
العمل املوّحد ضمن قطاع البناء واإلنشاء للتصدي ملشكلة 
الكربون الكامن 

جلب قضية الكربون الكامن إىل الواجهة



3 جلب قضية الكربون الكامن إىل الواجهة2

العمل املوّحد ضمن قطاع البناء واإلنشاء للتصدي ملشكلة الكربون الكامن 

املجلس العاملي لألبنية الخرضاء
ميثل املجلس العاملي لألبنية الخرضاء )WorldGBC( شبكة عاملية تقود عملية التحول يف البيئة املبنية لجعلها أكرث صحة واستدامة، ومن خالل مجالس األبنية الخرضاء يف 

حوايل 70 بلًدا فإننا نرسع العمل عىل تحقيق أهداف اتفاقية باريس وذلك من خالل القضاء عىل انبعاثات قطاع البناء والتشييد بحلول عام 2050.

نحن ملتزمون بأبنية خرضاء للجميع ويف كل مكان لبناء مستقبل أفضل.

التواصل معلومات 

 www.worldgbc.org اإللكرتوين    املوقع 

@worldgbc تويرت  

 office@worldgbc.org اإللكرتوين    الربيد 

كندا  تورونتو، مكتب 

الخرضاء لألبنية  العاملي  املجلس  عناية: 

236 Suite, West Street Richmond 401
 Toronto, Ontario

M5V 3A8
Canada

املتحدة اململكة  مكتب  لندن، 

املتحدة اململكة  الخرضاء يف  األبنية  عناية/ مجلس 

The Building Centre
26 Store Street

London
WC1E 7BT

United Kingdom

نهجنا يف هذا التقرير
الثانية أعقبت ذلك  التقرير عىل ثالث مراحل. يف املرحلة األوىل تم إجراء مراجعة تفصيلية لألدبيات و تم عقد مقابالت مع الخرباء. يف املرحلة  تم إجراء البحث لهذا 

الثالثة،  املرحلة  الكامن. وأخرياً، ويف  الكربون  للوصول إىل صفرية  املمكنة  املسارات  لتحديد  الرؤية واإلرجاع  أساليب  املصلحة والتي طبقت  العمل ألصحاب  سلسلة من ورش 
أجل صقل وتعزيز مقرتحاتنا. القيمة من  أنحاء سلسلة  املصلحة من جميع  الخرباء وأصحاب  مئات  بني  بالتشاور  التقرير  متت مراجعة صياغة 

املسئولية إخالء 
باملناخ ومجموعة رامبول،  املعني  املدن األربعني  الخرضاء وبدعم من فريق قيادة  العاملي لألبنية  التقرير من قبل موظفي  املجلس  متت كتابة هذا 

العاملي لألبنية  التقرير هي آراء املجلس  الخرضاء وغريها من املنظامت املدرجة. اآلراء املعرب عنها يف هذا  العاملية لألبنية  ومساهامت من املجالس 
الخرضاء وال تعكس بالرضورة وجهة نظر جميع األطراف األخرى املذكورة.

 2019 الخرضاء، سبتمرب  لألبنية  العاملي  املجلس  لدى  والنرش محفوظة  التأليف  © حقوق 

شكر وتقدير

التقرير فريق 

رامبول الخرضاء  لألبنية  العاملي  املجلس 

كولني كريستني  الكربون   الوصول إىل صفرية  املؤلف: ماثيو آدمز، منسق املرشوع، 

دين لو  كزافييه  الكربون   الوصول إىل صفرية  املديرة،  باروز،  فيكتوريا  املؤلف، 

رميان أوستينفيلد  الرس  اإلقليمية   أوروبا  شبكة  املشاريع،  مدير  ريتشاردسون،  ستيفن  املؤلف: 

بورترون سامي  اإلقليمية  أوروبا  شبكة  مدير  درينكووتر،  جيمس 

سيرش كفيست  أندرياس  التنفيذي   املدير  غامبوا،  كريستينا 

للتقرير املمولة  الجهات 

األطفال  استثامر  مؤسسة صندوق 
)CIFF(

)ECF( للمناخ  األوروبية  املؤسسة 

التقرير يف  املساهمة  الجهات 

We Mean Business )WMB(

للمجلس  التابعة  اإلقليمية  أوروبا  شبكة 
الخرضاء لألبنية  العاملي 

الفني الرشيك 

رامبول 

التسليم  رشيك 

باملناخ املعني  األربعني  املدن  قيادة  فريق 

للوصول  التوجيهية  اللجنة 

البناء  الكربون يف  إىل صفرية 

مجالس  من  األخرضواملكونة 

العامل الخرضاء حول  األبنية 

الفرنيس  الخرضاء  األبنية  مجلس  تحالف 
األسرتايل الخرضاء  األبنية  مجلس 
الربازييل الخرضاء  األبنية  مجلس 
الكندي الخرضاء  األبنية  مجلس 

البناء لبحوث  الصينية  األكادميية 
الكروايت الخرضاء  األبنية  مجلس 
األملاين  الخرضاء  األبنية  مجلس 

الهولندي الخرضاء  األبنية  مجلس 
اإلمارايت الخرضاء  األبنية  مجلس 
اإلسباين الخرضاء  األبنية  مجلس 

الفنلندي الخرضاء  األبنية  مجلس 
الغواتياميل الخرضاء  األبنية  مجلس 

الخرضاء لألبنية  كونغ  مجلس هونغ 

الهندي الخرضاء  األبنية  مجلس 
اإلندونييس الخرضاء  املباين  مجلس 

اإلندونييس الخرضاء  األبنية  مجلس 
اإليرلندي الخرضاء  األبنية  مجلس 

اإليطايل الخرضاء  األبنية  مجلس 
النيوزلندي الخرضاء  األبنية  مجلس 

الرنويجي الخرضاء  األبنية  مجلس 
السنغافوري الخرضاء  األبنية  مجلس 

الخرضاء لألبنية  إفريقيا  جنوب  مجلس 
السويدي الخرضاء  األبنية  مجلس 
الربيطاين الخرضاء  األبنية  مجلس 
األمرييك الخرضاء  األبنية  مجلس 
الخرضاء لألبنية  األردين  املجلس 

مساهمة  أخرى   جهات 

التقرير يف 

أيًضا أن ننوه إىل إسهامات األشخاص واملنظامت الذين قدموا مقابالت استشارية وشاركوا يف  نود 
التقرير. وصياغة  التشاور  أثناء  مالحظاتهم  وقدموا  عملنا  ورش 

موقعنا:   كاملة عىل  املساهمة  الجهات  قامئة  االطالع عىل   ييمكن 
www.worldgbc.org/embodied-carbon
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يتم استخدام مجموعة متنوعة من املصطلحات والتعاريف املختلفة فيام يتعلق بانبعاثات غازات الدفيئة من مراحل مختلفة من دورة حياة املنتجات 

واألبنية والبنية التحتية. قد يتضمن كل مصطلح تفسريات ومعاين مختلفة عرب قطاعات مختلفة من السوق وعرب البلدان واملناطق. يحدد هذا املرسد 

املقصود باملصطلحات الرئيسية املستخدمة يف هذا التقرير. يف التعريفات التالية، نشري إىل مراحل أو وحدات دورة الحياة املحددة يف املعيار األورويب 

EN 15978 املعتمد عىل نطاق واسع واملوضح يف الشكل 1.

انبعاثات الكربون: يستخدم هذا املصطلح يف التقرير لإلشارة إىل جميع انبعاثات غازات 
الدفيئة. تُحدد إمكانية االحتباس الحراري العاملي مبا يكافؤه من وحدات ثاين أكسيد 

الكربون. لذلك فإن كل كيلوغرام من من ثاين أكسيد الكربون لديه القدرة عىل إحداث 
kgCO2e االحرتار العاملي مبقدار وحدة

ما بعد دورة الحياة انبعاثات الكربون أو وفورات االنبعاثات الناتجة 	 
عن إعادة استخدام أو إعادة تدوير املواد أو االنبعاثات التي تم تجنبها 

بسبب استخدام النفايات كمصدر للوقود يف عملية أخرى )الوحدة "د"(. 
يعترب النظر يف الوحدة"د" مفتاًحا لزيادة االستخدامات الفعالة للموارد 

من املواد يف نهاية عمرها االفرتايض. ومبوجب التحديثات القادمة للمعايري 
األوروبية، سيكون إلزاميًا عىل اإلعالنات البيئية للمنتجات اإلبالغ عن 
الوحدة "د" جنبًا إىل جنب مع مراحل دورة الحياة األخرى يف معظم 

الحاالت، وستكون مطلوبة أيًضا لبناء التقييامت. 

الكربون الكامن انبعاثات الكربون املرتبطة باملواد وعمليات البناء طوال 	 
دورة الحياة الكاملة للمبنى أو البنية التحتية. يتضمن الكربون الكامن: 

استخراج املواد )الوحدة أ1( ، النقل إىل الرشكة املصنعة )أ2(، التصنيع 

)أ3(، النقل إىل املوقع )أ4(، اإلنشاء )أ5(، استخدام املرحلة )ب1، عىل 
سبيل املثال كربنة الخرسانة ولكن باستثناء الكربون التشغييل(، الصيانة 
)ب2(، اإلصالح )ب3(، االستبدال )ب4(، التجديد )ب5(، التفكيك )ج1(، 

النقل إىل مرافق نهاية الحياة )ج2(، املعالجة )ج3(، التخلص )ج4(. 
ويجب أيًضا اإلبالغ عن املنافع التي تتجاوز حدود النظام )د( بشكل 

 منفصل إىل الوحدات أ-د.

يف هذا التقرير، نشري إىل الكربون الكامن لكل من األبنية والبنية التحتية 
وكذلك الكربون الكامن للمواد الفردية.

الهدم 	   / بالتفكيك  املرتبطة  الكربون  انبعاثات  املبنى  عمر  نهاية  كربون 
النفايات )ج3(، والتخلص  )ج1(، والنقل من املوقع )ج2(، ومعالجة 

التي تحدث بعد  التحتية  البنية  البناء أو دورة حياة  )ج4( من مراحل 
استخدامه

)ب6( 	  املستخدمة  بالطاقة  املرتبطة  االنبعاثات  التشغييل  الكربون 
التحتية. البنية  تشغيل  يف  أو  املبنى  لتشغيل 

والبناء 	  املواد  إنتاج  مراحل  الناتجة يف  االنبعاثات  املتضمن  الكربون 

مرسد املصطلحات

 EN 15978التقرير باملصطلحات ومراحل دورة الحياة املحددة يف املعيار األورويب الشكل 1: متت اإلشارة إىل املصطلحات املستخدمة يف هذا 
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االستعامل  إعادة 

الرتميم

التدوير

الفوائد واألحامل ما وراء 
دورة حياة املباين

الحياة دورة  نهاية  االستخداممرحلة  البناءمرحلة  معالجة  املنتجمرحلة  مرحلة 

املتضمن* الكربون  التشغييل* الكربون  الحياة* نهاية  كربون  ما وراء دورة الحياة*

د

االستخدام* مرحلة  الكامن يف  الكربون 

1-3أ4-5أ1-7ب1-4ج

1أ 2أ 3أ 4أ 5أ
1ب 2ب 3ب 4ب 5ب

6ب

7ب

التشغيلية الطاقة  استخدام 

التشغيلية املياه  استعامل 

النطاق* خارج 

1ج 2ج 3ج 4ج

وراء تكميليةما  معلومات 
دورة حياة املباين

التقرير  هذا  يف  مستخدمة  مصطلحات 
أدناه* املصطلحات  ومعّرفة يف مرسد 
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التحتية.  البنية  أو  املبنى  الحياة قبل بدء استخدام  )أ1-5( من دورة 
الفئات األخرى لالنبعاثات املدرجة هنا، تم إطالق هذه  عىل عكس 

أو بدء تشغيل  املبنى  الجوي قبل شغل  الغالف  بالفعل يف  االنبعاثات 
التحتية. البنية 

والعمليات 	  باملواد  املرتبطة  االنبعاثات  الكامن  الكربون  استخدام  مرحلة 
عمليات  مثل  االستخدام  أثناء  التحتية  البنية  أو  املبنى  لصيانة  الالزمة 

بسبب  املنبعث  التشغييل  الكربون  إىل  إضافة  التجديد. وهذه هي 
الخ. والطاقة  والتربيد  التدفئة 

الحياة، 	  االنبعاثات من جميع مراحل دورة  الحياة  كربون كل دورة 
الوحدات من  الكامن والتشغييل مًعا )أي  الكربون  والتي تشمل كالً من 

 أ1 إىل ج4، مع اإلبالغ عن الوحدة D بشكل منفصل(.

بصمة الكربون تُستخدم من حني آلخر يف التقرير للداللة عىل انبعاثات الكربون التي 
يسببها بشكل مبارش أو غري مبارش شخص أو منظمة أو حدث. 

الصناعات الثقيلة الصناعات كثيفة الكربون التي تصنع املواد واملنتجات. وتشمل هذه 
الصناعات األلومنيوم واالسمنت والخرسانة والزجاج والجبس واملواد الكيميائية )عىل 
سبيل املثال يف البالستيك( والصلب والسرياميك واأللياف املعدنية والصلصال والجري 

واألسفلت. 

تقييم دورة الحياة وميثل مجموعة منهجية من اإلجراءات لتجميع وفحص مدخالت 
ومخرجات املواد والطاقة، واآلثار البيئية املرتبطة بها والتي تُعزى مبارشًة إىل املبنى أو 

 .)ISO 14040:2006( البنية التحتية أو املنتج أو املواد طوال دورة حياته

جواز سفر املواد يحمل سامت البيانات املتعلقة بخصائص املواد أو املنتج. وهي ذات 
قيمة للتخطيط يف نهاية العمر ولتقييم إمكانية إعادة االستخدام واالسرتداد وإعادة 

التدوير. ويف بعض الحاالت، قد يتم دمجها عىل مستوى البناء كبنك يشمل جميع املواد / 
املنتجات املوجودة داخل املبنى. 

النُُّهج القامئة عىل األداء تسرتشد هذه النُُّهج بالنظر يف تدابري خفض الكربون الكامن 
واختياره بالحسابات املستندة إىل تقييم دورة الحياة للنتائج. 

النُُّهج الوصفية تعتمد هذه النُُّهج عىل اختيار تدابري خفض الكربون الكامنعىل مجموعة 
من األساليب القياسية التي يتم تحديدها باستخدام مبادئ أفضل املامرسات لتصميم 

الكربون املنخفض واختيار املواد دون إجراء عمليات حسابية مخصصة للكربون الكامن. 

امللخض التنفيذي 

الخلفية والسياق - حالة الطوارئ 
املناخية

الحكومية  اللجنة  الصادر عن  التقرير  نحن اآلن يف حالة طوارئ مناخية حيث قدم 
IPCC 2018(، االحتباس  2018 )تقرير  املناخ لعام  الدولية املعنية بتغري 

الحراري من 1.5 درجة مئوية صورة صارخة للعامل الذي سنحيا فيه إذا ارتفع 
 1.5 2 درجة مئوية مقارنة بسيناريو  العاملية مبقدار  الحرارة  متوسط درجات 
بالفرق بني  الكاريث للمناخ املقرتن  درجة مئوية. ومن املرجح أن يؤدي االنهيار 

التأثري  يزيد  أن  املتوقع  بأكملها. ومن  بيئية  أنظمة  تدمري  إىل  السيناريوهني  هذين 
والتربيد  التدفئة  اإلضايف عىل  الطلب  العامل من  السلبي عىل مستوى  االقتصادي 

النتائج طويلة األمد ويف بعض  القرن. وستكون  نهاية هذا  أربعة أضعاف بحلول 
اتخاذ إجراءات عاجلة اآلن  الطارئة  الحالة  الحاالت ال رجعة فيها. تتطلب هذه 

بشكل جذري.  املستدامة  الحالية غري  االستهالك  مناذج  لتحويل 

ونظًرا  املناخية.  الطوارئ  لحالة  االستجابة  دوًرا حيويًا يف  املبنية  البيئة  يلعب قطاع 
العامل، فإن  الكربون عىل مستوى  انبعاثات  39% من  ألن األبنية مسؤولة حاليًا عن 

التكلفة  القطاع هي واحدة من أكرث الطرق فعالية من حيث  الكربون من هذا  إزالة 
املناخ. انهيار  آثار  أسوأ  لتخفيف 

املبنية  البيئة  باريس وترسيع قطاع  اتفاقية  2018، متشيًا مع طموحات  يف عام 
االلتزام  الخرضاء مبادرة  العاملي لألبنية  1.5 درجة مئوية، أطلق املجلس  نحو مسار 
املتقدمة  املناخية  القيادة  إلهام وتعزيز  املباين. وكان هدفنا هو  الكربون يف  بصفرية 

األبنية  التشغييل عىل مستوى  للكربون  الكربون  تحقيق صفرية  تركز عىل  التي 
انبعاثات  أيضا. ومع ذلك، فإن  املستقلة وعىل نطاق واسع من الرشكات والحكومة 

الحكاية. من  ليست سوى جزءا  التشغييل  الكربون 

طرح مسألة الكربون الكامن مقدًما  
البناء  مع اقرتاب عدد سكان العامل من 10 مليارات، من املتوقع أن يتضاعف حجم 
قطاعنا، سيستهلك هذا  بها  يعمل  التي  الطريقة  تغيريات جذرية يف  العاملي. وبدون 
االستهالك  الطبيعية، مام يساهم يف مضاعفة إجاميل  املوارد  النمو كميات هائلة من 

وتأثريه  القطاع  انبعاثات  القرن، مام سيزيد من  منتصف  بحلول  الخام  للمواد  العاملي 
كبري. املناخ بشكل  عىل 

أيًضا خالل  التشغيلية ولكن  الحياة  أثناء  الكربون فقط  انبعاثات  يتم إطالق  ال 
والبنية  األبنية   - املبنية  األصول  لجميع  الحياة  ونهاية  والبناء  والنقل  التصنيع  مراحل 

تجاهلها  تم  الكامن،  الكربون  باسم  عادة  إليها  يشار  االنبعاثات،  التحتية. هذه 
إىل حد كبري عىل مر التاريخ مع أنها تسهم يف حوايل 11% من جميع انبعاثات 

البنية  أو  املبنى  استخدام  البدء يف  قبل  املنبعثة  الكربون  انبعاثات  العاملية.  الكربون 
البصمة  نصف  الذي سيكون مسؤوالً عن  املتضمن،  الكربون  أحيانًا  تسمى  التحتية 
باستهالك جزء  2050، مام يهدد  الجديد بني اآلن وعام  للبناء  الكاملة  الكربونية 

لدينا.   املتبقية  الكربون  ميزانية  من  كبري 

األهمية  الكامن يف  الكربون  منو  التشغييل، سيستمر  الكربون  نسبة  انخفاض  ومع 
الرتكيز عىل معالجة  االنبعاثات. ويف حني يجب علينا االستمرار يف  كنسبة من إجاميل 

انبعاثات  ملعالجة  الجهود برسعة  زيادة  اآلن  علينا  يجب  التشغييل،  الكربون 
أيًضا. عاملي  نطاق  الكامنعىل  الكربون 

 

رؤيتنا - امليض قدًما وبطريقة أرسع نحو 
التخلص من الكربون ضمن دورة الحياة 

الكاملة
ورؤية  جديدة  استجابة  تتطلب  أرسع  وبطريقة  قدًما  للميض  امللحة  الحاجة 

تقلل  كبري  بشكل  متصلة  قيمة  سلسلة  وجود  الرؤية  هذه  وتشهد  لقطاعنا.  جديدة 
حياة  لدورة  البيئية  اآلثار  يحسن  مام  والتشغييل،  الكامن  الكربون  كبري  بشكل 

املتحدة  األمم  أهداف  تحقيق  يف  الفعالية  من  ممكن  قدر  بأكرب  ويساهم  أوسع، 
ملعالجة  عاجلة  إجراءات  نتخذ  أن  يجب  رؤيتنا،  ولتحقيق  املستدامة.  للتنمية 

لقد  الكاملة.  الحياة  كربون  تصميم  االعتبار  بعني  الوضع  مع  املتضمن  الكربون 
مستوى  وإظهار  العاملية  املناخية  لألهداف  استجابة  لرؤيتنا  زمنية  أطر  وضعنا 

املطلوب. الطموح 
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العمل املوّحد ضمن قطاع البناء واإلنشاء للتصدي ملشكلة الكربون الكامن 

رؤيتنا:

بحلول عام 2030، ستحتوي جميع األبنية الجديدة والبنية 

التحتية والتجديدات عىل نسبة كربون كامن أقل ب %40 

مع الحد من الكربون املتضمن إىل حد كبري، ويجب أن تكون 

جميع األبنية الجديدة صفرية الكربون التشغييل.  

بحلول عام 2050، ستكون األبنية الجديدة والبنية التحتية 

والتجديدات صفرية الكربون الكامن كام يجب أن تكون جميع 

املباين، مبا يف ذلك األبنية القامئة صفرية الكربون التشغييل. 

أهدافنا - الغرض من هذا التقرير
الجمع بني  للعمل تهدف إىل  التقرير دعوة عاجلة  لدعم وتعزيز رؤيتنا، يصدر هذا 

إىل: نهدف  نحن  بأكملها.  والتشييد  البناء  قيمة  سلسلة 

إقامة حوار عاملي حول قيمة وأهمية الوصول إىل صفرية الكربون 	 

الكامن؛ واعتامد لغة وتعريف ومبادئ ومعامل أساسية وإجراءات 

مجدية مشرتكة ميكن استخدامها من قبل جميع أجزاء سلسلة 

القيمة. 

اإلبالغ عن مدى الرضورة امللحة وتحديد األهداف واملواعيد املحددة 	 

لتحقيق األهداف واملعامل الرئيسية لتحقيق صفرية الكربون 

الكامن عىل الصعيد العاملي؛ ودعم تطوير خرائط الطريق اإلقليمية 

والوطنية والقطاعية. 

تحفيز الطلب يف السوق وتسهيل التعاون الجذري يف سلسلة القيمة 	 

بالكامل؛ وتسليط الضوء عىل اإلجراءات القيادية الحالية والواقعية 

التي ميكن أن تقلل برسعة الكربون الكامن وإظهار كيف ميكن 

تحقيق إزالة الكربون بالكامل من خالل العمل مًعا. 

التأثري عىل القوانني والسياسات املتعلقة بصفرية الكربون الكامن 	 

وإظهار التأييد لإلجراءات العملية من قطاع الصناعة وتسليط الضوء 

 عىل السياسات الرائدة عىل الصعيد العاملي إلظهار الجدوى منها. 

 	

تحقيق رؤيتنا - التعاون، والطلب يف 
السوق، وماذا يعني لك

حتى اآلن، ميكن القول إن هناك عددا قليال جًدا من األبنية أو أصول البنية 
أن  إذ  لرؤيتنا  بالكامل وفًقا  الكامن  الكربون  التي ستصل إىل صفرية  التحتية 

قطاعنا مشتت إىل حد كبري ويعتمد عىل مجموعة واسعة من املواد ذات سالسل 
نطاق واسع  املستخدمة عىل  البناء  والعديد من مواد  واملعقدة.  الطويلة  التوريد 

الكربون.  كثيفة  الثقيلة  الصناعات  من  هي 

القطاع  الرائدة يف هذه الصناعات بشكل خاص ويف  العديد من املنظامت  اتخذت 
الكامن. وقد أظهر بحثنا عن  الكربون  األوسع بشكل عام إجراءات جريئة بشأن 
حالة السوق أن العديد من اإلجراءات التي من شأنها أن تساعد يف قيادة عملية 

االنتقال ميكن، إن مل يكن من الواجب، اتخاذها اآلن.

بكثري عىل  أكرب  تعاونًا  بأكمله  للقطاع  الكربون  حالة صفرية  تحقيق  سيتطلب 
الصناعة  من  الكربون  إلزالة  املبذولة  الجهود  لدعم  بأكملها  القيمة  امتداد سلسلة 

التعاون  املنخفض. يسمح هذا  الكامن  الكربون  بدائل  املزيد من  وتطوير ونرش 
الحصول  يف  والثقة  واملالية  واالجتامعية  البيئية  الفوائد  بتحديد  واملؤسسات  للرشكات 

الكربون.  بيئة مبنية خالية من  عىل موقع قيادي يف االنتقال إىل 

هذا التحول الجذري سيؤدي إىل زيادة الطلب من السوق إىل جانب التوسع 
التوريد. وهناك حاجة إىل كميات كبرية  التي تستهدف سلسلة  الحلول  الرسيع يف 

الوقت  عليها يف  التي سنعتمد  الحلول  اإلضافية، وبعض  املتجددة  الطاقة  من 
الكربون لالستخدام  التجريبي، مبا يف ذلك استغالل  العرض  الحايل فقط يف مرحلة 

التي  والتخزين. ومن خالل تحفيز الطلب يف السوق، سنرسع االستثامر يف اإلجراءات 
الحلول، ومجموعة واسعة  إىل  الوصول  التنافسية، وتحسني  القدرة  زيادة  ستؤدي إىل 

املالزم.  للكربون  ي  الكربون  الصفرية  لتحقيق  االسرتاتيجيات  من 

القيمة، مبا يف ذلك  الطلب ضمن سلسلة  الفاعلة يف جانب  الجهات  يجب عىل 
املوجودة يف جانب  الجهات  تتعاون مع  أن  املستثمرين واملطورين واملصممني، 

املواد. وسوف يحتاج هؤالء إىل دعم سياسايت وتنظيمي  العرض - املقاولني ومصنعي 
التمويل. والحصول عىل  قوي 

.

القيادة العاملية الحالية - حافز لتحول 
السوق

القطاع،  الكامن قد يشكل تحديًا جديًدا للكثريين يف هذا  الكربون  الرغم من أن  عىل 
الرائدة والباحثني واملؤسسات حول العامل تعمل عىل هذا املوضوع  إال أن الرشكات 

الزمن. وبفضل قيادتهم وابتكارهم، أصبحت األدوات  منذ أكرث من عقد من 
متزايد. بشكل  للوصول  وقابلة  متاحة  الكامن  الكربون  لحساب  والبيانات 

واملشاريع  املنخفض،  الكامن  الكربون  منتجات وحلول  املزيد من  السوق  تدخل 
تقوم  وبالفعل،  اليوم.  املتاحة  التكنولوجيا  باستخدام  كبرية  تأثريات  لها  الرئيسية 

الهادئ إىل  العامل، من منطقة آسيا واملحيط  أنحاء  األبنية الخرضاء يف جميع  مجالس 
الكربون  التغيري يف أسواقها من خالل دمج معايري  بإحداث  الشاملية،  أوروبا وأمريكا 

باعتامد  الرائدة  الحكومات  بها. وتقوم  الخاصة  االستدامة  الكامن يف شهادات 
الكامن وعىل مستوى  الكربون  لخفض  أهداف طموحة  لتحقيق  وقوانني  سياسات 

الوطنية. والحكومات  والواليات  املدن 

صفرية الكربون الكامن- التعريف 
واملبادئ

العاملي  املجلس  يتعاون  وأهدافنا،  الوضوح ألهدافنا  من  املزيد  لتحقيق  كوسيلة 
األبنية الخرضاء وغريهم من الرشكاء  لألبنية الخرضاء مع األعضاء يف مجالس 

الكامن. الكربون  صفرية  لتعريف  باالحرتام  الجديرين 

يجب السعي إىل تحقيق صفرية الكربون الكامن كجزء من نهج دورة حياة كاملة 

لخفض الكربون يتضمن صفرية الكربون للكربون التشغييل. 

تعريفنا لصفرية الكربون الكامن من الناحية العملية:

املباين صفرية الكربون الكامن )سواء أكان جديدا أو تم تجديده( أو األصول الثابتة 

يف البنية التحتية تحقق درجة كفاءة عالية يف استخدام املوارد للكربون املتضمن 

الذي يتم خفضه إىل أقىص حد ممكن أما كل ما يتبقى من الكربون الكامن فيتم 

خفضه أو تعويضه كحل أخري من أجل تحقيق صفرية الكربون عرب دورة الحياة. 

الكامن كجزء من  الكربون  تتبع صفرية  أنه يجب  الجديد  التعريف  يوضح هذا 
إقرار بالرضورة  بأكملها. ويف ذلك  الحياة  الكربون من دورة  اسرتاتيجية شاملة إلزالة 

اآلن، سيام  الجوي  الغالف  يتم إطالقها يف  التي  املسبقة  االنبعاثات  امللحة ملعالجة 
العثور عىل  البناء. ميكن  املواد واملنتجات ألغراض  استخراج وتصنيع  نواصل  وأننا 
لتقييم  دوليًا  املقبولة  املعايري  املعتمد عىل  التعريف  التوضيحات حول  من  مزيد 

التقرير. املصطلحات عىل صفحة 5 من  التحتية يف قسم  والبنية  لألبنية  الحياة  دورة 

الطلب  املنظامت سواء عىل جانب  قبل  التالية من  التأسيسية  املبادئ  اتباع  وميكن 
العرض ومبا يتامىش مع رؤيتنا وأهدافنا وتعريفاتنا. أو 

النظر يف 1.  البداية من خالل  الكامن من  الكربون  تجنب  الحيلولة دون - 
املطلوب   الهدف  لتحقيق  بديلة  اسرتاتيجيات 

الكربون 2.  تخفيضات  تصميمي من حيث  اختيار  كل  تقييم   - والتحسني  الخفض 
املتضمن وكجزء من نهج دورة حياة كاملة  

أثناء 3.  املستقبل  الكامن يف  الكربون  لتجنب  اتخاذ خطوات   - للمستقبل  خطة 
املبنى  العمر  ونهاية 

املتبقية حيثام 4.  الكامن  الكربون  انبعاثات  تعويض  يتم  أخري،  كحل   - التعويض 
التحقق  التي تم  التعويض  كان ذلك ممكًنا أو عند الرضورة من خالل برامج 

منها 

تحويل الحواجز إىل فرص - الخطوات 
الرئيسية نحو الوصول إىل صفرية 

الكربون 
بالكامل، مبا يف ذلك تحقيق صفرية  الكربون  لقطاع منزوع  أن رؤيتنا  نعتقد 

التحول  ولتحقيق هذا  ومنظم.  منسق  تحقيقها من خالل عمل  الكربون، ميكن 
قيادية،  أدوارا  املدين جميعها  الرشكات والحكومة واملجتمع  تتوىل  أن  الجذري، يجب 

التالية: التمكينية  اإلجراءات  منها يف  كل  مع مساهمة 

العام والخاص، من 	  القطاعني  بأكملها، مبا يف ذلك  القيمة  عرب سلسلة  االتعاون 
إقليمية ووطنية وقطاعية   أجل خلق رؤية مشرتكة ووضع خرائط طريق 

أفضل 	  اسرتاتيجيات  وتبادل  الكامن  الكربون  بأهمية  الوعي  إذكاء  االتصال 
رؤيتنا   تحقيق  نحو  للتقدم  القيادية  واألمثلة  املامرسات 

واملعايري عىل 	  والبيانات  املهارات  األساسية يف  الفجوات  معالجة  التعليم 
للمسارات  والشفافية  والتدريب  واملشاركة  املعرفة  العامل من خالل  مستوى 

اإلرشادية والقامئة عىل األداء مًعا 

واألمناط 	  الحديثة  والتقنيات  الجديدة  األعامل  لنامذج  توفري مساحة  االبتكار 
والسياساتية  املالية  للحوافز  استجابة  واالزدهار  للتطور  الدائرية 

السوق 	  الصناعة وقوى  املؤكدة عىل مستوى  الدوافع  تعزيز  االتسارع 
والسياساتية  واملالية  الطوعية  التدابري  ذلك  مبا يف  منها،  واالستفادة 

تتوافق مع 	  الكامن والتي  الكربون  من خالل فرض تخفيضات يف  القوانني 
خطط إزالة الكربون لضامن عدم ارتفاع درجة الحرارة عن 1.5 درجة مئوية

اتخاذ اإلجراء العميل اآلن - كيف ميكنك 
االستجابة لحالة الطوارئ املناخية

والحكومة  الرشكات  تتبعها  املستوى  رفيعة  مسارات طموحة  التقرير  هذا  يحدد 
 2 الشكل  يبنيِّ  املالزمة يف قطاعنا.  االنبعاثات  تقليل  واملجتمع املدين من أجل 

القيمة.  سلسلة  يف  الرئيسية  الفاعلة  للجهات  املستهدفة  والتواريخ  لألهداف  ملخصا 
- لوضع  بالفعل  الرائدة  البلدان والقطاعات  اتخذتها بعض  خطة أوىل حيوية - خطة 
بحلول  والتشغييل  الكامن  الكربون  الكربون عن كل من  تفصيلية إلزالة  خرائط طرق 
لألبنية  70 مجلسا عامليا  التي تضم حوايل  2050. نحن ملتزمون بدعم شبكتنا  عام 
لتحقيق ذلك  العامل  37,000 عضو عىل مستوى  البالغ عددهم  الخرضاء وأعضائهم 

القادمة.  السنوات  يف 

للمساعدة يف  بأكملها  القيمة  سلسلة  الفاعلة يف  الجهات  وجميع  ندعوكم  نحن 
املناخية، وتأمني  الطوارئ  تحويل قطاعنا من سبب رئييس إىل حل رئييس لحالة 

القادمة.  ولألجيال  الجيل  لهذا  آمن  مستقبل 

اآلن! واتخذوا موقفا  إلينا  انضموا 
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الشكل 2: ملخص جميع األهداف املحددة ألصحاب املصلحة

2020

2025

2030

2035

2040
2045
2050

2025

 املنظامت غري الحكومية،
والشبكات، والباحثون

اع السياسات ُصنَّ

الحكومات املدن
املواد املصممون املطورون املستثمرون

رشكات تصنيع

تجتمع جميع مجالس األبنية الخرضاء واملنظامت/
الشبكات غري الحكومية ذات الصلة مع جميع 
القطاعات للمشاركة يف إنشاء خرائط طريق 

لتحقيق الصايف الصفري

تبدأ الحكومة عىل جميع املستويات 
يف تطوير اسرتاتيجية لتحقيق الصايف 

الصفري للكربون الكامن 

تبدأ املدن عملية تطوير 
اسرتاتيجية لتحقيق الصايف 
الصفري للكربون الكامن 

يلتزم جميع املستثمرين 
بخرائط طريق الصناعة ذات 

الصلة الذي يستهدف الكربون 
الكامن 

يلتزم جميع املطورين بخرائط طريق 
الصناعة ذات الصلة التي تتطلب 

الكشف عن بيانات سلسلة التوريد 
للعنارص الهيكلية

يلتزم جميع املصممني بخرائط طريق 
الصناعة ذات الصلة وقد قاموا بدمج 
تصميم الكربون الكامن املنخفض يف 

مرحلة التصميم املفاهيمي

تلتزم جميع الرشكات املصنعة واملوردين 
بخرائط طريق الصناعة ذات الصلة 

ا لخفض الكربون مع  وقد طوروا أهدافً
تحديد جداول زمنية لتحقيق الصايف 
الصفري للكربون الكامن بحلول عام 

2050

أعلنت جميع الرشكات املصنعة أن
الكربون املجّسد ألكرب

لحساب الكربون
املساهمة يف إنشاء قواعد البيانات واملساعدة يف 

وضع املعايري

تشمل جميع مخططات شهادات مجالس األبنية 
الخرضاء/املنظامت غري الحكومية متطلبات الكربون 

الكامن

تشارك جميع رشكات التصميم
يف بيانات تقييم دورة الحياة للمباين العامة 
الجديدة والرتميامت العامة الواسعة والبنية 

التحتية

يحدد جميع املطورين جميع
أهداف خفض الكربون ويطالبون

مبسار واضح تجاه معايري الصايف الصفري

ميول املستثمرون مشاريع جديدة فقط،
مبا يف ذلك األبنية والرتميامت الواسعة
والبنية والتحتية ومنشآت التصنيع 

امللتزمة بأهداف خفض الكربون

تتبنى املدن مجموعة من
أهداف خفض الكربون الكامن بالكشف 

اإللزامي عن بيانات سلسلة التوريد وتتبع 
انبعاثات مواقع البناء

تطبق جميع الحكومات
اهداف الكربون الكامن 

تضع رشكات التصميم مقرتحات ألفضل 
املامرسات املتضمنة ألهداف خفض الكربون 

وتنفيذ مبادئ التعميم

تطبيق طرق وأدوات تصميم
design ,methods calculation carbon

40% من مجموعة منتجاتها القياسية من 
خالل بصمة الكربون عرب إعالنات املنتجات 

البيئية

طبقت جميع الحكومات سياسات تضع 
ا تدريجية لخفض الكربون الكامن  أهدافً

وتحدد متى سيصبح الصايف الصفري 
للكربون الكامن الصايف الصفري للكربون 

ا مع خرائط الطريق ا متشيً الكامن إلزاميً

ا   طبقت املدن سياسات تضع أهدافً
تدريجية لخفض الكربون الكامن 

وتحدد متى سيصبح الصايف الصفري 
ا للكربون الكامن إلزاميً

ميول املستثمرون مشاريع جديدة فقط، 
مبا يف ذلك األبنية والتجديدات الكبرية 
والبنية التحتية ومصانع التصنيع التي 
هي الصايف الصفري للكربون الكامن 

جميع مواقع اإلنشاء تتميز 
مبوارد طاقة وفعالية عالية، 
ويتم تشغيلها إىل جانب 

املواقع ذات الصلة بعمليات 
النقل بالطاقة املتجددة يبني املطورون فقط

مشاريع تحقق الصايف الرصي 
للكربون الكامن 

تقرتح رشكات التصميم
متطلبات بأن تحقق جميع 
املشاريع صفرية الكربون 

الكامن %100

الطاقة الكهربائية جميعها من
الطاقة املتجددة أو مصادر 

منخفضة الكربون )التصنيع 
والنقل(

أعلنت جميع رشكات التصنيع 
عن ملفات منتجاتها القياسية 
الكاملة عرب اإلعالنات البيئية 

للمنتجات

جميع أشكال الطاقة املستخدمة 
هي من مصادر متجددة أو منخفضة 

الكربون ويتم تخفيف جميع 
انبعاثات الكربون العملية

هدف الرؤية املشرتكة يف عام 2050
خرائط الطريق 

بيانات

األدوات 

الشهادات

وضع األهداف

ييييي يييييي يييييي

سياسات

التمويل

اإلعالن عن 

    الطاقة املتجددة

 تصميم

بناء/تطوير

إعالن األداء البيئيقيادة 
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التصديقات
لتحقيق ذلك. وتأييدهم هو دعوة  بأكملها  القيمة  بالحاجة إىل عمل منسق عرب سلسلة  االعرتاف  التقرير، مع  التالية رؤية وطموح هذا  املنظامت  تؤيد 

.2050 التحتية بحلول عام  والبنية  املباين  بالكامل من  الكربون  إزالة  مًعا من أجل  إليهم والعمل  لآلخرين لالنضامم 

• Aalto University, Department  
of Architecture 

• ABN AMRO Bank 

• AECOM

• AESG

• AkzoNobel

• Atelier Ten

• Australian Sustainable Built 
Environment Council

• Avison Young

• B+H Architects

• Barratt Developments PLC

• Bennetts Associates

• Building Research Establishment 
)BRE(

• C40 Cities Climate Leadership 
Group 

• Canary Wharf Group

• Carbon Leadership Forum

• CEI-Bois

• CEN/TC350, Sustainability  
of Construction Works

• City Developments Limited

• City of Melbourne

• City of Sydney

• City of Vancouver

• Climate Agency, City of Oslo

• Climate Bonds Initiative

• Cundall

• Dalmia Cement )Bharat(  
Limited

• Danish Building Research  
Institute, Aalborg University

• EDGE ENVIRONMENT

• EllisDon

• Energy Research Institute @
Nanyang Technological University

• Energy Transitions Commission

• Entra ASA

• European Bank for Reconstruction 
and Development

• Frasers Property Australia

• GECA: Sustainability & 
Environmental Certification  
Program

• Global GreenTag International  
Pty Ltd

• Global Infrastructure Basel  
Foundation

• Google

• Grosvenor

• HeidelbergCement

• Infrastructure Sustainability  
Council of Australia 

• Integral Group

• Interface

• International Living Future Institute

• JLL

• Knauf Insulation

• LafargeHolcim

• Landsec

• Lemay

• Majid Al Futtaim Holding

• Mantle

• Microsoft

• Ministry of the Environment, 
Finland

• Morgan Sindall Group

• Morrison Hershfield

• Multiplex Global

• New York City Mayor's Office of 
Sustainability

• One Click LCA / Bionova Ltd

• Pan-United Concrete Pty Ltd

• Ramboll

• RDT Pacific 

• RICS

• Royal BAM Group

• Royal Institute of British Architects

• Ruukki Construction Oy

• Saint-Gobain

• Schneider Electric

• SEGRO

• Shaw Contract

• Signify

• Skanska Group 

• Skidmore, Owings & Merrill LLP

• SSAB AB

• Stanhope PLC

• Statsbygg )Norwegian Directorate 
of Public Construction and 
Property(

• Stora Enso

• Surbana Jurong Consultants Pte 
Ltd

• The Carbon Trust 

• The Climate Group

• thinkstep ANZ

• Uponor Corporation

• Urban Green Council

• Volvo Construction Equipment

• We Mean Business

• Willmott Dixon

• World Business Council for 
Sustainable Development

• WSP



www.worldgbc.org


