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 البيئة وزير لمةك

المتشاااب ة ومم منط ا الصر   ةالبائإطار االهتمام الوطني بقضاااا  في
ل مم اجااااو العرالي  ع ى النهوض بااااالوالب البائي لوزارة البائااااة المتنااااامي

تقرار تولعات صالة البائة في  ألدمم أ نيداسااااااااااااع ائتنا،لبتنماة شااااااااااااام ة 
تصت شااعار  شااجوم بائتنانطل مم خالله ع ى شاانوم و ل جمهوراة العراا
   .جماال( أكثراستدامة... لحياة  أكثر)نعمل لبيئة 

واتزامم اصااااااااااااادار هاما التقرار مب مرص اة البدر في تن ام االساااااااااااااتراتاجاة 
ائااة والتي أط قتهااا وزارة البلتن اااماااة الوطناااة لصمااااااة بائااة العراا وخطتهااا ا

. صاث اوفر التقرار باانات ومنشرات عم صالة البائة 3102في صزارام 
وانسااب بملل لنمام رصااد ومرالبة تقاام لصالة البائة بشاا ل  3102لساانة 

دروي ومساااااااااااااتمر وبمنهجااة ع ماة وصداةة. وت تمل ص قة العمل التنمواة 
وجدته الص ومة العرالاة بإدماج األهداف االساااااتراتاجاة البائاة ضااااامم الخطة الخمسااااااة الوطناة المساااااتدامة بالترابط الوةاا المي ا

3102-3102. 

المصاط بناا انت  عناه تهادادات مخت  ة تدفب باتجاغ تغاار الوالب البائي المتوازم الى بائة أ ةر ت وةا  الساااااااااااااراب البائي التغار إم
 فهنال لضاااااااااااااا أخر  ،لاب ملل بالخطر الوصاد ع ى بائتنا ،ارة البائة ول مواصدًا مم أهم أولواات وز  والمي ساااااااااااوف ساااااااااااا وم

وجه التقدم أالتصااااصر ونق  المااغ وفقدام التنوب الباولوجي والموارد الطباعاة اهددوم امم ومسااااتقبل العراا االلتصااااادي وتمنب  
 التي نسعى الى اصرازها ضد ال قر.

لم ا  اها ام ت وم مساااااانولاة وزارة البائة بم ردها،  العرالاة البائة صمااة فإم لما ،تالصدود واالم اناا تتجاوز التصداات همغ إم
 ام تصتاج بائة العراا الاوم الى تعاوم منسااا ومتماساال وعمل مخطط ع ى مسااتو  عال بام جماب منسااسااات الدولة ومنسااسااات

ا ه ب دنا والمي نعاش ع اه ونسااااااااااتمد منه طالتنانطاللا مم  وم االرث الطباعي المي امت   األه اة والمنممات الخا  القطاب
 استدامة وجماال. أ ةرنصو بائة  هو مسنولاتنا جماعاً 

صاث اتناول تطورات بالغة االهماة شاااااااااااام ت الجوانال البائاة واالجتماعاة  ةبائاة شااااااااااااام  ةاتضاااااااااااامم تقرار التولعات البائاة رنا
صااادي وصجم ورفاهاة ال رد العرالي والتطور االلت البائةالص ام ع ى  وااللتصااداة  ما اسا ط الضاور ع ى االرتباط الوةاا ما بام

وانخ اض  ةاتعرض التقرار ع ى لضااااااا التغارات البائاة مةلت التصااااصر وتدهور التربو  ،التدهور البائي نتاجة االنشاااطة البشااااراة
 ع ى ل ص ام التوعاة الهادفة الى أهماة قرارالهوار والمار والتربة  ما اشااار الت فيالت وث  ةنصاااال ال رد مم المااغ وارت اب نسااب

اصتااجات ال قرار المام اعانوم  ع ىوااللتصااااداة والتر از بوجه خا   الطباعاة لمواردها الرشااااد واالساااتخدام التدهور مم البائة
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 ةصة ع ى البائواض ةاراً مخ  ات الصروال التي تر ت آ ومشا  ة التوزاب الصضاري والتطرا الى لضاااابائاة مم اختالل االنممة ال
 همغ ال ترة. فياعاناها ب دنا  التيوالتي تش ل ابرز التصداات البائاة 

البائاة  ما اشار  صل بعض المشا ل فيتن د ع ى صدوث تقدما م موساا  والتيعمقة بالتقرار تتولب التنبنات البائاة م النمرة المإ
وم ما اصدث ل تصااادي لهمغ المشاااا ل والصا ولة د ةاد مم الجهود المت ام تتط ال المز  التيالتقرار الى العداد مم القضاااااا البائاة 

رات اصدد التقرار مصاااااااادر التهداد فاما اصدث مم تغا ،وتنوب باولوجي ةة مم مااغ وهوار وترب صا بعناصااااااار البائتمم اضااااااارار 
ومم المواد  ت وث المااغ بالمواد الن طاةتسااابال ارت اب درجة الصرارة ومصاااادر  والتي الدفائةمناخاة متالصقة مم انبعاةات الغازات 

زمات أالتقرار لان د ع ى عدم وجود  اأتيالناتجة مم لطاب الصااارف الصاااصي ومم القطاب الزراعي وال ضاااالت الصاااناعاة  ما 
تسااعى  لتياومتشاااب ة تن د ع ى ضارورة ساد ال جوة القائمة بام متط بات التنماة  ةمتصا  ةفقضاااا البائة والتنماة والطال ةمن صا 

الترشاااااد  والمااغ والموارد الطباعاة وبام ةاننا بصاجة الى العدالة بام االسااااتخدام المساااارف ل طال ،الاها الدولة وبام صاجة المجتمب
 ال.المستقبل القرا فيالموارد الطباعاة والمصادر الوراةاة  اختالل النمام البائي واستهاللالمط وال ل صد مم خطورة 

اة متسا ساال في تص ال اساباال ومسببات تدهور صالة البائة والص ول الواجال اتباعها لالرتقار بمستو  صا طقااً من اتبب التقرار نهجاً 
فصااااااااال تتضاااااااامم البائة والتنماة والمنا  واالرث التاراخي والةقافي وا طار  (00عرالي موضااااااااصا ام التقرار شاااااااامل  المواطم ال

 ةار الصراعات واالمم ع ى البائة والموارد المائاة والت وث بأنواعه. االجتماعي وااللتصادي البائي بمخت ف القطاعات وتأ

 معتمد ع ى مخت ف اسااتراتاجي المسااتدامة بنه  ل تنماة البائي البعد ُادار أم مم ال بد والمسااتقب اة القائمة تالتصداا ام مواجهة
 انط ا ،المخت  ةت التنسااااااا المت امل بام القطاعا ع ى لائما تخطاطا تتط ال ل بائة االدارة المت ام ة ام إم والتن ام، التخطاط

 المتع قة القرارات صاااا ال في ممةل البائي القرار ا وم ، وأم القرارات صااااناعة  في الصقاقاة المصاااا صة أصااااصاال مشااااار ة مم
عطار البائة صول القرار صااااناب نمرة تغاار مم بد ال هما االطار  فيو ل تنماة ،  االخر  باألبعاد  لقضااااااا  ساااااةساااااا أولواة وا 

دماج  .المدني والمجتمب  المنسسات مستو  ع ى القدرات لرفب ، المخت  ة  القطاعات  سااسات في البائي البعد البائة وا 

مم خبرار األ بالم ر تقدم بالشااااااا ر والعرفام لجماب المشاااااااار ام في أعداد هما التقرار ونخ  هناأال ام إوفي الختام ال اساااااااعني 
ي العرالي وألتمب مم الجماب مضااااااااااااااع اة الجهود ل تغ ال ع ى جماب الصاااااااااااااعوبات والتصداات التي تهدد المتصادة وال راا الوطن

راجااًا مم ا  الع ي القادار التوفاا ل جماب في خادماة بائتناا الغاالاة لتمل ترفل في الخار، وتنبض بالصااة  ما  انت ع ى ، بائتناا
 مد  التاراخ.

 سركون الزار صليو المهندس
 وزير البيئة
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والمراجعةواالعداد  فريق االشراف

  االسم  االسم
  صليو الزار سركون المهندس

 البيئة وزير
 المشرف العام 

 

 

 د. علي عبد الزهرة الالمي 
 وزارة البيئة -الوكيل الفني 

 رئيس الفريق
 

 
  كوركيس جبرائيل حكمت السيد
 والمتابعة التخطيط دائرة عام مدير

 البيئة وزارة

 

 دل فريد عبدالقادر د. عا
 برنامج األمم المتحدة للبيئة

 
  د. عبد المجيد حداد

 برنامج األمم المتحدة للبيئة 
 

 

  د. منى رضوان
 برنامج األمم المتحدة للبيئة

 

 
  عبيدو سليمان د. محمد

 خبير استشاري 
 )محرر علمي(

 برنامج األمم المتحدة للبيئة 

 
 

  با حسينأسماء أد. 
 اريخبير استش

  )محرر علمي(
 برنامج األمم المتحدة للبيئة

  
   دينا يحيى بطرس

 مكتب المستشار الفني 
 وزارة البيئة

 ق وتنضيدتنسيمتابعة و 
 

  

 

  سامية علي حسين
 دائرة التخطيط والمتابعة 

 وزارة البيئة
 تنسيقمتابعة و 
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 شكر وتقدير

سسسسساسسسسات اوألاشواية ولذسسسس ا  ال     كل املنظمات واملؤ تشكر وزارة البيئة العراقية 

 ساهموا في اعداد ونشر ه ا التقرير لول لتوقعات حالة البيئة في العراق ...

 وشكر خا  الى:

 :برنامج ألامم املتحدة إلانمائي

 جيراا هي و

 روب دايس

 عبير عماري 

 عبير دبابنه

 د نا الشيخ

 :برنامج ألامم املتحدة للبيئة

 باتر واردم

 ري د. وليد الزبا

 لوري  امليدا

 

 كافة مؤلفي الفصول لجهودهم القيمة في اعداد التقرير. الىاوجزيل شكر  الو 
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 الملخص التنفيذي
 تعتبر البائة التي نعاش بها؛ بمواردها المخت  ة؛ عنصارًا أسااسااًا مم عناصر التنماة المستدامة. إم توفر البائة المروف

الصااة مم هوار ومار وغمار ومساا م وم بب؛ وفي الولت ن سااه تعتمد التنماة  المالئمة لمعاشااة ا نسااام وتمدغ بمقومات
بمخت ف إتجاهاتها اعتمادا أسااااااااسااااااااا ع ى الموارد البائاة في ت باة اصتااجات السااااااا ام وتصساااااااام وتطوار نوعاة صااتهم 

ماة االجتماعاة  ى التنساااااا با ع انع سااااااتوتوساااااااب خااراتهم. ولد أد  ملل في  ةار مم األصاام إلى تغاارات في البائة 
 %27طاة فأم ورغم ةروة العراا الن  وااللتصااااداة ل موارد البائاة الطباعاة بسااابال تجاوز صدود لدرة البائة ع ى العطار.

، مما ان د ع ى ضااااارورة اجتةاث ال قر مم بام مات مساااااتو  معاشاااااي متوساااااط إلى منخ ضمم األسااااار العرالاة تعتبر 
 ت امل بام الس ام والتنماة والبائة.وال لالرتباطالعرالاام نمرُا 

وع ى هما األساااااااااااب فقد تم إعداد التقرار الصالي ل تولعات البائاة لاغطي جوانال العاللات الوةاقة والمت ام ة بام صالة  
ومتط بات السااااا ام؛ ومتط بات التنماة؛ والبائة. وملل في ةالةة أبواال رئاساااااة تضااااام أصد عشااااار فصااااااًل تتناول الصاالت 

 ات والمشا ل والص ول المقترصةوالعالل

اتناول ال صاااااااال األول موضااااااااوب البائة والتنماة؛ إم اع ب دلال التنماة البشااااااااراة المنخ ض في العراا الصاجة الماسااااااااة 
واألولواة القصاو  لتصساام الوالب التع امي والتر از ع ى برام  مصو األماة، وت ةاف برام  الرعااة الصاصاة األساساة، 

ل مب التوزاب العادل له، وصمااة البائة وضاااامام سااااالمتها واسااااتةمار مواردها ع ى نصو مسااااتدام. لقد ورفب مسااااتو  الدخ
. والبائة 3102م اوم نسااااااامة عام  27.2صقا العراا ازداادًا م صومًا في عدد ساااااا انه المي مم المتولب أم اصااااااال إلى

مصاااادر خطر ع ى المواطم العرالي العرالاة ضااااصاة صروال ونزاعات امتدت لعقود؛ فقد تضااااررت م وناتها، وأضااااصت 
في  ةار مم منااطقهاا نتاجاة ت وةها بالمواد ال اماائاة الساااااااااااااامة والمواد ا شاااااااااااااعاعاة أو ت وةها بالن ط أو خطر األلغام. 
وتنع ب همغ الخطورة ع ى إم اناة اسااااااااتةمار موارد البائة وع ى صااااااااصة المواطم العرالي ورفاهاته، وال بد مم تسااااااااراب 

 ب همغ القضااا التي تصد مم لدرة ا نسام العرالي ع ى العطار وا نتاج.وتارة التعامل م

الةاني فقد تناول الموارد المائاة. فال اخ ى أم المار بهجة الصااة وعصاابها؛ وادخل في جماب االسااتخدامات  أما ال صاال
ترفاه ال المدم وم ام ل وهو عنصاااار ادخل في اساااات شاااااف الن ط وتجم ومجاالت الصااة الزراعاة والمنزلاة والصااااناعاة،

م  ونه ع الطباعاة ووساطًا ل مالصة والنقل النهري؛ فضال ببصارات واناباب وعاوم المار واالساتجمام واالساتشا ار والتمتب
البراة وترباة األساااااامال والطاور والجاموب. واواجه العراا منم فترة بعادة تصداات  بارة تتمةل بانخ اض  وسااااااطًا ل صااة
ارت اب درجات ب اة بساااااااابال بنار الساااااااادود والمشاااااااااراب ا روائاة في دول المنبب والتغارات المناخاة المتمة ةالواردات المائ

الصرارة ول ة المتسااالطات مم األمطار والة وج، و ةرة التجاوزات ع ى الموارد المائاة اسااتهال ًا أو ت واةًا، وبالتالي تدهور 
ب ساااااااااا بًا ع ى األمم الغمائي والمائي واهدد االلتصاااااااااااد الوطني وخطط مما انع  جودتها وارت اب تر از األمالح فاها؛

 وضعف صا ماتها. وتدني نوعاتها، مواردها شح في العراا في المااغ لضااا التنماة. وتتمةل
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مصادر م وةات الهوار في المدم العرالاة الصناعات الن طاة  أما ال صال الةالث فاتناول الهوار والضوضار. إم مم أهم
شااائاة وال اماائاة ومصطات تولاد الطالة ال هربائاة ووسااائط النقل والمولدات وم ائم االصتراا الداخ ي، والعواصااف وا ن

الغباراة، والت وث الضااااااااااوضااااااااااائي. واتناول هما ال صاااااااااال موضااااااااااوب ت وث هوار المدم العرالاة بمخت ف أنواب الم وةات 
 ار المناخي.والضجا  مم صاث األسباال وا دارة؛ فضال عم لضااا التغ

نتاج الغمار أما ال صااااااال الرابب فاتناول موارد  األراضااااااااي والتربة. فاألرض والتربة عامالم مهمام في ا نتاج الزراعي وا 
م ونام مم م ونات البائة والصااة عمومًا. وتتعرض األراضي الطباعاة والزراعاة منها في العراا لضغوط  اآلمم، وهما

م ع ى الرغم مما ابمل م النباتي وتنال  م صوم في مساااااااااصة األراضااااااااي الزراعاةفي غطائها  تتمةل بتدهور واضااااااااح
نباتي، لاألراضاااي وغطائها ا عامًا لقضاااااا ال صااال عرضااااً  واساااتصاااالصه. واقدم هما جهود  عادة تأهال المتدهور منها

  عامل معها.الت و ا اة اتدهوره األراضي الزراعاة، وأسبابها ووالب استعماالتها، ومماهر اوالمشا ل التي تعاني منه

لمسااتمدة بالتنوب الباولوجي" تباام ال ائنات العضااواة الصاة ا واتناول ال صاال الخامب موضااوب التنوب الباولوجي. واقصااد
مم المصاااااااااااااادر  اافاة بما فاها، ضااااااااااااامم أمور أخر ، النمم البائاة األرضااااااااااااااة والبصراة، واألصاار المائاة، والمر بات 

منهااا، وملاال اتضااااااااااااامم التنوب داخاال األنواب؛ وبام األنواب وأنواب النمم البائاااة. ول تنوب  والعناااصااااااااااااار التي تعااد جزراً 
الباولوجي لامة وأهماة  بارة تسااتوجال المصافمة ع اه واسااتةمار م وناته ع ى نصو مسااتدام وتقاساام المنافب المتولدة عم 

ات  ةارة ومنةرة تتعرض لتصدا أم ت ل الموارد إال ؛المتنوعة وأصاائه البائاة وموائ ه والعراا غني بنممه مواردغ الجاناة.
 ال صااااااااااال والب التنوب الباولوجي في العراا والضاااااااااااغوط التي اتعرض لها، والجهود تتسااااااااااابال في تدهورها. اعرض هما

 المبمولة لمجابهة همغ الضغوط، وصمااته ألهماتها البائاة ودورغ في ا سهام في تصقاا الرفاهاة ل مواطم العرالي.

طاللته البصراة التي اصاااااااااال طولها إلىأما ا  ل صاااااااااال السااااااااااادب فاتناول البائة البصراة والساااااااااااص اة في جنوال العراا وا 
 صاواة التصاااداًا مم صاث خطوط المالصة  م، والتي تعد صااغارة نسااباا مقارنة بأطوال سااواصل دول الجوار؛ ل نها011

 ل عراا وصادةال البصراة الواجهة السااااصل اة. وامةل هماالتجاراة عامة والن طاة خاصاااة، إضاااافة إلى أهماتها ا ساااتراتاج
ئة ممازة العرال؛ ما خ ا با لشاااط مصااااباً  وب ونه مااهه، بضااااصالة الساااااصل هما واتماز العربي. الخ ا  ع ى تطل التي

هما  ئة. واتناولوجودها في همغ البا انصصااارع ى نوعاة  ائناته الصاة التي  انع ساااتبخصاااائصاااها ال امائاة وال ازاائاة 
ال صال موارد البائة البصراة والسااص اة وما تتعرض له مم ت وث، ولضااا الةروة السم اة واصتمال ارت اب منسوال سطح 
البصر وأةرغ ع ى الساااصل العرالي.  ما واشااار الى ضااعف او انعدام دور المجتمب المص ي لت ل المنطقة بساابال التدهور 

نعدام الخدمات بصااااااورة عامة والتغارات البائاة التي انع ساااااات ساااااا با ع ى البائي المي اد  الى هجرة الساااااا ام نتاجة ال
 نشاطاتهم االلتصاداة مةل الصاد النهري والبصري والزراعة.
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د في الولت فال توج إدارة المخ  ات في العراا تصداًا  بارا؛ تمةل واتناول ال صااااااال الساااااااابب موضاااااااوب إدارة المخ  ات إم
األسااااالاال المتبعة في هما الشااااأم لاساااات أسااااالاال ل تخ   مم المخ  ات بالمعنى و  ؛الصاضاااار إدارة مت ام ة ساااا امة لها

نماا مجرد تغاار موالعهاا أو صالتها في أ ةر األصاام،  الصرا العشاااااااااااااوائي في موالب التجماب أو اساااااااااااااتخدام  الصقاقي وا 
 ام التص م بعم اات فرزهبدرًا م الطمر في موالب أخر . تتط اال إدارة المخ  ات وضاااااااااااااب الخطط الالزمة ل تعامل معها

وجمعها ونق ها والتخ   منها بالتدوار أو الطمر وفا األساب البائاة السا امة التي تضامم الص ام ع ى صاصة ا نسااام 
 والبائة، واتم تن امها ع ى مسااااااااتو  الوصدات ا داراة أو الساااااااا طات الص وماة المص اة  دارة المخ  ات المص اة. واتناول

دارتها تساارها ونمام خ  اتالم لضااا ال صل هما  العراا. في وا 

 البائة ع ى لس باةا التي خ  تها المروف التي مر بها العراا واآلةار أما ال صال الةامم فاتضامم القضاااا البائاة الناشئة
 ،ليالعرا اطمالمو  ع ى  باراً  تأةارها ولب و ام م وناتها، مم ال ةار وتضاااااارر الصااة فاها، مجاالت ومخت ف العرالاة

 واتناول هما ال صل القضااا الناشئة التي خ  تها الصروال بما فاها آةار وتبعات الت وث ا شعاعي.

واتناول ال صاال التاسااب ا طار المنسااساااتي والتشااراعي ل بائة العرالاة. فقد عانى العراا في العقود الةالةة الماضاااة مم 
م ا إلى العداد مم المشااااااا ل والتصداات تباانت مسااااااابباتها باإهمال بائي واضااااااح المعالم تعرضاااااات البائة العرالاة خالله

صروال طوا ة األمد وصصااااااااااااار التصااااااااااااادي وت نولوجي ولرارات ال مساااااااااااانولة  انت تعاش لصمتها دوم توخي عوالال 
ب اني المتزااد وارت اجساامة؛ فضااًل عم النمو الس  بائاة نتائ  ترا ماتها المساتقب اة وبام تطباا لساااساات تنمواة خ   ت

الاة تغارًا في المعالم الطباعاة ل بائة العر  وأصدةت أعداد ال قرار المام اشااااااااااااا  وم لوة ضااااااااااااااغطة ع ى الموارد الطباعاة،
 مشااا  ة ت المو  الخضااارار والمسااااصات الباولوجيالتنوب  وفقدام التصاااصر وتارة  تدهور بائة المساااطصات المائاة وتساااارب

اة الخدمات والبنى التصتاة  مشااااااراب مااغ الشااااارال والصااااارف الصاااااصي إلى تردي نوع با ضاااااافة المااغ؛ وشاااااح الم وصة
الن ااات ومشااااااااااراب إنتاج الطالة والصاااااااااناعات التصوا اة غار المطابقة ل مواصااااااااا ات الوطناة أو الدولاة  موالب الطمرو 

اتها ص اما عوغارهاا. وتاأتي مهمة الص ام ع ى البائة العرالاة وما تقدمه مم خدمات وتصجام مشاااااااااااااا  ها والت اف مب تب
ع ى رفاااهاااة المواطم العرالي، وتناااغمااًا مب المتط بااات الوطناااة وا ل اماااة والاادولاااة في مقاادمااة االهتمااامااات والتصااداااات 

 ل جهات التي تتصد  لمهمة وضب االستراتاجاات البائاة ل عراا.

نار منساااسااااتها منم تأسااااساااها في ب البائاة المتاصة. فقد جهدت وزارة البائة أما ال صااال العاشااار فاتناول خاارات الساااااساااة
وتجهازهااا بااالمختبرات الالزمااة، وتااأهااال ال وادر، والتراح القوانام، ووضاااااااااااااب ال وائح التن اااماااة والتنماماااة لصمااااااة البائااة 
والمواطم العرالي.  وع ى الرغم مم التصساام النساابي في  ةار مم القضااااا؛ إال أم البائة في العراا ما زالت تعاني مم 

دة؛ منها ما ارتبط بالبعد العالمي ل تغار البائي  التغار المناخي وتبعات العولمة االلتصاااااااااااااداة مات التأةار مشاااااااااااا ل ع
هو مو بعد داخ ي ارتبط بما عاناغ العراا مم صصاااار وصروال  المباشااار وغار المباشااار في األوضااااب البائاة، ومنها ما

رهاال واصتالل  االساااااااترخار التي لصقت بالمنساااااااساااااااات المعناة بالبعد البائي، خ  ف آةارا بائاة جمة؛ فضااااااااًل عم صالة وا 
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وأهماة همغ المنساااساااات ودورها في النمام الساااااساااي العام ل دولة العرالاة. واتضااامم هما ال صااال منالشاااة القضاااااا التي 
لبائة ا برزت في ال صااااول السااااابقة مم التقرار، وساااابل رفب وتارة العمل البائي في العراا، واالرتقار في أدار منسااااسااااات

العرالاة مم أجل اساتدامة الموارد البائاة؛ التي تشا ل ر نًا أسااسااًا مم أر ام التنماة المسااتدامة، وما اتط ال تصقاا ملل 
 ع ى الُصعد المنسساتاة والتشراعاة وآلاات العمل بما فاها أدوات تن ام االستراتاجاات وخطط العمل. 

لساااناراوهات ا المسااتقبل(. إم المسااتقب اة وهي  عراا الصاضاار وعرااأما ال صاال الصادي عشاار فاتضاامم الساااناراوهات 
المسااتقب اة لاساات ل تنبن بالمسااتقبل؛ بل هي رناة لما ام م أم ا وم ع اه، وهي أصد المنهجاات المتبعة في إسااتقرار ما 

راوهات أداة السااااناام م أم ت وم ع اه البائة في المساااتقبل وما ام م أم اصدث في صال األخم بخاار دوم آخر. تمةل 
م ادة لتقاام المشااااا ل البائاة المساااااتقب اة المعقدة ورساااام الساااااااسااااات الضاااااروراة لمعالجتها مم خالل التعراف الصاااااصاح 
ل قضااااا والتصداات بهدف إاجاد ص ول وبدائل، وهي وسااا ة تربط المعرفة بالسااااسااة، وتساااعد صااناب السااااسااة ومتخمي 

لعاللات الناجمة عم مشااااااااااااا  ة بائاة معانة في منمور زمني مصدد. وفي هما القرار ع ى تصاااااااااااااور مخت ف الجواناال وا
ال صاااااال مصاولة اساااااات شاااااااف الصااااااورة "األ ةر اصتمااًل" لتطور األوضاااااااب البائاة في العراا مم خالل القضااااااااا البائاة 

ي مل ساااااااااساااااااات فوالتصداات التي م رت في ال صاااااااول الساااااااابقة مم هما التقرار. لقد تم رناة مساااااااتقبل البائة العرالاة 
تنمواة متباانة خالل العشارام سانة القادمة باالعتماد ع ى سااناراوهي الساااساات ا صالصاة أو ساناراو الوضب الراهم 
 عراا الصاضار(، وسااناراو التنماة المساتدامة  عراا المساتقبل(. وتستند همغ الساناراوهات أساسًا ع ى مصاور تولعات 

 الرابب وتقرار تولعات البائة ل منطقة العرباة. تقرار تولعات البائة العالماةالبائة العالماة التي جارت في 
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 المقدمة

 ة بائةاألمماة الهادفة بشاااااااااا ل عام لصماا وزارة البائة الى ت عال العمل البائي في العراا بما انسااااااااااجم مب الجهود تهدف
سااااتدامة المصااااادر الطباعاة فاها. إم ما اماز ت ل الجهود هو إسااااتنادها الى الباانات الدلاقة والتص ال الع مي  األرض وا 

الصاااااائال وا دارة السااااا امة. ومم المماهر الم موساااااة لملل النه ؛ رغم لصااااار فترة عمل الوزارة هو توةاا الوالب  والقرار
في العراا وما امتاز به مم خصااائ ؛ وما اواجهه مم مشااا ل وتصداات؛  الشااصة في المااغ والتصااصر والتغار  بائيال

المناخي والت وث وتخراال الموائل والصااااد الجائر؛ و ملل توةاا ووصاااف صالة األنواب النباتاة والصاواناة والتي غالبًا ما 
ولقد أةمر العمل الدنوال لوزارة البائة عم صاااادور سااا ساااا ة مم التقارار  اقترم وجودها واتصدد بالمروف البائاة الساااائدة.

. إال أم ت اال التقااارار 3101ولغااااااة العااام  3112الاادوراااة السااااااااااااانواااة والتي وةقاات الوالب البائي في العراا ومناام العااام 
 تص ال الع مي جور لإسااتعرضاات الخصااائ  والصاا ات والمشااا ل التي تعاني منها البائات واألصاار العرالاة أ ةر مم ال 

أم مصااوالت تصقاا األهاداف ا نماائاة ليل اة؛  وعرض الخااارات المم ناة وتصادااد ا تجااهاات المساااااااااااااتقب ااة المصتم اة.
ر القدر ال افي اتم تصقاقها مم غا والمااغ وغارها تعتبر مم المسااائل األساااساااة؛ ولد ال وخصااوصااًا ت ل المرتبطة بال قر

 UNEP برنام  األمم المتصدة ل بائةة وبالصاااااااار المشاااااااار إلاها. وع ى هما األسااااااااب فقد لام مم ترا م المعرفة المط وب
 Global Environmentalوهي " GEOبإصدار س س ة مم التقارار العالماة الدوراة الشام ة والمعروفة إختصارًا باااااا 

Outlook اماًل ل والب تضاااامنت تقاامًا بائاًا مت و  التولعات البائاة العالماة " والتي مهرت بنسااااختها الخامسااااة هما العام؛
 ت مب ل خاارات المم نة في الساااااساااة البائاة؛ وعرضاااًا ل سااااناراوهاتو البائي بمنمور عالمي؛ مب تص ال والعي معقول؛ 

ل لخدمة المهتمام واأتي  ل مل، المساااااتقب اة.  ما صااااادر أاضاااااًا تقرارًا مماةاًل اخت  بالتولعات البائاة ل منطقة العرباة
الشااااااااااأم البائي ع ى إختالف مسااااااااااتواات الم اصاااااااااال التي اعم وم بها؛ واخاطال بشاااااااااا ل خا  متخمي القرار المام ب

اصتاجوم الى عرض الوالب البائي مدعمًا بالباانات التي تتضااامم الصالة البائاة ومسااابباتها وأهماتها؛ والمشاااا ل والص ول 
 المقترصة لمواجهتها.

نسااااااااااجامًا مب الدور ا   لمي ل عراا إتخمت وزارة البائة وبالتعاوم مب المنممات األمماة المتخصااااااااااصااااااااااة؛ ل امي والعاوا 
خطوات جداة تهدف  صااااااااادار تقراراً ل تولعات البائاة؛ وتمة ت ت ل الخطوات بتهائة ا م انات واألطر المنساااااااااسااااااااااة؛ 

 امل والتص ال المنطقي لبائي المتوالتدراال ال ني ل  وادر؛ وتوفار الباانات السااااابقة؛ ومبناًا ع ى األسااااب الع ماة ل تقاام ا
 تجاهات التغارات البائاة؛ والممارساااااات والتصداات التي تواجهها؛ واقدم أاضاااااًا إساااااتعراضاااااًا ل سااااااناراوهات المساااااتقب اة 

 المصتم ة عند تطباا سااسات بائاة مخت  ة.

 ات البائاةع ى مجمل التغار  الضاااااااااااااور ومم الجادار باالام ر ام مم اهم ال وائاد المرجوة لتقرار التولعات البائاة انه ا قي
التي نواجهها الاوم في البائة العرالاة مب التولعات المنطقاة المصتم ة  تجاهات ت ل التغارات والتي تشااااامل ع ى سااااابال 
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ة األنواب الغرابااة واألمراض واألوبئاا التنوب الباولوجي ومهور األرض وتصاااااااااااااصرهااا وفقااد المنااا  وتاادهور المةااال تغار
دارة المااغ والسااطرة ع ى ت وةها ؛ والت وث الن طي ؛ وبعض القضاااا الناشاائة المرتبطة با لبائة ؛ و ملل إدارة المخ  ات وا 

 .لد انول الاه المستقبل ل ل مم ت ل الخاارات في البائة ؛ واقدم  ملل الخاارات المتاصة لمواجهتها واستعرض ما

 ائاة بما اأتيت وام م ت خا  أهم األهداف لصدور تقرار التولعات الب 

  لبل  ع مي لابل لإلساااااااااتخدام مم بأسااااااااا والنشااااااااار الباانات والمع ومات البائاة المصدةة لصالة البائة في العراا
 المعناام بمخت ف مستوااتهم.

 الرئاب ل بائة مم أجل التنماة ورفاهاة ا نسام. التأ اد ع ى الدور 
 ة عم تطباا سااسات بائاة مصددة.إستعراض النتائ  المصتم ة ل ساناراوهات البائاة الناتج 
  تقاادام الخاااارات المم نااة لإلدارة البائاااة؛ بمخاااطبااة متخاامي القرار وتزوااادهم بصقااائا رلماااة  درال مااا ام م أم

 تنول الاه صالة البائة عند تطباا ت ل ا جرارات والسااسات.
 ما اساااااعد ات واألنواب في  ل منطقة؛ مإلقار الضااااور ع ى الوالب البائي ومسااااتقب ه ل مناطا البائاة عامًة ول بائ

 القاادات المص اة والمنممات المدناة ع ى إستاعاال مشا  ها الصالاة وتصداات المستقبل.
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 الرسائل الرئيسة

البائة بمواردها ر م أساسي مم أر ام التنماة 
ام ل الصالح لس م ا نسالمستدامة. توفر البائة الموئ

وتمدغ بمقومات الصااة مم هوار ومار وغمار ومس م 
 ساسااً أ في الولت ن سه تعتمد التنماة اعتماداً  ؛وم بب

ع ى الموارد البائاة في ت باة اصتااجات الس ام وتصسام 
وتطوار نوعاة صااتهم وتوساب خااراتهم. أد  ملل في 

 ت س باً ة انع سالبائتغاارات في  ةار مم األصاام إلى 
ائاة الب موارد ل االلتصاداةو  ع ى التنماة االجتماعاة

 الطباعاة بسبال تجاوز صدود لدرة البائة ع ى العطار.
 فاما ا ي الرسائل األساساة ل  صلت

  شهد العراا ازداادًا م صومًا في عدد س انه؛ صاث
 0722م اوم نسمة عام  03ارت ب عدد الس ام مم 

ومم المتولب أم  ،3100 م اوم نسمة في 22إلى
. تدل 3102م اوم نسمة عام  27.2اصل العدد إلى

( %2ا صصارات أنه بمعدل نمو س اني سنوي  
ما استمر هما  32اتضاعف عدد الس ام  ل  سنة، وا 

المعدل المرت ب فإنه اتط ال مضاع ة الموارد المخت  ة 
مم مااغ وغمار وطالة ولدرة ع ى معالجة الن ااات 

صتااجات المتعددة ليعداد المتزاادة مم ل وفار باال
مستدامة وتصقاا التنماة ال الس ام في المستقبل القراال

 وب وغ أهداف األل اة.
 خالل االنجازات بعض تصقاا مم الرغم ع ى 

 الق ا ة الماضاة في مجال الرعااة الصصاة؛ السنوات
المش الت  مم ال ةار اواجه الصصي القطاب ازال ال

 بها مر التي االستةنائاة المروف البساب والتصداات

في  الصصاة الرعااة العرالي، وال ازال نمام المجتمب
 انع ب التموال؛ في  بار عجز مم اعاني العراا
 وشصة المقدمة الخدمات نوعاةع ى  مباشر بش ل

 .  ااتها وعدم الطباة المست زمات
  البائة العرالاة ضصاة صروال ونزاعات امتدت لعقود؛

م وناتها، وأضصت مصدر خطر ع ى فقد تضررت 
 وةها ت نتاجةالمواطم العرالي في  ةار مم مناطقها 

بالمواد ال اماائاة السامة والمواد ا شعاعاة أو ت وةها 
بالن ط أو خطر ألغامها. وتنع ب همغ الخطورة ع ى 

صصة المواطم ع ى إم اناة استةمار موارد البائة و 
عامل مب وتارة الت ه، وال بد مم تسراباتالعرالي ورفاه

همغ القضااا التي تصد مم لدرة ا نسام العرالي ع ى 
 العطار وا نتاج.

  مم األسر مات  %27م إفرغم ةروة العراا الن طاة
مستو  معاشي متوسط إلى منخ ض جدًا، وال بد مم 

نال بام العرالاام ألم هال قر مم  اجتةاثا سراب في 
ع ب والبائة. ا ارتباط وت امل بام الس ام والتنماة

دلال التنماة البشراة المنخ ض في العراا الصاجة 
الماسة واألولواة القصو  لتصسام الوالب التع امي 
والتر از ع ى برام  مصو األماة، وت ةاف برام  
الرعااة الصصاة األساساة، ورفب مستو  الدخل مب 
التوزاب العادل له، وصمااة البائة وضمام سالمتها 

 ردها ع ى نصو مستدام.واستةمار موا
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 البيئة والتنمية: األول الفصل 0

 :فريق االعداد

 عامة نظرة 

خلفية عامة 1-1-1
 طيخ بام آساا لارة غرال جنوال العراا جمهوراة تقب

 و  37° 1 ,عرض
 , طول وخطي شماالً  , 22 ° 33  ,

 الشمال مم تر اا تصدها. شرلاً  27 ° 21 ,و 27 21°
ارام  ةالعربا والمم  ة واألردم وسوراا الشرا مم وا 

 مم  ةوال وال وات العربي والخ ا  الغرال مم السعوداة

 العراا صةامس تب ر. الجنوال مم السعوداة العرباة
 وصل ص قة ا ستراتاجي بمولعه ُاعدو . 3 م 221113

 الجافة ل قناة مسار وأفضل والغرال الشرا بام مهمة
 . (0 إطار، 0-0خارطة   بالغرال الشرا لربط

 االسم  جهة العمل

 ا  رئيس – السيدة/ فاتن صبحي عزيز دائرة التخطيط والمتابعة –خبير 

 عضوا   -هدى هداوي  الجهاز المركزي لإلحصاء –وزارة التخطيط 
 عضوا   –سامية ناصر حسين  دائرة التخطيط والمتابعة
 عضوا   –ميامي موسى محمد  دائرة التخطيط والمتابعة

 منخ ضاااااااااااااة أراضضااااااااااااام ت طباعاة في العراا بائات
 طباعااً  تنوعاً  اعطاه ما وجبال؛ وهضاااااااااال وسااااااااهول
 الةروات في وتنوًعا واساااااااااااااعًا، والتصاااااااااااااادًاا وأصاائااً 

والغاز؛  الخام الن ط مقدمها في اأتي التي الطباعاة؛
 الخام الن ط مم المةبتة العراا تشااا ل اصتااطاات صاث
  ماات إلى إضاااااااااافة االصتااطي العالمي؛مم  03%
شاااااااماله،  في وال برات غربه في ال وسااااااا ات مم  بارة

 عالمااً  نواباأل أنقى مم تعتبر التي السااا ا اتخامات و 
 تعد التيالمعادم  مم وغارها ،منه الغرباة الهضاابة في

ل دخل  اً ومصااااااااااادر  الصاااااااااااناعات مم ل ةار خاماً  مواداً 
 القومي.

 
KUW

AIT 

ARABIAN GUILF 

 المجاورة الب دام مب العراا جمهوراة صدود 0-0 خارطة
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أهمها و  العراا، في ب ةرةاألراضي الرطبة  تنتشر

  بارة أعداداً  تجتمال التيلصوازة والسناة أهوار الصمار وا
 والتنقل دهابمشاه ل تمتب والسااحمم الس ام ل عاش فاها 

 ؛رااع تاراخ األهوار لهمغ. منابتها وبام مجاراها في
 ،صضارته وازدهرت ا نسام صااة بدأتفي جنباتها 

.  بار صضاري  نجاز آةاراً  اجد المرر امهال وأانما
 ازةالمتم الصضاراة صائصهاخ تاراخاة مرص ة ف  ل

 امرعالتاراخ  عباصاث  الواضح؛ الجغرافي وتوزاعها
 اروآةجنوبه  فيالسومراام  فصضارة مناطقه؛ في

 يفاآلشوراة ال  داناة  والصضارة وسطه في الباب اام
 رغ،أرجا مخت ف فيالعربي ا سالمي  والتراثشماله 

 أنمار مصط الصضاراة والمرا ز اآلةار همغأصبصت و 
 صدال  ل مم إلاهاصاث ا دوم  والزائرام؛ السااح
 اليالعر  ف ر أبدعه ما ع ى لالطالب العام طوال وصوال
 .العصور مر ع ى والبنار ا نشار في وبراعته
 بات وال رات دج ة الخالدام النهرام وجود الرغم ع ى

 بسبال نوعاتها وتدني المااغفي شح  مم اعانيالعراا 
 انخ ض فقد النهرام؛ عاليأ لدول المائاة السااسات

 م اار 31 مم ألل إلى أي؛ %21بنسبة  المائي ا اراد
 سنوًاا، ل عراا المائاة االصتااجات ة ث مم ألل تمةل 2م

  ماة خاصةالمااغ  نوعاة في واضح تدني صاصبها
اة المائاة السنو  بالواردات مقارنة فاها المائبة األمالح

 . 2م م اار 71صواليإلى  تصل انت  التي
 وما ةالث لعقود امتدتالعراا في صروال  دخول أد 
 العرالاة البائة تعرض إلىمم صصار التصادي  تالها
إال أنه  مسبباتها؛ تباانت والتصداات المشا ل مم ل عداد

لرارباستقرار الوضب السااسي واألمني   ورالدست وا 

 البائي العمل إلى النمرة تصولت 3111العرالي عام 
 خدماة مجاالت في تدور ضاا امات أف نمرة مم

 ا جرارات مم مجموعة شمولاة بداللة أ ةر إلى معانة
 الدستوراة.  والنصو  والخطوات

 

 
 الداري لتقسيما 1-1-2
 ؛مر زاة مصافمة 07 إلى إدارااً  العراا أراضي تقسم
 ؛ماتي بص م تتمتبو   ردستام إل ام ت ّوم منها ةالث

 مم عال   مستو  مات األخر  عشرة والخمسة
 أجل مم ألضاة إلى مقسم منها  ل ا داراة؛ الالمر زاة

 لىإ المناطا عدد اصل. شنونها إدارة وتاسار تسهال
 المصافمات أصغر بغداد مصافمة وتعد لضار،( 007 

 والمنسسات ل وزارات الرئاب المقر وهي ،مساصة
 المساصة األنبار مصافمة تش ل صام في الص وماة؛

( % 00.7  المةنى صافمةم ت اها ،(%20.2  األ بر
  (.0-0 جدول 

 . العراق التاريخي1إطار 
هنال آرار مخت  ة عم أصل   مة العراا 

رجح بعض المستشرلام مصدرها لمدانة صاث ا
أورل السومراة القدامة والتي تسمى اآلم بالور ار؛ 
في صام ار  البعض اآلخر أم عراا مصدرها 
العروا نسبة إلى نهري دج ة وال رات؛ بانما انسبها 
آخروم إلى عروا أشجار النخال التي توجد ب ةرة 
في جنوال ووسط العراا. وعمومًا فإم المنطقة 

تسمى بالعراا صالاًا  انت تسمى ببالد ما  التي
 بام النهرام أو أرض الرافدام.
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 الوضع الطبيعي 1-1-3
 ورص  أربب مناطا رئاسة العراا اراباااااااااااااتض تضم
 هيت ؛(0-1، 0-2، 0-2، 0-3، 0-0

 يصوال الصصراواة السهول تش ل السهل الرسوبي:
 ل دولة، العامة المساصة مم 3 م 023111 أو 1.21%

 متوضعة ) م X 311 011  مستطال ش ل ع ى وتمتد
 التل قةمنط في والرمادي دج ة نهر ع ى ب د مدانتي بام

 والصدود الشمال جهة مم ال رات نهر ع ى األسود
 هةج مم الصصراواة والهضبة الشرا جهة مم ا اراناة
 .والبصارات األهوار منطقة ضمنها وتدخل ،الغرال

  

 

 

 والنواصي األلضاة وعدد المصافمات مساصة 0-0 جدول

عدد  )%(  (²المساحة)كم المحافظة 

 قضيةألا

  عدد النواحي

 

 بغداد

 

 البصرة

 28 8 8.6 32323 نينوى

 

 الموصل

 

 الرمادي

 16 4 2.2 9629 كركوك

 21 6 4.1 12685 ديالى

 22 8 31.2 132818 األنبار

 32 11 1.1 4555 بغداد

 16 4 1.2 5119 بابل

 2 3 1.2 5134 كربالء

 12 6 3.9 12153 واسط

صالح 

 الدين

24363 5.6 8 12 

 العراا جنوال أهوار 2-0 خارطة الرسوباة السهول في النخال واصات 3-0 خارطة

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B5%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%84%D9%81:Baghdad_Red_zone.jpg&filetimestamp=20100728161225
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%84%D9%81:Basra-Shatt-Al-Arab.jpg&filetimestamp=20070804204546
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%84%D9%81:Tigris_river_Mosul.jpg&filetimestamp=20050831092113
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%84%D9%81:Ar20Ramadi20Mosque.jpg&filetimestamp=20060414121632
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 النجف

 

 أربيل

 

 السليمانية

  11 3 6.6 28824 النجف

 

 

 كربالء

 

 دهوك

 

 الناصرية

 

 القادسية

 

8153 

 

1.9 

 

4 

 

15 

 11 4 11.9 51241 المثنى

 21 5 3 12911 ذي قار

 15 6 3.2 16122 ميسان

 15 2 4.4 19121 البصرة

 كردستان: إقليم

 29 2 1.5 6553 دهوك

 41 9 3.5 15124 ربيلأ

 61 16 3.9 12123 السليمانية

 393 118 99.8 434128 المجموع

المياه 

 اإلقليمية

 ــ ــ 1.2 924

 595 001 055 253534 المجموع 

 

 صوالي وتصتل العراا غرال تقب :ةالهضبة الصحراوي
 ارت اعها تراوحوا 3 م 007113 اساوي ما أو 2,27%

  .الجزارة منطقة ضمنها وتدخل ،(م0111 -011  بام

 يوالشمال الشمالي القسم في تقب المنطقة الجبلية:
 مب المشتر ة صدودغ مم بالقرال العراا مم الشرلي
ارام وتر اا سوراا  ش لتو  والشرا، والشمال الغرال في وا 
 (.3 م 73111  اساوي ما أو تقراباً  العراا مساصة ربب

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AC%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%87%D9%88%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%84%D9%81:Meshed_ali_usnavy_(PD).jpg&filetimestamp=20100723163103
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%84%D9%81:Hewler-kurdistan_(8).jpg&filetimestamp=20120114193729
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%84%D9%81:Sulamani-kurdistan_(2).jpg&filetimestamp=20120114205314
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%84%D9%81:Karbala,_Iraq.jpg&filetimestamp=20080228151030
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%84%D9%81:Dam_van_Duhok.jpg&filetimestamp=20100830203417
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%84%D9%81:Nasiriyah_Water_Treatment_Plant.jpg&filetimestamp=20090906105555
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 الس اماناة 0-0 صورة

 

 
 أربال 3-0 صورة

 
 دهول 2-0 صورة

وهي منطقة انتقالاة بام السهول  المنطقة المتموجة:
ب في . وتقالمنطقة الجب اة شماالً الجنوال و  الواطئة في

الشمال والشمال الشرلي مم العراا، وتصتل نصف 
 02111أو ما اساوي   %2,7مساصة المنطقة الجب اة 

 اتراوح ارت اعها ،( خارجها3 م 23111  (؛ منها3 م
ارت اعها  3(  م31111 منها م(، و 311 -011  بام

 م(. 211-311 بام اتراوح 
 
 

 المناخ 1-1-4
 مامهان في تتبب وأمطارغ مداري شاابه لاري منا  العراا

 لفصاا في األمطار تسااقط صاث المتوسااط؛ البصر منا 

 الرااح الته. صاااااااا اً  وتنعدم والرباب والشاااااااتار الخراف
 جافة اردةب وت وم السنة، فصاول أةنار الغرباة الشامالاة

 ت طفف الصاف في أما صافاة؛ بسمار مصاصوبة شاتارً 

 يف الرئاساااااااام المار مصااااااادري وال رات دج ة ينهر  ُاعد
 0371دج ة  نهرا امر. تر اا في منابعهما وتقب العراا،

 إلى اشاااماله ماااااااااااااااااااااااااااااااام البالد في  م 0101وال رات  م 
 ا ونال القرنة منطقة في النهرام همام وا تقي. اجنوبها
 وبمساااااااافة العربي الخ ا  في أماال أم في العرال شاااااااط
 التي العمبة المااغ مصاااااادر أهم مم  م؛ المي ُاعد 071

 طشااااااا مجر  عرض اتراوح. العربي الخ ا  في تصاااااااال
 البل مو  تبعاً  فتتغار أعماله أما ؛م  3- 0.4 بام العرال
. واوجد ترم 01 -7 بام تتراوح أنها إال والجزر؛ ول مد

في العراا أنهار أصااااااغر تسااااااهم في توفار المااغ الالزمة 
   (.3-0ل شرال والري وتش ل بائات ممازة  جدول 

 

 الطول )كم( النهر
 1290 دجلة )إلى كرمة علي(
 230 الزاب الكبير )األعلى(

 250 األسفل(الصغير )الزاب 
 150 العظيم
 300 ديالى

 1015 الفرات )إلى كرمة علي(
 565 المصب العام

 190 شط العرب
 60 نهر الصليبان

 90 نهر ميسان
 238 مشروع ماء البصرة

 90 شط البصرة
 150 لغرافا

 أطوال األنهار الواقعة ضمن أراضي جمهورية العراق 2-1 جدول
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 رااح تهال العاالااة. الصرارة درجاات مم وتعادل الجو
 ارصةل ببرودة مصصوبة شتاراً  شرلاة شمالاة أو شارلاة
 دافئة فهي الشاارلاة الجنوباة الرااح أما صااافاة؛ وساامار
 أصاانًا، وام م الممطرة الغاوم وتج ال ورطبة اً نسااااااااااابا
 تهي أنماط ةالةة إلى العراا منا  تقسام

 

  اةالجب المنطقة في اسود :المتوسطط البحر مناخ .0
 هبشاااااتائ وامتاز ،البالد مم الشااااارلي الشااااامال في

 الجبااال، لمم فوا الة وج تساااااااااااااقط صاااث البااارد
( م م 0111-211  بام مطاراأل  ماة وتتراوح
 ال لطاف معتدل المنطقة صااااااف ا وم ؛سااااانوااً 
 معمم فااي م°21 عام الاصارارة درجاااااااات تازااااااااد

 مةل العدادة بالمصاااااااااف اشاااااااتهرت لما أجزائها،
 وساااارساااانل عمرام وصاج وشااااقالوة الدام صااااالح
 .وغارها

 المنطقااة بام انتقااالي منااا  :السطططططططططهوب منططاخ .3
 يف الصار الصااااااصراوي والمنا  الجب اة الشااااامالاة
 المنطقة صدود ضااااامم الغالال في واقب ،الجنوال
 -311  بام السااااانواة أمطارغ وتتراوح ،المتموجة

 المراعي لصاجة ال ماة همغ وت  ي ،(م م 211
 .ال ص اة

 
 السااااااااهل في اسااااااااودت الحار الصطططططحراوي المناخ .2

 مم %21 واشاااامل ،الغرباة والهضاااابة الرسااااوبي
 بام السااااااااانواة أمطارغ وتتراوح العراا، أراضاااااااااي

 ال بار راريالص باالماد  وامتااز م م 11-311
 والشاااااااااااتار وبالجو والصااااااااااااف والنهار ال ال بام

 درجاااااااة فوا تاااااااهصرار  درجاااااااات وتبقى ،الاااااااداف 
 .لاال   لبضب إال االنجماد

 
 والثقافي التاريخي لرثا 1-1-5

 فع ى ا نساناة؛ الصضارات ألدم العراا أرض اصتضنت
 تش تا  التي القدامة الصضارات نشأت وال رات دج ة ض اف
 أش ال فاها وازدهرت سنة، 1111 مم أ ةر لبل ال تابة
 تمهر  صاث والسااسي؛ وااللتصادي االجتماعي التنمام
 االجتماعاة الصااة لتنمام المر زاة الس طة صور أولى

-0 ،2-0صور والري   الزراعة ع ى القائمة وااللتصاداة
1 ،0-0 ،0-2 ،0-7). 

  
 ل عة بابل 2-0 صورة
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 مسلة حمورابي 5-1 صورة

 

 عاةالتشرا القوانام أولى العراا أرض ع ى سطرت  ما
 صمورابي لوانام شهرة وأ ةرها العالم في المعروفة
 شراعة وأشمل أوسب تمةل التي م؛.ا 0273-0211
 النمام وأرست بابل، مم  ة أرجار في طبقت بشراة

 . البالد في العدالة نشر المي القانوني

  

 التراث لائمة ع ى موالب ةالةة المعالم همغ مم ُأدرج 
 ال بارة التاراخاة الصضر مدانةت وهي العالمي،

 القدامة آشور مدانة وآةار ؛(0771  عام والمصصنة
  ةدج نهر ض اف ع ى اآلشوراة ا مبراطوراة عاصمة

 المهدد العالمي التراث الئصة ع ى وهي( 3112  عام
 عواصم إصد  األةراة، سامرار ومدانة بالخطر؛
  ماالدل التاسب القرم إلى اعود مسجد وفاها العباساام
 عداد في وهي ،(3112  عام الشهارة الم واة بمنارته
 .بالخطر أاضاً  المهدد العالمي التراث

 

 سامرار/ منارة الم واة 0-0 صورة
 

 آةار ل عة الصضر 2-0 صورة
 

 المجنح ةور آشور 7-0 صورة
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 الطار االجتماعي واالقتصادي 

 السكان كيةيدينام 1-2-1
 طوراً ت المط قة وبصورته العراا في الس ام نمو شهد

 مط قةال ألرلاما تتأةر ولم ومنتممًا، ومتواصالً  سراعاً 
 غشهد المي التراجب أو بالتقدم الس اناة ل زاادات
 ارت بو  المتعالبة، الزمناة مراص ه خالل العرالي االلتصاد

 22إلى 0722عام  نسمة م اوم 03 مم الس ام عدد
 المتولب ومم(. 0-0  الش ل 3100 عام نسمة م اوم

 عام نسمة م اوم 27.2إلى الس ام أعدادتصل أم 
سنة، بمعدل نمو سنوي  32  ل بتضاعف ؛ أي3102

ما ،%2 ب ر  النمو الس اني بهما المعدل استمر وا 
 ةمضاع  إلى م صة صاجة هنال سا وم فإنهالمرت ب؛ 
 ن ااات ومعالجة وطالةوغمار  مار مم المخت  ة الموارد
 مم زاادةالمت ليعداد المتعددة االصتااجات لت باةوغارها 
 لمستدامةا التنماة وتصقاا القراال المستقبل في الس ام
 . األل اة وأهداف

 الس ام عدد تطور 0-0 ش ل
 

 ةالسكاني والكثافة السكاني التوزيع 1-2-2
  س ام؛ل الجغرافي التوزاب في اختالل مم العراا اعاني
 اش ل ؛ التيبغداد مصافمة في هس ان معمم اتر ز صاث
 بانما الس ام؛ عدد إجمالي مم %0,32  انهاس عدد

 اعاش  ما العراا، مساصة مم( %0  مساصتها تش ل ال
 الةالث المصافمات في العراا س ام خمب صوالي
 (. 3إطار   والموصل البصرة بغداد،
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 السكاني الديموغرافي التباين. 2 إطار
 التباام ضور في التنمواة خططها وفا الص ومة تسعى

 س اناةال المعطاات دم  إلى الس اناة ال ةافة في فيالداموغرا
 أجل مم والخدماة والقطاعاة الم اناة التنماة سااسات في

 وتعزاز هابان والبائي واالجتماعي االلتصادي الت اوت تق ا 
 الس ام الصتااجات تغطاتها معدالت ورفب المقدمة الخدمات
 يالصص والصرف الشرال مااغو  الب داة خدماتال وخاصة
 اةالبشر  التنماة منشرات والب وتصسام والتع ام والصصة
    .الةالةة األل اة وأهداف غااات وتصقاا المستدامة

     نينوى

   كركوك

     دي لى

   األنبار

      بغداد

     واسط   كربالء     بابل

   صالح الدين

     النجف

     القادسية

     المثنى

     ذي قار

     ميسان

     البصرة

     دهوك

     اربيل
     السليمانية

 

 العراا مستو  ع ىتوزب الس ام  3-0 ش ل
 

   للسكان العمري التركيب 1-2-3
 يط الل العمراة ال ئات تش ل إم فتي، يالعرال المجتمب

 نسبةه، ومة ت س ان مم %07.7 والشباال والمراهقام
مم  %17سنة(  02-01  العمل سم في الس ام

ة نسبة همغ ال ئة زااد . إم3117مجموب الس ام عام 
زاادة الس ام النشطام التصادااً األمر  مم الس ام تعني

لتنماة المي انب  بتصقاا مستواات عالاة مم ا
شغال معدالت التتم بنار القدرات ورفب االلتصاداة إما ما 
نتاجاة العام ام  بةنس تش ل فإنها فأ ةر 01أما ال ئة  .وا 

 ألل  السم صغار فئة إلى إضافة ال ئة وهمغ ،2.2%
 اليوبالت ،الس ام مم المعالام فئة تمةل( سنة 01 مم

   ما انخ ضت نسبة همغ ال ئة انخ ض معدل ا عالة

 (3 م/نسمة 0111  العراا مستو  ع ى الس اناة ال ةافة 2-0 خارطة



 العراق في البيئة حالة توقعات

  
 

04 

 الصالاة النسبة تنشر .3117عام  %20 ب ر المي
 أعداد يف السراب النمو مم المزاد تولب ليط ال المرت عة
 يف الس ام عدد وفي جهة مم العمل لوة وفي الشباال

 لمنتمرا السراب التزااد بسبال أخر  جهة مم المستقبل
 .ا نجاال سم نسار عدد في

  االقتصادي الطار 

 النفطي القطاع 1-3-1
ن ط والغاز في العراا منم أوائل القرم الماضي ال ا تشف
 دبالموار  الوطني االلتصاد لمدمصدر رئاب  وأصبح

مدت واعت ،فقد صمي هما القطاب باهتمام متماز المالاة؛
السااسات وا جرارات ال  ا ة بتطوار عم اات ا دارة 

 0723وتم تأمام الن ط عام  ،والتسواا ا نتاجو  والص ر
ة لتموال عم اة التنماة الوطناة  ةروة وطناة مهم

ث صا ؛بأبعادها االلتصاداة واالجتماعاة والعمراناة
تنماة القطاعات االلتصاداة ل همم إارادات %21وجهت 

والخدماة والبنى التصتاة في الستانات وخ ضت إلى 
. (7-0صورة   الصقاً  11%

 

 

 الن طي القطاب 7-0 صورة
 

 العراا مصافمات بعض في الصقول نسبة 2-0 ش ل

 22 مم المةبت في العراا الن طي االصتااطي تطور
 عام برمالم اار 003 إلى 0701 عام برمالم اار 
ول الصق وتطوار االست شافي ل نشاط نتاجة 0771
 عام برمال م اار 001 إلى تااطياالصوصل ، و الن طاة
 المع ومات تقاام إعادة لدراسات نتاجة 3110

العراا  يواصتو  .الصداةة بالوسائل والم مناة الجاولوجاة
تر ابًا جاولوجاًا  121صسال الدراسات الجاولوجاة 

تعطي منشرات لواة بوجود  م ن طي هائل. ولم اص ر 
اصتوانها ةبت  20مم بانها  001مم همغ الترا اال سو  

ع ى اصتااطات ن طاة هائ ة تتوزب ع ى العداد مم 
تتر ز صقول الن ط والغاز المنتجة صالاًا في و  .الصقول

مصافمتي البصرة و ر ول، وتأتي بعدها في األهماة 
 وداالىصقول مصافمات ماسام وبغداد ومي لار 

أما الصقول غار الم تش ة وغار المطورة فتوجد  ؛ونانو 

70%

04%
07%

حقول البصرة وذي قار وميسان حقول كركوك حقول أخرى
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 اةالقادس هي منها أربب عدا العراا اتمصافم أغ الفي 
 .(2-0ش ل  ودهول واألنبار وبابل

إنتاج الن ط الخام في العراا تبعًا ل مروف  اتمبمال
، 3101عام  اوم/برمال ألف( 3213ب ر  ؛ إم السااساة

 ما . 3100 عام( ألف برمال/ اوم 3112صبح  وأ
( ألف برمال / اوم 3007  المصدر الن ط  ماة ب غت
صاث  ؛3117( عم عام % 2.1بزاادة   3100عام 
. همغ الزاادة (00 ش ل  اوم/برمال ألف( 0710   انت

جارت استجابة ألولاات السااسة االستةماراة التي تبنتها 
في منح لطاب  3102-3101خطة التنماة الوطناة 

الن ط أع ى نسبة مم تخصاصات االستةمار وانع ست 
الدخل  ال رد وتطورالزاادة المتصققة ع ى متوسط نصاال 

 م اوم 031237 مم القومي الدخل نماصاث  ؛القومي
 عام 022121 إلى 3117 عام( جاراة أسعار  دانار

دانار  2712 مم ال رد دخل متوسطوارت ب ، 3101
  ال ترة.لن ب  دانار 2201إلى 

 

 
 )اوم  ألف برمال/( 3101-0771 العراا في الخام ل ن ط ويالسن ا نتاج إجمالي 2-0 ش ل

 
 القطاع الصناعي      1-3-2
 االلتصااااداة القطاعات أهم مم الصاااناعي القطاب ُاعد
 اهتماااماااً  إم لم اولي العهااد الم  ي التنماااة؛ تعزاز في

 التي الصاااااناعات باساااااتةنار التصوا اة بالصاااااناعة  باراً 
 أسااااااسااااااً  طةمرتب  انت والتي الخا  القطاب أنشاااااأها
 واأللبام السااااااا ر ات صاااااااناع الزراعاة األولاة بالمواد

 وازداد. البنار مواد وصاااااناعة النسااااااجاة والصاااااناعات
 النمااام تصول بعااد التصوا اااة بااالصاااااااااااااناااعااة االهتمااام

 عام جمهوري إلى م  ي مم العراا في الساااااااااااساااااااااي
 خالل االلتصااااااااااااااداة التنمااة خطط وأ ادت ،0717

في أنصار  التصوا اة الصااااناعات إنشااااار ع ى السااااتانات
 االور و  التصاااا اةو  والسااااارامال الزجاج العراا  صااااناعة

 الصااااااااناعات إلى إضااااااااافة ،الما انا اة الصااااااااناعاتو 
 إلى ملل في مساااااااتندة آنمال؛ لائمة  انت التي التق اداة

 األساااب لبنار أسااااساااي مرت ز التصوا اة الصاااناعة أم مبدأ
 التبعااااااة مم والتصرر لاللتصاااااااااااااااااااد القوااااااة الماااااادااااااة

 الخطط واعتبرت الصااااااااااااناعاة، ل دول لتصاااااااااااااداةاال
 همغ إنشاااااااااار ونشااااااااار مأب المرص ة لهمغ االلتصااااااااااداة
 الهجرة اولف أم شااانه مم المصافمات في الصاناعات

 سااااااات صالابعد  خاصاااااااةالمدانة؛  إلى الراف مم ال بارة
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 هااااااامغ وتعززت ال ترة. ت ااااااال في الاهجرة إلى بغاااااااداد
 التوساااب تم صاث والةمانانات السااابعانات في الساااااساااة
 الهندسااااة الصاااناعاة ال روب مخت ف وفي  بار بشااا ل

 إضااااااااافة ؛والبترو امااواة وال اماواة والةقا ة والمعدناة
 الساااااااااااااائدة( الغمائاة التق اادااة صااااااااااااانااعاةال فروب إلى

 ت ل لبعض ا م لم ما  و  صتى) وا نشاااااائاة والنسااااااجاة
 ا ل امي المستو  ع ى تنافساة نسباة مازغ الصاناعات

 ،2003لبل الصا م النمام لتوجهات ووفقا .الدولي أو
 الن طي القطاب أنشاااااااااطة ع ى العام القطاب سااااااااااطر
 هنال ا م ولم  امل، بشااا ل ال هربائاة الطالة ولطاب

 التصوا اة، الصاااناعة في الخا  ل قطاب ام ر دور أي
 ومتوساااااااااطة الصاااااااااغارة الصاااااااااناعات في دوراً  وأعطي
 لنشاااااااااااااااط الااداعمااة القوانام بعض وشااااااااااااارعاات الصجم

 الخا  القطاب مم    ما والمخت ط؛ الخا  قطاعامال
 صاااااغار صااااناعي مشااااروب ألف 21 صوالي إلامة مم

 .ومتوسط

 والتسااعانات توسااعت الصاااناعات الةمانانات عقدي في
 مباشر غار أو مباشرالمرتبطة بش ل  وت ل العسا راة
 ضاااااااااااااخمااة مجمعااات وت وناات العسااااااااااااا ري، بااالجهااد

 بصاث الموالب؛ مم عدد في العساااااااا راة ل صااااااااناعات
 الصااناعي ل قطاب االسااتةماراة التخصاااصااات وصاا ت

 بعض تخصاااااااااصااااااااات إجمالي مم %11صوالي إلى
 ساااااساااات أولت ال هربائاة الطالة مجال وفي. البرام 
  باراً  اهتماماً  والةمانانات الساابعانات عقدي في التنماة

 ولينشااااااااااطة ل مسااااااااااته ل ال هربائاة الطالة توفار في
 عج ة وتصرال بالنا لرفاهاة األهماته االلتصاااااااااااداة

االساااااااتدامة. ولد  لتصقاا عموًما االلتصاااااااادي النشااااااااط
 3102-3101 ل عااااام الوطناااااةخطااااة التنماااااة  أولاااات

في منموماااة  ا نتااااجااااةالطاااالاااة  بزااااادة  بارا اهتماااامااااً 
الطاالاة ال هرباائااة لتغطاة الط ال المتزااد ع اها. إال أم 

 مم عانى القطاعات مم  غارغ الصااااااااااااناعي القطاب
 ال هرباائاة الطاالاة نشااااااااااااااط خااصاااااااااااااة  بار؛ تادهور

 المتعاااالباااة الصروال نتاجاااة التصوا ااااة والصااااااااااااانااااعاااات
 ؛3112 عام صرال في وبالمات االلتصادي والصصاار

 مات خاصااااااة ال بارة الصااااااناعات معمم مرتدُ  صاث
 ال هربائاة، الطالة تولاد ومصطات العساااااااااا ري الطابب

 العامة الشااااااااااار ات مم العداد تعرض إلى إضاااااااااااافة
 السااا ال إلى الطالة تولاد ومصطات ا نتاجاة والمعامل
 مم عمقت الالصقة األمناة المروف أم  ما .والنهال

 القطاب مشااااااااراب تشاااااااغال تولف وأدت إلى المشااااااا  ة
 في  بار تدني في سااااااااااااهم ما الخا  الصاااااااااااناعي
 المص ي النات  في التصوا اة الصاااااااااااااناعة مسااااااااااااااهماة
 في اهتماااامااااً خطاااة التنمااااة الوطنااااة  أولاااتو  .ا جماااالي

 النات  إجمالي في الصااااااااناعة مساااااااااهمة نساااااااابة زاادة
 تما ل شاار ات ا نتاج خطوط تأهال خالل مم المص ي
 ،بالطالات الصاااااعود مم لتم انها االلتصااااااداة الجدو 
 التنافساااااااااة ا م انات مات الصاااااااناعات ع ى والتر از

 تسواقهاو  إنتاجها لزاادة والدولي ا ل امي المستو  ع ى
 زارةو  مباعات لامة زادت فقد ؛ارلالسااتةم جامبة وجع ها

عم  %03.1 بمقدار 3100 لعام والمعادم الصااااااناعة
دور القطاب الخا  في الصااناعة  ، وتعزز3117عام 

التصوا اة مم خالل منح إجازات التأساااااااااب والتشااااااااجاب 
طة وأولت الخ ،ع ى المساهمة في الصناعات التصوا اة

ي ا  فالقطاب الخ لدور اً  بار  اً لدر األخارة الخمساااااااااااااة 
التنماة وزاادة مسااااااااااااااهمته في النات  المص ي مم خالل 
تشااجاب الصااناعات الصااغارة والمتوسااطة والشاارا ات مب 
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مشاااااااروب برأب  0327صاث تم تأسااااااااب  ؛القطاب العام
ازالااات . رغم ملااال مااام اوم داناااار عرالي 270.2ماااال 

 عدةألساااااااااباال دوم الطموح مسااااااااااهمة القطاب الخا  
م وجود لاانوم منهاا ضاااااااااااااعف النماام المصااااااااااااارفي وعاد

 لصمااة المنتجات المص اة. 

 والمناجم المقالع 1-3-3
لطاب صناعة التعدام والمقالب مم أهم القطاعات  اعد

ام وتأمام المواد الخالمصر ة لعج ة التنماة وزاادة الدخل 
 ا خلقطاب البنار والتشااد والصناعة عمومًا،  ملل 

فر  عمل ل تخ اف مم البطالة وال قر صاث تم استةمار 
 مخت فموزعة ع ى  3117مق ب خالل سنة  0127

 العراا. مصافمات

 السياحة  قطاع 1-3-4
 ل عرض مت ااام ااة ت وم ت اااد مقومااات العراا امت اال

 السااااااصي التنوب مات الق ا ة الب دام مم وهو السااااااصي
 مقومات أهم الطباعي الجانال ُاعد. الطباعي والةقافي
 خالبةال بطباعتها تمتاز الشاااااامالاة فالمنطقة السااااااااصة
 وشاااااااااااااالالتها وساااااااااااااهولهاا وودااانهاا وغاابااتهاا بجباالهاا

 ؛األهوار الجنوال فيتنتشااااااار و  المائاة، ومساااااااطصاتها
 التي األةراة المناطا في الةقافي الجانال عم ناهال
ازخر العراا بمقومات  ما  .األلالام مخت ف ع ى تتوزب

 مرالد في  افة مناطقه تتوزبالساااااااااااااااصة الداناة صاث 
  ع اهم األطهار البات آل وأضااااااارصة واألئمة األنباار

 وجود إلى إضااااااااافة والصااااااااالصام، واألولاار السااااااااالم(
 . وفيمالقاااد في الموغ اااة والمعاااابااادوال ناااائب  األدارة
 لسااااااصة مهمة مقومات هنال والصااااصي البائي الجانال

 مم عدد االساااااااااااااتشااااااااااااا ار أو الساااااااااااااااصة العالجاة في

 اةالمعدن العاوم فاها تنتشااااااااااار التي العراا مصافمات
 .الطباعاة

 ومجمعات ال نادا في المبات لاالي ولد ازداد مجموب
 اوم ساااااااانة/ساااااااارار ألف( 0320 السااااااااااصي مم ا اوار
 ساااااااانة اوم/ساااااااارار ألف (2227 لاصاااااااال إلى  3117
 الساااااااااااااااح عدد وب ر (،% 7.7  لدرها بزاادة 3101

( 3271172 و 3117 لسااااااانة ساااااااائح( 3321002 
 ا ارادات وتبعًا لملل زاد إجمالي .3101 لساااانة سااااائح

إلى  3117 سنة دانار م اوم( 007.21 المتصققة مم 
 زاادة بنسااااااابة 3101 سااااااانة دانار م اوم( 037721 

 (.%7.2  مقدارها

 الزراعة قطاع 1-3-5
 اض  أر  مم ا نتاج وسائل بوفرة الزراعي القطاب امتاز
 وتوفر مطراة أو مرواة وداماة  انت سوار واسعة

 اب ر .األخر  ماداةوال البشراة وا م انات المااغ مصادر
 المرواة ل زراعة الصالصة ا جمالاة المساصات مجموب
 م اوم )33.70  منها دونم ( م اوم22.20  والداماة

 األراضي مساصة تب ر صام في لإلروار؛ متاصاً  دونم
 مم  بار لسم اعاني. دونم م اوم( 02.321( المرواة

 وشصة والتغدا التم ح مش  ة مم األراضي الزراعاة
 الجنوباةو  الوسطى المنطقتام في وخاصة الجوفاة لمااغا

 مصاصال وتستصوم الزراعاة؛ العمالة في والنق 
 ازاد ما ع ى( الشعار الصنطة،  ا ستراتاجاة الصبوال

 مدةالمعت الشتواة ل زراعة القاب ة المساصات مم 21%
 المصاصال نسبة تتعد  ال فاما والري األمطار مااغ ع ى

 ل زراعة القاب ة األراضي مم %32 صا اً  المزروعة
 . صافخالل أشهر ال المااغ شصة بسبال
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 يف الزراعي القطاب مساهمة تعزاز إلى الدولة تسعى
 زاادةل الزراعاة المبادرة ولامت بتبني االلتصادي النمو

 نقداةال الساولة المبادرةهمغ  ووفرت ،الزراعي ا نتاج
 مرباموال موالمزارعا ل  الصام ماسرة لروضاً  بمنصها

 الدعم إلى إضافة ؛الخا  القطاب مشاراب وأصصاال
 ن طال ومشتقات وال هربار والري الم ننة مجاالت في

 في المجاناة الخدمات تقدام عم فضالً  واألسمدة،
 الصاواناة والت قاصات الم افصة صمالت مجاالت

 المص ي ا جمالي النات  اددز اولد . المساعدة والخدمات
  ما تصققت 3100 عم عام %3.3 ةبنسب 3101عام 

اث ص ا ستراتاجاة المصاصال في مقبول ونجاح زاادات
الواصد مم همغ المصاصال،  الدونم اةارت عت إنتاج

 عام لتصل في بالرش منها المرواة المساصات وتوسعت
 ل مرة %13و ،%72 لمصصول الشعار 3100

 % 10 ل طماطة، %07 ل ش ال، %70 الص رار،
 يف زاادات تصقاا تم  ملل. ل تمور % 002و ل بطاطا،

 لةاناةا المرتبة في تأتي التي الخضر مصاصال إنتاج
 ل  ت اهاو  النباتي، ا نتاج في النسباة األهماة صاث مم

 اصةمس إجمالي وب ر. والشتواة الصا اة مم ال وا ه
 دونم،( 0110722  3100 عام في العراا البساتام

 مم % 2,01صل إلى بنسبة ت بابل مصافمة في  ةرهاأ
 . ال  اة ل بساتام مجمل المساصة

 و ام العالم في النخال مواطم أشهر مم العراا اعد
 أعداد وب غت ،ل تمور والمصدرة المنتجة ل دول متصدراً 
 إلى ووصل ا نتاج نخ ة م اوم( 21  مم أ ةر نخا ه
 استمرت التي الصروال؛ أم غار ،/سنةطم ألف 723

 مم اتب لما البساتام. مم  ةارال دمرت طوا ة لسنوات

 دارةالص م انة واستعادة النخال لطاب تطوار األولواات
 با  ةار الصداةة الوسائل بإتباب النخال أعداد في ل عراا
 م اوم 33 صوالي النخال أشجار أعداد مجموب ب ر صاث
 أشجار لعدد نسبة أع ى و انت ،3100 عام في شجرة
 .(01-0صورة  بابل  مصافمة في %2,32 النخال

 

  

 البيئة على واألمن الصراعات تأثيرات 

   االقتصادي الحصار 1-4-1
مج ب األمم في السادب مم أغسطب/آال  أصدر
ب رض عقوبات التصاداة ع ى  000القرار رلم  0771
التضااا ع اه  رغامه ع ى سصال لواته بهدف العراا 

 ة اف ع ى االلتصادي الصصار ولد أةرمم ال وات. 
إلى  ةإضاف واالجتماعاة، والصصاة لتصاداةاال الجوانال

ًا العرالاة جرار استنزاف مواردها فش  ت أصداة البائة تأةر
 ارث و  ورارها خ  ت ،وتدماراً  خطراً  أشد أخر  مأساواة

 اتالسنو  في العراا تصولفقد ؛ وشعبهع ى العراا 
 عانيا ب د إلى نسبااً  غني ب د مم الصصار مم العشر
. (03-0 ،00-0م صورتا  العاش شمف

 واصات النخال 01-0 صورة
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 0770وم ت المستش اات والمرا ز الصصاة منم عام 
دوم إصالح وصاانة.  ما انخ ضت القدرة الوما اة 
لنمام الرعااة الصصاة أ ةر بسبال نق  مخزوم المااغ 
والطالة ول ة وسائل النقل وانهاار نمام االتصاالت 

 تنماة لتقرار برنام  األمم المتصدة  واشارالالس  اة. 
الطالة ال هربائاة إبام  مصطات تدمارأنه بالرغم مم 

مصطة  030هنال  الصرال ا اراناة العرالاة  ام ما ازال
 7712لادرة ع ى إنتاج  0771مولدة ل طالة عام 

 يف السراب ل تدهور  ام األصداث بعدإال أنه  ماغاواط؛
قد ف ا نساني؛ الوضب ع ى وخامة عوالال الطالة لطاب
 ماغاواط 2111الطالة المتولدة صوالي  ماليإجب ر 

 دمبسبال ع ماغاواط 2111إلى  فاما بعد انخ ضت
 ترلقد ملل ف  .الردائة التشغال ومروف الصاانة   ااة

صاث  ممالصصار آةارغ ع ى والب الخدمات الب داة 
همغ المنسسات في عم اة رفب الن ااات مم داخل  معاناة

الن ااات في الساصات  ما أد  إلى تجماب أ داب ؛المدم
 ااً بائ مناخاً  خ او وال ضارات داخل األصاار الس ناة 

المضخات واألناباال  توافر عدم أم  ما. م وةاً 
والمست زمات األخر  ل تح شب ات تصراف مااغ 

الس ام إلى العودة إلى األسالاال  اضطراألمطار 
البدائاة لتصراف المااغ المتجمعة في الشوارب واألصاار 

اة في المصافمات وملل ب تح مبازل سطصاة الس ن
 مة تت عدادة وصصاة بائاة تأةارات لها  اموسوالي 

 .واألوبئة ليمراض النال ة الصشرات ب ةرة

ت أد فقد ؛عم الت وث بعاداً  المصاط الهوار ا م لم
 ولصص إلى الةالةاني العم اات العس راة ل تصالف

انت إم   ًا؛سابق موجودة ت م لم الهوار في ت وث صاالت
 ؛السصال السودار والدخام واألبخرة تغطي سمار العراا

التن ب خصوصًا لد  في  ما أد  إلى صعوبة
المصابام بأمراض الصساساة والربو، وأ دت مخت ف 

 أط ال العراا في شوارعه 00-0 صورة

 
 سور التغماة وآةارغ ع ى الرضب 03-0 صورة
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مختصوم أم غالباة  الدراسات التي لام بها خبرار
 ت لا صابات بسرطام الج د والتي شخصت بعد 

 لصرالاوث الهوار خالل أاام  انت متأتاة مم ت  العم اات
وبعدغ.  ما أةرت األمطار الصمضاة والغازات 
المتصاعدة مم لصف المنشآت الن طاة بش ل مباشر 
ع ى إنتاجاة المساصات المزروعة بالمصاصال المخت  ة 

ومم ناصاة أخر   ام هنال أةر ع ى  ،بصورة عامة
 بخالط ألغراض األشجار لطعت فقد ؛الرا اة المناطا

نتا     اً م أصبح المي والغاز الن ط عم عوضاً  ال صم جوا 
 د  إلىما أ الراف؛ في خاصة العرالاة ل عائ ة بالنسبة
الغابات الطباعاة  تدهورالغطار النباتي و  انصسار

في المناطا الوسطى  واالصطناعاة منها الساما 
 صارأن مخت ف في األشجار لطب جانال إلى ،والجنوباة
 لتولف ةنتاج والطبخ ل تدفئة د ولو  الستخدامها العراا

 . طاةالن  المنشآت تدمار بسبال والغاز الن ط إمدادات

تعمر  بسبال صرف الصصيالتن ام مشاراب   ما تولف
أد  إلى تصراف ما استاراد المعدات والمواد الالزمة 

مباشرة إلى المصادر المائاة بدوم معالجة اآلسنة  مااغال
 بائة ل الت وث ال بار هما. ها وتدني جودتهات وةمسببًا 

ازدااد  بالس وربما باولوجااً  ئااً فازااأم  ئااً  اماسوار  ام 
نق   وأمراض المنقولة األمراض بمخت ف ا صابة

 ج تسُ اسبا وام  لمالتغماة وصاالت ا صابة ب طراات 
 ام م التي المواد استاراد الصصار ومنبلبل.  مم

 تسرال ةوم افص العدوام هما آةار إزالة بمساعدتها
 رش وأجهزة  اماواة مبادات مم واألدخنة السموم

 القضار ملل نتاجة و ام. زراعاة وطائرات ومضخات
 ،والصاواناة والصناعاة الزراعاة العراا ةروات ع ى

 راضاألم انتشار نسبة في مخاف ارت اب ملل صاصالو 

 اةالخ ق والتشوهات  السرطانات الخباةة واألوبئة
 األمراضب المصابام نسبة ارت ابو  العق اة ختالالتواال

 . والعصباة الن ساة

   وتأثيراتها الحروب 1-4-2

الصروال القدامة والصداةة ع ى صد  ضصااامم  البائة
سوار، وهي عاللة تبادلاة شائ ة ومعقدة، وأصبصت 
د ادراسة أةر  ل منهما في األخر  مصدر اهتمام العد

إم تعتبر مش الت  ؛مم الهائات والمنسسات الدولاة
لقد  ام  .بائة وةرواتها أاضًا سببًا مباشرًا ل صروالال

نساناًا صس القروم أسورالقرم العشرام مم  ال بائاًا وا 
تقدارات األمم المتصدة و انت صصة العراا األ بر بام 
دول العالم، نتاجة ما شهدغ مم نزاعات عدادة  ام لها 

ة البائة العرالاة خاصة والمنطق فيتأةار بالر الضرر 
  .عامة

 نابلتص موالب بنار إلى الةمانانات بدااة النمام عمد
 دهاعد والبالر( العس ري التصناب منشآت  األس صة

 العرالاة الصرال بدأت المي الولت في ةمنشأ( 21 
 دمارت في جهداً الصرال  طرفا اوفر لم التي؛ ا اراناة
 الطرف وشواط  أراضي مم أم م ما وتخراال وصرا
 وأغرلت ال اماواة ألس صةا فاها فاستخدمت اآلخر؛
 رادةف بائاة نمماً  أم بل ؛البصر مااغ ولوةت الس م

بور ع لتسهال والدمار ل تج اف تعرضت  األهوار
 عم ت ن .صدوداة إستراتاجاة منطقة باعتبارها الجاوش
 عةطبا في تغار العراا جنوال رأهوا تج اف عم اة
 مواردغو  ائيالب النمام ع ى الس باة آةارها انع ست البائة

. خر أ مناطا إلى الهجرة إلى بالس ام صدا ما الطباعاة
 لبراةا الصااة ع ى مدمرأةرها ال التج اف ت عم اةتر و 

 سمالواأل ال بائم بعض فأصبصت ؛ا صاائي والتنوب
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 عرضه قةالمنط فاها تزخر  انت التي والنباتات والطاور
مش  ة تواجد األلغام في المناطا وبرزت .  لالنقراض

ث صا ؛جنوباة الشرلاة ع ى امتداد الصدود مب إارامال
الت ص؛ ف انت همغ المناطا األ ةر تضررا جرار الصرال

دوم تطوار واستغالل المساصات ال بارة مم األرض 
لغرض الزراعة واالستةمار في الن ط وا س ام، واعتقد 

ما ، وام غار م تشف صتى اآلم زال معممها ماأم 
 مم األراضي، %3اتجاوز  ال تطهار عم ااتأنجز مم 

وهي نسبة ال تتناسال مب ما هو مط وال  عالم خ و 
 .3107 العراا مم األلغام بص ول العام

 

 

 . آثار الحروب على صحة ورفاهية الناس3 إطار
ةاناة بسبال مخ  ات صربي الخ ا  األولى والنتاجة لمجتمب العرالي باألمراض السرطاناة وتشوغ األجنة في ا ةا صاب نسبة أةبتت التقارار ارت اب

طم مم لمائف الاوراناوم المنضال خالل  211استخدم تشار التقارار إلى  لمائف الاوراناوم المنضال التي استخدمت لتدمار الدروب؛ صاث
ما صاصال . فالم همغ المعض ة 0770ام طم في صرال الخ ا  الةاناة ع 3311 -0011وصوالي ، (0777-0771صرال الخ ا  األولى  

اواة وسامة بمواد  اما ةم وةال الموالب العداد مم فيالقمائف ومخ  اتها  تداول الصروال مم عم اات س ال ونهال وجهل بعض الس ام بخطورة
 مم لبل برنام  األمم المتصدة ل بائة.مولب منها ( 211تشخا   تم والتي وخطرة 
 التالاةت لموالب مختارة إلى الصقائا العرالاة وزارة البائةأجرته تقاام بائي شامل خ   

  في المشراا مولب في ال برات مادة خزام مم طم م اوم 0-1.1 اصتراا تسبال.0
 أو ساد ةنائي غاز انبعاث في 3112 عام مم 2/ 31 ولغااة  0/ 37 المدة

  رسائخ وسبال الصصاة، باألضرار المص اام الس ام أصاال المي الخانا ال برات
 .بالمزروعات

  إفراغ نتاجة TEL الرصا  أةال رباعي بمادة ل ت وث ضاري خام مولب تعرض.3
  ل صصول طم 11 صوالي  ماتها والبالر المادة همغ ع ى الصاواة البرامال األهالي
 .  ال ارغة البرامال ع ى

 

 

 

 المختارة ل دراسةالموالب الم وةة  1-0 خارطة 

 مم ادةلالست  سنوات عدة منمفي مولب مخازم الصوارة  مخزوم زئبقي مباد ع ى الصاواة البرامال إفراغ ع ى األهالي بعض ألدم.2
 . السام الزئبا بعنصر واسعة ت وث صالة في ملل فتسبال البرامال؛

 وال روم ادوالساان ال هربائي الطالر عم اات في السامة اتالمر ب مم فاه عدد تستعمل  انت صاث م وةاً  القادساة منشأة مولب اعد.2
 .الخطر السداسي

  أو  اماواا  وةام منها البعض  ام والعتاد العس ري التي اآللاات لت داب أراضاته استخدمت صاث خطراً  بغداد جنوال عوارا  مولب اعد.1
  .إشعاعااً 
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 والبيئة األمن  1-4-3
 النشاطاتمم  تتأتىالتي  األخطارمجمل  هو األمم
مم نزاعات وتصناب وسور إدارة  البائة في البشراة
 في يناعالص الت وث مش  ة ت الم ؛ فقد ألصال موارد
 اسعةالو  التصناب عم اات جرار العرالاة المدم بائات
ودوم العمل ع ى  البائي األمم شروط مراعاة دوم

 أضراراً  صاأل س بااته مم والصد الت وث آةار مم التخ اف
 المنبعةة ةالم وة فالمواد وخامة؛ آةاراً  وولدّ بالبائة   بارة
 أع ى مما تستوعبه بترا از أصبصت الصناعات مم

 ت وث البائة بجماببات و  ،ونطالها البائة إم اناات
 اميا ل أش اله اش ل تهدادًا ليمم سوار القطري أو 

وهو ما اةار التسانل عم التدابار الواجال  الدولي،أو 
 مم بدأت التيالبائة  لصمااةالوعي  تنماةبشأم  اتخامها

وتصل إلى صد سم التشراعات الم زمة بشأم  المواطنام
  .وغارغ الت وث أخطاربائة مم صمااة ال

 المستدامة التنمية اجل من البيئة 

 البشرية التنمية 1-5-1
 أجل مم ا نسام تم ام إلى البشراة التنماة تهدف
 ألمراضا مم وخالاة طوا ة صااة والعاش خااراته توساب

 تالخاارا همغ وتمةل.  المعرفة إلى السهل والوصول
 العاش في ةالبشرا التنماة تتاصها التي األساساة القدرات
  تمتبل  افاة موارد وضمام المعرفة وا تساال مدادة صااة

 اةوالسااس االجتماعاة المشار ةو  الئا، صااة بمستو 
 له أساسي عامل الس ام أم اعني هما. المجتمب في

 وفي ةواالجتماعا االلتصاداة التنماة في مباشر تأةار
 التدومع العمل سوا وتوازم الوطني االلتصاد عناصر
 إعداد ندع إغ اله ام م البالتالي و  والبطالة، التشغال

 نمواةالت الخطط تبني مم الرغم ع ىو  .التنمواة الخطط
 قضااال والةمانانات السبعانات صقبة في العراا في

 اةالصص البرام  مم العداد خالل مم البشراة التنماة
 وأ تقب اةمس رناة تتضمم لم أنها إال ؛التع اماة والبرام 
 النمو بام التوازم تصقاا ضرورة تستهدف توصاات
دارة االلتصادي والنمو الس اني  .دةرشا إدارة الموارد وا 
 وبدعم 3112 صرال بعد العرالاة الوطناة الجهود ر زت
 ادةواستع االلتصاد بنار إعادة ع ى الدولي المجتمب مم

 اليالعر  الدستور إلرار جارو  ،العرالي ل مواطم الرفاغ
 في صقوله ل مواطم لا  ل 3111 عام ل دولة الدائم
 ةلسااس الموجهة المبادئ خالل مم البشراة التنماة
 تماعياالج والضمام الصصاة الرعااة في  صقوله الدولة
 دوم القانوم أمام والمساواة والعدالة واألمم والتع ام
 الالممه أو الدام أو ال وم أو الجنب أو ليصل تمااز

 ًا؛ئورغم ملل ال ازال التقدم بطا. االجتماعي المر ز أو
 إلى 3117 البشراة ل تنماة الوطني التقرار" أشار قدف

 ةصاا في والنوعي ال مي التدهور عم معبرة صقائا
 امةل البشراة التنماة دلالإم صقا  ؛العرالي المواطم

 شوماعا المام العرالاام نسبة انخ ضت. و (1.032 
 0772 عام %32 مم الاوم في واصد دوالر مم بألل
 االلتصاا منشرات أم إال ؛3112 عام %2 إلى

 تصل لمو  مرضاة غار بقات المخت  ة الدراساة بالمراصل
 .0771 لبل مستوااتها إلى نموها معدالت

  ىع منشراً  الوالدة عند المتولب العمر متوسط اعد
 مم ارفب الصصاة الرعااة فتطور العامة؛ الصصة
 البسب انخ ض أم مام   ما المتولب العمر متوسط

 الصصاة الرعااة نق  أو وسور والصروال المجاعات
 ةالصص مستواات تصسم مم الرغم فع ى والتع ام؛
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 تراجبالصروال و  أم إال العراا؛ شهدغ المي والتع ام
 أد  الماضي القرم تسعانات منم الصصاة األوضاب

 01 مم الوالدة عند المتولب العمر متوسط انخ اض إلى
 ب ارا 3112 عام سنة 17.3 إلى 0772 عام سنة

 أضفالجوار.  بدول مقارنة ةسن 01-1نصو اصل إلى 
 الدةالو  عند ال رد بقار عدم اصتمال منشر ُاعدإلى ملل 

 العرالاام بام مرت عاً لاد الصااة صتى سم األربعام  ع ى
 دول مبفي هما ا طار  العراا واصنف ،(07.2% 

إال  ؛(%37.0جابوتي  ( و %30.0   السودام عرباة
 وفاات مستو  النخ اض ا ومأنه مم المتولب أم 

 ل  رد متولبال العمر ع ى اً إاجابا اً تأةار  العراا في الرضب
 .الوالدة عند

 الفقر 1-5-2
 التنماة في االجتماعاة القضااا أهم أصد ال قر

 ااةالص نوعاة  بارة درجة إلى اع ب فهو المستدامة؛
 مم العراا عداُ . فر  ع ى والصصول العامة والمشار ة

 وجود مم الرغم وع ى المتوسط؛ الدخل مات الب دام
 سوار"  اراً فق ب داً "  لاب العراا أم إال؛ ال قرار مم ال ةار

 صاث مم و البشراة أوأ الطباعاة مواردغ صاث مم
  مد ع ى فاه المعاشة مستو  تراجب ، وماتاراخه
 العزلة إال نتاجة المنصرمة سنة عشرامالو  الخمسة

 زاعاتوالن الصصار سنوات إبام وااللتصاداة ااساةالس
 فية اااالعرالا األسر مم %27 اعاش. والعنف المس صة
 ل ااش  جداً  خ ضااااامن إلى متوسط اشيااااااااااااامع مستو 

 الس ام مم %33 اتمتب بانما (02-0، صورة 0-1
رص ة  3112منم عام  االعرابدأ . مرت ب معاشة بمستو 

 بنارو ، ل عرالاام المعاشاة األصوال امتصسو   عمارا
 ولفم مم واالنتقال ،منت  من تح والتصاد صر مجتمب
 ش لب األساساة الغمائاة الصاجات الص ومة فاه توفر

 شريالب العنصر في األمد طوال االستةمار إلى مباشر
 مم فالتخ ا نصو سااساتها الص ومة وجهت  ما المنت ؛
 الوطني ماألم وتعزاز اام،العرال بام اجتةاةه أو ال قر

 النمو اوتصقا المصافمات بام والت افن الوطناة والوصدة
 متانة ةواجتماعا التصاداة تصتاة بنى وتطوار المستدام
 لمواردا استخدام   ارةرفب و  البشراة التنماة وتعزاز
 .العامة
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 جاالتم ةستب العرالي ل مواطم الاوماة الصااةتتأةر 
 والصمااة ليسرة االلتصادي الوضبهي  ل صرمام
 تاةالتص والبناة والصصة والتع ام االجتماعي واألمام
 يف العرالاة المصافمات وتتباام. (0-0 ش ل  والمس م

 يف النسبة همغ ترت ب إم المصرومام؛ الس ام نسبة
( %27 و( %10  صتى والمةنى القادساة مصافمتي

  ل في %21 عم نسبةال تزاد ال بانما التوالي؛ ع ى
  اةالرا المناطا وتعاني ،وبغداد األنبار مصافمتي مم

 ماادام في الصرمام مم عالاة درجات مم عام بوجه

 

  %( المعاشة مستواات فئات سالص األسر توزب 1-0 ش ل

  

  عام مم أاار شهر في العراا أط ا .4 إطار
 3101 الخمساة الوطناة التنماة خطة 3101

  عراقي اقتصاد نحو" شعار تصت 3102 -
  تق ا  إلى الخطة وتهدف "ومستدام متنوع
  ف،والرا الصضر مناطا بام والصواجز ال وارا

  دماتالخ ماموتأ التصتاة البناة إنشارتعمام و 
 المص ي النات  وزاادة والومائف، االجتماعاة

 مدة خالل سنوي نمو  معدل %7.2 بنسبة
 المي االلتصاد تنواب ع ى العمل مب الخطة
 .الن ط رداتوا ع ى صالااً  اعتمد

 الماادام صسال الصرمام نسال 0-0 ش ل

 

 األط ال وجوغ في الصرمام مم صور 02-0 صورة
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 راألس سبةن تزاد صاث. والس م التصتاة والبنى التع ام
 لمناطاا في المقاب ة نسبتها ضعف عم فاها المصرومة
 التصتاة ىالبن مادام في الصرمام نسبة وترت ب ،الصضراة

 الصضر في %27ا ب مقارنة الراف في %72 لتب ر
 الداخ اة ل هجرة مهماً  دافعاً  ش ل ما ؛(2-0 ش ل 

 الخمسانات عقدي خالل خاصة ال بر  المدم باتجاغ
  .لماضيا القرم مم والستانات

 3117 الةاني تشرام 32 في الص ومة تبنت
 أعدتها يالت ال قر مم ل تخ اف الوطناة ا ستراتاجاة

 أول عدوت ال قر، مم التخ اف لسااسات الع اا ال جنة
 ع ى بنات ولد الماهرة، همغ لمعالجة وطني جهد

 تقوم يالت التق اداة المناه  عم بداالً  التم ام منمور
 ا ستراتاجاة وتعد. الدخول لوتصوا ا عانة ع ى

 التزامات تع ب وطناة وةاقة ال قر مم ل تخ اف الوطناة
 إلى االلتزامات همغ وتصوال مواطناها أمام الص ومة
 م اةع إطار في ل تطباا لاب ة عمل طرأو  ص وماة برام 
 ق ا ت وضب، و الوطناة التنماة وخطة الشام ة التنماة
ملل   لإلستراتاجاة، عاماً  هدفاً  %21 إلى ال قر مستو 
 معدل تأمام خالل مم %02الى األماة نسبة خ ض
 المشمولام عدد بالمدارب، وتق ا  أع ى التصاا

 ألفرادا لتشمل ل مواطنام التمواناة البطالة بم ردات
 اجاةا سترات ر زت  ما. صصراً  ال قر خط دوم هم المام
 إلى العرالي المجتمب وتصوال االستةمار، تشجاب ع ى

 والتضخم والبطالة ال قر مم ل خروج منت  جتمبم
 اتالن ق وزاادة التشغا اة الن قات صجم تق ا و 

 قةبطرا الن طعائدات  صرف اتم وأم االستةماراة،
.استةماراة

 

 

 
 الصرمام صسال الماادام في الصضر والراف  %( 2-0 ش ل
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 الصططحة 1-5-3
 وتراجب التصتاة البناة ودمار ةالبائ تدهور أد 

 معدالت ارت اب إلى ل مواطم االلتصاداة ا م انات
 العالر وتعامم الصصاة، الخدمات وتردي تالوفاا

 الص ومة وسعت المواطنام، ع ى والمادي الن سي
 نطاا توساب إلى والبرام  الخطط خالل مم العرالاة
 المواطنام لجماب األساساة الصصاة الرعااة خدمات
 انخ اض مب  بار تصسم وتصقا. معقولة وبأسعار
الدة و  0111ل ل  10 مم الرضب األط ال وفاات معدل
، 3101 عاموالدة  0111ل ل  37.2 إلى 3111 عام

 ااةالرع خدماتاتمتعوم ب المام لس اما نسبة وزادت
 اجةنت ال ترة لن ب %77 إلى %27 مم األولاة الصصاة
 ودةج تصسام جهود وتواصل األمناة األوضاب الستقرار
 . جمابل  شمولاتها وتأمام الصصاة الخدمات

   التعليم 1-5-4
 اللخ م صوماً  ارت اعاً  العراا في اةاألم معدالت سج ت
 عدد إجمالي مم( %37  األخارام فب غت العقدام
 امب  بار ت اوت مب فأ ةر سنوات 01 لعمر الس ام

 ااالتص واقل معدل .والصضر الراف وبام المصافمات
 التصاا عدلم أم  ما ال قرار، مقارنة بغار بالتع ام ال قرار
 االمناط س ام تصااال ومعدل بنام،ال ألل مم البنات
مغ ه. الصضراة المناطا س ام عند منها ألل الرا اة

 اسةالدر  لمراصل نسبااً  أو ال رولات صغارة ال جوات
 . ألع ىا الدراساة المراصل في تتعامم ول نها االبتدائاة

 بعمر امل س  التع ام استاعاال في التطور بعض صصل
 ع املتا في التغطاة نسبة في ارت اب مب سنة (0-00 

 ل  ترة %77.7 إلى %71.0 مم االبتدائي
 2.0 لدرغ زاادة بمعدل 3110/3113-3117/3117

 ازداد ا م  ام ة، التع ام إلزاماة تصقاا عدم ع ى ادل ما
 عنه نجم ما ؛%1.2 بمعدل المرص ة لهمغ المع مام عدد
 إلى 30 مم مع م ل ل الط بة عدد معدل في ضاً اانخ 
. %2.0 بمعدل داربالم عدد أاضاً  وارت ب ،07
 بعد %22.2 إلى الةانوي التع ام تغطاة نسبة انخ ضتو 
 عدد في الصاصل أما االرت اب %10.0  انت أم

 إلى اعودفأنه  % 1.0 وبوالب المرص ة في الم تصقام
 . الس ام عدد زاادة

  
 عمرب في ل س ام الجامعي التع ام تغطاة نسبة انخ ضت

 في نخ اضا مب% 7.2 إلى% 01.3 مم) 07-32(
 صصل أنه إال ؛% 1.1 بمعدل ل مرص ة الم تصقام عدد

 أد  ما ؛%03.1 بمعدل التدراساام عدد في ارت اب
 لىإ  22مم ماال تدراس الط بة عدد معدل خ ض إلى

 ال  اات عدد في الصاصل االرت اب إلى إضافة ، 10
 األفقي التوسب عم والناجم %02.2 بوالب والمعاهد

 والريادة التفوق أساس الجيد التعليم. 5 إطار
  يالعرال الدستور مبادئ وفا العرالاة الدولة التزمت
، لعرالااما لجماب متساوي وبش ل التع ام بتوفار 3111

 التع ام مأ والتع ام اةل ترب الوطناة ا ستراتاجاة أ دتو 
  هوو  الدولة، ت   ه وصا المجتمب لتقدم أساسي عامل
 م افصةب الدولة ت   ت  ما االبتدائاة المرص ة في إلزامي
  وراً د لاندي الخا  القطاب تشجاب ع ى والعمل األماة،
 صاث مم العالي التع ام تطوار مب المجال، هما في هاماً 

  ةل اف الجودة اتمتط ب وتدعام والمصتو ، المستو 
  اضليغر  الع مي البصث وتشجاب التع اماة، المراصل
  ابوا بد الت وا ورعااة ا نساناة اخدم بما الس ماة
 .النبوغ مواهر ومخت ف واالبت ار
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-3110/3113رة  ل  ت ص ةالمر  لهمغ والعمودي
 وال  اات الجامعات عدد ارت ب قدف ؛(3112/3117

 02 مم التقناة وال  اات والمعاهد واأله اة الص وماة
 ما  ،(3117-3112  عامي بام جامعة 07 إلى

 310 إلى 001 مم الص وماة ال  اات عدد ارت ب
 األخارام العقدام وخالل .07 إلى 02 مم واأله اة
 رافام جماب طال تدهور إلى العراا في التع ام تعرض
 خطة خالل مم الص ومة سعت الم التع اماة؛ العم اة
 إطار توفار إلى 3102-3101 الوطناة التنماة

م اناة نوعاة تصسامل  ،مستمرال التع ام إلى الوصول وا 
 لمالا رأب وتطوار الدولة بنار ع ى أساب بش ل مر زة
 طناة،الو  اماةالتع  المنسسات لدرات وتعزاز البشري
 البائة علوج التع ام مهنة وتعزاز التع اماة ال جوة وردم

 نسساتبالم واالرتقار  النش إعداد في األفضل المدرساة
 البصث ةورعاا عالماة، تنافساة مستواات إلى التع اماة
 .(1إطار   المعرفاة والقدرات االبت ارات وتعزاز الع مي

 التحديات والفرص 

لتنماة ؛ صاث تعتمد االبيئة والتنمية العالقة وثيقة بين
دونها بة، وال ام م أم تقوم التنماة اع ى الموارد البائ

غار المستدامة ل موارد البائاة  وبالتالي فإم ا دارة
 بام العاللة إم .المجتمبو  نع ب س با ع ى االلتصادت

 بسبال لاب ؛تتشوغ مأو  تختل أم ام م والموارد الس ام
نما الموارد ندرة  اعاني ال فالعراا ؛إدارتها سور بسبال وا 
 اً فائض اوفر الن ط فمورد ؛الموارد نق  مش  ة مم

  ام ؛ إال أنهاألخر  الموارد شح تغطاة بوسعه صقاقااً 
 أم ةوالتنموا االلتصاداة السااسات صناب تصور في
 مدأل وربما الموارد ع ى ضغطاً  اش ل لم الس ام نمو

 الت املو  االرتباط قاقةص النمرة همغ أغ  ت لقد.  بعاد
  نمول اتم التصدي ف م ؛والبائة والتنماة الس ام بام

 تعتمد لمو  والبشراة، الطباعاة الموارد بتنماة الس اني
 لتنماةا استدامة إلى تهدف مستقب اة رناة مات سااسات
عدد  زاادة مب. القادمة األجاال صقوا ع ى والص ام
 مار مم المعاشاة االصتااجات ع ى الط ال ازداد الس ام
 رفاهوت وتع ام صصاة ورعااة ونقل وس م وطالة وغمار

نتاج الت وث زداداو   ورتط لقد. بأنواعها مخ  اتال وا 
  بوتط العراا في التنماة عم اات تسارب مب الط ال
 ،هال هماست وأنماط معاشتهم مستواات لتصسام الس ام

 تصاجاال همغ لت باة الموارد ع ى المتزااد الضغط أد و 
 غالماا لطاب في ج ااً  ملل واالصم ،هاداستن ا إلى

عرالاة تعاني البائة ال .وغارها الزراعاة واألراضي والطالة
مم وضب صرج في  ةار مم جوانبها؛ إال أم همغ البائة 
 معطارة بصسم إدارتها واستغالل ال ر  المتاصة فاها.

مصدر ةرار اجال االستةمار فاه ساما أم صوالي  السكان
مم س ام العراا فتي واش ل فرصة لبنار  07%

المجتمب العرالي المتطور ودفب عج ة التنماة 
المستدامة؛ ول تعوال ع ى همغ الةروة ال بد مم تنماتها 
بش ل صصاح واالستةمار في التدراال والتع ام الجاد 

اجادوتأمام الرعااة الصصاة وخ ا فر  عمل،   وا 
 ام وتم ختااروتوفار صراة اال األفرادام المساواة ب

؛  ما أم العمل الجاد لتصقاا أهداف األل اة المرأة
الوطناة في م افصة ال قر وتصسام المستو  المعاشي 

استدامة البائة تصداات  بارة ال بد مم العمل و ل ناب 
 ع اها.

 ة تدعم التنماة االلتصاداة واالجتماعاة صالااً و ةر  النفط
 صى؛ إال أمواجال استةمار همغ الةروة إلى الصد األل



 العراق في البيئة حالة توقعات

  
 

38 

همغ الةروة آا ة إلى النضوال، وبالتالي ال بد مم 
تنواب مصادر الدخل مم خالل استراتاجاة بعادة األمد ل

استةمار عائدات الن ط في تنماة لطاعات الزراعة 
 والصناعة والسااصة والمواطم العرالي ن سه.

الرشاد ل موارد الطباعاة مم مااغ وتربة  االستثمار إم
سهامهاة اوفر فرصة الستدامتها وةروات معدنا ل عال ا وا 

استعمال  إعادة إم ا طارفي خدمة التنماة. في هما 
الموارد وتدوار موادها األولاة مم خالل االعتماد ع ى 
الت نولوجاات الصداةة امد أمد استعمالها وازاد مم   ااة 

 هما االستعمال. 

بأنواعه  افة في البائات  التلوثامةل التخ   مم 
عرالاة ضرورة ل تخ   مم آةار الصروال وفرصة ال

 لاهاإالستةمار الموالب الخطرة التي ال ام م الوصول 
 أو استعمالها. 

ب في التي تتوز  العراق غني بطبيعته وآثار حضطططططططططاراته
قاقاة ص والتنوب فرصاااااةأرجارغ  افة، واشاااا ل هما الغنى 

لالساااااااااااااتةماار في الساااااااااااااااصة البائة وساااااااااااااااصة الطباعة 
لتوازي في  ةار مم جوانبها السااااااااااااصة واالسااااااااااتشاااااااااا ار 

الااداناااة. النمم البائااة العرالاااة مختبرات طباعاااة بتنوعهااا 
 وزها نتجتمال الدارساااااام وع مار الطباعة السااااات شااااااف 

وساااار بقائها واصتضااااانها ل صضااااارات الموغ ة في القدم. 
إال أم ل ساااااااااااااااااصااة مقومااات اجااال العماال ع ى تااأمانهااا 

اة ةمار في البنى التصتوأولها االسااااااتقرار األمني واالساااااات
ت ال وادر العام ة في مجال السااااصة بشاا ل راورفب   ا

 عام.
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 المائية الموارد: الثاني الفصل 3

 :فريق االعداد

 االسم  جهة العمل

 ريئسا   -د. احسان عبداالمير  منطقة الوسط -دائرة حماية وتحسين البيئة 
 عضوا   -د. حسن حميد كاطع  الموارد المائية لدارةالمركز الوطني  -وزارة الموارد المائية 

 عضوا   –د. فارس حسن حسين  دائرة التخطيط والمتابعة – وزارة الزراعة
 عضوا   –هدى هداوي الجهاز المركزي لإلحصاء –وزارة التخطيط 

 عضوا   -انعام ابراهيم محمد علي  يئةقسم الب –مديرية البلديات العامة  –وزارة البلديات واالشغال العامة 
 عضوا   -اظم خلف شذى ك مكتب الوكيل الفني

 عضوا   –جبار عبد زايد  قسم المياه   – الدائرة الفنية
 عضوا   –حازم احمد عبدالجليل  قسم االهوار   – الدائرة الفنية

 عضوا   -جنان قاسم هاشم  قسم المياه  –الدائرة الفنية 
 عضوا   –محمد أحمد نجم الدين المنطقة الشمالية فيدائرة حماية وتحسين البيئة 
 عضوا   –تحسين مكي منطقة الفرات االوسط فيدائرة حماية وتحسين البيئة 

 عضوا   –زينب زامل جمعة  االنشطة الخدمية مراقبة وتقييم قسم  –الدائرة الفنية 
 

 الرئيسة الرسائل 

فقد ازدهرت الصضارات  ا؛الصااة وعماده أساب المار
 ماتههأ في ا وا بات مورد وهو ًا،صاةما  ام المار وفار 

ر ولنقصه أو تدهو  األخر ، الطباعاة الموارد مم  ةار
 المصرل فهو وبائاة؛ واجتماعاة التصاداة آةارنوعاته 
 تنماة االجتماعاة ووسط ل والداعم االلتصاد لعج ة

لمعاشة  ةار مم ال ائنات الصاة. والمصافمة ع اه ومنب 
في غااة األهماة ل مجتمعات التي تنشد  أمرامت وةه 
 والتنماة. فاما ا ي الرسائل الرئاسة لهما ال صلت التطور

 همعمم واردات المااغ في العراا مم خارج تأتي، 
تنالصت  ماات الواردات المائاة لنهري دج ة ولد 

وال رات  ةاراً  خالل العقود الةالث األخارة بسبال 
بنار السدود والمشاراب المائاة ع ى منابب النهرام 

ال وما ز  ،ارام وسوراا( تر اا وا   المنبب في دول
ي تن امها ف يلد  همغ الدول مشاراب أخر  تنو 

ا اعني أم واردات المااغ في العراا م ؛المستقبل
 ى غااال االت الاات ع مبو  ،مستقبالً  أ ةر ستشح

الصص  المائاة مب دول المنبب اجعل مم 
إم لما ف ؛مجهوالً  أمراً مستقبل المااغ في العراا 
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ات الاات بشأم الصص  تر از الجهود  برام 
المائاة مب همغ الدول اجال أم اصمى باألولواة 

 واألسبقاة في الجهد الص ومي. 

 

 لتيا واالستراتاجاات المائاة السااسات غااال إم 
 سااسات وضب اصتم غاامال لطاب إدارة تنمم

 المائاة ل موارد المت ام ة لإلدارة عمل وبرام 
 تنمم التي والتشراعات بالقوانام االلتزام تضمم

 نماةالت متط بات وتنمم ل مااغ األمةل االستخدام
 غل ماا المستخدمة القطاعات افة  في المستدامة
 في غل ماا مسته لأ بر  الزراعي القطاب وبخاصة
 . العراا

 
 

 مط ال الت وث مم المائاة المصادر صمااة 
المائاة مم مشا ل  المصادر تعاني إم أساسي،

 منمومتهاتدهور الت وث وتدني جودتها  و 
 خت  ةالم االلتصاداة لينشطة نتاجة الباولوجاة

 الصصي الصرف بمااغالت وث  مقدمها وفي
 ام ؛ومخ  ات الصناعات بالمشتقات الن طاةو 

 بنارو  ع اها، المصافمة تشراعات ت عالاتط ال 
المااغ و مااغ الصرف الصصي  معالجةمصطات 
جرار صاانة وتأهال ل مصطات  ،الصناعاة وا 

ورفب الربطات "غار النماماة" ع ى  ،قائمة صالااً ال
صمااة الموارد المائاة  اضمم بماشب ة األمطار 

 اةالبائ ل مصددات مطابقة غارمم تصراف مااغ 
 إلاها. النافمة

 

 برام  الرلابة البائاة ع ى المصادر المائاة  تعاني
 القادرةغار  القدامة اآللاات ع ى اعتمادهامم 

لنوعاة  عالف بائي تقاام وتقدامر ع ى موا بة التطو 

 وتوفار ت وةها ومصادر أنوابالمااغ وتصداد 
 ااتاألولو  تصدادالتي تسهم في  المهمةالمخرجات 
 لبائاةا ا دارة نمر وجهة مم المستقب اة والتوجهات
 اتالقدر  بنار اعد ا طار؛ هما في. القرار وصناعة

 الصداةة اةالرلاب والتقناات البائي التقاام مجال في
 ناًا،آتقانات االستشعار عم بعد لمرالبة الت وث  

 الباانات،واستخدام برمجاات متطورة لمعالجة 
 ل بش باألدلة المسندةتقدام المخرجات ل ضرورة
 لوااتاألو  ترتاال اسهل ما ؛صصاال القرارألمبسط 
 .الصصاصة الخاارات وانتقار

 لج افا خطر مم ا تن ه لد وما المنا  تغار اش ل 
 لمااغا لموارد اً صقاقا اً تهداد األمطار في تنال و 

 ت افال لبرام  أهماة إاالر استوجال ما العراا في
  برام بجانال المااغ ع ى الط ال إدارة وسااسات
 اريالصر  االصتباب غازات اتانبعاة مم التخ اف
 .ال هرومائاة الطالات دامومة ع ى والص ام

 المقدمة 

ل في جماب دخااااااااا هااااا؛عصااااااااااااابو الصااااااة  بهجااااة رالمااااا
الصاااااة الزراعااااة والمنزلااااة  مجااااالتساااااااااااااتخاااداماااات و اال

 طالن  اساااات شاااااففي  ادخلعنصاااار  وهو ،والصااااناعاة
شاااا ار واالساااات واالسااااتجمامترفاه ل المدم وم ام  وتجمال
 ووسااااااط ةالطباعا المار عاومبصارات واناباب و ب والتمتب

  صااةل وسااااطاً  ونه  عم فضااااالً  ؛ مالصة والنقل النهريل
 واجااهااألسااااااااااااامااال والطاور والجاااموب.  رباااةوت البراااة
مناام فترة بعااادة تصااداااات  بارة تتمةاال بااانخ اااض  العراا

الواردات المائاة بسابال بنار السادود والمشااراب ا روائاة 
رت ااااب ابااا المتمة اااةفي دول المنبب والتغارات المنااااخااااة 
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 ،درجااات الصرارة ول ااة المتسااااااااااااااالط مم األمطااار والة وج
و أ اً ى الموارد الماااائااااة اساااااااااااااتهال اااو ةرة التجااااوزات ع 

 األمالح زتر اوارت اااب  جودتهاااوبااالتااالي تاادهور  ،اً ةاات وا
 المااائيو مااا انع ب سااااااااااااا بااًا ع ى األمم الغاامائي  ؛فاهااا

 ضااااال وتتمةلواهدد االلتصاااد الوطني وخطط التنماة. 
 ،انوعاته وتدني مواردها شااااااااااااح في العراا في المااغ

 .صا ماتها وضعف

 العراق في المياه موارد 

 التقليدية المياه موارد 2-3-1
   التقليدية السطحية المياه  (0

د المااغ السطصاة مم الموارد المائاة الرئاسة في اااااااااااااااااااااعتُ 
 ماااا أنهاااا  ،مم موسااااااااااااام آلخر تهااااتتغار  ماو  ،العراا

ألمطار ا اتأخر  تبعا لتباام  ما إلىتت اوت مم ساانة 
هر انبب ن والة وج المتسااااااااااالطة في صوضااااااااااي النهرام. 

تر ااا وات وم مجراغ الرئاب مم التقاار رافاداه  ممدج اة 
بوتام صااااو وباطمام صاااااو واساااااار مب الصدود العرالاة 

 م ادخل بعدها  22التر اة الساااااااااااوراة مساااااااااااافة صوالي 
اه وتصاااااااال ف ،األراضاااااااي العرالاة عند لراة فاشاااااااخابور

عادة روافد أهمها  الخابور،  ااةالعرال األراضااااااااااااايداخال 
 تب رو  (. الىداالعمام، الزاال ال بار، الزاال الصااااااغار، 

 3 م 321 111المسااااااصة ال  اة لصوض دج ة وروافدغ 
ر اتقب منابب نهو منها في األراضي العرالاة.  %12تقب 

اث ص أاضاااً مواردغ في األراضااي التر اة  ومعممال رات 
اساااااااااقط الجزر الرئاب مم األمطار ع ى الجبال الوالعة 

مر او  ،في تر اا ةم ادخل النهر األراضااااااااااااي السااااااااااااوراة
ل ةم ادخ ،بمنطقة شاااااااااااابه جافة تصااااااااااااال فاه عدة روافد

ر  القائم(. تب  صصاااااااابة منطقة عند العرالاة األراضاااااااي

؛ 3 م 222111المسااااااااااااااصة ال  اة لصوض نهر ال رات 
شاااااااااط العرال  نهرفي العراا. وات وم  منها %21 اقب

مم التقاار نهري دج ااة وال رات في البصااااااااااااارة وُاعاد نهر 
 واللتصونتاجة  ،لاث لهال ااروم المصااااااااااااادر الرئاب الةاا

 لل م العرال، لشااااااااط تغماته انقطابهما النهر و  مجر 
 تج اف إلى إضااااااااااااااافااة ،المااد والجزر تيتااأةر بماااهر ال

 تردت فقااااادالغوارا ومخ  اااااات الصروال  و ةرةاألهوار 
 اً ُاعد شاااااط العرال ممرًا مالصاًا رئاساااااو نوعاة المااغ فاه. 

ل عراا وهنااال أعااداد  بارة مم السااااااااااااا ااام في مصااافمااة 
 اه سااااااوار  مصاااااادر لمااغ الشاااااارال أو ع تعتمدالبصاااااارة 

 ليغراض الزراعاة والصاد والمالصة. 
 امهدج ة وال رات أهوار تسااااااتمد مااهها من بنهري ارتبط
وتغطي مناطا واساااااعة  المشاااااتر ة، األنهر بعض ومم

مي لار(  ،مم المصافمات الجنوباة  البصااااااارة، ماساااااااام
 ،لنجفوعدد مم مصافمات ال رات األوسااااااط  واسااااااط، ا

 لىإالقادساااااة( ولد تعرضااااات خالل العقدام الماضااااااام 
لبائاة ا تهامنموم في أة ر مااعم ااات التج اف والصرا 

بشاااااا ل عام. ول عراا مااغ مشااااااتر ة مب جمهوراة إارام 
ا ساااااااااااااالمااااة في بعض روافاااد نهر دج اااة  نهر الزاال 

 ساروام( والوند و اللة واألنهر المغماة  الىودااألس ل 
دج ة  نهر ال رخة ونهر ال اروم المي  ألهوار شاااااااااااارا

عمبة، ال بالمااغشاااط العرال   مدادُاعد المصااادر الرئاب 
 الصدوداة المائاة المجاري مم العداد وجود إلى إضاااافة

 .وغارها وطوارا  الطاال  أنهر المشتر ة
   الجوفية المياه  (3

ساااااااااااااااهماات موجااة الج اااف التي سااااااااااااااادت المنطقااة في 
دود في دول المنبب في وبنار السااااااااااا ،السااااااااااانوات األخارة

زاد الط اال ع ى  ماا ؛تناال  الصصاااااااااااااة الماائاااة ل عراا
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ألغراض الزراعاااة ا فيساااااااااااااتخاادامهااا الالمااااغ الجوفاااة 
ا روائاة في مناطا الزبار وسااااااااااا وام وصاااااااااااالح الدام 
و ربالر والنجف وغارهااااا. تعاااااني المااااااغ الجوفاااااة في 

 يفمم اساااااااااااااتنزاف  بار وانخ اض  المناطا مم  ةار
 ما في منطقتي عام تمر والزبار بسااااااااااابال مناساااااااااااابها 

 تصتوي  ما المرخصاااااااة، غار اآلبارالتوساااااااب في ص ر 
الجوفااااة في المنااااطا الوساااااااااااااطى والشاااااااااااااماااالااااة  الماااااغ

 عة مرتترا از  ع ىمصافمتي نانو  وصااااااااااااالح الدام  
منهااا نشاااااااااااااااط األصاااار  ؛النترات ألساااااااااااااباااال عاادااادةمم 

لغساال االطباعاة والتسااماد بأساامدة الاوراا نتاجة عم اات 
م في صا ؛وا روار والت وث مم مااغ الصااااارف الصاااااصي

تعااااني منااااطا أخر  مم ارت ااااب الم وصاااة في ماااااههاااا 
 الجوفاة.

 

اب ر مقدار الخزام المتجدد والخزام القابل لالساااااااااااتةمار 
مم الماااااغ الجوفااااة وفا الااادراساااااااااااااااات  ) غار المتجااادد

 ؛/ سااااااااااااانااة2م اااار م 0والتصراااات الهااادرولوجاااة صوالي 
 أمأوضاااااصت  0773عام  الساااااوفاتاةالدراساااااة  ع مًا أم

 0 ا/ ساانة ومم ضاامنه2م اار م 5.9المااغ الجوفاة تب ر
 0111ألل مم  تها/ ساااااااااااااناة مااغ عمبة  م وص2م ااار م

 مأعالاة الم وصة. ع مًا  إلىم غم/لتر( والبالي معتدلة 
  2.1تقدر بنصو  صالااً  مااة الماااغ الجوفااة المساااااااااااااتغ ة 

بل في المساااااااااااااتقم ترت ب ل ااًل /سااااااااااااانة واتولب أ2م اار م
 .  القراال

 

العراا ع ى ضااااااور  أراضاااااايقساااااام تت المطري التسااااااالط
 ؛أربب منااطا منااخاة إلىمعادالت التساااااااااااااالط المطري 

 ل دولة العامة المسااااصة مم %21 وتشااا لجافة  منطقة
بانما  ؛/سااااااانةم م 031 مم ألل أمطار ع اها وتساااااااقط

ى وتت ق %21-21تب ر مسااااااااصة المنطقة شااااااابه الجافة 
في صام تب ر  ؛م/ساااااانة م 111-011اتراوح بام  هطالً 
 %01-03شااااابه الرطال  المنا مات  األراضاااااينسااااابة 

أما  ،م م/ساااانة 0111-011وتسااااقط ع اها أمطار مم 
مم فقط  %2 فتشاااااااا ل صوالي الرطبةالمنطقة المناخاة 

تشاااار و م/سااانة.  م 0111 ا وا المسااااصة وتت قى هطالً 
 إلىموم العراا ألنوار الجوااااة في عا اتبااااناااات مصطااا

انخ اض معدالت التسالط المطري خاصة في السنوات 
عم المعدالت القااساااااااااااااة بنساااااااااااابة  3100-3117مم 
بسااااااااااااابااااال تااااأةر هاااامغ المناااااطا بااااالتغارات  21-21%

 ؛واضااح في درجات الصرارة والتبخر ارت ابالمناخاة مب 
ات التساااااااااااااالط وارد ع ى سااااااااااااا باً  انع ب الامي األمر

صاة موارد المائاة السطلا في بدورها تنةر التي؛ المطري
(.3-3، 0-3 خرائط والجوفاة 
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 الرطبة   المناطق  (2

أهوار العراا أ بر نمام بائي ليراضي الرطبة  تش ل
 اً لس ام الراف ومصدر  في غربي آساا وتوفر موطناً 

 ونها تنوي مخت ف أنواب األسمال والطاور  اً التصادا
لطاور المهاجرة.  ا وموائل والصاوانات المائاة والبراة

ومم أهم األهوار المر زاة أهوار الجبااش وهور أبو 
ي وتقب ف بغداد، وبر ةالصمار  وهورزرل وهور زجري 

مة ث البصرة وماسام ومي لار،  ما اوجد عدد مم 
األهوار الصغارة مةل هور العدل في الناصراة، هور 

ابم  ااااورعودة في ماسام، هور العوانة في الشطرة، هاااااااااااا
داواناة، إضافة بعض األهوار ال –نجم في النجف 

مةل هور السعداة بام واسط وماسام وهور  الموسماة
الصمار مم و الشواجة شرا واسط. واعد هورا الصوازة 

أهم األهوار الدائمة في جنوال العراا، وات وم هور 
الصوازة مم هور أم النعاج وأم الورد ولسام عجاردة 

المصامي ل صدود ا اراناة مم الهور زر وهور مجنوم وج
واقب في  3 م 3211المسمى  العمام(، وتب ر مساصته 
في جزر منه ضمم  مصافمة ماسام والبصرة وامتد

األراضي ا اراناة. اضم هور الصمار أهوار المسصال 
 2111والصالل والن ارة وال رماشاة، وتب ر مساصته 

ى ناصراة إلواقب جنوال نهر ال رات وامتد مم ال 3 م
 .(2-3خارطة البصرة عند  رمة ع ي  

 الكلي في العراق األمطار تساقط 2-2 خارطة

 البائة وزارةت المصدر

   في العراا المناطا المناخاة 0-3 خارطة
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 التقليدية غير المياه موارد  2-3-2
   الصحي الصرف مياه (0

 ماتهاأهمائاة ت تسال  موارد مااغ الصرف الصصي تعد
 تيلسنوات الج اف ا ت راربسبال ل ة الواردات المائاة و 

هنال توجهات الستخدام مااغ الصرف و  ،العراا اامر فاه
الجة في زراعة أنواب معانة مم األشجار الصصي المع
األصزمة الخضرار صول المدم وتشجار  والمزروعات 

العامة التي تساعد في  والمنتزهاتالطرا والصدائا 
 أم إال. الصضراة المناطا لت طاف الجو خاصة داخ

 لصرفا مااغ  ماات زاادةالس اناة وما تبعها مم  الزاادة
 مصطاتي و الصص الصرف شب ات وتقادم الصصي
أصمال المااغ اقف  معالجة ع ى لدرتها وعدم المعالجة

ال بد مم  لماصجر عةرة في سبال استةمارها. 
 رفصتخصاصات مالاة مستمرة وعالاة لتن ام مشاراب ال

الجدادة وتشغال وصاانة المشاراب العام ة  الصصي

وت ةاف الدراسات والبصوث في استخدام همغ المااغ 
  .نباتات الزانةو  اتالغاب أشجارألغراض زراعة 

 الزراعي الصرف مياه (3

تم في القرم الماضي تن ام شب ة مم المبازل الرئاسة 
وال رعاة في وسط وجنوال العراا تصال في المبزل 

 0773الرئاب  المصال العام( المي تم تن امغ عام 
تخ ا  تربة السهل الرسوبي في وسط وجنوال  هغرض

بال بسإال أنه ألمالح. او  الزراعي البزل مااغالعراا مم 
م اات ع تالتي مر بها العراا تول  عالبةالصروال المت

دامة شب ة المبازل ال رعاة والصق اة بصورة  ام ة  تن ام وا 
 اً صاانة التربة مصدود فيما أد  أم ا وم دورها 

نمرًا النخ اض  ماات الواردات المائاة و . وضئاالً 
ض بع ستعملا ؛لنهري دج ة وال رات وروافدهما

المصاصال الزراعاة  ريالمزارعام مااغ المبازل في 
ة الزراعاة المتأةر  األراضي مساصاتما زاد مم  ؛ الشعار
لمبازل ربط ابال بد مم االهتمام  وع اهالم وصة.  بمش  ة

  األهوار منطقة 2-3 خارطة
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دارة و  ارة الري مم خالل إبالمصال العام وتصسام 
دخال طرا الزراعة والري الصداةة  توعاة المزارعام وا 

خدام مب است ا نتاجاة دةالهدر في المااغ وزااتق ال ل
 المنشآت المائاة صسال متط بات المصاصال الزراعاة.

   الرمادية المياه  (2

ت االستعماال معالمااغ الرماداة هي المااغ الناتجة 
المطاعم والجوامب وج ي  وممالمنزلاة ل مااغ 

األواني والمغاسل وأصواض االستصمام، وتستةنى 
لتي تصتوي ع ى فضالت ا نسام منها المااغ ا

الص بة والسائ ة التي تسمى "المااغ السودار". واعد 
اة عم المااغ السطص بداالً  اً هما النوب مم المااغ مورد

 بالش ل استغالله تم إماالزراعي  القطاب في
مم  %71-11 نصو الرماداة المااغ. تمةل المالئم

معالجتها  واوفر ،مجمل مااغ الصرف المنزلاة
عادة استعمالها أ ةر مم  تنقاتهاو  متر  011وا 

 لعائ ة لرواة منل ة سنوااً برمال(  111م عال  أو 
ال توجد في العراا تقناات  صالااً ( أفراد. 2-1مم  

معالجة وتنقاة وتهائة لهمغ المااغ ليغراض 

ما اتط ال تن ام صمالت توعاة وتةقاف  ؛الزراعاة
مناًا ز  خطة تن اماة واضصة ل تطباا ومصددة ضمم

ار آخمام باالعتب ،في مجال استخدام المااغ الرماداة
 تر ابها.صالصاة ونوعاة 

 العراق في المياه استهالك 

   الزراعي القطاع 2-4-1
القطاب الزراعي أ ةر القطاعات استهال ا ل مااغ في 

صاث  ؛م اار متر م عال/سنة( 31 نصو  العراا
تتراوح نسبة استهالل المااغ في هما القطاب بام 

 صةالم تو ، ونمرًا الستخدام لنوات الري 71-71%
وسور إدارة الموارد المائاة في مجال البنى  ،لقدامةوا

واستخدام تقناات الري القدامة  الري  ،التصتاة
 ( وأنماط الزراعةلبعض المصاصال  األرز الساصي
ننات عم المقالري مااغ   ماة ازدادت ؛ فقدالتق اداة

 ارت اب مناساال المااغ ىإلأد   ماالمائاة المط وبة 
  األرضاة وتغدا وتم ح التربة.

 

 
 المخت  ة  القطاعات مم العراا في المااغ الستهالل المئواة النسبة 0-3 ش ل

  المصدر وزارة التخطاط(.

89%

2% 4%

نسال استهالل المااغ في العراا 

الزراعي الصناعي المنزلي



 العراق في البيئة حالة توقعات

  
 

27 

   المنزلي القطاع 2-4-2
نصو  3101ش ل س ام الصضر وفا تعداد عام 

م اوم نسمة  22 البالرعدد الس ام  مم 07%
هما النمو  وا الو  ،الراف لس ام %20 با مقارنة

الس اني تطور صضري واجتماعي ل  رد العرالي 
مااغ الشرال  ع ىرافقه ازدااد في الط ال 

 التي بمجم ها ال تزاد عم  ةالمنزلا واالستخدامات
 ة اف ممم مجمل الموارد المائاة المسته  ة م 2%

لقطاب العام امشاراب  اب ر عدد (.األخر  القطاعات
صالاًا في مجال تنقاة مااغ الشرال المر زاة  العام ة

بإنتاج  اً مشروع 301وزارة الب داات  إلىالعائدة و 
 المصافمات/ اوم في 2م 2721720 اعادل  ي 

عدا مر ز مصافمة بغداد ومصافمات  عشر الخمسة
 إل ام  ردستام.

لح مخدومام بالمار الصانسبة الس ام ال ارت عت ولد
ل شرال مم المشاراب المر زاة والوصدات المجمعة 

مقارنة بصوالي  3100خالل عام  %73 إلى
ع ى  3101و  3111عامي ل %27.2و  22.2%

 لواصدا التوالي، واقدر معدل استهالل ال رد في الاوم
لتر، ومر ز  211في مر ز المصافمة صوالي 

القر   في، و دل  ر لتر/ 201القضار أو الناصاة 
 .ل  ردلتر/ 311واألرااف 

ازدادت صصة ال رد الاوماة مم المار الصالح 
 3117لتر/ اوم عام  211ل شرال في بغداد مم 

، أما في 3101لتر/ اوم عام  231إلى 
إلى  211المصافمات فقد تطورت صصة ال رد مم 

، 3117 لتر/ اوم ليعوام 221ةم إلى  231
صصائاات وزارة ،  ما جار في ا3100،  3101

، وازدادت أعداد مشاراب تص اة 3102التخطاط 
المااغ في المصافمات التي تش و مم م وصة عالاة 

مشروعًا  02ال ساما المصافمات الجنوباة مم 
 22771وبطالة انتاجاة  3101و  3117عامي 

وبطالة  3100مشروعًا عام  717/ اوم إلى  2م
 / اوم.2م 12021إنتاجاة 

مسح العنقودي متعدد المنشرات لعام ا دت نتائ  ال
 ،ي لام به الجهاز المر زي لإلصصاروالم 3100

ام هنال ت اوتاً  باراً في مد  الوصول إلى مصادر 
مااغ الشرال بام المصافمات الصضر والراف ام 

مم  %77اتاح المار الصالح ل شرال لصوالي 
 %20الصضراة وفي المناطا  %72الس ام منهم 

مم االسر  %01. تستخدم  اةفي المناطا الرا
شب ة المااغ العامة  مصدر رئاسي ل صصول ع ى 

مم  %31مااغ الشرال ام تزود الشب ة العامة 
المستخدمام بمعدالت مم المااغ تقل عم ساعتام 
اوماًا وع ى الصعاد الوطني فإم إم اناة صصول 
اأُلسر في المناطا الرا اة ع ى المااغ مم الشب ة 

مم االسر في  %22تستخدمها  العامة مصدودة ام
في الصضر وتعد  %02الراف مقارنة بصوالي 

االسباال الرئاسة لعزوف نسال  أصدم وصة المار 
مهمة مم االسر في مصافمات مةل البصرة وماسام 

 عم استخدام مااغ الشب ات العامة.
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 المنزلية المياه إمدادات مستقبل. 1 إطار
ا الجهات المعناة، المتع قة بالوصدات المجمعة تمةل مم الناصاة ال ناة ص واًل آناة إم االستجابات التي اتخمته

اتط ال وجود خطط لصارة وطوا ة األمد وهو ما . مم المط وال نوعاة المااغ المجهزة عنها أدنى منلتة  ما أم
راعاة غ الشرال مب مع ى إنشار مشاراب مر زاة تغطي الط ال المتزااد ع ى إمدادات مااتقوم لمعالجة المش  ة 

متط بات تصداث البنى التصتاة لمشاراب ومجمعات المااغ القدامة والشب ة النال ة واعتماد الساالات والمواص ات 
 وبنار لدرات العام ام ع ى ملل.ونوعاة مااغ الشرال  العالماة ل تشغال

   الصناعي القطاع 2-4-3
 أم هنال ازدااد متنامي إلىتشار ا صصارات البائاة 

الصناعة، فقد ازداد لطاب استهالل المااغ في في 
 021207 استهالل المااغ في المشاراب الصناعاة مم

/ اوم 2م 327777 إلى 3113/ اوم خالل عام 2م
 ماة المااغ المستخدمة  فاما ب غت . 3117خالل عام 

/ اوم 2م 072702والمعادم في معامل وزارة الصناعة 
لى المرتبة األو  ائيال اما واصتل القطاب ،3101عام في 

بانما توزعت النسال البالاة ل قطاعات  ؛في االستخدام
د تم تقدار استهالل المااغ في . ول(3-3 ش ل  األخر 
وصسال  3101الصناعة ع ى العموم في عام لطاب 

، / سنة2م اار م 3إصصارات وزارة الموارد المائاة بصدود 
ب امم مجمل المااغ المسته  ة في جم %2أي ما اعادل 

 المرتبة ال اماائي القطاعات. هما ولد اصتل القطاب
بانما توزعت النسال البالاة  ؛األولى في االستخدام

 .ل قطاعات األخر 
 

 

 
 

 اوم/2م القطاعات صسال الصناعة وزارة معامل مم المسته  ة المااغ  ماة 3-3 ش ل
 3101تخطاط المصدرت وزارة ال
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قطاب مم ال  ماة المااغ ال  اة المصرفةهما ولد ب غت 
لخطورة مااغ ، وبالنمر / اوم2م 93570 الصناعي

خاصة دارة مم وجود إ ال بدالصرف الصناعي ف
م اناة إعادة  ل تعامل معها مم صاث المعالجة وا 

 منها. اآلمم االستخدام أو طرا التخ   

 المائية الواردات انخفاض 

 مناطقه معمم في جاف وشبه جاف العراا  منا
 ر؛التبخ بسبال فاه الطباعاة المائاة دال وال نسبة وترت ب
 اةالمائ المسطصات مم التبخر فوالد معدل ُلدر صاث
.  سنة/ 2م م اار( 1.2  باصوالي 3100 لسنة العراا في
 دج ة نهري أعالي في ألامت التي ل مشاراب  ام

مم اة المائإارادات العراا مجمل  في بار  أةر وال رات
 في عمالا بو مشر  012ألام  صاثالنهرام؛  همام

أربعة  ؛ضخماً  سداً  33 ع ى اشتم تالجانال التر ي 
هر األخر  ع ى ن ةماناةعشر منها ع ى نهر ال رات والا

فضاًل عم مجموعة أخر  مم المشاراب  ؛دج ة
ا روائاة والخزانات واألن اا والقنوات والمصطات 

 ارابمشلا لت لمائاة، وتقدر القدرة التخزاناة ال هرو 
ةالةة ببما ا وا  ؛م اار متر م عال 011صواليب

أضعاف القدرة التخزاناة ل سدود العرالاة والسوراة 
ع ى  %71 وبنسبةهمغ المشاراب  تعتمدو  ؛مجتمعة
دج ة  نهرمااغ ع ى  %31بنسبة و ، ال رات نهرمااغ 

السدود  تأسهمما سبا فقد  إلىأضف . (2 ش ل 

معمم روافد نهر دج ة  ع ى ألامت التيا اراناة 
 التيمائاة المنشآت وال المشتر ة األخر ر اواألنه

انخ اض الوارد  في مجراها تغاار أو اها ألامت ع
 ضاانخ وسببت في  % 31 -01المائي ل عراا بنسبة 

مناساال المااغ المتدفقة في روافد نهر دج ة باتجاغ 
اوجد  أنها اراني. ع ماً ب م الجانالماألراضي العرالاة 

ط عدا ش ا اراني الجانال مب اً مشتر  ووادااً  نهراً  20
مصافمتي أربال  فينهر ووادي  02 منها ؛العرال

مشترل  موسمينهر ووادي  03و  ،والس اماناة
 مصافمة فيباستةنار نهر الوند  دائمي الجراام( 

نهر ووادي مشترل ضمم مصافمات  01و ،الىدا
ط، ماسام والبصرة( جماعها موسماة باستةنار  واس

   نجام جم،  الل بدرة، ال رخة وال اروم(.  األنهر
 

 لعرالاةاتأةرت نوعاة المااغ  ةالمائا اتالوارد وبانخ اض
ا م ؛نوعاتها بش ل مضطرد مب مرور الزمم وتردت

اتط ال إاالر موضوب الت اوض ع ى الصص  المائاة 
اة المستواات السااساة وال ناألهماة البالغة ع ى  افة 

 مرانت وما الصالاة المائاة األوضاب مل في وا داراة
 الهاطل وما لد اصاصبه مم ل ة مناخي تغار مم

 في روتغا النهرام منابب مناطا في والة جي المطري
 أب ر له ا وم التبخر لد لام في ارت اب مب الهطول نمط
 العرالاة. المائاة الواردات في أةرا
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 .وال رات دج ة لنهري السنواة المائاة وارداتال 2-3 ش ل
 المصدرت وزارة البائة

 يفانخ اض  إلى ل عرااالواردات المائاة  تدني  دأ
ارت اب و  في األنهر و ما المااغ الجوفاة مناساال المااغ

تدنت بالتالي و  تر از األمالح والم وةات األخر 
ما نجم عنه تولف عدد مم مشاراب ومجمعات  ؛جودتها

المااغ بسبال عدم تأمام المستو  المط وال لعمل 
وت الاف تنقاة مااغ عم اات  ما ازدادت  ،مآخمها
  ف تنقاة المااغ الصناعاة وزاادة وارت عت  ،الشرال

 ما  ،الضغط ع ى البائة ما زاد مم ماات المضافات 
ة نوعاة التربتدنت و  ،المعهودة الزراعة أنماط تغارت

عم اات  أتطابتإنتاجاتها، و  توانخ ضالزراعاة 
( بعدما %1صاث ب غت   ؛استصالح األراضي الزراعاة

ما  ؛(% لبل عقدام مم السنام21-31بصدود    انت
األراضي المزروعة بمقدار  مساصةأسهم في تنال  

 ش ل ( 3101-3111( م اوم دونم بام عامي  3.2 
. و ام لهما (% 32.1  توبنسبة مئواة ب غ(، 3-2

التنال  األةر األ بر في التنوب الباولوجي صاث تأةرت 
ما صد   ؛اانصسار مااههبمناطا األراضي الرطبة 

استخدام مااغ  إلىال جور  إلىبالجهات المختصة 
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الواردات المائية السنوية لنهري دجلة والفرات 

المجموع

نهر دجلة

نهر الفرات

 المشتركة المياه معضلة. 2 ارإط
 اللخ المشاااااتر ة والوداام األنهر بشاااااأم ا اراني الجانال مب لقارات وعقد الت اوض اساااااتئناف تم

 بلساااااا ع ى واالت اا األنهر والوداام المشااااااتر ة لتصداد آلاة وضااااااب بهدف 3100-3101عامي 
 سااسي بعمل دعمها ط الات إال أم العمل في لجنة الت اوض همغ بطير وهو ما فاها؛ المااغ لسمة
 والوداام راألنه بشااااأم ل ال الدولتام منصاااا ة ات الاة إلى الوصااااول تسااااراب لغرض المسااااتو  عالي

 .المشتر ة
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 البزل( في إنعاش بعض مناطامااغ الصرف الزراعي  
هوار الناصراة شرا سوا الشاو  ع ى الرغم مم بعض أ

 تأةاراتها 
البائاة المائاة ل هور.  منمومةع ى ال ةغار المرغوب

وأسهم انخ اض مستواات المااغ الجوفاة نتاجة ل ة 
 غماة وزاادة الت

 
الط ال ع اها ليغراض الزراعاة خاصًة في مناطا 
نهااة األنهار التي عانت مم الج اف بسبال شصة المااغ 

قة منطهجرة س ام ت ل المناطا  ما هو الصال في  في
 مشروعي المساال ال بار والدجا ة.

 

 
   .المزروعة في العراا اتالمساص تنال  2-3 ش ل

 المصدرت وزارة الزراعة

 المياه جودة 

تعااااني الماااااغ العرالااااة مم تااادني في الجودة وتناااال  
ال ماات أةر مشااااا ل متعددة بعضااااها مات بعد خارجي 
اتمةل بالسااااسااات المائاة ل دول أعالي النهرام في بنار 

واالساااااااااااااتخدام وتصواال مجاري بعض الروافد السااااااااااااادود 
 ،ااااغ النهرام دوم مراعاااة الصتاااااجااات العرااالم رط لم

تردي نوعاااة المااااغ الااداخ ااة  إلىوهو مااا أد  أاضااااااااااااااًا 
نتاجة النشااااااااطات المساااااااتصدةة ضااااااامم منطقة الصوض 

لمائاة المجاري ا إلى ها اصاااااااااار تو  مخ  اتهاوالتي ألقت ب
وطناة بالسااااااسااااات الداخ ي ال . بانما اتمةل البعدهرلين

دارة المخ  ااات السااااااااااااااائ ااة التي  دارة الموارد المااائاااة وا  
تعاااااني مم عاااادم القاااادرة ع ى تااااأمام معااااالجااااة المااااااغ 

م عدو مصدوداة خدمة شاااااااب ة مااغ المجاري، و المتخ  ة، 

 ألنهر،ا إلىتصراف عدد مم شب ات البزل التص م في 
ط ضااواب أووعدم وجود شااب ة لمااغ الصاارف الصااناعي 

 ع ى تصاراف الن ااات الساائ ة مم القطاعام الصناعي
 .األنهارمااغ  إلىوالن طي 

   المياه تملح 2-6-1
في ماااااغ نهري  3100خالل عاااام  مالحب ر تر از األ

( م غم 302دج اة وال رات عند النقاط الصدوداة ل عراا  
دت بعاااااااد از  ،( م غم/ لتر ع ى التوالي032/ لتر و 

ما لبل  إلىمرورها داخل األراضااااااااااي العرالاة وصااااااااااواًل 
ة ع ي في مصاااافمااااة نقطاااة االلتقاااار بانهمااااا عناااد  رمااا

( 0002( م غم/ لتر و 0013  إلى لتصااااااااال البصااااااااارة
زاااااادة  أد . (2-3  شااااااااااااا اااال م غم/ لتر ع ى التوالي

 لىإما اندي  ةزااادة م وصاة الترب إلىم وصاة ماااغ الري 
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 وبااالتااالي ،الزراعي ا نتاااجخروجهااا مم دائرة هجرهااا و 
القطاب الزراعي  إسااااهامانخ اض تدني األمم الغمائي، و 

 ىإلتقدر  ماة األمالح المضااااااافة و ي. ل الوطنفي الدخ
( م اوم طم 2أ ةر مم  بالترال العرالااة مم مااغ الري 

ح في ز األمالازاادة تر بوتزداد همغ النسااابة  ،/ سااانواا 
ولااد لاادرت مساااااااااااااااصااة األراضاااااااااااااي المتااأةرة  .مااااغ الري

 اوم( م 7بصوالي   3117عاااام باااالم وصاااة في العراا 
 صوتأةر ن إلىة الزراعة ت وزار راتشاااار إصصاااا. و ه تار

الم وصة في وساااااااااااط ب( مم األراضااااااااااي الزراعاة 21% 
( ه تاااااار 31111واتم هجر صوالي  ، وجنوال العراا

التي و  منها سااااااااااانواًا ب عل مساااااااااااتواات الم وصة المرت عة
ولمواجهاااة هااامغ  .(1-3 شااااااااااااا ااال  تزااااادت مب الولااات

في ربط شااااااااب ة المبازل  ا ساااااااارابالمشااااااااا ل ال بد مم 
وصاااااا في مناطا وساااااط وجنوال بالمصاااااال العام خصااااا

 ،العراا وفا خطة ع ماة واضااصة وبجدول زمني مصدد
وضااااب برام  اسااااتصااااالح مناساااابة بصسااااال نوعاة  ملل 

في  بمااااااا اصقا   ااااااارة ةمصااااااافماااااا اااااال تربااااااة ومااااااااغ 
اسااااااااتزراب و  ،لدر مم م مم المااغ بأللاالسااااااااتصااااااااالح 
رفب   ارة مااغ الري و  ،ليمالح تصم ةالمصاصاااااااااااال الم

. مةال ملل استخدام أصناف صصولوتصساام نوعاة الم
 ةمسااااااااااااااصالتق ا   أوالل اساااااااااااااتهال ًا ل مااغ مم الرز 

مات مردود  أخر  بأصاااااااانافواسااااااااتبدالها  المزروعة به
منب مم  ال بد. إضااااااااااااافة لما ساااااااااااابا أ ةرالتصااااااااااااادي 

اة، صااناعاة، زراعمنزلاة، تصااراف المخ  ات السااائ ة  
الجهات مات  إلزام مبالمصاااااااااااااادر المائاة  إلىخدماة( 

دامات استخ العاللة بمعالجة مااغ الصارف وتدوارها في
   زراعات مناسبة. أخر  أو في

 

 
-0770وال رات  دج ة نهري في المائبة الص بة المواد تر از 1-3 ش ل
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دجلة-القرنة دجلة-بغداد

 .نهري دج ة وال راتفي مااغ  3100خالل عام  مالحتر از األ 2-3 خارطة
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 المياه  تلوث 2-6-2
 الصحي رفالص قطاع من المياه تلوث  (0

أو مااغ  تعد مااغ الصااااااااااااارف الصاااااااااااااصي  المااغ العادمة
ل بائاااة الماااائااااة  وأ ةرهااااالم وةاااات  أخطر( مم المجااااري
الم وةات و  المواد العضااااااواة تر ازرت اب نمرًا ال العرالاة
فاها. اتم تجماب المااغ المصااااااااارفة مم المناطا األخر  

مصطات  إلىالمخت  ة بواساااااطة شاااااب ة مجاري وتضاااااخ 
في لنوات الماااااغ لبااال طرصهاااا  الجتهاااالمعاااخااااصااااااااااااااااة 

أما بعض المناطا غار المخدومة بشاااااااااب ات  ؛واألنهار
المجاري فتصاااااارف المااغ العادمة منها باسااااااتخدام نمام 

     الجور  سبتل تانل(.
لم تزداد اعداد المشااااااااااراب المنه ة في لطاب الصااااااااارف 
الصاااااااااااااصي في  ال مم بغاداد وبقااة المصاافمات؛ صاث 

 37و 3100-3117اد ل  ترة مشااااراب في بغد 2ب غت 
،  3101- 3117مشاااااااااااااروعاًا في المصاافماات عامي 

؛ ما ان د  3100مشاااااااااااااروب عام  20وازداد العادد إلى 
عجزهاااا عم تغطااااة السااااااااااااا اااام المخااادومام في بغاااداد 
والمصاااافماااات    ماااا جاااار في خطاااة التنمااااة الوطنااااة 

(، ولااام تاااتاااغااااااار صاااجاااوم الاااطاااااااالاااااااات 3102-3102
غداد؛ صي في مدانة باالساتاعاباة لشاب ات الصرف الص

-3117ل  ترة  / اوم2م 072111إم بقات عند بصدود 
؛ فاما صصااااااااااااال تغار متواضاااااااااااااب في الطالات  3100

االسااااتاعاباة لشااااب ات الصاااارف الصااااصي ع ى مسااااتو  
/ 2م 110013المصافمات صاث ازدادت لتصاااااااااال إلى 

، وارت عت نساااابة %07.0بنساااابة تغار  3100عام  اوم
صصي في بغداد مم المخدومام مم شاب ات الصارف ال

؛ في صام 3100عاااام  %73إلى  3117عاااام  21%
 %31ارت عات نسااااااااااااابة المخدومام في المصافمات مم 

وصساااااااااااااااال ن ب  3100عاااام  %21إلى  3117عاااام 
 المصدر.
هنال ال ةار مم م إف م رغ؛ سااااااااااااابا ما إلى أضاااااااااااااف

الربطاات غار النمااماة ل مخ  ات الساااااااااااااائ ة المطروصة 
 ر الساااااااا ناة وصتىمم المسااااااااتشاااااااا اات والمختبرات والدو 

بعض الشااااااااااااار ات والمعامل و الصاااااااااااااناعاة  تالمنشااااااااااااآ
 لىإا نتاجاة ع ى شااب ات مااغ األمطار ومنها مباشاارة 

( 4POاشااااااار فص  ال وساااااا ات   النهر بدوم معالجة.
لرارات طباعااااة في المعااادالت  إلى 3100خالل عاااام 

السااااااانواة لقام هما ال ص  في معمم مصطات الرصااااااااد 
ع ى مم المصددات النافمة ولم تسااااااااجل سااااااااو  لرارتام أ

م غم/ لتر(  الهما في مصافمة ماسااااااااااااام  1.2 البالغة 
( م غم/لتر،  1.00و  1.27ع ى نهر دج اااااة ب غتااااا  

( 0.102لرارة واصااادة فقط ع ى نهر ال رات ب غااات   و 
م غم / لتر في مصافمة القادساااااااااااااة. أما فص  النترات 

 3NO عم  ارت اااااااب( ف م اساااااااااااااجاااااال في النهرام أي
م غم/ لتر( ع ى الرغم  01النااافاامة   البااالغااة المصااددات 

 .مم تباام القرارات بام مصطات الرصاااااااد ع ى النهرام
 ماهالصااااااورة الصقاقاة ل صمل العضااااااوي فا فإمرغم ملل 

ما لورنت بصجم الت وث العضااااااااااوي  إماتبقى غار دلاقة 
لط ال ا فص لعدم توفر نمرًا  المي اعاني منه النهرام

   (. BOD  الباولوجي ع ى األ سجام 
األهمااااة بم اااام توجااااه المزااااد مم االهتماااام لهااامغ  ومم

 ع ى صاااصة ا نساااام ا بار  اخطر  شااا لت  ونهاالقضااااة 
خ   الت،  مااا أنهااا تعطاال تصقاا العراا لهاادف والبائااة

الصاااااارف الصااااااصي الواردة في األهداف اآلمم مم مااغ 
. وام م تصاااااااصاح الوضاااااااب عم طراا ا نمائاة ليل اة
صطات ال رعاة والمر زاة لمعالجة مااغ إلرار مشاراب الم
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وتوساااااب خدمات شااااب ات  المتعط ة، الصاااارف الصااااصي
المجااري ل منااطا غار المخادومااة بهاا، وتباداال األجزار 

ومعاالجتهاا باالطرا الصاداةة  تخسااااااااااااا ااالتي تصادث فاهاا 
ربطهااا  الربطاات غار النماامااة، و اما والصاد مم ماااهرة

  بشب ات مااغ ا مطار.
   الزراعي القطاع من المياه تلوث (3

مااغ الصرف و م ال اماواات الزراعاة استخدا ُاعد
عالاة الم وصة مم أهم أسباال ت وث الزراعي البزل( 

ب غت  ماات األسمدة  فقدالقطاب الزراعي؛  ممالمااغ 
ألف طم  317في العراا  3101المستخدمة في سنة 

واتولب أم ترت ب  ؛ألف طم سماد مر ال 020اوراا و 
.  ما ُترش القادمة سمدة المخت  ة ليعوامالصاجة لي

آالف األطنام مم المبادات ال اماائاة المخت  ة بالوسائل 
األرضاة والجواة  المرشات والهولدرات المخت  ة أو 

لم افصة األمراض واآلفات الزراعاة ( بالطائرات الزراعاة
 لىإ. واندي صرف مااغ البزل هامن أو ألغراض الولااة

تصواه مم أمالح أو بقااا أسمدة ومبادات  األنهار بما
زاادة ترا از النترات وال وس ات والعناصر الةقا ة  إلى
 جودة المااغ وصالصاتها لالستخدامات فيما انةر  ؛فاها

نع ب المي ا األمر تهافي توازم بائ وا خاللالمخت  ة 
 لدو س بًا ع ى ال ائنات الصاة وصصة ا نسام والبائة. 

 شارإنبإجرارات تصصاصاة تمة ت في  ت الص ومةلام
 المصالب وانتهار الصق اة المبازل مم ابتدار البزل شب ة
 اادةوز  األمالح تأةار مم التربة تخ ا  بهدف العام

 ع ى والص ام المستص صة األراضي في الزراعي ا نتاج
 صةالمال البزل بمااغ الت وث مم العمبة األنهر بائة

دأ باعتماد مباعاة.  ما شرب والمصم ة بال اماواات الزر 
استخدام مبادات مات سماة ، با دارة المت ام ة لآلفات

ومم جهة  ؛مم جهة لصارة  تصرام(تأةار ةمنخ ضة وفتر 
أخر  استخدام المبادات األصاائاة والم ترسات 

ال المةال  ى سبفع ؛والط ا اات وبرام  الزراعة المت ام ة
ي تأةار الس باتم رش مباد  النام( العضوي مو الس

المصدود والق ال ع ى البائة لم افصة ة ث المساصة 
ضد أمراض الصمارة  3102عام المقرر م افصتها 

 والدوباب التي تصاال أشجار النخال. 
  النفطية بالمواد المياه تلوث (2

 أهماة وأ ةرها العرالاة الصناعات وألدم أبرز أصد الن ط 
 شآتالمن مم العداد وهنال المص ي، لاللتصاد
 أرجار مخت ف في الن طاة والمصافي والمصطات

 ققتهاص التي ا اجاباة المزااا  ل مم وبرغم المصافمات؛
 أصد ُاعد أنه إال الن ط؛ وصناعة استخراج واردات

 مم ت  ةالمخ بعناصرها البائة لت وث األساساة المصادر
 أهم مم واصداً  الخام الن ط واعد. وتربة ومار هوار

آةار  لتص فقد نمرًا لسرعة انتشارغ؛ ئاةالما الم وةات
المنطقة التي تسرال  عم  م 211 تبعد مسافة إلى الن ط
 مم المخت  ة وعم ااتها الن ط صناعة عم انجم. منها

 ومااغ الوتصم وتصدار ونقل وت رار وتص اة استخراج
  وثالت إلى المنداة الصوادث مم العداد وغارها الموازنة
 وأ الن ط نالالت غرا مةل االصرائ صدوث أو الن طي
م اات خالل ع الزاتاة البقب وانتشار الن طي التسرال

 ع ى الممتدة األناباال بواسطة االستخراج أو النقل
 والتي لد تتعرض ل  سر األراضي مم واسعة مساصات

 إصصارات . وصسال(ا رهاباة األعمال أو القدم نتاجة 
 دثالصوا ت ل عدد لدرت 3100 ل عام الن ط وزارة

 012211 نصو تسرال إلى صادةة أدت 000 بصوالي
  .(0-3  صورة الخام الن ط مم برمال



 العراق في البيئة حالة توقعات

  
 

45 

 

 .التسرال الن طي صول األناباال النال ة ل منتجات الن طاة القرابة مم منطقة خور الزبار في مصافمة البصرة 0-3 صورة
 

حسن استغالل موارده النفطية  إلى ونظرا  لتطلع العراق

صوادث انس اال أو تسرال  لد اقب مم مماوحماية بيئته 
قد عمل ف ؛ن طي اصعال الساطرة ع اه بالجهد الوطني

في المنممة ا ل اماة لصمااة  تهعضوا استعادة العراا
أصبح بإم انه و ، ROPME) روبمي  البائة البصراة

، اةادث ن طالصصول ع ى دعم إل امي في صال ولوب صو 
 هالتدراال والدعم  عداد خطة طوارئ شام ة تم ن ملل 

مم معالجة صوادث الت وث الن طي المصتم ة في البائة 
 مم الصدم إأضف لما سبا فالبصراة والساص اة. 

ن ط  اتط ال مم شر ة الن ط بانس اال المرتبطة الصوادث
تصسام وتطوار وصدات المعالجة الخاصة  العراا أاضاً 

خاصة ت ل الوالعة ع ى مجاري ا الن طاة بمصافاه
واستخدام الطرا األ ةر مالئمة بائاًا لمعالجة األنهر، 

عادة  الطمي ومااغ الصقم ألغراض االستخراج وا 
استعمالها ودعم وبنار القدرات ل عام ام في مجال 

 م افصة الت وث الن طي.
 

 الصناعية بالفضالت المياه تلوث (4

مم القطاعام الصناعي  ب غت  ماة المخ  ات السائ ة
/ اوم 2م 71273نهر األ إلىالمطروصة والغمائي 

عام  %1و  %71/ اوم ع ى التوالي بنسبة 2م 3772و
غالباة الصناعات العرالاة  مأومم المع وم  .3101
بالقرال مم مصادر المااغ السطصاة، ولد  قبلدامة ت
 مم البائاة والمصددات ل متط بات مراعاة بدوم صممت
لتي ا السائ ة، مخ  اتها وتصراف مولعها ئمةمال صاث
األنهار دوم معالجة مت ام ة وصصاصة  إلى تطرح

جة خاصة ت ل الناتعالي مم الم وةات  بتر ازتتماز و 
 عضفاما تقوم ب. مم المشاراب الصناعاة ال بر 

 مااغ الصرف الصناعيبخ ط المنشآت الصناعاة 
 ب اتش إلىمب مااغ الصرف الصصي وصرفها  الم وةة

 غار المصممة لمعالجة  الصرف الصصي ومصطات
 إلىاألصمال الناتجة مم الم وةات الصناعاة( ومم ةم 

العموم ال اتم معالجة مااغ الصرف  وفي .النهر
 لىإوعادة ما اتم التخ   منها أما مباشرة  ،الصناعي

المجاري المائاة أو عم طراا شب ة الصرف الصصي 
 ل مدم. 

اب الصناعي مم جهة وصمااة غرض النهوض بالقطلو 
مم جهة  مم هما القطاب الموارد المائاة مم الت وث

اصة الخااللتزام بالتع امات البائاة مم  ال بدأخر  
است مال دراسات تقارار األةر البائي  خطوة سابقة ب
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عطارو  ،أي مشروب نشار   المنشآت الصناعاة القدامة ا 
 تطوارفترة سماح لتعدال أوضاعها وملل مم خالل 

لتخ   مم الم وةات المتولدة عم امنمومات 
 الصناعاة الطرا تطوار ع ى والعمل ،نشاطاتها
تق ل  ماة الم وةات الناجمة  صناعاة بدائل واستخدام

ومرالبة مااغ الصرف الخارجة منها  عم نشاطاتها،
اعتماد و  ،لضمام عدم تجاوزها ل مصددات البائاة النافمة

في التعامل مب الموارد المائاة  مبادئ التنماة المستدامة
عادة استعمال المااغ المتخ  ةبالص ام ع ى جودتها و   ا 

 أو باستخدام الدوائر المغ قة.  عنها

 جودة مياه الشرب 2-6-3
رافا التدهور في نوعاة المااغ وشااااااااااااصتها آةار ساااااااااااا باة 
واضاااصة ع ى والب نوعاة مااغ الشااارال في العراا صاث 

صااااااااااصة ع ى مااغ تشااااااااااار إصصااااااااااائاات الرلابة لوزارة ال
( مصااافمااة لااد 00بااأم هنااال   3101الشااااااااااااارال ل عااام 

تجاوزت نسااااااااااال ال شاااااااااال في المااغ المجهزة لها الصدود 
( 02/ 3321النافمة بموجال المواصاااااااااا ة العرالاة رلم  

صاث الخااصاااااااااااااة باالصدود الما روباة.  3110لساااااااااااااناة 
ساااااااااااج ت مصافمة مي لار أع ى نسااااااااااابة فشااااااااااال ب غت 

(.  %3ة األنبار  (، و اانت أدناها في مصافم3,07% 
ولغرض تصسااام أدار الجهات المساانولة عم الرلابة في 
موضاااااااوعي الجودة وال ماة فقد ساااااااعت الص ومة متمة ة 

ا تطوار برامجهااااا إلىبوزارتي البائاااااة والموارد الماااااائااااااة 
الرلاباة، صاث تم تطوار برنام  مسح المصادر المائاة 
الخاا  بوزارة البائة مم خالل مشاااااااااااااروب اساااااااااااااتةماري 

( تضااااااااااااامنااات أهم معطاااااتاااه 3112-3110مام  ل عاااا
توسااااااااااااااب خطاة الرلااباة ع ى المصاااااااااااااادر المائاة وبنار 

 األجهزةالقاااااادرات مم خالل التاااااادراااااااال وتوفار بعض 
 الصق اة وتطوار لاعدة الباانات الخاصة بالوزارة.

 

  المائية الموارد إدارة 

 إدارةعم  المسااااااااااااائولااةالجهااة  هيوزارة الموارد المااائاااة 
 ،وهي المجهز ل ماااااغ الخاااام ،ع اهاااا الماااااغ والسااااااااااااااطرة

وتعمال ع ى تصادااث الموازناة المائاة وتأمام المتط بات 
ألغراض الري، الشااااااااااااارال، الصاااااااااااااناااعااة، تولاااد الطااالااة 

عادةالمائاة، السااااااااااااااطرة ع ى ال اضاااااااااااااانات،   إنعاش وا 
بعض الوزارات في ملاال وتشااااااااااااااار هااا  الخ،... األهوار
امة شاااااااااااغال العوزارة البائة ووزارة الب داات واأل األخر  

 إمووزارة الزراعة وبعض الوزارات المساااااااااااااندة األخر . 
 تتضااااااااامم المائاة الموارد بتصساااااااااام االهتمام مجاالت
 طاتومص المائاة السااااطرة لمنشاااآت والصااااانة التشاااغال
 الصمااااااااة خالل مم ل ماااااغ ال عاااالاااة وا دارة الضاااااااااااااخ

تأخم  التي ل مشاااراب الشااامل والبصث األمةل واالسااتخدام
 نااافسااااااااااااااةالمت والمتط بااات البائاااة التااأةارات ارباااالعتباا

ال بارة  تسااب. تمةل الساادود الااااااااااااااااااااااااااااااالعامة واالصتااجات
مصطات الضخ  إلىإضافة  عشرة، ةماناةالااااااااااااااااوالسدات 

مشروب الستصالح  021والاااااااااااااا  321 عددها بالرالاااااااااااااا
 مةاألنم أ ةراألراضاااااااااااااي التابعة لوزارة الموارد المائاة 

وزارة الموارد ش  ت  ولد مااغ.واستةمار ال لتوزاب المعقدة
لمائاة افي إدارة الموارد  اً متخصااصاا اً وطنا اً مر ز المائاة 

عااو  ،دراسااااااااااااااة  ماااة ونوعاااة المااااغ وتوزاعهاااباا اهتم داد ا 
وطناة شااااااااام ة ل موارد المائاة لت وم بدااًل  اسااااااااتراتاجاة

ي هدف استراتاجبعم الخطط القدامة  دارة همغ الموارد 
بعاااد المتعاااددة الساااااااااااااتعمااااالت  اااافااااة لتاااأمام ماااااغ  هو
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دخال الطر هاا، تقاام ا الع ماة الصداةة في صسااااااااااااااال ائوا 
 مااا ألر مج ب  ؛3121عااام  صتىالمتط بااات المااائاااة 

الوزرار تشاااااا ال المج ب الوطني ل مااغ، المي ساااااااتولى 
دراساااااااااة المواضااااااااااب المتع قة بالمااغ العرالاة ومنالشاااااااااة 

 .االت الاات مب دول الجوار

 رلم نهاراأل صاااانة نمام إلى اسااتناداً ئة تتولى وزارة البا
 المائاة الموارد ع ى الص ام ونمام، 0702 لسنة( 31 

قانوم صمااة وتصسااااام ب وعمالً ، 3110 لساااانة( 3  رلم
الرلابة الدوراة  أعمال 3117( لسااااااااااااانة 32البائة رلم  

ة في المصااااادر المائا جودتهامرالبة و ع ى نوعاة المااغ 
ح المصادر في العراا مم في ضاور برنام  رلابي لمس

ي األراضااااااألنهار وروافدها وجداولها ابتدار مم دخولها 
 و ما ،وصتى نقطة المصاااااااال في الخ ا  العربي اةالعرال

وتصداد المصاااااادر المساااااببة  ،والبصارات والمصاااااال العام
لتاادهور نوعاتهاااا وملااال بااأخااام عاناااات بوالب ترددام في 

 027الشاااااهر مم موالب مصطات الرصاااااد البالر عددها 
مصطاااة ع ى طول مجر  نهري دج اااة وال رات وال روب 

عاااداد  ،األخر  نتاااائ  ال صوصاااااااااااااااات لواعاااد باااااناااات بوا 
 اً وفصاا ا اً شااهراالمقاساة جودة المااغ متغارات ل المختبراة
بالصدود الطباعاة لمااغ المصااااااااااادر تها ومقارن ،اً وسااااااااااانوا

والتصري عم أساااااااااااباال  ا،المائي والصدود المساااااااااااموح به
 ما جاوزها. تلوالتراح الص ول المناسبة  التغارات الس باة

تقوم وزارة الب ااداااات واألشاااااااااااااغااال العااامااة وأمااانااة بغااداد 
م اة عب عم ه نطاا في  ل الشرال لمااغ مجهزة  جهات

 اةنوع برلابة الصاااااااصة وزارة تقومو  ،إدارة مااغ الشااااااارال
( لسنة 77وفا لانوم الصصة العامة رلم   المااغ وجودة
ة القااسااااة لمااغ الشااارال المواصااا وع ى ضاااور ، 0770

( لسااااانة 3321/02الخاصاااااة بالصدود الما روباة رلم  و 
تتولى وزارة  صام في. 3117لسنة  202رلم و  ،3110

الموارد الماااااائااااااة الرلااااااباااااة ع ى  مااااااة ونوعااااااة الماااااااغ 
( 0ليغراض الزراعاااااااة مم خالل لااااااانوم الري رلم  

 لساااااااااااانة 027لقانوم رلم وا االته،عدوت 0703لسااااااااااانة 
 0772 لعااام( 033لااانوم رلم  و  داالتااه،وتعاا 0720

( عااام 17لااانوم رلم  و  ،الخااا  بص ر اآلبااار المااائاااة
دج ة وال رات  شااااااااااااواط   باسااااااااااااتةمار الخا  0772

وغارهاااااا( والص اااااام  وروافااااادهماااااا والبصارات والخزاناااااات
مم  العداد إنه اوجد القول ام مهما ا طار  في. ع اها

إال ة وارد المائاالقوانام والتشااااااراعات المنممة لقطاب الم
الرلابة وتن ام  فيواضااااااااح ضااااااااعف أم هنال لصااااااااور و 

 القوانام. 

 

 المائي لألمن العراقية االستراتيجية. 3 إطار
 ال ع ى طوال األمد ل تغ عملبرنام  نصو تصقاا التنماة المستدامة مم خالل  المائي ليمم العرالاة االستراتاجاة تتوجه

دارة الموارد المائاة المعروفة بمصدوداتها وتباام توزاعها وزاادة المنافسة ع ى استخدامهاالتصداات المستقب اة في مجال تنما  ،ة وا 
تردي نوعاتها وشصتها بسبال إش الاات منابب ومجاري نهري دج ة وال رات وروافدهما وخضوعها لسااسات مائاة  إلىإضافة 

ئاة ات المستقب اة ل تنماة المستدامة بما اتناسال والموارد الماواجهة المتط بمألمم المائي . اتط ال اغار منص ة مم دول الجوار
  وجود سااسات مائاة وتشراعات لانوناة لإلدارة المت ام ة ل موارد المائاة ت بي األهداف التالاةت ،المتاصة وتأةار التغارات المناخاة

 تصقاا االستخدام األمةل لموارد المااغ السطصاة والجوفاة واألراضي. -
 ستنزاف.االالموارد المائاة السطصاة والجوفاة مم الت وث و صمااة  -
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 مواجهة التأةارات المصتم ة ل تغاارات المناخاة  الت اف والتخ اف(. -
 تأهال ال وادر الوطناة في مجالي ا دارة والرلابة ع ى الموارد المائاة. -
ارام(صمااة الصقوا المائاة ل عراا مب دول المنبب  تر اا  -  .وا 
الري وصصاد المااغ وتبطام القنوات وتق ال الرشح  الزراعة وطرا تقناات الصداةة في مجال طرااستخدام ال -

 والتبخر.
 استخدام مصاصال مقاومة ل ج اف والم وصة. -
 .وتعزاز أنممة الصصاد المائي بنار السدود والنوامم والخزانات وشب ات الري والبزل -
 لمالصة،اشبه  المااغ الصصي، الصرف مااغ  التق اداة غار غالماا استخدام مجال في والدراسات البصوث إجرار -

 (.الخ... الممغنطة المااغ
 

 واردل م المت ام ةا دارة  إلىإطار السااعي ل وصااول  في
( مصطة تصساااب 33المائاة لامت وزارة البائة بنصاااال  

( 1( مصطة ع ى المصااااادر المائاة و  02نائي بوالب  
مصااااااااااااارفة مم مصطات مصطاات لمرالباة نوعاة المااغ ال

 ما لامت وزارة الموارد  األمطار؛المجااري وشاااااااااااااب اات 
( مصطة هادرولوجاة ع ى امتداد 71المائاة بنصاااااااااااال  

نهري دج ااة وال رات تقوم بتساااااااااااااجااال دوري ع ى امتااداد 
جال تسااااا إلىالزمم لمسااااتو  المار في النهر با ضااااافة 

 تابعض مواصاااااااااا ات نوعاة المااغ، وتعمل همغ المصط
خالل االتصاااااااااااااااااال بمنموماااااات األلماااااار ت قاااااائااااااًا مم 
الباانات في مقر المر ز الوطني  واساااااااااتالمالصااااااااناعاة 

ز عاااادد مم اأنجااااتم لااااد هااااما و  . دارة الموارد المااااائاااااة
 قة المتعتقانات االساااتشاااعار عم بعد اساااتخدام  دراساااات

ال و لتغارات الصاصااااا ة بالمساااااطصات المائاة رصاااااد ا في
تغارات و اااملااال دراساااااااااااااااة ال ،األهوار العرالااااةسااااااااااااااماااا 

 الهادرولوجاة ونوعاة المااغ لبصارة الرزازة وغارها.

 

 

 التحديات والفرص  

تزااد الط ال ع ى  إلىأد  ازدااد معدل نمو السااااااااااااا ام 
المااغ لت باة االصتااجات المنزلاة والصاااناعاة والزراعاة، 

مةل المساااااااااااااته ل مي االسااااااااااااااما في المجال الزراعي ال
را ، وطات المااائاااةالمقنناا إتباااباأل بر ل مااااغ، إم عاادم 

عااادم و  ،الري البااادا اااة ل ري السااااااااااااااصي  اااالتنقاط والرش
زاادة  في أساااهماالهتمام بشاااب ة نقل المااغ داخل الصقل 

 هدر في المااغ بامال نسااااااااابة تصااااااااال إم ؛المائاة  والدال
عااااد المصاااااوالت العرالاااااة في مجااااال وتُ (. 21-21% 

أم   ارة اسااتخدام  ع مااسااتخدام الري الصداث مصدودة 
-71  إلىأم تصااااااال  ام مالري الصداةة  بطرا لمااغا

( مم  ماااااة %11( وام م أم توفر أ ةر مم  71%
 المسااااااااااااااصة إمالماااغ المساااااااااااااتخادماة بالطرا التق اداة. 

مم مسااااااااااااااصة  %22صاالااًا ال تتعد  المروااة ا جماالااة
 أم ع ماً  ؛صااااااااااااالصة لإلروار أراضم اوم دونم  33.7

والبزل في ( م اوم دونم بشاااااااااااااب اااات الري 02تغطااااة  
اساااااااااااااتخدام طرا الري ب 3121المساااااااااااااتقبال صتى عام 

مااا  ؛سااااااااااااانوااااً  2م ( م اااار23اتط ااال توفار   ؛الصااداةااة
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اتط ال اتخام خطوات ع ماة ومدروساااااااة في المساااااااتقبل 
 تصسااام مسااتوااتالزراعة المتطورة، و  طراتوطام مم 

وتشاااااااد شاااااب ة  ،الري واساااااتصاااااالح األراضاااااي الزراعاة
 اتدًا عم االجتهاااادالمباااازل وفا رنااااة واضاااااااااااااصاااة بعاااا

 البرام  ت ةاف إلى بااا ضاااااااااااااااافااة ؛ا جرارات اآلناااةو 
رشااااااد ت ع ى تصثوالتوعواة المناسااااابة التي  ا رشااااااداة
بمشااااااااااراب نشااااااااار جمعاات  والتوساااااااااب المااغ اساااااااااتخدام

   مستخدمي المااغ.

 ساااااا باة آةار األهوارمم  %71أ ةر مم  لتج اف م ا
هجار تفي  تمة ت األهوار مناطا ومجتمعات بائة في

في إصداث  والتسبال ها،ألف شاخ  من 111أ ةر مم 
ي وتبااااادل ف لهااااااتغارات  بارة في المنموماااااة البائااااااة 

جغرافاة الةروة الساام اة والصاواناة ع ى مسااتو  العراا، 
 ، ااملاال انقراض أنواب مم الطاور والنباااتااات والصاوانااات

ورصال الطاور النادرة عم المنطقة، ناهال عم انتشاااااار 
الترباة وتادهور مواصااااااااااااا ااتهاا، وت  ال بنار  األمالح في

 بالمااغ األهوار مم %21.3 غمر أعادأنه  إالالتربة. 
. ومب ملل ما 3101وصتى نهااة عام  3112منم عام 

زالاات صااااة سااااااااااااا ااام األهوار تواجااه تصااداااات البطااالااة 
 نتشااااااارواالج اف ول ة توفار المااغ الصاااااالصة ل شااااارال و 

ف هوار بمااغ الصااار ت وث مااغ األو بام السااا ام،  األماة
 .لصصي والزراعيا

في البناة التصتاة لقطاب معالجة واضاااااح ضاااااعف هنال 
لسااا ام المخدومام اإم ال تزاد نسااابة الصااارف الصاااصي 
مم  %21في بعض المصافمات عم بشااااااب ة المجاري 
مااااغ  مم %21اتم معااالجااة نصو ، و مجموب السااااااااااااا ااام

 إلىفاما اصاااااارف البالي مباشاااااارة  الصاااااارف الصااااااصي؛
في  عمم مصطااات المعااالجااة المر زاااة القااائمااةم النهر.

 ماتة، و   ارالعدم تتصااااااااف ب لدامة وشااااااااب اتهاالعراا 
اآلنااااة السااااااااااااا اااام ال ت ي بصااااجاااة اساااااااااااااتاعاااابااااة  ةطاااالااا

ار الربطات غإضاااافة إلى وجود  ةار مم  ،والمساااتقب اة
النماماة ل مخ  ات السااائ ة المطروصة مم المسااتشاا اات 

األمطار ومنها  الصااااناعاة ع ى شااااب ات مااغ المنشاااااةو 
ا جودة المااغ وصاااالصاته فيالنهر ما انةر  إلىمباشااارة 

 األمر هاتفي توازم بائ وا خالللالستخدامات المخت  ة 
المي انع ب س بًا ع ى ال ائنات الصاة وصصة ا نسام 

إلرار . وام م تصاااااااااااااصاح الوضاااااااااااااب عم طراا والبائااة
وتوسااااااااااب  ،مشاااااااااراب معالجة مااغ الصااااااااارف الصاااااااااصي

   .ت المجاري ل مناطا غار المخدومة بهاخدمات شب ا
م اقطاعالمم  صمااة الموارد المائاة مم الت وثام م 

ئاة االلتزام بالتع امات البا مم خالل الن طي والصناعي
است مال دراسات تقارار األةر البائي  خطوة الخاصة ب

عطارو  ،أي مشروبسابقة  نشار  المنشآت الصناعاة  ا 
 وتطوار وصداتال أوضاعها فترة سماح لتعد القدامة

طوار تمرالبة و و  ،مصافي الن طاةالالمعالجة الخاصة ب
لتخ   مم الم وةات المتولدة عم امنمومات 

اعتماد مبادئ التنماة المستدامة في التعامل و  ،نشاطاتها
عادة استعبالص ام ع ى جودتها و مب الموارد المائاة  مال ا 

ودعم  ،ئر المغ قةأو باستخدام الدوا عنها المااغ المتخ  ة
 وبنار القدرات ل عام ام في مجال م افصة الت وث.
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 الفصل الثالث: الهواء والضوضاء 2

 فريق االعداد

  االسم   جهة العمل

 رئيسا   –د. حيدر محمد عبد الحميد  قسم الهندسة البيئية –كلية الهندسة  – جامعة بغداد
 عضوا   -نا سوزان سامي الب مدير مركز التغيرات المناخية
 عضوا   –سعاد الغرابي  مركز الوقاية من االشعاع

 عضوا   -سعاد هادي  قسم الهواء  –الدائرة الفنية 
 عضوا   –عمر صفوان  قسم الهواء   – الدائرة الفنية

 عضوا   –علي جابر  مديرية بيئة بغداد
 عضوا   -رعد كاظم  منطقة الوسطفي دائرة حماية وتحسين البيئة 

 عضوا   –علي عبد الحسين  قسم الهواء  –رة الفنية الدائ
 عضوا   –زينب قاسم صادق  قسم مراقبة وتقييم االنشطة الصناعية  –الدائرة الفنية 

 

 الرسائل الرئيسة 

مم تراجب في جودة الهوار بسبال  مدم العراا تعاني
 مصطاتانبعاث م وةات الهوار مم المصادر الةابتة  

 بوالمصانئاة ومصافي الن ط إنتاج الطالة ال هربا
رة وت ل المنتشوغارها، وموالب التخ   مم الن ااات 

 الورش بصورة عشوائاة داخل المناطا الس ناة 
خالل السنوات األخارة   ةرتمولدات التي الواألفرام و 

 إضافة إلى، ال هربائاةبسبال تدني إنتاج الطالة 
 خر وأنواب المر بات األ مم ساارات المتصر ة المصادر
ة  بارة صصاو تأةارات بائاة الهوار  ولم وةاتوغارها. 

أهم رسائل  فاما ا ي. باهمة التصاداةمات    ة 
 ال صلت

 المت ام ة لنوعاة هوار المدم رصد  ا دارة تتط ال
في اتخام القرار؛ ما اتط ال  وسرعةورلابة دوراة 

عاة مرالبة نو لمتنق ة  أخر نصال منمومات ةابتة و 
مت ام ة  صورة اوفر الضجا  فاه بماومستو  الهوار 

 لمد  تأةر الهوار بمصادر الت وث المخت  ة تسهاالً 
 وصقائا منشرات وأدلةالتخام القرار المستند إلى 

الهوار  جودةع ماة؛ األمر المي مم شأنه تصسام 
 .خاصة في المدم ال بر 

  لت رار الن ط الخام اةمص  03اوجد في العراا، 
رة و ةواالندةار مم التقادم  الوصدات ت لتعاني و 

غازات االصتراا والهادرو ربونات والمر بات  تسرال
إضافة إلى انخ اض   ارة  ؛العضواة المتطاارة
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 اها؛فومراجل تولاد البخار  وصداتهااالصتراا داخل 
 ال ما عما تط قه شع ة صرا الغازات فاها،  فضالً 
مصافي منمومات لمعالجة ال ت لغ ال أ في اوجد
م إومب  اةات الغازاة أو الجسامات العالقة.االنبع

 مواالً أ ا  فتصداث همغ المصافي ووصداتها العام ة 
 تعددةم منافب اصقا البعاد المد  ع ى إال أنه طائ ة؛
 ارة   ورفب المستخدمة الطالة التوفار في صاث

الصصاة؛ فضاًل عم  اآلةارمم  والصدالت رار 
 صد ل  با أممااً التخ اف مم االنبعاةات المي اعد مط

 مم االصترار العالمي.
 ت وث في تسهم التي األنشطة أبرز أصد البري النقل 

ومم األهماة  ،ساما في المدم ال العراا في الهوار
جالمر بات  إدخالبم ام تنمام وضبط عم اة   راروا 

 لبرياالدوراة، وتشجاب النقل الجماعي  ات صوصال
 .وأدارغ منمومته بتصساموالمائي 

   تقادم مصطات إنتاج الطالة ال هربائاة وتدمار أد
بعضها أةنار الصروال مم جانال، وتنامي الط ال 
ع ى الطالة ال هربائاة مم جانال آخر إلى نق  
تجهاز ال هربار واستمرار انقطاعها ما سبال في 
انتشار استخدام مولدات الطالة ال هربائاة التي 

وث ت  تستخدم ال ازولام ولودًا؛ األمر المي زاد مم
الهوار في المناطا الصضراة. اساعد إنشار مصطات 
إنتاج الطالة ال هربائاة في تق ال انبعاث م وةات 
الهوار والقضار ع ى ماهرة المولدات وتصسام جودة 

 الهوار في المناطا الصضراة.
  أسهم انتشار األنشطة الصناعاة العشوائاة داخل

هوار، لالمناطا الس ناة في ازدااد انبعاث م وةات ا
ساما أم أغ بها غار مرخ  بائاًا، وال امت ل تقناات 

صداةة تق ل مم انبعاث الم وةات. ومم األهماة 
بم ام وجود تشراعات تخصا  مناطا صناعاة 

 خارج المدم وعزلها عم المناطا الس ناة. 
 العواصف الغباراة في  صدوثتارة و ت ازداد

عاص ة تراباة خالل  32 تج العراا؛ صاث سُ 
 غباراة عواصف تسبي بصوال مقارنة 3117ام الع
 2مم  لها المدد الزمناة  ما التربت، 0771 عام
 امانخ اض مستو  الرناة إلى  رافقها؛ متتالاة أاام
 والعواصف ماهرة الغبارإم  .خمسة أمتار دوم

 أخر ؛ دوم بدولة ترتبط ال إل اماة مش  ة التراباة
 دولال ممعواصف ال همغ مصدر ا وم ما ف ةار

 الرااح اتجاغ صسال صصاح والع ب المجاورة
 ا ل امي التعاوماوفر  ا طار. في هما السائدة
 امب الجهود وتنساا الماهرة همغ مم ل تخ اف
امل فرصة صقاقاة ل تع ل غبار تتعرض التي الدول

 الجدي مب همغ المش  ة.
 مم  المناخي آةار التغار عم بمنأ  العراا ا وم لم

ارة درجات الصر في وارت اب  مطاراألشح وتمبمال في 
 وارداته اهدد اضطراال ما ا ل ام؛ مستو  ع ى

وع ى ملل ال بد مم  وازدااد وتارة الج اف، المائاة
موضوب التخ اف مم االنبعاةات والت اف مب  إبالر

التغارات المناخاة بش ل جدي.  ومم هنا تبرز  ةارآ
وضب خطة وطناة ل تخ اف والت اف مب  أهماة
 ارات المناخاة المتولعة.التغ
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 المقدمة: 

مصادر م وةات الهوار في المدم العرالاة  مم أهم
ات مصطو  الصناعات الن طاة وا نشائاة وال اماائاة

تولاد الطالة ال هربائاة ووسائط النقل والمولدات وم ائم 
االصتراا الداخ ي والعواصف الغباراة والت وث 

لمدم هوار ا ناول ال صل موضوب ت وثتالضوضائي. ا
العرالاة بمخت ف أنواب الم وةات والضجا  مم صاث 

 عم لضااا التغار المناخي. األسباال وا دارة؛ فضالً 

 تلوث الهواء 

 إلى دتأفي العقد األخار  خصوصاً  تغاراتالعراا  شهد
فقد  ؛نوعاة الهوار خاصة في المناطا الصضراة تدهور

 وفا ( م اوم نسمة22  إلىالس ام  ازداد عدد
زاادة ى ملل ترتال ع و  (3100-3101  اتإصصائا
ال صت أضالتي  الوطناةالطالة ال هربائاة  ع ىالط ال 

الصالاة بسبال المروف التي مر بها  ت بي االصتااجات
 العراا مم تدمار ل بناة التصتاة وتباطن في إلرار مشاراب

اة ال هربائمم مصطات تولاد الطالة جعل  ما؛ تصداةها
ا الداخ ي   المولدات والمر بات( االصترا م ائمو 

ال الط  ةزااد ما أد   المصدر الرئاب لت وث الهوار.
الطباعاة وتولاد المخ  ات بأنواعها والتي  الموارد ع ى

، الم شوف الصرا طراا بعضها عم مماتم التخ   
ا وم ع ى إنشار الوصدات الس ناة  ملل زاادة الط ال
لى ة إضافة إا نشائاالصناعات في  تبعها مم توسب

أعداد المر بات ولدم البعض منها وتر ز المرا ز  تنامي

جماعها أدت إلى تدني جودة هوار ؛ الخدماة والتجاراة
 المدم.
 الهواء لتلوث ةالمصادر الطبيعي 3-3-1

 الغبارية العواصف

منااا  العراا جاااف تناادر فاااه األمطااار التي تعماال ع ى 
ري ا ما أم انتشااااار الصااااص ،تخ ا  الهوار مم م وةاته

 اتل تغار  المصاااااااااااااصبة بالمواهر وتأةر العرااالجردار 
 صتراروا معاادالت الج اااف الزداااادإضااااااااااااااافااة  المناااخاااة؛

ساااااااااااااعد ع ى زاادة وتارة  ول ة تسااااااااااااالط األمطار الجو
عاصااااا ة  32جل صدوث صاث ساااااُ ؛ العواصاااااف الغباراة
مقارنة بصوالي تسااب عواصااف  3117تراباة خالل عام 

جال مدة زمناة فضاااااااااااال عم تسااااااااااا ؛0771غباراة عام 
 صاااالتأاااام متتااالاااة وتزااااد  2ل عواصاااااااااااااف الترباات مم 

 تندي. أمتار 1 ما دومانخ اض مسااااااتو  الرناة إلى 
مجموب الاادلااائا العااالقااة  تر ازإلى زاااادة  العواصاااااااااااااف

صاالت ا صاااااااااابة بأمراض  وزاادة ،والغبار المتساااااااااالط
 م صوم ارت ابب والتساابال، والصساااساااة الجهاز التن سااي

 وفقدام، الخاارجااة الطرا المرورااة ع ى الصوادث في
 ا نتاج مسااااااااااتو  وتدني التربة دلائاأجزار  بارة مم 

 يف الغبار تر از ارتبط. الوطني الزراعي والصاصاااااال
المناخاة، الساااااما  ماة األمطار وأولات  بالعوامل الجو

 الدلائا مجموب ب ر المةال ساااااااااابال فع ى؛ سااااااااااقوطها
صاادهاااا  3101 عااام بغاااداد في ماادانااة لعموم العااالقااة
 الةاني شااااااهر  انوم في( 2م\ما روغرام 012  األدنى

 سنوي جموبمب شهر تموز في 717 إلى بانما وص ت
 (.  0-2 ش ل   2م\ما روغرام 177 لدرغ
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 3101 عام خالل(  ردستام إل ام عدا  العراا مصافمات في المتسالط الغبار لتر از الشهراة المعدالت 0-2 ش ل

 

 
ام تأةار ماهرة الغبار وتصسالتق ال أو الصد مم اتط ال 

وزارة  التعاااااااوم بام  اااااال مم جودة الهوار في العراا
الزراعاة ودوائر الب ادااة في المصاافمات بالتنسااااااااااااااا مب 
وزارة البائة عم طراا سااااااااااااا سااااااااااااا ة مم ا جرارات مةل 

  مصاااااااااد اعمل األخضااااااااار الميت عال مشاااااااااروب الصزام 
جماب مصافمات العراا وملل في  ل تربة ومةبت ليتربة

المعرضااااااااااة  ةارة الغبار   خاصااااااااااة المصافمات الغرباة
 والعواصاااااااف الغبار ماهرة أم شااااااال وال(. وتساااااااالطه
 ترتبط ال مشااااااااااااا  ة إل اماة وعابرة ل صدود التراباة هي

 .واصدة بماتها بدولة

 الهواء غير الطبيعية ثمصادر تلو  3-3-2
 ةتالمصادر الثاب (0

 الصناعات النفطية .1
 اقتصااااااااااااارو  ل ن طُاعاااد العراا مم الب ااادام المصااااااااااااااادرة 

؛ إال أنه ع ى االسااااااتخراج والضااااااخ والشااااااصم التصاااااادار

نتاج المشاااااااااااتقات  تبرز الصاجة إلى ت رار الن ط الخام وا 
الن طاة لساد صاجة االستهالل المص ي المي اتوزب ع ى 

 ازدااداً االساااااااااااتهالل المنزلي ولطاب النقل المي شاااااااااااهد 
 لن طاعااداد المر بااات. تعاااني وصاادات ت رار أفي  باراً  

غازات االصتراا والهادرو ربونات  تسااااااااااارالمم التقادم و 
إضاااااااافة إلى انخ اض  ؛والمر بات العضاااااااواة المتطاارة

 ة عما تط قه شع فضاالً  ؛وصداتها  ارة االصتراا داخل 
لت رار  اةمص  03صرا الغازات فاها. اوجد في العراا 

غ ال أ، و هوجنوب هووسااااط هزعة في شاااامالالن ط الخام مو 
منمومات لمعالجة االنبعاةات  تمت ل المصاااااافي ال ت ل

أ اسااااد ال برات، أ اسااااد ال ربوم،  مّر بات م. إالغازاة
أ ااااااساااااااااااااااااااد النتروجام، غاااااااز  براتاااااااد الهااااااادروجام، 
الهااااادرو ربونااااات، الجساااااااااااااامااااات العااااالقااااة والمر بااااات 

االنبعاةات ( تعتبر مم أهم VOCsالعضواة المتطاارة  
وهي مات  ،الصااااااااااااانااااعاااة الن طااااة مموم وةاااات الهوار 

 .صصاة  بارةو تأةارات بائاة 
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 محطات توليد الطاقة الكهربائية .2
أد  الط اال المتزاااد ع ى الطاالة ال هربائاة في مخت ف 

والتوساااااااااااااب المتنااامي ل مشاااااااااااااااراب الخاادماااة  ،القطاااعااات
وزاادة عدد السااااااااااا ام وما تبعه مم متط بات  ،والتنمواة
تشاااااااااااغال مصطات تولاد ال هربار  إلى وخدماتم سااااااااااا 

ونصااااااااال مصطات جدادة أو  بطالاتها القصااااااااو القائمة 
توساااااااااااااب القدامة لسااااااااااااد النق  الصاصاااااااااااال في تجهاز 

ودخول أعااداد  بارة  وانقطاااعهااا؛  مااا أد  إلى ال هربااار
ال هرباااائااااة وبخااااصاااااااااااااااة مولااادات الطاااالاااة  األجهزةمم 

ولام ولودا  از التي تستخدم ال ال هربائاة ل ساوا المص اة
 لها؛ ما زاد مم ت وث الهوار في المناطا الصضراة. 

ادر مم أهم المص ال هربائاةمصطات تولاد الطالة  دعوتُ 
مصطااة  23توجااد  ؛ إمالهوار في العراا م وةاااتالةاابتااة ل

الةالث الصراراااااة،  بااااأنواعهاااااعااااام ااااة في عموم العراا 
 الغااازاااة وال هرومااائاااة موزعااة في عاادد مم المصااافمااات

.   هروماااائااااة 2صرارااااة و 7مصطاااة غاااازااااة و 02منهاااا 

المصطااات الصراراااة إلى أ ةر مم ةالةام  عود إنشااااااااااااااارا
رة   ا بانخ اضهمغ المصافمات  وتتسااااااااام، خ تسااااااااانة 
تقادم ب المرتبطةتشااغا اة المشااا ل ال عم فضااالً  هااصترال

واندةار ال ةار مم وصداتها بما اصاااااااااعال معه إضاااااااااافة 
أو  االنبعاةاتسااااااااطرة ع ى تقناات أو وساااااااائل صداةة ل 

 ماااا ت تقر مصطاااات . تصساااااااااااااام   اااارة االصتراا فاهاااا
طرة سااااااااااالإلى وساااااااااائل  منهاال هربار الصراراة والغازاة 

ع ى االنبعااااةاااات الغاااازااااة والااادلاااائقااااة أو أجهزة لاااااب 
 هاااإلى الجو عبر مااداخن وتن ااث، هاامغ االنبعاااةااات تر از

اتاااد ر غاااز  بو ال ربوم والنتروجام و أ اااسااااااااااااااااد ال برااات 
الهادروجام والهادرو ربونات فضااااااااااًل عم الجساااااااااامات 

 سااا بيال األةر موةقا ة  الرصاااا  العناصااار الالعالقة و 
 عدادأاالصم ارت اب  صاث، والبائة صاصة ا نساامع ى 

 د ل المساااااااج امالمصاااااااابام بأمراض الجهاز التن ساااااااي 
 إضااااافة؛ الصضااااراة المناطاي ف الصااااصاة المنسااااسااااات

 مالعاو  والتهاباتالتصساااااااااب  أمراضإلى ازدااد صاالت 
(.0 إطار 

 (الجادرية محطة) بغداد مدينة هواء. 0إطار
إلى ارت اب  3101عام  بغداد مدانة هوار باانات اشااااار تص ال
 واألوزوم أ ساااد ال برات وةنائي أ ساااد النتروجام تر از ةنائي

 الصدود الوطناة المقترصة. بما اتجاوزالعالقة  والدلائا

 
 مصطة  بغداد مدانة هوار في ال برات أ ساد ةنائي تر از 3-2 ش ل

 .3101( الجادراة

الجادرية

0.00

0.02

0.04

0.06

0.08

0.10

0.12

1
/7

2
1
/7

9
/8

5
/9

2
6
/9

1
0
/1

0

2
1
/1

0

4
/1

1

2
5
/1

1

9
/1

2

2
9
/1

2

التاريخ

)
P

P
M

(
ز
كي

ر
لت
ا

المحدد الوطني المقترح= 0.04



 العراق في البيئة حالة توقعات

  
 

55 

 
 صطةم  بغداد مدانة هوار في النتروجام أ ساد ةنائي تر از 2-2 ش ل

 3101   عام خالل( الجادراة

دارة تااأةارات الم وةاااات الصاااد مم إم  تيوزار  مساااااااااااااانولااااة يه هااااوا 
رلابة  ما تتخمغ ممبالن ط بالتعاوم مب وزارة البائة المواصاااااالت و 

ئاة. تدابار فناة تراعي االعتبارات الباوتشراعات وما ت رضه مم 
ام اتخاااو الم وةاااة ل هوار  االنبعااااةااااتإلرار تع اماااات الصاااد مم  إم

م م أسااااساااااً  مط باً  اعدل ة إجرارات رادعة بصا النشااااطات المخا
 في هما المجال. الضروراة ا جراراتجم ة 

 

 
 (الجادراة مصطة  بغداد مدانة هوار في األوزوم غاز تر از 2-2 ش ل

 

 الصناعات النشائية .3
 اشاااااااااهد العراا عموما والمدم ال بارة خصاااااااااوصاااااااااا نمواً 

اراب العداد مم مشاااااإلامة رافقه  متزااداً  انااً وعمر  سااااا انااً 
ه تفضاااااًل عما شاااااهد ؛البنى التصتاة والخدماة وا ساااا ام

 ؛المناااطا الرا اااة مم هجرة  بارة باااتجاااغ مرا ز الماادم
الط ال ع ى  ساااااااااااااداألمر الامي دفب بااتجااغ العمل ع ى 

اساااااااتمرار وتارة بنار مب المواد ا نشاااااااائاة خصاااااااوصاااااااا 
مط التق ادي باالعتماد ع ى وفا الن اةالساااااااااااا ن الوصدات

معاااااماااال  ا طااااار تعاااادهااااما  فيمواد البنااااار المص اااااة. 
ة المصااادر الةابت أهمالطابوا مم و  وا ساا  ت ساامنتا 

في  سااااااااااااامنااتب ر عاادد معاااماال ا  ؛ صاااثلهوارا لت وث
عااام  معمالً  02 عاادا إل ام  ردساااااااااااااتااام(  عموم العراا

عطل مرسااااااااااااابات تجماعهاا تعمل رغم تولف أو  3100

 2إلى  ، إضااااااااااااااافااة03فاهااا؛ التي اب ر عااددهااا  الغبااار
 .مرسبات لاد التأهال

طاارة الدلائا المتبالهوار  ت وث سمنتصناعة ا تسبال 
عاما اااااااااة طاصام الاماواد األولاااااااااة  صاجار الا ا ب(  مام
اة والم وةات الغاز  ساامنتإضااافة إلى غبار ا  ؛ال  ن رو 

المنبعةاااة مم األفرام  اااأ ااااساااااااااااااااااد النتروجام وال براااات 
  سادأال اربوم والهادرو ربونات وأصادي  ساادأ وةنائي 

 تتعااااد وغارهااااا مم نوات  اصتراا الولود.  ،ال اااااربوم
 الصااااصاة التأةارات ساااامنتلمصااااانب ا  الساااا باة اآلةار

ر ئلتشااااااااامل خساااااااااا صولها ت ةر الشااااااااا او  والبائاة التي
 المناااطاإلى  هالتصااااااااااااااداااة  بارة جرار تسااااااااااااارال دلااائقاا

هااااات الص وماااااة وتقوم الج المصاطااااة بت اااال المعاااااماااال.
والتأ اد ع ى ضااااارورة تأهال ونصاااااال  ةالمعناة بالمتابع
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 إاجاد المروف األمر اتط الإال أم  ؛وسااااائل الساااااطرة
 البائة مم لمتط بات جاداة ومراعااة القاانونااة الم زماة

 .(3 إطار  والمعادم وزارة الصناعة لبل
 

 باالنبعاثات   أنظمة ولوائح التحكم. 2إطار

اسااااااااة المي اصوي الضاااااااوابط والتع امات والقام القا؛ الصااااااااغة النهائاة لنمام السااااااااطرة ع ى ت وث الهوار بإعدادلامت وزارة البائة 
اتط ال النهائاة و  إلرارغوهما النمام في مراصل  ،ل م وةاات في  ال مم الهوار المصاط واالنبعااةاات مم مخت ف المصااااااااااااااادر الم وةة

شااف الدوري عم اات المرالبة وال  اتإجراراتضاامم و  ،المعناة األطرافالتزاما مم رض الوالب و أفترة زمناة لتصقاا متط باته ع ى 
 .الجدادة ل مصطات بالنسبة لالنبعاةات البائاة المعااار بإدخال لبدروالقااب ع ى المصطات مب ا

المرتبط اآلخر  الم وثمعااااااامااااال الطاااااابوا  تشااااااااااااا ااااال
؛ صاث اب ر عددها في عموم بالصااااااااااناعات ا نشااااااااااائاة

المصااااافمااااات  مخت ف فيمعماااال موزعاااة  122العراا 
. اوم\م اار( طابولة011  تصااااااااااااال إلى إنتاجاةطاالة ب

أنواب الم وةااااات العااااداااااد مم  معاااااماااال الطااااابوا تط ا
عااادم   اااارة  التي تزداد بساااااااااااااباااال؛ الغاااازااااة والااادلاااائقااااة

المي ازاد مم  اسااااااااااااتخدام الن ط األسااااااااااااودو المشااااااااااااغ ام 
اة نمب تزااد التجمعات السااااا سااااااما االنبعاةات الضاااااارة 

وزص هاااااا بااااااتجااااااغ هااااامغ المعاااااامااااال. وتقوم وزارة البائاااااة 
بالمتابعات الماداناة وتوجاه ا نمارات أو الغ ا إضااااافة 
، إلى إلامة عدد مم ندوات التوعاة ألصاااااااصاال المعامل

أعداد المعامل التي تستخدم منمومات تنال   واالصم
 مااا  ،ال ت بي متط بااات البائااةغار   ورة  باادائاااة صرا
اراب مطروصة مم لبل وزارة الصاااااااااااناعة هنال مشاااااااااااأم 

تط ال ا و ماوه ، نشاااااار معامل بتقناات صاااااداقة ل بائة
 .تنساا مب وزارة البائة

 تتصاااااااااف ؛( معمالً 327اب ر عدد معامل ا سااااااااا  ت  
بعدم توفر وسااااااااااااائل الساااااااااااااطرة ع ى االنبعاةات  هاغ بأ

 وتساااااااااااااتخدم   نةم وجادت فهي لاداماة وغار ا  الغاازااة و 
 هامرسبات مم همغ المعامل %21أم ع ماً الن ط األساود 

عم معامل   ةاراً  ا ساااا  ت معامل تخت ف ال .تعمل ال
أعدادها  إال أم ؛الطابوا في تأةاراتها الصااااااصاة والبائاة

مغ لم تطرأ ع ى ه  ما؛ لل وال توجد في تجمعات  بارةأ
المعامل تغاارات م موساااااااة مم ناصاة تصساااااااام وساااااااائل 

  لتة ل بائة ماعدا السااااااطرة أو اساااااتخدام تقناات مالئم
 يفالتي تساااااااااااااتخاادم الغاااز الطباعي  المن ردةصاااالت ال

 بااااإجرار الزااااااارات وزارة البائاااااة تقومو . عم اااااة الصرا
 لمنمومات األدار البائي وتقاام المعامل لهمغ المولعاة

 .الساطرة العام ة

 الكيماويةالصناعات  .4
مد التي تعت ال اماواةالعداد مم الصااااااناعات  اوجد
مشااااااااتقات الصااااااااناعات الن طاة مةل و الخام  ع ى المواد

صااااااااااااناعة األساااااااااااامدة بنوعاها النتروجاناة وال ساااااااااااا وراة 



 العراق في البيئة حالة توقعات

  
 

57 

وصاااااناعة البطاراات الجافة والساااااائ ة وصاااااناعة ال دائم 
 الااً تعمل ص ال ال اماواةمعمم الصااناعات  .والبالسااتال

بطاالاااتهاا التصاااااااااااااماماااة باااساااااااااااااتةناار معماال األساااااااااااااماادة 
 لدرهااة لة إنتاجاعمل بطا الميالنتروجاناة في البصاارة 

 0011 بالغةمم الطاالاة التصااااااااااااامامااة ال  ااة ال 01%
أهم م وةاااااات الهوار النااااااتجاااااة مم هااااامغ  إم .اوم\طم

الصاااااناعة الروائح والغبار والم وةات األخر  مةل ةنائي 
ال براات و براتااد الهادروجام وال  ور وبعض  أ ساااااااااااااااد

أبخرة الصوامض ودلائا العناصاااااااااااار الةقا ة المنبعةة مب 
الهوار الخاارج، إضاااااااااااااافة إلى نوات  اصتراا الولود  تااار

 ماااا تنتشااااااااااااار الااادلاااائقااااات  ،خالل العم ااااات ا نتااااجااااة
الصاواة ع ى العناصاار الةقا ة مةل الرصااا  والمنغناز 
والزنل وغارها في األلساااااااام المخت  ة لمعامل البطاراات 

 التأةارات الصااااااااااااصاة والبائاة لهمغ الم وةات إمبنوعاها. 
مااا تساااااااااااااببااه الم وةااات األخر  الصتوائهااا أ ةر خطورة م

 وجااااااادتعا اى غاااااااازات وأبخرة أ ةر خطورة صتى لو 
زارة ساااااااااااااامة.  و  والتي ام م اعتبارها بترا از ل ا اة جاداً 

 باستاراد منمومات مرالبة نوعاة البائة مم جهتها لامت
الهوار الةااااابتااااة والمتنق ااااة و ااااملاااال مجموعااااة  بارة مم 

لغازات مم ضااااااامنها األجهزة المصمولة لقااب عدد مم ا
غازات ام م تواجدها لرال األنشااااااطة الصااااااناعاة وملل 
اندرج في مصور المرالبة المي اتط ال أاضاااااا منمومات 

 خاصة بمرالبة وتص ال االنبعاةات.

 الصناعات الحرفية .5
انتشااااااار ال ةار مم األنشااااااطة الصااااااناعاة  أد  

  المسااااااابلبصااااااورة عشااااااوائاة داخل المناطا الساااااا ناة 
 صااااادادة، نجاااااارة، خراطاااااة...الخ( إلى واألفرام والورش 

 د ااأ اااساااااااااااااااازاااادة انبعاااث الم وةااات الاادلااائقاااة والغااازاااة 
وار وانتشااارها في اله ،وغارها ال برات  اسااادأو  ال اربوم

المصاط خاصاااااة أم أغ ال ت ل األنشاااااطة غار صاصااااا ة 
ع ى الموافقاااااات البائااااااة وال تمت ااااال ماااااداخم نماااااامااااااة 

 ات.الم وة انبعاثلتق ال تأةار ومرشاااااااااصات ومرسااااااااابات 
 همغ لمعالجة واضااااصةسااااااسااااة  وضااااب األمر واتط ال
 خارجصاااناعاة  مناطا تخصاااا  طراا عم المشااا  ة
 المتط باااااااات ت بي بصااااااااث تصااااااااااااامامهاااااااا اتمالمااااااادم 

 التشاااااراعات صساااااال األنشاااااطة لت ل البائاة والمصددات
 .البائاة

 المؤسسات الصحية .6
 نتاجة الصااااصة لطاب تدهور مم العراا اعاني

 إلى ا تقر فإنه ملل  لصااصاة،ا الرلابة النصسااار
وصداةة ل تخ   مم المخ  ات  متطورةمنشاااااااآت 

 الو ، القطاب الصااصي الخطرة الناتجة عم الطباة
 منها ل تخ   اساااااتخداما األ ةر األسااااا وال ازال

 خاصاااااة مصارا باساااااتخدام ولبمال داخل الصرا
رابة القالمساااااتشااااا اات األه اة تساااااتخدمها أاضاااااًا 

اصاااة بالمنساااسااااات منها. اب ر عدد المصارا الخ
 مطابا معممها غار مصرلة( 201 الصاااااااصاة 

 اعمل وأالبائاة وبعضااااااااااها خرال  ل مواصاااااااااا ات
 نهاوانبعث م ،(1-2بشااااااااااااا ال جزئي  شااااااااااااا ال 

 ال ربوم والنتروجام  أ اسااااااااااااادالم وةات الغازاة 
 هما في. وال اورام  الدااو ساااااام الخطرة الموادو 

 صااداةااًا نصو اساااااااااااااتخاادام التوجااه تم الساااااااااااااااااا
 المنمومات ل بائة مةل داقةصااااااااااا  منمومات 
 .المنصدة
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 لصحيةا المؤسسات في المحارق واقع 5-3 شكل

 

 الصناعات الغذائية .2

تق صاااااااااااات عم اات إنتاج الصااااااااااااناعات الغمائاة 
 ازداادو  بسااااابال ازدااد سااااااعات انقطاب التاار ال هربائي

رج مم خا الغمائاة لمنتوجاتوا اساااااتاراد السااااا بمعدالت 
 322 لصواليالبائاااااة  وزارة. مم خالل مرالباااااة العراا
 مشاااروبات الغازاة، األلبام، العصاااائر، مطاصم لمعمل 

تنقااة وتعبئة المااغ، الراشاااااااااااااي، الة  ، معاامال الصبوال، 
هم ما انبعث مم همغ الصاااااااااناعات أوجد أم  ؛ص وااتال

روجام النت  اسااادأهي الجسااامات العالقة با ضااافة إلى 
  اساااااااد ال برات المنبعةة مم اصترااأو  والهادرو ربونات

 .ال هربائاة اتولود المولد

 المولدات ومكائن االحتراق الداخلي .8

نتاجاااااااة ل مروف التي مر بهاااااااا العراا خالل 
السااااااااااااانوات السااااااااااااااابقااة وتعرض مصطااات تولاااد الطااالااة 

 مبو  أجزائها، بعض ساارلةل تدمار و  الوطناة ال هربائاة
 ى د الط ال عاالتوسااب العمراني ز  لسا اني وازداادالنمو ا
نقصااااااااااااااام تجهاز ل قطاااعااات المخت  ااة. ونمرًا لالطااالااة 

فقااد انتشااااااااااااارت المولاادات  ؛الطااالااة ال هربااائاااة الوطناااة
ال هربائاة ب افة أنواعها وأصجامها وبشاااااااا ل م صوم في 

واألصاار السااااااااااااا ناة والمنساااااااااااااساااااااااااااات والدوائر  المناازل
دم واساااااتخ؛ لمعامل والمزاربالص وماة وغار الص وماة وا

ال ةار مم أصااااااااااااصاال المولدات ال بارة الن ط األسااااااااااااود 
ن ط فر الامخ وطًا مب زات الغاز لرخ  ساااعرغ وعدم تو 

ماااا اندي إلى زااااادة الت وث  دائماااة؛األباض بصاااااااااااااورة 
 المصاااادر ممالمولدات  ت ل أصااابصت. لقد الناجم عنها

جام  اساااااااااد النترو أو  الهادرو ربوناتالرئاسااااااااة النبعاث 
الصصة بالم وةات الدلائقاة الضاارة و وال اربوم وال برات 

 البائة وزارة دور إم ضاااااااامم األصاار الساااااااا ناة.البائة و 
بجودة  الخاصة القااساات وأخم ا جرارات بمتابعة تمةل

 بشاااااأم التوصااااااات ورفب، الهوار في المناطا السااااا ناة
تعزاز إنتاااااج مصطااااات الطااااالاااااة ال هرباااااائااااااة الوطنااااااة 

انقطاعها، إضااااااااااافة إلى توجاه األهالي وضاااااااااامام عدم 
بعادها الغاز طرح أناباال ارت اب ل عمل ع ى زاادة  وا 

 .الس ناة التجمعات عم ا م ام لدر

 الصمون الحبوب وأفران طحن معامل .9
 )الخبز(

الصبوال  مطاصمأهم المشاااااااااااااا ال البائاة الناتجة مم  إم
 ا اااة السااااااااااااااطرة ع ى انبعاااث الغبااار النااات  عنهااا  هي
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 ها.في معمم مرشاااااااصاتفر مرسااااااابات غبار أو لعدم تو 
عام  مطصنة( 27التي تم متابعتها   المطاصماب ر عدد 
. رل غباصتوي ع ى مرسااااابات اسااااات منها فقط ؛ 3100

 لت باة بالصاااامومأعداد األفرام الخاصااااة  أاضااااا ازدادت
نمرًا الرت اااب أساااااااااااااعااار الولود و المتزااااد ع اااه،  الط ااال

الصجراة إلى  المسااااااااتخدم ا جأ بعض أصااااااااصاال األفرام
مقارنة وتوفرغ  ساعرغاساتخدام مادة الن ط األسااود لرخ  

اندي إلى مهور بقب ساااااااااودار ع ى  ما؛ بالن ط األباض
 ناتجة عم اصترااالعالقة الجسااااااامات ب عل الالصااااااموم 

مادة الن ط األسااااود وتالمسااااها مب الصااااموم والتي تنةر 
 مراضألسببًا   ومولد ت ،بدورها ع ى الجهاز الهضامي

 الصتوار الن ط األساااود ع ى نمراً  سااارطامال ة منها مخت 
 .العاداد مم المعادم الةقا ة أخطرها عنصااااااااااااار ال ناداوم

 ود فياساتخدام الن ط األسوبا م مساح أجرته وزارة البائة 
 النجفو  واساااااااااااااطو  نانو و  مصاافماة بغداد بعض أفرام

 صاااااااااموم( فرم 33  ، وتم إغالاالقادسااااااااااةو  واألنبار
   .متط بات البائاة فاهالعدم توفر ال ومخبز

 الحرق العشوائي .11

أد  تصسااااااااااااام الصااالااة االلتصاااااااااااااااداااة وازدااااد  
معاادالت االساااااااااااااتهالل الاومي ل  رد مم مخت ف المواد 

المتولادة، وبساااااااااااااباال غااال  المخ  ااتإلى زااادة  مااات 
الصاااااااااااا بة غالبا  المخ  اتنمام مت امل  دارة ومعالجة 

داخل  امبصااورة عشااوائاة مم لبل المواطن هاما اتم صرل
األصاار السااا ناة ل تخ   منها نتاجة لت دساااها وانبعاث 

را ا طاااااااارات .  ماااااااا أم صالاروائاح ال راهاااااااة منهاااااااا
مابة   عمال ومقاولي البنارمم لبل بعض المسااااااااته  ة 

مادة القار المساااااتخدم  مادة عازلة في تساااااطاح المباني 

أو لغرض التااادفئاااة في أااااام الشاااااااااااااتاااار مم لبااال بعض 
لى إالسااااااااااااااطرة األمناااااااة اندي أفراد الصراب ال ا اام و 

تصااااااااااااااعاد الادخاام وم وةاات الهوار الغاازااة  أ اسااااااااااااااد 
ال ربوم والهاااادرو ربوناااات العطرااااة المتعاااددة الص قاااات 

 لامت العامة.لمساتخدماها و والتي تضار البائة والصاصة 
وزارة البائااة في المصااافمااات بم اااتصااة مااداراااات الب ااداااة 

ولاام مجالب جل رفب الن ااات بصاااااااااورة مساااااااااتمرة أمم 
المصاااافماااات باااا اعااااز باااااللتزام بعااادم صرا ا طاااارات 

إال أم همغ الماهرة ما زالت منتشاااااااااارة في  ؛المسااااااااااته  ة
 .بعض المصافمات

 محطات التزود بالوقود .11
إلى زااااادة الط اااال  مر بااااتال أد  ازداااااد أعاااداد

 أصمالإلى زاادة  أد ماا  ؛مصطاات التزود باالولود ع ى
طااااات التعبئاااة باااالعراا ال جماب مص أم صااااث؛ الت وث

ى ع  ةساااطر  اتوصدأو البخار  إعادةتصتوي ع ى نمام 
 المساااااااتمر االنسااااااا اال عم ، فضاااااااالً الم وةات المتطاارة

ت إلى زاااادة انبعاااةاااا اند  أةنااار التعبئااة مااا  ااازولام ل
طاااااارة تالمر بااااات العضاااااااااااااواااااة الم ممم وةااااات الهوار 

د ازداا إلىالممارساات  همغ تندي أم ام موالرصاا . 
معاادالت ا صاااااااااااااابااة بااأمراض الجهاااز التن ساااااااااااااي لااد  

 صاااصاة بمشاااا ل التسااابال مبهما القطاب  فيالعام ام 
وزارة  تقوم. تبعااات التصاااااااااااااااداااة  بارة مات لهم مزمنااة
 مالئمة همغ مد  ع ى الدوري بإجرار ال شاااااااف البائة

بإجرار  ا اعااز و املال النااصااة البائااة مم المصطاات
 وزارة مب التنسااااااااااااااب الدوراة ل عام ام ال صوصااااااااااااات

 الصصة.
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 مخلفاتلامواقع طمر  .12
تصسااااااااااام الوضاااااااااااب نت  عم الزاادة السااااااااااا اناة و 

إلى  معدالت االسااااااتهالل وما تالغ مم زاادة المعاشااااااي
عااادم ، ونتاجاااة لالمتولااادةالب ااادااااة  مخ  ااااتال ة ماااازااااادة 
عااااااادة ل رزهااااااا المتطورة التقناااااااات توفر  تاااااادوارهااااااا وا 

موالب طمر  وجود عدمنااهال عم  ؛منهاا واالسااااااااااااات اادة
اتم التخ   النهاائي مم المخ  ات الب داة  فاإناهنماامااة 

بت راغها في موالب الطمر الم شاااااااااااااوفة  غار النماماة( 
ي وغارها مم الموالب ف ، العماري والصاباات في بغداد

وهو مااا ازااد مم أصماال ت وث  معمم مصاافمااات العراا
، ال اتوفر ( مولب طمر277. اوجااد في العراا  الهوار
نماااام  ممالمتط بااات البائااااة منهااا ( %7   في ساااااااااااااو 

ها. ولتجنال صصاااااااااااااول لمرالباة غاز الماةام المنبعث من
 اتم بام وارث  بارة نااااجماااة عم صرا المطاااامر فاااإناااه 

ما اندي إلى انبعاث العداد المخ  اات فترة وأخر  صرا 
ال ربوم وبعض   ااااأ اااااساااااااااااااااااادمم الم وةااااات الغااااازاااااة 

   .و سام الدااالمر بات السرطاناة الخطرة 

 معالجة مياه الصرف الصحي  محطات  .02
دارات  التوسااااب أد  العمراني ولاام أصااااصاال المعامل وا 

المسااااااتشاااااا اات بطرح المخ  ات الصااااااناعاة والطباة إلى 
مااغ الصاارف الصااصي وضااعف البناة التصتاة لمصطات 
المعاااالجاااة إلى ت اااالم خطر الغاااازات المنبعةاااة مم هااامغ 

لجة لجماب مصافمات ب ر عدد مصطات المعااإم  ؛المااغ
. ةاااانوااااةمصطاااة ( 31( مصطاااة مر زااااة و 30العراا  

 ماااا المعاااالجاااة الباولوجااااةنماااام ت ااال المصطاااات  وتتبب
 ااااد براتإلى انبعااااث روائح  راهاااة وغاااازات مةااال  اندي

 ل ت الهادروجام المي انةر ع ى صاااااااااااااصة العام ام في

 اخت اااار مرص اااة في المصطاااات؛ الااامي اصااااااااااااابح لااااتالً 
 الزااااراتفي  انصصااااااااااااار البائااة وزارة دورإم  .الرائصااة

صااااادار التع امات  هما الخصاااااو  واتخام  فيالدوراة وا 
ماد  مطاابقاة المااااغ المعاالجاة في هاامغ ا جرارات صول 

 معاااار الوطنااة لنوعااة الماااغ المعاالجة في المصطاات ل
؛ باد أم لضااااااااااااة م وةات الهوار المنبعةة همغ المصطات

د والهوار المصاط اععنها وصصة وسالمة العام ام فاها 
 .مم مسنولاة ألسام الصصة واألمم والسالمة فاها

 المصادر المتحركة (3

 النقل وسائط

 تسااااهم األنشااااطة التي أصد أبرز البري النقل لطاب ُاعد
مساااااااتو   ارت اب إم. العراا عامة في الهوار ت وث في

وتعدد وسااااااااااااائط  وسااااااااااااهولة التنار المر بات المعاشااااااااااااة
  مم  والمنسسات مم الدولة بها بتشاجاوتجهاز  هااساتاراد

الجماعي وتوسااااااااااعة الطرا    ارة النقل راجبتانال، و ج
العااادااااد مم اآلةاااار البائااااة  أد  إلى مم جااااناااال آخر؛

االختناااالاااات  وااللتصاااااااااااااااادااااة واالجتمااااعااااة منهاااا زااااادة
وازداااااد معااادالت التعرض الاومي لم وةاااات ، المرورااااة

ادث الصو  ةرة ، و الهوار الناااتجااة مم عوادم السااااااااااااااااارات
م ، فضااااًل عوغارها الط ال ع ى الولود المروراة وزاادة

ال   ة الصاااااصاة واالجتماعاة وااللتصااااااداة؛  ما سااااابال 
 ازدااااادزاااادة أعااداد المر بااات والط ااال ع ى الولود في 

 از زاادة تر و الضااغوط ع ى المصااافي ووصدات الت رار 
 الهادرو ربوناتغازاة وخصاااااااااااااوصاااااااااااااا هوار الم وةات ال

ام وال ربوم والعناااااصااااااااااااار الةقا ااااة النتروج وأ اااااسااااااااااااااااااد
 أمراض وازدااد معدالت، وخصاااااااااااوصااااااااااااا الرصاااااااااااا 

 .والربو الصساساة
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( إلى أم عدد 3100  لتخطاطوزارة ا تشاار إصصائاات
وات الساان غضااوم لد تضاااعف في العراا في المر بات
مالاام  ةالةااة ال  ي العاادد األخارة، وتجاااوز العشااااااااااااار

اما أي نصو مر بة ل ل عشااااااااااااارة أشاااااااااااااخا ؛ ف ؛مر بة
لااااااطرة في  72إلى  071عااااادد القااااااطرات مم  تراجب

 النقل المصدر الرئاب وسائطتعتبر  .3101نهااة عام 
النتروجام   ااااااسااااااااااااااااااادأو ال ربوم  أ سااااااااااااااااااادلغااااااز أول 

 المساانولة عمهي واألوزوم األرضااي والهادرو ربونات 
 و اساااااااااااتجابةالرصاااااااااااا .  م وةات مم %70انبعاث 
بات مر اد التم السااااااماح باسااااااتار  القضاااااااة لهمغ ص وماة

 اطتساااااااااااااقمقابل  (طراز العامام األخارام جاداادة فقط ال
هاااما القرار نجااااصاااًا في التطباا  لاااداماااة، وأةباااتمر باااة 

 الدخول طراقهاا فيوأخامت أنواب جاداادة مم المر باات 
إلى العراا لتصل مصل المر بات المتهال ة وبدأ التصسم 

ل بالمقاب؛ الطرا واالهتمام بتوساااااااااااااعةفي صر ة المرور 
 ل هوار الم وةااااة القاااادامااااةأعااااداد المر بااااات  باااادأت دفقاااا

 .  التدراجي بالتنال 

 المر بات تسااااااااجال بنمام إعادة العمل التأخار في إم
 عام أصداث منم الساااااااااانواة الصااااااااااالصاة وتجداد الدائم

 المر بات أصااااصاال مم العداد إهمال إلى أد  3112
اة نوع ع ى ساااااا باً  انةر ما مر باتهم مصر ات صاااااااانة

 لصانااه معطالً  هااما النمااام في العماال ال ازالو  الهوار،
 ؛والبصري النهري النقل مجال في(.  0 ا طار أنمر 

 ادا  إال أنه المائي    ة النقل رخ  مم الرغم ع ى
 مصافمة البصاارة عدا العراا مصافمات عموم في اغاال
 ام العرال شاااااااط في البصري صر ة النقل تنشاااااااط صاث
 مام ب ةار ها أللعن الهوار الناجم ت وث نساااااااابة اجعل
 .البري وسائط النقلم م نات  هو

 التغيرات المناخية 

 ساابااً ن منخ ضااة الدفائة غازات مم العراا انبعاةات تعد
ماة. العال االنبعاةات مم ضااائاالً  جزراً  ساااو  تشااا ل وال

 مم العراا رغم ملل ال بد مم ا شاااارة إلى أم انبعاةات
 م اوم 13.7 ارت عت مم أ سااااااااااد ال ربوم ةنائي غاز
؛ 3117 عام طم م اوم 77.7 إلى 0771 عام طم
 طم م اوم 0.0 مقدارها سااااااااااااانوااة زااادة بمعادل أي
إم الزاادة الماهرة والمتولعة تعز  إلى  .(0-2شاااااااااا ل 

االساااتهالل المضاااطرد والمتزااد لجماب م ردات ومقاطب 
الولود األص وري ضااااااااااااامم القطااعات الصااتاة والخدماة 

 إلى ازدااد الط ال المص ي والصااناعاة المخت  ة، إضااافة
ع ى الولود لت باااااة متط بااااات نق  إماااادادات الطااااالااااة 

   ال هربائاة الاوماة.
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 2119 ولغاية 1991 من للفترة الدفيئة غازات النبعاثات السنوية التغيرات 6-3 شكل

 
 ومم شااااااا  ة،الم همغ آةار عم العراا بمنأ  ا وم لم

 ل تأةارات عرضااااااة المناطا أ ةر مم ا وم أم المرجح
 همهاأ مم التي وتبعاتها المنااخااة ل تغارات المصتم اة

ول وتنال  الهط الغباراة وشااادة العواصاااف ت رار زاادة
(، 2الموارد المااااائاااااة  إطااااار  المطري وبااااالتااااالي تاااادني

وباالتااالي تراجب الغطااار النباااتي؛ مااا انةر أاضاااااااااااااًا ع ى 
 تنماةال ع ى ساا باة انع اسااات لهوار وما ا اه ممجودة ا

 راتإجرا اتخام اتط ال ما واالجتماعاة وهو االلتصاااداة
 تهااسااااتجاب ساااارعة وزاادة  افة القطاعات لت اف عم اة

 .الصاص ة ل تغارات
. منعكسات التغير المناخي على الموارد المائية 3إطار 

 في العراق.
اام تنال  في عدد األ تشار باانات المنا  في العراا إلى

الممطرة، وتزااد في معدل درجة الصرارة في  افة المصطات 
العائدة ل هائة العامة لينوار الجواة والرصد الزلزالي في 

ولغااة  0720سجل في بغداد خالل ال ترة مم  الدولة؛ فقد
زاادة سنواة في معدل درجات الصرارة لدرها  3117عام 

لب دراسات النممجة ا ل اماة درجة مئواة.  ما تتو  1.123
مم في  11-21ل منا  انخ اضًا في الهطول المطري لدرغ 

أعالي صوضي دج ة وال رات خالل منتصف القرم الصالي، 
 مم الهطول السنوي؛ اتولب معها % 2أي تنال  نصو 

 . % 00نهر ال رات بنسبة تصل إلى  جراام نخ اضا

       
 

        
 رتغا  المطري الهطول  ماة في المتولب التغار مخطط 2-2ش ل 

 (.ال وم إشباب درجة تغار  واالصتمالاة( ال وم
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مقارنة  3121في عام  % 31-01مم المتولب أاضًا انخ اض الجراام السطصي ألعالي صوضي دج ة وال رات بمقدار 
م م  011انخ اض في معدل الهطول الة جي في مناطا تغماة النهرام بما ا اف   تتولب الدراسات أاضاً  .3111بعام 

رجات صاث ساندي ارت اب د ؛مار؛ ما اخ ض تصراف النهر في فصل الرباب. اصاصال ملل زاادة في درجات الصرارة
( %60الي  التبخر وخ ض منصنى تصراف السنوي لنهر ال رات صو -درجات إلى زاادة معدل النتح 1الصرارة بنصو 
سوف انةر االنخ اض المتولب في جراام نهري   .2م اوم م 32127م مم اوم متر م عال بدال  00237لاصل إلى 

دج ة وال رات س با في العداد مم القطاعات المعتمدة ع ى مااههما وأهمها القطاب الزراعي المروي المي ساتأةر س بًا 
نتاجاتها.  ما أم انخ اض  ماات مااغ بتنال   ماة مااغ الري وتدهور جودتها؛ ما سان  ةر في المساصة المزروعة وا 

 في إم انات تولاد الطالة ال هرومائاة.  موبام الة وج التي تخزم في السدود سوف انةر س باً 
 Lenher et al., 2001; EEA, 2004; Smith et al. 2000; Onol and ؛ 3101المصادرت وزارة التخطاط 

Semazzi, 2006; Evans, 2008. 

 
المجهود العااالمي لمواجهااة  إلىاساااااااااااااتجاااال العراا 

اآلةااار التي ام م أم تترتااال ع ى التغار المناااخي 
بانضااااااااااامامه إلى االت الاة ا طاراة بشاااااااااااأم التغار 

 راتل تغا المر ز الوطني باتأسااااتم   ماالمناخي، 
زااااادة  مشااااااااااااااااراب العااادااااد مم أنجزتو  المنااااخااااة،
 نصو در التوجهوب ،واألصزمة الخضاااارار المساااااصات

 أنواب عم باااااااالبصاااااااث تغار المناااااااا  مب الاتا اف
جر  ا ن ساااه الولت في. الج اف تتصمل مصاصاااال
 ةارآ مب ل ت اف وطناة سااااااتراتاجاة  عداداألم ا 
 طناةالو  ا ساااااااتراتاجاة ساااااااااا في المناخي التغار
 .  ل بائة

 األوزون طبقة ستنفادا 

ة لطبقاا المساااااااااااااتن اادة ل مواد منت  غار ب ااد العراا
 ابلطواساااتوردها أسااااساااا الساااتعمالها في  ألوزوما

ت ال ماااة ب غاا ا ط ااار؛ صاااث ومنمومااات التبراااد
. طم 2061صوالي 3100 المسااااااااااتوردة منها عام

العراا إلى ات الاة فانا وبروتو ول  وبعد انضااااااااااااامام

مم  ل صااااد إجرارات اتخاااامت 3117مونتلاير عااااام 
 تشاا الأهم الخطوات  و انتاسااتعمال همغ المواد، 

عااااداد، الخبراردة الوطناااااة ليوزوم وفراا الوصاااا  وا 
البرنااام  الوطني وخطااة ا زالااة الشااااااااااااااام ااة ل مواد 

 بإجرار المساااااااااااح ومللالمساااااااااااتن دة لطبقة األوزوم 
 في لطبقة األوزوم ل مواد المساااااااااااااتن دة الشاااااااااااااامل

وموم ي الجهاز  مارلجالموم ي  وتدراال، العراا
 والساااااطرة النوعاة وموم ي دوائر ل تقاابالمر زي 

البائااة في المصااافمااات التي تقب ضااااااااااااامم المنااافاام 
وموم ي المختبر البائي المر زي ع ى  ،الصاادودااااة

أجهزة ال شف عم غازات التبراد المستن دة لطبقاااااااااة 
 إرشاااااااااااااااداااة أدلااةمناااه  و   مااا تم إعااداداألوزوم. 
 جاليم منها في والتخ  ا به ل تعراف متخصصة
صالل منتجاتوالزراعة  الصااااناعة ئة باصااااداقة ل  وا 

إصااادار  ع ى صالااً  الص ومة وتعمل. عوضاااًا عنها
 بالمواد المساااااااتن دة بالتص م الخاصاااااااة التشاااااااراعات

منب تم ساااااااااااااا ئهاضاااااااااااااو  والتي ع ى لطبقة األوزوم
 /واساااااااااااااتخدام البدائل ،المواد لانوناً همغ اساااااااااااااتخدام 
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 تخ   التااااادراجي مم لتطباا الجااااادول الزمني و 
ضااااااامنها غاز ومم  HCFCs  )HPMPالمواد   

المقر مم لبل سااااااا رتاراة األوزوم.  R-22راد التب
 إنشااااااااااارالقادمة  الساااااااااانواتخالل  ازمب العراا ما 

التبراااااااد  غااااااازات فراوناااااااتمرا ز لتنقاااااااة  ةالةااااااة
 لطبقة األوزوم وتدوارها السااتخدامها في المسااتن دة

تدراال أصااااااااااصاال ورش  ،  مللأغراض الصاااااااااااانة
الصااااااااانة ع ى اساااااااتخدام غازات التبراد الصاااااااداقة 

 ل بائة.

 الضوضاء 

 بصااااااورة العراا الضااااااوضااااااار في مشاااااا  ة ت المت
 مم ال بار العدد بساااااابال بغداد مدانة في خاصااااااة
 وجود وعدم، ضااااااوابط بدوم دخ ت التي المر بات

 ما ماأل في التنباه أجهزة رادعة السااااااتخدام لوانام
 مولاادات اساااااااااااااتخاادام بااا ضااااااااااااااافااة إلى؛ الممنوعااة
 رشالو و  والص ر البنار سااائلو عم  فضااالً ، ال هربار
 التساااااااجال ومصالت الصاااااااناعاة والمعامل الصرفاة

 ال هربائاة المنزلاة وغارها؛  ما واألجهزة الصااااوتاة

 الدراجات في اآلونة األخارة ماهرة اساااتخدام برزت
. وما اصاااادر عم مصر اتها مم ضااااوضاااااار الناراة
 المشااااااا  ة عدم ت الم إلى أدت التي األساااااااباال مم

تواات بمسااالخاصااة  والضااوابط بالتشااراعات االلتزام
الضااوضااار وفا مخططات اسااتخدامات األراضااي، 

تن اااااامهاااااا، ول اااااة الوعي الجمااااااهاري  وصاااااااااااااعوباااااة
 عم ملااااال تجااااااوز مساااااااااااااتوااااااات بخطورتهااااا. نجم

 داساااااابل 71  بها الصدود المسااااااموح الضااااااوضااااااار
داسااااااااااااابااال ل منااااطا  21ل منااااطا السااااااااااااا نااااة، و 

زاادة  . وتساااابال ملل في(7-2الصااااناعاة(  شاااا ل 
 والصاالت السااااامب دامفق بصاالت أعداد المصاااااابام

لقضاااااة لهمغ ا االسااااتجابة وتتم. والعصااااباة الن ساااااة
 مدانة بغداد في الضااااااااااوضااااااااااار لااب طراا عم

عداد والمصافمات  فاها، الضااااااوضااااااائاة الخارطة وا 
 السااااااااطرة ع ى لانوم مساااااااودة إعداد ورفب تم  ما

لتوفار مصطات  والسااااااعي، الضاااااوضااااااار مم جانال
ات المولد مإنتاج الطالة ال هربائاة لالسااااااااااااتغنار ع

مم جااانااال آخر، فامااا تبقى لضااااااااااااااااة اساااااااااااااتخاادام 
 الناراة دوم صل. الدراجات
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 (.3101وزارة البائة   .بغداد في صناعاة لمناطا السنواة الضوضار مناساال 7-2 ش ل

 

 التحديات والفرص 

خ  ه تت وث الهوار مش  ة مات أبعاد متشاب ة بما 
العامة وآةار  وناة  ع ى صصةمم آةار مص اة 

تتمةل في ا سهام في اصترار جو األرض. اتط ال 
الصد مم همغ المش  ة مجموعة مم السااسات 
والبرام  المت ام ة ع ى مستو  القطاعات 
االلتصاداة  افة.  وا وم ملل باالعتماد ع ى 
 الت نولوجاا الصداةة التي تق ل مم الهدر وتزاد مم
  ارة العمل بما انع ب إاجابا ع ى االلتصاد 
الوطني؛ فزاادة إسهام الطالة المتجددة في نسبة 
الطالة الوطناة اوفر فرصة صقاقاة ل صد مم الت وث 

والتخ اف مم انبعاةات غازات االصتباب الصراري؛ 
ة الوطناااللتزام بالمعااار واالشتراطات   ما أم

ث فرصة اجال في مجال الصد مم الت و الدولاة و 
 استةمارها بما اصقا أهداف وطناة وأخر  عالماة.
واتط ال ملل بنار ل قدرات وتطواب ل ت نولوجاات 
التي ام م االعتماد ع اها في المجال.  ومرة 
أخر ؛ التغار المناخي تصد أساسي لجماب الب دام 
بما فاها العراا، وال بد مم العمل ع ى هما المصور 

آلخرام في تصداد مخاطر واالست ادة مم تجارال ا
التغار المناخي ع ى النمم البائاة العرالاة والمجتمب 

ف والت االتخ اف  العرالي ن سه ووضب خطط
 المناسبة.
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 األراضي والتربة موارد: الرابع الفصل 4

 فريق االعداد

 االسم  جهة العمل

 رئيسا   - المختار عبدالهاديد. عمادالدين  قسم علوم الحياة –كلية العلوم للبنات  – جامعة بغداد
 عضوا   -د. فارس حسن حسين  دائرة التخطيط والمتابعة – وزارة الزراعة

 عضوا   –أسيل عادل فتاح  وزارة التخطيط
 عضوا   -انعام ابراهيم محمد علي  يئةقسم الب –مديرية البلديات العامة  –وزارة البلديات واالشغال العامة 
 عضوا   –بثينة حسين رستم  اقبة نوعية التربةقسم مر  -الدائرة الفنية 

 عضوا   -شروق سعد قاسم  قسم األثر البيئي  –الدائرة الفنية 
 

  الرئيسة الرسائل 

 تلام وع اها رئاسة،ال البائة م ونات مم األراضي
 قافات؛والة التق اداة المعارف مم  ةار وتوطنت الصااة
 ددمتج طباعي ومورد مت امل بائي نمام التربة  ما

 يف صاوي بدور وتضط ب األزل، مم الزراعة اصتضنت
 اشةمع سبل وتصسام البائي التوازم ع ى المصافمة
 تل  صل الرئاسة الرسائل ا ي فاما. الس ام

 األراضاااااااااي الساااااااااتعماالت المساااااااااتدامة ا دارة إم 
 اعتمد مشاااااااااا  ها ومعالجة التربة ع ى والمصافمة

 اغالما اساااتخدام وترشااااد إدارة ع ى أسااااساااي بشااا ل
 دال ب ملل ولتصقاا. الزراعة نمم وصداةة و  ارة

 لوت عا التن ام موضااااااب الم ونات همغ وضااااااب مم
 صداثوت بالمااغ التصاااااااااارف تص م التي التع امات
 الع مي التطور ع ى باالعتماد الزراعة أسااااااااااالاال

 .والت نولوجي

 ل تصصر العراا مسااصة مم %21 صوالي اتعرض 
 م صهاوت التربة راةوتع الرم اة ال ةبام وانتشااااااااااااار

 .االسااتخدام وسااور المااغ وشااح الج اف وطأة تصت
 لموارد المساااااااااتدامة ا دارة بمبدأ العمل مم ال بدو 

 هةولمجاب المشااااا ل ت ل لمعالجة والتربة األراضاااي
 اتااهوتااأةار  المناااخي بااالتغار المتمة ااة مسااااااااااااابباااتهااا

 .المص اة الطقساة

 اتوالمشاااااااتق الصاااااااناعة بمخ  ات الترال ت وث ُاعد 
 الصروال ومخ  ات ا شاااااااااااااعااعااة والمواد الن طااة
 توالمبادا األسااامدة اساااتخدام في وا فراط واأللغام،
 التي المهددات أهم مم الن ااااات م باات وموالب
 جا نتا وزاادة الزراعاة بالرلعة التوساااااااااااااب تواجاه

دارت الت وث م افصة مم بد ال وع اه الزراعي؛  هوا 
 .دادةج أراض واستةمار التربة ت وث تجنال بصورة

  لاادعم مهمااة ةروة العراا في الطباعاااة المراعي 
ساااناد  نباتي طاربغ التربة وتةبات الصاواناة الةروة وا 
 روةالة ت ل اساااااااتدامة أم إال الغبار؛ ماهرة وتق ال
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 إجرارات جااااادااااااة ع ى اتولف المهماااااة الطباعااااااة
 هامساصات وتوساب الطباعاة المراعي مناطا صمااة

 ة،المتدهور  المناطا في خصااوصاااً  بها؛ والتصاارف
 الصاااااصراواة الواصات تطوار ضااااارورة إلى إضاااااافةً 
 لمص اةا ل مجتمعات اتومسااتقر  العاش ساابل لتوفار

 .  الموارد همغ ع ى المعتمدة

 األصراش ومناطا الغابات ع ى الص ام اساااااااااااااهم 
  امواالصت التربة تةبات في مسااااااااااصاتها وتوسااااااااااب
 ى ع والص اااام الطباعي الغااامار وتوفار برطوبتهاااا

. ائاةالب نممها ومنتجات وخدمات الباولوجي التنوب
تالف األشاااااااااااااجاار لطب إم  وتادهورهااا الغاابااات وا 

 ببوضااااا إال اعال  ال مسااااااصاتها وتنال  الساااااراب
دارتها مسااااااااصاتها لتوسااااااااب الجادة الخطط  بنه  وا 
 .  االا ولوجي النمام

  المقدمة 

 الزراعي ا نتاج في مهمام عامالم والتربة األرض
نتاج  البائة، م ونات مم م ونام وهما اآلمم، لغمارا وا 
 اعاةالطب األراضي تتعرض. والاها الصااة التربة ومم

 با م ربتدهو  تتمةل لضغوط العراا في منها والزراعاة
 مساصة في م صوم وتنال  النباتي غطائها في

 ادة ع جهود مم ابمل مما الرغم ع ى الزراعاة األراضي
 صلال  هما اقدم. تصالصهواس منها المتدهور تأهال
 النباتي، وغطائها األراضي لقضااا عاماً  عرضاً 

 بابهاوأس الزراعاة، األراضي منها تعاني التي والمشا ل

 عاملالت و ا اة تدهورها ومماهر استعماالتها، ووالب
 .معها

 والطبيعي البيئي لوضعا 

 ش لت صاث العراا؛ في األراضي طبوغرافاة تتنوب
 السهول ت اها األراضي، جموبم مم %27 الصصار 

 ،%01 بنسبة المتموجة الهضاال ةم ؛%21 بنسبة
 الزراعاة األراضي وتش ل. %30 الجب اة فالمناطا
 المساصة مم %03.7 صوالي دونم م اوم 33.3 البالغة
 م اوم 00.1  منها %11 ؛العرالاة ليراضي ال  اة
 الصةالص األراضي وتتباام. ساصاً  مرواة أراضي( دونم

 تازةمم األراضي نسبة تقل صاث جودتها؛ في  زراعةل
 ش ل  الزراعاة األراضي مجموب مم %0 عم الجودة

 لتم حا مم تعاني التي األراضي تش ل صام في ؛(2-0
 الساصي الري نمط األراضي ت ل في واسود. 2.7%
 تتعرض ملل إلى. بالواسطة بالري مقارنة %21 بنسبة

 خا  بش ل هامن والزراعاة عام بش ل األراضي
نش والت وث والتصصر العمراني الزصف لضغوط  اروا 
 تهامساصا تق ا  إلى أد  المي األمر والطرا؛ المباني
 تارةو  مم سر ب ما استعماالتها؛ وتغار تربها وتدهور
 . متصصرة جردار مناطا إلى تصولها
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   والتربة األراضي موارد واقع 4-3-1
 مم %32.1 نسبة ل زراعة الصالصة األراضي تش ل

م العراا، في األراضي مساصات  %7.3 المراعي وت و 
م بانما ؛%2 مساصة والغابات  الجب اة المناطا ت و 
 تنلف صام في ؛%20 والصصار  %0 الجردار

 %32 صوالي الس ناة واألراضي المائاة المسطصات
 المشا ل أهم مم التصصر ماهرة وتعد. (3-2 ش ل 

 أسبابها وتعز  األراضي دموار  والب ع ى الضاغطة
 طبل ق نتاجة الغابات مساصات تق   إلى الرئاسة
 يوتدن البنار ومواد الولود لتوفار ليشجار الجائر

 رعيال بسبال الطباعاة المراعي وتدهور إنتاجاتها،
 يف التي المطراة المصاصال أراضي وتدهور الجائر،
 فالم ولد .متزاادة س اناة ضغوط تصت تقب ن سه الولت

 مم التبخر معدل وزاادة الصرارة درجات وارت اب الج اف

 أدت  ما اة؛الرم  ال ةبام وانتشار وانجرافها التربة تعراة
  ارة  خاصة إلى تدني الري لمااغ الرشادة غار ا دارة

لى الجوفاة المااغ الري واستنزاف  تقدر إم ة؛الترب تم ح وا 
 طم امامال ةالةة بصوالي فاها المترسبة األمالح  ماه

 إلى اندي ما سنواًا؛/دونم/ طم 1.31لرابة  أي سنواًا؛
 دائرة مم الترال همغ وخروج ا نتاجاة في تنال 

 ئاةالما المنشآت صاانة إهمال ملل في ساعدا نتاج، و 
 صباتل مخ الم رط واالستخدام الم ة ة الزراعة وأسالاال
 رختااا وعدم الدائمة غار والزراعة والمبادات ال اماائاة
 اةةبالصر  والقاام الزراعاة، ل دورة المناسال المصصول
 التربة وت وث األراضي الهامشاة، وصراةة الخاطئة
 سورو  ل مدم اأُلفقي العمراني الزصف أد  ولد. والمااغ

ي وأراض الزراعاة  تصوال األراضي األراضي استعمال

  

1%

32%

41%

12%

5%
ممتازة للزراعة 

جيدة للزراعة 

ة متوسطة الجودة للزراع

ذات قابلية محدودة 
للزراعة 

غير صالحة للزراعة 
( متملحة)

28%

9%

4%

1%

31%

22%
الصالحة للزراعة 

مراعي طبيعية 

غابات طبيعية 

جبلية جرداء 

صحراوية وبادية 

سطوح مائية و أراضي سكنية 

نسال استعمال مساصة األراضي  المجموعة  3-2 ش ل .جودتها وفا ل زراعة الصالصة األراضي تقسام 0-2 ش ل
 ( 2010السنواة لعام  ا صصائاة
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 غار ومشاراب وطرا ومنشآت مباني إلى الغابات
 .التصصر لعةر  زاادة إلى زراعاة

 األراضي استعماالت 

   الزراعية األراضي 4-4-1
 إلى األمطار سقوط صسال الزراعاة األراضي تقسم

( سنوااً  م م 211 مم أ ةر  األمطار مضمونة مناطا
 شبه ومناطا دونم، م اوم 2.0 بصوالي مساصتها وتقدر

 ومساصتها( سنوااً  م م 211-211  األمطار مضمونة
 مضمونة غار راضياأل أما دونم؛ م اوم 3.1نصو

 ةمساصال فتب ر( سنوااً  م م 311-211  األمطار
 صوالي إروار اتم. دونم م اوم 2.0 صوالي منها المستغ ة
 دج ة أنهار أصواض مم مباشرة دونم م اوم 33.3
 ج ةد نهر اروي صاث العرال؛ وشط وروافدهما وال رات

 بصوالي تقدر التي المرواة المساصة إجمالي مم 23%
 أي %21 فاروي ال رات نهر أما. دونم مم او  تسب

 طوش دج ة نهري روافد وتروي دونم؛ م اوم 2.0 صوالي
 إجمالي مم %22 نصو ابقى فاما. المساصة بالي العرال

 غار( دونم م اوم 01.0 صوالي  لإلروار القاب ة المساصة
 أو اةا نتاج لدرتها لضعف المواسم بعض في مستغالً 
 يف  باراً  هدراً  امةل ما ووه الري، مااغ   ااة لعدم

 صبوال مم هامة بزراعات األراضي موارد استةمار
 القطاب أدار تأةر(. 2-2و  2-2 ش ل  وخضار
 اتوالتع ام التشراعاتتجاوز  ماهرة بتعدد الزراعي
 ةمساص تصداد إلى وما ها مستمر، بش ل وتغاارها
 يااللتصاد المستو  دوم الزراعاة ل صاازة متواضعة
 عفضو  الزراعي الوالب تردي أسباال مم  انتو  األمةل،
 .) 3102 – 3101 الخمساة الخطةت المصدر  تطورغ

 

 

تصلح 
لزراعة 
جميع 

المحاصيل
11%

ة تصلح لزراع
جميع 

المحاصيل 
والبساتين 

والخضر عدا 
…الرز 

يمكن 
زراعة 

الرز فيها 
5%

غير صالحة 
ب للزراعة بسب
تملحها 

5%

تصلح 
كمراعي 
موسمية 

62%

تصلح 
كمراعي 
موسمية في

نطاق 
محدود

2%

اليمكن 
زراعتها 
بسبب 

التضاريس 
األرضية 

…العالية 

100000

2100000

4100000

6100000

8100000

10100000

12100000

ى
نو

ني

ر
با

ألن
ا

الء
رب

ك

ف
ج

الن

ر
قا

ي 
ذ

أراضي صالحة 
للزراعة

أراضي مستغلة 
حاليا

 .3101نسال األراضي صسال صالصاة التربة ل زراعة لسنة  2-2 ش ل
ألراضي الصالصة ل زراعة والمستغ ة فع اًا في امساصة  2-2 ش ل  دائرة التخطاط والمتابعة ال ناة(. 

 .  (دونم المصافمات عدا  ردستام 
 (.3101 وزارة البائة 
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 الطبيعية األراضي 4-4-2
 األعشةةةةةةةةةاب منطقةةةة) الجبليةةةة المنطقةةةة  (0

 (والغابات

  روتب العراا، شمال في الطباعاة الغابات تنتشر
 المساصة مم %2 اعادل ما أو 3 م 021111 مساصتها
( %22  دهول مصافمات في توزبت ل دولة العامة

(. %03  و ر ول( %32  ربالأو ( %20  والس اماناة
 لجوزوا وال وز والصنوبر الب وط أشجارها أنواب أهم مم

 وشجاراتها أشجارها وتتعرض والعرعر، والع  
 االاألخش ع ى ل صصول المستمر القطب إلى هاوأعشاب

لى وال صم الولود في الستعمالها  الجائر الرعي وا 
 وصةم ت أراض إلى وتصولها تجددها اهدد ما والصرائا؛

 ناعاةاالصط الغابات مساصة تب ر فاما بالمراعي؛ أشبه
  3 م 01700 صوالي(  ردستام عدا  المصافمات في

 وداالي( %07.1   ر ول مصافمات ع ى وتتوزب
 وتب ر هما.  %17 وواسط( %7.2  وبغداد( 03.7% 

  بستنةل العامة ل شر ة ةالتابع ل غابات ال  اة المساصة
تتر ز في مصافمتي واسط وداالي  3 م 02222 صوالي

 (.3101 لإلصصار المر زي الجهاز(  1-2 ش ل 

 والسهوب الهضاب منطقة (3

 مم %11 وتصتل ،المتموجة الجب اة األراضي وتشمل
 تمتازو  ،الرطبة البراري ومنطقة الجب اة المنطقة مساصة
 لد جاراتهاش معمم أم إال ؛الصولاة نباتاتها وتنوب ب ةافة
 ما د؛ل ولو  واستعمالها المستمر القطب بسبال اخت ت

 لسرابا التدهور لمنب ورادعة سراعة إجرارات اتخام اصتم
 .النباتي غطائها في

 الرسوبي والسهل األنهار ضفاف منطقة (2

 ابًا،تقر  العراا مساصة بربب المنطقة همغ مساصة تقدر
 غطانها وات وم سهولها،و  األنهار ض اف وتشمل
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 النسبة المئواة ل غابات االصطناعاة التابعة ل بستنة في المصافمات عدا  ردستام 1-2 ش ل
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 همهاأ وصشائش وشجارات أشجار مم الطباعي النباتي
 والعالول السوب وعرا واألةل والص صاف الغرال

 مزروعة أشجار أاضا فاها تنمو  ما والشول،
 استعمال ع ى الط ال أد  ولد. والنخال  الصمضاات

 ع ى تجاوزات إلى وعمراناة س ناة ألغراض األرض
 ل جداول صرم تعتبر التي؛ عاةالطبا المناطا همغ

 ومنشآت مباني إلى بعضها ُصِول صاث واألنهار
 مغه لصوم العالاة الجداة األمر واتط ال. ترفاهاة
 .صمااتها تشراعات وتطباا المناطا

 والمستنقعات األهوار منطقة (4

  لش ع ى الرسوبي السهل جنوال المنطقة همغ تقب
 اتنبات فاها وتنمو العراا أهوار أهم اصتضم مة ث

 لمنطقةا همغ وتتعرض  ةاف، بش ل والبردي القصال
 ما الممابة؛ األمالح تر از وزاادة المااغ وشح ل ج اف
 .الباولوجي وتنوعهابائاة ال ونممها وجودها اهدد

 الصحراوية وشبه الصحراوية المنطقة (5

  باراً  اوتاً ت  وتشهد تقرابًا، العراا مساصة نصف تش ل
 شح مإ. والنهار وال ال تاروالش الصاف بام بالصرارة
 مب ةومت ا  ل ا ة المنطقة همغ نباتات جع ت األمطار
 موالقاصو  األةل أشجار تنمو صاث ؛القاساة المروف
 لشو اةا النباتات وبعض وال ض العرالي والط ح والسدر
 سقوط بعد تنمو نباتات الغالال في وهي األخر ،
 ةتباعدوالم المتصورة الشجارات إلى إضافةً ، األمطار
 مطار؛األ مااغ فاها تتجمب التي المناطا في خصوصاً 

 .ضاألر  سطح مم لرابة الجوفاة المااغ فاها وت وم

 المختلفة لألغراض المستخدمة األراضي (6

 تاستعماال ل مدم األساساة التصامام بموجال اتصدد
 مناطا أو تجاراة أو صناعاة أو س ناة مم األراضي
 أبناةو  خدماة ومرافا ةسااصا موالب أو وخضرار م توصة
 وفقا ملل واصدد. الطرا شب ة إلى إضافة إداراة،

. البائاة الجوانال فاها اراعى التي والمعااار لالصتااجات
 عما مةالناج الرلابة وضعف المدم توسب وبسبال انه إال
 بعض أضصت استةنائاة مروف مم العراا به مر

 مخالف بش ل المدم داخل الصناعاة االستعماالت
  .قوانامل 

 والتربة األراضي تدهور مظاهر 

 التصحر 4-5-1
 اقارال ما بالتصصر المهددة األراضي نسبة تب ر
 المساصة تش ل العراا؛ مساصة عموم مم( 73% 

 األراضي نسبة تب ر بانما ؛%27 منها المتصصرة
 ألف 320.0 اعادل ما أو %12 ل تصصر المعرضة

 التربة تص ال في التصصر مماهر وتتمةل. 3 م
(. 1-2 ش ل  آفالها وتم ح والهوار بالمار رافهاوانج

 %1 أي تقرابًا؛ دونم ألف 011 سنواا العراا اخسر
. األراضي تدهور بسبال الزراعاة األراضي مساصة مم
 شداد؛ طربب االستصالح عم اات تسار ن سه الولت في

 سو  صالااً  المستص صة المساصات تش ل ال صاث
 منم تصالصهااس المخطط األراضي مساصة مم %33
 أراضي مم %21 صوالي واتعرض. عاماً  31 مم أ ةر
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 ش  ةم إلى العراا غمار س ة ُاعد المي الرسوبي؛ السهل
مب  زراعة، دوم أراضاه مم %21 ترل بسبال التم ح
 نصو لىإ أراضاه مم تبقى لما  نتاجاة القدرة ضاانخ 
 يف التصصر لم افصة العامة الهائة وتقوم. 31-11%
 مشارابب الخطارة المش  ة لهمغ بالتصدي راعةالز  وزارة

نشار الرم اة ال ةبام تةبات نشار اةالصصراو  الواصات وا   وا 
نشار الطباعاة الرعي مصطات  النمومجاة المزارب وا 
 ش ل  الصماد صوض وتنماة ل ج اف المتصم ة ل نباتات

2-0.) 
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 التربة تلوث 4-5-2
 بانما ؛الزراعاة اجاةا نت لزاادة ب ةرة األسمدة تستخدم
 الزراعاة اآلفات لم افصة المتنوعة المبادات ترش

 اروالشع  الصنطة األساساة المصاصال ع ى خصوصاً 
 اتوالصمضا والطماطم والخرا اة الرباعاة والبطاطب
 نصو استخدام 3117 عام ف ي وغارها؛ النخال وأشجار

 رةالصما صشرتي لم افصة المبادات مم دونم/لتر 3.3
 ادالمب  ماة تتجاوز ال فاما النخال؛ ع ى دوبابوال

 صنطةال مصصولي ع ى السونة صشرة لم افصة المستخدم
  ما(. 3101 الزراعة وزارة  دونم/لتر 1.7 والشعار
 ر ألخ سنة مم المستعم ة األسمدة  ماات ازدااد االصم

 نىوالمة وبابل داالي مصافمات وتتصدر ،(2-2 ش ل 
 صمالمال ومم. ليسمدة عمالهااست في المصافمات بالي
 بابو  وتداول استاراد عم اة ع ى  ام ة ساطرة وجود عدم

 ارةوز  جهود مم بالرغم المبادات مم المخت  ة األنواب
 في مةالمستخد والمبادات األسمدة  ماات لتق ال الزراعة
 .الزراعي القطاب

 التربة وتغدق تملح 4-5-3
 سةالرئا المشا ل مم الم صاة الترال وانتشار الم وصة

 ةخاص الصاضر؛ الولت في الزراعة تطور تعاا التي
 التم ح مشا ل وتنتشر.  العراا وجنوال وسط في

 متبعةال الري أسالاال بسبال المناطا همغ في والتغدا
. جافال المنا  ومروف الجوفاة المااغ منسوال وارت اب
 العراا وجنوال وسط أراضي مم %21 صوالي وُاعد
 . الم وصة مم مخت  ة بدرجات اً متأةر 

 الرملية والكثبان التعرية 4-5-4
 مم( اةالطباع المراعي الطباعي  النباتي الغطار اعاني
 لرم اةا ال ةبام وتعد. م وناته معمم طال  بار تدهور
 الراصاة التعراة عم النات  التصصر مماهر أصد

 السهل مم واسعة مناطا في تنتشر التي الشدادة؛
 تقدر ةبمساص الغرباة والصصرار الرسوبي
 ال  اة المساصة مم %3 تمةل 3 م 21703بصوالي
 م 2-0 مبا ارت اعاتها تتراوح رم اة تالل وهي ل عراا،
 رم اةال ال ةبام صر ة عم انت . أصااناً  م 11 إلى وتصل
 والبزل الري وشب ات الصداد وس ل الطرا طمر

 م اةالر  ال ةبام صر ة تق ل  ما والمباني، والمشاراب
 لبنىوا المصانب تشغال   ارة مم هاصبابات وتطاار
 إلى ةإضاف وصاانتها؛ إدامتها   ف مم وتزاد التصتاة

 يف مألوفة باتت التي رم اة عواصف مم تسببه ما
 الزراعاة األراضي ع ى وتأةارها األخارة السنوات
 الطبقة قدف خالل مم التربة وخصوبة والبساتام والصقول
 ،مغماة ل نباتال بالعناصر الغناة ل تربة السطصاة
 غبار، مم الهوار اصم ه بما العامة الصصة ع ى وتأةارها
 وتقوم. رناةال تدني بسبال المروراة الصوادث في وتسببها

 صرالتص لم افصة العامة الهائة خالل مم الزراعة وزارة
 والتوسب م اة،الر  ال ةبام بتةبات المش  ة لهمغ بالتصدي
 راعةبز  الغبار ماهرة مم ل تخ اف الزراعاة بالرلعة
عادة مةمرة، أشجار  واالهتمام المراعي، تأهال وا 

 يف الشاوب إزالة ومشا ل المشتر ة الم  اة بموضوب
 األراضي ت تت ماهرة مم ل صد الزراعاة األراضي
  .وهجرها الزراعاة
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 األراضي استعماالت إدارة 

 ارهااختا اتم صصراواة مناطا في الواصات إنشار اتم
 الجوفاة المااغ توفر مد  منها ؛مصددة أسب ع ى

 يف الواصة مساصة وتتراوح. معروفة رعي مناطا و ونها
 ص ر واتم. دونم( 711-311  بام ما الصاالت معمم
 ستخدمتو  المتاصة، الجوفاة المااغ  ماة وفا المااغ آبار
 راعةز  اتم  ما. المزروعات سقي في الصداةة الري طرا

 ةالمعروف لتصاداةاال والشجارات باألشجار الواصات
 جار أش ل رااح  مصدات وفائدتها ل ج اف بتصم ها
 عم اة هدفوت. وغارها الص بي وال ستا والنخال الزاتوم
 لقاص ةا واألراضي الصصراواة ل واصات المستدامة التنماة
 يف االستةمار لتشجاب تنمواة مرت زات خ ا إلى

 مااغلا وتوفار الجوفاة، المااغ ع ى باالعتماد الصصرار
 استقرارو  الرعي تنمام بهدف المنطقة في األغنام لمربي

 النباتات ألنواب وراةاة مصادر واعتبارها المربام،
 رلعةال مساصة مم تزاد أنها  ما المنطقة؛ في الطباعاة
رب تز و . عموماً  البائة تصسام في وتسهم الخضرار
 صمااة توفار بهدف المدم صول الخضرار األصزمة
 تأةار مم ول تخ اف عنها الرااح وصد ةالس نا ل مناطا
 المساصات نسبة وزاادة التربة تعراة وعوامل الغبار

 والتق ال  المنا وت طاف الرم اة الترال وتةبات الخضرار
 زاادة  ىع والعمل الهوار وتنقاة المااغ وص م التبخر مم

 .وصمااته الباولوجي التنوب

 العامة ةئالها تقوم وتنماتها؛ المراعي تصسام إطار في
 مصطات بإنشار الزراعة وزارة ضمم التصصر لم افصة
 الباداتام في الرعاة تواجد بمناطا طباعاة مراعي
 آلبارا وص ر دج ة، وشرا والجزارة والجنوباة الشمالاة
 لمص اةا الرعواة النباتات ببمور وزراعتها فاها المائاة

  اف جلتصم ة والم الجادة الع  اة القامة مات والمستوردة
لامة المنطقة، لمروف والمالئمة والم وصة  يف مشاتل وا 

 لغرض( وراةاة أصول  أمهات ومزرعة مصطة  ل
 اصاتالو  إدامة  ملل الرعواة؛ البمور مم الماتي اال ت ار

 خاصة الصماد صوض منطقة وواصات عامة الصصراواة
 اهرةم مصاربة في المستدامة المشاراب م هوم وترساخ
 لت ل المخصصة المبالر ب غت ولد هما. التصصر
 3100 ل سنوات عرالي دانار م اار 12.12 النشاطات

 . 3103و
 الزراعة وزارة تقوم األراضي؛ استصالح إطار في

 والمنس وارت اب والم وصة التغدا لمشا ل بالتصدي
 والجنوال؛ الوسط مناطا في خاصة الجوفاة؛ المااغ
 لز والب ل ري شب ات إنشار في الدولة توسعت صاث

 األراضي ةمساص وب غت إنتاجاتها؛ ورفب التربة لتصسام
 دونم، م اوم 3.1  امل بش ل المستص صة الزراعاة
 ع ى موزعة دونم م اوم 2.2 صوالي المستص صة وشبه

 وال ،(0-2خارطة   العراا ومصافمات مناطا مخت ف
 .استصالح إلى بصاجة دونم م اوم 01 صوالي ازال
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 ابعةالتالعامة ل تخطاط العمراني  داراةالم بادرت ولد
 عدادبإ المعناة الجهة العامة واألشغال الب داات لوزارة
 بصم ة 3110 عام بدااة منماألراضي  استعماالت خطط
 صداثوت المدم تطوار إستراتاجاات رسم  عادة  بارة

 لمقب ة،ا والعشروم الخمب ل سنوات األساساة تصامامها
عداد لرار وا   بما يالعمران ل تخطاط التشراعاة ةالقاعد وا 
 زاةالالمر  مجال في ل دستور العامة التوجهات مب انسجم
 لىإ تستند جدادة رناة وضب مب وا دارة التخطاط في
 تط باتبالم أساسي بش ل ترتبط تنمواة سااسات رسم

 اردل مو  األمةل االستةمار خالل مم ل تنماة الرئاسة
 شام ة تنماة صقاات إلى وصوال وال امنة المتاصة

  .اآلم وفي المستقبل (بائاة اجتماعاة، التصاداة، 

 والفرص التحديات 

 ع ى والتغ ال العراا في األراضااي إدارة تصسااام اتط ال
 الوعي لرفب مصااددة خطوات اتخااام تربهااا مشااااااااااااااا اال
 ام امالع لدرات ورفب المزارعام لد  والبائي الزراعي

 ومزروعات مااغو  أراضااي مم الزراعاة الموارد إدارة في
 الالتدرا برام  خالل مم صاااصاصة بصاااورة واساااتغاللها
ماهرة  مم الصد بم ام األهماة مم  ملل. وا رشاااااااااد

 لما والزراعاة الطباعاة األراضاااي ع ى العمراني الزصف
  تتوت النباتي الغطاار تق اال في  بار خطر مم لاه

 ةالتصاااااااادا آةار ع اه اترتال ما الزراعاة؛ المساااااااصات
 وةة؛الم  المااغ تصااااراف معالجة مم بد ال ما . وبائاة
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االنبار

صالح الدين

الى دي
بغداد

واسط

ميسان

البصرة

ذي قار

المثنى

النجف

كركوك

اربيل

دهوك

نينوى

بابل

ديوانية

 

سليمانية

RABNA

FAJAN

ANAHTUMLA

HARSAB

NASYAM

TISAW

HAYINAWID

LIBAB
ALABRAK

ALAYID

HAYINAMYALUS

KUKRIK

KUHAD

AWANIN

NID- DA HALAS

DADHGAB

RAQ- IHD

كربالء

LIBRA

 في االستصالح نوب صسال األراضي نسبة 0-2 خارطة
  (. ردستام عدا  المصافمات

 العمراني ل تخطاط العامة المداراةت المصدر
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 خداماسااااات وتقنام المااغ، مصاااااادر إلى طرصها اتم التي
 اساااااااااااااتخدام نصو والتوجه اآلفات مباداتاالسااااااااااااامدة و 

 بالتوساااااااا  ملل واألمراض؛ لآلفات المت ام ة الم افصة
 المتم صة، الزراعااة األراضاااااااااااااي اساااااااااااااتصاااااااااااااالح في

    .لزراعاةا العم اات في الصداةة التقانات استخدام
 لعرااا في الزراعة لمستقبل األساسي التصدي اتمةل

 صاةالسط المااغ ت  ي ال إم المائاة؛ الموارد باستدامة
 ل زراعة وروافدهما وال رات دج ة بنهري المتمة ة

 مالمواس بعض خالل األمطار انصباب أم  ما ا روائاة؛
 ل نبات المهمة النمو أطوار في وخاصةً  الزراعاة

 مم  بارة مساصات جعل األمطار سقوط في بمالوالتم
 ماه في. الزراعي ا نتاج نطاا خارج الداماة األراضي
 ارة   ورفب ا روائاة الزراعة تطوار مم بد ال ا طار

 اصةالمس في زاادة اصقا ما المااغ؛ هدر وتق ال الري
 داوتغ التربة م وصة مشا ل وتق ال إروارً  المستغ ة
 انت  وما المااغ هدر عم أساسي  لبش الناتجة األراضي

 رفب يوبالتال األرضي المار مستو  في ارت اب مم عنها
اد في االلتص الزراعي القطاب مساهمة وزاادة ا نتاجاة
 .  والمائي الغمائي ممواأل الوطني

 صوثالب إجرار ع ى الوطناة القدرة تعزاز اوفر أخاراً 
 مب املتعل  ةمانة فرصة التطباقاة الزراعاة الع ماة
 شرن في ا سهام عم فضالً  والتربة؛ األراضي لضااا

 ماةاأله ومم وتوطانها، الت نولوجاا ونقل المع ومات
 عام اها لدرات ورفب البصوث ت ل مةل دعم بم ام

. الع مي البصث مم وتم انهم
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 البيولوجي التنوع: الخامس الفصل 5

 فريق االعداد

 االسم  جهة العمل

 رئيسا   - المختار د. عماد الدين عبدالهادي قسم علوم الحياة –كلية العلوم للبنات  – جامعة بغداد
 عضوا   -د. فارس حسن حسين  دائرة التخطيط والمتابعة – وزارة الزراعة

 عضوا   –نهلة محمدرضا حسين  دائرة التخطيط والمتابعة
 عضوا   –دنيا أياد أحمد  مكتب المستشار

 عضوا   –اسراء خضير عباس  التنوع البيولوجيقسم  - الدائرة الفنية
 عضوا   –لميس منيف عبد اللطيف  الدائرة الفنية

 عضوا   -علي نعمة سلمان  قسم التنوع البيولوجي  - الدائرة الفنية
 

  الرسائل الرئيسة 

 ترفد لتيا والخدمات الس ب العرالاة البائاةالنمم  تقدم 
 شرالل  الصةالص المااغ  تجهاز الوطني االلتصاد

  األخشاال األولاة والمواد الغمار وتوفار لسقياو 
 لجاناة؛ا والموارد الطباة والنباتات والبردي والقصال
 اما نس بصصة وةاا بش ل ارتباطها عم فضالً 

 ألهماةا ت ل  درال ال ع ي الوالب أم إال ورفاهاته؛
 المعنواةو  الماداةا اا بخدماتها  المي بالمستو  لاب

 اوم لامها مب اتناسال بما معها تعاملال واصقا
 تنوبال مب التعامل مم ال بد. لما اهتمام مم تستصقه

 هماتهأل نمراً  ل صااة وأساب وطناة  ةروة الباولوجي
 .العرالي المواطم ورفاهاة الوطني االلتصاد في

 اراتإجر  المص اة واألنواب المتنوعة الموائل تستصا 
 ام م ال إم ما ي؛الو  دورها ع ى والمصافمة الصمااة
 ستدامةا في ألهماتها نمراً  منها أي شأم مم التق ال

 إم .الطباعي البائي النمام ومائف وأدار م ونات
 مص اةال األنواب تنال  امسببا الوعي ول ة ا همال
 اثص األص اة؛ موائ ها وتدهور صضورها وتنال 

 األنوابمم مجمل  %20 أم إلى ا صصائاات تشار
منها.  البصراة األصاار خاصة ا؛صمااته اتوجال
 ماه وصوم صمااة إجرارات ت عال اصتم المي األمر
 اادةز مم خالل  به الت راط وعدم الطباعي التنوب
  غراماتل الجاد والت عال والتةقاف الجماهاري الوعي

 .الماداناة والرلابة القانوناة
 باعاةط ألسباال الباولوجي التنوب تدهور جمور تعود 

 لتوجهاوال بد مم  المناخي، والتغار ج اف ال المنشأ
 مم نهأ ع ماً . غلتدهور  الصقاقاة األسباال معالجة إلى

 اباةإاج نتائ  تعطي ال المعالجات همغ أم المتولب
 يف بطائاً  ا وم ما غالباً  مردودها أم بل سراعة

 تط الا األنواب وتعدد الموائل صالة فاستعادة التصقا؛
 ااستهال ه وترشاد غالماا استخدام   ارة زاادة
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 مااتالمصنسبة  ورفب الري، أسالاال بتطوار
 المساصة مم %2-0نصو  مم الطباعاة
 ل مصماات % 01 إلى صالااً  ل عراا ال  اة
 أهداف وفا البصراة ل مصماات %02و البراة

 برام  عمل ات الاة التنوب الباولوجي لعام
 . أهداف آتشي( 3101

 بالنشاط ياولوجالب التنوب تدهور أسباال ترتبط 
 زاادةو  األراضي ع ى المتزااد  الط ال لبشريا

 صالً أ هي فطراة ألنواب الجائر الصاد وتارة
 والطاور  الغزالم الزوال مخاطر مم تعاني

فضال عم  األسمال؛ أنواب وبعض الجارصة
 الطباعاة الموائل إنقام مم بد والالت وث، 
 طةاألنش ع ى الرلابة اتط ال وهما الصساسة،

 إلى ةبجدا والنمر ل ت وث المسببة بشراةال
 لرلابةا لوانام وت عال التراخا ، منح آلاة

 .المخال ات وردب
  خلد وزاادة ةااللتصادااألوضاب  تصسم أد 

  ىع الرلابة فضع إلى الس ر وصراة األفراد
 باألنوا دخول فر  وزاادة الصدوداة المنافم
 رةزهل الواسب االنتشار؛ منها الغازاة الغرابة
 بعض ودخول واألنهار، الجداول في النال
 لما. اح التماس ترباتها بقصد الصاوانات أنواب

اب و موضوب األن اعال  تشراب مم بد ال
 شارله ل صد مم ماهرة انت فعال وتن امالغازاة 

أنواعها وتم ام األجهزة الرلاباة مم  خت فم
متابعة ومعالجة همغ الماهرة التي لد تندي إلى 

 .عقباها مداص ال بائاة وآةارتصاداة خسائر ال
 

 

 

 

 لخاصةا األهمية وذات الحساسة والبيئات الطبيعية البيئية النظم. 1 إطار
بالتنو  مات العالماة الجهات توصاااااف ضاااامم تقب العراا اطامن أغ ال 

 نها و  اع اه والمصافمة بالصمااة جدارة اجع هاا ماا المهم؛ الباولوجي
 .   باراً  أصاائااً  تنوعاً  تضم صساسة مناطا

اساااااااةالرئ المناطا مم العداد العراا في الرئاساااااااة البائاة النمم تضااااااام 
 القاادام الشااااااااااااامااالي القطااال معااال إلى تنتمي التي الةااانواااة والمناااطا

Palearctic Realmل عراا، األرضااااااااة البائاة النمم اشااااااا ل المي ؛ 
 طامنا معمم تشااااامل التي الخمب الرئاساااااة البائاة المناطا وتتضااااامم

 تالعراا
 ومساااااصته( PA0906  وال رات دج ة لنهري الغراني الم صيالصوض . 0

 .3 م 21011
-ةالعربا الصاااااصراواة لجافةا الشاااااجاراة واألراضاااااي العرباة الصاااااصرار. 3

 .3 م 0710211 ومساصته(  PA1303  الشرلاة
 ومساااااااصته(  PA1320  النهرام بام ما لبالد الشااااااجاراة الصااااااصرار. 2

 .3 م 300111
 .3 م 023211 ومساصته( PA0812  األوسط الشرا سهل. 2
 .3 م 272711 ومساصته( PA0446  زا روب جبال غابات سهل. 1
 
تالتالاة البائاة المناطا مم صغارة زارأج أاضاً  العراا في 
 األوراا مات غاباتال و المتوسااااااط البصر لشاااااارا الصاااااانوبراة الغابات. 0

 .3 م 022111 ومساصتها( PA1207  والعراضة الص بة
 ألصمرا ل بصر المداراة سنديال -النوباااااايا ل ام  صصرار وشبه صصرار. 3

 PA1325 )3 م 010211  ومساصتها. 
 إارام لجنوال ساااااانديال -النوباااااااااااااااااااي ا ل ام صااااااصرار وشاااااابه صااااااصرار. 2

 PA1328 )3 م 210111 ومساصتها. 
 .3 م 23011 ومساصتها( PA1323  الخ ا  صصرار وشبه صصرار. 2
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 مقدمة 

التنوب الباولوجي" تباام ال ائنات العضااااااااااااواة ب اقصااااااااااااد
الصاة المسااااااتمدة مم المصااااااادر  افة بما فاها، ضاااااامم 

األرضااااااة والبصراة، واألصاار بائاة أمور أخر ، النمم ال
ل التي تعااد جزرًا منهااا، وملاابائاااة المااائاااة، والمر بااات ال

داخاااال األنواب؛ وبام األنواب والنمم اتضااااااااااااامم التنوب 
تنوب الباولوجي لامة ول . (CBD 1992)ا ا ولوجاة" 

 بارة تساااااااااااااتوجاال المصاافماة ع اه واساااااااااااااتةمار  وأهمااة
 عم دةلم وناته ع ى نصو مساااتدام وتقاسااام المنافب المتو 

 اوموائ ه البائااة بنمماه غني العرااو  .الجانااة مواردغ
 لمواردا ت اااال أم إال ؛(0 إطااااار  المتنوعااااة وأصاااااائهااااا
. دهورهات في تتسااااااااابال ومنةرة  ةارة لتصداات تتعرض
 لعرااا في الباولوجي التنوب والب ال صااااااال هما اعرض

 مجابهةل المبمولة والجهود لها، اتعرض التي والضااغوط
 يف ودورغ البائاة ألهماته وصمااته الضاااااااااااااغوط، هامغ

 .العرالي ل مواطم الرفاهاة تصقاا في ا سهام

  البيولوجي للتنوع اليالح الواقع 

 البري البيولوجي التنوع 5-3-1
 أراضااااااااي مم %21 لرابة الصاااااااصراواة المناطا تمةل

 إلى باً جنو  المتوسطة الغرباة المنطقة مم وتمتد العراا،
 متااادنااااة منطقاااة وهي المةنى، وباااادااااة النجف باااادااااة

 لتيا الصصراواة شابه النباتات تغطاها عمومًا؛ األمطار
 صملتت التي الشاااااااجارات بعضو  صولاة ت وم ما غالبا

 ازتمتاا. المنطقااة بهااا تتماز التي القاااسااااااااااااااااة الطباعااة

  يالصااااااااااا والج اف المرت عة الصرارة بدرجات المنطقة
ود وجل جادة بائةالمناطا الصاااااااااااااصراواة  ُتعد. الطواال
 مةل   باةال ل عائ ة التابعة وال بائم الطاور أنواب بعض
. لةالمت ر  الواصات مناطا في خاصااة والةعالال؛ المئاال
 يف الخام الطباعاة المناطا مم المناطا همغ وتعتبر
 دوداً مص فاها ونشاااطه ا نسااام وجود ا وم صاث العراا

  .فاها األخر  الصااة مقومات أو هامااه ندرة بسااااااااابال
 لجافةا الشااااجاراة واألراضااااي العرباة الصااااصرار وتتماز
 يباولوج تنوب مات صاااااااااااااصراواة بائاة منطقة ب ونها
 دلمعصاث  ليمطار؛ الق ال ل تساااااااااالط راً نم ؛بسااااااااااط

.  م م 031ال ازاد عم  السااااااااااااانوي األمطاار تساااااااااااااالط
 Encyclopedia Britannica، 2010 .)تاااااااوجاااااااد 

 بعض في عرضاااااااة بصااااااورة مالصة مائاة مسااااااطصات
 لخزم العراا في منها الق ال اساااااااااااتخدم ولد المناطا
 منطقةال في البدو اتجول(. الرزازة بصارة مةل  المااغ
 مم لقطعانهم المراعي عم بصةاً  ال صاااااااااااول غارت مب

 البراة المنطقاة هامغ وتعاد. والجماال واألغناام المااعز
 ام . الدولي التصااناف صسااال( ل خطر عرضااة/ صرجة 

 عم الصاضااااااااااااار الولت في المتوفرة المع ومات زالت
 جودو  المصتمل ومم البالد، في األلل الباولوجي تنوعها
 ت افال ع ى ال رادة ةالقاب ا مات النباتات مم العداد
 لتيا الشاااائعة الصاااصراواة الطاور أما. المنطقة همغ في

 الساااااااااااااهول عقااااااالت فهي المنطقاااااة هااااامغ في تتواجاااااد
Steppe Eagle  Aquila nipalensis)، لاااانااااباااارة 

 Bar-tailed Lark الااااااامناااااااال موشاااااااااااااماااااااة الباااااااادااااااااة
 Ammomanes cincture)، تاااااااااامااااااااااانااااااال لاااانااااابااااارة 

Temminck’s Lark  Eremophila bilopha)، 
 Pharoua Eagle Owl  Bubo ال رعوناة البومة
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bubo)،  اآلساااااااااااااااااوااااااااة يالااصااباااااااار  Chlamydotis 
macqueenii)، الااااااامااااااارلاااااااط الاااااااقاااااااطاااااااا Spotted 
Sandgouse  Pterocles senegallus)، ال روام 

 Cream-coloured Courser الااااااااااعسااااااااااااااااااااااا ااااااااااي
 Cursorius cursor)، الاااباااااااادااااااااة أبااا اااا Desert 

Wheatear  Oenanthe deserti ) الااااصسااااااااااااااااومو 
 Desert Finch  Rhodospiza الصصراوي الوردي

obsoletus.) 

 
 .العرالاة ال بائم مم المهمة األنواب بعض فقدام 0-1 صورة

 

 صااد مم عشائر شمر اعرض أنةى ال هد مب شب ها المي لام باصطاادهما 
(  (Wikipedia(.  المصدرت 0731في جنوال غرال العراا عام 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Fahd.jpg 
 

 ع ماً  قة؛المنطفي همغ  ال بائم عم ل ا ة مع ومات تتوفر
  بائمال أنواب مم ال ةار ع ى باصتوائها ُعرفت بأنها

 لبراةا والخنازار والغزالم ابوالضب المئاال مةل المهمة
 أم المرجح ومم. أخر  وصاوانات والخ افاش والةعالال
 العربي المها مةل المنطقة مم أبادت األنواب بعض

Arabian Oryx  Oryx leucoryx )األساوي وال هد 
Asiatic Cheetah  Acinonyx jubatus)   صورة

-Spiny المال راةإب العضارات شوهدت(. 1-0
tailed Lizards  Uromastyx sp. ) ًعم فضال 

 المنطقة في المشخصة غار الزواصف مم أخر  أنواب
 يل صبار  مستمرة صاد عم اات هنال أم المعروف ومم

 تصتاج(. Chlamydotis macqueenii  اآلساواة

 مم دالمزا إلى البائاة المنطقة همغ في األنواب جماب
 . Al-Sheikhly, 2011)  الدراسة

 نطقةم النهرام بام ما لبالد الشجاراة الصصرار تش ل
 نطقةوالم السوراة الصصرار مم أجزار تتضمم انتقالاة
 لوطنيا التقرار  الشمال باتجاغ أ ةر الممتدة السه اة

 جاف المنا (. 3100 العراا في الباولوجي التنوب عم
 ئاةالبا المنطقة صرارة بدرجات شباهة صرارة درجات مو

 الجافة الشجاراة ضيواألرا العرباة ل صصرار
 بام لمنطقةا ارت اب اتراوح. الشرلاة العرباة-الصصراواة

 في م 011 مم ألل إلى نزوالً  الغرال باتجاغ م 011
 إلى الوصول لصام وال رات دج ة وادي وفي الشرا
 بش ل ةالبشرا المستوطنات تتر ز. زا روب تالل منطقة

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Fahd.jpg
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 الصافة وتتماز وصولها، األنهار أصواض في أساسي
 شجارأ بوجود المتمة ة البائاة المنطقة لهمغ الشرلاة
 جاراةالش النباتات وأنواب المم اة األشوال مات الخرنوال
 .الجافة شبه المروف مب المت ا ة

 همغ ضمم الوالب العراا لغربي النباتي الغطار إم
 أم غمر  تقراباً  دراسات أاة ات ا لم البائاة المنطقة
 رافالتص ولنوات لموسماةوا الدائماة الرطبة األراضي
 قةالمنط همغ ضمم الوالعة العرضاة الرطبة والوداام
 يصبار ال مةل الطاور أنواب مم ل عداد أهماة مات تعتبر

 الزلزاا و( Chlamydotis macqueenii  اآلساواة
 Sociable Lapwing  Vanellus االجتماعي

gregarious )أوراساا مم مهاجرة مهمة أخر  وأنواب .
 لمئاالا مم مهمة ول م مت رلة مجاماب المنطقة ت لتم لد

 هنال. ارال ة وغارها البراة والخنازار والغزالم والضباب
 همغ في توجد  انت ربما التي الصاوانات مم مهمة أنواب

 آلما تعرضت أنها المصتمل مم ل م البائاة المنطقة
 والمها( Acinonyx jubatus  اآلساوي ال هد  لإلبادة
 والنعامة( abian oryxAr  Oryx leucoryx العربي
 Arabian Ostrich  Struthio camelus العرباة

syriacus.) صادل  األنواب همغ مم العداد تعرضت لقد 
 العشرام القرم منتصف بص ول االنقراض صد إلى

( لعرباةا والنعامة العربي المها  األخارام منوعاً ال واندرج
 ألوسطا الشرا مم ر ُأخ مناطا في ل ت ةار برام  تصت

 رااالع في الباولوجي التنوب عم الوطني التقرار 
 لبالد ةالشجارا ل صصرار البائاة المنطقة تنوي. (3100

 Gray Wolf  Canis المئاال أاضاً  النهرام بام ما
lupus )المهبي آو  وابم The Golden Jackal  

 Canis aureus )المخطط والضبب Striped 
Hyena   Hyaena hyaena )الصصراوي والوشا  

Caracal  Caracal caracal )األصراش ولط 
 الرمل وةع ال( Jungle Cat  Felis chaus الوصشي

Rueppell's fox  Vulpes rueppelli )والغزال 
 Arabian Sand Gazelle  الرم ي العربي

 Gazella subgutturosa )القدمام عاري والعضل 
Mesopotamian Gerbil  s Gerbillu

mesopotamiae )الوصشي والخنزار Wild Boar 
 Sus scrofa .)لهمغ الممازة اأُلخر  األنواب ومم 

 Euphrates Jerboa ال راتي الاربوب البائاة المنطقة
(Allactaga euphratica) األماني والقن م -Long

eared Hedgehog  Hemiechinus auritus )
 Desert Hedgehog الصبشي والقن م

 Paraechinus aethiopicus )عماش أو وخ اش 
 Mehely’s Horseshoe Bat ماها ي صدوة أبو
 iRhinolophus mehely )المال ُأبراة والعضارة 

tailed lizards-Spiny  sp. Uromastyx )ورلاال 
(. Desert Monitor  Varanus griseus الصصرار

 همغ صشرات عم فضالً  األنواب همغ جماب تنل ولم
 مم لالق ا وهنال الدراسة، مم الاسار النزر إال المنطقة

 غمر  الصاضر الولت في صالتها عم المتوفرة المع ومات
 المناطا صنف ضمم تقب البراة المنطقة همغ أم
 (. 2-1و 2-1و 3-1صور  ،(0-1ش ل "  الصساسة"



 العراق في البيئة حالة توقعات

  
 

83 

 

 .لعرالاة المعرضة ل خطر والصساسة والمنقرضةأنواب األصاار األرضاة ا 0-1 ش ل
 

 
 توافرا وال النهرام بام ما لبالد الشجاراة الصصرار صاوانات مم 3-1 صورة

 . المع ومات مم الق ال إال عنه
 مصدر الصورة ت الشب ة الدولاة

 

 
  Oryx leucoryxا العربي المه 2-1 صورة

بص ول منتصف القرم العشرام تعرض هما النوب في العراا إلى تنال  
 أعدادغ إلى صد االنقراض. 

 مصدر الصورة ت الشب ة الدولاة 
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  Vanellus gregarious االجتماعي الزلزاا 2-1 صورة

 . العراا طباعة منممة  لبل مم شام ة مسصاة بدراسة صالااً  اصمى
  الدولاة الشب ةت  الصورة مصدر  

 
  Marmaronetta angustirostris  المعرق الحذف 5-5 صورة

ائمة راض صسال القوهو نوب م ر  في العراا واتعرض ل تهداد  باالنق
 IUCNالصمرار 

  

 الداخلية المياه في البيولوجي التنوع 

   Typhaوالبردي Fragmitis القصاااااااااااال نباتات تنمو
 أشاااااااااااجار تنمو بانما الرطبة؛ األراضاااااااااااي مناطا في

 والطرفااااة Salix والصااااااااااااا صااااااااااااااااااف Populusالصور
Tamarix وع ى والضااا اف األنهار لنوات امتداد ع ى 

 المااغ موائل وتتماز. لصاااااااااااارفوا الري لنوات جوانال
 تمتد لتيوا وال رات دج ة لنهري البائاة ل منطقة العمبة
 ةغنا ب ونها جافة نباتات مات لاص ة صاااااااااصار  عبر

 ماته الولت في وهي خا ، بشاا ل البراة الصااة بأنواب
 .تهاصماا اتصتمالتي  األنواب لهمغ مهمة بائات تمةل

 ل مااغ بائاةال المنطقة ال ارال أساااااامال مجموعة تسااااااود
 مم %21 صوالي تشااااااااااااا ل صاث العراا في العامباة
 وجيالباول التنوب عم الوطني التقرار  األنواب مجموب

 ال ااااارال أنواب أم مم وبااااالرغم(. 3100 العراا في
 ص ااً م توطنها أم إال العرالاة، المااغ في دخا ة تعتبر

 في  اةروتت تعاش وهي ، بارة التصاااداة أهماة أ ساابها
  اةالمص األسااااامال أما. الترباة مزارب وفي لعمبةا المااغ

 جنبل  التابعة األنواب سااااااااادة ع اها فاغ ال األصااااااا اة
Barbus األنواب مم وتق ااااادااااااً  تاااااراخااااااً  تعااااد والتي 

 مع الوطني التقرار  والمرغوبة المهمة االلتصااااااااااااداة
 جهات تقومو    (.3100 العراا في الباولوجي التنوب
 هاامغ وا  ةااار صمااااااة إجراراتباا الزراعااة لوزارة تااابعااة
 في هام انت السااااتعادة العمبة المااغ في ونشاااارها األنواب
 وعةالمشااار  غار الطرا اساااتخدام أم إال. العرالاة البائة
 والمت جرات  السااااااااموم المص اة األنواب ت ل صاااااااااد في
 لتنال  صد ووضاااااااااااااب صمااتها إجرارات ت عال صتما

.أعدادها
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 لمااغا في البصراة الاألسااام أنواب مم العداد تتواجد
 الةور  وساااااااا  ضاااااااامنها ومم البالد جنوال النهراة

Carcharhinus leucas في صتى شاااااااوهد المي 
 نيالوط التقرار   بغداد إلى وصااوالً  الشاامال مناطا

 وسمل ،(3100 العراا في الباولوجي التنوب عم
 أنهار ادخل المي ؛Tenualosa ilisha  الصاابور
 وضااااااااااب لغرض العربي الخ ا  مم العراا وأهوار
 Acanthopagrus الااباني الشانل  ملل الباض،
latus  يف الباولوجي التنوب عم الوطني التقرار 
  ل خ ا البصراااااة التااااأةارات تندي(. 3100 العراا
 بائي نمام نشااور إلى النهرام بام ما وأهوار العربي
. مالصةوال العمبة المااغ مم لتأةارات اتعرض فراد
 باةالجنو  المنطقة في البائي وازمالت هما ص م إم
 غهم ع ى ل ص ام األهماة غااة في أمر البالد مم

 ع ى بل فقط العراا مستو  ع ى لاب ال رادة البائة
 اأُلخر  األنواب ومم. والعااالم المنطقااة مساااااااااااااتو 

 perspicillata  الهندي المار   ال بالم ر الجدارة
maxwelli الااااامنااااااال لصاااااااااااااار باااااانااااادا وت وجرم 

 Erythronesokia bunnii )الاامااهاام والااروبااااااااااام 
 Metapenaeus affinis الاااناااوب مااام تاااجااااااااراااااااااً 

 Rafetus  الاااتااارب مااا سااااااااااااااااااااار والساااااااااااااااا اااصااا ااااااااة
euphraticus )الجمبري مم معانة وأصااااااااااااانااف 

 األنواب مم ل ااااااال المنتمااااااااة Mollusks والانواعم
 اباألنو  ت ل وجماب .الشااااااااااااارلاة واألنواب األفراقاة
 وصمااااااة هااصماااات لغرض مصاددة بااإجرارات جادارة
 (.3-1 ش ل ،1-1صورة   الطباعاة بائاتها

 األنهار وض اف الرطبة واألراضي األهوار.  3 إطار
 مااغل  البائاة النمم معالم أهم مم واصدة النهرام بام ما بالد أهوار
 ب ةشااااااا مم المنطقة همغ تت وم. العالم وفي العرااال جنو  في العمبة
 غزار موبن  ةاف بشاا ل والمغطاة المتصاا ة الرطبة األراضااي مم  بارة

 ونباتات Phragmites australis القصال نبات مم االنتشار وواساب
 .والمهاجرة المتوطنة ال ائنات مم ل عداد وموطم مأو  تشااااااا ل أخر 
 امب ما أهوار ضاااااااامم رئاسااااااااة واراةأه بائاة نمم ةالةة تمااز وام م

  رات،وال  دج ة نهري بام المتشااااا  ة الوساااااطى األهوارت وهي النهرام،
 يمدانت بام ال رات نهر مسااااااااااار جنوال في المت ّونة الصّمار وأهوار

 دج ة نهر مم الشارا إلى الصدوداة الصوازة وأهوار والبصارة، الناصاراة
 العدد مع فضالً  إارام؛ اخلد إلى والممتدة والبصرة العمارة مدانتي بام

 ،وموسماة دائماة  صجما األصغر األخر  الرطبة األراضاي مم ال بار
 وروه عودة هور مةل  ال بر  الةالةة النمم همغ صول( مالصة و عمبة
 مم السبعانات عقد خالل األهوار مسااصة ب غت(. الساناف وهور دلم 
 أ بر الثة جع ها ما ؛3 م 01111-03111 صوالي العشااااارام القرم
 ضااااةمعر  األهوار همغ و انت. العالم في الرطبة ليراضااااي بائي نمام
 واجهت ل نها الموسااااااااااامي؛ الج اف تأةارات مخاطر إلى الدوام ع ى
 وهما نهام  ةنام قراباً ت  امل شااااااااااابه تج ا اً  التساااااااااااعانات عقد خالل

 مم أل ةر التج اف هما اساااتمر صاث الصّمار؛ وهور الوساااطى األهوار
 ام  ولد. الج اف إلى الصدودي الصوازة هور تعرض  ما ساانوات؛ 01
 بالتنو  ع ى الماااد  وبعاااادة مهماااة عوالاااال التج اف مم ال ترة لهااامغ

 راتالتااأةا بانهااا ومم بااه، المصاطااة والمناااطا العراا في الباولوجي
 اجرةالمه واألنواب المص ي والمنا  الساااام اة الةروة مناطا ع ى ال بر 

 واعتمد في ألهوارالمص ي المي اساااااااااااتوطم ا وع ى المجتمب والمتوطنة
 مامالن هما اساااتعادة عم اة إم. رفاهه ع ى خدمات نممها ا ا ولوجاة

 لهمغ اةجزئ بصااااااورة المااغ غمر إعادة عند بال عل بدأت ال راد البائي
 .الصاضر ولتنا إلى مستمرة عم اة وهي 3112 عام بعد المنطقة
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 .والمنقرضة والصساسة ل خطر المعرضة العرالاة العمبة المااغ أصاار أنواب 3-1 ش ل
 

 ليميةالق البحرية المياه في البيولوجي لتنوعا 

 طوله اتعد  ال نسبااً  ضاقاً  ساص ااً  شراطاً  العراا امت ل
 ) Earth 3 م 200 مساصتها إل اماة ومااهاً   م011

Trends Country profile 2003)  وبمولعه أنه إال 
  بارة ائاةب بأهماة اتمتب فإنه الخ ا  منطقة شمال ضمم
 مم نوابأل موطناً  العرالاة البصراة المااغ تعتبر .ل غااة

 س ص اةال مةل ل خطر المعرضة البصراة السالصف
 والس ص اة( Caretta caretta  الب هار البصراة

 سالصف نوب وتصت( Chelonia mydas  الخضرار
( Eretmochyles imbricate bissa  الغا م

 الزاتوني ال وم مات البصراة Olive Ridleyوسالصف
 Lepidochyles olivacea )س ص اة نوب وتصت 

 Dermochyles  البصراة المخطط القبض
coriacea schlegelli .)مم نوعام وجود سجل  ما 

 األنف أعقف البصري الةعبام هما األفاعي
 Enhydrina schistoa )الرشاا البصري والةعبام 

 Microcephalophis gracilis .)الطاور أما 
 اغوالما الشاطئاة المسطصات تستغل التي البصراة
 لبصريا السرطام زلزاا فتشملالخ ا  و  ل عراا البصراة

 Dromas ardeola )البصري الصزام ومالل 
 Egretta thula )ال بار الرمل وزلزاا 
 Charadrius leschenaultia .) 

 لمنطقة ة بار  بائاة أهماة مات العرالاة البصراة البائة
 لن طيا بالنشاط المرتبطة الت وث فمشا ل عموماً  الخ ا 
 ررةالمت  الس م صر ةضوضار الناجمة عم وال الم ةف
 التنوب خ ض في بعاد صد إلى تساهم المةال سبال ع ى

 المنممة إصصارات وصسال. الخ ا  في الباولوجي
 تتعرض  الخ ا مااغ فام البصراة البائة لصمااة ا ل اماة
 ألف 11إلى  21اقل عم  ال بما اومي وبش ل ل ت وث

برمال ن ط أةنار عم اات التزود والشصم والت رار 
أاضًا ما ارتبط بالنقل الن طي. ومم ت ل األنشطة 

وبأعمال الشصم البصري بش  اه التجاري والن طي. 
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وتعتبر ممارسة تصراف مااغ التوازم مم الس م النال ة 
ل ن ط والبضائب مم مخت ف دول العالم إلى الخ ا  سببًا 
في نقل األنواب الغرابة والدخا ة مم ال ائنات الصاة إلى 

ي نشطة البائاة التمنطقة الخ ا . وغالبًا ما ت وم األ
م موب وبش ل واضح  تمارب ع ى الاابسة مات تأةار

 (.2-1 في السواصل ومااهها البصراة أاضًا  ش ل

 

 األصيلة المحلية ألنواعا 

 %2.7 االعرا في المتوطنة النباتاة األنواب نسبة تب ر
 في وسجل ،نوعاً  3111 البالر األنواب عدد مجموب مم

 منها العمبة المااغ أسمال مم اً نوع( 71  صوالي العراا
 التقرار   بارة صمااة جهود إلى تصتاج نوعاً ( 00 

  ما. (3100 العراا في الباولوجي التنوب عم الوطني
 منها %7 الطاور مم نوعاً ( 211  ع ى ازاد ما سجل
 مم .مت اوتة بدرجات ومخطورة باالنقراض مهددة أنواب

 طوطخ مم الامنط ضمم اقب العراا بام بالم ر الجدار
 مم رالطاو  تهاجر إم ؛ل طاور الةماناة العالماة الهجرة
 اموالص بمنغولاا مرورا آساا شرا وجنوال ساباراا

ارام و ازاخستام وأفغانستام  الشتار شهرأ فترة لتقضي وا 

 يف المائاة والمسطصات العراا أهوار مناطا في الدافئة
  اماةإل أهماة الموالب همغ ت تسال بملل البالد؛ وسط

 .وعالماة

 إلى تعود الةدااات مم نوعاً ( 22  مم اقارال ما سجل
 أنواب( 01  إلى إضافةً ( 3117 عمرو،  عائ ة( 32 

 مم نوعاً ( 72  و عوائل( 1  إلى تعود البرمائاات مم
( 3111  مم وأ ةر عائ ة( 07  إلى تعود الزواصف

 الطصالال مم نوعاً ( 3203  و الصشرات مم نوعاً 
 رااالع في الباولوجي التنوب عم وطنيال التقرار 

 الدراسة مم المزاد األنواب همغ تتط ال.  (3100
 اشتهاومع تصنا ها صول والتصداث والتدلاا والبصث
 لىإ فتصتاج الطباعاة موائ ها مروف تغار بسبال

 . والتصداث المراجعة

 والمنقرضة والصساسة ل خطر المعرضة العرالاة البصراة األنواب 2-1 ش ل
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  الغازية الغريبة األنواع 

 نوعاً  33 الدولاة الغازاة األنواب باانات لاعدة تضم
 غازاة ل نها العراا في مستوطنا نوعاً  20 و غازااً 

 اتم لم أخر  أنواب ةالةة عم فضالً  أخر ؛ لمناطا
 ال األرلام همغ ت وم أم المصتمل ومم. وضعها تصداد
 مم ادالمز  ستت شف وربما التقدارات بعض إال تمةل

 رأ ة نتائ  تتوفر عندما الموضوب صول المع ومات
 دفعن المةال سبال وع ى. ماةع  وبصوث لمسوصات
 نواباأل مجال في السابقة العرالاة التجربة استعراض

 أبرز  النال زهرة عشبة لضاة تبرز ل بالد الغازاة
 تدخ  لقد. األخارة العقود خالل صدةت التي المشا ل
 مراً ن الزانة نباتات  مم أنها ع ى النال زهرة عشبة

 انتشرت مأ ت بث لم أنها إال الوافدام، لبل مم( لجامباتها
 وفي ةالرئاس المائاة البائات في و ةاف واسب بش ل
 مشا ل مسببةً  استةنار دوممم  المناطا جماب

 وموتق. واألنهار ل جداول خصوصاً  جداة هادرولوجاة
 المبالر بصرف الزراعة ووزارة المائاة الموارد وزارة

 لغازيا النوب هما لم افصة الصةاةة الجهود وبمل الطائ ة
 األخر  األمة ة ومم. صاسم نجاح تصقاا دوممم  ل م

 أنواب دأص انتشار هو العرالاة ل بائات الغازاة لينواب
 باسم فالمعرو  البصراة الالفقاراات مم المائاة القشراات
 مناطا إلى Barnacle الجنب مم البصري الصشف
 نمراً  األهوار مااغ م وصة تتزااد صاث الجنوباة؛ األهوار

 لمناخيا التغار ولتأةارات العمبة المااغادها بإمد لشح
 Sabtie and Almukhtar, 2012 .) 

 

 

 والضغوط حركاتالم 

ونممه  عهبموالالتنوب الباولوجي في العراا  اتعرض
 في ضغوط تتمةل إلىالبائاة  افة وبدرجات مت اوتة 

 الرلعة وتوسب الس ام، عددمضطرد في  ازدااد
 النباتي الغطار اتم األراضي صساال ع ى الصضراة
 مارساتم عم فضالً  لالستزراب؛ القاب ة وت ل الطباعي
 األسمال وصاد المرغوبة، لينواب الجائر الصاد

 إلى تندي التي والممارسات القانوناة، غار باألسالاال
 لزراعة،ا ألغراض األهوار  تج اف البائاة النمم تصوار
تالف  أش اله ب افة والت وث األنهار، ض اف وا 

 اة،المائ الموارد إدارة وضعف الجائر، والرعي صادرغ،وم
نشار والتم ح، والتصصر والج اف  االطر  وتطوار وا 
 مأ إال. أخر  وتهداد ضغط وعوامل األرضاة، والموانب
 اجعل المي العراا؛ في الباولوجي ل تنوب الرئاب التهداد
 وه وخطورةً  شدةً  أ ةر أعالغ المم ورة التهدادات جماب
 لد  وصتى الناب عامة لد  الوعي و مست تدني

 لتنوبا بأهماة الص وماة المنسسات بعضالعام ام في 
 تقدمها التي البائاة والخدمات الس ب وأهماة الباولوجي
 نممال ألهماة والتقدار ا درال وعدم البائاة، األنممة
 الصصة ااابقض المباشرة وص تها ا نسام لرفاغ البائاة

 .ارهاوغ والبطالة والمجتمب

 البيولوجي التنوع على المحافظة جهود 

 األنواع وتوثيق تسجيل 5-9-1
 ةمنمم مب بالتعاوم العرالاة البائة وزارة لامت

 البصارو  واألراضي البائة وزارة مم وبدعم العراا طباعة
 امع مم اً ربد العراا داخل شامل لمسح بجهد ا اطالاة
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 الباولوجي التنوب مناطا مسح مشروب ضمم 3112
 Key Biodiversity بمشروب اعرف المي سة؛الرئا

Areas (KBA)، بارة مساصات المشروب شمل ولد  
 مم مصددة أنواب وضب توةاا وتم م مم البالد مم

 ئناتال ا وبعض والنباتات واألسمال وال بائم الطاور
 بام الطاور مم نوب 211 مم أ ةر ُسجل فقد الدلاقة؛
 ؛(KBA، 3101 مسوصات تقرار  وم ر  ومقام مهاجر
 النشرة  ال بائم  مم نوعاً  71 عم ازاد ما إلى إضافة
 عدد  رب  ما(.  البراطاني الطباعي التاراخ متصف ،30

 ن سه رالتقرا وفا العراا في المسج ة النباتاة األنواب
 اخالتأر  متصف مةل متخصصة منسسات مب بالتعاوم
 Smithsonian Natural األمار ي الطباعي

History Museum ومشروب Bar Code History 
Project ائاةب ونمم بائات في تتواجد نوعاً  022 لرابة 
 ىإل بصاجة تزال ال أخر  مناطا ةمة أنه إال. مخت  ة
 قومت ملل إلى إضافة.  فاها األنواب وتوةاا المسح

 بدراسات العرالاة والجامعات الع ماة المنسسات
 بار  صد إلى تمل ل نها النطاا؛ مصدودة ومسوصات

 يالت الراهنة مروفال بسبال المط وال المستو  دوم
 التخصاصات وشح االهتمام ول ة العراا بها امر

 .المالاة

 للكطططططائنطططططات المرجعي الطتصطططططططططنطيطف 5-9-2
 الوراثي والحفظ المحلية

 بجمب اةالمعن الجهة العرالي الطباعي التأراخ متصف اعد
 عم نمامجب واصت م الباولوجي، التنوب عانات وتصناف
 والطاور  ال بائم العرالاة األصاار نوابأ مخت ف

 مختف مم المتصجرات نمامج إلى با ضافة واألسمال؛
 رااتوالقش الصشرات عانات و ملل التاراخاة العصور

 ماة منسسة ع فهو العرالي الوطني المعشال أما. وغارها
 به اتماز لما مهماً  دوراً اندي  ؛ترتبط بوزارة الزراعة

عم  ما ازاد ع ىإم اصتوي  وعة؛متن جغرافاة مم العراا
 متباانةعانة نباتاة جمعت مم مناطا  ألف 01
 الالمعش لد  تطواراة خطة وتوجد. البائاة مروفال

 مللو  البالد في الشامل النباتي المسح  جرار العرالي
 .والجامعات العرالاة المعاشال مب بالتنساا

 نولب  نشار ومت رلة بساطة بصةاة مصاوالت هنال
 ال ل نها األخر ؛ األصاار وبعض النباتاة التل سال

 ص م مشروب عدا الع مي؛ البصث مستو  تتجاوز
 وزارة يف العرالاة االلتصاداة النباتات ألصول السالالت
 صداةةال الع ماة األسالاال همغ مةل توماف إم. الزراعة
 صدر  اتط ال الباولوجي التنوب ع ى الص ام بهدف
 العملو  ال ناة ال وادر دراالوت المعدات وتوفار األموال
 ضمانات ع ى الصصول سبال في لسنوات الَدُنوال  
 صالة يف صتى واستمرارها العرالاة األصاار وجود لصاانة
. راةالبش األنشطة أو ال وارث بسبال ل زوال تعرضها

 يف الجهود تتضافر أم بجدارة استصا الهدف وملل
  .لتصقاقه الصداةة التقانات تسخار سبال

 وتسجيلها المحمياتن إعال   5-9-3
 ممضااا المدرجة الةقافاة الموالب مم ةالةة العراا امت ل
 في رالصض مولب وهي العالمي، ل تراث الاونس و لائمة

  موالب صااداةاااً  إدراجهمااا تم ومولعام نانو  مصااافمااة
( ql’at Sherqat  آشاااااااااااااور مولبت وهماااااااا ماخاطورة
 ار ب ساااااد بنار مشاااااروب عم الناشااااا  ل تهداد المعرض
 ةل سااااااااااطر  ا تقر المي األةراة؛ ساااااااااامرار مدانة ومولب

. دامال صالح مصافمة في ماالمولع  ال واقب وا دارة،
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  أخر  موالب تساااااااااعة مم تجراباة لائمة التراح تم  ما
 موالب وهي( مخت ط 0 و ةقافاة منها 7  عالماة موالب 

 وصصااااااااااااام القاااااداماااااة، نانو  وماااااداناااااة ونمرود، أور،
 دبال وأهوار لمقدب،ا بابل ومجمب وواسااط، األخاضاار،

 .ال  ل مي ومولب أربال، ول عة النهرام، مابام

 ولبم باسااتةنار ةقافاة موالب هي الموالب همغ معمم إم 
 مولعاً  اعاد الامي( النهرام بام ماا بالد أهوار  واصاد

 جااادااااد مشاااااااااااااروب وهناااال(. وطباعي ةقاااافي  مخت طااااً 
 فةلةقاا ووزارة ل بائة المتصدة األمم برنام  مب بالتعاوم

 لائمة في( طباعي تراث   مولب األهوار لتساااااااااااااجاال
. ةاألصاااا ا وسااااماتها لخصااااائصااااها نمراً  العالمي التراث
 إلى 3117 عام مم شاااباط في الجهود همغ أةمرت ولد

  ىع العراا جنوال في اقب المي الصوازة هور تساااااماة
 واسااااااتناداً . رامساااااار موالب مم  مولب إارام مب الصدود

 عام إلى 3111 عام مم KBA برنام  مسااااوصات إلى
 ورالطا ألنواب األولاة القائمة توسااااااااااب تم فقد 3101

 وتم المهمة الرطبة األراضاااااي وموالب المهمة ومناطقها
 اولوجيالب التنوب لمناطا المقترصة بالموالب لائمة وضب

 رياج ملل عم فضااااالً . اً مولع مائةال تجاوزت الرئاسااااة
 ىاألول الاةالعر  الوطناة المصماة  عالم صالااً  العمل
 المع ومات تصداث اجري  ما الوسااااااااطى، األهوار في

( in situ الطباعي الوضاااااااااب في  المولب في ل صمااة
 عاادم ومجموعااة العراا طباعااة منممااة مب بااالتعاااوم
 .  الجدادة

 
 عااً و  اتط ال وصونه الطباعي التراث موضوب إدرال إم
 عىتسااا. للمل الجادة والرغبة القناعة وتوفر متقدماً  بائااً 
 بالموال لدراسااااااااة الوطناة ال جنة خالل مم البائة وزارة

 ساااودةم وضاااب تم  ما. الهدف هما تصقاا في الطباعاة
 لبائة؛ا وزارة لبل مم الطباعاة ل مصماات نمام تشااااااراب

 للب مم لمراجعتها المسااااااااودة ت ل عرض صالااً  اتم إم
 لاادولاااةا المتط بااات توفر مم ل تااأ ااد الاادولاام الخبرار

 اجانبه ومم. المصماة بالمناطا الخاصااااااة ل تشااااااراعات
 المصماات لانوم مساااااااااااااودة بمراجعة البائة وزارة تقوم

 الموالب ودراساااااااااااااة الزراعة وزارة لدمته المي الزراعاة
 ناة،وط مصماات إعالنها لرار التخام تمهاداً  الطباعاة

 مالمقد المشااااااروب دراسااااااة ع ى صالااً  وزارةال تع ف  ما
 والمتع قة Nature Iraq ااالعر  طباعة منممة لبل مم

 الجنوال أهوار في وطني متنزغ إلامة جدو  بدراساااااااااة
 إلى التوصاااة ولدمت( Central Marshes  المر زاة

 الباولوجي التنوب ع ى المصافمة جهود. 2 إطار
 ن مت الصااااصراواة؛ البائة م ونات ع ى المصافمة بهدف
 لم ااااافصااااة العااااامااااة الهائااااة طراا عم الزراعااااة وزارة

ن الرم اة، ال ةبام لتةبات مشااراب التصاصر دامة شاروا   وا 
 الصماد، صوض منطقة وتنماة الصااااااااااصراواة، الواصات
نشااااار  رببمو  وزراعتها اآلبار وص ر المراعي مصطات وا 
 ادةالج الع  اة القامة مات المالئمة الرعوااة النبااتاات
 يف مشاتل إلامة خالل مم والم وصة ل ج اف والمتصم ة

لاامة مصطاة  ال ( وراةاة أصااااااااااااااول  أمهات مزرعة وا 
 . الرعواة البمور مم الماتي اراال ت  لغرض
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 مصماة المولب بإعالم الوزرار لمج ب العامة األمانة
 .(2-1 ش ل  وطناة

 

 المتعلقططططة والقوانين التشطططططططططريعططططات 5-9-4
 البيولوجي التنوع بحماية
وعة مم القوانام واألنممة والتع امات امت ل العراا مجم
بار ومم التطباقات المطمئنة إلى صد   ،التي تهتم بالبائة

ما  جيالباولو في مجال تطباا تشراعات صمااة التنوب 
وفقًا  3101لدمته وزارة البائة إلى القضار في العام 

 لانوم صاانة الصاوانات والطاور  02ل قانوم رلم 
ار ي ترتبط بنشاطات الصاد غالبراة( وهي القضاة الت

صاث اعتاد صاادو  ؛القانوني في مصافمة ماسام
صاوانات وصقور أجانال الدخول إلى العراا لممارسة 
صاد األنواب العرالاة المعرضة لخطر االنقراض 

صل وتم التو  ،والطاور الجارصة يخصوصاً طائر الصبار 
د وُاع ،إلى ات اا مب وزارة الداخ اة لولف همغ النشاطات

ملل عالمًة مضائة في هما المجال.   ما جر  تصداث 
بقًا االعداد مم القوانام والتشراعات التي صدرت س

 0711ل عام  21 قانوم  الغابات والمشاجر( مي الرلم 
. و ملل لانوم 3117والمي تم تصداةه وتعدا ه في العام 

المي صدر  2 صمااة الصاوانات البراة( وهو القانوم رلم 
. 3101صاث جر  تعدا ه في العام  0772 في العام

الخا   0720لسنة  31 ملل جر  تعدال النمام رلم 
بصاانة األنهار والمااغ العموماة مم الت وث وملل في 

 22.   ومم الجدار بالم ر بأم لانوم رلم 3101العام 
عنى بمنب استاراد النباتات اُ  3101المي صدر في العام 

 طًا بوزارتي البائة والزراعة.  إلى العراا وجعل األمر منو 

 (3 م  ل مصماات ال  اة المساصة 2-1 ش ل
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اسعى العراا لالنضمام إلى عضواة االت الاات الدولاة؛ 
 وجيالباول التنوب ات الاة في عضوصاث أنه صالاًا 

 بوضوبروتو ول لرطاجنة ل سالمة األصاائاة، وتم 
 باولوجيال التنوب لصاانة وطناة عمل وخطة إستراتاجاة

و أم العراا عض ما  سالمة األصاائاة. لتشراب وطني و 
 لمناخاةا التغارات وات الاة سااتب ات الاةأاضًا في 

 لنباتاةا الوراةاة المصادر ت اهم ومم رة األوزوم وات الاة
 .المهاجرة األنواب وات الاة

 والفرص لتحدياتا 

 لصرارةا درجات ارت اب في المتمةل اخينالم التغار ُاعد
 اغ،الما حوشاا األمطار هطول وانخ اض الج اف، وتزااد

 األنواب دخول وفر  والاتا وث، الاماوائااااااال، وتااااااادهاور
 التي الضااااااااااغوط أهم مم االسااااااااااتغالل وفرط الغازاة،
  موام. العراا في الاباااولوجي الاتاناوب لاهاااااااا ااتاعارض
 التنوب رةصاااو  تشاااا ال في تشااااترل التي الدوافب ت خا 

 رالمبااااشااااااااااااا التاااأةار مات بت ااال العراا في الباولوجي
 وادالم ع ى والط ال هم،وتوزاع السااااااااااا ام  داموغرافاة
 واالجتماعاة، لمنساااااااااااساااااااااااااةا العمل وأطر والخدمات،

 رعيوال صاااااناعاتها، ومخ  ات الن طاة واالسااااات شاااااافات
 اعاة،الزر  بال اماواات والت وث األشاااجار، ولطب الجائر
 نوبالت ع ى المهمة التأةارات ومم. الجمهور وعي ول ة

 لىإ وتندي أدت التي ومخ  اتها؛ الصروال الباولوجي
 جودو  ع ى خطراً  وتشاااااااااااا ل الطباعاة البائات تخراال
 في تتعاون ولد. ا نساااام فاها بما ال ائنات مم ال ةار

 إلى تأفضاا مشاااراب لتن ام جهات عدة األخارة الساانوات

سااتراتاجاةو  العراا، في ل بائة وطناة إسااتراتاجاة وضااب  ا 
 تن امو  فاه، الباولوجي التنوب لصمااة عمل وخطة وطناة

 النضااااااامام  ام  ما. الموائل وتقاام رصصااااااا مشاااااااروب
 دولاااة وات ااالاااات الباولوجي التنوب ات ااالاااة إلى العراا
 ألمما وات الاة الرطبة ليراضاااي رامساااار  ات الاة أخر 

 في األةر أب ر المناخي لتغارا بشاااااأم ا طاراة المتصدة
 صمااة بمهام ل نهوض الجاد والعمل الطالات تصشاااااااااد
 تنوبال زال ال ملل ومب. عرااال في الباولوجي التنوب

 بالً مساااااااااااتق تتزااد وربما لضاااااااااااغوط اتعرض الباولوجي
 التغار وبوادر المائاة الموارد شاااااح ضاااااور في خاصاااااة
 يف اصترازي نه  اتباب مم بد ال ملل وع ى.  المناخي
ع ا خاصاااة ما ات الباولوجي؛ التنوب لضاااااا مب التعامل

 يالساااااااااااااعو باالساااااااااااااالماة األصااائااة لم ونااته الباولوجاة، 
ت ادة واالساا الوطناة، التنماة خطط في سااااساااته  دماج

ة خالل بنار أطر منسااساااتا مممنه في السااااصة البائاة 
 عال العمل تو  ،تعنى بتطوار واساااتةمار الساااااصة البائاة

الطوعي في مجااااال صمااااااااااة الموائاااال البائاااااة وصمااااااااااة 
 باة ما ا  ل تق ال اآلةار السااااااا ؛األنواب التق اداة المص اة

 نالهل مشااااراب التنمواة واصافم ع اه ليجاال القادمة. 
صااااجاااة م صاااة لبناااار القااادرات في مجاااال صمااااااااة التنوب 
الباولوجي واسااتةمارغ ع ى نصو مسااتدام  ملل في مجال 
االسااااااااااااات اادة مم تنوعاه الوراةي وصمااااة أمنه الباولوجي 

مصورة ل  ائنات ال المصتم ةالمي اقتضي تقاام المخاطر 
اساااااااااااااتقرار وتنوب النمم البائاااااة مب األخاااام  ع ى وراةااااااً 

 تنساااااااااااا إم أخاراً باالعتبار صاااااااااصة المواطم العرالي. 
العماااال في تن ااااام خطااااة عماااال المصااااافمااااة ع ى التنوب 

 الت اف مب التغارات المناااخاااة أمربرام  الباولوجي مب 

 في غااة األهماة.
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 والساحلية البحرية البيئة: السادس الفصل 6

 فريق االعداد

 االسم  عملجهة ال

 رئيسا   -السيد طه ياسين محمد  المنطقة الجنوبيةفي مدير عام دائرة حماية وتحسين البيئة 
 عضوا   -المظفر عبد األمير د. نادية  مركز علوم البحار  –جامعة البصرة 

 عضوا   -د. عماد الدين عبد الهادي المختار قسم علوم الحياة –كلية العلوم للبنات  – جامعة بغداد
 عضوا   -د. حسن حميد كاطع  المركز الوطني الدارة الموارد المائية -وزارة الموارد المائية 

 عضوا   –د. كاظم عبدالوهاب االسدي  كلية التربية –جامعة البصرة 
 عضوا   -السيد جعفر صادق جعفر  الشركة العامة لموانئ العراق

 عضوا   -خيرية عبود ياسين  مديرية بيئة البصرة
 عضوا   –نضال أحمد عبداهلل  ئرة حماية وتحسين البيئة في المنطقة الجنوبيةدا

 عضوا   -عمر عامر حسين قسم الملوثات  –الدائرة الفنية 
 عضوا   -علي عبدالصمد حسن المنطقة الجنوبيةفي دائرة حماية وتحسين البيئة 

 

 :الرئيسة الرسائل 

 التي صةالالم المااغ مساصات  ل البصراة بالبائة اقصد
 صمةمتال البعض؛ بعضها مب متص ة مااغ  ت ة تمةل

 ،اصطناعاا أو طباعاا االتصال هما  ام سوار األجزار
 اراألنه ومصبات والخ جام والبصار المصاطات وتشمل

تقدم النمم البائاة  .البصراة الصااة أوجه مم فاها وما
مةل الغمار والن ط والغاز  جمةالبصراة منتجات وخدمات 

 لنقل. فاما ا ي رسائل ال صلتاو 

  في أعماا شط العرال والمااغ البصراة  اغار
بسبال العم اات  الم ائمالعرالاة العداد مم 

وتولف عمل العشرات مم الس م بسبال  ،الصرباة
 تش ل الغواراعم اات الصاانة.  تعةرالتآ ل و 

عائقًا لمرور ال ةار مم الس م؛ خاصًة ال بارة منها 
 ىإل الاوماصتاج العراا و  ،صاةفي القنوات المال

الغوارا وبدر  مم ل تخ  وطناة شام ة  خطة
بالتعاوم مب الدول عم اات االنتشال والت  ال 

 توسابو عم اات تجراف وتنماف ب البدرو المشاطئة 
لقنوات المالصاة لتساار التطورات العالماة في ا

توسب صر ة النقل البصري واستاعاال الس م 
ات الغاطب ال بار والصمولة والبواخر الصداةة م

 الوزناة العالاة.
 اعاةالصن المخ  ات طرح عم الناجم الت وث اش ل 

 وغار العضواة المنزلاة والمخ  ات الةقا ة والمااغ
 الزراعاة وال ضالت المعام ة غار العضواة
 وةاتوالم  والمبادات المغماات هابما فا المخت  ة؛
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 صقاقااً  اً تصدا اً باولوجا والمترا مة الةابتة العضواة
 مم لنهراةا ا دارة تعزاز إم. العرالاة البصراة ل بائة
  ىع المتشاطئة ل مصافمات المص اة المجالب لبل

 مخرجات نوعاة وتصسام والمصال، األنهار
 في المطروصة الصصي الصرف معالجة مصطات
 صهاتمن التي الرخ  ع ى معااار ووضب األنهار،

 األنهار، إلى ضالتال  لطرح المص اة الص ومات
 ،الصناعي الصصي الصرف معااار وتصسام
ا لوانام وتطبا ل س ام، المستمرة البائاة والتوعاة

م   ا ة في تصساجرارات المصافمة ع ى البائة  
 لمالصةوا منهالبائات المائاة العرالاة العمبة صالة ا

 ع ى صد سوار.  
 إطارل مناطا الساص اة  المت ام ة ا دارة تش ل 

 التنماةفعالاات  لتنمام عمل استراتاجي
فاها مم  بما والةقافاة واالجتماعاة االلتصاداة

 مشاراب التي تقام في صدود المناطا لتنمام 
 ع ى الت وث أصمال تق ال في اسهم ما ؛الساص اة

 الباولوجاة النمم منعة واستعادة البصراة، البائة
تنماة همغ المناطا تنماة و  األنهار، لمصبات

 وطناة خطة وضبستدامة. مم هنا ال بد مم م
 ا دارةمبدأ  إلىتستند  الساص اة المنطقة  دارة

 جادإامم  إن امهااقتضي  بمابائاة ال النمم نه ب
 لمروفا اراعي وتنمامي وتشراعي سااسي إطار

 وتخطاط ،الصالاة وااللتصاداة االجتماعاة
 واالجتماعاة البائاة ل تأةاراتاستراتاجي وتقاام 

المرم  اموا ن وتوعاة بالبائة والقوانام  ،ل مشاراب
 لها.

 إلامة شب ة متص ة ل مصماات البصراة والبراة  إم
دارتها بش ل فعال اسهم  بار صد   إلىوالمائاة وا 

في توفار مالمات آمنة ليصاار البراة والمائاة،  ما 
اوفر فر  بقار وعمل جدادة ل س ام المص اام في 

اش ل التعاوم  ا طار؛ هما فيمناطا إنشائها.  
مب المنممات الدولاة واالستعانة بخبرات الدول 

ة لعم ا المجاورة في إنشار المناطا المصماة دفعاً 
المصافمة ع ى التنوب الباولوجي الساص ي والبصري 
واعزز استدامة المجتمعات المص اة المعتمدة ع ى 

 همغ الصناعة.
 غارالت ب عل البصر سطح مستو  ارت اب امةل 

 الاة،العر  البصراة ل مناطا  باراً  تصدااً  المناخي
 األراضي مم واسب لطاب صدوةه صال وساطال
 ةالمهمش ال ئات خاصة المجتمب شرائح ومخت ف

مل غااال لدرات الت اف معها. ال بد مم  في
لاة مم المسنو   بار   التعامل مب همغ الماهرة بقدر  

سواصل مم خالل تصداد مد  لاب اة وصساساة ال
العرالاة الرت اب مستو  سطح البصر وتصداد 

ة خط وضبالمترتبة ع ى ملل و  واآلةارالمخاطر 
 . ولوااتاألل ت اف مب مخت ف االصتماالت صسال 

  ان د ا تشاف وجود تجمعات لشعاال مرجاناة في
المااغ ا ل اماة العرالاة أهماة البصث الع مي 

،  ما يوالتعاوم ع ى المستواام ا ل امي والعالم
واص ز العراا ع ى استخدام الت نولوجاا المتاصة 
وزاادة الوعي البائي لصمااة مةل همغ البائات 

 ال رادة. 
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 المقدمة 

 011 إلى طولها اصل بصراة إطاللة جنوبه في ل عراا
 دول سواصل بأطوال مقارنة نسباا مصدودة وتعد  م،

 مالصةال خطوط صاث مم التصادااً  صاواة ل نها ؛الجوار
ا أهماته إلىإضافة  خاصة، والن طاةعامة  التجاراة

 ةالبصرا الواجهة الساصل هما وامةل. ا ستراتاجاة
 ندع العربي الخ ا  ع ى تطل التي ل عراا الوصادة
 ا ل اماة الصدود جهة مم شرلاً  العرال شط مصال
 الباشة أبور  بال او مروراً  غرباً  وامتد ا اراناة، العرالاة

 همغ وتشمل ال واتاة، وبوباام وربة سواصل وبمواجهة
 األراضي باتجاغ الشمال إلى الجنوال مم المنطقة
 وأم ،ةشاطان وخور  ، عبدا خورمم   الً  العرالاة
 مائاة بقناة اتصل المي الزبار خور ةم لصر،

 صلتت بدورها التي( البصرة شط  تسمى اصطناعاة
 اهه،ام بضصالة الساصل هما اتماز. ارالصمّ  بهور شماال

لتي اممازة بخصائصها ال امائاة وال ازاائاة ال تهبائو 
 نصصر وجودها فياالتي  أصاائهنع ست ع ى نوعاة ا

اة . اتناول ال صل موارد البائة البصراة والساص همغ البائة
 ،وما تتعرض له مم ت وث، ولضااا الةروة السم اة

واصتمال ارت اب منسوال سطح البصر وأةرغ ع ى الساصل 
 ما واشار إلى ضعف أو انعدام دور المجتمب ي. العرال

المص ي لت ل المنطقة بسبال الصروال التي أدت إلى 
التدهور البائي والمي أد  إلى نزوح عدد  بار منهم 

عم المنطقة نتاجة النعدام الخدمات بصورة عامة 
والتغارات البائاة التي انع ست س بًا ع ى نشاطاتهم 

  والبصري والزراعة. االلتصاداة مةل الصاد النهري

 البحرية البيئة موارد 

 شااااااااط دلتا - العرال شااااااااط صاااااااالم 6-3-1
    (Delta  العرال

 يف اقب م توح ضصل مائي مسطح العرال شط مصال 
 دج ة نهري م تقى  العرال شط نهر التقار منطقة
ارطة خالعربي   الخ ا  مااغ مب البصرة شمال( وال رات

 Partow م  073 العرال شط. اب ر طول (0-0
نقطة التقار نهري دج ة وال رات شمال  مم( 2001

 اوت اتو البصرة صتى ساصل الخ ا  العربي جنوبًا. 
 تت وم م.  3 - 1.1 مم هم وعرض 01 - 7 ممعمقه 
 الترسبات النهراة مم مجموعة مم العرال شط دلتا

 مصدرها لاراة رواسال مب المخت طة واألصاائاة
 اتماز (.3117 وآخروم، المصمود  الغباراة العواصف

 والجزر دالم بماهرة العرالاة الساص اة والمااغ العرال شط
 يودورت مد دورتي  الاومي شبه( المخت ط  النوب مم

 معدل اب ر صاث(. دلاقة 13و ساعة 32  ل جزر
 المااغ ارت اب ازاد ال فاما ةالةة أمتار؛ مد أع ى ارت اب
 نصف متر عم المصال بدااة لرال جزر أدنى عند
 (.3101 الطائي، 
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 (CIMI,2010دلتا شط العرال ومنطقة الساصل العرالي  0-0 خارطة 

 

 

 

  
الصاف اصل فارا العما في فترتي المد والجزر  في
متر في موسم  1.31 إلى وانخ ض ،م 0.1صوالي  إلى

راف ص(. اب ر متوسط تدفا الت3101ال اضام  الطائي 
 / دلاقة واخت ف تبعاً 2م0311شط العرال لالسنوي 
سهامل موسم  المااغ  فوتخ  تغماه،روافد األنهار التي  وا 
ة بش ل م صوم مم م وص العرال شط اصم ها التيالعمبة 

رال الع شطمااغ شمال غرال الخ ا  العربي. اتعرض 
توغل األمالح مم شمال غرال الخ ا  العربي خالل  إلى

 مم مااغ عمبة.  وارداتهما عند انخ اض و  ،المد عم اة
 رد المااغ العمبة ع ىاةار المصتم ة النخ اض مو مم اآلو 

ار تدمو  األولاة،البائة البصراة انخ اض ا نتاجاة 
 ،باامو مناطا صضانة وتغماة صغار األسمال والر 

 ارت اب الم وصة خاصة في السنوات الجافة.و 

 العام المصب 

 العام المصال أو الةالث هرالن مشروب إنجاز اسُت ِمل
 مدانة شمال مم بدراً   م 101 بطول 2/03/0773 في

 بهدف( 3-0خارطة  الزبار خور في م تقاغ وصتى بغداد
 سطو  أراضي استصالح خطة ضمم البزل مااغ تصراف
 لسم مإ وال رات؛ دج ة نهري بام الوالعة العراا وجنوال
 . وجنوبي وأوسط شمالي لواطب ةالةة إلى المشروب
 رااط عم العربي الخ ا  إلى العام المصال مااغ تصل
 إلى أد  ما 0772 عام افتتصت التي البصرة شط لناة
 نصو ىإل لتصل الزبار لخور التدفا معدالت في زاادة
. تتأةر مااغ الخور وشط البصرة  ةا/2م311 -011
 إلى اهاف األمالح تر از ارت ب صاث والجزر المد رةهبما

 العرب شط مياه في الملوحة تغير. 1 إطار
المصتو  الم صي لمااغ شط العرال في مدانة لدر متوسط 

. بانما 0717لف في عام ألاجزر ب 1.2صوالي بالبصرة 
في جنوال  لفألاب( جزر 2.0- 0.3اوح معدل الم وصة  تر 

خارة (. أما في السنوات األ0727شط العرال في  
األلف بجزر  01صوالي إلى فقد وص ت الم وصة ( 3117 

األلف في منطقة ال او بجزر  21في البصرة وصوالي 
جراغ مر ز ع وم أخر مسح آجنوال شط العرال. وفي 

جزر  21ال او إلى  الم وصة فيوص ت ( 3103البصار  
األلف. واعز  السبال في ارت اب الم وصة إلى االنخ اض ب

بسبال  ازدااد الترساالو  العمبة المااغال بار في تصراف 
لة إلى ضصا أد ما  المااغالغوارا التي تعترض جراام 

عمود المار وترافا ملل مب ارت اب درجات الصرارة المي 
ر از التبخر وتدة األمر المي أسهم في زااتشهدغ المنطقة 

 مالح.األ
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 رة،األخا السنوات خالل باأللف رجز  ةالةام مم أ ةر
 إعادة مب 3117بدااة عام  االنخ اض عاود أنه غار
 .اهاع  مضخات وضبو  العام ل مصال البزل مااغ فتح

 

 ال رات نهر مااغ انقل  -العام المصال– الةالث النهر 3-0 خارطة
  .زبارال خور إلى البصرة شط خالل

 وزارة الموارد المائاة(  المصدرت

 الخور منطقة 

 مم متدت التي الطباعاة القنوات ع ى الخور   مة تط ا
 دةع إلى امتدادها اصل لد والتي البر داخل إلى البصر

 يفواوجد  التشعبات، مم العداد وجود مب  ا ومترات
 ستغلامم األخوار ولد  العداد العرالاة الساص اة المنطقة

 تأهمها ومم الموان   لامة منها عدد

 

 
 زارةج شبه مم الغربي لجزرا في واقب :هللا عبد خور
به ش مق وال لمب ش لع ى  بوباام جزارة مقابل ال او

 م 02 صوالي منهمغ ا. اب ر عرض الجزر الس  ي 
 عرضها اوزاتج ال ضاقة بقناة الشمالي جزئه في وانتهي
 مراً ن فاه الصةالم لصعوبة شاطانةتسمى خور   م 0.1

 صوالي ا  عبد خور طول اب ر. المائاة تااراته لسرعة
 بامه تم وص تتراوحم و 01لناته  عماومعدل   م 21
 وصلال ص قة ا  عبد خور امةل. األلفجزر ب 23-27
 سطصاتمتصاط به و  ،خور الزبار والخ ا  العربي بام
 وانتهي بمانائي أم لصر وخور الزبار بانما واسعة، مداة

وهو  ،الخ ا  العربي ع ى م توصاا وم جزرغ الجنوبي 
ة خارطمناطا الصاد البصري في العراا   أهممم  واصد
0-2.)  

 م وعرضها  21طولها  مصباة لناة وهوت الزبير خور
الجنوباة  صدودها تقبم. 02-01مالصي  بعما  م 0-3

 باتجاغ م  7جزارة وربة، وتبعد عم أم لصر  لرال
 ائةبالبائة في خور الزبار  انت الشرلي.  الجنوال

 جزر 22 فاها إلى الم وصة تصل صاث"مصال س باة " 
 ساصل غباتجا تدراجااً  تزداد؛ الصاف أشهر في باأللف

  فضائاة لخور عبدا  صورة 2-0 خارطة
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بعد افتتاح لناة شط البصرة  انه إال ؛العربي الخ ا 
 "مصبات األنهار ا اجاباة"  بائة إلىتصولت البائة 

 النوب مم ةالمنطق همغ في والجزر المد نمط واعد
جزر المد وال عدلصاث اتراوح م الاومي؛ وشبه المخت ط

 تتراوح فامام/ةا.  3 إلى هسرعة تاارات وتصلم 2-0 بام
معدل ل تبعاً  باأللف جزر 27-1.2 باممااهه  م وصة

درجات صرارة  أماالتصراف مم شط العرال وصالة المد. 
 مب ،م°22.1و 03.1 بام فتتراوح السطصاةالمااغ 
 المااغ الداخ ة مم  ماة ع ى اعتمد صراري صي م منصدر

 زاائاةال ا الخور بائة تعدشط العرال وطول فترة المد. 
 األصاار؛ مم وغارها والطاور ليسمال  مأو  مهمة
 توصةالم  المااغ في القواة التاارات مم فاها تصتمي
 صغار،ال ورعااة الت راخ أولات في الم ترسة واألنواب

 مانائي  فاه موان  لوجود مهم يمالص ممرأنها   ما
 خر أ موان  إنشار المتولب ومم لصر، وأم الزبار خور

  .الصالاة الموان  في النشاطات زاادة إلى با ضافة

   الفيزيائية العوامل 

 الظروف الجوية البحرية 6-6-1
 بصرة بصاف طوال، شداد ل البصراة المنطقةتمتاز 

 ،رارةفاه درجات الص تنخ ض معتدل رشتاو الصرارة، 
امتد الطقب و  اام،نتقالاواعتبر فص ي الرباب والخراف 

 أما الطقب ؛منتصف شباط إلى األولالبارد مم  انوم 

ام نهااة تشر  إلىواستمر  آمارالصار فابدأ في أواخر 
أ ةر أشهر الصاف  وآالشهري تموز  اعتبرو  ،ولاأل

 لىإ فاهمامتوسط درجة صرارة الجو  اصلصرارة صاث 
 ما اعد شهر  انوم الةاني أبرد شهور  ،م في المل° 27

م ؛ °02 إلىمتوسط درجة الصرارة  انخ ضصاث  ؛السنة
 أاار إلىول مم تشرام األ فامتدموسم األمطار  أما

مم في السنة، واندي ارت اب درجات الصرارة  031بمعدل 
زاادة معدالت التبخر ما  إلىخالل فصل الصاف 

باة النسوبة الرط صلاساعد ع ى ت وام السبخات. ت
تتماز  .%32 إلى اً شتار وتنخ ض صا  % 71 إلى

الرااح الغرباة بالج اف وتصمل معها أصاانا الغبار 
لشرلاة الجنوباة او  الطوز(، بانما تغ ال الرااح الجنوباة 
 مات ت ومأنها  إال ؛في فترة الشتار صام ة معها األمطار
م اهامم ع ى النمارطوبة ودرجات صرارة عالاة صا ًا. 

تي ال ؛المائي في شمال غرال الخ ا  الرااح الشمالاة
  ي تدفا س إلىدي ان ما  اً تدفب التاارات المائاة جنوب

( 2-0خارطة   العربي ل خ ا ع ى الساصل الغربي 
مقابل تدفا ع وي ع ى الساصل الشرلي له  الطائي 

ضغط تاار التدفا النهري مم شط  واندي(. 3103
امم تع إلىالخ ا  العربي العرال مم الشمال نصو رأب 

تدفا التاارات البصراة ع ى طول سواصل ال وات 
 والسعوداة.
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 البيولوجية العوامل 6-6-2
 لخ ا ا شمال بائة في القاعاة الالفقاراات مجتمب اعد

 أخمت لم التي المهمة األصاائاة المجتمعات مم العربي
 تنوي مإ وا ل اماة؛ المص اة البائاة الدراسات في دورها
 ال ائناتب بدراً  األصاار مم به استهام ال عدد البائة ت ل

 مماز دور منها ول ل ال بارة، الالفقاراات إلى الدلاقة
 يف البائي النمام وتجدد استمرار ع ى المصافمة في

م . البصراة المااغ مجدافاة األلدام أ ةر العوالا  ت و 
 ائةبالصاواناة وفرة وساادة في البائات الساص اة و 

مم المجموب ال  ي  %71-71تش ل إم  المصبات؛
مم مجموب  % 77-71 مت و   أنها  ما ،لت ل األصاار

العوالا الصاواناة في المااغ ا ل اماة العرالاة 
 Salman, et al. 1986  0771 عجال،؛(. 

 الاةالعر  البصراة البائة في المرجاناة الشعاال تندر
 سباان ع رة ضص ة مااغ في تتمر ز مجموعة باستةنار
 21-31 بام تتراوح صرارة ودرجة لواة مداة وتاارات

. Azooxanthellate النوب المجموعة همغ اسود. م°
 صداةاً  بدأت التي الدراسات باستمرار  بار اهتمام هنال

 بائةبال المعرفة زاادة إلى تندي أم المتولب مم والتي
 .المنطقة في الموجود األصاائي والتنوب

 

 Platygyra piniمرجام  0-0 صورة
 

الغازاة في غرال  ليصاارشط العرال بوابة مهمة اعد 
 ة الدخا األصاارمم  أنوابخمسة  تسجال تم لدو  ،آساا

 (Naser, et al. 2011)منتشرة بش ل  بار في مااهه 
 Eriocheir sinensis, Macrobrachium)وهيت 

nipponense, Palaemon elegans, Balanus 
amphitrite, Potamorpyrgus antipodarum). 

صاار اعتمد ع ى الطرا األ ت لانتشار  أمابدو و 

 
 
 

 التاارات السائدة في الخ ا  العربي 2-0 خارطة
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م هنال مناطا في أ ما  ،المالصاة والممرات الدولاة
 الخصاال والسندباد أبوشط العرال مةل منطقة صرار و 

ش ل زاة بوالقرنة و رمة ع ي تنتشر فاها األصاار الغا
 لل في شط البصرة.أانتشار  اقاب هواسب، 

 الملوثات 

اعاني العراا مم مشا ل الت وث وانع اساته ع ى البائة 
صدد اإال أم مد  وانتشار وآةار هما الت وث لم  ؛الساص اة

 همتأسفقد  ؛بعد بسبال المروف التي مر بها العراا
  مأماموضعاة ومنقولة مم  م وةات ترا م في الصروال

راا ط عمالبصراة  والمااغالمنطقة الساص اة  إلى ر أخ
مم و  ،عبر مصال شط العرال والمااغانتقال الرواسال 

 ضافةبا   ؛ا عبدخور الزبار وخور  إلىشط البصرة 
صر ة ال تل المائاة ورسوباات القاب العامة في  إلى

 طقةالمن في الت وث مصادر أهم مم ولعلشمال الخ ا . 
النشاطات الس اناة ار الن ط و وتصد إنتاج عم اات

 ؛لتصتاةالبناة ا تأهال إعادة في المتمة ةوأنشطة التنماة 
الن طاة والتجاراة وما  الموان وترمام  إنشارخاصة 

 اندي ما ؛قنوات المالصاةل وتنماف  تجرافاتبعها مم 
وخاصة  األصاارانةر ع ى و ع ارة عمود المار  إلى
 .منها اةالقاع

  تعاوم بام مر ز ع وم البصار ووزارةهنال جهود م ة ة ل
ام المعناة ل قاام بدراسات لتقا األخر البائة والوزارات 

الوضب البائي ل منطقة الساص اة. ومم همغ النشاطات 
" ودراسات شط 3103صاف  –ة البصرة ن رص ة "لنل

العرال التي مم المن د ست قي الضور بش ل  بار ع ى 
ضالً عم ؛ فاة العرالاةالوضب البائي في المناطا الساص 

 .  التعاوم ا ل امي والدولي

 مياه الصرف الصحي 6-7-1
مم س ام العراا بشب ات  %31ما ال ازاد عم اخدم 

مااغ الصرف الصصي ومااغ األمطار المجاري(؛ في 
ع ى الجور ال ناة هم من %01صام اعتمد صوالي 

لي وال اتوفر لد  صوا ،لتصراف مااغ الصرف الصصي
أاة خدمة مم همغ الشب ات أو  مم الس ام 01%

مااغ الصرف الصصي غار المعالجة  وتش لاألنممة، 
 ومم ،نهارت وث مجاري األما اسهم في  ؛%01 صوالي

إلى البائة الساص اة  آةارغاصل جزر مم  أمالمصتمل 
 . ( 3101 اوناسف  العرالاة

 الملوثات العضوية والالعضوية 6-7-2
 شاربانت واألزمنة األم نة مصدودة؛ مت رلة دراسات أفادت

وشط  اراألهو العضواة والالعضواة في بائات  الم وةات
 وتبدي مااغ شط العرال ،شمال الخ ا  العربيو العرال 

تغارات م اناة وزماناة لترا از همغ الم وةات خاصة 
النترات وال وس ات دوم الس ا ات؛ صاث تنخ ض ترا از 

ال صالمغماات بش ل تدراجي مم أع ى النهر باتجاغ الم
 لدرة النهر ع ى التنقاة الماتاة إلىواعز  ملل 

 Hameed and Aljurani, 2011 وتعد ترا از .)
اث ص ؛السواصل مرت عة نسبااً  إلىالمغماات الواص ة 

تراوصت أع ى  ماة مسج ة مم ال وس ور والنترات في 
 1475 -  602و 186- 24بام  مااغ شط العرال
 -  3810م ع ع ى التوالي؛ فضالً  جزر بالم اوم

(؛ ما اشجب Saad, 1985مم السا ا ات   8623
 همغ تأ ادم إصصول ماهرة ا ةرار الغمائي. ورغم ملل ف

مد برام  مرالبة طوا ة األ إلى اصتاج وتعمامها الدراسات
د جاا صداةة  االستشعار عم بعد والرصلو ستخدام ت نو اب
  .المااغلي المستمر لنوعاة آلا
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 الهيدروكاربونات 6-7-3
لصوادث ال بر  مم االنس ابات الن طاة في بدأت ا

مب اندالب  0771ولت مب ر مم عام  فيالخ ا  العربي 
 0770، وب غت مروتها عام ا اراناةالصرال العرالاة 

تصبح واصدة مم  أم إلىأدت و  ؛أةنار صرال ال وات
الغ عم تم ا بالمناطا البصراة األ ةر ت وةا في العالم. 

 أمرا يم اوم غالوم  220خاللها انس ال ة صادة 33
النس ابات ا صوادثمم الن ط الخام. تمت م افصة 

 عضاراألمم لبل الدول  الضارةوالتق ال مم تأةاراتها 
لصمااة البائة البصراة  ا ل اماةفي المنممة 

(ROPME)  من ردة أو مجتمعة وتصت مم ة مر ز
 .(MEMACالمساعدة المتبادلة ل طوارئ البصراة  

 ةلصمااالمنممة ا ل اماة بالتعاوم مب العراا  اقومو 
والمنممات الدولاة مات  (ROPME) البصراة البائة

لت وث ا لمجابهةالعاللة في إعداد خطط الطوارئ 
 الن طي. 

هم مسببات الت وث أمم  وشصنهتصمال الن ط  اعد
اص اة ومنها المنطقة الس العربيلخ ا  ا شمال الن طي في

م اوم برمال مم  3اوماًا اصدر العراا  صاث ؛العرالاة
الن ط الخام مم خالل الموان  الن طاة في منطقة البصرة 

النقل البري أاضًا، ومم المتولب أم  أسطولوبواسطة 
م اوم برمال/الاوم  2.1 إلىتزداد همغ ال ماة لتصل 

جرار  ع ى البائة وطالضغما ازاد مم ؛ 3101عام 
تقوم وزارة  .رعم اات التنقاال واالستخراج والنقل والت را

لن ط االبائة ممة ة بمداراة بائة البصرة بقااب تر از 
متداد ا موالب رصد مصددة ع ى فيشهراًا  ال  ي والزات

 .(3-0، 0-0 ش ل  شط العرال

 

 
                                            

 

 ىع  ف وب أبو منطقة في الن طي الت وث 0-0 ش ل
 (.البصرة بائة مداراةت المصدر العرال شط
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 العرال شط في 3100 الن طي الت وث 3-0 صورة            

 

رغم ملل فال ازال هنال لصاااور في نمام مرالبة الت وث في 
هنال ضااااعف واضااااح في (، و 3-0 صااااورةمنطقة البصاااارة  

. في هاااما ا طاااار ال باااد مم ت عاااال القوانام ان اااام القوانام

واالساااااااااااااات ااادة مم خبرات دول المنطقااة ومنمماااتهااا المعناااة 
 في هما المجال.  بالبائة البصراة

 .الباشة رأب منطقة في الن طي الت وث 3-0 ش ل
  المصدرت مداراة بائة البصرة(. 
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 الغذائي الثراء 6-7-4

 
 توالن ااا المجاري بمااغ المصم ة ال رعاة األنهر بعض 2-0 صورة

صداا ساص اة تال مائاةالبائات ال فيعتبر زاادة المغماات ت
 واصلسالتتأةر  أمواتولب  ،متزاادا ع ى الصعاد العالمي

 لعدم وجود نمام صرف صصي نمراً الغمائي  با ةراراة العرال
ل هوار التي  انت تعماألمت امل في عموم العراا ولتج اف 

 طباعااً  غالماا تنقاة خاللها مم اتمطباعاة ل مااغ  ات مرشص
لبل  ةمم  ةار مم المواد العالقة العضواة والالعضوا

ر از ت وازدادشط العرال ةم المااغ الساص اة.  إلىوصولها 
لنهر ا أس ل مم باالتجاغمااغ شط العرال المواد المغماة في 

 غمقارنة مب أعال العربي الخ ا  شاط  ع ى هنصو مصب
Hameed and Aljorany, 2011) .) 

 شااااط العرال في إلىانخ اض إارادات المااغ ساااااهم ولد 
 صااااااااااااابصاات مااااغ النهرفااأ؛  از المواد المغااماااةاتغاار تر 
 لىإعني زاادة صمولة المغماات باالمغاماات وهما ا مةق اة

وهما ما انع ب ساااااا بًا  (2-0صااااااورة المااغ الساااااااص اة  
ع ى األصاار بصاث ام م أم اندي إلى ن وا األساامال 

 .واألصاار األخر ، واصد مم استخدامات المااغ

 حركة وانتقال الرواسب 

 لىإتعتمد  ماات ونوعاة المااغ والرواسال التي تصل 
عرال ع ى األوضاب في األهوار منطقة الدلتا مم شط ال

 دتسو  صاث ؛نهري دج ة وال رات مجرايوفي أع ى 
نتشر الدلتا وت فيالمسطصات الطاناة والصواجز الرم اة 

 صبب مااغ البصرنت وصام والجزر،خاللها لنوات المد 
وم ما اسمى ت ّ في المنخ ضات أةنار الجزر 

 (.Short & Blair, 1986المسطصات الم صاة  

جهة  والقنوات النهراة مم ةا شط العرال بالاابستصاط دلت
، وتتمةل الدلتا بمنطقة رواسال أخر وبالبصر مم جهة 

نهراة وصااتاة مصدرها شط العرال والعواصف الغباراة 
ع ى ش ل صاجز  الدلتا رواسال تمتد. (0770 الهاشمي 

طاني بش ل طولي وعرضي ع ى جانبي مصال شط 
تش ل بملل منصدر العرال  جوانال القناة المصباة(، و 

مب اتجاغ المصور الرئاب لشط العرال باتجاغ الخ ا  
تماز صاث ت الدلتا؛ بمنصدرالعربي، وادعى هما المنصدر 

مب  تطور ترساااباة بمعدل ترساال عال همغ الوصدة ا 
ولد لدرت الصمولة النهراة العالقة لشط العرال  الزمم؛
 إلى إضافة ،طم/سنة 7111111بصاوالي  0770عام 

معدالت  ولدرت ؛طم/ سنه صمل لاعي 71111
ط التقار نهر ال اروم بش نقطةالترساال الانهري جنوال 

طم/سنواا(  2032000 – 002111العرال بام   
مقارنة مب معدل الترساال في مدانة  واضصةبزاادة 
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طم/سنواا( عند  331111القرنة شمال شط العرال  
 . (0770، المنصوري(  2م اار م 07مائي    إاراد
 

 
 

 قلن مم لتخ افع ى ا دفاعاة  صواجز األهوار عم ت
 ممو  ،العرال شط مصال إلى المغماة والمواد الرواسال
 نقل يف  بار بش ل األهوار تج اف ازاد أم المتولب
 غماا إلى والصضراة والصناعاة الزراعاة الم وةات
 اما يالهادرودان نمامه وتغاار العرال شط عبر الخ ا 
 وأ ةمعروف غاربائاة  عوالال مب الطوال المد  ع ى

 بعض أم مم الرغم ع ى ؛ماآل لصد  اف بش ل ةمدروس
 ال علب اصدث الترساال نسال انخ اض أم اروم الع مار

 الميو  وال رات، دج ةنهري  عاليدول أ سدود بسبال ماآل
 ماة  نق  مإ. المصال إلى الرواسال تصراف خ ض

 دلتا لتش  نتباط إلى دتأ البصر إلى ةالواص  الرواسال
 ب تنع المطاف نهااة في وربما الساص اة، العرال شط

 لىإ السواصل  ع ى  ترساال مم الجاولوجاة العم اة
 (.Partow, 2001  هاتآ  

 لغوارقا 

شط العرال والمااغ البصراة العرالاة  أعمااغارت في 
العداد مم القطب البصراة بسبال العم اات الصرباة التي 

لقرم الماضي وصتى بدااات امتدت مم بدااة ةمانانات ا
عم تولف عمل العشرات مم همغ  فضالً  ؛القرم الصالي

الس م بسبال عم اات التآ ل لتولف عم اات الصاانة 
سنة بسبال الصروال السابقة والصصار  21 ةر مم أل

والعقوبات االلتصاداة التي صددت صر ة النقل البصري. 
فة ااصتاج العراا ل قاام بصم ة وطناة شام ة لمسح  و 

المااغ العرالاة لتصداد موالب الغوارا ومم ةم بدر عم اات 
 ال ري االنتشال وت  ال الس م وانطالا عم اات

اار لتنمامها وتوساعها لتسوتنماف القنوات المالصاة 
التطورات العالماة في توسب صر ة النقل البصري 

 والستاعاال الس م والبواخر الصداةة مات الغاطب ال بار
تش ل الغوارا عائقًا لمرور   .لوزناة العالاةالصمولة او 

خاصًة ال بارة منها في القنوات  ؛ال ةار مم الس م
 سبالتتالمالصاة. وتمةل الغوارا مصدات ل رواسال ولد 

ال، شط العر  مجاريارات وانصرافات في اتغ إصداث في
نضوح  إلىندي الد الغوارا  ل ا ل هاتآ أم  ما

 وط الن أو  األسمدةطرة والتي لد ت وم مواد خ هاصموالت
 (.2-0صورة   ال اماائاةغارها مم المواد  أوبأنواعها 

امةل وجود غوارا وأنقاض بصراة  اً مولع 01تم تسجال 
 العرالاة الموان  إدارة باشرت ولد ة،غاطسو ماهرة 
 الصةالم تعاا  انت التي الغوارا مم مجموعة بانتشال

 عام نمم  ا عبد وخور الزبار وخور العرال شط لناة في
 هاتالج بام الجهود تتضافر أم المقترح ومم. 3111
اجاد الغواراموالب  لتصداد العاللة مات  الوسائل وا 

 للتلوث البيئي األثر. 2 إطار
ااغ شط العرال في م (PFC2) أد  غرا النال ة

إلى  األسودطم مم الن ط  2111البالغة  بصمولتها
ر مم  ةأالعرالاة بعد تسرال  ا ل اماةلمااغ ات وث 
في  3110سود عام طم مم مادة الن ط األ 0111

مجر  القناة المالصاة في شط العرال والخ ا  العربي. 
مدادات مااغ الشرال وع ى إ ام لملل أةر  بار ع ى 

  لبائة.ا جمالاة ع ىدة في المنطقة و و جو صاار المألا
ها العداد من أم تعد الغوارا مات تأةار متنامي ع ماً و 

 مةل بقااا صرباة غار من  قة.تمخ  ات عس راة 
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 بد وال ،بعادا عم الممرات المالصاة  زالتها الصصاصة
 ا سالماة إارام جمهوراة مب والتنساا التعاوم مم

 ا يالت ص المشترل بالمسح القاام عند ال وات ودولة
 الدول وهمغ العرالاة الصدود ع ى الموجودة الغارلة  مل س

 هاع ا االعتماد ام م رصانة مع ومات لاعدة وتوفار
 .لالمجا هما في المستخدمة الصداةة ل تقناات وفقا

 

 

 

 

 

 

  العرال شط في الس م لمرور عوائا تش ل غوارا 2-0 صورة
 (3103درت خضر  المص

 النشاطات االقتصادية االجتماعية 

 الموانئ التجارية والنفطية: 6-11-1
 جاراةتموان   عدةع ى الواجهة البصراة في العراا  اوجد
لصر الجنوبي، مانار خور الزبار، مانار  أممانار  أهمها

ع ى  اآلمف وب. اعمل العراا  أبوالمعقل، مانار 
 وم وسا ستاعاباة،تصداةها وتوسعتها لزاادة طالاتها اال

جة لزاادة نتا لبراةالبائة المائاة وااسات ع ى نع لملل ا
الصر ة المالصاة في الممرات المائاة والمناطا المصاطة 

دم وفي صال ع .بها مم عم اات نقل وتخزام ل بضائب
ت عال لوانام المرالبة والصمااة البائاة ستتعرض البائة 

نها موان  ن طاة مضغوط  بارة.  ما اوجد  إلىالمصاطة 

مانار خور العماة، مانار البصرة، مرفأ الغاز السائل، 
الجدادة في  الموان عدد مم   نشاروهنال خطط 

ها وتصدار الن ط تصاصب إنتاجم عم اات إالمستقبل. 
 ىإلواصتاج العراا  ،مخاطر انس ابات وت وث ن طي

 هارافقل تعامل مب الصوادث التي ت طوارئوضب خطط 
 مااغالم اات بالتعاوم مب دول المنطقة لصمااة ت ل الع
عبر ت عال االت الاات والبروتو والت التي  ا ل اماة

مم و  ،باولوجيتخ  صمااة البائة البصراة والتنوب ال
خالل وضب مازاناات لشرار المست زمات وتدراال ال ادر 

ة الن طا االنس اباتع ى وسائل المرالبة وم افصة 
 ت وث إلىتندي  أمي مم المم م الت األخر والصوادث 

 ة البصراة.ئالبا
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مشا ل الت وث الن طي في البائة  أهم إجمالام م 
الساص اة بقدم الموان  العرالاة المصدرة ل ن ط وخطوط 

 زاادة الصادرات الن طاة مم الموان  العرالاةو  ،فاها النقل
وما  ةت رار مااغ الموازنو  ،مم الطالة التصماماة أ ةر

 لىإ وأنواب جدادة خصوصاً  ةنقل أصاار دخا  تسببه مم
ة لصر وخور الزبار وبقا أمالبصراة في مانار  البائة

لتاارات ا نتاجةعم اات انجراف التربة و  األخر ،الموان  
وعم اات الص ر المستمرة لتامام األعماا  ةالقوا

ت وث الو  ،الموان  إلىدخول البواخر ل المناسبة المالصاة
 الولود والزاوت وعم اات ة اات مناولعم نتاجةالن طي 

لقار مخ  ات الب    عاناتالتهراال  خالل تسو  ،التصمال وا 
 ( ل مشتقات الن طاة والن ط الخام عبر مااغالقرم الماضي

شط العرال والمااغ ا ل اماة وما صاصبها مم انس ابات 
عدم توفر شروط السالمة واألمام ل بواخر و  ،ن طاة

ر اآللاة( صاث اتعرض لسم منها وغا اآللاةوالجنائال  
التبادل الن طي بام البواخر والجنائال في و  ،الغرا إلى

مااغ شط العرال والتي ت وم بعادة عم أنمار الجهات 
تسرال الن ط مم خطوط نقل الن ط ومشتقاته و  ،الرلاباة

دي تن  أمالقرابة مم ض اف شط العرال. مم المتولب 
ر وض اف نهت وث الساصل البصري  إلىالصوادث  همغ

 ال  ف وزاادة ،شط العرال بالن ط الخام ومشتقاته
 لمعداتا وصاانة الن طي الت وث معالجة في االلتصاداة
 وخطوط  طالن تصدار موان  في التصتاة والبنى واألجهزة
 أةاروالت الخام، بالن ط المائاة األصاار  وت وث النقل،

 جدهاتواو  تغماتها خالل مم المائاة الطاور ع ى المباشر
 عرال،ال شط في أو البصراة سوار المائاة البائات في

 ائماتواله األسمال ع ى ومشتقاته الخام الن ط وتأةار
 لها، الغمائي المصدر ت وث أو المباشر ت وةها خالل مم

 ادةزا خالل مم العرال وشط األهوار مااغ نوعاة وت وث
 مباشرة ورةبص الخام الن ط وتأةار فاها، الزاوت ترا از

 درهامص ع ى تأةارغ خالل مم  الصاواناة الةروة  ىع
 مرارواست ،(وبردي لصالمم  المائاة النباتات  الغمائي

 عضب ترسال بسبال عدة لسنوات الم وةة المنطقة تأةر
 .اهراةالم ا زالة عم اة بعد صتى التربة إلى المشتقات

 الثروة السمكية 6-11-2
نوات س إلىتمبمال واضح في  ماات الصاد ترجب  هنال

 االرت اب مالصمة مبالصروال التي مرت ع ى العراا 
 ما وهما ،3112 عام بعد الصاد  ماة في الواضح
 ومب. ل صاادام االلتصاداة الصالة ع ى ااجابااً  انع ب

 صسال مصن ة أو غار م ص ة المع ومات همغ أم
  نتاجا مجمل عم ف رة تعطي أنها إال الجغرافاة الموالب

 (.2-0، 2-0 ش ل  عرااال في السم ي واالستزراب
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اضح و  بتمبمالفي العراا  البصري الصاد اتسم
-3117 بعدمب انخ اض  3101 - 0771 بام

االنخ اض  هما المتخصصوم واعزو .3101
انخ اض  إلى أد المي ر الجائ الصاد إلى

المخزوم السم ي بش ل عام، وعدم ت عال 
القوانام ل ساطرة ع ى الصاد. ول تعواض عم 

 في السوا المص اة والرت اب األسمالنق  في ال
 3112القدرة الشرائاة وانتعاش االلتصاد بعد 

وخاصة في  األسمالتأسست العداد مم مزارب 
 .(2-0 ش ل  وت رعاتها ةالرئاس األنهار

 

 
 

 
  )ألف طن(إنتاج المزارع السمكية  4-6 شكل

 FAOصدرت الم

 
 المخزون السمكي 6-11-3

تشاترل مصافمة البصارة مب مصافمتي مي لار وماسام 
هوار ألالصوازة وا أهوارهي  ؛رئاسااااااااااااااااااة أهواربةالث 

اد نمام بائي ج األهوارار. وتعتبر الوسااطى وهور الصمّ 
ي وه ،والنمو ل ت اةرألساااااااااااااماال الماااغ العامباة ومنااطا 

 ةالبصرا األساااااامالت عدد مم امناطا لت قاب وصضااااااان
 أصاااااااناف أهمالتي تهاجر مم خالل شااااااط العرال. مم 

 ال طاااام تيعاااائ  المرغوباااة التصااااااااااااااااداااااً  األساااااااااااااماااال
(Cyprinidae)  الااباااااااااااحو  (Mugilidae) وهااناااااااال ،

التصااااااااااااااااااااادااااااااة  أهمااااااااةغارهاااااااا مات  أخار عاوائااااااال 
  عاااااااااااائااااااااااا اااااااااااة الاااااااااااجاااااااااااري  (Siluridae)ماااااااااااةااااااااااال

 ( طم ألف  األسمال صاد مم العراا نتاجإ 2-0 ش ل
 FAOالمصدرت 

4
5
5

5 

Iraq Aquaculture Production  
(FAO Fishery Statistic) 
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عااائ اااة  أوعااائ ااة المرمرا   (Mastacembelidae)و
التي تعاش في  األنواب إلى با ضااااااافة ،  ساااااا مبح أبو

العائ تام الساااااااااااااابا  أنواببائاة المصاااااااااااااال ومنها بعض 
عائلة  أوعائلة الصاااااابوغيات  إلى با ضاااااااااافةم رهما 

عاائ اة   (Spridae) و (Clupeidae)  الصااااااابور
 عمل. اُ  عائ ة الشااااااااااغة (Engraulidae)و  الشاااااااااانل
صاااث  المااائاااة؛ األصااار ترباااة تقاااادو  التراخا  بنماام
الممنوصاااة ل صاااااااااااااااااادام في الماااااغ   جاااازاتاعااادد  ب ر

 ؛رخصااااااااااااااة 00111 صوالي 3110الااداخ اااة في عااام 
رخصاااااة  0301ما اقرال مم  ةمةملل،  إلىبا ضاااااافة 

ترخا  لترباة  0772لمصااااااااااااااد األسااااااااااااامال البصراة و
تم وضاااااب لوائح لمواسااااام صااااااد األسااااامال ااألسااااامال. و 

 دإال أنه ال اوج ؛الداخ اة في مناطا مخت  ة مم العراا
 صااااااااااااااااااداام ع ىلرفب وعي التةقاف  برام  أواباااة رلااا

وجد في منطقة ا (.2 إطار المواساااام بهمغااللتزام  أهماة
شاااااااانل  العداد مم األساااااامال البصراة الالمصااااااال العام 

 والشاااااعم  (Acanthopagrus latus) منالالاصااااا ر 
(Sparidientex hasta)   والبااح  األخضااااااااروالبااح

 (Liza klunzingeri) يهاااااااااااااااااااااباااااااااااااااااااااالااااااااااااااااااااام
  (Tenualosa ilisha)وروالصاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااابااااااااااااااااااااااااااا

 Aspius) رااااااة مةااااال الشااااااااااااا ااااالهوبعض األنواب الن 
vorax) والاااا اااارساااااااااااااااااااااام (Carassius auratus)  
ونوعام مم اسااااااااااااامااال  (Barbus luteus) والصمري

 الب طي الدخا ة
 (Oreochromis aureus,Tilapia zilli)  

(Mutlak and Al-Faisal, 2009). 
 

 
 البحرية السمكية الثروة 6-11-4

لبصراة ا المااغلرئاسة التي اجري صادها في األنواب ا
 الزبادي، (.Tenuolosa spp) الصبور :العرالاة هي

(Pampus spp.)، البااح (Liza spp.) ولد .
انخ ض ا نتاج السنوي مم األسمال البصراة مم صوالي 

 1111 إلى 0771طم سنواا في  02111 -03111
 الصناعة تعتمد ع ى همغمازالت ، و 3113طم عام 
في الصاد والص م، وتقناات الصاد  التق اداةالطرا 

المستخدمة مم لبل الصاادام تشمل شبال الجر، 
 FAOالشبال الخاشوماة المصاطة وفخ الشبال  

2010 .) 

  السمكي االستزراع 6-11-5
 ال ارال العشبي وال ارال ال ضيو ال ارال الشائب 
(Barbus sp.)  واتم استهالل ،األنواب المستزرعة مم 

. وال بد مم الم ر بأم لقطاب مص ااً  الطازجنتاج ل ا ام 
الةروة السم اة في العراا لامة التصاداة ضئا ة في 

لعدم وجود أنشطة ل تصدار في  االلتصاد الوطني نمراً 
الولت الصالي، والعتماد همغ الصناعة ع ى طرا بدائاة 

ل م ال ر   ها؛في الصاد وضعف االستةمار فا

 .العراق في السمكية الثروة تأهيل. 4 إطار
 بوض هو السم اة الةروة بقطاب ل نهوض الص ول صدأ

  النمامو  األهوار في الطباعاة الموائل تأهال  عادة خطط
 المنطقة وعموم العرال شط مصال المتضمم المائي

 صمااتهاو  البائة لتأها إعادة طراا عم العرالاة الساص اة
  يوعال رفبو  منها، القائم وت عال البائاة القوانام وضبو 

 االشترالو  الصاد رخ  بتجداد بااللتزام الصاادام لد 
  ل بائة قةصدا صاد بطرا والتةقاف الوعي لرفب بدورات
 .   الجائر الصاد ومضار
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وعام مم . هنال نهاتطوار لتاصة م المستقب اة لالستةمار
اته م في بائة نهر شط العرال وت رعاالستزراب السائد اآل

 أرضاةولت مزارب سم اة صوضاة األ ؛بصورة خاصة
 همغوعادًة ت وم ألسمال المااغ العمبة فقط ومعمم 

المزارب تقب لرال ض اف شط العرال وت رعاته، والقسم 
ي ف األسمال ت ترباةةانااً و  ،هوارفي منطقة األ اآلخر

مائاة عائمة وهي طراقة تص ح ليسمال النهراة  أل ا 
هراة الن األسمالوالبصراة. توجد هنال العداد مم مزارب 

 ماةواأله ال بارة الصاجةفي ازدااد ما ادل ع ى  واألعداد
العام ة ورفب  األاديمم ناصاة تشغال  االلتصاداة

صري بول م ما زال االستزراب ال ،المستو  االلتصادي
 في بداااته. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الصيد الجائر 6-11-6
  قةالمغالصاد الجائر في المسطصات المائاة  انتشر

لبطير مات التاار ا واألنهاروشبه المغ قة مةل البصارات 
وتستخدم فاه أجهزة ال هربار والمواد  ،هوارألا في
في  أخر  أصاارو  األسمالن وا  إلى، وتندي امةسال

 مالما ل س ام بأم  تتسبال وربما ،ن ب المنطقة
لشبال ا أاضا ما تستخدم  ،ع اها مغمائه في اعتمدوم

عامل و صمر الصاد  موالات تجاوزواتم  المرخصة،غار 

جهد الصاد  مقدرة المسطح المائي  عطار  ماة 
 (.  األسمال

 مجتمعات المناطق الساحلية 6-11-7
المناااااطا الساااااااااااااااااص اااااة ومنطقااااة  اتمجتمعاااا تاعتمااااد 

مانانات القرم الماضاااااااااااي ع ى المصاااااااااااال صتى مط ب ة
دت أهمال ول م الصروال وا  ،ساامالالزراعة وصاااد األ

ومم تبقى اعااااااااني مم منهم عاااااااداد  بارة أإلى نزوح 
تدهور الزراعة بساااااابال تدهور  نتاجة صااااااعوبات العاش

 البصرة وأهوارالنهراة في شط العرال  األسمالترباة  أل ا ج مم نمام 1-0 خارطة
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ضااااعف الدعم المتوفر ل صرف نوعاة مااغ شااااط العرال و 
 ،صاااااااد الساااااامل، وعدم توفر الخدمات ما فاهاخر  باأل
 غلماادت إلى تم ح اأإلى التغارات البائاة التي  ضاااااااااافةإ

والتربة التي  ام سااااااااااااا ام ت ل المناطا اعتمدوم ع اها 
 شااارت الصالاة والمنشاارات المعطاات جماب في الزراعة.

همغ النساااااااابة بشاااااااا ل  تنال ت مأ المتولب مم نهأ إلى
 .    (3117 ،مم المتصدة تقرار األ طردضم

 لتغيرات المناخية ا 

أم ت وم المناطا الساص اة مم أ ةر مم المرجح 
 ؛المناطا عرضة ل تأةارات المصتم ة ل تغارات المناخاة

ماة س باة ع ى التن انع اساتاألمر المي اترتال ع اه 
 الساصل العرالي واصداً  واعد .واالجتماعاة االلتصاداة

 صال ارت اب مستو  في ل غمرمم أ ةر المناطا عرضة 
م( 0اب منسوال البصر  ارت  أمسطح البصر. واعتقد 

. باً مدانة البصرة تقرا إلىتصل  أراض  غمر  إلىساندي 
تم ح التربة بسبال  إلىالمصتمل أم اندي ملل  ومم

 اتضان اب ما ام م أم اتسبال  ،تسرال المااغ المالصة
لصر وال او  أممدانتي   أجزار  ةارة مم المنطقة في

 الن طاة الموانيع ى الساصل العرالي التي تدعم 
 .(1، إطار 0-0 و 1-0خرائط والتجاراة  

 

 

       

 العربي الخ ا  مااغ لغمر طباعااً  تتعرض التي المناطا 0-0 خارطة

 

               

 سطح مستو  ارت اب صالة في غمرل  تتعرض لد التي المناطا 2-0 خارطة
 (.م0 البصر
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 والتشريعات واالتفاقيات الدولية األنظمة 

 بعد عقود مم العزلة الدولاة بدأ العراا اأخم دورغ تدراجااً 
  اميا لفي المشار ة ال عالة والتعاوم ع ى المستو  

اجتماعات منممة   والدولي في مجال البائة البصراة؛ 
 ROPME ) والاونس و (UNESCO)  وال جنة الدولاة

 (FAO) ومنممة ال او (IOC) لع وم المصاطات
العراا بدأ .  ما (IMO) والمنممة البصراة الدولاة

 ع ى االت الاات والمعاهدات الدولاة مات تباعاً  بالتولاب
راة وصمااة البائة البص باستعادةجل االلتزام أالعاللة مم 

 وا همالوال والساص اة التي عانت مم واالت الصر 
واستنزاف ةرواتها. وتقوم وزارة البائة بالتعاوم مب العداد 
مم المنممات الدولاة مات العاللة برسم الخطط 

تأهال وصمااة البائة البصراة   عادةواالستراتاجاات 
الوزارات والمنسسات مات العاللة مةل النقل  بمشار ة

لع مي ا والموارد المائاة والن ط والتع ام العالي والبصث
 وغارها. 

 عاللةالولاة مات دالعراا ع ى عدد مم االت الاات الولب 
بمالصقها الست التي   ات الاة ماربول بالبائة البصراة 

عتبر أساب إطار التشراب العالمي لمنب الت وث مم تُ 
ات الاة التعاوم واالستجابة واالستعداد في و  ،الس م

عداد وبروتو ول االست  ،صاالت الت وث بالزات
لضارة ا بالمواد الت وثواالستجابة والتعاوم في صوادث 

تعطي الصا   الاة التدخل التيات، و 3111والسامة لعام 
اتخام ا جرارات في أعالي البصار عند بلدولة الساصل 

الصاجة لمنب أو تق ال أو تجنال المخاطر لسواص ها أو 
التهداد عقال  أوخصوصااتها مم الت وث بالزات 

ي االت الاة الدولاة المتع قة بالتدخل فو  ،لبصراةالصوادث ا
أعالي البصار في صالة ولوب إصابات ناجمة عم الت وث 

ازل وات الاة ب التوازم مااغ إدارة وات الاة ،0707لعام 
 ت الاة ال وات.وا وات الاة المسنولاة المدناة

 

 

 العراق في المناخي التغير وآثار بوادر. 5 إطار
 – 0711  مم ترة البصرة ل ي ارت عت معدالت الصرارة السنواة ف فقد العراا؛ ممدرجات الصرارة ل منطقة الجنوباة  معدالتفي  ارت اب هنال

  3.2إلى  +  شباط( في شهر مº 1.0 + بام االرت اب وتراوح لن ب ال ترة، العالمياالصترار معدل  وهي ضعفم º( 0.2( بمقدار  +  3101
º0.1 +  بصواليالمعدل والمعدالت العممى  عمبمقدار تغارها  الصغر  الصرارة درجات وارت عت. تموز في( م)ºانخ ضت الرطوبة   ما. م

نخ ضت  ماة وا .( في تموز %30.1-( في شهر  انوم الةاني و  %2.3 -ارها السالال بام  م تراوصت لام تغ؛ إالنسباة إلى ة ث لامتها
 .3117 -0777 مم ل  ترة م م( 030إلى   م م( 020  مم %02 بنسبة( 0721 – 0720   ترةم معدلها في العألمطار ا

؛ ما سانع ب ع ى  3111م م عام  021ة، إلى  ( م م /سن2اندي ارت اب مستو  سطح البصر بالمستو  الصالي البالر   أمالمتولب  مم
لل أغمر المااغ المالصة ليراضي الزراعاة والمستوطنات البشراة المصاطة بشط العرال في جهته الغرباة وخور الزبار التي تقب ع ى ارت اب 

تعرض معمم مدم مصافمة البصرة عدا م تأ . وام م في صاالت ألل اصتماالً واصد المد لمتر ارت اب موجة إلاها أضاف إما خاصة( م 3مم  
جزار أطار و لضاة ونواصي الجبااش والأم تتأةر أومم المصتمل  ،ار والقرنةهوار الصمّ ألاها إلضار الزبار لعم اات الغمر بمااغ البصر، اضاف 

 (.3103  سديألت االمصدر .ل غمر بمااغ البصر ضافة إلى ل عة صالح والمجر في جنوال مصافمة ماسامإمم سوا الشاو  وال رمة وال هود 
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 فرصالتحديات وال 

 بت اوار  الن طالناجم عم تصمال وشصم  الت وث اش ل
ة ل بائة البصرا صقاقااً  منسوال سطح البصر تصدااً 

في  الاألسم ترباةصناعة  تزااد اش لس  ماالعرالاة. 
  وةاتمال إلى با ضافةاسهم  آخر تصدااً  بصراةمزارب 

لغمائي ا لإلةرار التي ت قى في البائة الساص اة مصدراً 
.  هاوصالصاة مااه المائاة األصاارفي  المي انةر س باً 

صور ولالقوانام المنممة  وغااالالصاد الجائر  وابقى
الخطر األ بر ع ى استدامة الةروة تن ام البعض منها 

 إلامة يف اً زاهر  اشهد الساصل مستقبالً  وربماالسم اة. 
 .وهما تصد آخر السااصة ألغراضأما م ترفاهاة 

تخ ا  البائة الساص اة والبصراة مم طرح المخ  ات  إم
ضواة عةقا ة والمخ  ات المنزلاة الااغ الوالمالصناعاة 

ال ضالت الزراعاة و وغار العضواة غار المعام ة 
المخت  ة بما في ملل المغماات والمبادات والم وةات 

 لنصابو  لزنلا العضواة الةابتة والمترا مة باولوجاا 
 ،مر بات ال  ور العضواة والهادرو ربوناتو  ال  ورو 

وتغار معدالت  ،المتدفقةوشح  ماات المااغ العمبة 
وتولات تدفقات المااغ العمبة في البائات القرابة مم 

 بتمعم. أبعادهامم الواجال النمر في  أمورالشاط  

بقارغالصد مم الت وث  ام م ضمم مقدرة نمم البائة  وا 
عطارو المائاة ع ى التعافي منه بالتق ال مم  مااته   ا 

لل مالزمم ال افي لهمغ النمم  ي تجدد ن سها. واتط ال 
 لىإ هامم منبع همغ النممرفب الوعي بام مستخدمي 

ملل تعزاز ا دارة النهراة مم لبل  واتط ال. هامصب
 اراألنهالمجالب المص اة ل مصافمات المتشاطئة ع ى 

تصسام نوعاة مخرجات مصطات معالجة و  ،والمصال
ر وضب معاااو  األنهار، فيالصرف الصصي المطروصة 

 ومات المص اة لطرح ع ى الرخ  التي تمنصها الص
معااار مااغ الصرف  ضبط، و األنهار إلىال ضالت 

لتوعاة البائاة المستمرة ل س ام وا ي،الصصي الصناع
ب ة ش إلامة إموتطباا لوانام المصافمة ع ى البائة. 

صد  لىإوالمائاة اسهم  البراةمتص ة ل مصماات البصراة و 
ائاة مليصاار البراة وال آمنة بار في توفار مالمات 

اوفر فر  عمل جدادة ل س ام   ما ،ع ى صد سوار
 التعاوم مب إم وأخاراً . إنشائهاالمص اام في مناطا 

المنممات الدولاة والدول المجاورة مات الخبرة في إنشار 
ر لدر توفار أ بو  ،هاال عالة ل وا دارة صماات البصراةالم

 ار،ااألصلينواب المهاجرة مم  مم الصمااة المم نة عم ااً 
الصد مم الصاد العرضي ل طاور البصراة والةدااات و 

تسهم في رفب  ةار مم الضغوط التي  أمورالبصراة 
تعاني منها البائة البصراة والساص اة العرالاة. وال شل 

النمم  وتبني نه المت ام ة ل مناطا الساص اة  ا دارة أمب
همغ  ص م جمابت أمي اجال تال ةالعام طرألُ اهي بائاة ال

انات جمب بابالبدر ملل  تط الاالتوجهات والمالصمات. 
الموارد و بائاة بائاة دلاقة وع ماة شام ة لمعمم النمم ال

عمل ع ى الصد مم التنال  واالنصدار وال ،البصراة
اجاد ،وتدهور األنواب والنمم ا ا ولوجاة ا وتطبا وا 

 لصوادث االنس ابات الن طاة ومعالجتها. طوارئخطط 
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 ةالبيئ ةإدار: لثالباب الثا
 

 
 
 

 السابع: إدارة المخلفات  الفصل

 الناشئة البيئية القضايا: الثامن الفصل
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  المخلفات إدارة: السابع الفصل 7

 فريق االعداد

 االسم  جهة العمل

 رئيسا   -د. حيدر محمد عبد الحميد  قسم الهندسة البيئية –كلية الهندسة  – جامعة بغداد

 عضوا   -حسان عبداالمير إد.  التخطيط والمتابعةدائرة 
 عضوا   -تغريد خلف عبد الرزاق االنشطة الخدمية مراقبة وتقييم قسم  –الدائرة الفنية 

 عضوا   –سعاد الغرابي  مركز الوقاية من االشعاع
 عضوا   –ماجد أحمد شمخي  قسم الملوثات  –الدائرة الفنية 

 عضوا   -محمد احمد نجم الدين  المنطقة الشمالية دائرة حماية وتحسين البيئة في
 عضوا   –زينب زامل جمعة  االنشطة الخدمية مراقبة وتقييم قسم  –الدائرة الفنية 
 عضوا   –زينب قاسم صادق  قسم مراقبة وتقييم االنشطة الصناعية  –الدائرة الفنية 

 

 األساسية الرسائل 

 في الصةوص ضارة خام مواد المخ  ات أو الن ااات
 وساطأل وم وةة لإلنسام ضارة تصبح إم ن سه؛ الولت
 لىإ ُصِولت إم خام مواد وهي فاها، ترا مت إم البائة
 تهاإدار  بصسم وتوفر لالستخدام، لاب ة ومنتجات مواد

 اسعةو  لشرائح عمل فر  وتتاح األولاة ل مواد مصادر
 تال صل رسائل أهم ا ي فاما. المجتمب مم

 م ترا م فماااات العرالااااة متعااااني جماب المصاااا
ةارات موالب الطمر القمااااااااماااااااة المنزلااااااااة وتاااااااأ

 اً الصااااااااااصي غار النماماة؛ التي تنع ب ساااااااااا ب
د مم إاجاد ع ى البائة والصااااااااصة العامة، وال ب

اااااات والتخ   اآلمم نمااااام فعااااال لنقاااال الن ااااا

وتجناال المااغ  ،ضااااااامم منب نبشاااااااهامنها بما ا
 الجوفاة رشاصها. 

 الن اااتمم اوم  \ ر  3323في العراا  اتولد 
 المنزلااااااة ألنشاااااااااااااطاااااةا عم النااااااتجاااااة الخطرة

 ،والتجاراة والن طاة والصااااااااااصاة والصااااااااااناعاة
 ضااااارراً وتسااااابال باختالف أنواعها ومصاااااادرها 

 ممها أصاانًا خ ط اتمو . والبائة لإلنساااااام  باراً 
المخ  اات الب داة أو في موالب  مبالمصااااااااااااادر 

 مم ال باادالطمر؛ مااا اندي إلى ت وث التربااة. 
 دارةإفي إدارة الن ااات الخطرة  بجداةالتعااطي 

التشاااراعات مات العاللة  سااام فاهامت ام ة بما 
 ل قوانامال عااال  وا ن ااامبااالنشااااااااااااااااط الممااارب 

اجااادالصةاةااة والرلااابااة  والمتااابعااة  رمموالب ط وا 
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 لبائةا تجناالالخطرة ل ل ن اااتفناة مخصااصااة 
 .أخطارها العرالي والمواطم

 وادل م اً مصااااااادر  إدارتها مبصساااااااالن ااات  توفر 
 مم واسااااعة لشاااارائح عمل فر  وتتاح األولاة

 موادها؛ وتدوار وجمعها فرزها عبر المجتمب
 الن اااتأم ا تساااااااااااااال لطااب تدوار  ال باد لاما

 .صاداةوااللت والصصاة البائاة ألهماته أولواة
 ل مخ  اااات المت اااام اااة البائااااة ا دارة تتط اااال 

منمومة معززة ب واضااااصة بائاة سااااااسااااة وجود
 توعاة بائاة مجتمعاة ع ى مخت ف االصاااااااااعدغ

ط ووضاااااااااااااب الخط رسااااااااااااام خاللها مم ام م
األهداف المص اة ل ص ام ع ى البائة وتشاااااااااراب 
بائي داعم ووعي بائي وبنار منساااااسااااااتي لوام 

التصااااااااااااااادي لالرتقااار والنهوض بااالوالب  ودعم
البائي؛ إضاااااااااااااااااافاااااة إلى توافر الت نولوجااااااات 

نزاف ة وتق ال اساااااتالصداةة ل مصافمة ع ى البائ
الموارد والتشااااااااااجاب ع ى إعادة االسااااااااااتخدام و 

 التدوار.

 المقدمة 

ال توجد  مإ ؛المخ  ات في العراا تصداًا  باراً  إدارة تمةل
 الاالفاألس ؛مت ام ة س امة لها إدارةفي الولت الصاضر 

المتبعة في هما الشااااااااأم لاساااااااات أسااااااااالاال ل تخ   مم 
نماااالمخ  ااات بااالمعنى الصقاقي  لعهااا ارد تغاار مو مج وا 

،  ااالصرا العشاااااااااااااوائي في األصاااامصااالتهااا في أ ةر  أو
. أما م أخر  فياساااااااااااااتخدام الطمر  أوتجماب الموالب 
إدارة المخ  ات وضااااااااااب الخطط الالزمة ل تعامل  تتط ال

ا جمعهااا ونق هااو  فرزهااامم التص م بعم اااات  باادراً  هااامع
ة طمر وفا األساااااااب البائاالتدوار أو بالوالتخ   منها 

سااااااا امة التي تضااااااامم الص ام ع ى صاااااااصة ا نساااااااام ال
والبائة، واتم تن امها ع ى مسااااااتو  الوصدات ا داراة أو 
الساااااااااا طات الص وماة المص اة  دارة المخ  ات المص اة. 

 رهاتساااااااا ونمام المخ  ات لضاااااااا ال صاااااال هما اتناول
دارتها    .العراا في وا 

   البلدية المخلفات 7-2-1
م المخ  ات م %01-11المخ  ات العضاااااااواة  تشااااااا ل
واب ر معاادل تولاااد ال رد العرالي ل ن ااااااات بام  ،الب ااداااة
أصااااااااااااابصت النمم التق اداة و .  ر اوماااً  0.0 – 1.21

القااااائمااااة ع ى إدارة المخ  ااااات غار لااااادرة ع ى ت باااااة 
اصتااجات المجتمب بعد الزاادة في عدد السااااااا ام وتغار 
األنماط االساااااتهال اة وارت اب مساااااتو  المعاشاااااة ودخل 

تتعااد  ماااات المخ  ااات التي اتم جمعهااا  صاااث ال ؛دل ر ا
 .المتولدة المخ  اتمم  ماة  %21 األصوالفي أصسم 

الم صوم في   ااااارة جمب المخ  ااااات  االنخ اااااض أد 
ضاااااااااااعف الوعي البائي وعشاااااااااااوائاة و الب داة الصااااااااااا بة، 

مب ضااااعف سااااااسااااات الدعم العام وعدم  ها،التعامل مع
اادة إنتاج ز  إلى بائاةااللتزام بالتشااااااااااراعات والتع امات ال

النماااام الخااادمي مخ  اااات الب ااادااااة بماااا ازااااد عم لااادرة ال
في  اهم  ماات  بارة منل تعاامال معها؛ ما أد  إلى ترا 

 المدم  افة. 
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عدم توفر موالب نماماة لطمر  أضاااااااااااااف إلى ملل؛ فإم
 ساااااااااهم فيعشااااااااوائي الطمر الالن ااات وانتشااااااااار موالب 

الصاوانات الساااااااائبة وما و  الصشااااااارات والقوارض انتشاااااااار
تصم ه مم أمراض فتا ة لإلنساااااااااااام والصاوام،  ما أد  

 ب غاااات .إلى ت وث التربااااة وخروجهااااا مم دائرة ا نتاااااج
 02.0دوائر الب داة ال مااة المخ  اات المرفوعة مم لبل 

 شااااامولامع مًا أم نسااااابة السااااا ام الم ؛سااااانة \م اوم طم
 إلى تصاااااااااااااالفي خاادمااة جمب المخ  ااات ورفعهااا  اومااااً 

فاما ب غت أع ى  ماة  مم مجمل الساااااااااااا ام، 01.2%
لااال أاوم و  \ألف طم 03.3مرفوعاااة في أمااااناااة بغاااداد 

-2اوم في مصافمة الداواناة  شااااا ل  \طم 022 ماة 
سااااااااااااال ص ااً المخ  ات المرفوعة اوموتباانت نوعاة  .(0

اة زراعأو  صااناعاةأو  ناة طباعة المنطقة إم  انت ساا
، وتشااا ل لسااا راالاومناطا التصااااداة،  أو مات أنشاااطة

 (.3-2ش ل  (منها %21نصو  األنقاض المرفوعة

 

 المناطا لتوزاب النسبي ل ماة المخ  ات التي اتم جمعها ورفعها في الاوم صسالا 3-2ش ل 
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   واألنقاض والبناء الهدم مخلفات 7-2-2
راا الع غشاااهد الميعمراني اللتصاااادي و االتطور ال أد  

إلى زااادة  مااة المخ  ات الناتجة عم  3112بعاد عاام 
 مراأل ؛وترا مها في الساصات العامة ا نشائاة األعمال

 العمراناااااة المعااااااار ع ى التااااأةارالاااامي مم شااااااااااااااااأنااااه 
 ماة  ب غت. والمناطا ل مدم والجمالاة والصضااااااااااااارااة

بنساااااااااااااباااااة  اوم \طم ألف 07.0المرفوعاااااة  األنقااااااض
 ات ال  اة. مم المخ   27.2%

   للتحلل القابلة غير المخلفات 7-2-3
تقدر  ماات المخ  ات البالساااتا اة والزجاجاة والمعدناة 

فاهاا مم عبوات متبقااات الادهاام ومنم اات الزاوت  بماا
 بصواليوالبطاااااارااااااات والمباااااادات الصشااااااااااااارااااااة وغارهاااااا 

هنااااال بعض المصاااااوالت و سااااااااااااانااااة.  \طم 002،311
بات ات المشااااارو عبو  البسااااااطة ل رز المخ  ات المعدناة 

الاامام اعتماادوم  الصاااجااة مويوتاادوارهااا مم لباال بعض 
عادة التدوار في موالب الطمر غار إعاشااااااااااهم ع ى  في

 3112عمل القطاب الص ومي لبل عام   مااالنماامااة. 
الورا  اااااتااااادوار بعض أنواب المخ  اااااات  إعاااااادةع ى 

والبالسااااااااااااتال  معمل الدفاتر المدرساااااااااااااة في التاجي و 
إال أم االن تاح االلتصااااادي  ؛رة(معمل الورا في البصاااا

وانتشااااار البضااااائب  3112شااااهدغ العراا بعد عام  المي
 ا نتاج أسااااعارالمسااااتوردة بأسااااعار مناساااابة مقارنة مب 

مالمص ي   .التدوار مجال في الص ومي القطاب دور صج 

 المخلفات العضوية والزراعية  7-2-4
الزراعاة المتمة ة بالمجازر وغارها  األنشااااااااطةعم انت  
ت  بارة مم المخ  ااات العضاااااااااااااواااة القاااب ااة ل تص اال  ماااا

 سااتوجالت ؛والت ساخ مساببة مشااا ل بائاة وصاصاة عدادة

 ؛ممآأساا وال التصاااادي و ب منهاوالتخ    معهاالتعامل 
اتم مم خالل رفب مساااااااااااااتو  الخاااادمااااات وتق ااااال صجم 
المخ  ااااات ورفب الوعي البائي لمخاااااطرهااااا بام مخت ف 

 ائيالجزر العشو  ماهرة انتشار واساهمشارائح المجتمب. 
في معمم مصاااااافماااااات العراا في الت وث ل صاواناااااات 

صااااث اتم التعاااامااال مب المخ  اااات  ؛بمخ  اااات المجاااازر
 أو الطمر أوالصاا بة المتولدة مم ت ل المجازر بالصرا 

ب ر او باعها لالساات ادة منها في عمل السااماد العضاااوي. 
(  ردسااااااااااااتام إل امعدد المجازر في عموم العراا  عدا 

البائااة  وزارة لباال مم( 3101تم متااابعتهااا عااام  التي و 
ا م ؛بائاًا ومهمل مرخ غار  نصاااااااااا ها مجزرة، 003
 هاعادة تأها  خطاة عمل  التراح إلىوزارة البائاة بصادا 

 وتوفار جماب الشاااروط الصاااصاة والمتط بات البائاة فاها
(. تم االنتهار مم أنشاااااار 2-2،  3-2 ،0-2 صاااااور 

 م تشض المصافمات مجازر عصاراة نمومجاة في بع
بابل، البصااااااااارة( مب تصداد ، األنبار  ربالر المقدسااااااااة، 

 طالات الجزر ل ل مجزرة.و   ماات
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   العسكرية العمليات سكراب 7-2-5
ار مم بالعراا عاااادد   بهااااامر  التينت  عم الصروال 

ل الاااادبااااابااااات والماااادرعااااات مةاااامخ  ااااات  السااااااااااااا راال( ال
. ال وةة با شااعابم  هاومخ  ات األعتدة المخت  ة بعضاا

تم او  ،دلاقة عم  ماة ت ل المخ  ات راتتتوفر إصصاااااااا
  ااالمصاااجرخاااصااااااااااااااة  أمااا مالتعاااماال معهااا بعزلهااا في 

بعااااادة عم المناااااطا السااااااااااااا ناااااة بعااااد لااااااب ت وةهااااا ال
با شاااااااعاب لصام تصداد أسااااااا وال التعامل معها مم لبل 

ُدمرت آالف المخائر غار المن جرة   ماالوزارة المعنااة. 
ملاال ال ةار مم السااااااااااااا ااام مم خطر بااة، وأنقاام واألعتااد

.الموت أو ا عالة الناجمة مم العبث بها

  

 
 

 واقع حال قاعات الجزر في إحدى المجازر 1-2 صورة

 قديمة لمجزرة محرقة 3-2 صورة للمجزرة الصلبة المخلفات جمع أسلوب 2-2 صورة
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إم المخ  اااااات الصربااااااة المااااادُمرة بقااااامائف تصتوي ع ى 
الاوراناوم المنضااال تتساابال بمشااا ل صااصاة خطرة ع ى 

 اشااااااااار مر ز الولااةو  ؛هاسااااااااا ني المناطا التي تصتوا
ةااااااًا مولعااااااًا م و  20مم ا شاااااااااااااعاااااااب إلى وجود نصو 

لرابة مم مناطا سااا ناة  مولب  بعضاااهابا شاااعاعات، 
 .(2-2صورة   وارا طالمنطقة الصناعاة في 

 
 مخت  ة مناطا مم جمعها تم التي العس راة المخ  ات 2-2 صورة

 لمخلفاتا إدارة 

 تالمخ  ا معالجة معضاااا ة مم عقود منم العراا اعاني
 المصطات مسااااااتو  ع ى سااااااوار منها والتخ   الب داة

 وجدا الصاضاااار الولت وفي. الطمر موالب أو التصوا اة
 طاالمنا داخل بائااً  المرخصااااة غار الموالب مم العداد

 مبج فاها اتم تصوا اة  مصطات جع ها تم الساااااااااا ناة
 صااااااااةال ر  اتاح ما نق ها لبل أاام مد  ع ى المخ  ات

 صدوث اوربم وتطاارها تبعةرها عم ناهال بها؛ ل عبث
  لت تساااااتقطال  ما. ساااااامة غازات عنها انبعث صرائا

 والقطط  اااااال الال الساااااااااااااااااائباااااة الصاواناااااات المخ  اااااات
 التي األمراض النتقال بنرة لتش ل والصشرات والقوارض

رة تقب مساااانولاة إداو . والبائة العامة الصااااصة ع ى تنةر
ة عم ااااات جمب ونقااال ومعاااالجااا ممالمخ  اااات الب ااادااااة 

 ووزارة الب اداات المصاافمااتوتخ   نهاائي ع ى أمااناة 
 ااتاآللوتتوفر لد  الدوائر الب داة  ،واألشاااااااااااااغال العامة

إال أم مصدوداة طالة  المخ  ات؛ مب ل تعاملالمخت  اة 
التي ال تتناااساااااااااااااااال مب  ماااة المخ  اااات و ت اال اآللاااات 

 ملالع عم تول ه أو وتعط ه هاتقاادم معممو المتولادة 
المخ  ات  ةجعل مم مشاااااا   %37 لىإ تصاااااال بنساااااابة

جمب  اتم الب داة لضاااااااة تعاني منها جماب المصافمات.
 ب داة أو صااااااناعاة ممالمخ  ات المتولدة مخت ف أنواب 

نقااال إلى ت ةماآللااااات  بواساااااااااااااطاااةأو تجاااارااااة النااااتجاااة 
إلى ألرال مولب ومنها  ؛المصطاات التصوا ااة إم وجادت

في  مااا هو صاااصاااااااااااااال  غار نمااامينمااامي أو  طمر
موالب  دوم وزم ل مخ  ااااات أو تبطام أغ ااااال األصاااااام

الناااات  مم ت ااال المخ  اااات مم  لمنب الرشااااااااااااااحالطمر 
ت . تقااادر  مااااة المخ  اااات وااااث الترباااة والماااااغ الجوفااااة

 الاوم ع ماااااااا أم \طام 3،237،21 باناصاو الاماطاماورة
أسااااااااا وال الطمر في معمم ت ل الموالب عبارة عم طرح 

 دارةا ار ألسااب اعتب المخ  ات في ت ل األراضااي دوم
نابشااااااااي  ع ى والساااااااااطرة الطمر، موالب في الساااااااا امة
وجود منمومات ساااطرة ع ى عدم فضاااًل عم  ؛الن ااات

المطااامر ع مااًا بااأنهااا مم غااازات الغااازات الناااتجااة مم 
 أو االصتبااااب الصراري.  وال اوجاااد صاااالااااًا عم ااااة إدارة

ال  يالتبعض العم اات  بل ل مخ  ات؛ مت ام ة معالجة
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اجاااة والزجااال ااارتوناااة و جمب المخ  ااات المعاادناااة   تتعااد
الب مو  أومم لبل نابشااااي القمامة في المناطا الساااا ناة 

بإنشااااااااااااار بغداد  أمانة أوعزت ا طارالطمر.  في هما 
صااااااااااااال ت إنتاجاةطالة بمعم ام ل رز المخ  اات الب ادااة 

جانال ال ر  والةاني في اقب األول اوم  \طم 111 إلى
 وعيال البائة بصمالت لرفب زارة ما لامت و  ؛الرصاااااااافة

عادة تدوارفرز و و  تق ال مجال في البائي  تخداماالساااا وا 
 .المواد األولاة واستعادة

 
 
 
 
 

 
 

 (  القمامة ملتقطي) النباشة. 1إطار
دوارها أو ت استخدامها إعادة أوست ادة منها جمب بعض أنواب المخ  ات التي ام م االب وماقوم أشخا م تقطي القمامة أو  النباشة( عبارة عم 
عادة إ دفبهباعها  لاتمصاث اتم فرزها وضغطها في المولب وتوضب في أ ااب أو صاواات أو عربات  ؛ ع ال المشروبات الغازاة المعدناة

مغ ه أفرزت التيلتي مر بها العراا ا الصعبةنتاجة ل مروف االلتصاداة  0771عام  منم  رزالهمغ الماهرة باالنتشار  مصدر  بدأتتصناعها. 
ع ى بقااا  وأغنام أبقارمم  اصاواناته بتغماة أاضاً والتي تقوم  ، ال الجنسام ممالتي تضم مخت ف ال ئات العمراة و و الشراصة مم المجتمب 

  جمة مخاطر الممارسات  لت مجمل وتصمل. المواد بعض الستخراج الن ااات صرا إلى إضافة ،والخضروات الممزوجة مب المخ  ات ةطعماأل
  ،ت عال دور الس طات المسنولة عم ت ل الموالب بالتعاوم مب الجهات األخر  مات العاللةو  منها الصد معه اتط ال المي األمر النباشة صصة ع ى

   بعض النباشة في عم اات ال رز  ما صصل في منطقة صي الصسام في مصافمة البصرة. إدماج مصاولة  ملل
 

   

 ملتقطي القمامة 5-2 صورة
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اعد التصاااااااامام ال فر ل مصطة التصوا اة أصد األمور المهمة 
التي اعتماااد ع اهاااا نجااااح برناااام  إدارة المخ  اااات مم صااااث 

هي تختصااااااااااااار الاوماااااة؛ ف لناااااب ونهااااا األلرال إلى صااااااة ا
المساااااافة بام مولب المعالجة النهائاة وأما م تولد المخ  ات، 
وتق ل عدد وصجم اآللاات التي تدخل مولب المعالجة النهائاة 
إضااااااااافة إلى االساااااااات ادة منها  مولب ل رز المخ  ات وغارها 

 عدد ب رامم ال وائد شااااااااااارط توفر المتط بات البائاة وال ناة. 
مصطة انصصاااار وجودها  12ا المصطات التصوا اة في العرا

 شااااااااااااا ل  مرخ  بائااً  فقطمنهاا  %21  ،في المادم ال بر 
 (.0-2 صورة، 2-2
  

 

 

 المتكاملة للمخلفات البلدية  الدارةمتطلبات . 2إطار 

ة البائاة المت ام ة ل مخ  ات وجود سااسة بائا ا دارة تتط ال
 األهدافوضاااااااب خاللها رسااااااام الخطط و  مواضاااااااصة ام م م

عي بائي و و ائي داعم تشااااااااراب بو المص اة ل ص ام ع ى البائة 
 الرتقار والنهوضلودعم التصااااااادي  مبنار منسااااااساااااااتي لواو 

ة فر الت نولوجاااات الصااداةاااإضاااااااااااااااافااة إلى تو  ؛بااالوالب البائي
ب اشاااااااااااجتالاساااااااااااتنزاف الموارد و  ق المصافمة ع ى البائة وتل 

 االستخدام والتدوار. إعادةع ى 

 (اوم \ طم  بوصدة إلاها الواردة المخ  ات و ماة التصوا اة المصطات 2-2 ش ل
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 الصاصااا ة ع ى الموافقة  المرخصاااةموالب الطمر  تتوزب
( والمنخ ضااات %20م شااوفة  ال األراضااي فيالبائاة( 

(  مولب طمر زنااااداناااة في مصاااافمااااة %20طباعااااة  ال
افتراضااااااي  بعمر 3117م عا إنشااااااائهالمي تم  ؛ ر ول

وتب ر  ماة الن ااات  ،دونم 321 مسااااااااااااصةعامًا وب 31
 ااملاال مولعي طمر في  ؛الاوم \طم 711 اااهالواردة إل

المطامر  مم %70 غار أم .البصاارةو لى ااد تيمصافم
؛ ةغار نمااااامااااامطمر  372 البااااالر عااااددهااااا الصاااالاااااة
، وتنتشاار طم مم المخ  ات اومااُ  3،237،21 تسااتقبل

. تسااااااااااااابال همغ المطامر مصاافماات العرالااةجماب الفي 
.لعامةوالصصة ا البائةالسا باة ع ى تأةارات ال مم جم ة

 

 

  واقع إحدى المحطات التحويلية 6-2 صورة              
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  الخطرة النفايات 

الن ااات الخطرة باختالف أنواعها ومصااااااااادرها تساااااااابال 
 ى القاب اة عو  تاجة لخصااااائصااااها مةل ساااارعة التأ ساااادن

التآ  اة أو  الصاااااااا ةو  ا شااااااااعاعيلنشاااااااااط وا االشااااااااتعال
القاب اة لالن جار...الخ ضااااااااررًا خطارًا لإلنسااااااااام والبائة 
وال ائنات الصاة. ونتاجة لينشاااااااطة الاوماة الصااااااااناعاة 

بارة والتجاااراااة تتولااد  ماااات  المنزلاااة و والن طاااة  طباااةال
اوم  \ ر 3323ت تصااااال في المتوساااااط إلى مم الن ااا

 في عموم العراا.

   الصناعية نفاياتال 7-4-1
إلى  3110عام  200الصااناعاة مم  المنشااآتادت دز ا

 ة اماائا صااناعات بام ما وتنوعت ،3117عام  132
نشااااااااااااائاة ةنساااااااااااااجاو  ةغمائاو  ةهندساااااااااااااو   همغلد . توّ وا 

الصاااناعات  ماات  بارة مم المخ  ات الصااا بة الخطرة 
تخت ف  ماة ونوعاات المخ  ات و  ،طرة اوماااً وغار الخ

مم  باراً   اختالفاالصاا بة التي تطرصها همغ الصااناعات 
صجم و ع ى نوب الصااااااااااناعة  مصاااااااااانب إلى آخر اعتماداً 

والتقناات المسااااااااااااتخدمة ونوب  ا نتاج ماة و المصاااااااااااانب 
وغارها.  ،الولود ووساااااااااااااائل المعالجة ونمام الصااااااااااااااانة

 ألساااااااااااااباالاعات بالرغم مم تولف ال ةار مم الصااااااااااااانو 

 وأخطارها المطامر. 3 إطار
صاة مم مشا ل ص هفي المناطا القرابة من س اماعاني الو بجانال مص ى السماوة  السماوة لمدانة الصصي المطمراقب 

  تشارانإضافة إلى  ،ماتااً  الصرائاعند اشتعال  وخاصة غازات واألدخنة المنبعةة مم مولب الطمرل ناجمة عم تعرضهم 
  الجوفاة؛ لمااغا وت واث ال راهة، ل روائح وانبعاث ،والصاوانات السائبة والط ا اات ليمراض النال ة والقوارض الصشرات

   .البصري الت وث عم فضالً 
 

 

 مولب طمر 2-2 صورة  
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لد  ماات وّ ا صصااااااااااااارات تشااااااااااااار إلى تُ إال أم متعددة 
 بارة مم هاامغ المخ  ااات وغااالبااا مااا ا وم التصاااااااااااااناف 

تعااامااال و  هااااز غار دلاا بام المواد الخطرة وغار اوالتم
 جماعها  مخ  ات ب داة.

رامال في ب الخطرة الصاااااااناعاة الن ااات خزم صالااً  اتم
طرا المناساااااابة ال إاجادلصام  المصااااااانبخاصااااااة داخل 
مم و  خاصااااة أما متجماعها في  اتم أو ،ل تخ   منها

ةم تنقل لالسااااااااات ادة منها في صاااااااااناعات أخر ، أو اتم 
را الط ت لصرلها في مصارا مخصصة. إال أم أغ باة 

 تىصال اوجد  إم ،تبنى ع ى أساااب ع ماة وتشاااراعاة لم
 ؛صانه مولب مخصااااااااااااا  ل تخ   مم الن ااات الخطرة

 يف بعضااااها اطمرألصاام إلى أم اندي في بعض ا ما
 .الب داات مطامر

   الطبية النفايات 7-4-2
عم عمل المنسسات الصصاة ن ااات طباة خطرة  اتولد
 يف أو المصاااادر فيمنها إما عبر خ طها  التخ  اتم 

ث إلى ت و  انديما  ؛الب داة المخ  اتمب  الطمر موالب
اجمااة الناا األمراضة ب تراولوجاااا وازدااااد معاادالت بااالتر 

تم ا .منقولااااةالت وث البائي واألمراض الوبااااائاااااة والعم 
 واأللساااااااااااااامالن ااااات الطبااة مم مخت ف الردهااات  جمب

 األ اابوضااااااااب في ت ةمداخل المنسااااااااسااااااااة الصااااااااصاة 
المشاااارف  أووالصاواات المخصااااصااااة مم لبل الممرض 

اتم جمعهااا بواساااااااااااااطاة العااام ام ل ،ع ى عالج المراض
مة ص المدربام بشااااااااا ل جاد وتنقل بعربات خاصاااااااااة وم

 أو توجاااااااد إمالاغا اا إلاى ماولاب الاتاخزام المنلااااااات 
نقل ةم ت ،الصرا بالمصرلة طراا عمالمعاالجاة النهاائاة 

 الأساااااا و م إإلى مولب التخ   النهائي  موالب الطمر. 
ساااااااااااااتخااادامااااًا ل تخ   النهاااائي مم ا األ ةرالمعاااالجااااة 

الن ااات الخطرة في المساااااااااتشااااااااا اات الص وماة واأله اة 
هو الصرا داخل  األخر  وبقاة المنسااااااسااااااات الصااااااصاة

صاث اب ر عدد  ؛را خاصاااااااااااااةامص بااساااااااااااااتخادامالمولب 
مصرلة بأصجام  172المصارا في المنسااااااااااسااااااااااات  افة 

معطل؛ ع مًا  %32و عام ة مصرلة 222 منهامخت  ة 
 تهاااااأم معمم هاااامغ المصااااارا لاااادامااااة وال تعماااال بطااااال

 البو بدرجة االصتراا المط وبة. وبساااااااااااااأ التصاااااااااااااماماة
 في تولاااااادة مم نمااااااام الصراالمشااااااااااااااااااا اااااال ال ةارة الم

  او وش منتممة، بصورة الولود توفر وعدم المنساسات
 ساااتالمنساا مم القرابة الساا ناة المناطا في المواطنام

 أجهزة باساااااااااااااتارادلاامات وزارة الصاااااااااااااصاة  الصاااااااااااااصااة؛
Shredding Autoclave   لمعالجة المخ  ات الطباة

  افة في اساااااااااااااتخادامهااالصااااااااااااا باة والعمال ع ى تعمام 
أ دت توصااااات وزارة البائة   ما ،لصاااصاةالمنساااساااات ا

ع ى ضاااااااااااارورة االسااااااااااااتغنار عم المصارا والتصول إلى 
 ت نولوجاات صداقة ل بائة متمة ة بهمغ المنمومات.

 نفايات العالج االشعاعي    (0

ت الصااااصاة آضااامم المنشااااازدادت في اآلونة األخارة و  
 ماااااات مم ن ااااااااااات العالج  المتخصاااااااااااااصااااااااااااااااة تّولااااد

 م ت وم بصالتهاأالتي ام م  اتالن اا همغ ا شاااااااعاعي.
 المشاااااعة بالمواد م وةة الغازاة أو الساااااائ ة أو الصااااا بة

 البشااراة لسااوائلوا األنسااجة فصوصااات في التي تسااتخدم
جراراتو   أعمااال وفي وعالجهااا تشاااااااااااااخا  األورام ا 

م الصاجة إ .التشااااااااااخاصاااااااااااة والعالجاة الطباة البصوث
مغ هالمساااااااتمرة لمرالبة انتشاااااااار وتداول والسااااااااطرة ع ى 

 ولواااات في هااما الخصاااااااااااااو .الن ااااااات تعتبر مم األ
نواب مم الن ااات في مساااااتشااااا اات الطال تتر ز همغ األ

شاااااااعاب المري في بغداد والموصااااااال وبعض المرا ز وا 
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مم المتولب ازدااد   السااااااااااااارطام.المختصاااااااااااااة ببصوث 
 مب ازدااد نتاج مةل همغ الن ااات خصااااااااوصاااااااااً إ ماات 
السرطاناة وازدااد  صابات باألمراضت ونسال ا معدال

الصاجة واالعتماد ع ى الوسااائل التشااخاصاااة والعالجاة 
ط و زاادة الضغ فيمات الطباعة ا شاعاعاة ما سااسبال 

دارة اآلمنااااااة لنقاااااال وتااااااداول هاااااامغ  ع ى منمومااااااات ا
وما ازاد مم المشاااااا ل بهما الخصاااااو  عدم  الن ااات.

و طمر متخصصة ومات مواص ات أوجود موالب خزم 
لغرض تطباا مباااادأ  ال جور إلاهاااااة ام م فناااااة معتمااااد

 مم لهمغ الن ااات.الساطرة والتداول اآل

 المخلفات الكهربائية وااللكترونية  7-4-3
 لساا انيا النمو بساابالاالل تروناة  الن اااتمعدل  تنامى
 غا يالتشااااااااا العمر وانتهار السااااااااراب الت نولوجي والتقدم
 لشااااارائاةا ةالقدر  وارت اب واالل تروناة ال هربائاة ليجهزة
عاادم ال صاااااااااااااال بام الن ااااااات االل تروناااة  أد ليفراد. 
ول ة الوعي بالتأةارات الخطرة والساااااااااامة ل مواد  ،والب داة

 ها،لعادم وجود لاعدة باانات و ، تصتواهااال امااوااة التي 
 ثالت و  ازدااد إلى تهاضاااااااعف اهتمام الص ومات بإدار و 

جنة  المه والعضااااواة المشااااعة والمواد الةقا ة بالعناصاااار
والمواد ال امااواة الضاااااااااارة األخر .  ما أم عدم وجود 

صاااة ل تعامل مب الن ااات االل تروناة، تخصااامنساااساااة م
 الن ااااااااااااااااات تااااااادوار  عاااااااادة التصتااااااااة البنى وانعااااااادام

االل تروناااة، وعاادم وجود موالب طمر ل ن ااااااات الخطرة 
إدارة هاااامغ في اعتبر مم أهم الضاااااااااااااغوط والمعولااااات 

ت األجهزة ال هربااااااائاااااااة أو الن ااااااااااااااات. تمةاااااال ن ااااااااااااااا
 الةالجات االل تروناة التي تسااااااااتخدم الطالة ال هربائاة 

 الم ا اااااات وأجهزة الهواتف النقااااااالااااااة والصاااااااساااااااااااااباااااااتو 
أهم أنواب الن ااااات ال هرباائااة واالل تروناااة،  والطاابعاات

وتصتوي هاااامغ األجهزة ع ى بعض المواد الخطرة مةاااال 
( CFC( و PCBsالااااااماااااار ااااااباااااااات الااااااعضاااااااااااااااااااوااااااااة  

التي توجااد في أساااااااااااااالل  PVCورنتار اااربوم و  وروف 
العزل والعناااصااااااااااااار الةقا ااة ومعااادم أخر  مةاال ال اةاوم 
الموجودة في البطاراات القاب ة ل شاااصم والزئبا الموجود 
في بعض أنواب المصاااااااااباح والمواد المشااااااااعة الموجودة 
في بعض المعدات الطباة و واشااااااااااااف الصراا. إم أهم 

زارة البائة في هما طرا االساااااااااااااتجااباة التي لاامات بهاا و 
 ازل،ب ات الاة إلى العرااالخصااااااو  تمة ت بانضاااااامام 

عااداد دارة البائاااة الصاااااااااااااصاصااة لإل القااانوناااة الها  اااة وا 
ح تنمم وضااااب لوانام ولوائ فاها بمال ن ااات االل تروناة 

مم خاللهاا تعاامال الجهات المخت  ة مب المخ  ات التي 
ام ل تأ د تمر المرالبة والت تاش المساااافضاااااًل عم تولدها، 

عداد تقرار  مم االلتزام بالشاروط وضوابط المصددات، وا 
األةر البائي عند التخطاط ل قاام بأي مشااروب وتضاامانه 
صااااااغة المعالجة و ا اة التعامل مب المخ  ات الخطرة، 

 وتهائة موالب لطمر الن ااات الخطرة. 

 النفايات الخطرة  إدارة 7-4-4
مطااااامر  امااااةإلاااابااااادرت وزارة البائااااة في أولى خطوات 

بالتعالد مب الشر ة العامة  3117ل ن ااات الخطرة عام 
ت  قاام بدراسااااااااال المعدني التصريل مسااااااااح الجاولوجي و 

ترشااااااااااااااح عاااادد مم المناااااطا  بهاااادفم تباااااة وصق اااااة 
موالب  في ن ااااااااااات الخطرة لطمر م  لااااامااااةالمصتم ااااة 

 عم ها إطار في الوزارة لامت  مامخت  ة مم العراا. 
 إدارةب الخاصااااااااة والتع امات واألنممة امالقوان لتصداث

 الخطرة الن ااااااااااات إدارة تع امااااات بمراجعااااة الن ااااااااااات
 الصااااااااصاة ل منسااااااااسااااااااات الطباة الرعااة عم المتخ  ة
 ااالعر  في المخ  ات إدارة لانوم مراجعة مم واالنتهار
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نجاز الب داة، المخ  اات إدارة وتع اماات  المساااااااااااااودة وا 
 .زهاوترما الن ااات لتصناف المقترصة

 والفرص التحديات 

اعاة تجاراة وصاااااانو  بائاةالن ااات أهماة  إدارة ت تسااااااال
مااال شاااااااااااااح ونضاااااااااااااوال الموارد الطباعاااااة. وبااااات  في

تشااترل  إساتراتاجاة مساألةاالساتةمار في تدوار الن ااات 
فاها منسااسااات القطاعام العام والخا  في جماب دول 

 ات ن ااالمت اام اة ل ا دارةالعاالم.  إم االساااااااااااااتةماار في 
اجادالتصاااااداة  مشااااارابخاار مسااااتقب ي لخ ا  ر  ف وا 

 دور إاجابي في العضاااااواةمخ  ات ال لتدوار  ماعمل. 
التخ   مم همغ المخ  ات وتق ال نساااااابة الت وث البائي 
بماا فاهاا الصاد مم انبعااةاات غازات االصتباب الصراري. 

بمعاشااااااااة وصااة المواطم  الهلطاب الن ااات مهم التصاااااااا
مم لصاااور منسااااساااي وتشااااراعي  تهاار إدالاوماة وتعاني 

وباااالتاااالي فاااإم بناااار القااادرات ورفب   ااااااااة  ؛وت نولوجي
واعتماد  واآللااتلسااااااااااام التشاااااااااااراعات  لمنساااااااااااسااااااااااااتا

مهم وفرصاااااااااة اجال انتهازها  أمرالت نولوجاات الصداةة 
   .ومستدام آمملمستقبل 
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 الناشئة البيئية القضايا: الثامن الفصل 8

 الرئيسة الرسائل 

 ؛ با شاااااااااعاب م وةاً  مولعاً  20عراا اوجد في ال
منها في مصافمة البصاااااارة، بانما اتوزب  22%

الباااالي ع ى مصاااافماااات مي لاااار وماساااااااااااااااام 
واألنبااااار وبغااااداد والمةنى ونانو . واعااااد ملاااال 

تمب جالمواصااااادًا مم التصااااادااااااات التي تواجاااااه 
بسااااااااااااابال التأةارات الصاااااااااااااصاة والبائاة  العرالي

لجتهااااااا الخطرة لهاااااامغ الموالب إما لم اتم معااااااا
بصااااااااورة صااااااااصاصة؛ خاصااااااااة ت ل القرابة مم 

 التجمعات الس ناة. 

 ىع المن  قة غار والمقموفات األلغام تنتشاااااار  

آالف ال ا ومترات المربعااااااة مم األراضاااااااااااااي 
 بد الو  المواطنام، ع ى خطراً  وتشاا ل ،العرالاة

 التأةاره القضاااااااة همغ مب الجدي التعامل مم
 والمواطم البائاااااااة عا ى والسااااااااااااا اباي الاخاطااار

 تارةو  تسااااراب اتوجال ا طار هما في. لعراليا
 األلغااااام مم األراضاااااااااااااي تطهار في العماااال

 وتصااادااااد وتاااأشاااااااااااااار المن  قاااة، غار والقناااابااال
 بشااااااانونها، الخاصاااااااة القوانام وسااااااام صقولها،
 هااامع التعاااماال ب ا اااة المواطنام وعي ورفب
 منااااااطا في وآةااااارهاااااا مخااااااطرهاااااا مم ل صااااد

م م الناجام وتأهال لتالها وتعواض وجودها،
عادة ضصاااها  .  بالمجتمب دمجهم وا 

 الشعاع 

 فريق االعداد:

 جهة العمل االسم

 قسم الهندسة البيئية –كلية الهندسة  – جامعة بغداد د. حيدر محمد عبد الحميد
 مركز الوقاية من االشعاع سعاد الغرابي 

 ةمقدم 8-2-1
 ى س باة ع آةارلمروف التي مر بها العراا ا خ  ت 

 ضررتوت فاها،لصااة الاة ومخت ف مجاالت العرا البائة
 المواطم  ىع  باراً  تأةارها ولب و ام م وناتها، مم  ةار

خ  تها  الناشئة التي القضاااهما ال صل  اتناول. العرالي
 .يوتبعات الت وث ا شعاع آةار الصروال بما فاها

 الشعاعي التلوث 8-2-2

تعاني البائة العرالاة مم مشا ل الت وث ا شعاعي 
ر نافي العم اات العس راة أة المخائرعم استخدام  نات ال

 المشعة الموادتدخل في تر ابها  التي؛ الصروال السابقة
 آتل منشتدمار  مم سبقهوما  ،الاوراناوم المنضال 

فضاًل عم وجود  ؛النوواة والبرنام  النووي السابا
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ا نتاج  ترافا عم اة التيمشعة طباعاة المنشأ النمائر ال
الناتجة عم استعماالت المواد المشعة  والن اااتالن طي 

 في التطباقات الطباة والصناعاة والبصةاة. 

  عداد مم الموالب واألبناةلالمشعة  بالموادت وث ال أد 
ي ت وث إشعاع دوثالعس راة في ص والمعداتواآللاات 

 منشأة غارها  موالبو  الموالب همغ في والمااغ التربة طال
مناطا استخراج الن ط ودفم الن ااات الطالة النوواة و 

.ا شعاعاة
  

 الشعاعي التلوث قضايا مع التعامل مجال في البيئة وزارة إجراءات. 1 إطار
 اهواآللاات المدمرة خالل الصرال وجمب النمامج البائاة من  وةةالم ل موالب الماداناة ا شعاعاة المسوصات إجرار .0

 تبرات مر ز الولااة مم ا شعاب.في مخ ا شعاعي هالااب نشاطو ل صصها 
أما م خاصة بعادة عم المناطا الس ناة والمااغ الجوفاة في مصافمتي مي لار والبصرة لجمب اآللاات  تصداد .3

 المنضال.  بالاوراناومالم وةة والمقصوفة 
 .والت نولوجاا  وملعا وزارة مب بالتنسااالمنضال  الاوراناومبالبدر بإزالة الت وث ا شعاعي عم األبناة المقصوفة  .2
 ا شعاببخارطة إشعاعاة ل عراا اتم مم خاللها تصداد الموالب الم وةة   نتاجبائاة  م اناةبنار لاعدة باانات  .2

 .المنضال الاوراناومو 
فرا ت تاشاة إلى مخت ف المصافمات  جرار الدراسات الماداناة ع ى موالب تجمب الس راال بغاة عزل  إرسال .1

 ولغااة 3117عام  ممعموم العراا  فيصاث ب غت  ماات الس راال التي تم فصصها  ؛هاالم وث با شعاب من
 شعاب. طم س راال م وث با 0311منها  ؛طم 122100 صوالي  3101

 ة.وفا ما تتط به الصالو إال بضوابط خاصة  المصافمات بامعدم السماح بنقل المخ  ات والقطب الم وةة  .0
 المعااار وفا النووي التواةة مولب إلى بغداد مصافمة في الم وةة القطب عضب نقل عم اة بإجرار التراخا  منح .2

 .همغ النقل عم اة ع ى ا شرافو  المراة ل طالة الدولاة الو الة لبل مم المتبعة الدولاة
زالةالمنشآت والموالب النوواة المدمرة  ت  البمشروب  البدر .7 ة ت ا شعاعاوطمر الن ااا ها،من ا شعاعي الت وث وا 

 .األخر  المدناة ليغراض استخدامها إعادة وأ ةآمن طمرموالب  فيالمتولدة 
 

 المؤين الشعاع مصادر 8-2-3
ار المشعة سو  وادأد  التزااد المضطرد في استخدام الم

أو  ،في مجاالت الطال بنوعاه التشخاصي والعالجي
ستخدم اإلى  إضافةفي الصناعة والن ط والبصث الع مي، 

صواعا وفي أجهزة المانعات  صناعة المواد المشعة في

ا نمار المب ر ل صرائا وغارها إلى ازدااد الصاجة إلى 
التعرض ل مصادر المشعة أو  ضدتوفار وسائل ولااة 

 مومع أوفي همغ المجاالت  ل عام ام سوارها بالت وث 
مم المنشآت التي   بار. وبسبال تعرض عدد الناب

 المتواص ة في المشعة أةنار الصروال وادتتعامل بالم
السنوات الماضاة لعم اات القصف والتدمار والنهال 
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مصادر ا شعاب في أما م  تانتشر  فقد ؛والتخراال
 ما أم استخدام لمائف الاوراناوم المنضال في   ةارة؛

ف  ّ خ السابقةالعم اات العس راة  أةنارمناطا مخت  ة 
هائة  ال ع ىأطنام مم المواد الم وةة بالاوراناوم المنضّ 

الس راال لمعدات عس راة متنوعة. أضف إلى  ممأ وام 
ما سبا فإم تعرض الموالب الخاصة بالبرنام  النووي 

عم اات لصف ونهال أد  إلى  إلىالعرالي السابا 
في العراا. ا شعاعيتوسب دائرة الت وث 

 

 

 في بغداد والمصافمات. األه اة المال ة لمصادر ا شعابعدد المنسسات الص وماة و  0-7 ش ل
 

اتخمت وزارة البائة س س ة مم ا جرارات ال ناة والولائاة 
لساطرة ا منها ؛آلةار الخطارة ل ت وث ا شعاعيلتصسبًا 

ع ى صر ة مصادر ا شعاب في العراا مم خالل منح 
التراخا  الخاصة بجماب التصرفات الخاصة بمصادر 

اب  االستاراد والتصدار والباب والشرار والخزم ا شع

مرالبة مصادر ا شعاب وضوابط و  ،والتداول وغارها
 المولعاة ال شوف إجرارالعمل فاها مم خالل 

 في بالموال لهمغ والدوراة األولاة ا شعاعاة والمسوصات
(. 0-7صورة   بالدال عموم
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 ا شعاعي المسح م ااتع0-7 صورة

 عم التص ل النات تم لااب تر از غاز الرادوم    ما
لمر بات الاوراناوم( داخل األبناة وخارجها وبمخت ف 
المروف الجواة والجغرافاة شم ت لااسات ل هوار 

الداخ ي والخارجي ومااغ ا سالة والخزام واآلبار 
بب مات العرالاة عدا أر المصاف لجمابوالبصارات والتربة 

و انت جماب النتائ  ضمم الصدود المسموصة  نها،م
(.3-7 ش ل  عالمااً 

 

 

 ترا از غاز الرادوم في بعض المصافمات 3-7 ش ل

 الشعاعي البيئي المسح 8-2-4
تزااادت الصااجاة إلى لاااب النشااااااااااااااط ا شاااااااااااااعااعي في 

هوار( وعانااااات الغاااامار ، مااااار، ئاااااة  تربااااةالنمااااامج البا

 ع اهو ةها بالمواد المشاااعة؛ و الصااا بة والساااائ ة تصسااابًا لت 
 ، ص  نمامج  تربةبلامت وزارة البائة وبشاااااااااا ل دوري 
امتاااااااداد  ع ى مخت  اااااااةماااااااار( تم جمعهاااااااا مم موالب 
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 200وبمعدل  -عدا إل ام  ردساااتام-مصافمات العراا 
(. 2-7 شااااا ل  سااااانوااً  ااغنمومج م 302نمومج تربة و

ام لهمغ العانات   ا شاااااعاعيالنشااااااط  أم النتائ بانت 
اب نتائ  لا دلت.  ما دولاا بها المسموحالصدود  ضمم
منمومااة بالخ  اااة ا شاااااااااااااعاااعاااة ل هوار  ةجرعااالمعاادل 

 شاااااااااام ةموزعة ع ى مصافمات العراا الا نمار المب ر 

 مضااااااام اقب الخ  اة الجرعة معدل أمإل ام  ردساااااااتام 
نتااائ   باناات  مااا(. 2-7 شااااااااااااا اال  لطباعاااةا الصاادود

التص اااال المختبري لنماااامج مم ماااااغ الشااااااااااااارال لبعض 
 الت وث مصااااااااااااااادر مم خ وهااابغااداد  مصااافمااةمناااطا 

 .ا شعاعي

 

 
 .العرالاة المصافمات مخت ف مم والتربة المار ل صوصات المأخومة لنمامجعدد  2-7 ش ل
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 عدل الخ  اة ا شعاعاة لعموم بغداد والمصافماتم 2-7 ش ل

 
 ا شعاعاة ل مااغ ال صوصات دلت ؛إلى ما سبا أضاف

الةقا ة لمخت ف المنساااااااااساااااااااات الصاااااااااصاة المساااااااااتخدمة 
 عدم ع ىل مصاااااادر المشااااااعة التشااااااخاصاااااااة والعالجاة 

 اغ الصرف الصصيااااااااااااااااااي في مااعااااااااااااااااااوجود ت وث إشع

 إطارإلى أنه وفي  ا شاااااااااااارة واجدر(. 1-7 شااااااااااا ل 
سااالمة العام ام في المهم التي تسااتعمل المواد المشااعة 
تقوم وزارة البائااة ب صو  دوراااة ل تااأ ااد مم ساااااااااااااالمااة 

 الالزمة. ا جراراتالعام ام وتنصح باتخام 
 

 

 الةقا ة المااغ في الاود تر از 1-7 ش ل

أحصائية تركيز اليود للمياه الثقيلة لعام 2010
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 الملوثة المواقع 8-2-5
 التصداات أخطرالموالب الم وةة با شااااااااااااعاب إصد   تعد

صاة بساااابال التأةارات الصااااا ومللالتي تواجه وزارة البائة 
 بصااورة امعالجته اتمالموالب إما لم  لهمغالخطرة  البائاةو 

. ةالساااا نا التجمعاتمم  القرابةخاصااااة ت ل  صاااصاصة؛
 في با شعاب م وةاً  مولعاً  20 وجود إلى بااناتال تشاار
 بانما البصاااااااااارة، صافمةفي م تقب منها %22 ؛العراا
بار واألن وماساااام لار مي مصافمات ع ى البالي اتوزب

 ونانو . والمةنىوبغداد 

 المتعلقططططة والقوانين التشطططططططططريعططططات 8-2-6
   المؤين الشعاع من بالوقاية

ات لم وةااة أو الن ااااااالرتقااار بوالب إدارة الموالب اا بهاادف
المشاااااااعة والسااااااااطرة ع ى الت وث ا شاااااااعاعي ال بد مم 

صاااااالصاات لانوناة متطورة وشاااااام ة  ماتوجود سااااا طة 
تعطي الغطار الرسااااااااااااامي والقانوني لمخت ف ا جرارات 

الصاااااااااااااادد  هاامافي  والمتط بااات المتع قااة بهااما المجااال.

ساهمت وزارة البائة بصورة فاع ة خالل األعوام السابقة 
 تالمنشااااااااآاد عدد مم التع امات الخاصااااااااة بت  ال بإعد

دارة وطمر الن ااات المشعة ووضب   اجاةإستراتالنوواة وا 
 إدارة الن ااات المشعة.

 مركز) الوزارة كططططادر قططططدرات بنططططاء 8-2-7
 (الشعاع من الوقاية

 اسااةالم الصاجةو  ا شااعاعي الت وث لضاااة لخطورة نمراً 
 اعهأنو ب ا شااااااااعاعي الت وث ع ى والساااااااااطرة الصتوائها

مدت ع فقد ؛الصالاة المرص ة متط بات مب انسااااجم وبما
 ا شاااااااعاب مممر ز الولااة  اساااااااتصداثوزارة البائة إلى 

عدادو  فاها  مجال الت وث في متخصااصااة ع ماة  وادر ا 
بهاااما  الع مي البصاااث متط باااات توفارو ا شاااااااااااااعااااعي 

 الجاااامعااااتمرا ز البصوث و  مب والتواصااااااااااااااالالمجاااال، 
صة المتخص اتدراساوال الع ماة ثالبصو  جرار  العرالاة

 خطة ووضاااااااب  شاااااااعاعيا البائي الت وث مشاااااااا لفي 
 .معه ل تعامل

 األلغام 

 فريق االعداد

 جهة العمل  االسم

 دائرة شؤون االلغام رنا شيروان

   المقدمة 8-3-1
 آالف ورائهااااالتي خااااضاااااااااااااهاااا العراا  الصروال خ  ااات

 مماألراضااااااااااي الم وةة بأطنام  ممالمربعة  ال ا ومترات
 صقولب تمة ااتالمقااموفااات غار المن  قااة  وآالف أللغاااما

 اتالمسااااااص تب ر. مبعةرة عشاااااوائاة بصاااااورة أو نماماة
 تل مصااافمااا المن  قااة غار والقاامائف باااأللغااام الم وةااة

 0111 صوالي العراا مم والغرباة والجنوباة الوساااااطى
 ت اها %20 بنسااااابة الصااااادارة منها البصااااارة تصتل 3 م
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 مصافمات مم جاع ة %02 بنساااااابة ماسااااااام مصافمة
 االعرا مصافمات مقدمة في والمةنى وماساااااام البصااااارة

 .  الخطرة المناطا مساصات صاث مم
 ىع  خطراً  المن  قة غار والمقموفات األلغام تشاااااااااااا ل
 اطاالمن في واسعة مساصات ع ى النتشاارها المواطنام
 ا الم اوم. التصتاة والبنى الزراعاة واألراضااااي الصدوداة

 األلغاااااام لصقول نماااااامااااااة خرائط إلى اراالفتقااااا األمر
 تغار اصتمال مب خاصااااااااة لها؛ صقاقاة باانات ولاعدة
 باعةالط العوامل بسبال السنام مدار ع ى األلغام موالب

 الصااااعوبة مم اجعل وساااااول وفاضااااانات ما مم تعراة
 مم هما الصدوداة القر  في خاصاااة وتأشاااارها صصااارها
 وعدم نامالمواط وعي ل ة فإم آخر جانال ومم جانال؛
  الما والقمائف األلغام ت ل مب التعامل ل ا اة إدرا هم

 الموالب وجود فإم ساااااااابا؛ ما إلى أضااااااااف. المشااااااا  ة
 ةلام المن  قة غار والمقاموفاات األلغاام ع ى الصااوااة
 لدو  واالجتماعاة االلتصاااااااداة التنماة لمشاااااااراب تهداداً 
 إعالات في التسااااابال جانال إلى الضاااااصااا آالف اورث

 بدنااً و  ن ساااااااااااااً  تأها هم إعادة اتط ال ما منها ل ناجام
اجاد واجتماعااً   .  لهم البدا ة المعانات وا 

   والقذائف والبيئة األلغام 8-3-2
 ساااااااااارانص في المن  قة غار والقمائف األلغام تساااااااااببت

 وبالتالي تدني إنتاج الزراعاة المساااااااااااااصاتاسااااااااااااتعمال 
 ال ال الصام لقراهم هجر بساااااااابال المهمة المصاصااااااااال
 صااااااااااصراواة أراض إلى داة منها وال جورساااااااااااما الصدو 

أو هجر المهنة   اًا والنزوح  ،ل زراعة لاب ة غار لاص ة
و ما الصال بالنساااااابة لصرفة الرعي. ونت   ،ل مدم القرابة

 الناب؛ صااة عم ملل آةار التصااااااااداة واجتماعاة ع ى
 مزاولاااااااة مم القر  ت ااااااال في المواطنام اتم م ال إم

 رعي أو وصصاااااااااد وزراعة صراةة مم الاوماة أعمالهم
ل ماشاااااااة، إضااااااافة إلى تنامي المسااااااا م العشااااااوائاة في 
المادم وزااادة معادالت البطالة والمشاااااااااااااا ل االجتماعاة 

 المترتبة ع اها.
 في بصراةال البائة ثات و في  أاضاااا األلغام  ما تساااببت

 األهوار لمنااااااااطا السااااااااااااا اااااااام وهجر الاعارال شاااااااااااااط
 لعرااا مم الجنوباة األراضااي في األخر  والمسااتنقعات

 ةممارساااااااا عمالساااااااا ام  تج ا ها،  ما امتنب تم أم بعد
 الصاااد في المناطا المشاا ول في ت وةها باأللغام، مهنة

 ص لت الزمم بتقادم واخشاااى. السااام اة الةروة وانصسااارت
 تترلل بعض ت ل األلغام تضاااامها التي ال اماائاة المواد

 ملل عدب لتنتقلو  والمستنقعات األهوار مااغ في سامومها
 .  الموطنام إلى واألسمال الشرال مااغ برع

 الطالة مشاااااااااااااراب مم بالقرال األلغام لزراعة لقد  ام
 ال ةار ارانتشاا جانال إلى الن طاة، والمشاااراب ال هربائاة

 الأنابا خطوط مم بالقرال المن  قة غار القمائف مم
 البراة والمسااااااااااااالل الطرا جوانال وع ى والغاز الن ط

 ر ةص مم الصد في واضاااحال أةرها العسااا راة والمنشاااآت
 .  التنماة مشاراب مم  ةار وتعطل الناب

 ورتهاخط بدرجة والمت جرات واألعتدة القنابل وتشاااااااااابه
 االلتصاااااااااااااااداااة البائااة ع ى آةااارهااا صاااث مم األلغااام

 المخائر همغ تنتشااااااااااااار صاث والزراعااة؛ واالجتمااعااة
 مم وبالقرال الزراعاة الصقول وتتبعةر في عشاااااااااااااوائااً 

 ة؛الصدادا والسااااااااا ل الن ط وأناباال لةالطا نقل خطوط
 المقموفات مم همغ ضااصااا مم المتضااررام عم فضااالً 

 نق ها ع ى والعمل بها العبث نتاجة المص اة المجتمعات
 الوعي نق  بساااااااااابال خاطئة بصااااااااااورة واسااااااااااتخدامها

 .  بمخاطرها وا درال
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المن  قااة لإلزاصااة مم  غار م تعرض األلغااام والقاامائفإ
ت التجواااة والتعراااة مم سااااااااااااااول موالعهااا ب عاال عم اااا

اة لمناطا السااااااااااااا نمم االترباة وباالتاالي لربها  وانجراف
 األمطار إةر المةنى في مصافمة منخراً  صادةت   ماا

 مم هااااالتي ضاااااااااااااربااات المصاااافماااة وماااا نت  عن الغزارة
دفب المصافمات المعرضااااااااة لت ل المخاطر  إصااااااااابات(
وغارها إلى ط ال المعونة في  وماساااام داالى  مصافمة

 .  لتخ   مم هما الخطرا
 العرالي  ام وال ازال المتضاااااارر ا نسااااااام أم ال شاااااال
 أعدادهم فالضااااصااا ؛مم األلغام مباشاااار بشاااا ل األ بر

رة صاااو   العراا مم الجنوباة المناطا في هائ ة خاصاااة
 تا صااااااااابا نتاجة ل صااة تغار ا عالة. وتمةل (7-3

 بام متتباا والتي لها ا نسااااااااااااام اتعرض التي الب اغة
صااابة األطراف وبتر الشاا ل  روحالجو  والبطم الصاادر وا 
 رة؛الماه الجساااااماة والتشاااااوهات السااااامب وفقدام العماقة
 ةوااللتصااااااادا واالجتماعاة الن سااااااة اآلةار عم فضاااااالً 

 لعج ة امة ه ملل مم إعالة مانااهال ع ؛لضاااااااااااااصاااااهاا
 ل وطم. والتقدم التطور

 

   
 األلغام ضصااا 3-7 صورة

 

 غير والقذائف األلغام مخاطر إدارة 8-3-3
 المنفلقة

 اماأللغ إدارة م ف اصتوار ع ى العرالاة الص ومة عم ت
 3112 عام النمام تغاار بعد المن  قة غار والقمائف

 في ماأللغا شاااااانوم برنام  تتبنى دائرة بتأساااااااب وملل
 ة؛الدولا معااارال وفا اعمل -  ردسااااتام عدا- العراا

 مل صاث متباطئة؛ بخطوات  بدأ البرنام  هما أم إال
 مولعاً  322 في 3 م 32 المطهرة المساااااااصات تتعد 

 فل مرو  نتاجة وملل المتأةرة التسااااااااب المصافمات مم
 إةر. 3117 عام لغااة اساااااااتمرت والتي آنمال األمناة
 خمتأ والتي البائة بوزارة األلغام شااااااااانوم دائرة ارتباط
 لعرااا انضااام الجوهراة القضاااااة همغ تبني عاتقها ع ى
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 أوتاوا ة ات الا باأللغام المعناة الدولاة االت الاات إلى
  ما. 3117 اوساااااا وا وات الاة ليفراد المضااااااادة ليلغام

 لار مي مصافمات في الم وةة ل مناطا بمساااااااااااح لام
 مم العداد وتن ام وواساااااط، والبصااااارة وماسااااااام والمةنى
 الناجام ل ضاااااصااا مساااااح شاااااام ة لغاماأل إزالة مشااااااراب
نشاااااااار المعولام،  وزاادة بهم، خاصاااااااة باانات لاعدة وا 

 ع ى المصاااااااااااااادلة عبر باالمعولام واالهتماام الرعااااة
 ،3102 عااام ا عااالااة موي لرعااااااة الاادولاااة االت ااالاااة

طالاو   في األلغااام بمخاااطر وتةقاف توعاااة صمالت ا 
 عاومالتب العراا مم والجنوباة الوساااطى المصافمة  افة

 معااار ووضاااااااااب الدولاة، والمنممات المعناة الوزارات
 (.0-7 ش ل  المخ  ات همغ مب ل تعامل مص اة وطناة

 

 
 خطرة في مصافمة مي لار صسال الصالةمناطا الال 0-7 خارطة
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 لةالمتكام البيئية اإلدارة: الرابع الباب
 

 والتشريعي المؤسساتي الطار: تاسعالفصل ال

 الفصل العاشر: خيارات السياسة

 : عراق الحاضر ...عراق المستقبلالفصل الحادي عشر
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 والتشريعي المؤسساتي اإلطار: تاسعالفصل ال 2

 :فريق االعداد

 االسم  جهة العمل

 رئيسا   – السيدة / فاتن صبحي عزيز دائرة التخطيط والمتابعة –خبير 

 عضوا   -جمال متي  ةالف قسم عالقات البيئة الدولية 
 عضوا   –سعد عبد الجبار عبد الحليم أ مكتب الوزير 

 عضوا   –أمل بني حسين  دائرة التخطيط والمتابعة
 عضوا   –فاطمة حسين مجيد   ةيمياويات وتقييم المواقع الملوثقسم مراقبة الك -الدائرة الفنية 

 عضوا   –رشا فالح  ط والمتابعةدائرة التخطي
 عضوا   –عماد عباس  دائرة التخطيط والمتابعة

 

 الرئيسة الرسائل 

 3117  ف التااااادهور البائي في العراا عاااااام  تلاااادر 
مم  %2.0أي ماااا اعاااادل  ؛م ااااار دوالر 7.2بصوالي 

، وهاااما ا وا النمو السااااااااااااانوي الناااات  ا جماااالي المص ي
 ل الجاد لتصسااااااام؛ ما اقتضااااااي العملاللتصاااااااد العرالي

التنماااااة البائاااااة والصااااد مم منع سااااااااااااااااات  األوضاااااااااااااااااب
طني االلتصاااد الو االلتصاااداة واالجتماعاة ع ى البائة و 

في هما ا طار تش ل ا دارة ورفاهاة المواطم العرالي. 
البائة العنصااااااار الصاسااااااام في الموضاااااااوب؛ إم أم ا دارة 
البائاة السااااااااا امة المصو مة المدعومة بإرادة ساااااااااااسااااااااااة 

  ا اااة باااالصاااد مم تااادهور الموارد البائااااة؛ األمر  عااااةوا
المي مم شااااااااااأنه خ ض   ف التدهور البائي. فاما ا ي 

 الرسائل الرئاسة ل  صلت
 اماةالتن  ليجهزة المنسسي التطور مم الرغم ع ى 

 لبائة؛ا وزارة مهام وتطور البائي بالعمل الص ة مات

 وأعمال والمواص ات والمقاااب المعااار الزالت
 غار اتوالتشراع البائاة ل قضااا والمتابعة الرصد
 يف وتصدااتها البائاة القضااا صجم مب مت افئة
 ئيالبا بالعمل المعناة ا دارات تعاني  إم العراا؛

 وبام ابانه والتعاوم التنساا آلاات في لصور مم
 في ومم مصدوداة األخر  في الدولة، الجهات
 ال رعاة، هالوصدات وال ناة المنسساة القدرات

مم وضب البائة في ص ال  ال بدولمواجهة ملل 
ملل   ،اتخام القرارات التنمواة تشاورًا وتشار اً 

تقناات بالموارد وال بالبائة المعناة المنسسات تم ام
 بما اماةالتن  ال وائح ووضب القوانام وسم والقدرات،
رفاغ  والص ام ع ى العرالاة البائة صمااة مم ام  نها
 .العرالي مالمواط

  اتط ال العمل البائي رن  إستراتاجاة تهدف في
صد أ ؛مجم ها إلى تصقاا استدامة الموارد البائاة

أر ام التنماة المستدامة، والمصافمة ع اها ضمم 
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برام  عمل تأخم البعد الت ام ي فاما بام همغ 
الموارد وبانها وبام متط بات األجاال الصالاة 

صالة ل ا ستراتاجاةن  والمستقب اة. إم تصقاا الر 
 خطة عمل تتضممالبائة العرالاة اتط ال وضب 

ل بدائو معااار  إلىمستندة  ؛طوا ة األجل اً أهداف
تعتمد التوافا والت امل بام الموارد البائاة المتاصة 
وصاجات المجتمب وتط عاته في التنماة أساسا 

تن م ع ى مراصل بأولواات لائمة ع ى ؛ ل عمل
وا وم  ،ل قضااا البائاة الراهنةالتص ال الس ام 

البناة طوار تنماة الموارد البشراة وتعمادها 
اا التنسوتعزاز المنسساتاة ليجهزة البائاة 

 وتجواد ،األخر المعناة والت امل مب المنسسات 
اة نملخدمة لضااا الت أدارغالعمل البائي ورفب 

 في العراا. الشام ة 

 ااسات ومم التشراعات أداة مهمة مم أدوات الس
األهماة بم ام أم ت وم همغ التشراعات متناغمة 
مب الوالب التنموي وموا بة لمستجدات الع م 
والت نولوجاا في القطاعات المخت  ة مات الص ة 
بالعمل البائي؛ وع ى ملل تقتضي الضرورة إجرار 
مراجعات دوراة ل قوانام ول وائصها التن اماة والتأ د 

 .ا مب بعضها بعضاً مم تناغمها وعدم تعارضه

  اوفر التعاوم الةنائي وا ل امي والدولي في مجال
العمل البائي فرصة صقاقاة لتطوار االستراتاجاات 
البائاة والعمل ع ى تآزر خطط عم ها ومراجعة 
وتصداث القوانام. واش ل التعاوم أاضا فرصة 

ل  وادر العرالاة ال تساال المهارات والخبرات في 
مل البائي؛ خاصة إم الترم مخت ف ماادام الع

بتوساب لاعدة المتدربام لاشمل  وادر منسسات 

وهائات أخر  مات عاللة بالوالب البائي. في هما 
لبنار لدرات مم تصداد االصتااجات  ال بدا طار 
وفا اصتااجات  المنسسات  افةفي العام ام 

 وأولواات العمل البائي.

 المقدمة: 

ي ة الماضاة مم إهمال بائالعقود الةالة عانى العراا في
لى العداد إخاللها البائة العرالاة  تعرضتواضح المعالم 

روال بام صمم المشا ل والتصداات تباانت مسبباتها 
 لرارات الطوا ة األمد وصصار التصادي وت نولوجي و 

 انت تعاش لصمتها دوم توخي عوالال  مسنولة
  ت   خترا ماتها المستقب اة وتطباا لسااسات تنمواة 

د فضاًل عم النمو الس اني المتزاا جسامة؛ بائاة نتائ 
لموارد لوة ضاغطة ع ى انسبة ال قر التي تش ل وارت اب 
الصداةة في معالجة  األسالاالوعدم اعتماد  ،الطباعاة

 األنممة يفس بًا  وأةرتالصروال  أفرزتهاالم وةات التي 
لعرالاة ة افي المعالم الطباعاة ل بائ تغاراً  وأصدةت البائاة

 لتصصرا وتارة وتساربلمسطصات المائاة تدهور بائة ا 
 ت المو  الخضرار والمساصات الباولوجيالتنوب  وفقدام
وعاة تردي ن إلى با ضافة المااغ؛ وشح الم وصة مش  ة

الخدمات والبنى التصتاة  مشاراب مااغ الشرال والصرف 
الطالة  إنتاجالن ااات ومشاراب وطمر الصصي 

التصوا اة غار المطابقة ل مواص ات والصناعات 
مهمة الص ام ع ى  تأتي. وغارها أو الدولاة الوطناة

 ها مشا وما تقدمه مم خدمات وتصجام البائة العرالاة 
والت اف مب تبعاتها ص اما ع ى رفاهاة المواطم 

 ةوا ل امامب المتط بات الوطناة  العرالي، وتناغماً 
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 لتصداات ل جهات التيوالدولاة في مقدمة االهتمامات وا
 تتصد  لمهمة وضب االستراتاجاات البائاة ل عراا.

 التنظيم المؤسسي 

تجسد االهتمام بشنوم البائة وصمااة الموارد الطباعاة 
بتش ال الهائة الع اا ل بائة  0722عام المص اًا في 

  بائةل استو هولمالبشراة إةر مشار ة العراا في منتمر 
 صتى أعمالها الهائة ت ل ستومار  ،0723 عام البشراة
 0721 عام البشراة ل بائة األع ى المج ب تأساب
  بائةل العامة المداراة واستصداث ،الصصة وزار برئاسة
 امع في. الصصة وزارة في ن سه العام في البشراة
 ومنب البائة صمااةبهدف ( 20  رلم لانوم صدر 0770
 وزارة في البائة وتصسام صمااة دائرة تأسست  ما ت وةها،
 المداراة مصل لتصل منه( 03  المادة بموجال الصصة
 ةدراسها مهام بام مم و ام ،البشراة ل بائة العامة

لها   ولالص والتراح البائي بالت وث المتع قة المشا ل
جرار  متابعةو  البائاة بالم وةات المتع قة ال صوصات وا 
 في اضاً أ بالتزامم استصدةت ما . البائة وتصسام سالمة
 لبائةا وتصسام لصمااة العرالاة شعال المصافمات جماب

 وتصسام صمااة بدائرة وفنااً  الصصة بدوائر إداراا مرتبطة
 في لت وثا مسببات بمرالبة عالالشُ  همغ وتعنى البائة،

جرار المصافمة  اصرلعن النوعاة والقااسات المسوصات وا 
 . البائة

 لانوم مص ه صلو ( 20  القانوم إلغار تم 0772 عام في
 صمااة إلى اهدف المي( 2  رلم البائة وتصسام صمااة
مم  والصد ،ا ل اماة المااغ ملل في بما الت وث مم البائة

 طباعاة،ال والموارد والبائة الصصة تأةارات الت وث ع ى
عداد البائاة السااسة ووضب  ستدامةا اصقا بما الخطط وا 

 قرارتواس بأمام العاش القادمة ليجاال واضمم البائة
 لمل بموجال تأسب ولد .ومستدامة صصاة بائة في

 اروز  برئاسة البائة وتصسام صمااة مج ب القانوم
 ائرةد به وارتبطت الوزرار بمج ب ارتبط المي الصصة
 رسم في الس طة منصهاما  البائة وتصسام صمااة

 دروص القانوم، ألص ام المخال ام ومصاسبة السااسات
 أم إلى با ضافة  اماتوالتع األنممة مم عدد هعن

 ةالم وة خصوصا المعناة؛ ل جهات أجازت موادغ إصد 
 هاتش االت ضمم البائة لصمااة ألسام استصداث منها

 لمعادموا الصناعة وزارات فيفعاًل  ملل وتم المنسساة،
 غدادب وأمانة المائاة والموارد والزراعة وال هربار والن ط
( 2  رلم البائة موتصسا صمااة لانوم أ د ما . وغارها
 أم وجوال ع ى منه( 07  المادة بموجالو  0772لعام 

 شروبم ألي وااللتصاداة ال ناة الجدو  دراسة تتضمم
 اخالف ممل عقوباتأاضًا  وتضمم البائي، ليةر تقراراً 

 .أص امه

الموارد و  بالبائة ل عراا ب رالم ماممم االهت غمع ى الر 
 صاديااللت لقرارا في ملل لم انع بالطباعاة؛ إال أم 

 ارالصصفي فترات و  الصروال أةنار خاصة والتنموي؛
 همغ دور مم أضعف ما االلتصاداة؛ والعقوبات
 فالداً  عرااال وبات ،البائة وتصسام صمااة في التشراعات

لقدرة الساطرة ع ى المشا ل البائاة التي تعدت إم انات 
  ةالمتمة البائي األمم مقوماتضع ت ف ؛منسساته

 خصصةالمت البائاة وال وادر الس امة التصتاة ىبالبن
 .ل بائة ةالصداق والت نولوجاا والوعي البائي والتخطاط

 نمرة مم البائي ل عمل النمرة ، تصولت3112 عام بعد
 إلى معانة خدماة مجاالت في تدور ضاا أفا مات
 ا جرارات مم مجموعة بداللة شمولاة أ ةر نمرة
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 وزارة تأساب تم صاث ة؛الدستورا والنصو  والخطوات
 العرالي الدستور إصدار ملل تبب. 3112 عام البائة
ه من ةالةاً  ال قرة( 002  المادة نصت صاث ؛3111 عام
 مم البائة صمااة لضمام البائاة السااسة رسم ع ى

 األلالام مب بالتعاوماها ع  والمصافمة الت وث
 تأساب وجار إل ام؛ في المنتممة غار والمصافمات

 التي ةالتق ادا النمرة تغاار باتجاغ جداة خطوة زارةالو 
 األبعاد مع البائي البعد ان صام ع ى ولائمة سائدة  انت

 توج مة التنمواة، الت اعالت في واالجتماعاة االلتصاداة
 لعام( 22  رلم البائة وزارة لانوم بصدور الصقاً  ملل

 لعام( 32  رلم البائة وتصسام صمااة ولانوم 3117
 يف فاع اة القوانام أ ةر بام مم اعد ؛ المي3117
 الصارمة الضوابط ووضب البائاة المشا ل معالجة
 رطةش بتأساب خاصة فقرة اتضمم إم معها؛ ل تعامل
 امالمخال  بصا القانوناة ا جرارات لتن ام بائاة

 اعدةل  بنار األهداف؛ مم مجموعة تبناه إلى با ضافة
 ةات،الم و  لمستواات ةالعرالا بالبائة خاصة مع ومات
 وبوالتن والهوار المااغ ع ى ل ص ام الت وث ومصادر
 اتبمستوا واالرتقار الضوضار مم والصد الباولوجي

 .البائاة الرلابة

 البيئي التنظيم المؤسسي 9-3-1
 3117 لسنة( 22  رلم الوزارة لانوم بموجال تأسست
 وهي مصافمة، 01 في البائة وتصسام لصمااة مداراات
 لعهار  ضمم عم ها وتمارب لوزارة البائة،  ناةال األمرب

 يف المنةرة األنشطة ع ى الرلابة خالل مم الجغرافاة
 اتالموافق ومنح الت وث، مم ل صد ومتابعتها البائة

 ااتالتوص ورفب ،البائاة المشا ل ودراسة البائاة،
جرار بصددها، الالزمة  وصاتوال ص البائي الت تاش وا 

عداد ،البائاة نمامجل  المخت  ة المختبراة  الرلابة ارارتق وا 
. بائاةال التوعاة بصمالت  ملل القاام البائي، والمسح

 في البائة وتصسام صمااة مجالب تأسست  ما
 لمر  البائة وتصسام صمااة لانوم بموجال المصافمات

 ورةالمش بتقدام ؛ تقوم ت ل المجالب3117 لسنة( 32 
 اتالقرار  تخاموا ع اها المعروضة البائاة األمور في

 لمص اةا البرام  إعداد في والتنساا بصددها، المناسبة
بدار تن امها، ومتابعة الطباعة بصمااة الخاصة  الرأي وا 

 بموجال تتأسس  ما. البائي ل والب السنوي التقرار في
 لصمااة ألساما( المعدل  0772 لسنة( 2  رلم لانوم

 سساتلمن ا وفي الص وماة المنسسات في البائة وتصسام
 طاتالنشا عم الناجم الت وث  ي تقوم بمرالبة األخر 

 لصدا ت ل المنسسات ومتابعة تمارسها التي وال عالاات
 ائااً ب النما ة الت نولوجاا استخدام نصو والتوجه منها

 (. 0-7 جدول 

 ص ةال مات التن اماة ليجهزة المنسسي التطور رغم
 ااابوالمق رالمعااا البائي اآلنف م رغ؛ إال أم بالعمل

 بائاةال ل قضااا والمتابعة الرصد وأعمال والمواص ات
 لبائاةا التصداات مب مت افئة غار والتشراعات ال زالت

 بائةال إدارة العراا  مًا ونوعًا. فما زالت اواجهها التي
 يف المتمة ة والصعوبات المعولات مم العداد تعاني
 معناةال الجهات بام والتعاوم التنساا آلاات لصور

 تداخلو  البائاة وت ل في أجهزة الدولة األخر  بالقضااا
 افتقارو  البائاة والتشراعات القوانام بعض وازدواجاة

 ها وتدنيإن ام وضعف التن اماة ال وائح إلى منها العداد
البائاة  المع ومات لاعدة البائي وضعف الوعي

 فضاًل عم نق  ال رعاة؛ المنسساة لدرات ومصدوداة
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 البائاة والبرام  والخطط السااسات لتن ام الالزمة الموارد
 .المط وبة بالصورة األخر  والمهام

 

 الص وماة المنسسات في البائاة التش االت 1 -7 جدول

 دائرة البصث والتطوار وزارة التع ام العالي والبصث الع مي  .0
 المخ  ات الص بة والبائة دائرة أمانة بغداد  .3
 لسم البائة –دائرة التطوار والتنمام االلتصادي  وزارة الصناعة والمعادم  .2
 لسم البائة –دائرة التخطاط والمتابعة  وزارة الزراعة  .2
 لسم البائة –مداراة الب داات العامة  وزارة الب داات واألشغال العامة  .1
 لسم السااسات البائاة –والمتابعة دائرة التخطاط  وزارة الموارد المائاة  .0
 دائرة التخطاط والمتابعة وزارة النقل  .2
 مداراة شرطة صمااة البائة –مداراة الدفاب المدني العامة  وزارة الداخ اة  .7
 دائرة المواد الخطرة وبصوث البائة وزارة الع وم والت نولوجاا  .7

 م البائةلس –دائرة الدراسات والتخطاط والمتابعة  وزارة الن ط  .01
 لسم البائة –الدائرة ال ناة  وزارة ا عمار وا س ام  .00
 لجنة الصصة والبائة مج ب النواال  .03
 لسم العالجاة –دائرة األمور ال ناة  وزارة الصصة  .02
 لسم البائة –دائرة إنتاج الطالة  وزارة ال هربار  .02
 لسم العاللات والمع ومات –مارل جالهائة العامة ل  وزارة المالاة  .01
 دائرة ا صصارات البائاة وزارة التخطاط   .00

 االستراتيجيات وخطط العمل 

 ة تصقاا األهداف المنشودة المتمة إلىسعت وزارة البائة 
تنوب الطباعة والالموارد في صمااة البائة والص ام ع ى 

وم افصة مماهر التدهور البائي بما اضمم  الباولوجي
ات الل رسم السااستعمام موارد التنماة المستدامة مم خ

العامة ووضب الخطط السنواة لمتابعة سالمة البائة 
اجادوتن ام البرام  المتع قة بوضب الص ول  لسبل ا وا 

لمعالجتها بالتنساا مب الوزارات والمنسسات مات 

واة خطة سن البائة وزارة تضبالعاللة. في هما ا طار 
جرارتشمل زاارات ماداناة  ت اومنح الموافق الدراسات وا 

.  ئيالبا أةرها تقرار دراسة بعد المخت  ة لينشطة
 المصادرمنها مرالبة  مصاور السنواةالخطة  تتضمم
ومرالبة نوعاة الهوار واألنشطة الصناعاة  المائاة

 ا شعاعي،ع ى الجانال  الرلابةوالخدماة والزراعاة و 
خطط في مجال مرالبة النمم الطباعاة  إلىبا ضافة 

التنساا ب األهوار ومرالبة باولوجي وبتنوما تتضمنه مم 
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نمر ال بإعادة ما تقوم الوزارة  ،مب الوزارات مات العاللة
 بالتشراعات البائاة وتصداةها وفقًا لمتط بات العصر. 

اللات ع البائة أرست وزارةفقد  صداةتها؛ع ى الرغم مم 
 مموطادة مب العداد مم المنممات الدولاة وغارها 

نها م برام مشاراب و عدة  تن امإطار  فيالدول المانصة 
صدة المنسسي لو  والبنار ،البائاة الطارئ ا دارة مشروب
 وارألهالطباعاة والةقافاة  وا دارة ،الوطناة األوزوم
اة لدرات الص ومة العرال ودعم البائاة، والتوعاة ،العراا

لعداد ا الوزارة وتن من مت   ما.  األلغامفي مجال م افصة 
 اةنوع مرالبة نمام  إنشاراب االستةماراة مم المشار 

لامة  والمصافمات األخر ، مدانة بغداد في الهوار وا 
 بغداد لمدانة نمومجي بائي وتجهاز مختبر

دامتهاو  ل عراا بائاة باانات لاعدة وبنار والمصافمات،  ا 
عداد   (.3-7 وغارها  جدول بائاة أطالب وا 

 ربلت  3102-3101 الخمساة التنماة خطة جارت
 البعد مب البائي البعد إدماج وضرورة أهماة مم

 يف المستدامة ل تنماة وصوالً  واالجتماعي االلتصادي
 ديالتق ا التخطاط أس وال نبم خالل مم وملل العراا
 وتبني فقط االلتصاداة االعتبارات ع ى ار ز  ام المي
 لميا االهتمام البائة اولي معاصراً  تخطاطااً  أس وباً 
 في ةالمختار  والمشاراب األهداف ت وم بصاث تستصقه

 عمراناة معااار لاعدة ع ى مستندة الخطة همغ
ال  زراً ج البائاة وجعل االعتبارات واجتماعاة والتصاداة

ا م االنسجام انمم وبما القرار اتخام عم اة مم اتجزأ
. ئاةالبا واألهداف ل خطة ا ستراتاجاة األهداف بام

 

 3100 و 3101 الص وماة المنسسات لد  البائة وتصسام صمااة مشاراب 2 -7 جدول

 المشاريع الوزارات 

وزارة التع ام العالي والبصث  0
 الع مي

( مشروب اغ بها دراسات بصةاة ورسائل ماجستار ود توراغ في 27عدد المشاراب التي ن متها الوزارة  
 نوعة مواضاب بائاة مت

 مختبرات البائة تصداث  -0 أمانة بغداد 3
 وتسب مصطات تصوا اة، ومشروب الصزام األخضر لمدانة بغداد  أنشار معم ي فرز ل ن ااات، -3

مشاراب تجهاز وتأهال مصطات معالجة الم وةات الص بة والسائ ة والغازاة المتخ  ة عم المعامل  وزارة الصناعة والمعادم 2
 والمصانب 

 أنشار غابات ومصطات تنماة المراعي الطباعاة وأصزمة خضرار في المصافمات  الزراعةوزارة  2
واألشغال  وزارة الب داات 1

 العامة
إنجاز مشروب إعداد الخطة الوطناة  دارة الن ااات الص بة الب داة في مصافمة البصرة مب إنشار  -0

 بنااة ل مخ  ات الص بة وورشة لصاانة اآللاات .
 مشروب إنشار مولب الطمر الصصي في بعقوبة.إنجاز -3
ة المعدات مب تجهازها ب اف مخ  اتللمعالجة ا اتامإنجاز مشروب إنشار مصطتام تصوا اتام نمومج-2

 واآللاات التخصصاة في مدانة  ر ول.
إنجاز مشروب إنشار مولب الطمر الصصي في مدانة  ر ول مب تجهازغ ب افة المعدات واآللاات -2

 .التخصصاة
 إنجاز مشروب تأهال مولب طمر صصي في مدانة العمارة .-1
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مشاراب لاد ا نجاز منها مولب طمر صصي في مصافمة البصرة وأعداد خطط  دارة الن ااات في  -0
 مصافمتي األنبار  ومي لار. 

 إنشار العداد مم الصدائا والمتنزهات في مدم المصافمات . -2
 اات الص بة في العراا بالتعاوم بام أمانة بغداد والمصافمات..العمل ع ى لانوم  دارة الن ا -7
 ( مجزرة نمومجاة في جماب المصافمات . 21أنشار وتأهال   -7

 نصال وتشغال وصدات معالجة مااغ الصرف الصصي وشب ات المجاري في عدد مم المصافمات. -01
 أنشار وتأهال سدود. -0 وزارة الموارد المائاة 0

 اب الري والبزل.تطوار مشار  -3
 دراسة ترال العراا بهدف إ مال خارطة تصناف الترال.  -2
 إنجاز العداد مم الدراسات والبصوث.  -2

 تجهاز آلاات  نجاز مشروب م افصة الت وث البصري في البصرة / الشر ة العامة ل موان .   وزارة النقل 2
 ا في مصافمة بغداد واآلخر في مصافمة نانو .أصداهم 3إنشار مختبرات بائاة عدد  -0 وزارة الداخ اة 7

 ( والتي تنةر ع ى طبقة األوزوم.0300،0210منب استخدام مواد ا ط ار   -3
القاام بالواجبات المشتر ة مب وزارة البائة لغرض تن ام لرارات الوزارة المتع قة بمصاسبة المسببام -2

 لإلضرار البائاة مم خالل تش االت الشرطة البائاة.
 صصر ومتابعة صر ة المواد ال اماواة الضارة بالبائة.-2

( مشروعًا منها مشاراب بصةاة صول استخدام تقناات صداقة ل بائة في معالجة 22ن مت الوزارة   وزارة الع وم والت نولوجاا 7
 الم وةات. 

نشار مصافتوفار وصدات لتصسام مواص ات المنتجات الن طاة في المصافي الصالاة  -0 وزارة الن ط 01 ي جدادة وا 
 بتقناة صداةة.

 توفار وصدات معالجة ل مااغ الصناعاة في المصافي الخالاة منها، ورفب   ارة الموجود منها. -3
زالة الت وث ا شعاعي في صقل الرما ة الجنوبي. -2  مشروب مسح وا 
 توفار أجهزة ومعدات مختبراة لقااب ومرالبة الت وث البائي في عدد مم الشر ات الن طاة. -2
 م افصة البقب الن طاة في المااغ والمسطصات المائاة. -1
 إنشار مختبر بائي مر زي. -0
 توفر ساارات خاصة لجمب الزاوت المستعم ة وتخزانها ومنب تصرا ها إلى المجاري المائاة والتربة.  -2

 مراعاة توفار المتط بات البائاة عند إعداد التصامام ل مشاراب.  -0 وا س اماألعمار وزارة  00
 نشار مصطات معالجة مااغ الصرف الصصي في عدد مم المجمعات الس ناة.إ  -3
نشر الوعي البائي في مر ز وتش االت الوزارة مم خالل إلامة الندوات والدورات وأعداد   -2

 المطبوعات. 
تطباا مبادئ األبناة المستدامة في  ل مم مبنى وزارة ا س ام وا عمار وبنااتي شر ة المنصور   -2

 والمعتصم.
 إعداد دلال ل مواد ا نشائاة الصداقة ل بائة.   -1
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 الستراتيجية الرؤى 9-4-1

 مجم ها يف تهدف إستراتاجاة رن  البائي العمل اتط ال
 المصافمةو  البائاة ل موارد ماالمستد االستةمار تصقاا إلى

 بام فاما الت ام ي البعد تأخم عمل برام  ضمم ع اها
 ةالصالا االاألج متط بات وبام وبانها الموارد همغ

 لتعاملا اتط ال التي ت ل الموارد أهم ومم. والمستقب اة
ل امااً  بعداً  معها د مم الموارد المائاة التي ال ب ت ام اا وا 
  امالص مب استخدامها لترشاد برام  وضب ع ى العمل
عادة نوعاتها ع ى  مائاةال الموارد وتنماة استخدامها، وا 

 ستخداما متابعة ل،  ملالمختصة الوزارات مب بالتنساا
 شرالال مااغ شب ات في ل توسب الصداةة التقناات
 واستخدام المخدومة، غار ل مناطا الصصي والصرف

 األنمف تاجا ن وت نولوجاا ل بائة الصداقة الت نولوجاا
 هاتصارا  ومعالجة والخدماة الصناعاة المشاراب في

  مااغل البائي والتخطاط المائاة، المصادر إلى المط قة
  والشواط . والبصارات ا ل اماة

 وطناة برام  وضبمجال نوعاة الهوار ال بد مم  في
 ت وثل الةابتة المصادر عم الناتجة االنبعاةات لخ ض
 المنشآتو  خاصة الصضراة؛ المناطا داخل الهوار
 اتل مخ   العشوائي الصرا الصغارة، ومنب الصرفاة
 طالمناا خارج إلى الصساسة األنشطة وترصال الص بة
 في  بائةل صداقة تقناات استخدام إلى والتصول الس ناة،
 في تص مل  الصداةة الت نولوجاا واعتماد ا نتاج، عم اات

 ال بر  الصناعاة األنشطة عم الناتجة االنبعاةات
ا ، وضرورة تصداةهال هربائاة الطالة تولاد ومصطات

وتطوارها لتوا ال الط ال المتنامي ع ى الطالة 
نهار معاناة ال هربائ اة وضمام توفرها بصورة مستمرة وا 

الس ام مم انقطاعها ومم مشا ل المولدات وما انجم 
 مع الناتجة االنبعاةات . وتخ اضعنها مم م وةات

 سااوالتن والراف، المدم في المتصر ة الت وث مصادر
 خداماست برنام  وتن ام وضب في المعناة الجهات مب

 خ  والت ال هربار، ولادت في المتجددة الطالة وسائل
 لبدروا األوزوم، لطبقة المستن دة المواد مم التدراجي

 مناخاةال التغارات مب والت اف التخ اف عم اات في
 صر ة بةمرال باألخ  الهوار نوعاة مرالبة برام  وتن ام

  .ومص ااً  إل اماا التراباة العواصف

 بم ليراضي التنساا المستدامة ا دارة اتط ال تصقاا
 الص امو  الزراعاة رلعة األراضي لتوساب المعناة الجهات

 التصصر، ماهرة مم والصد الطباعاة الموارد ع ى
الصضرنة وتخطاط األراضي  برام  وضب في والمشار ة

 تنماة ىع  في المدم الستاعاال الزاادة الس اناة، والعمل
 ة،التخطاطا الجهات مب بالتنساا الرا اة المناطا
 داقةص مستقرات العشوائاات وجع ها و بمست واالرتقار
عادة ل بائة، عداد تقاام وا   ،األراضي استخدام خطط وا 
 مخت  ة،ال األنشطة إلامة في البائاة باالعتبارات واألخم
 المجمعات  نشار التخطاطاة الجهات مب والعمل

 ،الس ناة والمناطا المدم مرا ز بعادًا عم الصناعاة
 المدم في لتشجارا صمالت تن ام في والمساهمة
 القائمة ت  ةالمخ لينشطة البائي األةر وتقاام والقصبات،

 .البائة ع ى وتأةارها

اتط ال العمل االستراتاجي في مجال المخ  ات   ما
 ةالمت ام  لإلدارة األمةل البائي التخطاطالص بة 
 موالب متن ا في وا سراب بأنواعها، الص بة ل مخ  ات

 الجةومع ورفب والخطرة، داةالب  ل ن ااات صصاة طمر
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 صثو  وتشجاب الطمر، موالب ومرالبة بأنواعها مخ  اتال
 التق ال وال رز مبدأ اعتماد ع ى المعناة الجهات

عادة والمعالجة عادة االستخدام وا   مخ  اتال تدوار وا 
(4RC). 

 لاعدة بنارلتنوب الباولوجي ال بد مم امجال  وفي
 وضبو  والصاواناة، النباتاة جغرافاة لينواب مع ومات
نشار الطباعاة، المصماات  لامة المناسبة الخطط  وا 
عادة الطباعاة، ل مصماات إدارة  ائاةالب النمم تأهال وا 

صد باالنقراض، المهددة األنواب وصمااة المتدهورة  اروا 
 أسب ووضب الباولوجي، التنوب عم صداةة نشرات
عداد الباولوجاة السالمة  نتقالا ع ى ل ساطرة برام  وا 
نتاج تنوب ، وت باة أهداف أتشي ل جانااً  المصورة األصاار وا 

 %01مم بائة الاابسة و %02الباولوجي في صمااة 
  مم بائة المناطا البصراة.

 ب،المجتم شرائح مخت ف لد  البائي الوعي رفب إم
 وتهائة إعدادب البائي الوعي وزاادة البائاة الةقافة وتعزاز
 ورةوالمقر  المرئاة ا عالم لوسائ عبر ل توعاة برام 

 أي في واألساساة المهمة األمور مم والمسموعة
رورة البائة وض ع ى ل مصافمة مستقب اة إستراتاجاة

 أم اهف شل ال ومما. لتعزاز المواطنة البائاة لد  ال رد
خالل مم رات  مموالدولي  ا ل اميالتعاوم البائي 
ت البائاة الت الااا إلى واالنضمام الخبراتالت اهم وتبادل 

فرصة لالست ادة مم لص   اوفر في برامجها والعمل
 وتارة العمل البائي. النجاح وتجارال اآلخرام ورفب

ث ال وار افر الجهود الوطناة ل صد مم م ما ال بد مم ت
البائاة وبنار القدرات في هما المجال. وبهدف الولااة 

ع ا شعاعي المسح أعمال مم ا شعاب اجال تن ام  دادوا 
 تالمصددا ووضب العراا، لعموم إشعاعاة بائاة خارطة

 تمادواع الصدوداة، المنافم ومرالبة ا شعاعاة، البائاة
 الت وث صاالت عم ل  شف المب ر ا نمار طرا

 اناومبالاور  الت وث تقاام في واالستمرار ،ا شعاعي
 مجال في أما. األخر  ا شعاعاة والم وةات المنضال
زالاأللغ عمال شف   است مال مم بد فال تهاام وا 
 ا،وأنواعه األلغام أعداد لتصداد العراا لعموم المسوصات
 ا نساناة والمنممات المعناة الجهات مب والتنساا
 وتقاام ملل، ع ى وا شراف  زالتها، خطة لوضب

 األلغام، بمخاطر التوعاة ونشر بها، الخاصة األعمال
 .ضصاااها ومساعدة

 وزاراتال في البائة وألسام البائة رةوزا   ارة رفب إم
 مات العاللة وت ل غار المرتبطة بالوزارة، والجهات
 تطوارها ىع  والعمل النافمة البائاة التشراعات وت عال
عداد  ،البائي ل عمل المط وبة األخر  التشراعات وا 
 تطورات االئم بما ل وزارة المنسساة التش االت وتطوار
 ائةالب ع ى الص ام  باتمتط سا بي البائي العمل

ومواردها واساهم في رفاغ ا نسام مم خالل توفار 
متط بات ت ل الرفاهاة مم موارد وصصة وأمم وصراة. 

 المتعددة ةالبائا  ما أم التزام العراا بتن ام االت الاات
 امل باصة متاصة بائاة مع ومات لاعدة وبنار األطراف،
 هادفةوالتطوار ال البصث برام  وتشجاب ا عالم ووسائل

شرال البائة، وتصسام صمااة إلى  لحالمصا أصصاال وا 
 مااةص في أساسي بدور ل قاام المدني المجتمب ومنممات

 مم مورأل البائي ل عمل الوطناة الخطة تن ام عند البائة
 لوالبا لتصسام إستراتاجاة خطة أي في إدرا ها الواجال
 .  البائي

 



 العراق في البيئة حالة توقعات

  
 

046 

 التعليماتو  واللوائح والتشريعات القوانيطن 

النمام التشراعي لصمااة البائة في العراا خالل  تطور
 وطنيال التشراعي التطورمب  تماشااالعقود الماضاة 

 البائاة والتصداات الع ماة ل مستجدات واستجابة والعالمي
العداد مم القوانام  وصدرت العراا، في الرئاسة

لتي اوالتع امات والمعااار والمقاااب الم زمة  واألنممة
عطارصمااة وتصسام البائة  إلىتهدف  صا المواطم ال وا 

 ردالموا ع ى الص ام مبفي العاش في بائة صصاة 
.  ومم أهم المستدامة التنماة وتصقاا الطباعاة

( 32م  صمااة وتصسام البائة رل لانومالبائاة  التشراعات
الص ام ع ى الموارد المائاة رلم  ونمام ، 3117لسنة 

مات  األخر  التشراعاتمم  وعدد 3110( لسنة 3 
 ( لسنة30الضوضار رلم   منب قانوم  بالبائة العاللة
 ، 0770لسنة  77الصصة العامة رلم  لانوم ، 0700
 لسنة( 77  رلم المنانة ا شعاعات مم الولااة ولانوم
 المواد وتداول خزم في السالمة وتع امات ، 0771

 تصناب اماتوتع  ، 0777 لسنة( 2  رلم  ال امااواة
 ، 0771 لسنة( 2  رلم المبادات وخزم وتداول

 الصخري الصرار استعمال في السالمة وتع امات
 القااساة والمواص ة ،3113 لسنة( 0  رلم( سبتوباأل 

 ، 3117 لسنة المعدلة( 202  رلم الشرال لمااغ
 مم الصادرة المنانة غار األشعة مم الولااة وتع امات
 ، 3101 لسنة( 0  رلم لالمصمو  الهاتف منمومات
 االستشاراة الم اتال اعتماد شروط وتع امات

 لسنة( 0  رلم البائة صمااة مجاالت في والمختبرات
 نشار  البائاة الموافقة منح شروط وتع امات ، 3100
 لسنة( 3  رلم والت  زاوني ا ماعي البث مصطات
 طةلينش الوطناة االنبعاث مصدداتوتع امات  ، 3100

ولوانام انضمام العراا  3103( لسنة 2رلم  العمواأل
... غارهاو إلى االت الاات البائاة الدولاة متعددة األطراف 

 زالةإالبائاة المت ام ة  ا دارةتتط ال  ا طارهما  في
التنالض والتداخل بام القوانام المخت  ة وموائمتها مب 

 .إن امهاوت عال  بعضها بعضاً 

 الوطنية لبيئيةا والمؤشرات البيانات قواعد 

ا صصارات والمع ومات البائاة المتوفرة في تقاام  تساعد
التي تع ب الصااة المعاشاة بمروفها الصقاقاة  األوضاب

ومتط باتها المم نة والشروط االجتماعاة وااللتصاداة 
 نممةأوالبائاة والسااسة الالزمة لتصسانها وا عال تطوار 

المع ومات  وتوفار والتوةااا صصار والمع ومات 
في  اسااً أسالمناسبة دورًا  األولاتوالباانات ال ع اة في 

. الالمناس القرارالقدرة ع ى التخطاط واتخام  تعزاز
العراا ع ى الجهاز المر زي لإلصصار  اعتمد

 ى ،  ملل عتوفار المع ومات البائاةفي والمع ومات 
 . ولدت  ةالمخ الدوائر في الوزارات هاالتقارار التي تصدر 

 لىإفي الدلة مم مصدر أصاانًا  همغ البااناتتتضارال 
 . مقااابال توصاد إلى المنسساة الجهات ت تقر ما  ،آخر

 مداراة إنشاروزارة التخطاط مم خالل  ودأبت
إصصائي بائي  تقرار إلى إصدارإصصارات البائة 

  افةاة التي تتع ا بالجوانال البائ الباانات اتضمم سنوي
 جنةل وفا العاللة مات الوزارات ناتباا ع ى باالعتماد
.  وماتوالمع بالباانات المم ورة المداراة لتزواد ش  ت
 تتضمم إصصائاة موسوعة البائة وزارة أصدرت  ما

 اةنوع تصسام واتط ال .البائاة المنشرات بعض
 القدرات ازتعز  وا صصائاات البائاة والباانات المع ومات
 التدراالو  والتوعاة المستمر التع ام وتشجاب المنسساة
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البائي،  ملل أهماة ربط منتجو الباانات البائاة 
نبًا صداةة موصدة تججغرافاة ومنشراتها بقواعد باانات 

 .الزدواجاة الباام وتوفارًا ل جهود والموارد

 كلفة التدهور البيئي 

 3117 عام  ف التدهور البائي في العراا  تدر لُ 
مم النات   %2.0ل م اار دوالر أي ما اعاد 7.2 بصوالي

 ةالمائا الموارد تدهور   ف وتصتل ،المص ي ا جمالي
اد ما اقتضي العمل الج تقرابا؛ النصف منها العرالاة
البائاة والصد مم منع سات تدهور  األوضاب لتصسام

 أةرتااللتصاد الوطني وبالتالي  ع ىالموارد البائاة 
 داراتتق ا طار توفرهما  فيرفاهاة المواطم العرالي. 

 السااسات لواضعي مهمة معطااتالبائاة  األضرار
 اةالتنم لرارات في البائاة المسائل دم  لتصسام

واالجتماعاة، واالعتماد ع اها  وسا ة منةرة  االلتصاداة
 .في عم اات تخطاط مشاراب التنماة  افة

 بناء القدرات 

وزارة البائة أهماة بالغة ل ل ما مم شأنه رفب  أولت
نتسباها في جماب المجاالت التي مم شأنها مستواات م

 األدار. ونمراً النقطاب العراا فترة طوا ة ر وتصسماتطو 
 اتفي فتر  األصعدةعم موا بة التطور ع ى  افة 

فقد روعي أم ا وم بنار القدرات  الصصارالصرال و 
 تالتخصصات.  ما صرصو القضااا  ورفعها في  افة

في الدورات التي  الوطناة ال وادر ع ى إشرال الوزارة
 تقامها المنسسات والجامعات ومرا ز التدراال داخل

 3100ع ما أم عدد المتدربام عام  ؛العراا وخارجه
 .متدرباً  777ب ر 

 والدولي  القليميلتعاون ا 

داد مم عالعم  ةار مم االت الاات الةنائاة مب  فضااااااااااالً 
 اةا ل ام االت الاات مم عدد في عضااااو العرااالدول؛ 
 المنمماااات مم العااادااااد في عضاااااااااااااو ااااة، وهووالااادول

مم برنام  األ منها البائة مجال في العام ة والمنسااسااات
 لصاااااااااااوم الدولي االتصادو  (UNEP)  المتصدة ل بائة

 (GEF) العااااااالمي البائاااااة مرفاو  (IUCN  الطباعاااااة
 شاااااااانوم عم ولامن المساااااااا العرال البائة وزرار مج بو 

 ومنممة له التابعة ال ناة وال جاام (CAMRE) البائاة
 ع ى مستمر العمل أم  ما ؛(WHO  العالماة الصصة

االت الاة الدولاة لتجارة  إلى العراا انضااااااامام اسااااااات مال
أنواب الصاوانات والنباتات البراة المعرضاااااااااااااة لالنقراض 

(CITES) المهاجرة األنواب ع ى المصاافمة وات االااة 
صمااة الطاور  وات الاة( (CMS ال طراة الصاوانات مم

 (AEWA)أسااااااااااااااوااااااااة المهااااااااجرة  -اآلفرو الماااااااائااااااااة
 ولوجيالبا التنوب باااااات اااااالااااااات الم صقاااااة والبروتو والت

(CBD)   الباولوجاة ل سااااااااااالمة لرطاجنة بروتو ولي 
(Biosafety Protocol) ونااااااااغاااااااوااااااااا (Nagoya) 

 ات الاةو ( منافعها وتقاساام الجاناة الموارد ع ى ل صصااول
 Stockholm Convention (SC)  ساااااااااااااتااو ااهااولاام

 روتردام وات الاة   (POPs)الةابتة العضاااااواة وةاتل م 
Rotterdam  Convention  بتصااااااادااااااااد المتع قاااااااة 

 ( الخطرة والمباااادات ال امااااوااااة المواد تجاااارة وتنمام
 صااااااادودي إطاااااااار عااااباااار الاااابااااااااائااااي األةاااار واتاااا اااااااالااااااااااااة

Convention on Environment Impact 
Assessment in a Transboundary Context .

 ضاااااامم مشاااااااراب صااااااورة في التعاوم هما تجساااااااد اتم



 العراق في البيئة حالة توقعات

  
 

048 

 يف البائة مجال في العامل ال ادر لدرات فبور  العراا
 .العراا

 المبكر النذارالكوارث البيئية ونظام  إدارة 

 ال وارث ةبإدار  ُتعنى العراا في ع اا وطناة لجنة تش  ت
 ناةلجنة وط وهنال أعضائها أصد البائة ووزارة واألزمات
 ةالمختص الجهات مب ابعةوالمت والتعاوم ل تنساا
 بموجال مش  ة وا غاةة الطوارئ عم اات إدارة لغرض
لامت ال جنة . ولد 3117 لسنة 311 رلم الداواني األمر

التي  ال وارث  دارةالعامة  ا ستراتاجاةالوطناة بوضب 
سائر والخ واألرواحالصد مم الخسائر البشراة  إلىتهدف 

اة مم ل مجتمعات المص االلتصاداة واالجتماعاة والبائاة 
ال عال العتبارات مخاطر ال وارث  ا دماجخالل تعزاز 

في سااسات التنماة المستدامة والتخطاط واستصداث 
هم ع ى تس أموالقدرات التي ام نها  واآللااتالمنسسات 

نصو منتمم في بنار القدرات ع ى مجابهة المخاطر 
م صماالمنتمم لمنه  الصد مم المخاطر في ت وا دراج

تعافي والتصدي لها وال ل طوارئوتن ام برام  االستعداد 
 إدارياز تم تش ال جه ا ستراتاجاةتن ام  ولغرضمنها. 
بهما الموضوب ولامت ال جنة الوطناة بوضب  اعني

 دارة ها  اة لهما الجهاز تصت مسمى الهائة الع اا 
في العراا والترصت ارتباطها برئاب  والطوارئال وارث 
وتضم في عضواتها عدد مم الوزارات  ،الوزرارمج ب 

المعناة ومجالب المصافمات وصددت المهام والواجبات 
ل ة العدوزار  إلى لهارسإوتم والمسنولاات لهما التش ال 

 .لغرض التدلاا والنمر في تشراعه

ال وارث   دارة وضب خطة وطناة في هما ا طار تم
 راليالع اطمالمو  صمااة ع ىتتر ز مواضاعها  والطوارئ

 تأساب تم. في الولت ن سه؛ وال وارث األخطار مم
ة البائة وزار بفي الدائرة ال ناة  والطوارئشعبة ال وارث 

 الماداة ا م انااتبنار لاعدة مع ومات عم  بهدف
 البصثو  العالي والتع ام الترباة وزارت لد  والبشراة
 ةار ووز  والمهجرام الهجرة ووزارة النقل ووزارة الع مي
 ومتابعة المعناة والجهات االتصاالت ووزارة الزراعة
 ملل . العراا عموم في تصدث لد التي ال وارث صاالت
 دالموا عم المب ر ا نمار منمومة بوضب الوزارة لامت

 الالزم ال ادر وتهائة المصافمات عموم في المشعة
 اتا شعاع مستواات لمرالبة المنمومة همغ في ل عمل
 .البائة في

 تحديات والفرصال 

التنساا والعمل القطاعي مم أهم مصددات  اعد ضعف
 فالمصدد اتمةل في إعالة العمل وفرصه؛ العمل البائي

البائي مم لبل القطاعات األخر  وال ر  تتمةل في 
ا م انات البشراة والماداة في القطاعات األخر  وما 
اتوفر مم خالل التعاوم والتنساا في األنشطة بام 

ف مات العاللة مم صمااة ل بائة ومواردها األطرا
 الوعي اضاف إلى ملل ضعف وخدماتها لرفاغ االنسام.

البائي لد  العامة و ةار مم المسنولام ع ى صد سوار. 
البائاة وبنار لدراتها  دعم ا داراتلما فمم الضروري 

 مم خالل التطوار المنسسي والتدراال المنسساة وال ناة
م انها مم المشار ة في عم اة رسم والمتطور لت المستمر

 سهام ال عال في توعاةالسااسات واتخام القرارات وا 
الجمهور بمخت ف شرائصه.  وال انجح العمل البائي إال 

 افاه صالت بوتقةإما اعتبرت البائة وصدة واصدة و 
األنشطة  افة؛ ال بد في هما ا طار مم أم ت وم البائة 
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سات التنمواة ودعم عم اة رسم الساا في أساسااً  مدخالً 
اتخام القرارات المعتمدة ع ى خاارات مستندة إلى تص ال 

 ع مي ألبعاد القضااا التنمواة والبائاة باالستناد إلى
 مت ام ة  أنمر فصل خاارات السااسات(. باانات لواعد
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 ةات البيئيالفصل العاشر: خيارات السياس 01

 :فريق االعداد

 االسم  جهة العمل

 حسان عبداالميرإد.  التخطيط والمتابعة دائرة
 الحميد د. حيدر محمد عبد قسم الهندسة البيئية –كلية الهندسة  – جامعة بغداد

 عبير هانيالسيدة  مكتب الوكيل الفني
 

 الرسائل الرئيسة 

تعود أسباال مهور المشا ل البائاة وت الم ال ةار منها 
مم صصار  أبرزها ما عاناغ العراا ،إلى جم ة أسباال
ألقت بماللها ع ى البائة  متالصقة وواالت صروال

 لدرة المنسسات العرالاة والمواطم العرالي بما ا وا
مخت ف أبعادها وتصمل إدرال  ع ىالمعناة بالبائة 

أساب المشا ل البائاة  في زمم لصار. إم اصتوائهاو 
باعة ط لىإ وت الم بعضها اعود في  ةار مم جوانبه

لة المي اتسم بالقطاعي؛ صاث تقر التخطاط في الدو 
خطط الوزارات والمنسسات  ل بمعزل عم األخر ؛ 

 تضارباً أو  األمر المي مم شأنه أم اصدث تعارضاً 
وتأةارات غار مرغوبة في البائة.  ما أم صداةة وزارة 
البائة وتاراخ العمل البائي ال ع ي وعدم   ااة الموارد 

عض سهمت في ت الم بالمالاة وال ناة مم العوامل التي أ
عامة عم ل ة الوعي البائي لد  ال المشا ل البائاة؛ فضالً 

جوانال الوتشابل القضااا البائاة في  ةار منها مب 
جوانال التنماة االجتماعاة الساما ال قر. وال األمناة و 

شل بأم لصور السااسات البائاة المت ام ة مب سااسات 

ار في استمر  التنماة االجتماعاة وااللتصاداة أسهمت
 األزمات البائاة. 

 فيما يلي أهم رسائل الفصل:

 ل عمل البائي في العراا الراهم ا تقر ا طار 
 اااالقض معالجة إلى النه  االستراتاجي في

البائاة؛  ما تعاني ا دارات البائاة مم نق  
في ال  ااات والتموال لتن ام البرام  والتعامل 

منها  لتي تعانيمب التصداات البائاة الجسامة ا
البائة العرالاة. إم االرتقار بالعمل البائي 

م ام م م اتط ال وضب إطار عمل استراتاجي
ا ستراتاجاة البائاة مب  خالله دم  األهداف

أهداف التنماة الوطناة في لطاعات التنماة 
البشراة وااللتصاداة ما اسهم في تعزاز مسارة 

 التنماة المستدامة الشام ة.
 سااا  مع لسااسات البائاة في العرااال تخرج ا

االعتماد ع ى أدوات الساطرة والرلابة مم 
تشراعات ولوائح تن اماة وأوامر إداراة 
وتراخا  وعقوبات إداراة ولضائاة وجزارات؛ 

ال بد مم منازرة أدوات الساطرة والرلابة و 
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دام  التصار تقالتصاداة فاع ة صافزة؛ بأدوات 
 ى النشاطات التي الدعم المادي والمعنوي ع

، وخ ض تراعي صمااة البائة واستدامتها
 الجمارل والضرائال الم روضة ع ى المعدات 

 ، وتأهال السوا المص ي الستاعاالللبيئة الصديقة
الت نولوجاا الصداةة، وتقدام لروض ب وائد 

ل مشروعات مات المردود البائي  رمزاة
ا اجابي، ووضب أهداف مصددة وةابتة ترتبط 

زمناة م زمة، والعمل بام منسسات  بأطر
الدولة المعناة بالبائة وبانها وبام منممات 

 المجتمب.
  ُتعد لضاة إدارة موارد المااغ المشتر ة مب دول

الجوار مم التصداات ال بر  التي تواجه 
العراا، ولد تش ل عائقًا رئاسًا ل تنماة 
االلتصاداة، وتهدد األمم المائي والغمائي فاه، 

مم وضب همغ القضاة ع ى جدول  ال بدو 
 أعمال الطبقة السااساة المعناة بالم ف.

  استه ل القطاب الزراعي ال ةار مم المااغ؛ مم
 هنا تأتي أهماة ت امل السااسات الزراعاة مب
السااسات المائاة، وأم تأخم السااسات في 
اعتبارها مصدوداة الموارد المائاة والتداعاات 

مال المااغ في الخطارة لإلفراط في استع
 الزراعة.

  إم النمرة الشمولاة لم هوم تصقاا "األمم
الغمائي" اجال أم تنط ا مم مبدأ عدم إم اناة 
تصقاقه مم خالل المجهودات الوطناة فقط؛ بل 
في إطار التعاوم والت امل االلتصادي 
والزراعي مب الدول خاصة المجاورة منها، 

تتمتب ب  ااة  وام م ل عراا  دولة ن طاة
مواردها المالاة ووفرة نسباة في العمالة أم 

 ا وم ل ال ومصور هما التعاوم.

 :مقدمة 

جهدت وزارة البائة منم تأساسها في بنار منسساتها 
ح الالزمة، وتأهال ال وادر، والترا تبراتبالمخ هاوتجهاز 

القوانام، ووضب ال وائح التن اماة والتنماماة لصمااة 
رغم مم التصسم  ى الالبائة والمواطم العرالي.  وع
راا لعالبائة في اإال أم  النسبي في  ةار مم القضااا؛
؛ منها ما ارتبط بالبعد ةما زالت تعاني مم مشا ل عد

العالمي ل تغار البائي  التغار المناخي وتبعات العولمة 
االلتصاداة مات التأةار المباشر وغار المباشر في 

بما  اخ ي ارتبطهو مو بعد د األوضاب البائاة، ومنها ما
 عاناغ العراا مم صصار وصروال واصتالل خ  ف آةاراً 
بائاة جمة؛ فضاًل عم صالة االسترخار التي لصقت 
بالمنسسات المعناة بالبعد البائي، وأهماة همغ 
المنسسات ودورها في النمام السااسي العام ل دولة 

اتضمم هما ال صل منالشة القضااا التي برزت العرالاة. 
صول السابقة مم التقرار، وسبل رفب وتارة العمل في ال 

البائي في العراا، واالرتقار في أدار منسسات البائة 
العرالاة مم أجل استدامة الموارد البائاة؛ التي تش ل 
ر نًا أساساًا مم أر ام التنماة المستدامة، وما اتط ال 
تصقاا ملل ع ى الُصعد المنسساتاة والتشراعاة وآلاات 

ا فاها أدوات تن ام االستراتاجاات وخطط العمل بم
 العمل. 

 الطار المؤسسي: 
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إم ضعف االهتمام بالبعد البائي ل تنماة خالل العقود 
دوم ت  ار الدولة بالبنار  الماضاة لم اقف صائالً 

المنسسي المسنول عم التنماة بأبعادها االلتصاداة 
 لم  ام البنار المنسسي المسنو ا  واالجتماعاة والبائاة و 

عم البعد االلتصادي واالجتماعي لد سبا البنار 
انات ف ي منتصف السبع. المنسسي المسنول عم البائة

تش ال  خالل برز االهتمام بالبعد البائي في العراا مم
مج ب لصمااة وتصسام البائة ومداراة عامة ل بائة 
البشراة  الهائاة الع ااا ل باائة البشراة(؛ التي تأسااست 

فاااي  3200ر داااوام الرئاسة المرلم بموجااال أم
مشار ة العراا في منتمر استو هولم  إةر 01/2/0722

، وتوالى تطوار هما البعد في 0723ل بائة البشراة عام
البنارالمنسسي بتش ال المج ب األع ى ل بائة البشراة 

المي ارتبط   مج ب صمااة البائة(؛ 07/00/0721في 
ااة البائة المي  ام بوزارة الصصة، وتش ل مر ز صم

بمةابة المراب التن اماة ل مج ب، وتمت ت ل التغاارات 
إةر صدور لانوم مج ب صمااة وتصسام البائة المرلم 

 0772؛ المي بقى نافم الم عول لغااة 0770لسنة  20
( المي 0772( لسنة  2صام تصول لاصبح القانوم رلم  

جار  ةم. عدم إصدار أي لانوم ا غاهل لائماً ما زال 
والتطوارات  3112تأساب وزارة البائة في العراا عام 

  ةممة النوعاة الالصقة ع ى ها  اة وومائف الوزارة
ة، الشمالا باستصداث أربب مداراات عامة في المناطا

وائر إلى د إضافة والجنوباة؛ ،الوسطى، ال رات األوسط
 اتبصالصا ل دائرة  تتمتب ،ل بائة في  ل مصافمة

مم ة البائاة ضمتابعة وا شراف والرلابالتخطاط وال
  اختصاصها الم اني.

جار تأساب وزارة البائة خطوة جداة وأساساة لغرض 
تصوال النمرة التق اداة التي  انت سائدة في أوساط 

أفا بئة صمااة البا التي صصرتالعمل البائي في العراا 
 وأغ  تضاا ومصدود ادور في مجاالت خدماة معانة؛ 

القطاعات البائاة المهمة لعل في و  القضااا العداد مم
ئي . ام م القول أم العمل الباالباولوجيمقدمتها التنوب 

تصول إلى نمرة أ ةر شمولاة تعتبر البائة  اام موصد 
وصمااتها ال انبغي أم اقتصر ع ى فقرات مصددة في 
 نصو  أو ع ى مناطا أو لطاعات بائاة دوم غارها.

ة دة بجوانبها التشراعاة والمالاتمةل الالمر زاة المصدو 
ةار البائاة في   عائقا  بارا أمام تن ام جدول األعمال

مم الدول والعراا لاب استةنار لهمغ القاعدة؛ بل إم 
القصور المنسسي وضعف القدرة ع ى إاجاد الت امل 
بام األبعاد االجتماعاة وااللتصاداة والبائاة لعم اة 

ار   الس ام لجمور  ةالتنماة؛ فضاًل عم عدم التشخا
المجتمعات مم القضااا البائاة، وضعف مشار ة 

في تشخا  المشا ل ووضب الص ول وترتاال المص اة 
 أسهم في إعالة العمل البائي. األولواات

 الطار التشريعي 

امت ل العراا مجموعة مم القوانام واألنممة والتع امات 
 تالتي تهتم بالبائة وتنمم بعض الجوانال والنشاطا

المتع قة أساسًا بتقاام الت وث البائي والساطرة ع اه 
. ولد ر ز البرلمام العرالي بوص ه (0 إطار  ومرالبته

الجهة التشراعاة الع اا في البالد خالل األعوام األربعة 
الماضاة ع ى مراجعة القوانام والتشراعات البائاة، وع ى 

ة صالرغم مم الجهود التي بملت ما زالت الرناة الواض
لانونًا  03غائبة في مجال التشراب البائي. لقد تم تشراب 
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لانونًا مي عاللة خالل األعوام األربعة  01بائاًا و
 01الماضاة مم لبل البرلمام العرالي؛  ما تر ت 

تشراعات مقترصة إلى البرلمام المقبل لاتخم لرارات 
لسنة    22بشأنها، وامةل لانوم صمااة وتصسام البائة رلم  

نقطة انطالا العمل البائي الصقاقي في العراا،  3117
  3111مب الدستور العرالي النافم لسنة  المي جار انسجاماً 

المي   ل في مادته الةالةة والةالةام  ال قرة أواًل(  صا 
نه   الة م وفي ال قرة ةانااً  ،عاش ال رد في بائة س امة
 اه،   ما عوالص ام  الباولوجيالدولة صمااة البائة والتنوب 

مم الدستور ع ى "لاام  002مم المادة  أ دت ال قرة ةالةاً 
الص ومة االتصاداة برسم السااسة البائاة لضمام صمااة 
البائة مم الت وث والمصافمة ع ى نمافتها بالتعاوم مب 

 األلالام والمصافمات غار المنتممة بإل ام". 

 

لتي ا إم تن ام القوانام وال وائح فصل آخر مم ال صول
أسهمت في ت الم المشا ل البائاة ولهما الجانال أوجه 
عدادة اتج ى بعض منها في ةنائاة الت سار والتطباا 

 عم التراخي والتساهل في لمروف عدادة؛ فضالً  تبعاً 
تطباا النصو  القانوناة. في هما ا طار ال بد مم 
توافا التشراعات مب التوجهات الجدادة ل دولة في إطار 

ا ع ى المنممات البائاة والشرا ات الدولاة، ان تاصه
وتصرار المنسسات الص وماة المعناة بالبائة مم القاود 
 التي تصد مم لدرتها ع ى ممارسة المهام المو  ة إلاها،
وتعزاز الالمر زاة ا داراة لمداراات ودوائر البائة 

السااسات  الوزارة ع ى إعداد والتصار دور
 ائاة.التوجهات العامة ل تنماة البواالستراتاجاات وتصداد 

ال تخرج السااسات البائاة في العراا عم هما السااا؛ 
صاث اعتمدت ع ى أدوات الساطرة والرلابة مم 
تشراعات ولوائح تن اماة وأوامر إداراة وعقوبات إداراة 
ولضائاة وتراخا  وجزارات دوم دعمها بأدوات 

وي دي والمعنالتصاداة فاع ة صافزة؛  تقدام الدعم الما
ل نشاطات البائاة، وخ ض الجمارل والضرائال 
الم روضة ع ى المعدات المستوردة، وتأهال السوا 
المص ي الستاعاال الت نولوجاا الصداةة، وتقدام لروض 
ب وائد منخ ضة ل مشروعات مات المردود البائي 
ا اجابي، ووضب أهداف مصددة وةابتة ترتبط بأطر 

ة م منسسات الدولة المعناة بالبائزمناة م زمة، والعمل با
، والقطاب الخا وبانها وبام منممات المجتمب المدني 

دوار وتوزاب بش ل مت امل مم خالل تصداد األ
ث ل دراسات والبصو المادي والمعنوي لدعم المسنولاات وا

  بقضااا البائة. ةالمتع ق الع ماة

 . التشريعات البيئية في العراق1ر إطا
  الخا  بصاانة األنهار والمااغ العموماة  0702( لسنة 31نمام رلم

 مم الت وث.
 0771لسنة  77رلم  ا شعابلانوم الولااة مم. 
 0777التشراعات البائاة لعام. 
 3110لسنة  3نمام الص ام ع ى الموارد المائاة رلم. 
0صرار الصخري  االسبتوب( رلم تع امات السالمة في استعمال ال 

 .3113لسنة 
 3117لسنة  22لانوم وزارة البائة رلم. 
 3117لسنة  32لانوم صمااة وتصسام البائة رلم. 
 نمام المصددات الوطناة الستخدام مااغ الصرف الصصي المعالجة في

 .3103( لسنة 2الري الزراعي رلم  
  3103لسنة ( 2نمام صمااة الهوار المصاط مم الت وث رلم. 
 3103( لسنة 1رلم   األوزومنمام التص م بالمواد المستن دة لطبقة. 
تع امات صصاة تتع ا ببائة العمل. 
   مااغ الشرال والطرا القااساة ل(  202المواص ة القااساة رلم

 .ل صصها وتص ا ها
   مصّدةة–(  202المواص ة القااساة رلم. 
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 تحديات العمل البيئي 

اة بوضااااااااااااب لواعد لانون اهتم العرالاوم منم فجر التاراخ
 لتنمام بائتهم واالساااااااااااااتغالل األمةاال لمواردهااا الطباعاااة

، وهم أول مم اسااااااااتخدم العمارة البائاة ل تأل م (3 إطار 
والتعااااش مب بائتهااا، وتبااااناات صاااااااااااااور هااما التااأل م مم 
اسااااااااااتخدام المواد المتاصة في البائة المص اة في العمرام 

ساااااااااااااالااال التي باااأل راً بطرا اساااااااااااااتخادامهااا وانتهاا مروراً 

اتبعوهاا ل تعاامال مب عنااصااااااااااااار البائاة ومصادداتهاا،  ما 
اهتموا بوضااب األسااب لتخطاط المدم وتوزاب ال عالاات 
فاهاااا.  ولعااال مم أبرز األمة اااة ع ى اهتماااام العرالاام 
باالبعاد البائي اختااار مولب مادانة بغداد مم لبل الخ ا ة 

المي  ؛م( 221 – 203 العباسي أبي جع ر المنصور 
م في اعتبارغ إضااافة إلى المولب االسااتراتاجي ل مدانة أخ

ةر هوار واأل  األنقىبام نهري دج اااة وال رات أم ا وم 
.  إصصاصا بائااً 

 

 قانون حمورابي.   2إطار 
اعد مةااًل بارزًا ع ى اهتمام ، و أول لانوم م توال في التاراخ البشريهو  

اانة ت ع ى  ل مم اهمل صالعرالاام المب ر بالبائة؛ إم وضب صمورابي عقوبا
فروب نهري دج ة وال رات التي تستخدم ل زراعة،  ما اشترطت إصد  لواعد 
القانوم المم ور أم تزرب األرض سنة وتترل سنة أخر  إما ما زرعت بالبقولاات 

  ي تبقى األرض مصت مة بقدرتها ا نتاجاة.
 

 

 الاوم اواجه المجتمب العرالي بأسااااااارغ تصداات بائاة جمة
عم التصداات األخر  مات األبعاد االلتصااااااداة  فضاااااالً 

 وا اااةل ترة ط أهم ااات البائاااة العرالااااة، فقاااد واالجتماااعااااة
وألقااااااات في أرجااااااائهااااااا الم وةااااااات بمخت ف أنواعهااااااا، 
وأصاااااااااااابصت في  ةار مم موالعها تشاااااااااااا ل خطرا ع ى 
ا نساام ورفاهاته،  ما أساا  استعمال الموارد الطباعاة 

ض وغطاااار نبااااتي وماااا ت تن اااه المتجاااددة مم ماااااغ وأرا
اهرة ؛ فاانتشااااااااااااارت مااالبائاات العرالااة مم تنوب باولوجي

ساااااااااااااتخدام باالصاااااااااااااااد غار القاانوني ل ةروة السااااااااااااام اة 
 ممارسااة الصاااد، و الدانامات والسااموم والشاابال المصرمة

البري مم لباال هواة ومصترفام مص اام و أجااانااال ألجاال 

اعاة الطبو ما الصال بالنسااااااااااابة ل موارد . ال هو والمتاجرة
غااار الاماتاجاااااااددة إم لام تاراعاى األباعااااااااد البائااااااااة في 

وفي مل ما هو لادم مم اساااااااااااااتخراجهاا واساااااااااااااتغاللها. 
ا إما ماااناااا  العاااالمي ا وم الخطر أ بر تغارات في الم

لط ال او ترافا مب الزااادة السااااااااااااا ااناة بمعدالتها الصالاة 
المتزااااااد ع ى السااااااااااااا م الاااامي اندي في الغااااالااااال إلى 

أنماط و  ل مدممصااماة الالطباعااة ت التجااوز ع ى البائاا
وُاعد شاااااااااح الموارد  .االساااااااااتهالل غار الرشااااااااااد ل موارد

الماائااة العرالااة وتدهور نوعاتها عالمة فارلة في تاراخ 
 الوفرةالرافااادام مو العراا الااامي  اااام اوصاااااااااااااف ببالد 

المائاة، وال شاااال أم ماهرة الشااااح ت ل ترتبط بمسااااببات 
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ها، تدول الجوار في مقدم ةارة تأتي السااااسااات المائاة ل
 ما أسااااااهمت السااااااااسااااااات المائاة العرالاة خالل العقود 

دارة تخطاط و  لةالةة الماضاااااة التي اتصااااا ت بضاااااعفا ا 
وعدم انتهاج أساااااااااااااالاال ا دارة المت ام ة الموارد المائاة 
وساااااااااب االساااااااااتخدام العشاااااااااوائي ل موارد لموارد المااغ، وت

 القطابو ة ااة والصااااااااااااانااعااالزراعالقطااعاات الماائااة في 
عم ضعف في المنمومات المنسساتاة  ؛ فضالً المنزلي

والتشاااااراعاة  دارة الموارد المائاة ن ساااااها. وال شااااال بأم 
ر نوعاتها تدهو بنق  الموارد المائاة ارتبط بش ل وةاا 

خاصاااااة في مل ضاااااعف المنساااااساااااات المعناة بالرلابة 
عدم مشااااااار ة القطاب الخا  في ع ى الموارد المائاة و 

ولاة وانتهاج مبدأ ا لزام وااللتزام، ناهال تصمل المسااااااااااااائ
ل ااة وعي المواطنام وغااااال مصطااات معااالجااة مااااغ عم 

تدهور األراضاااااي وانتشاااااار  الصاااارف الصاااااصي.  ما أم
ماهرة التصاااااصر مشااااا  ة أخر  ال تقل في أهماتها عم 
شاااااااااااااح الموارد المااائاااة وتاادهور نوعاتهااا؛ باال ترتبط بهااا 

 ة بماللها ع ى ت همغ المشااااااااااااا لق. وأارتباطًا مباشاااااااااااااراً 
شااااااااااراصة مهمة مم المجتمب العرالي وع ى االلتصاااااااااااد 
الوطني، وتمة ااات ب قااادام الغطاااار النبااااتي في منااااطا 
شاااسااعة وانصسااار مساااصات األراضااي الزراعاة المنتجة 
 وتصرل ال ةبااااااام الرم اااااااة ودفنهااااااا ل عااااااداااااااد مم القر 

 (نانو العراا  في جنوال غرال  واألراضاااااااااااااي الزراعاااة
، وأساااهمت الصروال بعدادها وعتادها ع ى سااابال المةال

في إةارة التربة الطباعاة وتدمار غطائها النباتي؛ ما زاد 
مم هبوال العواصااااااااااف الرم اة والتراباة مص اة المنشااااااااااأ 
خاصااة في الهضااااال الغرباة والجزارة واألراضاااي البائرة 
في الساااااااااااااهال الرساااااااااااااوبي. لقاد اساااااااااااااتغ ات موارد المااغ 

بال اساااااااتخدام واألراضاااااااي في العراا بشااااااا ل م رط بسااااااا

 وتم التجاوز الطرا الزراعاة القدامة وغار المسااااااااااااتدامة
ع ى بائاة ضااااااااااااا ااف األنهاار وشاااااااااااااواطئها بزراعتها أو 

؛ ما أد  إلى تصوا هاا إلى مرافا سااااااااااااااااصااة وسااااااااااااا ناة
تادهور األراضاااااااااااااي وانجراف الترباة وت وث موارد المااااغ 
ونضاااااااااوال المااغ الجوفاة وانخ اض إنتاجاة األراضاااااااااي 

لى ملاال تنتشااااااااااااار الموالب الم وةااة الزراعاااة. أضاااااااااااااف إ
السااااامة في أنصار الخطرة و با شااااعاعات النوواة والمواد 

العراا  اافة، وتت وث بها مخت ف البائات واألوسااااااااااااااط، 
م وةات إشااااااعاعاة ومخ  ات صروال مم  ه ممتصتوا بما

ألغام ومقموفات غار من  قة؛ خاصاااااة في جنوال العراا 
 وار الم وثالتي  انت ساااااصات معارل.  ما انتشاااار اله

في جو الماادم وت ةر المخ  ااات الب ااداااة والصاااااااااااااناااعاااة 
 وتنور بأصمالها المنسسات المعناة. 

 خيارات العمل المستقبلية: 

لمواجهة التصداات القائمة والمستقب اة ال بد مم أم ُادار 
البعد البائي ل تنماة المستدامة بنه  استراتاجي مخت ف 

التخطاط  عما هو لائم مم عمل لطاعي معتمد ع ى
والتن ام المنسسي القطاعي.  إم ا دارة المت ام ة ل بائة 

ع ى الت امل بام القطاعات  اً تتط ال تخطاطًا لائم
المخت  ة؛ انط ا مم مشار ة أصصاال المص صة 

 القرارات، وأم ا وم القرار البائي صناعةالصقاقاة في 
في ص ال القرارات المتع قة باألبعاد األخر   مةالً مُ 

ب انّ في هما ا طار ال بد مم تغاار نمرة صُ  ة.ل تنما
عطار أولواة سااساة لقضااا البائة،  القرار صول البائة وا 
دماج البعد البائي في سااسات القطاعات المخت  ة،  وا 
وتخصا  موارد لرفب القدرات ع ى مستو  المنسسات 

 والمجتمب المدني. ام م تصقاا ملل مم خاللت
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 ياسطططططاتسططططط في البعد البيئي إدماج 11-6-1
 الوطنية التنمية

إدماج االعتبارات البائاة في السااااااااااااااسااااااااااااات العامة  إم
صد التنماة المساااااااتدامة ب تصداد م هوم ل دولة اتط ال أوالً 

ماته ونق ه مم م هوم نمري إلى والب وممارسااااة عم اة. 
د بهاا لطااب البائة اعو مر إم  ةار مم ا خ االاات التي 

عم اة  ن ساااااااااااااه فيإلى التر از ع ى أهماة البعد البائي 
غ ال  ا اة وآلاة إدماج هما البعد  التنماة المساااااااااتدامة وا 
وخ ا التناااااغم والت اااااماااال مب األبعاااااد األخر  لعم اااااة 
التنماة المسااااااااااتدامة، ولعل ملل ارجب إلى صد  بار إلى 
عااااااادم وجاود تاعارااف واضاااااااااااااح وفهم عم ي ل تنمااااااااة 
المساااااااااااااتدامة. إم أ ةر ما تصقا في عم اة إدماج البعد 

في التنمااااااة هو األخااااام في  ةار مم األصااااااام البائي 
بااالبعااد البائي مم خالل االمتةااال ل معااااار البائاااة دوم 
أم ا وم هناال ت اامال فع ي بام األبعاد الةالةة. عالوة 

لخبرة إلى اع ى ملل، ت تقر  وادر المنسااااااسااااااات البائاة 
القااادرة ع ى المشاااااااااااااااار اااة في إعاااداد البرام  و  وال  اااارة

في لجام العمل؛ ما انع ب سااااااااا بًا  ال عالةوالمشاااااااااار ة 
ة تن امها وت وم البائ زمبوالنشاااااااطات الم ع ى األعمال

ضاااااصاة لملل. في هما ا طار ام م نقل م هوم التنماة 
االسااااااااااااتدامة مم ا طار النمري إلى العم ي بتوساااااااااااااب 
نطاالهاا أفقااا لتشااااااااااااامل جماب القطاعات بما فاها لطاب 

 .(2 إطار  البائة

 
 

البائي اتط ال إساااااااااتراتاجاة شاااااااااام ة إم تصساااااااااام الوالب 
 دماج البائة في السااااااااسااااااات العامة ل دولة، وأم ت وم 
البائاة بمواردهاا في خادمة التنماة المساااااااااااااتدامة. اتط ال 
ملل صاااااغة ساااااساااة عامة تنبةا مم الرغبة الساااااسااااة 
في ت عال العمل البائي والتناب أصااااااصاال القرار بأهماة 

جهااات إم تطباا التو   البائاة ودورهاا في عم ااة التنمااة.
السااااااااااساااااااااة وترجمتها إلى والب عمل اتط ال مزا  مم 

جرائااااة وتنمامااااة اتم  مجموعاااة أدوات إساااااااااااااتراتاجااااة وا 
تطباقها في  ل مرص ة مم مراصل دورة السااااااااااااسااااااااااات، 
وهي م م ااة لبعضاااااااااااااهااا البعض. واقصاااااااااااااااد بااااألدوات 
ا سااااااااتراتاجاة ت ل التوجهات والسااااااااااسااااااااات التي ت وم 

عااام ل عماال البائي التي تصاااااااااااااااغ ع ى بمةااابااة ا طااار ال
في العراا  مج ب صمااة  بائي أع ى مساااتو  سااااااسااااي

البائااة( وتنطبا ع ى جماب المساااااااااااااتواااات ا داراااة في 
الااادولاااة؛ في صام تتصاااااااااااااااال األدوات ا جرائااااة بعمااال 
المنسسات المعناة بالبائة وعاللاتها مب بعضها بعضا؛ 
بانما تقتصاااااااااار السااااااااااااسااااااااااات التنماماة ع ى عمل  ل 
منسااااساااااة بعانها لضااااامام انساااااجام برامجها ومشااااااراعها 

ة القااانونااا لتزاماااتواالونشاااااااااااااااطاااتهااا مب ت اال التوجهااات 
 (.2 إطار 

 يةالبيئية العراق . الستراتيجية3طار إ
ساااسااي البائاة العرالاة ر م أالوطناة  ا سااتراتاجاةتشاا ل 

همغ  إدماجمم أر ام اطر العمل المنساااااسااااااة وال بد مم 
باساااااااااااااتراتاجاات التنماة المساااااااااااااتدامة في  ا ساااااااااااااتراتاجاة

، وأم تدعم همغ ا ساااااااااااااتراتاجاة بخطة األخر المجاالت 
عمل واضاااصة مصددة األهداف ام م لااب االنجاز فاها 

 ااار مصددة.مم خالل مع
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مم السااااااااااااساااااااااااات ا جرائاة التي ام م اعتمادها لدم  

األخر  ل تنمااة المساااااااااااااتادامااة في  البعاد البائي باااألبعااد
الساااااااااااساااااااااة العامة ل دولة التقاام البائي االساااااااااتراتاجي، 

تقاادار و   األةر البائي، وتص ااال الت ااالاف وال وائااد وتقاام
، واالعتمااااااد ع ى المعاااااااار    اااااة األضااااااااااااارار البائااااااة

والمنشاااارات البائاة في عم اات الرصااااد والمتابعة وتقاام 
المشااااااااااراب، واعتماد أساااااااااالاال م افأة األدار الجاد عبر 
صوافز ماالاة ومسااااااااااااااعدة تقناة، وتبني الساااااااااااااااساااااااااااااات 

ات مم وتعزاز الشااااااااااارا    ااتها،والت نولوجاات المةبت 
أجل العمل البائي، وتشااااااااا ال لجام رصاااااااااد مشاااااااااتر ة، 
وتأسااااب الشاااب ات البائاة ومشاااار ة العامة ومشااااورتهم 

ام م ع ى سااااااااابال المةال إعطار  في صااااااااانب القرارات.

وزم ل معااااااااار والمنشااااااااااااارات البائاااااااة  مااااااا المعااااااااار 
في تقاام الساااااااااااااساااااااااااات أو  االجتماعاة وااللتصااااااااااااداة

اب المخت  ة عند التخطاط االسااااااااااااتراتاجي  أم المشااااااااااااار 
مةال في عم ااااااة اعتمااااااد القرارات  %31تعطى وزم 

وهااااما مااااا ، ال بر   مااااا هو معمول في بعض الاااادول
اعرف باالتنمااة النما ة؛ إال أم هما الخاار اتط ال خبرة 
 بارة في تقاام المشااااااراب ووضاااااب المعااار والمنشااااارات 

عا وبالتالي أساااااااااالاال التن ام والااته دة تقاام مب متابعة وا 
لهااامغ اآللااااات  ي تساااااااااااااهم في نجااااح عم ااااة التخطاط 
االساااااااااااااتراتاجي وباالتاالي تجربة إدماج البائة في األبعاد 
التنمواة األخر .  وانسااااااصال األمر أاضااااااا ع ى عم اة 

إم ال بد مم اعتمادها وسااااااصبها ع ى  تقاام األةر البائي
 م ة ا ادها افة المشاراب الخاصة والعامة وأم تأخم أبع

 ي ت وم وسا ة فعالة مم وسائل دم  البائة في عم اة 
مم اعتماد معااار  ال بد ما أنه  التنمااة المساااااااااااااتدامة.

ومنشاااااااااااارات خاصااااااااااااة بالموارد البائاة؛  اعتماد معااار 
توصااااااف صالة واتجاغ النمم البائاة المخت  ة والضااااااغوط 
المباشااااااارة وغار المباشااااااارة التي تتعرض لها؛ وآةار همغ 

غوط ع ى صالة الموارد ورفاهاة المواطم العرالي الضااااااااااا
ومنشااارات االساااتجابات الص وماة أو المجتمب تجاغ همغ 

 ؛ مااا اساااااااااااااهاال، ومم ةم تقاامهااا وتعاادا هااا إم لزمالصااالااة
متاابعاة صاالاة واتجاغ همغ الموارد وتأةرها بعم اة التنماة. 
نتاج واسااااااااااتهالل   ما األمر في مجال إدارة المخ  ات وا 

 ارها مم القضااا البائاة.الموارد، وغ

 السياسات الواعدة نطاق توسيع 11-6-2
 ةارا ما اعود فشاااااااااال السااااااااااااسااااااااااات البائاة وتعةرها إلى 
أدوات تطباا السااسة التي تعد القوانام وال وائح أدواتها 
القواة.  إال أم هنال أدوات أخر  لتطباا السااااااااسااااااات 

. مواءمة السياسات البيئية مع األبعاد األخرى 4إطار 
 للتنمية المستدامة

وام  دال بإم االلتناب بأهماة البائة واساااااااااااتةمار مواردها 
اتج ى برغبة سااااااساااااة صقاقاة فعالة تضاااااب البعد البائي 
ل تنماااة في صاااااااااااااا ااال القرارات المتصاااااااااااااا ااة بااالقضااااااااااااااااااا 

قل العرالي؛ أي أم انتااللتصاداة واالجتماعاة ل مجتمب 
البعد البائي إلى مر ز صاااانب القرار بدل مم هامشاااااته، 
واتصقا ملل بأم ت وم وزارة البائاة ع ى لدم المسااااااااااواة 
مب الوزارات األخر  في األهمااااة، وأم ُتعاااد صاااارسااااااااااااااااا 
صقاقاا ل بائة العرالاة ومرالبا ع ى اساااتةمار مواردها. إم 

ه اا تدعمتصقاا ملل اتط ال تنماما منسااااااااااااااساااااااااااااااا مر ز 
تنمامات منساااااااااااااسااااااااااااااة فرعاة ضااااااااااااامم ها ل الوزارة و 
مدارااتها في المصافمات؛ مب عدم إغ ال المنساااااساااااات 
البائاااااة أو وصااااداتهااااا في الوزارات المعنااااااة األخر  أو 
منمماااات المجتمب المااادني.  إم ها  اااة جاااداااادة ل وزارة 
وتم انها تشااااراعاا وبنار لدراتها ال ناة أمر مهم واصااااال 

 توجه.في إطار هما ال
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ةبت نجاصها في دول عدادة  األدوات االلتصاااااااداة بما 
تاصةمم صوافز تشمل   مع ومات واالتصال والمناه  ل وا 

 مم ال بدو  وهي ماا تعرف بااألدوات النااعماة. الطوعااة
االعتماد ع ى مزا  مم األدوات لضاامام نجاح سااااسااة 

أول  3102-3101خطاة التنماة الوطناة ُتعاد بعانهاا. 
تن د بشااااااااااا ل واضاااااااااااح ومصدد  خطة تنمواة في العراا

تنمية تعزيز المم خالل  ع ى االسااااتدامة البائاة ل تنماة
تبني مشاااااااااااراب اسااااااااااتةماراة مصددة وملل ب المسطططططططتدامة

تشااااااااااارل في اختاارها مخت ف  مة بائااً االمعالم ومسااااااااااتد
الوزارات والص ومات ا ل اماة والمص اة، ووضاااااااااااب نمام 
خا  لتقاام األةر البائي لضاااااامام أم ت وم المشاااااااراب 

 تاالساااااااااتةماراة المدرجة في الخطة مساااااااااتوفاة ل متط با
والمصااااددات البائاااااة الاااادولاااااة، وتعزاز التعاااااوم الاااادولي 
البائي مم خالل عقاااد االت اااالااااات مب الااادول المجااااورة 
واالنضاااااااااامام إلى االت الاات البائاة الدولاة، واسااااااااااتخدام 
ت نولوجاا صااااداقة ل بائة في معالجة المصااااادر المهددة 

 خطاااةالأ ااادت  مراقبططة الواقع البيئيوفي إطاااارل بائاااة. 
وضااااااااااب نمام مت امل ل رصااااااااااد والتقاام  ع ى ضاااااااااارورة

والمتاابعاة البائااة، ورصاااااااااااااد مصاااااااااااااادر الت وث باأنواعه 
ت وتضاااااااااامن ولااسااااااااااه وفقا ل مصددات الوطناة والدولاة.

خ ض مم خالل تصقاا  حمططايططة نوعيططة الهواءالخطااة 
لالنبعاةات الناتجة عم المصااااااااادر الم وةة ومنب الصرا 

في  ةالعشاااااااااااوائي، واساااااااااااتخدام التقانات الصاااااااااااداقة ل بائ
األنشااااااااطة القائمة والمسااااااااتقب اة، والتص م في االنبعاةات 
الناتجة عم ت وث األنشااطة الصااناعاة ال بارة ومصطات 
تولاد الطالة ال هربائاة، وتن ام برام  الساااااااتخدام الطالة 

 صسامتالمتجددة وخاصة الشمساة في تولاد ال هربار، و 
ا في . أممنه الةقال وخصااوصااا المسااتخدم الولودة نوعا

العمل جار في الخطة  حمطايطة المياه من التلوثجاال م
ع ى وضااب ضااوابط ومصددات لترشاااد اسااتخدام الموارد 
الماائااة والص اام ع ى نوعاتهاا، والتوساااااااااااااب في خادمااات 
شااااب ات المار ورفب مسااااتواات التغطاة وتصسااااام نوعاة 
مااغ الشارال، والتوساب في التغطاة في مشااراب الصرف 

عها، صداةة في تن ام مشاراالصصي واستخدام التقانات ال
والتخطاط البائي المالئم ل مسطصات المائاة والشواط . 

تحريم تلويث المياه، وأ دت وةاقة الخطة أاضااااااااااا ع ى 
  مواردل المستدام لالساتخدام مت ام ة إساتراتاجاة وضابو

حد الوفي سطططياق أنواعها،  باختالف المائاة والمصاااادر
ة ة الزراعاالتوسااااااب في الرلع ر زت ع ى من التصططططحر

والص اااام ع ى الموارد الطباعااااة، والصاااد مم التوساااااااااااااب 
العمراني ل مااادم والعمااال ع ى تنمااااة المنااااطا الرا ااااة، 
واالرتقار بالمناطا العشااوائاة لت وم مسااتقرات مسااتدامة 
وصااداقة ل بائة، ومعالجة ماهرة م وصة األراضااي والصد 
 ةمم تزااادهاا، وبناار لااعدة مع ومات عم األنواب النباتا

نشااااااااااار المصماات الطباعاة وصمااة األ  صااروالصاواناة وا 
 المهددة باالنقراض. 

تضااااااااااااامنت خطة العمل  التوعية البيئيةأماا في مجاال 
إدخال البائة  مادة في المناه  الدراسااااااة لمخت ف  ع ى

المراصال وترسااااااااااااااخ مباادأ المواطنااة البائاااة، وتعزاز دور 
 الت منممات المجتمب المدني في التعامل مب المشاااااااااااا

عطار  البائاة ونشاااار الوعي البائي بام أفراد المجتمب، وا 
مساااااااااااااصة لإلعالم البائي في برام  االتصااااااااااااال المرئاة 

عاداد برام  تدراباة وتةقا اة والمقرورة والمساااااااااااااموعاة ، وا 
وفي لموم ي الااادولاااة صول أهمااااة اساااااااااااااتاااداماااة البائاااة. 

موضااااااوب تعزاز التعاوم ا ل امي والدولي أ دت الوةاقة 
انضاااااااااااااماااااااام الاعراا إلى االت اااااااالااااااااات  ةعا اى أهامااااااااا
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برام ات ااالااات  والبروتو والت البائاااة ا ل اماااة والاادولاااة، وا 
تاعااااااااوم ةاناااااااائاي بام العراا والااااااادول المخت  اااااااة ومب 
المنممات ا ل اماة والدولاة المختصااااااااااة.  ما نشاااااااااادت 

دعم  لمم خال تنمية وبناء القدرات البيئية الوةاقة إلى
ة في الجامعات االختصااااااااااااااصاااااااااااااات البائاة والمسااااااااااااااند

والمعاهد والساااااعي إلى تطوار مناهجها بما انسااااااجم مب 
التطورات الادولااة، ورفب برناام  تاأهاال وتطوار ال وادر 
البائااااااة داخااااال العراا وخاااااارجاااااه وخااااااصااااااااااااااااااة  وادر 

إم توفار الخدمات البائاة األساااااساااااة مةل  المصافمات.
إمدادات المااغ النما ة، ومعالجة مااغ الصرف الصصي 

دارة  المخ  ااات هي امتةااال لصقوا المواطم في توفار وا 
بائة آمنة نما ة، وهي في الولت ن ساه خدمة تسهم في 
تصساااام بائة السااا م، وتصد مم الضااارر المي ام م أم 
ا صا باااالبائاااة والمواطم  ماااا أم توفار هااامغ الخااادماااات 
اخ ا فر  عمل ل شاباال. و ما األمر ن سااه في مجال 

اوفر في الطااااالااااة  ي توفار النقاااال الجماااااعي ودعمااااه 
واصد مم  ماة الم وةات المنبعةة إلى الجو واسااااااهم في 
الولااات ن ساااااااااااااااه في التخ اف مم االنبعااااةاااات التي مم 

 شأنها أم تسهم في اصترار جو األرض.

برامج االقتصططططاد األخضططططر في خطة  11-6-3
 التنمية الوطنية

إم اهتمام خطة التنماة الوطناة في مجال االسااااااااااااتدامة 
وضااااااب أهداف طموصة وتصداد البائاة لم اقتصاااااار ع ى 

نمااا تعااد  ملاال إلى تصااداااد برام   وسااااااااااااااائاال لتصقاقهااا وا 
(.  وام م 1مصاااااددة لتصقاا هااااامغ األهاااااداف  إطاااااار 

ا شااااااارة إلى بعض البرام  المسااااااتدامة الخضاااااارار التي 
ألرتهااا خطااة التنماااة هاامغ وع ى طراا خ ا التصاااااااااااااااد 

 -البرام ت خضر ومم أهم أعرالي 

 

 

 . االقتصاد األخضر سياسة واعدة5طار إ
نتاج تسببت في مهور مخاطر بائاة تج ت في تدهور  ةار مم األنممة ال ع ى ائاة بسادت خالل العقود السابقة أنماط استهالل وا 

ي الموارد رة فوت وث بائات مهمة وتغار في المنا  العالمي وندبائاة ةر س بًا في منتجات وخدمات النمم الأما ؛ سطح األرض
تجابة لهمغ . اسوأساسها ا نسام المي هو مصور التنماة اةعم اة التنماة ن سها ورفاه ع ى س باً األمر المي انع ب الطباعاة؛ 

ال المي اهدف إلى تصو  مقابل االلتصاد األسود المعتمد أساسًا ع ى الولود األص ورياألزمات مهر م هوم االلتصاد األخضر 
 نمو االلتصادي، وادعو إلى نقل المجاالت التي تر ز ع اها االستةمارات نصو القطاعات الخضرار الناشئة، وخضرنة القو  الدافعة ل

هالل مام التصادي اتع ا بإنتاج وتوزاب واست"نوااللتصاد األخضر القطاعات القائمة وتغاار أنماط االستهالل غار المستدامة. 
ة د إلى تصّسم رفاغ البشر، وال اعّرض في الولت ن سه األجاال المقب ة إلى مخاطر بائاالبضائب والخدمات وا ضي في األمد البعا

وانطوي ع ى ال صل بام استخدام الموارد والتأةارات البائاة وبام النمو االلتصادي، واتسم بزاادة   . بارة"بائاة أو صاالت ندرة 
ع ى  ساساأواقوم  ،الصات تم اناة ع ى مستو  السااسات بارة في االستةمارات في القطاعات الخضرار تدعمه في ملل إص

 .االستخدام الرشاد ل موارد البائاة وعدم تجاوز عتبات النمم البائاة ولدرتها ع ى استاعاال الم وةات
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 لبنى االرتكازيةالخدمات العامة وا -
  ترتاااااال أولواااااات الخاااادمااااات الصاااااااااااااصاااااة

والتع اماااااة واالجتماااااعاااااة بمااااا اندي إلى 
تصقاا األهااداف ا نمااائاااة األل اااة بص ول 

 .3101العام 
  برناااام  طواااال األماااد  سااااااااااااا اااام ال قرار

 ومعالجة مش  ة العشوائاات. 

  زاادة مساااااااهمة القطاب السااااااااصي  قطاب
التصااااااااااااادي اخضاااااااااااار في النات  المص ي 

 جماااالي واالعتمااااد ع ااااه  اااأصاااد ر اااائز ا
 تنواب االلتصاد العرالي. 

 تصداث وساااااااااااائط النقل المساااااااااااتخدمة إلى 
والتصول نصو أنماااااط ، وسااااااااااااااااائط متطورة
ة وبخاصااا عموم البالدفي النقل المساااتدام 

 .المدم

إستراتيجية التخفيف من الفقر كأحد عناصر  -
 (6تحقيق التنمية المستدامة )إطار 

 إلى  %32ل قر مم تخ اض معاااااادالت ا
 خالل فترة الخطة  00%

  إلى  %01تخ اف معااادالت البطاااالاااة مم
   .في نهااة فترة الخطة 2%

 

 

 األخضر داالقتصا -
  وضاااااااااااااب ناماااااااام مت اااااااامااااااال ل رصااااااااااااااااااااد

واصتسااااااااااااااال   ف التدهور البائي  والتقاام
 والمتابعة البائاة. 

  تن ام خطط لخ ض اسااااااااااتخدام مصااااااااااادر
 الطاااااالاااااة التق اااااادااااااة النااااااتجاااااة عم الولود
األص وري واساااااااااااااتبادالهاا باالطاالاات البدا ة 

 الصداقة ل بائة. 
  تشاااااااااااااجاب الزراعاااااة العضاااااااااااااوااااااة وتوفار

 مست زماتها ل مزارعام.
  تروا  اساااااااااااتخدام السااااااااااا ب االساااااااااااتهال اة

 المستدامة.
  ضااب ضااوابط ومعااار ل ساا ب التي تدخل و

 ل سوا وبما اتالرم مب صمااة البائة. 
  التوجه نصو المدم الخضااااااااااااارار والتخطاط

 الااخااطااط وضاااااااااااااابماارانااي الاابااااائااي، و الااعاا
 .الصصاة المدم لبنار واالستراتاجاات

  اساتخدام تصامام ومعااار البنار األخضر
والعمااال ع ى تروا  إنشاااااااااااااااار مةااال هااامغ 

 المباني الم اة.

 للتنمية المستدامة البعد االجتماعي. 6إطار 
هنال عاللة بام الساااااااااا ام واالسااااااااااتهالل والبائة ومم 

ئاة باالنمم الالساااااااااا ام و  الضااااااااااروري إاجاد توازم بام
إم تصقاا االزدهاااار ال ا وم مم  .التي نعاش ع اهاااا

خالل إتباب ساااسااة تنماة مبناة ع ى النمو ال بار في 
الناااات  المص ي مب ارت ااااب االسااااااااااااااتهالل ال ردي دوم 

نمو إم ال. النمر إلى الت اااالاف البائااااة واالجتمااااعااااة
لمزاد ااسااتمرار التوسااب الصضااري ساااتط ال و الساا اني 

دارة  مم الطاااالاااة والماااااغ والغااامار والنقااال والساااااااااااااا م وا 
المخ  ات والخدمات الصاااصاة وبقاة الخدمات األخر  
واصاااابح مم الضااااروري تطباا سااااااسااااات مبناة ع ى 

 .مستدامة أسب التصاداة وبائاة واجتماعاة
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 التوعية بالتنمية المستدامة 11-6-4
إم جمور المش الت البائاة ترتبط بالس ول البائي ولعل 

ار المهم في انصسااااااااأو ل ته العامل  غااال الوعي البائي
أو ت الم المشااااا ل البائاة في مجتمب ما. وفي  ةار مم 
الصاالت ال تتجاوز درجة هما الوعي السااااااااااااا ول ال  مي 
الااامي ال اغار الوالب البائي بااال ازاااادغ تراجعاااا. ومهماااا 
 اااااانااااات أهمااااااة وةقااااال البرام  الموجهاااااة نصو التنمااااااة 
المساااااااااتدامة فأنها تبقى نالصاااااااااة ما لم ا م هنال وعي 

معي انمم بجاادو  وأهماااة هاامغ البرام ، ومم هناااا مجت
تتاااأتى أهمااااة التوعااااة الهاااادفاااة ل ص اااام ع ى البائاااة مم 
التااادهور واالساااااااااااااتغالل الرشااااااااااااااااااد لمواردهااااا الطباعاااااة 
وااللتصاااداة لمخت ف شاارائح المجتمب مم ساااساااة ولادة 
وم  رام ومهناام ورجال دام وشرائح الشباال واألط ال 

ة والتن اماة والقضاااااااااائا ومخت ف السااااااااا طات التشاااااااااراعاة
والقطاب  و وادر منسااااااااسااااااااات الدولة االتصاداة والمص اة

ومنمماااات المجتمب المااادني والمنمماااات غار  الخاااا 
الص وماة، وام تمارب  ل شاااااااااراصة مم همغ الشاااااااااارائح 
و ل سااا طة مم السااا طات دورها المصدد لها في تصقاا 

 الصاليال ل جالتنماة المساااتدامة وتوفار البائة المناسااابة 
واألجاال القادمة. مم هما المنط ا الر لانوم تشااااااااااا ال 

 عاشاااراً  2 في المادة 3117لسااانة  22وزارة البائة الرلم 
باالعمل ع ى نشااااااااااااار الوعي والةقافة البائاة وت عال دور 
المجتمب المااادني في هاااما المجاااال. إم التوعااااة باااالبائاااة 
المساااااااااااااتاداماة تأخم أشااااااااااااا اال متنوعة في العراا وتزداد 

تمرار مب تصااااااااااااعد وتائر التنماة الماداة أهماتها باسااااااااااا
وتصقاا انجااااااازات تنمواااااااة ع ى ارض الوالب. وام م 
 ع ى سااابال المةال ا شاااارة إلى بعض منها المتمةل في
إدخال مواضاااااااب البائة والتنماة المسااااااتدامة في المناه  

الدراساااااااة ل مراصل المخت  ة واسااااااتصداث دراسااااااات ل بائة 
ات، والتوعاااة البائاااة والتنماااة المساااااااااااااتاادامااة في الجااامعاا

لامة المنتمرات والندوات وص قات النقاش  المدرساااااااااااة، وا 
البائاة مات الطباعة العامة واالختصااااااااااصااااااااااة لمخت ف 
عداد المطبوعات التي تهتم بالةقافة  شااااااارائح المجتمب، وا 
صااااااااااادار مج ة متخصاااااااااااصاااااااااااة بعنوام "البائة  البائاة، وا 
عاااااداد البرام  الت  اااااازااااااة التي تتضااااااااااااامم  والصاااااااة"، وا 
التصقاقات البائاة وال قارات مب المسنولام عم األنشطة 
لامة البرام  المسااااااارصاة مةل المسااااااارح الجوال  البائاة، وا 
عداد األفالم الوةائقاة  وعرض المساااااااارصاات التوعواة، وا 
لامة المعارض والمسااابقات  التي تعنى بالعمل البائي، وا 

 المعناااااااة الماااااادني المجتمب منممااااااات البائاااااااة، ودعم
 البائاة. ةبالتوعا

با ضاااااااااااااافة إلى مسااااااااااااانولاة وزارة البائة في أخم الدور 
األسااااااااااااااساااااااااااااي ل توعااة البائااة فاام العادااد مم الوزارات 
األخر  والمصاافماات وبعض منممات المجتمب المدني 
المهتماة باالشااااااااااااانوم البائااة تقوم باادور مهم في التوعاااة 
والتةقاف البائي؛ خاصاة وزارة الب داات واألشغال العامة 

مااغ لااخ  بائة المدم ونمافتها وترشاد استعمال  فاما
والتعامل مب مااغ الصااااااارف الصاااااااصي بطراقة سااااااا امة، 
و اااملااال وزارتي الموارد الماااائااااة والزراعاااة فاماااا اخ  
ترشااااااد اساااااتغالل الموارد المائاة في األنشاااااطة الزراعاة 
في مل شااااصة المااغ في الساااانوات األخارة وه ما الصال 

مب  تاجاة بالنسابة ل تعامل الصاداابالنسابة ل وزارات ا ن
البائاااة فاماااا اخ  عم اااااتهاااا ا نتااااجااااة.  إم التوعااااة 
والتةقاف البائي تصتااج إلى مزااد مم الجهود والمبادرات 
ووساااااااااااائل إلناب مجتمعاة ألهماة ساااااااااااالمة البائة ودور 

بد وام ت وم  ال رد األساااااااااااااسااااااااااااي في ملل.  ما أنها ال
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صدد أو مناسااابة عم اة مساااتمرة ال تقتصااار ع ى م ام م
 (.2بعانها  إطار 

 

 

 الدارة البيئية: تنويع أدوات 11-6-5
التر از ع ى القوانام وال وائح  اااأدوات لتن ااااام أم ةبااات 

السااااااسااااات فشاااا ه؛ خاصااااة في السااااااسااااات البائاة التي 
دارتها؛ فمةال تعد مشار ة الس ام  تعنى بشانوم البائة وا 

عنصاااار أساااااسااااي في نجاح  العمل البائي التطوعيفي 
سااااسااة تتع ا باساااتةمار الموارد أو إلامة المصماات  أي

الطباعاة وتهدف ت ل المشااااااااااااار ة إلى ضاااااااااااامام صقوا 
الناب في استةمار الموارد القرابة مم س ناهم، وبالتالي 
ُاعد السااااااماح ل ساااااا ام بدخول المصماات الطباعاة ع ى 
ساااااااااااابال المةال وجمب النباتات الطباة أو العطراة صافزا 

ة ع ى المصمااااة عوضاااااااااااااااا مم أم مهماااا لهم ل مصاااافمااا
إم التصااااااادي ال بار  اصمر دخولهم ب وائح وجزارات.

ل ساااااساااات هو إاجاد التولا ة المناسااابة مم أدوات تن ام 

الساااااااساااااات واقصاااااد بها صزمة األدوات التي تتدرج في 
في هااما ا طااار  طباعتهااا مم أدوات لواااة إلى ناااعمااة.

 ةاتوجال صاااااااغة ساااااااساااااات بائاة واعدة متنوعة مدمج
في صزمة السااااااااااسااااااااات االلتصاااااااااداة والمالاة والزراعاة 
والصااناعاة وسااااسااات الطالة؛ تتوافا واسااتةمار الموارد 
الطباعااااة بماااا اق ااال مم اآلةاااار البائااااة لعم ااااة التنمااااة 
وازاااد مم فعااالاااة األدار البائي. اتط ااال ملاال التنوب في 

ي البائاة ما اعن السااااسااات مرونة في عمل المنسااسااات
المنساااساااات الصالاة بما ا  ي لت وم مرنة مب  أم تتغار

التغارات المجتمعاة؛ ما ا تح الباال ل مشاااااااااااار ة وتعزاز 
الشاااااااااارا ات وتغاار نمط الت  ار والساااااااااا ول. مم أدوات 
الساااااساااات غار التنماماة األدوات القائمة ع ى الساااوا 

 توا عانا والصوافز مةل الضااااااارائال والرساااااااوم الجمر اة
 أدوات الساااااااااااااااسااااااااااااااتادل، ومم والتراخا  القاب ة ل تب

برام  التااااااادلاا وتقاام األةر البائي، ومم  ا جارائااااااااة
التعاوناة االلتزامات واالت الات وخطط العمل المشاااتر ة 
والموارمة والبصوث؛ في صام تشاااااامل أدوات السااااااااسااااااة 
المقنعااااة تبااااادل المع ومااااات والتع ام والصمالت العااااامااااة 

 والندارات والعالمات البائاة.

 مؤسسات وبناء القدراتتطوير ال 11-6-6
القدرات مم القضااااااا ال ازال تطوار المنسااااسااااات وبنار 

في مجال العمل البائي؛ وهو أصد  والمصوراةالرئاساااااااااااة 
أ ةر المهام صاااااااااعوبة؛ إم اتط ال األخار منساااااااااساااااااااات 

عاااة االصتااااجااات المجتم فاااع ااة في تن ااام مهااامهااا لت باااة
التطوار المنسااااااسااااااي  ما أم  ودعم التنماة المسااااااتدامة.

وبنار القدرات مهم مم أجل تصقاا الت امل في تصاااامام 
عداد التقارار وتبادل المع ومات  الساااااساااات وتن امها، وا 
جرار عم ااااات التقاام وتطوار لااادرات اتخاااام القرارات  وا 

 . التوجهات الرئيسة لسياسة البيئة العراقية 7إطار 
ي المي نه  االصتراز سااسة البائة العرالاة ع ى ال تقوم

اقتضي التصسال ل قضااا الناشئة  تغار المنا  
وال وارث الطباعاة والبائاة منها، ومبدأ العمل 

و أبا جرارات الولائاة  ما في صالة األنواب الغازاة 
والمنتجات المصورة  التعامل مب نقل وتداول المواد

وراةاا، ومعالجة مسببات التدهور البائي مم خالل 
نمم وال وائح المنممة ل نشاطات المخت  ة، وضب ال

ومبدأ المسنولاة البائاة أي إلزام الم ِوث بإصصاح البائة 
ع ى استعمال الموارد الطباعاة  تقاضي  رسوموفرض 

ات رفب الم وةرسوم رسوم مقابل خدمات إدارة بائاة  
 والتخ   منها.  
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 التص ا اااة، وهي عم اااة مساااااااااااااتمرة اجااال أم تتصاااااااااااااف
باااااالمروناااااة وأم تع ب تغار االصتاااااااجاااااات مب مرور 

 الزمم.

 خيارات االستدامة: 

 لتصساااام فاما ا ي مجموعة مم الساااااساااات وا جرارات
الوضاااااااااااب البائي في لطاعات معانة في البائة العرالاة؛ 
مب األخاام باااالعتبااار أم هاامغ ا جرارات اجااال أم تااأتي 
ضاااااااامم برام  متناغمة مدمجة في سااااااااااسااااااااات التنماة 

 االلتصاداة واالجتماعاة.

 الهواء -

ة العام اشاااااااااا ل ت وث الهوار خطرا  بارا ع ى الصااااااااااصة
خاصاااااااااااااة في مناطا اال تمام السااااااااااااا اني، وال بد مم 

 معالجة أسباال ومماهر ت وث الهوار مم خاللت
 الهوار لجودة معاااااااااارإعتماااااااد منشااااااااااااارات و  .0

 .المخت  ة األنشطة مداخم وانبعاةات
 .الهوار نوعاة لرصد مصطات شب ة إنشار .3
 ع ى الهوار ت وث في التص م وصدة إنشاااااااااااار .2

 وا ن ام. الهوار نوعاة رصد منهجاة
 اراتاالبت  لتشاااااجاب ادفب الم وث بمبدأ العمل .2

 ة.الصناع في األنمف ا نتاج تقانات وتبني
دارة الرصاااااااااد مجال في القدرات بنار .1  جودة وا 

 انتشارغ. ونممجة الهوار
 اتالمر ب في المساااتخدم الولود نوعاة امتصسااا .0

دخاالالنقال الجمااعي و  وتشاااااااااااااجاب  المر بات ا 
 .الخضرار

مصطااااات أنتاااااج الطااااالااااة  ع ى تطوار العماااال .2
 ة.المنزلامولدات الالتخ   مم ال هربائاة و 

إدارة الن ااات بشااااااااااااا ل مت امل لتالفي إنبعاث  .7
غاااااازات الااااادفائاااااة وصرلهاااااا المقصاااااااااااااود وغار 

 المقصود.

 الموارد المائية -

التوصااااال إلى ات الات منصااااا ة اللتساااااام المااغ  .0
 بام العراا ودول منابب األنهار.

وبنااار ارد المااائاااة تم ام سااااااااااااا طااات إدارة المو  .3
 .لدراتها المنسساة وال ناة

 .المت ام ة ل موارد المائاة ا دارة تعزاز نه  .2
اساااتخدام المااغ في القطاب الزراعي  رفب   ارة .2

أساااااااااااااالاال الري الصداةة وتصداث نمم  بإدخال
 .ا نتاج الزراعي

إدخال منمومات ومجمعات صااااااااااناعاة صداةة  .1
 هالللتعتمد ا نتاج األنمف ما اصد مم اساااااااات

 .المااغ
االسااااااااات ادة مم المااغ العادمة في عم اات ري  .0

 .األصزمة والمسطصات الخضرار
إنشاااااااااااااار لواعاد باااناات ل موارد المائاة العرالاة  .2

 ووضب خرائط لها ومستخدماها.
عال وت  المتع قة بالمااغ التشااااااااااااراعات مراجعة .7

 التجاااوزات من الموارد المااائاااةصمااااااة لوائصهااا ل

 .واالستنزاف والتلوث

 الزراعة واستغالل الموارد المائية -
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األمم  زاااادة مساااااااااااااااهمااة القطاااب الزراعي في .0
النات  المص ي ا جمالي واعتبارغ اصد الغمائي و 

القطاعات األسااااااااااااااسااااااااااااااة لتنواب االلتصااااااااااااااد 
 األخضر. 

 استصالح األراضي الزراعاة المتم صة.  .3
زااادة الطالة الخزناة ل موارد المائاة وترشااااااااااااااد  .2

في مخت ف االساااااااااااااتعماالت  اساااااااااااااتخدام المااغ
 وخاصة الزراعاة. 

تصسااام أسااالاال إدارة وتشااغال مشاااراب الساادود  .2
 بما انمم االستغالل االلتصادي ل مااغ. 

توجاااااه برام  ا نتاااااج النباااااتي والصاواني نصو  .1
المنتجات مات القدرة التنافسااااة تجاغ المنتجات 

 المستوردة.
وضاااااااااااااب برام  ل تنماااااااة الرا اااااااة المت ااااااام ااااااة  .0

 دامة. والمست

 المخلفات إدارة -

ة إدارة مت ام ة  دار  وضاااااب وتن ام إساااااتراتاجاة .0
 .خاصة الخطرة منها مخت ف أنواب المخ  ات

 تطوار التشاااااااااااراعات في مجال إدارة المخ  ات .3
 صاااااااااادرمم الم  رزالورفعها و  تق ا هابما ا  ل 

عادة تدوارها.  وا 
في  افة  إدخاال نمام معالجة وفرز المخ  ات .2

 .مصافمات العراا
المنسااااسااااي وبنار لدرات ال ادر  تعزاز ا طار .2

 المخ  ات. ال ني في مجال إدارة
تقاام مخااااطر الت وث المخت  اااة ع ى المواطم  .1

 والبائة العرالاة.

 الموارد الساحلية والبحرية -

اعتمااااااااد نه  ا دارة المت اااااااام اااااااة ل منااااااااطا  .0
الساااااااااااااااص اااة  ااإطااار لتخطاط األراضاااااااااااااي في 

 المناطا الساص اة.
 في المساااااااااااااتدامة التنماة سااااااااااااااتممار  تعزاز .3

 الصااااااارم ا ن ام خالل مم السااااااص اة المنطقة
 .المناطا لهمغ ا ل اماة ل مخططات

اتخام التدابار المناساااااااابة لصمااة البائة البصراة  .2
ع ى الةروة  ومنب ت وةهااااااا بااااااالزااااااات ص ااااااامااااااً 

 السم اة.
 إلامة شب ات الرصد وتعزاز القائم منها. .2
اة في المنطقة وضااب نمام إدارة ل موارد الساام  .1

 البصراة العرالاة.
التعاااااااوم مب دول الجوار في الص ااااااام ع ى  .0

 المخزوم السم ي وتعزازغ.

 التنوع البيولوجي -

ا طار المنساااااسااااااتي والقانوني لصمااة  وضاااااب .0
 .التنوب الباولوجي

اة وطنوخطة عمل  وضااااب وت عال إسااااتراتاجاة .3
تاااأخااام بااااالعتباااار الصااااجاااات  ل تنوب الباولوجي
 جدات برام  العمل الدولاة.الوطناة ومست

البراة  المصماة المناطا إعالم في التوسااااااااااب .2
 .ودولاا مص اا وتشبا هاوالبصراة 

 المناطا المصماة  دارةعمل  وضااااااااااااب خطط .2
 .واألنواب المهددة باالنقراض

لتصساااااااام الغطار  برنام  عمل وطني وضاااااااب .1
 وزاادة مساصاتهما. شجريالنباتي الرعوي وال
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لنسااااباة ل عراا في مجال االساااات ادة مم المازة ا .0
اآلةاااااار والموالب التااااااراخااااااة باااااإدخاااااال برام  

 السااصة البائاة.

 الطاقة -

إم االتجاهات الصالاة في مجال اساااااااااااااتخدام الطالة في 
العراا تعتبر طرا غار مساااااااااااااتاااااااداماااااااة مم النواصي 
االلتصااااداة واالجتماعاة والبائاة وبالمقابل فمم المم م 

 مة مم خاللتتغاار هما االتجاغ نصو االستدا
 ت نولوجااات الطاالاة المتجاددة وتطوار إدخاال .0

 .القطاعات  افة في صصتها وزاادة
تعزاز وتنساا السااسات وا جرارات التي مم  .3

شااااااااااااااأنهااا لااااب ورصااااااااااااااد والتصقا مم   ااارة 
 استخدام الطالة في جماب القطاعات.

بوضااااااااب معااار ل  ارة  تصسااااااااام   ارة الطالة .2
تجات ال  ورة لاة العتماد المنآاساااااااااااااتخادامهاا و 
 في استهال ها.

تصساااام نوعاة الولود المساااتعمل في المر بات  .2
 انبعاةات لطاب النقل.ل تق ال مم 

تطوار طرا تولاااااد الطااااالااااة ل مصااااافمااااة ع ى  .1
 .م ونات البائة وصمااتها مم الت وث

اساتةمار المازة التنافساة لنشاط استخراج الن ط  .0
المتمة ااة بااانخ اااض    ااة االساااااااااااااتخراج والمازة 

تنافسااااة المم م تصقاقها تبعا لملل في مجال ال
 الصناعات المرتبطة بالن ط والغاز. 

وضاب النمم واآللاات الالزمة لترشاد استهالل  .2
المنتجااات الن طاااة بمااا في ملاال تق ا  الاادعم 

 المقدم في هما المجال. 

 تغير المناخ -

ات  ال السااسصادم  اعتبارات تغار المنا  في  .0
 الص وماة. واالستراتاجاات والخطط

تاقااااام ماخااااااااطار تاغااار الامناااااااا  ع ى المجتمب  .3
 وااللتصاد والبائة العرالاة.

وضاااااااااااااب وتن ااام خطااة وطناااة ل تخ اف مم تغار  .2
 المنا  واستراتاجاات الت اف طوا ة األمد.

الصد مم انبعاةات غازات االصتباب الصراري مم  .2
 خالل تشجاب االستةمار في االلتصاد األخضر.

قب اة التأةارات الصالاة والمساااااااتبنار القدرات لتقاام  .1
 لتغار المنا  وصنب لرار مستنار.

 التحديات والفرص 

 ممل عمااال البائي في العراا  الراهم اشااااااااااااا و ا طاااار
وا تقر إلى المتخصاااااصاااااام والنه   منساااااساااااي ضاااااعف

 ئاةالبا القضااااااااااااا معالجة االسااااااااااتراتاجي والمت امل في
 مالمساااااااااااااتاداماة؛  ماا تعااني ا دارات البائاة م والتنمااة

ال ااافي لتن ااام البرام  والتعاااماال مب  نق  في التموااال
التصااداااات البائاااة الجساااااااااااااامااة التي تعاااني منهااا البائااة 
العرالاة وت قي بماللها ع ى معاشاااااااااااة ورفاهاة المواطم 

 العرالي.

إم االرتقاار باالعمال البائي اتط ال وضاااااااااااااب إطار عمل 
جاة ا سااتراتا ام م مم خالله دم  األهداف اساتراتاجي

اة مب أهداف التنماة الوطناة ما اساااااااااااهم في تعزاز البائ
 التنماة المستدامة الشام ة.

اشا ل البصث الع مي وتطواب الت نولوجاا فرصة وسبال 
لتجااوز التصاداات البائاة والعبور إلى آفاا جدادة ام م 
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مم خاللها التعامل مب القضااااااا البائاة، ومم هنا ال بد 
مي خااااصاااااااااااااااة مم التسااااااااااااا ام بصتمااااة دعم البصاااث الع 

التطباقي منه في مجال المااغ والطالة واسااااااااااااتعماالتهما 
والمبااااني الخضااااااااااااارار وأنمماااة التص م في االنبعااااةااااات 

 ، واالعتماااد ع ىمخ  ااات وغارهاااوت نولوجاااا معااالجااة ال
التااادرااااال المتخصااااااااااااا  لمخت ف ال وادر العاااام اااة في 

 المنسسات التي تعنى بالشأم البائي.
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 الحاضر ...عراق المستقبل عراق: حادي عشرالفصل ال 00

 فريق االعداد:

 جهة العمل االسم 

 دمشقجامعة  للبيئة والغابات،خبير  عبيدوسليمان د. محمد 
  جامعة الخليج العربية ،التقييم البيئي المتكاملخبير  با حسينأسماء أد. 

 

 الرسائل الرئيسة  

اعتمد مصتو  هما ال صل ع ى ما اصتوته ال صول 
تنول  است شافاً لما ام م أم مواضاب بتقدامهمم  السابقة

إلاه صالة األوضاب البائاة في العراا خالل العشرام 
متباانة. وخطط تنمواة  سنة القادمة في ضور مسارات

 فاما ا ي رسائل ال صلت
  هنال ترا م وت الم ل ةار مم المشا ل بسبال

م م الصصار المي ولب ع ى الشعال العرالي 
منها المجتمب والبائة والصروال التي عانى 

العرالاة. إم أساب الصل هو المواطم العرالي 
لواعي ا المجتمبالمتع م والمد رال تدرابًا جادًا و 

لقضااا البائة لاجسد هما الوعي في س و ه، 
وا رادة السااساة الراغبة في تصول صقاقي مم 
والب مةقل بالمشا ل البائاة إلى مستقبل تسهم 

الاام باالعتماد ع ى في بنارغ سواعد العر 
  الموارد البائاة مم خالل االستةمار األمةل لها.

  إم النجاح في سااسة لد اقاب ه فشل في أخر ؛
إال أم المهم المضي لدمًا في العمل نصو 
تصقاا التنماة المستدامة لعراا المستقبل المي 
ارت ز ع ى البائة  مص ز ل نمو ولاب عبئًا 

 م انهموت لس اماة اع اه. إم االستةمار في تنم
قال بانت م  االوالصو مة الرشادة ل منسسات 

العراا مم الصاضر إلى المستقبل اآلمم 
 .بائااً  والمستدام

 مقدمة 

ي ه الساااااااااناراوهات لاساااااااات ل تنبن بالمسااااااااتقبل؛ بلإم  
لما ام م أم ا وم ع اه، وهي  منهجاة واضااااااااااصة رناة
 مالمنهجاات المتبعة في تبصاار ما ام م أم ت و  إصد 

ع اه البائة في المسااااتقبل وما ام م أم اصدث في صال 
األخم بخاار دوم آخر. تمةل السااااااااناراوهات أداة م ادة 
لتقاام المشاااااااااااااا ل البائاة المساااااااااااااتقب اة المعقدة ورسااااااااااااام 
الساااااااااساااااااات الضاااااااروراة لمعالجتها مم خالل التعراف 

المعطاات والمنشاااااااااارات المتوفرة الصااااااااااصاح ل قضااااااااااااا و 
ص ول وباادائاال، وهي وساااااااااااااا ااة والتصااداااات بهاادف إاجاااد 

تربط المعرفة بالساااااااساااااة، وتسااااااعد صاااااناب الساااااااسااااااة 
  ى تصور مخت ف الجوانال والعاللاتومتخمي القرار ع

الناجمة عم مشااااااااااااا  ة بائاة معانة في منمور الت اع اة 
 زمني مصدد. 
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ساااااات شاااااااف الصااااااورة المصاولة ما هو إال هما ال صاااااال 
اا مم في العر "األ ةر اصتمااًل" لتطور األوضاب البائاة 

خالل القضاااااااااااااااااااااا البائااااة والتصااادااااات التي م رت في 
ساااتقبل ماساااتقرار ال صاااول الساااابقة مم هما التقرار.  تم 

 عشرام لالبائة العرالاة في مل ساااسات تنمواة متباانة 
الساااااااااساااااااات  يسااااااانة القادمة باالعتماد ع ى سااااااااناراوه

ا صاااااااااااااالصاااة أو سااااااااااااااناااراو الوضاااااااااااااب الراهم  عراا 
ناراو التنماة المساااااااااااااتدامة  عراا الصااضااااااااااااار(، وساااااااااااااا

المساااااااتقبل(. تساااااااتند همغ السااااااااناراوهات أسااااااااساااااااًا ع ى 
مصاااور تولعااات البائااة العااالماااة التي جااارت في تقرار 

 برنام  األمم  (2-الرابب  جاو تولعاات البائاة العاالماة
( وتقرار تولعااات البائااة ل منطقااة 3112المتصادة ل بائااة، 

 (.  3101ل بائة، العرباة  برنام  األمم المتصدة 

 التحديات البيئية 

ا وم التر از في سااااناراو " عراا الاوم" ع ى مجموعة 
مم االفتراضاات بشاأم الساااسات التي تصاغ صالاًا في 
مجاال معااالجااة لضاااااااااااااااااا بائاااة ت ااالماات نتاجااة ا همااال 
والصروال التي امتاادت لعقود؛ صاااث ترا ماات في البائااة 

ة مااااااواااااة والنوواااااالعرالاااااة مخت ف أنواب الم وةااااات ال ا
والباولوجااة وترساااااااااااااال معممهاا في النمم البائااة وبااات 

نتاجاتها وسااااالمة منتجاتها فضاااااًل عم دامومتها و اهدد  ا 
انصسااار خدماتها البائاة. ا ترض الساااناراو دورًا مر زاًا 
ل ص ومة في تصداد وتبني أهداف التنماة االلتصااااااااااااااداة 

 الت المشااواالجتماعاة والبائاة مب التر از ع ى جمور 
البائاااااااة والضاااااااااااااغوط التي تتعرض لهااااااا البائااااااة جرار 
التصوالت الداموغرافاة والتنماة االلتصااااداة واالجتماعاة 

مم فر  لإلصاااااااااااااصاح وما ام م أم توفرغ الت نولوجاا 

األولواة ل تنماة االلتصااااااااااااااداة، بانما البائي مب إعطاار 
تترل المشاااااااااا ل االجتماعاة والضاااااااااغوط البائاة لمنطا 

الموجه مم لبل الص ومة.  الماتي ليسااااااااوااالتصاااااااصاح 
فع ى سااااااااااابال المةال تقوم وزارة البائة في الولت الصالي 
ضااااااامم "عراا الاوم" بوضاااااااب أساااااااب  صاااااااالح لوانام 

شاعة الوعي البائي لبنار "عراا المستقبل".  وا 

 مرتكزات السيناريوهات  

ارت ز ساناراو االستدامة  عراا المستقبل( ع ى موا بة 
ة التنمااااة االلتصاااااااااااااااادااااة واالجتمااااعااااة في البائاااة لعج ااا

 جل التنماة بما اضاممأالعراا؛ صاث تومف البائة مم 
 ونهااا رافاادًا وداعمااًا لعم اااة التنماااة المساااااااااااااتاادامااة التي 
تشااااااااااااا ال ن ساااااااااااااهاا دعااماة مم دعاماتها. وا ترض هما 
الساااااناراو وضااااب االعتبارات البائاة في أولواات التنماة 

شااراعات لتأطار عم اة المسااتدامة والسااعي مم خالل الت
التنماة المسااااااتدامة مم خالل الص م الرشاااااااد القائم ع ى 

القطااااااب الخاااااا  والمجتمب و توازم ةالةااااااة الص وماااااة 
المدني. ا ترض هما السااااااااااناراو تصواًل  بارًا في الت  ار 
بصاث ا وم بنار ا نساااااام هدفًا ل تنماة ومرتجاها، واتم 

افاة والشاا فاه صو مة المنسااسااات بما اضاامم المصاساابة 
راو . ادعم هما الساااناواعتماد المعااار الدولاة والشاارعاة

توجه جداد في ال  ر البائي اساااتند إلى لام ومنساااساااات 
جداد وتخطاط اساااااااااتراتاجي وفهم ع مي والعي بشااااااااا ل 

لقضااااااااااااااااااااا البائاااة المص ااااة والعاااالمااااة. وا ترض المبااادأ 
االصترازي والص ول االساااااتبالاة في التعامل مب القضاااااااا 

جتمااااعااااة وااللتصاااااااااااااااادااااة والبائااااة بااااالعتمااااد ع ى اال
مخرجاااااات البصاااااث الع مي والتصول نصو مجتمب لاااااائم 

 (.  0ع ى الع م والمع ومات والمعرفة  إطار 
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 سرد السيناريوهات 

في ال قرات التالاة سااردًا روائاًا ل ساااناراوهات الم ترضااة 
آخاامام باااالعتبااار جم ااة مم القو  المصر ااة الرئاسااااااااااااااة 

في مقاادمهااا طباعااة النه  االلتصااااااااااااااادي "التنماااة اااأتي 
االلتصااااااااداة" التي اتبعها العراا والتي تعتمد أساااااااااسااااااااًا 
دت  ع ى لطاااااب الن ط المصرل لعج ااااة النمو.  مااااا عااااُ
م ونات التنماة البشااااراة وداموغرافاة الساااا ام ومسااااتو  
تقاااااادم الع وم والت نولوجاااااااا وةقااااااافااااااة المجتمب وتراةااااااه، 

ت والتعاوم مب الدول وصو مة المنسااااااااااااسااااااااااااات والعاللا
 لو  دافعة تسهم في رسم مستقبل العراا. المجاورة
 عراق اليوم: 11-5-1

 البيئة من اجل التنمية (0

تتضارل الموارد المائاة العرالاة بصورة  الموارد المائية:
أ بر وتتوضح الشصة في الموازنة المائاة مصصوبة 

لهدر ا بتدهور في نوعاة المااغ السطصاة والجوفاة بسبال
قطاب الزراعي وعدم موا بة التطورات الت نولوجاة في ال

الصداةة في وسائل الري واستخدام األسمدة أو المبادات 
ر التغالضعف الوعي لد  ال الح. تبرز تأةارات 

ع ى الموارد المائاة العرالاة في مل استمرار المناخي 
السااسات المائاة لدول الجوار التي تصاول تعواض 

مائاة ع ى صساال صصة العراا ال قد في مواردها ال
ة نهري دج إلى المخ  ات  ازداد تصراف مااغمنها. 

في مل التراخي في المنب وتطباا العقوبات وال رات 
 وعدم التشدد في معااار الصرف الصصي والصناعي

تر از الم وةات في موارد المااغ ما اندي إلى تزااد 
فتتدنى جودتها وصالصاتها لالستخدامات  السطصاة

. وانخ ض منسوال المااغ الجوفاة أ ةر وتهجر لمخت  ةا

 --تقرير توقعات البيئة العراقية  ي. سططططططيناريوه1إطار 
 المستقبل... عراق عراق الحاضر 

هل ام م ل عراا تصقاا تنماة التصااداة واجتماعاة وبائاة 
 متوازنة، و اف السبال إلى تنماة مستدامة؟

لبائة اآلةار المترتبة ع ى ا  ترضم ساااناراو ل ساات شااف ا
ورفاهاة ا نساااااام نتاجة التنماة االلتصااااااداة واالجتماعاة. 

 تنماة وجهام ل راوهامهامام السااااااااااااااناا مقترصيا ترض في 
 في. "عراق الحاضطططططططر" و"عراق المسطططططططتقبل" في العراات

تر ز الص ومة ساااااااااسااااااااتها ع ى تصقاا ؛ عراق الحاضطططططر
التنماة االلتصااداة واالجتماعاة مب السااعي لتصسااام البائة 

اصترازاااااة تنماماااااة ومعااااالجااااات آناااااة  إجراراتمم خالل 
رة شااااااااال ةار مم لضاااااااااااا البائة خاصاااااااااة ت ل المرتبطة مبا

اساااااااااااااعى القطاب و بصااجاات ومعاشاااااااااااااة المواطم العرالي. 
بتساااااهاالت مم الص ومة إلى تصقاا  أو المشاااااترل الخا 

 نمو التصادي ع ى صساال البائة.  

ئي نق ة نوعاة في ال  ر والتوجه البا؛ عراق المسطططتقبل في
تعمل الص ومة بتآزر مب القطاب الخا  والمجتمب صاث؛ 
ر ل بوالب عراا الصاضصاااغة ساااساات تنتقع ى المدني 

إلى عراا المساااااااااااتقبل عراا التنماة المساااااااااااتدامة. في هما 
 لمواطماالساناراو تسخر لدرات العراا االلتصاداة لخدمة 

معاقااات تقادمااه وبنااار لاادراتااه ا نساااااااااااااااناااة العرالي وتجاااوز 
 منها وتم ام المرأة. المعرفاة خاصة
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 ةار مم الزراعات المعتمدة ع اها. اسهم في ملل 
لصور في عمل المنسسات المعناة بالموارد المائاة 
وعدم موا بة والب الموارد بالتشراعات وبرام  الرلابة 

 البائاة المعتمدة ع ى الت نولوجاات الصداةة.

تتزااد الضغوط ع ى موارد  ة:يموارد األراضي الزراع
األراضي نتاجة ازدااد عدد الس ام والط ال المتزااد 
ع ى مساصات جدادة ل بنى التصتاة وا س ام وشا 

في مناطا  ةارة مم البالد،  الطرلات والمعامل
وساخسر العراا مزاد مم األراضي الزراعاة والطباعاة 

صرة صواتأةر بملل إنتاج الغمار.  ما ت ةر الموالب المت
وتزداد العواصف الغباراة بسبال تدهور المراعي 
الطباعاة تصت ضغوط الرعي الجائر وصر ة اآللاات 
ةارتها ل تربة. واخرج المزاد مم  في أراضي الباداة وا 
المساصات المرواة مم دائرة ا نتاج الزراعي بسبال 
تغدلها أو تم صها التباب أسالاال ري تق اداة وبطر 

ابقى  ةار مم األراضي عم اات االستصالح. و 
الطباعاة والزراعاة خارج نطاا االستعمال بسبال 
مخ  ات الصروال مم ألغام ولمائف غار من  قة. وتصت 
وطأة القطب الجائر واصتطاال الغابات في مل شح مواد 
البنار وولود التدفئة و ةرة الصرائا الم تع ة وترهل إداري 

لوعي اص ومي وتراخي في تن ام القوانام وضعف في 
؛ تتراجب غابات العراا الطباعاة في البائي المجتمعي

غطائها النباتي وتتدهور في نوعها مم غابات مغ قة 
ما ا قدها  Savannahإلى م توصة بممهر سافاني 

 التأةار في المنا  المص ي وصمااة التربة مم االنجراف
و ؛  ما اتولب أم تندةر الغابات أوتدهور التنوب الصاوي

ود الصدواعها صسال اصتااجاته المائاة مم بعض مم أن
 ةا ة الغابات ال اروتصالس  ى النتشارها الطباعي، 

مصدودة المساصة وموجودة في المناطا النائاة التي 
اصعال الوصول إلاها؛  ما تتراجب مساصات الغابات 

وتقطب أشجارها لمخت ف االستعماالت  االصطناعاة
ف . وربما تضعخاصة في المناطا القرابة مم األرااف

األشجار وتجف نتاجة ل ة األمطار وارت اب درجات 
 ا.إروائهالصرارة ب عل التغار المناخي وعدم إم اناة 

استمر التنوب الباولوجي ب امل  التنوع البيولوجي:
م رداته في التراجب المتمةل بتدهور البائات وفقد األنواب 
وانتشار األنواب الغازاة تصت وطأة ضغوط استةمار 
البائات  موالب ل تنماة االلتصاداة مم توسب عمراني 

عشوائي ومعامل وبنى تصتاة؛ ما اسهم في تقطب أغ به 
 ؛الموائل والنمم ا ا ولوجاة أوصال البائات وتجزن

فضالً عم تغار المنا  المي سا وم له أ بر األةر ع ى 
األنواب التي تعاش في هوامش تصم ها البائي.  ما اسهم 

ئر والممارسات غار الس امة في تراجب الصاد الجا
األنواب. وتتوضح همغ األبعاد بغااال منمومة مصماات 
 طباعاة ممة ة لجماب النمم البائاة العرالاة البراة والمائاة

 بمساراتها لضمام بقار األنواب. منها ع ى صد سوار

ة تتدهور البائات البصرا البيئة البحرية والساحلية: 
 وث بالصرف الصصي والصناعي والساص اة جرار الت

ر ، ا المه بطوالزراعي غار المعال  أو المعال  جزئاا
استعادة األهوار لعافاتها ونمو مساصاتها لما  انت ع اه 

اغ المااغ البصراة التي تتأةر بما. واسهم ت وث سابقاً 
ار في زاادة انتشل س م والنالالت البصراة  الموازنة

ا اسهم تسرال الن ط في األنواب الغرابة الغازاة؛  م
ي الس م  زاادة ال بارة فنمرًا لازدااد صدة الت وث وتأةارغ 

وربما  التجاراة ونالالت الن ط وصوادث االنس اال
؛ األمر المي اترل أةرًا س باًا ع ى االصطدام بالغوارا
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الةروة السم اة؛ ما ادفب العامة إلى ت ةاف االستزراب 
ة ائات المائاة خاصالسم ي مو األةر الس بي ع ى الب
 عند تر زغ في مساصات مصدودة.

 إدارة البيئة  (3

ازداد ت وث هوار المدم خالل العشرام سنة  الهواء:
القادمة بسبال التوسب في إنشار المعامل وصناعات 

 مصطات تولاد ال هربار وازداادتقادم ت رار الن ط و 
 دملأعداد المر بات و تزااد   مللاستخدام المولدات، و 

منها بالتزامم مب ضعف القدرات البائاة في  ال ةار
مجال رصد الهوار.  ما تزداد إسهامات العراا مم 

ه في بعض مم مناطق ةرة المعامل االنبعاةات بسبال 
اطا وتداخل المن ت نولوجاات ا نتاج النما ة وضعف

. تزداد صدغ ووتارة الصناعاة مب المناطا الس ناة
ةارة طار النباتي و العواصف الغباراة بسبال تدهور الغ ا 

التربة. ال اتم م العراا مم تن ام خطة ل ت اف مب 
التغار المناخي وتخ اف االنبعاةات ل وفار بالتزاماته 
 صول ات الاة األمم المتصدة ا طاراة بشأم تغار المنا .

تعاني المدم العرالاة خاصة ال بر  منها مم  المخلفات:
زدااد ها نتاجة اترا م المخ  ات الص بة مم ب داة وغار 

وعدم وجود أنممة فرز وتدوار، معدل تولاد المخ  ات 
والتوسب العشوائي ل مدم وا تمام األصاار بسبال ازدااد 

وتنامي  عدد الس ام وهجرتهم مم الراف إلى المدم
. واسهم في ملل ضعف لدرة الب داات العشوائاات

ومصدوداة مواردها لرفب المخ  ات ومعالجتها لصجمها 
؛ التي هي أصاًل في ر. تمت   المطامر الصالاةال با

بالمخ  ات وابدأ البصث عم موالب  أغ بها غار نماماة
أخر  بجوار المدم ال انخم باالعتبارات البائاة في 

ومم التصداات األخر   اختاارها تصت ضغوط الصاجة.

تزااد  ماة الن ااات الخطرة والطباة وعدم وجود مدافم 
  اآلمم مم هما النوب مم أو مصارا خاصة ل تخ 

زالة مخ   تبرز لضاتاالن ااات.  ات الت وث ا شعاعي وا 
تمب ع ى المج تامضاغط تاممصورا تام قضا الصرال

والص ومة العرالاة معًا بسبال ازدااد صاالت التشوهات 
الخ قاة التي ربما تع ب تسرال وانتشار الم وةات 
ة ا شعاعاة مم موالعها ودخولها الشب ة الغمائا

ما موالب. وربت ل الخصوصًا في المناطا القرابة مم 
وتعجز  ،ت ةر الصاالت المرضاة المستعصاة بسبال ملل

المنسسات الصصاة العرالاة عم معالجة الصاالت. تزداد 
أاضًا أعداد ضصااا األلغام والقمائف غار المن  قة 
وتش ل همغ األعداد عبئًا ع ى األسرة العرالاة والمجتمب 

ال ُاع م العراا خ وغ مم األلغام والقمائف غار  العرالي.
المن  قة بسبال بطر عم اات التطهار ومصدوداة ال وادر 
الوطناة المدربة والصاجة إلى تخصاصات مالاة  بارة. 
تت الم مش  ة الن ااات الخطرة مب ازدااد االستعمال 

ئة اواالفتقار إلى إدارة مت ام ة لها، وتش ل خطراً ع ى الب
وال ائنات الصاة ومواردها المتجددة طم العرالي والموا

 في  ةار مم األصاام.  مسببة أم

ابقى وضب ا دارة التطوير المؤسسي/التشريعي: 
ائة بالبائاة ع ى ما هو ع اه مم منسسات تعمل في "

م مب تصسم ط اف في بنار القدرات دو  تم اناة ضعا ة"
تعداالت جوهراة في أسالاال العمل بسبال طباعة 

لروتام الص ومي. تصدر بعض القوانام دوم رناة ا
إستراتاجاة ل عمل البائي ودورغ في التنماة المستدامة. 
ن ام القوانام  تبقى القدرة ع ى رصد الوالب البائي وا 
مصدودة بسبال مصدوداة التموال وعدم   ااة ال  ارات 
الوطناة ومصدوداة برام  التدراال، وعدم وجود تعاوم 
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بصةاة ووزارة البائة في مجاالت ا دارة بام المنسسات ال
 البائاة والتدراال والبصوث التطباقاة.

تستمر الزاادة في أعداد الس ام وتندي  أهداف األلفية:
إلى زاادة نسبة البطالة وربما ال قر؛ ما انةر س بًا ع ى 
البائة وفر  التنماة االلتصاداة؛  ما تتأةر نوعاة 

ب. ال ال قارة في المجتمخدمات الرعااة الصصاة ل شرائح 
مم  2استطاب العراا تصقاا االستدامة البائاة  الهدف 

 أهداف األل اة( في التاراخ المصدد لملل.

 عراق المستقبل: 11-5-2
 البيئة من اجل التنمية (0

اتضاااااااااااااارل العجز في الموارد المااائاااة  الموارد المططائيطة:
العرالاة بصاااااورة  بارة وتتصسااااام نوعاة المااغ الساااااطصاة 

صاااال إلى ت اهمات مب دول الجوار تضاااامم بساااابال التو 
الصقوا المائاة ل عراا. واساااهم تعزاز البنار المنساااسااااي 

وااااد المعنااااة بتز لوزارة الموارد الماااائااااة ودوائر الب ااادااااات 
را إدخال طب ، وترشاااااااااد اساااااااااتخدام المااغالمااغ المنزلاة

وتقنااااات صاااداةاااة تزااااد مم   اااارة االساااااااااااااتخااادام وتق ااال 
المت ااام ااة ل موارد المااائاااة  ، واتباااب ا دارةالضااااااااااااااائعااات

 نه  ل تعاامال مب اساااااااااااااتعماااالت الماااغ في تصقاا هااما 
خدام اساااااااااااتالتوازم، واعزز تزااد الوعي بأهماة ترشااااااااااااد 

المااغ في أغ ال القطاعات وال ساااااما الزراعاة، والص ام 
عادة اسااااااااتعمالها في تصقاامعالجتها و و ع ى نوعاتها،   ا 

ر المناااخي ال هااما التوازم الهش. إال أم لضااااااااااااااااة التغا
تزال تضاااااااااااااغط بااأبعااادهااا المخت  ااة ع ى الموارد المااائاااة 
لاب في العراا فصسااال بل وبالمنطقة بأ م ها، وبالتالي 
تتر ز الساااااساااات المائاة ع ى االساااتةمار األمةل ل مااغ 

رشاااد ت. اسااهم وتصقاا األمم المائي ل عراا ومنب هدرها

الي توبالارت اب منسااااااوال المار الجوفي االسااااااتهالل في 
إعادة اساااتةمار بعض األراضاااي التي سااابا وأم ُهِجرت 

 بعد أم اعاد ترخا  اآلبار المعتمدة ع اها.

اتم بنار لدرات وزارة الزراعة  ة:يموارد األراضططططي الزراع
الساااتعمال األراضاااي اتم مم  إساااتراتاجاةوتوضاااب خطة 

 نمام اساااااتعمالها رغم تواصااااال الضاااااغوط ع اهاخاللها ت
سااااااااااااااصاات جاداادة ل بنى التصتاة والط اال المتزاااد ع ى م

وشااا الطرلات وا ساا ام والمعامل؛ إال أنه اتم التعامل 
مب الضاااااااااااااغوط وفا األولواااااااات. تتولف الهجرة مم 
األرااف إلى المدم بسااااااابال تصسااااااام أوضااااااااب السااااااا ام 
والخادمااات في األرااااف؛ مااا اق اال مم الضاااااااااااااغوط ع ى 
األراضااااااااااي. تعطى األولواة السااااااااااتصااااااااااالح المزاد مم 

بح وتصااا اعاة وتساااتزرب أراضاااي المراعياألراضاااي الزر 
الزراعة مرت زًا ليمم الغمائي واالسااااااااتةمار والتصااااااااادار 

واتم التوساااااب بإنشاااااار وفرصاااااة لتنواب مصاااااادر الدخل. 
الواصات الصااااصراواة ضاااامم مشاااااراب تنماة الباداة واتم 
إعادة تشاااااااااجار الغابات الم توصة وُاتوساااااااااب بالتشاااااااااجار 

. اتم التخ   الولائي صول المدم والموالب الصساااااااااسااااااااة
 غمم األلغاااام والقااامائف غار المن  قاااة واع م العراا خ و  

منهاا، وتتااح باملل أراض جدادة لالساااااااااااااتعمال الزراعي 
ادخل التخطاط الصضاااري عصااارًا جدادًا اأخم  والرعوي.

المت امل بام ما هو مص ي وما هو باالتخطاط ا ل امي 
ي أ وبإم انات البائة واسااااااتاعابها مبدرًا؛ ما امنبوطني 

تعاادي ع ى األراضاااااااااااااي الزراعاااة.  ماااا تنمم عم ااااات 
ب لاعاد تأهال موالالمناجم والمصاجر  المقالب( اساااتةمار 

االسااااتةمار تدراجاًا أةنار االسااااتةمار. وُاعتمد تقاام األةر 
 البائي  أساب  لامة المشاراب.
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ث اتصسااااام والب التنوب الباولوجي صا التنوع البيولوجي:
ب تها ببطر واتولف معدل تراجتساااااااااااااتعااد البائاات م ونا

األنواب واولى موضاااااااوب انتشاااااااار األنواب الغازاة أهماة 
 بارة صاث تتم إدارته بصااااااورة تصد مم انتشااااااار األنواب 
 ةالغازاة مب اساااااااااااتمرار م افصة المسااااااااااات صل منها  ورد

النال. اتوساااااااااااب في إعالم المصماات بما فاها مصماات 
نشااااأ ساااااص اة وتالبصراة والالمصماات و  اتعي والغابار مال

تاادار و  اراعى فاهاا وجود ممرات ليصااار بطراقاة ع مااة
بنه  تشااار ي، وانمم الصاااد البري والبصري. اتم توفار 

 األصاااااار النباااااتاااااة مع ومااااات عم أنواب ال  ورا وال ونااااا 
العرالاة ضاااااامم لاعدة باانات ت وم أساااااااب والصاواناة( 

 بلاخاطاط ا دارة. اان ااااااام العراا برام  ات اااااااالااااااااة التنو 
الباولوجي القطااعااة وعبر القطااعات واوضاااااااااااااب لانوم 
ل ساااااااااااااالماة ا صااائااة واعمال باه و ما األمر بالنسااااااااااااابة 
لبروتو ول ناغواا صول الوصاااااااااااااول إلى الموارد الوراةاة 
وتقاااااسااااااااااااام منااااافعهااااا. انتعش الغطااااار النباااااتي الرعوي 

ب ضال إن ام لوانام الصمااة وتنمام االستةمار  شاجريوال
 زراب المراعي وتطوار الباداةوصمالت التشاااااااجار واسااااااات

مم خالل مشاااااااااااااااراب اراعى فاهااا التااآزر بام ات ااالاااات 
 ؛ئاة. تزدهر السااااصة الباالتنوب والتصااصر وتغار المنا 

ًا إلى جنبخاصاااااااة باساااااااتعادة التنوب الباولوجي ليهوار، 
جناال مب السااااااااااااااااصة الداناة وساااااااااااااااصة الموالب األةراة 

مص اام دارساااااام الوتصااااابح الطباعة في العراا مختبرًا ل 
 والدولاام.

باعتماد ا دارة المت ام ة  البيئطة البحرية والسطططططططططاحلية:
ل مناطا السااااااااااااااص اة  خطة عمل وتطباا ا دارة بنه  
النمم االا ولوجاة؛ ترفب ضااااااااااااغوط الت وث بالصاااااااااااارف 
الصااااااااااااصي والصااااااااااااناعي والزراعي عم البائات البصراة 

عامل توالساااااااااص اة، وتسااااااااتعاد همغ البائات  اانها. اتم ال
مب األنواب الغرابة الغازاة ل بائات البصراة والسااااااااااااااص اة 
ضااااااااااااامم خطااااة تهاااادف إلى إبقااااار هاااامغ األنواب تصاااات 

 الزاادة في عدد عم السااااااااااااطرة؛ تقل صدة الت وث الناجم
الساااا م التجاراة ونالالت الن ط بإن ام الضااااوابط وال وائح 
مم خالل المرالبة ال عالة لعمل السااااااااااااا م والنالالت؛ ما 

إاجاابًا ع ى الةروة السااااااااااااام اة التي تبدأ أنواعها انع ب 
في االزدااااد والوفرة. في الولاات ن سااااااااااااااه تنمم عم اااات 
االساااااااااتزراب السااااااااام ي بما اق ل مم أةرغ السااااااااا بي ع ى 

 البائات المائاة.
 إدارة البيئة (3

هوار المدم خالل العشرام سنة جودة صسم تت الهواء:
افي ومصالقادمة بسبال األدار البائي األنمف ل معامل 

ة نوعًا ولدرة ع ى ت با الت رار ومصطات تولاد الطالة
ات اتم إنتاج ولود أنمف ل مر بو ؛ الط ال المتزااد ل طالة

واالستعماالت المخت  ة. تضبط عم اات ترخا  
مصطات الولود، واغطى العراا ب ام ه بشب ة ال هربار 

سبة . تزداد ناألصااروتخت ي المولدات ال هربائاة مم 
الة طل الطالة النما ة مم مصطات  هرومائاة و استعما
أم ع ى  %01وسخانات شمساة إلى صوالي  الرااح

، خالل العشرام سنة  هدف وطني %31تصل إلى 
وتستهدف المناطا واألرااف النائاة  واصات القادمة، 

الصصرار بهمغ المصطات. تضبط عم اات التنقاال عم 
وتوضب  لن طالن ط واستخراجه وت رارغ مم لبل وزارة ا

االعتبارات البائة جنبًا إلى جنال في العم اات المرتبطة 
البائي  والتدلاا بإنتاجه مم صاث تقاام األةر البائي

والبصث عم البدائل ومعالجة اآلةار المترتبة عم 
التسربات في صانه. تقل صدة ووتارة العواصف الغباراة 
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ال مبسبال التصسم النسبي في الغطار النباتي وتةبات الر 
؛ العشوائاة ألراضي الباداة لصراةةومنب إةارة التربة وا

 ما تنخ ض إسهامات العراا مم االنبعاةات بسبال 
دخال ت نولوجاات  تطباا نمام الجودة في المعامل وا 

 .وتطباا مبدأ الم وث ادفب ا نتاج النما ة
 

تتصسم أصوال المدم العرالاة صاث اتم وضب  المخلفات:
 ام ة ل مخ  ات اتم مم خاللها ضبط خطة لإلدارة المت

عادة تدوار  المخال ات ورفب المخ  ات والطمر ال ني وا 
لمخت ف  4Rالمواد األولاة وتطباا إستراتاجاة 

. تولد طالة مم بعض المطامر الستعمالها المخ  ات
، وتنمم المجازر فناًا في لطالة مصدر مم مصادر ا

اوانات ة الصمدم العراا واست اد مم مخ  اتها في تغما
اها وتنشأ فوالدواجم واألسمال وصنب السماد العضوي. 

مطامر خاصة ل ن ااات الطباة والخطرة تراعي معااار 
 ات الاة بازل لهما النوب مم الن ااات في المناطا الجافة.

 

زالة مخلفات الحرب: تستمر  التلوث الشعاعي وا 
الص ومة مم خالل المنسسات المعناة في تقصي 

لت وث ا شعاعي ومنع ساته ع ى البائة صاالت ا
والمواطم العرالي، وتقدم الرعااة الصصاة المجاناة 

م م منطقة خالاةل متضررام مم ا شعاب. اع م العراا 
 األلغام والقمائف غار المن  قة.

 

ماة تعطى وزارة البائة أهالتطوير المؤسسي/التشريعي: 
 باتصسم وضوُتعد مم بام وزارات الصف األول، و 

ا دارة البائاة؛ صاث اتم إعادة ها  ة وزارة البائة 
ومدارااتها بما اسمح بالمر زاة أ بر، واتم بنار لدراتها، 

المشار ة والش افاة والمسارلة مم مس مات وتصبح 

العمل البائي.  ما تتصسم الموارد المالاة مم 
مخصصات ص وماة وموارد ماتاة  الرسوم البائاة 

 .والتراخا  وغارها ت والغراماتورسوم دخول المصماا
ن ام ال رصد الوالب البائي تتصسم القدرة ع ى قوانام وا 

بائي متم م ومصا م  ةالبائاة مم خالل جهاز شرط
بائاة، وا ةف التعاوم بام المنسسات البصةاة ووزارة 

نالبائة في مجاالت ا دارة البائاة والتدراال  شار لواعد وا 
اصدار و  والبصوث التطباقاةوالمنشرات البائاة  الباانات

 .التقارار الدوراة لصالة البائة لطاعاًا وشمولااً 
 

ع ى الرغم مم استمرار الزاادة في  أهداف األلفية:
أعداد الس ام؛ اتصسم  ةار مم منشرات التنماة 
المستدامة  خدمات المااغ ونوعاة الرعااة الصصاة 
وتنخ ض نسال ال قر والصرمام واتم توفار فر  عمل، 
وترت ب دخول المواطنام واتصقا بملل  ةار مم أهداف 

 استدامة البائة في موالاتها المصددة.

 التحديات والفرص 

امةل ساناراو عراا الاوم والب التنماة االلتصاداة 
والبشراة في العراا وما تصمل همغ التنماة في طااتها 
مم سااسات تعال  األمر الوالب نمراً لصجم القضااا التي 

معالجتها مم لبل إدارات البائة في العراا. هنال  اتوجال
ترا م وت الم ل ةار مم المشا ل بسبال م م الصصار 

لتي ا واالرهاال المي ولب ع ى الشعال العرالي والصروال
عانى منها المجتمب والبائة العرالاة. تقوم السااسات  افة 
في ساناراو عراا الاوم ع ى ا صالح دوم تصوالت 

جوهر التنماة االلتصاداة والبشراة. رادا الاة تمب 
اصتاج العراا إلى الموارد المالاة مم الن ط وبالتالي تأخم 
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عم اات إنتاج الن ط وتصدارغ أولواة دوم اعتبارات 
بائاة.  ما أم ت رار الن ط اتم في مجمعات مات تقناات 
لدامة تنت  ن طًا م ررًا بمواص ات متدناة ما انةر بدورغ 

لمر بات التي تستعمل الولود وتن ث ع ى المعامل وا
مخ  ات اصتراله إلى الجو م وةة الهوار خاصة في 
مناطا المدم الم تمة بالس ام. إم  سر همغ الص قة ال 
بد وام اتم مم نقطة البدااة صاث تراعى االعتبارات 
البائاة وتعتمد تقانات صداةة في الت رار وت نولوجاات 

 أاضًا مب التوسب فيا نتاج األنمف ومر بات صداةة 
النقل الجماعي ومرالبة دلاقة لنوعاة م وةات الهوار 

ما اتط ال منمومة  ام ة  ؛مخال ات االنبعاةاتوضبط 
مم التغاارات أولها تغار النمرة إلى البائة  صقاقة 
وممارسة ولاب نصو  م توبة والعمل بموجال ت ل 

 النمرة.

ب اة قتصتوي الخطط التنمواة في العراا ع ى رن  مست
 برام  االلتصاد األخضر؛ إال أم همغ الخطط ت تقر 

إلى البائة التم اناة الالزمة  نجاصها. همغ البائة أساسها 
المواطم العرالي المتع م والمتدرال تدراباً جاداً والجمهور 
الواعي لقضااا البائة لاجسد هما الوعي في س و ه؛ 

لتصول افضاًل عم رغبة ا دارة السااساة في التغاار و 
 نصو التنماة المستدامة.

أخارًا؛ ال اوجاد ساااااااااااااانااراو واصاد ل تنماة في العراا؛ بل 
مزا  بام سااااناراوهي عراا الصاضااار وعراا المساااتقبل 
وفي  اااال منهمااااا صاةاااااات مم اآلخر. إم النجاااااح في 

ي مناصما لد اقاب ه فشااااال في أو برنام  عمل ساااااااساااااة 
نصو ؛ إال أم المهم المضاااااااااااااي لااادماااًا في العمااال أخر 

تصقاا التنماة المسااااااتدامة لعراا المسااااااتقبل المي ارت ز 
ع ى البائااااة  مص ز ل نمو ولاساااااااااااااااات عبئااااًا ع اااااه. إم 
االساااااااااااااتةمااااااار في تنماااااااة الناااااااب وتم انهم وصو مااااااة 
المنساااااااااساااااااااات   ال بانتقال العراا مم الصاضااااااااار إلى 

 المستقبل اآلمم والمستدام.
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 ادرـــــــــــــــــــالمص

 بيئة والتنمية الفصل األول: ال

 ،1  ، 2 ، 2  (3100 ،3101/ المجموعة ا صصائاة  3103وزارة التخطاط/الجهاز المر زي لإلصصار .0
 0،  2،   7. 
/التقرار الوطني لصال التنماة البشراة في العراا 3117وزارة التخطاط بالتعاوم مب برنام  األمم المتصدة ا نمائي .3

3117  02. 
  http://www.unesco.orgلاونس والمولب االل تروني منممة ا .2
 /التقرار الوطني3100م تال العراا  -بدعم مم صندوا األمم المتصدة ل س ام ال جنة الوطناة ل سااسات الس اناة  .2

 .30و   00    3101األول صول صالة س ام العراا
 .27   3102-3101ماة الوطناة / خطة التن3117وزارة التخطاط .1
/ التقاام البائي 3111وزارة البائة بالتنساا مب برنام  األمم المتصدة ل بائة /تقاام الموالب البائاة الساخنة في العراا .0

 .م خ  تن امي 3112بعد النزاب 
الع وم السااساة/ قانوم و رسالة ماجستار القانوم الدولي ا نساني والت وث البائي في العراا مقدمة إلى مج ب   اة ال .2

 .07  ، 02لسم القانوم في األ اداماة العرباة في الدنمارل  
 .عم الصصار في العراا  منممة الصصة العالماة /تقرار  .7
 3117/ نتائ  مسح التعدام والمقالب ل قطاب الخا  لسنة 3100وزارة التخطاط/الجهاز المر زي لإلصصار  .7

 2. 
 3101/تقرار مسح ال نادا ومجمعات ا اوار السااصي لسنة 3100ي لإلصصاروزارة التخطاط/الجهاز المر ز  .01
 3. 
 .21  3100/إصصارات أشجار النخال في العراا لسنة  3103وزارة الزراعة .00
 3100/ خارطة الصرمام ومساااااااااااتواات المعاشاااااااااااة في العراا3100المر زي لإلصصاااااااااااار الجهاز وزارة التخطاطت .03
 72،  70،   013. 

 

http://www.unesco.org/new/ar/unesco/
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 لموارد المائيةالفصل الثاني: ا

 المصادر العرباة

 ا صصارات البائاة.  .  تقرار3101جمهوراة العراا. وزارة التخطاط.الجهاز المر زي لإلصصار  .0
 الوالب  البائي. تقارار  ،3112،3111،3110،3112،3117،3117جمهوراة العراا. وزارة البائة. .3
   .الدلال البائي .3100وزارة الصصة. جمهوراة العراا. .2
 3117التقرار السنوي  اة العراا.أمانة بغداد. دائرة المخ  ات الص بة والبائة.جمهور  .2

 المصادر األجنباة
5. Environmental Survey in Iraq. 2010.(water-sanitation-municipal services) 

 

 الفصل الثالث: الهواء والضوضاء

 الفصل الرابع: موارد األراضي والتربة

 المصادر العرباة

   .(. م وصة التربةت األسب النمراة والتطباقاة. وزارة التع ام العالي ا جامعة بغداد 0777اصمد   الزبادي،  .0
 ( وزارة التخطيط ـ وزارة التخطيط ـ العراق.2111تقرير اإلحصاءات البيئية ) .3
 ة بغداد. (. دراسة عم والب الغابات في العراا وأسباال تدهورها. وزارة الزراع3101لسم مرالبة وتقاام التربة   .2
 (. وزارة الزراعة ، مج ة الزراعة العرالاة.3112شو ت صائال خ ال   .2
 (. وزارة الزراعة ، مج ة الزراعة العرالاة. 3113عصام الصداةي   .1
 .(. وزارة الزراعة ، مج ة الزراعة العرالاة3110سعد عبد ا  عاسى  .6

 (. مج ة المهندب الزراعي.3111ماجد ع ي  اطام   .2
 (.3101 وزارة الزراعة  .7

 المصادر األجنباة

9. Orshan, G. (1986) the Deserts of the Middle East. In M. Evenari, I. Noy-Meir, 
and D. Goodall, (D.W.) editors. Ecosystems of the world. Hot deserts and arid 
shrub lands 12B. Elsevier Scientific Publishing Company, Amsterdam, The 
Netherlands Pages 1-28. 
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10. Townsend, C.C. and Guest, E. (1966) Flora of Iraq Volume 2. Ministry of 
Agriculture, Baghdad. 

11. www.bio.org 
12. www.iasss.org 
13. www.undp.org.ye 
14. http://data.worldbank.org/indicator/SP.URB.TOTL/countries20 
15. Rechinger, K.H. (1964) Flora of lowland Iraq. Vela von J. Cramer, Weinheim. 

  

 جي الفصل الخامس: التنوع البيولو 

 .(WWF/ TNC,2008   )www.feow.orgمولب المناطا البائاة ل مااغ العمبة في العالم   .0
 .(KBA  KBA,2007-2209مسوصات برنام   .3
 (. وزارة البائة، العراا.3100التقرار الوطني عم التنوب الباولوجي في العراا   .2
(. الدلال الصق ي لطاور العراا. الناشاااارت منممة طباعة العراا والمج ب 3110 مم ر عبد البالي سااااالم وآخروم  .2

 العالمي لصمااة البائة.
5. IUCN., 2001. IUCN 2000 red list of threatened species. Gland, Switzerland. Mares, 
M., editor. 1999. Encyclopedia of Deserts. University of Oklahoma Press, Norman, OK. 
6. Orshan, G. 1986. The Deserts of the Middle East. Pages 1-28 in M. Evenari, I. 
Noy-Meir, and D. Goodall, editors. Ecosystems of the world 12B: hot deserts and arid 
shrublands. Elsevier Scientific Publishing Company, Amsterdam, The Netherlands. 
7. Scott, D.A., editor. 1995. A directory of wetlands in the Middle East. IUCN, Gland, 
Switzerland and IWRB, Slimbridge, United Kingdom. 
8. Zohary, M. 1973. Geobotanical Foundations of the Middle East, volumes 1, 2. 
Gustav Fischer Verlag, Stuttgart, Germany. 
9. Flora of Iraq. 
10. http://forum.zira3a.net/showthread.php?t=5136&page=1&s=ea4a1e556bb55942f
4a27bd7f326fc5e#ixzz1z9pcYd5M 
11. www.bio.org 
12. www.iasss.org 
13. www.undp.org.ye 

http://www.bio.org/
http://www.iasss.org/
http://www.undp.org.ye/
http://data.worldbank.org/indicator/SP.URB.TOTL/countries20
http://www.feow.org/
http://forum.zira3a.net/showthread.php?t=5136&page=1&s=ea4a1e556bb55942f4a27bd7f326fc5e#ixzz1z9pcYd5M
http://forum.zira3a.net/showthread.php?t=5136&page=1&s=ea4a1e556bb55942f4a27bd7f326fc5e#ixzz1z9pcYd5M
http://www.bio.org/
http://www.iasss.org/
http://www.undp.org.ye/
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 الفصل السادس: البيئة البحرية والساحلية 

 المصادر العرباة

( التغارات المناخاة وانع اساتها ع ى البائة البصراة الساص اة.  تقرار غار 3103  امم عبد الوهاال  ،سدياأل .0
 منشور(

 (3117تقرار ليمم المتصدة   .3
pulation_CoastalZones.htmhttp://unstats.un.org/unsd/environment/Proportion_Po 

الغوارا والصطام البصري في المااغ العرالاة. مر ز ع وم البصار. تقرار فني غار  )3103والر مجاد   ، خضر .2
 .منشور

البصراة  Copepoda( دراسة صااتاة لبعض األنواب المهمة مم مجمافاة األلدام 0771عجال، شا ر غالال   .2
 .الة ماجستار، مر ز ع وم البصار، جامعة البصرةفي  خور الزبار وخور عبد ا . رس

( الخصائ  3117المصمود، صسم خ ال صسم،  البدرام، بدر نعمة ع اش،  الخااط، نمار نمار مراد   .1
 المنتمر الع مي لع وم البصار. مج ة وادي الرافدام  عدد خا (.   الرسوباة والجاومورفولوجاة ل ساصل العرالي. ولائب

( دراسة انتقال الرواسال في الجزر الجنوبي مم شط العرال، رسالة 0770اونب   المنصوري، فائا  .0
 . ماجستار غار منشورة (،   اة الزراعة ا جامعة البصرة

 phpdrain/map-http://www.mowr.gov.iq/f.وزارة الموارد المائاة، مولب دائرة المصال العام  .2
( مسطصات المد والجزر في شمال غرال الخ ا  العربي، منطقة جنوال ال او. 0770الهاشمي، وسام شا ر   .7

 ولائب الندوة األولى صول الطباعة البصراة لخور الزبار، مر ز ع وم البصار، جامعة البصرة.

 المصادر األجنباة

http://unstats.un.org/unsd/environment/Proportion_Population_CoastalZones.htm
http://www.mowr.gov.iq/f-drain/map.php
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http://www.iauiraq.org/reports/Managing_for_Change_small.pdf
http://www.iauiraq.org/reports/Managing_for_Change_small.pdf
http://www.arabclimateinitiative.org/Countries/egypt/ElRaey_Impact_of_Sea_Level_Rise_on_the_Arab_Region.pdf
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 الفصل السابع: إدارة المخلفات
 المصادر العرباة

 البائاة.  ا صصارات .  تقرار3101 لإلصصارالجهاز المر زي  جمهوراة العراا. وزارة التخطاط. .0
 الوالب  البائي. .  تقارار 3112،3111،3110،3112،3117،3117،3131ائة.جمهوراة العراا. وزارة الب .3
   ..الدلال البائي3100وزارة الصصة. جمهوراة العراا. .2
 .3117التقرار السنوي  بغداد.دائرة المخ  ات الص بة و البائة. أمانةجمهوراة العراا. .2
1. Environmental Survey in Iraq. 2010.(water-sanitation-municipal services) 
 

 الفصل الثامن: القضايا البيئية الناشئة

 المصادر العرباة

 البائاة.  ا صصارات .  تقرار3101 لإلصصارالجهاز المر زي  جمهوراة العراا. وزارة التخطاط. .0
 الوالب  البائي. . تقارار 3112،3111،3110،3112،3117،3117،3131جمهوراة العراا. وزارة البائة. .3
 .الدلال البائي .3100 وزارة الصصة. .جمهوراة العراا .2
 

   المصادر األجنباة
4. UNEP .depleted uranium in Iraq. 2007.detailed report  

 

http://disc.sci.gsfc.nasa.gov/geomorphology/GEO_5/GEO_PLATE_D-13.shtml
http://disc.sci.gsfc.nasa.gov/geomorphology/GEO_5/GEO_PLATE_D-13.shtml
http://iq.one.un.org/Facts-and-Figures
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 الفصل التاسع: الطار المؤسساتي والتشريعي

 الفصل العاشر: خيارات السياسة البيئية

 الفصل الحادي عشر : عراق الحاضر ...عراق المستقبل

 (GEO4)العالماة  البائة تولعات .  تقرار3112ل بائة.  برنام  األمم المتصدة .0
.pdfhttp://www.unep.org/geo/GEO4/report/GEO4_Arabic_fullreport 

 باة.  تولعات البائة ل منطقة العر 3101برنام  األمم المتصدة ل بائة.  .3
http://www.unep.org/dewa/Portals/67/pdf/Environment_Outlook_for_the_Arab_Regio

n_2010.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 وني التاليتام م التواصل مب فراا االعداد مم خالل البراد االل تر 

ministry_advisor@yahoo.com 

  وباالم ام تصمال النسخة االل تروناة ل تقرار مم خالل المولب االل تروني الرسمي لوزارة البائة.

http://www.unep.org/geo/GEO4/report/GEO4_Arabic_fullreport.pdf
http://www.unep.org/dewa/Portals/67/pdf/Environment_Outlook_for_the_Arab_Region_2010.pdf
http://www.unep.org/dewa/Portals/67/pdf/Environment_Outlook_for_the_Arab_Region_2010.pdf
mailto:ministry_advisor@yahoo.com
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 :من اجتماعات فرق العمل صور مختارة

 

 



 العراق في البيئة حالة توقعات

  
 

085 

 

 



 العراق في البيئة حالة توقعات

  
 

086 

 

 



 العراق في البيئة حالة توقعات

  
 

087 

 

 



 العراق في البيئة حالة توقعات

  
 

088 

 

 



 العراق في البيئة حالة توقعات

  
 

082 

 

 



 العراق في البيئة حالة توقعات

  
 

021 

 

 



 العراق في البيئة حالة توقعات

  
 

020 

 

 



 العراق في البيئة حالة توقعات

  
 

023 

 

 
 



 العراق في البيئة حالة توقعات

  
 

022 



 العراق في البيئة حالة توقعات

  
 

024 

 

 



 العراق في البيئة حالة توقعات

  
 

025 

    
 

 



 العراق في البيئة حالة توقعات

  
 

026 

 

 
 



 العراق في البيئة حالة توقعات

  
 

027 

 

 



 العراق في البيئة حالة توقعات

  
 

028 

 

 



 العراق في البيئة حالة توقعات

  
 

022 

 

 



 العراق في البيئة حالة توقعات

  
 

311 

 



 العراق في البيئة حالة توقعات

  
 

310 

 

 



 العراق في البيئة حالة توقعات

  
 

313 

 
 

 



 العراق في البيئة حالة توقعات

  
 

312 

 
 

 



 

 

 


