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  بيان
 

 جمعية البيئة و الصحة العراقية في المملكة المتحدة 

 في لندن 2019ايلول  28المنعقد في يوم السبت مجريات المؤتمر العلمي السابع حول 

      

الطاقة المتجددة في العراق : هو حماية للبيئة و تعزيز للتنمية المستدامة " "       

 
 المتجددة الطاقة"   نوانمؤتمرا علميا تحت ع لكة المتحدةالمم البيئة والصحة العراقية في جمعية نظمت
اليوسيئل   ولمدة يوم واحد في جامعة  "المستدامة للتنمية تعزيز و للبيئة حماية هو: العراق في

UCL  اديميين و األك الضيوف و  تمر حشد منو قد حضر المؤ .2019أيلول  28السبت   بتاريخ لندنفي

ممثلي الجمعيات  في العراق و  ةون الطاقة المتجددؤمهتميين بشمن ال  عراقيينلاالخبراء و الباحثين 

  .من طالب الدكتوراه المبعوثينعدد  و بمشاركة  ية في المملكة المتحدةو الطب  العراقية

 جلسة االفتتاح

ل أجالعراقي من هداء الشعب على أرواح ش ا  ة واحدة حدادبالوقوف دقيق  وقد بدأ المؤتمر اعماله

ذة األستا افتتحت و بعدها  واإلرهابوالديمقراطية واإلصالح وضد الحرب والفساد الحرية 

  متحدةلاية في المملكة جمعية البيئة والصحة العراق رئيسة مؤسسة و جيهان بابان الدكتورة

تنويع مصادر  و   قة لمناقشة الطاهمية الراهنة أكدت على اال المؤتمر رسميا بكلمة االفتتاح

صادية المستدامة عبر قتألالتنمية ا  ألمن الوطني و تحقيقا تعزيز  صوال الى هدف ة واقلطا

 و عالمياي وطنيا ئالبي  لألمن  دعم  اقة المتجددة و الذي هو أيضاستثمار في مجاالت الطألا

   حتباس الحراري . ألو ا  مخاطر التغير المناخي تقليل  في تقليل االنبعاث الكربوني و هلدور

  فإذا كان من   مصادر متعددة ولها  المكونات األساسية في العالم حدأكالطاقة   نأشارت الى او  

لشمس و كا   تغالل ظواهر طبيعيةالنها تتولد عبر اس حينئذ بالطاقة المتجددة  ية تسمىالمصادر الطبيع

تخمير او   لحرارية الجوفيةا قةالطااو ئية حرارية و الكهربالتوليد الطاقة الاج الموو ا المياه و الرياح 

  ن او تحويل النفايات الصلبةفضالت الحيوانات إلنتاج الميثا  نول واستخدامالمواد العضوية إلنتاج االيثا

  طاقة المتجددة ال اي االحفوري النها   كالوقود جددة المصادر غير المتوهي على خالف   الى طاقة،

جدد نسب االنبعاث الكاربوني و قابلة للتة و تسهم في تقليص ئبيلل صديقة  مة نظيفة وئدا  طاقة  تولد

واالمن ة و االقتصادية و االجتماعية ئيالبيتعزيز التنمية   عبر ولها دور مهم أيضا   ئم لتواجدها بشكل دا

 رارة في قطاعات الصناعة و ة كإنتاج الكهرباء و الحوتستخدم هذه الطاقة في مجاالت حيوي الوطني .
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  الذي اصبح   قضية تغير المناخ ثم انتقلت الى. قطاع المواصالت  في  المنزلية و أيضامات استخدلال

التي تهدد   اصف و الرياحالطقس كالعوتغير أنماط   جها ئنتا  و التي من  حاسمة في هذا القرن  لةأمس

بسبب   ية. وكل ذلكار التي تزيد من خطر الفيضانات الكارثبحارتفاع منسوب مياه ال  ،اإلنتاج الغذائي

غابات االمازون التي والحرائق في المناطق الخضراء و اخرها في   ، الة الغاباتزكثافة التصنيع ، وإ

ري وارتفاع انبعاثات الغازات المسببة لالحتباس الحرا  كميات  اعارتف  ت الى،و أد  ة العالمئتعتبر ر

 أصبحت المحيطات و   2012 -1880 ة من درجة مئوي 0.85الحرارة العالمية بمقدار متوسط درجات 

والتي ستؤدي إلى  ,تفع مستوى سطح البحروار  لت كميات الثلوج والجليد في القطبينءضار دفئا، و تأكث

الى التحديات  ومن ثم انتقلت . ناكوكب  البيئية الرئيسية ونظام المناخ في ها في النظمال رجعة في تغيرات

لكيماوي و الهواء في العراق بسبب التلوث ا في نوعية  هور الخطيردتلاالبيئية في العراق نتيجة  

و اإلصابات لب بامراض الق االصابة و الجسميات الدقيقة بكل مايحمله من تزايد معدالت   البايويوجي 

جمعية البيئة و الصحة العراقية في المملكة  الى تحرك ارت و اش،  العراقي  التنفسية لدى المواطن

و ايضا   العراق  الهواء في حماية  من اجل إصدار قانون خاص حول رسمي و الشعبي لا,المتحدة 

 معية ت الجفي بغداد و البصرة و قد قدم وخاصةالمحافظات العراقية  التراكم المخيف للنفايات في كافة

و ويردتلالية الحديثة حول لجة النفايات بأنواعها المختلفة تعكس السياقات الدوامحددة لمع  مشاريع

الى طاقة متجددة اضافة الى تقليل  كمجال استثماري خاصة عبر تحويل النفايات   تفادة منها االس

المالي قضية الدعم  ومن ثم انتقلت الى   .ة و على النباشةالمخاطر الصحية على ساكني األحياء السكني

    .توسع نشاطاتهاتحد كبير يعيق   تمثلو التي  عية ألنشطة الجم

جوان  ةسيدال الوزير المفوض والقتها نائبة السفير في لندن سفارة جمهورية العراق  لمة ك دهابع    

ات حماية البيئة تناولت فيها اهمية الطاقة بالنسبة للدول النامية  وانتاجها بشكل يتماشى مع متطلب   خويكة

لجهود قية مع االعرا حكومةالن عم و تعاوت الى دنبعاثات الكاربونية  و اشارمن التلوث  و يقلل من اال

كثر هشاشة ألخاصة وان العراق قد صنف من الدول الخمس او الدولية للحد من مخاطر التغيير المناخي 

سكان نتيجة الكوارث الطبيعية و الجفاف و تجاه التغيرات المناخية  و التي تؤدي الى هجرة ونزوح ال

شادة بجهود الحكومة العراقية على الرغم من ألابلمتها تمت ك. و خةالتصحر و شحة الموارد المائي

تلتها كلمه التحديات و المعوقات للحفاظ على سالمة البيئة  و توفير الحياة االفضل للمواطنين . وقد 

  ج بدائل للطاقةالذي اشار الى اهمية انتا  ناهي ياسين الركابي ور تدكالفي لندن  عراقي لحق الثقافي الالم

المياة و االمواج و الشمس النتاجها  و ايضا الى اهمية ستخدام ظواهر طبيعية كامي علالم التقد اتاح الذي 

ي دعم الوعي المجتمعي و ادخال الطاقة البديلة في المناهج الدراسية  و اشار الى دور الملحقية ف

راع و ختا صل على برائاتم حعضهوب  يين الذين حقق العديد منهم نجاحات و تفوق هامةالمبعوثين العراق

  .ه  باالشارة الى التبعات الصحية للتلوث البيئي ى كلمتانه

 

المميزر عبر تقديم درع المؤتممن االكاديميين و االعالميين  ريم عدد و بعدها فقرة خاصة لتك  

 

 ولىاأل الجلسة 

 

مؤسسة و رئيسة جمعية ولبيئة الخبيرة في شوؤن ا الدكتورة جيهان بابان األستاذة ادارتها و

 وقدمت فيها محاضرات وبالتسلسل التالي:  متحدةكة الالمملفي لصحة العراقية ا و يئةبلا
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هم مصادر تناول فيها ا ديشدكتور لطيف رالق السبية امعالي وزير الموارد المائ محاضرة .1

المصادر  )الطاقة المتجددة م و النفط و الغاز والفحوهي الوقود االحفوري  الطاقة ك

الطاقة الشمسية و الحرارية  ومواج و الرياح  ياه و السدود واالاقط المالميكانيكية من مس

واشار الى افضليات استخدام  ووية و الطاقة الن(الجوفية و الكتل الحيوية وغاز الهيدروجين 

للطاقة   االنتاج العالمي من% 18ئمة و تمثل حاليا اقة كهربائية نظيفة داالسدود لتوليد ط

شكال اخرى كالكتلة الحيوية و طاقة ل الى اثم انتق  بة للعراقلنسباا و افضليتهالمتجددة 

قدم مقارنة و اخيرا  ومحدودية استخدامها في العالم العربي  الطاقة الشمسية الرياح  و 

بعدها و ماري و كلف التشغيل  ا فيه الجانب االستثالطاقة المتجددة بم اعنوبالكلفة االنتاجية ال

باالحصائيات و الجداول  العراق مشفوعة  اقة الكهرومائية فيالطم داركز على خلفيات استخ

ومنها امتالك العراق خمسة سدود تنتج الطاقة الكهربائية  و اشار الى افضليات هذه الطاقة و 

اج الطاقة الكهرومائية ق موضعا متقدما في انتالمياه  و يحتل العرا المعوقات  مثل مناسيب

تسهم في توليد  في العراق  اخرى  سدودطط مستقبلية لسبعة ك خناه مقارنة بالعالم العربي و

 .طاقة كهربائية اضافية

موقع الطاقة المتجددة "وهو خبير نفطي حول  الدكتور حسين الجلبيالدكتور   محاضرة   .2

ز و الطاقة المتجددة  و من نفط و غاحفورية الطاقة اال و الذي يحوي "اقة طال في  قطاع

 و اشار   .متجددة الطاقة ال  دة حجمياز النتقال الى ا فيدولية ة الالطاقهيئة ت ر الى قرارااشا

انية ذات عطيات بيعرضت ارقام و مح قدم شرائو  الى بعض االمثلة الملموسة على هذا التحول 

اح و الماء لطاقة المتجددة من الشمس و الريصادر اعالميا ان م , وكما يبدوا عبالموضوعالقة 

ة حول التقدم التكنولوجي الذي يتماهى مع هذا ثلض االما و اختتم بتقديم بععيوش هي االكثر

  . ئيةهرباكالتحول مثل تزايد اعداد السيارات ال

عن  ح العامر الدكتور فالفط نزارة الار في وو المستشالنفطي  لخبيرا محاضرةثم تلتها   .3

عشر  ول وبدا بتنا  "العراق ىعلا الطاقة المتجددة في الفنترة االنتقالية و تاثيره قبلمست"

انتقل بعدها الى تعريف بجوانب و الية التي يواجهها قطاع النفط العراقيالتحديات الحمن 

ور لة عن تطوامث شمسيةال ثم مميزات الطاقة ونسبها  الطاقة المتجددة واهم انواعها

مصادر الطاقة م داو اكد في حديثة عن وجود امكانية فعلية الستخ العالم اماتها في استخد

لبات ادارية و فنية و مالية و معالجة المعوقات في التحول و لكن رهنا بتوفر متطددة المتج

ي جوده فبسبب وه عنو القيت بالنيابة  .اقيا التدريجي الى دور اكبر للطاقة المتجددة عر

 .العراق

  

ليد الطاقة وعن تول االدارة المائية و السدود وكيفيد استخدامهال اشات حوتلتها نق وقد 

  .ضا اذا كان هناك دور للطاقة االحفورية في المستقبلالمتجددة و ايفاق الطاقة أماالت واحت

 الجلسة الثانية

:يهاتحدث فرمز  و عامر ه الدكتور الخبير االقتصاد   وادارها  
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ته حاضرن في مجامعة برونيل في لندي القدم فا المحاضر تور  محمد درويشكالد  محاضرة .1

عدد فيها مصادر و انواع الطاقة و  "الشرق االوسطلطاقة المتجددة في امستقبل "حول 

ها دثة لتوليتيجة االمواج و مايتوفر من تكنولوجيا حديتناول بالتفصيل الطاقة الناتجة نالمتجددة  و 

بر استخدام ع لكتلة البايولوجيةة من اتجقة الناالجوفية  و الطاالحرارية  الطاقةوبعدها تناول 

%من 20لطعام  ومن ثم الطاقة الكهرومائية التي تولد و او النباتات  تفضالت الحيوانا

 افصيليا توقدم شرح  خاصة  و الطاقة الشمسية استخدامات الطاقة عالميا  ومن ثم طاقة الرياح

نها العراق في بعص البلدان وماماتها دخدعن است جيا الحديثة و امثلةتكنولوة و الوانب الهندسيللج

 هل في ختام محاضرترية لتوليد الطاقة الشمسية و تناوفرص استثما 2019حيث طرحت في 

تاثير  كفاءة االلواح الشمسية اوبعض المعوقات كاالرتفاع الشديد في درجة الحرارة يقلل من 

.الكهربائية سيارات التناول  لحلول لمحطات شمسية و ايضاابعض  وقدم ائق الغبار قد  

مشاريع "ير الدولية التي تدير ة شاالمدير العام لشرك ريتشار كرولسيد ا تها محاضرة تل .2

 هذه المشاريع و القيت بالنيابةوقدم شرحا علميا و عمليا ل " لتوليد الطاقة الشمسية في العراق

  .ي العراقبسبب وجوده ف عنه

ي العراق بسبب الطاقة الشمسية ف دريع تولى افضلية مشانقاش تركز عل ااعقبهو قد 

الترابية كذلك تم النقاش عن مستقبل  درحات الحرارة العالية و ايضا العواصف

.السيارات الكهربائية  

 جلسة الظهروبعد استراحة وفترة غداء بدأت 

 

و تكلم  مصباح كمال  األستاذ امينون التؤاالقتصاد  في ش الخبير ها التي ادار  الثالثةالجلسة  

 ها:في

ت الحديثة التقنيا"من جامعة برونيل  وكانت حول  حسام جوهرة ذ الدكتوراألستامحاضرة  .1

تطرق فيها اوال الى التحديات التي تواجه هذا التحويل   "في تحويل النفايات الصلبة الى طاقة

 ة"ابيب الحاراالنتصميم  "مثل قبات عة هذه الجهث لموامن ثم تناول بعض التقنيات الحديو

لصين  دسية من اليات و محركات الضرورية وتناول امثلة ملموسة من انظومة الهنلمصيل افاوت

 .وامريكا و جيكوسلوفاكيا و كندا وبلدان اخرى في العالم

  

مؤسسة و رئيسة جمعية و  لبيئةالخبيرة في شوؤن ا الدكتورة جيهان بابان ألستاذةامحاضرة  .2

مصدر اخر  هو يات الى طاقةالنفا تحويل"  المملكة المتحدة ة في و الصحة العراقي البيئة

و التي تتطلب  العراق  اجهالتي تو تناولت فيها التحديات البيئية"  في العراقطاقة المتجددة لل

ريع النفط االستيراد سلع استهالكية ( الى )دائري استخدام ) تحويل االقتصادي من خطي 

الحتباس الحراري  و اطر امخالكاربونية  ومن  اثات نبعق للبيئة يقلل من االاخضر ( صدي

اهمية  تي هناأالبيوت و وتالوعي المجتمعي بدا من المدارس و في  لرفع يضا دورا تناولت

 متجددة  طاقة بتحويلها الى  في العراقو صحيا و التي تشكل خطرا بيئيا استخدام النفايات 

يئية الضارة و ت البراو يقلل من التاثي ةمتداوبما يضمن تعزيز االمن الوطني و التنمية المس

 ها لخال و قدمت  .ت الكاربونية المسببة للتغير المناخي و االحتباس الحراريثاتقليص انبعا

و ايضا الحديثة و التكنلوجيا ام التقنيات الحديثة  تصورات عملية لتحقيق ذلك عبر استخد

اقة حقيق طفي ت هامالنفايات الستخدايراد تجارب بعض البلدان و منها السويد التي بدئت باست

 . متجددة
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لمتجددة العالم الجديد و الطاقة اا"حول  كاظم الموسو الدكتور  و االعالميتب اكال  محاضرة  .3

من خالل صيغ اندماج  و تغيرها وبدا بشرح لوسائل االعالم الجديدة نتيجة تطور الكنولوجيا   "

تشكلت بيئة االعالم   لمي. اعللطابع الدولي أو اسم باجماهيرية تت بين وسائل اإلعالم المختلفة 

تعتمد على الحاسب  و  والذي يسمى باالعالم الجديد  دة، من تشابك الوسائل القديمة والجديدةديالج

يتميز اإلعالم . و  ميسر وبسعر منخفضبأسلوب  إنتاج وتخزين وتوزيع المعلوماتاآللي في 

التخزين و مشاركة واالنتشارلاو تزامنيةالالو ليةلتفاعا الجديد بالعديد من الخصائص ومنها

ن هنا يمكن وم ظاهرة المجتمع االفتراضي والشبكات االجتماعية نشوءومن ثم تناول  ظحفوال

 لتنمية المستدامةلأي خطط خرى، كمشاريع الطاقة مثال او دامه في كل المجاالت االاستخ

اق و اضرارها عرال ر تراكم النفايات فيول خطحمهمة ت هناك اسئلة و مداخالت نوبعدها كا

وجود نظام حديث لمعالجتها  كذلك حول دور االعالم في رفع الوعي مية الصحية  و اه

  .المجتمعي

و التي تعكس بحوث و  سترات العلمية المقدمة الى المؤتمرأحتفى بها بالبو  و كانت هناك وقفة 

ي في البصرة " يئالبحول التلوث   مؤثرا جيليامهارات علمية عالية و ايضا تم عرض فلما تس

 " من نتاجات المركز االنمائي للطاقة و المياه في العراق. قتلتاالرض التي 

 

للمؤتمر العلمي السابع: التوصياتلقرارات وا   

 

 من خالل البحوث و النقاش:وصدرت عن المؤتمر القرارات والتوصيات التالية التي تم طرحها 

 

ديم المنظمات ذات العالقة لتقو  دة ة في المملكة المتحيقلعرابين جمعية البيئة و الصحة االتعاون    .1

مفاتحة  عراقية وات حول تطوير الطاقة المتجددة في العراق بما يتالئم و الخصوصية المقترح

 الجهات المحتملة لتقديم الدعم الالزم للشروع بتفيذه و ضمان نجاحه.

مة لتحقيق طبيق متطلبات الحوكت يع وسات و المشارسؤفي ادارة المدارية ألات اءفاتطوير الك .2

 .كفاءة و نوعية عالية

جاذب لالستثمارات  و وسط ق ير البيئة القانونية و المالية لدعم مشاريع الطاقة المتجددة و خلتوف .3

و القطاع الخاص و المراكز البحثية   سسات الحكومية في قطاع الطاقةؤمع المايجاد صلة فاعلة 

و اصدار   2020المالية لسنة  صيصاتخالقادم و الت يحكومالبرنامج الان تنعكس في و

 .عات المناسبةتشريال
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وما طورته من  2015يق اتفاقية باريس بمتابعة تحقيق تعهداتها في تحقالعراقية وم الحكومة أن تق .4

  .بعاث الكاربونيللتغير المناخي و تقليل االناستراتيجيات للتصدي 

 او التكنلوجيل افضل التقنيات حوو التكنولوجية  يةحثالبو المراكز   سسات ؤالتعاون مع الم .5

 . في قطاع الطاقة التي تتناسب و البيئة العراقيةثة لحديا

بالطاقة الكهرومائية عبر اقامة سدوس مثل بخمة و بادوش ستراتيجيات المتعلقة االهتمام بتنفيذ اال .6

 .و غيرها

تمر ؤامة مواق ة بقى الى طاقحويل ماتت ت وتبني هيكلية تقليل واعادة استعمال و تدوير النفايا .7

 .راكز بحثية مع م علمي بالتعاون

 .دل الوقود االحفوري النقل العامة التي تستخدم الكهرباء بتشجيع استخدام وسائط  .8

ئة بالتنمية االقتصادية المستدامة و بالتعاون مع شبكة يتمر علمي حول ترابط البؤاقامة م .9

 .االقتصاديين العراقيين

  الدعم أو الخبرات  بر تقديمع ئةمستلزمات حماية البي احد اركان ت المجتمع المدني هيمامنظ    .11

في داخل    الحكومي معها و تعزيز دورها الرقابي و  يةأو التوعية المجتمعية و نشر الثقافة البيئ

 في العراق و سبل تحسينها. و الصحة  اقع البيئةحول و العراق 

 كة المتحدةالعراقية في الممل معية البيئة والصحةجل بع العلمي السا المؤتمر 

 في لندن 2019أيلول  28 السبت اقد في يوم لمنعا
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                             cieeaia2015@gmail.com               Email: 

      ;     info@iraqienvironmenthealthsociety.org      Email:

 Facebook:  ;  www.iraqienvironmenthealthsocietry.orgWebsite: 

  @IEHC2015UK                                                          

 

راقية في المملكة لعلجمعية البيئة والصحة ا ابع العلمي السبعض صور المؤتمر 

 في لندن 2019 أيلول 28 السبت ايوم المنعقد في  المتحدة

 
جيهان بابان تفتتح المؤتمر العلمي السابع رسميا ذة الدكتورة األستا  

Fehler!

األستاذة الدكتورة جيهان محاضرة 
 يفةظن النفايات في العراق الى طاقة لتحوي حولبابان 
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