- يتبنى اأن�سطة ت�ستخدم م�اد ميكن اإعادة تدويرها.

- ال يعرقل ا�ستدامة جمتمعات اأخرى.
- ال يعرقل ا�ستدامة االأجيال القادمة.

2. ممار�سات اال�ستدامة يف العمارة:
حما����ض الي�م للعمارة امل�س���تدامة له اأ�س����له املرتبط���ة باأزمة الطاقة يف ال�س���بعينيات، فقد ب���داأ املعماري�ن اآنذاك 
يفك���رون ويت�س���اءل�ن عن احلكمة من وج�د مباين �س���ندوقية حماطة بالزجاج والف�الذ وتتطل���ب تدفئة هائلة واأنظمة 
تربي���د مكلف���ة، ومن هناك تعالت اأ�س����ات املعماريني املتحم�س���ني الذي���ن اقرتح�ا العمارة االأكرث كفاءة يف ا�س���تهالك 
الطاق���ة ومنهم: ولي���ام ماكدون�، برو�ض ف�ل وروبرت ف�ك�ض من ال�اليات املتحدة، ت�ما�ض هريزوج من اأملانيا، ون�رمان 
ف��سرت وريت�سارد روجرز من بريطانيا. ه�ؤالء املعماري�ن اأ�سحاب الفكر التقدمي بداأوا با�ستك�ساف وبل�رة الت�سميمات 
املعماري���ة الت���ي ركزت عل���ى التاأثري البيئي ط�يل املدى اأثناء ت�س���غيل و�س���يانة املباين. هذه النظ���رة ومنذ ذلك احلني 
تاأ�س���لت يف العدي���د من اأنظمة تقييم املباين امل�س���تحدثة يف الع���امل املتقدم)15(. ولقد اجتهد كثري من رواد اال�س���تدامة 
يف العم���ارة وعدي���د من التنظيم���ات املهنية واالأكادميية ف�ي تط�ير و�س���ائل حتقيق اال�س���تدامة وتفعيلها وجعلها متاحة 

وملم��سة وتتلخ�ض يف النقاط التالية)16(:
- فيما يخ�ض الت�سميم:

 - ت�سميم املبنى ه� عملية م�ستمرة يجب اأن ي�ؤدي دوره ط�ال ال�قت واأن يقاوم الك�ارث الطبيعية.

 - حتقيق املبني اأق�سي معدالت ا�ستغالل امل�ارد.    - قدرة املبنى علي االكتفاء الذاتي من الطاقة.
 - قب�ل املبني للتعديالت والت��سع م�ستقباًل.          - اأن يتجنب ت�سميم املبني االأ�سرار ال�سحية.

- فيما يخ�ض مواد البناء:

 - اال�ستغالل االأمثل للم�اد.                            - ت�ظيف م�اد البناء املتجددة واملنتجات املعمرة.
- ت�سجيع ا�ستعمال امل�اد القابلة للتدوير.                 - اختيار م�اد مقت�سدة يف الطاقة.

- فيما يخ�ض املوقع:

 - م�سادقة الطبيعة واالحتفاء بها بداًل من جتاهلها.         - تقييم وتقدير ثروات امل�قع حق قدرها.
 - ت�جيه املبني مبا يقلل من وطاأة الظروف البيئية عليه.  - ا�ستعمال واإعادة ا�ستعمال املباين القائمة.

هكذا تخاطب امل�س���روعات امل�ستدامة ق�سايا مثل البيئة، ا�ستخدام الطاقة، واحتياجات امل�ستخدمني باالإ�سافة اإىل 
اأهداف امل�س���روعات التقليدية كالتكلفة، اجل�دة، والزمن. كما تبداأ جه�د اال�س���تدامة من مرحلة الت�س���ميم من حيث 

)15(  ال�س�اط، علي بن حممد )2005( �ض2 – 6.
http://www.arab-eng.org/vb/t53878.html  (16)
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اتخاذ القرارات، لذا تعد هذه اجله�د املبكرة من اأكرث ع�امل جناح ا�ستدامة املباين. ثم تاأتي بعد ذلك طرق واأ�ساليب 
االإن�ساء وما لها من اأهمية يف حتقيق اأهداف اال�ستدامة)17(.

  Architecture Sustainable 1.2. العمارة امل�ستدامة

�سكل )2(: البيئة املبنية وعالقتها مب�سادر امل�ارد والطاقة داخل النظام احلي�ي
 Jenks, Mike and Dempsey, Nicola (2005) p. 243

مع تقدم ال��س���ع االقت�سادي للمجتمعات وال�س���ع�ب، يزداد الطلب على العنا�سر العمرانية من االأرا�سي، املباين، 
منتجات البناء، الطاقة، وغريها. هذا بالتايل يزيد التاأثري املت�سمن للعمارة على االأنظمة البيئية العاملية، والتي تتك�ن 
من كيانات غري ع�س����ية، كائنات حية، والب�س���ر. وعليه فاإن هدف العمارة امل�س���تدامة ه� اإيجاد حل�ل معمارية ت�سمن 

�سالمة ت�اجد هذه املجم�عات الثالثة دون �سرر)18(. 
لذا تعترب العمارة حتديًا فريدًا يف جمال اال�س���تدامة نظرًا الأن م�س���روعات البناء ت�س���تهلك كميات كبرية من امل�اد 
وتنتج كميات �س���خمة من املخلفات والنفايات. وقد عرف االإن�ساء امل�س���تدام  باأنه عبارة عن االبتكار واالإدارة امل�سئ�لة 
عن بناء بيئة �س���حية قائمة على امل�ارد الفعالة واملبادئ البيئية، وهدف هذه العمارة ه� احلد من التاأثري ال�س���لبي على 

البيئة من خالل التحكم يف الطاقة وفاعلية امل�ارد)19(.
1.1.2. مبادئ العمارة امل�ستدامة)20(:

- احلد من ا�ستهالك امل�ارد الغري قابلة للتجديد.                
- تعزيز البيئة الطبيعية.

- اإزالة اأو احلد من ا�ستخدام امل�اد ال�سامة وال�سارة.
وتطبي���ق ه���ذه املبادئ يقلل التاأثري ال�س���لبي عل���ى البيئة الطبيعية وامل�س���يدة م���ن حيث املباين وحميطها املبا�س���ر 
واالإقليم���ي والعامل���ي فاملبنى امل�س���تدام انطالقًا من هذه املبادئ يعرف باأنه ممار�س���ات البناء التي ت�س���عى اإىل اجل�دة 

Field Guide for Sustainable Construction (2004) P. 3.  (17)
Kim, Jong-Jin (1998) p. 7.  (18)

http://www.arch.hku.hk/research/BEER/sustain.htm  (19)
http://www.arch.hku.hk/research/BEER/sustain.htm  (20)
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املتكاملة )االقت�س���ادية – االجتماعية – البيئية( بطرق وا�س���حة ، فاال�س���تخدام املنطقي للم�ارد الطبيعية واالإدارة 
املالئمة للمباين ي�س���هم يف اإنقاذ امل�ارد النادرة وتقليل ا�س���تهالك الطاقة وحت�س���ني البيئة مع االأخذ يف االعتبار دورة 

حياة املبنى كاملة وكذلك اجل�دة البيئية، ال�ظيفية، اجلمالية واملنافع امل�ستقبلية.

2.1.2. اأهداف العمارة امل�ستدامة:        
 تتلخ�ض اأهداف العمارة امل�ستدامة يف: فاعلية امل�ارد والطاقة - ال�قاية من التل�ث – الت�افق البيئي. هكذا يت�سح 
اأن اعتبارات تر�س���يد ا�س���تهالك الطاقة وحت�سني �سحة امل�ستخدم من العنا�س���ر االأ�سا�سية يف الت�سميم امل�ستدام تليها 
العنا�س���ر االأخرى. لذا فاإنه لل��س����ل اإىل الت�سميم امل�ستدام البد من التكامل التام بني العمارة وكل من التخ�س�سات 
الهند�س���ية االأخرى )الكهربية، امليكانيكية، االإن�س���ائية( والدرا�س���ات املكملة من النتائج امل�س���تقبلية للن�احي املختلفة 
)البيئية، االقت�س���ادية، الب�س���رية( 1. وقد يبدو اأن املباين امل�س���تدامة مباين معقدة يتكلف اإن�س���ائها الكثري، لكنها يف 
ال�اقع اقت�س���ادية خا�س���ة يف مرحلة الت�س���غيل وال تك�ن اأكرث تعقيدًا م���ن املباين التقليدية. ففي م�س���ح ميداين اأجري 
على املباين التي حققت ا�س���رتاطات اال�ستدامة يف اأمريكا، وجد اأنها ت�ستهلك طاقة اأقل بن�سبة 30% كحد اأدنى مقارنًة 
باملب���اين التقليدي���ة املماثلة، وقد ت�س���ل املع���دالت اإىل 70% يف املباين ال�س���كنية و60% يف املباين التجاري���ة، مبعنى اأن 
اأي زي���ادة اإ�س���افية يت���م حتملها يف تكلف���ة مرحلتي الت�س���ميم والبناء والتي تق���در بح�ايل 2% فقط م���ن تكلفة البناء 
االأولية )Costs Initial( الأجل متطلبات الت�س���ميم امل�س���تدام �س�ف يتم ت�فريها من خالل خف�ض التكاليف اجلارية 

)Costs Running( خالل �سنتني فقط)21(.

    
�سكل )3(: منزل يعمل بالتجميع ال�سم�سي باأك�ل�نيا - ه�لندا   �سكل )4(: اخلاليا ال�سم�سية مبباين مقاطعة ي�نن بال�سني               

Jenks, Mike and Dempsey, Nicola (2005) p. 253, 373.

:Design Sustainable 3.1.2. الت�سميم امل�ستدام
ميكن حتديد مفه�م الت�سميم امل�ستدام يف جمال العمارة باأربع مبادئ رئي�سية)22(:

- يحقق بيئة �سحية داخل املكان: من ناحية الته�ية اجليدة، االإ�ساءة الطبيعية، ت�فري الراحة بالفراغات مبا ي�ساهم يف 
رفع كفاءة االأن�سطة وزيادة اإنتاجية االأفراد، احلد من ا�ستخدام الكيماويات، واحلد من اإنبعاثات الع�ادم والغازات ال�سارة.
- يختار تكن�ل�جيا بناء وم�اد م�ستدامة: اأي م�اد ذات عمر ط�يل، قابلة لال�ستعادة، تعتمد على م�سادر متجددة، 
ومت ت�س���نيعها بتقنيات اآمنة ال ت�س���ر بالبيئة، كما ي�س���جع ا�س���تخدام م�اد حتت�ي على ن�س���ب عالية من املك�نات املعاد 

تدويرها، واملك�نات التي ت�ستهلك طاقة اأقل من غريها.
- ي�س���تهلك طاقة كلية اأقل من مقايي�ض ال�س�ق التقليدية: فيقلل من ا�ستهالك االإ�ساءة ال�سناعية العامة ويركزها 

)21(  ال�س�اط، علي بن حممد )2005( �ض2 – 6.
 http://www.aia.org/SiteObjects/files/conted_TH6207.pdf  (22)
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على اأداء املهام )كم�سابيح االإ�ساءة امل�فرة(، ي�ستعمل العدادات للتحكم يف ا�ستهالك الطاقة يف الرتكيبات واالأنظمة 
الكهربائي���ة وامليكانيكية )كمنظمات وم�ؤ�س���رات االأجهزة(، يخت���ار من بدائل اأنظمة الطاقة اأف�س���ل املتاح )كاخلاليا 

ال�س�ئية(، ويعتني ب�سيانة جميع املك�نات لت�ستمر تعمل باأق�سى كفاءة.
- يط�ر خطة الإعادة تدوير خملفات اال�ستخدام واملاء: فيخ�س�ض مكان جلمع املك�نات القابلة لال�سرتجاع وف�سلها 
)ورق، بال�س���تيك، زجاج، م�اد ع�س����ية، وغريها(، ي�ساهم يف ت��س���يع واإمناء املناطق اخل�سراء، ي�ستخدم مياه املطر 

املجمعة يف الري، ويهتم ببدائل ا�ستخدام املياه غري النقية.  

�سكل )5(: ا�سرتاتيجيات مقرتحة لت�سميم م�ستدام  الأحد ال�حدات ال�سكنية ملحق بها حديقة
Jenks, Mike and Dempsey, Nicola (2005) p. 253.

2.2. الجتاهات املعمارية الداعية لال�ستدامة:
ب���رزت من احلركات املعمارية يف الفرتة املعا�س���رة بع�ض االجتاهات التي ان�س���غلت بق�س���ايا اال�س���تدامة، واأخذت 

تراعي يف م�سم�نها مبادئ العمارة امل�ستدامة وتعمل على حتقيق اأهدافها ومن هذه االجتاهات:
:Architecture Vernacular 1.2.2. اجتاه العمارة املحلية

قد يظن البع�ض اأنه لي�ض هناك عالقة بني جمال درا�س���ات الطاقة وعمارة الرتاث التي بنيت قدميًا، لكن احلقيقة 
اأن هن���اك ارتباط مبا�س���ر بني املجالني، حيث اأن املباين الرتاثية قد �س���ممت قدميًا لتك����ن م�فرة للطاقة بطريق غري 
مبا�س���ر. فالعم���ارة املحلية هي نتاج ل�س���ن�ات ط�يلة من حماوالت ال�س���ع�ب الإيجاد مباين تتكيف م���ع البيئة وتقلل من 
تاأثريات املناخ غري املرغ�ب فيها وبالتايل ت�فري بيئة مبنية منا�سبة باأقل ما ميكن من ا�ستهالك الطاقة. لذلك جند اأن 
هناك اختالف وا�سح يف خ�سائ�ض وعنا�سر العمارة املحلية القدمية باختالف املنطقة ال�اقعة فيها، فمباين املناطق 
احلارة متيزت باحل�ائط ال�س���ميكة واالأ�س���قف املقببة والفتحات ال�س���يقة واالأل�ان الفاحتة، بينم���ا يف املناطق الباردة 
متيزت باالأ�سقف اجلمال�نية واحل�ائط املعزولة الداكنة والفتحات الكبرية خا�سة باجتاه اجلن�ب. كما يالحظ اأن تلك 

املعاجلات جاءت لت�فري الراحة احلرارية داخل املبنى بالتحكم يف الك�سب والفقد احلراري)23(. 
هكذا قدمت العمارة التقليدية العامية مناذج رائعة من احلل�ل واملعاجلات البيئية ذات الف�ائد االقت�سادية، فقد 
كان���ت امل�ارد املتاحة مبا فيها االأر�ض وم�اد البناء املحلية ت�س���تغل بكف���اءة عالية، كما اأنها قدمت معاجلات بيئية ذكية 
اأ�س���همت اإىل حد كبري يف خلق ت�افق بيئي بني املبن���ى والبيئة املحيطة. ومن تلك املعاجلات العناية بالت�جيه، وت�ظيف 
طب�غرافي���ة االأر����ض، وا�س���تخدام االأفنية ومالقف اله����اء، والعناية باأ�س���كال واأحجام الفتح���ات وتخانات احل�ائط، 

)23( حمي�سن، اأحمد �سالمة )2008( �ض 96، 97
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واالعتماد على امل�اد املحلية كالطني واخل�س���ب، باالإ�سافة اإىل ا�س���تغالل وت�ظيف العنا�سر النباتية يف التكييف البيئي 
والتقليل من وطاأة الظروف املناخية)24(. 

لذا فاإن الف�ائد واملزايا البيئية - االقت�سادية التي حققتها يف املا�سي العمارات املحلية هي يف حد ذاتها �س�ر وتطبيقات 
مبكرة ملفه�م العمارة امل�ستدامة. من هنا ظهرت الدع�ة اإىل عمارة حملية كنتيجة لف�سل عمارة احلداثة يف التعبري عن 
ه�ية املجتمع، و�سمي هذا االجتاه باالجتاه املحلي الذي ينادي بالتعبري عن البيئة املحيطة وعن اله�ية الثقافية ب�سدق 
وو�س����ح من خالل املزج بني امل�روث وتقنياته والعنا�س���ر وامل�اد املحلية اإىل جانب اال�ستفادة بالتقدم التكن�ل�جي)25(.

   
  �سكل )6(: منزل ب�سيدي كرير للمعماري ح�سن فتحي                                     �سكل )7(: منزل حالوة للمعماري عبد ال�احد ال�كيل

�سكل )8(: مبنى معهد املناعة للمعماري راج ري�ال         �سكل )9(: مبنى م�سنع رين� للمعماري ريكاردو ليج�رتا
عطية، اميان حممد عيد )2004( �ض25، 27.

:Conservation)26( 2.2.2. اجتاه احلفاظ
تع���د احل�س���ارة الب�س���رية نظام متكام���ل يحيى يف الطبيعة، لذا فلكي ي�س���تمر وج����د هذه احل�س���ارة، يجب العمل 
على حماية الطبيعة التي تاأهلها. ويعترب احلفاظ التاريخي اأحد �س����ر احلفاظ امل�س���تدام، فالبيئة املبنية متثل الق�ى 
امل�س���تمدة من احل�سارات ال�سابقة، لذا فاإن اال�ستعادة واال�ستخدام ال�اعي للمباين القائمة وخا�سًة التاريخي منها ه� 
اأحد حماور الرتكيز يف عملية اال�س���تدامة عامليًا. حيث ترى العمارة الرتاثية يف حد ذاتها على اأنها عمارة م�س���تدامة، 
نظرًا ملدى ارتباطها باالأر�ض وخ�سائ�س���ها. فالذي تق�م عليه تلك العمارة من ا�س���تخدام امل�اد املتاحة حمليًا، ت�جيه 
املبنى بدقة لالإفادة من الرياح ال�س���ائدة وحركة ال�س���م�ض، االعتماد على االأنظمة الطبيعية للتدفئة والته�ية با�ستغالل 
خ�س���ائ�ض انتقال االأحمال احلرارية وحركة اله�اء، وا�س���تخدام امل�اد عالية التحمل، كلها تعني اأن العديد من املباين 

الرتاثية حتقق بالفعل املبادئ االأ�سا�سية امل��سى بها للمن�ساآت احلديثة التي ت�سعى اإىل الت�سميم امل�ستدام. 
وتخاطب املبادئ االإر�س���ادية الجتاه احلفاظ التاريخي عمليات احلفاظ، اإعادة التاأهيل، ال�س���يانة، واإعادة البناء، 
وت�س���تند عل���ى اأن للمباين الرتاثية قيم���ة معمارية ج�هرية قد تتمث���ل يف الطابع املعماري، تكن�ل�جي���ا البناء، االأعمال 

)24(  حمي�سن، اأحمد �سالمة )2008( �ض 96، 97
)25(  عطية، اميان حممد عيد )2004( �ض 24 – 28.

 http://www.aia.org/SiteObjects/files/conted_TH6207.pdf  ((2)
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احلرفية، تكامل الت�سميم، حالة اأو وظيفة املبنى، وغريها)27(. هكذا فاإن املدخل املفه�مي للحفاظ العمراين واملعماري 
يعني اجلهد الفعال والهادف اإىل حتقيق ا�ستمرارية كل ما له قيمة من العنا�سر البيئية والبنائية املك�نة حليز اأو مفرد 
م���ا. كم���ا ميكن تدقيق هذا املفه����م باأنه منظ�مة االأعم���ال الهادفة اإىل منع التلف والرتدي واالإبق���اء على امل�روث ذي 

القيمة االإن�سانية لالأجيال امل�ستقبلية)28(.

�سكل )10(: احلفاظ على املباين التاريخية يف اأحد امل�ساكن الرتاثية ومبنى بلدية غزة - فل�سطني
حمي�سن، اأحمد �سالمة )2008( �ض 96، 97.

 
�سكل )11(: مبنى مدر�سة الفن�ن اجلميلة )الب�زار( التاريخي، باري�ض – فرن�سا

http://www.art-et-toile.com/surian/bio/expo/paris.htm
:Architecture Environmental 3.2.2. اجتاه العمارة البيئية

العمارة البيئية هي عملية ت�س���من للمبنى اأن ي�س���مم باأ�س���ل�ب يحرتم البيئة مع االأخذ يف االعتبار تقليل ا�ستهالك 
الطاقة وامل�اد واأي�سًا تقليل تاأثري االإن�ساء والت�سغيل على البيئة وتعظيم االن�سجام مع الطبيعة)29(. 

ويعترب اجتاه العمارة البيئية اأحد االجتاهات املعمارية املعا�سرة الذي يهدف اإىل اإيجاد مباين �سديقة للبيئة وذات 
كفاءة يف ا�س���تهالك الطاقة عن طريق تط�ير �س���بل اإدارة امل�س���ادر الطبيعية، مما ي�س���تلزم اللج�ء اإىل اأنظمة الطاقة 
امل�جبة وال�س���البة وا�س���تخدام م�اد ت�سبب يف �س���ناعتها وا�ستخدامها والتخل�ض منها اأقل �س���رر ممكن للطبيعة كاملاء 

واله�اء واالأر�ض. ومن اأهم مبادئ العمارة البيئية)30(:
- بيئة داخلية �سحية: فيجب اتخاذ كل ما يلزم للتاأكد من اأن امل�اد واالأنظمة االإن�سائية امل�ستخدمة ال ت�سبب انبعاث 

م�اد اأو غازات �سارة، مع العمل على جتديد وتنقية اله�اء الداخلي.
- كفاءة ا�س���تخدام الطاقة: فيجب اتخاذ كل ما يلزم ل�س���مان ا�س���تهالك احلد االأدنى من احتياجات الطاقة، باأن 

ت�ستخدم اأنظمة التربيد والتدفئة واالإنارة تقنيات ومنتجات تر�سد اال�ستهالك.
 http://www.aia.org/SiteObjects/files/conted_TH6207.pdf  ((2)

)28(  اأمني، اأحمد حممد )2004( �ض 3 - 6.
)29(  اإبراهيم، حم�سن حممد )2004( �ض 1.

http://www.arch.hku.hk/research/BEER/sustain.htm  ((3)
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- م�اد اآمنة بيئيًا: فيجب اتخاذ كل ما يلزم ملراعاة ا�ستخدام م�اد ومنتجات بنائية حتد من تده�ر البيئة املحيطة. 
فيتم ا�س���تعمال االأخ�س���اب مثاًل مبا ي�س���من عدم تدمري الغابات، كم���ا يحدد اختيار املنتجات االأخ���رى بناء على كمية 

الن�اجت ال�سارة التي ت�ساحب ت�سنيعها وت�سغيلها.
- هيئ���ة متالئم���ة مع البيئة: فيجب اتخاذ كل ما يلزم للربط بني هيئة املبنى وت�س���ميمه مع امل�قع واالإقليم واملناخ، 

والت�سامن مع الطبيعة وت�سجيع عالقة تناغمية بينها وبني م�ستخدمي املبنى.
- ت�سميم جيد وظيفيًا: فيجب اتخاذ كل ما يلزم لتحقيق عالقة كفء بني الفراغات ال�ظيفية، امل�سارات، التك�ين، 
الرتكيبات واالأنظمة، وتكن�ل�جيا البناء. كما ي�سجع البحث والتعبري عن العالقات الرمزية التي متثل العنا�سر الطبيعية 

واملبادئ الروحانية مما ينتج عنه مباين جيدة البناء، مريحة اال�ستخدام وجميلة. 
هكذا يعتمد هذا االجتاه على تر�سيخ العالقة بني املعطيات البيئية واملعطيات التكن�ل�جية وحماولة الت�ازن بينهما 

و�س�اًل اإىل عمارة م�ستدامة مت�ا�سلة مع البيئة)31(.

                     
    �سكل )12(: مركز ثقايف للمعماري رينزو بيان�                                   �سكل )13(: مبنى الربملان اجلديد للمعماري مايكل ه�بكنز

                                                              
 �سكل )14(: املنزل البيئي للمعماري ب�ل لي�ض                                                                           �سكل )15(: مبنى اإداري للمعماري ن�رمان ف��سرت

عطية، اميان حممد عيد )2004( �ض 33 – 37.

:Architecture Green 4.2.2. اجتاه العمارة اخل�سراء
يرتبط املدخل االأخ�سر للبيئة املبنية )وه� اأحد م�سميات مدخل عمارة اال�ستدامة( بعملية ت�سميم املباين كاأ�سا�ض، 
فجميع امل�س���ادر التي تدخل يف البناء من م�اد، وق�د، اأو جتهيزات امل�س���تخدمني يجب اأن تراعى لل��س����ل اإىل عمارة 

خ�سراء، وميكن تق�سيم معايري املباين اخل�سراء اإىل اأربع ن�احي رئي�سية)32(:
- تر�سيد ا�ستهالك الطاقة.            - ال��س�ل للحد االأدنى من التل�يث واالإ�سرار بالبيئة اخلارجية.
- احلد من ا�ستنزاف امل�سادر.      - ال��س�ل للحد االأدنى من التل�يث واالإ�سرار بالبيئة الداخلية.

)31(  عطية، اميان حممد عيد )2004( �ض 33.
http://www.arch.hku.hk/research/BEER/sustain.htm  (32)
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فاملباين اخل�س���راء هي تلك التي تعطي االأول�ية لل�س���حة و�س���المة البيئة واحلفاظ على امل�سادر على مدار دورات 
حياته���ا. فه���ذه االأول�ي���ات اجلديدة تكمل االعتب���ارات الت�س���ميمية التقليدية املتبعة م���ن االقت�س���اد، املنفعة، الدوام 

والتحمل، واجلمال، فباالإ�سافة لهذه االعتبارات يراعي الت�سميم االأخ�سر2:
- تقليل تعر�ض الب�سر للم�اد واالإنبعاثات ال�سارة.

- احلفاظ على امل�سادر غري املتجددة وامل�اد النادرة من الفناء.
- تقليل االأثر البيئي لدورة حياة املباين وا�ستخدامها للطاقة وامل�اد.

- ا�ستخدام الطاقة املتجددة وامل�اد القابلة لال�ستعادة.
- حماية واملحافظة على اله�اء واملاء والرتبة واحلياة النباتية واحلي�انية.

ل���ذا تعت���رب اأغلب املباين اخل�س���راء مباين ذات ج�دة عالي���ة وتكلفة اأقل يف اإدارتها و�س���يانتها، وت�فر ر�س���ا اأكرب 
ل�س���اغليها، وتعد االأف�س���ل من قبل املالك وال�س���اغلني ال�اعيني. وحتقيقها ال يتطلب ميزانية اإن�س���اء �سخمة بل يتطلب 
التزام نح� حتقيق اأداء اأف�سل، العمل بروح الفريق على مدار جميع مراحل امل�سروع، االنفتاح نح� الت�جهات اجلديدة 

ومعرفة كيف ميكن تطبيقها على ال�جه االأمثل.

                       
    �سكل )16(: مبنى منزل م�ريهانا التذكاري بهي�ج� – اليابان                                �سكل )17(: مبنى اإداري باأوتاوا - كندا

         Simmonds, Christopher (2006) P. 13.                                                 Seike, Kiyoshi (2005) P. 16.

                 
             �سكل )18(: مبنى �سالة عر�ض بهان�فر – اأملانيا                        �سكل )19(: مبنى اإدارة ميناء البرتول بط�كي� – اليابان

           Abd El-Salam, Hassan (2004) P. 6.

3. منهج ال��س�ل اإىل الت�سميم امل�ستدام)33(:
اأظهرت درا�سة اأجرتها االأمم املتحدة اأن ت�سميم املباين ب�س�رة اأف�سل والعمل على ت�فري الطاقة ميكن اأن ي�سهما يف 
احلد من ارتفاع حرارة االأر�ض والت�سدي للتغري املناخي على نح� يف�ق جميع معدالت احلد من الغازات امل�سببة لظاهرة 
االحتبا�ض احلراري. فطبقًا لبيان برنامج االأمم املتحدة للبيئة ميكن لقطاع البناء وحده يف جميع اأنحاء العامل اأن يخف�ض 

http://www.arabvolunteering.org/corner/avt4706.html  ((()
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انبعاثات غاز ثاين اأك�سيد الكرب�ن بنح� 1.8 مليار طن �سن�يًا، وه� الغاز الرئي�سي امل�سبب لظاهرة االحتبا�ض احلراري، 
ورمبا ت�ؤدي �سيا�س���ات اأكرث جراأة يف جمال ت�فري الطاقة اإىل خف�ض انبعاثات ثاين اأك�س���يد الكرب�ن باأكرث من ملياري 
طن اأو ما يزيد ثالث مرات تقريبًا عن حجم االنبعاثات التي ي�ستهدف ال��س�ل لها. واأ�سارت الدرا�سة اإىل اأن ا�ستخدام 
امل�اد كاخلر�س���انة واملعادن واخل�س���ب ب�س����رة اأف�سل يف البناء اإىل جانب االقت�ساد يف ا�س���تخدام الطاقة يف تركيبات 
واأجهزة املباين من �س���اأنهما ت�فري مليارات الدوالرات يف قطاع ي�س���تهلك اأربعني يف املائة من ا�ستهالك الطاقة عامليًا. 
هكذا تتلخ�ض االعتبارات التي متثل املدخل الرئي�س���ي الإنتاج مباين م�س���تدامة يف كل من: اإدارة امل�س���ادر للطاقة 

وامل�اد - اإدارة املخلفات.

1.3. اإدارة الطاقة:
يعترب طرح احلل�ل املمكنة لرت�س���يد ا�س���تهالك الطاقة يف املباين ه� تاأكيد ملبداأ العمارة امل�س���تدامة، فعند مرحلة 
الت�س���ميم الأي مبنى البد من االأخذ يف االعتبار الطاقة الكلية ال�س���املة جلميع املراحل الالحقة، كمرحلة ت�سييد املبنى 
ثم مرحلة الت�س���غيل واال�ستغالل و�س�اًل اإىل مرحلة انتهاء املبنى بالهدم واالإزالة. ومن ع�امل حتقيق االأداء االأف�سل يف 

ا�ستهالك الطاقة)34(:
- ت�جيه املبنى، و�سكل الكتلة.                  - التحكم يف الطاقة ال�سم�سية، والرياح.

- اأنظمة التدفئة والتربيد واالإنارة املتبعة.       - معدالت التل�ث الناجتة.
- خطط ا�ستعادة الطاقة واإعادة التدوير.         - اأنظمة مراقبة لال�ستهالك.

- الإفادة بالت�سميم ال�سم�سي ال�سالب:
يعترب اال�س���تغالل ال�س���لبي للطاقة ال�سم�سية اأحد اأهم االجتاهات للحد من اال�س���تهالك امل�سرف للطاقة يف مرحلة 
ت�س���غيل املبنى، فمثاًل ي�ؤدى تطبيق تلك االأنظمة يف الت�س���ميم اإىل خف�ض قدره 28.9% من حجم االأجهزة امليكانيكية 
املطل�بة لتكييف اله�اء عند مراعاة اأن�سب اجتاه للكتلة واأف�سل ن�سب للم�سقط االأفقي. بينما عند مراعاة اأن�سب اجتاه 
فق���ط ف���اإن ذلك ي�ؤدى اإىل خف�ض قدره 18.2%3. هكذا ميكن ت�ظيف االأنظمة ال�س���البة لل��س����ل اإىل اأف�س���ل درجات 

التحكم باأقل اأو بدون اأي تكلفة اإ�سافية كاالآتي)35(:
- التحكم يف التاأثري ال�سم�سي بالت�جيه والعزل والتظليل، والت�سميم االأمثل للفتحات ومعاجلات االأ�سقف.

- ا�ستعمال م�اد ذكية تتمتع بجانب وظيفتها االإن�سائية بخ�سائ�ض كالعزل وتنقية اله�اء ومنع االنبعاث.
- التحكم يف درجة احلرارة الداخلية باإدارة انتقال احلمل احلراري باالكت�ساب اأو الفقد عن طريق االختيار االأمثل 

ملك�نات وم�اد البناء، مع اإحكام ال�سيطرة على الغالف اخلارجي للمبنى.
- حتقيق الته�ية واالإ�ساءة الطبيعية على مدار العام مما يقلل احلاجة لالأنظمة امليكانيكية والكهربية.

- الإفادة من م�سادر الطاقة املتجددة با�ستخدام الأنظمة ال�سم�سية املوجبة)36(:
يه���دف الت�ج���ه احلايل خا�س���ًة يف الدول املتقدمة اإىل �س���رورة اإيجاد بدي���ل متجدد للطاقة ليحل حمل امل�س���ادر 
التقليدية، ومن اأهم هذه البدائل م�سادر الطاقة املتجددة مثل طاقة ال�سم�ض والرياح وباطن االأر�ض وامل�ساقط املائية 

http://www.ce.strath.ac.uk/sustain/outcomes_guidance.htm  ((3)
Abd El-Salam, Hassan (2004) P. 4, 5.  ((3)

)36(  حمي�سن، اأحمد �سالمة )2008( �ض 63.
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وامل����اد الع�س����ية، حيث تتميز هذه امل�س���ادر باأنها متجددة ال تن�س���ب اإال بانته���اء احلياة، كما اأنه���ا مت�فرة يف جميع 
اأنحاء العامل خا�س���ًة طاقة ال�س���م�ض والرياح، ولكن قد تكمن ال�سع�بة يف ا�ستخال�سها وا�ستغاللها وجعلها يف املتناول. 
وكنتيج���ة الأبح���اث علمية كثرية يف هذا املجال، مت تط�ير بع�ض االأنظمة التي من �س���اأنها حت�ي���ل الطاقة الطبيعية اإىل 
�س����ر اأخرى من الطاقة ميكن ا�ستعمالها، مثل ا�ستخدام اخلاليا الكهرو�س�ئية لتح�يل الطاقة ال�سم�سية مبا�سرًة اإىل 
كهرباء، واملجمعات احلرارية الأغرا�ض التدفئة فيما يعرف باالأنظمة ال�سم�سية امل�جبة، وكذلك ا�ستخدام املراوح التي 

تعمل نتيجة حركة الرياح لت�ليد حركة ميكانيكية ت�ستخدم الإنتاج الكهرباء، وغريها.

                                  
       �سكل )20(: خاليا كهرو�س�ئية لت�ليد الكهرباء من ال�سم�ض               �سكل )21(: طاح�نة ه�اء لت�ليد الكهرباء من الرياح

حمي�سن، اأحمد �سالمة )2008( �ض 63.

- املعوقات التي قد تواجه تعميم ا�ستخدام الطاقة البديلة)37(:
- ع���دم وع���ي وتقبل العامة لفكرة التقليل من ا�س���تهالك الطاقة التقليدية واالعتماد عل���ى الطاقة البديلة. وميكن 

التغلب على ذلك بن�سر الت�عية واالإر�ساد.
- عدم ت�فر الكفاءات واملخت�سني املحليني القادرين على ت�سميم واإنتاج عمارة م�فرة للطاقة. وميكن التغلب على 

ذلك بتدريب وتاأهيل كفاءات قادرة على ت�سميم واإدارة م�ساريع الطاقة املتجددة.
- ارتف���اع اأ�س���عار اأجهزة ا�س���تغالل الطاقة الطبيعي���ة كال�حدات الكهرو�س����ئية. وميكن التغلب عل���ى ذلك بدعم 

احلك�مات وامل�ؤ�س�سات لهذه امل�ساريع من خالل ت�فري بن�ك و�سناديق اإقرا�ض ب�سروط خمففة.
- �سيا�سات ت�سجيع ا�ستخدام الطاقة املتجددة1:

- ت�عية االأفراد وامل�ؤ�س�سات من خالل و�سائل االإعالم ب�سرورة الرت�سيد واأهمية الطاقة البديلة.
- ت�سجيع واإن�ساء مراكز الأبحاث الطاقة املتجددة والتي من �ساأنها تط�يرها ودرا�سة اإمكانيات تطبيقها.

- العمل على �س���ن ق�انني وت�س���ريعات خا�سة با�ستخدام الطاقة يف املباين على امل�س���ت�ى التخطيطي والت�سميمي، 
والتي من �ساأنها تقليل االعتماد على م�سادر الطاقة التقليدية واإيجاد بديل متجدد. 

ومن اجلدير بالذكر اأن ذلك يحتاج اإىل و�س���ع �سيا�س���ة وا�سحة وخطة للعمل على املدى الط�يل، مع اال�ستفادة من 
خربات وجتارب الدول ال�سابقة يف هذا املجال.

)37(  حمي�سن، اأحمد �سالمة )2008( �ض 63.
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2.3. اإدارة املواد:
يعت���رب تط�ير م����اد البناء من اأهم االجتاهات التي يجب اأن ت�ؤخذ يف االعتبار عند الرت�س���يد وذلك الأن املادة التي 
ت�ستخدم يف البناء تلعب دورًا كبريًا يف حتديد ن�ع التكن�ل�جيا املطل�بة للت�سنيع ومن ثم ن�عية ومقدار الطاقة امل�ستهلكة 

وميكن التعرف على اجتاهني للرت�سيد)38(:
اأوًل: اإن امل�اد التقليدية املعروفة مل ت�س���ل بعد اإىل التطبيق االأمثل واال�س���تفادة الق�س�ى من اإمكاناتها ولذلك البد 

من البحث عن تطبيقات جديدة لالإفادة من طاقاتها الكامنة غري امل�ستغلة بعد. 
ثاني���ًا: اإذا ا�س���تنفذت م�اد البن���اء التقليدية الغر����ض منها واأن التفكري يف تط�يرها �س���يك�ن مكلفًا فمن االأف�س���ل 

ا�ستنباط م�اد جديدة لها �سفات واإمكانيات اأف�سل من امل�اد التقليدية.
- العوامل املوؤثرة على الختيار الأمثل للمواد:

- مالئمة ال�ظيفة واالأداء املطل�ب.          - تعدد اخل�سائ�ض واإمكانية اال�ستخدام الأغرا�ض متعددة.
- قدرة حتملها ودوامها.                      - الطاقة املبذولة يف اإنتاجها وت�سغيلها.

- مدى ت�فرها وتكلفتها.                      - التل�ث واالنبعاثات ال�سادرة عن اإنتاجها وت�سغيلها.
- اإمكانية ا�ستعادتها الحقًا كليًا اأو جزئيًا.

هكذا ت�ؤثر القرارات املتخذة يف مرحلة الت�س���ميم اأكرب االأثر على الناجت من املباين يف �س���بيل حتقيق اال�س���تدامة 
م���ن حي���ث اختيار االأنظمة وامل�اد. فهن���اك عدد ال نهائي من البدائ���ل التي يختار من بينها امل�س���مم�ن، كما اأن امل�اد 
واملنتجات املتاحة يف تط�ر م�س���تمر اإىل جانب ما يظهر من منتجات واأنظمة جديدة، مما ي�س���عب معه االإملام بكل ما 
ه� متاح وي�س���تلزم وج�د نظام م�س���اعد للت�جيه نح� االختيار االأمثل. من هنا اأتى مفه�م هند�سة القيمة وهي جمم�عة 
التطبيق���ات النظامية التي حتدد االحتياجات، تقرر القيم املرادة منها، وتتط�ر البدائل لتحقيقها باأقل تكلفة ممكنة. 
هكذا فاإن هند�س���ة القيمة من �س���اأنها اأن تراعى ثالثة ع�امل رئي�س���ية لل��س����ل اإىل اأف�س���ل املتاح، وهذه الع�امل هي: 
التكلف���ة – ال�ظيف���ة – اجلمال. وحيث اأن هناك ع�امل اأخرى هي التي من �س���اأنها التاأثري على ا�س���تدامة املباين مثل 
البيئة وال�سحة – املجتمع والثقافة، اإىل جانب البعد االقت�سادي، لذا فيجب �سم هذه الع�امل اإىل الع�امل املعنية بها 

هند�سة القيمة يف مرحلة الت�سميم لل��س�ل اإىل ت�سميم م�ستدام)39(. 
واأن�سب الطرق لتحقيق ذلك ه� اإن�ساء قاعدة بيانات يعتمد عليها امل�سمم حيث ت�سمل قائمة باملت�فر من املنتجات 
واالأنظمة، مع بيان خل�سائ�سها الفيزيائية من اأبعاد واأل�ان وغريه، اإىل جانب بيان باأدائها يف كل من الع�امل املختلفة 
لتقدير القيمة ب�ا�سطة نظام للتقييم، ومن ثم يتم ت�جيه الت�سميم بالبيانات الالزمة الختيار ما ه� منا�سب، ومتى اأن 

يتم االختيار تبداأ عملية الت�سميم املف�سل ومراحل تط�يره)40(.
كذلك ميكن ا�س���تخدام ال��س���ائل التكن�ل�جية احلديثة يف مرحلة الت�س���ميم كاأنظمة املح���اكاة بالكمبي�تر لتقييم 

مقادير الطاقة امل�ستهلكة وامل�فرة يف املبنى، واالختيار بني البدائل املتن�عة لل��س�ل لالأداء االأمثل)41(.

)38(  فجال، اأحمد عاطف الد�س�قي )2004( �ض 1 – 4، 6.
Waly, Ahmed Fathi (2004) P. 1 - 7  ((()
Waly, Ahmed Fathi (2004) P. 1 - 7  (33)

El-Alfy, Alaa El-Dien Adel (2004) P. 4, 5  (34)
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                       �سكل )22(: خمطط مقرتح لقاعدة البيانات امل�ساعدة لل��س�ل اإىل الت�سميم امل�ستدام
 .Waly, Ahmed Fathi (2004) P. 7

3.3. اإدارة املخلفات الإن�سائية:
م���ع تزايد كميات ون�عيات املخلفات االإن�س���ائية وتط����ر التكن�ل�جيا تط�ر مفه�م التخل�ض م���ن النفايات وتط�رت 
عمليات التخل�ض لت�سمل اال�ستعادة باإعادة التدوير، و بالتايل مل يعد التخل�ض من النفايات هدفًا يف ذاته. هكذا اأ�سبح 

ي�جد ثالثة خيارات رئي�سية للتخل�ض من املخلفات)42(:
- التخل�ض النهائي منها كما هي يف مدافن �سحية.

- التخل�ض النهائي منها يف مدافن �سحية بعد معاجلتها لتقليل حجم النفايات املراد دفنها.
- معاجلة املخلفات ال�سرتجاع امل�ارد ومن ثم التخل�ض النهائي من النفايات املتبقية يف مدافن �سحية.

و يعد اخليار االأول اأ�س���هل اخليارات ولكن �سع�بة اإيجاد اأرا�سي جديدة للمدافن ال�سحية ترفع من التكلفة خا�سة 
يف املناطق املكتظة بال�س���كان. اأما بالن�س���بة اإىل اخليار الثاين فان تخفي�ض حجم املخلفات ب�ا�س���طة التقطيع والكب�ض 
يعم���ل على تقلي���ل تكاليف النقل والتخل�ض النهائ���ي ولكن التكاليف املرتبطة بتخفي�ض احلج���م قد تف�ق ذلك الت�فري 
عالوة على اأن هذا اخليار ال ي�فر فر�س���ة لال�س���تفادة من املخلفات. يت�س���من اخليار الثالث عمليات ا�س���رتجاع بع�ض 
املك�نات املمكن اإعادة ا�ستعمالها اأو اإعادة ت�سنيعها )اإعادة التدوير( اأو الإنتاج الطاقة وبع�ض املنتجات االأخرى، تاركة 
كمي���ات قليل���ة من النفايات للتخل�ض النهائي. وت�س���تلزم هذه العمليات تكاليف اأعلى ولكن يف حالة وج�د �س����ق للم�اد 
امل�س���رتجعة فيمكن بيع امل�اد املعاد تدويرها والطاقة امل�س���تعادة لتخفي�ض التكاليف الكلية لهذه العمليات.  كما اأن هذا 

اخليار يخفف ال�سغط على املدافن ويطيل فرتة ا�ستخدامها وبالتايل ي�ساهم يف احلفاظ على البيئة وم�اردها.
ويتمث���ل خي���ار معاجلة املخلف���ات بغر�ض ا�س���تعادتها يف عدة ط���رق متاح���ة الإدارة املخلفات االإن�س���ائية على ثالثة 
مراحل)43(: التخفي�ض من امل�سدر – اإعادة اال�ستخدام – اإعادة التدوير. لذا فاإنه عند اإدارة خملفات البناء يجب اأن 

يك�ن اخليار االأول الذي ي�ؤخذ يف االعتبار ه� التقلي�ض واخليار االأخري ه� الدفن.

http://publications.ksu.edu.sa/Conferences/Waste%20Managment/Article013.doc  (3()
El-Hamoly, Nothiela Abd El-Samie (2004) P. 7  (3()
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�سكل )23(: خيارات التعامل مع املخلفات االإن�سائية
غليم، �سالح مهدي، وعبد الن�ر،علي في�سل )2006( �ض 10.

4. ا�سرتاتيجيات تفعيل ممار�سات اال�ستدامة يف العمارة:

1.4. دور املعماريني واملخت�سني)44(:  
اأ�س���بح لزامًا على املتخ�س�س���ني يف جمال العمران تبن���ي مفه�م منع اأو التقليل من اله���در من خالل قرارات مثل 
االإقبال على ا�س���تخدام م�اد بناء ا�س���تخدمت �س���ابقًا واالقت�س���اد يف الكميات، مع ت�س���ميم مباين م���ن املمكن اإعادة 
ا�س���تخدامها يف امل�س���تقبل اإىل جانب اختيار م�اد ذات عمر ط�يل، ورمبا ياأتي الت�س���ميم الذي ي�س���مح بتفكيك املبنى 
كاأحد اأهم االأفكار التي حتارب م�سادر الهدر. وهذا ه� ما يق�د للمطالبة بدور فعلي للمعماريني واملهند�سني العاملني 
يف ال�س����ق املهنية، حيث يبداأ العمل وينطلق من العن�س���ر الب�س���ري. لذا فاإنه ميكن البدء به كخط�ة اأ�سا�سية يف �سبيل 
تبني مفاهيم اال�ستدامة اأثناء مراحل ت�سميم وت�سييد م�ساريع املباين، فاملعماري ه� امل�جه الرئي�سي مل�ارد الت�سميم، 
وه���� القادر على اإقناع املالك اأو امل�س���تثمر بتبني تطبيقات العمارة امل�س���تدامة يف م�س���روعه من املدخل االقت�س���ادي. 
وعندما يقتنع املالك بهذا الت�جه فاإنه ومب�س���اعدة املعماري �س���يبحث عن املقاول املالئم للتنفيذ، كما اأن م�سانع م�اد 
البن���اء والتجار وامل�ردون �س���يتجاوب�ن مع رغب���ات العمالء يف ت�فري امل����اد واالأنظمة املطل�بة. وم���ع مالحظة الف�ائد 
االقت�س���ادية والبيئية لهذا الت�جه، �سيق�م�ن بت�س����يقه والرتويج له وبالتايل �سيزداد االإقبال العام. وهكذا يتم ت�طني 

تطبيقات العمارة امل�ستدامة تدريجيًا ب�سبب مبادرة املعماري مبرحلة الت�سميم.

2.4. اأهمية التدريب والتاأهيل)45(:
ياأتي دور امل�ؤ�س�س���ات املهنية واالأكادميية يف اأن تتبنى تاأ�س���ي�ض برامج ودورات تدريبية يف جمال العمارة امل�ستدامة، 
لكي ت�ؤدي هذه امل�ؤ�س�سات دورها ال�طني وت�ساهم يف عملية التنمية امل�ستدامة. فالتدريب املكثف واملخطط له بعناية يف 

هذا املجال احلي�ي ه� الكفيل بت�طني هذه اخلربة يف ال�س�ق املهنية. 
كما ميكن تاأ�س���ي�ض م�اقع ت�عية على �س���بكة االإنرتنت كالتي مت تاأ�سي�س���ها يف الدول ال�سناعية املتقدمة وعلى �سبيل 
املث���ال م�ق���ع Greenhomebuilding.com، وه� م�قع متخ�س����ض ي�فر منفذًا لالت�س���ال والتعلم، ويق���دم اإجابات 
الأ�سئلة املعماريني واملهند�سني واملهتمني من غريهم، كما اأنه ي�فر ا�ست�سارات مهنية اأكرث عمقًا، ويعر�ض قائمة حمدثة 
باالأخبار ذات العالقة وال�ر�ض والدورات املت�فرة يف نف�ض املجال، كما يت�فر بامل�قع جزء خم�س�ض الأك�اد البناء واآخر 

لعر�ض امل�اد االإعالمية ذات العالقة.
)44(  النعيم، م�ساري عبداهلل، وال�سيباين، خالد ع�سكر )2000( �ض 204، 205. 

  )45(ال�س�اط، علي بن حممد )2005( �ض7 – 9.
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3.4. موؤ�س�سات التفوي�ض املهني والتقييم3:
 Green .S.U) LEED من  اأبرز اأمثلة ذلك الن�ع من امل�ؤ�س�سات جمل�ض قيادة الطاقة والت�سميم البيئي باأمريكا

  )Design Environmental and Energy in Leadership s’Council Buildings

فهي متنح �س���هادة ممار�س���ة مهنية للمتخ�س�س���ني يف ممار�س���ات ت�س���ميم العمارة امل�ستدامة. وت�س���مى ال�سهادة 
املمن�حة التف�ي�ض املهني )Accreditation Professional( ملمار�س���ة العمارة امل�س���تدامة، ويتم منح هذه ال�س���هادة 
بعد اأداء االمتحان املخ�س�ض واجتيازه على ال�جه املطل�ب. كما اأن احل�س�ل على هذه ال�سهادة يك�سب املف��ض نقطة 
اإ�سافية ت�ستخدم للح�س�ل على �سهادة LEED املخ�س�سة مل�سروعات املباين، وهذا يعني اأن امل�سروع الذي ي�سارك يف 
ت�سميمه معماري�ن ومهند�س�ن حا�سل�ن على ال�سهادة يك�سب نقاط اإ�سافية عند تقييمه بغر�ض احل�س�ل على �سهادة 
LEED للم�سروعات. حيث تق�م امل�ؤ�س�سة من مهامها بتقييم امل�سروعات للحكم على مدى حتقيقها ملبادئ اال�ستدامة 
من خالل عدة معايري مثل ا�س���تهالك الطاقة، ا�س���تهالك املياه، �س���المة البيئة الداخلية، وج�د اأنظمة لت�ليد الطاقة 
املتج���ددة، وج�د اأنظمة ملراقبة اال�س���تهالك ومع���دالت التل�ث، وهكذا يتم منح املبنى جمم�عة من النقاط، وح�س���اب 

االإجمايل الذي يعك�ض تقييم اأداء املبنى وت�سنيفه. 

4.4. التعليم املعماري والهند�سي)46(:
ال يجب اأن تظل كليات العمارة والهند�س���ة بعيدة ومغيبة عن التحديات البيئية واالقت�س���ادية التي يعاين منها قطاع 
البناء، لذلك فاإن ا�ستجابة كليات العمارة والهند�سة لتيار العمارة امل�ستدامة �سيعك�ض مدى جديتها يف تفعيل خمرجاتها 
التعليمية وارتباطها احلقيقي بهم�م وق�سايا جمتمعاتها. وهذا التفاعل االإيجابي مع ق�سايا املهنة يتطلب اإعادة النظر يف 
املناهج التقليدية والربامج االأكادميية، واإ�سافة جرعات تعليمية اإ�سافية يف هذا املجال، باالإ�سافة اإىل ا�ستحداث برامج 
وم�سارات جديدة يف تخ�س�سات العمارة امل�ستدامة، وه� ما يتم العمل به حاليًا بالفعل يف جامعات اأوروبا واأمريكا واليابان.

5.4. دور احلكومات املحلية)47(:
متتلك احلك�مات املحلية عدد كبري من املن�س���اآت واملرافق، من مباين اإدارية، م�ست�سفيات، حمطات و�سائل النقل، 
وغريها. فاإىل جانب اإر�ساء ودعم �سيا�سات اال�ستدامة يف قطاع االإن�ساءات من ق�انني وت�سريعات واأك�اد وتدريب ودعم 
ورقابة، ت�س���تطيع تلك احلك�مات اأن تاأخذ اخلط�ة االأوىل بتقدمي مناذج م�س���تدامة يف اإن�ساء وجتديد و�سيانة مبانيها، 

مما يزيد من التحفيز ون�سر ثقافة اال�ستدامة يف جمتمعاتها.

النتائج:
- تق�م التنمية امل�ستدامة على البحث والتنفيذ خلطط فعالة متكن املجتمع من النجاح يف تفاعله ت�ازنيًا اإىل اأجل 
غري م�سمى مع املنظ�مة احلي�ية، فهي عملية تت�سمن البيئة الطبيعية والنظام االقت�سادي واحلياة االجتماعية وت�سعى 

الأمن ورفاهية ال�سع�ب والإجناحها البد من ت�سافر اجله�د بكل التخ�س�سات.
- ت��سح حالة االأنظمة البيئية، الطاقة العاملية، واالأو�ساع الب�سرية عدم �سالحية من�ذج التنمية املبني على ثقافة 

اال�ستهالك غري ال�اعي، مما ي�سري اإىل �سرورة الت�جه اإىل مناهج التنمية امل�ستدامة.
- تهدف عمارة اال�س���تدامة اإىل اإيجاد حل�ل ت�س���من �سالمة امل�ستخدمني داخل املحيط احلي�ي بالتحكم يف امل�ارد 

)46( ال�س�اط، علي بن حممد )2005( �ض7 – 9.
 .Green Building Design, Construction, and Operations, Sustainable Building Technical Manual (1996) P. 9, 10  (32)
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واحلد من التاأثري البيئي ال�سلبي، فهي تراعي البيئة وت�س�ن القاعدة االقت�سادية للم�ارد.
- العمارة املحلية، احلفاظ على الرتاث، العمارة البيئية، العمارة اخل�سراء.. هذه االجتاهات جميعها واإن اختلفت 
يف م�س���مياتها، اإال اأنه���ا حتمل نف�ض الر�س���الة من حيث حتقيق عمارة م�س���تدامة تنتج مباين يتم ت�س���ميمها وتنفيذها 
وت�س���غيلها باأ�س���اليب وتقنيات ت�س���هم يف تقليل االأثر البيئي، ويف نف�ض ال�قت تق�د اإىل خف�ض التكاليف وخا�سًة تكاليف 

الت�سغيل وال�سيانة، وبالتايل فهي ت�سهم يف ت�فري بيئة عمرانية اآمنة. 
- يت�سمن املنهج ال�سليم لل��س�ل اإىل عمارة م�ستدامة االإدارة الكفء والفعالة للم�سادر �س�اء من الطاقة اأو امل�اد، 

اإىل جانب اإدارة خملفات البناء.

الت��سيات:
- لتحقيق االإدارة املثلى ال�ستهالك الطاقة يف املباين:

- االإفادة بالت�س���ميم ال�سم�س���ي ال�سالب )ت�جيه، ن�س���ب، عزل، تظليل، اإ�س���اءة وته�ية طبيعية، معاجلات فتحات 
واأ�سقف، م�اد عالية الكفاءة، وغريه( لتقليل االعتماد على االأنظمة امليكانيكية والكهربائية.

- االإف���ادة من م�س���ادر الطاقة املتجددة كالطاقة ال�سم�س���ية با�س���تخدام االأنظمة ال�سم�س���ية امل�جبة مثل اخلاليا 
الكهرو�س�ئية واملجمعات احلرارية، مع الت�عية باأهمية تلك التقنيات ودعمها حمليًا يف �سبيل تعميمها.

- ا�س���تمال الت�سميم على خطة �ساملة للتحكم يف ا�س���تهالك الطاقة على مدار مراحل امل�سروع، مع اقرتاح اأنظمة 
للمتابعة ومراقبة ذلك اال�ستهالك بعد ت�سغيل املبنى.

- لتحقيق االإدارة املثلى للم�اد:
- اإن�س���اء ق�اعد بيانات ملنتجات وم�اد البناء املت�فرة يف االأ�س����اق وحتديثها، بحيث ت�س���مل ق�ائم بخ�سائ�ض تلك 
املنتج���ات ال�ظيفي���ة من اأحجام واأبعاد واأل����ان وغريها، اإىل جانب اأدائها يف ع�امل اال�س���تدامة مثل حتملها، تكلفتها، 
مدى ت�فرها حمليًا، ا�س���تهالكها للطاقة، ما ينتج عنها من انبعاث اأو تل�ث، مما ي�س���اعد امل�س���مم على االإملام مبا ه� 

متاح من بدائل املنتجات وي�جهه الختيار البديل االأمثل.
- لتحقيق االإدارة املثلى ملخلفات البناء:

- يج���ب اأن يك����ن اخلي���ار االأول الذي ي�ؤخذ يف االعتب���ار عند اإدارة خملفات البناء ه� تقلي����ض كمية املخلفات من 
م�س���درها، مرورًا ببدائل اإعادة ا�ستخدام املخلفات يف نف�ض االأغرا�ض اأو اأغرا�ض اأخرى، واإعادة التدوير ال�ستعادة ما 

ميكن من مك�نات تلك املخلفات، ويك�ن اخليار االأخري ه� الدفن ال�سحي.
- لتفعيل ممار�سات اال�ستدامة يف العمارة:

- تفعيل دور املعماريني لتبني مبادرة اال�ستدامة يف مرحلة الت�سميم.
- اإن�س���اء هيئات للتق�مي والتف�ي�ض املهني يف جمال العمارة امل�س���تدامة التي من �ساأنها منح ال�سهادات للمعماريني 

املخت�سني، وتق�مي امل�سروعات يف �س�ء مبادئ العمارة امل�ستدامة.
- تاأ�س���ي�ض برامج التدريب لت�طني اخلربة يف جمال العمارة امل�س���تدامة، وتط�ير �س���عب لدرا�س���تها يف م�ؤ�س�س���ات 

التعليم املعماري والهند�سي، وزيادة اجلرعات التعليمية يف هذا املجال.
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- اإىل جان���ب دور احلك�م���ات املحلي���ة من و�س���ع ق�انني وت�س���ريعات واأك����اد وتدريب ودعم ورقاب���ة، ميكن للقطاع 
احلك�مي اأن ياأخذ املبادرة بتقدمي مناذج م�ستدامة يف م�سروعات مبانيه.
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Abstract
Since the sixties of last century, a lot of voices emerged calling to protect the environment and preserve 
it, while the concept of a building started to view it as a smaller ecological system that interacts and 
integrates with the bigger inclusive one. Today, the world is persistently seeking solutions to face the 
accelerating dangerous environmental threats which have been targeting the modern world in several 
ways such as depletion of resources, increase of pollution rates, and climate changes. On the other hand, 
and due to the elevating cost of construction materials and energy, the world started to acknowledge 
the tight bond between economical development and the environment. Thus, it’s been needed to 
develop new means and techniques which are based on consumption decrease along with approaching 
renewable energy sources to reduce pollution and minimize the side effects of polluting activities. This 
is how new approaches in the design and construction of projects were adopted such as “Sustainable 
Design”, “Green Architecture”, “Environment Friendly Buildings”, and other ideas that reflect the 
growing attention of construction sectors to issues that concern comprehensive development, as the 
decisions made by architects have actually become of a great importance regarding their impact on the 
environmental, health, and economical future of nations. Hence, applying the concepts of sustainable 
development isn’t just a scientific luxury, but it’s actually a new science-based approach of professional 
practice that relies on group systematized work with an effective participation of all parties involved in 
the business of construction towards a safe future for humans in a safe healthy environment.
The research problem is sighted in the environmental and economical responsibility of construction 
sectors as obviously seen in the statistics which indicate that construction industries and activities are 
considered one of the major consumers of resources whether materials or energy, in addition to what they 
discharge of polluting wastes which inflict severe damage on the environment. On the other hand, this 
pollution that results from construction activities is usually related to building design and management 
all during the processes of construction, operating, and maintenance. So, the main challenge that faces 
construction activities at the meantime is represented in how they can fulfill their requirements, besides 
keeping their commitment to their role in sustainable development.
Therefore the research aims to avoid the environmental destructive impact of the contemporary techniques 
by reconsidering the message that architecture should deliver, and how it should establish balance 
between techniques and the environment by activating the applications of sustainable architecture. This 
subsequently increases the quality of building sectors’ achievements which pours in subsidizing general 
economy and reinforcing the returns of development. So, the research studies the following:
- The concept of sustainability, its importance and the parties concerned with achieving it.
- Sustainable architecture, its principles and goals.
- Architectural movements based on the concept of sustainability.
- Strategies to activate sustainable architecture practices.
Finally reaching the results based on the advantages acquired by sustainable architecture applications 
whether economical or ecological.


