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ك وعظيم سلطانك لما  الليم لك الحمد والشكر كما ينبغي لجالل وجي

 وتفضلت في إنجاز رسالتي ....  أنعمت بو علي
الذي  باقر كرجي حبيب    الشكر واالمتنان إلى الدكتورافر  أتقدم بو 

ساعدني بخبرتو الدقيقة وشجعني على اختيار الموضوع وقدم لي  
الكثير من العون والمساعدة إلكمال رسالتي فجزاُه هللا ووفقو لكل خير  

.... 
وأتقدم بوافر الشكر إلى رئيس وأعضاء لجنة المناقشة بالموافقة على  

ديم المالحظات القيمة وإظيارىا بالشكل المناسب  مناقشة الرسالة وتق
 فجزآىم هللا خير الجزاء . 

وأتوجو بجزيل الشكر واالمتنان الى قسم االقتصاد كلية اإلدارة  
واالقتصاد جامعة الق ادسية ولكل االساتذة والسيما عميد الكلية ورئيس  

 قسم االقتصاد ولكل العاملين فييا .... 
دم الشكر إلى من لم ترد أسماؤىم فمن ال  وال يفوتني أن أعتذر وأق

يشكر الناس ال يشكر هللا و أخيرا يبقى الشكر واالمتنان هلل سبحانو  
 وتعالى ....
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 السمخص 

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

تمظ العشاصخ , الحؼ يدتجعي معيا تػليج بعس االثار سػاء أكانت إيجابية أم سمبية يصمق عمييا 
 ادواألبعَ  الَجػاِنب عمى الَزػءْ  َتدِميط في البحث أَىسية تكُسغ مؤشخات اآلثار التشسػية السدتجامة .

 وَمجػ أىجاُفيا مع َيَتػافق وبسا الُسدَتجامة الَتشسَية عمى وَتأِثيُخىا الُسَتججدة لمصاَقات االقِترادِية
 .  الصاقات لْيحه الَتَحػل في الِعخاق إمكاِنية

ىل أن االعتساد عمى مرادر الصاقة  وكانت مذكمة البحث قج بشيت عمى التداؤل االتي :
اه اثار ايجابية ام سمبية عمى التشسية السدتجامة ؟ وماىي التحجيات التي تػاجو  الستججدة سيككػن 

االعتساد عمى مرادر الصاقة الستججدة  إنْ " ىل  َمفاَدىا وانصمق البحث مغ فخضية, استخجاميا 
بجال مغ الصاقة التقميجية سيديع بذكل ايجابي في تحقيق اىجاف التشسية السدتجامة في العخاق 

 مغ وجػد العجيج مغ التحجيات التي تػاجو استخجاميا كبجيل عغ الصاقة التقميجية . بالخغع 

تع  ة التي تع االعتساد عمييا , فخضيصحة الوالتحقق مغ  بحثػصػل إلى ىجف اللم
إلى ثالثة فرػل اذ تشاول الفرل األول اإلشار السفاـيسي لمجراسة ويشجرج ضسشو  خسالة تقديع ال

مغ وحية , اذ قجمت الخسالة تعخيف الصاقات الستججدة نػاعيا وأىسيتيا اججدة و ماـية الصاقات الست
الييئة الحكػمية الجولية ,   ” (IEA) وكالة الصاقة العالسية مشيامختمف الييئات الجولية نطخ 

, وانػاعيا ,    (UNEB) بخنامج االمع الستحجة لمحساية البيئة,   ” (IPCC) السعشية بتغيخ السشاخ
ع التخكيد عمى الصاقة الذسدية السباشخة وامكاناتيا , والصاقة الحيػية , والصاقة الحخارية حيث ت

األرضية , والصاقة الكيخومائية , والصاقة البحخية , وشاقة الخياح , كسا تزسغ السبحث اىع 
ا دوافع سباسة الصاقة الستججدة وىي دوافع بيئية واقترادية وأخيخا دوافع امشية وسياسية . ام

مفيػم التشسية البحث الثاني فكان بعشػان األسذ الشطخية لمتشسية السدتجامة والحؼ تزسغ , 
والتصػر التاريخي ليحا السفيػم واىع أىجافيا التي تع تحجيجىا مغ قبل األمع الستحجة  السدتجامة



  س
 

 الصاقة غبي الججلية اما السبحث الثالث الحؼ كان بعشػان العالقة .وأىسيتيا ومقػماتيا  ومغ ثع
واقع الصاقة الستججدة في العخاق  حسل عشػانأما الفرل الثاني فقج ,  السدتجامة والتشسية الستججدة

امكانات  وبيان , نطخة دولية لسرادر الصاقة الستججدةوتزسغ  , ودورىا في التشسية السدتجامة
في ، في العخاق , ثع تحميل واقع مرادر الصاقة الستججدة مرادر الصاقة الستججدة في العخاق

ودور مرادر  ٖٕٓٓاستخاتيجية التشسية السدتجامة في العخاق عام حيغ تشاول الفرل الثالث 
لتعديد  االليات الفشية والساليةالصاقة الستججدة , وكان بػاقع ثالث مباحث عالج السبحث األول  

مؤشخات اني فقج حمل , اما السبحث الث ٖٕٓٓستججدة في استخاتيجية التشسية السدتجامة الصاقة ال
التشسية السدتجامة في العخاق , والسبحث الثالث تتبع مدار استخاتيجية التشسية السدتجامة عام 

ٕٖٓٓ . 

 الَبحث َفَخضِية َتَصابق واخيخا تػصمت الخسالة الى مجسػعة مغ االستشتاجات كان أىسيا :
 ُمدَتجامة َتشَسػية آثارٍ  َأيةَ  الِعخاق فيْ  اُلسَتَججدة ةالصاقَ  ِإنتاج ُيَحقق , لعْ  َوىػَ  , ااِلقِتَرادؼ الْػاقع معْ 
الُستاحَة ,  اِتدام سػق الصاَقة الَكيخبائية بَانُو سػق ِاحِتكار تام ِلَرالح  اإِلمكاَنات ضل فيْ 

الحُكػمة , َوما ُمذاركة الَقصاع الخاص بِإنَتاج الصاَقة الَكيخبائية ِاال ِانتاج ِبذكل ىامِذي ِلدج 
الَيػمي الحاصِل , َولع َيخَتقي بعْج اَلْن َيكػن َقصاعًا خاصًا ُيشذئ َمَحصات شاَقة كيَخبائية الَشقز 

 َتَشافدية .

اما التػصيات التي يخػ البحث االخح بيا لالرتقاء بػاقع الصاقة الستججدة فاىسيا : 
 التي الَصبيعية مكاَناتاإلِ  َمعخفة ِخالل مغْ  اِلخياح وشاَقة الَذسدية الصاَقة ِإنتاج فيْ  االسِتثسار

 الحيػية الُكتمة شاَقة بِإنتاج َكحلظ ااِلستثسار . لمِعخاق َأشمذ ِإصجار بَػساشة َعَمييا الَتعخف ُيسكغ
 , ِجية مغْ  الِشفايات مغْ  الَتَخمز ِبػية , والِرشاعية الدراعية والُسَخمَفات اَلشفايات ُتَػفُخىا التي

 عغْ  الُسَتججدة الصاَقة ِاستخجام ًتذجيع . ُأخخػ  جية مغْ  الكيَخبائية الصاَقة لَتػليج ِمشيا واإِلفادة
 بو َمعسػل ىػ َوكسا الَسجال ىحا فيْ  الِعخاق ِإمكانات مع َتَتػافق َتذخيعِية وُاشخ َقَػانيغ سغ َشخيق
 الَخصيشة لمَذخكات الُسشاسب ااِلستثَسارؼ  الُسشاخ َتػفيخ مع,  الَسجال ىحا فيْ  الخَيادة ذات الجول فْي 

 َبيغ ما ااَلِترال َقشػات ِإيجاد . ِخبخَتيا مغْ  اإِلفادة َاجل مغْ  الُسَتججدة الصاَقة َمجال فيْ  العاِممة
 الَتعميع َو وزارة , الَشفط َو وزارة , الَكيخباء َو وزارة , البيئة وَزارة مثل , َوَغيخىا الَخسسية الِجيات
 لَتشسية , البيئة ِبحساَية الخاصة الَسجني الُسجَتسع طساتُمشَ  عغْ  َفزال , العِمسي والَبحث العالي

 ِبذأنيا. الَعَسمية والبُحػث الجراسات َوَتصػيخ



  ش
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 : السقجمة

 الحؼْ   الَػقت ففي البيئِة , عمى والِحفاظ الُسدتجامة التشسية َبيغ تػازنْ  أقاَمو في َتحجياُ  العاِلع ُيػاجو

 أثارً  لوُ  ْىحا فأن الصاَقة , اسِتخجام مغ َكبيخاً  ُجدءا َتحتلُ  التي الَتقميجيةِ  الصاقاتَ  عمى االعِتساد ؼيوْ  يػاِصل

 َمرادر إلى العاَلع َيتجوْ  ولحلظ. البيئة َتمػثُ  وكحلظ الًستججدة غيخ االقتِراديةِ  الَسػارد نُزػب عمى كبيخًة 

   وَغيخىا والِخياح الَذسذ مغْ  الُستججدة الصاقة وصَفت وقج .الُسدتجامة  الَتشسية أجل مغْ  الُستججدة الصاقةِ 

 الَخخيرة الصاقة إمكانَية ُيتيح ِمسا العاَلع , في والبيئةِ  الصاقةِ  لَسذاكل األخيْخ  الحلُ  بأَنيا  َشػيمةً  مجةٍ  مشحُ 

 زماتِ  أ َحَفَدتو الحؼ الُستججدِة , ِبالصاقةِ  األَولي االىِتسام وأسَفخ. الَتمػث مغْ  الخالِية َتقخيباً  الَسحجودةِ  َوغيخ

 اَنسائي وَبحثي وَتقُجمعْغ َنذاط   األمُغ الِدياسي  َوانعجام الَسػارد َنفاد مغْ  َوالَسخاوف الَدبعيِشات في اَلشفط

 َثساِنيشات ُمخور وَمع ذلَظ , ومعْ . الَصاقُة  ِسياسات َمجال فيْ  َجخيئة وَتجاُرب واِضح , َتكَشػلػجي

 َتكَشػلػجِيات َضمْت  ِحيغْ  فيْ  الَساضي , فيْ  الصاَقةِ  أَزماتُ  مغْ  الَسخاوف َتالَشت الَساِضي, الَقخن  وِتدِعيشات

 الُسدَتقبل شاَقة وىيَ  الُسَتججدة الصاَقة إن َجمياً  وَبجا. الُسحخز الَتقجم َرغع الَثسغ باِىطة الُستججدة الصاَقة

 لالسِتثسار ُفخُص  َلجيو الِعخاق انْ  َغيخ. واْقِترادِية  بيئية َتحجَيات الَعالع , دول َبؿية ِمثلُ  الِعخاق, وُيػاجو

 فأَنيا الَرِحيح , الَشحػ عمى اسُتخِجمت ما ذا وا . الِخياح وشاَقة الَذسدية كالصاَقة. الُستججدة الصاَقة فيْ 

 التحديشات عغ فزال. الكيخباء نقز عغ وتعػض الصاَقة الَتقمِيجية عغْ  الشاِجسة البَيئية اآلثار َسُتديل

 .  السدتجامة التشسية إلى الػصػل اجل مغ األخخػ  والبيئية االجتساعية

,  األولىْ  الُسذكمة َتَتسثل , بيْئية ومذِكمة اقِتراديَة , مذِكمة , مذِكمتيغ الحاَلي الَػقتِ  في  البذخَية ُتػاجو

 األخحْ  بالَتمػث , َفَتَتعمق اأُلخخػ  أما الَسشُطػر, الُسدَتقبل في لمَشفاد ُمَعخضة الصاَقة َمرادر مغْ  الَعجيج بانْ 

 َتشتُجيا التي الُسَخَمفات مغْ  الياِئل الَكع عغْ  , والشاِتج الحاِضخ َوقِتشا في البيئة مشوُ  ُتعاني , والحؼ بالدَيادة

 الَتشسية َتحقيق إن , َعمييا والُسحاَفطة البيئة االسِتجامةِ  َمداَلة ضُيػر في اسَيع ما الَتقميجية الصاَقة َمرادر

 اِضبةالشَ  الصاَقة َمرادر عمى العاَلسي الَصمب َحِجع َتقميز أوَلُيسا , ُميسيغْ  امخيغْ  َيتصمبُ  الُسدتجامة
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 الصاَقة عمى لمَصمب َتجريجي َتػِحيج َشخِيق عغْ  ُمعَتجلة ِبرػرة والَصمب الَعخض َبيغ الَفجػة وَتقميز

 في . السِتجاَمتيا الصاَقة إمجادات في  الُسَتججدة الصاَقات ُمداىسة  وكحلظ  ْمشيا,  والَسعخوض الشاِضبة

 االقِتَرادية والُسَتغيخات الَعػامل مغْ  الَعجيج إسيام َنَتيجة الصاَقة َمرادر في الَتَشػع إلى الحاَجة ِزَيادة ِخَزع

 اأُلخخػ  األنػاع باقي َمع ُقػرنَ  ما اذا الصاَقة َمػارد َصجارة في الَشفط ما زالَ  انوُ  إال , والجيػسياسية والبيئية

 كانِخفاض ُمتعجدة  وُمَتغيخات َعػامل وبفِعل لكغْ  ُمَتججدة, أو ناِضبة الَسرادر ىحه أكانْت  سػاءً 

  البيئية عْغ التأِثيخات , فزال لمشفط الصبيعي لمشزػب راجع األمخ وىحا الُسؤَكجة , الَشفصية االحتياِشيات

 ِاحِتياجات تاِميغ في لالسِتثسار  َحخج َمػضع في َجَعموُ  ِمِسا , التقميجؼ الَػقػد احِتخاق عغ َنَجست التي

 كحلظ , العاَلع في الُسَتػقع والُدكاني االقِترادؼ الشسػ َنِتيجة الُسَتدايجة الصاَقة مغ العاَلسي االقَتراد

 كفاءة وزِيادة الصاَقة َمرادر وَتشػِيع َتصػِيخ إلى الجول مغْ  الَكثيخ  َدَفع ما , الُسدَتقبل في الُعسخاني التَػسع

  الَخراِئز مغْ  َتسَتمكو بسا ُمالِئسة شاَقة ُتعج والتي الُسَتَججدة الصاَقة استخجام إلى والَتحػل استخجاَميا

 ومع الَعاَلسية, الصاَقة ِإجساِلي مغْ   َصغيخة ِندبة  إال ُتسثل ال الصاَقة ىحه ُمداَىسة إنْ  إال , لمبيئة الَرجيقةِ 

 الُسَتججدة الصاَقة َمرادر إلى الَتجريجي بالَتحػل والتشسية االِقِترادؼ الَتعاون  ُمشَطسة في الجول َبعس ؾِيام

 إنْ  إلى الَتػُقَعات ُتذيخ إنْ  إال , بعجه وما ٕٕ٘ٓعام  حتى ُمدَتؿبالً  الصاَقة ىحه ِإنتاج ِزَياَدة َتػُقعات مع

 والَصمب الَعخض َبيغ الَفجػة َسج في الَخئيدي الجور وَليا الُسديصخة ىي َتبقى َسػفَ   الَتقميجؼ الػُقػد شاَقة

 لجول الَتجريِجي االبِتعاد َقبل الفخَصة مغْ  اإلَفادة ْعامة ِبرػرة لمَشفط الُسشتَجة الجول وبِإمَكان , الصاَقة عمى

 شاَقَتو في الَتػسع َشخيق عغْ  الَعاَلسية الصاَقة ُسػق  في ريادؼ دور لعْب  َشخيق عغْ  وذلظ الَشفط عغْ  الَعاَلع

 َشخيق عغْ  ُمثمى ِبرػرة َعشيا الشاِتجة  السالية الَفػائس وِاسِتغالل الَعاَلسية لمدػقُ  والَترجيخية اإلنَتاِجية

 . العاَلع في الِدياسية الطخوف مع َتَتشاغع ِبرػرة الصاَقة الُسَتججدة ِتصػيخ في اسِتثسارىا
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   البحث أىسية

 عمى وَتأِثيُخىا الُسَتججدة لمصاَقات االقِترادِية واألبَعاد الَجػاِنب عمى الَزػءْ  َتدِميط في البحث أَىسية تكُسغ

 .  الصاقات لْيحه الَتَحػل في الِعخاق إمكاِنية وَمجػ أىجاُفيا مع َيَتػافق وبسا الُسدَتجامة الَتشسَية

   البحث مذكمة

ىل أن االعتساد عمى مرادر الصاقة الستججدة سيككػن اه اثار ايجابية ام سمبية عمى التشسية السدتجامة 

 ؟ وماىي التحجيات التي تػاجو استخجاميا  

   البحث فخضية

االعتساد عمى مرادر الصاقة الستججدة بجال مغ الصاقة التقميجية سيديع بذكل ايجابي  إنْ ىل 

في تحقيق اىجاف التشسية السدتجامة في العخاق بالخغع مغ وجػد العجيج مغ التحجيات التي تػاجو 

 استخجاميا كبجيل عغ الصاقة التقميجية

 البحث أىجاف

 السػارد عمى , السحافطة  ص واقع وافاق تصػيخ الصاقة الستججدةإلى , استخال البحث ىحا يخمي

 الستججدة .  الصاقة وأىسية مفيػم السدتجامة , بيان التشسية عسمية , دعع لمشزػب القابمة

 مشيجية البحث

عمى السرادر واالبحاث الستخررة البحث  اعتسجاذ تقػم ىحه الجراسة عمى السشيج الػصفي التحميمي 

 . السػضػعفي ىحا 
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 ليكمية البحث :

إلى  بحثتع تقديع ال ة التي تع االعتساد عمييا , فخضيصحة الوالتحقق مغ  بحثػصػل إلى ىجف اللم

ثالثة فرػل اذ تشاول الفرل األول اإلشار السفاـيسي لمجراسة ويشجرج ضسشو ماـية الصاقات الستججدة 

أما الفرل الثاني  وبيان العالقة بيشيسا ,يا ومقػماتيا وأنػاعيا وأىسيتيا ومفيػم التشسية السدتجامة وأىسيت

نطخة دولية وتزسغ  , واقع الصاقة الستججدة في العخاق ودورىا في التشسية السدتجامة حسل عشػانفقج 

, ثع تحميل واقع مرادر  امكانات مرادر الصاقة الستججدة في العخاق وبيان , لسرادر الصاقة الستججدة

استخاتيجية التشسية السدتجامة في العخاق عام في حيغ تشاول الفرل الثالث  ، العخاق الصاقة الستججدة في

االليات الفشية ودور مرادر الصاقة الستججدة , وكان بػاقع ثالث مباحث عالج السبحث األول   ٖٕٓٓ

, اما السبحث الثاني فقج حمل  ٖٕٓٓستججدة في استخاتيجية التشسية السدتجامة لتعديد الصاقة ال والسالية

مؤشخات التشسية السدتجامة في العخاق , والسبحث الثالث تتبع مدار استخاتيجية التشسية السدتجامة عام 

 , وختاما كانت االستشتاجات والتػصيات التي خخج بيا البحث      ٖٕٓٓ
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 الظاقة الستججدة والتشسية السدتجامة مجخل نظخي الفرل االول : 

إن السجتسعات في جسيع أنحاء العالع عمى وشظ إجخاء تحػل عسيق وضخورػ بذكل عاجل فى        

شخيقة إنتاجيا لمصاقة واستخجاميا. يعسل ىحا التحػل عمى نقل العالع بعيًجا عغ استيالك الػقػد األحفػرؼ 

كان الشذخ الدخيع لمصاقة الستججدة مجفػًعا بذكل أساسي بسجسػعة  نحػ أشكال شاقة أنطف ومتججدة.

واسعة مغ األىجاف )الجوافع( , والتي تذسل دفع عجمة التشسية االقترادية , وتحديغ أمغ الصاقة , 

وتعديد الػصػل إلى الصاقة والتخؽيف مغ تغيخ السشاخ. في حيغ يتع االستذياد بيحه الفػائج السفتخضة 

ع باعتبارىا محخكات رئيدية في السشاقذات الدياسية والستعمقة بالصاقة , فإن األدلة عمى نصاق واس

السحجدة والسػثقة عمى ىحه الفػائج ال تدال محجودة إلى حج ما ألسباب تذسل االفتقار إلى األشخ 

عمى ما  وبشاء السفاـيسية السالئسة , والتحجيات السشيجية , والػصػل السحجود إلى البيانات ذات الرمة.

 يتعخض ىحا الفرل الى السباحث االتية : متقج

 الظاقة الستججدة ) التعخيف ، اىم السرادر، الجوافع  ( السبحث االول : 

 االسذ الشظخية لمتشسية السدتجامةالسبحث الثاني :  

بيط الظاقة والظاقة الستججدة والتشسية  تبادليةالعالقة الالسبحث الثالث :   

 السدتجامة
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 السبحث االول : الظاقة الستججدة ) التعخيف ، اىم السرادر، والجوافع  (

مع بخوز اآلثار الدمبية لمصاقة التقميجية عمى التشسية والتشسية السدتجامة عمى وجو الجقة, بات البحث     

عيػب سابقتيا, الذغل الذاغل لمعالع أجسع. وأصبح التػجو نحػ الصاقة  ىعغ مرادر ججيجة تتالف

ستججدة وصشاعتيا, أمخ ال يحتسل التأجيل لكل دول العالع وعمى رأسيا السشاشق التي لجييا وفخة في ال

الصاقة الستججدة. وبجا لجػ الحكػمات والسفكخيغ أن مذكمة الصاقة غيخ الستججدة الستسثمة في الشزػب 

, واالستسخاربالتججد  يسكغ أن يدتعاض عشيا بالصاقة الستججدة التي تتدع االستخجاموعجم الكفاءة في 

التشسية باتت الحاجة ممحة وضخورية  واحتياجاتومع تدايج الصمب عمى الصاقة بدبب الديادة الدكانية 

 .الصاقة الستججدة استخجامنحػ 

 .وأىم مرادرىا ةالستججدتعخيف الظاقة السظمب االول : 

  ف الظاقة الستججدةيتعخ  اوال.

عمى أنيا الصاقة السدتسجة مغ السػارد الصبيعية التي تتججد أو التي ال تعخف الصاقة الستججدة 

أو  ةأو الجيػفيديائييسكغ أن تشفح )الصاقة السدتجامة( أؼ شكل مغ أشكال مرادر الصاقة الذسدية 

وىي . ٔاستخجامياالبيػلػجية التي تعيج العسميات الصبيعية تدويجىا مججدُا بسعجل يداوؼ أو يفػق معجل 

 بانيايا لحلظ يسكغ تعخيف, تختمف جػىخيًا عغ الػقػد االحفػرؼ مغ البتخول والفحع والغاز الصبيعي  بحلظ

ىي تمظ السػارد التي نحرل عمييا مغ خالل تيارات الصاقة التي يتكخر وجػدىا في الصبيعية عمي نحػ :

                                  
ٔ Bilgili F, Koçak E, Bulut Ü, Kuşkaya S. 7102. Can biomass energy be an efficient policy tool for sustainable 

development? Rene and Sustain Energy Rev. 208:11–:48.  
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عبارة عغ مرادر شبيعية دائسة وغيخ ناضبة ومتػفخة  كسا يسكغ ان تعخف بانياوايزًا  .تمقائي ودورؼ 

في الصبيعية سػاء كانت محجودة وغيخ محجودة ولكشيا متججدة باستسخار , وىى نطيفة ال يشتج عشيا 

 .ٔتمػث بيئي ندبياً 

وتدتسج الصاقة الستججدة مغ التجفقات السدتسخة أو الستكخرة لمصاقة التي تحجث في البيئة الصبيعية   

والصاقة  , والصاقة الذسدية, والصاقة الحخارية األرضية ,حيػية رد مدتجامًا مثل الكتمة المػ وتذسل 

بسعجل أكبخ  حيػيةالكتمة ال استخجاميسكغ  والجدر, وشاقة الخياح. ومع ذلظ, ومػجات السج ةالكيخومائي

مسا يسكغ مسا يسكغ أن تشسػ بو أو استخالص الحخارة مغ حقل شاقة حخارية أرضية بسعجل أسخع 

الصاقة الذسدية السباشخة  استخجاملتجفقات الحخارة أن تدودىا بو مججدًا. مغ ناحية أخخػ, ليذ لسعجل 

  ٕأؼ تأثيخ عمى السعجل الحؼ ترل بو إلى األرض.

 قج اوردت عجة تعاريف ليا : الييئات الجولية لمصاقة الستججدة كسا نجج ان

تتذكل الصاقة الستججدة مغ مرادر الصاقة الشاتجة عغ  ” (IEA) تعخيف وكالة الصاقة العالسية -

مدارات الصبيعة التمقائية كأشعة الذسذ والخياح, والتي تتججد في الصبيعة بػتيخة اعمي مغ وتيخة 

 .استيالكيا

الصاقة الستججدة ىي كل شاقة  ” (IPCC) تعخيف الييئة الحكػمية الجولية السعشية بتغيخ السشاخ -

يػفيديائي او بيػلػجي والتي تتججد في الصبيعة بػتيخة معادلة او اكبخ يكػن مرجرىا شسذ , ج

مغ ندب استعساليا , وتتػلج مغ التيارات الستتالية والستػاصمة في الصبيعة كصاقة الكتمة الحيػية 

, الصاقة الذسدية , شاقة باشغ االرض , حخكة السياه , شاقة السج والجدر في السحيصات 

                                  
1
 Bozkurt C, Destek MA. 5112. Renewable energy and sustainable development nexus in selected OECD 

countries  Into J of Enter Econ and Policy. 2(5):215–211.      
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 Dincer I. 2222. Renewable energy and sustainable development: a crucial review .Rene 

and Sots Erne Reviews . (2):751–715.1 
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ج العجيج مغ االليات التي تدسح بتحػيل ىحه السرادر اليي شاقات اولية وشاقة الخياح , وتػج

كالحخارة والصاقة الكيخومائية والي شاقة حخكية باستخجام تكشػلػجيا متعجدة تدسح بتػفيخ خجمات 

 ٔالصاقة مغ وقػد وكيخباء

قة ال يكػن الصاقة الستججدة عبارة عغ شا  (UNEB) تعخيف بخنامج االمع الستحجة لمحساية البيئة -

مرجرىا مخدون ثابت ومحجود في الصبيعة , تتججد برفة دورية اسخع مغ وتيخة استيالكيا 

وتطيخ في االشكال الخسدة التالية :الكتمة الحيػية , اشعة الذسذ , الخياح , الصاقة 

 .ٕالكيخومائية وشاقة باشغ األرض

 :أىم مرادر الظاقة الستججدةثانيا. 

ولكشيا مػجػدة بكسيات  تيلشفط الالصبيعية قابمة لمتججيج , مثل الفحع وا ليدت كل السػارد       

محجودة. لحلظ يختبط السفيػم ارتباًشا مباشًخا بالصاقة الستججدة التي يتع إنذاؤىا مغ مرادر ال تشفج أبًجا. 

ادر الصاقة مغ الػقػد األحفػرؼ ؛ ومع ذلظ , فإن مرىي غالبية الصاقة العالسية السػلجة وبالخغع مغ ان 

الستججدة ىي مرجر الصاقة األسخع نسًػا في العالع حتى مغ الرعب عمييا تػليج الصاقة عمى نفذ 

الشصاق الػاسع مثل الػقػد األحفػرؼ. نتيجة لحلظ , تسيل أسعار الصاقة الستججدة إلى االستقخار بسخور 

أسعارىا قج تع تحػيميا إلى الجوالر الػقت وتخاجع تكمفة تخكيبيا عمى مخ الدشيغ عمى الخغع مغ أن قاعجة 

في معطع دول العالع. ال تشتج أنطسة الصاقة الكيخومائية , وأجيدة التحمل الحيػؼ , وشاقة الخياح , 

والصاقة الذسدية أؼ انبعاثات تمػث لميػاء في عسمياتيا , ولكشيا تشتج بعس االنبعاثات غيخ السباشخة 

يميا وصيانتيا. ومع ذلظ , إذا ما قػرنت باألنطسة غيخ الستججدة الشاتجة عغ تخكيب أجداء الترشيع وتذغ

                                  
1
دار الخمجوتية لمشذخ والتػزيع , الصبعة االولي , ” , االقتراد البيئي“عبجالسجيج مشػر , دمحم حسػ , قجرؼ  

 .ٖٖٔ,صٕٓٔٓ
5
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شطيفة الشاقة  احج انػاع شاقة الييجروجيغ تعج. في ىحا الدياق , ٔ, فإن ىحه االنبعاثات تكػن أقل بكثيخ 

يسكغ الحرػل عمييا مغ مجسػعة متشػعة مغ مرادر الصاقة الستججدة أو غيخ الستججدة. ومع التي و 

 HٕOألن احتخاقو يحجث مغ خالل مديج مغ الييجروجيغ واألكدجيغ , مسا يشتج عشو ماء  ذلظ , نطًخا

مغ خالل مرادر ممػثة.  Hٕ, يبجو أنو ليذ مغ السشصقي تمػيث دورتظ عغ شخيق بجء عسمية إنتاج 

مغ  تشتج الكتمة الحيػية / الػقػد الحيػؼ وأنطسة الصاقة الحخارية األرضية بعس االنبعاثات ولكشيا أقل

مرادر الصاقة غيخ الستججدة , وفي حالة الػقػد الحيػؼ , ىشاك دورة كخبػن ىي حؿيقة أن الكخبػن 

الحؼ يتع التقاشو في نسػ الشبات يتع إشالقو في عسمية االحتخاق. الصاقة الستججدة ليا فػائج مختمفة , 

, ألنو ال يشتج عشو انبعاثات سمط الزػء عمى اثشيغ مشيع: األول , يسكغ أن يقمل التمػث  ومغ السيع أن

غازية مباشخة ويقمل مغ األضخار التي تمحق برحتشا. العامل الثاني ىػ أنو يسكغ اعتباره مرجًرا مػثػًقا 

لمصاقة , ألنو لغ يشفج أبًجا. سمبيات الصاقة الذسدية وشاقة الخياح ىي فتخة عسميع , حيث أنيع يػلجون 

اح. كسا أن بشاء مدارع الخياح يدبب التمػث الزػضائي ويسكغ أن الصاقة فقط أثشاء وجػد الذسذ أو الخي

يعصل أنساط اليجخة ويؤثخ عمى الحياة البخية. مغ السيع أيًزا إبخاز أن شاقة السخدن لالستخجام الالحق 

. مغ ناحية أخخػ , ستداىع في استخجام ىحه الصاقات مًعا بصخيقة غيخ متقصعة ٕ غالًبا ما تكػن مكمفة

نذصة لتدويج السجن , بذكل أساسي كجدء مغ السباني بصخيقة تكاممية. تتسثل إحجػ  في أنطسة

الرعػبات الخئيدية لزسان السجن والسجتسعات السدتجامة في عجم وجػد سياسات لتصػيخ ونذخ الصاقة 

ليج السدتجامة في مرفػفة الصاقة الخاصة بيا ودمجيا في مبانييا وعسميات اإلنتاج , وال تدال تحفد التػ 

 .ٖ السػزع

                                  
1
 Toklu E (5115) Biomass energy potential and utilization in Turkey. Renew Energy 115:502–511  
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  الظاقة الذسدية السباشخة. 1

 ( Pv)     أشباه السػصالت الزػئية باستخجامشاقة اإلشعاع الذسدي إلنتاج الكيخباء  تسثل

إلنتاج الصاقة الحخارية )التجفئة أو التبخيج, إما مغ خالل وسائل  ( CSP ) ومخكدات الصاقة الذسدية

اإلضاءة السباشخة, ومغ السسكغ إنتاج الػقػد الحؼ قج يدتخجم في  باحتياجاتسالبة أو نذصة( لمػفاء 

الشقل وفي أغخاض أخخػ. ويتخاوح الشزج التكشػلػجي لمتصبيقات الذسدية مغ البحػث والتصػيخ )عمى 

بتمظ الشاضجة ندبيًا )عمى سبيل السثال مخكدات   سبيل السثال الػقػد السشتج مغ الصاقة الذسدية( مخوراً 

ذسدية( إلى تمظ الشاضجة)عمى سبيل السثال التجفئة الذسدية الدالبة والشذصة وأشباه الصاقة ال

السػصالت الزػئية ذات شخائح الدميكػن.( والكثيخ وليذ كل التكشػلػجيات ذات شبيعة معيارية بسا 

ال يسكغ  , في نطع الصاقة السخكدية والالمخكدية. والصاقة الذسدية متغيخة, وإلى حج ما باستخجاميايدسح 

التشبؤ بيا, بالخغع مغ أًن الييكل الدمشي لشاتج الصاقة الذسدية في بعس الطخوف يتخابط ندبيًا بذكل 

الصاقة. ويقجم تخديغ الصاقة الحخارية الخيار لتحديغ التحكع في الشاتج لبعس  احتياجاتجيج مع 

الصاقة الذسدية ىي الزػء  .التكشػلػجيات مثل مخكدات الصاقة الذسدية والتجفئة الذسدية السباشخة

والحخارة السذعان السشبعثان مغ الذسذ والتي استخجميا اإلندان مشح العرػر القجيسة باستخجام مجسػعة 

مغ التقشيات الستصػرة باستسخار. يسثل اإلشعاع الذسدي إلى جانب السػارد الذسدية الثانػية معطع الصاقة 

كغ استخجام جدء ضئيل فقط مغ الصاقة الذسدية الستاحة ومع ذلظ , يس .ٔالستججدة الستاحة عمى األرض

  مغ أجل:

 ءتػليج الكيخبا 

 التجفئة 

                                  
الييئة الحكػمية الجولية لتغيخ السشاخ ,التقخيخ الخاص بذأن مرادر الصاقة الستججدة والتخؽيف مغ آثار تغيخ   ٔ

 ٕٕ.صٕٔٔٓالسشاخ.
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  والتبخيج  

 شبخ  

 تحميةالسياه 

الذسدي عمى جسيع مدتػيات  الذعيعىشاك حاجة لبيانات  إمكانات مػارد الصاقة الذسدية

عمى نصاق واسع أو تصػيخ الصاقة الذسدية , مغ التخصيط الحكػمي األولي إلى تصػيخ السذاريع 

الحدابات الالزمة لحجع األنطسة األصغخ. في الساضي , تع تقجيع ىحه البيانات عمى مدتػػ الجورة 

التجريبية ندبًيا مغ وكالة ناسا ومقجمي الخجمات العالسييغ اآلخخيغ , ولكغ تع تصػيخ نساذج متخررة 

( باستخجام بيانات DNIي السباشخ )( واإلشعاع الصبيعGHIمؤخًخا لحداب اإلشعاع األفقي العالسي )

الغصاء الدحابي بذكل أساسي األقسار الرشاعية. يقجم عجد مغ الذخكات اآلن مثل ىحه البيانات كخجمة 

 الصاقة تػليج محصة مغ الدشػؼ  الصاقة إنتاجتجارية. بشاًء عمى ذلظ , مغ السسكغ حداب متػسط 

الحخارة والسيل وكفاءة السعجات السدتخجمة )األلػاح  ( , مع مخاعاة درجةPVOUTضػئية الشطخية )الكيخو 

ستاحة اآلن عمى مدتػػ العالع مجاًنا عبخ أشمذ وان ىحه البيانات ال الذسدية وتػازن مكػنات الشطام(.

الصاقة الذسدية العالسي الحؼ تػفخه مجسػعة البشظ الجولي. يحتػؼ نفذ السػقع عمى خخائط عالسية 

متشديل ومتاحة بجقة عالية. تذيخ تقشيات الصاقة الذسدية في السقام األول إلى وإقميسية وقصخية قابمة ل

. تدتسج جسيع الصاقات الستججدة األخخػ بخالف الصاقة ٔاستخجام اإلشعاع الذسدي ألغخاض عسمية

تتسيد تقشيات الصاقة الذسدية عمى نصاق واسع  مغ الذسذ. الستمؿيةالحخارية األرضية شاقتيا مغ الصاقة 

نيا إما شاقة شسدية سمبية أو شاقة شسدية نذصة اعتساًدا عمى الصخيقة التي تمتقط بيا ضػء الذسذ بأ

وتحػيميا وتػزيعيا. تذسل تقشيات الصاقة الذسدية الشذصة استخجام الػحجات الكيخوضػئية )وتدسى أيًزا 

و السيكانيكية( لتحػيل األلػاح الكيخوضػئية( والسجسعات الحخارية الذسدية )مع السعجات الكيخبائية أ

                                  
7
 Ray Stern (72 October 2272). "Solana: 72 Facts You Didn't Know About the Concentrated 
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ضػء الذسذ إلى مخخجات مفيجة. تذسل تقشيات الصاقة الذسدية الدمبية تػجيو السبشى نحػ الذسذ , 

تجور  واختيار السػاد ذات الكتمة الحخارية السشاسبة أو خرائز تذتيت الزػء , وترسيع السداحات التي

  اليػاء بذكل شبيعي.

 الحيوية الكتمة طاقة.4

التي يتع تػليجىا مغ السخمفات والشفايات العزػية الحيػانية او السخمفات الشباتية وىي الصاقة 

يذسل مرصمح الصاقة الحيػية أيًزا وقػد الشقل  ان يسكغباالضافة الى السخمفات الرشاعية والسدلية ,

سرجر السشتج مغ السػاد العزػية. كيف تػلج الكتمة الحيػية الصاقة؟ عشج استخجام الكتمة الحيػية ك

لمصاقة , يذار إلييا باسع 'السػاد األولية'. يسكغ زراعة السػاد األولية خريًرا لسحتػاىا مغ الصاقة 

)محرػل الصاقة( , أو يسكغ أن تتكػن مغ نفايات مغ صشاعات مثل الدراعة أو معالجة األغحية أو 

يات الخذب في الغاليات أو إنتاج األخذاب. يتع حخق السػاد األولية الجافة والقابمة لالحتخاق مثل كخ 

 األفخان. يؤدؼ ىحا بجوره إلى غمي الساء وتكػيغ بخار يجفع التػربيشات لتػليج الكيخباء.

يتع وضع السػاد األولية الخشبة , مثل نفايات الصعام عمى سبيل السثال , في خدانات محكسة 

الغمق حيث تتعفغ وتشتج غاز السيثان )وتدسى أيًزا الغاز الحيػؼ(. يسكغ أسخ الغاز وحخقو لتػليج 

حيػية ىي مرجر الكيخباء. أو يسكغ حقشيا في شبكة الغاز الػششية واستخجاميا لمصبخ والتجفئة. الصاقة ال

شاقة مخن لمغاية. يسكغ قمبيا ألعمى وألسفل بدخعة لتمبية الصمب , مسا يجعميا ندخة احتياشية رائعة 

لتقشيات الصاقة الستججدة التي تعتسج عمى الصقذ مثل الخياح والصاقة الذسدية. ىل الصاقة الحيػية 

الكخبػن. ولكغ نطًخا إلشالقو نفذ الكسية صجيقة لمبيئة ومدتجامة؟ حخق الكتمة الحيػية يصمق ثاني أكديج 

مغ الكخبػن التي تستريا السادة العزػية إلنتاجو أثشاء نسػه , فإنو ال يكدخ تػازن الكخبػن في الغالف 

الجػؼ. وبالسقارنة , فإن حخق الػقػد األحفػرؼ يصمق ثاني أكديج الكخبػن الحؼ تع حبدو بعيًجا لسالييغ 

لغالف الجػؼ لألرض مختمًفا تساًما. ىحا يزيف السديج مغ ثاني أكديج الدشيغ , في وقت كان ؼيو ا
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الكخبػن إلى غالفشا الجػؼ الحالي , مسا يكدخ تػازن الكخبػن. يسكغ أن تعتسج االستجامة الذاممة والفػائج 

يات البيئية لمصاقة الحيػية عمى ما إذا كان يتع استخجام مخمفات السػاد األولية أو محاصيل الصاقة. نفا

السػاد األولية نفايات الكتمة الحيػية تصمق غازات بذكل شبيعي عشجما تتعفغ. إذا حجث ىحا في مكان ال 

يػجج ؼيو أكدجيغ , مثل نفايات الصعام السجفػنة في أعساق مكب الشفايات , يسكغ أن يػلج غاز السيثان 

لمسيثان بالتدخب إلى الغالف  وىػ غاز دفيئة أقػػ بكثيخ مغ ثاني أكديج الكخبػن. بجاًل مغ الدساح

الجػؼ , فإن تكديخه في خدان مغمق يدسح بالتقاشو وحخقو. يتخكظ حخق السيثان مع ثاني أكديج الكخبػن 

ُتدرع محاصيل الصاقة خريًرا لتػليج الصاقة. لحلظ , عمى عكذ و  .ٔوالساء , وىػ أمخ أفزل لمبيئة

حخقيا يقمل مغ غازات الجفيئة التي كان مغ السسكغ أن التقاط السيثان مغ الشفايات , ال تػجج حجة بأن 

تشبعث عمى أؼ حال. ومع ذلظ , يسكغ أن تطل محاصيل الصاقة مشخفزة الكخبػن إذا تست إدارتيا 

بذكل مدتجام. عمى سبيل السثال , عشج حخق محاصيل الصاقة , يجب زراعة محاصيل مكافئة تستز 

ٝ ٕٓ انتاج يالحيػية فتدتخجم الصاقة  وعغ شخيق االحتخاق.  نفذ الكسية مغ الكخبػن التي تع إشالقيا

تتأكج سياسة شخاء التػليج الحيػؼ  . السيثان الحيػؼ غاز ىػ و ٝ مغ الغاز الحؼ نػرده ٙو  مغ الكيخباء

الخاصة بشا مغ أنشا نتعاقج فقط مع مػلجات الصاقة الحيػية التي لجييا مسارسات تػليج مدتجامة 

اجيا مغ تذكيمة مغ السػاد الخام بالكتمة اإلحيائية, بسا في ذلظ الغابات, والسخمفات يسكغ إنتو .ٕومدؤولة

الدراعية ومخمفات الحيػانات؛ وزراعة الغابات ذات الجورة القريخة؛ ومحاصيل الصاقة؛ والسكػن العزػؼ 

سميات ومغ خالل تذكيمة مغ الع .لمشفايات الحزخية الرمبة؛ وغيخىا مغ السكػنات الرمبة العزػية

إلنتاج وقػد غازؼ أو سائل  استخجامياالسػاد الخام ىحه مباشخة في الكيخباء أو الحخارة أو  استخجاميسكغ 

                                  
7
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5
   Good Energy (  5112 ) what is bioenergy.? : Find out how organic matter is used to generate clean 

electricity and carbon neutral gas.  LTD, Monkton Reach, Monkton Hill, Chippenham, SN12 1EE,p0  
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ويتشػع نزجيا الفشي بذكل كبيخ. وتذسل  باالتداعصمب. ويتدع نصاق تكشػلػجيات الصاقة الحيػية  أو

, وإنتاج  لتجفئة السشدليةخسة ونطع ازبعس األمثمة لمتكشػلػجيات الستاحة تجاريًا الغاليات الرغيخة وال

اإليثانػل مغ الدكخ والشذاء. وتعج محصات الصاقة الستقجمة الستكاممة إلنتاج الغاز مغ الكتمة األحيائيًة 

لسخحمة ما قبل العخض تجاريًا, أما إنتاج اوإنتاج وقػد السػاصالت مغ الميجشػسمػز مغ أمثمة تكشػلػجيات 

الصحالب وبعس نيج التحػيل البيػلػجية األخخػ فإنيا التدال في مخحمة  الػقػد الدائل األحيائي مغ

البحػث والتصػيخ. وتحطى تصبيقات تكشػلػجيات الصاقة الحيػية بإعجادات مخكدية والمخكدية, في ضل 

ة التقميجؼ لمكتمة األحيائية في البمجان الشامية الحؼ يعج التصبيق األكثخ انتذارًا. وتقجم الصاق االستخجام

الحيػية بذكل تقميجؼ مشتػجًا مدتسخًا ويسكغ التحكع بو. وتدتيجف مذخوعات الصاقة الحيػية عادة 

 ةالكتمة األحيائيعمى تػافخ إمجاد الػقػد محمياً  وإقميسيا, لكغ التصػرات األخيخة تكذف أن  االعتساد

 ٔ.الرمبة والػقػد األحيائي الدائل يذيجان متاجخة دولية متدايجة

 الحخارية األرضية الظاقة.4

مشح آالف الدشيغ في بعس البمجان ألغخاض الصيي  حخارية االرضية تع استخجام الصاقة ال  

والتجفئة. إنيا ببداشة شاقة مذتقة مغ الحخارة الجاخمية لألرض. تػجج ىحه الصاقة الحخارية في الرخػر 

ى عجة أميال تحت الدصح , والدػائل تحت قذخة األرض. يسكغ العثػر عمييا مغ األرض الزحمة إل

يسكغ االستفادة مغ و  وحتى أبعج مغ ذلظ إلى الرخػر السشريخة شجيجة الحخارة التي تدسى الريارة.

خدانات البخار والسياه الجػؼية ىحه لتػليج الكيخباء أو لتجفئة وتبخيج السباني مباشخة. يسكغ لشطام 

رة الثابتة لألقجام العذخة )ثالثة أمتار( مغ سصح السزخات الحخارية الجػؼية االستفادة مغ درجة الحخا

األرض لتجفئة السشدل في الذتاء , مع استخالص الحخارة مغ السبشى ونقميا مخة أخخػ إلى األرض األكثخ 

                                  
1
 - Good Energy (  5112 ) what is bioenergy.? : Find out how organic matter is used to generate clean 

electricity and carbon neutral gas.  LTD, Monkton Reach, Monkton Hill, Chippenham, SN12 1EE,p0  
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بخودة ندبًيا في الريف. يسكغ استخجام السياه الجػؼية اآلتية مغ أعساق األرض مباشخًة لتجفئة السشازل 

ة الشباتات في البيػت البالستيكية. تقػم بعس السجن األمخيكية بتػجيو السياه الداخشة والسكاتب , أو لدراع

 ٙ.ٔالجػؼية تحت الصخق واألرصفة إلذابة الثمج. , يتع حفخ اآلبار , التي يبمغ عسقيا أحياًنا ميل )

تي تجفع التػربيشات كيمػمتخ( أو أكثخ , في الخدانات الجػؼية لالستفادة مغ البخار والسياه الداخشة جًجا ال

ىشاك ثالثة أنػاع مغ محصات الصاقة الحخارية األرضية: البخار و . ٔالسختبصة بالكيخباء مػلجات كيخباء

الجاف والفالش والسحصات الثشائية. يعسل البخار الجاف , وىػ أقجم تقشيات الصاقة الحخارية األرضية , 

ويدتخجمو لتذغيل التػربيشات مباشخة. تدحب عمى إخخاج البخار مغ الترجعات السػجػدة في األرض 

مرانع الفالش الساء الداخغ العسيق ذو الزغط العالي إلى ماء بارد ومشخفس الزغط. يدتخجم 

البخار الشاتج عغ ىحه العسمية لتذغيل التػربيغ. في الشباتات الثشائية , يتع تسخيخ الساء الداخغ بػاسصة 

غ الساء. يؤدؼ ىحا إلى تحػل الدائل الثانػؼ إلى بخار , والحؼ سائل ثانػؼ بجرجة غميان أقل بكثيخ م

بجوره يقػد التػربيغ. ستكػن معطع محصات الصاقة الحخارية األرضية في السدتقبل محصات ثشائية. يتع 

الػاليات الستحجة ىي أكبخ مشتج في العالع ,  , و دولة ٕٓتػليج الصاقة الحخارية األرضية في أكثخ مغ 

شسال سان فخانديدكػ في  The Geysersلمصاقة الحخارية األرضية في العالع ىػ  وأكبخ تصػر

كاليفػرنيا. في أيدمشجا , يتع تدخيغ العجيج مغ السباني وحتى حسامات الدباحة باستخجام السياه الداخشة 

خانات. السدايا بخكاًنا نذًصا والعجيج مغ اليشابيع الداخشة والد ٕ٘ما ال يقل عغ  أيدمشجاالجػؼية. يػجج في 

والعيػب ىشاك العجيج مغ السدايا لمصاقة الحخارية األرضية. يسكغ استخخاجو دون حخق الػقػد األحفػرؼ 

مثل الفحع أو الغاز أو الشفط. تشتج الحقػل الحخارية الجػؼية حػالي سجس ثاني أكديج الكخبػن فقط الحؼ 

لصبيعي. ال تصمق الشباتات الثشائية في األساس تشتجو محصات تػليج الصاقة الشطيفة التي تعسل بالغاز ا

أؼ انبعاثات. عمى عكذ الصاقة الذسدية وشاقة الخياح , فإن الصاقة الحخارية األرضية متاحة دائًسا , 
                                  

ٔ ] Lund JW, Boyd TL. Direct utilization of geothermal energy ٕٓٔ٘ worldwide review. In: 
Proc. world geothermal congress, Melbourne, Australia; ٕٓٔ٘. p. ٔ–ٖٔ  
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يػًما في الدشة. كسا أنيا غيخ مكمفة ندبًيا ؛ يسكغ أن ترل السجخخات مغ االستخجام السباشخ إلى  ٖ٘ٙ

ألحفػرؼ. لكغ لجييا بعس السذاكل البيئية. مرجر القمق الخئيدي ىػ إشالق في السائة عغ الػقػد ا ٓٛ

كبخيتيج الييجروجيغ , وىػ غاز تشبعث مشو رائحة البيس الفاسج بتخكيدات مشخفزة. مرجر قمق آخخ 

ىػ التخمز مغ بعس سػائل الصاقة الحخارية األرضية , والتي قج تحتػؼ عمى مدتػيات مشخفزة مغ 

عمى الخغع مغ أن مػاقع الصاقة الحخارية األرضية قادرة عمى تػفيخ الحخارة لعقػد عجيجة ,  السػاد الدامة.

  .ٔفقج تشخفس درجة حخارة بعس السػاقع في الشياية

الصاقة الحخارية التي يسكغ الػصػل إلييا في جػف األرض. وتدتخخج الحخارة مغ  متدتخج

ل أخخػ. ويصمق عمى السدتػدعات الداخشة والتي مدتػدعات حخارية أرضيُة مغ خالل اآلبار أو وسائ

تدسح بالشفاذ إلييا عمى نحػ كاف وبذكل شبيعي إسع السدتػدعات الييجروحخارية, أما السدتػدعات 

ؼيصمق عمييا الشطع الحخارية األرضية  كيىيجروليالداخشة عمى نحػ كاف بيشسا جخػ تحديشيا بسحفد 

الدػائل ذات درجات الحخارة الستشػعة في  استخجامبسجخد خخوجيا إلى الدصح, يسكغ  ( EGS) السعدزة

في التصبيقات التي تتصمب الصاقة الحخارية, بسا  بذكل مباشخ أكثخ استخجامياتػليج الكيخباء أو يسكغ 

خارية التجفئة مشخفس الحخارة مغ اآلبار الزحمة لسزخات التجفئة الح استخجامفي ذلظ تجفئة السجن أو 

والتصبيقات  ةالكيخومائياألرضية السدتخجمة في تصبيقات التجفئة والتبخيج. وتعج محصات الصاقة الحخارية 

الحخارية لمصاقة الحخارية األرضيًة تكشػلػجيات ناضجة, أما مذاريع الشطع الحخارية األرضية السعدزة فيي 

محصات الصاقة الحخارية  استخجامػيخ, وعشج في مخحمة التجخبة والخيادة وتسخ أيزا بسخحمة البحػث والتص

 .ٕناتجا ثابتااألرضية لتػليج الكيخباء, فإنيا تػفخ عادة 

 " طاقة السياه الستحخكة”  ةالكيخومائيالظاقة .4

                                  
1
 National Geographic, Geothermal Energy :        https://www.nationalgeographic.com/environment/global-

warming/geothermal-energy  

5 Sanyal SK. Classification of geothermal systems – a possible scheme. In: Proc. 10th workshop on geothermal 
reservoir engineering, SGP-TR-153, Stanford University ,Stanford, CA; 5112. 2p.   
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 ةالكيخومائيمغ أماكغ عالية إلى مشخفزة لتػليج الكيخباء أساسًا. وتذسل مذاريع الصاقة  ػلجت

الجاخمي, وتغصي شائفة  واالنديابمذاريع التجفق الصبيعي لألنيار, مذاريع الدجود مع الخدانات, و 

القجرة عمى الػفاء  ةالكيخومائيعخيزة مغ السذاريع متفاوتة الحجع. وىحا التشػع يسشح الصاقة 

الخيؽية غيخ السخكدة. وتكشػلػجيات  االحتياجاتفزاًل عغ ,  الحزخية السخكدية الزخسة باالحتياجات

تدتغل مرجرًا يتغيخ بسخور الػقت. ورغع ىحا,  ةالكيخومائيناضجة. فسذاريع الصاقة  ةيالكيخومائالصاقة 

الػفاء  ابسدتػدعات يسكشي تي تتستعال ةالكيخومائيفإن الشاتج القابل لمتحكع الحؼ تػفخه مخافق الصاقة 

الستدايجة بذجة لمكيخباء والسداعجة في مػازنة أنطسة الكيخباء التي لجييا كسيات ضخسًة مغ  باالحتياجات

 استخجاماتيايعكذ غالبًا  ةالكيخومائيتػليج الصاقة الستججدة الستغيخة. وتذغيل مدتػدعات الصاقة 

ة فزاًل عغ الستعجدة, عمى سبيل السثال, مياه الذخب, الخؼ, التحكع في الؽيزان والجفاف, والسالح

 .اإلمجاد بالصاقة

 الظاقة البحخية .5

ؼيسا تدتخخج شاقة ماء البحخ الكامشة والحخكية والحخارية والكيسيائية التي يسكغ تحػيميا لتػفيخ 

وىشاك شائفة عخيزة مغ التكشػلػجيات السسكشة, مثل خدانات  .الكيخباء والصاقة الحخارية أو مياه شخب

الساء لتيارات السحيط والسج , ومحػالت الحخارة لتحػيل الصاقة الحخارية لسػجة السج, وتػربيشات تحت 

 -بالسحيصات, وتذكيمة مغ األجيدة لتدخيخ شاقة األمػاج ومعجل تجرج السمػحة. وتكشػلػجيا السحيصات

مازالت في مخحمة مذاريع التجخيب والخيادة والكثيخ مشيا بحاجة لمبحػث  –خدانات السج  باستثشاء

. وبعس التكشػلػجيات ليا ـياكل نػاتج شاقة متغيخة بسدتػيات مختمفة مغ التشبؤ)عمى سبيل والتصػيخ

مغ  االقتخابالسثال السػجة, ومجػ السج, والتيار( في حيغ أن التكشػلػجيات األخخػ قج تكػن قادرة عمى 

 .(رج السمػحةحج الثبات أو حتى التذغيل قابل لمتحكع )عمى سبيل السثال حخارة السحيصات, ومعجل تج

تذسل الصاقة البحخية )أو شاقة السحيصات( األمػاج , وتيار السج والجدر , ومجػ السج والجدر , وحخارة 



ٔٛ 
 

السحيط , وتيار السحيط , وجخيان الشيخ , والسمػحة , وما إلى ذلظ , والتي يسكغ مغ خالليا تدخيخ 

السدتغمة التي يسكغ لسعطع البمجان السحيصات ىي مرجر الصاقة اليائمة غيخ و الصاقة مغ السحيصات. 

؛ ومع ذلظ , يتع حراد كسية  PWh / y ٕٖالداحمية الػصػل إلييا. تقجر إمكانات الصاقة البحخية بـ 

 ٓٓ٘صغيخة فقط في جسيع أنحاء العالع. في الػقت الحالي , تبمغ قجرة تػليج الصاقة البحخية العالسية 

( جشًبا إلى جشب مع جدء صغيخ ميغاوات ٜ٘ٗوالجدر ) فقط , يأتي معطسيا مغ نصاق السج ميغاوات

 . ٔ(ميغاوات ٕ( والسػجة )ميغاوات ٔٔمغ تيار السج والجدر )

 طاقة الخياح .6

ىي شكل مغ اشكال الصاقة الستججدةالتي تشتج عغ عسمية استغالل حخكة الخياح وتحػيميا الى 

وتتع بػاسصة التػربيشات . وقج استخجمت  شكل اخخ مغ الصاقة سػاء كانت شاقة كيخبائية او ميكانيكية

شاقة الخياح في شكل شػاحيغ ىػائية لعجة قخون لمؿيام بسية شحغ الحبػب وضخ السياه , وتدتخجم 

 تػليج الصاقة الكيخبائية حاليا النتاج الصاقة الكيخبائية , وقج كثخت مجاالت استخجاميا وكسا يمي:

ثالثة أنػاع  كالكيخباء. وىشاالخياح الحجيثة اللتقاط الصاقة الحخكية مغ الخياح وتػليج  تدتخجم تػربيشاتو 

 رئيدية مغ شاقة الخياح:

كيمػواط إلى عجة ميغاواط ,  ٓٓٔالخياح عمى نصاق السخافق: تػربيشات الخياح التي يتخاوح حجسيا مغ  -أ

سدتخجم الشيائي عغ شخيق السخافق حيث يتع تػصيل الكيخباء إلى شبكة الصاقة وتػزيعيا عمى ال

 ٕالكيخبائية أو مذغمي أنطسة الصاقة.

كيمػوات ُتدتخجم لتدويج مشدل  ٓٓٔرياح مػزعة أو "صغيخة": تػربيشات رياح صغيخة مفخدة أقل مغ  -ب 

 ٖأو مدرعة أو مذخوع صغيخ بالصاقة مباشخة وغيخ مترمة بالذبكة.

                                  
7
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ي تقام في مدصحات مائية كبيخة , عادة عمى الجخف القارؼ. الخياح البحخية: تػربيشات الخياح الت -ت 

   تػربيشات الخياح البحخية أكبخ مغ التػربيشات األرضية ويسكغ أن تػلج السديج مغ الصاقة.

 بعجد مغ السدايا مشيا :وتتسيد ىحا الشػع مغ الصاقة 

السرجر مغ مرادر الصاقة  انيا شاقة مشخفزة التكمفة مقارنة بسرادر الصاقة االخخػ , كسا ويعج ىحا

 الشطيفة والغيخ ممػثة لمبيئة 

تػصيل التػربيشات في مدرعة الخياح بحيث يسكغ لمكيخباء التي مغ خالل ترل شاقة الخياح و 

تػلجىا االنتقال مغ مدرعة الخياح إلى شبكة الصاقة. بسجخد أن تكػن شاقة الخياح عمى شبكة الصاقة 

تقػم  وئية أو مذغمي الصاقة سيخسمػن الكيخباء إلى حيث يحتاجيا الشاس.الخئيدية , فإن السخافق الكيخبا

, التي تدسى خصػط التػزيع , بتجسيع الكيخباء السػلجة في مذخوع الخياح ونقميا  ػ خصػط الشقل الرغخ 

إلى خصػط نقل أكبخ "شبكة" , حيث يسكغ لمكيخباء أن تشتقل عبخ مدافات شػيمة إلى السػاقع التي 

 عسل. السشدل أو ال أو ةسجيشالخيًخا , تقػم خصػط التػزيع األصغخ بتػصيل الكيخباء مباشخة إلى تحتاجيا. أ

 السظمب الثاني: دوافع سياسات الظاقة الستججدة

اإلضاءة والكيخباء والتجفئة والتبخيج والصاقة عجيجة تتسثل بيات الصاقة الستججدة خجمات تػفخ تقش 

السيكانيكية والتشقل. عالوة عمى ذلظ , بالشدبة لألنػاع األخخػ مغ الصاقة )مغ الػقػد األحفػرؼ والصاقة 

الشػوية والكتمة الحيػية التقميجية( , تػفخ مرادر الصاقة الستججدة الحجيثة مجسػعة متشػعة مغ الفػائج 

تعج ىحه الفػائج االجتساعية واالقترادية قػة رئيدية تجفع صانعي و رادية اإلضاؼية , االجتساعية واالقت

الدياسات العتساد أىجاف الصاقة الستججدة وسياسات الجعع. تع ترشيف محخكات الصاقة الستججدة 

)الفػائج( بعجة شخق. عمى سبيل السثال , صشف التقخيخ الخاص الرادر عغ الييئة الحكػمية الجولية 

( بذأن مرادر الصاقة الستججدة والتخؽيف مغ آثار تغيخ السشاخ IPCCالسعشية بتغيخ السشاخ )

(SRREN الجوافع والفخص ) , والفػائج الخئيدية لمصاقة الستججدة في البيئة )التخؽيف مغ تغيخ السشاخ
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السثال , تشػع والحج مغ اآلثار البيئية والرحية ( , والحرػل عمى الصاقة , وأمغ الصاقة )عمى سبيل 

إمجادات الػقػد , وواردات الػقػد , والسيدان التجارؼ( , والتشسية االجتساعية واالقترادية )عمى سبيل 

مغ قبل أنذأت األبحاث السسػلة  ٕٕٔٓ. في عام ٔالسثال , خمق فخص العسل , والتشسية الخيؽية( 

 رئيدية: تاثيخات الحكػمة األلسانية ثالثة 

د الكمي )بسا في ذلظ دوافع االقتراد الكمي مثل االستثسار ودوران الرشاعة ؛ اآلثار تأثيخات االقترا -ٔ

 .ػضيف في صشاعة الصاقة الستججدة اإلجسالية مثل الت

 .انخفاض واردات الػقػد األحفػرؼ التأثيخ عمى الحدابات الجارية مغ  - ٕ

نذخ  حمي اإلجسالي والتػضيف مغالتأثيخات الراؼية مثل صافي التغيخ اإلجسالي في الشاتج الس - ٖ

 . تكشػلػجيا الصاقة الستججدة

تبشت الػكالة الجولية لمصاقة الستججدة و الفػائج الستعمقة بالشطام مثل تجشب األضخار البيئية ؛  و  

(IRENA اإلشار األلساني , مع بعس التعجيالت , مع التخكيد في أحجث دراسة ليا عمى مجسػعة )

رادية )الشاتج السحمي اإلجسالي , الخفاه العام في الدياق التقميجؼ لالستيالك العام فخعية مغ اآلثار االقت

 . ٕولكغ أيًزا بسعشى أوسع لخفاـية اإلندان والتػضيف والتػازنات التجارية( 

 

 

 Environmental Drivers:  اوال. الجوافع البيئية

                                  
1
 Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) Special Report on Renewable Energy 

Sources and Climate Change Mitigation), (SRREN) (Cambridge 

UK and New York: Cambridge University Press, 2277,P12, 
2
 Lucas, Adam (2222), Wind, Water, Work: Ancient and Medieval Milling Technology, 

Brill Publishers, p. 25  
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تعتسج عمى استخجام الصاقة الستججدة والجوافع ىشاك العجيج مغ الجوافع البيئية التي ادت الى تبشي سياسات 

  ىي :

مجسػعة مغ اآلثار , يشتج عغ استخخاج الػقػد األحفػرؼ والشػوؼ ونقمو وتكخيخه واستخجامو  

البيئية اليامة , بسا في ذلظ األضخار التي تمحق باألرض مغ جخاء التعجيغ ؛ تمػث اليػاء والساء. 

استيالك كسيات ىائمة مغ السياه العحبة , خاصة لمتبخيج في محصات تػليج الصاقة ؛ فقجان التشػع 

عمى سبيل السثال , تقجر مشطسة  ٔة؛ البيػلػجي؛ خصخ وقػع حػادث نػوية ؛ التغيخات السشاخية العالسي

مميػن شخز  ٚ.ٖقتل  -بدبب حخق الفحع والشقل البخؼ  -الرحة العالسية أن تمػث اليػاء الخارجي 

مميػن شخز يسػتػن قبل األوان كل  ٘.٘يقجر حداب آخخ أن  .ٕٕٔٓفي جسيع أنحاء العالع في عام 

مميػن شخز بدبب تمػث  ٙ.ٔلسجسػع , يسػت عام بدبب تمػث اليػاء السشدلي والخارجي ؛ مغ ىحا ا

أكبخ مداىع في الريغ ىػ التمػث الشاجع عغ حخق الفحع  مميػن في اليشج ٗ.ٔاليػاء في الريغ و 

شخز سشػًيا( , بيشسا في اليشج , السداىع الخئيدي ىػ حخق الكتمة  ٖٓٓٓٙٙ)الحؼ يتدبب في وفاة 

لسذاكل الرحية وفقجان التشػع البيػلػجي والتحجيات ااما الحيػية الرمبة ألغخاض الصيي والتجفئة .

تربح جدًءا ال يتجدأ مغ استخاتيجيات الحكػمة حػل العالع  البيئية األخخػ فقط  نذخ الصاقة الستججدة

لسػاجية ىحه التحجيات العجيجة. ومغ األمثمة عمى ذلظ: الحج مغ التمػث وتحديغ الرحة العامة. في 

الحكػمات عمى جسيع السدتػيات سياسات لجعع مرادر الصاقة الستججدة مغ جسيع أنحاء العالع , سشت 

أجل تقميل اآلثار الرحية السختبصة بإنتاج الصاقة واستخجاميا. في الريغ , عمى سبيل السثال , أصبح 

                                  
7
 See, for example, http://www.ucsusa.org/clean_energy our-energy-choices/energy-and-

water-use/water-energy electricity-overview.html. VnHHSYdgmUk; http 

www.nrel.gov/analysis/re_futures/, as well as other references in this text. For more on fossil 

fuels, climate change and biodiversity, see http://www.ipcc.ch/pdf technical-papers/climate-

changes-biodiversity-en.pdf pose-double threat wildlife/. /://-

/http://www.sciencemag.org/content/212/2751/125; and http://www.futurity.org/fossil-fuels-

can.- 
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البحث عغ ىػاء وماء أنطف محخًكا ميًسا ألىجاف وسياسات الصاقة الستججدة , جشًبا إلى جشب مع 

ثات ثاني أكديج الكخبػن , وخمق فخص العسل والتشسية االقترادية . مخاوف بذأن تأثيخات تخؽيس انبعا

االستخجام التقميجؼ لمكتمة الحيػية , وحخق الكيخوسيغ وأنػاع الػقػد األحفػرؼ األخخػ لمصبخ والتجفئة عمى 

فعت الدياسات إلى جػدة اليػاء الجاخمي , فزاًل عغ الحاجة إلى الحج مغ إزالة الغابات السحمية , د

 تعديد مرادر الصاقة الستججدة الحجيثة .

 .Reduce fresh water use:  . تقميل استخجام السياه العحبة1

 -, حجدت عجة مجن ومشاشق يابانية  ٕٔٔٓفي أعقاب كارثة فػكػشيسا دايتذي الشػوية عام  

مرادر الصاقة الستججدة وكفاءة أىجاًفا وسشت سياسات لتعديد  -بسا في ذلظ ىػكايجو وكيػتػ وأوساكا 

ردت ألسانيا لمكارثة في اليابان مغ خالل التخصيط  ٔالصاقة مغ أجل تقميل اعتسادىا عمى الصاقة الشػوية .

  لإللغاء التجريجي لسشذآت الصاقة الشػوية الخاصة بيا , الستبجاليا بسخور الػقت بالصاقة الستججدة

 مط حجة تغيخ السشاخ ف. التخفي4

أصبح التخؽيف مغ آثار تغيخ السشاخ السحخك البيئي الخئيدي لمصاقة الستججدة بذكل متدايج ؛        

تسثل مرادر الصاقة الستججدة اآلن ركيدة أساسية في جيػد العجيج  باالقتخان مع تحديشات كفاءة الصاقة ,

خيغ لألشخاف بالشدبة لمسؤتسخ الحادؼ والعذ الة الكخبػن عغ قصاعات الصاقة .مغ الحكػمات إلز 

(COPٕٔ( في اتفاؾية األمع الستحجة اإلشارية بذأن تغيخ السشاخ )UNFCCC الحؼ عقج في باريذ , )

ٝ مغ ٜٛٝ مغ االنبعاثات العالسية و ٜ٘دولة  )تسثل ما يقجر بـ  ٜٛٔ,  ٕ٘ٔٓفي أواخخ عام 

عطسى مغ البمجان أعصت الغالبية ال (. (INDCs ٕالدكان( قجمت السداىسات السقخرة السحجدة وششياً 

                                  
7
 United Nations Framework Convention on Climate Change, “Synthesis report on the 

aggregate effect of INDCs,January 2272 viewed 1, pp55-52”, 
2
 Brot fur die Welt; Climate Action Network International Hivos, World Future Council, 722 

% Renewables Are You In? 722 % Renewables, Zero Poverty, 71 November 2275, pp22-

21., 
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األولػية لقصاع الصاقة في خصصيا , مع اعتساد معطسيا بذكل أساسي عمى نذخ الصاقة الستججدة و 

, كانت العجيج  COPٕٔتقشيات كفاءة الصاقة لتحقيق أىجافيا السعمشة لخفس االنبعاثات . قبل مؤتسخ 

تغيخ السشاخ. عمى سبيل السثال ,  مغ البمجان والسشاشق تديج مغ نذخ مرادر الصاقة الستججدة لسعالجة 

ٝ مغ استيالك الصاقة بػاسصة مرادر الصاقة ٕٓالستسثل في  ٕٕٓٓىجف االتحاد األوروبي لعام 

الستججدة )جشًبا إلى جشب مع ىجف كفاءة الصاقة( إلى مداعجة أوروبا في الحج مغ انبعاثات غازات 

  ٝ .ٕٓ( بشدبة ٜٜٓٔاالحتباس الحخارؼ )بالشدبة لعام 

 Economic Drivers : انيا. الجوافع االقتراديةث

يسكغ لتقشيات الصاقة الستججدة أن تػفخ عجًدا مغ الفػائج االقترادية , ال سيسا لسدتػردؼ الصاقة.  

أصبح ىحا صحيًحا بذكل متدايج مع استسخار انخفاض تكاليف الصاقة الستججدة )خاصة تكاليف الصاقة 

الستججدة في تجشب الذسدية الكيخوضػئية وشاقة الخياح(. باإلضافة إلى ذلظ , يداعج استخجام الصاقة 

عجد مغ التكاليف االقترادية غيخ السباشخة السختبصة بإنتاج واستخجام الصاقة األحفػرية , مثل نفقات 

الخعاية الرحية. كسا يسكغ أن يداعج في تقميل التكاليف شػيمة األجل السختبصة بتغيخ السشاخ العالسي , 

يع االقترادؼ )عمى سبيل السثال , مثل احتسال حجوث اضصخاب وتذخيج مفاجئ لألشخاص ونذاش

انتذار السخض , اليجخة القدخية(. وبالتالي , يسكغ أن تؤدؼ االستثسارات في أنطسة الصاقة الستججدة 

. ٔالشسػ االقترادؼ السدتجام  بيئًيا  -والبشية التحتية السختبصة بيا إلى تشسية مدتجامة بكل معشى الكمسة 

 بصة بالصاقة الستججدة التي تجفع إلى اعتساد سياسات الجعع ما يمي:وتذسل الفػائج االقترادية السخت

 .تحديط السيدان التجاري وتقميل تقمبات األسعار .ٔ

                                  
7
  http://www.irena.org/rethinking/IRENA 022_REthinking Energy_2nd_report_2275.pdf  

 . 
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يسكغ أن يؤدؼ و الحؼ تدتيمكو إن لع يكغ كمو. معطع الػقػد األحفػرؼ  بية الجولتدتػرد غال  

يسكغ أن يقمل كسا دان التجارؼ لمبمج أو السشصقة , االستثسار في مرادر الصاقة الستججدة إلى تحديغ السي

الػقػد األحفػرؼ , وما يختبط  فزال عغ ان الحج مغ استيخادأسعار الػقػد ومخاشخ العخض.  مغ تقمب

بو مغ وفػرات اقترادية )لمسدتيمكيغ ولمسيدانيات الحكػمية( , أحج الجوافع الخئيدية لدياسات الصاقة 

ٝ . الجنسارك , عمى سبيل السثال , تتػقع أن ٓٓٔجاف الصاقة الستججدة بشدبة الستججدة , بسا في ذلظ أى

, وخالية مغ  ٖٕ٘ٓٝ )الصاقة والتجفئة بحمػل عام ٓٓٔاستخاتيجيتيا لمتحػل نحػ شاقة متججدة بشدبة 

, ستؤدؼ إلى انخفاض نفقات الصاقة ٔ( ٕٓ٘ٓالػقػد األحفػرؼ عمى مدتػػ االقتراد بحمػل عام 

الجنساركية ىجف أكثخ شسػًحا يتسثل في تػفيخ  غفخيجريظ شأفعسل السعتاد . وقج حجدت مجيشة مقارنة بال

مغ أجل االعتساد عمى الحات في مجال الصاقة وتجشب  ٖٕٓٓٝ بحمػل عام ٓٓٔشاقة متججدة بشدبة 

 آثار تقمب أسعار الػقػد , مع إحياء وتشػيع اقتراد السشصقة أيًزا . 

 .صشاعات وميارات ججيجة خمق فخص عسل وتظويخ - ٕ

غيخ الػضائف حدب القصاع ت قج ادػ الى الصاقة الستججدة نحػ تحػلالتذيخ الجراسات إلى أن  

في سيشاريػ الصاقة الستججدة الستقجم , وىػ مدار ف ,عمى خمق الػضائف  مسا انعكذ ايجاباوالسػقع , 

وكالة الصاقة  تقجر, و  ٕٓ٘ٓٝ لعام ٓٓٔشسػح نحػ نطام شاقة عالسي متججد وخاٍل مغ الكخبػن بشدبة 

يخمق ضعف عجد الػضائف لكل وحجة مغ  (الكيخوضػئية)أن نذخ الصاقة الذسدية (  IRENAالجولية )

الكيخباء السػلجة كسا يفعل الفحع أو الغاز الصبيعي . تختمف السيارات السصمػبة لترشيع وبيع وتخكيب 

ة السختبصة بيا بذكل كبيخ , مع مجسػعة متشػعة مغ فخص وصيانة أنطسة الصاقة الستججدة والبشية التحتي

العسل ذات السيارات الستػسصة والعالية . كان خمق فخص العسل محخًكا لدياسات الصاقة الستججدة التي 

                                  
7
 Denmark’s future energy plan includes estimates indicating planned investments of about 

EUR 152 million by 2222, with expected saving in energy costs of more than EUR022 

during the same period, from http://www.ens.dk/sites/ens.dk/files/policy/danish-climate.    
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الدكان وىجخة تيجف إلى السداعجة في تعديد االقترادات السحمية , ووقف أو عكذ اتجاه ىجخة 

( وسيمة لتحقيق CSPيعتبخ نذخ الصاقة الحخارية الذسدية السخكدة ) عمى سبيل السثال ,ف,  األدمغة

أىجاف إنسائية متعجدة في السجتسعات السحمية , بسا في ذلظ خمق فخص العسل , وتشسية السيارات 

 والتجريب , وكحلظ التشسية االجتساعية , والتعديد االجتساعي والثقافي , وتغيخ السشاخ. دعست والية آيػا

األمخيكية إنتاج اإليثانػل ونذخ تقشيات أخخػ متججدة لخمق وضائف جيجة تقػؼ الصبقة الػسصى في 

الػالية , وتديج مغ االستثسار التكشػلػجي داخل الػالية , وتقمل االعتساد عمى الػقػد السدتػرد , وتػفخ 

 . ٔىػاء وماء أنطف 

 تمبية الظمب الستدايج بدخعة عمى الظاقة.  - 4

صية العجيج مغ التقشيات الستججدة والدخعة الشدبية التي يسكغ تشفيحىا بيا , جشًبا إلى جشب مع إن نس 

تكاليفيا الستجنية بدخعة )ال سيسا بالشدبة لمصاقة الذسدية الكيخوضػئية وشاقة الخياح( , جعمت مشيا 

لعالسي . لقج تحػلت تقشيات مفزمة لتمبية الصمب الستدايج باستسخار عمى خجمات الصاقة عبخ الجشػب ا

ٝ مغ ٓٛأكثخ مغ  تمبيوالتي كانت لصاقة الكيخومائية البخازيل , التي كانت تعتسج بذكل كبيخ عمى ا

, إلى تقشيات أخخػ متججدة لتمبية الصمب الستدايج عمى الكيخباء مع الحج  ءالصمب الػششي عمى الكيخبا

إفخيؿيا , تعسل مرخ عمى تعديد نذخ في , و شقز اإلمجادات في سشػات الجفاف مغ تعخض البالد ل

مرادر الصاقة الستججدة في قصاع الكيخباء لمسداعجة في تمبية الصمب الستدايج عمى الصاقة . وتخصط 

جشػب إفخيؿيا لديادة إنتاجيا مغ الكيخباء بذكل كبيخ مغ السرادر الستججدة لمسداعجة في استقخار شبكة 

                                  
1
 World Bank,(5112) Global Tracking Framework: Energy Access ,Washington ,DC, P00,   
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يخبائية الحؼ تدبب في انقصاع التيار الكيخبائي في جسيع الكيخباء. ولتخؽيف الشقز في الصاقة الك

 .ٔ أنحاء البالد

  . توفيخ الوصول إلى الظاقة والتخفيف مط حجة الفقخ في جشوب الكخة األرضية .ٕ

ال يدال أكثخ مغ مميار شخز يفتقخون إلى الكيخباء بيشسا يعتسج أكثخ مغ شخريغ مغ كل خسدة  

في السشاشق الشائية , تكػن الكيخباء  ػية التقميجية لمتجفئة والصبخيأشخاص حػل العالع عمى الكتمة الح

السػلجة باستخجام التقشيات الستججدة عسػًما أقل تكمفة مغ البجائل , يسكغ أن تػفخ الصاقة الستججدة أيًزا 

ج مغ لقج حجدت العجي ,التجفئة والتبخيج والصاقة السيكانيكية لخؼ السحاصيل والخجمات اإلنتاجية األخخػ 

البمجان أىجاًفا وسشت سياسات دعع لتػسيع نصاق الصاقة الستججدة لتػفيخ الػصػل إلى خجمات الصاقة 

الحجيثة لألشخاص الحيغ يعيذػن في السشاشق الشائية والخيؽية. عمى نحػ متدايج , تتبشى الحكػمات 

في أفخيؿيا , , ف صاقةججدة لمشيػض. الػصػل إلى الالػششية واإلقميسية والسحمية سياسات وأىجاف مت

أسخة( ىجًفا لتحقيق الحرػل عمى خجمات  ٓٓٓ.ٖٓٔحجدت مقاشعة كاسيدي األوغشجية )مػشغ حػالي 

ٝ لتمبية جسيع االحتياجات السحمية واإلنتاجية واالجتساعية باستخجام الصاقة الستججدة ٓٓٔالصاقة بشدبة 

السحمية مغ خالل القزاء عمى الفقخ  . وتذسل العػامل الجافعة الشيػض بالتشسيةٕٕٓٓبحمػل عام 

السختبط بشقز الػصػل إلى الصاقة , وتقميل اآلثار الرحية السختبصة باالستخجام التقميجؼ لمكتمة الحيػية 

ٝ فقط مغ ٚوالكيخوسيغ , مع تقميل إزالة الغابات السحمية وتجىػر األراضي. عشجما تع تحجيج ىجف كان 

ٝ ٜٚٝ الكيخوسيغ في اإلنارة و ٚٛاستخجم حػالي اذ شبكة الكيخباء ؛ األسخ لجييا إمكانية الػصػل إلى 

                                  
7
  World Bank, Global Tracking Framework: Energy Access (Washington, DC: 2275), 

http://www-wds worldbank.org/external/default/WDS Content Server 

WDSP/IB/2272/25/22/222112121_2272252277 / 
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في البمجان الرشاعية , حيث تتستع الغالبية العطسى مغ الشاس بإمكانية , و  ٔ اعتسجوا عمى الحصب

 .ة الحجيثة الػصػل إلى خجمات الصاق

 . عمى عائجات الظاقة محمية السحافظة .ٖ

لصاقة الستججدة السحمية , سػاء عمى السدتػػ الػششي أو دون عشجما يتع استبجال واردات الػقػد با 

تبشت والية  . الػششي , يسكغ أن تحفد نفقات الصاقة السديج مغ الشذاط االقترادؼ في االقتراد السحمي

ٝ مغ الكيخباء الستججدة ٓٚتيجف إلى الحرػل عمى  ٕ٘ٔٓىاواؼ األمخيكية تذخيعات ممدمة في عام 

. وتػاجو ىاواؼ أعمى أسعار لمكيخباء مقارنة بأؼ ٕ٘ٗٓٝ بحمػل عام ٓٓٔ, و  ٖٕٓٓبحمػل عام 

والية أمخيكية واعتساًدا غيخ مدتجام عمى الػقػد األحفػرؼ السدتػرد. مغ الستػقع أن تترجػ الصاقة 

 زيادة عائجات الزخائب. ٕالستججدة ليحيغ التحجييغ , حيث تػفخ الكيخباء السحمية بتكمفة أقل بكثيخ

لحكػمات السحمية بتحريل مجفػعات ضخيبة الجخل والسستمكات مغ مالكي مذاريع الصاقة تقػم ا 

غ اإليخادات اإلضاؼية الحكػمات مغ تخؽيس معجالت الزخائب عمى الدكان , مثل  الستججدة ؛ ُتسكِّ

 الدكان ذوؼ الجخل السشخفس , أو لجعع الخجمات العامة اإلضاؼية . قج تقمل مذاريع الصاقة الستججدة

أيًزا مغ الشفقات الحكػمية. عمى سبيل السثال , أعمشت واششصغ العاصسة عغ خصط في ديدسبخ 

مشذأة مسمػكة لمحكػمة , حيث  ٖٗلتخكيب األلػاح الذسدية عمى األسصح ومػاقف الديارات لـ  ٕ٘ٔٓ

ستػفخ (. ويقجر مدؤولػ السجيشة أن الخصة PPAسيتع شخاء الكيخباء مغ خالل اتفاؾية شخاء الصاقة )

عاًما مغ اتفاؾية شخاء الصاقة , مع تحفيد  ٕٓمميػن دوالر أمخيكي عمى مجػ  ٕ٘عمى دافعي الزخائب 

تصػيخ األعسال الرغيخة وخمق فخص العسل . صفقة مشفرمة , لتمبية ثمث احتياجات الحكػمة الدشػية 

                                  
7
   South Africa from World Economic Forum (WEF Unlocking Financing for Clean Energy 

in Kenya , Workshop, Nairobi, Kenya, 75 May 2272, p7-2 

 
5
  REN51, Renewables 5113 Global Status Report (Paris: REN51 Secretariat, June, p01.  
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)وبالتالي دافعي  سيػفخ عمى حكػمة مجيشة واششصغ العاصسة مغ الكيخباء باستخجام شاقة الخياح.

 . ٔعاًما ٕٓمميػن دوالر أمخيكي عمى مجػ  ٘ٗالزخائب( ما يقجر بشحػ 

 تقميل تكاليف الرحة العامة .ٗ

يشتج عغ حخق الػقػد األحفػرؼ إلنتاج الصاقة تكاليف اقترادية باىطة لمسجتسعات , باإلضافة إلى  

لرحية السختبصة بتمػث اليػاء في دول معاناة جدجية ىائمة. حدب أحج التقجيخات , بمغت تكمفة اآلثار ا

؛  ٕٓٔٓتخيميػن دوالر أمخيكي في عام  ٚ.ٔمشطسة التعاون االقترادؼ والتشسية )الػؼيات واألمخاض( 

وشكل الشقل البخؼ حػالي نرف ىحا السجسػع. بمغت التكاليف السقجرة السختبصة بالتأثيخات الرحية لتمػث 

تخيميػن دوالر  ٘.ٓتخيميػن دوالر أمخيكي و  ٗ.ٔحػالي  ٕٓٔٓاليػاء في الريغ واليشج خالل عام 

أن التمػث البيئي يكمف االقتراد الريشي  ٕٚٓٓوججت دراسة أجخيت عام  ٚٙأمخيكي عمى التػالي. 

ٝ مغ إجسالي الشاتج السحمي ؛ في اآلونة األخيخة , تدبب التمػث في مجن مثل بكيغ في ٓٔحػالي 

جخة العقػل وىخوب رأس السال , مسا أدػ إلى مديج مغ الخدائخ استياء عام واسع الشصاق ودفع ى

استحػذ  -مميار(  ٜٛٔيػرو عمى األقل )وربسا  ٜ٘االقترادية واالجتساعية لمريغ. , تكمف السشصقة 

إمكانية خفس ىحه التكاليف مغ خالل نذخ  ناإلجسالي. إٝ مغ ٚٙإنتاج الصاقة واستخجاميا عمى 

ساعجت في دفع الصاقة الستججدة سياسات الصاقة في االتحاد األوروبي , الصاقة الستججدة ىي التي 

والريغ , ومشصقة كاسيدي في أوغشجا , وفانكػفخ في كشجا , والعجيج مغ السجن األمخيكية , وأماكغ 

إن األمغ ىػ األساس الزخورؼ لمتصػيخ الرحي لمبشية التحتية لمصاقة والتػصيل السػثػق  أخخػ 

ػفخ زيادة حرة الصاقة مغ مرادر الصاقة الستججدة السحمية إمكانية تقميل االعتساد لخجمات الصاقة. ت

                                  
1
 Barbose, G., L. Bird, J. Heeter, F. Flores, and R. Wiser(5112) 

Standards in the United Energy Reviews 25: 250-00.” Renewable and Sustainable 
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. يسكغ لسرادر الصاقة الستججدة أن تديج مغ تشػع إمجادات ٔعمى الػقػد السدتػرد , وتحديغ أمغ اإلمجاد

يقمل مغ الصاقة , وتداىع في مخونة ومخونة نطام الصاقة مغ خالل التػليج السحمي السػزع , وكالىسا 

. تعصل السكػنات( وخصخ االضصخاب السادؼ الخارجي )الكػارث ٔٚمخاشخ تعصل خجمات الصاقة 

الصبيعية واإلرىاب والتخخيب والقخصشة( مغ السحتسل أن يتع تقميميا عغ شخيق استخجام مرادر الصاقة 

ل , تػربيشات الستججدة السػزعة. وذلظ ألن كل مكػن مغ مكػنات الشطام الفخدية )عمى سبيل السثا

 . الخياح( يربح أقل أىسية لدالمة الشطام الكمي

 : اتيات وأىجاف الظاقة الستججدة ما يالجوافع الدياسية واألمشية لدياس ثالثا :

 .تحديط أمط الظاقةالجافع االول :

قج و ,  مغ مشاشق غيخ مدتقخة سياسًيا تدتػرد العجيج مغ البمجان الػقػد األحفػرؼ )والشػوؼ( , غالًبا 

 تػقف تجفق اإلمجادات في أؼ وقت. عمى الشؿيس مغ ذلظ , فإن مػارد الصاقة الستججدة متشػعة , فييي

, والتقشيات السصمػبة اللتقاط ىحه السػارد وتحػيميا إلى  تعتسج عمى التجفقات الصبيعية وىي متػفخة محمًيا

د األساسي عمى أمغ الصاقة لسعطع شاقة مفيجة ىي متػفخ في الدػق العالسية. عمى الخغع مغ أن التخكي

البمجان يتسحػر حػل الحفاظ عمى الػصػل إلى الػقػد األحفػرؼ , إال أنو ُيشطخ إلى الصاقة الستججدة 

بذكل متدايج عمى أنيا تمعب دوًرا في تحديغ أمغ الصاقة . عمى سبيل السثال , تعتسج أوروبا بذكل كبيخ 

عبخ خصػط األنابيب التي تعبخ. بمجان أخخػ )بسا في ذلظ عمى الغاز الصبيعي الحؼ يأتي مغ روسيا 

, عانى جدء كبيخ مغ أوروبا  ٕٗٔٓأوكخانيا( ؛ عشجما تع تقييج تجفق الغاز إلى أوكخانيا في شتاء عام 

كان الجافع وراء سياسات دعع الصاقة الستججدة في االتحاد األوروبي ىػ  , مغ انخفاض في العخض 

 تقميل اعتساد السشصقة عمى الػقػد األحفػرؼ السدتػرد , بسا في ذلظ الغاز الصبيعي . 

                                  
7
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 .زيادة السوثوقية والسخونةالجافع الثاني : 

دث الدكظ الحجيجية أو إن السخاوف بذأن السخاشخ السختبصة بشقل الػقػد )عمى سبيل السثال , حػا 

, وعػامل أخخػ تجفع سياسات الصاقة الستججدة. أنطسة ب( , وانقصاع التيار الكيخبائي خصػط األنابي

الصاقة الستججدة السػزعة أقل عخضة لمفذل عمى نصاق واسع ؛ يسكغ أن تجعل شبكة الصاقة وأنطسة 

ا في ذلظ اآلثار السختبصة بالصقذ لتغيخ الصاقة األخخػ أكثخ مخونة لسجسػعة متشػعة مغ التيجيجات , بس

السشاخ العالسي ؛ والصاقة السػزعة محمًيا )عمى األسصح , أو مغ مذاريع شاقة الخياح في ميشاء السجيشة( 

, لحلظ ىشاك قمق أقل بذأن نقل الصاقة إلى مشاشق الصمب. في أعقاب كارثة تدػنامي والشػوية التي 

 ٓٗ, التي يبمغ عجد سكانيا  ـيجاؼ تػشيسا, حجدت مجيشة  ٕٔٔٓام أعقبت زلدال اليابان الذجيج في ع

االنتقال إلى نطام شاقة آمغ ومخن ومدتجام قائع  ىػيجف ىحا ال. و ٕٕٕٓلف ندسة , ىجًفا بحمػل عام أ

 .عمى  الصاقة الستججدة 

 . ٔ ضسان ديسقخاطية الظاقةالجافع الثالث : 

في ذلظ التحكع السحمي في إنتاج الصاقة وتػزيعيا , دوًرا تؤدؼ الخغبة في ديسقخاشية الصاقة , بسا  

متدايج األىسية في تػجيو األىجاف والدياسات السحمية لجعع الصاقة الستججدة , غالًبا باالقتخان مع 

استعاد عجد متدايج مغ , فعمى سبيل السثال  سيسا عمى السدتػػ السحميتحديشات كفاءة الصاقة , ال 

واليابان والػاليات الستحجة وأماكغ أخخػ ممكية السخافق السحمية لتحقيق السديج مغ  البمجيات في ألسانيا

                                  
تتجاوز ديسقخاشية الصاقة األمغ القػمي إلمجادات الصاقة إلى إخزاع مػارد الصاقة والبشية التحتية لمسمكية أو الديصخة  ٔ

العامة أو السجتسعية. نذأ السرصمح مغ حخكة العجالة السشاخية , وىػ يختكد عمى الفيع األساسي بأن 'القخارات التي تذكل 
إن  -يعتقج عجد متدايج مغ الخبخاء والسجتسعات أن  ٜٗك ودون اعتبار لسبجأ الخبح'. حياتشا يجب أن ُتحجد بذكل مذتخ 

كخبػنات اقتراد الصاقة أمخ بالغ األىسية ليذ فقط لمتخؽيف مغ تغيخ السشاخ ولكغ أيًزا لتحقيق اقتراد أكثخ عجاًل 
دل وسميع بيئًيا يجب أن يخجم احتياجات واستجامة ومخونة. باإلضافة إلى ذلظ , يذيخ بعس الخبخاء إلى أن نطام شاقة عا

( الصبيعة السػزعة لسػارد ٜ٘شعػب العالع , وأن انتقال الصاقة سيتقجم مغ خالل التحػل إلى الديصخة العامة والسجتسعية. )
 ٜٙ تداعج عمى تدييل ىحه العسمية -التي مغ الشاحية الشطخية ىي السشافع العامة في متشاول الجسيع  -الصاقة الستججدة 
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الديصخة الجيسقخاشية , وىػ اتجاه يختبط غالًبا بالخغبة في الشيػض بالصاقة الستججدة السحمية . في بخليغ 

لتغيخ السشاخ  , ألسانيا , تحالف كبيخ مغ عسمت السجسػعات عمى إعادة التحػيل إلى البمجيات لمترجؼ

 . ٔوأىجاف االستجامة البيئية األوسع , ولجعل نطام الصاقة السحمي أكثخ ديسقخاشية ومشرفة اجتساعًيا

 

 السبحث الثاني : االسذ الشظخية لمتشسية السدتجامة

  سفيوم وتعخيفيا: التشسية السدتجامة تظور ال السظمب االول

الساضي ادت إلى ضيػر ىحا السفيػم مغ بخزت احجاث كثيخة في الشرف الثاني مغ القخن  

ابخزىا : زيادة وانتذار االحجاث السديئة لمبيئة عمى مدتػػ العالع , زيادة درجة التمػث في العالع  , 

تعثخ كثيٌخ مغ الدياسات التشسػية السعسػل بيا في دول العالع الثالث وتػسيع الفخوق االجتساعية وانتذار 

,تدايج االىتسام بالبيئة وخرػصا بعج دراسات وتقاريخ نادؼ ٕ ىحه الجولالسجاعة والفقخ في كثيٍخ مغ 

روما الذييخة في سبعيشات القخن الساضي حػل ضخورة االىتسام  بالسػارد الصبيعية الشاضبة والسحافطة 

زاد الػعي بسخاشخ  ونتيجة لتمظ االحجاث , فقج ٖ عمى البيئة والتػازنات الجػىخية في االنطسة البيئية.

انساء لو القابمية عمى  تؤدؼ إلى التشسػية لكي االستخاتيجيات أن عمى الخأؼ تجريجيا مظ االحجاث واستقخت

يجب ان تأخح بشطخ االعتبار قجرة كل الفئات السجتسعية عمى تحسل التغييخ وتحقيق السداواة  االستقخار

قج و  ٗالتي يعير فييا االندان. في االستفادة مغ ذلظ التغيخ ىحا فزاًل عغ وجػب احتخام مقػمات البيئة

                                  
ٔ  http://www.wsj.com/articles/japanes towns-bank-on-renewable-energy-ٔٗ٘ٓٙٗٓٓٓٓ  
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اتزح ىحا الػعي مغ خالل انتذار مفيػم " التشسية السدتجامة" عمى نصاق واسع وتدايج االىتسام بو , 

 وبذكل عام يسكغ تتبع التصػر التاريخي لسفيػم التشسية السدتجامة مغ خالل الذكل االتي :

 

 

 ( التصػر التاريخي لسفيػم التشسية السدتجامةٔشكل )

 
 السرجر : الذكل مغ عسل الباحث باالعتساد عمى :

, مجمة  االدارة البيشية كسجخل لتحقيق التشسية السدتجامة مع اشارة إلى واقع التشسية السدتجامة في العخا اميخة خمف لفتة , .ٔ

 .ٛ, صٕٙٔٓ,بغجاد , ٗ( العجد A, الجدء ) ٖٗاليشجسة والتكشػلػجيا , السجمج 

العجد  ٗٔ, واقع التشسية السدتجامة وتأثيخىا في الػشغ العخبي , مجمة جامعة تكخيت لمعمػم االندانية , السجمج  عمي عبج هللا احسج.ٕ

 ٜٕ٘, صٕٚٓٓ,  ٓٔ

لمتشسية السدتجامة تعخيفات متعجدة ومختمفة ولكغ ىحا االختالف ال يعكذ اختالف السفاـيع و       

خالليا لمتشسية السدتجامة والتي ىي البعج  بقجر ما يعكذ االختالف في االبعاد الحؼ يشطخ مغ

 ٔاالقترادؼ , البعج االجتساعي و البعج البيئي .

                                  
مة )دراسة ميجانية عمى شخكة زكخيا مصمظ الجورؼ و ابػ بكخ احسج ابػ سالع , ثقافة الخيادة في ضل التشسية السدتجا ٔ

 ٜٕ٘,ص ٖٕٔٓ,  ٛ٘سػناشخاك البتخولية الجدائخية( , مجمة ديالى , العجد 
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جخت محاوالت كثيخة لػضع تعخيف شامل جامع مانع ومفيػم لمتشسية السدتجامة ,فعخفت بأنيا )عسمية     

تمبية حاجاتيع التشسية التي تمبي اماني الحاضخ وحاجاتو مغ دون تعخيس قجرة اجيال السدتقبل عمى 

.وُعخفت التشسية السدتجامة كحلظ بأنيا )تشسية تػفق بيغ التشسية البيئية واالقترادية واالجتساعية ٔلمخصخ(

فتشذأ دائخة صالحة بيغ االقصاب الثالثة فعالة مغ الشاحية االقترادية عادلة مغ الشاحية االجتساعية 

   ٕومسكشة مغ الشاحية البيئية(.

جولي بأنيا) عسمية متعجدة االبعاد تتكػن مغ خسدة مكػنات : رأس مال نقجؼ , عخفيا البشظ ال و 

ؼيسا عخفتيا المجشة  ٖرأس مال مادؼ , راس مال بذخؼ , رأس مال اجتساعي , ورأس مال شبيعي (

عبارة عغ تعديد التشسية االقترادية مع الحفاظ  االقترادية واالجتساعية لغخبي اسيا )االسكػا ( بانيا :

السػارد الصبيعية وضسان مػاصمة التشسية االجتساعية والبيئية والدياسية واالقترادية والسؤسدية  عمى

 ٗ عمى اساس السداواة (.

 اىجاف التشسية السدتجامة :: السظمب الثاني

ُيسكغ تعخيف أىجاف التشسية الُسدتجامة بأّنيا مجسػعة مغ األىجاف العالسية التي تختبط بالعجيج 

؛ كالسشاخ, والدالم, واالقتراد, والعجالة, والفقخ, وغيخىا مغ السفاـيع العالسية األخخػ, وقج مغ السجاالت

تّع وضع ىحه األىجاف مغ ِقَبل مشطسة األمع الستحجة ليتّع تصبيقيا مغ خالل ما ُيعخف ببخنامج األمع 

يح ىحه األىجاف ( الحؼ يجعع الحكػمات في مختمف البمجان لتعسل عمى تشفUNDPالستحجة اإلنسائي )

م ٕٙٔٓوتجعميا ضسغ خصصيا الػششية, وقج بجأ العسل عمى تشفيح أىجاف التشسية الُسدتجامة عام 
                                  

 ٜٕٓٓ, ٙٔرواء زكي يػنذ الصػيل , االمغ االقترادؼ العخبي والتشسية , مخكد الجراسات االقميسية ,العجد ٔ
خق الؿياس والتقييع , مجمة السخصط والتشسية , ش–امشو حديغ صبخؼ عمي , اإلشار العام لسؤشخات التشسية السدتجامة  ٕ

 .ٕٕٔ, صٕ٘ٔٓ, بغجاد ,  ٕٖالعجد 

0
يع , الصاقات الستججدة ودورىا في حساية البيئة ألجل التشسية السدتجامة , مجمة جامعة تكخيت لمحقػق   مجيج احسج ابخـا

 .ٕٖ٘,صٕٙٔٓ,  ٜٕالعجد  ٗالسجمج  ٛالدشة 

1
ق البيئي في التشسية السدتجامة , مجمة كمية بغجاد لمعمػم االقترادية الجامعة , العجد خػلة حديغ حسجان , دور التجقي  

 ٙٔٗ,ص ٕٗٔٓالخاص بالسؤتسخ العمسي السذتخك ,
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تستاز أىجاف التشسية الُسدتجامة بأنيا أىجاف تّع السػافقة عمييا مغ ِقَبل  . ؤ ٖٕٓٓوستدتسخ حتى عام 

سبعة عذخ ىجفًا فعميًا تتمخز ؼيسا  جسيع الجول األعزاء في األمع الستحجة, ويبمغ عجد ىحه األىجاف

القزاء عمى الفقخ والجػع. تػفيخ مياه نطيفة وصخف صحي نطيف. حرػل األشخاص عمى  ٕيأتي:

التعميع الجيج. التسُتع برحة جيجة, وتحقيق الخفاـية لألشخاص. تحقيق السداواة بيغ الجشديغ, والحج مغ 

ة لتحقيق األىجاف. تصػيخ االقتراد وتأميغ العسل أوجو التسييد السختمفة. إنجاز الذخاكات السختمف

الكخيع. الحرػل عمى شاقة نطيفة بأسعار مقبػلة. االىتسام بالسشاخ والحياة البخية والبحخية. االستيالك 

واإلنتاج السدؤول. تحقيق الدالم والعجل. إنذاء مجن وتجسعات ُمدتجامة. االىتسام بالبشية التحتية, 

ديد الرشاعة. مالحطة: تّع وضع أىجاف التشسية الُسدتجامة بشاًء عمى ما ُيعخف وتذجيع االبتكار, وتع

, وتختكد جسيع أىجاف التشسية ٕ٘ٔٓ-ٕٓٓٓباألىجاف اإلنسائية التي تّع العسل عمى تحؿيقيا بيغ عامي 

السدتجامة عمى أربعة محاور؛ وىي: السحػر البيئي, والسحػر االجتساعي, والسحػر االقترادؼ, ومحػر 

مؤشخًا. تشفيح أىجاف التشسية السدتجامة يعتسج تشفيح أىجاف  ٖٖٕىجفًا فخعيًا, و ٜٙٔالذخاكات, وتزع 

التشسية الُسدتجامة عمى مجػ نجاح البمجان في وضع وتشفيح الخصط والدياسات التي تعسل عمى تحقيق 

االستخاتيجيات ىحه األىجاف, حيث ستكػن ىحه األىجاف بسثابة الجليل الحؼ يتّع مغ خاللو وضع 

السختمفة, وال يقترخ العسل عمى تحقيق أىجاف التشسية الُسدتجامة عمى الحكػمات وحجىا, بل يستج 

 ٖليذسل السكػنات األخخػ لمجولة؛ كالقصاع الخاص, والسجتسع السجني.

 

 

                                  
7
 "WHAT ARE THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS?", 

www.arabstates.undp.org, Retrieved 77-7-2270. Edited.                              

 
2
 "Sustainable Development Goals", fcsa.gov.ae, Retrieved 77-7-2270. Edited. 

 
 
2
   The Sustainable Development Agenda", www.un.org, Retrieved 77-7-2270. Edited. 
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( اىجاف التشسية السدتجامةٕشكل )  

. 

. "Sustainable Development Goals", fcsa.gov.ae, Retrieved 77-7-2270. Edited 

Hák, T., Janoušková, S., & Moldan, B. (2270). Sustainable development goals: A need for 

relevant indicators. 

 

 :مؤشخات التشسية السدتجامة:  السظمب الثالث

والبذخية والسؤسدية عشجما تدتيجف التشسية السدتجامة مجسػعة كبيخة مغ القزايا االقترادية والبيئية 

وتحاول ادارتيا مغ خالل بخامج واسعة تزع جػانب متعجدة , فاألمخ ىشا يتصمب تػفخ مؤشخات تزع 

متخحؼ القخار في الرػرة الحؿيؿية لسعخفة ؼيسا اذا كانػا يديخون في االتجاه السشاسب مغ جانب 

ولتصػيخ مؤشخات  .ٔغ جانب اخخوتداعجىع عمى احخاز تقجم مشاسب باتجاه تحقيق التشسية السدتجامة م

التشسية السدتجامة فمقج بحلت مداعي حثيثة وكبيخة مشح بجاية العقج االخيخ مغ القخن الساضي وحتى يػمشا 

ىحا  لمخخوج بسجسػعة مغ السؤشخات السعبخة بذكل كامل ودقيق عغ التشسية السدتجامة , وكان مغ اىع 

مؤشخًا  ٛ٘جامة في االمع الستحجة ,أذ اقتخحت المجشة السحكػرة تمظ السداعي ىػ اقتخاح لجشة التشسية السدت

                                  
  
لمعمػم االندانية , عمي عبج هللا احسج , , واقع التشسية السدتجامة وتأثيخىا في الػشغ العخبي , مجمة جامعة تكخيت  1

 .ٜٕٙ,, صٕٚٓٓ,  ٓٔالعجد  ٗٔالسجمج 
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قدست حدب ابعاد التشسية السدتجامة عمى اربعة اقدام اقترادية وبيئية واجتساعية ومؤسدية كسا 

وضعت المجشة ىحه السؤشخات في اشار تحميمي فقدست ىحه السؤشخات عمى ثالث فئات اشمق عمييا 

فعة(  والحالة واالستجابة  أذ تيتع مؤشخات القػة الجافعة بترشيف االنذصة مؤشخات الزغط)او القػة الجا

والعسميات ومؤشخات الحالة تؿيع الحالة الخاىشة بذكل مخترخ ,ؼيسا تقجم مؤشخات االستجابة مجسػعة 

 .والججول ادناه يػضح ىحه السؤشخات .ٔ الحمػل والتجابيخ التي تع اتخاذىا أو ُعسل بيا برجد التشسية.

 ( : مؤشخات التشسية السدتجامة حدب ترشيف لجشة التشسية السدتجامة في االمع الستحجة.ٔججول )

 مؤشخات االستجابة مؤشخات الحالة مؤشخات القػة الجافعة الفئة

السؤشخات 

 االقترادية

نريب الفخد مغ الشاتج السحمي 

 اإلجسالي

حرة االستثسار اإلجسالي في 

 الشاتج السحمي اإلجسالي

صادرات الدمع والخجمات إلى  ندبة

 واردات الدمع والخجمات

نريب الفخد الدشػؼ مغ استيالك 

الصاقة رصيج الحداب الجارؼ 

كشدبة مئػية مغ الشاتج السحمي 

 االجسالي

مجسػع السداعجة االنسائية الخسسية 

 الجيغ/الشاتج السحمي اإلجسالي
 

                                  
1
سحخ قجورؼ عباس , تػضيف االدارة البيئية في الػصػل الى التشسية السدتجامة )العخاق انسػذجًا( مجمة كمية التخاث  

 ٙٚ, صٜٕٓٓالجامعة العجد الخامذ , 
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كشدبة مئػية مغ الشاتج القػمي 

 االجسالي

السؤشخات 

 االجتساعية

 معجل البصالة

 معجل الشسػ الدكاني

معجل الخاشجيغ الحيغ يمسػن بالقخاءة 

 والكتابة

 ندبة االلتحاق بالسجارس الثانػية

 مؤشخ الفقخ البذخؼ 

الدكان الحيغ يعيذػن تحت 

 خط الفقخ

متػسط العسخ الستػقع عشج 

 الػالدة

الدكان الحيغ ال سبيل 

 لػصػليع إلى السياه السأمػنة

الدكان الحيغ ال تتػافخ لجييع 

امكانية االنتفاع بالخجمات 

 الرحية

الدكان الحيغ ال تتػافخ لجييع 

امكانية االنتفاع بالسخافق 

 الرحية

ندبة الدكان في السشاشق 

 الحزخية

 

نريب الفخد مغ األراضي  السػارد الستججدة/ الدكانالسؤشخات 
 



ٖٛ 
 

االحتياشات استعسال السياه  البيئية

 الستججدة

 استعسال األسسجة

 الدراعية

نريب الفخد مغ األراضي 

الدراعية واراضي السحاصيل 

 الجائسة

ندبة االراضي الستزخرة 

 بالترحخ

 التغيخ في مداحات الغابات

السؤشخات 

  السؤسدية

لكل عجد اجيدة التمفاز والخاديػ 

 ندسة ٓٓٓٔ

 ٓٓٓٔعجد الرحف لكل 

 ندسة

عجد خصػط الياتف لكل 

 ندسة ٓٓٓٔ

عجد الحػاسيب الذخرية لكل 

 ندسة ٓٓٓٔ

عجد/مذتخكي/مدتعسمي/االنتخني

 ندسة ٓٓٓٔت لكل 

 

اإلنفاق عمى البحث 

والتصػيخ كشدبة مغ الشاتج 

 القػمي االجسالي

عجد العمساء والسيشجسيغ 

العامميغ في مجال البحث 

 والتصػيخ لكل مميػن ندسة

Source: E.S.C.W.A: Economic and social commission for western Asia, Application of sustainable 

development indicators in the escowa member countries-analysis of results, united nations, new 

York, 2222 ,p.1. 
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 .شسية السدتجامةبيط الظاقة والظاقة الستججدة والت تبادليةالعالقة الالسبحث الثالث : 

, إذ أن الصاقة الحالية ) غيخ الستججدة ( تبادلية ة والتشسية السدتجامة عالقة تذكل العالقة بيغ الصاق     

عمى السدتػييغ البيئي والبذخؼ. ومع ضيػر الصاقة الستججدة  االستجامةأن تعسل عمى تحقيق  غال يسك

تحػلت العالقة الدمبية إلى إيجابية, بسا جعل الصاقة الستججدة إحجػ األدوات التي تداعج في تحقيق 

والشسػ, مسا يػفخ  االستقخار, إذ تذكل إمجاداتيا عاماًل أساسيًا في دفع عجمة اإلنتاج وتحقيق االستجامة

ويعسل عمى تحديغ مدتػيات السعيذة والحج مغ الفقخ؛ لحا فإن إدراك التحجيات العالسية فخص العسل 

 :التي تػاجو القزايا الخئيدية الستعمقة بسجال الصاقة والبيئة, ومشيا

  واالجتساعي االقترادؼتػفيخ الصاقة لتعديد الشسػ, 

  غيخ السدتجامة والتي تتدبب في إىجار السػارد الصبيعية وحجوث  واالستيالكتغييخ أنساط اإلنتاج

 التمػث الحؼ ييجد البيئة,

  الصاقة عمى الغالف الجػؼ, الستخجاماتالحج مغ التأثيخات الدمبية 

 ,تحقيق العجالة بيغ سكان الخيف والحزخ في إمجادىع بالصاقة 

  عمييا االعتسادتػفيخ مرادر بجيمة لمصاقة يسكغ. 

كغ القػل معو, أن الصاقة الستججدة ليا دور بالغ االىسية في تحقيق أىجاف التشسية السدتجامة, بسا يس  

وبيغ األبعاد البيئية واالقترادية  غ دوافع سياسة الصاقة الستججدةوذلظ مغ خالل العالقة القػية بي

اىجاف التشسية  ويسكغ مالحطة ىحه العالقة مغ اليجف الدابع مغ لمتشسية السدتجامة.  ةواالجتساعي

  السدتجامة والحؼ يتزسغ االتي :
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  ضسان حرػل الجسيع بتكمفة ميدػرة عمى خجمات الصاقة الحجيثة السػثػقة والسدتجامة -

ضسان حرػل الجسيع بتكمفة ميدػرة عمى خجمات الصاقة الحجيثة السػثػقة بحمػل عام  -

ٕٖٓٓ  . 

 .ػلػجيا الشطيفيغ والتكشعمى الػقػد ندبة الدكان الحيغ يعتسجون أساسا   -

تحقيق زيادة كبيخة في حرة الصاقة الستججدة في مجسػعة مرادر الصاقة العالسية بحمػل عام  -

ٕٖٓٓ . 

 .الشيائي لمصاقة  االستيالكحرة الصاقة الستججدة مغ مجسػع  -

  ٖٕٓٓمزاعفة السعجل العالسي لمتحدغ في كفاءة استخجام الصاقة بحمػل عام  -

 .اإلجسالي والشاتج  السحمي  األوليةمغ حيث الصاقة كثافة الصاقة التي تقاس  -

تربح ضخورية  التشسية ليا ثالثة أبعاد , وىي اقترادية ,االجتساعية والبيئية. ليحا الدبب , فقجو 

بعبارة أخخػ , لتحديغ  مغ أجل تحقيق التشسية السدتجامة ؛ في لتغصية الصاقة الستدايجة باستسخار

ىحه  وتقميل تمػث السػارد السدتخجمة فييا لتحقيق اإلنتاج الزخورؼ لمسجتسع , مدتػيات معيذة األفخاد ,

الػقػد  تغصي جسيع البمجان تقخيًبا احتياجاتيا مغ الصاقة مغ األحافيخ الػقت الحاضخ,. في  ٔالعسميات

يتع  متىتتدايج كحلظ  زيادة استيالك البمجان , وانبعاثات الكخبػن  مثل الفحع والغاز الصبيعي , والصاقة

البقايا  بقايا في شكل مػاد صمبة وغازات. ىحه , فإنيا تتخك كسية معيشة مغٕاستخجام الػقػد األحفػرؼ 

التمػث  بأؼ شخيقة؛ وبالتالي , فإنو يدبب البيئة الشاتجة عغ الػقػد األحفػرؼ , ال يسكغ إعادة استخجاميا
ارد الستججدة مثل الصاقة الحخارية األرضية , السػ  ىحا الرجد , تمبية الحاجة الستدايجة لمصاقة مغ في ٖ

                                  
7
   Ilhan Ozturk , Ali Acaravci (2277)    Electricity consumption and real GDP causality 

nexus: Evidence from ARDL bounds testing approach for 77 MENA countries, Applied 

Energy 11(1):2115-2102 .  

mitigation and renewable energy Climate change ) 2271(odu ,Z.A. Elum and A.S. Mom    
2

for sustainable development in Nigeria: A discourse approach, Renewable and Sustainable 

Energy Reviews,  vol. 12, issue C, 12-12 
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 وسيداعج الػقػد الحيػؼ في الحفاظ عمى تمػث والصاقة الذسدية , وشاقة الخياح , والكتمة الحيػية

 مرادر في أدنى مدتػػ لمتشسية السدتجامة.

 زاد االىتسام بسرادر الصاقة الستججدة بعبارة أخخػ , تتصمب التشسية السدتجامة مجػ شػيل

مثل الصاقة وأمغ  التمػث وسخعة استيالك الػقػد األحفػرؼ. السػاضيع سباب مثل الديادة في البيئةأل

 في ىحا الدياق. الخواد األىع قيج السشاقذة في العجيج مغ البمجان ؛ والمػائح الصاقة واالحتباس الحخارؼ 

ىجفا مغ أىجاف  ٚٔالل سخد )األمع الستحجة(. مغ خ الجراسة في ىحا السجال تشتسي إلى األمع الستحجة

مغ أجل  ٖٕٓٓبحمػل عام  ( , وقج أكجت األمع الستحجة إجخاءات البمجانSDGs) التشسية السدتجام

والصاقة السدتجامة  التشسية السدتجامة. اليجف الدابع يتعمق بالحرػل عمى أسعار معقػلة ومػثػقة وحجيثة

تع تدميط الزػء. ومع  تججدة لمتشسية السدتجامةالصاقة الس فألىسيةمغ قبل الجسيع. في ىحا الرجد , 

االنبعاث , ىشاك فجػة في األدبيات الستعمقة  العالقة بيغ الصاقة الستججدة والكخبػن  ذلظ , عمى عكذ

أحج مؤشخات التشسية السدتجامة في ك بـالتشسية السدتجامة. في حيغ يتع استخجام الشاتج السحمي اإلجسالي

استخجم   Güney  ٕٓٔٓ( و ),  ٜٕٓٓ Aidtىحا السجال , , في دراسة )في  العجيج مغ الجراسات

كشائب عغ التشسية السدتجامة وىػ متغيخ ججيج اثبت فاعميتو في ؾياس تأثيخ صافي السجخخات السعجلة 

 حدب و . ية عمى البيئة والتمػث نبعاثات الكخبػنالصاقة والصاقة الستججدة عمى التشسية السدتجامة واثار اال

بصخيقة  التشسية في كل مغ البمجان الستقجمة والشامية , الصاقة الستججدة تؤثخ عمى االستجامةالتقجيخئج نتا

تأثيخ الصاقة غيخ  عمى التشسية السدتجامة أكثخ مغ إيجابية. عالوة عمى ذلظ , تأثيخ الصاقة الستججدة

,اإلجخاءات السحتسمة ومرادر  استخجام الصاقة الستججدة مغ قبل البمجان يديج الستججدة. بسعشى آخخ ,

                                                                                                      
emissions in the European  2) , Determinants of CO2272Fahri Seker ( and Eyup Dogan  -

Union: The role of renewable and non-renewable energy , Renewable Energy, 2272, vol. 01, 

issue C, 120-104 
- Apergis et al(5112), Does Renewable Energy Consumption and Health Expenditures 
Decrease Carbon Dioxide Emissions? Evidence for sub-Saharan Africa Countries Renewable 
Energy 155:1111-1113,.  

https://econpapers.repec.org/RAS/pdo465.htm
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إمكانية الػصػل  . لحدغ الحع,ٔالحمػل في ىحا االتجاه يبجو أنو األكثخ شيػًعا وفعالية الصاقة الستججدة

دراسة ه التي حجدتيا األمع الستحجة آخح في االزدياد أيًزا. لحلظ , ىح التي كانت ٖٕٓٓإلى أىجاف 

كسا ىػ  , تشسية مدتجامة بمجان الستقجمة والشامية مغ حيثال في تكذف أىسية استخجام الصاقة الستججدة

 مفتخق شخق البيئة , وبالتالي , لجيو ثالثة ,التشسية السدتجامة متغيخ مػجػد في ٖمػضح في الذكل 

  البيئية واالجتساعية واالقترادية. تاألبعاد: الستغيخا

 (ٖشكل )

 مفيػم التشسية السدتجامة 

 
Azapagic A, Perdan S. 2222. Indicators of sustainable development 

for industry: a general framework. Trans of I Chem E Part B. 11:212-227. 

 

الغخض مغ إنتاج  مغ خالل أخحىع مغ البيئة مغ أجل يدتخجم االقتراد السػاد والصاقة في اإلنتاجو 

صة ,البيئة عخضة لالنبعاثات والتمػثات.ليحا لمسجتسع ونتيجة ليحه األنذ الدمع والخجمات الزخورية

محسية مغ  يجب أن تكػن ممػثة نتيجة ليحه األنذصة تمػث البيئة. البيئة الدبب , يدتسخ اإلنتاج كحلظ

عشجما حجدت  أن يكػنػا قادريغ عمى استخجامو الحتياجاتيع الخاصة أيًزا. ىحا مغ أجل األجيال القادمة

                                  
7
   Dincer, I. (2222) Renewable Energy and Sustainable Development: A Crucial Review. 

Renewable and Sustainable Energy Reviews, 1, 751-715. . 
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وأىجاف التشسية السدتجامة . ( مغ أجل التشسية السدتجامةMDGsالتشسية ) أىجاف األمع الستحجة األلؽية

استخجام مرادر الصاقة  , حجدت ىحه األىجاف ,وبيحه الصخيقة , فإن العالقة السيسة بيغ ٖٕٓٓلعام 

اإلنسائية لألمع الستحجة ذات  ضيخت أيزا. واحج مغ ثسانية األىجاف األلؽية الستججدة والتشسية السدتجامة

مع الدياسات والبخامج  تكامل مبادغ التشسية السدتجامة ضسان االستجامة البيئية التي تذسل لرمةا

 . الػششية والستغيخة

 وقج تشاولت العجيج مغ الجراسات العالقة بيغ الصاقة الستججدة والتشسية السدتجامة ومغ بيشيا دراسة
ٔ(Lund,ٕٓٓ٘ )  ثالثة جػانب  تتزسغالستججدة والتي في الجنسارك التي ذىبت لخصج جػانب الصاقة

تكشػلػجية في مقجمتيا زيادة السعخوض مغ الصاقة وتحديغ إنتاج الصاقة وثالثيسا إحالل الصاقة الستججدة 

عغ الجول الشامية, ٕ ( ٕٙٓٓ ,Foroudastan  and Dees ) محل الصاقة التقميجية. وبيشت دراسة

مجػ الػفخة التي تتستع بيا تمظ الجول في مرادر الصاقة الستججدة. وان مدتقبل الجول الشامية يعج واعج 

. إال أن تكشػلػجيا الصاقة الستججدة لع تجخل بعج حيد ى تمظ السػارد برػرة مثم استغاللإذا ما أحدشت 

عمى الصاقة التقميجية ىػ السرجر األول لمصاقة. وبحدب  االعتسادفي غالبية الجول الشامية والزال  حالتشفي

إلى أن القارة اآلسيػية غشية  ٕ٘ٔٓحػل أسيا ومشصقة الباسؽيظ عام ” األمع الستحجة ” تقخيخ أصجرتو 

                                  
7
 Lund, (2225), Renewable energy strategies for sustainable development. In 

2rd Dubrovnik conference on sustainable development of energy, water and 

environment systems. Faculty of Mechanical Engineering and Naval 

Architecture. Dubrovnik, Croatia, June.p21 
  
2
  Foroudastan, Saeed and Dees, Olivia,(2222), Solar Power and Sustainability in Developing 

Countries. Engineering Technology and Industrial Studies College of Basic and Applied Sciences 

Middle Tennessee State University.  
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أمثل لمصاقة  استخجامخصػات جادة نحػ  قصعتبالصاقة الستججدة ومغ أكثخ مشاشق العالع ودوليا التي 

 .ٔعمى التكشػلػجيات الحجيثة صجيقة البيئة العتساداالستججدة وذلظ بفزل 

الصاقة الستججدة,  واستيالك االقترادؼالعالقة بيغ الشسػ Bozkurt and Destek )ٕ,وبحثت دراسة )

في بمجان مشطسة التعاون   (ٕٕٔٓ-ٜٓٛٔورأس السال الثابت اإلجسالي, وإجسالي عجد العسالة لمفتخة )

. وشسمت أربع دول ىي الػاليات االستجامةدارعة في شخيق تحقيق والتشسية التي سارت بخصػات مت

الستحجة ألسانيا وتخكيا وإيصاليا. وخمرت نتائجيا إلى أن استيالك الصاقة الستججدة لو تأثيخ إيجابي عمى 

 .M  )ٖ الشسػ االقترادؼ فقط في البمجان األكثخ تقجمًا. وفي جشػب افخيؿيا تػصمت دراسة

Barnard ,ٕٕٓٔ ) العالقة بيغ السدايا السختبصة بتشفيح الصاقة الستججدة وتعديد التشسية السدتجامة  أن

والجػانب التشطيسية  السختمفةبو, وأن عمييا وضع التختيبات  تأخحعالسيًا امخ يجب عمى جشػب إفخيؿيا ان 

سية في بيغ زيادة فخص الحرػل عمى الصاقة الستججدة بأسعار معقػلة والتش االرتباطلخسع تجابيخ 

, في كل مغ ) كشجا ٗ (ٕٚٔٓ,Oji and Weber) والبيئية. ودراسة واالقترادية االجتساعيةالسجاالت 

بيشيا  غالسحكػرة. وموالسكديظ وجشػب أفخيؿيا( , التي بحثت سبل تسػيل الصاقة الستججدة في الجول 

وزرع الثقة في  التحتية البشىتخؽيس أسعار الفائجة عمى مذخوعات الصاقة الستججدة, وتصػيخ 

  .االستثسارالسدتثسخيغ لمتػجو نحػ ىحا الشػع مغ 

         

                                  
 
7
 Bozkurtand M, Cuma Destek. Akif, (2275) Renewable Energy and Sustainable Development 

Nexus in Selected OECD Countries.   
 

1 
Speeches & Transcript,(2275), Energy and Sustainable Development: What‟s Next?, World 

Bank, June. ..P72   .                                                              

 2
  Barnard,M,(2272).THE ROLE OF INTERNATIONAL SUSTAINABLE DEVELOPMENT LAW 

PRINCIPLES IN ENABLING EFFECTIVE RENEWABLE ENERGY POLICY – A SOUTH 

AFRICAN PERSPECTIVE. VOLUME 75 No 2. 

  

 
1
    Oji, Chijioke and Weber, Olaf,(2271),Renewable Energy Projects for Sustainable Development: 

Financing Options and Policy Alternatives, Centre for International Governance Innovation, CIGI 

Papers No. 722, March,P22.  
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 الفرل الثاني : واقع الظاقة الستججدة في العخا  ودورىا في التشسية السدتجامة 

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 وَ ة الخِ شاقَ سدية وَ ة الذَ الصاقَ  أنْ  الَفرل  ىحا يخباء. وججَ مب عمى الكَ مية في الصَ قبَ دتَ ادات السُ الديَ 

وًرا دَ  ؤدؼت سكغ أنْ ات يُ اقَ الصُ  لكغ ىحهِ الي , وَ قت الحَ الػَ  ذكل كاٍف فيْ يا بِ خجامَ ستِ تع اَ ة ال يَ يػيَ تمة الحَ الكُ 

خاق. باإلضافة إلى ذلظ , فإن إمكانات شاقة الخياح البحخية في العِ ججدة في تَ ة السُ دتقبل الصاقَ يًسا في مُ مُ 

 في ىحا الفرل تعو . دراسة  الخميج )بالقخب مغ البرخة في الجدء الجشػبي مغ العخاق( بحاجة إلى

مخاجعة ومشاقذة حالة ومدتقبل الصاقة و  مشاقذة محاوالت الحكػمة العخاؾية الستخجام الصاقة الستججدة

استخجامات مرادر الصاقة الستججدة , مثل الصاقة الذسدية وشاقة الخياح والكتمة   و العخاقالستججدة في 

وسبل  ٖٕٓٓكسا تعخض لجور مرادر الصاقة الستججدة في استخاتيجية التشسية السدتجامة لعام  الحيػية. 

لى السباحث تدخيع تحقيق انجاز اىجافيا ودور مرادر الصاقة الستججدة في ذلظ , وعميو قدع الفرل ا

 االتية :

 نظخة دولية لسرادر الظاقة الستججدةالسبحث االول : 

 امكانات مرادر الظاقة الستججدة في العخا السبحث الثاني : 

 : واقع مرادر الظاقة الستججدة في العخا السبحث الثالث : 
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 نظخة دولية لسرادر الظاقة الستججدة   السبحث االول :

يتدايج الصمب العالسي عمى الصاقة , وال سيسا الصاقة الشطيفة , بدخعة. أصبحت حساية             

البيئة مغ خالل التحكع في التمػث , وخاصة انبعاثات غازات االحتباس الحخارؼ , مرجر قمق 

كبيخ في جسيع أنحاء العالع. عمى الخغع مغ أن الصاقة مغ الػقػد األحفػرؼ ال تدال متاحة ولغ 

ي أؼ وقت قخيب , فإن عرخ الصاقة الػفيخة مشخفزة التكمفة لغ يدتسخ شػياًل. ومغ ثع تختفي ف

, فإن استكذاف مرادر الصاقة البجيمة , وخاصة الصاقة الستججدة , ومعالجة القزايا البيئية 

 .ٔ  ٕٓٗٓالسختبصة بسرادر الصاقة أصبح أمًخا ضخورًيا بحمػل عام 

 السظمب األول : تحميل مرادر الظاقة الستججدة العالسية 

ٝ في االتحاد ٓ٘مغ الستػقع أن يسثل تػليج الصاقة عمى أساس مرادر الصاقة الستججدة 

ٝ في الػاليات الستحجة واليشج ؛ في ٕ٘ٝ في الريغ واليابان , وأكثخ مغ ٖٓاألوروبي , وحػالي 

 . ٕجادات الكيخباء خارج آسيا ٝ مغ إم٘ٔالسقابل , سيذكل الفحع أقل مغ 

تدتخجم محصات تػليج الصاقة الفحع التقميجؼ أو الغاز لتػليج الكيخباء األساسية , مسا يؤدؼ      

إلى التمػث ويداىع في تأثيخ االحتباس الحخارؼ. تدتخجم محصات الصاقة الذسدية السخكدة 

                                  
7
 Boukelia, T.; Mecibah, M. ( 2272) Parabolic trough solar thermal power plant: Potential, 

and projects development. Renew. Sustain. Energy Rev,27,211–201   
2
World Energy Outlook 2272, IEA, Paris, France, Released in November 2275. Available 

online: https: //www.eia.gov/outlooks/ieo/pdf/2111(2272) 
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(CSPPsالذسذ كسرجر لمحخارة لتذغيل السحخك وإنتاج الصاقة )  الحخارية. تختبط ىحه العسمية

باألشكال التقميجية لتػليج الصاقة القائسة عمى احتخاق الػقػد األحفػرؼ , والتي تعتسج أيًزا عمى 

السحخكات الحخارية لتحػيل الصاقة الحخارية إلى شاقة كيخبائية. استخجام الصاقة الحخارية الذسدية 

. في الػاليات الستحجة , تع ٜٚٓٔفي ألسانيا عام  ليذ ججيجا. تع تػليج الصاقة الذسدية ألول مخة

. تع إنذاء ٖٜٚٔاستخجام الذسذ في البجاية كسرجر حخارة لتػليج الصاقة بعج أزمة الشفط عام 

. بعج ذلظ , تدبب انخفاض أسعار ٔ أول محصة تجارية في أواخخ الثسانيشيات في كاليفػرنيا

التي دعست تصػيخ  ة وحكػمات الػاليات ىحه الدياسةالػقػد األحفػرؼ في تفكيظ الحكػمة الفيجرالي

 ,  ٕٙٓٓ(. في عام CSPالصاقة الذسدية السخكدة )

عاد سػق الصاقة الستججدة إلى الطيػر في إسبانيا والػاليات الستحجة , استجابًة لمتجابيخ     

ق الحرػل الحكػمية , مثل تعخيفات التغحية )في إسبانيا( , والدياسات التي تتصمب مغ السخاف

عمى ندبة مئػية مغ الصاقة مغ الصاقة الستججدة , وخاصة الصاقة الذسدية. الصاقة. بحمػل أوائل 

جيجاوات  ٔ, وصل السخدون العالسي مغ محصات الصاقة الذسدية السخكدة إلى قجرة  ٕٓٔٓعام 

 ٕٔء في أكثخ مغ تقخيًبا. مغ الستػقع أن تشتج السذاريع التي ىي قيج التصػيخ حالًيا أو قيج اإلنذا

 ٘ٔدولة )بسا في ذلظ الريغ واليشج والسغخب وإسبانيا والػاليات الستحجة وجشػب إفخيؿيا( إجسالي 

أغدصذ  ٔ. في ألسانيا , دخمت تعخيفة التغحية حيد التشفيح مشح ٕ ٖٕٓٓجيجاوات في عام 

كدة . يسكغ أن تسشع محصات الصاقة الذسدية السخ ٕٛٓٓ, وتع تعجيميا في عام  ٕٗٓٓ

                                  
7
 Poullikkas, A. Economic analysis of power generation from parabolic trough solar thermal 

plants for the Mediterranean region: A case study for the island of Cyprus. Renew. Sustain. 

Energy Rev, 72, 2111–2111.   
 
 
2
 Ummadisingua, A.; Soni, M.S.(2275) Concentrating solar power technology, potential and 

policy in India. Renew. Sustain. Energy Rev, 75,pp 5720–5715   
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(CSPPs انبعاث )ٚ,ٙٓٓ,ٓٓٓ  شغ / سشة( مغ ثاني أكديج الكخبػن بحمػل عام(ٕٕٓٓ  ,

ميغاواط. عمى سبيل السثال , يسكغ لسحصة شاقة واحجة ذات  ٓٓٓٗبسػجب افتخاض بقجرة 

مميػن لتخ ,  ٖٓميغاواط خفس استيالك الديت الثقيل الدشػؼ بسقجار  ٓ٘حػض مكافئ بقجرة 

. أدت الديادة في أسعار ٔ ألف شغ مغ انبعاثات ثاني أكديج الكخبػن  ٜٓوبالتالي التخمز مغ 

إلى ترعيج الحاجة إلى  ٕٛٓٓالػقػد األحفػرؼ الكخبػني بعج األزمة االقترادية العالسية في عام 

الصاقة السدتجامة , والتي ال تخزع لتقمبات األسعار والعخض تحت التأثيخات الدياسية. تعتبخ 

ياًرا لتػفيخ مرجر متججد مشخفس الكخبػن , ومغ الستػقع أن تربح مرجًرا الصاقة الذسدية خ

. عمى الخغع مغ ٕ ٕٕٓٓتشافدًيا لمصاقة الدائبة لألحسال القرػػ والستػسصة الحروة بحمػل عام 

أن محصات الصاقة الذسدية , التي تدتخجم الصاقة الذسدية كسجخل في دورة رانكيغ , تقجم العجيج 

ال أن كفاءتيا وتكاليف بشائيا قج ال تكػن خيارات جحابة لسدتثسخؼ الصاقة. ومع ذلظ مغ السدايا , إ

, تباشأ التسػيل لتصػيخ ونذخ تػليج الصاقة الحخارية الذسدية خالل الفتخة التي انخفس فييا سعخ 

 ( في معطع أنحاء العالع الستقجم. NGالغاز الصبيعي )

كبيخ عمى التخكيد عمى الصاقة الذسدية , مع زيادة  تؤثخ أسعار الغاز الستحبحبة بذكل       

االىتسام واالستثسار في تكشػلػجيا الصاقة الحخارية الذسدية عمى مجػ العذخيغ عاًما الساضية. 

مغ خالل االستثسارات الكاؼية , يسكغ أن يربح تػليج الكيخباء الحخارية الذسدية مرجًرا رئيدًيا 

. تذيخ السذاريع الكبخػ الحالية إلى وجػد إمكانية كبيخة الستخجام لتػليج الكيخباء مشخفزة التكمفة

                                  
7
  Stoddard, L.; Abiecunas, J.; O‟Connell, R. Economic, Energy, and Environmental Benefits 

of Concentrating Solar Power in California; Subcontract Report NREL/SR-552-20207; 

National Renewable Energy Laboratory Golden, CO, USA,p21 
2
   Energy Information Administration. International Energy Outlook2222; EIA:Washington, 

DC, USA,p51. 
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تقشيات الصاقة الحخارية الذسدية في تػليج الكيخباء , إلى جانب تقشيات الخياح والصاقة الكيخومائية 

 .والبرخية. عمى مجػ العقجيغ الساضييغ 

كبيخ استجابة لألدلة التي  نسا تصػيخ مرادر الصاقة الستججدة في جسيع أنحاء العالع بذكل     

( PVتخبط بيغ تغيخ السشاخ وحخق الػقػد األحفػرؼ. نطًخا النخفاض سعخ الخاليا الكيخوضػئية )

بذكل مدتسخ , سعت صشاعة الصاقة الذسدية السخكدة كثيفة االستخجام لمصاقة الذسدية لتحقيق 

اإلضافة إلى ذلظ , عشج دمج تخؽيزات كبيخة في التكاليف , لمتشافذ مع الصاقة الكيخوضػئية. ب

 . CSP( في TESتخديغ الصاقة الحخارية )

يسكغ اشتقاق شخيقة مثالية لتػليج الصاقة الذسدية إلى الكيخباء , والتي يسكغ أن تعسل 

ساعة في اليػم وسبعة أيام في األسبػع. ونتيجة لحلظ , أصبحت الصاقة الذسدية  ٕٗعمى مجار 

. سػف يتغيخ نسػذج التشسية االقترادية ٔ تقشية جحابة إلنتاج الكيخباء TESالسخكدة السجمجة مع 

أكثخ فأكثخ وفًقا لمسبادغ األساسية لالقتراد الجائخؼ , والحج مغ الػقػد الخالي مغ الشفايات وإعادة 

استخجامو وإعادة تجويخه. في ىحا الدياق , يعج االنتقال إلى مرادر الصاقة الستججدة أحج 

 ستخاتيجية الخئيدية. السدارات اال

, يتع تحميل ومشاقذة وتقخيخ إمكانات استخجام مرادر الصاقة  فقخومغ ثع , في ىحه ال

الستججدة بذكل عام والصاقة الذسدية , خاصة في العخاق. تحجيث إمكانيات مرادر الصاقة 

تكػيغ  الذسدية ومخاجعة خيارات الصاقة الذسدية الستاحة في قصاعي الرشاعة والكيخباء. تع

بيانات اإلشعاع الذسدي وؾيع معامالت الصقذ السقجمة مغ عجة مخاجع , وتجسيعيا , وتقجيسيا , 

                                  
7
 Hussein A Kazem, Miqdam Tariq Chaichan (2272), Status and future prospects of 

renewable energy in Iraq Renewable and Sustainable Energy Reviews · October,p22  
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تعديد الػعي العام وتحفيد  فزال عغلجعع اآلفاق السدتقبمية العتساد الصاقة الذسدية في العخاق. 

 الحكػمة العخاؾية عمى تكخيذ جيػد وأمػال إضاؼية الستخجام الصاقات الستججدة.

 . مبادئ تخكيد محظات الظاقة الذسدية السظمب 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 ٔ 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 حالة 

باستخجام مبادغ دورة رانكيغ.  ٕٓمغ  ٖ ٕٗ,  ٛ,  ٜٕٔٓلساء أو الشفط , السػارد اليػاء أو ا

 يسكغ أن تعتسج محصات تػليج الصاقة الذسدية عمى أربعة أنػاع مغ السدتؿبالت: 

 الخصية )أحػاض القصع السكافئ ومجسعات فخيشل(  -ٔ

 .نقصة التخكيد )األبخاج الذسدية وأنطسة األشباق السكافئة  -ٕ

لعجيج مغ الجراسات في جسيع أنحاء العالع أن محصات الصاقة الذسدية السخكدة أضيخت ا  

تعج اقترادية لمغاية لمتػليج الكيخباء الذسدية. تدتخجم ىحه السحصات اإلشعاع الذسدي السخكد 

لتحقيق الجرجات الالزمة لسعالجة ديشاميات محصات الصاقة الحخارية أو الحخارة العالية. ومع ذلظ , 

بيقات ىحه السحصات تقترخ عمى مشاشق األرض ذات اإلشعاع الذسدي السباشخ العالي . فإن تص

                                  
7
 Rashid H. Al-Rubayi,  DhariY.Mahmood, Marwa M. Al-Khuzaei,A study on a Suitable 
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أن يختمف تحػيل الصاقة الحخارية  غوكيخبائية. يسكيسكغ لإلشعاع مغ الذسذ إلى شاقات حخارية 

 ٓٓٔدرجة مئػية( إلى درجات حخارة متػسصة ) ٓٓٔ> Tالذسدية مغ درجات حخارة مشخفزة )

 Tدرجة مئػية > ٓٓٗدرجة مئػية( , إلى درجات حخارة عالية ) ٓٓٗ> Tدرجة مئػية >

<ٗٓٓٓ) ◦C اعتساًدا عمى درجة حخارة متػسصة العسل. يدتخجم تحػيل الصاقة الذسدية , )

بجرجة حخارة مشخفزة مجّسًعا مدصًحا واحًجا بو الساء واليػاء. ويدتخجم تحػيل درجة الحخارة 

سعات مع السخكدات. يدتخجم التحػيل عالي الحخارة الستػسصة مجسعات أنابيب مفخغة ومج

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

 مقارنة بيط تقشيات الظاقة الذسدية السخكدة السظمب الثالث :

ٝ مغ إجسالي احتياجات الكيخباء الستػقعة ٚيسكغ أن تػفخ تكشػلػجيا الصاقة الذسدية حػالي     

. تع إنذاء العجيج مغ محصات ٔ ٕٓ٘ٓٝ بحمػل عام ٕ٘, و  ٖٕٓٓفي العالع بحمػل عام 

ميجاوات كيخبائية. عالوة عمى  ٘٘.ٜٙ٘ٗ مشيا تعسل حالًيا وتشتج ٛٙالصاقة الذسدية السخكدة , 

 ٘.ٖٖٕٔمحصة أخخػ لمصاقة الذسدية السخكدة , ومغ الستػقع أن تشتج  ٕٛذلظ , يجخؼ بشاء 

محصة إضاؼية في السدتقبل , ومغ الستػقع أن تشتج  ٔٗميجاوات كيخبائية. ومغ السقخر بشاء 

 ميجاوات كيخبائية.  ٛٓ.ٖٔٛٙ

                                  
7
  

Mukund R. Patel, 7000. Wind and Solar Power System, CRC Press ,p75 
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مقة بأنػاع مختمفة مغ محصات الصاقة الذسدية السخكدة في جسيع البيانات الستع ٕالججول يػضح 

. تعج تقشية ٔ أنحاء العالع التي تع بشاؤىا , والتي يجخؼ بشاؤىا , والتي يجخؼ التخصيط لبشائيا

 ., وتحتل تقشية األبخاج الذسدية السختبة الثانية  CSPPsالحػض السكافئ األكثخ نزًجا لترسيع 

 ( ٕججول ) 

 ع( في العالCSPPsمحصات الصاقة الذسدية السخكدة )أنػاع 

CSPPs الطالة  النشاط

MWe 

تحت 

 االنشاء

الطالة 

MWe 

المخطط 

 مستمبال

الطالة 

MWe 

 5524 51 110111 11 0400 14 الحوض المكافئ

 1135 12 111414 4 15511 15 االبراج الشمسٌة

 11 1 31 0 15113 3 عاكسات فرٌسنل

 1112 1 512 5 112 1 االطباق المكافئة

 320111 11 501012 52 1234123 32 المجموع

    Available online: http://www.ausra.com/technology/howitworks.html (accessed on 7 

January 8102).         

    Solar Thermal Energy. Available online: http://en.wikipedia.org/wiki/ (accessed on 01 

January 8102).  

     

. 

  

 امكانات مرادر الظاقة الستججدة في العخا السبحث الثاني : 

                                  
7
 Ralph Borja, Phillips Jeffery, Austin Curtis(2225). Operation Solar Eagle: A Study 

Examining Photovoltaic (PV) Solar Power As An Alternative For The Rebuilding Of The 

Iraqi Electrical Power Generation Infrastructure. Master of Business Administration, 

NAVAL Postgraduate School June,p15 
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تتػفخ مػاد خام مختمفة في العخاق , وىي مػزعة عمى مشاشق جغخاؼية مختمفة في البالد. 

لع يتع استخجام معطع ىحه السػاد الخام مغ قبل. الشفط مادة خام ميسة القتراد العخاق. يبمغ 

مميار بخميل , في حيغ أن  ٘ٔٔحتياشيات الشفط السعتسجة في ىحا البمج حػالي إجسالي ا

احتياشيات الشفط 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 

, تع ترجيخ جدء كبيخ مغ  ٕٜٓٔ. مشح اكتذاف الشفط في عام ٔمميار بخميل ٖٓٓن يرل إلى أ

الشفط السشتج. حتى الخسديشيات وأواخخ الدتيشيات , كانت ندبة صغيخة مغ الشفط مخررة 

لالستخجام السحمي في تػليج الكيخباء والشقل. خالل الدتيشيات والدبعيشيات مغ القخن الساضي , 

 . ٕواإلسسشت ب بجأت حخكة صشاعية في قصاع ترشيع الصػ 

تخيميػن متخ مكعب , وىػ ما  ٖ.ٔ'الغاز الصبيعي في العخاق لجيو احتياشي ثابت يقارب 

ٝ مغ احتياشي الغاز الصبيعي الثابت العالسي'. عمى أساس تقجيخ احتياشي الغاز ٔ.ٛيسثل 

العالع. كسا الصبيعي ىحا , يحتل العخاق السختبة العاشخة بيغ الجول الغشية بالغاز الصبيعي في 

تتػفخ العجيج مغ السػاد الخام األخخػ , والتي ليذ ليا أىسية كبيخة أو حرة في االقتراد 

 .ٖ العخاقي. وتذسل ىحه السػاد الصيغ األبيس والكبخيت والفػسفات

 إمكانات الظاقة الذسدية في العخا   السظمب األول  : 

                                  
7
 Chaichan MT, Abaas KhI, Hatem FF.(2277) Experimental study of water heating salt 

gradient solar pond performance in Iraq, Industrial Applications of Energy Systems 

(IAES20). Oman: Sohar University. 
2
 Khalifa AN. Evaluation of different hybrid power…opcit,p7–2 

.  
2
  Abass KhI, Chaichan MT.(2272) Experimental study of using solar energy storage wall 

for heating Iraqi houses purposes. Wassit Journal for Science & Medicine;2(2):272–27 
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غ ضػء الشيار. عمى أساس سشػؼ , يجسع مغ السعخوف أن العخاق يتستع بفتخات شػيمة م        

ساعة مغ اإلشعاع الذسدي في بغجاد. تفاوتت كثافة الصاقة الذسدية في  ٖٓٓٓالعخاق أكثخ مغ 

 . ٔ في يػنيػ ٕوات / م  ٖٖٛفي يشايخ , إلى  ٕواط / م  ٙٔٗالداعة بيغ 

في السدتػيات السالحطة مغ أشعة  العجيج مغ الجولفي الػاقع , يتفػق العخاق عمى 

. إن إمكانات تقشيات الصاقة الذسدية كبيخة إلى حج كبيخ , عمى الخغع مغ عجم وجػد ٕ الذسذ

استخجاميا تقخيًبا. بالسقارنة مع السشاشق األخخػ , تتستع الرحخاء في غخب العخاق بأعمى إشعاع 

لسي الدشػؼ لإلشعاع الدصحي األفقي شسدي لتػليج الصاقة الكيخبائية , مقارنة بالستػسط العا

. وجج مخكد الفزاء األلساني أن الرحارؼ في العخاق تشتج كثافة شاقة ٕواط / م  ٓٚٔالبالغ 

كيمػ  ٖٕٓٔ, محققة ذروة كثافة شاقة تبمغ  ٕواط / م  ٜٕٓإلى  ٕواط / م  ٕٓٚمتػسصة مغ 

لرحارػ. ومع ذلظ , يتستع ٝ مغ مداحة العخاق تتكػن مغ ا ٖٔما يقخب و  ,/ سشة  ٕواط / م 

العخاق بسيدة البقاء كػاحج مغ أكبخ مػردؼ مػارد الصاقة الحالييغ في العالع , مغ حيث الػقػد 

. ليحا فإن الدمصات العخاؾية غيخ حخيرة عمى استخجام الصاقة الذسدية. وبالتالي ٖ األحفػرؼ 

سشصقة أمخ ضخورؼ , ولغ يتحقق لحلظ فإن تصػيخ التقشيات الستعمقة بالصاقة الستججدة في ىحه ال

 إال مغ خالل مبادرات األفخاد والسشطسات غيخ الحكػمية السعشية , بجاًل مغ الدياسات الخسسية. 
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تصػرت قزية الصاقة إلى سؤال متعجد األبعاد. عمى الخغع مغ وفخة خالل العقج الساضي 

لتجميخ الذامل لمبالد عام مرادر الػقػد األحفػرؼ في العخاق , إال أن نقز الصاقة بجأ بعج ا

. عالوة عمى ذلظ , فإن مرادر الػقػد األحفػرؼ محجودة , ومغ الستػقع أن يتع ٜٜٔٔ

استخجاميا في السائة عام القادمة. وسط ىحا الديشاريػ , تعج الصاقة الذسدية السػرد الػحيج 

مف مرادر الػقػد السدتسخ الحؼ سيداعج أيًزا في تقميل انبعاثات ثاني أكديج الكخبػن مغ مخت

األحفػرؼ والػقػد الحيػؼ. يجب التفكيخ في الصاقة الذسدية عمى الفػر , بدبب ىحه الفػائج 

 .ٔ السشاخية , والتي يسكغ أن تداعج في التخؽيف مغ آثار االحتباس الحخارؼ 

 نظخة عامة عمى مشاخ العخا  .ٔ

ػ . وىٕكع  ٕٚٓ,ٖٚٗحة تج عمى مداشسااًل , ويس ٖٚو  ٜٕيقع العخاق بيغ خصي عخض     

لمذخق قع في الجدء الجشػبي مغ السشصقة الذسالية ي, و  السداحةمغ حيث  ٛ٘ة حتل السختبي

. ومع ذلظ , فإن ىحا السػقع يتأثخ بداوية سقػط أشعة الذسذ عمى األرض , وكحلظ ٕ االوسط

ساعة تقخيًبا(  ٗٔبسقجار اإلشعاع وعجد ساعات الشيار , والتي تصػل في أيام الريف الجافئة )

ساعات(. يعج البحخ األبيس الستػسط أكثخ  ٓٔوتخترخ في الذتاء البارد أيام )حػالي 

السدصحات السائية تأثيخًا بالقخب مغ العخاق , حيث تحجث انخفاضات مشاخية عمى مجار نرف 

عام خالل فرل الذتاء , مسا يتدبب في ىصػل األمصار وتغيخات في درجات الحخارة يتأثخ 

يج بالسشخفزات الجػية التي تدببيا الخياح الغخبية في فرل الذتاء. ىحه السشخفزات السػارد الخم

                                  
7
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PHOTOVOLTAIC MODULE USING MATLAB / SIMULINK, International Journal of 

Research in Engineering and Technology.  



٘ٙ 
 

تجمب رياًحا رشبة دافئة وأمصاًرا تؤثخ عمى السشاشق الػسصى وحتى الذسالية مغ العخاق. تختمف 

الخرائز السشاخية لمعخاق باختالف الفرػل األربعة , وىي غيخ متكافئة مغ حيث الصػل. 

 سان الخئيديان ىسا الريف والذتاء , بيشسا السػسسان اآلخخان األقرخ ىسا الخبيع والخخيف. السػس

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 

بدبب الزغط السجارؼ الدائج , بالشطخ إلى أن ىحا السػسع يتسيد بانخفاض  فرل الريف ,

. تتخكد الخرائز السشاخية خالل ٔ الخشػبة الشدبية , ومػسع الريف الجاف في العخاق حار

 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 درجة الحخارة 

إلى ما دون الرفخ خالل بعس ليالي الذتاء في العجيج مغ السشاشق في وسط وشسال العخاق. 

 باإلضافة إلى ذلظ , تتحخك درجات الحخارة الذيخية الستشاقرة شسااًل. 

خ الخياح عبخ العخاق خالل السشخفزات الجػية في البحخ األبيس )ب( خالل فرل الذتاء , تس

الستػسط , وتيب الخياح الغخبية والذسالية الغخبية مغ مشاشق الزغط العالي باتجاه مشاشق 

الزغط السشخفس. عالوة عمى ذلظ , تدػد الخياح الذسالية الغخبية عمى مجار العام , بيشسا 

ىصػل األمصار أثشاء األعاصيخ , أو السشخفزات بعج مخور  تتدبب الخياح الجشػبية الذخؾية في

                                  
1 Bouacha, S., A. Hadj Arab, N.Belhaouas, S. Semaoui, M. Haddadi, (2275). Modeling and 

simulation of 7MW Grid Connected Photovoltaic System, The 2nd International Conference 

on Power Electronics and their Applications ICPEA 
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الخياح الذسالية الغخبية , وتيب الخياح شخًقا أو شسالي شخؾًيا خالل بعس أيام الذتاء عشجما 

 .ٔ تشخفس درجة الحخارة بذكل ممحػظ

ػ كيم ٜٖٕٓكيمػواط ساعة / متخ مخبع / سشة إلى  ٓٓٛٔتتخاوح الصاقة الذسدية في العخاق مغ  

, مسا يزع البالد في مكانة  ٕ واط ساعة / متخ مخبع / سشة مغ اإلشعاع الصبيعي السباشخ 

 ٖواعجة لمغاية , وفي شميعة الجول التي تشتج الكيخباء باستخجام الصاقة الذسدية. يقجم الججول 

لسجن مقارنة لإلشعاع الذسدي عمى الصائخات األفؿية والعسػدية والسيل عمى الشحػ األمثل لبعس ا

في جسيع أنحاء العالع حيث تع تخكيب محصات الصاقة الذسدية السخكدة , بسا في ذلظ العجيج مغ 

 .ٖ (ٕٙٔٓالذسدية ) صاقةلعخاق , كسا ورد في دليل الالسجن في ا

 

 

 

 

 

 

 ( ٖججول ) 
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 Hussein, A. Kazem, Miqdam T. Chaichan,( 2272). Renewable and Sustainable Energy 

Reviews, Elsevier Ltd., 2221-2272.  
2
 Chaichan MT.(2271) Emissions and Performance Characteristics of Ethanol-Diesel Blends 

in CI Engines. Engineering and Technology J ;21(27):2225–12. 
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 ومجن العالع مقارنة لإلشعاع الذسدي االفقي والعسػدؼ والسيل لبعس السجن في العخاق

اشعاع شمسً  البلد المكان

عمودي 

Wh/m2/year  

اشعاع شمسً 

افقً 

Wh/m2/year 

اشعاع شمسً 

مائل 

Wh/m2/year 

المٌل 

 االمثل

o)) 

 43 453485 ,%6363 4225 أمرٌكا سان برناردٌنو

 43 452485 635485 4255 أمرٌكا فونٌكس

 46 450585 655686 553586 اسبانٌا اشبٌلٌة

 40 423586 6554 535485 اسبانٌا بطلٌوس

 43 4560 6045 5425 استرالٌا نٌوكاسل

 33 455384 605383 446686 االمارات ابو ظبً

 35 435384 622384 4225 مصر القاهرة 

 45 460280 660280 555083 العراق الموصل

 43 4653 6063833 4555 العراق االنبار

 43 452284 626383 4055803 العراق كربالء 

 45 445485 6202803 4022803 العراق الناصرٌة

 35 4233833 655383 456485 العراق البصرة

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

design methodology. Renew. Sustain. Energy Rev. 3102, 88, 644–620. 

  

أن جسيع السجن السعيشة في العخاق تتستع بإشعاع  يالحع,  ٖالػاردة في الججول  مغ البيانات

كيمػواط ساعة / متخ مخبع إلى  ٕٓٓٓشسدي مستاز. يقع العخاق في مشصقة تبمغ شاقتيا اليػمية 

كيمػ واط ساعة / متخ مخبع متػسط الصاقة اليػمية مغ اإلشعاع الذسدي العالسي.  ٕٓٓ٘

 .ٗذكل التػزيعات الذسدية العالسية والعادية معصاة في ال
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  التػزيعات الذسدية العالسية والعادية لمعخاق (  ٗشكل )           

 

                 Word Bank Group, solar recourse map: global horizontal irradiant,p52    

 .عوامل نذخ تكشولوجيا الظاقة الذسدية السخكدة في العخا 4

  ٔ يتصمب نذخ الصاقة الذسدية السخكدة في بمج ما أربعة عػامل ميسة , وىي:      

 .باشخ العالي بيعي السُ شعاع الصَ اإلِ • 

 .خيبة ياه القَ رادر السِ مَ • 

 .داحة األرض( صمبات مَ تَ غخاؼية )مُ الطخوف الجُ • 

                                  
 
7
  See : 

-Chaichan MT.(2271) Emissions and Performance Characteristics of Ethanol-Diesel Blends 

in CI Engines. Engineering and Technology J ;21(27):2225–12. 

- Government of Iraq Ministry of Electricity; Government of Iraq budget figures, cited in 

Centre for Strategic and International Studies, „„Iraq after the Election: Meeting the 

Challenges of 2272, Presentation July,p77 
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 تاح. رسال السُ اإلِ • 

كدة خَ سدية السُ ة الذَ شاسبة لمصاقَ ػاقع مُ مى مَ العثػر عَ جعل سا يَ خورية , مِ عة َض ربَ شاصخ األَ ىحه العَ 

ة حصات الصاقِ شذخ مَ ساسًيا لِ أمًخا أَ  يعج يجسدية الجَ ػارد الذَ دتػػ السَ مُ وبالتالي فان أمًخا صعًبا. 

ديخان . في حُ  ٕواط / م  ٖٖٛخاق في العِ  سدية بالداعةِ ة الذَ ثافة الصاقَ ت كَ مغَ دة. بَ خكَ سدية السُ الذَ 

سيع خات. جَ يخؼ دجمة والفُ نَ  خاق مغْ العِ  ة والخؼ فيْ ػليج الصاقَ ياه لتَ مجادات السِ ػل عمى إِ حُر يتع ال

خات مغ يخؼ دجمة والفُ نَ  شبع كل مغْ يخ دجمة. يَ شَ وافج لِ خاق ىي رَ سال العِ بخ شَ جفق عِ تَ األنيار التي تَ 

خاق قيج في العِ ل مُ ياه ىػ عامِ ػفخ السِ تَ  السؤكج أنْ  بخ سػريا. مغْ يًزا عِ خات أَ يخ الفُ يسخ نَ تخكيا , وَ 

خجمة دتَ ياه السُ سية السِ ثال , كَ بيل السِ حيان. عمى سَ األَ  ثيخ مغْ كَ  جر الحؼ ُيعتقج فيْ القَ بِ  يَذ لكغ لَ , وَ 

شفذ راعي لِ صاع الدِ خجمة في القَ دتَ مظ السُ قارنة مع تِ كدة قابمة لمسُ خَ سدية السُ ة الذَ صة الصاقَ حَ في مَ 

 دة.خكَ سدية السُ ة الذَ قشيات الصاقَ تَ ية لِ تصمبات السائِ السُ  ٗجول ػضح الجَ يُ داحة األرض. مَ 

 ( الستصمبات السائية لتقشيات الصاقة الذسدية السخكدة ٗججول )            

 المالحظة   (L/MWh)المتطلبات المائٌة التكنولوجٌا

 التبرٌد الرطب 6455-6555 الحوض المكافئ

 التبرٌد الرطب 2555-2255 االبراج الشمسٌة

 التبرٌد الرطب  6455-2255 عاكسات فرٌسنل

 Dawson, L.; Schlyter, P.( 2272) Less is more: Strategic scale site suitability for 

concentrated solar thermal power in Western Australia. Energy Policy, 11, 07–727.  

 

كػن أيًزا قيًجا. تعج أنطسة , والتي قج تَ  خكدة أرًضا مدتػيةً الذسدية السُ ة رشع الصاقَ يتصمب مَ و   

عب الَر  شتطسة. مغْ يخ السُ زاريذ غَ يف مع التَ كَ سيل في التَ سصية وأَ كثخ نَ أنطسة فخيشل أَ بق وَ الصَ 
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زاريذ. مصمػب مداحة أرض التَ  سدية مع مثل ىحهِ بخاج الذَ كافئة واألَ حػاض السُ كيف مع األَ التَ 

سا ميغاواط كبيخة بِ  ٓ٘شصقة لكل السَ  . ىحهِ  ميجاوات ٓ٘حصة ىكتاًرا لكل مَ  ٘ٔٔتقخيبية تبمغ 

سدية عمى مشصقة ة الذَ سعات الصاقَ جَ يغ مُ ربػب بَ الطل السُ  طميل الشاجع عغْ سشع تأثيخ التَ كفي لِ يَ 

ػفيخ سكشو أيًزا تَ يُ طام ؛ قمل مغ كفاءة الشِ ا قج يُ سِ دة الكاممة , مِ ذسِ الل الداعات السُ خكيب خِ تَ 

 . ٔ زاء السصمػبة لمسكػنات الحخارية التقميجية لمسحصةػارد الفَ مَ 

يسكغ إنذاء مثل ىحه السرانع في األجداء الػسصى والجشػبية مغ العخاق , مثل بابل وديالى 

وبغجاد وميدان وذؼ قار والبرخة. ومع ذلظ , فإن تػفخ السياه يسثل تحجًيا يجب مخاعاتو. 

( Parsons Brinckerhoff PB ) شخكة اليشجسة والترسيع متعجدة الجشدياتاستعخضت 

. لقج أخحوا CPSالذبكة الكيخبائية والخصط األخخػ لمعخاق , وحجدت السجاالت السحتسمة لتصػيخ 

كع( , والكفاية الفشية لمتزاريذ ,  ٕ٘في االعتبار االترال مغ مدافة إلى الذبكة )>

إنذاء عجد محتسل مغ محصات  PBت الستعمقة باإلذن. اقتخح والرعػبات السالية والرعػبا

 .٘الصاقة الذسدية السخكدة , كسا ىػ مبيغ في الججول 

 

 

 مغ محصات الصاقة الذسدية في العخاق انذائو ( العجد السحتسل ٘ججول )         

الطاقة رقم ممكن منطقة الموارد  

                                  
7
 Abass KhI, Chaichan MT.(2272) Experimental study of using solar energy storage wall for 

heating Iraqi houses purposes. Wassit Journal for Science & Medicine2(2):272–27 
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 المنطقة

 

(kWh/m2  لمصنع

 )هكتار(

    لمصنع

CPS  

المركبة 

MW 

وسط العراق )بابل , 

 بغداد   دٌالى(

2055-

2255 

605 25 0555 

جنوب العراق)مٌسان 

 ذي قار , بصره(

2055-

2255 

256 05 255 

-2255 محافظة االنبار

2655 

455 55 2255 

     

تطيخ السػارد الذسدية تقصًعا متأصاًل ؛ ومع ذلظ , فإن الصاقة الذسدية يسكغ االعتساد عمييا 

عمى السجػ الصػيل ويسكغ التشبؤ بيا إلى مدتػػ يسكغ التحكع ؼيو. لتسجيج ساعات تذغيل تقشية 

CPS  ولتأميغ إمجاد مػثػق بو لحسل الحروة , يسكغ تػفيخ الجعع مغ خالل أنطسة ,TES  أو ,

إشالة وقت التذغيل  TESعغ شخيق التذغيل اليجيغ مع نطام الػقػد األحفػرؼ. يسكغ ألنطسة 

ٝ مغ حرة الصاقة الذسدية , عمى الخغع مغ ضخورة تحقيق مقايزة ٓٓٔبشدبة ترل إلى 

. لزسان مدتػػ عاٍل مغ ٔ ساعة مغ التخديغ الحخارؼ  ٘.ٚاقترادية. الؿيسة الشسػذجية ىي 

الزخورؼ التشطيف الجورؼ لسخايا السجال الذسدي. العخاق مشصقة مغبخة ,  , مغCPSأداء 

وبالتالي , يمدم التشطيف الستكخر لألسصح الدجاجية بالساء أو مشطفات البخار أو أنطسة السكشدة 

الكيخبائية العكدية. يعتسج تػاتخ ىحه العسميات عمى مػقع السرشع )أؼ القخب مغ السشاشق 

الخياح , وىصػل األمصار(. يسكغ أن تعسل األشباق السكافئة بذكل مدتقل  الرحخاوية , وأنطسة

                                  
7
 Al-Rawi AM, An Experimental And Theoretical Study To Improve The Performance Of A 

Solar Water Heater of Pyramidical Right Triangular Cross-Sectional Area, M.Sc. Thesis, 

University of technology, Iraq ; p 72 
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عغ شبكات الكيخباء في األماكغ السذسدة البعيجة ؛ وبالتالي , فإن ىحه الذبكات مشاسبة لتدويج 

 الصاقة لألشخاص الحيغ يعيذػن في القخػ السعدولة والشائية في الذبكة الػششية.

 أوقات في السِتخجاَميا َخدَنيا َن ُىشاَك عِيػب ِلَيحِه الَصاقة أَىَسيا : ِمذكَمةوَعمى الَخغع ِمسا ُذكخ َفاَ 

 , َوالغاِئسة الُسسِصخة َكاأليام الَدشة أيام ِشػال ُمَتػاِججة َتكػن  ال َشاقة َفيي َوالميل َكالِذتاء الَحاَجةِ 

 , استغالِليا َوَتػزيع النِتذار الَتصػِيخ َمَجاالت أَىع مغْ  الَذسدية الَصاقة َتخديغ بحػث ُتعج ِلحلظَ 

 َوعمى , االقِتراد َتػاِجو َوتحجيات َحيػية أمخ َوُمَحدشة َججيجة َتخديغ أنِطسة َتصػيخ َيبقى ِلَيحا

 ىػ الَحؿيقي سعَخىا ألنَ  َمجانية َليدت أَنيا إال ُمَتػفخة َشاقة ُتعج الَذسدية الَصاقة إنَ  مغْ  الَخغع

 أو َحخارية َشاقة إلى ُمغشاشيدية َشاقة مغْ  َنقِميا في الُسدَتعسمة الُسَعجات َتكاليف عغْ  ِعبارة

 الَعسل َيجب , الَتقمِيجية الصاقات ُمشاَفدة عمى قاِدرة ِتجارية الَصاقة َىحهِ  َجَعل أجل َومغْ  , َكيخبائية

 . ُمسكغ ُمدَتػػ  أكثخ أو أقل إلى ِحفِطيا عمى

  السياه في العخا إمكانات طاقة :  السظمب الثاني

خان السػرد الخئيذ لمسياه ؼيو يعمى نيخؼ دجمة والفخات , ويعج ىحان الش اً يعتسج العخاق كمي

( كع , وتبجا مشابعيسا مغ الجية الذخؾية  ٓٓ٘٘ٓٚ, والسيسا أن حػضيسا يغصي مداحة ) 

لسياه نيخ دجمة إذ لتخكيا او مغ الجاخل الذخقي التخكي , وقامت وزارة التخصيط بعسل إحرائية 

(  ٖٕ,ٕٗ( مميار / م في حيغ قجرت روافجه ب )  ٖٚ٘ٔقجرت اإليخادات الدشػية لمشيخ ب ) 

( مميار  ٓٙ,ٜٖمميار ام " , وبإضافة كسية اإليخادات لمخوافج يكػن السجسػع الكمي لشيخ دجمة ) 

( مميار / م  ٘ٔ,٘ٔ% ( وقجرت اإليخادات الدشػية لشيخ الفخات ب )  ٖ,ٕٚ/ م " , أؼ بشدبة ) 



ٙٗ 
 

( مغ السجسػع الكمي لإليخادات الدشػية لشيخؼ دجمة والفخات التي قجرت  ٚ,ٕٚأؼ بشدبة ) %  ٕ

  ( مميار / م . ٘ٚ,ٗ٘ب ) 

تي في ويأَ  يسة ججاً نيار السً األَ  ىػ مغْ  خبي وَ شغ العَ نيار في الػَ أشػل األَ  خات مغْ يخ الفُ عج نَ يُ 

شبع بيخة , يَ سياسية كَ  رادية وَ قتِ ىسية اِ أَ  ولوً  اً خبييخ الثاني عَ شيل أؼ الشَ يخ العج نَ ية بَ بة الثانِ ختَ السَ 

 ٖٚصي شػل يغ خَ خات بَ شيخ الفُ ميا لِ شابع العُ حجيج السَ سكغ تَ يُ  خكيا وَ خؾية لتُ يات الذَ الجِ  خات مغْ الفُ 

مظ يغ تِ حرػرة بَ شصقة السَ كػن السَ تَ وتَ  قخيباً درجة تَ  ٓٗ-ٖٛختي عخض ئِ يغ دابَ  خقا وَ درجة شَ  ٖٗ

سا سمدمتي شػروس سيقة ىُ يسا وديان عَ يشَ شحرخ بِ بال تَ الجِ  تيغ مغْ صػط سمدمتيغ عاليَ الخْ 

 ٓٔ٘خات صػ بمغ شػل فُ خاد صػ , ويَ خات ومُ ىسيا فُ ابع اَ شَ عجة مَ  كػن مغْ تَ يَ  خؾية وَ الخارجية والذَ 

 خات صػ ومخاد صػ إلى أنْ قاء فُ شصقة التِ مَ  خات مغْ يخ الفً بمغ شػل نَ كع , ويَ  ٓٓٙخاد صػ كع ومً 

ما القدع خاؾية أَ ل الحجود العِ كع داخِ  ٕٓٓٔكع مشيا  ٖٖٕٓكخمة عمي  خب عشجَ ط العَ رب في شَ يَ 

داحة بمغ مَ تَ  خكيا وَ يغ سػريا وتً ستا بَ دَ قَ أكع مً  ٓٓٔالغ خاؾية والبَ العِ  دقع خارج الحجو يَ الباقي ؼَ 

خاق ياه في العِ رادر السِ ىع مَ أَ  عج مغْ دجمة يً يخ نَ  كع , كسا أنْ  ٖٜٕٓٓٛخات ب ػض الفً حَ 

ياتي مغ داخل العخاق أؼ  وتخادي% مغ ا ٘.ٖٖحػالي  ده الدشػؼ , وذلظ لكػن أنْ اخ يالزخسة وا

 مميار سشػية .  ٙٔما يقارب 

شج خات عِ يخ الفً متقي بشَ يَ  خكيا وَ خق تً عة جشػب شَ اقِ فعات الػَ ختَ السً  مغْ  َيشَبع يخ دجمةنَ اما 

عمي شسال مجيشة البرخة مكػنان شط العخب ويتكػن مغ اتحاد روافج متعجدة أكبخىا  مةقة كخ شصَ مَ 

كع أؼ  ٛٔٗٔكع مشيا  ٛٔٚٔبو َر خكيا إلى مَ شبعو في تُ مَ  يخ دجمة مغْ بمغ شػل نَ يَ  دجمة صػ وَ 
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كع أما  ٜٕٓٓٛشيخ دجمة مية لِ ػض الكً داحة الحَ بمغ مَ خاؾية وتَ % داخل الحجود العِ  ٕٛحػالي 

 .ٔ % ٗٙبمغ حػالي تَ فَ  خاقلعِ ػض دجمة داخل اداحة حَ مَ 

ة التي َخزاز حيخة الحبانية والثخثار والثل بً حػاض السائية مِ األَ  جسػعة مغْ خاق مَ ػجج في العِ تً و 

 ججدة مغْ تَ طيفة مً ة نَ سل شاقَ داعج عمى عَ تً  سكغ أنْ السً  ياه التي مغْ السِ  سيات مغْ ػؼ عمى كَ حتَ تَ 

خجميا ستِ سكغ اَ السً  طخا لػجػد الدجود التي مغْ ة الكيخومائية نَ دسى بالصاقَ السياه كالكيخباء أو ما يً 

شػات ػارد السائية في الدَ دارة السَ شكاالت في إِ اإلِ  ج سامخاء . إنْ دج السػصل وسَ جال كَ في ىحا السَ 

ػارد يصخة عمى السَ ػار في الدَ دول الجِ عس خاشخ بَ مَ  قمل مغْ ال تدال , ال تً  خيخة بالبمج , كانت وَ األَ 

ػارد السائية خاق في السَ ذارك العِ قميسية تً شاك دول إَ يً يا الدياسية , فَ يصختَ خض سَ أجل فَ  السائية مغْ 

بإحجاث أزمات مياه حادة في البالد فدياسة السياه في العخاق تحتاج إلى عسل كبيخ  ثيخاُ ثخت كَ أَ 

ة أوال والحج مغ اإلسخاف وعجم السباالة ومغ ثع التفكيخ في مغ أجل الحفاظ عمى الثخوة السائي

 . ٕ الصاقة الكيخومائية التي تدتخجم اآلن وبذكل واسع في أساسيات الصاقة الستججدة

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 .ػضيح لسَ أتي تَ ؼيسا 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  ػؼية , وَ ياه الجَ السِ 

 عاد عغْ بتِ سية باالَ شاقز الكَ تَ خقي وَ سال الذَ سال والذَ قع في الذَ تَ بال التي 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 

 . ٔممع ٕٓٔفع أحيانا إلى ختَ قج تَ  ممع وَ  ٓٓٔ-ٓ٘يغ 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 استسخارىا عمى استسخار درجات الحخارة في االنخفاض تحت درجة التجسج , وَ 

بقى الثمػج ج تَ ة األمصار فقَ ىسية الثمػج بديادَ دداد أَ تَ  ياىيا وَ مِ  بيخ مغْ ػؼية بجدء كَ والجَ صحية الدَ 

تخاكسة كػن الثمػج السً ىكحا تَ  م ( وَ  ٓٓٓٔفاع ) يخيغ عمى ارتِ قارب شَ بال إلى ما يً ػق سفػح الجِ فَ 

 .ػؼية صحية والجَ لسياه الدَ حيخات أؼ ايػن واآلبار والبً العَ  نيار وَ األَ  ال مغْ غحؼ كً يسا يً رجرا 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 ػؼية 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 

قاومة دانات السً ذغيل لمخَ ياسات التَ ضافة إلى سِ باإلِ  وافجىا , وَ رَ  خات وَ الفً  سثمة بججمة وَ تَ ئيدة السً الخَ 

صحية السياه الدَ  سػريا , وَ  خكيا وَ تً  إيخان وَ ثمة بِ تسَ خكة السً ذتَ يخ السً عالي الشَ الدجود في دول أَ  وَ 

جن األخخػ السً  شات وَ دتػشَ السً  جج أنْ ذخؼ اذ تَ ستيصان البَ ماكغ االَ حجيج أَ بيخا في تَ ورا كَ معب دَ تَ 

 قاط إقميسية األراضي وَ ال نً ىي إِ  ىا ماكثخً أَ  ال أنْ ختمفة إِ يا السً فخوعَ  جارييا وَ األنيار ومَ بط بِ ختَ تَ 

 بمية وَ شاشق الجَ عات في السَ فخً ال يػجج مثل ىكحا تَ  سياىيا وَ نيار بِ حييا األَ غَ راعية تً شاشق زِ مَ 

 الل الدشة وَ شتطسة خِ كػن مً صحية ال تَ ياه الدَ السِ  سكغ القػل إنْ يً  خاق . وَ سالية في العِ األقدام الذَ 
                                  

1
 11, ص  5114ضل السعدي , جغرافٌة العراق , جامعة بغداد , بغداد , عباس فا - 



ٙٚ 
 

نخفاض اِ  فاع وَ رتِ بقى مياىيا في اَ تَ  تاء وَ دايج في الذِ تَ داقط الحؼ يَ التَ  انيخ جَ  غيباط بَ رتِ لظ لالَ ذ

 لكغْ  آذار , وَ  حتى نياية شباط وَ  ذخيغ األول وَ تَ  مصار بجءا مغْ سيات األَ بحبات كَ حَ سخ مع تَ دتَ مً 

دتسخ حتى يزان السً ؤدؼ إلى الؽَ يً  االحوبان مستخاكسة بِ بجأ الثمػج السً تَ  خارة وَ جات الحَ فاع درَ عج ارتِ بَ 

ياه سية السِ كَ  سثالً فاف فَ الجَ  وَ  حدب الخشػبةَ خخػ بِ شة ألً سَ  ختمف مغْ سيات السياه تَ كَ نياية مايذ , وَ 

ابقة الدشػات الدَ بِ  ةً قارنَ بيعية مً ميو في الطخوف الصَ ا ىي عَ مف مسِ ختَ خات تَ الحالية لشيخؼ دجمة والفً 

-ٖ٘مغ )  فَس ( وانخَ  ٜٜ٘ٔ-ٜٜٓٔ( مميار " لمسجة )  ٛٙ.ٛٛيا ) شػؼ لَ عجل الدَ مغ السً إذ بَ 

-ٖٕٓٓ( مميار لمسجة مغ )  ٛ.ٖ٘( ومغ ثع إلى )  ٖٕٓٓ-ٜٜٙٔلمسجة )  ٖ اري( مم ٖٜ

 بب الخؼ الخاشئ وَ جيجة بدَ ة مائية شَ مَ خاق يػاجو أزَ العِ  ىحا إال أنْ  غع مغْ ( وعمى الخَ  ٕٛٔٓ

فاظ اللو الحِ خِ  مج مغْ صيع البَ دتَ شكة يَ حَ جم وجػد سياسة مائية مً عَ  ػار وَ الجِ بب سياسات دول بدَ 

( التي  ٜٕٔٓالل عام ) صت خِ قَ مصار التي سَ سيات األَ كَ  غع مغْ خوتو السائية عمى الخَ عمى ثَ 

 .ٔجدةجتَ ة السً قبمي لمصاقَ دتَ بيخة كاستثسار مً كَ  ة وَ حصات عسالقَ بشاء مَ  يا وَ فاظ بِ حتِ شا االِ مكانَ بإِ 

مصار سية السياه في األَ سج عمى كَ عتَ خاق تَ ججدة في العِ تَ ػؼية السُ سية السياه الجَ كَ َوَأخيخا 

الل كعب خِ ( مميار مُ  ٕٛ.ٗقجر بحػالي ) جع السياه يً حَ  خاق أم خارجو انْ ػاء داخل العِ صة سَ الداقِ 

-ٕٚٔٓو ) (  ٕ٘ٔٓ-ٕٗٔٓداب الدشػات ) تع حِ لع يَ  ( وَ  ٕٛٔٓ-ٕٚٔٓالدشة السائية ) 

 . بدبب الطخوف األمشية لظَ ( وذَ  ٕٙٔٓ

ؿيؿية مع أزمة مياه حَ  شالظَ ىً  خاق أنْ ياه في العِ رادر السِ سَ خض الدابق لِ العَ  شتج مغْ ندتَ 

شبع إلى دول دول السَ  جية مغْ تَ نيار السً األَ  ز السائية مغْ ػزيع الحَر ستسخار في حالة سػء تَ االَ 

جع تشاسب مع حَ سا يَ مسياه بِ خخػ لِ رادر أً جم وجػد مَ األمخ لعَ خاق بحلظ قج تأثخ العِ  رب وَ السَ 
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 شاخية وَ غيخات السُ عج التَ يسا بَ يغ الجول السَ ات بَ حل خالفَ ػامل مَ العَ  حت ىحهِ صبَ االستيالك , إذ أَ 

ل ػ سكغ القَ يُ  جة األخيخة وَ صار في السُ مْ جم سقػط األَ عَ  نيار وَ األَ  ة السياه في الدجود وَ شحَ  البيئية وَ 

الجول التي ل أيزأ بِ حدب بَ خاقي فَ العِ  ز بالجانبِ ختَ ال تَ  عقجة وَ مُ  بيخة وَ مة باتت كَ زَ األَ  ىحهِ  إنْ 

ة بتػليج الصاقَ  ثيقاً وَ  باشاً فخة السياه ارتِ بط وَ ختَ الجول . كسا تَ  شيا ىحهِ فيج مِ دتَ التي تَ  نيار وَ يا األَ سخ بِ تَ 

جم بالتالي تقَ  خاق وَ شاشق العِ مف مَ ختَ تػفخة في مُ ىا السُ رادرِ مَ  ستفادة مغْ الل االَ خِ  ججدة مغْ تَ السُ 

عبي الذَ  الػعي الحكػمي وَ  شاسبة مغْ مُ  خجمت في بيئةٍ ستُ ذا ما اُ ججدة بكمف واشئة إِ تَ ة السُ الصاقَ 

شسية حقيق التَ بالتالي تَ  ججدة وَ تَ ة السُ ػفيخ الصاقَ رادر السياه في تَ مَ  فادة مغْ ستِ فعيل االَ لزخورة تَ 

 دتجامة .السُ 

 امكانات طاقة الخياح في العخا  السظمب الثالث  :

شاقة الخياح في العخاق. تع اختيار ثالث  عغ تع إجخاء العجيج مغ الجراسات البحثية لمتحقيق     

وعذخيغ محصة تحميل. الشسػذج اليػمي لدخعة الخياح لو الحج األقرى الؿيع في مشترف الشيار 

في  الخياح سخعةم / ث.  ٓٔإلى  ٘رػػ بيغ ىحه الؿيع الق تتالباكخ. تفاو وساعات الرباح 

الريف أعمى مسا كانت عميو في الذتاء , وىػ أمخ محطػظ ألن الصمب عمى الصاقة الكيخبائية 

. يسكغ تقديع العخاق إلى ٔيدداد في الريف مقارنة بالذتاء بدبب زيادة التبخيج والتيػية األحسال

 ٖ وتتفاوت سخعات الخياح ؼيسا بيشياٝ مغ مداحة العخاق ٛٗثالث مشاشق. السشصقة األولى تسثل 

م /  ٜ.ٗو  ٔ.ٖٝ مغ العخاق ولجييا تتخاوح سخعات الخياح بيغ ٖ٘م / ث. السشصقة الثانية تسثل 
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م /  ٘عالية ندبًيا أكثخ مغ  ٝ مغ مداحة العخاق ولجييا سخعة رياحٛث. السشصقة الثالثة تسثل 

 ث. أضيخت ىحه الجراسات أن كثافة الصاقة التقخيبية لسشاشق الخياح ىي كسا يمي:

في  ٕوات / م  ٖٖ٘الكػت -في مشصقة ٕوات / م  ٖٖٚفي الشخيب ,  ٕوات / م  ٜٗٔ

في الشاصخية. مغ ىحه الشتائج , يسكغ أن يكػن متػسط الصاقة حػالي  ٕوات / م  ٖٛٚعشا و 

 الخياح سخعة متػسط. السدجمة لأليام الخياح سخعاتمتػسط  ٘يسثل الذكل  .ٕٔواط / م ٕ.ٕٚٛ

 تذغيل في يفيج ال قج وبالتالي , الذكل يػضح كسا , ث/  م ٘ عغ ويقل مشخفس العخاق في

 ا. ومع ذلظ , يسكغ ليحه الدخعة تذغيل تػربيشاتاقتراديً  مججؼ غيخ بالتالي وىػ , الخياح مدارع

صغيخة الحجع وإنتاج كيخباء كاؼية لمتصبيق السصمػب إلضاءة الذػارع أو مػاقف الديارات , 

خاصة في السشاشق السفتػحة الشائية. تشتج تػربيشات الخياح كيخباء تتأرجح مع تأرجح الخياح. لحلظ 

 .ٕ, يجب استخجام البصاريات ضسغ دورة معالجة الكيخباء لمحفاظ عمى حسل كيخبائي ثابت
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 متػسط سخعة الخياح في االيام السدجمة 

 
    Aida M J Mahdy, Ali A K Al-Waeli, Khadim A Al-Asadi (2271)  

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

    of Computation and Applied Sciences IJOCAAS, Volume 2, Issue 2,  ISSN: 2200-1520 
                               

 :  أىسيا حرخ ؼيسكغ الخياح شاقة عيػب اما

 الخياح عغْ  الَشاتجة َفالصاَقة ثابت غيخ َمرجر َأنيا َكسا , السكان َحدب ُمَتغيخة شاَقة ِإنيا -أواًل 

 الَدشة فرػل ِخالل َو َكحلظ(  عادية َو َعػاصف ِرياح)  الػاحج الَيػم في الدمغ َحدب ُمتغيخة

  الػاحجة

 الَتصػر أنْ  إال , دائسة ُمتاحة َتكػن  ال قج َو َكبيخة شاِسعة َمداحات إلى الساَسة الحاَجة -ثانيا

 أزيد أصػات َسساع ُيسكغ ال الحؼ الَحج إلى الَزجيج مغْ  الَكثيخ زال قج الَيػم َنذيجهُ  الحؼ الَتَقشي

 .  ِمشيا َنقتخبُ  ِعشجما إال الَسخاوح

َو  ىائمة أعجاد َقتل عمى العسالَقة التػربيشات َتعسل إذ , الَبيػلػجي بالَتشػع الَكبيخة االضخار  -ثالثاً 

 .  َشَفخاِتيا َدوران ُسخعة ِبدِبب َو َذلظ الُسياجخة الصيػر مغْ  َكبيخة
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َو  َو الريانةِ  لمَترشيع الَخجماتية الَتشطيسية اليياكلِ  في َنذيجه الحؼ َو الَشقز االفِتقار  -رابعاً 

 َو شاَقة الَكيخباء َدمج في الَتخدد إلى ُيؤدؼ مِسا َو السعمػمات الخصطِ  وَ  َو اإلحراءات الَتػزيع

 . العامة ِبالَذبكات الخياح

 ة في العخا امكانات  طاقة الكتمة الحيويالسظمب الخابع : 

 :يػيةتمة الحَ ذسل الكُ تَ       

 .يػلػجية( األصػل البَ  مغْ  حجخةتَ غيخ السُ  مبة )السػاد العزػية وَ يػية الَر تمة الحَ الكُ  -ٔ

تمة ػائي لمكُ زع الالىَ خيق اليَ شَ  ج عغْ شتُ ل أساسي السيثان والكخبػن يَ يػؼ )بذكِ الغاز الحَ  -ٕ

 .ة( / أو الصاقَ  خارة وَ نتاج الحَ حتخق إلِ يَ  يػية وَ الحَ 

يػية والحؼ تمة الحَ حػيل الكُ تَ  قػد الدائل مغْ يػؼ الػَ يػؼ سائل )قائع عمى أساس حَ وقػد حَ  -ٖ

 . ٔقل( صبيقات الشَ ذكل رئيدي في تَ دتخجم بِ يُ 

يسكغ تسخ و وال يدل الحيػؼ مغ والحرةأنجح تحػيل لمكتمة الحيػية إلى شاقة ىػ إنتاج وقػد الج

قرب الدكخ )باإلضافة إلى أنػاع أخخػ مغ القرب السدروعة في األىػار( تدتخجم أيًزا ل

يعاني  عخاق بكسيات كبيخة. حاليايا في التزرع الحيػؼ. كل ىحه الشباتات يسكغإلنتاج اإليثانػل 

الدراعي , وحالة عامة مغ تجىػر  لالنتاجػلػجيا قجيسة وغيخ كاؼية تكشاستخجام قصاع الدراعة مغ 
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 . ىحه الذخوط يسكغ اعتبار العػامل الخئيدية إلىسال الكتمة الحيػيةٔالخؼ وبشى تحتية زراعية أكبخ

 الصاقة.النتاج 

ىحا القصاع ميسل لمغاية مغ قبل الحكػمة العخاؾية. وفخة لكغ العخاق غشي ججا بالكتمة الحيػية. 

لكتمة الحيػية كبجيل لمصاقة. مغ الحاجة إلى فحز ا  الشفط السكتذف حجيًثا والغاز الصبيعي قمل

 باحثػن عخاقيػن مغ دراسة شاقة الكتمة الحيػية.  ومع ذلظ , فإن ىحا الػضع لع يسشع

درس العجيج مغ الباحثيغ تأثيخ استخجام اإليثانػل الحيػؼ والسيثانػل في محخكات الزغط 

انػل إلى الجيدل العخاقي تؤكج ىحه الجراسات فائجة إضافة اإليثانػل و السيث. و  واالشتعال بالذخارة

جدء في  ٓٓٓٓٔالتقميجؼ والبشديغ. الجيدل العخاقي يحتػؼ عمى ندبة عالية مغ الكبخيت )حػالي 

يسكغ عالج حالتيغ باستخجام و السميػن( , بيشسا يعاني البشديغ العخاقي مغ انخفاض رقع األوكتان. 

 .ٕاإليثانػل الحيػؼ أو السيثانػل

  – يأتي ما فيي الحيػية الكتمة عيػب أما

 َو ال ِبالَتججد َتدسح ال الَحاضخ الَػقت في الُسصَبقة الَحيػية الُكتمة اسَتعَسال َأساليب أنْ  أواًل :

 ألنَ  َوذلظَ  , ُمدتسخ َتشاقز حالة َتذيج لمَحصب الُسدَتخجمة اأَلشجار َكسيات ألنَ  , ااِلستجامة

 .  يةِزراع أراضي إلى الغابات مغْ  الَعجيج حَػلػا الدكان
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      البيئي الَتػازن  في ندبي ِاخِتالل إلى الصاَقة انتاج في الَحيػية الُكتمة ِاستقالل زيادة أدػ - تانياً 

 َكدساد استخجاِمو َبجل َكػقػد الَحيػانات ُمَخمفات ِاستعسال بَدبب لَخراَئريا التخبة ثالثًا : ُفقجان

 .  لمتخية

 اإليثانػل . عغْ  الشاِتجة الصاَقة صافي ِانِخفاض -رابعاً 

  إمكانات تجويخ الشفايات في العخا  :السظمب الخامذ : 

سثل وتُ , ػم عج يَ بَ  اد يػماً ددَ ت تَ حَ صبَ ات التي أَ فايَ سية الشِ ة كَ يادَ مة زِ ذكِ مِ مْغ  خاقاني العِ عَ يُ   

البيئة ,  كان وَ الدُ  جن وَ أثيخات عمى السُ تَ  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  دتػػ الجخل وَ يادة مُ فايات مع زِ سيات الشِ دداد كَ تَ 

ازدادت في العام , ( شغ  ٜٕٗ٘٘ٔٛ)  ٕٔٔٓت في العام فاياجع الشِ حَ  مغَ بَ , , صشاعية ( 

 عج مغْ فايات تُ جويخ الشِ سمية تَ عَ  أنَ  جيخ بالحكخِ الجَ  ( شغ , ومغَ  ٜٜٔٔٚٛٛٛإلى )  ٕٚٔٓ

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 مال زَ  سكغ البجء بخأسيُ  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 جويخ الشِ سل بتَ صاع الخاص لمعَ شسية القَ ذجيع وتَ التَ 

جج في بخيصانيا جال نَ ة في ىحا السَ اجحَ األمثمة الشَ  ومغْ تػسصة . غيخة والسُ ذاريع الَر ألصحاب السَ 
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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 كاليفػرنيا وأيزا نَ , خمفات عالية في إدارة السُ  حققت أرباحاً مغ وَ بيخة خالل الدَ خكات كَ إلى شَ 

خيبة َض  خيبة مغْ جات َض شػيا عائِ مميػن دوالر سَ  ٖٓٓحػ جمب نَ فايات تَ جويخ الشِ إعادة تَ  إذ إنَ 

جمات جمات العامة كالخَ خامج الخَ سػيل بَ داعج الحكػمة في تَ األمػال تُ  ىحهِ  وإنَ , السبيعات 

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 جويخ الدجاج وإعادة تَ عادة تَ إِ  مػثة وَ السُ  يخجويخ األخذاب غَ إعادة تَ  وَ 

حكػرة خمفات السَ خاء السُ كسغ في شِ ل يَ الحل األمث عبة وغيخ ذلظ ... لحا فإنَ جويخ األنقاض الَر تَ 

غاية األشخاف ) البيئة واالقتراد والسػاشغ والذخكة لتجويخ الشفايات ( لِ  شخفزة ججاً فا بأسعار مُ آنِ 

قجيع الل تَ خِ  ذاريع مغْ السَ  دييالت إلى أصحاب ىحهِ قجيع التَ دؤولية تَ شا مَ بقى عمى الحكػمة ىُ تَ  وَ , 

 مكانيات واسعة مغْ ستمظ إِ خاق يَ العِ  تزح أنَ ذلظ يَ  مغْ ,  ٔ ماليةخيبية أو قخوض عفاءات َض إِ 

ة ػليج الصاقَ جال تَ زاعفة االستثسارات في مَ ستخجاميا في مُ اَ  جويخىا وَ سكغ تَ فايات التي يُ الشِ 

خاكة بيغ الحكػمة والقصاع الخاص لالستثسار في الل الذَ خِ  جال مغْ عصاء األولػية ليحا السَ وإِ 

 دتجامةالسُ  ةجمات الصاقَ خَ 

السي. العَ  عمى الُسدتػػ األعمى  بيغَ  خاق مغْ سدية في العِ ة الذَ ثافة الصاقَ كَ َندَتشتج ِمسا َتقجم اَن 

إمكانية و  خاق.شاشق في العِ جة مَ في عِ  ة الخياحصاقَ بيخة لِ مكانات كَ شاك إِ باإلضافة إلى ذلظ , ىُ 

ة شاقَ سدية وَ ة الذَ قارنة بالصاقَ حجود مُ نتاج مَ اإلِ  يػية لمكيخباء وجج أنَ تمة الحَ ة الكُ استخجام شاقَ 

                                  
1
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حقيق الجراسات لمتَ  ديج مغْ السَ  جِبكفاءة. َتحتايا ع استخجامَ كػن كاؼية إذا تَ سكغ أن تَ لكغ يُ الخياح وَ 

 ػؼية.ة الحخارية الجَ بالقخب مغ البرخة( والصاقَ   خبيلعَ الَخميج ا شصقةحخية )في مَ في الخياح البَ 

 

 واقع مرادر الظاقة الستججدة في العخا  :السبحث الثالث : 

 السظمب االول : نظخة عامة 

دوالًرا لكل كيمػواط /  ٚٔ.ٓ -دوالًرا  ٘ٓ.ٓ مغ تػليج الكيخباء مغ الػقػد األحفػرؼ  ةكمف

ججدة , وىي تَ ة السُ ية لمصاقَ ولِ كالة الجَ قابل , وفًقا لمػَ ساعة في االقترادات العالسية الكبخػ. في السُ 

رادر مَ  ة مغْ ػليج الصاقَ مف تَ كَ خجح أن يُ السُ  طيفة , مغْ ة الشَ بشي الصاقَ خوج لتَ السية تُ شطسة عَ مُ 

 . ٔ ٕٕٓٓ لكل كيمػواط ساعة بحمػل عام ٓٔ.ٓ -دوالر  ٖٓ.ٓ مغ ججدةتَ مُ 

سا دايج , بِ تَ عجالت الدكان تَ يث 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 في ذلظ العِ 

 ججدة. تَ قشيات السُ التَ 

ة جسالي استخجام الصاقَ عتسج إِ يَ َو فط والغاز. بيخ عمى الشَ ذكل كَ سج بِ عتَ خاق يَ تاريخيًا , كان العِ 

ساد عتِ عمى الغاز الصبيعي. أدػ االِ الباقي  فط وَ في السائة عمى الشَ  ٜٓاألولية فييا أكثخ مغ 

العامة. عمى  ديسة بالبيئة والرحةِ ضخار جَ ستيالكو إلى أَ اِ  قػد األحفػرؼ وَ نتاج الػَ فخط عمى إِ السُ 

قميل السياه , إلى تَ  سيات ىائمة مغْ ستخجام كَ صمب اِ تَ فط , الحؼ يَ نتاج الشَ بيل السثال , أدػ إِ سَ 
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ذاكل مَ  مػث وَ التَ  دؤول عغْ فط مَ ستخخاج الشَ اِ  الشاتج عغْ خق الغاز مجادات مياه الذخب ؛ حَ إِ 

 حمي ؛ وَ مػث مَ فط إلى حجوث تدخيبات وتَ شقل الشَ حتية لِ شية التَ خخيب البُ امة ؛ أدػ تَ الرحة العَ 

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

 البيئة. 

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 يخباء واالضصِ مب عمى الكَ دايج الصَ كمفة. أدػ تَ كثخ تَ حفػرؼ األَ األَ 

ػفيخ خاؾية لتَ غط عمى الحكػمة العِ إلى الَز  ٕٛٔٓجيجة لعام يف الذَ خارة الَر يخباء في حَ الكَ 

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.الصاقَ ػليج تججدة لتَ ة السُ صػيخ الصاقَ خاؾية إلى تَ العِ  الحكػمة

جرات صػيخ قُ الل تَ خِ  مغْ  ٕٕٛٓمػل عام تججدة بحِ رادر مُ مَ  ة مغْ الصاقَ  مغْ  احتياجاتوِ  مغْ  % ٓٔ

مميار  ٓ٘ ديج عغْ ستثسارات تَ يػية باَ تمة الحَ ة الخياح والكُ سدية وشاقَ ة الذَ صاق لمصاقَ الشِ  واسعةِ 

 ة الذسدية , وَ جيجاوات مغ الصاقَ  ٘ ديج عغْ بة تَ جرة مخكَ لػصػل إلى قُ ولة في اأمل الجَ . تَ ٔدوالر

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

ٕٕٓٛ . 
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قج , فَ مع ذلظ  تججدة. وِ ة السُ خاق لمصاقَ حيج في العِ رجر الػَ ة الكيخومائية السَ الصاقَ  , كانْت  قميجياً تَ 

جيجاوات بدبب  ٘.ٔقخب مغ جيجاوات إلى ما يَ  ٔ.٘ة الكيخومائية مغ ػليج الصاقَ جرة تَ عت قُ خاجَ تَ 

 . ٔدارة واإلىسالسػء اإلِ 

طخوف تستع بِ خاق يَ العِ لكغ ساًما. غمة تَ دتَ الد غيخ مُ ججدة في البِ تَ ة السُ مكانات الصاقَ طل إِ تَ 

سدية. ة الذَ نرف البالد عمى الصاقَ  عتسج أكثخ مغْ يَ  أنْ سكغ ججدة. يُ تَ ة السُ صػيخ الصاقَ تَ مػاتية لِ 

شػب. عمى وجو سال إلى الجَ الذَ  دداد قػة مغْ سدية يَ ة الذَ مؤشخ الصاقَ  راسات أنَ ضيخت الجِ أَ 

نتاج شاخية إلِ خاق بأفزل الطخوف السُ العِ  شػبية مغْ الجَ  خبية وَ شاشق الغَ ستع السَ تَ الخرػص , تَ 

حارػ ربح َص سكغ أن تَ الد. يُ بؿية البِ بِ  قارنةً سدي العالي مُ شعاع الذَ سدية بدبب اإلِ ة الذَ الصاقَ 

تكػن الخاليا سدي القػؼ. سَ دبب اإلشعاع الذَ قبل بِ دتَ سدية في السُ ة الذَ عالسًيا لمصاقَ  دوداً خاق مُ العِ 

لكغ بذكل خاص  خاق , وَ شاشق العِ سيع مَ يخباء في جَ شاسبة إلنتاج الكَ سدية الكيخوضػئية مُ الذَ 

 بكة في السشاشق الشائية والخيؽية. ػليج خارج الذَ متَ لِ 

 شػبية , واعجة. مغْ رخة الجَ شصقة البَ مَ  ميج العخبي , بالقخب مغْ حخية في الخَ ة الخياح البَ شاقَ  كسا أنْ 

دكان الخيف ة كاؼية لِ ػفيخ شاقَ ة الخياح تَ شاقَ  سدية وَ ة الذَ الصاقَ  كل مغْ سكغ لِ طخية , يُ الشَ  الشاحيةِ 

تو عمى شاء قجرِ سػحة لبِ خاق أىجاف شَ لجػ العِ  الد , كانْ سذ في البِ خاق. إدراًكا لقػة الذَ العِ في 

خب ن عقػد الحَ مع ذلظ , فإِ  العذخيغ. وَ  أواخخ القخن الحادؼ وَ  سانيشيات وَ سدية في الثَ ة الذَ الصاقَ 

الية والجمار تتَ خاعات السُ الِر  عج عقػد مغْ ىحه الخصط. بَ  ادت الى اىسال فط سعار الشَ فاض أَ نخِ اِ  وَ 

ن ججدة. لحلظ , فإِ تَ ة السُ صػيخ مخافق الصاقَ سػيل تَ قادر عمى تَ  خاقي الحالي غيخُ ن االقتراد العِ , فإِ 
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بيخ عمى االستثسار عتسج إلى حج كَ يَ خاق سَ ججدة في العِ تَ ة السُ رادر الصاقَ شػيع في مَ جاح التَ نَ 

 بي. جشَ األَ 

خوط مػاتية ساس شَ عخيفات عمى أَ التَ  خيبية , وَ عفاءات الَز ػافد مثل اإلِ خاؾية حَ قجم الحكػمة العِ تُ  

كػن بسا يَ بادرات أخخػ. رُ يغ مُ بَ  راريح , مغْ داعجة لمحرػل عمى تَ السُ  حقػق األرض , وَ  , وَ 

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

  .ٔ تججدة في البالدالسُ 

ججدة في تَ ة السُ صػيخ الصاقَ كان لتَ دت كاؼية في أؼ مَ اإلجخاءات ليَ  مع ذلظ , فإن ىحهِ  وَ 

يكػن الػصػل الية , سَ رادية الحَ طخ الدياسية واالقتِ وجية الشَ  مغْ  خب.دقتيا الحَ الجولة التي مَ  ىحهِ 

يتعيغ عخاق. سَ لمِ  أمًخا صعًبا بالشدبةِ  ٕٕٛٓمػل عام بحِ  % ٓٔتججدة 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 فصية في اقتراد الجولة , بِ يخ 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 

دتػػ السُ  ىاأَلجانب. عمدتثسخيغ خاكات مع السُ شَ  القات وَ بشاء عِ ة لِ خكات الصاقَ شَ  حمية وَ شػك السَ لمبِ 

 تججدة , وَ ة السُ ستخجام الصاقَ حكام قانػنية الِ أَ  ساسكة , وَ تَ قار إلى سياسة مُ سثل االفتِ يكمي , يُ اليَ 

أمام  رئيدياً  طيفة , عائقاً ة الشَ ستثسار في الصاقَ ذخيعات لالِ تَ  جارة الكيخباء , وَ شطيسي لتِ الػضػح التَ 

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

 عمييع.  إضاؼياً  سعة عبئاً 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 إىسال قَ ع 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 

شية شقل الػَ بكة الشَ يخباء في شَ الكَ  مغْ  % ٖٓقجان أكثخ مغ تع فُ , يَ  طيفة. حالياً ة الشَ الصاقَ 

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 بالذبكة ججدة واسعة الشِ تَ ة السُ ذاريع الصاقَ قل لخبط مَ عادة خصػط الشَ خكدية استِ عمى الحكػمة السَ 

صيانة  تذغيل وَ  خكيب وَ حمية عمى تَ السَ جريب القػػ العاممة إلى تَ  خاق أيزاً حتاج العِ ششية. يَ الػَ 

شذآت ػاصل ؾيادة الجولة االستثسار في مُ زػن ذلظ , تُ في غُ  اليا الذسدية وتػربيشات الخياح.الخَ 

شاء يؤدؼ بِ خكبة. سَ ة ذات الجورة السُ ػليج الصاقَ حصات تَ عجيل تػربيشات الغاز في مَ تَ  الغاز وَ  فط وَ الشَ 

حجات افة وَ َض ىجار الفخصة إلِ ة القائسة عمى الػقػد األحفػرؼ إلى إِ لمصاقَ حتية شية التَ البُ  السديج مغْ 

ة خاق صياغة سياسة الصاقَ تعيغ عمى العِ ألنو يَ  ة الػششي. نطخاً ديج الصاقَ طيفة إلى مَ ة نَ شاقَ 

حقيق حيل تَ دتَ السُ  يكػن مغْ دَ بشاء االقتراد األخزخ , فَ الرفخ وإرساء األساس لِ  ججدة مغْ تَ السً 

عيجة السجػ صالحات بَ خاق إِ شفح العِ ع يُ ما لَ  ٕٕٛٓحمػل عام بِ  % ٓٔشدبة ججدة بِ تَ ة السُ الصاقَ جف ىَ 

  .ٔوجخيئة
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 السظمب الثاني : االطخ القانونية لتبشي الظاقة الستججدة في العخا  .

يتستع العخاق باحتياشيات ىائمة مغ الشفط والغاز , لكغ البالد تتستع أيًزا بػاحج مغ أكثخ 

في بعس  ٕكيمػ واط / م  ٜٜٛٔمدتػيات اإلشعاع الذسدي جاذبية في السشصقة والتي تديج عغ 

السشاشق في الغخب والجشػب , مثل محافطتي السثشى واألنبار. في بمج يفػق ؼيو الصمب عمى 

الكيخباء العخض , خاصة في ذروة أشيخ الريف , تػفخ الصاقة الذسدية مدايا البشاء الدخيع 

غ حيث التكمفة وتجعع مداعي العخاق لتحقيق االكتفاء الحاتي ؛ خفس واردات الكيخباء والفعال م

 ٔمميار دوالر سشػيا. ٛ.ٕإلى  ٘.ٕوالغاز. ىحه الػاردات تكمف بغجاد 

في حيغ تع اتخاذ خصػات كبيخة في  .اتخحت الحكػمة خصػات لتعديد الصاقة الستججدة

, قج يطل السدتثسخون ححريغ مغ عػامل أخخػ مثل ( IPPتعديد نسػذج مشِتج الصاقة السدتقل )

القابمية السرخؼية , أو ائتسان الستجاول الزعيف , أو السخاشخ العالية مغ مخاوف الدالمة 

واألمغ. قج تؤثخ ىحه بذكل مباشخ عمى رسػم العصاءات في العخاق ؛ ومع ذلظ , فقج أعمشت 

دوالًرا أمخيكًيا / كيمػ وات ساعة  ٘.ٖسة الحكػمة عغ إلغاء عخض أسعار غيخ واقعي سابًقا بؿي

 باإلضافة إلى تشطيع مداد عكدي مفتػح وشفاف وعادل.

 ومذخوع قانون الظاقة الستججدة 4517لدشة  54قانون الكيخباء رقم 

"دعع وتذجيع اعتساد الصاقة الستججدة وأنذصتيا  ٕٚٔٓ( لدشة ٖ٘يشطع قانػن الكيخباء رقع )

ىشاك مذخوع قانػن الصاقة الستججدة الحؼ تع تسخيخه مغ و  ة الكيخباء.وتأميسيا" تحت إشخاف وزار 
                                  

7
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خالل وزارة الكيخباء وىػ في شػر الحرػل عمى التعجيالت الشيائية مغ قبل السجمذ الػزارؼ 

لمصاقة العخاقي , أعمى ىيئة تشفيحية لمصاقة في البالد. تع إعجاد القانػن بسداعجة السخكد اإلقميسي 

التابع لبخنامج األمع الستحجة اإلنسائي وبالتشديق مع السفػضية السخكدية العميا  لمصاقة الستججدة

. ٕٛٔٓلدشة  ٗ٘رقع جشة بسػجب أمخ رئيذ الػزراء لمصاقة السدتجامة في العخاق , تع إنذاء الم

 :ٔويتزسغ مذخوع القانػن مػاد تيجف إلى

 تفعيل واستخجام الصاقة الستججدة في العخاق. .ٔ

الصاقة السدتجامة مغ خالل زيادة كفاءة مرادر الصاقة التقميجية تحقيق تشسية  .ٕ

 السدتخجمة حالًيا وإعجاد مرادر الصاقة الستججدة لألجيال القادمة.

 زيادة مداىسة الصاقة الستججدة في مديج الصاقة والسداىسة في أمغ الصاقة. .ٖ

 حساية البيئة والتخؽيف مغ حجة تغيخ السشاخ. .ٗ

القانػن , فإن وزارة الكيخباء ىي الدمصة التشطيسية والتشفيحية التي تتحكع  إلى أن يتع االنتياء مغ

في قصاع الصاقة الستججدة في العخاق , والتبشي واالستثسار والتخويج. وفي الػقت نفدو , ىشاك 

مذاركة مغ قبل وزارة العمػم والتكشػلػجيا مغ خالل مخكد أبحاث الصاقة الذسدية برفتيا صاحب 

 بحث والتصػيخ.مرمحة في ال

تعتبخ مذاريع الصاقة الستججدة , إذا تع شخاؤىا مغ خالل تسػيل السذاريع , "مذاريع مغ الجرجة 

االستثسارية" يحق ليا الحرػل عمى مخافق مثل التخريز الحكػمي الدخيع لألراضي , 

تحتية لمشقل واألدوات السالية السجعػمة مغ الجولة )الزسانات الديادية( , والػصػل إلى البشية ال

 والتػزيع.
                                  

7
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مع  ٔلمسؤسدات العامة والخاصة الحق في تػليج الصاقة الستججدة في مبانييا لالستخجام الخاصو 

الػصػل إلى شبكة الشقل والتػزيع الػششية لتخريز الصاقة لسبانييا األخخػ )بعيًجا جغخاؼًيا( أو 

بالشدبة لمسػاششيغ العادييغ الحيغ (. PPAبيعيا إلى وزارة الكيخباء بسػجب شخاء الصاقة اتفاؾية )

كيمػواط( , يسكغ تشفيح التعخيفة الغحائية  ٓٓ٘يدتخجمػن الصاقة الذسدية عمى الدصح )فػق سعة 

(FiT عمى الشحػ الحؼ يقتخحو القانػن ). 

 أىجاف الحكومةالسظمب الثالث : 

 ميجاوات مغْ  ٓٓٓٔاء ( ىجًفا إلنذْ ٕٕٕٓ-ٕٛٔٓة الفيجرالية )كػمَ جد بخنامج الحُ حَ يُ 

يج حجِ ػات. تع تَ 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 

ياية شِ ميجاوات بِ  ٓ٘ٗو  ٜٕٔٓياية عام شِ ية بِ سدِ ة الذَ خافق الصاقَ صاق مَ عة نِ سِ  ميجاوات مغْ  ٓ٘٘

ية عمى سدِ ذخوعات شَ سَ ميجاوات كَ  ٛخ صػيِ يتع تَ بي , سَ جخيِ ذخوع تَ سَ , كَ  . أيًزاً ٕٕٓٓعام 

ي الحكػمية الخاصة في غزػن عاميغ. ومع ذلظ , تع تعجيل ىحه الخصط سبانِ الَ  ح مغْ األسصُ 

 4.ٜٕٔٓالحًقا بدبب األحجاث التي مخت بيا البالد في عام 

                                  
نرب مشطػمات شاقة شسدية فػق اسصح ابشية الػزارات والجوائخ التابعة ليا حيث بجأت السبادرة في بشاية وزارة  الكيخباء وبعس  ٔ

 تدميع وتشفيح ىحه السشطػمات ومشيا: ألعسالالجوائخ والعسل مدتسخ 
 لى(كسخحمة او  KWٕٓ٘( في مقخ الػزارة )تع تذغيل MWٔ( بدعة )P.Vمحصة شاقة شسدية )   -ٔ
 ( في جامعة بابل.MWٖٓٔ( بدعة )P.Vمحصة شاقة شسدية )  -ٕ
 ( في دائخة التجريب والتصػيخ/ وزارة الكيخباء.MWٓٓٔ( بدعة )P.Vمحصة شاقة شسدية ) -ٖ
   التعميسات الخاصة بشرب مشطػمات الصاقة الذسدية لمسػاششيغ بصخيقة القخوض السيدخة وآلية حػل  ٔراجع السمحق

 . السشفحة ليحا السذخوع تأىيل الذخكات
  
2
   Yesar Al-Maleki , op.. cit, p77  
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( لسذاريع الصاقة ٜٕٔٓشخحت وزارة الكيخباء السشاقرة األولى )التي أغمقت في يػليػ و 

ميجاوات )متاحة بديػلة( لالستثسارات. سيتع تخريز ىحه السذاريع في جػلة  ٘٘ٚلذسدية ا

مشاقرة مفتػحة وشفافة وتشافدية. األولى في تاريخ قصاع الكيخباء في العخاق. مغ الستػقع أن 

شيًخا مغ وقت تخريز السذاريع لمسدتثسخيغ بسػجب  ٕٔتكتسل ىحه السذاريع في غزػن 

, مغ السقخر أن تجخل ىحه  ٕٕٔٓ(. بحمػل نياية عام IPPدتقل لمصاقة )نسػذج السشتج الس

 :السذاريع االتية  السذاريع حيد التشفيح. يذسل

 ( ٙججول ) 

 مذاريع الصاقة الستججدة السخصط تشفيحىا في العخاق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yesar Al-Maleki (2222) , Overview of Iraq‟s Renewable Energy Progress in 2270,Iraq 

energy,p1 
 

ٝ مغ مديج الكيخباء ٓٗالكيخباء أن ىجفيا عمى السجػ الصػيل ىػ رؤية  كسا أعمشت وزارة

في العخاق يربح متججًدا مغ خالل اعتساد تقشيات الخياح وتحػيل الشفايات إلى شاقة والصاقة 

 المحافظة     (MWP)الطاقة  المشروع

 المثنى         65 0ساوه 

 المثنى         45 2ساوه 

 المثنى         45 الخضر

 بابل          224 االسكندرٌة            

 واسط         45 نٌسان

 كربالء        655 كربالء

 الدٌوانٌة 45 دٌوانٌة
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تع إعجاد خارشة شخيق وششية لسذاريع الصاقة مغ قبل وزارة الكيخباء مع فكخة و  الحخارية األرضية.

كسا أن العخاق عمى استعجاد لتػفيخ  ,صاقة الكبخػ في السذاريع شخكات التزسيغ العجيج مغ 

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

أعجت وزارة الكيخباء خارشة شخيق وششية لسذاريع الصاقة بيجف إشخاك العجيج مغ و 

قصاع الصاقة في العخاق , بسا في ذلظ سيسشد  شخكات الصاقة الكبخػ في مذاريع إعادة تأىيل

, وقعت شخكة سيسشد اتفاؾية لتشفيح عجد مغ السذاريع بسػجب  ٜٕٔٓوجشخال إلكتخيظ. في مايػ 

 Siemens GAMESA Renewable   مميار دوالر. تتستع شخكة ٗٔخارشة الصخيق البالغة 

Energy ( أشمذ رياح لمعخاق ٔبخبخة راسخة في إنذاء )( تشفيح مدرعة رياح بقػة ٕ) غفزال ع

 .ميجاوات. وال يدال االقتخاح قيج نطخ الجانب العخاقي ٓٓٗ

في َتحقيق الَتشسية الُسدتجامة  الُسَتججدة الظاَقة ِاسِتغالل اسياماتالسظمب الخابع : 

4545 : 

َو  َو االىجاف الَبخامج َوفق الُسَتججدة الصاَقة َمجال في َو الفاعل الججؼ االستثسار

 , كافة الَحياة َمجاالت في االندان َمرَمحة في َو َسَيرب ِبِثساره َسَيأتي َحتسا العاَلَسية السػاَصفات

 في االسَيام العخاق , في الُسَتججدة الصاَقة اسِتخجام َسَتحقق مغْ  التي االسياَمات أىعُ  َبيغ َو مغْ 

َو  , َمحجودة َو العالع الِعخاق في الَتقميجية الصاَقة َمرادر إنَ  ِاعتِبار َوعمى , الصاَقة َمرادر َتَشػع

 َمرادر َتَشػيع َؼيسكغ , َليا الَدميع َغيخ االستخجام َنتيجة الَتمػث وَ  ااِلستشداف ُمذكمتي ُتػاجو

 األجَشبية الجول َتجارب مغْ  واالسِتفادة الُستػافخة الُسَتججدة الصاَقة َمرادر استثسار ِخالل مغ الصاَقة

 الصاَقة َتػفيخ عغْ  السدؤولة الَصبيعي َو الغاز الَشفصية الُسَذتقات عمى االعِتساد مغْ  َسُيقمل َو ىحا ,
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 الُسشاخي الَتغيخ ُمػاجية وَ  الَحخارؼ  االحِتباس غازات ِبخفس, االسيام  الَقصاعات ِلُسختمف الالزمة

 لُسختمف الالزمة الصاَقة انتاج في كاملٍ  ِبذكلٍ  والغاز الَشفط عمى حالياً  َيعَتسج الِعخاق وانَ  السيسا ,

.  العالع في الَحخارؼ  االحِتباس غازات مغْ  َكسية أَعمى َتبعث التي الجول مغْ  َو ُيعج الِقصاعات

سخيعاً  ارِتفاعا يػاجو االسيام في َحل َمذاكل البيئة , خرػصًا َو اَن الِعخاق  الَتمػث ِلسدتػيات ًً

 َغيخ ِبذكل الَتمػث عغْ  الشاتجة االمخاض َو انِتذار , الحياة يةَنػع َو َتجىػر عالية َتكاليف ُتخاِفقو

 بسأمغ َسَتكػن  ارىابي َعسل او َفشي َخمل إلى الُسَتججدة الصاَقة مَرادر َتعخض حال في , َمدبػق 

 عام َحرل كسا الَتقميجية الصاَقة َمرادر في َيخَتمف الحال انَ  اال , َشؽيفة بيئية أضخار اؼ مغْ 

َو  الخام الَشفط َنقل انابيب لإلرىابييغ الَتخخيبي الَعسل شال ِعشجما الَسػصل َمجيشة في ٕٗٔٓ

 الى ادػ ُاخخػ  َكسيات َو َحخق  َو السياه الُتخبة الى ِمشيا ىائمة َكسيات بَتدخب َو َتدبب ُمذتقاتو

 َتأسيذ ِخالل مغْ  االقِترادؼ , االسيام بَتحقيق الَتَشػع ااِلنتذار واسع ِنصاق عمى الَيػاء َتمػث

 َعَسمية في َفعال بذكل َسُيديع ِمسا , الَشطيفة الَتَقشيات بَتصػيخ َو االىتسام الُسَتججدة الصاَقة َقصاع

 الَعسل َخالل مغْ  َتجريجيا الُسدتػردة اَلتقشيات عمى اعِتسادا َتقميل الُسسكغ ومغَ  , االقترادؼ الَتَشػيع

 َتصػيخ في الُسداىسة شأِنيا مغْ  واسعةٍ  َترجيخ ُفخص َو َخمق السحمية الَتقشيات ىحهِ  َتصػيخ عمى

الَتشسية , االسيام  َعجمة َو َتحخيظ االقِترادؼ الشسػ َو َتحقيق الَسعخفة عمى قائع ُمدتجام اقِتراد

 َو َتذجيع الَسيارات َو خمق الَبذخية السػارد َتشسية إلى َيقػد الُسَتججدة الحؼ  الصاَقة َثقافة في ِاشاعة

 َو الَتخبية َو اإلعالم َو الَتػعية الِعخاقي اإلندان لجػ الػششي الػعي ُمدتػػ  َرفع ِخالل مغْ  االبِتكار

 ِبجور َو الشيػض , البيئية القػانيغ َو َتذخيع البيئية لمَسذخوعات البيئي َو التجريب َو الَتخصيط

 الُسَتججدة الَسرادر مغْ  الصاَقة َوحجة إنتاج َتكمفة.  البيئة َقزايا ِخجمة في الِعخاؾية الَجامعات

 االنخفاض َو مع , لمَػقػد العاِلسية ِباألسعار الُسَقارنة َتست إذا الَحخارؼ  َنطيخىا ُمشافدة ُيَسكشيا
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 أنْ  ُيسكغ َو بحلظ ليا الُسَرشعة الِتكشػلػجيا َتصػر بَفزل الُسَتججدة الصاَقة َتكمفة في الَتجريجي

 الَقخيبة الَدشػات ِخالل الَتقميجية الَسرادر بِاستخجام الكيخباء إنتاج َتكمفة مع َتشافدية َتكُمفتيا َتربح

َو  الَحالية األجيال بيغ ُمَتػازن  بذكل ُيديع وَ  الُسَتججدة الصاَقة َمجال في , االستثسار القادمة

َو  الَذسذ مغْ  األقرى الحج استثسار َفِعشج اليػم َيِعيذػن  الحيغ عمى َحرخاً  َليدت َو ىي , الُسقبمة

 َسَشجعل الُسَتججدة الصاَقة عمى َنعتسج ِعشجما َبل , القاِدمة األجيال ُفخص مغْ  َيقمل لغْ  الَيػم الخياح

 َمزسػَنة َعسل َوُفخص َرخيرة شاَقة َليع َسَتػفخ ألنيا َأماناً  َأكثخ َوأحفادنا أوالَدنا ُمدتقبل

 َتػزيع إعادة ِخالل مغْ  االجِتساعية الَعجالة َتحقيق في , االسيام  الَتمػث مغْ  خالية َوُمدتجامة َوبيئة

 الِعخاق َمشاشق َبيغ الَعجالة مغْ  الَسديج َوَنذخ الُسجتسع أفخاد مغْ  الَعجيج ِباتجاه َوَمداياىا لمصاَقة شاممة

 أكثخ ِبصخيقة األرض َثخوات ِبَتقاسع َتدسح التي الطخوف ِلَتييئة َضخورؼ  أمخ َو ىػ , َو بيئاتو

 الصاَقة َمػارد اسِتثسارُيديع .  َٖٕٓٓو انرافًا َو تصبيقًا أَلىجاف الَتشسية الُسدَتجامة  َعجالً 

 حرة َوَضسان أشػل َزَمشية ُمجة اسِتجامتو َيعشي ِمسا الَتقميجؼ الَػقػد اسِتيالك َتقميل إلى  الُسَتججدة

 أنَ  اذ , الكيخبائية الصاَقة في الحاِصل الَشقز مذَكمة مشو , كسا ُيديع في حل  القاِدمة األجيال

 َو الُسدتقبمي الحالي الَصمب ِلَتمبية كاؼية َغيخ الِعخاق في الخاىغ الَػقت في الُسػلجة الكيخبائية الصاَقة

 الصاَقة ُمقجار ِزيادة الى ِبحاجة ىػ َو بالتالي الدكانية الِديادة َتفػق  بُسعجالت َيدداد َعمييا َفالَصمب ,

ُتديع  أنْ  الُسَتججدة الصاَقة ِلَسرادر , َكسا  ُيسكغ لمكيخباء الَفعمية الحاجة َلسػاَكبة َسَشػيا الَسشَتجة

 االسِتفادة ُيسكغ ُثع َو مغْ  , َمحميا الكيخباء ِإنتاج في الَسدَتعسمة َو الغاز الَشفط َكسيات في َتخِفس

 اقترادية ؾيسة ذات َو َتكػن  البتخوكيساوية عاتكالِرشا الَرشاعة في أولية َكسادة الَكسيات ىحهِ  مغْ 

الَسحمي َو َتحقيق االىجاف الَسخجػة مْغ الَتشسية  الَشاتج عمى اإِليجابي أَثخىا ُثع , َو مغْ  اعمى

 . ٖٕٓٓالُسدَتجامة 
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ودور مرادر الظاقة  4545الفرل الثالث استخاتيجية التشسية السدتجامة في العخا  عام 

 الستججدة   

ىجف وغاياتيا البالغ عجدىا  ٚٔوالبالغ عجدىا  ٖٕٓٓتبخىغ اىجاف التشسية السدتجامة 

غاية , عمى اتداع نطاق ىحه الخصة العالسية ومجػ شسػحيا وىي اىجاف وغايات متكاممة  ٜٙٔ

ابمة لمتجدئة تحقق التػازن بيغ االبعاد الثالثة لمتشسية السدتجامة : البعج االقترادؼ , والبعج غيخ ق

 . وقج تزسط البحث ثالث مباحث ىي االجتساعي , والبعج البيئي 

 ستججدة .لتعديد الظاقة ال االليات الفشية والساليةالسبحث األول : 

 العخا  . السبحث الثاني : مؤشخات التشسية السدتجامة في

 4545السبحث الثالث : مدار استخاتيجية التشسية السدتجامة عام 
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 ستججدة لتعديد الظاقة ال االليات الفشية والساليةالسبحث األول : 

 لسظمب األول : االستثسار في الظاقة الستججدة الواقع والظسوحا

ل وزارة الكيخباء ووزارة السالية , قامت الحكػمة االتحادية مغ خال ٜٕٔٓمشح بجاية عام 

ببشاء اآللية الفشية والسالية الالزمة لمػصػل السباشخ لمسػاششيغ إلى القخوض , ومجمذ الصاقة 

تع اعجاد السػاصفات الفشية االولية و الرغيخة لذخاء وتخكيب وحجات الصاقة الذسدية عمى الدصح. 

والعسل جارؼ االن لسشاقذة اصجار , يتع نربيا عمى االسصح السشدلية , لسشطػمات شاقة شسدية 

صياغة البيئة القانػنية اعجاد بعس السرارف والعسل عمى  مغ قبل, قخوض ميدخة لمسػاششيغ 

واعجاد التعميسات الخاصة لسشح قخوض استجامة الصاقة وبالشطخ لرجور التعميسات الخاصة 

خوج بريغة مػحجة تخجم جسيع االشخاف وخرػصا بالقخوض مغ قبل بعس السرارف ولمخ

مغ ىحه القخوض وىػ نرب مشطػمات شاقة شسدية , السػاشغ بحيث تؤدؼ الى اليجف السخجػ 

في السشازل مسا يؤدؼ الى تقميل االحسال عمى الذبكة الػششية ويغصي بعس احتياج السػاشغ 

تع إجخاء مدػحات فشية لعجد مغ  والكيخبائية. فزال عغ انوبالتالي تخشيج في استيالك الصاقة 

انتيت وزارة السالية والبشظ و  .السباني الحكػمية لتقييع مجػ مالءمتيا لتػليج الصاقة الذسدية

ٝ معجل فائجة( مغ خالل ٗالسخكدؼ العخاقي مغ وضع آلية قخوض لمقخوض السيدخة )بحج أقرى 

التخكيب لألسخ التي لجييا وحجات  البشػك العامة والخاصة لتسػيل االستثسار الخأسسالي وتكاليف

كيمػواط وأكثخ( مغ السرشعيغ والسػرديغ  ٓٔكيمػواط ,  ٘كيمػواط ,  ٖشسدية عمى الدصح )

السعتسجيغ مغ قبل وزارة الكيخباء. كسا ستػفخ الػزارة حمػل عجادات ذكية لمسدتيمكيغ ليربحػا 
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ميجاوات( ,  ٓٔيع السخافق )فػق بالشدبة لسذار و  .مشتجيغ صافيغ لمصاقة مغ خالل ىحه السبادرة

دوالًرا أمخيكًيا / كيمػواط ساعة  ٘.ٖالسحجدة مدبًقا البالغة  (FiT) تخمى العخاق عغ تعخيفة التغحية

 كذخط مدبق لبشاء محصات الصاقة الذسدية. 

 . ٔلمسدتثسخيغ ةوغيخ جحاب ةقسعي االتعخيفة السالية عمى أنيه كان ُيشطخ إلى ىح

الججيجة  , يتخح العخاق نيج الدػق الحخة مغ خالل الدساح  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" ,  ٕٙٓٓقانػن االستثسار االتحادؼ لعام 

سيتستع مصػرو الصاقة الستججدة بحخية الػصػل إلى األراضي السسمػكة لمحكػمة , ورسػم جسخكية 

 مخفزة , والقجرة عمى إعادة األرباح إلى الػشغ بجون ضخائب. 

أبجت وزارة . , سشة حدب نػع السذاريع االستثسارية ٓ٘-ٕٓالتراريح صالحة لسجة 

 .IPP السالية في الساضي مياًل لتقجيع ضسانات ائتسانية سيادية لذخكات خاصة سابقة في بخنامج

  .ميجاوات مغ محصات تػليج الصاقة السدتقمة في العخاق ٖٓٓٓاليػم , ىشاك قجرة مخكبة تبمغ  

مدتػػ السخافق كسا أن العخاق عمى استعجاد لتػفيخ األمغ )بجون رسػم( لسشتجي الصاقة عمى 

  .لتقميل السخاشخ األمشية

                                  
السػقع الخسسي لػزارة الكيخباء العخاؾية :  ٔ

https://www.moelc.gov.iq/home/page/sustainable_energy?lang=ar 
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ىشاك إشارات أولية عمى أن التخاجع الحالي في أسعار الشفط يؤثخ بالفعل عمى السيدانيات 

, وبالتالي , تع تقميز إنفاقيا عشج  ٕٕٓٓالخأسسالية في البالد. لع تقخ الحكػمة مػازنتيا لعام 

ىشاك أيًزا إشارات إلى أن جسيع  مغ اإلنفاق السحقق عغ العام الدابق. ٕٔ/ٔمدتػػ 

االستثسارات الخأسسالية التي خصصت ليا وزارة الكيخباء ليحا العام قج تع تأجيميا إلى أجل غيخ 

مدسى. وىحا يعخض لمخصخ عجًدا كبيًخا مغ االستثسارات التي تذتج الحاجة إلييا في الذبكة )تعج 

 ٓٓٓٚي العالع( ويؤثخ عمى ما يقجر بشحػ خدائخ الشقل والتػزيع في البالد مغ أكبخ الخدائخ ف

ميغاواط مغ تػربيشات الغاز  ٓٓٓ٘ميجاوات مغ التػسع السخصط لو في سعة التػليج )أكثخ مغ 

ميغاواط مغ مرادر الصاقة الستججدة التي تع التخصيط ليا  ٓٓٚٔذات الجورة السخكبة و 

التداؤالت حػل خصط العخاق عالوة عمى ذلظ , فإن السيدانيات السقيجة سػف تثيخ .(بالفعل

 .لالستيالء عمى الغاز الصبيعي واستخجامو. في العام الساضي وحجه 

مميارات متخ مكعب سشػيا مغ الغاز ,  ٓٔوقع العخاق صفقات الحتجاز ما يقجر بشحػ 

والحؼ كان مغ السقخر استخجامو لتغحية محصات الكيخباء. كانت ىحه السذاريع ستقصع شػشا 

ل الحجع اليائل مغ الغاز الصبيعي السدسػح بو حاليا لميخوب غيخ السدتخجم مغ كبيخا في تقمي

صشاعة الشفط في البالد. لكغ مغ شبو السؤكج اآلن أن أؼ رأس مال متاح سيػجو نحػ االستثسار 

في عسميات إنتاج الشفط , والتي تحطى باألولػية بدبب اإليخادات الفػرية التي تجرىا. وىحا يعشي 

لة عجم وجػد اتفاؾيات استثسار مبتكخة مع مذغمي حقػل الشفط , فإن خصط التقاط الغاز أنو في حا

 ٔ.الصبيعي غيخ السدتخجم وتذغيمو لتػليج الكيخباء ستػاجو تأخيخات كبيخة

                                  
7
  Ali Al-Saffar, (2222) Iraq's economy is on the precipice – reforming the energy sector is a 

key part of the solution, international energy agency , p2-2  
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وفي مجال االستثسار في مجال الصاقة الستججدة كانت التعميسات الخاصة في تقجيع 

تذجيع االستثسار في ىحا السجال وفي ادناه ىحه القخوض السيدخة تعتبخ خصػة في مجال 

 التعميسات.

 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

  الذخكات تأىيل تعميسات:  اوال

 َمَجال في لمَعسل مؤىمة َشخكات َتربح ِبحيث ِاِتباعيا الَذخكات عمى َيجب التي الَتعِميسات ىحهِ 

  الَكيخبائية. ِبالَذبكة الُسترمة الَذسدية الصاَقة َانَطسة

 تتػفخ ان بعج الذسدية الصاَقة َانَطسة َو َنرب ِبِتجييد الَتأىيل عمى الحرػل لمَذخكة َيحق -ٔ

  االتية الذخوط

 َنرب في الخبَخةِ  َذوؼ  مغ ِفييا لمعامِميغ الحاِتية لمِديخة َو َدعع لمَذخكة الَتشطيسي الَييكل - أ

 . الَذسدية الصاَقة َمشطػمات

  لمَذخكة الُسعَتسج الَسالي الَسػقف - ب

 .  القانػني الَسػقف َسالمة َتقجيع َو َكحلظ(  الَزخيبي الَتحاسب)  الَزخيبي الَسػقف - ت

 . ُمخَترة َشخكات َمع اِئتالف او ِاِتحاد َوثائق َتقِجيع  - ث
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 ُمصاِبقة َتكػن  ان َو َيجب الَذخكة َتدَتخجميا التي الَذسدية الصاَقة َانِطسة ُمػاصفات  - ج

 او لمَذخكة الُسَساثمة األعسال وَ ( .  IEC , ISO)  الَجولية الِؿياسية لمُسػاصفات

  االئِتالف

 الُسدَتسدكات كافة َتقجيع َشخط السجة ِلشفذ َو ُتججد َسَشتيغ لسجة الَتأىيل َشيادة َتدخؼ  -ٕ

 الَسصمػبة ,

  الُسؤىمة الَذخكة مع الَذخيظ َتغييخ ِعشج لمتأىيل َججيج َشمب َتقجيع َيِجب -ٖ

 :  في الَتأىيل َشيادة الغاء حاَلة -ٗ

  الَػثيقة َىحهَ  في الػاردة البشػد مغْ  َبشج اؼ ُمخالفة - أ

 .  السػاشِشيغ ِلَذكاوؼ  ااِلسِتجابة َعجم  - ب

 .  َو األمان الَدالمة َعػامل ِاِتباع َعجم - ت

 يػم ٘ٔ ِخالل الَجػاب َيتع انْ  عمى ِاعاله الَحاالت أسِتفدارات بأرسال الَػَزارة َتقػم - ث

 القانػنيِة. ااِلجخاءات اِتخاذ َيتع َو ِخالفوُ 

  السؤىمة الَذِخَكات الِتداَمات:  ثانيا

 , َو ُمجة , الدعخ الَعخض َيذُسلَو  الَسػقعي الَكذف َبعج لمَعسل مالي وَ  َفشي َعخض َتقجيع -ٔ

 . َو الَسشاشئ الَفشية والسػاَصفات الَزسان

 كل الِتدامات بو َو َيحجد الَسشطػمة َو َتذغيل َو َنرب لَتجييد الَصخفيغ َبيغ َعقج ُيػقع -ٕ

 َشخف .
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 .  الَسعشية الَكيخباء َتػزيع دائخة مػافقة استَحَرال َبعج الَسشُطػمة بَتشريب الَذخكة َتقػم -ٖ

 .  الَتذِغيل عمى السػاشغ َو َتجريب الَتػزيع ُمَسثل ِبحزػر الَسشطػمة َتذغيل َيتع -ٗ

 .  السػاشغ الى الُسَخصصات كافة الَذخكة ُتدمع -٘

 الى الَزسان َفتخة ما َبعج الَذسدية الصاَقة ِلَسشطػمة ِصيانة َعقج َنسػَذج الَذخكة ُتقجم -ٙ

 , ذلظ َشمبو حالة في السػاشغ

  ِبالَسشظومة الخاصة الَزسانات:  ثالثا

 َتقػم ِخالليا الَتدميع تاريخ مغْ  َو اعِتباراً  كاممة لمَسشطػمة َشيخ(  ۸۱)  َتكػن  الَزسان ُمجة -ٔ

 الى َتعػد ألسباب ِبالَسشطػمة َعَصل َحَرل اذا َو االسِتبجال الَسجانية ِبالريانة الَذخَكة

 .الَذخَكة

 .  َرصيشة عاَلسية َمشاشئ مغْ  الُسعجات أنَ  َضسان -ٕ

  الَتأىيل َطمب َنسوذج:  رابعا

 الَخاليا َانِطسة َو صيانة َو َتذغيل َو َتشريب ِلَتجييد الَذخَكة ِلَصمب َنسػَذج ىػ( :  ٔ)  َرقع مخفق

  الَسصمػبة السدتسدكات َمع

 (  ۲)  رقم نسوذج:  خامدا

 َو ِاجخاءات الَفشية َو الُسَتصمبات(  Grid code)  الِذبكة ِبسجونة بااِللِتدام الَذخَكة مغْ  ااِلقخار

  َو الَدالَمة اأَلمان
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 َتخِخيص الَذخَكة ِبسوَجبو ُتسشح الحي الَتخخيص مط   َنسوَذج(  ۳)  َرقم ُمخفق:  سادسا

 . الَسجال ىحا في لمَعسل

 َو الريانة َو الَتذغيل َو الَتشريب الَتجييد َعقج مط   َنسوذج(  4)  َرقم ُمخفق:  سابعا

 ( استخشادً) 

 (  استخشادً)  الَزسان َفتخة َبعج ِلسا الِريانة ِلَعقج َنسوَذج:  ثامشا

 . الَذسدية الظاَقة َمشظومة ِبشرب الخاغب السواطط ُيقجُميا التي الُسَتظَمبات:  تاسعا

 . الَدصح اسِتغالل مغْ  الُسمظ َصاحب مغْ  ُمَسانعة َعجم او الَدصح ممِكية اثَبات -ٔ

 الَدصح عمى الَذسدية الَسشطػمة َنرب عشجَ  الَسَتصمبات ِبَتشفيح بااِللِتدام َخصي َتَعيج َتقجِيع -ٕ

 .  الػزارة َمدؤوليةِ  وأِخالء

 . ااِلقخاض مغْ  الَسَرارف ُتحجُدىا التي الَسالية الَزَسانات َتقجيع -ٖ

 .(  الُسدَقَفات)  الَكخاجات َفو   الَذسدية الظاَقة َمشظومات َنرب:  عاشخا

 َمػاِقف اسقْف  عمى الَخاليا َتشريب , الَسشازل عمى الَخاليا عمى َتشريب الَتعِميسات َجسيع َتدخؼ 

 , َوالُسغصاة الَسكذػفة الَديارات

 َو الِبشايات الَسرانع َاسُظح في َشسدية طاَقة َمشظومات َنرب:  عذخ احج

 . األىمية َو الجاِمعات األىمية َو الُسدَتذَفيات َو الَفشاد  الرشاعية
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 .  الَسشازل اسصح عمى الَخاليا ِلشرب الَتعميسات َجسيع َعمييا َتدخؼ  -ٔ

 انْ  األىمية َو الجاِمعات األىمية َو الُسدَتذَؽيات َو الَفَشادق الَسراِنع ألصَحاب ُيسكغْ  -ٕ

 الى الصاَقة ِبخفع َو َيقػم الَبمجية حُجود خارج َمداحات في الَسشطػمات بَشرب َيقػُمػن 

 األخح َمع الَسقاصة ِبصخيقة الصاَقة َىحهِ  اسِتقصاع َوَيتع ِؾياس َعجادات َوضع َمع الَذَبكة

  الَشاقمة الخصػط ايجار َمبمغ االعِتبار ِبَشطخ

 الَسدارع في الَذسدية الظاَقة َمشظومات ِبَشرب الخاصة الَتعِميسات:  عذخ اثشي

 .  َو ااِلَنارة الَدقي ِلغخض

 .  الَسشازل اسُصح عمى الَخاليا الَشرب الَتعميسات َجسيع َعِمييا َتدخؼ 

َو  الَتعِميسات َىحهِ  َعمِييا َتدخي  التي لمَسشظومات القروى  الِدعة:  عذخ ثالثة

 ذلَك. مط   َاكَبخ الِكيسة كانت   َحال َو في(  555KW)  ىي الَذَبكة عمى الَسخبوطة

 ِبقجر الَسشطػمة ِسَعة كانْت  إذا ذلظَ  مغْ  ُيدتثشى لالسِتثسار الَػششية الَييئة َاحَکام َعَمييا َتدخؼ 

 . الَذَبكة الى َوال ُترجر االسِتيالك

 . الُسَيدخة القخوض : َتعِميسات عذخ اربعة

 الَفػاِئج , لمَقخض َمبمغ اعمى َتحجيج َبعج القخوض ِلَسشح الُسعَتسجة الَسرارف الَػزارة ُتحجد -ٔ

 .  الَتدجيج َشخيقةَو  الَدَمشية الُسجة , الُستخِتبة

 . الَسرارف الى الُسؤىمة لمَذخَكات الِئحة الَػزارة ُتقجم -ٕ
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 :  عذخ خسدة

 الى َترجيخهُ  ُيسكغ َو الحؼ الُسشتجة الَكيخباء فائس الستِؿبال الِؿياس َصافي الِية َتحجيج الَػزارة عمى

 . الَكيخباء َتػزيع َشَبَكة

 4554َتظور َقظاع الظاَقة الُستججدة في الِعخا  َبعج عام السظمب الثاني : الرعوبات التي ُتواجو 

الى  ٖٕٓٓالحكػَمات الُسَتعاِؾبة مشُح  جاِنب مغْ  ُبحلت التي الَفخدية الجيػد مغْ  الَخغع عمى

 الُسدتػػ  دون  كانَ  الَتصػر ىحا إنَ  ِإال الُسَتججدة الصاَقات استخجام َو َتحجيث َنذخ َمجال في االن 

 اإلقتِرادؼ ااِلستخجام إلى الَػصػل دون  حالت التي الَعخاِقيل ِلَبعس َنِتيجة َوذلظ , الَسصمػب

  :  ِمشيا نػجد أنْ  َو ُيسكغ الُسَتججدة الصاَقة ِلَسذاريع الَكبيخ

)  مثل الصاَقة ِإنتاج في الُسَتقجمة الَتكَشمػجية اسْتخجام إنَ :  َو ليَكِمية ُمؤسَداتية صعوَبات -1

 َعجد ُجيػد َتكِخيذ َيَتَصمب(  الَذسديةِ  َو الصاَقة الَسائية َو الصاَقة الَحيػؼ  َو الَػقػد الخياح شاَقة

 الَكيخباء َوزارة وِمشيا ِصمة ذاْت  َتكػن  التي َو الَتشِفيحية الَتذخيعَية الدمَصات ِمشيا الُذخكاء مغْ  َكبيخ

َو  اأَلدَوار َتحجيج َيجب لحا الَسالية َوزارة وَ  َو السػاصالت َو الَتعميع العالي َو الَبحث العمسي َو البيئة

 الصاَقة ِإنتاجْ  إلى الػصػل ِبيجف َوذلظَ  الَتشِديق كامل ِإدارؼ  ِنطام َوضع َمع الَتشفيح ُخصط َوضعْ 

, اال اَن ِغياب َىحا الَتشديق َبيغ تِمظ الَػزارات أدػ الى َعجم الػصػل الى  الُسَتججدة الَسرادر مغْ 

الُسدتػػ الَسصمػب ِلَتصػر َىحا الَشػع الُسيع مْغ الصاَقة , اذ َكان َيرصَجم َىحا الَتشديق ِبالَسرالح 

  .الَفخدية لأَلحداب َو الُكتل الَحاكسة التي َتقاَسست الَػزارات الَسحكػرة 

 الصاَقة َو َتكشػلػجيات ُمعجات َترِشيع في الَسعخفة إلى َيفتقخ الِعخاق:  َوَتَقشية ت َفشِيةصعوبا -4

 ِغياب فِإن ِلحلظ ُمتقجمة َوإدارية َفشية َوخبخات واِسعة َميارات إلى ذلظ َيَتصمب إذ , الُسَتججدة
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 مغْ  الُسَتججدة الصاَقة أنِطسة ُمِكػنات َترشِيع َمع ُمختبط َيكػن  الَحؼ َو الَسعخفي الَسعمػماتي الَجانب

الُسَتججدة , اذ ما ُيسيد ِعخاق ما َبعج  الصاَقة َتصبيقات َنذخ أمام َعاِئقا َتكػن  التي الَفشية الُسعِػقات

اعِتساده عمى اسِتيخاد ُمشَتجات الَتكَشمػجيا َوَليذ التكَشمػجيا َوألسِباب َعجيجة ِمشيا الَفداد  ٖٕٓٓعام 

  ااِلدارؼ َوالسالي 

 ٖٕٓٓفي ِعخاق ما َبعج عام  االىِتسام َعجم او االىِتسام ِقمة إنَ  باِلوعي : ُمتعِمقة صعوبات -4

 ِتكشػلػجيات َعَسل َتصبيَقات ِلَصِبيعة الخاشئ َوالْفيع الصاَقة اإلنتاج الُسَتججدة الَسرادر بِاسِتعسال

 عمى االعِتساد َنحػَ  َكِبيخا َحاجداً  ُتذكل َوالُسجَتسع الَسقرػدة األشخاف ِقبل مغْ  الُسَتججدة الصاَقة

 َوالسؤَسَدات اأَلفَخاد َلجػ العام الذعػر الَحاجد َىحا َوُيقػؼ  الصاَقة ِإنتاج في الَشِطيفة الَسرادر

 ناِحية مغ الُسَتججدة الصاَقة استِعسال َوَججوػ  , َناحية مغْ  بالبيئة الُسَتعمقة الَسَداعي َججوػ  ِبشقز

 ُأخخػ 

 أَلنِطسة ااِلقِترادَية الَحػاجد َأكبخ َأحج الَعالية الَسبجئية الَتكمفة ُتعج:  صُعوبات االقِترادية -4

, َمع ِغياب الَيات الَتسػيل خرػصًا اذا َعِمسشا اَن  نِدبياً  َكبيخةٍ  ِإنذائيا َفَتكاليف الُسَتججدة الصاَقة

َكانت ِلرالح الَشَفقات الحكػِمية الَتذِغيمية َولَيذ ااِلستثَسارية ,  ٖٕٓٓالسػازنات الُسَتَتالية َبعَج عام 

لظ َوان َوِججْت استثَسارية َفيي ِلَسرالح الُسفدجيغ او ِلخجمت َمرالح انِتَخابية لأَلحداب الَكبيخة , َكح

فَان ااَلعِتقاد الدائج َوالخاشئ َلجػ ُصشاع الَقخار  في الِعخاق عمى َاَن االسِتثسار في َمذاريع الصاَقة 

 أسَعار َدعع سِياسة الُسَتججدة ُيسثل َمخاشخة َكبيخة . ىحا مْغ َجانب اما مْغ الَجانب االخخ َفَاَن 

 عغْ  َكثيخة أسعاَرىا االنِخفاض َنِتيجة َخجماتال مغْ  الدكانْ  غاِلبية اسِتفادة سيػلة أَدت الى الصاَقة

 َذات الُسعجات استيالك َنِتيجة َو الَتبحِيخ االسِتيالك ِزَيادة عمى ُيَذجع ىحا , الَحؿيؿيةِ  األسعار
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 َنتيَجة االسِتيالكة الَحؿيؿية ِبالؿيسة الذعػر ُيسكشوُ  ال الُسدتيمظ َفإنَ  َو ِبيحا الُسشَخفزة الَكفاَءة

 الَسجعػمة , َو َتحسيل السَػازَنة العامة لمَجولة َنَفقات إضاؼية  لألَسعار

 ِسياسات وجػد َعجم ِخالل َتَتسثل الرُعػبات الِدياسية مغْ  صعوبات ِسياسية َو َامشية : -5

 جامةالُسدتَ  الَتشسية الُسَتعاؾبة ِباالسِتفادة مْغ الصاِقة الُسَتَججدة  لتحقيق الحُكػمات َعِمييا َتديخ َمفيػَمة

اذ اَن ااَلستخاِتيجيات التي َوَضَعتيا َىحِه الحُكػمات كانت ُخصط َغيخ َمجروسة واْن كاَنت قج  ,

َوضعت َمجروسة َفاَن َتصبيَقيا انَحخف عْغ ما كان َيصَسح مِشيا ) ِمثال َذِلظ الُخصط او 

 َتحقيق َوأخح ( , َىحا ٕٗٔٓاالستخاِتيجيات الِدراعَية او الُخصط االنفجارية التي وَضَعت َقبل عام 

 َتديج التي لمَخصػات َوالَتشطيع الػضػح َعجم مغْ  َنػع في الُسدَتجامة َوالَتشسية الُسَتجَجدة الصاَقة انِتذار

َو  الَتشِفيحية الِجيات َبيغ الَتعاون  َعجم عغْ  , َفزالً  َو استِثساراِتو الَقصاع َو َدعع َوانِتذار نسػ

َاسباَبيا الى ِتِشاحخ الُكتل او َصَفقات َفداد َمَترمة ِبتمظ ااَلستخاِتيجيات , َفزاًل الَتذخِيعية َوقج َتعػد 

 َو الَدعي الصاَقة َبجاِئل اسِتغالل َنحػ َو َتدعى ُتَجازف عْغ اَن الَصبقة الدياسية صاِحبة الَقخار ال

اما الرعػَبات ااَلمشية َو ىي  , الصاَقة َقصاع َمع ُمَتػازنة َقصاعات لَتصػيخ َتشَسػية َمذاريع َلَتشسية

َو  الِجػار دول َمع ِاِحتكاك في َتكػن  التي الَتيجيجات َو َكَحلظ ُمخاعاَتيا َيتع التي االستخاِتيِجيات أَىع

 الُسحاَفطة َيتع إذ , ٕٗٔٓوعام  َٕٙٓٓكسا في عام  اإلرىاِبية األحجاث إعاَدة مغْ  الَكبيخ الَتَخػف

الُسَتججدة , َو ال  الصاَقة ُمشذأه في َكسا لمَجولة الدِيادية االقِترادية الُسشَذاة َو َسالَمة أمغْ  عمى

َتجمخت َو ُنَيبت الَعجيج مْغ الُسشذئات االستخاِتيجية  ُٕٙٓٓيخفى عمى الَجسيع اَن َبعج احجاث عام 

ِعخاؾية , ادػ  َو َسيَصخت الَسجامِيع االرىاِبية عمى َخسدة ُمحاَفطات ٕٗٔٓلمَجولة , َو َبعج عام 

َذلظ الى َتجميخ َو َنيب الَعجيج مْغ َىحِه الُسشذئات ) َفعمى َسبيل الِسثال ُمشذئات الكبخيت َو 



ٔٓٓ 
 

الُفػسفات َو َمرَشع الدجاج في ُمحافطة االنبار َو َمَحصة َتػليج الَكيخباء في بيجي َو اكبخ َمرفى 

 َنفط في الِعخاق في ُمحافطة صالح الجيغ (.

 الحؼ األمخ ىحا الصاَقة إدارة َقانػن  افِتقاده الَػاضح الِعخاق ىػ ُيسيد لحؼَقانوِنية :اصعوبات  - 6

 َتصػعية ىي الُسَتججدة الصاَقات اسِتعسال َوَتذجيع اسِتعَساليا َكَفاءة َو َتحديغ َجػدة َعَسمية َيجعل

 َوَيُتع ِبالكامل َتشافدية َغيخ مازالت الِعخاق في الصاَقة أسػاق  أنَ  َو ِبسا , الدػق  ِلِقػػ  خاِضعة

الحكػمات ِبَسعشى اَنيا سػق احِتكار تام ِلَرالح الحكػمة الِعخاؾية , َوما  ِبسعخفة َعمييا الَديصخة

ُمذاَركة الَقصاع الخاص ِبانَتاج الصاَقة الَكيخباِئية اال انتاج شاَقة كيخبائية ِيذكل ىاِمذي ِلدج 

عج الن َيكػن َقصاعًا خاصًا ُيشذئ َمَحصات شاَقة َكيخبائية الَشقز الَيػمي الحاِصل َولع َيخَتقي بَ 

االسِتثسار ِبانتاج الصاَقة الستججدة َوالَخػض ِبيَكحا ة َومْغ ثع َتخػف الَقصاع الخاص مغ َتشافِدي

 ِبَتحديغ الُسدَتيمكي َو ِإقشاع َتذجِيع الرُعػبة مغْ  ِلحلظ , سػق َتحُكسو حالة االِحتكار التام

 تػَجج , اذ ال الِؿياسية السػاَصفات َضعف أو الَصاقات , َوىحا ادػ الى ِغياب ِاسِتخجام في َكفاءَتيع

 في الُسَصبقة الَجػَدة َمعاييخ َأخح َيُتع ال ِلحا , لمصاَقة الُسدتيمكة لمُسعجات ِؾياسية مػاَصفات أؼ ِؼيو

 . الَكفاَءة ُمشَخِفزة َتكػن  التي عجاتَوالسُ  األجِيدة أنِتذار ُيدبب َوىحا الُسعجات استيخاد ِعشج الُحدبان

السظمب الثالث : سبل تعديد استخجام الظاقة الستججدة في خظة التشسية السدتجامة 

4545 

البحث وايجاد بجائل لمصاقة ىػ اجخاء مكسل مغ اجل ديسػمة واستسخار العخاق كجولة 

مغ اجل مػاكبة التصػر مرجرة لمصاقة والسحافطة عمى السدتػػ االقترادؼ لمبمج . غيخ ان 

 العالسي في مجال الصاقة الستججدة يشبغي االستخشاد بسجسػعة مغ الدبل مشيا :
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الجعع الحكػمي لألسعار : ان تقجيع الجعع الحكػمي مغ خالل مؤسداتيا  - .ٔ

السختمفة لكل السفاصل التي تداىع بخمق الصاقات الستججدة ابتجاء مغ السذخوع 

, سيؤدؼ بسا ال يقبل الذظ لجور فاعل في جعل وانتياء بالسدتيمظ الفخدؼ 

الصاقات الستججدة تديج مغ مداىستيا في اجسالي الصاقة اكثخ لتاميغ 

 االحتياجات االساسية لمسجتسع العخاقي لمصاقة .

الجعع السادؼ والسعشػؼ وتشذيط حخكة البحث والتصػيخ في مجاالت الصاقة  .ٕ

 الستججدة .

 لتفريمية عغ مرادر الصاقة الستججدة في العخاق.الؿيام بأنذاء بشظ لمسعمػمات ا .ٖ

اقخار السذاريع السخصط تشفيحىا وتجريب الكػادر الػششية عمييا لالستفادة مغ  .ٗ

جسيع تصبيقاتيا  واشخاك الذخكات العالسية الكبخػ كذخكة سيسشد في تشفيح 

واستثسار في انذاء السذاريع الكبخػ لسرادر الصاقة الستججدة وخاصة الصاقة 

 لذسدية والخياح والسػاد الحيػية .ا

زيادة فاعمية التبادل العمسي واالستذارات بيغ العخاق والجول الخائجة في مجال  .٘

 الصاقات الستججدة وعقج السؤتسخات والمقاءات الجورية .

تصبيق كل الدبل الالزمة لتخشيج والحفاظ عمى مرادر الصاقة الستججدة وتقجيع   .ٙ

حيغ يدتخجمػن مرادر الصاقة الستججدة في مشازليع الجعع السالي لمسػاششيغ ال

 خاصة االلػاح الذسدية .

استخجام اسمػب الحػافد الزخيبية والتدعيخ لغخض تذجيع االستثسار ونذخ  .ٚ

 الصاقات الستججدة ومغ ىحه االجخاءات الزخيبية :
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لصاقة استحجاث ضخيبة التغيخ السشاخي تفخض عمى القصاع العام والذخكات كثيفة استخجام ا -

ويعفى مشيا قصاع الصاقات الستججدة وتخؽيس االعتساد عمى الصاقة األحفػرية لتقميل 

 االنبعاث الغازؼ والتمػث .

ضخيبة الكاربػن ىي زيادة عمى سعخ الػقػد االحفػرؼ وتتشاسب مع الكسية السشبعثة مغ  -

مغ االنبعاث الكاربػن عشج احتخاق الػقػد وتعج ىحه الزخيبة مغ اداة ضخيبية كفؤه لمحج 

 . ٔالغازؼ وتذجع عمى استخجام الصاقات الستججدة

تذخيع قانػن النتاج الصاقة الستججدة بيجف الشيػض بػاقع انتاجيا ومغ بيشيا شاقة الخياح في  -

العخاق يزسغ لمسدتثسخ السحمي واالجشبي بيع الصاقة الكيخبائية السشتجة باألسعار الحؿيؿية 

الػحجة ومقجار مغ الخبح السالئع الحؼ يشبغي ان يديج عغ سعخ التي تحقق لو سج تكمفة انتاج 

الفائجة الدائج الدػق في حالة اتدام انتاج شاقة الخياح بعجم اليقيغ نتيجة ما تعانيو مغ 

عمى عكذ ما  ٕمذكالت كثيخة فيي غالية الثسغ وذات قجرات ضعيفة وليدت دائسا متػفخة

 عجم التقيغ في اسػاقيا  مغ حالة ةتتدع بو اسعار الصاقة األحفػري

 

 

 

                                  
( " واقع وافاق الصاقة الستججدة في الجول العخبية  ) الصاقات الذسدية وسبل ٕٛٓٓدمحم اليفي و كسال زيان , )  ٔ

تذجيعيا في الػشغ العخبي ( مؤتسخ التشسية السدتجامة والكفاءة االستخجامية لمسػارد الستاحة , جامعة فخحات عباس , 
 .ٜٔص سصيف كمية العمػم االقترادية وعمػم التدييخ , 

جان مارؼ شػفالييو , معارك الصاقة الكبخػ  , تخجسة  لسيذ عدب , الصبعة االولى , كتاب العخبية , لمتخجسة ,   ٕ
 ٖٕٓ, ص  ٜٕٓٓالخياض , 
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 السبحث الثاني : مؤشخات التشسية السدتجامة في العخا  

نطخا لرعػبة االحاشة بجسيع مؤشخات التشسية السدتجامة سشتشاول اىع تمظ السؤشخات  وىي كالتي 

: 

 مؤشخات القوة الجافعةالسظمب األول:  

 السؤشخات االقترادية : -1

 نريب الفخد مغ الشاتج السحمي االجسالي  - أ

( , ٖٕٔٓ-ٕٗٓٓبذكل ممحػظ خالل السجة ) ارتفع نريب الفخد مغ الشاتج السحمي االجسالي 

وحقق اعمى ارتفاع  ٕٔٔٓمميػن عام  7ٜٙٗالى  ٕٗٓٓمميػن ديشار عام  7ٚ٘ٔحيث ارتفع مغ 

( فكان اتجاه نريب ٜٕٔٓ-ٕٗٔٓمميػن ديشار. اما السجة ) 7ٓ٘ٚاذ بمغ  ٖٕٔٓلو في عام 

 7ٛٛٗالى  ٕٗٔٓمميػن ديشار عام  7ٖٛٙالفخد العخاقي مغ الشاتج ندولي , اذ انخفس مغ 

مميػن ديشار عام  7ٜٙٗو كان اكبخ انخفاض في نياية السجة اذ بمغ  ٕٚٔٓمميػن ديشار عام 

عج ( .ويخجع ىحا االنخفاض الى ىبػط اسعار الشفط العالسية بٚكسا يػضح ججول )  ٜٕٔٓ

ويعج العخاق مغ ضسغ البمجان ذات الجخل الفخدؼ الستػسط حدب  ٕٗٔٓالشرف الثاني مغ عام 

 . ٜٕٔٓترشيف تقخيخ التشسية البذخية لعام 

 ندبة االستثسارات الى الشاتج السحمي االجسالي   - ب
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غ مازال دور القصاع الخاص ىامذيا في االقتراد العخاقي اذ الزال االستثسار الحكػمي ىػ السييس

عمى الحرة االكبخ مغ اجسالي االستثسار والحؼ تعتسج بذكل كامل عمى عائج الخيعي الشفصي 

% مغ ايخادات السػازنة العامة لمحكػمة , لحا ىػ عخضو الى تقمبات ٜ٘الحؼ يذكل اكثخ مغ 

 اسعار الشفط والتصػرات في الدػق الشفصية . ورغع ما تقجم فان ندبة االستثسارات الى الشاتج بمغت

ىي ندبو ضعيفة مقارنو ببمجان عخبية التي وصمت الى ما  ٜٕٔٓ-ٕٗٓٓكستػسط لمسجة  7ٜٚٔ

عمى ٔ% عمى مدتػػ البمجان العخبية .ٕ٘% في االمارات واالردن , وبمغت اكثخ مغ ٖٓيقخب 

الخغع مغ الحاجة السمحة لالقتراد العخاقي لديادة ما يخرز لالستثسار مغ اجل االعسار والبشاء 

.                   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  
 ٕٖ, ص  ٜٕٔٓاالمع الستحجة , تقخيخ التشسية البذخية   ٔ
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 ( ٚججول ) 

 السؤشخات االقترادية لمتشسية السدتجامة في العخاق 

  ٜٕٔٓ-ٕٗٓٓلمسجة    

 البٌان

 السنة

نصٌب الفرد من 

GDP 

 الف دٌنار

نسبة االستثمارات 

     GDPالى 

% 

نسبة الصادرات 

 الى االستٌرادات

% 

2555 083 383 5853 

2554 085 0282 5852 

2553 082 25822 0865 

2553 2856 6380 083 

2555 6845 0082 083 

2552 5803 0686 0853 

2505 5845 0285 0802 

2500 5823 0385 0833 

2502 3360 0385 0832 

2506 3354 2382 0825 

2505 3856 0284 5830 

2504 4826 0580 086 

2503 4832 0383 084 

2503 5855 0382 0843 

2505 485 03825 0830 

2502 5323 03834 0842 

الجياز السخكدؼ لإلحراء , مؤشخات البيئة والتشسية السدتجامة ذات االولػية في العخاق , بغجاد ,  -السرجر:        

 ٙٚ, ص ٕٔٔٓ
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 صفحات متعجدة  ٕ٘ٔٓالجياز السخكدؼ لإلحراء , االىجاف التشسػية لأللؽية في العخاق ونطخة لسا بعج عام  -

       ٕٕٓٓ, اىجاف التشسية السدتجامة : تقخيخ احرائي ,  - 

 ندبة الرادرات الى االستيخادات -ج

تعكذ ىحه الشدبة حالة السيدان التجارؼ لمدمع والخجمات لمبمج وتذيخ البيانات في  

% مشيا الى ٜٛ( ان ندبة تغصية الرادرات التي يذكل الشفط ندبة تديج عمى ٚججول )

 ٜٕٔٓ-ٕٗٓٓعة تعكذ قجرة العخاق عمى االستسخار في االستيخاد شيمة السجة االستيخادات مختف

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

 السؤشخات االجتساعية : -ٕ

 معجل البصالة : - أ

%  بعج ان كان  ٛاذ بمغ  ٕٕٔٓ( ان معجل البصالة انخفس ندبيا في عام  ٙيتزح مغ شكل ) 

اال ان مدتػػ البصالة مازال مختفع   ٕٗٔٓ%  عام  7ٜٚثع انخفس الى     ٕٓٔٓعام  7ٙٛ

ذكػر  مغ  ٕٗ-٘ٔندبة الى البمجان السجاورة لمعخاق اذ ارتفعت معجل بصالة الذباب لالعسار

% ٖٛ% الى 7ٛٗٙفي حيغ انخفس لإلناث مغ  ٕٛٔٓ% عام 7ٕٔٓالى  ٕٗٔٓ% عام ٚٔ

 .    ٔلشفذ الدشة 

 معجل وؼيات االشفال دون سغ الخامدة  - ب

 ٕٛٓٓوالدة لعام  ٓٓٓٔحالة وفاة لكل  ٗٗتذيخ احراءات ىحا السؤشخ الى ان السعجل بمغ 

دون السدتػػ السصمػب وفي االعػام  لوبالخغع مغ التحدغ الحؼ شخا عمى السؤشخ اال انو ما يدا

                                  
عمى السػقع االلكتخوني : , مؤشخات التذغيل والبصالة ,  لإلحراءوزارة التخصيط , الجياز السخكدؼ   ٔ

http://cosit.gov.iq/ar/ٕٖٓٔ-ٓٔ-ٖٔ-ٓٛ-ٗٛ-٘٘ 
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عمى التختيب وربسا يعكذ بعس الجيػد  ٕٔ,  ٛٔ,  ٖٚبمغ  ٕٛٔٓ,  ٕٗٔٓ,  ٕٔٔٓ

 .ٔلتحديغ مدتػػ الخعاية الرحية االولية 

  ٜٕٔٓ-ٕٓٔٓ( معجل البصالة في العخاق لمسجة  ٙشكل ) 

 
 مغ اعجاد الباحثة باالعتساد عمى بيانات السرجر :        

 العراق , الجهاز المركزي لإلحصاء , تمارٌر سنوٌة لسنوات مختلفة  جمهورٌة -

 

 معجل الخاشجيغ الحيغ يمسػن  بالقخاءة والكتابة -ج

يعكذ ندبة الخاشجيغ الحيغ ليع السام بالقخاءة والكتابة كشدبة مغ عجد الدكان االجسالي , ففي 

% في 7ٜٗٚالى  وانخفزت ٕٚٓٓ% في عام 7ٛٚٚ% ارتفعت الى 7٘ٔٚبمغت  ٕٗٓٓعام 

% وىي ندبة مشخفزة بالؿياس لبعس البمجان العخبية ٙٚلترل  ٕٛٔٓارتفعت عام  ٕٕٔٓعام 

 .  ٕ%ٕٛوىػ اقل مغ معجل البمجان ذات التشسية البذخية الستػسصة والبالغ 

 السظمب الثاني . مؤشخات الحالة :

                                  
7
https://www.unicef.org/arabic/infobycountry/21211_21252.html    

 ٖٙٔ, ص  ٜٕٔٓاالمع الستحجة , البخنامج االنسائي   ٕ
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 السؤشخات االقترادية : -1

 الجيغ / الشاتج السحمي االجسالي -أ 

% حدب معاىجة ٓٙيالحع مغ ججول  ان ندبة الجيغ / الشاتج قج تجاوز الشدبة السدسػحة وىي 

حيث كانت الشدبة مختفعة ججا وتحجيجا خالل عام  ٕٚٓٓ-ٕٗٓٓماستخيخت خالل االعػام 

% ويعػد لتخاكع الجيػان مغ االعػام الدابقة وعجم قجرة البمج عمى 7ٕٕٔ٘حيث بمغت  ٕٗٓٓ

اخحت ىحه الشدبة باالنخفاض  ٕٛٓٓلظ لعجم مخونة االقتراد العخاقي وبعج عام االيفاء بجيػنو وذ

الى ادنى مغ الشدبة السعيارية السحجدة وىحا مؤشخ ايجابي وذلظ لمفػائس السالية الستحققة والتي 

 ساىست في تخؽيس الجيػن . 

 

 %  (4519-4554( الجيط العام /الشاتج السحمي االجسالي العخا  لمسجة )8ججول )

255 السنة

5 

2553 2555 2505 2502 2505 2503 2505 

 44 35 65 22 53 52 055 240 النسبة

 السرجر: مغ عسل الباحثة باالستشاد الى 

  5112 -5111بات المومٌة للسنوات وزارة التخطٌط , الحسا -

لسنوات البنن المركزي العرالً , المدٌرٌة العامة لإلحصاء واالبحاث , التمارٌر السنوٌة  -

 .متعددة

 

 .السؤشخات االجتساعية :4

 الدكان الحيغ يعيذػن تحت خط الفقخ -أ 
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وىي ندبة  ٕٚٓٓ% في عام 7ٜٕٕبمغت ندبة الدكان الحيغ يعيذػن تحت خط الفقخ الػششي 

مختفعة في بمج يستاز بغشاه ووفخة مػارده الصبيعية والبذخية . وتتفاوت ىحه الشدبة مغ محافطة الى 

% في حيغ كانت ادنى ندبو في محافطة ٘ٗاخخػ وسجمت محافطة السثشى اعمى ندبة بمغت 

%  عمى التختيب . وحققت ىحه الشدبة انخفاض في 7ٖٗ% و ٖطة الدميسانية بمغت اربيل ومحاف

% . اما عمى ٖٔ% وكان نريب الخيف مشيا ٛٔ% بشدبة بمغت 7ٜٗبسقجار  ٕٕٔٓعام 

%  تمييا ٖ٘مدتػػ السحافطات فمع يتغيخ الػضع فسازالت السثشى تحتل السخكد االول بشدبة 

% لكل 7ٖٙ% و ٕت الذسالية فقج حققت ادنى ندبة بمغت % اما السحافطاٗٗمحافطة القادسية 

 ( يػضح ذلظ .ٜ, وججول ) ٔمغ محافطتي الدميسانية واربيل عمى التختيب 

 (ٜججول )                                         

 ندبة الدكان الحيغ يعيذػن تحت خط الفقخ في العخاق

 المجموع% رٌف% حضر% السنوات

5115 1315 1111 50% 

5115 1012 01 12% 

5111 - - 50% 

5112 1115 5211 51% 

واالىجاف  ٕٔٔٓالسرجر : الجياز السخكدؼ لإلحراء , السؤشخات البيئية والتشسية السدتجامة ذات االولػية في العخاق 

 . ٜٕٔٓالتشسػية لأللؽية في العخاق لعام 

 ب . الدكان الحيغ ال سبيل لػصػليع الى السياه السأمػنة

                                  
-ٕٔص  ٕٔٔٓاالولػية في العخاق البيئية والتشسية السدتجامة ذات :  راجع : الجياز السخكدؼ لإلحراء , السؤشخات  ٔ

ٔٗ 
 14ص  5114  االىجاف التشسػية لأللؽية في العخاق لعامالجياز السخكدؼ لالحراء ,            

                                    . 
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 ٕٛٓٓ% في عام ٕٔبمغت ندبة الدكان الحيغ ال سبيل لػصػليع الى السياه السأمػنة حػالي  

وىي ندبة مختفعة مقارنة بالعجيج مغ الجول سػاء العخبية مشيا او الشفصية وغيخ الشفصية وفي عام  

% عمى التػالي .ويدتفاد مغ السؤشخ السحكػر ٜ% و ٔٔانخفزت الى   ٕٛٔٓو  ٕٕٔٓ

 نية حرػل الدكان عمى الساء الرالح لمذخب .لسعخفة امكا

 جـ. متػسط العسخ الستػقع عشج الػالدة 

باالستشاد الى تقاريخ التشسية البذخية الرادرة مغ االمع الستحجة حقق ىحا السؤشخ ارتفاعا خالل 

ويسكغ  ٕٛٔٓ% خالل عام ٓٚالى  ٕ٘ٓٓ% خالل عام ٛ٘( مغ ٕٛٔٓ-ٕٗٓٓٓالسجة )

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

 السجة .

 السظمب الثالث : السؤشخات البيئية :

 ندبة االراضي الرالحة لمدراعة  -أ 

مغ الخكائد االساسية لمتشسية السدتجامة ىي الدراعة لسا تػفخه مغ غحاء لمدكان وشيجت ندبة 

( ٕٛٔٓ-ٕٗٓٓي الرالحة لمدراعة تحبحب خالل السجة )االراضي السدروعة فعال عغ االراض

و  ٕٕٔٓ% عام ٖٛ% ثع انخفزت الى ٛٗحيث بمغت  ٕٚٓٓوبمغت اعمى ندبة في عام 

% . ويخجع سبب ذلظ ٖٔمحققة  ٕٛٔٓثع تحدشت الشدبة قميال خالل عام  ٕٗٔٓ% عام ٕٛ

تسخة لترحخ االراضي بذكل كبيخ الى ضاىخة ارتفاع ممػحة االرض باإلضافة الى الطاىخة السد

 . ٕٔٔٓ% في غمغ ٓٗوبمغت االراضي الستزخرة مغ ىحه الطاىخة 
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 ندبة السشاشق السحسية ) التشػع البيػلػجي (  -ب 

السحسيات ىي ارض او مياه ذات ؾيسة تشافدية او عمسية او سياحية تػضع تحت الحساية 

اجسالي السشاشق السقتخحة كسحسيات  القانػنية لحساية ثخواتيا البيئية والستجامة تشسيتيا . وبمغ

% مغ 7ٙٚٓوما يعادل  ٕكع ٕٚٗٛىكتار اؼ حػالي  ٖٕٜٖٕٛشبيعية في العخاق بحػالي 

. ويعج ىحا السؿياس مغ السقايذ اليامة لمتعخف عمى مجػ التدام الجولة ٔالسداحة الكمية لمعخاق 

 بسػروثيا الصبيعي .  

 السظمب الخابع : السؤشخات السؤسدية :

 ندسة ٓٓٓٔعجد خصػط الياتف لكل  -أ 

يعخض ىحا السؤشخ مجػ تصػر عسمية االترال وسيػلتيا ومجػ االستفادة مغ تقشيات االقتراد 

الخقسي ويعكذ ايزا درجة تصػر االتراالت داخل الجولة . وشيج العخاق تصػر ممحػظ  خالل 

ندسة عام  ٓٓٓٔ% لكل ٕٚالى  ٕٗٓٓ% لعام 7ٕٔٚ(  حيث ارتفع مغ ٕٛٔٓ-ٕٗٓٓالسجة )

وبحدب نتائج مدح استخجام تكشػلػجيا السعمػمات واالتراالت لألسخ واالفخاد لعام  ٕٓٔٓ

% مشيا ٗٙبمغت ندبة االفخاد الحيغ يدتخجمػن الياتف السحسػل عمى مدتػػ العخاق  ٖٕٔٓ

% وكانت محافطة البرخة اعمى محافطة مغ محافطات العخاق استخجام ٙ٘% واناث 7٘ٓٚذكػر 

                                  
 .ٜٚ, ص  ٕ٘ٔٓ, مؤشخات البيئة والتشسية السدتجامة ,  لإلحراءالجياز السخكدؼ   ٔ
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% وبالخغع مغ ىحه الديادة اال انو ٗٗ% والسثشى اقل محافطة بشدبة ٕٛتف السحسػل بشدبة لميا

 ٔالعخاق بعيجا ندبيا عغ ارقام دول الجػار. لما يدا

 ندسة ٓٓٓٔعجد مذتخكي االنتخنيت لكل  -ب 

يعكذ ىحا السؤشخ مجػ اتداع خجمة االنتخنيت . وحقق ىحا السؤشخ ارتفاع ممحػظ في       

وبمغت ندبة السذتخكيغ  ٕٓٔٓ% عام 7ٕ٘الى  ٕٗٓٓ% عام ٜ.ٓتخكي االنتخنيت مغ عجد مذ

% اناث . وكانت اعمى ندبة اشتخاك في 7ٛٛ% ذكػر و 7ٖٖٔعمى مدتػػ السحافطات 

% واقل ندبة اشتخاك في محافطتي القادسية والسثشى 7ٜٛٔالسحافطات ىي في الدميسانية 

 ا مقارنة بالبمجان العخبية االخخػ .وعمى العسػم ىي ندبة متػاضعة جج 7ٚ%ٕٙ

 

 

 

 

 

 

 

                                  
عجنان فخحان الجػراني , التشسية السدتجامة في العخاق الػاقع والتحجيات , شبكة االقترادييغ العخاقييغ , السػقع  ٔ

 . www.iraqieconomists.net االلكتخوني :
 ٓٗ, بغجاد ـ ص  ٕٛٔٓفي العخاق لدشة  لأللؽية, االىجاف التشسػية  لإلحراءالجياز السخكدؼ  ٕ
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 4545السبحث الثالث : مدار استخاتيجية التشسية السدتجامة عام 

ىجف وغاياتيا البالغ عجدىا  ٚٔوالبالغ عجدىا  ٖٕٓٓتبخىغ اىجاف التشسية السدتجامة 

ىحه الخصة العالسية ومجػ شسػحيا وىي اىجاف وغايات متكاممة  غاية , عمى اتداع نطاق ٜٙٔ

غيخ قابمة لمتجدئة تحقق التػازن بيغ االبعاد الثالثة لمتشسية السدتجامة : البعج االقترادؼ , والبعج 

 ٔاالجتساعي , والبعج البيئي .

                    4545السظمب األول : اىجاف استخاتيجية التشسية السدتجامة 

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 

بحاجة الى جية تتبشى مدؤولية االشخاف والتشفيح والستابعة وان نقصة االنصالق نحػ خصة تشسػية 

ى عشرخ االستجامة ىي تحجيج الخؤػ واالىجاف والسحاور الخئيدة الجاعية الى التغييخ. تخكدؼ عم

لحا البج مغ وضع استخاتيجية متكاممة يذارك في اعجادىا السجتسع السجني والقصاع الخاص 

والخبخاء واالكاديسييغ ومسثميغ مغ الػزارات ذات العالقة . مع ضخورة تػعية السجتسع وتثؿيفو مغ 

                                  
في العخاق , مخكد البيان لمجراسات والتخصيط ,  ٖٕٓٓكخيع سالع حديغ , نحػ رؤية استخاتيجية لمتشسية السدتجامة لعام  ٔ

 .ٕٕ, ص ٕٛٔٓ
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لشجوات والسؤتسخات ووسائل االعالم كافة ولشجاح اؼ خصة البج مغ ججية الػسائل خالل ا

 ٔ: ٖٕٓٓواالىجاف وىشاك عجد مغ السبادغ االساسية الستخاتيجية التشسية السدتجامة عام 

ان يكػن االقتراد العخاقي متشػع وذا اقتراد تشافدي ومتػازن يقػم عمى االبتكار والسعخفة  -أ 

واالنجماج االجتساعي والسذاركة ذا نطام بيئي متدن ومتشػع ويدتثسخ كل شاقاتو البذخية والعجالة 

 ومػارده لتحقيق أىجافو السدتجامة .

يشبغي ان تكػن اىجاف االستخاتيجية واقعية ومالئسة لالقتراد العخاقي وبشاء االندان العخاقي  -ب 

. 

االستجامة وتحجيج السحاور الخئيدية نقصة االنصالق في االستخاتيجية تقػم عمى عشرخ  -ج 

الجاعية لمتغييخ إلنجاز تشسية مدتجامة بالسدتقبل القخيب في العخاق وتذسل ىحه االستخاتيجية عمى 

 محاور تتزسغ االبعاد االقترادية واالجتساعية والبيئة وىي كالتي : ٓٔ

 محاور : ٗالبعج االقترادؼ ويزع 

 محػر التشسية االقترادية -أ 

 ػر الصاقة مح -ب 

 محػر السعخفة واالبتكار والبحث العمسي . -ج

 كفاءة السؤسدات الحكػمية وشفافيتيا . -د 

 محاور : ٗالبعج االجتساعي ويزع 
                                  

 .ٕٚ-ٕٕالسرجر نفدو , ص : ٔ
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 العجالة االجتساعية . -أ 

 الرحة . -ب 

 التعميع والتجريب. -ج 

 الثقافة . -د 

 البعج البيئي ويزع محػريغ :

 البيئة . -أ 

 ية .التشسية العسخان -ب 

وىي بحاجة  ٖٕٓٓىحه االىجاف الذاممة ىي خارشة شخيق نحػ تحقيق اىجاف التشسية السدتجامة 

         ة والسذاركة السجتسعية الفاعمة .الى ججية وواقعية في التشفيح في ضل االرادة الدياسية والذفاؼي

 4545لعام  السظمب الثاني : تدخيع تشفيح العخا  لسدار استخاتيجية التشسية السدتجامة

 مرادر الظاقة الستججدة  ودور

مغ أجل تعديد الصاقة السدتجامة في العخاق, يقّجم بخنامج األمع الستحجة اإلنسائي دعسًا 

فشيًا ويعسل عمى بشاء قجرات الحكػمة بيجف دمج الصاقة الكيخوضػئية كسرجر متجّجد مغ 

إيجاد مرادر شاقة نطيفة  مرادر الصاقة لتمبية الصمب عمى الكيخباء في البالد. وأصبح

. ٕٙٔٓومدتجامة أمخًا ممحًا لمعخاق لإلسخاع في تشفيح أىجاف التشسية السدتجامة التي اعتسجت عام 

ويأتي دعع البخنامج اإلنسائي مغ خالل مذخوع "تحفيد استخجام الصاقة الكيخوضػئية" بالذخاكة 

 .قة ومخفق البيئة العالسيمع السخكد اإلقميسي لمصاقة الستجّجدة وكفاءة استخجام الصا
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, شارك أربعػن مسثاًل عغ وزارات الكيخباء, والرحة ٕٚٔٓتذخيغ األول )أكتػبخ(  ٕفي 

والبيئة, والرشاعة والعمػم والتكشػلػجيا, إلى جانب القصاع الخاص في ورشة عسل فشية في بغجاد 

الصاقة الستجّجدة في  حػل خيارات سياسات وحػافد الصاقة الستجّجدة. ودرس السذاركػن إمكانات

العخاق, واشمعػا عمى أفزل السسارسات في الدياسات وإشار العسل القانػني والتشطيسي في 

 .السشصقة

حكػمة العخاق تقجيخًا كبيخًا دعع ومداىسات بخنامج األمع الستحجة اإلنسائي والسخكد اإلقميسي  وتقجر

لى تدخيخ إمكانات الصاقة الكيخوضػئية تصمع معًا إتلمصاقة الستججدة وكفاءة استخجام الصاقة. 

 ."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 

م الصاقة في العخاق ىػ تذجيع التقّجم في تػليج الصاقة الستجّجدة وتجابيخ تحقيق كفاءة استخجا

استثسار القصاع الخاص في الدياسات والخصط العامة الػششية. فيحا يييئ الطخوف لسداىسة 

 ."الصاقة الستججدة في تحقيق أىجاف التشسية السدتجامة

البخنامج اإلنسائي بالذخاكة مع السخكد اإلقميسي لمصاقة الستجّجدة وكفاءة استخجام  يصمق

ت ىادفة في مجال الدياسات, مثل تصػيخ نطام التعخفة وقانػن شبكة الكيخباء في الصاقة مبادرا

األشيخ القادمة. ومغ الستػقع أن تػجج السجخالت والجعع السقتخح في مجال الدياسات بيئة مػاتية 

لتذجيع وزيادة االستثسار في الصاقة الستجّجدة ومداعجة العخاق في الػفاء بالتداماتو في ىحا 

  .السزسار
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يتحج السكتب اإلقميسي لبخنامج األمع الستحجة لمبيئة لغخب آسيا وبخنامج األمع الستحجة اإلنسائي و 

سيعسل بخنامج األمع و  .ٖٕٓٓفي العخاق لتدخيع تشفيح العخاق لخصة التشسية السدتجامة لعام 

يػلػجي والشطع البيئية الستحجة لمبيئة وبخنامج األمع الستحجة اإلنسائي عمى الدياسة البيئية والتشػع الب

تػؾيع محكخة تفاىع لسجة وتع  والتمػث وتغيخ السشاخ مغ أجل الشيػض باالستجامة البيئية في العخاق.

,  ٖٕٓٓأربع سشػات ) محكخة تفاىع تيجف إلى تدخيع تشفيح ججول أعسال التشسية السدتجامة لعام 

محكخة التفاىع العجيج مغ السجاالت تحجد  .ٔ(SDGsوال سيسا أىجاف التشسية السدتجامة البيئية )

ذات األولػية التي سيعالجيا بخنامج األمع الستحجة لمبيئة وبخنامج األمع الستحجة اإلنسائي بذكل 

مذتخك بسا في ذلظ ؛ الدياسة البيئية , والتشػع البيػلػجي والشطع البيئية , والتمػث وإدارة الشفايات 

في السجاالت  ٜٔ-COVIDي استجابتيا لسا بعج , وتغيخ السشاخ , ودعع حكػمة العخاق ف

يذتخك بخنامج األمع الستحجة لمبيئة وبخنامج األمع الستحجة اإلنسائي و  الستعمقة باالستجامة البيئية.

في تاريخ ناجح مغ التعاون في السذاريع والسبادرات عمى السدتػيات العالسية واإلقميسية والقصخية. 

شطستان شخاكة استخاتيجية عالسية تعدز السذاركة والتعاون عمى , وقعت الس ٜٕٔٓفي أواخخ عام 

يذتخك بخنامج األمع الستحجة لمبيئة وبخنامج األمع الستحجة اإلنسائي في و  السدتػػ السؤسدي.

سسات فخيجة ومتكاممة. بيشسا يتستع بخنامج األمع الستحجة اإلنسائي بحزػر قصخؼ قػؼ وإمكانية 

غ أصحاب السرمحة والدياسة القصاعية , فإن بخنامج األمع الػصػل إلى مجسػعة واسعة م

الستحجة لمبيئة ىػ الدمصة البيئية العالسية الخائجة التي تزع ججول األعسال البيئي العالسي , ولو 

أساس عمسي عسيق الجحور , ووالية معيارية قػية تعدز التشفيح الستساسظ لمبعج البيئي لمتشسية 

 السدتجامة.

                                  
7
   UN Environment Programme ,(2222) Iraq‟s environmental sustainability prioritized in 

new UNEP/UNDP agreement [EN/AR/KU, UNDP,pp7-2 ] 
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, عسل بخنامج األمع الستحجة لمبيئة في غخب آسيا وبخنامج األمع الستحجة  ٜٕٓٓمشح عام و 

اإلنسائي في العخاق عمى مجسػعة كبيخة مغ السذاريع , بسا في ذلظ دعع العخاق في التداماتو 

( UNFCCCالستعمقة بتقجيع التقاريخ بسػجب اتفاؾية األمع الستحجة اإلشارية بذأن تغيخ السشاخ )

تػ , وتصػيخ استخاتيجية بيئية وششية و خصة العسل التي حجدت حجع التجىػر وبخوتػكػل كيػ 

البيئي في العخاق وأسبابو وآثاره الجحرية والخصػات التالية الزخورية. برفتو أحج السػقعيغ عمى 

, يػاصل العخاق إعصاء األولػية لتجابيخ التكيف مع تغيخ السشاخ  ٕٙٔٓاتفاؾية باريذ في عام 

 عالخزخاء. تزحجتو في تخصيصو البيئي ويمتدم بتبشي رؤية خزخاء وتشفيح البخامج  والتخؽيف مغ

اتفاؾية اليػم بخنامج األمع الستحجة لمبيئة وبخنامج األمع الستحجة اإلنسائي بثبات عمى شخيق دعع 

أن "بخنامج األمع الستحجة لمبيئة  .ٖٕٓٓتقجم العخاق نحػ تحقيق أجشجة التشسية السدتجامة لعام 

ممتدم بإقامة تعاون قػؼ مع بخنامج األمع الستحجة اإلنسائي في العخاق لجعع البمج في مػاجية 

التحجيات البيئية مع دعع الحكػمة والذعب. إعادة بشاء العخاق بذكل أفزل بعج جائحة 

COVID-ٜٔ , ويتع . يتستع بخنامج األمع الستحجة اإلنسائي بدجل حافل بالشجاح في العخاق

يػاجو العخاق عجدًا مغ التحجيات و  مغ أجل تحقيق بيئة مدتجامة لمجسيع. الجيػد تػحيج كافة

مغ نجرة السياه , إلى ارتفاع درجات الحخارة , إلى التمػث , إلى التجىػر البيئي بدبب  -البيئية 

سشػات مغ الرخاع واإلىسال. إن مػاجية ىحه التحجيات في بيئة معقجة مثل العخاق ال يسكغ أن 

بخنامج األمع  بل بالتعاون مع, خالل بخنامج االمع الستحجة االنسائي في العخاق فقط مغيتع 

 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 

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

مغ أىجاف التشسية السدتجامة لمعسل  ٖٔالسدتجامة والصاقة الشطيفة وبأسعار معقػلة , واليجف 

 . لو أىسية خاصة بالشدبة لمعخاقالسشاخي 

عسمية حاسسة مغ أجل تدخيع تشفيح أىجاف في العخاق تعج تػشيغ أىجاف التشسية السدتجامة و 

التشسية السدتجامة , مع ضسان "عجم تخك أؼ شخز يتخمف عغ الخكب". مغ خالل تقخيب 

مغ الشاس  -ة والبيئية عبخ أبعادىا االقترادية واالجتساعية والحػكس -أىجاف التشسية السدتجامة 

عمى األرض وضسان سساع أصػاتيع في عسمية صشع القخار , فإنشا نزسغ السمكية والتغييخ 

السدتجام. يعشي تػشيغ أىجاف التشسية السدتجامة أن الجيات الفاعمة والسؤسدات )الحكػمية وغيخ 

أىجاف التشسية  الحكػمية عمى السدتػػ دون الػششي( ليا دور أساسي في صياغة وتشفيح ورصج

السدتجامة. يديج ىحا الشيج التراعجؼ ممكية الحكػمات السحمية لمديصخة عمى أىجاف التشسية 

السجنية والقصاع الخاص واألوساط   السدتجامة , مع االستفادة مغ الذبكات والسجتسعات

السجتسع لثالث  نذأ بخنامج األمع الستحجة اإلنسائي في العخاق نيًجا بؿيادةوأ .األكاديسية القائسة

محافطات )البرخة واألنبار وكخبالء( لتػشيغ أىجاف ومؤشخات أىجاف التشسية السدتجامة , مع 

التخكيد عمى السذاورات السجتسعية , والسذاركة الفعالة لألكاديسييغ السحمييغ , والقصاع الخاص , 

مثل السدارعيغ. لقج  والسشطسات غيخ الحكػمية , بسا في ذلظ الذباب والشداء. الفئات الزعيفة

التي تع  -واجيت ىحه السحافطات تحجيات تشسػية مختمفة , ولجان التشسية السدتجامة السحمية 

حخيرة عمى تصػيخ رؤية محمية وخخيصة  -إنذاؤىا بجعع مغ بخنامج األمع الستحجة اإلنسائي 

ي صسيع جسيع شخيق لمتشسية السدتجامة. كانت ضخورة `` عجم تخك أحج يتخمف عغ الخكب '' ف

عسميات التخصيط , مسا يزسغ تكامل رؤية التشسية السدتجامة السحمية مع جسيع أصحاب 
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السرمحة , بسا في ذلظ األوساط األكاديسية ومشطسات السجتسع السجني والدمصات الحكػمية 

والقصاع الخاص وأعزاء البخلسان والفئات الزعيفة بسا في ذلظ الذباب , الشداء والسدارعيغ 

 .ثخاء مشاقذات الدياق السدتجام باالحتياجات العسمية لمسجتسعات السحميةإل

 السظمب الثالث : ِاسِتخجام الَظاقة الُسَتججدة َواثاَرىا الَتشسوية في الِعخا  

, في الِعخاق 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 لمِعخاق 

 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  رادياً جام اقتِ دتَ ام السُ طَ حقق الشِ رادؼ : يُ جال االقتِ : في السَ  أوالً 

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 

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

 :األتي 

 رادؼ , وَ ذاط االقتِ الشَ  ادةً رادؼ عَ الشسػ االقتِ مقة بِ عَ تَ خات السُ عكذ السؤشِ : تَ  راديةتِ شية االقالبُ 

 ي فكخةٍ عصِ تُ  سكغ أنْ خات يُ السؤشِ  حهِ ىَ ػازيغ الدػق وَ مَ  خائية ضسغْ القػة الذِ خد وَ خل الفَ عجل دَ مُ 

صػيخ عكذ تَ تَ خل , وَ ادر الجَ َر وات أو مَ خَ ػزيع الثَ رادؼ في تَ ػازن االقتِ حقيق التَ تَ  عغْ  حةً واِض 

 جامة .دتَ رادية مُ خات اقتِ مؤشِ 
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شسية ياس التَ أولػيات ؾِ  عج مغْ سا يُ ية مِ بيعِ ػارد الصَ رادية عمى السَ االقتِ  اساتيخ الديِ تأثِ  -ٔ

يا رالحُ ح مَ ؤخَ التي ال تُ  ىيَ عج , وَ ػلج بَ ع تُ لألجيال التي لَ  نرافاً إِ  شاكَ ىُ  دتجامة . إذ إنَ السُ 

 حهِ حذة ىَ تػَ ػػ الدػق السُ خاعي قِ ال تُ رادية , وَ حميالت االقتِ التَ  ضعْ وَ  بار عشجَ عتِ في االِ 

داوية لمحرػل عمى تَ مُ  خصاً ججون فُ الحيغ ال يَ يذػن اليػم وَ عِ يَ  إنراف مغْ . وَ  لحراالسَ 

 رادية .ساعية واالقتِ يخات االجتِ بيعية أو عمى الخَ ػارد الصَ السَ 

شسية ئيدية في التَ رادية الخَ زايا االقتِ ع القَ أىَ  عج مغْ يالك : تُ االستِ  نساط اإلنتاج وَ أَ  -ٕ

يالك االستِ  وَ  اإلنتاجحرؼ في سياسات غييخ جَ حجاث تَ ػقع إِ تَ السُ  جامة إذ مغْ دتَ السُ 

 داوؼ .تَ ذكل مُ ع بِ كان العالَ ع سُ سيِ مام جَ أَ  تاحةَ يا مُ عمَ جَ  ػارد وَ ة عمى السَ طَ حافَ لمسُ 

خص الحرػل عمى عل فُ ثل في جَ سَ تَ تَ  بيعية : وَ ػارد الصَ السَ  خدؼ مغْ يالك الفَ ة االستِ َر حُ  -ٖ

داواة , سع أقخب إلى السُ جتَ ل السُ يغ األفخاد داخِ جمات , ؼيسا بَ الخَ  جات وَ شتَ السُ  ػارد وَ السَ 

راضي , عمى األَ ساعية , وَ جتِ جمات االِ الخَ  عميع وَ التَ عمى خص الحرػل فُ  غياوت بَ فَ تَ  ثالً سَ فَ 

ذكل ػق الدياسية تُ الحقْ  مغْ  لظَ يخ ذَ غَ ة االختيار , وَ عمى حخيَ بيعية , وَ ػارد الصَ السَ  وَ 

 .شسية التَ  امَ أمَ  ىاماً  حاجداً 

حديغ تَ  قخ , وَ الفَ  ئعب خؽيف مغْ حة لمتَ سيمة الشاجِ الػَ  ػارد : إنَ ػزيع السَ داواة في تَ السُ  -ٗ

بخ عتَ تُ  ػاء , وَ سَ  قيخة عمى حجِ الفَ  ية وَ شمجان الغَ البُ  ل مغْ ة كُ دؤوليَ حت مَ صبَ عيذة , أَ السَ 

 ػارد وَ خص الحرػل عمى السَ عل فُ سثل في جَ تَ تَ  يا , وَ ذاتِ  سيمة غاية في حجِ الػَ  حهِ ىَ 

داواة السُ  يحهِ داواة , فَ سع أقخب إلى السُ جتَ ل السُ يغ األفخاد داخِ جمات , ؼيسا بَ الخَ  جات وَ شتَ السُ 

 عيذة . دتػػ السَ حديغ مُ تَ يغ لِ خوريَ رادؼ الَز الشسػ االقتِ  شسية وَ شذيط التَ داعج عمى تَ تُ 
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اقات ع الصَ مَ  نةٍ قارَ كاليف مُ قميز التَ ججدة في تَ تَ السُ  اقاتداىع الصَ كاليف : تُ فس التَ خَ  -٘

قي خات السائية في سَ َز سال السَ ديج استعِ يَ  شاشق الشائية , أنَ السيسا في السَ  قميجيةِ التَ 

 سكغ أنْ جدة يُ جَ تَ اقات السُ خجام الصَ استِ ارة العسػمية , فَ نَ افة إلى اإلِ َض الحية باإلِ األراضي الفَ 

 شاشق الخيؽية . السيسا في السَ  نارةَ فس في سعخ اإلِ خَ يُ 

تشامي في فاوت السُ التَ  ج مغْ عشي الحَ جامة تَ دتَ شسية السُ التَ جاخيل : فَ اوت في السَ فَ التَ  ج مغْ الحَ  -ٙ

جة شتِ السُ  وَ  اسعةِ يازات األراضي الػَ تاحة حِ إِ  سل , وَ خص الحرػل عمى العَ في فُ  خل وَ الجَ 

حديغ في تَ  حلظَ ورة كَ رادية دَ اعات االقتِ صَ كػن لمقَ ن يَ وأ كػن أرضاً سمِ حيغ ال يَ خاء الَ قَ مفُ ل

ع جة مَ باعِ تَ يخ مُ تداوية أو غَ كػن مُ تَ  ياة , عمى أنْ ػعية الحَ نَ  ساشى وَ تَ سا يَ سال بِ واتب العُ رَ 

 األرباح مغْ  صاع مغْ اقتِ يام بِ ػمي الؿِ انب الحكُ خل , عمى الجَ خخػ في الجَ اعات األُ صَ القَ 

 ججرُ تَ وَ جخػل , يغ الاوت بَ فَ قز في التَ تيح نَ قخاء , ما يُ الفُ غشياء وَ يغ األَ بَ  جػةِ ج الفَ جل سَ أَ 

راديات اقتِ  جتوُ يَ خيع الحؼ شَ دت الشسػ الدَ فَ الدياسات التي حَ  حهِ ىَ  مغْ  شا إلى أنَ ىُ  شارةِ اإلِ 

  . ػانيتا شػبية وَ كػريا الجَ  ساليديا وَ ػية كَ سيَ الشسػر األَ 

ساد عمى قػم عمى االعتِ ػية تَ شسَ ستخاتيجية تَ الق في اِ نصِ الشامية : االِ مجان بعية البُ قميز تَ تَ  -ٚ

سا ؼيِ  جارةِ في التِ  عاون اإلقميسي وَ ػسع في التَ التالي التَ بِ  اتي , وَ فاء الحَ كتِ أميغ االَ تَ  وَ  الحاْت 

 ػسع فيالتَ  ذخؼ وَ خسة في راس السال البَ سارات َض ستثِ حقيق اِ تَ امية , وَ مجان الشَ يغ البُ بَ 

 رادية .  عية االقتِ بَ التَ  عاد عغْ بتِ االِ  زسغْ جيجة . يَ التكشػلػجيات الجَ خح بِ األَ 

( َيَتبيغ اَن الِعخاق ال َيَتستع باؼ مؤِشخات َتشسػية ُمدتجامة اذ ارَتَفع ٓٔمْغ ُمالَحطة الَججول ) 

 ٕٓٓٓفخد  عام \ َبخميل ُمكافئ َسشػياً  7ُٜ٘متػسط َنريب الَفخد مْغ ِاسِتيالك الَشفط الخام مْغ 

َوعمى ِحداب ِانِخفاض ُمَتَػسط َنريب الَفخد  ٕٛٔٓفخد عام \َبخميل ُمكافئ َنفط سشػيًا  7ٕٙالى 
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َبخميل ُمكافئ َسشػيًا  7َ٘ٔفخد الى \َبخميل ُمكافئ َنفط َسشػياً  7ٛٔمْغِ اسِتيالك الغاز الَصبيعي مْغ 

أيَة اثار َتشَسػية ُمدَتجامة ِباسِتيالك َمرادر الَصاَقة َفخد لمعاَمييغ الُسَتَتالييغ َغيخ اَنُو لع ُيحقق \

 7ٛٓالُسَتَججدة اذ انَخفس ُمتػسط َنريب الَفخد  مْغ اسِتيالك الَصاَقة الُسَتَججدة في الِعخاق مْغ 

اض َفخد لمعاَميغ الُسَتَتالييغ َنتيَجة انِخفَ \َبخميل ُمكافئ َنفط َسشػياً  7َٓٓفخد الى \َبخميل ُمكافئ َسشػياً 

% في ِانتاج الَصاَقة الُسَتججدة َٓٓٔمشاسيب َنيخؼ دجمة والُفخات ِلتػليج الَصاَقة الَكيخومائية َبشدبة 

 في الِعخاق , َفزاًل عْغ ارِتفاع َعجد الُدكان .

 (15ججول )  

 4518 – 4555لمسجة  في العخا  متوسط نريب الفخد مط استيالك الظاقة الستججدة

 فخد  \ /َبخميل ُمكافئ َسشويا                                                        

 السنـــــــــــــــــوات البٌان مصدر الطاقة

2555 2505 

 362 655 الكمٌة النفط الخام

 332 432 النصٌب

 045 002 الكمٌة الغاز الطبٌعً

 034 035 النصٌب

 5 2535 الكمً المتجدد

 5 535 النصٌب

 352 443 الكمٌة االجمالً

 333 534 النصٌب

 الججول مغ عسل الباحثة باالعتساد عمى "السرجر : 

 ٗٗ, ص  ٕٙٓٓ, الكػيت ,  ٕ٘ٓٓاوابظ , التقخيخ االحرائي الدشػؼ ,  -

 ٘ٙ-ٗٙ, ص ٜٕٔٓ, الكػيت ,  ٕٛٔٓاوابظ , التقخيخ االحرائي الدشػؼ ,  -
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جالة في حقيق العَ تَ  و مغْ كشَ سَ في حال تَ  ساعياً تجام اجتِ دَ ام مُ طَ كػن الشِ ساعي : يَ ب االجتِ انِ : الجَ  ثانياً 

داواة في قخار السُ ييا وإِ حتاجِ عميع إلى مُ التَ ة وَ الرحَ ساعية كَ جمات االجتِ أصػل الخَ ػزيع , وَ التَ 

مف ختَ جامة يَ دتَ شسية السُ طخ إلى التَ الشَ  جامة عمى أنَ دتَ سة السُ يغ األنطِ الف بَ االختِ  جلُ يَ وَ  سع .جتَ السُ 

 رادية أكثخ مغْ قتِ ىجاف االَ خكدون عمى األَ راديػن يُ االقتِ حميل , وَ مؽية التَ خَ جية وَ شيَ دب السَ حَ 

 جالةِ بادغ العَ ساعيػن عمى مَ جتِ ذجد االَ سا يُ يشَ ساية البيئة , بَ سية حِ ىَ ؤكج البيئيػن عمى أَ سا يُ يخىا , كَ غَ 

ع ىَ حج أَ ساعية أَ داواة االجتِ عج السُ ساعية : تُ داواة االجتِ السُ أَوَليا ياة . ػعية الحَ حديغ نَ تَ ساعية وَ االجتِ 

ة كَ ذارَ السُ ياة وَ ة الحَ ػعيَ بيخة نَ رجة كَ عكذ إلى دَ جامة , إذ تَ دتَ شسية السُ ساعية في التَ ايا االجتِ َز القَ 

خارات خاذ القَ اتِ خص وَ 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 العامَ 

 مغْ جالة وَ العَ عميع وَ 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  وَ 

ػزيع تَ سل وَ العَ قخ وَ 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 

ة ة العامَ الرحَ َوالَجانب الثاني  جيال .يغ األَ خص بَ جالة الفُ عَ الية وَ ػارد السَ الػصػل إلى السَ خل وَ الجَ 

حاء غِ ة وَ طيفَ نَ  الحرػل عمى مياه شخْب جامة , فَ دتَ شسية السُ التَ ة وَ يغ الرحَ ثيق ما بَ باط وَ شاك ارتِ : ىُ 

ة وضاع الرحيَ األَ  جامة , ألنَ دتَ شسية السُ التَ بادغ ىع مَ أَ  عتبخ مغْ ة تُ ؾيقَ رعاية صحية دَ صحي وَ 

ذل في كاني أدػ إلى الفَ 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 نَ 

 يةالبيئَ  جمات الرحية وَ صػر الخَ تَ ع تَ ة , إذ لَ اميَ ة في الجول الشَ خاَص جامة , وَ دتَ ة السُ شسيَ حقيق التَ تَ 

 ئيدياً رَ  صمباً عميع مَ عج التَ عميع : يُ التَ اما الُسَتغيخ اأَلىع ىػ  رادية .صػر الدػق االقتِ ػازؼ تَ كل يُ ذَ بِ 

يا السخء ميِ ل عَ حَر يَ  أنْ  سكغْ كاسب التي يُ ىع السَ أَ  عميع مغْ التَ  جامة , ألنَ دتَ شسية السُ حقيق التَ تَ لِ 

مجػ ما وَ  ولةٍ عميع في دَ دتػػ التَ يغ مُ بَ  باشخةٍ باشأ مُ ارتِ  شاكَ ىُ  سا أنَ جاح في الحياة , كَ حقيق الشَ تَ لِ 

أثخ تَ تَ وَ , جامة دتَ شسية السُ ياجات التَ ىع احتِ أَ  مغْ َفيػ  كغْ الدَ َاما  رادؼ .ساعي واالقتِ يا االجتِ قجمِ تَ 
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 الفقخ وَ كان وَ ندبة نسػ الدُ راد وَ ضع االقتِ الػَ  كل مغْ بِ  بيخة دائساً جن الكَ ياة في السُ شخوط الحَ 

في  عيذػنَ اولئظ الحيغ يَ شا بِ سام ىُ اتي االىتِ يَ الحزخؼ , وَ سخاني وَ خصيط العُ ػعية التَ نَ الة وَ صَ البَ 

عا عمى وجػد سيِ عتسج جَ ساعي تَ الم االجتِ الدَ الجيسقخاشية وَ جالة وَ األمغ : العَ َوأخيخًا عبة . ضخوف َص 

جؼ عمى حقػق عَ جم التَ عَ خيسة , وَ الجَ  مغْ يغ حسي السػاششِ عادل اإلدارة األمشية التي تَ تصػر وَ ام مُ طَ نِ 

 اس .الشَ 

الَذعب الِعخاقي ُيعاني  مْغ اَىع الَخجامات اأَلساسية التي ( َنجج اَن ٔٔمْغ ُمالَحَطة الَججول ) 

َيجب اْن تَػفُخىا الحكػمة ِلذعػِبيا , اال َوىي َخَجمات الصاَقة الَكيِخبائية , َوَنطخا لمَشقز الَذجيج في 

 7ٚ٘ٔكيكا واط , ِؼيسا َبمغ الحسل اأَلقرى  7ٕٜلَصاَقة الَكيخبائية التي َبمغ انتاَجيا َحػالي  َتػليج ا

, َفزاًل عْغ الَتبايغ الَكبيخ في  ٕٛٔٓكيكا واط عام  7ٗٙكيكا واط , اذ َبمَغ الَعجد فييا َحػالي 

َعجالة الَتػزيع في َتجييد الَصاَقة  َتجييدىا َبيغ الُسجن الَكبيخة َوالخيف َوالَسشاشق الشاِئية َفقج انَعجمت

 الَكيخبائية َبيغ الُسجن َذاتيا َوما َبيغ الُقخػ َواالرياف َوالَسشاشق الشائية اأُلخخػ. 

 ( ٔٔججول ) 

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

 2505 2555 0225 0255 البٌان

 % الكمٌة % الكمٌة % الكمٌة % الكمٌة

 

 التقلٌدٌة

 الحرارٌة

 56 6250 05 235 3 243 20 242 الغازٌة 

 6234 6552 55 6665 33 2533 33 550 البخارٌة

 3 435 5 5 5 5 5 5 الدٌزل

 52 3452 32 5225 36 2366 53 0535 اإلجمالً

 6 220 65 2325 02 362 06 040 المائٌة المتجددة

 5 5 5 5 5 5 5 5 خطوط االستثمار
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 04 0625 5 5 5 5 5 5 الخطوط المستوردة

 055 2265 055 055 055 6635 055 0205 اجمالً القدرة المركبة

 04356 3455 4032 2224 اجمالً الحمل االقصى

 3534 505 0325- 0504- فجوة الطلب 

 42 %053 %34 %45 نسبة القدرة الى الحمل

 باالعتساد عمى :مغ عسل الباحثة السرادر : 

  ٜٜٓٔ-ٜٓٚٔمازن سمصان عديدة , إنتاجية الصاقة الكيخبائية لتمبية الصمب الكمي في العخاق : دراسة تحميمية لمسجة  -
 . ٖ٘ٔ – ٛٗٔ, صفحة  ٕٚٓٓ, أشخوحة دكتػراه غيخ مشذػرة , كمية اإلدارة واالقتراد , جامعة البرخة , 

 الكػيت . -متعجدة اوابظ التقخيخ االحرائي الدشػؼ لدشػات  -
 بغجاد . –وزارة الكيخباء , التقخيخ االحرائي الدشػؼ لدشػات متعجدة  -

 جبيَ بيعية وَ ػارد الصِ السَ  تة مغْ جة ثابِ حافع عمى قاعِ , يُ  دتجام بيئياً ام السُ يئي : الشطَ انب البِ ثالثا الجَ 

سة البيئية نطِ ييا األَ سا فِ بيئة , بِ ساية اللظ حِ زسغ ذَ تَ يَ بيعية , وَ ػارد الصَ شداف الدائج لمسَ االستِ  عجم

شجرج ضسغ امة التي تَ زايا اليَ القَ  جيج مغْ شاك العَ يُ فَ ػؼ الف الجَ الغِ َويذسل عمى ,  بيعية كافة .الصَ 

بط ختَ تَ ػاء , وَ ػعية اليَ نَ قب األوزون , وَ ثَ شاخي , وَ غيخ السُ شيا التَ غيخاتو , مِ تَ ػؼ وَ الف الجَ شار الغِ إِ 

ام طَ ػازن الشِ تَ قخار وَ استِ ندان , وَ ع صحة اإلِ باشخ مَ يخ مُ باشخ أو غَ ذكل مُ زايا بِ القَ  حهِ أثيخات ىَ تَ 

ساية بار حِ خح في االعتِ أَ األراضي بِ نطسة البيئية وَ إلدارة األَ  كاملتَ شيج مُ خجام مَ استِ فَ  البيئي .

ة سايَ ؤدؼ إلى حِ لألرض يُ بيعية ػارد الصَ شداف السَ عجم استِ رحخ وَ التَ التجىػر وَ مػث وَ التَ  األراضي مغْ 

يػانات حَ  ية مغْ شات الحَ بيعية أؼ الكائِ ػارد الصَ دتجام لمسَ خجام السُ يػؼ االستِ شػع الحَ تَ ,  ُيعَتبخ الخبةالتُ 

 يػؼ مغْ شػع الحَ ياس التَ ع ؾِ تُ يَ بيعة , وَ ػازن الصَ مبي عمى تَ أثيخ الدَ دون التَ  أسساك , مغْ باتات وَ نَ وَ 

ة حسيَ شاشق السَ داحة السَ ندبة مَ خاض وَ االنقِ يجدة بِ ية السُ شات الحَ ائِ سا .. الكَ ئيديغ ىُ غ رَ ؤشخيِ الل مُ خِ 

قميل تَ السية , وَ ئة العَ بيخة في البيِ غيخات كَ جخاء تَ إِ  عغْ  عشي , الكْف جامة تَ دتَ شسية السُ التَ َوال َيفػَتشا اَن  .

ميج في بال الجَ وبان جِ دت إلى ذَ أَ  التي اىخة , وَ الطَ  يحهِ دببة لِ فيئة السُ ازات الجَ عاث الغَ انبِ  مغْ 

ر , اأمت ةبعسقجار سَ حار بِ دتػيات البِ خفع مُ كفي لِ ج تَ يمالجَ  سية مغْ ػؼ عمى كَ حتَ التي تَ جخيشالنج , وَ 
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دارة خكيد عمى إِ التَ َوفي َىحا الُسؤشخ َيجب اْن ال َيفػَتشا  ية .سمبِ  اتغييخ حجاث تَ ؤدؼ إلى إِ سا يُ مِ 

ل حتَ ىي تَ مػث وَ التَ شداف وَ لالستِ  عخضاً بيعة تَ ػارد الصَ ثخ السَ يا أكَ نَ جامة ألَ دتَ خيقة مُ صَ ية بِ ػارد السائِ السَ 

 . رادية في العالع االقتِ ػيات البيئية وَ ولَ قجمة األَ مُ 

( َيَتزح اَن َكسية انِبعاث غاز ثاني اوكديج الَكارْبػن في الِعخاق َقج َٕٔومْغ ُمالحَطة الَججول ) 

ُثع  ٕٓٔٓالف شغ / سشة عام  ٖٜالى   ٜٓٛٔالف شغ / سشة  عام  ٚ.ٖٔارَتفعت مْغ 

عام كيمػ/ فخد  ٔالف شغ /سشة , ِمسا انَعَكذ عمى َرفع َنريب الَفخد ِمشو مغ  ٜٔٔارَتَفعت الى 

, َوِبالُسقارنة َمع الُسَتػسط  ٕٛٔٓكيمػ / َفخد عام  ٙ.ٖكيمػ / َفخد , ثع الى  ٜ.ٕالى  ٜٓٛٔ

 ( عْغ ُكل عام . ٘.ٔ – ٔالَعالسي الَحؼ الُبج اَن َتدَتقخ َعشجه ىػ ) 

 (ٕٔججول )

 كسية انبعاث غاز ثاني اوكديج الكاربػن وحرة الفخد مشو في العخاق 

كسٌد الكاربون انبعاثات ثانً او السنة

 )الف طن / سنة(

حصة الفرد منها 

 )كٌلو/فرد(

0255 0633 0 

0225 52 233 

2555 34 630 

2505 26 232 

2505 002 633 

 الججول مغ عسل الباحثة باالعتساد عمى :السرجر : 

وعة ااِلحَصاءات البٌئٌة فً منطمة اللجنة االلتصادٌة واالجتماعٌة لغربً اسٌا ,  - االَسْكوا , َمجم 

 االمم المتحدة , نٌوٌورن , اصدارات متعددة 

وعة ااِلحَصاءات البٌئٌة فً المنطمة العربٌة , االمم المتحدة , نٌوٌورن ,  - االَسْكوا , َمجم 

 اصدارات متعددة 
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ج , أمخان أساسيان ياسي : إن اعتساد الشسط الجيسقخاشي في الحكع و الحكع الخاشرابعا الجانب الدي

لتحقيق التشسية السدتجامة و تذكل الدياسات الػششية , و السؤسدات الجيسقخاشية القػية السدتجيبة 

الحتياجات الشاس و تحقيق الحخية و األمغ , واالستقخار الجاخمي , واحتخام حقػق اإلندان , بسا 

ذلظ الحق في التشسية و سيادة القانػن و السداواة بيغ الجشديغ , والعجالة االجتساعية , وحخية  في

 الخأؼ كميا أمػر أساسية مغ اجل تشسية بذخية مدتجامة .

 االستشتاجات 

 الِعخاق فيْ  اُلسَتَججدة الصاَقة ِإنتاج ُيَحقق لعْ ىػ  إلِيو الَتَػصل َجخػ  الحؼ الَخئِيذ االِستشتاج -ٔ

  , الُستاحةَ  اإِلمكاَنات ضل فيْ  ُمدَتجامة َتشَسػية آثارٍ  َأيةَ 

اِتدام سػق الصاَقة الَكيخبائية بَانُو سػق ِاحِتكار تام ِلَرالح الحُكػمة , َوما ُمذاركة الَقصاع  -ٕ

الخاص بِإنَتاج الصاَقة الَكيخبائية ِاال ِانتاج ِبذكل ىامِذي ِلدج الَشقز الَيػمي الحاصِل , 

َتقي بعْج اَلْن َيكػن َقصاعًا خاصًا ُيشذئ َمَحصات شاَقة كيَخبائية َتَشافدية , ومْغ ُثع َولع َيخ 

َتَخػف الَقصاع الخاص بااِلسِتثسار بِإنتاج الصاَقة الُسَتججدة والَخػض ِبيكحا ُسػق َتحُكسو 

 شخوط ااِلحِتكار التام .

 سِياسات َوضع َشخيق عغْ  َتججدةالسُ  الصاَقة َمذاريع َتبشي فيْ  َكبيخ َدور َليا الحُكػمات -ٖ

 الصاَقة إلى الَشاِضبة الصاَقة ِاقِتراد مغْ  . َوالَتحػل الجولة ِإمكاِنات معَ  َتَتالءم َواستخاتيجيات

 الُستججدة .

 ُيعدز أنْ  عْغ َشخيَقيا لوُ  ُيسكغ َكبيخة ِإمكانيات لوُ  ُتِتيح الذاِسَعة َوَمداحتوُ  الِعخاق ُجغخاؼية -ٗ

 وِباأَلخ الصاَقة الُسَتججدة الَصاَقات فيْ  ااِلستثَسار َنحػ ااِلِتَجاه َشخيق عغْ  الصاَقػؼ  َمػقعوُ 

 . الَحيػَية الُكتمة عغْ  َفزالً  الِخياح َوشاَقة الَذسِدية
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 الُسَعػقات َبعس ُىشالظ إنْ  ِإال الِعخاق فيْ  الُسَتججدة لَمصاَقة َكبِيخة ِإمَكانات َتَػفخ َرغع -٘

  وبيئية . َوَتَقشية اقِترادية ِمشيا َوالَتحجيات

 

 

 

 التوصيات والُسقَتخجات

 الُسدَتجامة الَتشَسػية اآلثار َمطاىخ ِإبخاز ِبَيجف , كافة الُسَتججدة الصاِقة َمرادر ِإنَتاج َتصػيخ ألجل

 الُسَتَججدة الصاَقة َمرادر فيْ  عام ِبذكل ااِلستثسار َيشَبغي , الِعخاق فيْ  الُسَتججدة الصاَقة لَسَرادر

 مغْ  َوذلظ لمِبالد الَصبيعية الحُجود خارج مغْ  وَمَرادِرىا َمػارِدىا َتعَتسج ال َوالتي َمَحمية الُسَتػاِفخة

 :  اآلتي ِخالل

 الَصبيعية اإِلمكاَنات َمعخفة ِخالل مغْ  اِلخياح وشاَقة الَذسدية الصاَقة ِإنتاج فيْ  االسِتثسار -ٔ

 شاَقة بِإنتاج َكحلظ ااِلستثسار . لمِعخاق َأشمذ ِإصجار بَػساشة َعَمييا الَتعخف ُيسكغ التي

 مغْ  الَتَخمز ِبػية , والِرشاعية الدراعية والُسَخمَفات اَلشفايات ُتَػفُخىا التي الحيػية الُكتمة

 . ُأخخػ  جية مغْ  الكيَخبائية الصاَقة لَتػليج ِمشيا واإِلفادة , ِجية مغْ  الِشفايات

 ِإمكانات مع َتَتػافق َتذخيعِية وُاشخ َقَػانيغ سغ َشخيق عغْ  الُسَتججدة صاَقةال ِاستخجام ًتذجيع -ٕ

 مع,  الَسجال ىحا فيْ  الخَيادة ذات الجول فْي  بو َمعسػل ىػ َوكسا الَسجال ىحا فيْ  الِعخاق

 الُسَتججدة الصاَقة َمجال فيْ  العاِممة الَخصيشة لمَذخكات الُسشاسب ااِلستثَسارؼ  الُسشاخ َتػفيخ

 . ِخبخَتيا مغْ  اإِلفادة َاجل مغْ 
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 َو وزارة , البيئة وَزارة مثل , َوَغيخىا الَخسسية الِجيات َبيغ ما ااَلِترال َقشػات ِإيجاد -ٖ

 ُمَشطسات عغْ  َفزال , العِمسي والَبحث العالي الَتعميع َو وزارة , الَشفط َو وزارة , الَكيخباء

 الَعَسمية والبُحػث الجراسات َوَتصػيخ لَتشسية , البيئة ِبحساَية الخاصة الَسجني الُسجَتسع

 ِبذأنيا.

 الصاَقة فيْ  َو باأَلخز الُسَتججدة الصاَقة فيُ  لاِلستثسار ُتؤىمو ِإمكانات َيستمظ الِعخاق -ٗ

 َو َقخيبة َكبيخة ُقجرات ذات َمحصات بِأنذاء َمذخوشة الِعخاق َمشاشق اَغمب و فيْ  الَذسدية

 عغْ  َفزال الَتَكاليف مغْ  الَتِقميل مْغ َاجل َىجيشة َمَحصات ِأنذاء أو الَشقل َمَحصات مغْ 

 وأجػاء َعالي َسشػؼ  َشسدي ِإشعاع َذات َتكػن  التي اأَلماكغ في الَسحصات َىحه َمَػاقع

 الُسَدصحات مغْ  بالقخبِ  الَسشاشق َىحه َتكػن  ما َو غالباً  واأَلتِخبة الُػبار مغْ  َخالية َصاؼية

 ال َترل والتيْ  والشائية الخيِؽية الَسشاشق فيْ  الَذسدية الصاَقة اسَتخجام ِإمكانية كحلظ السائية

 الُسيسمة الُسشَتجة الَذسدية الصاَقة َوحجات َتقجيخ أو الَػَششية , مْع ِحداب الَذبكة شاَقة اَلييا

 الصاَقة مغْ  الُسشَتجة الػحجات ضسغْ  فيْ  إدخاليا الَغخض , الِعخاق ُمَحاَفطات عسػم فيْ 

 الُسَتججدة. َمرادَرىا مغْ  الكيخبائِية

 الصاَقة ِسَياسة َتَتحػل بَحيث , الِعخاق فيْ  الصاَقة الستخاتيجية الَزخورية الَتعجيالت ِإجخاء -٘

 الَصاَقة . ِإدارة سياَسة إلى الَصاَقة َعخض سياَسة مغْ 
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 المصادر 

 العربية المصادر 

 أوال : القران الكريم

 ثانيا : الكتب

 . 2271 ثغذاد , ٔشر دار ثذْٚ , ٚاٌغبز٠خ اٌجخبر٠خ اٌزٛرث١ٕبد , اٌشرعجٟ , دمحم -7

 وزبة , االٌٚٝ اٌطجعخ , عسة ١ٌّص  ررجّخ ,  اٌىجرٜ اٌطبلخ ِعبرن , ِبرٞ شٛفب١١ٌٗ , جبْ -2

 . 2220 , اٌر٠بض , ٌٍزرجّخ , اٌعرث١خ

 االل١ّ١ٍخ اٌذراضبد ِروس,  ٚاٌز١ّٕخ اٌعرثٟ االلزصبدٞ االِٓ,  ٠ٛٔص زوٟ اٌط٠ًٛ , رٚاء -2

 .2220, 72اٌعذد,

,  2275,  اٌّزجذدح ٚاٌطبلخ اٌطج١ع١خ اٌّٛارد الضزغالي اٌّطزذاِخ اٌز١ّٕخ,  عٟٛٔ اٌٍجذٞ , ٔسار -1

 . االردْ’  عّبْ’  دجٍخ دار,  االٌٚٝ اٌطجعخ

,  ٚاٌزٛز٠ع ٌٍٕشر اٌخٍذٚر١خ دار,  ”اٌج١ئٟ االلزصبد, “ حّٛ ٚدمحم عجذاٌّج١ذ ِٕٛر , لذرٞ -5

 . 2272,  االٌٟٚ اٌطجعخ

 اٌّجالد ٚاٌذراضبد



ٖٕٔ 
 

 ِجٍخ,  اٌّطزذاِخ اٌز١ّٕخ ألجً اٌج١ئخ حّب٠خ فٟ ٚدٚر٘ب اٌّزجذدح اٌطبلبد,  احّذ اثرا١ُ٘ , ِج١ذ -7

 . 2272,  20 اٌعذد 1 اٌّجٍذ 1 اٌطٕخ ٌٍحمٛق رىر٠ذ جبِعخ

ضبٌُ , ثمبفخ اٌر٠بدح فٟ ظً اٌز١ّٕخ اٌّطزذاِخ )دراضخ اٌذٚرٞ , زور٠ب ِطٍه ٚ اثٛ ثىر احّذ اثٛ  -2

 . 2272,  ١ِ51ذا١ٔخ عٍٝ شروخ ضٛٔبطران اٌجزر١ٌٚخ اٌجسائر٠خ( , ِجٍخ د٠بٌٝ , اٌعذد 

 رىر٠ذ جبِعخ ِجٍخ,  اٌعرثٟ اٌٛطٓ فٟ ٚرأث١ر٘ب اٌّطزذاِخ اٌز١ّٕخ ٚالع, ,  هللا عجذ احّذ , عٍٟ -2

 . 2221,  72 داٌعذ 71 اٌّجٍذ,  االٔطب١ٔخ ٌٍعٍَٛ

 رىر٠ذ جبِعخ ِجٍخ,  اٌعرثٟ اٌٛطٓ فٟ ٚرأث١ر٘ب اٌّطزذاِخ اٌز١ّٕخ ٚالع,  هللا عجذ احّذ , عٍٟ -1

 . 2221,  72 اٌعذد 71 اٌّجٍذ,  االٔطب١ٔخ ٌٍعٍَٛ

 اٌعذد,  د٠بٌٝ ِجٍخ,  ٚاألثعبد ٚاٌعٕبصر اٌّفَٙٛ اٌّطزذاِخ اٌز١ّٕخ,  ٚآخرْٚ هللا حطْٛ , عجذ -5

21  ,2275 . 

 ِروس , اٌعراق فٟ 2222 ٌعبَ اٌّطزذاِخ ٌٍز١ّٕخ اضزرار١ج١خ رؤ٠خ ٔحٛ , ضبٌُ , ور٠ُ حط١ٓ -2

 . 2271 , ٚاٌزخط١ط ٌٍذراضبد اٌج١بْ

 ٌٍعٍَٛ ثغذاد و١ٍخ ِجٍخ,  اٌّطزذاِخ اٌز١ّٕخ فٟ اٌج١ئٟ اٌزذل١ك دٚر,  حط١ٓ حّذاْ , خٌٛخ -1

 . اٌّشزرن اٌعٍّٟ ثبٌّإرّر اٌخبص اٌعذد,  اٌجبِعخ االلزصبد٠خ

 . 2220,  ثغذاد,  ثغذاد جبِعخ,  اٌعراق جغراف١خ,  فبضً اٌطعذٞ , عجبش -1

 اٌعراق) اٌّطزذاِخ اٌز١ّٕخ اٌٝ اٌٛصٛي فٟ اٌج١ئ١خ االدارح رٛظ١ف,  لذٚرٞ عجبش , ضحر -0

 . 2220,  اٌخبِص اٌعذد اٌجبِعخ اٌزراس و١ٍخ ِجٍخ( أّٛرجب  

 اٌم١بش طرق– اٌّطزذاِخ اٌز١ّٕخ ٌّإشراد اٌعبَ اإلطبر,  صجرٞ حط١ٓ عٍٟ , إِٗ -72

 . 2275,  ثغذاد,  22 اٌعذد,  ٚاٌز١ّٕخ اٌّخطط ِجٍخ,  ٚاٌزم١١ُ

 ٚالع ئٌٝ اشبرح ِع اٌّطزذاِخ اٌز١ّٕخ ٌزحم١ك وّذخً اٌج١ٕ١خ االدارح,  خٍف ٌفزخ , ا١ِرح -77

 اٌعذد (A) اٌجسء,  21 اٌّجٍذ,  ٚاٌزىٌٕٛٛج١ب إٌٙذضخ ِجٍخ,  اٌعراق فٟ اٌّطزذاِخ اٌز١ّٕخ

 . 2272,  ثغذاد,1

 ٌالزِخ ٚااللزصبد٠خ اٌف١ٕخ ٚاٌخ١براد اٌحٍٛي,  ٚاخرْٚ حطٓ اٌّىصٛصٟ , رحّٓ -72

 . 2272,  اٌعراق,  ٚاضط جبِعخ,  ٚااللزصبد اإلدارح و١ٍخ ِجٍخ اٌعراق فٟ اٌّبئ١خ

)   اٌعرث١خ اٌذٚي فٟ اٌّزجذدح اٌطبلخ ٚافبق ٚالع( " 2221) , ز٠بْ وّبي ٚ ا١ٌفٟ , دمحم -72

 ٚاٌىفبءح اٌّطزذاِخ اٌز١ّٕخ ِإرّر(  اٌعرثٟ اٌٛطٓ فٟ رشج١عٙب ٚضجً اٌشّط١خ اٌطبلبد

 ٚعٍَٛ االلزصبد٠خ اٌعٍَٛ و١ٍخ ضط١ف , عجبش فرحبد جبِعخ , اٌّزبحخ ٌٍّٛارد االضزخذا١ِخ

 . اٌزط١١ر
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 دراضخ) اٌّطزذاِخ اٌز١ّٕخ رحم١ك فٟ اٌعبِخ اٌّٛازٔخ دٚر,  ٠ٛضف , دٚالة ٠ٛضف -71

 اٌعذد,  72 اٌّجٍذ,  ِٚب١ٌخ ِحبضج١خ دراضبد ِجٍخ( ,  اٌعرال١خ اٌعبِخ ٌٍّٛازٔخ ِمبرٔخ رح١ٍ١ٍخ

 . 2275,  ثغذاد,  22

 شجىخ , ٚاٌزحذ٠بد اٌٛالع اٌعراق فٟ اٌّطزذاِخ اٌز١ّٕخ , فرحبْ اٌجٛرأٟ ,عذٔبْ -75

 . www.iraqieconomists.net : االٌىزرٟٚٔ اٌّٛلع , اٌعرال١١ٓ االلزصبد١٠ٓ

 دراضخ:  اٌعراق فٟ اٌىٍٟ اٌطٍت ٌزٍج١خ اٌىٙرثبئ١خ اٌطبلخ ئٔزبج١خ, ضٍطبْ ِبزْ , عس٠سح -72

,  ٚااللزصبد اإلدارح و١ٍخ,  ِٕشٛرح غ١ر دوزٛراٖ أطرٚحخ,   7002-7012 ٌٍّذح رح١ٍ١ٍخ

 . 2221,  اٌجصرح جبِعخ

 

 ثالثا : الدوريات

ُّٛعخ,  االَضْىٛا -7 ج ,  ٠ٛ١ٔٛرن,  اٌّزحذح االُِ,  اٌعرث١خ إٌّطمخ فٟ اٌج١ئ١خ ااِلحَصبءاد َِ

 ِزعذدح. اصذاراد

ُّٛعخ,  االَضْىٛا -2 ج ,  اض١ب ٌغرثٟ ٚاالجزّبع١خ االلزصبد٠خ اٌٍجٕخ ِٕطمخ فٟ اٌج١ئ١خ ااِلحَصبءاد َِ

 . ِزعذدح اصذاراد,  ٠ٛ١ٔٛرن,  اٌّزحذح االُِ

 . 2270 االّٔبئٟ اٌجرٔبِج , اٌّزحذح االُِ -2

 . 2270 اٌجشر٠خ اٌز١ّٕخ رمر٠ر , اٌّزحذح االُِ -1

 . 2270  ٌعبَ اٌعراق فٟ ٌألٌف١خ اٌز٠ّٕٛخ اال٘ذاف -5

       2222 , احصبئٟ رمر٠ر:  اٌّطزذاِخ اٌز١ّٕخ ا٘ذاف -2

 . 2222,  اٌى٠ٛذ,  2225,  اٌطٕٛٞ االحصبئٟ اٌزمر٠ر,  اٚاثه -1

 . 2270,  اٌى٠ٛذ,  2271,  اٌطٕٛٞ االحصبئٟ اٌزمر٠ر,  اٚاثه -1

 . اٌى٠ٛذ - ِزعذدح ٌطٕٛاد اٌطٕٛٞ االحصبئٟ اٌزمر٠ر اٚاثه -0

 ِخزٍفخ. ٌطٕٛاد ض٠ٕٛخ رمبر٠ر , ٌإلحصبء اٌّروسٞ اٌجٙبز , اٌعراق جّٙٛر٠خ -72

 عبَ ثعذ ٌّب ٚٔظرح  اٌعراق فٟ ٌألٌف١خ اٌز٠ّٕٛخ اال٘ذاف , ٌإلحصبء اٌّروسٞ اٌجٙبز -77

 . ِزعذدح صفحبد 2275

 . ثغذاد , 2271 ٌطٕخ اٌعراق فٟ ٌألٌف١خ اٌز٠ّٕٛخ اال٘ذاف , ٌإلحصبء اٌّروسٞ اٌجٙبز -72

 فٟ اال٠ٌٛٚخ  راد اٌّطزذاِخ ٚاٌز١ّٕخ اٌج١ئ١خ اٌّإشراد , ٌإلحصبء اٌّروسٞ اٌجٙبز -72

 .  2277 اٌعراق

 فٟ اال٠ٌٛٚخ راد اٌّطزذاِخ ٚاٌز١ّٕخ اٌج١ئ١خ اٌّإشراد , ٌإلحصبء اٌّروسٞ اٌجٙبز -71

 .2270 ٌعبَ اٌعراق فٟ ٌألٌف١خ اٌز٠ّٕٛخ ٚاال٘ذاف 2277 اٌعراق
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 . 2275 , اٌّطزذاِخ ٚاٌز١ّٕخ اٌج١ئخ ِإشراد , ٌإلحصبء اٌّروسٞ اٌجٙبز -75

 فٟ اال٠ٌٛٚخ راد اٌّطزذاِخ ٚاٌز١ّٕخ اٌج١ئخ ِإشراد , ٌإلحصبء اٌّروسٞ اٌجٙبز -72

 . 2277 , ثغذاد , اٌعراق

 اٌج١بْ ِروس ئصذاراد ضٍطٍخ,  اٌج١بْ حصبد ِجٍخ,  ٚاٌزخط١ط ٌٍذراضبد اٌج١بْ ِروس -71

 . 2271, 72.77.72 ٌالشٙر,  ثغذاد,  ٚاٌزخط١ط ٌٍذراضبد

:  اٌعرال١خ اٌىٙرثبء ٌٛزارح اٌرضّٟ اٌّٛلع  -71

https://www.moelc.gov.iq/home/page/sustainable_energy?lang=ar 

 . www.uneb.org.اٌج١ئخ ٠خٌٍحّب اٌّزحذح االُِ ثرٔبِج ِٛلع -70

 اٌّزجذدح اٌطبلخ ِصبدر ثشأْ اٌخبص اٌزمر٠ر, إٌّبخ ٌزغ١ر اٌذ١ٌٚخ اٌحى١ِٛخ ا١ٌٙئخ -22

 . 2277.إٌّبخ رغ١ر آثبر ِٓ ٚاٌزخف١ف

 . ثغذاد – ِزعذدح ٌطٕٛاد اٌطٕٛٞ االحصبئٟ اٌزمر٠ر,  اٌىٙرثبء ٚزارح -27
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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 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 
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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. 
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