
pptx.(التغیرات المناخیة وأھداف التنمیة المستدامة (1

pptx.ورقة بحثیة ست بان



التغيرات المناخية وأهداف التنمية
المستدامة

إعداد

قسم التنمية المستدامة 

دائرة التنمية اإلقليمية والمحلية



2030أهداف التنمية المستدامة 
غ يةة لتيةي  ةح  دفيةفه    هويمهة  مة  اة   حةول  169هةفا   17هي مجموعة طموحةة مة  
ي  لتقه ع لتميدفة  لتسله ت لتمدلية  لتمجيمع لتمفنلألمح اي لألعض ء غيم مسبوق بي  لتف   

,لتكوكة،  لتسةلح, لتنة ،  ل دههة  )اةي امسةة مجة  ت لألاةمي  لتمصلدة  أصد ب لتخ ص 
(لتشملكة



يةأهداف التنمية المستدامة المعنية بشكل مباشر بالتغيرات المناخ

ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع وإدارتها إدارة مستدامة-6الهدف 

ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة عل خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة-7الهدف 

اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغير المناخ وآثاره-13الهدف 

حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها عل نحو مستدام لتحقيق التنمية المستدامة-14الهدف 

حة افومكحمايــة الــنظم اإليكولوجيــة البريــة وترميمهــا وتعزيــز اســتخدامها علـى نحــو مســتدام، وإدارة الغابــات على نحو مستدام، -15الهــدف 

.التصحر، ووقف تدهور األراضي وعكس مساره ، ووقف فقدان التنوع البيولوجي



والتغيرات المناخية2022-2018خطة التنمية الوطنية 

ينفيذ أهفلف ب تنظم  تيزلم لتعملق بأجنفة لتينمية لتمسيفلمة اقف ك ن لتيوجه بإعه ء أ توية ت

حيث لحيوى لتفصل لتع شم 2020-2018لتينمية لتمسيفلمة ضم  اهة لتينمية لتوطنية 

-:اصل ل سيفلمة لتبيئية على لألهفلف لتوطنية تيغيم لتمن خ  هي 

ضم ن لتيولام لإلهل ة لتمسيفلمة تلمي ه  لتصمف لتصدي: الهدف األول

لتيصفي تيلوث لتهولء  أث  ه: الهدف الثاني

خفلمه  حم يـــة لتنظـــح لأليكوتوجيـــة لتبميـــة   مميمه    عزيـــز لسي: الهـــدف الثالـــث

على ندو مســـيفلم

لتيصفي تيغيم لتمن خ  أث  ه: الهدف الرابع 



تأثيرات التغيرات المناخية على العراق

لشبه الجغرافي ضمن المناطق الجافة وشبه الجافة واكتساب هذا الموقع مناخه االعراقطبقا لموقع 

ر احد اكثر قاري وقلة المسطحات المائية الواسعة التي تقلل من برودة الشتاء وحرارة الصيف ، يعتب

.البلدان عرضه لتأثيرات االحترار العالمي والتغيرات المناخية بأبعادها المتعددة

:لذلك ممكن تلخيص اهم التغيرات المناخية المؤثرة في العراق كاالتي

انخفاض معدالت األمطار •

انخفاض مناسيب مياه البحيرات واألنهار•

ارتفاع درجات الحرارة بما يزيد عن ضعف المعدل العالمي•

زيادة العواصف الغبارية وظاهرة التصحر•

.التأثير على التنوع البيولوجي لبعض النباتات والحيوانات البرية •



التزامات العراق اتجاه التغيرات المناخية
تميدفةللألمحل ف قيةمب هئ ضم لتبلفلنكلم ا علةبمس همةحله يج،لتمن خ غيممشكلة•

.لتمشيمكةلتمسؤ تيةأس ،علىلتمبنيةب  يس ل ف قيةلتمن ختيغيملإلط  ية

 غيمأث  عمتليكيفمش  يع  نفيذج هةبخهولتبفألإلط  يةل  ف قيةإتىلتعملقلنضم ممنذ•

تلمي هتوطنيةلل سيمل يجيةمثلبه لتميعلقة لتقه عيةلتوطنيةل سيمل يجي تلط   ايلتمن خ

تإلهل ةلتوطني ل ط  لتبيوتوجيتلينوعلتوطنية ل سيمل يجيةتلز لعةلتوطنية ل سيمل يجية

لتبلفلسينزات لتييهلعشحمبأب نلتمظلحب تولقعلصهفملنهأ لتجف فتمخ طملتميك ملة

معظح دو بعفه م لتمن خ غيممش كلحلو ايلتف تيلتمجيمعتمولكبة ح تتلقيص هي 

.كو  ن ج ئدةتمولجهةلتصديلتقه عإتىلتمول ه

لتخهطك اةلعيم هايه  متطموحةاهة قفيحعلىلتدثيثةلتجهوهج ءتهن  م •

تلعملق  طنيلتمدفهةلتمس هم ت ثيقة هيلتمن خبيغيملتع قةذلتلتوطنية ل سيمل يجي ت

ةتك التينمويةلتوطنية لتيوجه تل حيي ج تمعميولاقةتيكون(NDC)لتمن خ غيمبش ن

. ه تي  طني لتممجوةلألهفلف دقيقتضم نلتقه ع ت



(NDC)وثيقة المساهمات المحددة وطنيا للعراق بشان تغير المناخ 

    مثل لسيج بة  عيبم هذه لتوثيقة مس همة طوعية   ؤي   مثل سي سة لتعملق لتعلي  مع مشكلة  غيم لتمن خ  طني   ه تي•

.ن ختم    ه اي ل ف ق ب  يس لتذي لقم اي لتمؤ مم لتد هي  لتعشمي  ألطملف ل  ف قية لإلط  ية تيغيم لتم

يح لتفعح لتم تي م  ا   هذه لتوثيقة يفعو لتعملق لتف   لتميقفمة لتصن عية لتكبمى إتى ل تيزلم بوعوه لتيخفيف   قف•

 مكينه م   لتفني   نقل لتيكنوتوجي  تمس عف ه على  نفيذ مس هم  ه لتوطنية   دقيق أهفلف لتينمية لتمسيفلمة   

.لتصموه م  ا   لتيأسيس  قيص ه ممن  مسيجي، تليغيملت لتمن اية لتد تية  لتمسيقبلية

م  مجمل لنبع ث  ه (% 2-1)إتى افض 2030 تغ ية 2021يهمح لتعملق م  ا    هذه لتوثيقة تلفيمة لتزمنية •

 ئمة عنف  وام لتفعح لتف تي   حيث سييضم   ثيقة إجملءلت لتيخفيف لتم% 15تلغ دلت لتفايئة ب تجهوه لتوطنية   

لته ق ت  لإلجملءلت لتينفيذية مع إعه ء أ توية تقه ع لتكهمب ء م  ا   ل سيثم   ايلتيف صيل (NAMA) طني  

.لتميجفهة

تضم ن  دقيق لتمم نة تك اة لتقه ع ت لتوطنية لتهشة ذلت (NAP)لتوطنية يعمل لتعملق على إعفله اهة لتيكيف •

.  يئةسنولت لتق همة حيث سييح ب تيع  ن مع بمن مج لألمح لتميدفة تلب3لأل توية  تمولجهة مشكلة  غيم لتمن خ ا   ل 



مشروع العمل المناخي التحفيزي في 

العراق

مليون دوالر 4/ كلفة المشروع 

منحه من الحكومة )أمريكي 

(البريطانية

يناير 4/ عمر المشروع 

مارس 31إلى 2022

2024

المشروع /وصف المشروع 

عبارة دعم وثيقة 

المساهمات المحددة وطنيا  

NDC  وذلك عن طريق دعم

مشاريع تغير المناخ 

ورش) بمختلف تفاصيلها 

عمل، تدريب كوادر، خبراء 

(.  دوليين ومحليين

لتسهيل / الهدف من المشروع

الجهود الوطنية للتخفيف من

ه آثار تغير المناخ والتكيف مع

من خالل دعم تنفيذ المساهمات

المحددة وطنيًا ومشروع 

إجراءات التخفيف المالئمة 

وانتقال NAMA))وطنيا 

الطاقة وتقديم الدعم 

االستشاري لإلدارة الفعالة 

لموارد المائية والتعاون عبر 

.الحدود وإدارة مخاطر الجفاف



مخرجات المشروع 

دعررررم الحكومررررة : 1المخررررر  

العراقيررررررة لتسررررررهيل انتقررررررال 

.الطاقة

تحسررين المعرفررة : 2المخررر  

والقررررردرة علرررررى المفاوضرررررات 

.بشأن المياه العابرة للحدود

تعزيررررز القرررردرة : 3المخررررر  

علررررررى التأهررررررب لمواجهررررررة 

.الجفاف والحد من المخاطر

أفضل -ورشة عمل نقل الطاقة •

الممارسات اإلقليمية وتحديد نطاق 

تحول الطاقة في العراق 

ورشة عمل التعميم لمساهمات •

المحددة وطنياً في كوردستان 

ورشة عمل التعميم لمساهمات •

ة الشؤون القانوني-المحددة وطنياً 

والحكومة
ورشة عمل المساهمات المحددة •

وطنياً والتمويل

تدريب على مهارات التفاوض وإدارة •

الصراع لموارد المياه العابرة للحدود

مؤتمر العراق للمياه•

مشاركة وفد العراق في منتدى المياه •

العالمي

عمل حول تقييم القدراتورشة •

رالمؤسسية لنظام اإلنذار المبك

التدريب على نظام اإلنذار •

المبكر



المناقشة

ط ماهي األدوار والطروحات التي تجب أن تعنى بها وزارة التخطيط اتجاه المشاريع والخط•
؟(NDC)المترتبة على وثيقة المساهمات الوطنية بشان تغير المناخ 

وقود كيفية عمل الموازنة بين االحتياجات العاجلة للعراق المعتمدة بشكل مباشر على ال•
.األحفوري وتنويع االقتصاد ومواجهة تغير المناخ

.  كيفية مواجهة مشكلة تغير المناخ على المستوى الشعبي•



شكراً ألصغائكم



بان علي عبود
خبير 

لية دائرة التنمية اإلقليمية والمح



بدأت التحذيرات الى المشاكل البيئية وظاهرة التغيرات المناخية ،وتنبه العالم منذ خمسينيات القرن الماضي 

ديد من منها باعتبارها ظاهرة عالمية ممكن ان تهدد العالم اجمع وان كان بدرجات متفاوتة ، وقد تم عقد الع

رض االطالع عليها المؤتمرات البيئة تسعى لتعبئة الجهود العالمية لكبح جماح تغير المناخ المستقبلي، ولغ

.وعن إمكانية االستفادة منها سيتم استعراض ابرز هذه المؤتمرات الخاصة بتغير المناخ

تعيشالتييالاألجلصالحالمناخبحمايةتعنىدوليةمعاهدةبإبرامالمناخلتغيرالمتحدةاألممقبلمنالمشكلةاللجنةأوصت1990عامفي

تغيربشأناإلطاريةاالتفاقيةتدعى1992أيار9فياالتفاقيةمشروعتبنىعنالمحاوالتتلكوأثمرتالمستقبلوفيالحاضرالوقتفي

بالبيئةالخاصةالمتحداألمممؤتمرفيإبرامهاتريدالتيالدولقبلمنعليهاالتوقيعبابفتحالتاريخذلكبعدوتم،(UNFCCC)المناخ

المحرزالتقدمقييملتسنويايعقدالذي(األطرافمؤتمر)االتفاقيةفيالمنضمينلألطرافالرسمياالجتماعتمثلوهي،المستدامةوالتنمية

االطاريةاالتفاقيةالىالعراقانضموقد،عليهادولة197صدقتإذعالميةشبهبعضويةاالتفاقيةهذهتتمتعالمناخ،تغيرمعالتعاملفي

-:تتضمنماابرزهويليوفيمامقرراتها،ضمنمنهوالذي2016عامالوطنيللبالغتقريرأولوقدم2009عامنهايةفيالمناخلتغير



مشتركة حماية النظام المناخي لمنفعة أجيال البشرية الحاضرة على أساس األنصاف ووفقا لمسؤوليتها ال
(1)الفقرة ( 3)حسب ما جاء في المادة 

على أن تتعاون اإلطراف فيما بينها لتعزيز نظام 5نصت الفقرة : تطوير التعاون الجماعي بين الدول 
اقتصادي دولي مساند ومفتوح يفضي الى نمو اقتصادي مستدام وتنمية اقتصادية مستدامة 

منه او على ان تتخذ اإلطراف تدابير وقائية الستباق تغير المناخ او الوقاية( 3)نصت الفقرة :التدابير الوقائية 
تقليلها الى الحد األدنى ولتخفيف من أثاره الضارة

حق تعزيز التنمية المستدامة وعليها هذا الواجب ، لإلطرافعلى انه (4)تعزيز التنمية المستدامة نصت 
وينبغي ان تكون السياسات والتدابير 

والتي  تنص على ان يولى االعتبار التام لالحتياجات المحددة ( 2)حسب الفقرة ا:  المسؤولية المشتركة
.والظروف الخاصة بالبلدان النامية 



- (COP1 ) في برلين1995عقد أول مؤتمر لألمم المتحدة بشأن تغير المناخ في عام.

- (COP2) 1996سويسرا عام / مؤتمر األطراف  الثاني عقد في جنيف.

- (COP3) 1997اليابان / في كيوتو.

(COP4 ) 1998االرجنتين عام / ايرسفي بوينس.

COP5) )1999المانيا / في مدينة بون.

(COP6  ) 2000عام هولندة/ الهاهيفي.

(COP7 ) 2001في مراكش المغرب عام.

(COP8 ) 2002الهند عام / في نيودلهي.

(COP9 ) 2003ايطاليا عام /ايطاليا عام ميالن /في ميالن.

COP10)( 2004االرجنتين عام / ايرسفي بوينس.

COP 11 / CMP 12005كندا عام / ، في مدينة مونتلاير.

COP 12 / CMP 2   ثم ،CMP 3 COP13 كينيا / عقد في نيروبي2006عام.

COP 14 / CMP 42007عام اندونيسيا / باليالذي عقد في.

COP 15 / CMP 5 2008في عام .في بولندا بوزنانفي.

COP 16 / CMP 62009الدنمارك في عام /في  كوبنهاجن.

COP 17 / CMP 7 2010المكسيك في عام / كانكونفي مدينة.



COP 17 / CMP 7 2011جنوب أفريقيا عام / ديربان، في.

COP 18 / CMP 8 2012قطر عام / في الدوحة.

COP 19 / CMP 92013بولنداعام/ ، في  وارسو.

COP 20 / CMP 102014بيرو عام / ، ليما.

COP 21 / CMP 112015فرنسا عام / باريس.

COP 22 / CMP 12 / CMA 1 2016المغرب عام / في مراكش.

COP 23 / CMP 13 / CMA 1-2 2017ألمانيا عام / في  بون.

COP 24 / CMP 14 /  .

COP 24 / CMP 14 / CMA 1-3 2018بولنداعام/ كاتوفيتشيفي.

COP 25 / CMP 15 / CMA 2 2019عام إسبانيا/ في مدريد.

 2020عقد افتراضيا في المملكة المتحدة وفرنسا عام.

COP 26  2021في غالسكو االسكتلندية عام.

الذي هو من 2016وقدم أول تقرير للبالغ الوطني عام 2009االتفاقية االطارية لتغير المناخ في نهاية عام علما ان العراق انضم الى 

ضمن مقرراتها



انطالقةدولة195عليهوقعتوالذيكيوتوبروتوكولويشكل1997عاماليابانفيالثالثاالطرافمؤتمرمناالتفاقهذاصدر

إحكامهعلىدولة55تصديقبعد2005العامفيالنفاذحيزكيوتواتفاقدخل،المناخلحمايةالمشتركةالدوليةالجهودفيحقيقية

حولقطرفيالدوحةملتقىبعدتقرروقد.2012عامفيوانتهت2008عامفيللبروتوكولاألولىااللتزامفترةبدأتإذ

ذيالوالملزمالقائمالوحيداالتفاقباعتباره،كيوتوبروتوكولتعديل2012األولكانونفيالمتحدةلألممالمناخيةالتغيرات

مجموعتينالىهاقسمقداالتفاقفانالبروتوكولفيالواردةااللتزاماتقسمت.الحرارياالحتباسغازاتبخفضالبلدانتلتزمبموجبه

:وهما

المجموعة األولى 

عليها دون تميز بين الدول المتطورة ودول العالم الثالث وتتمثل بـ وتشمل جميع الدول األطراف الموقعة التزامات عامة 

الحفاظ على المستودعات الخاصة باستيعاب غازات االحتباس الحراري. 1 .

العمل على تطوير النظم والمناهج الخاصة بالتعليم . 2 .

التركيز على الظواهر السلبية الناتجة عن االحتباس الحراري . 3.



المجموعة الثانية 

بوبنسالمناخيالدفءلظاهرةالمكونةالغازاتانبعاثنسبةبتخفيضدولة38بـقيامتلكوتتمثل:الكبرىالصناعيةبالدولخاصةالتزامات

األوربياالتحادخفضانالىالتقاريروتشيرو2008العامبينمحددةزمنيةمدةوفقالتخفيضذلكيكونانعلىالدولتلكبينمتفاوتة

أكسيد،الميثان،الكاربونأوكسيدثاني)تشملالغازاتوتلك1990عامالمنبعثةالدفيئةالغازاتبمستوىمقارنة%8بنسبةالغازاتلتلك

تحدةالمالوالياتقبلمنبتخفيضهاالقيامالواجبنسبةاالتفاقحددكما.(PFCsوSF6و(HFCsوهيفلوريةمركباتثالثةمع،النتروجين

2012التزاماتفرضقداالتفاقفانتقدمماإلىيضاف،%10وأيسلندا%8واستراليا%6واليابان%7باألمريكية

جديدةاتفاقيةالمتحدةاألمموبرعايةوالعشرينالحاديالمؤتمرفي2015عاماألولكانون12باريسفيمجتمعةدولة195تبنت

الدولانقيةاالتفاديباجةفيوجاءالمناخ،تغيرعنالناتجةالتحدياتلمواجهةمحددةقواعدعلىقائمجديدعالمينظامإنشاءالىتهدف

بطلبفاقيةاالتتضمنتكما،األرضوكوكبالبشريةالمجتمعاتعلىداهماخطرايشكلالمناختغيرانتدركاالتفاقيةعلىالموقعة

.الدفيئةالغازاتانبعاثاتبخفضتستهدفالتيالجهودفيوالمشاركةواسعنطاقعلىالدولجميعبينالتعاون

التنميةسياقفياخالمنتغيريشكلهالذيللتهديدالعالميةاالستجابةتوطيدالىاألولىالفقرةالثانيةالمادةبحسباالتفاقيةهذهتهدف

:يليمالتحقيقالمستدامة



تحديد .الصناعيةةالحقبقبلماالمستوياتفوقمئويتيندرجتينمنبكثيراقلحدودفيالعالميةالحرارةدرجةلمتوسطاإلطرافالدول-أ

تعزيز الدفيئةغازاتانبعاثاتةالخفيضالتنميةوتوطيدالمناختغيرتحملعلىالقدرةوتعزيزالمناخلتغيرالضارةاآلثارمعالتكيفعلىالقدرة-ب

.األغذيةإنتاجيهددالنحوعلى

.المناختغيرتحملعلىوقادرةالدفيئةغازاتانبعاثاتخفيضةتنميةإلىيؤديمسارمعمتماشيةالماليةالتدفقاتجعل-ج

إزالتهاوعمليةنشأالممنالبشريةاالنبعاثاتبينالتوازنتحقيقالىمنهااالولىالفقرةأشارتاذاألطرافالتزاماتألهماالتفاقيةمن

.الفقرعلىالقضاءإلىالراميةوالجهودالمستدامةالتنميةسياقوضمن

مسالةاالعتباربعيناألخذمعالمشتركةالمسؤوليةمبدأومراعاةبالتخفيضالساهمةمجالفيالوطنيةالجهودتعزيزالى

.وأخرىدولةبينالتباين

.االقتصادنطاقعلىالخفضعمليةفيالمتقدمةللدولةاألساسيالدور

.يهافالمحليةالظروفمراعاةمعالمناخحمايةمجالفيلهاخططإعدادفيوالمساهمةالناميةللدولالدعمتقديممسالةالى

.االنبعاثاتوتخفيضاالقتصاديالتنوعخططبينالتكيفمسالةتضمنتفقد

.باريسفياإلطرافلمؤتمرتقريرابموجبهوتقدماإلطرافكلبهتلتزمسنواتبخمسمحددزمنيإطار

األطرافقبلمنالمساهماتلتسجيلاإلجرائيالنظامالى

ة، اذ اشارت الى مبدأ األنصاف والمسؤوليات المشتركة في حماية المناخ من جميع األطراف وكل حسب أوضاعه الداخلي

  :



ببموجتنشأانعلىنصتوالتيإلىنشير2015لعامباريساتفاقيةاعتمدتهاالتياأللياتولمعرفة

اجتماعبوصفهطرافاإلمؤتمروتوجيهلسلطةتخضعالمستدامةالتنميةودعمالدفيئةغازاتانبعاثاتتخفيففيللمساهمةاليهاالتفاقيةهذه

:بانهنالحظالفقرةهذهفيالواردةاألهدافوباستقراء.طوعيأساسعلىاإلطرافلتستخدمهاباريساتفاقيةفياإلطراف

الربط. .الغازاتانبعاثاتمستوىوتخفيضالمستدامةالتنميةبين1

االستفادة. .المناخحمايةفيالدولعلىاآلمراقتصاروعدموالخاصةالعامةالمنظماتخبراتمن2

نقل. .منهااالستفادةألجلاألخرىالدولالىالخفضمسالةفياإلطرافالدولخبرات3

وخصوصادولةلكلالداخليالسياسيبالوضعمباشرةبصورةيرتبط2015لعامباريساتفاقيةتطبيقمسالةاناليهاإلشارةتجدرمما

.الدولحكوماتتتغيرعندما



، وشارك 2021مشارك عام 40000من قادة العالم واكثر من 120جمع مؤتمر األمم المتحدة المعني بتغير المناخ في غالسكو 

-:العراق فيه من خالل وفد يضم مختلف الجهات ذات العالقة، اهم مخرجات مؤتمر غالسكو هي 

.من االحترار العالمي 1.1اعرب المؤتمر عن بالغ قلقه الن األنشطة البشرية قد تسبب في حدوث حوالي •

درجة مئوية يتطلب تخفيضات سريعة ومستدامة في انبعاثات الغازات1.5التخفيف حيث اقر بأن االحترار العالمي الى •

.2030بحلول عام % 45ثاني أوكسيد الكاربون العالمية بنسبة انعاثاتالدفيئة بما في ذلك تقليل 

ات بما في ذلك يدعو األطراف الى اإلسراع بتطوير ونشر التكنولوجيات النظيفة لالنتقال الى نظم الطاقة منخفضة االنبعاث•

م والدعم غير اإلسراع في نشر الطاقة النظيفة وتدابير كفاءة الطاقة وتسريع الجهود نحو التخلص التدريجي من طاقة الفح

.الفعال للوقود االحفوري

من انبعاثات الميثان قبل % 30الطاقة ، مبادرة تعهد الميثان وقعت وانضمت العديد من الدول الى المبادرة المتضمنة تخفيض •

.درجة مئوية( 0.2)هذا سوف يؤدي الى تخفيض االحترار العالمي بنسبة 2030

مليار 130من ابتداءا  متمثال برفع التمويل 2025التمويل الدولي تم التوصل الى هدف عالمي جديد لتمويل المناخ قبل سنة •

.2025دوالر لكل سنة بعد عام 

التكيف ، مبادرة الغابات واستخدام األراضي التي تلزم الدول بالتعاون والعمل الجماعي لوقف فقدان الغابات •
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