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 المتجددةودور مصادر الطاقة  0202لعراق عام استراتيجية التنمية المدتدامة في ا
 باقر كرجي الجبوري                  الباحثة يافا عبد الحر الفتالوي  األستاذ المداعد الدكتور

 
 السمخز 

 الحؼْ   الَػقت ففي البيئِة ، عمى والِحفاظ الُسدتجامة التشسية َبيغ تػازنْ  أقاَمو في َتحجياُ  العاِلع ُيػاجو
 ْىحا فأن الصاَقة ، اسِتخجام مغ َكبيخا   ُجدءا َتحتلُ  التي الَتقميجيةِ  الصاقاتَ  عمى االعِتساد ؼيوْ  يػاِصل

 َيتجوْ  ولحلظ. البيئة َتمػثُ  وكحلظ الس تججدة غيخ االقتِراديةِ  الَسػارد نُزػب عمى كبيخة   أثار   لوُ 
 مشحُ  الُستججدة الصاقة وصَفت وقج .الُسدتجامة  الَتشسية أجل مغْ  الُستججدة الصاقةِ  َمرادر إلى العاَلع

 الصاقة إمكانَية ُيتيح ِمسا العاَلع ، في والبيئةِ  الصاقةِ  لَسذاكل األخيْخ  الحلُ  بأَنيا  َشػيمة   مجة  
 الُستججدِة ، الصاقةِ بِ  األَولي االىِتسام وأسَفخ. الَتمػث مغْ  الخالِية َتقخيبا   الَسحجودةِ  َوغيخ الَخخيرة

عْغ   األمُغ الِدياسي  َوانعجام الَسػارد َنفاد مغْ  َوالَسخاوف الَدبعيِشات في اَلشفط أزماِت  َحَفَدتو الحؼ
 ومعْ . الَصاقُة  ِسياسات َمجال فيْ  َجخيئة وَتجاُرب واِضح ، َتكَشػلػجي َنذاط اَنسائي وَبحثي وَتقُجم

 فيْ  الصاَقةِ  أَزماتُ  مغْ  الَسخاوف َتالَشت الَساِضي، الَقخن  وِتدِعيشات َثساِنيشات ُمخور وَمع ذلَظ ،
 وَبجا. الُسحخز الَتقجم َرغع الَثسغ باِىطة الُستججدة الصاَقة َتكَشػلػجِيات َضمْت  ِحيغْ  فيْ  الَساضي ،

 َتحجَيات الَعالع ، دول َبؿية ِمثلُ  الِعخاق، وُيػاجو الُسدَتقبل شاَقة وىيَ  الُسَتججدة الصاَقة إن َجميا  
 الَذسدية كالصاَقة. الُستججدة الصاَقة فيْ  لالسِتثسار ُفخُص  َلجيو الِعخاق انْ  َغيخ. واْقِترادِية  بيئية

 عغْ  الشاِجسة البَيئية اآلثار َسُتديل فأَنيا الَرِحيح ، الَشحػ عمى اسُتخِجمت ما ذا وا . الِخياح وشاَقة
 األخخػ  والبيئية االجتساعية التحديشات عغ فزال. الكيخباء نقز عغ وتعػض الصاَقة الَتقمِيجية

والبالغ عجدىا  2030تبخىغ اىجاف التشسية السدتجامة . السدتجامة التشسية إلى الػصػل اجل مغ
غاية ، عمى اتداع نطاق ىحه الخصة العالسية ومجػ  169ىجف وغاياتيا البالغ عجدىا  17

قابمة لمتجدئة تحقق التػازن بيغ االبعاد الثالثة لمتشسية شسػحيا وىي اىجاف وغايات متكاممة غيخ 
وقد بني البحث على فرضية . السدتجامة : البعج االقترادؼ ، والبعج االجتساعي ، والبعج البيئي

جامة في ضل اإلمكاِنات اِنتاج الصاَقة الُسَتججدة في الِعخاق لع ُيَحقق اَيَة اثار َتشَسػية ُمدتَ مفادها 
وكانت االستشاج األىع ىػ ثبات فخضية البحث اذ مغ خالل التحميل اتزح ان انتاج الُستاحة، 

 الصاقة الستججدة لع يتحقق أؼ اثار عمى التشسية السدتجامة في العخاق .

 Summary 

                                                           
 ( العراق في المستدامة التنمية مؤشرات في ودورها المتجددة الطاقة مصادرالبحث مستل من رسالة الماجستير الموسومة  ) 
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The scientist faces a challenge in establishing a balance between 
sustainable development and preserving the environment. At a time 
when he continues to rely on traditional energies that occupy a 
large part of the use of energy, this has major impacts on non-
renewable resources of the environment, as well as on the 
depletion of the environment. Therefore, the world turns to 
renewable energy sources for sustainable development. Renewable 
energy has long been described as the last resort to the world's 
energy and environmental problems. This enables inexpensive and 
virtually unlimited energy potential without pollution. The initial 
interest in renewable energy, stimulated by the oil crises of the 
1970s and by fears of resource depletion and political insecurity, 
resulted in developmental and research activity, clear technological 
advances, and rapid technological advances. However, as the 
1980s and 1990s progressed, fears of energy crises of the past 
faded, while renewable energy technologies remained expensive 
despite the progress made. It was evident that renewable energy is 
the energy of the future. Iraq, like the rest of the world, faces 
environmental and economic challenges. However, Iraq has 
opportunities to invest in renewable energy. Like solar energy and 
wind energy. And if used properly, it will eliminate the 
environmental impacts of conventional energy and make up for the 
lack of electricity. As well as other social and environmental 
improvements in order to reach sustainable development. The 
2030 Sustainable Development Goals demonstrate the 17 goals 
and 169 targets . The breadth of this global plan and the extent of 
its ambition, which are integrated and indivisible goals and 
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objectives that achieve a balance between the three dimensions of 
sustainable development: the economic dimension, the social 
dimension, and the environmental dimension. Under the available 
capabilities, the most important conclusion was the consistency of 
the research hypothesis, as through the analysis it became clear 
that the production of renewable energy had not achieved any 
effects on sustainable development in Iraq. 

 متجددة لتعزيز الطاقة ال االليات الفنية والماليةل : المبحث األو

، يتخح العخاق نيج الدػق الحخة مغ خالل الدساح  جة الججي التخاخيزمع جػالت 
 لمسدتثسخيغ بتقجيع عصاءات أسعار مختمفة مع مشح أقميا السذاريع عمى البشاء والتسمظ والتذغيل

(BOO) و ( IPP)  سيتع التعامل مع الذخكات الخابحة بسػجب و  .مشتج شاقة مدتقلعمى اساس
)والسخاجعات السعتسجة(. ومغ ثع ، برفتيع "مدتثسخيغ" ،  2006قانػن االستثسار االتحادؼ لعام 

سيتستع مصػرو الصاقة الستججدة بحخية الػصػل إلى األراضي السسمػكة لمحكػمة ، ورسػم 
التراريح صالحة لسجة و جون ضخائب. جسخكية مخفزة ، والقجرة عمى إعادة األرباح إلى الػشغ ب

بجت وزارة السالية في الساضي ميال  لتقجيع تثسار، اسشة حدب نػع السذاريع االس 20-50
اليػم ، ىشاك قجرة مخكبة ،   IPP ضسانات ائتسانية سيادية لذخكات خاصة سابقة في بخنامج

كسا أن العخاق عمى   .ميجاوات مغ محصات تػليج الصاقة السدتقمة في العخاق 3000تبمغ 
  .استعجاد لتػفيخ األمغ )بجون رسػم( لسشتجي الصاقة عمى مدتػػ السخافق لتقميل السخاشخ األمشية

 االستثمار في الطاقة المتجددة الواقع والطموح: لمطلب األول ا

، قامت الحكػمة االتحادية مغ خالل وزارة الكيخباء ووزارة السالية  2019مشح بجاية عام 
ببشاء اآللية الفشية والسالية الالزمة لمػصػل السباشخ لمسػاششيغ إلى القخوض ، ومجمذ الصاقة 

ة تع اعجاد السػاصفات الفشية االوليو الرغيخة لذخاء وتخكيب وحجات الصاقة الذسدية عمى الدصح. 
والعسل جارؼ االن لسشاقذة ، يتع نربيا عمى االسصح السشدلية ، لسشطػمات شاقة شسدية 

مع بعس السرارف والعسل عمى صياغة البيئة القانػنية ، اصجار قخوض ميدخة لمسػاششيغ 
واعجاد التعميسات الخاصة لسشح قخوض استجامة الصاقة وبالشطخ لرجور التعميسات الخاصة 

س السرارف ولمخخوج بريغة مػحجة تخجم جسيع االشخاف وخرػصا بالقخوض مغ قبل بع
مغ ىحه القخوض وىػ نرب مشطػمات شاقة شسدية ، السػاشغ بحيث تؤدؼ الى اليجف السخجػ 
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في السشازل مسا يؤدؼ الى تقميل االحسال عمى الذبكة الػششية ويغصي بعس احتياج السػاشغ 
إلى ذلظ ، تع إجخاء مدػحات فشية لعجد  ةباإلضاف ية.الكيخبائوبالتالي تخشيج في استيالك الصاقة 

انتيت وزارة السالية والبشظ و  .مغ السباني الحكػمية لتقييع مجػ مالءمتيا لتػليج الصاقة الذسدية
٪ معجل فائجة( مغ 4السخكدؼ العخاقي مغ وضع آلية قخوض لمقخوض السيدخة )بحج أقرى 

االستثسار الخأسسالي وتكاليف التخكيب لألسخ التي لجييا خالل البشػك العامة والخاصة لتسػيل 
كيمػواط وأكثخ( مغ السرشعيغ  10كيمػواط ،  5كيمػواط ،  3وحجات شسدية عمى الدصح )

والسػرديغ السعتسجيغ مغ قبل وزارة الكيخباء. كسا ستػفخ الػزارة حمػل عجادات ذكية لمسدتيمكيغ 
 10بالشدبة لسذاريع السخافق )فػق و  .حه السبادرةليربحػا مشتجيغ صافيغ لمصاقة مغ خالل ى

دوالر ا أمخيكي ا /  3.5السحجدة مدبق ا البالغة  (FiT) ميجاوات( ، تخمى العخاق عغ تعخيفة التغحية
التعخيفة السالية ه كان ُيشطخ إلى ىحو  دبق لبشاء محصات الصاقة الذسدية.كيمػواط ساعة كذخط م

 . (1) ثسخيغوغيخ جحاب لمسدت ةقسعي اعمى أني

 البيئة عمى السحافطة لغخض شسدية شاقة مشطػمات بشرب الحكػمة لتػجيات بالشطخ
 السػاشغ الكيخباء لسدتيمظ يسكغ بحيث الذسدية الصاقة مغ السشتجة الصاقة استخجام وتذجيع

 الذسدية الصاقة مشطػمات بشرب الخاصة تعميسات اصجار تع شسدية خاليا مشطػمات تخكيب
 الصاقة مشطػمات السذخوع ليحا السشفحة الذخكات تأىيل وآلية السيدخة القخوض بصخيقة لمسػاششيغ

 .  القانػن  مغ جدء بعجىا وتعتبخ الستججدة الصاقة قانػن  اقخار السشدلية ، لحيغ الذسدية

عد عام ب  راق تجددة في الع  ة الم  طاع الطاق  طور ق  واجه ت  التي ت   الصعوبات المطلب الثاني :
0220 

الى  2003 بة مشحُ عاؾِ تَ ات السُ الحكػمَ  بجانِ  مغْ  حلتبُ  التي خديةالفَ  الجيػد مغْ  غعالخَ  عمى
 دتػػ السُ  دون  كانَ  صػرالتَ  ىحا إنَ  الإِ  ججدةتَ السُ  اتالصاقَ  استخجام حجيثتَ  وَ  ذخنَ  جالمَ  في االن 

 ادؼاإلقتِر  ستخجاماالِ  إلى صػلالػَ  دون  حالت التي يلخاقِ العَ  عسبَ لِ  يجةتِ نَ  ذلظوَ  ، صمػبالسَ 
  :  شيامِ  نػجد أنْ  سكغيُ  وَ  ججدةتَ السُ  ةالصاقَ  ذاريعسَ لِ  بيخالكَ 

 ةشاقَ )  مثل ةالصاقَ  نتاجإِ  في قجمةتَ السُ  مػجيةكشَ التَ  خجاماستْ  إنَ :  يةل  هيك   و   اتيةؤسد  م   اتصعوب  
 مغْ  بيخكَ  جدعَ  يػدجُ  يذكخِ تَ  مبصَ تَ يَ (  سديةِ الذَ  ةالصاقَ  وَ  ائيةالسَ  ةالصاقَ  وَ  يػؼ الحَ  قػدالػَ  وَ  الخياح

 البيئة وَ  يخباءالكَ  زارةوَ  شياومِ  مةِص  ذاْت  كػن تَ  التي يحيةشفِ التَ  وَ  ةذخيعيَ التَ  اتالدمصَ  شيامِ  خكاءالذُ 
 ضعْ وَ  وَ  اردوَ األَ  حجيجتَ  جبيَ  لحا اليةالسَ  زارةوَ  وَ  السػاصالت وَ  لعمسيحث االبَ  عميع العالي وَ التَ  وَ 
 مغْ  ةالصاقَ  نتاجْ إِ  إلى الػصػل يجفبِ  ذلظَ وَ  يقشدِ التَ  كامل دارؼ إِ  طامنِ  ضعوَ  عمَ  شفيحالتَ  صطخُ 

جم الػصػل الى زارات أدػ الى عَ ظ الػَ يغ تمِ شديق بَ حا التَ ياب ىَ غِ  ، اال انَ  ججدةتَ السُ  رادرالسَ 
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رالح السَ شديق بِ التَ حا م ىَ رصجَ ان يَ ة ، اذ كَ الصاقَ  يع مغْ ػع السُ حا الشَ صػر ىَ تَ صمػب لِ دتػػ السَ السُ 
  .حكػرة زارات السَ الػَ  تسقاسَ اكسة التي تَ تل الحَ الكُ  حداب وَ خدية لألَ الفَ 

 ةالصاقَ  كشػلػجياتتَ  وَ  عجاتمُ  يعرشِ تَ  في عخفةالسَ  إلى خاقفتقخ العِ يَ :  نيةق  ت  و   ةني  ف  صعوبات 
 يابغِ  نفإِ  حلظلِ  تقجمةمُ  إداريةوَ  شيةفَ  خبخاتوَ  عةواسِ  ياراتمَ  إلى ذلظ صمبتَ يَ  إذ ، ججدةتَ السُ 
 مغْ  ججدةتَ السُ  ةالصاقَ  سةأنطِ  ػناتكِ مُ  عرشيِ تَ  عمَ  ختبطمُ  كػن يَ  ؼالحَ  عخفيالسَ  وَ  عمػماتيالسَ  انبالجَ 
عج خاق ما بَ سيد عِ ، اذ ما يُ  ججدةتَ السُ  ةالصاقَ  صبيقاتتَ  ذخنَ  أمام قاائِ عَ  كػن تَ  التي شيةالفَ  قاتعػِ السُ 

داد شيا الفَ جيجة مِ اب عَ ألسبِ مػجيا وَ يذ التكشَ لَ مػجيا وَ كشَ جات التَ شتَ يخاد مُ عمى استِ  اعِتساده 2003عام 
 السالي  دارؼ وَ االِ 

 ةالصاقَ  سةنطِ ألَ  ةراديَ قتِ االِ  ػاجدالحَ  كبخأَ  حجأَ  اليةالعَ  بجئيةالسَ  كمفةالتَ  عجتُ :  صاديةاالقت  وبات صع  
 سشا انَ مِ اذا عَ  سػيل خرػصا  ات التَ ياب اليَ ع غِ ، مَ  بيا  ندِ  بيخة  كَ  نذائياإِ  كاليفتَ فَ  ججدةتَ السُ 

ارية ، ستثسَ ذ االِ ليَ يمية وَ ذغِ ية التَ قات الحكػمِ فَ رالح الشَ انت لِ كَ  2003عام  عجَ الية بَ تَ تَ السػازنات السُ 
بيخة ، حداب الكَ ابية لألَ خَ رالح انتِ خجمت مَ فدجيغ او لِ رالح السُ سَ يي لِ ارية فَ استثسَ  جْت جِ ان وَ وَ 
ذاريع ثسار في مَ االستِ  نَ خاق عمى اَ خار  في العِ شاع القَ ُص جػ لَ الخاشئ قاد الدائج وَ عتِ ن االَ فاَ  حلظكَ 

 ععدَ  اسةسيِ   نَ اَ انب االخخ فَ الجَ  انب اما مغْ جَ  ىحا مغْ بيخة . خاشخة كَ سثل مَ ججدة يُ تَ ة السُ الصاقَ 
 ىاأسعارَ  فاضاالنخِ  يجةتِ نَ  جماتالخَ  مغْ  الدكانْ  بيةغالِ  فادةاستِ  سيػلة الىت أدَ  ةالصاقَ  ارأسعَ 

 ستيالكا يجةتِ نَ  خبحيِ التَ  وَ  يالكاالستِ  ادةيَ زِ  عمى جعذَ يُ  ىحا ، ؿيؿيةِ الحَ  األسعار عغْ  ثيخةكَ 
 ؿيؿيةالحَ  الؿيسةبِ  الذعػر سكشوُ يُ  ال دتيمظالسُ  إنَ فَ  يحابِ  وَ  فزةشخَ السُ  ةفاءَ الكَ  اتذَ  عجاتالسُ 

 قات إضاؼية فَ ولة نَ ة العامة لمجَ ازنَ حسيل السػَ تَ  ، وَ  جعػمةالسَ  عارلألسَ  ةتيجَ نَ  يالكةاالستِ 

 ةفيػمَ مَ  ياساتسِ  وجػد جمعَ  اللخِ  ياسية مغْ ػبات الدِ سثل الرعُ تَ تَ  منية :ا   ياسية و  صعوبات س  
اذ  ، جامةدتَ السُ  شسيةالتَ  جدة  لتحقيقجَ تَ ة السُ الصاقِ  فادة مغْ االستِ عاؾبة بِ تَ السُ  ػماتالحكُ  ييامِ عَ  ديختَ 

ضعت ت قج وَ كانَ  جروسة وانْ يخ مَ صط غَ ػمات كانت خُ الحكُ  حهِ تيا ىَ عَ َض يجيات التي وَ ستخاتِ االَ  انَ 
يجيات صط او االستخاتِ ظ الخُ لِ ثال ذَ يا ) مِ ح مشِ صسَ ما كان يَ  خف عغْ يا انحَ صبيقَ تَ  انَ جروسة فَ مَ 

 ةالصاقَ  ذارانتِ  حقيقتَ  أخحوَ  حا( ، ىَ  2014بل عام ت قَ عَ صط االنفجارية التي وَض ة او الخُ راعيَ الدِ 
 وَ  ذارانتِ وَ  نسػ ديجتَ  التي صػاتلمخَ  شطيعالتَ وَ  الػضػح جمعَ  مغْ  ػعنَ  في جامةدتَ السُ  شسيةالتَ وَ  دةججَ تَ السُ 

عػد قج تَ عية وَ ذخيِ التَ  وَ  يحيةشفِ التَ  ياتالجِ  يغبَ  عاون التَ  جمعَ  عغْ  زال  ، فَ  وساراتِ استثِ  وَ  صاعالقَ  ععدَ 
بقة الصَ  انَ  عغْ  زال  يجيات ، فَ ستخاتِ تمظ االَ رمة بِ تَ داد مَ قات فَ فَ تل او َص احخ الكُ شِ يا الى تِ سبابَ اَ 

 ذاريعمَ  شسيةتَ لَ  عيالدَ  وَ  ةالصاقَ  لجائِ بَ  غاللاستِ  حػنَ  دعىتَ  وَ  ازفجَ تُ  خار البة القَ الدياسية صاحِ 
 عىي أىَ  مشية وَ ات االَ اما الرعػبَ  ، ةالصاقَ  صاعقَ  عمَ  ػازنةتَ مُ  صاعاتقَ  صػيخلتَ  ػيةشسَ تَ 
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 وَ  ػارالجِ  دول عمَ  تكاكحِ اِ  في كػن تَ  التي يجيجاتالتَ  لظحَ كَ  وَ  ياخاعاتَ مُ  تعيَ  التي ياتيجِ االستخاتِ 
 طةحافَ السُ  تعيَ  إذ ، 2014وعام  2006سا في عام كَ  يةاإلرىابِ  األحجاث ةإعادَ  مغْ  بيخالكَ  ػفخَ التَ 

ال  ججدة ، وَ تَ السُ  ةالصاقَ  شذأهمُ  في ساكَ  ولةلمجَ  اديةالديِ  راديةاالقتِ  اةشذَ السُ  ةالمَ سَ  وَ  أمغْ  عمى
يجية شذئات االستخاتِ السُ  جيج مغْ بت العَ يَ نُ  جمخت وَ تَ  2006عج احجاث عام بَ  سيع انَ خفى عمى الجَ يُ 

خاؾية ، ادػ طات عِ حافَ سدة مُ ية عمى خَ ع االرىابِ جاميِ خت السَ يصَ سَ  وَ  2014عج عام بَ  ولة ، وَ لمجَ 
 شذئات الكبخيت وَ ثال مُ بيل السِ عمى سَ شذئات ) فَ السُ  حهِ ىَ  جيج مغْ يب العَ نَ  جميخ وَ لظ الى تَ ذَ 

رفى اكبخ مَ  يخباء في بيجي وَ ػليج الكَ صة تَ حَ مَ  حافطة االنبار وَ ع الدجاج في مُ رشَ مَ  ػسفات وَ الفُ 
 حافطة صالح الجيغ (.خاق في مُ فط في العِ نَ 

 جعليَ  الحؼ األمخ ىحا ةالصاقَ  إدارة انػن قَ  اضحقاده الػَ افتِ  خاق ىػالعِ  سيديُ  لحؼاية :انون  صعوبات ق  
 عةخاِض  صػعيةتَ  ىي ججدةتَ السُ  اتالصاقَ  عسالاستِ  ذجيعتَ وَ  الياعسَ استِ  اءةفَ كَ  حديغتَ  وَ  ػدةجَ  ميةسَ عَ 
 يصخةالدَ  عتُ يَ وَ  الكاملبِ  شافديةتَ  يخغَ  مازالت خاقالعِ  في ةالصاقَ  أسػاق  أنَ  سابِ  وَ  ، الدػق  ػػ قِ لِ 

كة ذارَ ما مُ وَ ، خاؾية الح الحكػمة العِ َر كار تام لِ يا سػق احتِ عشى انَ سَ بِ  الحكػمات سعخفةبِ  ميياعَ 
قز دج الشَ ذي لِ ذكل ىامِ ة كيخبائية يِ اال انتاج شاقَ ية يخبائِ ة الكَ اج الصاقَ انتَ صاع الخاص بِ القَ 
ية شافدِ يخبائية تَ ة كَ صات شاقَ حَ شذئ مَ يُ  خاصا   صاعا  كػن قَ الن يَ  عجقي بَ ختَ لع يَ ل وَ ػمي الحاِص اليَ 
سو حكُ حا سػق تَ يكَ ػض بِ الخَ ة الستججدة وَ انتاج الصاقَ ثسار بِ صاع الخاص باالستِ خػف القَ ثع تَ  مغْ وَ 

 في يعفاءتَ كَ  حديغتَ بِ  يمكيدتَ السُ  قشاعإِ  وَ  عذجيِ تَ  ػبةالرعُ  مغْ  حلظلِ  ، تكار التامحالة االحِ 
 أؼ يوؼِ  جتػجَ  ، اذ ال ياسيةالؿِ  فاتالسػاَص  عفَض  أو يابىحا ادػ الى غِ اقات ، وَ الصَ  خجامستِ اِ 

 دبانالحُ  في بقةصَ السُ  ةػدَ الجَ  عاييخمَ  خحأَ  عتُ يَ  ال حالِ  ، ةلمصاقَ  دتيمكةالسُ  عجاتلمسُ  ياسيةؾِ  فاتمػاَص 
 . ةفاءَ الكَ  زةفِ شخَ مُ  كػن تَ  التي عجاتالسُ وَ  دةاألجيِ  ذارأنتِ  دببيُ  ىحاوَ  عجاتلسُ ا استيخاد شجعِ 

 0202تخدام الطاقة المتجددة في خطة التنمية المدتدامة سبل تعزيز اس: المطلب الثالث 

ان البحث وايجاد بجائل لمصاقة ىػ اجخاء مكسل مغ اجل ديسػمة واستسخار العخاق كجولة 
اجل مػاكبة التصػر مرجرة لمصاقة والسحافطة عمى السدتػػ االقترادؼ لمبمج . غيخ ان مغ 

 :(2)الستخشاد بسجسػعة مغ الدبل مشيا العالسي في مجال الصاقة الستججدة يشبغي ا

الجعع الحكػمي لألسعار : ان تقجيع الجعع الحكػمي مغ خالل مؤسداتيا السختمفة لكل ( 1)
ؼ ، بالسدتيمظ الفخد وانتياءمغ السذخوع  ابتجاءالسفاصل التي تداىع بخمق الصاقات الستججدة 

سيؤدؼ بسا ال يقبل الذظ لجور فاعل في جعل الصاقات الستججدة تديج مغ مداىستيا في اجسالي 
 ساسية لمسجتسع العخاقي لمصاقة .اال االحتياجاتالصاقة اكثخ لتاميغ 
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 الجعع السادؼ والسعشػؼ وتشذيط حخكة البحث والتصػيخ في مجاالت الصاقة الستججدة .(2)

 لمسعمػمات التفريمية عغ مرادر الصاقة الستججدة في العخاق.الؿيام بأنذاء بشظ (3)

اقخار السذاريع السخصط تشفيحىا وتجريب الكػادر الػششية عمييا لالستفادة مغ جسيع تصبيقاتيا  (4)
واشخاك الذخكات العالسية الكبخػ كذخكة سيسشد في تشفيح واستثسار في انذاء السذاريع الكبخػ 

 وخاصة الصاقة الذسدية والخياح والسػاد الحيػية .لسرادر الصاقة الستججدة 

زيادة فاعمية التبادل العمسي واالستذارات بيغ العخاق والجول الخائجة في مجال الصاقات (5)
 الستججدة وعقج السؤتسخات والمقاءات الجورية .

السالي تصبيق كل الدبل الالزمة لتخشيج والحفاظ عمى مرادر الصاقة الستججدة وتقجيع الجعع (6)
 لمسػاششيغ الحيغ يدتخجمػن مرادر الصاقة الستججدة في مشازليع خاصة االلػاح الذسدية .

استخجام اسمػب الحػافد الزخيبية والتدعيخ لغخض تذجيع االستثسار ونذخ الصاقات (7)
استحجاث ضخيبة التغيخ السشاخي تفخض عمى القصاع  الستججدة ومغ ىحه االجخاءات الزخيبية :

لذخكات كثيفة استخجام الصاقة ويعفى مشيا قصاع الصاقات الستججدة وتخؽيس االعتساد العام وا
ضخيبة الكاربػن ىي زيادة عمى سعخ و  عمى الصاقة األحفػرية لتقميل االنبعاث الغازؼ والتمػث .

الػقػد االحفػرؼ وتتشاسب مع الكسية السشبعثة مغ الكاربػن عشج احتخاق الػقػد وتعج ىحه الزخيبة 
تذخيع  اداة ضخيبية كفؤه لمحج مغ االنبعاث الغازؼ وتذجع عمى استخجام الصاقات الستججدة. مغ

قانػن النتاج الصاقة الستججدة بيجف الشيػض بػاقع انتاجيا ومغ بيشيا شاقة الخياح في العخاق 
قق الحؿيؿية التي تح باألسعاريزسغ لمسدتثسخ السحمي واالجشبي بيع الصاقة الكيخبائية السشتجة 

لو سج تكمفة انتاج الػحجة ومقجار مغ الخبح السالئع الحؼ يشبغي ان يديج عغ سعخ الفائجة الدائج 
مغ مذكالت كثيخة فيي  تعانيوالدػق في حالة اتدام انتاج شاقة الخياح بعجم اليقيغ نتيجة ما 

عمى عكذ ما تتدع بو اسعار الصاقة   غالية الثسغ وذات قجرات ضعيفة وليدت دائسا متػفخة
 مغ حالة عجم التقيغ في اسػاقيا  ةاألحفػري

 مؤشرات التنمية المدتدامة في العراق : المبحث الثاني 

وىي  شة بجسيع مؤشخات التشسية السدتجامة سشتشاول اىع تمظ السؤشخات نطخا لرعػبة االحا
 :(3)كالتي

 مؤشرات القوة الدافعة المطلب األول: 

 :المؤشرات االقتصادية  -1
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 نريب الفخد مغ الشاتج السحمي االجسالي  - أ

( 2013-2004بذكل ممحػظ خالل السجة ) ارتفع نريب الفخد مغ الشاتج السحمي االجسالي 
وحقق اعمى ،  2011مميػن عام  4796الى  2004عام ديشار مميػن  1775، حيث ارتفع مغ 

( فكان اتجاه 2019-2014ديشار. اما السجة )مميػن  7705اذ بمغ  2013ارتفاع لو في عام 
الى  2014مميػن ديشار عام  6783نريب الفخد العخاقي مغ الشاتج ندولي ، اذ انخفس مغ 

مميػن ديشار  4796و كان اكبخ انخفاض في نياية السجة اذ بمغ  2017مميػن ديشار عام  4788
ط اسعار الشفط العالسية بعج ويخجع ىحا االنخفاض الى ىبػ ( .1كسا يػضح ججول ) 2019عام 

ويعج العخاق مغ ضسغ البمجان ذات الجخل الفخدؼ الستػسط  2014الشرف الثاني مغ عام 
 . 2019حدب ترشيف تقخيخ التشسية البذخية لعام 

 ندبة االستثسارات الى الشاتج السحمي االجسالي   - ب

االستثسار الحكػمي ىػ  يا في االقتراد العخاقي اذ الزالمازال دور القصاع الخاص ىامذ
السييسغ عمى الحرة االكبخ مغ اجسالي االستثسار والحؼ تعتسج بذكل كامل عمى عائج الخيعي 

% مغ ايخادات السػازنة العامة لمحكػمة ، لحا ىػ عخضو الى 95الشفصي الحؼ يذكل اكثخ مغ 
االستثسارات الى  . ورغع ما تقجم فان ندبة تقمبات اسعار الشفط والتصػرات في الدػق الشفصية

عخبية التي  ىي ندبو ضعيفة مقارنو ببمجان 2019-2004كستػسط لمسجة  1779الشاتج بمغت 
% عمى مدتػػ البمجان 25% في االمارات واالردن ، وبمغت اكثخ مغ 30وصمت الى ما يقخب 

مغ  عمى الخغع مغ الحاجة السمحة لالقتراد العخاقي لديادة ما يخرز لالستثسار. (4) العخبية
                      اجل االعسار والبشاء .

 2019-2004السؤشخات االقترادية لمتشسية السدتجامة في العخاق لمسجة  (1ججول )
نريب  الدشة

الفخد مغ 
GDP 

ندبة 
االستثسارات 

 GDPالى 
    

ندبة 
الرادرات 

الى 
 االستيخادات

نريب  الدشة
الفخد مغ 

GDP 

ندبة 
االستثسارات 

 GDPالى 
    

ندبة 
الرادرات 

الى 
 االستيخادات

2004 7,= 776 0787 2012 <397 1778 1769 
2005 7,> 1972 0789 2013 =3.; 2679 1798 
2006 7,? 20799 1734 2014 <,>9 1275 0771 
2007 8,:9 3771 177 2015 ;,?9 1471 173 
2008 9,;: 1172 177 2016 ;,<8 1776 175 
2009 :,7< 1373 1706 2017 :,>> 1679 1757 
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2010 :,;> 1978 1719 2018 ;,. 17798 1761 
2011 :,?< 1674 1766 2019 :3?< 17765 1759 

 السرجر:        
 76، ص 2011الجياز السخكدؼ لإلحراء ، مؤشخات البيئة والتشسية السدتجامة ذات االولػية في العخاق ، بغجاد ،  -
 صفحات متعجدة  2015الجياز السخكدؼ لإلحراء ، االىجاف التشسػية لأللؽية في العخاق ونطخة لسا بعج عام  -

( ان ندبة تغصية الرادرات التي يذكل الشفط ندبة تديج عمى 1تذيخ البيانات في ججول )      
د شيمة السجة الى االستيخادات مختفعة تعكذ قجرة العخاق عمى االستسخار في االستيخا% مشيا 98

 كسا يعكذ ىحا السؤشخ ارتفاع درجة انفتاح االقتراد عمى العالع الخارجي . 2004-2019

 المؤشرات االجتماعية : -2

 :معجل البصالة  - أ

بعج ان   %8اذ بمغ  2012( ان معجل البصالة انخفس ندبيا في عام  1يتزح مغ شكل ) 
اال ان مدتػػ البصالة مازال   2014عام    %779ثع انخفس الى     2010عام  876كان  

 ذكػر  24-15ارتفعت معجل بصالة الذباب لالعسار مختفع ندبة الى البمجان السجاورة لمعخاق اذ
% الى 6478مغ  لإلناث في حيغ انخفس 2018% عام 2071الى  2014% عام 17مغ 
 .(5) % لشفذ الدشة38

 معجل وؼيات االشفال دون سغ الخامدة  - ب

والدة لعام  1000حالة وفاة لكل  44ىحا السؤشخ الى ان السعجل بمغ تذيخ احراءات 
دون السدتػػ السصمػب وفي  لوبالخغع مغ التحدغ الحؼ شخا عمى السؤشخ اال انو ما يدا 2008

عمى التختيب وربسا يعكذ بعس  21،  18،  37بمغ  2018،  2014،  2011االعػام 
 ية.الجيػد لتحديغ مدتػػ الخعاية الرحية االول

  2019-2010( معجل البصالة في العخاق لمسجة  1شكل ) 
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 السرجر : جسيػرية العخاق ، الجياز السخكدؼ لإلحراء ، تقاريخ سشػية لدشػات مختمفة 
 بالقخاءة والكتابة  معجل الخاشجيغ الحيغ يمسػن  -ج

، يعكذ ندبة الخاشجيغ الحيغ ليع السام بالقخاءة والكتابة كشدبة مغ عجد الدكان االجسالي 
% 7479وانخفزت الى  2007% في عام 7778% ارتفعت الى 7175بمغت  2004ففي عام 
% وىي ندبة مشخفزة بالؿياس لبعس البمجان 76لترل  2018ارتفعت عام  2012في عام 

  . (6) %82مجان ذات التشسية البذخية الستػسصة والبالغ العخبية وىػ اقل مغ معجل الب

 مؤشرات الحالة :.  المطلب الثاني

 المؤشرات االقتصادية : -1

 الجيغ / الشاتج السحمي االجسالي -أ 

% 60ان ندبة الجيغ / الشاتج قج تجاوز الشدبة السدسػحة وىي  (2) يالحع مغ ججول
حيث كانت الشدبة مختفعة ججا وتحجيجا  2007-2004حدب معاىجة ماستخيخت خالل االعػام 

% ويعػد لتخاكع الجيػان مغ االعػام الدابقة وعجم قجرة 25172حيث بمغت  2004خالل عام 
اخحت ىحه الشدبة  2008االقتراد العخاقي وبعج عام البمج عمى االيفاء بجيػنو وذلظ لعجم مخونة 

باالنخفاض الى ادنى مغ الشدبة السعيارية السحجدة وىحا مؤشخ ايجابي وذلظ لمفػائس السالية 
  الستحققة والتي ساىست في تخؽيس الجيػن .

 (  %2019-2004ة )( الجيغ العام /الشاتج السحمي االجسالي العخاق لمسج2ججول )
 2018 2016 2014 2012 2010 2008 2006 2004 الدشة
 55 60 30 29 47 42 100 251 الشدبة
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-2004السرجر: مغ عسل الباحثة باالستشاد الى وزارة التخصيط ، الحدابات القػمية لمدشػات 
 والبشظ السخكدؼ العخاقي ، السجيخية العامة لإلحراء واالبحاث ، التقاريخ الدشػية . 2018 

 
 االجتماعية :المؤشرات .0

 الدكان الحيغ يعيذػن تحت خط الفقخ -أ 

 2007% في عام 2279بمغت ندبة الدكان الحيغ يعيذػن تحت خط الفقخ الػششي 
وىي ندبة مختفعة في بمج يستاز بغشاه ووفخة مػارده الصبيعية والبذخية . وتتفاوت ىحه الشدبة مغ 

% في حيغ كانت ادنى ندبو 45محافطة الى اخخػ وسجمت محافطة السثشى اعمى ندبة بمغت 
وحققت ىحه الشدبة  .عمى التختيب  % 374% و 3طة الدميسانية بمغت في محافطة اربيل ومحاف

% . 31% وكان نريب الخيف مشيا 18% بشدبة بمغت 479بسقجار  2012انخفاض في عام 
%  53اما عمى مدتػػ السحافطات فمع يتغيخ الػضع فسازالت السثشى تحتل السخكد االول بشدبة 

% و 2ت الذسالية فقج حققت ادنى ندبة بمغت % اما السحافطا44تمييا محافطة القادسية 
 . ( يػضح ذلظ2وججول )،  (7)ي الدميسانية واربيل عمى التختيب% لكل مغ محافطت376

 في العخاق الدكان الحيغ يعيذػن تحت خط الفقخندبة  (2ججول )

 السجسػع% ريف% حزخ% الدشػات
2007 1672 4071 23% 
2012 1378 31 18% 
2014 - - 23% 
2018 1177 2871 20% 

 2011االولػية في العخاق  البيئية والتشسية السدتجامة ذات ، السؤشخات لإلحراءالسرجر : الجياز السخكدؼ 
 . 2019 لتشسػية لأللؽية في العخاق لعامواالىجاف ا

 الدكان الحيغ ال سبيل لػصػليع الى السياه السأمػنةب . 

% في عام 21السأمػنة حػالي  السياهبمغت ندبة الدكان الحيغ ال سبيل لػصػليع الى  
وىي ندبة مختفعة مقارنة بالعجيج مغ الجول سػاء العخبية مشيا او الشفصية وغيخ الشفصية  2008

% عمى التػالي .ويدتفاد مغ السؤشخ 9% و 11انخفزت الى   2018و  2012وفي عام  
 نية حرػل الدكان عمى الساء الرالح لمذخب .السحكػر لسعخفة امكا

 العسخ الستػقع عشج الػالدة جـ. متػسط 
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باالستشاد الى تقاريخ التشسية البذخية الرادرة مغ االمع الستحجة حقق ىحا السؤشخ ارتفاعا 
 2018% خالل عام 70الى  2005% خالل عام 58( مغ 2018-02004خالل السجة )

دغ السمحػظ في السدتػػ السعاشي والخجمات الرحية السقجمة ويسكغ ارجاع الدبب الى التح
 خالل تمظ السجة .

 المؤشرات البيئية :المطلب الثالث : 

 ندبة االراضي الرالحة لمدراعة  -أ 

مغ الخكائد االساسية لمتشسية السدتجامة ىي الدراعة لسا تػفخه مغ غحاء لمدكان وشيجت 
-2004ندبة االراضي السدروعة فعال عغ االراضي الرالحة لمدراعة تحبحب خالل السجة )

% عام 38% ثع انخفزت الى 48حيث بمغت  2007( وبمغت اعمى ندبة في عام 2018
% . ويخجع 31محققة  2018لشدبة قميال خالل عام ثع تحدشت ا 2014% عام 28و  2012

سبب ذلظ بذكل كبيخ الى ضاىخة ارتفاع ممػحة االرض باإلضافة الى الطاىخة السدتسخة لترحخ 
 . 2011 % في عام40االراضي وبمغت االراضي الستزخرة مغ ىحه الطاىخة 

  ندبة السشاشق السحسية ) التشػع البيػلػجي ( -ب 

مياه ذات ؾيسة تشافدية او عمسية او سياحية تػضع تحت  السحسيات ىي ارض او
الحساية القانػنية لحساية ثخواتيا البيئية والستجامة تشسيتيا . وبمغ اجسالي السشاشق السقتخحة 

وما يعادل  2كع 2847ىكتار اؼ حػالي  283923كسحسيات شبيعية في العخاق بحػالي 
ىحا السؿياس مغ السقايذ اليامة لمتعخف عمى . ويعج (8) % مغ السداحة الكمية لمعخاق0767

   مجػ التدام الجولة بسػروثيا الصبيعي .

 المؤشرات المؤسدية :المطلب الرابع : 

 ندسة 1000عجد خصػط الياتف لكل  -أ 

يعخض ىحا السؤشخ مجػ تصػر عسمية االترال وسيػلتيا ومجػ االستفادة مغ تقشيات 
ج العخاق تصػر صػر االتراالت داخل الجولة . وشياالقتراد الخقسي ويعكذ ايزا درجة ت

% لكل 72الى  2004% لعام 2717(  حيث ارتفع مغ 2018-2004ممحػظ  خالل السجة )
وبحدب نتائج مدح استخجام تكشػلػجيا السعمػمات واالتراالت لألسخ  2010ندسة عام  1000

السحسػل عمى مدتػػ العخاق بمغت ندبة االفخاد الحيغ يدتخجمػن الياتف  2013واالفخاد لعام 
% وكانت محافطة البرخة اعمى محافطة مغ محافطات 56% واناث 7075% مشيا ذكػر 64
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% وبالخغع مغ 44% والسثشى اقل محافطة بشدبة 82العخاق استخجام لمياتف السحسػل بشدبة 
 . (9)العخاق بعيجا ندبيا عغ ارقام دول الجػار لىحه الديادة اال انو ما يدا

 ندسة 1000د مذتخكي االنتخنيت لكل عج -ب 

يعكذ ىحا السؤشخ مجػ اتداع خجمة االنتخنيت . وحقق ىحا السؤشخ ارتفاع ممحػظ في       
وبمغت ندبة السذتخكيغ  2010% عام 275الى  2004% عام 0.9عجد مذتخكي االنتخنيت مغ 
اك في % اناث . وكانت اعمى ندبة اشتخ 878% ذكػر و 1373عمى مدتػػ السحافطات 

 %677% واقل ندبة اشتخاك في محافطتي القادسية والسثشى 1978السحافطات ىي في الدميسانية 
 وعمى العسػم ىي ندبة متػاضعة ججا مقارنة بالبمجان العخبية االخخػ .

 0202: مدار استراتيجية التنمية المدتدامة عام الثالث  المبحث

 169ىجف وغاياتيا البالغ عجدىا  17عجدىا والبالغ  2030تبخىغ اىجاف التشسية السدتجامة 
غاية ، عمى اتداع نطاق ىحه الخصة العالسية ومجػ شسػحيا وىي اىجاف وغايات متكاممة غيخ 
قابمة لمتجدئة تحقق التػازن بيغ االبعاد الثالثة لمتشسية السدتجامة : البعج االقترادؼ ، والبعج 

 . (11) االجتساعي ، والبعج البيئي

                    0202ول : اهداف استراتيجية التنمية المدتدامة المطلب األ 

العخاق كبمج وشعب يستمظ رغبة ممحة نحػ التغييخ اليادف الى تحقيق التصػر السصمػب 
والتصمع السدتسخ نحػ حياة افزل ، وان اؼ حمػل لمخخوج مغ االزمة الحالية بأبعادىا كافة 

االشخاف والتشفيح والستابعة وان نقصة االنصالق نحػ خصة تشسػية بحاجة الى جية تتبشى مدؤولية 
تخكدؼ عمى عشرخ االستجامة ىي تحجيج الخؤػ واالىجاف والسحاور الخئيدة الجاعية الى التغييخ. 
لحا البج مغ وضع استخاتيجية متكاممة يذارك في اعجادىا السجتسع السجني والقصاع الخاص 

غ مغ الػزارات ذات العالقة . مع ضخورة تػعية السجتسع وتثؿيفو مغ والخبخاء واالكاديسييغ ومسثمي
خالل الشجوات والسؤتسخات ووسائل االعالم كافة ولشجاح اؼ خصة البج مغ ججية الػسائل 

 :(12) 2030واالىجاف وىشاك عجد مغ السبادغ االساسية الستخاتيجية التشسية السدتجامة عام 

متشػع وذا اقتراد تشافدي ومتػازن يقػم عمى االبتكار والسعخفة ان يكػن االقتراد العخاقي  -أ 
والعجالة واالنجماج االجتساعي والسذاركة ذا نطام بيئي متدن ومتشػع ويدتثسخ كل شاقاتو البذخية 

 ومػارده لتحقيق أىجافو السدتجامة .
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ء االندان العخاقي وبشا يشبغي ان تكػن اىجاف االستخاتيجية واقعية ومالئسة لالقتراد -ب 
 العخاقي 

نقصة االنصالق في االستخاتيجية تقػم عمى عشرخ االستجامة وتحجيج السحاور الخئيدية  -ج 
الجاعية لمتغييخ إلنجاز تشسية مدتجامة بالسدتقبل القخيب في العخاق وتذسل ىحه االستخاتيجية عمى 

 :محاور تتزسغ االبعاد االقترادية واالجتساعية والبيئة وىي كالتي  10

السعخفة محػر ، محػر الصاقة، محػر التشسية االقترادية محاور : 4البعج االقترادؼ ويزع 
 كفاءة السؤسدات الحكػمية وشفافيتيا .، واالبتكار والبحث العمسي

 الثقافة .العجالة االجتساعية، الرحة، التعميع والتجريب،  محاور : 4البعج االجتساعي ويزع 

 التشسية العسخانية .البيئة،  :البعج البيئي ويزع محػريغ 

وىي  2030ىحه االىجاف الذاممة ىي خارشة شخيق نحػ تحقيق اىجاف التشسية السدتجامة 
ة والسذاركة السجتسعية بحاجة الى ججية وواقعية في التشفيح في ضل االرادة الدياسية والذفاؼي

                  الفاعمة.

 ودور 0202التنمية المدتدامة لعام  استراتيجيةتدريع تنفيذ العراق لمدار :  المطلب الثاني
 مصادر الطاقة المتجددة 

مغ أجل تعديد الصاقة السدتجامة في العخاق، يقّجم بخنامج األمع الستحجة اإلنسائي دعسا  
فشيا  ويعسل عمى بشاء قجرات الحكػمة بيجف دمج الصاقة الكيخوضػئية كسرجر متجّجد مغ 
مرادر الصاقة لتمبية الصمب عمى الكيخباء في البالد. وأصبح إيجاد مرادر شاقة نطيفة 

. 2016ومدتجامة أمخا  ممحا  لمعخاق لإلسخاع في تشفيح أىجاف التشسية السدتجامة التي اعتسجت عام 
ويأتي دعع البخنامج اإلنسائي مغ خالل مذخوع "تحفيد استخجام الصاقة الكيخوضػئية" بالذخاكة 

 .مع السخكد اإلقميسي لمصاقة الستجّجدة وكفاءة استخجام الصاقة ومخفق البيئة العالسي

، شارك أربعػن مسثال  عغ وزارات الكيخباء، 2017تذخيغ األول )أكتػبخ(  2في 
والرحة والبيئة، والرشاعة والعمػم والتكشػلػجيا، إلى جانب القصاع الخاص في ورشة عسل فشية 

سياسات وحػافد الصاقة الستجّجدة. ودرس السذاركػن إمكانات الصاقة  في بغجاد حػل خيارات
الستجّجدة في العخاق، واشمعػا عمى أفزل السسارسات في الدياسات وإشار العسل القانػني 

 .والتشطيسي في السشصقة
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حكػمة العخاق تقجيخا  كبيخا  دعع ومداىسات بخنامج األمع الستحجة اإلنسائي والسخكد  تقجرو 
تصمع معا  إلى تدخيخ إمكانات الصاقة تستخجام الصاقة. يسي لمصاقة الستججدة وكفاءة ااإلقم

الكيخوضػئية لتمبية الصمب عمى الكيخباء في العخاق مع الحفاظ عمى التدامشا تجاه قزية تغّيخ 
 ."السشاخ

"تعسل الصاقة الستجّجدة كسحفد قػؼ ومزاعف ألىجاف التشسية السدتجامة. إّن مفتاح و
ّجم في تػليج الصاقة الستجّجدة وتجابيخ تحقيق كفاءة استخجام الصاقة في العخاق ىػ تذجيع التق

استثسار القصاع الخاص في الدياسات والخصط العامة الػششية. فيحا يييئ الطخوف لسداىسة 
 ."الصاقة الستججدة في تحقيق أىجاف التشسية السدتجامة

كد اإلقميسي لمصاقة الستجّجدة وكفاءة استخجام يصمق البخنامج اإلنسائي بالذخاكة مع السخ و 
الصاقة مبادرات ىادفة في مجال الدياسات، مثل تصػيخ نطام التعخفة وقانػن شبكة الكيخباء في 
األشيخ القادمة. ومغ الستػقع أن تػجج السجخالت والجعع السقتخح في مجال الدياسات بيئة مػاتية 

تجّجدة ومداعجة العخاق في الػفاء بالتداماتو في ىحا لتذجيع وزيادة االستثسار في الصاقة الس
  .السزسار

يتحج السكتب اإلقميسي لبخنامج األمع الستحجة لمبيئة لغخب آسيا وبخنامج األمع الستحجة و 
سيعسل بخنامج و  .2030اإلنسائي في العخاق لتدخيع تشفيح العخاق لخصة التشسية السدتجامة لعام 

وبخنامج األمع الستحجة اإلنسائي عمى الدياسة البيئية والتشػع البيػلػجي والشطع األمع الستحجة لمبيئة 
تػؾيع محكخة وتع  البيئية والتمػث وتغيخ السشاخ مغ أجل الشيػض باالستجامة البيئية في العخاق.

تفاىع لسجة أربع سشػات ) محكخة تفاىع تيجف إلى تدخيع تشفيح ججول أعسال التشسية السدتجامة لعام 
تحجد محكخة التفاىع العجيج  . (12) (SDGs، وال سيسا أىجاف التشسية السدتجامة البيئية ) 2030

مغ السجاالت ذات األولػية التي سيعالجيا بخنامج األمع الستحجة لمبيئة وبخنامج األمع الستحجة 
يئية ، والتمػث اإلنسائي بذكل مذتخك بسا في ذلظ ؛ الدياسة البيئية ، والتشػع البيػلػجي والشطع الب

في  COVID-19وإدارة الشفايات ، وتغيخ السشاخ ، ودعع حكػمة العخاق في استجابتيا لسا بعج 
يذتخك بخنامج األمع الستحجة لمبيئة وبخنامج األمع الستحجة و  السجاالت الستعمقة باالستجامة البيئية.

لسدتػيات العالسية واإلقميسية اإلنسائي في تاريخ ناجح مغ التعاون في السذاريع والسبادرات عمى ا
، وقعت السشطستان شخاكة استخاتيجية عالسية تعدز السذاركة  2019والقصخية. في أواخخ عام 

يذتخك بخنامج األمع الستحجة لمبيئة وبخنامج األمع الستحجة و  والتعاون عمى السدتػػ السؤسدي.
الستحجة اإلنسائي بحزػر قصخؼ  اإلنسائي في سسات فخيجة ومتكاممة. بيشسا يتستع بخنامج األمع

قػؼ وإمكانية الػصػل إلى مجسػعة واسعة مغ أصحاب السرمحة والدياسة القصاعية ، فإن 
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بخنامج األمع الستحجة لمبيئة ىػ الدمصة البيئية العالسية الخائجة التي تزع ججول األعسال البيئي 
تعدز التشفيح الستساسظ لمبعج  العالسي ، ولو أساس عمسي عسيق الجحور ، ووالية معيارية قػية

 البيئي لمتشسية السدتجامة.

، عسل بخنامج األمع الستحجة لمبيئة في غخب آسيا وبخنامج األمع  2009مشح عام و 
الستحجة اإلنسائي في العخاق عمى مجسػعة كبيخة مغ السذاريع ، بسا في ذلظ دعع العخاق في 

اؾية األمع الستحجة اإلشارية بذأن تغيخ السشاخ التداماتو الستعمقة بتقجيع التقاريخ بسػجب اتف
(UNFCCC وبخوتػكػل كيػتػ ، وتصػيخ استخاتيجية بيئية وششية و خصة العسل التي حجدت )

حجع التجىػر البيئي في العخاق وأسبابو وآثاره الجحرية والخصػات التالية الزخورية. برفتو أحج 
اصل العخاق إعصاء األولػية لتجابيخ التكيف مع ، يػ  2016السػقعيغ عمى اتفاؾية باريذ في عام 

تغيخ السشاخ والتخؽيف مغ حجتو في تخصيصو البيئي ويمتدم بتبشي رؤية خزخاء وتشفيح البخامج 
اتفاؾية اليػم بخنامج األمع الستحجة لمبيئة وبخنامج األمع الستحجة اإلنسائي بثبات  عالخزخاء. تز

أن "بخنامج األمع  .2030عمى شخيق دعع تقجم العخاق نحػ تحقيق أجشجة التشسية السدتجامة لعام 
مج الستحجة لمبيئة ممتدم بإقامة تعاون قػؼ مع بخنامج األمع الستحجة اإلنسائي في العخاق لجعع الب

في مػاجية التحجيات البيئية مع دعع الحكػمة والذعب. إعادة بشاء العخاق بذكل أفزل بعج 
. يتستع بخنامج األمع الستحجة اإلنسائي بدجل حافل بالشجاح في العخاق ، COVID-19جائحة 

يػاجو العخاق عجدا  مغ التحجيات و  مغ أجل تحقيق بيئة مدتجامة لمجسيع. ويتع تػحيج كافة الجيػد
مغ نجرة السياه ، إلى ارتفاع درجات الحخارة ، إلى التمػث ، إلى التجىػر البيئي بدبب  -البيئية 

مثل العخاق ال يسكغ أن سشػات مغ الرخاع واإلىسال. إن مػاجية ىحه التحجيات في بيئة معقجة 
ألمع بخنامج ا بل بالتعاون مع، مغ خالل بخنامج االمع الستحجة االنسائي في العخاق فقطيتع 

 الستحجة لمبيئة ودعع حكػمة العخاق في تأميغ بيئة صحية ومدتجامة ، اآلن ولألجيال القادمة "، .
بجون زيادة الجيػد إلبصاء أزمة السشاخ ، لغ يتسكغ الدكان العخاقيػن مغ العير بذكل مددىخ و 

عغ  في السدتقبل. إن ىجف أىجاف التشسية السدتجامة الستسثل في عجم تخك أؼ شخز يتخمف
مغ أىجاف  7بذأن السياه الشطيفة والرخف الرحي ، واليجف  6الخكب ، وخاصة اليجف 

مغ أىجاف التشسية السدتجامة  13التشسية السدتجامة والصاقة الشطيفة وبأسعار معقػلة ، واليجف 
 . لمعسل السشاخي لو أىسية خاصة بالشدبة لمعخاق

عسمية حاسسة مغ أجل تدخيع تشفيح في العخاق تعج تػشيغ أىجاف التشسية السدتجامة 
أىجاف التشسية السدتجامة ، مع ضسان "عجم تخك أؼ شخز يتخمف عغ الخكب". مغ خالل 

مغ  -عبخ أبعادىا االقترادية واالجتساعية والحػكسة والبيئية  -تقخيب أىجاف التشسية السدتجامة 
شا نزسغ السمكية الشاس عمى األرض وضسان سساع أصػاتيع في عسمية صشع القخار ، فإن
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والتغييخ السدتجام. يعشي تػشيغ أىجاف التشسية السدتجامة أن الجيات الفاعمة والسؤسدات 
)الحكػمية وغيخ الحكػمية عمى السدتػػ دون الػششي( ليا دور أساسي في صياغة وتشفيح ورصج 

يصخة عمى أىجاف التشسية السدتجامة. يديج ىحا الشيج التراعجؼ ممكية الحكػمات السحمية لمد
السجنية والقصاع الخاص   أىجاف التشسية السدتجامة ، مع االستفادة مغ الذبكات والسجتسعات

ا بؿيادة السجتسع وأ .واألوساط األكاديسية القائسة نذأ بخنامج األمع الستحجة اإلنسائي في العخاق نيج 
التشسية السدتجامة ، لثالث محافطات )البرخة واألنبار وكخبالء( لتػشيغ أىجاف ومؤشخات أىجاف 

مع التخكيد عمى السذاورات السجتسعية ، والسذاركة الفعالة لألكاديسييغ السحمييغ ، والقصاع 
الخاص ، والسشطسات غيخ الحكػمية ، بسا في ذلظ الذباب والشداء. الفئات الزعيفة مثل 

السدتجامة السحمية  السدارعيغ. لقج واجيت ىحه السحافطات تحجيات تشسػية مختمفة ، ولجان التشسية
حخيرة عمى تصػيخ رؤية محمية  -التي تع إنذاؤىا بجعع مغ بخنامج األمع الستحجة اإلنسائي  -

وخخيصة شخيق لمتشسية السدتجامة. كانت ضخورة `` عجم تخك أحج يتخمف عغ الخكب '' في صسيع 
ع جسيع أصحاب جسيع عسميات التخصيط ، مسا يزسغ تكامل رؤية التشسية السدتجامة السحمية م

السرمحة ، بسا في ذلظ األوساط األكاديسية ومشطسات السجتسع السجني والدمصات الحكػمية 
والقصاع الخاص وأعزاء البخلسان والفئات الزعيفة بسا في ذلظ الذباب ، الشداء والسدارعيغ 

 .إلثخاء مشاقذات الدياق السدتجام باالحتياجات العسمية لمسجتسعات السحمية

 خاق شسػية في العِ ىا التَ اثارَ ججدة وَ تَ اقة السُ خجام الصَ ستِ اِ لثالث : السصمب ا

، خاق في العِ بيخة ة كَ شدبَ ة بِ شسيَ دتػػ التَ مُ  ع مغْ خفَ يَ  سكغ أنْ ججدة يُ تَ اقات السُ خجام الصَ استِ 
 دخةيَ اسعار مُ ة بِ مػاد الصاقَ مات وَ جَ ية الػصػل إلى الخَ مكانِ تحديغ إِ بيخ بِ حج كَ بط بِ ختَ يا مُ غاللَ ستِ اِ فَ 
ة ميَ حَ السَ ششية وَ الطخوف الػَ  يات وَ بار الخرػِص عتِ يغ في االِ خحِ يئيا أَ بِ  ميسةسَ يا وَ جتساعِ قبػلة اِ مَ وَ 

باع اتِ  ية وَ شاشق الخيؽِ باء إلى السَ يخَ ديادة إمجادات الكَ عجدة كَ تَ سائل مُ الل وَ خِ  ذلظ مغْ ، وَ خاق لمعِ 
 شية .شَ صػيخ الدياسات الػَ ة إلى تَ اإلضافَ اقة ، بِ دية لمصَ خكَ ع الالمَ شطْ الُ 

ذكل جمات بِ الخَ ع وَ إنتاج الدمِ  راديا  جام اقتِ دتَ ام السُ طَ حقق الشِ رادؼ : يُ جال االقتِ : في السَ  أوال  
ع سشَ يَ  وَ  جيػنيةِ السَ ج العام وَ الشاتِ  يغَ رادؼ ما بَ االقتِ  ػازنْ التَ  يغ مغْ عَ ػػ مُ دتَ حافع عمى مُ يُ سخ وَ دتَ مُ 

يخ أثِ جاالت التَ ع مَ ىَ أَ  مغْ  . وَ  راديةِ الدياسات االقتِ  جة عغْ ساعية ناتِ جتِ اِ  الالتحجوث اختِ 
 :غييخ األتي التَ وَ 

رادؼ ذاط االقتِ الشَ  ادة  رادؼ عَ الشسػ االقتِ مقة بِ عَ تَ خات السُ عكذ السؤشِ : تَ  راديةتِ شية االقالبُ 
 ي فكخة  عصِ تُ  سكغ أنْ خات يُ السؤشِ  حهِ ىَ ػازيغ الدػق وَ مَ  خائية ضسغْ القػة الذِ خد وَ خل الفَ عجل دَ مُ  ، وَ 
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صػيخ عكذ تَ تَ خل ، وَ ادر الجَ َر وات أو مَ خَ ػزيع الثَ رادؼ في تَ ػازن االقتِ حقيق التَ تَ  عغْ  حة  واِض 
 جامة .دتَ رادية مُ خات اقتِ مؤشِ 

شسية ياس التَ أولػيات ؾِ  عج مغْ سا يُ ية مِ بيعِ ػارد الصَ رادية عمى السَ اسات االقتِ يخ الديِ تأثِ ( 1)
يا في رالحُ ح مَ ؤخَ التي ال تُ  ىيَ عج ، وَ ػلج بَ ع تُ التي لَ  لألجيال نرافا  إِ  شاكَ ىُ  دتجامة . إذ إنَ السُ 
.  لحراالسَ  حهِ حذة ىَ تػَ ػػ الدػق السُ خاعي قِ ال تُ رادية ، وَ حميالت االقتِ التَ  ضعْ وَ  بار عشجَ عتِ االِ 

بيعية أو ػارد الصَ داوية لمحرػل عمى السَ تَ مُ  خصا  ججون فُ الحيغ ال يَ يذػن اليػم وَ عِ يَ  إنراف مغْ وَ 
 رادية .ساعية واالقتِ يخات االجتِ عمى الخَ 

جامة دتَ شسية السُ ئيدية في التَ رادية الخَ زايا االقتِ ع القَ أىَ  عج مغْ يالك : تُ االستِ  نساط اإلنتاج وَ أَ (2)
 ػارد وَ ة عمى السَ طَ حافَ يالك لمسُ االستِ  وَ  اإلنتاجحرؼ في سياسات غييخ جَ حجاث تَ ػقع إِ تَ السُ  إذ مغْ 

 داوؼ .تَ ذكل مُ ع بِ كان العالَ ع سُ سيِ مام جَ أَ  تاحةَ يا مُ عمَ جَ 

خص الحرػل عمى عل فُ ثل في جَ سَ تَ تَ  بيعية : وَ ػارد الصَ السَ  خدؼ مغْ يالك الفَ ة االستِ َر حُ (3)
 ثال  سَ داواة ، فَ سع أقخب إلى السُ جتَ ل السُ يغ األفخاد داخِ جمات ، ؼيسا بَ الخَ  جات وَ شتَ السُ  ػارد وَ السَ 

ػارد السَ  راضي ، وَ عمى األَ ساعية ، وَ جتِ جمات االِ الخَ  عميع وَ التَ عمى خص الحرػل فُ  غياوت بَ فَ تَ 
شسية التَ  امَ أمَ  ىاما   ذكل حاجدا  ػق الدياسية تُ الحقْ  مغْ  لظَ يخ ذَ غَ ة االختيار ، وَ عمى حخيَ بيعية ، وَ الصَ 

. 

عيذة حديغ السَ تَ  قخ ، وَ الفَ  ئعب خؽيف مغْ حة لمتَ سيمة الشاجِ الػَ  ػارد : إنَ ػزيع السَ داواة في تَ السُ (4)
سيمة غاية الػَ  حهِ بخ ىَ عتَ تُ  ػاء ، وَ سَ  قيخة عمى حجِ الفَ  ية وَ شمجان الغَ البُ  ل مغْ ة كُ دؤوليَ حت مَ صبَ أَ ، 

ؼيسا جمات ، الخَ  جات وَ شتَ السُ  ػارد وَ خص الحرػل عمى السَ عل فُ سثل في جَ تَ تَ  يا ، وَ ذاتِ  في حجِ 
الشسػ  شسية وَ شذيط التَ داعج عمى تَ داواة تُ السُ  يحهِ داواة ، فَ سع أقخب إلى السُ جتَ ل السُ يغ األفخاد داخِ بَ 

 عيذة . دتػػ السَ حديغ مُ تَ يغ لِ خوريَ رادؼ الَز االقتِ 

 قميجيةِ اقات التَ ع الصَ مَ  نة  قارَ كاليف مُ قميز التَ ججدة في تَ تَ اقات السُ داىع الصَ كاليف : تُ فس التَ خَ (5)
الحية قي األراضي الفَ خات السائية في سَ َز سال السَ ديج استعِ يَ  شاشق الشائية ، أنَ السيسا في السَ 

 نارةَ فس في سعخ اإلِ خَ يُ  سكغ أنْ جدة يُ جَ تَ اقات السُ خجام الصَ استِ ارة العسػمية ، فَ نَ افة إلى اإلِ َض باإلِ 
 شاشق الخيؽية . السيسا في السَ 

تشامي في فاوت السُ التَ  ج مغْ عشي الحَ جامة تَ دتَ شسية السُ التَ جاخيل : فَ في السَ اوت فَ التَ  ج مغْ الحَ (6)
خاء قَ مفُ لجة شتِ السُ  وَ  اسعةِ يازات األراضي الػَ تاحة حِ إِ  سل ، وَ خص الحرػل عمى العَ في فُ  خل وَ الجَ 
سا سال بِ واتب العُ حديغ رَ في تَ  حلظَ ورة كَ رادية دَ اعات االقتِ صَ كػن لمقَ وأن يَ  كػن أرضا  سمِ حيغ ال يَ الَ 
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خخػ في اعات األُ صَ ع القَ جة مَ باعِ تَ يخ مُ تداوية أو غَ كػن مُ تَ  ياة ، عمى أنْ ػعية الحَ نَ  ساشى وَ تَ يَ 
غشياء يغ األَ بَ  جػةِ ج الفَ جل سَ أَ  األرباح مغْ  صاع مغْ اقتِ يام بِ ػمي الؿِ انب الحكُ خل ، عمى الجَ الجَ 

الدياسات  حهِ ىَ  مغْ  شا إلى أنَ ىُ  شارةِ اإلِ  ججرُ تَ وَ جخػل ، ال يغاوت بَ فَ قز في التَ تيح نَ قخاء ، ما يُ الفُ وَ 
 شػبية وَ كػريا الجَ  ساليديا وَ ػية كَ سيَ راديات الشسػر األَ اقتِ  جتوُ يَ خيع الحؼ شَ دت الشسػ الدَ فَ التي حَ 

  . ػانيتا

 ساد عمى الحاْت االعتِ قػم عمى ػية تَ شسَ ستخاتيجية تَ الق في اِ نصِ مجان الشامية : االِ بعية البُ قميز تَ تَ (7)
مجان يغ البُ سا بَ ؼيِ  جارةِ في التِ  عاون اإلقميسي وَ ػسع في التَ التالي التَ بِ  اتي ، وَ فاء الحَ كتِ أميغ االَ تَ  وَ 

التكشػلػجيات خح بِ ػسع في األَ التَ  ذخؼ وَ خسة في راس السال البَ سارات َض ستثِ حقيق اِ تَ امية ، وَ الشَ 
 رادية .  عية االقتِ بَ التَ  عاد عغْ بتِ االِ  زسغْ جيجة . يَ الجَ 

ع فَ دتجامة اذ ارتَ شسػية مُ خات تَ ستع باؼ مؤشِ تَ خاق ال يَ العِ  بيغ انَ تَ يَ ( 3جول )طة الجَ الحَ مُ  مغْ 
 2000فخد  عام \ شػيا  كافئ سَ خميل مُ بَ  579 فط الخام مغْ يالك الشَ ستِ اِ  خد مغْ ريب الفَ تػسط نَ مُ 

خد ريب الفَ سط نَ ػَ تَ فاض مُ نخِ داب اِ عمى حِ وَ  2018فخد عام \ فط سشػيا  كافئ نَ خميل مُ بَ  672الى 
 شػيا  كافئ سَ خميل مُ بَ  175خد الى فَ \شػيا  فط سَ كافئ نَ خميل مُ بَ  178 بيعي مغْ يالك الغاز الصَ استِ ِِ  مغْ 

ة اقَ صَ رادر اليالك مَ استِ جامة بِ دتَ ػية مُ شسَ اثار تَ  حقق أيةَ لع يُ  وُ يخ انَ الييغ غَ تَ تَ ييغ السُ خد لمعامَ فَ \
 078 خاق مغْ في العِ  ةجدجَ تَ ة السُ اقَ يالك الصَ استِ  خد  مغْ ريب الفَ تػسط نَ فس مُ جدة اذ انخَ جَ تَ السُ 

اض فَ ة انخِ تيجَ الييغ نَ تَ تَ يغ السُ خد لمعامَ فَ \شػيا  فط سَ كافئ نَ خميل مُ بَ  070خد الى فَ \شػيا  كافئ سَ خميل مُ بَ 
 ةججدتَ ة السُ اقَ نتاج الصَ % في اِ 100شدبة يخومائية بَ الكَ ة اقَ تػليج الصَ خات لِ يخؼ دجمة والفُ شاسيب نَ مَ 

 كان .جد الدُ فاع عَ ارتِ  عغْ  زال  فَ ، خاق في العِ 

 0212 – 0222متوسط نصيب الفرد من استهالك الطاقة المتجددة للمدة  (0جدول )

نويًا                                                         فرد  \ب رميل م كافئ س 

 الدشـــــــــــــــــػات البيان مرجر الصاقة
2000 2018 

 632 388 الكسية الشفط الخام
 6.2 5.9 الشريب

 150 119 الكسية الغاز الصبيعي
 1.5 1.8 الشريب

 0 20.8 الكسي الستججد
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 0 0.8 الشريب
 782 557 الكسية اإلجسالي

 7.7 8.5 الشريب
  السرجر :

 44، ص  2006، الكػيت ،  2005االحرائي الدشػؼ ،  اوابظ ، التقخيخ -

 65-64، ص 2019، الكػيت ،  2018اوابظ ، التقخيخ االحرائي الدشػؼ ،  -

حقيق تَ  و مغْ كشَ سَ في حال تَ  ساعيا  تجام اجتِ دَ ام مُ طَ كػن الشِ ساعي : يَ ب االجتِ انِ : الجَ  ثانيا  
داواة قخار السُ ييا وإِ حتاجِ عميع إلى مُ التَ ة وَ الرحَ ساعية كَ جمات االجتِ أصػل الخَ ػزيع ، وَ جالة في التَ العَ 

جامة دتَ شسية السُ طخ إلى التَ الشَ  جامة عمى أنَ دتَ سة السُ يغ األنطِ الف بَ االختِ  جلُ يَ وَ  سع .جتَ في السُ 
رادية أكثخ قتِ ىجاف االَ خكدون عمى األَ راديػن يُ االقتِ حميل ، وَ مؽية التَ خَ جية وَ شيَ دب السَ مف حَ ختَ يَ 

بادغ ساعيػن عمى مَ جتِ ذجد االَ سا يُ يشَ ساية البيئة ، بَ سية حِ ىَ ؤكج البيئيػن عمى أَ سا يُ يخىا ، كَ غَ  مغْ 
ساعية داواة االجتِ عج السُ ساعية : تُ داواة االجتِ السُ يا لَ أوَ ياة . ػعية الحَ حديغ نَ تَ ساعية وَ االجتِ  جالةِ العَ 

ياة ة الحَ ػعيَ بيخة نَ رجة كَ عكذ إلى دَ جامة ، إذ تَ دتَ شسية السُ ساعية في التَ ايا االجتِ َز ع القَ ىَ حج أَ أَ 
خص ة الفُ تاحَ وإِ  ػاردِ ػزيع السَ ة في تَ الذسػليَ جالة وَ رجة العَ ع دَ داواة مَ بط السُ ختَ تَ ة وَ ة العامَ كَ ذارَ السُ وَ 
عميع التَ وَ  ةِ يا الرحَ سَ ىَ أَ ة ، وَ مات العامَ جَ الخَ سل وَ الحرػل عمى العَ  خْص فُ  سغْ َز تَ تَ  خارات وَ خاذ القَ اتِ وَ 
قخ ة الفُ حَ افَ كَ ايا مُ َز ز قَ بخُ ساعية تَ داواة االجتِ حقيق السُ تَ ة بِ بصَ ختَ السُ  زايا اليامةِ القَ  مغْ جالة وَ العَ وَ 
انب الثاني الجَ وَ  جيال .يغ األَ خص بَ جالة الفُ عَ الية وَ ػارد السَ الػصػل إلى السَ خل وَ ػزيع الجَ تَ سل وَ العَ وَ 

الحرػل عمى مياه جامة ، فَ دتَ شسية السُ التَ ة وَ يغ الرحَ ثيق ما بَ وَ باط شاك ارتِ ة : ىُ ة العامَ الرحَ 
 جامة ، ألنَ دتَ شسية السُ بادغ التَ ىع مَ أَ  عتبخ مغْ ة تُ ؾيقَ رعاية صحية دَ حاء صحي وَ غِ ة وَ طيفَ نَ  شخْب 

كاني دايج الدُ التَ ة ، وَ عيذَ الء السَ غَ قخ وَ الفُ كان وَ الدُ ة بِ حيصَ ة السُ مػث البيئَ ة تَ تيجَ ة نَ وضاع الرحيَ األَ 
جمات صػر الخَ تَ ع تَ ة ، إذ لَ اميَ ة في الجول الشَ خاَص جامة ، وَ دتَ ة السُ شسيَ حقيق التَ ذل في تَ أدػ إلى الفَ 
عج عميع : يُ التَ ىع ىػ غيخ األَ تَ اما السُ  رادية .صػر الدػق االقتِ ػازؼ تَ كل يُ ذَ ية بِ البيئَ  الرحية وَ 

 أنْ  سكغْ كاسب التي يُ ىع السَ أَ  عميع مغْ التَ  جامة ، ألنَ دتَ شسية السُ حقيق التَ تَ لِ  ئيديا  رَ  صمبا  عميع مَ التَ 
عميع دتػػ التَ يغ مُ بَ  باشخة  باشأ مُ ارتِ  شاكَ ىُ  سا أنَ جاح في الحياة ، كَ حقيق الشَ تَ يا السخء لِ ميِ ل عَ حَر يَ 

شسية ياجات التَ ىع احتِ أَ  مغْ يػ فَ  كغْ الدَ ما اَ  رادؼ .ساعي واالقتِ يا االجتِ قجمِ مجػ تَ ما وَ  ولة  في دَ 
ندبة نسػ راد وَ ضع االقتِ الػَ  كل مغْ بِ  بيخة دائسا  جن الكَ ياة في السُ أثخ شخوط الحَ تَ تَ وَ ، جامة دتَ السُ 
اولئظ الحيغ شا بِ سام ىُ اتي االىتِ يَ الحزخؼ ، وَ سخاني وَ خصيط العُ ػعية التَ نَ وَ  الةصَ البَ  الفقخ وَ كان وَ الدُ 

عتسج ساعي تَ الم االجتِ الدَ الجيسقخاشية وَ جالة وَ األمغ : العَ  أخيخا  وَ عبة . في ضخوف َص  عيذػنَ يَ 
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جم عَ خيسة ، وَ الجَ  يغ مغْ حسي السػاششِ عادل اإلدارة األمشية التي تَ تصػر وَ ام مُ طَ عا عمى وجػد نِ سيِ جَ 
 اس .جؼ عمى حقػق الشَ عَ التَ 

ساسية جامات األَ ىع الخَ اَ  عاني  مغْ خاقي يُ عب العِ الذَ  جج انَ ( نَ 4جول )ة الجَ طَ الحَ مُ  مغْ 
قز طخا لمشَ نَ بائية ، وَ يخِ ة الكَ مات الصاقَ جَ ىي خَ يا ، اال وَ ذعػبِ ىا الحكػمة لِ فخُ تػَ  جب انْ التي يَ 

مغ الحسل يسا بَ كيكا واط ، ؼِ  972ػالي  يا حَ مغ انتاجَ يخبائية التي بَ ة الكَ اقَ ػليج الصَ جيج في تَ الذَ 
 عغْ  زال  ، فَ  2018كيكا واط عام  674ػالي حَ  جد فيياالعَ  مغَ اذ بَ ، كيكا واط  1577قرى األَ 
ػزيع جالة التَ جمت عَ قج انعَ ية فَ شاشق الشائِ السَ الخيف وَ بيخة وَ جن الكَ يغ السُ جييدىا بَ بيخ في تَ بايغ الكَ التَ 

 خخػ. شاشق الشائية األُ السَ االرياف وَ خػ وَ يغ القُ ما بَ اتيا وَ جن ذَ يغ السُ يخبائية بَ ة الكَ اقَ جييد الصَ في تَ 

 (تصػر كسية الصاقة الكيخبائية مغ مرادرىا الخئيدية في العخاق ) ميكاواط( 4ججول ) 

 2018 2000 1990 1980 البيان
 % الكسية % الكسية % الكسية % الكسية

 
 التقميجية
 الحخارية

 43 3981 14 960 7 256 21 259 الغازية 
 32.5 3002 48 3330 66 2477 66 801 البخارية
 6 568 0 0 0 0 0 0 الجيدل

 82 7549 62 4290 73 2733 87 1060 اإلجسالي
 3 291 38 2620 19 632 13 151 السائية الستججدة

 0 0 0 0 0 0 0 0 خصػط االستثسار
 15 1398 0 0 0 0 0 0 الخصػط السدتػردة
 100 9238 100 100 100 3364 100 1210 اجسالي القجرة السخكبة

 15703 6500 5162 2225 اجسالي الحسل االقرى
 6465 410 1798- 1015- فجػة الصمب 

 59 %106 %65 %54 ندبة القجرة الى الحسل
 الكػيت . -اوابظ التقخيخ االحرائي الدشػؼ لدشػات متعجدة  -السرادر : 

 بغجاد . –وزارة الكيخباء ، التقخيخ االحرائي الدشػؼ لدشػات متعجدة  -

ػارد السَ  تة مغْ جة ثابِ حافع عمى قاعِ ، يُ  دتجام بيئيا  ام السُ يئي : الشطَ انب البِ ثالثا الجَ 
ييا سا فِ ساية البيئة ، بِ لظ حِ زسغ ذَ تَ يَ بيعية ، وَ ػارد الصَ شداف الدائج لمسَ االستِ  عجم جبيَ بيعية وَ الصِ 
امة اليَ زايا القَ  جيج مغْ شاك العَ يُ فَ ػؼ الف الجَ الغِ يذسل عمى ، وَ  بيعية كافة .سة البيئية الصَ نطِ األَ 
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قب األوزون ، ثَ شاخي ، وَ غيخ السُ شيا التَ غيخاتو ، مِ تَ ػؼ وَ الف الجَ شار الغِ شجرج ضسغ إِ التي تَ 
ندان ، ع صحة اإلِ باشخ مَ يخ مُ باشخ أو غَ ذكل مُ زايا بِ القَ  حهِ أثيخات ىَ بط تَ ختَ تَ ػاء ، وَ ػعية اليَ نَ وَ 
خح في أَ األراضي بِ نطسة البيئية وَ إلدارة األَ  كاملتَ شيج مُ خجام مَ استِ فَ  . ام البيئيطَ ػازن الشِ تَ قخار وَ استِ وَ 

ة لألرض بيعيػارد الصَ شداف السَ عجم استِ رحخ وَ التَ التجىػر وَ مػث وَ التَ  ساية األراضي مغْ بار حِ االعتِ 
شات بيعية أؼ الكائِ ػارد الصَ دتجام لمسَ خجام السُ يػؼ االستِ شػع الحَ تَ لبخ اعتَ ،  يُ خبةة التُ سايَ ؤدؼ إلى حِ يُ 

ياس ع ؾِ تُ يَ بيعة ، وَ ػازن الصَ مبي عمى تَ أثيخ الدَ دون التَ  أسساك ، مغْ باتات وَ نَ يػانات وَ حَ  ية مغْ الحَ 
ندبة خاض وَ االنقِ يجدة بِ ية السُ شات الحَ ائِ سا .. الكَ ئيديغ ىُ غ رَ ؤشخيِ الل مُ خِ  يػؼ مغْ شػع الحَ التَ 
بيخة غيخات كَ جخاء تَ إِ  عغْ  عشي ، الكْف جامة تَ دتَ شسية السُ التَ  شا انَ فػتَ ال يَ وَ  ة .حسيَ شاشق السَ داحة السَ مَ 

دت إلى التي أَ  اىخة ، وَ الطَ  يحهِ دببة لِ فيئة السُ ازات الجَ عاث الغَ انبِ  قميل مغْ تَ السية ، وَ ئة العَ في البيِ 
حار دتػيات البِ خفع مُ كفي لِ ج تَ يمالجَ  سية مغْ ػؼ عمى كَ حتَ التي تَ ، وَ ميج في جخيشالنج بال الجَ وبان جِ ذَ 
شا فػتَ ال يَ  جب انْ ؤشخ يَ حا السُ في ىَ وَ  ية .سمبِ  اتغييخ حجاث تَ ؤدؼ إلى إِ سا يُ ر ، مِ اأمت ةبعسقجار سَ بِ 

شداف لالستِ  عخضا  بيعة تَ ػارد الصَ ثخ السَ يا أكَ نَ جامة ألَ دتَ خيقة مُ صَ ية بِ ػارد السائِ دارة السَ خكيد عمى إِ التَ 
 . رادية في العالع االقتِ البيئية وَ ػيات ولَ قجمة األَ ل مُ حتَ ىي تَ مػث وَ التَ وَ 

خاق ػن في العِ اربْ عاث غاز ثاني اوكديج الكَ سية انبِ كَ  زح انَ تَ ( يَ 5جول )ة الجَ الحطَ مُ  مغْ وَ 
ع ثُ  2010الف شغ / سشة عام  93الى   1980الف شغ / سشة  عام  13.7 فعت مغْ ج ارتَ قَ 

كيمػ/ فخد عام  1شو مغ خد مِ ريب الفَ نَ فع ذ عمى رَ كَ سا انعَ الف شغ /سشة ، مِ  119عت الى فَ ارتَ 
ػسط تَ ع السُ قارنة مَ السُ بِ ، وَ  2018خد عام كيمػ / فَ  3.6خد ، ثع الى كيمػ / فَ  2.9الى  1980

 ل عام .كُ  ( عغْ  1.5 – 1شجه ىػ ) قخ عَ دتَ تَ  ج انَ ؼ البُ السي الحَ العَ 

 في العخاقكسية انبعاث غاز ثاني اوكديج الكاربػن وحرة الفخد مشو  (5ججول )

انبعاثات ثاني اوكديج الكاربػن  الدشة
 )الف شغ / سشة(

حرة الفخد مشيا 
 )كيمػ/فخد(

1980 13.7 1 
1990 49 2.7 
2000 75 3.1 
2010 93 2.9 
2018 119 3.6 

السرجر : ااَلسْكػا ، َمجُسػعة ااِلحَراءات البيئية في مشصقة المجشة االقترادية واالجتساعية لغخبي 
 اسيا ، االمع الستحجة ، نيػيػرك ، اصجارات متعجدة 
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 نيػيػرك ، اصجارات متعجدة ، االمع الستحجة ، العخبية سشصقة الااَلسْكػا ، َمجُسػعة ااِلحَراءات البيئية في   

ج ، أمخان يإن اعتساد الشسط الجيسقخاشي في الحكع و الحكع الخاشعا الجانب الدياسي : راب
أساسيان لتحقيق التشسية السدتجامة و تذكل الدياسات الػششية ، و السؤسدات الجيسقخاشية القػية 
السدتجيبة الحتياجات الشاس و تحقيق الحخية و األمغ ، واالستقخار الجاخمي ، واحتخام حقػق 

ندان ، بسا في ذلظ الحق في التشسية و سيادة القانػن و السداواة بيغ الجشديغ ، والعجالة اإل
 ة مدتجامة . االجتساعية ، وحخية الخأؼ كميا أمػر أساسية مغ اجل تشسية بذخي

 االستنتاجات 

 اقعالػْ  معْ  حثالبَ  ةضيِ خَ فَ  ابقصَ تَ  ػىُ  وإليِ  صلػَ التَ  خػ جَ  الحؼ ذئيِ الخَ  تشتاجاالسِ  -1
 جامةدتَ مُ  ػيةشسَ تَ  آثار   يةَ أَ  خاقالعِ  فيْ  جدةجَ ستَ الُ  ةالصاقَ  نتاجإِ  ققحَ يُ  ، لعْ  ىػَ وَ  ، ادؼَر قتِ االِ 
 فيْ  يةومائِ الكيخُ  ةالصاقَ  نتاجإِ  سةاىَ دَ مُ  بةدِ نِ  تَز فَ انخَ  ذْ إِ  ، تاحةَ السُ  اتمكانَ اإلِ  ضل فيْ 

 ، 2018 عام % 3 إلى 1980 عام % 13 مغْ  بائيةيخَ الكَ  ةالصاقَ  استيالك جساليإِ 
 خدفَ  كيمػا 1 مغْ  ػن الكخبُ  يجكدِ أُ  ثاني عاثاتأنبِ  مغْ  خدالفَ  يبِر نَ  ػسطتَ مُ  عفَ رَ  الحؼْ  األمخُ 

 ةالصاقَ  ادرَر مَ  تاجإنَ  رارقتِ الِ  لظذَ وَ  ؛ التػالي عمى يغعامَ لمَ  فخد/  كيمػ 3.6 إلى
 يةغصِ لتَ  الكاؼية يةائِ السَ  ػاردالسَ  يالَ  ػفختَ تَ  علَ  التيْ  فقطْ  ومائيةالكيخُ  ةالصاقَ  نتاجبإِ  ججدةتَ السُ 

 رجرالسَ  سثلتُ  التيْ  خكياتُ وَ  خاقالعِ  يغبَ  جيةالخارِ  القاتالعِ  تخػَ تَ  عجبَ  يساالسِ  يانتاجَ إِ  صػيختَ 
 .  خاؾيةالعِ  السائيةِ  ػاردلمسَ  ئيذالخَ 

 اساتسيِ  ضعوَ  خيقشَ  عغْ  ججدةتَ السُ  ةالصاقَ  ذاريعمَ  بشيتَ  فيْ  بيخكَ  وردَ  يالَ  ػماتالحكُ  -2
 إلى بةاِض الشَ  ةالصاقَ  رادقتِ اِ  مغْ  حػلالتَ . وَ  الجولة اتمكانِ إِ  معَ  الءمتَ تَ  استخاتيجياتوَ 

 . تججدةالسُ  ةالصاقَ 
 ػقاتعَ السُ  عسبَ  شالظىُ  إنْ  الإِ  خاقالعِ  فيْ  ججدةتَ السُ  ةصاقَ لمَ  خةبيِ كَ  اناتمكَ إِ  فخػَ تَ  غعرَ  -3

  . وبيئية شيةقَ تَ وَ  راديةاقتِ  شيامِ  حجياتالتَ وَ 
 

 رجاتقت  التوصيات والم  
 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 
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 مع ػافقتَ تَ  ةذخيعيِ تَ  شخواُ  انيغػَ قَ  سغ خيقشَ  عغْ  ججدةتَ السُ  ةالصاقَ  ستخجاماِ  ذجيعت   -1
 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 

 وزارة وَ  ، البيئة ارةوزَ  مثل ، يخىاغَ وَ  سسيةالخَ  ياتالجِ  يغبَ  ما رالتِ االَ  شػاتقَ  يجادإِ  -2
 طساتشَ مُ  عغْ  زالفَ  ، سيالعمِ  حثوالبَ  العالي عميعالتَ  وزارة وَ  ، فطالشَ  وزارة وَ  ، يخباءالكَ 
 ميةسَ العَ  ػثوالبحُ  الجراسات صػيختَ وَ  شسيةلتَ  ، البيئة ةحسايَ بِ  الخاصة جنيالسَ  سعجتَ السُ 

 .ذأنيابِ 
 ةالصاقَ  فيْ  خزباألَ  وَ  ججدةتَ السُ  ةالصاقَ  فيُ  ستثسارلالِ  ؤىموتُ  مكاناتإِ  ستمظيَ  خاقالعِ  -3

 خيبةقَ  وَ  بيخةكَ  تار جقُ  ذات حصاتمَ  نذاءبأِ  ذخوشةمَ  خاقالعِ  شاشقمَ  غمباَ  فيْ  و سديةالذَ 
 عغْ  زالفَ  اليفكَ التَ  مغْ  ميلقِ التَ  جلاَ  مغْ  جيشةىَ  صاتحَ مَ  نذاءأِ  أو قلالشَ  صاتحَ مَ  مغْ 

 وأجػاء اليعَ  شػؼ سَ  سديشَ  شعاعإِ  اتذَ  كػن تَ  التي ماكغاألَ  في حصاتالسَ  حهىَ  اقعػَ مَ 
 صحاتدَ السُ  مغْ  بالقخبِ  شاشقالسَ  حهىَ  كػن تَ  ما غالبا   وَ  بةتخِ واألَ  بارالػُ  مغْ  اليةخَ  اؼيةَص 

 رلتَ  ال والتيْ  والشائية يةالخيؽِ  شاشقالسَ  فيْ  سديةالذَ  ةالصاقَ  خجاماستَ  مكانيةإِ  كحلظ السائية
 جةشتَ السُ  سديةالذَ  ةالصاقَ  حجاتوَ  قجيختَ  أو دابحِ ، مْع  شيةشَ الػَ  بكةالذَ  ةشاقَ  يياالَ 

 مغْ  جةشتَ السُ  الػحجات ضسغْ  فيْ  إدخاليا خضالغَ  ، خاقالعِ  طاتافَ حَ مُ  عسػم فيْ  يسمةالسُ 
 ة.ججدتَ السُ  ىارادرَ مَ  مغْ  ةالكيخبائيِ  ةالصاقَ 

 ةالصاقَ  اسةيَ سِ  حػلتَ تَ  يثبحَ  ، خاقالعِ  فيْ  ةالصاقَ  تخاتيجيةسال خوريةالَز  عجيالتالتَ  جخاءإِ  -4
 . ةاقَ الصَ  دارةإِ  ةسياسَ  إلى ةاقَ الصَ  خضعَ  ةسياسَ  مغْ 

 اليػامر:
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