
 تطوير المدنفي الفن والتكنولوجيا إضاءة معرفية مؤتمر                                                                                  8102نيسان 
 
 

143 
 

 

 مناهج تقييم األستدامة بني النظام األمريكي وتشريعات البناء العراقية
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 المستخمص
نتشار ظاىرة  تعاني المجتمعات العمرانية العراقية العديد من المشاكل المتراكمة، كالتموث وتدىور البيئة وا 

لبنائية أحد العناصر الرئيسية التى تدفع عجمة التنمية فى جميع اتجاىاتيا  العشوائيات وتمثل التشريعات ا
وتمت مراجعة التشريعات المرتبطة بعممية البناء لتحريك عجمة التنمية العمرانية المستدامة،ومعرفة مدى 

)الحاجة التوافق بين التشريعات البناء العراقية وانظمة األستدامة الدولية وبذلك تحددت مشكمة البحث ب 
)تأثير والفرضية  العممية لمعرفة تطبيقات مناىج تقييم األستدامة وارتباطيا بالقوانين والتشريعات العراقية(

)مراجعة مدى فاعمية واليدف مناىج تقييم األستدامة عمى التشريعات العراقية ومعرفة العالقة مابينيما ( 
عتمد البحث عمى المنيج األستقرائي دامة المعمارية( تشريعات وقوانين البناء العراقية فى إطار قيم االست وا 

في الجانب النظري والمنيج الوصفي التحميمي في الجانب العممي. وتحددت بضوء ذلك مستمزمات تطبيق 
األطار النظري والتي تركز عمى تحديد التصورات األفتراضية عن العالقة بين القوانين والتشريعات العراقية 

ظمة العالمية وتم تحميل ومناقشة النتائج وتحديد األستنتاجات النيائية تتابعت أىداف نظام وتوافقيا مع األن
من حيث األىمية، حيث جاءت حماية البيئة فى المقام األول، ثم الحفاظ عمى الموارد الطبيعية  LEEDالميد 

لكممات تماعي بدرجة كبيرة. اوالبشرية، ثم جاء االقتصاد فى المرحمة الثالثة، ولم ييتم النظام بالجانب االج
            .،مناىج تقييم األستدامة، تشريعات البناء العراقية( leed)النظام األمريكي :المفتاحية

 
Abstract 
    Iraq's urban communities suffer from a number of accumulated problems such 
as pollution, environmental degradation and the spread of slums. Structural 
legislation is one of the main factors driving development in all directions. The 
legislation related to the construction process has been reviewed to move the 
sustainable urban development wheel. Thus, the research problem was 
determined by (the scientific need to know the applications of methods of 
assessment of sustainability and its association with the Iraqi laws and legislation) 
and the hypothesis (the impact of the methods of assessing sustainability on Iraqi 
legislation) (And objective) to review the effectiveness of the Iraqi building 
legislation and laws within the framework of the values of architectural 
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sustainability) and based on research on the theoretical approach in the 
theoretical and descriptive analytical approach in the practical aspect. The 
objectives of applying the theoretical framework, which focus on determining the 
default perceptions of the relationship between the Iraqi laws and legislation and 
their compatibility with the international systems, were determined, and the results 
and final conclusions were analyzed. The objectives of the LEED system were 
followed in terms of importance. Natural and human resources, then came the 
economy in the third stage, and the system did not care about the social aspect 
to a large extent. Keywords: (American system leed, sustainability assessment 
approaches, Iraqi building legislation). 
 

  المقدمة. 1 
نتشار ظاىرة     تعاني المجتمعات العمرانية العراقية العديد من المشاكل المتراكمة، كالتموث وتدىور البيئة وا 

تجاوز عمى األرضى الزارعية، مما زاد الحاجة إلى تطبيق أسس التنمية العمرانية المستدامة العشوائيات، وال
كأحد الركائز األساسية لدفع العراق إلى مستقبل أفضل. من جية أخرى تعد التشريعات البنائية أحد العناصر 

حفاظ عمى الحقوق والواجبات، الرئيسية التى تدفع عجمة التنمية فى جميع اتجاىاتيا، لكونيا اإلطار الممزم لم
بما فى ذلك القوانين الخاصة باألعمار والبناء، ويتم ىنا مراجعة التشريعات المرتبطة بعممية البناء لتحريك 
عجمة التنمية العمرانية المستدامة، وما يتبعيا لخمق مجتمع مستدام يحافظ عمى حق األجيال القادمة فى 

يتضمنو مفيوم  المقبول لمتطمبات المعيشة لألجيال الحالية،وىوما ى الحدالموارد والبيئة النظيفة، وصوال إل
األستدامة،ويتطمب ذلك معرفة مدى التوافق بين القوانين والتشريعات البناء العراقية مع أنظمة االستدامة 

 وضرورة العمل عمى إعادة ىيكمة ىذه التشريعات في االتجاه الذى يحقق التنمية المستدامة. الدولية،
 مشكمة البحث.2

مع وجود المعماري  فى مجتمعنا لمناىج تقييم االستدامةتطبيق واضح لعدم وجود مشكمة البحث وجدت 
يضع أسس وشروط تصميم تمك  الذي اإلطار الممزم ائيةتشريعات البنوتمثل  الالمشاكل بيا،  الكثير من

من يخل بتمك الشروط، مما قد يوضح  يشرف عمى تنفيذىا بالشكل الصحيح ويعاقب و، العمرانيةالمجتمعات 
 .األستدامة المعمارية من الواجب أن تكون ىى أساس تطبيق يوجود خمل بتمك التشريعات الت

، المعماريةفى إطار قيم االستدامة  العراقيةمدى فاعمية تشريعات وقوانين البناء  مراجعةييدف البحث إلى   
 LEED : Leadership in Energyامة العمارنية األمريكية)وذلك من خالل دارسة تحميمية لمعايير االستد

and Environmental Design )  ومقارنتيا بنصوص  مناىج تقييم األستدامةلكونيا أىم وأقدم ،
 ية ومن ثم يمكن معرفة مدى توافقيا مع مناىج تقييم االستدامة.العراق التشريعات
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لتشريعات البناء العراقية تحت مظمة االستدامة،  تتمثل أىمية البحث لبيان رؤية واضحة المعالم   
تطوير يحدث الذي يمتزم بقيم المجتمع المحمي مع األىتمام بالمعايير  يباعتباراالستدامة أساسًا جوىريًا أل

 االقتصادية والثقافية.
 
  : األستدامة   . 3 

مة واالستراتيجيات واالسس التصميمية و سيتم تناول مفيوم األستدامة ومؤشراتيا المتمثمة بالخطوط العا         
 َالياتيا فضاًل عن عالقاتيا بالمكان والتكنموجيا.

تمثل االستدامة منيج تصميمي تستند مبادئو عمى مبادئ الطبيعة المتداخمة مع مفيوم االيكولوجيا، و           
المبنى ككيان حي ، عمى  يمكن استعارة خصائص الطبيعة لمتصميم المستدام من حيث امكانية التعامل مع

 (115ص ،2002)النداوي ، اختالف مقياس المباني والمدن والمجتمعات
أن ىدف االستدامة ىو تحقيق بيئة منسجمة ومتالئمة مع الطبيعة لغرض  الى Moughtinأشار           

ة ضمن ىذا النظام تطوير نوعية الحياة اإلنسانية ضمن النظام البيئي، وأعتبر التصميم الحضري تكيف المدين
 البيئي ، و تكون بيئة حضرية ذات نوعية افضل معبرة عن القيم الجمالية العطاء المتعة البصرية

(Danials,،1998 157،ص) . 
اآلونة األخيرة،  يشكل موضوع االستدامة بمختمف مفاىيمو أىمية كبيرة عمى الصعيد الدولي، وخاصة في    

وبيذا فإن مصطمح االستدامة  مجموعة من الكوارث البشرية والبيئية المحتممة، وذلك بعد أن كاد العالم يتجو نحو
م الشيير "مستقبمنا  ۷۸۹۱في عام  اكتسب اىتماًما عالمًيا كبير ا ًمن خالل ما توصل لو تقرير بروندتالند

ت االقتصادية وتم بموجب ىذا التقرير دمج االحتياجا المشترك" الصادر عن المجنة العالمية لمتنمية والبيئة
تم صياغة أول تعريف لمتنمية المستدامة في ىذا التقرير عمى أنيا  واالجتماعية والبيئية في تعريف واحد، وقد

 احتياجات المجتمع الحاضر دون المجازفة والمساس بقدرة األجيال المقبمة عمى تمبية التنمية التي تفي وتمبي
 (Brundtland،1987) .احتياجاتيم

 وىي: بين التعريفات المختمفة ليا كما أشار ليا الغامدي  ، رف عمى أربع خصائص رئيسة مشتركةيمكن التع   
مستوى القياس،  سنة 50الى  25أن االستدامة تمثل ظاىرة عبر جيمية،حيث يتراوح الزمن الكافي لالستدامة من  

ت المتعددة، حيث تتكون المجاال فاالستدامة ىي عممية تحدث في مستويات عدة )عالمي، إقميمي، محمي( 
وأخيرا ينبغي اإلشارة إلى أن الجدل الدولي حول  االستدامة من ثالثة مجاالت: اقتصادية، وبيئية، واجتماعية

مفيوم االستدامة قد خمق بالتأكيد مجاال جديد ا ًمن الخطاب، ويمكن النظر إلى تمك الظاىرة كمؤشر إيجابي في 
 (2007)الغامدي، رة في النقاش العام.إبراز قضية االستدامة لتحتل الصدا

  : تقييم األستدامةمناىج . 3
كأداة مفيدة في التخطيط  عمى مناىج تقييم األستدامةإن التحدي المطروح ىو امكانية االعتماد       

الحضري وبالتالي طريقة لتقييم االستدامة. إن الجوانب التي يمكن من خالليا معالجة االستدامة البيئية ىي 
ستيالك االراضي المتصمة بيا واالعتماد عمى السيارات ا لتخطيط المحمي والتصميم الحضري . يعد االمتداد وا 
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ىي القضايا التخطيطية االكثر تحديًا في مدن أمريكا الشمالية . ومع ذلك فان استيالك الفرد ىو الجزء 
ي  ينبغي أن تتناول المسائل المتعمقة المييمن كأثر بيئي ضمن المجتمع . وىكذا كأداة لتقييم االستدامة الت

باالراضي والسموك االستيالكي عمى حد سواء . بالنظر الى التأثير المحدود لممخطط او المصمم عمى 
السموك فيجب ان تكون ىناك اداة لفصل االثار االستيالكية عن تمك التي تعزى الى شكل البناء . 

(Spangenberg & Lorek,2002,p127 ) 
 (Devuyst at el 2003)، : ع مناىج لتقييم االستدامة بناءًا عمى أنواعيا المختمفة في التطوير ىيتوجد ارب 
 

يركزعمى مدى الموارد و الوظائف البيئية المحمية من التنمية . ويتم التقييم عن طريق المنيج االول:  -1
المصممين والمخططين  المقارنة بين تصميمين وأييما يحافظ أكثر عمى قيمة االرض بيئيًا  حيث أنشأ

 & Arendtاالساس النظري ليذه التصاميم و تعرف ىذه المبادئ حاليًا بتخطيط النظام البيئي . )
Harper,1996  ) 

نتائج افضل من االنواع االخرى من  Arendt & Harperحققت التقسيمات التي افترضت من قبل          
خطيط النظام البيئي ،فان محدودية ىذا المنيج في قدرتو عمى التنمية في ىذا التقييم بسبب تجسيدىا مبادئ ت

 التعامل مع قضية االمتداد واالثار المترتبة عمى االمتداد النماط النقل واستيالك الموارد بشكل اكثر عموما . 
 

يستخدم ىذا المنيج مؤشرات النظام البيئي في قياس مدى تاثير االنشطة البشرية عمى  المنيج الثاني: -2
يئة . حيث يركزالمؤشر االول عمى تنوع االحياء واالخر عمى الصحة في الغابات المجاورة . والتركيز في الب

ىذا المنيج عمى تقييم التغييرات عمى مر الزمن ، بتوفير البيانات الناتجة وكذلك فرصة لممقارنة بين 
ة الى معمومات ارشادية التطورات او المناطق المختمفة والتترجم الصعوبة مع ىذه المؤشرات بسيول

 لممخططين والمطورين . 
 

يقيس ىذا المنيج نجاح تطور مشروع معين ضمن معايير ثابتة إن المثال االكثر شيرة  المنيج الثالث: -3
  LEEDعمى ذلك ىو قيادة الواليات المتحدة مجمس المباني الخضراء في الطاقة والتصميم البيئي مؤسسة 

 ستدامة المباني وبصدد إنشاء شيادة ليذا النظام .معايير ال LEEDأنشئت من قبل 
 

يجمع بين االثار البيئية في مقياس مشترك لتسييل المقارنات عبر الزمان والمكان  :المنيج الرابع -4
تتضمن سمات التطوير  توفير بعض المعمومات االلزامية عمى كيفية تحسين الشكل المبني ، ولكن االنماط 

 الشركات تشغل الفضاء أو الحيز .  االستيالكية من السكان أو
كنموذج  لممثال االفضل لتقييم ىذه المناىج األربعة. وتمثل محاولة  LEEDسوف يتم تناول منيج         

 & Arendt،1996لربط التحديات الجديدة مع تجميع البيانات لمختمف االنشطة في مقياس مشترك.) 
Harper (ويوضح الشكل ، )تدامة . ( مناىج تقييم األس1 
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مناىج االربعة تقييم االستدامة حيت تناول المنيج االول الموارد والوظائف االيكولوجية المحمية نجد اىمية 
ومحدودية ىذا المنيج عمى التعامل مع قضايا االمتداد واالثار المترتبة عميو ، اما المنيج الثاني فيستخدم 

يكولوجي لقياس االنشطة البشرية وتقيمميا عمى مر الزمن ،ومحدودية ىذا المنيج في مؤشرات النظام اال
صعوبة ترجمة ىذه المؤشرات ، والنوع الثالث من التقييم يعتمد عمى قياس نجاح التطور ضمن المعايير 

 البيئية في مقياس زماني ومكاني مشترك . الثابتة ، أما النوع الرابع يجمع بين االثار
 LEEDم الميد . نظا4

ىنالك العديد من السمبيات التي صاحبت التطور التكنولوجي الكبير في النصف األخير من القرن         
العشرين ،كتموث البيئة، واستنزاف الموارد، وتفاقم أزمات الطاقة، وتدىور الجوانب االقتصادية واالجتماعية 

المنظمات الدولية الداعمة لالستدامة. كالمؤسسات من تمك  فى العديد من مجتمعات العالم، وظيرت العديد
الدولية الداعمة لمعمارة المستدامة، عند مالحظة دورة حياة المبنى منذ تصميمو وانشاءه ثم إشغالو وصيانتو 

بتأثير سمبي  يمن الطاقة ومن الموارد؛ وقد تأت كبيراً  راً ىذه العممية تستيمك قدمراحل إلى الوصول، فنجد أن 
بالواليات المتحدة األمريكية نظام  نيةار ئة، وكان من أىم وأقدم األنظمة الداعية لالستدامة العمعمى البي

   ( 134،ص2018إسماعيل،)مناىج تقييم األستدامة (  1الشكل) 

 

 

 



 تطوير المدنفي الفن والتكنولوجيا إضاءة معرفية مؤتمر                                                                                  8102نيسان 
 
 

143 
 

(LEED : Leadership in Energy and Environmental Design)  بما يعنى الريادة في إدارة ،
( ، USGBCء األميركي )االطاقة والتصميم البيئي، وقد طور ىذا النظام من قبل مجمس المباني الخضر 

توفير إطار موجز ألصحاب المباني، يستطيعون من خاللو تحديد طرق تقييم التصميم،  واليدف من النظام
 (USGBC ،2011، P13)ومن ثم تنفيذ المنشأ وتشغيمو وصيانتو .

 الالزمة التقنية المعايير مراجعة خاللو من تتم وشفاف، مفتوح نظام أنو  LEED الميد لنظام المميزة والسمة
 توافق عمى قائمة مفتوحة عممية عبر دورية بصفة LEED الميد نظام تطوير ويتم الموافقة، عمى لمحصول

 ءاوالخبر  الممارسين من مجموعة من لجنة كل وتتألف ء،االخضر  المباني مجمس داخل لجان خالل من اآلراء
 إلى اصاتيم،باإلضافةاختص بجميع والتشييد البناء صناعة من اعريضعا قطا يمثمون الذين المتطوعين
 تعمل ومفتوحة، عادلة تطوير لعممية  اضمان وذلك العممية، والدقة االتساق تكفل تقنية استشارية مجموعات

 (USGBC ،2011 ،4P).البيئي المبنى أداء من ترفع التي الحمول وتطوير إيجاد عمى
 

 ومقارنتو بالتشريعات العراقية LEEDتحميل نظام الميد  - 5
العديد من أنواع المنشآت مثل المدارس و المنازل والمنشآت التجارية  LEEDاول نظام الميد يتن      

( USGBC ،2011، P13.) والمنشآت التاريخية والمنشآت الجديدة والمنشآت الصحية وصيانة المنشآت
ك البنود بعضيا ويعتمد التقييم عمى أساس تحقيق بنود النظام بما يتيح النقاط المطموبة لالعتماد، وتكون تم

مية وبعضيا إعتمادات اختيارية ذات نقاط محتسبة، وتتوزع ىذه البنود وفقًا لألبواب السبعة اطات إلز ااشتر 
 -التالية :

 استدامة الموقع. -
 كفاءة استخدام المياه. -
 الطاقة والغالف الجوى. -
 المواد والموارد. -
 جودة البيئة الداخمية. -

( لممبنى إذا تحققت بو ىذه البنود، من خالل أحد المستويات الثالثة LEEDميد )يتم منح شيادة ال      
درجة، كما ىو موضح بالجدول رقم   100)البالتيني،الفضي، الذىبي(، وتقاس ىذه المستويات من 

1(.USGBC :LEED 2009  ،P15 ) 
 
 
 
 
 
 

 

 المستويات الخاصة بتقييم نظام الميد(  1) جدول 
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ساسية لالستدامة البيئة، الموارد، من حيث تحقيقيا لممحاور األ LEEDوفيما يمى تحميل لبنود نظام الميد 
 االقتصاد، االجتماع، ومقارنة تمك البنود بحزمة التشريعات العمرانية

 أو عدم وجودىا بالتشريعات العراقية لمبناء. وجودىا ،وتوضيحالعراقية
 المحور األول:  استدامة الموقع-6

ناء بوضع اعتبارات تضمن استدامة الموقع  ييدف ىذا المحور الى تحديد معايير اختيار موقع الب            
او إستمرارية المشروع لتقميل التأثير السمبي لممنشأ عمى النظم البيئية، ويشجع عمى الزراعة اإلقميمية 
المناسبة، ويقدم خيارات النقل الحديثة، ويتحكم فى الممرا ت المائية، ومدى جريان مياه األمطار وكيفية 

ن درجة التموث ، اولتأثير الحراري داخل المدن، وكل مالو اتصال بالتموث الناتج عن االستفادة منيا، ويقمل م
 المنشأ، وفيما يمي توضيح لالشتراطات واالعتمادات التى تندرج تحت ىذا المحور.    

 منع التموث الناجم عن األعمال اإلنشائية 6-1 
فيف التموث الناجم عن األعمال اإلنشائية من يعد من اىم البنود لألشتراطات األلزامية، وييدف إلى تخ    

خالل التحكم بتعرية التربة، اولترسب المائي وتطاير الغبار، ويوجد البند في قانون حماية وتحسين البيئة 
 (، ولكنو ال ينفذ بشكل صارم.14، مادة رقم 27،2009العراقية )حماية وتحسين البيئة 

 اختيار الموقع 6-2
لتقميل من اآلثار البيئية الناتجة عن البناء متداد والبناء فى المواقع غير المالئمة، واييدف الى تجنب اال    

فى أي من المواقع التى قد تنطبق عمييا أحد النقاط التالية:األ راضي الزا رعية، والمواقع المصنفة كأماكن 
كوارث طبيعية الزالزل والبراكين والفيضانات ، والمحميات الطبيعية، واألماكن الرطبة التى قد يتواجد بيا 

ارد لممياه كاألنيار والبحار والمحيطات ،ويمتزم صاحب أي مشروع قبل البدء بإنشائو بتقديم مستنقعات أو مو 
 تقرير لتقدير األثر البيئي يتضمن مايأتي :

 تقدير التأثيرات االيجابية والسمبية لممشروع عمى البيئة وتأثير البيئة المحيطة عميو . –أ 
 التموث بما يحقق االمتثال لمضوابط والتعميمات البيئية .الوسائل المقترحة لتالفي ومعالجة مسببات  –ب 
 حاالت التموث الطارئة والمحتممة والتحوطات الواجب اتخاذىا لمنع حدوثيا .  -جـ
 البدائل الممكنة الستخدام تكنولوجيا أقل إضرارًا بالبيئة وترشيد استخدام الموارد . –د 
 اميا كمما كان ذلك ممكنًا .تقميص الُمخمفات وتدويرىا أو إعادة استخد -ىـ
، 27،2009تقدير الجدوى البيئية لممشروع وتقدير كمفة التموث نسبة إلى اإلنتاج .)حماية وتحسين البيئة  –و 

  (.10مادة رقم 
 الكثافة واالتصال المجتمعي 6-3
التى يسيل ربطيا  ييدف إلى توجيو التنمية إلى المناطق الحضرية التي يتواجد بيا بنية تحتية، والمناطق     

بشبكات البنية التحتية، والتشجيع عمى إقامة المدن الجديدة بالمعايير التي تضمن حياة كريمة لمسكان، 
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ومستوى جيد من الرفاىية والخدمات، مع االبتعاد ع األرض الزراعية والمواطن الطبيعية لمحياة البرية، وذلك 
 ( USGBC :LEED 2009  ،P15)لمحفاظ عمى الموارد والبيئة الطبيعية 

 بالنسبة لالسكان الذي ىو اكثر استعماالت االرض شموال فقد تبنى التصميم ما يمي :     
وجد ان من الضروري اعادة النظر في االصناف السكنية بصورة عامة فيما يتعمق بكثافاتيا ومواقعيا  – 1

 الحديثة في ىذا المجال.وتقسيم مناطقيا الى اصناف سكنية وادخال مقاييس االسكان والتخطيط 
ادخال صنف جديد لمعمارات السكنية وزيادة نسبة المساكن التي تضم عوائل متعددة في عمارات سكنية  – 2

من مجموع المساكن وتخصص لالعمار بشكل  20) متعددة الطوابق ( ويقترح التصميم بان تعين مختارة لـ 
 ابنية سكنية متعددة الطوابق.

لسكنية عمى اساس التدرج وذلك بتنظيم المحالت فاالحياء فالقطاعات وربطيا بقدر تنظيم المناطق ا – 3
نجد البند غير مفعل اال في التجمعات  االمكان بمناطق وغيرىا من المناطق التي ليا عالقة وظيفية بيا.

 )1972،156 )قانون التصميم االساس لمدينة بغداد،العمرانية الجديدة.
 المستخدمة مسبقا إعادة تطوير المناطق 6-4
ييدف البند إلعادة تطوير المناطق التى تم تطويرىا مسبقا كالمواقع الصناعية الميجورة والمناطق    

.)قانون التصميم االساس لمدينة بغداد، العشوائية المتيالكة، والسعي لتوفير الحياة كريمة لساكنييا
مسبقًا، عمى الرغم من حاجتنا الماسة  ، وذلك فى المواد المخصصة لممناطق غير المخططة(1972،156

من التموث البيئي وافتقار الخدمات  يالتى تعان في العراقلمثل ىذه التشريعات، نظًر لكثرة المناطق العشوائية 
 األساسية.

 
 وسائل االنتقال : 6-5

 -ييدف لتحديد مالمح الموقع من خالل ما يمي :
تموث وتخفيض التأثير السمبي الناتج عن عادم ييدف لتقميل الاالتصال بالمواصالت العامة :  . أ

السيارات، بحيث يتم عمل مسح اجتماعي لشاغمي المبنى لتحديد احتياجات النقل الجماعي المطموبة، عمى 
 ( USGBC :LEED 2009  ،P6أن يكون موقع المبنى قريب من أماكن النقل الجماعي.)

حيث يكون النقل العام محدود في  الرئيسية بالطرق حيث تشترط ربط الموقعفي التشريعات العراقية ويوجد 
 مراكز المحافظات والمدن وبالتالي ازدياد معدالت استخدام وسائط النقل المختمفة مما يولد ضغطًا مستمرا
عمى البيئة ونوعية اليواء في ىذه المدن ومن اجل التحول نحو أنماط مستدامة من النقل البد من توسعة 

ة وتغطيتة لممناطق الحضرة وتطوير خدمات النقل في الضواحي. )االستراتيجية الوطنية تالنقل العام وكفائ
 (29،ص2017-2012لحماية البيئة في العراق ،
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ت، وذلك بالتشجيع عمى استخدام اييدف إلى تقميل التموث الناتج عن استخدام السيار ب. استخدام الدارجات : 
 USGBC :LEED)يمزم لذلك من طرق لمحركة وأماكن لالنتظار جات اليوائية كوسيمة لمنقل، وتوفيرمااالدر 

2009  ،P7 )عراقية، ىذا البند غير موجود بالتشريعات ال. 
محركات ذات  ت ا: ييدف إلى تقميل التموث الناتج عن استخدام سيار  ت الصديقة لمبيئةاج. استخدام السيار 

ت اليجينة ذات اية أو السيار ائركات الكيربالمحارات ذات سيالق الداخمي، ويشجع عمى استخدام ااالحتر 
ويوجد ىذا البند في في تشريعات البيئية الوطنية من حيث استخدام االنبعاثات المنخفضة الصديقة لمبيئة ، 

، مادة 27،2009محركات أو مركبات ينتج عنيا عادم أعمى من الحدود المسموح بيا.)حماية وتحسين البيئة 
 (. 10رقم 
 
 اه األمطارإدارة مي  6-6

ييدف البند لوضع خطة إلدارة مياه األمطار والسيول، واعادة استخدام ىذه المياه، وتقميل تآكل التربة      
 -الناتج سرعة جريانيا، وذلك من خالل ما يمي :

 أ. التحكم الكمي : ييدف إلى توجيو المياه لألماكن المراد استخداميا فييا، وذلك بعمل القنوات الالزمة لذلك
ب. التحكم النوعي : ييدف البند لتقميل تموث المياه الطبيعية المتدفقة من األمطار والسيول، من خالل 

% من معدل اليطول  90التحكم فى سرعة جريان المياه، ووضع خطة لرفع إمكانية تجميع ىذه المياه بنسبة 
 USGBC :LEEDفتوح.)ء والحدائق المطرية والرصف الماالسنوي، واستخدام تقنيات األسقف الخضر 

2009  ،P14 ) 
وفيما يخص البندين السابقين، فيتواجدان بصورة سطحية فى التشريعات العراقية ، فال توجد خطة واضحة  

ولكنو  تناول في الفصل الرابع من قانون حماية وتحسين البيئة االحكام .لمواجية أزمات السيول في العراق
 مولة بيذه الحماية ، وىذه الحماية شممت .العامة لحماية البيئة والعناصر المش

 حماية المياه من التموث . -
 -منع المشرع العراقي ممارسة عدة انواع من النشاطات التي من شأنيا االضرار بالمياه وكاآلتي:    

مية منع تصريف أية مخمفات سائمة منزلية أو صناعية أو خدمية أو زراعية إلى الموارد المائية الداخ أواًل : 
 السطحية والجوفية أو المجاالت البحرية العراقية إال بعد إجراء المعالجات الالزمة عمييا .

منع ربط أو تصريف مجاري الدور والمصانع وغيرىا من النشاطات إلى شبكات تصريف مياه ثانيًا :  
 (1934لسنة  29.)قانون تصريف المياه الوسخة رقم األمطار 

 
 : يأثر االحتباس الحرار  6-7

 -ييدف لتخفيض االحتباس الحراري ألقل ما يمكن سواء في األماكن المكشوفة المغطاة، وذلك كما يمي :    
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ييدف البند لتخفيض االحتباس الحراري ألقل ما يمكن، وبالتالي تقميل أثره عمى المواقع المكشوفة :  . أ
 وذلك من خالل (USGBC :LEED 2009  ،P14المغطاة.)جميع الكائنات الحية فى المناطق غير 

 االستراتيجيات التالية:
 فصل الصيف. يباستخدام األشجار الموسمية ف زيادة األماكن المظممة  
 .استخدام اليياكل الخرسانية والمنشآت بشكل يدعم تأثير الظالل بشكل أكبر داخل موقع المشروع 
 توفرت الظروف التى تسمح  استخدام األلواح الشمسية التى تولد الطاقة كتغطية إنشائية لألسطح إذ

 بذلك.
  عمى األقل، واستخدام األسقف ذات األل  29يعادل  حرارياستخدام مواد ذات معامل انعكاس %

 وان الفاتحة.
 وىذه ء. ا%، واستخدام األسقف الخضر  50 استخدام الرصف المفتوح الذي يحقق نفاذية ال تقل عن

 (2009،  30) قانون الغابات والمشاجر رقم ة.القوانين موجودة  بالقوانين والتشريعات العراقي
فى المنشآت اوألماكن المغطاة، وذلك  حراريال ييدف البند لتقميل تأثير االحتباس ب. األماكن المغطاة :

األسقف، واستخدام تشطيبات خارجية لممباني  % من مساحة 50غطاء نباتي لألسطح بما يعادل  باستخدام
وىذا غير موجود  (USGBC :LEED 2009  ،P19).رةار حامتصاص ال معامل انعكاس جيد لتخفيف ذات

 بالتشريعات العراقية.
 
 :تقميل التموث الضوئي  6-8

ييدف البند لمحد من تأثير أضواء المبنى والموقع لمبيئة المحيطة بو، والتقميل من التوىج الميمي لمضوء،      
عمى البيئة، وذلك من خالل استخدام أساليب لتقميل وتحسين الرؤية الميمية، وتقميل أثار التموث الضوئي 

 وىذا القانون غير موجود في القوانين والتشريعات العراقية.اإلنارة الميمية وتخيف الوىج قدر المستطاع.
 المحور الثاني:  كفاءة استخدام المياه -7

ئ عمى شبكات المياه والصرف، ييدف الباب لزيادة كفاءة استخدام المياه بالمبنى والموقع، لتقميل العب     
 -وفيما يمي توضيح لالشتراطات واالعتمادات التى تندرج تحت الباب :

 
 : تخفيض استيالك المياه1-7  

مي، ا% كشرط إلز  20مية، وييدف البند إلى تخفيض استيالك المياه بنسبة لزاطات اإلاوىو من االشتر     
بنى، لتقميل العبء عمى إمدادات المياه والصرف الصحي من خالل زيادة كفاءة استخدام المياه داخل الم

 تيجيات كالتالي :ا، وذلك بتوظيف عدة استر يالمحم
 وأكثر ترشيدًا الستيالك المياه. استخدام أجيزه وتركيبات صحية ذات أداء عالي، 
 . يعدم استخدام المياه الصالحة لمشرب فى الر  
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 . لري،مع تحسين كفاءة ا لريواستخداميا فى ا مطر،إعادة تدوير مياه الصرف الصحي ومياه ال 
 كمياه لصناديق الطرد فى الحمامات. إعادة تدوير مياه المطر والمياه المموثة، واستخداميا 
، فقد حدد في تقرير وزارة التخطيط  بالتعاون مع االتحاد األوروبي ومنظمة اليونيسيفيوجد ىذا البند     
لترًا من المياه يوميًا، وفيما حذرت من خطر شح المياه نتيجة  350ينحو الشرب  الستيالك الفرد لمياه معدل

تخفيض استيالك المبنى  تيجياتا، ووضح بعض استر ( 2014)وزارة التخطيط، 200اإلسراف في استيالكو
 .يإعادة تدوير و استخدام مياه الصرف الصح كما أنو شجع عمى لمياه الشرب

 فيض استيالك المياهابتكار وسائل جديدة لتخ 7-2
ييدف البند لزيادة كفاءة استخدام المياه الصالحة لمشرب، وذلك بوضع استراتيجيات تعمل عمى استخدام     

مياه األمطار والمياه المعالجة فى المباول وصناديق الطرد لري المسطحات الخضراء الجزء الخاص باستخدام 
ا الجزء الخاص باستخدام المياه المعالجة فى المباول وصناديق مياه االمطار موجود في التشريعات العراقية أم

الطرد فيو غير موجود، ولكن يمكن تطبيقو فى المستقبل القريب، حيث يمكن عمل فصل لمواسير المياه 
المموثة عن مواسير الصرف الصحي)المياه السوداء(، واعادة تدويرىا واستخداميا مره أخرى.) وزراة الزراعة، 

 حوث الزراعية(.دائرة الب
 

وفقًا لممحاور األساسية لالستدامة، وتواجد  LEED( جدول توزيع بنود نظام الميد 2يوضح الجدول التالي )
 ىذه البنود فى التشريعات المصرية.
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 النتائج والتوصيات : 1 - 8
 -أتي :مما سبق تتضح لنا مجموعة من النتائج تتمثل أىميا فيما ي   

 

 لممحاور الرئيسية لألستدامة وتواجدىا في التشريعات العراقية جدول توزيع نظام الميد وفقا(  2) جدول 
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من حيث األىمية، حيث جاءت حماية البيئة فى المقام األول، ثم  LEEDأ. تتابعت أىداف نظام الميد 
المرحمة الثالثة، ولم ييتم النظام بالجانب  الحفاظ عمى الموارد الطبيعية والبشرية، ثم جاء االقتصاد فى

 االجتماعي بدرجة كبيرة.
ر الستخدام الطاقة، لما تسببو الطاقة المفرطة من تموث لمبيئة االىتمام األكب LEEDنظام الميد  ىب. أعط

وأزمات أخرى عديدة، ويأتى فى المرحمة التالية استدامة الموقع  بسبب تأثير مواقع البناء عمى البيئة والموارد، 
 ثم تأتى جودة البيئة الداخمية بسبب تأثيرىا المباشر عمى راحة شاغمي المكان وصحتيم.

، مما يوضح أن نصوص  LEED% مع بنود نظام الميد  68ريعات البناء العراقية نسبة ج. توافقت تش
تشريعات البناء المصرية تستوعب فكرة االستدامة بدرجة كبيرة، ولكنيا تحتاج لكثير من الم ا رجعة والتدقيق، 

ق االستدامة وتفعيل العديد من اآلليات لتطبيق تمك التشريعات لموصول إلى اليدف المطموب، وىو تطبي
 نية فى مجتمعاتنا.االعمر 

رسة تمك البنود نجد أن ا، ولكن بد LEED% من بنود الميد  31نسبة  العراقيةد. لم تحقق تشريعات البناء 
 يمكن تنفيذ تمك البنود فى المستقبل القريب.

 :توصيات البحث 2 - 8
يكمة تشريعات البناء المصرية لدعم البحث فى إطار النتائج السابقة بمجموعة من التوصيات لي ييوص     

 -نية، ومن أوضح ىذه التوصيات ما يمى :افكرة االستدامة العمر 
سة قوانين البناء المصرية بشكل دقيق، واعادة ترتيبيا وربطيا بعضيا البعض، ومعالجة أوجو القصور اأ. در  

 نية.ايئة العمر رت والتخصصات المتعمقة بالبيابيا، وذلك من خالل االستفادة من جميع الخ
ب. وضع آليات محددة ودقيقة لتطبيق التشريعات بم يحقق اليدف منيا، بما فى ذلك إعادة ىيكمة المؤسسات 

جراء دوراتترخيص البناء،  اتالمختصة بإعطاء ت اليندسية باألحياء ار اتدريبية مكثفة لمعاممين باإلد وا 
 نية وكيفية تطبيقيا.اة العمر ومجالس المدن والقرى، لتعريفيم بمفاىيم وقيم االستدام

نية فى رامواد البناء المحمية التى تدعم تطبيق االستدامة العمراسة ، ودعراقيةسة البيئة المحمية لألقاليم الار دج. 
 .البناء في العراقتفتقدىا تشريعات  يوالت العراق
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