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 المستخلص:  

ان االستتتترمار بالبحتتتم العلمتتتي يعتتتد استتتترمارا منتجتتتا يحقتتتا فعلتتتل االيتتترادا  والستتتيما فتتتي مجتتتا       
استتتتخدام التكنلوجيتتتا المتقدمتتتة و منمتتتا استتتتخدام الااقتتتا  البديلتتتة والمستتتتديمة لمتتتا لمتتتا متتتن ارتتتر  جتتتابي 
باضتتتافة مصتتتتادر جديتتتدن للااقتتتتة متتتتن جمتتتة وبانمتتتتا مستتتتتديمة متتتن جمتتتتة رانيتتتتة ون ي تتتة  يتتتتر مضتتتترن 

البيئتتة متتن جمتتة رالرتتة وقتتد تكتتون اقتصتتاديةف منخ ضتتة التكل تتة معلتتل متتر التتزمن ا ا متتا كتتان للبحتتوم ب
والدراستتتا  االقتصتتتادية البيئيتتتة وال نيتتتة مستتتاممة فعالتتتة بتتت لا متتتن جمتتتة رابعتتتة  وبانمتتتا ستتتتكون وستتتيلة 

ستتت  لنشتتتر المزيتتتد متتتن العدالتتتة فتتتي العتتتالم بتتتين دو  العتتتالم الءنيتتتة وال قيتتترن علتتتل حتتتد ستتتوا  ومتتتي لي
حصتترا علتتل اللتت ين عيشتتون اليتتوم فالحتتد االقصتتل متتن استتتعما  الشتتمق والريتتا  اليتتوم لتتن يقلتت  متتن 
فتتترال االجيتتتا  القادمتتتة بتتت  علتتتل العكتتتق  فعنتتتدما تعتمتتتد علتتتل الااقتتتة البديلتتتة والمستتتتديمة ستتتنجع  
مستتتتتقب  االجيتتتتا  القادمتتتتة اكرتتتتر امانتتتتا متتتتن جمتتتتة خامستتتتة  فضتتتتال التتتتل ان استتتتتخدام متتتت ه التكنلوجيتتتتا 

ا مزيتتتدا متتتن فتتترال العمتتت  االخضتتتر الصتتتديا للبيئتتتة للعديتتتد متتتن الشتتتبا  متتتن  جمتتتة سادستتتة ستتتتخل
 وسابعة. 

 

علتتتل التتتر م متتتن ان العتتترا  يزختتتر بوجتتتود مصتتتادر الااقتتتة التقليديتتتة مالتتتن ا والءتتتاز الابيعتتتيف      
وامتالكتتتح الحتيااتتتا  مائلتتتة منمتتتا تضتتتعح فتتتي مقدمتتتة بلتتتدان العتتتالم اال انتتتح قتتتد متتتر ب تتتروف وتحتتتديا  

دن سياستتتتتية وامنيتتتتتة واقتصتتتتتادية واجتماعيتتتتتة وبيئيتتتتتة ومهسستتتتتاتية وبتتتتتاالخال تعتتتتتر  منشتتتتت تح عديتتتتت
الن ايتتتة ومصتتتادر الااقتتتة لديتتتح التتتتي ارتتتر  كريتتترا بت بتتت   انتاجتتتح وتستتتويقح لمتتت ه الرتتتروا  ومتتتن رتتتم 
فتتتي مجتتتا  تتتتامين احتياجاتتتتح متتتن الااقتتتة وبتتتاالخال الكمربائيتتتة والتتتتي تعرضتتت  متتتي االختتتر  لتتتتدمير 

ما ومتتتو االمتتتر التتت ل وضتتتا البلتتتد فتتتي حالتتتة متتتن العجتتتز فتتتي تتتتوفير الااقتتتة الالزمتتتة الكريتتتر متتتن منشتتت ت
لءايتتتة الوقتتت  التتترامن فضتتتال لمتتتا للوقتتتود االح تتتورل مالتتتن ا والءتتتاز الابيعتتتيف متتتن ارتتتر بتتتال  بتلويتتتم 
البيئتتتة ومتتتو االمتتتر التتت ل يجعتتت  متتتن العتتترا  ان ي كتتتر بتتتاللجو  للبحتتتم عتتتن مصتتتادر اختتتر  للااقتتتة 

كالااقتتتة البديلتتتة والمستتتتديمة  وبتتتاالخال الااقتتتة الشمستتتية والريتتتا  والميتتتتاه يمتلكمتتتا بكميتتتا  وفيتتترن 
و يرمتتتا متتتن متتت ه المصتتتادر التتتتي متتتن الممكتتتن االستتتترمار بمتتتا لتوفيرمتتتا بشتتتك  كبيتتتر وامتتتن والستتتيما 
الااقتتتة الشمستتتية والريتتتا  والميتتتاه ممتتتا يتالتتت  متتتن الدولتتتة العمتتت  علتتتل استتتتءال  متتت ه الااقتتتا  بشتتتك  

مستتتتديمة وصتتتديقة للبيئتتتة و لتتتا متتتن ختتتال  االمتمتتتام بالبحتتتم العلمتتتي  افضتتت  بحيتتتم تكتتتون مصتتتادر
بمجتتتا  استتتتخدام التكنلوجيتتتا  للااقتتتة البديلتتتة والمستتتتديمة التتتتي متتتن الممكتتتن لمتتتا ان تستتتامم فتتتي حتتت  
مشتتتتاك  التتتتنقال بالااقتتتتة الكمربائيتتتتة والستتتتيما فتتتتي المنتتتتااا النائيتتتتة والقتتتتر  واالريتتتتاف متتتتن ختتتتال  

لريتتتا  فتتتي مجتتتا  انتتتارن الشتتتوارا واستتتتخدام الستتتخانا  الشمستتتية انشتتتا  شتتتبكا  الااقتتتة الشمستتتية وا
بالمنتتتاز  و يرمتتتا  ومتتت ا االمتتتر يحتتتتاز التتتل وجتتتود مراكتتتز بحريتتتة واكاديميتتتة تعنتتتل بالبحتتتم العلمتتتي 
ودعممتتتتا ماديتتتتا وتتتتتوفير كافتتتتة ستتتتب  ومتالبتتتتا  عملمتتتتا الجتتتت  تحقيتتتتا االمتتتتداف المرجتتتتون فتتتتي متتتت ا 

 المجا .



 
ISSN 2537_ 0715                                                                                                                                                       International Journal of Scientific 
IJSRSD (2018): Volume 1, Issue 1, January 2018                                                                             Research and Sustainable Development 
 Received October 2017 accepted December 2017                                                                      
  

2 | P a g e  
 

 

وتكشتتتتف االدلتتتتة ان واقتتتتا االستتتتترمار بالبحتتتتم العلمتتتتي بمجتتتتا  استتتتتخدام تكنلوجيتتتتا الااقتتتتة البديلتتتتة   
والمستتتتديمة فتتتي العتتترا  يعتتتد ضتتتعي ا بدرجتتتة كبيتتترن متتتن ختتتال  ضتتتعف نستتتبة مستتتاممة متتت ه االنتتتواا 
متتتن الااقتتتة لمجمتتتوا استتتتخداما  الااقتتتة التقليديتتتة والنتتتاتم متتتن الضتتتعف الكبيتتتر المتمامتتتا  الدولتتتة 

ا القاتتتاا الحيتتتول ممتتتا يتالتتت  تستتتليا الضتتتو  واالمتمتتتام بضتتترورن التتتتدخ  الحكتتتومي لتتتيق بتتتدعم متتت 
بمجتتتا  انشتتتا  مراكتتتز متخصصتتتة بتتت  وفتتتي تقتتتديم التتتدعم الحقيقتتتي لمتتتا بمختلتتتف م اصتتت  عملمتتتا متتتن 
ختتتال  رصتتتد ميزانيتتتا  ماليتتتة مناستتتبة لالن تتتا  علتتتل البحتتتوم فتتتي متتت ا المجتتتا  وتشتتتجيا االستتتترمار 

 وا  للقااا الحكومي ام للقااا الخاال. الصناعي لم ه  االنواا س

وعليتتتتح فقتتتتد جتتتتا  متتتت ا البحتتتتم لتستتتتليا الضتتتتو  علتتتتل استتتتتعرا  المتتتتم المراكتتتتز البحريتتتتة العلميتتتتة   
المعنيتتتتة بمجتتتتا  استتتتتخدام تكنلوجيتتتتا الااقتتتتة البديلتتتتة والمستتتتتديمة فتتتتي العتتتترا  والوقتتتتوف علتتتتل امتتتتم 

ي لتاتتتتوير وتوستتتتيا استتتتتخداما  محتتتتددا  عملمتتتتا والستتتتب  الك يلتتتتة بتتتتدعم االستتتتترمار  بالبحتتتتم العلمتتتت
 م ه التكنلوجيا .  

 

 المقدمة :     

متتتتن المستتتتلم بتتتتح بتتتتان الااقتتتتة متتتتي عصتتتت  الحيتتتتان االقتصتتتتادية واالجتماعيتتتتة  وامستتتتل استتتتتمالا     
الااقتتتتة معيتتتتار لتاتتتتور وتقتتتتدم االمتتتتم  ولتتتتم يعتتتتد موضتتتتوا الااقتتتتة امتتتترا يقتصتتتتر االمتمتتتتام فيتتتتح علتتتتل 

القتتتترارا  االقتصتتتتادية والسياستتتتية بتتتت  انتتتتح تعتتتتد  تلتتتتا االكتتتتاديميين و ول االختصتتتتاال  وصتتتتانعي 
 ف22االار ليصبح موضا امتمام الجميا بء  الن ر عن مواقعمم الو ي ية  واالجتماعية.م

وال رابتتتة فتتتي ان يتوستتتا االمتمتتتام بموضتتتوا الااقتتتة بمتتت ا الشتتتك   و لتتتا اننتتتا كتتتافراد اصتتتبحنا      
 ف  18شك  خاال وفي العالم بشك  عام.فمعنيين بمستقب  موارد الااقة في منااا تواجدنا ب

ولتتتم تعتتتد الااقتتتة تتتتهرر فتتتي مستتتتو  رفاميتنتتتا اليتتتومي واريقتتتة تصتتتري نا المتتتور حياتنتتتا فقتتتا بتتت       
انمتتتا تتختتت  امميتتتة اكرتتتر شتتتموال تتعلتتتا بالقضتتتايا المصتتتيرية للمجتمعتتتا  المختل تتتة والستتتيما متتتا ارت تتتاا 

العتتتالم متتتن تاتتتورا  كبيتتترن فتتتي مجتتتا   معتتتدال  االستتتتمالا اليتتتومي للااقتتتة وبتتتاالخال متتتا متتتا شتتتمده
الصتتتتناعة والزراعتتتتة والتكنلوجيتتتتا الحديرتتتتة التتتتتي اصتتتتبح  احتتتتد  ستتتتما  العصتتتتر التتتتتي تعتمتتتتد فتتتتي 

 ف28تشءيلما علل الااقة. م
اال ان مصتتتتتادر الااقتتتتتة التقليديتتتتتة مالوقتتتتتود االح تتتتتورل كتتتتتالن ا والءتتتتتازالابيعيف متتتتتي مصتتتتتادر     

ة وتاريرمتتتتتا الستتتتتلبي علتتتتتل البيئتتتتتة لتتتتت لا فقتتتتتد تنبمتتتتت  معروفتتتتتة بن ا متتتتتا وتكل تتتتتة استتتتتتءاللما المرت عتتتتت
المجتمعتتتتا  التتتتل ضتتتترورن البحتتتتم عتتتتن مصتتتتادر بديلتتتتة ومستتتتتديمة للااقتتتتة ممكتتتتن ان تكتتتتون متجتتتتددن 
ودائمتتتة كاالستتتت ادن متتتن اشتتتعة الشتتتمق والريتتتا  وجريتتتان الميتتتاه و يتتتر  لتتتا متتتن ال تتتوامر الابيعيتتتة 

اقتتتة بديلتتتة ومستتتتديمة والخيتتتار االفضتتت  التتتتي يمكتتتن انتتتتاز الااقتتتة منمتتتا وتجعتتت  متتت ه االنتتتواا متتتن الا
 ف3لم ا  العصر. م

والن الااقتتتة اليتتتوم متتتي متتتن امتتتم الستتتلا االقتصتتتادية واالستتتتراتيجية فتتتي العتتتالم ا  بتتتادر  العديتتتد     
متتتن دو  العتتتالم فتتتي وضتتتا استتتتراتيجيا  ااقويتتتة فتتتي الئحتتتة امتماماتمتتتا االوليتتتة ستتتوا  اكانتتت  دو  

تلتتتا التتتدو  فتتتي العقتتتود االخيتتترن خااتتتا وابحارتتتا ودراستتتا   منتجتتتة ام مستتتتوردن للااقتتتة  حيتتتم اعتتتد 
لتتتتتامين مصتتتتادر الااقتتتتة البديلتتتتة والمستتتتتديمة حتتتتتل تتتتتهمن مصتتتتادر اضتتتتافية ودائمتتتتة لستتتتد حاجتتتتا  
االستتتتتمالا المحلتتتتي المتزايتتتتد بتتتتانجا اريقتتتتة ممكنتتتتة وباقتتتت  تكل تتتتة عبتتتتر االفتتتتادن متتتتن مصتتتتادر بديلتتتتة 

ااقتنتتتتا المحركتتتتة وانمتتتتا ستصتتتتبح ينبوعتتتتا للااقتتتتة والتتتتتي ستتتتتكون فتتتتي المستتتتتقب  القريتتتت  مصتتتتدرا ل
لرتتتتروا  جديتتتتدن وحيتتتتان منيئتتتتة وبيئتتتتة ن ي تتتتة تواجتتتتح تحتتتتديا  الااقتتتتة للقتتتترن الحتتتتادل والعشتتتترين  

 ف11وتتلخال في ضرورن تلبية الال  المتزايد علل الااقة وتحقيا تنمية مستديمة وشاملة.م
متتتن الضتترر للبيئتتتة ومتتا  لتتتا  فتتي الوقتت  التتت ل نبءتتي انتتتتاز متت ه الااقتتتة بصتتورن ال تلحتتتا مزيتتدا      

فتتان تتتوفير ااقتتة خاليتتة متتن الكربتتون علتتل ناتتا  واستتا لتتن يتحقتتا بتتدون حتتدوم تاتتور تقنتتي مائتت  
ودراستتتتتا  وبحتتتتتوم علميتتتتتة واقتصتتتتتادية  فتتتتتي مجتتتتتاال  الوصتتتتتو  التتتتتل تكنلوجيتتتتتا الااقتتتتتة البديلتتتتتة 

 ف23والمستديمة.م
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ترمارا منتجتتتتا يحقتتتتا فعلتتتتل ومتتتتن دواعتتتتي االشتتتتارن منتتتتا ان االستتتتترمار بالبحتتتتم العلمتتتتي يعتتتتد استتتت    
ف  ومنمتتتا استتتتخدام الااقتتتا  البديلتتتة 36االيتتترادا  والستتتيما فتتتي مجتتتا  استتتتخدام التكنلوجيتتتا المتقدمتتتةم

والمستتتتديمة لمتتتا لمتتتا متتتن ارتتتر ايجتتتابي باضتتتافة مصتتتادر جديتتتدن للااقتتتة متتتن جمتتتة وبانمتتتا مستتتتديمة متتتن 
صتتتادية ممنخ ضتتتة التكل تتتةف جمتتتة رانيتتتة ون ي تتتة  يتتتر مضتتترن بالبيئتتتة متتتن جمتتتة رالرتتتة  وقتتتد تكتتتون اقت

علتتتل متتتر التتتزمن ا ا متتتا كتتتان للبحتتتوم والدراستتتا  االقتصتتتادية البيئيتتتة وال نيتتتة مستتتاممة فعالتتتة بتتت لا 
متتتن جمتتتة رابعتتتتة  وبانمتتتا ستتتتتكون وستتتيلة لنشتتتر المزيتتتتد متتتن العدالتتتتة فتتتي العتتتالم بتتتتين التتتدو  الءنيتتتتة 

االقصتتتتل متتتتن وال قيتتتترن علتتتتل حتتتتد ستتتتوا  ومتتتتي ليستتتت  حصتتتترا علتتتتل التتتت ين يعيشتتتتون اليتتتتوم فالحتتتتد 
استتتتعما  الشتتتمق والريتتتا  اليتتتوم لتتتن يقلتتت  متتتن فتتترال االجيتتتا  القادمتتتة بتتت  علتتتل العكتتتق  فعنتتتدما 
نعتمتتتتد علتتتتل الااقتتتتة البديلتتتتة والمستتتتتديمة ستتتتنجع  مستتتتتقب  االجيتتتتا  القادمتتتتة اكرتتتتر امانتتتتا متتتتن جمتتتتة 
خامستتتة  فضتتتال ان استتتتخدام متتت ه التكنلوجيتتتا ستتتيخلا مزيتتتدا متتتن فتتترال العمتتت  االخضتتتر  الصتتتديا 

 ف  42ة  للعديد من الشبا  من جمة سادسة وسابعة.مللبيئ

وممتتتا ستتتبا عرضتتتح تبينتتت  امميتتتة االستتتترمار بالبحتتتم العلمتتتي بمجتتتا  استتتتخدام تكنلوجيتتتا  الااقتتتة    
البديلتتتتة والمستتتتتديمة لمتتتتا  لمتتتتا متتتتن اوجتتتتح متعتتتتددن كلمتتتتا تصتتتت  بخدمتتتتة المجتمعتتتتا  علتتتتل اختتتتتالف 

 درجا  تاورما. 

علتتتل التتتر م متتتن ان العتتترا  يزختتتر بوجتتتتود مصتتتادر الااقتتتة التقليديتتتة مالتتتن ا والءتتتاز الابيعتتتتيف     
وامتالكتتتح الحتيااتتتا  مائلتتتة منمتتتا تضتتتعح فتتتي مقدمتتتة بلتتتدان العتتتالم اال انتتتح قتتتد متتتر ب تتتروف وتحتتتديا  
عديتتتتتدن سياستتتتتية وامنيتتتتتة واقتصتتتتتادية واجتماعيتتتتتة وبيئيتتتتتة ومهسستتتتتاتية وبتتتتتاالخال تعتتتتتر  منشتتتتتاتح 

صتتتتتادر الااقتتتتتة لديتتتتتح للتتتتتتدمير التتتتتتي ارتتتتتر  كريتتتتترا بت بتتتتت   انتاجتتتتتح  وتستتتتتويقح لمتتتتت ه الن ايتتتتتة وم
 ف17الرروا .م

ومتتتن رتتتم فتتتي مجتتتا  تتتتامين احتياجاتتتتح متتتن الااقتتتة وبتتتاالخال الكمربائيتتتة والتتتتي تعرضتتت  متتتي      
االختتتر  لتتتتدمير الكريتتتر متتتن منشتتتاتما ومتتتو االمتتتر التتت ل وضتتتا البلتتتد فتتتي حالتتتة متتتن العجتتتز فتتتي تتتتوفير 

زمتتتة لءايتتتة الوقتتت  التتترامن فضتتتال لمتتتا  للوقتتتود االح تتتورل مالتتتن ا والءتتتاز الابيعتتتيف متتتن الااقتتتة الال
 ف31ارر بال  بتلويم البيئة.م

ومتتتو االمتتتر التتت ل يتتتدفا العتتترا  لي كتتتر فتتتي اللجتتتو  للبحتتتم عتتتن مصتتتادر اختتتر  للااقتتتة يمتلكمتتتا      
  والميتتتاه و يرمتتتا بكميتتتا  وفيتتترن كالااقتتتة البديلتتتة والمستتتتديمة  وبتتتاالخال الااقتتتة الشمستتتية والريتتتا

متتتن متتت ه المصتتتادر التتتتي متتتن الممكتتتن االستتتترمار بمتتتا لتوفرمتتتا بشتتتك  كبيتتتر وامتتتن والستتتيما الااقتتتة 
الشمستتتية والميتتتاه ممتتتا يتالتتت  متتتن الدولتتتة العمتتت  علتتتل استتتتءال  متتت ه الااقتتتا  بشتتتك  افضتتت  بحيتتتم 
تكتتتتتون مصتتتتتادر مستتتتتتديمة وصتتتتتديقة للبيئتتتتتة. و لتتتتتا متتتتتن ختتتتتال  االمتمتتتتتام بالبحتتتتتم العلمتتتتتي بمجتتتتتا  
استتتتخدام التكنلوجيتتتا  للااقتتتة البديلتتتة والمستتتتديمة التتتتي متتتن الممكتتتن لمتتتا ان تستتتامم فتتتي حتتت  مشتتتاك  
التتتتنقال بالااقتتتتة الكمربائيتتتتة والستتتتيما فتتتتي المنتتتتااا النائيتتتتة والقتتتتر  واالريتتتتاف متتتتن ختتتتال  انشتتتتا  
شتتتتبكا  الااقتتتتة الشمستتتتية والريتتتتا  وفتتتتي مجتتتتا   انتتتتارن الشتتتتوارا واستتتتتخدام الستتتتخانا  الشمستتتتية 

 و يرما. بالمناز  

ومتتت ا االمتتتر يحتتتتاز التتتل وجتتتود مراكتتتز بحريتتتة واكاديميتتتة تعنتتتل بالبحتتتم العلمتتتي ودعممتتتا ماديتتتا      
 وتوفير كافة سب   ومتالبا  عملما الج  تحقيا االمداف المرجون في م ا المجا .

وعليتتتح فقتتتتد جتتتا  متتتت ا البحتتتم لتستتتتليا الضتتتو  علتتتتل استتتتعرا  المتتتتم المراكتتتز البحريتتتتة العلميتتتتة     
المعنيتتتتة بمجتتتتا  استتتتتخدام تكنلوجيتتتتا الااقتتتتة البديلتتتتة والمستتتتتديمة فتتتتي العتتتترا  والوقتتتتوف علتتتتل امتتتتم 
محتتتتددا  عملمتتتتا والستتتتب  الك يلتتتتة بتتتتدعم االستتتتترمار  بالبحتتتتم العلمتتتتي لتاتتتتوير وتوستتتتيا استتتتتخداما  

 لوجيا . م ه التكن
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 مشكلة البحث:    

عتتتتانل العتتتترا  متتتتن ضتتتتءواا   اقتصتتتتادية وبيئيتتتتة متزايتتتتدن باتجتتتتاه متتتتوارده الحاليتتتتة متتتتن الااقتتتتة     
االح وريتتتتة مالتتتتن ا والءتتتتتاز الابيعتتتتيف التتتتتي توصتتتتتف بالنابضتتتتة فضتتتتال لمتتتتتا يصتتتتاحبما متتتتن تزايتتتتتد 

ااقتتتة الكمربائيتتتة المعتمتتتدن اضتتترارما بالبيئتتتة العراقيتتتة والتتتل عتتتدم تمكنتتتح متتتن تتتتامين احتياجاتتتتح متتتن ال
%ف متتتتن الالتتتت  81بدرجتتتتة كبيتتتترن علتتتتل الوقتتتتود االح تتتتورل وبتتتتاالخال التتتتن ا التتتت ل يشتتتتك  نحتتتتو م

 ف49علل الااقة االولية.م
يضتتتاف لمتتتا تقتتتدم متتتو تعتتتر  العتتترا  التتتل العديتتتد متتتن التحتتتديا  السياستتتية واالمنيتتتة والعمتتتا      

قتتتتة و تتتتتدمير الكريتتتتر متتتتن منشتتتتا  اد  التتتتل توقتتتتف مع تتتتم مشتتتتاريا الاا 2003ارمابيتتتتة بعتتتتد عتتتتام 

انتاجمتتتا ومتتتا ولدتتتتح متتتن نتتتتائم ستتتلبية تمرلتتت  بتتتنقال  امتتتدادا  الااقتتتة التتتتي انعكستتت  بتتتدورما علتتتل 
 ف51حيان المواان العراقي ومعيشتح.م

ممتتتا الشتتتا فيتتتح ان استتتتمرار متتت ا الوضتتتا الستتتي  للااقتتتة فتتتي العتتترا  مرمتتتون بمتتتد  قدرتتتتح علتتتل     
ية  واالقتصتتتتتادية واالجتماعيتتتتتة ومتتتتتو االمتتتتتر التتتتت ل يتتتتتدعو التتتتتل االستتتتتتجابة لمتتتتت ه التحتتتتتديا  السياستتتتت

الت كيتتتر والستتتعي الحريتتتم التتتل ايجتتتاد مصتتتادر اضتتتافية وبديلتتتة للااقتتتة االح وريتتتة تكتتتون امنتتتة  يتتتر 
ملورتتتة للبيئتتتة ومتتتو متتتا يتمرتتت  بالااقتتتة البديلتتتة والمستتتتديمة التتتتي يزختتتر  بمتتتا العتتترا  كالااقتتتة الشمستتتية 

 والريا  والمياه و يرما. 

وحتتتتترل بالتتتتت كر ان نشتتتتتير التتتتتل االمتمتتتتتام العتتتتتالمي بالبحتتتتتم العلمتتتتتي والتاتتتتتوير بمجتتتتتا  ايجتتتتتاد     
مصتتتتادر بديلتتتتة للااقتتتتة متمرلتتتتة بالااقتتتتة المتجتتتتددن والمستتتتتديمة كالااقتتتتة الشمستتتتية والريتتتتا  والميتتتتاه 
و يرمتتتتا متتتتن ختتتتال  االستتتتترمارا  الضتتتتخمة المن قتتتتة علتتتتل البحتتتتم العلمتتتتي فتتتتي مجتتتتاال  استتتتتخدام 

خضتتتترا  للااقتتتتة البديلتتتتة والمستتتتتديمة والتتتتتي بلءتتتت  مئتتتتا  المليتتتتارا  متتتتن التتتتدوالرا  التكنلوجيتتتتا ال
ستتتتتنويا وتن تتتتتيم العديتتتتتد متتتتتن المتتتتتهتمرا  والنتتتتتدوا  العلميتتتتتة العالميتتتتتة ممتتتتتا يهشتتتتتر اتجتتتتتاه مع تتتتتم 
الحكومتتتا  فتتتي جميتتتا انحتتتا  العتتتالم لوضتتتا قضتتتية الااقتتتة المتجتتتددن والمستتتتديمة فتتتي مقدمتتتة اجنتتتداتما 

ايجتتتتاد افضتتتت  الصتتتتي  لتابيتتتتا متتتت ه التكنلوجيتتتتا  وتستتتتمي  اتتتتر  انتاجمتتتتا  وصتتتتدارن اولوياتمتتتتا بءيتتتتة
 ف33وتخ ي  تكالي ما واسعارما وزيادن ك ا تما وجعلما واعدن لالنتاز  والتابيا الموسا.م

اال ان شتتتوامد الواقتتتا التتترامن شتتتير التتتل ان العتتترا  لتتتم ياختتت  متتت ا االمتتتر بتتت ا  االمتمتتتام المشتتتار      
انشتتتتتا  مراكتتتتتز ومهسستتتتتا  بحريتتتتتة متخصصتتتتتة بمجتتتتتا  استتتتتتخدام اليتتتتتح اعتتتتتاله متتتتتن ختتتتتال  تتتتتتاخر 

تكنلوجيتتتا  الااقتتتة البديلتتتة بتتت  لتتتم تحتتت  حتتتتل  المراكتتتز  القليلتتتة التتتتي تتتتم تشتتتكيلما باالمتمتتتام والتتتدعم 
 المالو . 

ومتتتتت ا االمتتتتتر يمكتتتتتن مالح تتتتتتح متتتتتن ختتتتتال  محدوديتتتتتة اعتتتتتدادما واعتتتتتداد البحتتتتتوم المنجتتتتتزن       
را  فتتتي متتت ا المجتتتا  كمتتتا يمكتتتن ان نشتتتير التتتل المستتتاممة والبتتتاحرين والمختصتتتين وضتتتعف االستتتترما

%ف لءايتتتة 2المتواضتتتعة للااقتتتة البديلتتتة فتتتي مجمتتت  استتتتخدام الااقتتتة فتتتي  العتتترا  ا  انمتتتا لتتتم تتعتتتد  م

 ف  13.م2017عام 

يضتتتتاف لمتتتتا تقتتتتدم ان المراكتتتتز البحريتتتتة المتخصصتتتتة القليلتتتتة بمجتتتتا  الااقتتتتة البديلتتتتة والمستتتتتديمة      
ضتتتعف مشتتتاركتما فتتتي وضتتتا الخاتتتا واالستتتتراتيجيا  المستتتتقبلية ومتتتو متتتا فتتتي العتتترا  تعتتتاني متتتن 

يعنتتتتي ضتتتترورن بنتتتتا  ابحتتتتام علميتتتتة علتتتتل استتتتق قياستتتتية تراعتتتتي تاتتتتور وستتتتائ  الرصتتتتد والتحليتتتت  
والقيتتتاق وتتتترتبا موضتتتوعاتح بمتالبتتتا  الصتتتناعة والتنميتتتة لتتحتتتو  فتتتي  نمايتتتة الماتتتاف التتتل منتتتتم 

 ديلة والمستديمة ويرفا من دورما. تجارل يسمم في تحسين ادا  ن م الااقة الب

 اهمية ودوافع البحث:    

تتجلتتتل امميتتتة ودوافتتتا البحتتتم متتتن االمتمتتتام العتتتالمي بالبحتتتم العلمتتتي فتتتي مجتتتا  استتتتخدام كافتتتة     
البتتتدائ  المتاحتتتتة متتتتن مصتتتتادر الااقتتتتة  لمواجمتتتتة الالتتتت  المتزايتتتتد علتتتتل الااقتتتتة حاضتتتترا ومستتتتتقبال  
ومتتتو متتتا اعاتتتل االولويتتتة للااقتتتة البديلتتتة والمستتتتديمة والستتتيما الااقتتتة الشمستتتية وااقتتتة الريتتتا  فتتتي 

ال  االستتتترمار بالبحتتتم العلمتتتي والتاتتتوير والتابيتتتا بممتتتا باعتبارممتتتا متتتن  او  المصتتتادر التتتتي مجتتتا
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تحسستتتتما االنستتتتان علتتتتل  متتتتر االر   وايضتتتتا كونممتتتتا متتتتن اكرتتتتر البتتتتدائ  الواعتتتتدن  مالئمتتتتة لتلبيتتتتة 
 ف41االحتياز المتزايد من الااقة الكمربائية.م

رن قصتتتو  لعمتتتوم دو  العتتتالم المتقتتتدم وازا   لتتتا فتتتان تنويتتتا مصتتتادر الااقتتتة اصتتتبح يمرتتت  ضتتترو 
والنتتتتامي  والستتتتيما العتتتترا  التتتت ل يتمتتتتتا بمصتتتتادر وفيتتتترن متتتتن مع تتتتم الااقتتتتة البديلتتتتة والمستتتتتديمة 
المعروفتتتة عالميتتتا وتتتتاتي فتتتي مقتتتدمتما الااقتتتة الشمستتتية وااقتتتة الريتتتا  وحركتتتة المتتتد والجتتتزر للميتتتاه 

االر  وااقتتتتة الكتلتتتتة الحيتتتتة فتتتتي جنوبتتتتح والااقتتتتة الكمرومائيتتتتة فتتتتي شتتتتمالح وااقتتتتة حتتتترارن بتتتتاان 
و يرمتتا متتن االنتتواا االختتر  متتن الااقتتة البديلتتة التتتي اصتتبح  متتن امتتم  المجتتاال  الماروحتتة فتتتي 
القتتترن الحتتتالي الستتتبا  اقتصتتتادية وبيئيتتتة وكتتت لا فتتتي امميتتتة الحصتتتو  علتتتل ااقتتتة مستتتتديمة ومتجتتتددن 

اد علتتتتل مصتتتتادر ون ي تتتتة كضتتتتمان للحاضتتتتر وامتتتتان للمستتتتتقب  ممتتتتا يتتتتهدل التتتتل التقليتتتت  متتتتن االعتمتتتت
الااقتتتة التقليديتتتة مالوقتتتود االح تتتورلف والتتت ل يصتتتاحبح عتتتادن كمتتتا متتتائال متتتن الن ايتتتا  التتتتي تزيتتتد متتتن 
التتتتدمور االيكولتتتوجي و تلتتتوم البيئتتتة مالتربتتتة والميتتتاه والمتتتوا ف والتتتل  يتتتا  االمتتتن البشتتترل فضتتتال 

نتتتاخي لتتت لا فتتتان عتتتن ان استتتتمالا التتتن ا والءتتتاز يرفتتتا متتتن حتتترارن الكوكتتت  ويستتتامم فتتتي التءييتتتر الم
الت كيتتتتر لالنتقتتتتا  التتتتل مصتتتتادر بديلتتتتة للااقتتتتة لتتتتح امميتتتتة فتتتتي مجتتتتا  المحاف تتتتة علتتتتل ن تتتتام بيئتتتتي 

 ف5مف و47ف و م45مستديم.م
ومتتتن جانتتت  اختتتر فتتتان الت بتتت   باستتتعار التتتن ا ارت اعتتتا وانخ اضتتتا يتتتهرر بدرجتتتة كبيتتترن علتتتل امتتتن  

 ف   34التزود بالوقود. م

كمتتن فتتي استتتءال  متتا يمكتتن استتتءاللح متتن متتوارد الااقتتة البديلتتة ومتتن منتتا يبتتدو ان الحتت  االمرتت  ي    
والمستتتتتديمة المتاحتتتتة ونقتتتت  التقنيتتتتا  الخاصتتتتة بتصتتتتنيا معتتتتداتما التتتتل العتتتترا  واالستتتتترمار بالبحتتتتم 
العلمتتتتي بمجتتتتا  تاتتتتوير ان متتتتة وتكنلوجيتتتتا  متتتت ه االنتتتتواا  متتتتن الااقتتتتة البديلتتتتة والمستتتتتديمة لتتتتتامين 

ارستتتا  قواعتتتد صتتتناعة ان متمتتتا  ضتتتمن المواصتتت ا  العالميتتتة وتنويتتتا مصتتتادر الااقتتتة والعمتتت  علتتتل 
 ما امكانية االحت ا  بالمصادر االح ورية كمخزون استراتيجي  لالجيا  القادمة. 

وتكشتتتف االدلتتتة التتتل ان واقتتتا االستتتترمار بالبحتتتم العلمتتتي بمجتتتا  استتتتخدام تكنلوجيتتتا الااقتتتة البديلتتتة    
ن متتتن ختتتال  ضتتتعف نستتتبة مستتتاممة متتت ه االنتتتواا والمستتتتديمة فتتتي العتتترا  يعتتتد ضتتتعي ا بدرجتتتة كبيتتتر

متتتن الااقتتتة لمجمتتتوا استتتتخداما  الااقتتتة التقليديتتتة والتتت ل متتتو نتتتاتم متتتن الضتتتعف الكبيتتتر بامتمامتتتا  
الدولتتتتتة بتتتتتدعم متتتتت ا القاتتتتتاا الحيتتتتتول ممتتتتتا يتالتتتتت  تستتتتتليا الضتتتتتو  واالمتمتتتتتام بضتتتتترورن التتتتتتدخ  

قيقتتتي لمتتتا بمختلتتتف م اصتتت  الحكتتتومي لتتتيق بمجتتتا  انشتتتا  مراكتتتز متخصصتتتة بتتت  فتتتي تقتتتديم التتتدعم الح
عملمتتتا متتتن ختتتال  رصتتتد ميزانيتتتا  ماليتتتة مناستتتبة لالن تتتا  علتتتل االبحتتتوم فتتتي متتت ا المجتتتا  وتشتتتجيا 

 االسترمار  الصناعي لم ه االنواا سوا  للقااا الحكومي ام للقااا الخاال. 

 اهداف البحث:    
يستتتتتعل البحتتتتتم بصتتتتت ة عامتتتتتة التتتتتل تحقيتتتتتا متتتتتدفا اساستتتتتيا يتمرتتتتت  فتتتتتي التوصتتتتت  التتتتتل االليتتتتتا       

واالجتتترا ا  الراميتتتة التتتل تاتتتوير امتتتداف ومهشتتترا  امميتتتة الااقتتتة البديلتتتة والمستتتتديمة بمتتتا يتناستتت  
متتتا  تتتروف العتتترا  وبمتتتا يستتتامم فتتتي تحستتتين الحتتتد متتتن متتتدر المتتتوارد الابيعيتتتة والتنتتتوا البتتتايولوجي 

ة الختتتتدما  البيئيتتتتة ومواجمتتتتة التحتتتتديا  التتتتتي تواجتتتتح استتتتتدامة  المتتتتوارد الابيعيتتتتة وتحستتتتين نوعيتتتت
 خاصة الن ا كاحد الركائز االساسية  للتنمية المستديمة. 

ومتتتتا نبءتتتتي  كتتتتره منتتتتا ان التتتتدعون التتتتل االستتتتترمار بالبحتتتتم العلمتتتتي فتتتتي مجتتتتا  استتتتتخدام تكنلوجيتتتتا   
ائز االساستتية لتحقيتتا متت ا المتتدف ومتتن رتتم نجتتد الااقتتة البديلتتة والمستتتديمة فتتي العتترا  يعتتد متتن الركتت

بتتتان البحتتتم يستتتعل للوصتتتو  التتتل امتتتداف رانويتتتة  اختتتر  تعمتتت  علتتتل تحقيتتتا المتتتدف االساستتتي ومتتتي 
 : 

 / استعرا  واقا البيئة و روف التنمية المستدامة في العرا .1  

 / استعرا  واقا انتاز واستمالا الااقة في العرا .2 

البديلتتتتتتة والمستتتتتتتديمة فتتتتتي العتتتتتترا  ودورمتتتتتتا فتتتتتتي تحقيتتتتتتا التنميتتتتتتة / استتتتتتعرا  واقتتتتتتا الااقتتتتتتة 3 

 المستديمة. 
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/ استتتتعرا  المتتتم المراكتتتز البحريتتتة المتخصصتتتة بتتتدعم تكنلوجيتتتا الااقتتتة البديلتتتة والمستتتتديمة فتتتي 4 

 العرا . 

 / الوقوف علل امم التحديا  التي تواجح عم  م ه المراكز البحرية. 5 

ك يلتتتتتة لتتتتتدعم االستتتتتترمار بالبحتتتتتم العلمتتتتتي للوصتتتتتو  التتتتتل / تقتتتتتديم بعتتتتت  المقترحتتتتتا  والستتتتتب  ال6

 تكنلوجيا الااقة البديلة والمستدامة في العرا . 

  

 فرضية البحث:   
ينالتتتتا البحتتتتم متتتتن فرضتتتتية اساستتتتية م ادمتتتتا تعتتتتر  العتتتترا  التتتتل ضتتتتءوا اقتصتتتتادية وبيئيتتتتة      

متزايتتدن باتجتتتاه متتتوارده الحاليتتتة متتن الااقتتتة االح وريتتتة التتتتي توصتتتف بالناضتتبة فضتتتال التتتل متتتا تستتتامم 
بتتح متت ه المصتتتادر متتن تلويتتتم للبيئتتة العراقيتتة بدرجتتتة ملحو تتة  ومتتتو االمتتر التت ل يجعتتت  الت كيتتر فتتتي 

االستتتتعانة بمصتتتادر ااقتتتة بديلتتتة اختتتر  تكتتتون مكملتتتة لمتتتا فتتتي االمتتتد القصتتتير وبديلتتتة عنمتتتا البحتتتم و
فتتتي االمتتتد البعيتتتد والمتمرلتتتة بالااقتتتة البديلتتتة والمستتتتديمة وتتتتاتي فتتتي مقتتتدمتما الااقتتتة الشمستتتية  وااقتتتة 

 الريا  والتي يزخر بما العرا  بامكانيا  كبيرن. 

البديلتتتتة والمستتتتتديمة فتتتتي العتتتترا  ال تح تتتتل حتتتتتل اال ان المعضتتتتلة تكمتتتتن بتتتتان مصتتتتادر الااقتتتتة     
االن باالمتمتتتتام واالمميتتتتة المالوبتتتتة التتتتتي يجتتتت  ان تعكتتتتق بمستتتتتو  مستتتتاممتما فتتتتي ميتتتتزان الااقتتتتة 
وحقيقتتتتة االمكانيتتتتا  المتاحتتتتة منمتتتتا والتتتتتي يمكتتتتن  االستتتتت ادن منمتتتتا والستتتتيما الااقتتتتة الشمستتتتية وااقتتتتة 

 الريا . 

  فيمتتتا  كتتتر اعتتتاله التتتل ضتتتعف االستتتترمارا  بالبحتتتم وال  رابتتتة بتتتان يكتتتون متتتن مقدمتتتة االستتتبا   
العلمتتتي فتتتتي استتتتتخدام تكنلوجيتتتتا  الااقتتتتة البديلتتتة والمستتتتتديمة واالستتتتت ادن واالاتتتتالا علتتتتل التجتتتتار  
العالميتتتة بمتتت ا المجتتتا  وتاويعمتتتا ونقلمتتتا التتتل داختتت  العتتترا  والتعتتتاون متتتا التتتدو  المتقدمتتتة باستتتتخدام 

 م ه االنواا من الااقة. 

 لل ما تقدم يمكن صيا ة فرضية البحم اعاله علل شك  التساه  االتي:  وتاسيسا ع    

)كيفففف يمكفففث االسفففتثمار بالبحفففث العلمفففي بمجفففال اسفففتخدام تكنلوجيفففا الطاقفففة البديلفففة والمسفففتديمة   

فففي العففراق بشففكل امثففل بففدث ضففيف مصفففادر بديلففة مسففتديمة ومتجففدد  وصففديقة للبي ففة ويكففوث مفففث 
 ص الطاقة  الكهربا ية في العراق(.  الوسا ل المثلى لحل مشكلة نق

 منهجية واسلوب البحث:  
تتتتم استتتتخدام المتتتنمم الوصتتت ي التحيلتتتي واستتتتنباا المعلومتتتا  والنتتتتائم منمتتتا ا  نجتتتد ان استتتتخدام     

متتتت ا المتتتتنمم متتتتو االنستتتت  للتعامتتتت  متتتتا امتتتتداف وتوجمتتتتا  البحتتتتم متتتتن ختتتتال  استتتتتعرا  الواقتتتتا 
التتتترامن للااقتتتتة والااقتتتتة البديلتتتتة والمستتتتتديمة فتتتتي تحقيتتتتا التنميتتتتة المستتتتتديمة وحمايتتتتة البيئتتتتة  فتتتتي 

وكتتتت لا االستتتتتعرا  المتتتتم المراكتتتتز البحريتتتتة المتخصصتتتتة بمجتتتتا  بمجتتتتا  استتتتتخدام الااقتتتتة العتتتترا  
البديلتتتتة والمستتتتتديمة فتتتتي العتتتترا  والوقتتتتوف علتتتتل امتتتتم محتتتتدداتما وبالتتتتتالي تقتتتتديم بعتتتت  المقترحتتتتا  
والحلتتتتو   للستتتتب  الك يلتتتتة لتتتتدعم االستتتتترمار بالبحتتتتم العلمتتتتي لمواجمتتتتة متتتتا تعانيتتتتح متتتت ه المراكتتتتز متتتتن 

   تحديا  وصعوبا .

 هيكلية البحث:     
 تم تقسيم البحم الل مقدمة واربعة مباحم رئيسية ومي:      

 المقدمة ومنمجية البحم.  -

المبحتتتتم االو  : الواقتتتتا التتتترامن للااقتتتتة البديلتتتتة والمستتتتتديمة ودورمتتتتا فتتتتي تحقيتتتتا التنميتتتتة  -
 المستديمة وحماية البيئة في  العرا .

تخصصتتتة وفعاليتتتة االستتتترمارا  بالبحتتتم العلمتتتي المبحتتتم الرتتتاني : امتتتم المراكتتتز البحريتتتة الم -
 بمجا  دعم استخدام  تكنلوجيا الااقة البديلة والمستديمة في العرا .

المبحتتتتتتتم الرالتتتتتتتم : امتتتتتتتم المحتتتتتتتددا  لعمتتتتتتت  المراكتتتتتتتز البحريتتتتتتتة المتخصصتتتتتتتة وفعاليتتتتتتتة  -
  .االسترمارا  بالبحم العلمي بمجا   استخدام تكنلوجيا الااقة البديلة والمستديمة في العرا
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المبحتتتم الرابتتتا : الستتتب  الك يلتتتة لت عيتتت  ودعتتتم عمتتت  المراكتتتز البحريتتتة المتخصصتتتة وت عيتتت   -
دور االستتتتتترمارا  بالبحتتتتتم  العلمتتتتتي بمجتتتتتا  استتتتتتخدام تكنلوجيتتتتتا الااقتتتتتة البديلتتتتتة والمستتتتتتديمة فتتتتتي 

 العرا . 

 مصادر البيانات والمراجع:    
ن االحصتتتتا ا  البيئيتتتتة ومصتتتتادر تتتتتم االعتمتتتتاد علتتتتل بيانتتتتا  رانويتتتتة منشتتتتورن و يتتتتر منشتتتتورن متتتت    

الااقتتتة فتتتتي العتتتترا  للجمتتتتاز المركتتتزل لالحصتتتتا  العراقتتتتي فضتتتتال عتتتن بيانتتتتا  التتتتوزارا  العراقيتتتتة 
المعنيتتتتتتة  كتتتتتتالن ا والكمربتتتتتتا  والبيئتتتتتتة والتعلتتتتتتيم العتتتتتتالي والبحتتتتتتم العلمتتتتتتي والعلتتتتتتوم والتكنلوجيتتتتتتا 

 ة الدولية  والعربية. والصناعة والمعادن وك لا لبيانا  ونشرا  المن ما  البيئية والااقوي

امتتتتتا المصتتتتتادر والمراجتتتتتا فقتتتتتد تتتتتتم االعتمتتتتتاد علتتتتتل الكتتتتتت  العلميتتتتتة والبحتتتتتوم والدراستتتتتا         
المتتتتوافرن فتتتي المكتبتتتا   الجامعيتتتة بتتت ا  التخصتتتال فضتتتال لمتتتا يتتتوفره االنترنيتتت  متتتن كتتتم مائتتت  متتتن 

 المصادر والمعلوما  ب ا  المجا .  

   

 

 
 
 
 
 

 المبحم االو  
 الواقا الرامن للااقة البديلة والمستديمة  

 ودورما في تحقيا التنمية المستديمة وحماية البيئة في العرا 

 

 تمهيد :  

نعنتتتتتي بالااقتتتتتة البديلتتتتتة والمستتتتتتديمة متتتتتي تلتتتتتا الااقتتتتتة المتجتتتتتددن المتولتتتتتدن عتتتتتن مصتتتتتدر ابتتتتتي     
عابيعتتتتي  يتتتتر تقليتتتتدل مستتتتتمر ال  ينضتتتت  ويحتتتتتاز فقتتتتا التتتتل تحويلتتتتح متتتتن ااقتتتتة ابتتتتي عيتتتتة التتتتل 

 ف46اخر  يسم  استخدامما بواساة تقنيا  العصر. م
تلتتتة الحيتتتة وااقتتتة المستتتاقا المائيتتتة ومتتتن امتتتم صتتتورما الااقتتتة الشمستتتية وااقتتتة الريتتتا  وااقتتتة الك    

وااقتتتة بتتتاان االر   وااقتتتة حركتتتة االمتتتواز والمتتتد والجتتتزر وااقتتتة فتتتر  درجتتتا  الحتتترارن فتتتي 
 ف52اعما  المحياا  والبحار و يرما. م

و عتتتيال االنستتتان فتتتي محتتتيا متتتن الااقتتتة فالابيعتتتة تعمتتت  متتتن حولنتتتا  دون توقتتتف معايتتتة كميتتتا       
حيتتتم ال يستتتتايا االنستتتان ان يستتتتخدم اال جتتتز ا ضتتتئيال منمتتتا ضتتتخمة متتتن الااقتتتة  يتتتر المحتتتدودن ب

فتتتاقو  المولتتتدا  علتتتل االاتتتال  متتتي الشتتتمق حيتتتم تنبعتتتم متتتن اشتتتعتما كتتت  الااقتتتا  فتتتو  كوكتتت  

% 81االر   ومستتتتاقا الميتتتتاه وحتتتتدما قتتتتادرن علتتتتل ان تنتتتتتم متتتتن  القتتتتدرن الكمرومائيتتتتة متتتتا يبلتتتت ف 

ستتتتخر  الريتتتتا  النتجتتتت  متتتتن الكمربتتتتا   ف ولتتتتو9ممتتتتن مجمتتتتوا الااقتتتتة التتتتتي يستتتتتملكما االنستتتتان. م

ضتتعف متتا ينتجتتح المتتا  اليتتوم. ولتتو استتتخدمنا انتتدفاا المتتد والجتتزر فتتي  توليتتد الااقتتة لزودنتتا بنصتتف 
 ف8حاجاتنا منما.م

وتتتتتدخ  الااقتتتتة الشمستتتتية والمصتتتتادر المتجتتتتددن االختتتتر  كعناصتتتتر اساستتتتية فتتتتي بتتتترامم الااقتتتتة   

وف شمستتتتية او ر احيتتتتة او ز وررميتتتتة جيتتتتدن. لمع تتتتم دو  العتتتتالم وخاصتتتتة  تلتتتتا التتتتتي تتمتتتتتا ب تتتتر
 ف15م
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وللااقتتتة البديلتتتة والمستتتتديمة امميتتتة كبيتتترن فتتتي تحقيتتتا التنميتتتة المستتتتديمة وحمايتتتة البيئتتتة متتتن ختتتال      
توفرمتتتا فتتتي مع تتتم دو  العتتتالم وكونمتتتا مصتتتدرا محليتتتا ال ينتقتتت  ويتتتتال م متتتا واقتتتا تنميتتتة المنتتتااا 

متتتا ن ي تتتة  يتتتر ملورتتتة للبيئتتتة وتحتتتاف  علتتتل الصتتتحة العامتتتة النائيتتتة والري يتتتة واحتياجاتمتتتا فضتتتال لكون

ف   44ف  وكتتت لا قتتتد تكتتتون اقتصتتتادية فتتتي كريتتتر متتتن االستتتتخداما  و ا  عائتتتد اقتصتتتادل كبيتتترم35م

ف  7مويضتتتاف لتلتتتا االمميتتتة  ضتتتمان استتتتمرار توفرمتتتا ممتجتتتددنف وبستتتعر مناستتت  مستتتتقر ومنتتتت م 
مخل تتتتتتا  ضتتتتتتارن تستتتتتتب  تلتتتتتتوم  كمتتتتتتا ان متتتتتت ه االنتتتتتتواا ال تحتتتتتتدم ال ضوضتتتتتتا  او تتتتتتتترا ال

 ف21مالبيئة.
ويمكتتتتن استتتتتخدامما ان تحقتتتتا تاتتتتورا وتنميتتتتة اقتصتتتتادية واجتماعيتتتتة وبيئيتتتتة وتعمتتتت  علتتتتل تاتتتتور    

مختلتتتتف القااعتتتتتا  االقتصتتتتادية علتتتتتل اتتتتو  التتتتتبالد الزراعيتتتتة والصتتتتتناعية والخدميتتتتة  ويمكتتتتتن ان 
 ف  39تستخدم تقنيا   ير معقدن يمكن تصنيعما  محليا في الدو  النامية. م

بحتتتتم رتتتتالم موضتتتتوعا  اساستتتتية  توضتتتتح واقتتتتا البيئتتتتة والتنميتتتتة وستتتتيتم التنتتتتاو  فتتتتي متتتت ا الم   
المستتتتتتديمة والااقتتتتتة وبتتتتتاالخال  الااقتتتتتة الكمربائيتتتتتة والااقتتتتتة البديلتتتتتة والمستتتتتتديمة فتتتتتي العتتتتترا  

 ودورما في تحقيا التنمية المستديمة وحماية البيئة وكما يلي: 

 اوال : واقع البي ة والتنمية المستديمة في العراق :   

يعتتتد العتتترا  متتتن اوائتتت  التتتدو  العربيتتتة التتتتي ستتتع  التتتل حمايتتتة البيئتتتة والحتتتد متتتن تتتتدمورما  ا      
عقتتت  مشتتتاركة العتتترا  بمتتتهتمر ستتتتوكمولم  1974شتتتك  متتتا عتتترف بالميئتتتة العليتتتا للبيئتتتة البشتتترية عتتتام 

للبيئتتة البشتتترية. ومتتتر  متتت ه الميئتتتة بعتتتدن مراحتتت  فاصتتتبح  مجلتتتق حمايتتتة البيئتتتة والتتت ل ارتباتتت  بتتتح 
رن حمايتتتة وتحستتتين البيئتتتة ومتتتي احتتتد  دوائتتتر وزارن الصتتتحة  اال انتتتح نتيجتتتة ل تتتروف الحتتترو  دائتتت

الاويلتتتتة التتتتتي متتتتر  علتتتتل العتتتترا  والعوامتتتت  البيئيتتتتة االختتتتر  عانتتتت  المتتتتدن العراقيتتتتة للعديتتتتد متتتتن 
بتتتتد  حتتتتر  الخلتتتتيم  1981المشتتتتاك  البيئيتتتتة ا  بتتتتدا التتتتتردل الحقيقتتتتي فتتتتي البيئتتتتة العراقيتتتتة منتتتت  عتتتتام 

 1991اال ان  لتتتا التتتتردل تعمتتتا بشتتتك  عميتتتا بعتتتد عتتتام  1988استتتتمر  لءايتتتة عتتتام  االولتتتل التتتتي

ال بعتتتتتد حتتتتتر  الخلتتتتتيم الرانيتتتتتة نتيجتتتتتة لالن جتتتتتارا  واحتتتتترا  المستتتتتتودعا  والمصتتتتتافي الن ايتتتتتة 
ومختتتتتازن المتتتتتواد الكيمياويتتتتتة واستتتتتتمر  التتتتتتاريرا  الستتتتتلبية ختتتتتال  فتتتتتترن التستتتتتعينا  والستتتتتنوا  

ف وتءييتتتر الن تتتام 2003كلة التتتتي ت اقمتتت  بعتتتد احتتتتال  العتتترا  عتتتام مالالحقتتتة بزيتتتادن ابعتتتاد متتت ه المشتتت

السياستتتي فيتتتح والتتتتي جعلتتت  العتتترا  يعتتتاني ويالتمتتتا بستتتب  االممتتتا  واالعمتتتا  االرمابيتتتة والتخريبيتتتة 
للبنتتتل االرتكازيتتتة باالضتتتافة التتتل الضتتتءا الستتتكاني والمجتتترن متتتن الريتتتف التتتل المتتتدن بستتتب  تتتتردل 

ومتتتتا  2006الواقتتتا الزراعتتتي فضتتتتال للمجتتترا  القستتترية بستتتتب  الحتتتر  الاائ يتتتة التتتتتي حتتتدر  عتتتام 

نجتتتم عنمتتتا متتتن ارتتتار ستتتلبية منمتتتا زيتتتادن تلتتتوم المتتتوا  والمتتتا  وتتتتراكم الن ايتتتا  وعجتتتز من ومتتتتا  
 ف51توليد الااقة الكمربائية التي زاد  من تلا التاررا  السلبية.م

ومتتتن االمميتتتة بمكتتتان فتتتي متتت ا الستتتيا  ان نشتتتير التتتل العديتتتد متتتن االشتتتكاليا  التتتتي تتتتهرر علتتتل     
يتتتتا التنميتتتتة المستتتتتديمة متتتتن ختتتتال  التتتتتدمور الواضتتتتح بمع تتتتم مهشتتتتراتح مجمتتتتودا  العتتتترا  فتتتتي تحق

االقتصتتتتتتتادية واالجتماعيتتتتتتتة وااليكولوجيتتتتتتتة والمهسستتتتتتتاتية و يرمتتتتتتتا فضتتتتتتتال للتحتتتتتتتديا  السياستتتتتتتية 
واالمنيتتتة  وممتتتا زاد متتتن ت تتتاقم حتتتدن المشتتتكال  اعتتتاله االرت اعتتتا   يتتتر المستتتبوقة بمهشتتترا  ال ستتتاد 

 قتتتر والباالتتتتة وتتتتردل الواقتتتتا الختتتدمي وتمالتتتتا البنتتتل التحتيتتتتة المتتتالي واالدارل والنستتت  المرت عتتتتة لل
وتتتتتتتدمور الواقتتتتتتا الزراعتتتتتتي والتصتتتتتتحر وتراجتتتتتتا االمتتتتتتن الءتتتتتت ائي وانخ تتتتتتا  مهشتتتتتترا  التعلتتتتتتيم 

 ف   31.م2003والصحة بمعدال   متزايدن والسيما  بعد عام 

ن التتتتتي جتتتتا   فتتتتي فتتتتتر 2003وعلتتتتل التتتتر م متتتتن تاستتتتيق وزارن للبيئتتتتة فتتتتي العتتتترا  بعتتتتد عتتتتام    

حرجتتتة تعتتتاني فيمتتتا االوضتتتاا البيئيتتتة التتتتدمور الشتتتديد اال انتتتح قتتتد حصتتتل  بعتتت  الخاتتتوا  االيجابيتتتة 
علتتتل مستتتتو  التشتتتريا والقتتتوانين فتتتي مجتتتا  الحتتتد متتتن التلتتتوم والستتتعي التتتل تحقيتتتا تنميتتتة مستتتتديمة 
فتتي العتترا  متتن ختتال  مستتاعي حريرتتة متتن الجمتتا  المعنيتتة التتتي اعاتت  نتائجمتتا فتتي توقيتتا عتتدد متتن 

اقيتتتا  للنمتتتو  بواقتتتا البيئتتتة العراقيتتتة والتتتتي يهمتتت  منمتتتا ان ت ع تتت  الجتتت  المستتتاممة الحقيقيتتتة فتتتي االت 
حتتت  مشتتتاك  التلتتتوم البيئتتتي والتتتتدمور بمهشتتترا  التنميتتتة المستتتتديمة فتتتي العتتترا  و لتتتا اناالقتتتا متتتن 
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 ان استتتتمرار متتت ه االوضتتتاا البيئيتتتة المترديتتتة تعنتتتي المزيتتتد متتتن االرتتتار الستتتلبية علتتتل حيتتتان االنستتتان
العراقتتتي وبيئتتتتح بتتت  يمتتتتد  لتتتا االرتتتر الستتتي  التتتل عمتتتوم المناقتتتة علتتتل اعتبتتتار ان مشتتتاك  التلتتتوم 

 ف  17مواالضرار بالبيئة عابر للحدود.

 ف  31ف و م51ف و م16ويمكن ان نشير الل امم م ه االت اقيا  بما يلي:  م    

   2008/ ات اقية فينا لحماية ابقة االوزون وبروتوكو  مونتلاير عام 1 

 2008 / ات اقية اوتاوا لح ر استخدام ونق  وتخزين االلءام المضادن لالفراد عام2 

 2008 / ات اقية باز  بشان التحكم في نق  المواد الخارن عبر الحدود عام3 

   2009/ االت اقية االاارية وبروتوكو  كيوتو عام 4 

/ التصتتتتديا علتتتتل االت اقيتتتتة الدوليتتتتة المهسستتتتة لمن متتتتة الوكالتتتتة الدوليتتتتة للااقتتتتة المتجتتتتددن مايرنتتتتاف 5

لستتتتتنة  43بموجتتتتت  القتتتتتانون رقتتتتتم  2009/  6/ 26والتتتتتتي تتتتتتم التوقيتتتتتا عليمتتتتتا فتتتتتي المانيتتتتتا بتتتتتتاري  

2002. 
 
 

ثانيففففا : واقففففع انتففففاق واسففففتهلط ونقففففل وتوزيففففع الطاقففففة مففففع التركيففففز علففففى الطاقففففة  
 الكهربا ية في العراق: 

يعتتتتد العتتتترا  متتتتن التتتتدو  الءنيتتتتة بررواتتتتتح الابيعيتتتتة واولمتتتتا الرتتتترون الميدروكاربونيتتتتة المصتتتتتدر     
اال ان الرئيستتتي للااقتتتة  ومردوداتمتتتا كانتتت  وال تتتتزا  الحجتتتر االستتتاق فتتتي بنتتتا  االقتصتتتاد العراقتتتي 

الحتتترو  التتتتي متتتر بمتتتا البلتتتد ختتتال  العقتتتود  التتترالم الماضتتتية حالتتت  بتتتين العتتترا  والتقتتتدم العلمتتتي 
 والتكنلوجي ليكون في مصاف الدو  العالمية المتقدمة.  

لقتتتتتد متتتتتر  الصتتتتتناعة الن ايتتتتتة العراقيتتتتتة بمراحتتتتت  مختل تتتتتة تمرلتتتتت  بعمليتتتتتا  البحتتتتتم والتنقيتتتتت      
ن قبتتت  الشتتتركا  االجنبيتتتة فضتتتال عتتتن تاررمتتتا بالسياستتتا  واالستكشتتتاف رتتتم االنتتتتاز بشتتتك  رستتتمي متتت

الحكوميتتتتتة ختتتتتال  العقتتتتتود الماضتتتتتية ومتتتتتا تبتتتتتا  لتتتتتا متتتتتن  تتتتتتاريرا  متبادلتتتتتة فتتتتتي مجتتتتتا  السياستتتتتة 
 ف  51واالقتصاد و يرما.م

تحقيتتتتا االستتتتتءال  االمرتتتت  لرتتتتروا  فتتتتي تتمرتتتت  الرهيتتتتة المستتتتتقبلية لقاتتتتاا الااقتتتتة فتتتتي العتتتترا      
الن اتتتي والءتتتازل والمتتتوارد الابيعيتتتة وايجتتتاد مصتتتادر متجتتتددن وبديلتتتة للااقتتتة التتتبالد متتتن االحتيتتتااي 

متتتن ختتتال  تنميتتتة القاتتتاا الصتتتناعي وتتتتامين استتتتقرارية عاليتتتة للمن ومتتتة الكمربائيتتتة لمواجمتتتة الالتتت  
 ف51مالمتزايد للااقة مستقبال وبشك  متصاعد لتاوير الوضا االقتصادل.

تستتتبب  االحتتتدام التتتتي متتتر بمتتتا البلتتتد بت بتتت   فتتتي كميتتتا  انتتتتاز التتتن ا الختتتام والتتت ل انعكتتتق علتتتل     
الكميتتتا  المصتتتتدرن منتتتتح متتتتا تتتتتاخر فتتتتي بتتتترامم استتتترمار الءتتتتاز المصتتتتاح  التتتت ل يتتتتتم حرقتتتتح متتتتدرا 
باالضتتتتتتافة التتتتتتل العمليتتتتتتا  العستتتتتتكرية واالرمابيتتتتتتة التتتتتتتي استتتتتتتمدف  جميتتتتتتا القااعتتتتتتا  االنتاجيتتتتتتة 

انتتتتح ختتتتال  الستتتتنوا  االخيتتتترن  الماضتتتتية حتتتتاو  العتتتترا  ان يستتتتتعيد جتتتتز  ممتتتتم متتتتن والخدميتتتتة اال 
ااقاتتتتح االنتاجيتتتة فتتتي قاتتتاعي التتتن ا والكمربتتتا  بالشتتتك  التتت ل يستتتمم فتتتي تءايتتتة الجتتتز  االكبتتتر متتتن 
االستتتتتمالا المحلتتتتي متتتتن المشتتتتتقا  الن ايتتتتة والااقتتتتة الكمربائيتتتتة وبتتتتالر م متتتتن متتتت ه المحتتتتاوال  متتتتا 

 نتاز  المحلي وباالخال الااقة الكمربائية. زا  مناا عجز كبير باال
 

 / االنتاق مث الطاقة مع التركيز على الطاقة الكهربا ية في العراق  : 1 

ان مع تتتتم امتتتتدادا  الااقتتتتة فتتتتي العتتتترا  متتتتي المصتتتتادر الميدروكاربونيتتتتة التتتتتي تعتبتتتتر المصتتتتدر   
العديتتتتد متتتتن الصتتتتناعا  الرئيستتتتي لرفتتتتد احتياجتتتتا   توليتتتتد الااقتتتتة الكمربائيتتتتة وكمتتتتادن مء يتتتتة التتتتل 

 البتروكيمياوية وتشم : 

 ا/ النفط الخام :    

علتتتل التتتتارير الضتتتار للصتتتراعا  المتعتتتددن  1981يهكتتتد مستتتار امتتتدادا  التتتن ا العراقتتتي منتتت  عتتتام    

حيتتتم تلتتت   ر  االنتتتتاز انخ اضتتتا  حتتتادن فتتتي كتتت  عقتتتد متتتن الزمتتتان. ويبقتتتل انتاجتتتح اقتتت  بكريتتتر متتتن 
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العتتتتالمي التتتتتي مرلتمتتتتا تلتتتتا التتتت رون. ويستتتتيار علتتتتل ستتتتج  االنتتتتتاز % متتتتن انتتتتتاز التتتتن ا 5.3نستتتتبة 

التتتتتاريخي للعتتتترا  حقتتتتالن عمالقتتتتان ممتتتتا حقتتتت  كركتتتتوا فتتتتي شتتتتما  التتتتبالد المستتتتتمر باالنتتتتتاز منتتتت  
رالرينتتتا  القتتترن الماضتتتي وحقتتت  الرميلتتتة بتتتالجنو  بتتتدا التشتتتءي  فيتتتح فتتتي خمستتتينيا  القتتترن الماضتتتي 

 ف  51از العرا  التراكمي من الن ا.م%ف من انت81وينتجان م ان الحقالن نحو م

 3.5وبالقتتتتا  ن تتتترن علتتتتل امتتتتدادا  التتتتن ا العراقتتتتي نجتتتتد ان معتتتتد  انتاجتتتتح يتتتتتراو  حاليتتتتا بنحتتتتو     
التتتف برميتتت / يتتتوم التتتل مصتتتافي التكريتتتر المحليتتتة النتتتتاز  711مليتتتون برميتتت / يتتتوم يتتتتم تستتتليم نحتتتو 

ا  ويتتتتتتم تصتتتتتدير البتتتتتاقي البتتتتتال  التتتتتف برميتتتتت  / يتتتتتوم لتوليتتتتتد الكمربتتتتت 71المشتتتتتتقا  الن ايتتتتتة ونحتتتتتو 

مليتتتون برميتتت / يتتتوم ويتتتتم مع تتتم التصتتتدير عتتتن اريتتتا نتتتاقال  التتتن ا متتتن ختتتال   2.5بالمتوستتا نحتتتو 

منافتت  التصتتتدير الجنوبيتتتة عبتتتر الخلتتتيم العربتتتي ومنتتتاا من تت  عبتتتر تركيتتتا متتتن ختتتال   ختتتا انابيتتت  نقتتت  
ف وقتتتتد 51ملمتوستتتا.التتتن ا متتتن كركتتتتوا ليصتتت  التتتل مينتتتتا  جيمتتتان  التركتتتتي علتتتل البحتتتر االبتتتتي  ا

% متتتن انتتتتاز التتتن ا العراقتتتي متتتن حقتتتو  تقتتتوم بتشتتتءيلما شتتتركا  التتتن ا العالميتتتة 71جتتتا  اكرتتتر متتتن 

بموجتتت  عقتتتود الخدمتتتة ال نيتتتة كمتتتا قامتتت  الحكومتتتة االتحاديتتتة بتتتاجرا  عتتتدد متتتن جتتتوال  تتتتراخيال 
الءتتتاز متتتا عتتتدد متتتن الشتتتركا  العالميتتتة الستتتترمار وتاتتتوير عتتتدد متتتن الحقتتتو  الن ايتتتة النتتتتاز التتتن ا و

المصتتتتاح  فتتتتي وستتتتا وجنتتتتو  العتتتترا  فضتتتتال لوجتتتتود عقتتتتود اختتتتر  ابرمتمتتتتا حكومتتتتة كردستتتتتان 
الستتتتترمار حقتتتتو  التتتتن ا بشتتتتما  العتتتترا  والتتتتتي متتتتن المهمتتتت  ان يصتتتت  انتتتتتاز العتتتترا  فتتتتي المتتتتد  

 ف    51مليون برمي / يوم.م 12مليون برمي / يوم والبعيد نحو  9المتوسا نحو 

 ب/ المنتجات النفطية  :   

متلتتتا العتتترا  رتتتالم مصتتتافي كبيتتترن متتتي بيجتتتي والتتتدورن والبصتتترن بااقتتتة تصتتتميمية تبلتتت  نحتتتو ي   

% متتتتن اجمتتتتالي االنتتتتاز  اال ان االنتتتتتاز منمتتتتا 71التتتف برميتتتت / يتتتتوم ومتتتي مستتتتهولة عتتتتن نحتتتو 816

التتتف برميتتت / يتتتوم ويكمتتت  متتت ه المصتتتافي عتتتدد متتتن المنشتتتا  الصتتتءيرن   611يصتتت  بالمتوستتتا نحتتتو  

 ف  1لكنما  ير قادرن علل ار  منتجا  ن اية عالية  الجودن.م

وقتتتد عتتتاني متتت ا القاتتتاا مرتتت  الكريتتتر متتتن عناصتتتر البنتتتل التحتيتتتة االساستتتية فتتتي العتتترا  متتتن ارتتتار   
ن ايتتتة التتتتي تنتجمتتتا مصتتتافي فتتتترا  اويلتتتة متتتن تتتتدني االستتتترمار فيتتتح ممتتتا جعتتت  ناتتتا  المنتجتتتا  ال

التتتن ا العراقيتتتة ال تلبتتتي االحتياجتتتا  المحليتتتة كمتتتا انمتتتا ال ترتقتتتي متتتن حيتتتم االمكانيتتتا  التتتل مصتتتاف 

المصتتتافي الحديرتتتة االكرتتتر تعقيتتتدا وممتتتا يزيتتتد االمتتتر تعقيتتتدا متتتو تعتتتر  مصتتت ل بيجتتتي للتتتتدمير بعتتتد 
ياجاتتتتح متتتن المشتتتتقا  ومتتت ا االمتتتر يجعتتت  العتتترا  يعتتتاني متتتن عجتتتز كبيتتتر بتلبيتتتة احت 2014احتتتدام 

ف مليتتتون لتتتتر متتتن وقتتتود 2.6ف مليتتتون لتتتتر بنتتتزين وميتتتا ونحتتتو م8.5الن ايتتتة فمتتتو يقتتتوم باستتتتيراد نحتتتو م

 ف  51ف و م51الديز  لتلبية الال  المحلي. م

 ق/ الغاز الطبيعي:  

متتتر انتتتتاز الءتتتاز بتتتن ق التقلبتتتا  التتتتي شتتتمدما انتتتتاز التتتن ا  وتاريخيتتتا كتتتان يتتتتم حتتتر  الكريتتتر متتتن    
ا الءتتتاز اال انتتتح ختتتال  الرمانينتتتا  متتتن القتتترن الماضتتتي بتتتدا الت كيتتتر باستتتترمار متتت ا الءتتتاز اال انمتتتا لتتتم متتت 

تتتم انتتتتاز  2112تكتتن بتت ا  المستتتو  المخاتتتا لتتح نتيجتتة لل تتروف التتتتي متتر بمتتا العتترا . وفتتتي عتتام 

%ف متتتن متتت ه الكميتتتة متتتن الحقتتتو  الجنوبيتتتة 55مليتتتار متتتتر مكعتتت  متتتن الءتتتاز وجتتتا  حتتتوالي م 2نحتتتو 

 لتتتا فاننتتتا نقتتتدر ان اكرتتتر متتتن نصتتتف الءتتتاز المنتتتتم يتتتتم احراقتتتح التتتل االن مبتتتدال متتتن تستتتويقح  ومتتتا
واستتتمالكح بصتتورن مرمتترنف فضتتال عتتن متتا يخل تتح متت ا الحتتر  متتن تتتدعيا  بتلتتوم البيئتتة و لتتا لعتتدم 

 ف34وجود  القدرن علل معالجة الءاز.م
تبتتتار استتتتمرار العجتتتز فتتتي امتتتدادا  ان احتتترا  الءتتتاز  فيتتتح الكريتتتر متتتن االمتتتدار ا ا اختتت نا فتتتي االع   

الكمربتتتتا  فتتتتي العتتتترا  وارتتتتاره البيئيتتتتة المتتتتدمرن وبالتتتتتالي فتتتتان اقامتتتتة مرافتتتتا جمتتتتا ومعالجتتتتة الءتتتتاز 
وتاتتتتوير شتتتتبكة نقلتتتتح وتشتتتتءي  محاتتتتا  الكمربتتتتا  التتتتتي تعمتتتت  بالءتتتتاز تعتتتتد متتتتن االولويتتتتا  الملحتتتتة 

 للحكومة العراقية.   

 د/ الكهرباء:  
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 روف التتتتتي متتتتر  علتتتتل القاتتتتر حيتتتتم تعتتتتر  التتتتل التتتتتدمير نتيجتتتتة تتتتتارر قاتتتتاا الكمربتتتتا  بتتتتال   
ومتتتتا بعتتتتدما متتتتن العمليتتتتا  االرمابيتتتتة التتتتتي كانتتتت  تستتتتتمدف جميتتتتا القااعتتتتا   2003احتتتتدام عتتتتام 

الخدميتتتة وخاصتتتة قاتتتاا الااقتتتة الكمربائيتتتة  وقامتتت  الحكومتتتة العراقيتتتة بالعمتتت  علتتتل اعتتتادن اعمتتتار 
منشتتتتا  الااقتتتتة وبتتتتاالخال الكمربائيتتتتة منمتتتتا بتتتتالجمود ال اتيتتتتة ويمكتتتتن ان نشتتتتير التتتتل انتتتتتاز الااقتتتتة 

   نوا المحاا  المولدن للااقة الكمربائية وكما يلي: الكمربائية في العرا  بحس

(: انتفففففاق الطاقفففففة الكهربا يفففففة ففففففي العفففففراق بحسفففففب محطفففففات التوليفففففد خفففففلل 1جفففففدول رقفففففم )   

                                    (M W H)   (2012 -2006المد )

2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 
 نوع 
 المحطة

 بخارية 13492920 14652611 15133446 16377159 15083235 15151622 13258360

 غازية 12227518 12891406 17055006 20867211 20341763 20940966 22891979

 ديزيلت 51623 1186885 66741 1061939 2148103 1307389 5475088

 كهروما ية 4970963 4547914 2933670 2820722 3595773 3396691 4392150

8201976 5872124 6153550 5603882 2973027 2196184 2683434 
 خطوط

 استيرادية

 بارجات 0 0 0 0 560292 1360970 1968258

56187811 48029762 47882716 46730910 38161890 34299984 33426458 
 المجموع

 الكلي

، 2012-2006المصفففففدر: وزار  الكهربفففففاء/ جمهوريفففففة العفففففراق: التقفففففارير االحصفففففا ية لسفففففنوات  

 بغداد، العراق )بيانات غير منشور (

ماعتتتتاله ان منتتتتاا ت بتتتت   بانتتتتتاز الااقتتتتة الكمربائيتتتتة ختتتتال   1ي متتتتر متتتتن بيانتتتتا  الجتتتتدو  رقتتتتمف     

المتتتتدن المشتتتتار اليمتتتتا اعتتتتاله والتتتتل لجتتتتو  الحكومتتتتة العراقيتتتتة لزيتتتتادن االستتتتتيرادا  منمتتتتا فضتتتتال التتتتل 

ف التتتل االمميتتتة 2اعتتتوام  و يشتتتير الجتتتدو  رقتتتم مومتتتا تتتتاله متتتن   2011استتتتخدام البارجتتتا  فتتتي عتتتام 

النستتتتبية لتوزيتتتتا انتتتتتاز الااقتتتتة الكمربائيتتتتة فتتتتي العتتتترا  بحستتتت  نتتتتوا التوليتتتتد وي متتتتر ان المحاتتتتا  

% متتتن مجمتتتوا انتتتتاز الااقتتتة الكمربائيتتتة رتتتم تتتتاتي المحاتتتا  البخاريتتتة 42.25الءازيتتتة تشتتتك  نستتتبة 

% فيمتتتتا لتتتتم تشتتتتك  12.5بلءتتتت  نحتتتتو% ومتتتتن رتتتتم استتتتتخدام التتتتديزيال  كتتتتان بنستتتتبة 34.75بنستتتتبة 

 %.  11.5المحاا  الكمرمائية سو  نسبة 

(: االهميفففة النسفففبية لطاقفففات انتفففاق الطاقفففة الكهربا يفففة بحسفففب محطفففات التوليفففد لعفففام 2جفففدول رقفففم ) 

2012 M W H                                     

طاقففففففففة التوليففففففففد    %

 MWالحالية

 ت  نوع المحطة 

  1 بخارية   6140  %34.75

  2 غازية   7476  %42.25

  3 دي زيلت   2216  %12.5

  4 كهروما ية   1864  %10.5

   المجموع الكلي   17696  100

، 2012-2006المصففففففدر:وزار  الكهربففففففاء/ جمهوريففففففة العففففففراق: التقففففففارير االحصففففففا ية لسففففففنوات 

 بغداد، العراق   

 )بيانات غير منشور ( 

ومتتتن ختتتال  االاتتتالا علتتتل الرهيتتتا المستتتتقبلية النتتتتاز الااقتتتة الكمربائيتتتة فتتتي العتتترا  نجتتتد بانمتتتا      
%  متتتن استتتتمالا الااقتتتة 11تستتتعل التتتل تلبيتتتة الالتتت  المحلتتتي مستتتتقبال فضتتتال لتتتتامين احتيتتتااي بنحتتتو

% اضتتتتتتافية ومحاولتتتتتتح تحقيتتتتتتا استتتتتتتقرارية عاليتتتتتتة  15 -11واحتيتتتتتتااي فتتتتتتي القتتتتتتدرا  التوليديتتتتتتة 

للمن ومتتتة الكمربائيتتتة واالرتقتتتا  بعمتتت  متتت ه المن ومتتتة بمماممتتتا االساستتتية ماالنتتتتاز  النقتتت   التوزيتتتاف 
 و لا من خال  انشا  وحدا  جديدن من المحاا  االضافية مالءازية  الديز   البخاريةف.
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 وكما يلي:   2121قة الكمربائية لءاية عام ف توقعا  االنتاز من الاا3ويوضح الجدو  رقم م  

 فM W Hم 2020 – 2013(: توقعات انتاق الطاقة الكهربا ية خلل المد   3)جدول رقم 

 السنوات توقعات انتاق الطاقة الكهربا ية

13700 2013 

19400 2014 

22400 2015 

24300 2016 

24700 2017 

28200 2018 

26900 2019 

25300 2020 

، 2015-2013 المصففففففدر:وزار  الكهربففففففاء/ جمهوريففففففة العففففففراق: التقففففففارير االحصففففففا ية لسففففففنوات

 .)بيانات غير منشور (2020بغداد، العراق وتوقعات االنتاق لغاية 

  2014اال ان تلتتتا الرهيتتتا لتتتم يتتتتم تحقيقمتتتا و لتتتا لتعتتتر  العتتترا  للعمليتتتا  االرمابيتتتة بعتتتد عتتتام     

 مما اد  الل اضافة تحديا  جديدن واستمرار العجز بانتاز المن ومة الكمربائية في العرا . 

 

 / االستهلط مث الطاقة مع التركيز على الطاقة الكهربا ية في العراق:  2 

لقتتتتد تضتتتتاعف استتتتتمالا العتتتترا  متتتتن الااقتتتتة بنحتتتتو اربتتتتا متتتترا  تقريبتتتتا ختتتتال  العقتتتتود التتتترالم     
مليتتتون  38كتتتان الالتتت  علتتتل الااقتتتة االوليتتتة للتتتبالد ككتتت   2011واعتبتتتارا متتتن عتتتام ف 48ماالخيتتترن.

اتتن متتتن المكتتافي  الن اتتي لل تتترد الواحتتد  ومتتو متتتا يشتتير التتتل ان  1.3اتتن متتن المكتتتافي  الن اتتي او 

اتتتن  متتتن المكتتتافي  الن اتتتي واكرتتتر قلتتتيال  1.9حصتتتة ال تتترد متتتي اقتتت  متتتن المتوستتتا العتتتالمي البتتتال  

 ف49قي دو  الشر  االوسا.ممن رلم المستو  في با
ومتتتا  لتتتا فتتتان انخ تتتا  االنتاجيتتتة والك تتتا ن بالنستتتبة لحجتتتم اقتصتتتاد العتتترا  عنتتتي ان استتتتمالا     

 1.4الااقتتتة علتتتل المستتتتو  التتتواني مرت تتتا وفقتتتا للمعتتتايير العالميتتتة  كمتتتا ان العتتترا  يستتتتخدم نحتتتو 
دوالر متتتتن النتتتتاتم القتتتتومي ممتتتتا عنتتتتي انتتتتح اعلتتتتل متتتتن  1.111اتتتتن متتتتن المكتتتتافي  الن اتتتتي لكتتتت  

 ف51مالمتوسا في مناقة الشر  االوسا بنحو الخمق وضعف المتوسا العالمي. 
متتتا متتترور الوقتتتت  نجتتتد ان االتجتتتتاه العتتتام فتتتتي الشتتتر  االوستتتا اختتتت  يميتتت  التتتتل زيتتتادن استتتتتمالا    

الءتتتاز فتتتي متتتزيم الااقتتتة ا  يحتتت  الءتتتاز محتتت  التتتن ا لتوليتتتد الكمربتتتا  فتتتي كريتتتر متتتن االحيتتتان وكتتت لا 
 2011استتتتتتحوا  الءتتتتتاز علتتتتتل حصتتتتتة اكبتتتتتر متتتتتن االستتتتتتخداما  الصتتتتتناعية للااقتتتتتة. وبحلتتتتتو  عتتتتتام 

ا متتتن الالتتت  علتتتل الااقتتتة فتتتي الشتتتر  االوستتتا باستتتترنا  العتتترا  التتتل متتتا دون انخ ضتتت  حصتتتة التتتن 
 ف  1ف و م49%ف.م51م
وعلتتتل التتتر م متتتن ان العتتترا  لديتتتح خاتتتا لزيتتتادن انتتتتاز واستتتتخدام الءتتتاز اال ان التتتن ا متتتا زا  متتتو    

% متتتتن الالتتتت   81المستتتتتحو  علتتتتل الحصتتتتة االكبتتتتر باستتتتتمالا الااقتتتتة ا  بلءتتتت  متتتت ه النستتتتبة نحتتتتو 

ف  وان حصتتتتة الوقتتتتود  يتتتتر االح تتتتورل فتتتتي متتتتزيم الااقتتتتة االوليتتتتة فتتتتي 13مااقتتتتة االوليتتتتة.علتتتتل ال

العتتتترا  ضتتتتئيلة باستتتتترنا  وجتتتتود بعتتتت  الكمربتتتتا  المولتتتتدن متتتتن محاتتتتا  الااقتتتتة المائيتتتتة فتتتتي شتتتتما  
كيكتتتتتاواا ولكتتتتتن تقتتتتتدر ااقتمتتتتتا   2.3العتتتتترا  ولمتتتتت ه المحاتتتتتا  قتتتتتدرن مركبتتتتتة اجماليتتتتتة تبلتتتتت  نحتتتتتو

كيكتتتا واا ويرجتتتا الستتتب  فتتتي  لتتتا التتتل مجموعتتتة متتتن االستتتبا  يتتتاتي فتتتي   1.5التشتتتءيلية باقتتت  متتتن 

مقتتتدمتما انخ تتتا  منستتتو  الميتتتان فتتتي خزانتتتا  المنبتتتا والقيتتتود التتتتي ت رضتتتما الحاجتتتة التتتل تابيتتتا 
 ف12متدفقا  الرل ومخاوف تتعلا بالسالمة.
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تعتتتر  لتتتح  ان قاتتاا الااقتتتة يتتترتبا بشتتك  عتتتام ارتبااتتتا وريقتتتا بمجريتتا  االحتتتدام فتتتي ال بلتتد ومتتتا  
اد  التتتل توقتتتف مع تتتم مشتتتاريا الااقتتتة اوتتتتدمير  2003العتتترا  متتتن اعمتتتا  ارمابيتتتة عني تتتة بعتتتد عتتتام 

منشتتتا  انتاجيتتتة ومتتتا ولتتتدتما متتتن نتتتتائم  ستتتلبية تمرلتتت  بتتتنقال امتتتدادا  الااقتتتة التتتتي انعكستتت  بتتتدورما 

ااقتتتة ف التتتل مجتتتاال  استتتتمالا ال4علتتتل حيتتتان المتتتواان العراقتتتي ومعيشتتتتح.   ويشتتتير الجتتتدو  رقتتتم م

 موكما يلي: 2016 – 2013الكمربائية في العرا  بحس  القااعا  خال  المدن  

(: الطاقففففة الكهربا يففففة  بحسففففب مجففففاالت االسففففتهلط فففففي العففففراق  خففففلل المففففد (  4)جففففدول رقففففم 

2013 – 2016  (M W H) 

 االستهلط 
 الكلي 

اسفففففففففتهلط 
 القطاع 

 الزراعي  

اسفففففففتهلط 
 القطفففففففففففففاع 
 التجاري 

اسففففففففففففتهلط 
 القطاع 

 الصناعي  

اسففففففففففففففففففففتهلط 
 القطاع 

 الحكومي  

اسففففففففففففففففففففتهلط 
 القطاع 

 المنزلي  

 ت  السنة  

14360  574.4  818.52  3159.2
0  

3834.12  5973.76  2013  1  

15210  608.4  866.97  3346.2  4061.07  6327.36  2014  2  

16110  644.4  918.27  3544.2  4301.37  6701.76  2015  3  

16798  671.92  957.486  3695.56  4485.066  6987.968  2016  4  

، 2016-2013المصففففففدر:وزار  الكهربففففففاء/ جمهوريففففففة العففففففراق: التقففففففارير االحصففففففا ية لسففففففنوات 

 بغداد، العراق   )بيانات غير منشور (      

ف التتتتل ان نستتتتبة االستتتتتمالا القاتتتتاا المنزلتتتتي قتتتتد استتتتتحو   علتتتتل النستتتتبة 4بتتتتين الجتتتتدو  رقتتتتم م   

رتتتتتم جتتتتتا   نستتتتتبة  2016% متتتتتن مجمتتتتتوا االستتتتتمالا الكلتتتتتي لعتتتتتام 41.6االعلتتتتل ا  بلءتتتتت  نحتتتتتو  

% ومتتتن رتتتم تتتتاتي نستتتبة االستتتتمالا الصتتتناعي 26.7بنستتتبة بلءتتت  نحتتتو الحكتتتومي استتتتمالا القاتتتاا 

ستتتتمالا  لال تتترا  التجاريتتتة والزراعيتتتة ستتتو  % فتتتي حتتتين لتتتم تبلتتت  نستتتبة اال22بنستتتبة بلءتتت  نحتتتو 

 % من مجموا االستمالا الكلي في العرا . 4% و  5.7نسبة 

 / نقل وتوزيع الطاقة الكهربا ية في العراق:  3 

تنقستتتم شتتتبكة توزيتتتا الااقتتتة الكمربائيتتتة فتتتي العتتترا  التتتل قستتتمين تتتتدير الشتتتبكة فتتتي الشتتتما  وزارن    
الكمربتتتا  فتتتي اقلتتتيم  كردستتتتان فتتتي حتتتين تختتتدم بقيتتتة التتتبالد شتتتبكة اختتتر  تتتتديرما وزارن الكمربتتتا  فتتتي 

 ف49مالحكومة االتحادية.
ارن  مرت عتتتتة فتتتي شتتتتبكة وتعتتتاني عمليتتتة نقتتتت  وتوزيتتتا الكمربتتتتا  متتتن مشتتتتاك  عديتتتدن تتمرتتتت  بخستتت    

التوزيتتتتا وخاصتتتتة عنتتتتد مقارنتمتتتتا بتتتتاقي دو  الشتتتتر  االوستتتتا نتيجتتتتة لتعرضتتتتما للمجمتتتتا  االرمابيتتتتة 
باالضتتتافة التتتل امتتتدار الااقتتتة المتتترتبا بمتتت ه الخستتتارن  فتتتان الحالتتتة المتتتتدمورن لشتتتبكة التوزيتتتا تعنتتتي 

االنقااعتتتتتا  ردا ن النوعيتتتتتة المقدمتتتتتة للمستتتتتتملكين بمتتتتتا فتتتتتي  لتتتتتا مستتتتتتويا  الجمتتتتتد المتتتتتنخ   و
 المتكررن. 

 132كيلتتتو فولتتت  وبنحتتتو  400ف التتتف كتتتم اضتتتافية متتتن الخاتتتوا  28يحتتتتاز العتتترا  التتتل نحتتتو م    

كيلتتتتو فولتتتت  بتتتتين مراكتتتتز محاف اتتتتتح الرئيستتتتية بءتتتتداد والبصتتتترن والموصتتتت   متتتت ا باالضتتتتافة التتتتل 
كبيتتترا اصتتتال  الشتتتبكا  القائمتتتة فتتتان النمتتتو المتصتتتاعد علتتتل الالتتت  علتتتل الكمربتتتا  ستتتيتال  توستتتعا 

فتتتتي شتتتتبكا  النقتتتت  والتوزيتتتتا لتلبيتتتتة الالتتتت  الجديتتتتد باالضتتتتافة لل تتتتوائ  االقتصتتتتادية الواستتتتعة التتتتتي 
يمكتتتن جنيمتتتا متتتن امتتتدادا  موروقتتتة متتتن الااقتتتة الكمربائيتتتة فتتتان تحستتتين التصتتتميم وصتتتيانة وتشتتتءي  
متتتن شتتتبكا  النقتتت  والتوزيتتتا ينبءتتتي لتتتح ان يحتتتد متتتن الخستتتائر بالن تتتام الكمربتتتائي المتوقتتتا ان يتتتنخ   

ف عنتتتتد العمتتتت  علتتتتل تحستتتتين 2020%ف بحستتتت  خاتتتتا الدولتتتتة المستتتتتقبلية م29%ف التتتتل نحتتتتو م34م

البنيتتتتة التحتيتتتتة لشتتتتبكا  النقتتتت  والتوزيتتتتا  علتتتتل التتتتر م متتتتن متتتت ا التتتترقم متتتتا زا  اعلتتتتل بكريتتتتر متتتتن 
 ف49%. م16متوسا مناقة الشر  االوسا ال ل يبل  نحو 
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 ق ودورها في تحقيق التنمية المستديمة  :ثالثا : واقع الطاقة البديلة والمستديمة في العرا 

ممتتتا الشتتتا فيتتتح ان مصتتتادر الااقتتتة التقليديتتتة متتتي محتتتدودن وتكتتتون معرضتتتة لمشتتتكلتين اساستتتيتين    
ممتتتتا ماالستتتتتنزاف والتلتتتتومف  نتيجتتتتة االستتتتتخدام الالوعتتتتي لمتتتتا لتتتت ا يتالتتتت  ضتتتترورن توازنمتتتتا فتتتتي 

ف  ومتتت ا يستتتتدعي االختتت  19الابيعتتتة متتتن حيتتتم االستتتتخدام وحتتتا االجيتتتا  القادمتتتة االستتتت ادن منمتتتا م

 ف4لمستديمة لمصادر الااقة في البيئة.مبالتنمية ا
لتتت لا نجتتتد ان متتتن الضتتترورل ايجتتتاد مصتتتادر للااقتتتة البديلتتتة والمستتتتديمة للمصتتتادر التقليديتتتة يتتتتم      

متتتن ختتتال  البحتتتم والدراستتتة واالستتتت ادن متتتن تجتتتار  التتتدو  االجنبيتتتة لتقليتتت  االعتمتتتاد علتتتل الوقتتتود 
 المستءلة في العرا . االح ورل ال ل يشك  نسبة كبيرن من اجمالي الااقة

يمكتتتن لمصتتتادر الااقتتتة البديلتتتة والمستتتتديمة ان تخ تتت  متتتن كميتتتا  التتتن ا والءتتتاز المستتتتعملة فتتتي     
انتتتتاز الكمربتتتا  محليتتتا وبالتتتتالي يمكتتتن االستتتت ادن متتتن متتت ه الكميتتتا  بمجتتتاال  اختتتر  تتتتدر ربحتتتا اكبتتتر 

اللتتت ين يستتتتخدمان حاليتتتا ا ا تمكنتتت  الااقتتتة البديلتتتة متتتن الحلتتتو  بشتتتك  جزئتتتي مكتتتان الءتتتاز والتتتن ا 
لتوليتتتتد الااقتتتتة تصتتتتبح الكميتتتتا  ال ائضتتتتة متتتتتوفرن للتصتتتتدير واالستتتتتخدام فتتتتي تابيقتتتتا   ا  عائتتتتد 

 اكبر.   

ان استتتتءال  الااقتتتتة البديلتتتتة والمستتتتديمة يقصتتتتد بمتتتتا كتتت  ااقتتتتة ال يتتتتهدل استتتتمالكما التتتتل تنتتتتاقال    
ن بكميتتتا  كبيتتترن وان عتتتدم المتتتوارد الاتتت  عيتتتة وخاصتتتة  الااقتتتة الشمستتتية وااقتتتة الريتتتا  الموجتتتود

   ف27ماستءاللما يمر  مدر في م ه الااقة.

تنبتتتتتا الشتتتتتوامد التتتتتل ان استتتتتتخدام الااقتتتتتة البديلتتتتتة والمستتتتتتديمة يحقتتتتتا خ ضتتتتتا بنستتتتت   تتتتتازا      
االحتبتتتتاق الحتتتترارل ومواجمتتتتة التءيتتتتر المنتتتتاخي فالعديتتتتد متتتتن دو  الشتتتتر  االوستتتتا تعتتتتد متتتتن اعلتتتتل 

ا  االحتبتتتتاق  الحتتتترارل فتتتتي العتتتتالم بحستتتت  نصتتتتي  البلتتتتدان التتتتتي تبعتتتتم اعلتتتتل كميتتتتة متتتتن  تتتتاز

 ف32مال رد.
ومتتتتا تجتتتتدر االشتتتتارن اليتتتتح ان االستتتتترمار بصتتتتناعة الااقتتتتة البديلتتتتة والمستتتتتديمة يستتتتامم فتتتتي التنتتتتوا    

االقتصتتتتتادل متتتتتن ختتتتتال  تاستتتتتيق قاتتتتتاا الااقتتتتتة البديلتتتتتة والمستتتتتتديمة واالمتمتتتتتام بتاتتتتتوير التقنيتتتتتا  
يتتتا االقتصتتتادل ومتتتن رتتتم تصتتتبح التتتدو  اقتتت  اعتمتتتادا علتتتل الن ي تتتة  ممتتتا يستتتمم بشتتتك  فعتتتا  فتتتي التنو

التقنيتتتتا  المستتتتتوردن و لتتتتا متتتتن ختتتتال  العمتتتت  علتتتتل تاتتتتوير متتتت ه  التقنيتتتتا  محليتتتتا وخلتتتتا فتتتترال 
 تصدير واسعة من شانما المساممة في تاوير اقتصاد مستدام قائم علل المعرفة. 

ورا رئيستتتتيا فتتتتي تحقيتتتتا النمتتتتو ويمكتتتتن القتتتتو  ان االستتتتترمار بالااقتتتتة البديلتتتتة والمستتتتتديمة يلعتتتت  د  
االقتصتتتادل وتحريتتتا عجلتتتة التنميتتتة االقتصتتتادية ومتتتو متتتا يجعلمتتتا تحتتتت  اولويتتتة تنمويتتتة فتتتي مختلتتتف 
الخاتتتتا واالستتتتتراتيجيا   ولتتتتم تعتتتتد خاتتتتا وبتتتترامم االستتتتترمار فتتتتي الااقتتتتة مقصتتتتورن علتتتتل حتتتتدود 

  القواستتتم البلتتتدان بتتت  تاتتتور  وتوستتتع  امتماماتمتتتا ب عتتت   تتتامرن العولمتتتة واصتتتبح   تشتتتك  احتتتد

 ف4المشتركة بين البلدان.م
 

   صور الطاقة البديلة والمستديمة في العراق  :  

تتعتتتدد صتتتور الااقتتتة البديلتتتة والمستتتتديمة التتتتي يزختتتر بمتتتا العتتترا . بتتت  يمكتتتن القتتتو  ان العتتترا        
يمتلتتتا مع تتتتم متتتت ه الصتتتور المعروفتتتتة عالميتتتتا متتتن ااقتتتتة شمستتتتية وااقتتتة ريتتتتا  وااقتتتتة كمرومائيتتتتة 
وااقتتتتة المتتتتد والجتتتتزر وااقتتتتة حتتتترارن بتتتتاان االر   وااقتتتتة الكتلتتتتة الحيويتتتتة و يرمتتتتا. فالااقتتتتة 

% متتتتن اجمتتتتالي القتتتتدرا  المركبتتتتة لتوليتتتتد الااقتتتتة الكمربائيتتتتة فتتتتي 1.15تمرتتتت  نستتتتبة  الكمرومائيتتتتة

ميجتتتتاوا  فتتتتي عتتتتام  1864العتتتترا  حيتتتتم تبلتتتت  متتتت ه القتتتتدرن المركبتتتتة  للمحاتتتتا  الكمرومائيتتتتة نحتتتتو 

ومتتتت ه القتتتتدرن تشتتتتمد ت بتتتت با بتتتتين ستتتتنة واختتتتر  بستتتتب  ت بتتتت   كميتتتتا  الميتتتتاه المتدفقتتتتة التتتتل  2012

را  والتتتي ارتتتر  ستتلبا علتتتل خاتتتا الدولتتة فتتتي تبنتتي مشتتتاريا الااقتتتة العتترا  عبتتتر نمتترل دجلتتتة وال تتت
 ف  12ف و م49مالكمربائية باستخدام المحاا   الكمرومائية.

والجتتت  مواكبتتتة التقتتتدم والتاتتتور التكنلتتتوجي ودعتتتم المن ومتتتة الكمربائيتتتة بااقتتتا  اضتتتافية وتنويتتتا    
حدام مراكتتتتز بحريتتتتة متخصصتتتتة مصتتتتادرما جتتتتا  امتمتتتتام العتتتترا  بالااقتتتتة البديلتتتتة والمستتتتتديمة باستتتتت
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مستتتتيتم تناولمتتتتا بالمبحتتتتم الرتتتتانيف الجتتتت   المستتتتاممة فتتتتي االستتتتت ادن متتتتن الااقتتتتة البديلتتتتة والمستتتتتديمة 
 بشك  امر  ووضعما مح  التابيا.  

اال انتتتح ستتتيتم التركيتتتز فتتتي متتت ا البحتتتم علتتتل نتتتوعين متتتن متتت ه الااقتتتا  ومتتتي الااقتتتة الشمستتتية     
 وااقة الريا  باعتبارمما االكرر تابيقا بين االنواا االخر  واالكرر توافرا بالعرا  وكما يلي:  

 

 / الطاقة الشمسية : 1 

تعتتتتد الااقتتتتة الشمستتتتية متتتتن امتتتتم انتتتتواا الااقتتتتة البديلتتتتة والمستتتتتديمة التتتتتي يعتتتتو  عليمتتتتا كريتتتترا     
بالمستتتتقب  لكونمتتتا ااقتتتة متجتتتددن متتتن جمتتتة  ومتتتن جمتتتة اختتتر  تقتتتدم البحتتتوم والدراستتتا  المتعلقتتتة 

ف  والتتتتي يمكتتتن ان تكتتتون عونتتتا مممتتتا 2مبالتكنلوجيتتتا الخاصتتتة بمتتتا بشتتتك  كبيتتتر فتتتي التتتدو  المتاتتتورن 

ير مشتتتاريا الااقتتتة بالنستتتبة للتتتدو  الناميتتتة ومنمتتتا العتتترا  التتت ل يعتتتد متتتن التتتدو  الءنيتتتة فتتتي فتتتي تاتتتو
مقتتدار استتتالم االشتتعاا الشمستتي فمتتي ضتتعف كميتتتة االشتتعاا الشمستتي فتتي المانيتتا وبتت لا فمتتو يمتلتتتا 

 ف25المادن الخام االساسية لصناعة الااقة الكمروضوئية.م
مقدمتتتة التتتدو  بامكانيتتتة انتتتتاز الااقتتتة الشمستتتية اال ان ان متتت ه االمكانيتتتا  قتتتد تجعتتت  العتتترا  فتتتي     

واقتتتتا الحتتتتا  يشتتتتير التتتتل تتتتتاخر العتتتترا  بمتتتت ا المجتتتتا  بشتتتتك  كبيتتتتر فتتتتي حتتتتين  نجتتتتد المانيتتتتا بستتتتب  
امكانياتمتتتتا التكنلوجيتتتتة لتتتتديما مشتتتتاريا اموحتتتتة وكبيتتتترن فتتتتي توليتتتتد الااقتتتتة الكمربائيتتتتة متتتتن الااقتتتتة 

متتتت  فيمتتتتا متتتتواد البنتتتتا  االنشتتتتائية متتتتا المن ومتتتتا  الشمستتتتية تتتتتتالئم متتتتا ابنيتمتتتتا الحديرتتتتة التتتتتي تتكا
ال لولتاضتتتوئية بمتتتا تحتاجتتتح متتتن التتتوا  خاليتتتا شمستتتية وعاكستتتا  قتتتدرن و يرمتتتا متتتن االجمتتتزن التتتتي 

 ف  39تتوافا ما التوجما  العالمية للح ا  علل البيئة.م

يتتتتدعو  ان الموقتتتا الجءرافتتتي المشتتتتجا للعتتترا  والكميتتتا  المائلتتتتة متتتن استتتتالمح لالشتتتتعاا الشمستتتي   
فعتتتال للعمتتت  علتتتل استتتتءال  متتت ه الااقتتتة واالستتتتعانة بتتتالموارد التتتتي توفرمتتتا مصتتتادر الااقتتتة االختتتر  
مالتتتن ا والءتتتاز الابيعتتتيف فتتتي تمويتتت  وتاتتتوير مشتتتاريا الااقتتتة الكمروضتتتوئية متتتن الااقتتتة الشمستتتية 

ائيتتتة والستتتيما فتتتي المنتتتااا النائيتتتة التتتتي تتالتتت  جمتتتدا وكل تتتة عاليتتتة متتتن اجتتت  تتتتوفير الااقتتتة الكمرب
 بالوسائ  التقليدية.

ف 16000وتشتتتتير الدراستتتتا  المتخصصتتتتة بانتتتتتاز الااقتتتتة الشمستتتتية التتتتل اننتتتتا لتتتتو اختتتت نا مستتتتاحة م   

كيلتتتومتر مربتتتا متتتن مستتتاحة الصتتتحرا  الءربيتتتة للعتتترا  ممتتت ه المستتتاحة بقتتتدر مستتتاحة دولتتتة الكويتتت ف 
م متتتن الااقتتتة متتت ا الصتتتبح بامكاننتتتا ان ننتتتتم ااقتتتة كمربائيتتتة تعتتتاد  خمستتتة اضتتتعاف متتتا نحتاجتتتح اليتتتو

 ف  45في حالة االستمالا االقصل لالستعما .م

وتجتتتتدر االشتتتتارن التتتتل ان منتتتتاا بعتتتت  المشتتتتاريا االوليتتتتة بتتتتالعرا  باستتتتتخدام الااقتتتتة الشمستتتتية     
ف من ومتتتتة انتتتتارن 2000تتمرتتتت  بمجتتتتا  انتتتتارن الشتتتتوارا واالشتتتتارا  المروريتتتتة ا  تتتتتم ادختتتتا  نحتتتتو م

ف  2009 –2008ف  ميكتتتتاوا  عتتتتام م3.5ماجماليتتتتة بلءتتتت   الشتتتتوارا بتقنيتتتتة الااقتتتتة الشمستتتتية وبستتتتعة

  2000كمتتتا قامتتت  وزارن الصتتتناعة العراقيتتتة باستتتتحدام مصتتتنا لتجميتتتا االلتتتوا  الشمستتتية فتتتي عتتتام 

وتصتتتنيا الستتتخانا  الشمستتتية التتتتي متتتا زالتتت  متتت ه الخاتتتون ببتتتدايتما  وت عيتتت  بتتترامم ك تتتا ن وترشتتتيد 
استتتتمالا الااقتتتة بادختتتا  معتتتدا  ك تتتو ن كمشتتتاريا االنتتتارن الحديرتتتة ومن ومتتتا  التوليتتتد التتت اتي فتتتي 
قاتتتتاا توزيتتتتا الااقتتتتة. ومنتتتتاا خاتتتتا الستتتتتخدام الااقتتتتة الشمستتتتية بالمنتتتتااا النائيتتتتة المعزولتتتتة عتتتتن 

ف محاف تتتتا  فتتتتي العتتتترا  بستتتتعة اجماليتتتتة تبلتتتت  8مبكة الوانيتتتتة بالااقتتتتة الكمربائيتتتتة تشتتتتم  نحتتتتو الشتتتت

ف ميكتتتاوا   كمتتتا تتتتم االت تتتا  متتتا عتتتدد متتتن الشتتتركا  العالميتتتة المتخصصتتتة بمتتت ا المجتتتا  51نحتتتو م

لالستتتت ادن متتتن خبتتتراتمم وتتتتدري  الكتتتوادر المحليتتتة  باالضتتتافة  لتتت لا منتتتاا  مشتتتاريا لتبنتتتي بعتتت  
ياديتتتتة التتتتتي تتركتتتتز فتتتتي استتتتتخدام من ومتتتتا  الااقتتتتة الشمستتتتية فتتتتي مجتتتتا  الزراعتتتتة المشتتتتاريا الر

والتتترل وتصتتت ية الميتتتاه والتتتدعون التتتل تشتتتجيا اقامتتتة المجمعتتتا  الستتتكنية الحديرتتتة التتتتي تستتتتخدم الااقتتتة 

 ف  37ف و م21مف و 12و م ف25مالشمسية.
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متتتن الممتتتام التتتتي يتالتتت  وبتتتالر م  متتتن متتت ه النشتتتااا  والمحتتتاوال  نجتتتد ان امتتتام العتتترا  الكريتتتر    
االختتتت  بمتتتتا للوصتتتتو   للمستتتتتويا  المالوبتتتتة متتتتن استتتتتخدام الااقتتتتة الشمستتتتية لمتتتتا يتمتتتتتا بتتتتح متتتتن 

 امكانيا  كبيرن بم ا الصدد. 

  / طاقة الرياح : 2 

تعتتتد ااقتتتة الريتتتا  متتتن مصتتتادر الااقتتتة البديلتتتة والمستتتتديمة المتجتتتددن ا  تتستتتم بتتتالوفرن والن افتتتة     
وستتتمولة االستتتتعما   وقتتتد شتتتاا استتتتخدامما فتتتي مجتتتا  النقتتت  المتتتائي والزراعتتتة والصتتتناعة  كمتتتا تتتتد  
االرتتتتار التاريخيتتتتة علتتتتل ان العتتتتراقيين القتتتتدما  كتتتتانوا متتتتن اوائتتتت  متتتتن استتتتتخدموا متتتت ه الااقتتتتة فتتتتي 
عصتتتور متتتا قبتتت  التتتتاري  ا  عرتتتر علتتتل نمتتتو ز متتتن ال ختتتار لقتتتار  شتتتراعي فتتتي اريتتتدو يرجتتتا زمنتتتح 

 ف24مالل االلف الرابا قب  الميالد.
ويعتتتتتد البروفيستتتتتور التتتتتدانيماركي مالكتتتتتورف العتتتتتالم الرائتتتتتد فتتتتتي مجتتتتتا  توليتتتتتد الااقتتتتتة الكمربائيتتتتتة   

دانيمارا فتتتي القتتترن التاستتتا بواستتتاة اتتتواحين المتتتوا  حيتتتم شتتتاا استتتتخدام الاتتتواحين الموائيتتتة فتتتي التتت
عشتتتر بشتتتتك  واستتتتا وبانتشتتتتار كبيتتتتر ا  توصتتتت  العتتتالم الكتتتتور التتتتل تركيتتتت  ااحونتتتتة موائيتتتتة لتوليتتتتد 

تتتتم تاتتتوير مولتتتدا  كمربائيتتتة  تعمتتت  علتتتل الاتتتواحين الموائيتتتة  1915الااقتتتة الكمربائيتتتة. وفتتتي عتتتام 

 ف21كيلوواا.م25بقدرن 
ا وكرافتتتتة ريتتتتا  عاليتتتتة اال ان استتتتتءال  متتتت ه تتمتتتتتا البلتتتتدان العربيتتتتة ومتتتتن ضتتتتمنما العتتتترا  بستتتتر   

الريتتتتا  متتتتا زا  مقتصتتتترا علتتتتل بلتتتتدان محتتتتدودن منمتتتتا مصتتتتر التتتتتي تتميتتتتز بريتتتتا  عاليتتتتة الستتتترعة 
وخاصتتتتة المنتتتتااا الستتتتاحلية  ويتتتتاتي العتتتترا  بمرتبتتتتة  ستتتتابعة فتتتتي معتتتتدال  ستتتترا الريتتتتا  علتتتتل 

 ف  24مستو  الوان العربي.م

قتتتة الريتتتا  فتتتي العتتترا  اال انتتتح ال توجتتتد استتتترمارا  علتتتل التتتر م متتتن تتتتوافر جميتتتا مقومتتتا  اا     
علتتتل ار  الواقتتتا فضتتتال عتتتن  يتتتا  االعتتتداد لكتتتوادر علميتتتة متخصصتتتة بمتتت ا المجتتتا  واالستتتت ادن 
متتتن تجتتتار  التتتدو  االختتتر  بتتتاالاالا علتتتل متتتا توصتتتل  اليمتتتا ابحتتتارمم وتابيقاتمتتتا بمجتتتا  تابيتتتا 

ئيتتتة والعمتتت  علتتتل ترقيتتتف  الجيتتت  الجديتتتد حتتتو  التقنيتتتا  باستتتتخدام متتت ه الااقتتتة بتوليتتتد الااقتتتة الكمربا
 اممية الااقة البديلة ومنما ااقة الريا . 

وقتتتد تبتتتدو االمميتتتة منتتتا االشتتتادن التتتل قيتتتام ميئتتتة العلتتتوم والتكنلوجيتتتا بجمتتتود مكر تتتة باعتتتداد ماالتتتق    

ريتتتا   العتتترا ف لءتتتر  استتتتخدامح الحقتتتا متتتن قبتتت  المختصتتتين فتتتي مجتتتا  انتتتتاز الااقتتتة الكمربائيتتتة 
اة الريتتتا  حيتتتم باالمكتتتان متتتن ختتتال  متتت ا االالتتتق تحديتتتد المواقتتتا المممتتتة فتتتي العتتترا  وعلتتتل بواستتت

كامتتت  الرقعتتتة الجءرافيتتتة للعتتترا  وقتتتد تكتتتون خاتتتون اولتتتل وصتتتحيحة نحتتتو  انتتتتاز الااقتتتة الكمربائيتتتة 
 ف14بم ا االسلو .م

  

 
 

 المبحم الراني 
 امم المراكز البحرية المتخصصة وفعالية االسترمارا  بالبحم العلمي  

 بمجا  دعم استخدام تكنلوجيا الااقة البديلة والمستديمة
 في العرا  

 تمهيد :  

تحتتتتاز اجتتترا ا  تتتتواين تكنلوجيتتتا  الااقتتتة البديلتتتة والمستتتتديمة وكتتت لا معتتتدا  ك تتتا ن تحستتتين      
مدروستتتة واستتتترمارا  بالبحتتتم العلمتتتي بمجتتتا  نقتتت  المعرفتتتة استتتتخدامما فتتتي العتتترا  التتتل اجتتترا ا  

وتصتتتنيا المعتتتدا  والتكنلوجيتتتا   ا  الصتتتلة  متتت ا ا ا متتتا ستتتلمنا بتتتان متتت ا القاتتتاا  يتاتتتور بستتترعة 

فائقتتة لتت لا البتتد متتن العمتت  علتتل تحديتتد اولويتتتا  المكونتتا  التتتي تمكتتن متتن نقتت  التقنيتتا  وتصتتتنيعما 
ز بحريتتتة متخصصتتتة بمجتتتا  الااقتتتة البديلتتتة والمستتتتديمة بحيتتتم تقتتتترن بتتتالتزام وانتتتي النشتتتا  مراكتتت
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فضتتتال النشتتتا  مشتتتروعا  بقتتتدرا  متزايتتتدن ستتتنويا حتتتتل يمكتتتن ان تجتتت   الشتتتركا  العالميتتتة ستتتوا  
 لنق   تكنلوجياتما او تشجيا االبحام وتاويرما.   

وفتتتتي العتتتترا  تتتتتم انشتتتتا  العديتتتتد متتتتن المراكتتتتز البحريتتتتة المتخصصتتتتة بمجتتتتا  استتتتتخدام وتاتتتتوير     
الااقتتتتة البديلتتتتة والمستتتتتديمة فتتتتي مع تتتتم التتتتوزارا  والميئتتتتا  المتخصصتتتتة  ا  العالقتتتتة كتتتتوزارا  
الصتتتتتناعة والمعتتتتتتادن ووزارن الكمربتتتتتا  ووزارن التتتتتتن ا ووزارن البيئتتتتتة ووزارن العلتتتتتتوم والتكنلوجيتتتتتتا 

م دمجمتتتتا متتتتا وزارن التعلتتتتيم العتتتتالي والبحتتتتم العلمتتتتي كميئتتتتة مستتتتتقلة  فضتتتتال عتتتتن وزارن قبتتتت  ان يتتتتت
التعلتتتيم العتتتالي والبحتتتم العلمتتتي التتتتي يقتتتا علتتتل عاتقمتتتا تبنتتتي استتتتخداما  العلتتتوم والتكنلوجيتتتا الحديرتتتة 
واالمتمتتتتام بتتتتاخر مستتتتتجدا  البحتتتتم وستتتتب  التاتتتتوير بمختلتتتتف المجتتتتال  والستتتتيما فتتتتي المجتتتتاال  

فضتتتال التتتل انشتتتا  اقستتتام علميتتتة متخصصتتتة تقتتتوم بدراستتتة متتت ه التقنيتتتا  بالجامعتتتا   التكنلوجيتتتة متتت ا
والكليتتتا  المندستتتية لتختتتريم كتتتوادر مندستتتية وممنيتتتة متدربتتتة وك تتتو ن بمتتت ا المجتتتا  واجتتترا  البحتتتوم 
والدراستتتتا  وتن تتتتيم النتتتتدوا  والمتتتتهتمرا   متتتتن اجتتتت  نشتتتتر المعتتتتارف  والعلتتتتوم واالاتتتتالا علتتتتل 

جتتتا  تابيتتتا متتت ه التقنيتتتا  والعمتتت  علتتتل تن يتتت  متتتا تمتتت  دراستتتتح ومعرفتتتتح تجتتتار  التتتدو  المتقدمتتتة بم
وفقتتتتا ل تتتتروف البلتتتتد وتتتتتوافر االمكانيتتتتا  والمستتتتتلزما  والمتتتتواد المالوبتتتتح بمجتتتتا  الااقتتتتة البديلتتتتة  
والمستتتتديمة.  وعلتتتتل التتتتر م متتتتن تشتتتكي  العديتتتتد متتتتن المراكتتتتز البحريتتتة المتخصصتتتتة بمجتتتتا  تقنيتتتتا  

فتتتي العتتترا  اال ان واقتتتا الحتتتا  يهشتتتر التتتل وجتتتود العديتتتد متتتن المحتتتددا  الااقتتتة البديلتتتة والمستتتتديمة  
تبقتتتل متتت ه المراكتتتز عتتتاجزن فتتتي كريتتتر متتتن االحيتتتان عتتتن تحقيتتتا امتتتدافما فتتتي نشتتتر استتتتخدام تقنيتتتا  
الااقتتتتة البديلتتتتة والمستتتتتدامة فتتتتي العتتتترا  وتعرتتتتر مجتتتتاال  االستتتتترمار بالبحتتتتم العلمتتتتي بمجتتتتا  متتتت ه 

 التقانا . 

حتتتتتم التاتتتتتر  الستتتتتتعرا  امتتتتتم المراكتتتتتز البحريتتتتتة المتخصصتتتتتة بمجتتتتتا  وستتتتتيتم فتتتتتي متتتتت ا المب   
استتتتتخدام الااقتتتتة البديلتتتتة  والمستتتتتديمة وفعاليتتتتة االستتتتترمارا  بالبحتتتتم العلمتتتتي بمجتتتتا  دعتتتتم استتتتتخدام 

 م ه التكنلوجيا  وكما يلي: 

  اوال:المراكز البحثية لوزار  التعليم العالي والبحث العلمي:  
الي والبحتتتتتم العلمتتتتتي فتتتتتي العتتتتترا  العديتتتتتد متتتتتن المراكتتتتتز البحريتتتتتة انشتتتتتئ  وزارن التعلتتتتتيم العتتتتت    

المتخصصتتتتتة بمجتتتتتا  استتتتتتخدام الااقتتتتتة البديلتتتتتة والمستتتتتتديمة فتتتتتي العديتتتتتد متتتتتن جامعاتمتتتتتا وكلياتمتتتتتا 
ومعامتتتدما المتخصصتتتة بتتتالعلوم والتكنلوجيتتتا والتتتتي يمكتتتن  استتتتعرا  امتتتم متتت ه المراكتتتز ونشتتتااا  

 عملما كما يلي : 

 ف53م/ مركز تكنلوجيا الطاقة والطاقات المتجدد  : / الجامعة التكنلوجية 1 
كوحتتتتتتدن متخصصتتتتتتة بتتتتتتاجرا  البحتتتتتتوم والدراستتتتتتا  العلميتتتتتتة  2004انشتتتتتا المركتتتتتتز فتتتتتتي عتتتتتتام     

والتكنلوجيتتتتتة لتابيقتتتتتا  الااقتتتتتا  البديلتتتتتة كالااقتتتتتة الشمستتتتتية وااقتتتتتة الريتتتتتا  و يرمتتتتتا متتتتتن ختتتتتال  

ومتتتتا  العتتتتر  وتقتتتتديم المشتتتتورن تاتتتتوير تكنلوجيتتتتا  االنتتتتتاز واعتتتتداد النمتتتتا ز ال تتتترا  بنتتتتا  من 
واالمكانيتتتا  ال نيتتتة للجمتتتا   ا  العالقتتتة  ويضتتتم المركتتتز عتتتدد متتتن االقستتتام والمختبتتترا  ومتتتي: ماف 
قستتتتم الااقتتتتة الشمستتتتية  وم فقستتتتم الااقتتتتة الحراريتتتتة  ومزف قستتتتم ااقتتتتة الريتتتتا  والميتتتتاه  ومدف قستتتتم 

لبحريتتتة علتتتل مستتتتو  العتتترا  ااقتتتة الوقتتتود  وممتتتتف قستتتم التخاتتتيا. ويعتتتد المركتتتز متتتن امتتتم المراكتتتز ا
 بمجا  استخدام الااقة البديلة من حيم اعداد الباحرين والبحوم والمهتمرا  المنعقدن. 

 ف55م/جامعة االنبار / مركز بحوث الطاقة المتجدد  :2 
ويتكتتتتون متتتتن رتتتتالم اقستتتتام مندستتتتية رئيستتتتية ومتتتتي: ماف قستتتتم  2012تاستتتتق المركتتتتز فتتتتي عتتتتام    

تكنلوجيتتتتا الااقتتتتة المتجتتتتددن  و م ف قستتتتم ان متتتتة الستتتتيارن واالتصتتتتاال   ومزف قستتتتم ان متتتتة القتتتتدرن 
الكمربائيتتتتة. ومنتتتت  انشتتتتا  المركتتتتز حتتتتدد   مجموعتتتتة متتتتن االمتتتتداف والممتتتتام يستتتتعل لتحقيقمتتتتا تتمرتتتت  

 بك  مما اتي: 

بتتتتالبحوم والدراستتتتا  التابيقيتتتتة وبنتتتتا  النمتتتتا ز العمليتتتتة فتتتتي مجتتتتا   ماف رفتتتتد مشتتتتاريا توليتتتتد الااقتتتتة
 الااقة المتجددن  بمختلف انواعما. 

م ف االشتتتتراا ال علتتتي واالشتتتراف ال نتتتي واالستشتتتارل فتتتي تن يتتت  المشتتتاريا العمليتتتة الخاصتتتة بتوليتتتد  
 الااقة.
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بحرتتتتتي بمجتتتتتا  مزف التواصتتتتت  العلمتتتتتي متتتتتا المراكتتتتتز البحريتتتتتة المحليتتتتتة والدوليتتتتتة خدمتتتتتة للعمتتتتت  ال
 تخصصا  المركز.

وتجتتتدر االشتتتارن التتتل ان المركتتتز قتتتد حقتتتا العديتتتد متتتن المنجتتتزا  العلميتتتة بتتتالر م متتتن االمكانيتتتا   
المتواضتتتتعة وال تتتتروف االمنيتتتتة التتتتتي تعرضتتتت  لمتتتتا المحاف تتتتة ويمكتتتتن ان نشتتتتير التتتتل امتتتتم متتتت ه 

 المنجزا  المتحققة بما يلي: 

انتتتوا  جويتتتة فتتتي موقتتتا الجامعتتتة ومتتتي االولتتتل ماف تصتتتنيا ابتتتا، شمستتتي  وم ف تنصتتتي  من ومتتتة 
متتتتن نوعمتتتتا بتتتتالعرا   ومزف تنصتتتتي  من ومتتتتة التتبتتتتا الشمستتتتي االولتتتتل متتتتن نوعمتتتتا بتتتتالعرا   ومدف 

 نشر عدد من البحوم المتميزن بمجال  عالمية بمجا  استخداما  الااقة الشمسية.

 ف  65م /جامعة النهريث / مركز بحوث النهريث للطاقة المتجدد  النانوية:3 

كمهسستتتتة علميتتتتة بحريتتتتة تعنتتتتل باستتتتتخداما  العلتتتتوم فتتتتي مجتتتتا   2014استتتتق المركتتتتز فتتتتي عتتتتام    

الااقتتتا  المتجتتتددن وكتتتان المتتتدف متتتن اقحتتتام النتتتانوتكنلوجي فتتتي بحتتتوم الااقتتتة المتجتتتددن متتتو لمواكبتتتة 
التاتتتتور العلمتتتتي الحاصتتتت  فتتتتي التابيقتتتتا  الحديرتتتتة النانويتتتتة فتتتتي تصتتتتاميم الااقتتتتا  المتجتتتتددن بكافتتتتة 

ة المتميتتتتزن عتتتتن مريالتمتتتتا متتتتن المراكتتتتز االختتتتر  بتتتت ا  فروعمتتتتا  ومتتتتو بتتتت لا احتتتتد المراكتتتتز البحريتتتت
 المجا . ويضم المركز االقسام االتية: 

ماف قستتتتم بحتتتتوم الااقتتتتة الشمستتتتية  وم ف قستتتتم بحتتتتوم ااقتتتتة الريتتتتا   ومزف  قستتتتم بحتتتتوم الااقتتتتة 
الحيويتتتتتتة  ومدفقستتتتتتم بحتتتتتتوم ادارن الااقتتتتتتة  و متتتتتتتف القستتتتتتم االدارل  والمتتتتتتالي.   ويقتتتتتتوم المركتتتتتتز 

  متتتا كافتتتة المراكتتتز البحريتتتة الممارلتتتة فتتتي مجتتتا  تن تتتيم المتتتهتمرا  وعقتتتد النتتتدوا  بالتنستتتيا والعمتتت
واجتتتترا  البحتتتتوم والدراستتتتا  والتجتتتتار  المشتتتتتركة ووضتتتتا مختبراتتتتتح امتتتتام البتتتتاحرين والمختصتتتتين 

 في مجا  استخدام الااقا  البديلة والمستديمة. 

الكليففففة التقنيففففة  –والمتجففففدد  / الجامعففففة التقنيففففة بففففالفرات االوسففففط/وحد  بحففففوث الطاقففففة البديلففففة4 

 ف57مبالنجف:
كاحتتتتد  الوحتتتتدا  البحريتتتتة للكليتتتتة التقنيتتتتة بتتتتالنجف وكتتتتان متتتتن  2009انشتتتتئ  متتتت ه الوحتتتتدن عتتتتام    

دواعتتتتي االنشتتتتا  متتتتو ستتتتب  االستتتتت ادن متتتتن مصتتتتادر الااقتتتتة البديلتتتتة والمستتتتتدامة كالااقتتتتة الشمستتتتية 
عي الستتتتتتخدامما وتابيقمتتتتتا وااقتتتتتة الريتتتتتا  والتتتتتتي تزختتتتتر بمتتتتتا محاف تتتتتا  الوستتتتتا العراقتتتتتي والستتتتت

وبتتتاالخال بالمجتتتاال  الزراعيتتتة. وقتتتد حققتتت  الوحتتتدن العديتتتد متتتن النشتتتااا  العلميتتتة بمتتت ا الصتتتدد ا  
تتتتم انشتتتا  وتن يتتت  من ومتتتة كمربتتتا  تعمتتت  بالااقتتتة الشمستتتية بالكليتتتة متتتن ختتتال  تجميتتتز ابنيتتتة الكليتتتة 

بائيتتتتة فضتتتتال عتتتتن اقامتتتتة  تتتترف اداريتتتتةف بالااقتتتتة الكمر 4قاعتتتتة دراستتتتية و 11م وقاعاتمتتتتا الدراستتتتية

العديتتتتتد متتتتتن النتتتتتدوا  العلميتتتتتة حتتتتتو  استتتتتتخداما  الااقتتتتتة الشمستتتتتية وااقتتتتتة الريتتتتتا  واستتتتتتعرا  
االجمتتتزن والمعتتتتدا  بمتتتت ا المجتتتا  وكتتتت لا التعتتتتاون متتتا  لجنتتتتة الااقتتتتة بالمحاف تتتة الشتتتتاعة استتتتتخدام 

 بدائ  الااقة في النجف. 

بحفففففوث الطاقففففات المتجففففدد / المعهفففففد / الجامعففففة التقنيففففة الشففففمالية بمحافدفففففة كركففففوط/ وحففففد  5   

 ف58مالتقني بالحويجة:
فتتتي الحويجتتتة التابعتتتة لمحاف تتتة كركتتتوا و  2010تاسستتت  وحتتتدن بحتتتوم الااقتتتا  المتجتتتددن عتتتام    

ستتتتع  متتتت ه الوحتتتتدن التتتتل تقتتتتديم البحتتتتوم والدراستتتتا  الرائتتتتدن بمجتتتتا  الااقتتتتا  المتجتتتتددن وبتتتتاالخال 
استتتتخداما  الااقتتتة الشمستتتية وااقتتتة الريتتتا  والتتتتي تزختتتر بممتتتا متتت ه المناتتتة متتتن العتتترا   والعمتتت  

يتتتتة متتتتن المراكتتتتز والمهسستتتتا   ا  علتتتتل المشتتتتاركة بالنشتتتتااا  الممارلتتتتة التتتتتي تقيممتتتتا الجمتتتتا  البحر
 .العالقتتتة. اال ان المركتتتز قتتتد تعتتتر  لالضتتترار نتيجتتتة للعمليتتتا  االرمابيتتتة التتتتي حتتتدر  بعتتتد عتتتام 

2014  

 ف59م/ جامعة بابل / مركز بحوث البي ة المحلية: 6 
والتتت ل يتكتتتون  1998ان مركتتز بحتتتوم البيئتتة المحليتتتة فتتي جامعتتتة بابتتت  قتتد تتتتم تاسيستتح فتتتي عتتام       

متتتن رتتتالم اقستتتام رئيستتتية متتتي: ماف قستتتم بحتتتوم متتتوارد البيئتتتة  وم ف قستتتم بحتتتوم التقنيتتتا  الن ي تتتة 
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بيئيتتتتا  و مزف قستتتتم التتتتتدري  والتاميتتتت   اضتتتتافة التتتتل مجموعتتتتة متتتتن الوحتتتتدا  والتشتتتتكيال  االختتتتر  
 كاللجنة العلمية االستشارية ووحدتي الحسابا  واالدارن. 

  علتتتل العديتتتد متتتن النشتتتااا  والتتتتي تعتتتد مجتتتا  استتتتخدام الااقتتتا  امتتتا عمتتت  المركتتتز فقتتتد شتتتم    
البديلتتتتة والمستتتتتديمة والمتجتتتتددن احتتتتد  المجتتتتاال  االساستتتتية المستتتتتحدرة  التتتتتي اضتتتتافما المركتتتتز التتتتل 
امدافتتتتح ونشتتتتاااتح متتتتن ختتتتال  اقامتتتتة النتتتتدوا  واجتتتترا  البحتتتتوم والدراستتتتا  المتخصصتتتتة باستتتتتخدام 

ن الوستتتتائ  التتتتتي تحتتتتاف  علتتتتل  البيئتتتتة ون افتمتتتتا وتعتتتتد متتتتن الااقتتتتا  البديلتتتتة والمستتتتتديمة كونمتتتتا متتتت
 الوسائ  ال عالة لمحاربة التلوم البيئي.

 ف  54م/ الجامعة التكنلوجية / مركز ابحاث النانوتكنلوجي والمواد المتقدمة: 7 

لقتتتتد تاستتتتق مركتتتتز بحتتتتوم النتتتتانوتكنلوجي والمتتتتواد المتقدمتتتتة فتتتتي الجامعتتتتة التكنلوجيتتتتة فتتتتي عتتتتام     
مركتتتز تخصصتتتي فتتتي العتتترا . ويضتتتم متتت ا المركتتتز قستتتمين تخصصتتتين ممتتتا مفف قستتتم  كتتتاو  2009

االحيائيتتتتة. وقتتتتد ستتتتعل المركتتتتز  –الابيتتتتة  –المتتتتواد النانويتتتتة المتقدمتتتتة  و م ف قستتتتم المتتتتواد النانويتتتتة 
متتتتن ختتتتال  جمتتتتد البتتتتاحرين والتدريستتتتيين التتتتل بنتتتتا  مختبتتتترا  علميتتتتة تخصصتتتتية حديرتتتتة فتتتتي مجتتتتا  

 ل مستو  العرا  وفا المواص ة العالمية والجودن المالوبة. النانوتكنلوجي  الو  مرن عل

وستتتعل المركتتتز التتتل تعزيتتتز الرقافتتتة العلميتتتة والبحريتتتة متتتن اجتتت  نشتتتر رقافتتتة النتتتانوتكنلوجي لخدمتتتة    
االمتمامتتتتا  المستتتتتقبلية للمجتمتتتتا العراقتتتتي وتاتتتتوير االقتصتتتتاد التتتتواني  كمتتتتا ومتتتتدف المركتتتتز التتتتل 
تكريتتتف الجمتتتتود نحتتتو التابيتتتتا العملتتتي والصتتتتناعي للمتتتتواد النانويتتتة المحضتتتترن فتتتي المركتتتتز والعمتتتت  

  المشتتتاك  الصتتتناعية باستتتتخدام تكنلوجيتتتا النتتتانو. لتتت لا فقتتتد حتتترال المركتتتز علتتتل االن تتتتا   علتتتل حتتت
علتتتل جميتتتا مهسستتتا  الدولتتتة والجامعتتتا  العالميتتتة الرصتتتينة متتتن اجتتت  خلتتتا حركتتتة علميتتتة يستتتعل 

 من  خاللما الل بنا  نانوتكنلوجي عراقي وفا المواص ا  العالمية. 

 ين علميين مما: ويضم  مركز بحوم النانوتكنلوجي قسم    

 )ا( قسم المواد المتقدمة: 

ويتميتتتتز متتتت ا القستتتتم بالعديتتتتتد متتتتن النشتتتتااا  العلميتتتتة والبحريتتتتتة متتتتن ختتتتال  التحضتتتتيرا  للمتتتتتواد   
النانويتتتة والقياستتتا  وال حتتتال للمتتتواد المنتجتتتة لتتتتدخ  فتتتي العديتتتد متتتن المجتتتاال  والنشتتتااا  العلميتتتة 

لبديلتتتتة والمستتتتتديمة ا  ان منتتتتاا فتتتتر  بحريتتتتة اال ان امممتتتتا متتتتي تقنيتتتتا  النتتتتانو فتتتتي مجتتتتا  الااقتتتتة ا
متخصصتتتة بتاتتتوير كافتتتتة مجتتتاال  الااقتتتة  يتتتتر التقليديتتتة متتتتن ختتتال  تو يتتتف المتتتتواد النانويتتتة فتتتتي 
عمليتتتا  التصتتتنيا وتشتتتم  البحتتتوم العلميتتتة فتتتي متتت ا الحقتتت  تاتتتوير الخاليتتتا الشمستتتية وااقتتتة الريتتتا  

قتتتة اضتتتافة التتتل بحتتتوم اختتتر  الجتتت  وتصتتتنيا المتتتواد الكمروحراريتتتة وبااريتتتا  الختتتزن العتتتالي للاا
 تصنيا عواز  حرارية ك و ن ومواد فائقة التوصي  ومتحسسا  ضوئية وباعرا  ضوئية. 

 االحيا ية النانوية :   –)ب( قسم التقنيات الطبية 

ومتتتتتو متتتتتا يتخصتتتتتال باستتتتتتخدام المتتتتتواد النانويتتتتتة بالمجتتتتتاال  الابيتتتتتة واالحيائيتتتتتة  والصتتتتتناعة     
 الدوائية.  

 ف   61م / جامعة كربلء/ مركز ابحاث البي ة والطاقة المتجدد : 8 

والتتتتي امتمتتت  بجوانتتت  صتتتيانة البيئتتتة متتتن  2008ومتتتو متتتن المراكتتتز البحريتتتة التتتتي تاسستتت  عتتتام     

اشتتتكا  تلورمتتتا بكافتتتة عناصتتترماف التربتتتة  الميتتتاه  المتتتوا   التنتتتوا البتتتايولوجي موالبحتتتم عتتتن بتتتدائ  
لتتتوم البيئتتتة والمتمرلتتتة بالااقتتتة الن ي تتتة البديلتتتة والمستتتتديمة وصتتتديقة البيئتتتة للااقتتتة التقليديتتتة المستتتببة لت

ونشتتتر رقافتمتتتا واستتتتخدامما بشتتتك  واستتتا والستتتيما الااقتتتة الشمستتتية وااقتتتة الريتتتا  والتتتتي تزختتتر بممتتتا 
 محاف ة كربال  كاحد الحلو  الناجعة لمواجمة التلوم البيئي التي تعاني منح المحاف ة.   

المركتتتتز بممامتتتتح بمجتتتتا  ابحتتتتام الااقتتتتة البديلتتتتة متتتتن ختتتتال  تشتتتتجيا البتتتتاحرين  لتتتت لا فقتتتتد قتتتتام    
واالكتتتتاديميين بتتتتاجرا  البحتتتتوم المتخصصتتتتة بمتتتت ه االنتتتتواا متتتتن الااقتتتتة والتنستتتتيا والتعتتتتاون متتتتا 
االدارن المحليتتتة فتتتي المحاف تتتة متتتن اجتتت  ازالتتتة العوائتتتا التتتتي  تقتتتف امتتتام تابيتتتا مرتتت  متتت ه االنتتتواا 

 من الااقة. 

 ف61م كلية الهندسة :  –وفة/ وحد  ابحاث النانوتكنلوجي/ جامعة الك9 
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والتتتتتي   2010تتتتتم تاستتتتيق وحتتتتدن ابحتتتتام النتتتتانوتكنلوجي بكليتتتتة المندستتتتة بجامعتتتتة الكوفتتتتة عتتتتام     

تستتتعل التتتل البحتتتم والتاتتتوير الستتتتخداما  النتتتانوتكنلوجوجي بمختلتتتف المجتتتاال  المندستتتية والابيتتتة 
مجتتتاال  ابحتتتام الااقتتتة البديلتتتة والمستتتتديمة كالااقتتتة والزراعيتتتة و يرمتتتا وتتتتاتي فتتتي مقدمتتتة متتت ه ال

الشمستتتية وااقتتتة الريتتتا  متتتن ختتتال  تصتتتنيا مستتتتلزما  متتت ه االنتتتواا متتتن الااقتتتة. ويتتتوفر المركتتتز 
المجتتتا  امتتتام البتتتة الدراستتتا  العليتتتا والبتتتاحرين الستتتتخدام مختبتتترا  المركتتتز الجتتترا  ابحتتتارمم ممتتتا 

 قا الكرير من المنافا علل االقتصاد الواني.  ينعكق ايجابا علل البحم العلمي في العرا  ويح

 ف62مثانيا: المراكز البحثية لوزار  الصناعة والمعادث/ مركز بحوث الطاقة والبي ة:   
يعتتتد مركتتتز بحتتتوم الااقتتتة والبيئتتتة متتتن اوائتتت  المراكتتتز المتخصصتتتة بالشتتتر  االوستتتا حيتتتم تتتتم      

كاحتتتد تشتتتكيال  ميئتتتة البحتتتم والتاتتتوير الصتتتناعي الجمتتتة المستتتوهلة فتتتي وزارن  1981انشتتتاهه عتتتام 

الصتتتناعة والمعتتتادن التتتتي تعنتتتل بالبحتتتم العلمتتتي والتاتتتوير الصتتتناعي بمختلتتتف التخصصتتتا  العلميتتتة 
والمجتتتتتتاال  الصتتتتتتناعية الكيمياويتتتتتتة والبتروكيماويتتتتتتة والمندستتتتتتية والء ائيتتتتتتة والدوائيتتتتتتة والنستتتتتتييجية 

 تديمة والبيئة والعلوم. والااقا  البديلة والمس

وقتتتتتد ستتتتتامم المركتتتتتز بالدراستتتتتا  والتابيقتتتتتا  الحراريتتتتتة والكمروضتتتتتوئية  المتخصصتتتتتة بمجتتتتتا      
استتتتتتخدام الااقتتتتتا  البديلتتتتتة والمستتتتتتديمة وبتتتتتاالخال الااقتتتتتة الشمستتتتتية ا  ستتتتتامم بانتتتتتتاز الستتتتتخانا  

ية بالكامتتتت  الشمستتتتية والمضتتتتخا  التتتتتي تعمتتتت  بالااقتتتتة الشمستتتتية والتتتتدور المجمتتتتزن بالااقتتتتة الشمستتتت

ف رالجتتتتة  تعمتتت  بالااقتتتة الشمستتتتية 200موتصتتتنيا ستتتيارن تعمتتتت  بالااقتتتة الشمستتتية  كمتتتتا تتتتم تصتتتنيا 

 لوزارن الزراعة لح   اللقاحا  في المنااا النائية. 

تعتتتتر  المركتتتتز كءيتتتتره متتتتن المنشتتتتا  الحكوميتتتتة للتتتتتدمير والتخريتتتت  والحتتتتا   2003وفتتتتي عتتتتام    

ليعتتتتاود نشتتتتاااتح العلميتتتتة  2006ن العمتتت  وتاميلتتتتح فتتتتي عتتتام االضتتترار الكبيتتتترن بتتتتح  اال انتتتح تتتتتم اعتتتتاد

وانجازاتتتتتح الصتتتتناعية ومستتتتاممتح متتتتا العديتتتتد متتتتن تشتتتتكيال  وشتتتتركا  التتتتوزارن كشتتتتركة المنصتتتتور 
العامتتتتتة والشتتتتتركة العامتتتتتة للصتتتتتناعا  الكمربائيتتتتتة وشتتتتتركة العتتتتتز و يرمتتتتتا متتتتتن الشتتتتتركا  العائتتتتتدن 

ز عتتتتدن منتجتتتتا  بمجتتتتا  استتتتتخدام الااقتتتتة لتتتتوزارن الصتتتتناعة والمعتتتتادن  ومتتتت ه الشتتتتركا  تقتتتتوم بانتتتتتا
البديلتتتة  والمستتتتديمة.     اقتتتام المركتتتز بعقتتتد عتتتدن ات اقيتتتا  الشتتتراكة متتتا العديتتتد متتتن الجمتتتا  الممارلتتتة 
المعنيتتتتة بتتتت ا  النشتتتتااا  علتتتتل المستتتتتويين التتتتواني والعربتتتتي والتتتتدولي  فضتتتتال لتقديمتتتتح التستتتتميال  

اكتتتتز البحريتتتتة االختتتتر  و للبتتتتاحرين  كمتتتتا قتتتتام والتتتتدعم المتتتتالي للجامعتتتتا  والتتتتوزارا  العراقيتتتتة والمر
 بتن يم العديد من الندوا  والمهتمرا  ب ا  المجا .  

 ف63مثالثا: وزار  الكهرباء/ مركز الطاقة المتجدد  والبي ة :  
و لتتتا بالتنستتتيا متتتا  2010قامتتت  وزارن الكمربتتتا  بانشتتتا  مركتتتز الااقتتتة المتجتتتددن والبيئتتتة عتتتام      

لعالميتتتتة والتتتتوزرا  والجامعتتتتا  العراقيتتتتة بمتتتتدف ادختتتتا  الااقتتتتا  المتجتتتتددن المن متتتتا  والشتتتتركا  ا
فتتتي قاتتتاعي االنتتتتاز والتوزيتتتا لتتتدعم الشتتتبكا  الوانيتتتة وتتتتوفير الااقتتتة الكمربائيتتتة للمنتتتااا النائيتتتة 

 البعيدن وبقدرا  مختل ة. 

ون تتتت  المركتتتتز عتتتتدد متتتتن المشتتتتاريا الرائتتتتدن والستتتتيما بتتتتد  تن يتتتت ه للمرحلتتتتة االولتتتتل متتتتن خاتتتتة     

اضتتتتافة التتتتل اعتتتتداد دراستتتتة متميتتتتزن بالتعتتتتاون متتتتا مراكتتتتز التعلتتتتيم  2017-2013الااقتتتتا  المتجتتتتددن 

العتتتالي والبحتتتم العلمتتتي بمجتتتا  مدراستتتة ك تتتا ن الااقتتتة فتتتي من ومتتتا  التكييتتتف االنضتتتءاايةف لعتتتام 

دام ااقتتتة حتتترارن بتتتاان االر   ودراستتتة اختتتر  بالتعتتتاون متتتا مركتتتز بحتتتوم الااقتتتة باستتتتخ 2015

والبيئتتتتة بتتتتوزارن الصتتتتناعة والمعتتتتادن بعنتتتتوان منقتتتت  وتتتتتواين تكنلوجيتتتتا صتتتتناعة االنتتتتارن الك تتتتو نف 
  كمتتتا قتتتام المركتتتز بتتتاجرا  دراستتتة التوليتتتد 2015لرفتتتا ك تتتا ن الااقتتتة فتتتي من ومتتتا  االنتتتارن لعتتتام 

منزليتتتتة بواستتتتاة الااقتتتتة الشمستتتتية ال وتوفولايتتتتة الءتتتتر  منمتتتتا متتتتو تقليتتتت  لالستتتتتخداما  ال التتتت اتي
 تربا تزامنا ما الشبكة الوانية. PVحم  ال رون النمارل باستخدام 

بالمشتتتتتاركة متتتتتا مراكتتتتتز وزارن التعلتتتتتيم العتتتتتالي والبحتتتتتم  2015كمتتتتتا وقتتتتتام المركتتتتتز فتتتتتي عتتتتتام      

مستتتتتية باستتتتتتخدام الااقتتتتتة الشمستتتتتية العلمتتتتتي ووزارن الصتتتتتناعة باعتتتتتداد دراستتتتتة تبريتتتتتد االلتتتتتوا  الش
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ال وتوفولايتتتة الحراريتتتة متتتن اجتتت  رفتتتا ك تتتا ن ادا  من ومتتتا  الااقتتتة الشمستتتية ال وتوفولايتتتة ختتتال  
 تبريدما وانتاز ااقة كمربائية وحرارية. 

وتجتتتتدر االشتتتتارن التتتتل ان المركتتتتز قتتتتد ستتتتامم بتقتتتتديم العديتتتتد متتتتن النتتتتدوا  العلميتتتتة المتخصصتتتتة      
لكمربائيتتتة بوستتتائ  الااقتتتة البديلتتتة والمستتتتديمة بالتعتتتاون متتتا مختلتتتف الجمتتتا  بمجتتتا  انتتتتاز الااقتتتة ا

  ا  االمتمام المشترا  فضال لقيامح بعدد من الدورا  التدريبية للكوادر الوانية بم ا المجا . 

 ف64مقسم بحوث البي ة والتاكل:  –رابعا: وزار  النفط/ مركز البحث والتطوير  
ومتتتتتن اقستتتتتامح الممتمتتتتتة بمجتتتتتا   1992تاستتتتق مركتتتتتز البحتتتتتم والتاتتتتتوير بتتتتتوزارن التتتتن ا عتتتتتام      

الصتتتناعة الن ايتتتة الصتتتديقة للبيئتتتة متتتو مركتتتز بحتتتوم البيئتتتة والتاكتتت  التتت ل وجتتتد متتتن امتماماتتتتح متتتو 
البحتتتم عتتتن وستتتائ  استتتتخدام الااقتتتا  المتجتتتددن فتتتي  مجتتتا  الصتتتناعة الن ايتتتة ولتقليتتت  التلتتتوم النتتتاتم 

 عمليا  الصناعة الن اية.  من مختلف

 ف65مخامسا: هي ة العلوم والتكنلوجيا/ دا ر  الطاقات المتجدد  :  
كانتتت  متتتن التتتوزارا  المستتتتتقلة قبتتت  دمجمتتتا متتتا وزارن التعلتتتتيم العتتتالي والبحتتتم العلمتتتي اال انمتتتتا     

و  حاف تتت  علتتتل تشتتتكيالتما العلميتتتة واقستتتامما ومراكزمتتتا البحريتتتة ومستتتتويا  وصتتتالحيا  اعمالمتتتا 
متتتتتن امتتتتتم المراكتتتتتز المعنيتتتتتة بمجتتتتتا  استتتتتتخدام الااقتتتتتا  البديلتتتتتة والمستتتتتتديمة متتتتتي دائتتتتترن الااقتتتتتا  
المتجتتتتتددن التتتتتتي تعتتتتتد متتتتتن المهسستتتتتا  المتقدمتتتتتة المتخصصتتتتتة متتتتتن حيتتتتتم التجميتتتتتز والمختبتتتتترا  
والكتتتتوادر العلميتتتتة وخبتتتتراتمم واالمكانيتتتتا  التتتتتي يتمتعتتتتون بمتتتتا بمجتتتتا  تابيتتتتا واستتتتتخدام تقنيتتتتا  

والمستتتتتديمة بكتتتت  انواعمتتتتا الااقتتتتة الشمستتتتية وااقتتتتة الريتتتتا  و يرمتتتتا. كمتتتتا انمتتتتا  الااقتتتتا  البديلتتتتة
انجتتتتز  العديتتتتد متتتتن  الدراستتتتا  والمشتتتتاريا بالتعتتتتاون والتنستتتتيا متتتتا مختلتتتتف الجمتتتتا  العلميتتتتة  ا  

 االمتمام المشترا.   
  

 المبحم الرالم
امم المحددا  لعم  المراكز البحرية المتخصصة وفعالية االسترمارا   بالبحم العلمي 

 بمجا  استخدام تكنلوجيا الااقة البديلة والمستديمة 
 في العرا 

    تمهيد :  

ان متتتن االمتتتور المهكتتتدن ان نضتتتو  مصتتتادر الااقتتتة التقليديتتتة فضتتتال عتتتن ارت تتتاا استتتعارما ومتتتا     
البيئتتتة والتءيتتتر المنتتتاخي متتتي متتتن امتتتم المشتتتاك  االقتصتتتادية التتتتي يعتتتاني تحدرتتتح متتتن مشتتتاك  بتلويتتتم 

ف   ومتتت ا االمتتتر يتتتدعو لضتتترورن االمتمتتتام بمتتتا انعتتتم   علينتتتا بتتتح متتتن مصتتتادر 11ممنمتتتا العتتتالم اليتتتوم.

للااقتتتتة البديلتتتتة والمستتتتتديمة وضتتتترورن استتتتتءاللما و لتتتتا متتتتن ختتتتال  استتتتتخدام تكنلوجيتتتتا  حديرتتتتة  
ف  ا  تشتتتتتتير التوقعتتتتتا  التتتتتتل ان الااقتتتتتا  البديلتتتتتتة ستتتتتتتلع  دورا 19الخضتتتتترا متستتتتتمل التكنلوجيتتتتتتا 

متزايتتتدا فتتتي المستتتتقب   وعليتتتح فقتتتد بتتتا  علتتتل التتتدو  التوستتتا واالمتمتتتام بتتتالتاورا  العلميتتتة وبالبحتتتم 
العلمتتتي واالستتتترمارا  فيتتتح التتتتي يتتتتم تحقيقمتتتا فتتتي مجتتتا  انتتتتاز تلتتتا الااقتتتا  والتتتتي متتتن شتتتانما دون 

 ف38ماديا في  تحقيا التنمية المستديمة القتصادياتما.شا ان تلع  دورا ري
ومتتتتا نبءتتتتي  كتتتتره منتتتتا ان جمتتتتود البحتتتتم العلمتتتتي فتتتتي تتتتتواين تكنلوجيتتتتا الااقتتتتا  البديلتتتتة وك تتتتا ن    

الااقتتتتة تحتتتتتاز التتتتل اجتتتترا ا  عديتتتتدن امممتتتتا تاتتتتوير اليتتتتا  وعمليتتتتا  البحتتتتم العلمتتتتي المتخصتتتتال 
ز البحريتتتتتة العلميتتتتتة لتتتتتوزارن التعلتتتتتيم العتتتتتالي والممتتتتتنمم والمتمرتتتتت  بالجامعتتتتتا  والمعامتتتتتد والمراكتتتتت

ف  وتكتتتتتتتون متتتتتتت ه المهسستتتتتتتا  العلميتتتتتتتة مرتباتتتتتتتة باالحتياجتتتتتتتا  الصتتتتتتتناعية 6موالبحتتتتتتتم العلمتتتتتتتي

والمجتمعيتتتتتة وت عيتتتتت  التتتتتدور االكتتتتتاديمي للمهسستتتتتا  العلميتتتتتة التتتتت ل يكمتتتتت  دورمتتتتتا المجتمعتتتتتي متتتتتن 
تديمة وتستتتتتتعل ف و مستتتتتتت يدن متتتتتتن استتتتتتتخداما  الااقتتتتتتا  البديلتتتتتتة والمستتتتتت29جمتتتتتتا   ا  عالقتتتتتتة م

المتالكمتتتتتا وتستتتتتتخدم متتتتت ه التكنلوجيتتتتتا  الخضتتتتترا  متتتتتن وزارا  وميئتتتتتا  وتتتتتتاتي فتتتتتي مقتتتتتدمتما 
وزارا  الصتتتتتتناعة والمعتتتتتتادن والكمربتتتتتتا  والتتتتتتن ا والبيئتتتتتتة والعلتتتتتتوم والتكنلوجيتتتتتتا وتعمتتتتتت  متتتتتتت ه 
التتتتوزارا  والمئيتتتتا  القامتتتتة مراكتتتتز بحريتتتتة وعلميتتتتة متخصصتتتتة لتكتتتتون لبنتتتتة اساستتتتية الل نشتتتتاا 



 
ISSN 2537_ 0715                                                                                                                                                       International Journal of Scientific 
IJSRSD (2018): Volume 1, Issue 1, January 2018                                                                             Research and Sustainable Development 
 Received October 2017 accepted December 2017                                                                      
  

22 | P a g e  
 

خدمتتتة قااعتتتا  بعينمتتتا وتكتتتون نقاتتتة اناتتتال  نحتتتو تاتتتور متتتدروق مبنتتتي علتتتل استتتق بحرتتتي موجتتتح ل
 راسخة قائمة  علل قرا ا  علمية تحدد االحتياجا  المحلية من من ور واقعي. 

وترتيبتتتتا علتتتتل متتتتا تقتتتتدم يعتتتتد اعتتتتداد المراكتتتتز البحريتتتتة المتخصصتتتتة بمجتتتتا  الدراستتتتا  والبحتتتتوم     
احتتتتد المهشتتتترا  والمعتتتتايير المممتتتتة التتتتتي تعاتتتتي  بتابيتتتتا واستتتتتخدام التكنلوجيتتتتا  بصتتتتورن عامتتتتة

ف  وقتتتد تبتتتدو االمميتتتة اعلتتتل 43متصتتتورا عتتتن متتتد  االمتمتتتام فتتتي مجتتتاال  البحتتتم العلمتتتي والتاتتتوير

 والسيما في مجا  تكنلوجيا  الااقا  البديلة والمستديمة وك ا ن الااقة.    

الااقتتتتا  البديلتتتتة  وعلتتتتل التتتتر م متتتتن وجتتتتود عتتتتدد متتتتن المراكتتتتز البحريتتتتة المتخصصتتتتة باستتتتتخدام   
والمستتتتديمة فتتتي العتتترا  بعمتتتوم وزاراتتتتح ومهسستتتاتح المعنيتتتة وفتتتي مقتتتدمتما جامعتتتا  ومعامتتتد وزارن 
التعلتتتتتتيم العتتتتتتالي والبحتتتتتتم العلمتتتتتتي ووزارن الصتتتتتتناعة والمعتتتتتتادن والعلتتتتتتوم والتكنلوجيتتتتتتا والكمربتتتتتتا  

العتتتداد متتتا زالتتت  والبيئتتة والتتتن ا و يرمتتتا متتتن من متتتا  ممتمتتتة بتتت ا  المجتتا   اال اننتتتا نتتتر  ان متتت ه ا
 يتتتر كافيتتتة و يتتتر مناستتتبة متتتا تاتتتور الالتتت  المتوقتتتا واالمكانيتتتا  المتاحتتتة ستتتوا  علتتتل المستتتتو  
التابيقتتتتي او المستتتتتو  الصتتتتناعي ا  بلءتتتت  اعتتتتداد متتتت ه المراكتتتتز علتتتتل مستتتتتو  العتتتترا  موالتتتتتي تتتتتم 

ف مراكتتتتز موزعتتتتة علتتتتل جامعتتتتا  وزارن 9ماستعراضتتتتما بالمبحتتتتم الرتتتتاني متتتتن متتتت ا البحتتتتمف نحتتتتو 

علتتتتتيم العتتتتتالي والبحتتتتتم العلمتتتتتي ومركتتتتتزا واحتتتتتتدا فتتتتتي كتتتتت  متتتتتن وزارا  الصتتتتتناعة والمعتتتتتتادن الت

 ف مركزا ومهسسة. 13موالكمربا  والعلوم والتكنلوجيا والن ا بمجموا كلي لعموم  العرا  بل  

وتعتتتتد اعتتتتداد المراكتتتتز البحريتتتتة المتخصصتتتتة بمجتتتتا  الااقتتتتا  البديلتتتتة والمستتتتتديمة فتتتتي العتتتترا       
متتتتا قمنتتتتا  بمقارنتمتتتتا متتتتا مهسستتتتا  البحتتتتم العلمتتتتي والتاتتتتويرل بالتتتتدو  المتقدمتتتتة ا   يتتتتر كافيتتتتة ا ا 

التتتفف مركتتتزا متخصصتتتا   18ميصتتت  عتتتدد متتت ه المراكتتتز علتتتل ستتتبي  المرتتتا  فتتتي المانيتتتا وحتتتدما نحتتتو 

ف تخصصتتتتا بمجتتتتا  الااقتتتتا  البديلتتتتة بمهسستتتتا  التعلتتتتيم العتتتتالي االلمانيتتتتة 144مفضتتتتال لوجتتتتود نحتتتتو 

ا  ااقتتتة الريتتتا  والااقتتتة الشمستتتية والااقتتتة الحيويتتتة و يرمتتتا   وتوجتتتح تتتتاتي فتتتي مقتتتدمتما استتتتخدام
الجامعتتتا  والمعامتتتد العلميتتتة العاليتتتة االلمانيتتتة التستتتميال  لتقتتتديم العديتتتد متتتن بتتترامم الدراستتتا  العليتتتا 
لمستتتتتتتتويا  الماجستتتتتتتتير والتتتتتتتدكتوران وبشتتتتتتتك  ختتتتتتتاال للدارستتتتتتتين االجانتتتتتتت  لتلبيتتتتتتتة متالبتتتتتتتاتمم 

 ف39موامالمم.
وممتتتا تقتتتدم يتالتتت  االمتتتر العمتتت  علتتتل زيتتتادن اعتتتداد المراكتتتز البحريتتتة فتتتي العتتترا  كمتتتا ونوعتتتا متتتن    

ختتال  زيتتتادن درجتتتة التخصتتال وتتتتوفير كافتتتة مستتتلزما  عملمتتتا لتتناستتت  متتا متتتا يستتتعل لتتح البلتتتد متتتن 
تاتتتور باستتتتتخدام وتابيتتتا تكنلوجيتتتتا  الااقتتتا  البديلتتتتة ومعالجتتتة المشتتتتاك  والمحتتتددا  التتتتتي تعتتتتاني 

 المراكز القليلة القائمة والتي يمكن ان نشير المم م ه  المحددا  بما يلي: منما 

 :اوال : في مجال التشريع  
بتتتالر م متتتن وجتتتود العديتتتد متتتن التشتتتريعا  والقتتتوانين العراقيتتتة التتتتي تهكتتتد علتتتل امميتتتة البحتتتم     

رن  دعتتتم العلمتتتي ا  ال يخلتتتو ال قتتتانون او تشتتتريا للااقتتتة بصتتتورن عامتتتة متتتن متتتادن تهكتتتد علتتتل ضتتترو
البحتتتم العلمتتتي فتتتي المجتتتاال  المختل تتتة للااقتتتة  اال ان الواقتتتا العملتتتي ال يشتتتم  اليتتتا  التن يتتت  لمرتتت  

 م ه السياسا . 

لتصتتتتديا العتتتترا  علتتتتل  2012ف لستتتتنة 43موكتتتتان متتتتن االستتتتبا  الموجبتتتتة لصتتتتدور القتتتتانون رقتتتتم   

االت اقيتتتة الدوليتتتة المهسستتتة لمن متتتة الوكالتتتة الدوليتتتة للااقتتتة المتجتتتددن مارينتتتاف والموقتتتا عليمتتتا بتتتتاري  

متتتتو لتعزيتتتتز امكانيتتتتا  العتتتترا  فتتتتي مجتتتتا  الااقتتتتة البديلتتتتة والمستتتتتديمة وفتتتتتح افتتتتا    26/6/2119

المستتتتتتديمة ومحتتتتتاوال   حيويتتتتتة لتنميتتتتتة العتتتتترا  االقتصتتتتتادية واالجتماعيتتتتتة والجتتتتت  تحقيتتتتتا التنميتتتتتة
االستتتت ادن متتتن ال تتترال الكريتتترن الستتتانحة التتتتي توفرمتتتا الااقتتتا  البديلتتتة متتتا المشتتتاك  التتتتي يارحمتتتا 
امتتتن الااقتتتة واستتتعار الااقتتتة المتقلبتتتة والتخ يتتتف متتتن حتتتدتما بشتتتك  تتتتدريجي  كمتتتا ان للااقتتتا  البديلتتتة 

جتتول ممتتا يستتتمم فتتي تربيتت  الن تتتام االرتتر البتتال  بالتقليتتت  متتن انبعارتتا  الءتتتازا  الدفيئتتة فتتي الءتتتالف ال
المنتتتتتاخي ويمكتتتتتتن االنتقتتتتتا  التتتتتتل االقتصتتتتتتاد المقتتتتترن بتتتتتتالكربون يكتتتتتتون مستتتتتتديما وامنتتتتتتا وخ يتتتتتتف 

 ف16مالواان.
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وان تحقيتتتا متتتا يصتتتبو اليتتتح متتت ا القتتتانون يتمرتتت  بوجتتتود امتمتتتام كبيتتتر وتشتتتجيا وتح يتتتز للبحتتتم      
تماعيتتتتة وتوستتتتيا شتتتتبكا  البحتتتتم العلمتتتتي بمتتتتا فتتتتي  لتتتتا تلتتتتا الخاصتتتتة بالمشتتتتاك  االقتصتتتتادية واالج

والبحتتتوم المشتتتتركة وتاتتتوير التكنلوجيتتتا  ونشتتترما اال ان شتتتوامد الواقتتتا التتترامن ت متتتر بتتتان منتتتاا 
تتتتاخر وبتتتا  بتاتتتوير بتتترامم البحتتتوم وبت عيلمتتتا وبانشتتتا  العديتتتد متتتن المراكتتتز  البحريتتتة المتخصصتتتة 

 باالسترمار بم ا القااا. باستخدام تكنلوجيا  الااقا  البديلة وتواينما ودعم القااا الخاال 

 ثانيا: في مجال الفجو  التقنية:  

ممتتتتا الشتتتتا فيتتتتح منتتتتاا نقتتتتال كبيتتتتر بتتتتتوفير كافتتتتة المستتتتتلزما  والمكونتتتتا  والمعتتتتدا  الالزمتتتتة     
لتصتتتتنيا االجمتتتتزن  المستتتتتخدمة بتكنلوجيتتتتا  الااقتتتتا  البديلتتتتة والمستتتتتديمة وخاصتتتتة بمجتتتتا  الااقتتتتة 

يتتتتتة وبتتتتتاالخال تلتتتتتا المستتتتتتخدمة بمجتتتتتا  انتتتتتتاز الااقتتتتتة الشمستتتتتية وااقتتتتتة الريتتتتتا  والااقتتتتتة الحيو
الكمربائيتتتتة  فضتتتتال عتتتتن ضتتتتعف االستتتتت ادن متتتتن تجتتتتار  التتتتدو  المتقدمتتتتة بمتتتت ا المجتتتتا  متتتتن ختتتتال   
 يتتتا  اجتتترا  العقتتتود واالت اقيتتتا  المشتتتتركة متتتا تلتتتا التتتدو  المتقدمتتتة واستتتتقاا  الخبتتترا  العالميتتتة 

البحتتتتام بمجتتتتا  استتتتتخدام التقنيتتتتا  المتقدمتتتتة لالشتتتتراف والمشتتتتاركة متتتتا البتتتتاحرين العتتتتراقيين بعمتتتت  ا
وتتتتتتتدري  الكتتتتتتوادر العراقيتتتتتتة باستتتتتتتخدامما وتصتتتتتتنيا مقومتتتتتتا  الصتتتتتتناعا  للمتتتتتتواد االوليتتتتتتة لمتتتتتت ه 

 التكنلوجيا .

ولعتتت   لتتتا ي متتتر جليتتتا متتتن ختتتال  تعرتتتر الصتتتناعا  العراقيتتتة بمجتتتا  تصتتتنيا معتتتدا  ومستتتتلزما    
ن وتعرتتتتتر استتتتتتمرارما بالعمتتتت  نتيجتتتتتة لقلتتتتتة الااقتتتتا  البديلتتتتتة وانخ تتتتا  اعتتتتتداد المشتتتتتروعا  المن تتتت 
 االدوا  االحتيااية للعديد من مستلزما  م ه الصناعا . 

 ثالثا:  محددات السياسات واالستراتيجيات الحكومية:    

تلعتتتت  الحكومتتتتا  دورا مممتتتتا فتتتتي دعتتتتم قاتتتتاا الااقتتتتة البديلتتتتة والمستتتتتديمة و لتتتتا متتتتن ختتتتال        
ستتتتبة واالاتتتتر التن يميتتتتة واليتتتتا  تح يزيتتتتة لتاتتتتوير ونشتتتتر وضتتتتا السياستتتتا  واالستتتتتراتيجيا  المنا

حلتتتتو  الااقتتتتة البديلتتتتة  ومتتتتن منتتتتا فقتتتتد باشتتتتر  الحكومتتتتا  بمع تتتتم دو  العتتتتالم بوضتتتتا السياستتتتا  
الالزمتتتة لنمتتتو متتت ا القاتتتاا وتاتتتويره والوقتتتوف علتتتل محدداتتتتح للعمتتت  علتتتل  ايجتتتاد الحلتتتو  لتجاوزمتتتا 

 ف26مفضال لتشكي  ميئا  تن يمية الدارن م ا القااا.
اال ان متتتتا تجتتتتدر مالح تتتتتح منتتتتا متتتتو  يتتتتا  التنستتتتيا بتتتتين ره  قااعتتتتا  ومهسستتتتا  ووزارا      

الدولتتتة العراقيتتتة بوضتتتا استتتتراتيجية موحتتتدن يشتتتترا بمتتتا كتتت  الممتمتتتين بشتتتان قاتتتاا الااقتتتة البديلتتتة 
والمستتتتديمة وتوحيتتتد للجمتتتود المب ولتتتة ممتتتا يتتتهدل التتتل ضتتتياا ااقتتتا  وامكانيتتتا  كتتتان يمكتتتن لمتتتا ان 

نحتتتتو تحقيتتتتا امتتتتداف مشتتتتتركة  فضتتتتال عتتتتن  يتتتتا  دور المختصتتتتين والخبتتتترا  فتتتتي وضتتتتا  توجتتتتح
ورستتتم السياستتتا  واالستتتتئناق بتتتارائمم وخبتتتراتمم وخاصتتتة متتتن استتتات ن الجامعتتتا  والمراكتتتز البحريتتتة 
ممتتتن لمتتتم رهيتتتا حقيقيتتتة لواقتتتا الااقتتتة البديلتتتة واحتياجاتمتتتا ومتالبتتتا  نجاحمتتتا ومتتت ا الءيتتتا  ستتتيهدل 

 م واالستراتيجيا  والسياسا  الحكومية بتحقيا االمداف الرسومة لما. لعدم واقعية البرام

 رابعا:المحددات االستثمارية والتمويلية:  

متتتن الجلتتتي ان تتتتوفير التمويتتت  المناستتت  والكتتتافي لتتتدعم المشتتتاريا االستتتترمارية عمومتتتا ومشتتتاريا      
الااقتتتتا  البديلتتتتتة والمستتتتتديمة علتتتتتل وجتتتتتح الخصتتتتوال  يعتتتتتد متتتتتن الضتتتتروريا  للنجتتتتتا  والتاتتتتتور 
المنشتتتود لمتتت ه المشتتتروعا  ومتتت ا االمتتتر يتالتتت  رصتتتد الموازنتتتا  الخاصتتتة لمتتت ا القاتتتاا والستتتيما 

قااعتتتتا  الناشتتتتئة الحديرتتتتة التتتتتي تتالتتتت  المزيتتتتد متتتتن االمتتتتوا  لتكتتتتوين راق المتتتتا  انتتتتح يعتتتتد متتتتن ال
الرابتتتتت  وانشتتتتتا  المراكتتتتتز البحريتتتتتة المتخصصتتتتتة والمجمتتتتتزن بوستتتتتائ  ومعتتتتتدا  صتتتتتناعة استتتتتتخدام  
تكنلوجيتتتتتتا  الااقتتتتتتة البديلتتتتتتة كالااقتتتتتتة الشمستتتتتتية والحراريتتتتتتة وااقتتتتتتة الريتتتتتتا  والااقتتتتتتة الحيويتتتتتتة 

 ف31مو يرما.
ة بمتتتتت ا الجانتتتتت  تتمرتتتتت  بقلتتتتتة واحيانتتتتتا  يتتتتتا  التخصصتتتتتيا  الالزمتتتتتة لبتتتتترامم اال ان المعضتتتتتل     

الااقتتتا  البديلتتتتة فتتتي العتتتترا  متتتن ختتتتال  عتتتدم وجتتتتود موازنتتتة خاصتتتتة تتتتدعم االستتتتترمارا  بالبحتتتتم 
العلمتتتتي المتخصتتتتال بتكنلوجيتتتتا  استتتتتخدام متتتت ه االنتتتتواا متتتتن الااقتتتتا  و يتتتتا  الحتتتتوافز الماديتتتتة 

ومتتتت ا االمتتتتر تترتتتتت  عليتتتتح مجتتتترن الك تتتتا ا  والعقتتتتو  متتتتن للبتتتتاحرين والممندستتتتين بمتتتت ه المراكتتتتز   
اصتتتتحا  الشتتتتمادا  متتتتن المراكتتتتز البحريتتتتة وبتتتتاالخال متتتتن التتتتوزارا   يتتتتر وزارن التعلتتتتيم العتتتتالي 
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والبحتتتتم العلمتتتتي التتتتل جامعاتمتتتتا للعمتتتت  بالتتتتتدريق الجتتتتامعي علتتتتل حستتتتا  العمتتتت  بالبحتتتتم العلمتتتتي 
لين فتتتي اقستتتام البحتتتم العلمتتتي متتتا اقتتترانمم بتتتالمراكز البحريتتتة. كمتتتا ان عتتتدم مستتتاوان الممندستتتين العتتتام

 باقسام االنتاز ب ا  الحوافز قل  من التوجح واالجتماد بمجا  اقسام البحم العلمي.  

وبن تتتتترن فاحصتتتتتة يمكتتتتتن ان نشتتتتتير التتتتتل التقصتتتتتير بمجتتتتتا  دعتتتتتم وتشتتتتتجيا  القاتتتتتاا الختتتتتاال    
االستتتتتترمار للقاتتتتتاا لالستتتتتترمار بمجتتتتتا  الااقتتتتتا  البديلتتتتتة والمستتتتتتديمة وت عيتتتتت  القتتتتتوانين الخاصتتتتتة ب

الختتتاال لكتتتي يستتتامم متتت ا القاتتتاا باختتت  دوره الحيتتتول ومشتتتاركة القاتتتاا العتتتام بمشتتتاريا رائتتتدن بحقتتت  
تكنلوجيتتتتا  الااقتتتتتة البديلتتتتة وبتتتتتاالخال بعتتتتت  المشتتتتروعا  المستتتتتتخدمة للااقتتتتة الشمستتتتتية كانتتتتتتاز 

الااقتتتة  الستتتخانا  الشمستتتية وك تتتا ن الااقتتتة وتصتتتنيا بعتتت  من ومتتتا  انتتتتاز الااقتتتة الكمربائيتتتة متتتن
الشمستتتية كتتتااللوا  والخاليتتتا الشمستتتية وعاكستتتا  القتتتدرن واجمتتتزن الستتتيارن و يرمتتتا وكتتت لا بمجتتتا  
استتتتءال  ااقتتتة الريتتتا  بتوليتتتد الااقتتتة الكمربائيتتتة فضتتتال عتتتن تقتتتديم التتتدعم والتنستتتيا بمجتتتا  البحتتتم 
العلمتتتتتي واع تتتتتا ه متتتتتن الضتتتتترائ  والرستتتتتوم الكمركيتتتتتة  عنتتتتتد استتتتتتيراده لمتتتتتواد واجمتتتتتزن تستتتتتتخدم 

 السترمار بمشاريا الااقة البديلة والمستديمة. با

 خامسا : المحددات التسويقية : 

تتمرتتتت  المحتتتتددا  التستتتتويقية فتتتتي عتتتتدم وجتتتتود خاتتتتا تستتتتويا اويلتتتتة االجتتتت  تتتتترتبا بمخرجتتتتا      
البحتتتتتتم العلمتتتتتتي بتكنلوجيتتتتتتا   الااقتتتتتتا  البديلتتتتتتة والمستتتتتتتديمة بوجتتتتتتود منتجتتتتتتا  تستتتتتتتخدم ستتتتتتوا  

ابيقتتتتتا  التجاريتتتتتة والصتتتتتناعية  ويترافتتتتتا  لتتتتتا متتتتتا ارت تتتتتاا استتتتتعار لالستتتتتتخداما  المنزليتتتتتة او الت
ان متتة الااقتتة البديلتتة والمستتتتديمة ممتتا يتتهدل التتتل  يتتا  القتتدرن التنافستتية لمتتت ه االن متتة متتا مريالتمتتتا 
المعتمتتتتدن علتتتتل استتتتتخدام مصتتتتادر الااقتتتتة التقليديتتتتة  ومتتتتو االمتتتتر التتتت ل يتتتتهدل بالنمايتتتتة التتتتل تعرتتتتر 

 بالااقا  البديلة والمستديمة.   مجمودا  االنتاز واالسترمار

 سادسا : غياب برامج التوعية :    

لعتتتتت  متتتتتن المحتتتتتددا  المتتتتتهررن علتتتتتل بتتتتترامم تاتتتتتوير استتتتتتخدام تكنلوجيتتتتتا  الااقتتتتتة البديلتتتتتة      
والمستتتتتتديمة واالستتتتتترمارا  بالبحتتتتتم العلمتتتتتي بمتتتتت ه الااقتتتتتا  متتتتتو  يتتتتتا  بتتتتترامم التوعيتتتتتة بامميتتتتتة 
استتتتخداما  الااقتتتا  البديلتتتتة والمستتتتديمة ومجتتتتاال  االستتتت ادن منمتتتتا ستتتوا  علتتتتل مستتتتو  الحمتتتتال  

المستتتتت يدين والمنت عتتتتين منمتتتتا بالقااعتتتتا  المنزليتتتتة والصتتتتناعية والحكوميتتتتة متتتتن  الحكوميتتتتة بتعريتتتتف
ختتتتال  حمتتتتال  توعيتتتتة  بامميتتتتة استتتتتخداما  مصتتتتادر بديلتتتتة للااقتتتتة الكمربائيتتتتة بجانتتتت  المن متتتتا  
االمليتتتتة  يتتتتر الحكوميتتتتة والقاتتتتاا الختتتتاال التتتتتي يتركتتتتز دورمتتتتا بتتتتالتعريف وتن تتتتيم ورال العمتتتت  

قتتتتتر  واقامتتتتتة النتتتتتدوا  وحمتتتتتال   التوعيتتتتتة الستتتتتتخدام منتجتتتتتا  لتوعيتتتتتة الجمتتتتتامير فتتتتتي المتتتتتدن وال
الااقتتتتا  البديلتتتتة كالستتتتخانا  الشمستتتتية للميتتتتاه وبعتتتت  من ومتتتتا  الخاليتتتتا الشمستتتتية النتتتتارن المنتتتتاز  
و يرمتتتتتتا متتتتتتن منتجتتتتتتا  الااقتتتتتتا  البديلتتتتتتة فضتتتتتتال لتتتتتتتدري  الجمتتتتتتامير علتتتتتتل اتتتتتتر   االستتتتتتتخدام 

 ه المن وما . والوفورا  والمزايا التي تتحقا عند استخداممم لم 

 سابعا: غياب وجود تعرفة استخدام الطاقة البديلة والمستديمة:  

تستتتتتند االرا  التتتتل ان  يتتتتا  تابيتتتتا تعرفتتتتة كمربائيتتتتة تتتتترتبا بوقتتتت  استتتتتخدام مصتتتتادر الااقتتتتة     
يجعتتت  عمليتتتة التحتتتو  متتتن استتتتخدام مصتتتدر تقليتتتدل الختتتر يعتمتتتد علتتتل الااقتتتة البديلتتتة محتتتدودا لعتتتدم 

ددن تستتتتند علتتتل معتتتايير اقتصتتتادية تراعتتتي حستتتابا  الكل تتتة وااليتتتراد متتتا االختتت  المعرفتتتة بتعرفتتتة محتتت
بن تتتر االعتبتتتار التكتتتاليف االجتماعيتتتة المتتتوفرن المتمرلتتتة بانخ تتتا   نستتت  التلتتتوم واستتتتمرار الخدمتتتة 

 بالتجميز بالااقة والوفورا  بمجا  وسائ  النق  والتوزيا. 

 لطاقات البديلة والمستديمة:  ثامنا: ارتفاع تكاليف البحث العلمي الستخدام ا 

تعتتتتتد تكتتتتتاليف المتتتتتواد االوليتتتتتة الجمتتتتتزن استتتتتتخدام الااقتتتتتا  البديلتتتتتة والمستتتتتتديمة مرت عتتتتتة ومتتتتتن     
العوائتتتا التتتتتي تحتتتتو  دون االستتتتترمار بتتتالبحوم العلميتتتتة بمجتتتتا  استتتتتخدام متتت ه الااقتتتتا  اضتتتتافة لمتتتتا 

جتتتتا  تقتتتتدم لالستتتتوا  تحتاجتتتتح متتتتن جمتتتتود ووقتتتت  اويتتتت  للوصتتتتو  للنتتتتتائم المرجتتتتون وتحولمتتتتا لمنت
فضتتتال لمتتتا تحتاجتتتح  لاتتتر  صتتتيانة وخبتتترا  عاليتتتة تكتتتون مكل تتتة وقتتتد ال تكتتتون  متتتتوفرن بالمستتتتو  

 المالو . 

 تاسعا: ضعف اليات التعاوث االقليمي والدولي:  
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قاعتتتتت  العديتتتتتد متتتتتن دو  العتتتتتالم وبتتتتتاالخال دو  اوروبتتتتتا وامريكتتتتتا مستتتتتافا  متقدمتتتتتة بمجتتتتتا       
والمستتتتتتديمة وفتتتتتي مقتتتتتدمتما المانيتتتتتا وبرياانيتتتتتا وايااليتتتتتا والواليتتتتتا   استتتتتتخداما  الااقتتتتتا  البديلتتتتتة

المتحتتتدن االمريكيتتتة و يرمتتتا  كمتتتا اتجمتتت  للتعتتتاون وتبتتتاد  الخبتتترا  فيمتتتا بينمتتتا واقامتتتة المتتتهتمرا  
والنتتتدوا  وتاستتتيق المن متتتا  المتخصصتتتة باستتتتخدام متتت ه الااقتتتا  ومتتتي تتجتتتح التتتل تكريتتتف البحتتتم 

توستتتيا وزيتتتادن استتتتخدام التكنلوجيتتتا  المتخصصتتتة للااقتتتا  البديلتتتة العلمتتتي واالستتتترمار فيتتتح بمجتتتا  
والمستتتتديمة متتتن جمتتتة ومتتتن جمتتتة رانيتتتة العمتتت  علتتتل خ تتت  تكتتتاليف متتت ا االستتتتخدام وجنتتتي المزايتتتا 
متتن ختتتال  الحصتتو  علتتتل ااقتتة ن ي تتتة  يتتتر ملورتتة للبيئتتتة ومتجتتددن وبديلتتتة للااقتتة التقليديتتتة المعتمتتتدن 

 ف41معلل الوقود االح ورل. 
وبمتابعتتتتة لواقتتتتا التبتتتتاد  العلمتتتتي وال نتتتتي للعتتتترا  متتتتا التتتتدو  االقليميتتتتة والدوليتتتتة  بمجتتتتا  البحتتتتم   

العلمتتتتتي واالستتتتتترمارل فتتتتتي استتتتتتخدام الااقتتتتتا  البديلتتتتتة والمستتتتتتديمة نجتتتتتده متواضتتتتتعا وضتتتتتعي ا وال 
يرتقتتتتتي للمستتتتتتو  المالتتتتتو  ممتتتتتا يتتتتتهرر علتتتتتل مجتتتتتاال  االاتتتتتالا علتتتتتل اختتتتتر مستتتتتتجدا  العلتتتتتوم 

مجتتتتا  ونقتتتت  وتتتتتواين التكنلوجيتتتتا  المالوبتتتتة باستتتتتخدام متتتت ه التقنيتتتتا  المتقدمتتتتة والتاتتتتور بمتتتت ا ال
للااقتتتة البديلتتتة والمستتتتديمة  ومتتت ا االمتتتر ستتتيبقي العتتترا  متخل تتتا عمتتتا وصتتتل  اليتتتح التتتدو  االقليميتتتة 

 والدولية من تقدم ملموق بم ا المجا .  

 

 

 المبحم الرابا 
 ية المتخصصةالسب  الك يلة لت عي  ودعم عم  المراكز البحر 

 وت عي  دور االسترمارا  بالبحم العلمي 
 بمجا  استخدام تكنلوجيا الااقة  البديلة والمستديمة في العرا  

 تمهيد:  

تستتتعل مع تتتم دو  العتتتالم علتتتل حتتتد ستتتوا  التتتل زيتتتادن االستتتترمارا  فتتتي مجتتتا  الااقتتتا  البديلتتتة     
والمستتتتتديمة كونمتتتتا  افضتتتت  الحلتتتتو  للمشتتتتاك  المصتتتتاحبة الستتتتتخدام الااقتتتتة االح وريتتتتة ا  تستتتتترمر 
متتت ه التتتدو  امتتتواال اائلتتتة فتتتي مجتتتا  انتتتتاز الااقتتتة الكمربائيتتتة متتتن الااقتتتة الشمستتتية وااقتتتة الريتتتا  

متتتتا و لتتتتا علتتتتل مستتتتتو  البحتتتتم العلمتتتتي والتاتتتتوير والتصتتتتنيا والتابيتتتتا بءيتتتتة الوصتتتتو  التتتتل و ير
تخ تتتتتي  استتتتتعارما وزيتتتتتادن ك ا تمتتتتتا وتستتتتتمي  اتتتتتر  انتاجمتتتتتا وجعلمتتتتتا واعتتتتتدن لالنتتتتتتاز والتابيتتتتتا 

 الموسا.  

كمتتتتا وتستتتتعل التتتتدو  المتقدمتتتتة متتتتن ختتتتال  المراكتتتتز البحريتتتتة المتخصصتتتتة بمجتتتتا  الااقتتتتة البديلتتتتة   

ف دوالر  باستتتتتخدام الااقتتتتة 1 – 0.5م ل تخ تتتتي  تكل تتتتة التتتتواا  رون التتتتل اقتتتت  متتتتنوالمستتتتتديمة التتتت

ف دوالر فتتتتتي 350 -300الشمستتتتية  وال  رابتتتتتة فتتتتتي  لتتتتتا فقتتتتتد كانتتتت  تكل تتتتتة التتتتتواا تتتتتتتراو  بتتتتتين م

 ف41مخمسينيا  القرن الماضي حين كان م ا المجا  مقصورا علل ابحام  ال ضا . 
وعليتتتح نجتتتد ان االرقتتتام المشتتتار اليمتتتا اعتتتاله فتتتي ميزانيتتتة االن تتتا  ومبتتتال  االستتتترمارا  متتتي نتيجتتتة   

للجمتتتتود المب ولتتتتة للبحتتتتم العلمتتتتي وتتتتتد  علتتتتل متتتتد  امتمتتتتام متتتت ه التتتتدو  بستتتتعيما الحريتتتتم المتتتتتالا 
ال ولتتتت  ضتتتتوئيا  لمتتتتا والستتتتيما وان المصتتتتادر التقليديتتتتة  اختتتت ن بالنضتتتتو  باالضتتتتافة التتتتل ضتتتتمان 

  ما علل االسوا  العالمية لمنتجا  ال ول  ضوئيا .  استحوا

وقتتتتتد تخصصتتتتت  العديتتتتتد متتتتتن الشتتتتتركا  العالميتتتتتة بتصتتتتتنيا الخاليتتتتتا الشمستتتتتية كشتتتتتركة ستتتتتوالر     
االلمانيتتتتة وال ولتتتت  وا  ال رنستتتتية واتيتتتتار ستتتتوالر االيااليتتتتة وكرونتتتتا فتتتتي صتتتتربيا واستتتتتروبور فتتتتي 

  المتحتتتتدن واليابتتتتان كمتتتتا ان منتتتتاا شتتتتركا  كنتتتتدا وميليوديناكتتتتا فتتتتي البرازيتتتت  و يرمتتتتا فتتتتي الواليتتتتا

 ف32ممتعددن الجنسية بم ا المجا .
وفتتتي جانتتت  اختتتر منتتتاا استتتترمارا  بالبحتتتم العلمتتتي والستتتعي الحريتتتم فتتتي تاتتتوير استتتتخدام ااقتتتة     

الريتتتا  فتتتي العديتتتد متتتن دو  العتتتالم وبتتتتاالخال بالبلتتتدان االوروبيتتتة كالتتتدنيمارا والمانيتتتا فالتتتتدنيمارا 
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% متتتن ااقتمتتتا الكمربائيتتتة متتتن توربينتتتا  الريتتتا  وفتتتي اجتتتزا  متتتن المانيتتتا 15تحصتتت  علتتتل حتتتوالي  

% ممتتتن الااقتتتة الكمربائيتتتة متتتن ااقتتتة الريتتتا  وفتتتي مقااعتتتة بامبيلونتتتا باستتتبانيا تمرتتت  75يتتتتم توليتتتد 

% متتتتتن اجمتتتتتالي القتتتتتدرا  51نستتتتتبة القتتتتتدرا  المركبتتتتتة متتتتتن متتتتتزارا الريتتتتتا  المرتباتتتتتة بالشتتتتتبكة 

مرلتتتتة التتتتتي تبتتتترز متتتتد  امتمتتتتام متتتت ه التتتتدو  بالااقتتتتة البديلتتتتة الالزمتتتتة للمقااعتتتتة و يرمتتتتا متتتتن اال
والمستتتتديمة وان  لتتتا لتتتن يتتتاتي اال متتتن ختتتال  بتتت   الجمتتتود بالبحتتتم العلمتتتي واالستتتترمارا  الكبيتتترن 

 ف45مالتي ضخ  بم ا القااا.
وتوافقتتتا متتتا متتتا تقتتتدم يلتتتزم االمتتتر االمتمتتتام بالبحتتتم العلمتتتي وزيتتتادن االستتتترمارا  فيتتتح فتتتي مجتتتا       
خدام ونقتتتت  وتتتتتواين تكنلوجيتتتتا  الااقتتتتة البديلتتتتة والمستتتتتديمة ا ا متتتتا عرفنتتتتا بتتتتامتالا العتتتترا  استتتتت

امكانيتتتا  كبيتتترن متتتن متتت ه الااقتتتا  تصتتت  فتتتي كريتتتر متتتن االحيتتتان اضتتتعاف متتتا امتلكتتتتح التتتدو  المشتتتار 
 اليما اعاله التي حقق  نسبا عالية من االستخدام واالسترمار للااقا  البديلة والمستديمة.    

ويمكتتتتن ان يحقتتتتا العتتتتترا  التاتتتتور المنشتتتتتود باستتتتتخدام الااقتتتتا  البديلتتتتتة والمستتتتتديمة والستتتتتيما     
الااقتتتتة الشمستتتتية وااقتتتتة الريتتتتا  ا ا متتتتا حستتتتن التعامتتتت  متتتتا البحتتتتم العلمتتتتي واالستتتتترمار فيتتتتح كونتتتتح 
الوستتتيلة االنجتتتا لتحقيتتتا نستتتبا اعلتتتل متتتن االستتتتخدام متتتن متتت ه الااقتتتا  والبحتتتم عتتتن ايجتتتاد وستتتائ  

للااقتتتتة االح وريتتتتة  تكتتتتون مكملتتتتة لمتتتتا متتتا الح تتتتا  علتتتتل مكانتتتتة  العتتتترا  فتتتتي مقدمتتتتة  اختتتر  بديلتتتتة
 الدو  المصدرن للااقة االح ورية والح ا  علل المستو  االقتصادل ال ل ينعم بح. 

وفتتتي متتت ا المجتتتا  فتتتان العتتترا  يحتتتتاز لحزمتتتة متتتن الستتتب  الك يلتتتة فتتتي مجتتتا  ت عيتتت  دور البحتتتم     
مجتتتا  استتتتخدام الااقتتتا  البديلتتتة والمستتتتديمة وزيتتتادن نستتت  مستتتاممة  العلمتتتي واالستتتترمارا  فيتتتح فتتتي

متت ه الااقتتتا  فتتي ميتتتزان الااقتتة العراقتتتي ومتتتا االختت  بن تتتر االعتبتتار التحتتتديا  التتتي تحتتتيا بتتتالعرا  
متتتن النتتتواحي االقتصتتتادية والسياستتتية واالجتماعيتتتة واالمنيتتتة والبيئيتتتة  والمهسستتتاتية ويمكتتتن ان نقتتتدم 

 م ه السب  كما يلي: 

 اوال/ تعزيز مكانة البحث العلمي والمراكز البحثية المتخصصة بالطاقة البديلة والمستديمة:  

 ويتم  لا من خال  ك  مما ياتي:   

/ فتتتتتتح المزيتتتتتد متتتتتن المراكتتتتتز البحريتتتتتة المتخصصتتتتتة بالجامعتتتتتا  العراقيتتتتتة وتجميزمتتتتتا بمختلتتتتتف 1

المعتتتتتدا  والتجميتتتتتزا  والمختبتتتتترا  الالزمتتتتتة باستتتتتتخدام الااقتتتتتا  البديلتتتتتة والمستتتتتتديمة وتاتتتتتوير 

القائمتتتتتة منمتتتتتا الجتتتتت  انجتتتتتاز البحتتتتتوم االساستتتتتية  والتابيقيتتتتتة وباحتتتتتدم استتتتتالي  البحتتتتتم العلمتتتتتي 
 تو  الريادل. والوصو  بما الل المس

/ انشتتتا  بنتتتا للمعلومتتتا  وتتتتوفير البيانتتتا  والمهشتتترا  الرستتتمية المعتمتتتدن متتتن التتتدو  بمتتتدف تتتتوفير 2

متالبتتتتا  الدولتتتتة واحتياجتتتتا  المخااتتتتين والبتتتتاحرين متتتتن البيانتتتتا  االساستتتتية التتتتتي تتالبمتتتتا خاتتتتا 
ا الشمستتتتي التنميتتتتة للوقتتتتوف علتتتتل امكانيتتتتا  العتتتترا  متتتتن الااقتتتتة البديلتتتتة والمستتتتتدامة مرتتتت  االشتتتتعا

ودرجتتتا  الحتتترارن وشتتتدن الريتتتا  وكميتتتة الءبتتتار و يرمتتتا متتتن المعلومتتتا  الدوريتتتة الستتتتخداما  متتت ه 
 االنواا من الااقا  وباالخال انجاز االق الريا  العراقي.

/ توحيتتتد الجمتتتود لمختلتتتف المراكتتتتز البحريتتتة  ا  االمتمتتتام المشتتتتترا بتاتتتوير استتتتخدام تكنلوجيتتتتا  3

ة بعمتتتتوم التتتتوزارا  والميئتتتتا  والشتتتتركا  بالقاتتتتاعين العتتتتام والختتتتاال الااقتتتتا  البديلتتتتة والمستتتتتدام
 وانجاز البحوم والدراسا  الميدانية المشتركة. 

/ ادختتتا  الااقتتتا  البديلتتتة والمستتتتديمة بالمنتتتامم التدريستتتية فتتتي المراحتتت  االوليتتتة والعليتتتا للكليتتتتا  4 

 المتخصصة. 

الااقتتتتا  البديلتتتتة والمستتتتتديمة ضتتتتمن / اعتمتتتتاد ميزانيتتتتة من صتتتتلة للمراكتتتتز البحريتتتتة المتخصصتتتتة ب5

 موازنة الجامعا  العراقية السنوية. 

/ ارستتتتتا  البتتتتتاحرين العتتتتتراقيين بتتتتتدورا  تاويريتتتتتة ختتتتتارز القاتتتتتر التتتتتل دو  متقدمتتتتتة فتتتتتي مجتتتتتا  6

 استخدام تكنلوجيا  الااقا  البديلة والمستديمة.

ة متتتتا ن يراتمتتتتا متتتتن / ربتتتتا المراكتتتتز البحريتتتتة العراقيتتتتة المتخصصتتتتة بالااقتتتتا  البديلتتتتة والمستتتتتديم7

 المراكز البحرية العربية واالقليمية والدولية. 
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/ استتتتتحدام اقستتتتتام علميتتتتتة متخصصتتتتتة بالكليتتتتتا  المندستتتتتية بتتتتتانواا الااقتتتتتا  البديلتتتتتة والمستتتتتتديمة 8

 وتوفير مستلزما  عملما.  

/ استتتتتحدام مجلتتتتق علمتتتتي بحرتتتتي صتتتتناعي حكتتتتومي يتتتترتبا برئاستتتتة  التتتتوزارا  يتخصتتتتال بمتتتت ا 9

التنستتتتتيا متتتتتا كافتتتتتة الجمتتتتتا  العلميتتتتتة والصتتتتتناعية موبتتتتتاالخال الجامعتتتتتا ف  ا  المجتتتتتا  ويقتتتتتوم ب
 العالقة في العرا  والدو  العربية  واالقليمية والدولية.   

/ استتتتترمار بتتتترا ا  االختتتتتراا المحليتتتتة  ا  العالقتتتتة باستتتتتخدام الااقتتتتا  البديلتتتتة وتتتتتوفير التتتتدعم 11 

 المادل والمعنول لما.

ين بتتتتالمراكز البحريتتتتة المتخصصتتتتة العائتتتتدن للتتتتوزارا  والميئتتتتا  / العمتتتت  علتتتتل انصتتتتاف البتتتتاحر11

 يتتتتر وزارن التعلتتتتيم العتتتتالي والبحتتتتم العلمتتتتي فيمتتتتا يتعلتتتتا بالترقيتتتتا  العلميتتتتة والحتتتتوافز والستتتتاعا  
التدريستتتتتية والتخصتتتتتال الحتتتتتالي و يرمتتتتتا والتتتتتتي جعلتتتتت  متتتتتن متتتتت ه المراكتتتتتز اتتتتتاردن للبتتتتتاحرين 

 المتميزين وليس  جا بة لمم. 

 ثانيا: تفعيل القوانيث والتشريعات بمجال استخدام الطاقات البديلة والمستديمة:  

 ويمكن ان تاخ  بالمجاال  االتية:  

/ اصتتتدار استتتتراتجيا  وسياستتتا  وانيتتتة تك تتت  التشتتتجيا بنقتتت  وتوزيتتتا الااقتتتة الكمربائيتتتة المنتجتتتة 1

نستتتبة مت تتتا عليمتتتا متتتن  متتتن مصتتتادر  بديلتتتة ومستتتتديمة واصتتتدار التشتتتريعا  القتتتادرن علتتتل استتتتيعا 
 الااقة البديلة. 

/ ت عيتتت  التشتتتريعا  الخاصتتتة بتتتدعم القاتتتاا الختتتاال باالستتتترمار بمجتتتا  متتت ه االنتتتواا متتتن الااقتتتا  2

فضتتتتتتال التتتتتتل تقتتتتتتديم المح تتتتتتزا  بتتتتتت لا كاالع تتتتتتا ا  الضتتتتتتريبة باستتتتتتتيراد المستتتتتتتلزما  والمعتتتتتتدا  
 المستخدمة بانتاز الااقة البديلة والمستديمة. 

 انا  االقتصادية التي تشجا علل االسترمار بالااقا  البديلة والمستديمة. /تقديم الضم3 

/ االعتتتالن عتتتن تقتتتديم تعري تتتة مناستتتبة ومشتتتجعة لكتتت  متتتن المنتجتتتين والمستتتتخدمين ولكتتت  نتتتوا متتتن 4

 انواا الااقة البديلة والمستديمة وبحس  التقنية المستخدمة واريقة االنتاز.  

/  ابتتترام عقتتتود اويلتتتة االجتتت  نستتتبيا تحتتتدد فيمتتتا تعري تتتة لشتتترا  كتتت  نتتتوا متتتن انتتتواا الااقتتتة البديلتتتة 5 

 والمستديمة. 

/ تتتتتامين ستتتتو  رابتتتت  النتتتتتاز الااقتتتتة الكمربائيتتتتة متتتتن مصتتتتادر الااقتتتتا  البديلتتتتة والمستتتتتديمة عبتتتتر 6

 تامين تسعير راب  وعاد  لشرا  الااقة المنتجة. 

ا وبتتترامم لتخصتتتيال االراضتتتي الالزمتتتة القامتتتة  مشتتتروعا  / تضتتتمين التخاتتتيا العمرانتتتي خاتتت7

 انتاز الااقة  الكمربائية من مصادر الااقا  البديلة. 

 / الش افية في تداو  معلوما  الااقة بين االجمزن المختل ة داخ  الدولة وخارجما. 8 

والختتتتاال بتصتتتتديا العتتتترا  علتتتتل  2012ف لستتتتنة 43/ ولعتتتت  متتتتن الضتتتترورل ت عيتتتت  قتتتتانون رقتتتتم م9

 ارينافمالت اقية الدولية  المهسسة لمن مة الوكالة الدولية للااقة المتجددن ا

ثالثففففا : تشففففجيع التعففففاوث والتبففففادل العلمففففي العربففففي واالقليمففففي والففففدولي بمجففففال الطاقففففة البديلففففة  
 والمستديمة: 

ان للتعتتتاون والتبتتتاد  العلمتتتي متتتا التتتدو  التتتتي ستتتبق  العتتترا  وحققتتت  انجتتتازا  مشتتتمودن بمجتتتا     
تخدام تكنلوجيتتتتا  الااقتتتتة البديلتتتتة والمستتتتتديمة ستتتتيكون لتتتتح ارتتتتر بنقتتتت  وتتتتتواين متتتت ه التكنلوجيتتتتا  استتتت

 بداخ  العرا  ويتم  لا من خال  ما ياتي: 

/ امكانيتتتة ارستتتا  البتتتاحرين العتتتراقيين للتتتدو  المتقدمتتتة لدراستتتة اختتتر متتتا توصتتتل  لتتتح متتت ه التتتدو  1 

 ونق  تلا التجار  للعرا . من تقدم وا را  علمية ملموسة يمكن االست ادن منما 

/ اجتتتتترا  عقتتتتتود استتتتتترمارية مشتتتتتتركة متتتتتا التتتتتدو  المتقدمتتتتتة الستتتتتترمار مصتتتتتادر الااقتتتتتة البديلتتتتتة 2

 والمستديمة علل ان يكون  لا مبنيا علل اساق المساوان والمن عة المتبادلة. 
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ة / االشتتتتتتراا بالمن متتتتتا  والميئتتتتتتا  العربيتتتتتة واالقليميتتتتتة والدوليتتتتتتة المتخصصتتتتتة بمجتتتتتا  الااقتتتتتت3

البديلتتتة والمستتتتديمة والستتتعي للتعتتتاون متتتا مختلتتتف الجمتتتا  البحريتتتة العلميتتتة بمختلتتتف دو  العتتتالم  ا  
 التوجح بم ا المجا . 

/ تتتتتوفير قاعتتتتدن بيانتتتتا  لتبتتتتاد  االرا  والمعلومتتتتا  متتتتا المستتتتتويا  العربيتتتتة واالقليميتتتتة والدوليتتتتة 4

 حو  القضايا التكنلوجية الخاصة باستخدام الااقا  البديلة والمستديمة. 

/ استتتتتقاا  الك تتتتا ا  العلميتتتتة المتقدمتتتتة متتتتن التتتتتدو  الرائتتتتدن بمجتتتتا  تكنلوجيتتتتا  الااقتتتتة البديلتتتتتة 5

 اف وتدري  الكوادر العراقية العاملة بم ا المجا . والمستديمة لالشر

 رابعا: نشر الوعي البي ي:      

وتتمرتتتت   بعتتتتدن جوانتتتت  تصتتتت  فتتتتي تقتتتتدم وتاتتتتور استتتتتخدام الااقتتتتا  البديلتتتتة والمستتتتتديمة فتتتتي       
 العرا  ومن اممما   : 

ة وضتتترورن / نشتتتر التتتوعي البيئتتتي حتتتو  ستتتب  االستتتت ادن متتتن استتتتخدام الااقتتتا  البديلتتتة والمستتتتديم1

اضتتتتتتاالا  كافتتتتتتة وزارا  ومهسستتتتتتا  الدولتتتتتتة بتتتتتت لا كتتتتتتوزارا  البيئتتتتتتة والكمربتتتتتتا  والصتتتتتتناعة 
والمعتتتتادن والتتتتن ا والعلتتتتوم والتكنلوجيتتتتتا والتعلتتتتيم العتتتتالي والبحتتتتم العلمتتتتتي فضتتتتال لتتتتوزارن الرقافتتتتتة 

واالعتتتالم والتربيتتتة وتكتتتوين مركتتتز اعالمتتتي وتوعتتتول  متخصتتتال بتتت لا يضتتتم كتتت  الجمتتتا  المشتتتار 
 اليما. 

التوجتتتتح نحتتتتو تءييتتتتر نمتتتتا الحيتتتتان والستتتتلوا االستتتتتمالكي لترشتتتتيد استتتتتمالا الااقتتتتة متتتتن ختتتتال   /2

التوعيتتتة العامتتتة وتنميتتتة ممتتتارا  ال نيتتتين لتالفتتتي عتتتدم الك تتتا ن  يضتتتاف لتتت لا رفتتتا القتتتدرا  االداريتتتة 
 ووضا االسق لن ام معلوماتي حو  ك ا ن الااقة. 

/ تقيتتتتتيم التتتتتتاريرا  البيئيتتتتتة كاستتتتتاق لدراستتتتتا  الجتتتتتدو  ال نيتتتتتة واالقتصتتتتتادية لمشتتتتتروعا  انشتتتتتا  3

محاتتتا  توليتتتد الكمربتتتا  المنتجتتتة متتتن مصتتتادر الااقتتتة البديلتتتة والمستتتتديمة وتوفيتتتا االوضتتتاا البيئيتتتة 
 بمحاا  التوليد القديمة. 

  خامسا:تطوير القوى العاملة في صناعة الطاقة البديلة والمستديمة:  
 ويتم من خال  ك  مما ياتي :  

/ اعتتتداد خاتتتا لتنميتتتة المتتتوارد البشتتترية بمتتتا يضتتتمن تحقيتتتا االمتتتداف باستتتتخدام تكنلوجيتتتا  الااقتتتة 1

 البديلة والمستديمة  ما االحتياجا  باستخدامما علل المد  الاوي . 

جتتتا  تتتتتالئم / تقتتتديم االستتتناد والتتتدعم المتتتادل والمعنتتتول  للجمتتتا  االكادميتتتة والبحريتتتة لضتتتمان مخر2

 ما احتياجا  مجا  الااقة البديلة والمستديمة المستقبلية. 

/ تحديتتتتد االحتياجتتتتا  التدريبيتتتتة والتاويريتتتتة للعتتتتاملين بمجتتتتا  الااقتتتتا  البديلتتتتة والمستتتتتديمة وفتتتتا 3

 المعايير العالمية وبما يتالئم ما تاوير صناعة واستخدام م ه الااقا . 

البديلففففة والمسففففتديمة مففففع سياسففففات المحافدففففة علففففى  سادسففففا : ربففففط سياسففففات اسففففتخدام الطاقففففات
 التنمية المستديمة:   البي ة واهداف تحقيق

 ويمكن ان نشير بم ا الصدد بك  مما ياتي :     

/ ان االستتتتتتتخدام الكريتتتتتتف للمصتتتتتتادر االح وريتتتتتتة للااقتتتتتتة اد  التتتتتتل تزايتتتتتتد االمتمتتتتتتام بتتتتتتالتءيرا  1

انشتتتا  مشتتتروعا  خ تتت  االنبعارتتتا  التتتتي تستتتاعد المناخيتتتة ا  يمكتتتن متتتن ختتتال   ليتتتة التنميتتتة الن ي تتتة 
العتتتترا  علتتتتل ادراا التنميتتتتة المستتتتتديمة  كمتتتتا انمتتتتا تتضتتتتمن التتتتتزام التتتتدو  الءنيتتتتة بنقتتتت  التقنيتتتتا  
الن ي تتتة للتتتدو  االختتتر  المستتتببة النبعارتتتا  الءتتتازا  الملورتتتة للبيئتتتة ومنمتتتا العتتترا  علتتتل اعتبتتتار ان 

حقيتتتتا التنميتتتتة المستتتتتدامة متتتتن ختتتتال  التتتتدعون ومستتتتاعدن العتتتترا  علتتتتل تالتلففففوث هففففو عففففابر للحففففدود 
النشتتتتتا  مشتتتتتروعا  الااقتتتتتة البديلتتتتتة والمستتتتتتديمة وبتتتتتاالخال انتتتتتتاز الكمربتتتتتا  متتتتتن ااقتتتتتة الريتتتتتا  
والااقتتتتة الشمستتتتية ومشتتتتروعا  خاليتتتتا الوقتتتتود الميتتتتدروجيني ومشتتتتروعا  الكتلتتتتة الحيويتتتتة وايضتتتتا 

 ليد المشتركة.مشروعا  ك ا ن استخدام  الااقة واستبدا  الوقود ومشروعا  التو

/االستتتت ادن متتتن  ليتتتتا  التنميتتتة الن ي تتتتة وتجتتتارن الكتتتاربون ا  اصتتتتبح  تتتاز رتتتتاني اوكستتتيد الكتتتتاربون 2

ستتتلعة مممتتتة بالتجتتتارن الدوليتتتة وخاصتتتة بالتتتدو  االوروبيتتتة حيتتتم يبتتتاا باستتتعار مرت عتتتة للاتتتن الواحتتتد 
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ي تصتتتاعد ومتتتو فتتت 2012مليتتتار دوالر لعتتتام   61متتتن متتت ا الءتتتاز  ووصتتت  حجتتتم التجتتتارن  فيتتتح نحتتتو 

 .  ةمستمر لالعوام التالي

ومتتتن متتت ا المنالتتتا يتتتوفر بيتتتا شتتتمادا  الكربتتتون دختتتال اضتتتافيا للمستتتترمرين فتتتي مجتتتاال  الااقتتتة     
الن ي تتتتة متتتتا االختتتت  باالعتبتتتتار ان متتتت ا التتتتدخ  ال يمكنتتتتح تحويتتتت  مشتتتتروا خاستتتتر التتتتل رابتتتتح اال انتتتتح 

 يحسن من معد  العائد من المشروا. 

/ت عيتتتت  سياستتتتا  المحاف تتتتة علتتتتل البيئتتتتة واالستتتتتخدام االمرتتتت  للمتتتتوارد الابيعيتتتتة فتتتتي انتتتتتاز الااقتتتتة 3

الكمربائيتتتة  ويتتتتم  لتتتا متتتن ختتتال  ادارن بيئيتتتة فاعلتتتة فتتتي مجتتتا  المحاف تتتة علتتتل البيئتتتة واستتتتدامتما  
والعمتتتتتت  علتتتتتتل تحستتتتتتين مهشتتتتتترا  التنميتتتتتتة المستتتتتتتديمة ماالقتصتتتتتتادية واالجتماعيتتتتتتة والمهسستتتتتتاتية 

يتتتتةف وبتتتتاالخال االخيتتتترن منمتتتتا كونمتتتتا تعمتتتت  بمجتتتتا  الحتتتتد متتتتن التلتتتتوم البيئتتتتي بكافتتتتة عناصتتتتر والبيئ
البيئتتتة مالتربتتتة  الميتتتتاه  المتتتوا   التنتتتتوا البتتتايولوجيف  ومتتت ا العمتتتت  يتالتتت  ايضتتتتا التاتتتوير والتتتتدعم 
للتشتتتريعا   ا  الابيعتتتة البيئيتتتة فضتتتال  عتتتن مريالتمتتتا فتتتي مجتتتا  الااقتتتة والتنميتتتة والستتتيما المتعلقتتتة 

 ما بالااقة البديلة والمستديمة. من

  

 خاتمة:     
وقتتتد يكتتتون متتتن دواعتتتي االمميتتتة فتتتي متتت ا الستتتيا  ان نشتتتير التتتل امتتتم الستتتب  والمعالجتتتا  الك يلتتتة     

لت عيتتت  عمتتت  المراكتتتز البحريتتتة وت عيتتت  دور االستتتترمارا  بالبحتتتم العلمتتتي بمجتتتا  استتتتخدام تكنلوجيتتتا 
رادن السياستتتية  الحقيقيتتتة التتتتي تستتتعل التتتل توحيتتتد الجمتتتود الااقتتتة البديلتتتة والمستتتتديمة متتتو تتتتوافر اال

والن تتتر لمصتتتالح الشتتتع  العراقتتتي بحصتتتولح علتتتل افضتتت  الختتتدما  االساستتتية واالرتقتتتا  بمستتتتوياتح 
المعيشتتتتية وبتتتتاالخال حصتتتتولح علتتتتل كامتتتت  حاجتتتتتح متتتتن الااقتتتتة الكمربائيتتتتة  ومتتتتو متتتتا يتتتتدعو التتتتل 

لتتتي تتتاتي فتتتي مقتتدمتما االستتتتءال  االمرتت  لكتتت  االمتمتتام للوستتائ  التتتتي تحقتتا متتت ه الر بتتا  الملحتتتة وا
 الموارد الابيعية بانتاز الااقة الكمربائية. 

وتاسيستتتا علتتتل متتتا تقتتتدم فتتتان االمتمتتتام بقاتتتاا الااقتتتة البديلتتتة والمستتتتديمة امتتترا ال يمكتتتن تجاملتتتح     
كونتتتتح يتحقتتتتا متتتتن تتتتتوافر امكانيتتتتا  كبيتتتترن  يتتتتر مستتتتتءلة حبتتتتا   بمتتتتا العتتتترا  متتتتن ااقتتتتة الريتتتتا  

الااقتتتة الشمستتتية وااقتتتة مستتتاقا الميتتتاه وااقتتتة حركتتتة االمتتتواز للمتتتد والجتتتزر وااقتتتة حتتترارن بتتتاان و
 االر  وااقة الكتلة الحيوية و يرما والسيما الااقتين  االوليتين منمما.

ومتتتن امتتتم الوستتتائ  التتتتي تعمتتت  علتتتل تحقيتتتا متتتا تقتتتدم متتتو اللجتتتو  التتتل البحتتتم العلمتتتي واالستتتترمار    
فيتتتح واالمتمتتتام بوجتتتود مراكتتتز بحريتتتة متخصصتتتة جديتتتدن وتاتتتوير القائمتتتة منمتتتا ومتتتدما بكافتتتة الوستتتائ  
الضتتتترورية لعملمتتتتا متتتتن اجمتتتتزن ومعتتتتدا  ومختبتتتترا  وتاتتتتوير البتتتتاحرين وجتتتت   ودعتتتتم المتميتتتتزين 

ا ومعنويتتتا والتنستتتيا بتتتين مختلتتتف وزارا  ودوائتتتر الدولتتتة المعنيتتتة بمتتت ا القاتتتاا وتاستتتيق متتتنمم ماديتتت
مجلتتتق موحتتتد للااقتتتة البديلتتتة والمستتتتديمة يتتترتبا برئاستتتة التتتوزارا  مباشتتترن يعمتتت  علتتتل توحيتتتد كافتتتة 
الجمتتتود المب ولتتتة فتتتتي متتت ا المستتتتعل متتتن ختتتتال  وضتتتا ورستتتتم سياستتتا  وبتتتترامم محتتتددن وواضتتتتحة 

باعتتتدادما كافتتتة الممرلتتتين بمتتتا متتتن جمتتتا  معنيتتتة بمتتت ا القاتتتاا  فضتتتال لالستتتت ادن  وقابلتتتة للتن يتتت  يشتتتارا
متتتتتن خبتتتتترا  وتجتتتتتار  التتتتتدو  المتقدمتتتتتة المكانيتتتتتة نقتتتتت  وتتتتتتواين تكنلوجيتتتتتا  الااقتتتتتا  البديلتتتتتة 
والمستتتتتديمة وانشتتتتا  مشتتتتروعا  مشتتتتتتركة تحقتتتتا مصتتتتالح كتتتتال الاتتتتترفين. كمتتتتا البتتتتد متتتتن ت عيتتتتت  

ام تكنلوجيتتتا الااقتتتة البديلتتتة والمستتتتديمة ونشتتتر التتتوعي البيئتتتي القتتتوانين والتشتتتريعا  الممتمتتتة باستتتتخد
بتتتتالمجتما والعمتتتت  علتتتتل تحقيتتتتا التتتتتوازن متتتتا بتتتتين المتتتتوارد الابيعيتتتتة والبشتتتترية فتتتتي ستتتتيا  تحقيتتتتا 

 التنمية المستديمة والحد من التلوم البيئي.

 
   

   

 المصادر والمراجا : 
 اوال : الكتب والبحوث والتقارير:    
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  بءتتتتداد  المجموعففففات االحصففففا ية لسففففنوات متفرقففففة وزارن التخاتتتتيا:  -/الجمتتتتاز المركتتتتزل لالحصتتتتا  1 

 العرا . 
 

دراسففففة مسففففتقبل الطاقففففة  جمموريتتتتة مصتتتتر العربيتتتتة: –/ الجمتتتتاز المركتتتتزل للتعبئتتتتة العامتتتتة واالحصتتتتا  2

   القتتتتامرن  جمموريتتتتة مصتتتتر23411-80  رقتتتتم المرجتتتتا 2015  اصتتتتدار فبرايتتتتر مصففففر  الشمسففففية فففففي

   2015العربية  
 

واقفففع واففففاق الطاقفففة المتجفففدد  ففففي الفففدول العربيفففة( الطاقفففة /  ايتتت  زيتتتان كمتتتا  والتتتي فتتتوالي ي محمتتتد : 3

مورقتتتة بحريتتتة مقدمتتتة العمتتتا  المتتتهتمر العلمتتتي االو  لكليتتتة الشمسفففية وسفففبل تشفففجيعها ففففي الفففوطث العربفففي 

 .2008العلوم االقتصادية وعلوم  التي سير لجامعة فرحا   الجزائر  
 

: االقتصففففاد االخضففففر برنتتتتامم االمتتتتم المتحتتتتدن  -/ اللجنتتتة االقتصتتتتادية واالجتماعيتتتتة لءربتتتتي استتتتياف االستتتتكوام4

المبففففاديء والفففففرص والتحففففديات فففففي المنطقففففة  –التنميففففة المسففففتدامة والقضففففاء علففففى الفقففففر  فففففي سففففياق

 .2011العدد االو    االمم المتحدن  نيويورا   العربية،
 

امكانيففففات وافففففاق  برنتتتتامم االمتتتتم المتحتتتتدن : -واالجتماعيتتتتة لءربتتتتي استتتتياف االستتتتكوام/ اللجنتتتتة االقتصتتتتادية 5

الجتتتتتز  الرتتتتتاني  التتتتتن م الحراريتتتتتة  الكهربفففففاء مفففففث مصفففففادر الطاقفففففة المتجفففففدد  ففففففي دول االسفففففكوا، توليفففففد

 .  2011والشمسية  اسكوا  االمم المتحدن  نويورا   
  
 .  2016  ن ويورا  2015لعام التقرير السنوي / برنامم االمم المتحدن للبيئة : 6 
 

بنفففاء اقتصفففاديات خضفففراء شففاملة، قصفففص نجفففاح مففث التعفففاوث فيمفففا بفففيث  / برنتتامم االمتتتم المتحتتتدن للبيئتتة :7

   2013/  11/ 1 – 10/ 28  خال  ندون البيئة   نيروبنيروبي  كينيا  الجنوب  بلداث
 

التقريفففر الخفففاص بشفففاث مصففففادر  المن متتتة العالميتتتة لالرصتتتاد الجويتتتة:  -/ برنتتتامم االمتتتم المتحتتتدن للبيئتتتة 8

 .2011  نيويورا  المتجدد  والتخفيف مث اثار تغير المناخ  الطاقة
   

بففففدا ل الطاقففففة  –الشففففرق االوسففففط واسففففتراتيجيات الطاقففففة المتجففففدد   / بيتتتتتر جتتتتي ستتتتين وليتتتتزل منتتتتتر :9

  كتتتتتانون االو   44عمتتتتتاد شتتتتتيحة  المركتتتتتز العربتتتتتي للدراستتتتتا  االستتتتتتراتيجية  العتتتتتدد   ترجمتتتتتة النوويفففففة

 .  2009  ترجما  استراتيجية  المركز الرئيسي  دمشا   الجممورية  العربية السورية   2009
 

:  واقففففع وافففففاق الطاقففففة المتجففففدد  ودورهففففا فففففي التنميففففة المسففففتدامة فففففي الجزا ففففر /  تكواشتتتت  عمتتتتاد: 11

رستتتالة ماجستتتتتير  كليتتتتة العلتتتوم االقتصتتتتادية والتجاريتتتتة وعلتتتوم التيستتتتير  قستتتتم العلتتتوم االقتصتتتتادية   جامعتتتتة 
 .2012الحاز لحضر   باتنة  الجزائر  

 

  نحفففو اسفففتراتيجية سياسفففية خارجيفففة جديفففد  –االمفففث والطاقفففة   ولتتتودن:  –/ جتتتان كتتتاليكي ود فيتتتد   11

ة العامتتتة الستتتورية للكتتتتا   وزارن الرقافتتتة  دمشتتتا  ستتتوريا  ترجمتتتة  حستتتام التتتدين خضتتتور  منشتتتورا  الميئتتت

2011  . 
 

امانتتتتة المجلتتتتتق التتتتتوزارل العربتتتتتي   -ادارن الااقتتتتتة  -القاتتتتاا االقتصتتتتتادل  –/ جامعتتتتة التتتتتدو  العربيتتتتتة 12

القتتتتتامرن   )، 2030 -2010االسفففففتراتيجية  العربيفففففة لتطفففففوير اسفففففتخدامات الطاقفففففة المتجفففففدد ( للكمربتتتتتا :

 ف  ير منشورن. 2013ية  جممورية مصر  العرب
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امانتتتتتة المجلتتتتتق التتتتتوزارل العربتتتتتي   -ادارن الااقتتتتتة  -القاتتتتتاا االقتصتتتتتادل  –جامعتتتتتة التتتتتدو  العربيتتتتتة  13

القتتتامرن  جمموريتتتة مصتتتر  ،2013دليفففل الطاقفففة المتجفففدد  وكففففاء  الطاقفففة ففففي الفففدول العربيفففة للكمربتتتا : 

 العربية م ير  منشورنف. 
  

امانتتتتتتتة المجلتتتتتتتق التتتتتتتوزارل   -ادارن الااقتتتتتتتة  -القاتتتتتتتاا االقتصتتتتتتتادل  –/ جامعتتتتتتتة التتتتتتتدو  العربيتتتتتتتة 14

  االصتتتتدار 2015دليففففل الطاقففففة المتجففففدد  وكفففففاء  الطاقففففة فففففي الففففدول العربيففففة العربتتتتالعربي للكمربتتتتا : 

 الرالم   القامرن  جممورية مصر  العربية م ير منشورنف.
 

العربيتتتة للتربيتتتتة والرقافتتتتة والعلتتتوم ومن متتتتة االمتتتم المتحتتتتدن للتربيتتتتة المن متتتتة  –/ جامعتتتة التتتتدو  العربيتتتة 15

تعزيففففز مفهففففوم االقتصففففاد االخضففففر( الطاقففففة مكتتتتت  القتتتتامرن ووزارن البيئتتتتة التونستتتتية :  –والعلتتتتوم والرقافتتتتة 

-1  تتتتونق  اجتمتتتاا الخبتتترا  ختتتال  المتتتدنف محميفففات المحفففيط الحيفففوي بالمنطقفففة العربيفففة المتجفففدد  )ففففي
2/11  /2012. 
 

)تصففففديق جمهوريففففة العففففراق علففففى االتفاقيففففة الدوليففففة  43قففففانوث رقففففم(  / جريتتتتدن الوقتتتتائا العراقيتتتتة: 16

ا    27  54  الستتتتتتنة 4248العتتتتتتدد  لمندمففففففة الوكالففففففة الدوليففففففة للطاقفففففة المتجففففففدد  )ارينففففففا(، المؤسسفففففة

   بءداد   جممورية العرا .2012
  

  المجلتتتة معوقفففا للتنميفففة ومهفففددا للسفففكاث التلفففوث البي فففي/ حتتتارم حتتتازم ايتتتو  وفتتتراق عبتتتاق البيتتتاتي: 17

 .2011  جامعة بءداد  بءداد  العرا   3  العدد2العراقية  لبحوم السو  وحماية المستملا  المجلد 

المركتتتتتز العربتتتتتي للدراستتتتتا  االستتتتتتراتيجية  قضتتتتتايا  الطاقفففففات البديلفففففة،/ حستتتتتن عتتتتتز التتتتتدين جتتتتتال  : 18

   المركز الرئيسي   دمشا  سوريا.  2009  حزيران  69استراتيجية  العدد 
 

  دار اليتتتتازورل للنشتتتتر والتوزيتتتتا  عمتتتتان  االردن  البي ففففة مشففففكلت وحلففففول / حستتتتين عتتتتاد  الشتتتتي : 19 

1997. 
  

تبفففايث خصفففا ص الريفففاح وامكانيفففة اسفففتخدامها ففففي انتفففاق الطاقفففة الكهربا يفففة  / حستتتين  تتتازل جتتتودن: 21

تير  قستتتتتم الجءرافيتتتتتة  كليتتتتتة التربيتتتتتة  الجامعتتتتتة رستتتتتالة ماجستتتت ( ففففففي العفففففراق،33العفففففر  ) جنففففوب خفففففط

 م ير منشورنف.  2114المستنصرية  بءداد   جممورية العرا    
 

اسفففتخدامات الطاقفففة المتجفففدد  )الطاقفففة الشمسفففية وطاقفففة الريفففاح( ففففي  / حيتتتدر ناصتتتر شتتتداد الجبتتتارن: 21

رستتتتالة ماجستتتتتير  قستتتتم الجءرافيتتتتة  كليتتتتة االدا   جامعتتتتة البصتتتترن  البصتتتترن    جنففففوب العففففراق، محافدففففات

 م ير منشورنف.  2012جممورية العرا   
 

دور اقتصففففاديات الطاقفففات المتجفففدد  فففففي تحقيفففق التنميفففة االقتصففففادية المسفففتدامة فففففي / زواويتتتة احتتتالم:22

ماجستتتتتير  قستتتتم العلتتتتوم  رستتتتالة دراسففففة مقارنففففة بففففيث الجزا ففففر، المغففففرب وتففففون ، –المغاربيففففة  الففففدول
االقتصتتتتتادية  كليتتتتتة  العلتتتتتوم االقتصتتتتتادية وعلتتتتتوم التتتتت  ستتتتتير  جامعتتتتتة فرحتتتتتا  عباق ستتتتتايف  الجزائتتتتتر  

سلستتتتلة كتتتتت   تكنلوجيففففا الطاقففففة البديلففففة،/ ستتتتعود يوستتتتف عيتتتتاالف دكتتتتتور : م23 <)ف يتتتتر منشتتتتورن2013

  فبرايتتتتر  الكويتتتت    38م رقافيتتتتة شتتتتمرية  المجلتتتتق التتتتواني  للرقافتتتتة وال نتتتتون واالدا   عتتتتالم المعرفتتتتة  رقتتتت

1981  . 

 
ستتتف ا ا ال ف دكتتتتور م : تكنلتتتوز ا  الااقتتتة البتتتد ل تتتة ه سلستتتلة كتتتت  رقتتتاف ن  شتتتمر ن  ه المجلتتتق التتتوان .  23 / ستتتعود و 

 .1981ه فبرا ر  ه الكو    ه  38للرقافة وال نون واالدا  ه عالم المعرفة ه رقم 
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: امكانيفففة سفففرع الريفففاح ودورهفففا الستتتاكني مدكتتتتورف/ ستتتوالف عتتتدنان النتتتورل مدكتتتتورف وعبيتتتر يحيتتتل 24

مجلتتتة كليتتتة التربيتتتة االساستتتية للعلتتتوم التربتتتي  ففففي انتفففاق الطاقفففة الكهربا يفففة( دراسفففة ففففي جغرافيفففة الطاقفففة )،

 . 2014 جامعة باب   كانون االو   18وية واالنسانية  العدد 
 

مجلتتتتة الجمعيتتتتة الجءرافيتتتتتة  الطاقففففة الشمسففففية ففففففي العففففراق، عبتتتتد العزيتتتتز محمتتتتد حبيتتتتت  العبتتتتادل / 25

 .  1991  مابعة العاني  بءداد  جممورية العرا    26العراقية  العدد
   

  دار الشتتتوهن الرقافيتتتة العامتتتة مشفففاكل نقفففل الطاقفففة والتكنلوجيفففا ففففي الفففدول الناميفففة / عبتتتد   عاشتتتور:26

 .  1981مافا   عربيةف  بءداد  جممورية العرا   
 

 التكامففففل االسففففتراتيجي للعمففففل الخيففففري، –البي ففففة والتنميففففة المسففففتدامة  / عبتتتتد   عبتتتتد القتتتتادر نصتتتتير: 27

 .  2012وليو   29  27مركز التميز  للمن ما   ير الحكومية  ابحام ودراسا   الجزائر   العدد 
 

جمموريتتتتة    مجلتتتتة االدا   جامعتتتتة بءتتتتداد  بءتتتتداد مصففففادر الطاقففففة المتجففففدد  / عتتتتدنان فاضتتتت  صتتتتالح: 28

 . 2012العرا  

 

 الفففففرص والقيففففود، –دور الجامعففففة الجزا ريففففة فففففي التنميففففة االقتصففففادية / عتتتتر بعريبتتتتي بتتتتوم ديتتتتن : 29

 .2016  الجزائر  7المجلة الجزائرية للعولمة  والسياسا  االقتصادية  العدد 
 

  دار الشتتتتتوهن 56  دراستتتتتا  البي فففففة العراقيفففففة وسفففففبل حمايتهفففففا / علتتتتتي حستتتتتين حنتتتتتتوال مدكتتتتتتورف: 30 

 .2013الرقافية العامة   بءداد  العرا   
  

مشفففكلت البحفففث العلمفففي ففففي العفففالم / عمتتتاد احمتتتد البر تتتوري مدكتتتتورف ومحمتتتود احمتتتد ستتتمرن مدكتتتتورف:م31

 يونيتتتتة   فلستتتتاين  2  العتتتتدد 15مجلتتتتة الجامعتتتتة االستتتالميةف سلستتتتلة الدراستتتتا  االنستتتتانية مالمجلتتتد  العربفففي،

2017  . 
 

علففففى  14000: اثففففر االهتمففففام بالبي ففففة والعمففففل بالمواصفففففات العالميففففة للبي ففففة االيففففزو /  تتتتو  فرحتتتتا  32

  2  مجلتتتتتة االقتصتتتتتادل و الجمعيتتتتتة الوانيتتتتتة لالقتصتتتتتاد يتتتتتن الجزائتتتتترين   العتتتتتدد المؤسسفففففات تنافسفففففية 
 .  2017الجزائر  

  

دراسففففة  –الجزا ففففر  : الطاقففففات المتجففففدد  كمففففدخل لتحقيففففق التنميففففة المسففففتدامة فففففي/ فروحتتتتا  حتتتتدن 33

بتتتالجزائر  مجلتتتة الباحتتتم االقتصتتتادل  العتتتدد تطبيفففق الطاقفففة الشمسفففية ففففي الجنفففوب الكبيفففر  لواقفففع مشفففروع 

1  2014. 
 

  منشتتتتورا  الءتتتتد للدراستتتتا  والنشتتتتر  التحففففدي االكبففففر لهفففف ا القففففرث –الطاقففففة  / فتتتتهاد قاستتتتم االميتتتتر: 34

 .  2015بءداد  جممورية  العرا   
 

مكتبتتتتة  التنميففففة المسففففتدامة فففففي البلففففداث العربيففففة بففففيث الندريففففة والتطبيففففق، / قتتتتادرل محمتتتتد الاتتتتامر: 35

 .  2013حسن العصرية  بيرو   لبنان  
 

  مجلتتتة كليتتتة اسفففتثمار البحفففث العلمفففي ففففي مشفففاريع التنميفففة االقتصفففادية / كريمتتتة شتتتافي جبتتتر محمتتتود: 36

 .  2015جممورية العرا     بءداد  94االدا   الجامعة المستنصرية  العدد 
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رستتتتتالة  دراسفففففات عفففففث االشفففففعاع الشمسفففففي ففففففي مدينفففففة الموصفففففل، / لميتتتتتا  محمتتتتتد فتتتتتائا مصتتتتتا ل: 37

. م يتتتتر 2015ماجستتتتتير  قستتتتم ال يزيتتتتا   كليتتتتة التربيتتتتة  جامعتتتتة الموصتتتت   الموصتتتت   جمموريتتتتة العتتتترا    

 .منشورنف

 

دار دجلتتتتتة  عمتتتتتان   والعشفففففريث،التحفففففديات البي يفففففة ففففففي القفففففرث الحفففففادي /  مالتتتتتا حستتتتتين حوامتتتتتدن : 38 

 .2014االردن  
  

 –اهميفففة الطاقفففة المتجفففدد  ففففي حمايفففة البي فففة الجفففل التنميفففة المسفففتدامة/ محمتتتد االتتت  ومحمتتتد ستتتاح  : 39

 .2008  مجلة الباحم االقتصادل   الجزائر  المانيا عر  تجربة 

  
 

  41  المجلد 164  مجلة السياسة الدولية  العدد تحديات وامال –الطاقة البديلة  محمد مصا ل الخياا:  /40

 . 2006القامرن  جممورية مصر العربية  ابري  
 

اسفففتخدام ندفففم المعلومففففات الجغرافيفففة ففففي تنميففففة  / محمتتتد مصتتتا ل الخيتتتتاا واينتتتاق محمتتتد ابتتتتراميم: 41 

شتتتتر بحتتتتم مقتتتدم العمتتتتا  المتتتهتمر العلمتتتتي الستتتابا ع مشفففروعات الطاقفففة المتجففففدد ، دراسفففة حالففففة مصفففر،

 .2011لن م المعلوما  وتكنلوجيا  الحاسبا   القامرن  جممورية مصر العربية  فبراير 
 

فعاليفففة االسفففتثمارات ففففي الطاقفففات المتجفففدد  كاسفففتراتيجية لمفففا بعفففد المحروقفففات ففففي  / متتتداحي محمتتتد: 42

  ديستتتتمبر 4مجلتتتتة الباحتتتتم االقتصتتتتادل  الجزائتتتتر  العتتتتدد  حالففففة الجزا ففففر، -المسففففتدامة  تحقيففففق التنميففففة 

2015  . 
 

تقفففي يفففم مراكفففز الدراسفففات والبحفففوث العربيفففة  / مركتتتز االمتتتارا  للدراستتتا  والبحتتتوم االستتتتراتي جيتتتة: 43

 .  2015ابو  بي  االمارا    (،2015/ 2014)والدولية 
  

التقريتتتتر الختتتتامق   التنميفففة المسففففتدامة والعمففففل الل ففففق والودفففا ف الخضففففراء،/ مكتتتت  العمتتتت  التتتتدولي: 44

 .2013مهتمر العم  الدولي  جنيف  سويسرا    2013 -2012الدورن 
 

  ا ار 9  مجلتتتة التجتتتارن العراقيتتتة  العتتتدد ندفففم الطاقفففة البديلفففة لتوليفففد الكهربفففاء /  نتتتزار ابتتتراميم كتتتا م: 45

    بءداد  جممورية العرا . 2017
 

  دار اسفففتغلل المفففوارد الطفففب عيفففة والطاقفففة المتجفففدد  –التنميفففة المسفففتدامة  / نتتتزار عتتتوني اللبيتتتدل: 46

 .  2112دجلة ناشرون  وموزعون  عمان  االردن  
 

دار دجلتتتتتة ناشتتتتترون وموزعتتتتتون   االمفففففث البي فففففي وادار  النفايفففففات البي يفففففة،/ نتتتتتزار عتتتتتوني اللبيتتتتتدل : 47

 .2013عمان  االردن  
 

: احصففففاءات الطاقففففة فففففي العففففراق، ورقففففة مديريففففة احصففففاءات البي ففففة العراقيففففة، / متتتتد  متتتتداول محمتتتتد 48

-3مقدمتتتة التتتل  اجتمتتتاا فريتتتا الخبتتترا  بشتتتان جمتتتا وتحليتتت  احصتتتا ا  مهشتتترا  الااقتتتة  بيتتترو   لبنتتتان م
 .ف2009/ مايق/5

 

بءتتتتداد    ستتتتنوا  مت رقتتتتة  التقففففارير االحصففففا ية للطاقففففة الكهربا يففففة فففففي العففففراق/  وزارن الكمربتتتتا  : 49

 العرا  مبيانا   ير منشورنف.
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لعاشففففر للطاقففففة، تحففففت الورقففففة القطريففففة لجمهوريففففة العففففراق العمففففال المففففؤتمر العربففففي ا/ وزارن التتتتن ا:50

/ كتتتتانون 23-21ابتتتتو  بتتتتي  االمتتتتارا  العربيتتتتة المتحتتتتدن  لل تتتتترن م )الطاقففففة والتعففففاوث العربففففي(، عنففففواث

 ف   م ير منشورنف.2014االو  / 
 

 –افففففاق الطاقففففة فففففي العففففراق  مديريتتتتة دائتتتترن اقتصتتتتاديا  الااقتتتتة العالميتتتتة:  –/ وكالتتتتة الااقتتتتة الدوليتتتتة 51

 .www.wol denerg yout look. 2012 كتفففاب توقعفففات الطاقفففة ففففي العفففالم،  تقريفففر خفففاص ضفففمث
Org. Iraq   

 

  ورقتتتتة بحريتتتتة مقدمتتتتة العمتتتتا  متتتتهتمر الااقتتتتة مسففففتقبل الطاقففففات المتجففففدد  / وميتتتت  عيستتتتل الناصتتتتر: 52

م  المجلتتتتد الرالتتتتم  اوابتتتتا   2012/ ايتتتتار / 14-11العربتتتتي الستتتتابا   القتتتتامرن  جمموريتتتتة مصتتتتر العربيتتتتةف  

   .  2012الكوي   

 

 :   ثانيا : المواقع االلكترونية للوزارات والدوا ر الحكومية العراقية

 ا/ مراكز وزار  التعليم العالي والبحث العلمي :   

 / الجامعة التكنلوجية / مركز تكنلوجيا الااقة والااقة المتجددن. 53  

 / الجامعة التكنلوجية / مركز ابحام النانوتكنلوجي والمواد المتقدمة.54 

 / جامعة االنبار / مركز بحوم الااقة المتجددن. 55 

 / جامعة النمرين / مركز بحوم النمرين للااقة المتجددن النانوية. 56 

 / الجامعة التقنية بال را  االوسا / وحدن بحوم الااقة البديلة والمتجددن / كلية التقنية بالنجف. 57 

/ الجامعتتتتة التقنيتتتتة الشتتتتمالية بمحاف تتتتة كركتتتتوا / وحتتتتدن بحتتتتوم الااقتتتتا  المتجتتتتددن / المعمتتتتد التقنتتتتي 58 

 ة. بالحويج

 / جامعة باب  /مركز بحوم البيئة المحلية. 59 

 / جامعة كربال  / مركز ابحام البيئة والااقة المتجددن. 61 

 / جامعة الكوفة / وحدن ابحام النانوتكنلوجي/ كلية المندسة. 61 

 ب/ مراكز الوزارات والهي ات االخرى )غير وزار  التعليم العالي والبحث العلمي(:   

 الصناعة والمعادن / مركز بحوم الااقة والبيئة. / وزارن 62 

 / وزارن الكمربا  / مركز الااقة المتجددن والبيئة. 63 

 قسم بحوم البيئة والتاك .  –/ وزارن الن ا / مركز البحم والتاوير 64 

 / ميئة العلوم والتكنلوجيا / دائرن الااقا  المتجددن.65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.wol/
http://www.wol/
http://www.wol/


 
ISSN 2537_ 0715                                                                                                                                                       International Journal of Scientific 
IJSRSD (2018): Volume 1, Issue 1, January 2018                                                                             Research and Sustainable Development 
 Received October 2017 accepted December 2017                                                                      
  

35 | P a g e  
 

Methods for supporting investment in scientific research for 

achieving alternative and sustainable energy technology in Iraq 

 

 
1) Dr. Khalid Mohamed Hussein Al-Kaisi / PhD - Agricultural Economics and Sustainable 

Development / University of Sulaymaniyah / Faculty of Management and Economics / 

Department of Economics 

2) Eng. Delofan Asaad Mohamed / Master of Economics / University of Salmaniya / 

Faculty of Management and Economics / Department of Economics 

3)Eng. Shilan Aref Ahmed / Master of Accounting / University of Salmaniya / Faculty of 

Management and Economics / Accounting Department 

 

 

Abstract: 
Investing in scientific research can be considered as a productive investment 

that achieves the highest revenues, especially in the field of the use of advanced 

technology, including the use of alternative and sustainable energies because of 

its positive impact by adding new sources of energy on the one hand and that it 

is sustainable on the other hand and is clean and environmentally friendly. Over 

time if environmental and technical research and studies have an effective 

contribution on the fourth hand, and that it will be a means of spreading more 

justice in the world among the rich and poor countries of the world, and it is not 

limited to those who live today, On the contrary, when we rely on alternative 

and sustainable energy, we will make the future of future generations safer from 

a fifth point. The use of this technology will create more environmentally 

friendly green jobs for many young people. Sixth and Seventh Parties. 

 

Despite the fact that Iraq is full of traditional energy sources (oil and natural 

gas) and possession of huge reserves that makes Iraq in the forefront of the 

world, but it has gone through many political, security, economic, social, 

environmental and institutional circumstances and challenges, especially the 

exposure of its oil and energy sources, which greatly affected the fluctuation of 

production and marketing For these resources and then in the field of securing 

its energy needs, especially electricity, which has also been the destruction of 

many of its facilities, which put the country in a state of inability to provide the 

necessary energy to the present time as well as fossil fuels (oil and Natural gas) 

has a significant impact on the pollution of the environment, which makes Iraq 

to think to resort to the search for other sources of energy in abundant quantities 

such as alternative energy and sustainable, especially solar energy, wind and 

water, which requires the State to work to exploit these energies better so that 

sources Sustainable and environmentally friendly, through the interest of 

scientific research in the field of the use of technologies for alternative energy 

and sustainable, which can contribute to solving the problems of electricity 



 
ISSN 2537_ 0715                                                                                                                                                       International Journal of Scientific 
IJSRSD (2018): Volume 1, Issue 1, January 2018                                                                             Research and Sustainable Development 
 Received October 2017 accepted December 2017                                                                      
  

36 | P a g e  
 

shortages, especially in remote areas, villages and rural areas through the 

establishment of solar and wind networks for street lighting and the use of solar 

heaters and other houses, and this needs to be the presence of research centres 

and academic involved in scientific research and material support and provide 

all the means and requirements for achieving the desired objectives in this field. 

 

The evidence shows that the reality of investment in scientific research in the 

field of the use of alternative energy and sustainable energy in Iraq is very weak 

through the low proportion of the contribution of these types of energy to the 

total uses of traditional energy, which is the result of the weakness of the State's 

great interest in supporting this vital sector, which requires highlighting and 

interest The need for governmental intervention is not in the field of 

establishing specialized centers, but in providing real support to them in various 

aspects of its work by monitoring appropriate financial budgets to spend on 

research in this area and encourage industrial investment of these species, 

whether for the government sector or for Private sector. 

 

Therefore, this research is aimed at highlighting the most important scientific 

research centres concerned with the use of alternative and sustainable energy 

technology in Iraq, and to identify the most important determinants of its work 

and ways to support investment in scientific research to develop and expand the 

uses of this technology. 


