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التشكل هذه المساهمة تعهدا ً ملزما للعراق وإنما هي مساهمة وطنية طوعية لبيان ماتم إتخاذه من إرنراتات ومنا يحتناي إلينر العنراق
م دعم وإستقرار داخلي لتحقيق مساهمة فعلية مع المجتمع الدولي لتثبيت إرتفاع نسب إنبعاثات ثنائي أوكسيد الكناروون وومنا ينت ئم
منع مانالحر الوطنيننة وخاانر التنمويننة نخنذي وناننر اإلعتبنار الويننع اإلسنتثنائي والاننرو القناهرة التنني يمنر وهننا العنراق نتيجننة
للهجمة الشرسة التي يتعرض لها م قبل عااوات داعش االرهاوية وما يرافقر م ترارنع كبينر فني النمنو االقتانادلت والتنالي فن ن
العراق ينار إلى مساهماتر والتوازل مع المبادىت األساسية إلتفاقية األمنم المتحندة اإلطارينة لتغينر المنناخ ويلكند علنى دعنوة الندو
المتقدمنة لللتننزاي فنني مسناعدة النندو الهشننة والمتننلثرة نتيجنة التغيننر المننناخي لتمكينهنا من تكيين أوينناعها وتقنديم النندعم لهننا وفننق
مبادلت االتفاقية االطارية.

ملخص تنفيذي
يقدي هذا التقرير الخاص ومساهمة العراق الوطنية المحددة في سياق إتفاقية األمنم المتحندة اإلطارينة لتغينر المنناخ
رؤية العراق فيما يتعلق والتعاون مع المجتمع الدولي فني مجنا التخفين من اإلنبعاثنات والتكين منع نثنار تغينر
المناخ على أراينير .مننذ إنمنماي العنراق للتفاقينة وهنو يعمنل راهندا ً لليفنات والتزاماتنر تجاههنا وهنذا منا دعناه
لتلسننيم مركننز متخاننر لتغيننر المننناخ ياخننذ علننى عاتقننر سنناوات ورننرد إنبعاثننات غننازات الدفي ننة ويرسننم
استراتيجيات التخفي والتكي لتغير المناخ في البلد.
يود العراق أن يعبر ع سروره ولن يكون رزتا ً م المجتمع الدولي في تقديم مساهماتر المحددة وطنينا ً لمشناركة
تورر العالم نحو تثبيت االرتفاع ودررنة الحنرارة النى منادون النيدررتي م نويتي  2°Cعن معندالتها قبنل الثنورة
الاناعية .ويلتي هذا التقرير إستجاوةً الى دعوة ملتمر الدو االطرا التاسع عشر ل تفاقية.
إن العننراق وم ن خ ن مركننز التغيننرات المناخيننة الننذل يعنند الهيكننل الننوطني المننناط وننر عمليننة التنسننيق الننوطني
واإلقليمي والدولي إلنجاز هذه الوثيقة الوطنية التي تعبر ع رغبتنا ومشاركة العالمت والتي تم إعدادها من خن
فريق عمل وطني مشكل م الجهات المعنية الحكومية وغير الحكومينة ومنامنات المجتمنع المندني ذات الع قنة.
لقد قاي المركز ننفا ً والتنسيق المالوب وي هذا الفريق وأعمنات اللجننة الوطنينة الدائمنة للتغينرات المناخينة وتمنت
الماادقة علير وطنيا ً وو عتماد منهجية التشاور مع الجهنات ننفنا ً وأصنحاب القنرار ووخبنرات وطنينة ومن خن
إقامة العديد م ورش العمل تورت وورشة عمل لاانعي السياسات العليا داخل البلد مرها كافة صناع القنرار
م ذول الع قة لممان تقديم تقرير يمثل تالعات العراق نحو مستقبل نم يمم ق األرينا الحالينة والقادمنة
في عيش كريم ووموارد مستدامة.
أعتمنندت وكتاو نة هننذه الوثيقننة اإلسننتراتيجيات والخاننو الوطنيننة المقننرة كافننة وم ن أهمهننا اإلسننتراتيجية الوطنيننة
المتكاملة للااقة واإلستراتيجية الوطنية للبي ة واإلستراتيجيات األخرى ذات الالة.
رغم معاناة العراق المعروفة والتي م اهمها الوينع األمنني والركنود االقتانادل والتني تمثنل تحنديات خاينرة
تجعل م الاعووة ومكان تابيق نليات التنمية المستدامةت ومع ذلك ف ن العراق يقدي هنذه الخانة الامو نة والتني
تشمل أهدا تخفيض ومعد  %14أقل م اإلنبعاثات لغازات الدفي ة مقارنة ولنماط العمل المعتنادة خن الفتنرة
م عاي  0202و تى عاي .0202
تتكون خاة التخفي ننفنا ً من شنقي ت أولهمنا تخفنيض  %1من مجمنل إنبعاثاتننا لعناي  0202و سنب اإلمكانينات
الوطنية المتا ة في ا تم تحقيق األمن والسن ي والمنوارد اإلقتانادية أمنا الشنق الثناني فيحتنول خانة طمو نة
تمم تخفيض  %10م أقانى إنبعاثاتننا لعناي  0202والتني و مكانهنا أن تنوفر أدننى ند من الرفاهينة للشنعب
العراقي يتم تنفيذها عند توفر الدعم المادل والتقني م صنناديق اإلتفاقينة ومن الشنراكات الدولينة التني نامنا ان
تكون داعمة للعراق.
كما تتمم هذه الوثيقة قوائم ون رراتات التكين منع تغينر المنناخ فني القااعنات المتناثرة وشنكل ناد فني الوقنت
الحاير واألكثر عرية للتاثر مستقب وذات المساس األكبر واألم المائي والغذائي للشعب مما يعيق طمو اتنا
فنني التنميننة المسننتدامة وتاننوير االقتاننادت وخاصننة تزاينند شننحة المينناه ووشننكل غيننر مسننبوقت تنندهور األرايننيت
التاننحرت وفقنندان الغاننات النبنناتي والتنننوع البننايولوري ومننا ينننتن منهننا منن تنناثيرات علننى المسننتوى الاننحي
واالرتماعيت يث ستساهم هذه اإلرراتات في تعزيز المرونة تجاه اآلثار الواقعة والمحتملة للتغير المناخي على
هذه القااعات.
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الظروف الوطنية
يعد العراق اكثر الدو هشاشة لتغير ال ُمناخ في الشرق االوسو والنذل من المتوقنع ان تكنون تاثيراتنر المسنتقبلية
كبيرة على المجتمع العراقني ينث وارنر العنراق وسنيوارر تحنديات قيقينة وفريندة نتيجنة الزيناة الملحوظنة فني
المعدالت السنوية لدررات الحرارة والتناقر الممارد في المعدالت السنوية لهاو األماار وظواهر متارفة
رنندا نتيجننة التغيننر المننناخيت وهننو مننا يلكنند وننان تكننون تنناثيرات تغيننرات المننناخ ملحوظننة علنني قااعننات المينناهت
الزراعةت الاحةت والتنوع البايولوري نارا ً لهشاشتها التركيبية وجانب غياب القدرة الملسسنية والتقنينة وغيرهنا
م التداوير ال زمة لموارة اآلثار وتقليل المخاطر المتعلقر وتغير المناخ.
من رانننب نخننر فن ن القااعننات اإلقتاننادية الوطنيننة تعنناني من تبنناطيت فنني النمننوت إزداد نندة مننع الزيننادة غيننر
المسبوقة ودررات الحرارة والتي أدت الى زيادة المياعات والااقة الكهروائية وواتت تلثيراتها وايحة م خ
التدني الملحوظ في المستويات الحالية للااقة الكهروائية المتنوفرة للفنرد العراقنيت ينث إن أعلنى إنتناي للكهرونات
في العراق على مر العقود االروع المايية لم يوفر  04ساعة كهروات واليوي للمواط العراقي وان انتاي الكهروات
الكلي في الوقت الحاير هو  11222ميغا واط مقارنة منع اإل تيناي الفعلني للبلند وهنو  00,222ميغنا واط عندا
اقليم كوردستانت وينما م المتوقع ان تزداد الحارنة للكهرونات لتانل النى  40,222ميغنا واط عناي  .0202علمنا ً
ولن صافي الااقة الكهروائية المنزودة للفنرد العراقني وصنلت فني عنامي  0210و  0214النى نوالي ()1,072
كيلو واط .ساعة .سنة لكل شخر وينما تانل هنذه النسنبة فني دو الجنوار للعنراق نوالي ( )8,222كيلنو واط.
سنناعة .سنننة لكننل شننخر .فمن عن ذلننك ف نننر ونتيجننة للاننرو المناخيننة وإنخفنناض منسننوب المينناه واألعمننا
العسكرية فقد تلثرت محاات توليد الااقة الكهرومائية م السدودت ينث إنخفنض إنتناي الااقنة الكهرومائينة من
 1848ميغاواط الى  422ميغاواط فقو.
واإليافة الى ماسبق ف ن االقتاناد والعمنل تعنرض النى انهينار كبينر وتوقن تناي وصنل النى الانفر تقريبنا ً عناي
 0214في مسنا ات واسنعة تانل النى ثلنث العنراق تشنمل مندن كبينرة من غنرب وشنما العنراق نتيجنة لهجنرة
السكان وسبب ا ت تنايم داعش اإلرهاويت يث سجلت المنامة الدولية للهجنرة فني العنراق ورنود منا يقنارب
 208,821أسرة ناز ة داخل العراق كما ولغ عدد أفراد هذه األسر والي  0,171,828وذلك منذ شنهر كنانون
الثاني لعاي .0214
يجدر اإلشارة الى إنر رغم النمو السكاني في العراق خ العقود األروع المتتاوعة األخيرة وتزايد إنبعاثات العالم
الجول إال ان اقتااد العراق والعمل واألنماط المعتادة لم يك
م ثنائي أوكسيد الكروون  CO2الى الغ
والمستوى المالوب الذل يلبي ارة المجتمع العراقي وكان متذوذوا وشكل وايا وانخفض الى مستويات مقاروة
عاي  1991وفي عاي  0220على التوالي وسبب الحروب (الشكل ( )1يبي تذوذب النشاط
للافر خ
الاناعي في العراق وي عاي  1982و ) 0212
شهد قااع النقل المدني في العراق تدهورا ً شديدا وعد عاي  1991فقد إنخفض عدد الاائرات م  80طائرة عاي
 1982الى طائرتي فقو عاي 0220ت كما تقلر عدد ر ت القاارات وعد عاي  0220وشكل كبير وإنخفض
عدد واصات النقل العاي داخل وغداد م  1207وممنها  022واص م ذوات الااوقي عاي  0220اليى 84
واص م ذوات الااوقي عاي  .0214يقدر اإلنخفاض الحاصل وقااع النقل العاي والي %92ت ونتيجة لذلك فقد
نما قااع النقل الخاص والمقاول ليال الى والي  %82التي أدت الى غلبة نمو التنقل( :سيارة لراكب وا د
فقو) نتيجة للارو األمنية وللعتبارات األمنية واإلرتماعية التي أثرت على المجتمع العراقي وشكل مباشر.
على الرغم م ان إنبعاثات العراق قليلة ردا ً وال تكاد تذكر مقارنة و نبعاثات دو العالم األخرى يث تال نسبة
مساهمتر واإلتبعاث الى مايقارب ( )%2,0م ارمنالي اإلنبعاثنات العنالمي لغنازات الدفي نة و سنب وياننات األمنم
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المتحدة لألعواي م  1992ولغاية 0211ت اال ان العراق يلم وان الحلو لمشكلة تغينر المنناخ يجنب ان تسناهم
فيهننا كننل النندو ويننم مبننادلت إتفاقيننة األمننم المتحنندة اإلطاريننة لتغيننر المننناخت المبنيننة علننى أسنناس المسننلولية
يث ودأ العراق ومنذ وقنت مبكنر إلنمنمامر للتفاقينة والعمنل علنى
المشتركة ولك المتباينة وفقا ً لمبدأ اإلناا
تنفيذ مشاريع ودراسات إستراتيجية إلدخا الااقات النايفنة والمتجنددة واإلدارة البي ينة السنليمة للكرونون وزينادة
رقعة المسا ات الخمراتت كما تم البدت ومشاريع تتعلق و دخا وقود غاز البترو كوقود للمركبات واإليافة الى
أنواع الوقود التقليدل المستخدي ومشناريع أخنرى رائندة فني هنذه المجناالت وللكثينر من القااعنات الوطنينة ومن
يمنها العمل على تحويل اإلنارة للعديد م الشوارع الرئيسنية فني وغنداد للعمنل والااقنة الشمسنية ووينع خانو
مستقبلية لتحويل وعض محاات توليد الااقة الكهروائية الى محاات الندورة المركبنة للتقلينل من إسنتخداي الوقنود
وزيننادة اإلنتننايت إالّ إن معاننم هننذه المشنناريع قنند توق ن تمامننا وذلننك نتيجننة التهدينندات األمنيننة لتناننيم (داعننش)
اإلرهاوي الذل تسبب ونتائن كارثية أثرت على كافة قااعات الحياة وهددت األم والسنلم المجتمعنيت ناهينك عن
األعداد الغفيرة للناز ي داخليا ً وخاررياًت واإلينافة إلنى زينادة تمنرر القاناع اإلقتانادل المتمنرر أصن ً من
إنخفنناض أسننعار النننفو وسننيارة التناننيم اإلرهنناوي علننى عنندد منن نوننار النننفو والمنشننلت النفايننة والاننناعية
وإ يارار العراق لتخاير رزت كبير م موازنتر لتمويل العمليات العسكرية لموارهة هنذا التنانيم المتانر
وتحرير المدن المحتلة وإعادة إعمار المنناطق المحنررة من سنيارترت وسنيتالب ذلنك المزيند من التخاانيات
المالية وهو ما سيلثر سلبا ً على خاة العراق في تحقيق األهدا التنموية التني يامنا فني تحقيقهنا مسنتقب ً ينث
يعد ذلك تحديا يستنز طاقنات البلند االقتانادية والعلمينة والبشنرية فني موارهنة االرهناب والنذل علنى المجتمنع
الدولي أن يساندنا لاد هذه الهجمة الشرسة لما تمثلر م خانر علنى كافنة دو العنالم ولن يقتانر خارهنا علنى
ولدنات وإن تمكيننا م توفير األم للعراق سيساهم في توفير األم للعالم أرمع ،كما إنه سيساعدنا على النهوض
بضاقعنا البيئي ضالمباشرة بالعمل ضفق منهجيات منظمة إلعادة البنى التحتية ضالتكيف مع التغير المناخي ضمضاجهة
تأثيراته.

شكل ( )1مخطط تقريبي للنشاط الصناعي في العراق بين عام  1691و 5112
4

المساهمات الوطنية إلجراءات التخفيف من اإلنبعاثات:
العراق يدعم التورر الحالي في مشاركة الدو ومساهماتها المحددة وطنيا ً في االتفاق الجديد مع يرورة ان تكون
مبنية على مبدأ الويوح والشفافية في عرض ويانات غازات الدفي ة وتنفيذ ما ددتر كل دولة م نسب التخفيض
فيها م ارل الوصو الى الهد العالمي وهو تثبيت االرتفاع ودررات الحرارة الى مادون الدررتي م ويتي .
ونتيجة الارو الاعبة التي يمر وها العراق فانر يحتاي على االقل الى  12سنة م الس ي وتوق التهديدات
األمنية م أرل القياي وتحو تدريجي و قيقي ومبرمن إلستخدامات الااقة واإلستثمار في قااع الااقات
المتجددة واإلدارة البي ية السليمة للكروون وإعداد إستراتيجيات وطنية وتشريع قواني ستساعد على تنفيذ هذه
السياسات .إن العراق سيسعى الى خفض إنبعاثاتر ونسبة  %14م جم اإلنبعاثات الكلي المتوقع في عاي 0202
في الة اإلعتماد الكلي على ماادر الوقود األ فورل مع تحقيق زيادة والعمل المعتاد في مجمل اإلستثمار في
قااع الااقة الكهروائية وحلو عاي  0202لممان تلمي الحاة الكافية للفرد العراقي م الكهروات تمم لر
العيش الكريم وتمكنر م تكيي أوياعر مع اإلرتفاع المتزايد ودررات الحرارة .وم الجدير والذكر ف ن العراق
قادر في ا تحس الارو األمنية وفي ظل ظروفر اإلقتاادية المحدودة على أن ينفذ  %1م التخفيض
المذكور يم نسبة الي  %14م خ كل الخاو واإلستراتيجيات ذات الع قة والتي تشمل اإلستراتيجية
الوطنية المتكاملة للااقة ()0202-0210ت اإلستراتيجية الاناعية في العراق تى عاي 0202ت إستراتيجية
تاوير القااع الخاص تى عاي 0202ت اإلستراتيجية الوطنية لحماية وي ة العراق وخاة العمل التنفيذية الملحقة
وهات وهو يحتاي للدعم الدولي م خ صناديق اإلتفاقية والشراكات الدولية وما يكفي لتنفيذ المتبقي م النسبة
أع ه (.)%10
تم رفع سق خو األساس للعمل المعتاد لمقدار النا إوتدا ًت م عاي  0202وذلك للسماح وتنمية قااع الكهروات
لممان او المواط العراقي على الكهروات ووشكل مستمر خ اليوي .يويا الشكل ( )0سيناريوهات
األساس وسيناريوهات التخفي لمجمل إنبعاثات العراق لغازات الدفي ة خ االعواي (.)0202-1992

شكل ( )5يوضح سيناريو االساس وسيناريو التخفيف لمجمل إنبعاثات العراق لغازات الدفيئة خالل األعوام من 1661
ولغاية عام 5102
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يعاي الجدو ( )1نبذة ع منهجية تحديد المسناهمات الوطنينة اآلنفنة النذكر والموينحة فني الشنكل ( )0المشنار
الير ساوقا ً.
جدول ( )1توضيح الفرضيات والمنهجيات المتعلقة بالتخفيض من اإلنبعاثات
تخفيض اإلنبعاثات من الكميات المتوقعة لها لعام  5102بناء على
نوع الهدف المتعلق بالتخفيف
سيناريو أنماط العمل المعتاد
القطاعات االقتصاديه المستهدفه
غازات االحتباس الحراري
المستهدفه
تعريف سيناريو االساس

تعريف سيناريو التخفيف

كافة القااعات اإلقتاادية
ثنائي أوكسيد الكروون المكافيت
اإلنبعاثات المتوقعة لعاي 0202والمراد تخفيمها إوتدا ًت م عاي  0202وفي
ا تحقق األم واإلستقرار.
* تننم إعتمنناد فريننية زيننادة اإلنبعاثننات لخننو العمننل المعتنناد منننذ عنناي 0202
وذلك لممان وصو الكهروات للمواطني إوتدا ًت م عاي .0202
اإلنبعاثات المخفمنة إوتندا ًت من عناي  0202ولغاينة  0202وتتمنم شنقي
األو يشننمل تخفننيض إنبعاثننات ياننل الننى ( )%1م ن مجمننل إنبعاثننات عنناي
0202من خن تنفيننذ عنندد من المشنناريع ( 12مشننروعا ً) وهننو يقننع يننم
اإلمكانيات الوطنية للتخفيض في ا إستتب األم والس ي داخنل البلندت أمنا
الشننق الثنناني فيشننمل تخفننيض إنبعاثننات ياننل الننى ( )%10م ن م ن مجمننل
إنبعاثات عاي 0202م خ تنفيذ عدد من المشناريع ( 07مشنروعا ً) وهنو
مشروط وتوفر الدعم م صناديق اإلتفاقية والشراكات الدولية واإلينافة النى
توفر األم .
**تم إعتماد النسنب ننفنا ً وننا ًت علنى تقنديرات الخبنرات النوطنيي فني ظنل قلنة
المعلومننات والبيانننات المتننوفرة وقنند تتغيننر هننذه النسننب فنني ننا إسننتجدت
معلومننات أخننرى و سننتخداي أنامننة أخننرى تعانني توقعننات دقيقننة مثننل نانناي
نمذرة الااقة طويلة األمد (.)LEAP

تم إعتماد اإلنبعاثات المقدرة للعراق من قبنل األمنم المتحندة مننذ عناي 1992
منهجيههه تقههدير االنبعاثههات ونتهها
التخفيههههف المتعلقههههه بالمسههههاهمات ولغاية عاي  0211وذلك لكون العراق قند قناي وتقندير انبعاثاتنر ينم النب
الوطنيههههه المقصههههودع فههههي قطههههاع الوطني فقو لعاي  1997نتيجة لقلة البيانات المتوفرة وتم إستقرات اإلنبعاثات
المستقبلية ومنذ عاي  0211ولغاية عاي  0202و عتماد التحلي ت اإل اائية
الطاقه والقطاعات االخري
إعتمادا ً على الخاوط التوريهية للهي ة الدولية الحكومية المعنية وتغير المناخ
لعاي  1998وتم إستخداي المعلومات م الجهات الوطنية ذات الع قة.
 م اة :النسب والبيانات الواردة عرية للتغيير في ينوت أينة معاينات رديندة من نا ينة دقنة المعلومنات المتعلقنة والسنيناريوهات األسناسوالتخفي وللعراق الحق وتغييرها إعتمادا على هذه المعايات الجديدة وحلو عاي .0202
 سيناريو التخفي غير المشروط :سمي وهذا اإلسم لكونر غير مشروط وتقديم الندعم الندولي ولكننر مشنروط وتحقينق األمن والسن ي داخنل البلندوتوفر الموارد المالية.

مما سبق ف ن العراق ينول ان يارح ( )%14م العمل الكلي ل ستثمار في قااع الااقة النايفة والمتجددة
وإدارة الكروون إوتدا ًت م عاي  0202ولغاية  .0202ان هذا الهد يعد هدفا طمو ا ولك م الممك الوصو
الير في الة تفهم المجتمع الدولي للارو االستثنائية التي يمر وها العراق وتقديم الدعم والمساعدة لر ووشكل
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إستثنائي فم ع إننا نتالع للعمل مع شركات دوليي م ارل التعاون في االستثمار المشترك وتنفيذ خاتنا
الامو ة والعمل على تثبيت االنبعاثات ومحاولة السيارة على النمو السكاني .قد تكون م اهم واسرع المشاريع
التي يجب البدت فيها هي اعادة االعمار وونات المناطق المدمرة الواسعة في غرب وشما العراق واستخداي
التقنيات الحديثة منخفمة الكروون لتكون نواة لتوسع المشاريع المستقبلية لغاية  .0202ع وة على ذلك فان
العراق يرى ولن موقعر الجغرافي المهم سيوفر لر فرصة كبيرة في المستقبل ليكون مركز لنقل الااقة المتجددة
وي الغرب والشرق وهذا سيساعد وشكل كبير في التباد االقتاادل في قااع الااقة البديلة ويارح العراق كبلد
الجول في مناقة
فاعل والعب اساسي في تخفيض انبعاثات غاز ثنائي أوكسيد الكروون  CO2الى الغ
الشرق االوسو وعلى المستوى القارل ايما .ان هذا التورر المستقبلي يحتاي الى تاوير السياسات العامة للبلد
إوتدا ًت م عاي  0202وفتا اوواب التعاون مع دو المناقة في مجالي التخفي والتكي .
كما ذكر ساوقا ً ف ن للعراق محاوالت رادة لتاوير العمل في قااع الااقات المتجددة منذ عاي  0220وقد انشل
ملسسات تعنى والااقات المتجددة في العديد م وزارات الدولة فم ع ذلك فان العراق عازي على إدخا
تقنيات الااقة النايفة والمنخفمة الكروون في القااعات المختلفة وأهمها الكهروات والاناعة والنقل وإدارة
النفايات واإلسكان واإليافة الى قااع النفو والغاز م خ العمل على إستثمار الغاز الماا ب إلنتاي النفو
الخاي الذل يحرق اليا ً وصوال إلى إستثمار معام الكميات المنتجة وتقليل اإلعتماد على الوقود الثقيل المستخدي
ألغراض توليد الااقة الكهروائية وكذلك اإلستخدامات األخرى ومنها قااعات النقل والاناعة واإليافة الى
إنشات ماافي
تحسي مواصفات المنتجات النفاية لتكون وفق أ دث المواصفات العالمية وذلك م خ
متاورة وتلهيل وتاوير ماافي النفو الحالية .أما في قااع الكهروات الذل يعتمد إعتمادا كبيرا على المنتجات
النفاية (خاوصا وقود الديز وزيت الوقود)ت أكثر م الغاز الابيعيت ف ن اإلنتاي الكلي للكهروات في الوقت
الحاير يعتمد على اروعة انواع م محاات انتاي الكهروات وهي البخارية والغازية والديز والكهرومائيةت
والعراق لدير خاو رادة لمعالجة النقر الحاد والااقة و ستبدا المحاات المتقادمة والتحو التدريجي نحو انتاي
انا و نتهاي اروعة محاور :تحويل نوع الوقود المستخدي م السائل إلى الغازت التحو الى نااي الدورات
المركبة في التوليد وانتاي طاقة كهروائية دون استخداي وقود إيافيت استخداي الااقات المتجددةت ترشيد
االسته ك ورفع كفاتة الااقة وتحسي واقع المناومة لقااعي النقل والتوزيع .وفي قااع الاناعة هناك تورها
لتنفيذ العديد م المشاريع الاناعية واريقة االنتاي االنا وو نتهاي استراتيجية تعتمد على المحاور األروعة
التالية  -1الااقات المتجددةت  -0تدوير الحرارة إلنتاي الااقة الكهروائيةت -0تاوير العمليات الاناعية.
 -4تنفيذ مشروع إستراتيجي إلصاياد وتخزي غاز ثنائي اكسيد الكروون في التراكيب الجيولورية (.)CCS
لدى وزارة النقل خاة طمو ة لتخفيض إنبعاثات غازات الدفي ة والمحاور األروعة التالية:
 -1التحو إلى نمو النقل الجماعي داخل المدن ووي المحافااتت -0تفعيل قانون النقل المستداي الذل تم قاع
أشواط كبيرة م إنجازه ليتم إقراره وهو يهد إلى مراعاة اإلقتااد في كميات الوقود المستخدمة في قااع
النقل والتشغيل األمثل لوسائو النقل ودعم التنمية الوطنيةت  -0تسيير خاوط السكك الحديد الحديثة وموازاة
خاوط النقل البرل للمحافاة على نوع إستخداي األرايي الزراعيةت  -4إستخداي طائرات ومحركات أكثر كفاتة
في إسته ك الوقود ونااي تشغيل أكثر فاعلية وكفاتةت و -2تحسي نوعية الوقود المستخدي في المركبات
وإستخداي النوعيات األقل إنبعاثا منها.
يويا الجدو ( )0زي المشاريع التي واإلمكان تنفيذها لكل سيناريو مقترح:
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جدول ( )5حزم المشاريع التي باإلمكان تنفيذها وفق سيناريو التخفيف
القطاع

الكهروات

حزمة المشاريع التي باإلمكان تنفيذها ضمن السيناريو
المشروط الثاني
()%10

حزمة المشاريع التي باإلمكان تنفيذها
ضمن السيناريو المشروط األول
()%1

-1زياده االستثمار في التحو الى الدورات المركبة.
 -1التحو الى الدورات المركبة في انتناي  -0الشروع في ورامن ترشيد االسته ك وكفاتة الااقر.
-0إستخداي الااقات النايفة والجديدة والمتجددة.
الااقة الكهروائية.
-4تقليل الخسائر الفنية في قااعي التوزيع والنقل.
 -0تحسننننني أدات المناومنننننة الكهروائينننننة -2تاوير محاات الااقة الكهرومائية في إقليم كردستان وهذا
للحفاظ علنى اإلسنتمرارية واإلسنتقرار منع سيلدل الى مساهمة الااقة الكهرومائية وي  %0.0م إرمنالي
ورود دررة عالية م الموثوقية.
توليد الااقة الكهرومائية وحلو عاي  0202ون فتراض تلهينل
سد الموصل.
 -1تنننننندوير الحننننننرارة :إلنتنننننناي الااقننننننة
الكهروائية واإلستفادة منها ودال م هندرها
واالستفادة منها ألغراض اإلنتاي.

الاناعة

 -0تاننننوير وعننننض العمليننننات الاننننناعية
لتحقيق خفض في االنبعاث ويشنمل وعنض
الاننننناعات المورنننننودة الينننننا والمزمنننننع
إنشاؤها مثل صناعة األسمدة.
 -0استبدا وعض أنامة الحرق اآللني فني
ماننانع الانناووق التنني تنتمنني إلننى القانناع
الخاص ولنامة رق أكثر كفناتة وصنديقة
للبي ة.

قااع النفو
والغاز

 -1تنفيننذ مشننروع اسننتراتيجي إلصنناياد وتخننزي ثنناني اكسننيد
الكروون في تراكيب األرض.
 -0تاننوير العمليننات الاننناعية لتحقيننق خفننض فنني االنبعنناث
ويشننمل رميننع الاننناعات المورننودة اليننا والمزمننع إنشنناؤها
مثل صناعة األسمدة.
 -0اسننتبدا أنامننة الحننرق اآللنني فنني ماننانع الانناووق التنني
تنتمي إلى القااع الخناص ولنامنة نرق أكثنر كفناتة وصنديقة
للبي ة.
 -4إنشننات المشنناريع الاننناعية فنني القانناعي العنناي والخنناص
ينننم مشننناريع المننندن والمجمعنننات الانننناعية التننني ترغنننب
وزارة الاناعة والمعادن وتنفيذها لتشجيع الاناعات الخاصة
وتانيع أو تجميع المنتجات وما في ذلك خ يا الااقنة الشمسنية
واألرهننزة والمعنندات العاملننة والااقننة الشمسننيةت كالسننخاناتت
اإلياتةت الث راتت السياراتت الممخات والمواقد وغيرها.

 -1العمننل علننى إسننتثمار الغنناز الماننا ب
إلنتننناي الننننفو الخننناي النننذل يحنننرق الينننا ً
وصوال الى إستثمار معام كميات المنتجة
وتقليننننل اإلعتمننننناد علنننننى الوقنننننود الثقينننننل
المسنننننننتخدي ألغنننننننراض توليننننننند الااقنننننننة
الكهروائيننة وكننذلك اإلسننتخدامات األخننرى
ومنها قااع النقل وقااع الاناعة.

 -1تحسنني مواصننفات المنتجننات النفايننة لتكننون وفننق أ نندث
المواصفات العالمينة وذلنك من خن إنشنات مانافي متانورة
وتلهيل وتاوير ماافي النفو الحالية.
 -0إستخداي الغاز البترولي المسنا ( )LPGكوقنود للمركبنات
لتقليل اإلعتماد على البنزي في البلد.
-0إسننتثمار الغنناز الماننا ب إلنتنناي النننفو الخنناي م ن الحقننو
الوطنية.

-1إصدار قانون النقل المستداي.
 -0إعتمننناد ورننننامن لزينننادة النننوعي وننني

-1تسيير خاوط السكك الحديد الحديثة وموازاة خاوط النقل
البرل للمحافاة على نوع إستخداي األرايي الزراعية.
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النقل

 -0إستخداي طائرات ومحركات أكثر كفاتة في إسته ك الوقود
السكان.
 -0تابيننننننق أنامننننننة الفحننننننر النننننندورل ونااي تشغيل أكثر فاعلية وكفاتة.
للمركبنننات لمنننمان عننندي تجننناوز إنبعاثهنننا  -0العمننل علننى ويننع معننايير ومواصننفات وطنيننة إلسننتيراد
للمحددات الوطنية.
المركبنننات والمعننندات األخنننرى للتلكننند مننن أنهنننا ال تتجننناوز
اإلنبعاثات العالمية.
 -4التحننو التنندريجي نحننو النقننل الجمنناعي م ن خ ن
أعداد واصات النقل العاي.

زيننادة

اإلسكان

 -1إستخداي تقنيات اإلنارة الموفرة للااقة -1 .تنفيذ تقنينات الااقنة الكهروينوئية للكهرونات الموزعنة فني
المناطق والمدن الاغيرة.
-0إستخداي تقنيات العز الحرارل.
 -0تاميم متكامل يتمم إستخداي تكنولوريا العدادات الذكية
 -0إصدار كودات البنات األخمر.
 -4إسنننننتخداي التانننننميم الفعنننننا للمبننننناني داخل المباني.
للسننتفادة القاننوى م ن اإلينناتة والااقننة  .0الااقة الشمسية الكهرويوئية المتكاملة في المباني.
 .4تعزينننز إنتننناي واسنننتخداي منننواد البننننات والمنتجنننات المحلينننة
الشمسية.
الاديقة للبي ة.

النفايات

 .1إصنندار قننانون إدارة النفايننات الاننلبةت  -1إسنننتخداي تقنينننة الب زمنننا إلنتننناي الااقنننة الكهروائينننة مننن
مما يشجع على تحويل النفايات إلى طاقنةت النفايات.
والقمنننات علنننى نننرق النفايننناتت وتننندوير  -0تابيق نااي متكامل إلدارة النفايات.
النفايات.
 -0استثمارالميثان النارم ع مواقع طمر النفايات.

الزراعة

 -1ويننع نانناي لحمايننة وصننيانة الغاوننات -1إدارة األرايي.
 -0تحسنننني تقنيننننات زراعننننة األرز وتحسنننني إدارة السننننماد
الابيعية وزيادتها.
الابيعي للحد م انبعاثات.CH4
 -0تحسنني تقنيننات اسننتخداي األسننمدة النيترورينيننة للحنند منن
انبعاثات.N2O
 -4تحسي نوعية المحاصيل الزراعية المنتجة.

إجراءات التكيف:
النام الابيعية في العراق والمعتمدة على ميناه نهنرل درلنة والفنرات هني مسناهم أساسني وتنلريخي فني إسنتقرار
مناخ العراق والعالم سيما في العشرة نال سنة األخيرةت إالَّ إن هذه النام قد تعريت للكثينر من المنغوط علنى
مدى العاور تمثلت وسوت اإلدارة والحروب المتعاقبة والتغيرات المناخية التني فاقمنت من هشاشنتها وإسنتنزا
إمكانياتها على اإلستدامة.
العراق يلم وان ل مشكلة تغير المناخ يحتاي لمشاركة كل القااعات وان تمالع االطرا ومسنلولياتها وفقنا
لمبننادا االتفاقيننة االطاريننة ومنهننا مبنندأ المسننلولية المشننتركة ولكن المتباينننة ت لننذلك ووجانننب ارننراتات التخفين
المنفذه والمخاو لها فانر عازي على عمل ارراتات كثيرة م ارل التكي مع تناثيرات تغينر المنناخ ذلنك إنهنا قند
أثرت وشكل كبير ومباشر على أغلب القااعات التي تمم األم الغذائي والمائي واإلقتاادل للمواط العراقيت
والتي تفاقمت مشاكلها وعد دخو تن ظيم داعش اإلرهابي لألراضي العراقية ضإحتالله لجوء منهوا ضمموا خ يخ وى
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على الجميع فقد كان للبيئة في العراق نصيب كبير من اخضرار الناجمة عون هو ا الهجموة اخرهابيوة مون خوالل
سيطرة ه ا التنظيم على عدد من السدضد المائية للتحكم بمصادر المياا ،ضلكضن العراق يعاني من شحة في المياا
بسووبب قيووام الوودضل المتشنناط ة معننر والمسننيارة علننى مننناوع نهننرل درلننة والفننرات وروافنندهما وعنندي اإللتننزاي
او العراق على انتر المائينة المقورة دضليوا م مموا شوكل عامول ضوغط جديود
والمعاهدات الدولية التي تمم
ضتهديدا م لإلقتصاد العراقي ضتأثيرآ مباشرا م على األمن الغ ائي ضالمائي للمضاطن العراقي ،إخ إنوه ضرموم كول هو ا
المصاعب فأن العراق خ يدخر جهدا م في ان يلعب دضرا م ايجابيا م في ه ا التضجه الدضلي ،ضبما ينسجم مع مصالحه
الضطنية ضحق العراقيين في العيش الكريم ضبما خ يشكل مساسا م بسيادته الضطنية.
تشير التوقعات المبنية على النماذي المناخية العددية الوطنية الى زيادة مماردة تتنراوح وني  2.9دررنة م وينة
منذ عاي  0227وتال الى  0.2دررة م وية عند عاي 0122ت وهو ما يزيد م رارة الموق في ولند إرتفعنت
فير دررة الحرارة ع الي( )22دررة م وية لعدة أياي في السنةت هذا ناهينك عن التنناقر الواينا فني المعندالت
السنوية لهاو األماار والتي م المتوقع أن تشنهد كمياتهنا إنخفاينا ً روهرينا ً يزيند عن  %02فني عناي 0122
ع معدالتها خ الفترة  1978-1908وفق تنبلات الهينلة العامنة لألننوات الجوينة والرصند الزلزالني العراقينةت
وهذا يعد ملشرا رليا ً ألسباب الزينادة الواينحة فني ندوث الحناالت الجوينة المتارفنة وازديناد شندتها وتواترهنا
وتكرارها مثل مورات الحرت الجفا ت والهاو الغزير ووشكل مفاريتت فهناك مث ً مورات كبينرة من الجفنا
التي أدت الى ازدياد رقعة التاحر وهو ما أثنر فني تزايند ناالت الغبنار والعواصن الغبارينة خن السننة التني
أدت الى زيادة ملحوظة وعدد االت الروو في المجتمع العراقي سيما وي االطفا وكبار الس وانتشار االمراض
والسرطانات وشكل ملحوظ في السنوات االخيرة.
فم ع ذلك فان تغير المناخ قد فاقم مشكلة شحة المياه في نهرل درلة والفراتت يث تشير تقديرات البنك
الدولي لعاي  0211الى ورود نقر وشحة في ماادر المياه المتجددة مقارنة مع اإل تياي الفعلي خ الفترة
م عاي  0222ولغاية  0229تال الى  %18وينما م المتوقع أن تال هذه النسبة الى  %07خ الفترة م
 0202ولغاية  0202والتي ستزداد لتال الى  %21خ الفترة م  0242ولغاية  0222وهذا األمر يفسر
سبب اإلنهيار الكبير الحاصل في قااع الزراعة وهو ما ترك نثاره الوايحة على اإلنتاي الزراعي والنام
الابيعية والتنوع البيولجي وينذر وامكانية تجاوز كثير م النام الابيعية خو العتبة وا داث تغيير قيقي وغير
مسبوق في هذه النام وفقدان الخدمات االقتاادية التي تقدمها للسكان المحليي واالنواع وكذلك انقراض االنواع
المستوطنة وسيادة االنواع الغازية والدخيلة وازا ة االنواع واتجاه الشما فم ع التغيير الديموغرافي
للمناطق وهجرة السكان م هذه المناطق .ع وة على ذلك فان تغير المناخ يهدد المناطق السا لية البحرية
المالة على الخلين سيما في محافاة البارة رنووي العراق م ررات ارتفاع مستوى ساا البحر وا ترار
المياه وتزايد مويتها والتاثير على ال ُ
شعب المررانية والتنوع البيولوري في البي ة البحرية وفقدان مسا ات م
األرايي السا ليةت هذا ناهيك ع تاثيراتر على قااعات الرل والزراعة والاحة واإليافة الى قااع الااقة
مما ولَّد يغاا ً على االقتااد الوطني وتهديدا ً إلستقرار البلد ورعل م الاعووة تحقيق التنمية المستدامة في
قااعاتر الحيوية كافة.
يوفر هذه التقرير أساسا ً لبنات رؤية مستقبلية للعراق في مجا التكي والتي ستمثل الحد األدنى م المروننة تجناه
اآلثار الواقعنة والمحتملنة للتغينر المنناخي خاصنة فيمنا يتعلنق وتقلينل المخناطر المحدقنر والقااعنات الهشنة كمنا تنم
التارق الير انفا ً والتي تمثل ركنا ً اساسيا ً لتحقيق التنمية المستدامة .يتالب ونات الرؤية المباشرة و عداد إستراتيجية
وطنية للتكي مع ويع خاة تنفيذية لها تركز على إيجاد وسائل نارعة إلستدامة ماادر الميناه ومعالجنة الشنحة
المائية الحادة وتردل نوعيتها وذلك لممان موارهنة الانواهر والمخناطر النارمنة عن الجفنا والتني من أهمهنا
شحة المياه واثارها على األم المائي والغذائيت التاحرت و ركة الكثبان الرملينة والعواصن الغبارينة واثارهنا
الاحيةت وتدهور الموائل الابيعية .ونتيجة للارو الاعبة التي يمر وها العراقت فن ن تنفينذه لهنا سنيحتاي النى
تعاون إقليمي و دولي لتمكي العنراق من الحانو علنى انتر المائينة الكافينة لتنمينة القاناع الزراعني و ماينة
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صننحة اإلنسننان و مايننة النننام الابيعيننة والتنننوع البيولننوري وتعزيننز المرونننة تجنناه اآلثننار ومخنناطر الكننوارث
المرتبار والسيناريوهات المحلير لتغير المناخ وتعزيز التكي في القااعات الهشر.
ونارا ً للع قة التآزرية وي القااعاتت ف ن إعداد وتنفيذ اسنتراتيجية وخانة عمنل وإرنراتات التكين لكنل قاناع
م القااعات الرئيسية المتلثرة والتغير المناخي وفي إطنار اإلسنتراتيجيات الوطنينة والقااعينة المتعلقنة وهنا مثنل
اإلستراتيجية الوطنية للميناهت اإلسنتراتيجية الوطنينة للزراعنة (فني طنور االعنداد)ت اإلسنتراتيجية الوطنينة للتننوع
البايولوري والخاة التنفيذية في العراق للفترة ()0202-0212ت وإطار العمل الوطني للدارة المتكاملة لمخاطر
الجفننا فنني العننراقت سيفمنني إلنى تعزيننز القنندرة الوطنيننة لموارننة اآلثننار الواقعننة والمحتملننة لتغيننر المننناخ علننى
القااعات المختلفة ووافة خاصة تلك القااعات األكثر ساسية وعرية للتلثر وكما يلتي:
إجراءات التكيف المطلوبة لقطاع المياع في العراق:
 -1إعادة تلهيل سد الموصل لممان إستقراره وتوسيع مهرب وقنناة الثرثنار الفيمنانية فني مقدمنة سندة سنامراتت
واعادة تلهيل القناة اإلروائية والمحافاة على مقاع نهر درلة داخل مدينة وغنداد واإلنتهنات من المبناز الرئيسنية
تعد م أكثر مشاريع الهندسة المدنية اهمينة .سنيكل هكنذا مشنروع مايزيند عن  11ملينار دوالر .فني نا عندي
التمك م إعادة تلهيل سد الموصنلت فن ن الخينار األفمنل هنو إنشنات سند ونادوش ليعمنل علنى تخنزي كمينة ميناه
مسنناوية لمننا يخزنننر سنند الموصننل وهننو مننا إقتر تننر الدراسننة اإلسننتراتيجية لمننوارد المينناه واألراينني فنني العننراق
(.)0214
 -0إدخا طرق الرل الممكن (الرش والتنقيو) في رميع أنحات الب د وهو سنيكل  42.240ملينار دوالر علنى
مدى السننوات العشنري المقبلنة .واذا منا فشنل ذلنك التحنديث ف ننر سنيكون ومثاونة نهاينة الزراعنة فني العنراق ومنا
يترتب عليها م زيادة ومعدالت الباالة والهجرة م الري الى المناطق الحمرية وإنعداي األم الغذائي.
 -0توسيع ناظم الثرثار الفيماني والقناة مقدي سدة سامرات إلستيعاب  10222ي/0ثا ودراسة القندرة اإلسنتيعاوية
لقناة الورار والمجرة لممان إمكانية إسنتخداي وحيرتني الحبانينة والنرزازة للسنيارة علنى الفيمنانات منع تحسني
منشآت السيارة القائمة ويمان إن تكون مواقع التخزي غير المرتباة والجداو فني النة سنليمة إلسنتقبا ميناه
الفيمان.
 -4زينادة عندد منشنآت معالجنة الميناه لتكنون قنادرة علنى تجهينز  8.4ملينار متنر مكعنب من الميناه سننويا ً لقانناع
البلديات وحلو عاي  0202على إفتراض إررات تحسينات في كفاتة اإلسته ك.
 -2تحسي وتوسيع شنبكة أناوينب الميناه وتحقينق تنناقر ممنارد فني خسنائر شنبكة التوزينع والتوسنع و سنتخداي
العدادات لمراقبة اإلسته ك.
 -8التوسع في عدد منشآت معالجة الار الاحي يث أنر وحلو عاي 0202ت تكون هذه المنشآت قادرة على
معالجة  0.278ملينار ي 0من الميناه لكنل سننة لينتم إعادتهنا النى األنهنار وينلتي هنذا المشنروع متزامننا منع تلهينل
القااعات الاناعية لتزيد م إمكانياتها على إعادة إستخداي المياه وونسبة %02ت وهو ما سيتالب أكثر م 82
مليار دوالر.
 -7تحسي ورنامن رصد نوعية المياه المورود فني وزارة المنوارد المائينة من خن
لتغاية أنهار الزاب األعلى واألسفل والعايم وديالى.

توسنيع مواقنع أخنذ العيننات

 -8تلهيل مشاريع الرل الكبرى في العراق ورواها تدريجيا ً ومابات المباز الرئيسية أو أ واض التبخير وعدي
اعادتها الى االنهار ومجارل المياه العذوة.
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 -9إنشات سدة على شو العرب مقدمة مينات الفاو في الة عدي التمك م المحافاة على تامي تدفق مائي ال يقنل
ع  22متر مكعب فني الثانينة من ميناه نهنر درلنة علنى طنو شنو العنرب لمننع تقندي اللسنان الملحني النى مديننة
البارة.
 -12الحارة لمزيد م الدراسات لتقييم مدى م ئمة اإلستمرار و ستخراي المياه الجوفية وكذلك إرنرات الدراسنات
والبحوث لدراسة أ واض تغذية المياه الجوفية للمسناعدة فني اسنتعادة مخنزون الميناه الجوفينة وتحسني الانرو
لسحب مستدايت يث إنر وحلو عاي  0202سيكون الحد األقاى للسحب المستداي للمياه الجوفية والي 2.040
مليار ي0ت والتي تمثل والي  %8.8م ماادر المياه العذوة المتوفرة في ذلك الوقت.
-11انشات سدود فى مناقة اقلنيم كوردسنتان لم ئمنة طوووغرافيتهنا وحينث تعتمند علنى تجمينع ميناه االمانار فنى
فال الشتات الن اقليم كوردستان يقع يم مناطق مممونة االماارت والعمل علي عدي اعاات إرازات لألونينة
التى تزيد مسا تها ع  1222ي 0وخاصة المشاريع السكنية اال في ا رعل قاع هذه األونية كخزان لجمع ميناه
األماار إلستعمالها في سقي الحدائق وللغسل.
 -10إعادة إستخداي مياه البز لمختل

القااعات وذلك م خ

:

 إستخدامر في إنشات األ زمة الخمرات للتقليل م ظاهرة التاحرت خاصة وإنر من المتوقنع أن يجمنع المانبالعاي ما يقارب  0.474ملياري 0م مياه البز في السنة وحلو عاي  0202وهذا المقدار سيوفر كمينة كافينة من
الميناه لنندعم تاننوير األ زمنة الخمننرات فنني رمينع أنحننات وسننو ورننوب العننراق ( يننث تبلنغ اإل تيارننات المائيننة
المقدرة والي  2.010مليار ي/0سنة).
 إستخدامر في إنعاش األهوار ومنها هور الحمار والذل واإلمكنان أن ينتم تنلمي منا يقنارب الني  0.42ملينار متنرمكعب/سنة م مياه الماب العاي لر.
*مالحظة :كافة الكل المذكورة للمشاريع الخاصة وتكي
السوق المحلية والعالمية.

قاناع الميناه هني كلن

تخمينينة أولينة وهني تخمنع للتغينرات فني اسنعار

المخاطر المحتملة:
 -1في ا عدي توفر الموارد اإلقتاادية لتنفينذ المشناريع ننفنا ً فن ن ذلنك سيتسنبب وخسنارة فني اإلنتناي الزراعني
تاننل ألكثننر من  0مليننون دونننم ممننا يعننني إنخفنناض االنتنناي الزراعنني ونسننبة تاننل  %02علننى منندى السنننوات
العشري القادمة.
 -0في ا لم يتم تلهيل سد الموصل ف ن العراق سيوارر خار كبير م الفيمانات ول يتمك م تحقيق أهدافر
عاي  0202في مختل القااعات وما في ذلك توليد الااقة.
قضايا ُملّحة بالنسبة لقطاع الموارد الما ية في العراق:
 -1يرورة التوصل الى اتفاقات مع الدو المجاورة المتشاط ة مع العراق من أرنل الحانو علنى علنى انة
العراق م المياه وونوعيات م ئمة للستخدامات المختلفة والتي إن لم تتحقق ف نر ل يتم تقديم خدمات كبينرة فني
عاي  0202نارا لمخامة النقر واإلمدادات المائية وإن التندفقات البي ينة الندنيا ال يمكن أن تكنون ممنمونة فني
كافة أنحات العراق.
 -0يرورة توفر الموارد المالية لتنفيذ المشاريع المذكورة يم الدراسة اإلستراتيجية ألهميتها.
 -0ال ود م يمان التدفق األدننى لمحانات الااقنة ومآخنذ محانات اإلسنالة الن ذلنك ان لنم ينجنز سنيكون تحنديا ً
وايحا في هذا المجا .
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إجراءات التكيف المطلوبة لقطاع الزراعة:
يعتبننر المزارعننون وصننغار الف نني ومروننوا الماشننية ورميننع الف ننات المرتباننة واإلنتنناي الزراعنني أوننرز
المتلثري واورة مباشرة م تداعيات التغير المناخي على الزراعة وينعكم ذلك التنلثير والنتيجنة علنى نانم
توفير الغذات لجميع السكان نتيجة انخفاض اإلنتاي الزراعي النباتي والحيواني واعتباره ماندر الغنذات فمن ً
ع التناثيرات االقتانادية واالرتماعينة علنى شنريحة واسنعة من المجتمنع نتيجنة انخفناض دخنل المنزارعي
والهجرة م الري الى المدينة وغيرها م التلثيرات.
أ-

والرغم م وعض االرراتات التي اتخنذتها الحكومنة العراقينة التني يمكن اعتبارهنا ارنراتات تكين منع
التغيرات المناخية كمحاوالت استخداي وسائل الرل الحديثة وإنشات محاات المراعي الابيعية ومشناريع
تثبيت الكثبان الرملية وانشنات الوا نات الانحراوية اعتمنادا علنى الميناه الجوفينة ونشنر محانات مراقبنة
الاقم والمناخ الزراعي إال إننر مازالنت هنناك ارنة إلتخناذ المزيند من ارنراتات التكين مثنل تحسني
ادارة الزراعننة الماريننة واسننتخداي الننرل التكميلننيت رفننع كفنناتة الننرل فنني الزراعننة المرويننةت اسننتنباط
اصنا محاصيل متحملة للجفا ومقاومة للملو ةت انشات نااي رصد وانذار مبكرت تعزيز قدرات خزن
محاصيل الحبوبت فر االوار المائية ألغراض الشرب ورعي الماشية في المنناطق الانحراويةت تكثينر
النبت الابيعني فني المنناطق الرعوينة وخاصنة فني البادينة الغروينةت اسنتخداي اسناليب المكافحنة المتكاملنة
ل فننات الزراعيننة وتقليننل االعتمنناد علننى المبينندات الحشننريةت ادخننا وإسننتنباط أصنننا نباتيننة مقاومننة
لألمراض ومتوائمة مع التغيرات المناخيةت العمل على تاوير س الت م الماشنية متكيفنة منع التغينرات
المناخيننة ومقاومننة لألمننراض وذات إنتاريننة عاليننة وتشننجيع إرننرات البحننوث والدراسننات الخاصننة وننلثر
التغيرات المناخية على الزراعة وطرق التكي ت واإليافة الى انشات اال زمة الخمرات و المدن.

إجراءات التكيف المطلوبة لقطاع التنوع البايولوجي:
ودأ العراق رديا وحماينة الننام الابيعينة واعلن أو محمينة طبيعينة فني األهنوار الوسناى عناي  .0210كنذلك تنم
ترشننيا األهننوار فنني رنننوب العننراق وهنني أكبننر مناقننة أراينني رطبننة فنني الشننرق األوسننو م ن قبننل اليونسننكو
 UNESCOلتكون موقع تراث طبيعي عالميت فم ً ع ذلك هناك عمل متسنارع فني إقلنيم كوردسنتان لحماينة
الغاوات في الجبا والتنوع البيولوري .ان العراق يحاو ماية  %17م النام الابيعية وتكوي شبكة محمينات
طبيعية على إمتداد البلد لغاية .0202
الود م التركيز على مجموعة م تداوير التكي لتعزيز ويع المحميات الابيعيةت والتني منهنا مناقنة األهنوارت
وتورير الجهود الوطنية نحو إرراتات لزيادة مرونة التنوع البيولوري الشامل تجناه تغينر المنناخ وانرق متعنددةت
ومنها:
 .1مكافحة أو إزالة التهديدات التي يتعرض لها التنوع البيولوري واألنواع الابيعية /النام اإليكولورية.
 .0إنشات شبكة محميات ذات قنوات توفر مسارات هجرة وانتشار للحيوانات والنباتات واتا نة تفنادل ناالت
اإلنقراض المحلينة .ويعمنل العنراق الينا تحنت مالنة اإلتفاقينات الدولينة ومنهنا إتفاقينة التننوع البيولنوري
وووتوكو قرطارنة على إع ن ما يقارب  12محمية وطنية لغاية عاي  0202كجزت من هند االتفاقينة
وهو ماية  ٪ 17م المسا ة الكلية للعراق.
 .0لزيادة مرونة المناطق المحمية الجديدة عند إنشاتهات م المهم تحقيق مجموعة م اإلرراتاتت مثل:
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الحفاظ على الغاات النباتي الابيعي عبر التدررات البي ينة (كتندررات خنو الانو والعنرض وتندررات
رطووة التروةت الخ)
إقامة مناطق عازلة و المحميات الابيعية
الحد م تجزئة الموائل وونات الارق
المحافاة على التنوع الوراثي يم ووي اعداد األنواع المحلية
تاوير وتنفيذ قانون إطارل يرعى الحياة الفارية (الحيوانات والنباتنات) لتنانيم الانيد وصنيد األسنماك
ورمع وتداو الموارد الابيعية م خ تحديد مواسم وطرق تنفيذ هذه الفعاليات.
فننرض عنندد م ن المحنناذير والعقووننات المعنيننة و دخننا المننواد المننارة واألنننواع الخاننرة (مثننل األنننواع
الغازية) إلى النام الابيعية.
تاوير اإلطار التشريعي الوطني المعني والمحمياتت ليُركز على تنايم األنشاة السيا ية.

قطاع الصحة:
وات مما الشك فير تلثير تغير المناخ على الاحة في العراق وهو ما سيزيد م معد الوفينات واإلصناوة ونبعض
األمراض التي قند تنتقنل وواسناة الميناه واألغذينة الملوثنة ومنهنا وعنض األمنراض االنتقالينة كنالكوليرا والم رينا
والتيفوئيند واألمننراض غينر االنتقاليننة كاإلصناوة وننلمراض الجهنناز التنفسني كالحساسننية والرونو واألزمننات القلبيننة
وأمراض سوت التغذية .إن نثار تغير المناخ على الاحة تعتمد على الكثير م العوامل منهنا نانم سن مة الانحة
العامة والمجتمع والسلوك والجنم والحالة االقتاادية للفرد وروما ظهور االت مريية غير معتادة ناتجة عن
ارتفاع دررات الحرارة واورة غير مسبوقة وفي غير االوقات المعتادة مما قد يحفز انواع م الحشنرات الناقلنة
ل مراض او تى الميكروب او الفنايروس المريني النى تغيينر نمنو ودورة ياتنر ممنا ينلثر سنلبا علنى الانحة
العامة ويابا االنسان اماي هذه الحالنة ممنارا النى البحنث عن وسنائل اخنرى غينر مورنودة سناوقا للتكين منع
الحالة الجديدة ومعالجة اثارها كجزت م التكي مع اثار تغير المناخ وهذا يختل م مناقة إلى أخرى و سنب
ساسية السكان ومدى التعرض آلثار تغير المناخ.
لقد سعت الحكومة العراقينة من خن العديند من الخانو والبنرامن إلنى توسنيع ناناق خندمات الرعاينة الانحية
األساسية لجميع المنواطني مجاننا .وتبننت وزارة الانحة فني العنراق خن الفتنرة الماينية ناامنا ً صنحيا ً يعتمند
الرعاية الاحية األولية كركيزة أساسية ويتمم تقديم الخدمات الاحية وفق معايير الجنودة واعتبارهنا مسنتوى
الخنندمات األو المقنندي للمننواط مننع يننمان تكامننل تلننك الخنندمات مننع المسننتوى الثنناني (المستشننفيات العامننة)
والمستوى الثالث (المراكز التيخااية) تحت إشرا وزارة الانحةت من خن تابينق ناناي طنب األسنرة فني
المراكز الاحية والعمل ونااي الزائر الاحي.
إجراءات التكيف المطلوبة لقطاع الصحة:
على الرغم مما سبق م إرنراتات وطنينة االَّ إننر منا زالنت هنناك ارنة ملحنة إلنى وينع تنداوير تكين واينحة
ومحددة تساعد الجهات الاحية المختاة في العراق على اإلستعداد وتخفي التلثيرات السلبية التي قند تزيند من
يع األوياع الاحيةت وذلك م خن تعزينز الننام الانحية وخندمات الانحة العامنةت تنلمي وصنو ميناه
الشرب النايفة للسكانت متاوعة مناطق توالند البعنوض والحشنرات االخنرى الناقلنر لألمنراضت وإعنداد الدراسنات
ولهات متاوعة خدمات الار الاحي وتحسني البننى التحتينة لهنا للحند من األمنراض التني قند تتفناقم منع تغينر
المناخت إنجاز ورامن مراقبة تفشي األمراض المعديةت والتركيز على التوعية الاحية.
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إرتفاع مستوى البحر وقطاع السياحة:
رغم ييق السا ل العراقي على الخلين اال ان الكثير م الدراسنات تشنير النى ا تمنا ندوث تناثيرات كبينرة
نتيجة إل رتفاع مستوى البحر على االرايي العراقية وخاوصا رنوب العراق المهدد والغرق والنذل تتركنز فينر
الكثير م االرايي الزراعية ووساتي النخينل واإلينافة النى المنشنآت الانناعية والثنروة النفاينة المتركنزة فني
محافاة البارة السا لية على ورر التحديد ناهيك ع تاثير ارتفاع دررة الحرارة والحموية لميناه البحنر علنى
النننام االيكلوريننة للبي ننة البحريننة وا تماليننة هجرتهننا م ن مناقننة الننى اخننرى وعينندة ع ن المينناه االقليميننة للعننراق
وااليافة الى تاثير هذه العوامنل الناتجنة عن التغينرات المناخينة علنى الشنعب المررانينة التني يكثنر توارندها فني
الخلين العروي والبحر اال مر والتي تعد ا د المناطق السيا ية التي يرتادها السواح سنويا واعداد كبيرة لذلك فان
تاثيرات تغير المناخ على البحر تولد يغاا كبيرا على العراق وواتجاهات زراعية وصناعية وسيا ية واإليافة
الى تاثيرها على الثروة النفاية للعراق مما يحتاي فير ووشكل ملا موق راد للمجتمع الدولي معنر لموارهنة هنذه
المشكلة والتكي معها.
إجراءات التكيف المطلوبة:
واإليننافة الننى االرننراتات اإلسننتراتيجية التنني ننتاننر وقننو المجتمننع النندولي معنننا إلتخاذهننا م ن خ ن اعننداد
إ ستراتيجية وطنية للتكي وخانة عمنل لتنفينذها الوند من التركينز االن علنى السنيا ة الدينينة والتراثينة التاريخينة
البديلننة كمننورد اقتاننادل وننديل ع ن السننيا ة السننا لية خاوصننا وان العننراق فيننر الكثيننر م ن المواقننع التاريخيننة
الحمننارية يعننود تاريخهننا الننى اقنندي العاننور واالمكننان تلهيلهننا واإلسننتفادة منهننا لهننذا الغننرض ناهيننك عن ورننود
العتبات المقدسة التي يرتادها اال ول م يي الزوار أثنات المناسبات الدينية .كما الوند من االوتعناد عن المنناطق
السنا لية فنني اقامنة المنشننآت الانناعية قنندر االمكنان تحسننبا لهنذا الخاننر القنادي واإليننافة النى يننرورة اإلهتمنناي
والدراسات والبحوث في هذا المجا وتاسيم الدراسات األكاديمية ودعم مركز علنوي البحنار فني رامعنة البانرة
لتشجيع الدراسات االكاديمية والبحوث المبنية على التجارب العلمية لتوييا الاورة اماي العالم في هذا المجا .
مباديء موجبة اإللتزام بها:
إيافة لما تقدي ولتسهيل مساهمة رميع األطرا في اإلتفاق الجديد ومشاطرة العالم القلق النذل يعيشنر من رنرات
تزايد االنبعثات وارتفاع دررات الحرارة العالمية وتفاقم مشكلة التغير المناخي ولتكون رميع االطرا رزتا م
الحل يرى العراق يرورة ان تكون المبادا التالية ناب اعي المجتمع الدولي في االتفاق الجديد المتمم ألل
نتيجة او صيغة قانونية ملزمة وشلن تغير المناخ وان تكون هذه المبادا رزتا ال يتجزأ م هذا االتفاق وكما يلي:
 -1التاكيد على طوعية هذه المساهمات وعدي الزاي الدو النامية وخاوصا االكثر هشاشة واالقل انبعاثات منها وال
التزاي إيافي فني االتفناق الجديند وان يكنون الندعم المقندي لهنا متناسنبا منع قلنة انبعاثاتهنا ومقندار هشاشنتها وتناثر
قااعاتها وتغير المناخ.
 -0أن تكون اإلتفاقية اإلطارية ومقررات موتمرات األطرا هي األساس الذل يستند إلير اإلتفاق الجديد ومنهنا مبندأ
المسلولية المشتركة ولك المتباينة وفقا للمكانيات والماالا الوطنية والمسنلولية التاريخينة فني ندوث مشنكلة
التغير المناخي وغيرها م األسم التي تمم لكنل ذل نق قنرت واإلينافة النى خانة ونالي وورننامن ننايرووي
وإطننار كننانكون وغيرهننا ألنهننا تمثننل إرث نا ً اتفقننت عليننر األطننرا وتاريخ نا ً ورهنندا ً طننوي ً الو ند م ن الحفنناظ عليننر
واإلستفادة منر.
 -0التزاي الدو المتقدمة وخفض إنبعاثاتها وورفع مستوى الاموح في هذا الخفض لسد الفجوة وي الواقع الفعلي لهنذه
اإلنبعاثات وتورر المجتمع الدولي في العمل على تثبيت اإلرتفاع في دررة الحرارة العالمية الى ما دون  0دررة
م وية.
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 -4أن يتمم اإلتفاق الجديد العناصر الستة للتفاقية (التكين ت التخفين ت الندعم او التموينلت نقنل وتانوير وتنوطي
التكنلوريات ونات القدراتت الشفافية في اإلرراتات)
 -2أن تلتننزي النندو المتقدمننة ونندعم النندو الناميننة (خاوصننا ذات اإلنبعاثننات األقننل والمننرر األكبننر) فنني مجنناالت
التكي ونقل التكنلوريا وونات القدرات لتمكينها م موارهة مشاكلها النارمة ع تلثير تغير المناخ عليها وتسنهيل
إنجاز ورامجها في التكي والتخفي .
 -8أن تلتزي الدو المتقدمة وتمويل نليات وصناديق اإلتفاقية وتسهيل او الدو المتمررة على هذا التمويل وان
تكون أكثر ردية في تنفيذ وعودها وتمويل صندوق المناخ األخمر ومبلغ  122مليار دوالر أمريكني سننويا تنى
عاي  0202لدعم الدو النامية وخاوصا ً المتمررة واألكثر هشاشة منها.
 -7ال يجننوز إعننادة كتاوننة اإلتفاقيننة اإلطاريننة أو إعننادة تفسننيرها أو صننياغتها أو هيكلتهننا وإنمننا الونند ان تكننون أساس نا ً
لاياغة اإلتفاق الجديد.
 -8أن يكون هناك عم دوليا رادا لتحديد نليات فعالة لمسناعدة الندو النامينة المشنار اليهنا وخاوصنا ً النفاينة منهنا
على موارهة تاثيرات تداوير اإلستجاوة التي تتخذها الدو المتقدمة والتركيز على الدو الهشة منها لتنويع موارد
إقتاادها.
 -9أن يكون هناك دعما ً إستثنائيا ً للعراق في هذه الارو التي يعيشنها خاوصنا ً وإننر يخنوض رونا ً يروسنا ً يند
اإلرهاب وعلى أرير مما ساهم في إراقة دمات اونائر وهندر أمنوا طائلنة وتندمير البننى التحتينة لنر وتنلخره عن
التقدي لسنوات طويلة إيافة الى أن العراق قد تعرض النى مالومينة لسننوات طويلنة وسنبب الحنروب التني منرت
علير.
 -12ان يستمر العمل وآلينات الندعم المقنررة او التني قيند اإلقنرار وتسنهيل الوصنو النى أموالهنا لتسنريع الحانو
عليها وتسريع انجاز المشاريع لموارة تغير المناخ وتاثيراتر.
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