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 الفصل االول

 المقدمة

تعددمهمةمددحهاظ عدد اهبيدد هاظراقددحهاظعيا اددحهات حدداشهكاااددة ها دد هم دد لية هااظتودد ة همدد همت ير تةدد هاظا واددحه
حدتياتاجا تهااحد حهادهدما هإإشهإبدمامهاتروديه.ههاظتيهتااجههازايةهاظراقحاظت ما تهأه هاإل ياماحهااظماظاحهمشهاه

ظت راددفه دديهحددااهاظمدداايمهاظر ددياحهااظم ظاددحهاظمت  ددحها ددل هحدديايةهاحهاددااظمعدد ظ هتتماددزهر ظتل مدد هااظمياوددحها  ري
ه.ظت قافهاظتوماحهاظمحتمامحهأح حا  ههامت ير  ههمحرق  ههمي حهظا وعيهاظقيايه يهاظعيافهااعمه ي   ه

ظ هباام ه راعاحهار ياحهاحا ح تهك  قحهمحرر تة هإم  ل هبمامةهتعامهمشهتع ويهاظراقحه يهاظعيافهههههه
ه هاظع ظ  هبش هاظعياف هبزظت هظحواات هاظمتت ظاح هاظ ياب هوتاجح هااظ اايح هاظعقار ت هاهاظماظاح  ا يهاظمكتيعح

حتع مةهإشهإبي هاظراقحه،هار ظت ظيه هلرايةهت حغا ه يهل ههذههاظعاام هاةايه هتحررتهه.مقاتاظ تا ميهإلا
ات يبهتح  يهجةامهل  حهأا  بهاظعال حهابي هل  حهاظمحتاا ته يهاح ههاظراقحهاظ هم هل وتهبياهواباحه

هاظك  هإهحتياتاجا تهاظراقاحهااظريامجهاظتوعاذاحإلا هظيتاجههشهاح ههذه هات قافهاهما ة  ر ل هاحمشهتوعاذه 
همب هأهما  هااهحو اهمحتقر هاابمهوعاشه اههاادجا  هاظق ممحهرأم شهااحتقيايه يهراقحها احهامحتمامح،ه

اظاظاجهاظ هاظمحتقر همشهكال هترويهاحتياتاجا تهااح حهاالهما هتمت زهر ظتل م هااظمياوحهاالاشهه يهاظعياف
ه.ت راقة هاا عا  هامحماشهاظوت قج

شهاظمؤحح تهاظع بيحهبي هااليضهااظتيهتعو هر ظ أشهاظراقيه يهاظعيافهت م همؤحح ته لاماحهتوعاذادحهإهههه
 احهاظجوحهاظا حهااظراقحه يهمجيسهاظواابهاظعيا يهاممايادحه م ادحهات حداشهاظراقدحهازايةهاظراقحهاظعيا)ات ياعاحه

 دديها يددا هلايمحددت شهااظددازاياتهااظجةدد تهةادديهاظميتر ددحهرددازايةهحددمشهمجيددسه م اددحهات حدداشهاظراقددحهامجدد ظسه
قددحهاموامدد تهاظمجتمدد هاظمددمويهااظمؤححدد تهاظماظاددحهاظمتكااددحهر ظرا(ه م اددحهات حدداشهاظراقددحه دديهاظم   ادد ت
ه.ااظم و حهمث هموام تهاالم هاظمت مة

ازايةهاظراقحههيهاإل  يهاظمؤححيهاظ لاميهاظمعويهرتوعادذهحا حدحهاظماظدحه ديهمجد  ه م ادحهات حداشههتعتري
جد اهلت دايه راعديهاعلدسهاظعةد هاظعمادفهه3002اظراقحه يهاظعيافهاأوا تهرة ههذههاظمةمحهمودذهتأحاحدة هبد  ه

ابهظي  جدددحهاظمي دددحهظمم يحدددحهاظعمددد هاظراقددديهمدددشهاجددد همااجةدددحهاظت دددما تهااالهتمددد  هاظ لددداميهر ظراقدددحهااحدددتج
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ااظمتمثيدددحه ددد هاظمةددد  هل ودددتهاظمةددد  هاظراقادددحه ددديهاظعددديافهه اددد ااظم ددد ل هاظعاددد  هاظتددديهتااجدددههاظراقدددحهاظعيا ادددح،ه
ه قاقدديهاك حددعحهظدداليامةهاظحا حدداح"هه3002 تدد هبدد  ه"اظت دياعاحهااظتوااماددحهااظتوعاذاددحه هر إلحدد  حه.رددماشهيا ح

مةواد  هه–ه هاظمت يرد تهظت قادفه م ادحهات حداشهاظراقدحهظلاودهحه ديايا ه واد  ههاهمشهأاحتقالظاحهاظقيايهاظراقيهاشهإظ ه
 .هااو  زهر راعتههاظ ه قافهاظماا شها قافهاظ راعح

 اد هتد هتأحداسهاظةاقدحهاظعياد هظيراقدحهرعدمهه4791ظقمهج اهتأحاسهازايةهاظراقحهاحتلم ال هظم هرمأهرهه ديهبد  ه
اتأحداسهمجيدسه م ادحهات حداشهاظراقدحهبدد  هه4793م د يلحهاظعديافه ديهمدؤتميهحدتالةاظ هظيراقدحهاظر دياحهبد  ه

دبيد هظ م اددحهات حدداشه ادد هأحددسهرماجردههاظمجيددسهاه4797ظعد  هه(ه97)مدياياهراددمايه د واشهي دد هه4791
ترعدههإادمايهاظمحدتايهاظعيا ديهاهه3002ثد هجد اهتأحداسهاظدازايةه ديهاظعد  ه.هه4779ظع  ه(ه2)اظراقحها  واشهي  ه

اظعقديةهاظث ظثدحهمودههبيد هيحد هاظحا حدحهاظراقادحهاحدم شه م اتةد هاتدداجه(ه441)اظدذيهألدمه ديهاظمد مةهه3001بد  ه
ظعدد  ه(ه39)ا دد واشه م اددحهات حدداشهاظراقددحهي دد هه3009ظعدد  هه(29)ذظددالهال قدد هراددمايه دد واشهازايةهاظراقددحهي دد ه

ظتؤلمهأهماحهاحيايةهإمم جهاظرعدمهاظراقديهإحد  حهإظد هه3041-3040اج اتهك حهاظتوماحهاظا واحه.هه3007
ههه.هاظرعمهاال تا ميهااالجتم بيهلأح سهظيتوماحهاظعاياحهااظمحتمامحه يهاظعياف

مايةهاظراقادددحهإلة هرتروددديهمعددد ها هاظتومادددحهاظمحدددتمامحهااترددد  هوةدددجهااتحدددع هازايةهاظراقدددحهمدددشهكدددال هحا حددد تهههههه
اهدديهت ددج ه.هام  يرددحههاظعقدديهاحددع هاظددابيهاظراقدديهااوكعدد ضهمحددتاوهاظددمك هااظتددمهايهاظراقدديهههااظمتل ميددح

مأها  بحهاحتكما هاظ   حهاظوااعحهااظتلواظاجا هاظاماقحهظيراقحهم هاالحتكما هاالمث هظيماايمهاظ راعاحهاتيحاخهمر
ه.ب مةهاالحتكما هااظتماايهاي  هاظابيهاظراقيهاظمجتمعيهظيااا هاظ هماا شهم بهظراقتهإ

االشهمشهت اايهت لاالتة هامة مة هه ت شهازايةهاظراقحه مهتملوتهموذهتأحاحة هأامشهاظموا هاشهوذليهااح  ه
اظم يابهتوعاذه هامياجعحها يههذاهاظحا فهوذليه ا  هاظازايةهرت اايههالية هاظتوااميهظليهاحتاببهاظمة  ه

ات ما هات يا هاظعمامهمشهاظقااواشهااظت ياع تهاظراقاحهذاتهاالهماحه يه م احهاظراقحهرم هاوحج ها م احهاظراقحه
ه.و  قة هظتم افهمموهم  رقتة هظيم مماتهاظراقاحإمشهاظتيا هاتقاا هاالثيهاظراقيهظل  حهاواا هاظم  يا هاظتيهايا ه

ر إلح  حهاظ هه.اظتيرحاههاظم ا،هميا رحهتيا هاظةااامث هجه م احهاظراقحهبي همحتاوهاظريمهاتوعاذهاظعمامهمشهريام
هظألإ هرا و تهاكياق هي ماح ه  بمة ههحو  و  ا هااظك يةههظيراقحاظمياثح هاظمكيع تهاظايرح ااظحعيهظت اايهاماية

كااا هم هاتعيفهرمكيع تهه.اتقاا هاظتيا ه يهماا  هاظتاوا هاظعحلييهاظح رفهامو  فهاظوزاب تهاظعحلياح
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همو  فه هر ال ع  ه ي هاظمكيع تهاظمياثح هبي هتجما  هبميتهاظازاية هاظموحبهاذ هر ظااياواا  هاظمياثح االحي ح
ر ظتوحافهم هازايةهاظعيا هااظتلواظاجا هالذظالهاال يا هبي هريو مجهازاظحهظة هم ممةهظغيضهاظمع ظجحهاظوة قاحه
م  يا هبمامةهأاح  هه.توححافهم هر  يهاظعع ظا تهاظ لاماحهرةذاهاظكااصاالظغ  همشهاظمو  فهاظمياثحهرة هر ظ

ت جا هاههريو مجهظيحالمحهاال ا قاحه،و  اهاظم ما تهاظ راعاحإمب هه،اال ا قي م احهاظتوا هه،ظ م احهاظ راعح
 هاظ ي حهاظراقاحهتج ههت لاإلم هاشهازايةهاظراقحهل وتهب مالهما ع هره. تهاظ ماثحهااظاماقحهظيراقحااحتكما هاظتقو

هاظراقحهتيا بهاتقا هبم هل  حهاالو  حههت رعحشه يفهاظتعتاشهاظراقيهاظ ا هأظتوعاذهاظت ياع تهاظراقاحه ظازاية
مكتيقحهتةم هاظ ههحو  مب هأاهه.اظاو باحهااظزياباحهااظكمماحهرةم هت قافهراقحهوااعحهك ظاحهمشهاظتيا 

اومااتهاريامجههبم ه هاظعمامهمشهاظمر مياتهاتواا هايشع محهمشهكالاظاظعم هبي هي  هاظابيهاظراقيهظموه
ت ما همو هجهاظتيراحهظتلاشهمتحموحهمع ها ه م احهاظراقحهاهابي همحتاوه يرحهاظممايسهه.تاباحهجم هاياح

همشهاظو ياتهااظتق يايهبشه هاظعمام هااماي هاااح  ه يهاظعياف  ظح هاظراقح هاظتيه. هاظمةمح هاالمااي هاشها م لم 
ازايةهاظراقحههاهاظعم هبي هاب مةهاظعيافهاظ هاظم    هاظماظاحها مهاارحهاظعيافهاالشهبحااهاح يعتهرة ه

  باله يهبمةهاتع  ا تهراقاحهماظاحهلريوهمث هاتع  ا تهاظتغايهاظمو كيهااظتوا هاال ا قيهامل   حهاظتا يه
هل شه يهاظح رفهةايهمو هرعمم  هتع اوتهاظازايةهه.حهماظاحداحهاتع  احهراقاهم  هحااالازاشهايامح يهاةايه  لم 

هظيراقحهاموام تهامماحهاكيوه يهتوعاذهم  يا هرو اهاظقمياتهظيلااميه ر ل ه  ب هم هريو مجهاالم هاظمت مة
اظعيا احهام  يا هتوعاذاحهراقاحهاكيوهظع همشهاريزه هم ياب هب ظما هبشهاالهاايهااظذيهح ه هاظ ه مهرعامه يه

ب هجماماهظتحجا هاالهاايهحمشهاظماا  هاظراقاحهاظمةمحهب ظما هرم هاح بمهام ياهه. ححهجيامحهتجعا هاالهااي
ب مةهةميه ،هام  ياع هاكيوهظيي  رحهبي هواباحهما ههإل يهاظحغ هبي هما هاظجاايهرتأماشه اصهم قاحه

هاظقميات هارو ا هاظراقي هاظتقاا  هكال  همش هاظ  يقح هاظراقاح هاالماية هاتعزاز هاظ يب هاظقميات. هرو ا همج   ها ي
هاظراقحهر همشهاظعوااشهااالمايااشهرماياتهتمياراحهماك هاك يجهإااظتميابه قمه  متهازياة  ياالهمعا هموتحراة 

اظتع  مهم هبممهمشهت هت اايهاظازايةه قمهمب هاظعيافهظت اايهكرياتة هظيوةاضهر مااهاظمة  هاظمليعاشهرة ،هاظ
وج زهاظمياح تهااظر ا هإظم ايةهاظعواحهااظعيماحه يهاالحت  يااشهااظر  ثاشهمشهاظع مياشه يهاظج مع تهظتقما ها

ه.ار الكصه يهمج  هاظوا هاظ راعاح

ظقددمه  مددتهازياةهاظراقددحهابيدد همددموهحددوااتهبميةدد هاظقيايددحهوحددرا  هرتحددجا هاجمدد هاظمعيامدد تهااظرا ودد تههههههههه
ه.ايهاظتقد يايهاظعوادحهااظعيمادحادما هو  اهما  هاظلتياويهظيازايةهاهر إلح  حهاظ هإه.اظ قياحهاظمكتيعحهظل  حهاالةياض
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اظددذوهاعتردديهاددمايهتقياديهاظاا دد هاظراقدديهظيعديافهاهإره3001ا ديههددذاهاظمجدد  هتقدا هازايةهاظراقددحهحددواا  هامودذهبدد  ه
ت  تة هإليجةمهاظمتااا ه يهو يهاظرا و تهاظراقاحهر ل هماييهاهظثميةه ه.ا اةياضهاظي  رحهااظتقا 

ه:هأحر بهاأهما هإبمامهاالحتياتاجاح

ارددد ظية همدددشهاإلوجددد زاتهاروعددددحهاظدددذليهإالهأشهازايةهاظراقدددحهيأتهاظ  جددددحهاظمي دددحهإلبدددمامهاالحددددتياتاجاحه
ه:اظا واحهظيراقحهاذظالهظألحر بهاظة محهاظت ظاح

،ها م ادحهاظراقدحهاماد ميهاظعداشهت اايهواباحه ا ةهاظحل شه يهاظعديافهمدشهاظموادايهاظراقديهااظاد ي .4
ه.اظمم يح تهاظمحتمامحهاتا ايهاظمب هظة اظ راعاحهرجما هاواابة هاتااا ه

تقاا ها ايهل  حهاظقح ا هذاتهاظعال حهااظميتر حهر ظاا  هاظراقيه يهاظعيافهم ها تياحهاظ يا هااظردماق ه .3
 .اظحيامحهراقا ،هاابتم مهمرمأهاظتلواظاجا هاظكحياا

اظددمااقيه،هازاياتاظد)احد همظاد هاحتي دد ميهظيمحدؤاظاشهبددشه دؤاشهاظراقددحه ديه   بدد تهاظماظدحهاظمكتيعددحه .2
 .بي هت اايهاظحا ح تهاظراقاحهاظجمامةهااظك  هاظمحتقرياحهظيعم (هاظخ..ااظمؤحح تهةايهاظ لاماح

ظيم   ادحه ديهتدمهايهاظراقدح،هارود اهابديهمؤححديهاتثقاعديهااظمتحدررحهمشهاالث يهاظراقاحهاظم تميحهاظ مه .1
اإلمايةهاظراقادحهاظحديامحهظيم د يا هاظمكتيعدحههئهااح هك ي حه يافهااح حهظت رافهمر م،هبي هاظراقحه

،هااالحتكما هاالمث هظيماايمهاظراقاحهمشهماشههميهااهاحيايهر ظاا  هاظراقيهاظ راعيهااهاكال هر ظتاازشه
 .االالاظاجيهااهاظتوا هاال ا قي

ه(تغاددديهاظموددد  )اظمتغادددياتهاظراقادددحهاظع ظمادددحهحدددتياتاجاحه ادددايةهارعادددمةهاظمدددموهظم ددد ل هإاحددد ه يدددا ه .1
ااوعل حددة هبيدد هاظمحددتاوهاظم يدديهااال يامددي،هاحدددم شهتعزاددزهاظددمايهاظتعتا دديهااظي دد ريهالجةدددزةهازايةه

 اظراقحهارو اهاظقمياتهاظالزمحه يهمج  هاوامحهاظيامهاظراقيهاظمتقم ه
مؤححددد تهااها ددديامه ددديهبميادددحهادددو هاظقددديايههحددداااهألددد واااظمحددد همحهاظع بيدددحهظجماددد ه دددياقحهاظمجتمددد ه.ه7

ت مادددمها اددديهمعيام تادددحهمتكاادددحه ددديه(هااهمواامددد ت)ت ددداايهمواامدددحهه.ت راقدددههااظمحددد همحه دددي
احد هك د هالمايةهاالزمد تهااظلدااي هه.بياةد هاظحدا يةلاعادحهاههة اظم  ل هااالحيايهاظراقاحها ديفه ا حد

 .اظراقاحهاظم تميحهاظ ما هحاااههذاتهاحسه راعاحهأاةايه راعاح

ايحد هاظحا حدحهاظراقادح،هااحد هاظك د هاظراقادح،هاتوعادذهاحد ههاتةم هاإلحتياتاجاحهر ل هاح حديهإظد 
حددتياتاجاحهاشهابتمد مهاإل.هات رادفهاظك د هاظراقاددح،هااظتدم افهااجديااهاظتقدداا هااظتقادا ،هامياجعدحهوادد  هاالماية
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حتياتاجا تها ا حه يهاظعم هاظراقيهالذظالهاجامهريامجها هاظا واحهظيراقحهبي هحا ح ته ع ظحهات ياع تهاه
ظيقدددااواشهاظراقادددحهرادددايةهاددد ا حهمددد هامكددد  هاالبترددد ياتهاظراقادددحهحدددمشهجماددد هاظك ددد ههميا ردددحهات رادددف
حدددتياتاجا تهاظتوماادددحه ددديهاظدددرالمهمددد هاالبتمددد مهبيددد همردددمأهو ددديهاظثق  دددحهااظدددابيهاظراقددديه ددديهااظموددد هجهااإل

ه.محهاالجتم باحاهاظموا

ات قادفههيادبهااظرعادمحدتياتاجاحهبيد هاظمواداياشهاظقل هذظالهاحمشهاظت رادفهاالمثد هالهدما ههدذههاإله
ه:هارتي

ه.اظماايمهاظ راعاحهمشهاظتيا مكتي هااظ ع اهبي هظيعيمهااظمجتم هشهراقحها احهمتاازوحه حم -4
و دديهثق  ددحهات راددفهمردد مئهاظتوماددحهاظمحددتمامحهلمعةددا هاح حدديهظددموهاالجادد  هاظق ممددحه دديهاظتع بدد همدد ه -3

 .اظراقاحهاظتيهاااجةة هاظعيافاظت ما ته
ظاجا هاظكحيااهااال تا مهاالكحيهااظحا  حهاظراقاحهامع ها هك ادحهرتغااديهومد هابتم مهمر مئهاظتلواه -2

 .ظ هاوم  ها امهجامةها  هحييا هبي هاالوح شهااظراقحاظمحتكم هإااواا هاظا امه
ي د هازادد مةهمعد ها هاظعمدد هاظت دابيهبيدد همحدتاوهاال دديامهااظجم بد تهااظمؤححدد تههات دجا هموامدد ته -1

جماددمةهظيقددا هاظك اددحهر ظعمدد ههامعدد ها هصهرمدد هاددؤميهاظدد هكيددفهاا دد هاظمجتمدد هاظمددمويهرةددذاهاظكادداه
 ..اظت ابيهاظراقيهابي هجما هاظمحتاا تهاالجتم باحهااظ رقاحه يهاظمجتم 

ت راددفهمرددمأهتغددديا هاظجةددحهاظتدديهتحدددربهاظتيددا هحددداااهل وددتهمؤححدد ته لامادددحهااهةادديه لامادددحهااه -1
حا هاؤميهر ظوتاجدحهاظد ه د هاظمجتمد هبيد همؤحح تهابتا ماحهااهمعوااحهااها ك صهاا يامهااظذيه

ابيدد ه،هترودديهمعدد اايهااحدد ظابهراقاددحها دداياشه اةدد همم يحدد تة همددشهاجدد هتقيادد هاظمكدد  يهبيدد هاظراقددحه
ه.حرا هاظمث  هاتر  همرمأهمر مظحهاظتج ازه يهاا وحهاظراق تهاظمكت يةهاتعااضهاالحياي

اال د يهرت رافهاظعقياتهاظمتعيقدحهرأو د تة ه د هاظزا هاظجة تهاظموتجحهأاهاظمحتايمةهظيموتج تهاظمكتيعحه -7
اتقياد هاال عاييهحتياتاجاحهاظا واحهظيراقحهااظتيهتحمشهتقيا هاحتكما هاظا امهاظمؤحح تيهااظق واويهظإل
  ريدحهالبد مةهظتادرحهموتجد تهاظت داايهبميا تهاالوت جهااظتاوا هر إلح  حهاظ هاظوع ا تهاظو جمحهبشه

 .اظتمااي
ااظمتحمشهاظتقيا هااظتماايه(هReduce , Recycle , Reuse, Recovery)هه 4Rت رافهمرمأهاظده -9

حددتياتاجاحهاظراقادددحهاظا واددحهرمددد هاحددمشهاالحدددتكما هاابدد مةهاالحدددتكما هااظ ددع اه ددديهجمادد هتع ادددا هاإل
ه.ماشهاظ  فهاظحييهر ظراقحراالمث هظيماايمهه
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يحهرماحا هاظ ع اهات حاشهاظراقحهكيفهمواامحهراقاحهمتل ميحهم هجما هاظق  ب تهذاتهاظعال حهااظا -9
ه.ابي همحتاا تهمكتيعحهتتع اشه ام هراوة ه يهمج  هتر م هاظمعيام تهااظكرياتهااظقياياتهاظم تيلح

 : إعداد اإلستراتيجية منهجية

هاإل ههذه هاظت يا هاالحتياتاجيهاظراقيهاأتيهإبمام هااثاقح هاظا واح هاظتوماح هك ح هتحموته هظم  هتيجمح حتياتاجاح
معواحهاكيوهاموام تهاظمجتم هاظممويهر ظتع اشهم ههام  يلحهازاياتازايةهاظراقحهه اظتيه   هرإبمامهظيعيافه

حتياتاجاحهم هحتياتاجاحهاحتلم الهظتيالهاظاثاقح،هلم هتتو ة ههذههاإلموامحهاظا حهاظع ظماحه ا هت ل ههذههاإل
ه.مت ير تهاتاجة تهاالتع  ا تهااظمااثافهاظماظاح

مه يرتهازايةهاظراقحهمشهل همشهريو مجهادم هاظمت مةهاإلوم قيهاريو مجهادم هاظمت مةهظيراقحها يههذاهاظحا فه ق
تقما هاظم ايةهااظمب هاظعويهظيعيافهاظا ويهاظذيهاقا هرإبمامهاالحتياتاجاحهاظا واحهظيراقحهاريو مجة هاظتوعاذيه

هاظياجحتيهاظ هاظمب  هاتقما  هااظم ياح هاظكرياتهاظماظاح هرةم هت قافهاظتل م هراشهاظراقحهمشهكال هتا اي الز 
ه: هااظتوماحهاظمحتمامحهااإلمايةهااظتك ا هاالحتياتاجيهبي هاظمموهاظ اا هاذظاله

 اظتيهتتحمشهاداظاا تهبي هاظمموهاظقيابهااظمتاح ههااظك حهاظتوعاذاحإبمامهاالحتياتاجاحهاظا واحهظيراقحه
ه.ظيتوعاذهاظتقماياحههحيليعتظااظرعامهرم ه يهذظالهت مامهاإل  يهاظزمويهاا

 ه.ااظك حهاظتوعاذاحا تا ج تهاظت اايهاظمؤححيهظتوعاذهاالحتياتاجاحهاا هتق
 جيااهاظتعماالتهاظالزمح ه.ت اايهمؤ ياتهاالوج زهظألو  حهاظمؤححاحهامت رعحهايامهاظتقم هاظم يزهاا 

لاوة هاظمايحهاظا واحهااإل يا احههوةج هت  يلا هراشهازايةهاظراقحهااظك حهاظتوعاذاحا مهابتممهإبمامهاالحتياتاجاحه
االبتر يه يهبي ه    هاظراقحهاراشهاظعمامهمشهأا  بهاظعال حهاظ لامااشهاةايهاظ لامااش،ه ا هت هاالكذه

هإبمامهاالحتياتاجاحهبمةه هاابتمم اظمياسهاظمحتق ةهمشهتج يرة هاكرياتة هااظمازاتهاظوحراحهاظتيهاتمتعاشهرة 
ه:املشهتيكااة هبي هاظو اهاظت ظيه يفهامو هجهظت قافهذظالهااظتي

 ه.ت لا هاظعيافهاظا ويهإلبمامهاالحتياتاجاح،هااحتق  بهكريااهماظااشهام يااش
 جتم ب تهظعيافهإبمامهاظك ح،هاظق ااتهثو قاحهراشهأبح اهاظعيافهااظكريااهاأا  بهاظعال حهإبقمهبمةه

 .عضهاظقح ا هااظت  ايهر أوة ظمجماب تهميلزاحهظمو   حهربم ه يهاظمؤحح تهاظمكتيعح،هابقمهايشه
 تعرقحهاحتم ياتهاالحترا شهمشهماك هاظازايةهاك يجة ه ا هادمااهاظمؤححي. 
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 هاظمحامةه بمام هاا  هاظوة قي، ه ره هر لية  هااا ةتة  هاظعياف هأبح ا ه ر  همش هامو   تة  هاظمحامات إبمام
ه هظالحتياتاجاح هاظتوعاذاحاداظاح هامو   ااظك ح ههتة ، همش ها واح هبم  هاي ح هاظمال ا ته ي هجم  اج 
 .اا ةتة هر ظ ل هاظوة قيهاي عة هظمع ظيهازايهاظراقحه ر هااظتعياق تهااظتااا ته

 إ يايهاابتم مهاالحتياتاجاح. 
 

 يهبم شهكال هااظموعقمةها مهت هإ الفهاظعم هرإبمامههذههاالحتياتاجاحهكال هاي حهبم هظيعيافهاظا ويه
 ه3043 ر  هظغ احههاظعم هاظت  اييه يهإبمامه هااحتميه3044تماز3اظعتيةه

أحسهاك ي حه يافهظيريامجهااالجياااتهاظتيهحات ها تيا ة همشههاظك حهاظتوعاذاحهحتح اجمايهر ظذليهأشه
هإلوج حهتوعاذه هامت ير هحيايا  اج هت قافهأهما هاالحتياتاجاح،هاا ل هاإل  يهاظمؤححيهااظق واويهأح ح 

اجاح،هظذاه قمهت هااالقههاهتم م هك ا همشهكال هإبمامهاثاقحهك احهظريو مجهاظت اايهامت رعحهاتقاا هاالحتيات
اظمؤححيهظازايةهاظراقحهر ا هاتو ا هاظجااوبهاظمؤححاحهااظق واواحهظتتم   هاتوحج هم هادهما هاالحتياتاجاحه

ه.اظجمامة

هاظمقممحهاظعا ههاظك حهاظتوعاذاح اا هر إلح  حهإظ ههأيرعحاتتلاشههذههاالحتياتاجاحهمشه  ا هت ل ههذه
هاظ راعاح،ه ه يهاظعيافهمشه ا هاظما مي هاظراقح هظ  ظح هب م  هاتو ا هاظعا هاظث ويهااع  هراوم  ادا هموة ،

هاظحا ح تهااإل هاظحل ش، هاال تا ماح، هااالتع  ا تهااظمع هماتهادو  ح هااظق  باح هاظلياح حتياتاجا تهاظا واح
هإظ  هر إلح  ح هذاتهاظعال ح هاظعيافهاظماظاح ه ي هاظراقح هتااجه هااظمعا  تهاظتي اتحمشهه.اظت ما تهااظم  ل 

هاظراق هظيقح ا  هات ياال هت كاا  هاظث ظ  هادهما هااظعا  هت مام هالذظال هاداظااح هذات هاتيال هاظيقاحاح ح
ات ممهمح يهاظراقحه يهاظعيافهكال هاظحوااتهاظكمسههإ  يهبم هظيمؤحح تت قفهاالحتياتاجاحهاظتيهحا ه

هاظعا اظق ممحهاه ه يههذا هآظا تهاظيامهااظتقاا ه قمهت هه.ذظاله يهحااها تياح تهامع ا تهت هت مامه  أم 
ه هاظعا  ه ي هات مامه  هاظموةجا تهاارظا تهااظ يفههاظيار احتعياحة  هت مام هاظعا  ههذا هاتحمش اادكاي

 .اظك حهاالحتياتاجاحااماايهاظمؤحح تهاظمكتيعحه يهبميا تهاظيامهااظمت رعحهااظتقاا هبي همحتاوهاظريو مجهاه
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 الفصل الثاني

 وصف عام لحالة البيئة في العراق

رمجمابحهمشهاظمتغاياتهاظحا حاحههااظ يابهااظتيهاوعلحدتهرادايةهمر  ديةههاالكايةظقمهميهاظعيافهكال هاظعقامه
اوتاجحهظذظالهاادر ته حداحهاظ عد اهبيد ه.هبي هاا  هاظمجتم هاظعيا يهااالوح شهااظراقحهاظعيا احهراايةهحيراحه

ايةهبيدد هاظراقدحهاااليتقدد اهرةدد ها م اددحهاظمدداايمهمددشهاالحددتوزا همحددؤاظاحها واددحهب مددحهابيدد ه مددحهاالهتمدد  هااظاددم
ذظددالهو ددااهاظعماددمهمددشهاالتع  ادد تهااظمع هددماتهااظموامدد تهاظماظاددحههادد  با ددمهه .اظددماظياهاظم يدديههاشاظاددعام

ه.مامتة ااإل ياماحهظيم   احهبي هاظراقحهاظحم شهاحت

ااالوامددحهاظراقاددحهاشهاظ عد اهبيدد هاظراقدحهاعودديهاظ عد اهااالرقدد اهبيدد هجماد هاالودداا هاظ اااوادحهااظور تاددحهااظمداايمه
ظيمداايمهااظثديااتهاال تاد ماحهظمحتما هظة هااالحدتغال هاظي دامهبي هاكتال ة هم هاظتألامهبي هحيايةهاالحتكما ها

اظدوا هاظ راعادحههرم هاحمشهااليتق اهرمحتاوهاالوح شهااظراقحهرادايةه د ميحهمدشهماشهاالحديايهااالكدال هرتداازش
ه.ابي ه ت هاالاعمةهااظمحتاا ت

 : التدهور البيئي في العراق (اسباب) دوافع

.ههو ظالهاظعمامهمشهاالحدر بهاظتديهظعردتهمايا هاح حدا  هامةمد  ه ديهتدمهايهاظراقدحهاظعيا ادحهبيد همكتيد هاظمحدتاا ت
اظقمهتياا تهتأثاياتههذههاالحر بهمشهاظتأثايهاظمر  يهبي همقام تهاظراقحهاظ احهاةايهاظ احهلاوة ه ديهتمد سه

 ديةهبيد هاظراقدحهارحددربهمدؤثياتهاباامد هماكيادحهاك يجاددحهااملدشهااجد زهاودداا همر  ديهمعةد هاتدأثاياتهةادديهمر 
ه:رم هاييههاظتمهايهاظراقيهااه هاحر ر

ه(:اظحغ هاظحل ويه)هازما مهابمامهاظحل شهه-4

هحل شهاظعيافه يه  ظحهتزاادمهمحدتميهمودذهاظكمحداو تهامد معم هوماهت ايهجما هاظمياح تهذاتهاظعال حهاظ هاشه
ازماد مهمعدمالتهتدمهايهاظراقدحهاهه ديهاظحدغ هبيد هجماد همع اد هاظراقدحاظومداهاظحدل ويههذظالها مهتحربههه.رعمه 

كال ه يهمع مظحهاظماايمهااظحل شهاذظالهبشه ياف ه:اظعيا احهاا 

ه.ه اتزاامهاظ  جحهاظ هماايمهاظغذااهااظ   حهااالحل شهااظمه-أ
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ه.ح قيحاظايرحهاهاظتهعحالاظمكيع تهاهوتاجحههزا مةهاظتزاامهاظحغ هبي هاظراقحه-ب

اتدمهايههاال دج يهااال دياش  د هقاحهمث هاتر  هاظحل شهظمم يح تهتةممهاحتميايهاظ ا ةه يهاظوا هاظراه-جد
ه.اظتيرحهااظاامهاظج قيهظي اااو تهااظ اايهاظرياح

هأمو ههاظتأثاياتهاظراقاحهااالجتم باحهاظميتر حهر ظوماهاظحل ويه يهاظعيافهه4اااححهاظ ل ه

ه

ه

ه:(اظ حيوح)اظتممشهه-3

أمتهبمةهأحر بهمتماكيحهإظد هودزاحهوحدرحهمدشهحدل شهاظياد هإظد هاظمماودحهرمعدم هثالثدحهأحدع  هكدال هاظعقدماشه
االتج ههاظمتزاامهالحتكما هاظاح ق هاظتقواحه يهاظ اد ةهاظتديهتتدا يه ديهاظمود  فهمشهأه ههذههادحر به.هاظم حااش

النمو 
 السكاني

استهالك 
الموارد 
 الطبيعية

زيادة الطلب 
على الغذاء 
والطاقة 
 والمياه

زيادة مصادر 
ومستويات 

التلوث 
 والمخلفات

تخفيض تأثير 
النمو 

 االقتصادي

تدهور التنوع 
 الحيوي

توسع 
الزراعة نحو 
األراضي 

 الجافة
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حلشهمالق هحمشهاظراقحهاظ حياحهالذظالهتا يهكمم تههاظ حياحه حال هبشهاظر  هبشه يصهبم ها ح هاا
احددايحهحدغ هبيد همقامد تهاظراقددحهاظ حدياحهاذظدالهظعدم ه ددميتة ههدذاهاظودزاحه دل هاد احهبيد همحدتاوها حدد ه

بي هاحتاع بهاظثق هاظحل ويهمم ها تااههمشهاحتوزا هظيماايمهرأواابة هاازما مهمعمالتهتمهايهاظراقحهام هاترعدهه
ه.هالهاملشهتع ماة همحتقرالهمشهباا بهاأحيايه م

هأمو ههتأثاياتهاظتممشهااظوماهاظ حييهبي هبو ايهاظراقحه يهاظعيافه3اااححهاظ ل ه

ه

هاتمهايهادياحياظتا يهه-2

هلمد هااشههوحدرح.همشهمح  حهاظعياف%ه13هت ل ه ااظيهت ايهاظمياح تهاظعيماحهاظ هاشهاالياحيهاظا ياااحهه
ااظدتميحهااظتغدمفه،هوجيا هاظتيرحهااظلثر شهاظيمياحها رههاظيميادحإاظتا يهلهمشهاالياحيهتع ويهمشهما هيلرايةه

النمو 
 الحضري

زيادة استهالك 
 الموارد المائية

 تراكم النفايات

تدهور 
األراضي 
 الزراعية

تلوث المياه 
 والهواء

زيادة استهالك 
الطاقة في 

 المدن

الهجرة من 
الريف إلى 

المدينة وزيادة 
 الفقر في المدن

زيادة كلفة 
توفير الخدمات 

 االجتماعية

تدهور األنظمة 
البيئية والتنوع 

 الحيوي
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اشهادد هيةهاظتادد يهاوعلحددتهراددايةهحدديراحهامر  دديةهبيدد هاا دد هاظراقددحه دديهه.اتددمهايهاظغ دد اهاظوردد تيهاظ راعددي
 هامتهاظعيافهااثيتهراايةهمر  يةهبيد ه اد ةهاظعديمهاظعيا ديهالدذظالهجماد هوداا يهاظ اد ةهاظ راعادحهااظراقادحه اد

هذههاظا هيةهاظ هايتع  همعمالتهاظعااا هاظيمياحهااظتياراحهاظتيهتاابهاظممشهاظيقاحاحهل ظع امحهرغمامهابي ه
ثدد ههددذههاظاددااهيهاظراقاددحهااظعماددمهمددشهاظمددمشهاالكدديوهمهرغددمامهحدد رق حهكددال هاظحددوحه ادد هظدد هت ددةمه تددياتهمتق يردد

ه:هاشهاه هاحر بها هيةهاظتا يههيهه.اظحيراح

مشهمو  هاظعيافهاق هحمشهمو  فهاظمو  هاظج  هم هايتعد  هميجدحه%ه70 ا هأش:هاظ راعاحاظايا هه-هأ
مدد هايتعدد  هوحددرحهاظتركدديهاهرددا ه(ه °17)اظ دديايةه دديه ادد هاظاددا هاظ اادد هااظجدد  هظتادد هاظ دديايةهاظدد ه

ميدد هاحدد  حهاظدد هوددا هاظددياحهاظحدد قمهااظكددااصهه410وحددرحهاالم دد يهاتادد ه دديهاةيددبهمودد  فهاظعدديافهاظدد ه
ه.احهظيتيرحاظ راع

ات دددم هاظق ددد هاظع دددااقيهظيور تددد تهاظ راعادددحهااظيبددديهاظجددد قيهابدددم هتدددا يهاوامدددحه:هاظر دددياحهادو ددد ح-هب
اتقوا تهمو حرحهظيييهااظرز هابم هاجامهاوامحه ع ظحهظي ع اهبي هاظمح   تهاظكحياا،هااظز  هاظعمياوديه

ه.ااالحتكما هةايهاظمحتما هظيماايمهاظ راعاح

هأه هتأثاياتهتمهايهادياحيهبي هاظراقحهاظعيا احهأمو ههه2اااححهاظ ل ه
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ه

ه:حع هاظابيهاظراقيه-1

ا مهاه هيل قزهت ايهاظمحتاوهااالمااهاظراقديه(ها يامهامؤحح ته)هاعتريهاظابيهاظراقيهبي هاظو  فهاظمجتمعيهه
اظتديهتقدا ه قمهُظا اهحع همحتاوهاظابيهاظجم هاييهبي هاظية همشهاظجةدامهاظ ثاثدحه.هيهمواامحهاجتم باحد

ااشهاه هاحدر بههدذاه،هرة هازايةهاظراقحهامااقيهاا ح  هاظراقحه يهمكتي هاظازايتهالذظالهموام تهاظمجتم هاظمموي
ه:اظحع 

وتاجدحهو حد يهاظدابيهاظراقديهاظعديميهااظمؤححد تيهاا همعةا هاظدابيهاظراقديهه ديهاظمجتمد هاظعيا ديهه ماثحهه-هأ
ه.هظايا هاظ  ظاحظألاظاا تهاال تا ماحهاادمواحهاظح قمةه يها

اال  يهاظتيرايهاظدذيهاةدم هاظد هي د هاظدابيهاظراقديهبيد هجماد همحدتاا تهبم هممجهاظرعمهاظراقيه يهه-هب
ه.اظمجتم 

تدهور 
 األراضي

زيادة تملح 
 وتغدق التربة

تراجع قيمة 
األراضي 
 الزراعية

تدمير موائل 
التنوع 
 الحيوي

التلوث الناجم 
عن المبيدات 
 والمخصبات

العواصف 
 الترابية
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هه.آث يهحيراحهبي هاظراقحهااظا حذاتهاوم  هحيالاحه  قعحههإتر  هاظمجتم هااال يامهه-ج

ه:حع هاوامحهاظيامهاظراقيه-1

اشهتقدد م هرعددضهاوامددحهه.وددذايهبددشهايهرمااددحهظعمياددحهتددمهايهراقدديأل شهظتعتردديهاوامددحهاظياددمهاظراقدديهاددم  هامدد
هه.اؤميهاظ ههم  ل هراقاحههظة هاظيامهاظراقيهاهبم هاجامهمت رعحهات يا همحتميه

 : الحروب والوضع السياسي -8

 

 : التدهور البيئي في العراق آثار

أمتهادحدددر بهااظدددماا  هاظحددد رقحهإظددد هبدددمةهتغادددياتهحددديراحه ددديه  ظدددحهاظراقدددحهاظعيا ادددحهااظتددديهاملدددشهإاج زهددد ه ددديه
ه:هاظق  ب تهاظت ظاح

ه:تلوث المصادر المائيةشح و  -4

اع ويهاظعيافهمشها هيتيه حهاظما ههاتياثة ،هاهذاهاعامهر ل هيقاحيهإظ هاظزا مةهاظحل واحهااظتوماحهاال تا ماحه
اارحهمشهاظحياييهمعي حهمقدمايهاال تا جد تهاظم قادحهاظحدوااحهظيماد ههظتيرادحه،هاهإظ هتأثاياتهتغايهاظمو  إح  حه

اه دد ادد هتقددميهاال تا جدد تهاظزياباددحهرو.هجمادد هاظمت يردد تهمددشهماشهاظ دد فهاالذوهااالحددتوزا هظيمدداايمهاظم قاددح
ظماالرددحه(هاظحددل واحه)هتهاظممواددحهامدد هاال تا جدد ه،ميادداشهماودد (ه44،2)ميادد يهمتدديهملعددبهالياااهمحدد  حه(ه14)

متيهملعبهحدواا ه(هميا يهه40)هاظت ايهاظ  ا ه يهاظج وبهاظا يهااالجتم بيهتلاشهاظ  جحهاظ هم اق يبه
االكددذهروادديههااجددب.هيادد يهمتدديهملعددبهحددواا م(هه1)هااال تا جدد تهاظاددو باحهااظوع اددحهااوتدد جهاظلةيردد اهتقددميه

مياد يه(ه9)اجحهظيتركديهمدشهاالوةد يهااهاظحدمامهااظكزاود تهااظتديهتقدميهبهوتهعقمهاظم قياالبتر يهايتع  همحتاوهاظ
ه.هاالهاايهش أب مةهاوعمتيهملعبهالذظالها تا ج تهاظما ههظغيضه

بم هاجامها ماتهمع ظجحهظما ههاظاي هاظا يهااهاظما ههاظاو باحهاظو تجحهاههاتتمث هما هيهتيا هاظما هه ي
اظد هاالوةد يهمدشهماشهمع ظجدحهاد ا حهااهاظتد هتادي ههبيد هوابادحهاظماد ههمم هادؤثيهبشهاظا ماتهاظاو باح

اجدامهاظعمادمهمدشهاظادو ب تهاظع دااقاحهاظتديهادت هاو د ؤه ه ديهالدذظالههو ظدالهاو د حهاكديوهمياثدحهمثد ههه.  بيدح
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تدديكاصهااظتدديهرددمايه هتعمدد هبيدد هتاظاددمهمادد ههاددو باحهةادديهمع ظجددحهاددت ههرددماشهاظحددلواحه  هاظرادداتهااهاظم دد
او د حهاالوتد جهاظ ادااويهااظرا دييهامع مد هاظ دالاهاظلةيرد قيهاالهيادحهبدالاةهبيد همر  يةهاظ هاالوةد يه ي ة ه

حع ه،هاه هاظحا ياتهاةايه همشهاالو  حهاظتيهتؤميهرمايه هاظ هازما مهمعمالتهاظتمهايهاظراقياالياج تهةح
احهةاديهاظمع ظجدحهمد هبدم هاجدامهاظج وبهاظي د ريهبيد هاالو د حهاظادو باحهاظتديهتاظدمهمثد ههدذههاظماد ههاظادو ب

،هاحهظيمادد ههاظم يا دددحهةادديهاظمع ظجدددحاجددياااته  واواددحه  زمدددحهااهيامبددحهتةددم هاظددد هاظتقيادد همددشهاالثددد يهاظحددير
ه.حع ه يهت رافهحا ح تهاظمايةهاظمغيقحهااب مةهاحتكما هاظما هاه

ه:تيا هاظةاااه-3

 ادد هازمامتههااظادد ياشهتددمهايهواباددحهاظةدداااه دديهاظراقددحهاظعيا اددحه ددمهأثدديهراددايةهحدديراحهبيدد هاظاا دد هاظراقدديه
اهمعددمالتهاظ ح حدداحههااملددشهاشهاعددزوهاحددر بهتددمهايههحمعددمالتهاالادد رحهرددأمياضهاظجةدد زهاظتوعحدديهاظمزمودد

-ه:واباحهاظةاااهاظ 

ت ددل هاظميلردد تهاظقمامددحهوحددرحهلرادديةه حددال هبددشهر ددل هبدد  ه ادد هاظزادد مةهاظلرادديةه دديهابددمامهاظميلردد تهه-هأ
ر ل هاتو حبهم هتيالهظ هتت ايه رلحهاظ يفههار ظمق ر .اظراقاحها امهةايهم  رفهظيماااع تههة احتكمام

هه.اظزا مةه يهابمامهاظميلر ت

)هحهاالبتم مهبي هاظماظماتهاظموزظااههاظم   تههوقصه يهتاظامهاظ   حهاظلةير قاحهاظا واحهرحربهتق م ه-هب
ه.ام هايا فههذههاظعمياحهمشهاورع  هظيحاح اهااظمياث ت(هاظاغايةهااظلرايةه

ابمدد  هاظتكياددبه دديهك ددا هوقدد هاظددوع هام ددتق تههااوددمال هاظ ياقددفهاظتدديهتددؤميهاظدد هازمادد مهمعددمالتهه-هج
ه.مياث تهاظةاااه يهاظجا

ه.ظجااهاظماا واشهاظ ه يفهاظوع ا تهلرما هبشهحع هبمياحهجم هاظوع ا ته-هم

راايةهب محهااظوكا هراايةهك احهظتغ احها تا جهاظماا شهظيا امهااال ياشهاظق  هاظج قيهظال ج يهه-هد
ه.مم هاقي همشهاظمح   تهاظكحياا

ه:تمهايهاظتوا هاال ا قيه-2
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تعيحتهاال ا اهاظ راعاحه يهاظعيافهاظ هتمهايهاتو  صه يهاواابة هالث  تة همشهجيااهاظ يابهاظتديهك حدة ه
الها  مددحهاظعمادمهمددشهاظم د يا هبيد هاياحدديهزيابادحهالدد شهظتقحدا هاالياحديهاظزياباددحهاتعتاتةد هاالثدديهاظعديافهالدذظ

اظلرايه يهتو  صهاظمح   تهاظكحيااهلمااق ه راعاحهظمكتي هاواا هاال اد اهالدذظالهبمياد تهتجعاد هاالهداايه
ال ا قيهاظع ييهاظ راعيهوتجهاثيتهراايةهمر  يةهبي هاظ اايهاظمة جيةهلم هاأثيتههذههاظعميا تهبي هاظاا  ها

بودههتكيادبهاظعمادمهمدشهاظمحدتا و تهاظك ادحهرأاددو  ها ا قادحهمكتيعدحهااملدشهاشهاعدزوهاحدر بهاظتدمهايه دديه
-ه:اظ هاال ا قياظتوا ه

هحدددما م ددديابحهمثددد هاظهاظاددامهاظجددد قيهاظمتمثددد ه ددديهاظادددامهاا ددد تهاظتلددد ثيهااهرأحدددتكما هاحددد ق هةاددديه-هأ
ه.اظمتعجيةااظماامهاظاعفهاظلةير قيهاه

ه.الوة يهااهاظر اياتتأثايهاظعاام هاظعازا قاحهااظلاما قاحهمث هايتع  هوحرحهاظميا حه يهاه-هب

امكيعدد تهاظمع مدد ههتيددا هاظةددااااههاظتيددا هاظراقدديهرأواابددههامادد ميههاظمكتيعددحهمثدد هاظاددي هاظادد يه-ج
ه.ااظتيا هاظ ياييهاظا ميهمشهم   تهتاظامهاظ   حهاظلةير قاح

ما هاواا هجمامةهاةيارحهمشهاظ اااو تهااالحم الهاريتبهمكتيعحهمم هاموهاظ هاظتو  سهبي هاظغدذااهقاحته-م
االمديهاظدذيهاثديهرادايةهحديراحهبيد هاالادو  هاال ا قادحهاالادياحهاظمحدتا وحه(همد هم دماماتة ه)هااظمأاوه

ه. يهراق تة هاظ راعاح

ه:هاظما ههاإل ياماحتيا هه-1

هاإل ياماح هاظما ه همح  ح ه اظعيا احهتريغ هاظعيري هاظكياج هاظح  ياحهه700 ي هاظما ه هاتتا  همير ، لايامتي
مشههلم هتميهرة هادحم الهاظمة جيةهاظر ياحهأثو اه تيةهاظتل ثي، ر ظكاارحهاظع ظاحهاتجذبهإظاة هاحم الهاظكياج

ا مهه.ظ راعيهظة اظعيا احهاظماكيحهإظ ه  هاظعيبهاكايهاظزرايهااالهاايه ا هاتا يهاظغذااها اظكياجهإظ هاظما ه
ه4799ب  ههROPMEاوح هاظعيافهاظ هاتع  احهاظلااتهاظمؤحححهظيارميه

العراق في طاقته التصديرية للنفط الخام ومشتقاته على الموانئ في شط العرب والخليج العربي ومن ااعتممهه

التجاوزات التي  بسبب هنا برز في السنوات األخيرة موضوع التلوث النفطي في موانئ العراق بشكل كبير

 .على الثروة السمكيةسلبي وأثر  اإلقليمية وإخالل في التنوع اإلحيائي أدت إلى إلحاق ضرراً كبيراً في المياه
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ه يهوتجهبشهاه هاظمااوئهاظعيا احه  هاظعيبهاظ يابهةيفهأ و شهمشهاظ مام هظجما  اذههااظقوااتهاظمال اح
محتاا تههاريغته  هاظعيبما ههميا حهظ هزا مةه يهظقمهامتهباام همكتيعحهاه.ة يفه400اتج ازهاظعممه

ه.جزاهر ظميااش(ه20000)ااتهب ظاحهجما ه يهاظا تهاظ  ظيهر ا هتج ازتهرعضهاظقيا

 : البيئيةوالتشريعات والمعلومات اإلستجابات على مستوى السياسات 

اظراقادحهاظمكتيعدحهتعترديهمدشهاظرود هاالح حداحههاظقحد ا هظيتع م هم ههحتياتاجا تهاك  هبم هتوعاذاحهإهإبماماشه
 دد يه دد واويهت ددياعيهإحددتياتاجا تهااظك دد همعددززةهر دديهااقدد  هبمياددحهاظتددمهايهاظراقدديهبيدد هاشهتلدداشههددذههاإل

ه.حتياتاجا تهثم يه م هاح ق هت رافها يضهظيق واشه ت هتؤتيههذههاإلهميزمحهاتوعاذيهاحي حه ح قاحه

اظعيا ادحهأادرحهاحدت اذهبيد هإهتمد  ههاظقد مةهاظحا حدااشهامتكدذيهاظقديايهر اد همشهاظااححهاشهاإلهتم  هر ظراقحه
أادر تهاظقحدد ا هاظراقادحهت ادد ه دديهاظا دتهاظ  حدديهرأحدرقاحهابو اددحهالردديهظدموهمؤححدد تهاظماظدحهالددذظالهظددموه

ه. ياقحهااحعحهمشهاظمجتم هاظعيا ي

ظك  قددحهااإلهمدد  ه ادد  هاظقحدد ا هظقددمهبدد و هاظعدديافهكددال هاظعقددامهاظم حدداحهر ددل هبماددفهمددشهآثدد يهاظحا حدد تها
ه.الوتاجحه تماحهظذظالهأارحهاظعيافهاااجههم لالتهراقاحهك اية،هاظراقاحهر ل هب  

ها يهمااجةحهتيالهاظت ما ته   هاظعيافه يهاظحوااتهاظم حاحهرتوعاذهرعضهاإلحتج ر تهاظمر  يةهه

اظقحددد ا هااإلبترددد ياتهاظراقادددحهه  مدددته لامدددحهاظعددديافهرت مادددم عيددد هادددعامهاالحدددتج ر تهاظمؤححددداحهااظت دددياعاحه
ك  هاظتوماحهاظا واحهاذظالهظإلاع اهر إلظتزامد تهاظماظادحهاظيتألادمههأاظاا تهاأح ظابهاظتع م همعة هاتحماوة ه يه

ههاظرعدمهاظراقديهاظةد  هظت قادفهاظتومادحهاظمحدتمامحهبي هأشهك  هاظتومادحهاظر دياحهااإل تاد ماحهتأكدذهرعداشهاإلبترد ي
هه.هههااظع ظميهبي هاظمحتاااشهاظم يي

ه

اظال ددتهظيوادديهاظمحدتاوهاظ دد ظيهمدشهتددا يهاظمعيامدد تههأمد هبيدد همحدتاوهتددا يهاظمعيامدد تهااظرا ود تهاظراقاددحه مدش
بيد هإترد  همدوةجهااحدحه ديهاظعمد هه3001ظقدمهمأردتهازايةهاظراقدحهامودذهاظعد  ه.هاظجامةاظراقاحهر ظواباحهااظ يا ه

ا مهبميتهاظازايةهأاح  هبي هتدا ايهادحدر بهاظماحداباحه.هرالمبي هتا ايهاظمعيام تهاظراقاحهاظجما همو  فهاظ
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لمدد هأشهاظددازايةه ياددتهبيدد هأشهتلدداشه.هظجعدد هتيددالهاظمعيامدد تهااظرا ودد تهر ظمحددتاوهاظعيمدديهااظعودديهاظم يدداب
اتعيددفهموةددد ههاظ ددع  احهمعادد يا هث رتدد  ه دديهاظتع مدد همدد هماحددا هجمدد هاو دديهاظمعيامدد تهااظرا ودد تهاكااادد  همدد 

ه.هيهاظراقحهاظعيا احر ظمياث ته 

الدذظالهحد همته(ه3040-3001)ظقمهأاميتهازايةهاظراقحهحيحيحهتق يايهحوااحهبدشهاظاا د هاظراقديه ديهاظعديافهه
اظازايةهار ل ه  ب ه يهتو ا هاظم  يلحهاظعيماحهااظعواحهمشه ر هاظموامد تهاظع ظمادحهارعدضهموامد تهاظمجتمد ه

اظمو داياتهااظتقدد يايهاظراقاددحهاظعواددحههلمدد ه  مددتهجةد ته  بيددحه دديهإاددماي.هاظمدمويهاظع ميددحهبيدد هاظحد  حهاظعيا اددح
 ديهاظعدد  هاظادد حهاظع ظمادحههاممد هادذليه دديههدذاهاظمجد  هتيددالهاظتقد يايهاظراقادحهاظمو دايةهمددشه رد هموامدح.هاظمايادح
ااظمحدحهاظراقديهه3001اهلذظالهاظجة زهاظميلزيهظإل ا اهاظذيهأاميهاظمححهاظراقديه ديهاظعديافهظحدوحهه3040

لمدد هأاددميهاظجةدد زهاظميلددزيهظإل ادد اهار ظتعدد اشهمدد هازايةهه3009افهظحددوحهظو دد  هاظكددمم تهاظ راددحه دديهاظعدديه
اظريما تهااد غ  هاظع محهاأم وحهرغمامهاهاقحهاإل ا اهااظجة تهاظمو ايةه يهإ يا هليمحت شهاردمب همدشهموامدحه

اظ هتقيايههالذظالهر ظوحرح(.هاظكمم تهاظريماحاهاظمج ييهاهاظما هه)ه3040اظااواح هاظمححهاظراقيه يهاظعيافهظحوحه
ه.هاظروالهاظماظيهاظذيهت يفهاظ هت كاصهاظم  ل هااظ يا هاظمقتي حهظيم  ل هاظراقاحهادح حاحه يهاظعياف

 :تقييم األداء المؤسسي وسياسات حماية البيئة في العراق

 : األداء المؤسسي في حماية البيئة

مجيددسههه-ااظراقددحه دديهمجيددسهاظودداابههظجوددحهاظادد حه-ازايةهاظراقددح)هددي هاظوادد  هاظمؤححدديهاظراقدديهاظعيا دديهههاعددم
.همحدؤاال هامليعد  هر دل همر  ديهظيوةداضهرد ظاا  هاظراقديه ديهاظدرالم(همااقديهاظراقدحه ديهاظم   اد ته– م احهاظراقدحه

اهذاهاظةي هاظمؤححيهاحع همشهاظو  احهاإلحتياتاجرحهظت قافهبدمةهأهدما هموةد همد هاحدمشهادحدتغال هاظمحدتما ه
اظا ي هظ زمحهاظ يا هااظماااع تهاظعواحهظألو  حهاظراقاحهت تهمايحه رههمتل ميدحههظيماايمهاظ راعاحهااظت راف

ه.مشهاظقااواشهاادوامحهاظراقاحهاظمع اية

 ديهو د فهحدافهظد هتت قدفهإالهاإلاج رادحهاظوايادحهتيالهاظاايةهأشهإالهأشهاظاا  هاظععييهبي هاديضها ايهاظ هه
ت رعددحهتوعاددذه هااظي  رددحهبيدد هت ددغاية هالددذظالهاظي  رددحهبيدد هايرمدد هر ظ ددمهادمودد هل دد التهتدديكاصهاظم دد يا هام

ه.ههادو  حهاظراقاحهاظق قمح
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اارماهأشهاظ يافهاظ هادم  هالهازا ه ااال هاه     هايرمد هات يدبهادمديه ديضهي  ردحهراقادحهاد يمحهبيد هجماد ه
ار ظتألادمه،هؤححد تهاظماظدحادو  حهماشهاحتثو ااتهارإمتث  هت  هظيقااواشهااظتعيام تهارم د يلحهجد مةهمدشه رد هم

مددشههاتيددالهاظي  رددحهاظمو ددامةهاجددبهأشهتلدداشه عياددحهامحددتميةههرددماا ه.همددشه ردد همؤححدد تهاظق دد  هاظكدد صهأاحدد  ه
كتا ي اظتا ما هاظةومحداحهظةد هااظتلواظاجاد تههإوح جهاظعليةهإل  محهاظو   هاظ هتقاا هاظرماق هاظمملوحهظيم  يا هاا 

ه.اظمحتكممحه اة 

و ددااهاظمع يحدحهظيديأيه دديهققددتهرععد هاظت داالتهاظمامقيا ادحهاهاظعيا ادحهبيدد هاظعد ظ هااظتديهت هااله دالهأشهاظو  دذةه
اد هاظواد  هاظتعدمميهااظمحديه ديهإ تاد مهاظحدافه ددمهحد بمهاظد ه دمهلراديه ديهوجد حهاتعزادزهأماايهاظمؤححدد ته

ايرمدد هلدد شهظإلوعتدد حهاإلبالمدديهاظددذيهأتدد حه.هالجددزاهمددشه  ظددحهاإليتقدد اهظعمددا هاظمجتمدد هاظعيا ددي،هاظراقاددحهاظعيا اددح
يوهاأتد حهأاحد  هحدم  هاظاداتهاركديهالدذظالهاإلحت د ياتهاظتديهاإل ال هبي هاظمحتاوهاظ ح ييهظيريماشهادكد

 قمهل شهظةد هجماعد  هادثديهاظميمداسه ديهتةاقدحه لديه،هتقممة هاظمؤحح تهاظماظاحهاظمتكااحه يهاظقح ا هاظراقاحه
رمد هاظماا شهاظعيا يهاتثقاعههرإتج ههاظقرا هررماق هراقاحهمت ممةهاا  تيا هاإلجديآتهاظراقادحهاظاد يمحهااظتديهل ودتهيه

ه"إبد مةهاإلحدتكما "ظ مها ته يابهتعتريهةايهمقوعحهامحترعمةهمشهاظت رافه يهاظمجتم هاظعيا يهل ظقرا هرمردمأه
اإلظتدزا ه"مدشهاظمادميهااظماد ه اابادح هاظد هه" ديزهاظوع اد ت"اظمجةزةهمدشهاظةدميهات رادفهه"اظم   احهبي هاظما ه"ا

ه.ةايه هاظ "هماتاظتع م هر ظمرا"اا  تيامة هااظ ذيهبومهه"رقااواشهاظاام

ه:هتك ا هاظحا ح تهاظراقاحهامب هاظمجتم هاظماظي

أموهاظت ا هاظمامقيا يه يهاظعيافهإظ هت حاشهاظتع اشهمد هاظمجتمد هاظدماظيهبدمةه   بد تهتوماادحهامدشهأهمةد ه
ظاله    هاظراقح،ه ا هر تهاظعيافه يال هل ماله يهاظحا ح تهاظراقاحهاظماظاحهام هاتيتبهبياة همشهاظتزام تهالدذ

مشه يصهظيتع اشهاظماظيه يهمب هأهما ه م احهاظراقحهات قافهاالحتمامحهاظراقحه يهاظعيافهمشه ر هاظمؤحح ته
ه.هادمماح

ت مامهكمححهه3041ه-ه3044ظألباا ههUNDAFظقمهايمه يهاثاقحهادم هاظمت مةهظيتوماحهاا   يهاظمح بماته
ت ددمةه دديهمحدد بمةهاظعدديافهكددال هاظحددوااتهاديرعددحهحددتياتاجيهاظعدد  هظددمايهادمدد هاظمأحددرقا تهتاحددحهاإلتجدد ههاال

ه:اظق ممحهااظتيهظكاتة هاظاثاقحهرم هاأتي
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ه.تعزازهاظحي حهرم ه يهذظاله م احه قافهاإلوح ش.هه4

ه.ت قافهتوماحهإ تا ماحه  ميحهامتل  قحهامحتمامحه.ه3

ه.اظماظاحهمم يححهاإلمايةهاظراقاحهاظتيهتؤميهاظ هاإلظتزا هااإلاع اهر ظمع هماتهاظراقاح.ه2

ه.تا ايهاظكمم تهادح حاحهاظمو حرح.ه1

ه.هإحتثم يهاظ    تهاظر ياحهاهت اايهاظميأةهااظ ر بهااد ع  .ه1

امدشهاظااحدحهه،ااتجي همشهراشههذههادهما هتيدالهاظتااداحهاظك ادحهرتروديهمردمأهمم يحدحهاإلمايةهاظراقادحهاظمثيد 
ار ظتدد ظيهااددرحهاإلاعدد اه،هملودد  هإشههددذههاظتاادداحهتجعدد هاظتاا ددفهااإلوحددج  همدد هاظمت يردد تهاد ياماددحهااظماظاددحهم

اظا ددته دإشهادكددذهرةددذههاظتااداحهاي دد همحددتاوهذاتهاردد.هر ظمع هدماتهااإلتع  ادد تهاد يامادحهااظماظاددحهمملودد  هأاحد  ه
اردد ظ ر ه ددإشههددذهه.ه يردد تهاظقا حدداحه دديهاظميا رددحهااظياددمهاظراقدديادمااهاظراقدديهم يادد  هظااددرحهموحددجم  همدد هاظمت

اظاثاقددحهتلتحددبهأهماددحهك ادددحهمددشه ادد هاددمايه هبدددشهجةددحهأمماددحهارلاوةدد ه دددمه ددممتهاظ ددأشهاظراقدديهلأ دددمه
ه.اإلتج ه تهاظحتياتاجاحهااظم يابهاظمحيه اة هظت قافهاظتوماحه يهاظعياف

قددحهمةمددحهتؤحددسهظيتك ددا هاهدديهاثا،هاظم دد يهاظاةدد هأبددالهههاتادمدد هاظمت ددمةهظيتوماددحهاا  دد يهاظمحدد بمإشهاثاقددحه
ترودديها يهاظتدديهاملددشهتيكااددة ه دديهردد ظواه(ههيؤوهاظتوماددحهاظراقاددحه دديهاظعددياف)ه ددددمه ددممتهأاحدد  ه،هحددتياتاجياال

توماددحهاههاظ دمهمددشهاظتادد ياهه م اددحهاظماد ههااظةدداااهمددشهاظتيددا اههاظحددا يةهبيد هاظ  ظددحهاظراقاددحاههاظتومادحهاظمحددتمامح
ه.اظتع اشهاإل ياميهااظماظياههاظتاباحهاظراقاحاههاتهاظراقاحاظقميه

حتياتاجاحهاظراقاحهاظ  ظاحهاظموااصهبياة ه يههذههاظاثاقحه مهت هادا ةتة هر ظععد هظتأكدذهرواديهاإلبترد يهإشهاال
تاحديهذظدالهاظقدمه.هادم هاظمت مةهظيتوماحهاا   يهاظمحد بماتت قافهاظيؤوهاظتومااحهاظم  يهاظاة هااظاايمةه يهاثاقحه

بدددشه يادددفهإبتمددد مهاظمرددد مياهااظحا حددد تهاظمروادددحهأادددال هبيددد هاظمعددد ها هاظراقادددحهاظ ماثدددحهااظتددديه ايتةددد هادمددد ه
اهديهر دل همكتادي،هه همد هاظم د ل هااظمت يرد تهاظراقادحااظمجتمعد تهاظمتقممدحهااظتديهحدرقتهاظعديافه ديهاظتع مد
بتم مهمرمأهاظتم افهاظراقياههاظكحياااظحعيهإلحتمامحهاظماايمهاظ راعاحهاترويهحا ححهاظراقحه رويهمردمأهت ماد هاتها 
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تععاد هاههترد  هحا حدحهت دجا هاظحدا  حهاظراقادحااهاظعم هرمردمأهاظم د يلحهاظجم هايادحاههليعحهاظتيا هاظراقيهظيمتحرب
وتة جهحا ححهاظعم هبي هتقياصه  التهتجزقحهاظراق تهاتق اعة اههحا ححهمر مظحهاظتج از ه.ا 

 :ت الدوليةاالتفاقيات والمعاهدا

هاااال هظت قافهاظ يالحهاظماظادحه ديهاظعمد هاظراقديهاظما دمها ع اد  هبيد هاظراقدحهحدمشها  يهد هامواايهد هاظعد ظمي
ه:اظ هاالتع  ا تهااظمع هماتهاظماظاحهاظت ظاح(هأاه يه امهاالوحم  )اوح هاظعيافه

ه.ر أشهاظماامهاظمحتوعذةهظالازاشماوتلايرهاتع  احه ااو هارياتالا ه .0
ه.احهاالم هاظمت مةهاال  ياحهظمل   حهاظتا ياتع   .7
ه.اتع  احهر ز هر أشهاظت ل هروق هاظماامهاظك يةهبريهاظ مام .3
ه.ااظرياتالاالتهاظمي قحهرة هاتع  احهاظتوا هاال ا قي .4
ه.اتع  احهاظتج يةهاظماظاحهمشهاالواا هاظمةممةهر الوقياضهمشهاظ اااو تهااظور ت تهاظرياح .5
ه.تغايهاظمو  هاالتع  احهاال  ياحهر أش .6
ه.اتع  احهياتيما ه ا هاظماا قحهاظمحرقحهااظعي هر ظماامهاظلاما ااحهااظمراماتهاظك يةهاظتماا  .2
ه.اتع  احهحتالةاظ هر أشهاظمياث تهاظعحااحهاظث رتح .8
ه.اتع  احهيامح يهر أشهاالياحيهاظي رح .9

 ه.اتع  احه ايهاحتعم  هاتكزاشهااوت جهاوق هاالظغ  هاظمح مةهظال يام .01

ه.ةهاظم   احهبي هاالواا هاظمة جيةمع هم .00
ه.مع همةهلااتا .07
ه.مع همةهاظ ع اهبي هاالي هااظتيا هاظ راعي .03
ه.مع همةهر ياسهظ ايهاوت جهاتكزاشهاالحي حهاظلاما ااحهرأواابة  .04

ه
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 الفصل الثالث

 االهداف االستراتيجية

 المقدمة

هاظعا هر ظعيضهااظت يا هاالهما هاالحتياتاجاحهاظتي همشهاج ه م احههاتو ا ههذا حات هاظعم هبي هت قاقة 
ا مهت هت مامهب يةهأهما هاحتياتاجاحه ميتهل  حهاظمااحا هااظ ؤاشهاظراقاحه،ه.هاقحه يهاظعيافات حاشهاظر

ااظم  يلحهاظع بيحهظل  حهاا  بهظيقح ا هااالاظاا تهاظراقاحهعمفهتاظم ا هج اتهتيالهاالهما هوتاجحهظيت يا ه
هه.بمامهاالحتياتاجاحإاظعال حهااظم  اياتهاظتيهتمتهكال ه

ه هاظا واح هاظتوماح هك ح هاهما  هم  هاالحتياتاجاح هاالهما  ههذه هازايةهه3041-3040اتتااا  هأبمتة  اظتي
ظتوماحهاظمحتمامح،هاظتك ا ه يهاظعيافهاتحموتهل  حهاظق  ب تهاال تا ماحهااالجتم باحهااظراقاحهاظتيهتمث ها

 ام هتحمشهاظعح هاظك مسه ا هت ما ته(ه3-40) ا هج اه    هاإلحتمامحهاظراقاحه يهاظعا هاظع  يه
ه.اظق   هاظزيابيهجزااهك ا هر ظتوا هاإل ا قي

ااظتيهات همق يوتة هر دهما هاإلحتياتاجاحهها مهتحمشهاظعا هاظع  يهمشهك حهاظتوماحهاظا واحهاظم  ايهاظت ظاح
هههاظاثاقحه يههذ

محاور االستدامة البيئية في 
 خطة التنمية الوطنية

 هداف اإلستراتيجية الوطنية للبيئةأ

هاظةاااهواباحهات حاشه م اح:هادا هاإلحتياتاجيهاظةم  تلوث الهواء
ه

ه م احهات حاشهواباحهاظما هه:اظةم هاإلحتياتاجيهاظث وي تلوث المياه
هاظ مهمشهتمهايهادياحيهامل   حهاظتا ي:هاظث ظ اظةم هاإلحتياتاجيه تلوث التربة

ه
هاظ مهمشهتمهايهادياحيهامل   حهاظتا ي:هاظةم هاإلحتياتاجيهاظث ظ  التصحر

ه
هت اايهات حاشهإمايةهاظمكيع ت:هاظةم هاإلحتياتاجيهاظح مس المخلفات الصلبة والنفايات 

هاظلام ااحهاظك يةاإلمايةهاظمتل ميحهظيماامه:هاظةم هاإلحتياتاجيهاظت ح 
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هأم ه    هاظتوا هاإل ا قيهلم هاحيعو ه قمهج اهمتاا ق هم هاجامهه يهاظعا هاظك مسهمشهك حهاظتوماحهاظا واحهه

ظق   هاظراقحه يهاظعيافهاظذيهت هابمامههر ظتع اشهراشهاظازايةهاموامحها مه ل هتقيايهاظت يا هاالحتياتاجيهه
ه.البمامههذههاظاثاقحه  هامامياهمةم هايقاحهااا  بهاظعال حهاالكياشاظا حهاظع ظماحهااظعمامهمشهاظازاياته

م هل هم ايهبي همجمابحهمشهاظقح ا هذاتهت ااههت هت مامهاظم  ايهاظيقاحاحهاظمتعيقحهرل ههم هاحتياتاجي
 حبهاظتحيح هاظمو قيهشههذههاالهما هاالحتياتاجاحهتتل م هاتتماك ه ام هراوة ها مهيترتههو هإ.ههاظعال حه

هه.مشهكال همواايهما مها  م ههة ةذههاالهما ،هااجبهاظوايهااظتع م همعظ

شهاظريامجهااظم  يا هاظتعااياحهاظتيهج اتهتيجمحهظيم  ايهااظقح ا ه مهت هتحماوة هإظ هأاتجميهاال  يةههو ه
ه. يهك حهتوعاذهاالحتياتاجاح

 

 الهواء نوعية وتحسين حماية: األول اإلستراتيجي الهدف

 :مقدمة

هاذظالهمشهاظمعيا هاشهاظتيا هراايةهب محهاتيا هاظةاااهراايةهك احههاها هيةهميا قحهظالو  حهاالوح واحه
هاظكمم تهظ هظتا اي هااظمحتمية هاظمي ح هي  جح همث  هااظاو بحهاظمكتيعح هااظ   ح هااظلةير ا هاظ يبهااظغذاا ما ه

 .ال تا ج تااظماااالتهااظتكيصهمشهاظماامهاظايرحهااظح قيحهاظمتاظمةهبشهتيالها

-ه:ااملشهتقحا هما ميهاظمياث تهاظةااقاحهاظ ه حماشهاح حااش

ه.هاتح هاظغر ي،هااالتيرح،هااالركية:هاظما ميهاظ راعاحه-أ

توتجههذههاظمياث تهب مةهمشهاح ق هاظوق ،ه يفهاظا امهمشهموة هاظث رتحهااظمت يلحهاه:هاظما ميهاظاو باحه-ب
ه.مكتي هاظاو ب تهااظتكيصهمشهاظوع ا تهاظايرحهر ظ يف،هاظلةير قاحم   تهتاظامهاظ   حهه،اظما ميهاظث رتح

 ..هاهت ايهال حامهاظلريات،هاال حامهاظوتياجاش،هااظةامياليراو تهااا هالحامهاظليراشهااظماامهاظع ظقح
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هاالمياضه هاوت  ي هكال  همش هاراقته هاالوح ش ه هبي ها ح هامر  ية هحيراح هاوعلسهرااية هتيا هاظةااا اش
ه. يهاظراقحااإلحيايه

 القضايا المحاور
تيا هاظةاااهوتاجحهه:المحور األول

هاظعاام هاظ راعاح
ه

هاظعااا ههاظتياراحه .4
هاظعاام هاظجااحهااظمو كاح .3
 اظمح   تهاظكحيااهتمهاي .2

ه
همشهاظةاااهتيا ه:الثاني المحور
هاظث رتحهاظاو باحهاظما مي

ه

هاظغ زاحهظالورع ث تهااظم مماتهاظت ياع ته.4
هاظةاااهتيا هبي هااظحا يةهاظمع ظجحها ماته.3
هاظك احهاظماظماتهاوت  يه.2
هاظع ااقيهاظ يفه.1
هاظا امهمشهيماقحهاواا هاحتكما ه.1
هاظمحتكممحهاظ   حهلع اةه.7
هاظ ي احهاظاو ب تهاوت  يه.9

ه
همشهاظةاااهتيا ه:الثالث المحور
هاظمت يلحهاظاو باحهاظما مي

هاظع  هم ماماحهاظوق .ه4
هاالزما مهاظع ااقيهالبمامهاظحا يات.ه3

ه
هاظحاح اه:الرابع المحور

ه
ههاظحع تهمكتيعحهاظماظماتهاوت  ي.ه4

هاظحا ياتهابمامهازما م.ه3
ه

هااظقا سهاظع صه:الخامس المحور
هااظميا رح

هاظةاااهواباحهميا رحهم   ت.ه4
هااظمعيام تهاظرا و ته اابم.ه3
هاظةاااهمياث تهمشهرة هاظمحماحهاظا واحهاظ مام.ه2
هاظةاااهواباحهرميا رحهاظك احهاظر ا .ه1

ه
هاظواا هاظا امهاحتكما .ه4هاظوااعحهاظ   حه:السادس المحور

هظيراقحهاظاماقحهاظتلواظاجا ت.ه3
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هاظمتجممةهاظ   حهاحتكما .ه2
هاظمكيع تهمشهاظ   حهاوت ج.ه1

 

 : المحاور والقضايا ذات العالقة

 تلوث الهواء نتيجة العوامل الطبيعية: المحور االول

 :والحلول المقترحة القضايا

ه:العواصف الترابية  .0

تتزاامهوحرحه ما ها مةهاظعااا هاظتياراحه يهاظعيافهوتاجحهتيميهاظغ  اهاظور تيهاتزاامهتأثايها هيةهاظتا يه
ااالجياااتهاظتيهه،معمالتهاظعااا هاظتياراحاجيااهاظمحا  تهااظتك ا هاظ  م هالحر بهازما مهمم هاحتمبيه

تحمشهمع ظجحه يحهاظغ  اهاظور تيهااتح  همعمالتهاظتا يهازا مةهاظابيهاالحتزيابيهظيا  ييهحمشههذاه
ه.اال  ي

ه:العوامل الجوية والمناخية.ه3

م هايتع  ه يهتغاياظعاام هاظجااحهالذظالهاظ راعاحهاظجغيا احهظيعيافهاظ هاتح  ه يهاظمو  فهاظا ياااحههأمو
ميج تهاظ يايةها يحهتح   هاالم  يهاازما مه يهمعمالتهاظح ا هاظ محيهااوكع ضهاظي ارحهاتعتتهة  اه

مم هاؤميهاظ هتاظمههاااهج  هم م هر ظغر يهاظمتا بمهمشهح حه اظتيرحهرحربه يلحهاظعجالتهاظعحلياح
ه.مياححهاظتغاياتهااظعاام هاظجااحهااظمو كاحهااظعم هبي هت حاوة همشهاظمة ههارو اهبي هذظال.هاظتيرح

هه:تدهور المساحات الخضراءه-2

ها اايه يهبميا تهاظييهاتعيضهاظلثايهمشه هاظعو اح هرحربه يح هاظااححه يهاظمح   تهاظكحياا اظتياج 
 ا شهاكيوهمم هاؤميهاال ج يهاظ هاظق  هاظج قيهرحربهاظمت ير تهاالمواحهااظ  جحهاظ هرماق هاظا امه يها

ه.اظماميهاالح حيهظتا بمهاظغر يهااظتيهتعتريهاظ هزا مةه يهمح   تهاظتيرحهاظمل ا ح
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 تلوث الهواء من المصادر الصناعية الثابتة: المحور الثاني

 والحلول المقترحة القضايا

 :التشريعات والمحددات لالنبعاثات الغازية -0

هظيةاااهاظم ا هااالورع ث تهاظغ زاحهااظتيهتمباهاال تق يهاظ هاظت ياع تهاع ويهاظعيافهمشه ااظم مماتهاظو  ذة
اظ هاالحيا ه يهت يا هاظقااواشهاظالزمحهاظتيهرماجرة هات هاظحا يةهااظ مهمشهاالو  حهاظمياثحهظيراقحهااو  اه

ه.م   تهميا رحهواباحهاظةاااهظل  حهاظم   ا تهم همكترياتهاظع صهااظت يا 

 :ة على تلوث الهواءوحدات المعالجة والسيطر  -3

اظاو ب تهاظلريوه يهاهه،شهمعا هاظمع م ماشهبم هاجامها ماتهك احهظمع ظجحهاظةاااهاظك يجهااهاظمورع ه
اعتريهمشهه،اظرتيالاما اا تهام   تهتاظامهاظ   حهاظلةير قاحه،اظزج جه،اظزااته،اظ  رافه،اظريمهمث هاالحموت

ه.ا ت هاشهاجمتهتيالهاظا ماته  شهالثيه ه مهتج ازتهابم يه هاظتاماماحهاالهتعم .هأه هاحر بهتيا هاظةااا
لم هاشهاحتكما هم مةهاظوع هاالحامهلا امهااظذيهاعتريهايمأهاواا هاظا امهمشه ر هاا  بهاال ياشهاظ جياحه يه

اظمياث تهاظغ زاحهااظم  ققاحه يهاظةاااهاظم ا هر ظعيشههلثايهمشهاظمو  فهماك هاظممشهمم هح ه هرزا مةهتيلاز
 يههذاهاظحا فهالهرمهمشهاح هك حهبم هه.ااظذيهالاشهما عههماقم  ه يهاظمو  فهاظحلواحهاظملتاحهر ظحل ش

ه يه ها ماتهاظمع ظجح هإو  ا هامشهحموة  هظتيا هاظةااا هااظمت يلح هاظث رتح هاظما مي هبي  هظيحا ية متل ميح
ه.ه تهاظلريواظمع م هااظاو ب

 :انتشار المولدات الخاصة -3

هظحمهإ هاظلةير قاح هاظماظمات هبي  هاظمحتمي هااالبتم م هاظلةير قاح هاظ   ح هاممامات ه ي هاظوقص هاحتمياي ش
احيايهراقاحهتؤثيهبي هواباحههاظ ه(ر إلح  حهاظ هاظحاح ا)هاال تا ج تهاظموزظاحهااظتج ياحهمشهاظ   حهاؤمي

اةايهمتاازوحهااهم حارحهمشهم مةهاظل زاظاشهااظروزاشهالذظالهاظوع هاالحامههاظةاااهوتاجحهظ يفهلما تهلراية
هاحتمبيهاظ  جحهإظ هتاحعحهتغ احهاظتا يهاظلةير قيهاظميلزيهااحتمامحهاظتزاامهه يهرعضهاال ا ش هم  اهذا

ه.هاظلةير قيهاتقيا هاحتكما هاظماظماتهاظك احهاحم شهاحتمامحهإمماماتهاظ   حهاظلةير قاح
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 :عشوائيالحرق ال -4

  التهاظتيا هوتاجحهاظ يفهاظع ااقيهظيوع ا تهبومم هالاشههو الهحع ه يهتقما هاظكممحهاظريماحهمم هت م ه
اتت يبهه.اؤميهاظ ه يحهلما تهلرايةهمشهمياث تهاظةاااهاظ هاظجاهااظتيهتؤثيهحير هبي هاالوح شهاهاظراقح

ع ا تهاك احهاظجم هااظتكيصهموة ها فهادحسهمااجةحههذههاظم ليحهت اايهوا  ه ع  هظإلمايةهاظمتل ميحهظيو
ه.هاظراقاحهاظحيامحهاظتيهتمو هاظ يفهال  حهما ميهتيا هاظةاااهمشه يفهاظوع ا ت

 :استخدام انواع رديئة من الوقود -5

ه هاظثقايح هاظمق    هاالحام)احتكما  هاظوع  هاظلةير اه( هم   تهتاظام هت غا  ه ي هبميا تهاظتق اي هبش اظو تجح
ه همش هماظماتهااظعمام هت غا  ها ي هظيكرز هاظ جياح همحتاوهاال ياش هاالكيوها ت هبي  اظمج التهاظاو باح

ه.اظلةير اهحمشهاال ا اهاظحلواحهااظتج ياح

 كفاءة الطاقة المستخدمة -8
 يهل  حهمو  يهاالحتةالالهإح  حهإظ هتع ويهاحتكمام تهاظ   حه يهاظعيافهمشهم ليحهاوكع ضهلث  حهاظ   حه

ااظيجااهاظ هاحتايامهتيالهاظموتج ته(هاظلاياحاش،هاظل زاظاش،هزاتهاظغ ز)مماماتهاظا امهاحتميايهاظوقصه يها
همشه هما ميهمتعممة هر ظراقح، هرماااع تهيماقحهح ية ه يايحهاظرعضهموة  ه   ح هات يبه .ارلع اة هم  اهذا

اظت ا هاظتمياجيهو اهاحتكما هما ميهاظا امهادوا هاتوعاذهاحتياتاجا تهامر مياتهظتكعاضهلث  حهاظ   حه
 .هازا مةهلع اتة ه يهاالحتةالال

 :انتشار الصناعات الحرفية -7

يةاااهتوت يه يهجما هممشهاظعيافهمو  فهاو باحهبمامةهتح هابماما هلرايةهمشهاظاو ب تهاظ ي احهاظمياثحهظ
هاظ هذظال،هاتأكذههذهه مث هم التهاةيهاظمع مشهامع م هاظعك يهام التهاظي   هر ظلةير اهااهر ظغ زهام 

ه هرحرب هالري هارع م هذات هاهماح هاظاظم ليح هتماك  هراش ه هاظاو باح هاظا تهاهاظمو  ف ه ي هاظحلواح اظمو  ف
ي هرعضهاظمو  فهاظاو باحهاظتيهارتعرايهامفه قمهز عتهاظمو  فهاظحلواحهالحام ه ماثحهاالو  اهب.هاظ  حي

هظالحتكمام ته همالقمح هاابتريت هاظمماوح هميلز هبش هو قاح هتعتري هل وت هام لش ه ي هحواات هبمة ه ر  ا امت
حتميايهاجامهاظو    تهاظاو باحهاا ههالهتايحهظيحلشهارشهاله الهر شهمث ههذههاظمو  فه.هاظاو باحهآوذاال
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هظيةااا هاهمع  ههاظمياثح هاظتماك  ههذا هأش هاظتيا هعيضه ا  هاظ  هاح  ح ها ل   هرعمة هاظتيا  هاظ  اظحل ش
 يهمااجةحهذظالهالهرمهمشهإ ما هاظت ا ه يهاظتك ا هاظ حييهر ا هات هتكااصهماا  هه.اظحاح قي

هاظاو ب ته هرل  حهكمم تهاظرواحهاظت تاحهاظمالقمحهااظعم هبي هوق ههذه ممامه  ك احهظياو ب تهاظ ي احهاا 
هاظمو  ف هو ا هاظ  ظاح هماا عة  هااظمياث تههمش هاإلورع ث ت هظمو  ها يمح ه يا  هااح  هاظجمامة اظمكااح
ه.هات اايهريو مجهلعؤهظيميا رحهاظراقاح

 

 تلوث الهواء من المصادر الصناعية المتحركة: المحور الثالث

 والحلول المقترحة القضايا

 :محدودية النقل العام .4

اشهبمياحهاظتيلزهاظحل ويه يهميالزهاظم   ا تهااظممشهار ظت ظيهازما مهمعمالتهاحتكما هاح ق هاظوق ه
هبي هاظراقحه همحتميا هاظممشهاواباحهاظةاااهاظمكتيعحهحا هااظمهحغ   امشهأج هاظت ا هو اه . يههذه

و  فهاظ حياحهات اايهأوم  همحتمامحهمشهاظوق هالهرمهمشهتاحعحهو  فهاظوق هاظع  هالع اتههاتغ اتههظيم
   .أحسهاظتك ا هاظ حييهر ا هات هزا مةهواباحهابممهكمم تهاظوق ه يهاظحاا ي

 

 :االزدياد العشوائي العداد السيارات .3

ظقمهازمامتهابمامهاظحا ياتهزا مةهلرايةهر هاك ايةهكال هاالباا هاظم حاحهرعمه تحهاظر بهام  هاحتايامه ه
هبياة ه هح بم هاظةااا هواباح هاظتيميه ي هتع    همش ه  ظح هاظ  هاظمع جقح هاظزا مة ه أمتههذه هحاار ، ماوم 

هاظق   ه يهاظع.هاالكتو   تهاظمياياحه يهاظ ااي  يافهرقم هاظحا ياتهاا تا جهمشهج وبهآكيهامت زههذا
وحرحهلرايةهموة هاظ هاا وحهل ميحهاتعذيه يحة ه  واو ه يهاظا تهاظ  حيهبي هاظماا واشهرحربهاظ  ظحه

اظةذاهالهرمهمشهت جا هإحترما ه.هاال تا ماحهاظع محهظيماظحهااظاح هاال تا ميهاظع  هظيغ ظراحهمشهاال يام
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ازها تا ميهمو حرح،هااظتقيا همشهاحتايامهاظحا ياتهاظقمامحهاظحا ياتهاظقمامحهر ظ ماثحهحمشهأمااتهت ع
ه.هات اايهميالزهاظاا وحهااظعم هبي هاظت ا هاظتمياجيهظيا امهادلثيهي ق هر ظراقح

ه
 الضوضاء: المحور الرابع

 : والحلول المقترحة القضايا
 :انتشار المولدات مختلفة السعات. 0

هإ هاظ   ح هاممامات ه ي هاظوقص هاحتمياي هظحمهش هاظلةير قاح هاظماظمات هبي  هاظمحتمي هااالبتم م اظلةير قاح
مو  فهظايتع  همو حابهاظحاح اهماك هاظممشهاهاهاال تا ج تهاظموزظاحهااظتج ياحهمشهاظ   حهمم هاؤميهاظ 

هاظتزاامهه.اظحلواح هااحتمامح هاظميلزي هاظلةير قي هاظتا ي هتغ اح هتاحعح هإظ  هاظ  جح همش هرم هال هذظال اظمااجةح
ه.هقيهاتقيا هاحتكما هاظماظماتهاظك احهاحم شهاحتمامحهإمماماتهاظ   حهاظلةير قاحاظلةير 

ه

هازدياد اعداد السيارات. 3

ما مهزهظقمهازمامتهابمامهاظحا ياتهزا مةهلرايةهكال هاالباا هاظم حاح،ه أمتههذههاظزا مةهاظمع جقحهاظ ه  ظحهمشها
اهذاهم هاؤلمهحيايةهت اايهه.ظحاح اه يهاظ ااي اازما مه يهمعمالتهامو حابهاه،معمالتهاظزك هاظميايي

تك ا هاظوق ه يهاظممشهااظحاا يهر ا هات هت حاشه رلحهاظ ااي هظتحةا هإوحا بهاظميايهاتقيا هاالكتو   ته
ه.هارو اهادوع فهااظجحايهاظتيهتح ه ه يهتم فهاظميلر تهاتقيا همعمالتهاظتيا هاظو جمحهبوة 

هوالمراقبةالفحص والقياس : المحور الخامس

ه:والحلول المقترحةهالقضايا

 : محطات مراقبة نوعية الهواء  -0

اظل  احه ا هواباحهاظةاااه يهاظممشه قمه  متهروابههبي هاظمعيام تهه يا همشهازايةهاظراقحهبي هاظ اا ه
ااظتيهتقا هرأكذهاظوم ذجهمشهاظةاااهااجيااه(هاظث رتحهااظمت يلح)ات غا هبممهمشهم   ته ا سهواباحهاظةاااه
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اا هه،ها ا سهتيالازهPM10اظم  قفهاظع ظقحهه)اظع اا تهااظقا ح تهاظك احهرةذاهاظ أشهات م ه  اا ته
هاهCOهاالحامهاظليراش هاظوتياجاشهاههSO2هث ويهاالحامهاظلريات، ،هاح  حهاظ هO3،هااالازاشهNOxالحام

هااالثا  هااظتاظااش ههاظروزاش هاظيا صهارعضه( ه  اا تهظتيالاز هالجياا هاظةااا همش هوم ذج هاكذ هات  الذظال
مامحهات اايههذههاظمواامحهمشهم   تهحتامشهاظمة هإ. اظمع مشهاظثقايحهالذظالهاظمعم هاظ ةييهظتح   هاظغر ي

مشهاظحياييهمت رعحهاالو  حهأوههظتغ يهمح   تهأاح هاك احه يهاظمو  فهاظح كوحهلم هاظيامهااظميا رحه
ه هاظعال ح هذات هاظجة ت هم  هااظتوحاف هظيةااا هاظمياثح هتيحابهإلاظاو باح هظا مات هاظم يارح هاظاا وح جياا

ه. يهاظمع م هاظتيهتعتقيهاظاة هإو  قة هاظتيهت تايهبياة هااهاظم  ققا تهااهةح هاظغ زاته يهاظمع م ه

 :قواعد البيانات والمعلومات -3

بم هاجامه  بمةهرا و تهمتل ميحهاحياعحهاظت ما هتجع هاو  هاظقيايهااظمحؤاظاشهاظعوااشهااظمكتااشهةايه
ااالحتج ر تهاظمالقمحهظتزاامه  مياشهبي هاظت كاصهاظم افهظم  ل هتيلازهتيا هاظةاااهار ظت ظيهااج مهاظ يا ه

ازايةهاظراقحهاح ه  بمةهرا و تهأاهمعيام تهراقاحهاامايتة همشهههذاهم هات يبهمش.هتيالازهاظمياث تهاظ قاقاح
ه.و  احهاظتجما هااظتاثافهأاهاظوق هااظتر م هااظو يهرجما هاظاح ق هاظتقياماحهااالظلتياواحهاظ ماثح

 : وثات الهواءالحدود الوطنية المسموح بها من مل  -3

ه هات يبهظمياث تهاظالهتاجمه ت هارشهظااقحهااح حهظي مامهاظا واحهاظمحماحهرة  اامايه هرت يا هةاااهمم 
جم هاظوت قجهظت اايهأمااتهاظقا سههر إلح  حهاظ ه.هميز هاظت رافها حبهأ ح هاظمع اايهاظماظاحهااإل ياماح

ه.هااظرا و تهاظمتعيقحهرةذههاظ مامهااظمؤ يات

 : البحوث الخاصة بمراقبة نوعية الهواء -4

 يهإجيااهاظر ا هاظك احهر ظميا رحهاظواباحهظيةاااهالههو ظالهةا بهظيمايهاظعع  هظيمؤحح تهاظعيماحهاظعيا احه
شهتااجمهمث ههذههاظمعيام تهاالل ماماحهحا هإ.هاةايه هااظيا صهرعضهاظعو ايهاظثقايحهمث هاظزقرفظحام ه
ه هاحة  هبي هاالحتج راظجة تهاظمع  همب  هرا و تهامعيام تهتح بمه  هرقاابم هظيم لالتهاظتيههحواح اظعيماح

ه.تااجةة همحتقرال



 

32 
 

 النظيفة  ةالطاق :المحور الخامس

 :القضايا

 استخدام الوقود النظيف -0

همشهاظيا صهااظلرياتهااظذيهاؤميهإظ هتياا هاظةاااه هاظع ظاح هذيهاظتيالاز هاظا ام ه يهاظعيافهاحتكما  ات 
مشه.هااظجاهرملاو تهمؤذاحهظا حهاإلوح شهااظراقحهحاااهتيالهاظا ميةهبشهاظميلر تهأاهاظما و هااظمع م 

قيا هاورع ث تهاظمياث تهمشهكال هاظحياييهاحتكما هاظا امهاظواا ه يهما ميهاظ   حهاظث رتحهااظمت يلحهظت
اح هآظا تهمو حرحهظيتكيصهمشهاظروزاشهاظم تايهبي هميلر تهاظيا صهاتكعا هوحرحهاظلرياتهمشهم مةه

ه.اظماز هظ م احهاظراقحهااظا حهاظع مح

 التكنولوجيا الصديقة للبيئة -3

ه مامحهاةايهي اقحهر  ظراقحهاتؤميهاظ هاحتةالالهتعم هاظميا فهاظاو باحهااظكمماحه يهاظعيافها فهتلواظاجا 
هر هات يبهاظقا   همم  هاظمياث تهاظةااقاح همش هاظتيلاز همتاح ح هاا هااورع ث تهب ظاح هظيماايم هبي هلراي  ظت جا 

احتكما هاظتلواظاجا هاظاماقحهظيراقحه يهاظجااوبهاظاو باحهااظكمماحهاذظالهبشه يافهتقوا تهاالوت جهاالوا ه
هاظتلواظاجا هاتهظتقيا هاورع ث تهاظغ زاتهاظمياثح قما هاظ اا زهاال تا ماحهاظمالقمحهظيميا فهاظاو باحهالحتكما 

ه.هاظي اقحهر ظراقحهالع اةهاظماايمهاتقما هكمم تهرو اهاظقمياتهاظعواحهظةذههاظما و 

 استخدام الطاقة المتجددة  -3

هم   تهمشهاظةااقاحهاالورع ث ته يهم يمهتزاامهإظ هاظتقياماحهاظ   احهظماايمهاظملث هااإلوت جهاالحتةالالهاؤمي
ظتاجههو اهاحتكما هاظ   حهاظمتجممةهمث ها إظ هامباهمم هر إلح  حهاظ   حهميا فهمشهاةايه هاظلةير اهتاظام

ه.اظ   حهاظ محاحها   حهاظيا حهااظ   حهاظلةيام قاحها   حهاظلتيحهاظ اااحهظتقيا هاالورع ث ت

 :انتاج الطاقة من المخلفات -4

الهات ه  ظا هاالحتع مةهمشهاظعياحهاظل موحه يهإوت جهاظ   حهاظلةير قاحهمشهاظمكيع تهااظتيهرمايه هتح ه ه يه
احتكما هامايةهراقاحهحيامحهظيمكيع تهاظايرحهتكعا هتيال هاظمكيع تهات اظة هإظ هماايمهمحتمامح،هاهذاهات يبه
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هاظتكيصهاظوة قي هاظ  هااظمع ظجح هاظعا  همش ه يافهاير ة هارتمااا  هبش هاظعحاي هاظغ ز هإلوت ج هميا ف هم 
اظا امهاظواا هاظتيهتؤميهإظ هإوت جهتلواظاجا هت اا هاظمكيع تهاظ ه   حهو  عحهر حتكما ههم االتهاظرالزم ه

ه.راقا  ه

 حماية وتحسين نوعية المياه :ثانيالهدف اإلستراتيجي ال

 :مقدمة

هاظجا احههم تتلاشهاظماايمهاظم قاحه يهاظعيافهمشهمامياشهاح حااشه هاظح  احهااظما ه هاظما ه اظما هههات ل .
اتتغايهلما تهه،اظح  احهمعا هاظماايمهاظم قاحهاظمحتكممحه يهاظعيافهااظتيهتتلاشهمشهوةييهمجيحهااظعيات

تع ويهاظماايمهاظم قاحهمشهاهه.ترع  هظتغايهلما تهذار شهاظثياجهاحقا هاالم  يهماحما هاظما هه يههذاشهاظوةياش
ه هبممهمشهاظم  ل هااظت ما تهاظتيهتؤثيهبي هواباحهالماحهاظما ه تااجمهمو ر هاالوة يهاظعيا احهك يجههموة 

هاظم قاح هاظ اص هتوا  همع همات هاا هاتع  ا ت هماش همش هاظم تيلح هر ظما ه هاظجااي هما  هااحتقث ي ه.اظعياف
ا ا حهابم هاجامهمواام تهلعااةهاظجيااهاالحتكمام تهةايهح  حهاظ هتيميهاظاا  هاظوابيهظيما ههمشهر إل

اظ  جحهاظمتزاامةهظيما ههم هبم هاجامهامايةهتوااماحهمتل ميحهظيماايمهاظم قاحهبالاةهبي هذظاله.هظمع ظجحهاظما ه
ه.رحربهاظحغ هاظحل ويهااال تا ج تهاظاو باحهالذظالهاال تا ج تهاظم قاحهاالح  احهالوع شهاالهااي

هاظجا احهاظما ههلماحهل وتظقمهه. ههاظجا احه ةيهتمتمهبي همو  فهمكتيعحهامتعممةه يهاظعيافام هاظماه
هرو اهموة هاظمت حهاظكزاشهاقميه اشه يه ياال ،هتيتع هأشهظة هااتا  ه،هحوح/2 هميا يه4.7هرو اهتقميهاظمحتغيح

هم   اتيهاموة هاظقيارحهااظ م ظاحهاظاح  هاظمو  فهمشهاظعمامه يهاظجا احهاظما ههاتع وي.هحوح/2 هميا يه1
همشهأكيوهمو  فهتع ويه اشه يهم ممة،هةايهدحر به.ه اة هاظوتياتهتيالازهزا مةهمشهاظماشهااالحهواواو
ه.ههه اة هاظميا حهتيالازهأيتع  

 

هالقضايا المحاور
هم هاظما ههواباحهاحم شهلماحها تح  هتواا هاتع  ا ته.4ظ  حههاال ياميهاظرعم ه:المحور األول

هاظجاايهما 
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هاظعيافه يهاظما هههماايم
ه

هما هم هااظت غاياحهاظةامياظالاحهاظمعيام تهتر م ه.3
هاظجااي

ه
هاظم قاحهاال تا ج ت ه:الثاني المحور

ه
هاظمو كاحهاظتغايات.ه4
هاظم قاحهاظما ميه يهاظما ههواباحهتيمي.ه3

ه
هاظمحتمامحهاالماية ه:الثالث المحور

هاظم قاحهظيماايمهااظمتل ميح
هاظقمياتهارو اهااظت اايهاظر  ه.4
هاظ يبهامايةه.3

ه
هادهااي ه:الرابع المحور

ه
هادهاايهما ههواباحهاه  ح.ه4
هادهاايهإوع شه.3
هااإل ياميهاظماظيهاظمب .ه2

ه
ههاظع ممحهاظما ه ه:الخامس المحور

ه
هههاظا يهاظاي هما ههمع ظجحه-4
هاظاو باحهاظما ههمع ظجحه-3
هاظع  هاظمابه-2

 

 

 

 العالقة ذاتالقضايا و  المحاور

ظقمه ةمهه.ظيتأثيهاظمر  يهظيماا شهرةذاهاظق   ه،تعتريهاظما ههاا مةهمشهاظم  ايهاالح حاحهحمشهاظراقحهاظعيا اح
ه.حتكممحهماك هاظعيافمم ايهاظما ههتياجع همي اا ه يهلماحهاواباحهاظما ههاظاايمةهااظ

 

 البعد االقليمي لشحة موارد المياه في العراق: االولالمحور 

 : والحلول المقترحة القضايا
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 اتفاقيات تنظيم اقتسام كمية وضمان نوعية المياه مع دول الجوار -0

ر أشهاظما ههاظم تيلحهظت مامهاظ اصه(هااياشاههحايا اههتيلا )هاشهاظ  جحهاظ هتا ا هاتع  ا تهم هما هاظجاايه
هاظ  هاظماكيح هااالوا  هاظعيافهاظم قاح هاظت  يال هامر مئ هاتالا  هرم  هاواب   هاال تا ج تهاظ  ظاحههلم   ظتغ اح

هاالوة يهاظم تيلحهمشهاه هاظما هر الحتقث يهرما ه هرعمهاشه  متههذه اظمحتقرياحهاارحهحيايةهمي حهكااا 
اظعيافهر الح  حهاظ هلما تهاظما ههاظاايمةهاظ هههكال هرو اهاظحمامهااو  اهاظم  يا هااليااقاحهار ظت ظيهوقص

ه.تة واباتمويه
ه

  تبادل المعلومات الهيدروليكية والتشغيلية مع دول الجوار -3

اشهاظتع اشهاظم تيالهراشهما هاظجاايهاظم قيهااهاظريماشهاظمت   قحهم هاظعيافه يهمج  هتر م هاظمعيام ته
ه هم قاح هم  يا  هر أشها  مح هاتع  ا تهم تيلح هابقم هااظةامياظالاح م تيلحهحا هاعم هراايةهاظت غاياح

ه يهاظا تهاظ  ظيهامحتقرالهبشه يافها تح  ه هظيما هاظمت   قح هاال تا ج تهاظم قاح هبي ه ة  اح حاح
 اصههذههاظم  يا هحمشهجما هاظق  ب تهاظم قاحهمشهماشهاالحيايهر ظجااوبهاظراقاحهااظعمياحهحمشه

ه.هذاهاال  ي

ه

 المستقبليةاالحتياجات المائية الحالية و : المحور الثاني
 والحلول المقترحة القضايا

  التغيرات المناخية -0

ه هماش هم  هإظ  هادم  ي هامعمالتهاظجع  هااوكع ضهمعم  هميج تهاظ ياية هايتع   همعمالتة هه%10م  بش
هاه هاظتيهايتع  هاظ راعاح ه يه ا هاظاا هتزماممعمالتهاظتركي ههب مة هاظميا أيتععته قم ه ه يهما ههوحرح ح

ام هتا  هاحتميايهتغايهاظمو  ه يه.ه3003رمقمايهم هل وتهبياههب  ههميةهاوا هإظ ه3007ادوة يهب  ه
اظعيافهااظمو قحهحالاشهمشهاظحياييهمياححهاظتمارايهاظمملوحهظيتلا هم هآث يهتغايهاظمو  ه يه    هاظما هه

 .هه يهاظمحتقر هاظقياب



 

36 
 

ه هاظما ه هلماح ه تياتهه ا هاالم  يهاظ هتح ؤ ه هاظمتم اموهاظجع  ها يح هاالوةهقح رحربهاظتغاياتههي  ي
ه هذظال ثي هاا  هاظع ظماح هاعماظهتجعاظمو كاح هرعضهاظقوااتهااليااقاح ها هااظعااش هاالر ي همش همشهاهم هلثاي ت ا 

هاظح يح هاظموكعح تهرما ميهتيا هبمامةهمث هتأثيهتاهه.اظمج ييهاظم قاحهاظ هموكعح تهظتجم هاظما ه هذه
همشهاالياحيهاظزياباح هاظياجعح هبي هاظم تاههاظما ه همياثهح هبحاا  مأهاح هاظاي هح، هما ه هاا هايرح ماام

يعحهتعااح هبشهمشهاظمة هزا مةهاظمكاا تهاظم قاحهاظمت  حهظالحتكمام تهاظمكت.هاظاو بيهاظتيهتابه اة 
ه. حهاظما ههاظ راعي

 تردي نوعية المياه في المصادر المائية -3

ههههه هاظما ه هواباح هتمهاي هها هاظياهوح هاظما ه ه ح هظا هية هاظحيراح هارث ي ههمش هاال ا هاظميا حه ا  زا مة
ه هاتح بعة  همياته يهرعضهمو  فهجوابهاظعيافهراوم  هأوهتغايه يهإظ هبمة هيام هات  هاظما ههظ  واباح

هر ل هلراي هاظمو  فهاظ ماماح هبوم هايج هاهه.اظماكيح هإظ هاوكع ضهاظاايماتهاظم قاح هإظ هاظعيافههذا اظماكيح
ه" هاظمذلاية هاظتيا هه"وع آظألحر ب هأ م   هاحتاع ب همش هاظمتو  اح هاظ  ظاح هاظلما ت هحاا ه ي ه ميتة  ابم 

الذظالهتيا هاظما ههه.اظماجامةهحاااهاظماكياحهموة هأاهاظك يجاحهجيااهتأثايهاظممهاظمي يهظما ههاظكياجهاظعيري
ه هما ه همش هلما ت هتحيب هرحرب هاظجا اح هااظما ههه بياظاواظاي  هاظمج اية هادياحي هإظ  هاظمع ظجح ةاي

اشهبم هاجامهم   تهظمع ظجحهاظما ههاظاو باحهتعم هحمشهلع اةهجامةهاؤميهر ظوتاجحهاظ هزا مةهه.اظح  اح
هه.بي هاظماايمهاظم قاحه(اظخ.....اظاو بيهااظزيابيهااظوع يهااظريمي)ر واابههها م  هاظتيا 

هتيا ه هأمتهإظ  هادحر بهاظتي هاظعيبمش ه   ههما ه همعماتهاظوق ه  هرعضهاظزاايفهه،تق م  هإظ  إح  ح
ه.اظاههاظمحتكممحه يه  هاظعيبهاةايهاظا ظ حهظيعم هاتحيبهماامهوع احهازاتاح

ه

 االدارة المستدامة والمتكاملة للموارد المائية: الثالث المحور
 :والحلول المقترحة القضايا

 البحث والتطوير وبناء القدرات .0
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هاحااهاظم قاحهظيماايمهااظمتل ميحهاظمحتمامحهر إلمايةهاظمتعيقحهاظقح ا هظكممحهمتقم هبيم هر  هاجامهبم 
ههاظيوه رل تهاماية هاظ  هاظماايمهالمايةهاظ ماثحهر الح ظابهااالحتع وحهاظقمياتهرو اهاظ هاظ  جحر إلح  ح

وم ذجهاالحتع وحهر ظمؤحح تهاظر ثاحهااالل ماماحهااح تذةهاظج مع تهظغيضهاح هاااج مهظذاهاجبه.هاظم قاح
هاظك احهر هتح بمهبي ه ة هاظمواامحهاظجمامة هاظما ا هحتمامحهاهإيا حاحهمت اية اظمميرااشهااظتع  مهم هههماية

ه هاظمج  اظمتكاااش ههذا هظت حه. ي هبمياح ه يف هااج م هاظمحتاالذظال هاظيي ه واات ه رلح هاماا كممحهش
 الح ظابهاظ ماثحه يهامايةهرهت حاشهاظمعي حهامع ظجحهاظم  ل هاظتيهتع ويهموة هالذظالهرو اهاظقمياتهظغيضه

ها يفهاه هاظم قاح ه يهمر مئهاظتوماحهآاظماايم هاظ هاظتعي هبي هاظت راق تهاظك اح هر الح  ح ظا تهت راقة 
ه.اظمج التهاظمكتيعحاظمحتمامحها يفهاحتكمامة ه يه

 الطلبادارة . 3

هاظ ههت رافه هاظم قاحاظ  جح هاظماايم هإلماية همث ههادح ظابهاظ ماثح هاظمتل ميح و  اهاإلماية هاا  هاظم قاح ظيماايم
هاظما ه همحتةيلي ههجمعا ت هاظمكتيعح هظإلحتكمام ت هاظم قاح هاال تا ج ت هاةايه هرغيضهت مام هاالهتم  هاه.

اظريامجهاداظاحهاظالزمحهظتةاقحههاال تا جهإظ  يهرو اهاظقمياته يههذاهاظمج  هامياب ةهاظكااااحهاظعيا احهر
أيه)هت رافهمر مئهاالحتكما هادمث هظذاه مشهاظمة ه.هااالح ظابهاظ ماثحاديحاحهاظعيا احهظت رافهاظريامجه

ظيما ههرم هاقي همشهلماحهاظةميهااظح قع تهاظم قاحهإظ هأ ا ه مهمملشهماشهاإلحيايهأاههعؤاالحتكما هاظل
هاظ هاظتأثايهبي  هاالحتكما  همش هات اايهه(ةم هااظغ اح هر حتكمام تهاظما ه هاظمم يح تهاظمتعيقح  يهجما 

ه.اهاظمحتكممحهظيما ههأحهاظق  ب تهاظمحتعامةهمشهاظما ههاظمعي حه يههذاهاظمج  هظل  

هه

 األهوار: المحور الرابع

 :والحلول المقترحة القضايا

 شحة و نوعية مياه األهوار -0

هاجبه.هزا مةهمعمالتهاظميا حه يهما ههاالهاايهوتاجحهحع هاظتم فهاظم قيهاظاايمهمشهاظج وبهاالاياوي ظذا
هظت حاش هاجمامة هتقوا ته ماثح هر الهاايهاظعم هبي هامك  هااحتكما  هاظما ة هواباح ها اتقيا همعمالتههلماح
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أشههايهاظ اازةهاظج وبهاالاياويهر هالذظالهاظعم هبي هزا مةهمعمالتهاظتم فهاظم قيهاظاايمهمشهة اظميا حه ا
ه.اما ههوةيهاظليكح

 :انعاش االهوار -3

 قياحهاماماواحهظغيضهاظتعي هه تاظعم هبي هاجيااهمياحظذاهاجبه.هبم هاجامهاحتياتاجاحهإلوع شهاالهااي
هاظمموه هبي  هاحتكمامة  هاملش هااظتي هاالهااي هظما ه هاظم قاح هر ظاايمات هاظك اح هااظلما ت هاالمل و ت بي 
اظقيابهااظرعامهلماميهيقاحيهااح حيه يهبميا تهاوع شهاالهاايهماشهاالبتم مهبي هاظما ميهاظم قاحه

ه.ةذاهاظكااصاظيقاحاحهاالكيوهااح هاحتياتاجا تهبم هما مةهر

 :الدعم الدولي واالقليمي -3

اظعم هبي ه ما هالريهبممهمملشهمشهمو  فهاالهاايهلم ما تهاظ  جحهاظ هاظمب هاظماظيهااال ياميهاه
تا ايهاظ اصهظ  مهاظمب هااالهتم  هره. راعاحهااهلأياحيهي رحهحمشهاتع  احهيامح يهظالياحيهاظي رح

ه.ما ههاظم تيلحهمشهما هاظمور اظم قاحهاظالزمحهال ا اههذههاظمو  فهمشهاظ

ه

 المياه العادمة : المحور الخامس

 : القضايا والحلول المقترحة

 : معالجة مياه الصرف الصحي -0

يتع  هتيالازهاظماامهاظعحااحهااظمتمثيحهر دالحجاشهاظ اايهمشهإم   تهاظاي هاظا يه يهاظعيافهتع ويه
 ممة ها يحهبميا تهاظاا وحهابم هاظمكتيعحهمشهاظم   تهاظق قمحه يهرغمامهااظم   ا تهلم هتع ويهاظممتصه

لع اةها ماتهاظمع ظجحههذاهمشهجةحهامشهجةحهأكيوها تق يهاظم   تهإظ هاظمع ظجحهاظلاما ااحها يحهاظ   حه
هاظاة ه ا هه.االحتاع راحهظتيالهاظم   ت هاظتاماماحهرألأشهاظتاي  تهاظاايمة وتاجحهظذظالهات هاهيهمشه   تة 

إح  حهإظ هذظالهات هت اا ه رل تهما ههادم  يهه.مشهاظما ههإظ هاظوةيهمر  يةهرماشهمع ظجحاي هجزاهمشه
لذظالهاجامهاظتكحع ته يه رل تهوق هما ههه.إظ هير  تهةايهوا ماحهتاي هأاح هإظ هاظوةيهرماشهمع ظجح
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هاظمج ييهإظ هاظم   ته هاظ يبهاهمم  هرما ه اؤثيهذظالهحير  هبي هاظا حهاظع محهاتزمامهاؤميهإظ هاكتال ة 
ه.ميحاحهاكااا هبومهاد ع  اظ  التهاظ

هال هاظعيا اح هاظممش همش هاظعمام هتمتياله رلهاش همتايح هاظرم   تهه تهاي ها ي همع ظجح ات ههار ظت ظي
اهذههرمايه ه،هاظتايا همر  يةهاظ هاالوة يهااهاظتايا هاظ ه رل تهما ههاالم  يهااظير  تهاظغايهوا ماح

ه.الحتكمامة هرةذههاظ ياقحهاظمةاقحهةايت ل ها م الهاح  احهبي ههذههاظ رلحه

 :معالجة المياه الصناعية -3

اعحهاظمياث تهاظو تجحهبوة هر كتال هوا هتكتي هواباحهاظما ههاظاو باحهاظم يا حهمشهادو  حهاظاو باحها ر
اظماظحهاهاظوتياتهاهاظعاحع تهاهمياث تهاظماامهاظايرحهاظع ظقحهااظذاقرحهااظلريات تهااظلياياماتهاظاإلوت جهاتتحمشه

هيما ميظما ههاظ هبي هواباحهاظتيهتؤثيهبي هاظراقحهاتوعلسهحيراظخهاه....اظعو ايهاظثقايحهاظمكتيعحهاههاظ  محاح
هه. ظمح   تهاظم قاحهاما ههاظمج ييهاظع محة هلاظمحتقريحهظ

ك احهرة هم   تهمع ظجحهاجامها تق يهاظم  يا هاظاو باحهااظزياباحهااظكمماحهاظ هلم هتجميهاإل  يةهإظ ه
ها هاه هظاجام هاا هاظمع ظجح هميا   هتل م  هابم  هظقممة  هلعااة ه ةيهةاي هرعضهاظم  يا  هاجمته ي أب   هش

ه همال والاح ها تم التهاهمتليية هاظ  هر ظوتاجح هااكيهاؤمي هراشه اش هاظعم  هبش هاظمكيع تهاي هتا عة  ما ه
اظاو باحهاظح قيحهمشهماشهمع ظجحهاظ همج ييهاالوة يهار ظت ظيههتيااثة هرحربها تااقة هبي هلما تهلرايةهمشه

هه.ماامهلاام ااحهك يةهامع مشهثقايح
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 التصحر الحد من تدهور األراضي ومكافحة: الهدف اإلستراتيجي الثالث

 :مقدمة

اظعيا احهاظ هتأثاياتهحيراحهمكتيعحههأمتهاظ هتمهايهتمياجيه يهكا قاة ههر ا هإوعلسههحاظتيرهتعيحت
شهأه هاظم  ل هاظح ة حهبي هراقحهاظتيرحهااظتيهإ.هذظالهبي هاظاا  هاظزيابيهااإل تا ميهااإلجتم بيهظيرالم

حتع   هرقاحهاظم  ل ههاهتمهايه  ظحهاظغ  اهاظور تيهاظ راعيهاز  هاظا يااهبي ه تعتريهماميا هظو ااهاا 
اهمشهاظمة هإمياالهأشهاظحربهاظ قاقيهظذظالهاظتمهايههاه  حهادم  يهاماايمهاظما ههاحااه.هاظمو  فهاظكحياا

حتكمامة إمايتة هاتكي هتقوا  هيهمو  فهج  حهالهتزامهلماحه"هشهوا همح  حهاظعيافهتقيار إ.هتهتازاعة هاا 
مي ه يهاظحوحهم هأشهرعضهاظمو  فهاظجرياحهاظم مامةه يهاظ م  هاظ ي يهه110ه–ه410ادم  يه اة هبشه

.ه( و تاجبهت مامهاظميج هظةذههاظرا)مي ه يهاظحوحه4000مشهاظعيافه مهتا هلماحهادم  يه اة هإظ هو اهه
ه هاظعياف ه ي هادياحي هإحتكمام ت هاإلوم قي)إش هااظتع اش هاظتك ا  هازاية هتقياي ه ي هم ايم اظو يةه/ حب

ة ر ته%ه2ميابيه راعاحهاه%ه7أياحيها ظ حهظيزيابحهاه%ه39تتاز هراا  ه(ه2006ظحوحهه اإل ا قاح
هاه ه%ه4.1 راعاح ها هجيماا هجرياح ه%ه22أياحي ها هاظر ماح هأياحيههمح   تهم قاح%ه37.1ا ياا ا

هحلواح ه هاظور تيهاظ راعيه. هظيغ  ا هاظمقااح (هاظميابيهااظغ ر ت)ااتححهمشهتيالهاظرا و تهأشهمجما هاظوحرح
مشهاظمح  حهاظلياحهلم هأشهمجما هاظوحرحهاظمقااحهظيا يااهاادياحيهاظجيمااهتتج ازهثي ه%ه43الاتج ازه

ه.هاظمح  حهاظلياح

هاظةم هاإلحتيه هاظتيرح يهاتاجيهتتيكصهإشهادةياضهادح حاحهمشههذا هاظتك ا هاظ  م هظماايم اظ مهمشهه،
هتياث هتقواش هااظمراماتة ، هظألحممة هاظمعي  هاظيمياحه،االحتكما  هاظلثر ش هاوت  ي همش هاظ م هإو  اه، ه ي اظتاح 

و  اهاظاا  تهر إلح  حهإظ ه.هاد زمحهاظكحيااه ا هاظممشهامع ظجحهاظتا ي اإلهتم  هر ظميابيهاظ راعاحهاا 
اق  هاظز  هاظحل ويهبي هادياحيهاظ راعاحه،احاظا يااه ه.همياجعحهاظقااواشهاظزياباحهااظراقاحهات ماثة هاا 

ه

ه

ه
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ه

 التصحر ومكافحة األراضي تدهور من الحد: الثالث اإلستراتيجي الهدف
 القضايا المحاور

حتكما هإمايةهك ح.ه4هإحتكما هادياحيه:المحور األول هاظمتمهايةهاظماا  هات مامهادياحيهاا 
هاظر ماتاشه يهاظا ياااحهظياا  تهاظمحتمامحهاظتوماح.هه3

ههااظغيراحهاظ م ظاح
هاظزياباحهادياحيهبي هاظ حييهاظز  .ه2

ه
هاظيمياحهاظلثر شهتاح .ه4هاظتا ي  ه:الثاني المحور

هاظمتأثيةهااظمو  فهاظممشه ا هاظكحيااهاد زمح.ه3
هر ظتا ي

هاظييهما ههإحتكما هلع اة.ه2
هاظغر ياحهاظعااا هو اا.ه1
هاظتيرحهإوجيا .ه1

ه
ههاظتيرحهتيا   ه:الثالث المحور

ه
هاظموعيقحهةايهاظقذاق هاهر دظغ  هاظمياثحهاالياحي.ه4
هاظما هه يهااظةميهاظحا يهاظييهرحربهااظتغمفهاظتميح.ه3
هاظرتياظاحهااظم تق تهر ظلام اا تهاظتيبهتيا .ه2

ه
هاظ راعيهاظور تيهاظغ  ا ه:الرابع المحور

ه
ه.اظ حياحهاظراقحهحمشهاظ راعاحهاظراق ت.ه4
ه.اظا ياااحهااظمو  فهاظ راعاحهاظميابي.ه3
ه.اد ياشهامو  فهظيغ ر تهاظمحتمامحهاإلماية.ه2

ه

 
 

 :المحاور والقضايا ذات العالقة
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هة هتحييهماا  هاظتيرحهاظمت مامه،هإحتكما هادياحيه،اظتك ا هاظ  م هظماايمهاظتيرح يهاظعيافه  جحهم ححهاظ ه
ها قاتاظتاح ه يهإو  اهاظاا  ته يهاظمو  فهاظا ياااحهالذظاله  يهوحرحهمح  حهاظغ  اهميماححهفهزا مة
هاظور تي ه. هإحتثو اإذ هاظمو  فهرال هجما  هتةمم هااظتي هاظا واح هاظم  ل  هأه  همش هاظتا ي هاظ هاعتري هإح  ح 

لم هأشه.هاظتميحهااظتيا هر ظلام اا ت،همكيع تهاظ يابهدظغ  مكتيعحهمث هامشهما ميهمياث تهاظتيرحهاظو تجحه
وجيا ة هحاظتير ه.ه يهرعضهاظمو  فهأار تهماميا هظيعااا هاظتياراحهاظ مامةهرحربهتعللة هاا 

 
 تخطيط إستخدام األراضي:  المحور األول

 استخدامات االراضي. 0: والحلول المقترحة القضايا

تاححهاالحتكما هاظععي هظل همو قحهاظل ه    ههك حهااح حهام ممةهإلحتكمام تهادياحيبم هاجامه
هذاه.هحمشهاظمو قحهم هت مامهاالحتكمام تهاظمتا عحهمحتقريا  هرو اا هبي هاظكا قصهاظمكتيعحهظل همو قح

ه هات يب هاظمو  فادمي هجما  هت م  هادياحي هإلحتكمام ت هام ممة هااح ح هك ح هإبمام ه.  اة هااياب 
هااظا واح هاظما ظحهاظم ياح ه ماظاح ه    هحمشه. هاظل  هاظععييهظل همو قح هاإلحتكما  ه  ظح اتراشهاظك ح

هاذظالهرو اهبي هاظكا قصهاظراقاحهاظ راعاحه اظمو قحهم هرا شه  ظحهاإلحتكما هاظمحتقرياحهاظتيهااا هرة 
ه.احهاظمكتيعحظل همو قحهامموه ميتة هاظل موحهبي هت م هاظو    تهاظعمياواحهااظتوماه

ه
هفي الباديتين الشمالية والغربية التنمية المستدامة للواحات الصحراوية.ه3

ت مامهاظعاام هاظراقاحهاظتيهالهتاجمهريامجهاك  هااح حهإلمايةهمحتمامحهظياا  تهاظا ياااحهمم هات يبه
إحت ما هاا  تهتمتيالهمقام تهتحمشهإحتمامحهاظاا  تهاظق قمحه يهاظر ماتاشهاظ م ظاحهااظغيراحهااظعم هبي ه

ا  ا اهاظمو  فهاظا ياااحه مامةهاظتأثيهرايا هاظجع  ها  حهاظي عحهاهه.اإلحتميايهظتيراحهاظ  ج تهاظم ياح
هاظكحياا هاظاالته. هإاج م ها هبي هإحتمامتة  هتيالهاظاا  تهبي هأح سهاظقمية هماا   امشهاظمعح هت مام

ه. اظعحااحهراشهاظاا  تهاظمتق يرحهحمشهوعسهاظق  
ه
 زحف الحضري على األراضي الزراعيةال.ه2

هبي ه هاظةاموح هإظ  هاؤمي همم  هاظزياباح هادياحي هبي  هااظمؤثي هاظحيا  هاظ حيي هاظز   همش ه  ظح هو ظال
هأثيهبي ه هرمايه .هبي هوحرحهادياحيهاظمرواحهاظ هادياحيهاظزياباحاالحتكمام تهاظزياباحهظألياحيهاهذا
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احاحهظيمح   تهظي مهمشهتج ازهتيالهاظوحرحه يهل ه    هأاهظل هاح هريامجهتعاهتت يبههذههاظا هيةهاه
ه.مجمابحهمشهاظقار تهاظمتق يرح

ه
 مكافحة التصحر: المحور الثاني

 والحلول المقترحة القضايا

 توسع الكثبان الرملية. 0
مو  فهتااجمه ها يلتة هركياق همتكااحهت مامهظم ليحهتلاشهاظلثر شهاظيمياحهاهاظ  جحهاظ هاظتع م هم هه

ه همتغاياتة بيضهظم  هامت رعح هاظلثر ش هكااصهتيال ه. هاظ  هتت يبهر إلح  ح هاظتي هاظمو  ف هأاظاا ت ت مام
ه.هاظتقوا تهاظمو حرحهظل ه  ظحاهمع ظجتة ه

ه
 األحزمة الخضراء حول المدن والمناطق المتأثرة بالتصحر.ه3

هاظكحيااه ا هاظممشه هر ظتا ياظوقصه  هاال زمح هااظمو  فهاظوتأثية هر. هاجبهاالهتم   هاد زمحهظذا إو  ا
اظمو  فهاد مههكااا  هتيالهاظممشهأاهاظقار تهأاشهمشهاظعاام هاظمو كاحهاظق حاحهاهاظكحيااهظ م احهاظمم

هاظا ياااح هاظايا  هرعع  هتحييا  همع ظج. هتت  هاظتي هر ظمح   ت هاظت ل  هحياية هاظور ت تهم  هاأواا  تة 
ه.هههههههههههههههههحبهم هاكم هل ه  ظح اظمحتكممحهاه

 

هة إستخدام مياه الري ءكفا. 3
هاظيو هاحتكما هما ه  ظعم هبي هت مامهلما تهاظما هه .هااظ  جحهاظ هتي امهاي  هلع اةهاالحتكما ه يحهلع اة
احمشه اا هل  حهاظمو  فهبي ه ااة هاظم يارحهمشهاظما هها حبهحا هاظمحتكممحهار ظتقواشهاظالز ه

ه.حهإ تا ج تة هم هت مامهاظتقواحهاظمالقمحهظل ه  ظح راع
ه

هنشوء العواصف الغبارية من الترب العراقية ه.4
هاظعااا هاظغر ياح هاجبه.هزا مةهمعمالتها مة هت مامهمو  فهو ااهظذا اظعااا ههااع تة هاكاااة ههذه

ر إلحتع وحهراايهاد م يهاظاو باحهاتقواحهوا هاظمعيام تهااا هاظراقاحههااظايا هاظمؤماحهظتيالهاظا هيةهاه
ه.هGISاظجغيا احه
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ه
هإنجراف التربة. 5

هاظمو ميات هألت   هأا هاظجرياح هااظحعاح هاظمو ميات همو  ف ه ي هاظتيب هإوجيا  ه. هت مام هاجب اإلح ظابهظذا
ه همش هظي م هاظمو حرح هاظا هية هموههذه هم ياح هأواا  هإحتزيا  هيقاحيهبي  هر ل  هاظور ت تهااإلبتم م همش تكرح

ه.اظم ياحهأاهإب مةهإحتكما هرعضهاظماامهاظمتكيعحهبشهاظرو اها حبهاظحياية
ه

هتلوث التربة : المحور الثالث 

هوالحلول المقترحةهالقضايا

 االراضي الملوثة باأللغام والقذائف غير المنفلقة -4
.هكياق همعمةهكااا  هظةذاهاظغيضت مامهاظمو  فهاظم ماظحهرتيالهاظرق ا هااظمكيع تهارماجبهاظ  جحهاظ ه

هبي هاظمو  ف هتأثايه  االرمهمشه.هاابمامهجما هزمويهر دحرقا تهظي  هامع ظجحهتيالهاظمكيع ته حبه مة
ه.ت مامهاظاجةههاظوة قاحهظتيالهاظمكيع ت

ه
 بسبب الري السيحي والهدر في المياه التملح والتغدق -3

إبمامهاظكياق هااظرا و تهاظتيهت ممهوا هاظحقيهاظ  جحهاظ هت اايهاح ظابها يفهاظيوهاظمحتكممحهبشه يافه
ات مامهاظمو  فهاظاا عحهت تهتأثايهاظتغمفهرحربه راعحه.هاظمحتكم هظألياحيهاظزياباحه يهمكتي هاظمو  ف

اظيوهاظمكتيعحهااظعع ظحه يهتي امها يفهلم هات هاح هتقاا هدح ظابه.هاإلياااهاتيالهاظمتمي حهظوعسهاظحرب
هه.هاحتةالالهاظما ه

ه
 تلوث الترب بالكيماويات والمشتقات البترولية -2

هتيا هرعضهاظمو  فهر ظلام اا تهااظم تق تهاظرتياظاح هتيالهمشهاظحياييه. ظيتعي هاظماا  ه ايهات مام
ه.او حبهل همو قحاظم ليحهات مامهأح ظابهاظمع ظجحهإلزاظحهتيالهارث يها حبهم هك ايةهبي همموه

ه
 الحفاظ على الغطاء النباتي الطبيعي: المحور الرابع 

 :القضايا
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 البيئات الطبيعية ضمن البيئة الحضرية -0
هاظمكتيعح هظيل قو تهاظ راعاح همو  فهكحياا هتا اي هاظ  هاظ  جح هاجبه. هظذا هحا حح هاظكحياا)تروي (هاظراقح

لمتوزه تهااظ ماقفهاظع محها ماقفهاظمو ز هاأكذهذظالهرإحتغال هجما هاظمو  فهاظمتيالحهاتيالهاظمكااحه
هبي ه هت ا  هظلي هاظ راعاح هظيل قو ت هاظعياح هإلب  ا هاذظال ه راعاح هلراق ت هرمع ميتة  هاإلبتر ي رواي

ه.مت ير تهمعا تة ه يهاظراق تهاظ حياحهاظااحعح
 

 والمناطق الصحراوية المراعي الطبيعية -3
ظميابيهاظ راعاحهاتواا هاظيبيهات قافهاظتوماحهاظمحتمامحهظألياحيهإ  محهم  يا هتأها هاتوماحهااظ  جحهاظ ه

ه.اكااا  ه يهاظمو  فهاظا ياااح
  

 للغابات ومناطق األحراشاإلدارة المستدامة . 3
إ  محهم  يا هتوماحهاظغ ر تهااظمو  فهبشه يافها  هتمهايه هاظ  جحهاظ همو  فهاظغ ر تهااد ياشهاهتمهايه

ب مةهتأها هاظمو  فهاظمتحييةهموة اظ يجاحهااظرح تاشه ه.اا 
ه

 المحافظة على البيئة البحرية والساحلية :الهدف اإلستراتيجي الرابع

ه:همقدمة

ا  هاظعيافهبي هجزاهاغايهمشهاظكياجهاظعيريهااعتريهذظالهر ظغهادهماحهإل تا ما تهاظعيافهاكااا  ه
اظتيهتتعيضهر ل ههلمايمهظيثياةهاظحملاحهاظر ياحاظوع احهإح  ح هدهماحهاظحاا  هاظر ياحهدةياضهاظتوماحهاه

هاظيتيا هاظراقي هاإلحتكما  هظحاا همحتمي هاظر ياح. هاظراقح هظ م اح هاال ياماح هاظموامح ه ي هااظعيافهبحا إشه.
هااظمعقمة هادحر بهاظميلرح همش هظعمم هتعام هاظعيا اح هاظر ياح هااظما ه هظيحاا   هاظراقاح هاظ  ظح هتمهاي  ر ظوحرحه.

اظميتر حهر ظو   هاظوع يه إشهإ ا ااتهاظموامحهاال ياماحهظ م احهاظراقحهاظر ياحهت ايهاظ ههظم  ل هاظتيا 
هالاق هبشه هاظعيريهتتعيضهظيتيا هار ل هااميهرم  هاظكياجه اظ هريما هوع هأثو اهه10اظ هه10اشهما ه

هاظوع ي هااظتعياغ هااظ  ش هبميا تهاظتزام هاه. هر ظوق  هايتر  هم  هها هأاح   هادو  ح هتيال هاظ  شهامش رأبم  
اتعتريهمم يححهتايا هما ههاظتاازشهمشهاظحعشهاظو  يحهظيوع هااظرح ق همشه.هاظر ييهر لياههاظتج ييهااظوع ي
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.همكتي هما هاظع ظ هاظ ههاظكياجهحرر  ه يهوق هادواا هاظغيارحهااظمكايحهمشهاظل قو تهاظ احهاظ همو قحهاظكياج
راقاحهاظتيهتم يسهاظأ ايهاظاههالتوتةيهبومهذظاله ا هأشهادو  حههإالهأشهم  ل هاظراقحهاظر ياحهاظعيا احهالم 

بي هاظا رححهة ظر  هم هالاشهتأثايه هميماح  هر ل هااححه يهاظحاا  هاما هة هاظر ياحها مهتمتمهتيالهاظتأثاياته
همشهذظال هأرعم هاظ هم ها هاظ  ظاحهتأكذهرعاشهاإلبتر يهتيالهاظم  لشهاالإ. هاظعيا اح هاظراقاح هاظراقاحهحتياتاجاح  

 :اظيقاحاحهاظتيهتع ويهموة هاظراقحهاظر ياحهاظعيا احهابي ههذاهادح سهاملشهت كاصهاظقح ا هاظراقاحهارتاحه

 

 والساحلية البحرية البيئة على المحافظة: الرابعالهدف اإلستراتيجي 
 القضايا المحاور

هاظح  ياحهاظما ههتيا ه:المحور األول
ه

هاظوع يهاظتيا ه.4
هاظوع يهةايهاظتيا ه.3
 اظر ياحهااظيحارا تهاظما ههواباحهمؤ ياته.2

ه
هظيثياةهاظحملاحهاظر ياحه اإلمايةهاظمحتمامح. 0ههاظثياةهاظحملاحهاظر ياحه:الثاني المحور

همؤ يهاظمياث ته يهأوحجحهادحم الهاظر ياح.ه3
هاظحمليهاح ق هاظاامهااظكزشهااظتحااف.ه2

ه
ه يهه:الثالث المحور هاد ا قي اظتوا 

  اظراقحهاظر ياح
ه

 اظم ما تهاظراقاحهاظر ياحهااظح  ياح.ه4
ه3 هلمؤ ياته. هاظتيهاملشهاحتكمامة  اظل قو تهاظر ياح

 ظيل  هبشهاظتيا 
ه

 اظمو  فهاظح  ياح ه:الرابع المحور
ه
ه

هتك ا هإحتكمام تهاظمو  فهاظح  ياح. 0
هاظمتمهايةإب مةهتأها هاظراق تهاظح  ياحه.ه3
هإتح  همو قحهاظما ههاظمكتي ح.ه2
هواباحهاظما ههاظماكياحهاظتيهتابه يهاظر ي.ه1

 



 

47 
 

  : المحاور والقضايا ذات العالقة

وايا هظما  هاظعيافهاظجغيا يهر ظوحرحهظيكياجهاظعيريهار ظوايهظ راعحهادو  حهاظتيهتم يسهمشه ر همكتي ه
ه يه اعتريهمشهأه هاظم  ل هاظراقاحهرحربهاظر ييهظمو  فهاظح  ياحه إشهاظتيا ه يهااظت اايهها اظ يل ا

هاظميتر حهر ظو   هاظوع ي راعحه هاظكياجهبمام  ه. اظمياث ته ها يهما ه هاظعيا اح هاظحملاحه يهاظما ه إشهاظثياة
 يههذاهاه.ه يصهبم همةمحهظيحل شهاظم يااشهمشهجوابهاظعيافتتاحهأوة هلم هظيرياتاشهها همةم  هت ل هماميه
االواا ههامعي حهاظما ههاظر ياحهاظعيا احهااظ ع اهبي هاالواا هاال ا قاحهحمشهاظمو  فهاظح  ياحهاظحا فهات ت ه

ه.اظمةممةهاتيالهاظتيهتق هت تهحغا هراقاحه مامةه

 

 تلوث المياه البحرية العراقية: المحور األول

 :والحلول المقترحة القضايا

 :مصادر التلوث النفطي -0
هاظتيا ه هما مي هظيام هريامج هاجام هالاعاحهابم  هاظر ياح هظيراقح هاأحر بهاااظة  هاظوع ي هر ظو    ظميتر ح

ظمااجةحهذظاله.هاؤميهإظ هاتك ذهاظقياياتهةايهاظا ا حه يهإمايةهاظتيا هةايهاظوع يهموعة هاتقيا همك  يه 
ه همش هرم هال هما مي هجما  هاتحجا  هاظوعاظتيا هاظتعي هبي  هر ظو    هظتيالهاظميتر ح هم اف هتحجا  هم   ي

اتقيا همك  يه ههة اظلما تهاأحر بهاااظة هاظ هاظراقحهاظر ياحهامياححها ح هاظ يفهااظاح ق هاظمت  حهظموع
ااهمع ظجحهاظم  ل هاظميتر حهرة هر ا هتلاشههذاهاظ يفهااظاح ق ه ع ظحه يه م احهاظراقحهاظر ياحهمشههذهه

ه.هاظم  ل 
 :مصادر التلوث غير النفطية -3

 
ظميتر حهر ظو   هاظوع يهاأحر بهاااظة هظيراقحهاظر ياحهالاعاحهاظغايه هاجامهريامجهظيامهما ميهاظتيا هبم

ظمااجةحهذظاله.هاؤميهإظ هاتك ذهاظقياياتهةايهاظا ا حه يهإمايةهاظتيا هةايهاظوع يهموعة هاتقيا همك  يه 
ما ميه)اظتعي هبي هاتحجا هجما هما ميه يحهاظمياث تهةايهاظميتر حهر ظو   هاظوع يههالهرمهمش
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م هاظتحجا هاظم افهظتيالهاظلما تهات مامهاحر بهالاعاحهاااظة ه(هاو باحهاكيوهااهما ميهموزظاحهاةايه 
ه.اظ هاظراقحهاظر ياحه

 :مؤشرات نوعية المياه والرسوبيات البحرية -3
إشهاظتاا هاظ هأ ح هاظمؤ ياتهاظواباحهاح بمه يه.هظيما ههاظييحارا تهاظق باح مؤ ياتهواباححيايةهت مامه

ه.إجيااهاظمق يو تهاظالزمحهم هاظ  التهاظمم ثيحهظيكياجهاظعيريهالذظالهظيحا يةهبي هاظتغاياتهاظم تميحه اه
ه

 الثروة السمكية البحرية : المحور الثاني
ه

 والحلول المقترحة القضايا
 للثروة السمكية البحريةاإلدارة المستدامة  -0

ه ه ياف هبش هاظر ياح هاظحملاح هظيثياة هاظمحتمامح هاالماية هتععا  هاظ  هاظحملاحهاظ  جح هاالواا  هاتحجا   اي
اظر ياحه يهاظمو قحهاتقمايهاظمكزاشهاظحمليه اة هرةم ه م احههذههاظثياةهاتي امهبميا تهاظاامهات مامه

هر   هاح ظابهاظاامهااظمعماتهاظمحتكممحه اههالذظالهاظع هااظتيهمملشهمم يححهاظاامه اة  تياتهكال هاظع  
ه.االحيايهاظراقاح

 مؤشر الملوثات في أنسجة األسماك البحرية -3
 يهإاج مهات اايهمؤ يهاجبهاظرماه.هبم هاجامهمؤ يهأاهمظا هوابيهظتيا هاظراقحهاظر ياحهااظح  ياحهر ظعياف

هادحم الهلمظا هوابيه هأشهذظظيتيا هظيمياث ته يهأوحجح هإذ هاظا ا حاال ا قاالها قفهاظميا رح هااظراقاح .هح
ه.ااملشهت قافهذظاله يهم   تهومذجحهم ممةهظيل  هبشهاجامها مةهاظمياث ت

 السمكيهوسائل الصيد والخزن والتسويق -2
ه هةايهأهماح هادح ظاب هااظتكيصهمش هامعماته هاأمااته هاظاام هاح ق  هاواا  هات ما هجما  هاتحجا   اي

ه.اظمع اايهاظراقاحهاظم يارحههاظمحما حهااظتيهتعتقيهاظ 

ه

 التنوع األحيائي في البيئة البحرية : المحور الثالث
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 والحلول المقترحة القضايا
 
 المحميات البيئية البحرية والساحليةه.0

مايتة هت مامهادم لشهاظح  ياحهأاهاظر ياحهاظتيهحيايةه ظي ع اهبي هاالواا هلم ما تهراقاحهاجبهإبالوة هاا 
ه.هامو هاظتيا 

 :أنواع الكائنات البحرية التي يمكن استخدامها كمؤشرات لكشف التلوث. 3
اظتعي هبي ها ح هأواا هاالحم الهاظر ياح،هاادواا هاظال ق ياحهااظور ت تهااظ   ظبه يهاظما ههاظ  جحهاظ ه

ه.اظر ياحهاظعيا احهاكااا  هتيالهادواا هاظ ح ححهموة هااظتيهاملشهاشهتكم ه يهاظل  هبشهاظتيا ه
ه

 تطوير المناطق الساحلية : المحور الرابع

 :والحلول المقترحة القضايا
ه
 تخطيط إستخدامات المناطق الساحلية. 0

هاظكياق هم هكياق هراقاحه ماثحهبشهإحتكمام تهاظمو قحهاظح  ياحهبم هاجامه هإبمامههذه اااا هرحياية
ه.اظمو قحإب  اهاظتااا ته ا هاإلحتكمام تهاظمثي هظق  ب تهتيالهاظ  جحهإظ ه

 إعادة تأهيل البيئات الساحلية المتدهورة. 3
ه ه ياف هبش هتأهاية  هإب مة هاظ  هااظ  جح هاظراق تهاظح  ياح هاظق  ب تهاظمتتمهاي هاظراقاحهأت مام هر ظم  ل  ثية

 حبهأحرقاحها مةهاظم ليحه اة هاذظالهظغيضهتوااعة هاتوقاتة هام  اظحهتاواعة هحمشهاظحاا  هاظر ياحهاه
هاظ راعاحهلوا  هراقيه راعيهإحتع مةه  ظتة 

 إتساع منطقة المياه المختلطة. 3
ااا هرمياححهتأثايههذاهاظممه.هبي هراقحهاظما ههاظعذرح(هاظممهاظر يي)ثايهاظما ههاظر ياحهأمموهتبم هت مامه

ااتك ذهمحتاوهميا حهاظما ههلمؤ يهبي ه مامهمو قحهاظما ههاظمكتي حهامموهت ثايه هبي هاظل قو تههاظر يي
ه.اظما ههاظعذرحهكااا  هراجامهأمظحهبي همعا حهأواا هاظما ههاظم ظ حه يهمو  فهاظما ههاظعذرحه ي
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 نوعية المياه العذبة التي تصب في البحر. 4
اظعم هبي همو ه ما هاظ  جحهإظ هتيا هاظما ههاظماكياحهاظتيهتابه يهاظكياجهاههتيا هاظما ههاظر ياحهرحربه

هاظ هاكاااهذا هاظمامي ههذا همش هاظ اواحهتيا  هاكااا  هاظعااظف هالذظال هاظعحااح هر ظماام هاتعيف ه ام   
ه.اظق ممحهم هاظجيا شهاظح  يهمشهاالياحيهاظع ظاح

ه

 المحافظة واالستخدام المستدام للتنوع األحيائي: الهدف اإلستراتيجي الخامس

ه:همقدمة

حتمامتههات قافهاظحالمحها اظتيهتكح هاظ هحغا هراقاحه ا قاحهمشهاظمااحا هداعتريهاظتوا هاد ا قيهاا 
 قمه.همتزاامةهاتمهايا همحتميا هية هأوة هرما  هاظامايةه يهاإلهتم  هاظراقيهاظع ظميهالذظالهبي هاظمحتاوهاظم يي

إوتةجتهازايةهاظراقحهكال هادباا هاظقيايحهاظم حاحهحا ححهااح حهظتععا هإحتمامحهاظتوا هاد ا قيهإذهحعته
 يهتيالهاإلتع  احه حال هبشهه473ظاحهظيتوا هاد ا قيه أارحهاظعيافهاظعحاهي  هظإلوحم  هاظ هاإلتع  احهاظماه

تع  احهاظم   احهبي ه اظحعيهظإلوحم  هظإلتع  ا تهادكيوهمث هإتع  احهاإلتج يهر دواا هاظمةممةهر إلوقياضهاا 
ه.اظ ا ةهاظع ياح

واب هت ت جهاظ هجةامه م احه(ه47)واب همشهاحم الهاظما ههاظعذرحهموة ه(ه90)ظقمهحج ه يهاظعيافه ااظيه
ه هبي  هازام هام  ه291)لراية ه( هموة  هاظ ااي همش ه49)واب  هاظ ميااه( هر الوقياضهر حبهاظق قمح همةمما واب 

واب ه(ه471)واب هموة ه(ه3100)ا حبهلت بهور ت تهاظعيافهااجمه ااظيهه.ظالت  مهاظع ظميهظااشهاظ راعح
ه همتا و  ه، هاق يب هم  هاحج  ه91)لم  هاظث( همش هواب  هاظ  هتعام هماا ت ه31) ه( هب قيح ه40)ا، همشه( اواا 

واب ه(ه3000)ب قيحهاالثيهمشه(ه47)واب همشهاظزاا  هتعامهاظ ه(ه79)هبااق هاه(ه1)اظريم قا تهتعامهاظ ه
اظعمامهمشهاظمااق هاظمةمحهحام ه يهاظاح ههاتاجمه يهاظعيافه.واب همشهاظ   ظب(ه3243)مشهاظ  ياتهاه

هاظعيافههااظجوابهااظجزاهاظ م ظيهمش همشهاظمو  فهاال ياماحهاظح كوحهراقا ه/ هلايمحت شهاظذيهاعمهجزاا ا يا 
وقد .هاا تاااههبي هاظعمامهمشهاظماا  هذاتهاالي هاظ راعيهاظتيهاملشهاشهتلاشهذاته امحهاحتثو قاحهب ظماح
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 %4من مساحة العراق في حين بلغت في السنوات االخيرة بحدود % 12شكلت مساحة الغابات سابقا 

 .خاصة في غابات كركوك والموصل 

ه

هاظتوا هاد ا قيهل ظتحربه يهه هاظتيهتؤميهاظ هتمهاي همشهاظمم يح تهاظراقاح هاذليه إشههو الهاظعمام امم 
تمهايهادم لشهاظم ماحهرماجبهاإلتع  ا تهااظمع هماتهاظماظاحها ما هاإلح يابه يهماا شهاظتل ثيها يه

هاظمااق هاه هأاتق ا  هاتقحا  هااظتحهاظراق تممياتهاظةجية هاظمتايح ربه يهامك  هآ  تهأاأواا همكايحهاظ راعاح
 يههذاهاظحا فهمشهاظحياييهظيعيافهاظعم هبي هميا رحهاتاثافهاظتقم هاظا ويهو اهت قافه.هة زاحهاظ هاظرالم

هه3040اظتيهأ يه همؤتميهو ةاا هالتع  احهاظتوا هاظ اايه يهاظع  هه3030أهما هاظتوا هاظ اايه

شهاإلجياااتهاظراقاحهاظم يارحهظ م احهاظتوا هاد ا قيهتت يبهامشهاظمعامههو هأشهوذليهأوههار ل هب  هه إ
إذهأشه.هاإلظتزا هااظتاا فهم هكا قصهاظوا هاظراقاحهاك  هاظتاما هاظ  م هظيت اايهاظعمياويه يهاظمو  ف

هاظق رياحه هاتج از هال هر ا  هظيت ااي هاظم تميح هاظراقاح هاظمك  ي هاإلبتر ي هرواي هتأكذ هأش هالرم هاظك   تيال
الهالاشهاظت اايهاظعمياويهبي ه ارذظال راحهظيمو قحهاأشهات هاإلظتزا هرم مماتهادمااهاظراقيهظيمو  فاالحتاع 

هاظمو قح ه ي هاد ا قي هاظياام ها ه ح بهاظقامح هج اه. هلةم هإحتياتاجي هاد ا قي هاظتوا  هبي  هاظ ع ا اش
هاظراقا هاظوا  هاظااش هاظمةممة هاظعيا اح هاظم ياح هادواا  هبي  هاظم   اح هاظقامحهظتلياس هذات هأا هاظ ح حح ح

ااظتيهب وتهمشهاإلهم  هامشهاظمم يح تهاظك  قحهااظتيهأمتهاظ ه(همث هادهاايهاحع  هادوة ي)اظجم ظاحه
هبشهاةايهل قو ته ه حال  هاتو  صهأبمامه  هاظل قو تهاظ اح هاور تاح)تمهايه  ظح ه اااواح هتلشهمعيا حه( ظ 

ه.ههرتااجمه ه يهاظراقحهاظعيا اح

 
 
 

 األحيائي للتنوع المستدام واالستخدام المحافظة: الخامس ستراتيجي الهدف اإل
 القضايا المحاور

اظرو هاظ راعاحهاظحياياحهإلحتمامحهاظتوا هاد ا قيه. 0  ادواا هاظم ياحه:المحور األول
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هاظ راعي

ه3 ه. هاتق ياي هاظم ياح هظألواا  هاظ قياح   ظحهاظمحا  ت
هادواا هذاتهادهماح

 ادواا هاظمةممةه.ه2
هادواا هاظم ياحهحمشهاظمو  فهاظ حياح.ه1
هاظتوا هاد ا قيهحمشهاظراق تهاظزياباح. 5

ه
هاد ا اه ه:الثاني المحور هباو ت  عا
هاظعيا اح

 
ه

هروالهاظجاو تهظألواا هاظم ياح.ه4
ه عاهاظوم ذجهاهاظعاو تهاد ا قاح.ه3
ه2 همت   ه. هظيل قو تهظمو اظتأياخهاظتاوا هاظميجعي

 اظ راعيهاظع ظماح
ه

هاد ا قيهاادمشهاظحالمح ه:الثالث المحور
ه
ه

هاظعيا احهاظراق تهحمشهاظغ زاحهاظغيارحهادواا هتااجم.ه4
هاظجاواحهااظموتج تهاياثا  ههاظمعمظحهاظل قو تهإماية.ه3
  يلتة هاك ا هاظمة جيةهاد ا اهميا رح.ه2

ه
  اظراقاحإحتمامحهاظوا هه:الرابع المحور

ه
هاظوا هاظراقاحهاظ راعاحهاظمةممة.ه4

هاظم ما تهااظمحاج تهااظمتوزه تهاظا واح.ه3
هاظحا  حهاظراقاحهااإلحتع مةهمشهكمم تهاظمت اباش.ه2
هاظتع اشهاظماظيهظ م احهوا هراقاحهم ممةه.1

ه
اد يهاظمؤحح تاحهاه ه:الخامس المحور
هاظق واواح

 
ه

هرةم ه م احهاظتوا هاد ا قيت جا هاظر  هاظعيميه.ه4
ه3 هاظمو هجه. ه ي هاأهماته هاال ا قي هر ظتوا  اإلهتم  

هاظتعياماحهل  ح
مهاتعيام ته م احهاظ ا ةهت ما ه ااواشهتواا هاظاا.ه2

هاظع ياح
ه1 هادحيايه. هامر مظح هااظتعااح ت هاظغيام ت تععا 
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هاظمتعيقحهر م احهاظتوا هاد ا قي
هشي  ه مياتهاظع ميا.ه1

ه
اظتاباحهاظراقاحه ه:السادس المحور

هااظم  يلحهاظجم هاياح
 
ه

يامهاظجااقزهاهاظتليا هظأل يامهااظمؤحح تهاظع بيحه.ه4
ه يهاظ ع اهبي هاظتوا هاد ا قي

ه ايهاظمايا هاظثق  يهاظراقيهااظتعيا هرههاتي امه.ه3
ه2 هاظتوا ه. ه ح ا  ه ي هاظم ياح هاظمجتمع ت إ ياال

هاال ا قي
 
 

 :والقضايا ذات العالقةالمحاور 

بمامهاظقااق هاظعيماحهرة هات يبههإحتمامحهادواا هاظم ياحهإش ااظتعي هبي هتحجا هات كاصهل  حهادواا هاا 
اظتمك هاإلاج ريهرمم يححهاإللث يهيرم هات يبهذظالهاه.هأهماتة هاظعيماحهااإل تا ماحرااظتعيا ههاظ راعاحهة مااقي

اظعم هر دح ظابهاظاياثاحهااظجزاقاحهإح  ح هاظ هادح ظابهاظتقياماحه يههذظالاظمةممةهرم ه يهظألواا هه يهادحي
هاه هاظتاوا اظتيراح هأح حااه. هاد ا قي هر دمش هاإلهتم   هاظمكايحهه  هاعتري هاد ا ا هبي  هااظحا ية ه هاظميا رح  ي
ظمو  فهاظم ماحهإشهت مامهاظراق تهذاتهادهماحهاظك احهاح بمه يهاظتعجا هرإبالشهالم هه.ااظمة جيةاظغ زاحه

هاه هاظت مام ها واحاظمتوزه ت ه يه. هجم هايا   هبمال  هاعتري هثيااته حتمامح هاا  هاد ا قي هاظتوا  هبي  هاظ ع ا إش
اظذظاله إشهإحتمامحهاظتوا هبمال ه ا ما  هاتوااما  همابم  هاعمهادح سهاجةمهاظمؤحح تهاظيحماحه يههذاهاظمج  ه

مجتم هاظمجةامهاظا ويهظتو قحهتعززهح تاحهااظق واواحهاظتيهتمبا هاد يهاظمؤحاد ا قيهات يبهر ل هك صه
ه.هظيمايا هاد ا قيهاظعيا يممياله

 
 إستدامة األنواع المحلية : المحور األول 

 والحلول المقترحة القضايا
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 البنى الطبيعية الضرورية إلستدامة التنوع األحيائي الطبيعي -0
حتميايهادواا هاظ راعاحه يهظمياح تهبم هاجامه ت مامهملاو تهاظرو هاظت تاحهاظراقاحهااظتيهتحمشهمامامحهاا 

اظملاو تهادح حاحهمث هماايمهاظما ههاهاظغ  اهااظتيهت تم هبي ه.همعا تة هاتااجمه ه يهماا وة هاداياح
ه.اظور تيهاأم لشهاظتغذيهااح هاظراضهاةايه 

 حالة األنواع ذات األهميةارير المسوحات الحقلية لألنواع المحلية وتق -3
ك حهإلجيااهاظمححهاظ قييهاظ  م هظتحجا هات كاصهل  حهادواا هاظم ياحهر ظ يفهاظلماحهاال تق يهإظ هاجامه

اا م هذظاله.هااظواباحهاظقا حاحهات ما ه ااق هادواا هاذظالهظتملاشهاتحةا هاظميا رحهايامهاظتغاياتهاظمحتقرياح
هاظحالح  ه ي همةمح هماا   هت غ  هاظتي هتيال هاكااا   هاظور تاح ها هاظ اااواح هاديحاحههاظمج ما  اإلةتذاقاح

ه.هااظم قاح

 األنواع المهددة -2
مشههادواا هاظم ياحهاظمةممةهااظتيهت ت هأحرقاحهراقاحهمشهاظواا يهاظعيماحهأاهاإل تا ماحهظ م اتة بم همعي حه

هه.هكال هت اايهم  يا هياقمةه يههذاهاظمج  

 :األنواع المحلية ضمن المناطق الحضرية -1
هظألواا هاظت   هر إلكالا هاظ حياحاظتحرب هاظمو  ف همش هاظم ياح ه  هاه، هاهبم  همعا تة  هإحتمياي هأحر ب تا اي

هإجياااتهراقاحهم ممةهتحمحهرذظالوايا هظعم هاجامهتااجمه ه يهتيالهاظمو  فهاذظاله

 التنوع األحيائي ضمن البيئات الزراعية  -5
هاظراقاحهظأح ظابهاظ  جههإظ ه اد ا قيهاظ راعيه يههاظتوا ظتكعا هاالحيايهاظمتحررحه يهاظتأثايهبي هإلماية

هارمح   ته  حعح هاا م هرم اا  هتلاش هبومم  هاكااا   هاظملثعح هاظزيابح ه قا  هاه. هاجام هتعيام تبم 
اظ ع اهبي هادوم  هاداياحه يهاظمو  فهاظمتيالحهااظعااا هحمشهاظ قا هالذظالهرلاعاحهاظمزايباشهإلي  مه

ه.ظممياتهاظماكياحه يهاظ قا هاظااحعحألت  هاظجماا هااظتي هااظحاا يهاظعيباحها اا هاظ يفهاا

 

 حفظ عينات األحياء العراقية: المحور الثاني
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 : والحلول المقترحة القضايا

 بنك الجينات لألنواع المحلية -4
اظعم هبي هتاثافهاظرا و تهاظمتقممحهبشهاظتيلابهاظاياثيهظألواا هحيايةهاجامهروالهاظجاو تهظألواا هاظم ياحهاه

متكاص،هااظرماهر ظم يا هاظا ويهظتحجا هاظكياق هاظجاواحهظألواا هاظعيا احهاظا ويهاظروالههذاهاظاظم ياحه يه
ه. حبهأحرقاحهأهماتة هاظراقاح

 .حفظ النماذج و العينات األحيائية -3
تععا همايهمت  هاظتأياخهاظ راعيهااظمع بهاظا ويه يهاظ عاهااظتاثافهااظو يهااظتعيا هاظمتعيفهحيايةه

كتع اهادواا هر دواا هاظم ياحه اتواا ه مالتهاظقاا  هاظراقاحهرةم هجم ها عاهاظوم ذجهاتحجا هاةايهاا 
هاتتر هادحر بهاظمؤماحهظذظال

ه
 التصنيف المرجعي للكائنات لدى متاحف التأريخ الطبيعي العالمية -2

ظمح بمةهتاثافهاظاالتهم هاظمكتااشه يهاظج مع تهامت   هاظتأياخهاظ راعيهاظع ظماحههإلرمااهااظ  جحهاظ ه
اظعيماحهااإلحيا هرت كاصهأاهتاوا هأاهتألامهاظتاوا هظيل قو تهاظعيا احهاظم ياحهاتاثافهوم ذجة هااع تة ه

ه.اكا قاة هااايه هر ظ ل هاظعيميهاظمعت م

 

 السالمة واألمن األحيائي: المحور الثالث

 : والحلول المقترحة القضايا

ههات العراقيةتواجد األنواع الغريبة الغازية ضمن البيئ.  0
هظميا رحهايامهاتحجا هتأحاسهةي حهبميا تبم هاجامهريامجهظميا رحهاالواا هاظغيارحهاظغ زاحهااظ  جحهاظ ه

امايهاظو ياتهاظتعياعاحهر دواا هاظمكايحهات مامهأحيايه هاحر ها دواا هاظمكايحهاظغ زاحه يهاظراقحهاظعيا احهاا 
ه.مع ظجتة 

 .اً والمنتجات الجينيةإدارة الكائنات المعدلة وراثي. 3
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ااا هرإ ل  ه.هاظي  رحهاد ا قاحه يهاظمو  ذهاظ ماماحهظل  ه  التهإوتق  هادواا هاظمكايحهاظ هاظرالمحع ه
ه.هااظحا يةهبي همايهاح ق هاظوق هااظ  اا تهااظماامهااظحي هاظمحتايمةه يههذاهاظمج  ههذههاظي  رح

 مراقبة األحياء المهاجرة وخطوط حركتها. 3
ت مامهاميا رحهممياتهاظةجيةهاظماحماحهظيل قو تهاظمة جيةهاأم لشهتااجمه هامياححهك ا ه يلتة ه يهايةهحيه

ه.م هاظمؤثيةهبياة ااظرالمهااظعاه

 

 إستدامة النظم البيئية ذات األهمية الخاصة: المحور الرابع 

 والحلول المقترحة القضايا

 النظم البيئية الطبيعية المهددة -0
ه هاظك صهحياية هااظتيهتحتاجبهادهتم   هاظمةممة هاظ راعاح هاظراقاح بالشهاظوا  هاا  هادهااي)ت مام ،هادوة ي،
تو ا هموتما تهبيماحهك احهظيتعيا هرة ها  مهاظجةامهاظعيماحهااظتماا هظ م اتة هبشه يافه(هاظخ..اظحاا  

ه هر ظجة تهاظم ياحهاظمعواحهرة  هامت رعحهمتغاياتة  و  حهاظي  رحهبياة  هاظج مع تهمثال ه)اا  (هأا  ها واح)اتواا ه(
ه.ك احهرة 

 المحميات والمسيجات والمتنزهات الوطنية -3
ه هاظ  هاظ  جح هاظراقاح هأهما ة  هات مام هاظمحاج تهااظمتوزه تهاظا واح هإ  مح هأم لش هاتحماح ه ا ه)ت مام مش

ه.ههج  اذظالهر إلحتع وحهر ظكرياتهاظع ظماحه يههذاهاظم،ه(ادواا هاظمقاامةهر ظ م احه اة 

 السياحة البيئية واإلستفادة من خدمات المتطوعين -3
ات جا هاظعم هاظت ابيهاذظالهرتحماحههذههاظمو  فهاظمو  فهاظمالقمحهظمم يححهاظحا  حهاظراقاحههحيايةهت ااي

ااملشهاظوايه يهاإلمايةهاإل تا ماحهظةذههاظمو  فهبشه يافهإحتثم ياته.هظكممتة هاتواا ه قافهاظاامه اة 
ه.هظك صهاظموامحهرأ يه  واواحهتحمشهاحتمامحهاظماايمهاظ راعاحهاادوامحهاظراقاحاظق   ها

 التعاون الدولي لحماية نظم بيئية محددة -4



 

57 
 

اظجة تهادمماحهااظموام تهاظراقاحهاظع ظماحهظيمح همحه يهتقما هاظتماا هااظكريةهااظم  يلحهاظ  جحهاظ همح بمةه
 ا ههاذظالهبشه يافهاظتقم هر ظ يبهظتقما ههذاهاظمب هاحهل دهااي يهإمايةهاظوا هاظراقاحهذاتهادهماحهاظك 

ه.هحهاظراقحاحمشهذظالهاظ  مهاإلبالميهبي هاظمحتاوهاظع ظميهاظحياييهإلحتمام

 

 األطر المؤسساتية و القانونية:  المحور الخامس 

 والحلول المقترحة القضايا

ه.تشجيع البحث العلمي بهدف حماية التنوع األحيائي. 0
ه هاجبهم  يلح هاظتوا هاال ا قيهظذا هاظر  هاظعيميه يهمج  ه م اح هأاهر ثاحهحع هماي مؤحح تهبيماح

احهذاتهايههإحو مهم  يا هر ثبشه يافههوج زهأهما هم ممةهاك احهر م احهاظتوا هاد ا قيإإ يهمعيا حه
ه.ظة 
هاإلهتمام بالتنوع االحيائي وأهميته في المناهج التعليمية كافة.ه3

ظل هاظميا  هظيتثقا هرإتج ههااشهاظتوا هاد ا قيه اة هإب مةهاظوايهاظقاايه  هاظمو هجهاظتعياماحهاحيايةه
ه.هااإلهتم  هر ظوا هاظراقاحهاظ راعاحهااظعم هبي هتقيابهاظعع ظا تهاظ راعاحهمشهإمياالهاد ع  هااظ ر ب

اظك احهر ظ ا ةهااظتعيام ته هاظقااواشهحع.تحديث قوانين تنظيم الصيد وتعليمات حماية الحياة الفطرية. 3
ه.ت راقة هرم اتالق هااا  هاظ   ههر ل هب  اظع ياحها م احهاالواا هاظ راعاحهااظ  جحهاظ هإب مةهاظوايه اة هاه

ه.تفعيل الغرامات والتعويضات ومبادلة األضرار المتعلقة بحماية التنوع األحيائي .4
قاحهبي هادواا هاظ راعاحهااظتيه مهاي  هرعحة هاظ همحتاوهاظجياق هاظ مهمشهاظتأثاياتهاظحيراحهظألو  حهاظرا

ااظعم هبي هتيحاخهمع ها هتعااضهاظحييهااظتعااضهلجزاهمشهوا  ههEnvironmental Crimesاظراقاحه
ه،هاظتغيا هاظمعما هره

ه.رفع قدرات العاملين. 1
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رم هاظقمياتهج  ه م احهادواا هاي  هاظتميابهاظتكاايهاظمحتميهظيموتحراشهاظذاشهاعمياشه يهماظ  جحهاظ ه
تع  مهمعة هظيعم همتماا هر ا هاظمياح تهاظعيا هظي يرحهاظمشهاظمملشهاه.هاتو حبهم هاظمت ير تهاظععياحهظيعم 

ه. يههذاهاظمج  ه ام هرعم
ه

 التوعية البيئية والمشاركة الجماهيرية: المحور السادس 

 والحلول المقترحة القضايا

ه.التكريم لألفراد والمؤسسات الفاعلة في الحفاظ على التنوع األحيائيرصد الجوائز و . 0

ه ع ياته تك ذ هاا  هاموحهادظق بهامي هاظكممح هاظمحتميهاذظالهرموحهاظجااقزهااظتليا  هاظ  هااظت جا  مم يحح
بيماحهمشهاايهاظل قو تهاظم ياحهاةايهذظالهمشهاح ق هاظت جا هااظتاباحه يهاظمو حر تهاظراقاحهااظا واحه

ه.ااا هظيأل يامهأاهظيمؤحح تهاظع بيحه يهمج  ه م احهاظتوا هاد ا قيح

 .حصر الموروث الثقافي البيئي والتعريف به وترشيده. 3

هاالجتم باحه هااظكيا  ت هااالح  اي هاظمعتقمات هااوت  ي هاظراقي هاظثق  ي هاظمايا  هظتاثاف همت    هاجام بم 
اظمايا ههمشهب ماتهاتق ظامهااح ق همعا حههذاهاثافه ايهاتااجبهاظعم هبي ه.هاظح يةهر ظتوا هاال ا قي

اأمااتها يفهاظاامها عاهاظرذايهااظثم يهامق امحهار  تها يفهاظزيابحهاأح ظابهاظييهاظتقياماحهااظتةجاشه
حتكما ه اظاياثيهااظزاايفهااظم   ا هاتيراحهاظ اايهار دكصهاظاقايهااظ م  هااظتغذيهبي هاظ اايهاظرياحهاا 

ه ي هاظراقاحههاظور ت ت هاظ عراح هاظمم يح ت همش هاظلثاي هذظال هاةاي هاادماات هادث   هاو بح ها ي اإلحت ع ا
هادكيو هاظمايا هاتي امهه. هظيتاثافهاظيتعيا هرل ههذا هاتأحاسهاظمت   هلوا   الذظالهاظعم هبي هإ  مح

هل إلبتق هاد ا قي هر ظتوا  هاظح ية هااظكيا  تهاإلجتم باح هاظمعتقماتهاادح  اي هاظ  ظ هظيتكيصهمش هرحاا  م
ظرعضهاظ اااو تهمث هاظرا هاأرارياصهااظذقبهااظغيابهااظق  هاظحامااهاةايه همشهاظل قو تهاظمةمحه يهاظراقحه

ه.اظعيا احهام هاتعيفهر ظل قو تهادح اياحهل ظحعياةهااظ احهأ هيأحاشهاةايه 

 إشراك المجتمعات المحلية في قضايا التنوع االحيائي. 3
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هاد ياحع ه هااظجمعا تهااظوااميه يهاظمو    تهم  يلح هرم هاظك اح هاظقياياتهاظمتعيقح هإتك ذ ااشهرقح ا 
الذظالههظذاهاجبهت جا هاظمجتمع تهاظم ياحهظيم  يلحه يههذههاظقح ا هااالو  حهاظمتعيقحهرة .هاظتوا هاد ا قي

 .هيحاظمكتيعحهذاتهاظامج التهاظ يهظيمح همحهاظحعيهظت لا همجماب تهمتكااحهمشهاظمت اباشه

 

 تطوير وتحسين إدارة المخلفات: الهدف اإلستراتيجي السادس

ه:همقدمة

ه هرأواابة  هظيمكيع تهاظايرح هاظحيامح هاةايهاظك ية)اشهاالماية هاظك ية هر ل هاحمشه( تت يبهاظتع م همعة 
هاظ يق ت هاظجااوبهااظملاو تهامتيار ح همتعممة همتل ميح همواامح همشهكال  هاظراقح هاحالمح هاظمجتم  .ها ح

هااظم مماته هاظمت  ح هااظماايم هظيايا هاظح قمة هامالقمح همو حرح هاح ق  هاظحياييهاحتكما  همش هالاش اظةذا
هابي ه هم  هاظتل ظا  هر    هاظراقاح هاظمع ااي هتحتا ي هحا  هاظتي هاظكا يات ها ح  هتروي هذظال هااعوي اظق قمح

ه.احتيج  همملشهظيماايمهاظمت  حهم هاالظتزا هاظت  هر ظت ياع تهااالوامح

هاقح هلمكيع تهايرحه  ريحهظيت ي هاةايههو  هم  ظالهاظعمامهمشهاظتا وا هاظك احهر ظمكيع تهاظايرحه موة 
هةايه هامكيع ت هك ية هامكيع تهايرح هاال تياف ه  ريح هاةاي هظال تياف ه  ريح هامكيع تهايرح هظيت ي    ريح

هظيمكيع تهحا هاؤميهاظ هم  ل هر.ك ية هاهحيامح همتل ميح هراقاح هاماية هاجام اقااحهتوعلسهآث يه هاشهبم 
ه همر  ية هرااية هاالوح ش ها هاظراقح هبي  هاظ ه،اظحيراح هاالح اة هاظ  هاح  ح هاالارقح هاالمياضها هاوت  ي مث 

 .اظمع اايهاظجم ظاحهظيممش

ه

  المخلفات إدارة وتحسين تطوير: السادس اإلستراتيجي الهدف
 القضايا المحاور

هيمكيع تهةايهاظك يةظهاظمتل ميحهمايةاإلوا  ه.ه4هاظك يةهةايهاظمكيع ته:المحور األول
ههاظك صهاظق   هاحتثم يات.ه3
 اظعيماحهااظر ا هاظم  يا .ه2
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 ااظميا رحهاظيام.ه1
ه

ه.اظك يةهاظمكيع تهإمايةها  و.ه4هاظك يةهاظمكيع ته:الثاني المحور
هاظ ميهماا  .ه3
هااظم مماتهاظت ياع ت.ه2

 

  : المحاور والقضايا ذات العالقة

اظمجتمع تهموة هاظعيافهاهجةة هاظما هاهااار تهبمياحهامايةهاظوع ا تهاها مةهمشهاظت ما تهاظيقاحاحهاظتيهتاه
هه.رحربهاظوماهاظحل ويهاهاظت ايهاظتلواظاجي

 المخلفات غير الخطرة: المحور األول

 :والحلول المقترحة القضايا

 :نظام اإلدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة. 0

هاموهاظ هتيال هلما تهلرايةهمشهاشهحع ه هاظمتل ميحهظيمكيع تهةايهاظك يةهاراايةهمحتمية وا  هاالماية
اظمكيع ته يهمعا هاظم   ا تهاحمشهماا  هتجما هب ااقاحهاكال هاظ ااي هابي هاالياعحهاتيال هااو  ه

اضهااالارقح،هاح  حهموة ه يهام لشهمعتا حهاراايةهب ااقاحهمم هاؤميهاظ هازما مه يهمعمالتهاوت  يهاالميه
هاظممشهااظمو  فهاظحلواح هبي هجم ظاح هاظحاقح هاظ هتأثاياتة  هاحتياتاجا تهاك  ه. هاظاح هات يبهاح  هذا

ااح حهاظمع اايهظيتع م هم ههذههاظمكيع تهر ياقحهتحمشهاالمايةهاظمتل ميحهظة هم همياححه يصهاحتغال ههذهه
ه.اظمكيع تهلمايمهاملشهاالحتع مةهموة 

 :ات القطاع الخاصإستثمار . 3

هاظ لاميهظلثيةه همتل ميحهرمحؤاظاحهاظق   هاظع  هاا هظيمكيع تهالهاملشهاشهتقتايهرااية هاظجامة اشهاالماية
شه ححهاظمج  هظيق   هاظك صهااالحتثم يهر ظمكا ه يهإمايةهإااليتر   تهحمشههذاهاظق   هاوتاجحهظذظاله 
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اظق   هاظك صه يهم  يا هاب مةهتماايهاظمكيع تههاظمكيع تهالاشهمشهاالاظاا تهاظمةمحهبشه يافها تياال
 .اظريماحه،هاحتغال هاظمكيع تهاظعحااحهااوت جهاظ   حهاظلةير قاحهااهبميا تهاظجم هااظوق هظيمكيع تهرأواابة 

 :المشاريع والبحوث العلمية.3

هر هاظمياح تهاظمتعيقح هاظمكيع تههاهم ماماح هاحر بهحع هاماية هاظمكيع تهابم إاشها م ه  بمةههماية تا ي
هبشه يافه ه يافهر ثاح هات يبهاظعم هبي هاح هك ي ح هاظق   همم  هتكصههذا هم اقح را و تهتعااياح
اظتع  مهم هاح تذةهاظج مع تهاتكااصهم  يا هر ثاحهظ يرحهاظم جحتايهااظملتاياههحمشهمج  هإمايةه    ه

ه.اظمكيع ت

 :الرصد والمراقبة.4

هاظراقاح هااظميا رح هاظيام ها ل   هحع  هاكتال ههاش هاظ  هاؤمي هاظي  راح هاظتوعاذاح هاالمااي هاحاح هبم  م 
هاظمواامحه هات يبهتا ام هرمايه هااظياميهاهذا هاظي  ري هاالماا ه ي همريي هةاي هكيفهياتاش اظمحؤاظا تهم 
اظي  راحهاابم  هاظيامهاظراقيهظة هحمشها  يهمؤححيهاا مهم هاجامهحي حهتوعاذاحهتمب هاظج وبهاظي  ريه

ه.ألمهمشهبميا ته يضهاظت ياع تهاظو  ذةااالماقيهم هاظت

ه

 المخلفات الخطرة : المحور الثاني

 والحلول المقترحة القضايا

 :نظام إدارة المخلفات الخطرة -4

همؤححاحه همواامح هاحتاجبهاجام هاالماا همش همحتاوهو جح هبي  هاظمكيع تهاظك ية هاماية هبمياح هتلاش ظلي
ااماياحهمابمحهظيج وبهاظعويهااظتلواظاجيهظعمياحهامايةهاظمكيع تهااجبهاشهتلاشههذههاظمواامحهاظمؤحح تاحه

محهااظمابمحهظعمياحهامايةهاظمكيع تهبي هميجحهب ظاحهمشهاظقميةهااظلع اةه يهاحتامايهاظت ياع تهااظقااواشهاظالزه
هات يبهاظتعي هبي هاظقااواشهاارظا تهاالماياحهااظمؤححاحه هاظمج  هاهذا ه يههذا هاتاالبهب ظما  هرم  اظك ية
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ظما هاظع ظ هااظتيهتعم هراايةهجامةهحمشهبمياحهامايةهاظمكيع تهاظك يةهام  اظحهت ما هم هماجامهظاليتق اه
ه.ظحرههاظ همحتاا تهاماقاحهمقراه

ه
 :مواقع الطمر -3

الهااجمه يهاظا تهاظ  حيهايهما  ه ميهظيمكيع تهاظك يةهاهذاهاؤميهاظ هب ااقاحهاظتع م هم ههذهه
اظمكيع تهبي هجما هاظمحتاا تهم هاكتال هما ميه هاهذاهات يبهاجيااههمياححهامححهماماويهبمافه

هظ همحتا ا  هالاش هظيمكيع تهاظك ية ه مي هما   هاحت ما هااو  ا همج   هاإل ي  تيا  تهاظما عاحهجما 
هم ه هاتالق  هاظ ميهرم  ه يها ماتهاظعم هاظك صهرما   هااظعواح هاظتلواظاجاح هامك  هاظعاام  هم  ااظراقاح

ه.هاظت ايهاظتلواظاجيهحمشههذاهاظمج  

 التشريعات والمحددات .0

ه.ا ية ظا تهاهت ياع تهم هم مماتهراقاحهك احهظيتع م هم هاظوع ا تهاظك يةه يهجما هميهبم هاجامهآ

 

 الحد من التلوث النفطي : سابعالهدف اإلستراتيجي ال

 :مقدمة

هاظراقحهاظعيا احههاذاتهاالاظااحهاظقااوهتعتريهم ليحهاظتيا هاظوع يهمشهاظم  ل هاظمةمح وايا هاظتيهتااجةة 
هتحيبهاظوع هاظك  هااظم تق تهاظوع احهاظ هاظما هه ا هاؤثيهاظتحيبهظ هاظتيهاحررة  اظوع يهيتأثاياتهاظح ية

بي هاظراقحهاال ا قاحهمث هاالحم الهااظ اايهاح  حهاظ هاظتأثاياتهاظح يةهبي هاالياحيهاظزياباحههاظتيرحهاه
هم  ل ه هااظزاتهاظمتحيبهمش هاظوع  هاحرره هاظ يبهظم  هما ه هم   تهتاعاح هتأثاي هالذظال هااظرح تاش اظما ه

هاظمي   ت هااوحمام همال والاح هب. هاظ  هاظوع ي هاظتيا  هاحر ب همشهتعام هر ظقيب هتت  هامم يح ت هبميا ت مة
هاظحاا  هااظ اا ئهل هاظتاازشهظيحعشهااظرااكيهااظتا يا هاظاو باحهظه(رماشهمع ظجح) ظاي هاظمر  ي ما ه
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اح  حهاظ ه ما هةيفهظو  التهاظوع هرحربهاا مامة هر ظغاايفهااه.هلم   تهاظلةير اهااظمع م هاالوت جاح
ه.بم هتا يه يا هاظمت وحهااالم ش

 النفطي التلوث من الحد: سابعال اإلستراتيجي دفاله
 ضاياالق المحاور

اال دددددددديهاظمؤححدددددددداحهه:المحووووووووور األول
هااظت ياعاحه

ه

هاح هإجياااتهت ياعاحهيامبح.ه4
هاظمت ير تهاظعواحه.ه3
هرو اهاظقميات.ه2
هتقااحهاظمواامحهاظي  راح.ه1
 اظم  يلحهاظ عراح.ه1

 اظم قاحاالتع  ا تهاظماظاحهااال ياماحه.ه7

ه
هادمااتهاظتلواظاجاحهه:الثاني المحور

ه
هت ما هاظوع هاظك  همشهااظ هاظو  الت.ه4
هاظغاايف.ه3
همعماتهاظمع ظجحهاظما عاحهالةياضهاب مةهاظت ها .ه2

هه
ه  التهمااجةحه:الثالث المحور
هاظ اايئ

ه

هياظمرلهاالوذايهاهاظراقيهاظيام.ه4
هاظمعيام تهتر م .ه3
هااظحالمحهاظ اايئهك  .ه2

 

 

 

 :المحاور والقضايا ذات العالقة
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اشهاظتيا هر ظوع هاظك  هام تق تههوتاجحهاظمم يح تهاظك  قحهاظتيهاحيلة هاظع مياشه يههذههاظمو  فهمشهكال ه
هالذظالهمشهكال هتةيابهاظم تق تهاظوع احهابمياحه اظوق هاظك  قحهمم يححهابم  هاو بحهاظحعشهااا وتة 

 .ظيوع هاظك  

ه

 تعزيز البنى المؤسسية والتشريعية وبناء القدرات : المحور األول

هوالحلول المقترحةهالقضايا

 :إجراءات تشريعية رادعة وضع -0

ه هاظ  هاظتحيبهاظ  جح ه  الت ه ي هيامبح هاجيااات هاح  هاظ  هتةم  همتل ميح هات ياعاح همؤحح تاح مواامح
ه هاظوع يهاظمتعمم هبشه) هاظموتاجهاظوع ياظو ج  هااهالةياضهحي ح هابم  هتكياراح ظغيضهاظتقيا همشههذهه(

اظاااهيهحمشه    هاظاو بحهاظوع اح،هاتمبا هاظج وبهاظق واويهبشه يافها ياالهكريااه  واوااشهب ظمااشه
ه.حمشههذاهاظمج  هظغيضها ال هاظكريااهاظا وااشهبي هاظتع مالتهاظق واواحهااالجياقاحه يههذاهاظج وب

 :طلبات الفنيةالمت -3

تا ايهحر هاظمب هاظياجحتيهااظم ظيهظيمااقيهاظمحؤاظحهبي هاظحا يةهبي هاظتحيبهاظوع يهم هتا ايهحيايةه
ه.ل  حهاظمعماتهااظاح ق هاظتلواظاجاحهاظمت  حهحمشههذاهاظمج  

 :بناء القدرات -3

تميابهاظلااميهاظةومحاحهااظعواحهاظمتكااحه يهمج  همع ظجحهاظتحيبهاظوع يهم هاالبتم مهبي هاظ  جحهاظ ه
هااظمع ظجحهظ  التهاظتحيبهااظتيا هر ظموتج تهاظوع احه هاظتلواظاجا تهاظ ماثحه يهاظحا ية اشهبمياحهتقيا ه.

ة هااشهاجامهلااميهمؤهيحهاالث يهاظراقاحهظيتحيبهاظوع يهترمأهمشهحيبحهيامه  التهاظتحيبهاظوع يهرأوااب
امتكااحهاتمتيالهمواام تهاوذايهمرليهم هلع اةهامةواحهب ظاحهظيعم هبي هيامهاظتحيبهاظوع يهحا ه

ا ياالهاظعوااشه يهايشهامم يح تهبمياحه احهظغيضهااتحمشهذظاله.هاعم هبي هتقيا هاث يههاظراقاحهاظك اية
هتتعيض ه م هم  رةح هم هايه  ظح هاظو  التهاظهاظتأ ي  هاظموتاج تهاظوع احهظة  هاظوع هاا هااهك ا هوق  وع اح
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ه tracingابي هاظاعامهاظعويهمشهاظحياييهاالبتم مهبي همرمأهااوامحهاظتعقبهاظمال يهاظر ييه.هاالكيو
ه.اوئهاظعيا احاه يهمت رعحهاظو  التهاظوع احهالذظالهمت رعحهبميا تهاظتعياغهااظت ما همشهاياعحهاظم

 : تقوية المنظومة الرقابية -4

اجامهمواامحهي  راحه  ميحهتعم هبي هيامه  التهاتج ازاتهاظتيهتؤميهحع هاظمواامحهاظي  راحهاحيايةه
ر ظوتاجحهاظ هازما مهمعمالتهاظتحيبهاظوع يهاتيا هاظراقحهاظم قاحهااظح  ياحهر ظموتاج تهاظوع احهااظتيهتزامهمشه

هر ظتواه هاالكال  هاتحرب هاال ياماح هاظما ه ه ي هاظراقاح هاوت  يهاالحياي هكال  همش هاظمو قح ه ي هاال ا قي  
ه.اظةماايل يراهامياتهااظذيهايعبهمايا هك ايا هبي هما ميهاظثياةهاظحملاح

هت   ه هاظتكيابهاظتي هابم   هلذظال هاظتكيابهظيموتاج تهاظوع اح هاابم   هر ظوق  هاظمعماتهاظك اح هتق م  اش
مشهاظحياييهإاج مهيام هي  ريه  ب ه.هظوع يلية هأحر بهمر  يةهظيتيا ها،هاو رابهوق هاظموتاج تهاظوع احه

مث هاجامهمواامحه واحهات ياعاحهاتوعاذاحهمتيار حهامتل ميحهحمشههذاهاظمج  ه،هاقي همشهمعمالتهاوت  يه 
اهذاهم هحا هاؤميهر ظوتاجحهاظ هاظتقيا همشهمعمالتههذههاظ اام هار ظت ظيهتقيا همعمالتهاظتحيبهاظوع يه

ه.ر واابههااكتال هما ميه

ااظتآل هاظمحتميه(ه  هاظعيبه)هاح  حهاظ هم هتقم ه أشهم ليحهاظغاايفهاظماجامةه يهاظراقحهاظم قاحهاظعيا احه
ظ مامههذههاظغاايفهاحا هبرق  هاح  ا  هبي هم ليحهاظتيا هاظوع يهالشهرعضههذههاظغاايفهالهتزا هت تعاه

 تيةهااكيوهمحررحهازما مه يهمعمالتهاظتيا ههرم تاا تة همشهاظةاميال يراو تهااظزااتهااظا امهاظتيهتوت يهراش
ه.ااظتحيبهاظوع ي

 :المشاركة الشعبية -5

هاظابيه همحتاو هي   ه ي هاظمموي هموام تهاظمجتم  هم  هر ظتع اش هاظماا واش همش همملوح ه يا ح هالري ا ياال
مج ايةه يهرمك  يهاالث يهاظرراقحهااظا احهاظحيراحهاظتيها لية هاظتحيبهاظوع يهالذظالهوق هتج يبهاظما هاظ

الذظالها ياالهاح ق ه.هبمياحهاال ياالهاظجم هاييهاظت ابيه يهاظحا يةهااظمع ظجحهظتقيا ههذههاالث يهاظحيراح
االبال هر ما هاواابة ه يهبمياحهي  هاظمحتاوهاظتابايهااظتثقاعيهظيماا واشهبشه يافهايشهبم هم تيلحه

 هاظماا واشهبي هاظ ع اهبي ههذههاظثياةهم هاظمتكاااشه يههذاهاظمج  هااحتغال هاظج وبهاظا ويه يه 
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اكااا  هاشهوحرحهلرايةهمشهاظتيا هاظوع يهاوتجهبشهتحيبهوع يهرعع هابم  هتكياراحهتةم هاظ هزبزبحه
ه.االمشهااهاظ هحي حهاظموتاجهاظوع ي

ه:االتفاقيات الدولية واالقليمية -8

هتحا يهبي هبميا ته ها ها ياماحهت ل  ها هاتع  ا تهماظاح هظيموتج تهاشهاجام هاظوق هاظك اح ها اظحا ية
ه.تت يبهمشهاظجة تهاظمعواحهااالقة هاالهماحهظغيضهاظحا يةهبي هاظتحيبهاظوع يهاال يامي،اظوع احه

 

 تطوير األدوات التكنولوجية : الثانيالمحور 

 :والحلول المقترحةالقضايا 

لى الناقالت -0  :تحميل النفط الخام من وا 

االو رابهاظو  يحهظيوع هاظك  هوتاجحهاالوحل ر تهاظتيهت م هرعمهاالوتة اهمشهاظتقيا همشهلماحهاظوحا  تهمشه
بمياحهاظت ما هاح  حهاظ هتي ههذههاالو رابهرحربهيماقتة هاتق ممة هاتي هاظعااز هراشهتيالهاالو رابهااظذيه

 .اؤميهاظ ه ما هاوحل ر تهبي همح   تهااحعحهمشهاالياعح

 : الغوارق -3

اظغاايفهااظتيهاتعتريهمشهاظم  ل هاالح حاحهاظمحررحهظيتيا هاظوع يهااظتيهتؤثيههإمايةهاظت ميهاظمتمث ه ي
حير  هبي هاظمال حه يه  هاظعيبهوتاجحهظ ما هاالا مام تهم هاظحعشهاظمال احهاظم يةه يهاظمو قحهاتؤميه

ه.اظ هةي ة 

  :معدات المعالجة الموقعية الغراض اعادة التاهيل .3

ك احهرمل   حهامع ظجحهاظتيا هاظوع يهمث هاظ ااجيهاظم   احهااظق    تههمحتيزم تاظ  جحهاظ هتا ايه
هاظوع ه هبي  هاظعاياح هاظحا ية هبي  هااظتيهتح بم هااظمحك تهاظك اح هاظم تقح هاظلاما ااح هااظماام اظمال والاح

ه.اظمتحيبهااظ اياظحهماشهتحيرههااهاوتق ظههاظ همو  فهم قاحهاكيو
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 :وارئمواجهة حاالت الط: المحور الثالث

 القضايا

ه:الرصد البيئي و االنذار المبكر .0

ه هاظراقيهحياية هاظمرليهتعزازهمايهاظيام هتلواظاجا تهااإلوذاي ظي  التهاظ  يقحهبشه يافهاحتكما 
ه.اتقوا ته ماثحهحمشههذاهاظمج  

 :تبادل المعلومات .3

اؤميهاظ هتعزازهمايهاشهاو  اهروالهمعيام تيهحمشههذاهاظكااصهم هاظريماشهاظم يحهبي هاظكياجهحا ه
ه.ام  يلحههذههاظريماشهم هرعحة هاظرعضه يهاظج وبهاظمعيام تيهاتيحاخهاتر م هاظكرياتهحمشههذاهاظج وب

 :خطط الطوارئ والسالمة .3

ه اح همواام تهاك  ه اايئهت حر  هاليهاجياااتهااه اام هتحربهم  ل هراقاحهوتاجحهظيتحيبهحياية
اظممويهاكعيهاظحاا  هااظمااوئهاح  حهاظ هجةامهازايةهاظراقحهحمشههذاهاظوع يهبي هاشهات ها ياالهاظم   ه

ه.اظمج  هظتعزازهاظمايهاالجياقيهااظتوعاذيهظت رافهك  هاظحالمحهااظ اايئ

 

 الحد من التلوث اإلشعاعي : ثامنالهدف اإلستراتيجي ال

 : مقدمة

اظما ميههشمشهبممهمشهاظما ميهاظتيهتاجمهراايةه راعاحهأاهاو باحه ا هاه يهاظراقحاتلاشهاال ع  ه
اظمتااجمةهراايةه راعاحهتلاشهحمشهاظتيلارحهاظجااظاجاحهظاليضهاتكتي هاواابة همشهاكايهاظ هتيرحهاظ ه

هام هاظما ميهاظاو باحهاظتيهاحتكممة هاالوح شه ةيهتمك ه.ماامهذاته راعحهو  حها ع با  هاراايةه راعاح
هالذظاله هاظذياح هظي   ح هاظحيمي هااالحتكما  هاظت كاص هالذظال هر ال ع   هاظعالج همث  همكتيعح همج الت  ي
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هاظمتح    تهاظواااحهوتاجحهاظتعجاياتهاظذياحه افهح حهااليض يا هاا  احهتاشهمحأظحه م احهاظراقحهمشهاظ.
يه ق هاال ع  هاهاهظاسهاظر ياحهمشهاك  يهاظتعيضهظال ع  هتعتريهمشهاه هااظاا تهاظعم هااظع مياشه 

ه.اكتال هاواابة اهر الميهاظاحايهرحربهلثيةهاظما ميهاال ع باحه

ه

 اإلشعاعي التلوث من الحد: ثامنال اإلستراتيجي الهدف
 ضاياالق المحاور

هههااالتا  هاظمعي حهامايةه:المحور األول
ه

هاال ع  هما ميه ا هااظمعيام تهاظرا و ته اابم.ه4
هااظتميابهاظقمياتهرو ا.ه3
هااظثقا هاظتاباح.ه2

ه
هإ ع با هاظمياثحهاظماا  هاميا رحهتقاا هإ ع با هاظمياثحهاظماا  ه:الثاني المحور

هاظم عحهاظمكيع تهامع ظجحه ميهماا  هت مام
هه

هاظم عحهاظماامهوق ه:الثالث المحور
هامكيع تة ه

هاظتياكاصهموح.ه4
هاظ ماماحهاظمو  ذهبي هاظي  ريهااظوا  هاظعواحهادوامح.ه3
هاظ كايهاظتعيضهميا رح.ه2

ه
هاظموحبهاظااياواا ه:الرابع المحور

 
ههاظمياثحهظيماا  هاال ع بيهاظمحح

هههاظمتحييةهااظماا  هظالظا تهاال ع بيههاظتيا همشهاظتكيص
ه

ه اام ه اايئهك  ه:الخامس المحور
ههاإل ع بيهاظتيا 

هإ ع باحهم مماتهاح .ه4
هظيتوعاذه  ريحه اايئهك ح.ه3
هاظجم هاياحهاظم  يلحهاحسهتواا .ه2

ه

 :المحاور والقضايا ذات العالقة
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 م احهاظراقحهمشهاظتيا هاا  احهاظر ياحهمشهاك  يهاظتعيضهظال ع  هاار تهاظ غ هاظ  ة هظل هاشهمح ظحه
ظاسهههذاهاظك يههامشهاظعيم اهااظع مياشه يه ق هاال ع  ه يهل  حهريماشهاظع ظ ه ا هاشه م احهاظراقحهمشه

 .ر الميهاظةاشهااهاظاحايهرحربهلثيةهاظما ميهاال ع باحهاتعممه 

ه

ه: ادارة المعرفة و االتصال: المحور األول

 القضايا 

 :معلومات حول مصادر اإلشعاع قواعد -0

رو اه  بمةهمعيام ته ا هما ميهاال ع  ه يهاظعيافهبشه يافهجم هاظرا و تهاظك احهرل هاظ  جحهاظ ه
االحتع مةهمشههاهال ع  هااحتكما هاامك  هاظرا و تهاظ هاالوامحهااظريامجهااظكياق هاظي ماحهااظعح قاحماميهظ

اظكرياتهاظمتيالمحهظموهر  يهاظازاياتهحمشههذاهاظمج  هظغيضهااليتق اهراا  هاظمعيام تهااظكياق هاال ع باحه
ه.حمشههذاهاظمج  

 : بناء القدرات والتدريب -3

ه هبم هحياية هبميا تهاظمححهاح هك ح ه يهتوعاذ هلع اتة  هظزا مة هاظعواح هظتميابهاظلاامي ظيريامجهاظتمياراح
هاظمج  هر  البة هبي هاظمحتجماته،هاهاال ع بيهااظت ييهااظتقاا  هاظل ميهاظعويهظيع مياشه يههذا ي  هلع اة

 يافهريامجههاظ  ايحه يهمج  هاظا  احهمشهاال ع  هااظت اياته يهمج  هاظع اا تهااظقا ح تهاظراقاحهبش
ه.متكااحهماك هاك يجهاظعياف

 :التوعية والتثقيف -3

اظابيهاظراقيه يهمج  هاال ع  هالاعاحهاظا  احهموههاات يبهاالميهاالحتع وحهرجما هاح ق هاظ  جحهاظ هزا مةه
اظقا  هر مالتهتثقاعاحهاومااتهتابااحهاماياتهاهاالبال هاظميقيهااظمحما هااظمقيااهظغيضهر هاظابيهاظراقيه

 عحهااظتع م همةجاحهظل  حه ياقحهاظمجتم هظيتعيا هبي همك  يهاال ع  ها يفهاظتع م هم هاظمكيع تهاظمو
 .م هاظماامهاظم عح
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ه

 المواقع الملوثة إشعاعيا : المحور الثاني

 :والحلول المقترحة القضايا

 : تقييم ومراقبة المواقع الملوثة إشعاعيا -0

اجيااهاظمحا  تهاال ع باحهظيماا  هاظمياثحهبم هاجامهآظاحهظت مامهاظماا  هاظمياثحهإ ع با  هاهذاهم هات يبه
هظقا سهاظو   هاال ع بيهظة باو تهم هجاه هات ياية  هاظما ه،هاظ   قشها  اة  اح هك ي حهاههمشهاظتيرح،

واا هاظموحبهااهايهواايهاكيهر البتم مهل  هارا و تهات همشهكالظة هت مامهاظماا  هاظمياثحها ع با  هر ظاايا
ه.وا  هاظمال حهاظجايهاظع ظميبي ه

 تحديد مواقع طمر ومعالجة المخلفات المشعة.ه3

مياححهاظماا  هاظمؤهيحهظمع ظجحها ميهاظمكيع تهاظم عحهات اايهاظتلواظاجا هاظمالقمحهاتعزازهاظتاباحهحيايةه
بومم هتلاشهبي ه ل همعماتهبحلياحهااههاظم عحهاك احههاظع محهااظم  يلحهاظ عراحهظيتع م هم هاظمكيع ت

 .ات ما هاظت ياع تهاظمو حرحهظتواا هبمياحهمع ظجحهاظمكيع تهاظم عحهحلياب مامه

 

 :نقل المواد المشعة ومخلفاتها: المحور الثالث

 :والحلول المقترحةالقضايا 

 منح التراخيص. 0

ه هحياية هماك  هاال ع   هما مي ه يلح هبي  هظجما هاظحا ية هاظك اح هاظتياكاص هموح هكال  همش اظعياف
اظتاي  تهرما ميهاال ع  هامت رعحهاظحا   تهاظا ا حه يهموحههذههاظتياكاصهظغيضهايها تم ظاحهظتحيبه

ه.ا ع بي

ه:و النظام الرقابي على المنافذ الحدودية األنظمة الفنيةه.3
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ظياجحتاحهااظعواحهاظتيهتؤميهاظ هبم هاظحا يةهاظحا يةهبي هاظمو  ذهاظ ماماحهظتقيا هاظم  ل هاحيايةهزا مةهه
اظ  جحهاظمحتميةهاظ همعماتهااجةزةهاهه.بي ه يلحهااوتق  ههذههاظماامهبريهاظ مامها ما ه  ظحهتيا ها ع بي

 ه.ظوا  هاظي  ريهبي هاظماامهاظم عحظحم شه  بياحها واحهالااميهمتميرحهر ل هب ظيه

 :مراقبة التعرض الشخصي. 3

اظمتعممهظيماامهاظم عحهات يبهاالميهميا رحهاظتعيضهاظ كايهظيع مياشه يه ق هاال ع  ههرحربهاالحتكما 
اذظالهبشه يافهميا رحهمموهتا يهمحتيزم تهاظا  احه يهماا  هاحتكما هاظما ميهااجةزةهاال ع  هم هاالظتزا ه

هاظت همت رعح هظغيض هاظ راح هاظع اا ت هاجياا هبي  هاظتألام هم  هااالاظاح هاظعيماح هر ظقاابم حهاال ا قاأثايات
 .اظمحتقرياحهظيع مياشهحمشههذاهاظاح 

ه

 اليورانيوم المنضب : المحور الرابع

 :والحلول المقترحةالقضايا 

 :المسح االشعاعي للمواقع الملوثة -0

هاظموحب هاجبهه،إا رحهرعضهاظمو  فهرقذاق هاظااياواا  هاظمححهاال ع بيهاظمتل م ظذا همرمأ ههظةذههابتم م
م هاح هاظا تهك احهالبمامهاظمححهابالههرم هجيااههذههاظقذاق هظماا  هااالظا تهاظتيهااارتهااهتحييتها

ه..احمشه ايههذههاظماا  

 : التخلص من التلوث اإلشعاعي لآلليات والمواقع المتضررة -3

ههاظ  جحهاظ ه ر ظااياواا هاظموحبهاجيااهبميا تهاظتكيصهمشهاظتيا هاال ع بيهظالظا تهااظماا  هاظمتحيية
هاظمج  هم هتميابهاظ اا  هاظةومحاحهااظعواحهاظمتكااحهالجيااه اا فهاالظا تهااظتقوا تهاظ ماثحهحمشههذا

ااتيا فهذظالهم هاظتاباحهااالبال هاظراقيهاظمتكاصهااظذيها ايهاظ هاظمك  يهاظمتاظمةه.همث ههذههاظعميا ت
و  فههذههاظماا  هااالحتع مةهاظقااوهمشهموام تهاظمجتم هوتاجحهظيعر هرمث ههذههاالظا تهااهاظتااجمهحمشه

 .اظممويهااح ق هاالبال هرأواابة 
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 المحور الخامس خطط الطوارئ في الحوادث اإلشعاعية 

 : والحلول المقترحةالقضايا 

 :وضع محددات إشعاعية -0

 

احهاحتو ما هاظ هاظم مماتهاح هاظم مماتهاظراقاحهاال ع باعارحهتقاا هاظ  ظههاال ع باحهوايا هظي  جحهاظ ه
هت مامهاظتج ازاتهالاعاحهاظتع م همعة ه يهميجعاحهت ياعاحهلهاظع ظماح

 : خطة طوارئ قابلة للتنفيذ -3

ه هاجام هاظعيافهبم  هاتعيضهظة  هاظتيه م هظي اام هاال ع باح هاظ  التهاظ  يقح هظمااجةح ه اايئها واح ك ح
هحاااهمشهماميهماكييهااهك يجي هات ههاات يبهذظال. هظج شهمتكااح هاا همشهبمةهتت لا هظجوح مثاية 

هاظماكياح هاظعيا هااظتلواظاجا ،هاظا ح،هازاياتهاح  حهاظ هازاية ك حههبي هأشهاظاظريما تهااال غ  هظاح ه،
تلاشههذههاظك حه  ريحهظيتوعاذهااظت رافهارأحي ها تهمملشهمشهجما هاظجة تهذاتهاظعال حهم هاظتألامهبي ه

ههه.ة اظت راقاحه ااظجااوبهاظعواحهاه

 : تنظيم أسس المشاركة الجماهيرية -3

موام تهاظمجتم هاظممويهااظمت اباشه يهتوعاذهك حهاظ اايئهرم هحااظمهمشهاظم  يلحهاظك احهاظ  جحهاظ ه
مياهاظك يهااظا ا هماشهاوت  يههااظحا يةهبياههاهذاهات هبشه يافهظ ازهبم همر  يهظجما هاظعق تهاظعمياحه

هابال ه  بمة هاظغيضتا اي هظةذا هامعواا   ه وا   همةاأة هات حاياح هماح ه يهجما ه. هاظ يرح ها ال  هاتحمش اهذا
ه هاظم مامة هةاي هاالرع م هذات هاال ع بي هاظتيا  هحاو يااه ت هبي  هاظمياحاح هاظميا   ه) هاال ياماح امموه(

 .حهااظا احك ايتة هاتج يبهاظما ه يهبمياحهاظحا يةهبياة هاموعة همشهاالوت  يهااظ مهمشهاث يه هاظراقا

 اإلدارة المتكاملة للمواد الكيماوية الخطرة : الهدف اإلستراتيجي التاسع

 :مقدمة
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مك ه يهل هتدشهاظماامهاظلاما ااحههوايا ههب ظميهر هتم  هااظك يةهاظح محهاظلاما ااحهاظماامهماحا ها ا 
اظماامهاظلام ااحهل وتهحرر  ه يه اا هاظعمامهمشهاظ اام هاظراقاحهااظمك  يهاظو تجحههاية هأشهاظ ا ةمج الته

ها تؤثيهاظماامهاظلام ااحهاظك يةه مهاه.هارق ا ه ه حالتة همشيصهااظتكهاكزوة هاوقية هتمااظة همشهاحتكمامة 
إظ هادوامحهاظراقاحههالوهذظاتعمكيوهمشهكال هاظحيحيحهاظغذاقاحهر هاهاظل قو تهاظ احهادهااإلوح شهها حهبي 

ه هادازاشهل اظ راعاح ه رقح هبي  هتأثايه  هإظ  هر إلح  ح هااظتيرح هااظغ ر ت هاظي رح هااظمو  ف هااظر  ي دوة ي
ه.ر ل هب  اظتغاياتهاظمو كاحهاه

هاظماظاحهاالتع  ا تهمشهلرايهبممهإريا هكال همشهاتححهر ظماحا هاظع ظميهاالهتم  ه إشهاذليهامم 
هر ز هاظك احهر ظت ل هروق هاظوع ا تهاظك يةهبريهاظ مامهاتع  احهااظمع هماتهاالتع  ا تهتيالهامش.هااظمع همات

هااظتيهالذظال هحتالةاظ  هاظماا قحههتعو هاتع  اح هرإجياا هاظك اح هياتيما  هااتع  اح هاظث رتح رد ظمياث تهاظعحااح
ارياتالا هماوتلايرهاظك صهر ظماامههاظمحرقحهاظعي هبي هرعضهاظلاما اا تهااظمراماتهاظك يةه يهاظتج يةهاظماظاح

 ه.اظمحتوعذةهظ رقحهادازاش

ااوح هإظ هاتع  احه او هارياتالا هماوتلايرهه3044هاظع  هاتع  احهر ز ه يهاظ هوح اه مهاظعيافهشإ هاذليهامم 
 .رقاحهاالتع  ا تهاظراقاحهاظمتعيقحهر ظماامهاظلاما ااحهإظ هظالوحم  هااحع هلم ه3009 يه

رد ما هاوت  يهاظلثايهمشههاتيكصهاظعيافه يهااظك يةهاظح محهاظلام ااحهاظماامهالحتكما هاظ  ظيهاظاا  هإش
اظلاما اا تهاظك يةهااظتيهظة هتأثاياتهحماحهمر  يةهام تميحهبي هاظا حهااظراقحهاهذاهأم هو تجهبشهاظعميا ته

 هةايهاظموحر هأاهاإلتال هاظع ااقيهاظاو باحهااإلوت جاحهأاهاظتكزاشهأاهاظتماا هااظوق هااظتج يةهااالحتكما
هه.ظيلاما اا ت

 الخطرة الكيماوية للمواد المتكاملة اإلدارة: التاسع اإلستراتيجي الهدف
 ضاياالق المحاور

 اددديهاتقددداا هاظمددداامهه:المحوووور األول
هاظلام ااحهاظك ية

هإوت  يهاظماامهاظلاما قاحه يهملاو تهاظراقح.ه4
هااظك يةهاظماوعحهم يا هاظماامهاظلام ااحهاظح مح.ه3
هاظماامهاظلام ااحهاظح محهااظك يةهاظمحتايمة.ه2

ه
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هاظمكيع ته ايه:الثاني المحور
هاظمكتيعحهادو  حهبشهاظو تجحهاظلام ااح
هموة هااظتكيص

هاظاو بيهاظو   هه.4
هاظا احهااظميالزهاظمحت عا ته.3
هاظزيابيهاظو   ه.2
هاظعحلييهاظو   ه.1
ههااظر ثيهاظعيميهاظو   ه.1
ه.اظك يةهاظلام ااحهاظمكيع تهمشهظيتكيصهاظحيامحهاإلماية.ه7

هه
هتماا ه :الثالث المحور هبي  اظي  رح

 اظماامهاظلام ااحهاظح محهااظك ية
ه

هتاوا هاظماامهاظلام ااحهاظح محهااظك يةهم يا .ه4
ه3 هر ل ه. هاظمتمااظح هااظك ية هاظح مح هاظلام ااح اظماام

هتج يي
هاظماامهاظلام ااحهاظح محهااظك يةهاظمحتايمة.ه2

ه
هاظلام ااحهه:الرابع المحور هاظماام وق 

 اظح محهااظك ية
ه
 

اظوق هاظماظيهظيلام اا تهاظح محهااظك يةهإظ هاظعيافه.ه4
هابريه

ه3 هماك ه. هااظك ية هاظح مح هظيلام اا ت هاظم يي اظوق 
هاظعياف

 

 :المحاور والقضايا ذات العالقة

هم ليحهاوت  يهاتماا هااظتحربهر ظتيا هاظلام ايهاه  جحهتاجمه مشهإالهات هذظالهالمي حهظيا ا هبي ه ج 
هاظمتكيعحهاظلام ااحهإشهاظعحالته.كال هاظقا  هر ايهاتقاا ه  م هظ  ظحهاظماامهاظلام ااحهااظك يةه يهاظعياف

هظتقيا اهه.موة ارمشهتكيصه يهاظاظلعايحهادو  حهت ل هج ور  همةم  همشهاظم ليحهااورغيهت مامهاظحر ههبش
هاظلاما قاحهظيحالمحهك احهوا هاهك  هاح هايز هاظلام اا تهتماا هبشهاظو  قحهااظراقاحهاظا احهاظمك  ي

هبي همرواحهآموحهر يفهتماايه هأاهموة هاظتكيصهث هاتكزاوة ،هاوقية هتمااظة هإلمايةهارموحهاظ يفهت م هاظتياه
 ه.حيامحهبيماحهأحس

 حصر وتقويم المواد الكيماوية السامة والخطرة: المحور األول
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 والحلول المقترحةالقضايا 
 ثات الكيميائية في مكونات البيئةقياس مدى انتشار الملو  -0

اات هذظاله يهاظتيرحهااظم اهااظةاااه.هاظتعي هبي همموهاوت  يهاظمياث تهاظلاما ااحه يهملاو تهاظراقحهاظعيا اح
هار ل هارقاحهملاو تهاظراقحهاك احهاظل قو تهاظ احهار ل هماييهااعح هر ظ يفه اظقا حاحهاظمعتممةهبيما 

ه.همحتمي
 المواد الكيماوية السامة والخطرة المصنعة محليا -3

همشهبميا تهتماا هاكزشه هايا قة  هاظلام اا تهاظماوعحهم يا  هااظغيضهمشهذظالهام  اظتعي هبي هاحتكما 
هاظاو ب ته ه ي هتحتكم  هاظتي هااظك ية هاظح مح هاظلاما اا ت هبش هاتاثاقة  هاظرا و ت هاجم  هامك  ي اتحااف

ه.هموة اظم ياحهااهاظتيهتوتجه
 المواد الكيماوية السامة والخطرة المستوردة -3

عي هبي هاحتكما هاظلام اا تهاظمحتايمةهااظغيضهمشهذظالهام هايا فهاحتايامه همشهبميا تهتماا هاكزشهاظت
اظمحتايمةههااظك يةهاظح محهاظلام ااحهااتحمشهذظالهإجيااهتقمايهلميهاوابيهظل هاظماام.هاتحاافهامك  ي

جيااهمححه  م هظمج التهاحتكما هاظماام اظمحتايمةههااظك يةهاظح محه ااحاظلامهاامك ظة ه يهمكزشهاظرا و تهاا 
ه.اظرا و ته  بمةهات مامهام لشهاحتكمامة هاامك ظة ه يه

 

 

 المخلفات الكيماوية الناتجة عن األنشطة المختلفة: المحور الثاني
ه

 :والحلول المقترحة القضايا
 :النشاط الصناعي -0

تااا هاظعحالتهاظلاما ااحهاظح محهااظك يةهاظمتاظمةهااظمتكيعحهبشهادو  حهاظاو باحهر ل هلميهاوابيه
ه.اظرا و ت اابمهاتا امه هات ماثة هر ل همحتميهاتكزاوة ه يه

 : المستشفيات والمراكز الصحية -3
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هاظمحت عا ت هبش هااظمتكيعح هاظمتاظمة هااظك ية هاظح مح هاظلاما ااح هاظعحالت هاظا احهااظميالزهتااا 
ه  ميحه هاحتم ياتهإ ا قاح هار حتكما  ه، همحتمي هر ل  هات ماثة  هاتا امه  هاوابي هلمي ااظمكترياتهر ل 

ه.اظرا و ته اابماتكزاوة ه يه
 :النشاط الزراعي -3

تااا هاظعحالتهاظلاما ااحهاظح محهااظك يةهاظمتاظمةهااظمتكيعحهبشهادو  حهاظزياباحهل ظمراماتهاادحممةه
ه اابمهاوابيهاأم لشهاحتكمامة هامو ئهاظاو هاتا امه هات ماثة هر ل همحتميهاتكزاوة ه يهر ل هلمي

هاادحممةههاظرا و ت هاظموزظاح هاار  ت هاظزياباح هار  ت همل   ح ه ي هاظمحتكممح هاظمرامات هذظال هاتحمش اأش
ه.اظمتمااظحه يهادحااف

 :العسكرية األنشطة -4

ر ل هلميهاوابيههاظعحلياحهاظعميا تاظمتاظمةهااظمتكيعحهبشههتااا هاظعحالتهاظلاما ااحهاظح محهااظك ية
هات مامهاتأ ايهأم لشههاأزم شهاوت  يه هاجمعة ه يهرواالهاظمعيام ت

 :النشاط العلمي والبحثي -5

اظمكترياتهمشهاظو   هاظعيميهااظر ثيهتااا هاظعحالتهاظلاما ااحهاظح محهااظك يةهاظمتاظمةهااظمتكيعحهبشه
ر ل هلميهاوابيهات مامهام لشهتجماعة هات ماثة هر ل هماييهاجمعة ه يهه يهاظج مع تهااظميالزهاظر ثاحه

ه.رواالهاظمعيام ت
 .اإلدارة السليمة للتخلص من المخلفات الكيماوية الخطرة. 8

هااظت لم هاظك ية هاظلام ااح هاظمكيع تهاظراقاح هظيتكيصهمش هااظقا حاح هادحسهاظحيامح هظموههاح  هت راقة  مش
ه.اظجة تهذاتهاظعال ح

ه
 الرقابة على تداول المواد الكيماوية السامة والخطرة: الثالثالمحور 
 والحلول المقترحة القضايا

 تصنيع المواد الكيماوية السامة والخطرة محليا -0
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 ع ظا تة هماامهاح هآظاحهميا رحهراقاحهمحتميةهام لمحهبي هاظاو ب تهاظم ياحهاظتيهتحتكم ه يهاظ  جحهاظ ه
لاما قاحهح محهك يةهأاهتوتجهأاهتحربه يهاورع  ههذههاظماامهااظتألمهمشهاشهاظاو ب تهاظم ياحهتعم ها فه

ه.اظت ياع تهااظقااواشهااظتعيام تهذاتهاظعال حهاي  هتق يايهماياحهرتقاا همموهاالواا  هظةذههاظقااواش
 تجاريالمواد الكيماوية السامة والخطرة المتداولة بشكل  -3

هاظماام همكتي هاظجة تهظميا رح هر ظتع اشهراش هم لمح هآظاح هر ل هاظمتمااظحهااظك يةهاظح محهاظلام ااحهاح 
لمهمشهاشهاظجة تهاظتيهتت جيهر ظماامهاظلاما ااحهاظتأاظعيافهمشه ر هاظق  باشهاظك صهااظ لاميهاهه يهتج يي

ه.اظح محهااظك ايةهت رفهاظتعيام تهااظت ياع تهذاتهاظعال ح
 لمواد الكيماوية السامة والخطرة المستوردةا -3

هااظمحتايمةه اح هاظاحهميا رحهمحتميةهبي هاظمو  ذهاظ ماماحهظمت رعحه يلحهاظماامهاظلاما ااحهاظح محهااظك ية
مشهاشه يلحهاظماامهاظلاما ااحهاظح محهااظك يةهاظماكيحهااظك يجحهمشهاظ مامههالذظالهاظع ريةهبريهاظ مامهااظتألم

ه.اظعيا احهك حعحهظيتعيام تهااظت ياع تهاظعيا احهذاتهاظعال ح
ه

 نقل المواد الكيماوية السامة والخطرة: المحور الرابع
 :القضايا والحلول المقترحة

 العراق وعبرهالنقل الدولي للكيماويات السامة والخطرة إلى  -0

هبريهاظك يةهاظلاما قاحهاظوع ا تهوق هبميا تهاظتيهتوا هاظماظاحهر ز هاح هآظاحهظت رافهم هج اه يهاتع  اح
هاذظالهرةم هاظحا يةهبي ه يلحهاظوع ا تهاظلاما قاحهاظك يةهبريههأاهر ياهأاهرياهحاااهاظماظاح،هاظ مام جاا

هاظ مامهاظعيا اح
 النقل المحلي للكيماويات السامة والخطرة داخل العراق  -3

هحا ياتهك احهاحتعم  هاح هحاار هاتعيام تهظوق هاظلاما اا تهاظك يةهااظح محهماك هاظعيافه مثالهاورغي
همميرحهبم ظحه يافهبشهرعو احهتعياغة هاهاظلام اا تهبرااتهت ما هات هاأشهاظلاما قاحههاظماامهظوق همجةزة
هاظماامهاكزاو تها  اا تهو  التهبي هاظت ذاياحهاظال ت تهراح هاالظتزا هتحيابهااياب هأيهظ ما هموع  ه

  .اظماامهتيالهم هااظمتع ميحهااظمحتايمةهاظموتجحهاظما و ه ر همشهموة هاظك يةهارك احهاظلاما قاح
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 العاشر االستراتيجي لهدفا

 البيئة لقطاع والقانوني المؤسسي اإلطار تطوير
 : مقدمة
هااال تا ماحهاظعيماحهااظمااحا هاظقح ا همشهاظعمامهم هااتع م هاظمع ي همتعممهاظراقحه    هاعتري

ه م احهبشهاظمحؤاظحهاظق  باحهاظجةحههيهاظق واشهر ل هاظراقحهازايةهأشهمشهار ظية .هااظحا حاحهااالجتم باح
هتؤثيهااظتيهاظعال حهذاتهاظمؤحح تهمشهاظعمامههو ظاله  شهااظماظي،هاظماكييهاظاعامهبي هاظراقحهات حاش
هات قافهإلوج حهمحرق ها ي  هحيايا همت ير هاظع بيحهم  يلتة هاتعمهاظراقحهبي همر  يهةايهأاهمر  يهر ل 

هاادوامحهاظقااواشهمشهرمجمابحهاظعيافه يهاظراقحه    هتأ ايهات هلم .هاظراقحهاحتياتاجاحهمشهاظميجاةهادهما 
ه.اظراقحهبي همر  يهةايهأاهمر  يهر ل هتؤثيهااظتيهااظتعيام ت

ه يهإظاة هاظت يفهت هبمةهدحر بهاظراقحه  ظحه يهلرايهتمهاياهاظم حاحهاظثال هاظعقامهكال هاظعيافه ةمهاظقم
ه ااح مؤحح تهارو اهاظعال حهأا  بهل  حهجةامهتل ت هات يبهلراياهت ما هازا هااله ل همم هاظث ويهاظعا 
اج مها  بيح هاظراقيهاظمؤححيهاظعم هارماا تهاظراقاحهاظمؤحح تهوااةهأشهمشهار ظية .همو حبه  واويهإ  يهاا 

هل شهاد اا هأ حشه يهاظاا  هايضهبي هاوج زههت هم هأشهإالهاظم حيهاظقيشهموتا همشهرمأته مهاظعيافه ي
هت رافه يهااححهتةماشهمشهااع و هاظراقيهادمشهامت ير تهظمقام ته   ماه  ظا هاظعيافهاارق .همتااحع 

ه.اظراقحهات حاشهر م احهاظعال حهذاتهااظماظاحهاظا واحهااظمااثافهاظت ياع ت
هتق ه ا هاظعياف،ه يهاظراقحهر ؤاشهمر  يةهةايهأاهمر  يةهراايةهتعو هاظتيهاظمؤحح تهمشهاظعمامههو ال
هم هاالحتياتاجاحهامت رعحهتوعاذهبي هااإل يا هإبمامهمحؤاظاحه3002هب  هإو  ؤه هت هاظتيهاظراقحهازايةهبي 
ه:اظت ظيهاظو اهبي هت مامه هاملشهااظتيهاظعال حهذاتهاظجة تهل  ح
هااظراقحهاظا حهظجوح/هاظواابهمجيسه
هاظراقحهات حاشه م احهمجيسه يهاظممثيحهااظمؤحح تهاظازاياته
هاظعيافهليمحت شهإ يا ه يهاظمعواحهاظجة ته
هاظم   ا ته يهاظراقحهات حاشه م احهمج ظسه
هاظراقيهر ظعم هاظعال حهذاتهاظ لاماحهاةايهادهياحهااظموام تهاظمؤحح ته
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هاظك صهاظق   همؤحح ته
ههااإل ياماحهاظماظاحهاظتماا هامؤحح تهاظمت مةهادم هموام ته
هاظعيميهاظر  هاميالزهااظج معاحهادل ماماحهاظموام ته
هبي هااظم   احهاظتيا همشهاظراقحهحم شهر  شهك احه قيهه3001هظع  هاظعيا يهاظمحتايها يمها مههذا

هظألباا هاظراقحهمجيسه م احهاظراقحها  واشهاظراقحهازايةه  واشهإامايهذظالهاتر ه،441هاظم مةهحمشهوا  تة 
هاادوامحهاظقااواشه يهاظراقيهر ظ أشهاظعال حهذاتهاظماامهمشهمجمابحهإظ هر إلح  حه3007اه3009

ه.(///)هي  هاظمي فهه يهاظراقاحهاظت ياع تهالق حهبي هاإل ال هااملشه،ادكيوهااظتعيام ت
ه

 البيئة لقطاع والقانوني المؤسسي  اإلطار تطوير: العاشر االستراتيجي الهدف
 القضايا المحاور

هاظتومااحهادو  حه يهاظراقيهاظرعمهإمم ج.ه4هااظحا ح تهاظت ياع ته:المحور األول
هاظمتا يةهااظحا ح تهاظت ياع تهمالقمحهابم هوقص .ه3
 اظتوعاذهبي هااظقميةهاالظتزا ه.ه2
هااظماظاحهاإل ياماحهااظمااثافهااظمع هماتهاالتع  ا ت.ه1
هاظراقاحهااظ ي حهاظراقيهاظقح ا.ه1

ه
ها  بياحهلع اة ه:الثاني المحور

هاظمؤحح ت
ه
ه
ه

هاظراقحهات حاشه م احهمجيس .4
هاظمؤححاحهاظةاليا ت .3
هاظعم هاراقحهمت ير تاظ .2
هاظقيايهاو هااظاحهاظميلزاح .1
هااظتملاشهاظمح اظح .1
هااظمؤ ياتهاظراقاحههااظرا و تهاظمعيام ته اابم .7
هااظمت رعحهاظتقاا هأو  ح .9
هااإلماياحهاظم ظاحهادوامح .9

ه
هاظر ياحههاظقميات .4هاظر ياحهاظماايم ه:الثالث المحور
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هاتميابهاظقاوهاظر ياحهتأها هك ح .3
ه

هاظراقيهااالبال هاظتاباحه:الرابع المحور
ه

هاظراقاحهر ظتاباحهاظعال حهذاتهااظمؤحح تهادو  حه.4
هاظراقيهااظتعيا هاظتاباحهريامجه.3
هاظتااا ها رل تهاالتا الته يهاظ ماثحهاظاح ق .ه2

هاالجتم بي
هاإلوح شه قافهمشهل فهاظراقاحهااظماا وحهاالحتمامح.ه1

 
 :المحاور والقضايا ذات العالقة

 
هات حاشهت اايهمشهرمهاله  وههأهما ة ،هظت قافهاظمو حرحهاظراقحهتا يهاأهماحهاإلحتياتاجاح،هإبمامهحااه ي
هاظراقي،هظيعم هاظو ا هااظحا حيهاظق واويهاإل  يهمااقمحهذظالهاا م .هاظراقحهمج  ه يهاظع ميحهاظمؤحح تهأماا

ب مةهاظمؤحح ت،هالع اةه مياتهات حاش هر ظ ل هأهما ة هات قافهمة مة هاوج زهمشهظتملاوة ههاليتة هاا 
هاظراقاح،هاظتاباحهأو  حهازا مةهات حاشهاظر ياحهااظقاوهاظ    تهت اايهأاح هر ظحيايةهات يبهاهذاهادمث ،

هاالبتر يهرعاشهأكذه هاتاجبهم ايهظل ه ح ا هامجمابحهم  ايهأيرعحهت مامهت ه قمهاظحا فههذاها ي
ه.اظتوعاذاحهاظك حهإلبمامهاميجعاحهأح ح  ههحت ل هلاوة هاظق ممح،هاظمي يحهكال هامع ظجتة 

ه
 والسياسات التشريعات: األولالمحور 

 : والحلول المقترحة القضايا

 ادماج البعد البيئي في االنشطة التنموية  .0

ههاتحمت ه يهاظعيافهرعم  هااالجتم باح هاال تا ماح هظالو  حهاظراقاحهاالرع مرعاشهاالبتر يههاكذه اظتوماح
ظذاه  وههالهرمهمشهمياححه.هر ل هااححه يهاظوا  هاظراقيهاظةشهااك هلرايهاحيايهاظ هامواظتومااحهمم ه

توماحهمحتمامحههاظ و   هام يا هرةم هت قافهاظتاازشه يهاظتوماحهااظااا ههظل اظراقاحههاالث يات مامه
 .اظ  ظاحهااظق ممحهاالجا  تيابيه قافه
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 المتوفرة سياساتعدم مالئمة التشريعات والو نقص  .3

هاظراقحه    ها  ج تهحتياتاجاحاالهدهما همر  يةهتيجمحهحتياتاجا تااالهااظحا ح تهاظت ياع تهت ل 
هاظماظاحهااظمااثافهااظمع هماتهاالتع  ا تها يا هظمت ير تهظالحتج رح ه هاظت ياع تههذههمشهلراياهجزااهإش.
ه.إب مةهاا ةحهه ةاهر  جحهإظ هكيارهاظجزاهأم هت ما هأاهتعما هإظ هإم هر  جحهااظحا ح ت

ه
 االلتزام والقدرة على التنفيذ .3

ااححها ميةهبي هاظتوعاذهمشههاظتزا هايا قة هظ هإذال  ا ههحتياتاجا تإامايهاظت ياع تهااظحا ح تهااالهالهاعتري
هاظم ظاحهاظعاام مشههمجمابحتا يههذظالهات يباهه.مؤحح تهأاهأ يامهت ر هل  حهاظجة تهذاتهاظعال حهحاااهل و

ه.تيالهاظجةامهاتوحافهاظعال حهأا  بهل  حهجةامهاتح  يهااالظتزا هااظتاباحهااظعواح
ه
 االتفاقيات والمعاهدات والمواثيق اإلقليمية والدولية .4

هااظم  ل ههأاات   هاظعيافهات  يال هاظ راعاح هر ظماايم هاتعيف ه ام  هااظع ظ  هاظمو قح ه ي هاظما  همش هاظعمام م 
ه ع ال هات يبهتع او  همم  هاظراقاح، هر التع  ا تههااظقح ا  هااظك يجهبشه يافهاالظتزا  هراشهاظما ه يهاإل يا  م 

بمامهاظماظاح،اههاظثو قاحهااإل ياماحهااظمااثافهااظمع همات ه.متعممةهأاهثو قاحهحراقاهتع اشهاتع  ا تهاا 

 القضاء البيئي والشرطة البيئية .5

هادح حاحهاظمب ق ها مهمتكاصهراقيه ي حهجة زهالذظالها  ب هامؤه ه  ميهراقيه ح اهاجامها ل 
هاظ اايهاظق   هظةذاهاظماظحهتاظاة هاظتيهااداظااحهادهماحهااعلسهاحتمياياتة ،هاحم شهاظراقحهبي هظيم   اح

ه.ااظة  

 

 المؤسسات وفاعلية كفاءة: الثاني المحور 

 :القضايا والحلول المقترحة
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 البيئة وتحسين حماية مجلس .0

،هاظذيه ممهمة مههابحااته،ه  وههاله3007رماجبه  واشه م احهات حاشهاظراقحهظع  هه ل مأشهاظمجيسههرم 
رمهمشهإب مةهاظوايه يهمة  هابحااحهمجيسه م احهات حاشهاظراقحهالذظالهمج ظسه م احهات حاشهاظراقحه يه

همجيسهإظ هتااا تة هاتقما هااظك  هحتياتاجا تظتعم هبي هاا ةحهامت رعحهتوعاذهاظحا ح تهااالهاظم   ا ت
 .اظازياا

 المؤسسية الهيكليات .3

اظحياييهإب مةهاظوايه يهاظةاليا تهاظ  ظاحهماك هاظازايةهااظا ماتهاظراقاحه يهاظازاياتهااظمؤحح تهذاتههمش
ه هي اقحهمؤحح تهإظ هااظااا هحتياتاجاحاالهمت ير تهم هظمااقمتة هاذظالاظميلزهااظم   ا تهه ياظعال ح
ه.ا  بيح

 العمل المتطلبات وبيئة .3

تعتريهب مالهيقاحا هظت حاشهلع اةها  بياحهاظمؤحح تهات حاشهاايتة ههامو حرحهج ذرحتا ايهراقحهبم ههإش
أاهاظعال  تهاإلوح واحههاادجةزةهاظمعماتهتا ايهاظمل ش،همالقمحه ا همشهذظالهل شهحاااهمعة هاظمتع مياشظموه

ه.راشهزمالاهاظعم 

 المركزية والية صنع القرار .4

هاتعااضهموحهمشهرمهاله  وههاظمتكذة،هاظقياياتهواباحهات حاشهاظمة  هاتوعاذهاظكمم تهإاا  هاج همش
ه.م اقحهامح اظحهي  رحهأوامحهاجامهحيايةهم هذظال،هأملشهم هااإلماياحهاظم ظاحهاظاال ا ت

 المساءلة والتمكين .5

ه يههتملاوهه  شهامحتمامح،ها احهراقحهظت قافهااظةم هاظاحايحههاهاإلوح شهأشه ا  ه قه همم يحح مش
همشهاج هاظااا هإظ ههاظحاظمح  هأح حا  هاتعيفهر ظمم يح تهاظمكتيعحهذاتهاظعال حه يهاظراقحهاعتريه ق   ام 

ه.هاظماا وحهاظراقاحهاحم شهت مامهامث هظألاظاا تهاحم شه حشهاظتوعاذ
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 والمؤشرات البيئية قواعد المعلومات والبيانات .8

ههت ل  هااظا ا ح هاظم اقح هااظرا و تهح ح أاظمعيام ت هاظمعيام ت هتيال هتا اي هأش ه ا  هاظا قب، هظيقياي
راايةه ع  حهات ماثة هر حتميايهظت ل هاوعل ح هظ  ظحهملاو تهاظراقحهاظمكتيعحهامحتاا تههامؤ ياتهاالوج ز
ه.اظقيايهااو همب هظعمياحهموههالرمهأمياا يهاظا تهاظمو حبهاعتريههجامةاالوج زهرواباحه

 ابعةأنشطة التقييم والمت .7

رمهمشهاجامهأوامحهتقاا هامت رعحهظيعع ظا تهاادو  حهاظراقاحهاظمكتيعحهبي هل  حهاظمحتاا ت،هاذظالهظمعي حههال
هإبمامه هاات يبهذظال هاظتمهاي، هأا همشه ا هاظت حش هاظراقح هادهما ها  ظح هت قاف ه ي هاظموجز هاظتقم  ممو

ه.ادح سهحوااته يهاظراقاحهظألاح  هم افهات مامهمياححمؤ ياتهاا عاحها  ريحهظيقا سهتعتممهبي ه

 األنظمة المالية واإلدارية .6

همشهر ظية محتاوهادمااهاظمؤححيهميتر هر ل همر  يهر راعحهادوامحهاظم ظاحهااإلماياحهااظا تهت راقة ،ههإش
هامياوحه ه يف هأش هإال هما مة ماياح هاا  هم ظاح هأوامح هحمش هتعم  هاظ لاماح هااظمؤحح ت هاظازايات هة ظراح أش

ه.شحهاظت رافهتتع اتهراشهاظمؤحح تهااظمحؤاظاا ع  ا

ه

 البشرية الموارد: المحورالثالث 

 :القضايا والحلول المقترحة

 القدرات البشرية .0

ت مامههإظ هر إلح  حت مامها ايهاظقمياتهاظر ياحهمشه ا هاظعمم،هاظتكاص،هاظكرية،هاظعميهاةايه هها ل 
هااظت ماهأه اظوايهر ظةا ل هاظتوااماح،ههإب مةاظ  ج تهاظتمياراحهاظمحتقرياحه يها ه ااظمت ير تهه تاظقح ا 

ااظمحما تههر د ك صهادمياظتغاايهاك احه اوم هاتعيفههإمايةهأشرعاشهاالبتر يههكذاشآظيت اايهاظمؤححي،ه
ه.ااحاحها ع  احهر ظعم ه  بيحهم  يلحإظ هاظحة هات ت جههر دمياظاااعاحهظاسه
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  تأهيل وتدريب القوى البشرية خطة .3

ك حهمتل ميحهظت اايهاظقاوههابمامهإظ ر  جحههال حاتميابهاظع مياشه يهاظمؤحح تهذاتهاظعهتأها هإب مةهإش
هااظمؤحح تهاه هاظراقح هازاية ه ي هاظتميابههادكيوهاظجة تاظر ياح هذظال هاا م  اظماكييههااظتأها ذاتهاظعال ح

هتع او هات يبهر ظحياية هاهذا هماك هااظك يجي، هاظتميابهاظمتكااح هاظج مع تهاميالز هم  هامحتميا هاثاق   
ه.هاظعيافهاك يج

 

 التوعية واالعالم البيئي :المحور الرابع

 :القضايا والحلول المقترحة

 وعية البيئيةتاألنشطة والمؤسسات ذات العالقة بال .0

مححه  م هظل  حهادو  حهاظتيهتم يسهاظة هبال حهر ظتاباحهاظراقاحهحاااهل شهذظالهمشهكال هاإلبال ههإجياا
ه.هاظ ماثحهظلتياواحاالاظميقيهأاهاظمقيااهأاهاظمحما هر ظاح ق هاظتقياماحهأاه

 والتعليم البيئي التوعية برامج  .3

هااظتعيا هحااهوت قجهاظمححهظيمؤحح تهذاتهاظعال حهر ظتاباحهه ي هاأو  تة  هإبماممشههالرماظراقيهاريامجة 
هاههك ح هاظتاباح هظريامج ههاظتعيا متل ميح هاظجة ت هات مام ههاظموعذةاظراقي همة مة  هاتل م  هاأماايه اتوحاف

ه.امج التة 

 الوسائل الحديثة في االتصاالت وشبكات التواصل االجتماعي .3

اظاح ق ههإظ هإح  حاظاح ق ههتيالمشههااالحتع مةهاحتعم  همشهرمهاله  وههااظمعيام ت،هاالتا التهثايةها ه ي
 .هإظ هاظمحتةم اشهاظااا هاحيبحهاحةاظحهاظقيايحهظيليعحاظتقياماحهاذظالهواياه

 االستدامة والمواطنة البيئية كحق من حقوق اإلنسان .4
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ق هبي هاظق ممحهامةمحهاظم   احهبياة هتهظألجا  ه فاظم   احهبي هاظماايمهاظ راعاحهمشهاظتيا هااالحتوزا ه
لم هااشهتملاشه.ه يبتههاظلتبهاظحم ااحهااظمااثافهااظمع هماتهاظماظاحهاأكال يماويهه فهاهاهب تفهاظجما ه

ات عازهاظماا واشهظ م احهاظراقحهات قافهاالحتمامحهاظراقاحهام  يلتة هاظع بيحه يهاو هاظقيايهااظمح اظحهتعتريه
ه. يا   هامت ير تهاح حاح
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 رابعالفصل ال

 الرصد والتقييم آليات
 

تعتريهبمياحهاظيامهااظتقاا همشهأه هأمااتهمياجعحهتوعاذهاإلحتياتاجاحهااظك حهاظتوعاذاحهواياهظتحموة هبي ه
ماياحه  ميةهبي هتقما هاظجاابهاظمو قيه ا همموهاظوج حه يهتوعاذهاإلحتياتاجاحهمشهكال ه مؤ ياته واحهاا 

اعي ه.هتعي حهم هراشهما ي اشهيقاحااشههم هاظيامهااظتقاا االهرمه يههذاهاظحا فهمشهاظ.همق يوحهاظمؤ يات
هرأوهه ههاهاظيام ها م هرم  هاتق يشهم  هتتر هبشه يبهمح يهادو  ح همشهاظميا رح هاموامح همك  ح بمياح

هاظعم همعتيضهاظ ما /متا   هاك ح ه يهاإلحتياتاجاح ههاهموااصهبياه همشهكال هم  اا  ا هاظيامه.
هت هوج ح هر تج ه هاظم   هاما هيهاظمتااا  هباام  هات مام هظيتقم  همحتمي هتاثاف ه ياف هبش هاالحتياتاجاح وعاذ

ه.هاظتأكايهاظتيهاملشهمع ظجتة ه يه تيةهمرليةهمشهاظتوعاذ
هاظتقاا ه ا م هأثو اه   هاظتوعاذهمثال)أم  هاهاهاةم هإظ ه(هرعمهموتا ه تية الذظالهرعمهاوتة اهاظتوعاذ

امشهأه ه ااقمه.هاالحتياتاجاحهااظااا هإظاة همياححهمموهاظوج حه يهت قافهادهما هاظماحابحه ي
هاظمكيج تهااظوااتجهاارث ي)مموهت  رفهاإلوج زاتههاظتقاا هت مام هاظرمااحه( م هاظةم هاظمقاامهموذ

هظكممحهات مالذظالهاملشهاحتكمامههظ هاظتيهاملشهتعيمة  إبمامهاظميا  هاظال قحهمهاظمياسهاظمحتع مة
 .همشهاالحتياتاجا تهاظراقاح

 أمو ههأه هاظعاايفهم هراشهاظيامهااظتقاا ه4-1اظجما هاااححه  

هاظتقاا   هاظيام  
هموةجيهامايي  هموةجيهامحتمي  
هاثو اهارعمهتوعاذهاالحتياتاجاح  هاثو اهتوعاذهاالحتياتاجاح  
إامايهاد ل  ه ا هاظوج حه يهتوعاذه  همت رعحهاظو    تهااظتقم هاظم يز  

هادهما 
هرمؤ ياتهاظتقاا هاالح حاحمق يوحه  ه حبهك حهاظعم هاظحوااح  
هكا ياتهاحتياتاجاحهظيتعما هااظت حاش  هبم هتا احه اايهادمم  
هاظمح اظحهر حبهاظوت قج  هاظمح اظحهر حبهاظتوعاذ  
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هاقا هرة همقاماشهك يجااشه  هاقا هرة هجة تهم ياحهموعذة  
   

هاهيهازايةه   هاالحتياتاجاح ههذه هتوعاذ هاظمو  هرة  هر ظجةح هم ممة هاظيام هأشهتلاشهمحؤاظاح امشهاظمة 
اظراقح،هااظتيهحتقا هرتوعاذهريو مجهاظيامهمشهكال هاظممايا تهااظرو هاظمؤححاحهاظمكتاحه يهماك ه

هرل  حهاظمعيام تهاأمااتهجم هاظرا و تهاظالزمحهظمت رعحهاظتقم ه  هاتزاامه  أم ه.هيهحايهاظعم اظازاية
 .ه3049اهه3041 ام هاتعيفهر ظتقاا ه حا هات هتوعاذههمشه ر هجة تهك يجاحه يهاظع ماشه

هاظتوعاذاحه   هااظك ح هادهما هاالحتياتاجاح هبي همحتاااشهاهم  هااظتقاا  همؤ ياتهاظيام هت مام هت  ا م
تيتر هاظمؤ ياتهاذظالهظحم شهاكتا يهاظمؤ ياتهاظا ا حهاظتيهتكم هل همحتاوهمشهاظتوعاذه ا ه

ذاتهاظ راعحهاالحتياتاجاحهر دهما هاظغحتياتاجاحهراوم هتيلزهاظمؤ ياتهاظعواحهااظق  باحهبي هاظريامجه
اتمتهبمياحهاكتا يهاظمؤ ياتهر ياقحهت  اياحهبريهازايةهاظراقحهااظعيافه.هاظاايمةه يهاظك حهاظتوعاذاح

شهتعلسههذههاظمؤ ياتهاداظاا تهاظراقاحهاالحت  ييهاظمعويهرإبمامهاالحتياتاجاحهمشهأج هحم شهأ
 .هااظقمياتهاظمؤححاحهااظعواحهاظماجامةهظموهازايةهاظراقح،ه يهآشهمع 

 ه3049-3043اظماعا حهاظل ميحهظمؤ ياتهاظتقاا هظيك حهاالحتياتاجاحهه3-1اااةيهاظجما ه  

 

 ه

ه
ه

 ه
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 اإلستراتيجية الوطنية لحماية البيئة في العراق

 مصفوفة التقييم لألهداف االستراتيجية  

الهدف 
 اإلستراتيجي

القيمة األساسية  المؤشرات المقترحة
3103 

القيمة 
النصفية 
3104 

القيمة المستهدفة 
3107 

حماية وتحسين 
هنوعية الهواء

بممهم   تهميا رحه -
 اظةاااه يهاظممش

وحرحهت حشهواباحه -
أل حامه)اظةاااه

اظلريات،هأل حامه
ظم  قفهاظوتياجاشهاا
 (هاظع ظقحه

بممه اابمهاظرا و ته -
 اظك احهرتيا هاظةااا

بممهاظما و هاظتيه -
تحتكم هأمااتهاإلوت جه

هادوا 

ه -ه -ه -

حماية وتحسين 
هنوعية المياه

بممهم   تهمع ظجحه -
 اظما ههاظع ممحهاظع ميحه

وحرحهوج حهمؤ ياته -
واباحهاظما ههاظك يجحه
 مشهم   تهاظمع ظجحه

وحرحهاحتوزا هاظما هه -
اظحخهمق يوحه)اظجا احه

 (ر ظتعزازهاظ راعي

وحرحهإب مةهتأها ه -
اظماايمهاظم قاحه يه

 االهاايه

بممهم   تهمع ظجحه -

ه -ه -ه -
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اظما ههاظاو باحهاظع ميحه
هرلع اةه

الحد من تدهور 
األراضي 
ومكافحة 
هالتصحر

كياق هت مامهماا  ه -
اظتيبهاظمتمهايةه
 ااظمياثحهج هزة

بممهاظاا  ته -
اظا ياااحهاظتيهات ه

 إ ا ؤه 

وحرحهاظمح   ته -
اظكحيااهمق يوحه

ر دياحيهذاتهاظراقحه
 اظمرواح

وحرحهاظزا مةه يه -
هاظمو  فهاظ يجاحهحواا ه

ه -ه -ه -

حماية التنوع 
 الحيوي 

بممهاظتق يايهبشه  ظحه -
 ادواا هذاتهادهماح

بممهاالواا هاظتيهات ه -
 إلث يه ه يهادحي

بممهاظم  يا هاظتجياراحه -
 ظيحا  حهاظراقاحه

ما تهبممهاظم  -
هاظ راعاحه امهاإلو  اه

ه -ه -ه -

المحافظة على 
البيئة البحرية 
والساحلية 
المحافظة 
واالستخدام 

المستدام للتنوع 
هاألحيائي

ه
اظر ياحههاظحملاحهاالواا ه-

ااظثياةهاظحملاحهم اايةه
هامحجيح

وحرحهاظتياج ه يهاحتكما هه-
هاح ق هاظاامهةايهاظي اقحهر ظراقح

وحرحهاظمو  فهاظح  ياحهه-
اظمغ  ةهر ظكياق هاظك احه
هر الحتكمام تهاظحيامحهراقا 
ت مامهمؤ ياتهواباحهاظما هه

ههه



 

91 
 

هاظعذرحهاظتيهتابه يهاظر ي
تطوير وتحسين 
هإدارة المخلفات

اجامهوا  همتل م هإلمايةه-
هاظمكيع ت

وحرحهاظمكيع تهاظايرحهه-
ااظاي احهااظرالحتالاحهاظتيهات ه

هجمعة ها يزه 
بممهماا  هاظ ميهاظا يهه-

هاظحيامحهراقا ه
وحرحهاظمكيع تهاظك يةه -

اظتيهات همع ظجتة ه
 ر ياقحهحيامحهراقا ه

ه

ههه

الحد من التلوث 
هالنفطي

وحرحهاظمؤحح تهاظتيه -
ظة هبال حهرإمايةهاظتيا ه

اظوع يهاظك حعحه
 ظتميابهارو اه ميات

اجامهمواامحهي  راحه -
  ميحهتعم هبي هيامه

 رلع اةاظتج ازاتهتعم ه

بممهك  هاظ اايئه -
هااظحالمحهاظمعمة

ه -ه -ه -

الحد من التلوث 
هاإلشعاعي

مياححهاظماا  هاظمؤهيحه -
ظمع ظجحها ميه
هاظمكيع تهاظم عح

 ج هزة

وحرحهاظمع ريهاظ ماماحه -
اظك حعحهظيحا يةهبي ه
 وق هاظمكيع تهاظم عح

 ايهل م هظمو  فه -
اظتعيضهظيااياواا ه
 اظموحبهمعمهاج هز

اظم مماتهاظراقاحه -

ه -ه -ه -
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اال ع باحهاحتو ما هاظ ه
هاظم مماتهاظع ظماح

 معمة

ه
االدارة المتكاملة 
للمواد الكيميائية 

هالخطرة

كياق هامحا  ته -
  ميحهظمموهاوت  يه
اظماامهاظلاما قاحه يه

 .بو ايهاظراقح

ما ميهإوت جهاوق ه -
ااظتكيصهمشهاظماامه
اظلاما قاحهاظك يةه
اظماوعحهم يا ه
 معيا حهاماثقح

 ماماحهبممهاظمع ريهاظ -
اظمةاأةهظيامهاظوق ه
ةايهاظق واويهظيماامه
 اظلاما قاحهاظك ية

وحرحهاظماامهاظلاما قاحه -
اظك يةهاظتيهات ه

اظتكيصهموة هر يفه
هحيامحهراقا 

ه -ه -ه -

تطوير اإلطار 
المؤسساتي 

والقانوني لقطاع 
هالبيئة

 هتمته هاظتي هاظت ياع ت بمم
ه مثته هبمظت، مياجعتة ،

 ااميتهيحما ه

 هاالحتياتاجا ت ااظك  ههبمم
هإبمامه ه هت  هاظتي اظراقاح

 اا  يايه 

 هااظمااثافه هاالتع  ا ت بمم
ه هاوح  هاظتي هإظاة اظماظاح

 اظعياف

 ه ه ه
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 هاظتيه هاظمؤحح ت بمم
ه يه هاظراقي هاظرعم حموت

 حا ح تة هاظك اح

ه
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التنفيذية الخطة  
العراق في للبيئة الوطنية االستراتيجية  
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 :مقدمة
 

،ه ادد هتحددموته3049ه–ه3043ت ددل ههددذههاظك ددحهتيجمددحهاريو مجدد هظتوعاددذهإحددتياتاجاحهاظراقددحهكددال هاظعتدديةه
ا مهتحمشهل هه1730ه-ه3043اإلحتياتاجاحهب يةهأهما هإحتياتاجاحهحات هاظعم هبي هت قاقة هكال هاظعتيةه

اظقحدد ا هذاتهاظعال ددحهرلدد هم ددايهمددشهتيددالههددم هاحددتياتاجيهمجمابددحهمددشهاظم دد اي،هلمدد هتدد هت ماددمهمجمابددحه
اظعال دحهرداشهاظملاود تهاظيقاحداحه(هأ)اااحدحهاظ دل ه .اظم  ايهامو   تة هر ل همعاد ه ديهاثاقدحهاإلحدتياتاجاح

ه.اظالزمحهظتوعاذهاإلحتياتاجاح
ه

ه
 هيكلية االستراتيجية والخطة التنفيذية( أ)الشكل 

 

ت ماددمهاظردديامجهااظم دد يا هاظلعايددحهر م اددحهات حدداشهاظراقددحه دديهارودد اهبيدد هذظدداله قددمهتدد همددشهكددال ههددذههاظك ددحه
ه.اظعياف

ه
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ريو مجدد ه(ه  )اظرديامجهااظم دد يا هظلد ههدم هاحدتياتاجيه اد هريدغهبدممهاظردديامجه (أ)ااتحدمشهاظجدما هاظمي دفه
ه.م ياب )ههه(ه ميته

 

ه
يمةه دديهك ددحهاظتوماددحها ددمهتدد هادكددذهرعدداشهاالبتردد يهبوددمهإبددمامههددذههاظك ددحهمجمابددحهاظردديامجهااظم دد يا هاظدداا

ا دمها دايهظةد ه ديه)  3041،هااظتديهادت هتوعادذه ه  ظاد هأاهحدات هتوعادذه ه تد هوة ادحه3041ه–ه3040اظا وادحه
،هر إلح  حهإظد ها تدياحهمجمابدحهمدشهاظم د يا هاظجمادمةه)هه(ماعا حهاظريامجهااظم  يا هالذظالهأحاعتهلمي فه

اتغ ديههدذههاظك دحهاظمي يدحهاداظد همدشه.هاظك دحهاظدثال اظالزمحهظت قافهادهما هاإلحدتياتاجاحهكدال هحدوااته
.هتوعاذهاإلحتياتاجاحهحاعقرة هك حهأاهك  همحتقرياحهأكيوهتتم   هاتتزامشهم هك  هاظتوماحهاظا واحهاظق ممح

ه.هميااشهماو يهبيا ي)هه(ها مه ميتهتل ظا هم  يا هاظك حهكال هاظحوااتهاظثال هاظق ممحهر ااظيه
ه

ابدحهمدشهاظدازاياتهااظمؤححد تهاظ لامادحهاةاديهاظ لامادحهااظك ادحهحتت د ياله ديهتوعادذهاجمايهر ظذليهأشهمجم
هدددذههاظك دددح،هاحدددتقا هازايةهاظراقدددحهر إلحددد  حهإظددد هتوعادددذهرعدددضهاظم ددد يا هاظتددديهالهتقددد هحدددمشهاكتا اددد ته

 .امحؤاظا تهاظجة تهادكيوهرمة  هاظتوحافهااظمت رعحهااظتقاا هظريامجهام  يا هاظك ح
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 والمشاريع البرامج مصفوفة( أ) المرفق

  الهواء نوعية وتحسين حماية: األول االستراتيجي الهدف

  المؤشرات
 اظممشه يهاظةاااهميا رحهم   تهبمم 

 (ههاظع ظقحهااظم  قفهاظوتياجاشهأل حامهاظلريات،هأل حام)هاظةاااهواباحهت حشهوحرح 

 اظةاااهرتيا هاظك احهاظرا و ته اابمهبمم 

 هادوا هاإلوت جهأمااتهتحتكم هاظتيهاظما و هبمم
 اظتوعحيهاظجة زهرأمياضهاالا رحهمعمالتهاوكع ض 

 

 الجهة
 المنفذة
 المقترحة

 التكلفة
 التقديرية

 التنفيذ مدة
 المتوقعة

 بالخطة االرتباط
 الوطنية

  القضايا/  المحاور  البرامج االداء اتمؤشر   المشاريع

هازاية
 اظزيابح

هجزقا  ه   هاالياحيهاحتاالحهم يا ه4-4-4
 .اظعيافه ي

هااتايةهمعمالتهاوكع ض -
هاظعااا ه ما ها تيات
ه.هااظيمياحهاظتياراح

هظمااجةحه اايواهك   -
ه.اظتياراحهاظعااا 

هاالياحيهمح   تهزما ة -
هظالحتزيا هاظا ظ ح

هظمل   حها واحهك ح -
ه.اظمحتقرييهااظتورؤهاظتا ي

هااظتقيا هاظ مهريو مجه4-4
 .اظتياراحهاظعااا همش

 تلوث:  االول المحور
 العوامل نتيجة الهواء

 الطبيعية
 

 القضايا
  هاظتياراحهاظعااا
  هاظجااحهاظعاام

هااظمو كاح

هازاية
 اظزيابح

هجزقا  ه   هاظلثر شهتثراتهم يا ه4-4-3
هاظ راعيهاظور تيهاظغ  اهاتوماح اظيمياح

هازاية
هاظزيابح

هازاية+ه
 اظراقح

هجمام   هامل   حهميا رحهم يا ه4-4-2
 .ااظتا يهاظا ياايهاظز  
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 الجهة
 المنفذة
 المقترحة

 التكلفة
 التقديرية

 التنفيذ مدة
 المتوقعة

 بالخطة االرتباط
 الوطنية

  القضايا/  المحاور  البرامج االداء اتمؤشر   المشاريع

هاال ياماحهاالتع  ا تهبمم -
ها يايه هات هاظتيهااظماظاح
ه.اظمج  ههذاهحمش

 

 هاظمح   تهتمهاي
 اظكحياا

ه    هاظ  م هاظتقاا هم يا ه4-3-4
هذاتهظيق  ب تهاظمو كاحهظيتغايات

هاالاظااح

ه يهاظماظحهتمثا همحتاوهي   -
هااال ياماحهاظراقاحهاظمؤحح ت

هاظ أشهرةذاهاظمعواحهااظمااقي
هذاتهاظعيماحهاظر ا هبمم -

ههاظايح
هظييامه ع ظحهاوامح -

ههااظميا رح
ها واحهاك حهريامجهاجام -

هاظتغاياتهم هظيتع م 
ههاظمو كاح

هاظراقيهاظابيهزما مة -
ه يهامح همتههظيماا ش
هاظتغاياتهاث يهمشهاظتقيا 

هاظمو كاح

هاث يهتقاا هريو مجه4-3
هااظتلا هاظمو كاحهاظتغايات

 معة 

ه    ها واحهاحتياتاجاحهإبمامه4-3-3
ههاظمو كاحهاظتغاياتهم هظيتلا 

ه    ه يهاظتلا هأو  حهتوعاذه4-3-2
هاظراقاحهااالوامحهااظمو  فهاظق  ب ت

هاظمجتم هم هر ظم  يلحهه   حهااللثي
هاظمموي

ه    هاظا ويهاظميلزهاو  اه4-3-1
ه.هاظمو كاحهظيتغايات

ه    ها ا اهاب مةهم يا ه4-2-4
هارح تاشهاظاا  تهاتأها هاالياحي

هاظكحيااهاظمح   تهزا مة -
هاظحا  حهمعمالتهايتع   -

همشهاظ مهريو مجه4-2
هااظمح   تهاظغ ر تهتمهاي
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 الجهة
 المنفذة
 المقترحة

 التكلفة
 التقديرية

 التنفيذ مدة
 المتوقعة

 بالخطة االرتباط
 الوطنية

  القضايا/  المحاور  البرامج االداء اتمؤشر   المشاريع

ه.اظوكا  هاظعيافه يهاظراقاح
ه يهاظةاااهواباحهت حش -

هاظم   ا ت
هاظمع مهاظغ ر تهمح  ح -

هتأهاية 
ه

 

ه

ه.اظكحياا
ه    هاتأها هت اايهم يا ه4-2-3

هااظح   تهااظموتزه تهاظ ماقف
هاظم   ا ته يهاظكحيااهااال زمح

ه    ه.اظغ ر تهت اايهم يا ه4-2-2
ه    ه يهاظكحيااهاال زمحهإو  اه4-2-1

هاظم   ا ت

هجمام   اظراقحهازاية هااظت ياع تهاظقااواشهاح ه4-1-4
همشهاظةاااهظمياث تهااظم ممات

هاظغ زاحهاالورع ث ت

ها واحهرا و ته  بمةهاجام -
هاظغ زاحهظالورع ث تهم مثح

هام مماتة 
هاظمتكاااشهبمم -

ههاظمميراش
همياث تهااوكع ضهتقيا  -

ه يهااظحاح اهاظةااا
هاظممش

ه

هاظحا يةهريو مجه1-4ه
همشهظي مهااإلمتث  هااإلوع ذ
هاظةاااهتيا 

 تلوث: الثاني المحور
 المصادر من الهواء

 الثابتة الصناعية
 

 القضايا
 اظت ياع تهااظم مماته

هظالورع ث تهاظغ زاح
 ا ماتهاظمع ظجحه

ااظحا يةهبي هتيا ه
هاظةااا

 اوت  يهاظماظماته
هاظك اح

هجمام   اظراقحهازاية هظمح بمةهاظا ويهاظم يا ه4-1-3
هظيقااواشهاإلمتث  هبي هاظاو ب ت
هظإلوت جهاظا ويهاظميلز)هااظت ياع ت

ه(هاالوا 
ه   اظراقحهازاية هاظق   ه يال تهم يا ه4-1-2

هاالورع ث تهبي هاظحا يةه يهاظك ص
ه    هازايةه يل تهتأها هم يا ه4-1-4

ههااظمع مشهاظاو بح
ه 

هرمايحه    تهاحتكما  -
هاوااعح

هتأها هإب مةهريو مجه4-1
هم  رقحهاظغايهاظمو ق ت

ه   هاظراقاحهظإل تيا  ت ه يل تهتأها هم يا  2-5-1 
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 الجهة
 المنفذة
 المقترحة

 التكلفة
 التقديرية

 التنفيذ مدة
 المتوقعة

 بالخطة االرتباط
 الوطنية

  القضايا/  المحاور  البرامج االداء اتمؤشر   المشاريع

ههاظوع يهاظق    هاه LPGهاظدها امهاحتكما  -
LNGه

ه

 هاظ يفهاظع ااقي
 احتكما هاواا هيماقحهمشه

هاظا ام
 هلع اةهاظ   حهاظمحتكممح
 اظاو ب تهاوت  يه

هاظ ي اح
 

ه    هم   تههتأها هم يا ه3-5-1
ههاظلةير قاحهاظ   ح

ه
ه    هااظ   حهاظيا حهأ يسهإبمام1-6-1 

هظيعيافهاظ محاح
هاظك احهاظماظماتهبمم -

هاظ   حهالماحهاظمحترمظح
ه   حها ماتهمشهاظموتجح
هيا حهااهه محاح

هاظ   حهاحتكما هوحرح -
همشهلماميهاظمتجممة

هاظلياحهاالحتكمام ت
هظي   ح

ه

هت جا هريو مجه 6-1
ه اظمتجممةهاظ    تهاحتكما 

هاظم ايهااح هاواي)
ه(اظح مس

ه    هاظ   حهاحتكما هم يا 2-6-1 
 اظلةير اهظتاظامهااظيا حهاظ محاح

هاظا واحهظي رلحهااظتغذاح
ه    هاظ   حهاحتكما هم يا 3-6-1 

ه يهاظلةير اهظتاظامهااظيا حهاظ محاح
هاظع محهااظمو ق تهاظمر وي

ه    هاظاو ب تهت اايهم يا 4-6-1 
هاظ   حهرتلواظاجا هاظك احهاظم ياح
ههااظيا حهاظ محاح

ه    هظلع اةهاظا ويهاظم يا 1-7-1 
هاظمكتيعحهاظق  ب ته يهحاظ   

هبي هاظ يبهازما م -
هاظع ظاحهااظمعماتهاالجةزة
 اظلع اة

هاظتيهاظما و هبممهازما م -
هاظا امهبي هتعتمم

هلع اةهت حاشهريو مجه7-1
هاظ   ح

ه    هاظتلواظاجا هت ما هم يا 2-7-1 
هاظ   حهاوت جه يهاظمحتكممح
هاظلةير قاح



 

111 
 

 الجهة
 المنفذة
 المقترحة

 التكلفة
 التقديرية

 التنفيذ مدة
 المتوقعة

 بالخطة االرتباط
 الوطنية

  القضايا/  المحاور  البرامج االداء اتمؤشر   المشاريع

ه    هادوا هاظا امهم يا 3-7-1 
هااظت ياع تهاظماااع تهااح 
هاظالزمح

هاظواا 
هاورع  همعم هإوكع ض -

هظل (هاظغ زات)هاظليراش
هااهمحتكممحه   حها مة
ههموتجح

ه    هبشهاظراقاحهاظتاباحهم يا ه4-9-4
هاظع ااقيهاظ يفهمح ي

ه
همعمالتهاوكع ض -

همشهاالورع ث ت
هااظمياث تهاظمااالحاو ت

هاظغ زاح
ه

 

ه

همشهاظ مهريو مج8-1 
هاظع ااقيهاظ يف

ه    هامو هظي مه ااواشهم يا ه4-9-3
هاظممشه يهاظع ااقيهاظ يفها هية

ه    هرا و ته  بمةهرو اهم يا ه4-7-4
هاظاو ب تهاتاوا هماا  هظت مام
ههاظعيافه يهاظ ي اح

هبي هاظ يبهاوكع ض -
هاظتقياماحهاظا امهاواا 

هاظمك شهاورع ث تهاوكع ض -
هاظمياثحهااظغ زاتهادحام

هاظما  رح
ه

هاظاو ب تهت اايه4-7
ه   هاظعيافه يهاظ ي اح هاحتكما هتعزازهم يا ه4-7-3

هاظاو ب ته يهاظوااعحهاظ    ت
ههاظ ي اح

ه    هك حهابمامهم يا ه4-40-4 هاالزم   همعمالتهاوكع ض - هاظع  هاظوق هريو مجه4-40  تلوث: الثالث المحور



 

111 
 

 الجهة
 المنفذة
 المقترحة

 التكلفة
 التقديرية

 التنفيذ مدة
 المتوقعة

 بالخطة االرتباط
 الوطنية

  القضايا/  المحاور  البرامج االداء اتمؤشر   المشاريع

هاظلريوهاظممشه يهاظع  هظيوق همتل ميح ههااظح   تهاظ ااي ه ي
هاظيا صهمعمالتهاوكع ض -

ههاظع ظقحهااظم  قف
همعمالتهاوكع ض -

هههاظحاح ا
هبي هاظ يبهاوكع ض -

هاظك احهاظحا ياتهاحتايام

هاظمحتما   مصادر من الهواء
 المتحركة الصناعية

 

 القضايا
   هم ماماحهاظوق هاظع
 اظع ااقيههاالزما م

ه البمامهاظحا يات

ه    هر ا تها ال هم يا ه4-40-3
هاظا امهااهاظغ زهااحتكما هاظع  هاظوق 

هاظ ااي
ه    هاح ق هاحتكما هم يا ه4-40-2

ههاظلةير قاحهاظع  هاظوق 

ه    هحاار هاح هم يا ه4-44-4ه
هتتم  ىم هاظحا ياتهالواا هاحتاياماح

هاظراقاحهاظمع اايهم 

هاظ ماثحهاظحا ياتهوحرح -
ههاإلجم ظيهاظعممهمش

همشهاظ مهريو مجه4-44
ههظيحا ياتهاظع ااقيهاالحتايام

ه    هاظك ي حههابمامهم يا ه4-43-4
ه يهمحتاا تة هاميا رحهاظحاح قاح

هاظعياف

همعمالتهاوكع ضه -
ههاظحاح ا

ه

همشهاظ مهريو مجه4-43
هاظحاح اهمحتاا ت

 الضوضاء: الرابع المحور
 

  القضايا
 اوت  يهاظماظماتهمكتيعحه

هاظحع ته
 ازما مهابمامهاظحا يات 

 

ه    هم مماتهاح هم يا ه4-43-3
هاظحاح اهاحاار 

ه    همشهاظتقيا هتقواحهإمك ه4-43-2
هادلثيتأثاياهظيما ميهاظحاح ا

ههااوت  يا
ه    هاظ مامهابمامهم يا ه4-42-4

همياث تهمشهرة هاظمحماحهاظا واح
هاهااظمعيام تهاظرا و تهتا ي -

هاظقيايهظمتكذيهاظتلواظاجا ت
هااظ رلحهاظريو مجه4-42

هواباحهظميا رحهاظا واح
 الفحص: الخامس المحور
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 الجهة
 المنفذة
 المقترحة

 التكلفة
 التقديرية

 التنفيذ مدة
 المتوقعة

 بالخطة االرتباط
 الوطنية

  القضايا/  المحاور  البرامج االداء اتمؤشر   المشاريع

هاظةااا هالما تهاواا هااظجمةاي ا 
هاالورع ث ت

هراشهتير همياح تهاجام -
هاظع محهااظا حهاظةاااهجامة

ه
ه

ههاظةااا  والمراقبة والقياس

 

 القضايا
 

 م   تهميا رحهواباحه
هاظةااا

 اابمهاظرا و ته 
هااظمعيام ت

 اظ مامهاظا واحهاظمحماحه
هرة همشهمياث تهاظةااا

 اظر ا هاظك احهرميا رحه
هواباحهاظةااا

  

ه    ها ماتهاير هم يا ه4-42-3
ه(هاظ رلح)هاظةاااهواباحهميا رح

ه    هاظمياح تهابمامهم يا ه4-42-2
هواباحهرميا رحهاظك احهااظر ا 
هاظةااا

ه    هاحتكما هم يا ه4-41-4ه
CNG ,LNG,LPGههههههههههه

 اظوق هاح ق ه ي

هورع ث تهمعمالتهاوكع ض -
 هاظم اقحهاظغ زات

هبي هاالوع فهاوكع ض -
ههاظا امهاحتايام

ه

هاحتكما هريو مجه4-41
ههاظواا هاظا ام

 الطاقات:  السادس المحور
  النظيفة

 
 القضايا

 
  هاحتكما هاظا امهاظواا
 هاظاماقحه اظتلواظاجا ت

ه    هاظ   حهاحتكما هم يا ه4-41-4ه
هاظلةير قاحهاظمواامحهمب ه يهاظ محاح

همعمالتهاوكع ض -
هاظغ زاحهاالورع ث ت

هاحتكما هريو مجه4-41
هاواي)هاظمتجممةهاظ    ت
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 الجهة
 المنفذة
 المقترحة

 التكلفة
 التقديرية

 التنفيذ مدة
 المتوقعة

 بالخطة االرتباط
 الوطنية

  القضايا/  المحاور  البرامج االداء اتمؤشر   المشاريع

ه    هبي هاظت جا هم يا ه4-41-3
هاظمر ويه يهاظ محاحهاظ   حهاحتكما 

هاظع محهااظمو ق ت

هاظ   حهتلواظاجا هتا اش -
ههاظ محاح

هه

هه(اظث ويهاظم اي هظيراقح
 احتكما هاظ   حه

هاظمتجممة
 اوت جهاظ   حهمشه

هاظمكيع ت
 

ه    ه   حهاحتكما هم يا ه4-41-2
هاظزياباحهاظمو  فه يهاظيا ح

هاظزياباحهاظمو  فه يهااظا ياااح
هاظلةير قاحهاظ   حهظتاظامهااظا ياااح

ه    هاظغ زهاحتكما هم يا ه4-47-4
هاظموزظيهظالحتكما هاظ ااي

همعمالتهاوكع ض -
هاظغ زاحهاالورع ث ت

هاظم ا حهاظراقحهت حاش -
هر ظمق ظب

هاظمكيع تهامايةهت حاش -
ها تا ميهب قمهاجام -

هميماس

هاظ   حهاوت جهريو مجه4-47
هاظمكيع تهمش

هاظ   حهاوت جهم يا ه4-47-3
همشهاظحلواحهاظمجمع تهاظلةير قاح

هاظمكيع ت
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 المياه نوعية وتحسين حماية:  الثاني االستراتيجي الهدف

 المؤشرات

 هاظع ميحهاظع ممحهاظما ههمع ظجحهم   تهبمم 

 هاظمع ظجحهم   تهمشهاظك يجحهاظما ههواباحهمؤ ياتهوج حهوحرح 

 (اظ راعيهر ظتعزازهمق يوحهاظحخ)هاظجا احهاظما ههاحتوزا هوحرح 

 االهاايه يهاظم قاحهاظماايمهتأها هإب مةهوحرح 

 رلع اةهاظع ميحهاظاو باحهاظما ههمع ظجحهم   تهممب 

 

 الجهة
 المنفذة

 التكلفة
 التقديرية

 التنفيذ مدة
 المتوقعة

 االرتباط
 بالخطة
 الوطنية

  القضايا/  المحاور  البرامج االداء مؤشر  المشاريع

ه    ه  بمةهاو  اهم يا ه3-4-4
هلماحهظميا رحها واحهرا و ت
هادوة يه يهاظما ةهاجامة

ههاظم تيلح

هاظرا و ته  بمةهتا ي -
 اظةامياظاجاح

هم هاالتع  احهإبمام -
 اظمج ايةهاظما 

 
 

ه
 ه

هم هاظتع اشهريو مجه3-4
هواباحهظحم شهاظجاايهما 

 ههاظما ههالماح

 البعد: االول المحور
 في المياه لموارد االقليمي
 العراق

 
 القضايا

 اتع  ا تهتواا ها تح  ه
لماحهاحم شهواباحه

ه    هاتع  احهإبمامهم يا ه3-4-3
ها تح  هظتواا هاظجاايهما هم 

 جامتة هاحم شهاظما ه
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 الجهة
 المنفذة

 التكلفة
 التقديرية

 التنفيذ مدة
 المتوقعة

 االرتباط
 بالخطة
 الوطنية

  القضايا/  المحاور  البرامج االداء مؤشر  المشاريع

ه    هروالهاو  اهم يا ه3-3-4
هجاايهما هم هاظم قاحهاظمعيام ت

 اظعياف

هاظالزمحهاظرا و تهتا ي -
هك  هإلبمام

هاظ اايوا
هااالحتياتاجا ت

هاظرا و ته  بمةهتا ي -
هاظةامياظالاح
 ااظت غاياح

هتر م هريو مجه3-3
هاظةامياظالاحهاظمعيام ت
 هاظجاايهما هم هااظت غاياح

هما هاظجااياظما ههم ه
 تر م هاظمعيام ته

اظةامياظالاحه
ااظت غاياحهم هما ه

 اظجااي

ه    هتأثاياتهمياححهم يا ه3-2-4
هاظ يايةهميج تهاايتع  هاظجع  
هاظم قاحهاظ اصهبي 

هيا حاحهوم ذجهوت قج -
هاظتغاياتهأثيهظمياحح

هاظماايمهبي هاظمو كاح
هاظم قاح

هتأثاياتهمياححهريو مجه3-2
هبي هاظمو كاحهاظتغاايات

 هاظم قاحهاال تا ج ت

:  الثاني المحور
  المائية االحتياجات

 
 القضايا

 
 هاظتغاياتهاظمو كاح
 تيميهواباحهاظما هه يه

 اظما ميهاظم قاح

ه    هريو مجهإبمامهم يا ه3-1-4
هاظم قاحهظيما ميهااظميا رحهظييام

هاظتيا هاما ميهاظمكتيعح

همؤ ياته يهت حش -
هاظك يجحهاظما ههواباح
ههاظمع ظجحهم   تهمش

همؤ ياته يهت حش -
هاظح  احهاظما ههواباح

هاال م  هلأوكع ض)

هواباحهت حاشهريو مجه3-1
ه    اظما ة ها ماتهتأها هم يا ه3-1-3

هر ظاي هاظك احهاظما ههمع ظجح
هاظعيافه يهاظا ي
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 الجهة
 المنفذة

 التكلفة
 التقديرية

 التنفيذ مدة
 المتوقعة

 االرتباط
 بالخطة
 الوطنية

  القضايا/  المحاور  البرامج االداء مؤشر  المشاريع

ه    هتأها هاب مةهم يا ه3-1-2
هاالوة يهحع  

ه،اظميا ح،هاظعحااح
همعمالتهايتع  

هاظمذابهاالالحجاش
 (اظخ.....

هاظمع ظجحهم   تهبمم -
هتأهاية هاظمع م

ه    هاحتكما هم يا ه3-1-4
هاإلمايةه يهاظيا حاحهاظوم ذج

هاظم قاحهظيماايمهاظمحتمامح

هظالحتغال هك حهاجام -
هاظم قاحهظيماايمهاالمث 

هظيماايمهرا و ته  بمة -
هاظمكتيعحهاظم قاح

هاظوم ذجهوت قج -
 اظيا حاح

ه

هاظر  هريو مجه1-3ه
ههاظقمياتهارو اهااظت ااي

 االدارة: الثالث المحور
 والمتكاملة المستدامة

 المائية للموارد
 

 القضايا
 
 اظر  هااظت اايهارو اه

هاظقميات
 امايةهاظ يب 

ه    هروالهابمامهم يا هه3-1-3
 هاظم قيهاظمعيام ت

ه

ه    هك ي حهابمامهم يا ه3-7-4
هظيق  ب تهاظم قاحهاال تا ج ت

همحتقرالهاظمكتيعح

هإحتياتاجاحهاح  -
هاظ يبهامايةهتواا 
 اظما ههبي 

همؤ يه يهت حش -
هاظما ههاحتكما هلع اة

ه

هامايةهتواا هريو مجه3-7
ههاظ يب

ه    هاحتكما هتي امهم يا ه3-7-3
ههاظمكتيعحهاظق  ب ته يهاظما ة
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 الجهة
 المنفذة

 التكلفة
 التقديرية

 التنفيذ مدة
 المتوقعة

 االرتباط
 بالخطة
 الوطنية

  القضايا/  المحاور  البرامج االداء مؤشر  المشاريع

ه    هك حهابمامهم يا ه3-9-4
ه  حه  التهم هظيتع م ها واح
هاالهاايهما ه

ها واحهك حهاجام -
هاالهاايهظتوماح

همؤ ياتهت حش -
هاالهاايهما ههواباح

هر ظ مهر ظمق يوح
هرههاظمحماح

هإحتياتاجا تهت مام -
هم هم تيلحهبم 

هاظمعواحهاظمااقي
هتم فهمعمالتهزا مة -

هاالهاايهاظ هاظما ة
ه

ه  حهمشهاظ مهريو مجه3-9
ههاالهاايهما ههواباحهاتمهاي

 االهوار: الرابع المحور
 

 القضايا
 
 حهاهواباحهما هه  

هادهااي
 هإوع شهادهااي
 اظمب هاظماظيه

  ااإل يامي

ه    هاحتكما هم يا ه3-9-3
ههاوا ههاظو قيهاظت حسهتقوا ت
(GIS)ه  ظحهاتقاا هظيامه
ههاالهااي

ه    هاظحمامهاو  اهم يا ه3-9-2
هاظمجةزةهاظم قاحهاظقوااتهاتواا 
هيامهمواامحهم هظالهااي
هاظما ههظتاباحهاميا رح

ه    هك حهإبمامهم يا ه3-9-4
ه يوهاتوماحهتأها هإلب مةها واح
ه–ها تا ماحهتوماح)هاالهااي
ه(هاظلةير قاحهر ظ   حهاظقيوهإممام

هاظعم ه يصهبمم -
هاظجمامة

همعمالتهاوكع ض -
هاالهاايهمشهاظةجية
هاظممشهاظ 

همعمالتهزما مة -
 ظالحيةهاظمك 

هاالهاايهاوع شهريو مجه3-9
هاظماظيهاظمب ها  م

ههااال يامي

ه    همشهاالحتع مةهم يا ه3-9-3
ه يهااظماامهاظما ههتمااي

هاالهاايهمجتمع ت
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 الجهة
 المنفذة

 التكلفة
 التقديرية

 التنفيذ مدة
 المتوقعة

 االرتباط
 بالخطة
 الوطنية

  القضايا/  المحاور  البرامج االداء مؤشر  المشاريع

ه    هاهاايهظ ما هم يا ه3-9-2
هاظماظاحهر التع  ا تهاظعياف

ههااال ياماح

همعمالتهزما مة -
هراقحه يهاالحتثم ي
هاالهااي

ه    هتأها هاب مةهم يا ه3-7-4
هاظاي هما ههمع ظجحهم   ت
هاظتقوا تهااحتكما هاظا ي
ه(ههاظوع ذةهاالة احهتقواح)هاظ ماثح

هاظحل شهوحرحهزما مة -
هر رل تهاظمتاياش
 اظا يهاظاي 

هم   تهبمم -
هتعم هاظتيهاظمع ظجح
ههب ظاحهرلع اة

هاظما ههلماحهزما مة -
هات هاظتيهاظع ممح
هاحتكممة هاب مة

همؤ ياته يهت حش -
هاظو تجحهاظما ههواباه
هم   تهمش

همق يوحهاظمع ظجح
هرة هاظمحماحهر ظ مام

ه

هما ههمع ظجحهريو مجه3-7
هاظا يهاظاي 

 المياه: الخامس المحور
  العادمة

 
 القضايا

 
 مع ظجحهما ههاظاي ه

هاظا يهه
 مع ظجحهاظما هه

هاظاو باح
 اظع  هاظماب 

ه    هاحتكما هاب مةهم يا هه3-7-3
هم   تهبشهاظو تجحهاظ م اة
هاظا يهاظاي هما ههمع ظجح

هاظزيابحهالةياض
ه    هريو مجهإبمامهم يا ه3-7-2

هاي هماا  هات مامهظيام
هبي هاظا يهاظاي همكيع ت
هك حهحمشهظحمة )هاالوة ي
هاظاي ه رل تهت ااي
ه(اظا ي

ه    هتأها هاب مةهم يا ه3-7-1
ههاظا يهاظاي ه رل ت
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 الجهة
 المنفذة

 التكلفة
 التقديرية

 التنفيذ مدة
 المتوقعة

 االرتباط
 بالخطة
 الوطنية

  القضايا/  المحاور  البرامج االداء مؤشر  المشاريع

ه    هتأها هاب مةهم يا ه3-40-4
هاظاو باحهاظما ههمع ظجحها مات

هظازايةهاظت رعحهاظ يل ته ي
هااظمع مشهاظاو بح

هاظمع ظجحها ماتهبمم -
هرلع اةهتعم هاظتي
هب ظاح

هما ةهباو تهم  رقح -
هاظاو بيهاظاي 

هههظيماااع ت
هاظمع م هبممهزما مة -

ها ماتهتتحمشهاظتي
هااظاحهمع ظجح

هاظ يل تهبممهزما مة -
ها ماتهتحتكم هاظتي

ههاظاي هظما ههمع ظجح

هاظما ههمع ظجحهريو مجه3-40
ههاظاو باح

ه    هتأها هاب مةهم يا ه3-40-3
هاظاو باحهاظما ههمع ظجحها مات

هاظوع هظازايةهاظت رعحهاظ يل ته ي
ه    هتأها هاب مةهم يا ه3-40-2

هاظاو باحهاظما ههمع ظجحها مات
هظازايةهاظت رعحهاظ يل ته ي

هاظلةير ا
ه    همواام تهاحتكما ه3-40-1

ه يهاظمغو  احاحهااظتقوا ت
هاظاو باحهاظما ههمع ظجح

هاظراقحهبي هاظ ع اهالةياض
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 الجهة
 المنفذة

 التكلفة
 التقديرية

 التنفيذ مدة
 المتوقعة

 االرتباط
 بالخطة
 الوطنية

  القضايا/  المحاور  البرامج االداء مؤشر  المشاريع

ه    هاميا رحهيامهم يا ه3-44-4
هاظع  هاظمابه يهاظما ةهواباح

همعيام تهتا ي -
هبشهارا واحها ا قاح
هاظتيا همؤ يات

همؤ ياتهت حاش -
همق يوحهاظما ههواباح

ه يهر ظماااع ت
هاظع  هاظماب

هجامةهظميا رحهريو مجه3-44
هاظع  هاظمابه يهاظما ة
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 الحد من تدهور األراضي ومكافحة التصحر: الهدف اإلستراتيجي الثالث

 المؤشرات

  هج هزةهااظمياثحهاظمتمهايةهاظتيبهماا  هت مامهكياق
 هإ ا ؤه هات هاظتيهاظا ياااحهاظاا  تهبمم
 هاظمرواحهاظراقحهذاتهر دياحيهمق يوحهاظكحيااهاظمح   تهوحرح
 حواا هاظ يجاحهاظمو  فه يهاظزا مةهوحرح 

 

 الجهة
 المنفذة

 التكلفة
 التقديرية

 التنفيذ مدة
 المتوقعة

 بالخطة االرتباط
 الوطنية

 القضايا/  المحاور البرامج االداء مؤشر المشاريع

ه    حتكما هه2-4-4 م يا هإمايةهاا 
اظتيبهاادياحيهاكياق هت مامه

ه( همه ه)اظمتمهايةهماا  هاظتيبه
ه

ها واحهك حهاجام -
هادياحيهإلماية
هااظماايمهااظتيرح

 

ه

هتواا هريو مجه2-4
هاالمث هاالحتكما 
هظالياحي

ه
ه

 إستخدام األراضي :المحور األول
 

 : القضايا
 حتكما ه ك حهإمايةهاا 

ادياحيهات مامهاظماا  ه
هاظمتمهاية

 اظتوماحهاظمحتمامحهظياا  ته
اظا ياااحه يهاظر ماتاشه

هاظ م ظاحهااظغيراح
 اظز  هاظ حييهبي ه

هادياحيهاظزياباح
 

ه اإلمايةهاظراقاحهظألياحيهه2-4-3
ه( همه ه)هاظي رحهه يهاظعيافه

ه    م يا هإزاظحهاظمكيع تهه2-3-4
،ه   ه يراحه،هأظغ  ه)اظ يراحه
مشهراقحهادهاايه(هةاايف

ه( همه ه)هاادياحيهاظي رحه

هاظاا  تهبمم -
هات هاظتيهاظا ياااح

 إ ا ؤه 

ه

هإمايةهريو مجه2-3
ب مة هاظاا  تهتأها هاا 

ههاظا ياااح
ه
ه
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 الجهة
 المنفذة

 التكلفة
 التقديرية

 التنفيذ مدة
 المتوقعة

 بالخطة االرتباط
 الوطنية

 القضايا/  المحاور البرامج االداء مؤشر المشاريع

ه    هاظلثر شهتثراتم يا هه2-2-4
ه(499)هاظيمياح

هاظغيراحهاظمو قحهاا  ته2-2-3
ه(332)
هاظتا يهميا رحهم يا ه2-2-2

هتقواحهر حتكما هاالياحيهاتمهاي
ه(471)هرعمهبشهاالحت ع ي

هظيتا يهكياق هابمامه2-2-1
همحتاوهبي هاظور تيهااظغ  ا
ه(479)هاظعياف

م يا هإو  اهاظميلزهه2-2-1
اظا ويهظتوماحهاظقمياتهإلمايةه
حتياتاجاحهمل   حهاظتا يهاه

ه( همه ه)هاظجع  ه
م يا هاظتاباحهاظراقاحهه2-2-7

 همه)ه يهمج  همل   حهاظتا يه
ه( ه
هاحتاالحم  يا هه2-2-9

 هاداياحي

هم  يا همح   ت -
ه امهاظكحيااهاال زمح
 هاظتوعاذ

ه يهاظزا مةهوحرح -
هاظ يجاحهاظمو  ف
 هحواا 

مح  حهادياحيهاظتيه -
ه ت هتكحايه 

مح  حهاظميابيهاظتيه -
هإمايتة هاتأهاية هتتم
هماا  هت مامهكياق  -

هاظمتمهايةهاظتيب
 ج هزةهااظمياثح

هاظيمياحهاظلثر شهماا   -
هم ممةهاالاظااحهذات
هبم هك  هم 

 ظمل   تة 

هاظمو  فهمح   ت -
هتأهاية هاظمع م

هإلوجيا هاظمعيحح
هاظتيرح

همل   حهريو مجه2-2
هامع ظجحهاظتا ي
هاواي)هاظمتمهايةهاظتيب
هاظةم هااح 

ه(ادا هاإلحتياتاجي
ه
ه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ه
 

 التصحر: المحور الثاني
 

 القضايا
 
 هتاح هاظلثر شهاظيمياح
 اد زمحهاظكحيااه ا ه

اظممشهااظمو  فهاظمتأثيةه
هر ظتا ي

 هاظييلع اةهإحتكما هما هه
 هو ااهاظعااا هاظغر ياح
 إوجيا هاظتيرح 
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 الجهة
 المنفذة

 التكلفة
 التقديرية

 التنفيذ مدة
 المتوقعة

 بالخطة االرتباط
 الوطنية

 القضايا/  المحاور البرامج االداء مؤشر المشاريع

 

ه    م يا هاظ مهمشهتيا هه2-1-4
اظتيرحهر ظلاما اا تهااظم تق ته

ه) همه )هاظرتياظاحه
ه
هتأها هإب مةم يا هه2-1-3

 ر دظغ  هاظمياثحهادياحي

ه
هج هزةهبم هك ح -

هاتواا هظمع ظجح
هاظمياثحهادياحي
 ر دظغ  

ه
هإب مةهريو مجه2-1

هادياحيهتأها 
 هر دظغ  هاظمياثح

 تلوث التربة  :المحور الثالث
 

 القضايا
 
 هاهر دظغ  هاظمياثحهاالياحي

هاظموعيقحهةايهاظقذاق 
 هاظييهرحربهااظتغمفهاظتميح

هاظما هه يهااظةميهاظحا ي
  هر ظلام اا تهاظتيبهتيا

هاظرتياظاحهااظم تق ت
 

ه    ت اايهات ها هاظ ماقفهه2-1-4
اظكحيااههااظمتوزه تهااظح   ت

ه(492) يهاظم   ا ته
هاظور تيهاظغ  اهتوماحه2-1-3

ه(334)هاظ راعي
 

هاظمح   تهوحرح -
همق يوحهاظكحياا
هذاتهر دياحي

 اظمرواحهاظراقح

هم  يا همح   ت -
هاظكحيااهاال زمح

 هاظتوعاذه ام

هااظرا و تهاظكياق  -
هوا هت ممهاظتي

هريو مجهه2-1
هااالحتكما هاظم   اح
هظيغ  اهاظمحتما 
 اظ راعيهاظور تي

الغطاء النباتي : المحور الرابع
 الطبيعي

 
 القضايا

 
 هحمشهاظ راعاحهاظراق ت

ه.اظ حياحهاظراقح
 هااظمو  فهاظ راعاحهاظميابي

ه.اظا ياااح
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 الجهة
 المنفذة

 التكلفة
 التقديرية

 التنفيذ مدة
 المتوقعة

 بالخطة االرتباط
 الوطنية

 القضايا/  المحاور البرامج االداء مؤشر المشاريع

هاظمحتكم هاظحقي
هاظزياباحهظألياحي

هاظمو  فهمكتي ه ي
 ج هزة

هتأها هم  يا هبمم -
هاظميابيهاتوماح

هاتواا هاظ راعاح
 اظيبي

 

 هظيغ ر تهاظمحتمامحهاإلماية
 .اد ياشهامو  ف
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 والساحلية البحرية البيئة على المحافظة :الرابع اإلستراتيجي الهدف

 المؤشرات
 

هاالواا هاظحملاحهاظر ياحهااظثياةهاظحملاحهم اايةهامحجيح -
هوحرحهاظتياج ه يهاحتكما هاح ق هاظاامهةايهاظي اقحهر ظراقح -
هر ظكياق هاظك احهر الحتكمام تهاظحيامحهراقا وحرحهاظمو  فهاظح  ياحهاظمغ  ةه -
 ت مامهمؤ ياتهواباحهاظما ههاظعذرحهاظتيهتابه يهاظر ي -

 
 

 الجهة
 المنفذة

 التكلفة
 التقديرية

 التنفيذ مدة
 المتوقعة

 بالخطة االرتباط
 الوطنية

 القضايا/  المحاور البرامج االداء مؤشر المشاريع

ه    م ياحهابمامهه1-4-4
ظمياححهك حها واحه

ما ميهاظتيا هاظر ييه
ه(ما ميهرياحهاةايه )

ت حشه يهاظمؤ ياته -
ظواباحهاظما ههاظر ياحه

 ااظيحارا ت

هواباحهمؤ ياته يهت حش -
هتابهاظتيهاظعذرحهاظما ه
 اظر يه ي

هظجما هرا و ته  بمةهاجام -
هاظميتر حهظتيا اهما مي
هر ظو   هاظميتر حهاةاي

 اظوع ي

هاظميا رحهريو مجه1-4
 اظح  ياحهظيما ههاظراقاح

 

تلوث ه:: المحور األول
 المياه الساحلية

 
 القضايا

 هاظتيا هاظوع ي
 هاظتيا هةايهاظوع ي
 مؤ ياتهواباحهاظما هه

 حااظيحارا تهاظر يا
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 الجهة
 المنفذة

 التكلفة
 التقديرية

 التنفيذ مدة
 المتوقعة

 بالخطة االرتباط
 الوطنية

 القضايا/  المحاور البرامج االداء مؤشر المشاريع

ه    م يا هتعزازههه1-3-4
اظقمياتهإلبمامهاتوعاذه
ك  ه اايئهامل   حه

هاظتيا هاظوع ي

ه يهاإلحتج رحهممو -
 هظ اايوااه  الت

هاظعيافهبحااحه ع ظاح -
هاإل ياماحهاظموامحه ي

هاظماظاحهاظر ياحهااظموامح
هاظم تيلحهاظم  يا هبمم -

هاظجاايهما هم 

همشهظ ماهريويمجه1-3
هاظر ييهاظتيا 

ه    هاظعم هم يا ه1-3-3
هظيتع اشهاإلحتياتاجي

هاظتيا همشهظي مهاإل يامي
هاظر ياحهاظراقحه م احها

ه    هتقا هم يا ه1-2-4
هاظحمليهاظمكزاش

ه
 

اجامه ايهاتحجا ه -
هظيثياةهاظحملاح

وحرحهاظتياج ه يهاحتكما ه -
اح ق هاظاامهةايهاظي اقحه

 ر ظراقح

هظمياث تاهمؤ يهت حش -
 ادحم الهأوحجحه ي

 

هاظم   احهريو مجه1-2
هاظحملاحهاظثياةهبي 

 اظر ياح
ه
ه
ه
ه

 

الثروة : المحور الثاني
 السمكية البحرية

 
 القضايا

 ظيثياةه اإلمايةهاظمحتمامح
هاظحملاحهاظر ياحه

 مؤ يهاظمياث ته يه
هأوحجحهادحم الهاظر ياح

 اح ق هاظاامهااظكزشه
 اظحمليهااظتحااف

ه    هتواا هم يا ه1-2-3
هاظعيا احهاظما ةه يهاظاام

ه    هم يا ه1-1-4
هاظتوا هبي هاظم   اح
هاظراقحه يهاد ا قي

هاظمو  فهامح  حهبمم -
هإمايةهت تهااهاظم ماح
 ك اح

هاظم   احهريو مجه1-1
ه يهاد ا قيهاظتوا هبي 
 اظر ياحهاظراقح

التنوع : المحور الثالث
األحيائي في البيئة 
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 الجهة
 المنفذة

 التكلفة
 التقديرية

 التنفيذ مدة
 المتوقعة

 بالخطة االرتباط
 الوطنية

 القضايا/  المحاور البرامج االداء مؤشر المشاريع

هم ايهاواي)هاظر ياح
 اد ا قيهاظتوا 

  البحرية
 

 القضايا
 ظم ما تهاظراقاحها

هاظر ياحهااظح  ياح
 اظل قو تهاظر ياحهاظتيه

املشهاحتكمامة ه
لمؤ ياتهظيل  هبشه

 اظتيا 
ه    هاإلمايةهم يا ه1-1-4

هظيحاا  هاظمتل ميح
 اظعيا اح

هاظحا  احهاظم  يا هبمم -
هظيق   هاإلحتثم ياحهأا

 اظك ص

ه
هاظح  ياحهاظمو  فهوحرح -

هر ظكياق هاظمغ  ة
هر الحتكمام تهاظك اح
 راقا هاظحيامح

هاإلمايةهريو مجه1-1
هظيحاا  هاظمتل ميح
 اظعيا اح

المناطق : الرابعالمحور  
 الساحلية

 
 القضايا 

 تك ا هإحتكمام ته
هاظمو  فهاظح  ياح

 إب مةهتأها هاظراق ته
هاظح  ياحهاظمتمهاية

 إتح  همو قحهاظما هه
هاظمكتي ح

 واباحهاظما ههاظماكياحه
 اظتيهتابه يهاظر ي

ه    م يا هت اايهه1-1-3
هاظراقحهاظح  ياح

ه    م يا هت ما هه1-1-2
اظقااواشهااظت ياع ته

اظر ياحهر ظراقحهاظمتعيقحه
هااظح  ياح



 

118 
 

 

 ستخدام المستدام للتنوع األحيائيالمحافظة واإل: الهدف اإلستراتيجي الخامس

 المؤشرات

 ادهماحهذاتهادواا ه  ظحهبشهاظتق يايهبمم 

 ادحيه يهإلث يه هات هاظتيهاالواا هبمم 

 هاظراقاحهظيحا  حهاظتجياراحهاظم  يا هبمم 

 اظك احهظإلمايةهاك حعحهاإلو  اه امهاظ راعاحهاظم ما تهبمم 
 

 الجهة
 المنفذة

 التكلفة
 التقديرية

 التنفيذ مدة
 المتوقعة

 بالخطة االرتباط
 الوطنية

 القضايا/  المحاور البرامج االداء مؤشر المشاريع

ه    هاو  اهم يا ه1-4-4
هظيم ما تهاظا واحهاظ رلح

 اظ راعاح

ه  ظحهبشهاظتق يايهبمم -
 ادهماحهذاتهادواا 

هاظمم يح تهبمم -
هاظوماذجاحهاظزياباح
ه م احهم هاظمتو حرح

 اظ اايهاظتوا 

هادهماحهذاتهاظراق ت -
هم هم ممةهاظك اح
 محتمامحهإمايةهك  

همح  ح/ههبمم -
هاظ راعاحهاظم ما ت

هاظتوا ه م احهريو مجه1-4
 هاال ا قي

 األنواع :األول المحور
 المحلية

 
 القضايا

 
  هاظ راعاحهاظرو

هإلحتمامحهاظحياياح
هاد ا قيهاظتوا 

هاظ راعي
 هاظ قياحهاظمحا  ت

هاظم ياحهظألواا 

ه    ه م احهم يا ه1-4-3
هادهاايه يهاد ا قيهاظتوا 

ه    هاظم   احهم يا ه1-4-2
هاظتيا هاظمو  فهبي 

ههاظ راعي
ه    هم يا ه1-4-1

هظيتوا هاظا واحهاإلحتياتاجاح
هاد ا قي
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 الجهة
 المنفذة

 التكلفة
 التقديرية

 التنفيذ مدة
 المتوقعة

 بالخطة االرتباط
 الوطنية

 القضايا/  المحاور البرامج االداء مؤشر المشاريع

ه    هاظمححهم يا ه1-4-1
هاظة محهظيمو  فهاظ  م 
هاظمةمحهالذظالهاظ اايهظيتوا 
هظي ااي

ه تأهاية هت هاظتي
هاظور تاحهاداو  هبمم -

هت هاظتيهااظ اااواح
  عاة 

هادواا ه  ظحهاتق ياي
هادهماحهذات

  هاظمةممةهادواا
  هاظم ياحهادواا

هاظمو  فهحمش
هاظ حياح

  هاد ا قيهاظتوا
هاظراق تهحمش

 اظزياباح

 

ه    ه ايهم يا ه1-4-7
بمامهاظ اايهاظتوا  ه ااق هاا 
هااظمةممةهاظمحتا وحهادواا 

هر إلوقياض
ه    همل   حهحااحتياتاجه1-4-9

هاظغ زاحهادواا 
ه    هاظمل   حهم يا ه1-4-9

هاظزياباحهظال  تهاظ راعاح
ه    ه عاه يا مه1-3-4

هاظزيابحه يهاظاياثاحهاداا 
ه(اظوكا هرح تاش)

 

ها ويهروالهاجام -
 اظاياثاحهظيمعيام ت

هات هاظتيهاالواا هبمم -
 ادحيه يهإلث يه 

ه عاهريو مجه1-3
 اظاياثاحهااالاا هاظعاو ت

 حفظ: الثاني المحور
 العراقية األحياء عينات

 
 القضايا

 
 هظألواا هاظجاو تهروال

هاظم ياح

هم   تهو  اإه1-3-3
هاظعيا احهاظغزالشهاللث ي
ه يهر الوقياضهاظمةممة
هاظعياف
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 الجهة
 المنفذة

 التكلفة
 التقديرية

 التنفيذ مدة
 المتوقعة

 بالخطة االرتباط
 الوطنية

 القضايا/  المحاور البرامج االداء مؤشر المشاريع

ه    هاظرامحهم يا ه1-3-2
هاظاياثاح

 هاهاظوم ذجه عا
هاد ا قاحهاظعاو ت

  هاظميجعيهاظتاوا
هظموهظيل قو ت
هاظتأياخهمت   
 اظع ظماحهاظ راعي

ه    هاظت ياخهمت  ه1-3-1
هاظ راعي

ه    هاإل  يهم يا ه1-2-4
هاإل ا قاحهظيحالمحهاظا وي

  ي  جوحهظرياتالا ها ق 

هاظل قو تهرا و ته  بمة -
هاياثا  ههاظمعمظح

 اظجاواحهااظموتج ت

هموامحه ااواشهاجام -
هاظل قو تهظمكا 
هاياثا  ههاظمعمظح

 ههاظجاواحهااظموتج ت

هاظةجيةهمميات -
هظيل قو تهاظماحماح
هاأم لشهاظمة جية
 م ممةهتااجمه 

 

هاظحالمحهريو مجه1-2
ه يهاال ا قيهااالمش
هاظعياف

ه
 

 السالمة: الثالث المحور
 األحيائي واألمن

 
 القضايا

 
 هاظغيارحهادواا هتااجم

هحمشهاظغ زاح
هاظعيا احهاظراق ت

 هاظل قو تهإماية
هاياثا  ههاظمعمظح

هاظجاواحهااظموتج ت
 هاد ا اهميا رح

هاك ا هاظمة جية
  يلتة 

ه    هتوعاذهم يا ه1-2-3
هظيحالمحهاظا ويهاظريو مج
هظرياتالا ها ق هاإل ا قاح
ه ي  جوح
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 الجهة
 المنفذة

 التكلفة
 التقديرية

 التنفيذ مدة
 المتوقعة

 بالخطة االرتباط
 الوطنية

 القضايا/  المحاور البرامج االداء مؤشر المشاريع

ه    هامم جهم يا ه1-1-4
همو هجه يهاد ا قيهاظتوا 
 هااظتميابهااظتعيا هاظر  

هاظمياحاحهاظمو هجهبمم -
هت ماثة هت هاظتي

هاظتوا هظتتحمش
 اظرااظاجي

ه يهاد ا قيهاظتوا  5-4
هااظتعيا هاظر  همو هج

 هااظتمياب

 إستدامة: الرابع المحور
  البيئية النظم

 
 القضايا

 
  هاظراقاحهاظوا

هاظمةممةهاظ راعاح
 هاظم ما ت

هااظمحاج ت
هاظا واحهااظمتوزه ت

 هاظراقاحهاظحا  ح
همشهااإلحتع مة
هاظمت اباشهكمم ت

 هاظماظيهاظتع اش
هراقاحهوا هظ م اح
 م ممة

ه    هتو ا هم يا ه1-1-4
 اظراقاحهاظحا  ح

هادهماحهذاتهاظراق ت -
هم هم ممةهاظك اح
همحتمامحهإمايةهك  

 

هاظتجياراحهاظم  يا هبمم -
 هاظراقاحهظيحا  ح

ه

هاظحا  حهريو جه1-1
هاظراقاح

ه    هت اايهم يا ه1-7-4
هإلمايةهاظمؤححيهاإل  ي
 اظ اايهاظتوا 

هأاهاظقااواشهبمم -
هت هاظتيهاظت ياع ت
همج  ه يهت ماثة 

وع ذهت اايهريو مجه1-7 هاا 
هاظتوا ه م احهت ياع ت
هاد ا قي

 األطر : الخامس المحور
 القانونية و المؤسساتية
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 الجهة
 المنفذة

 التكلفة
 التقديرية

 التنفيذ مدة
 المتوقعة

 بالخطة االرتباط
 الوطنية

 القضايا/  المحاور البرامج االداء مؤشر المشاريع

ه    هاظميا رحهم يا ه1-7-3
 ظيقااواشهاالمتث  هاتععا 

 اظرااظاجيهاظتوا 

هأاهاظتغيا ه  التهبمم -
هتمتهاظتيهاظتعااض
هاظتوا هركااص
 اظرااظاجي

هاظتمياراحهاظماياتهبمم -
ه يهاظع ميرشهلع اةهظي  
هاظرااظاجيهاظتوا 

ه
 

ه
 

 
 القضايا

 
  هاظر  هت جا

ه م احهرةم هاظعيمي
ههاد ا قيهاظتوا 

   هر ظتوا هاإلهتم
ه يهاأهماتههاال ا قي
هاظتعياماحهاظمو هج

هل  ح
  هتواا ه ااواشهت ما

هاتعيام تهاظاام
هاظع ياحهاظ ا ةه م اح

  هاظغيام تهتععا
هامر مظحهااظتعااح ت

هاظمتعيقحهادحياي
هاظتوا هر م اح

هاد ا قي
   اظع مياشه مياتهي 

ه    ه مياتهرو اهم يا ه1-7-2
هاظتوا همج  ه يهاظع مياش
 اظ ااي

ه    هاظتاباحهم يا ه1-9-4
هاظثق  يهاظمايا ها اي

هااظتليا هاظجااقزهبمم -
هظااشهتقمايا ههاظممواح

هاظتاباحهريو مجهه1-9
هاظثق  يهاظمايا ها اي

 : السادس المحور
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 الجهة
 المنفذة

 التكلفة
 التقديرية

 التنفيذ مدة
 المتوقعة

 بالخطة االرتباط
 الوطنية

 القضايا/  المحاور البرامج االداء مؤشر المشاريع

هاظتوا  هاظراقي
ه

 

 البيئية التوعية اظراقي
 الجماهيرية والمشاركة

 
 القضايا

 
 هاهاظجااقزهيام

هظأل يامهاظتليا 
هاظع بيحهااظمؤحح ت

هبي هاظ ع اه ي
هاد ا قيهاظتوا 

 هاظمايا ه اي
هاظراقيهاظثق  ي

 اتي امههرههااظتعيا 

ه    هج قزةهم يا ه1-9-3
هاظتوا همج  ه يهاظع بياش
 اظ ااي
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 المخلفات ادارة وتحسين تطوير:  السادس االستراتيجي الهدف

 المؤشرات

 هاظمكيع تهإلمايةهمتل م هوا  هاجام
 ها يزه هجمعة هات هاظتيهااظرالحتالاحهااظاي احهاظايرحهاظمكيع تهوحرح
 ههراقا هاظحيامحهاظا يهاظ ميهماا  هبمم
 راقا هحيامحهر ياقحهمع ظجتة هات هاظتيهاظك يةهاظمكيع تهوحرح 

 

 الجهة
 المنفذة

 التكلفة
 التقديرية

 التنفيذ مدة
 المتوقعة

 بالخطة االرتباط
 الوطنية

  القضايا/  المحاور  البرامج االداء مؤشر  المشاريع

ه    هم يا ه7-4-4
هها ه(4R)همرمأهت راف

هاظمكيع تهامايةه يه
ههك يةهاظغاي

هاظايرحهاظوع ا تهوحرحهازما م -
هااب مةه اية هات هاظتي

ههتماايه 
هاظمح لش،هوحرحهزما م -

هاظمتايحهااال ا اهاظميا ف
هاظوع ا تهجم هركممح
هاظايرح

هاظم   تهابمامهزما مة -
 اظت ااياح

هاواا هابممهاظرا و تهل  -
هإمك ظة هات هاظتيهاظمكيع ت

ه  بمةه يهتمياجيهر ل 

هاالمايةهوا  هريو مجه7-4
هاظغايهظيمكيع تهاظمتل ميح
 هاظك ية

 المخلفات: االول المحور
 الخطرة غير
 

  القضايا
 وا  هاإلمايةهاظمتل ميحه

هظيمكيع تهةايهاظك ية
 احتثم ياتهاظق   ه

هاظك صه
 اظم  يا هااظر ا ه

 اظعيماح
 اظيامهااظميا رح 

ه    هابمامهم يا ه7-4-3
هظلما تهرا و ته  بمة
هاظمكيع تهااواا 
 اظم يا حهاظايرح
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 الجهة
 المنفذة

 التكلفة
 التقديرية

 التنفيذ مدة
 المتوقعة

 بالخطة االرتباط
 الوطنية

  القضايا/  المحاور  البرامج االداء مؤشر  المشاريع

  اظرا و ت
ه    هاب مةهم يا ه7-3-4

هظيمكيع تهاظتمااي
 هاظايرح

هإب مةهات هاظتيهاظمح لشهبمم -
هاظو جمحهاظمك   تهتمااي
هبوة 

هاظق   هاحتثم ياتهمجما  -
هاظتماايهإب مةه يهاظك ص

ه(همااليهميااش)
هاظاي احهاظمكيع تهوحرح -

هات هاظتيهااظمعمواحهااظزج جاح
 تماايه هإب مة

هبشهاظوع ا تهجم هليعحهتقيا  -
ههاظماظح

 

هاالحتثم يهريو مجه7-3
 اظك صهظيق   

ه    هم يا ه7-3-3
هامايةه    هكاكاح
هاظايرحهاظمكيع ت

ه    هابمامهم يا ه7-2-4
هالاج مهيا حيهوماذج
هظوق هاظ يفها ح 

هحمشهاظمكيع ت
هاظحلواحهاظمو  ف

هكممحهتقما هحيبحه يهازما م -
هاظوع ا ت

هات هالهاظتيهادحرا هأا  هبمم -
هاظوع ا تهجم ه اة 

هاظغ زهتاظامهمياححهاوت ج -
 اظ اايهاظغ زهم  حهإو  ا -

ه

هاظم  يا هريو مجه7-2
 هاظعيماحهااظر ا 

ه    هم يا ه7-2-3
هاظغ زهتاظامهمياحح
همع ظجحهمشهاظ ااي
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 الجهة
 المنفذة

 التكلفة
 التقديرية

 التنفيذ مدة
 المتوقعة

 بالخطة االرتباط
 الوطنية

  القضايا/  المحاور  البرامج االداء مؤشر  المشاريع

هااح هاواي)هاظمكيع ت
هاإلحتياتاجيهاظة 
ه(اإلا 

ه    هاجيااهم يا ه7-1-4
هااظتعتاشهاظيامهبمياح

هظماا  هااظع اا ت
هاظا يهاظ مي

هاظا يهاظ ميهماا  هبمم -
هحيامحهر ياقحهتعم هاظتي
ههراقا 

هتيالازه يهاظتغايهوحرح -
هاظيقاحاحهاظةاااهمياث ت
هاظ ميهماا  هبشهاظو جمح
هاظا ي

هاظيامهريو مجه7-1
 ااظميا رح

ه    هجيمهم يا ه7-1-4
هاظك يةهظيمكيع ت

ه ي(هالما تة هاواابة )
هاظعياف

ههظيمكيع ته ايهإبمام -
هاظتيهاظك يةهاظمكيع تهوحرح -

هراقاحهر ياقحهمع ظجتة هات 
هههحيامح

ه ايهريو مجه7-1
 هاظك يةهاظمكيع ت

 النفايات: الثاني المحور
ههالخطرة

ه
 القضايا

 
 اظمكيع تهوا  هإمايةه

ه.اظك ية
 هماا  هاظ مي
 هاظت ياع تهااظم ممات
ه
ه

ه    هم يا ه7-1-3
هاظمع ظجحهاهاظحا ية

هاظك يةهاظمكيع تهبي 
ه    هم يا ه7-7-4

هماا  هااو  اهاكتا ي
هظيمكيع تها يه مي

هتقواحهرإحتكما هاظك ية

هاظا يهاظ ميهماا  هبمم -
هر ظ يفهت مامه هات هاظتي

  وا هاظحيامح

ه يهاظوحريهاظتقم هممو -

ههاظ ميهماا  هريو مجه7-7
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 الجهة
 المنفذة

 التكلفة
 التقديرية

 التنفيذ مدة
 المتوقعة

 بالخطة االرتباط
 الوطنية

  القضايا/  المحاور  البرامج االداء مؤشر  المشاريع

هاظتأقيهاظت حس هاظمكيع ته ميهماا  هإو  ا
هاظك ية

 

ه    هم يا ه7-9-4
ه ااواشهااماي

هام مماتهات ياع ت
هاكزشهاتماا هظوق 

هااظحا يةهامع ظجح
هظيمكيع تهااظ مي
هاظك ية

ه ااواش،)هاظت ياع تهبمم -
هات هاظتي(هتعيام تهأوامح،
هإمايةه ا هإامايه 
هاظك يةهاظمكيع ت

هاامايهريو مجه7-9
ههااظم مماتهاظت ياع ت
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 النفطي التلوث من الحد:  السابع االستراتيجي الهدف

 المؤشرات

 مياتهارو اهظتميابهاظك حعحهاظوع يهاظتيا هرإمايةهبال حهظة هاظتيهاظمؤحح تهوحرح  

 اجامهمواامحهي  راحه  ميحهتعم هبي هيامهاظتج ازاتهتعم هرلع اة 

 اظمعمةهااظحالمحهاظ اايئهك  هبمم 

  

 الجهة
 المنفذة

 التكلفة
 التقديرية

 التنفيذ مدة
 المتوقعة

 بالخطة االرتباط
 الوطنية

  القضايا/  المحاور  البرامج االداء مؤشر  المشاريع

ه    هاوتق  هومذجحهم يا ه9-4-4
هحمشهاظوع احهاظمياث ت
هااظح  ياحهاظم قاحهاظراق ت
 ااظتيرح

هاظمياث تهتيلازهاوكع ض -
 اظم قاحهاظراقحه يهاظوع اح

هبي هاظمرليةهاظحا ية -
ههاظوع احهاظ اام 

هاظمعيام تيهاظتع اشهازما م -
هاظمحتاوهبي هااال ا قي

هااظماظيهاال يامي
هات هاظتيهاالتع  ا تهبمم -

هاظمج  ه يهإظاة هاإلوحم  
 اظوع ي

هرو اهريو مجه9-4
 هااظمت ير تهاظقميات

 االطر: االول المحور
 والتشريعية المؤسسية

 
 : القضايا

 اح هإجياااتهت ياعاحه
هيامبح

 هاظمت ير تهاظعواح
 هرو اهاظقميات
 هاظي  راحهاظمواامحهتقااح
 هاظم  يلحهاظ عراح
 االتع  ا تهاظماظاحه

 ااال ياماحهاظم قاح
 

ه    هامك  هم يا ه9-4-3
هاظت قيهاظت حسهمواام ت
 اظوع يهاظتيا هبي هظيحا ية

ه    هاالوحم  هم يا ه9-4-2
هااال ياماحهاظماظاحهظالتع  ا ت

 هاظوع يهاظمج  ه ي
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 الجهة
 المنفذة

 التكلفة
 التقديرية

 التنفيذ مدة
 المتوقعة

 بالخطة االرتباط
 الوطنية

  القضايا/  المحاور  البرامج االداء مؤشر  المشاريع

ه    هتأها هاب مةهم يا ه9-3-4
هاظحخهم   تهاابم ي

هااظث رتحهاظع قمحهااظموا ت

همعمالته يهاوكع ض -
هاظوع يهاظع  م

همعمالته يهاوكع ض -
هاظراقيهاظتيا 

هاظت ما همعمالتهازما م -
هااظتعياغ

هظيحا يةهريو مجه9-3
هاتعياغهت ما هبي 
هااظ همشهاظك  هاظوع 

 اظو  الت

 األدوات: الثاني المحور
 التكنولوجية

ه
 القضايا 

ت ما هاظوع هاظك  همشه .0
هااظ هاظو  الت

هاظغاايف .7
معماتهاظمع ظجحهاظما عاحه .3

 الةياضهاب مةهاظت ها 

ه    هتأها هاب مةهم يا ه9-3-3
هظيعاايفهاتعاا 

ه    هتأها هم يا ه9-3-2
هازايةهم هاظمااوياهاياعح
هاظوع 

ه    هاحتكما هم يا ه9-2-4
هاظمال والاحهاظحا يةهمواام ت
ههاظوع يهاظتيا هبي هاظ ماثح

هالحتكما هريو مجه9-2
هاظمع ظجحهمعمات
هالةياضهاظما عاح
 اظتأها هاب مة

ه    هاظت حسهم يا ه9-1-4
ه يهاظوع يهظيتيا هاظمرلي

هاظم قاحهاظمح   ت

هاظتيا همعمالتهاوكع ض -
هاظوع ي

هاظمكتااشهبمم -
هاظتميابهبي هاظ  اياش
ه وا هااظمجةزاشهاظمت اي
هاظ  التهم هظيتع م 
هاظ  يقح

هروالهإو  اه يهاظتقم هممو -
ههاظمعيام ت

هاظيامهريو مجه9-1
هاظمرليهااالوذايهاظراقي
هاظ اايواهاك  

 ااظحالمح

 حاالت مواجهة: الثالث المحور
 الطوارىء

 

 القضايا
  
اظيامهاظراقيهاهاالوذايه .0

هاظمرلي
هتر م هاظمعيام ت .7
 ك  هاظ اايئهااظحالمح .3

ه    هير هم يا ه9-1-3
هاظراقيهاظيامهمواام ت
ها ياما هاظمرليهااالوذاي

ه    هروالهم يا ه9-1-2
ههاظوع احهظيمياث تهاظمعيام ت

ه    هاحت ما هم يا ه9-1-1
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 الجهة
 المنفذة

 التكلفة
 التقديرية

 التنفيذ مدة
 المتوقعة

 بالخطة االرتباط
 الوطنية

  القضايا/  المحاور  البرامج االداء مؤشر  المشاريع

هاظحالمحهظك  همماو ت
هاظلااي هامااجةحهااظ اايوا

ههاظوع اح

همشهاالحتع مةهممو -
هاتك ذه يهاظمعيام ت

 اظقياي

همعمالتهاوكع ض -
هااظر ياحهاظم ماحهاظكح قي
ههاظوع احهاظلااي هوتاجح
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 االشعاعي التلوث من الحد:  الثامن االستراتيجي الهدف

 المؤشرات

 ج هزةهمياححهاظماا  هاظمؤهيحهظمع ظجحها ميهاظمكيع تهاظم عح 

 اظم عحهاظمكيع تهوق هبي هظيحا يةهاظك حعحهاظ ماماحهاظمع ريهوحرح 

 اج هزهمعمهاظموحبهظيااياواا هاظتعيضهظمو  فهل م ه اي 

 معمةهاظم مماتهاظراقاحهاال ع باحهاحتو ما هاظ هاظم مماتهاظع ظماح 

 

 

 الجهة
 المنفذة

 التكلفة
 التقديرية

 التنفيذ مدة
 المتوقعة

 بالخطة االرتباط
 الوطنية

  القضايا/  المحاور  البرامج االداء مؤشر  المشاريع

ه    همعيام تهابمامهم يا ه9-4-4
هاظمتمااظحهاال ع باحهاظماامهبش

هاظ لاماحهاظق  ب تهحمش
هااظك ص

هرا و ته  بمةهاجام -
هاظمعيام ته ا 

همت  حهاإل ع باح
هظيمحؤاظاش

هاظعوااشهااظمكتااش
هابمامهازما م -

هاظمميراشهاظع مياش
هم هاظتع م هبي 

هاظم عحهاظما مي
 ه

ه اابمهريو مجه9-4
هااظمعيام تهاظرا و ت

هما ميه ا 
 اال ع  

 ادرة: االول المحور
 واالتصال المعرفة

 
 : القضايا

  اابمهاظرا و ته
ااظمعيام ته ا ه
هما ميهاال ع  

 رو اهاظقمياته
 ااظتمياب

  اظتاباحهااظتثقا 

ه    هاظع مياشهتميابهم يا ه9-4-3
هااظتقاا هاظيامهاوامحهبي 

 اظم عحهظيما مي

ه    هاظمميحاحهاظتاباحهم يا ه9-4-2
هاظتع م هح ظابااههاال ع  هظمك  ي

 معه
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 الجهة
 المنفذة

 التكلفة
 التقديرية

 التنفيذ مدة
 المتوقعة

 بالخطة االرتباط
 الوطنية

  القضايا/  المحاور  البرامج االداء مؤشر  المشاريع

ه    همحا  تهاجيااهم يا ه9-3-4
هاظمياثحهظيماا  ه  ميحها ع باح
ها ع با 

هظةذههل م ه اي -
ههاظمو  ف

ه  بمةهتا اي -
همتل ميحهمعيام ت

هاظماا  همياحح -
هظمع ظجحهاظمؤهيح
هاظمكيع تها مي
ههاظم عح

همعمالتهاوكع ض -
هاظمعيححهاالحي

هظال ع  
هإو  اهم  يا هبمم -

هاظ ميهماا  
هاظم عحهظيوع ا ت
ه

هتقاا هريو مجه9-3
هاظمياثحهاظماا  
 ا ع با 

: الثاني المحور
 الملوثة المواقع
  اشعاعيا

 
 :القضايا

 
 تقاا هاميا رحه

اظماا  هاظمياثحه
 إ ع با 

 ت مامهماا  ه
 ميهامع ظجحه

 اظمكيع تهاظم عح

ه    هاظاا  هتقاا هم يا ه9-3-3
هاظوع احهظياو بحهاال ع بي

ه    هاظمو أتهتاعاحهم يا ه9-3-2
هاظممميةهاظواااحهااظماا  

ه    هاال ع بيهاظتقاا هم يا ه9-3-1
هاظعحلييهاظتاوا هظمو أت

ه    هاظق بمةهرو احهم يا ه9-3-1
هاظوع ا تهاكزشهظمع ميحهاظم ماح
هاظايرحهاظم عح

ه    هه ميهماا  هاو  اهم يا ه9-3-7
هاظم عحهظيوع ا ت

ه    ه ا ه  واشهابمامهم يا ه9-2-4
هروق هاظك احهاظتياكاصهموح

هاظم عحهاظماامهاكزشهاتماا 

هاظتياكاصهابمام -
هرةذاهاظك اح
هاظو   

هاظمع اايهوحرح -
هاظك حعحهاظ ماماح
هوق هبي هظيحا ية

هموحهريو مجه9-2
هاظك احهاظتياكاص

هاكزشهاتماا هروق 
ههاظم عحهاظماام

 نقل: الثالث المحور
  المشعة المواد

 
 :القضايا

 
 موحهاظتياكاص 

ه    هاظع اا تهاجيااهم يا ه9-1-4
هبي هاظمتكااحهاال ع باح

هاالوامحهريو مجه9-1
هبي هااظي  راحهاظعواح
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 الجهة
 المنفذة

 التكلفة
 التقديرية

 التنفيذ مدة
 المتوقعة

 بالخطة االرتباط
 الوطنية

  القضايا/  المحاور  البرامج االداء مؤشر  المشاريع

هاظ ماماحهاظمو  ذهبومهاظرح ق  ههاظم عحهاظمكيع ت
هوحرحهاوكع ض -

هاظتعيضهمعمالت
ههاظ كاي

ه  التهايتع   -
هبي هاظحا ية
 اال ع  همك  ي

هك ي حهتةاقح -
ههمتل ميحها ع باح
ه

هاظ ماماحهاظمو  ذ  ادوامحهاظعواحه
ااظوا  هاظي  ريه

بي هاظمو  ذه
 اظ ماماح

 اظتعيضههميا رح
 اظ كاي

ه    هاظ   حهاحتعمامهم يا ه9-1-4
همج  ه يهظيع مياشهاال ع باح
هاال ع  

هميا رحهريو مجه9-1
هاظ كايهاظتعيض

ه    هاظا  هتقاا هم يا ه9-7-4
ههاظعيافهظممشهاال ع بي

هاظمححهريو مجه9-7
هظيماا  هاال ع بي

ه   هاظمياثح هاظاا  هتقاا هم يا ه9-7-3
هاظتاوا هظمو أتهاال ع بي
هاظعحليي

ه    ه ه  : المحور الرابع
 اليورانيوم المنضب

 
 القضايا

 اظمححهاال ع بيه
هظيماا  هاظمياثحه

 اظتكيصهمشه
اظتيا ههاال ع بيه
ظالظا تهااظماا  ه

هاظمتحييةهه
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 الجهة
 المنفذة

 التكلفة
 التقديرية

 التنفيذ مدة
 المتوقعة

 بالخطة االرتباط
 الوطنية

  القضايا/  المحاور  البرامج االداء مؤشر  المشاريع

 
 

ه    ه ه  : المحور الخامس
خطط طوارئ حوادث 

 التلوث اإلشعاعي
 

 القضايا
 اح هم مماته

هإ ع باح
 ك حه اايئه

ه  ريحهظيتوعاذ
 تواا هاحسه

اظم  يلحه
هاظجم هاياح
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 الخطرة الكيميائية للمواد المتكاملة االدارة :التاسعالهدف اإلستراتيجي 

 المؤشرات

  اظراقحهبو ايه يهاظلاما قاحهاظماامهاوت  يهظمموه  ميحهامحا  تهكياق. 

 اماثقحهمعيا حهم يا هاظماوعحهاظك يةهاظلاما قاحهاظماامهمشهااظتكيصهاوق هإوت جهما مي 

 اظك يةهاظلاما قاحهظيماامهاظق واويهةايهاظوق هظيامهاظمةاأةهاظ ماماحهاظمع ريهبمم 

 راقا هحيامحهر يفهموة هاظتكيصهات هاظتيهاظك يةهاظلاما قاحهاظماامهوحرح 

 

 التنفيذ مدة التقديرية التكلفة المنفذة الجهة
 المتوقعة

 بالخطة االرتباط
 الوطنية

 القضايا/  المحاور البرامج االداء مؤشر المشاريع

ه    مع ظجحهاظوع ا تهه7-4-4
اظم يقحهمشهاظا ماته

هاالوت جاحهظ م اح
 (422)اظعاحع ته/اظراقح

كياق هامحا  ته  ميحه -
ظمموهاوت  يهاظماامه

اظلاما قاحه يهبو ايه
ه.اظراقح

 

ه ايهريو مجه7-4
هاظلاما قاحهاظمكيع ت
هاالو  حهبشهاظو تجح
هااظتكيصهاظمكتيعح

هموة 
 

حصر وتقويم : المحور األول
 المواد الكيماوية الخطرة

 
 : القضايا

 
 هإوت  يهاظماامهاظلاما قاحه ي

هملاو تهاظراقح
 اظماامهاظلام ااحهاظح محه

هااظك يةهاظماوعحهم يا 
 اظماامهاظلام ااحهاظح محه

 ااظك يةهاظمحتايمة

ه هاحتكما هت ثاي.ه3.4.7
هراقحهبي هاظزياباحهاظمرامات

ه(307)هاالهاايهما ه

ه هاظراقاحهارث يهم يا .ه2.4.7
هاظاو ب تهإوت  يهبشهاظو تجح
هاظمو  فه يهاظ ي اح

ه يهااظحل واحهاظاو باح
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 التنفيذ مدة التقديرية التكلفة المنفذة الجهة
 المتوقعة

 بالخطة االرتباط
 الوطنية

 القضايا/  المحاور البرامج االداء مؤشر المشاريع

ه(ه همه )هرغمامهم   اح

ه    هراقيهت يا هاح ه7-3-4
هاظتعتاشهمظا هإلحتكما ه  واوي
هاظماقيةهم هر ظتع اشهاظراقي

ه(ه همه )ههاظق واواح
 

وحرحهاظماامهاظلاما قاحه -
اظك يةهاظتيهات ه

اظتكيصهموة هر يفه
هحيامحهراقا 

ازما مه يهوحرحهاظمو آته -
تتحمشهاظاو باحهاظتيه

ا مةهأاظاحهظمع ظجحه
 اظما ههاظع ممح

تا يهمعيام تهبشه -
لما تهاظماامهاظك يةه

اواباتة ها يفه
ه احتكمامة هاماايه 

 

ريو مجهاالمايةهه7-3
اظمتل ميحهظيماامه

 اظلاما قاحهامكيع تة 

حصر : المحور الثاني
المخلفات الكيماوية الناتجة 

عن األنشطة المختلفة 
 والتخلص منها

 
 القضايا

 هاظو   هاظاو بي
 اظمحت عا تهااظميالزه

ههاظا اح
 هاظو   هاظزيابي
 هاظو   هاظعحليي
 هاظو   هاظعيميهااظر ثي
 اإلمايةهاظحيامحهظيتكيصهمشه

 اظمكيع تهاظلام ااحهاظك ية

ه    هظيتيا هاظراقيهاظتقاا ه7-2-4
 (302)هاظعيافه يهر ظزقرف

آظاحهميا رحه ع ظحهظ يلحه -
اظماامهاظلاما قاحهج هزةه

هظالحتكما 
 

ريو مجهاظي  رحهه7-2
بي هوق هاتماا هاظماامه

هاظلاما قاح
 

 على الرقابة :الثالث المحور
 السامة الكيماوية المواد تداول

 والخطرة
 

 : القضايا
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 التنفيذ مدة التقديرية التكلفة المنفذة الجهة
 المتوقعة

 بالخطة االرتباط
 الوطنية

 القضايا/  المحاور البرامج االداء مؤشر المشاريع

 
 تاوا هاظماامهاظلام ااحه

هاظح محهااظك يةهم يا 
 اظماامهاظلام ااحهاظح محه

ااظك يةهاظمتمااظحهر ل ه
هتج يي

 اظح محهاظماامهاظلام ااحه
 ااظك يةهاظمحتايمة

بممهاظمع ريهاظ ماماحه -     
اظمةاأةهظيامهاظوق هةايه
اظق واويهظيماامهاظلاما قاحه

هاظك ية
ما ميهإوت جهاوق ه -

ااظتكيصهمشهاظماامه
اظلاما قاحهاظك يةه

اظماوعحهم يا همعيا حه
هاماثقح

 

ه  المواد نقل: الرابع المحور
 والخطرة السامة الكيماوية

 
 : القضايا

 اظوق هاظماظيهظيلام اا ته
اظح محهااظك يةهإظ هاظعيافه

هابريه
 اظوق هاظم ييهظيلام اا ته

اظح محهااظك يةهماك ه
 اظعياف

ه

هه
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 البيئة لقطاع والقانوني المؤسساتي اإلطار تطوير: العاشر االستراتيجي الهدف

 المؤشرات

 بممهاظت ياع تهاظتيهتمتهمياجعتة ،هبمظت،ه مثتهااميتهيحما ه 

 اا  يايه هإبمامه هت هاظتيهاظراقاحهااظك  هاالحتياتاجا تهبمم 

 بممهاالتع  ا تهااظمااثافهاظماظاحهاظتيهاوح هإظاة هاظعياف 

 اظك احهحا ح تة ه يهاظراقيهاظرعمهحموتهاظتيهاظمؤحح تهبمم 
 

 التكلفة المنفذة الجهة
 التقديرية

 التنفيذ مدة
 المتوقعة

 بالخطة االرتباط
 الوطنية

 القضايا/  المحاور البرامج االداء مؤشر المشاريع

ه    هم يا ه40-4-4
هاإل  يهت ما 
هظيراقحهاظق واوي

 بممهاظت ياع تهاظتيهتمته
مياجعتة ،هبمظت،ه مثته

 ااميتهيحما ه

 بممهاالحتياتاجا تهاظتيه
ت هإب مةهاظوايهرة ه

هابمظت
 بممهاالحتياتاجا تهاظراقاحه

اظعيباحهاظتيهأبمته
هاابتممت

هت هاظتيهاظراقاحهاظك  هبمم-
 اا  يايه هإبمامه 

 

هت اايهريو مجه40-4
هااظوا  هاظت ياع ت
 اظمؤححي

ه:المحور األول
التشريعات 
 والسياسات

 
 :القضايا

 إمم جهاظرعمهاظراقيه
 يهادو  حه

 اظتومااح
 وقصهابم همالقمحه

اظت ياع ته
 اظمتا يةااظحا ح ته

 االظتزا هااظقميةهبي ه
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 التكلفة المنفذة الجهة
 التقديرية

 التنفيذ مدة
 المتوقعة

 بالخطة االرتباط
 الوطنية

 القضايا/  المحاور البرامج االداء مؤشر المشاريع

 بممهاالتع  ا تهااظمااثافه
اظماظاحهاظتيهاوح هإظاة ه

هاظعياف
 

 اظتوعاذ
 االتع  ا ته

ااظمع هماته
ااظمااثافهاإل ياماحه

 ااظماظاح
 اظقح اهاظراقيه

 ااظ ي حهاظراقاح

ه    هم يا ه40-4-3
هاظمؤححيهاظت ااي
هاظراقحهظازاية

هاظجمامةهاظةالياحهإاماي -
هاااعيهاا هم هظيازاية
هظيممايا تهامةوي
 هااظلاامي

 
هاظتيهاظمؤحح تهبمم -

هاظمب همشهاحتع مت
ه ميات،هرو ا)هاظمؤححي

ها ماتهإو  ا
 (متكااح

 
هاظتيهاظمؤحح تهبمم -

ه يهاظراقيهاظرعمهحموت
 اظك احهحا ح تة 

هه:المحور الثاني 
كفاءة وفاعلية 

 المؤسسات
 

 القضايا
 
 مجيسه م احه

 ات حاشهاظراقح
 -اظةاليا ته

 اظمؤححاح
 اظمت ير تهاراقحه

 اظعم 
 اظميلزاحهااظاحه

 او هاظقياي

ه هم يا ه40-4-2
هاظمؤححيهاظمب 

هامؤحح تهظيازايات
هاتعيفه ام هاظماظح
هر ظراقح

ه
ه هم يا ه40-4-1

هاظمؤححيهاظمب 
هاظمجتم هظمؤحح ت

هااظموام تهاظمموي
هاظ لاماحهةاي
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 التكلفة المنفذة الجهة
 التقديرية

 التنفيذ مدة
 المتوقعة

 بالخطة االرتباط
 الوطنية

 القضايا/  المحاور البرامج االداء مؤشر المشاريع

ه  اظمح اظحه
 ااظتملاش

 اابمهاظمعيام ته 
ااظرا و ته

ااظمؤ ياته
هاظراقاح

 أو  حهاظتقاا ه
 ااظمت رعح

 ادوامحهاظم ظاحه
  ااإلماياح

 
 

ه هم يا ه40-4-1
هاوحم  هااحتلم  همب 

هظالتع  ا تهاظعياف
هاإل ياماحهااظمااثاف
هااظماظاح

ه    هم يا ه40-3-4
هاظ  ج تهات مامهتقاا 

ه    ه يهاظر ياح
هاظراقح

هاظمااعاشهبمم -
هاظتيهااظمميايا ت

هريو مجهمشهاحتع مت
 اظت ااي

ه يهاظجمامةهاظمة ياتهبمم -
هاظتيهاظراقاحهاظقح ا هإماية

هاظماايمهموة هاحتع مت
هاظازايةه يهاظر ياح

هااظج مع تهاظممايسهبمم -

هت اايهريو مجه40-3
 اظر ياحهاظماايم

هه:المحور الثالث
هالموارد البشرية

 
 القضايا

 
 هاظقمياتهاظر ياح
 ك حهتأها ه

اتميابهاظقاوه
 اظر ياح

ه    هم يا ه40-3-3
هظت اايهك حهإبمام
ه يهاظر ياحهاظقاو
هاظراقحه    

ه    هم يا ه40-3-2
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 التكلفة المنفذة الجهة
 التقديرية

 التنفيذ مدة
 المتوقعة

 بالخطة االرتباط
 الوطنية

 القضايا/  المحاور البرامج االداء مؤشر المشاريع

هلع اةهاي  هت حاش
ه    ه يهاظع مياش
هاظراقح

 اظريو مجه يهاظم  يلح

هااظريظم وااشهاظ يرحهبمم -
هاظيأيها  مةهاظماشهايج  

 اظريو مجهمشهاظمحتعاماش

هاظمجتمع تهبمم -
هاحتكما همشهاظمحتعامة

ههاظ ماثحهاظتاباحهاماات
ه    هم يا ه40-2-4

هاظراقيهاظابيهت حاش
هاظممايسه البهظمو

هااظج مع تهااظمع هم

  

هت اايهريو مجه40-2
هاظراقيهااإلبال هاظتاباح

هم يا هحموة هامك )
ه(اظراقاحهاظج قزة

 

ه:المحور الرابع
التوعية واالعالم 

 البيئي
 

 : القضايا
 ادو  حه

ااظمؤحح تهذاته
اظعال حهر ظتاباحه

هاظراقاح
 ريامجهاظتاباحه

هااظتعيا هاظراقي
 اظاح ق هاظ ماثحه

 يهاالتا الته

ه    هم يا ه40-2-3
هااظتثقا هاظراقاحهاظتاباح
هاظريظم وااشهظمو

هايج  هاظقيايهااو  
هاظيأيها  مةهاظماش

ه    هم يا ه40-2-2
هااظتثقا هاظراقاحهاظتاباح
هاظمجتمع تهظمو

هااظوح اهاظم ياح
هااظ ر ب
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 التكلفة المنفذة الجهة
 التقديرية

 التنفيذ مدة
 المتوقعة

 بالخطة االرتباط
 الوطنية

 القضايا/  المحاور البرامج االداء مؤشر المشاريع

ه    هم يا ه40-2-1
ه يهاظراقاحهاظتاباح
هادلثيهاظمو  ف
ها ح حاحهه   ح

ا رل ته
اظتااا ه
هاالجتم بي

 االحتمامحه
ااظماا وحهاظراقاحه
ل فهمشه قافه

هاإلوح ش
 

ه    هم يا ه40-2-1
هااظمح رق تهاظ اا ز
هاظراقاحهااظجااقز

 جديد او جزئيا او كليا للتنمية الوطنية بالخطة المشروع صلة تعني: الوطنية بالخطة  االرتباط 



 

 

  ملحق

 للتنمية الوطنية الخطة ضمن المدرجة المشاريع

 

 (310) الزراعية لالفات الطبيعية المكافحة

 (331) البرية والحيوانات الطبيعية للمحميات الوطنية الشبكة انشاء 

 (338)الجغرافية المعلومات ونظم النائي التحسس تقنيات باستخدام البيئية االنظمة مراقبة

 (348) البصرة محافظة اهوار مناطق في البيئية الجوانب تطوير

 (347) قار ذي محافظة اهوار مناطق في البيئية الجوانب تطوير

 تلك تأثير ومدى الرطبة واألراضي األهوار مناطق في األحيائي للتنوع الغازية األنواع دراسة مشروع
 (ف د م) منها األصيل على األنواع

 وتحديث الرطبة واألراضي األهوار مناطق في العراقية األسماك وتشخيص لتصنيف بيئية دراسة مشروع
 ( ف د م) عنها والمعلومات البيانات قاعدة

 (ف د م) العراقية البحيرات في األحيائي التنوع واقع دراسة مشروع

 (ف د م) كردستان في الرطبة األراضي في KBA األحيائي التنوع مناطق دراسة مشروع

 د م) الرطبة واألراضي الجنوبية األهوار مناطق في الحيوانية األنواع قوائم لتحديث دراسة إعداد مشروع
 (ف

 والشمالية الغربية المناطق في IBA للطيور المهمة المناطق في الطيور أنواع ودراسة لمسح مشروع
 ( ف د م) وكردستان

 ( ف د م) األهوار في Aquatic Plants المائية النباتات دراسة مشروع

 (305)النخيل بساتين تاهيل مشروع

 (383)العائمة االقفاص تقنية باستخدام االسماك واكثار تربية

 (343)العراق في باالنقراض المهددة العراقية الغزالن الكثار محطات انشاء
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 (315) الوراثية البصمة مشروع

 (05)الطبيعي التاريخ متحف

 التراثية الطبيعة ذات والمناطق التاريخية المناطق على والحفاظ المتهرئة المناطق وتنمية دراسة
 (068) الطبيعية والمحميات

 (305) النخيل بساتين تاهيل مشروع

 (383) العائمة االقفاص تقنية باستخدام االسماك واكثار تربية

 (343) العراق في باالنقراض المهددة العراقية الغزالن الكثار محطات انشاء

 (315) الوراثية البصمة مشروع

 (05) الطبيعي التاريخ متحف

 المشاريع
والتي لها عالقة بتحسين الواقع  0202 – 0202مشاريع خطة التنمية الوطنية 

 البيئي

 مشاريع القطاع الزراعي

 
التسلسل تحت  ت

 القطاع

 فترة التنفيذ اسم المشروع

 7103-7101 استصالح اراضي الفلوجة 45 0

 7104-7101 نينوى/ ري الجزيرة الجنوبي 56 7

 7103-7101 ايصال المياه الى االراضي الزراعية في اربيل 60 3

 7104-7101 نينوى/ مشروع ري الجزيرة الشرقي 67 4

 7104-7101 نينوى/ تحسين مشروع ارواء اراضي الزاب 64 5

 7104-7101 تنظيم الري في انهر البصرة 66 6

 7104-7101 ازالة االعشاب المائية من االنهر والجداول 23 2

 7107-7101 استصالح االراضي المتبقية من مشروع نهر سعد 86 8

 7104-7101 تنفيذ اعمال برنامج انعاش االهوار 89 9

 7104-7101 مشروع استصالح اراضي الحويجة 90 01

 7104-7101 مشروع استصالح اراضي الديوانية 94 00

 7104-7101 جصان -اعادة احياء اراضي بدرة  013 07

    

 7104-7101 تثبيت الكثبان الرملية 028 04

 7104-7101 المكافحة الطبيعية لالفات الزراعية 710 05

 7107-7101 مشروع البصمة الوراثية 715 06
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 7104-7101 مشروع تاهيل بساتين النخيل 705 02

 7104-7101 والحيوانات البريةالمحميات الطبيعية  771 08

 7100-7101 تنمية الغطاء النباتي الطبيعي 770 09

 7104-7101 واحات المنطقة الغربية 773 71

 7107-7101 تربية واكثار االسماك باستخدام تقنية االقفاص العائمة 767 70
 

 

 مشاريع القطاع الصناعي
التسلسل تحت  ت

 القطاع

 فترة التنفيذ اسم المشروع

 7100-7101 المشاريع البيئية لشركة الفرات االوسط 072 30

معالجة النفايات المطلقة من الوحدات االنتاجية لحماية  033 34

 (033) الفوسفات/البيئة

7101-7107 

 7100-7101 تاهيل وحدات المعلجة لمصنعي الرتنجات واالحبار 034 35
 

 االستثمار مشاريع القطاع الصناعي المقترح تنفيذها من قبل
التسلسل تحت  ت

 القطاع

 فترة التنفيذ اسم المشروع

 

 

 مشاريع قطاع النقل واالتصاالت
التسلسل تحت  ت

 القطاع

 فترة التنفيذ اسم المشروع

 7100-7101 دراسة وتنفيذ محافحة التلوث البحري 767 7

مراقبة االنظمة البيئية باستخدام تقنيات التحسس النائي  336 8
 المعلومات الجغرافيةونظم 

7100-7104 

 

 مشاريع قطاع المباني والخدمات
التسلسل تحت  ت

 القطاع

 فترة التنفيذ اسم المشروع

تطوير وتاهيل الحدائق والمتنزهات والساحات الخضراء  023 30

 في المحافظات

7101 

دراسة وتنمية المناطق المتهرئة والحفاظ على المناطق  086 37

والمناطق ذات الطبيعة التراثية والمحميات التاريخية 
 الطبيعية

7100-7104 

مشروع مراقبة التصحر وتدهور االراضي باستخدام تقنية  095 * 32
 االستشعار عن بعد

7100-7103 

اعداد خرائط للتصحر والغطاء النباتي على مستوى  098 * 38

 العراق

7107-7103 

 7104-7101 في المسطحات المائيةالتحسس المبكر للتلوث النفطي  717 * 41

 7100-7101 (713) التقييم البيئي للتلوث بالزئبق في العراق 713 * 40

 7107 (المثنى، واسط، النجف)مسح االراضي الرطبة  715 * 47
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 7100 تاثير استخدام المبيدات الزراعية على بيئة مياه االهوار 716 * 43

مخلفات الصرف الصحي التي التحسس النائي لمراقبة  707 * 46

 تصرف الى نهري دجلة وديالى

7101-7107 

 7101 تطوير الجوانب البيئية في مناطق اهوار محافظة البصرة 746 54

 7101 تطوير الجوانب البيئية في مناطق اهوار محافظة ذي قار 742 55

 7101 مشاريع صحية في مناطق االهوار في محافظة البصرة 314 56

 7101 مشاريع صحية في مناطق االهوار في محافظة ذي قار 315 52

 7101 مشاريع صحية في مناطق االهوار في محافظة ميسان 312 58

 7100-7101 مختبر البحاث وفحص التلوث النجم عن وسائط النقل 339 * 59

انشاء محطات الكثار الغزالن العراقية المهددة باالنقراض  347 * 61

 في العراق

7100-7104 

 

 مشاريع قطاع التربية والتعليم
التسلسل تحت  ت

 القطاع

 فترة التنفيذ اسم المشروع

 7107-7101 متحف التاريخ الطبيعي 05 0
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 في العراقوالخطة التنفيذية ستراتيجية الوطنية للبيئة اإل

 نموذج للمراجعة والتقييم

 

 

 

 

 

 

 

 

وإبداء الرأي في النقاط  التنفيذيةستراتيجية وخطة العمل وثيقة اإلوتقييم  برجاء التكرم بمراجعة

 (:رقم الصفحة كلما أمكن برجاء اإلشارة الى الفصل او) التالية

 :والتقديم والهيكلية والصياغة لعامإلستراتيجية من حيث السياق اوجهة النظر العامة في ا .1

 

 

 

 

الراهنة في األهداف اإلستراتيجية ومدى إستيفائها وشمولها للقضايا البيئية التعليق على  .2

 :العراق

 

 

 

 

 

 --------------------------------- :اسم الجهة

 -----------------(: حول هذه المالحظات للرجوع اليه في حالة وجود استفسارات)طة االتصال قاسم وهاتف ن

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ----------------------------: لحضور ندوة مناقشة االستراتيجية( ممكن اكثر من واحد)اسم وهاتف مرشحكم 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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للعالقة بين اسباب التدهور البيئي والمحاور  مقنعة نظره تحليليةهل قدمت اإلستراتيجية  .3

. من خالل االهداف اإلستراتيجية العشرة( هيكلتها)والقضايا والحلول المقترحة وتأطيرها 

 :كيف يمكن تعزيز هذا الجانب في األستراتيجية

 

 

 

 

الخطة التنفيذية وشمولية البرامج والمشاريع المقترحة ومدى إرتباط وجهة النظر فيما يخص  .4

 :المؤشرات المقترحة بالبرامج

 

 

 

في تنفيذ المشروعات المقترحة وإبداء الرأى فيما يخص ( الجهة)امكانية مساهمة الوزارة  .5

 (:ةالمنفذ الجهة الريادية –التكلفة التقديرية  –مدة التنفيذ )ارتباطها بالخطة الوطنية  

 

 

 

 

قد تخدم ( الجهة)تقديم وعرض أى إقتراحات أو بيانات أو تقارير متاحة لدى الوزارة  .6

   :على أكمل وجهنفيذها وتساهم في إخراج اإلستراتيجية وت

 


