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 المعنية ةالجه التوصية ت

1.  
 تفعيل بند توظيف الطاقة المتجددة لعقود جولة التراخيص مع الشركات النفطية بما 

 يلزمها من نقل تكنولوجيا الطاقة المستدامة والمتجددة ضمن الخدمة النفطية اضافة 
 .يخدم البيئة العراقية وتعديل العقود المبرمة بموجب ذلكالى ما 

 وزارة النفط

2.  

 دعم وتنشيط مراكز بحوث الطاقة بما يضمن قيامها بالبحوث التطبيقية والتأكيد على 
 دعم وتنشيط بحوث الطاقة المقدمة من الجهات البحثية والزامها بتقديم ما ال يقل 

 عن ثالثة بحوث تطبيقية سنويا تصب في خدمة المجتمع من ناحية توفير الطاقة من 
 .خالل التنسيق مع الهيئات النوعية في جمعية المهندسين العراقية

 

وزارة  -العالي والبحث العلمي وزارة التعليم
وزارة  –وزارة الكهرباء  –الصناعة والمعادن 

 وزارة التخطيط –العلوم والتكنولوجيا 

3.  

 البدء بحملة توعية تثقيفية في مجال البيئة النظيفة والطاقة المستدامة 
 والمتجددة واستخدامها في العراق من خالل ادراج تلك الحملة ضمن مناهج دراسية 
 ثابتة يتفق عليها بالتعاون مع وزارة التربية وتبدأ من مرحلة رياض االطفال ونشر 

 .الوعي لدى التالميذ
 

وزارة  - العالي والبحث العلميوزارة التعليم 

 ت الفضائيةاالقنو –وزارة الثقافة  –التربية 

4.  

 توجيه طلبة الكليات الهندسية والمعاهد التقنية بأعداد مشاريع تطبيقية 
 للصفوف المنتهية في مجال الطاقة المستدامة والمتجددة ويتم االعالن عن جوائز 

 تقديرية الفضل ثالثة مشاريع من خالل مؤتمر سنوي تقيمه جمعية المهندسين 
 العراقية بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات الداعمة لهذا 

 .الموضوع
 

رة زاو –وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
 وزارة الكهرباء  –الصناعة والمعادن 

5.  
 لفحوصات في جمعية المهندسين العراقية يحتوي على احدث اجهزة انشاء مختبر مركزي ل

 القياسات الخاصة بالطاقة المتجددة تخدم الباحثين المتخصصين بهذا المجال بالتعاون مع وزارة 
 التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات والكليات الهندسية ومراكز البحوث

وزارة  –رة النفطوزا –وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
وزارة الصناعة  –االعمار واالسكان والبلديات العامة

وزارة  –وزارة الكهرباء –وزارة التخطيط –والمعادن
 العلوم والتكنولوجيا

6.  
مشاركة جمعية المهندسين العراقية في لجنة تنفيذ ومتابعة قرار مجلس الوزراء في توظيف 

 .الطاقات المتجددة في الوزارات وتشكيالتها
 

 الوزارات كافة –مجلس الوزراء 
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7.  

من قبل دائرة البحث ( الدكتوراه –الماجستير  –دبلوم عالي )توجيه بحوث طلبة الدراسات العليا 
والتطوير التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي باتجاه الطاقة المتجددة من خالل دعمها 

يقة تخدم البيئة العراقية وكذلك التعاون مع بأمكانيات ومستلزمات تلك البحوث النتاج بحوث تطب
 .وزارة الصحة والبيئة وشركات القطاع الخاص المتخصصة لتبني مثل هذه المشاريع

وزارة  –وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
 وزارة الصناعة والمعادن  -الصحة والبيئة 

 

8.  
المرحلة القادمة لتحقيق بيئة  اصدار التشريعات حول الطاقة المستدامة والمتجددة بما يخدم

 .نظيفة
 مجلس النواب –مجلس الوزراء 

9.  
االستمرار في عقد ورش عمل بالطاقة المستدامة والمتجددة لمحاور المؤتمر ضمن نشاطات 

 .جمعية المهندسين العراقية بالتعاون مع مراكز بحوث الطاقة والجهات الداعمة والمستفيدة
 جميع مراكز البحوث في الوزارات

11.  

     دائرة الطاقات المتجددة لغرض التعاون مع  –يوجه كتاب الى وزارة العلوم والتكنولوجيا 
لتوزيع   االنواء الجوية والجهات ذات العالقة بأنشاء خارطة لتوزيع سرع الهواء وخارطة  هيئة

 .الطاقة الشمسية للعراق تعتمد من قبل كافة الجهات وتحديثها بصورة دورية
 العلوم والتكنولوجيا هيئة االنواء الجويةوزارة 

11.  

مفاتحة الجهات المعنية لتسمية منسقين للتعاون مع جمعية المهندسين العراقية بشان الطاقة  
منسقين من مجلس النواب ومجلس الوزراء ووزارة التعليم العالي والبحث )المستدامة والمتجددة 

باء ووزارة الصحة والبيئة ووزارة النفط ووزارة العلمي ووزارة الصناعة والمعادن ووزارة الكهر
االعمار واالسكان والبلديات العامة ووزارة التخطيط ووزارة العلوم والتكنوولجيا وآمانة بغداد 

مع مشاركة كافة المراكز المتخصصة للطاقة المتجددة وذلك ( والمحافظات ومجالس المحافظات
 .الباحثين في مختلف االختصاصات لتوحيد جهود

مجلس النواب ومجلس الوزراء ووزارة التعليم 
وزارة  وزارة النفط و العالي والبحث العلمي و

الصناعة والمعادن ووزارة الكهرباء ووزارة 
وزارة االعمار  وزارة النفط و الصحة والبيئة و

 وزارة التخطيط و واالسكان والبلديات العامة و
وزارة العلوم والتكنوولجيا وآمانة بغداد 

مع مشاركة ( محافظات ومجالس المحافظاتوال
 .كافة المراكز المتخصصة للطاقة

12.  

      حث وتشجيع الجهات التصنيعية ذات العالقة لغرض استثمار وتنفيذ براءات االختراع في
مجال الطاقة المستدامة والمتجددة باالتفاق مع المخترعين والتنسيق مع جمعية المهندسين 

 .العراقية

 –وزارة الكهرباء  –والمعادن  وزارة الصناعة
هيئة التقييس  –وزارة العلوم والتكنولوجيا 

 والسيطرة النوعية

13.  

قيام وزارة االعمار واالسكان والبلديات العامة مع مراكز البحوث والمكاتب االستشارية باعداد 
مها على تعمل بالطاقة المستدامة والمتجددة وتعمي( ابنية خضراء)تصاميم ريادية صديقة للبيئة 

 .كافة المحافظات
 

وزارة  -وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
االعمار واالسكان والبلديات العامة مع مراكز 

 البحوث
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14.  

تعد جمعية المهندسين العراقية دورات التعليم المستمر للطاقة المستدامة والمتجددة وبمشاركة 
والتشكيالت المختلفة والجهات ذات العالقة المتخصصين من اساتذة الجامعات ومنتسبي الوزارات 

 .ويمنح المشارك شهادة بذلك

وكافة  –وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
 سبيها الى الدوراتتالوزارات الرسال من

15.  

التنسيق مع معرض بغداد الدولي بخصوص اقامة معرض متخصص بالطاقة المستدامة والمتجددة 
ة بهذا المجال للمشاركة باجهزتها ومعداتها وبما تقدمه من من خالل دعوة الشركات التخصصي

 .محاضرات تخص عملها بالتعاون مع جمعية المهندسين العراقية

 –وزارة الكهرباء  –وزارة الصناعة والمعادن 
 معرض بغداد الدولي – وزارة العلوم والتكنولوجيا

16.  

منظمة ارينا وكذلك مفاتحتها عن  ارسال وقائع مؤتمر الطاقة المستدامة والمتجددة الثالث الى
امكانية مشاركتها في مؤتمر الطاقة المستدامة والمتجددة الرابع الدولي ومشاركتها في رعاية 

 المؤتمر
 المنظمةوالتكنولوجيا  لمفاتحة وزارة العلوم 

 مجلس الوزراء .تأسيس هيئة او مركز وطني للطاقات المستدامة والمتجددة  .17

18.  

االجازات وضع ضوابط وتعليمات وتسهيالت لمنح اجازات البناء لمستخدمي لتشجيع اصحاب 
معدات الطاقة المستدامة والمتجددة وموفرات الطاقة ومنح اعفاءات لبناء الدور والعمارات 

والمجمعات السكنية واالسواق والمنشأت الخدمية وغيرها وتحديث معايير منح اجازات البناء بما 
 .فير الطاقةيتفق مع االستدامة وتو

امانة  –وزارة االعمار واالسكان والبلديات العامة 
 بغداد المحافظات كافة مجالس المحافظات كافة

19.  
تشجيع االستثمار في مجاالت تطبيق الطاقات المستدامة والمتجددة من خالل التعاون بين 

 .القطاعين العام والخاص

 –وزارة الكهرباء  –وزارة الصناعة والمعادن 
هيئة االستثمار المحلية  –هيئة االستثمار الوطنية 

 لكل محافظة 

 .فادة من نفايات البلدية السائلة والصلبةالبدء بخطة رصينة لألس  .21
مجالس  –المحافظات كافة  –امانة بغداد 

 المحافظات كافة

21.  

د المعالجة والتطوير بما يتالئم والتطورات العلمية على استخدام مواد البناء المتوفرة محليا بع
منظومة البناء الحديث بأستخدام المواد الصديقة للبيئة مثل البردي والقصب والنورة )سبيل المثال 

 (.وغيرها من المواد االولية

وزارة االعمارواالسكان  –وزارة الصناعة 
مجالس  –المحافظات كافة  -والبلديات العامة 

 فظات كافةالمحا

22.  

للطاقة وخاصة  تنشيط ودعم االستخدام االمثل لالجهزة المنزلية بأقتناء اجهزة واطئة االستخدام 
ذات المعايير عالية  LEDواستخدام االنارة الحديثة واطئة االستهالك ( اجهزة التكييف والتبريد)

 .الكفاءة في الشوارع والمرافق العامة

 –والمعادن وزارة الصناعة  –وزارة التجارة 
 وزارة الكهرباء

وزارة النفط  –وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تشكيل لجنة متخصصة من اساتذة الجامعات ومراكز البحوث والتشكيالت العاملة بالطاقة   .23
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العلوم  –دائرة التخطيط والمتابعة /المستدامة والمتجددة في وزارات التعليم العالي والبحث العلمي
االعمار واالسكان والبلديات  –ط النف –البيئة  –الكهرباء  –الصناعة والمعادن  –والتكنولوجيا 

 .العامة وتكون مهمتها المتابعة والتنسيق بين الجهات المعنية كافة لتحقيق التوصيات

 –وزارة االعمار واالسكان والبلديات العامة  –
وزارة الصحة والبيئة  –وزارة الصناعة والمعادن 

 وزارة العلوم والتكنولوجيا –التخطيط وزارة  –

24.  
تنشيط ودعم التعاون بين الوزارات ذات العالقة في الفقرة اعاله وذلك بهدف تنفيذ مشروعات 

 .الطاقة المستدامة والمتجددة للحفاظ على البيئة من جهة وتوفير الطاقة من جهة اخرى
مجالس  –المحافظات كافة  –الوزارات كافة 
 المحافظات كافة

25.  
الزام الشركات النفطية االجنبية بأستخدام تكنولوجيا الطاقة المستدامة والمتجددة بما يخدم البيئة 

 .العراقية ولتساهم في نقل هذه التكنولوجيا
 وزارة النفط

26.  
تفعيل دور االعالم لتوعية المجتمع بأستخدام وسائل الطاقة المستدامة والمتجددة والبناء بطرق 

 .العمارة المستدامة
 القنوات الفضائية والصحف –وزارة الثقافة 

27.  
تخصيص زماالت دراسية من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في اختصاص الطاقة 

 .المتجددة
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

28.  
فرض استخدام السخان الشمسي في االبنية التجارية والمنزلية حديثة البناء وال تجهز اي بناية 

 .الكهرباء الوطنية اال بعد  نصب السخان الشمسيب
المحافظات كافة  –امانة بغداد  –وزارة الكهرباء 

 ومجالس المحافظات كافة –

 وزارة الكهرباء .الشمسية للمنظومة(on grid)الزام وزارة الكهرباء بتشريع قانون الربط على الشبكة الوطنية   .29

31.  
تشجيع المواطنين على نصب منظومات الطاقة اعطاء قروض مصرفية بدون فوائد ألجل 

 .الشمسية
 وزارة المالية

 الجمعيات االستهالكية .الميسرة بيع السخان الشمسي من خالل الجمعيات االستهالكية للموظفين باالقساط الشهرية   .31

32.  

 انشاء مركز بحوث مركزي للطاقة المتجددة يتم تزويده بكافة البنى التحتية واالجهزة والمعدات
التي يحتاجها الباحث من كافة القطاعات والوزارات والقطاع الخاص التي  يستطيع الباحث انجاز 

بحثه على ان تنصب جهود كل المراكز البحثية في الجامعات والوزارات والقطاع الخاص ضمن 
 .بودقة مركز البحوث المركزي على ان يجري تمويله من الحكومة

 يرتبط بمجلس الوزراء

 وزارة الصناعة –وزارة التجارة  .تجارة المواد المستوردة وتشجيع المنتج المحلي المتخصص في مجال الطاقة المتجددةالحد من   .33

34.  

اصدار توجيه للمؤسسات التنفيذية باعتماد نشاطات المراكز البحثية للطاقة المتجددة في تنفيذ  
 .مشاريعها

 
 كافة الوزارات –مجلس الوزراء 
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35.  

العامة لمجلس الوزراء آلية تطبيق مدونات البناء العراقية بأصدار اعمام ملزم لجميع تبني االمانة 
التي من بينها مدونات ذات  صلة بالطاقة  المستدامة )الوزارات بالعمل بأشتراطات هذه المدونات 

 (.والمتجددة  ومنها مدونة العزل الحراري
 كافة الوزارات –مجلس الوزراء 

36.  
من موارد الرسوم الكمركية المفروضة على  السلع المستوردة التي  ال  اقتراح تخصيص نسبة 

 .تلتزم بمباديء االستدامة وتخصص للبحث والتطوير في هذه المجاالت
 وزارة التجارة –وزارة المالية 

37.  
ترفع هذه التوصيات الى مجلس الوزراء لغرض اعداد مسودة التشريع الوطني الخاص بالطاقة 

 .ددة ورفعها الى مجلس النواب ألصدار هذا التشريعالمستدامة والمتج
 مجلس النواب –مجلس الوزراء 

38.  
تعميم توصيات المؤتمر من قبل مجلس الوزراء الموقر على كافة وزارات الدولة  ومؤسساتها 

 .للعمل فيما جاء فيها
 مجلس الوزراء

39.  
الرابع الدولي في نهاية  تقيم جمعية المهندسين العراقية مؤتمر الطاقة المستدامة والمتجددة

 .3102تشرين الثاني 
 3102سنة مجلس الوزراء لرعاية المؤتمر القادم 

    


