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مبادرة ومشروع

المبنى المستدام الصديق للبيئة

بغداد 

مقدمة-

التعريف بمعايير و أهداف االستدامة-

االخضر معايير أعتماديةالبناء-

اخنيار الموقع-

التصميم ضمن معايير البناء االخضر-

المعوقات -

المقترحات-

المصادر-



على ميادرة انشاء أول مبنى مستدامالبحث يلقي الضؤ •

لمراحل العملعرض•

ناء المعوقات والتحديات التي تتعرض لها الجهود في انجاز تجارب ناجحه للب•
مما ادى االخضر في المدن والبلدان العربية بشكل عام والعراق وبغداد بشكل خاص

ادت الى الى التأخر في مواكبة التجارب التي تم أنجازها في كثير من الدول والتي
دام االخضر التسارع في دعم التحوالت نحو التعريف بأهمية تطبيقات البناء المست

.للتحول نحو المدينة المستدامة

تعرض يتضمن البحث رؤية الباحث في ضرورة االهتمام بمعالجة هذه التحديات وي•
الى بعض التجارب الناجحه ومقارنتها مع واقع الحال في مدينة بغداد من خالل

ملت الجهود التي بذلتها الجهات العاملة على االرض ويستعرض المساعي التي ع
ول عليها منظمة أستدامة مدن خضراء ذكية في هذه الصناعة والسوق المهم في ألتح

. نحو البناء االخضر



مقدمة تعريفية
منظمة أستدامة

تمعية من منظمة استدامه منظمه غير حكوميه تهدف الى تطوير المدن القائمه والجديده من حيث البيئة العمرانية والخدمية والمج•
. مكونات وانظمة وبضمنها انظمة الطاقة بالشكل الذي يجعلها ويؤهل تحولها الى مدن مستدامه وذكية 

ه ذات جودة تعّد االستدامه والمدن الخضراء والمدن الذكية من سمات المدن العصرية الحديثه التي تهدف الى ايجاد بيئه عمراني•
تلوث واالنبعاثات تحافظ على المصادر و الموارد و الطاقه وتقلل ال, حياة عاليه تفي بمتطلبات الساكنين وتكون صديقه للبيئه

دة الحياة و لتكون بذلك اكثر مالئمه لحياة الساكنين والمجتمع و تؤسس اللجيال القادمه لمستقبل مستدام متطور معزز بجو
.االقتصاد المستدام االخضر وتدعم اهداف التنمية المستدامة للمجتمع والمدن 

عزيز من هذا المنطلق اتت منظمة أستدامه مدن خضراء ذكية لتحول المدينه بأتجاه المدينة المستدامه الخضراء ولتعمل على ت•
مفهوم االستدامه والمدن الخضراء والمدن الذكية من خالل العمل على مجموعة من االهداف الداعمة للمدن ومن خالل السعي 

واكبة للحداثة ان تفعيل هذه المفاهيم والسلوكيات سينتج مدن م. الى تطوير مفهوم االستدامه والمدن الخضراء الذكية في العراق
.مع الحفاظ على الموارد وعلى خفض الكلف التشغيلية



رانية و ستعمل المنظمة ليكون المجتمع هو الرائد في توجيه االدارات والمؤسسات للنهوض واالهتمام والعناية بالبيئة العم•
.مفرداتها وتعزيز دوره بالمساهمه الفعالة في هذا التحول وفي مبادرات التنمية المستدامة

مط العيش مجموعة المفاهيم هذه مع خطة طريق فعالة ومرنة تبدأ من التعريف بالفكر وتوسيع المعرفه بالمفاهيم لتحسين ن•
وسع واكبر ليشمل وتحديث نمط الوحدة السكنية وتوجيه االهتمام في البيت و الفرد واالسرة والمجتمع لينتقل بمستويات متدرجة ا

.  الحي السكني و المدينة والمكونات العمرانيه للمدينة بما يخدم المجتمع

من موارد سيسهم للرقي بواقع حال افضل و يخطط لمستقبل عمراني وبيئي مستدام وداعم يحفظ ويحافظ على بيئة المدن•
.ومكونات ومفردات وتكوينات ومصادر وطاقات لمجتمعنا و الجيال القادمه



مبادرة المبنى المستدام



أختيار الموقع ضمن المعايير
المواقع ضمن تصنيف 

LEED
Leadership in Energy and 

Environmental Design
اللون البني

Brown Fields 

LEED Brownfields Sites: The Benefits of Brownfield Site 

Development and Remediation



A brownfield site

• A brownfield site (or simply a “brownfield”) is land that was previously used for industrial purposes or 
commercial use. The land might be contaminated by small amounts of hazardous waste or pollution, 
but if cleaned up properly has the potential to be reused and become a productive part of the 
community surrounding it.

• Generally, brownfields exist within a city or town’s industrial section and are usually found on sites 
with abandoned factories, commercial buildings or other operations/businesses that are known for 
polluting. Typical contaminants found on brownfield sites can include hydrocarbon spillages, 
solvents, pesticides, heavy metals like lead paints, tributyltins and asbestos. Abandoned properties 
breed disease and illness and take down property benefits. (Land that is more severely contaminated 
and has high concentrations of hazardous waste or pollution, does not fall under the brownfield site 
classification.) Brownfield land is often underused because of the types of contaminations that have 
been used on the property.

• When a developer or owner considers which land to purchase and develop on, many 
think of these properties as lost causes and brownfield properties are often 
overlooked. But brownfields are real property – often property with real value. The 
expansion and development of these properties may be complicated by the 
potential hazardous materials or contamination, but the benefits might outweigh 
the risks (in both monetary benefits as well as natural and community benefits.) And 
that’s where a LEED professional like you comes in…







التصميم
المبنىمعايير ضمن

المستدام







The EDGE Standard of at least 20% savings in 
energy, water, and embodied energy in materials.





ال تعريفات االبنيه الخضراء غير واضحهزمات

رالصحاب القرا

التفسيرات والفهم لالبنية الخضراء في سوق البناء

رؤية المستفيد النهائي

عدم االلمام الكافي بمفهوم ومعايير البناء االخضر



.الكود الخاص بالبناء االخضر
تقويم الكود ومراجعته

االلزاميه في أشتراطات البناء
الشمولية  في مطابقتها الكودات العالمية

التشريعات وافتقارها الى موضوع البناء االخضر

LEED. LEED, or Leadership in Energy and 
Environmental Design, is a green building 
certification used in the United States. ...
WELL. WELL is a building certification 
program managed by the International 
WELL Building Institute (IWBI). ...
Fitwel. ...
Green Globes. ...
BREEAM. ...
DGNB. ...
Green Star. ...
BEAM PLUS.



تراخيص البناء
السلبيات التي تواجه أكمال وأنجاز متطلبات الحصول

على تراخيص البناء

خدمات الماء والصرف الصحي وأستخداماتها
واالفتقار الى دعم الدوائر الخدمية

البناء المخالف في الجوار و ضعف متابعة الجهاز
االشرافي للبلديات







ملاستعمال مصادر الطاقة النظيقة في مراحل الع•

مواد قابلة للتحلل•

العزل االخضر•

استخدام االجهزة الذكية•

أسقف باردة•

مصادر الموارد المستدامة•

استهالك 0تصميم مباني منخفضة الطاقة ومبنى •

من الطاقة
مواد منخفضة االنبعاثات•









ادارة المصادر للمواد والعمالة واالصول

تحديث حاجات السوق بما يواكب نمو السوق

العالمي

توظيف البحوث والدراسات في المراكز 

االكاديمية بما يخدم

السوق المحلية

ربط الجهات ذات العالقة واصحاب القرار 

ومصادر التمويل





بهدعم المشروع واالهتمام 

التجربة في غاية االهمية لما ستوفره من فرص واعدة

والملزمةالداعمة التشريعات 

الكود المحلي لكل بلداعتماد 

تسهيل اصدار تراخيص البناء واالجازات من البلديات

التوعيه والتثقيف المجتمعي

متابعة الكليات ذات التخصص الهندسي وادخال معايير البناء االخضر ضمن اساسيات اخالق المهنة

االخضرالبناء توجيه الجامعات والكليات كافة في حملة دعم لجميع الكوادر والطالب في التوعية بأيجابيات

دعم االنظمة ومواد البناء والمبادرات 

ايجاد المحفزات التي توسع من التجربة




