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 املستخلص:
 يهدف البحث الى القاء الضووووووواء يئى الهميت ااواممها االاحاهات يئمها اثاا  اسلاي النوووووووئهات سكبيالال لاكن علنووووووومد ال  ثا  يئى الهميت  

البحث وا ا  وم اس ومتما  الي  يالوا الا   ع اكا    اايضوا  ياا  صاوا ي المئاا الهمين ا يا وت اصياكات يقهمر بو ابت ال  ثا  هن الي ا 
هضال     يقهمر ب ابت ال  ثا  هن الي ا  ييد يائات لعبت جدا  لئاياقال المن يااج  ه ض ويه الض ابت صماثئت ي اعات اسقماا  الي اقن

وا م صا يالووووووا الا  البحث عوصا ع ين يدم ا ووووومادام القاقت الامود ن ال تها لانووووووا ماليائات الانوووووومحمئت هن الحعاا يئى الهميت الي ا ات 
يشووووواق الققايال اسقماووووا يت المن ييماد يئى القاقت التااعت التاء   ا  بوووو اين الياا يئى ا وووومادام صاووووا ي القاقت التااعت هن الي ا 

 ال ئاال الاعماحات : ب ابت ال ايثا    صاا ي المئاا الهمين   اسي ا ال الياصت  صااي ت كشاطها اسكماجن 
Abstract :  
  The research aims to shed light on the environment, its importance and preservation, and to indicate 

the negative effects of carbon dioxide emissions on the environment, as well as to indicate the sources 

of environmental pollution and to study the possibility of applying a carbon tax in Iraq. The most 

important conclusion reached by the research is that the application of carbon tax in Iraq is a very 

difficult process.It is the need to work on the use of clean energy sources in Iraq and to encourage the 

economic sectors that depend on clean energy while carrying out their productive activitiesKey wards: 

Carbon tax, sources of environmental pollution, public revenues   

 املقدمة
 ع ى المقاي الم تالاجن االمقدم الاووووووتاين الى ا وووووومتااف الث اال القهاعات  اد مه ل اليديد صن اكااي المئاا الهمين هن الي ا   صاا ي   

  ا   الى يدواي الهميت س وااا ييم  الاتا  ااسحمبا  الح اي  ايم وا  اييد بو ابت ال  ثا  دحدى عكااي الضو اال الهميات  الاهات اع قها كا 
اسبووووو اي التايوت صن ياي لاكن علنووووومد ال  ثا  االامالدن صن احم ا  الاقا  هن النووووواايال اا صا يق ح  الااووووواكق صن صئالال اا صا يح ق   
صشاياق التعط ا الياي  ل  الاي صئاا ت يئى اسكنا  االاوماق مااين ياصت   كاا يمتا كمااج البحث ا  اصياكات ه ض ب ابت ال  ثا  هن  

 نا صنمحمئت  ا كيلك اقم اح  ي  ب اهن صتا ل لئابق اسقماا   هن الي ا  الي ا  لا
 : أهمية البحث

بوووووووووووووو ااول ال وايثا  المن صن الاماقق ع  يقحوديا ييم ال يااقوت هن فايوا القئول يئى التعط االاقا  اسحعاي  صن   يوتين عوااوت البحوث لمتواالو 
القواقوت التااعوت االاموود ن صن جهوت عف ى  هضووووووووووووووال  ين اييبواطوايهوا الاماقيوت   جهوت  ايوتلم ووا يئى جواكول الي ض االمقاي الم تالاجن هن

 ماميم ال اقماا يت اف ى ا ياهم  ه ص ياا هن حقا اسقماا  األفض 
يتقئر الاشيئت صن المناؤل اسين ) وا صن الااين ه ض ب ابت ال  ثا  هن اسقماا  الي اقن اا ماداصها كت ان صهات هن مشكلة البحث : 

 اا ت الض اهات لمحقمر صنمااال صتاعضت صن اسكبيالال   اصن لم هن ص حئت سحقت الماج  كحا اسقماا  األفض (  الن
 يهدف البحث الى جائت صن اسوداف ياين يئاااها ماسين: أهداف البحث :

 _ الماباح الاعافاان لض ابت ال ايثا   1
 ال  ثا  يئى الهميت _ ياا  اسلاي النئهات سكبيالال لاكن علنمد 2
 _ ياا  اصياكات يقهمر ب ابت ال  ثا  هن الي ا  3

ينمتد البحث الى ه ض صعا وا ) ا  ه ض ب ابت ال  ثا  يئى اسكشقت اسقماا يت المن يالد اكبيالال ال  ثا  التاء  فرضية البحث : 
 الى الحعاا يئى الهميت صن المئاا( صااي ت كشاطها اسكماجن ي    الى اكاعاض صيدل اسكبيالال  صاا ي    

 صن عجا الالال الى ودف البحث يم يقنام البحث الى صحايان يماثا هن اسين : هيكلية البحث : 
صاا ي المئاا الهمين هن الي ا    الاحاي اسال يمضان اسطاي التا   لض ابت ال  ثا  االايوا اسقماا يت  اصا الاحاي الثاكن هممضان

 ب ابت ال  ثا  يئمها  اقد فمم البحث ماواايت صن اس متماجال االمالاال  ااصياكات ه ض
 احملور االول : االطار النظري لضريبة الكربون واثارها االقتصادية

مه ل صشووووالا يئاا الهميت اصتها يدع يااف الاوماق الدالن   صن الق   الاابوووون  صتي يدايت يقد النووووبيمتاال   اواًل: نشأأأضر بأأألكرب ا: ل   :
اوووالوووا يئك الا يبقت ماأللنووومد ال ه امن   االي  يمنوووهل هن حاابوووت البحم ال اكيلك هن المتلم  النوووئهن يئى اليامال ااكحنوووايوا  اقد  ف
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لوت يئااء اسقماوووا  الى اقم اح ا ووومادام بووو ابت  لماجا  الاحدال المن ينوووهل الانووواا  ااألبووو اي الهميات االمن ي ا  يم  صنووومنوووايت اا  
ء  يئى الحياصال  عا الوهال الحياصات  ا هن يدايت المنيمتال صن دال الق   ااهر شياي الحاكات الهميات  يدع الما ق لعبت المقهمر  اا

كيلك    هن يقهمر ويا التاي صن الضوووو اال هن الهئدا  الامقدصت يحديدا   دد كاكا الهدايت هن يئدا  الشوووواال اسايثن اصن لم الااكاا ا ي اقاكاا 
اييد بووووووووووو ابت ال  ثا  عحد اس اال  (1)ا  اسف ى هن يقهمر عكااي عف ى صن ويه الضووووووووووو اال مت وووووووووووياي دال يتايلات صهاتيبيمها ميض الهئد

اسقماوووووا يت المن ياين لئدالت ه بوووووها  لحاايت الهميت صن المئاا  اس ا  ويا التاي صن الضووووو اال يع ض يئى صائعال الاشووووو اي اسكماجن  
ويه الضوووو اال ماااي ووووت  اي اس ووووياي النووووا ات لم ئعت اضلاي الاايجات الضوووواين لئاوماق   بوووواهت  اامها أل  احدن اقماووووا يت  حمث يقام  

التايوت لمشوووووووووويما اسكشووووووووووقت اسكماجات الاهد ن لئهميت  ويا صا يدهق الاتموا  الى يقئما اسكبيالال  ادلك صن فالل ا وووووووووومياال صواايت صن  
لادفالل  اا صن فالل ا وووووووووووومادام صتموال اف ى قئمئت المئاا لئمائب صن شوووووووووووواالهم يهيه اسج اءال االميم ال الانوووووووووووومادصت هن كا ات ا

الضووووووووو ابت دس ا  ويا التاي صن الضووووووووو ابت  ي كا يئى صتح الاتمج الائاا لئهميت الاااي هن البحث ين يحديد الق اقت اسلث  صالءصت لمقئما 
ئى ا  يويا ا مياال الهميت لئتعايال عص ا  قايال  لئمنيم   ايئى الحياصت ع  يضق صنماى اسكبيالال الاهد ن لئهميت الى صنماى الث  قهاس   ي

صن  حقاقا لائ ات صااي وا الهميات المن يول الدهق صقايئها  اويا صا يويا ويه الاااي  ي في ميمن اسيمباي ماثامت ي الاف ابوووووواوات بوووووو ايات 
(عد  1992ويه القضووات فالل يقد المنوويمتاال يتد يقد ص يا  الهميت االمتاات هن يام)    اليلك ياايد الاين هن عواات(2)اجا القاام متكشووقمها

ميت  يا  صيها اسوماام هن كافات الحد صن اكبيالال يايال الدهميت لاااج  ماو ن الميم  الاتافن االمن ايمه ل القضوووات الاهات هن قضوووايا اله
تال صن الق   اليشوووووو ان هقد يدعل الاقالبت فالل ويه العم ن مالحعاا يئى الهميت  اليا مه ل كمامال ين بوووووو ابت ال  ثا  صتي يقد المنوووووويم

هاه ل يدن اياء مع ض صا يي ف مضووووو ابت ال  ثا  صق يتاصن الاين هن اواات صااجهت اسبووووو اي االانووووواا  المن يئحر مالهميت  االمن يتمج 
اس ا  اج اءال يقهمر ويه   ويه الاقالبال مقاد الحعاا يئى الهميت ياايدل ين ط ار التشاط اسقماا   ااسجمااين هن كاهت لايه  عد  

   (3)( 1997الض ابت يدعل يام )
 ثانيًا: اآلثار االقتصادية لضرائب الكربون

 الى  ي    الااا ن هن ب ابت ال  ثا  الى يهق ا ياي النئق اس ا ات ال  ثاكات  ال تها ي    ايضا    أأأأ ر ضر بلاال ا: ل     اال االر:ضر:1
ياا ن اس وياي اسف ى حمث ي يعق ي الاف اكما  النوئق اسف ى منوهل الااا ن هن ا وياي صدفالل ال  ثا   اامتل  ص شو  ا وياي اس ومهال   

ك يم  الاميئر مالقاقت الي  ياثا المتلم ال الني ات لض ابت ال  ثا  يئى النئق يم  ال  ثاكات  يديجت اقا ميثم  صن ص ش  ا ياي الانمهئ
لئقاقت   اصق اييعاي اس وووووووووياي يتاعض القئل يئى النوووووووووئق اسص  الي  يع ض بوووووووووياطا  يئى اس وووووووووياي ااحد صن ا  ياا ال عف ى هن  

ا  الميم ال هن اس ووياي التنووهات التاجات ين بوو ابت ال  ثا   ا  حقاقت ا  ميض اس ووياي  وواف ي يعق الث  صن يم وا صن   (4)اس ووياي 
شووووووتكها ا  ي    الى يحاسل هن النووووووئق االادصال  اصن شووووووت  بوووووو ابت ال  ثا  ا  ي ل  هن ا ووووووياي الاقا  اسحعاي   دد ي    الى ياا ن 

حمااه صن ال  ثا  ااييعاي ا ووووياي الاقا  صن شووووتك  ا  ي هق ي الاف اسكما    اادهق هن كهايت الاقاف الى  ع وووويايه مالمتا وووول الاباشوووو  صق ص
اييعاي ا ووووياي النووووئق االادصال هن جااق اكحاء اسقماووووا   ا وووواف ي يعق ا ووووياي النووووئق االادصال اسلث  كثاهت هن اسكبيالال متله  قدي  

ا  اله  ياا ن هن ا وووووووياي يتا  صثا الهتاان اال ه ثاء افالوووووووت هن الاتاطر المن يمم يالمد صاين اثالمالن  ها  الانووووووومهئ من  ووووووواف يشوووووووهد
اقود ي    ينوووووووووووووويم  ال  ثا  الى  (  5)ال ه ثواء صن العحم الوي  يتمج اله  لواكن النوووووووووووووومود ال  ثا   ااسكبيوالوال ل وا احودن صن القواقوت الاالودن 

الى فعض القئل يئى القاقت مشويا يام  اثايمباي يالمد ال ه ثاء صثاس  يئى دلك  اس وميابوت ين اشويال القاقت اسقا كثاهت صن ال  ثا  ا 
ياين لئاتمومن ا  يمحالاا صن العحم الى الياي القهاين ا  الى صاووووووا ي القاقت الاالات صن ال  ثا  صثا القاقت الشووووووانووووووات اطاقت ال ااح   

ا ال ه ثاء الااا ن هن ي الاف اسكما  التاجات ين ا ووووياي ال  ثا   هضووووال  ين دلك حمثاا ينوووواح فايا النووووا  ايتااا  ييلك  وووواا ي صتمو
الى صنووومهئ ن ال ه ثاء  هن شووويا اييعاي ا وووياي ال ه ثاء اويا يشووووق الانووومهئ من اليين يمحنووونوووا  صن اس وووياي يئى فعض ا ووومهاللهم   

الهدااا ماوضوووت الم ئعت اا يم  صماحت قد س يحدا  ايا ن صا ي    الااا ال هن اس وووياي الى يافاضوووال اله  هن اسكبيالال  احمثاا ي ا  
  (6)فعض هن اسكبيالال هقط يتد صنمااال ايئى أل ياي ال  ثا  

ا  ه ض بو ابت ك ثا  صن شوتك  ا  يقئا صن الضو ي الهمين ااسقماوا   الاماقق صن ييم  الاتا   أأأأأأأأأأ ر ضر بألكرب ا: ل     اال ا:   ب  2
د ال  ثا   اصتي يدايت الثاين الاوووتا ات قها الث  صن ق كمن صن الاصا  اطئر التا  كااال صماايدن صن  صن فالل فعض اكبيالال لاكن النوووم

يايال الدهميت هن اليالف الوا  اواها ياي لاكن النوووووووومد ال  ثا  الي  يتبيث يتد ح   الاقا  اسحعاي  اصن الاماقق ا  يتاا اسكبيالال 
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ائت مالاقا  اسحعاي  ايئى ال يم صن الحد مشيا كهم  صن كاات اسحم اي الي  قد يحدا  ممقئل صن لاكن النمد ال  ثا  دال ال اليالاات
ييل جها  صمضوووواه ن صن جاكل الهئدا  ال اانووووت المن يقئر اسكبيالال  ها  المافاضووووال الاماايدن هن اسكبيالال  ووووممنووووهل هن يافاضووووال 

يلك يدعل لااي قاكا  اسيحا  اسايثن مالاهاي  هعن الااكاا حد ل  اات بووووووووو اال ل(   7)ابووووووووواوات هن اسبووووووووو اي الاماقيت صن ييم  الاتا  
النوووووووواايال يئى ا ووووووووا  ياا صها الاك يئى حواها  ادلك صن اجا يافاض كنووووووووبت الياي الاتبيث صتها االانووووووووهل لئمئاا الهمين  عصا هن  

ن ااكنمد ال  ثا  صن الض اال هن حمن يع ض يئى الحاب  ي ام/لم صن لاك  100ي اقاكاا همم ايعاء صال ن الناايال المن يبيث اقا صن 
يايا هن النوووووووتت  اصن صتااي اف  ها  اايثا س ييمه  بووووووو اال ال  ثا  صن    320ي ام / كم  اات   225النووووووواايال المن ياووووووودي الث  صن 

 شووووووقت ال قامت يئى المئاا الهمين المن ياين ا وووووومياالها لمقديم اسياكال الى اك الحااها الضوووووو ابت يا الي ض صتها الحاووووووال يئى الاااي 
اثقهايت الحال هت  كاام الضووووووو اال الهميات اا الضووووووو اال يئى اكبيالال ياي لاكن النووووووومد ال  ثا  س ي    الى صتق المئاا الهمين مال اصا 

 ابت لاك الهدف  ااكاا يهدف الى الالووووووال الى الحوم اسصثا لئمئاا اا الحد الاقهال صن الضوووووو ي الهمين  ا  الووووووالحال ه ض ويه الضوووووو
صتها يالمد اسي ا ال الاالات الضووووووووواات ل ن هن صيام الحاسل كا  الهدف لهيه الضووووووووو اال صشوووووووووم   يماثا يمحنووووووووومن م اف الهميت ايقئما 
الضوووووووووويط يئمها  ا  صن اكوح الق   هن يحقمر الهدف الهمين يماثا ما وووووووووومهداف اكبيالال ياي ال  ثا  حمث ييمه  ويا الياي اليالل لحد  

صن الث  يايال اسحمبا  الح اي  اسف ى الاووياثت  اا  اكبيالاي  ماوواين   اقت همع ض الضوو ابت يئى الاحمااال المقدي ات لئ  ثا   لهم   
اصن الاه يال اس ووووووا ووووووات لع ض بوووووو ابت ال  ثا  يماثا هن كاكها ا وووووومئت يوه  (8)هن الاتموال المن ييد صاوووووودي هن اكبيالال ويا الياي 

 ئى ع  ينئك احد الق   الثاللت اضيات:الش كال ااسه ا  ي
 و دصا ا  يماقف ياقف كاصا ين اسكشقت المن ينهل المئاا الهمين 1
ن ووووووووو اا ع  يمحاا الم الاف الاايجات التاشيت كماوت اكشقمها الضاين هن الهميت يئى ا  يمم ا مادام اي ا ال الض ابت لايالوت الض ي الهمي2

 الهمين الضاي الي  ينهب  النئا  
 و اا ا  يبحث ين الحئال المقتات االم تئاجات االعتات الحديثت المن ي عا  ااصها متكشقمها صن  ا  ا  يحدا ع  يئاا هن الهميت 3
ياين لض ابت ال  ثا  المن يع ض يئى صتموال التعط االعحم االياي القهاين وااا يمتا ل  ووووووو علاي ب ابت ال  ثا  يئى اسي ا ال الياصت  3

صق صحمااوا صن ال  ثا  ا  يحقر اي ا ال صالات كهم ن لئدالت حمث ينوووومادم الحياصت ويه اسي ا ال لئماوووود  لالبوووو اي اسقماووووا يت التاجات  
ال بوووووو اال ال  ثا  لمافاض ا باء الضوووووو ابت يئى الياصئمن  اامم دلك ين ط ار صن اييعاي ا ووووووياي الاقا   هاثال  ينوووووومادم الحياصت اي ا 

يافاض بووووو ابت الدفا الشوووووااووووون عا ديقاء  يم لئامضووووو يان  اااين  ي ا ال ويه الضووووو اال ا  ياال اس ووووومثاايال اسكماجات صن عجا  
اااين  (9)االواي اكيلك يدم الانوووووووووااان االمدواي الهمين يحقمر ودف المتاات الانووووووووومداصت الاحد  صن قها اسصم الامحدن اوا الحد صن العق  

 لض ابت ال  ثا  صن ا  يالد جاء صن اسي ا ال الاالات  اكا ا  ل ه  حوم قايدن ب ابت ال  ثا  احمى القدي الاماابق لئض اال  يايت  صن
 اسي ل ا    20هت  ا  بوووووووووووووو اال يئى ال  ثا  ماقوداي ا  يتين مقودي كهم  صن اسي ا ال الاوالاوت  وباوا ياب  ال صتااوت الميواا  االمتااوت  

صئااي  اسي هن النوووووتت  اااين لهيه اسي ا ال   265طن صن اكبيالال ياي لاكن النووووومد ال  ثا   هاكها  ووووواف يحاوووووا الى صا ياوووووا كحا 
اقا الحاا يت الاالات مايتى الاشومقت صن بو ابت ال  ثا  ا  ياه  صاوا ي لئماااا صن اجا الوالح التاام الضو اهن  اثاا يحعن هن كعك ال

االدفا يئى حالها   ا  ييم   كاا ياين ا ووووووووووميالل اسي ا ال الاالات لضوووووووووو ابت ال  ثا     آف  يبقى التنووووووووووبت يمن التايج الاحئن اسجاالن
الااعض لالكبيالال لمافاض ب ابت الدفا اب ابت اس مثااي   اكيلك ياين ا مياللها  يوا  حااها جديدن المقتات القااات هن اس مهال  

ال  ثاكات  ايتد صقئق يقد المنووويمتال صن الق   الاابووون يئى  وووهما الاثال قاصا الت ااج مع ض بووو اال ال  ثا  يئى القاقت حمث يالد  
ثا   ( صن التوايج الاحئن اسجاوالن  اقود  ياوا اسي ا ال الاوالاوت الامالودن صن بوووووووووووووو ابوت ال   2هن الاقوا الحوالن اي ا ال صوالاوت يقودي هن ) 

اسيم ايال الم تالاجات اقاصا هن يائات ياااا يافاض بوووووووووووو اال الدفا القد ليها بوووووووووووو ابت ال  ثا   ايا  صهاا  هن الدكااي  حمث قاصا 
  (10)يمافاض كثاهت اكبيالال ال  ثا  

 احملور الثاني : مصادر التلوث البيئي وامكانية فرض ضريبة الكربون يف العراق
   ي في ا::لاقاواًل:أ مصضدر ا:تا ث  ا: 

 ياين حا  عوم صاا ي المئاا الهمين هن الي ا  مالققايال اضيات :
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ووووووو ققاي التقا االااالالل )الناايال( ع  اسكمشاي الاا ق اال هم  هن ا ااا التقا افاالا  الا كبال صن الااا ي اس ا ات هن يئاا 1
علف الى    34د اي ا ل عيدا  الا كبال الياصت عيثيت عبوياف صن صا يقايب الهميت افالوت هن الاد  ال ه ى صثا ميدا  االباو ن االاالوا  ا

  اا وومادام النوواايال لئهتاان الي  يحما  يئى كنووبت يالات جدا  صن  1علف ص كبت فالل  ووتاال البحث كاا ياه  صن جدال  130صا يقايب  
اطر النوووووووويتات   ا ييا  يا ن  بوووووووويف ال ااال ال لوووووووواص   يمنووووووووهل هن ياا ن كااال يالات صن ال لوووووووواص الاق اح هن الهااء هن الات

الانوااح يها  الاا   اويا صا ينوهل عبو ايا  يئى لوحت البشو  افاوالوا  اسيااي الاويم   اقد يعنو  ويا اكمشواي الاس ال الاشواوت ااص ض  
د  الااا ن  (11)اا الهميت الاوووودي ابوووويف المتعك االنوووو طا  صق ياايد ايدا  الااووووايمن هن اص اض النوووو طا  هن النووووتاال اسفم ن كماوت يئ

ت  ال هم ن هن عيدا  النووووواايال ات  ع ل الى  وووووهالت الح كت االمتقا اياهم  الاقا  ل ن هن كعك الاقا قد ي    الى ال ثم  صن التمااج النووووومي 
لنووواايال ااص اض المتعك يئى لوووحت اسكنوووا  ايئى الهميت   اقد اشوووايل الديا وووال الى اليالقت الالاقت يمن المئاا الهمين التايج صن ياا م ا

االقئل هضوووال ين ع  النووواايال ينوووهل المئاا النووواين   ايتلم وا يئى الهميت ييد صن اوم صنوووهبال ماو ن اييعاي  يجت ح اين اسيض اا صا 
(  2003( صئما  ا لاللااات علف  ووااين ميد يام )1.3اويه الاشووالا يياكن صتها الي ا  كماوت  فال الث  صن)(12)ينوواى ماسحمبا  الح اي  

  7لممضوايف يد  النواايال الاالوت الى الث  صن    2011صئما  اكاوف  وااين هن يام    5 3حنول صاوا ي ي واات  الوئا الى علث  صن 
ت   االمن    االث وا  فئا س ووووماداصال شووووااووووات الاك ألي اض يتااا2صئما   ووووااين فالووووت فالل يقد صن الاصن كاا ياه  صن جدال 

( هن الااات صن النوووووواايال الدافئت لئي ا  هضووووووال  ين اكها  وووووواايال قديات يموااي يا وا يدن  ووووووتاال  صاا يتمج يت   70يشوووووويا الث  صن )
افمالس  هن المااي  الهمين  حمث ع  ال ثم  صن صاوووووفاال المئاا القهاعات كاألشوووووواي المن ح قا ألي اض الاقا  هقدل صن الي ا  اكيلك 

بوووون الايا ات ياووووح ل كماوت  وووواء ا وووومادام العالحمن سكهم ي كاا ال اف اايوهاا الى الاديتت  اصن لم جاءل ويه اسيدا  ال هم ن صن  اسيا
ا يعا  النواايال لمضواف يهيا  كهم ا  الى يلومد الائالال حمث يا   صن ياا م النواايال القديات ال ثم  صن الااا  النواصت الائالت لئهميت  ألكه

النووووووووووووواايال الحديثت مالائالال المن ينوووووووووووووههها  هضوووووووووووووال  ين  فال ال ثم  صن الدياجال التايات الى الي ا  االي  يموااي يد وا الث    ميثم 
( الناايال المن يامئ ها عجهان الدالت االققايمن اليام االاامئط  1جدال)(13)(  ياجت حنل احااااال الادي ات الياصت لئا اي300,000صن)

 (2020و2004لئنتاال )
دال    اايال الحاا  اايال ال كاب النتاال  ووووووووووووووووووووواووووووووايال 

 صاالعال فالت
 الاوااي

2004 14046 16754 2863 33663 
2005 14434 16909 3107 34450 
2006 15082 17498 4074 36654 
2007 19445 20448 4949 44842 
2008 22390 23645 5384 51419 
2009 24918 25279 5903 56100 
2010 26636 26986 6371 59994 
2011 29634 30519 6649 66822 
2012 42540 45696 11191 99427 
2013* 46078 45532 11508.5 103127 
2014 49616 45368 11826 106828 
2015 50370 49290 12224 111884 
2016* 54585 5 51783 12097 5 118466 
2017 58801 54276 11971 125048 
2018 59361 54930 13304 127595 
2019 N.A. N.A. N.A. N.A. 
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2020 N.A. N.A. N.A. N.A. 
    يم اقمبا ها صن قها الباحث ماسيماا  يئى الاما قال الاادي:ووووووووو جاهايات الي ا  اياين الماقاط ووووووووو الوهاي الا كا  لالحااء  *

( يد  النوووواايال المن يامئ ها الققاي الااص هن الي ا  لئادن 2 جدال)259  ص  2021وووووووووووووووووو2020الاواايت اسحاووووااات النووووتاات 
 ( 2020و 2004)

 

صدي ات احاووووووواءال التقا ااسياووووووواسل   يق ا    الااووووووودي: اياين الماقاط وووووووووووووووووووووو الوهاي الا كا  لالحاووووووواء  
  9 ص 2020احااء اايال الققاي الااص   

 واواا المقايال الاوتا ات االمقتات االما وق ال هم  هن ا ومادام صاوا ي القاقت هن ياا ن المئاا الهمين ايعاقا      وووووووووووووووو ققاي الاوتايت2
ااي المئاا الهمين الي  الوووواب الاد   االاتاطر الي ا ات كماوت لااا ن هالمئاا الهمين التاجم ين ط ار الا  وووونووووال الاووووتا ات وا احد عك

اسكشووقت الاووتا ات مياهت ه ايها حمث شووائا اسكشووقت يم  الامح كت صثا الاياصا الح وات االااوواكق اصياصا الئحام مالياي اا ال ه ثاء 
ن صثا لوتايت اس وعئا الوتايت اس واتا كاا صابوح اصحالل لوه  الايا   هضوال  ين الاحاي  اليشواااات   اصاوا ي ال باي الاوتاي

( اا صاوا ي يائاال الهدم االهتاء االميام   اكيلك اما ن الاييبال اليضواات الهمدياك ثاكات صن صحقال الاقا  اد ياودي 3هن الودال )
 ين عياال يش الاهمدال ( صن صااقق القا  الاووووووحن  هضووووووال  NH3(  هضووووووال  ين اكبيالال يايال اسصاكاا )H2sلاات كهم ن صن ياي )

ال اااااات لئبنووووايمن احداار الاتايل االحقال  حمث شووووهدل الاد  الي ا ات هن النووووتاال الاابووووات  يقايال لووووتا ات اا وووويت صتها عكشوووواء 
ت اسكشووووووقت الاووووووتا ات الماميت لئققاي اليام االااص االمن ع ووووووهاا ماوووووواين صباشوووووو ن هن يدواي الهميت الي ا ات اصن الااوووووواكق ااسكشووووووق
 الاوووتا ات اسلث  يئالا  لئهميت الي ا ات ون صياصا اس ووواتا اصحقال يالمد القاقت ال ه ثااات )الح ايات ماألفب( اصاووواهن التعط   اد ا 

(  صن التعايال الاوئبت االاق ن   اايمه  يئاا الهااء ماليايال ال  ثاكات 338( صئما  طن  وتااا  ا)  2100ويه الاوتايال يتمج حاالن )
ق  اشووويال المئاا الهمين التاجم ين ط ار اسكشوووقت الاوووتا ات يئى لوووحت اسكنوووا  اصياكال الهميت   هضوووال  يئى اكها الانووو الت صن اف

جااكب  اليام   (  ييمه  ققاي الاووووووووتايت  ماامئف14يئاا اسكه  االبحم ال اافمعاء صنوووووووواحت كهم ن جدا  صن اليامال ااسيابوووووووون الايا ات)
االااص االاامئط  صن صياكال اسقماووا  يم  التعقن هن الي ا    حمث  وويا اياين الاووتايت االايا   كاكها ون الانوو الت ين ققاي 

 ( :و15الاتايت اوا صن الققايال الاناوات هن عكبياا ياي لاكن النمد ال  ثا  صن فالل صواايت صن اسج اءال االمدايم  ون)
اال الاوتايت ايقاا وا هن اسكشوقت القااات صن فالل ا فال المقتاال العتات صتاعضوت ال  ثا  كاا وا الحال هن لوتايت  عوووووووووووووووو يتوما يائ

 اس ادن ااس اتا االقايا  
 ب و عيا ن يداا  اا اين التعايال صثا صشاياق يداا  الح اين االياي الاتبيث صن اسه ا  الاتا ات ايداا  اسطايال االهال مك 

 يم ايشووووواق ققاي الاووووتايت الااص يمقئما اكبيالال لاكن علنوووومد ال  ثا    بووووان ا ووووم اياواال لووووتا ات كالاشووووايق الاوووويم ن    وووووووووووووووووو
( اكما  اس اتا ااكبيالال لاكن علنمد 3االاما قت لديم المقاي الم تالاجن ااسيم اي اكقا الم تالاجاا الاتا ات الاديقت لئهميت جدال )

 ( )الف طن( 2005و 2004لئادن )  اتا هن الي ا ال  ثا  صن اكما  اس

يد   ووووووواايال الققاي  النتاال
 الااص

يد   ووووووواايال الققاي  النتاال
 الااص

2005 N.A. 2013 4,515,041 
2006 N.A. 2014 5,388,968 
2007 N.A. 2015 5,660,885 
2008 N.A. 2016 6,110,859 
2009 N.A. 2017 6,439,332 
2010 N.A. 2018 6,709,724 
2011 3,501,380 2019 6,888,201 
2012 3,830,187 2020 7,026,106 
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ا:نأأضة أأب مت أنتأأضج   CO2 أنر:أأض أأضت انتضج االرمنت ا:سن ات
 االرمنت ) ا:ف طت متلي(

2004  
 

     340 
2005 2062 408 
2006 2615 9 476 
2007 2706 3 612 
2008 2284 9 878 
2009 922 2 952 
2010 2004 5 1088 
2011 1442 7 1360 
2012 4400 1360 
2013 3780 1632 
2014 2896 6 1768 
2015 2328 6 1422* 

2016 2672 7 1631* 

2017 2947 8 1798* 

2018 3223 0 1965* 

2019 3685 1 2249* 

2020*            
 )ايدا  صمع قت(الهتك الا كا  الي اقن    اا ن اسحااء ااسمحاا   المقايا  اسقماا يت النتاات  -:الاادي 

 http://ar.knoema.com/atlas     :اطئك يااكال اليالم - 
 يقدي ات 2019- 2015* اسياام 

يودم اجا  اكموا  منووووووووووووووهول الوداي الوي  قواصوا مو  اياين الاووووووووووووووتوايوت فالل ايصوت كاياكوا حموث قواصوا يماهم  اجهان المتعك   2020* يوام  
 ال التاكاات االقتاي الاقاان االهدلت الاحات الاتاين ااجهان يقتات الهااء اياثايال كاقئت لئقيام االدااء   هضال  ين ياتاق ال ااص

  اااين 4( يقايا  صئحاما   كاا صابوووووح هن جدال 2003شوووووهد اكما  التعط هن الي ا  ميد يام )  ووووووووووووووووووو ققاي القاقت ) التعط االياي(3
( عكما  التعط 4التعط  جدال )ايجاي  وووووهل دلك الى اكمهاء الحاووووواي اسقماوووووا   يئى الي ا  صاا  ووووواوم دلك يااا ن اسكما  اياووووودي   

 ((   )صئما  طن صم   2020و 2004لئادن ) صن ا مهال  الاقا  النااا هن الي ا  CO2الاام ااكبيالال 
ارأأأأأأأأأت      CO2انر:أأأض أأأضت   أجمض:ي االنتضج ا:سن ي  ا:سن ات مت 

 ا: ق د ا:سضال )ا:ف طت(
2004 100 4 95565 7 
2005 93 0 87377 3 
2006 98 6 71876 9 
2007 102 70 35016 2 
2008 115 40 63200 7 
2009 117 50 70776 8 
2010 118 50 79456 6 
2011 128 800 99419 7 
2012 144 180 113240 6 
2013 150 560 122628 1 

http://ar.knoema.com/atlas
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2014 153 419 124722 0 
2015 171 743 121168 7 
2016 206 098 142653 6 
2017 208 543 - 
2018 211 009 - 
2019 225 677 - 
2020 197 671 - 

 ا:مصدر:أ 
ــ الجه ز المريزل لصاء ، ا اصاء ،اا الطيطية ا المجمو ة اصاء ةية الوطوية  - جمهورية العراق وزارة التخطيط ـ

 .2021ـ2020
 https://data.albankaldawli.org/indicator/EN.ATM.CO2E.PC?locations=IQالهتك الدالن :   -

(            2020و 2004اشميال الياي  هن الي ا  لئادن ) صن  CO2( كاات الياي القهاين الاتمج االانمهئك االاح ا  ا اكبيالال 5جدال )
 (   ) صئما  صم  صييل  اا ن

ا:نضة ب مت CO2أنر:ض ضت  ا:محلوق  ا:مست اك ا:منتج ا:سن ات
 أشت:ضل ا:غضز ا:ف 

 )طت متلي( 

2004 14171 7213 6958 4200 
2005 13723 7083 6640 3327 
2006 14152 6979 7173 3594 
2007 14370 7372 6998 3507 
2008 15516 9275 6241 3127 
2009 17520 10140 7380 3699 
2010 16887 9313 7574 3796 
2011 18692 8991 9701 5046 
2012 20496 8520 11976 6287 
2013 21386 8954 12432 6527 
2014 22364 8981 13383 6757 
2015 24513 8851 15662 *7907 
2016 29326 11612 17714 *8934 
2017 29870 13231 16639 *8391 
2018 31358 14522 16834 *8489 
2019 32699 15453 17258 *8702 
2020 28738 14812 14173 *7146 

  اسحاوووواءال التعقات   الاواايت اسحاووووااات النووووتاات  جاهايات الي ا  اياين الماقاط وووووووووووووووووو الوهاي الا كا  لالحاوووواء -الااوووودي:وووووووووووووووووو  
  2021و2020
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 https://data.albankaldawli.org/indicator/EN.ATM.CO2E.PC?locations=IQالهتك الدالن   -
 * ارقضم ةقديلكب

المق   فالل ويه العق ن الى كنوووبت   ووومممفي ا::لاق CO2 ضنيًض:أأأأأأأأأأأ ا:مسأأضلمب ا:نسأأ يب :اقةض ضت االقتصأأضدنب ا:متتااب في انر:ض ضت  ضز  
صنوووووواوات الققايال اسكماجات هن اكبيالال لاكن ااكنوووووومد ال  ثا  هن الي ا   االميم ال المن شووووووهديها كماوت الميم ال الهايئات هن صاووووووا ي 

الودال اكاعاض   (  يالحن صن ويا6اكبيالال ال  ثا  هن الهئد فالل اليقد اكاف المن صضوووووووووا   اااين يابووووووووواح دلك صن فالل جدال )
     اثالييك يا ل   4 3(  اثايدل كاا ص كل  الل يموااي الوو  %20( الى فاك اسكبيالال)%33كنبت صناوات ققاي التقا صن الثئث )

  عصا الباقن    %4الى الثئثمن صن اجاالن اسكبيالال  اثايدل كاا ص كل يقايب    %40صنووووووووواوات ققاي ال ه ثاء هن اسكبيالال صن علث  صن 
اثايدل كاا ص كل  وووالل  %14اتين صن ققاي الاوووتايت ا صاوووا ي عف ى اشوووهدل حاوووم  التنوووهات اكاعابوووا  ون األف ى صن ال ثق الى و

    صاا يدل يئى حداا ييم ال صهات هن يتالوووووو  القئل يئى صاووووووا ي القاقت ا التقا ا الاووووووتايت  ايم واجدال    7 4يهئغ علث  صن 
 (2020-2004ت هن اجاالن اسكبيالال لئادن )( كنبت صناوات الققايال اسقماا ي6)

مت  CO2أنر:ض ضت  ا:سن ات
 ورضال ا:نقل % 

أنر:ض ضت  
CO2   مت

أنتضج 
 %ا:  ل ضء

انر:ض ضت  
CO2     مت

ا:صنض ب 
وا:قةض ضت  
 االخلى %

ا:نسرب 
ا: ايب 

 : نر:ض ضت 

اجمض:ي 
انر:ض ضت  
ا: ل     
)ما    

 طت(
2004 33 10 42 4 24.4 99.9 90.3 
2005 35 60 37 5 26.9 100.0 87.2 
2006 37 50 36 5 25.9 99.9 84.8 
2007 41 40 28 3 30.2 99.9 78.4 
2008 34 10 39 5 26.3 99.9 90.3 
2009 27 60 53 5 18.8 99.9 96.5 
2010 27 00 55 5 17.4 99.9 111.3 
2011 29 80 51 0 19.1 99.9 115.8 
2012 28 20 50 2 21.5 99.9 132.9 
2013 26 20 54 7 19.0 99.9 143.0 
2014 20 60 65 0 14.3 99.9 137.8 
2015 N.A. N.A. N.A. N.A. 137.1 
2016 N.A. N.A. N.A. N.A. 148.1 
2017 N.A. N.A. N.A. N.A. 161.2 
2018 N.A. N.A. N.A. N.A. 169.8 
2019 N.A. N.A. N.A. N.A. 181.7 
2020 N.A. N.A. N.A. N.A. 165.8 

صوووووووويوووووووودل  
الووووووتوووووواووووووا 

 الا كل

 3 41 - 3 96 %  4 74 -   

 الاادي:و صن ايدا  الباحث ماسيماا  يئى يااكال :
 https://data.albankaldawli.org/indicator/EN.ATM.CO2E.PC?locations=IQ  :و الهتك الدالن1

https://data.albankaldawli.org/indicator/EN.ATM.CO2E.PC?locations=IQ
https://data.albankaldawli.org/indicator/EN.ATM.CO2E.PC?locations=IQ
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 ar.knoema.com/atlashttp//:   :و اطئك يااكال اليالم2
  ض:ثًض: م: قضت واررضب  دم فلض بلكرب ا: ل    في ا::لاق :

 وتا  يدن صياقال ياين حا وا ماسين :
ل التعقات مشيا كهم  ووووووو ياعات اسقماا  الي اقن )احا   الااي (ا  الااالات المن يمامق يها اسقماا  الي اقن ماسيماا  يئى اسي ا ا1

جيئا اسقماووا  الي اقن ييماد يئى ويه اسي ا ال هن ينووم  التشوواط اسقماووا   ليلك يتد ه ض بوو ابت ال  ثا  يئى الشوو كال التعقات 
اا صاا يقئا صن اكما  ويه الشوووو كال اثالمالن يقئا اسي ا ال التعقات صاا يتييك دلك مشوووويا  ووووئهن يئى التشوووواط اسقماووووا   هن الهئد اك

( اسي ا ال الياصت لئي ا  اكنوووووووبت صنووووووواوات اسي ا ال التعقات صن 7صنووووووواوات التعط هن اسي ا ال الياصت لئدالت جدال )10يابوووووووح جدال 
 (  )صئااي  يتاي(2005و 2004اسي ا ال الياصتلئادن )

االيلادات ا::ضمب   ا:سن ات

 :ادو:ب

نسرب مسضلمب   االيلادات ا:ناةيب

ا:قةضع ا:ناةي في  

 ادات ا::ضمب % االيل 

2004 32982 32593 98.8 

2005 40502 39449 97.4 

2006 49055 46873 95.5 

2007 54599 51949 95.1 

2008 80641 76297 94.6 

2009 55243 50190 90.1 

2010 70178 63594 90.1 

2011 103989 103061 99.1 

2012 119817 111326 92.9 

2013 113797 110678 97.2 

2014 105386 97072 92.1 

2015 66470 56260 84.6 

2016 48506 44267 91.2 

2017 82069 71833 87.5 

2018 89640 79388 88.5 

2019 107567 99216.3 92.2 

http://ar.knoema.com/atlas
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2020 63199.7 54448.5 86.2 
 الاادي:

 داالر االحصضء واالبحضث ، ا:تقضركل االقتصضدنب ا:سن كب ، ا داد متالقب. ا: نك ا:ملكزي ا::لاقي ، -
أ    2003حم د  اي صأأأأأأأض:  ،   د ا:قضدر نضني ، ةحا ل ةض  ل االيلادات ا:ناةيب وا:عأأأأأأألك يب  اال االيلادات ا::ضمب في ا::لاق :امدر     -

 .247، ص 2021،  66، م اب كايب بغداد :ا:ا م االقتصضدنب ا: ضم:ب ، ا::دد  2018
يئى ال يم صن اصمال  الي ا  طاقت صمود ن كالقاقت الشانات هن الا ط االوتاب ااصمالل  طاقت ال ااح هن  وو القاقت الامود ن هن الي ا 2

الاتاطر الشووووواالات   اس ا  ي كما  ووووواا وووووت القاقت مشووووويا ا وووووا ووووون هن الي ا  يم كا يئى طاقت التعط االياي هن ييييت القاقت ال ه ثااات 
الاتايال الاحئات   اكا ا  ليدم اصمال  الي ا  اا م اياواال اابحت ييماد يئمها هن الماج  كحا القاقت الامود ن هضال  ين يدم اجا  ا 

  صن فالل صا يم دك ه ( 16)يشوو ايال س وومثااي القاقت التااعت اا جق  ووهل دلك الى اسياكال الضوواات الدالات لااووا ي القاقت التابووبت
ياج  هيئن كحا ا ومادام القاقت التااعت هن الي ا  هضوال  ين يابقال النواا وال اسقماوا يت الحياصات هن اسيماا  يئى   ا  يدم اجا 

 التعط االياي كاادي احمد لئقاقت   ليلك ا  ه ض ب ابت ك ثا  هن با ويه الا اف ييد اص ا  لعبا  
يا ن صا يمم يتاء  وومتايااوال اصشوواود    راب:ًض:  ا:سأأ نضرك لضت ا:مقتلحب :ات جن نح  االقتصأأضد االخعأأل مت خ ل فلض بأألكرب ا: ل     

صقم حوت هن حواسل يودم الموتلود   احوالوت ه ض بوووووووووووووو ابوت يئى اكبيوالوال ال  ثا  ون ااحودن صن وويه الحواسل الاابووووووووووووووحوت المن يحموا  الى  
صالاات ا قهال اجمااين ا ايا ن  ووووووواا وووووووات حقاقات هن م اف الي ا  اثميم  المن يعاشوووووووها صتي يقا  اصن   يا وووووووال صياقت ا يشووووووو ايال  

صئما    200كود ع  الحالت المعاؤلات المن ياثئها النوووووومتاياا األال ع  صنووووووماى اسكبيالال يبقى يتد حد عيئى س يموااي   8صالحات جدال  
ط ا ح   الياي ا مقات صاووووا ي يالمد اسكبيالال يتد صنوووومااوا الحالن  ايقهمر  وووواا ووووال  طن/  ووووتااا    ماهم اض مقاء صنووووماى اكما  التع

  250صالاات الوووديقت لئهميت  اه ض  وووي  بووو اهن صاالو لئهميت ا اسقماوووا    اتدا قهئتا مانوووماى صيقال صن ياا ن اسكبيالال س يموااي 
 ابت الاقم حت صق يدم ياا ن كهم ن هن اسكبيالال كمئك المن حدلا فالل  صئما  طن/ وتااا  هااين ياا ن اسي ا ال الاماقيت صن ه ض الضو

 وووووتاال   اييم ياايد اسي ا    10هن صا يقايب    %50اليقد الاابووووون   يبقى النووووومتاياا الثالث المشووووواؤصن الي  يااد صن اسكبيالال يتنوووووبت  
( رأ نضرك لضت 8جدول )اهن ييد دال ص  ا  يالن كنوهاا   الى صنومااال حمى هن حدوا األ كى لئنوي  الضو    %50الضو اهن الاقم ح يتنوبت  

 االنر:ض ضت ا: ل  نيب وأر:ضر ا:علاال ا:مقتلحب في ا::لاق :ا:قد ا:قضدم
االنر:ضث   

 ا: ل  ني 
 ما    طت/رنب

ر:ل  بلكرب  
 $ 5ا: ل    

ر:ل بلكرب  
 $ 10ا: ل    

ر:ل بلكرب  
 $ 20ا: ل    

النمتاياا اسال المعاؤلن    
 ااسي ا  ال ئن الاماقق

200 1 0  $ 2 0 4 0  $ 

النمتاياا الثاكن الااقين    
 ااسي ا  ال ئن الاماقق

250 1 25 $ 2 5 $ 5 0  $ 

النمتاياا الثالث المشاؤصن 
 ااسي ا  ال ئن الاماقق

300 1 5  $ 3 0  $ 6 0  $ 

 نياملصدر: من عمل الباحث
 االستنتاجات والتوصيات:

 -االستنتاجات : لعل اهم االستناجات ميكن ايرادها كاألتي : اواًل :
ا  يقهمر ب ابت ال  ثا  هن الي ا  ييد يائات لعبت جدا  لئاياقال المن يااج  ه ض ويه الض ابت صماثئت ي اعات اسقماا  الي اقن  -1

 يميت الي ا   هضال  ين يدم ا مادام القاقت الامود ن ال تها لانا ماليائات الانمحمئت  لئحعاا يئى
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قن شهد الي ا  ييم ا  صهاا هن فايا اسكبيالال ال  ثاكات  دد ي اجق ققاي التقا لاالح ققاي القاقت اال ه ثاء كماوت ياا ن اسكما  التع  -2
اثايدل كاا  اح   الياي اصضايعت اكما  ايالمد ال ه ثاء يدن ص ال   ليا اكاعضا كنبت صناوات ققاي التقا صن الثئث الى فاك اسكبيالال  

الى الثئثمن صن اجاالن اسكبيالال     %40    اثالييك يا ل صناوات ققاي ال ه ثاء هن اسكبيالال صن علث  صن    4 3ص كل  الل يموااي الوو  
ق   عصا الباقن واتين صن ققاي الاتايت ا صاا ي عف ى اشهدل حام  التنهات اكاعابا  ون األف ى صن ال ث  %4اثايدل كاا ص كل يقايب  

  صاا يدل يئى حداا ييم ال صهات هن يتال  القئل يئى صاا ي القاقت    %7 4  اثايدل كاا ص كل  الل يهئغ علث  صن  %14الى  
 االتقا ا الاتايت  ايم وا 

صئما  طن هن  تت  181ا اكمها الى الضيف يتحا  2004صئما  طن هن يام  90كيلك كود ع  اسكبيالال هن الي ا  كاكا محدا    -3
  اي اجق اسكما  التعقن اح   الياي الاااحل   2020صئما  طن هن يام   165  قها ع  يم اجق معيا عيصت كاياكا الى صا يقايب  2019

اصا ياله   اليا دلك ييا  الى كمااج جاسل الم افاب المن اقيمها الحياصت   2010ع  ع  ويه القع ن حدلا هن يقد اكاف ايحديدا  صق يام  
 اياين التعط صق الش كال اسجتهات اقعاال اسكما  المن يبيمها  الي ا ات صاثئت ي

ييم المضايف هن عيدا  الناايال الاالت االياصت اياا ن القاقت اسكماجات لاتايت اس اتا ا صضايعت اسكما    دس ع  حامها التنهات  -4
ا يمن الي ض ا القئل يئى القاقت ال ه ثااات صنما ا    صاا  قد ي اجيا اثشدن عصام ققاي القاقت ال ه ثااات  يضايف اكماج  ا صا يال اليو

 يتيي يااا ن اسكبيالال ال  ثاكات د  لم يماي فقاال جا ن هن الحد صن ح   الياي ا الاحقال الح ايات  كما  القاقت ال ه ثااات   
 ثانيا: التوصيات :

الي ا  ايشواق الققايال اسقماا يت المن ييماد يئى القاقت التااعت التاء ب اين الياا يئى ا مادام صاا ي القاقت التااعت هن    -1
 صااي ت كشاطها اسكماجن 

ب اين الياا يئى يش اق قااكمن ااكاات ياهمدا  لع ض ب ابت ال  ثا  هن اسقماا  ا الياا يئى يتااق صاا ي اسي ا ال الحياصات   -2
 صاا يياي اصياكات ه ض ب ابت ال  ثا   صن اجا يقئما ايماا  اسقماا  يئى صاي  ااحد 

ماهم اض مقاء صنماى اكما  التعط ا ح   الياي اثقات صاا ي يالمد اسكبيالال يتد صنمااوا الحالن  ايقهمر  اا ال صالاات الديقت    -3
صئااي  اسي ع  صا   1  لئهميت  اه ض  ي  ب اهن صاالو لئهميت ا اسقماا   ايقهمر صنمااال صتاعضت لئض ابت ها  حامئمها س يقا ين

ي ائما  اكاف  يتاي ي اقن مني  الا ف الحالن  اوا صا يقايب يثق الحامئت الض اهات النتاات المن يوهمها الهميت الياصت    450 1يقايب  
 حد األ كى    لئض اال ايااد عا يقايب ياا يوها   الهميت الياصت لئ ااي   اااين صضايعت ويه الحامئت ادا صا كوحا يو ثت يقهاقها مال

 املصادر:
 اواًل : املصادر العربية

   2020 جاا  1 اليد 6الاوئد  ه اتت صاكق  اصات ين ي ام  اي الض ابت الاض اء هن يقاا المتاهنات الهميات ااسقماا يت لئا  نال: -1
  2017ال مل االالاار يبيدا  يئن حايم الق اشن  صدفا اسقماا  الهمين  حاض الع ال/التوف اسش ف  القبيت اسالى   اي  -2
   2016  القاو ن 6كاعن كاال  اصياكات يقهمر ب ابت ال  ثا  هن صا   صيهد الماقاط القاصن   ئنئت ك ا ال الناا ال  يد  يقم -3
   2013صاقعى يا ف كاهن اقماا يال الهميت االيالات  اي ص  نت ي ال  لئقبايت االتش  االماياق  اياا  -4
   2016   6لاتيم صحاد اعف ا   اها  اقماا يت صيال ن الناا ال الض ابت اليد   يمد يهد ا  -5
   2007/2008ااي متا   كاعن  يق ا  المتاات البش ات صحايثت ييم : المضاصن اسكناكن هن يالم صتقنم     -6
  2010    جاصيت الاالا  3 يد 2و حايا حايم اياب   ه ا   با  هابا  المئاا الهمين صياقا لئمتاات اصهد ا لئنيا    صوئد7
   2022و  ايمها  صاجد ايياقن   صشيالل المئاا الهمين هن الي ا   يا ت هن الااا ي القهايت االبش ات االاتا ات   8
   2009   11  اليد 3ا يمدا    اا  ايات   الاوئدو جيع  طالل احاد الوتديا   جئما كاص9

  UNDPو اياين الهميت   الاقت الاناواال الاحد ن اطتاا  لئي ا  مشت  ييم  الاتا    الاقت ياا صقدصت الى ي كاصج اسصم الامحدن اسكااان 10
    2020   اهقا  لامقئبال اسيعا ات اسطايات لميم  الاتا  اايعا ات ماياك الاش ي يحا صائمها

   2019   34و يحان حنن يئن الاا ا    يو اء يئن جه   اليقاين   صوئت ال ال لئيئام اس ايات اسقماا يت  اليد  11
  ضنيًض: ا:مصضدر االجن يب



         

         

 .........مكانيات تطبيق ضريبة الكاربون و احلد من مصادر التلوث البيئي يف العراق  إ  
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