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 العراق ودورها في التنمية المدتدامة الطاقة المتجددة في واقع

 الباحث: يافا عبد الحر الفتالوي                       أ.م.د. باقر كرجي الجبوري 

 الملخص 

 ذلظ في شأنيا اإلنتاجية العسمية في االستخاتيجية األىسية ليا الصاقة أن فيو ريب ال مسا
القػل انيا السحػر الخئيدي الحؼ تجور حػلو تمظ  غ, ويسك اإلنتاجية األخخػ العسمية  عشاصخ شأن

 عمييا يصمق سمبية مأ إيجابية , الحؼ يدتجعي معيا تػليج بعس االثار سػاء أكانت العشاصخ
البحث عمى فخضية مفادىا لع يحقق  أستشجوتبعا لحلظ فقج .   السدتجامة التشسػية اآلثار مؤشخات

 الستاحة , وألجل اتضل اإلمكان يف تجامةمد تشسػية اراث أية العخاق فيستججدة انتاج الصاقة ال
فرػل فزال عغ االستشتاجات والتػصيات  ثالثة إلى  البحث قدع فقج خضيةالف ينف أو إثبات

وقج اختتع البحث باالستشتاج الخئيدي وىػ تصابق فخضية البحث مع الػاقع االقترادؼ , وىػ لع 
يحقق انتاج الصاقة الستججدة في العخاق اية اثار تشسػية مدتجامة في ضل اإلمكانات الستاحة . 

سقتخحات , في اعتقادنا اذا اخح بيا وبشاء عمى ذلظ أوصى البحث بسجسػعة مغ التػصيات وال
 استخجام تذجيعمغ السسكغ ان يحقق انتاج الصاقة الستججدة األىجاف السخجػة مشيا ,  أىسيا 

 الَسجال ىحا فيْ  الِعخاق ِإمكانات مع َتَتػافق َتذخيعِية وُاشخ َقَػانيغ سغ َشخيق عغْ  الستججدة الصاقة
 , الَكيخباء َو وزارة , البيئة وَزارة مثل , َوَغيخىا الَخسسية الِجيات َبيغ ما ااَلِترال َقشػات ِإيجاد, و 

 الَسجني الُسجَتسع ُمَشطسات عغْ  َفزال , العِمسي والَبحث العالي الَتعميع َو وزارة , الَشفط َو وزارة
 الَتعجيالت ِإجخاء, و  ِبذأنيا الَعَسمية والبُحػث الجراسات َوَتصػيخ لَتشسية , البيئة ِبحساَية الخاصة

 الَصاَقة َعخض سياَسة مغْ  الصاَقة ِسَياسة َتَتحػل بَحيث , الِعخاق فيْ  الصاَقة الستخاتيجية الَزخورية
   الَصاَقة . ِإدارة سياَسة إلى

Summary 
      There is no doubt that energy has strategic importance in the 
production process, as do other elements of the production process, and 
it can be said that it is the main axis around which these elements 
revolve, which calls with it to generate some effects, whether positive or 

                                                           
 (  العراق فً المستدامة التنمٌة مؤشرات فً ودورها المتجددة الطاقة مصادر) الموسومة الماجستٌر رسالة من مستل البحث 
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negative, called indicators of sustainable developmental effects. 
Accordingly, the research was based on the assumption that the 
production of renewable energy in Iraq did not achieve any sustainable 
developmental effects in light of the available capabilities. In order to 
prove or deny the hypothesis, the research was divided into three 
chapters as well as conclusions and recommendations. The research 
was concluded with the main conclusion, which is the conformity of the 
research hypothesis with the economic reality, and that the production of 
renewable energy in Iraq did not achieve any sustainable developmental 
effects in light of the available capabilities. Accordingly, the research 
recommended a set of recommendations and proposals. We believe that 
if taken with them, it is possible for renewable energy production to 
achieve the desired goals. The most important of which is encouraging 
the use of renewable energy through the enactment of laws and 
legislative frameworks consistent with the capabilities of Iraq in this field, 
and the creation of communication channels between official bodies and 
others, such as the Ministry of Environment, the Ministry of Electricity, 
the Ministry of Higher Education, and the Ministry of Oil and Higher 
Education. Civil society organizations for the protection of the 
environment, to develop and develop practical studies and research on 
them, and to make the necessary adjustments to the energy strategy in 
Iraq, so that the energy policy is transformed from the energy supply 
policy. 

 المقدمة 

مبية جيات لتَ حَ التَ  جيج مغْ مب عمى العَ غَ تعيغ التَ يَ سَ  يخباء , وَ الكَ  قز فيْ نَ  خاق مغْ عاني العِ يُ 
ياح ة الخِ شاقَ سدية وَ ة الذَ الصاقَ  أنْ  رل الفَ  ىحا يخباء. وججَ مب عمى الكَ مية في الصَ قبَ دتَ ادات السُ الديَ 
 سكغ أنْ ات يُ اقَ الصُ  لكغ ىحهِ , وَ  اليقت الحَ الػَ  ذكل كاٍف فيْ يا بِ خجامَ ستِ تع اَ ة ال يَ يػيَ تمة الحَ الكُ  وَ 
فإن إمكانات شاقة  خاق. باإلضافة إلى ذلظ ,ججدة في العِ تَ ة السُ دتقبل الصاقَ يًسا في مُ وًرا مُ دَ  ؤدؼت
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. دراسة  ىالخياح البحخية في الخميج )بالقخب مغ البرخة في الجدء الجشػبي مغ العخاق( بحاجة إل
مخاجعة و  خاقية الستخجام الصاقة الستججدةمشاقذة محاوالت الحكػمة الع في ىحا الفرل تعو 

لصاقة الستججدة , استخجامات مرادر ا  و ل الصاقة الستججدة في العخاقومشاقذة حالة ومدتقب
كسا تعخض لجور مرادر الصاقة الستججدة  مثل الصاقة الذسدية وشاقة الخياح والكتمة الحيػية. 

مرادر  وسبل تدخيع تحقيق انجاز اىجافيا ودور 2030في استخاتيجية التشسية السدتجامة لعام 
 الصاقة الستججدة في ذلظ.

 التالي  ث : تتسحػر مذكمة البحث في التداؤلمذكمة البح

 ىل اسيست الصاقة الستججدة في تحقيق التشسية السدتجامة 

 نظرة دولية لمرادر الطاقة المتجددة   المبحث االول :

يتدايج الصمب العالسي عمى الصاقة , وال سيسا الصاقة الشطيفة , بدخعة. أصبحت حساية 
الحخارؼ , مرجر قمق البيئة مغ خالل التحكع في التمػث , وخاصة انبعاثات غازات االحتباس 

كبيخ في جسيع أنحاء العالع. عمى الخغع مغ أن الصاقة مغ الػقػد األحفػرؼ ال تدال متاحة ولغ 
تختفي في أؼ وقت قخيب , فإن عرخ الصاقة الػفيخة مشخفزة التكمفة لغ يدتسخ شػياًل. ومغ ثع 

لجة القزايا البيئية , فإن استكذاف مرادر الصاقة البجيمة , وخاصة الصاقة الستججدة , ومعا
 . 2040بحمػل عام  (1)السختبصة بسرادر الصاقة أصبح أمًخا ضخورًيا

 مرادر الطاقة المتجددة العالمية : تحليلالمطلب األول 

٪ في االتحاد 50مغ الستػقع أن يسثل تػليج الصاقة عمى أساس مرادر الصاقة الستججدة 
٪ في الػاليات الستحجة واليشج ؛ في 25٪ في الريغ واليابان , وأكثخ مغ 30وحػالي  األوروبي ,

 . (2)غ إمجادات الكيخباء خارج آسيا٪ م15السقابل , سيذكل الفحع أقل مغ 

مسا  تدتخجم محصات تػليج الصاقة الفحع التقميجؼ أو الغاز لتػليج الكيخباء األساسية ,
يؤدؼ إلى التمػث ويداىع في تأثيخ االحتباس الحخارؼ. تدتخجم محصات الصاقة الذسدية السخكدة 

(CSPPs الذسذ كسرجر لمحخارة لتذغيل السحخك وإنتاج الصاقة الحخارية. تختبط ىحه العسمية )
أيًزا عمى  باألشكال التقميجية لتػليج الصاقة القائسة عمى احتخاق الػقػد األحفػرؼ , والتي تعتسج
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السحخكات الحخارية لتحػيل الصاقة الحخارية إلى شاقة كيخبائية. استخجام الصاقة الحخارية الذسدية 
. في الػاليات الستحجة , تع 1907ليذ ججيجا. تع تػليج الصاقة الذسدية ألول مخة في ألسانيا عام 

. تع إنذاء 1973فط عام استخجام الذسذ في البجاية كسرجر حخارة لتػليج الصاقة بعج أزمة الش
. بعج ذلظ , تدبب انخفاض أسعار  (3)أول محصة تجارية في أواخخ الثسانيشيات في كاليفػرنيا

التي دعست  الػقػد األحفػرؼ في تفكيظ الحكػمة الفيجرالية وحكػمات الػاليات ىحه الدياسة
 ,  2006(. في عام CSPتصػيخ الصاقة الذسدية السخكدة )

عاد سػق الصاقة الستججدة إلى الطيػر في إسبانيا والػاليات الستحجة , استجابًة لمتجابيخ 
الحكػمية , مثل تعخيفات التغحية )في إسبانيا( , والدياسات التي تتصمب مغ السخافق الحرػل 
 عمى ندبة مئػية مغ الصاقة مغ الصاقة الستججدة , وخاصة الصاقة الذسدية. الصاقة. بحمػل أوائل

 1, وصل السخدون العالسي مغ محصات الصاقة الذسدية السخكدة إلى قجرة  2010عام 
جيجاوات تقخيًبا. مغ الستػقع أن تشتج السذاريع التي ىي قيج التصػيخ حالًيا أو قيج اإلنذاء في 

دولة )بسا في ذلظ الريغ واليشج والسغخب وإسبانيا والػاليات الستحجة وجشػب  12أكثخ مغ 
 . (4) 2030جيجاوات في عام  15إجسالي إفخيكيا( 

تؤثخ أسعار الغاز الستحبحبة بذكل كبيخ عمى التخكيد عمى الصاقة الذسدية , مع زيادة 
االىتسام واالستثسار في تكشػلػجيا الصاقة الحخارية الذسدية عمى مجػ العذخيغ عاًما الساضية. 

خباء الحخارية الذسدية مرجًرا رئيدًيا مغ خالل االستثسارات الكافية , يسكغ أن يربح تػليج الكي
لتػليج الكيخباء مشخفزة التكمفة. تذيخ السذاريع الكبخػ الحالية إلى وجػد إمكانية كبيخة الستخجام 
تقشيات الصاقة الحخارية الذسدية في تػليج الكيخباء , إلى جانب تقشيات الخياح والصاقة 

 .يغ خية. عمى مجػ العقجيغ الساضيالكيخومائية والبر

نسا تصػيخ مرادر الصاقة الستججدة في جسيع أنحاء العالع بذكل كبيخ استجابة لألدلة 
التي تخبط بيغ تغيخ السشاخ وحخق الػقػد األحفػرؼ. نطًخا النخفاض سعخ الخاليا الكيخوضػئية 

(PV بذكل مدتسخ , سعت صشاعة الصاقة الذسدية السخكدة كثيفة االستخجام لمصاقة الذسدية )
ق تخفيزات كبيخة في التكاليف , لمتشافذ مع الصاقة الكيخوضػئية. باإلضافة إلى ذلظ , لتحقي

 . CSP( في TESعشج دمج تخديغ الصاقة الحخارية )
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 . مبادئ تركيز محطات الطاقة الذمدية المطلب الثاني 

ىػ تحػيل اإلشعاع الذسدي في البجاية إلى شاقة حخارية مغ خالل  CSPPsمبجأ عسل       
سمدمة مغ عسميات التحػيل , والتي تشتيي بتػليج ناتج كيخبائي. يسكغ تحػيل الصاقة الحخارية 
الشاتجة باستخجام اليػاء أو الساء أو الديت كدػائل عسل. في السجاخغ الذسدية ومحصات تػليج 

. في محصات الصاقة (5)لذسدية , الدائل العامل السدتخجم ىػ اليػاءالصاقة بسحخكات الجوامة ا
الذسدية السخكدة , الدائل العامل السدتخجم ىػ الساء )لألنطسة السباشخة( أو الديت )لألنطسة غيخ 
السباشخة(. عادًة ما يتع تحػيل الصاقة الذسدية إلى شاقة حخارية , ثع إلى شاقة ميكانيكية في 

الساء أو الشفط , باستخجام مبادغ دورة رانكيغ. يسكغ أن تعتسج محصات تػليج حالة اليػاء أو 
 الصاقة الذسدية عمى أربعة أنػاع مغ السدتكبالت: 

 ض القصع السكافئ ومجسعات فخيشل( الخصية )أحػا -1
 .وأنطسة األشباق السكافئة  نقصة التخكيد )األبخاج الذسدية -2

وقج أضيخت العجيج مغ الجراسات في جسيع أنحاء العالع أن محصات الصاقة الذسدية السخكدة تعج  
اقترادية لمغاية لمتػليج الكيخباء الذسدية. تدتخجم ىحه السحصات اإلشعاع الذسدي السخكد 

ذلظ لتحقيق الجرجات الالزمة لسعالجة ديشاميات محصات الصاقة الحخارية أو الحخارة العالية. ومع 
الذسدي السباشخ , فإن تصبيقات ىحه السحصات تقترخ عمى مشاشق األرض ذات اإلشعاع 

أن يختمف تحػيل  غوكيخبائية. يسك. يسكغ لإلشعاع مغ الذسذ إلى شاقات حخارية العالي 
درجة مئػية( إلى درجات حخارة  T <100الصاقة الحخارية الذسدية مغ درجات حخارة مشخفزة )

درجة  400درجة مئػية( , إلى درجات حخارة عالية ) T <400مئػية > درجة 100متػسصة )
( , اعتساًدا عمى درجة حخارة متػسصة العسل. يدتخجم تحػيل الصاقة T <4000) ◦Cمئػية >

الذسدية بجرجة حخارة مشخفزة مجّسًعا مدصًحا واحًجا بو الساء واليػاء. ويدتخجم تحػيل درجة 
ب مفخغة ومجسعات مع السخكدات. يدتخجم التحػيل عالي الحخارة الحخارة الستػسصة مجسعات أنابي

تدتخجم محصات الصاقة الذسدية . و  محصات الصاقة الذسدية وأفخان الصاقة الذسدية السخكدة 
السخكدة الصاقة الحخارية مغ صيخيج تخديغ الحخارة , أو الغاز كسرجر لمصاقة أثشاء الميل وفي 

     . األيام السمبجة بالغيػم
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 امكانات مرادر الطاقة المتجددة في العراقالمبحث الثاني : 

تتػفخ مػاد خام مختمفة في العخاق , وىي مػزعة عمى مشاشق جغخافية مختمفة في البالد. لع يتع 
استخجام معطع ىحه السػاد الخام مغ قبل. الشفط مادة خام ميسة القتراد العخاق. يبمغ إجسالي 

مميار بخميل , في حيغ أن احتياشيات الشفط  115ىحا البمج حػالي  احتياشيات الشفط السعتسجة في
غيخ السكتذفة ثابتة ندبًيا. وبحلظ يعج العخاق ثاني أكبخ دولة احتياشي نفصي في العالع بعج 
السسمكة العخبية الدعػدية. ُتطيخ التقييسات الدابقة أن احتياشي الشفط في العخاق يسكغ أن يرل 

, تع ترجيخ جدء كبيخ مغ الشفط  1920مشح اكتذاف الشفط في عام  . (6)مميار بخميل 300إلى 
السشتج. حتى الخسديشيات وأواخخ الدتيشيات , كانت ندبة صغيخة مغ الشفط مخررة لالستخجام 
السحمي في تػليج الكيخباء والشقل. خالل الدتيشيات والدبعيشيات مغ القخن الساضي , بجأت حخكة 

 . (7)واإلسسشتلصػب صشاعية في قصاع ترشيع ا

تخيميػن متخ مكعب , وىػ ما يسثل  1.3'الغاز الصبيعي في العخاق لجيو احتياشي ثابت يقارب 
٪ مغ احتياشي الغاز الصبيعي الثابت العالسي'. عمى أساس تقجيخ احتياشي الغاز الصبيعي 8.1
يحتل العخاق السختبة العاشخة بيغ الجول الغشية بالغاز الصبيعي في العالع. كسا تتػفخ العجيج  ىحا ,

مغ السػاد الخام األخخػ , والتي ليذ ليا أىسية كبيخة أو حرة في االقتراد العخاقي. وتذسل 
 . (8) ىحه السػاد الصيغ األبيس والكبخيت والفػسفات

 إمكانات الطاقة الذمدية في العراق  : المطلب األول  

مغ السعخوف أن العخاق يتستع بفتخات شػيمة مغ ضػء الشيار. عمى أساس سشػؼ ,         
ساعة مغ اإلشعاع الذسدي في بغجاد. تفاوتت كثافة الصاقة  3000يجسع العخاق أكثخ مغ 
 . (9) في يػنيػ 2وات / م  833في يشايخ , إلى  2واط / م  416الذسدية في الداعة بيغ 

في السدتػيات السالحطة مغ أشعة  العجيج مغ الجوللػاقع , يتفػق العخاق عمى في ا
. إن إمكانات تقشيات الصاقة الذسدية كبيخة إلى حج كبيخ , عمى الخغع مغ عجم وجػد  (10)الذسذ

تتستع الرحخاء في غخب العخاق بأعمى إشعاع  استخجاميا تقخيًبا. بالسقارنة مع السشاشق األخخػ ,
شسدي لتػليج الصاقة الكيخبائية , مقارنة بالستػسط العالسي الدشػؼ لإلشعاع الدصحي األفقي 

. وجج مخكد الفزاء األلساني أن الرحارؼ في العخاق تشتج كثافة شاقة 2واط / م  170البالغ 
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كيمػ  2310ققة ذروة كثافة شاقة تبمغ , مح 2واط / م  290إلى  2واط / م  270متػسصة مغ 
٪ مغ مداحة العخاق تتكػن مغ الرحارػ. ومع  31[ ما يقخب مغ 25,26/ سشة ] 2واط / م 

ذلظ , يتستع العخاق بسيدة البقاء كػاحج مغ أكبخ مػردؼ مػارد الصاقة الحالييغ في العالع , مغ 
يرة عمى استخجام الصاقة الذسدية. ليحا فإن الدمصات العخاقية غيخ حخ   ؛حيث الػقػد األحفػرؼ 

وبالتالي , فإن أىسية الصاقة الستججدة غيخ معتخف بيا مغ قبل حكػمة وشعب العخاق. لحلظ , 
فإن تصػيخ التقشيات الستعمقة بالصاقة الستججدة في ىحه السشصقة أمخ ضخورؼ , ولغ يتحقق إال 

 , بجاًل مغ الدياسات الخسسية.  مغ خالل مبادرات األفخاد والسشطسات غيخ الحكػمية السعشية

خالل العقج الساضي , تصػرت قزية الصاقة إلى سؤال متعجد األبعاد. عمى الخغع مغ 
وفخة مرادر الػقػد األحفػرؼ في العخاق , إال أن نقز الصاقة بجأ بعج التجميخ الذامل لمبالد 

غ الستػقع أن يتع . عالوة عمى ذلظ , فإن مرادر الػقػد األحفػرؼ محجودة , وم1991عام 
استخجاميا في السائة عام القادمة. وسط ىحا الديشاريػ , تعج الصاقة الذسدية السػرد الػحيج 
السدتسخ الحؼ سيداعج أيًزا في تقميل انبعاثات ثاني أكديج الكخبػن مغ مختمف مرادر الػقػد 

دبب ىحه الفػائج األحفػرؼ والػقػد الحيػؼ. يجب التفكيخ في الصاقة الذسدية عمى الفػر , ب
 . (11)السشاخية , والتي يسكغ أن تداعج في التخفيف مغ آثار االحتباس الحخارؼ 

 نطخة عامة عمى مشاخ العخاق .1

. 2كع  437,072شسااًل , ويستج عمى مداحة  37و  29يقع العخاق بيغ خصي عخض     
وتقع في الجدء الجشػبي مغ السشصقة الذسالية  مغ حيث أكبخ دول العالع , 58وىي تحتل السختبة 

ومع ذلظ , فإن ىحا السػقع يتأثخ بداوية سقػط أشعة الذسذ عمى .  (12)مغ السشصقة الػسصى
وعجد ساعات الشيار, والتي تصػل في أيام الريف الجافئة  ؛األرض , وكحلظ بسقجار اإلشعاع

 ساعات(.  10حػالي وتخترخ في الذتاء البارد أيام ) ؛ساعة تقخيًبا( 14)

خالل الريف مغ يػنيػ إلى أغدصذ, تكػن الذسذ عسػدية أو متعامجة تقخيًبا عمى 
الشرف الذسالي مغ الكخة األرضية. كسا أن ىصػل األمصار شحيح في أجداء معيشة مغ العخاق 
خالل فرل الريف, بدبب الزغط السجارؼ الدائج, بالشطخ إلى أن ىحا السػسع يتسيد بانخفاض 
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تتخكد الخرائز السشاخية خالل .  (13)خشػبة الشدبية, ومػسع الريف الجاف في العخاق حارال
 فرل الذتاء في األشيخ مغ ديدسبخ إلى فبخايخ, ويسكغ تقديسيا إلى قدسيغ. 

)أ( انخفاض درجة الحخارة خالل فرل الذتاء في جسيع أنحاء العخاق ؛ قج تشخفس 
بعس ليالي الذتاء في العجيج مغ السشاشق في وسط  درجة الحخارة إلى ما دون الرفخ خالل

 وشسال العخاق. باإلضافة إلى ذلظ , تتحخك درجات الحخارة الذيخية الستشاقرة شسااًل. 

)ب( خالل فرل الذتاء , تسخ الخياح عبخ العخاق خالل السشخفزات الجػية في البحخ 
مغ مشاشق الزغط العالي باتجاه  والذسالية الغخبية ؛األبيس الستػسط , وتيب الخياح الغخبية

مشاشق الزغط السشخفس. عالوة عمى ذلظ , تدػد الخياح الذسالية الغخبية عمى مجار العام , 
بيشسا تتدبب الخياح الجشػبية الذخقية في ىصػل األمصار أثشاء األعاصيخ , أو السشخفزات بعج 

شخقًيا خالل بعس أيام الذتاء  مخور الخياح الذسالية الغخبية , وتيب الخياح شخًقا أو شسالي
 . (14) عشجما تشخفس درجة الحخارة بذكل ممحػظ

كيمػواط ساعة / متخ مخبع / سشة إلى  1800تتخاوح الصاقة الذسدية في العخاق مغ  
مسا يزع البالد في  , كيمػ واط ساعة / متخ مخبع / سشة مغ اإلشعاع الصبيعي السباشخ 2390

مكانة واعجة لمغاية , وفي شميعة الجول التي تشتج الكيخباء باستخجام الصاقة الذسدية. يقجم 
مقارنة لإلشعاع الذسدي عمى الصائخات األفكية والعسػدية والسيل عمى الشحػ األمثل  3الججول 

السخكدة , بسا في  لبعس السجن في جسيع أنحاء العالع حيث تع تخكيب محصات الصاقة الذسدية
 . (15) (2016ذلظ العجيج مغ السجن في العخاق , كسا ورد في دليل الكيخباء الذسدية )

 ( 1ججول ) 
 ومجن العالع مقارنة لإلشعاع الذسدي االفقي والعسػدؼ والسيل لبعس السجن في العخاق

اشعاع شسدي  البمج السكان
عسػدؼ 

Wh/m2/year  

اشعاع شسدي 
 افقي

Wh/m2/year 

اشعاع شسدي 
 مائل

Wh/m2/year 

السيل 
 االمثل

o)) 
 56 587588 ,%3637 5294 امخيكا سان بخنارديشػ

 57 589588 368588 5280 امخيكا فػنيكذ
 53 541088 344383 486883 اسبانيا اشبيمية
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 51 526883 3405 470588 اسبانيا بصميػس
 57 5031 3154 4590 استخاليا نيػكاسل
 66 584785 318686 553383 االمارات ابػ ضبي
 60 564785 322785 5290 مرخ القاىخة 
 54 531981 331981 484186 العخاق السػصل
 57 5347 3136866 5000 العخاق االنبار

 57 549285 323686 5104816 العخاق كخبالء 
 50 550588 3219816 5129816 العخاق الشاصخية
 60 5276866 308686 503588 العخاق البرخة

Zhang, H.L.; Baeyens, J.; Degr, J.; Cac, G. Concentrated solar power plants: Review 

and design methodology. Renew. Sustain. Energy Rev. 2013, 22, 466–481. 

  

أن جسيع السجن السعيشة في العخاق تتستع  يتزح,  3الػاردة في الججول  مغ البيانات
كيمػواط ساعة / متخ  2000بإشعاع شسدي مستاز. يقع العخاق في مشصقة تبمغ شاقتيا اليػمية 

كيمػ واط ساعة / متخ مخبع متػسط الصاقة اليػمية مغ اإلشعاع الذسدي  2500مخبع إلى 
 4ذكل العالسي. التػزيعات الذسدية العالسية والعادية معصاة في ال

  التػزيعات الذسدية العالسية والعادية لمعخاق ( 1شكل )           

 
                 Word Bank Group, solar recourse map: global horizontal irradiant,p56    
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 عػامل نذخ تكشػلػجيا الصاقة الذسدية السخكدة في العخاق.2

يتصمب نذخ الصاقة الذسدية السخكدة في بمج ما أربعة عػامل  كسا الحع العجيج مغ الباحثيغ     
خافية غالطخوف الجُ , خيبةياه القَ رادر السِ مَ , باشخ العاليبيعي السُ شعاع الصَ إلِ ميسة , وىي: ا

 تاح. رسال السُ اإلِ , داحة األرض(صمبات مَ تَ )مُ 

سدية ة الذَ شاسبة لمصاقَ ػاقع مُ مى مَ جعل العثػر عَ سا يَ خورية , مِ عة َض ربَ شاصخ األَ ىحه العَ 
سدية ة الذَ حصات الصاقِ شذخ مَ ساسًيا لِ يج أمًخا أَ سدية الجَ ػارد الذَ دتػػ السَ كدة أمًخا صعًبا. يعج مُ خَ السُ 
 .ديخان في حُ  2واط / م  833خاق في العِ  سدية بالداعةِ ة الذَ ثافة الصاقَ ت كَ مغَ دة. بَ خكَ السُ 

كػن أيًزا قيًجا. تعج , والتي قج تَ  خكدة أرًضا مدتػيةً ة الذسدية السُ رشع الصاقَ يتصمب مَ و      
 شتطسة. مغْ يخ السُ زاريذ غَ يف مع التَ كَ سيل في التَ سصية وأَ كثخ نَ أنطسة فخيشل أَ بق وَ أنطسة الصَ 

زاريذ. مصمػب التَ  سدية مع مثل ىحهِ بخاج الذَ كافئة واألَ حػاض السُ كيف مع األَ عب التَ الَر 
سدية ة الذَ ذاريع الصاقَ ميجاوات )مَ  50حصة ىكتاًرا لكل مَ  115مداحة أرض تقخيبية تبمغ 

 طميل الشاجع عغْ سشع تأثيخ التَ كفي لِ سا يَ ميغاواط كبيخة بِ  50شصقة لكل السَ  (. ىحهِ 2016خكدة , السُ 
دة ذسِ الل الداعات السُ خكيب خِ سدية عمى مشصقة تَ ة الذَ سعات الصاقَ جَ يغ مُ ربػب بَ الطل السُ 

زاء السصمػبة لمسكػنات ػارد الفَ ػفيخ مَ سكشو أيًزا تَ طام ؛ يُ قمل مغ كفاءة الشِ يُ  ا قجسِ الكاممة , مِ 
 .(16)الحخارية التقميجية لمسحصة

يسكغ إنذاء مثل ىحه السرانع في األجداء الػسصى والجشػبية مغ العخاق , مثل بابل 
فإن تػفخ السياه يسثل تحجًيا يجب مخاعاتو.  وديالى وبغجاد وميدان وذؼ قار والبرخة. ومع ذلظ ,

( الذبكة PB) Parsons Brinckerhoffاستعخضت شخكة اليشجسة والترسيع متعجدة الجشديات 
. لقج أخحوا في CPSالكيخبائية والخصط األخخػ لمعخاق , وحجدت السجاالت السحتسمة لتصػيخ 

فاية الفشية لمتزاريذ , والرعػبات كع( , والك 25االعتبار االترال مغ مدافة إلى الذبكة )>
 السالية والرعػبات الستعمقة باإلذن.

تطيخ السػارد الذسدية تقصًعا متأصاًل ؛ ومع ذلظ , فإن الصاقة الذسدية يسكغ االعتساد     
عمييا عمى السجػ الصػيل ويسكغ التشبؤ بيا إلى مدتػػ يسكغ التحكع فيو. لتسجيج ساعات تذغيل 

 TESيغ إمجاد مػثػق بو لحسل الحروة , يسكغ تػفيخ الجعع مغ خالل أنطسة , ولتأم CPSتقشية 
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إشالة وقت  TES, أو عغ شخيق التذغيل اليجيغ مع نطام الػقػد األحفػرؼ. يسكغ ألنطسة 
٪ مغ حرة الصاقة الذسدية , عمى الخغع مغ ضخورة تحقيق 100التذغيل بشدبة ترل إلى 

لزسان مدتػػ .  (17)ساعة مغ التخديغ الحخارؼ  7.5ىي مقايزة اقترادية. الكيسة الشسػذجية 
, مغ الزخورؼ التشطيف الجورؼ لسخايا السجال الذسدي. العخاق مشصقة  CSPعاٍل مغ أداء 

مغبخة , وبالتالي , يمدم التشطيف الستكخر لألسصح الدجاجية بالساء أو مشطفات البخار أو أنطسة 
خ ىحه العسميات عمى مػقع السرشع )أؼ القخب مغ السكشدة الكيخبائية العكدية. يعتسج تػات

السشاشق الرحخاوية , وأنطسة الخياح , وىصػل األمصار(. يسكغ أن تعسل األشباق السكافئة 
بذكل مدتقل عغ شبكات الكيخباء في األماكغ السذسدة البعيجة ؛ وبالتالي , فإن ىحه الذبكات 

 ولة والشائية في الذبكة الػششية.القخػ السعد مشاسبة لتدويج الصاقة لألشخاص الحيغ يعيذػن في 

  إمكانات طاقة المياه في العراق:  المطلب الثاني

خان السػرد الخئيذ لمسياه فيو يخؼ دجمة والفخات , ويعج ىحان الشعمى ني اً لعخاق كمييعتسج ا
( كع , وتبجا مشابعيسا مغ الجية الذخقية  705500, والسيسا أن حػضيسا يغصي مداحة ) 

لتخكيا او مغ الجاخل الذخقي التخكي , وقامت وزارة التخصيط بعسل إحرائية لسياه نيخ دجمة إذ 
(  24,23( مميار / م في حيغ قجرت روافجه ب )  1537قجرت اإليخادات الدشػية لمشيخ ب ) 

 ( مميار 39,60مميار ام " , وبإضافة كسية اإليخادات لمخوافج يكػن السجسػع الكمي لشيخ دجمة ) 
( مميار /  15,15% ( وقجرت اإليخادات الدشػية لشيخ الفخات ب )  72,3/ م " , أؼ بشدبة ) 

( مغ السجسػع الكمي لإليخادات الدشػية لشيخؼ دجمة والفخات التي  27,7أؼ بشدبة ) %  2م 
  ( مميار / م . 54,75قجرت ب ) 

السياه  الثمػج وَ  مصار وَ ئيدة ىي األَ نػاع رَ الثة أَ ثَ  خاق مغْ ائية في العِ ػارد السَ كػن السَ تَ تَ 
 رادر السياه في العخاق .لسَ ػضيح أتي تَ فيسا يَ  صحية وَ الدَ 

سػيل تَ  دؤولة عغْ خاق والسَ راعة في العِ ميو الدِ سج عَ عتَ ػرد الخئيدي الحؼ تَ مصار السَ عج األَ تً   
ػط دداد سقً يَ الد وَ نيار البِ رخيف السياه في اَ واضح في تَ  بيخ وَ أثيخ كَ يا تَ لَ  ػفية , وَ ياه الجَ السِ 
 عاد عغْ بتِ سية باالَ شاقز الكَ تَ خقي وَ سال الذَ سال والذَ قع في الذَ بال التي تَ فػح الجِ ػق سِ مصار فَ األَ 
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سية خاوح كَ تَ تَ رمية وَ نجرة الحجوث والفَ  نتطام وَ عجم االَ خاق بِ سيد األمصار في العِ تَ تَ  وَ .  بالالجِ 
 . (18) ممع 120فع أحيانا إلى ختَ قج تَ  ممع وَ  100-50يغ صة بَ مصار الداقِ األَ 

كل ثمج في داقط عمى شَ التَ  سية مغْ الفخات كَ  يخؼ دجمة وَ نَ  وَ  روافجهِ  خاق وَ دتمع العِ يَ 
ئػؼ , وكسية الثمػج تعتسج في حت الرفخ السِ خارة إلى تَ رجات الحَ فس فييا دَ شخَ الحاالت التي تَ 

ياه ج الثمػج السِ تسُ االنخفاض تحت درجة التجسج , وَ  استسخارىا عمى استسخار درجات الحخارة في
بقى الثمػج ج تَ ة األمصار فقَ ىسية الثمػج بديادَ دداد أَ تَ  ياىيا وَ مِ  بيخ مغْ ػفية بجدء كَ صحية والجَ الدَ 

تخاكسة كػن الثمػج السً ىكحا تَ  م ( وَ  1000فاع ) يخيغ عمى ارتِ قارب شَ بال إلى ما يً ػق سفػح الجِ فَ 
 .ػفية صحية والجَ حيخات أؼ السياه الدَ يػن واآلبار والبً العَ  نيار وَ األَ  ال مغْ غحؼ كً يً  يسارجرا مً مَ 

 كل مغْ يا بأؼ شَ تَ قارنَ سكغ مً الد وال يً ػارد السائية في البِ السَ  صحية مغْ ياه الدَ بخ السِ عتَ تً 
 بارة عغْ ىي عِ  مصار , وَ وافج واألَ ػفية والخَ ياه الجَ خخػ مثل السِ الد السائية األً سػارد البِ األشكال بِ 

ىحه  مفة , ولكغْ ختَ ىا السً روافجِ  يا وَ فخعاتَ خب وتَ ط العَ خات وشَ يخؼ دجمة والفً جخؼ في نَ ياه التي تَ السِ 
نيار ئيدة أو األَ حػاض الخَ داقط في األَ تَ الثمػج التي تَ  مصار وَ بيخة بكسية األَ بط بجرجة كَ ختَ ػارد تَ السَ 
دانات ذغيل لمخَ ياسات التَ ضافة إلى سِ باإلِ  وافجىا , وَ رَ  خات وَ الفً  سثمة بججمة وَ تَ ئيدة السً الخَ 
السياه  سػريا , وَ  خكيا وَ تً  إيخان وَ ثمة بِ تسَ خكة السً ذتَ يخ السً عالي الشَ الدجود في دول أَ  قاومة وَ السً 
جن السً  وَ  شاتدتػشَ السً  جج أنْ ذخؼ اذ تَ ستيصان البَ ماكغ االَ حجيج أَ بيخا في تَ ورا كَ معب دَ صحية تَ الدَ 

قاط إقميسية ال نً ىي إِ  ىا ماكثخً أَ  ال أنْ ختمفة إِ يا السً فخوعَ  جارييا وَ األنيار ومَ بط بِ ختَ األخخػ تَ 
شاشق عات في السَ فخً ال يػجج مثل ىكحا تَ  سياىيا وَ نيار بِ حييا األَ غَ راعية تً شاشق زِ مَ  األراضي وَ 

الل شتطسة خِ كػن مً صحية ال تَ ياه الدَ السِ  القػل إنْ سكغ يً  خاق . وَ سالية في العِ األقدام الذَ  بمية وَ الجَ 
 فاع وَ رتِ بقى مياىيا في اَ تَ  تاء وَ دايج في الذِ تَ داقط الحؼ يَ التَ  انيخ جَ  غيباط بَ رتِ ذلظ لالَ  الدشة وَ 

آذار  حتى نياية شباط وَ  ذخيغ األول وَ تَ  مصار بجءا مغْ سيات األَ بحبات كَ حَ سخ مع تَ دتَ نخفاض مً اِ 
يزان ؤدؼ إلى الفَ يً  االحوبان مستخاكسة بِ بجأ الثمػج السً تَ  خارة وَ جات الحَ فاع درَ عج ارتِ بَ  لكغْ  , وَ 
فاف الجَ  وَ  حدب الخشػبةَ خخػ بِ شة ألً سَ  ختمف مغْ سيات السياه تَ كَ دتسخ حتى نياية مايذ , وَ السً 
 ةً قارنَ بيعية مً الطخوف الصَ ميو في ا ىي عَ مف مسِ ختَ خات تَ ياه الحالية لشيخؼ دجمة والفً سية السِ كَ  سثالً فَ 
(  1995-1990( مميار " لمسجة )  88.68يا ) شػؼ لَ عجل الدَ مغ السً ابقة إذ بَ الدشػات الدَ بِ 

( مميار لمسجة  53.8( ومغ ثع إلى )  2003-1996لمسجة )  3 اري( مم 93-53مغ )  فَس وانخَ 
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بب الخؼ جيجة بدَ ة مائية شَ مَ خاق يػاجو أزَ العِ  ىحا إال أنْ  غع مغْ ( وعمى الخَ  2018-2003مغ ) 
اللو خِ  مج مغْ صيع البَ دتَ شكة يَ حَ جم وجػد سياسة مائية مً عَ  ػار وَ بب سياسات دول الجِ بدَ  الخاشئ وَ 

(  2019الل عام ) صت خِ قَ مصار التي سَ سيات األَ كَ  غع مغْ خوتو السائية عمى الخَ فاظ عمى ثَ الحِ 
ة قبمي لمصاقَ دتَ بيخة كاستثسار مً كَ  ة وَ حصات عسالقَ بشاء مَ  يا وَ فاظ بِ حتِ شا االِ مكانَ التي بإِ 

 .  (19)ججدةتَ سً ال

 امكانات طاقة الرياح في العراق : المطلب الثالث 

تع إجخاء العجيج مغ الجراسات البحثية لمتحقيق شاقة الخياح في العخاق. تع اختيار ثالث      
وعذخيغ محصة تحميل. الشسػذج اليػمي لدخعة الخياح لو الحج األقرى الكيع في مشترف الشيار 

م / ث. الخيح الدخعة في  10إلى  5ىحه الكيع القرػػ بيغ  تالباكخ. تفاوتوساعات الرباح 
يف أعمى مسا كانت عميو في الذتاء , وىػ أمخ محطػظ ألن الصمب عمى الصاقة الكيخبائية الر

يسكغ تقديع العخاق  . (20) يدداد في الريف مقارنة بالذتاء بدبب زيادة التبخيج والتيػية األحسال
٪ مغ مداحة العخاق وتتفاوت سخعات الخياح فيسا 48إلى ثالث مشاشق. السشصقة األولى تسثل 

و  3.1٪ مغ العخاق ولجييا تتخاوح سخعات الخياح بيغ 35م / ث. السشصقة الثانية تسثل  3-بيشيا 
عالية ندبًيا أكثخ ٪ مغ مداحة العخاق ولجييا سخعة رياح 8م / ث. السشصقة الثالثة تسثل  4.9
 خيبية لسشاشق الخياح ىي كسا يمي:م / ث. أضيخت ىحه الجراسات أن كثافة الصاقة التق 5مغ 

في عشا و  2وات / م  353الكػت -في مشصقة 2وات / م  337في الشخيب ,  2وات / م  194
 287.2يسكغ أن يكػن متػسط الصاقة حػالي  في الشاصخية. مغ ىحه الشتائج , 2وات / م  378

 في الخياح سخعة متػسط. السدجمة لأليام الخياح سخعاتمتػسط  5يسثل الذكل  .2واط / م 
 مدارع تذغيل في يفيج ال قج وبالتالي , الذكل يػضح كسا , ث/  م 5 عغ ويقل مشخفس العخاق
يسكغ ليحه الدخعة تذغيل تػربيشات  ا. ومع ذلظ ,اقتراديً  مججؼ غيخ بالتالي وىػ , الخياح

صغيخة الحجع وإنتاج كيخباء كافية لمتصبيق السصمػب إلضاءة الذػارع أو مػاقف الديارات , 
خاصة في السشاشق السفتػحة الشائية. تشتج تػربيشات الخياح كيخباء تتأرجح مع تأرجح الخياح. 

 لمحفاظ عمى حسل كيخبائي ثابتلحلظ , يجب استخجام البصاريات ضسغ دورة معالجة الكيخباء 
(21) . 
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 (2شكل )
 متػسط سخعة الخياح في االيام السدجمة 

 
    Aida M J Mahdy, Ali A K Al-Waeli, Khadim A Al-Asadi (2017)  

   Can Iraq use the wind energy for power generation? International Journal 

    of Computation and Applied Sciences IJOCAAS, 

Volume 3, Issue 2,  ISSN: 2399-4509                              
  

  إمكانات تدوير النفايات في العراق :: الخامذ  السصمب

سثل وتُ , ػم عج يَ بَ  اد يػماً ددَ ت تَ حَ صبَ ات التي أَ فايَ سية الشِ ة كَ يادَ زِ  مةذكِ مِ مْغ  خاقاني العِ عَ يُ   
البيئة ,  كان وَ الدُ  جن وَ عمى السُ  أثيخاتتَ  يا مغْ سا لَ لِ  عمى الجولة وَ  بيخاً كَ  مفات اآلن عبئاً خَ السُ  ىحهِ 

,  حافطة عمى الرحة العامةِ أجل السُ  مغْ  ػمياً شيا يَ مز مِ خَ تع التَ مة لكي يَ مػال شائِ حتاج إلى أَ تَ ذ أ
) غحائية  ػاءً تمفة سَ خَ ػاد السُ خاء السَ نفاق عمى شِ اإلِ  الجخل وَ دتػػ يادة مُ فايات مع زِ سيات الشِ دداد كَ تَ 

ازدادت في العام , ( شغ  8155249)  2011فايات في العام جع الشِ حَ  مغَ بَ , , صشاعية ( 
 عج مغْ فايات تُ جويخ الشِ سمية تَ عَ  أنَ  جيخ بالحكخِ الجَ  ( شغ , ومغَ  89887119إلى )  2017

وىحا ,  زة ججاً فِ شخَ سعار مُ ػاد الخام بأَ السَ  عس مغْ سكغ الحرػل عمى بَ إذ يُ  , حةخبِ ذاريع السُ السَ 
 زاًل وىحا فَ , مييا الحرػل عَ  سكغْ ارنة باألرباح التي يُ قَ ىيج مُ سكغ البجء بخأس مال زَ يُ  عشي أنوُ يَ 
عاممة في  يادِ ستخجام أَ في حالة اِ  كسا أنوُ , فايات كػام الشِ أَ  خمز البيئة مغْ ذاريع تُ السَ  ىحهِ  غ أنَ عْ 

كائغ مَ  عجات وَ ستخجام مُ قارنة في حال اِ األمػال مُ  ثيخ مغْ كمف الكَ فايات قج تُ الشَ  جويخ ىحهِ تَ  فخز وَ 
خامج ة بَ قامَ خح إِ قتَ نَ  سكغ أنْ ىشا يُ  ومغْ , ثيخ قل بكَ مفة أَ كػن الكُ يشا تَ فَ , فايات فخز الشِ  جويخ وَ لتَ 
الي واإلدارؼ عع السَ قجيع الجَ الل تَ خِ  فايات مغْ الشِ  جويخسل بتَ صاع الخاص لمعَ شسية القَ ذجيع وتَ التَ 
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جج في بخيصانيا جال نَ ة في ىحا السَ اجحَ األمثمة الشَ  تػسصة . ومغْ غيخة والسُ ذاريع الَر ألصحاب السَ 
حػلت تَ ست وَ غيخة قج نَ خكات الَر الذَ  عس مغْ شالظ بَ ىُ  عس الذخكات أنَ طخ إلى بَ الل الشَ خِ  مغْ 

جج في وأيزا نَ , خمفات عالية في إدارة السُ  حققت أرباحاً مغ وَ خالل الدَ بيخة خكات كَ إلى شَ 
 خيبة مغْ جات َض شػيا عائِ مميػن دوالر سَ  300حػ جمب نَ فايات تَ جويخ الشِ إعادة تَ  كاليفػرنيا إذ إنَ 

جمات جمات العامة كالخَ خامج الخَ سػيل بَ داعج الحكػمة في تَ األمػال تُ  ىحهِ  وإنَ , خيبة السبيعات َض 
جويخ عسل عمى تَ األقدام التي تَ  جيج مغْ ىشاك العَ قل وَ تحديغ وسائل الشَ  الرحية وَ  االجتساعية وَ 

عادن جويخ السَ عادة تَ فايات البالستيظ وإِ جويخ نِ عادة تَ فايات الػرق وإِ جويخ نِ فايات مشيا اعادة تَ الشِ  ىحهِ 
عادة إِ  شدػجات وَ جويخ السَ الدجاج وإعادة تَ جويخ عادة تَ إِ  مػثة وَ السُ  يخجويخ األخذاب غَ إعادة تَ  وَ 
حكػرة خمفات السَ خاء السُ كسغ في شِ الحل األمثل يَ  عبة وغيخ ذلظ ... لحا فإنَ جويخ األنقاض الَر تَ 
غاية األشخاف ) البيئة واالقتراد والسػاشغ والذخكة لتجويخ الشفايات ( لِ  شخفزة ججاً فا بأسعار مُ آنِ 
الل خِ  ذاريع مغْ السَ  دييالت إلى أصحاب ىحهِ قجيع التَ دؤولية تَ مَ  شابقى عمى الحكػمة ىُ تَ  وَ , 
مكانيات واسعة ستمظ إِ خاق يَ العِ  تزح أنَ ذلظ يَ  مغْ ,  (22) خيبية أو قخوض ماليةعفاءات َض ع إِ قجيتَ 

ة ػليج الصاقَ جال تَ زاعفة االستثسارات في مَ ستخجاميا في مُ اَ  جويخىا وَ سكغ تَ فايات التي يُ الشِ  مغْ 
خاكة بيغ الحكػمة والقصاع الخاص لالستثسار في الل الذَ خِ  جال مغْ عصاء األولػية ليحا السَ وإِ 
 دتجامةة السُ جمات الصاقَ خَ 

 دتػػ عمى السُ األعمى  بيغَ  خاق مغْ ي العِ سدية فة الذَ ثافة الصاقَ كَ  قجم انَ سا تَ مِ  َندَتشتج
 خاق.شاشق في العِ جة مَ في عِ  ة الخياحصاقَ بيخة لِ مكانات كَ شاك إِ . باإلضافة إلى ذلظ , ىُ السيالعَ 
سدية ة الذَ قارنة بالصاقَ حجود مُ نتاج مَ اإلِ  يػية لمكيخباء وجج أنَ تمة الحَ ة الكُ إمكانية استخجام شاقَ و 
الجراسات  ديج مغْ السَ  جحتاكفاءة. تَ بِ يا ع استخجامَ كػن كافية إذا تَ سكغ أن تَ لكغ يُ ة الخياح وَ شاقَ وَ 
ة الحخارية بالقخب مغ البرخة( والصاقَ   خبيلعَ الَخميج ا شصقةمَ حخية )في حقيق في الخياح البَ لمتَ 
 ػفية.الجَ 

 مرادر الطاقة المتجددة في العراق ع: واق:  المبحث الثالث
وضع عجد متدايج مغ دول الذخق األوسط أىجاًفا شسػحة إلضافة  في الدشػات األخيخة ,

الصاقة الستججدة إلى مديج الصاقة السحمية. حتى البمجان الغشية بالشفط والغاز في السشصقة )مثل 
السسمكة العخبية الدعػدية والكػيت واإلمارات العخبية الستحجة والبحخيغ وقصخ( , والتي كانت 
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ػقػد األحفػرؼ لتذغيل اقتراداتيا لدشػات , تتبشى أىجاًفا شسػحة تعتسج بذكل كبيخ عمى ال
الستػقع لمصاقة الستججدة مثل انخفزت أسعار تقشيات الصاقة الشطيفة في الدشػات األخيخة ومغ 

 .أن تشخفس أكثخ. حالًيا 

 المطلب االول : نظرة عامة 

دوالًرا لكل كيمػواط /  0.17 -دوالًرا  0.05يتكمف تػليج الكيخباء مغ الػقػد األحفػرؼ 
 0.05قػد األحفػرؼ الػَ  يخباء مغْ ػليج الكَ تكمف تَ ساعة في االقترادات العالسية الكبخػ. حالًيا , يَ 

 بخػ. سية الكُ رادات العالَ قتِ كل كيمػواط / ساعة في االِ لِ دوالًرا َ  0.17 -دوالًرا 

ة بشي الصاقَ خوج لتَ السية تُ شطسة عَ , وىي مُ ججدة تَ ة السُ ية لمصاقَ ولِ كالة الجَ قابل , وفًقا لمػَ في السُ 
لكل  0.10 -دوالر  0.03ججدة تَ رادر مُ مَ  ة مغْ ػليج الصاقَ مف تَ كَ خجح أن يُ السُ  طيفة , مغْ الشَ 

 (23)  .2020 كيمػواط ساعة بحمػل عام

سا دايج , بِ تَ ت الدكان تَ عجاليث مُ شصقة حَ خض في السَ فػق العَ ة يَ مب عمى الصاقَ دال الصَ ال يَ وَ  
بشي في تَ  يخانوِ جِ  خمف عغْ تَ خب , يَ نقاض الحَ حت أَ تَ  خاق مغْ يس العِ عج أن نَ خاق. بَ العِ  في ذلظ

 ججدة. تَ قشيات السُ التَ 

جسالي استخجام عتسج إِ يَ َو فط والغاز. بيخ عمى الشَ ذكل كَ سج بِ عتَ خاق يَ تاريخيًا , كان العِ 
الباقي عمى الغاز الصبيعي. أدػ  فط وَ في السائة عمى الشَ  90ة األولية فييا أكثخ مغ الصاقَ 

 ديسة بالبيئة والرحةِ ضخار جَ ستيالكو إلى أَ اِ  قػد األحفػرؼ وَ نتاج الػَ فخط عمى إِ ساد السُ عتِ االِ 
السياه ,  سيات ىائمة مغْ ستخجام كَ صمب اِ تَ فط , الحؼ يَ نتاج الشَ بيل السثال , أدػ إِ العامة. عمى سَ 

 مػث وَ التَ  دؤول عغْ فط مَ ستخخاج الشَ اِ  خق الغاز الشاتج عغْ ؛ حَ مجادات مياه الذخب قميل إِ إلى تَ 
حمي مػث مَ تدخيبات وتَ  فط إلى حجوثشقل الشَ حتية لِ شية التَ خخيب البُ امة ؛ أدػ تَ ذاكل الرحة العَ مَ 

صخة ػاد خَ شالق مَ دػ إلى إِ تزخرة أثشاء الحخب أَ شاعية السُ شذآت الِر السُ  فط وَ حخق حقػل الشَ  ؛ وَ 
 ئة. في البي

رادر ة إلى مَ ديج الصاقَ شػيع مَ ػية لتَ جة قَ طيفة حِ ة الشَ شيات الصاقَ قَ سعار تَ نخفاض أَ ذكل اِ يُ 
قػد عتساده عمى الػَ تقميل اِ  خاق وَ ة في العِ تدايج عمى الصاقُ مب السُ مبية الصَ تَ تججدة لِ ة السُ الصاقَ 

قز دبب نَ ساعية بِ خابات االجتِ واالضصِ يخباء مب عمى الكَ دايج الصَ كمفة. أدػ تَ كثخ تَ حفػرؼ األَ األَ 
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ػفيخ خاقية لتَ غط عمى الحكػمة العِ إلى الَز  2018لعام جيجة يف الذَ خارة الَر يخباء في حَ لكَ ا
يجف ة في البالد , تَ مجادات الصاقَ مغ إِ عديد أَ حاولة لتَ عبيا. في مُ ذَ ػثػقة لِ يخبائية مَ مجادات كَ إِ 

مبية خاق مؤخًخا خصة لتَ ضع العِ وَ  وَ  ة.ػليج الصاقَ تججدة لتَ السُ ة صػيخ الصاقَ خاقية إلى تَ العِ  الحكػمة
صػيخ الل تَ خِ  مغْ  2028مػل عام تججدة بحِ رادر مُ مَ  ة مغْ الصاقَ  مغْ  احتياجاتوِ  مغْ  % 10

 50 ديج عغْ ستثسارات تَ يػية باَ تمة الحَ ة الخياح والكُ سدية وشاقَ ة الذَ صاق لمصاقَ الشِ  جرات واسعةِ قُ 
ة الذسدية جيجاوات مغ الصاقَ  5 ديج عغْ بة تَ جرة مخكَ ولة في الػصػل إلى قُ أمل الجَ مميار دوالر. تَ 

يػية بحمػل ة الحَ الصاقَ  جيجاواط مغْ  0.2ػالي حَ  ة الخياح , وَ شاقَ  جيجاواط مغْ  1حػالي  , وَ 
 . 2028عام 

مع ذلظ  تججدة. وِ ة السُ خاق لمصاقَ حيج في العِ رجر الػَ ة الكيخومائية السَ الصاقَ  , كانْت  قميجياً تَ 
جيجاوات  1.5قخب مغ جيجاوات إلى ما يَ  5.1مغ  ة الكيخومائيةصاقَ ػليج الجرة تَ عت قُ خاجَ قج تَ , فَ 

 . دارة واإلىسالبدبب سػء اإلِ 

يئة. الشبأ الدار أخبار سَ  ساًما. ىحهِ غمة تَ دتَ الد غيخ مُ ججدة في البِ تَ ة السُ مكانات الصاقَ طل إِ تَ 
نرف  عتسج أكثخ مغْ يَ  سكغ أنْ ججدة. يُ تَ ة السُ صػيخ الصاقَ تَ طخوف مػاتية لِ بِ تستع خاق يَ العِ  ىػ أنَ 

سال الذَ  دداد قػة مغْ سدية يَ ة الذَ مؤشخ الصاقَ  راسات أنَ ضيخت الجِ سدية. أَ ة الذَ البالد عمى الصاقَ 
خاق بأفزل العِ  شػبية مغْ الجَ  خبية وَ شاشق الغَ ستع السَ تَ شػب. عمى وجو الخرػص , تَ إلى الجَ 

الد. بكية البِ بِ  قارنةً سدي العالي مُ شعاع الذَ سدية بدبب اإلِ ة الذَ نتاج الصاقَ شاخية إلِ الطخوف السُ 
دبب اإلشعاع قبل بِ دتَ سدية في السُ ة الذَ عالسًيا لمصاقَ  اً دودخاق مُ حارػ العِ ربح َص سكغ أن تَ يُ 

شاشق سيع مَ يخباء في جَ شاسبة إلنتاج الكَ سدية الكيخوضػئية مُ تكػن الخاليا الذَ سدي القػؼ. سَ الذَ 
 بكة في السشاشق الشائية والخيفية. ػليج خارج الذَ متَ لكغ بذكل خاص لِ  خاق , وَ العِ 

شػبية , رخة الجَ شصقة البَ مَ  ميج العخبي , بالقخب مغْ حخية في الخَ ة الخياح البَ شاقَ  كسا أنْ 
ة كافية ػفيخ شاقَ ة الخياح تَ شاقَ  سدية وَ ة الذَ الصاقَ  كل مغْ سكغ لِ طخية , يُ الشَ  الشاحيةِ  واعجة. مغْ 

شاء سػحة لبِ خاق أىجاف شَ لجػ العِ  الد , كانْ سذ في البِ خاق. إدراًكا لقػة الذَ دكان الخيف في العِ لِ 
ن مع ذلظ , فإِ  العذخيغ. وَ  أواخخ القخن الحادؼ وَ  سانيشيات وَ سدية في الثَ ة الذَ تو عمى الصاقَ قجرِ 

الية تتَ خاعات السُ الِر  عج عقػد مغْ مت ىحه الخصط. بَ تَ فط قَ سعار الشَ فاض أَ نخِ اِ  خب وَ عقػد الحَ 
ججدة. تَ ة السُ صػيخ مخافق الصاقَ سػيل تَ قادر عمى تَ  خاقي الحالي غيخُ ن االقتراد العِ والجمار , فإِ 
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بيخ عمى عتسج إلى حج كَ يَ خاق سَ ججدة في العِ تَ ة السُ رادر الصاقَ شػيع في مَ جاح التَ ن نَ لحلظ , فإِ 
 .ثسخيغ دتَ جحب السُ بي. لِ جشَ األَ تثسار االس

خوط ساس شَ عخيفات عمى أَ التَ  خيبية , وَ عفاءات الَز ػافد مثل اإلِ خاقية حَ قجم الحكػمة العِ تُ  
بسا بادرات أخخػ. رُ يغ مُ بَ  راريح , مغْ داعجة لمحرػل عمى تَ السُ  حقػق األرض , وَ  مػاتية , وَ 

حتية شية التَ صػيخ البُ حفد في تَ ىع مُ ( أَ REOPخاق )تججدة في العِ ة السُ خنامج مػازنة الصاقَ كػن بَ يَ 
 . تججدة في البالدة السُ لمصاقَ 

ججدة في تَ ة السُ صػيخ الصاقَ كان لتَ دت كافية في أؼ مَ اإلجخاءات ليَ  مع ذلظ , فإن ىحهِ  وَ 
الػصػل يكػن الية , سَ رادية الحَ طخ الدياسية واالقتِ وجية الشَ  مغْ  خب.دقتيا الحَ الجولة التي مَ  ىحهِ 

يتعيغ عخاق. سَ لمِ  أمًخا صعًبا بالشدبةِ  2028مػل عام بحِ  % 10تججدة بشدبة ة السُ جف الصاقَ إلى ىَ 
ستقخار االِ  ػمي وَ يكػن األمغ القَ دتػػ. سَ حرية لمػصػل إلى ىحا السُ صالحات جَ شفيح إِ مييا تَ عَ 
سا في ذلظ لجولة , بِ فصية في اقتراد ايخ الشَ صاعات غَ بشاء القَ ساسية لِ اجة أَ قترادؼ حَ االِ 
صاع قَ  زاًل عغْ جدئة , فَ سمة والتَ جارة الجُ ياحة وتِ رشيع والدِ جمات الرحية والتَ الخَ  راالت وَ تِ االَ 

األىسية  الد أمًخا بالغِ عيف في البِ صاع السالي الَز صالح القَ يكػن إِ تججدة الشاشئ. سَ ة السُ الصاقَ 
 ىجانب. عماألَ دتثسخيغ خاكات مع السُ شَ  القات وَ بشاء عِ ة لِ خكات الصاقَ شَ  حمية وَ شػك السَ لمبِ 
 يكمي , دتػػ اليَ السُ 

 تججدة , وَ ة السُ ستخجام الصاقَ حكام قانػنية الِ أَ  ساسكة , وَ تَ قار إلى سياسة مُ سثل االفتِ يُ 
 اً رئيدي اً طيفة , عائقة الشَ ستثسار في الصاقَ ذخيعات لالِ تَ  جارة الكيخباء , وَ شطيسي لتِ الػضػح التَ 

عب عمى الَر  يكػن مغْ انػنية , سَ أشخ قَ  اضحة وَ جم وجػد سياسة وَ عَ  أمام االستثسارات. معَ 
تاىة البيخوقخاشية واإلدارية يكػن اإلبحار في السَ خاق. سَ ساليع في العِ شاء وإدارة أعَ دتثسخيغ بِ السُ 

 عمييع.  اً إضافي اً سعة عبئسيئ الدُ 

فط شاعات الشَ دتثسخيغ األجانب عمى ِص حب السُ خاق عمى جَ جرة العِ رخت قُ حتى اآلن , اقتَ 
قشي , دتػػ التِ عمى السُ  كبيخ. راد إلى حجٍ خخػ مغ االقتِ صاعات أُ ع إىسال قَ والغاز , في حيغ تَ 

ذاريع نجاح مَ خاق قادرًا عمى إِ يكػن العِ  تيالكة , لغْ حتية لمكيخباء السُ شية التَ شاء البُ بجون إعادة بِ 
ششية قل الػَ بكة الشَ يخباء في شَ الكَ  مغْ  % 30غ قجان أكثخ متع فُ , يَ  اً طيفة. حالية الشَ الصاقَ 
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جب الشائية , يَ  بكة وَ شيا لمقخػ خارج الذَ كػن ال غشى عَ تَ سدية سَ ة الذَ الصاقَ  تيجمة. في حيغ أنَ السُ 
صاق ججدة واسعة الشِ تَ ة السُ ذاريع الصاقَ قل لخبط مَ عادة خصػط الشَ خكدية استِ عمى الحكػمة السَ 

 تذغيل وَ  خكيب وَ حمية عمى تَ جريب القػػ العاممة السَ إلى تَ  اً خاق أيزحتاج العِ ششية. يَ ذبكة الػَ بال
ػاصل قيادة الجولة االستثسار في زػن ذلظ , تُ في غُ  اليا الذسدية وتػربيشات الخياح.صيانة الخَ 

خكبة. ذات الجورة السُ ة ػليج الصاقَ حصات تَ عجيل تػربيشات الغاز في مَ تَ  الغاز وَ  فط وَ شذآت الشَ مُ 
ىجار الفخصة ة القائسة عمى الػقػد األحفػرؼ إلى إِ حتية لمصاقَ شية التَ البُ  شاء السديج مغْ يؤدؼ بِ سَ 
خاق صياغة تعيغ عمى العِ ألنو يَ  اً ة الػششي. نطخ ديج الصاقَ طيفة إلى مَ ة نَ حجات شاقَ افة وَ َض إلِ 

 يكػن مغْ دَ بشاء االقتراد األخزخ , فَ لِ الرفخ وإرساء األساس  ججدة مغْ تَ ة السً سياسة الصاقَ 
خاق شفح العِ ع يُ ما لَ  2028حمػل عام بِ  % 10شدبة ججدة بِ تَ ة السُ جف الصاقَ حقيق ىَ حيل تَ دتَ السُ 
 . (24) عيجة السجػ وجخيئةصالحات بَ إِ 

 لتبني الطاقة المتجددة في العراق . االطر القانونية المطلب الثاني :

يتستع العخاق باحتياشيات ىائمة مغ الشفط والغاز , لكغ البالد تتستع أيًزا بػاحج مغ 
في  2كيمػ واط / م  1899أكثخ مدتػيات اإلشعاع الذسدي جاذبية في السشصقة والتي تديج عغ 

بعس السشاشق في الغخب والجشػب , مثل محافطتي السثشى واألنبار. في بمج يفػق فيو الصمب 
ء العخض , خاصة في ذروة أشيخ الريف , تػفخ الصاقة الذسدية مدايا البشاء عمى الكيخبا

الدخيع والفعال مغ حيث التكمفة وتجعع مداعي العخاق لتحقيق االكتفاء الحاتي ؛ خفس واردات 
 . مميار دوالر سشػيا 2.8إلى  2.5د الكيخباء والغاز. ىحه الػاردات تكمف بغجا

في حيغ تع اتخاذ خصػات كبيخة في تعديد  .الصاقة الستججدةاتخحت الحكػمة خصػات لتعديد 
( , قج يطل السدتثسخون ححريغ مغ عػامل أخخػ مثل القابمية IPPنسػذج مشِتج الصاقة السدتقل )

السرخفية , أو ائتسان الستجاول الزعيف , أو السخاشخ العالية مغ مخاوف الدالمة واألمغ. قج 
لعصاءات في العخاق ؛ ومع ذلظ , فقج أعمشت الحكػمة عغ تؤثخ ىحه بذكل مباشخ عمى رسػم ا

دوالًرا أمخيكًيا / كيمػ وات ساعة باإلضافة إلى  3.5إلغاء عخض أسعار غيخ واقعي سابًقا بكيسة 
 تشطيع مداد عكدي مفتػح وشفاف وعادل.

 ومذروع قانون الطاقة المتجددة 7102لدنة  35قانون الكهرباء رقم 
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"دعع وتذجيع اعتساد الصاقة الستججدة  2017( لدشة 53رقع )يشطع قانػن الكيخباء 
ىشاك مذخوع قانػن الصاقة الستججدة الحؼ تع و  وأنذصتيا وتأميسيا" تحت إشخاف وزارة الكيخباء.

تسخيخه مغ خالل وزارة الكيخباء وىػ في شػر الحرػل عمى التعجيالت الشيائية مغ قبل السجمذ 
ىيئة تشفيحية لمصاقة في البالد. تع إعجاد القانػن بسداعجة السخكد الػزارؼ لمصاقة العخاقي , أعمى 

اإلقميسي لمصاقة الستججدة التابع لبخنامج األمع الستحجة اإلنسائي وبالتشديق مع السفػضية السخكدية 
 54العميا لمصاقة السدتجامة في العخاق , تع إنذاء المجشة بسػجب أمخ رئيذ الػزراء رقع. رقع 

 : يتزسغ مذخوع القانػن مػاد تيجف إلى. و 2018لدشة 

 تفعيل واستخجام الصاقة الستججدة في العخاق. .1
تحقيق تشسية الصاقة السدتجامة مغ خالل زيادة كفاءة مرادر الصاقة التقميجية  .2

 السدتخجمة حالًيا وإعجاد مرادر الصاقة الستججدة لألجيال القادمة.
 والسداىسة في أمغ الصاقة. زيادة مداىسة الصاقة الستججدة في مديج الصاقة .3
 حساية البيئة والتخفيف مغ حجة تغيخ السشاخ. .4

إلى أن يتع االنتياء مغ القانػن , فإن وزارة الكيخباء ىي الدمصة التشطيسية والتشفيحية التي 
تتحكع في قصاع الصاقة الستججدة في العخاق , والتبشي واالستثسار والتخويج. وفي الػقت نفدو , 

مغ قبل وزارة العمػم والتكشػلػجيا مغ خالل مخكد أبحاث الصاقة الذسدية برفتيا ىشاك مذاركة 
 صاحب مرمحة في البحث والتصػيخ.

تعتبخ مذاريع الصاقة الستججدة , إذا تع شخاؤىا مغ خالل تسػيل السذاريع , "مذاريع مغ 
لألراضي ,  الجرجة االستثسارية" يحق ليا الحرػل عمى مخافق مثل التخريز الحكػمي الدخيع

واألدوات السالية السجعػمة مغ الجولة )الزسانات الديادية( , والػصػل إلى البشية التحتية لمشقل 
 والتػزيع.

لمسؤسدات العامة والخاصة الحق في تػليج الصاقة الستججدة في مبانييا لالستخجام و 
مع الػصػل إلى شبكة الشقل والتػزيع الػششية لتخريز الصاقة لسبانييا األخخػ )بعيًجا  1الخاص

(. بالشدبة لمسػاششيغ PPAجغخافًيا( أو بيعيا إلى وزارة الكيخباء بسػجب شخاء الصاقة اتفاقية )
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كيمػواط( , يسكغ تشفيح  500العادييغ الحيغ يدتخجمػن الصاقة الذسدية عمى الدصح )فػق سعة 
 . ( عمى الشحػ الحؼ يقتخحو القانػن FiTتعخيفة الغحائية )ال

 أهداف الحكومةالمطلب الثالث : 

 ميجاوات مغْ  1000اء ( ىجًفا إلنذْ 2022-2018ة الفيجرالية )كػمَ جد بخنامج الحُ حَ يُ 
يج حجِ تع تَ ػات. شَ ع سَ أربَ  بمغُ ة التي تَ كػمَ جة الحُ مُ  ية مغْ الدشة الثانِ  يايةَ حمػل نِ ية بِ سدِ ة الذَ الصاقَ 
ميجاوات  450و  2019ياية عام شِ ية بِ سدِ ة الذَ خافق الصاقَ صاق مَ عة نِ سِ  ميجاوات مغْ  550

ية سدِ ذخوعات شَ سَ ميجاوات كَ  8خ صػِييتع تَ بي , سَ جخيِ ذخوع تَ سَ , كَ  . أيًزاً 2020ياية عام شِ بِ 
تع تعجيل ىحه  ي الحكػمية الخاصة في غزػن عاميغ. ومع ذلظ ,سبانِ الَ  ح مغْ عمى األسصُ 

 . 2019التي مخت بيا البالد في عام الخصط الحًقا بدبب األحجاث 

( لسذاريع الصاقة 2019شخحت وزارة الكيخباء السشاقرة األولى )التي أغمقت في يػليػ و 
ميجاوات )متاحة بديػلة( لالستثسارات. سيتع تخريز ىحه السذاريع في جػلة  755الذسدية 

شافدية. األولى في تاريخ قصاع الكيخباء في العخاق. مغ الستػقع أن مشاقرة مفتػحة وشفافة وت
شيًخا مغ وقت تخريز السذاريع لمسدتثسخيغ بسػجب  12تكتسل ىحه السذاريع في غزػن 

ىحه , مغ السقخر أن تجخل  2021(. بحمػل نياية عام IPPنسػذج السشتج السدتقل لمصاقة )
 :تية السذاريع اال السذاريع حيد التشفيح. يذسل

٪ مغ مديج 40كسا أعمشت وزارة الكيخباء أن ىجفيا عمى السجػ الصػيل ىػ رؤية 
الكيخباء في العخاق يربح متججًدا مغ خالل اعتساد تقشيات الخياح وتحػيل الشفايات إلى شاقة 

تع إعجاد خارشة شخيق وششية لسذاريع الصاقة مغ قبل وزارة الكيخباء و  والصاقة الحخارية األرضية.
كسا أن العخاق       فكخة تزسيغ العجيج مغ شخكات الصاقة الكبخػ في السذاريع مغ أجل مع

عمى استعجاد لتػفيخ األمغ )بجون رسػم( لسشتجي الصاقة عمى نصاق السخافق لتقميل السخاشخ 
 . األمشية

أعجت وزارة الكيخباء خارشة شخيق وششية لسذاريع الصاقة بيجف إشخاك العجيج مغ و 
اقة الكبخػ في مذاريع إعادة تأىيل قصاع الصاقة في العخاق , بسا في ذلظ سيسشد شخكات الص

, وقعت شخكة سيسشد اتفاقية لتشفيح عجد مغ السذاريع بسػجب  2019وجشخال إلكتخيظ. في مايػ 
 Siemens GAMESA Renewable   مميار دوالر. تتستع شخكة 14خارشة الصخيق البالغة 
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Energy ( تشفيح مدرعة رياح بقػة 2) فزال عغ( أشمذ رياح لمعخاق 1نذاء )بخبخة راسخة في إ
 .ميجاوات. وال يدال االقتخاح قيج نطخ الجانب العخاقي 400

 : 7151دتدامة نمية الم  حقيق التَ في تَ  جددةتَ الم   الطاَقة ِاسِتغالل اسهاماتالمطلب الرابع : 
 وَ  االىجاف وَ  خامجالبَ  فقوَ  ججدةتَ السُ  ةالصاقَ  جالمَ  في الفاعل وَ  الججؼ االستثسار

 كافة ياةالحَ  جاالتمَ  في االندان حةرمَ مَ  في ربيَ سَ  وَ  سارهثِ بِ  أتييَ سَ  تساحَ  يةسَ العالَ  فاتالسػاَص 
 العخاق . في ججدةتَ السُ  ةالصاقَ  خجاماستِ  حقق مغْ تَ سَ  التي اتاالسيامَ  أىعُ  يغبَ  مغْ  وَ  ,

 وَ  خاقالعِ  في قميجيةالتَ  ةالصاقَ  رادرمَ  إنَ  ارعتبِ اِ  عمىوَ  , ةالصاقَ  رادرمَ  ػعشَ تَ  في اماالسيَ 
 يسكغفَ  , يالَ  ميعالدَ  يخغَ  االستخجام تيجةنَ  مػثالتَ  وَ  ستشدافاالِ  ذكمتيمُ  ػاجوتُ  وَ  , حجودةمَ  العالع

 جاربتَ  مغْ  فادةواالستِ  تػافخةالسُ  ججدةتَ السُ  ةالصاقَ  رادرمَ  استثسار اللخِ  مغ ةالصاقَ  رادرمَ  ػيعشَ تَ 
 السدؤولة بيعيالصَ  الغاز وَ  فصيةالشَ  تقاتذَ السُ  عمى ساداالعتِ  مغْ  قمليُ سَ  ىحا وَ  , بيةاألجشَ  الجول
 . صاعاتالقَ  ختمفسُ لِ  الالزمة ةالصاقَ  ػفيختَ  عغْ 

 وانَ  السيسا , شاخيالسُ  غيخالتَ  ػاجيةمُ  وَ  خارؼ الحَ  باساالحتِ  غازات خفسبِ االسيام 
 وَ  صاعاتالقِ  ختمفلسُ  الالزمة ةالصاقَ  انتاج في كاملٍ  ذكلٍ بِ  والغاز فطالشَ  عمى حالياً  سجعتَ يَ  خاقالعِ 
 .  العالع في خارؼ الحَ  باساالحتِ  غازات مغْ  سيةكَ  عمىأَ  بعثتَ  التي الجول مغْ  عجيُ 

 سدتػياتلِ  سخيعاً ًً  فاعاارتِ  يػاجو خاقالعِ  انَ  وَ  ذاكل البيئة , خرػصاً ل مَ االسيام في حَ 
 مػثالتَ  عغْ  الشاتجة االمخاض ذارانتِ  وَ  , الحياة ػعيةنَ  جىػرتَ  وَ  عالية كاليفتَ  قوخافِ تُ  مػثالتَ 
 ارىابي سلعَ  او شيفَ  ملخَ  إلى الُسَتججدة ةالصاقَ  ادرمَر  عخضتَ  حال في , دبػق مَ  يخغَ  ذكلبِ 
 قميجيةالتَ  ةالصاقَ  رادرمَ  في مفختَ يَ  الحال انَ  اال , فيفةشَ  بيئية راضخ أ اؼ مغْ  بسأمغ كػن تَ سَ 

 قلنَ  انابيب لإلرىابييغ خخيبيالتَ  سلالعَ  شال شجماعِ  ػصلالسَ  جيشةمَ  في 2014 عام رلحَ  كسا
 سياتكَ  خق حَ  وَ  السياه وَ  خبةالتُ  الى شيامِ  ىائمة سياتكَ  دخببتَ  دببتَ  وَ  ذتقاتومُ  وَ  الخام فطالشَ 
 .نتذاراالِ  واسع صاقنِ  عمى ػاءاليَ  مػثتَ  الى ادػ خخػ اُ 

 االىتسام وَ  ججدةتَ السُ  ةالصاقَ  صاعقَ  أسيذتَ  اللخِ  مغْ  رادؼاالقتِ  ػعشَ حقيق التَ االسيام بتَ  
 سكغالسُ  ومغَ  , االقترادؼ ػيعشَ التَ  ميةسَ عَ  في عالفَ  بذكل ديعيُ سَ  سامِ  , طيفةالشَ  شياتقَ التَ  صػيخبتَ 
 سحميةال قشياتالتَ  ىحهِ  صػيختَ  عمى سلالعَ  اللخَ  مغْ  جريجياتَ  دتػردةالسُ  تقشياتالَ  عمى سادااعتِ  قميلتَ 
 وَ  عخفةالسَ  عمى قائع دتجاممُ  راداقتِ  صػيختَ  في داىسةالسُ  ياشأنِ  مغْ  واسعةٍ  رجيختَ  خصفُ  مقخَ  وَ 
 شسية .التَ  جمةعَ  حخيظتَ  وَ  رادؼاالقتِ  الشسػ حقيقتَ 

 خمق وَ  ذخيةالبَ  السػارد شسيةتَ  إلى قػديَ  الحؼ  ججدةتَ السُ  ةالصاقَ  قافةثَ  شاعةاِ في االسيام 
 ػعيةالتَ  وَ  خاقيالعِ  اإلندان لجػ الػششي الػعي دتػػ مُ  فعرَ  اللخِ  مغْ  كاراالبتِ  ذجيعتَ  وَ  ياراتالسَ 
 وَ  , البيئية القػانيغ ذخيعتَ  وَ  البيئية ذخوعاتلمسَ  البيئي التجريب وَ  خصيطالتَ  وَ  خبيةالتَ  وَ  اإلعالم وَ 
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 رادرالسَ  مغْ  ةالصاقَ  حجةوَ  إنتاج كمفةتَ .  البيئة زاياقَ  جمةخِ  في خاقيةالعِ  امعاتالجَ  جوربِ  الشيػض
 مع وَ  , قػدلمػَ  سيةالعالِ  األسعاربِ  ارنةقَ السُ  ستتَ  إذا خارؼ الحَ  طيخىانَ  شافدةمُ  كشياسَ يُ  ججدةتَ السُ 

 بحلظ وَ  ليا شعةَر السُ  كشػلػجياالتِ  صػرتَ  زلبفَ  ججدةتَ السُ  ةالصاقَ  كمفةتَ  في جريجيالتَ  االنخفاض
 اللخِ  قميجيةالتَ  رادرالسَ  ستخجامباِ  الكيخباء إنتاج كمفةتَ  مع شافديةتَ  فتياكمُ تَ  ربحتَ  أنْ  سكغيُ 

 بيغ ػازن تَ مُ  بذكل ديع وَ يُ  ججدةتَ السُ  ةالصاقَ  جالمَ  في , االستثسار القادمة خيبةالقَ  شػاتالدَ 
 الحج استثسار شجعِ فَ  اليػم يذػن عِ يَ  الحيغ عمى رخاً حَ  يدتلَ  ىي وَ  , قبمةالسُ  وَ  اليةالحَ  األجيال
 عمى عتسجنَ  شجماعِ  لبَ  , مةالقادِ  األجيال خصفُ  مغْ  قمليَ  لغْ  ػماليَ  الخياح وَ  سذالذَ  مغْ  األقرى

 خيرةرَ  ةشاقَ  يعلَ  ػفختَ سَ  ألنيا ماناً أَ  كثخأَ  أحفادناوَ  ناأوالدَ  دتقبلمُ  جعلشَ سَ  ججدةتَ السُ  ةالصاقَ 
 مػث .التَ  مغْ  خالية بيئةدتجامة وَ مُ وَ  ةزسػنَ مَ  سلعَ  خصفُ وَ 

 داياىامَ وَ  ةلمصاقَ  شاممة ػزيعتَ  إعادة اللخِ  مغْ  ساعيةاالجتِ  جالةالعَ  حقيقتَ  في االسيام 
 أمخ ىػ وَ  , بيئاتو وَ  خاقالعِ  شاشقمَ  يغبَ  جالةالعَ  مغْ  ديجالسَ  ذخنَ وَ  جتسعالسُ  أفخاد مغْ  جيجالعَ  اتجاهبِ 

 تصبيقاً  وَ  انرافاً  وَ  جالً عَ  أكثخ صخيقةبِ  األرض خواتثَ  قاسعتَ بِ  دسحتَ  التي الطخوف ييئةتَ لِ  خورؼ َض 
 يالكاستِ  قميلتَ  إلى  ججدةتَ السُ  ةالصاقَ  ػاردمَ  ثساراستِ ديع يُ .  2030جامة دتَ شسية السُ ىجاف التَ ألَ 
مشو , كسا  مةالقادِ  األجيال حرة سانَض وَ  أشػل شيةمَ زَ  جةمُ  جامتواستِ  عشييَ  سامِ  قميجؼالتَ  قػدالػَ 
 ػلجةالسُ  الكيخبائية ةالصاقَ  أنَ  اذ , الكيخبائية ةالصاقَ  في لالحاِص  قزالشَ  مةمذكَ  ديع في حل يُ 

 دداديَ  ميياعَ  مبالصَ فَ  , دتقبميالسُ  وَ  الحالي مبالصَ  مبيةتَ لِ  كافية يخغَ  خاقالعِ  في الخاىغ قتالػَ  في
 ػياشَ سَ  جةشتَ السَ  ةالصاقَ  قجارمُ  يادةزِ  الى حاجةبِ  ىػ بالتالي وَ  الدكانية يادةالدِ  فػق تَ  عجالتبسُ 
 سخفِ ديع في تَ تُ  أنْ  ججدةتَ السُ  ةالصاقَ  رادرسَ لِ  سكغسا  يُ , كَ  لمكيخباء عميةالفَ  الحاجة بةسػاكَ لَ 
 ىحهِ  مغْ  فادةاالستِ  سكغيُ  عثُ  مغْ  وَ  , حميامَ  الكيخباء نتاجإِ  في عسمةدتَ السَ  الغاز وَ  فطالشَ  سياتكَ 

,  اعمى اقترادية قيسة ذات كػن تَ  وَ  البتخوكيساوية شاعاتكالِر  شاعةالَر  في أولية سادةكَ  سياتالكَ 
جامة دتَ شسية السُ التَ  خجػة مغْ حقيق االىجاف السَ تَ  حمي وَ السَ  اتجالشَ  عمى يجابياإلِ  خىاأثَ  عثُ  مغْ  وَ 

2030 . 
 االستشتاجات :

 االستنتاجات 

سػق ِاحِتكار تام ِلَرالح الحُكػمة , َوما ُمذاركة اِتدام سػق الصاَقة الَكيخبائية بَانُو  -1
الَقصاع الخاص بِإنَتاج الصاَقة الَكيخبائية ِاال ِانتاج ِبذكل ىامِذي ِلدج الَشقز الَيػمي 
الحاصِل , َولع َيخَتقي بعْج اَلْن َيكػن َقصاعًا خاصًا ُيشذئ َمَحصات شاَقة كيَخبائية َتَشافدية 

الخاص بااِلسِتثسار بِإنتاج الصاَقة الُسَتججدة والَخػض ِبيكحا  , ومْغ ُثع َتَخػف الَقصاع
 ُسػق َتحُكسو شخوط ااِلحِتكار التام .
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 عدزيُ  أنْ  ياخيقَ شَ عْغ  لوُ  سكغيُ  بيخةكَ  مكانياتإِ  لوُ  يحتِ تُ  ةعَ الذاسِ  داحتوُ مَ وَ  خاقالعِ  غخافيةجُ  -2
 ةخ الصاقَ األَ وبِ  ججدةتَ السُ  اتاقَ الصَ  فيْ  ارستثسَ االِ  حػنَ  اهجَ تِ االِ  خيقشَ  عغْ  ػؼ الصاقَ  ػقعوُ مَ 

 . ةيػيَ الحَ  تمةالكُ  عغْ  زالً فَ  ياحالخِ  ةشاقَ وَ  يةسدِ الذَ 
اقات ذخ الصَ نَ ثسار وَ ذجيع االستِ غخض تَ دعيخ لِ التَ ية وَ خيبِ ػافد الَز خجام اسمػب الحَ استِ  -3

 خيبية :االجخاءات الَز  حهِ ىَ  مغْ جدة وَ جَ تَ السُ 
خجام يفة استِ ثِ خكات كَ الذَ اع العام وَ صَ فخض عمى القَ شاخي تُ يخ السُ غَ خيبة التَ استحجاث َض  - أ

 ة الَتقمِيجيةاقَ ساد عمى الصَ خفيس االعتِ تَ جدة وَ جَ تَ ات السُ اقَ صاع الصَ شيا قَ عفى مِ يُ ة وَ اقَ الصَ 
 مػث .التَ ازؼ وَ عاث الغَ قميل االنبِ تِ لِ 

ثة عِ شبَ سية السُ ع الكَ مَ  شاسبتَ تَ حفػرؼ وَ قػد االُ خ الػَ يادة عمى سعَ اربػن ىي زِ خيبة الكَ َض  - ب
 ج مغْ فؤه لمحَ خيبية كَ اداة َض  خيبة مغْ الَز  حهِ عج ىَ تُ قػد وَ خاق الػَ شج احتِ اربػن عَ الكَ  مغْ 

 جدةجَ تَ ات السُ اقَ خجام الصَ ذجع عمى استِ تُ عاث الغازؼ وَ االنبِ 
 التوصيات 

 ػيةشسَ التَ  اآلثار طاىخمَ  بخازإِ  جفيَ بِ  , كافة ججدةتَ السُ  ةالصاقِ  رادرمَ  اجنتَ إِ  صػيختَ  ألجل
 ةالصاقَ  رادرمَ  فيْ  عام ذكلبِ  ستثساراالِ  غيشبَ يَ  , خاقالعِ  فيْ  ججدةتَ السُ  ةالصاقَ  ادرَر لسَ  جامةدتَ السُ 
 الدلمبِ  بيعيةالصَ  ودالحجُ  خارج مغْ  ىاادرِ َر ومَ  ىاػاردِ مَ  سجعتَ تَ  ال التيوَ  ميةحَ مَ  خةػافِ تَ السُ  جدةجَ تَ السُ 
 :  اآلتي اللخِ  مغْ  ذلظوَ 

 بيعيةالصَ  اتمكانَ اإلِ  عخفةمَ  اللخِ  مغْ  خياحالِ  ةوشاقَ  سديةالذَ  ةالصاقَ  نتاجإِ  فيْ  ثساراالستِ  -1
 ةشاقَ  نتاجبإِ  ستثسارحلظ االِ كَ  . خاقلمعِ  شمذأَ  صجارإِ  ساشةبػَ  ييامَ عَ  عخفالتَ  سكغيُ  التي
 مغْ  مزخَ التَ  غيةبِ  , شاعيةوالِر  الدراعية اتمفَ خَ والسُ  شفاياتالَ  ىافخُ ػَ تُ  التي الحيػية تمةالكُ 
 . خخػ أُ  جية مغْ  بائيةالكيخَ  ةالصاقَ  ػليجلتَ  شيامِ  فادةواإلِ  , يةجِ  مغْ  فاياتالشِ 

 مع ػافقتَ تَ  ةذخيعيِ تَ  شخواُ  انيغػَ قَ  سغ خيقشَ  عغْ  ججدةتَ السُ  ةالصاقَ  ستخجاماِ  ذجيعتً  -2
 ىحا فيْ  ادةالخيَ  ذات الجول  فيْ  بو عسػلمَ  ىػ كساوَ  جالالسَ  ىحا فيْ  خاقالعِ  مكاناتإِ 

 جالمَ  فيْ  مةالعامِ  صيشةالخَ  خكاتلمذَ  شاسبالسُ  ارؼ ستثسَ االِ  شاخالسُ  ػفيختَ  مع,  جالالسَ 
 . يابختَ خِ  مغْ  فادةاإلِ  جلاَ  مغْ  ججدةتَ السُ  ةالصاقَ 

 ةالصاقَ  اسةيَ سِ  حػلتَ تَ  يثبحَ  , خاقالعِ  فيْ  ةالصاقَ  تخاتيجيةسال خوريةالَز  عجيالتالتَ  جخاءإِ  -3
 . ةاقَ الصَ  دارةإِ  ةسياسَ  إلى ةاقَ الصَ  خضعَ  ةسياسَ  مغْ 
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