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 كلمة دولة رئيس الوزراء

مسععتلملمععاللدععورل سععتلقليتطلععالعراقعويععليلعريععلالعرععءلععقتهععالل اي عع العرععءل
ركععفل ععق للععشلعراععيفل ععدل ععقل ل ي يععيل"لعرعع   ل ععدلما تععرلعرواروععيللعرو وععييل

لذرععععالل اعععع ىلمععععالتسععععاءلعرععععءلتلهيهععععرللهعق لعر ي ععععيلمتمععععو ىل  ععععااق ال"لسععععليميل
لراعععفل عععذعلمعععاليميعععهل"ل.لعر ي عععيلتمالاعععالعرليعععا ل لامال عععالعع تمعععاال"لعرقدعععييل

رتلهيعشلتلعاللعرمطعامللعر ي يعيل,لدعل الل جميعالموا,لعرسادلعر ؤلبلرللكلميل
متيععاهعللعراععيفل عدل ي ععيلسععليمي ,لمسععت عمي,لجميلععي,لآماععي,لدعليي,للماعا اللعم

ل.متا   لعرخياقعلللماتجي
رهعععع ل ااععععللعرعععع   ل يمععععالمفععععءلمععععيلتخلعععع للعفععععلل ععععدلعرهععععقعقعللعرسياسععععييل

لترهععلل.لععجتما يعيلرلاعقعوييي عدلعولفعاالعرماي عييللل,للراهعل لمععيلعرعهمي,للعع عقيعيللعرتعدلت للعرعءلتعق يلخطيعق
لت للعرععءلتوعععاوال.ل لعععءلما ععالعرخدعععا اللعروععقلعللعر ي يعععيل ععدلعراعععقعش,لهعرععللل ,لتلععاللعر عععقل ل لهععاىل   ر عععا

ماااا لعو قع لميلت ادلمسعتلملعرخع مالللعرق ا يعيلعرمقت طعيل عارا العر ي يعيلعرملليعيلل عارتهعميلمعالفعا للودعلقل
لل.لعرت قياالللعرهلعاييللعرتاليماللعر ي ييلعفلل دلععرتهعال تط يشلادلال

سععععت عمت الرججيععععافلعرها مععععيلياعععع للعج ععععاىللطايععععاىل للكلميععععاىلليتهاسععععال,ل ععععا ياىل,لإيلتطععععلقلعرال يععععيلعر ي يععععيلللمايت ععععاللعم
إ لتيلذرععاللعر عع  لعوسععمءل.لمسععؤلرياللتلهيهععرلعو ععقع للعر ي ععالللعرما مععالللعع عقعللعرلكلميععيل لععءللعع لسععلعل

يتلهععشلمععيل ليلتععلع قل لعمععفل عع  لرععيطلآخق ععالعرتخطععيطللملوطا ععاللعر ععابللمؤسسععاللعر لرععيل لعرم ععتقاللرعع 
ل.مسته لييللعفليلعرمااراللمفملايلعراتا جلعستقعتيجييعر ي دلعرسلياللتل ي لعرا جللعرسياساللعر ي ييل دل

عرط ياييلميلخ فلإد عقلره لتد للعرلكلميلل لءلم ملسالعت العرسا هيلعرءلم االلماييلعر ي يللدليلعرملعق ل
عرهعععلعاييللعرتاليمعععاللعر ا  عععيلرعععذرالل اعفعععا يلعرعععءلعرمدعععا ويل لعععءلإتواويعععاللل قلتلكعععل للإوليميعععيلل ارميعععيلذعلل

ل.مفامييلتساا ل دلمجمل السادلعراقعشلرتلهيشلماليد للعريرلميلت  ع ل دل ذعلعرمجاف
يلتؤ يععرللهعق لعر ي ععيل ععارتخطيطللتل يعع لعوسعع هياللليسععا االعريععلالتيلاجاععدلإلرععءلومععاقلعرامععفلعرالمععدلعرمععا العرععذ

لطاييلمتخدديل دلعر عنيلعر ي عدللملههعيىل عذراللإاط وعيلم ع ل  لرلامعفل لعءلعرتلهيعشللعستقعتيجيي إط و التلفل
عروالععدلرخطععيلعرامععفلعرتاويذيععيلرم ععاقياللمايععيلعرععا العر ي يععيللعرتاععلالعر يلرععلجدللماارجععيلعرم ععك للعر ي يععيلعرا يعع  ل

لل.لعرط يايلعراقعوييلفمي
يسااالإ لتيلاه العر كقللعرته يقلركفلميلسا ال دلإاجاهل ذعلعرامفل ع ييلعهلللتيليل شلعرجميالرمال يرلخيقللل 

ل.لعراقعشللععاسااييللعرس ال ليكاللقلميلعهلللل قكاتر
ل

 نوري كامل المالك 
 رئيس مجلس الوزراء
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 كلمة وزير البيئة

ععسععععتقعتيجييلعرلطايععععيلل قاامج ععععال تيلتوعععع اليسععععا اد
ل3102)عرتاويععععذيلرلمايععععيلعر ي ععععيل ععععدلعراععععقعشلرج ععععلعال

إرععءلعرمععلعطيلعركععقيالللتدععلابلعرهععقعقل (3102رغايععيل
معععيلعجعععفلعتخعععاذلكا عععيلععجعععقعلعللرللوعععا ل لعععءلعر ي عععيل
 .للتل يقلعرليا لعآلمايللعردليلعرجي  لرلملعطيلعراقعود

,لعوتفعععععععلل3112 اععععععع لعسعععععععتل ع للهعق لعر ي عععععععيل عععععععاال
عرلاجععععيلإرععععءلإ عععع ع ل ععععقعمجللخطععععطلرماارجععععيلعرلفععععال

لميلتجفلعات اجلعوسللبلعروادلعر ويش,ل  تلعر القلر ملدااادلعرهقعقل ارلاجيلإرءل.لعر ي دلعرمت  لقل دلعراقعش
ل.ع  ت اقلعرلفالعرقع يللعآل اشلعرمسته لييل ءلفالإستقعتيجييللطاييلمتكامليلر ي يلعراقعش,لآخذ ل

عرمهيععاطلعرلهيهععدلرلفععاق لعومععيللتهعع م اليععنتدلمععيلخعع فلعمت ك ععالرععقؤملمسععته لييلم ايععيل لععءلإسععتقعتيجياللإيل
 ارا وعيل عييلعرلكلمعاللل عال  اللت اعءلل.عروااريعالللعوا عطيلعرتعدلت عالعرمجتمعالل عو ع ع للعفعليلعرماعارالركا عي

لما ععالعرتخطععيطلل.لعرمسععته لييلل عرقع اععيللفععاا لععءلسلسععليلمععيلع رتهعمععالل ليمكععيللتل يت ععالل ليل لععالمسعع شل او
ل لسماللعومالعرمته مي,للعرتعدلمعيلخ ر عاليعتالتعل يقلتعر ي دلععستقعتيجدللعرخططلعر اي  لعرم مللي لتد للل
 اراتيجععيلسععل لتععؤ يلإرععءل اععاللل ي ععيللطايععيلمتكاملععيللل قدععرللهيهيععيلرلتدعع يلرلم ععاكفلعر ي يععيلعرواليععيللعرماهعع  ل

لعات عاجلعرا علع ييل عدلعتخعاذللسعليالإيل  اللجل لتخطيطلل ي دلإستقعتيجد.لاللعر لريللعرمجتماتتااسبلمالطملل
ر اسعععايلللعرععا العر ي يعععيلسععل ال لعععءلعردععليلعراامععيللعااكعععطلعرهععقعقعلللكلعع لعر ي عععيلعراقعويععيلعركويعععقلمععيلعرتعع  لقل

ل.لركا االلعرلييل دلعراقعشلع
 عل سع بلعرلعقلبلعرمتكعقق للعرمسعتمق لمعالت ملإرعءلفعققلك يعقلتيلعراعقعشلمعقل  عقل لدعا يلجعيالالعرجميالكمال

تلتععاجلعر ي ععيل ععدلعراععقعشلعريععلالإرععءللووععيل لميععيللعم ععا  لعرا ععقل ععدلمتطل ععالللوعع لليعع ل,ل ععدلكععفلمقع ععشلعرليععا 
عرت  لقلمعيلج عيللعرسعادلرلمايعيلعر ي عيللعرتاعلالععليعا دلمعيلعرتلعل لمعيلج عيلواايعي,للتلليعفلتامعاطلعرتاامعفلمعال

مسععت عمي,للتاميععشل لقلعرسععلطاللعرملليععيللعرسععكايل ععدل مليععاللتخطععيطلعرتاميععيلعرلطلاامععت إرععءق لعرط يايععيلعرمععلع
ل.للعرتامييللعع عق لعر ي ييلعرسليمي

ت اعدلمؤسسعاللعر لرعيلل" لل علعملفلالجعل قيلم عالإيلععستقعتيجييلعرلطاييلرل ي يلل قاامج العرتاويذيلتؤك ل لءل
لعرت عجيال لعءلع اتعاجل"للعرمتكامليلميلخ فلتط يشلموعا يالعرتاميعيلعرمسعت عمي لعرمجتمالا جلعع عق لعر ي ييلعرسليمي

تط يعععشلسياسعععاللع سعععتخ عالعوموعععفلرلمعععلعق للللعرلوعععل لعوا ععع للللعسعععتخ عالعرتكالرلجيعععالعردععع يهيلرل ي عععي ع ا ععع 
ل.لر ي ترر االلجيفللعٍاللملبللهيا  لعرل دلعر ي دللعرط ياييل

 ريفل مععفللرمؤسسععالل ععللعسععتخ عم الكعع قاامج ععالعرتاويععذيل ععدلعراععقعشللل  سععتقعتيجيياجععاهل ععذ لعإإيلعر عع  لمععيل
عرتامليعيل عرخطعط كااعل ره .لمتميهعىلعر لريللعرمجتمالميلتجفلللماييلعر ي يل دلعراقعش,لليمكيلع ت اق ال م ىلال يال

عر ي عيلفعميلتلرليعالل معفلعرعلهعقعلللعرهطا عالل تلمعد عرتعد عرم عاقيا إ قعج  ع ا مجمل عا لء  عد تهعلا عرسعا هي
(لكلا عالإ عتقكلل عدلعع ع ع ) عرماايعي عرج ال تلها ع ستقعتيجيي  ذ  تي ليي ع ت اقعللمؤسسييللمارييل د ع خقم

ل.(3102للل-لل3102)لعروتق  خ ف عر ي ي لمايي تخا  إتخاذلععجقعلعلللتاويذلعوا طيلعرتد
تت الللهعق لعر ي يلخطيلطملليل دلعاجاهل ذ لعرم ميلميلخ فلإ عقعاللخ قع  عاللآخعقييلمعيلع كعا يميييلمعيلره ل

 قاعععامجلعومعععالعرمتلععع  للهعق لعرتالعععيالعراعععاردللعر لععع لعرالمعععدلعراقعويعععيللتماهجعععللخ عععقعت المعععالخ عععقعلل عععارميييلمعععيل
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لوعع لع تمععلل ععذ لع سععتقعتيجييل تل يعع لع لرليععالل(.لUNEP)لل قاععامجلعومععالعرمتلعع  لرل ي ععيل (UNDP)لععامععا د
لعر ععلعلللعرتق ععيللعرملا  ععيل لععءلعرتاععلالع ليععا دلل لععءلعر ي ععيلعر لقيععيلللمايععيللتلسععييلال يععيلعرميععا عرمللععيللما ععال

 عععاال ععع ل ل لعععءلتطعععليقلع طعععاقللعرسعععاللييللعرلععع لمعععيلعرتلعععل لعراوطعععدللع  عععاا دللعركيميعععاليللعراوايعععالل  عععكفل
عرمؤسساتدللعرت قياد,لكمعالتفعماللع سعتقعتيجييلخطعيلرلتاويعذلعلتعللل لعءلعرا يع لمعيلعر عقعمجلرلمايعيللتلسعييل

ل   لميلع  عاق لعرعءلج عل لممولعدلعرعلهعقعللكا عيل عدلع ع ع لعرتلليعفلعر ي عدل.لعر ي يلخ فلع  لعالعرخمسيلعرها مي
ا ععيلعردععليلعراارميععيللعرععذيلكععايلعلعع لعرمدععا قلعرم مععيلعرتععدلتععالع  تمععا ل لي ععال ععدلع سععتقعتيجدل ارتاععاليلمععالم

ل.للعاجاهل ذ لع ستقعتيجيي
لاخعال ارعذكقلعر قاعامجلعرخطيلععستقعتيجييلل قاامج العرتاويذيلل ذ لاجاهعرذييلسا ملعل دلإيليا كقلكا يلعراامل

تلع  لرل ي عيلمكتعبل عقبلآسعياللخ عقعلللهعق لعر ي عيللهم   عالع اما دلر مالعرمتل  لمكتبلعراقعشلل قاامجلع مالعرم
 كقلخارالعرءلق عيطللت فعاللرجاعيلعردعليلعر ي يعيل عدلمجلعطلعراعلعبلعراعقعشلللل.لع كا يميييلميلجامايل غ ع 

رخ معيل لع االعراهيعهللرامعفلعرخيعقعرجميال شلعهللللل.لرمقعجات ال ذ لعرلويهيللتس عللعرادللعرس ي ل دلس يفلتطليق ا
ل.للخ ميلععاسااييلل

ل
 سركون مزار صليو المهندس

 وزير البيئة
ل
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 كلمة رئيس لجنة الصةة والبيئة ف  مجلس النواب العراق         

راععفللعلعع  لمععيلع ععالماععاييقلتهعع الع مععال ععدل دععقاالعرلافععقل ععللمعع مل
عراااييللع  تماال ار ي عيلرمعالر عالمعيلتعنويقعللم ا عق لل يعقلم ا عق ل لعءل
دععععليلع اسععععايللعيفععععال لععععءلمختلعععع لعرجلعاععععبلعرلياتيععععيللع جتما يععععيل

ل.للع وتدا ييلرل ل عي
معفل ؤلبلعيل ل علموفلعراقعشل عااءلمعيلليع للعرلعقلبليلتعاجلعرعءل 

لممععا جل دعع  لمععالخق تععرلتلععاللعرلععقلب,ل ععذعل عع ل ل لععءلعرمتغيععقعلل
عرط يايعععيللراعععفلع قه عععال عععلع قلعرتغيعععقلعرماعععاخدللعرجوعععا للعرتعععدل ععع لل
تنويقعت ععالعرسععل ييلتععااكطل  ععكفلجلععدل لععءل ي تاععا,للراععفلعلرععءلمقعلععفلعرامععفلعرعع ؤلبل دعع  لعر ععنيلعر ي ععدل ععلل

عراععقعشلللفععالع سععتقعتيجيالللعرخطععطلعركويلععيل ندعع  لعرا ععاالعر ي ععدلللمايتععرلعرتلليععفلعرمامععشلرللعوععالعر ي ععدل ععدل
ممالدا رللمماليستج ل س بلعرمماقسعاللعرخاط عيلعركويعق للعرتعدلر سع لمعالاعهعفلا ع  لعرا يع لما عاللعرتعدلع عاقلل

ل.لعري العرلويهيلعرتدلاليل د   العريلا
عرلطايعيلرل ي عيل عدلعراعقعشللخطعيلعرامعفلعرمق هعيللسعتقعتيجييويهعيلع اهيال ن تماال عار لم عا ق للهعق لعر ي عيل عدلع ع ع للل

  الرلخمسيلع علعالعرها معي,لل اع لمقعجاتاعالر عذ لعرلويهعيلاعقملعا عالوع لتميعهلل ارلعوايعيل اعالعل لعءلتلليعفلسعتقعتيجدل
رللعوععالعر ي ععدللعرععذيلعاجععهلعراععاالعرمافععدلمععيلو ععفلعرخ ععقعللعرععلطايييل مايععيلما مععيلعردععليلعراارميععيللعرععذيلم عع ل

 ذ لعرستقعتيجييلميلو فلخ قعلللطايييللخ عقعلل لريعييلمعيل قاعامجلع معالعرمتلع  لرل ي عيللعر قاعامجلع امعا دلل   ع 
ل.ر مالعرمتل  

عيلماليميهل ذ لعرستقعتيجييلعرما  لميلو عفللهعق لعر ي عيل عللكمعالعسعلواالعرلعوايعيل عدلتل يع لعلرليعاللعرامعفلعر ي عدلل
رم اكفلعر ي ييلعرتدلتلعجرلعر ل للمعيلوعالعوتعقع لعر عقعمجللعرم عاقيالرماارجعيل عذ ل دلعراقعشللتل ي لع العرتل يالللع

عرم اكفل    للماييللتلسييلعر ي يل دلعراقعش,للاليلكج يلت قياييلمسعؤلريل عيل عذعلعرهطعاالاع  اللات اعءلمعال
لق لعرتاعاليلمعاللهعق للق ل دل ذ لعرلويهيلميلعجفلتل يقل ي يلدارليلتليشل ن االل ل االلالددلكا يلعرج الل فقل

عر ي يل دلتاويذلم مات اللماليستلجبلتاويذ لرتلهيشلع  ع ل عذ لعرسعتقعتيجيي,لكمعالا يعبل عارجميالع عقع عللمؤسسعالل
لكلميععيللما مععاللمجتمععالمعع ادلعيلتععؤ يلعرعع لقلعرععلطادلعرمطلععلبلما ععال ععدللمايععيل ي ععيلعراععقعش,للاطارععبلكا ععيل

عرمااععليلرععلهعق لعر ي ععيلمععيلعجععفلعرا ععل ل م ام ععال ععدلتاويععذللعج ات ععال,,,لعرج ععاللعرلكلميععيل تععل يقلعرعع  العرمععا يللل
للعهلللعرمل ش

ل
 
 لقاء آل ياسين .د
 رئيس لجنة الصةة والبيئة ف  مجلس النواب العراق  
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لتمهيد
لإرءل لعمفلط ياييلل  قييللسياساللخاط يل  االلعر ي يل دلعراقعشلل لتهعفلميلم اكفل  ي  لتال لمس  ات ا
 هرللعراقعشل يلعراارالرسالعللطليليلاتيجيلعرلقلبلعرمتتارييللعراهل اللعر لرييلعرمختلهيللعرلداقلع وتدا يل

لعرمهيل ل. للخادي لعراهل  للع خيق خ ف لعراقعش لتنوق للعرتدل مجملللي  للعرلقلب لعرسياسيي لعرمتغيقعل لمي  ي
لاتيجيلرذراللعد للل.لعااكسلل دلق لم ا ق ل لءللعوالعرمجتمالعراقعودللع اسايللعر ي يلعراقعوييل دلق لسل يي

وفييلعرلوا ل لءلعر ي يللع قتهالل  الللماييلعرملعق لميلع ستاهع لمسؤلرييللطاييل اميلل لءلوميلعع تماال
عرسي لالقيلعرماركدل دللريطلت فل لءلذراللممالتك ل ليرل لريلق يطلعرلهقعلل.لعرمللدلعرداي لعرد عق ل لءل
إيللماييلعر ي يللعجبللطادليتطلبلميلعرج اللعرمااييلعرامفل"ييلرإلستقعتيجييللعرتدلجالل ي الكلمترلع  تتال

لععجقعلعلويلتكليلتك لعيفاىل لءلعرلاجيلعرماسيللعذ"لعر ؤلبلرلاااييل  اللعتخاذللعرت ع يقلعر هميلرللوا ل لي ا
 اعفا يلإرءلمالتك  ل.للعرت قياالللعرهلعاييلذعللعردليل ارمستلملعرمطللبلميلعرج ييللعردقعميلرلماييلعر ي ي

لعوميللعرلهيهدعرمهياطليلن " ي يل دلته يمرلر ستقعتيجييلمااردلعرم ا طلسقكليل هعقلدليلللهيقلعر رلفاق 
عروااريالللل عو  ع ل الينتدلميلخ فلعمت ك الرقؤملمسته لييلم اييل لءلإستقعتيجيالللعفليلعرماارالركا يلته م

رهاللل عر كتلقلللكمالع اقل.ل"لما العرتخطيطلعر ي دلععستقعتيجدللعرخططلعر اي  لعرم ملعوا طيلعرتدلت العرمجتمال
ل دلمجلطلعرالعبلعر للعر ي ي لعردلي لياسييلق يطلرجاي لتف لإرءلت ميي ل دلعر ي دلعرامفلتلرلياللتل ي "اقعود

لعرم اكفل ذ لرماارجيللعرم اقيالعر قعمجلعوتقع لواللميلعر ل لتلعجرلعرتدلعر ي ييللعرم اكفلعرتل يالللت العراقعش
ل.”عر ي يللتلسييللماييل    
لعرلاجيلعرءلملعق لللل(عرفغطلعرسكااد)لعه يا لع  ع لعرسكايلعرءلعرت  لقلعر ي دللتيلتاهملتس ابليمكيل تهعي 

عت االلللسا ليعردل يلللعروف للعرلللاتيجيلهيا  لعراوايالعرفغطل لءلعر ي يللهيا  اللللعرغذعلللعرطاويللع سكايللعرم
لعر ي ييلموفلوطال ل دلعرا ا لعستمقعقلعرليا  لعرسكايلرمماقساللت    ت  لعرمااطشلعرلقجيي لت  لقلع  جاقللعم

ل لعرجا ق للعردي  لعر قييعرتق ي للعرطيلق للللرلليلعاال ل)عرتم ي لعل لعرلفقي لللل(عرلفقايعرامل لت  لقلعرتدلق
ليمكيلتلخيالآواقل.للعرلقلبللعرلفالعرسياسدلفا لعا ميلعرقد لعر ي دلللفا لعرل دلعر ي دلللعوقعفد

للالع ليا دت  لقلعرتالللتلل لعر لعللللتلل لعرمدا قلعرما يي ا  لجلعابلما ال ليللللعرت  لقلعر ي دل دلعراقعش
عرت  لقلعر ي دلليكلوتلو لت  لللهعق لعر ي يلمؤخقعلتلفل قعسيلميلال  الرلسابل.لعر لقييلعرميا لععوليمييلتلل ل

ل.ميلعرااتجلعرمللدلععجماردلسالياىلل0.1%ل-ل4.4%كلويلل عييل ذ لعرتلته يق دلعراقعشللي لتال
ملعج يللل تاويذلسياسيلعر لريل دلمجافللماييللتلسييلعر ي يلليماايل ءل 3112هعق لعر ي يل االطلللماذلتنسيلل

موا يالعرتامييل دلا ج العرااالعرءلت ادللهعق لعرتساءللي ل.لعرتدلتلعجرلعر ي يلعراقعويي عرماه  عرتل يالللعرم اكفل
لعر ي ييلععللعرمست عميل لعرد يهيلرل ي يلع ا يلعستخ عالعرطاويلعرا يويللعرتكالرلل لءلت جاللكمالعرمتكاملي, عق  جيا
ل لمقع ا  ل . ا  لع ستخ عاللعرت ليقإع ستخ عالع موفلرلملعق لعرط ياييللتقسيخلم  ت لعرساللكما توايفلرءلعلهعق 

ه لعد للع يل فلعل ا  ل دل   لعتواويالل ي ييل لرييلموفلعتواوياللعرتغيقل عرملا فلعر لرييل لقلعراقعشل دل
  كفل ا فلماللهعق لعر ي يللتتااليكمالل,لمكا ليلعرتدلقللع لهليللقعمساقلل يق اعرمااخدللعرتالالع ليا دل

 . قاامجلع مالعرمتل  لرل ي يللما ماللعممييلعخقمل دلتاويذلم اقيال االلعره قعللرلكلع قلعراقعويي
لعرتاوي لعرامف للخطي لرل ي ي لعرلطايي لع ستقعتيجيي لع  ع  لمللي لعرلاجي لتي لعر ي ي للر الذييلتقمللهعق      للذرال

تهييالللدقلكا يلعرهفايالذعللعرا ويللكذرالللتطليقلال ييلليا لعرسكايل دلعراقعشلميلعرما لقلعر ي دللعردلد
لع وتدا لع خفقللعرسياليلعر ي ييللارتكالرلجيالعرخفقعلكل ارلعوالعر ي دلمالعوتقع لعرلللفللعر  ع فلعرسليميل ي يا
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لتسا  لل.رءلعاماطللول لجي  لعوفلفققعىل لءلع اسايللعر ي يعرمستخ الإلعالعرلول للموا يالخاديل تغييقلامطللعا
لع ستقعتيجييل لءل لعرمختلوي ل دلوطا اللعر لري ل لءلرلامفلفال ريفلعستق ا يلرلمسؤلرييل يل ؤليلعر ي ي

للتفميي لعرج ي   لعر ي يي لعرسياسال لععستقعتيجيال لعرمسته ليي د للعللعرخطط لعرهطا ال إيلل.رمؤسسالرتلال
رتط يشلم ا ئلعع عق لعر ي ييلعرسليميلرلم اقيال االلل دلمؤسسدللتوهيودلتسا  لتيفاىل لءلسع ستقعتيجييلعر ي ييل

ليؤ يلعرءلخلشللعوالعرمختلويل لرلهيالعرخاديل ارامفلعرتطل دلعر ي دلل لءلجميالعرمستليالللموا يال ما ج ي  
للع س لعرمجتما, ل د للعرط هيي لعر ي دلع جتما يي ل ارلعوا لعفقعق لعل ل  ق ل لي لمي لعر ي يي لرلملعق  لع موف تخ عا

لفالتيفاىل دلل استقعتيجييلعرلطاييلرل ي يلستسالميلعرمؤك لتيلع ل.عر يلرلجدعرتالالللعرط يادلعللعخ فل ارتلعهيل
لعركلعق لعر ي ييلعرملتمليلتغيقلعرمااخلكل لءلعرمستلملعرمللدللع وليمدم ميللللفلوديق لل اي  لعرم ملرم اكفل

 .عرل ل لل االلعره قعللعر هميل دلمجافلعا ميلعرقد لعر ي دلعرمته ا
 م اقكيل ا ليلميلكا يلعرج اللل ا قللعرلهعق ل إ  ع ل ذ لععستقعتيجييلل قاامج العرتاويذيلل دل ذعلعرسياشل ه 

ل لععاما د لعرمتل   لعوما ل قاامج لمي لكف ل ادلمي لل   ا لعرلطاد لعرمستلم ل لء للعرخ قعل لUNDPذعللعرا وي
للتءلل3100/للذراللخ فلعروتق لتملهWHO  لما ميلعردليلعراارمييللUNEPل ي يلعومالعرمتل  لرل قاامجل
للهيقعي ل3103/ لع ستقعتي. لإ  ع  لع تم  للو  لعرتاويذييجيي لعرم ليلللعرخطي لكلا ا لعر ي ي ل ييللهعق  لت اقكيا ا جا

للي لتال لعرلكلمييي, لعرلكلميييلل يق لميلتدلابلعرا وي لعرا ي  لل يي لعر ي ي ل لءلوطاا للعع قع يي عرلطايي
ل ل  ا دلع خذ لعرتدليتمتالي للعرميهعللعراس يي للخ قعت ا لتجاق  ا لمي لعر قلطلعرمستها  لإ  ع لل,ع  ت اق لع تم 

لرتلهيشلذرال لطقشللماا ج ل    لع ستقعتيجيي للل. لتا ل قيشلو  لت كيف لعرخ قعل لمي لعرءلعرلطايعرامف ل اعفا ي يي
لل.عرمتميهييل لريييعرخ قعلل   لميلعرعستهطابل

لععطاقللل ل ءل ذع لتا ل    لعروقيشللعرخ قعلللتدلابللعع  ع جتما اللروقيشلإ ه  ل ييلت فال لرهالعللواا يي
لعرا  لعرمختلوي, لعرمؤسسال ل د لوي لعرء ل اعفا ي للقف ل ه  ل ا لعرهفايال مف لرمااو ي لمقكهيي رمجمل ال

لل.لعرت القل  نا ا
لتتكليلععستقعتيجييلميلتق ايل دلفل اعفا يلإرءل دفلخامطلخاال ارخطيلعرتاويذييللي مفلعرودفلعولفل

 دلعراقعشلتمالعرودفلعروار ل ي مفلت خيداللتللي للعرمه ميل ياماليتاالفلعرودفلعرواادللدوال امالرلاريلعر ي ي
رلهفايالعر ي ييلعرق يسييللتل ي لعو  ع لععستقعتيجييللتخيقعل ه لتفميلعرودفلعرقع الآرياللعرقد للعرتهيياللع لعقل

لعرذيلعر قاامجلعرتاويذيللعرخطيلعرلطاييلرلماييلعر ي يللياق لع خيقل لعرخامطلعمالعرودف.لعرمؤسساللعرمختلوي
ل.مدول يلعر قعمجللعرم اقيالرتاويذلكفل   لميلع   ع لع ستقعتيجيييتفميل

 ملللكا يلعرملعفياللعر ؤليلعر ي يي,ل(لعو  ع لععستقعتيجيي)تالتل ي ل  ق لت  ع لق يسييلرإلستقعتيجييلللو 
للعولرلياللعر ي ييللعرم اقل كيلعروا ليلركا يلتدلابللي لجالللتلاللعو  ع لاتيجيلرلتلليفلعرمتامشلرلهفايا

لععستقعتي لإ  ع  لعرتدلتمللخ ف للعرم القعللعرمكووي لرهطاالل.جييعرا وي لع ستقعتيجد لعرتلليف لتهقيق ل كف لو 
عر ي يل دلعراقعشلعرذيلتالإ  ع  ل ارتااليل ييلعرلهعق للما ميلعردليلعراارمييلمد قعلم ماللق يسيالع  ع ل ذ ل

لعرلويهي لتما دللملل. لقل د لعرخمطلعرتدللق لل دلخطيللو  لعر ي يي لع ست عمي لملالق لعو  ع لما لتلال ع مي
ل لعرلطايي لعردل يلل3104-3101عرتاميي للعرمخلوال للعرتدلق لعرتق ي للتلل  لعرميا  للتلل  لعر لعل لتلل  ل د

للعراوايال لإرءلت. لع  اق  للتج ق لقت لل اا للو  ل يا ا ل يما لتتكامفللتت عخف لعو  ع لععستقعتيجيي لسبليل ذ 
لل امف لملل  لميلخ فلما لق لعو  ع لليجبلعرتاامفلما ا لعرماطهدلر ذ  لعرتسلسف لعوتقع لعرلللفل. لتا كما

ل,لماييللتلسييلال ييلعر لعلل ذ لعو  ع لعرا ق ل دل.للعرت خ للعر هميلرلتاامفلمالكفلوفييلميلعرهفايا
لعرميا  لال يي للتلسيي لعرل,لمايي للمكا لي لعوقعفد لت  لق لمي لتدلقعرل  لعر لقييل, لعر ي ي ل لء عرملا  ي
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لعوليا دل,لعرسالليي لرلتالا لعرمست عا للععستخ عا لعراوايالل,عرملا  ي لع عق  للتلسيي لعرتلل لل,تطليق لمي عرل 
لع  اا دل,عراوطد لعرتلل  لمي لعرل  لعرخطق , لعركيميا يي لرلملع  لعرمتكاملي لللع  عق  لعرمؤسساتدل, لععطاق تطليق

ل.عر ي يلعرهاالادلرهطاال
تات قل ملييلعرقد للعرتهييالميلت الت لعللمقعجايلعرته العرماجهل دلتاويذلععستقعتيجييلل ارتاردلتلسييلكوال ل

لرلملعق  لعوموف للع ستغ ف لعو عل لميلخ فل. ل  ا للعرتدلستهلا لعرقد  لمسؤلريي لعر ي ي ل لءل اتشللهعق  لسيها
لعرلهع ل عخف لعرمختدي لق عرم يقيالللعر اءلعرمؤسسيي لميلو فلج الل. لتاويذ  ل سل ليتا ليتالشل ارتهييا, ل يما تما

لو لتالتل ي لمؤ قعللعستق ا ييلرلقد للعرتهيياللج يقل ارذكقلتيل ذ ل.لل3102لل3104خاقجييل دلعرااميييل
تكليل لي لعرمؤ قعلل دلعستق ا ييللسيتالعختياقلمؤ قعللقومييلتكوقلتل ي عل دلعرخطيللع ستقعتيجياللعرتارييل

 .لمقت طيل ارمل  علللعرملعدواللعرلطاييللوا ليلرلهياطللعرمقعجاي

ي ععكفلعر قاععامجلعرتاويععذمللعرخطععيلعرلطايععيلرلمايععيلعر ي ععيلتقجمععيلل قاامجععالرتاويععذلت عع ع لإسععتقعتيجييلعر ي ععيلعرا ععق ل
لوعع لتفععميلكععفل عع  لعسععتقعتيجدلمجمل ععيلمععيلعرملععالق,لكمععالتععالتل يعع لمجمل ععيلل3102ل–ل3102خعع فلعروتععق ل

لو لتالعوخذل اييلع  ت اقل ا ل.لعرهفايالذعللعرا ويل كفلمللقللمااو ت ال  كفلمودفل دللويهيلععستقعتيجيي
,للعرتعععدليعععتال3104ل–ل3101إ ععع ع ل عععذ لعرخطعععيلمجمل عععيلعر عععقعمجللعرم عععاقيالعرعععلعق  ل عععدلخطعععيلعرتاميعععيلعرلطايعععيل

 اعفععا يلإرععءلللوعع لت ععيقلر ععال ععدلمدععول يلعر ععقعمجللعرم ععاقيال 3104تاويععذ اللاريععالتللسععيتالتاويععذ اللتععءلا ايععيل
لتغطعدل.لعوتقع لمجمل يلميلعرم اقيالعرج ي  لعر هميلرتلهيشلعو  ع لععستقعتيجييلخ فلسالعللعرخطعيلعرعو  

يجييلسععياه  الخطععيلتللخطععطلمسععته لييلتخععقملتتما ععءللتتععهعميلمععال ععذ لعرخطععيلعرمقللععيلعولرععءلمععيلتاويععذلععسععتقعت
لسععيتالتهعع يقلعرتكلوععيلعركليععيلمععيلخعع فلع عع ع لخطععيلت ععغيلييلتلفععللمقعلععفلعرتاويععذل.لخطععطلعرتاميععيلعرلطايععيلعرها مععي

مل عيلمعيللجع يقل ارعذكقلتيلمج.للعرم  لعرهماييللعرملعق لعر  عقييللعروايعيلعر همعيللتل يع لمسعؤلرييلعرتاويعذل ارتودعيف
عرععلهعقعلللعرمؤسسععاللعرلكلميععيلل يععقلعرلكلميعععيللعرخادععيلستت ععاقالل ععدلتاويعععذل ععذ لعرخطععي,للسععتهلاللهعق لعر ي عععيل
 اعفا يلإرءلتاويذل ا لعرم عاقيالعرتعدل لتهعالفعميلعختدادعالللمسعؤلرياللعرج عاللعوخعقمل م عاالعرتاسعيشل

ل.لعرمتا ايللعرتهييالر قعمجللم اقيالعرخطي
ل  لتخيقعى لعرتإي لععلعركامفط يش لعرهقيبللعر اي    ع ل ذ  لعرما لقيي ل لء لتلهيشلسل للستقعتيجيي  ي يليفمي

ل لل.عرملعق لعرط ياييلميلعرتلل مختل للعرلوا ل لءلرلوق للعرمجتمالدلييلمتلعهاي لتا ا ا قلسا  ل لءلستكما
عر ي ييلعرتدلعرتل ياللعرتوا فلمالوها يللتط يشلم ا ئلعرتامييلعرمست عميلكمو لالعساسدلر ملع جيافلعرها ميل دل

 .لليلعج  العراقعش
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 المقدمة

وحددددل  ا الحفدددداى علدددد  البيئددددة العرا يددددة وتحسددددين تعددددد م مددددة
اإل ليميددة والدوليددة و مشدداهل ا والتندداعم مددع متطلبات ددا الوطنيددة 

إ  إعدددداد وتبندددي .  العدددراقالتدددي تواجددد  التحدددديات أهدددم مددد  
سددددتراتيجيات واادددددحة امهددددداف والمعدددددالم تتميدددد  بالتهامدددددل إ

لتطبيددق فددي اددوا المددوارد البشددرية والماليددة لوالمرونددة و ابلددة 
المتاحدددة يشدددهل ادددرورا ملحدددة لصدددانعي القدددرار فدددي العدددراق 

لتحقيدددددددق التنميدددددددة  أساسددددددديا   ومتطلبدددددددا   مسدددددددبقا   ويعدددددددد شدددددددرطا  
 .المستدامة

مسددببات ا مشدداهل عديدددا تعددود مدد  تعدداني البيئددة فددي العددراق 
ل  عوامل طبيعية وبشرية وسياسدات خاطئدة ع لدت العدراق إ

 طويلدددددددة نتيجدددددددة الحدددددددرو  المتتاليدددددددةلسدددددددنوات عددددددد  العدددددددالم 
 .مقيدتال تصدادي إلحصدار االمختلفدة و الدوليدة العقوبات وال

علد   هبيدرا تاادووطفدي هدل هدذا العوامدل وعيرهدا تسدببت 
لبيئدددة ا حالدددةتحسدددي   هيدددل وأعدددادا تإ  إالبيئدددة ب وبالتدددالي فددد

يتطلددد  تادددافر ج دددود هافدددة أصدددحا  الع  دددة وعلددد  هافدددة 
سددددددتراتيجيات البيئيددددددة والبدددددددرامج إلالمسددددددتويات فددددددي وادددددددع ا

بشهل يام  تنفيدذها وتحقيدق اهدداف ا للتوجد  نحدو  ذيةالتنفي
مسددتقبل واعددد نعدديو فيدد  وامجيددال القادمددة بأمددا  واسددتقرار 

 دعم أهددددافف يدددو سدددإ  هدددذا فدددي بيئدددة صدددحية ومسدددتدامةب 
الولدددددددول الددددددد  المسدددددددتقبل مددددددد  خددددددد ل تبندددددددي  فدددددددي العدددددددراق

تمتددددا  بالتهامددددل والمرونددددة  امهدددددافاسددددتراتيجيات وااددددحة 
 .عيا  ومامو  النتائجويهو  تطبيق ا وا 

  المؤسسددددات الفاعلددددة علدددد  االر  والتددددي تعندددد  بالشددددأ  إ
البيئدددددددي فدددددددي العدددددددراق تشدددددددمل مؤسسدددددددات حهوميدددددددة تنفيذيدددددددة 

و ارا البيئدددة ولجندددة الصدددحة والبيئدددة فدددي مجلدددس )وتشدددريعية 
ولجندددددددة الصدددددددحة والبيئدددددددة فدددددددي مجدددددددالس الندددددددوا  العرا دددددددي 

سدتا  حماية وتحسدي  البيئدة فدي ا لديم هرد وهيئةالمحافىات 
والددددو ارات والج ددددات عيددددر المرتبطددددة بددددو ارا اددددم  مجلددددس 
حمايددة وتحسددي  البيئددة ومجددالس حمايددة وتحسددي  البيئددة فددي 

ومنىمددات المجتمددع المددددني ( ب والشددرطة البيئيدددةالمحافىددات
والمؤسسات الدولية المتخصصة بالبيئة مثل منىمات االمدم 

 .والدول المانحة المتحدا
 ةالمعنيدد ةالحهوميدد ةالمؤسسددي الج ددةو ارا البيئددة هددي  تعتبددر

بتنفيددذ سياسددة الدولددة فددي مجددال حمايددة وتحسددي  البيئددة فددي 
 2003العراق وأنيطدت ب دا هدذا الم مدة مندذ تأسيسد ا عدام 

 اإلهتمددامجدداا هتطددور طبيعددي يعهددس الف ددم العميددق و والددذي 
الحهددومي بالبيئددة ويسددتجي  للحاجددة الملحددة لممارسددة العمددل 

التددي  المعقدددايات والمشداهل البيئدي مد  اجدل مواج ددة التحدد
هاندت الم دام البيئيدة فدي العدراق  حيدثتواج  البيئة العرا يدةب 
حتدد  "التشددريعية والتنىيميددة والتنفيذيددة والمتمثلددة فدد  الم ددام 

 .بدو  راِع حقيقي وخااعة ل رادا السياسية"  2003عام 
هددددم هددددو مدددد  أاسددددتق لية القددددرار البيئددددي ا  باإلاددددافة إلدددد  
 –يق حماية وتحسدي  البيئدة لهوندِ   درارا  فنيدا  المتطلبات لتحق

 . م نيا  وينحا  بطبيعت  ال  حقوق المواط  وحقوق الطبيعة
لقددد جدداا تأسدديس و ارا البيئددة اسددتهماال  لمددا بدددأ بدد  فددي عددام 

حيدددث تدددم تأسددديس ال يئدددة العليدددا للبيئدددة بعدددد مشدددارهة  1794
 1792العدددراق فددددي مددددؤتمر سدددتوه ولم للبيئددددة البشددددرية عددددام 

 1 المقدمة: االول الفصل
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مددرورا  1791أسدديس مجلددس حمايددة وتحسددي  البيئددة عددام وت
حيث أسدس بموجبد   1797لعام  ( 97)بصدور  انو  ر م 

( 3)المجلدددس امعلددد  لحمايدددة وتحسدددي  البيئدددة و دددانو  ر دددم 
 2003ثددددم جدددداا تأسدددديس الددددو ارا فددددي العددددام .  1779لعددددام 

الددذي أهددد فددي  2001تبعدد  إصدددار الدسددتور العرا ددي عددام و 
ا الثالثددة مندد  علدد  رسددم السياسددة البيئيددة الفقددر ( 114)المددادا 

واما  حمايت ا وتول ذلك الحقا بصدور  انو  و ارا البيئة 
و ددانو  حمايددة وتحسددي  البيئددة ر ددم  2009لعددام ( 39)ر ددم 

همدددا تادددم  الدسدددتور العرا دددي المدددادا .  2007لعدددام ( 29)
والتددددي تددددن  علدددد  حددددق هددددل فددددرد فددددي العدددديو اددددم   33

أ  تهفددل الدولددة حمايددة البيئددة ىددروف بيئيددة م ئمددةب وهددذلك 
وفدددي سدددياق متواصددددلب . والتندددوع امحيدددائي وتحدددافى علي مددددا

لتؤهددد أهميددة  2014-2010جدداات خطددة التنميددة الوطنيددة 
واددرورا إدمددال البعددد البيئددي إاددافة إلدد  البعددد اال تصددادي 

 . واالجتماعي هأساس للتنمية في العراق
المسددددتدامة مفدددداهيم التنميددددة إلدددد  تبنددددي وتسددددع  و ارا البيئددددة 

ومحاربة  الفقر واعف  المتهاملةدارا البيئية إلواتباع ن ج ا
الددددوعي البيئددددي وانخفددددا  مسددددتو  الدددددخل والتدددددهور البيئددددي  

اشدددددددداعة اسددددددددتخدام الطا ددددددددة النىيفددددددددة علدددددددد  تشددددددددجع  همددددددددا
االسدددتخدام االمثدددل  ومراعدددااوالتهنولوجيدددا الصدددديقة للبيئدددة 

والتددددوير  عدددادا االسدددتخدامإللمدددوارد الطبيعيدددة وترسدددي  مبددددأ 
ورفددع الددوعي البيئددي المجتمعددي للوصددول الدد  مددواط  محدد  

 .لبيئت 
  و ارا البيئددددددة  ددددددد تمهنددددددت منددددددذ أا  نددددددذهر اياددددددا   وال بددددددد

اال  م  تطوير تشهي ت ا وم ام ا وفدي هدذا  حت تأسيس ا 
السدددياق ندددذهر  يدددام الدددو ارا بتطدددوير هيهل دددا التنىيمدددي لهدددي 

ة وتحديث وتشريع يستوع  الم ام المطلو  تنفيذها ومراجع
العديدددد مدددد  القدددواني  والتشددددريعات البيئيدددة ذات االهميددددة فددددي 

حمايددة البيئددة بمدددا ينسددجم وحمايدددة البيئددة مددد  التلددوث وتقيددديم 
نشدائ ا لتدد يق إاالثر البيئي لهافة اندواع المشداريع التدي يدرام 

تنفيددذ همددا  امدت الدو ارا ب .مدد  مطابقت دا للمحدددات البيئيددة
مرا بدة مثل ية البيئة عل  مستو  البلد العديد م  برامج حما

نشدددداا  اعدددددا إباإلاددددافة الدددد  التربددددة و  المددددااب تلددددوث ال ددددواا
والسدددددعي  للبيئدددددةالملوثدددددة  ةنشدددددطبياندددددات وخدددددرائط ر ميدددددة لأ

الصدددلبة والخطدددرا وتقيددديم التلدددوث فدددي  النفايددداتلتطدددوير ادارا 
موا دددددددع التصدددددددنيع العسدددددددهري السدددددددابق ومنددددددداطق الن اعدددددددات 

يتعلدددق بمخلفدددات االسدددلحة الملوثدددة العسدددهرية خصوصدددا مدددا 
 النفايدداتبدداليورانيوم المنادد  اذ عملددت الددو ارا علدد  تجميددع 

الملوثدددددة باالشدددددعاع فدددددي منددددداطق محدددددددا لودددددر  المعالجدددددة 
بالتنسددديق مدددع و ارا العلدددوم والتهنولوجيدددا وهدددذلك ل دددا الن ائيدددة 

االشراف عل  برنامج ا الة االلوام م  المنداطق الملوثدة ب دا 
ج دات المعنيدة سدواا هاندت تشدهي ت البدا ي بالتنسسيق مدع 

 .ب ذا الخصو حهومية او منىمات دولية 
مشدددداريع عديدددددا لحمايددددة  امددددت الددددو ارا اياددددا بدددددعم وتنفيددددذ 

نشداا المحميدات إدعدم  باالحيدائيحماية التنوع  مثل الطبيعة
تشدددددجيع اسدددددتخدام و  برندددددامج للسددددد مة االحيائيدددددة بالطبيعيدددددة

هما ا  و ارا البيئدة هاندت  .بيئةات الحديثة والصديقة لليالتقن
تجاا تشهيل الشدرطة البيئيدة لتنفيدذ التشدريعات إعام  دافعا ب

لدددو ارا البيئدددة  تابعدددة  فدددرق التفتددديو البيئدددي الحيدددث أالبيئيدددة 
ترا ددددد  وتقددددديم عمدددددل هافدددددة االنشدددددطة الصدددددناعية وال راعيدددددة 

دعدم والخدمية ب دف تحقيق بيئدة نىيفدة خاليدة مد  التلدوث و 
ت دددف الدد  العمددل علدد  رفددع الددوعي البيئددي  مختلقددة ةنشددطأ

 عامددة مدد  خدد ل العديددد مدد  المبددادرات وتنىدديم ورواللددد  
وعلدددد  مسددددتو   ب وندددددوات وبددددرامج توعيددددة جماهيريددددة عمددددل

تحددددديث مندددداهج التربيددددة لتهددددو  متاددددمنة و طلبددددة المدددددارس 
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مفددداهيم حمايدددة البيئدددة وايادددا اصددددار العديدددد مددد  النشدددرات 
 .ي العراقالبيئة فحالة والتقارير ع  

هما ا  احد االدوار الم مة التي ااطلعت ب ا و ارا البيئة  
قددد فالعددراق الدد  المحافددل الدوليددة  إناددمامهددو العمددل علدد  

اصدددبل العدددراق اال  عادددوا فددداع  فدددي عددددا اتفا يدددات بيئيدددة 
دولية هبدر  مثدل اتفا يدات التويدر المنداخي والتندوع االحيدائي 

عيرها بعدما ها  في ومهافحة التصحر واالو و  ورامسار و 
همددا تعاونددت  .بيئيددة دوليددة إتفا يددةميددة  ما  اددالسددابق عيددر من

الدددددو ارا بشددددددهل فاعدددددل مددددددع برندددددامج االمددددددم المتحددددددا للبيئددددددة 
ومنىمددددات امميددددة اخددددر  فددددي تنفيددددذ مشدددداريع بندددداا القدددددرات 
للهددددوادر العرا يددددة ومشدددداريع تنفيذيددددة بيئيددددة اخددددر  لعددددل مدددد  

لددذي سدداهم الدد  حددد ابر هددا مشددروعا عالميددا عدد  االهددوار وا
ومشدددروعا  وهدددذلك بعيدددد فدددي فادددل جريمدددة تجفيدددف االهدددوار

بمدددا  موا دددع االرث العدددالميجديددددا لتسدددجيل االهدددوار ادددم  
 هافيدة دول الجدوار بتدأمي  حصد  مائيدة إ نداع يساعد في 

عدددادا عمرهددداب ومشددداريعا اخدددر  للر ابدددة علددد  نوعيدددة ميددداا إل
التقددددويم  الشددددر  وتع يدددد  االدارا البيئيددددة الطارئددددة مدددد  خدددد ل

 . البيئي وبناا القدرات
وفدددي مجدددال بنددداا القددددرات والتددددري  فقدددد  امدددت و راا البيئدددة 

شددددراك معىدددددم منتسددددبي ا مددددد  الفنيددددي  واالداريدددددي  بددددددورات إب
تدريبية داخل وخارل العراق لتطوير خبدرات م للن دو  بداداا 

التعا د مدع تم تطوير الو ارا فقد دعم الم ام المهلفي  ب اب ول
الستشاريي  والباحثي  م  العداملي  فدي الجامعدات عدد م  ا

نجدا  الدراسدات والبحدوث إلتقديم المشورا الفنية والعلمية فدي 
 .وباالخ  في مجال النىم الطبيعية

لقدددد  امدددت و راا البيئدددة وعلددد  مدددد  سدددنوات عمل دددا القليلدددة 
نسدبيا  بتسدجيل وجمدع المعلومدات والبياندات الحقليدة المختلفددة 

نشاا مو دع الهتروندي للدو ارا اإلاافة ال  إب.لهافة االعرا 

وفدددي هدددذا المجدددال تقدددوم  .صددددار التقدددارير الفنيدددة والعلميدددةا  و 
صدددار تقريددر الوا ددع إب 2004و ارا البيئددة سددنويا  ومنددذ عددام 

لج ددد المتواصددل فددي نشددر لثمددرا الددذ  يعتبددر البيئددي للعددراق و 
تاحت دددددا إلالبياندددددات البيئيدددددة بشدددددهل دوري و  عدددددرا  الر ابدددددة ا 

 .يميوالتق

 : أسباب وأهداف إعداد االستراتيجية

وبالرعم مد  اإلنجدا ات افنفدة الدذهر إال أ  و ارا البيئدة رأت 
الحاجدددة الملحدددة إلعدددداد االسدددتراتيجية الوطنيدددة للبيئدددة وذلدددك 

 :لأسبا  ال امة التالية

تطددددددوير نوعيددددددة حيدددددداا السددددددها  فددددددي العددددددراق مدددددد   .1
ب ومصددددددادر العدددددديو المنىددددددور البيئددددددي والصددددددحي

لبيئددة الطبيعيددة بجميددع انواع ددا وتوىيددف وحمايددة ا
 .الممارسات المستدامة وتوفير الدعم ل ا

تقيددددددددديم وحصدددددددددر هافدددددددددة القادددددددددايا ذات الع  دددددددددة  .2
والمرتبطدددة بدددالوا ع البيئدددي فدددي العدددراق مدددع ا تدددرا  
الحلدددددول والبددددددائل السدددددليمة بيئيددددداب واعتمددددداد مبددددددأ 

 .التهنولوجيا الخاراا
واددددع دليددددل استرشددددادي للمسددددؤولي  عدددد  شددددؤو   .3

ب الددددو ارات)البيئددددة فددددي  طاعددددات الدولددددة المختلفددددة 
 للعمددل( الدد ..الدددوائر والمؤسسددات عيددر الحهوميددة

فددددددي السياسددددددات البيئيددددددة الجديدددددددا  تاددددددمي  علدددددد 
لتلك القطاعات  والخطط المستقبليةاإلستراتيجيات 

 .والمؤسسات
فدددي والمتسدددببة مددد  االثدددار البيئيدددة المحتملدددة الحدددد  .4

وتثقيفددددددي  تدددددددهور البيئددددددةب وبندددددداا وعددددددي مؤسسددددددي
وواددددع خارطددددة طريددددق ب للمحافىددددة علدددد  البيئددددة 
اإلدارا البيئيددددة السددددليمة  ئ وااددددحة لتطبيددددق مبدددداد
ب واالسدددتخدام االمثدددل للمدددوارد للمشددداريع المختلفدددة 

البيئيددددة مدددد  دو  هدددددر او ااددددرار بددددالوا ع البيئددددي 
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الطبيعي او اخ ل بدالتوا   االيهولدوجي او التندوع 
 .االحيائي

 صدددديرا وبعيدددددا المددددد   سددددتراتيجيةإواددددع حلددددول  .1
 (تويددر المنددا )المتويددرات البيئيددة العالميدة لمشداهل 

وانعهاسدددددد ا علدددددد  المسددددددتو  المحلددددددي واال ليمدددددديب 
وادددما  تع يددد  الددددور التفتيشدددي والر دددابي الج ددد ا 
و ارا البيئدددددة وبنددددداا القددددددرات ال  مدددددة فدددددي مجدددددال 

 .انىمة الرصد البيئي المتقدم
سدددواا مدددع المسددداهمة الفاعلدددة لجميدددع شدددرائل المجت .7

مؤسسددات او افددراد فددي عمليددة صددنع القدددرار  هددانوا
  .والمساهمة في تطبيق 

معلوماتيدددددددددة ( او منىومدددددددددات)تطدددددددددوير منىومدددددددددة  .9
المشداهل واالادرار تحديد وحصر متخصصة في 

 و علي ددددا السدددديطراهيفيددددة و   االبيئيددددة وطددددرق  ياسدددد
وادددددع خطدددددط الدارا اال مدددددات والهدددددوارث البيئيدددددة 

 سدددس طبيعيدددة أوالمحتملدددة الحددددوث سدددواا  ذات ا
 .عير طبيعية

واددع ورسددم  وت دددف اإلسددتراتيجية بشددهل اساسددي إلدد 
ب ب وتنفيددددذها السياسددددة البيئيددددةب وواددددع الخطددددط البيئيددددة

التد يق واجراا التقويم والتقيديمب ومراجعدة باإلاافة إل  
سدددتراتيجية الوطنيدددة للبيئدددة ا  اعتمددداد اإل. نىدددام االدارا

جيات صدحيحة سدتراتيا  عل  سياسات فعالة وتشريعات و 
فددي العمددل البيئددي وهددذلك وجددود بددرامج مرا بددة وتطبيددق 
للقواني  البيئية بصدورا صدحيحة مدع ادخدال االعتبدارات 

سددتراتيجيات البيئيددة اددم  جميددع الخطددط والمندداهج واإل
التنموية في الب د مع االعتماد علد  مبددأ نشدر الثقافدة 

سددددديؤدي  مدددددة االجتماعيدددددةو والدددددوعي البيئدددددي فدددددي المنى
ة الددددد  الحدددددد مددددد  التددددددهور البيئدددددي ومعالجتددددد  بالنتيجددددد

بالطريقة التي تام  التقليدل مد  هلدف التددهور البيئدي 

الددذي بلددق وفددق اول دراسددة تددم تنفيددذها فددي هددذا المجددال 
مددد  معددددل النددداتج المحلدددي والدددذي تدددم حسددداب  %  1ب7

 .2009عل  البيانات المحدودا والمتوفرا لعام 

ذا هددددددل ذلددددددك ياددددددم  التطبيدددددددق االمثددددددل الهددددددداف هددددددد
تحقيددق ب  سددتراتيجية علدد  المنىددوري  القريدد  والبعيددداإل

 : افتي
للفددددددرد والمجتمددددددع   بيئددددددة صددددددحية متوا نددددددة ااددددددم -1

المددددددوارد الطبيعيددددددة مدددددد  مختلددددددف والحفدددددداى علدددددد  
 .التلوث

نشدددددر ثقافدددددة وتطبيدددددق مبدددددادئ التنميدددددة المسدددددتدامة  -2
همف وم اساسي لدد  االجيدال القادمدة فدي التفاعدل 

 .واج  ا العراقالبيئية التي يالتحديات مع 
اعتمدددداد مبددددادئ التهنولوجيددددا الخاددددراا واال تصدددداد  -3

االخار والسياحة البيئيدة ومفداهيم خاصدة بتوييدر 
لدددد  انمدددداط و ددددود المسددددتخدم إنمددددط وانددددواع الو ددددود 

 .جيدا ا ل اررا  عل  االنسا  والبيئة
رفددع و يددادا مفدداهيم العمددل التطددوعي علدد  مسددتو   -4

ع االفددددددددددراد والجماعددددددددددات والمؤسسددددددددددات  وتشدددددددددددجي
منىمدددات المجتمدددع المددددني ب دددذا الخصدددو  بمدددا 

جديددددددا للقددددديم  ومفددددداهيم يدددددؤدي الددددد  خلدددددق وا دددددع 
الخاصددددة بالعمددددل التطددددوعي البيئددددي وعلدددد  جميددددع 

 .المستويات االجتماعية والطبقية في المجتمع
تطبيق مبدأ توريم الج ة التي تسب  التلوث سدواا  -1

هاندددددت مؤسسدددددات حهوميدددددة او عيدددددر حهوميدددددة او 
او معنويددة او اشددخا  والددذي  مؤسسدات اعتياديددة

سددددوف يددددؤدي بالنتيجددددة الدددد  حددددث المجتمددددع علدددد  
تبندددددددي معدددددددايير واسدددددددالي  بيئيدددددددة يطدددددددورو  في دددددددا 
  بممارسددات م مدد  اجددل تقليددل المخدداطر علدد  البيئددة

وعل  سبيل المثال اتباع مبددأ مبادلدة التجداو  فدي 
 .صيانة البيئات المختارا وتعوي  االارار
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مسدددددتوردا للمنتجدددددات الددددد ام الج دددددات المنتجدددددة أو ال -7
المختلفددة بتطبيددق الفقددرات المتعلقددة بأنشددطت م فدد  

سدددددددددتراتيجية االطدددددددددار المؤسسددددددددداتي والقدددددددددانوني لإ
الوطنية للبيئة والتي تام  تقليدل اسدتخدام الو دود 

عمليدددات وتقليدددل النفايدددات الناجمدددة عددد  االحفدددوري 
منتجدات التطدوير االنتال والتصنيع باإلاافة الد  

باالاددددددافة الدددددد   التدددددددوير ابلددددددة العددددددادا لتصددددددبل 
 .استيراد المواد الصديقة للبيئة

 , 4R   (Reduce , Recycleتطبيق مبدأ الد  -9
Reuse, Recovery ) والمتادددددم  التقليدددددل
فددي جميددع  واالسددتردادوالتدددوير واعددادا االسددتخدام 

سددتراتيجية البيئيددة الوطنيددة بمددا ياددم  تفاصدديل اإل
رر دو  الحددداق الادددبددداالسدددتخدام االمثدددل للمدددوارد  

 .بالبيئة
خلق منىومدة بيئيدة متهاملدة مدع جميدع القطاعدات  -9

ذات الع  دددة والصدددلة بموادددوع الحفددداى وتحسدددي  
البيئددة وعلدد  مسددتويات مختلفددة تتعدداو  فيمددا بين ددا 
فدددي مجدددال تبدددادل المعلومدددات والخبدددرات والقدددرارات 

 .المشترهة

 إعداد اإلستراتيجية  منهجية

تادددمنت  خطددددة  سدددتراتيجية ترجمدددة لمدددايدددأتي إعدددداد هدددذا اإل
التنميددة الوطنيددة ووثيقددة التحليددل االسددتراتيجي البيئددي للعددراق 

معنيدة ال و اراتالد مشدارهةو و ارا البيئدة  ابإعدداده تالتي  امد
ومنىمدددات المجتمدددع المددددني بالتعددداو  مدددع منىمدددة الصدددحة 

سدددددتراتيجية اسدددددتهماال لتلدددددك العالميدددددة حيدددددث تشدددددهل هدددددذا اإل
ية مددددددع متطلبددددددات سددددددتراتيجالوثيقددددددةب همددددددا تتندددددداعم هددددددذا اإل

 .وتوج ات االتفا يات والمواثيق الدولية

وفي هذا السياق فقد طلبدت و ارا البيئدة مد  هدل مد  برندامج 
اممددم المتحدددا اإلنمددائي وبرنددامج اممددم المتحدددا للبيئددة تقددديم 

المشدددورا والددددعم الفندددي للفريدددق الدددوطني الدددذي يقدددوم بإعدددداد 
نفيددذي مدد  خدد ل االسددتراتيجية الوطنيددة للبيئددة وبرنامج ددا الت

تدددوفير الخبددددرات الدوليدددة والمحليددددة وتقدددديم الدددددعم اللوجسددددتي 
الدد  م ب دددف تحقيددق التهامددل بددي  البيئددة والتنميددة المسددتدامة 

حيددث واإلدارا والتخطدديط االسددتراتيجي علدد  المددد  الطويددل 
 :تام  الطل 

 والخطددددة التنفيذيددددةإعددددداد االسددددتراتيجية الوطنيددددة للبيئددددة  -1
ت علد  المدد  القريد  والمتوسدط التي تتام  امولويدا

 والهلددددفوالبعيدددد بمددددا فدددي ذلددددك تحديدددد اإلطددددار ال مندددي 
 .للتنفيذ التقديرية 

احتياجدات التطدوير المؤسسدي لتنفيدذ االسدتراتيجية ييم تق -2
 .والخطة التنفيذية

تطددوير مؤشددرات االنجددا  لأنشددطة المؤسسددية ومتابعددة  -3
جراا التعدي ت ال  مة  .ورصد التقدم المحر  وا 

ن جدددددا  والخطدددددة التنفيذيدددددةد اعتمدددددد إعدددددداد االسدددددتراتيجية و ددددد
تشددارهيا بدددي  و ارا البيئدددة هون ددا المىلدددة الوطنيدددة واإلشدددرافية 
علددددد   طددددداع البيئدددددة وبدددددي  العديدددددد مددددد  أصدددددحا  الع  دددددة 

االعتبددار فددي الحهددوميي  وعيددر الحهددوميي ب حيددث تددم االخددذ 
الددددروس المسدددتقاا مددد  تجدددارب م وخبدددرات م والميددد ات النسدددبية 

واعتمددد إعددداد االسددتراتيجية عدددا طددرق  بلتددي يتمتعددو  ب دداا
ومنددداهج لتحقيدددق ذلدددك والتدددي يمهددد  تلخيصددد ا علددد  النحدددو 

 :التالي
  تشددددددددهيل الفريددددددددق الددددددددوطني إلعددددددددداد االسددددددددتراتيجيةب

 .واستقطا  خبراا دوليي  ومحليي 
  جتماعددات لفريددق إعددداد الخطددةب ولقددااات إعقددد عدددا

أصحا  الع  ة ثنائية بي  أعااا الفريق والخبراا و 
عمدددددددددل فدددددددددي المؤسسدددددددددات المختلفدددددددددةب وعقدددددددددد ورو 

لمجموعات مره ية لمنا شة بع  القاايا والتشداور 
 -:ب نلخ  الرئيسية من ا في التاليبشأن ا
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 اإلستراتيجية إلعداد التشاورية العمل ورش أهم: 1-1 جدول
 انعقااااد وتااااري  مكاااا  االجتماع

 االجتماع
 التفاصيل

 االول  االجتماع

ورشااااااة العماااااال أو 
 التحضيرية

 االرد  -عما 

 2011 تمو  2-3 

 الدوليي  الخبراا م  وعدد البيئة و ارا في القيادي الهادر( أو الورشة)االجتماع  حار
 م  ال دف ها  االنمائيب المتحدا االمم وبرنامج للبيئة المتحدا االمم برنامج م  وممثلي 

- :(أو الورشة)االجتماع 

 .العراق في البيئي يطالتخط حالة تقييم. 1

 ل ستراتيجية والتوج ات امهداف عل  واالتفاق االولوية ذات البيئية القاايا تحديد .2
 .البيئية

 التنىيمي التطور وتقييم NESAP وتطوير إلعداد التفصيلية الطريق خارطة واع. 3
 .بم ام ا تفي هي البيئة لو ارا ال  م

 الثاني االجتماع

 

 االرد  -عما 

 2011ايلول 29-27

والخبدددراا  ممثلدددي و ارا البيئدددة تدددم بحادددورو دددد االجتمددداع االول لمدددؤلفي االسدددتراتيجيةب  يعدددد
ب وال دددف مدد  UNDPو UNEPوالخبددراا الدددوليي  مدد  ( االستشدداريي  الددوطنيي )المحليددي  
 :االجتماع

همال اتفدق علد  اسدت حيدث انجا هدا تدم التي ستراتيجيةإلا ومراجعة المحر  التقدم مراجعة -1
 السدددابقة سدددتراتيجيةإلا اعدددداد فدددية العالميددد الصدددحة منىمدددة مدددع البيئدددة و ارا اليددد  انت دددت مدددا
 .(الوثيقة التحليلية)

 .والمؤشرات ستراتيجيةإلا امهدافو  االولويات عل  همجموعة االتفاق -2

 عما  ورشة في علي ا االتفاق تم يوالت ستراتيجيةإلا محتويات جدول استعرا  -3

 ومهونات  محتويات ( Action Plan)التنفيذ برنامج -4

 في دددا موادددحا سدددتراتيجيةإلا اعتمددداد لوايدددة االنشدددطة هدددل وفي دددا الطريدددق طدددةار خ عدددر  -1
 .المسؤوليات وتحديد ال مني البرنامج

الناادوا االولاا  عاا  
 االسااااااااااااااااتراتيجية”

 “للبيئة الوطنية

 العراق -بوداد

 االول تشدددددددددددددددددددددري  24
2011 

الستراتيجية م  و ارا البيئة ااافة ال  االستشاريي  الدوطنيي ب حارها القائمي  عل  اعداد ا
تم عقد الندوا لور  عر  مراحل اعداد االستراتيجية عل  هادر و ارا البيئة حيث تم دعوا 

 وطدر  االسدتراتيجية معددي مدع للنقداو البدا  وفتل منتسبي الو ارا م  هافة ا سام ا ودوائرها
 .والتعليقات الم حىات

يعتبدددر االجتمددداع الثددداني لمدددؤلفي االسدددتراتيجيةب تادددم  مراجعدددة لمدددا تدددم انجدددا ا مددد  اجددد اا  االرد  -عما  ع الثالثاالجتما
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تشددددددددددددددددددددددددددري   11-17
 2011الثاني 

 .االستراتيجية وطر  الم حىات واجراا التعدي ت ال  مة

 لبنا  -بيروت االجتماع الرابع

 الثاني هانو  20-23
2012 

ؤلفي االسددتراتيجيةب تاددم  مراجعددة لمددا انجدد  مدد  االسددتراتيجيةب يعتبددر االجتمدداع الثالددث لمدد
 .وواع البرامج وخطة العمل التنفيذية

 العراق -بوداد االجتماع الخامس

 2012آذار  11

حاددر االجتمدداع ممثلددي و ارا البيئددة القددائمي  علدد  اعددداد االسددتراتيجيةب تددم منا شددة عدددد مدد  
 .االمور المتعلقة باعداد االستراتيجية

الناادوا الثانيااة عاا  
االسااااااااااااااااااتراتيجية "

 "الوطنية للبيئة

 العراق -بوداد

 2012نيسا   21

تدددم دعدددوا منتسدددبي و ارا البيئدددة مددد  هافدددة الددددوائر واال سدددام لحادددور النددددواب لودددر  منا شدددة 
التدي تدم تعميم دا فدي و دت سدابق للنددوا )الم حىات الخاصة بالمسودا االول  ل سدتراتيجية 

 (.بحدود الش ر

وا الثالثااة عاا  النااد
االسااااااااااااااااااتراتيجية "

 "الوطنية للبيئة

 العراق -بوداد

 2012ح يرا   20

 معددددي مدددع لنقددداومجدددال ا  فدددتلعقددددت بحادددور ممثلدددي  مددد  هافدددة و ارات الدولدددةب لودددر  
 .والتعليقات الم حىات وطر  االستراتيجية

 االرد  -عما  االجتماع السادس

 2012ح يرا   21

مددد  و ارا البيئدددة والخبدددراا الددددوليي  مددد  االمدددم المتحدددداب  عقدددد بحادددور معددددي االسدددتراتيجية
 .لور  مراجعة هافة الم حىات الواردا واالخذ ب ا وصياعة االستراتيجية بشهل ا الن ائي

 العراق –وداد ب  الندوا الرابعة

 2012 تشري  ثا  9
 .مجلس النوا /  لجنة الصحة والبيئةعل  عر  االستراتيجية  تم

 
 رات االستبيا  م  داخل الو ارا وخارج ا تعبئة استما

 .حول امداا المؤسسي
  إعداد المسودات ومنا شدت ا مد   بدل أعاداا الفريدق

عددددداد المسددددودا  وصدددياعت ا بشددددهل ا شددددب  الن ددددائيب وا 
 ات ب ومنا شددددوالخطددددة التنفيذيددددةاموليددددة ل سددددتراتيجية 

فددي ورشددة عمددل وطنيددة مدد  اجددل جمددع الم حىددات 
صددددددياعت ا بالشددددددهل   بددددددل والتعليقددددددات والتوصدددددديات 

 .الدولة واعتمادها م   بلالن ائي 
 إ رار واعتماد االستراتيجية. 

 

و د تم إط ق العمدل بإعدداد هدذا االسدتراتيجية خد ل ورشدة 
 -2فدددي عمدددا  خددد ل الفتدددرا عقددددت عمدددل للفريدددق الدددوطني 

لوايدددة  العمدددل التشددداوري فدددي إعددددادها واسدددتمر 2011تمدددو 
 2012ح يرا 

تشدددهل أسدددس و  الخطدددة التنفيذيدددة ستادددعوجددددير بالدددذهر أ  
خارطددة طريددق للبددرامج واالجددرااات التددي سدديتم ا تراح ددا مدد  
اجل تحقيق أهداف االستراتيجيةب ويشهل اإلطدار المؤسسدي 
والقدددانوني أساسدددا ومتطلبدددا ادددروريا إلنجدددا  تنفيدددذ ومتابعددددة 
وتقيدديم االسددتراتيجيةب لددذا فقددد تددم اي ئدد  اهتمامددا خاصددا مدد  
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ة خاصة لبرنامج التطوير المؤسسدي لدو ارا خ ل إعداد وثيق
البيئددة بحيددث يتندداول الجواندد  المؤسسددية والقانونيددة لتتماشدد  

 .وتنسجم مع امهداف االستراتيجية الجديدا

فصددول باإلاددافة إلدد   أربعددةوتتهددو  هددذا االسددتراتيجية مدد  
حيدددث تشدددهل هدددذا المقدمدددة الفصدددل امول  الخطدددة التنفيذيدددة

ل الثدداني وصددفا عامددا لحالددة البيئددة من دداب بينمددا يتندداول الفصدد
فددددددي العدددددددراق مددددددد  حيددددددث المصدددددددادر الطبيعيدددددددةب امنشدددددددطة 

سددددتراتيجيات الوطنيددددة اال تصدددداديةب السددددها ب السياسددددات واإل
الهليددددددة والقطاعيددددددة واالتفا يددددددات والمعاهدددددددات الدوليددددددة ذات 
الع  دة باإلاددافة إلدد  التحدديات والمشدداهل والمعو ددات التددي 

وتاددم  الفصددل الثالددث تشخيصددا  .تواجدد  البيئددة فددي العددراق

ة الرئيسدية وتلدك ذات امولويدة وهدذلك يدوتحلي  للقاايا البيئ
إطدار عمدل تحقدق تحديد امهداف االسدتراتيجية التدي سدوف 

وتحدددد مسددار البيئددة فددي العددراق خدد ل السددنوات  للمؤسسددات
الخمدددس القادمدددة وذلدددك فدددي ادددوا افتراادددات ومعطيدددات تدددم 

آليدات الرصدد والتقيديم فقدد تدم أمدا  .تحديدها فدي هدذا الفصدل
وتادددددم  هدددددذا  الرابدددددعاستعرااددددد ا وتحديددددددها فدددددي الفصدددددل 

الفصدددددددددل تحديدددددددددد المن جيدددددددددات وافليدددددددددات والطدددددددددرق وادوار 
المؤسسددات المختلفددة فددي عمليددات الرصددد والمتابعددة والتقيدديم 

الفصدددل ب امدددا علددد  مسدددتو  البرندددامج والخطدددة االسدددتراتيجية
ي والخطااة الوطنيااة البرناااما التنفياا واالخيددر ف ددو  الخددامس

مصددفوفة البددرامج والمشدداريع والددذي يتاددم   لحمايااة البيئااة
 .لتنفيذ هل هدف م  االهداف االستراتيجية
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 المقدمه

بمجموعة مد  المتويدرات  االخيرالقد مر العراق خ ل العقود 
السياسية  والحرو  والتي انعهست بصورا مباشرا عل  وا ع 

. مجتمدددع العرا دددي واالنسدددا  والبيئدددة العرا يدددة بصدددورا سدددلبية ال
ونتيجددة لددذلك اصددبحت  اددية الحفدداى علدد  البيئددة واالرتقدداا 
ب دددا وحمايدددة المدددوارد مددد  االسدددتن اف مسدددؤولية وطنيدددة عامدددة 

المحلدددددي  ي وعلددددد   مدددددة اإلهتمدددددام والصددددددارا علددددد  الصدددددعيد
ذلددددك نشددددوا العديددددد مدددد  االتفا يددددات صدددداح  و ددددد  .الدددددوليو 

اهددددات والمنىمدددات الدوليدددة واإل ليميدددة للمحافىدددة علددد  والمع
 .دامت االبيئة ولاما  است

ا  الحفددداى علددد  البيئدددة يعندددي الحفددداى واالبقددداا علددد  جميدددع 
علدددد  واالنىمددددة البيئيددددة االنددددواع الحيوانيددددة والنباتيددددة والمددددوارد 

لمسدددتدام ل دددا اخت ف ددا مدددع التأهيددد علددد  ادددرورا االسددتخدام ا
وارد والثددروات اال تصدادية بمددا ياددم  للمدواالسدتو ل الرشدديد 

االرتقدددداا بمسددددتو  االنسددددا  والبيئددددة بصددددورا شدددداملة مدددد  دو  
وعلددددد  شدددددت  الدددددنىم الطبيعيدددددة  االادددددرار واالخددددد ل بتدددددوا  

 .االصعدا والمستويات

  التدهور البيئي في العراق (اسباب) دوافع
هنالك العديد م  االسبا  التي لعبت دورا  اساسيا  وم ما  في 

ولقد تراوحدت . البيئة العرا ية عل  مختلف المستويات تدهور
تدددأثيرات هدددذا االسدددبا  مددد  التدددأثير المباشدددر علددد  مقومدددات 
البيئددددة الحيددددة وعيددددر الحيددددة هون ددددا فددددي تمدددداس مباشددددر مع ددددا 
وتددأثيرات عيددر مباشددرا علدد  البيئددة وبسددب  مددؤثرات وعوامددل 

داخليدددة وخارجيدددة ويمهددد  ايجدددا  اندددواع التددددهور البيئدددي واهدددم 
 :بما يلي  اباسب

 (الضغط السكاني) ازدياد اعداد السكان  -1
سدها  معدل نمدو تشير جميع الدراسات ذات الع  ة ال  ا  

. بعدددها العددراق فددي حالددة ت ايددد مسددتمر منددذ الخمسددينات ومددا
النمدددو السدددهاني  فدددي الادددوط علددد  جميدددع و دددد تسدددب  ذلدددك 

خدو  مفاصل البيئة  ل ا دياد معدالت تدهور البيئدة العرا يدة وا 
 :في معادلة الموارد والسها  وذلك ع  طريق

ت ايددد الحاجددة الدد  مددوارد الوددذاا والطا ددة واالسدددها   -أ
 . ااوالم

 نتيجددة   يددادا النفايددداتت ايددد الاددوط علدد  البيئددة  - 
 .سائلةالصلبة و الفا ت الو 

اتباع السها  لممارسدات ت ددد اسدتمرار الحيداا فدي  -جد
والمنددداطق الحرجيدددة االشدددجار الدددنىم البيئيدددة مثدددل  طدددع 

وتددددددهور التربدددددة والصددددديد الجدددددائر للحيواندددددات والطيدددددور 
 .البرية

التددددأثيرات البيئيددددة واالجتماعيددددة  1.2ويواددددل الشددددهل  
 المرتبطة بالنمو السهاني في العراق 

 

 

 2 وصف عام لحالة البيئة في العراق: الفصل الثاني
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 التأثيرات البيئية واالجتماعية المرتبطة بالنمو السهاني في العراق: 1-2الشكل 
 

 (الحضرنةري او النمو الحض)التمدن  -2

أدت عدا أسدبا  متداخلدة إلد  ند و  نسدبة مد  سدها  الريدف 
. إل  المدينة بمعدل ث ثة أاعاف خ ل العقددي  المااديي 

االتجددداا المت ايدددد السدددتخدام الوسدددائل مددد  أهدددم هدددذا امسدددبا  
التقنيددة فددي الحيدداا التددي تتددوفر فددي المندداطق الحاددرية فادد   

م ئددم اددم   عدد  البحددث عدد  فددر  عمددل افاددل او سدده 
البيئددة الحاددرية وهددذلك تددوفر خدددمات صددحية علدد  مسددتو  

وسيلة اوط علد  مقومدات البيئدة هذا الن و  شهل ب افال 
الحاددرية وذلددك لعدددم  دددرت ا علدد  اسددتيعا  الثقددل السددهاني 

ممددا يحتويدد  مدد  اسددتن اف للمددوارد بأنواع ددا وا ديدداد معدددالت 
 يمهددد  تددددهور البيئدددة ومدددا يتبعددد  مددد  عوا ددد  وأادددرار  دددد ال

باالادددافة الددد  التددددهور الدددذي حصدددل فدددي  تفادي دددا مسدددتقب 
تدأثيرات التمدد  والنمدو  2.2ويوادل الشدهل .المناطق الريفية

 الحاري عل  عناصر البيئة في العراق
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 العراق في الحاري بالنمو المرتبطة واالجتماعية البيئية التأثيرات: 2-2الشكل 
 

 وتدهور األراضيالتصحر  -3

تشدهل الدراسات العلمية ال  ا  االرااي الصدحراوية  تشير 
مد  هبيدرا  هما وا   نسبة. م  مساحة العراق% 42 حوالي 

نجراف التربدددددة إاالراادددددي تعددددداني مددددد  مىددددداهر التصدددددحر هددددد
والددددتملل والتودددددق وتدددددهور  بوالهثبددددا  الرمليددددة وشددددب  الرمليددددة

ا  ىددددداهرا التصدددددحر انعهسدددددت  .الوطددددداا النبددددداتي الطبيعدددددي
ومباشدددرا علددد  وا دددع البيئدددة فدددي العدددراق واثدددرت  بصددورا سدددلبية

بصورا مباشرا عل  حياا الفدرد العرا دي وهدذلك جميدع ندواحي 
الحيدداا الطبيعيددة والبيئيددة حيددث ادت هددذا الىدداهرا الدد  ارتفدداع 
معدددددالت العواصددددف الرمليددددة والترابيددددة التددددي تصددددي  المددددد  
الرئيسية هالعاصدمة بودداد وعلد  فتدرات متقاربدة خد ل السدنة 

والعديددد مدد  المددد  االخددر  مثددل  بوددداد سددابقالددم تشدد د  حيددث
ا  اهم اسبا  ىاهرا التصدحر  .هذا الىواهر البيئية السلبية

 : هي

مدددددد  منددددددا  % 70حيددددددث أ : الىددددددروف الطبيعيددددددة - أ
العدددراق يقدددع ادددم  منددداطق المندددا  الجددداف مدددع ارتفددداع 
درجددددة الحددددرارا فددددي فصددددل الصدددديف الطويددددل والجدددداف 

مدددع ارتفددداع نسدددبة التبخدددر ( م°17)لتصدددل الحدددرارا الددد  
نسدددبة االمطدددار وتصدددل فدددي اعلددد  منددداطق وانخفدددا  

ملدددم اادددافة الددد  ندددوع الدددريل السدددائد  110العدددراق الددد  
 .والخوا  الطبيعية للتربة

وتشمل القطع العشوائي للنباتات : البشرية امنشطة-  
الطبيعيدددة والرعدددي الجدددائر وعددددم تدددوفر انىمدددة وتقنيدددات 

ود انىمددة فعالددة للحفدداى مناسددبة للددري والبدد ل وعدددم وجدد
عدددد  علدددد  المسدددداحات الخاددددرااب وال حددددف العمرانددددي 

واالسددتخدام عيددر طريددق إنشدداا الطددرق وتجريددف التربددة 
أدندداا  2.3ويواددل الشددهل  .المسددتدام للمددوارد الطبيعيددة

 أهم تأثيرات تدهور امرااي عل  البيئة العرا ية 
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 العرا ية البيئة  عل امرااي تدهور و التصحر تأثيرات أهم: 3-2الشكل 
 

 ضعف الوعي البيئي -4

افددددددراد ) يعتبددددددر الددددددوعي البيئددددددي علدددددد  النطدددددداق المجتمعددددددي  
احددد اهددم رهددائ  تطددور المسددتو  واالداا البيئددي ( ومؤسسددات 

فقدددد لظدددوحى ادددعف مسدددتو  الدددوعي . ي منىومددة اجتماعيدددةم
الجمددداهيري علددد  الدددرعم مددد  الج دددود الحثيثدددة التدددي تقدددوم ب دددا 

ئر وا سام البيئدة فدي مختلدف الدو ارت وهدذلك و ارا البيئة ودوا
 :وا  اهم اسبا  هذا الاعفب منىمات المجتمع المدني

مف دوم الدوعي البيئدي  فدي المجتمدع العرا دي  حداثة  - أ
نتيجددددة نحسددددار الددددوعي البيئددددي الفددددردي والمؤسسدددداتي وا  

لأولويدددات اال تصدددادية واممنيدددة السدددائدا فدددي الىدددروف 
 . الحالية

االطددار التربددوي الددذي عددد البيئددي فددي عدددم دمددج الب -  
ي ددددف الددد  رفدددع الدددوعي البيئدددي علددد  جميدددع مسدددتويات 

 .المجتمع

ذات انماط سلوهية شدائعة  إتباع المجتمع واالفراد  -ل
 .آثار سلبية عل  البيئة والصحة

 ضعف انظمة الرصد البيئي -5

ندددذار عددد  اي أتعتبدددر انىمدددة الرصدددد البيئدددي صدددمام امدددا  ل
ا  تقدددادم بعددد  انىمدددة الرصدددد  .ور بيئددديبدايدددة لعمليدددة تدددده

يددؤدي الدد    ل ددا البيئددي و عدددم وجددود متابعددة وتحليددل مسددتمر 
 .مشاهل بيئية 

 الحروب والوضع السياسي -6

لقدددد عدددان  العدددراق و علددد  مدددد  اربعدددة عقدددود مددد  الحدددرو  
الخارجيددة مددع دول الجددوار و الصددراعات مددع عدددم االسددتقرار 
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مباشددرا و عيدر مباشددرا الدداخلي التددي انعهسدت بصددورا سدلبية 
 .عل  الوا ع البيئي بجميع مفردات 

شددددد دت المنطقدددددة اإل ليميدددددة للعدددددراق متويدددددرات جيوبوليتيهيدددددة 
جتماعيددة عاصددفة خدد ل عقددود  ليلددة وتلددك أدت  وا  تصددادية وا 
الددد  إنعهاسدددات جديدددة وخطيدددرا علددد  البيئدددة المحليدددة للعدددراق 
واإل ليميدددة بوجددد  عدددام ولعدددل أهدددم مدددا يمهددد  تلمسددد  مددد  تلدددك 
نخفددددا  الددددواردات المائيددددة  التويدددرات هددددو تجفيددددف امهددددوار وا 
نحسدددار الر عدددة الخادددراا فاددد   عددد  الت ددداو  فدددي  للعدددراق وا 

  .خرق القواني  والتعليمات البيئية

 التدهور البيئي في العراق آثار 

أدت امسددبا  والدددوافع السددابقة إلدد  عدددا تويددرات سددلبية فددي 
هددددا فددددي القطاعددددات حالددددة البيئددددة العرا يددددة والتددددي يمهدددد  إيجا  

 : التالية

 تلوث المصادر المائيةشحة و -1
الميدداا وتلوث دداب وهددذا يعددود  ةيعدداني العددراق مدد  ىدداهرتي شددح

بشددددهل رئيسدددددي إلدددد  ال يدددددادا السددددهانية والتنميدددددة اال تصدددددادية 
وانخفددا  المددوارد المائيددة  إاددافة إلدد  تددأثيرات تويددر المنددا 

 اصدددددبل مددددد  الادددددروري معرفدددددة مقدددددددارب و مددددد  دول المنبدددددع
االحتياجدددات المائيدددة السدددنوية للميددداا لتلبيدددة جميدددع المتطلبدددات 

حيددددث . مدددد  دو  الحدددداق االذ  واالسددددتن اف للمددددوارد المائيددددة
مليدددار متدددر مهعددد  ( 11)و حدددتقددددر االحتياجدددات ال راعيدددة بن

امدددددددا االحتياجدددددددات  بمليدددددددو  دوندددددددم( 3ب11)الرواا مسددددددداحة 
  لمواهبددة التطددور الحاصددل فددي الجاندد( السددهانية ) المدنيددة 

 10) يقدددار   الصدددحي واالجتمددداعي تهدددو  الحاجدددة الددد  مدددا
متدر مهعدد  سدنويا واالحتياجددات الصدناعية والنفطيددة ( مليدار 

ويجد  . مليار متر مهع  سنويا(  1) وانتال اله رباا تقدر 
نتيجددددة  فقددددد المددددائياالخدددذ بنىددددر االعتبددددار ارتفدددداع مسددددتو  ال

( 9)   للتبخر م  االن ار او السدود والخ انات والتدي تقددر
أعدددادا مليدددار متدددر مهعددد  وهدددذلك احتياجدددات الميددداا لودددر  

 . االهوار انعاو

عددددم وجدددود وحددددات معالجدددة بوتتمثدددل مىددداهر تلدددوث الميددداا 
الناتجددددة عدددد  المتخلفددددة لميدددداا الصددددرف الصددددحي او الميدددداا 

التددددي  علدددد  نوعيددددة الميدددداا ممددددا يددددؤثر الوحدددددات الصددددناعية
  .اعلددةالدد  االن ددار مدد  دو  معالجددة صددحيحة او فتصددرف 

وهدددذلك هنالدددك انشدددطة اخدددر  ملوثدددة مثدددل وجدددود العديدددد مددد  
الصدددددناعات العشدددددوائية التدددددي يدددددتم انشددددداؤها فدددددي البيدددددوت او 

تددرخي  والتددي بدددورها تعمددل علدد   بدددو  السددهنية ال المحدد
توليددد ميددداا صددناعية عيدددر معالجددة يدددتم طرح ددا مباشدددرا الددد  

انشددددطة االنتددددال الحيددددواني والبيطددددري عدددد وا علدددد  االن ددددار 
ل السديارات يعسد موا دفامل الط ا اله ربائي االهلية و ومع

وعيرها م  االنشطة التي تؤدي بددورها الد  ا ديداد معددالت 
ادددعف الجانددد  الر دددابي علددد  االنشدددطة ب و التددددهور البيئدددي

الصدددددناعية التدددددي تولدددددد مثدددددل هدددددذا الميددددداا الصدددددناعية عيدددددر 
ت ددددف  ادددعف تطبيدددق القدددواني  النافدددذا التدددي  المعالجدددة مدددع

ليدددددل مددددد  االثدددددار السدددددلبية للميددددداا المطروحدددددة عيدددددر الددددد  التق
اددددعف فددددي تطبيددددق سياسددددات الدددددورا المولقددددة ب و المعالجددددة

 .واعادا استخدام المياا

 تلوث الهواء -2
ا  تددددهور نوعيدددة ال دددواا فدددي البيئدددة العرا يدددة  دددد أثدددر بصدددورا 

حيدددث ا دادت معددددالت  والصدددحيسدددلبية علددد  الوا دددع البيئدددي 
و معدددددددالت  ةسددددددي الم مندددددداالصددددددابة بددددددأمرا  الج ددددددا  التنف

الحساسدددية  ويمهدددد  ا  يعددد   اسددددبا  تددددهور نوعيددددة ال ددددواا 
- :ال 
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بشهل عام حيدث ال يادا الهبيرا في اعداد المرهبات  - أ
تشددددددهل المرهبددددددات القديمددددددة نسددددددبة هبيددددددرا فادددددد   عدددددد  

. البيئيددددة و ددددود عيددددر مطددددابق للمواصددددفات   ااسددددتخدام
ع بشددهل يتناسدد  مددوبالمقابددل لددم تتطددور شددبهة الطددرق 

 .تلك ال يادا في اعداد المرهبات

نقد  فدي توليدد الطا دة اله ربائيدة الوطنيدة بسددب   -  
) االعتمددداد علددد  المولددددات المن ليدددة المحطدددات و  تقدددادم

ومدا يرافدق هدذا العمليدة مد  انبعداث ( الصويرا والهبيدرا 
 .الملوثات و يادا مناسي  الاوااا

 اعمددال التخريدد  فددي خطددوط نقددل الددنفط ومشددتقات  - ل
وانددددددالع الحرائدددددق التدددددي تدددددؤدي الددددد  ا ديددددداد معددددددالت 

 .ملوثات ال واا في الجو

لجدددوا المددددواطني  الدددد  حدددرق النفايددددات هبددددديل عدددد   - د
 .اعف عملية جمع النفايات

بصدورا والمنداطق الحرجيدة القطع الجائر ل شجار  -هد
عامة والنخيل بصدورا خاصدة لتوطيدة احتيدال المدواط  

 .ات الخارااللو ود مما يقلل م  المساح

 تدهور التنوع االحيائي -3
تعراددت االحيدداا الطبيعيددة فددي العددراق الدد  تدددهور وتنددا   
في انواع ا وهثافت ا م  جراا الحدرو  التدي خااد ا العدراق 
وهذلك ا امة العديد م  المشاريع عل  ارااي  راعية وهدا  
لتقسدديم االرااددي ال راعيددة وتفتيت ددا االثددر الهبيددر فددي تنددا   

الخاددراا هموائددل طبيعيدة لمختلددف انددواع االحيدداا  المسداحات
وهددذلك عمليددات تجفيددف االهددوار اثددرت بصددورا مباشددرا علدد  
الطيددددور الم دددداجرا همددددا وأثددددرت هددددذا العمليددددات علدددد  الوا ددددع 
االحيددددائي الفطددددري الطبيعددددي نددددتج عندددد  تخريدددد  العديددددد مدددد  

المسدددتوطنات الخاصدددة بأصدددناف احيائيدددة مختلفدددة ويمهددد  ا  
- :ور في التنوع االحيائي ال يع   اسبا  التده

الصيد الجائر المتمثل في الصيد او ات التهداثر او  - أ
الصددعق و  مشددروعة مثددل السددموم بأسددتخدام وسددائل عيددر

 .والمواد المتفجرااله ربائي 

تدددأثير العوامدددل الفي يائيدددة والهيميائيدددة مثدددل ارتفددداع  -  
 .نسبة الملوحة في االن ار او البحيرات

بأنواعدددد  ومصددددادرا المختلفددددة مثددددل  التلددددوث البيئددددي -ل
تلددددوث ال ددددواا ومخلفددددات المعامددددل و  الصددددرف الصددددحي

والتلدددوث الحدددراري الصدددادر مددد  محطدددات توليدددد الطا دددة 
 .اله ربائية

دام اندددددددواع جديددددددددا وعريبدددددددة مددددددد  الحيواندددددددات قاسدددددددت -د
واالسددماك وبرتدد  مختلفددة ممددا اد  الدد  التنددافس علدد  

لدددذي اثدددر االمدددر ا( مدددع محددددوديت ا ) الودددذاا والمدددأو  
بصدددددورا سدددددلبية علددددد  االصدددددناف االحيائيدددددة االصددددددلية 

 .في بيئات ا الطبيعيةالمستوطنة 

 البحرية المياه اإلقليميةتلوث  -4
فدددي الخلددديج العربدددي  تبلدددق مسددداحة الميددداا اإل ليميدددة العرا يدددة

هيلددومتر مربددعب وتتصدددف الميدداا السدداحلية بالخصدددوبة  700
ة أثندددداا فتددددرا البحريدددد العاليددددة وتجددددذ  إلي ددددا اسددددماك الخلدددديج

مددد  الخلدديج إلددد   همددا تمدددر ب ددا امسدددماك الم دداجرا التهدداثرب
العرا يدددددة الداخلدددددة إلددددد  شدددددط العدددددر  وخدددددور ال بيدددددر  الميددددداا

و د انادم العدراق  .واالهوار حيث يتوفر الوذاا الطبيعي ل ا
الدددد  إتفا يددددة الهويددددت المؤسسددددة للمنىمددددة اال ليميددددة لحمايددددة 

 .1799عام  ROPMEالبيئة البحرية روبمي 
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العددراق فددي طا تدد  التصددديرية للددنفط الخددام ومشددتقات  يعتمددد 
عل  الموانئ في شط العر  والخلديج العربدي ومد  هندا بدر  
فدددي السدددنوات امخيدددرا موادددوع التلدددوث النفطدددي فدددي مدددوانئ 
العددراق بشددهل هبيددر بسددب  التجدداو ات التددي أدت إلدد  إلحدداق 

خد ل فدي التندوع ا اررا  هبيرا  في المياا إلحيدائي اإل ليمية وا 
ونددتج عدد  الحددرو  عددرق . سددلبي علدد  الثددروا السددمهيةوأثددر 

والقنوات الم حية لجميع  العديد م  البواخر في شط العر 
 .مدد  هددذا الوددوارق  100يتجدداو  العدددد اذ  المددوانئ العرا يددة

شدددط ميددداا ملوحدددة لقدددد ادت عوامدددل مختلفدددة الددد   يدددادا فدددي 
الي بحيث مستويات عالية جدا  في الو ت الح وبلوت العر 

 .ج ا بالمليو ( 30000)تجاو ت بع  القرااات 

 كلفة التدهور البيئي في العراق

أعدددددت و ارا البيئددددة مددددؤخرا أول دراسددددة مدددد  نوع ددددا لحسددددا  
هلدف التدددهور البيئدي فددي العدراق وذلددك ادم  احددد مهونددات 
مشدددددروع االدارا البيئيددددددة الطددددددارئ الممدددددول مدددددد   بددددددل البنددددددك 

يددة وماليددة وااددحة لصددناع الدددوليب وذلددك لتقددديم صددورا ر م
ندات  القدرار حدول التدأثيرات المباشدرا للتلدوث البيئدي علد  مهو 

 . اال تصاد

هلفدددة التددددهور البيئدددي فدددي  اسدددتنادا إلددد  هدددذا الدراسدددة تقددددر
فدددددي المئدددددة مددددد  النددددداتج المحلدددددي  9.0و  4.7العدددددراق بددددددي  

ب 2009البيانددات المتددوفرا لعدداماإلجمددالي سددنويا ب بندداا علدد  
تريليدددو  ديندددار عرا دددي سدددنويا  أو  7.3بدددد  مدددع تقددددير وسدددطي

فدي المئددة مدد  الندداتج  7.4مليدار دوالر أي مددا يعددادل $ 1.1
( 1: أمددا امسددبا  الرئيسددية فتعددود الدد  . المحلددي اإلجمددالي

ا ديداد ( 2)االمرا  الناتجدة عد  ردااا نوعيدة ميداا الشدر  
اهمدال ( 3)م  جر اا تلوث ال واا؛ امرا  الج ا  التنفسي 

أد  إلدد  خسدددائر ال راعيددة والاددووط علي دددا ممددا  االرااددي
 إدارا عيددر مسددتدامة للنفايددات( 4)فددي المحاصدديل ال راعيددة؛ 

حمايددددددة عيددددددر هافيددددددة للمددددددوارد  (1)وعدددددددم االسددددددتفادا من ددددددا 
اعف الهفااا في انتال واستخدام الطا دة ( 7)الساحلية؛ و 

 .وعدم استخدام الطا ات المتجددا 

ة لأاددددرار البيئيددددة بحسدددد  ويددددتم ترتيدددد  التهدددداليف التقديريدددد
العدديو ا  التهلفددة فددي الصددحة ونوعيددة حيددث الفئددات البيئيددة 

%  17 (في المئة م  النداتج المحلدي اإلجمدالي 3.9تعادل 
 2.7فتعددادل  المددوارد الطبيعيددة ب وامددا)مدد  مجمددوع الخسددائر

مد  مجمدوع %  44) الناتج المحلدي اإلجمدالي في المئة م 
 ).الخسائر

 ددي تلددك الناتجددة عدد  تلددوث الميددااب فلبية أهددم افثددار السددأمدا 
ال سيما  تلدوث الميداا السدطحيةب وعددم الحصدول علد  ميداا 
الشر  السليمة والصرف الصحيب وعدم هفاية  في النىافة 

مددد  النددداتج %  3.1)المن ليددةب والشخصدددية والمدددواد الوذائيدددة 
يأتي في المرتبة الثانية تلوث ال واا في (. المحلي اإلجمالي

داد والبصدددددرا وبابدددددل ونيندددددو  والنجدددددف وهرهددددددوك بوددددد: مدددددد 
ب والسليمانيةب ودهوكب واربيل بتهلفة تقديرية  تعادل  وميسا
 .م  الناتج المحلي اإلجمالي%  1.1

تعددود الهلفدددة التقديريددة لتددددهور المدددوارد الطبيعيددة فدددي اعلب دددا 
السددددبا  الددد  فقدددددا  اإلنتاجيددددة ال راعيدددةب وفقدددددا  المراعددددي 

عدددم االسددتفادا مدد   سددم من ددا بسددب  عديدددا باالاددافة الدد  
مددد  % 1) وتقددددر الهلفدددة ب المنفلقدددة الدددذخائر عيدددر االلوددام و 

 (الناتج المحلي االجمالي

بسدددب  إ  إدارا النفايدددات لددددي ا آثدددار محتملدددة علددد  الصدددحة 
الدددتخل  من دددا بشدددهل عيدددر آمددد  والمتعلقدددة بالنفايدددات عددددم 

 ذلدددكباإلادددافة إلددد  . البلديدددة والصدددناعية والخطدددرا والطبيدددة
وتقددددددر االادددددرار  .انعهددددداس منىرهدددددا علددددد  نوعيدددددة الحيددددداا
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مدددد  الندددداتج % 0.14بددددد )سددددوا ادارا النفايددددات الناجمدددة عدددد  
 .(المحلي اإلجمالي

 دددددد رت الخسدددددائر فدددددي الثدددددروا السدددددمهية والمرافدددددق فدددددي همدددددا 
مدد  الندداتج المحلددي  %0.02المندداطق السدداحليةب بمددا يعددادل 

 .اإلجمالي

 االقتصاد األخضر في العراق

ت السدددنوات القليلدددة الماادددية نمدددوا مسدددتمرا فدددي تطدددوير شددد د
وبعدددددد  النمددددداذل والتجددددددار  " اال تصدددددداد امخادددددر"اسدددددس 

الناجحدددة التددددي تددددم تطبيق ددددا فددددي عدددددا دول متقدمددددة وناميددددةب 
 2009وخاصددة بعددد ام مددة اال تصددادية العالميددة فددي سدددنة 

والتددي نب ددت العددالم إلدد  أهميددة تاددمي  بعددد االسددتدامة فددي 
ادية وعدددم السددما  لقددو  السددوق والعولمددة السياسددات اال تصدد

 2012-2007وخد ل السددنوات . بدالتحهم ب ددا بشدهل هامددل
 امددت عدددا منىمددات دوليددة وخاصددة برنددامج اممددم المتحدددا 
للبيئة بتطوير معايير توجي ية ومقترحات متهاملدة ل  تصداد 
امخادر فدي عدددا  طاعدات تنمويدة وا تصددادية من دا الطا ددة 

دارا الميددددداا وال   راعدددددة والنقدددددل والسدددددياحة والبنددددداا المسدددددتدام وا 
 . وعيرها

و د ها  اال تصاد امخار مد  أهدم المحداور التدي نو شدت 
( 20+ ريدددو )فددي مدددؤتمر اممدددم المتحدددا للتنميدددة المسدددتدامة 

حيددث تاددمنت  2012والددذي عقددد فددي البرا يددل فددي ح يددرا  
" المستقبل الذي نصبو إلي "الوثيقة الختامية للمؤتمر بعنوا  

ا التوصدددديات حددددول اال تصدددداد امخاددددر علدددد  مسددددتو  هددددذ
 : عالمي

أ  اال تصددددددداد امخادددددددر ينبودددددددي أ  يسددددددد م فدددددددي  -1
القادداا علدد  الفقددر وتع يدد  االندددمال االجتمدداعي 
وتحقيددق النمددو اال تصددادي وتحسددي  رفدداا اإلنسددا  

وخلددق فددر  العمددل ال ئدددق للجميددع مددع الحدددر  
فددي الو ددت ذاتدد  علدد  اسددتمرار الددنىم اإليهولوجيددة 

 .تأدية م ام ا بشهل سليمفي 

أ  تراعدددي سياسدددات اال تصددداد امخادددر حاجدددات  -2
البلددددددددا  الناميدددددددة وسددددددديادت ا وحقو  دددددددا وىروف دددددددا 

 .الخاصة

أ  تسدددد م سياسددددات اال تصدددداد امخاددددر فددددي سددددد  -3
 .الفجوا التهنولوجية بي  الدول المتقدمة والنامية

بددالرعم مدد  عدددم وجددود دراسددة وطنيددة حددول آفدداق اال تصدداد 
لعدددددراق فددددديمه  استشدددددراف بعددددد  الفدددددر  امخادددددر فدددددي ا

واإلمهانيددددات التددددي يقدددددم ا اال تصدددداد امخاددددر فددددي العددددالم 
التقريددددر السددددنوي الرابددددع للمنتددددد  العربددددي مدددد  خدددد ل نتددددائج 

 2011العربدددي للبيئدددة والتنميدددة والصدددادر فدددي تشدددري  امول 
 :وأهم ا

 ال راعيدة الممارسدات إلد  التحدول يدؤدي ا  يمه  -1
 المحلدي النداتج مد % 7-1 تدوفير إلد  المستدامة
 ورفدددددع الميدددداا انتاجيددددة ل يدددددادات نتيجددددة اإلجمددددالي
 البيئيددددة المددددوارد وحمايددددة العامددددة الصددددحة مسددددتو 
. دوالر بليدددو  114 التددوفير هدددذا إجمددالي وسدديبلق

 طريدق عد  ال راعي القطاع إحياا إ  إعادا  هما
 سدتؤدي والتطدوير وامبحاث المناسبة االستثمارات

 السددددددنوات مددددددد   علدددددد الددددددواردات تخفددددددي  إلدددددد 
 بددددورا يعندددي وهدددذا% 30 بنسدددبة القادمدددة الخمدددس
 . دوالر بليو  41 توفير

 عد  يقدل ال مدا توىيدف إلد  بحاجة العربية الدول -2
 فددي سددنويا اإلجمددالي المحلددي ناتج ددا مدد % 1.1

 للميدداا التحتيددة والبندد  الصددحي الصددرف مجدداالت
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 إعدددادا وتقنيدددات الميددداا اسدددتخدام هفدددااا وابتهدددارات
 علدددد  المتنددددامي الطلدددد  تلبيددددة أجددددل مدددد  التدددددوير
 . سنويا دوالر بليو  29 إل  مايصل  وهذا المياا

 مدددددد  للهثيددددددر الطا ددددددة متطلبددددددات تخفددددددي  يمهدددددد  -3
 فدي التحسدينات تخف  حيث الصناعية العمليات

 مدا االست  ك اإلسمنت صناعة في الطا ة هفااا
 يمهدددد  همددددا إسددددمنتب طدددد  لهددددل% 40-20 بددددي 

 السدددداعة ط فدددديهيلددددو وا بليددددو  ألددددف 110 تددددوفير
 تحسدي  طريق ع  الصناعية العمليات م  سنويا

 . بليو  دوالر 12.3 أي% 30هفااا الطا ة 

 مدددد  سددددنويا هيلددددو واط بليددددو  290 تددددوفير يمهدددد  -4
 ال جينددة السدديارات اسددتخدام حددال فددي النقددل  طدداع
 بنسدبة الطا دة هفدااا في تحسي  تحقيق يمه  هما
 . الحديدية بالسهك النقل في% 40

 أبنيدة إلد  التقليدية امبنية تحويل يساهم أ  يمه  -5
 المنداطق فدي البطالدة مشداهل معالجة في خاراا

فددي  العدداملي  مدد  جديدددا هددوادر وخلددق الحاددرية
مجدداالت الطا ددة المتجددددا وتحسددي  هفددااا الطا ددة 

 100 إنفددداق يمهددد  وتقنيدددات البنددداا المسدددتدام همدددا
 امبنيددددددة مدددددد % 20 تخاددددددير فددددددي دوالر بليددددددو 

 4 إنتددال إلدد  العربيددة البلدددا  فددي احاليدد الموجددودا
 .  وىيفة جديدا في هذا المجاالت م يي 

ومددددد  المؤمدددددل أ  يدددددتمه  العدددددراق مددددد  تطدددددوير اسدددددتراتيجية 
خاصدددة للتحدددول إلددد  اال تصددداد امخادددر اسدددتنادا إلددد  هدددذا 

 .اإلستراتيجية

والتشريعات اإلستجابات على مستوى السياسات 

 البيئيةوالمعلومات 

للتعامدددل مدددع  جيات وخطدددط عمدددل تنفيذيدددة سدددتراتيإعدددداد إا  
البيئيدددة المختلفدددة تعتبدددر مددد  البنددد  االساسدددية فدددي  القادددايا 

ايقدددددددداف عمليددددددددة التدددددددددهور البيئددددددددي علدددددددد  ا  تهددددددددو  هددددددددذا 
طددددددار  ددددددانوني تشددددددريعي إسدددددتراتيجيات والخطددددددط معدددددد  ا باإل

مدع وسدائل تطبيدق وفدر   مل مدة وتنفيذي وسدلطة  ادائية 
 .يات ثمارهاستراتيجللقانو  حت  تؤتي هذا اإل

م  الواال ا  اإلهتمام بالبيئة العرا ية أصبل يستحوذ عل  
إهتمدددام  القدددادا السياسددديي  ومتخدددذي القدددرار بحيدددث أصدددبحت 
القاددايا البيئيددة تحىدد  فددي الو ددت الحااددر بأسددبقية وعنايددة 
اهبددر لددد  مؤسسددات الدولددة وهددذلك لددد  شددرائل واسددعة مدد  

 .المجتمع العرا ي

لعقددود المااددية بشددهل عميددق مدد  لقددد عددان  العددراق خدد ل ا
القاددددايا البيئيدددددة تجددددداا آثددددار السياسددددات الخاطئدددددة واإلهمددددال 

وهنتيجددددة حتميددددة لددددذلك أصددددبل العددددراق يواجدددد  ب بشددددهل عددددام
 .مشه ت بيئية خطيرا

وفي مواج ة تلك التحديات  ام العراق في السنوات الماادية 
بتنفيذ بع  اإلستجابات المباشراب فعل  صدعيد االسدتجابات 

 امددت حهومددة العددراق بتحديددد القاددايا ؤسسددية والتشددريعية الم
واإلعتبدددارات البيئيدددة وأسدددالي  التعامدددل مع دددا وتادددمين ا فدددي 

خطدددط التنميدددة الوطنيدددة وذلدددك لإيفددداا باإللت امدددات  أولويدددات 
الدولية وللتأهيدد علد  أ  خطدط التنميدة البشدرية واإل تصدادية 

ق التنميدددددة البعدددددد البيئدددددي ال دددددام لتحقيددددد تأخدددددذ بعدددددي  اإلعتبدددددار
 .   عل  المستويي  المحلي والعالمي  المستدامة

 أمددددا علدددد  مسددددتو  تددددوفر المعلومددددات والبيانددددات البيئيددددة فمدددد 
ال فددت للنىددر المسددتو  الحددالي مدد  تددوفر المعلومددات البيئيددة 
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لقددد دأبددت و ارا البيئددة ومنددذ العددام . الجيدددابالنوعيددة والشددروط 
تددددوفير علدددد  إتبدددداع مددددن ج وااددددل فددددي العمددددل علدددد   2004

و دد عملدت الدو ارا . المعلومات البيئية ولجميدع منداطق الدب د
أيادددددددا  علددددددد  تدددددددوفير امسدددددددبا  الموادددددددوعية لجعدددددددل تلدددددددك 

همدا . المعلومات والبيانات بالمستو  العلمي والفني المطلو 
أ  الددو ارا حرصددت علدد  أ  تهددو  الشددفافية معيددارا  ثابتددا  فددي 

ياندددددات التعامدددددل مدددددع موادددددوع جمدددددع ونشدددددر المعلومدددددات والب
 . يتعلق من ا بالملوثات في البيئة العرا ية وخصوصا  ما

لقدددد أصددددرت و ارا البيئدددة سلسدددلة تقدددارير سدددنوية عددد  الوا دددع  
وهددذلك سدداهمت الددو ارا ( 2010-2004)البيئددي فددي العددراق 

وبشددهل فاعددل فددي تنشدديط المشددارهة العلميددة والفنيددة مدد   بددل 
ي العاملدة المنىمات العالمية وبع  منىمات المجتمع المدن

همددا  امددت ج ددات فاعلددة فددي إصدددار . علدد  السدداحة العرا يددة
وممددا يددذهر فددي . المنشددورات والتقددارير البيئيددة الفنيددة الدوريددة

 هددذا المجددال تلددك التقددارير البيئيددة المنشددورا مدد   بددل منىمددة
و هدذلك الج دا  المرهد ي  2010الصحة العالميدة فدي العدام 

العددددراق لسددددنة لإحصدددداا الددددذي أصدددددر المسددددل البيئددددي فددددي 
والمسدددل البيئدددي لنشددداط الخددددمات الطبيدددة فدددي العدددراق  2001
همدددددددا أصددددددددر الج دددددددا  المرهددددددد ي لإحصددددددداا  2009لسدددددددنة 

وبالتعدداو  مددع و ارا البلددديات وامشددوال العامددة وأمانددة بوددداد 
وهيئة اإلحصاا والج ات المناىرا في إ ليم هردسدتا  وبددعم 

 2010لسدنة م  منىمة اليونيسف المسل البيئي في العدراق 
وهدددذلك بالنسدددبة الددد  (. الميددداا والمجددداري والخددددمات البلديدددة)

تقريددددر البنددددك الدددددولي الددددذي تطددددرق الدددد  تشددددخي  المشدددداهل 
 . والحلول المقترحة للمشاهل البيئية امساسية في العراق

 األداء المؤسسي وسياسات حماية البيئة في العراق

 -البيئدددة و ارا)هدددرم النىدددام المؤسسدددي البيئدددي العرا دددي   يعدددد
مجلددس حمايدددة   -لجنددة الصددحة والبيئددة فددي مجلددس النددوا  

هيئدددة حمايدددة وتحسدددي  البيئدددة فدددي ا لددديم هوردسدددتا    –البيئدددة 
مسدددددؤوال  ( والشدددددرطة البيئيدددددة دوائدددددر البيئدددددة فدددددي المحافىددددداتو 

وهدذا . ومهلفا  بشهل مباشر للن و  بالوا ع البيئي في الب د
ة لتحقيدق عددا يتيجال رم المؤسسي يسع  م  الناحية اإلسترا

أهداف من ا ما يام  امستو ل المستدام للمدوارد الطبيعيدة 
والتطبيدددددددق الصدددددددارم لح مدددددددة الشدددددددروط والمواصدددددددفات الفنيدددددددة 
لأنشددددطة البيئيددددة تحددددت مىلددددة شددددب  متهاملددددة مدددد  القددددواني  

 .وامنىمة البيئية المعاصرا

تلددددددك أ  إال أ  الوا ددددددع الفعلددددددي علدددددد  امر  يشددددددير الدددددد   
فدددي نطددداق اددديق لدددم تتحقدددق إال اإليجابيدددة ة النىريدددالصدددورا 

وربمددددا بالحددددد امدندددد  هحدددداالت تددددرخي  المشدددداريع ومتابعددددة 
تنفيددذها والر ابددة علدد  تشددويل ا وهددذلك الر ابددة علدد  امنشددطة 

 .  البيئية القائمة

ويبدددو أ  الطريددق الدد  اممددام ال يدد ال طددوي   و شددا ا  وربمددا 
يع امنشطة يتطل  اممر فر  ر ابة بيئية صارمة عل  جم

دو  اسددتثنااات وبإمتثددال تددام للقددواني  والتعليمددات وبمشددارهة 
وبالتأهيدد مد   بدل مؤسسدات ب جادا م   بل مؤسسدات الدولدة

وتلك الر ابة المنشودا يج  أ  تهو  . القطاع الخا  أياا  
مدد  إناددال الفهددرا إل امددة النشدداط الدد   فعليددة ومسددتمرا  بددداا  

ختيددارتقددويم البدددائل الممهنددة للمشدداري التصدداميم ال ندسددية  ع وا 
 .ل ا والتهنولوجيات المستخدمة في ا

وال شددك أ  النافددذا العرا يددة علدد  العددالم والتددي تحققددت بفعددل  
التحوالت الديمقراطية ونشوا المعاراة للرأي في ىل النىام 
التعددي والماي في إ تصاد السوق  د ساعد ال  حد هبيدر 

وهجدد ا ب بيئيددة العرا يددةفددي نجددا  وتع يدد  أدوار المؤسسددات ال
وربمدددددا هدددددا  . مددددد  حالدددددة اإلرتقددددداا لعمدددددوم المجتمدددددع العرا دددددي

لإنفتدددددا  اإلع مدددددي الدددددذي أتدددددا  اإلطددددد ع علددددد  المسدددددتو  
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الحااري للبلدا  امخر  وأتا  أياا  سماع الصوت افخدر 
وهددددددددذلك اإلستشددددددددارات التددددددددي تقدددددددددم ا المؤسسددددددددات الدوليددددددددة 

ل دا جميعدا  امثدر فقدد هدا  ب المتخصصة في القاايا البيئيدة 
الملمدددوس فدددي ت يئدددة فهدددر المدددواط  العرا دددي وتثقيفددد  بإتجددداا 

حتدددددرام اإلجدددددر  ت البيئيدددددة اااالقبدددددول ببددددددائل بيئيدددددة متشدددددددا وا 
الصارمة والتي هانت ربما لحد و ت  ري  تعتبر عير مقنعة 
ومسددتبعدا مدد  التطبيددق فددي المجتمددع العرا ددي هددالقبول بمبدددأ 

المج دددد ا مدددد   "علدددد  الميدددداا المحافىددددة"و "إعددددادا اإلسددددتخدام"
مدد  المصدددر والميددل طواعيددة   "فددر  النفايددات"ال دددر وتطبيددق 

حترام ددا والحددذر  "اإللتدد ام بقددواني  الصدديد"الدد   التعامددل "مدد وا 
 .عيرها ال " بالمبيدات

 تخطيط السياسات البيئية ودعم المجتمع الدولي 

أد  التحول الديمقراطي في العدراق إلد  تحسدي  التعداو  مدع 
جتمع الدولي في عدا  طاعدات تنمويدة ومد  أهم دا  طداع الم

البيئةب حيث بدات العدراق شدريها هدام  فدي السياسدات البيئيدة 
الدوليدددة ومدددا يترتددد  علي دددا مددد  الت امدددات وهدددذلك مددد  فدددر  
للتعددددداو  الددددددولي فدددددي دعدددددم أهدددددداف حمايدددددة البيئدددددة وتحقيدددددق 

 . االستدامة البيئية في العراق م   بل المؤسسات امممية

طددار المسدداعدات لقدد د ورد فددي وثيقددة اممددم المتحدددا للتنميددة وا 
UNDAF  تحديددددددددددددد خمسددددددددددددة  2014 - 2011لأعددددددددددددوام

أسدددددبقيات توادددددل اإلتجددددداا االسدددددتراتيجي العدددددام لددددددور اممدددددم 
 :المتحدا في مساعدا العراق والتي لخصت ا الوثيقة بما يأتي

 .تع ي  السلطة بما في ذلك حماية حقوق اإلنسا .  1

 .ية إ تصادية شاملة ومتهافئة ومستدامة تحقيق تنم. 2

ممارسددة اإلدارا البيئيدددة التددي تدددؤدي الدد  اإللتددد ام واإليفددداا . 3
 .بالمعاهدات البيئية الدولية

 .توفير الخدمات امساسية المناسبة. 4

إسدددددتثمار الطا دددددات البشدددددرية و تطدددددوير المدددددرأا والشدددددبا  . 1
 . وامطفال

ية الخاصدة بتبندي ويتجل  م  بدي  هدذا امهدداف تلدك التوصد
ومددد  الواادددل إ  هدددذا  بمبددددأ ممارسدددة اإلدارا البيئيدددة المثلددد 

التوصددية تجعددل التوافددق واإلنسددجام مددع المتطلبددات ام ليميددة 
وبالتددددددددالي يصددددددددبل اإليفدددددددداا بالمعاهدددددددددات ب والدوليددددددددة ممهنددددددددا  

الو دددت ذات وبددد. واإلتفا يدددات ام ليميدددة والدوليدددة ممهندددا  أيادددا  
فددع مسددتو  امداا البيئددي محليددا  فددإ  امخددذ ب ددذا التوصددية ير 

ليصبل منسجما  مع المتطلبات القياسية فدي المرا بدة والرصدد 
وبدالطبع فددإ  هدذا الوثيقدة تهتسدد  أهميدة خاصدة مدد  . البيئدي

حيدددث صددددورها عددد  ج دددة أمميدددة وبهون دددا  دددد حدددددت الشدددأ  
والمطلو  الماي في ا اإلستراتيجية البيئي هأحد اإلتجاهات 

 .العراقلتحقيق التنمية في 

طدددار المسدداعدات المشدددار  إ  وثيقددة اممددم المتحددددا للتنميددة وا 
الي ددا أعدد ا وهددي وثيقددة م مددة تؤسددس للتخطدديط االسددتراتيجي 

بالنواحي (  رؤ  التنمية البيئية في العراق)  ددد حددت أياا  
السدديطرا و  تبنددي التنميددة المسددتدامةالتددي يمهدد  تلخيصدد ا فددي 

الحددد و  اا وال ددواا مدد  التلددوثحمايددة الميددو  علدد  الحالددة البيئيددة
التعداو  و  التوعية البيئيدةو  تنمية القدرات البيئيةو  م  التصحر

 .اإل ليمي والدولي

سددتراتيجية البيئيدددة الحاليددة المنصدددو  علي ددا فدددي هدددذا إ  اال
الوثيقدة  دد تدم صدياعت ا بالفعدل لتأخدذ بنىدر اإلعتبدار تحقيددق 

ة اممدم المتحددا الرؤ  التنموية المشار الي ا والواردا في وثيقد
طددددار المسدددداعدات ولقددددد تيسددددر ذلددددك عدددد  طريددددق . للتنميددددة وا 

والسياسدددات المبنيدددة أصددد   علددد  المفددداهيم  ا إعتمددداد المبددداد
البيئيدددة الحديثدددة والتدددي طورت دددا اممدددم والمجتمعدددات المتقدمدددة 
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والتدددي سدددبقت العدددراق فدددي التعامدددل مدددع المشددداهل والمتطلبدددات 
دامة المدددددوارد السدددددعي إلسدددددتوهدددددي بشدددددهل مختصدددددرب  البيئيدددددة

عتمداد مبددأ التدد يق و  الطبيعية وتبني سياسة البيئة الخاراا ا 
 بنددددي مبدددددأ تحميددددل هلفددددة التلددددوث البيئددددي للمتسددددب وت البيئددددي

تبددداع سياسدددة تشدددجيع وا العمدددل بمبددددأ المشدددارهة الجماهيريدددةو 
نت دددددال و  تفعيدددددل سياسدددددة مبادلدددددة التجددددداو و  السدددددياحة البيئيدددددة ا 

 .ئة البيئات وتقطيع اسياسة العمل عل  تقلي  حاالت تج  

 االتفاقيات والمعاهدات الدولية

وصدددوال  لتحقيدددق الشدددراهة الدوليدددة فدددي العمدددل البيئدددي الموحدددد 
اناددم  وحفاىدا  علدد  البيئدة اددم  اطارهددا ومنىورهدا العددالمي

الددد  االتفا يدددات والمعاهددددات ( أو فدددي  يدددد االناددمام)العددراق 
 :الدولية التالية

 . لحماية طبقة امو و مونتلايرإتفا ية فيينا وبروتوهول  .1
 .إتفا ية االمم المتحدا االطارية لمهافحة التصحر .2
إتفا يددددة بددددا ل بشددددأ  الددددتحهم بنقددددل المددددواد الخطددددرا عبددددر  .3

 .الحدود

 .والبروتوهوالت الملحقة ب ا إتفا ية التنوع االحيائي .4
إتفا ية التجارا الدولية م  االنواع الم ددا باالنقرا  م   .5

 .لبريةالحيوانات والنباتات ا
 .اإلتفا ية االطارية بشأ  توير المنا  .6
إتفا يددددة روتددددردام حددددول الموافقددددة المسددددبقة والعلددددم بددددالمواد  .7

 .الهيمياوية والمبيدات الخطرا التداول
 .إتفا ية ستوه ولم بشأ  الملوثات العاوية الثابتة .8
 .إتفا ية رامسار بشأ  االرااي الرطبة .9
االلودددام إتفا يدددة حىدددر اسدددتعمال وتخددد ي  وانتدددال ونقدددل  .11

 .الماادا ل فراد

 .معاهدا المحافىة عل  االنواع الم اجرا .11
 .هيوتوبروتوهول  .12
 .اتحاد حماية الطبيعة العالمي .13
معاهدا بداريس لحىدر انتدال وتخد ي  االسدلحة الهيمياويدة  .14

 .بأنواع ا



 

 االستراتيجية الوطنية لحماية بيئة العراق                
26 

 المقدمة

يجية االسدترات امهددافيتناول هذا الفصل بالعر  والتحليل 
التددي سددديتم العمددل علددد  تحقيق ددا مددد  اجددل حمايدددة وتحسدددي  

و ددد تددم تحديددد عشددرا أهددداف اسددتراتيجية . يئددة فددي العددراقالب
شددملت هافددة المواادديع والشددؤو  البيئيددةب حيددث جدداات تلددك 

للقادايا واالولويدات البيئيدة عمق تالمنتيجة للتحليل  امهداف
ورات التدي والمشارهة الفاعلدة لهافدة اصدحا  الع  دة والمشدا

 :عداد االستراتيجيةإتمت خ ل 

 حماية وتحسي  نوعية ال واا -1
 حماية وتحسي  نوعية المياا -2
 التصحر ومهافحة امرااي تدهور م  الحد -3
 والساحلية البحرية البيئة عل  المحافىة -4
 ستخدام المستدام للتنوع امحيائيإلالمحافىة وا -1
 النفايات  ادارا وتحسي  تطوير -7
 لنفطيا التلوث م  الحد -9
 االشعاعي التلوث م  الحد -9
 الخطرا الهيميائية للمواد المتهاملة االدارا -7

 لقطدددداع تطددددوير اإلطددددار المؤسسدددداتي والقددددانوني -10
 البيئة

وتتواام هذا امهداف االستراتيجية مع اهدداف خطدة التنميدة 
التددددي أعدددددت ا و ارا التخطدددديط فددددي  2014-2010الوطنيددددة 

ية واالجتماعيددة العددراق وتاددمنت هافددة القطاعددات اال تصدداد
والبيئيدددة التددددي تمثدددل التنميددددة المسدددتدامةب حيددددث جددداا  طدددداع 

فيمدا تادم  ( 2-10)اإلستدامة البيئية في الفصدل العاشدر 

الفصل الخامس حول تحديات القطاع ال راعي ج اا خاصا 
 .بالتنوع اإلحيائي

و ددددد تاددددم  الفصددددل العاشددددر مدددد  خطددددة التنميددددة الوطنيددددة 
وائمت ددا بامهددداف اإلسددتراتيجية المحدداور التاليددة والتددي يددتم م

 :في  الجدول التالي

يئياة فاي مقارناة باي  محااور االساتدامة الب: 1-3الجدول 
داف االساااتراتيجية الوطنياااة أهاااخطاااة التنمياااة الوطنياااة   و 

 :للبيئة
محااااور االساااتدامة البيئياااة 

 في خطة التنمية الوطنية
هااداف اإلسااتراتيجية الوطنيااة أ

 للبيئة
 حمايدددددة: امول اإلسدددددتراتيجي ال ددددددف تلوث الهواء

 ال واا نوعية وتحسي 
 

حمايددددة  :ال دددددف اإلسددددتراتيجي الثدددداني تلوث المياه
 وتحسي  نوعية المياا

الحد مد  : ال دف اإلستراتيجي الثالث تلوث التربة
 تدهور امرااي ومهافحة التصحر

 
الحد مد  : ال دف اإلستراتيجي الثالث التصحر

 صحرتدهور امرااي ومهافحة الت
 

تطدوير : ال دف اإلستراتيجي السدادس المخلفات الصلبة والنفايات 
 النفايات وتحسي  إدارا 

اإلدارا : ال دددددف اإلسددددتراتيجي التاسددددع
 المتهاملة للمواد الهيماوية الخطرا

 

أمددا  طدداع التنددوع اإلحيددائي همددا اسددلفنا فقددد جدداا متوافقددا مددع 
 .  ةوجودا في الفصل الخامس م  خطة التنمية الوطني

 3 االهداف اإلستراتيجية: الفصل الثالث
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و دددد شدددهل تقريدددر التحليدددل االسدددتراتيجي لقطددداع البيئدددة فدددي  
العراق الذي تم اعدادا بالتعاو  بي  الو ارا ومنىمة الصحة 
العالميدددة والعديدددد مددد  الدددو ارات واصدددحا  الع  دددة االخدددري  

 .مصدرا م ما ورئيسيا  العداد هذا الوثيقة

 تددم تحديددد المحدداور الرئيسددية المتعلقددة بهددل هدددف اسددتراتيجي
ويشتمل هل محور عل  مجموعة مد  القادايا ذات الع  دة 

إ  هذا االهداف االستراتيجية تتهامدل وتتدداخل فيمدا بين دا . 
و دددد رتبدددت هندددا حسددد  التسلسدددل المنطقدددي ل دددذا االهددددافب 
ويجدددد  النىددددر والتعامددددل مع ددددا  مدددد  خدددد ل منىددددور موحددددد 

 .وشامل

ة وتجددددر االشدددارا هندددا إلددد  أ  البدددرامج والمشددداريع التفصددديلي
التددي جدداات ترجمددة للمحدداور والقاددايا  ددد تددم تاددمين ا فددي 

 .خطة تنفيذ االستراتيجية

 نوعية وتحسين حماية: األول اإلستراتيجي الهدف

 الهواء

 :مقدمة

مدد  المعلددوم ا  التلددوث بصددورا عامددة وتلددوث ال ددواا بصددورا 
لحاجددة وذلددك لخاصدة هددو ىدداهرا مرافقددة ل نشدطة االنسددانية 

ميددددداا المختلفدددددة مثدددددل فير الخددددددمات الملحدددددة والمسدددددتمرا لتدددددو 
الشددر  والودددذاا واله ربددداا والطا دددة والصدددناعة والمواصددد ت 
والدددتخل  مددد  المددددواد الصدددلبة والسدددائلة المتولدددددا عددد  تلددددك 

 .االحتياجات

ويمهدددددد  تقسدددددديم مصددددددادر الملوثددددددات ال وائيددددددة الدددددد   سددددددمي  
- :اساسيي 

 . وتام الوبار واالتربة واالبخرا: المصادر الطبيعية -أ

تنددددتج من ددددا الثابتددددة والمتحرهددددة و : المصددددادر الصددددناعية - 
حدددرق الو دددود مددد  و  هدددذا الملوثدددات عدددادا مددد  وسدددائل النقدددل

مختلدف و  محطات توليد الطا ة اله ربائيدةو المصادر الثابتة 
والتدددي  الصدددناعات والدددتخل  مددد  النفايدددات الصدددلبة بدددالحرق

 اهاسددددددددديد الهبريددددددددددت واهاسددددددددديد النتددددددددددروجي تحتدددددددددوي علدددددددددد  
إادافة  واول اهسيد الهربو  والمواد العالقة ال يدروهربوناتو 

 . إل  الوا ات المسببة ل حتباس الحراري

ا  تلوث ال واا يدنعهس بصدورا سدلبية ومباشدرا علد  صدحة  
االنسددا  وبيئتدد  مدد  خدد ل انتشددار االمددرا  واإلاددرار فددي 

 .البيئة

 
 محاور وقضايا حماية وتحسي  الهواء 2-3الجدول 

 القضايا المحاور
تلاااااوث الهااااااواء  :حدددددور امولالم

 نتيجة العوامل الطبيعية
 

 العواصف  الترابية  .1
 العوامل الجوية والمناخية .2
 المساحات الخاراا تدهور .3

 
 م  الهواء تلوث: الثداني المحور
 الثابتة الصناعية المصادر

 الوا ية ل نبعاثات والمحددات التشريعات .1
 ال واا تلوث عل  والسيطرا المعالجة وحدات .2
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 الخاصة المولدات انتشار .3 
 العشوائي الحرق .4
 الو ود م  رديئة انواع استخدام .1
 المستخدمة الطا ة هفااا .7
  التداخل بي  المناطق الصناعية والمناطق السهنية .9

 
 م  الهواء تلوث :الثالث المحور
 المتحركة الصناعية المصادر

 محدودية النقل العام. 1
 اال دياد العشوائي العداد السيارات. 2

 
 الضوضاء :الرابع المحور

 
 بمختلف السعات المولدات انتشار. 1
 النقل والصناعة.  2

   
 الفحااااااااا  :الخدددددددددامس المحدددددددددور
 والمراقبة  والقياس

 ال واا نوعية مرا بة محطات. 1
 والمعلومات البيانات  واعد. 2
 ال واا ملوثات م  ب ا المسمو  الوطنية الحدود. 3
 ال واا نوعية بمرا بة الخاصة البحوث. 4

 
 الطاقاااااااااااة :السدددددددددددادس المحدددددددددددور
 النظيفة

 النىيف الو ود استخدام. 1
 للبيئة الصديقة التهنولوجيات. 2
 المتجددا الطا ة استخدام. 3
 المخلفات م  الطا ة انتال. 4

 : المحاور والقضايا  ات العالقة

 الهواء نتيجة العوامل الطبيعية تلوث: المحور االول

 :والحلول المقترحة القضايا

 العواصف الترابية -1

تت ايددددد نسددددبة حدددددوث وشدددددا العواصددددف الترابيددددة فددددي العددددراق 
نتيجدددة تدددردي الوطددداا النبددداتي وت ايدددد تدددأثير ىددداهرا التصدددحر 

سدددددبا  ا ديددددداد لمعرفدددددة أاجدددددراا المسدددددوحات ممدددددا يسدددددتدعي 
واالجددرااات  الشددامل والتخطدديط معدددالت العواصددف الترابيددة

نبددداتي واتسدداع معددددالت التددي تاددم  معالجدددة  لددة الوطدداا ال
 .الوعي ام  هذا االطار رفعالتصحر و 

 العوامل الجوية والمناخية -2

العوامل الجويدة وهدذلك الطبيعدة الجورافيدة للعدراق  توير أد 
ال  اتسداع فدي المنداطق الصدحراوية مدع ارتفداع فدي درجدات 

المطددار وا ديدداد فددي معدددالت السددطوع الحددرارا و لددة تسددا ط ا
الشمسددددي وانخفددددا  الرطوبددددة وتفتددددت عطدددداا التربددددة بسددددب  

ممددا يددؤدي الدد  تولددد هددواا جدداف  حرهددة العجدد ت العسددهرية
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 وبناا علد  ذلدك. محمل بالوبار المتصاعد م  سطل التربة
دراسة التويرات والعوامل الجوية والمناخية والعمل م  الم م 

 .عل  تحسين ا

 المساحات الخضراء تدهور -3
واادددل فدددي المسددداحات الخادددراا بسدددب   لدددة  تراجدددعهنددداك 

العنايددددة و صددددور فددددي عمليددددات الددددري وتعددددر  الهثيددددر مدددد  
االشدددددجار الددددد  القطدددددع الجدددددائر بسدددددب  المتطلبدددددات االمنيدددددة 
والحاجة الد  بددائل الو دود فدي احيدا  اخدر  ممدا يدؤدي الد  

در المصدد والتددي تعتبددر  يددادا فددي مسدداحات التربددة المهشددوفة
 .االساسي لتصاعد الوبار

تلووووث الهوووواء مووون المصوووادر الصوووناعية : المحوووور اليووواني

 اليابتة

 والحلول المقترحة القضايا

 نبعاثات الغازيةإلالتشريعات والمحددات ل -1

فتقار ال  التشريعات والمحددات النافذا إلايعاني العراق م  
سدراع إلاالوا ية والتي تددعو الد  نبعاثات إلوالل واا المحيط 

في تشريع القواني  ال  مة التي بموجب ا يدتم السديطرا والحدد 
محطددات مرا بددة نوعيددة  ونصدد الملوثددة للبيئددة  امنشددطةمدد  

 .ال واا لهافة المحافىات مع مختبرات الفح  والتحليل

 وحدات المعالجة والسيطرة على تلوث الهواء -2

ا  عددددم وجدددود وحددددات خاصدددة لمعالجدددة ال دددواا الخدددارل او 
الصدناعات الهبددر  فددي البلددد و  ب  معىددم المعامددلمددمنبعدث ال

البتروهيمياويدات  بال جدال بال يوت بالطابوق بمثل االسمنت
يعتبددر مدد  أهددم اسددبا   بومحطددات توليددد الطا ددة اله ربائيددة

وحت  ا  وجدت تلك الوحددات فدا  اهثرهدا  دد . تلوث ال واا
 .ةبالهفدددااا المطلوبددد تجدداو ت اعمارهدددا التصدددميمية وال تعمدددل

هما ا  استخدام مادا النفط االسود هو ود والدذي يعتبدر اردأ 

انددواع الو ددود مدد   بددل اصددحا  االفددرا  الحجريددة فددي هثيددر 
سدداهم ب يددادا ترهيدد  الملوثددات   دددمدد  المندداطق داخددل المددد  

فدي ال دواا المحديط  Aerosols) )المعلقة  الوا ية والد ائقية
طق السددددهنية بددددالفر  والددددذي يهددددو  مو عدددد  دائمددددا  فددددي المنددددا

فددي هددذا السددياق ال بددد مدد  واددع خطددة  .المهتىددة بالسددها 
عمدددل متهاملدددة للسددديطرا علددد  المصدددادر الثابتدددة والمتحرهدددة 
لتلددددوث ال ددددواا ومدددد  اددددمن ا إنشدددداا وحدددددات المعالجددددة فددددي 

 . المعامل والصناعات الهبر 

 انتشار المولدات الخاصة -3

  اسددددددددتمرار الددددددددنق  فددددددددي امدددددددددادات الطا ددددددددة اله ربائيددددددددة إ
االعتمدددددددداد المسددددددددتمر علدددددددد  المولدددددددددات اله ربائيددددددددة لسددددددددد و 

باإلادافة ) االحتياجات المن لية والتجاريدة مد  الطا دة يدؤدي
اادرار بيئيدة تدؤثر علد  نوعيدة ال دواا  الد  (ال  الاواداا

نتيجدددة لحدددرق هميدددات هبيدددرا وعيدددر متوا ندددة او محسدددوبة مددد  
مدددادا الهدددا ولي  والبنددد ي  وهدددذلك الدددنفط االسدددود فدددي بعددد  

الحاجددة إلدد  توسددعة توطيددة التيددار  وهددذا مددا يسددتدعِ   االحيددا
اله ربددددائي وتقليددددل  التج يدددد اله ربددددائي المرهدددد ي واسددددتدامة 

اسدددددتخدام المولددددددات الخاصدددددة وادددددما  اسدددددتدامة إمددددددادات 
 . الطا ة اله ربائية

 الحرق العشوائي -4

حدددداالت التلددددوث نتيجددددة الحددددرق العشددددوائي للنفايددددات تحدددددث 
ديم الخدمدددة البلديدددة ممدددا عنددددما يهدددو  هنددداك ادددعف فدددي تقددد

يؤدي الد  طدر  هميدات هبيدرا مد  ملوثدات ال دواا الد  الجدو 
وتتطلدد  مواج ددة  .والتددي تددؤثر سددلبا علدد  االنسددا  و البيئددة

هددذا المشددهلة تطددوير نىددام فعددال لددإدارا المتهاملددة للنفايددات 
وخاصة الجمع والدتخل  من دا وفدق امسدس البيئيدة السدليمة 

ادر تلدددوث ال دددواا مددد  حدددرق التدددي تمندددع الحدددرق وهافدددة مصددد
 . النفايات
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 استخدام انواع رديئة من الوقود -5

الناتجدددددة عددددد  ( الدددددنفط االسدددددود)اسدددددتخدام المقددددداطع الثقيلدددددة 
فدددي تشدددويل محطدددات توليدددد اله ربددداا  تهريدددر الدددنفطعمليدددات 

والعديدددددد مددددد  المجددددداالت الصدددددناعية االخدددددر  وحتددددد  علددددد  
مسددددددتو  االفددددددرا  الحجريددددددة للخبدددددد  وفددددددي تشددددددويل مولدددددددات 

 .اله رباا ام  االحياا السهنية والتجارية

 كفاءة الطاقة المستخدمة -6

 لدة القددرا تعاني اسدتخدامات الطا دة فدي العدراق مد  مشدهلة 
إادددددافة إلددددد   اله ربائيدددددة المج ددددد ا لمختلدددددف االسدددددتخدامات 
الهيروسددددددددي ب )اسددددددددتمرار الددددددددنق  فددددددددي امدددددددددادات الو ددددددددود 

ك المنتجددات واللجددوا الد  اسددتيراد تلد( الهدا ولي ب  يددت الودا 
البع  من ا بمواصدفات رديئدة ادارا ب مصادر متعددا م  

وهدددددذا مدددددا يتطلددددد  التحددددددول  .وبهفدددددااا طا دددددة  ليلدددددة بالبيئدددددة
التدددددريجي نحددددو اسددددتخدام مصددددادر الو ددددود امنىددددف وتنفيددددذ 
اسددددددتراتيجيات ومبددددددادرات لتخفددددددي  هثافددددددة الطا ددددددة و يددددددادا 

 .هفاات ا في االست  ك

 ية والمناطق السكنيةالتداخل بين المناطق الصناع -7

تنتشر في جميدع مدد  العدراق منداطق صدناعية عديددا تادم 
اعددددادا  هبيدددرا مددد  الصدددناعات الحرفيدددة الملوثدددة لل دددواا مثدددل 
محددد ت صددد ر المعددداد  ومعامدددل الفخدددار ومحددد ت اللحدددام 
باله ربدددداا او بالوددددا  ومددددا الدددد  ذلددددكب وتأخددددذ هددددذا المشددددهلة 

المندددددداطق بددددددي  تددددددداخل الاهميددددددة ذات ابعدددددداد اهبددددددر بسددددددب  
وبتعبيدر . المناطق السهنية فدي الو دت الحاادرو الصناعية  

ادق فقددددد  حفددددت المندددداطق السددددهنية السدددديما حديثددددة االنشدددداا 
علدددد  بعدددد  المندددداطق الصددددناعية التددددي ا يمددددت  بددددل عدددددا 
سدددنوات فدددي امددداه  هاندددت تعتبدددر نائيدددة عددد  مرهددد  المديندددة 

ال شدددك . واعتبدددرت م ئمدددة ل سدددتخدامات الصدددناعية آندددذاك
سدددتمرار وا   ال تصدددلل للسددده  اف  ثدددل هدددذا المنددداطق بدددا  م

عددر  السددها  ي وجددود النشدداطات الصددناعية الملوثددة لل ددواا
 .الدد  التلددوث بعدددا اشددهال ااددافة الدد  التلددوث الاواددائي

فدددي مواج دددة ذلدددك ال بدددد مددد  إحدددداث التحدددول فدددي التخطددديط 
الحادددري بحيدددث يدددتم تخصدددي  موا دددع خاصدددة للصدددناعات 

مدددددادها بهافددددة خدددد دمات البنيددددة التحتيددددة الم ئمددددة الحرفيددددة وا 
والعمل علد  نقدل هدذا الصدناعات مد  موا ع دا الحاليدة نحدو 
المندداطق المخصصددة الجديدددا وواددع شددروط صددارمة لمنددع 

 . اإلنبعاثات والملوثات وتطوير برنامج هفؤ للمرا بة البيئية

تلووووث الهوووواء مووون المصوووادر الصوووناعية : المحوووور اليالووو 

 المتحركة

 لمقترحةوالحلول ا القضايا

 محدودية النقل العام  -1

ا  عمليدددة الترهددد  السدددهاني فدددي مراهددد  المحافىدددات والمدددد  
وبالتالي ا دياد معدالت استخدام وسائط النقل المختلفة يولدد 

 .فدي هدذا المدد  ونوعية ال واا اوطا مستمرا عل  البيئة 
نقدددل ال بدددد مددد  لومددد  أجدددل التحدددول نحدددو أنمددداط مسدددتدامة ل

هفااتد  وتوطيتد  للمنداطق تحسي  العام و توسعة نطاق النقل 
الحاددددرية وتطددددوير أسددددس التخطدددديط الحاددددري بحيددددث يددددتم 

 . يادا نوعية وعدد خدمات النقل في الاواحي

 االزدياد العشوائي العداد السيارات  -2

لقددد ا دادت اعددداد السدديارات  يددادا هبيددرا بددل وخطيددرا خدد ل 
دونمددددا االعددددوام المااددددية بعددددد فددددتل البددددا  امددددام اسددددتيرادها 

ادددوابطب فدددأدت هدددذا ال يدددادا المفاجئدددة الددد  حالدددة مددد  تفدددا م 
التددردي فددي نوعيددة ال ددواا سدداعد علي ددا االختنا ددات المروريددة 

م  جاند  آخدر يمتدا  هدذا القطداع فدي العدراق . في الشوارع
بقدددم السدديارات واحتيددال نسددبة هبيددرا من ددا الدد  صدديانة هاملددة 

لمددواطني  يتعددذر فرادد ا  انونددا فددي الو ددت الحااددر علدد  ا
بسب  الحالة اال تصادية العامة للدولة والواع اال تصدادي 
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الو دود الحداوي عاني العراق مد  وي. العام للوالبية م  االفراد
علدددد  المددددادتي  السددددامتي  الخطددددرتي  رابددددع اثيددددل الرصددددا  

ول ددددذا ال بددددد مدددد  تشددددجيع إسددددتبدال .ورابددددع مثيددددل الرصددددا 
  ا تصدددادي السددديارات القديمدددة بالحديثدددة ادددم  أدوات تحفيددد

وتطددددوير مناسددددبةب والتقليددددل مدددد  اسددددتيراد السدددديارات القديمددددة 
نحو استخدام مراه  الصيانة والعمل عل  التحول التدريجي 

الو دددددود الدددددذي يولدددددد بعدددددد احترا ددددد  تراهيددددد  عدددددا ات مطابقدددددة 
 .للمحددات البيئية

 الضوضاء: المحور الرابع

 : والحلول المقترحة القضايا

 تالسعا فبمختلانتشار المولدات  -1

  اسددددددددتمرار الددددددددنق  فددددددددي امدددددددددادات الطا ددددددددة اله ربائيددددددددة إ
واالعتمدددددددداد المسددددددددتمر علدددددددد  المولدددددددددات اله ربائيددددددددة لسددددددددد 
 االحتياجددات المن ليددة والتجاريددة مدد  الطا ددة ممددا يددؤدي الدد 

منددددددداطق لارتفددددددداع مناسدددددددي  الاواددددددداا داخدددددددل المدددددددد  و ا
ولمواج ددددة ذلددددك ال بددددد مدددد  الحاجددددة إلدددد  توسددددعة  .السددددهنية

ر اله ربائي المره ي واستدامة الت ويد اله ربائي توطية التيا
وتقليددددددل اسددددددتخدام المولدددددددات الخاصددددددة واددددددما  اسددددددتدامة 

 . إمدادات الطا ة اله ربائية

  النقل والصناعة -2
لقدددددد ا دادت اعدددددداد السددددديارات  يدددددادا هبيدددددرا خددددد ل االعدددددوام 

ديدداد   الماادديةب فددأدت هددذا ال يددادا المفاجئددة الدد  حالددة مدد  ا
وا ديدددداد فددددي معدددددالت ومناسددددي   بالمددددروري معدددددالت الدددد خم

وهدددددذا مددددا يؤهدددددد اددددرورا تطدددددوير  .الاوادددداا فدددددي الشددددوارع
تخطيط النقل في المد  والاواحي بحيث يدتم تحسدي  شدبهة 
الشدددوارع لتسددد يل إنسددديا  المدددرور وتقليدددل االختنا دددات وبنددداا 
امنفددداق والجسدددور التدددي تسددداهم فدددي تددددفق المرهبدددات وتقليدددل 

 . عن ا معدالت التلوث الناجمة

 الفحص والقياس والمراقبة: المحور الخامس

 :الحلول المقترحة و القضايا

 محطات مراقبة نوعية الهواء -1

علدددد  المعلومددددات حرصددددا مدددد  و ارا البيئددددة علدددد  الحصددددول 
الهافيدددة حددددول نوعيددددة ال دددواا فددددي المددددد  فقدددد  امددددت بنصدددد  

الثابتددددة )وتشددددويل عدددددد مدددد  محطددددات  يدددداس نوعيددددة ال ددددواا 
التددددي تقددددوم بأخددددذ النمدددداذل مدددد  ال ددددواا واجددددراا و ( والمتحرهددددة

الفحوصددددددددات والقياسددددددددات الخاصددددددددة ب ددددددددذا الشددددددددأ  وتشددددددددمل 
اول  ب و يدددداس تراهيدددد  PM10الددددد ائق العالقددددة )فحوصددددات 

 و SO2ثددددددداني اوهسددددددديد الهبريدددددددتب و COاوهسددددددديد الهربدددددددو 
ب ااددددددددافة الدددددددد  O3ب واالو و  NOxهسدددددددديد النتددددددددروجي  و ا

يددددتم اخددددذ نمدددداذل مدددد  وهددددذلك ( والدددد ايلي  البندددد ي  والتولددددوي  
ال واا الجراا فحوصدات لتراهيد  الرصدا  وبعد  المعداد  

ومدد  الم ددم . الثقيلددة وهددذلك المعدددل الشدد ري لتسددا ط الوبددار
الرصددددددد دامة وتطددددددوير هددددددذا المنىومددددددة مدددددد  محطددددددات سددددددتإ

لتوطدددددي مسددددداحات أوسدددددع وخاصدددددة فدددددي المنددددداطق والمرا بدددددة 
ة الصددناعي امنشددطةمدد  الاددروري متابعددة أندد  السدداخنة همددا 

جدددراا إلالملوثدددة لل دددواا والتنسددديق مدددع الج دددات ذات الع  دددة 
الصددددديانة المطلوبدددددة لوحددددددات ترسدددددي  الدددددد ائقيات او عسدددددل 

فدددي  إنشدددائ ا الودددا ات فدددي المعامدددل التدددي تحتدددوي علي دددا او 
 .المعامل التي تفتقر الي ا

 قواعد البيانات والمعلومات -2

عدددل عدددم وجددود  اعدددا بياندددات متهاملددة وسددريعة التحددديث تج
صددناع القددرار والمسددؤولي  الفنيددي  والمختصددي  عيددر  ددادري  
عل  التشخي  الد يق لمشاهل ترهيد  تلدوث ال دواا وبالتدالي 
ايجدداد الحلددول واالسددتجابات الم ئمددة لت ايددد تراهيدد  الملوثددات 

وادع  اعددا بياندات أو  ل ذا أصبل مد  الادروري. الحقيقية
والتوثيدق أو النقدل معلومات بيئية وادارت ا م  ناحية التجميدع 
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والتبددددددادل والنشددددددر بجميددددددع الوسددددددائل التقليديددددددة وااللهترونيددددددة 
وبشدددددهل يسدددددمل بددددداإلط ع العدددددام والمباشدددددر علدددددد   الحديثدددددة
 .مامون ا

 الحدود الوطنية المسموح بها من ملوثات الهواء  -3

ال توجددد حتدد  اف  لددوائل وااددحة للحدددود الوطنيددة المسددمو  
اصددددددارها بتشدددددريع ملددددد م  دددددواا ممدددددا يتطلدددد  لملوثدددددات الب ددددا 

. التطبيددددددددق وحسدددددددد  أفاددددددددل المعددددددددايير الدوليددددددددة واإل ليميددددددددة
جمدع النتدائج والبياندات لتطوير أدوات القياس  باإلاافة ال  

 . المتعلقة ب ذا الحدود والمؤشرات

 البحوث الخاصة بمراقبة نوعية الهواء -4

فددي هنالددك عيددا  للدددور الفعددال للمؤسسددات العلميددة العرا يددة 
حددددوث الخاصددددة بالمرا بددددة النوعيددددة لل ددددواا ال سدددديما إجددددراا الب

  إ. وعيرهدا والرصدا  بع  العناصدر الثقيلدة مثدل ال ئبدقلد
فد  دعدم تواجد مثدل هدذا المعلومدات االهاديميدة سدوف يسد م 

الج دددات المعنيدددة بقواعدددد بياندددات ومعلومدددات تسددداعدها علددد  
 .العلمية للمشه ت التي تواج  ا مستقب  ةاالستجاب

 النظيفة  ةالطاق :دسالساالمحور 

 :الحلول المقترحة و القضايا

 استخدام الوقود النظيف -1

يددددتم فددددي العددددراق اسددددتخدام الو ددددود ذي التراهيدددد  العاليددددة مدددد  
الرصددا  والهبريددت والددذي يددؤدي إلدد  تلويددث ال ددواا والجددو 

مؤذيددة لصددحة اإلنسددا  والبيئددة سددواا تلددك الصددادرا بمرهبددات 
مددددددد  الادددددددروري . لعددددددد  المرهبدددددددات أو المصدددددددانع والمعامددددددد

اسدددددددتخدام الو دددددددود النىيدددددددف فدددددددي مصدددددددادر الطا دددددددة الثابتدددددددة 
والمتحرهة لتقليدل انبعاثدات الملوثدات مد  خد ل وادع آليدات 
مناسددددددبة للددددددتخل  مدددددد  البندددددد ي  المحتددددددوي علدددددد  مرهبددددددات 

الرصددا  وتخفيددف نسددبة الهبريددت مدد  مددادا الدددي ل لحمايددة 
 .البيئة والصحة العامة

 في مجال الطاقة  ةالتكنولوجيا الصديقة للبيئ -2

تعمل المرافق الصناعية والخدمية في العدراق وفدق تهنولوجيدا 
بالبيئددددة وتددددؤدي الدددد  اسددددت  ك هبيددددر صددددديقة  ديمددددة وعيددددر 

للمددوارد وانبعاثددات عاليدددة او متوسددطة الترهيددد  مدد  الملوثدددات 
التشدددددددجيع علددددددد  اسدددددددتخدام ال وائيدددددددة ممدددددددا يتطلددددددد  القيدددددددام ب

ي مجددداالت اسدددتخدام وخاصدددة فدددالتهنولوجيدددا الصدددديقة للبيئدددة 
فددي الجواندد  الصدددناعية والخدميددة وذلددك عدد  طريدددق الطا ددة 

 تقنيددددات االنتددددال االنىددددف لتقليددددل انبعاثددددات الوددددا ات الملوثددددة
وتقدددديم الحدددواف  اال تصدددادية الناجمدددة عددد  الو دددود امحفدددوري 

الصددديقة الصدناعية السدتخدام التهنولوجيدا لأنشدطة الم ئمدة 
م خددددمات بنددداا القددددرات الفنيدددة بالبيئدددة وهفدددااا المدددوارد وتقددددي

 . امنشطةل ذا 

 استخدام الطاقة المتجددة  -3

 الطا دددة التقليديدددة لمدددوارد المهثدددف واإلنتدددال االسدددت  ك يدددؤدي
 توليددد محطددات مدد  ال وائيددة االنبعاثددات فددي مطددرد ت ايددد إلدد 

لتوجددد  ا إلددد  يددددعو ممدددا الطا دددة مرافدددق مددد  وعيرهدددا اله ربددداا
دا مثددل الطا ددة الشمسددية وطا ددة نحددو اسددتخدام الطا ددة المتجددد

الريددددا  والطا ددددة اله رومائيددددة وطا ددددة الهتلددددة الحيويددددة لتقليددددل 
 .االنبعاثات

 النفاياتانتاج الطاقة من  -4

ال يتم حاليا االسدتفادا مد  الفرصدة الهامندة فدي إنتدال الطا دة 
والتي بدورها تساهم في تخفيف تدراهم  النفاياتاله ربائية م  

اسدتخدام   مدوارد مسدتدامةب وهدذا يتطلد  وتحول ا إل النفايات
ادارا بيئيددددة سددددليمة للمخلفددددات الصدددددلبة ابتدددددااا  مدددد  الفصدددددل 

وربط ددا مددع مرافددق إلنتدددال  والمعالجددة الدد  الددتخل  الن ددائي
الددد   النفايددداتتهنولوجيدددا تحويدددل  الودددا  العادددوي عددد  طريدددق
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التدددي تدددؤدي إلددد  طا دددة نافعدددة باسدددتخدام  محدددوالت الب  مدددا 
 .نىيف بيئيا  الو ود الإنتال 

حماية وتحسين نوعية  :الهدف اإلستراتيجي الياني

 المياه

 مقدمة

 اساسدية ث ثة مصدادرتتهو  الموارد المائية في العراق م  

 وتشهل . ومياا اممطار المياا السطحية والمياا الجوفيةهي 

المياا السطحية معىم الموارد المائية المستخدمة في العراق 
دجلة والفدراتب وتتويدر هميدات الميداا  والتي تتهو  م  ن ري

فددي هددذي  الن ددري  موسددميا تبعددا  لتويددر هميددات ذوبددا  الثلددول 
وتعددداني المدددوارد المائيدددة مددد  عددددد مددد   .وسدددقوط االمطدددار

المشددداهل والتحدددديات التدددي تدددؤثر علددد  نوعيدددة وهميدددة الميددداا 
من دددا تواجدددد مندددابع االن دددار العرا يدددة خدددارل العدددراق واسدددتئثار 

لميددددددددداا المشدددددددددترهة مددددددددد  دو  اتفا يدددددددددات او دول الجدددددددددوار با
باإلادددافة الددد  تدددردي  .معاهددددات تدددنىم الحصددد  المائيدددة

مد  جددراا االسددتخدامات عيدر الصددحيحة وعدددم  نوعيدة الميدداا
عددد وا علددد  ذلدددك . وجدددود منىومدددات هفدددواا لمعالجدددة الميددداا

عدم وجود ادارا تنىيمية متهاملة للموارد المائية مع الحاجدة 
والتويدددر المنددداخي   الادددوط السدددهاني المت ايددددا للميددداا بسدددب

واالحتياجدددددددددات الصدددددددددناعية وهدددددددددذلك االحتياجدددددددددات المائيدددددددددة 
 .االاافية النعاو االهوار

امددا الميدداا الجوفيددة ف ددي تمتددد علدد  مندداطق مختلفددة ومتعددددا 
 تقدددر المسددتولة الجوفيددة الميدداا هميددة لقددد هانددت .فددي العددراق

 فددي   ب لددي ترتفددع أ  ل ددا ويتو ددع سددنةب\3م مليددار 1.7 بنحددو
 .سددنة\3م مليددار 4 بنحددو من ددا المتددا  الخدد ي  يقدددر حددي 

 الوسدددط  المنددداطق مددد  العديدددد فدددي الجوفيدددة الميددداا وتعددداني
 مد  الددي  وصد   نيندو  محدافىتي ومن ا القريبة والشمالية

 أخددر  مندداطق تعدداني حددي  فددي في دداب النتددرات تراهيدد   يددادا
.   في دددددددددددددددددددددددددا الملوحدددددددددددددددددددددددددة تراهيددددددددددددددددددددددددد  أرتفددددددددددددددددددددددددداع مددددددددددددددددددددددددد 

 
 محاور وقضايا حماية وتحسي  نوعية المياه 3-3الجدول 

 القضايا المحاور

 لشاحة ماوارد االقليماي البعاد :المحور امول
 العراق في المياه

 

 دول مددع الميدداا نوعيددة واددما  هميددة ا تسددام تنىدديم اتفا يددات .1
 الجوار

 الجوار دول مع والتشويلية ال يدروليهية المعلومات تبادل .2
 

 المائية االحتياجات  :الثاني المحور
 

 المناخية التويرات. 1
 المائية المصادر في المياا نوعية تردي. 2

 
 المساااااااااااااتدامة االدارا  :الثالدددددددددددددث المحددددددددددددور
 المائية للموارد والمتكاملة

 القدرات وبناا والتطوير البحث.1
 الطل  ادارا.2
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 األهوار  :الرابع المحور
 

 رامهوا مياا تراجع همية ونوعية . 1
 امهوار إنعاو .2
 واإل ليمي الدولي الدعم. 3

 
 العادمة المياه  :الخامس المحور

 
 الصحي الصرف مياا معالجة .1
   معالجة المياا الصناعية وال راعية والخدمية  .2
 العام المص  .3

 العالقة  اتالقضايا و  المحاور
ئددددة تعتبدددر الميدددداا واحددددا مدددد  المحددداور االساسددددية ادددم  البي

لقدددد شدددد د . العرا يدددة للتدددأثر المباشدددر للمددددواط  ب دددذا القطددداع
محور المياا تراجعا ملحوىا في هميدة ونوعيدة الميداا الدواردا 

 .والمستخدمة داخل العراق
 

البعووود االقليموووي لشوووحة مووووارد الميووواه فوووي : المحوووور االول

 العراق

 : القضايا والحلول المقترحة

نوعيوة الميواه موع  اتفاقيات تنظيم اقتسام كمية وضومان -1

 دول الجوار

ترهيددددا ) ا  الحاجددددة الدددد  تو يددددع اتفا يددددات مددددع دول الجددددوار 
بشدددأ  الميدددداا المشدددترهة لتحديدددد الحصدددد  ( وسدددوريا وايدددرا 

المائيددة الداخلددة الدد  العددراق همددا  ونوعددا  بمددا يددت ام ومبددادئ 
التشارك واالنصاف لتوطية االحتياجدات الحاليدة والمسدتقبلية 

خصوصدددا بعددد ا   امدددت هدددذا الددددول اصددبل ادددرورا ملحدددة 
باالسددتئثار بميدداا االن ددار المشددترهة مدد  خدد ل بندداا السدددود 
وانشدددداا المشدددداريع االروائيددددة وبالتددددالي نقدددد  هميددددات الميدددداا 

 .الواردا ال  العراق باالاافة ال  تدني نوعيت ا

تبوووادل المعلوموووات الهيدروليكيوووة والتشوووغيلية موووع دول  -2

 الجوار

بددددي  دول الجددددوار المددددائي او البلدددددا  ا  التعدددداو  المشددددترك 
المتشاطئة مع العراق في مجال تبدادل المعلومدات التشدويلية 
وال يدروليهيددة وعقددد اتفا يددات مشدددترهة بشددأ  ا امددة مشددداريع 
مائيدددددة مشدددددترهة سدددددوف يعمدددددل بصدددددورا اساسدددددية علددددد  ف دددددم 
االحتياجدددات المائيددددة للددددول المتشدددداطئة فدددي الو ددددت الحددددالي 

م حصدد  هددذا المشدداريع اددم  ومسددتقب  عدد  طريددق ا تسددا
جميع القطاعات المائية م  دو  االارار بالجواند  البيئيدة 

 .والعملية ام  هذا االطار

 االحتياجات المائية الحالية والمستقبلية: المحور الياني

 القضايا والحلول المقترحة

 التغيرات المناخية -1

مددددع ارتفدددداع درجددددات الحددددرارا ومعدددددالت الجفدددداف وانخفددددا  
عدد  معدددالت ا الطبيعيددة  %10مطددار إلدد  مددا دو  معدددل ام

 عادا فدي فصدل الصديف ت دادمعدالت التبخر التي ارتفاع و 
 2007نسدددبة  الملوحدددة فدددي ميددداا امن دددار عدددام أرتفعدددت فقدددد 
ومددع . 2002بمقدددار مددا هانددت عليدد  عددام  مددرا ونصددف إلدد 

تو ع استمرار توير المنا  فدي العدراق والمنطقدة سديهو  مد  
التددددابير الممهندددة للتهيدددف مدددع آثدددار تويدددر  الادددروري دراسدددة

وتترافددددق .  المندددا  فددددي  طددداع الميدددداا فدددي المسددددتقبل القريددد 
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اعلددددد  نسدددددبة فدددددي تدددددأثيرات تويدددددر المندددددا  مدددددع حقيقدددددة  أ  
. معددددرا   راعيددددة هددددي%( 90حددددوالي )اسددددت  ك الميدددداا 

ولوددر  اسددتدامة اسددت  ك الميدداا يجدد  تطددوير طددرق الددري 
 الفقدا ب م  نسبةاا وا ل عل  اعل  هفا للحصولوال راعة 

مثدددل )همدددا يجددد  الترهيددد  علددد  اسدددتخدام ميددداا عيدددر تقليديدددة 
الميددددداا الرماديددددددة وحصدددددداد ميدددددداا االمطددددددار وميدددددداا الصددددددرف 

 (. ةالصناعي والصحي والمعالج

اد  الجفدددداف و لددددة فتددددرات هطددددول االمطددددار الدددد  تادددداؤل  
هميددة الميدداا المتدفقددة  فددي االن ددار بسددب  التويددرات المناخيددة 

ثددددر ذلددددك العا العديددددد مدددد  االبددددار والعيددددو  و  جفددددافلميددددة وا 
بعدد  القنددوات االروائيددة وتحددول هثيددر مدد  المجدداري المائيددة 

وتتددددددأثر هددددددذا . الدددددد  منخفاددددددات لتجمددددددع الميدددددداا الاددددددحلة
المنخفادات بمصدادر تلدوث عديددا مثدل الميداا الراجعدة مدد  
االرااددي ال راعيددة المحتويدددة علدد  أحمدددال عاددوية ملوثدددةب 

. اا الصددرف الصددناعي التددي تصدد  في ددامددواد صددلبة او ميدد
المائيددة المتاحدددة ل سدددتخدامات  اإلط  ددداتمدد  الم دددم  يددادا 

 .المختلفة تعوياا ع  شل المياا الطبيعي

 تردي نوعية المياه في المصادر المائية -2

مددد  افثدددار السدددلبية لىددداهرا شدددل الميددداا الراهندددة هدددو تددددهور 
إلددد  عف ا  يدددادا الملوحدددة وتاددداحيدددث ي حدددى نوعيدددة الميددداا 

لددم يدددتم عدددا مددرات فددي بعددد  مندداطق جنددو  العدددراق بينمددا 
نوعيددة الميدداا الداخلددة عنددد المندداطق فددي تويددرات هبيددرا رصددد 

هدددددذا إلددددد  انخفدددددا  الدددددواردات المائيدددددة يرجدددددع و  .الحدوديدددددة
وعدم  درت ا في  "نفاآلأسبا  المذهورا "الداخلة إل  العراق 

أحمددددال اددددوا الهميددددات الحاليددددة المتنا صددددة مدددد  اسددددتيعا  
التلددددوث الموجددددودا سددددواا الداخليددددة من ددددا أو الخارجيددددة جددددراا 

وهذلك تلدوث الميداا  .تأثير المد الملحي لمياا الخليج العربي

 الصددناعيالصددرف الجوفيددة بسددب  تسددر  هميددات مدد  ميدداا 
ا   .عير المعالجة إل  امراادي المجداورا والميداا السدطحية

مدل ادم  عدم وجدود محطدات لمعالجدة الميداا الصدناعية تع
هفااا جيدا يؤدي بالنتيجة ال   يادا احمدال التلدوث بانواعد  

علدددددد  ( الدددددد .....الصددددددناعي وال راعددددددي والنفطددددددي والبلدددددددي)
 .الموارد المائية

بددالمواد  مد  امسدبا  التددي أدت إلد  تلدوث ميدداا شدط العدر 
إاافة إل  بع  الد وارق  بتقادم معدات النقله  النفطية 

الصددالحة للعمددل وتسددر   المسددتخدمة فددي شددط العددر  وعيددر
 .الي  مواد نفطية و يتية

 وحصدددر  حجددد  جدددراا النوعيدددة وتدددردي التلدددوثهمدددا يحددددث 
  ددر  واددع ا او الميدداا شددبهات وتقددادم  السدددود فددي الميدداا

 وبالتدددددالي التدددددداخل  الددددد  يعراددددد ا ممدددددا المجددددداري انابيددددد 
 . التلوث حصول

االدارة المسوووتدامة والمتكاملوووة للمووووارد : اليالووو  المحوووور

 لمائيةا

 :القضايا والحلول المقترحة

 البح  والتطوير وبناء القدرات -1

 المتعلقدددة القاددايا لخدمدددة متقدددم علمدد  بحدددث وجددود عدددم
 ادارا وسددوا المائيددة للمددوارد والمتهاملددة المسددتدامة بدداإلدارا
 القددددرات بنددداا الددد  الدددري باإلادددافة الددد  الحاجدددة شدددبهات

لددذا . المائيددة واردالمدد الدارا الحديثددة باالسددالي  واالسددتعانة
االسددتعانة بالمؤسسددات البحثيددة واالهاديميددة واسدداتذا يجدد  

الجامعددات لوددر  واددع وايجدداد نمدداذل ريااددية متطددورا 
تسددداعد علددد  ف دددم المنىومدددة الجديددددا الخاصدددة بإسدددتدامة 
دارا الميداا والتعا دد مدع المدددربي  المتخصصدي  فدي هددذا  وا 

شددبهة وهددذلك ايجدداد طددرق عمليددة لتحسددي  اداا  .المجددال
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 ندددوات الدددري المسدددتخدمة ومعالجدددة المشددداهل التدددي تعددداني 
من ددددددا وهددددددذلك بندددددداا القدددددددرات لوددددددر  تحسددددددي  المعرفددددددة 
باالسالي  الحديثة في ادارا الموارد المائية وطدرق وآليدات 
تطبيق ددا باالاددافة الدد  التعددرف علدد  التطبيقددات الخاصددة 
فدددددي مبدددددادئ التنميدددددة المسدددددتدامة وطدددددرق اسدددددتخدام ا فدددددي 

دمددددال مف ددددوم حوهمددددة الميدددداا فددددي  مختلفددددةالمجدددداالت ال وا 
 .اإلدارا المتهاملة للموارد المائية في العراق

 ادارة الطلب -2

امسددددالي  الحديثددددة إلدارا المددددوارد الحاجددددة الدددد   تطبيددددق 
نشددددداا اإلدارا المتهاملدددددة مثدددددل  المائيدددددة للمدددددوارد المائيدددددة وا 

بوددددر  تحديددددد االحتياجدددددات  جمعيددددات مسددددت لهي الميدددداا
بندداا ب اإلهتمددامو . وعيرهددا خدامات المختلفددة المائيددة لإسددت

القدرات في هذا المجال ومراعاا الخصوصية العرا ية في 
البدددرامج اموليدددة ال  مدددة لت يئدددة امرادددية  االحتيدددال إلددد 

لددددذا فمدددد  . واالسددددالي  الحديثددددةالعرا يددددة لتطبيددددق البددددرامج 
أي االسدددتخدام )تطبيدددق مبدددادئ االسدددتخدام اممثدددل الم دددم 

بما يقلل مد  هميدة ال ددر والادائعات المائيدة  للمياا فؤاله
إلدددد  أ صدددد  حددددد ممهدددد  دو  اإلاددددرار أو التددددأثير علدددد  

فددددي جميددددع الممارسددددات  (ال دددددف والوايددددة مدددد  االسددددتخدام
المتعلقددددة باسددددتخدامات الميدددداا وتطددددوير المعرفددددة فددددي هددددذا 

و أالمجددددددددال لهافددددددددة القطاعددددددددات المسددددددددتفيدا مدددددددد  الميدددددددداا 
 .المستخدمة للمياا 

 األهوار: بعالمحور الرا

 :القضايا والحلول المقترحة

 شحة و نوعية مياه األهوار -1

نتيجددددة   يددددادا معدددددالت الملوحددددة فددددي ميدددداا االهددددواري حددددى 
لددذا يجدد  العمددل علدد  ادخددال  اددعف تدددفق الددوارد المددائيب

واسددددتخدام تقنيددددات حديثددددة وجديدددددا لتحسددددي  هميددددة و نوعيددددة 

وهددددذلك  وتقليددددل معدددددالت الملوحدددة في دددداالميددداا فددددي امهدددوار 
العمل عل   يادا معدالت التدفق المدائي الدوارد مد  الجاند  

 .االيراني بشأ  هور الحوي ا ومياا ن ر الهرخة

 انعاش االهوار -2

بالرعم م  اإلهتمدام المت ايدد ببيئدة امهدوار اال أند  ي حدى 
لذا يج  . إلنعاو االهوار متهاملة عدم وجود استراتيجية

يدددددة وميدانيدددددة لودددددر  العمدددددل علددددد  اجدددددراا دراسدددددات حقل
التعددددرف علدددد  االمهانددددات والهميددددات الخاصددددة بددددالواردات 
المائية لمياا االهوار والتي يمهد  اسدتخدام ا علد  المدد  
القريدددد  والبعيددددد همصدددددر رئيسددددي واساسددددي فددددي عمليددددات 

واددع اسددتراتيجيات عمددل موحدددا ب ددذا  انعدداو االهددوار و
 .الخصو 

 الدعم الدولي واالقليمي -3

 إعد  عم الددولي واال ليمدي والعمدل علد  الحاجة ال  الدد
اهبددر عدددد ممهدد  مدد  مندداطق االهددوار همحميددات طبيعيددة 

رامسددددددار ل رااددددددي  إتفا يددددددةاو هأرااددددددي رطبددددددة اددددددم  
بحشددد الدددعم لتددوفير الحصدد  المائيددة  اإلهتمددامو  الرطبددة

ال  مدددة الحيددداا هدددذا المنددداطق مددد  الميددداا المشدددترهة مددد  
 .دول المنبع

 العادمة  المياه: المحور الخامس

 : القضايا والحلول المقترحة

 معالجة مياه الصرف الصحي  -1

رتفداع تراهيد  مد  إالصدرف الصدحي فدي العدراق  ميدااتعاني 
 هسددددجي و بالمتطلدددد  الحيددددوي لأالمددددواد العاددددوية والمتمثلددددة 

المحطدددات القائمدددة تعددداني و  .بريدددةتالنتدددائج المخ همدددا أى دددرت
و لدددة عمليدددات  ددددم ا المختلفدددة مددد  فدددي بودددداد والمحافىدددات 

الصدديانة وعدددم هفددااا وحدددات المعالجددة هددذا مدد  ج ددة ومدد  
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ج دة أخددر  افتقددار المحطددات إلد  المعالجددة الهيمياويددة و لددة 
الميددداا هميدددة أ  حيدددث  .الطا دددة االسدددتيعابية لتلدددك المحطدددات

نتيجددة لددذلك يددتم ر مدد  طا ت ددا التصددميمية و بددأهالي ددا  االددوارد
 .بددددو  معالجدددةالميددداا إلددد  الن دددر مباشدددرا صدددرف جددد ا مددد  

إاددددافة إلدددد  ذلددددك يددددتم تحويددددل شددددبهات ميدددداا اممطددددار إلدددد  
ربطدددددات عيدددددر نىاميدددددة تصدددددرف أيادددددا إلددددد  الن دددددر بددددددو  

هددددذلك وجددددود التخسددددفات فددددي شددددبهات نقددددل ميدددداا  .معالجددددة
يدددؤدي إلددد  اخت ط دددا بميدددداا ممدددا المجددداري إلددد  المحطدددات 

يدددددؤثر ذلدددددك سدددددلبا  علددددد  الصدددددحة العامدددددة وتددددد داد الشدددددر  و 
 .وخصوصا عند امطفال مرايةالحاالت ال

 والزراعية والخدمية  معالجة المياه الصناعية -2

تختلددددف نوعيددددة الميدددداا الصددددناعية المطروحددددة مدددد  امنشددددطة 
الصدددناعية وطبيعدددة الملوثدددات الناتجدددة عن دددا بددداخت ف ندددوع 

ملوثدددات المدددواد الصدددلبة العالقدددة والذائبدددة الاإلنتدددال وتتادددم  
الدالدددددددددة و نتدددددددددرات الو الفوسدددددددددفات و والهبريتدددددددددات والهلوريددددددددددات 

الدد  والتددي تددؤثر ....العناصددر الثقيلددة المختلفددة و  الحاماددية
 لمصددددادرلميدددداا العلدددد  البيئددددة وتددددنعهس سددددلبا علدددد  نوعيددددة 

 .المسطحات المائية ومياا المجاري العامةالمستقبلة ل ا ه

هما تجدر اإلشارا إل  افتقار المشداريع الصدناعية وال راعيدة 
خاصة ب ا وا   وجدت  والخدمية ال  وجود محطات معالجة

فددي بعدد  المشدداريع ف ددي عيددر هفددواا لقدددم ا وعدددم تهامددل 
مراحددددددل المعالجددددددة او لوجددددددود أعطددددددال ميهانيهيددددددة متهدددددددررا 
واحتماالت تو ف ا ع  العمل بي  حي  واخر يؤدي بالنتيجدة 

الصدددددناعية السدددددائلة مددددد  دو   النفايددددداتالددددد  صدددددرف ميددددداا 
توائ ددا علدد  وبالتددالي  تلويث ددا بسددب  اح امن ددرمعالجددة الدد  

 .ثقيلة وعناصرهميات هبيرا م  مواد هيماوية خطرا 

 

الحد من تدهور األراضي : الهدف اإلستراتيجي اليال 

 ومكافحة التصحر

 :مقدمة

العرا يدددة الددد  تدددأثيرات سدددلبية مختلفدددة  أدت  ةالتربددد تعرادددت
الددد  تددددهور تددددريجي فدددي خصائصددد ا  بحيدددث إنعهدددس ذلدددك 

  إ. اإلجتمددداعي للدددب دعلددد  الوا دددع ال راعدددي واإل تصدددادي و 
أهددددم المشدددداهل الادددداعطة علدددد  بيئددددة التربددددة والتددددي تعتبددددر 
سدددتفحال بقيدددة المشددداهل هدددو تددددهور حالدددة  مصددددرا  لنشدددوا وا 
الوطددداا النبددداتي الطبيعدددي و حدددف الصدددحراا علددد  المنددداطق 

ومددددد  الم دددددم إدراك أ  السدددددب  الحقيقدددددي لدددددذلك . الخادددددراا
دارت ددددا التدددددهور هددددو شددددحة اممطددددار ومددددوارد الميدددداا وسددددوا إ

سددددتخدام ا   نصددددف مسدددداحة إ. وتخلددددف تقنيددددات تو يع ددددا وا 
معددددددل هطدددددول هدددددي منددددداطق جافدددددة ال ت يدددددد  العدددددراق تقريبدددددا  

ملددددم فددددي السددددنة مددددع أ  بعددددد   110اممطددددار في ددددا عدددد  
المندداطق الجبليددة المحدددودا فددي الشددمال الشددر ي مدد  العددراق 

ملدددم فدددي  1000 دددد تصدددل هميدددة اممطدددار في دددا إلددد  نحدددو  
ورد في  حسبما)امات امرااي في العراق إ  إستخد. السنة

النشددرا اإلحصددائية /تقريددر و ارا التخطدديط والتعدداو  اإلنمددائي
ويتادددددل مددددد  تلدددددك .  مسدددددطحات مائيدددددة و أراادددددي سدددددهنية

البيانات أ  مجموع النسدبة المئويدة للوطداا النبداتي الطبيعدي 
مدد  المسدداحة الهليددة % 12يتجدداو   ال( المراعددي والوابددات)

نسبة المئويدة للصدحراا وامراادي الجدرداا هما أ  مجموع ال
 .تتجاو  ثلث المساحة الهلية

أرااددي صددالحة لل راعددة % 29تتددو ع بوا ددع ( 2006لسددنة 
% 1.1عابددددات طبيعيددددة و % 3مراعددددي طبيعيددددة و % 7و 

 % 27.1صحراا البادية و % 33أرااي جبلية جرداا و 
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إ  امعددددددرا  امساسددددددية مدددددد  هددددددذا ال دددددددف اإلسددددددتراتيجي 
الحددددد مدددد  ب التخطدددديط الشددددامل لمددددوارد التربددددةفددددي تددددتلخ  

الحددد  باالسددتخدام المفددرط لأسددمدا والمبيدددات دداب تقنددي  تلوث
التوسددددع فددددي إنشدددداا امح مددددة ب مددد  انتشددددار الهثبددددا  الرمليددددة

باإلادددافة إلددد  . الخادددراا حدددول المدددد  ومعالجدددة التصدددحر
نشدداا الواحددات الصددحراوية  و اإلهتمددام بددالمراعي الطبيعيددة وا 

يقدداف ال حددف مراجعددة القددو  اني  ال راعيددة والبيئيددة وتحددديث ا وا 
 .السهاني عل  امرااي الطبيعية

 
 
 
 
 
 
 
 

  محاور وقضايا الحد م  تدهور االراضي ومكافحة التصحر 4-3الجدول 
 القضايا المحاور

ستخدام إدارا خطة. 1 إستخدام األراضي :المحور امول  المتدهورا الموا ع وتحديد امرااي وا 
 والوربية الشمالية الباديتي  في الصحراوية للواحات المستدامة لتنميةا.  2
 ال راعية امرااي عل  الحاري ال حف. 3

 
 الرملية الهثبا  توسع. 1 التصحر   :الثاني المحور

 بالتصحر المتأثرا والمناطق المد  حول الخاراا امح مة. 2
 الري مياا إستخدام هفااا. 3
 الوبارية اصفالعو  نشوا. 4
 التربة إنجراف. 1

 
 التربة تلوث  :الثالث المحور

 
 المنفلقة عير باملوام والقذائف الملوثة االرااي. 1
 المياا في وال در السيحي الري بسب  والتودق التملل. 2
 النفطية والمشتقات بالهيماويات التر  تلوث. 3

 
 النباااااااتي الغطاااااااء  :الرابددددددع المحددددددور
 الطبيعي

 

 الحارية البيئة ام  الطبيعية البيئات. 1
 الصحراوية والمناطق الطبيعية المراعي. 2
 الحرجية والمناطق للوابات المستدامة اإلدارا. 3

  
 :المحاور والقضايا  ات العالقة

الد  التخطديط الشدامل لمدوارد فدي العدراق حاجدة ماسدة هناك 
سددتخدام امراادديو  التربددة  اتاددرر بددة المموا ددع التر تحديددد و  با 
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التوسع فدي إنشداا الواحدات فدي المنداطق الصدحراوية وهذلك 
إذ . فدي نسدبة مسداحة الوطداا النبداتيملموسة ق  يادا يحقوت

يعتبر التصحر م  أهم المشاهل الوطنية والتدي ت ددد جميدع 
مد  ملوثدات التربدة الناتجدة  إادافة  الد  المناطق ب  إستثناا

الددددتملل ب الحددددرو  مخلفدددداتو  ملوددداممختلفددددة مثددددل امصدددادر 
فدددي بعددد  المنددداطق  ةهمدددا أ  التربددد. والتلدددوث بالهيماويدددات

أصددبحت مصدددرا  للعواصددف الترابيددة الشددديدا بسددب  تفهه ددا 
نجراف ا  . وا 

 تخطيط إستخدام األراضي:  المحور األول

 :والحلول المقترحة القضايا

 استخدامات االراضي -1

 خطدة وااددحة ومحدددا إلسددتخدامات امراادديعددم وجددود 
لهددل منطقددة ولهددل  طدداع اددم   يتواددل االسددتخدام الفعلدد

المنطقددة مددع تحديددد االسددتخدامات المتو عددة مسددتقبليا  بنددااا  
هدذا اممدر يتطلد  . عل  الخصائ  المختلفة لهدل منطقدة

إعداد خطة وااحة ومحددا إلستخدامات امرااي تشدمل 
ويراعددد  في دددا شدددمولية المصدددالل المحليدددة . جميدددع المنددداطق

وتبدددددي  الخطدددددة حالدددددة اإلسدددددتخدام الفعلدددددي لهدددددل . والوطنيدددددة
منطقددددددة ولهددددددل  طدددددداع اددددددم  المنطقددددددة مددددددع بيددددددا  حالددددددة 

علددد   اإلسدددتخدام المسدددتقبلية التدددي يوصددد  ب دددا وذلدددك بنددداا  
الخصددددائ  البيئيددددة الطبيعيددددة لهددددل منطقددددة ومددددد   دددددرت ا 
الهامنددددددددة علدددددددد  تحمددددددددل النشدددددددداطات العمرانيددددددددة والتنمويددددددددة 

 .المختلفة

احوات الصووحراوية فوي البوواديتين التنميوة المسووتدامة للو -2

 الشمالية والغربية

ال توجدددد بدددرامج وخطدددط واادددحة إلدارا مسدددتدامة للواحدددات 
تحديد العوامدل البيئيدة التدي تادم  الصحراوية مما يتطل  

إسدددتدامة الواحدددات القائمدددة فدددي البددداديتي  الشدددمالية والوربيدددة 
والعمددل علدد  إسددتحداث واحددات تمتلددك مقومددات اإلسددتمرار 

حيددددداا المنددددداطق الصدددددحراوية و  .الحاجدددددات المحليدددددةلتلبيدددددة  ا 

. شدددديدا التدددأثر بىدددروف الجفددداف وشدددحة الر عدددة الخادددراا
وم  المفال تحديد موا ع تلك الواحات عل  أساس القدرا 
يجددداد الصددد ت العادددوية بدددي  الواحدددات  علددد  إسدددتدامت ا وا 

 .المتقاربة ام  نفس القطاع
 الزحف الحضري على األراضي الزراعية -3

حالدددة مددد  ال حدددف الحادددري السدددريع والمدددؤثر علددد   هنالدددك
امرااددددددددي ال راعيددددددددة ممددددددددا يددددددددؤدي إلدددددددد  ال يمنددددددددة علدددددددد  

نسبة االستخدامات ال راعية لأرااي وهذا بدورا أثر عل  
تتطلددد  هدددذا و . امراادددي المبنيدددة الددد  امراادددي ال راعيدددة

واع برامج تعوياية للمساحات للحد مد  تجداو  الىاهرا 
أو لهددل مجموعدة مدد  القصددبات تلدك النسددبة فدي هددل  طداع 

 .المتقاربة

 مكافحة التصحر: المحور الياني

 والحلول المقترحة القضايا

 توسع الكيبان الرملية -1
مشددددهلة تهددددو  الهثبددددا  الرمليددددة الحاجددددة الدددد  التعامددددل مددددع 

مندداطق تواجدددها وحرهت ددا بخددرائط متخصصددة مددع تحديددد و 
فة باإلاددا. خدوا  تلدك الهثبددا  ومتابعدة متويرات داعدر  ل
تحديدددددد أولويدددددات المنددددداطق التدددددي تتطلددددد  معالجت ددددددا الددددد  

 . التقنيات المناسبة لهل حالةو 

األحزموووة الخضوووراء حوووول المووودن والمنووواطق المتووو ثرة  -2

 بالتصحر

المتأثرا النق  ف  االح مة الخاراا حول المد  والمناطق 
إنشددداا امح مدددة الخادددراا ب اإلهتمددداملدددذا يجددد  . بالتصدددحر

امل المناخيدة القاسدية وخصوصدا  تلدك لحماية المد  م  العو 
المنددددددداطق امشدددددددد تادددددددررا  بفعدددددددل  المدددددددد  أو القصدددددددبات أو

مددع اددرورا الددتحهم بالمسدداحات التددي . الىددروف الصددحراوية
تددتم معالجت ددا وأنددواع النباتددات المسددتخدمة وحسدد  مددا يخدددم 

 .                 هل حالة
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 ة إستخدام مياه الريءكفا -3

والحاجدددة الددد  ترشددديد ورفدددع  يالدددر  لدددة هفدددااا اسدددتخدام ميددداا 
العمددددددل علدددددد  تحديددددددد هميددددددات الميدددددداا ف. هفددددددااا االسددددددتخدام

يادددم  حصدددول هافدددة سدددوف المسدددتخدمة وبدددالتقني  الددد  م 
المناطق عل  حصص ا المطلوبة م  المياا وحسد  طبيعدة 

 .إحتياجات ا مع تحديد التقنية الم ئمة لهل حالة

 يةنشوء العواصف الغبارية من الترب العراق -4
تحديددد لددذا يجدد  .  يددادا معدددالت وشدددا العواصددف الوباريددة

العواصدددف  وصدددفات ا وخواصددد ا البيئيدددة  هدددذا منددداطق نشدددوا 
باإلسدتعانة بصدور يوصد  والىروف المؤدية لتلك الىداهرا و 

 . GISام مار الصناعية وتقنية نىم المعلومات الجورافية 

 إنجراف التربة -5
والسددفو  الجبليددة أو إنجددراف التددر  فددي مندداطق المنحدددرات 

اإلسالي  المناسدبة للحدد لذا يج  تحديد . أهتاف المنحدرات
واإلعتمددداد بشدددهل رئيسدددي علددد  إسدددت راع  هدددذا الىددداهرا مددد  

أنواع محلية منتخبة م  النباتات المحلية أو إعدادا إسدتخدام 
مع مراعاا امثار المتخلفة ع  البناا اإلنشائية بع  المواد 

 .ات هذا المخلفاتالبيئية الاارا لمحتوي
 

 تلوث التربة : المحور اليال  

 ةوالحلول المقترح القضايا

 بسبب الري السيحي والهدر في المياه التملح والتغدق -1

المسددتخدمة عدد   يالحاجددة الدد  تطددوير اسددالي  وطددرق الددر 
إعددددداد الخددددرائط والبيانددددات التددددي تحدددددد نددددوع السددددقي طريددددق 

وتحديد . لمناطقالمستخدم لأرااي ال راعية في مختلف ا
المندداطق الوا عددة تحددت تددأثير التودددق بسددب  طبيعددة اإلرواا 

همدددددا يدددددتم وادددددع تقدددددويم . وتلدددددك المتملحدددددة لدددددنفس السدددددب 
وطرق الر  المختلفة والفعالة في ترشيد اسدت  ك مسالي  

 . المياا

 تلوث الترب بالكيماويات والمشتقات البترولية -2

بالهيماويدددات  المجددداورا لحقدددول الدددنفط تلدددوث بعددد  المنددداطق
حصدددر وتحديدددد تلدددك مددد  الادددروري . والمشدددتقات البتروليدددة

المشدهلة وتحديدد أسدالي  خطدورا للتعرف علد  مدد  الموا ع 
 .المعالجة إل الة تلك افثار وحس  ما يناس  هل منطقة

 االراضي الملوثة باأللغام والقذائف غير المنفلقة -3

يا والنفايات تحديد المناطق المشمولة بتلك البقاالحاجة ال  
وبموجدددد  خدددددرائط معددددددا خصيصدددددا  ل دددددذا الودددددر  واعدددددداد 
جدول  مني بامسبقيات لرفع ومعالجة تلك النفايات حس  

تلددك مصددير والبددد مدد  تحديددد . شدددا تأثيرهددا علدد  المندداطق
 .النفايات

 الحفاظ على الغطاء النباتي الطبيعي: المحور الرابع

 والحلول المقترحة القضايا

 عية ضمن البيئة الحضريةالبيئات الطبي -1

حاجة ال  تدوفير منداطق خادراا للهائندات الطبيعيدة هناك 
تبندددي سياسدددة لدددذا يجددد   بادددم  البيئدددة الحادددرية المختلفدددة

بإستو ل جميع المناطق المتروهدة وتلدك ( البيئة الخاراا)
المخصصدددة همتن هدددات والحددددائق العامدددة وحددددائق المندددا ل 

بيئدات طبيعيدة وذلدك وأخدذ ذلدك بنىدر اإلعتبدار بمعاملت دا ه
إلعطدددداا الفرصددددة للهائنددددات الطبيعيددددة لهددددي تحصددددل علدددد  

 .متطلبات معيشت ا في البيئات الحارية الواسعة

 والمناطق الصحراوية المراعي الطبيعية -2

إ امة مشاريع تأهيدل وتنميدة المراعدي الطبيعيدة الحاجة ال  
وتنىدددددديم الرعدددددددي وتحقيدددددددق التنميددددددة المسدددددددتدامة لأراادددددددي 

 .المناطق الصحراوية وخصوصا  في
 الحرجية مناطق الاإلدارة المستدامة للغابات و -3

الحاجددددة الدددد  و  والمنددداطق الحرجيددددةمندددداطق الوابددددات تددددهور 
إ امددددة مشدددداريع تنميددددة الوابددددات عدددد  طريددددق و ددددف تدددددهورها 

عدددددددادا تأهيدددددددل المنددددددداطق  والمنددددددداطق الحرجيدددددددة والبسددددددداتي  وا 
 .المتاررا من ا
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افظة على البيئة المح :الهدف اإلستراتيجي الرابع

 البحرية والساحلية

 مقدمة

يطددل العددراق علدد  جدد ا صددوير مدد  الخلدديج العربددي ويعتبددر 
ذلددك بددالق امهميددة إل تصدداديات العددراق وخصوصددا  النفطيددة 
إادافة  مهميدة السدواحل البحريدة معدرا  التنميدة و همدورد 

التددي تتعددر  بشددهل مسددتمر لسددوا  للثددروا السددمهية البحريددة
العدددراق عادددو فدددي  ال سدديما وأ  لدددوث البيئدددياإلسددتخدام وللت

إ  . (ROPME) المنىمددة اال ليميددة لحمايددة البيئددة البحريددة
تدهور الحالة البيئيدة للسدواحل والميداا البحريدة العرا يدة تعدود 

فبالنسدددددبة لمشددددداهل . لعددددددد مددددد  امسدددددبا  المرهبدددددة والمعقددددددا
التلددوث المرتبطددة بالنشدداط النفطددي فددإ  إحصددااات المنىمددة 

يددة لحمايددة البيئددة البحريددة تشددير الدد  ا  ميدداا الخلدديج  اال ليم
 10يقددل عدد   العربددي تتعددر  للتلددوث وبشددهل يددومي بمددا ال

الددددف برميددددل نفددددط أثندددداا عمليددددات التدددد ود والشددددح  والتفريددددق 

ومددد  تلدددك امنشدددطة أياددددا  هدددو مدددا يدددرتبط بالنقددددل . النفطدددي
وهددذلك  وبأعمددال الشددح  البحددري بشددهلي  التجدداري والنفطددي

وتعتبددر ممارسددة تصددريف ميدداا التددوا   مدد  . لبحريددةاملوددام ا
السددف  النا لددة للددنفط والباددائع مدد  مختلددف دول العددالم الدد   
الخلديج سدببا  فدي نقدل امندواع الوريبدة والدخيلدة مد  الهائنددات 

إال أ  مشدددداهل البيئددددة البحريددددة . الحيددددة الدددد  منطقددددة الخلدددديج
تنت دددددي عندددددد ذلدددددك حيدددددث أ   العرا يدددددة وهمدددددا أشدددددير اليددددد  ال

بيئيددة التددي تمددارس علدد  اليابسددة عالبددا  مددا يهددو  المنشددطة ا
تأثيرها ملموسدا  بشدهل واادل فدي السدواحل ومياه دا البحريدة 

  إ. هددددو أبعددددد مدددد  ذلددددك و ددددد تمتددددد تلددددك التددددأثيرات الدددد  مددددا
سدددتراتيجية البيئيدددة العرا يدددة الحاليدددة تأخدددذ بعدددي  اإلعتبدددار اال

البيئدددددة  تلدددددك المشددددداهل البيئيدددددة الرئيسدددددية التدددددي تعددددداني من دددددا
شخي  القادايا البحرية العرا ية وعل  هذا امساس يمه  ت

 البيئية افتي

 محاور وقضايا المحافظة عل  البيئة البحرية والساحلية 5-3الجدول 
 القضايا المحاور

 الميااه تلوث :المحور امول
 الساحلية

 النفطي التلوث .1
 النفطي التلوث عير .2
 البحرية الرسوبياتو  المياا نوعية مؤشرات .3

 
الثااااااااروا  :الثدددددددداني المحددددددددور

 السمكية البحرية
 اإلدارا المستدامة للثروا السمهية البحرية . 1
 مؤشر الملوثات في أنسجة امسماك البحرية. 2
 السمهي وسائل الصيد والخ   والتسويق. 3

 
التناااااااوع  :الثالدددددددث المحدددددددور

 ةاألحيائي في البيئة البحري
 ئية البحرية والساحليةالمحميات البي. 1
 الهائنات البحرية التي يمه  استخدام ا همؤشرات للهشف ع  التلوث. 2

 
 تخطيط إستخدامات المناطق الساحلية. 1المناااااطق   :الرابددددع المحددددور
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 إعادا تأهيل البيئات الساحلية المتدهورا. 2 الساحلية
 إتساع منطقة المياا المختلطة. 3
 لداخلية التي تص  في البحرنوعية المياا ا. 4

 : المحاور والقضايا  ات العالقة
نىرا  لمو ع العراق الجورافي بالنسبة للخليج العربي وبالنىر 
 لطبيعدددة امنشدددطة التدددي تمدددارس مددد   بدددل مختلدددف الشدددرهاا

فددي  قطدداع الخددا  والعدداملالمحليددي  واإل ليمددي  والدددوليي  وا
البحدددري لدددوث لمنددداطق السددداحلية فدددإ  التفدددي االتطدددوير  ىدددل

الملوثددددات طبيعددددة يعتبددددر مدددد  أهددددم المشدددداهل البيئيددددة بسددددب  
إ  الثدددروا السدددمهية فدددي الميددداا . المرتبطدددة بالنشددداط النفطدددي

 ا  م مدددددا  العرا يدددددة وفدددددي ميددددداا الخلددددديج عمومدددددا  تشدددددهل مصددددددر 
فدر  عمدل م مدة للسدها  المحليدي  تتيل أن ا هما للبروتي  

اى علددد  الحفدددوفدددي هدددذا السدددياق يتحدددتم . مددد  جندددو  العدددراق
الميداا البحريدة  واالنواع االحيائية ام  المنداطق السداحلية 

االنددددواع الم ددددددا وتلددددك التددددي تقددددع تحدددددت  ومعرفددددة العرا يددددة
 .اووط بيئية شديدا 

 ساحلية تلوث المياه ال: المحور األول

 :والحلول المقترحة القضايا

 مصادر التلوث النفطي -1

رتبطدددددة عددددددم وجدددددود بدددددرامج لرصدددددد مصدددددادر التلدددددوث المإ  
بالنشدددداط النفطددددي وأسددددبا  وصددددول ا للبيئددددة البحريددددة وهيفيددددة 
منع ددددا وتقليددددل مخاطرهددددا يددددؤدي إلدددد  اتخدددداذ القددددرارات عيددددر 

لمواج ة ذلك ال بد مد  . الصحيحة في إدارا التلوث النفطي
المرتبطددددة التلددددوث التعددددرف علدددد  وتسددددجيل جميددددع مصددددادر 

بالنشددداط النفطدددي مدددع تسدددجيل د يدددق لتلدددك الهميدددات وأسدددبا  
ل ا ال  البيئة البحرية ودراسدة افادل الطدرق والوسدائل وصو 

وتقليددددددل مخاطرهددددددا او معالجددددددة المشدددددداهل   دددددداالمتاحددددددة لمنع
ب ااددافة إلدد  بندداا القدددرات فددي مجددال المسددل المرتبطددة ب ددا

الطرق والوسائل فعالة فدي حمايدة  ابحيث تهو  هذ واإل الة 
 . البيئة البحرية م  هذا المشاهل

 لنفطيةمصادر التلوث غير ا -2
لمرتبطددة عيدر اإ  عددم وجدود بدرامج لرصدد مصدادر التلدوث 

بالنشدددداط النفطددددي وأسددددبا  وصددددول ا للبيئددددة البحريددددة وهيفيددددة 
منع ددددا وتقليددددل مخاطرهددددا يددددؤدي إلدددد  اتخدددداذ القددددرارات عيددددر 

لمواج ددة ذلددك ال . الصددحيحة فددي إدارا التلددوث عيددر النفطددي
مصدددادر طدددر   بنددداا  اعددددا معلومدددات عددد  جميدددع بدددد مددد  

مصدادر صدناعية )ثات عير المرتبطة بالنشاط النفطدي الملو 
مدع التسدجيل الدد يق لتلدك ( اخر  او مصادر من لية وعيرهدا

 .هيفية وصول ا ال  البيئة البحريةالهميات وتحديد اسبا  و 

 مؤشرات نوعية المياه والرسوبيات البحرية -3

. للميدداا وللرسددوبيات القاعيددة مؤشددرات نوعيددةاددرورا تحديددد 
ال  أفال المؤشرات النوعية يساعد فدي إجدراا  إ  التوصل
ال  مددة مددع الحدداالت المماثلددة للخلدديج  والمقاربدداتالمقارنددات 

 .العربي وهذلك للسيطرا عل  التويرات المحتملة في 

 اليروة السمكية البحرية : المحور الياني

 والحلول المقترحة القضايا

 اإلدارة المستدامة لليروة السمكية البحرية -1

حاجة ال  تفعيل االدارا المستدامة للثدروا السدمهية البحريدة ال
حصدددر وتسدددجيل االندددواع السدددمهية البحريدددة فدددي عددد  طريدددق 

المنطقددة وتقدددير المخدد و  السددمهي في ددا ب دددف حمايددة هددذا 
الثدددددروا وترشددددديد عمليدددددات الصددددديد وتحديدددددد اسدددددالي  الصددددديد 
والمعدات المستخدمة في  وهدذلك الفتدرات خد ل العدام والتدي 

 .  ممارسة الصيد في ا با ل االارار البيئيةممه
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 مؤشر الملوثات في أنسجة األسماك البحرية -2

عدم وجود مؤشر أو دليل ندوعي لتلدوث البيئدة البحريدة نىرا  ل
فدي إيجداد وتطدوير مؤشدر يج  البدا فالعراق في والساحلية 

إذ أ  للتلدددوث للملوثدددات فدددي أنسدددجة امسدددماك هددددليل ندددوعي 
ويمهددد  . بدددة االحيائيدددة والبيئيدددة الصدددحيحةذلدددك يحقدددق المرا 

تحقيدق ذلددك فدي محطددات نمذجدة محددددا للهشدف عدد  وجددود 
 .وشدا الملوثات

 السمكي وسائل الصيد والخزن والتسويق -3

حصددر وتسدجيل وتحددديث جميددع اندواع وسددائل الصدديد أهميدة 
وأدواتددد  ومعداتددد  والدددتخل  مددد  امسدددالي  عيدددر المسدددموحة 

 .البيئية المطلوبة والتي تفتقر ال  المعايير 

 التنوع األحيائي في البيئة البحرية : المحور اليال 

 والحلول المقترحة القضايا
 المحميات البيئية البحرية والساحلية -1

يجدددد  تحديددددد اممدددداه  السدددداحلية أو البحريددددة التددددي اددددرورا 
دارت ا  للحفداى علد  االندواع ومندع همحميات بيئية إع ن ا وا 

 . التلوث

كائنووووات البحريووووة التووووي يمكوووون اسووووتخدامها ال أنووووواع -2
 كمؤشرات لكشف التلوث

التعدددرف علددد  افادددل أندددواع االسدددماك البحريدددة الحاجدددة الددد  
وامنددواع ال فقاريددة والنباتددات والطحالدد  فددي الميدداا البحريدددة 
العرا ية وخصوصا  تلدك امندواع الحساسدة من دا والتدي يمهد  

 .ا  تخدم في الهشف ع  التلوث 

 المناطق الساحلية : المحور الرابع

 :والحلول المقترحة القضايا
 خطيط إستخدامات المناطق الساحليةت -1

خدددرائط بيئيدددة حديثدددة عددد  إسدددتخدامات المنطقدددة عددددم وجدددود 
ويوصدد  باددرورا إعددداد هددذا الخددرائط مددع الحاجددة السداحلية 

إعطاا التوصيات حول اإلستخدامات المثلد  لقطاعدات إل  
 .تلك المنطقة

 ل البيئات الساحلية المتدهورةإعادة ت هي -2
تددددهور البيئدددات السددداحلية والحاجدددة الددد  إعدددادا تأهيل دددا عددد  

ثرا بالمشددداهل البيئيدددة ادددم  أتحديدددد القطاعدددات المتدددطريدددق 
حسددد  أسدددبقية وشددددا المشدددهلة تصدددنيف ا السدددواحل البحريدددة و 

في ا وذلك لور  تنىيف ا وتنقيت ا ومحاولدة إسدتعادا حالت دا 
 بيعيالطبيعية هنىام بيئي ط

 إتساع منطقة المياه المختلطة -3
علدد  ( المددد البحددري)ثير الميدداا البحريددة أمددد  تددعدددم تحديددد 

 يوصدد  بدراسددة تددأثير هددذا المددد البحددري. بيئددة الميدداا العذبددة
واتخددداذ مسدددتو  ملوحدددة الميددداا همؤشدددر علددد  حددددود منطقدددة 
الميددداا المختلطدددة ومدددد  تاثيرهدددا علددد  الهائندددات فدددي الميددداا 

بوجددددود أدلددددة علدددد  معيشددددة أنددددواع الميدددداا العذبددددة خصوصددددا  
 .المالحة في مناطق المياا العذبة

 نوعية المياه العذبة التي تصب في البحر -4
تلددددوث الميدددداا الداخليددددة التددددي  تلددددوث الميدددداا البحريددددة بسددددب  

هدذا العمل عل  منع حدوث الحاجة إل  تص  في الخليج و 
تلدددوث مددد  هدددذا المصددددر وخصوصدددا فيمدددا يتعلدددق بدددالمواد ال
الطينيددددددة القادمددددددة مددددددع  أهم ددددددالعاددددددوية وهددددددذلك العوالددددددق و ا

 .الجريا  السطحي م  االرااي العالية

المحافظة واالستخدام : الهدف اإلستراتيجي الخامس

 المستدام للتنوع األحيائي

 : مقدمة

سدتدامت  وتحقيدق السد مة ا حيائيدة ميعتبر التنوع امحيائي وا 
ت ايدددددا مدددد  المواادددديع التددددي تخاددددع الدددد  اددددووط بيئيددددة م

وتدهورا  مستمرا  رعم أن ا بمو ع الصدارا في اإلهتمام البيئي 
فقددد إنت جددت و ارا . العددالمي وهددذلك علدد  المسددتو  المحلددي

البيئة خ ل امعوام القليلة المااية سياسدة واادحة لتفعيدل 
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إسددتدامة التنددوع امحيددائي إذ سددعت لإناددمام الدد  اإلتفا يددة 
 172العدددراق العادددو ر دددم الدوليددة للتندددوع امحيدددائي فأصدددبل 

فددي تلددك اإلتفا يددة فادد   عدد  السددعي لإناددمام لإتفا يددات 
امخدددر  مثدددل إتفا يدددة اإلتجدددار بدددامنواع الم دددددا بددداإلنقرا  

تفا ية المحافىة عل  الحياا الفطرية  .وا 

وبحسدددد  التقريددددر الددددوطني امول المقدددددم لسددددهرتارية اتفا يددددة 
العراق حوالي لقد سجل في  2010التنوع امحيائي في عام 

نوعدددددا ( 17)نوعدددددا مددددد  اسدددددماك الميددددداا العذبدددددة من دددددا ( 90)
نوعدا ( 394)تحتال الد  ج دود حمايدة هبيدرا ومدا ي يدد علد  

نوعددددا م ددددددا بدددداالنقرا  بحسدددد  ( 19)مدددد  الطيددددور من ددددا 
وحسددد  . القائمددة الحمددراا ل تحدداد العدددالمي لصددو  الطبيعددة

نوعددددا من ددددا ( 2100)هتددددا  نباتددددات العددددراق يوجددددد حددددوالي 
نوعددا ( 94)همددا وسددجل مددا يقددار    بنوعددا متوطنددا( 171)

اندددواع مددد  ( 10)و  بعائلدددة( 24)مددد  الثددددييات تعدددود الددد  
نوعددددددا مدددددد  ( 79) عوائددددددل و ( 1)البرمائيددددددات تعددددددود الدددددد  

نوعددا ( 2000)عائلددة واهثددر مدد  ( 17)ال واحددف تعددود الدد  
وتوجددد فددي  .نوعددا مدد  الطحالدد ( 2312)مدد  الحشددرات و 

لموائل الم مة سيما فدي الوسدط والجندو  العراق العديد م  ا
ا لددديم هوردسدددتا  الدددذي يعدددد / والجددد ا الشدددمالي مددد  العدددراق 

جددد اا مددد  المنددداطق اال ليميدددة السددداخنة بيئيدددا واحتدددوااا علددد  
العديدددددد مددددد  الموا دددددع ذات االرث الطبيعدددددي التدددددي يمهددددد  ا  

وقدددد شدددكلة مسدددداحة   . تهدددو  ذات  يمدددة اسدددتثنائية عالميدددة

مساحة العراق في حين بلغة فدي   من% 12الغابات سابقا 

خاصدة فدي غابدات كركدو      % 1السنوات االخيدرة بحددود   

 .والموصل 

وممددا يددذهر فددإ  هندداك العديددد مدد  الممارسددات البيئيددة التددي  
تددددؤدي الدددد  تدددددهور التنددددوع امحيددددائي هالتسددددب  فددددي تدددددهور 
اممددداه  المحميددددة بموجدددد  اإلتفا يددددات والمعاهدددددات الدوليددددة 

واط  التهداثر وفدي ممدرات ال جدرا وحدوث اإلاطرا  في م
الطبيعيددددددة المتصددددددلة  البيئدددددداتتقطيددددددع الموائددددددل و  وتقسدددددديم أو

. أنواع دخيلة عا ية ال  الدب د والتسب  في ادخال آفات أو
فددي هددذا السددياق مدد  الاددروري العمددل علدد  مرا بددة وتوثيددق 

 2020 حيددائيالتقدددم الددوطني نحددو تحقيددق أهددداف التنددوع اال
فدي العدام  حيدائيالتندوع اال تفا يدةيدا إلالتي أ رها مؤتمر ناعو 

2010 . 

ومدد  المفيددد هنددا أ  نددذهر أندد  وبشددهل عددام  فددإ  اإلجددرااات 
اإللتدددد ام البيئيددددة المطلوبددددة لحمايددددة التنددددوع امحيددددائي تتطلدددد  

والتوافدددددق مدددددع خصدددددائ  الدددددنىم البيئيدددددة وخطدددددط التصدددددميم 
إذ أ  تلدك الخطددط . الشدامل للتطدوير العمراندي فدي المنداطق

تأخددددذ بنىددددر اإلعتبددددار المخدددداطر البيئيددددة المحتملددددة البددددد أ  
للتطددوير بحيددث ال يتجدداو  القابليددة االسددتيعابية للمنطقددة وأ  

ال يهدو   وبدذلك يتم اإللت ام بمحددات امداا البيئي للمناطق
التطددوير العمرانددي علدد  حسددا  القيمددة و الرصدديد امحيددائي 

ا  الحفددددداى علددددد  التندددددوع امحيدددددائي ه ددددددف . فدددددي المنطقدددددة
سدددتراتيجي جددداا لتهدددريس المحافىدددة علددد  امندددواع المحليدددة إ

العرا يدددة الم ددددددا ولصددددو  الدددنىم البيئيددددة الحساسددددة أو ذات 
والتددددي ( مثددددل امهددددوار واددددفاف امن ددددار)القيمددددة الجماليددددة 

عاندددت مددد  اإلهمدددال ومددد  الممارسدددات الخاطئدددة والتدددي أدت 
الدد  تدددهور حالددة الهائنددات الحيددة وتنددا   أعدددادها فادد   

لدددددم تهددددد  معروفدددددة ( حيوانيدددددة ونباتيددددة)ر هائندددددات عدددد  ى دددددو 
 .  بتواجدها في البيئة العرا ية
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 محاور وقضايا المحافظة واالستخدام المستدام للتنوع األحيائي 6-3الجدول 
 القضايا المحاور

األناااااااواع  :المحدددددددور امول
  المحلية

 
 

 البن  الطبيعية الارورية إلستدامة التنوع امحيائي الطبيعي .1
 حالة امنواع ذات امهميةالمسوحات الحقلية لأنواع المحلية وتقارير . 2
 امنواع الم ددا . 3
 امنواع المحلية ام  المناطق الحارية. 4
 التنوع امحيائي ام  البيئات ال راعية. 5

 
حفاااااااظ   :الثددددددداني المحدددددددور

 عينات األحياء العراقية
 بنك الجينات لأنواع المحلية. 1
 حفى النماذل و العينات امحيائية. 2
 التصنيف المرجعي للهائنات لد  متاحف التأري  الطبيعي العالمية. 3

 
 السااالمة  :الثالددث المحددور
 األحيائي واألم 

 العرا ية البيئات ام  الوا ية الوريبة امنواع تواجد. 1
 الجينية والمنتجات وراثيا   المعدلة الهائنات إدارا. 2
 حرهت ا وخطوط الم اجرا امحياا  بةمرا. 3

 
إسااااتدامة  :الرابددددع المحددددور

  النظم البيئية
 

 النىم البيئية الطبيعية الم ددا. 1
 المحميات والمسيجات والمتن هات الوطنية. 2
 السياحة البيئية واإلستفادا م  خدمات المتطوعي . 3
 التعاو  الدولي لحماية نىم بيئية محددا .4

 
األطااار   :الخدددامس المحدددور

 المؤسساتية و القانونية
 
 

 تشجيع البحث العلمي ب دف حماية التنوع امحيائي. 1
 اإلهتمام بالتنوع االحيائي وأهميت  في المناهج التعليمية هافة. 2
 تحديث  واني  تنىيم الصيد وتعليمات حماية الحياا الفطرية. 3
 ارار المتعلقة بحماية التنوع امحيائيتفعيل الورامات والتعوياات ومبادلة ام. 4
  رفع  درات العاملي. 1

 
 رصد الجوائ  و التهريم لأفراد والمؤسسات الفاعلة في الحفاى عل  التنوع امحيائي. 1التوعية   :السادس المحور
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البيئياااااااااااااة والمشااااااااااااااركة 
 الجماهيرية

 

 حصر الموروث الثقافي البيئي والتعريف ب  وترشيدا. 2
 إشراك المجتمعات المحلية في  اايا التنوع االحيائي .3

 :المحاور والقضايا  ات العالقة

تسدجيل وتشدخي  هافدة يتطل   إستدامة امنواع المحلية إ 
عدددداد القدددوائم العلميدددة ب دددا    ددداوالتعدددرف علددد  موائلامندددواع وا 

ربمددددا و . أهميت ددددا العلميددددة واإل تصدددداديةبوالتعريددددف  الطبيعيددددة
خل اإليجددابي بممارسددة اإلهثددار فددي امسددر التددديتطلدد  ذلددك 

العمددددل بامسددددالي  الوراثيددددة  الم ددددددا بمددددا فددددي ذلددددكلأنددددواع 
التربيددددددة والج يئيددددددة إاددددددافة  الدددددد  امسددددددالي  التقليديددددددة فددددددي 

فدددي  ا  يعتبدددر اإلهتمدددام بددامم  امحيدددائي أساسددديو . التصددنيفو 
 .والم داجراالوا يدة المرا بة  والسيطرا علد  امحيداا الدخيلدة 

  تحديدددد البيئدددات ذات امهميدددة الخاصدددة يسددداعد فدددي إهمدددا 
متن هددددددات التحديددددددد و التعجيددددددل بددددددإع   المندددددداطق المحميددددددة 

سددتدامة ثرواتدد  . وطنيددةال إ  الحفدداى علدد  التنددوع امحيددائي وا 
يعتبدددددر عمددددد   جماهيريدددددا  فدددددي امسددددداس وج دددددد المؤسسدددددات 

عمدد    ياديددا  وتنىيميددا  داعمددا  يعددد الرسددمية فددي هددذا المجددال 
فددإ  إسددتدامة التنددوع امحيددائي يتطلدد  بشددهل خددا  ولددذلك 

المج دددود تعددد   تددددعيم امطدددر المؤسسددداتية والقانونيدددة التدددي 
 . للموروث امحيائي العرا يمدرك مجتمع الوطني لتنشئة 

 إستدامة األنواع المحلية : المحور األول 

 والحلول المقترحة القضايا

ألحيووائي البنووى الطبيعيووة الضوورورية إلسووتدامة التنوووع ا -1

 الطبيعي

تحديدددد مهوندددات البنددد  التحتيدددة البيئيدددة لدراسدددات عددددم وجدددود 
سدددددتمرار امنددددددواع الطبيعيددددددة فددددددي  والتدددددي تاددددددم  ديمومددددددة وا 

والتدددي تشدددتمل  ب معيشدددت ا وتواجددددها فدددي مواطن دددا امصدددلية
المهونات امساسية مثل موارد المياا و الوطاا النبداتي عل  

 .وأماه  التوذي وواع البي  وعيرها

حالوووة المسووووحات الحقليوووة لانوووواع المحليوووة وتقوووارير  -2

 األنواع ذات األهمية

خطدددة إلجدددراا المسدددل الحقلدددي الشدددامل االفتقدددار إلددد  وجدددود 
لتسدددجيل وتشدددخي  هافدددة امندددواع المحليدددة بدددالطرق الهميدددة 
والنوعيدددددة القياسدددددية وتحدددددديث  دددددوائم امندددددواع وذلدددددك لتمهدددددي  

ويشددمل ذلددك  ب وتسدد يل المرا بددة ورصددد التويددرات المسددتقبلية
المجدددداميع الحيوانيددددة والنباتيددددة وخصوصددددا  تلددددك التددددي تشددددول 

 . موا ع م مة في الس سل اإلعتذائية امراية والمائية

 األنواع المهددة -3

امندددواع المحليدددة الم دددددا والتدددي تحتدددل أسدددبقية عددددم معرفدددة 
مدددد   بيئيددددة مدددد  النددددواحي العلميددددة أو اإل تصددددادية لحمايت ددددا

 . رائدا في هذا المجالخ ل تطوير مشاريع 

 األنواع المحلية ضمن المناطق الحضرية -4

التسددددددب  بدددددداإلخ ا التددددددام لأنددددددواع المحليددددددة مدددددد  المندددددداطق 
تددوفير أسددبا  إسددتمرار معيشددت ا وتواجدددها عدددم و  بالحاددرية

إجدددرااات بيئيدددة نىدددرا  لعددددم وجدددود فدددي تلدددك المنددداطق وذلدددك 
 .محددا تسمل بذلك

 ات الزراعيةالتنوع األحيائي ضمن البيئ -5

لتخفيدددددف االادددددرار إدارا البيئيدددددة لدددددأسدددددالي  الحاجددددد  إلددددد  
التنددددوع امحيددددائي الطبيعددددي فددددي المتسددددببة فددددي التددددأثير علدددد  

حقددول ال راعددة المهثفددة وخصوصددا  عندددما تهددو  بمحصددول 
إلرشددداد  تعليمددداتعددددم وجدددود و  ب واحدددد وبمسددداحات شاسدددعة

الحفدددددداى علدددددد  امنمدددددداط امصددددددلية فددددددي بهيفيددددددة المدددددد ارعي  
ندداطق المتروهددة والفواصددل اددم  الحقددول وهددذلك أهتدداف الم

الجددداول والتددرع والسددوا ي الفرعيددة وحددواف الطددرق والممددرات 
 .الداخلية في الحقول الواسعة
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 حفظ عينات األحياء العراقية: المحور الياني

 : والحلول المقترحة القضايا

 بنك الجينات لانواع المحلية -1

العمددل علدد  ع المحليددة و اددرورا وجددود بنددك الجينددات لأنددوا
توثيدددددق البياندددددات المتقدمدددددة عددددد  الترهيددددد  الدددددوراثي لأندددددواع 

متخصدددددد ب والبدددددددا الوطني الددددددبنددددددك هددددددذا الالمحليددددددة فددددددي 
بالمشروع الوطني لتسدجيل الخدرائط الجينيدة لأندواع العرا يدة 

 .حس  أسبقية أهميت ا البيئية

 حفظ النماذج و العينات األحيائية -2

التدددددأري  الطبيعدددددي والمعشددددد  تفعيدددددل دور متحدددددف ادددددرورا 
الدددددوطني فدددددي الحفدددددى والتوثيدددددق والنشدددددر والتعريدددددف المتعلدددددق 
بامنواع المحلية وتنىيم حم ت القوافل البيئيدة ب ددف جمدع 
ختفددددداا امندددددواع وتتبدددددع  وحفدددددى النمددددداذل وتسدددددجيل ى دددددور وا 

 .امسبا  المؤدية لذلك

التصووونيف المرجعوووي للكائنوووات لووودى متووواحف التووو ري   -3

 ميةالطبيعي العال

توثيددق الصدد ت مددع المختصددي  فددي الجامعددات الحاجددة الدد  
ومتاحف التأري  الطبيعي العالمية  إلبداا المساعدا العلمية 
واإلسراع بتشخي  أو تصنيف أو تأهيد التصنيف للهائنات 
العرا يددددة المحليددددة وتوثيددددق نماذج ددددا وصددددفات ا وخصائصدددد ا 

 .وصورها بالشهل العلمي المعتاد

 سالمة واألمن األحيائيال: المحور اليال 

 : والحلول المقترحة القضايا

 تواجد األنواع الغريبة الغازية ضمن البيئات العراقية -1
عدددم وجددود بددرامج لمرا بددة االنددواع الوريبددة الوا يددة والحاجددة 

منددواع ا لمرا بددة ورصددد وتسددجيل تأسدديس عرفددة عمليدداتالدد  
صدددددددار النشددددددرا ت الدخيلددددددة الوا يددددددة فددددددي البيئددددددة العرا يددددددة وا 
 .التعريفية بامنواع الدخيلة وتحديد أارارها وسبل معالجت ا

 دارة الكائنات المعدلة وراثياً والمنتجات الجينيةإ -2
الر ابة امحيائية في المنافذ الحدودية لهشف حاالت اعف 

يوصدددد  بإحهددددام هددددذا . إنتقددددال امنددددواع الدخيلددددة الدددد  الددددب د
اويددات والمددواد والسدديطرا علدد  دور وسددائط النقددل والح الر ابددة

 . والسلع المستوردا في هذا المجال

 مراقبة األحياء المهاجرة وخطوط حركتها -3

تحديدددد ومرا بدددة ممدددرات ال جدددرا الموسدددمية للهائندددات ادددرورا 
الم اجرا وأماه  تواجدها ودراسة خطدوط حرهت دا فدي الدب د 

 .مل المؤثرا علي ااوالعو 

األهميوووة  إسوووتدامة الووونظم البيئيوووة ذات: المحوووور الرابوووع 

 الخاصة

 والحلول المقترحة القضايا

 النظم البيئية الطبيعية المهددة -1

ع   النىم البيئيدة الطبيعيدة الم دددا والتدي ارورا  تحديد وا 
ب امن دددددددددددددارب امهدددددددددددددوار)الخدددددددددددددا   اإلهتمدددددددددددددامتسدددددددددددددتوج  

تنشدديط منتددديات علميددة خاصددة عدد  طريددق ( الدد ..السددواحل
ويدددددل لحمايت دددددا للتعريدددددف ب دددددا وحشدددددد الج دددددود العلميدددددة والتم

ناطدددة الر ابدددة علي دددا ومتابعدددة متويرات دددا بالج دددات المحليدددة  وا 
خاصددة ( أيددام وطنيددة)وتنىدديم ( الجامعددات مددث   )المعنيددة ب ددا 

 .ب ا

 المحميات والمسيجات والمتنزهات الوطنية -2

تحديددددددد وتسددددددمية أمدددددداه  إ امددددددة المسدددددديجات الحاجددددددة الدددددد  
مددددد  حيدددددث )والمتن هدددددات الوطنيدددددة وتحديدددددد أهدددددداف ا البيئيدددددة 

وذلدددددددك باإلسدددددددتعانة  ب(امندددددددواع المقصدددددددودا بالحمايدددددددة في دددددددا
 .  بالخبرات العالمية في هذا المجال

 السياحة البيئية واإلستفادة من خدمات المتطوعين -3

المندداطق الم ئمددة لممارسددة السددياحة البيئيددة  اددرورا تطددوير
وتشدددددجيع العمدددددل التطدددددوعي وذلدددددك بتسدددددمية هدددددذا المنددددداطق 
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ويمهدددد  النىددددر فددددي . ق الصدددديد في ددددالخدددددمت ا وتنىدددديم حقددددو 
اإلدارا اإل تصددددادية ل ددددذا المندددداطق عدددد  طريددددق إسددددتثمارات 
القطدددداع الخددددا  المنىمددددة بددددأطر  انونيددددة تاددددم  اسددددتدامة 

 . الموارد الطبيعية وامنىمة البيئية

 التعاون الدولي لحماية نظم بيئية محددة -4

الج دددات اممميدددة والمنىمدددات البيئيدددة الحاجدددة الددد  مسددداعدا 
عالمية للمسداهمة فدي تقدديم التمويدل والخبدرا والمشدارهة فدي ال

وذلدددك  إدارا الدددنىم البيئيدددة ذات امهميدددة الخاصدددة هدددامهوار
حيددث ياددم   عدد  طريددق التقدددم بالطلدد  لتقددديم هددذا الدددعم

ذلدددك الحشدددد اإلع مدددي علددد  المسدددتو  العدددالمي الادددروري 
 . ة البيئةإلستدام

 القانونيةاألطر المؤسساتية و :  المحور الخامس 

 والحلول المقترحة القضايا

 شجيع البح  العلمي بهدف حماية التنوع األحيائيت -1
اددددددعف دور البحددددددث العلمددددددي فددددددي مجددددددال حمايددددددة التنددددددوع 

مؤسسددددات علميددددة أو بحثيددددة االحيددددائي لددددذا يجدددد  مشددددارهة 
إنجدددا  أهدددداف محدددددا وخاصدددة بحمايدددة التندددوع فدددي معروفدددة 
 .ذات صل  ل مية إسناد مشاريع بحثع  طريق  امحيائي

اإلهتمووووام بووووالتنوع االحيووووائي وأهميتووووه فووووي المنوووواه   -2

 التعليمية كافة
في ددا إعددادا النىددر القصددور فدد  المندداهج التعليميددة واددرورا 

لهددددددل المراحددددددل للتثقيددددددف بإتجدددددداا صددددددو  التنددددددوع امحيددددددائي 
واإلهتمدددددام بدددددالنىم البيئيدددددة الطبيعيدددددة والعمدددددل علددددد  تقريددددد  

 . طفال والشبا الفعاليات الطبيعية م  إدراك ام
تحوودي  قوووانين تنظوويم الصوويد وتعليمووات حمايووة الحيوواة  -3

 الفطرية

الخاصة بالحياا الفطرية وحمايدة والتعليمات اعف القواني  
تطبيق ددا االنددواع الطبيعيددة والحاجددة الدد  إعددادا النىددر في ددا و 

 .يت ئم ووا ع الحال  بشهل عام بما
ضووووورار تفعيوووول الغراموووووات والتعويضوووووات ومبادلوووووة األ -4

 المتعلقة بحماية التنوع األحيائي
الحدددد مددد  التدددأثيرات السدددلبية لأنشدددطة البيئيدددة علددد  امندددواع 
الطبيعية والتي  دد ير د  بعاد ا الد  مسدتو  الجدرائم البيئيدة 
والعمدددل علددد  ترسددددي  مفددداهيم تعددددوي  الادددرر والتعددددوي  

 .هج ا م  نىام التوريم المعمول ب 
 رفع قدرات العاملين -5

التددري  التخصصدي المسدتمر للمنتسدبي  الدذي    الحاجة الد
بمدا يتناسد  القددرات يعملو  في مجال حماية امندواع ورفدع 

تمويددل بحددوث مدد  الممهدد  و . مددع المتطلبددات الفعليددة للعمددل
تعا د مع م للعمل في هذا المجال مالدراسات العليا للطلبة ال

 .فيما بعد

 ماهيريةالتوعية البيئية والمشاركة الج: المحور السادس

 والحلول المقترحة القضايا

صود الجووائز و التكووريم لافوراد والمؤسسوات الفاعلووة ر -1

 في الحفاظ على التنوع األحيائي

ممارسددددة الحددددث والتشددددجيع المسدددددتمر وذلددددك بمددددنل الجدددددوائ  
تخداذ شدعارات علميدة  والتهريم ومدنل املقدا  ودرع الخدمدة وا 

التشدجيع  م  صور الهائنات المحلية وعير ذلدك مد  وسدائل
أو  لأفدددرادوالتوعيدددة فدددي المناسدددبات البيئيدددة والوطنيدددة سدددواا  

 .للمؤسسات الفاعلة في مجال حماية التنوع امحيائي

 حصر الموروث اليقافي البيئي والتعريف به وترشيده -2

عدم وجود متاحف لتوثيدق المدوروث الثقدافي البيئدي وانتشدار 
الادارا بدالتنوع  المعتقدات واالساطير والخرافات االجتماعيدة

المدوروث  هدذا حصدر وتوثيدق ويجد  العمدل علد  . االحيائي
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مددد  عدددادات وتقاليدددد ووسدددائل معيشدددة وأدوات وطدددرق الصددديد 
مقاومدة اففدات وطدرق ال راعدة طدرق وحفى البذور والثمار و 

وأسددددددددالي  الددددددددري التقليديددددددددة والت جددددددددي  الددددددددوراثي والدددددددد وارق 
حمددددام والمشدددداحيف وتربيددددة الطيددددور وبددددامخ  الصددددقور وال

سددددددتخدام النباتددددددات فدددددددي  والتوددددددذي علدددددد  الطيددددددور البريددددددة وا 
اإلستشفاا وفي صدناعة امثداث وامدوات وعيدر ذلدك الهثيدر 

وهدذلك العمدل علد  . م  الممارسات الشعبية البيئية امخر 
إ امة وتأسديس المتداحف هنىدام للتوثيدق وللتعريدف بهدل هدذا 
المدددددوروث وترشددددديدا للدددددتخل  مددددد  المعتقددددددات وامسددددداطير 

الخرافدددات اإلجتماعيدددة الادددارا بدددالتنوع امحيدددائي هاإلعتقددداد و 
بددددري   بسددددوا الطددددالع لددددبع  الحيوانددددات مثددددل البددددوم وأبددددو

والدددددذئ  والودددددرا  والقطدددددط السدددددوداا وعيرهدددددا مددددد  الهائندددددات 
الم مددة فددي البيئددة العرا يددة ومددا يتعلددق بالهائنددات امسددطورية 

 .رأسي  وعيرهاال ذاتهالسعلوا والحية 

 معات المحلية في قضايا التنوع االحيائيإشراك المجت -3

مشددارهة امفددراد والجمعيدات والنددوادي فددي المنا شددات ادعف 
صددددو  التنددددوع بقاددددايا إتخدددداذ القددددرارات المتعلقددددة الخاصددددة ب
لددذا يجدد  تشددجيع المجتمعددات المحليددة للمشددارهة . امحيددائي

وهددددذلك السددددعي  المتعلقددددة ب ددددا امنشددددطةفددددي هددددذا القاددددايا و 
للمسددداهمة خصصدددة مددد  المتطدددوعي  لتشدددهيل مجموعدددات مت

 . المختلفة ذات الصلةمجاالت الفي 

تطوير وتحسين إدارة : الهدف اإلستراتيجي السادس

 النفايات

 :مقدمة

الخطدرا وعيدر )الصدلبة بأنواع دا  للنفاياتا  االدارا السليمة 
تتطلدددددد  التعامددددددل مع ددددددا بشددددددهل ياددددددم  صددددددحة ( الخطددددددرا

متهاملدة متعدددا المجتمع وس مة البيئدة مد  خد ل منىومدة 

ول دددذا يهدددو  مددد  . الجوانددد  والمهوندددات ومترابطدددة الحلقدددات
الاددددددروري اسددددددتخدام وسددددددائل مناسددددددبة وم ئمددددددة للىددددددروف 
السدددائدا والمددددوارد المتاحددددة والمحددددددات القائمددددة ويعنددددي ذلددددك 
تبنددي افاددل الخيددارات التددي سددوف تسددتوفي المعددايير البيئيددة 

المتاحة مع  با ل التهاليف مع اعل  استرجاع ممه  للموارد
 .االلت ام التام بالتشريعات واالنىمة

هنالدددك العديدددد مددد  التصدددانيف الخاصدددة بالمخلفدددات الصدددلبة 
فمن دددا مدددا يقسدددم همخلفدددات صدددلبة  ابلدددة للتحلدددل وعيدددر  ابلدددة 
للتحلل ومخلفات صلبة  ابلة ل حتراق وعير  ابلة االحتدراق 

ا  عدم وجود  .ومخلفات صلبة خطرا ومخلفات عير خطرا
بيئيدددددة متهاملدددددة وسدددددليمة للنفايدددددات سدددددوف يدددددؤدي الددددد   ادارا

مشددداهل بيئيدددة تدددنعهس آثارهدددا السدددلبية علددد  البيئدددة واالنسدددا  
مثدل انتشددار االمددرا  واالوبئدة ااددافة الدد   ببصدورا مباشددرا

 .االسااا ال  المعايير الجمالية للمد 

محاااااور وقضاااااايا تطااااوير وتحساااااي  إدارا  7-3الجاااادول 
 المخلفات 
 القضايا المحاور

المحدددددددددددددددددددددددددددددددددددددور 
النفايااااات :امول
 الخطرا غير

نىدددام اإلدارا المتهاملدددة للمخلفدددات عيدددر . 1
 الخطرا

 الخا  القطاع استثمارات. 2
 العلمية والبحوث المشاريع. 3
 والمرا بة الرصد. 4

 
 :المحورالثددددددددددداني
 النفايااااااااااااااااااااااات

 الخطرا

 .الخطرا النفايات إدارا نىام. 1
 الطمر موا ع. 2
 لمحدداتوا التشريعات. 3
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 : المحاور والقضايا  ات العالقة

اصبحت عملية ادارا النفايات واحدا مد  التحدديات الرئيسدية 
المجتمعدات بسدب  النمدو من دا العدراق و ج  ا الدول و االتي تو 

 .السهاني والتطور التهنولوجي

 النفايات غير الخطرة: المحور األول

 :والحلول المقترحة القضايا

 متكاملة للنفايات غير الخطرةنظام اإلدارة ال -1

ا  اددددعف نىددددام االدارا المتهاملددددة للنفايددددات عيددددر الخطددددرا 
وبصددورا مسددتمرا اد  الدد  تددراهم هميددات هبيددرا مدد  النفايددات 
فدددددي معىدددددم المحافىدددددات وادددددم  موا دددددع تجميدددددع عشدددددوائية 
وخددد ل الطدددرق وعلددد  االرصدددفة وتدددراهم اصدددناف من دددا فدددي 

الدد  ا ديدداد فددي امدداه  مفتوحددة وبصددورا عشددوائية ممددا يددؤدي 
معددددالت انتشدددار االمدددرا  واالوبئدددةب اادددافة الددد  تأثيرات دددا 

هددذا الواددع . السدديئة علدد  جماليددة المددد  والمندداطق السددهنية
يتطلدددددد  واددددددع اسددددددتراتيجيات وخطددددددط وااددددددحة المعددددددايير 
للتعامددل مددع هددذا النفايددات بطريقددة تاددم  االدارا المتهاملددة 

د يمهدد  ل ددا مددع دراسددة فددر  اسددتو ل هددذا النفايددات همددور 
 .االستفادا من ا

 إستيمارات القطاع الخاص -2

ا  االدارا الجيدددددددا للنفايددددددات ال يمهدددددد  ا  تقتصددددددر بصددددددورا 
متهاملددددددددة بمسددددددددؤولية القطدددددددداع العددددددددام او الحهددددددددومي لهثددددددددرا 

  فسددددل إاالرتباطددددات اددددم  هددددذا القطدددداع ونتيجددددة لددددذلك فدددد
المجال للقطاع الخا  واالستثمار فدي إدارا النفايدات يهدو  

ات الم مددة عدد  طريددق اشددتراك القطدداع الخددا  مدد  االولويدد
في مشاريع اعادا تدوير النفايات البلديدةب اسدتو ل النفايدات 

العاوية وانتال الطا ة اله ربائية او عمليات الجمدع والنقدل 
 .للمخلفات بأنواع ا

 المشاريع والبحوث العلمية -3

ا  احدددددددد اسدددددددبا  ادددددددعف ادارا النفايدددددددات هدددددددو محدوديدددددددة 
دارا النفايدات وعددم تدوفر  اعددا بياندات إقدة بدالدراسات المتعل

تفصديلية د يقدة تخد  هدذا القطداع ممدا يتطلد  العمدل علد  
واددع خارطددة طريددق بحثيددة عدد  طريددق التعا ددد مددع اسدداتذا 
الجامعددددات وتخصدددددي  مشددددداريع بحثيدددددة لطلبدددددة الماجسدددددتير 

 .والدهتوراا ام  مجال إدارا  طاع النفايات

 الرصد والمراقبة -4

الرصددد والمرا بددة البيئيددة مددع عدددم واددو  ا  اددعف احهددام 
االدوار التنفيذية الر ابية يؤدي ال  اخدت ط المسدؤوليات مدع 
خلددق روتددي  عيددر مبددرر فددي االداا الر ددابي والرصدددي وهددذا 
بدورا يتطل  توحيد المنىومة الر ابية واعمال الرصد البيئي 

يذيدددة ل دددا ادددم  اطدددار مؤسسدددي واحدددد مدددع وجدددود سدددلطة تنف
ي مددددع التأهددددد مدددد  عمليددددات تنفيددددذالر ددددابي والتدددددعم الجاندددد  

 .فر  التشريعات النافذا

 الخطرة  النفايات: المحور الياني

 والحلول المقترحة القضايا

 الخطرة النفاياتنظام إدارة  -1

الخطدرا علد  مسدتو  نداجل  النفايداتلهي تهو  عملية ادارا 
م  االداا يسدتوج  وجدود منىومدة مؤسسدية واداريدة داعمدة 

ويجدد  ا   النفايدداتالفنددي والتهنولددوجي لعمليددة ادارا  للجاندد 
تهدددو  هددددذا المنىومددددة المؤسسدددداتية علددد  درجددددة عاليددددة مدددد  
القدددرا والهفددااا فددي استصدددار التشددريعات والقددواني  ال  مددة 

الخطددرا بمددا يتواهدد  عالميددا  النفايدداتوالداعمددة لعمليددة ادارا 
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ليدات في هذا المجال وهذا يتطل  التعرف عل  القدواني  واف
االداريددة والمؤسسددية لدددول العددالم والتددي تعمددل بصددورا جيدددا 

الخطدددرا ومحاولدددة تحدددديث مدددا  النفايددداتادددم  عمليدددة ادارا 
 .موجود ل رتقاا ب  ال  مستويات ادائية مقبولة

 مواقع الطمر -2

ال يوجددددد فددددي الو ددددت الحااددددر اي مو ددددع طمددددر للمخلفددددات 
 النفايدداتالخطدرا وهددذا يددؤدي الدد  عشددوائية التعامددل مددع هددذا 

عل  جميدع المسدتويات مدع اخدت ف مصدادرها وهدذا يتطلد  
اجدددراا  دراسدددة ومسدددل ميدددداني عميدددق فدددي مجدددال اسدددتحداث 
وانشاا مو دع طمدر للمخلفدات الخطدرا يهدو  مسدتوفيا لجميدع 

شدددددددددتراطات المو عيدددددددددة والبيئيدددددددددة مدددددددددع ادخدددددددددال العوامدددددددددل اإل
التهنولوجية والفنية في وحدات العمل الخا  بمو ع الطمدر 

 . يت ئم مع التطور التهنولوجي ام  هذا المجال بما

 التشريعات والمحددات -3

ليدددات و تشدددريعات مدددع محدددددات بيئيدددة خاصدددة عددددم وجدددود آ
 .للتعامل مع النفايات الخطرا في جميع مراحل ا

 الحد من التلوث النفطي : الهدف اإلستراتيجي السابع

 :مقدمة

مدددة وذات تعتبدددر مشدددهلة التلدددوث النفطدددي مددد  المشددداهل الم 
االولوية القصو  التي تواج  ا البيئة العرا ية نىرا  للتأثيرات 
الاددارا التددي يسددبب ا تسددر  الددنفط الخددام والمشددتقات النفطيددة 
ال  المياا حيث يؤثر التسر  النفطدي علد  البيئدة االحيائيدة 
مثددل االسددماك والطيددور ااددافة الدد  التددأثيرات الاددارا علدد  

بسدداتي  وهددذلك تددأثير محطددات االرااددي ال راعيددة التربددة وال
تصددفية ميدداا الشددر  لمددا يسددبب  الددنفط وال يددت المتسددر  مدد  

تعدود اسددبا  التلددوث . مشداهل ميهانيهيددة وانسدداد المرشددحات
النفطدددددي الددددد  عددددددا عمليدددددات وممارسدددددات تدددددتم بدددددالقر  مددددد  

لمياا ( بدو  معالجة)السواحل والشواطئ هالصرف المباشر 
ف الصدددناعية همحطدددات التدددوا   للسدددف  والبدددواخر والتصددداري

ااددددافة الدددد  حدددددوث عددددرق . اله ربدددداا والمعامددددل االنتاجيددددة
لندددا  ت الدددنفط بسدددب  اصدددطدام ا بدددالووارق او عددددم تدددوفر 

 .شروط المتانة واالما 

 محاور وقضايا الحد م  التلوث النفطي 8-3الجدول 
 القضايا المحاور

االطااااااااااار  :المحدددددددددددور امول
 المؤسسية والتشريعية 

 

 ات تشريعية رادعةواع إجراا. 1

 المتطلبات الفنية . 2
 بناا القدرات. 3
 تقوية المنىومة الر ابية. 4
 المشارهة الشعبية. 1

 االتفا يات الدولية واال ليمية المائية. 7

 
األدوات  :الثددددددددداني المحدددددددددور

 التكنولوجية 
 تحميل النفط الخام م  وال  النا  ت. 1
 الووارق. 2
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 معالجة المو عية العرا  اعادا التاهيلمعدات ال. 3 
 

 مواجهااااة :الثالددددث المحددددور
 الطوارئ حاالت

 

 المبهر االنذار البيئي و الرصد. 1
 المعلومات تبادل. 2
 والس مة الطوارئ خطط. 3

 :المحاور والقضايا  ات العالقة
ا  التلدددددددوث بدددددددالنفط الخدددددددام ومشدددددددتقات  نتيجدددددددة الممارسدددددددات 

العاملو  فدي هدذا المنداطق مد  خد ل  الخاطئة التي يسله ا
ممارسة اعمال صدناعة السدف  وصديانت ا وهدذلك مد  خد ل 
ت ري  المشتقات النفطية وعملية النقل الخاطئة للنفط الخدام 

 .يؤدي ال  اارار هبيرا بالبيئة

تعزيز البنوى المؤسسوية والتشوريعية وبنواء : المحور األول

 القدرات 

 والحلول المقترحة القضايا

 تشريعية الرادعةالاإلجراءات  -1

الحاجدددة الددد  منىومدددة مؤسسددداتية وتشدددريعية متهاملدددة ت ددددف 
الددد  وادددع اجدددرااات رادعددددة فدددي حددداالت التسدددر  النفطددددي 

النددداجم عددد  اعمدددال تخريبيدددة او العدددرا  سدددر ة ) المتعمدددد 
لودددر  التقليدددل مددد  هدددذا الىدددواهر ادددم  ( المنتدددول النفطدددي

لقددددانوني عدددد   طدددداع الصددددناعة النفطيددددةب وتدددددعيم الجاندددد  ا
طريددق اشددراك خبددراا  ددانونيي  عددالميي  اددم  هددذا المجددال 
لوددر  اطدد ع الخبددراا الددوطنيي  علدد  التعددام ت القانونيددة 

 .واالجرائية في هذا الجان 

 الفنية المتطلبات -2

سددددددتي والمددددددالي للدددددددوائر اددددددرورا تددددددوفير سددددددبل الدددددددعم اللوج
 السيطرا عل  التسر  النفطي مع توفير هافدة المسؤولة ع 

 .المعدات والوسائل التهنولوجية المتاحة ام  هذا المجال

 القدرات ضعف  -3

الحاجددة الدد  تددددري  الهددوادر ال ندسدددية والفنيددة المتخصصدددة 
فددددي مجددددال معالجددددة التسددددر  النفطددددي مددددع االعتمدددداد علدددد  
التهنولوجيددددددات الحديثددددددة فددددددي السدددددديطرا والمعالجددددددة لحدددددداالت 

يدددددة تقليدددددل ا  عمل. التسدددددر  والتلدددددوث بالمنتجدددددات النفطيدددددة 
االثار البيئية للتسدر  النفطدي تبددأ مد  سدرعة رصدد حداالت 
التسدددددددددر  النفطدددددددددي بأنواع دددددددددا وا  وجدددددددددود هدددددددددوادر مؤهلدددددددددة 
ومتخصصدددددة وتمتلدددددك منىومدددددات اندددددذار مبهدددددر مدددددع هفدددددااا 
وم نيدددة عاليدددة للعمدددل علددد  رصدددد التسدددر  النفطدددي سدددوف 

اشراك ويتام  ذلك . يعمل عل  تقليل اثارا البيئية الخطيرا
فدي ورو وممارسدات عمليدة حيدة لودر  التدأ لم مددع الفنيدي  

ل دددددا الندددددا  ت النفطيدددددة او  اي حالدددددة مشددددداب ة  دددددد تتعدددددر 
وعلددد  . خطدددوط نقدددل الدددنفط او المنتوجدددات النفطيدددة االخدددر 

الصددعيد الفنددي مدد  الادددروري االعتمدداد علدد  مبدددأ وانىمدددة 
فددي متابعددة النددا  ت   tracingالتعقدد  الم حددي البحددري 

عة عمليات التفريق والتحميل م  ارصدفة النفطية وهذلك متاب
 .الموانئ العرا ية

  المنظومة الرقابية -4

ادددعف المنىومدددة الر ابيدددة وادددرورا وجدددود منىومدددة ر ابيدددة 
تدددؤدي  مدددل علددد  رصدددد حددداالت وتجددداو ات ممهددد شددداملة تع

بالنتيجددة الدد  ا ديدداد معدددالت التسددر  النفطددي وتلددوث البيئددة 
يدددددة والتدددددي ت يدددددد مددددد  المائيدددددة والسددددداحلية بالمنتوجدددددات النفط

االارار البيئية في المياا اال ليمية وتسب  االخد ل بدالتنوع 
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 يددددروهربوناتاالحيدددائي فدددي المنطقدددة مددد  خددد ل انتشدددار ال 
 .والذي يلع  دورا  خطيرا  عل  مصادر الثروا السمهية

ا  تقدددددددادم المعددددددددات الخاصدددددددة بالنقدددددددل واعمدددددددال التخريددددددد  
  التي تطال انابي  للمنتوجات النفطية هذلك اعمال التخري

هل دددددا أسدددددبا  مباشدددددرا للتلدددددوث ب نقدددددل المنتوجدددددات النفطيدددددة 
مدد  الاددروري إيجدداد رادع ر ددابي فاعددل يقلددل مدد  . النفطددي

مثدددددل وجدددددود منىومدددددة فنيدددددة وتشدددددريعية ب معددددددالت انتشدددددارها
وتنفيذيددددة مترابطددددة ومتهاملددددة اددددم  هددددذا المجددددال وهددددذا مددددا 

الحدوادث  سوف يؤدي بالنتيجة ال  التقليل م  معدالت هدذا
وبالتددالي تقليددل معدددالت التسددر  النفطددي بانواعدد  واخددت ف 

 .مصادرا

ااافة ال  ما تقدم فأ  مشهلة الووارق الموجدودا فدي البيئدة 
والتآهل المسدتمر لحديدد هدذا ( شط العر  ) المائية العرا ية 

الوددوارق يادديف عبئددا  ااددافيا  علدد  مشددهلة التلددوث النفطددي 
ال تحددددتفى بمحتويات ددددا مدددد  ال  بعدددد  هددددذا الوددددوارق ال تدددد  

ال يدددددروهاربونات وال يددددوت والو ددددود التددددي تنتشددددر بددددي  فتددددرا 
 .واخر  مسببة ا دياد في معدالت التلوث والتسر  النفطي

 لمشاركة الشعبيةا -5

اشددددراك اهبددددر شددددريحة ممهنددددة مدددد  المددددواطني  بالتعدددداو  مددددع 
منىمدات المجتمددع المدددني فددي رفدع مسددتو  الددوعي بمخدداطر 

ة والصحية السلبية التي يشهل ا التسر  النفطي االثار الببيئ
وهددددذلك نقددددل تجددددار  الدددددول المجدددداورا فددددي عمليددددة االشددددراك 

جددددة لتقليددددل هددددذا الجمدددداهيري التطددددوعي فددددي السدددديطرا والمعال
ميددع انواع ددا فددي جاشددراك وسددائل االعدد م بو  االثددار السددلبيةب

عمليددددة رفدددددع المسدددددتو  التوعددددوي والتثقيفدددددي للمدددددواطني  عددددد  
ل مشدددددترهة مدددددع المتخصصدددددي  فدددددي هدددددذا طريدددددق ورو عمددددد

المجال واستو ل الجان  الوطني فدي حدث المدواطني  علد  

الحفدددداى علدددد  هددددذا الثددددروا وخصوصددددا  ا  نسددددبة هبيددددرا مدددد  
التلوث النفطي ينتج ع  تسر  نفطي بفعل اعمدال تخريبيدة 

 .ت دف ال   ع عة االم  او ال  سر ة المنتول النفطي

 يةاالتفاقيات الدولية واالقليم -6

ا  وجددددود اتفا يددددات دوليددددة وا ليميددددة تحهددددم و تسدددديطر علدددد  
ب عمليددددات السددددديطرا و النقددددل الخاصدددددة للمنتجددددات النفطيدددددة 

تتطل  م  الج ات المعنية اي ئ ا االهمية لور  السديطرا 
 .عل  التسر  النفطي اال ليمي

 تطوير األدوات التكنولوجية : المحور الياني

 :القضايا والحلول المقترحة

 يل النفط الخام من وإلى الناقالتتحم -1

التقليدددل مدددد  هميدددة الناددددوحات مددد  االنابيدددد  النا لدددة للددددنفط 
الخام نتيجة االنسهابات التي تحدث بعد االنت اا م  عملية 
التحميددددل ااددددافة الدددد  تلددددف هددددذا االنابيدددد  بسددددب  ردائت ددددا 
وتقادم ا وتلف العدوا ل بدي  تلدك االنابيد  والدذي يدؤدي الد  

 .  مساحات واسعة م  االرصفةحدوث انسهابات عل

 الغوارق  -2

إدارا التحدددددددي المتمثددددددل فددددددي الوددددددوارق والتددددددي وتعتبددددددر مدددددد  
المشددداهل االساسدددية المسدددببة للتلدددوث النفطدددي و تدددؤثر سدددلبا  
عل  الم حة فدي شدط العدر  نتيجدة لحددوث االصدطدامات 

 .مع السف  الم حية المارا في المنطقة وتؤدي ال  عر  ا

 الموقعية الغراض اعادة التاهيل معدات المعالجة -3

الحاجدددة الددد  تدددوفير مسدددتل مات خاصدددة بمهافحدددة ومعالجددددة 
المطاطيدددددددة والقاشدددددددطات   التلدددددددوث النفطدددددددي مثدددددددل الحدددددددواج

الميهانيهيدة والمدواد الهيمياويدة المشدتقة والمادخات الخاصدة 
والتدددي تسددداعد علددد  السددديطرا الفوريدددة علددد  الدددنفط المتسدددر  

 .ل  ال  مناطق مائية اخر والحيلولة دو  تسرب  او انتقا
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 مواجهة حاالت الطوارئ: المحور اليال 

 :القضايا والحلول المقترحة

 الرصد البيئي و االنذار المبكر  -1

ادرورا تع يد  دور الرصدد البيئدي واإلندذار المبهدر للحداالت 
الطارئدددة عددد  طريدددق اسدددتخدام تهنولوجيدددات وتقنيدددات حديثدددة 

 .ام  هذا المجال

 تتبادل المعلوما -2

ا  انشاا بنك معلوماتي ادم  هدذا الخصدو  مدع البلددا  
المطلة علد  الخلديج سدوف يدؤدي الد  تع يد  دور ومشدارهة 
هدددذا البلددددا  مدددع بعاددد ا الدددبع  فدددي الجانددد  المعلومددداتي 

 .وترسي  وتبادل الخبرات ام  هذا الجان 

 خطط الطوارئ والسالمة -3

اددددددرورا واددددددع منىومددددددات وخطددددددط طددددددوارئ تحسددددددبا  الي 
او حددددوادث تسددددب  مشدددداهل بيئيددددة نتيجددددة للتسددددر   اجددددرااات

النفطددي علدد  ا  يددتم اشددراك الدددفاع المدددني وخفددر السددواحل 

والمددوانئ ااددافة الدد  ج ددود و ارا البيئددة اددم  هددذا المجددال 
لتع يددد  الددددور االجرائدددي والتنفيدددذي لتطبيدددق خطدددط السددد مة 

 .والطوارئ

الحد من التلوث : الهدف اإلستراتيجي اليامن

 اإلشعاعي 

 : قدمةم

 متواجدد طبيعدي بشدهل امدا البيئة في المؤي  االشعاع يتواجد
 المصدادر خد ل مد  أو لد ر  الجيولوجيدة الترهيبة ام 

 فدددي اسدددتخدام ا مجددداالت اتسدددعت والتدددي الصدددناعية المشدددعة
 والع جدددي التشخيصدددي بنوعي دددا الطبيدددة التطبيقدددات مختلدددف

 ذاراالنددددد واج ددددد ا والبحثيدددددة وال راعيدددددة والنفطيدددددة والصدددددناعية
 الدددد  ااددددافة وعيرهددددا الصددددواعق ومانعددددات للحرائددددق المبهددددر

 مدددددد  البيئددددددة حمايددددددة مسددددددألة وا . العسددددددهرية االسددددددتخدامات
 التعدددددر  اخطدددددار مددددد  البشدددددرية وو ايدددددة واالشدددددعاع التلدددددوث
 االشددعاع حقددل فددي العمددل اولويددات اهددم مدد  تعتبددر ل شددعاع

 االشددعاعية المصددادر هثددرا بسددب  اليسددير بدداالمر لدديس وهددو
 . نواع اا واخت ف

 محاور وقضايا الحد م  التلوث اإلشعاعي 9-3الجدول 
 القضايا المحاور

 المعرفااااااااااااة ادارا :المحددددددددددددور امول
 واالتصال

 االشعاع مصادر حول والمعلومات البيانات  واعد. 1
 والتدري  القدرات بناا. 2
 التوعية والتثقيف. 3

 
 الملوثااااة المواقااااع :الثدددداني المحددددور
 إشعاعيا

 إشعاعيا الملوثة الموا ع ومرا بة ييمتق. 1
 المشعة المخلفات ومعالجة طمر موا ع تحديد. 2

 
 المشاعة المواد نقل :الثالث المحور

 ومخلفاتها 
 التراخي  منل. 1
 الحدودية المنافذ عل  الر ابي والنىام الفنية امنىمة. 2
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 الشخصي التعر  مرا بة. 3
 

 الملوثة للموا ع االشعاعي المسل. 1 المنضب اليورانيوم :الرابع المحور
 المتاررا والموا ع ل ليات االشعاعي التلوث م  التخل . 2

 
 طاااااوارئ خطاااااط :الخدددددامس المحدددددور
 اإلشعاعي التلوث حوادث

 إشعاعية محددات واع. 1
 للتنفيذ  ابلة طوارئ خطة. 2
 الجماهيرية المشارهة اسس تنىيم. 3

 :العالقة المحاور والقضايا  ات
ا  مسددددالة حمايددددة البيئددددة مدددد  التلددددوث وو ايددددة البشددددرية مدددد  
اخطار التعر  ل شعاع اصبحت الشول الشاعل لهل مد  
العلمدداا والعدداملي  فددي حقددل االشددعاع فددي هافددة بلدددا  العددالم 
حيث ا  حماية البيئة م  هذا الخطر ليس باالمر ال ي  او 

 .اليسير بسب  هثرا المصادر االشعاعية وتعددها
  :ادارة المعرفة و االتصال: المحور األول

 :القضايا والحلول المقترحة

 قواعد معلومات حول مصادر اإلشعاع -1

معلومدددددات حدددددول مصدددددادر ال  اعدددددداالحاجدددددة الددددد  اسدددددتهمال 
االشعاع في العراق ع  طريق جمدع البياندات الخاصدة بهدل 
مصددددر ل شدددعاع واسدددتخدام وادخدددال البياندددات الددد  االنىمدددة 

االسددددددتفادا مدددددد   و والخددددددرائط الر ميددددددة والفاددددددائية والبددددددرامج
الخبددرات المتراهمددة لددد  بددا ي الددو ارات اددم  هددذا المجددال 

ومد   .لور  االرتقاا بوا ع المعلومات والخرائط االشدعاعية
منىومدة رصدد بيئدي للنويددات المشدعة الجدير بالدذهر وجدود 

تم نصب ا في جميع م  خ ل منىومة االنذار المبهر التي 
 .ات العراقمحافى

 بناء القدرات والتدريب  -2

واع خطدة عمدل للبدرامج التدريبيدة لتددري  الهدوادر ارورا 
الفنيددة ل يددادا هفاات ددا فددي تنفيددذ عمليددات المسددل االشددعاعي 

رفع هفااا الهادر الفني للعاملي  فدي هدذا ب و والتحري والتقييم
المجدددال بددداط ع م علددد  المسدددتجدات الحاصدددلة فدددي مجدددال 

االشددددعاع والتطددددورات فددددي مجددددال الفحوصددددات الو ايددددة مدددد  
والقياسات البيئية ع  طريق برامج متخصصة داخل وخارل 

 .العراق

 التوعية والتيقيف -3

الدوعي البيئدي فدي مجدال االشدعاع وهيفيدة الحاجة الد   يدادا 
الو اية من  ويتطل  االمر االستعانة بجميع وسدائل االعد م 

القيدام و وعي البيئدي المرئي والمسموع والمقروا لور  بدث الد
بحمددددد ت تثقيفيدددددة ونددددددوات توعويدددددة ودورات من جيدددددة لهافدددددة 
شددددرائل المجتمددددع للتعريددددف علدددد  مخدددداطر االشددددعاع وطددددرق 

 .شعة والتعامل مع المواد المشعةمالتعامل مع المخلفات ال

 المواقع الملوثة إشعاعيا : المحور الياني

 :القضايا والحلول المقترحة

 ع الملوثة إشعاعيا تقييم ومراقبة المواق -1

المسددددوحات االشددددعاعية للموا دددددع  اددددرورا انتىددددام  وتهثيدددددف
م  التربةب الميااب الحشائو وفحص ا عينات مع جالملوثة و 

 واع خارطة هشفو  وتحليل ا لقياس النشاط االشعاعي ل ا
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وبيانددددات يددددتم مدددد  خ ل ددددا تحديددددد الموا ددددع الملوثددددة اشددددعاعيا  
نىدام باالعتمداد علد   باليورانيوم المنا  او اي نىير اخر

 .الم حة الجوي العالمي

 تحديد مواقع طمر ومعالجة المخلفات المشعة -2

ادددرورا دراسدددة الموا دددع المؤهلدددة لمعالجدددة وطمدددر المخلفدددات 
المشعة وتطوير التهنولوجيا الم ئمة وتع ي  التوعيدة العامدة 
والمشددارهة الشددعبية للتعامددل مددع المخلفددات المشددعة وخاصددة 

 لدد  شددهل معدددات عسددهرية او حديددد سددهرا عندددما تهددو  ع
التشددددددريعات المناسددددددبة لتنىدددددديم عمليددددددة معالجددددددة   وتحددددددديث

 .المخلفات المشعة

 :نقل المواد المشعة ومخلفاتها: المحور اليال 

 :القضايا والحلول المقترحة

 منح التراخيص -1

ارورا السيطرا عل  حرهة مصادر االشدعاع داخدل العدراق 
خاصدددددة لجميدددددع التصدددددرفات مددددد  خددددد ل مدددددنل التدددددراخي  ال

بمصدددادر االشدددعاع ومتابعدددة السددديا ات الصدددحيحة فدددي مدددنل 
 .هذا التراخي  لور  منع اي احتمالية لتسر  اشعاعي

 األنظمة الفنية و النظام الرقابي على المنافذ الحدودية -2

ارورا  يادا السيطرا عل  المنافذ الحدودية لتقليل المشاهل 
لد  عددم السديطرا علد  حرهدة اللوجستية والفنية التي تدؤدي ا

وانتقدددددال هدددددذا المدددددواد عبدددددر الحددددددود وحددددددوث حالدددددة تلدددددوث 
والحاجدددددة المسدددددتمرا الددددد  معددددددات واج ددددد ا فنيدددددة . اشدددددعاعي

وهدوادر متدربددة بشددهل عددالي لاددما  فاعليددة النىددام الر ددابي 
 .عل  المواد المشعة

 مراقبة التعرض الشخصي -3

المدددددر بسددددب  االسددددتخدام المتعدددددد للمددددواد المشددددعة يتطلدددد  ا
مرا بة التعر  الشخصي للعاملي  في حقل االشعاع وذلدك 
عدد  طريددق مرا بددة مددد  تددوفر مسددتل مات الو ايددة فددي موا ددع 
اسدددتخدام المصدددادر واج ددد ا االشدددعاع مدددع االلتددد ام بالقواعدددد 
العلميددددة واالوليددددة والتأهيددددد علدددد  اجددددراا الفحوصددددات الطبيددددة 

ملي  لودددددر  متابعدددددة التدددددأثيرات االحيائيدددددة المسدددددتقبلية للعدددددا
 .ام  هذا الوسط

 اليورانيوم المنضب : المحور الرابع

 :القضايا والحلول المقترحة

 المسح االشعاعي للمواقع الملوثة -1

إصددددابة بعدددد  المندددداطق بقددددذائف اليورانيددددوم المنادددد ب لددددذا 
يج  اعتماد مبددأ المسدل االشدعاعي المتهامدل ل دذا الموا دع 

ذائف مددع واالليددات التددي اصدديبت او تاددررت جددراا هددذا القدد
واع اليات خاصة العداد المسل اع ا بما يام  حصر 

 .هذا الموا ع

الوووتخلص مووون التلووووث اإلشوووعاعي لقليوووات والمواقوووع  -2

 المتضررة 

الحاجة ال  اجراا عمليدات الدتخل  مد  التلدوث االشدعاعي 
ل ليددددات والموا دددددع المتادددددررا  بدددداليورانيوم المناددددد  ووفدددددق 

ذا المجدددال مدددع تددددري  االليدددات والتقنيدددات الحديثدددة ادددم  هددد
الطددددوا م ال ندسددددية والفنيددددة المتخصصددددة الجددددراا مثددددل هددددذا 

ويترافددددددق ذلددددددك مددددددع التوعيددددددة واالعدددددد م البيئددددددي . العمليددددددات
المتخصدددد  والددددذي يشددددير الدددد  المخدددداطر المتولدددددا نتيجددددة 
للعبددددث بمثددددل هددددذا االليددددات او التواجددددد اددددم  نطدددداق هددددذا 

مدددني الموا ددع واالسددتفادا القصددو  مدد  منىمددات المجتمددع ال
 .ووسائل االع م بأنواع ا

 المحور الخامس خطط الطوارئ في الحوادث اإلشعاعية 

 : القضايا والحلول المقترحة
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 :وضع محددات إشعاعية -1

صددددعوبة تقيدددديم الحالدددد  االشددددعاعية نىددددرا   الدددد  عدددددم وجددددود 
الوطنية واعتمادها حاليدا علد   المحددات البيئية االشعاعية 

ية  تشريعية في تحديدد التجداو ات همرجع المحددات العالمية
 وهيفية التعامل مع ا 

 : خطة طوارئ قابلة للتنفيذ -2

عدددم وجددود خطددة طددوارئ وطنيددة لمواج ددة الحدداالت الطارئددة 
للحددوادث االشددعاعية التددي  ددد يتعددر  ل ددا العددراق سددواا مدد  

ويتطلدد  ذلددك تشددهيل لجندددة او . مصدددر داخلددي او خددارجي
ا و ارات ااددافة الدد  لجددا  متخصصددة يددتم تمثيل ددا مدد  عددد

البلددددددديات ب العلددددددوم والتهنولوجيدددددداب الصددددددحةب و ارا الداخليددددددة
واالشددوال لواددع الخطددة  علدد  أ  تهددو  هددذا الخطددة  ابلددة 
للتنفيدددذ والتطبيدددق وبأسدددرع و دددت ممهددد  مددد  جميدددع الج دددات 
ذات الع  ددددة مددددع التأهيددددد علدددد  الجواندددد  الفنيددددة والتطبيقيددددة 

 .في ا

 يرية تنظيم أسس المشاركة الجماه -3

الحاجدددددة الددددد  المشدددددارهة الخاصدددددة مددددد  منىمدددددات المجتمدددددع 
المدني والمتطوعي  في تنفيذ خطة الطوارئ بما سيولد حيد  
عمددل مباشددر لجميددع الفئددات العمريددة لدددرا الخطددر والو ددوف 
دو  انتشددددارا والسدددديطرا عليدددد  وهددددذا يددددتم عدددد  طريددددق تددددوفير 

.   اعدا اع مية وتحايرية م يأا فنيا  ومعنويا  ل دذا الودر 
وهدددذا يتادددم  اطددد ع الطلبدددة فدددي جميدددع المراحدددل الدراسدددية 
علددددد  سددددديناريوهات التلدددددوث االشدددددعاعي ذات االبعددددداد عيدددددر 

ومدددد  خطورت دددا وتجدددار  الددددول فدددي ( اال ليميدددة)المحددددودا 
عملية السيطرا علي ا ومنع ا م  االنتشدار والحدد مد  اثارهدا 

 .البيئية والصحية

لمتكاملة للمواد اإلدارة ا: الهدف اإلستراتيجي التاسع

 الكيماوية الخطرة 

 :مقدمة

 باهتمدددام والخطدددرا السدددامة الهيماويدددة المدددواد موادددوع يحىددد 
م  المددواد الهيماويددة تدددخل فددي هددل مجدداالت  عددالمي  نىددرا  

الحيددداا ورعدددم أ  المدددواد الهيماويدددة هاندددت سدددببا  فدددي حصدددول 
العديدددددددد مددددددد  الحدددددددوادث البيئيدددددددة والمخددددددداطر الناتجدددددددة مددددددد  

 فاد ت ا مد ل  والدتخ وخ ن دا ونقل ا ول اتدا استخدام ا و
 صدددحة و دددد تدددؤثر المدددواد الهيماويدددة الخطدددرا علددد . وبقاياهدددا

اإلنسدددددا  والهائنددددددات الحيددددددة امخدددددر  مدددددد  خدددددد ل السلسددددددلة 
الوذائيددددة بددددل ويتعددددد  ذلددددك إلدددد  امنىمددددة البيئيددددة الطبيعيددددة 
هامن دددددددار والبحدددددددار والمنددددددداطق الرطبدددددددة والوابدددددددات والتربدددددددة 

هدددددددا علددددددد  طبقدددددددة امو و  والتويدددددددرات باإلاددددددافة إلددددددد  تأثير 
 .المناخية بشهل عام

 مددد  يتادددل بالموادددوع العدددالمي اإلهتمدددام فدددإ  يدددذهر وممدددا
. والمعاهدددات الدوليددة االتفا يددات مدد  هبيددر عدددد إبددرام خدد ل
بددددا ل الخاصددددة  اتفا يددددة والمعاهدددددات االتفا يددددات تلددددك ومدددد 

اتفا يددة  وهددذلك بددالتحهم بنقددل النفايددات الخطددرا عبددر الحدددود
بدددالملوثات العاددوية الثابتددة واتفا يددة  تعندد  توه ولم والتدديسدد

روتردام الخاصة بدإجراا الموافقدة المسدبقة العلدم علد  بعد  
الهيمياويددددددددات والمبيدددددددددات الخطددددددددرا فددددددددي التجددددددددارا الدوليددددددددة 

 . وبروتوهول مونتلاير الخا   بحماية طبقة امو و 

 اماتفا يدة بدا ل فدي العد الد  انادم  د العراق فإ  يذهر ومما
واناددددم إلدددد  اتفا يددددة فينددددا وبروتوهددددول مددددونتلاير فددددي  2011
بقيددة االتفا يددات البيئيددة  إلدد  ل ناددمام ويسددع  همددا 2009

 .المتعلقة بالمواد الهيماوية
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 والخطدرا السامة الهيماوية المواد الستخدام الحالي الوا ع إ 
بددحدوث انتشدار الهثيدر مد  الهيمياويدات  يتلخ  العراق في

ل ددددا تددددأثيرات سددددمية مباشددددرا ومحتملددددة علدددد  الخطددددرا والتددددي 
الصددددحة والبيئددددة وهددددذا أمددددا ندددداتج عدددد  العمليددددات الصددددناعية 
واإلنتاجية أو التخ ي  أو التداول والنقل والتجارا واالسدتخدام 

 .عير المنابط أو اإلت ف العشوائي للهيمياويات

 
 
 
 

 لخطرامحاور وقضايا اإلدارا المتكاملة للمواد الكيماوية ا 11-3الجدول 
 القضايا المحاور

حصاااار وتقااااويم  :المحددددور امول
 المواد الكيماوية الخطرا

 إنتشار المواد الهيماوية في مهونات البيئة. 1
 المواد الهيماوية السامة والخطرا المصنعة محليا. 2
 المواد الهيماوية السامة والخطرا المستوردا. 3

 
 النفايااات حصاار :الثدداني المحدور

 األنشاطة ع  الناتجة الكيماوية
 منها والتخل  المختلفة

 الصناعي النشاط .1
 الصحية والمراه  المستشفيات.2
 ال راعي النشاط.3
 العسهري النشاط.4
 والبحثي العلمي النشاط.1
 .الخطرا الهيماوية المخلفات م  للتخل  السليمة اإلدارا. 7

 
الرقابااااة علاااا   :الثالددددث المحددددور

لكيماوياة الساامة تداول الماواد ا
 والخطرا

 تصنيع المواد الهيماوية السامة والخطرا محليا. 1
 المواد الهيماوية السامة والخطرا المتداولة بشهل تجاري. 2
 المواد الهيماوية السامة والخطرا المستوردا. 3

 
نقاااااال المااااااواد  :الرابددددددع المحددددددور

 الكيماوية السامة والخطرا
 السامة والخطرا إل  العراق وعبرا النقل الدولي للهيماويات. 1
 النقل المحلي للهيماويات السامة والخطرا داخل العراق. 2

 
 :المحاور والقضايا  ات العالقة

توجد حاجة ملحة للو وف عل  حجم مشهلة انتشار وتدداول 
يدتم ذلدك إال مد  خد ل القيدام  والتسب  بالتلوث الهيمداوي وال

د الهيماويددة والخطدددرا فدددي بحصددر وتقدددويم شددامل لحالدددة المدددوا
امنشدددددطة  عددددد  المتخلفدددددة الهيماويدددددة إ  الفاددددد ت. العدددددراق

تشهل جانبا  م ما  م  المشهلة وينبودي تحديدد السدبل الهفيلدة 
 والبيئية الصحية المخاطر ولتقليل. في التخل  افم  من ا
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ونىددددم  خطددددط واددددع يلدددد م الهيماويددددات تددددداول عدددد  الناشددددئة
 إلدارا افمندة الطدرق تشدمل يوالت الهيميائية للس مة خاصة
 بطدرق تدويرها أو من ا التخل  ثم وتخ ين اب ونقل ا تداول ا
 .سليمة علمية أسس عل  مبنية آمنة

حصووور وتقوووويم المووواد الكيماويوووة السوووامة : المحووور األول

 والخطرة

 القضايا والحلول المقترحة

قيوواس موودى انتشووار الملوثووات الكيميائيووة فووي مكونووات  -1

 البيئة

عدرف علد  مدد  انتشددار الملوثدات الهيماويدة فدي مهونددات الت
ويدددتم ذلدددك فدددي التربدددة والمددداا وال دددواا وبقيدددة . البيئدددة العرا يدددة

مهونددددددات البيئددددددة وخاصددددددة الهائنددددددات الحيددددددة وبشددددددهل دوري 
 . ويفال بالطرق القياسية المعتمدا علميا وبشهل مستمر

 المواد الكيماوية السامة والخطرة المصنعة محليا -2

ف عل  استخدام الهيماويات المصنعة محليدا  والودر  التعر 
مدددد  ذلددددك مددددا يرافق ددددا مدددد  عمليددددات تددددداول وخدددد   وتسددددويق 

جمددع البياندددات وتوثيق ددا عددد  الهيماويدددات وهدددذلك . ومخدداطر
السدددامة والخطدددرا التدددي تسدددتخدم فدددي الصدددناعات المحليدددة او 

 . التي تنتج من ا

 المواد الكيماوية السامة والخطرة المستوردة -3

لتعددرف علدد  اسددتخدام الهيماويددات المسددتوردا والوددر  مدد  ا
ذلك وما يرافق استيرادها م  عمليات تداول وخد   وتسدويق 

ويتادددم  ذلدددك إجدددراا تقددددير همدددي وندددوعي لهدددل . ومخددداطر
المسدددتوردا وادخال دددا فدددي  والخطدددرا السدددامة الهيماويدددة المدددواد

جراا مسل شامل لمجاالت استخدام المواد  مخ   البيانات وا 
المسدددددددتوردا وتحديدددددددد امددددددداه   والخطدددددددرا السدددددددامة يماويدددددددةاله

 .استخدام ا وادخال ا في  اعدا  البيانات

الكيماويووة الناتجووة عوون األنشووطة نفايووات ال: المحووور اليوواني

 المختلفة

 :القضايا والحلول المقترحة

 النشاط الصناعي -1

توصددددديف الفاددددد ت الهيماويدددددة السدددددامة والخطدددددرا المتولددددددا 
طة الصددددناعية بشددددهل همددددي ونددددوعي والمتخلفددددة عدددد  امنشدددد

وتوحيددددددها وتحدددددديث ا بشدددددهل مسدددددتمر وتخ ين دددددا فدددددي  واعدددددد 
 .البيانات

 المستشفيات والمراكز الصحية  -2

توصددددديف الفاددددد ت الهيماويدددددة السدددددامة والخطدددددرا المتولددددددا 
والمختبدددرات  الصدددحية والمراهددد  والمتخلفدددة عددد  المستشدددفيات

رب بشددددهل همددددي ونددددوعي وتوحيدددددها وتحددددديث ا بشددددهل مسددددتم
وباسددتخدام اسددتمارات إحصددائية شدداملة وتخ ين ددا فددي  واعددد 

 .البيانات

 النشاط الزراعي -3

توصددددديف الفاددددد ت الهيماويدددددة السدددددامة والخطدددددرا المتولددددددا 
والمتخلفة ع  امنشطة ال راعية هالمبيدات وامسدمدا بشدهل 
همددي ونددوعي وأمدداه  اسددتخدام ا ومنشددأ   الصددنع وتوحيدددها 

خ ين دددا فدددي  واعدددد البياندددات وأ  وتحدددديث ا بشدددهل مسدددتمر وت
يتاددددم  ذلددددك المبيدددددات المسددددتخدمة فددددي مهافحددددة اففددددات 

 .ال راعية واففات المن لية وامسمدا المتداولة في امسواق

 األنشطة العسكرية -4

توصددددديف الفاددددد ت الهيماويدددددة السدددددامة والخطدددددرا المتولددددددا 
بشدددددهل همدددددي وندددددوعي  العسدددددهرية العمليددددداتوالمتخلفددددة عددددد  

انتشددارها وجمع ددا فددي بنددوك  أو دداتشددير أمدداه  و وتحديددد وتأ
 .المعلومات
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 النشاط العلمي والبحيي -5

توصددددديف الفاددددد ت الهيماويدددددة السدددددامة والخطدددددرا المتولددددددا 
النشدداط العلمددي والبحثددي مدد  المختبددرات فددي والمتخلفددة عدد  

بشددددهل همددددي ونددددوعي وتحديددددد الجامعددددات والمراهدددد  البحثيددددة 
وجمع دددا فدددي بندددوك  امددداه  تجميع دددا وتحدددديث ا بشدددهل دوري

 .المعلومات
اإلدارة السووووليمة للووووتخلص موووون المخلفووووات الكيماويووووة  -6

 الخطرة

وادددع امسدددس السدددليمة والقياسدددية للدددتخل  مددد  المخلفدددات 
البيئيددة الهيماويددة الخطددرا والتاهددد مدد  تطبيق ددا لددد  الج ددات 

 .ذات الع  ة

الرقابوووة علوووى توووداول الموووواد الكيماويوووة : اليالووو المحوووور 

 لخطرةالسامة وا

 القضايا والحلول المقترحة

 تصنيع المواد الكيماوية السامة والخطرة محليا -1

الحاجدة الدد  وادع آليددة مرا بدة بيئيددة مسدتمرا ومحهمددة علدد  
الصناعات المحلية التي تستخدم في فعاليات ا مواد هيميائية 
سددددامة خطددددرا أو تنددددتج أو تسددددب  فددددي انبعدددداث هددددذا المددددواد 

لمحليددة تعمدددل وفددق التشدددريعات والتأهددد مدد  ا  الصدددناعات ا
والقدواني  والتعليمددات ذات الع  ددة ورفدع تقددارير دوريددة بتقيدديم 

 .مد  االنصياع ل ذا القواني 

المووواد الكيماويووة السووامة والخطوورة المتداولووة بشووكل  -2

 تجاري

واددع آليددة محهمددة بالتعددداو  بددي  مختلددف الج ددات لمرا بدددة 
 فدي تجداري بشدهل لةالمتداو  والخطرا السامة الهيماوية المواد

العراق م   بل القطاعي  الخا  والحهومي والتأهد مد  ا  
الج ددددات التددددي تتدددداجر بددددالمواد الهيماويددددة السددددامة والخطيددددرا 

 .تطبق التعليمات والتشريعات ذات الع  ة

 المواد الكيماوية السامة والخطرة المستوردة -3

 وادددع اليدددة مرا بدددة مسدددتمرا علددد  المنافدددذ الحدوديدددة لمتابعدددة
حرهددة المددواد الهيماويددة السددامة والخطددرا والمسددتوردا وهددذلك 

مدد  ا  حرهددة المددواد الهيماويددة  العددابرا عبددر الحدددود والتأهددد
السددددامة والخطدددددرا الداخلددددة والخارجدددددة مدددد  الحددددددود العرا يدددددة 

 .خااعة للتعليمات والتشريعات العرا ية ذات الع  ة

 خطرةنقل المواد الكيماوية السامة وال: المحور الرابع

 :القضايا والحلول المقترحة

النقل الدولي للكيماويات السوامة والخطورة إلوى العوراق  -1

 وعبره

التددي  الدوليددة بددا ل واددع آليددة لتطبيددق مددا جدداا فددي اتفا يددة
 الحدددود عبددر الخطددرا الهيميائيددة النفايددات نقددل عمليددات تددنىم

جوا وذلك ب دف السيطرا عل   أو بحرا أو برا سواا الدوليةب
 .النفايات الهيميائية الخطرا عبر الحدود العرا يةحرهة 

النقووول المحلوووي للكيماويوووات السوووامة والخطووورة داخووول  -2

 العراق 

وادع اددوابط وتعليمددات لنقدل الهيمياويددات الخطددرا والسددامة 
 مج دد ا سدديارات خاصددة اسددتعمال داخدل العددراق فمددث  ينبوددي

 و اتالهيماويد عبوات تحميل يتم وأ  الهيميائية  المواد لنقل
 أي لحددددوث منعدددا   مدربدددة عمالدددة طريدددق عددد  بعنايدددة تفريو دددا

 علددد  التحذيريدددة ال فتدددات بوادددع االلتددد ام تسدددري  ويراعددد 
 وبخاصددددددة الهيميائيددددددة المددددددواد وخ انددددددات وحاويددددددات نددددددا  ت
 والمسددددددتوردا المنتجددددددة المصددددددانع  بددددددل مدددددد  من ددددددا الخطددددددرا

 .المواد تلك مع والمتعاملة
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 المؤسسي اإلطار تطوير: العاشر االستراتيجي الهدف

 البيئة لقطاع والقانوني

 : مقدمة

 مد  العديدد مدع ويتعامدل المعدارف متعددد البيئدة  طداع يعتبر
 واالجتماعيدددددددة واال تصدددددددادية العلميدددددددة والموااددددددديع القادددددددايا
 هدددي القدددانو  بحهدددم البيئددة و ارا أ  مددد  وبدددالرعم. والسياسددية

 علدد  البيئددة وتحسددي  حمايددة عدد  المسددؤولة القطاعيددة الج ددة
 المؤسسدات م  العديد هنالك فا  والدوليب الداخلي لصعيدا

 علد  مباشدر عيدر أو مباشدر بشهل تؤثر والتي الع  ة ذات
 مسدبقا وشدرطا ادروريا متطلبا الفاعلة مشارهت ا وتعد البيئة

. البيئدددة اسدددتراتيجية مددد  المرجدددوا امهدددداف وتحقيدددق إلنجدددا 
 مدددد  بمجموعددددة العددددراق فددددي البيئددددة  طدددداع تددددأطير يددددتم همددددا

 أو مباشددر بشددهل تددؤثر والتددي والتعليمددات وامنىمددة القددواني 
 .البيئة عل  مباشر عير
 هبيدر تدهورا المااية الث ث العقود خ ل العراق ش د ولقد
 الفصددل فددي إلي ددا التطددرق تددم عدددا مسددبا  البيئددة حالددة فددي

 ج دود تهداتف يتطلد  هبيدرا تحدديا يد ال وال شدهل ممدا الثداني
يجدداد وفاعلددة  ويددة مؤسسدات بنددااو  الع  ددة أصددحا  هافدة  وا 
 المؤسسددددات نددددواا أ  مدددد  وبددددالرعم. مناسدددد   ددددانوني إطددددار
 بددأت  دد العدراق في البيئي المؤسسي العمل وبدايات البيئية
 ار  عل  انجا ا تم ما أ  إال المااي القر  منتصف م 

 العدددراق ويبقددد . متواادددعا هدددا  امحدددوال أحسددد  فدددي الوا دددع
 مددد  ويعدداني البيئددي اممدد  لبدداتومتط لمقومددات فا دددا حاليددا

 الوطنيدددة والمواثيدددق التشدددريعات تطبيدددق فدددي واادددل ت مددديو
 .البيئة وتحسي  بحماية الع  ة ذات والدولية

 أو مباشددرا بصددورا تعندد  التددي المؤسسددات مدد  العديددد هندداك
 و ارا علد  تقدع حيدث العدراقب في البيئة بشؤو  مباشرا عير

 إعدددددددداد ؤوليةمسدددددد 2003 عددددددام إنشدددددداؤها تددددددم التددددددي البيئددددددة
 الج دات هافة مع االستراتيجية ومتابعة تنفيذ عل  واإلشراف

 :التالي النحو عل  تحديدها يمه  والتي الع  ة ذات
 والبيئة الصحة لجنة/ النوا  مجلس 
 حمايدددة مجلدددس فدددي الممثلدددة والمؤسسدددات الدددو ارات 

 البيئة وتحسي 
 العراق هردستا  إ ليم في المعنية الج ات 
 المحافىات في البيئة حسي وت حماية جالسم 
 الحهوميددددة وعيدددر امهليدددة والمنىمدددات المؤسسدددات 

 البيئي بالعمل الع  ة ذات
 الخا  القطاع مؤسسات 
 التمويدددددددل ومؤسسدددددددات المتحددددددددا اممدددددددم منىمدددددددات 

  واإل ليمية الدولية
 البحدددث ومراهددد  والجامعيدددة امهاديميدددة المنىمدددات 

 العلمي
 خاصدددة فقدددرا 2001 لعدددام العرا دددي الدسدددتور افدددرد و دددد هدددذا

 نىافت دددا علددد  والمحافىدددة التلدددوث مددد  البيئدددة ادددما  بشدددا 
 إصدددار ذلددك وتبددع ب33وهددذلك المددادا  114 المددادا اددم 
 لأعددددوام و ددددانو  مجلددددس حمايددددة البيئددددة البيئددددة و ارا  ددددانو 
 ذات المدددواد مددد  مجموعدددة إلددد  باإلادددافة 2007و 2009
 اتوالتعليمدددد وامنىمددددة القددددواني  فددددي البيئددددي بالشددددأ  الع  ددددة
  فدي البيئيدة التشريعات الئحة عل  اإلط ع ويمه  امخر ب
 :التالي الجدول

 التشريعات البيئية 11-3الجدول 
 الموضوع سنة االصدار  
  انو  حماية وتحسي  البيئة 2007لسنة ( 29)ر م   انو  1
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  انو  و ارا البيئة 2009لسنة ( 39)ر م   انو  2
 انو  الو اية م  االشعاعات المؤينة  1790لسنة ( 77)ر م   انو  3
 نىام الحفاى عل  الموارد المائية 2001لسنة ( 2)ر م  نىام 4
 النىام الداخلي لتشهي ت و ارا البيئة 2011لسنة ( 1)ر م  نىام 5
 التعليمات البيئية للمشاريع الصناعية وال راعية والخدمية 1770سنة  تعليمات 6
 (االسبستوس)تعليمات الس مة في استعمال الحرير الصخري  2002لسنة ( 1)ر م  تعليمات 7
تعليمدددات الو ايدددة مددد  االشدددعة عيدددر المؤيندددة الصدددادرا مددد  منىومدددات  2010لسنة ( 1)ر م  تعليمات 8

 ال اتف المحمول
تعليمات شروط اعتماد المهات  االستشارية والمختبرات في مجداالت  2011لسنة ( 1)ر م  تعليمات 9

 ئةحماية البي
تعليمات شروط مدنل الموافقدة البيئيدة النشداا محطدات البدث االذاعدي  2011لسنة ( 2)ر م  تعليمات 11

 والتلف يوني
 

 محاور وقضايا تطوير اإلطار المؤسسي والقانوني لقطاع البيئة 12-3 الجدول

 القضايا المحاور
 التنموية منشطةا في البيئي البعد إدمال. 1 والسياسات التشريعات: المحور األول

 المتوفرا والسياسات التشريعات م ئمة وعدم نق  . 2
 التنفيذ عل  والقدرا االلت ام . 3
 والدولية اإل ليمية والمواثيق والمعاهدات االتفا يات. 4
 البيئية والشرطة البيئي القااا. 1

 
 وفاعليااااااااة كفاااااااااءا : الثاااااااااني المحااااااااور
 المؤسسات

 
 
 

 البيئة وتحسي  حماية مجلس .1
 المؤسسية ال يهليات .2
 وبيئة العمل المتطلبات .3
 القرار صنع والية المره ية .4
 والتمهي  المساالة .1
 والمؤشرات البيئية  والبيانات المعلومات  واعد .7
 والمتابعة التقييم أنشطة .9
 واإلدارية المالية امنىمة .9

 
 البشرية  القدرات .1 البشرية الموارد : الثالث المحور
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 وتدري  القو  البشرية تأهيل طةخ .2
 

 البيئي واالعالم التوعية: الرابع المحور
 

 البيئية بالتوعية الع  ة ذات والمؤسسات امنشطة .1
 البيئي والتعليم التوعية برامج .2
 التواصدددل وشدددبهات االتصددداالت فدددي الحديثدددة الوسدددائل. 3

 االجتماعي
 اإلنسا  حقوق م  هحق البيئية والمواطنة االستدامة. 4

 :المحاور والقضايا  ات العالقة
 المناسددبة البيئددة تددوفر وأهميددة اإلسددتراتيجية إعددداد اددوا فددي

 أداا وتحسدددددي  تطدددددوير مددددد  بدددددد ال فانددددد  أهدددددداف اب لتحقيدددددق
 موائمدددة ذلددك ويشدددمل. البيئددة مجددال فدددي العاملددة المؤسسددات

 وتحسددي  البيئدديب للعمددل الندداىم والسياسددي القددانوني اإلطددار
عددددادا المؤسسدددداتب وهفددددااا  دددددرات  مدددد  لتمهين ددددا هيهلت ددددا وا 
 يتطلد  وهدذا اممثلب بالشهل أهداف ا وتحقيق م ام ا انجا 

 وتحسدددي  البشددرية والقددو  الطا دددات تطددوير أياددا بالاددرورا
 تددددم فقدددد السدددياق هددددذا وفدددي البيئيدددةب التوعيددددة أنشدددطة و يدددادا
 يتوجدد  محددور لهددل  اددايا ومجموعددة محدداور أربعددة تحديددد
 القادمدددةب المرحلدددة خددد ل ومعالجت دددا االعتبدددار ي بعددد أخدددذها
 .التنفيذية الخطة إلعداد ومرجعية أساسا   ستشهل هون ا

 والسياسات التشريعات: األولالمحور 

 : القضايا والحلول المقترحة

 ادماج البعد البيئي في االنشطة التنموية  -1

التنميدددة اال تصدددادية واالجتماعيدددة فدددي العدددراق بعددددم  اتسدددمت
التنمويددة ممددا  ل نشددطة البيئيدة االبعددادبعددي  االعتبددار  اخدذها
بشهل واال في النىام البيئدي  واخل هبير اارار ال  اد 
 لهدلالبيئيدة  االثدارلذا فاند  ال بدد مد  دراسدة وتحديدد . ال و

نشداط ومشددروع ب دددف تحقيددق التددوا   فددي التنميددة والوصددول 
 .لقادمةالحالية وا االجيالتنمية مستدامة تراعي حقوق  ال 

 المتوفرة عدم مالئمة التشريعات والسياساتونقص  -2

 مباشدرا ترجمدة واالسدتراتيجيات والسياسدات التشريعات تشهل
 ل سدددددتجابة البيئدددددة  طددددداع وحاجدددددات االسدددددتراتيجية مهدددددداف
.  الدوليدة والمواثيق والمعاهدات االتفا يات وشروط لمتطلبات

 إمددا بحاجددة والسياسددات التشددريعات هددذا مدد  هبيددرا جدد اا إ 
 ف دددو بحاجدددة إلددد  افخدددر الجددد ا أمدددا تحدددديث أو تعدددديل إلددد 

 .إعادا صياعة 

 االلتزام والقدرة على التنفيذ -3

 سدددددتراتيجياتإصددددددار التشدددددريعات والسياسدددددات واال ال يعتبدددددر
واادل و ددرا علد  التنفيدذ مد   بدل  الت ام يرافق ا لم هافيا إذا

 .أفددراد مؤسسددات أو تهافددة الج ددات ذات الع  ددة سددواا هاندد
 والفنيدددة الماليدددة العوامدددلمددد   مجموعدددةتدددوفر  ويتطلددد  ذلدددك

 الع  ددددة أصددددحا  هافددددة ج ددددود وتاددددافر وااللتدددد ام والتوعيددددة
 .تلك الج ود وتنسيق

 االتفاقيات والمعاهدات والمواثيق اإلقليمية والدولية -4

مددع العديددد مدد  الدددول فددي المنطقددة  ويتشدداطأ العددراق يتشددارك
وارد الطبيعيدددة والمشددداهل والقاددددايا والعدددالم فيمدددا يتعلدددق بدددالم

مددا بددي  الدددول فددي اإل لدديم  البيئيددةب ممددا يتطلدد  تعاونددا فعدداال
والخدددددددددارل عددددددددد  طريدددددددددق االلتددددددددد ام باالتفا يدددددددددات والمواثيدددددددددق 

عددددداد والدوليددددةب الثنائيددددة واإل ليميددددة والمعاهدددددات  اتفا يددددات وا 
 .متعددا أو ثنائية بيئية تعاو 
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 القضاء البيئي والشرطة البيئية -5

 ج دا  وهدذلك وفاعدل ومؤهدل  دادر بيئدي  ااا وجود شهلي
 للمحافىدددة امساسدددية الددددعائم احدددد متخصددد  بيئدددي شدددرطة
 وامولويدة امهميدة ويعهدس اسدتمراريت اب واما  البيئة عل 
 .وال ام الحيوي القطاع ل ذا الدولة تولي ا التي

 المؤسسات وفاعلية كفاءة:  اليانيالمحور 

 :المقترحة والحلول القضايا

 البيئة وتحسين حماية مجلس -1

بموج   انو  حماية وتحسدي  البيئدة  مشهلأ  المجلس  بما
ب الددذي حدددد م امدد  وعاددويت ب فاندد  ال بددد مدد  2007لعددام 

إعدددادا النىدددر فدددي م دددام وعادددوية مجلدددس حمايدددة وتحسدددي  
 المحافىداتالبيئة وهذلك مجالس حماية وتحسي  البيئدة فدي 
 السياسددددددددددددات  لتعمددددددددددددل علدددددددددددد  صددددددددددددياعة ومتابعددددددددددددة تنفيددددددددددددذ

 التددي تقدددم توصدديات ا وتفعيددل تنفيددذ والخطددط سددتراتيجياتواال
 .الو راا مجلس إل 

 المؤسسية الهيكليات -2

الادددروري إعدددادا النىدددر فدددي ال يهليدددات الحاليدددة داخدددل  مددد 
الدددددو ارا والوحددددددات البيئيدددددة فدددددي الدددددو ارات والمؤسسدددددات ذات 

 مددددددع لموائمت ددددددا وذلددددددكالمرهدددددد  والمحافىددددددات  فدددددديالع  ددددددة 
 رشددددديقة مؤسسدددددات إلددددد  والوصدددددول االسدددددتراتيجية بددددداتمتطل

 .وفاعلة

 العمل المتطلبات وبيئة -3

تعتبدددر عدددام  رئيسددديا  ومناسدددبة جاذبدددةتدددوفير بيئدددة عمدددل  إ 
لتحسددي  هفددااا وفاعليددة المؤسسددات وتحسددي  صددورت ا لددد  

 المهدا ب م ئمدة حيدث مد  ذلدك هدا  سدواا مع دا المتعاملي 
 ددات اإلنسددانية بددي   مدد ا أو الع  وامج دد ا المعدددات تددوفير
 .العمل

 المركزية والية صنع القرار -4

 نوعيدددة وتحسدددي  الم دددام وتنفيدددذ الخددددمات إيصدددال اجدددل مددد 
 الصد حيات وتفدوي  منل م  بد ال فان  المتخذاب القرارات
 أنىمددة وجددود اددرورا مددع ذلددكب أمهدد  مددا واإلداريددة الماليددة
 .د يقة ومساالة ر ابة

 المساءلة والتمكين -5

 صددحية بيئدة لتحقيدق وال ددف الوسديلة هدو اإلنسدا  أ  ثحيد
وتقبل  الةم  ممارسة حق  في المسا تمهين  فا  ومستدامةب

فيمدددا يتعلدددق بالممارسدددات المؤسسدددات العامدددة لقددديم المسددداالة 
المختلفة ذات الع  ة في البيئة يعتبر حقا أساسديا مد  اجدل 
الوصددددددول إلدددددد  المواطنددددددة البيئيددددددة واددددددما  تحديددددددد امثددددددل 

 . ولويات واما  حس  التنفيذلأ

 والمؤشرات البيئية قواعد المعلومات والبيانات -6

للقرار الصائ ب  أساساالمعلومات الد يقة والصحيحة  تشهل
حيث أ  توفير تلك المعلومات والبيانات ومؤشدرات االنجدا  
بصددددورا شددددفافة وتحددددديث ا باسددددتمرار لتشددددهل انعهاسددددا لحالددددة 

 جيدددداتويات االنجدددا  بنوعيدددة مهوندددات البيئدددة المختلفدددة ومسددد
 دعددددم لعمليددددة مندددد  البددددد أمددددراوفددددي الو ددددت المناسدددد  يعتبددددر 

  واعددد هافدة جعددلفدي هددذا السدياق ال بددد مد  . القددرار وصدنع
 ب دذا والم تمدي  والباحثي  العام للرأي متاحة البيئية البيانات
 او مشدروع هدل مد  والمندافع االخطدار حجدم لتحديد المسائل
 . ائم نشاط

 التقييم والمتابعة أنشطة -7

بددد مدد  وجددود أنىمددة تقيدديم ومتابعددة للفعاليددات وامنشددطة  ال
البيئيددة المختلفددة علدد  هافددة المسددتوياتب وذلددك لمعرفددة مددد  
التقدددم المنجدد  فددي تحقيددق امهددداف وحالددة البيئددة مدد  حيددث 
التحسدد  أو التدددهورب ويتطلدد  ذلددك إعددداد مؤشددرات وا عيددة 
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 لأواددداع د يدددق وتحديدددد دراسدددةو ابلدددة للقيددداس تعتمدددد علددد  
 .امساس سنوات في البيئية

 األنظمة المالية واإلدارية -8

مسدددتو  امداا المؤسسدددي مدددرتبط بشدددهل مباشدددر بطبيعدددة  إ 
أ   مددد  بدددالرعمامنىمدددة الماليدددة واإلداريدددة واليدددات تطبيق ددداب 

عالبيددة الددو ارات والمؤسسددات الحهوميددة تعمددل اددم  أنىمددة 
داريدة موحدددا إال أ  طدر  ق ومرونددة وشدفافية التطبيددق ماليدة وا 
 . تتفاوت بي  المؤسسات والمسؤولي

 البشرية الموارد:  اليال  المحور

 :المقترحة والحلول القضايا

 القدرات البشرية -1

تحديددددد وحصدددر القدددددرات البشدددرية مدددد  حيدددث العددددددب  يشدددهل
تحديددددد  إلددد  باإلاددددافةالتخصددد ب الخبدددراب العمددددر وعيرهدددا 

النىر بال ياهدل  إعادافي ىل  الحاجات التدريبية المستقبلية
والمتطلبددددات للتطددددوير  اتالقاددددايا والتحدددددي أهددددمالتنىيميددددةب 
التوييددر وخاصددة  إدارا أ بعددي  االعتبددار  آخددذي المؤسسدديب 

والمسددميات الوىيفيددة لدديس  بامشددخا  اممددرحينمددا يتعلددق 
ووادو  وشدفافية  فاعلدة إلد  مشدارهةالس ل وتحتال  باممر
 .بالعمل

  دريب القوى البشريةت هيل وت خطة -2

وتددددددري  العددددداملي  فدددددي المؤسسدددددات ذات  تأهيدددددل إعدددددادا إ 
خطددددة متهاملددددة لتطددددوير القددددو   اعددددداد إلدددد بحاجددددة    ددددةالع

ذات  امخددر  الج دداتالبشددرية فددي و ارا البيئددة والمؤسسددات و 
الددداخلي والخددارجيب  والتأهيددلالع  ددة ويشددمل ذلددك التدددري  

مسددتمرا مدع الجامعددات وهدذا يتطلدد  بالادرورا تعاونددا وثيقدا و 
 . ومراه  التدري  المتخصصة داخل العراق وخارج

 التوعية واالعالم البيئي: المحور الرابع

 :المقترحة والحلول القضايا

 وعية البيئيةتاألنشطة والمؤسسات ذات العالقة بال -1

مسدل شدامل لهافدة امنشدطة التدي تمدارس ول دا ع  دة  إجراا
لددك مدد  خدد ل اإلعدد م المرئددي بالتوعيددة البيئيددة سددواا هددا  ذ

االلهترونيددددة أو المقددددروا أو المسددددموع بالوسددددائل التقليديددددة أو 
 . الحديثة

 التوعية والتعليم البيئي برام  -2

ادددوا نتدددائج المسدددل للمؤسسدددات ذات الع  دددة بالتوعيدددة  فدددي
 خطدددة إعددددادمددد   البددددالبيئدددي وبرامج دددا وأنشدددطت ا والتعلددديم 

البيئددددي وتحديددددد الج ددددات  مالتعلدددديمتهاملددددة لبددددرامج التوعيددددة و 
 .ومجاالت ا وأدوارهاوتنسيق وتهامل م ام ا  المنفذا

الوسوووائل الحدييوووة فوووي االتصووواالت وشوووبكات التواصووول  -3

 االجتماعي

 مدددد  بددددد ال فاندددد  والمعلومدددداتب االتصدددداالت ثددددورا ىددددل فددددي
الوسددائل  إلدد  إاددافةالوسددائل  تلددكمدد   واالسددتفادا اسددتعمال

 الوصدول وسدرعة وسد ولة لقليلدةا للهلفدةالتقليدية وذلدك نىدرا 
 . إل  المست دفي 

 االستدامة والمواطنة البيئية كحق من حقوق اإلنسان -4

المحافىدددة علددد  المدددوارد الطبيعيدددة مددد  التلدددوث واالسدددتن اف 
القادمددددة وم مددددة المحافىددددة علي ددددا تقددددع علدددد   لأجيددددال حدددق

شدددددرعت  الهتددددد   وأخ  ددددديديندددددي  وهدددددو حدددددقعددددداتق الجميدددددع 
همددددا وا  تمهددددي  . والمعاهدددددات الدوليددددة السددددماوية والمواثيددددق

وتحفيدد  المددواطني  لحمايددة البيئددة وتحقيددق االسددتدامة البيئيددة 
ومشارهت م الفاعلة في صنع القرار والمساالة تعتبر شروطا  

 .ومتطلبات اساسية
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 مقدمه

تعتبددر عمليددة الرصددد والتقيدديم مدد  أهددم أدوات مراجعددة تنفيددذ 
نىدرا لتادمن ا علد  مؤشدرات  اإلستراتيجية والخطة التنفيذية

داريددة  ددادرا علدد  تقددديم الجددوا  المنطقددي حددول مددد   فنيددة وا 
. النجا  في تنفيدذ اإلسدتراتيجية مد  خد ل مقارندة المؤشدرات

وال بددددد فددددي هددددذا السددددياق مدددد  التفر ددددة مددددا بددددي  مصددددطلحي  
عمليدددة يعدددرف الرصدددد بأنددد  . رئيسددديي  همدددا الرصدددد والتقيددديم

ع عددددد   دددددر  مسدددددار مخططدددددة ومنىمدددددة مددددد  المرا بدددددة تتبددددد
 مفتدر  الحددوث/امنشطة وتقار  ما يحددث بمدا هدو متو دع

مدد  خدد ل مددا هددو منصددو  عليدد  فددي اإلسددتراتيجية وخطددة 
ويحداول الرصددد المتواصدل الددفع باتجدداا نجدا  تنفيددذ . العمدل

االستراتيجية ع  طريق توثيق مستمر للتقدم وتحديد عوامدل 
مبهددرا مدد   ومىدداهر التددأخير التددي يمهدد  معالجت ددا فددي فتددرا

 . التنفيذ
( بعدددد منتصدددف فتدددرا التنفيدددذ مدددث )أمدددا التقيددديم فيحددددث أثنددداا 

وهددددذلك بعددددد انت دددداا التنفيددددذ وهددددو ي دددددف إلدددد  دراسددددة مددددد  
النجدددا  فدددي تحقيدددق امهدددداف الموادددوعة فدددي االسدددتراتيجية 

مددد  تطددابق  ومدد  أهددم فوائددد التقيدديم تحديددد. والوصددول إلي ددا
مدددددددع ال ددددددددف ( ثدددددددارالمخرجدددددددات والندددددددواتج واف)اإلنجدددددددا ات 

د يددددددتحدوهددددددذلك يمهدددددد  اسددددددتخدام  لالمقصدددددود منددددددذ البدايددددددة 
إعدداد المراحدل الدروس المستفادا التي يمه  تعلم دا لخدمدة 

 . ال حقة م  االستراتيجيات البيئية

 أدناه أهم الفوارق ما بي  الرصد والتقييم 1-4الجدول 

 التقييم الرصد
 من جي ودوري � منهجي ومستمر  
 اثناا وبعد تنفيذ االستراتيجية � االستراتيجية اثناء تنفي   
 إصدار امحهام حول النجا  في تنفيذ امهداف � متابعة النشاطات والتقدم المحرز  
 مقارنة بمؤشرات التقييم االساسية � حسب خطة العمل السنوية  
 خيارات استراتيجية للتعديل والتحسي  � عمل تصحيح قصير األمد  
 ساالة بحس  النتائجالم � المساءلة بحسب التنفي   
 يتم بطريقتي التقييم الذاتي أو ع  طريق التقييم الخارجي   � يقوم بها جهات محلية منف ا  

�  

وم  الم م أ  تهو  مسؤولية الرصدد محدددا بالج دة المنداط 
ب ددا تنفيددذ هددذا االسددتراتيجية وهددي و ارا البيئددةب والتددي سددتقوم 

ند  المؤسسدية بتنفيذ برنامج الرصد م  خ ل المدديريات والب
المختصددددة فددددي داخددددل الددددو ارا وت ويدددددها بهافددددة المعلومددددات 

وأدوات جمدددددع البياندددددات ال  مدددددة لمتابعدددددة التقددددددم فدددددي سدددددير 
أمددا فيمددا يتعلددق بددالتقييم فسددوف يددتم تنفيددذا مدد   بددل . العمددل

 . 2019و  2014ج ات خارجية في العامي  

و د تدم تحديدد مؤشدرات الرصدد والتقيديم علد  مسدتويي  وهمدا 
هدددددداف االسدددددتراتيجية والخطدددددة التنفيذيدددددة وذلدددددك لادددددما  ام

 4 آليات الرصد والتقييم: الفصل الرابع
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اختيدددار المؤشدددرات الصدددحيحة التدددي تخددددم هدددل مسدددتو  مددد  
التنفيدددذ حيدددث تددددرتبط المؤشدددرات ذات الطبيعدددة االسددددتراتيجية 

سدددددددتراتيجية بينمدددددددا ترهددددددد  المؤشدددددددرات الفنيدددددددة بامهدددددددداف اإل
وتمدت . والقطاعية علد  البدرامج الدواردا فدي الخطدة التنفيذيدة

ختيددار المؤشددرات بطريقددة تشدداورية عبددر و ارا البيئددة عمليددة ا
والفريدددق االستشددداري المعندددي بإعدددداد االسدددتراتيجية مددد  أجدددل 
اما  أ  تعهس هذا المؤشرات امولويات البيئيدة والقددرات 

. المؤسسددية والفنيددة الموجددودا لددد  و ارا البيئددةب فددي آ  معددا
ومدددد  الجدددددير بالددددذهر أ  هددددذا المؤشددددرات هددددي استرشددددادية 

يتم اختيددددار مؤشددددرات ر ميددددة أهثددددر تحديدددددا فددددي الخطددددط وسدددد
واالسددددتراتيجيات التاليددددة ومرتبطددددة بالمحددددددات والمواصددددفات 

 . الوطنية والقابلية الفنية للقياس والمراجعة

 

  2117-2113المصفوفة الكاملة لمؤشرات التقييم للخطة االستراتيجية  2-4الجدول 
الهاااااااااااااااااااااااااااااااادف 

 اإلستراتيجي
 المقترحة المؤشرات االسترشادية

حمايااااة وتحسااااي  
 نوعية الهواء

 المد  في ال واا مرا بة محطات عدد 

 (  العالقة والد ائق النتروجي  أهاسيد الهبريتب أهاسيد) ال واا نوعية تحس  نسبة 

 ال واا بتلوث الخاصة البيانات  واعد عدد 

 امنىف اإلنتال أدوات تستخدم التي المصانع عدد 
حمايااااة وتحسااااي  

 هنوعية الميا
 العاملة العادمة المياا معالجة محطات عدد  

 المعالجة محطات م  الخارجة المياا نوعية مؤشرات نجا  نسبة  

 (الطبيعي بالتع ي  مقارنة الا ) الجوفية المياا استن اف نسبة 

 االهوار في المائية الموارد تأهيل إعادا نسبة  

 بهفااا العاملة الصناعية المياا معالجة محطات عدد  

 المائية الموارد لتقاسم الجوار دول مع المو عة االتفا يات عدد  

 الصحي الصرف وشبهة للشر  الصالحة المياا بشبهة المخدومي  نسبة  
الحااد ماا  تاادهور 
األراضي ومكافحة 

 التصحر

 جاه ا والملوثة المتدهورا التر  موا ع تحديد خرائط 

 إحياؤها يتم التي الصحراوية الواحات عدد 

 المبنية البيئة ذات بامرااي مقارنة الخاراا اتالمساح نسبة 

 سنويا الحرجية المناطق في ال يادا نسبة  

 سنويا الترابية العواصف وشدا عدد  
المحافظاااااة علااااا  
البيئااااااة البحريااااااة 
والسااااااااااااااااااااااااحلية 
المحافظااااااااااااااااااااااااة 
واالسااااااااااااااااااااتخدام 
المسااااتدام للتنااااوع 

 األحيائي

  البحرية والثروا السمهية محصورا ومسجلة السمهية االنواع 
  نسبة التراجع في استخدام وسائل الصيد عير الرفيقة بالبيئة 
  نسبة المناطق الساحلية الموطاا بالخرائط الخاصة باالستخدامات السليمة بيئيا 
 تحديد مؤشرات نوعية المياا العذبة التي تص  في البحر 
  عدد الووارق التي يتم انتشال ا في السنة 
  وامخر  نسبة الملوثات النفطية والهيماوية 
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حماياااااااة التناااااااوع 
 االحيائي 

 امهمية ذات امنواع حالة ع  التقارير عدد 

 امسر في إهثارها يتم التي االنواع عدد 

 البيئية للسياحة التجريبية المشاريع عدد  

 اإلنشاا  يد الطبيعية المحميات عدد  
تطااااوير وتحسااااي  

 إدارا المخلفات
 وجود نىام متهامل إلدارا المخلفات -
 مخلفات الصلبة والور ية والب ستيهية التي يتم جمع ا وفر هانسبة ال -
 عدد موا ع الطمر الصحي السليمة بيئيا  -
 نسبة المخلفات الخطرا التي يتم معالجت ا بطريقة سليمة بيئيا  -

 
الحااد ماا  التلااوث 

 النفطي
 نسبة المؤسسات التي ل ا ع  ة بإدارا التلوث النفطي الخااعة لتدري  وبناا  درات -

 جود منىومة ر ابية شاملة تعمل عل  رصد التجاو ات تعمل بهفاااو  -

 عدد خطط الطوارئ والس مة المعدا -
الحااد ماا  التلااوث 

 اإلشعاعي
 جاه ا دراسة الموا ع المؤهلة لمعالجة وطمر المخلفات المشعة -

 نسبة المعابر الحدودية الخااعة للسيطرا عل  نقل المخلفات المشعة -

   لليورانيوم المنا  معد وجاه حصر هامل لمناطق التعر  -

 معدا المحددات البيئية االشعاعية استنادا  ال  المحددات العالمية -
االدارا المتكاملاااااة 
للمااواد الكيميائيااة 

 الخطرا

 .خرائط ومسوحات شاملة لمد  انتشار المواد الهيميائية في عناصر البيئة -

 المصنعة محليا معروفة وموثقة مصادر إنتال ونقل والتخل  م  المواد الهيميائية الخطرا -

 عدد المعابر الحدودية الم يأا لرصد النقل عير القانوني للمواد الهيميائية الخطرا -

 نسبة المواد الهيميائية الخطرا التي يتم التخل  من ا بطرق سليمة بيئيا -
تطاااااااوير اإلطاااااااار 
المؤسساااااااااااااااااااتي 
والقااانوني لقطااااع 

 البيئة

 دلتب حدثت وصدرت رسميا عدد التشريعات التي تمت مراجعت اب ع 

 عدد االستراتيجيات والخطط البيئية التي تم إعدادها وا  رارها 

  العراق إلي اعدد االتفا يات والمواثيق الدولية التي انام 

 عدد المؤسسات التي امنت البعد البيئي في سياسات ا الخاصة 
 عدد الدراسات والبحوث المؤثرا في صناعة القرار 

 



 

 االستراتيجية الوطنية لحماية بيئة العراق                
61 

 :مقدمة

تشهل هذا الخطة ترجمة وبرنامجا لتنفيذ أهدداف إسدتراتيجية 
و د تام  هل  2019 – 2013البيئة العشرا خ ل الفترا 

هددددف اسددددتراتيجي مجموعددددة مدددد  المحدددداورب همددددا تددددم تحديددددد 
مجموعة القاايا ذات الع  ة بهل محور م  تلدك المحداور 

ويواددل  .اتيجيةومنا شددت ا بشددهل مفصددل فددي وثيقددة اإلسددتر 
الع  دددددة بدددددي  المهوندددددات الرئيسدددددية ال  مدددددة ( 1-1)الشدددددهل 

وبنااا  عل  ذلدك فقدد تدم مد  خد ل هدذا . لتنفيذ اإلستراتيجية
الخطدددة تحديدددد البدددرامج والمشددداريع الهفيلدددة بحمايدددة وتحسدددي  

 .البيئة في العراق
البدرامج والمشداريع لهدل هددف اسدتراتيجي مصفوفة تام  وت

(  190) برنامجددددا شددددملت ( 79)امج حيددددث بلددددق عدددددد البددددر 
 .مشروعا

و دددددد تدددددم امخدددددذ بعدددددي  االعتبدددددار عندددددد إعدددددداد هدددددذا الخطدددددة 
مجموعة البرامج والمشاريع الواردا في خطة التنمية الوطنية 

ب والتي يتم تنفيدذها حاليدا أو سديتم تنفيدذها 2014 – 2010
و دددد أشدددير ل دددا فدددي مصدددفوفة البدددرامج  2014حتددد  ن ايدددة 

ب باإلاددافة إلدد  (1-1)أادديفت هملحددق والمشدداريع وهددذلك 
ا تدددددرا  مجموعدددددة مددددد  المشددددداريع الجديددددددا ال  مدددددة لتحقيدددددق 
. امهددددددداف اإلسددددددتراتيجية خدددددد ل سددددددنوات الخطددددددة الددددددث ث

وتوطددي هددذا الخطددة المرحلددة امولدد  مدد  تنفيددذ اإلسددتراتيجية 
سددديعقب ا خطدددة أو خطدددط مسدددتقبلية أخدددر  تتماشددد  وتتددد ام  

وسددديتم تقددددير التهلفدددة . مدددةمدددع خطدددط التنميدددة الوطنيدددة القاد
الهلية م  خ ل اعداد خطة تشدويلية توادل مراحدل التنفيدذ 
والمددددددا ال منيدددددة والمدددددوارد البشدددددرية والفنيدددددة ال  مدددددة وتحديدددددد 

 .مسؤولية التنفيذ بالتفصيل
وجدددددددير بالددددددذهر أ  مجموعددددددة مدددددد  الددددددو ارات والمؤسسددددددات 
الحهومية وعير الحهومية والخاصة ستتشارك في تنفيدذ هدذا 

خطددددةب وسددددتقوم و ارا البيئددددة باإلاددددافة إلدددد  تنفيددددذ بعدددد  ال
المشددددداريع التدددددي ال تقدددددع ادددددم  اختصاصدددددات ومسدددددؤوليات 
الج دددات امخدددر  بم دددام التنسددديق والمتابعدددة والتقيددديم لبدددرامج 

 .ومشاريع الخطة
    

 5 البرناما التنفي ي والخطة الوطنية لحماية البيئة: الفصل الخامس
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 مصفوفة البرام  والمشاريع

 حماية وتحسين نوعية الهواء: الهدف االستراتيجي األول

 

 المؤشرات
 د محطات مرا بة ال واا في المد عد 

  ( أهاسيد الهبريتب أهاسيد النتروجي  والد ائق العالقة )نسبة تحس  نوعية ال واا 

 عدد  واعد البيانات الخاصة بتلوث ال واا 

 عدد المصانع التي تستخدم أدوات اإلنتال امنىف 
  التنفسي الج ا  بأمرا  اإلصابة معدالت انخفا 

 القضايا / المحاور  البراما  ألداءا اتمؤشر  المشاريع 

مشاااااروع استصاااااالي األراضاااااي فاااااي  1-1-1
 .العراق

انخفددددا  معدددددالت ووتيددددرا وفتددددرات حدددددوث  -
 . العواصف الترابية والرملية

 .خطط وطوارئ لمواج ة العواصف الترابية -
 يددددددددددادا مسدددددددددداحات امرااددددددددددي الصدددددددددددالحة  -

 .ل ست راع
خطدددددة وطنيددددددة لمهافحددددددة التصددددددحر والتنبددددددؤ  -

 .المستقبلي
عدددد االتفا يددات اإل ليميددة والدوليددة التددي يددتم  -

 .إ رارها ام  هذا المجال
 

برندددددددددددددددامج الحدددددددددددددددد  1-1
والتقليدددددل مددددد  العواصدددددف 

 .الترابية

تلاااااوث : المحاااااور األول
الهاااواء نتيجاااة العوامااال 

 الطبيعية
 

 القضايا
 العواصف الترابية 
  العوامدددددددددل الجويدددددددددة

 والمناخية
  تدددددهور المسدددداحات

 الخاراا

وتنمياة  الكثبا  الرمليةمشروع تثبيت  1-1-2
 .الغطاء النباتي الطبيعي

مشاااااروع مراقباااااة ومكافحاااااة الزحاااااف  1-1-3
 .الصحراوي والتصحر

مشاااااروع التقيااااايم الشاااااامل للتغيااااارات  1-2-1
 .المناخية للقطاعات  ات األولوية

رفدددع مسدددتو  تمثيدددل الدولدددة فدددي المؤسسدددات  -
 البيئية واإل ليمية والدوائر المعنية ب ذا الشأ 

 عدد البحوث العلمية ذات الصلة  -
 أنىمة فعالة للرصد والمرا بة  -
وجدددود بددددرامج وخطددددة وطنيدددة للتعامددددل مددددع  -

 التويرات المناخية 
 يادا الوعي البيئي للمواط  ومساهمت  في  -

 التقليل م  آثار التويرات المناخية

برندددامج تقيددديم آثدددار  1-2
التويدددددددددددددددددرات المناخيدددددددددددددددددة 

تيجية وطنياة للتكياف ماع إعداد إساترا 2-2-1 والتهيف مع ا
 . التغيرات المناخية

تنفياا  أنشااطة التكيااف فااي القطاعااات  1-2-3
والمناااااطق واألنظمااااة البيئيااااة األكثاااار هشاشااااة 

 .بالمشاركة مع المجتمع المدني
إنشااااااء المركااااااز الاااااوطني للتغياااااارات  1-2-4

 . المناخية
مشروع إعادا إحياء األراضي وتأهيل  1-3-1

 .تي  النخيلالواحات وبسا
  يادا المساحات الخاراا -
 ارتفاع معدالت السياحة البيئية في العراق -
 تحس  نوعية ال واا في المحافىات -

برندددددامج الحدددددد مددددد   1-3
تدددددددددددددددددددددددهور الوابددددددددددددددددددددددات 

مشاااااروع تطاااااوير وتأهيااااال الحااااادائق  2-3-1 .والمساحات الخاراا
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خضااراء فااي والمنتزهااات والساااحات واألحزمااة ال
 .المحافظات

 مساحة الوابات المعاد تأهيل ا -
 

 

 
 .مشروع تطوير الغابات 1-3-3
إنشااااااااء األحزماااااااة الخضاااااااراء فاااااااي  1-3-4

 المحافظات
 منطقاة فاي الرملياة الكثباا  موضاوع مكافحة -

 بيجي
وضاااااااااااع القاااااااااااواني  والتشاااااااااااريعات  1-4-1

والمحااااددات لملوثااااات الهااااواء ماااا  االنبعاثااااات 
 الغازية

وجددددددددود  اعدددددددددا بيانددددددددات وطنيددددددددة محدثددددددددة  -
 بعاثات الوا ية ومحددات ال ن

 عدد المتخصصي  المدربي   -
تقليددددددددددددل وانخفددددددددددددا  ملوثددددددددددددات ال ددددددددددددواا  -

 والاوااا في المد 
 

برنددددددامج السدددددديطرا  1-4 
واإلنفددددداذ واإلمتثدددددال للحدددددد 

 م  تلوث ال واا

تلاااوث : المحاااور الثااااني
الهااااواء ماااا  المصااااادر 

 الصناعية الثابتة
 

 القضايا
  التشدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددريعات

والمحدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددات 
 ةل نبعاثات الوا ي

  وحددددددددات المعالجدددددددة
والسدددددددددددديطرا علدددددددددددد  

 تلوث ال واا
  انتشددددددددار المولدددددددددات

 الخاصة
 الحرق العشوائي 
  رديئة  أنواعاستخدام

 م  الو ود
  هفدددددددددددددددااا الطا دددددددددددددددة

 المستخدمة

   التددددددددددددددداخل بددددددددددددددي
المنددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداطق 
الصددددددددددددددددددددددددددددددددددددددناعية 
 والمناطق السهنية

المشاااااااااااروع الاااااااااااوطني لمسااااااااااااعدا  1-4-2
الصااناعات علاا  اإلمتثااال للقااواني  والتشااريعات 

 ( كز الوطني لإلنتاج األنظفالمر )
مشاروع شاراكات القطاااع الخاا  فااي  1-4-3

 السيطرا عل  االنبعاثات
 الهااواء نوعيااة مراقبااة محطااات نصااب 1-4-4

 عماال الاا  والوصااول الشاامالية المحافظااات فااي
 المااد  فااي تلوثااا المناااطق ألكثاار بيئيااة خارطااة
 .المحافظات ومراكز

ارا الصاناعة مشروع تأهيل شركات وز  1-5-1
 والمعاد  

 استخدام طا ات بديلة ونىيفة -
 LPGاستخدام و ود الد  -

 LNGو  

تحسددددددددددي  مواصددددددددددفات  -
 (و ارا النفط)المنتجات النفطية 

 

برندددددددددددددامج إعدددددددددددددادا  1-1
تأهيددددددل المنشددددددآت الويددددددر 
مطابقددددددددددددة لإشددددددددددددتراطات 

 البيئية
 مشروع تأهيل شركات القطاع النفطي  2-5-ا 
الهدرجاااة  ) ةاضاااافة وحااادات تكميليااا 1-5-3

 (ال ...  FCCاالزمرا  

انشااااااااء مصاااااااافي حديثاااااااة ضااااااام   1-5-4
 المواصفات العالمية

مشاااااروع تأهيااااال  محطاااااات الطاقاااااة  1-5-5
 الكهربائية 

إعاااااااداد أطلاااااااس الريااااااااي والطاقاااااااة  1-6-1 
 الشمسية للعراق

عدددد المولدددات الخاصددة المسددتبدلة وهميددة  -
 الطا ة المنتجة م  وحددات طا دة شمسدية 

 أو ريا 
نسددبة اسددتخدام الطا ددة المتجددددا همصدددر  -

 م  االستخدامات الهلية للطا ة

برنددددددددددامج تشدددددددددددجيع  1-7
اسدددددددددددددددددتخدام الطا دددددددددددددددددات 

انىددر اياددا )  المتجددددا
 (المحور السادس

مشاااروع اساااتخدام الطاقاااة الشمساااية  1-6-2 
والتغ يااااة للشاااابكة  والرياااااي لتوليااااد الكهرباااااء

 الوطنية
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طاقاااة الشمساااية مشاااروع اساااتخدام ال 1-6-3 
والرياي لتوليد الكهرباء في المبااني والمنشائات 

 العامة

 

مشااروع تطااوير الصااناعات المحليااة  1-6-4 
 الخاصة بتكنولوجيا الطاقة الشمسية والرياي 

فاي  ةالمشروع الوطني لكفااءا الطاقا 1-7-1 
 القطاعات المختلفة

ا ديدددداد الطلدددد  علدددد  امج دددد ا والمعدددددات  -
 االعالية الهفاا

ا ديددداد عددددد المصدددانع التدددي تعتمدددد علددد   -
 الو ود النىيف

إنخفددددددددددا  معددددددددددددل انبعدددددددددداث الهربدددددددددددو   -
لهددل وحدددا طا ددة مسددتخدمة أو ( الوددا ات)

 منتجة 

برنددددددددامج تحسددددددددي    1-9
 هفااا الطا ة

مشااااااااااروع تحااااااااااديث التكنولوجيااااااااااا  1-7-2 
 المستخدمة في إنتاج الطاقة الكهربائية

مشاااااروع الوقاااااود األنظاااااف ووضاااااع  1-7-3 
 المواصفات والتشريعات الالزمة

مشااروع التوعيااة البيئيااة عاا  مضااار  1-8-1
 الحرق العشوائي

 
انخفدددددددددا  معددددددددددالت االنبعاثدددددددددات مددددددددد   -

 الدايوهسينات والملوثات الوا ية

برنددددامج الحددددد مدددد   1-9 
 الحرق العشوائي

مشاااروع قاااواني  للحاااد ومناااع ظااااهرا  1-8-2
 الحرق العشوائي في المد 

بناااااء قاعاااادا بيانااااات حااااول مشااااروع  1-9-1
 مواقع وحصر الصناعات الحرفية في العراق 

انخفددددددا  الطلدددددد  علدددددد  أنددددددواع الو ددددددود  -
 التقليدية

انخفددددددددا  انبعاثدددددددددات الددددددددددخا  امسدددددددددود  -
 والوا ات الملوثة المصاحبة

تطدددوير الصدددناعات  1-7
 الحرفية في العراق

مشااااروع تعزياااااز اسااااتخدام الطاقاااااات  1-9-2
 ة النظيفة في الصناعات الحرفي

مشروع إعاداد خطاة متكاملاة للنقال  1-11-1
 العام في المد  الكبرى

انخفددددا  معدددددالت اال دحددددام فددددي الشددددوارع  -
 والساحات 

انخفدددددددا  معددددددددالت الرصدددددددا  والدددددددد ائق  -
 العالقة 

 انخفا  معدالت الاوااا   -
انخفدددددا  الطلددددد  علددددد  اسدددددتيراد السددددديارات  -

 الخاصة

برندددددددددددامج النقدددددددددددل  1-10
 العام المستدام

تلاااوث : ثالاااثالمحاااور ال
الهااااااواء ماااااا  مصااااااادر 

 الصناعية المتحركة

 

 القضايا
 محدودية النقل العام 

 العشددددددوائي  اال ديدددددداد
  السيارات معداد

مشااروع إحااالل باصااات النقاال العااام  1-11-2
 واستخدام الغاز أو الوقود الحيوي

مشروع استخدام وسائط النقل العام  1-11-3
 الكهربائية 

وابط اساااتيرادية مشاااروع وضاااع ضااا 1-11-1
 ألنواع السيارات تتماش  مع المعايير البيئية

نسدددددددبة السدددددددديارات الحديثددددددددة مدددددددد  العدددددددددد  -
 اإلجمالي 

برندددامج الحدددد مددد   1-11
االسددددددددددددددتيراد العشددددددددددددددوائي 

 للسيارات 
مشااااااااااااروع إعااااااااااااداد  الخارطااااااااااااة  1-12-1

 الضوضائية ومراقبة مستوياتها في العراق
 انخفا  معدالت الاوااا   -

 
د مددد  برندددامج الحددد 1-12

 مستويات الاوااا
: المحااااااااااااااور الرابااااااااااااااع

 الضوضاء
 

 القضايا 
مشاااروع وضاااع محاااددات وضاااوابط  1-12-2

 الضوضاء
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إدخال تقنية التقليال ما  الضوضااء  1-12-3
 للمصادر األكثر تأثيرا وانتشارا 

 المولدددددددددات انتشددددددددار 
  السعات مختلفة

 النقل والصناعة
مشاااااروع إعاااااداد الحااااادود الوطنياااااة  1-13-1

 موي بها م  ملوثات الهواءالمس
تدددوفر البياندددات والمعلومدددات و التهنولوجيدددات  -

لمتخددددددذي القدددددددرار والجم دددددددور حدددددددول أندددددددواع 
 وهميات االنبعاثات

وجدددددود دراسدددددات تدددددربط بدددددي  جدددددودا ال دددددواا  -
 والصحة العامة

 
 

البرندددامج والشدددبهة  1-13
الوطنيددددددة لمرا بددددددة نوعيددددددة 

 ال واا 

: المحااااااااااور الخااااااااااامس
الفحااااااااااا  والقيااااااااااااس 

 والمراقبة

 

 القضايا
  محطددددددددددات مرا بددددددددددة

 نوعية ال واا
  واعددددددددددددد البيانددددددددددددات 

 والمعلومات
  الحدددددددددددود الوطنيددددددددددة

المسدددددمو  ب دددددا مددددد  
 ملوثات ال واا

  البحدددوث
الخاصدددددددددة بمرا بدددددددددة 

 نوعية ال واا

مشروع وربط وحدات مراقباة نوعياة  1-13-2
 ( الشبكة)الهواء 

مشااروع إعااداد الدراسااات والبحااوث  1-13-3
 الهواءالخاصة بمراقبة نوعية 

 البيئياااااة االضااااارار تقااااادير مشاااااروع 1-13-4
 للهاااواء الملوثااة الطااابوق معامااال عاا  الناتجااة
 النهروا  منطقة في والكائنة المحيط

 الهااواء نوعيااة مراقبااة نظااامانشاااء  1-13-5
 والمحافظات بغداد في

 CNGمشااااااااروع اسااااااااتخدام  1-14-1 

,LNG,LPG  في وسائط النقل 

ثدددددددات الودددددددا ات انخفدددددددا  معددددددددالت انبعا -
 الدفيئة 

 انخفا  اإلنفاق عل  استيراد الو ود  -
 

برنددددامج اسددددتخدام  1-14
 الو ود النىيف 

: المحاااااااااور الساااااااااادس
 الطاقة النظيفة 

 
 القضايا

  اسدددددددددددتخدام الو دددددددددددود
 النىيف

  التهنولوجيدددددددددددددددددددددددددددددات
 الصديقة للبيئة

  اسددددددددددتخدام الطا ددددددددددة
 المتجددا

 إنتدددددددددددددال 
الطا ددددددددددددددددددددة مدددددددددددددددددددد  

 المخلفات
 

اض تعبئاااااة انشااااااء محطاااااات ألغااااار  1-14-2
فاي  LPG  CNGالسيارات ما  خاالل اساتخدام 

 وسائط النقل
مشروع استخدام الطاقاة الشمساية  1-15-1 

 في دعم المنظومة الكهربائية
 انخفا  معدالت االنبعاثات الوا ية -
 توطي  تهنولوجيا الطا ة الشمسية  -

  

برنددددامج اسددددتخدام  1-11
انىدر )الطا ات المتجدددا 

مشااااروع التشااااجيع علاااا  اسااااتخدام  2-15-1  (المحور الثاني
 الطاقة الشمسية في المباني والمنشئات العامة

مشااروع اسااتخدام طاقااة الرياااي فااي  1-15-3
المنااااطق الزراعياااة والصاااحراوية فاااي المنااااطق 

 الزراعية والصحراوية لتوليد الطاقة الكهربائية
مشااااروع اسااااتخدام الغاااااز الحيااااوي  1-16-1

 لالستخدام المنزلي
 خفا  معدالت االنبعاثات الوا يةان -
 تحسي  البيئة المحيطة بالمقال  -
 تحسي  إدارا المخلفات -
 وجود عائد ا تصادي ملموس -

برنددددددددددامج إنتددددددددددال  1-17
 الطا ة م  المخلفات

مشاااروع إنتااااج الطاقاااة الكهربائياااة  1-16-2
 المجمعات السكنية م  المخلفات
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 نوعية المياه حماية وتحسين: الهدف االستراتيجي الثاني 
 

 المؤشرات

  عدد محطات معالجة المياا العادمة العاملة 

  نسبة نجا  مؤشرات نوعية المياا الخارجة م  محطات المعالجة 

  (الا  مقارنة بالتع ي  الطبيعي)نسبة استن اف المياا الجوفية 

 نسبة إعادا تأهيل الموارد المائية في االهوار 

 ة العاملة بهفااادد محطات معالجة المياا الصناعيع 

 عدد االتفا يات المو عة مع دول الجوار لتقاسم الموارد المائية  -

 نسبة المخدومي  بشبهة المياا الصالحة للشر  وشبهة الصرف الصحي 

 

 القضايا / المحاور  البراما  مؤشر االداء المشاريع 

مشاااروع إنشااااء قاعااادا بياناااات وطنياااة  2-1-1
 األنهار المشتركة  لمراقبة كمية وجودا المياا في

تدددددددوفر  اعددددددددا البياندددددددات  -
 ال يدرولوجية

إعداد االتفا ية مع الددول  -
 المجاورا

 
 

 
  

برندددددامج التعددددداو   2-1
مددددددددددددددددع دول الجددددددددددددددددوار 
لاددددما  نوعيددددة وهميددددة 

 المياا  

البعااااد اإلقليمااااي : المحااااور األول
 لشحة موارد المياه في العراق

 
 القضايا

 هميددة ا تسددام تنىدديم اتفا يددات 
 مدددددع الميددددداا نوعيدددددة وادددددما 

 الجوار دول
 المعلومدددددددددددددددددددددددددات تبدددددددددددددددددددددددددادل 

 مددددع والتشددددويلية ال يدروليهيددددة
 الجوار دول

مشروع إعاداد اتفاقياة ماع دول الجاوار  2-1-2
 لتنظيم اقتسام المياه وضما  جودتها

مشروع إنشااء بناا المعلوماات المائياة  2-2-1
 مع دول جوار العراق

تدددوفر البياندددات ال  مدددة  -
إلعددداد خطددط الطددوارئ 

 الستراتيجياتوا
تدددددوفر  اعددددددا البيانددددددات  -

 ال يدروليهية والتشويلية

برندددددددددامج تبدددددددددادل  2-2
المعلومدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددات 
ال يدروليهية والتشدويلية 

 مع دول الجوار 

مشروع دراسة تأثيرات الجفاف وارتفااع  2-3-1
 درجات الحرارا عل  الحص  المائية

نتدددددائج نمددددداذل رياادددددية  -
لدراسدددددة أثدددددر التويددددددرات 
د المناخيددددة علدددد  المددددوار 

برنددددددددامج دراسددددددددة  2-3
تدددددددددددددأثيرات التوييدددددددددددددرات 
المناخيددددددددددددددددددددة علدددددددددددددددددددد  

االحتياجااااااات : المحااااااور الثاااااااني
 المائية 
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  االحتياجات المائية  المائية
 القضايا

 المناخية التويرات 
 فددددددددي الميدددددددداا نوعيددددددددة تددددددددردي 

 المائية المصادر

مشروع إعداد برنااما للرصاد والمراقباة  2-4-1
 ثللمصادر المائية المختلفة ومصادر التلو 

تحسدددددد  فددددددي مؤشددددددرات  -
نوعيددددة الميدددداا الخارجددددة 
 م  محطات المعالجة 

تحسدددددد  فددددددي مؤشددددددرات  -
نوعيدددة الميددداا السدددطحية 

هإنخفدددددددا  امحمدددددددال )
العادددددددددوية بالملوحدددددددددةب 
ارتفددددددددددددددددداع معددددددددددددددددددالت 
اموهسدددددددددجي  المددددددددددذا  

 (ال .....

عددددد محطدددات المعالجدددة  -
 المعاد تأهيل ا

برندددددامج تحسددددددي   2-4
 نوعية المياا

ات معالجااة المياااه مشااروع تأهياال وحااد 2-4-2
 الخاصة بالصرف الصحي في العراق

 مشروع إعادا تأهيل ضفاف األنهار 2-4-3
 النااائي التحسااس(  اسااتثماري) مشااروع 2-4-4

 الحبانياة وبحيارا الفارات نهار ميااه نوعياة لمراقبة
 .(االنبار بيئة مديرية) لها المطروحة والتصاريف

 مااااةانظ تطبيااااق( تشااااغيلي) مشااااروع 2-4-5
  بغداد مديرية في الجودا

 واالنا ار البيئاي الرصاد منظوماة تطوير 2-4-6
  المبكر

 فااااي المائيااااة المااااوارد نوعيااااة تحسااااي  2-4-7
 تطاااوير خاااالل مااا  و لاااا الشااامالية المحافظاااات

 النائي للتحسس منظومات ونصب الرقابة

مشروع استخدام النما ج الرياضية في  2-5-1
 للموارد المائيةاإلدارا المستدامة 

وجددود خطددة ل سددتو ل  -
 اممثل للموارد المائية

 اعددددددا بياندددددات للمدددددوارد  -
 المائية المختلفة

 نتائج النماذل الريااية -

برنددددامج البحدددددث  2-1 
 والتطوير وبناا القدرات 

اإلدارا المستدامة : المحور الثالث
 والمتكاملة للموارد المائية

 
 القضايا

 
 وبندددددددددداا والتطددددددددددوير البحددددددددددث 

 راتالقد
 الطل  إدارا 

 مشروع إعداد بنا المعلومات المائي  2-5-2

 واطالس بيئية بيانات قاعدا اعداد 2-5-3

مشاااااروع إعاااااداد خارطاااااة االحتياجاااااات  2-6-1
 المائية للقطاعات المختلفة مستقبال

واع إستراتيجية تنىديم  -
 إدارا الطل  عل  المياا

تحس  في مؤشر هفدااا  -
 استخدام المياا

نددددددددامج تنىدددددددديم بر  2-7
 إدارا الطل  

فااااي  همشاااروع ترشااايد اساااتخدام المياااا 2-6-2
 القطاعات المختلفة 

مشروع إعداد خطة وطنية للتعامل ماع  2-7-1
 حاالت شحة مياه األهوار

وجددددددود خطددددددة وطنيددددددة  -
 لتنمية امهوار

تحس  مؤشرات نوعيدة  -
مياا امهدوار بالمقارندة 

 بالحد المسمو  ب 
تحديدددددددد إسدددددددتراتيجيات  -

مشدددددددترهة مدددددددع  عمدددددددل
 الدوائر المعنية

برنددامج الحددد مدد   2-9
شدددددحة وتددددددهور نوعيدددددة 

 مياا امهوار 

 األهوار: المحور الرابع
 

 القضايا
 
 ميدددددداا ونوعيددددددة تراجددددددع هميددددددة 

 امهوار
 امهوار إنعاو 

مشااااروع اسااااتخدام تقنيااااات التحسااااس  2-7-2
 لرصد وتقييم حالة األهوار  (GIS)ئي  ونظم  النا
مشروع إنشاء السدود وتنظايم القناوات  2-7-3

المائيااااة المجهاااازا ل هااااوار مااااع منظومااااة رصااااد 
 ومراقبة لتوعية المياه
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 يددددادا معدددددالت تدددددفق  -
 المياا إل  امهوار

 

 واإل ليمي الدولي الدعم  

مشاااروع إعاااداد خطاااة وطنياااة إلعاااادا  2-8-1
 –تنميااة اقتصااادية )تأهياال وتنميااة قاارى األهااوار 
 ( يةإمداد القرى بالطاقة الكهربائ

عددددددددد فدددددددر  العمدددددددل  -
 الجديدا

انخفددددددددددا  معدددددددددددالت  -
ال جدددددرا مددددد  امهدددددوار 

 إل  المد 
 يددادا معدددالت الدددخل  -

 ل سرا

 يدددددددددددددددددادا معددددددددددددددددددالت  -
االسددددددتثمار فددددددي بيئددددددة 

 امهوار

برندددددددامج إنعددددددداو  2-9
امهددددوار وحشددددد الدددددعم 

 الدولي واإل ليمي 

مشاااروع االساااتفادا مااا  تااادوير الميااااه  2-8-2
 والمواد في مجتمعات األهوار

مشااااااااروع لشاااااااامول أهااااااااوار العااااااااراق  2-8-3
 باالتفاقيات الدولية واإلقليمية 

مشااروع إعااادا تأهياال محطااات معالجااة  2-9-1
مياه الصرف الصحي واستخدام التقنيات الحديثة 

 (  تقنية األغشية النفا ا)

 يدددددادا نسدددددبة السددددددها   -
المتصددددددددلي  بشددددددددبهات 

 الصرف الصحي

عدددددددددددددددددددد محطددددددددددددددددددات  -
المعالجددددة التددددي تعمددددل 

 ا عالية بهفاا
 يددددددددادا هميددددددددة الميدددددددداا  -

العادمددددددددة التدددددددددي يدددددددددتم 
 إعادا استخدم ا

تحسدددد  فددددي مؤشددددرات  -
نوعيدددد  الميدددداا الناتجددددة 
م  محطات المعالجدة 
مقارندددددددددددددددة بالحدددددددددددددددددود 

 المسمو  ب ا
 

برندددددامج معالجدددددة  2-7
ميدداا الصددرف الصددحي 
والميدددددددددددددددددداا العادمددددددددددددددددددة 

 ال راعية 

 المياه العادمة : المحور الخامس
 

 القضايا
 
 لصدددددددددددرفا ميددددددددددداا معالجدددددددددددة 

   الصحي
 الصدددددددناعية  الميددددددداا معالجدددددددة

 وال راعية والخدمية
  العام المص 

مشاااااروع إعاااااادا اساااااتخدام الحمااااااءا   2-9-2
الناتجااااة عاااا  محطااااات معالجااااة مياااااه الصاااارف 

 الصحي ألغراض الزراعة
مشااروع إعااداد برناااما لرصااد وتحديااد  2-9-3

مواقاااع صااارف مخلفاااات الصااارف الصاااحي علااا  
تطاااوير شااابكات لضااامها ضااام  خطاااة )األنهاااار 

 (الصرف الصحي
مشااروع إعااادا تأهياال شاابكات الصاارف  2-9-4

 الصحي 

 اساتخدام حول تعليمات اصدار مشروع 2-9-5
 المعالجة بعد الري الغراض العادمة المياه

مشروع إعادا تأهيال وحادات معالجاة  2-11-1
الميااااه الصاااناعية فاااي الشاااركات التابعاااة لاااوزارا 

 الصناعة والمعاد 

دد وحدددددات المعالجددددة عدددد -
 التي تعمل بهفااا عالية

مطابقدددددددة عيندددددددات ميددددددداا  -
الصدددددددددددددرف الصدددددددددددددناعي 

 للمواصفات  

برنددامج معالجددة  2-10
 المياا الصناعية 

ت معالجاة مشروع إعادا تأهيال وحادا 2-11-2
الميااااه الصاااناعية فاااي الشاااركات التابعاااة لاااوزارا 
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 يادا عددد المعامدل التدي  - النفط
تتاددم  وحدددات معالجددة 

 وليةأ
 يدددددددادا عددددددددد الشدددددددرهات  -

التددددددي تسددددددتخدم وحدددددددات 
 معالجة لمياا الصرف 

 المتواجاااادا الوحاااادات تأهياااال اعااااادا 2-11-3
 .الصناعية للمياه

 للمياااااااااه جديااااااادا وحااااااادات شااااااااءنا 2-11-4
 .الكبيرا المصافي في الصناعية

 صااارف وحااادات انشااااء علااا  العمااال 2-11-5
 للقطااااااع التابعاااااة الساااااكنية للمجمعاااااات صاااااحي

 .فطيالن

مشروع إعادا تأهيال وحادات معالجاة  2-11-6
الميااااه الصاااناعية فاااي الشاااركات التابعاااة لاااوزارا 

 الكهرباء
اسااااااااتخدام منظومااااااااات والتقنياااااااااات  2-11-7

المغناطيساااااية فاااااي معالجاااااة الميااااااه الصاااااناعية 
 ألغراض الحفاظ عل  البيئة

عادا األنظف اإلنتاجتشجيع براما  2-11-8  وا 
لااا  إمصاااانع والمنشاااصت الوصاااول التااادوير فاااي ال

 عدم تصريف المخلفات

مشااروع رصااد ومراقبااة نوعيااة المياااه  2-11-1
 في المصب العام

تددددددددددددددددددوفر معلومددددددددددددددددددات  -
إحصددددائية وبيانيددددة عدددد  

 مؤشرات التلوث
تحسددي  مؤشددرات نوعيددة  -

الميددددددددددددددددددددددداا مقارندددددددددددددددددددددددة 
بالمواصدددددددددددددددفات فددددددددددددددددي 

 المص  العام

برندددامج لمرا بدددة  2-11
جدددددددددددودا الميددددددددددداا فدددددددددددي 

 المص  العام
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 التصحر ومكافحة األراضي تدهور من الحد: اليال الهدف اإلستراتيجي 

 

 المؤشرات

 خرائط تحديد موا ع التر  المتدهورا والملوثة جاه ا 
 عدد الواحات الصحراوية التي يتم إحياؤها 
 نسبة المساحات الخاراا مقارنة بامرااي ذات البيئة المبنية 
 نسبة ال يادا في المناطق الحرجية سنويا 

 عدد وشدا العواصف الترابية سنويا 
 

 القضايا/ المحاور  البراما مؤشر االداء المشاريع
ساااتخدام التااارب  3-1-1 مشاااروع إدارا وا 

واألراضاااي وخااارائط تحدياااد مواقاااع التااارب 
 (م د ف )المتدهورا 

وجددددددود خطددددددة وطنيددددددة  -
إلدارا امراادددددددددددددددددددددددددددددي 

 والتربة والموارد
 

 

برندددددددددددددامج تنىددددددددددددديم  3-1
االسددددددددددددددددددتخدام اممثددددددددددددددددددل 

 اايلأر 
 
 

 إستخدام األراضي :المحور األول
 

 : القضايا
 سدددددددددتخدام إدارا خطدددددددددة  امراادددددددددي وا 

 المتدهورا الموا ع وتحديد
 للواحددددددددددددددات المسددددددددددددددتدامة التنميددددددددددددددة 

 الشددددمالية البدددداديتي  فددددي الصددددحراوية
 والوربية

 امراادددددي علددددد  الحادددددري ال حدددددف 
 ال راعية

اإلدارا البيئيااة ل راضااي الرطبااة   3-1-2
 ( م د ف) في العراق 

مشروع إزالة المخلفات الحربياة  3-2-1
ما  بيئاة ( غاوارق  قطاع حربياة   ألغام )

 (م د ف ) األهوار واألراضي الرطبة 

عددددددددددددددددددددد الواحدددددددددددددددددددات  -
الصددددحراوية التددددي يددددتم 

 إحياؤها

عدادا  3-2 برنامج إدارا وا 
تأهيدددددددددددددددددددددددل الواحدددددددددددددددددددددددات 

 الصحراوية 

 تثبياات الكثبااا  الرمليااةمشااروع  3-3-1
(178) 
 

 مسددددددددددداحات مشددددددددددداريع -
الح مدددة الخادددراا  يدددد 

 التنفيذ 

نسدددددددددبة ال يدددددددددادا فدددددددددي  -
المنددددددددددداطق الحرجيدددددددددددة 

 سنويا 

مساحة امرااي التدي  -
  تم تخايرها

مسدداحة المراعددي التددي  -
 إدارت ا وتأهيل ا تتم

خدددددرائط تحديدددددد موا دددددع  -
التددددددددددددددر  المتدددددددددددددددهورا 

برنددددددددددامج مهافحددددددددددة  3-3
التصددحر ومعالجددة التددر  

انىدددددر أيادددددا  )المتددددددهورا 
ال ددددددددددددددف اإلسدددددددددددددتراتيجي 

 (امول
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 التصحر: المحور الثاني
 

 القضايا
 
 توسع الهثبا  الرملية 
   امح مدددددددة الخادددددددراا حدددددددول المدددددددد

 والمناطق المتأثرا بالتصحر
 ا إستخدام مياا الريهفاا 
 نشوا العواصف الوبارية 
 إنجراف التربة 
 

 (223) واحات المنطقة الغربية 3-3-2

مشروع مراقبة التصحر وتدهور  3-3-3
االراضي باستخدام تقنياة االستشاعار عا  

 (195) بعد
إعااداد خاارائط للتصااحر والغطاااء  3-3-4

 (198) النباتي عل  مستوى العراق

وع إنشاااء المركااز الااوطني مشاار  3-3-5
مكافحاة  اساتراتيجيةلتنمية القادرات إلدارا 
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 والملوثة جاه ا (م د ف ) التصحر و الجفاف 

موا دددع الهثبدددا  الرمليدددة  -
ذات امولويدددددة محدددددددا 
مددددددددددع خطددددددددددط عمددددددددددل 

 لمهافحت ا

المنددددددددداطق  مسددددددددداحات -
المعدددددددددددددددددداد تأهيل ددددددددددددددددددا 
المعراددددددددة إلنجددددددددراف 

 التربة
 

 

 

 
مشااااروع التوعيااااة البيئيااااة فااااي  3-3-6 

 (م د ف ) مجال مكافحة التصحر 
 استصالي األاراضي مشاريع  3-3-7

مشاااريع حصاااد المياااه وخاصااة  3-3-8
 في المناطق المتموجة والغربية 

 وتاااااااادهور التصااااااااحر مراقبااااااااة 3-3-9
 ع  االستشعار تقنيات باستخدام االراضي

 بعد
 خاااالل مااا  التصاااحر مكافحاااة 3-3-11

 الخضااااااراء االحزمااااااة بإنشاااااااء المباشاااااارا
 المد  داخل المستمر التشجير وعمليات

مشااروع الحااد ماا  تلااوث التربااة  3-4-1
م د )بالكيمياوياااات والمشاااتقات البترولياااة 

 )ف

ه ا خطدددددددة عمدددددددل جدددددددا -
لمعالجدددددددددددة وتنىيدددددددددددف 
امرااددددددددددددي الملوثددددددددددددة 

 باملوام

برنامج إعادا تأهيل  3-4
 امرااي الملوثة باملوام 

  التربة تلوث :الثالث المحور
 

 القضايا
 
 الملوثدددة باملوددام والقدددذائف  امرااددي

 عير المنفلقة
  التملل والتودق بسدب  الدري السديحي

 وال در في المياا
 قات تلوث التر  بالهيماويدات والمشدت

 البترولية
 

إعااادا تأهياال األراضااي مشااروع  3-4-2
 الملوثة باأللغام

 

تطااااااااوير وتأهياااااااال  الحاااااااادائق  3-5-1
والمتنزهاااااات والسااااااحات الخضاااااراء فاااااي 

 (173)المحافظات 

نسدددددددددددبة المسددددددددددداحات  -
الخاددددددددددراا مقارنددددددددددة 
بامرااي ذات البيئة 

 المبنية

مسدددددددداحات مشدددددددداريع  -
الخادددددددراا  امح مدددددددة

برنددددامج المحافىددددة   3-1
واالسددددددددددددتخدام المسددددددددددددتدام 

 للوطاا النباتي الطبيعي

 الطبيعي النباتي الغطاء: المحور الرابع
 

 القضايا
 يدددددددة ادددددددم  البيئددددددددة البيئدددددددات الطبيع

 الحارية
  المراعددددددددددددي الطبيعيددددددددددددة والمندددددددددددداطق

 تنميااة الغطاااء النباااتي الطبيعااي 3-5-2
(221) 
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   يد التنفيذ 

 بياندددددددداتوال الخددددددددرائط -
 ندددددددددوع تحددددددددددد التدددددددددي

 المسددددددددددتخدم السددددددددددقي
 ال راعيددددددة لأرااددددددي

المنداطق  مختلدف في
 جاه ا

 تأهيدددل عددددد مشددداريع -
 المراعددددددددددددي وتنميددددددددددددة

 وتنىدددددددددديم الطبيعيددددددددددة
 الرعي

 

 الصحراوية
  والمندداطق اإلدارا المسددتدامة للوابددات

 الحرجية
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 المحافظة على البيئة البحرية والساحلية :الهدف اإلستراتيجي الرابع

 

 المؤشرات
 لثروا السمهية محصورا ومسجلةالسمهية البحرية وا امنواع -
 نسبة التراجع في استخدام وسائل الصيد عير الرفيقة بالبيئة -
 نسبة المناطق الساحلية الموطاا بالخرائط الخاصة باالستخدامات السليمة بيئيا -
 تحديد مؤشرات نوعية المياا العذبة التي تص  في البحر -
 عدد الووارق التي يتم انتشال ا في السنة -

 وثات النفطية والهيماوية وامخر نسبة المل -
 

 

 القضايا/ المحاور  البراما مؤشر األداء المشاريع

مشاااااروع إعاااااداد خطاااااة وطنياااااة  4-1-1
مصااادر )لدراسااة مصااادر التلااوث البحااري 

 (برية وغيرها

تحسددد  فدددي المؤشدددرات لنوعيدددة  -
 المياا البحرية والرسوبيات

تحسددددد  فدددددي مؤشدددددرات نوعيدددددة  -
الميدداا العذبددة التددي تصدد  فددي 

 لبحرا

 وجدددددود  اعددددددا بياندددددات لجميدددددع -
المرتبطددددددددة  التلددددددددوث مصددددددددادر

 بالنشدددددددددداط وعيددددددددددر المرتبطددددددددددة
 النفطي

برنددددددددددددددددددددددددددددددددامج  4-1
المرا بة البيئية للميداا 

 الساحلية
 

 المياااااااه تلااااااوث :المحااااااور األول
 الساحلية

 
 القضايا

 النفطي التلوث 
 النفطي عير التلوث 
 الميددددددددددداا نوعيدددددددددددة مؤشدددددددددددرات 

 البحرية والرسوبيات

االسااااااااااتجابة  اعااااااااااداد خطااااااااااة 4-1-2
لالنسكابات النفطية لمنشصت تصدير النفط 
الخام في مينااء البصارا وخاور العمياة وام 

منظمااة تقااوم باعاادادا (قصاار وخااور الزبياار
JICA وضم  القرض الياباني( 

مشااروع تعزيااز القاادرات إلعااداد   4-2-1
وتنفياااا  خطااااط طااااوارئ ومكافحااااة التلااااوث 

 النفطي

مددد  اإلسدددتجابة فدددي حددداالت  -
 الطوارئ 

فعاليددددة عاددددوية العددددراق فددددي  -
المنىمدددة اإل ليميدددة والمنىمدددة 

 البحرية الدولية
عدددد المشدداريع المشددترهة مددع  -

 دول الجوار

برنددددددامج الحددددددد  4-2
 م  التلوث البحري

مشااااااروع العماااااال اإلسااااااتراتيجي  4-2-2
للتعاااااو  اإلقليمااااي للحااااد ماااا  التلااااوث و 

 حماية البيئة البحرية

 كيمشروع تقيم المخزو  السم 4-3-1
 
 

وجدددود حصدددر وتسدددجيل للثدددروا  -
 السمهية

نسدددددبة التراجدددددع فدددددي اسدددددتخدام  -

برنددددددددددددددددددددددددددددددددامج  4-3
المحافىددددددددددددة علدددددددددددد  
الثدددددددددددددروا السدددددددددددددمهية 

الثااروا الساامكية : المحااور الثاااني
 البحرية

 
مشروع تنظيم الصايد فاي الميااه  4-3-2
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وسدددددائل الصددددديد عيدددددر الرفيقدددددة  العراقية
 بالبيئة

 فدددي الملوثدددات تحسددد  مؤشدددر -
 امسماك أنسجة

 

 البحرية
 
 
 
 
 

 القضايا
 للثدددددددددددددددروا  اإلدارا المسدددددددددددددددتدامة

 مهية البحرية الس
  مؤشددددر الملوثددددات فددددي أنسددددجة

 امسماك البحرية
    وسددددددددددددائل الصددددددددددددديد والخددددددددددددد

 السمهي والتسويق
مشااروع المحافظااة علاا  التنااوع  4-4-1

انظار محاور )األحيائي في البيئاة البحرياة 
 (التنوع األحيائي

عدددددددددددد ومسدددددددددداحة المندددددددددداطق  -
إدارا  المحميدددددددددددددددة أو تحدددددددددددددددت

 خاصة

برنددددددددددددددددددددددددددددددددامج  4-4
المحافىددددددددددددة علدددددددددددد  
التندددوع امحيدددائي فدددي 

 البيئة البحرية

التناوع األحياائي : المحور الثالاث
 في البيئة البحرية 

 
 القضايا

  المحميددددددددات البيئيددددددددة البحريددددددددة
 والساحلية

   الهائندددات البحريدددة التدددي يمهددد
اسدددتخدام ا همؤشدددرات للهشدددف 

 ع  التلوث
مشااااااااااااروع اإلدارا المتكاملااااااااااااة  4-5-1

 للسواحل العراقية

عدددددد المشدددداريع السددددياحية أو  -
 االستثمارية للقطاع الخا 

نسددددددددبة المندددددددداطق السدددددددداحلية  -
الموطدددداا بددددالخرائط الخاصدددددة 
 باالستخدامات السليمة بيئيا

برنددددامج اإلدارا  4-1
المتهاملدددددة للسدددددواحل 

 العرا ية

المنااااااااااطق : المحاااااااااور الراباااااااااع
 الساحلية

 
 القضايا 

  تخطددديط إسدددتخدامات المنددداطق
 حليةالسا

  إعددادا تأهيددل البيئددات السدداحلية
 المتدهورا

 إتساع منطقة المياا المختلطة 
  نوعيدددددة الميددددداا الداخليدددددة التدددددي

 تص  في البحر

 مشروع تطوير البيئة الساحلية 4-5-2
مشاااااااااروع تحاااااااااديث القاااااااااواني   4-5-3

بالبيئاااااة البحرياااااة والتشاااااريعات المتعلقاااااة 
 والساحلية
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 المستدام للتنوع األحيائي واالستخدامالمحافظة : الخامسالهدف اإلستراتيجي 

 

 المؤشرات

 عدد التقارير الدورية ع  حالة امنواع ذات امهمية 

 عدد امنواع التي يتم إهثارها في امسر 

  عدد المشاريع التجريبية للسياحة البيئية 

  عدد المحميات الطبيعية  يد اإلنشاا 
 

 القضايا/ المحاور  البراما مؤشر األداء المشاريع
مشاااروع إنشااااء الشااابكة الوطنياااة  5-1-1
 لمحميات الطبيعيةل

عدددد التقددارير عدد  حالددة  -
 امنواع ذات امهمية

عدددددددددددددددددد الممارسددددددددددددددددات  -
ال راعيددددددددددة النموذجيددددددددددة 
المتناسددددددبة مددددددع حمايددددددة 

 التنوع الحيوي

البيئدددددددات ذات امهميدددددددة  -
محددددددددا مددددددع  الخاصددددددة

 خطط إدارا مستدامة

مسدددددددددددددددددددداحة / عددددددددددددددددددددد  -
المحميددددددددددات الطبيعيددددددددددة 

  ي تم تأهيل االت
عدددد امصددناف النباتيددة  -

والحيوانيددددددددة التددددددددي تددددددددم 
 حفى ا

برندددددددامج حمايدددددددة  1-1
  اإلحيائيالتنوع 

 األنواع المحلية :المحور األول
 

 القضايا
 
  البنددددددددددد  الطبيعيدددددددددددة الاددددددددددددرورية

التنددددددددددددوع امحيددددددددددددائي  السددددددددددددتدامة
 الطبيعي

  المسددددددددددوحات الحقليددددددددددة لأنددددددددددواع
المحليدددددة وتقدددددارير حالدددددة امندددددواع 

 ذات امهمية
 امنواع الم ددا 
  امندددواع المحليدددة ادددم  المنددداطق

 الحارية
  التنددددوع امحيددددائي اددددم  البيئددددات

 ال راعية

 

مشروع حماية التنوع األحيائي في  5-1-2
 األهوار

منااااطق مشاااروع المحافظاااة علااا   5-1-3
 الطبيعي  التراث

مشااااااروع اإلسااااااتراتيجية الوطنيااااااة  5-1-4
 للتنوع األحيائي

المسااح الشااامل للمناااطق  مشااروع 5-1-5
 الهامة للتنوع الحيوي وك لا المهمة للطيور

مشااااروع حصااااار التناااااوع الحياااااوي  5-1-6
عااداد قااوائم األنااواع المسااتوطنة والمهااددا  وا 

 باإلنقراض
 إستراتيجة مكافحة األنواع الغازية 5-1-7
 لآلفااتالمكافحة الطبيعية مشروع  5-1-8

 الزراعية
حفظ األصول الوراثياة فاي شروع م 5-2-1

 (بساتي  النخيل)الزراعة 
 

بندددددددك وطندددددددي وجدددددددود  -
 للمعلومات الوراثية

نواع التدي يدتم عدد ام -
 رإهثارها في امس

حفدددددددددددددددددى النمددددددددددددددددداذل  -
 والعينات االحيائية

برنددددددددددامج حفددددددددددى  1-2
صدددددددددددول العيندددددددددددات وام

 الوراثية

حفاظ عيناات األحيااء : المحور الثاني
 العراقية

 
 القضايا

 نواع المحليةبنك الجينات لأ 
 حفى النماذل والعينات امحيائية 
   التصنيف المرجعي للهائنات لدد

 متاحف التأري  الطبيعي العالمية

كثااااار الغاااازال  نشاااااء محطااااات إل إ 5-2-2
 العراقية المهددا باالنقراض في العراق

 المحميات الطبيعية انشاء  5-2-3
 المصادر الوراثية الحيوانية 5-2-4
 مشروع البصمة الوراثية 5-2-5
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 متحف التاري  الطبيعي 5-2-6

مشاااروع اإلطاااار الاااوطني للساااالمة  5-3-1
 اإلحيائية وفقا لبروتوكول قرطاجنة

الهائندات  اعددا بياندات  -
المعدلددددددددددددددددددددة وراثيددددددددددددددددددددا  

 والمنتجات الجينية

وجددددود  ددددواني  منىمددددة  -
الهائنددددددددددددددات لدددددددددددددددخول 

المعدلددددددددددددددددددددة وراثيددددددددددددددددددددا  
   والمنتجات الجينية

ال جددددددددددددددددددرا ممددددددددددددددددددرات  -
الموسدددددددددمية للهائندددددددددات 
الم دددددددددددددداجرا وأمدددددددددددددداه  

 تواجدها محددا

 

برنددددامج السدددد مة  1-3
حيدددددائي فدددددي مددددد  اإلوام

 العراق
 
 

الساااااالمة واألمااااا  : المحاااااور الثالاااااث
 األحيائي

 
 القضايا

 
  تواجدددددد امندددددواع الوريبدددددة الوا يدددددة

 ام  البيئات العرا ية
   إدارا الهائنددددددددات المعدلددددددددة وراثيددددددددا

 والمنتجات الجينية
  بدة امحيدداا الم دداجرا وخطددوط مرا

 حرهت ا

مشاااروع تنفيااا  البرنااااما الاااوطني  5-3-2
 للسالمة اإلحيائية وفقا لبروتوكول قرطاجنة

مشروع إدماج التنوع األحيائي فاي  5-4-1
 مناها البحث والتعليم والتدريب 

عددددد المنددداهج الدراسدددية  -
التددددددددددددي تددددددددددددم تحددددددددددددديث ا 
لتتادددددددددددددددددددم  التندددددددددددددددددددوع 

 البيولوجي

ي التنددددوع امحيددددائ 1-4
في مناهج البحدث 
 والتعليم والتدري  

 إستدامة النظم البيئية : المحور الرابع
 

 القضايا
 
 النىم البيئية الطبيعية الم ددا 
  المحميدددددددددددددددددددددددات والمسددددددددددددددددددددددديجات

 والمتن هات الوطنية
   السددددياحة البيئيددددة واإلسددددتفادا مدددد

 خدمات المتطوعي 
  التعاو  الدولي لحمايدة نىدم بيئيدة

 محددا

البيئدددددات ذات امهميدددددة  - السياحة البيئيةمشروع تنشيط  5-5-1
محدددددددا مدددددع  الخاصدددددة

 خطط إدارا مستدامة
عددددددددددددددددددددد المشددددددددددددددددددداريع  -

التجريبيدددددددددددة للسدددددددددددياحة 
 البيئية 

برنددددامج السددددياحة  1-1
 البيئية

مشااروع تطااوير اإلطااار المؤسسااي  5-6-1
 إلدارا التنوع الحيوي

عددددددددددددددددد القدددددددددددددددواني  أو  -
التشددددددريعات التددددددي تددددددم 
تحدددددددديث ا فدددددددي مجدددددددال 

 وجيالتنوع البيول

عدد حاالت التودريم أو  -
التعددددوي  التددددي تمددددت 
بخصددددددددددددو  التنددددددددددددوع 

 البيولوجي

عدددد الدددورات التدريبيددة  -
لرفدددددع هفدددددااا العددددداملي  

برنددددددامج تطدددددددوير  1-7
نفدداذ تشددريعات حمايددة  وا 

 التنوع امحيائي
 
 

األطاااااااااااار  : المحااااااااااااور الخااااااااااااامس
 المؤسساتية و القانونية

 
 القضايا

  ب ددددددف تشدددددجيع البحدددددث العلمدددددي
 حماية التنوع امحيائي 

 حيائي وأهميت  اإلهتمام بالتنوع اإل
 في المناهج التعليمية هافة

  تحددددددديث  ددددددواني  تنىدددددديم الصدددددديد
 وتعليمات حماية الحياا الفطرية

ة وتفعياال االمتثااال مشااروع المراقباا 5-6-2
 للقواني 

مشااروع بناااء قاادرات العاااملي  فااي  5-6-3
 مجال التنوع الحيوي
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تفعيدددددددل الورامدددددددات والتعويادددددددات   في التنوع البيولوجي
ومبادلة امارار المتعلقة بحمايدة 

 التنوع امحيائي
  رفع  درات العاملي 

مشروع التوعياة وحصار الماوروث  5-7-1
 الثقافي البيئي 

عدد الجدوائ  والتهدريم  -
الممنو  تقديرا  لصدو  

 التنوع
 
 

التوعيدددددة  برندددددامج 1-9
وحصدددددددددددددر المدددددددددددددوروث 

 الثقافي البيئي

عياااة البيئياااة التو  : المحاااور الساااادس
 والمشاركة الجماهيرية

 
 القضايا

  رصدددد الجدددوائ  و التهدددريم لأفدددراد
والمؤسسدددات الفاعلدددة فدددي الحفددداى 

 عل  التنوع امحيائي
  حصدددر المدددوروث الثقدددافي البيئدددي

 والتعريف ب  وترشيدا

   إشدددددراك المجتمعدددددات المحليدددددة
 امحيائيفي  اايا التنوع 

مشروع جاائزا الفااعلي  فاي مجاال  5-7-2
 نوع الحيويالت
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 تطوير وتحسين إدارة المخلفات: الهدف االستراتيجي السادس 

 

 المؤشرات

 وجود نىام متهامل إلدارا المخلفات 
 نسبة المخلفات الصلبة والور ية والب ستيهية التي يتم جمع ا وفر ها 
  عدد موا ع الطمر الصحي السليمة بيئيا 
 طريقة سليمة بيئيانسبة المخلفات الخطرا التي يتم معالجت ا ب 

 

 القضايا / المحاور  البراما  مؤشر األداء المشاريع 

  (4R)مشروع تطبيق مبدأ ال 6-1-1
 في إدارا المخلفات غير خطرا  

ا دياد نسبة النفايات الصلبة التدي  -
عادا تدويرها   يتم فصل ا وا 

نسددددبة المسدددداه ب المرافددددق  دا ديددددا -
وامحيدددداا المتصددددلة بخدمددددة جمددددع 

 لصلبةالنفايات ا
  يادا أعداد المحطات التحويلية -

هددم البيانددات وعدددد أنددواع المخلفددات  -
التدددي يدددتم إدخال دددا بشدددهل تددددريجي 

 في  اعدا البيانات

برندددامج نىدددام  7-1
اإلدارا المتهاملددددددددددددددددة 
للمخلفدددددددددددات عيدددددددددددر 

 الخطرا 

المخلفااااات غياااار : المحااااور األول
 الخطرا

 
 القضايا 

  نىدددددددددددددددام اإلدارا المتهاملدددددددددددددددة
 للمخلفات عير الخطرا

 الخا  القطاع استثمارات  
 العلمية والبحوث المشاريع 
 والمرا بة الرصد 
 

مشااااروع إعااااداد قاعاااادا بيانااااات  6-1-2
لكميااااااااات وأنااااااااواع المخلفااااااااات الصاااااااالبة 

 المطروحة

 الناتجاااة البيئياااة االثاااار مشاااروع 6-1-3
 فاااااي الحرفياااااة الصاااااناعات انتشاااااار عااااا 

 محافظاة في والسكانية الصناعية المناطق
 بغداد

مشروع إعادا التدوير للمخلفاات  6-2-1
 الصلبة 

عددددددد المسدددددداه  التددددددي يددددددتم إعددددددادا  -
 تدوير المخلفات الناجمة عن ا

مجموع استثمارات القطداع الخدا   -
 ( مليو  دوالر)في إعادا التدوير 

نسددبة المخلفددات الور يددة وال جاجيددة  -
 والمعدنية التي يتم إعادا تدويرها

تقليدددددل هلفدددددة جمدددددع النفايدددددات عددددد   -
 الدولة 

برنددددددددددددددددددددددددددددامج  7-2
االسدددددتثمار للقطددددداع 

مشاااروع خصخصاااة قطااااع إدارا  2-2-6 الخا 
 المخلفات الصلبة

مشاااروع إعاااداد نماااو ج رياضاااي  6-3-1
إليجاد أفضل الطرق لنقل المخلفات ضم  

 المناطق السكنية

ا ديدددددداد فددددددي سددددددرعة تقددددددديم خدمددددددة  -
 النفايات

عدد أيدام امسدبوع التدي ال يدتم في دا  -

برنددددددددددددددددددددددددددددامج  7-3
المشدددداريع والبحددددوث 

 العلمية 
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مشاااااروع دراساااااة تولياااااد الغااااااز  6-3-2
انظر أيضا )الحيوي م  معالجة المخلفات 

 (الهدف اإلستراتيجي األول

 جمع النفايات
 دراسة توليد الوا إنتال  -
 إنشاا محطة الوا  الحيوي -

 الصااااااديقة التكنولوجيااااااا تعماااااايم 6-3-3 
 الصناعي القطاع في للبيئة

 االنشاطة لكل بيانات قاعدا بناء 6-3-4
 الشمالية المحافظات ضم  الملوثة

مشااااروع إجااااراء عمليااااة الرصااااد  6-4-1
والتفتااااايش والفحوصاااااات لمواقاااااع الطمااااار 

 الصحي

عددددد موا دددع الطمدددر الصدددحي التدددي  -
 تعمل بطريقة سليمة بيئيا 

نسددددبة التويددددر فددددي تراهيدددد  ملوثددددات  -
ال واا الرئيسدية الناجمدة عد  موا دع 

 الطمر الصحي

مج برنددددددددددددددددددددددددددددا 7-4
 الرصد والمرا بة

 التصانيع لمنشاصت البيئي التقييم 6-4-2
 العسكري

مشااروع جاارد للمخلفااات الخطاارا  6-5-1
 في العراق( أنواعها وكمياتها)

 إعداد حصر للمخلفات  -
نسدددبة المخلفدددات الخطدددرا التدددي يدددتم  -

 معالجت ا بطريقة بيئية سليمة  

برنددددددددددددددددددددددددددددامج  7-1
حصدددددددر المخلفدددددددات 

 الخطرا 

  المخلفات الخطرا :المحور الثاني
 

 القضايا
 

 الخطرا المخلفات إدارا نىام 
 الطمر موا ع 
 والمحددات التشريعات 
 
 
 

مشروع السيطرا والمعالجة علا   6-5-2
 المخلفات الخطرا

 الحماااأا معالجاااة كيفياااة مشاااروع 6-5-3
 عاا  الناتجااة الخطاارا المااواد علاا  الحاويااة
 الدباغة معامل

 باااالزئبق لاااوثللت البيئاااي التقيااايم 6-5-4
 العراق في
 لطماااااار موقااااااع انشاااااااء دراسااااااة 6-5-5

 الخطرا النفايات

نشااااء مواقاااع  6-6-1 مشاااروع اختياااار وا 
طماار صااحي للمخلفااات الخطاارا بإسااتخدام 

 التأئيتقنية التحسس 

عدددد موا ددع الطمددر الصددحي التددي  -
 يتم تحديدها بالطرق السليمة فنيا

مددددد  التقدددددم النسددددبي فددددي إنشدددداا  -
 لمخلفات الخطراموا ع طمر ا

برنددامج موا ددع  7-7
 الطمر 

مشااااااااااروع إصاااااااااادار قااااااااااواني   6-7-1
وتشاريعات ومحااددات لنقال وتااداول وخااز  
ومعالجاااااة والسااااايطرا والطمااااار للمخلفاااااات 

 الخطرا

 ددواني ب أنىمددةب )عدددد التشددريعات  -
التي يتم إصدارها حدول ( تعليمات

 إدارا المخلفات الخطرا

برنددددددددددددددددددددددددددددامج  7-9
إصددددار التشددددريعات 

 ات والمحدد
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 الحد من التلوث النفطي: الهدف االستراتيجي السابع 

 

 المؤشرات

 نسبة المؤسسات التي ل ا ع  ة بإدارا التلوث النفطي الخااعة لتدري  وبناا  درات 

 وجود منىومة ر ابية شاملة تعمل عل  رصد التجاو ات تعمل بهفااا 

 عدد خطط الطوارئ والس مة المعدا 

  

 القضايا / المحاور  البراما  داءمؤشر األ المشاريع 

انتقااااااال الملوثااااااات  نم جااااااةمشااااااروع  7-1-1
 النفطية ضم  البيئات المائية والساحلية والتربة

انخفددددددا  ترهيدددددد  الملوثددددددات  -
 النفطية في البيئة المائية

السددددددددددديطرا المبهدددددددددددرا علددددددددددد   -
 الحوادث النفطية 

ا ديددددداد التعددددداو  المعلومددددداتي  -
واإلحصددددائي علدددد  المسددددتو  

 الدولياإل ليمي و 
عددددددد االتفا يدددددات التدددددي يدددددتم  -

اإلنادددمام إلي دددا فدددي المجدددال 
 النفطي

برندددددددامج بنددددددداا  9-1
 القدرات والمتطلبات 

األطاار المؤسسااية : المحااور األول
 والتشريعية

 
 : القضايا

  وادددددددددع إجدددددددددرااات تشدددددددددريعية
 رادعة

 المتطلبات الفنية 
 بناا القدرات 
 تقوية المنىومة الر ابية 
 المشارهة الشعبية 
 ت الدوليددددة واإل ليميددددة االتفا يددددا

 المائية

مشاااروع إدخاااال منظوماااات التحساااس  7-1-2
 للسيطرا عل  التلوث النفطي التائي

مشااروع االنضاامام لالتفاقيااات الدوليااة  7-1-3
 واإلقليمية في المجال النفطي 

 النفطي التلوث حوادث م  الحد 7-1-4

مشروع إعادا تأهيال واعماار محطاات  7-2-1
 منصات العائمة والثابتةالض  وال

انخفددددددددا  فددددددددي معدددددددددالت  -
 الفا د النفطي

انخفددددددددا  فددددددددي معدددددددددالت  -
 التلوث البيئي

ا ديدددددداد معدددددددالت التحميددددددل  -

برنددددددددددددددددددددددددددددددددامج  9-2
للسيطرا عل  تحميل 
وتفريدددق الدددنفط الخددددام 

 م  وال  النا  ت

األدوات : المحااااااااااااااااور الثاااااااااااااااااني
 التكنولوجية

 
 القضايا 

تحميددل الددنفط الخددام مدد  والدد   .1

 مشروع إعادا تأهيل وتعويم للفوارق 7-2-2
مشاااروع تأهيااال أرصااافة الماااوان  ماااع  7-2-3

 وزارا النفط
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اعاااداد خطاااة االساااتجابة لالنساااكابات  7-2-4
النفطيااة الخاصااة بمنشااصت تصاادير الاانفط الخااام 

لتعاااااو  الاااادولي ماااا  قباااال الوكالااااة اليابانيااااة ل
(JICA ) والجهااات المعنيااة متمثلااة بشااركة نفااط

تاام االنتهاااء )الجنااوب الااوزارات المعنيااة االخاارى 
ماا  اعااداد المرحلااة االولاا  والمباشاارا بالمرحلااة 
الثانياة ما  الخطاة اعاااله  وسايتم وضاع الهيكاال 
التنظيماااي والمهاااام والنظاااام الاااداخلي ماااع كافاااة 

العمليااات المتطلبااات التشااريعية الخاصااة بمركااز 
 (لمكافحة التلوث النفطي في المنطقة الجنوبية

   تالنا والتفريق
 الووارق .2
معدددددددات المعالجددددددة المو عيددددددة  .3

 معرا  إعادا التأهيل

مشااروع اسااتخدام منظومااات الساايطرا  7-3-1
 الميكانيكية الحديثة عل  التلوث النفطي 

برنددددددددددددددددددددددددددددددددامج  9-3
السددددددددتخدام معدددددددددات 
المعالجددددددة المو عيددددددة 
معدددددددددرا   إعددددددددددادا 

 التأهيل

مشاااااروع التحساااااس المبكااااار للتلاااااوث  7-4-1
 ئيةالنفطي في المسطحات الما

انخفددددا  معدددددالت التلددددوث  -
 النفطي

عددد المختصدي  الحاصددلي   -
علددددددد  التددددددددري  المتطدددددددور 
والمج  ي  فنيا للتعامدل مدع 

 الحاالت الطارئة
مددد  التقدددم فددي إنشدداا بنددك  -

 المعلومات 
مددددددددددددد  االسددددددددددددتفادا مدددددددددددد   -

 المعلومات في اتخاذ القرار

انخفدا  معددالت الخسدائر  -
الماديدددددددة والبشدددددددرية نتيجدددددددة 

 الهوارث النفطية 

برنامج الرصدد  9-4
البيئدددددددددددددي واإلندددددددددددددذار 
المبهدددددددددددددر وخطدددددددددددددط 

 الطوارئ والس مة

مواجهاااة حااااالت : المحاااور الثالاااث
 الطوارئ

 

 القضايا
  
 المبهر واإلنذار البيئي الرصد .1
 المعلومات تبادل .2
 والس مة الطوارئ خطط .3

مشااروع ربااط منظومااات الرصااد البيئااي  7-4-2
 واإلن ار المبكر إقليميا

المعلومااااات للملوثااااات  مشااااروع بنااااا 7-4-3
 النفطية 

مشااااروع اسااااتحداث ماااادونات لخطااااط  7-4-4
 السالمة والطوارئ ومواجهة الكوارث النفطية 
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 الحد من التلوث اإلشعاعي: الهدف االستراتيجي اليامن 

 

 المؤشرات

 جاه ا دراسة الموا ع المؤهلة لمعالجة وطمر المخلفات المشعة 

 خااعة للسيطرا عل  نقل المخلفات المشعةنسبة المعابر الحدودية ال 

  حصر هامل لمناطق التعر  لليورانيوم المنا  معد وجاه 

  المحددات العالمية إل استنادا   اإلشعاعيةالمحددات البيئية  

 

 

 القضايا / المحاور  البراما  مؤشر األداء المشاريع 

مشروع إعداد معلوماات عا  الماواد  8-1-1
ة ضااااااام  القطاعاااااااات اإلشااااااعاعية المتداولااااااا

 الحكومية والخا 

وجدددددود  اعددددددا بياندددددات حدددددول  -
المعلومددات اإلشددعاعية متاحددة 
للمسددددددددددددددؤولي  والمختصددددددددددددددي  

 الفنيي 
ا ديدددددددددددداد أعددددددددددددداد العدددددددددددداملي   -

المدددددربي  علدددد  التعامددددل مددددع 
 المصادر المشعة

  

برنددددددددددامج  واعددددددددددد  9-1
البيانددددددددات والمعلومدددددددددات 
 حول مصادر اإلشعاع

إدارا المعرفاااة : المحاااور األول
 تصالواال 
 

 : القضايا
 والمعلومدات البيانات  واعد 

 اإلشعاع مصادر حول
 والتدري  القدرات بناا 
 والتثقيف التوعية 

مشروع تدريب العاملي  عل  أنظمة  8-1-2
 الرصد والتقييم للمصادر المشعة

مشاروع التوعياة المدرساية لمخااطر  8-1-3
 اإلشعاع وأساليب التعامل معه

ء مسااوحات إشااعاعية مشااروع إجاارا 8-2-1
 شاملة للمواقع الملوثة إشعاعيا

 حصر هامل ل ذا المناطق  -
تدددددددددددوفير  اعددددددددددددا معلومدددددددددددات  -

 متهاملة
دراسدددددددددددة الموا دددددددددددع المؤهلدددددددددددة  -

لمعالجددددددة وطمددددددر المخلفددددددات 
 المشعة 

انخفدددددددا  معددددددددالت امسدددددددر  -
 المعراة لإشعاع

عددددددد مشددددداريع إنشددددداا موا دددددع  -
 الطمر للنفايات المشعة

 

برنددددددددددددامج تقيدددددددددددديم  9-2
 الملوثة إشعاعيا الموا ع

المواقاااااااع : المحاااااااور الثااااااااني
 الملوثة إشعاعيا 

 
 :القضايا

 
 الموا دددددددع ومرا بدددددددة تقيددددددديم 

 إشعاعيا الملوثة
 طمددددددددددر موا ددددددددددع تحديددددددددددد 

 المخلفددددددددددددددات ومعالجددددددددددددددة
 المشعة

معالجاة الملوثاات المشاعة الطبيعياة  8-2-2
الناتجة م  محطاات عازل ( NROM)المنشأ 

متجمعة الغاز في الحقول النفطية الجنوبية وال
في براميل خاصاة فاي موقاع خضار المااء فاي 

 .الرميلة الجنوبية
ازالااة التلااوث االشااعاعي ماا  معماال  8-2-3

تصاليح الشاااحنات الثقيلاة فااي المادائ  التااابع 
 .ال  شركة توزيع المنتجات النفطية

مشااااروع تقياااايم الواقااااع اإلشااااعاعي  8-2-4
اجااراء المسااح االشااعاعي )للصااناعة النفطيااة 

 (غاز الرادو  في كل الشركات النفطية لقياس
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مشااروع تصاافية المنشااصت والمواقااع  8-2-5
 النووية المدمرا

مشروع التقيايم اإلشاعاعي لمنشاصت  8-2-6
 التصنيع العسكري

مشاااااروع بناياااااة القاعااااادا المادياااااة  8-2-7
 لمعاملة وخز  النفايات المشعة الصلبة

مشاااااااروع إنشااااااااء مواقاااااااع طمااااااار   8-2-8
 نفايات المشعةلل
مشاااروع إعاااداد قاااانو  حاااول مااانح  8-3-1

التراخي  الخاصة بنقل وتداول وخز  الماواد 
 المشعة

إعداد التراخي  الخاصدة ب دذا  -
 النشاط

نسددددددددددبة المعددددددددددايير الحدوديددددددددددة  -
الخاادددعة للسددديطرا علددد  نقددددل 

 المخلفات المشعة 
انخفدددددددددددا  نسدددددددددددبة معددددددددددددالت  -

 التعر  الشخصي 
ارتفددداع حددداالت السددديطرا علددد   -

 اطر اإلشعاعمخ

 ت يئة خارطة إشعاعية متهاملة  -
 

برندددددددددددددامج مدددددددددددددنل  9-3
التدددددددددددراخي  الخاصدددددددددددة 
بنقددددددددل وتددددددددداول وخدددددددد   

 المواد المشعة 

نقااال الماااواد : المحاااور الثالاااث
 المشعة 

 
 :القضايا

 
 التراخي  منل 
 والنىدددددام الفنيدددددة امنىمدددددة 

 المنافددددددددذ علدددددددد  الر ددددددددابي
 الحدودية

 التعدددددددددددددددددددددر  مرا بدددددددددددددددددددددة 
 الشخصي

لفحوصااااااااااات مشااااااااااروع إجااااااااااراء ا 8-4-1
اإلشاااعاعية المتخصصاااة علااا  البضاااائع عناااد 

 المناف  الحدودية

برندددددامج امنىمدددددة  9-4
الفنيددددددة والر ابيددددددة علدددددد  

 المنافذ الحدودية
مشاروع اساتعداد الطاقاة اإلشاعاعية  8-5-1

 للعاملي  في مجال اإلشعاع
برندددددددددامج مرا بدددددددددة  9-1

 التعر  الشخصي
 حقاااال فااااي العاااااملي  جاااارع مراقبااااة 8-5-2

 عاالشعا
 مواقااع فااي العاااملي  حمايااة برناااما 8-5-3

 فاي المادمرا النووياة والمواقع المنشصت تفكيا
 العراق

مشااااروع تقياااايم الوقااااع اإلشااااعاعي  8-6-1
 لمد  العراق 

برندددددددددامج المسدددددددددل  9-7
اإلشدددددددددددددعاعي للموا دددددددددددددع 

مشااااروع تقياااايم الواقااااع اإلشااااعاعي   2-6-8 الملوثة
 لمنشأت التصنيع العسكري

 اليورانياااوم: الراباااع ورالمحااا   
 المنضب

 
 القضايا

 للموا دددع اإلشدددعاعي المسدددل 
  الملوثة

  التلددددددددددوث مدددددددددد  الددددددددددتخل  
 لآلليدددددددددددددددات  اإلشدددددددددددددددعاعي
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   المتاررا والموا ع
 
 

 خطااااط: الخااااامس المحااااور   
 التلاااااااوث حاااااااوادث طاااااااوارئ

 اإلشعاعي
 

 القضايا
 إشعاعية محددات واع 
 ابلددددددددددة طددددددددددوارئ خطددددددددددة  

 للتنفيذ
 المشدددددارهة أسدددددس تنىددددديم 

 يريةالجماه
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 اإلدارة المتكاملة للمواد الكيميائية الخطرة :التاسعدف اإلستراتيجي هال

 

 المؤشرات

 خرائط ومسوحات شاملة لمد  انتشار المواد الهيميائية في عناصر البيئة 

 مصادر إنتال ونقل والتخل  م  المواد الهيميائية الخطرا المصنعة محليا معروفة وموثقة 

 دودية الم يأا لرصد النقل عير القانوني للمواد الهيميائية الخطراعدد المعابر الح 

 نسبة المواد الهيميائية الخطرا التي يتم التخل  من ا بطرق سليمة بيئيا 

 

 القضايا/ المحاور  البراما مؤشر األداء المشاريع
معالجة النفايات المطلقة م  الوحدات  9-1-1

 (133)الفوسفات /اإلنتاجية لحماية البيئة

خددرائط ومسددوحات  -
شدددددددددددداملة لمددددددددددددد  
انتشددددددددددار المدددددددددددواد 
الهيميائيددددددددددة فددددددددددي 

 .عناصر البيئة
 

برندددددددامج حصدددددددر  7-1
المخلفددددددددات الهيميائيددددددددة 
الناتجددددة عدددد  امنشددددطة 
المختلفددددددددددة والددددددددددتخل  

 من ا
 

حصااار وتقاااويم الماااواد  :المحاااور األول
 الكيماوية الخطرا

 
 : القضايا

 
  إنتشددددددددار المددددددددواد الهيميائيددددددددة فددددددددي

 مهونات البيئة
 واد الهيماويددددة السددددامة والخطددددرا المدددد

 المصنعة محليا
  المددددواد الهيماويددددة السددددامة والخطددددرا

 المستوردا

تااااااأثير  تاااااااثير اسااااااتخدام المبياااااادات .9-1-2
 (216)الزراعية عل  بيئة مياه األهوار 

مشاااروع ارثاااار البيئياااة الناتجاااة عااا   9-1-3
إنتشااااااار الصااااااناعات الحرفيااااااة فااااااي المناااااااطق 

م د )ي محافظاااة بغاااداد الساااكانية فاااالصاااناعية و 
 (ف

وضااع تشااريع بيئااي قااانوني إلسااتخدام  9-2-1
دلياااال التفتاااايش البيئااااي بالتعاااااو  مااااع الاااادائرا 

 (م د ف)القانونية 
 

نسددددددددددددددبة المددددددددددددددواد  -
الهيميائيددة الخطددرا 
التدي يددتم الددتخل  
من ا بطرق سليمة 

 بيئيا
ا ديدددداد فددددي نسددددبة  -

المنشدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددآت 
الصدددددددناعية التدددددددي 
تتاددددددددددم  وحدددددددددددا 
أوليدددددددددة لمعالجددددددددددة 

 ياا العادمةالم

وفر معلومدددددددات تددددددد -

برنددددددددددددددامج اإلدارا  7-2
المتهاملددددددددددددددددة للمددددددددددددددددواد 

 الهيميائية ومخلفات ا

 المخلفااااات حصاااار: الثاااااني المحااااور
 األنشاااااطة عااااا  الناتجاااااة الكيماوياااااة
 منها والتخل  المختلفة

 
 القضايا

 الصناعي النشاط 
 الصحية مراه وال المستشفيات  
 ال راعي النشاط 
 العسهري النشاط 
 والبحثي العلمي النشاط 
 مدددددددددد  للددددددددددتخل  السددددددددددليمة اإلدارا 

 الخطرا الهيماوية المخلفات
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ع  هميات المدواد 
الخطددددرا ونوعيت ددددا 
وطددرق اسددتخدام ا 

  ومصيرها
 

التقيااايم البيئاااي للتلاااوث باااالزئبق فااااي  9-3-1
 (213)العراق 

آليدددة مرا بدددة فعالدددة  -
لحرهدددددددددددة المدددددددددددواد 
الهيميائيددددة جدددداه ا 

 ل ستخدام
 

برندددددددامج الر ابدددددددة  7-3
وتداول المواد  عل  نقل
 الهيميائية

 

الرقاباااة علااا  تاااداول  :الثالاااث المحاااور
 المواد الكيماوية السامة والخطرا

 
 : القضايا

 
  تصددددنيع المددددواد الهيماويددددة السددددامة

 والخطرا محليا
  المددواد الهيماويدددة السددامة والخطدددرا

 المتداولة بشهل تجاري
  المددواد الهيماويدددة السددامة والخطدددرا

 المستوردا

 عدددددددددددددد المعددددددددددددابر - 
الحدوديددددة الم يددددأا 
لرصددد النقددل عيددر 
القددددددددانوني للمددددددددواد 
 الهيميائية الخطرا

مصدددددددددادر إنتدددددددددال  -
ونقدددددددل والدددددددتخل  
مددددددددددددددددد  المدددددددددددددددددواد 
الهيميائيددة الخطددرا 
المصددددددنعة محليددددددا 

 معروفة وموثقة
 

نقاال المااواد الكيماويااة : الرابااع المحااور 
 السامة والخطرا

 
 : القضايا

  النقدددل الددددولي للهيماويدددات السدددامة
 لعراق وعبراوالخطرا إل  ا

  النقددل المحلددي للهيماويددات السددامة
 والخطرا داخل العراق
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 تطوير اإلطار المؤسساتي والقانوني لقطاع البيئة: الهدف االستراتيجي العاشر

 

 المؤشرات

  عدد التشريعات التي تمت مراجعت اب عدلتب حدثت وصدرت رسميا 

  ا  رارهاعدد االستراتيجيات والخطط البيئية التي تم إعدادها و 

  العراق إلي اعدد االتفا يات والمواثيق الدولية التي انام 

 عدد المؤسسات التي امنت البعد البيئي في سياسات ا الخاصة 

 عدد الدراسات والبحوث المؤثرا في صناعة القرار 
 

 القضايا/ المحاور  البراما مؤشر األداء المشاريع

مشااروع تحااديث اإلطااار  11-1-1
 القانوني للبيئة

  عددددددددد التشددددددددريعات التددددددددي تمددددددددت
مراجعت ددددددددددداب عددددددددددددلتب حددددددددددددثت 

 وصدرت رسميا 

 سدددددددتراتيجيات التددددددي تدددددددم عدددددددد اال
 النىر ب ا وعدلت إعادا

 سددددددددددتراتيجيات البيئيددددددددددة عدددددددددددد اال
 واعتمدت أعدتالفرعية التي 

 تدددددم التدددددي البيئيدددددة الخطدددددط عددددددد 
 وا  رارها إعدادها

  عددد االتفا يدات والمواثيدق الدوليدة
 العراق إلي االتي انام 

 

برندددددامج  10-1
تطدددددددددددددددددددددددددددددددددددددوير 
التشدددددددددددددددددددددريعات 
والنىددددددددددددددددددددددددددددددددددام 

 المؤسسي

 والسياسات التشريعات :المحور األول
 

 :القضايا
 امنشدددددددطة فدددددددي البيئدددددددي البعدددددددد إدمدددددددال 

 التنموية
  التشددددددددددريعات م ئمددددددددددة وعدددددددددددم نقدددددددددد 

 المتوفرا والسياسات
 التنفيذ عل  والقدرا االلت ام 
 والمواثيدددددددددددق والمعاهددددددددددددات االتفا يدددددددددددات 

 والدولية اإل ليمية
 البيئية والشرطة البيئي اااالق 

 بيئااااااي تشااااااريع وضااااااع 11-1-2
 التفتاااايش دلياااال السااااتخدام قااااانوني
 القانونية الدائرا مع بالتعاو  البيئي

 ماااااع التعااااااو   تطاااااوير 11-1-3
 البحااوث إلنجاااز االكاااديمي الجانااب

 التطبيقية
مشااااااااااااروع التطااااااااااااوير  11-1-4

 المؤسسي لوزارا البيئة
مشاااااااااااااااروع الااااااااااااااادعم  11-1-5

المؤسسااااااي للااااااوزارات ومؤسسااااااات 
 الدولة فيما يتعلق بالبيئة

مشاااااااااااااااروع الااااااااااااااادعم  11-2-1
المؤسسااااااي لمؤسسااااااات المجتمااااااع 

 المدني والمنظمات غير الحكومية

إصدددار ال يهليددة الجديدددا للددو ارا  -
مدددددددع وصدددددددف وىيفدددددددي وم ندددددددي 

 للمديريات والهوادر 

برندددددامج  10-2
التطدددددددددددددددددددددددددددددددوير 

 المؤسسي

 وفاعليااااااة كفاااااااءا  :الثاااااااني المحااااااور
 المؤسسات
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مشااروع دعاام واسااتكمال  11-2-2
انضمام العراق لالتفاقيات والمواثيق 

 اإلقليمية والدولية

عددددد المؤسسدددات التدددي اسدددتفادت  -
بنددددددداا ) المؤسسددددددديمددددددد  الددددددددعم 
شددددددددددددددداا وحددددددددددددددددات  ددددددددددددددددراتب إن
 (متخصصة

عدددددد المؤسسددددات التددددي اددددمنت  -
فددددددددي سياسددددددددات ا  البيئدددددددديالبعددددددددد 
 الخاصة

 
 القضايا

 
 البيئة وتحسي  حماية مجلس 
 ال يهليات المؤسسية 
 العمل المتطلبات وبيئة 
 القرار صنع والية المره ية 
 هي والتم المساالة 
 والبياندددددددددددددددات  المعلومدددددددددددددددات  واعدددددددددددددددد

 والمؤشرات البيئية
 والمتابعة التقييم أنشطة 
 واإلدارية المالية امنىمة  

مشاااروع تقيااايم وتحدياااد  11-3-1
 الحاجات البشرية في قطاع البيئة

 التدديلمددديريات عدددد المددوىفي  وا -
 استفادت م  برنامج التطوير

عددددد الم دددارات الجديددددا فدددي إدارا  -
القادددددايا البيئيدددددة التدددددي اسدددددتفادت 

 من ا الموارد البشرية في الو ارا
عدددددددددددددد المدددددددددددددارس والجامعددددددددددددات  -

 المشارهة في البرنامج

عدددد الطلبددة والبرلمددانيي  ورجددال  -
و ددددادا الددددرأي المسددددتفيدي   الدددددي 

 م  البرنامج

المسدددتفيدا مددد   اتالمجتمعدددعددددد  -
 استخدام أدوات التوعية الحديثة 

برندددددامج  10-3
تطددددوير المددددوارد 

 البشرية
 

 البشرية الموارد  :الثالث المحور
 

 القضايا
 
 البشرية القدرات 
 وتدري  القو  البشرية تأهيل خطة 

مشاااااروع إعاااااداد خطاااااة  11-3-2
لتطااوير القااوى البشاارية فااي قطااااع 

 البيئة
فاااع مشاااروع تحساااي  ور  11-3-3

 كفاءا العاملي  في قطاع البيئة

مشااااروع رفااااع مسااااتوى  11-4-1
الوعي البيئاي لادى طاالب المادارس 

 والمعاهد والجامعات

برندددددامج  10-4  
تطدددوير التوعيدددة 
واإلع م البيئدي 

يددددخل ادددمن ا )
مشدددروع الجدددائ ا 

 (البيئية
 

 البيئي واإلعالم التوعية :الرابع المحور
 

 : القضايا
 الع  دددددة ذات والمؤسسدددددات امنشدددددطة 

 البيئية بالتوعية
 البيئي والتعليم التوعية برامج 
 االتصدددددداالت فددددددي الحديثددددددة الوسددددددائل 

 االجتماعي التواصل وشبهات
 مد  هحق البيئية والمواطنة االستدامة 

 اإلنسا  حقوق
 

مشروع التوعياة البيئياة  11-4-2
والتثقيااف لاادى البرلمااانيي  وصااناع 

 القرار ورجال الدي  وقادا الرأي
مشروع التوعياة البيئياة  11-4-3

والتثقيااف لاادى المجتمعااات المحليااة 
 والنساء والشباب

مشروع التوعياة البيئياة  11-4-4
فااااااي المناااااااطق األكثاااااار هشاشااااااة 
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 وحساسية
مشااااااااااااروع الحااااااااااااوافز  11-4-5

 والمسابقات والجوائز البيئية
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 يةالمشاريع المدرجة ضمن الخطة الوطنية للتنم( 1-5)الملحق 

 (211) الزراعية لآلفات الطبيعية المكافحة

 والحيوانااات الطبيعيااة للمحميااات الوطنيااة الشاابكة نشاااءإ 
 (221) البرية

 الناائي التحسس تقنيات باستخدام البيئية نظمةاأل  مراقبة
 (336)الجغرافية المعلومات ونظم

 البصارا محافظة هوارأ مناطق في البيئية الجوانب تطوير
(246) 

  ي محافظااة هااوارأ مناااطق فااي البيئيااة جواناابال تطااوير
 (247) قار

 مناطق في األحيائي للتنوع الغازية األنواع دراسة مشروع
 علا  األناواع تلاا تاأثير ومادى الرطباة واألراضاي األهوار
 (ف د م) منها األصيل

 األسااااماا وتشااااخي  لتصاااانيف بيئيااااة دراسااااة مشااااروع
 تحااديثو  الرطبااة واألراضااي األهااوار مناااطق فااي العراقيااة
 ( ف د م) عنها والمعلومات البيانات قاعدا

 العراقية البحيرات في األحيائي التنوع واقع دراسة مشروع
 (ف د م)

 األراضاي في KBA األحيائي التنوع مناطق دراسة مشروع
 (ف د م) ردستا و ك في الرطبة

 فاي الحيوانياة األنواع قوائم لتحديث دراسة إعداد مشروع
 (ف د م) الرطبة واألراضي يةالجنوب األهوار مناطق

 المهمة المناطق في الطيور أنواع ودراسة لمسح مشروع
 ردساتا و وك والشامالية الغربياة المناطق في IBA للطيور

 ( ف د م)

 فاي Aquatic Plants المائياة النباتاات دراساة مشاروع
 ( ف د م) األهوار

 (215)النخيل بساتي  هيلأت مشروع

 قفاااااا األ تقنياااااة دامباساااااتخ ساااااماااأل كثاااااارا  و  تربياااااة
 (262)العائمة

 باالنقراض المهددا العراقية الغزال  كثارإل  محطات نشاءإ
 (342)العراق في

 (215) الوراثية البصمة مشروع

 (15)الطبيعي التاري  متحف

 المنااطق علا  والحفااظ المتهرئاة المنااطق وتنمية دراسة
 والمحمياااات التراثياااة الطبيعاااة  ات والمنااااطق التاريخياااة

 (186) بيعيةالط

 (215) هيل بساتي  النخيلأمشروع ت

 قفاا  العائماةساماا باساتخدام تقنياة األكثار األا  تربية و 
(262) 

كثاااااار الغاااااازال  العراقياااااة المهااااااددا نشااااااء محطااااااات إل إ
 (342) باالنقراض في العراق

 (215) مشروع البصمة الوراثية

 (15) متحف التاري  الطبيعي
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 والتي لها عالقة بتحسين الواقع البيئي 2214 – 2212 مشاريع خطة التنمية الوطنية

 

  مشاريع القطاع الزراعي
التسلسوووووووووول  ت

 تحت القطاع

 فترة التنفيذ اسم المشروع

 2213-�2212استصالح�أراضي�الفلوجة�45 1

 2214-�2212نينوى/�ري�الجزيرة�الجنوبي�56 2

 2213-�2212إيصال�المياه�إلى�األراضي�الزراعية�في�أربيل�61 3

 2214-�2212نينوى/�مشروع�ري�الجزيرة�الشرقي�62 4

 2214-�2212نينوى/�تحسين�مشروع�إرواء�أراضي�الزاب�64 5

 2214-�2212تنظيم�الري�في�انهر�البصرة�66 6

 2214-�2212إزالة�األعشاب�المائية�من�األنهر�والجداول�73 7

 2212-�2212استصالح�األراضي�المتبقية�من�مشروع�نهر�سعد�86 8

 2214-�2212تنفيذ�أعمال�برنامج�إنعاش�االهوار�89 9

 2214-�2212مشروع�استصالح�أراضي�الحويجة�91 12

 2214-�2212مشروع�استصالح�أراضي�الديوانية�94 11

 2214-�2212جصان�–إعادة�إحياء�أراضي�بدرة��113 12

 2214-�2212تثبيت�الكثبان�الرملية�178 14

 2214-�2212بيعية�لآلفات�الزراعيةالمكافحة�الط�211 15

 2212-�2212مشروع�البصمة�الوراثية�215 16

 2214-�2212مشروع�تأهيل�بساتين�النخيل�215 17

 2214-�2212المحميات�الطبيعية�والحيوانات�البرية�221 18

 2211-�2212تنمية�الغطاء�النباتي�الطبيعي�221 19

 2214-�2212واحات�المنطقة�الغربية�223 22

 2212-2212 تربية وإكيار األسماك باستخدام تقنية األقفاص العائمة 262 21

��

 مشاريع القطاع الصناعي
التسلسووووول تحوووووت  ت

 القطاع

 فترة التنفيذ اسم المشروع

 2211-�2212المشاريع�البيئية�لشركة�الفرات�األوسط�127 31

معالجةةة�النفايةةات�المطلقةةة�مةةن�الوحةةدات�ا نتاجيةةة��133 34

�(133)الفوسفات�/اية�البيئةلحم
2212-2212 

ت هيوووول وحوووودات المعالجووووة لمصوووونعي الرتنجووووات  134 35

 واألحبار

2212-2211 

�

 مشاريع القطاع الصناعي المقترح تنفيذها من قبل االستيمار
 فترة التنفيذ اسم المشروع التسلسل تحت القطاع ت

�
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�

 مشاريع قطاع النقل واالتصاالت
التسلسووووووول تحوووووووت  ت

 عالقطا

 فترة التنفيذ اسم المشروع

 2211-�2212دراسة�وتنفيذ�مكافحة�التلوث�البحري�262 2

مراقبووووة األنظمووووة البيئيووووة باسووووتخدام  336 8

تقنيووووووات التحسووووووس النووووووائي ونظووووووم 

 المعلومات الجغرافية

2211-2214 

�

 مشاريع قطاع المباني والخدمات
التسلسووووووول تحوووووووت  ت

 القطاع

 فترة التنفيذ اسم المشروع

تطةةةةةوير�وتأهيةةةةةل�الحةةةةةدائ �والمتنزهةةةةةات��173 31

�والساحات�الخضراء�في�المحافظات
2212 

دراسةةة�وتنميةةة�المنةةات �المتهرئةةة�والحفةةا ��186 32

علةةةةى�المنةةةةات �التاريخيةةةةة�والمنةةةةات � ات�

�الطبيعة�التراثية�والمحميات�الطبيعية

2211-2214 

مشروع�مراقبة�التصحر�وتدهور�األراضةي��195 * 37

�االستشعار�عن�بعدباستخدام�تقنية�
2211-2213 

إعداد�خرائط�للتصحر�والغطاء�النباتي�على��198 * 38

�مستوى�العراق
2212-2213 

التحسةةةةةب�المبكةةةةةر�للتلةةةةةوث�النفطةةةةةي�فةةةةةي��212 * 42

�المسطحات�المائية
2212-2214 

التقيةةيم�البيئةةي�للتلةةوث�بةةالزئب �فةةي�العةةراق��213 * 41

(213)�
2212-2211 

المثنةةىو�واسةةطو�)لرتبةةة�مسةةا�األراضةةي�ا�215 * 42

�(النجف
2212 

تأثير�استخدام�المبيدات�الزراعيةة�علةى�بيئةة��216 * 43

�مياه�االهوار
2211 

التحسةةب�النةةائي�لمراقبةةة�مخلفةةات�الصةةر ��212 * 46

الصةةةحي�التةةةي�تصةةةر �إلةةةى�نهةةةري�دجلةةةة�

�وديالى

2212-2212 

تطةةوير�الجوانةةب�البيئيةةة�فةةي�منةةات �اهةةوار��246 54

�محافظة�البصرة
2212 

تطةةوير�الجوانةةب�البيئيةةة�فةةي�منةةات �اهةةوار��247 55

�محافظة� ي�قار
2212 

مشةةةاريع�ةةةةحية�فةةةي�منةةةات �االهةةةوار�فةةةي��314 56

�محافظة�البصرة
2212 

مشةةةاريع�ةةةةحية�فةةةي�منةةةات �االهةةةوار�فةةةي��315 57

�محافظة� ي�قار
2212 
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مشةةةاريع�ةةةةحية�فةةةي�منةةةات �االهةةةوار�فةةةي��317 58

�محافظة�ميسان
2212 

ر�ألبحةةاث�وفحةةت�التلةةوث�الةةنجم�عةةن�مختبةة�339 * 59

�وسائط�النقل
2212-2211 

إنشووواء محطوووات إلكيوووار الغوووزالن العراقيوووة  342 * 62

 المهددة باالنقراض في العراق

2211-2214 

�

 

 مشاريع قطاع التربية والتعليم
التسلسوووول تحووووت  ت

 القطاع

 فترة التنفيذ اسم المشروع

 2212-2212 متحف التاري  الطبيعي 15 1
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شكر وتقدير للخبراء الذين ساهموا في إثراء مسودة اإلستراتيجية من خالل 

  المالحظات والمراجعة
 
 االسم اجلهة ت

 المستشار عبداالل  االمير مهت  السيد نائ  رئيس الو راا 1

 خبير م ندس دمااا صبيل محمد سعيد .1 و ارا االعمار واالسها  2

 انيخبير م ندس درعد عبد حمودي الحمد .2

 السيد عامر ناجي عبد الهريم. 3

 السيد محمد عا ي محمد سعيد د ال يأا العام  لمهافحة التصحر .1 و ارا ال راعة 3

 السيد ما   ش ا  احمدد مدير  سم البيئة .2

 م عام ال يأا العامة لمهافحة التصحر. م/ السيد عامر شهر حمادي . 3

 و ارا الثقافة 4
 
 

 ودي دمدير  سم التخطيط والمتابعةالسيد فو ي جاسم حم .1

 السيد احمد هاىم عبد االميرد  سم الصحة والس مة .2

  سم الصحة والس مة الم نية/  السيد محمد ناجي حسي . 3

 السيدا سمر علي دمدير  سم البحوث .1 و ارا حقوق االنسا  5

  سم البحوث –المره  الوطني لحقوق االنسا  / السيد عدي نبيل اسود .2

 دائرا التنىيم والتطوير الصناعي/ رئيس  سم البيئة/ السيد محمد سلما  خليل و ارا الصناعة والمعاد  6

 العميد الدهتور عباس فاال احمد د مدير شرطة حماية البيئة و ارا الداخلية 7

 دمالسيد سعد عبد الع ي  حسي  د م ندس ا  .1 و ارا النفط 8

 س ا دمالسيد نشوا  محمد خاير د م ند .2

 العميد هندسة عسهرية داياد  حطا  محمد .1 و ارا الدفاع 9

 العقيد هندسة عسهرية د  يس محمد هيهة  .2

 السيدا  اهدا وارد حس . 1 و ارا االتصاالت 11

 السيدا شذ  عبداهلل محمد. 2

 ياا المعالجةمدير  سم ادارا الم – الم ندس ثامر عماو حسي . 1 و ارا البلديات واالشوال العامة 11

 مدير  سم البيئة –السيد اسامة لطيف محمد . 2

 البلديات العامة –السيد مصطف  خار عباس . 3

 عبد الجبار خلف. د .1المرهدددددددددد  / و ارا المددددددددددوارد المائيددددددددددة 12
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 حس  حميد هاطع. د .2 الوطني الدارا الموارد المائية

  يس محمد حس . د .3

 مؤيد هاىم محمود/ م ا دم.ر .4

 مدير  سم الر ابة الصحية –سامر عبدالستار . د دائرا الصحة العامة/ و ارا الصحة 13

دائددددددددرا التخطدددددددديط / و ارا اله ربدددددددداا 14
 والدراسات

 مدير عام المديرية العامة للفح  والورو الفنية –ع ا موس  علي . م

 سعدي هاىم عبدالحسي . د. 1 و ارا العلوم والتهنولوجيا 15

 رشيد عباسطال  . د. 2

دائددددددددددرا التخطدددددددددديط / و ارا التجددددددددددارا 16
 والمتابعة

 السيدا وفاا فاال وشيل

 السيدا بتول هاىم حمودي دائرا التخطيط/و ارا العدل 17

/ و ارا العمدددل والشدددؤو  االجتماعيدددة 18
المرهددد  الدددوطني للصدددحة والسددد مة 

 الم نية

 مة الم نيةمدير عام المره  الوطني للصحة والس / ه ل جاسم ادعيبس. د .1

 السيد رااي حسي  فتحي .2

دائدددددددددددددرا التخطددددددددددددديط / و ارا النقدددددددددددددل 19
  سم البيئة -والمتابعة

 السيد احمد طال  عبداالمير

 دائرا البيئة -مدير  سم المياا المعالجة/ السيد عال  ناصر مرهج  أمانة بوداد 21

 مدير مره  بحوث البيئة –د جاسم محمد سلما  . م. ا .1 جامعة بابل 21

 هلية العلوم –رئيس فرع البيئة  –د ميسو  م دي صالل . ا .2

هليددددددددددددة / الجامعددددددددددددة المستنصددددددددددددرية 22
  سم ال ندسة البيئية/ ال ندسة

 فائ ا ع  الدي  عري . د. م. أ .1

 شذ  عبدالجبار ابراهيم. د. م .2

23 
 
 
 

  سم ال ندسة البيئية/ هلية ال ندسة/ س ير نجي  خروفة. م. ا .1 جامعة الموصل

  سم ال ندسة البيئية/ هلية ال ندسة/ سيدا ميادا حا م محمدال .2

  سم ال ندسة البيئية/ هلية ال ندسة/ السيد محمد سالم محمود .3

 مره  بحوث البيئة و السيطرا عل  التلوث –ساطع محمود الراوي . م.أ .4

مرهدد  بحددوث / الجامعدة التهنولوجيددة 24
 البيئة

 السيد مقداد عبد الوها  الخطي 
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 :صور منتخبة م  االجتماعات والندوات الخاصة بإعداد االستراتيجية
 

تم إط ق العمل بإعداد هذا االستراتيجية خ ل ورشة (: أو ورشة العمل التحايرية) االجتماع االول .1
  . 2011تمو  3-2خ ل الفترا  االرد  -عما  عمل للفريق الوطني عقدت في
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  .لمؤلفي االستراتيجية 2011ايلول  27-29/ االرد   -عما في  االجتماع الثاني .2
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 االستراتيجية اعداد مراحل عر  لور   2011تشري  االول  24/ العراق -بودادفي الندوا االول   .3
 .البيئة و ارا هادر عل 
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 .لمؤلفي االستراتيجيةب  2011تشري  الثاني  17-11/ االرد  -عما  في االجتماع الثالث .4
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 .ب لمؤلفي االستراتيجية 2012هانو  الثاني  23-20/ لبنا  -في بيروت  االجتماع الرابع .1
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 البيئة و ارا منتسبيو  معدي االستراتيجية بحاورب 2012 سا ني 21/ العراق -في بوداد الثانية الندوا .7
 .واال سام الدوائر هافة م 

  

  
ممثلي  م  هافة و ارات و معدي االستراتيجية ر بحاو ب 2012ح يرا   20/ العراق -بودادفي الندوا الثالثة  .9

 .الدولة
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لجنة / عر  االستراتيجية في مجلس النوا تم ا ب في 2012تشري  ثا   9العراق  –في بوداد  الندوا الرابعة .9
 الصحة والبيئة 
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