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                              مكافحة الفقر والبطالةل الصناعة الخضراء خٌار العراق المستقبلً

 باستدامة البٌئةواإلسهام 

 

 المهندس لطٌف عبد سالم العكٌلً

haylatif@yahoo.com 

 مقدمة01

تجربة الدولة العراقٌة المعاصرة التً ٌعود تارٌخ تشكٌلها إلى  أفرزتهامن الحقائق المهمة التً           

م هو ضعف اهتمام مختلف الحكومات التً تعاقبت على إدارة شؤون البالد فً العهدٌن الملكً  1921عام 

لبها بتثبٌت ركائز السلطة والتمسك والجمهوري بمسالة البناء االقتصادي واالجتماعً للبالد ؛ النشغال اغ

على الدولة والعمل على تغٌٌب دورها المفترض ، وبخاصة للهٌمنة  أداةبها ، فضال عن تحوٌلها إلى 

 فً هدر الثروات الوطنٌة وتبدٌدها فً مجاالت إفراطاالعقود الثالثة األخٌرة من القرن الماضً التً شهدت 

عملٌة  إقامة تلزمتس  ألتً انحسار المقومات  ، فضال عنالكة جعلت العراق ٌعانً من بنٌة تحتٌة مته

من عقدٌن من العقوبات الدولٌة  وأكثرعلى خلفٌة سنوات الحروب ،  التنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة 

إذ جرى توظٌف أموال طائلة إلدامة الماكنة العسكرٌة وتطوٌر آلٌاتها بدال من االستغالل المفترض  . الثقٌلة

الذي ٌفضً إلى  استقرار المجتمع وتحقٌق الرفاهٌة التً  البناء التنموي مهمة قدرات الكبٌرة فًلهذه ال

 أفضلبفعل سٌاسات حققت  ساللم المعاصرة مجتمعاتها ، مثلما هو حاصل فً البلدان التً ارتقت ٌنشدها

التخصٌصات المالٌة الخاصة بقطاعات الصحة  ومصداقا لذلك كانت . استثمار لمواردها البشرٌة والمادٌة 

بقلتها وانحسارها إلى حدود تتمٌز  الحٌوٌة  البالد  قطاعات من وغٌرها  األساسٌة والتعلٌم والخدمات

نفقات برامجها وخططها وأنشطتها  ن تغطٌةم ذه القطاعاته إدارات ؤهلمستوى يإلى  رتقتضٌقة جدا لم 

 إلى جانبوى فاعلٌتها  ومحدودٌة تأثٌرها االٌجابً فً حٌاة السكان المفترضة ، مما أدى إلى تدنً مست

  .إلسهام بتطوٌر بنى البالد التحتٌة فً ا عدم أهلٌته

السوء تسببت فً  غاٌة فًوعلى وفق ماتقدم ، فان القٌادات اإلدارٌة الحالٌة ورثت أوضاعا            

كثٌرة ماتزال تداعٌاتها تلقً بظالل واسعة على اغلب الشرائح االجتماعٌة ،  أزماتمن معاناة العراقٌٌن 

الفقر  بٌن السكان على خلفٌة انهٌار فاعلٌة القطاع  واتساع دائرةمعدالت البطالة  ارتفاعوبخاصة 

 االقتصادٌة التً لحقت بالقطاعات األضرارعن  فضالالصناعً واضمحالل نشاطات القطاع الزراعً ، 

من الناتج المحلً  األكبرالبدائٌة  للحصة  إنتاجهاالتً تسببت فً تسٌد الصناعة النفطٌة بالٌات  األخرى

التوجهات فاعلٌة واضمحالل  ألرٌعً، وهو ماٌشٌر إلى استمرار اعتماد العراق على االقتصاد  اإلجمالً

  .فً البالد  ٌةاالقتصادتنمٌة بقٌة القطاعات البرامج العلمٌة الهادفة إلى  بإعدادالخاصة 

وتأثٌر  الذي ٌعانً منذ سنوات تحدٌات الجفاف والتصحر المجتمع العراقً أزماتومما ٌزٌد من تفاقم      

  تلوث المٌاه والهواء والتربةمشكالت  و إشعاعات الٌورانٌوم المنضب التً خلفتها العملٌات العسكرٌة

الذٌن ٌعٌشون فً ظل تدنً فعالٌات الخدمات البلدٌة  تعرض السكان المحلٌٌن هو   ، وغٌر ذلك من األزمات

 منتجات كثٌر من الجانبٌة الضارة التً تحملها  اآلثار إلى مشكالت صحٌة وبٌئٌة بسبب واالجتماعٌة 

الردٌئة ومجهولة المصادر  األجنبٌة البضائعو السلع كثٌر من  ومدخالتها ، فضال عن المحلٌة ةالصناع

تسٌدت السوق المحلٌة فً سنوات مابعد التغٌٌر على خلفٌة تعطٌل كثٌر من تً ال والعالمات التجارٌة 

 . البالد يف القوانٌن والتشرٌعات التً تنظم العملٌة االستٌرادٌة

 

 مشكلة البحث 02

فٟ  ٚثخبفخ ، رٕب١ِٙب ٚ اٌؼشاق فٟ اٌجطبٌــــخ ِؼــــذالد اسرفــــــــبع فٟ اٌجؾش ِؾىٍخ رزٍخـ                    

 وزارتً التخطٌط والعمل ث١بٔبد ثؾغت %25 ِٓ ٠مشة ِب اٌٝ ِؼذالرٙب ٚفٍذ ؽ١ش ، اٌؾجبة  أٚعبه
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ٚلذ صاد ِٓ ؽبٌخ اٌجطبٌخ رفبلُ ِؾىٍخ  اٌفمش ٚؽ١ٌّٛزٙب فٟ اٌجالد ِغ اعزّشاس اٌزفبٚد   .والشؤون االجتماعٌة

ػطً اٌخطو اٌز٠ّٕٛخ  فنال ػٓ عبٚاد ،االعزّبػٟ ٚااللزقبدٞ اٌزٞ ٠ئدٞ اٌٝ أزؾبس فٛس اٌزفبٚد ٚاٌالَ

 إٌبرظ اػزّبد ؽٛي ثّخزٍف اٌّشاؽً اٌزبس٠خ١خ اإلداس٠خ اٌم١بداد رٛعٙبد ٚ سإٜ رّؾٛس خٍف١خ ػٍٝ اٌؾى١ِٛخ

 سأط اٌٝ اإلٔزبط ٔغجخ أخفبك من٠ؼبٟٔ  إٌفو اٌزٞ  لطبعي اٌزقذ٠ش٠خ  فؼب١ٌبداي ِٓ اٌّزؤرٟ أألعّبٌٟ اٌّؾٍٟ

لبرامج بوسعها التخطٌط فً مهمة الواردات المتحققة من تصدٌر النفط الخام  استثمار ِغؤٌخ اّ٘بي ٚ ،اٌّبي

فنال ػٓ رىج١ً اٌمطبع اٌخبؿ ثم١ٛد  رغغذد ثزؾش٠ؼبد ٚلٛا١ٔٓ  ، رط٠ٛش٘ب ٚ األخشٜ اٌمطبػبد فؼ١ًد

ٚعشؽذ ا٢الف ِٓ ػّبٌٗ  ، رٗآٚػطٍذ وض١ش ِٓ ِٕؼ ، ٚم١مذ فشؿ رط٠ٛشٖ ، وجؾذ عّبؽٗ  ٚاعشاءاد

 اٌّٛمٛػ١خثض٠بدح اٌؼٛاًِ  ِّب رغجت ، ثؼذ أْ رغ١ذد ظب٘شح اإلغشاق اٌغٍؼٟ اٌغٛق اٌّؾٍٟ ثؾىً ِش٠ت 

سو١ضح اي ٌعد  الذيفرص البناء التنموي ي رؼطِٟؼ١ؾخ وض١ش ِٓ اٌغىبْ رؾذ خو اٌفمش اٌٝ عبٔت ة أعّٙذاٌزٟ 

 . ثبٌجالد ٚااللزقبدٞاألعبط فٟ ِّٙخ االعزمشاس االعزّبػٟ 

 

 اٌجؾش٘ذف 03

 

فعال ٌعتمد توجهات منظمة  ادــــالزـ ٔبءــــــةي ساقـــــــــاٌغ حــــؽبط رٍّظ اٌٝ اٌذساعخ رٖــــــٖ رٙذف         

 فً برنامجها للبٌئة حول تقلٌل انبعاثات الغازات الدفٌئة المسببة لظاهرة االحتباس الحراريالمتحدة  األمم

بٌر من ــــــي جزء كــــف المرتكز  األخنش ادـــــــــــااللزـ ِؾشٚع رٕف١ز أ١ّ٘خ ٚيـــــــــــػ ٠زّؾٛس اٌزٞ

ٔمً اٌٝ الشاس رطج١مٙب فنٟ ٞ اٌزٟ ناعة الخضراءـــــٌة الصـــتقن اعتماد الطاقات المتجددة و ىــعل هـــــــآلٌات

سفغ عٛدح إٌّزغبد اٌؼشال١خ ٚعؼٍٙب لبدسح ػٍٝ إٌّبفغخ فٟ  ثغ١خاٌزم١ٕبد اٌؼب١ٌّخ اٌّزطٛسح اٌٝ اٌجالد 

  سؿـــف ٠شــــرٛف اثٛعؼٗ اخبدــــِٓ رؾم١ك ٚ ؽّب٠خ اٌّغزٍٙه ٚاٌج١ئخ ٚمّبْاألعٛاق اٌؼب١ٌّخ ٚاٌّؾ١ٍخ ، 

 ثٍذاْاي فً ؽىِٛبداي ِخزٍف رٛاعٗ اٌزٟ اٌشئ١غخ اٌّؾىالد ِٓ رؼذ اٌزٟ اٌجطبٌخظٛا٘شاٌفمشٚ  ٌّؼبٌغخ ٌةواقع

 ػٕبفش٘ب ٚ اٌؾ١بح ثج١ئخ الصناعات الخضراءأمشاس ػذَ مّبْ ػٓ فنالًال  ،  المتقدمة والنامٌة على حد سواء

 ٌغؼً ِئٍ٘خ الزقبد٠خ ٔؾبهبد اٌٝ رفنٟ ثشاِظ أزٙبط مشٚسح رغزٍضَخطٌرة  مشكالتتعرضت إلى  اٌزٟ

 اٌطج١ؼ١خ اٌّٛاسد العزٕضاف رؾبؽ١ب اٌج١ئٟ اٌزٛاصْ ثزؾم١ك اإلعٙبَ ِٓ اعً  اٌّؾزٍّخ اٌّخبهش ػٓ ثّٕؤٜ اٌج١ئخ

 . اٌمبدِخ األع١بي  ِقبٌؼ ػٍٝ اٌؾفبظي فسعٌا ٚ

 

  اٌجؾش أ١ّ٘خ04

 

     ِٓ أ١ّ٘زٗ ٠غزّذ اٌؾبٌٟ ثؾضٕب فؤْ ، اإلٔغبْ ؽ١بح فٟ اٌج١ئخ ثغالِخ اٌخبفخ األ١ّ٘خ عبٔت اٌٝ                   

 : رب١ٌبًال  ِج١ٓ ِب أثشص٘ب ِٓ ٌؼً ، ػذح ِمزن١بد

على مهمة تنفٌذ البرامج الخاصة  خطٛسرٙب ٚ اٌجؾش ٘زا ٠ؼبٌغٙب اٌزٟ اٌّؾىٍخ ؽ٠ٛ١خ •

  .  االٔؼىبع١خ آصبس٘ب رذاخً ػٓ فنالًال  ، بإستراتٌجٌة التنمٌة الوطنٌة

 رخـ اعزشار١غـــــ١خ ِؾىٍــــخ ٘ــــــــٟ ثً ، فؾغت فٕــــــ١خ ِؾىٍخ ١ٌغذ اٌجؾش ٘زا ِؾىٍخ •

 . اٌج١ئ١خ ٚ ٠خـــاٌقؼ ٚ اإلّٔبئ١خ ٚ حٟٔاألَ ٚ االعزّبػ١خ ٚ االلزقـــــبد٠خ اٌمطبػــــبد ِخزٍــــف

 التً تصب باتجاه البناء االقتصادي اٌذساعخ ٘زٖ أل١ّ٘خ اٌؼ١ّك اٌجبؽش ادسان أْ اٌمٛي ٠ّىٓ ٚ

 اٌشئ١غخ اٌؼٛاًِ ث١ٓ ِٓ وبْ ، فضال عن اإلسهام باستدامة البٌئة واالستقرار االجتماعً للبالد

 .ؽش اٌت ِؾىٍخ الخز١بس أغشرٗ اٌزٟ

 

 

 األولالمبحث  .5

 األخضرالصناعة الخضراء من مقومات التحول إلى عصر الفضاء 

 عمدت ، الصناعٌة الثورة أعقاب فً المناطق األوروبٌة بعض و بإنجلترا المصانع دخان أعمدة ظهرت أن مذ

، وبخاصة علمًال التطور آفاقما استجد من آلٌات  استثمار إلى  الصناعٌة بمختلف دول العالم المنشآت إدارات

 الصناعً االقتصادي النظام تنمٌة فً الماضً القرن من األخٌرة العقود مٌز الذي متسارعال التقنً التقدم
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 أصبحت التً البٌبٌة بالمحددات االهتمام دون من ، الخاصة و العامة الصناعٌة المنشآت آالف على المرتكز

 ملوثات لمالٌٌن األطنان من العنان أطلقت و ظهورها خلف رمتها هذه اإلدارات أن بعد حساباتها خارج

 فً اختالل ألحداث مإهالًال  كان البٌبً الذي التلوث أشكال لمختلف أجنة  الطبٌعة رحم فً زرعت التً مصانعها

 فً  مرٌبة  اختالالت و تشوهات حدثت أن فكان  ، المسار الصناعً والمحٌط البٌبً  بٌن المفترضة العالقة

بقوة فاعلٌة آثارها االنعكاسٌة فً تزاٌد موجة  أسهمتأفضت إلى إنضاج صٌرورة  ظواهر الحٌاة بٌبة

 . إثمانا باهظة بسببها المجتمع البشري دفعاألزمات التً 

 إطاللة منذ البشرٌة شهدته الذي المتسارع التكنولوجً والتطور العلمً التقدم القول ان وال نخطا

 البٌبً بالتوازن اإلخالل فً اإلنسان إسهام إلى أفضى ولى الذي الحزن قرن من الثانً النصف أعوام

 الطبٌعً محٌطه استباحة خلفٌة على وبٌبته البشري المجتمع بٌن مخٌفة بتناقضات انعكس الذي

 فً بفاعلٌة اثر الذي األمر وهو . الطبٌعٌة للموارد العقالنً وغٌر الجابر االستخدام عبر والحضاري

 مثل ،  األرض كوكب ٌشهدها التً المتفاقمة األزمات من عدد لصٌرورة الربٌسة المقومات إنضاج

من  جملة آثارها  العذب للماء الربٌسة الموارد مناسٌب فً التراجع ٌعد التً المناخٌة التغٌرات

 عدد فٌه ٌزداد الذي الوقت فً المابٌة المجاري من وغٌره األصفر النهر فً حاصل هو مثلما ، السلبٌة

 ، العالمً الغذابً األمن هٌكلٌة فً تصدعا أحدثت التً أسعاره وارتفاع الغذاء وأزمة ، السكان

 فً الكبرى الشركات من كثٌرب عصفت التً المالٌة واألزمة ، األفرٌقٌة ض البلدانفً بعاصة وبخ

 آثارها عن فضال ، وظابفهم من األشخاص آالف وتسرٌح إفالسهاوتسببت فً  المتقدم العالم بلدان

 قضٌة األممٌة المنظمة عدته الذي الحٌوي والتنوع األنواع فقدان وظاهرة ، الجنوب دول على السلبٌة

 شكل الذي المناخً للتغٌر بالنسبة ستٌرن تقرٌر عن أهمٌة التقل التً التنمٌة قضاٌا من أساسٌة

 . العالمً االقتصاد على السلبٌة عواقبه إبراز خالل من المناخ حول الحوار فً انعطافة

 االقتصادٌة التنمٌة خطط إعاقة فً بفاعلٌتها شكلت األزمات هذه أن قلنا إذانبعد عن الواقع  وال

 سواء، حد علــى النامٌة و المتقدمة الدول فً اإلدارٌة القٌادات إلى متعاظمة تحدٌات واالجتماعٌة

 . ٌةإنمائ و بٌـــبٌة و اجتماعٌـــة و واقتصادٌة أمنٌة مخاطر إلى البشري الكابن تعرٌضها عن فضالًال 

 المدافعٌن و البٌبة بمجال المختصٌن و الباحثٌن من كثٌر نبهالملوثة للبٌبة ،  ةالصناع فضاء آثار وقع وعلى

 اإلسهام فً  لفاعلٌتها ؛ استبدالها البٌبة سالمة تستلزم مواد تعتمد التً الصناعات من الحد ضرورة إلى عنها

 . عنها تنجم التً الخطٌرة الثانوٌة السموم عن فضالًال  ، كبٌر بٌبً خلل بحدوث

 حضورها ٌتعزز التً بٌبتنا علىالنشاطات االقتصادٌة    بعض لمخاطر الكونٌة الصحوة هذه صدى وفق وعلى

 المسار توازي أهمٌة فً تبحث أن اإلدارٌة بالقٌادات حرٌاًال  كان ، الواقع مساحة على آخر بعد ٌوماًال  النظري

 القطاع تطوٌر متطلبات  تغطٌة فً الطابلة األموال تستنزف أن فال ٌنبغً ، البٌبً المسار مع الصناعً

 و الصناعة تطور غطاء تحت جابر بشكل الطبٌعٌة مواردها استنزاف و الحٌاة بٌبة تدهور حساب على الصناعً

. حضورها فاعلٌة وبٌبته اإلنسان سالمة تستوجب التً البٌبٌة الرقابة سبات ظل فً تقدمها

، بدأت المنظمة األممٌة  ومفاصلها التنفٌذٌة  بؤسره للعالم صارخاًال  تحدٌاًال  المناخً التغٌر شكل أن بعد و

 مخاطرها من الحد و الظاهرة هذه لمواجهة حكوماتها المتخصصة السعً لتحفٌز شعوب العالم بالضغط على

 على الجمٌع استفاق المناخٌة، التغٌرات لظاهرة الكارثٌة اآلثار حول إجماع العالم ساد أن وبعد . المتنامٌة

 خٌاراًال  ٌعد لم التً التضع اعتبارات للمحددات البٌبٌة المعتادة بالطرٌقة الصناعٌة النشاطات ممارسة أن حقٌقة

خالل جذرٌا كوكبنا فً الحٌاة تغٌر حتمٌة على العالم دول باستفاقة أسهم مما ، قبل من كان كما  او عاما ثالثٌن ًاًل

 الحالٌة بؤسالٌبها ـٌة و غٌرها من الفعالٌات االقتصادٌةالصناع  شاطاتالنـ ٌةفاعل استمرار حال فً ذلك من أقل

 التغٌرات تحدٌات لمواجهة األخضر االقتصاد نحو التحول فكرة قبول ، العالم على فرض الذي األمر وهو .

 . المناخٌة

ٌعنً  األوروبٌةالمتحدة بتنفٌذ برنامجه المدعوم من المفوضٌة  األممان االقتصاد األخضر الذي شرعت 

على الطاقات المتجددة والصناعة الخضراء وغٌرهما  آلٌاته االنتقال إلى اقتصاد منخفض الكاربون ؛ العتماد

إلى  اإلشارةومن المفٌد  . ستدامةممارسة بٌبٌة م إطارمن وسابل التنمٌة الخضراء التً ٌجري تنفٌذها فً 

من مصادر غٌر ناضبة ، مثل طاقة الشمس  إنتاجهامفهوم الطاقات المتجددة ٌقصد به الطاقات التً ٌجري  أن

والطاقة الحركٌة الناتجة عن المد والجزر والطاقة المابٌة  األرضوالطاقة الحرارٌة من باطن وطاقة الرٌاح 
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باسم الشالالت ، فضال عن الطاقة الحٌوٌة  إلٌهاالمساقط المابٌة التً ٌشار والسدود المابٌة من المستحصلة 

وكثٌر من  األممٌةكبٌرة من المنظمة  بؤهمٌةوقد حظٌت الطاقات المتجددة  .التً ٌنتج عنها الغاز الحٌوي 

االحفوري  الحكومات والمنظمات غٌر الحكومٌة ، بوصفها بدٌال مالبما للطاقة التقلٌدٌة المنتجة من الوقود

مثل النفط والفحم الحجري التً تعد موارد طبٌعٌة معرضة للنضوب فً حال استمرار استهالكها بالمعدالت 

كثٌر من الملوثات ، لعل فً مقدمتها انبعاث الغازات المسإولة عن حصول كثٌر  بإفرازالحالٌة التً تسببت 

 .حراري واألمطار الحامضٌة مثل ثقب األوزون واالحتباس المن الظواهر البٌبٌة السلبٌة 

 

 

 المنافع سٌحقق األخضر االقتصاد باتجاه العالمً التحول تحقٌق أن إلى البٌبٌة و االقتصادٌة األدبٌات وتشٌر

 : التالٌة

 

 . كبٌر بشكل كوكبنا على الحٌاة نوعٌة تحسٌن •

 . العشرٌن و الحادي للقرن النمو صناعات تصبح أن لها ٌتوقع جدٌدة صناعات و تقنٌات ظهور •

 من النمط هذا ثمار جنً من مبكراًال  تتمكن سوف ، االتجاه بهذا الشروع تبدأ التً الشركات و الدول •

 . االقتصادي النمو

 إذ . البٌبة و الفقر بٌن الطردٌة العالقة بسبب الفقر على للقضاء السبل أفضل األخضر االقتصاد تطبٌق •

 القومً الدخل مستوى فان , إلٌه ذهبنا لما مصداقا و  صحٌح العكس و البٌبة ساءت الفقر زاد كلما

 ، البٌبة على حفاظاَا  األكثر الدول هذه لكون بالنظر ؛ العالم فً األعلى ٌعد الدول االسكندٌنافٌة فً للفرد

 تجارة بوساطة النامٌة للدول المساعدة تقدٌم من حكوماتهم ٌمنع لم البٌبة ملوثً من كونهم أن حٌث

 .كٌوتو معاهدة علٌها نصت التً الكربون

 هابخلو  الخضراء الصناعةومن جملتها ، األخضر االقتصادنشاطات   إلى ٌشار عامة وبصورة      

 األخضر فاالقتصاد . جدٌدة لصناعة مدخل هو الطبٌعٌة المخرجات من أٌا أخرى وبعبارة. من النفاٌات

 المفهوم هذا وٌشمل البٌبً المفهوم إطار ضمن االقتصادٌة للفعالٌة أسسا ٌضع الذي االقتصاد ٌعنً

 االقتصاد فً االستثمار أن القول وٌمكن . والخدمات السلع عن فضالًال  ، والزراعً الصناعً المجال

 مع االجتماعٌة والتنمٌة اإلنسانٌة الحاجات إلشباع بل ، فحسب المال كسب منه ٌستهدف ال األخضر

 صوقل تدوٌرا لمواد داع  :نًالصً الشعار وفق على الطبٌعٌة ومواردها البٌبة سالمة على الحفاظ

 .    (Reuse,Reduce,Recycle)     داماالستخ دواع اٌاتالنف

 

 

 

 على  األخضرلمنظومة االقتصاد ة التً تعد احد النشاطات الفاعلاء الخضر اتالصناع وتعتمدد       

 البٌبة على بالمحافظة اإلسهام فً و لفاعلٌتها  . اإلنتاجٌة هاخطوط فً للبٌبة غٌر ملوثة آمنة عناصر

 البٌبٌة اآلثار إنقاذ نفسها بحق تلتزم صناعة أي وهً ، ( للبٌبة الصدٌقة لصناعةا  باسم ) إلٌها ارـٌش

 الفعالة، المصادر مثل مستمرة أسس على بذلك فعلٌاًال  حٌن قٌامها وخدماتها ومنتجاتها لعملٌاتها

 الكٌماوٌة للمواد واآلمنة المسإولة اإلدارة ، الطاقة إدارة ، الصناعٌة الطاقة فعالٌة ، األنظف اإلنتاج

اكتسبت هذه الصناعة صفة صداقتها للبٌبة وقد   .التلوث ومنع المٌاه فعالٌة فضال عن ، والنفاٌات

 :لقدرتها على الحد من التلوث البٌبً عبر تحقٌقها المنافع التالٌة 

 ألٌها ٌشار ما آو الغازٌة االنبعاث وتقلٌص المستدامة التنمٌة لتحقٌق الطبٌعٌة الموارد تخصٌص •

 .الحراري االحتباس لظاهرة المسببة الدفٌبة بالغازات

 .المصانع إلى وإعادتها المعالجة بمحطات معاملتها بعد المستخدمة المٌاه استغالل •
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 توفٌر ٌعنً مما النفاٌات عن الناتج الحٌوي والغاز الطبٌعً والغاز والمتجددة البدٌلة الطاقات استخدام.     

 . النظٌفة الطاقات واستخدام الملوثة الطاقات

اصطالحا   اعتمدوا الخضراءالباحثٌن والمختصٌن فً مجال التكنولوجٌا الخضراء و التنمٌة  أن باإلشارةجدٌر 

 مصدراحدٌثا للصناعات التً تتطلب سالمة البٌئة تخلٌص  إنتاجها من الوقود االحفوري الذي كانت تعتمده 

 اٌٛاعغ اإلٔزبط خٍف١خ ظٙش ػٍٝ الذي.وهو ماٌعرف باسم الكٌمٌاء الخضراء  لتصنٌع منتجاتها  رئٌسا

 أٚ إٌفو ٠ذخً اٌزٟ اٌّٛاد أْ ػ١ٍّبًال  اٌضبثذ ِٓ ار .ِؾزمبرٗ أٚ إٌفو ِٓ رقٕغ ِٛاد ػٍٝ رؼزّذ اٌزٟ ٌٍّٕزغبد

 ثبٌّٛاد رٍٛصٙب ص٠بدح فٟ وج١ش ثؾىً اإلعٙبَ اٌٝ رفنٟ ، اٌج١ئخ ػٍٝ عٍج١خ آصبسا رزشن فٕبػزٙب فٟ ِؾزمبرٗ

 ٚاألعّذح اٌىٙشثبئ١خ ٚاألعٙضح ٚاٌجالعزه اٌزٕظ١ف ِٚٛاد عبدعٛآٌّ،   إٌّزغبد ٘زٖ عٍّخ ِٚٓ . اٌى١ّ١ب٠ٚخ

 اٌذساعبد اؽذٜ ٔزبئظ اٌٝ رؾ١ش إٌّزغبد ٘زٖ فٟ اٌىبِٓ اٌخطش عؼخ ٌٚزٛم١ؼ .غ١ش٘ب ٚوض١ش األد٠ٚخ ٚثؼل

 2007َ ػبَ فٟ إٌفو ِغًّ ِٓ %5 اعزخذاَ اٌٝ أؽبسد اٌزٟ األِش٠ى١خ اٌّزؾذح اٌٛال٠بد فٟ أعش٠ذ اٌزٟ

 اٌى١ّ١بء ٚرٙذف   ا٠ِٟٛ إٌفو ِٓ ثش١ًِ ١ٍِْٛ رؼبدي إٌغجخ ٚ٘زٖ اٌطبلخ ثبٔزبط ػاللخ ٌٙب ١ٌظ  إلغشاك

 ، ٌٍج١ئخ اٌٍّٛصبد ِٓ خب١ٌخ عذ٠ذح ِٛاد ٚأزبط رق١ٕغ ػٍٝ رمَٛ ؽذ٠ضخ فٕبػخ ػٍٝ اٌزشو١ض اٌٝ اٌخنشاء

 وبٌمّؼ صساػ١خ ِٕٚزغبد ِٛاد ِٓ ِغزمبح هج١ؼ١خ أخشٜ ثّٛاد اٌجزشٚي ِٓ اٌّؾزمخ اٌّٛاد اعزجذاي ػٍٝ ٚاٌؼًّ

 ِٓ عذ٠ذ ٔٛع اثزىبس اٌٝ اٌؾبعخ فىشح اٌخنشاء اٌى١ّ١بء ثّغبي اٌّخزق١ٓ ٠ٚزجٕٝ . إٌجبر١خ ٚاٌض٠ٛد ٚاٌجطبهب

 ٌٍّٕزغبد اٌخٛاؿ ٔبؽ١خ ِٓ ِؾبثٙخ رىْٛ أْ ؽش٠طخ هج١ؼ١خ ِٛاد ِٓ ِٕزغبد فٕغ إٌّؾؤح رّىٓ اٌزم١ٕخ

 ِٓ ٚاٌؾبِجٛ٘بد اٌؾخق١خ اٌؼٕب٠خ ِٚٛاد ٚاألفجبؽ إٌّظفبد ػذد ٚلذ . ٔفط١خ ِؾزمبد ِٓ ؽب١ٌبًال  رقٕغ اٌزٟ

 ، األسك عطؼ ػٍٝ اٌزٍٛس ثض٠بدح اإلعٙبَ فٟ ٌزغججٙب اٌخنشاء اٌى١ّ١بء أٔقبس ػ١ٍٙب سوض اٌزٟ إٌّزغبد أوضش

ولٌس أدل على ذلك من المشكالت التً ٌتركها على .  إٌفو ِؾزمبد ِٓ رقٕغ اٌزٟ اٌّٛاد أوضش ِٓ ثٛففٙب

سبٌل المثال ال الحصر استخدام أكٌاس الناٌلون على البٌئة بسبب قدرتها على عدم التحلل لمئات السنٌن ، 

 .مما فرض على كثٌر من البلدان التحول إلى استخدام األكٌاس الورقٌة 

 ٌظب٘شح اٌّغججخ  اٌذف١ئخ اٌغبصاد إلٔزبط اٌّجبؽشح اٌّغئ١ٌٚخ ِٓ  اٌؼشاق عبؽخ خٍٛ ِٓ اٌشغُ ػٍٝ ٚ    

 فٟ اٌؼبٌُ ؽٙذ٘ب اٌزٟ إٌّبخ١خ اٌزغ١شاد حدوث فٟ ِغبّ٘خ األدٔٝ اٌجٍذاْٖ ِٓ ثٛفف ، اٌؾشاسٞ االؽزجبط

 ػٓ ثّٕؤٜ ١ٌغذ ثالدٔب فؤْ العلمٌة والتقنٌة  ،وتواضع قدراته   اٌقٕبػ١خ لطبػبرٗ ٌجذائ١خ األخ١شح اٌغٕٛاد

 ِٛاسدٖ مخبِخ ٚ اٌغغشافٟ ِٛلؼٗ أل١ّ٘خ ثبٌٕظش ؛ رنشساًال  األوضش ٌكون ـبٚسثُ ، ـٛالغاي ـزا٘ـ ِخبهــــش

 ٚ االلزقبد٠خ ا١ٌٙى١ٍخ فٟ اٌٝ رؾٛ٘بد أفنذ اٌزٟ اٌغ١بعخ آصبَ عقود منػٓ فنالًال  ، رٕٛػٙب ٚ اٌطج١ؼ١خ

 . اٌج١ئ١خ

 الثانً المبحث06

 اتالمبادرخاصة إلى بعض  إشارةالفوائد المتوخاة من اعتماد الصناعة الخضراء مع 

 الحكومٌة بهذا االتجاه

اإلنسان وبٌبته  تخدم عدٌدة ومزاٌا بمنافع الخضراء الصناعة إلى التحول نهج ٌفضً             

 إجمال وٌمكن ، القتصادٌاتها  النمو تطور تعمل علىو االتجاه بهذا تسٌر التً البلدان وتعزز مستقبل

 : تالٌاًال  مبٌن بما الفوابد هذه

 االقتصاد منظومة لنهج وفقاًال  الخضراء الصناعة باستخدام التوسع أن . البٌبٌة الفوابد •

 عامالًال  ٌعد إذ . السبٌل هذا ستختار التً البلدان مستقبل على اٌجابٌة بآثار سٌنعكس األخضر

 من المزٌد الكتساب مإهلة البلدان هذه ٌجعل مما ، المناخٌة التغٌرات آثار تخفٌف فً هاماًال 

 اجل من المبذولة العالمٌة الجهود فً رابد بدور المساهمة عن فضالًال  ، التنافسٌة القدرة

 . كفء بشكل المشكلة هذه مواجهة
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للمنتج  التنافسٌة القدرة رفع إمكانٌة بامتالكها الخضراء الصناعة تمٌزت .االقتصادٌة الفوابد •

 على قدرتها عن فضالًال  ، المطلوبة البٌبٌة المعاٌٌر وتحقٌق العالمٌة األسواق فً الوطنً

 انتهاج ٌفضً ذلك جانب والى ، التكنولوجٌة الصناعات وتشجٌع األجنبً االستثمار جذب

تسهم بتخفٌف معدالت  عمل فرص وتوفٌر اقتصادي نمو تحقٌق إلى الخضراء الصناعة

 نفسه الوقت وفً فً اغلب بلدان العالم ،  الربٌسة مشكالتال أهم إحدى تعد التً البطالة

 السٌاحة مثل األخرى القطاعات بعض واقع على الخضراء للصناعة االٌجابٌة اآلثار تنعكس

 كفاءة األداء تتحسن حٌث ، وغٌرهما والخدمات ،التشٌٌد التحوٌلٌة ،الصناعات الزراعة ،

 سٌاسة النتهاج النهابٌة المحصلة أن قلنا إذا الواقع عن نبعد وال.منتجاتها جودة وترتفع

 تنافسٌة أكثر الطرٌق هذا فً السابرة البلدان اقتصاد جعل حول تتمحور الخضراء الصناعة

 الطاقة أسعار فً المستقبلٌة للصدمات عرضة اقل جعلها عن فضالًال  ، الدولً المستوى على

 .المجال بهذا استقاللٌتها وزٌادة

 الصناعة إلى بالتحول الخاص للنشاط االجتماعٌة الفوابد تتجسد . االجتماعٌة الفوابد

 وتبنً الهوابً التلوث معدالت تقلٌل خلفٌة على األسرة صحة على اٌجابٌة بآثار الخضراء

 اإلجراء هذا أن فً شك من ولٌس . نقاء أكثر مٌاه واستخدام ضررا اقل إنتاجٌة أسالٌب

 من لكثٌر تحدٌا ٌشكل ماٌزال الذي العامة بالصحة الخاص النظام تكلفة تقلٌل إلى سٌإدي

 من الخضراء الصناعات باتجاه التحول ماٌحققه ذلك إلى وٌنضاف . العالم دول  حكومات

 توفٌر إلى إضافة ، للعمل مالبمة  وأكثر الحضري النمو مع انسجاما أكثر بٌبة و أفضل حٌاة

 عمل فرص بتوفٌر ستساهم   الصناعة الخضراء مشروعات أن إذ . العمل فرص من مزٌد

  المعٌشة  مستوٌات رفع عن فضال ، المحلً والمجتمع الخاص القطاع  نشاطات خالل من

  إلى التحول خالل من تتحقق التً المزاٌا هذه أن القول نخطا وال . البطالة معدالت وتخفٌض

 بهذا السابرة البلدان لمواطنً العامة الرفاهٌة تحسٌن إلى ستإدي األخضر االقتصادفضاء 

تنحى  التً البلدان فً واالجتماعً السٌاسً االستقرار عوامل من الواقع هذا وٌعد . المنحى

 . باتجاه الصناعات الخضراء

 مساهمة عبر  البٌبة لحماٌة اتقنً اتطبٌقٌعد  الخضراء التكنولوجٌا مفهوموٌمكن القول أن          

 التغٌرات أن عن فضال ، الحراري االحتباس ظاهرةو الكربون انبعاث من الحد فً التقنٌة الحلول

 لمواجهة والمصانع للمعامل إستراتٌجٌة خطط عمل تتطلب المحلٌة و اإلقلٌمٌة و العالمٌة المناخٌة

 إذ . الطبٌعٌة اإلنتاج معدالت على المحافظة بغٌة المستقبلٌة التوقعات بحسب الحرارة درجات ارتفاع

 المصانع احتٌاجات ةتلبًل أكبر طاقة إمدادات ٌتطلب الحرارة درجات ارتفاع أن

التً  االحتٌاطات اتخاذ المصانع إدارات على فرض مما ،   اإلنتاج مستوٌات على ةحافظالم و 

 اإلنتاج كمٌات خفض تتسبب فً التً المتوقعة المناخٌة التغٌرات مواجهةتستلزمها مهمة 

     . بالمصانع الضرر إلحاق و 

 تقنٌة مجال فً الكبٌرة العالمٌة الشركات من مجموعة شرعت تقدم ما وفق وعلى                

 موارد تقلٌل و التكالٌف خالل خفضمن  البٌبً البعد تراعً تقنٌة منتجات و حلول بتقدٌم المعلومات

 اآلفاق ومن . الخضراء التكنولوجٌا مفهوم لتفعٌللمختلف الموارد   الطرابق أفضلواعتماد الطاقة 

 خططها فً الخضراء التكنولوجٌا مفهوم  العالمٌة التقنٌة الشركات تضمٌن التوجه لهذه األخرى

 طرح و التقنٌة لهذه أبحاث مٌزانٌات أعداد عن فضالًال  الغرض لهذا استراتجٌات أعداد و  المستقبلٌة

 فً المقاوالت شركات لدى آخر توجهاًال  هناك إن كما ، المخاطر و السمٌة قلٌلة تقنٌة مواد إنتاج فكرة

 إقامتهالهذه المنازل التً ٌجري  الطاقة المجهزة استهالك تقلٌلل خضراءال يمبانال إنشاء إمكانٌة

 . للبٌبة صدٌقة عمرانٌة تصامٌم على وفق

 تكالٌفنحفاضا فً إ حققسً أنشطتها مختلففً  التوجه هذا العالمٌة الشركات اعتماد أن وٌمكن القول     

 مبٌعاتها  أرباح، وضمان زٌادة  اإلنتاجٌةالتً تتطلبها  العملٌات  لعالٌةا التشغٌل و الطاقة
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 على التوجه هذه على باالستناد سٌحصل الذي المستهلك على بشكل اٌجابً هذا الواقعانعكاس إلى إضافة ،

 ٌبقى و . الجهد و الوقت و المال علٌه ٌوفر مما ، الطاقة أو القٌمة فً سواء منخفضة تكالٌف ذات منتجات

 . علٌه ٌعٌش الذي الكوكب و وسالمته  اإلنسان صحة تضمن سلٌمة و نقٌة بٌبة على المحافظة هو األهم العامل

 عملٌة من مبكراًال  باالستفادة سواء حد على النامٌة أو الصناعٌة سواء العالم دول بعض بدأت لقد             

عبر التوجه هذا المسار  فً قدما مضًال تهدف الى سٌاسات بتبنً قامت حٌث ، األخضر االقتصاد إلى التحول

 المستدامة التنمٌة متطلبات، بوصفها احد  الخاصة بتامٌن الطاقة  سٌاساتها فً المتجددة اتالطاق استثمار إلى

 فً رابدا موقعا تحتل أصبحت أخرى دوالًال  هناك أن كما . الصٌن و األوربً االتحادوفً مقدمة هذه الدول 

 تبنت إذ . الصٌن و الهند مثل النامٌة الدول من عدد إلى إضافة ،  الٌابان و ألمانٌا مثل األخضر لالقتصاد التحول

 االستثمارٌة التدفقات ارتفاع إلى أفضى الذي األمر وهو . الخضراء التنمٌة تحقٌق إلى تقود سٌاسات الدول هذه

 و الٌابان و الصٌن تقوم كما  2007 ـ2001 من الفترة خالل أضعاف ستة بحوالً المتجددة الطاقة مجال فً

 . المتجددة الطاقة مجال فً ضخمة باستثمارات الهند و اسبانٌا و األمرٌكٌة المتحدة الوالٌات و ألمانٌا

 التً ألمانٌا فً السٌارات على مقتصراًال  استخدامه ٌعد لم الطبٌعً الغاز فؤن ، ألٌه ذهبنا لما تصدٌقاًال  و           

 ، وقد بالبٌبة ضرراًال  تلحق التً المواد من غٌره و بالبنزٌن المتمثل التقلٌدي الوقود عن عوضاًال  باستخدامه بدأت

 أعلنت كذلك . النظٌفة الطاقة تولٌد احد الوسابل المعتمدة فً سابل إلى تحوٌلها ٌمكن التً المادة هذه أصبحت

 الصناعات فً متخصص  متوسط و صغٌر صناعً مشروع 1000 دعم على موافقتها الكورٌة الحكومة

م الذي عاال حلول قبل العمل فرص من كثٌر توفٌر إلى المبادرة هذه تهدف و  2013  عام حلول قبل الخضراء

 تطوٌر و أبحاث تدعٌم على التركٌز فً ٌتجسد الخطة هذه فً الربٌس العنصر أن وال ٌخفى  .تقدم ذكره 

 األلمانً الٌمٌن وسط ابتالف وافق ألمانٌاوفً  . الخضراء ةالصناع مجال فً محلٌة مكونات و أجزاء صناعة

 م2022 عام بحلول بها العمل وإنهاء النووٌة للطاقة تدرٌجً إلغاء على مٌركل المستشارة تتزعمه الذي الحاكم

 من %20 توفر التً النووٌة للطاقة بدٌل عن للبحث أوروبً اقتصاد اكبر أمام كبرى تحدٌات سٌضع ما وهو ،

 أعقاب فً جاء الخضراء الموجة فوق ألمانٌا تحلٌق أن باإلشارة جدٌر  ومما هو . األلمانٌة الطاقة إمدادات

على خلفٌة  ، النووٌة للطاقة الٌابانٌة فوكوشٌما محطة فً 1 رقم المفاعل انفجار عن الناجم اإلشعاعً التسرب

زلزال الٌابان الذي ضرب سواحلها  أعقبتالتً ( تسونامً ) أمواج المد البحري المعروفة فً الٌابان باسم 

والذي كان آخر نتابجه استقالة ربٌس الحكومة الٌابانٌة فً أعقاب تصاعد  الشرقٌة فً شهر آذار الماضً

 عالمٌة شركة 12 تشارك مهمة خطوة وفً .الٌاباناالحتجاجات الشعبٌة حول مستقبل الطاقة النووٌة فً 

 فً (  دٌزرٌتك) باسم  ألٌه ٌشار الذي الشمسٌة الطاقة إلنتاج العالمٌة المشارٌع أهم فً ألمانٌا من معظمها

 التسبب دون من أوروبا احتٌاجات من %15 نسبته ما تغطً طاقة تولٌد سٌتم حٌث ،أفرٌقٌا شمالً صحراء

 التً المحطة تقام التً األفرٌقٌة الدول احتٌاجات من كبٌرة نسبة عن فضالًال  ، الكاربون اوكسٌد ثانً غاز بانبعاث

 .أراضٌها على ٌورو ملٌار 400 إلى تكالٌفها تصل

 هذه  وتنمٌة بناء فً جدٌدة طاقة استخدمت الصٌنٌة قانسو بمقاطعة دونهوانغ مدٌنة وفً          

 حجم سٌصل المرسومة الخطط وفق وعلى .بدال عن الطاقات التقلٌدٌة الملوثة للبٌبة المدٌنة

 إجمالً من %98 إلى والرٌاح الشمس من التً ٌجري تولٌدها النظٌفة  لطاقةهذه ال االستخدام

 . الطاقة استهالك حجم

  البرازٌل مثل النامٌة الدول بعض و الصناعٌة الدول أن االنتباه ٌستلفت ومما          

 خالل من اقتصادٌاتها لتطوٌر فرص إلى التحدٌات هذه بتحوٌل شرعت المكسٌك و الهند و الصٌن و

 و  النمو زٌادة من سٌمكنها مما ، التكنولوجٌة االبتكارات دعم على العمل و السٌاسٌة اإلصالحات

 هو ومما . القتصادٌاتها التنافسٌة مستوٌات رفع عن فضالًال  ، عمل فرص توفٌر و التلوث من الحد

    .المجال بهذا هاما دوراًال  لعبت الخاصة الشركات أن باإلشارة جدٌر

 

 لثالمبحث الثا07
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 فً العراق وبرامج استدامة البٌبة واقع التنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة

 واالقتصادي االجتماعً الواقع معطٌات تشٌر                                        

 فً اإلدارٌة القٌادات خٌبة تً تعكسال واالقتصادٌة االجتماعٌة التنمٌة عملٌات تعثر إلى لعراقا فً 

 بوصفه ، البشري المال رأس حشد عن فضالًال  ، وإنتاجٌتهم رفاهٌتهم وتحسٌن المواطنٌن حماٌة

 ربٌسان عامالن والتنمٌة البشري األمن اعتبار من انطالقاًال  ، المستدامة التنمٌة فً الربٌس المكون

 ابرز من ولعل . االقتصادٌة التنمٌة تحقٌق فً األساس حجر ٌمثل الذي االجتماعً السلم تحقٌق فً

 العام لالستثمار المالبمة البٌبة وتهٌبة خلق فً اإلخفاق العامة الموارد بإدارة اإلخالل مإشرات

 نمو تحقٌق على مهما  حافزاًال  بوصفه الجانب هذا أهمٌة من الرغم على ، واألجنبً المحلً والخاص

 .ومتنوع مستدام اقتصادي

 المنتجات مختلف لتصرٌف الربٌسة األسواق من أصبح العراق ان القول نخطا وال            

 عن فضالًال  ، األخضر االقتصاد إلى التحول آلٌة عن بعٌدة تزال ما التً األجنبٌة والمواد والبضابع

 توجهاتها الصناعٌة اإلدارات تغٌٌر قبل سابدة كانت التً التصنٌع نمطٌة على هصناعات محافظة

 سبٌل وعلى ، البٌبة على الصناعات هذه مخاطر استمرار ٌعنً مما ، الخضراء الصناعات صوب

 المعروفة األسود النفط بمادة االشتغال رهٌنة بالدنا فً الطابوق إنتاج معامل تزال ما الحصر ال المثال

 احد ٌعد الذي الدخان من مخرجاتها تنقٌة منظومات استخدام دون من حتراقهاا عند البٌبٌة بمخاطرها

وبخاصة المخاوف ،  تثٌر بدابٌة بطرابق ٌجري النفاٌات مع التعامل ٌزال ما كذلك .بٌبتنا ملوثات

، مما  سبٌال للتخلص منها كثٌر من المصانع على طرٌقة حرق النفاٌات وإداراتاعتماد السكان 

 اإلجراءات إلى عشوابٌة إضافة،  . ٌسا إلى مفهوم الصحة العامة وٌزٌد من مصادر التلوث البٌبً

 الحال وٌنطبق .البلدٌة فً انتخاب مناطق الطمر الصحً التً التنطبق علٌها شروط هذا المفهوم

تعتمد  بالدنا ، بما فٌها العاصمة الحبٌبة بغداد  ماتزال كثٌر من مناطق التً المجاري منظومات على

 كبٌر تخلف عن ٌعبر  هذا الواقع، وال ٌخامرنا شك فً  على القنوات المفتوحة فً عملٌة تصرٌفها 

  توفر التً القٌاسٌة المعالجة بطرقمٌاه المجاري  من التخلص جالعمل الدوابر البلدٌة فً م فً

التً تعد عابقا  المٌاه نقص مشكلة لتالفً ؛ متعددة بمجاالت أخرى مرة ستخدامهاا فرصكثٌر  من  

فً ظل التدهور المضطرد الذي   الغذاء والصحة البشرٌة وإنتاجمهمة التنمٌة االقتصادي  أمام

ٌستلزم تحسٌن ادارة المٌاه ومإسساتها لوقف تداعٌات هذه ٌواجه العراق فً العقود المقبلة والذي 

 فً المصانع بعض قٌام إلى هنا اإلشارة المناسب ومن .،تزداد سوءا أنالتً من المحتوم   األزمة

 وبخاصة ، مباشرة المابٌة األنهار مجاري فً رمٌها بوساطة والسابلة الصلبة نفاٌاتها من التخلص

 جدٌر . يالبٌا محٌطه و اإلنسان صحة على المإثرة الخطرة الملوثات من تعد التً األدوٌة مصانع

 عن فضالًال  ، والتربة المٌاه وتلوث الهواء بتلوث تتعلق كبرى تحدٌات ٌواجه اقالعر أن باإلشارة

 الكفٌلة اإلجراءات اتخاذ وجبٌست ما وهو ، البشري لالستخدام وصالحٌتها المٌاه جودة مشكالت

 والجابر المتزاٌد االستخدام ظل فً الطبٌعٌة الموارد على الضغوط زٌدتس هذه االختالالت التً بوقف

وزٌادة المشروعات االقتصادٌة التً تخدم توجهات ورإى  السكانٌة الكثافة زٌادة عن الناجم

 سلباًال  سٌإثر الطبٌعٌة الموارد استغالل فً اإلفراط أنإذ ،  والبٌبة الحٌاة اإلنسانسٌاسٌة ال تحترم 

 .شرٌحة الفقراء  وبخاصة ، المجتمع قطاعات لكافة الحٌاة جودة على

 

 البنٌة تشوهات فً أسهمتمزمنة   اختالالت من تعانً الصناعٌة بٌبتنا أنوٌمكن القول          

 فً ذلك أسبابوتكمن .األخرى االقتصادٌة القطاعات على المباشرة آثارها عن فضالًال  ، االقتصادٌة

 ببناء الشروع دون من الخام النفط تصدٌر من المتحققة اإلٌراداتى عل االقتصاد الوطنً اعتماد

 األخرى االقتصادٌة القطاعات تنمٌة فً المالٌة الوفورات هذه بعض الستثمار االستراتٌجٌات

 االرتكازٌة البنً بتطوٌر االهتمام تدنً عن فضالًال  والسٌاحٌة ،الخدمٌة ،الزراعٌة،التجارٌة الصناعٌة
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إلى انحسار  أفضىالذي  األمروهو  .اإلجمالً المحلً الناتج لزٌادة األساسٌة المقومات من تعد التً

 .فرص العمل وزٌادة عدد العاطلٌن 

 خطط بوضع للبدء اإلدارٌةالقٌادات   إلى ذهبٌة فرصة ٌوفر قداق العر فً الصناعً التخلف أن         

 التً المتجددة والطاقات الخضراء الصناعات تعتمد التً الجدٌدة التوجهات وفق على بتطوٌرها كفٌلة

 فً بما الحٌاة، مفاصل اغلب تغطً التً الخضراء التنمٌة باسم ألٌها ٌشار ما إقامة فً األساس تعد

 ٌجري تزوٌدها على وفق هذا النظام مواد غٌر ملوثة ، و إقامتهاتستخدم فً  التً المنازل ذلك

تعد احد مصادر  يالتعن الطاقات التقلٌدٌة عوضاًال  والتبرٌد التدفبة ألغراض المتجددة الطاقة بإمدادات

 باصطالح المنازل هذه إلى وٌشار ، االستهالك ترشٌد من ٌمكن ما أقصى إلى إضافة تلوٌث البٌبة ، 

 .الخضراء المنازل

 فً االختالالت من ثقٌلة تركة انبالد فً االقتصادٌة اإلدارات من الحالٌة األجٌال ورثت لقد        

 المنظمات أنواع كل فً استخدامها الممكن من التً  اإلستراتٌجٌة اإلدارة بتطبٌق الخاصة اآللٌات

 والحركات كاألحزاب سٌاسٌة أو ، البحث ومراكز الجامعات مثل اوخدمٌة صناعٌة أكانت سواء

 الهادفة البشرٌة والجهود األعمال منظمات لنجاح مستقبلٌة أداة بوصفها ، والتحالفات السٌاسٌة

 . عامة بصورة

 رزّؾٛس اٌخنشاء اٌقٕبػخ ع١بعخ الٔزٙبط إٌٙبئ١خ اٌّؾقٍخ أْ ناقل إذا الواقع عن والنبعد         

 عؼٍٙب ػٓ فنالًال  ، اٌذٌٟٚ اٌّغزٜٛ ػٍٝ رٕبفغ١خ أوضش اٌطش٠كٞ ؽبي ع١ش٘ب ثٙزا ف ثالدٔب  عؼً ؽٛي

 .اٌّغبي ثٙزا اعزمال١ٌزٙب ٚص٠بدح اٌطبلخ أعؼبس فٟ اٌّغزمج١ٍخ ٌٍقذِبد ػشمخ الً

 

                                                    

             

 المبحث الرابع08

 العراقالخضراء فً  ةمتطلبات التروٌج للصناع

 اٌٛهٕٟ ثباللزقبد اٌزؤص١ش فٟ ثبٌغخ أ١ّ٘خ ِٓ ٌٍقٕبػخ ِب اؽذ ػٍٝ خبف١ب ٠ؼذ ٌُ                                     

 أْ فٙٛ اٌغبٔت ٘زا فٟ لٌٛٗ ِب٠ّىٓ صّخ وبْ ٚارا . اإلعّبٌٟ اٌّؾٍٟ إٌبرظ رؾذ٠ذ فٟ اٌفبػً ؽنٛس٘ب ثفؼً

 ٘بدفخ ٚؽٛاساد ِنب١ِٕٙب ٌزؼض٠ض  ِغزّؼ١ب ٚػ١ب رغزٍضَ اٌخنشاء اٌقٕبػبد ِغبؽخ رٛع١غ اٌٝ اٌزٛعٗ

اٌم١بداد  رّىٓ فؼبٌخ ِؼشف١خ ِٚجبدساد فٕبػ١خ ٚاعزشار١غ١بد ؽى١ِٛخ ع١بعبد اٌٝ اٌٛفٛي اعً ِٓ إلداسارٙب

 االلزقبد ٔؾٛ اٌؼبٌّٟ اٌزؾٛي ِّٙخة  اإلسهام  فٟ فبػً دٚس ثٍؼت اٌخنشاء اٌز١ّٕخ ثفٍغفخ اٌّئِٕخ  اإلداس٠خ

 . األخنش

 ٌٍز١ّٕخ وّذخً ٚاٌّزٛعطخ اٌقغ١شح اٌّئعغبد ٌزط٠ٛش هّٛؽخاي ثشاِظاي ثؼل اػزّبد ِٓ اٌشغُ ٚػٍٝ      

 ثؼذ ِب  عٕٛاد فٟ إٌٙظ ٘زا اػزّبد ِٕز م١مخ ثؾذٚد وبْبصورتها التقلٌدٌة   اٌز١ّٕخ ِٛعخ سوٛة ،فبْ

 ٠ٚجذٚ . اٌغىبْ ػٍٝ ا٠غبث١خ ثآصبس رٕؼىظ ِغز٠ٛبد اٌٝثبٌٕظش ٌخ١جخ اٌجٕبء اٌزّٕٛٞ فٟ اٌٛفٛي  ؛ االعزمالي

 ػٍٝ عٍج١خ آصبس ِٓ اٌغ١بعخ آصبَ ؽٍّزٗ ِب ٚ  اٌؾشٚة ٚ  اٌغ١بع١خ اٌزمٍجبد اٌٝ ٠ؼٛد رٌه فٟ اٌشئ١ظ اٌغجت أْ

 فٟ ؽبدح أصِبد رٛاعٗ ِٕبهك ثالد اٌشافذ٠ٓ  ِٓ  وض١ش ِبرضاي ٌزٌه ِقذالب ٚ . االلزقبد٠خ اٌمطبػبد ِخزٍف

 ٚ  اٌطبلخ اِذاداد فٟ اٌىج١ش ٔمـاي ػٓ فنال اٌجؾشٞ ٌالعزخذاَ فبٌؾخ ٔم١خ ١ِبٖ ػٍٝ اٌؾقٛي ِغبي

اٌؼشاق اٌزٞ ٠ؼذ ِٓ اٌجٍذاْ  أْ رٌه ِٓ االٔىٝ ٚ , اٌزؼ١ٍُ  ٚلطبع اٌقؾ١خ اٌّئعغخ ِٚزطٍجبد اٌجٍذ٠خ اٌخذِبد

   .إٌفط١خ اٌّؾزمبد ػٍٝ اٌؾقٛي فٟ ؽذ٠ذح فؼٛثبد عىبٔٗ ٠ٛاعٗ ٌٍجزشٚي اٌّقذسح اٌشئ١غخ 

 ٔمٍخ ألؽذاس اٌنشٚس٠خ اٌّٙبَ اؽذ االعزّبػ١خ ٚ االلزقبد٠خ اٌز١ّٕخ ثّغبي اٌغ١ش ٠ؼذ رمذَ ِب ٚفك ٚػٍٝ        

 اٌّغبي فٟ اٌزخٍف اعزضّبس ػٍٝ اٌؼًّ حاٌؾىَٛ ػٍٝ رفشك ر٘ج١خ فشفخ ٌٚؼٍٙب الٟ ،اٌؼش اٌّغزّغ فٟ ٔٛػ١خ
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 رؾبفع ٚ  اٌّغزّغ عالِخ رنّٓ اٌزٟ اٌخنشاء اٌقٕبػبد ألبِخ ػٍٝ اٌّؼزّذح اٌز١ّٕخ ع١بعخ ثبٔزٙبط اٌزّٕٛٞ

 . اٌج١ئخ اعزذاِخ ػٍٝ

 ِج١ٓ ثّب  أّ٘ٙب اعّبي ٠ّىٓ اٌزٟ اإلعشاءاد ِٓ ػذد ٠زطٍت اٌخنشاء اٌقٕبػبد رش٠ٚظ ػٍٝ اٌؼًّ اْ         

  : رب١ٌب

 اٌغبٔت ٘زا ٠ؾىٍٗ ٌّب األ١ِخ ؛ ِؼذالد ٚاػزّبد ثشاِظ ٚالؼ١خ ٌخفل  ٚاٌزؼ١ٍُ اٌزشث١خ ثمطبع اال٘زّبَ •

رٛع١غ ِغبؽبد  ػٍٝ اٌمبئّخ اٌز١ّٕخ ثشاِظ ٚ خطو آ١ٌبد ٔغبػ فٟ ؽبعُ ٚ ُِٙ ػٕقش ِٓ

 اٌخنشاء اٌقٕبػبد

 لذسح  رؼض٠ض اعً من ٚرمذ٠ُ اٌذػُ ٌٙب المجالٌن الحكومً والخاصفً   ِخزبسح عبِؼبد أزخبة •

 اٌز١ّٕخ ِزطٍجبد ٚ  ثبٌقٕبػبد اٌخنشاء ا٘زّبِبرٙب ٔطبق رٛع١غ ِّٙخ فٟ اٌجؾض١خ ِشاوض٘ب

 . اٌخنشاء

 رم١ٕبد ِٓ ِزبػ ِب اعزخذاَ ػٍٝ  اٌّخزٍو  اٌٝ أفبفخ اٌخبؿ ٚ اٌؼبَ اٌمطبػ١ٓ ؽشوبد رؾغ١غ •

 ِغبي اٌٝ ٌٍزؾٛي ر١ّٙذاًال  اٌقٕبػٟ اإلنتاجِغبي  فٟ األفنً اٌّّبسعبد ٚرطج١ك ، األٔظف ٌإلٔزبط

 . اٌخنشاء اٌقٕبػبد

 اٌخجشاد رجبدي ٚ ٔمً ػجش ٚػ١ٙب ص٠بدح اعً ِٓ اٌخنشاء اٌزٕبفغ١خ ِغبي فٟ اٌؾشوبد اداساد رضم١ف •

 مّٓ اٌؼشث١خ اٌجٍذاْ فٟ اٌقٕبػٟ ٌٍمطبع االعزذاِخ ص٠بدح ٚ اٌّّٙخ ٘زٖ رؼض٠ض ٚ رطج١ك فشؿ ؽٛي

 . اٌّزمذَ اٌؼبٌُ ثٍذاْ فٟ اٌّطجمخ اٌّغزذاِخ ٌٍز١ّٕخ اٌؼب١ٌّخ األ٠ٌٛٚبد أهبس

 ث١شا ػٓرغ اٌخنشاء اٌقٕبػبد ١ِذاْ فٟ االعزضّبس ػٍٝ رؾغغ لب١ٔٛٔخ  رؾش٠ؼبد حاٌؾىَٛ افذاس •

 اٌجذء ػٓ فنال ، اٌّغزذاِخ اٌز١ّٕخ إللبِخ الحلول اِضً بوصفها ،  اٌخنشاء اٌزم١ٕبد ثمطبع ا٘زّبِٙب

الطاقة من اجل اإلسهام  إنتاجفً  اٌّزغذدح اٌطبلبد العزضّبس ِقبدس  ِزىبٍِخ اعزشار١غ١خ ثٛمغ

 . بسالمة البٌئة والمحافظة على استدامة الموارد الطبٌعٌة

 العربٌة  اٌزؼبْٚ ثّشاوض ٚسثطٗ ٚاٌز١ّٕخ اٌخنشاء األخنش لتروٌج مفاهٌم االقتصاد  ِشاوض  أؾبء •

 ؛ ثغ١خ  اٌذ١ٌٚخ ٚ ٚاإلل١ّ١ٍخ العربٌة  اٌغٛق ػٓ اٌّؼٍِٛبد رٛف١ش ثٙذف اٌخنشاء اٌؼب١ٌّخ ٚ اإلل١ّ١ٍخ

 اٌٝ اٌزقذ٠ش هٍج١بد ػٍٝ اٌؾقٛي اٌخنشاء ثبٌقٕبػبد اٌّخزقخ اقٌةالعر اٌؾشوبد ثزّى١ٓ اإلعٙبَ

 . اٌّزٛعطخ ٚ اٌقغ١شح المحلٌة  اٌؾشوبد فٟ اٌّقٕؼخ اٌخنشاء ٌٍّٕزغبد رقذ٠ش ِشاوض البِخ عبٔت

  ثآخش ٌٍزؼش٠ف اٌّؼبسك ٚ اٌؼًّ ٚسػ ٚ اٌّغزذ٠شح اٌطبٚالد ٚ إٌذٚاد ٚ اٌّئرّشاد البِخ •

 ؛    وأممً وإقلٌمًومعلوماتً عربً  تبادل تجاري   عبر شبكة اٌخنشاء حِغبي اٌقٕبع اٌزطٛساد فٟ

االطالع  ٚ اٌخنشاء اٌزىٌٕٛٛع١ب ِٛمٛع فٟ اٌّؾزشن اٌزؼبْٚ ٚ اٌزغبسٞ اٌزجبدي فشؿ رؼض٠ض من اجل

ة لما ٌعانٌه السكان عوبخاصة المواضٌع التً تشكل حلوال ناج  ، اٌخنشاء حاٌقٕبع ِغزغذاد أؽذسعلى

تامٌن مٌاه النفاٌات الصلبة والسائلة و إدارة ِضً من تحدٌات فً حٌاتهم الٌومٌة  اغلب مناطق البالدفً 

وتخلصهم  فً تنفٌذ البرامج التنموٌة التً تخدم السكان ألهمٌتهامعالجة المٌاه العادمة و الشرب النقٌة

 . من ملوثاتها

 ٗفذ٠مخ ِٛاد اعزخذاَ ؽٛي شركات القطاع العام والخاص والمختلط   اٌجالد فٟ اٌز١ّٕخ  اداسح رٛع١ 

 . اٌخنشاء اٌقٕبػبد ١ِذاْ اٌٝ ثزؾ٠ٍٛٙب رغُٙ ِؾفضاد مغٚٚ ، ٌٍج١ئخ

 ٚ اٌقٍجخ إٌّقشفبد ٔٛػ١خ اعزخذاَ ؽٛي اٌجالد فٟ االلزقبد٠خ اٌمطبػبد ِخزٍف اداساد رٛع١ٗ •

 . ِؼبٌغزٙب وٍف ٌزم١ًٍ اٌغبص٠خ ٚ اٌغبئٍخ
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 خفل ٚ اٌطبلبد رٛف١ش اعً ِٓ إٌفب٠بد رذ٠ٚش اػبدح رم١ٕخ ثبػزّبد إٌفب٠بد و١ّخ خفل ؽٛي اٌزضم١ف •

 رغشة ٚ اٌج١ئخ فٟ إٌفب٠بد رشاوُ ػٓ إٌبعُ اٌج١ئٟ اٌزٍٛس ِٓ اٌزم١ًٍ ٌغشك اٌٍّٛصخ اٌغبصاد أجؼبس

 إٌّبعت ِٓ ٔشٜ اٌغ١بق ٘زا ٚمّٓ . اٌّبئ١خ اٌّٛاسد ٚ اٌزشثخ ٚاٌٝ ؽٌٕٛب ِٓ اٌٙٛاء اٌٝ اٌٍّٛصبد

 أفشاْ داخً ؽشلٙب ثٛعبهخ اٌزش١ِذ ػجش ٌٍزؾًٍ لبثٍخ اٌغ١ش إٌفب٠بد العزشعبع ِؾشٚػبد ثبٔؾبء اٌّجبؽشح

 . رق١ٕؼٙب ٚ اعزؼّبٌٙب أػبدح رز١ؼ ثزم١ٕبد ِؼبٌغزٙب رزُ ثؾ١ش ػب١ٌخ ؽشاسح ثذسعخ خبفخ

 فؾخ ػٍٝ اٌّؾبفظخ رزطٍت اٌزٟ االعزؾفبئ١خ إٌفب٠بد ِغؤٌخ اٌٝ اإلداس٠خ اٌم١بداد أزجبٖ مشٚسح •

 ػبَ وً اٌخطشح إٌفب٠بد ٘زٖ ِٓ أهٕبْ ٌفع ٠ؾ١شاٌٝ اٌؾبٌٟ اٌٛالغ أْ ؽ١ش ثزذ٠ٚش٘ب اٌم١بَ ث١ئزٗ ٚ اإلٔغبْ

 ِٛاد ػٍٝ اؽزٛائٙب ثفؼً اٌؼبِخ اٌقؾخ ػٍٝ خطٛسرٙب سغُ اٌّفشغبد داخً ػبدح لزفٙب ٠ٚغشٞ حٌث،

 . اٌٙٛاء فٟ رؾٍٍٙب ٚ أزؾبس٘ب ثغشػخ رزقف اٌزٟ اٌّّشمخ اٌغشاص١ُ ِٓ ٘بئً وُ ٚ عبِخ

 ِٓ رؾىٛ اٌزٟ اٌؾذ٠ذ فٕبػخ ٌزؼض٠ض أٔمبمٙب ٚ اٌغ١بساد ١٘بوً ِضً اٌؾذ٠ذ٠خ إٌفب٠بد رذ٠ٚش •

 ٌالعزفبدح اٌؾذ٠ذ٠خ غ١ش اٌّخٍفبد ٔفب٠بد رذ٠ٚشاٌؼًّ ػٍٝ   فٟ ثالدٔب ، فنال ػٓ أزبعٙبأخفبك ِؼذالد 

 فٟ اٌّغزخذِخ اٌىٙشثبئ١خ األعالن ٚ اٌىٙشثبئ١خ اٌمبثٍٛاد رق١ٕغ ٚ إٌؾبط فٕبػخ أنبط فٟ ِٕٙب

 . إٌّبصي

 اٌٝ امبفخ اٌىشرْٛ ٚ اٌجالعزه ٚ اٌٛسق ٚ اٌخؾت ٔفب٠بد ِٓ اٌّٙذٚسح اٌّٛاد العزغالي اٌزٛع١ٗ •

 رؤؽ١ش٘ب ػٓ فنال ٘بئٍخ ٌطبلبد ِنبفخ ل١ّخ رؾىً ثٛففٙب ِٕٙب االعزفبدح ٚ ٌزذ٠ٚش٘ب اٌّغزؼٍّخ ا١ٌّبٖ

 . اٌّجشس غ١ش ٌٍٙذس ؽذاًال  رنغ عذ٠ذح ِشؽٍخ ػٕٛاْ

 اػفبء رٌه ِمذِخ ٚفٟ األٔظف اٌقٕبػبد ٔؾٛ اٌزؾٛي ٌزؾغ١غ مش٠ج١خ ؽٛافض ٚ ع١بعبد رؾذ٠ذ •

 . عضئٟ ثؾىً اٌنشائت ِٓ ٌٍج١ئخ فذ٠مخ رم١ٕبد رغزخذَ اٌزٟ اٌقٕبػبد

 اٌطبلخ ٚ اٌغزاء فٟ ِغبٌٟ رارٟاي رؼزّذ االوزفبء اٌزٟ اٌؼن٠ٛخ ٌٍضساػخ اٌج١ئ١خ اٌمشٜ إلٔؾبء اٌزٛعٗ •

 ثٙب اٌٛفٛي ٚ اٌج١ئ١خ ٌٍمش٠خ اٌضساػ١خ اٌّخٍفبد ثبعزخذاَ اٌؼن٠ٛخ األعّذح رق١ٕغ خالي ِٓ عززٌٛذ اٌزٟ

 أعّذح ػٍٝ ٌٍؾقٛي اٌضساػ١خ اٌّخٍفبد ثزذ٠ٚش اٌمّبِخ ِمبٌت ػٍٝ اٌمنبء ، فضال عناٌقفشٞ اٌذفٓ اٌٝ

 . اٌّزغذدح اٌطبلخ اِذاداد ػٍٝ اٌؾقٛي عبٔت اٌٝ ٌٍزشثخ اٌّؾغٕخ اٌج١ٛؽبس ِبدح ٚ ػن٠ٛخ

 أزبط فٟ ٠ذخً ِٕزظ ِٓ ٠خشط ِب أعبط ػٍٝ ِزىبٍِخ ٚ اٌضّٓ سخ١قخ ِؾبف١ً رٕزظ ؽذائك ػًّ •

 . اٌٛدٚدح اٌضساػخ ثبعُ أ١ٌٗ ٠ؾبس ِب ٚ٘ٛ آخش

 ِؼشمخ ٚغ١ش اٌى١ّ١بٚٞ ثبٌغّبد اٌزٍٛس ِٓ خب١ٌخ ثٛففٙب اٌقؾشاء فٟ اٌج١ئ١خ اٌمشٜ ثٕبء اػزّبد •

 االٔجؼبصبد ػٍٝ اٌمنبء ػٓ فنالًال  سخ١ـ ػنٛٞ غزاء ػٍٝ ِٕٙب اٌؾقٛي ٠ّىٓ ٚاٌزٟ اٌغبئش ٌٍشػٟ

 عبٔت اٌٝ وج١شح ػًّ فشؿ ِٓ ٠ؾممٗ ٌّب اٌّغزذاِخ اٌز١ّٕخ ِؾبس٠غ أُ٘ ِٓ اٌزٛعٗ ٘زا ٠ٚؼذ . اٌؾشاس٠خ

 . اٌغزائٟ األِٓ رذػ١ُ فٟ ِغبّ٘زٗ

 ستنتاجات والتوصٌاتاال /    المبحث الخامس09

 االعزٕزبعبد

 اٌزٟ إٌزبئظ ٚاُ٘  اٌذساعخ ٘زٖ رٕبٌٚزٙب اٌزٟ اٌّؾبٚس ألُ٘ ِىضفخ خالفخ االعزٕزبعبد رؾىً                      

 ألُ٘ ِىضفبًال  ا٠غبصا اٌزب١ٌخ اٌغطٛس فٟ ٔغزؼشكٚ ،اٌجؾش ِؾىٍخ ثؤغٕبء اعٙبِٙب ِذٜ ػٓ فنال, ا١ٌٙب رٛفٍذ

 : اٌذساعخ ٘زٖ ا١ٌٙب رٛفٍذ اٌزٟ االعزٕزبعبد
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 االلزقبد٠خ اٌغ١بعخ فٟ رغ١شاد ِٓ رجؼٙب ِٚب ،  العراقفٟ اٌغ١بع١خ اٌؾ١بح ؽٙذرٙب اٌزٟ اٌؾبدح اٌزغ١شاد •

 ِٓ وض١ش ػشلٍخ ػٓ فنال ،االعزّبػ١خ ٚ االلزقبد٠خ اٌز١ّٕخ ٌؼ١ٍّخ اٌزخط١و فٟ اإلداس٠خ اٌم١بداد ٠زٍىؤ أعّٙذ

  والمحافظة على السلطة ثبٌؾشٚة اٌؾىِٛخ أؾغبي خٍف١خ ػٍٝ خططٙب

 اٌزطٛساد ٠شاػٟ اٌزٞ اٌجالد فٟ االلزقبد٠خ اٌمطبػبد ِخزٍف إلداساد األِذ ه٠ًٛ االعزشار١غٟ اٌزخط١و غ١بة •

 0 ف١ٙب ّٔٛ ِٓ ٠ؾزًّ ِب ٚ اٌغىب١ٔخ ٚ اٌؾنش٠خ ٚ اٌؼّشا١ٔخ ٚ االعزّبػ١خ

 ػ١ٍّخ ِٛاوجخ ِّٙخ فٟ رم١ٕخ ٚ ف١ٕخ ٚ اداس٠خ ِقبػت ِٓ اٌّزٛعطخ ٚ اٌقغ١شح اٌّؾبس٠غ اداساد ِؼبٔبح •

 . ٌٍٛالغ اال٠غبثٟ اٌزغ١١ش اٌٝ اٌؼبَ ِفِٙٛٙب فٟ رٙذف اٌزٟ اٌز١ّٕخ

 اٌزذ٠ٚش أػبدح رم١ٕخ أزٙبط ِٓ ػ١ٍٙب اٌؾقٛي ٠ّىٓ اٌزٟ اٌٙبئٍخ اٌّٛاسد اعزضّبس فٟ اإلداس٠خ اٌم١بداد خ١جخ •

 اٌزطٛس ث١ٓ اٌؼاللخ اخزالي فٟ رغجت , ػ١ٍٙب اٌّؾبفظخ ٚ اٌج١ئخ ثغالِخ اإلعٙبَ اٌٝ أ٠نب عزفنٟ اٌزٟ

 . سال١خاٌغ اٌج١ئخ فٟ رؾٛ٘بد ِٓ أػمجٗ ِب ٚ اٌج١ئٟ اٌّؾ١و ٚ اٌقٕبػٟ

 اٌٝ اٌزؾٛي ِّٙخ ٌزطج١ك ِالئّب ِٕبخب اٌؼشاق ِضًٞ اٌطج١ؼ١خ  ِٛاسدٖ مخبِخ ٚ اٌغغشافٟ ِٛلؼٗ ثؾىُ •

 ثفٛائذ ع١ٕؼىظ اٌٛالغ ٚ٘زا , اٌّزغذدح اٌطبلبد اعزخذاَ ٚ  خنشاء فٕبػبد البِخ ػجش األخنش االلزقبد

 .  أّبئ١خ ٚ  ٚفؾ١خ ث١ئ١خ ٚ اعزّبػ١خ ٚ الزقبد٠خ

ثغٙٛد وبفخ ؽشائؼ اٌّغزّغ   ١٘ٓسفٟ اٌزخٍـ ِٓ اٌزٍٛصبد اٌج١ئ١خ اٌّزفبلّخ   اإلداس٠خاٌم١بداد أْ ٔغبػ   •

  0ِٚىٛٔبرٗ اٌغ١بع١خ ٚ لطبع األػّبي ٚ لٜٛ اٌّغزّغ  

ٔؾٛ اػزّبد اٌقٕبػبد اٌخنشاء ٚ اعزضّبس اٌطبلبد اٌّزغذدح فٟ ِّٙبد اٌز١ّٕخ   اٌؼشاقؽز١ّخ رٛعٗ  •

  0ال ِٕبؿ ِٕٗ خ١بس  أفجؼااللزقبد٠خ ٚاالعزّبػ١خ 

 قترحاتموال اٌزٛف١بد

 : رٛفٟ اٌذساعخ ثّب ٠ؤرٟ  ا١ٌٙبػٍٝ ٚفك االعزٕزبعبد اٌزٟ رُ اٌزٛفً 

ٚاٌغ١ش ثضمخ دٚساًال ا٠غبث١ب ٚ فؼبال ٚ ِغئٚال  فٟ اٌزقذٞ ٌّؾىالد اٌزٍٛس اٌج١ئٟ  سال١خاٌغ حاٌؾىَِّٛبسعخ  .

ٌزشاوّبد آِ اعً اٌمنبء ػٍٝ  األخنشػٓ خ١بساد ع١ٍّخ رنّٓ اٌزؾٛي ٔؾٛ االلزقبد اٌجؾش  فٟ ِّٙخ

 : ٚ مّٓ ٘زا اٌغ١بق ٔمزشػ ا١ٌ٢بد اٌّج١ٕخ رب١ٌبًال , إٌؾبهبد اٌقٕبػ١خ اٌزم١ٍذ٠خ  آصبساٌّٛسٚصخ ِٓ 

ػذَ ٚ,ؽبٍِخ   اد اٌخنشاء ثّغئ١ٌٚخ ربِخ ٚ ٔظشحاٌقٕبع البِخِغ ِغؤٌخ  اٌغٙبد اٌّخزقخ رؼبًِ* 

 . ِؼبٌغبد  رشل١ؼ١خ ٚ ؽٍٛي ٘بِؾ١خ اٌٝأفىبس ٚ سإٜ ِؾززخ رفنٟ  اٌٝاٌشوْٛ 

 

ػٍٝ ر١ّٕخ آ١ٌبد ٌزؼض٠ض ألبِخ اٌقٕبػبد  لبدسح اداس٠خاد اٌزخط١و ثٛففٗ لبػذح ؽ٠ٛ١خ ٌزؾم١ك لشاس اػزّبد* 

 . اٌزٍٛصبد اٌج١ئ١خ اٌّزفبلّخ ٚاعٙخَ اٌخنشاء ِٓ أعً

  .اٌقٕبػبد اٌخنشاء  اٌجؾش٠خ ٌزذػ١ُ ِّٙخ ألبِخرؼجئخ اٌّٛاسد اٌّبد٠خ ٚ * 

ر١ّٕخ عش٠ؼخ  رؾمك اٌزٛاصْ ث١ٓ اٌّغزّغ ٚ ِؾ١طٗ اٌج١ئٟ ٚرذػ١ُ  اؽذاس ثبرغبٖ اٌم١بداد اإلداس٠خ ػًّ  .

 0اٌّزطٍجبد اٌخبفخ ثٙزا اٌزٛعٗ 

اٌز١ّٕخ   اٌٛػٟ ثؤ١ّ٘خ اٌٝ ِغزّؼٕباٌظشٚف اٌّٛمٛػ١خ اٌزٟ رىفً ٚفٛي  ال١خاٌؼش حرؤ١ِٓ اٌؾىَٛ .

 . اٌقٕبػبد اٌخنشاء ٚ اعزضّبس اٌطبلبد اٌّزغذدح ثبلبِخاٌخنشاء  ػجش اٌزٛعغ 

رذ٠ٚش إٌفب٠بد ثبالعزٕبد ػٍٝ ِئؽشاد االعزذاِخ  اػبدحرم١ٕخ  اػزّبدػٍٝ  اٌضاَ اٌؾىِٛخ اٌغٙبد اٌّؼ١ٕخ .

 : اٌج١ئ١خ اٌمبئّخ ػٍٝ
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 . رخف١ل أجؼبس اٌغبصاد اٌٍّٛصخ*

 . اٌؾذ ِٓ اٌزقؾش* 

 . ِٛاسد ا١ٌّبٖ ٌٍؾفبظ ػٍٝ اٌزٕٛع اٌؾ١ٛٞ اداسح* 

 . اٌزٍٛس اداسح*

 . اٌّزغ١شاد إٌّبخ١خ آصبسِغ  اٌزؤلٍُ* 

 

أؾبء ِؾشٚػبد اٌطبلخ اٌّزغذدح ٚ رؼض٠ض االثزىبس ِٓ اعً  لطبػ١ٓ اٌؼبَ ٚاٌخبؿ ػٍٝاي حرؾغ١غ اٌؾىَٛ .

 . اٌغبصٞ االٔجؼبسرٛف١ش اعزخذاَ اٌطبلخ ٚ اٌؾذ ِٓ 

االعزضّبس اٌج١ئٟ ٌٍقٕبػبد اٌقذ٠مخ  اؽبػخرؾذ٠ش اٌقٕبػبد اٌؾب١ٌخ ثّب ٠زٛافك ِغ اٌّؼب١٠ش اٌج١ئ١خ  ٚ .

اٌقٕبػبد اٌزٟ  اػفبءرذ٠ٚش إٌفب٠بد مّٓ اٌخبسهخ االعزضّبس٠خ  ٚ اٌزٛعٗ ٔؾٛ  اػبدحٌٍج١ئخ  ِضً فٕبػخ 

 0رغزخذَ رم١ٕبد فذ٠مخ ٌٍج١ئخ ثؾىً عضئٟ ِٓ اٌنشائت 

ثبٌزؼبْٚ ٚاٌزٕغ١ك  فذ٠مخ ٌٍج١ئخ  ِؾ١ٍخ ِؾشٚع اٌغبئضح اٌج١ئ١خ ألفنً فٕبػخثزجٕٟ  ال١خاٌؼش حل١بَ اٌؾىَٛ .

 0ٚاٌؼشث١خ اٌغبئشح ثبرغبٖ اٌّؾبفظخ ػٍٝ اٌج١ئخ ٚاإلل١ّ١ٍخ األ١ِّخِغ إٌّظّبد 

رٛعٗ ِٓ رؾش٠ؼبد ٚ ِٚب ٠زطٍجٗ  ٘زا اي  األخنشااللزقبد  اٌٝأػذاد ع١بعبد سف١ٕخ  ٌزؼض٠ض ِّٙخ اٌزؾٛي .

 0 األٔظفؽٛافض ٌزؾغ١غ اٌؾشوبد ٚ إٌّؾآد فٟ اٌزؾٛي ٔؾٛ اٌقٕبػبد 

رجٕٟ اٌذٚائش اٌج١ئ١خ رٛعٙبد رؼزّذ خطو ػًّ ٚ ثشاِظ رزخطٝ ؽذٚد اٌزٛعغ ثؼ١ٍّبرٙب اٌزؾغ١ٍ١خ  ِٓ خالي .

رذ٠ٚش  اػبدحع١بلبد راد رذاث١ش فبسِخ ٚ اؽزشاص٠خ ٌٍزٛافً ِغ اٌغّٙٛس ػجش ٔؾش اٌٛػٟ اٌج١ئٟ ؽٛي  ارجبع

اٌؾشوبد ٚ اٌّجبٟٔ  اٌٝإٌفب٠بد ثذءا ِٓ اٌّذاسط  أزبطاٌزم١ًٍ ِٓ  اٌٝإٌفب٠بد ٚ اٌؾذ ِٓ االعزٙالن عؼ١ب 

اْٚ ٚصاسرٟ اٌج١ئخ ٚاٌزشث١خ ؽٛي ِجبدسح ٚمّٓ ٘زا اٌغ١بق ٔمزشػ رغ اٌغى١ٕخ ٚ اٌّقبٔغ ٚ اٌذٚائش اٌؾى١ِٛخ 

 رغشٜ فٟ ػذدااللزقبد٠خ ٚاالعزّبػ١خ  أل٘ذافٙبفٟ رؾم١ك اٌقٕبػخ اٌخنشاء  ٚأ١ّ٘زٌٗزؼض٠ض اٌٛػٟ اٌج١ئٟ 

ثؼٕب٠خ ػٍٝ ٚفك ِؾذداد اٌّٛلغ اٌغغشافٟ ٚاٌىضبفخ  اٌّذاسط اٌزٟ ٠غشٞ أزخبثٙبٚ س٠بك األهفبي ِٓ

ٚمغ  أعبط٘زٖ اٌفؼب١ٌخ اٌزٟ رمَٛ ػٍٝ  ر١ّٙذا ٌزؼ١ُّ ػ١خ ٚغ١ش رٌهاٌغىب١ٔخ ٚهج١ؼخ اٌج١ئخ االعزّب

٠خقـ أٌّٚٙب ٌغّغ إٌفب٠بد اٌٛسل١خ ٚاٌضبٟٔ ٌّخٍفبد األغز٠خ ٚاٌضبٌش فٟ اٌّذسعخ ِغّٛػخ ِٓ اٌقٕبد٠ك 

ِفب١ُ٘ اٌزم١ٕبد اٌخنشاء ٚأ١ّ٘خ اٌّؾبفظخ ػٍٝ اٌج١ئخ لٟ ٔفٛط  ٌّخٍفبد اٌّجشاح ٚ٘ىزا ؛ ِٓ اعً رشع١خ 

وزٌه ٠ّىٓ ٌّٕظّبد اٌّغزّغ اٌّذٟٔ ٚاٌّغبٌظ االعزؾبس٠خ ٚاأللغبَ اٌجٍذ٠خ أْ  .األهفبي ٚاٌقج١خ ٚاٌؾجبة 

 .رٕؾٝ ثٙزا االرغبٖ 
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