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Abstract 
This study aims to describe the investment and its role to create green development 

as a part of new serious plan of action aimed to shift towards communities that are 

more aware about positive environmental effects. It also aims to spread of green 

economy with regard to what is saved in green development that simulate the future 

with more quality environmental protection, within the scope of clean green energy 

which is available in diversity and efficiency, such as solar energy, wind energy, 

creating a society based on green urban planning, removing the hazardous waste 

and carbon pollution and increase the sources of natural food to humankind, and 

to create the welfare to them. So, the study aims at finding a relation between green 

development and environmental interests in order to allow the coming leader 

generations to enjoy its materialistic and non-materialistic services. We had taken 

some of the Iraqi government directions, so we had taken investment map of  Diyala 

Province and its roles to create suitable chances of Green Development. 
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 المستخلص

تهدف الدراســة إلت توصــيف االســتدمار ودورة في خلم التنمية الخيــرار في إعار خطة  مل تهدف للتحول 
مجتمعات أكدر وعيا بشأن األثر البيئي اإليجابي، ونشر مبادئ االقتصاد األخير، وما يمكن أن يوفره إلت 

من وظائف جديدة، تحاكي المســـــــــــــتقبل بالم يد من الجودة والحماية البيئية في نطاق الطاقة الن يفة، التي 
زيادة الو ي المجتمعي باتجاه تعمل في ظل التنوع والكفارة، مدل الطاقة الشــــــــــمســــــــــية، والطاقة الهوائية، مع 

تخطيط المـدن الخيـــــــــــــرار، و زالـة المخلفـات الخطيرة والتلود الكردوني، وزيـادة مصــــــــــــــادر ال ـذار الطبيعي 
والرفاهية ألفراد المجتمع ،ودذلك تســـــــــــعت الدراســـــــــــة إلت محاولة إيجاد  القة بين مفهوم التنمية الخيـــــــــــرار  

لمادية وغير المادية لألجيال المحلية القادة، وتطرقت الدراســـــــــة واالهتمامات البيئية من أجل تقديم الخدمات ا
( ودالتركي   لت 2003إلت توجهات الحكومة العراقية في خلم المناخ المناســـب للتنمية الخيـــرار بعد  ام )

محاف ة ديالت بوصــــفها أنموذجات لمتابعة اهتمامات الحكومات المحلية باالســــتدمار وتوجيهق نحو خلم فر  
 رار مناسبة.تنمية خي

 
 

 الكلمات الرئيسة
 .رفاهية، تلوث، فقر، استثمار

mailto:Faris572018@gmail.com
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 المقدمة: -1
من  يمدل االســتدمار أ د الركائ  األســاســية للتنمية االقتصــادية بكل أبعادها وأداة فا لة في  ل العديد
ومن  المشــــــــاكل االقتصــــــــادية واالجتماعية والخدمية و تت البيئية ويما إذا وجهت نحو القنوات المع زة للبيئة.

تلك األبعاد األســـــــــاســـــــــية والمهمة والتي نالت اهتمامات واســـــــــعات خالل العقود الدالثة األخيرة من قبل العديد من 
البا دين االقتصـــــاديين والســـــياســـــيين والفنيين وأصـــــحاه العلوم الصـــــرفة وغيرهم هو البعد البيئي. لقد  اولت 

ســتويات اســتدمارها في الطاقات المتجددة وغير مع م دول العالم مدفو ة بمحاولة خلم بيئة ن يفة إلت رفع م
محاولة بذلك الرغبة الكبيرة  2010( بليون دوالر  ام 234الملوثة للبيئة خالل الســنوات األخيرة ليصــل إلت )

 في الوصول إلت تنمية اقتصادية واجتماعية يحتل بعدها البيئي أ د أهم أولوياتها. 

 :منهجية البحث -2

 .مشكلة البحث
كلة البحث في غياه رؤية واضحة  ول آليات وتوجيق االستدمار لرفع مستويات التنمية تتمدل مش

االقتصادية مع  دم استبعاد اال تبارات البيئية كأ د األبعاد الرئيسة للتنمية المستدامة، فيال  ن إهمال البعد 
ل مشكلة البحث بالسؤال اآلتي: البيئي في االستراتيجيات والسياسات المتعاقبة للتنمية التقليدية، من هنا تتمد

 ما دور االستدمار في خلم تنمية اقتصادية واجتماعية ترا ي فيها األبعاد البيئية في العراق. 

   .أهداف البحث
يهدف البحث إلقار ن رة شمولية  ول االتجاهات الحديدة لالستدمار والتنمية الخيرار كمفهوم جديد 

يفرض أعباره  لت الموارد االقتصادية والبشرية  الوة  لت تحديد وتشخيص أخطار التدهور البيئي الذي 
أبعادها بمعناها الواسع الذي يجمع بين النمو والتنمية االقتصادية واالجتماعية في ظل ن ام بيئي يمتلك 

 مستويات مقبولة من الحماية.

 .فرضيات البحث
للتنمية  لت الجوانب المادية دون  يستند البحث  لت فرضية أساسية تتمدل بتركي  المفاهيم السابقة

االهتمام بالجوانب البيئية،  يث أغفلت األبعاد البيئية للتنمية، وضرورة تناغمها مع أبعاد التنمية األخرى من 
 اقتصادية واجتماعية ودشرية.
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 .منهج البحث
الوقوف  لت ا تمد البحث في إثبات فرضيتق وتحقيم أهدافق  لت المنهج الوصفي التحليلي ب رض 
 مفاهيم التنمية الخيرار المستدامة وأبعادها االقتصادية واالجتماعية والتكنولوجية وكذلك البيئية.

 :الخلفية النظرية -3

  .المفاهيمي والتاريخي لالقتصاد األخضر اإلطار 3-1
   .مفاهيم في االستثمار -أوالا 

 رف االســــــــــــتدمار بأنق تدفم اإلنفاق  لت الموجودات المعمرة التي تعمل إما  لت زيادة المقدرة  لت 
كما  (،Guartini, 1988,251)إنتاج المنتجات في المســــتقبل، أو إلت خلم منافع للمســــتهلك في المســــتقبل 
أي إنق  (Waheeb, 1999, 28) رف بأنق التيـــــــــــــحية بالدروة الحالية من أجل ثروة أكبر في المســـــــــــــتقبل 

اســــــــتخدام رأس المال لجني الم يد من رأس المال، أي لكســــــــب دخل أو زيادة رأس المال أو كليهما ودقصــــــــد 
 الحصول  لت تدفقات مالية تعوضق  ن اآلتي:

 القيمة الحالية لتلك األموال التي تخلت  نها في سبيل الحصول  لت ذلك الموجود أو الموجودات. .1
 ك األموال بفعل التيخم.النقص المتوقع في قوة تل .2
 المخاعرة الناشئة  ن ا تمال  دم  صول التدفقات المالية المرغوه فيها، كما هو متوقع لها. .3

أو هو ذلك النشـــاط الذي تنت ر المؤســـســـة من ورائق زيادة لقوتها وقدرتها، من  يث يقوم متخذ القرار 
 ,Abdul Hamid, 2000)بتوظيف رأســمال  الي، مقابل مداخيل أو  وائد يأمل الحصــول  ليها مســتقبال 

19). 
دخـل في  وتعرف االســــــــــــــتدمــارات  لت أنهــا تجميع المبــالل المــاليــة بهــدف الحصــــــــــــــول  لت  ـائـد أو

 المســــــــــــــتقبل، كما  رف االســــــــــــــتدمار بأنق عبارة  ن إنفاق  الي ينت ر من ورائق  ائد أكبر في المســــــــــــــتقبل
(Daddy, 1997, 155).  

 .االستثمار األخضر -ثانياا 
 رفت المؤسسات الدولية وداألخص البنك الدولي وصندوق النقد الدولي االستدمار األخير،  لت أنق 

ل  لت المحاف ة  لت استدامة النمو االقتصادي والمحاف ة  لت  قوق األجيال ذلك االستدمار الذي يعم
القادمة من الموارد الطبيعية والمحاف ة  لت البيئة وضمان سالمتها  ن عريم تخفيض االنبعاثات ال ازية 

ار في الطاقة الملوثة واالبتعاد قدر المستطاع من استخدام الطاقة المسببة للتلود البيئي والتوجق نحو االستدم
المتجددة والن يفة أمدال الطاقة الشمسية وعاقة الرياح والمد والج  والوقود البيولوجي والطاقة الهيدروجينية 

 From Brown to Greenوالذرية، أي بمعنت االنتقال من الطاقة الرمادية )السمرار( إلت الطاقة الخيرار )

Energy) (Nicholas,2007 ،) وتعكس البيئة الخيرار الحد من التلود، خفض تكاليف التش يل ،زيادة
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أدار العاملين في اإلنتاج واإلنتاجية، ضمان مجتمع صحي خاٍل من األمراض ،توفير أفيل الطرائم الستهالك 
إذ ازداد  نحو استخدامات الطاقة الن يفة ومنذ مطلع األلفية الدالدة، عاقة ن يفة، األمر الذي د ا العالم للتوجق

(، 2006( بليون دوالر  ام )112.9ليبلل ) إجمالي االنفاق العالمي  لت االستدمار في الطاقة المتجددة
( بليون دوالر في  ام 234( إلت أكدر من )2004( بليون دوالر  ام )51,7ويرتفع بعد أن كان بحدود )

 لت البحث والتطوير ونفقات التسويم  ( . ويتيمن هذا االنفاق بمجملق الموجودات المالية واالنفاق2010)
 .1العامة ومساهمة القطاع الخا  وغيرها وكما مبين في الشكل 

 
 (2010 – 2004إجمالي االنفاق العالمي على الطاقة المتجددة )(: 1) الشكل

Source: Deutsche Bank Climate Change Advisors, (2011), Investing in Climate 

Change.                                                                                                             

( 7و ند أخذ المبالل الصاوية المنفقة  لت استخدامات الطاقة المتجددة يال ظ أنها قد زادت من ) 
(، وهذه ال يادة تعود إلت جملة من 2010( بليون دوالر  ام )154( ليتصل إلت )2000بليون دوالر  ام )

، وهو (IMF, 2012, 11-296) األسباه أهمها ارتفاع أسعار الوقود التقليدية والنمو االقتصادي العالمي
ما يؤكد التوجهات العالمية والحر   لت تفعيل دور المن مات الدولية والتي تعبد الطريم أمام تحقيم التنمية 

 ول أدناه.الخيرار وكما مبين في الجد
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 األموال المستثمرة عالميا" في مجال الطاقة المتجددة(: 1) جدول
 بليون دوالر                                                                                     

 المبلغ السنوات ت المبلغ السنوات 
1 2000 7 7 2006 80 

2 2001 11 8 2007 123 

3 2002 7 9 2008 140 

4 2003 16 10 2009 125 

5 2004 20 11 2010 154 

6 2005 45    

Resource: IMF, (2012), Finance and Development, Green Investment Washington, Paper 

11/296. 

  .دواعي االستثمار األخضر -ثالثاا 
يت ايد التوجق نحو االستدمار في التكنولوجيات الخيرار بوتيرة  الية في العالم أجمع، ومع ذلك يحتاج 
األمر إلت البحود والتطوير واالستدمار في نقل التكنولوجيا من أجل است الل إمكانات النمو است الالت كامالت، 

دون تحّديات مهمات في مجال االستدمار  لت وستكون  ملية هيكلة ن م الطاقة في العالم نحو  ام منخفض الكر 
امتداد السنوات الخمسين المقبلة،  والتحديات في مجال االقتصاد والطاقة والمناخ هي من أكدر التحديات 
إلحا ات وال يمكن التصدي لها إال جماعيات وفي آن وا د، ودعد أمن الطاقة، ستكون اإلدارة المستدامة لموارد 

ة من التحديات الهامة التي تواجق المنطقة في السنوات المقبلة. وفيالت  ن ت ايد الطلب المياه و ماية البيئ
 لت المياه الذي يتطلب استدمارات ضخمة تشمل مّد وتحسين شبكات التوزيع وتحديث ن م الري ال را ي 

حر، االستدمار في واألخذ بتكنولوجيات جديدة، من قبيل تكنولوجيات تدوير المياه المستعملة وتحلية مياه الب
 Industrial)منشآت األ مال الخيرار وتمويلها الصنا ة الخيرار من أجل االنتعاش والنمو في العالم 

Development Organization, 2009). 

 :التنمية الخضراء ومفاهيم فلسفة االستدامة 3-2

 .البعد التاريخي للتنمية االقتصادية والمشاكل البيئية -أوالا 
االهتمامات  ( إنجازا تاريخيا مهما لإلنسانية، إذ أدمجت2000تمدل أ مال مؤتمر األلفية الدالدة  ام )  
مفصلة لكيفية الحد من أنماط االستهالك واالقتصادية واالجتماعية في إعار وا د ،وقد قدمت مقتر ات البيئية 

والمحيطات والتنوع البيولوجي، وتشجيع ال را ة ال الف الجوي  و ماية غير العقالنية، ومكافحة الفقر،
السكان  نطاقها وتع ي ها منذ ذلك الوقت في  دة مؤتمرات لألمم المتحدة بشأنتم توسيع  ، وقدالمستدامة

من األهداف  والتنمية االجتماعية والمرأة والمدن واألمن ال ذائي، ولقد اتفم مع م ز مار العالم  لت مجمو ة
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ددة األجل والتي تمدل األساس التي يستند إليق للوصول إلت التنمية الخيرار، منها تخفيض نسبة سكان المح
 .ونسبة من ال تتوافر لهم مياه الشره المأمونة إلت النصفدوالر وا د  العالم الذين يقل دخلهم اليومي  ن

ات بيئية معقدة مدل فقدان التنوع لقد سعت منتقدو الحداثة، ودعد ارتباط نمط الحياة االستهالكي بأزم
الحياتي البيئي، وتقلص مسا ات ال ابات المدارية، تلود المياه، والهوار وارتفاع درجة  رارة األرض والكوارد 
الطبيعية والفييانات المدمرة، واستنفاد الموارد غير المتجددة، إلت الد وة إلت تبني أنموذج تنموي مستدام 

نسجام بين األهداف التنموية من جهة و ماية البيئة واستدامتها من جهة أخرى، بديل يعمل  لت تحقيم اال
كما يؤكد منتقدو الحداثة  لت أن البشرية تواجق في الوقت الحاضر مشكلتين أساسيتين، األولت هي أن الكدير 

انية فتتعلم بالتلود من الموارد التي يعد وجودها اآلن من المسلمات معرضة للنفاد في المستقبل القريب، أما الد
المت ايد الذي تعاني منق البيئة في الوقت الحاضر والناتج  ن التراكم الهائل من الفيالت اليارة ال ازية 
والصلبة التي تنتجها، لكن ازدياد الو ي بالندرة القادمة، وتفاقم المشكلة السمية في العالم أدى إلت بروز مسألة 

 ,Calvert and Calvert)وضوع مهم سوار في مجال الفكر أو السياسة الحفاظ  لت البيئة واستدامتها كم

2002, 433.) 

  .مبررات االستدامة والتنمية الخضراء -ثانياا 
 لت الرغم من اإلدراك الواســــــــــع للعالقة بين البيئة والتنمية بما يفرض ضــــــــــرورة الردط بين األولويات 
االقتصـــادية وأهداف  ماية البيئة، إال أن االهتمام مازال  ند نقطة البداية ويما يتعلم بادماج البعد البيئي في 

ن مصــــــــــــــطلح التنمية الخيــــــــــــــرار (، و لت الرغم من كدرة الحديث  Gomaa, 1999, 1)الخطط التنموية 
( منذ بداية  قد التسـعينيات من القرن الماضـي Sustainable Development)  Green andوالمسـتدامة

 ,Muschet)  ،إال أن واقع الحال يشـــــير إلت أن الدول النامية لم تتعامل مع هذا المصـــــطلح بوصـــــفق  قيقة

لتنمية المســــــــــــــتدامة، ولكن مع مها لم يتمكن  تت ( إذ مازالت الدول النامية تجري ورار تحقيم ا12 ,1997
اآلن بالرغم من ميي  قود من ال من من إ راز معدالت نمو اقتصادي يعتد بها ،بل ردما لم تتوصل كدير 
منها إلت إســـتراتيجية تنموية مقبولة ألســـباه داخلية منها المشـــاكل الســـياســـية التي انعكســـت ســـلبات ودشـــكل لم 

جية متعددة تتطلب مجمو ة من اإلصــــــــال ات  لمواجهة الســــــــياســــــــات االقتصــــــــادية يتكهن أ د بنهايتها وخار 
الفاشــــــلة داخل بلدانها، فيــــــال  ن فشــــــلها مجتمعة في التخلص من الن ام االقتصــــــادي الدولي غير العادل 

 والمنحاز إلت دول الشمال تاركات دول الجنوه بين الفقر المدقع والمديونية الم منتين.
النامية أســـــــــواقات مفتو ة أمام المنتجات القادمة إليها من الدول المتقدمة إلت أن وقد أصـــــــــبحت البلدان 

أثقلت الديون كاهلها وزادتها فقرات واســــــــــــتن فت مواردها، وتردت بيئتها، األمر الذي أدى إلت انخفاض معدالت 
وزون مع ظاهرة إنتاجية موارد البيئة بشــــــــــكل خطير، ولوثت محيطها بالابار والدخان، وأثر ذلك في عبقة األ

 (Blank Developmentاال تباس الحراري،  تت إن بعيــــــهم أعلم  لت تلك التنمية )بالتنمية الســــــودار 
(Abu Al-Haija ', 2001, 1 ) 
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إن أهم الخصــائص التي جار بها مفهوم التنمية الخيــرار المســتدامة هو الردط التام ما بين العناصــر 
( الذي ال يمكن الن ر إلت أي من هذه المكونات الدالثة بشــكل منفصــل  ن 2الدالثة المشــار إليها بالشــكل )

لمستدام من النا ية االقتصادية هو فاقتصاديا الن ام ا، اآلخر ،فال بد من أن تكون الن رة إليهم متكاملة معا 
الن ام الذي يتمكن من إنتاج الســــــلع والخدمات بشــــــكل مســــــتمر ،وأن يمنع  دود اختالالت اجتماعية ناتجة 

،وديئيا يكون الن ام مســـــتداما ، ندما يتمكن من المحاف ة  لت قا دة ثابتة من   ن الســـــياســـــات االقتصـــــادية
لمفرط للموارد المتجددة وغير المتجددة ،ويتيــــــــمن ذلك  ماية التنوع الموارد الطبيعية ،ويتجنب االســــــــتن اف ا

واالت ان الحيويين والمحـاف ـة  لت إنتـاجيـة التردـة واألن مـة الحيويـة األخرى التي ال تصــــــــــــــنف  ـادة كموارد 
ويكون الن ام مســتداما من النا ية االجتماعية  ندما يتمكن من  (Brown et al .,1987, 716) اقتصــادية
العدالة في توزيع الدخل القومي ،ويتمكن من إيصـــــال الخدمات االجتماعية وخاصـــــة الصـــــحة والتعليم  تحقيم

واإلســكان إلت محتاجيها والمســاواة في النوع االجتما ي )العدالة بين الجنســين(،والمشــاركة الشــعبية في صــنع 
يبين التوافم ما بين   2الشــــــــــــــكل و ن عريم  (Sherri, 2000, 2)القرارات المؤثرة في  ياة أفراد المجتمع 

العناصـــر الدالثة للتنمية المســـتدامة، يؤكد بأن التنمية المســـتدامة عبارة  ن من ل أو بيت مشـــيد ودالقدر الذي 
 ال يمكن أن يستقيم إال بأ مدتق، وهي نمو اقتصادي و ماية البيئة ودرامج اجتماعية )تنمية بشرية(.

 

 

 

 
 

 

 التوافق ما بين العناصر الثالثة للتنمية المستدامة(: 2) الشكل
Resource: Carlos V. Licón,2006, Evaluation Model of Sustainable Development Possibilities, 

International Conference on Sustainability Measurement and Modelling, CIMNE, Barcelona, 

p2. 

 .مبادئ التنمية الخضراء -ثالثاا 
) ملية تحول شــــاملة لكافة مكونات اقتصــــاد ما، وذلك من خالل إ داد  يقصــــد بالتنمية بشــــكل  ام،

،فتمتد هذه  Intraواليمنية  Interت يير واضح في أ جام )أو قيم( هذه المكونات و القتها الهيكلية البينية 
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العملية إلت أ جام )أو قيم( ونســب كل من  ناصــر اإلنتاج )العمل، األرض، رأس المال ،اإلدارة( وقطا ات 
اإلنتاج ونشاعاتق )ال راعية والصناعية والخدمية( وو دات اإلنتاج )الص يرة والكبيرة( االستهالكية واإلنتاجية، 
ومتوســـــط نصـــــيب الفرد من الدخل القومي وكيفية توزيع الدخل ويما بين االســـــتهالك واالدخار )واالســـــتدمار( 

)العام والخا ( ومن ثم المواقع والمناعم شــــــــــــــبق وويما بين األجور والفوائد واإليجارات واألرداح، والقطا ين 
الحيـــــــــــــرية والريفية والمراك  الحيـــــــــــــرية واإلقليمية، والقطا ين المحلي والخارجي من خالل  ركة الســـــــــــــلع 

 االرتقار إلت تؤدي الخيــــــــــرار التنمية و ن (،Maarouf, 2005, 11) والخدمات والدخول ورؤوس األموال
ــالرفــاهيــة  إلت اإلســــــــــــــــارة ــدم و  المتــا ــة الطبيعيــة الموارد  لت الحر  من قــدر بــأكبر االجتمــاعيــة ب
والتي تلبي ا تياجات الحاضـــر دون المســـاس بقدرة ، واالرتقار بالقيم االنســـانية ،(Pearce, 2002, 1)البيئة،

إن هذا التعريف يحمل بين عياتق مفهومين ، ((RWCED,1978, 47األجيال المقبلة  لت تلبية ا تياجاتها 
 اآلتي: أساسين هما

 مفهوم الحاجات والسيما الحاجات األساسية لفقرار العالم والتي ينب ي أن ُتعَطت األولوية المطلقة. .1
فكرة القيود التي تفرضــــــــــــــها  الة التكنولوجيا والتن يم االجتما ي  لت قدرة البيئة لالســــــــــــــتجابة لحاجات  .2

 الحاضر والمستقبل
األساسي للتنمية الخيرار المستدامة، أي إنها تنمية ومما تقدم يتيح أن االهتمام بالبيئة هو العامل 

تنقل المجتمع إلت  صــر تتمي  ويق الصــنا ات بأنها تســتخدم قدرات أقل من الطاقة والموارد وتنتج الحد األدنت 
من ال ازات الملوثة والحابســــــــــة للحرارة واليــــــــــارة باألوزون، فهي تنمية ال تتجاهل الفقرار وال تؤدي إلت دمار 

الطبيعية واســـتن افها ،وتنمي الموارد البشـــرية، وتحدد تحوالت في القا دة الصـــناعية والدقاوية الســـائدة  الموارد
،و نها تنمية موالية للناس وموالية لفر  العمل وللطبيعة ،وأخيرا البد من اإلشــــــارة إلت أن للتنمية المســــــتدامة 

ية وتكون الزمة إلرســـــائها وتأمين فا ليتها الخيـــــرار مبادئ تكون مقوماتها األســـــاســـــية واالجتماعية واألخالق
 (:Khurram, 1997, 16) ويمكن إيجازها بما يأتي

 اإلنصاف، أي  صول كل إنسان  لت  صة  ادلة من ثروات المجتمع وعاقاتق. .1
 التمكين، أي إ طار أفراد المجتمع إمكانية المشاركة الفا لة في صنع القرارات أو التأثير فيها. .2
والمســـــــــــــارلة، أي خيـــــــــــــوع أهل الحكم واإلدارة إلت مبادئ الشـــــــــــــفاوية والحوار والرقابة  ســـــــــــــن اإلدارة  .3

 والمسؤولية.
التيامن، بين األجيال ودين كل الفئات االجتماعية داخل المجتمع ودين المجتمعات من أجل الحفاظ  .4

ل الال قة، وتأمين  لت البيئة والموارد الطبيعية لألجيال الال قة و دم تراكم المديونية  لت كاهل األجيا
 ولكل الدول.  االجتماعيةالحصص العادلة من النمو لكل الفئات 

ودطبيعة الحال إن تحقيم المبادئ المذكورة يتطلب ترســــــــــــــير مبادئ الديمقراعية و قوق االنســـــــــــــــان 
والشـــفاوية والن اهة والصـــدق والشـــعور بالمواعنة والمســـؤولية ومحاردة الفســـاد االداري والمحســـودية، فيـــالت  ن 

ديد يســــمح بتوجيق األموال إلت االهتمام من قبل الدول باصــــالح ن ام موازنتها العامة من خالل تبني ن ام ج
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العامة صـــــــوه تنمية العنصـــــــر البشـــــــري ســـــــوار من جهة القيـــــــار  لت البطالة والتهمي  لفئات واســـــــعة من 
  .المجتمع، أو من جهة تطوير التمكين والمشاركة ومبادئ المسارلة و سن اإلدارة

 .التحديات التي تواجه التنمية الخضراء -رابعا
حقيم التنمية الخيرار والتنمية المستدامة يمكن إدراجها بما يأتي: هناك  دد من التحديات تواجق ت

(United Nations, 2002, 11-49) 
: إن الفقر مشكلة معقدة متعددة األبعاد ذات جذور ضاردة في الميدانين الوعني . القضاء على الفقر1

المشكلة وضع برامج والدولي، وال يمكن إيجاد  ل وا د يطبم  الميا ،بل إنق من اليروري لحل هذه 
لمعالجة الفقر لكل بلد  لت  دة ودذل جهود دولية دا مة للجهود الوعنية ،و يجاد  ملية موازية لتهيئة بيئة 
دولية مساندة ،وما زال القيار  لت الفقر والجوع وتحقيم م يد من العدل في توزيع الدخل وتنمية الموارد 

الفقر هو مسؤولية تتقاسمها جميع البلدان، ودشكل  ام البشرية تحديات رئيسة في كل مكان، ومكافحة 
 فالقيار  لت الفقر قد يتحقم من خالل بعض اإلجرارات منها ما يأتي:

، و دد 3خفض نسبة األشخا  الذين يقل دخلهم  ن دوالر وا د في اليوم وكما موضح في الشكل  .أ
فض  دد األشخا  الذين إلت النصف، وكذلك خ ٢٠١٥األشخا  الذين يعانون الجوع بحلول  ام 

 ال يتاح لهم سبيل الحصول  لت مياه الشره إلت النصف؛ بحلول المو د نفسق.
تع ي  المساواة بين المرأة والرجل ومشاركتها الكاملة في اتخاذ القرار  لت جميع الصعد، وجميع  .ه

وتحسين مرك  السياسات واإلستراتيجيات، والقيار  لت جميع أشكال العنف والتميي  ضد المرأة، 
المرأة والفتاة وصحتهما و التهما االقتصادية  ن عريم توفير اإلمكانات الكاملة والمتساوية للوصول 
إلت الفر  االقتصادية واألرض واالئتمان والتعليم وخدمات الر اية الصحية، والبد من االشارة هنا 

( امرأة من  ملة الدكتوراه 25ن )إلت دور المرأة في القطاع التعليمي في العراق، إذ تتصدر أكدر م
أدوارا قيادية في الجامعات العراقية، فيالت  ن التصدي لمناصب وزارية ودرجات قيادية في القطا ات 

 اإلنتاجية والخدمية األخرى.
توفير الخدمات الصحية األساسية للجميع، وتخفيض  دة المخاعر الصحية البيئية، مع مرا اة  .ت

ال والصالت القائمة بين الفقر والصحة والبيئة، وتوفير الموارد المالية اال تياجات الخاصة لألعف
 والمسا دة التقنية ونقل المعارف إلت البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصادياتها بمر لة انتقالية.

ضمان  صول األعفال في كل مكان، فتية وفتيات،  لت فرصة إتمام المر لة التعليمية األولت  .د
 ، وفرصة متساوية في جميع مرا ل التعليم.بكاملها

إتا ة سبل الحصول  لت الموارد ال راعية لألشخا  الذين يعانون الفقر، وخاصة النسار، والسكان  .ج
األصليين، والقيام، بحسب االقتيار، بتع ي  ترتيبات  يازة األرض التي تعترف بالن م األهلية إلدارة 

 الموارد واألمالك العامة وتحميها.
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ل التقنيات والمعارف ال راعية األساسية المستدامة بما في ذلك إدارة الموارد الطبيعية، إلت أصحاه نق .ح
الم ارع الص يرة والمتوسطة الحجم، وصائدي األسماك وفقرار الريف ال سيما في البلدان النامية،  ن 

إلت زيادة  عريم نهج أصحاه المصلحة المتعددين، وشراكات القطاع العام والخا  التي تهدف
اإلنتاج ال را ي وتع ي  األمن ال ذائي، من نا ية أخرى إن انخفاض مستويات الدخل بشكل كبير 
سيؤثر بشكل أو بآخر  لت االنتاجية، مما يعمل  لت تقليل فر  العمل وزيادة تحديات الفقر، وهذا 

 .3ما ي هره الشكل 
يم تطبيم تكنولوجيات وأساليب إدارة الحصاد زيادة إتا ة ال ذار الميسور التكلفة، بما في ذلك  ن عر  .خ

وال ذار ون م التوزيع المنصفة والفعالة من خالل القيام،  لت سبيل المدال، بتشجيع الشراكات المحلية 
 التي تردط بين سكان الحير والريف والمشاريع.

أكدر من  مكافحة التصحر والتخفيف من آثار الجفاف والفييانات من خالل تدابير مدل االستفادة .د
المعلومات والتنبؤات المتعلقة بحالة المناخ والطقس، ون م اإلنذار المبكِّر و دارة األراضي والموارد 
الطبيعية، والممارسات ال راعية والمحاف ة  لت الن ام اإليكولوجي ألجل  كس االتجاهات الحالية 

بما في ذلك من خالل توفير  والتقليل إلت أدنت  د ممكن من تدهور األراضي والموارد من المياه،
الموارد المالية الكاوية والتي يمكن التنبؤ بها لتنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر، ودشكل 

 خا  في أفريقيا ،بوصفها إ دى األدوات الرئيسة للقيار  لت الفقر.
 

               

              
 

 العالقة بين انعدام االستقرار السياسي والفقر(: 3) الشكل
 البنك الدوليالمصدر: الشكل من عمل الباحث اعتماداا على معلومات 

World Bank, 2004, Washington DC, Sustainable Development, p36. 

   

 

 انخفاض الدخل

 

 انخفاض االنتاجية

 

 انخفاض االستهالك

 

انخفاض االدخار و 

 االستثمار

انعدام االستقرار 

يالسياس  

تحديات الفقر 

 االجتماعي

 

النمو االقتصادي 

 السالب
انخفاض الناتج 

 المحلي
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هنـاك ترابط وثيم مـا بين الفقر وتـدهور البيئـة، ففي  ين إن الفقر  . تغيير أنماط االستتتتتتتتتتهال: واإلنتا :2
يؤدي أساسا إلت أنواع معينة من اإلجهاد البيئي، فان السبب الرئيس الستمرار التدهور في البيئة العالمية 
هو أنماط االســــتهالك واإلنتاج غير المســــتدامة، وخاصــــة في الدول الصــــناعية، وهي مســــألة تد و للقلم 

بهـــا ، إذ تؤدي إلت زيـــادة وتفـــاقم الفقر، و ليـــق ال بـــد من ت ييرات جـــذريـــة في الطريقـــة التي تنتج البـــالل
 من أجل تحقيم تنمية مستدامة  الميات. المجتمعات وتستهلك

( ميكا واط من القدرة المولدة في 100وجارت في دراســــة اســــتقصــــائية قامت بها شــــركات أوردية أن )
( فرصــــــــــــة  مل كامل الوقت في قطاع الصــــــــــــنا ة التحويلية 400ائية توفر )محطات الطاقة الحرارية الكهرد

 International)( فرصـــــة  مل في مجال اإلدارة 30( فرصـــــة  مل في قطاع التعاقد واالنشـــــار و)600و)

Conference in Manama, 2009). 
هالك غير ومن اليـــــــرورة بمكان إيالر اهتمام خا  للطلب  لت الموارد الطبيعية الذي يولده االســـــــت

المســــتدام، ولالســــتخدام الكفر لهذه الموارد وفقا للهدف المتمدل في التقليل إلت أدنت  د من اســــتنفاد الموارد 
فــان  والحــد من التلود، و لت الرغم من أن أنمــاط االســــــــــــــتهالك مرتفعــة لل ــايــة في أج ار معينــة من العــالم،

ال ُتَلَبت، وهذا يؤدي إلت علب مفرط وأســـــاليب  اال تياجات االســـــتهالكية األســـــاســـــية لج ر كبير من البشـــــرية
أما الفئات الفقيرة فعاج ة  ن  معيشـــــية غير مســـــتدامة ويما بين الفئات ال نية يســـــفران  ن إجهاد هائل للبيئة،

غير إن ت يير أنماط االســـتهالك  إشـــباع ا تياجاتها األســـاســـية من ال ذار والر اية الصـــحية والســـكن والتعليم،
ية ذات مجاالت  دة ترك   لت الطلب، وتلبية اال تياجات األســــــــاســــــــية للفقرار، والحد من يتطلب إســــــــتراتيج

 التبديد في استخدام الموارد المحدودة في  ملية اإلنتاج.
و ليق فالحاجة تد و إلت اتخاذ إجرارات لتع ي  أنماط االستهالك واإلنتاج التي تقلل من اإلجهاد البيئي 

للبشرية، كذلك العمل  لت تنمية فهم أفيل لدور االستهالك وكيفية إيجاد أنماط وتلبي اال تياجات األساسية 
 استهالك أكدر استدامة.

تؤثر األنشطة البشرية تأثيرات مت ايدات في سالمة الن م البيئية وتوفير . حماية وإدارة قاعدة الموارد الطبيعية: 3
لخدمات األساسية لرفاه البشر وازدهار األنشطة فر  أفيل لتحقيم التنمية الخيرار والتي توفر الموارد وا

االقتصادية، وال بد من إدارة قا دة الموارد الطبيعية بطريقة مستدامة ومتكاملة وخيرار، وفي هذا 
تتيمن األهداف المعتمدة  لت المستويات الوعنية واإلقليمية لحماية  إستراتيجياتالخصو  يل م تنفيذ 

الن م البيئية وتحقيم اإلدارة المتكاملة لألراضي والموارد الحية، مع تع ي  القدرات اإلقليمية والوعنية 
 المحلية.

 .التنمية الخضراء في العراق بين الواقع والطموح 3-3
ة  ديدة العهد في العراق أو الدول العردية، فقد وجدت وكما أسلفنا لم تكن االهتمامات التنموية والبيئي

منذ  قد قمة االرض في جوهانسبرغ في جنوه افريقيا في مطلع االلفية الدالدة، لكن هناك تباينات واضحات بين 
ة لكل درجة االهتمام والجدية والتنفيذ في هذه الدول، وهذا باليرورة يعتمد  لت ال روف الذاتية والموضوعي
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 (،2003بلد من هذه البلدان ،لذلك سينصب توجهنا  لت التنمية الخيرار في العراق بعد الت يير أي بعد  ام )
وسيتم االهتمام بالجوانب االقتصادية والتنموية الخيرار في ظل  قد من ال من والذي هو اآلخر ملير بحالة 

  دم االستقرار السياسي واألمني . 

 .التنمية الخضراء في العراق في ظل اقتصاد السوق  -أوالا 
( ودعد التحول من االقتصاد الموجق إلت اقتصاد 2003لقد أولت الحكومات العراقية المتعاقبة منذ  ام )

السوق أهمية استدنائية للنهوض بالجانب التنموي والبيئي، وكان واضحات من خالل تشكيل مجالس مختصة 
وزارة الصحة، وكان لها الدور البارز برصد ومتابعة الجهات التي تسهم بشكل  لحماية وتحسين البيئة في

مباشر وغير مباشر في التدهور البيئي، أمدال تسريب مياه المبازل المالحة من قبل الدول المجاورة ومخلفات 
م تشكيل وزارة الحروه ورصد اإلشعا ات وغيرها واتخاذ االجرارات الالزمة بحقها بموجب القوانين المرعية. وت

( تم تشكيل قسم في الجهاز المرك ي لإل صار باسم ا صارات البيئة، 2004) (، وفي  ام2003البيئة  ام )
والذي يهدف إلت إنشار قا دة بيانات وتوفير البيانات اال صائية  ن مختلف  ناصر البيئة و ن الملوثات 

ت في إ داد التقارير البيئية والمسو ات اال صائية البيئية، فيالت  ن هيئة إ صار اقليم كردستان والتي أسهم
 (.Ministry of Planning, 2013, 1-2للواقع البيئي في العراق )

إن الواقع االقتصادي للسياسة المالية يبين  جم اهتمام الحكومة العراقية بالمشاريع االستدمارية والتنموية 
كافة القطا ات االقتصادية، وقد شهدت التخصيصات  والتي تصب في إعار التنمية الخيرار والمستدامة وفي

( نموا غير مسبوق، ومن المال ظ 2003المالية للقطا ات االقتصادية في  موم الموازنات العراقية بعد  ام )
%( 30,3( و)2005%( من تخصيصات موازنة  ام )29,4أن قطاع الطاقة قد  صل لو ده  لت نسبة )

-2004%( من مجمل تخصيصات األ وام ما بين )28,7ما نسبتق )( ودمجموع 2007( و )2006لعام )
ارتفاع التخصيصات االستدمارية لمشاريع قطاع  (،2007ــ2004( )وزارة التخطيط، دائرة المحاسبة،2007

%( من 16( ترليون دينار تشكل أكدر من )20,460( والتي بل ت أكدر من )2012الطاقة في موازنة  ام )
( ترليون دينار ولتشكل ما 29,456تدماري للموازنة العامة، ولتصل التخصيصات إلت )إجمالي اإلنفاق االس

(، في  ين  صل قطاع االتصاالت  لت نسبة ضئيلة من مجموع 2013%( في موازنة )21,3نسبتق )
، أما في األ وام 2005%(  ام 2,9و ) 2004%(  ام 1,67التخصيصات الكلية ، فقد  صل  لت )

( 2007-2004%( لأل وام )2,7%( ومجموع كلي بنسبة )2,7 صل  لت ما نسبتق )فقد  2007و  2006
(Ministry of Planning, Accounting Department, 2007( ولتصل إلت )ترليون دينار 1,825 )

(، واما قطاع البيئة والصحة فقد   ي باهتمام ملحوظ من قبل الحكومات المتعاقبة، منذ 2013في موازنة )
( 2013، وقد تم تشكيل وزارة البيئة وكما اسلفنا، وكان إجمالي التخصيصات لهما ضمن موازنة )(2003 ام )

 ( ترليون دينار، وكما مبين في الجدول أدناه.6,825)
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 ( ترليون دينار2013تت2012االنفاق على القطاعات االقتصادية والخدمية )(: 2) جدول

المبلغ في  القطاعات ت
  2012موازنة 

ي موازنة المبلغ ف
 النسبة المئوية 2013

 %9,2 12,702 11,169 التردية والتعليم 1
 %21,3 29,456 20,460 الطاقة 2
 %4,9 6,825 5,714 البيئة والصحة 3
 %12,8 17,708 15,544 الخدمات االجتماعية 4

5 
المار والمجاري والصرف 

 %3 4,214 3,869 الصحي

 %1,3 1,825 1,133 النقل والمواصالت 6
 %1,26 2,684 2,408 القطاع ال را ي 7
 %1,2 1,656 1,143 التشييد واالسكان 8
 %1,7 2,327 2,319 الدقافة والشباه 9

 المصدر: الجدول من عمل الباحث اعتماداا على إحصاءات وزارة التخطيط دائرة الحاسبة
( كانت 2012،2013)من الجدير بالذكر إن إجمالي النفقات االستدمارية في موازنتي  امي 

( ترليون دينار في  ام 170( ترليون دينار  لت التوالي، ووصلت إلت أكدر من )138,424ــ117,95)
(2014.) 

 .اتجاهات التنمية الخضراء في العراق -ثانياا 
ثمة مؤشرات وا دة لتوجهات الحكومات العراقية المتعاقبة  في مجال البيئة، ومن المؤشرات االقتصادية 

%( من مجموع مسا ات العراق ، و ن القسم االكبر 27,5نال ظ أن نسبة االراضي الصالحة لل را ة هي )
، و ن معدل إنتاج المار  %( من مجموع المسا ة31من االراضي الصحراوية في البادية ال ردية ما نسبتق )
سنة ،إذ كان أ لت /3( م م4108( ما مجمو ق )2011الصافي في مشاريع ومجمعات المحاف ات لسنة )

( م 101سنة، و ن أقل معدل كان من نصيب محاف ة المدنت ودواقع)/3( م م1153إنتاج في ب داد، بلل )
( 2011والمدنية والصناعية والبيئية( لسنة )سنة، وتوز ت نسب المياه المجه ة لالستخدامات )ال راعية /3م

%( وأقل نسبة من المياه المجه ة لالستخدامات 86إذ كانت نسبة المياه المجه ة لالستخدامات ال راعية )
%(،أما ويما يتصل بموضوع الصرف الصحي ،فان النسبة المئوية للسكان 3المدنية ودل ت ما نسبتق )

%( إذ كانت 27( قد بل ت)2011، األمطار، والشبكات المشتركة( لسنة)المخدومين بشبكات المجاري)العادمة
%( لكل منها  لت التوالي ،أما ويما يتصل 82%،94محاف ة ميسان في المقدمة وتليها أمانة ب داد بواقع )
( بلدية، ودل ت نسبة المخدومين 253( فقد بل ت )2011بعدد البلديات في العراق  دا اقليم كردستان لسنة )

%( من سكان العراق في المناعم الحيرية، وكانت أ لت نسبة في أمانة ب داد، 62,8دمة جمع النفايات )بخ
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%( وكما مبين في الجدول 38,2%( أما أقل نسبة فكانت من نصيب محاف ة القادسية، إذ بل ت )100وهي )
توجق يدل  لت سلوك الطريم ( ، إن هذا ال2011والذي يبين تطور المؤشرات البيئية في العراق لعام ) أدناه،

 الممهد باتجاه إ داد تنمية خيرار في العراق. 
 المؤشرات االقتصادية والبيئة في العراق (: 3) جدول

 المحافظة ت
االرض 
الصالحة 
 للزراعة

المستغلة 
 حاليا

معدل إنتا  
ماء صافي 

 س/3م م

نصيب  م.
الفرد من 
 الماء

%خدمة 
شبكة 
 المجاري 

خدمة رفع 
 النفايات%

 66,8 2,3 0,246 249 605 6923 نينوى  1
 56,5 3 0,533 272 1043 2051 كركوك 2
 42,6 27 0,469 247 525 2959 ديالت 3
 46,2 6 0,401 232 785 1144 االنبار 4
 100 82 0,770 1153 583 1087 ب داد 5
 43,2 3,5 0,386 256 922 1227 بابل 6
 62,6 41 0,469 193 257 291 كردالر 7
 51,3 30 0,394 174 10 2662 واسط 8
 45,8 18 0,410 211 5196 6257 تكريت 9
 70 13 0,476 224 581 981 النجف 10
 38,2 14 0,372 154 934 1420 القادسية 11
 44,1 30 0,383 101 224 564 المدنت 12
 51,8 35 0,179 114 598 000 ذي قار 13
 62,2 94 0,473 168 644 2547 ميسان 14
 72,4 50 0,360 333 166 1352 البصرة 15
 / / / 4108 13073 31645 المجموع 16

 .19-2013،8المصدر: الجدول من إعداد الباحث اعتمادا" على بيانات وزارة التخطيط، الجهاز المركزي لإلحصاء،

  .محافظة ديالى أنموذ  لسياسات التنمية الخضراء -ثالثاا 
%( 4، وتشــــكل )2( كم17685تقع محاف ة ديالت في شــــمال شــــرق ووســــط العراق وتبلل مســــا تها )

من مسا ة العراق، وتتمي  مع م اراضيها باالنبساط والتي تجملها سالسل جبال  مرين وزاجروس ودحيرتي 
صانع والمعامل  مرين والع يم ودساتين النخيل والبرتقال والفواكهة وم ارع الخيراوات والحبوه و شرات الم

بلل معدل النشــــــــاط ، ( قيــــــــار ومرك  المحاف ة المحاط بوا ة خيــــــــرار من البســــــــاتين 17، فيــــــــالت  ن )
%( للذكور 76,16%( منها )45,52( ســــــــــــــنة منق فأكدر)15االقتصــــــــــــــادي المنتج بين الســــــــــــــكان ودعمر )
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للـــذكور و %( 77,36%( منهـــا )49,55%( لإلنـــاد، في  ين بلل المعـــدل في  موم العراق )13,38و)
%( وفي الريف 44,14%( لإلناد، وكان معدل النشاط االقتصادي المنتج في المناعم الحيرية )20,39)
(46,5)% (Diyala Investment Commission, 12, 2013) . 

 .مشاريع االستثمار األخضر في محافظة ديالى -1
من المعروف أن محــاف ــة ديــالت من المحــاف ــات ال راعيــة ،إذ تمدــل من وجهــة ن ر جميع العراقيين 
أنها الوا ة الخيــــــــــــــرار ، ونهر ديالت ومجمو ة روافده تمر في أغلب مدن المحاف ة وقصــــــــــــــباتها، بدرات من 

مة االدارية قيـــــــــار خانقين ونوا يق، ومن ثم قيـــــــــار المقدادية ونوا يق، وليصـــــــــل إلت مرك  بعقودة العاصـــــــــ
للمحاف ة ،أما ما يتصـــــــــــــل بروافده فهي كديرة من أمدال نهر الع يم ونهر الوند، ووديان نهر كوردرة واألنهر 
التي تخترق مدينة مندلي ، فيــــالت  ن بحيرة ســــد  مرين وســــد الصــــدور الذي يتفرع منق نهر الخالص ونهر 

والروافد والجداول قد جعل المحاف ة تتردع الروز ومشـــــــــروع ري مندلي وســـــــــد الع يم وغيرها، إن هذه األنهر 
( الف 724 لت مجمو ة من البســــــط الخيــــــرار ،اذ بلل  دد أشــــــجار النخيل المدمرة ومن صــــــنف ال هدي )

%( من مجموع أشــــجار النخيل في العراق ، فيــــالت  ن االنواع األخرى ودالخصــــو  15,7نخلة، ودنســــبة )
)خارعة ديالت  %( من مجموع نخيل العراق13,6)الخســــــــــتاوي والخيــــــــــراوي، ويشــــــــــكل كالهما ما نســــــــــبتق 

( ودنســبة 2005( ألف شــجرة لســنة )1392,6(، أما  دد أشــجار البرتقال المدمرة فبل ت )2013االســتدمارية،
يبين بالتفصــيل  دد اشــجار الفاكهة وانتاجها ومتوســط  4%( من مجموع أشــجار العراق، و ن الجدول 20,2)

من  دد األشـــــــــجار المدمرة في العراق ومن إنتاج العراق، أما ويما يتصـــــــــل  غلة ك م/دونم ،ونســـــــــبتق المئوية 
بانتاج الحبوه والخيــراوات فتكاد تحتل محاف ة ديالت المراتب االولت في  موم العراق ،و لت ســبيل المدال 

%( من انتاج 75%( من انتاج العراق، ويشــــكل محصــــول الفســــتم )100يشــــكل إنتاج محصــــول الهرعمان )
%( من إنتاج العراق لكل منهما  لت التوالي، فيالت  ن 16,7%،27يليق الماش والسمسم بنسبة )العراق، و 

إنتاج اللهانة والقرنابيط والفلفل والطماعة والخيار وداقي المحاصــــــــــــــيل االخرى، و ن من أهم مقومات البيئة 
فرة مصـــــادر المياه للري ال راعية الخيـــــرار في المحاف ة، وفرة االيدي العاملة المتخصـــــصـــــة في ال را ة، وو 

والشــــــــــــــره، وخصــــــــــــــودة التردة بالمقارنة مع المعدالت العالمية إلنتاج ال لة وتنوع المجاالت ال را ة، ووفرت 
 (.Diyala Investment Commission, 2013, 38األراضي الصالحة لل را ة )
 األشجار المثمرة وانتا  الفواكه في محافظة ديالى(: 4) جدول

النسبة  االشجار المثمرة اسم المحصول
متوسط الغلة  النسبة المئوية االنتا /طن المئوية

 كغم/دونم
 6,8 12,1 9469 20,2 1392551 برتقال

 5,1 8,2 285 17,8 55836 ليمون  امض
 6,4 11,6 107 20,2 16757 ليمون  لو
 7 16,8 451 26,3 64444 اللنكي
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 االشجار المثمرة اسم المحصول
النسبة 
 النسبة المئوية االنتا /طن المئوية

متوسط الغلة 
 كغم/دونم

 6 7,8 534 14,5 89024 نارنج
 16,1 22,6 41897 28,4 2602293 العنب
 24,8 76,2 88911 76,1 3585119 الرمان
 17,8 5,9 1481 7,8 83179 التفاح
 16,7 10,3 1011 11,2 60521 المشم 
 20,4 7,9 1152 12,3 56484 العرموط
 14,7 4,9 368 6,4 25039 التين
 24,1 7,9 398 7,6 16521 ال يتون 

  .2013ديالى، هيئة استثمار ديالى  المصدر: الخارطة االستثمارية لمحافظة

  .فرص االستثمارات الخضراء في محافظة ديالى -2
( واالنفالت األمني  صــــلت ت يرات 2003بعد الت يرات الســــياســــية التي  صــــلت في العراق  ام )  

ليس فقط في محاف ة ديالت فحســـب بل مع م المحاف ات وخصـــوصـــا اســـت الل المواعنين غياه المحاســـبة 
ية دمرت اكدر القانونية اذ تم الهجوم  لت ال طار النباتي المجاور للمدن وتحولق إلت تجمعات ســكانية  شــوائ

فعلت  (،Diyala Agriculture Directorate, 2013%( من ال طــار النبــاتي في المحــاف ــة )30من )
( 18رخص اســــتدمارية  ددها ) 4/11/2008ســــبيل المدال منحت هيئة اســــتدمار ديالت والتي تأســــســــت في 

ســتدمارية الخيــرار في ( إلنجاز العديد من المشــاريع اال2009( مليون دوالر منذ  ام )630رخصــة ودكلفة )
المحاف ة منها مجمع اورنج ســـــــــتي، ومدينة العاه معاصـــــــــرة ،والمشـــــــــروع ال را ي الصـــــــــنا ي أو ما يعرف 

( رخص إلنجاز مشــاريع منها مجمعات تجارية 7( منحت هيئة االســتدمار )2010بالحديقة النباتية وفي  ام)
ما كلفة المشـــــــــــــاريع المرخصـــــــــــــة في  ام ( مليون دوالر، أ310,750وقرى  صـــــــــــــرية وغيرها ودكلفة قدرها )

-Diyala Investment Commission Report, 2011, 40( مليون دوالر )304,5( فكانت )2011)
 نستطيع التعرف  لت أهم المشاريع المدرجة ضمن خطط هيئة استدمار ديالت . 5( ومن خالل الجدول 41

 (2012تت2009)فرص االستثمار األخضر في محافظة ديالى (: 5) جدول

 ت
ْاجازة استثمار  3 

2009 
اجازة  7

 2010استثمار
اجازة  8

 2011استثمار
اجازة  8

 2012استثمار
 2قطاع تجاري  (2مجمع سكني ) (4مجمع سكني ) مخازن مبردة 1
 3سكني م ارع أنموذجية مدينة العاه شركة دواجن 2
 1السيا ي مدينة سيا ية  ديقة النباتية مجمعات تجارية 3
 1ال را ي اسواق مرك ية مول تجاري   4
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 1االخرى  موازين الكترونية   5
  (2مول تجاري )   6

 .المصدر: الجدول من إعداد الباحث باالعتماد على التقرير السنوي لهيئة استثمار ديالى
وهناك   مة من المشاريع الطمو ة والمخطط لها منها م ر ة زيتون متكاملة في منطقة الناي بقيار 

( دونم، فيالت  ن مشاريع متكاملة للبستنة والمحاصيل الحقلية والخيراوات تتردع 500الخالص ودمسا ة )
( ألف دونم في نا ية الع يم، وهي أراٍض صالحة لل را ة، وهناك مشاريع 40000 لت ارض مسا تها )

 Diyalaالعسل وغيرها )زراعية متنو ة و قول ومراٍع وغابات ومشاريع بستنة و قول دواجن ومنا ل إلنتاج 

Investment Commission, 2013, 40 أما في ما يتصل بأهم الدوائر التي اسهمت في أ ادت ترتيب ،)
( بئر سنويا" بدرات من 100الخارعة الخيرار فهي مديرية  فر اآلبار والمياه الجووية، إذ أسهمت في  فر)

بئرات في السنوات الال قة، فيالت  ن  فارات القطاع ( 120( ثم لي داد هذا العدد إلت )2011ــ2007األ وام )
(  فارة، وقد شاركت هي األخرى في  فر االلف من اآلبار والتي  أدت 50الخا  والتي تجاوز  ددها الـ )

 (.Groundwater Director, Personal Interview, 2013إلت زيادة المسا ة الخيرار في المحاف ة )

 .هيئة استثمار ديالىالتحديات التي واجهت  -3
من أن نذكر أهم التحديات التي واجهتها هيئة االســــــــــــــتدمار في محاف ة ديالت  اإلعاروالبد في هذا 

 وهي اآلتي:
 الوضع األمني والسياسي المتقلب في العراق  موما والمحاف ة خصوصا". .1
 قصور قانون االستدمار والتشريعات واألن مة في جذه االستدمار االجنبي. .2
 تشريعات وقوانين تتعارض مع قانون االستدمار.وجود  .3
 ضعف أدار المؤسسات المالية والمصروية في تشجيع المستدمرين وجذه االستدمار. .4
  دم مساندة ود م الحكومة المحلية في المحاف ة لهيئة االستدمار. .5
 ضعف الو ي االستدماري بين عبقات المجتمع المحلي في المحاف ة. .6

طاعية في المحاف ة في تخصــــــيص االراضــــــي المناســــــبة لالســــــتدمار، و دم  دم تعاون الدوائر الق .7
 Investment Authorityتفعيل دور مندودي الدوائر لتســــهيل تحصــــيل الموافقات االســــتدمارية )

Report, 2011, 64.) 

 :االستنتاجات والمقترحات -4

 االستنتاجات. 4-1
 في اآلتي:مما تقدم يمكن الوصول إلت  دد من االستنتاجات وتتمدل 
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إن موضـــوع التنمية الخيـــرار يتمحور  ول إ طار دفعة قوية و اف  جديد للتنمية المســـتدامة من  يث  .1
االهتمام باإلنســــان وتوافر كل المســــتل مات اليــــامنة لتحقيم الرفاهية االقتصــــادية واالجتماعية والبيئية 

 والصحية والتعليمية وغيرها لق.
في الحكومة االتحادية واالقاليم والمحاف ات غير المنت مة باقليم إن التوجق العام لهيئات االســــــــــــــتدمار  .2

، لكن المعوقات األمنية واإلدارية والروتين اإلعارجادة في وضـــع الخطط والبرامج التي تصـــب في هذا 
واالســـبقيات في تنفيذ المشـــاريع و دم جديتها، وانعدام الشـــفاوية والفســـاد اإلداري والصـــرا ات الســـياســـية 

تكاد تكون الســـــبب المباشـــــر في  دم إكمال الخطط والبرامج التي من شـــــأنها أن تحقم المســـــار وغيرها 
 الممهد للتنمية خيرار.

إن  الة  دم االســــتقرار الســــياســــي تمدل النقطة االرتكازية والمؤثرة  لت الكدير من مت يرات االقتصــــاد  .3
ســــــــــــــيؤدي دورات مهمات في انخفاض الكلي، كالبطالة والفقر المدقع وانخفاض الدخول، وهذا باليــــــــــــــرورة 

االســــــــــــــتدمـار  ن عريم نقص المـدخرات، ومـا نراه من مؤشــــــــــــــرات في العراق من  يـث تفـاقم البطـالة 
%( من العوائل العراقية تعي  تحت خط الفقر، فيــالت 30) وخصــوصــا بين الخريجين ووجود أكدر من

وه الملوثة بالعناصـــــر المشـــــعة  ن انتشـــــار العشـــــوائيات من أكداس النفايات والملوثات ومخلفات الحر 
 وانخفاض المستوى الصحي والتعليمي وانتشار األمية.

إن االهتمام بمدل هذه المواضــــــــــــــيع الجديدة من قبل الدولة ســــــــــــــيخلم  تما آفاقات جديدة لحل الكدير من  .4
من المشـــــــاكل التي تواجق الدول النامية والمتقدمة  لت  د ســـــــوار من أمدالها البطالة، وما يترتب  ليها 

 آثار سلبية  لت المجتمع.

 .التوصيات 4-2
 لت الدولة ودكافة مؤسساتها القيام بتطوير المؤسسات اإلدارية وتنفيذ برامج المحاف ة  لت البيئة بما  .1

ييمن استجابتها لال تياجات الفعلية في إعار التوازن بين البيئة والتنمية الخيرار وتشجيع انتشار 
إلت  ماية البيئة في المجتمعات الحيرية والمدن الصناعية والحد من المؤسسات المحلية التي تهدف 

استخدام التجهي ات والمنتجات والتقليل من استخدام التكنولوجيا ذات التأثير اليار  لت البيئة، ومن ثم 
  لت التنمية الخيرار.

البنار مع متطلبات تلبية ا تياجات المجتمع اليرورية واألساسية وتع ي  الشعور باالنتمار والتفا ل  .2
البيئة والتي تتطلب ضمان استمرار التنمية الخيرار من خالل مواجهة ال يادة السكانية  ن عريم د م 
برامج تن يم األسرة وتشجيع المشرو ات ذات االستخدام العقالني والسليم للموارد الطبيعية والتي تكون 

 أقل ضررا  لت البيئة .
ية المحلية، وذلك من خالل الحد من استخدام التجهي ات والمنتجات التي د م أساليب ون م اإلدارة البيئ .3

تؤثر بصورة ضارة  لت البيئة وتوجيق الم يد من االستدمارات للخدمات البيئية في الريف والتجمعات 
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السكانية الهامشية في أعراف المدن، نشر الو ي البيئي بين أفراد المجتمع في مجال  ماية المستهلك 
 والبيئة

فرض رسوم مالية  لت مصادر التلود وتشجيع الحد من الملوثات مع استخدام العائد من هذه الرسوم  .4
 لتع ي  االستدمارات الخيرار وفي برامج معالجة التلود والتدهور البيئي

العمل  لت ضبط كلفة الجودة واستهالك الموارد )عاقة، مياه( من خالل أن مة إدارة الجودة والبيئة  .5
 تي تعمل  لت خفض الكلف ومن ثم زيادة الردحية .الجيدة ال

مراجعة التشريعات البيئية واستكمالها وتطوير المؤسسات اإلدارية و  داد وتنفيذ برامج  ماية البيئق،  .6
والعمل  لت تو يدها بما ييمن استجابتها لال تياجات الفعلية في إعار التوازن بين البيئة والتنمية 

ية الخيرار، والعمل  لت تطبيقها في التجمعات والمدن السكانية والصناعية المستدامة، ومن ثم التنم
 و القتها باإلدارة المحلية والهيئات المرك ية في الدولة. واإلداري وتحقيم استقاللها المادي 

النهوض بالقطاع ال را ي والري والتردة وزيادة المسا ة الخيرار، إذ تتعرض االراضي ال راعية بصورة  .7
والتردة خاصة لتدهور في نو يتها وخصائصها الفي يائية والكيميائية والبيولوجية، وذلك بفعل  امة 

العوامل المناخية مدل الفييانات وتدخل االنسان وسور است اللق لهذا المورد المهم واستخدام أساليب 
دل بال ابات واإلفراط غير  ديدة تسير إلت البيئة  امة و لت االراضي خاصة كازالتق لل طار النباتي المتم

 في الري، مما يؤدي إلت إنهاك التردة وتدهورها.
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