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االستراتيجية الوطنية 

للتنوع البيولوجي والخطة 

التنفيذية في العراق للفترة 

(2015-2020)  
 

 

االستراتيجية الوطنية للتنوع  أعدت هذه الوثيقة بالتعاون مع مرفق البيئة العالمي وبرنامج األمم املتحدة للبيئة. تعتبر 

 البيولوجي أداة رئيسية في تنفيذ اتفاقية التنوع البيولوجي على املستوى الوطني.
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 رؤية الاسرتاتيجية

: يف العراق ستنترش املعرفة والوعي 2050حبلول عام 

 التنوع البيولويج واس تخدام املوارد بأ مهيةامجلاهريي 

الطبيعية عىل حنو مس تدام، من أ جل حياة أ فضل 

 .ل جيال احلارض واملس تقبل
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 كلمة وزير البيئة 
 حاااااروريا بيما ة  اااااية املجتمع و 

 
حرصاااااا مو الدولة ب همية القااااااا ا البيرية في العراق و ب ن ابيفان على بيرتنا أصااااابل أمرا

األمثل للموارد الطبيعية، اعتبرت قاااااااااااااااية التنوع البيولوجي احد اوائل تلد القااااااااااااااااا ا و أحد اهم  باالساااااااااااااات   زيادة اإلنتاج 

املوارد الطبيعية األساسية لتوفير القاعدة املاد ة بيياة الفرد العراقي، اذ ان حما تها وصيانتها و ابيفان على د مومتها تشكل 

ته على األمو ال ذائي والتنمية االقتصااااااااااااااد ة حيم بات موحاااااااااااااوع حما ة التنوع ابحجر األسااااااااااااااا في التوازن البي ي وا عكاساااااااااااااا

البيولوجي  في العراق مو  التحد ات البيرية التي تواجه اال ساااااان العراقي في الوقا الراهو، علما ان هذا املوحاااااوع تحو  مو 

هتمام العالمي بقااااااية التنوع البيولوجي قااااااية علمية ايى قااااااية عامة و ساااااياساااااية في الةثير مو الدو  املتقدمة، وقد زاد اال 

م املواد بيعية واسااااتادابعد ادراك حجم األنواع واالصاااانال والساااا الت النباتية وابييوانية املنقرحااااة او املهددة باالنقراخ نميجة االسااااتادام ابجائر للموارد الط

هنهار والبحيرات والبحار باملواد السااااااااااااااامة الةيميائية وغير الةيميائية م ها. أننا بحاجة الةيمياوية مو مبيدات وغيرها في مكافحة اآلفات الزراعية وتلوث املياه في األ

وهو  2050ب  ين شاا ي بحلو  عام  9ب  ين شاا ي  صاالوا ايى ما  زيد عو  6مو أي وقا مضاا و ونحو  عيع على كوكي  قطنه  أكثر ماسااة للتنوع البيولوجي 

 ضاااااااااااااا ما لريفان على املوارد ال
 
طبيعية والتي  تم اسااااااااااااااتالافها مو اجل التنمية واطعام مزيد مو ال شاااااااااااااار واقامة مدن جد دة في مناطق ال ابات ما  مثل تحد ا

 .واألراض ي الزراعية، األمر الذي له بالغ األثر على فقدان املوائل الطبيعية وحياع االنواع املهددة باالنقراخ

للتنوع البيولوجي في العراق وخطة العمل التنفيذ ة، ان هذه الوثيقة تعد  اساااااااااااااتراتيجيةنا أط ق أو  وادراكا منا ب همية حما ة التنوع البيولوجي في العراق يسااااااااااااار 

راق باعتباره ي العحصاااااااد لعمل زاااااااق لوزارتنا ومواصاااااالة السااااااير نحو وحااااااع وتنفيذ البرامج واب طح واالسااااااتراتيجيات الرامية ايى املحاف ة على التنوع البيولوجي ف

 مو موار 
 
 اسااااااااااااسااااااااااايا

 
دنا ورأسااااااااااامالنا الطبي ي واملحاف ة عليه بشاااااااااااكل مساااااااااااتدام مو اجل جيل ابياحااااااااااار واجيا  املساااااااااااتقبل، و حققا وزارتنا خطوات مهمة جزءا

ة االنواع يما للمحاف ة على التنوع البيولوجي وتنميته وذلد عبر وحاااع مجموعة مو المشاااراعات والن م  وعو طريق وحاااع وتنفيذ مجموعة مو البرامج املهمة ب

العمل مع   باالنقراخ. ان وحااااع اسااااتراتيجية رفيعة املسااااتوى للتنوع البيولوجي قابلة للقياا على ارخ الواقع  أحد أهم أولويات وزارة البيئة و مو خ  املهددة

دال الوطنية للتنوع تكون األهالشركاء و استحداث تقييم تشاركي ل ستراتيجية ابيالية للتنوع البيولوجي والبدء في عمليات التاطيح للتنوع البيولوجي على ان 

 خالعاملية للتنوع البيولوجي واملساماة أهدال يي ا ي، وان تكون مت ئمة بشاكل كامل مع اب طة االساتراتيجية العاملية للتنوع البيولوجي ل ر  األهدالمتوافقة مع 

املحميات الطبيعية وابيفان على االنواع النادرة واملهددة باالنقراخ  ابيفان على التنوع البيولوجي ومنع فقدان املوائل الطبيعية والعمل على اقامة املزيد مو

على  الوقا العمل واعداد االجراءات امل ئمة ملعابجة بعض األساااااااااااااابار املبازاااااااااااااارة للااااااااااااااارر الواقع على الن م البيرية مثل التلوث وغزو االنواع ال ريبة وفي نف 

اد  واملنصااال للمنافع الناتجة مو اسااات    املوارد الوراثية عو طريق الوصاااو  امل ئم ايى املوارد الوراثية االساااتادام املساااتدام للموارد الطبيعية والتقاسااام الع

ذ أهدال نفيوالنقل امل ئم للتةنولوجيا والتوصاااااااال ألفااااااااال الساااااااابل ل سااااااااتفادة مو معارل املجتمعات األصاااااااالية واملعارل التقليد ة ذات الصاااااااالة مو أجل دعم ت

حاااااااااااااااافاة ايى التعااون العلمي والتقني بين الادو  األطرال والشاااااااااااااابكاات العلمياة واملراكز البحثياة واملن ماات املعنياة باالبيئاة وعلى األخي بااإل  2020-2011)اي اااااااااااااا ي  

طموحااااة، بااااالتنوع البيولوجي، ان ابيكومااااة العراقيااااة تويي قااااااااااااااايااااة املحاااااف ااااة على التنوع البيولوجي أهميااااة قصااااااااااااااوى مو خ   العااااد ااااد مو اب طح والبرامج ال

ح مو خ   طياإلحااااااااااااااافة ايى اع ن العد د مو املحميات الطبيعية، فقد أعتمد نة  حما ة البيئة واملحاف ة على التنوع البيولوجي ك ساااااااااااااالور معتمد في التافب

ئز التي  قوم عد أحد الركامو توحيد أهدافنا ورؤيمنا واملتمثلة بحما ة وصااااااااااااون تنوعنا البيولوجي الذي ي ذلد ساااااااااااايمةننااملاطح الهيةلي االسااااااااااااتراتي ي للبلد. كل 

 احترام جميع 
 
ارل واالعترال ن م املععليها مجتمعنا واقتصااادنا وتراثنا العريق اذ أن تنفيذ اب طة االسااتراتيجية للتنوع البيولوجي مسااجولية جماعية تعني حاامنا

ة عددة التاصااصااات واب برات واملشاااركة الكاملة للمجتمعات املحليفرق عمل متنوعة ومت باسااتادامبها وتكاملها على قدم املساااواة. وينب ي تنفيذ االسااتراتيجية 

 .في التنمية املستدامة

 يساااااعد ي توجيه الشاااااةر والتقد ر لكل مو سااااااهم في اعداد واصااااادار هذه الوثيقة مو خبراء ومجساااااساااااات وطنية وعاملية وزاااااركاء حكوميين، را
 
 جين مو هللاوختاما

 وخدمنا العمل البي ي والتوفيق لرجميع في حما ة بيرتنا ال الية.اق العزيز القد ر في ان نكون قد خدمنا العر 

 د. قتيبة ابراهيم ابجبوري

 وزير البيئة

جمهورية العراق
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 تمهيد
املنتج  نكلل جهود ساااااااانوات مو العمل املاااااااااني الدؤور ليكون  فإننااليوم  باحتفالنافي العراق واننا  البيولوجيالوطنية للتنوع  االسااااااااتراتيجية بإط قنحتفل اليوم 

رفق البيئة مم املتحدة ومبهذا الشااكل والصااورة ال هية ..اننا ومو خ   تعاوننا مع زااركائنا في العمل سااواء على املسااتوى املحلي او الشااركاء الدوليين في من مة اال 

 براء الاااادوليين واملحليين انجزنااااا هااااذا املشااااااااااااااروع الرائااااد والااااذي  جدي ايى تمةين العراق مو اعااااداد العااااالمي وسااااااااااااااةرتاااااريااااة اتفاااااقيااااة التنوع البيولوجي ومجاااااميع اب

طلباات تللتنوع البيولوجي واعاداد التقرير الوطني اب اام  عو حاالاة التنوع البيولوجي في العراق  ) التقرير الثاا ي باالنسااااااااااااااباة للعراق   كجزء مو م االسااااااااااااااتراتيجياة

 التفاقية الدولية للتنوع البيولوجي والتي تعرل .والتلامات العراق تجاه ا

ون را ألهمية توفر اساااااتراتيجية للعمل بيما ة التنوع البيولوجي في العراق وابيفان على الثروات  2009وبعد اناااااامام العراق ايى اتفاقية التنوع البيولوجي عام  

، وبموجبه 2012لبيئة العالمي )وهي جهة دولية مانحة  وحصاااولنا على العااااوية في زااابا  عقبه مو اناااامام العراق ايى مرفق ا ابيبيبة وماالطبيعية في ارحااانا 

حمو  اعتبارهمابولوجي؛ فقد بدأ العمل بمشروع إلعداد او  استراتيجية وطنية للتنوع البيولوجي في العراق واعداد التقرير الوطني اب ام  التفاقية التنوع البي

 اع ه.التلامات العراق تجاه االتفاقية 

 تشااااركيا زااافافا   مو اجل مشااااركة أكبر عدد ممةو مو ابجهات ذات  االساااتراتيجية اط قلقد كان نةجنا ومنذ الوهلة االويى عند 
 
الوطنية للتنوع البيولوجي نةجا

ركة نا بكل مفاصااااااااالها مما  ميل مسااااااااااحة حهذا ابيرص تطبيقا للنة  المشااااااااااركي الذي تنتةجه وزارت   تيوم مساااااااااة بموحاااااااااوع التنوع البيولوجي  الع قة واالهتمام

 االستراتيجية. بإعدادللفريق املكلل  وزفافية أكبر 

الوطنية مو خمساة مكونات رئيساية  ..فكان املكون االو   تمثل بابجرد والتقييم حيم تم االعداد لهذه املرحلة والتي تتاامو  االساتراتيجيةتكون مشاروع اعداد 

، احافة  في تقييم حالة التنوع البيولوجي إلزراكهمخاصة  استراتيجيةومو ثم  تم وحع  البيولوجيباطهم وع قتهم بالتنوع تحد د ا يار الع قة ومستوى ارت

وطنية راتيجية الايى ذلد تم جرد السااااااياسااااااات والمشااااااراعات الوطنية ،و تم املضاااااا ي بإقامة ورزااااااة العمل الوطنية االويى املوسااااااومة  ابجرد والتقييم ملشااااااروع االساااااات

، التي تهاادل  تنفيااذ املكون األو  مو املشااااااااااااااروع  كمااا وجهااا 20/12/2012-19نوع البيولوجي اب طااة التنفيااذ ااة والتقرير الوطني اب ااام   في ب ااداد  للفترة للت

لرجنة مثلة في كل مو االدعوات ايى  ابجهات املسااااااااااجولة عو تنفيذ اتفاقية التنوع البيولوجي مو املجسااااااااااسااااااااااات ابيكومية ومن مات املجتمع املد ي خاصااااااااااة تلد امل

األمم  تحسااااااااااااااااان برنااامجالوطنيااة للتنوع البيولوجي والرجنااة الوطنيااة للمواقع املحميااة ، نتج عو هااذه املرحلااة تقرير فني   ابجرد والتقييم ، والااذي الحقااا نااا  اساااااااااااااا

 البناة الرئيسية للمراحل ال حقة مو املشروع .املتحدة للبيئة وطالبا به بعض الدو  ل ستفادة منه في تنفيذ مرحلة ابجرد والتقييم والذي يعتبر 

م تن يم اربعة اذ ت ،املكون الثا ي للمشااااروع والذي يعنو بتحد د األولويات الرئيسااااية واملبادف واالهدال ل سااااتراتيجية الوطنية وتنفيذ باألعدادبعد ذلد زاااارعنا 

 ة مو ا يار الع قة لتحد د األولويات ووحع االهدال واملجزرات.فعاليات على املستوى الوطني بجمع كل املعلومات ذات الصلة واالسمشار 

تهم. مو خبر ان االسااااااااامشاااااااااارة الوطنية واملحلية التي اجريا لتعة  راي كافة املحاف ات في العراق وتاااااااااامين أكثر عدد ممةو مو أ ااااااااايار الع قة واالساااااااااتفادة  

ساااما على األسااااا ابج رافي للعراق ) زاااما  وجنور ووساااح وغرر   م طين بذلد حيم تاااامنا اقامة ورزاااة وطنية باإلحاااافة ايى ث ث ور  اقليمية  ا
ُ
لتي ق

العامة ملجل  الوزراء ومجل  النوار وحكومة اقليم كردساااااااااتان واقساااااااااام معنية في  كاألمانةكل مناطق العراق  ودعي ايى الور  أكثر مو سااااااااابعين جهة حكومية  

لزراعة والسااياحة ملناطق الوسااح والفرات االوسااح باإلحااافة ايى مشاااركين عو وزارة البيئة ومن مات مجتمع الوزارات ومجال  املحاف ات  ومد ريات البيئة وا

ها تم تحد د مد ي ،و خ   الور  أع ه تم تقساايم ابياااور ايى خم  مجاميع عمل للمشاااور  و ملا اسااتمارات االساات يان املعدة لتادم أغراخ الورزااة وخ ل

 ة واملحلية، واستالصا نتائج املناقشات والتحليل في تقرير زامل سمي بتقرير االسمشارة .مجموعة مو األهدال الوطني

ةتي امل –املكون الثالم مو املشااااااااااااااروع )اعداد االسااااااااااااااتراتيجية وخطة العمل )األهدال واملجزاااااااااااااارات   حيم تعاقد برنامج األمم املتحدة للبيئة  بعدها بدأنا تنفيذ

، لدعم فريق املشروع في عملية صياغة األهدال واملجزرات ل ستراتيجية الوطنية 2013عالمي لرصد صون الطبيعة في حزيران اإلقليمي ل رر يسيا مع املركز ال

 وفق السياق العالمي واالولويات الوطنية 

قيما الورزة الدولية اب اصة باملشروع املوسومة  وحع األهدال االستراتيجيااااااااة واملجزااااااارات  في 
ُ
بالتنسيق مع  2013 عماااااان عامووفق خطة العمل للمشروع أ

ية بوحاااع االهدال الوطنية للعراق وصاااياغة اول مةتي غرر يسااايا لبرنامج األمم املتحدة للبيئة وبالتعاون مع املركز العالمي لرصاااد صاااون الطبيعة تكللا الورزاااة

راقبة الصااااون لمي ملللمجزاااارات ورساااام خارطة الطريق ل سااااتراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي، باإلحااااافة ايى اعداد التقرير اب اص بالورزااااة مو قبل املركز العا

 مةتي غرر اسيا   . -وبرنامج االمم املتحدة للبيئة 

صااااااااعدة مو العمل ، ارسااااااالا ساااااااةرتارية التنوع البيولوجي رساااااااالة تهنئة خاصاااااااة ايى وزارة البيئة العراقية والتي ذكروا فيها بان العراق  بذ  وعلى هذه الوتيرة املت 

تهم ب ن ابجهود لفي رساااااجهود طيبة ونجاح جيد لإل فاء بالتلاماته تجاه االتفاقية، بالرغم مو ال رول الصااااعبة التي  واجهها البلد. باإلحااااافة ايى ذلد فقد ذكرو 
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االهدال العامة  تحقيقاملتعددة املبذولة في صون التنوع البيولوجي واالستادام املستدام والتنفيذ للمعاهدات البيرية هو مثا  حقيقي على التقدم املحرز نحو 

 العراق.واهدال اي  ي في  2020-2011لر طة االستراتيجية العاملية للتنوع البيولوجي 

لوطنية مو ا االستراتيجيةوفق خطة العمل واملتامنة استةما  اعداد  التنفيذ ة مسودة االستراتيجية واب طة  )اعدادكون الرابع مو املشروع تنفيذ امل وألجل 

طة العمل د خحد خ   اعداد اب طة التنفيذ ة أقيما ورزاااااااااااة العمل الوطنية الثالثة املوساااااااااااومة  اب طة التنفيذ ة الساااااااااااتراتيجية التنوع البيولوجي الوطنية  ت

، بهااادل اتااااحاااة الفرصااااااااااااااااة أل ااااااااااااااياااار الع قاااة لتحاااد اااد اب طاااة التنفياااذ اااة 11/3/2014-9ومراعااااة دمج التنوع البيولوجي في اب طح الوطنياااة ، في ب اااداد للفترة 

 ل ستراتيجية.

بناء على االهدال التي تم اختيارها مو قبل    2014تم اعداد مسودة االستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي وخطة العمل التنفيذ ة املرفقة بها في زهر ير  /  

يق الفني واب براء الوطنيين ا اااااااااايار املصاااااااااارية ووحااااااااااعها بشااااااااااكل هنهائي باإلحااااااااااافة ايى ما تم صااااااااااياغته مو مجزاااااااااارات كما  ترجما ايى الل ة العربية مو قبل الفر 

مو قبل ابجهات املقيمة حيم تم االعمام ايى االمانة العامة ملجل   االساااااااتراتيجيةللمشاااااااروع وتم  واعمامها مع اساااااااتمارة معدة خصااااااايصاااااااا لمساااااااهيل عملية تقييم 

 قسم معني 46و الوزارات كافة/ مةتي الوزير، باإلحافة ايى  الوزراء/ مةتي األمين العام باإلحافة ايى مجل  النوار و مةتي دولة رئي  الوزراء و هيئة الالاهة

ايى حوايي  خمساااين جهة وشااا ي مو اللذ و زااااركوا في الور  الساااابقة وسااااهموا مو  االساااتراتيجيةكما تم ارساااا  مساااودة  ،في كافة وزارات ومجساااساااات الدولة

 جهة وطنية . 300تم اعمام االستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي على ما  قارر فقد  ما سبقوبناءا على  االستراتيجيةخ   مشاركتهم الفاعلة في اعداد 

 دوري بشااااااااااااكل لدو  ا في البيولوجي التنوع حالة وتحليل بيان ايى يهدل البيولوجي التنوع اتفاقية سااااااااااااةرتارية ايى الوطنية التقارير  اعداد بان نبين ان نود البدء في 

 ل تفاقية مبازاارة انااامامه بعد 2010 عام العراق قدم فقد فيها املتبع التوجيهي واإلطار  االتفاقية متطلبات وفق التقارير  هذه أعداد ويكون  ساانوات، اربعة كل

 . البيولوجي بالتنوع اب اصة املعلومات مو كبيرة كمية على تامو الذي الرابع، الوطني التقرير 

. الرابع نيالوط التقرير  في ورد ملا تحد م يعد الذي اب ام  الوطني التقرير  اعداد تم جي،و البيول للتنوع الوطنية االسااااااااااااااتراتيجية اعداد مشااااااااااااااروعنا في خ   ومو

 تنوعال حو   واب برات والبحوث املعلومات مو لديهم ما لتباد  املعنية ابجهات دعوة تما حيم ،املعلومات وجرد التقييم مرحلة خ   مو األويى اب طوة بدأت

 التي ملعلوماتا كانا ذلد، ومع. الوطنية االحتياجات وتحد د البيولوجي التنوع حو   تقريبي لتقييم تساااااااااتادم كانا أ ااااااااااا اسااااااااات يان عمل وتم العراقي البيولوجي

 حقةال   واب طوات اب ام  الوطني للتقرير  البيولوجي التنوع حو   املحدثة املعلومات مو االسااااااااااااااتفادة هدل لتحقيق كافية غير  العمل ورزاااااااااااااااة خ   جمعها تم

 .للمشروع

 للمشاااروع بصااافتنا قررنا السااا ي لهذا
 
 ع ممل اإللةترو ي البر د ورساااائل رسااامية خطابات ارساااا  خ   مو ال زمة، البيانات بجمع أخرى  وسااايلة اساااتادام مد را

كما تم ارسااااااااااااا  كوادرنا ايى كافة ابجامعات واملجسااااااااااااسااااااااااااات ابيكومية في  البيئة، وقاااااااااااااا ا البيولوجي بالتنوع الصاااااااااااالة ذات ابيكومية وغير  ابيكومية املجسااااااااااااسااااااااااااات

 .والدراسات والبحوث العلمية، وقد سرنا تعاون اغلي املجسسات ودعمنا بالدراسات املتوفرة البيانات مووكل ما متوفر  املزيداملحاف ات في العراق بجمع 

 بيئةال ومرفق للبيئة املتحدة االمم وبرنامج البيولوجي التنوع اتفاقية ساااااةرتارية مو كل ايى 2014 ثا يال كانون  اب ام  الوطني للتقرير  االويى املساااااودة ارساااااا  تم

 املنجز. بالعمل االزادة الردود اغلي في جاءت وقد الرأي، وابداء مراجعته ل رخ اب براء، مو ومجموعة العالمي

يي ال رل ابيا لقد أخذت تجربة اعداد االسااااااااااااتراتيجية صاااااااااااادى طيي واهتماما مو ابجهات الدولية التي اطلعا على يلية االعداد والتنفيذ للمشااااااااااااروع واملنجزة في

ذولة مو ايي للعمل الدؤور وابجهود املبللعراق، مما دعا برنامج االمم املتحدة للبيئة ايى تقد م رسااااااااالة تهنئة ايى وزارة البيئة العراقية معبرة فيها عو تقد رها الع

ية والتفا ي في الشاااااااااااااافاف قبل فريق اعداد االسااااااااااااااتراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي ومدى االلتلام العايي لوزارة البيئة لتنفيذ املشااااااااااااااروع بهذا املسااااااااااااااتوى العايي مو

حما ة ي فتنوع البيولوجي في املنطقة مو حيم تقد م املشاااراع العاملية التي تساااهم تحقيق التلاماتها والتي اصاابل العراق بذلد مو الدو  األكثر تقدما في مجا  ال

 البيئة بشكل عام والتنوع البيولوجي بشكل خاص.

 ومو هللا التوفيق

 د. علي عبدالزهرة ال مي

 وخطة العمل التنفيذ ة للتنوع البيولوجيالوطنية  االستراتيجيةرئي  فريق أعداد 

 لتنوع البيولوجي العامليةعاو اتصا  اتفاقية ا
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مسمشار وزارة البيئة ونقطة االتصا  الوطنية  – الالمي عبدالزهرة الدكتور عليتقاريرها ذات الع قة بقيادة  وكافةتما عملية اعداد هذه االستراتيجية 

 التفاقية التنوع البيولوجي.

 التايي  وبمشاركة فعالة مو قبل الفريق الفني

 وزارة البيئة  زيني خليل ابراهيم  

 وزارة البيئة د نا  حيو بطرا

 وزارة البيئة زينة عبدهللا خلل

 وزارة البيئة عمار عبدالنبي

 وزارة البيئة ريم عبدالهادي

 وزارة البيئة عمرو ع ءالد و 

 وزارة البيئة نهو محمد صابح

 وزارة البيئة علي حالور

عبدابيميدعدي باقر   وزارة البيئة 

التايي كذلد بمشاركة الفريق اإلداري و   

 

 

 ة مو اب براء الدوليين والوطنيينبمشاركة فعالة مشكور 

 اسمشاري دويي ميا فانا

 اسمشاري دويي اليساندرا روش ي

عمادالد و عبدالهادي املاتار. د جامعة ب داد كلية العلوم للبنات  –اسمشاري وطني    

جامعة البصرة مركو علوم البحار –وطني اسمشاري  د. ناد ة عبداالمير امل فر   

من مة وطنية غير حكومية –اسمشاري وطني  م فر عبدالباقي سالم  

 زةر خاص لدعمهم وتعاوهنهم ايى كل مو 

اسيا ل رر االقليمي املةتي – للبيئة املتحدة االمم برنامج د ان ك  مي  

 سةرتارية اتفاقية التنوع البيولوجي د فيد دوتي

زاندري ادواردو   برنامج االمم املتحدة للبيئة   

 برنامج االمم املتحدة للبيئة   ايستر موا  ي

 برنامج االمم املتحدة للبيئة   جين نيمباميا

 برنامج االمم املتحدة للبيئة   انطو ي كاماو

 برنامج االمم املتحدة للبيئة   زاكيرا خواجه

 برنامج االمم املتحدة للبيئة   جورج ساد مبه

اسيا ل رر االقليمي املةتي – للبيئة املتحدة االمم برنامج عواطل ابيمدي  

 مركز الرصد لصون العالم –برنامج األمم املتحدة للبيئة   مون سمنوو  سمماد

مركز الرصد لصون العالم –برنامج األمم املتحدة للبيئة  فيليي بور  

الرصد لصون العالممركز  –برنامج األمم املتحدة للبيئة  سارة برووك   

 التحالل مو اجل القااء على االنقراخ -من مة صون الطيور  بنجامين سكولند

 املعهد البرجيكي امللكي للعلوم الطبيعية هان دي كويير

 

العايي  الفعالة واهتمامهم ملساهمتهمفي حكومة اقليم كردستان تي واملن مات مو بي هم تلد الوابجامعات ابيكومية املجسسات  كافة كما  شةر 

 .خ   مراحل اعداد االستراتيجيةبالتنوع البيولوجي وحما ته واعداد االستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي الذي كان واضيا 

 

 

 وزارة البيئة  فاتو باسل حسو

 وزارة البيئة ط   محمود ه  

 وزارة البيئة أحمد عزيز جبار

 وزارة البيئة حسين علي صابح

 وزارة البيئة ذو الفقار علي محمد

 وزارة البيئة حيدر قاسم
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 املر ي التنفيذي 

تعتبر االسااااااااااااتراتيجية الوطنية واب طة التنفيذ ة للتنوع البيولوجي في 

العراق اإلطار التوجيهي لريفان على التنوع البيولوجي في الب د على 

، أصاااااااااااابحا حكومة العراق 2009مدى الساااااااااااانوات القادمة. في عام 

د والتي بموج هااا وبجااانااي العااد ااطرفااا في اتفاااقيااة التنوع البيولوجي، 

مو اب طوات التي اتاذت، اعد العراق اساااااتراتيجيته الوطنية األويى 

للتنوع البيولوجي. وان املهمة العامة ل ستراتيجية الوطنية هي  س ي 

الب د جاااهاادة لتحقيق ظرول معيشاااااااااااايااة أفاااااااااااااال لسااااااااااااكاااهنهااا، وذلااد 

لد رفع ذ باستادام وتقييم التنوع البيولوجي بصورة مستدامة  مبع

املعرفاااة والتوعياااة ابجمااااهير اااة حو  قيم التنوع البيولوجي . تعرخ 

  خطة تنفيذ ة محددة 35  هدل اسااااااااااتراتي ي و)23االسااااااااااتراتيجية )

 . تم تحد د األهدال الوطنية حاامو 2015/2020ساانوات ) 5لفترة 

اطااااااار أهاااااادال وغااااااا ااااااات أي اااااااااااا ي االسااااااااااااتراتيجيااااااة للتنوع البيولوجاي 

يولوجي العالمي . وقد تم تعميم االسااتراتيجية )اسااتراتيجية التنوع الب

الوطنية في األطر واب طح الوطنية القائمة. حيم تهدل ايى اعطاء 

التوجهات الساااااياساااااية االساااااتراتيجية مو أجل الساااااماح لرجهات ذات 

 .الع قة بالعمل المشاركي مو اجل التنوع البيولوجي

  ابيياة، في كل ازكاالتنوع البيولوجي او التنوع االحيائي يعني تبا و 

 :حيم  مةو تقسيمه ايى ث ث مستويات

وهو تبااا و املعلومااات ابجينيااة حاااااااااااامو االفراد  –تنوع ابجينااات  •

 .سواء كانا نباتات وحيوانات والكائنات الدقيقة

 .يعني التبا و ما بين األنواع –تنوع األنواع  •

تمعاات واملجوهو التباا و ماا بين البيئاات  –تنوع الن م البيرياة  •

 .البيرية والعمليات البيرية

العراق هو ب د زاااااااااااااسااااااااااااعة غنية بالتنوع البيولوجي ومتنوع بيولوجيا 

وج رافيا، حيم يشااااامل سااااابعة مناطق بيرية األرحاااااية )ساااااهل غابات 

 ، الهور امللحي ال ريني ل هري دجلة والفرات(PA0446) جبا  زاكروا

(PA0906) بيض املتوساااااااح ، ال ابات الصااااااانوبرية لشااااااارق البحر األ– 

، الصاااااااااااايراء (PA1207) العرياااااااااااااة –غابات ذات األوراق الصاااااااااااالبة 

، لصيراء العربية واألراض ي (PA1320) الشجير ة لب د ما بين ال هريو

،  اايراء (PA1303) العربية الشاارقية-الشااجير ة ابجافة الصاايراوية

، (PA0812) ، سهل الشرق األوسح(PA1323) وزبه  يراء اب ليج

 سااااااااااااند ان املدارية للبحر األحمر - اااااااااااايراء النوبو اااااااااااايراء وزاااااااااااابه 

(PA1325)ساااااند ان بجنور ا ران -،  ااااايراء وزااااابه  ااااايراء النوبو 

(PA1328)) وث ث منااااطق بيرياااة للميااااه العاااذباااة )املنطقاااة البيرياااة ،

، املنطقة البيرية السفل دجلة والفرات 442 -العلى  دجلة و الفرات 

  ومنطقة بيرية بحرية واحدة 440 -، املياه الداخلية العربية 441 -

)اب ليج العربي  .  قع العراق في جنور غرر يساااااايا وبساااااا ي موقعها 

االساااااااااااتراتي ي اذ يعتبر حلقة وصااااااااااال هامة بين الشااااااااااارق وال رر ملا له 

أهميااة بتعلقااه بااالنقاال واملمرات البيريااة. توفر املجاااميع املتنوعااة مو 

الصاااااااااااايراء، املوائاال الطبيعيااة بمااا في ذلااد األراضاااااااااااا ي املنافاااااااااااااااة، و 

وسااااااااااهو  وهاااااااااااار وابجبا  واألراضاااااااااا ي الرطبة والساااااااااااحلية واملوائل 

 .البحرية، التنوع الطبي ي والبيولوجي واالقتصادي للبلد

ومع ذلد، فقد عان التنوع البيولوجي والن م البيرية في العراق وما 

زا ، العد د مو املشااااااااكل التي تساااااااب ها العوامل الطبيعية وال شااااااارية 

ئاااة. وقاااد تم تقييم عااادد مو أنواع فقااادان او والساااااااااااايااااسااااااااااااااات اب ااااط

خساااااااارة التنوع البيولوجي ملاتلل املناطق أو املوائل؛ مثل  انافاخ 

 نقصاااااااان سااااااا التال طاء النباتي،  وانافاخفي موارد املياه العذبة، 

املحليااااااة،  االجنااااااااو التقليااااااد ااااااة ابيياااااااة البر ااااااة، وفقاااااادان الزراعااااااة 

دان القيم الثقاااااافياااااة وفقااااا االصاااااااااااايلاااااةوفقااااادان األنواع املسااااااااااااتوطناااااة 

والتراثيااة. ومو أجاال وقل األساااااااااااابااار وراء فقاادان التنوع البيولوجي، 

فقاااد ظهرت ابيااااجاااة املرياااة إلعاااداد االسااااااااااااتراتيجياااة الوطنياااة للتنوع 

 .البيولوجي واب طة التنفيذ ة في العراق

ارزااااااااااااادي او توجيهي بيف  التنوع وطني تمثل االسااااااااااااتراتيجية كإطار 

األولويااات وتوجااه ابجهود لتحقيق تنوع د البيولوجي؛ حياام اهنهااا تحااد

 .بيولوجي صحي ومرن وتوفير أساا للعيع على نحو مستدام

وفي هذا الساااااااااااياق، زااااااااااارعا ابيكومة العراقية مو قبل وزارة البيئة 

عملياااة اعاااداد هاااذه االسااااااااااااتراتيجياااة بااادعم مو مرفق البيئاااة العاااالمي 

جياادا جاادا عااداد ادارة اإل وبرنااامج األمم املتحاادة. وقااد تالاال عمليااة 

ونة  تشاااااااااااااااركي فعااا ، ممااا أدى أن  كون العراق حااالااة نااا يااة على 

املسااااتويين اإلقليمي والدويي على الرغم مو التحد ات الشااااد دة التي 

 واجههاااا. ان االسااااااااااااتراتيجياااة تويي اهتمااااماااا خااااصااااااااااااااا ب لق املزياااد مو 

التماسااااااد وسااااااد الث رات املوجودة في حف  التنوع البيولوجي ورفاه 

لعراق، وتحسااين التكامل في االهتمام بالتنوع البيولوجي اإل سااان في ا

التي تتعاااماال مع مع كااافااة القطاااعااات  على املسااااااااااااتوى الوطني والاادويي

 .التنوع البيولوجي

فصااو ، مقساامة ايى جزأ و،  اااع ابجزء  7تت لل االسااتراتيجية مو 

األو  السااااااااااااياااق األسااااااااااااااا ل سااااااااااااتراتيجيااة حياام  حتوي على مقاادماة 

وع البيولوجي والمشاراعات والوحاع املجساسا ي ذات عامة، وتقييم للتن

الع قة بالتنوع البيولوجي في العراق. بينما  مثل ابجزء الثا ي ابجزء 

تااااااااااااامو الرؤياااااة واملهماااااة والركاااااائز   الاااااذيالرئيساااااااااااا ي ل سااااااااااااتراتيجياااااة 

األساااااااااسااااااااية ل سااااااااتراتيجية واألهدال الوطنية. باإلحااااااااافة ايى اب طة 

اإلطااار الزمني للتنفيااذ. لقااد تم التنفيااذ ااة مع تحااد ااد املسااااااااااااجوليااات و 
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 ابجزء اب اص بالدمج أو التعميمفي استراتيجيمنا هذه تامين أ اا 

 اتبااااع هاااذا النة  مو خ   تعميم ودمج اسااااااااااااتراتيجياااة التنوع ألجااال

لتجناااي  االخرى  بااااب طح واأل شااااااااااااطاااة الوطنياااة البيولوجي وخططهاااا

ابجزء  ياناالزدواجية ولتحقيق اال سجام في التنفيذ. كما لم  تم  س

اب اص بالرصااااااااد واملراقبة وقياا النجاح حيم تم وحااااااااع خطة مو 

اجاال مراجعااة االسااااااااااااتراتيجيااة كاال أربعااة ساااااااااااانوات لتقييم النجاااح في 

 .التنفيذ

 23وكما تما اإلزارة اليه في أع ه، فقد وحع العراق )
 
 وطنيا

 
  هدفا

 :والذي  مةو تر يصها في التايي

كان الريل وابياااااار لديهم مو سااااا ٪25،  كون 2020. بحلو  عام 1

الوعي بيالة التنوع البيولوجي وفوائده للناا، والااااااااااا و  التي تجثر 

عليااااااه، واإلجراءات التي  مة هم اتااااااااذهااااااا بيف ااااااه واسااااااااااااتااااااادامااااااه 

 .املستدام

مو واح ي السياسات واملاططين  ٪50،  كون 2020. بحلو  عام 2

 لااااااااااااا و لاااديهم الوعي بياااالاااة التنوع البيولوجي وفوائاااده للنااااا، وا

التي تجثر عليه، واإلجراءات التي  مة هم اتااذها بيف ه واستادامه 

 املستدام

تةتمل الدراسااااااة املساااااايية الوطنية حو   2016. بحلو  هنها ة عام 3

 .الوسائل واملعدات املستادمة لتوعية العموم بالتنوع البيولوجي

تااتااحساااااااااااااو الااوساااااااااااااااااائاااااال واملااعاااااادات )األفاا م  2020بااحاالااو  عااااااام  . 4

واملطبوعات والبرامج التعليمية، واملواد اإلرزاااااااااااااد ة، والتدريي  لرفع 

، وخاااصاااااااااااااة للمنطقااة 
 
الوعي بااالتنوع البيولوجي وتكون محااددة محليااا

. 
 
 وبرامج التوعية تكون هادفة )على مستوى املحاف ات مث 

 كون قااد تم انجاااز قاااعاادة بيااانااات ن ااام  2020بحلو  هنهااا ااة عااام  .5

حو  مدى، ووحاااااااع )على سااااااا يل املثا   صاااااااحي  املعلومات ابج رافية

أم متااادهور  وحاااالاااة ابيماااا اااة للن م البيرياااة الطبيعياااة )غير املحورة 

بالتدخل ال شاااااري ، وزااااابه الطبيعية وتلد املحورة مو قبل ال شااااار، 

 .في العراق

وإلجراءات الصااااااااااااون في العراق تكون  2020. بحلو  هنهااااااا ااااااة عااااااام 6

هاااا )على ساااااااااااا يااال املثاااا  أسااااااااااااباااار الفقااادان والتااادهور قاااد تم تحاااد اااد

لألنواع التي كااااانااااا موجودة في موئاااال وليساااااااااااااااا موجودة بعااااد اآلن، 

واب ادماات التي  توقعهاا أو يسااااااااااااتاادمهاا النااا قاد قلاا أو اختفاا  

للموائل الطبيعية )غير املحورة بالتدخل ال شاااااري ، وزااااابه الطبيعية 

  واملوائل املحورة مو قبل ال شر

تم تحد د ودراسااااااااااة الااااااااااا و    كون قد 2016. بحلو  هنها ة عام 7

 .الرئيسية على الن م البيرية لل ابات واملراعي الطبيعية

تكون قااد صااااااااااااادرت تشااااااااااااراعااات معااابجااة  2020. بحلو  هنهااا ااة عااام 8

الااااااااااااا و  الرئيساااااااااااايااة على الن م البيريااة لل ااابااات وأنواعهااا املحليااة 

 .واملراعي الطبيعية، ولتعزيز ادارتها املستدامة واستعادتها وحف ها

 1000،  كون قااد تم اسااااااااااااتعااادة حوايي 2020بحلو  هنهااا ااة عااام  . 9

 .مربع مو األراض ي العش ية الشجير ة املتصيرة 2كم

 تم تااا سااااااااااااي  برناااامج وطني لتحاااد اااد  2017. بحلو  هنهاااا اااة عاااام 10

املصاااااادر الرئيساااااية ومساااااارات انمشاااااار امللوثات الةيميائية والفيل ائية 

م ويثاااااار التلوث على الن والبيولوجياااااة في الن م البيرياااااة الطبيعياااااة 

 .البيرية الطبيعية

 تم اصاااااااادار وتعزيز املعا ير البيرية ألجل  2018. بحلو  هنها ة عام 11

الوقااا ااة والساااااااااااايطرة على امللوثااات ذات األولويااة في املوائاال الطبيعيااة 

)غير املحورة بالتدخل ال شاااااااااااري ، وزااااااااااابه الطبيعية واملوائل املحورة 

 .مو قبل ال شر في العراق

 تم اصااااااااااااادار تشااااااااااااراع إل شااااااااااااااء منااطق  2014بحلو  هنهاا اة عاام  .12

  محمية في العراق

 كون قاااد تحققاااا ث ثاااة ور  عمااال  2016بحلو  هنهاااا اااة عاااام  .13

 .تدري ية حو  ادارة املناطق املحمية على األقل

 كون قد تم انجاز دراسة وخرائح ن م  2016. بحلو  هنها ة عام 14

األكثر حسااااااااااساااااااااية )تلد الواقعة تحا املعلومات ابج رافية للموائل 

تاا ثير مسااااااااااااتوى عااا  مو التهااد اادات وتااااااااااااام أعااداد كبيرة مو األنواع 

 
 
 املهددة عامليا

تكون عشاااارة مناطق محمية جد دة قد  2020. بحلو  هنها ة عام 15

 
 
 .تم ت سيسها واإلع ن ع ها رسميا

 تم انجاز  شاااااااار تقييم وطني حو  حالة  2016. بحلو  هنها ة عام 16

ات التجهيل والتن يم واب اادمااات الثقااافيااة التي تقاادمهااا الن م خاادماا

الطبيعية وأهميتها بالنسبة لسكان الريل وابيار وب يارات  البيرية

 .اإلدارة لتحقيق خدمات ن ام بي ي مستدام

قد تم وحااع اسااتراتيجية وطنية / ودون  2018بحلو  هنها ة عام  .17

وفير خاادمااات مهمااة مو وطنيااة لإلدارة املسااااااااااااتاادامااة للن م البيريااة لت

 .الن م البيرية لسكان الريل وابيار

قااد تم تشااااااااااااراع الساااااااااااايطرة على دخو   2017بحلو  هنهااا ااة عااام  .18

 وانمشار األنواع غير املحلية في البيئة الطبيعية

قاااد تم  شاااااااااااار قاااائماااة األنواع ال ريباااة  2020. بحلو  هنهاااا اااة عاااام 19

 .ال ازية وأحرارها ومسارات غزوها في العراق
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قااااد تم  شاااااااااااار قااااائمااااة األنواع املهااااددة  2020بحلو  هنهااااا ااااة عااااام  .20

باالنقراخ في العراق وقد تم وحااااااااع خطة عمل لريفان على األنواع 

 ذات األولوية

 تم اصاااااااااااااادار وتعزيز المشااااااااااااراع لريفااان على  2020. بحلو  عااام 21

 .األنواع املهددة باإلنقراخ

رل  تم  شاااااااااااار دراسااااااااااااااة تق اااااااااااا ي للمعااا 2020بحلو  هنهااا ااة عااام  .22

التقليد ة للمجتمعات األصااااااالية واملحلية، واإلساااااااتادام واملمارساااااااات 

ذات الصاااااااااااالاااة في ساااااااااااا يااال ابيفاااان واإلسااااااااااااتاااادام املسااااااااااااتااادام للتنوع 

 .البيولوجي

تكون خطة حشد املوارد لتحقيق استراتيجية  2016. بحلو  عام 23

 التنوع البيولوجي قد تم وحعها وتنفيذها.
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 ملقدمةا 1
يعطي هذا الفصل ن رة عامة عو السياق البي ي في العراق وخاصة 

في مجااا  التنوع البيولوجي، والتاااريح ابيااد اام والتطورات في املجااا  

بصااااورة خاصااااة. كما يشااااير كذلد ايى اآللية  البيولوجيالبي ي والتنوع 

املالية التي بفااااااااالها تم صااااااااياغة هذه االسااااااااتراتيجية وتنفيذ مكونات 

 املشروع االساسية.

االنجااازات والساااااااااااايناااريوهااات الساااااااااااااابقااة التي  3-1كمااا تعرخ الفقرة 

 سهلا مو عملية صياغة االستراتيجية حمو فترة وجيلة.

 اب لفية البيرية في العراق 1-1

اق خ   العقود الساااااااابقة مسااااااارحا لريرور والالاعات التي كان العر 

لم  تم حلها بعد، وبذلد قد تم الت اضاااااااااااا ي في كثير مو االحيان عو 

االهتمااااماااات واملشاااااااااااااااكااال البيرياااة، االمر الاااذي ادى ايى تااادهور البيئاااة 

واب دمات التي تزودها. كما ان االهتمام والوعي البي ي حد م  س يا 

 والمشراعات البيرية خ   الن ام السابق. بالرغم مو وجود االحكام

قبيل ا شااااء وزارة البيئة كان هناك  مجل  حما ة وتحساااين البيئة  

 1997-1975مرتبطا بوزارة الصااااااااااية. وكان هذا الهيكل نافذا للفترة 

 2003ايى عام  1997قام خ لها بإصااااااادار القوانين البيرية ومو عام 

 .تم نقله تحا ازرال مجل  الوزراء

، ت يرت االن مااااة  2003عااااام في 
 
ومع دخو  العراق ن ااااامااااا جااااد اااادا

الساااااااياساااااااية واملجساااااااساااااااية في الب د، ومو بين هذه الت ييرات حصااااااال 

استحداث ألو  مرة في تاريح العراق لوزارة البيئة. بدأت هذه الوزارة 

ابجااد اادة تحاال تاادريجيااا محاال دائرة البيئااة في وزارة الصاااااااااااايااة وتتويى 

  القيادة للمشراع البي ي.

اما بالنسااااااااابة إلقليم كردساااااااااتان فان التنمية في مجساااااااااسااااااااااته البيرية 

)ونميجاااة بيرر  1992مو عاااام  اذ بااادءا موازياااة وماتلفاااة نوعاااا ماااا. 

 مع مسااااااااااااتقاال كةيااان كردسااااااااااااتااان العراق األويى  فقااد ظهرتاب ليج 

وزارة  ت ساااااااااساااااااااا 2006والبرملان وفي عام  املحلية اب اصاااااااااة حكومتها

تحل ل ث ث ساانوات فقح بعد، والتي أل يا إلقليم كردسااتان البيئة

 لهااااااا نف والتي  البيئااااااةتحسااااااااااااين بيمااااااا ااااااة و  الهيئااااااة العليااااااا محلهااااااا

 .السابقةبيئة وزارة ال مسجوليات

لساااااااااااانااة  27يعتبر قااانون حمااا ااة وتحسااااااااااااين البيئااة في العراق )قااانون 

لسااانة  8  وقانون حما ة وتحساااين البيئة في كردساااتان )قانون 2009

ع العراق. اذ تااااا في زااااموال واهميةقوانين البيرية   هما أكثر ال2008

هااااذه القوانين اب طو  العرياااااااااااااااااة للهيكاااال العااااام بيمااااا ااااة البيئااااة 

واملواد التراث الطبي ي، والتربااااااة و  املياااااااه والهواء حمااااااا ااااااة ومبااااااادف

 .السامة

وايى جااااانااااي اإلطااااار الوطني للبيئااااة، فقااااد اتاااااذ العراق العااااد ااااد مو 

يااات الاادوليااة ذات الصاااااااااااالااة، الجاال اب طوات ل نااااااااااااامااام ايى االتفاااق

، فقد زاااركا 2004مواءمة سااياساااته في السااياق الدويي. ومنذ عام 

وزارة البيئااة في عاادد مو املبااادرات واإلنجااازات لتعة  التلام الاادولاة 

نحو االتفاقيات البيرية املتعددة األطرال املتعلقة بالبيئة. ومو بين 

 ع البيولوجي في العراقهاااذه االنجاااازات البرناااامج الوطني ملسااااااااااااح التنو 

واع ن أو  موقع رامسااااااااااار )األراضاااااااااا ي الرطبة ذات األهمية الدولية ، 

واسااااااااااااتعااااادة أهوار ب د مااااا بين ال هريو واع ن املتاله الوطني العراقي 

)املتاله الوطني الهوار مااااا بين  2013كاااا و  منطقااااة محميااااة في عااااام 

االتجار  ايى اتفاقية ال هريو ، باالحافة ايى االنامام في اآلونة االخيرة

، واتفااقياة حف  األنواع (CITES)الادويي بااألنواع املهاددة بااالنقراخ 

، واتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشاااااااااااا ن ت ير املنا  (CMS)املهاجرة 

(UNFCCC)   وبروتوكو  كيوتو، واتفااااااقياااااة األمم املتحااااادة ملكاااااافحاااااة

 .( UNCCD)التصير 

وعلى الرغم مو اإلنجاازات املجسااااااااااااسااااااااااااياة والمشااااااااااااراعياة، لةو ال  زا  

الطريق صعي وطويل للعراق في تنفيذ وتطبيق القوانين والسياسات 

 البيرية. 

اتفاقية  ايى وثيقة انامامه العراق أودع ،2009 وفي أواخر تموز عام

وأصااااااابل ، املتحدة العامة لألممانة األملدى  (CBD) التنوع البيولوجي

 االتفاقية في تشريو االو  مو العام نفسه. اق عاوا رسميا فيالعر 

 التنوع البيولوجي اتفاااقيااة تحااا اطااار  لقااد بااذ  العراق جهودا كبيرة

ريااة والن م البي التنوع البيولوجي حو   املعلومااات املتاااحااةبجمع كاال 

 خح األسااااااااااااا مو أجل بناء، ذات الصااااااااااالة والاااااااااااا و التهد دات و 

التقااارير الوطنيااة  هااذه املعلومااات في تقااد ملأل شااااااااااااطااة ابجااد اادة. تم 

ي ، التالتنوع البيولوجي التي تقااااادم التفااااااقياااااةواب اااااامسااااااااااااااااة  الرابعاااااة

 .2014يذار و  2010في تموز  على التواييأصدرت 

 بشااااااااااا نفقد تم رسااااااااااام الصاااااااااااورة العراقية وفي هذا الساااااااااااياق ، ختاما

اع طوفق االمكانيات وقدر املساااات وابياالت النازاااائة األولويات البيرية

 االعتباااااار وجهاااااات الن ر أ اااااااااااااااااا مع األخاااااذ في و  املمةناااااة، الااااادقاااااة مو

 نطاق واسااع مو خ   ا اايار الع قة اللذ و زاااركوااتلفة مو امل

 .ور  العمل واملجتمرات مثل العملية المشاوريةفي 

 مشروع مرفق البيئة العالمي  1-2

تم تنفيذ االستراتيجية ابيالية واأل شطة ذات الصلة بفال الدعم 

 GEF-5املايي املقدم مو مرفق البيئة العاملية حااامو دورته اب امساااة 

 ، مو اجااال بنااااء بيئاااة قاااادرة على تنفياااذ اتفااااقياااة 2007)ابتاااداء مو 

 التنوع البيولوجي في العراق.

 طح ي وابتصااااااااانل اب طح االساااااااااتراتيجية الوطنية للتنوع البيولوج

التنفيذ ة على وجه اب صوص تحا اطار محور األ شطة التمةينية 
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للتنوع البيولوجي، تحا هدل   نحو هدل زااااااااااااامل في دمج التلامات 

في عملياااات التاطيح الوطنياااة مو خ    اتفااااقياااة التنوع البيولوجي

األ شاااااااااااطة التمةينية ، فإن الهدل الرئيسااااااااااا ي مو هذا املشاااااااااااروع هو 

طوير اسااااااااااااتراتيجيتاااه الوطنياااة للتنوع البيولوجي لتمةين العراق مو ت

واعاااداد التقرير الوطني اب اااام  التفااااقياااة  (NBSAP) وخطاااة العمااال

برنااامج ال –التنوع البيولوجي. وقااد مثاال برنااامج األمم املتحاادة للبيئااة 

اإلقليمي ل رر يسيا ابجهة املاولة عو مرفق البيئة العالمي في دعم 

 تمثلا ابجهة املنفذة للمشروع بوزارةالعراق بمنفيذ املشروع، بينما 

 البيئة في العراق.

 تمويل مرفق البيئة مو ل ساااااااااتفادة العراق ونر ي في ادناه مبررات

   العاملية

 

 وجيوطنية للتنوع البيول اساااااتراتيجية إلعداد تطالي االتفاقية الدو  

ي ف هذه االسااااااااتراتيجيةأو دمج  تعميم  تملااااااااامان أن  )أو ما يعادلها 

 ير  كون لها ت ث  مةو أن التي واأل شااااطة بجميع القطاعات التاطيح

 .  على التنوع البيولوجي)ا جابي وسلبي

كطرل حد م في اتفاقية التنوع البيولوجي منذ أواخر وكون العراق 

، لم  تلق العراق اي دعم للتنوع البيولوجي مو مرفق 2009عااااااام 

االو  مو مرفق البيئااااة البيئااااة العااااالمي، فااااان هااااذا املشااااااااااااروع يعتبر 

العااالمي للتنوع البيولوجي. وع وة على ذلااد، فااان لي  لاادى العراق 

مثاااال مع م االطرال في االتفاااااقيااااة.  خطااااة وطنيااااة للتنوع البيولوجي

 ولااااااذلااااااد، فااااااإن هااااااذا املشااااااااااااروع مةو حكومااااااة العراق إلعااااااداد أو  

 د تمتثل في الباساااااتراتيجية وطنية وخطة تنفيذ ة للتنوع البيولوجي 

 2020-2011 طااااااة االسااااااااااااتراتيجيااااااة العااااااامليااااااة للتنوع البيولوجي لر

ان هذا املشااااروع اسااااتراتي ي كونه يساااااعد في ا شاااااء   .وأهدال أي اااا ي

ويمهد الطريق  التنوع البيولوجي اطار مجساااااااااااسااااااااااا ي وطني لريفان على

لريكومة العراقية لااااااااااااامان التنمية املسااااااااااااتدامة على املدى الطويل. 

لتنوع البيولوجي في العراق تحا وباإلحااااااااااااافة ايى ذلد، فان وحااااااااااااع ا

التهاااد اااد بعاااد عقود مو ابيرور والالاعاااات واملتفااااقماااة باااالااااااااااااا و  

البيرية والقااااا ا النازااائة مثل تدهور األراضااا ي وابجفال والتصاااير. 

واألهم مو ذلد ف ن اب طة االسااااااااتراتيجية العاملية للتنوع البيولوجي 

 وأهااااادال أي اااااااااااا ي، خرجاااااا بااااا هااااادال جاااااد ااااادة للتنوع 2011-2020

اعااااااداد  البيولوجي التي تعتبر فرصاااااااااااااااااة كبيرة لتوجيااااااه هااااااذه عمليااااااة

للتنوع البيولوجي واب طاااة التنفياااذ اااة األويى  االسااااااااااااتراتيجياااة الوطنياااة

 .للعراق

 التقرير الوطني مرفق البيئة العالمي أ اااااااااا صااااااااياغةمشااااااااروع  زاااااااامل

طنية االستراتيجية الو  ى جانياي اب ام  التفاقية التنوع البيولوجي،

تقد مه و والذي تم اسااااااااااتةماله يولوجي واب طة التنفيذ ة، للتنوع الب

. اذ تني املادة 2014في يذار ايى سةرتارية اتفاقية التنوع البيولوجي 

هو تقااااااد م  اإلب غ الوطني مو الهاااااادل مو االتفاااااااقيااااااة على أن 26

فعاااااالياااااة هاااااذه االتفااااااقياااااة و  لتنفياااااذ عو التااااادابير املتااااااذة معلوماااااات

 .التدابير

 عاملشاااااااارو فان  مرفق البيئة العالمي، اسااااااااتراتيجياتأما تحا سااااااااياق 

 GEF التنوع البيولوجياستراتيجيات محور و  نتائج مع سلسلة  مسق

 :، على النحو التايي 5

ملرفق البيئاااة العااااملياااة   ت ءم  الهااادل االسااااااااااااتراتي ي -1

حااااااامو الرابع  الهدل االساااااااتراتي ي مع هذا املشاااااااروع

GEF 5ة القاااااادرات الوطنياااااا بناااااااء ، والااااااذي  تااااااااااااامو

ية العامل بيما ة البيئةاإلقليمية وال رول املواتية و 

 والتنمية املستدامة

املسااااااااااااتاادام  يف  واالسااااااااااااتااادامال ااا ااة املحوريااة  اب  -2

خاااااادمااااااات و ابيفااااااان على ساااااااااااالع و  للتنوع البيولوجي

 الن ام البي ي.

 الهاادل املحوري  مناااو  املشااااااااااااروعالهاادل املحوري   -3

في  البيولوجياتفاقية التنوع  التلامات اب ام   دمج

األ شااااااااااااطااااة  مو خ   عمليااااات التاطيح الوطنيااااة

 التمةينية .

تحساااين ايى جاني الهدل الشاااامل ل :هدل املشاااروع -4

التنوع  مو أجااال ابيفاااان على عملياااة صاااااااااااانع القرار 

هااذا  مو، فااإن الهاادل الرئيساااااااااااا ي البيولوجي العااالمي

اعداد اسااااااتراتيجيته  تمةين العراق مو املشااااااروع هو 

الاباياولاوجاي وابا اطااااااة الاتانافايااااااذ ااااااة الاوطانايااااااة لالاتاناوع 

تفااااااقياااااة التنوع ال اب اااااام  التقرير الوطنياعاااااداد و 

 .البيولوجي

 عددا مو األ شااااااااطة كل م ها ماتلفة، مو مكونات املشااااااااروع ويتكون 

 .التي  تعين انجازها

 ( الجرد والتقييم: 1املكون )

)أ  جرد واسااااااااااااتعراخ سااااااااااااراع لر طح ذات الع قاة، الساااااااااااايااساااااااااااااات 

 د ا اااااايار املصاااااارية ورفع مسااااااتوى الوعي. )ج  والتقارير. )ر  تحد

تقييم سااااااااااااراع الساااااااااااابار وعواقي فقدان التنوع البيولوجي مو خ   

تساااااااااااليح الااااااااااااوء على قيمة التنوع البيولوجي وخدمات ن ام البي ي 

ومساااهمتها في رفاهية اال سااان.  نفذ ابجزء )أ  مو قبل املساامشاااريو 

. في ية الرئيسااااييناملحليين قبل ان  تم مناقشااااته مع ا اااايار املصاااار

حين  تم تنفيذ ابجزأ و )ر و ج  بطريقة المشاور مو خ   سلسلة 

 مو االجتماعات ال يار املصرية مو عدة قطاعات.  
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 ( االهداف واملبادئ الوطنية واولويات االستراتيجية: 2املكون )

قباال اعااداد االسااااااااااااتراتيجيااة الوطنيااة للتنوع البيولوجي وخطااة العماال 

سيحدد اهدافه واولوياته مع االخذ بن ر االعتبار النتائج فان العراق 

 . وساااااااامتويى بجان صاااااااا يرة مو قطاعات 1املسااااااااتالصااااااااة مو املكون )

متعددة النواحي االسااااااساااااية والتي سااااايتم مناقشاااااتها والتصاااااد ق عليها 

مو قبل جميع ا ايار املصارية الحقا. ان هذا العنصار سايساترزاد 

ي ع البيولوجي ومجتمر االطرال فبالقرارات ذات الصااالة باتفاقية التنو 

االتفاقية بما فيها القااااااااااا ا املشاااااااااتركة ذات الع قة بقااااااااااا ا العراق 

 النازئة.

 ( وضع استراتيجية وخطة عمل: 3املكون )

سااااااااااايتاااااااااااامو هذا املكون تعريل االساااااااااااتراتيجية الوطنية واالجراءات 

املرتبطااة بهااا ال زمااة لتنفيااذ االهاادال املتفق عليهااا. وسااااااااااااول  تحقق 

لد مو خ   ساااااالساااااالة مو املشاااااااورات مع ا اااااايار املصاااااارية على ذ

مسااودة االسااتراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي على املسااتويين زاابه 

الوطني واملحلي حساااااااااااي االقتاااااااااااااء. وبناء  على نتائج املشااااااااااااورات مع 

ا اااااايار املصاااااارية ساااااايتم تكليل فريق صاااااا ير مو اب براء لصااااااياغة 

ة العمل والتي سااااااااايتم مراجعتها مساااااااااودة االساااااااااتراتيجية ال هائية وخط

 الحقا والتحقق مو  يتها مو قبل ابجهات املعنية الرئيسية. 

 

عناااادمااااا  كون هناااااك مسااااااااااااودة ( وضععععععععععععع خط  التنفيععععذ: 4املكون )

ل سااااااااااااتراتيجيااااااة وخطااااااة عماااااال واسااااااااااااعااااااة،  تطلااااااي اجراء املزيااااااد مو 

املشاااااااااااورات لوحااااااااااع خطح التنفيذ والكلفة واال شااااااااااطة املتعلقة بها. 

هاذا املكون االدوات الاداعماة ال زماة لعملياة تنفياذ وسااااااااااااول  منااو  

الاااااااااتاااااااااااااااناااااااااوع الااااااباااااايااااااولااااااوجي الوطني وسي طي مجاالت عدة مو بي ها  )أ  

وحاااااااع خطة لتنمية القدرات الوطنية في مجا  املحاف ة على التنوع 

البيولوجي؛ )ر  تقييم االحتيااااااجاااااات الفنياااااة والتقنياااااة؛ )ج  وحااااااااااااع 

  والتواصل لدعم االستراتيجية؛ )د  وحع خطة استراتيجية االتصا

 بيشد املوارد لتدعم تنفيذ االستراتيجية.

 ات:املعلوم ( الرصد املؤسساتي، تقديم التقارير وتبادل5املكون )

ان هذا العنصاااااااار يساااااااااعد في ا شاااااااااء هيئات تنساااااااايق وطنية بااااااااام ها 

وحااااادة وطنياااااة للتنوع البيولوجي ويلياااااات تبااااااد  املعلوماااااات في وزارة 

البيئة. ان هذا العنصااار سااايدعم كذلد عملية اعداد التقرير الوطني 

اب ااااام  )الثااااا ي بااااالنساااااااااااابااااة للعراق  وتقااااد مااااه ايى اتفاااااقيااااة التنوع 

البيولوجي، الااذي ساااااااااااايتم اعااداده وفقااا لإلطااار التوجيهي املقاادم مو 

مجتمر أطرال االتفاقية وساااااااةرتارية االتفاقية وحااااااامو ساااااااياق اإلطار 

ال املعتمااادة مو قبااال االتفااااقياااة وفق قرارهاااا العاااام لل اااا اااات واالهاااد

والتوجيهااااااات حو  اعااااااداد التقرير الوطني اب ااااااام . ان  10املرقم 

البيانات التي  تم اسااااااااااااتادامها في عملية اعداد التقرير الوطني،  تم 

جاامااعااهااااااا مااو خاا   املشااااااااااااااااااورات الااتااي تااقااااااام خاا   عااماالاايااااااة اعااااااداد 

و  عليها ة ايى ابيصاااالسااتراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي باإلحاااف

مو ماتلل اب براء، اذ يعني هاااذا ان عملياااة اعاااداد التقرير الوطني 

واالساااااااااتراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي الوطني واب طة التنفيذ ة 

سااااااااااااتكون حاااااااااااامو عملية واحدة متكاملة، ولةو مع نتاجين ماتلفين 

 مستقلين. 

 التدريب على الية تبادل معلومات:

هذا التدريي ساااااااااااايكون ملوظفي وزارة البيئة ان الهدل االساااااااااااااا اااااااااااا ي ل

املسااااااااااااجولين عو وحااااااااااااع وادارة اليااااات تباااااد  املعلومااااات على املاااادى 

الطويااال، مع امكاااانياااة مشااااااااااااااااركاااة افراد مو خاااارج الوزارة ومو ذوي 

الع قة في جواني ماتارة مو البرنامج التدريبي. وهذا يشااااااامل ممثلي 

بجهااات ابيكوميااة املن مااات غير ابيكوميااة في مجااا  البيئااة وكااذلااد ا

االخرى ذات الع قة ذوي القابلية على فهم مجاالت واهدال اليات 

تباد  املعلومات الوطنية والعاملية واملسااااااهمة في التطوير والتحد م 

املسااااااااااااتمر آلليااات تباااد  املعلومااات الوطنيااة حااا  وحااااااااااااعهااا موحااااااااااااع 

 التنفيذ. ان اليات تباد  املعلومات توفر ارحاااية عاملية مو زااااهنها ان

تكون مصاااااااااااامماااة ب ااادماااة االلتلاماااات االخرى ذات الع قاااة بااااتفااااقياااة 

التنوع البيولوجي مثاال يليااة تباااد  املعلومااات اب اااصااااااااااااااة بااالساااااااااااا مااة 

االحياااااائياااااة ويلياااااة تبااااااد  املعلوماااااات ونقااااال التةنولوجياااااا اب ااااااصااااااااااااااااة 

باااملشااااااااااااااركااة العااادلااة بمنااافع املوارد ابجينيااة. لااذلااد فااانااه  تم وحااااااااااااع 

ة معلوماتية واساااااعة التي سااااامسااااااعد حااااامو اطار هذا املشاااااروع قاعد

 على وحع اطار املشروع.
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 املنةجية والنتائج املستحصلة العداد االستراتيجية 1-3

تم اعداد االسااااااتراتيجية مو خ   عملية تشاااااااورية واسااااااعة والتي تم 

 ت طيرها في خم  خطوات رئيسية  

 البدء بالتن يم ووحع اب ح األساا للعمل -1

ابااجاارد ومااراجااعااااااة )تااقاايااياام  املااعاالااومااااااات عااو الااتاانااوع  -2

البيولوجي في العراق مو اجل وحااااع األساااااا للعمل 

 املستقبلي

العملية المشااااورية )المشااااور مع املجساااساااات املعنية  -3

والهيئات )أ ااايار الع قة  التي تتعامل مع قااااا ا 

 .التنوع البيولوجي

صاااااااااياغة وتنقيل األهدال وال ا ات الوطنية حااااااااامو  -4

الزمني ل ساااراتيجية العاملية للتنوع البيولوجي االطار 

(2010-2020  

 وحع األهدال الوطنية -5

 اعداد االستراتيجية وخطة العمل -6

بااااااالنساااااااااااابااااااة لرجزء األكبر مو اب طوات املااااااذكورة أع ه، تم تن يم 

االجتماااعااات وحلقااات العماال الاادوليااة والوطنيااة واملحليااة، مو أجاال 

 ر ي ابجاااااادو  اآلتي تحقيق األهاااااادال لكاااااال مرحلااااااة مو العماااااال. 

األ شاااااااااطة الرئيساااااااااية والنتائج املساااااااااتحصااااااااالة لكل مرحلة مو مراحل 

 .املشروع

 بناءل التي ال غنو ع ها راحل املشاااااروعتتر ي النتائج املساااااتحصااااالة مل

التي و  في الفقرات التالية الشاااااملة ل سااااتراتيجية األساااااسااااية القاعدة

ل مراح تائجنوان  ابجرد والتقييم؛ مرحلة ايى تعود بصاااورة اسااااساااية

و  3)الفصااال  االساااتراتيجية ابجزء األكبر مو توفر  5 و  4و  3 املشاااروع

4.  

 

 : خطوات اعداد االستراتيجية1جدول 

 املكان والتاريخ االجتماع النتائج املستحصلة االهداف مرحلة املشروع

 

 

 

 البدء بتنظيم العمل  -1

مسااااااااااااااااااودة خاااااطاااااااة الاااااعاااامااااااال  وحااااااااااااااااااع -

 للمشروع 

 تحد د املسجوليات -

 تحد د امليلانية للمشروع -

تحاااااد اااااد اب برات الفنياااااة املطلوباااااة  -

 لكل مرحلة مو مراحل املشروع 

وحااااااع مسااااااودة خطة العمل  -

 المش يلية للمشروع

تحد د اإلطار الزمني املقترح  -

 للمشروع

 تعيين وحدة ادارة املشروع -

ابااا اااباااراء تاااعااايااايااان ماااجاااماااوعاااااااة  -

 الوطنيين والدوليين

 تاصيي ميلانية اولية  -

اجااااتاااامااااااااع تاااااااااطاااايااااطااااي بااااياااان 

وزارة الااااابااااايااااائاااااااة الاااااعاااااراقاااااياااااااة 

وبااااارنااااااااماااااج األمااااام املاااااتاااااحااااااادة 

املاةاتاااااااي اإلقالايامي -لالابايائاااااااة 

 ل رر يسيا

-23عااااااماااااااان )األردن ، 

 2012حزيران  24

اعااا م الاااراااجاااناااااااة الاااوطاااناااياااااااة لااالاااتاااناااوع  -

البيولوجي والرجنة الوطنية للمناطق 

املشااااااااااروع ومشاااااااااااركتهم  املحمية حو  

بااااالوثااااائق ذات الع قااااة واأل شااااااااااااااطااااة 

 املتعلقة باملشروع.

ازااااااااااااااراك الرجناااااااة الوطنياااااااة للتنوع  -

البيولوجي والرجنة الوطنية للمناطق 

 املحمية بعملية اعداد االستراتيجية 

مشاااااااااااااااااااااااركااااااااة أعااااااااااااااااااااااااء كااااااا   -

الاااارااااجاااانااااتااااياااان فااااي اجااااتاااامااااااااعاااااااات 

وأ شاااااااااااااااااااااااطاااااااااة مااااااااارحااااااااالاااااااااة جااااااااارد 

 املعلومات

 الرجاناجتماع تنسيقي مع 

 الوطنية

أ ااااااااالاااااااااو   25بااااااااا اااااااااداد، 

2012 

 

 جرد البيانات ومراجعتها -2

باااااانااااااااء الااااااقااااااااعااااااادة األسااااااااااااااااااااااسااااااااااااااااااااياااااااة   -

 ل ستراتيجية

مراجعااااة وحااااااااااااااع الب د بمااااا  اي   -

المشااااااااااااااراعات والسااااااااااااااياسااااااااااااااات البيرية 

والااااااتاااااانااااااوع الااااااباااااايااااااولااااااوجااااااي واملااااااهاااااااددات 

الرئيسية للتنوع البيولوجي وخدمات 

 الن م البيرية للبلد.

  

اجتماع تنسيقي ملجموعة  - والتقييم تقرير ابجرد -

 خبراء التنوع البيولوجي 

ورزااااااااااااااااااة العماااال الوطنيااااة  -

 لرجرد والتقييم

كااااااااناااون  18بااا اااااااداد،  -

 2012األو  

 20-19باااااااااااااا ااااااااااااااداد،  -

 2012كانون األو  
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 املكان والتاريخ االجتماع النتائج املستحصلة االهداف مرحلة املشروع

 

 التشاور  -3

تحد د األولويات الوطنية املتعلقة  -

 بحف  التنوع البيولوجي

 الوطنية واملجزرات األهدال وحع -

الااااعاااا قاااااااة فااااي  ا اااااااااااااااااياااااااار ازاااااااااااااااااراك -

 املشروع

  لق تع ما تعميم/ دمج بعملية البدء -

  تاملجساااااااااااساااااااااااا على البيولوجي بالتنوع

    ابيكومية وغير ابيكومية

تقارير االسااااامشاااااارة )الوطنية  -

 واملحلية والعاملية 

وحااااااااع األهدال واملجزاااااااارات  -

 الوطنية

الورزة الوطنية واملحلية  -

)لاااااوساااااااااااااااااااح الاااااعاااااراق  حاااااو  

واعاااااااداد األهااااااادال وحاااااااااااااااااااع 

 واملجزرات؛

الورزااااااااااااااااااااة املحلياااااااة حو   -

وحاااااااااااااااااااع واعاااااااداد األهااااااادال 

واملااااجزاااااااااااااااااارات )لاااالااااماااانااااطااااقاااااااة 

 الشمالية ؛

الورزااااااااااااااااااة الوطنيااااة حو   -

وحاااااااااااااااااااع واعاااااااداد األهااااااادال 

واملااااجزاااااااااااااااااارات )لاااالااااماااانااااطااااقاااااااة 

 ابجنوبية .

 

ي اااااار  27-26ب اااااداد،  -

2013 

 20-19 الساااااااااليمانية، -

 2013 حزيران

 27-26 الااااااااابصااااااااااااااااااااااارة، -

  2013 حزيران

تحااااد ااااد القااااائمااااة ال هااااائيااااة ل هاااادال  وضع األهداف الوطنية -4

االخاااااااذ  ااناا اار االعااتااباااااااار  مااع الااوطاانااياااااااة

اعاااادادهااااا حسااااااااااااااااااي املبااااادف العااااامليااااة 

والاتاي تساااااااااااااااماو بااااااااالهااااااادال الاااااااذكاياااااااة 

(SMART  Specific   ،ماااااااااااااااحاااااااااااااااددة

measurable  ،قاااااااااباااااااالااااااااة لاااااااالااااااااقااااااااياااااااااا

achievable  ،قاااااااابااااااالاااااااة لااااااالاااااااتاااااااحاااااااقاااااااياااااااق

realistic  ،واقاااااااااااعاااااااااااياااااااااااةtimebound 

 محددة بفترة زمنية  

 الوطنيااااةتحااااد ااااد األهاااادال  -

هااااااااادل  23والاااااااااتاااااااااي عاااااااااددهاااااااااا 

 استراتي ي

الورزاااااااااااة العاملية لوحاااااااااااع  -

 األهدال واملجزرات

عااااااااماااااااال اجااااااااتااااااااماااااااااع عاااااااابااااااااار  -

حو   Webinarاالنترنياااااااا 

بناء املجزاااااارات )مع من مة 

 –مراقباة ابيماا اة العااملياة 

بااااااارنااااااااماااااااج األمااااااام املاااااااتاااااااحااااااادة 

 للبيئة 

 4-1عمااان )األردن ،  -

 2013وز تم

تشااااااااااااااااااااريااااااو األو   10 -

2013 

اعععععععداد االسععععععععععععتععراتععيععجععيعععععة  -5

 والخطة التنفيذية

تاااحاااااااد اااااااد االساااااااااااااااااتاااراتاااياااجاااياااااااة لاااتااالاااتاااقاااي 

 مو خ   التايي  الوطنيةباالهدال 

وحااااااااااااااع وتحد د املجاالت )املركزية   -

 املحورية ل ستراتيجية؛ 

تااحاااااااد اااااااد الاارؤياااااااة االسااااااااااااااااتااراتاايااجااياااااااة  -

واملبادف التي تااااااع الركائز الرئيساااااية 

 ل ستراتيجية.

 لكاااال -تحاااااد اااااد البرامج التنفياااااذ اااااة  -

التي تساااااااااااااامل بتلبياااة  -مجاااا  محوري

 أهدال واحتياجات الب د  

تااحاااااااد اااااااد الاارؤياااااااة واملااباااااااادف  -

 االساسية ل ستراتيجية

وحاع االساتراتيجية واب طة  -

 التنفيذ ة

الورزاااااااااة الوطنية لر طة  -

الااتااناافااياااااااذ اااااااة ودمااج الااتاانااوع 

 البيولوجي 

ر يذا 13-11ب اااااداد،  -

2014 
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 قيم التنوع البيولوجي ومهدداته    1-3-1

تم تنفياااااذ تقييم االساااااااااااااااااسااااااااااااياااااات للتنوع البيولوجي خ   

مارحالااااااة اباجارد، باااااااساااااااااااااتاااااااادام املاعالاومااااااات املاتاوفارة حو  

ثهااا د، وتحااد خصاااااااااااااائي التنوع البيولوجي الرئيساااااااااااايااة للب  

 أ نمااا كااان ذلااد ممةنااا باااالكمشاااااااااااااافااات ابجااد اادة واملعرفااة

املسااااااااااااتحصاااااااااااالاة واملجمعاة حاد ثاا فيماا  اي حاالاة املوارد 

 الطبيعية.

مصااااااااادر املعلومات الرئيسااااااااية في تلد املرحلة كانا التقرير 

الوطني الرابع للتنوع البيولوجي والاااااذي تم اصااااااااااااااااداره مو 

وباااامااااااا ان مااااعاااا اااام  2010خاااا   وزارة الاااابااااياااائااااااة فااااي تاااامااااوز 

املعلومات املتوفرة فيه اعتبرت قد مة فقد تم اسااااااااااتادام 

األبحاث والدراسااااااااااااات ابجد دة مو ماتلل املجسااااااااااااسااااااااااااات 

واملن ماااات غير ابيكومياااة كقااااعااادة يعتماااد عليهاااا بصااااااااااااورة 

رئاايسااااااااااااايااااااة لااتااحااااااد اااااام واقااع اباايااااااا  املااعاارفااي حااو  الااتاانااوع 

البيولوجي لكي نكون قااااادريو على اسااااااااااااتا ص اتجاااااهااااات 

 .مهمة حو  تحسو أو تدهور املوارد الطبيعية

 لتنوع البيولوجي فيركز النة  الااااااذي تم اتباااااااعااااااه لتقييم ا

الب د على املناااطق البيريااة الرئيساااااااااااايااة والبيئااات املحااددة، 

موفرا اب اااااادمااااااات والتهااااااد اااااادات التي تجثر على ن م اجراء 

 تقييم اويي للقيم وكما  مةو تر يصها في ابجداو  التالية  
 

 البالد بنهج البيئات أو املناطق البيئية : تقييم التنوع البيولوجي في2جدول 

الرئيس ي / املنطقة  املوئل

 البيئية
 الحالة

مسععععععععععععععععععععععععععععععتععععععععععععععععععععو  

 التهديد

قععععيععععم الععععتععععنععععوع الععععبععععيععععولععععوجععععي 

 الرئيسية
 املهددات الرئيسية

 خطر  معروفة )البيئات الرطبة  

يااااااااه الااااعاااااااذباااااااة املااااأكااااثاااار ناااا اااام 

 أهمية في املنطقة

 تحويل وتجفيل الن م البيرية بنطاق واسع

 التلوث النفطي والصناعي

 الصيد ابجائر وحجز األنواع وفقدان البيئات طيور مهاجرة مو أوراسيا

 الصيد ابجائر والبنو التحتية املائية تفريح األسماك مو اب ليج

 أنواع متوطنة
األ شاااااااطة غير القانونية الصااااااايد ابجائر وأسااااااار األنواع 

 ألغراخ ال ذاء والرياحة والتجارة 

 التوسع السكا ي والزراعي معارل تقليد ة

 جزئيا  غير معروفة الصيراء العربية

 أنواع نباتات فريدة

 ت يير في ادارة األرخ

 وجمع اب شي كوقود 

 والرعي ابجائر

 أنواع طيور ولبائو مهمة
ا شااااا ة غير قانونية )الصااااايد، وأسااااار األنواع ألغراخ 

 ال ذاء والرياحة والتجارة 

 تحا خطر االنقراخأنواع 
ا شااااا ة غير قانونية )الصااااايد، وأسااااار األنواع ألغراخ 

 ال ذاء والرياحة والتجارة  وفقدان البيئات

  املعارل التقليد ة

 ت يير في ادارة األرخ والرعي ابجائر نباتات طبية

الصااايراء الشاااجير ة لب د  

 ما بين ال هريو
 جزئيا معروفة  س يا

 الصيد ابجائر واسر األنواع وفقدان البيئات اوراسياالطيور املهاجرة مو 

 أنواع تحا خطر االنقراخ
ا شااااا ة غير قانونية )الصااااايد، وأسااااار األنواع ألغراخ 

 ال ذاء والرياحة والتجارة  وفقدان البيئات

مراعي قيماة لرفااهياة العيع 

 املحلي

ت ير في ادارة األرخ وجمع اب شاااااااااااااااااااي كوقود والرعي 

 ابجائر

السااااااااااااااهور للشاااااااااااااارق  بيئات

 االوسح
 جزئيا معروفة

 الصيد ابجائر واسر األنواع وفقدان البيئات الطيور املهاجرة مو اوراسيا

 أنواع متوطنة
ا شااااا ة غير قانونية )الصااااايد، وأسااااار األنواع ألغراخ 

 ال ذاء والرياحة والتجارة  

 أنواع تحا خطر االنقراخ
األنواع ألغراخ ا شااااا ة غير قانونية )الصااااايد، وأسااااار 

 ال ذاء والرياحة والتجارة  وفقدان البيئات
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الرئيس ي / املنطقة  املوئل

 البيئية
 الحالة

مسععععععععععععععععععععععععععععععتععععععععععععععععععععو  

 التهديد

قععععيععععم الععععتععععنععععوع الععععبععععيععععولععععوجععععي 

 الرئيسية
 املهددات الرئيسية

مراعي قيماة لرفااهياة العيع 

 املحلي

ت ير في ادارة األرخ وجمع اب شاااااااااااااااااااي كوقود والرعي 

 ابجائر

 جزئيا متوسح غابات جبا  زاكروا

تنوع غني بااالكااائنااات النباااتيااة 

 ون م بيرية لل ابات
 ازالة ال ابات

 الصيد ابجائر واسر األنواع وفقدان البيئات أنواع مهاجرة

 أنواع متوطنة
ا شااااا ة غير قانونية )الصااااايد، وأسااااار األنواع ألغراخ 

 ال ذاء والرياحة والتجارة  

 أنواع تحا خطر االنقراخ
ا شااااا ة غير قانونية )الصااااايد، وأسااااار األنواع ألغراخ 

 ال ذاء والرياحة والتجارة  وفقدان البيئات

 استةشافات غير من مة للةهل وتحطيمه كهول طبيعيةن م 

 خطر معروفة بيئات الساحل البحري 

 تلوث )النفح، حطام السفو، مالفات ابيرر   دعم ابيياة البحرية

وجود اكمشااااااااااااااافات للشاااااااااااااعي 

املارجااااااااناياااااااة ماجخارا فاي املايااااااااه 

 املحلية للعراق

 الصيد ابجائر واستالال موارد البحار

األساااااااااااااااااامااااااااك مااااورد لصااااااااااااااااااياااااااد 

 لرفاهية العيع املحلي
 مهددات األنواع ال ازية

 

يعتبر التقييم االويي لقيم ومهااااااددات التنوع البيولوجي في 

الب د )كمااااا تم ذكره أع ه  نقطااااة الباااادء لتقييم الث رات 

الجاااااال عماااااال بحاااااام احاااااااااااااااااافي عو املعلومااااااات حو  التنوع 

البيولوجي؛ وتم اسااااااااااااترنااال هااذه العمليااة مو خ    شاااااااااااار 

التقرير الوطني اب ااااااام  للتنوع البيولوجي مجخرا )يذار 

2014 .  
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التقرير الوطني الرابع/ التقرير الوطني  1-3-2

 الخامس 

الزم العراق نفسه مجخرا بمنفيذ اتفاقية التنوع البيولوجي 

  وأصااااااااااادر تقريره الوطني األو  )الرابع بالنسااااااااااابة 2009)في 

  .  2010ل تفاقية  في تموز 

رير قبالرغم مو املعلومات والبيانات الناقصة لةو هذا الت

 مثل ع مة فارقة ونقطة انط ق اساااااااااسااااااااية لبناء املعرفة 

املسااااااااتقبلية حو  التنوع البيولوجي وتقييم التقدم املحرز. 

ن را للوحاااااااااع السااااااااايا ااااااااا ي العراقي ابيايي، وابيصاااااااااو  على 

تمثيل فعا  خاصاااااااة عو حالة واتجاهات املوارد الطبيعية 

 تمثل تحد ا مستمرا.  

اللتلاماااات األساااااااااااااااسااااااااااااياااة ومع ذلاااد، وباااابجهود الع يماااة وا

لوزارة البيئااااااة وابجهااااااات املجسااااااااااااساااااااااااايااااااة األخرى الوطنيااااااة 

والااادولياااة، تم التحرك باااالةثير مو اب طوات واحراز تقااادم 

في تحسااااااين الطرق والوسااااااائل بجمع وتحليل بيانات التنوع 

البيولوجي األسااساية. وتم احراز ذلد أ ااا مو خ   دعم 

ر بشاااااااكل كبياملن مات والشاااااااراكات الدولية والتي سااااااااهما 

لرفع املسااااتوى الةلي للقدرات خصااااوصااااا في ابيصااااو  على 

بيااااااناااااات متوفرة عااااااملياااااا وفي توفير االرزاااااااااااااااااد حو  كيفياااااة 

 التعامل مع هذه البيانات وتحليلها.

ماااا بيناااه التقرير الوطني الرابع عو  تاطي لاااذلاااد فقاااد تم

د ثااا حااجمعااا ب يااانااات  ،في الب د التنوع البيولوجي حااالااة

 حياااام تم، اب ااااام  التقرير الوطني ادخااااالهااااا في تم والتي

و م مجزاااااااااراتبناء بيانات و  االتجاهات في إلظهار  بذ  جهد

 .خ لها

في ابجداو  ادناه تم ادراج املجزااااارات التي اقترحا حااااامو 

التقرير الوطني الرابع كذلد مو أجل عمل مقارنة لتطور 

البحوث وعملياااة جمع املعلوماااات حو  التنوع البيولوجي، 

النطاااق املحاادد / كمااا هي مسااااااااااااتااادمااة في التقرير حاااااااااااامو 

الوطني. ووفقا لهذه الصااااااااااااي ة، تم جمع مجزاااااااااااارات  حالة 

التنوع البيولوجي  ومجزاااااااااااارات  الت ير  معااااا، فااااااااااااا  عو 

الااتااهااااااد اااااادات والااتاااااا ثااياارات عاالااى الااتاانااوع الااباايااولااوجااي الااتااي تام 

 ادراجها تحا مسمو  الا و  .

راق،  ام  للعان الوحع العام املبين في التقرير الوطني اب

يساااااااااالح الاااااااااااوء في البدا ة على املنةجية املن مة في جمع 

األبحاث واملواد العلمية التارياية وابيد ثة التي  مةو ان 

تااااااااااااايل ايى املعرفة الشاااااااااااااملة حو  التنوع البيولوجي مو 

خ   أداة التقرير الوطني، والتي  مةو ان  تم ارزاااااااااااافتهااااا 

ااااادمين واسااااااااااااتااااادامهااااا كمراجع ألغراخ متعااااددة ومساااااااااااات

 اخريو. 

باإلحااااااااافة ايى ذلد، ألجل بناء املجزاااااااارات وتمثيلها بشااااااااكل 

بيااا ي، تم جمع وتحلياال )بقاادر اإلمكااان  معلومااات محااددة 

 1-3-1حو  املوائااال واألن ماااة البيرياااة املاااذكورة في الفقرة 

أع ه. في بعض ابياااااالت، وبساااااااااااا ااااي عاااادم وجود بيااااانااااات 

 اسااااااااااااتاداممحددة ملعابجة مكونات التنوع البيولوجي، تم 

مجزاااااارات بد لة والتي توفر بصااااااورة غير مبازاااااارة معلومات 

عو حالة مكون التنوع البيولوجي. ونر ي في التايي قاا ا 

التنوع البيولوجي والقاااااااااااااااااا اااااا ذات الع قاااااة التي تنااااااولهاااااا 

 التقرير الوطني الرابع والتقرير الوطني اب ام  
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 : املؤشرات الخاصة بحالة التنوع البيولوجي والبيئة كما مبينة في التقرير الوطني الرابع والتقرير الوطني الخامس3جدول 

 "Statusمؤشرات "الحالة 

 هل حصل تقدم في تقييم املؤشر التوضيح عن املؤشر املؤشر

 (البيولوجي التنوع وتغير )حالة الرابع الوطني التقرير

حاااااااااالاااااااااة املااااااااانااااااااااطاااااااااق  .1

 البيرية في العراق

لم  تم اجراء تقييم جيااااد للوحااااااااااااااع البي ي العااااالمي للمناااااطق البيريااااة في العراق. 

 وسيتم اجراء مسوحات فصلية لتحد د نوعية املوائل املمثلة لكل منطقة بيرية.

حصااااااااااااااال بعض التقدم )أتاح العمل 

فاي بارنااااااااماج مساااااااااااااااح مانااااااااطاق الاتاناوع 

يم يالبيولوجي الرئيسية الفرصة لتق

نمااااذج مو البيئاااات املمثلاااة حاااااااااااااامو 

 املناطق البيرية .

تاااصاااااااااااااااايااي مااوارد  .2

ماااااااائااااياااااااة فااااي حااااوخ 

هناااااااااااااااهاااااااااااااااري دجااااااااااااااالاااااااااااااااة 

 والفرات 

 نب ي اتاحة املعلومات حو  ادارة املوارد املائية ومشاااراعها ب طح صااون التنوع 

ا شااااااااء مركز لتباد  املعلومات ووحاااااااع اتفاقيات إلدارة قااااااااا ا املوارد البيولوجي. 

 ابجهات ذات الع قة وصا  ي القرار واملستادمين.املائية بين 

 ك  لم  حصل تقدم

الت يرات في حااااادود  .3

 املوائل

التمبع طويل االمد للموائل وت يرها بإستادام تقنيات االسمشعار عو بعد ون م 

  التي  جي ا شااااااااااااااؤها لةشااااااااااااال الت يرات ولمسااااااااااااااعد في GISاملعلومات ابج رافية)

 ما تها واستعادتها. التاطيح لوحع أ شطة مناسبة بي
 لم  حصل تقدم

الااتاانااوع الااباايااولااوجااي  .4

لاااالااااناااا اااام الاااابااااياااارااااياااااااة 

 األرحية

لم  تم اجراء احصاااااء وتصاااانيل ن امي لتحد د حالة االنواع في املوائل واملناطق 

البيرية األرحااااااااااية. وحااااااااااع قوائم تدقيق لألنواع األرحااااااااااية العراقية ورساااااااااام خرائح 

قااااعااادة بيااااناااات عو األنواع العاااائااادة ألنواع املوائااال الرئيساااااااااااااااااة لصاااااااااااااايااااناااة األنواع؛ 

 على املوائاال التي 
 
للمجاااميع املاتلفااة )اللبااائو، الطيور، البرمااائيااات...ابً  اعتمااادا

تست لها؛ القيام بمسوحات املوائل؛ ووحع ن ام تصنيل موائل عراقي لتصنيل 

 ايى مقا ي  دولية
 
 جميع أنواع املوائل األرحية في العراق اسمنادا

م )عملا احدى حصل بعض التقد

من مااااات املجتمع املااااد ي في العراق 

مع املن ماااة العااااملياااة بييااااة الطيور 

لاااااتاااااقااااايااااايااااام الاااااوجاااااود املاااااحااااالاااااي الناااااواع 

الطيور التي تم تقييم حااالتهااا عااامليااا 

وكااااااذلااااااد تسااااااااااااااجياااااال األنواع النااااااادرة 

والفريااادة مو ابييواناااات والنبااااتاااات 

 املوجودة 

الاااقاااااااائاااماااااااة والاااعااااااادد  .5

الاااااااااةااااااااالاااااااااي لاااااااااألناااااااااواع 

املااااااااهااااااااددة حساااااااااااااااااااااي 

املجااااااميع في الن م 

 البيرية األرحية

ال تزا  هناك حاجة لتحد د حالة الصاااااااااااااايانة ملجاميع أنواع اخرى. هناك حاجة 

ايى وحاااع قوائم تدقيق ن امية ملجاميع ابييوانات والنباتات. اع ن قوائم ابجرد 

وت كيد  ااايتها مو خ   مساااوحات العمل ابيقلي ملجاميع ابييوانات والنباتات. 

  لومات عو حالة األنواع واملوائل.تحد م املع

حصل بعض التقدم )عملا احدى 

من مااااات املجتمع املااااد ي في العراق 

مع املن ماااة العااااملياااة بييااااة الطيور 

لاااااتاااااقااااايااااايااااام الاااااوجاااااود املاااااحااااالاااااي الناااااواع 

الطيور التي تم تقييم حااالتهااا عااامليااا 

وكااااااذلااااااد تسااااااااااااااجياااااال األنواع النااااااادرة 

والفريااادة مو ابييواناااات والنبااااتاااات 

 املوجودة 

الااتاانااوع الااباايااولااوجااي  .6

فاي الانا ام الاباياراياااااااة 

 للمياه العذبة

لم  تم اجراء احصاااااء وتصاااانيل ن امي لتحد د حالة االنواع في املوائل واملناطق 

 البيرية للمياه العذبة.

حصااااااااااااااااااااال بااااااعااااااض الااااااتااااااقااااااادم )وجااااااود 

تساااااااااااااااجي ت ل سااااااااااااااامااااااااك مو خ   

برنااااامج مسااااااااااااااح املناااااطق الرئيساااااااااااااايااااة 

للتنوع البيولوجي، باااااااإلحااااااااااااااااااااافااااااة ايى 
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املااعاالااوماااااااات املااتااوفاارة فااي  شاااااااااااااااارياااااااات 

  1وموقع برا ان كود

الاااقاااااااائاااماااااااة والاااعااااااادد  .7

الاااااااااةااااااااالاااااااااي لاااااااااألناااااااااواع 

املااااااااهااااااااددة حساااااااااااااااااااااي 

املجااااااميع في الن م 

الاااابااااياااارااااياااااااة لاااالااااماااايااااااااه 

 العذبة

لم  تم اجراء احصاااااء وتصاااانيل ن امي لتحد د حالة االنواع في املوائل واملناطق 

 البيرية للمياه العذبة.

حصااااااااااااااااااااال بعض التقااااااادم )حصااااااااااااااااااااال 

ل سااماك مو خ   برنامج تسااجيل 

 سااااااااااااااح املنااااااااطق الرئيسااااااااااااااياااااااة للتنوع 

الااااااباااااايااااااولااااااوجااااااي وكااااااااناااااااا قااااااوائاااااام كااااااود 

القاعدة األسااااااااا لتقييم تواجدها، 

كماااا ان حاااالتهاااا ليسااااااااااااااااا معروفاااة أو 

مشااااااااار اليها في مصااااااااادر خارجية مثل 

 2قاعدة االسماك

الااتاانااوع الااباايااولااوجااي  .8

لاااالااااناااا اااام الاااابااااياااارااااياااااااة 

 البحرية

تحد د حالة االنواع في املوائل واملناطق لم  تم اجراء احصاااااء وتصاااانيل ن امي ل

 البيرية البحرية.

حصاااااال بعض التقدم )تم اكمشااااااال 

وجود للشااااااااااااااعاااي املرجاااانياااة في امليااااه 

املحليااااااة العراقيااااااة وتم جرد األنواع 

  3املوجودة

الاااقاااااااائاااماااااااة والاااعااااااادد  .9

الاااااااااةااااااااالاااااااااي لاااااااااألناااااااااواع 

املااااااااهااااااااددة حساااااااااااااااااااااي 

املجااااااميع في الن م 

 البيرية البحرية

منت م عو منااطق الثروة الساااااااااااااامةياة في جميع مواقع معلوماات محادثاة بشااااااااااااااكال 

صااااااااااايد األساااااااااااماك التجارية في العراق التي تتعامل مع األساااااااااااماك البحرية. مو غير 

املمةو في هاااذه الري اااة ابيصااااااااااااااو  على مثااال هاااذه البيااااناااات التي ت طي منااااطق 

الثروة السااااامةية البحرية الواساااااعة. القيام بعمليات مراقبة دورية ملناطق الثروة 

 مةية الرئيسة في األهنهار والبحيرات واألهوارالس

 لم  حصل تقدم

 -نااااااااااوعاااااااااايااااااااااة املااااااااااياااااااااااه .10

املااااااااااااااااااااااااا اااااااااااااااااااااااااذ اااااااااااااااااااااااااات، 

الاااااااااااااااقااااااااااااااايااااااااااااااااساااااااااااااااااااااااااااااات 

الاااااااااااااااافااااااااااااااااياااااااااااااااال اااااااااااااااااويااااااااااااااااة 

والاااااااااةااااااااايااااااااامااااااااايااااااااااوياااااااااة، 

BOD املاااااااااااااعاااااااااااااادن ،

الثقيلااااااة، وملوثااااااات 

 أخرى 

 هناك حاجة بيم ت مراقبة منت مة على مستوى االحواخ

 عم حصاااااااااااااااال تقاادم )تم اسااااااااااااااتةمااا  

ن ااسااتراتيجية املوارد املائية ويجي 

تكون نتاااااااائجهاااااااا متوفرة للتاطيح 

 للتنوع البيولوجي 

 نوعية التربة .11

 

-ان نوعيااااة الترر مو حياااام ملوثااااات التربااااة )مثاااال امل ااااذ ااااات وحماااال النيتروجين

الفوساااااافور واملعادن الثقيلة واملبيدات...ابً ، صااااااور األقمار الصااااااناعية لساااااانوات 

  ، ممةو ان تساعد في تقييم تدهور األرخ 
 
 والتربة.ماتلفة )سنويا

 لم  حصل تقدم

املجااااااااميع العرقياااااااة  .12

 والل وية
غير كااااملاااة أو غير موجودة. طبياااة -بيولوجياااة أو العرق -العرق ان املعلوماااات حو  

وهناك أ ااااااااااااااا نقي املعلومات عو ابجماعات العرقية والد نية الشااااااااااااااملة وهذه 

 املعلومات قد تكون لها يثار سياسية أخرى. 

حصااااااااااااااااااااال باااعاااض الاااتاااقااااااادم )اباااجاااهاااود 

مستمرة الدراج هذا املوحوع حمو 

اجنااااادة التنوع البيولوجي مو خ   

                                           
1 http://www.briancoad.com/Iraq/Checklists_Iraq.htm  
2 http://www.fishbase.org/search.php  

 National Report to the Convention on Biological Diversity  ththe 5معلومات أكثر حو  االكمشال متوفرة على املوقع االلةترو ي التايي  3 

(http://www.cbd.int/reports/search/) 

http://www.briancoad.com/Iraq/Checklists_Iraq.htm
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الااااور  ومشااااااااااااااااااااااركاااااااة ماااامااااثاااالااااياااان مااااو 

 املجتمعات املحلية 

 التقرير الوطني الخامس

 عااااااااااااااااااااادد األناااااااااااااااااااااواع .13

 
 
/ املااااهاااااااددة عااااااااملااااياااااااا

 البيئات األرحية

بيئات و تملد بيئات االهوار تليها األراض ي الزراعية وبحيرات املياه العذبة الدائمة 

باالنقراخ. هذه الن م البيرية معرحااااااااة اعلى االعداد ل نواع املهددة  السااااااااهور،

أو أهنهاا زااااااااااااااهادت ت ييرات جاذرياة واألنواع النموذجياة تشااااااااااااااهاد  / بشااااااااااااااكال خااص و

 .لسلبية عاملياانافاحات حادة التي تساهم في حالة ابيفان ا

حصااااااال تقدم )تم حساااااااار املجزااااااار؛ 

وهنااااك حااااجاااة لتحاااد ااام وتحسااااااااااااااين 

املعلوماااات الجااال الرصاااااااااااااااااد والتقييم 

  مستقب  

حاااااااااااااالاااااااااااااة تاااااااااااااواجاااااااااااااد  .14

أسااااااااااااااااااااااماااااااااك املااااااااياااااااااه 

 العذبة

نوع مو اساااااااااااااامااك امليااه العاذباة في العراق. وهنااك وجود النواع  57تم تسااااااااااااااجيال 

 اقليميا. على أ ة حا  لم االساااااااااااااامالد ال ير محلية مقارنة بتلد املتوطنة محليا أو 

 تتوفر معلومات حو  حالة العد د مو أنواع املياه العذبة املحلية/ غير املحلية.

حصااااااال تقدم )تم حساااااااار املجزااااااار؛ 

وهنااااك حااااجاااة لتحاااد ااام وتحسااااااااااااااين 

املعلوماااات الجااال الرصاااااااااااااااااد والتقييم 

  مستقب  

حالة صااون/حما ة  .15

أسااااااااااااااااااااااماااااااااك املااااااااياااااااااه 

 العذبة العراقية

نوع مو أساااااااااماك املياه العذبة العراقية باهنها مهددة  11، تم تقييم 1996في عام 

 ظهر بان هذا الرقم انافض ايى 
َ
، ومجخرا

 
أنواع. ومع ذلد نود ان  شااااااااااااااير  5عامليا

  لم  تم تقييم حاااالاااة ابيفاااان علياااه بعاااد، 35باااان هنااااك عااادد كبير مو األنواع )

 لعااادم وجود وقاااد  كون انافااااخ عااادد األنواع املهاااددة بااااال 
 
نقراخ عااااملياااا نميجاااة

 تقييم متكامل. 

حصااااااال تقدم )تم حساااااااار املجزااااااار؛ 

وهنااااك حااااجاااة لتحاااد ااام وتحسااااااااااااااين 

املعلوماااات الجااال الرصاااااااااااااااااد والتقييم 

  مستقب  

وفااااااااااااااااااااارة األناااااااااااااااااااااواع  .16

املحلية ابيسااااااساااااة 

 في زح العرر

نوع محلي في هنهر زااااااااااااااح العرر. وتم تقييم وجودهااا في  11أظهر بحاام بااان هناااك 

 ، والتي أظهرت انافاخ األنواع 2008-2007وفي الساااااااانوات األخيرة )الثمانينات 

 انواع في العقد االو  مو القرن ابيايي . 6انواع في الثمانينات،  10املوجودة )

حصااااااال تقدم )تم حساااااااار املجزااااااار؛ 

وهنااااك حااااجاااة لتحاااد ااام وتحسااااااااااااااين 

املعلوماااات الجااال الرصاااااااااااااااااد والتقييم 

  مستقب  

حااااااااالااااااااة الااااااااتااااااااهااااااااد ااااااااد  .17

لألساااااااااااماك البحرية 

 في العراق

تتوفر قااائمااة لألسااااااااااااااماااك البحريااة في العراق، كمااا ان حااالااة ابيفااان لهااذه األنواع 

فان نوع واحد  23معرول بصااااااااورة حااااااااعيفة جدا، باإلحااااااااافة ايى ان مو مجموع 

 و 4هو تحا التهد د، و
 
 نوع أخرى لم  تم تقييمها. 18أنواع أقل تهد دا

حصااااااال تقدم )تم حساااااااار املجزااااااار؛ 

تحسااااااااااااااين وهنااااك حااااجاااة لتحاااد ااام و 

املعلوماااات الجااال الرصاااااااااااااااااد والتقييم 

  مستقب  

تاااكااااااااثااار الاااطاااياااور فاااي  .18

 العراق

يعتبر هذا املجزاااااااااااااار مهم جدا ألنه يعطي مقياساااااااااااااااا ألهمية بعض املوائل العراقية 

ملنل ال رول ابجياااادة التي تاااادعم تواجااااد الطيور خ   مرحلااااة هااااامااااة مو دورة 

نوع م ها تم الت كيد  201ونوع طير في العراق،  410حياتها. تم تسااااااااااااجيل أكثر مو 

 نوع غير مجكدة لةو مو املحتمل تكاثرها. 23باهنها انواع طيور تتكاثر و

حصااااااال تقدم )تم حساااااااار املجزااااااار؛ 

وهنااااك حااااجاااة لتحاااد ااام وتحسااااااااااااااين 

املعلوماااات الجااال الرصاااااااااااااااااد والتقييم 

  مستقب  

وحاااااااااااااااااااااااااااااع األناااااااااااااااواع  .19

املسااااااااااااااااااااااااااااتااااااااااااااوطاااااااااااااانااااااااااااااة 

 العراقية

العراق بين ماتلل أصااااااااااااااناااااال  وفر هاااااذا املجزاااااااااااااار عااااادد األنواع املسااااااااااااااتوطناااااة في 

ابييوانات. حيم يشاااااااااااااير بان ابيشااااااااااااارات تمثل أكبر عدد مو األنواع املساااااااااااااتوطنة. 

لةو هنااااااك حااااااجاااااة ايى مزياااااد مو األبحااااااث مو أجااااال اسااااااااااااااتةماااااا  قاااااائماااااة األنواع 

 املستوطنة في العراق.

حصااااااال تقدم )تم حساااااااار املجزااااااار؛ 

وهنااااك حااااجاااة لتحاااد ااام وتحسااااااااااااااين 

املعلوماااات الجااال الرصاااااااااااااااااد والتقييم 

  مستقب  
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 : املؤشرات الخاصة بالتغيير في التنوع البيولوجي والنظم البيئية كما مبينة في التقرير الوطني الخامس4جدول 

 "Changeمؤشرات "التغيير 

 التوضيح عن املؤشر املؤشر
هل حصل تقدم في 

 تقييم املؤشر

 التقرير الوطني الخامس

املساااااااااااااااااااااحااااااة الكليااااااة  .20

لاألراضاااااااااااااا اي املاتااااااا ثارة 

بالتصير واالراض ي 

الااااااتااااااي تااااااقااااااع تااااااحاااااااا 

 التهد د

مو االراض ي العراقية تكون اما  %93باالزارة ايى االزكا / الصور التي تمثلا بهذا املجزر، فان 

 متصيرة او تحا خطر التصير

حصااااااااااااااااااااال تااااقااااااادم )تاااام 

حساااااااااااااااااااااار املاااااجزااااااااااااااااااار؛ 

وهااااااااااااااناااااااااااااااك حاااااااااااااااجااااااااااااااة 

لتحاااااااد ااااااام وتحسااااااااااااااين 

املاااااااااعااااااااالاااااااااوماااااااااات الجااااااااال 

الاااارصاااااااااااااااااااااد والااااتااااقاااايااااياااام اا

   مستقب 

انواع التصااير التي  .21

أثرت على االراضاااااا ي 

 العراقية

  %63،22االنواع املتعددة مو التصير التي تجثر في العراق مبينة في هذا املجزر مع  سبة مئوية )

بساااااااااااااا ي تصاااااااااااااالي التربة. ان هذا قد  كون نناتجا مو املعابجة الزراعية اب اطئة، تاطيح الري 

التجفيل التي قد لعبا دورا رئيساااااااااااااايا في حااااااااااااااهور هذه ال ير مسااااااااااااااتدام وال ير مناسااااااااااااااي وعمليات 

 املشكلة

حصااااااااااااااااااااال تااااقااااااادم )تاااام 

حساااااااااااااااااااااار املاااااجزااااااااااااااااااار؛ 

وهااااااااااااااناااااااااااااااك حاااااااااااااااجااااااااااااااة 

لتحاااااااد ااااااام وتحسااااااااااااااين 

املاااااااااعااااااااالاااااااااوماااااااااات الجااااااااال 

الاااارصاااااااااااااااااااااد والااااتااااقاااايااااياااام اا

  مستقب  

اساااتادام االراضااا ي  .22

في العراق في عاااااااام 

2005 

فقح، عندما  2005الن البيانات متوفرة لعام ان هذا املجزر ال  بين ت ييرا في استادام االراض ي 

 . %28  متبوعة  األراضااا ي الصاااابية للزراعة  )%31تسااااهم  االراضااا ي املتصااايرة   بالةم االكبر )

 ان التقييم ممةو ان تجطر في اطار جمع املزيد مو املعلومات ابيد ثة للمقارنة.

حصااااااااااااااااااااال تااااقااااااادم )تاااام 

حساااااااااااااااااااااار املاااااجزااااااااااااااااااار؛ 

وهااااااااااااااناااااااااااااااك حاااااااااااااااجااااااااااااااة 

لتحاااااااد ااااااام وتحسااااااااااااااين 

املاااااااااعااااااااالاااااااااوماااااااااات الجااااااااال 

الاااارصاااااااااااااااااااااد والااااتااااقاااايااااياااام اا

  مستقب  

 التصير .23

، تبين زيااااااادة 2011-1990خ   الفترة  املنطقااااااة التي ت طيهااااااا ال ااااااابااااااات التي قااااااد تم تحليلهااااااا ان

. بصااااااااااااافة عامة  مةو القو  ان الزيادة في ت طية ال ابات 2كم 8250ايى  2كم 8040اجمالية مو 

تنوع وزيادة التساهم بشكل ا جابي في موحوع التنوع البيولوجي مو خ   خفض خطر التصير 

النباتي الةلي. بالرغم مو ذلد، يعتبر ان املتالهات واالنبات تحمساااااااااااااااي حاااااااااااااامو هذا املجزاااااااااااااار، ان 

مشااااااااااكلة زراعة األنواع غير املحلية او ربما االنواع ال ازية غير مناساااااااااابة للمنا  العراقي، ويمةو أن 

 تحد مو الت ثير اإل جابي لزيادة سطل ال ابات العام.

حصااااااااااااااااااااال تااااقااااااادم )تاااام 

املاااااجزااااااااااااااااااار؛  حساااااااااااااااااااااار

وهااااااااااااااناااااااااااااااك حاااااااااااااااجااااااااااااااة 

لتحاااااااد ااااااام وتحسااااااااااااااين 

املاااااااااعااااااااالاااااااااوماااااااااات الجااااااااال 

الاااارصاااااااااااااااااااااد والااااتااااقاااايااااياااام اا

  مستقب  
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: املؤشرات الخاصة بالتهديدات التي يواجهها التنوع البيولوجي والنظم البيئية كما مبينة في التقرير الوطني الرابع والتقرير الوطني 5جدول 

 الخامس

 "Threatمؤشرات "التهديدات 

 هل حصل تقدم في تقييم املؤشر التوضيح عن املؤشر املؤشر

 التقرير الوطني الرابع )الضغوط على التنوع البيولوجي(

ماااتااا ااايااارات الااا اااطااااااااء  .24

األرضاا ي واسااتادام 

 األراض ي 

لي  هناك فهم جيد ملفهوم اسااااااااااااااتادامات األراضاااااااااااااا ي في املناطق القليلة التطور 

 تلد 
 
املناطق ذات القيمة العالية للتنوع البيولوجي وقد تةشااااااال ابيالة وخاصاااااااة

 ابيرجة والا و  على الن م البيرية

حصاااااااااااااال بعض التقدم )حصاااااااااااااال تقدم 

مجخرا في اعااداد لل طاااء األرضاااااااااااااا ي مو 

 ماتلل املصادر 

الت ير في اساااتادام  .25

األرخ، تااااااااااحااااااااااوياااااااااال 

أراضاااااااااااااا ااي الاا ااااااااباااااااات 

والسااااااااااااااااااااااااااهااااااااااااو  ايااااااااااااى 

اسااتادامات أخرى 

 معاااااااد  ازالاااااااة 
 
)مث 

 ال ابات 

هناك حاجة الجراء مسااوحات لرساام خرائح تواجد مساااحات ال ابات الناضااجة 

واملهمة وبقا ا الن م البيرية السااااااااااااااهلية وتقييم تجمعات األنواع وحالة وتهد دات 

عملياااات ازالاااة ال ااااباااات والرعي املفر  و/أو ت يير املوائااال، والتقاااارير املطورة عو 

 املمارسات التجارية في ال ابات.

ل بعض التقدم )تم معابجة هذه حص

القاااااااااااااااااااااا اااااااا بشااااااااااااااكااااااال جزئي مو خ   

مجزاااااااااااااارات  الت يير  املبينااة في التقرير 

 الوطني اب ام .

تاااقاااااااد ااارات صاااااااااااااااااياااااااد  .26

 االسماك

برامج املراقبة املساااتمرة للثروات السااامةية الرئيساااة في األهنهار والبحيرات واألهوار 

والتجهيلات    لتحد د حجم جهود صايد االساماكFrame & Landing)مساوحات 

املسااااتادمة في صاااايد األسااااماك، واألنواع املصااااطادة )مو خ   تحد د فئة النوع 

 ووزنه والزمو .

حصل بعض التقدم )تم معابجة هذا 

املااوحاااااااااااااااوع بشاااااااااااااااكااااااال جاازئااي مااو خاا   

مجزاااااااااااااارات  التاا ثير  في التقرير الوطني 

 اب ام 

األناااااواع الااااا ااااارياااااباااااااة/  .27

 ال ازية

 

 مصاااااااااااااااادر قلق مو حياام قااائمااة جرد لألنواع ال ااازيااة وال ريبااة 
 
التي تشااااااااااااااكاال حاااليااا

 االدارة في العراق؛ معلومات عو مستوى التجارة ابيالية ل نواع عبر ابيدود.

حصااااااااااال تقدم )تم وحاااااااااااع قائمة ابجرد 

ل نواع ال ريبة ال ازية كمرفق حااااااامو 

الااتااقاارياار الااوطاانااي اباا ااااااااماا  واالتااحااااااااد 

العالمي لصااااااااااااون الطبيعة هو املصاااااااااااادر 

القاااااائماااااة لهاااااذه املعلوماااااات؛ لةو هاااااذه 

بحااااااااجاااااااة ايى التااااااادقيق واملراجعاااااااة مو 

 قبل اب براء املحليين 

 ح ح الصيد .28

معلومات عو درجة جهود الصاااااااااااااايد ابيالية واالنواع املسااااااااااااااتهدفة؛ معلومات عو 

ابييواناات الاداخلاة ألسااااااااااااااواق وحادائق ابييواناات؛ معلوماات عو االنواع العاابرة 

 لريدود الوطنية. 

 لم  حصل تقدم

مماارساااااااااااااااات صااااااااااااااياد  .29

على نحو األساااااااااماك 

 غير قابل لإلستمرار

معلومات عو درجة اجراءات الصاااايد ابيالية واالنواع املسااااتهدفة؛ معلومات عو 

األنواع التي  تم ادخالها في األسااااااواق وحدائق ابييوانات؛ معلومات حو  األنواع 

 التي تعبر ابيدود الوطنية

 لم  حصل تقدم

 التصير .30
 وتهد د التصيردراسات حو  امتداد 

حصل تقدم )كما مبين في املجزر رقم 

 في التقرير الوطني اب ام   -8-
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تاااااااا ثااااااااياااااااارات ا شااااااااااااااااااااااء  .31

 الطرق 

دراساااات عو ت ثيرات ا شااااء الطرق، طرق وتقنيات التافيل مو هذه التاثيرات، 

 لم  حصل تقدم مجموعة بيانات عو مشاراع الطرق املقترحة في املناطق ابيساسة.

الاااااااااااااااااااااااتاااااااااااااااااااااااعاااااااااااااااااااااااد اااااااااااااااااااااااو  .32

 املوارد واستاراج

دراسااااااااااااااااات عو تااا ثيرات تطوير النفح والتعاااد و وا شاااااااااااااااااء الطرق، طرق وتقنياااات 

التافيل مو هذه التاثيرات، مجموعة بيانات عو مشااااااااااااااااراع الطرق املقترحة في 

 املناطق ابيساسة

حصااااااااااااااااااال بعض التقااااادم )لم  تم بنااااااء 

مجزاااااااااااااار حو  هااااذا املوحااااااااااااااوع لةو تم 

اجاراء باعاض الاتاقاااااااد ارات ماو املاواقاع 

يااااقااااو  الااااناااافااااح، الااااتااااي ابااااجاااا اااارافااااياااااااة باااا

متوفرة لااااااادى وزارة البيئاااااااة في العراق 

 وبعض املجسسات املاتصة 

املاااااااااواقاااااااااع املااااااااالاااااااااوثااااااااة  .33

 واب طرة

قاااااااعاااااادة بيااااااانااااااات وطنيااااااة عو املواقع امللوثااااااة واب طرة؛ تقييم اآلثااااااار على الن م 

 البيرية املحيطة؛ خطح و شاطات تافيل اآلثار.

حصاااااااااااال بعض التقدم )تم اسااااااااااااتادام 

ة حاااااو  حاااااقاااااو  املاااااعااااالاااااوماااااااات املاااااتاااااوفااااار 

األلاا اااااااام واباايااقااو  الااتااي ازياالاااااااا ماا ااهاااااااا 

 14و 13األل ام، الجل بناء املجزاارات 

 في التقرير الوطني اب ام  

 حقو  االل ام .34

معلومات محّدثة عو حدود ابيقو  املرساااااااومة؛ معلومات عو األراضااااااا ي املن فة 

 لتحد د مواقع املسح ابجد دة ذات األولوية.
 
 حد ثا

 

 

 

 

 

اسااااااااااااتادام  حصاااااااااااال بعض التقدم )تم

املاااااعااااالاااااوماااااااات املاااااتاااااوفااااارة حاااااو  حاااااقاااااو  

األلاا اااااااام واباايااقااو  الااتااي ازياالاااااااا ماا ااهاااااااا 

 14و 13األل ام، الجل بناء املجزاارات 

 في التقرير الوطني اب ام  

 التقرير الوطني الخامس

ماااااااااجزااااااااااااااااااااااار حاااااااااقاااااااااو   .35

األلاااااااا ااااااااام )حااااااااقااااااااو  

األل ام العسااااةرية  

فاااااااااااي املاااااااااااحاااااااااااافااااااااااا اااااااااااة 

 الواحدة

املل مة في بعض املحاف ات العراقية  ان هذا املجزر يعطي الفةرة حو  املناطق 

حيم ان مجموع املسااااااااحة املزروعة باألل ام في البصااااااارة، د ايى، ميساااااااان، املثنو، 

في د ايى،  15,684في البصااااارة،  26,211، مع 2كم 128,709واساااااح  حمساااااي في 

 في واسح.2كم 4في املثنو و  37,479في ميسان،  45,33

حصااااااااااااال تقدم )تم حساااااااااااااار املجزااااااااااااار؛ 

ة لتحااااااد اااااام وتحسااااااااااااااين وهناااااااك حاااااااجاااااا

املعلوماااااااات الجااااااال الرصاااااااااااااااااااااد والتقييم 

  مستقب  

مجزار ازالة ساطوح  .36

مااالااا اااماااااااة فاااي باااعاااض 

 املحاف ات

بالنساااااااااااااابة للبصاااااااااااااارة، د ايى وميسااااااااااااااان فان مناطق حقو  االل ام قد تم تطهيرها، 

  13تبعا/ مقارنة لسطل املجزر 

حصااااااااااااال تقدم )تم حساااااااااااااار املجزااااااااااااار؛ 

وهناااااااك حاااااااجااااااة لتحااااااد اااااام وتحسااااااااااااااين 

الجااااااال الرصاااااااااااااااااااااد والتقييم املعلوماااااااات 

  مستقب  

املاااهاااااااددات ماااجزااااااااااااااااار  .37

التي تم تحاااااد ااااادهاااااا 

فااي ماانااااااااطااق الااتاانااوع 

 البيولوجي الهامة 

ان انواع ماتلفااااة مو املهااااددات قااااد تم تقييمهااااا للمناااااطق الطبيعيااااة عناااادمااااا تم 

 تنفيذ مشروع مناطق التنوع البيولوجي الهامة.

ارتبطااا ر  التلوث،  بصااااااااااااااورة عااامااة فااان التهااد اادات العاااليااة أو العاااليااة جاادا قااد

وفتل ممرات نقاااال جااااد اااادة، واالساااااااااااااات    املفر  للموارد الطبيعيااااة والتطورات 

                    السةنية ابياصلة.

حصااااااااااااال تقدم )تم حساااااااااااااار املجزااااااااااااار؛ 

وهناااااااك حاااااااجااااااة لتحااااااد اااااام وتحسااااااااااااااين 

املعلوماااااااات الجااااااال الرصاااااااااااااااااااااد والتقييم 

  مستقب  
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 الخاصة بآثار التغيير في التنوع البيولوجي والنظم البيئية كما مبينة التقرير الوطني الخامس: املؤشرات 6جدول 

 "Impactمؤشرات "األثر 

 التوضيح عن املؤشر املؤشر
هل حصل تقدم في 

 تقييم املؤشر

 التقرير الوطني الخامس

الااابصاااااااااااااااااماااااااة الاااباااياااراااياااااااة  .38

  للعراق

ان هذا املجزر  قيم مقدار االراض ي املنتجة با ولوجيا واملياه التي  حتاجها السكان / الب د النتاج 

جميع املوارد التي يستهلكوهنها وعلى اسميعار كل النفا ات التي تولدها. ان البصمة البيرية تطابق 

فيدة واد البيولوجية املوتقارن مع القدرة البيولوجية، والتي هي قدرة الن م البيرية على انتاج امل

 واسميعار النفا ات الناتجة عو األ شطة ال شرية. 

والوحع املثايي  كون عندما  مةو للبلد ان  متلد القدرة البيولوجية دائما فوق البصمة البيرية. 

لألساال ليسااا هذه هي حالة العراق، حيم ان البصاامة البيرية تبدو دائما أعلى بةثير مو القدرة 

 )باستثناء فترة قصيرة مو الزمو خ   الستينات .البيولوجية 

حصااااااااااااااااااااال تااااقااااااادم )تاااام 

حساااااااااااااااااااااار املاااااجزاااااااااااااااااار؛ 

وهااااااااااااااناااااااااااااااك حاااااااااااااااجااااااااااااااة 

لتحاااااااد ااااااام وتحسااااااااااااااين 

املاااااااااعااااااااالاااااااااوماااااااااات الجااااااااال 

الاااارصاااااااااااااااااااااد والااااتااااقاااايااااياااام ا

  مستقب  

ماااجزااااااااااااااااار اساااااااااااااااااتاااهااا ك   .39

الساااااااااااااااااااااااامااااااااااااد )٪ ماااااااااااو 

 األسمدة املنتجة 

تم دة. حيم  ان هذا املجزاااار يعبر عو اسااااته ك األساااامدة في الب د كنساااابة مئوية مو انتاج األساااام

اجراء املقارنة مع الرقم العالمي  متوسااااااااااااااح دو  العالم التي تسااااااااااااااتادم اساااااااااااااامدة أقل مما تنتجه؛ 

وعلى العة  مو ذلد فان العراق يسااااااااااااااتادم أكثر بةثير مما  نتج. وان هذا الرقم في حد ذاته ال 

ه جود ازاااااامبا قو  لنا ما اذا كان أو لم تةو األساااااامدة تسااااااتادم بةفاءة في الب د على الرغم مو و 

 .ب هنها ليسا كذلد

 صعي التقييم 

مااااجزاااااااااااااااااار اسااااااااااااااااااتااااهاااا ك  .40

األسااااااااااااااااامااااااادة )كااااجاااام / 

هةتاااااااار مو األراضاااااااااااااا ي 

 ) الصابية للزراعة

هذا  أقل بةثير مو االرقام العاملية؛للعراق  بين هذا املجزاااااار ارقاما التي هي في املتوسااااااح بالنساااااابة 

ية موحوع تلوث املياه باملواد الةيميائ مةو أن  كون ازارة ا جابية في موحوع حما ة التربة وفي  

 اب طرة؛

ومع ذلد فإنه البد مو االخذ باالعتبار أن فئة  األراضاا ي الصااابية للزراعة  تشاامل أ اااا األراضاا ي 

التي لم  تم زراعتها مجقتا أو ال ساااااتين والزراعات التي  كون اسااااتادام األساااامدة فيها منافض او 

؛
 
 غائي كليا

 ح األسمدة على األراض ي املزروعة املتبقية، وهذا يعني أن استادام ولذلد فإن هذا  زيد مو ح

 .هذه املنتجات قد  كون ال  زا  مفرطا وبصورة غير مسجولة

 صعي التقييم

مااجزااااااااااااااار اساااااااااااااااتاااااااااادام  .41

املبيااااادات ابيشاااااااااااااارياااااة 

ومبيااادات األعشاااااااااااااااااار 

 )لتر 

املبيدات أ اااااااااااا تشااااااااااكل خطرا، لي  فقح على األنواع ابييوانية والنباتية غير املسااااااااااتهدفة، ولةو 

على ال شاااااااااااااار أ ااااااااااااااااا؛ بنااءا على اب واص الةيمياائياة لهاذه املبيادات فهي قاادرة على دخو  الكاائو 

 ،تتراكم بيولوجيا في الساا ساال ال ذائية، وبالتايي  جثر على  ااية اإل سااان ا اااا. عموماوان الحي 

ان نتائج اساااااااااتادام املبيدات بشاااااااااكل كثيل  جدي ايى العد د مو اآلثار السااااااااالبية في البيئة التي ال 

 . مةو تجاهلها

ويبين هذا املجزاااااااااااااار أن كميات عالية مو املبيدات كانا وال تزا  تسااااااااااااااتادم في العراق، وخاصااااااااااااااة 

  2010في عام لتر  92.963.909املبيدات ابيشرية، والتي تم تسجيلها بةميات هائلة تقدر ر 

 سلبي

ماااااااااجزااااااااااااااااااااااار الصاااااااااااااااااااااااياااااااااد  .42

الساااااااااااااانوي لألسااااااااااااااماك 

مااااااااااو مااااااااااوارد املااااااااااياااااااااااه 

 العذبة والبحرية

  هر املجزاااار زيادة منت مة في الصاااايد ألسااااماك املياه العذبة خ   الساااانوات املاحااااية. ويمةو أن 

يعزى ذلد ايى أساااااااااااااابار كثيرة، مثل زيادة السااااااااااااااكان أو زيادة الطلي على األسااااااااااااااماك مو األسااااااااااااااواق 

املحلية والدولية. هذا الرقم  مةو ان يشاااااااير أ ااااااااا ايى أنه تما زيادة الصااااااايد ايى مساااااااتويات أعلى 

 سلبي
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 ي ادخا  أنواع اخرى غير محلية وذات قدرة عالية للتكاثر في املياه العذبة في األهنهار وبالتايي بسااااااااااا

 .تحل محل األنواع األصلية واملحلية

مو ناحية أخرى فان صاااااايد األسااااااماك البحرية هو أقل مو ذلد بةثير في العراق، وهذا أمر متوقع 

 رية، فيما عدا املحاف ة ابجنوبية )البصرة .لكون العراق بلد ال  ح ى بالةثير مو السواحل البح

مجزااااار تقد ر املازاااااية  .43

الااااااااااعااااااااااراقاااااااااايااااااااااة لااااااااااعااااااااااام 

2006-2009    

 قصاااااااد بهذا املجزااااااار ان   هر بشاااااااكل غير مبازااااااار اآلثار املحتملة التي  تم ا شااااااااؤها بواساااااااطة تربية 

 الطبيعية وكذلداملازااااااية سااااااواء مو حيم االسااااااتادام املتجاوز للمراعي )اراضاااااا ي املراعي  واملوارد 

 مو حيم توليد النفا ات )على س يل املثا ، ل رخ التربية املةثفة .

ان الرقم ال اهر  بين أن األنواع املوجودة باالعداد االكثر هي األغنام تليها املاعز. وعادة ما تكون 

ثير  هذه األنواع مةثرة بطرق واساااااااعة بحيم  تم تجني ملوثات االكثار املةثفة، مو ناحية أخرى ت

الرعي لهذ و النوعين ان لم  ةو ماطح ومتوازن بشاااااااااااااكل كال  مةو أن  جثر سااااااااااااالبا على املراعي 

 .الطبيعية تماما

 صعي التقييم 

قيم التنوع البيولوجي وخدمات النظم   1-3-3

 البيئية لرفاهية اإلنسان

واحاااااادة مو أهم القااااااااااااااااااا ااااااا املتعلقااااااة بااااااالتنوع البيولوجي 

الواضية والقوية مع رفاهية اإل سان. وأهميته هو الصلة 

رفااااه اإل سااااااااااااااان يعتماااد على عوامااال كثيرة غاااالباااا ماااا تكون 

معقدة، العوامل الرئيسااااااااااااية التي تتعلق بالتنوع البيولوجي 

 :هي ما  لي

توافر املواد األسااااااساااااية )اب ام  للبناء واملواد ال ذائية  .1

 وابييوانات املست  سة؛

الطبيعيااااة أو ابيصااااااااااااو  العاااااد  واملمسااااااااااااااااوي للموارد  .2

 املشتقة مو الطبيعة؛

 الصية ال شرية وابيق في بيئة  يية / يمنة؛ .3

 الس مة مو الكوارث الطبيعية؛ .4

 القيم الروحية وابجمالية والثقافية؛ .5

ابيفان على/صااااااااااااون املكونات الطبيعية لريفان على  .6

 بيئة  يية ومنافع لألجيا  املقبلة

تنوع لل تم تحليل وتقييم املوحاااااااوعات الرئيساااااااية الشااااااااملة

البيولوجي وخااااادماااااات الن م البيرياااااة ورفااااااه اإل سااااااااااااااااان في 

العراق الواردة اع ه، وفقااا لنة  املوائاال/املنطقااة البيريااة، 

  :4وسيتم عرخ نتائج هذا التقييم فيما  لي

 

 

                                           
معلومات اكثر عن الموضوع يمكن ايجادها في "تقرير الجرد 4 

والتقييم"، الذي هو أحد التقارير المرتبطة بمرحلة اعداد 

 .(http://www.biodiv.be/iraq) االستراتيجية
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 العععععععنعععععععظعععععععام خعععععععدمعععععععة

 البيئي

الصعععععععععععععععحعععععراء  االهوار 

 العربية

صعععععععععععحراء ما 

 بين النهرين

سعععععهوئ موائل 

الشعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععرق 

 االوس 

غععععععابععععععات جععععععبععععععال 

 زاكروس

معععععععععععععععععععععععععععععععوائعععععععععععععععععععععععععععععععل 

السععععععععععععععععععععععععواحععععععععععععععل 

 البحرية 

 معععععععععععكعععععععععععونعععععععععععات

 الععععععععععععععععععععععرفععععععععععععععععععععععا 

 البشري 
 (. توفير )الغذاء وامليا  العذبة والوقود والخشب واأللياف1

الساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااماااااااااااااااااااااااااااااد،  . انتاج الخشب 1

ابااااااااااا ااااااااااااااااااااااااااراوات، 

الااااارز، ماااااناااااتاااااجاااااااات 

 االليان واالغنام

املااااااااااااااااااااااااااراعااااااااااااااااااااااااااي 

وال سااااااااااااااااااااااتين 

لااااااااااااااااااااااااا ااااااااااااااااااااااااارخ 

الاااااااااااااااااااااااااااثاااااااااااااااااااااااااااروة 

 ابييوانية 

املاااااااانااااااااتااااااااجااااااااات 

الااااااااااازراعاااااااااااياااااااااااة 

واألعاااااااااااااااااااااااااااااا ل 

لاااااااااااااااااالااااااااااااااااااثااااااااااااااااااروة 

 ابييوانية

املاااااااااااااناااااااااااااتاااااااااااااجاااااااااااااات 

الااااااااااااااااازراعااااااااااااااااايااااااااااااااااااة 

واألعاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ل 

لااااااااااااااااااااااااالاااااااااااااااااااااااااثاااااااااااااااااااااااااروة 

 ابييوانية

املاااااااااااااااااناااااااااااااااااتاااااااااااااااااجاااااااااااااااااات 

الااااااااااااااااااااااازراعاااااااااااااااااااااااياااااااااااااااااااااااة 

والاااااااااااااااااااااااااااااااااااااةاااااااااااااااااااااااااااااااااااااروم 

 واملةسرات

األسااااااااااااااااااااااااااااااامااااااااااااااااااك 

واملااااااااااااااااااا كاااااااااااااااااااوالت 

 البحرية

 2 و 1

. املعععععععععععععععععععععععععيعععععععععععععععععععععععععا  2

 الحتياجات السوق 

مصااااااااااااااااادر وفير مو 

املااااااااياااااااااه الااااااااعااااااااذبااااااااة 

 السطحية

مصااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادر 

 األرخ

ماااااااااااانااااااااااااطااااااااااااقااااااااااااة 

تااااااااجاااااااامااااااااعااااااااات 

ماايااااااااه الاا ااهاار، 

خااااااااااااااااااااازاناااااااااااااااااااااات 

 التازيو

ال هر، منطقاااااااة 

مسااااااااااااااتجمعاااااااات 

املااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااه 

 والبحيرات

املاااااااااااااااااناااااااااااااااااتاااااااااااااااااجاااااااااااااااااات 

الااااااااااااااااااااااازراعاااااااااااااااااااااااياااااااااااااااااااااااة 

والاااااااااااااااااااااااااااااااااااااةاااااااااااااااااااااااااااااااااااااروم 

  واملةسرات

ماااااااااااااااااااااناااااااااااااااااااااطاااااااااااااااااااااقاااااااااااااااااااااة 

مساااااااااااااااااااتاااااجاااااماااااعاااااااات 

املااااااااايااااااااااه واألهناااااااااهاااااااااار 

وابااااااااااااااااااااااااااااااجااااااااااااااااااااااااااااااداو  

 ابجبلية

املسااااااااااااااااااماااانااااقااااعاااااااات 

القريبااااة وزااااااااااااااح 

 العرر

مااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااازوناااااااااااااااااااااات  . االسماك 3

أساااااااااااااااامااااااااك املااايااااااااه 

 العذبة كبيرة

مااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااازون  -

األسااااااااااااااااااااامااااااااك 

وتاااااااااااااااارباااااااااااااااايااااااااااااااااة 

األحااااااااااااااااااااااياااااااااااااااااااااااء 

 املائية

مااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااازون 

األسااااااااااااااااااااااااااااااااامااااااااااااااااااااك 

وتربياااااة األحيااااااء 

 املائية

ابااااااااااااياااااااااااايااااااااااااوانااااااااااااات  -

املاااااااااااااااااتاااااااااااااااااناااااااااااااااااوعاااااااااااااااااة 

األسااااااااااااااااااااااااااااااااااااااماااااااااااااااااااااااااك 

 البحرية

مصااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادر  مصدر وفير . امليا  للري 4

 األرخ

األمااااااااااااااااااااااااطااااااااااااااااااااااااار 

وخااااااااااااااااازاناااااااااااااااااات 

 التازيو

األمطااار وخزانااات  مصدر وفير

 التازيو

املسااااااااااااااااااماااانااااقااااعاااااااات 

القريبااااة وزااااااااااااااح 

 العرر

. مصععععععععععععععععدر املعععواد 5

 الصناعية الخام

الااااااااااااااااااانااااااااااااااااااابااااااااااااااااااااتاااااااااااااااااااات 

واملاااااااااااااااناااااااااااااااتاااااااااااااااجاااااااااااااااات 

اباااااااااااااياااااااااااااياااااااااااااواناااااااااااااياااااااااااااة 

 املاتلفة

الااااااااانااااااااابااااااااااتاااااااااات 

 الصيراوية

املحاااااصااااااااااااااياااال 

واملاااااناااااتاااااجاااااااات 

اباااااياااااياااااواناااااياااااااة 

 الصناعية

املاااااااحااااااااصااااااااااااااااااااايااااااال 

واملاااااااااااناااااااااااتاااااااااااجاااااااااااات 

اباااااااااياااااااااياااااااااواناااااااااياااااااااة ا

 الصناعية

الاااااااااااااااااانااااااااااااااااااباااااااااااااااااااتااااااااااااااااااات 

واملاااااااااااااااناااااااااااااااتاااااااااااااااجاااااااااااااااات 

 ابييوانية

لاااااااإلناااااااتااااااااج ماااااااواد 

 الصناعي

اناااواع الااانااابااااااااتاااااااات  . املوارد الجينية 6

وابااااااااااااياااااااااااايااااااااااااواناااااااااااااات ا

 املحلية

اناااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااواع 

الااااااااانااااااااابااااااااااتاااااااااات 

واباياياواناااااااات 

 املحلية

اناااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااواع 

الااااااااانااااااااابااااااااااتاااااااااات 

واباياياواناااااااات 

 املحلية

انواع النبااااتاااات 

وابااااااااياااااااايااااااااوانااااااااات 

 املحلية

انااواع الااناابااااااااتاااااااات 

وابااااااااااااياااااااااااايااااااااااااوانااااااااااااات ا

 املحلية

انواع النبااااااااتاااااااات 

وابااااااااااياااااااااايااااااااااوانااااااااااات ا

 املحلية

مااااااااو الاااااااانااااااااباااااااااتااااااااات  البايوكيمياويات. 7

 الطبيعية

مو النباااتااات 

 الطبيعية

الااااااااانااااااااابااااااااااتاااااااااات 

الااااطااااباااايااااعااااياااااااة 

 والطبية

الاااااااااااااانااااااااااااااباااااااااااااااتااااااااااااااات 

الااااااااطااااااااباااااااايااااااااعاااااااايااااااااة 

 والطبية

الاااااااااااااااااانااااااااااااااااااباااااااااااااااااااتااااااااااااااااااات 

الاااااااااااطاااااااااااباااااااااااياااااااااااعاااااااااااياااااااااااة 

 والطبية

الااااااااااااااااانااااااااااااااااابااااااااااااااااااتاااااااااااااااااات 

الااااااااااطااااااااااباااااااااايااااااااااعاااااااااايااااااااااة 

 والطبية
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 النظام خدمة

 البيئي

الصععععععععععععععععععععحععععععععععراء  االهوار 

 العربية

صععععععععععععحععراء 

مععععععا بععععععيععععععن 

 النهرين

سهوئ موائل 

الشعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععرق 

 االوس 

غعععععععععععععععععابعععععععععععععععععات 

جععععععععععععععععععععبععععععععععععععععععععال 

 زاكروس

مععععععععععععععععععععععععععععععععوائععععععععععععععععععععععععععععععععل 

السععععععععععععععععععععععععععواحعععععععععععععععل 

 البحرية 

 مععععععععععععكععععععععععععونععععععععععععات

 العععععععععععععععععععععععععرفعععععععععععععععععععععععععا 

 البشري 
 )األمراض ومكافحتها، وتنقية امليا والفيضانات و املناخ التنظيمات )  .2

1 .

احععتععيععععععاطععيعععععات 

كعععععععبعععععععيعععععععرة معععععععن 

امليعععا  الععععذبعععة 

 واألرض

احاااااااااتااااااااايااااااااااطاااااااااياااااااااات ا

كبيرة مو امليااااااااه 

  العذبة واألرخ

احااااتاااايااااااااطااااياااااااات 

كاااااااااابااااااااااياااااااااارة مااااااااااو 

 املياه ابجوفية

احتيااااطياااا

كاااابااااياااارة ت 

مو املياااااااه 

الااااااااعااااااااذبااااااااة 

 واألرخ

احااااتاااايااااااااطااااياااااااات 

كاااااااااابااااااااااياااااااااارة مااااااااااو 

امليااااااه العاااااذباااااة 

 واألرخ

احتيااااطياااات 

كاااااابااااااياااااارة مااااااو 

املااااااااااااااااااااااااااااااياااااااااااااااااااااااااااااااه 

الاااااااااااااااعاااااااااااااااذباااااااااااااااة 

 واألرخ

احاااتااايااااااااطاااي كااابااايااار 

 حجم املياه

 4 و 3
. تعععععععنعععععععظعععععععيعععععععم 2

 الفيضانات

األراضاااااااا ي الرطبة 

تاااااااامااااااااةاااااااانااااااااا مااااااااو 

اساااااااااااااااااااااااااماااااااااااايااااااااااااعاااااااااااار 

 الفياانات

ماااااااااو صاااااااااااااااااااااااناااااااااع 

اإل سااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااان 

السااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادود 

 الص يرة

خااااااااازاناااااااااات 

بساااااااااااااااااااااااعاااااااااة 

تااااااااااااااااااازياااااااااو 

 عالية

خزانات بسعة 

 تازيو عالية

خااااااااااااااااااازاناااااااااااااااااااات 

بساااااااااااااااااااااااااااااااااعاااااااااااااااااااة 

تاااااااااااااااااااااااااااااااازياااااااااااااااو 

 عالية

املاااااااااااااد واباااااااااااااجااااااااااااازر 

واألراض ي الرطبة 

الااااااااااطااااااااااباااااااااايااااااااااعاااااااااايااااااااااة 

لتن يم األحداث 

 الفياانات

. آثععععععار تععععغععععيععععر 3

 املناخ

الااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادورة 

الهياااااادرولوجيااااااة، 

خاااااااااااازان املااااااااااااياااااااااااااه 

الااااااااااااااااااااااااعااااااااااااااااااااااااذبااااااااااااااااااااااااة، 

وامااااااااااااااااتصاااااااااااااااااااااااااااااااص 

الااافاااياااااااااااااااااااااااناااااااات، 

 وتازيو الةربون 

الااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادورة  - - -

الهياااااادرولوج

 اااة، وتازيو 

  الةربون 

 

األراضااااااااا ي الرطبة 

السااااااااااااااااااااااااااحااااااااااالاااااااااااياااااااااااة 

حاااااااااااامااااااااااااا ااااااااااااة ماااااااااااو 

الاااااااااااااعاااااااااااااواصاااااااااااااااااااااااااال 

وارتفاع مساااااااتوى 

سااااااااااااااااااطااااال الاااااباااااحاااار 

 وتآكل

 

. تعععععععنعععععععظعععععععيعععععععم 4

 ارتشاح التربة

 دور فعا  دور فعا  دور فعا  دور فعا  - دور فعا 

. تععععععععنععععععععقععععععععيععععععععه 5

 امليا 

املااااااااااااااااااااااااااااااياااااااااااااااااااااااااااااااه  - - املياه ابجوفية املياه السطحية

 السطحية

 املياه السطحية

. العععععععتعععععععقعععععععاط 6

ثنائي اوكسعيد 

الكععععععاربون من 

العععععععععععععععععععععغعععععععععععععععععععععالف 

 الجوي 

 

 فعاله

  

 فعالية فعالية معتد  معتد  -

 

. مصععععععععععععععععايععععععد 7

 األسماك

مااااااااااااااااااااااااااااااااااااااازوناااااااااااااااااااات 

  طبيعية كبيرة

مازونااات  -

 كبيرة

مااااااااااااااااااااااااااازوناااااااااااااات 

 كبيرة

مااااااااااااااازوناااااااات 

 كبيرة

 مازونات كبيرة

. املععععععقععععععاومعععععه 8

لععععععععععععععععععععععالنععععععععععععععععععععععواع 

 الغازية

املوائاااااال متنوعااااااة 

ولااااااةااااااو مااااااعاااااارخ 

لر طر بصااااااااااااااورة 

  زد دة

الاااااااااااااااااابااااااااااااااااااياااااااااااااااااائاااااااااااااااااة 

القاسااااااااااية أقل 

عرحة لألنواع 

 ال ريبة

عاااااارحاااااااااااااااااااااة 

لااااااااااااألنااااااااااااواع 

 ال ريبة

عرحة لألنواع 

 ال ريبة

عاااااااااااااااارحااااااااااااااااااااااااااااااة 

لاااااااااااااااااااااألناااااااااااااااااااااواع 

 ال ريبة

عرحااااااااااااااااااة لألنواع 

 ال ريبة
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 النظام خدمة

 البيئي

الصععععععععععععععحععععراء  االهوار 

 العربية

صعععععععععحراء ما 

 بين النهرين

سعععععععععهوئ موائل 

الشعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععرق 

 االوس 

غعععععععععععععععععابعععععععععععععععععات 

جععععععععععععععععععععبععععععععععععععععععععال 

 زاكروس

موائععل السعععععععععععواحععل 

 مععععععععععععكععععععععععععونععععععععععععات البحرية 

 العععععععععععععععععععععععععرفعععععععععععععععععععععععععا 

 البشري 
 )والتعليمية والترفيهية والروحيةالجمالية ( الثقافية. 3

. الععطععبععيععععععععة 1

 املحيطة

فااااريااااااادة مااااو 

 نوعها

 جودة عالية جودة عالية جودة عالية جودة عالية جودة عالية

5 

. الععععععقععععععيععععععمععععععة 2

 الجمالية

قيمة عالياة 

 جدا

قيماة عاالياة  عاليهقيمة  قيمة عاليه قيمة عاليه

 جدا

 قيمة عاليه

 ساكو عايي عايي عايي عايي عايي . الهدوء3

. الععععععععععقعععععععععيعععععععععم 4

 الدينية

ماااواقاااع مااازار 

 ماتلل

ماااااواقاااااع مااااازار 

 ماتلل

مااااواقااااع ماااازار 

 ماتلل

ماااااااااااواقاااااااااااع مااااااااااازار 

 ماتلل

ماااواقاااع مااازار 

 ماتلل

- 

. املععععععععععواقععععععععععع 5

 الترفيهية

جاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااودة 

عاااااااااااااااااالااااااااااااااااايااااااااااااااااااة 

 محتملة

الساااااااااااااااااايااااااااحاااااااة 

الااااااااااباااااااااايااااااااااراااااااااايااااااااااة ا

والاااااااااااااطاااااااااااااياااااااااااااور 

 والثد يات 

الساااااااااااااايااااااااحاااااااة 

الاااااااااباااااااااياااااااااراااااااااياااااااااة 

  والطيور 

السااااااااااااااااااااااااااااياااااااااااااااحااااااااااااااة 

الاااااااااااااااباااااااااااااااياااااااااااااااراااااااااااااااياااااااااااااااة 

  والطيور 

السااااااااااااااياااااااحااااااة 

الاااااااااباااااااااياااااااااراااااااااياااااااااة 

والاااااااااااطاااااااااااياااااااااااور 

 والثد يات

الساااااااااااااايااااحاااة البيرياااة 

 والصيد

 النظام خدمة

 البيئي
 .الدعم )تدوير االغذية، تشكيل/تكوين التربة، االنتاج االولي(4

 الرفعا  مكونعات

 البشري 

. تعععععععععععععدويعععععععععععععر 1

 االغذية

  عايي  متوسح  متوسح متوسح  واطئ عايي 

6 

. انعععععععععععععتعععععععععععععاج 2

االوكسععععععععععععجععيععن 

 الجوي 

  متوسح  عايي  متوسح  واطئ  واطئ عايي

. تشعععععععععععكيععععل/ 3

 تكوين التربة

  سراع  سراع  عادي   عادي   بطيء  سراع 

. االنععععععععععتععععععععععاج 4

 االولي

  عايي  عايي  متوسح  متوسح  واطئ  عايي

 

عواقععععععب فقععععععدان التنوع البيولوجي في  1-3-4

 العراق

بساااااااااا ي العد د مو األ شااااااااااطة ال شاااااااااارية والااااااااااا و  على 

التنوع البيولوجي واملوارد الطبيعية، فلقد اصبحا قاية 

أولويات لتقييم ابياالت الرئيسااااااااااية بيدوث فقدان التنوع 

الاباياولاوجاي وعاوامالااااااه الاااااادافاعااااااة والاعاواقااااااي ويالثااااااار لاهااااااذا 

 الفقدان على التوازن الطبي ي وعلى ال شر.

ومدرج أدناه أخطر حوادث فقدان التنوع البيولوجي والتي 

تم تقييمها ملاتلل املناطق البيرية / املوائل، وتم تحد د 

العوامااااال الااااادافعاااااة والعواقاااااي لهاااااذا الفقااااادان اذا لم  تم 

 .معابجتها بشكل كال وفي الوقا املناسي
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 الدوافع وعواقب فقدان التنوع البيولوجي: 8جدول 

العععععععععععععامععععععل الععععععدافععععععع لععععععفععععععقععععععدان الععععععتععععععنععععععوع 

 البيولوجي
 تسلسل فقدان التنوع البيولوجي فقدان التنوع البيولوجي

 شية املياه والترسبات

 بناء السدود

تمرح املياه والتربة بساااااااااااا ي االمطار وحااااااااااااعل تاطيح 

 الري 

تالاوث املايااااااااه بسااااااااااااااا اااااااي فاقااااااادان املاجااااااااري والانابااااااااتاااااااات 

 الصناعية املعابجة

 اختزال / خفض موارد امليا  العذبة
 ال  وجد مياه عذبة ل حتياج ال شري 

 

 شية املياه والسواقح

 اإلفرا  في است    املراعي وأراض ي املراعي

األ شااااااااااااااطااااااة الواضاااااااااااااايااااااة وألغراخ ماتلفااااااة )التنميااااااة 

السااااااااةنية والصااااااااناعية واأل شااااااااطة العسااااااااةرية، وجمع 

 النباتات لوقود الطهي 

 اختزال الغطاء النباتي

 زيادة في االراض ي املتصيرة

 للمازية العلل ما  ةفي مو عدم وجود

 تجزئة املوائل وانقراخ االنواع

 انافاخ في التنوع ابجيني

 بابيياة البر ةاب اصة  اللوائل تنفيذ وانفاذ سوء

 الفقر

 قلة الوعي

 انخفاض في وجود الحياة البرية

 

 

 انقراخ االنواع

 فقدان ال ذاء البري غيار او 

اهنااااهااااياااااااار الااااناااا اااام الاااابااااياااارااااياااااااة وغااااياااااااار االنااااتااااااااج 

 واب دمات

 والسةني غير املاطح التوسع الزراعي

تطبيق املشااااااااااااااااااااااراع الزراعياااااااة تركز على اساااااااااااااااتاااااااادام 

األساااااااااااااااااااااليااااااي املةثفااااااة مع اسااااااااااااااتااااااادام كبير مو املواد 

 الةيميائية والكائنات املعدلة وراثيا

فععقععععععدان الععزراعععععععة الععتععقععلععيععععععديععععععة واالنععواع 

 املحلية

 

انتااااااااجياااااااة خصااااااااااااااوباااااااة الترباااااااة و  في انافااااااااخ

 املحاصيل

 ابجيني فقدان التنوع

 تعرخ عايي لآلفات واألمراخ

ة غراخ ماتلفغير االصاليين أل  املنافساينعو  مقدمة

 )جاالنتا ، الغراخالغراخ الزينةتجارية، )

 التلوث

 الصيد وصيد األسماك ) االست    املفر 

 التجارة

 االصيلة املستوطنةاألنواع  فقدان

 

 

 

 في التنوع ابجيني انافاخ

 انقراخ األنواع

املاانااتااجاااااااات غااياااااااار الااناا اام الاابااياارااياااااااة و  اهنااهااياااااااار 

 واب دمات

 فريدة مو نوعها فقدان قيم

 للمجتمع غير املستدام التحد م

 صااااااااااااااانااااااااع الاقاراراملاجاتاماعاااااااات الاريافاياااااااة و  الافاجاوة بايان

  بعض املجتمعاااااااات الريفياااااااة وعااااااادم الثقاااااااة في العزلاااااااة

 املكونات الريفيةو  التقاليد تجاه هتمامال عدم ا

 التراثالثقافية و  فقدان القيم

 

 فقدان القيم الفريدة مو نوعها

 فقدان هوية الناا

 فقدان اإلحساا باإلنتماء

 التعرخ للت ثيرات اب ارجية

 اهما  الوطو وموارده وقيمه
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 تحديد وتحليل أصحائ املصلحة  1-3-5

أ ااااا ايى توفير الئحة كاملة وزااااملة  تهدل مرحلة التقييم

ملاتلل ابجهات الفاعلة التي  مةو أن تشاااارك في صاااياغة 

االسااااااااااااتراتيجياااة وتنفياااذهاااا، بااااالعتمااااد أ اااااااااااااااا على قااادرتهاااا 

 واألدوار واملسجوليات املناطة بها. 

في الباادء تم تحااد ااد كاال مجموعااات أ اااااااااااايااار املصااااااااااااريااة 

نية الوط الرئيسية ذات الصلة بعملية اعداد االستراتيجية

للتنوع البيولوجي وخطاااة العمااال وكماااا  لي )ان ر الشاااااااااااكااال 

 أدناه  

 . املجسسات الوطنية / الهيئات 1

 . املجتمع العلمي 2

 . السكان األصليين 3

 . املن مات غير ابيكومية 4

 . الشركات وابجمعيات اب اصة 5

كاطوة ثاااانياااة تم اختياااار عااادد مو أ ااااااااااااياااار املصاااااااااااارياااة 

 ية وحع ستراتيجية وطنية للتنوعألغراخ املشاركة في عمل

 البيولوجي وخطة العمل، كما هو وارد في ابجدو  أدناه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المجتمع العلمي
مجتمعات الوزارات 

 السكان األصليين الوطنية
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 اختيارهم لعملية التشاور  : أصحائ املصلحة الذين تم9جدول 

 دورهم في االستراتيجية ا يار املصرية

 اسمشارة األز ا  العامةوزارة البلد ات و 

 اع م و اسمشارة وزارة الصية

 اع م و مشاركة وزارة الصناعة

 اع م و مشاركة وزارة الدفاع 

 اع م الشجون االجتماعيةوزارة العمل و 

 مشاركة و اسمشارة العلمي والبحم العايي التعليم وزارة

 اع م وزارة حقوق اال سان 

 اع م شجون املرأةوزارة الدولة ل

 اسمشارة وزارة العد 

 تعاون و مشاركة وزارة النفح

 اسمشارة وزارة اب ارجية

 مشاركة و اسمشارة وزارة الزراعة

 مشاركة و اسمشارة وزارة املوارد املائية

 مشاركة و اسمشارة وزارة العلوم والتةنلوجيا

 مشاركة و اسمشارة وزارة التاطيح

 اع م وزارة الثقافة

 اسمشارة البرملان العراقي

 اع م مجال  املحاف ات

 مشاركة و اسمشارة حكومة اقليم كردستان

 اسمشارة املن مات ابيكومية الدولية

 اع م االتصاالت ووكاالت االع م وسائل

 اسمشارة املجتمع العلمي

 مشاركة املن مات غير ابيكومية

 اع م الشركات السياحية

 اع م و مشاركة ابجنسيات واملتعددة اب اصة الشركات

 اسمشارة و مشاركة الوكاالت واالليات املالية

 اع م و مشاركة القطاع اب اص 

 اع م القطاع العام

 اع م املشاهير

 اع م مواطنين املراكز ابيارية

 اسمشارة الدولييناب براء 

 اع م ومشاركة  املجتمع املحليو  االصلين السكان

 اع م  الد و رجا 

 مشاركة  التعليمي الكادر املعلمين، ابجامعيين، االساتذة

 مشاركة الصياد و املحترفين

أ ااااااااااااااا الاذ و تم تحاد ادهم  أ ااااااااااااياار املصاااااااااااارياة مو بين

ي والشاااركات والت، والوكاالتواملجساااساااات  املاتصاااة الدوائر 

 هوية  مو أجل أن  كون  تم ادراجها بالتفصااااااااااايل،
 
واضااااااااااايا

 التوازن الااااذيحو  نوع ابجهااااة التي  تم االتصااااااااااااااااا  بهااااا و 

  .عملية االسمشارة التوصل اليه في  مةو

الذ و تم  ااااايار املصااااارية املصااااارية أل ان مزيج مساااااتوى 

  مة هم التاااااا ثيرات والفوائااااااد املحتملااااااة التيتحااااااد اااااادهم و 
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وعالاى  بصاااااااااااااورة عااااااامااااااة احااااااداىاهااااااا عالاى الاتاناوع الاباياولاوجاي

 اايار أ مصاافوفة في  مةو تر يصااها اسااتراتيجية التنوع،

  .أدناه املصرية

حيم  مثل  مساتوى صااحي الع قة  الذي تم ادراجه في 

ادناه، مساااتوى مشااااركة صااااحي الع قة في قااااا ا التنوع 

البيولوجي؛ وهذا  مةو ان  كون عايي ومتوسح ومنافض. 

على ساااااااااااا يل املثا  فان لوزارة البلد ات مسااااااااااااتوى ع قة ف

عالية بقااااااااااااا ا التنوع البيولوجي كوهنها مشاااااااااااتركة بصاااااااااااورة 

مبازااااارة في مشااااااراع تن يم والسااااايطرة على امدادات املياه 

والتصااااااريل الصااااااحي. هذه املشاااااااراع ممةو ان تحدث ت ثير 

ا جااااابي )ل  على التنوع البيولوجي )في حااااا  تم التاطيح 

مج بامدادت مياه مسااااااااااتدامة وتصااااااااااريل صااااااااااحي بعمل برنا

  )في حا  كانا -جيد ، كما  مةو ان تحدث ت ثير ساااااااالبي )

امدادات املياه غير مسااااااتدامة وتساااااا ي في اساااااامنفاذ املوارد 

املائية، او في حالة لم التاطيح والصاااااااااااايانة بشااااااااااااكل جيد 

  للبنو التحتية للتصريل الصحي .

 

 : مصفوفة أصحائ العالقة10جدول 

 العاااااااداد املصاااااااااااااااااراااياااااااة أ اااااااااااااااااياااااااار مصااااااااااااااااافاااوفاااااااة

 البيولوجي التنوع استراتيجية

  املشااااااااااااااااااااااركاااااااة مساااااااااااااااااااتاااااوى 

  ماااااااااتاااااااااوسااااااااااااااااااااااح، عااااااااااياااااااااي،)

  حعيل

 الاااااااتاااااااناااااااوع عااااااالاااااااى الاااااااتااااااا ثااااااايااااااار

ل  ا ااااجاااااااابااااي ) الااااباااايااااولااااوجااااي

  -سلبي )

 مبازاااااارة بصااااااورة  جثر ان املمةو مو

  البيولوجي باااااالتنوع مباااااازاااااااااااااارة غير او

  ال   ) عم)

  غير مبازرة) عم  ل عايي األز ا  العامةوزارة البلد ات و 

  غير مبازرة)  عم  ل عايي الصية وزارة

  غير مبازرة) عم  _ عايي وزارة الصناعة

  غير مبازرة)  عم  ل عايي الدفاع وزارة

  غيرمبازرة) عم  ل متوسح الشجون االجتماعيةوزارة العمل و 

  غيرمبازرة) عم  ل عايي العلمي والبحم العايي التعليم وزارة

  غير مبازرة) عم  ل متوسح وزارة حقوق اال سان

  غير مبازر)  عم  ل متوسح شجون املرأةوزارة الدولة ل

 ك  -ل/ عايي وزارة العد 

  غير مبازر) عم  -ل/ عايي وزارة النفح

 ك  ل عايي وزارة اب ارجية

  مبازرةغير )  عم  -ل/ عايي وزارة الزراعة

  غير مبازرة)  عم  -ل/ عايي وزارة املوارد املائية

 ك  -ل/ عايي وزارة العلوم و التةنلوجيا

 ك  -ل/ عايي وزارة التاطيح

  غير مبازرة) عم  ل متوسح وزارة الثقافة

  عم  - متوسح وزارة النقل

  عم )غير مبازر  -ل/ متوسح وزارة الداخلية

  عم )غير مبازر  - متوسح وزارة الةهرباء

 ك  -ل/ عايي البرملان العراقي

  غير مبازرة) عم  -ل/ عايي مجال  املحاف ات

 ك  -ل/ عايي حكومة اقليم كردستان

  غير مبازرة) عم  ل عايي املن مات ابيكومية الدولية

 ك  -ل/ وسحمت وكاالت االتصاالتو  االع م وسائل
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  مبازرةغير ) عم  ل عايي املجتمع العلمي

  غير مبازرة) عم  ل عايي املن مات غير ابيكومية

  غير مبازرة) عم  -ل/ متوسح الشركات السياحية

  مبازرة) عم  - عايي الشركات اب اصة واملتعددة ابجنسيات

 ك  ل عايي وكاالت ويليات مالية

  غير مبازرة) عم  -ل/ عايي القطاع اب اص

  مبازرةغير ) عم  -ل/ لحعي ابجمهور 

  مبازرة) عم  -ل/ حعيل مواطنين املراكز ابيارية

  مبازرة) عم  -ل/ عالية املجتمعات االصلية واملحلية

  غير مبازرة) عم  -ل/ حعيل زعماء الد و

االساتذة ابجامعيين، املعلمين، اعااء الهيئة 

 التدراسية
  غير مبازرة) عم  ل حعيل

  مبازر) عم  -ل/ متوسح الصياد و املحترفين
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اإلطار الدستوري والقانو ي  2

 واملجسس ي

 اإلطار املجسس ي والقانو ي 2-1

 تعود ايى زمو لمشاااااااارا يتجربة العراق مع القانون واإلطار ا

ابياااااااااااااارات األويى في ب د مابين هنهري دجلة والفرات )ب د 

الا اهارياو ، حاياااااام وحاااااااااااااعااااااا الانصاااااااااااااوص األوياى ماو املاواد 

 .القانونية

واليوم، فاااإن اإلهتماااام بتعزيز القاااانون واللوائل ملماااارسااااااااااااااة 

 تلد املعنية بحياة اإل ساان والبيئة ال 
 
األ شاطة وخصاوصاا

تزا  ت تي في مقدمة دسااااااااااااتور الب د. فقد ني الدسااااااااااااتور 

على رساااااااااااام  2005العراقي ابياااد ااام الاااذي صاااااااااااااادر في عاااام 

السااااااااااااياااسااااااااااااااة البيريااة لااااااااااااامااان حمااا ااة البيئااة مو التلوث 

ن افتها، بالتعاون مع االقاليم واملحاف ات  واملحاف ة على

   لكال  33غير املنت مااة في اقليم. وتني املااادة 
 
 وثااانيااا

 
)أوال

فرد حق العيع في ظرول بيرياة سااااااااااااليماة، وتةفال الادولة 

 حما ة البيئة والتنوع األحيائي وابيفان عليهما. 

مو الدساااااااااااتور )والتي تحدد  114مو املادة  3البند  ويني

املشتركة بين السلطات االتحاد ة وسلطات اإلختصاصات 

االقاليم  على  رسااااااااام الساااااااااياساااااااااة البيرية لاااااااااامان حما ة 

البيئاااة مو التلوث واملحااااف اااة على ن اااافتهاااا، باااالتعااااون مع 

 االقاليم واملحاف ات غير املنت مة في اقليم 

وفي وقتناا ابيااحاااااااااااار، فاإن لوزارة البيئاة الادور القياادي في 

واصااادار اإلطار المشااارا ي البي ي. مراجعة واقتراح وتحد م 

وهذه ابجهود تجدي لاااااااااااامان أفاااااااااااال املمارساااااااااااات البيرية 

للعراق، وهي بموازاة القواعااااااد واألن مااااااة والشاااااااااااارو  مع 

الااادسااااااااااااتور ابجاااد اااد. وقاااد اتااااذت العاااد اااد مو اب طوات 

إلحاااااداث ثورة في القوانين البيرياااااة مو العراق. ان اإلطاااااار 

وتوازي املعااااا ير المشاااااااااااارا ي ابيااااد اااام  جعاااال الب د تقااااارر 

 .العاملية

وقد تم التوصااااااااااااال للعد د مو املكونات لإلطار المشاااااااااااارا ي 

البي ي في العراق وذلااد منااذ ا شااااااااااااااء وزارة البيئااة في العااام 

. وأحااد األمثلااة البااارزة في هااذا الصااااااااااااادد كااان عناادماا 2004

حددت وزارة االبيئة وزملا القاا ا واالعتبارات البيرية، 

في خطة التنمية الوطنية )حتو  وسبل معابجتها، ك ولويات

 . واعتبر هذا في الواقع خطة ملا بين القطاعات 2017عام 

تهاااادل لااااااااااااامااااان أن تاااا خااااذ أ شااااااااااااطااااة التنميااااة ال شااااااااااااريااااة 

واالقتصاااااااااااااااد اااة املسااااااااااااتقبلياااة بعين االعتباااار تطبيق املعاااا ير 

البيرياااااة. وكااااااناااااا هنااااااك خطوة هااااااماااااة أخرى هي اصاااااااااااااااادار 

 27  قانون رقم الوثيقة الهامة،  حما ة وتحسااااااااااااين البيئة 

والااتااي تااهاااااادل ايااى املااحااااااافاا ااااااة عاالااى املااوارد  2009لاالااعااااااام 

الطبيعيااة، وتحسااااااااااااين الوعي البي ي والتنميااة املسااااااااااااتاادامااة، 

ومنع التلوث البي ي. كماااا كااااناااا هنااااك مساااااااااااااااهماااات كبيرة 

 قانون حما ة البيئة  2010  لسنة 3أخرى كالقانون رقم )

وتاااا سااااااااااااي  مجل  تحسااااااااااااين البيئااااة في اقليم كردسااااااااااااتااااان 

عراق ، واعتبر أحدث احااااااااافة هامة ايى اإلطار المشاااااااارا ي ال

 ن اام املنااطق  2014  لسااااااااااااناة 2هو اصااااااااااااادارالن اام رقم )

 ." املحمية

وبعد أن قام العراق وبنشاااااا  بإعداد  اساااااتراتيجية التنوع 

   ابجااد اادة، وذلااد بعاد NBSAPالبيولوجي وخطااة العماال )

 دانااااااااااااامااامااه ايى اتفاااقيااة التنوع البيولوجي، وبعااد أن حااد

األهدال الوطنية للتنوع البيولوجي ، وبالن ر بيسااااااااساااااااية 

قااااااااااااااا ااا التنوع البيولوجي التي  تعاااماال معهااا ، فااإنااه  حام 

على التحد م املسااااااااااااتمر لإلطارالقانو ي والمشاااااااااااارا ي البي ي 

بحيم يسااااتجيي لقاااااا ا حما ة التنوع البيولوجي بطريقة 

 قانونية. 
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 قبلتحد اتنا ورؤيمنا للمست 3
يعرخ وير ي هااذا الفصااااااااااااال الرؤيااة واملهمااة والرساااااااااااااائاال 

الشااااااااااااااااااملااااااة التي توجااااااه االسااااااااااااتراتيجيااااااة الوطنيااااااة للتنوع 

 البيولوجي واب طة التنفيذ ة 

  على  هي قااااااااااااايااااة هااااامااااةان حف  التنوع البيولوجي

 حاياااااام ان تاقااااااد م .الاوطانايالصاااااااااااااعايااااااد او الاعااااااالاماي و 

على حف   لإل سااااااااااااان يعتمد اب دمات األساااااااااااااسااااااااااااية

  .الن م البيريةالتوازن في البيولوجي و التنوع 

  ان املجتمعااااااات الريفيااااااة والناااااااا الااااااذ و يعيشااااااااااااون

باالعتماد على املوارد الطبيعية ساااااااااااول تت ثر بشاااااااااااكل 

خااااااص مع الت ييرات في املكوناااااات البيرياااااة التي تجثر 

بااادورهاااا على كمياااة ونوعياااة خااادماااات الن م البيرياااة 

را التنوع البيولوجي هو أ اااااااااااااااااا عنصاااااااااااا .املتاااااحااااة لهم

أسااااااااااااسااااااااااايا مو عناصااااااااااار رفاهية اإل ساااااااااااان في العراق 

وخاصااااااااااااة بالنساااااااااااابة ايى املجتمعات القبلية حيم ان 

الاااتاااناااوع الاااباااياااولاااوجاااي  ااالاااعااااااي دورا فاااااااعااا  فاااي الاااقااايااام 

  .األخ قية والد نية واالجتماعية

  ابااجاازء األكااباار مااو اباا اااااادمااااااات الااتااي تااقاااااادمااهااااااا املااوارد

ة عالطبيعية في العراق ت تي مو املوائل واألنواع املتنو 

لل ااااا ااااة والفرياااادة مو نوعهااااا. في بعض األحيااااان  وفر 

التنوع البيولوجي العد د مو اب دمات الهامة للب د 

وقبل كل شاااااا يء توفير املوارد ال ذائية، ومواد للمبا ي 

الريفية، وكذلد املواد اب ام لأل شااااااااااااطة الصااااااااااااناعية 

باالحااااااااااافة لر دمات الهامة  .واملنتجات الصاااااااااايدالنية

ا التنوع البيولوجي ل سااااااااااتحقاقات األخرى التي  وفره

الوطنياااة وكاااذلاااد العااااملياااة مثااال ت ير املناااا  وتافيل 

  .التصير وعز  الةربون 

  على الرغم مو أهميتها، فإن النباتات وابييوانات في

العراق، كوهنها حمو مجموعة أكثر تعقيدا مو الن م 

البيريااااة واملوائاااال فاااااهنهااااا تعااااا ي مو انافاااااخ حاااااد في 

انا موجودة حتو قبل باعة عقود املستويات التي ك

ألسااااااااااااباااار عااادة، مو بي هاااا وعلى نطااااق واسااااااااااااع عااادم 

االعترال ب همية التنوع وغيار الوعي البي ي واملعرفة 

على جميع املستويات؛ الفقر واالحتياجات األساسية 

غير امللبااااة؛ عااادم االسااااااااااااتقرار السااااااااااااياااا اااااااااااا ي وابيرور 

  .والصراعات

  ذ في تنفيااا التعاااامااال طريقاااةهنااااك تحاااد اااات كبيرة في

 اب طة الوطنية للتنمية في العراق.

   العراق بلاااد متنوع لل اااا اااة مو حيااام الن م البيرياااة

اذ  جاااااي  :واملناااااا  وابجمااااااعاااااات العرقياااااة والتقاااااالياااااد

ابيفان على هذه التنوعات وبشااااااااااكل منسااااااااااق لتوفير 

اإلمااكااااااانااااااات . ثااراء لاالااباا د والااتااراث لااألجاايااااااا  املااقااباالااااااة

نفح، االقتصاااااااااااااد ة للبلد ضاااااااااااا مة بساااااااااااا ي وجود ال

وبهدل تحقيق التنمية املسااااااااااااتدامة؛  جي أن تعمل 

 لتحسااااااااااااين نوعياااااة ابييااااااة وبجميع مكوناااااات 
 
سااااااااااااوياااااا

 املجتمع فا  عو مراعاة ابجاني البي ي.

   املفاااااهيم الرئيساااااااااااايااااة التي تقوم عليهااااا اسااااااااااااتراتيجيااااة

التنوع البيولوجي العراقيااااااة،  مةو تر يصااااااااااااهااااااا في 

الساااااااااااا ي ابيثيااااام للب د لتحقيق ظرول معيشااااااااااااياااااة 

اااااااااااال لساااااااااااكان العراق، وذلد باساااااااااااتادام وتقييم أف

التنوع البيولوجي بطريقااااة مسااااااااااااتاااادامااااة واتباااااع طرق 

زيادة املعرفة والوعي حو  قيم التنوع البيولوجي على 

 نطاق واسع.

 

 البيولوجي والخطة التنفيذية في العراق: املفاهيم الرئيسية والرؤية واملهمة لالستراتيجية الوطنية للتنوع 11جدول 

 املهمة الرؤية املفهوم االسا  ي

  اإلنسان حياة

  التوعية

  االستدامة

  املعرفة

 

 . االهتمام فلنمنحها: الحياة تمنحنا البيئة

 املعرفة ستنتشر العراق في: 2050 عام بحلول 

 البيولوجي باهمية التنوع الجماهيري والوعي 

 من مستدام، نحو على الطبيعية املوارد واستخدام

 .واملستقبل الحاضر ألجيال أفضل حياة أجل

 معيشية ظروف لتحقيق جاهدة البالد تسعى

 عالتنو  وتقييم باستخدام وذلك لسكانها، أفضل

 رفةاملع رفعيتبع ذلك  مستدامة بصورة البيولوجي

 البيولوجي التنوع قيم حول  الجماهيريةوالتوعية 

 
  ان املفاااااهيم الرئيساااااااااااايااااة، والقيم واألهاااادال التي تم

تعريفها والواردة في االسااااااااتراتيجية ابيالية اعدت بما 

 ااتاافااق مااع اإلطااااااار االسااااااااااااااتااراتااياا ااي التاافاااااااقاايااااااة الااتاانااوع 

الاااباااياااولاااوجاااي وعااالاااى وجااااااه ابااا صااااااااااااااوص ماااع خاااطاااتاااهااااااا 

وأهاادال أي اااااااااااا ي  2020-2011االسااااااااااااتراتيجيااة للفترة 

اااااااااااااا ا لقللتنوع البيولوجي، وال ساااااااااااايما فيما  تعلق با

ابجوهرياااة  ابيفاااان على التنوع البيولوجي ي،ي تقييم 

التنوع البيولوجي ي،ي تقاااد م اب ااادماااات األساااااااااااااااسااااااااااااياااة 
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بجميع النااااا  و  املساااااااااااااااهماااة في رفااااهياااة اإل سااااااااااااااان 

 والقااء على الفقر .

 

 2020-2011البيولوجي : رؤية الخطة االستراتيجية العاملية للتنوع 12جدول 

 
 

 وأهداف أيشي للتنوع البيولوجي:  2020-2011للتنوع البيولوجي  العالمية الخطة الستراتيجية
 

دولة على خطة حفظ  192، وافقت 2010في أكتوبر  في اليابان في مؤتمر قمة األمم المتحدة للتنوع البيولوجي ناغويا
 193الـاف األطر  طموحة لحماية التنوع البيولوجي العالمي. توفر هذه الخطة الجديدة "الخطة الستراتيجية" إطارا مرنا لجميع

ة عالمية يفي اتفاقية التنوع البيولوجي لدفع العمل بشأن التنوع البيولوجي من جانب جميع األطراف. حيث تم أنشأء رؤ 
 عالم من "العيش في وئام مع الطبيعة" حيث:  -جديدة للتنوع البيولوجي 

، يتم تقييم التنوع البيولوجي ويحفظ ويستعاد ويستخدم بحكمة، والحفاظ على خدمات النظم البيئية، 2050'بحلول عام • 
 واستدامة كوكب سليم وتقديم منافع أساسية لجميع الشعوب ". 

 واتفق االطراف أيضا بالطموح الى الوصول و بأقصر مدى إلى: 

ستكون النظم البيئية  2020'اتخاذ إجراءات فعالة وعاجلة لوقف فقدان التنوع البيولوجي من أجل ضمان أنه بحلول عام • 
همة في والمسا ب،الكوكقادرة على الصمود واالستمرار في توفير الخدمات األساسية، وبالتالي تأمين حياة متنوعة على 

 رفاهية اإلنسان، والقضاء على الفقر.". 

لتقديم هذا الطموح، وافقت األطراف على مجموعة من األهداف والغايات )أهداف 'أيشي'( الستراتيجية لدفع العمل بشأن 
 التنوع البيولوجي.
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 خطوات االستراتيجية 4
وأعماااادتهااااا أو املراحاااال التي ان اب طوات الرئيساااااااااااايااااة ل سااااااااااااتراتيجيااااة 

تتمحور حو  االسااااااااااااتراتيجياااة الوطنياااة للتنوع البيولوجي، موضااااااااااااياااة 

 باختصار في هذا الفصل.

 
 : مكونات االستراتيجية2شكل 

  

 

  في اطاااار اب طاااة االسااااااااااااتراتيجياااة ل تفااااقياااة وباااااااااااااوء مفااااهيمهاااا

، مع العراقيةالرئيسااااااااااااية والقيم،  تم تعيين األولويات الوطنية 

  .األخذ بعين االعتبار السياق الوطني اب اص واحتياجات الب د

  هااااادل طموح للعراق )غاااااالباااااا ماااااا تم صاااااااااااايااااااغتهاااااا  23تم تعيين

كتعليمات واقعية وخطح عمل  والتي ت طي مجاالت االهتمام 

الرئيسااااية أل اااايار املصاااارية وصااااناع السااااياسااااات، فااااا  عو 

  .في الب د االستجابة ل حتياجات األكثر ابياحا

  حااااددت الةميااااة الةبيرة مو األهاااادال الوطنيااااة عاااادة مجاااااالت

والتي ساااااااااااايتم تحد د أولويات العمل فيها حاااااااااااامو األفق الزمني 

  .ل ستراتيجية

  ان ابيكوماااة سااااااااااااول تلعاااي دورا قيااااد اااا في تقاااد م الرسااااااااااااااائااال

الرئيساااااااااااايااة والرؤيااة التي تاادعم اسااااااااااااتراتيجيااة التنوع البيولوجي 

اااااااا دورا حاسااااااما في متابعة خطوات وسااااااول تلعي أ  العراقية

  .التنفيذ واآللية السياسة لتحقيق النتائج املرجوة

 املبادف واألولويات  :دعائم االستراتيجية 4-1

  في العراق تم تشاااااااااااا يي قلااااااة الوعي حو  التنوع البيولوجي

وفوائده مو قبل العد د مو املصاادر وأ ايار املصارية؛ كما 

املنةجياااااة لعملياااااات  ان كمياااااة كبيرة مو البيااااااناااااات والفجوات

التقييم ذات الصااااالة والرصاااااد املساااااتمر للمجزااااارات البيرية قد 

تم تناولها مرات عد دة مو قبل أ اااااايار املصاااااارية باعتبارها 

  .خطوة أساسية لتطوير وتاطيح اجراءات ابيف 
  اتااذ التدابير ووحااااااااااااع السااااااااااااياسااااااااااااات واملراجعات المشااااااااااااراعية

 نازااااائة، فاااااا  ك سااااااا لتجد د ومعابجة املواحااااايع البيرية ال

 عو تنفيذها وانفاذها.

   ان الرسااالة الرئيسااية ل سااتراتيجية التي  ريد العراق ا صااالها

هي أن العراق بحاجة لريفان على تنوعه البيولوجي سواء مو 

خ   برامج تنفيذ ة مبازاااااااارة الجل ابيف  وكذلد مو خ   

 تحسين دور القطاعات املساندة في ابيف ، مثل 

تنفيااذ وتطبيق السااااااااااااياااساااااااااااااة والمشااااااااااااراعااات ذات الصاااااااااااالااة  -

 املتعلقة بالبيئة؛ 

األبحاث وحاااع قاعدة بيانات مو خ   التقييم والرصاااد و  -

 البي ي؛التنوع البيولوجي و في مجا  

 قيم التنوع البيولوجي بشاااا ن الوعي على جميع املسااااتويات -

وا  ء األولوية للقااااااااا ا  لإل ساااااااان اب دمات التي  قدمهاو 

حجر األسااااااااااااااااااا لبنااااااء  واالعترال بهاااااا بوصاااااااااااافهااااااالبيرياااااة 

املعلومات األسااااااااااااساااااااااااية الاااااااااااارورية  وتوفير  االساااااااااااتراتيجية

 .برامج االستراتيجية التنفيذ ة عمل جميع ملواصلة
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 : الخطوات الرئيسية التي مكنت من تحديد الخط  لالستراتيجية3شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البرام  
 التنفيذية

 المجاالت المحورية
 الو ي
 السياسة
 الحف 
 المراقبة
الت ريب

 
  

 االولويات الوطنية واال  ا 

 الر ية  ل  الم   البعي  وتح ي  الم مات التي ت و   ملية التنفيذ

  بارة    الخطوات التي سيتخذ ا البرام  التنفيذية
 العراق لتح يق الت    نحو انجا  اال  ا 

مجموع المجاالت المحورية  بارة    اولويات العمل 
 لمسا  ة اصحاب المصلحة الب ا  الرا 

االولويات واال  ا  تعك  ال  ايا 
الم مة التي ت   البال  

الر ية والم مة تعطي فكرة 
   توج  العراق والمبا   

 التي ت و  لذل 

االولويات  الت يير يسا    ل  انجا 
 واال  ا  الوطنية

 سو  ت    البرام  التنفيذية
 الح ا  الت يير

ا  اال  ا  واالولويات الوطنية 
 الر ية  ل  تح يقستسا   في 

 الم   البعي 
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 األهدال االستراتيجية الوطنية  5

 وضااااااااااااح هذا الفصاااااااااااال بالتفصاااااااااااال حو  األهدال الوطنية وكيل تم 

 تحد دها ومجاالت املحاور املركزية )يي  ي  التي ت طيها.

تم ازااااااااااااتقاااااق اب طح التنفيااااذ ااااة مو األهاااادال الوطنيااااة، التي مو 

في جدو  منفصاااااال حاااااامو  خ لها  تم تحقيق األهدال، وهي مدرجة

 الفصل السادا مو هذه الوثيقة.

، فتمناااااااو  املسااااااااااااجوليااااااات واالدوار واالطر 1-1-6و 1-6امااااااا الفقرات 

الزمنيااة التي تم تحااد اادهااا تحااا كاال خطااة تنفيااذ ااة ليتم مو خ لهااا 

تاحاقاياق األهاااااادال الاوطانايااااااة. وماو املاهام أ ااااااااااااااااااا تاحااااااد ااااااد ابا اطاح 

اطع او تتاااداخااال مع واالسااااااااااااتراتيجياااات الوطنياااة األخرى التي قاااد تتقااا

اب طح التنفيااذ ااة ل سااااااااااااتراتيجيااة الوطنيااة للتنوع البيولوجي، الجاال 

العمااال مو أجااال العمااال على اتبااااع نة  التعميم في االسااااااااااااترا تجياااات 

واب طح الوطنياة الاذي مو خ لاه نتجناي االزدواجياة ويكون هنااك 

ااتوى الوطني؛ هذا  رد في الفق اال على املسا ااام في العما ا ا ا ا اارة ا سجا -1-6ا

فقد تم تر يي عدد مو اب طوات املقترحة  3-1-6. اما في الفقرة 2

لتنفيذ اإلجراءات كمبدأ توجيهي عام لصاااا  ي الساااياساااات وابجهات 

 املنفذة.

كنميجة ملشاااااااااورات واسااااااااعة مع أ اااااااايار املصاااااااارية املعنيين، وحااااااااع 

العراق أهااادافاااه الوطنياااة، في اطاااار اب طاااة االسااااااااااااتراتيجياااة التفااااقياااة 

وأهاااااادال أي اااااااااااا ااي لاالااتاانااوع  2020-2011الااتاانااوع الااباايااولااوجااي لاالاافااتاارة 

البيولوجي. على وجااه اب صااااااااااااوص، ان أهاادال أي اااااااااااا ي التي وحااااااااااااعهااا 

تياجات الب د في ازااااااااااارة العراق قد تعاب  بوصاااااااااافها األكثر أهمية الح

 ايى  

 

 التوعية؛  -

 فقدان املوائل؛ -

 التلوث؛ -

 األنواع ال ريبة وال ازية؛ -

 املناطق املحمية؛ -

 األنواع املهددة باالنقراخ؛ -

 خدمات الن م البيرية؛ -

 املعارل التقليد ة؛  -

 املوارد املالية. -

، وكما هو هد 23مو بين هذه املواحيع المسعة، قد وحع العراق 
 
فا

 موضح في ابجدو  التايي. 

هدل )أهدال االسااااااااااااتراتيجية العاملية  20تت لل اهدال يي اااااااااااا ي مو 

ربطااااااا مو اب طااااااة  -أ–للتنوع البيولوجي  كمااااااا هي مبينااااااة في املرفق 

االساااااااااتراتيجية ل تفاقية. اذ ت طي هذه األهدال مواحااااااااايع وقااااااااااا ا 

 وتشكل تحدي.التنوع البيولوجي بشكل واسع، اذ اهنها طموحة جدا 

ان لكاال بلااد ابيريااة في جميع أو بعض أو حتو ممةو وحااااااااااااع اهاادال 

 على األوليات والقاااااااااااااا ا اب اصااااااااااااة التي  تم 
 
وطنية جد دة، اعتمادا

تحد دها على املسااااااااااااتوى الوطني. وقد جاء االختيار لعدد محدد مو 

اهدال يي ااا ي الجل صاااياغة اساااتراتيجيمنا الوطنية اساااتجابة لرياجة 

 طنية قليلة وواضية والتي بإمكان البلد ان  حققها.بوجود اهدال و 

وفي الساااااااااااايااااق العراقي اب ااااص، ان اقتراح مصاااااااااااافوفاااة واسااااااااااااعاااة مو 

األهاادال الوطنيااة م طيااة كاال اهاادال يي اااااااااااا ي، ممةو ان  نتج عنااه 

 مهمة غير ممةنة بس ي الطموح العايي وغير املرن.

ركزيااة التي تمااا معااابجتهااا مو قباال لهااذا الساااااااااااا ااي فااان القااااااااااااااا ااا امل

العراق تشمل اهدال يي  ي المسعة مو أصل عشرون. 

 : األهداف الوطنية للعراق وارتباطهم بالغايات االستراتيجية التفاقية التنوع البيولوجي واهداف آيش ي13جدول 

ال ااااا ااااة االسااااااااااااااتراتيجيااااة العااااامليااااة 

 للتنوع البيولوجي

يي اااااااااااااا ي العااامليااة )املاتااارة على املسااااااااااااااتوى اهاادال 

 الوطني 

 األهدال االستراتيجية للعراق )حسي ارتباطها باهدال يي  ي 

الغععععععايععععععة اإلسعععععععععععتراتيجيععععععة أل : 

التصععععععععععععدي لةسعععععععععععبععائ الكععامنععة 

وراء فقععععدان التنوع البيولوجي 

عععععن طععععريععععق تعععععععععمععععيععععم الععععتععععنععععوع 

البيولوجي في جميع قطعععععاععععععات 

 الحكومة واملجتمع

مو ساااااااكان الريل وابياااااااار  ٪25،  كون  2020. بحلو  عام 1 الوعيرفع  – 1الهدل 

لاااااااديااهاام الااوعااي بااياااااااالاااااااة الااتاانااوع الااباايااولااوجااي وفااوائاااااااده لاالاانااااااااا، 

والااااااااااااااا و  التي تجثر علياااه، واإلجراءات التي  مة هم اتاااااذهاااا 

 بيف ه واستادامه املستدام.

مو واحاااااااااااااا ي السااااااااااااااياسااااااااااااااات  ٪50،  كون  2020. بحلو  عام 2

الوعي بياااااااالاااااااة التنوع البيولوجي وفوائاااااااده واملاططين لاااااااديهم 

للنااااااا، والااااااااااااااا و  التي تجثر علياااااه، واإلجراءات التي  مة هم 

 اتااذها بيف ه واستادامه املستدام
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تةتمل الدراساااااااة املسااااااايية الوطنية  2016. بحلو  هنها ة عام 3

حو  الوساااااااااااااائل واملعدات املساااااااااااااتادمة لتوعية العموم بالتنوع 

 البيولوجي.

تتحسااااااااااااااو الوساااااااااااااااااائااال واملعااادات )األف م  2020عاااام  . بحلو  4

واملطبوعات والبرامج التعليمية ، واملواد اإلرزاد ة ، والتدريي  

 ، وخاصاااااااااااااة 
 
لرفع الوعي بالتنوع البيولوجي وتكون محددة محليا

لااالاااماااناااطاااقاااااااة وباااراماااج الاااتاااوعاااياااااااة تاااكاااون هاااااااادفاااااااة )عااالاااى مسااااااااااااااااتاااوى 

. 
 
 املحاف ات مث 

الععغععععععايععععععة اإلسععععععععععععتععراتععيععجععيععععععة بععععععاء: 

غوط املباشرة على خفض الض

الععععتععععنععععوع الععععبععععيععععولععععوجععععي وتعععععععععزيععععز 

  االستخدام املستدام

 كون قااد تم انجاااز قاااعاادة بيااانااات  2020. بحلو  هنهااا ااة عااام 5 فقدان املوائل – 5الهدل 

ن ام املعلومات ابج رافية حو  مدى ، ووحااااااااااااااع )على ساااااااااااااا يل 

املثااااااا   صااااااااااااااحي أم متاااااادهور  وحااااااالااااااة ابيمااااااا ااااااة للن م البيريااااااة 

املحورة بالتدخل ال شاااااااااااري   ، وزااااااااااابه الطبيعية الطبيعية )غير 

 وتلد املحورة مو قبل ال شر ، في العراق.

وإلجراءات الصاااااااون في العراق تكون  2020. بحلو  هنها ة عام 6

أساااااابار الفقدان والتدهور قد تم تحد دها )على ساااااا يل املثا  

لألنواع التي كانا موجودة في موئل وليساااااااااااا موجودة بعد اآلن 

ت التي  توقعهاااا أو يسااااااااااااااتاااادمهاااا النااااا قاااد قلاااا أو ، واب ااادماااا

اختفا  للموائل الطبيعية )غير املحورة بالتدخل ال شااااااااااااااري  ، 

 وزبه الطبيعية واملوائل املحورة مو قبل ال شر 

 كون قاااااد تم تحاااااد اااااد ودراساااااااااااااااااااة  2016. بحلو  هنهاااااا اااااة عاااااام 7

الااااااااااااااا و  الرئيساااااااااااااايااااااة على الن م البيريااااااة لل ااااااابااااااات واملراعي 

 الطبيعية.

تكون قد صدرت تشراعات معابجة  2020. بحلو  هنها ة عام 8

الااااااااااااااا و  الرئيسااااااااااااااياااااة على الن م البيرياااااة لل ااااااباااااات وأنواعهاااااا 

املااحاالااياااااااة واملااراعااي الااطااباايااعااياااااااة، ولااتااعاازيااز ادارتااهاااااااا املسااااااااااااااااتاااااااداماااااااة 

 واستعادتها وحف ها.

،  كون قاااااد تم اسااااااااااااااتعاااااادة حوايي 2020. بحلو  هنهاااااا اااااة عاااااام 9

 العش ية الشجير ة املتصيرة.مربع مو األراض ي  2كم 1000

 تم ت ساااي  برنامج وطني لتحد د  2017. بحلو  هنها ة عام 10 خفض التلوث – 8الهدل 

املصااااااااااااااااادر الرئيساااااااااااااايااة ومسااااااااااااااااارات انمشااااااااااااااااار امللوثااات الةيميااائيااة 

والفيل اااااااائياااااااة والبيولوجياااااااة في الن م البيرياااااااة الطبيعياااااااة ويثاااااااار 

 التلوث على الن م البيرية الطبيعية.

 تم اصاااااااااادار وتعزيز املعا ير البيرية  2018بحلو  هنها ة عام . 11

ألجل الوقا ة والساااااااااااااايطرة على امللوثات ذات األولوية في املوائل 

الطبيعية )غير املحورة بالتدخل ال شااااااااااااااري  ، وزاااااااااااااابه الطبيعية 

 واملوائل املحورة مو قبل ال شر في العراق.

قااااد تم تشااااااااااااااراع الساااااااااااااايطرة على  2017ا ااااة عااااام . بحلو  هنهاااا18 االنواع ال ريبة ال ازية -9الهدل 

 دخو  وانمشار األنواع غير املحلية في البيئة الطبيعية

قد تم  شااااااار قائمة األنواع ال ريبة  2020. بحلو  هنها ة عام 19

 ال ازية وأحرارها ومسارات غزوها في العراق.



 
 

   

(2020-2015للفترة )االستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي والخطة التنفيذية في العراق   Page 47 of 84 
 

الغععععععايععععععة اإلسعععععععععععتراتيجيععععععة جيم: 

تحسين حالة التنوع البيولوجي 

العععععنعععععظعععععم  ععععععن طعععععريعععععق صععععععععععععععععون 

الععععبععععيععععئععععيععععععة، واألنععععواع والععععتععععنععععوع 

  الجيني

 تم اصااادار تشاااراع إل شااااء مناطق  2014. بحلو  هنها ة عام 12 املناطق املحمية -11الهدل 

 محمية في العراق 

 كون قاااااد تحققاااااا ث ثاااااة ور   2016. بحلو  هنهاااااا اااااة عاااااام 13

 عمل تدري ية حو  ادارة املناطق املحمية على األقل.

 كون قد تم انجاز دراسة وخرائح  2016. بحلو  هنها ة عام 14

ن م املعلوماااات ابج رافياااة للموائااال األكثر حسااااااااااااااااااسااااااااااااااياااة )تلاااد 

الواقعة تحا ت ثير مسااااااااااتوى عا  مو التهد دات وتااااااااااام أعداد 

 كبيرة مو األنواع املهددة عامليا . 

تكون عشاااااااااااااارة منااااااطق محميااااة  2020. بحلو  هنهاااااا اااااة عاااااام 15 

.
 
 جد دة قد تم ت سيسها واإلع ن ع ها رسميا

قد تم  شاااااااار قائمة األنواع املهددة  2020. بحلو  هنها ة عام 20 االنواع املهددة باالنقراخ -12الهدل 

باااالنقراخ في العراق وقااد تم وحااااااااااااااع خطااة عماال لريفااان على 

 األنواع ذات األولوية

 تم اصااااااااااااااادار وتعزيز المشااااااااااااااراع لريفاان  2020. بحلو  عاام 21

 على األنواع املهددة باإلنقراخ .

الغاية اإلستراتيجية دال: تعزيز 

املععنععععععافععع لععلععجععمععيععع مععن الععتععنععوع 

الععبععيععولععوجععي وخععععععدمععععععات الععنععظععم 

 البيئية

حو   تم انجاز  شااااااااااار تقييم وطني  2016. بحلو  هنها ة عام 16 خدمات الن م البيرية –14الهدل 

حااااااالااااااة خاااااادمااااااات التجهيل والتن يم واب اااااادمااااااات الثقااااااافيااااااة التي 

تقاادمهااا الن م االبيريااة الطبيعيااة وأهميتهااا بااالنساااااااااااااابااة لسااااااااااااااكااان 

الريل وابيااااااااااااااار وب يارات اإلدارة لتحقيق خدمات ن ام بي ي 

 مستدام.

قد تم وحاااع اساااتراتيجية وطنية /  2018. بحلو  هنها ة عام 17

للن م البيرية لتوفير خدمات ودون وطنية لإلدارة املسااااااااااااااتدامة 

 مهمة مو الن م البيرية لسكان الريل وابيار.

الغاية اإلسعتراتيجية هاء: تعزيز 

التنفيععععععذ من خالل التخطي  

التشاركي، وإدارة املعارف وبناء 

  القدرات

 

 تم  شااااار دراساااااة تق ااااا ي للمعارل  2020. بحلو  هنها ة عام 22 املعارل التقليد ة -18الهدل 

للمجتمعاااااااات األصاااااااااااااالياااااااة واملحلياااااااة، واإلسااااااااااااااتاااااااادام التقلياااااااد اااااااة 

واملمااارسااااااااااااااااات ذات الصاااااااااااااالااة في ساااااااااااااا ياال ابيفااان واإلسااااااااااااااتااادام 

 املستدام للتنوع البيولوجي.

تكون خطااااااة حشااااااااااااااااااااد املوارد لتحقيق  2016. بحلو  عااااااام 23 املوارد املالية للتنفيذ – 20الهدل 

 استراتيجية التنوع البيولوجي قد تم وحعها وتنفيذها. 
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 (4، 3، 2، 1( واهداف العراق املتعلقة به )1هدف آيش ي ): 4شكل 

 

 االو   الوطنيهدل ال 5-1

 
مو  ٪25يسا ى هذا الهدل ايى تحقيق معرفة أفاال حو  التنوع البيولوجي وأهميته لرفاه الناا في وقا قصاير  سا يا، مو خ   تحد د عتبة ا  

و يولوجي في عينة السااكان في املناطق ابيااارية والريفية والتي مالسااكان في املناطق ابيااارية والريفية.  جي ان تصاال  ساابة الوعي حو  التنوع الب

 مو السكان والتي مو ز هنها أن تسمل ببلوغ الهدل. ٪25املفترخ اختبارها ب دوات احصائية لتقييم حد العتبة وهو 

 الثا ي الوطنيهدل ال 5-2

 
لصااااااا  ي السااااااياسااااااات واملاططين واملسااااااجولين. حيم تم  يساااااا ى هذا الهدل ايى تحقيق معرفة أفااااااال حو  التنوع البيولوجي وأهميته لرفاه الناا

)او أكثر مو االشاااا اص العاد ين ، للداللة على مسااااتوى الوعي بقاااااا ا التنوع البيولوجي، ولهجالء االشاااا اص الت ثير على خيارات  ٪50تعيين  ساااابة 

 ون مسجولين عو رعا ة البيئة بطريقة مسجولة.ومستقبل التنمية االقتصاد ة للبلد للوصو  ايى معا ير أعلى مو ذلد بةثير ألهنهم سيكون

 

من سكان الريف والحضر لديهم الوعي لحالة التنوع البيولوجي وفوائده للناس، والضغوط  ٪25، يكون 2020بحلول عام 
ستخدامه المستدام.التي تؤثر عليه،   واإلجراءات التي يمكنهم إتخاذها لحفظه وا 

 

السياسات والمخططين لديهم الوعي لحالة التنوع البيولوجي وفوائده للناس، من واضعي  ٪50، يكون  2020بحلول عام 
 التي تؤثر عليه، واإلجراءات التي يمكنهم اتخاذها لحفظه واستخدامه المستدام والضغوط
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 الثالم الوطنيهدل ال 5-3

العام حو  التنوع البيولوجي على جميع املساااااااااااتويات مو خ   العد د مو الطرق املاتلفة مثل  مجساااااااااااساااااااااااات التعليم، وساااااااااااائل  مةو  شااااااااااار الوعي 

 .اإلع م، وتن يم اللقاءات التي تساااااااتهدل موحاااااااوع معين ابً. وألجل التاطيح لبرنامج ملء الفجوات، وانتاج وساااااااائل ومواد اتصاااااااا  فعالة وهادفة

 ة للوسائل املوجودة املتوفرة حاليا واملستادمة في العراق ل رخ  شر املعلومات حو  التنوع البيولوجي. تطلي اجراء مراجعة زامل

 الرابع الوطنيهدل ال 5-4

فجوات بشاااااا ن انتاج واسااااااتادام أدوات الوعي العام،  جي ان تكون برامج التوعية مصااااااممة خصاااااايصااااااا لتلبية مو أجل وحااااااع برنامج فعا  مللء ال

عني ي ابياجات وابياالت اب اصااة للمحاف ات املاتلفة في العراق، االشاا اص املسااتهدفين، واالحتياجات واألولويات ملناطق معينة مو الب د، وهذا

 حتياجات املحلية املحددة.توفير أدوات ماتلفة تبعا لألوحاع واال 

 

 ( املتعلقة به.9، 8، 7، 6، 5) الوطنية واالهداف( 5: هدف آيش ي )5شكل 

 

والمعدات المستخدمة لتوعية العموم بالتنوع  وسائلتكتمل الدراسة المسحية الوطنية حول ال 2016بحلول نهاية عام 
 البيولوجي.

تتحسن األدوات والمعدات )األفالم والمطبوعات والبرامج التعليمية، والمواد اإلرشادية، والتدريب( لرفع  2020بحلول عام 
وخاصة للمنطقة وبرامج التوعية تكون هادفة )على مستوى المحافظات  محليًا،الوعي بالتنوع البيولوجي وتكون محددة 

 مثاًل(.
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 اب ام  الوطنيهدل ال 5-5

 
هااا لمو أجاال تقييم معااد  فقاادان وتاادهور املوائاال في العراق، هناااك العااد ااد مو اب طوات التي  تعين اتااااذهااا. أوال ان املوائاال في العراق ليساااااااااااااا ك

مات اساااسااية للسااكان، لهذا الساا ي  طبيعية  وهذا يعني أن مع مها قد تم تعد لها جزئيا أو كليا مو قبل تدخل اإل سااان؛ ومع ذلد فهي توفر خد

ت ا تطلي تااامين كل املوائل في التقييم املنصااوص عليه في هذا الهدل. ومو السااهل  ساا يا تقييم مداها، اعتماد على طبقات وأدوات ن م املعلوم

ية إلجراء تقييم وحاااااااااعها. ان هذا ابج رافية. اال ان تحد د حالتها سااااااااايكون معقدا أكثر وربما سااااااااايتطلي اساااااااااتادام انواع معينة او املجزااااااااارات البير

 الهدل طموح جدا وينطوي أ اا على اكمسار مهارات تةنولوجية لبناء وحف  قاعدة بيانات ن ام املعلومات ابج رافية.

 السادا الوطنيهدل ال 5-6

 

 لان الوعي واملعرفة بفقدان وتدهور املوائل هو زااار  مسااابق لتحقيق هذا الهدل؛ كما  وجد بعض األمثلة عو كيفية تقييم فقدان وتدهور املوائ

أع ه.  نب ي تحد د  5هدل في داخل الهدل نفسااااااااااااه كما  نب ي ابيصااااااااااااو  على معلومات أخرى عو هذ و العاملين بالتوازي مع تقدم العمل في ال

ل جاألساااااااااااابار واملساااااااااااا بات التي ادت وتجدي ايى فقدان وتدهور املوائل والتحقيق فيها وان تتم معرفتها وذلد كجزء رئيساااااااااااا ي مو نتائج هذا الهدل أل 

 التاطيح ألعما  ابيف  واإلص ح املناسبة.

 السابع الوطنيهدل ال 5-7

ويى أيساااااااااااا ى هذا الهدل ايى اجراء مراجعة قصاااااااااااايرة املدى للتهد دات والااااااااااااا و  التي تعا ي م ها الن م البيرية لل ابات القليلة في العراق. كاطوة 

 ةن تحد د كل الن م البيرية لل ابات وباالمكان ا اا رسمها بارائح، بعد ذلد ومو خ   ك  مو املسوحات امليدانية والدراسات االستقصائي تعي

لتي ل امفي االقسااااام ذات الع قة  تم تحد د الااااا و  والتهد دات املجثرة، ويتم عمل الئحة بها ودراسااااتها )وهذا يعني انه ساااايتم ا اااااا اقتراح العوا

 املجد ة لهذه الا و  وامكانات ازالتها .

 الثامو الوطنيهدل ال 5-8

 
هذا الهدل هو حقا اجراء  تطلي االلتلام والتعاون مو الهيئات املجساااااااساااااااية املاتصاااااااة ألجل اصااااااادار ا ساااااااي واكثر قانون تشااااااارا ي فعا  ل رخ ان 

حما ة وحف  الن م البيرية لل ابات. ان تحقيق الهدل  تاااااامو فقح صااااادور المشاااااراع؛ ومع ذلد فإنه مو الااااااروري أن تاااااااع كل المشاااااراعات 

 أي مراجعة للمشراعات القائمة ايى متابعة مبازرة باصوص تنفيذها ودعمها وتطبيقها. ابجد دة الصادرة أو 

ووضــــــــــــع )على  مدى،يكون قد تم إنجاز قاعدة بيانات نظام المعلومات الجغرافية حول  2020بحلول نهاية عام 
، وشــــبه (ســــبيل المثال: صــــحي أم متدهور( وحالة الحماية للنظم البيئية الطبيعية )غير المحورة بالتدخل البشــــر 

 في العراق. البشر،الطبيعية وتلك المحورة من قبل 

والتدهور قد تم تحديدها )على سبيل المثال وإلجراءات الصون في العراق تكون أسباب الفقدان  2020بحلول نهاية عام 
لألنواع التي كانت موجودة في موئل وليست موجودة بعد اآلن، والخدمات التي يتوقعها أو يستخدمها الناس قد قلت أو 

 .اختفت( للموائل الطبيعية )غير المحورة بالتدخل البشر (، وشبه الطبيعية والموائل المحورة من قبل البشر

 يكون قد تم تحديد ودراسة الضغوط الرئيسية على النظم البيئية للغابات. 2016بحلول نهاية عام 

تكون قد صدرت تشريعات معالجة الضغوط الرئيسية على النظم البيئية للغابات وأنواعها  2020بحلول نهاية عام 
 المحلية، ولتعزيز إدارتها المستدامة واستعادتها وحفظها.
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 التاسع الهدل الوطني 5-9

 على الرغم مو كون هذا الهدل ماتصاااااااار بالصااااااااياغة اال انه هدل معقد جدا. املوحااااااااوع الرئيساااااااا ي هنا هو التحد د والتقييم في مجا  انواع املوائل

عو  تارياية )ربمااملراعي االراضااا ي املتصااايرة . حيم ان اب طوة األويى هي مقارنة اساااتادامات األراضااا ي ابيالية واملوائل مع املعلومات ال الساااهو  و

يرة صطريق استادام أدوات ن م املعلومات ابج رافية واب رائح  مو أجل تحد د األراض ي املتصيرة العراق. بين املساحة اإلجمالية لألراض ي املت

ى حقا على املد جي أن  تم اختيارها لتتم اسااااااااااااتصاااااااااااا حها عو طريق التقنيات األكثر تقدما والتاطيح بعنا ة بيفاااااااااااااها ال  2كم 1000وجد حوايي 

 الطويل.

 ( املتعلقة به11، 10( واهداف العراق )8: هدف آيش ي )6شكل 

 

 العازر الوطنيهدل ال 5-10

 
املتطلبات االخرى باالحاااافة بجدو   ان لهذا الهدل مهلة قصااايرة جدا ليتم انجازه؛ املوحاااوع هنا هو صاااياغة برنامج رصاااد مما يعني خطة مع جميع

د الدخو  نزمني لتحد د مصادر ومسارات االنمشار الةيميائية )مثل املركبات اب طرة أو العناصر التي تجثر على نوعية املياه بس ي يثارها اب طرة ع

 ودرجة ابيرارة . في الكائنات ابيية  أو امللوثات الفيل ائية )مثل ت يير اللون، املواد الصلبة العالقة، رغوة،

 ابيادي عشر  الوطنيهدل ال 5-11

 

 المتصحرة.مربع من األراضي العشبية الشجيرية  2كم 1000، يكون قد تم استعادة حوالي 2020بحلول نهاية عام 

يتم تأسيس برنامج وطني لتحديد المصادر الرئيسية ومسارات انتشار الملوثات الكيميائية  2017بحلول نهاية عام 
 والفيزيائية في النظم البيئية الطبيعية وآثار التلوث على النظم البيئية الطبيعية.

يتم إصدار وتعزيز المعايير البيئية ألجل الوقاية والسيطرة على الملوثات ذات األولوية في  2018بحلول نهاية عام 
 المحورة من قبل البشر في العراق.الموائل الطبيعية )غير المحورة بالتدخل البشر (، وشبه الطبيعية والموائل 
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ولية دان لهذا الهدل مهلة قصاااااااااااايرة ويرجع ذلد ايى حقيقة أنه  مثل بالفعل اجراء مو الواجي القيام به بطريقة سااااااااااااهلة  ساااااااااااا يا. املعا ير البيرية ال

ن دولية مع حااااارورة التعد  ت الوطنية حو  مساااااتوى امللوثات املساااااموح بها في البيئة الطبيعية موجودة مو مصاااااادر عد دة  املصاااااادر  مةو أن تكو 

 ال زمة، حسي ابياجة.

 (15، 14، 13، 12) الوطنيةاملرتب  باألهداف  11: هدف ايش ي 7شكل 

 

 الثا ي عشر الوطنيهدل ال 5-12

 

 اعتبارا مو يذار 
 
 . في 2014لساااااااااااانة  2)قانون رقم  2014في الواقع تم انجاز هذا الهدل بالفعل حيم صاااااااااااادر قانون املناطق املحمية واصاااااااااااابل نافذا

مالها في عام باعالساااااااانة ذاتها، ووفقا للقانون وكاطوة ايى االمام لتنفيذه، تم تشااااااااكل الرجنة الوطنية للمواقع الطبيعية املحمية. وقد بدأت الرجنة 

، مو خ   عقد االجتماعات ودراسة ومناقشة الدرسات املقترحة للمواقع الطبيعية املقدمة لرجنة ل رخ اع هنها كمناطق محمية طبيعية، 2015

 وسيتم اتااذ خطوات أخرى مو خ   متابعة الرجنة الع ن املحميات وادارتها وا شائها، ووفقا للقانون.

 الثالم عشر الوطنيهدل ال 5-13

الهيئات املجساااسااااتية، وكذلد تاصااايصاااات مالية مو أجل أن  تحقق هذا الهدل هو اجراء وهو ا ااااا  نطوي على االلتلام واملهارات التن يمية مو 

 بالكامل.

 العراق في محمية مناطق إلنشاء مرسوم إصدار يتم 2014 عام نهاية بحلول

 .يكون قد تحققت ثالثة ورش عمل تدريبية حول إدارة المناطق المحمية على األقل 2016بحلول نهاية عام 
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 الرابع عشر الوطني الهدل 5-14

 

  هذا الهدل يعني تحد د ياملوائل األكثر حسااااااااساااااااية في العراق؛ مو خ   تقد م املقترحات امل ئمة داخل صاااااااياغة الهدل نفساااااااه فعلى سااااااا يل املثا

املهددة عامليا. بصاااااااافة عامة  مةو  تحد د املوائل ابيساااااااااسااااااااة والتي تتعرخ ملسااااااااتويات عالية مو التهد دات أو ب هنها موطو أعداد كبيرة مو األنواع

ونات كالتعرل على املوائل ابيسااااساااة مع تلد البيئات الطبيعية أو زااابه الطبيعية، حيم  رجع ذلد ايى عدد مو األسااابار، م ها  ت ير التوازن بين م

ية مثل املياه الن يفة  وعليه  جي تحد د الن ام البي ي والذي  جدي ايى أحاارار ال رجعة )مثل انقراخ األنواع أو فشاال في تقد م اب دمات األساااساا

 هاراتهذه املوائل وطنيا وا شااااااااااء قاعدة بيانات واجراء البحوث حو  هذه املسااااااااا لة. املوعد ال هائي إلنجاز هذا العمل  فرخ اساااااااااتادام املعارل وامل

 ئل ابيساسة.لن م املعلومات ابج رافية، ايى جاني االعتماد على درجة معينة مو التعميم في تقييم  املوا

 اب ام  عشر الوطنيهدل ال 5-15

 

الهيئة املجسااااااااسااااااااة املسااااااااجولة عو  هذا الهدل عبارة عو اجراء  عملية تقييم واع ن املناطق املحمية التي سااااااااول تقام تحا قيادة وزارة البيئة وهي

 املناطق املحمية.

 (17، 16) الوطنيةاملرتب  باألهداف  14: هدف ايش ي 8شكل 

 

 السادا عشر الوطنيالهدل  5-16

واب دمات الثقافية التي تقدمها الن م البيرية الطبيعية  تم انجاز  شاااااااار تقييم وطني حو  حالة خدمات التجهيل والتن يم  2016بحلو  هنها ة عام 

 وأهميتها بالنسبة لسكان الريل وابيار وب يارات اإلدارة لتحقيق خدمات ن ام بي ي مستدام.

اء وال ذاء. عادة ما  تم تصنيل هذه اب دمات الن م البيرية ليسا فقح مهمة لذاتها، ولةو ألهنها توفر خدمات مهمة للناا مثل الهواء النقي وامل

ت اايى خدمات التجهيل مثل األساااماك التي  تم ابيصاااو  عليها مو مسااامنقع أو مو البحر، والتن يم، مثل وظيفة الوقا ة مو الفيااااانات واملسااامنقع

 بجميع اب دمات -وفقا لهذا التصااااااااااانيل  -ادراج وتقييم اجراء السااااااااااااحلية مثل القيم الثقافية والقيم ابجمالية والتراث. ال ا ة مو هذا الهدل هو 

 التي تقدمها الن م الطبيعية العراقية باالحافة ايى تقد م مقترحات وخيارات ممةنة الستادامها بصورة مستدامة.

يكون قد تم إنجاز دراسة وخرائط نظم المعلومات الجغرافية للموائل األكثر حساسية )تلك  2016بحلول نهاية عام 
 الواقعة تحت تأثير مستوى عال من التهديدات وتضم أعداد كبيرة من األنواع المهددة عالميا(.

 

 مستوى عال من التهديدات والتي تحتو  على أعداد كبيرة من األنواع المهددة عالميا(.

 

 تكون عشرة مناطق محمية جديدة قد تم تأسيسها واإلعالن عنها رسميًا. 2020بحلول نهاية عام 
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 السابع عشر الوطنيالهدل  5-17

ودون وطنية لإلدارة املسااااااااااتدامة للن م البيرية لتوفير خدمات مهمة مو الن م البيرية قد تم وحااااااااااع اسااااااااااتراتيجية وطنية /  2018بحلو  هنها ة عام 

 لسكان الريل وابيار.

ة يبعد أن تم تحد د خدمات الن م البيرية الرئيسااااااية واملوائل الطبيعية التي توفرها على مسااااااتوى الوطو، فانه مو االجدر وحااااااع اسااااااتراتيجية وطن

 .2018 ة وطنية ومحلية بحلو  عام واستراتيجيات محلية تعنو بحف  هذه املوارد.  دعو هذا الهدل لصياغة استراتيجيات/ خطح تنفيذ

 (19، 18) الوطنيةاملرتب  باألهداف  9: هدف ايش ي 9شكل 

 

 الثامو عشر الوطنيهدل ال 5-18

 السيطرة على دخو  وانمشار األنواع غير املحلية في البيئة الطبيعيةقد تم تشراع   2017بحلو  هنها ة عام 

الهدل هو العمل الذي  نطوي على اصاااادار المشااااراعات؛ مو خ   اعداد واصاااادار قانون  مةو أن  كون سااااهل  ساااا يا ويمةو تحقيق ذلد في املدى 

 التلام الهيئات املجسساتية املعنية وعلى قدرة السلطة املجسسية لتنفيذ وتطبيق األحكام.القصير. فعالية ابيةم المشرا ي يعتمد على 

 التاسع عشر الوطنيالهدل  5-19

 قد تم  شر قائمة األنواع ال ريبة ال ازية وأحرارها ومسارات غزوها في العراق. 2020بحلو  هنها ة عام 

)املجموعة  ISSGلقد تحقق تقدم جيد في تحقيق هذا الهدل بالفعل عو طريق وحااااااااااااع قائمة وطنية مو األنواع غير املحلية أو ال ازية بدعم مو 

في اطار التقرير الوطني العراقي اب ام  ايى اتفاقية التنوع البيولوجي. تحتاج هذه القائمة ملزيد مو التنقيل  IUCNاملتاصاااااصاااااة لألنواع ال ازية  مو 

و أجل م وان  تم اكمالها، خاصاة فيما  تعلق بوحاع األنواع ال ازية لةثير مو األنواع غير املحلية. البحم عو مساارات ال زو  حتاج أ ااا اكمشاافها

 ة للسيطرة عليها.سو التدابير املناسب
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 (21، 20) الوطنيةاملرتب  باألهداف  12: هدف ايش ي 10شكل 

 

 العشرون الوطنيهدل ال 5-20

 وحع خطة عمل لريفان على األنواع ذات األولويةقد تم  شر قائمة األنواع املهددة باالنقراخ في العراق وقد تم  2020بحلو  هنها ة عام 

هاااذا الهااادل هو طموح لل اااا اااة ألناااه  تطلاااي جمع كااال البحوث واملعلوماااات حو  األنواع )ابييواناااات  العراقياااة فااااااااااااا  عو تحاااد ااام وتحليااال هاااذه 

يم حالة حف  األنواع التي تعتبر باهنها بحالة حرجة وطنيا بساااا ي عدد مو املعلومات مع التقييمات والدراسااااات االسااااتقصااااائية األخيرة، مو أجل تقي

دة داألسااااابار والاااااا و . كما  جي أن تصااااااغ خطة عمل لريفان عليها، ربما بالبدء مو تلد التي تم التعرل )على املساااااتوى الدويي  ب هنها األكثر مه

 باالنقراخ.

 والعشريوابيادي  الوطنيهدل ال 5-21

  تم اصدار وتعزيز المشراع لريفان على األنواع املهددة باالنقراخ. 2020بحلو  عام 

بمجرد تحد د األنواع املهددة في العراق فانه  جي ان تنش  تشراعات ماصصة بيف ها مع قانون تشرا ي جد د أو باستادام وتةييل اطار عمل 

ا وتطبيقها هو التي  تم تنفيذه الوطنيةلفعل. املوحوع املهم لهذا النوع مو المشراعات كما بالنسبة للمشراعات االخرى في األهدال احكام قائمة با

 ودعمها.
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 (22)ة الوطنياملرتب  باألهداف  18: هدف ايش ي 11شكل 

 

 الثا ي والعشريو الوطنيهدل ال 5-22

 تم  شااار دراساااة تق ااا ي للمعارل التقليد ة للمجتمعات األصااالية واملحلية، واإلساااتادام واملمارساااات ذات الصااالة في سااا يل  2020بحلو  هنها ة عام 

 ابيفان واإلستادام املستدام للتنوع البيولوجي.

نطاق واسع بمشاركة وتعاون السلطات واملجسسات املحلية ايى جاني جماعات ابيفان على البيئة املحلية واملن مات غير هذا الهدل  نطوي على 

دم اابيكومية. اب طوة األويى هي اجراء املساااااوحات املحلية مو زااااا هنها أن ت طي الب د كلها قدر املساااااتطاع. الهدل مو االسااااات يانات  مةو أن تسااااات

ذات الصاااالة باملجتمعات املحلية واالسااااتفادة مو اب دمات التي تقدمها الن م البيرية، وكذلد مو خ   الطرق التقليد ة  مو أجل جمع املعلومات

 بيف  وتحسين البيئة.

 ( ذي الصلة23) الوطني( مع الهدف 20: هدف أيتش ي )12شكل 

 

 الثالم والعشريو الوطنيهدل ال 5-23

 خطة حشد املوارد لتحقيق استراتيجية التنوع البيولوجي قد تم وحعها وتنفيذها.تكون  2016بحلو  عام 

األخرى ولتنفيذ االستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي واب طة التنفيذ ة.  ان  الوطنيةهذا الهدل هو جزء اسا  ي ورئيس ي لتحقيق كل األهدال 

ي تم وحعه ب طة تعبئة املوارد  حقق الفوائد في أسرع وقا ممةو بتوفر املوارد ال زمة للبدء باإلجراءات واأل شطة والتي املدى القصير  س يا الذ

 مو ز هنها أن تسمل بتحقيق أهدال االستراتيجية.
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 كمية ملعرفة الب د مساااااااتوى  على احصااااااااء مو االنتهاء  تم 2016 عام هنها ة .أ بحلو  1ن.

  وادم تعليمية، برامج منشاااااااورات، وثائقية، أف م) مو الوعي لزيادة املاصاااااااصاااااااة األدوات

 .املوجود البيولوجي والتنوع البيئة حو    والتدريي التوجيه

 3 الهدف

  اجراء مسح ألدوات التوعية

 عمل ورزااااااااااتي بمن يم سااااااااااتقوم وزارة كل ، 2015) االسااااااااااتراتيجية اقرار مو بدءا ر.1.ن

 التنوع قااااااااااااااااا ااا حو   وتحااد ثااه الوعي مسااااااااااااااتوى  رفع أجاال مو واملااد ر ملوظفيهااا ساااااااااااااانويااا

 .البيولوجي

 2 الهدف

 القرار ا يار توعية

 4الهدف 

 زيادة ادوات التوعية

 ومن مات محلية وجمعيات مجموعات ا شااااااااااااء تم قد  كون  ،2016 عام بحلو   ج.1.ن

 جامعاتواب املدارا تستادم كما والعام؛ املحلي الوعي مستوى  لرفع لريكومة تابعة غير

 .وابجمهور  املحليين السكان بين الوعي لرفع اإلع م ووسائل

 1 الهدف

 توعية العامة

 4 الهدف

 زيادة أدوات التوعية

 النباتات أهم حو   و شاااااار املعرفة العلمي، والبحم تطوير،  تم 2018 عام بحلو   د.1.ن

  .االدوية) كع ج الطي في تقليد ا املستادمة

 4الهدف 

 التوعية ادوات زيادة

 22 الهدف

  التقليد ةللمعارل  مسحاجراء 

 يعجم على واملعرفة الوعي و شر ، العلمي والبحم ، تطوير  تم 2018 عام بحلو   هاااااااااا.1.ن

 ميةوأه معنو حو    والسااااااياسااااااة القرار صااااااناع ايى املحليين السااااااكان مو بدء  ) املسااااااتويات

 .البيرية الن م خدمات وادارة املستدام واالستادام

 1 الهدف

 العامة توعية

 2 الهدف

 القرار ا يار توعية

 16 الهدف

 تقييم حالة خدمات الن م البيرية

  لألشاااااااااااااا اص املئوية النساااااااااااااابة ملعرفة تقد ر اجراء  تم ،2020 عام هنها ة بحلو   و.1.ن

  ولوجيالبي التنوع ب همية درا ة على هم والذ و ابيكوميين واملوظفين القرار وصااااااااااااااا  ي

  نبشااااااا  العامة املعرفة لتعة  وبسااااااايطة محددة أسااااااائلة ذات) االسااااااامبانات وباساااااااتادام

  .البيولوجي التنوع

 1الهدف 

 توعية العامة

 2الهدف 

 توعية أ يار القرار

  املجموعات ماتلل حو   وطنية احصااااااااائية دراسااااااااة  شاااااااار  تم 2020 عام بحلو   ز.1.ن

  اإلستادامو  ابيفان وبين بي ها والربح وممارساتها اب اصة وتقاليدها العراق في العرقية

 .البيولوجي للتنوع املستدام

 4الهدف 

 زيادة أدوات التوعية

 22 الهدف

 اجراء مسح للمعارل التقليد ة

 ةالتقليد  املعارل حو   تقرير اصاادار محاف ة كل على  ترتي ،2020 عام بحلو   ح.1.ن

 وم أخرى  معرفة وأي التقليد ة ابيرل مثل) املحاف ة حاااااااااااااامو املحلية مجتمعاتهم في

  ملكوناتا و شر إلط ق تهدل اقتصادي دعم مبادرات وتوفير ؛ األخرى  التقليد ة املعارل

  ابيكومية غير املن مات ا شاء ودعم التقليد ة
 
 .محليا

 

 

 4الهدف 

 التوعية ادوات زيادة

 22 الهدف

 اجراء مسح للمعارل التقليد ة
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 .العراق في املحمية املناطق واقرار لتحد د مرسوم صدر 2014 عام هنها ة بحلو   أ.2.ن

 12الهدف 

 اصدار مرسوم للمناطق املحمية

  ياحال بها واملعمو   بال ابات اب اصاااااة المشاااااراعات تقييم 2015 عام هنها ة بحلو   ر.2ن.

 .فيها الث رات وتحد د

 8الهدف 

 تشراعات ال ابات

 ادارة و بمراقبة املعنية ابيكومية الهيئات جميع تحد د 2016 عام هنها ة بحلو   ج.2.ن

 .ال ازية ال ريبة األنواع

  18 الهدف

 ال ريبة االنواع حو   تشراعات

 19 الهدف

 قائمة باالنواع ال ازية

  نب ي يالت الث رات وتحد د ابيالية البيرية املعا ير تقييم  تم 2016 عام بحلو   د.2.ن

 لتيا الث رات ملعابجة واملحددات البيرية املعا ير اصاادار  تم 2020 عام بحلو  . معابجتها

 .تحد دها تم

 11الهدف 

 املحددات البيرية

 .ليةاملح غير األنواع وتشما انتاج على للسيطرة تشراع اصدار 2017 عام بحلو   ه.2.ن

 18الهدف 

 حو  األنواع ال ريبةتشراعات 

 

   نبشاااااا حاليا بها املعمو   المشااااااراعات لفعالية تقييم اجراء  تم 2016 عام بحلو   و.2.ن

 على لريفان تشاراعات وتدعيم اصادار تم 2020 عام وبحلو   باالنقراخ املهددة األنواع

 .واالختفاء باالنقراخ املهددة األنواع

 

  21 الهدف

 املااااااااهااااااااددة االنااااااااواع حااااااااو   تشااااااااااااااااااااااراااااااااعااااااااات

 باالنقراخ

 التيو  الطبيعية البيرية الن م تقدمها التي اب دمات تحد د  تم 2016 عام بحلو   ز.2.ن

  نب ي 2018 عام وبحلو   وابيااااارية الريفية املناطق في الناا قبل مو اسااااتادامها  تم

 همةم خدمات توفر التي البيرية للن م مسااااااااتدام السااااااااتادام ومكان اسااااااااتراتيجية وحااااااااع

 .وابيار الريل لسكان

 16الهدف 

  البيرية النطم خدمات حالة تقييم

 17الهدف 

اساااااااتراتيجية حو  ادارة خدمات الن م 

 البيرية

  ةبيما  جد دة الئحة تطوير أو القائمة المشااراعات تعد ل  تم 2018 عام بحلو   ح.2.ن

 خاصااة يرتداب توفير وبالتايي املتصاايرة، األراضاا ي واسااتصاا ح التصااير خطر مو األراضاا ي

 .املستصرية األراض ي بيما ة

 6 الهدف

 املوائل وتدهور  فقدان

 9الهدف 

 التصير

 ذوانفا ال ابات تاي التي الساااااااااابقة المشاااااااااراعات تعد ل  تم 2018 عام بحلو    .2.ن

 جد دة أحكام

 

 

 8الهدف 

 تشراعات حو  ال ابات

 أجل وم القطاعات بين املشتركة التوجيهية املبادف صياغة  تم 2018 عام بحلو   ي.2.ن

 مو ه كواالسااات لإلنتاج املساااتدامة واالسااااليي  الطبيعية للموارد) املساااتدام االساااتادام

 .الصلة ذات القطاعية السياسات مع تكاملها أجل

 16الهدف 

  البيرية النطم خدمات حالة تقييم

 17الهدف 

اساااااااتراتيجية حو  ادارة خدمات الن م 

 البيرية
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 املقترحة املحمية املناطق واهمية أهدال تحد د تم قد  كون  2016 عام بحلو   أ.3.ن

 جد دة، محمية مناطق عشاااارة وحااااع عو االع ن  تم 2020 عام هنها ة وبحلو   العشاااارة،

 عام  خ  ادارة خطة تعريل  تم كذلد. السانين مر على التفصايلي التاطيح خ   مو

 للمناطق الوطنية المشااااااااااااااراعات مع بالتوافق وذلد) املحمية املناطق ا شاااااااااااااااء مو واحد

  إلدارية،ا والساااااالطة واملعا ير، القيم تحد د ذلد في بما الدولية، التوجيهات ومع املحمية

  .ابً االجتماعية ابجواني واملوظفين، واألموا ،

 15 الهدف

 جد دة محمية مناطق عشر ا شاء

  العراق في باالنقراخ املهددة االنواع الئحة  شااااااار تم قد  كون  2017 عام بحلو   ر.3.ن

 على رتجث التي الرئيساااااااااااية والتهد دات اعدادها حو   البيانات بجمع البدء تم قد ويكون 

 حو  ) عمااال خطاااة وصاااااااااااااايااااغاااة ابيف  اجراءات املعلوماااات توفير أجااال مو االنواع تلاااد

  العمل، خطة مو االنتهاء  تم 2020 عام بحلو   . باالنقراخ املهددة األنواع على ابيفان

 .بها والعمل  شرها ويتم

 20 الهدف

 باالنقراخ املهددة االنواع قائمة

  مع املقارنة خ   ومو العراق، في املتصيرة املناطق تحد د  تم 2017 عام بحلو   ج.3.ن

 1000 حد دت ويتم األراضاااا ي لهذه اإلجمالية املساااااحة وتقييم املتوفرة التارياية البيانات

 اجل وم بيريا قيمة مراعي كاراض ي جردها تم التي املتصيرة االراض ي مجموع مو مربع كم

  املاتارة؛ األراضاااااا ي السااااااتصاااااا ح عمل خطة صااااااياغة  تم 2018 عام بحلو  . اسااااااتصاااااا حها

 .العمل باطة العمل يستمر 2020 عام بحلو  

 9الهدف 

 التصير
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، وباسااااااااااااااتادام البيانات املتاحة حو  البيئات التي تقع تحا 2016. أ بحلو  عام 4ن.

مستوى عا  مو التهد د أو تحتوي عدد كبير مو األنواع املهددة باالنقراخ،  تم وحع 

 على البيئات األكثر حساسية في العراق. GISخريطة 

 14 الهدف

 رسم خارطة املوائل ابيساسة

 ملتاحةا البيانات ايى باالسمناد الث رات لسد برنامج تصميم  تم 2016 عام بحلو   ر.4.ن

  وتحد د الهوية تعريل) تام والتي ابج رافية املعلومات لن م البيانات قاعدة بناء حو  

 او الطبيعية وزبه الطبيعية للبيئات بالنسبة ابيما ة حالة ايى باالحافة ولريالة للمدى

 .الوزارات بين مشترك فريق قبل مو متابعتها ليتم وذلد  اال سان قبل مو املعدلة تلد

 5الهدف 

 قاعدة بيانات حو  حالة املوائل

 وع الةشال أجل مو امليدا ي العمل خطة وتنفيذ تصاميم  تم 2016 عام بحلو   ج.4.ن

  العراق في ةاملعدل وال شااارية الطبيعية زااابه الرئيساااية، الطبيعية البيئات وتدهور  فقدان

 املراجع ايى اسااااااااامنادا -  القد م) الطبي ي الوحاااااااااع مع مقارنة اجراء خ   مو وأسااااااااابابها،

 البيرية الن م وخدمات البيئات وحجم األنواع مثل مجزاااااااااااارات وباسااااااااااااتادام واالدبيات

   هاوتازي عليها ابيصاااااو   تم التي املعلومات تر يي  تم 2020 عام بحلو  . ابً املقدمة،

 كاملة بيانات قاعدة في

 6 الهدف

 املوائل وتدهور  فقدان

 

 

 .ونوعها العراق في الرئيساااااااااية ال ابات للمناطق جرد اجراء  تم 2016 عام بحلو   د.4.ن

 - ةالتارياي البيانات مع املقارنة خ   مو وذلد - وتقييم تحد د  تم 2018 عام بحلو  

 .وجودةم تزا  ال والتي اب سارة في تسب ا التي الرئيسية والا و  ال ابات لفقدان

 7 الهدف

 تحد د الا و  على الن م البيرية

  ثاتامللو  أنواع وتحد د لرصد وطني برنامج ت سي  تم قد  كون  2017 عام بحلو   ه.4.ن

 .انمشارها وطرق  ومصادرها

 10الهدف 

 رصد التلوث

 حالة حو   املنطقة مسااااااااااااتوى  على التقييم عمليات اجراء  تم 2016 عام بحلو   .و4ن.

 ثقافيةال والنشااااااااااااطات وتن يمها تمويلها، كيفية ايى اإلزاااااااااااارة مع البيرية الن م خدمات

 ادارية خيارات تطوير  تم 2018 عام بحلو  . وابياااااار الريل لساااااكان بالنسااااابة وأهميتها

  تم 2020 عام بحلو  . مسااااااااااتدام نحو على اسااااااااااتادامها أجل مو الوطو مسااااااااااتوى  على

 .و شرها ع ها واالع ن االدارية واب يارات االقليمية التقييمات تر يي

 16الهدف 

   البيرية الن م خدمات حالة تقييم
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 الوطنيةاألهدال  البرنامج التنفيذي املجا  املحوري

 واملاادى الهويااة، تحااد ااد حو   البيااانااات في الث رات سااااااااااااااااد  تم 2018 عااام بحلو   ز.4.ن

 معج خ   مو واملعاادلااة الطبيعيااة وزاااااااااااااابااه الطبيعيااة للبيئااات ابيمااا ااة وحااالااة وابيااالااة

  رافيةابج  املعلومات ن م بيانات قاعدة في البيانات هذه وتازيو الناقصااااااااااة املعلومات

GIS   ابج رافية املعلومات ن م بيانات قاعدة ومشاااااااااااركة  شاااااااااار  تم 2020 عام وبحلو  

  ريةوال شاااااااااااااا الطبيعية وزاااااااااااااابه الطبيعية البيئات عو معلومات على تحتوي  حيم كاملة

 .تعد لها

 5الهدف 

 قاعدة بيانات حو  حالة املوائل

  العراق في ال ااازيااة األنواع مو املوجودة القااائمااة مراجعااة  تم 2018 عااام بحلو   ح.4.ن

  البحوث اكتما   تم 2020 عام بحلو  . وتحد ثها  اب ام  الوطني التقرير في  شااااااااااارت)

  األنواع مو 30 مو ال زوات ومساااااااارات وت ثير ال ازية، االنواع وحاااااااع مو للت كد و شااااااارها

 .القائمة مو  املفترحة أو املعروفة) للمشاكل املس بة/  االخطر ال ريبة

 19الهدف 

 قائمة باالنواع ال ازية

ي 
ر و

ح
امل

ل 
جا

امل
5

ية
يب ر

تد
ت 

را
دو

 :
 

 كون قد تم االنتهاء مو ورزة عمل تدري ية واحدة على  2016.أ بحلو  هنها ة عام 5ن.

 األقل في مجا  ادارة املناطق املحمية ويتم التاطيح لورزتي عمل اخرى.

 13الهدف 

 املحميةدورات تدري ية حو  املناطق 

،  كون قاااااااد تم تن يم دورة تااااااادري ياااااااة واحااااااادة على األقاااااال 2016.ر بحلو  عاااااااام 5ن.

للموظفين في املحااااااااف اااااااة لرفع وعيهم حو  أهمياااااااة ابيفاااااااان على التنوع البيولوجي 

 والتقاليد املتعارل عليها.

 2 الهدف

 القرار ا يار توعية

 22الهدف 

 اجراء مسح للمعارل التقليد ة

 تم تن يم مجموعة مو املجتمرات الوزارية املشتركة ملعابجة  2020.ج بحلو  عام 5ن.

 القاا ا املصير ة حو  التنوع البيولوجي، وتشير على وجه اب صوص ايى  

 خدمات الن م البيرية ورفاهية وصابح اإل سان  -

 األنواع ال ريبة ال ازية  -

 ادارة املناطق املحمية  -

 فقدان البيئات -

 التلوث  -

 التنمية املستدامة -

 2 الهدف

 القرار ا يار توعية

 

 تم تن يم مجموعااة مو الاادورات التاادري يااة التي تسااااااااااااااتهادل  2020.د بحلو  عااام 5ن.

األكااد ميين والبااحثين والفرق امليادانياة، واملن ماات املحلياة مو مجموعاات املتطوعين 

او املجموعاااات التي تعنو باااابيفاااان، واملوظفين التقنيين مو الهيئاااات ابيكومياااة، ويتم 

 التركيل بوجه خاص على ما  لي  

 خدمات الن م البيرية ورفاه اإل سان  -

 األنواع ال ريبة ال ازية  -

 ادارة املناطق املحمية  -

 فقدان املوطو والبيئات -

  -منةجيات التقييم للعمل امليدا ي وجمع البيانات  -

 تقنيات التحليل وتقد رات التوجه العام  -

 مجزرات البناء  -

 املعا ير البيرية  -

 املستدامةالتنمية  -

- 

 تم عمااال مجموعاااة مو الااادورات التااادري ياااة املشااااااااااااااتركاااة بين  2020.ه بحلو  عاااام 5ن.

الوزارات عو املبادف التوجيهية والسياسات املتعلقة بالبيئة وأهميتها واستاداماتها في 

 السياق العراقي.

- 



 
 

   

(2020-2015للفترة )االستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي والخطة التنفيذية في العراق   Page 61 of 84 
 

التنفيذ ة واملراحل الرئيساااااية ل ساااااتراتيجية اب طة  6-1

 الوطنية للتنوع البيولوجي

تحد د البرامج التنفيذ ة في اطار استراتيجية  تطلي دائما التاطيح 

املناااااااساااااااااااااااااي والوقااااااا املحاااااادد لنجاااااااحهااااااا. ولكاااااال برنااااااامج تنفيااااااذي في 

االسااتراتيجية تم ذكر جهة أو أكثر مو ابجهات املسااجولة كمرجع لهذا 

ذي مو املمةو تنفياااذه بطرق ماتلفاااة مو خ   تعااااون اإلجراء. والااا

ومسااااااااااااااااهمااااة واحاااادة أو أكثر مو ابجهااااات املشاااااااااااااااار اليهااااا أو ربمااااا حتو 

 باملساهمة المشاركية مو كل م هم.

ان الطريقة التي ساااااااااااايتم مو خ لها تكليل جهة بمسااااااااااااجولية تنفيذ 

املعنياة/الهيئاات. قاد  كون  شاااااااااااااا  ماا، تعتماد على ابجهاات الفااعلاة 

لكل مو الهيئات دورا ماتلفا  مثل ادارة ابجزء العملي وتوفير الدعم 

املااايي وتقااد م البيااانااات ذات الع قااة والبحوث ذات الصاااااااااااالااة؛ أو ان 

تقوم جهااااااات ماتلفااااااة بناااااااءا على قاااااااعاااااادة مو اتفاااااااقيااااااات التعاااااااون 

باااملسااااااااااااااهمااة جميعهااا بشااااااااااااكاال ممسااااااااااااااو على تنفيااذ العماال مو حياام 

.مويل واملهارات واملشورة الفنيةالت

 اإلطار الزمني، واملسؤولية 6-1-1

 التقليدية واملعارف التوعية: 1 املحوري املجال

 املسؤولية االطار الزمني البرنامج التنفيذي

 العايي، وزارة التربية، زبةة التعليم وزارة الثقافة، وزارة 2016 الوعي رفع وسائل أ.1.ن

 االع م العراقي

 اقليم كردستانحكومة 

 الوزارات جميع 2020 ر التوعية املجسساتية.1.ن

 حكومة اقليم كردستان

  املحاف ات مجال  2016 ج توعية العامة.1.ن

 املااااائيااااة واملوارد والزراعااااة البيئااااة  املحاااااف ااااات مااااد ريااااات

 والتربية والثقافة

 ابيكومية غير املن مات

 حكومة اقليم كردستان

  الع قة ذات ابجهات معها وتتعاون  ابجامعات 2018 الطبية للنباتات التقليد ة االستادامات عو البحوث د.1.ن

 ابيكومية غير املن مات

 ابجامعات في حكومة اقليم كردستان

  البحثية، واملجسسات ابجامعات 2018 املستويات جميع على البيرية الن م خدمات حو   املعرفة  شر ه.1.ن

  ابيكومية، غير املن مات

 والتربية املائية واملوارد والزراعة البيئة  الوزارات

 حكومة اقليم كردستان

 والتاطيح البيئة  الوزارات 2020 والشعبي املجسساتي الوعي تقد ر و.1.ن

 حكومة اقليم كردستان

 وزارة السياحة واآلثار الثقافة، وزارة 2020 البيولوجي بالتنوع وارتباطها العراق في العرقية املجاميع ز.1.ن

 ابيكومية غير املن مات

 حكومة اقليم كردستان

 محاف ة مجال  2020 التقليد ة املحلية املجتمعات دعم ح.1.ن

 وزارة الثقافة 

 حكومة اقليم كردستان
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 : السياسات2املجال املحوري  

 املسؤولية االطار الزمني البرنامج التنفيذي

 البيئة وزارة 2014 املحمية املناطق تشراعات أ.2.ن

 حكومة اقليم كردستان

 الزراعة وزارة 2015 ال ابات تشراعات مراجعة ر.2.ن

 حكومة اقليم كردستان

 والتجارة والزراعة البيئة، الوزارات  2016 ال ازية ال ريبة األنواع مكافحة عو املسجولة الهيئات ج.2.ن

 حكومة اقليم كردستان

  والصية البيئة وزارتي 2020-2016 البيرية املعا ير مراجعة .د2ن.

 والبيئة الصية بجنة/ النوار مجل 

 حكومة اقليم كردستان

 والتجارة والزراعة البيئة، :الوزارات 2017 ال ازية ال ريبة األنواع تشراعات.ه 2ن.

 حكومة اقليم كردستان

 والزراعة البيئة،  الوزارات 2020-2016 املهددة األنواع تشراعات وتحد م مراجعة و.2.ن

 حكومة اقليم كردستان

  البحثية، واملجسسات ابجامعات 2018-2016 البيرية الن م ب دمات املستدام ل ستادام استراتيجية ز.2.ن

  ابيكومية، غير املن مات

 والتاطيح املائية واملوارد والزراعة البيئة  الوزارات

 حكومة اقليم كردستان

 والزراعة البيئة  :الوزارات 2018 التصير ملنع تشراعات ح.2.ن

 حكومة اقليم كردستان

 الزراعة وزارة 2018 املعدلة ال ابات تشراعات فرخ  .2.ن

 حكومة اقليم كردستان

 البيئة وزارة 2018 مةاالستدا لتحقيق القطاعات بين املشتركة التوجيهية املبادف ي.2.ن

 حكومة اقليم كردستان

 

 الحماية واملناطق املحمية: 3املجال املحوري 

 املسؤولية االطار الزمني البرنامج التنفيذي

 روالسياحة واآلثا املائية واملوارد والزراعة البيئة  الوزارات 2016 جد دة محمية مناطق عشر وادارة ا شاء أ.3.ن

  كردستان اقليم حكومة

  املحمية للمناطق الوطنية الرجنة

  البحثية واملجسسات ابجامعات

 ابيكومية غير املن مات

  العماال وخطااة  شاااااااااااااارت العراق في باااالنقراخ املهااددة األنواع قااائمااة ر.3.ن

 البيئة على املحاف ة إلجراءات

  البيئة، وزارة 2017-2020

 حكومة اقليم كردستان

  البحثية واملجسسات ابجامعات

 املن مات غير ابيكومية

  .والتاطيح املائية واملوارد والزراعة البيئة  الوزارات 2020-2017 .املتصيرة األراض ي واستعادة تحد د ج.3.ن

 حكومة اقليم كردستان

 .البحثية واملجسسات ابجامعات
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 الرصد والتقييم: 4 املحوري املجال

 املسؤولية االطار الزمني البرنامج التنفيذي

  وابيسااااااااااااساااااااااااة الهشاااااااااااة للبيئات ج رافية معلومات ن ام خريطة أ.4.ن

 للعراق

 والتاطيح البيئة  الوزارات 2016

 الع قة ذات ابجامعات

 حكومة اقليم كردستان

  البحثية، واملجسسات ابجامعات 2016 املوائل لتقييم ج رافي معلومات لن ام التاطيح ر.4.ن

  ابيكومية، غير املن مات

 والتاطيح املائية واملوارد والزراعة البيئة  الوزارات

 حكومة اقليم كردستان

 التاطيح وزارة 2020-2016 املوائل فقدان عو بيانات قاعدة ج.4.ن

  البحثية، واملجسسات ابجامعات

 املن مات غير ابيكومية

 الزراعة، والتاطيح  الوزارات 2018-2016 والا و  ال ابات وفقدان العراق، في ال ابات جرد د.4.ن

 والبلاااااد اااااات والصاااااااااااااانااااااعاااااة والنفح والزراعاااااة البيئاااااة  الوزارات 2017 ه رصد امللوثات.4.ن

 والتاطيح والصية والتةنولوجيا والعلوم املائية واملوارد

 حكومة اقليم كردستان

 البحثية واملجسسات ابجامعات

 حكومة اقليم كردستان 2020-2016  البيرية الن م ب دمات اقليمية وتقييمات ادارة و.4.ن

 املحاف ات مجال 

  .املائية واملوارد والزراعة البيئة  املحاف ات مد ريات

  .ابيكومية غير املن مات

 البحثية واملجسسات ابجامعات

 لتقييم ابج رافياااة املعلوماااات ن اااام بيااااناااات قااااعااادة اسااااااااااااااتةماااا  ز.4.ن

 املوائل

  البحثية، واملجسسات ابجامعات 2018-2020

  ابيكومية، غير املن مات

 والتاطيح املائية واملوارد والزراعة البيئة  الوزارات

 حكومة اقليم كردستان

 البحم واكتما  العراق في ال ازية األنواع قائمة و شاااااار مراجعة ح.4.ن

  اب طيرة األنواع عو

  البيئة وزارة 2018-2020

  البحثية، واملجسسات ابجامعات

 ابيكومية غير املن مات

 حكومة اقليم كردستان

 

 الدورات التدريبية: 5املجال املحوري 

 املسؤولية االطار الزمني التنفيذي البرنامج

 البيئة وزارة 2016 املحمية املناطق بش ن تدري ية عمل ورزات أ.5.ن

 حكومة اقليم كردستان

  لوجيالبيو  التنوع على املحلية املجسااااااااااااسااااااااااااية للهيئات تدري ية دورات ر.5.ن

 التقليد ة واملعارل

 حكومة اقليم كردستان 2016

  محاف ة مجال 

  البحثية، واملجسسات املحلية ابجامعات

 املن مات غير ابيكومية املحلية

  الوزارات جميع 2020 البيولوجي التنوع قاا ا على ابيكومية املجتمرات ج.5.ن
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 حكومة اقليم كردستان

  البحثية، واملجسسات ابجامعات

 املن مات غير ابيكومية

  املعنية الوزارات جميع 2020 الفنيين للموظفين تدري ية دورات.د 5ن.

 حكومة اقليم كردستان

  البحثية، واملجسسات ابجامعات

 ابيكومية غير املن مات

 الوزارات جميع 2020 بالبيئة املتعلقة الدولية السياسة حو   تدري ية دورات ه.5.ن

 حكومة اقليم كردستان
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يات باالستراتيجتعميم/ادماج البرامج التنفيذية  6-1-2

 الوطنية القائمة ذات العالقة

  في ابجدو  أدناه تم مطابقة كل مو برامج االسااااااااااااتراتيجية

مع االستراتيجيات والسياسات واب طح الوطنية القائمة 

والاتاي  اماةاو أن تاكاون ال تازا  ماوجاودة عالاى الصاااااااااااااعايااااااد 

الوطني، مو أجااال تجناااي االزدواجياااة في ابجهود واملوارد، 

 مةنا، وتنسيق التنفيذ. وحيثما كان ذلد م

  ابجدو  يشاااااااااااير فقح لتلد الساااااااااااتراتيجيات مو حيم ذكر

أالهدال الواضااااااااااااية، واألهدال أو املشاااااااااااااراع والتي  مةو 

بطريقة واضااااااااية وبشااااااااكل ممساااااااااو، ان تترافق مع البرامج 

 او 
 
التنفيذ ة للسااااااااتراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي كليا

ى خطااااة جزئيااااا. على وجااااه اب صااااااااااااوص يشااااااااااااير ابجاااادو  اي

واالسااااااااااااتراتيجياااة  2017-2013التنمياااة الوطنياااة العراقياااة 

-2013الوطنياة بيماا اة بيئاة العراق واب طاة التنفياذ اة )

  واالسااااااااااااتراتيجيااااااة الوطنيااااااة للقاااااااااااااااااااء على الفقر 2017

واساااااااااااتراتيجية  2020-2011واساااااااااااتراتيجية التعليم العايي 

  . 2030-2013الطاقة العراقية )

 ياه وموارد األراضااااااااا ي للعراق لم  تم اط ق اساااااااااتراتيجية امل

حتو اآلن، لهاااذا الساااااااااااا اااي ال  مةو عمااال تحلي  مفصاااااااااااا  

ألهاااادافهااااا ومطااااابقتهااااا مع برامج االسااااااااااااتراتيجيااااة الوطنياااااة 

للتنوع البيولوجي واب طااااة التنفيااااذ ااااة في الوقااااا الراهو. 

ة حاااااااااااروري املياهولةو مو املفترخ ان تكون اساااااااااااتراتيجية 

نفيذ ة ي واب طة التللستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوج

 وبالت كيد  جي ادماج تنفيذ االستراتيجيتين. 

  باإلحاااااافة ايى ما سااااابق، فقد تكون على املساااااتوى الوزاري

خطح وساااياساااات واساااتراتيجيات متاحة أ ااااا مو زااا هنها 

تتداخل مع التنوع البيولوجي والقاااااااااااااا ا البيرية بشااااااااااااكل 

عاااااام، وبرامج االسااااااااااااتراتيجياااااة الوطنياااااة للتنوع البيولوجي 

واب طة التنفيذ ة على وجه اب صااااااااااااوص؛ في هذه ابيالة 

نحم كل وزارة بمراجعة اب طح والسااااياسااااات الداخلية، 

وبحااام البرامج التنفياااذ اااة القطااااعياااة املمةناااة التي  مةو 

تااعاامااياامااهااااااا وتاانسااااااااااااايااقااهااااااا مااع باارامااج اساااااااااااااتااراتاايااجاايااااااة الااتاانااوع 

 البيولوجي.

 : تعميم/ دمج خط  االستراتيجية مع االستراتيجيات الوطنية االخر  14جدول 

البرنععامج التنفيععذي السعععععععععععتراتيجيععة 

 التنوع البيولوجي
 الدمج مع االستراتيجيات االخر  

   .أ وسائل رفع الوعي1ن.

االساااااااااااااااااتاااراتاااياااجاااياااااااة الاااوطاااناااياااااااة  .ر الوعي املجسس ي1ن.

وخطة العمل بيما ة البيئة 

(2013-2017  

  .التوعية البيرية حو  أحرار حرق النفا ات 1-1-4مشروع 

، رفع مساااااااااااااتوى الوعي حو  التوساااااااااااااع العمرا ي على األراضااااااااااااا ي 3-1-3مشاااااااااااااروع 

  .الزراعية وال ساتين

  .، رفع الوعي البي ي في مجا  مكافحة التصير3-3-6مشروع 

تنفيذ األحزمة اب ااااراء ، رفع مساااتوى الوعي لصاااناع القرار ل11-3-3مشاااروع 

 .في ب داد واملحاف ات

خاااطاااااااة الاااتاااناااماااياااااااة الاااوطاااناااياااااااة  .ج الوعي العام1ن.

(2013-2017  

 7، النقطة 10. هدل 5، النقطة 5، الهدل 7الفصل 

 

االساااااااااااااااااتاااراتاااياااجاااياااااااة الاااوطاااناااياااااااة 

بيما ة البيئة وخطة العمل 

(2013-2017  

  .، الوعي البي ي حو  الارر مو حرق النفا ات4-1-1مشروع 

، رفع مساااااااااااااتوى الوعي حو  التوساااااااااااااع العمرا ي على األراضااااااااااااا ي 3-1-3مشاااااااااااااروع 

  .الزراعية وال ساتين

  .، الوعي البي ي في مجا  مكافحة التصير6-3-3مشروع 

، ادمااااااااج الااتاانااوع الااباايااولااوجااي فااي مااناااااااا اا  الاابااحااااااام والااتااعاالااياام ا1-4-5مشااااااااااااااااروع 

  .والتدريي

د دارا واملعاه، رفع مسااااااتوى الوعي البي ي بين الط ر في امل1-4-10مشااااااروع 

  وابجامعات

  الوعي البي ي والتعليم بين املجتمعات والنساء والشبار 3-4-10مشروع 

 .، الوعي البي ي في املناطق األكثر حعفا4-4-10مشروع 

-2010اسااااااااااااااتراتيجيااااة الفقر 

2014 

، تحسااااااااااااااين املنا   الدراسااااااااااااااية ملدارا التعليم الفني ومطابقتها 3.6املارجات 

 العمل، خاصة بالنسبة للقطاعات الريفية والزراعية.مع احتياجات سوق 
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البرنععامج التنفيععذي السعععععععععععتراتيجيععة 

 التنوع البيولوجي
 الدمج مع االستراتيجيات االخر  

 .، الوعي لسكان الريل حو  البيئة املحيطة4.3.6، النشا  4املارجات 

اسااااااااااااااتراتيجية التعليم العايي 

2011-2020 

  ، تحد م املنا   مع التطورات العلمية ابيالية4البرنامج 

 التنمية املستدامة، رفع القدرات بما  تماش و مع احتياجات 6البرنامج 

.د البحوث عو االساااااااااتادامات 1ن.

 التقليد ة للنباتات الطبية

  

.ه  شااااااااااار املعرفة حو  خدمات 1ن.

الااااااناااااا اااااام الاااااابااااااياااااارااااااياااااااة عاااااالااااااى جااااااماااااايااااااع 

 املستويات

االساااااااااااااااااتاااراتاااياااجاااياااااااة الاااوطاااناااياااااااة 

 بيما ة البيئة وخطة العمل

(2013-2017  

ر والقادة القرا، والوعي البي ي والتعليم بين البرملانيين وصااناع 2-4-10مشااروع 

  .الد نيين وقادة الرأي

 الوعي البي ي والتعليم بين املجتمعات النساء والشبار 3-4-10مشروع 

.و تقاااااد ر الوعي املجسااااااااااااااسااااااااااااااااااااتي 1ن.

 والشعبي

االساااااااااااااااااتاااراتاااياااجاااياااااااة الاااوطاااناااياااااااة 

 بيما ة البيئة وخطة العمل

(2013-2017  

 4-4-10،  شا   3-4-10،  شا  2-4-10مشروع 

 

عرقياااة في العراق املجااااميع ال ز.1.ن

 وارتباطها بالتنوع البيولوجي

االساااااااااااااااااتاااراتاااياااجاااياااااااة الاااوطاااناااياااااااة 

 بيما ة البيئة وخطة العمل

(2013-2017  

 ، التوعية وجرد التراث الثقافي البي ي1-7-5مشروع 

.ح دعام املاجاتاماعاااااااات املاحالاياااااااة 1ن.

 التقليد ة

االساااااااااااااااااتاااراتاااياااجاااياااااااة الاااوطاااناااياااااااة 

 بيما ة البيئة وخطة العمل

(2013-2017  

  بناء قاعدة بيانات عو الصناعات ابيرفية في العراق 1-9-1مشروع 

 .التوعية وجرد التراث الثقافي البي ي 1-7-5مشروع 

 .أ تشراعات املناطق املحمية2ن.

 

االساااااااااااااااااتاااراتاااياااجاااياااااااة الاااوطاااناااياااااااة 

 بيما ة البيئة وخطة العمل

(2013-2017  

 2،  نقطة 10، الهدل 7الفصل 

 

االساااااااااااااااااتاااراتاااياااجاااياااااااة الاااوطاااناااياااااااة 

 وخطة العملبيما ة البيئة 

(2013-2017  

 تحد م اإلطار القانو ي للبيئة 1-1-10مشروع 

خاااطاااااااة الاااتاااناااماااياااااااة الاااوطاااناااياااااااة  .ر مراجعة تشراعات ال ابات2ن.

(2013-2017  

 2،  نقطة 10، الهدل 7الفصل 

 

االساااااااااااااااااتاااراتاااياااجاااياااااااة الاااوطاااناااياااااااة 

 بيما ة البيئة وخطة العمل

(2013-2017  

 للبيئة، تحد م اإلطار القانو ي 10.1.1مشروع 

.ج الاااهااايااائاااااااات املساااااااااااااااااجولاااااااة عاااو 2ن.

 مكافحة األنواع ال ريبة ال ازية

  

خاااطاااااااة الاااتاااناااماااياااااااة الاااوطاااناااياااااااة  .د مراجعة املعا ير البيرية2ن.

(2013-2017  

 2،  نقطة 10، الهدل 7الفصل 

 

االساااااااااااااااااتاااراتاااياااجاااياااااااة الاااوطاااناااياااااااة 

 بيما ة البيئة وخطة العمل

(2013-2017  

 ، تحد د ملوثات الهواء الوطنية. 1-13-1، 1-11-1، 3-7-1، 1-4-1املشاراع 

 ، تحد م اإلطار القانو ي للبيئة1-1-10مشروع 

.ه تشااااااااااااااراعاااات األنواع ال ريباااة 2ن.

 ال ازية

خاااطاااااااة الاااتاااناااماااياااااااة الاااوطاااناااياااااااة 

(2013-2017  

 2،  نقطة 10، الهدل 7الفصل 

 

االساااااااااااااااااتاااراتاااياااجاااياااااااة الاااوطاااناااياااااااة 

 العملبيما ة البيئة وخطة 

(2013-2017  

 ، تحد م اإلطار القانو ي للبيئة1-1-10مشروع 

.و مراجعة وتحد م تشاااااااااراعات 2ن.

 األنواع املهددة

خاااطاااااااة الاااتاااناااماااياااااااة الاااوطاااناااياااااااة 

(2013-2017  

 2،  نقطة 10، الهدل 7الفصل 
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البرنععامج التنفيععذي السعععععععععععتراتيجيععة 

 التنوع البيولوجي
 الدمج مع االستراتيجيات االخر  

االساااااااااااااااااتاااراتاااياااجاااياااااااة الاااوطاااناااياااااااة  

 بيما ة البيئة وخطة العمل

(2013-2017  

 ، رصد وتفعيل االلتلام بالقوانين 2-6-5مشروع 

 ، تحد م اإلطار القانو ي للبيئة1-1-10مشروع 

.ز اسااااااااااااااتراتيجيااااااة ل سااااااااااااااتااااااادام 2ن.

 املستدام ب دمات الن م البيرية

االساااااااااااااااااتاااراتاااياااجاااياااااااة الاااوطاااناااياااااااة 

 بيما ة البيئة وخطة العمل

(2013-2017  

 البيولوجي.، تطوير اإلطار املجسس ي إلدارة التنوع 1-6-5مشروع 

 

 .ح تشراعات ملنع التصير2ن.

 

خاااطاااااااة الاااتاااناااماااياااااااة الاااوطاااناااياااااااة 

(2013-2017  

 2، النقطة  10. هدل 5، النقطة 3، الهدل 7الفصل 

االساااااااااااااااااتاااراتاااياااجاااياااااااة الاااوطاااناااياااااااة 

 بيما ة البيئة وخطة العمل

(2013-2017  

 ، تحد م اإلطار القانو ي للبيئة1-1-10مشروع 

.  فرخ تشااااااااااااااراعااات ال ااابااات 2ن.

 املعدلة

خاااطاااااااة الاااتاااناااماااياااااااة الاااوطاااناااياااااااة 

(2013-2017  

 2،  نقطة 10، الهدل 7الفصل 

 

االساااااااااااااااااتاااراتاااياااجاااياااااااة الاااوطاااناااياااااااة 

 بيما ة البيئة وخطة العمل

(2013-2017  

 ، رصد وتفعيل االلتلام بالقوانين 2-6-5مشروع 

 ، تحد م اإلطار القانو ي للبيئة1-1-10مشروع 

.ي املبادف التوجيهية املشااااااتركة 2ن.

 لتحقيق االستدامةبين القطاعات 

خاااطاااااااة الاااتاااناااماااياااااااة الاااوطاااناااياااااااة 

(2013-2017  

 2، النقطة  10. هدل 5، النقطة 3، الهدل 7الفصل 

.أ ا شاااااااااااااء وادارة عشاااااااااااار مناطق 3ن.

 محمية جد دة

خاااطاااااااة الاااتاااناااماااياااااااة الاااوطاااناااياااااااة 

(2013-2017  

 2،  نقطة 10، الهدل 7الفصل 

 

االساااااااااااااااااتاااراتاااياااجاااياااااااة الاااوطاااناااياااااااة 

 بيما ة البيئة وخطة العمل

(2013-2017  

 ، ابيفان على التنوع البيولوجي في البيئة البحرية. 1-4-4مشروع 

 ، اإلدارة املتكاملة للساحل العراقي 1-5-4مشروع 

 ، ا شاء زبةة املناطق املحمية الوطنية 1-1-5مشروع 

.ر قاااااااائاااااااماااااااة األناااااااواع املاااااااهاااااااددة 3ن.

باالنقراخ في العراق  شرت وخطة 

العمااااااال إلجراءات املحااااااااف اااااااة على 

 البيئة

تاااراتاااياااجاااياااااااة الاااوطاااناااياااااااة االسااااااااااااااااا

 بيما ة البيئة وخطة العمل

(2013-2017  

، جرد التنوع البيولوجي وقوائم األنواع املسااااااااااااااتوطنة واملهددة 6-1-5مشااااااااااااااروع 

 باالنقراخ.

.ج تحد د واسااااااااتعادة األراضاااااااا ي 3ن.

 .املتصيرة

 خطة التنمية الوطنية

2013-2017 

 1، النقطة  3، الهدل  7الفصل 

االساااااااااااااااااتاااراتاااياااجاااياااااااة الاااوطاااناااياااااااة 

 بيما ة البيئة وخطة العمل

(2013-2017  

  ، مراقبااة وتقييم املناااطق الصاااااااااااااايراويااة وابجفااال 3-1-1. )3-3-3املشااااااااااااااروع 

 وسقو  األمطار.

، ادارة واسااااااااااااتعما  الترر واألراضاااااااااااا ي وترساااااااااااايم خرائح الترر 1-1-3املشااااااااااااروع 

 املتدهورة.

.أ خااارياااطاااااااة نااا اااااااام ماااعااالاااوماااااااات 4ن.

جاااااا اااااارافااااااياااااااة لاااااالاااااابااااااياااااائاااااااات الااااااهشاااااااااااااااااااااة 

 وابيساسة للعراق

 خطة التنمية الوطنية

2013-2017 

 4، النقطة 5، الهدل 7الفصل 

.ر التاطيح لن ام معلومات 4ن.

 ج رافي لتقييم املوائل

  

.ج قااااعااادة بيااااناااات عو فقااادان 4ن.

 املوائل

استراتيجية الطاقة الوطنية 

 العراقية

 الهدل الستراتي ي اب ام  ، األستدامة البيرية
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البرنععامج التنفيععذي السعععععععععععتراتيجيععة 

 التنوع البيولوجي
 الدمج مع االستراتيجيات االخر  

االساااااااااااااااااتاااراتاااياااجاااياااااااة الاااوطاااناااياااااااة  

 البيئة وخطة العمل بيما ة

(2013-2017  

. ، تطوير قاعدة بيانات وطنية بيرية ومجموعة أطال  ذات 3-5-2املشااااااااااااااروع 

 ع قة

. ، اسااااااااااااااتعماااااا  تقنياااااة التحساااااااااااااا  الناااااائي ون م املعلوماااااات 2-7.-2املشااااااااااااااروع 

 ابج رافية في مراقبة وتقييم األهوار

ئح الترر . ، ادارة واساااااااااتعما  الترر واألراضااااااااا ي وترسااااااااايم خرا1-1-3املشاااااااااروع 

 املتدهورة.

 .. ، ت ثير املبيدات الزراعية على بيئة األهوار2-1-9املشروع 

.د جرد ال ااااااااباااااااات مو العراق، 4ن.

 وفقدان ال ابات والا و  

 

االساااااااااااااااااتاااراتاااياااجاااياااااااة الاااوطاااناااياااااااة 

 بيما ة البيئة وخطة العمل

(2013-2017  

ذات . ، تطوير قاعدة بيانات وطنية بيرية ومجموعة أطال  3-5-2املشااااااااااااااروع 

 ع قة

. ، اسااااااااااااااتعمااااااا  تقنيااااااة التحساااااااااااااا  النااااااائي ون م املعلومااااااات 2-7-2املشااااااااااااااروع 

 ابج رافية في مراقبة وتقييم األهوار

 خطة التنمية الوطنية .ه رصد امللوثات4ن.

2013-2017 

 3و  2، النقا   9، والهدل  4والهدل  4، النقطة  2، الهدل  7الفصل 

االساااااااااااااااااتاااراتاااياااجاااياااااااة الاااوطاااناااياااااااة 

 وخطة العملبيما ة البيئة 

(2013-2017  

 . ، ت سي  زبةة ملراقبة الهواء2-13-1املشروع 

 ، تنفيذ دراسات وابحاث حو  مراقبة نوعية الهواء 3-13-1املشروع 

 ، ت سي  من ومة سيطرة هواء في ب داد واملحاف ات 5-13-1املشروع 

، تطوير برنااامج ملراقبااة والساااااااااااااايطرة على املصاااااااااااااااادر املاتلفاة  1-4-2املشااااااااااااااروع 

 للمياه ومصادر التلوث

، برناامج تحساااااااااااااا  ناائي ملراقباة نوعياة امليااه للفرات وبحيرة  4-4-2املشااااااااااااااروع 

 ابيبانية وامل ذ ات لهما

 ، تطوير ن م مراقبة بيرية وأنذار مبةر 6-4-2املشروع 

، تحسين نوعية املياه في محاف ات الشما  مو خ   تطوير  7-4-2املشروع 

 س  نائين م مراقبة وتنصيي نطام تح

، ت سي  ن ام ملراقبة واستمكان تصريل املجاري ايى األهنهار  3-9-2املشروع 

 )ليتم زمولها بمناومة تصريل ومعابجة املياه الثقيلة 

، مراقبة والسااااااااايطرة على نوعية املياه في منطقة املصااااااااابات  8-10-2املشاااااااااروع 

 وأسفل األهنهار

)متااااامنة األ شااااطة  ، خطة وطنية لدراسااااة مصااااادر التلوث 8-10-4املشااااروع 

 املاتبر ة .. ابً 

 

استراتيجية الطاقة الوطنية 

 العراقية

 الهدل الستراتي ي اب ام ، األستدامة البيرية

.و ادارة وتاااقاااياااياااماااااااات اقااالاااياااماااياااااااة 4ن.

 ب دمات الن م البيرية 

 

  

.ز اسااااااااااااااتةماااااا  قااااااعااااادة بيااااااناااااات 4ن.

ن اام املعلوماات ابج رافياة لتقييم 

 املوائل

 

الاااوطاااناااياااااااة االساااااااااااااااااتاااراتاااياااجاااياااااااة 

 بيما ة البيئة وخطة العمل

(2013-2017  

، تطوير قاعدة بيانات وطنية بيرية ومجموعة أطال  ذات  3-5-2املشااااااااااااااروع 

 ع قة

، اسااااااااتعما  تقنيات التحساااااااا  النائي ملنطقة األهوار )رصااااااااد  2-7-2املشااااااااروع 

 وتقييم 

، ادارة واسااااااااااتعما  الترر واألراضاااااااااا ي وترساااااااااايم خرائح الترر  1-1-3املشااااااااااروع 

 تدهورة.امل

، تسااااااااااااااقيح املنااااطق الهااااماااة للتنوع البيولوجي والطيور على  5-1-5املشااااااااااااااروع 

 خريطة
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البرنععامج التنفيععذي السعععععععععععتراتيجيععة 

 التنوع البيولوجي
 الدمج مع االستراتيجيات االخر  

 

.ح مراجعة و شر قائمة األنواع 4ن.

ال ااازيااة في العراق واكتمااا  البحاام 

 عو األنواع اب طيرة 

  

.أ ورزااااات عمل تدري ية بشاااا ن 5ن.

 املناطق املحمية

االساااااااااااااااااتاااراتاااياااجاااياااااااة الاااوطاااناااياااااااة 

 العملبيما ة البيئة وخطة 

(2013-2017  

، تطوير القاااادرات الفنياااااااااااااااااااااااااااااااااة للكوادر ذات الع قااااة بااااالتنوع  3-6-5املشااااااااااااااروع 

 البيولوجي

.ر دورات تااااااادري ياااااااة للهيئاااااااات 5ن.

املجسااااااااااااااساااااااااااااايااااااة املحليااااااة على التنوع 

 البيولوجي واملعارل التقليد ة

االساااااااااااااااااتاااراتاااياااجاااياااااااة الاااوطاااناااياااااااة 

 بيما ة البيئة وخطة العمل

(2013-2017  

وير القاااادرات الفنياااااااااااااااااااااااااااااااااة للكوادر ذات الع قااااة بااااالتنوع ، تط 3-6-5املشااااااااااااااروع 

 البيولوجي

املااجتااماارات اباايااكااومااياااااااة عاالااى  ج.5.ن

 قاا ا التنوع البيولوجي

االساااااااااااااااااتاااراتاااياااجاااياااااااة الاااوطاااناااياااااااة 

 بيما ة البيئة وخطة العمل

(2013-2017  

، تطوير القاااادرات الفنياااااااااااااااااااااااااااااااااة للكوادر ذات الع قااااة بااااالتنوع  3-6-5املشااااااااااااااروع 

 البيولوجي

دورات تااااااادري ياااااااة للموظفين .د 5ن.

 الفنيين

 

االساااااااااااااااااتاااراتاااياااجاااياااااااة الاااوطاااناااياااااااة 

 بيما ة البيئة وخطة العمل

(2013-2017  

، تطوير القاااادرات الفنياااااااااااااااااااااااااااااااااة للكوادر ذات الع قااااة بااااالتنوع  3-6-5املشااااااااااااااروع 

 البيولوجي

سااااااااااااااتراتيجياااة التعليم العاااايي 

2011-2010 

 املستدامة، تطوير القدرات باتساق مع متطلبات التنمية  6البرنامج 

.ه دورات تااااااااادريااااااااا اااااااااياااااااااة حاااااااااو  5ن.

 السياسة الدولية املتعلقة بالبيئة

االساااااااااااااااااتاااراتاااياااجاااياااااااة الاااوطاااناااياااااااة 

 بيما ة البيئة وخطة العمل

(2013-2017  

، تطوير القاااادرات الفنياااااااااااااااااااااااااااااااااة للكوادر ذات الع قااااة بااااالتنوع  3-6-5املشااااااااااااااروع 

 البيولوجي

 البرامج التنفيذيةخطوات مقترحة لتنفيذ  6-1-3

حاملا تم تشااااااااا يي البرامج التنفيذ ة مع ابجهات املمةنة املساااااااااجولة 

عو تنفيااااذ ومراقبااااة ودعم البرامج التنفيااااذ ااااة،  جااااي الباااادء العملي 

بااالتنفيااذ ا ااااااااااااااا. ولهااذا الساااااااااااا ااي، تم اقتراح عاادد مو اب طوات )او 

اجراءات ثاااانوياااة  حاااا  الشااااااااااااروع باااالبااادء بااااالسااااااااااااتراتيجياااة وبطريقاااة 

 وممسلسلة.متدرجة 

لم  تم توزاع جميع البرامج التنفيااااذ ااااة ايى خطوات تنفيااااذ ااااة لكون 

 وقصاااااااااااايرة األماااد او قاااد تكون اب طوات 
 
البعض م هاااا واضااااااااااااياااة جااادا

الواضااااااااااااياااة التي تقود ايى اكماااا  البرامج التنفياااذ اااة ماااذكورة اصاااااااااااا  

 حمو صياغتها.

 جااي ان تةو جميع البرامج التنفيااذ ااة املقترحااة ادناااه ممسااااااااااااقااة مع 

اساااااااااااااااااات والساااااااااااااتااراتاايااجاايااااااات الااوطااناايااااااة األخاارى وكااااااذلااااااد مااع الساااااااااااااياااااا

 أع ه. 2-1-6ابجهات/املجسسات املذكورة تحا الفقرة 

ان خطوات التنفيااااذ املتعلقااااة باااااملحور اب ااااام  )التاااادريبااااات  تعتبر 

خطوات/برامج تنفياااذ اااة داعماااة لتنفياااذ البرامج التنفياااذ اااة املتعلقاااة 

ء بااااات وبرامج بنااااابمنفيااااذ االجزاء األخرى. ان توقيااااا وتن يم التاااادري

 القدرات  جي ان  ت ئم مع متطلبات التنفيذ لألجزاء األخرى. 

 .أ وسائل التوعيااة1ن. 

  تحااااااااااير قائمة بجميع ابجهات ذات الع قة 1اب طوة 

والتي قااااااد أصااااااااااااااااادرت وساااااااااااااااااائاااااال للتوعيااااااة حو  التنوع 

 البيولوجي.

  التحقق مو وجود تلد الوسااااااااااائل وتواجدها 2اب طوة 

 وت ثيرها.

  كتابة مسودة ابجرد ال هائي لوسائل التوعية 3 اب طوة

 مع ذكر مرجعيتها ووصفها.

 .ر التوعية املجسساتية1ن. 

   تاصيي ميلانية سنوية لورزتي العمل.1اب طوة 

  كتابة خطة مساااودة األولويات التي  جي أن 2اب طوة 

 تم تناولها وذلد باساااتهدال مسااااحات عمل ماصاااصاااة 

 لكل وزارة.
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خبراء وطنيين أو دوليين لتناااااااو    توظيل 3اب طوة 

 املواحيع املاتلفة حسي ابياجة.

 .ج توعية العامااة1ن. 

  تقوم الساااااااااااالطااااة في كاااال محاااااف ااااة بتحااااد ااااد 1اب طوة 

املجاميع املوجودة وابجمعيات واملن مات ال ير حكومية 

 واملدارا وابجامعات واألع م على املستوى املحلي.

ت الااتااي تاام    ااتاام اعاا م ابااجااهااااااات/املااناا اامااااااا2اباا ااطااوة 

تحد دها مو قبل الساااااالطات املحلية في املحاف ة حو  

دورهم في االسااتراتيجية ويتم دعوتهم للمساااهمة في رفع 

 الوعي للمجتمع

  تتااابع الساااااااااااالطااات املحليااة ابيكوميااة وتاادعم 3اب طوة 

 هذه الفعاليات.

 د البحوث حو  األسااااااااااااتعمااااالت التقلياااد اااة للنبااااتاااات 1.ن.

 الطبية.

مسااااااااااااااااتااااوى اباااايااااكااااومااااااات املااااحاااالاااايااااااة   عاااالااااى 1اباااا ااااطااااوة 

لاااالاااامااااحااااااافاااا ااااااات، وباااااادعاااام مااااو املااااجااااتاااامااااعااااااات املااااحاااالاااايااااااة 

واملجسااااسااااات البحثية وابجامعات واب براء تقوم كل مو 

هذه ابجهات بتحد د وتش يي األستعماالت التقليد ة 

 املحلية للنباتات الطبية )أن وجدت .

  تنسااااااااااااق ابيكومااات املحليااة للمحاااف ااات مع 2اب طوة 

 لتطوير األبحاث حو  ابجامعات واملراكز ال
 
بحثية محليا

 األستعماالت التقليد ة للنباتات الطبية.

  اسااااااااااتعما  وسااااااااااائل التوعية املتوفرة لنشاااااااااار 3اب طوة 

 .نتائج األبحاث

 .ه  شاااااااااااار املعرفااااة حو  خاااادمااااات الن م البيريااااة على 1ن.

 جميع املستويات

   اتام ذلااااااد عالاى مساااااااااااااتاوى الاوزارات )وزارة 1ابا اطاوة 

ارد املااااائيااااة  وباااادعم مو ابجااااامعااااات الزراعااااة، وزارة املو 

ومن مات املجتمع املد ي غير ابيكومية واملراكز البحثية 

حيااااام تقوم بتطوير االبحااااااث والوساااااااااااااااااائااااال حو  معنو 

 وأهمية واالستعما  املستدام ب دمات الن م البيرية.

  اسااااااااااتعما  وسااااااااااائل التوعية املتوفرة لنشاااااااااار 2اب طوة 

 نتائج األبحاث على كافة املستويات.

 

 .و تقد ر الوعي املجسساتي والشعبي.1ن. 

  تجميع بيااانااات احصااااااااااااااائيااة ومجتمعيااة ذات 1اب طوة 

 صلة مو وزارة التاطيح.

   اختيار عينة ممثلاة.2اب طوة 

  اعداد اسااااااااات يان  اااااااااام اسااااااااائلة م ئمة لكل 3اب طوة 

 مجموعة مستهدفة.

  اخااتاايااااااار طااريااقااااااة/قااناااااااة ماا ئاامااااااة إل صاااااااااااااااااا  4اباا ااطااوة 

 اإلست يان.

 تجميع اإلجابااات.  5اب طوة 

   تحليل البياناات.6اب طوة 

 .ز املجاااااااميع العرقيااااااة في العراق وارتباااااااطهااااااا بااااااالتنوع 1ن.

 البيولوجي

  تااقااوم ابااجااهااااااة ذات الااعاا قااااااة وباااااادعاام مااو 1اباا ااطااوة 

املن مااااااات املحليااااااة بجمع وتقييم املعلومااااااات املتوفرة 

حو  املجاااااميع العرقيااااة في العراق وكااااذلااااد التطرق ايى 

 مارساتهم وع قتها بالتنوع البيولوجيتقاليدهم وم

   تم العماااال على مسااااااااااااح وطني مللا الث رات 2اب طوة 

 املش صة بالتعاون مع وبدعم ابيكومات املحلية

    تم اعداد املسح الوطني و شاره3اب طوة 

 .دعم املجتمعات املحلية التقليد ة .ح1ن 

  عاالااى مسااااااااااااااتااوى املااحااااااافاا ااااااة، وباااااادعاام مااو 1اباا ااطااوة 

املحلية،  تم جمع وتر يي املعلومات حو  املجتمعات 

 التقاليد واملعرفة التقليد ة وجمعها في تقرير

  تااصاااااااااااااياي الاتاماوياااااال لاااااادعام الافاعااااااالايااااااات 2ابا اطاوة 

 البنا ات التقليد ة 
 
التقليد ة للمجتمعات املحلية )مث 

والوسااائل وابيرل ومواقع المسااويق واآلالت املوساايقية 

 وامل ب  التقليد ة 

تشااااااااااااجيع ودعم التجمعاااات املحلياااة باااانتهااااج   3اب طوة 

نوع جد د ملن مات املجتمع املد ي والتجمعات املحلية 

 التي قد تكون متواجدة في املنطقة.

 .فرخ  .ط2ن.مراجعااااااة تشااااااااااااراعااااااات ال ااااااابااااااات و  .ئ2ن

 تشراعات ال ابات املعدلة 

  تجميع ومراجعة زاااااملة للمشااااراعات املوجودة 1اب طوة 

 بات.والفاعلة واب اصة بال ا

  اعداد املتطلبات األساااااااااااااسااااااااااااية واملهمة لتقييم 2اب طوة 

 واستص ح وادارة مستدامة ملوارد ال ابات العراقية.

  تشااااااا يي وتوثيق الث رات في تشاااااااراع ال ابات 3اب طوة 

ابيايي وذلد ل رخ تقييم واسااااااتصاااااا ح وادارة مسااااااتدامة 

 ملوارد ال ابات العراقية.

قد م وتفعيل األحكام   تعد ل تشراع ال ابات ال4اب طوة 

 ابجد دة.
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 .الهيئاااات املسااااااااااااجولاااة عو مكاااافحاااة األنواع ال ريباااة  .ج2ن

 تشراعات األنواع ال ريبة ال ازية. .ه2ن. و  ال ازية

  تحاااااد اااااد وتعريل بجميع ابجهاااااات ابيكومياااااة 1اب طوة 

 املسجولة عو السيطرة على وادارة األنواع ال ريبة ال ازياة

للسااااااااايطرة على ادخا    كتابة مساااااااااودة تشاااااااااراع 2اب طوة 

 األنواع ال ريبة ال ازية ايى البيئة الطبيعية

   احالة المشراع ل رخ اصداره3اب طوة 

 .د مراجعة املحددات/ املعا ير البيرياة2ن. 

  تجميع ومراجعاااة زاااااااااااااااملاااة للمقاااا ي  البيرياااة 1اب طوة 

 
 
 املوجودة واملعمو  بها حاليا

بااالبيئااة     اعااداد املقااا ي  الراهنااة )واب اااصاااااااااااااة2اب طوة 

 بما  مسق والتطورات الراهنة واملراجع الدولية

  تشاااااااااااا يي وكتااااااابااااااة تقرير حو  الث رات في 3اب طوة 

المشااااااااااااراع ابيااايي وذلااد لتقييم كميااة وحاادود امللوثااات في 

البيئاة وكاذلاد بجعال ذلاد متنااسااااااااااااقاا ومتفقاا والتطورات 

 ابيد ثة واملراجع الدولية

ددات البيرياااة   تحاااد ااام واكماااا  املقاااا ي /املحااا4اب طوة 

 واحالتهم ل رخ اإلصدار

 

 .و مراجعة وتحد م تشراعات األنواع املهددة2ن. 

  تجميع ومراجعة زااااااااااملة للمشاااااااااراعات ابيالية 1اب طوة 

 لألنواع املهددة املوجودة 

األسااااااااااااااساااااااااااايااة املهمااة لتقييم  ت  أعااداد املتطلبااا2اب طوة 

وحف  واسااااااااااااتااااااادام ادارة مسااااااااااااتاااااادامااااااة لألنواع املهااااااددة 

 في العراق باألنقراخ

  تشاااااااااااا يي وتحااد ااد وتحاااااااااااااير الث رات وذلااد 3اب طوة 

لتقييم وحف  واستادام ادارة مستدامة لألنواع املهددة 

 باألنقراخ في العراق

  تحااااااد اااااام واكمااااااا  المشااااااااااااراعااااااات التي تمااااااا 4اب طوة 

 مراجعتها واحالتها ل رخ اإلصدار

  تطبيق يليااااة للساااااااااااايطرة وملراجعااااة التقاااادم في 5اب طوة 

 يق المشراعتنفيذ وتطب

 .ز اساااااتراتيجية االساااااتادام املساااااتدام ب دمات الن م 2ن.

 البيرية

  مسااااااااااااح وحصاااااااااااار جميع أنواع خاااادمااااات الن م 1اب طوة 

 البيرية للن م البيرية الرئيسة في العراق

  تشااااا يي اساااااتعماالت الن م البيرية مو قبل 2اب طوة 

 املجتمعات الريفية واملدنية

ستراتيجية ل ستادام   اعداد األهدال وتطوير 3اب طوة 

 املستدام مو خدمات الن م البيرية التي تم تش يصها

   تنفيذ االستراتيجية4اب طوة 

 .ح تشراع ملنع التصير2ن. 

  تجميع زاااااااااااامل ومراجعة المشاااااااااااراعات ابيالية 1اب طوة 

والتي ت طي موحااااااااااااوعااااااة األراضاااااااااااا ي املتاااااادهورة ابجااااااافااااااة 

 واملتصيرة وتلد التي تحا خطر التصير

اعداد املتطلبات األسااااااااساااااااية بيما ة األراضااااااا ي   2اب طوة 

 مو خطر التصير واستص ح األراض ي املتصيرة

  تحد د واألب غ عو الث رات املتعلقة باب طوة 3اب طوة 

 أع ه 2

 2  اعداد مسااااااودة تشااااااراع فيما  اي اب طوة 4اب طوة 

أع ه  تااااااامو اجراءات خاصااااااة بيما ة االراضاااااا ي التي تم 

 التصير استص حها وانقاذها مو

 .املبااااااادف التوجيهيااااااة املشااااااااااااتركااااااة بين القطاااااااعااااااات  ي.2ن

 لتحقيق االستدامة

  تطوير خطو  ارزااااد ة ل ساااتادام املساااتدام 1اب طوة 

للموارد الطبيعية )وطرق االنتاج واألسااااااااااته ك املسااااااااااتدام  

 يخذ و بن ر األعتبار السياقات واملراجع الدولية

لع قااة   تحااد ااد ابجهااات املجسااااااااااااسااااااااااااااتيااة ذات ا2اب طوة 

 والتي  جي ان تمسق وتداخل معها اب طو  االرزاد ة 

  مو خ   مجل  حما ة وتحساااااااااااين البيئة  تم 3اب طوة 

التوصااااااااااال ايى اتفاقية تاااااااااااام ابجهات املجساااااااااااسااااااااااااتية ذات 

 الع قة بهدل تبني اب طو  االرزاد ة

 .أ خريطااة ن ااام معلومااات ج رافيااة للبيئااات الهشاااااااااااااة 4ن.

 وابيساسة للعراق

طوير خريطااااااة ن ااااااام معلومااااااات ج رافيااااااة   ت1اب طوة 

للبيئااات العراقيااة باااسااااااااااااتعمااا  بيااانااات الت طيااة األرحاااااااااااايااة 

 االتحااد 
 
املوجودة ون اام تصاااااااااااانيل البيئاات العاالمي )مث 

 العالمي لصون الطبيعة 

  تقييم املهاااددات للبيئاااات العراقياااة الرئيسااااااااااااااة 2اب طوة 

 باألعتماد على البيانات املتوفرة

بتحليل الهشااازااة لمشاا يي البيئات   الشااروع 3اب طوة 

 األكثر حساسية

  انتااااااج خريطاااااة من وماااااة معلوماااااات ح رافياااااة 4اب طوة 

 وقاعدة بيانات للتحليل
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 .ر التاطيح لن ام معلومات ج رافي لتقييم املوائل 4ن.

.ز اسااااااااااااتةما  قاعدة بيانات ن ام معلومات ج رافي 4و ن.

 لتقييم البيئات

ي مهتم بتقييم   تشااااااااااااةياااااال فريق وزاري داخل1اب طوة 

 البيئات

  بااااااابيصااااااااااااو  على قاااااااعاااااادة البيااااااانااااااات التي تم 2اب طوة 

.أ مع البيااانااات األخرى،  تم 4تطويرهااا بموجااي اإلجراء ن.

تشااااااااااااا اايااي املااعاالااومااااااات املااتااوفاارة حااو  االمااتااااااداد الااراهااو 

وال رول وحااااااالااااااة ابيفااااااان للبيئااااااات الطبيعيااااااة وزاااااااااااابااااااه 

ة يالطبيعية وتلد املحورة واملعدلة باألسااااااااتعماالت ال شاااااااار 

 م ها في العراق

  تصااااااااااااميم برناااااامج ت طياااااة   رات لبنااااااء ن اااااام 3اب طوة 

قاااعاادة بيااانااات ج رافيااة وقاااعاادة بيااانااات بناااء  على نتااائج 

 2اب طوة 

  مالاا  ا ارات املاعالاومااااااات باتاجاماياع املاعالاومااااااات 4ابا اطاوة 

 املفقودة وحف ها في ن ام قاعدة بيانات ج رافية هنهائية

يانات ج رافية   تسااااااااااااليم و شاااااااااااار ن ام قاعدة ب5اب طوة 

 وقاعدة بيانات

 .ج قاعدة بيانات حو  فقدان املوائل4ن. 

.ر، 4  باسااااااااااااتعما  قاعدة البيانات في اإلجراء ا.1اب طوة 

اام املقارنة بين وحع املوائل الراهو مع السابق )باالعتماد 

 على االدبيات كمصدر 

  النوع، حجم املوئل، 2اب طوة 
 
  تشاا يي املكونات )مث 

م البيرية املتوفرة ... ابً  ليتم اسااتعمالها في خدمات الن 

تقييم فقاااادان املوائاااال، ومو ثم الشااااااااااااروع باطااااة مسااااااااااااح 

ميااادا ي لتحاااد اااد مسااااااااااااتوى التااادهور في املوائااال الطبيعياااة 

 وزبه الطبيعية واملحورة واملعدلة مو قبل األ سان

  تر يي وتطوير قاااااااعاااااادة بيااااااانااااااات متكاااااااملااااااة 3اب طوة 

 تتامو املعلومات املجموعة

 .د جااارد الااا ااااااابااااااات ماااو الاااعاااراق، وفاااقاااااادان الااا ااااااابااااااات 4ن.

 والا و 

  رساااااااااااام خريطااااااة ملناااااااطق ال ااااااابااااااات في العراق 1اب طوة 

 وأنواعها

مع  1  مقااااااارنااااااة البيااااااانااااااات الواردة في اب طوة 2اب طوة 

االحصاااااااااااااءات واالرقام القد مة املتوفرة بهدل تشاااااااااااا يي 

 الفقدان في ال ابات

ياااااليااااة   مراجعااااة وتشاااااااااااا يي الااااااااااااا وطااااات اب3اب طوة 

 والقد مة على مناطق ال ابات

 .و ادارة وتقييمات اقليمية ب دمات الن م البيرية 4ن. 

  باااااااسااااااااااااتااااااادام املعلومااااااات املتوفرة مو جراء 1اب طوة 

.  حو  خاااااادمااااااات الن م البيريااااااة ل فراد في 2االجراء ا.

املجتمعات الريفية وابياااااااااارية، االساااااااااتمرار باعداد تقييم 

خدمات الن م البيرية مع اقليمي يهدل ايى معرفة وحاااااااااع 

األزاااااااااااااااارة ايى ماصااااااااااااصااااااااااااااااتهاااا والتعليماااات اب ااااصاااااااااااااااة بهاااا 

 واب دمات األجتماعية

  تحد د اب يارات االدارية على املستوى الوطني 2اب طوة 

 ل رخ االنتفاع املستدام

  تر يي التقييمااااااات االقليميااااااة واب يااااااارات 3اب طوة 

 االدارية و شرها للعامة

 .ألنواع ال اااازياااة في العراق .ح مراجعاااة و شاااااااااااار قاااائماااة ا4ن

 واكتما  البحم عو األنواع اب طيرة 

   مراجعة القائمة ابيالية لألنواع ال ازية1اب طوة 

نوع األكثر خطورة )مو املصادر  30  اختيار الاااااااااااا 2اب طوة 

 الوطنية أو العاملية أم مو األدبيات 

  كتابة مسااااااااااااودة ب طة عمل بهدل الت كد مو 3اب طوة 

 نوع وت ثيرها ومصدرها 30حالة تلد الا 

   اكما  و شر نتائج البحم4اب طوة 
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 استراتيجية لتنفيذ استراتيجية التنوع البيولوجي 6-2

فيما  اي عملية التنفيذ، ف ن العد د مو الن م الساااااااندة األخرى 

 ح أدناه.ستكون حرورية وكما موضح في املاط

املكونات االساسية التي تساهم في وتدعم عملية تنفيذ االستراتيجية 

 برمتها لها ع قة باملجموعات الث ثة الرئيسية التالية 

 الااااااااااااارورياااة واملطلوباااة بااااالحااااااااااااااافاااة ايى القعععدرة والكفعععاءة .1

لتنفيااااااذ األبحاااااااث وعمليااااااة  الجوانععععععب الفنيععععععة التقنيععععععة

تقييم/حفااان التنوع البيولوجي، وباااألحاااااااااااااافااة ايى املهااارات 

 .املؤشراتوالقدرات الارورية لتجميع واهنهاء 

القابلية وااللتلام لنشااااااااار رساااااااااالة ونتائج االساااااااااتراتيجية مو  .2

خ   وسااااائل التواصاااال والتوعية، ان التصااااميم والتنفيذ 

القصااااوى لتقييم ابجيد آلليات تباد  املعلومات وابياجة 

اإلنجااااز والتقااادم في تحقيق النتاااائج وباااالتاااايي تطوير ن اااام 

 مراقبة وكتابة تقارير دقيق.

املكون الداعم األسااااااااااااا اااااااااااا ي هو خطة/سااااااااااااتراتيجية لتعبئة  .3

املوارد املاااالياااة، فبااادون تاصاااااااااااايي ميلانياااة ال مةو انجااااز 

الفعاااليااات أع ه وتحويلهااا الرخ الواقع، أو  مةو بااالكاااد 

  ها.انجاز البعض م

 : االنظمة الساندة/ املكونات املكملة لالستراتيجية13شكل 
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  قياا النجااح 7

 ركز هذا الفصاااااااااااال على عملية واألدوات املسااااااااااااتادمة لقياا تنفيذ 

انجاااز األهاادال الوطنيااة التي تم اإلجراءات وبااالتااايي ايى أي ماادى تم 

 وحعها حمو اإلطار الزمني املحدد.

 مراقبة وتقييم نتائج تنفيذ االستراتيجية 7-1

تعاااد هاااذه االسااااااااااااتراتيجياااة للتنوع البيولوجي األويى مو نوعهاااا للعراق. 

ساااااااااااايمثاااال تنفيااااذ البرامج التنفيااااذ ااااة التي تم اختيااااارهااااا كمسااااااااااااااااهمااااة 

 اذا اخذنا الساااااياق للساااااتراتيجية برمتها تحدي بحد ذاتها، خصاااااو 
 
صاااااا

الوطني واملوقل الراهو بن ر األعتبار. وعلى العموم، سنحاو  وحع 

 لتطوير واسااتعما  املجزاارات  والتي مو زاا هنها 
 
يلية )مصااممة أساااسااا

السااااااااااماح لتقييم انجاز االسااااااااااتراتيجية. مو الاااااااااااروري أن تكون هذه 

املجزاااااااااااارات محااددة العاادد ليةو مو السااااااااااااهاال فهمهااا واسااااااااااااتااادامهااا 

قها. كذلد سااايكون مو الااااروري اقتراح مجزااارات تفيد بكون وتطبي

 أو فيماااااا اذا كاااااان مو املمةو 
 
 أو كلياااااا

 
البيااااااناااااات اماااااا متوفرة جزئياااااا

ا جادها بساااااااااااهولة وبوقا وكلفة مناسااااااااااابين، وكذلد الوقا املطلور 

 ألنجازهما  جي أن ال  تاطى توقيا االستراتيجية.

تيجياة بعادد مو لقاد تم اسااااااااااااتعراخ منااطق التركيل اب م  للسااااااااااااترا

 العناصر القابلة للقياا  وذلد لتقييم األنجاز وتقدم العمل باتجاه 

 اة.الوطنيتنفيذ االستراتيجية واتمام األهدال 

 ر ي ابجدو  مدى توفر البيانات لبناء املجزاااااااااااارات ومتطلبات بناء 

تلاااد املجزاااااااااااارات، في حاااا  كوهنهاااا معقااادة أوتحتااااج درجاااة معيناااة مو 

 .املشتركالتحليل والعمل 

 
 : قياس اإلنجعاز حيال كل من املجاالت املحورية املختلفة والبرامج التنفيذية15جدول 

 ةعالوطني األهداف تحقيق في تساهم واملؤشرات البيانات توفر قياسهععا املمكن العناصر املحوري املجال

 الععععععععععععتععععععععععععوعععععععععععععيععععععععععععة :1

 ةالتقليدي واملعرفة

 وسائل توعية تم تطويرها .1

عااااااادد ماااو ماااباااااااادرات الاااتاااوعاااياااااااة  اااتااام  .2

 تن يمها

عادد مو املجااميع املحلياة ومن ماات  .3

 املجتمع املد ي تم ت سيسها

 ساااااااااااابة مقاسااااااااااااة مو األفراد وصااااااااااااناع  .4

الااااااقاااااارار يااااااعااااااون مااااااواحاااااااااااااااااااايااااااع الااااااتاااااانااااااوع 

 البيولوجي

 

البيانات متوفرة،  حتاج بعض التطوير 

 للمجزرات

 األهدال 

1, 2, 3, 4, 16, 22 

عدد معرل مو المشااااااراعات املطبقة  .5 السياسعة :2

فاااايااااماااااااا  اااااااااي الااااتاااانااااوع الااااباااايااااولااااوجااااي 

والصاااااااااااااااون تام ماراجاعاتاهاااااااا وتاحاااااااد اثاهاااااااا 

 
 
 وتطبيقها رسميا

عااااااادد مااااااعاااااارل مااااااو الساااااااااااااااااااايااااااااساااااااااااااااااااااات  .6

 والستراتيجيات تم تطبيقها وتنفيذها

تشااااااااااااااراعااااات وخطح ادارة تهاااادل ايى  .7

الساايطرة على وتجني انمشااار األنواع 

 ال ازيةال ريبة 

 

 األهدال  البيانات واملجزرات متوفرة

6, 8, 9, 11, 12, 16, 17,18, 19, 21 

 املحمية املناطق :3

 األنواع وصون 

عااااااادد مااو خااطااح الااتااناافااياااااااذ وخااطااح  .8

اإلدارة لصاااااااااااااااون  املانااااااااطاق أو الانا اام 

 البيرية أو األنواع

عااااااادد مااااااو املاااااانااااااااطااااااق املااااااحاااااامااااااياااااااة تاااااام  .9

 ت سيسها

الااااباااايااااااااناااااااات مااااتااااوفاااارة، بااااعااااض الااااتااااطااااوياااار 

 مطلور بالنسبة للمجزرات

 األهدال 

9,15, 20 
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 ةعالوطني األهداف تحقيق في تساهم واملؤشرات البيانات توفر قياسهععا املمكن العناصر املحوري املجال

  املناطق املتصاااايرة في 2مساااااحة )كم .10

 انحاء العراق

 تم األسااااااااتعادة تدابير مو وأنواع عدد .11

 ت نيهاا

تام تا اطاياااااااة مسااااااااااااااااااااااحاااااااة ماعارفاااااااة ماو  .12

 األراض ي املستعادة

 عدد األنواع املهددة للعراق .13

 

 املععععععععععععععععراقععععععععععععععععبعععععععععععععععة :4

 والتقييعم

مساااااااااااااااااااحاااااة )أو  سااااااااااااااباااااة  مو البيئاااااات  .14

 الهشة/ابيساسة في العراق

عااااااادد أو مااااااادى ووحاااااااااااااااااااااع الااااااابااااااايااااااائاااااااات  .15

الطبيعيااة وزاااااااااااااابااه الطبيعيااة املحورة 

 مو قبل ال شر في العراق

عااااااادد ومااااااادى الااابااايااائاااااااات الاااطاااباااياااعاااياااااااة  .16

 املفقودة

عااااااادد األنواع اآلخاااااااذة باااااااالتنااااااااقي او  .17

تالاااااااد الاتاي اخاتافاااااااا ماو نا اااااااام بايا اي 

 معين

مااااااادى  ااااااااااااااااياااااااة ورفااااااااه املاااجاااتاااماااعاااااااات  .18

املااعااتاامااااااادة بصااااااااااااااااورة مااباااااااازاااااااااااااااارة عاالااى 

 الن م البيرية خدمات

األرتفاع واألنافاخ في أعداد األنواع  .19

 ال ريبة ال ازية

البرنامج الوطني ارصد وتحد د انواع  .20

 امللوثات ومصادرها وطرق انمشارها

 

مااااعاااااااااااااااااام الااااباااايااااااااناااااااات مااااتااااوفاااارة، بااااعاااض 

 التطوير للمجزرات مطلور

 األهدال 

5, 6, 7, 10, 14, 16, 19 

عااااااادد الااتااااااادريااباااااااات وفااعاااااااالااياااااااات باانااااااااء  .21 التدريب :5

الااااقااااااادرات حااااو  مااااواحااااااااااااااااايااااع الااااتاااانااااوع 

 البيولوجي والبيئة

 الهدل  البيانات واملجزرات متوفرة

13 



 
 

   

(2020-2015للفترة )االستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي والخطة التنفيذية في العراق   Page 76 of 84 
 

 تقييم املارجاات ل رخ املراجعة 7-2

ازااااااااااااارة ايى اب طو  اإلرزاااااااااااااد ة التي وفرها املجتمر اب اص باطرال 

 ، فاان على كال طرل أن  بلغ حو  CBDمعااهادة التنوع البيولوجي )

انجاازاتاه وتنفياذه للمعااهادة بواقع كال أربع ساااااااااااانين. باالعودة ايى هاذا 

الرابح فيما بين اإلعدادات للتقرير وتشااااااااا يي اإلحتياجات ملراجعة 

االسااااااااااتراتيجية، ساااااااااايكون مو املنطقي واملجدي اقتصاااااااااااد ا للدو  أن 

 .تنفذ دورة اخرى مو أربع سنين لتحد م االستراتيجية

 مثل املاطح التايي العملية الدورية ل ستراتيجية وتفصيل للعملية 

الدورية في تقييم املارجات ومساااتوى اإلنجاز في تنفيذ االساااتراتيجية 

 للعراق.

 

 البيولوجي والخطة التنفيذية: العمليعة الدوريعة لالستراتيجية الوطنية األولى للتنوع 14شكل 
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 : الدورة رباعية األعوام لتقييم برنامج تنفيذ االستراتيجية في العراق15شكل 
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 املصادر
.2010التقرير الوطني العراقي الرابع التفاقية التنوع البيولوجي، وزارة البيئة، تموز   

االسااااااااااااتراتيجياااة الوطنياااة األويى للتنوع البيولوجي واب طاااة التنفياااذ اااة للعراق واعاااداد التقرير الوطني اب اااام  مشااااااااااااروع اعاااداد 

 .2013تقرير ابجرد والتقييم، وزارة البيئة، كانون األو   –التفاقية التنوع البيولوجي 

التنفياااذ اااة للعراق واعاااداد التقرير الوطني اب اااام  االسااااااااااااتراتيجياااة الوطنياااة األويى للتنوع البيولوجي واب طاااة مشااااااااااااروع اعاااداد 

تقرير االساامشااارات الوطنية وزاابه الوطنية/ املحلية )زااما  ووسااح وجنور العراق  السااتراتيجية  –التفاقية التنوع البيولوجي 

 .2013التنوع البيولوجي الوطنية، وزارة البيئة، ير 

بيولوجي واب طاااة التنفياااذ اااة للعراق واعاااداد التقرير الوطني اب اااام  االسااااااااااااتراتيجياااة الوطنياااة األويى للتنوع المشااااااااااااروع اعاااداد 

التقرير عو الورزة الدولية ل ستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي واب طة التنفيذ ة واملجزرات  –التفاقية التنوع البيولوجي 

 .2013للعراق، وزارة البيئة، تشريو الثا ي 

 .2014قية التنوع البيولوجي، وزارة البيئة، يذار التقرير الوطني العراقي اب ام  التفا
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 2020-2011للتنوع البيولوجي العاملية اب طة االستراتيجية  - 1مرفق 

 وأهداف أيش ي للتنوع البيولوجي

 "الحياة في انسجام مع الطبيعة"

االتفاقية هو تشااااااااااااااجيع تنفيذ  2020-2011ان ال رخ مو اب طة االسااااااااااااااتراتيجية للتنوع البيولوجي  -1

على نحو فعااا  مو خ   نة  اسااااااااااااااتراتي ي،  تااااااااااااااامو رؤيااة ومهمااة وغااا ااات وأهاادال اسااااااااااااااتراتيجيااة مشااااااااااااااتركااة 

) أهدال أي ااااااااااا ي للتنوع البيولوجي   توجه اإلجراءات الواساااااااااااعة النطاق املتاذة مو قبل األطرال وأ ااااااااااايار 

ي إلقليمية وتعزيز االتسااااااق فاملصااااارية. وساااااتوفر اب طة االساااااتراتيجية أ ااااااا اطارا لوحاااااع األهدال الوطنية وا

تنفيااذ أحكااام االتفاااقيااة ومقررات مجتمر األطرال، بمااا في ذلااد برامج العماال واالسااااااااااااااتراتيجيااة العااامليااة بيف  

النباتات فا  عو بروتوكو  ناغويا بش ن ابيصو  على املوارد ابجينية والتقاسم العاد  واملنصل للمنافع 

سااااااااا إلعداد أدوات اتصاااااااا  قادرة على جذر انمباه أ ااااااايار النازااااااائة عو اساااااااتادامها. وساااااااتعمل أ ااااااااا ك 

املصااااااااااااااريااة وازااااااااااااااراكهم، ممااا  جدي ايى تيسااااااااااااااير تعميم التنوع البيولوجي في جااداو  األعمااا  الوطنيااة والعااامليااة 

األوسااااااااااع نطاقا. وقد اعتمدت خطة اسااااااااااتراتيجية مسااااااااااتقلة لبروتوكو  الساااااااااا مة األحيائية السااااااااااتةما  اب طة 

 5ابيالية ل تفاقية.

 ويمثل ني االتفاقية، وال سيما أهدافها الث ثة، الركيلة األساسية لر طة االستراتيجية. -2

 املبرر املنطقي للخطة -أوال

 رتةز عمل الن م اإل كولوجية وتوفير خدمات الن م اإل كولوجية األسااااااااااااساااااااااااية لرفاه اإل ساااااااااااان على  -3

مو ال ذائي و اااااااااااية اإل ساااااااااااان وتوفير الهواء النقي التنوع البيولوجي. واسااااااااااااعد التنوع البيولوجي في تحقيق األ 

واسااااهم في ساااابل العيع املحلية، والتنمية االقتصاااااد ة، وهو أسااااا اااا ي لتحقيق األهدال اإلنمائية لأللفية، واملياه النقية؛ 

 بما في ذلد ابيد مو الفقر.

سااااااااتدام دام املوتتااااااااامو اتفاقية التنوع البيولوجي ث ثة أهدال  حف  التنوع البيولوجي؛ واالسااااااااتا -4

ملكوناته؛ والتقاساااااام العاد  واملنصاااااال للمنافع النازاااااائة عو اسااااااتادام املوارد ابجينية. وتعهدت األطرال، في 

،  أن تنفذ أهدال االتفاقية الث ثة على نحو 2002اب طة االسااااااااااااااتراتيجية األويى ل تفاقية، املعتمدة في عام 

ض كبير في املعااد  ابيااايي لفقاادان التنوع البيولوجي ، خف2010أكثر فعاااليااة واتسااااااااااااااااقااا لتحقيق، بحلو  عااام 

على الصااااااااااااااعيد العالمي واإلقليمي والوطني كمساااااااااااااااهمة في ابيد مو الفقر ولفائدة جميع أزااااااااااااااكا  ابيياة على 

قّيم الطبعة الثالثة مو  شرة التوقعات العاملية للتنوع البيولوجي، باالستعانة ايى التقارير الوطنية 
ُ
األرخ.  وت

، وتعرخ سااااااااايناريوهات ملساااااااااتقبل 2010ودراساااااااااات البحوث، التقدم املحرز نحو بلوغ هدل عام  واملجزااااااااارات

 التنوع البيولوجي.

اإلجراءات على مسااااااااااااااتويات عد دة. غير أن نطاق هذه  2010وقد وجه هدل التنوع البيولوجي لعام  -5

و  وة على ذلد، لم  ةاإلجراءات لم  ةو كافيا للتصاااااااااااااادي للااااااااااااااا و  التي  تعرخ لها التنوع البيولوجي. وع

هناك ادماج كال لقاا ا التنوع البيولوجي في السياسات واالستراتيجيات والبرامج واإلجراءات األوسع نطاقا، 

ولااذلااد لم تافض الاادوافع الكااامنااة وراء فقاادان التنوع البيولوجي بشااااااااااااااكاال مريون. وفي حين أن هناااك اآلن 

                                           
 ، املرفق.BS-V/16املقرر   5
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ت الن م اإل كولوجية ورفاه اإل سااااااااان، اال أن قيمة التنوع بعض الفهم للروابح بين التنوع البيولوجي وخدما

 البيولوجي لم تنعة  بعد في السياسات وهياكل ابيوافز األوسع نطاقا.

واشاااااااير مع م األطرال ايى نقي املوارد املالية وال شااااااارية والتقنية كعوامل تقيد تنفيذها ل تفاقية.  -6

دا جااادا. ومو العقباااات األخرى التي تواجاااه تنفياااذ االتفااااقيااة وكاااان نقااال التةنولوجياااا في اطاااار االتفااااقياااة محااادو 

عدم وجود معلومات علمية كافية للسااااااااياسااااااااة وصاااااااانع القرار. غير أنه ال  نب ي اسااااااااتادام عدم اليقين العلمي 

 كعذر لعدم العمل.

، على األقاال على الصااااااااااااااعيااد العااالمي. وال  زا  تنوع 2010ولم  تحقق هاادل التنوع البيولوجي لعااام  -7

ينات واألنواع والن م اإل كولوجية  نافض، ن را ألن الا و  التي  تعرخ لها التنوع البيولوجي ال تزا  ابج

 ثابتة أو تتلا د مو حيم ابيدة أساسا نميجة ألعما  اإل سان.

ويتوقع املجتمع العلمي بتوافق اآلراء اسااااااااااااااتمرار فقادان املوائال وارتفااع معادالت االنقراخ على مادار  -8

اذا اسااااااااتمرت االتجاهات ابيالية، وقد تترتي يثار خطيرة على املجتمعات ال شاااااااارية في حالة تاطي  هذا القرن 

تاااذ اجراءات عاااجلااة لعة  االتجاااهااات ابياااليااة،  مةو فقاادان 
ُ
عاادة عتبااات أو  نقااا  حاااساااااااااااااامااة . ومااا لم ت

حين  ولوجي. وفيمجموعااة كبيرة مو اب اادمااات املسااااااااااااااتماادة مو الن م اإل كولوجيااة التي ترتةز على التنوع البي

ساااااتقع أكثر اآلثار حاااااررا على الفقراء، مما سااااايجدي ايى احاااااعال ابجهود الرامية ايى تحقيق األهدال اإلنمائية 

 لأللفية، فلو  كون أحد محصنا مو يثار فقدان التنوع البيولوجي.

ومو ناحية أخرى، أوضااااااااااح تحليل الساااااااااايناريوهات مجموعة واسااااااااااعة مو اب يارات للت لي على هذه  -9

األزمة. ومو زاااااااااااااا ن اإلجراءات ابياساااااااااااااامة لتقد ر قيمة التنوع البيولوجي وحما ته أن تفيد الشااااااااااااااعور بطرائق 

عد دة، بما في ذلد مو خ    ااااااااية أفااااااااال، وأمو غذائي أفااااااااال وفقر أقل. كما أهنها ساااااااامساااااااااعد في خفض 

ساااااااعد لةربون؛ وسااااااموتيرة ت ير املنا  عو طريق تمةين الن م اإل كولوجية مو تازيو وامتصاااااااص املزيد مو ا

الشااااااااااااااعور في التةيل مع ت ير املناااا  عو طريق زياااادة قااادرة الن م اإل كولوجياااة على التحمااال وزياااادة قوتهاااا. 

ولذلد، فإن حما ة التنوع البيولوجي بصورة أفال  مثل اسمثمارا وقائيا وفعاال مو حيم التكاليل ب فض 

 املااطر التي  تعرخ لها املجتمع العالمي.

حقيق هاااذه النميجاااة اإل جاااابياااة اجراءات في العاااد اااد مو نقاااا  الااادخو ، التي تنعة  في ويتطلاااي ت -10

 غا ات اب طة االستراتيجية هذه. وهي تشتمل على ما  لي 

لد ، بما في ذالشروع في اجراءات للتصدي لألسبار الكامنة وراء فقدان التنوع البيولوجي )أ 

زاااااااااواغل التنوع البيولوجي في جميع قطاعات ابيكومة  أنما  اإلنتاج واالساااااااااته ك، عو طريق حااااااااامان تعميم

 واملجتمع، مو خ   االتصا  والتثقيل والتوعية، وتدابير حافزة م ئمة، وت يير مجسس ي؛

. وساااااتكون مشااااااركة اتااذ اجراءات اآلن ب فض الاااااا و  املبازااااارة على التنوع البيولوجي )ر 

والطاقة والقطاعات األخرى مهمة لتحقيق النجاح. قطاعات الزراعة وابيراجة ومصا د األسماك والسياحة 

وفي ابياااااالت التي توجااااد فيهااااا مبااااادالت بين حمااااا ااااة التنوع البيولوجي واألهاااادال االجتماااااعيااااة األخرى،  مةو 

ة  مثل التاطيح املكا ي وتدابير لتحقيق الفعالية. وفي 
ُ
خفض اآلثار ايى ابيد األد ى عو طريق اسااااااااااااااتادام ن

دة تهدد الن م اإل كولوجية ابييوية وخدماتها، سااااااااااااااتكون هناك حاجة ايى اتااذ حالة وجود حاااااااااااااا و  متعد

اجراءات عاجلة ب فض هذه الا و  التي  مةو ت ييرها بسرعة، مثل االست    املفر  أو التلوث، بحيم 
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   مةو منع الا و  املستعصية األخرى، وال سيما ت ير املنا ، مو دفع الن ام ايى  تجاوز ابيدود القصوي 

 ايى حالة متدهورة؛

مواصاااااااااااااالااااة اإلجراءات املبااااازاااااااااااااارة لصااااااااااااااون التنوع البيولوجي وخاااادمااااات الن م اإل كولوجيااااة  )ج 

. وفي حين بدأت اإلجراءات الطويلة األجل ب فض األسااااااابار الكامنة وراء فقدان واساااااااتعادتها، عند الاااااااارورة

ي ساااااااااااعد في حف  التنوع البيولوجي بما فالتنوع البيولوجي تجتي بثمارها، اال أن اإلجراءات الفورية  مةو أن ت

ذلد الن م اإل كولوجية ابيرجة، عو طريق املناطق املحمية، واساااتعادة املوائل، والبرامج املتعلقة باساااتعادة 

 األنواع والتدخ ت األخرى التي تستهدل ابيف ؛

جهود لااااااااااااامان اسااااااااااااتمرار توفير خدمات الن م اإل كولوجية وحاااااااااااامان ابيصااااااااااااو  على هذه  )د 

. وعادة ما  وفر ابيفان على الن م  دمات، وخصااااااااااااوصااااااااااااا للفقراء الذ و يعتمدون بصااااااااااااورة مبازاااااااااااارة عليهااب

اإل كولوجية واساااتعادتها وساااائل فعالة مو حيم التكاليل للتصااادي لت ير املنا . ولذلد، وعلى الرغم مو أن 

ا التهد د ي، فإن التصاااااادي لهذت ير املنا  مو التهد دات الرئيسااااااية اإلحااااااافية التي  تعرخ لها التنوع البيولوج

  فتل عددا مو اإلمكانيات بيف  التنوع البيولوجي واستادامه املستدام؛

تعزيز يليات الدعم مو أجل  بناء القدرات؛ وتوساااااااااااااايع املعارل واسااااااااااااااتادامها وتقاسااااااااااااامها؛  )ه 

ثر لوطنية أك. ويجي أن تصااااااااااابل عمليات التاطيح اوابيصاااااااااااو  على املوارد املالية الاااااااااااارورية واملوارد األخرى 

فعالية مو حيم تعميم التنوع البيولوجي وابراز أهميته في جداو  األعما  االجتماعية واالقتصااااااااااااد ة. وهناك 

 حاجة ايى أن تصبل هيئات االتفاقية أكثر فعالية في استعراخ التنفيذ وتوفير الدعم واإلرزاد ايى األطرال.

 الرؤية    -ثانيا

 بحلو  عام حيم   ابيياة في ا سااااااااااااااجام مع الطبيعة عالم ان رؤية هذه اب طة االسااااااااااااااتراتيجية هي  -11

حف  واساااتعاد واساااتادم برزاااد، وتصاااان خدمات الن ام اإل كولوجي، مما 2050 قّيم التنوع البيولوجي ويُ ُ  ،

  جدي ايى استدامة كوكي سليم وتقد م منافع أساسية بجميع الشعور. 

 ة االستراتيجيةمهمة الخط -ثالثا

تتمثل مهمة اب طة االسااااااااااتراتيجية في  اتااذ اإلجراء الفعا  والعاجل لوقل فقدانالتنوع البيولوجي  -12

، تكون الن م اإل كولوجية قادرة على التحمل وتواصااااااااال تقد م اب دمات 2020ب ية حااااااااامان أنه بحلو  عام 

ال شر، والقااء على الفقر. ولامان ذلد،  الارورية، ومو ثم حمان تنوع حياة الكون، واملساهمة في رفاه

سااااااااتادم املوارد البيولوجية على 
ُ
افل القيود على التنوع البيولوجي، ويتم اسااااااااتعادة الن م اإل كولوجية، وت

ُ
ت

قدم 
ُ
نحو مسااااتدام ويجري تقاساااام املنافع النازاااائة عو اسااااتادام املوارد ابجينية بطريقة عادلة ومنصاااافة؛ وت

عزّز القدرات، وتعمم قااااااااا ا التنوع البيولوجي وقيمه، وتنفذ الساااااااياساااااااات املناسااااااابة  املوارد املالية الكافية،
ُ
وت

 بفعالية، واسمند صنع القرار ايى علوم سليمة وايى النة  التحوطي. 

 الغايات االستراتيجية وأهداف أيش ي للتنوع البيولوجي    -رابعا

 أهااادال أي اااااااااااااا ي للتنوع  2020و أ 2015هااادفاااا رئيسااااااااااااااياااا لعاااام  20تتااااااااااااااامو اب طاااة االسااااااااااااااتراتيجياااة  -13

  تطلعات بالتحقيق 1)البيولوجي ، مصنفة تحا خم  غا ات استراتيجية. وتشتمل ال ا ات واألهدال على  

  اطااارا مرنااا لوحااااااااااااااع األهاادال الوطنيااة أو اإلقليميااة. وتاادعى األطرال ايى وحااااااااااااااع 2على الصااااااااااااااعيااد العااالمي، و)
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االحتياجات واألولويات الوطنية، ومع األخذ في ابيسااابان أ ااااا أهدافها في نطاق هذا اإلطار املرن، مع مراعاة 

املساااااااااااهمات الوطنية في تحقيق األهدال العاملية. ولو  تطلي األمر بالااااااااااارورة أن  اااااااااااع كل بلد هدفا وطنيا 

لكااال هااادل عاااالمي. ففي بعض البلااادان، قاااد تكون العتباااة العااااملياااة املحاااددة في أهااادال معيناااة قاااد تحققاااا 

 أهدال أخرى غير مهمة في سياق البلد. بالفعل. وقد تكون 

الغاية االسععععععععتراتيجية أل :  التصععععععععدي لةسععععععععبائ الكامنة وراء فقدان التنوع البيولوجي عن طريق تعميم 

 التنوع البيولوجي في جميع قطاعات الحكومة واملجتمع.

اب طوات التي كحد أق ااااااااااااا و،  كون الناا على علم بقيم التنوع البيولوجي، وب 2020بحلو  عام    1الهدف 

  مةو اتااذها بيف ه واستادامه على نحو مستدام.

دمج قيم التنوع البيولوجي في االساااااتراتيجيات الوطنية واملحلية  2020بحلو  عام   :2الهدف 
ُ
كحد أق ااااا و، ت

للتنمية وابيد مو الفقر وعمليات التاطيح ويجري وادماجها، حسي اإلقتااء، في ن م ابيسابات القومية 

 ون م اإلب غ.

ل ى ابيوافز، بما فيها اإلعانات، الااااااااارة بالتنوع البيولوجي، أو  2020بحلو  عام   :3الهدف 
ُ
كحد أق ااااااا و، ت

طبق حوافز ا جابية بيف  
ُ
تزا  تدريجيا أو تعد  مو أجل تقليل أو تجني الت ثيرات الساااااااااااااالبية، وتوحااااااااااااااع وت

ذات  لامات الدولية األخرى التنوع البيولوجي واسااااتادامه املسااااتدام، بما  تم اااا و وينسااااجم مع االتفاقية وااللت

 االقتصاد ة الوطنية.-الصلة، مع مراعاة ال رول االجتماعية

كحد أق اااا و، تكون ابيكومات وقطاع األعما  وأ اااايار املصاااارية على جميع  2020بحلو  عام   :4الهدف 

 مو أجل تحقيق اإلنتاج واالسااته ك
 
 املسااتويات قد اتاذت خطوات لتنفيذ خطح أو تكون قد نفذت خططا

املسااااااااااااااتاادامين وتكون قااد ساااااااااااااايطرت على تاا ثيرات اسااااااااااااااتااادام املوارد الطبيعيااة في نطاااق ابياادود اإل كولوجيااة 

 امل مونة.

 الغاية االستراتيجية باء:  خفض الضغوط املباشرة على التنوع البيولوجي وتشجيع االستخدام املستدام.

ض معاااد  فقااادان جميع املوائااال الطب2020بحلو  عاااام   :5الهعععدف  يعياااة، بماااا في ذلاااد ال ااااباااات، ايى ،  افَّ

النصاااااال على األقل، وحيثما  كون ممةنا ايى ما  قرر مو الصاااااافر، ويافض تدهور وتفتا املوائل الطبيعية 

 بقدر كبير.

،  تم على نحو مسااااااتدام ادارة وحصاااااااد جميع األرصاااااادة الساااااامةية وال فقاريات 2020بحلو  عام   :6الهدف 

ة وبتطبيق الُنة  القااائمااة على الن ااام اإل كولوجي، وذلااد لتجنااي الصاااااااااااااايااد والنباااتااات املااائيااة، بطريقااة قااانونياا

املفر ، ووحااااااااع خطح وتدابير ا عا  بجميع األنواع املساااااااامنفدة، وال  كون ملصااااااااا د األسااااااااماك ت ثيرات حااااااااارة 

 كبيرة على األنواع املهددة باإلنقراخ والن م اإل كولوجية الااعيفة، وأن تكون ت ثيرات مصاا د األساماك على

 .في نطاق ابيدود اإل كولوجية امل مونةاألرصدة السمةية واألنواع والن م اإل كولوجية 

، تااادار منااااطق الزراعاااة وتربياااة األحيااااء املاااائياااة وابيراجاااة على نحو مسااااااااااااااتااادام، 2020بحلو  عاااام   :7الهععدف 

 لامان حف  التنوع البيولوجي.

ض التلوث، بمااااااا في ذلااااااد ا2020بحلو  عااااااام   :8الهعععععدف  لتلوث الناااااااتج عو امل ااااااذ ااااااات الزائاااااادة، ايى ،  افَّ

 مستويات ال تار بوظيفة الن م اإل كولوجية وبالتنوع البيولوجي.
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، تعّرل األنواع ال ريبااة ال ااازيااة ومسااااااااااااااااراتهااا، ويحاادد ترتي هااا حساااااااااااااااي األولويااة، 2020بحلو  عااام   :9الهعدف 

دابير إلدارة املسااااااااااااااارات ملنع ادخالها وتااااااااااااااااع للمراقبة األنواع ذات األولوية أو  تم القااااااااااااااااء عليها وتوحااااااااااااااع ت

 وانمشارها.

ض ايى أد ى حد الااااااااااا و  ال شاااااااااارية املتعددة على الشااااااااااعي املرجانية، 2015بحلو  عام   :10الهدف  افَّ
ُ
، ت

والن م اإل كولوجية الاااااااااااااااعيفة األخرى التي تت ثر بت ير املنا  أو تحّمض املحيطات، مو أجل املحاف ة على 

 س متها وووظائها.

اية االستراتيجية جيم:  تحسين حالة التنوع البيولوجي عن طريق صون النظم اإليكولوجية، واألنواع الغ

 .والتنوع الجيني

في املئااااة على األقاااال مو املناااااطق األرحاااااااااااااايااااة ومناااااطق املياااااه  17،  تم حف  2020بحلو  عااااام   :11الهعععدف 

املناطق ذات األهمية اب اصااااااااااة للتنوع في املئة مو املناطق الساااااااااااحلية والبحرية، وخصااااااااااوصااااااااااا  10الداخلية و

البيولوجي وخاادمااات الن ااام اإل كولوجي، مو خ   ن م ماادارة بفاااعليااة ومنصاااااااااااااافااة وتمساااااااااااااام بااالترابح ابجياد، 

 للمناطق املحمية وتدابير ابيف  الفعالة األخرى القائمة على املنطقة، وادماجها في املناظر 
 
وممثلة ا كولوجيا

 لطبيعية البحرية األوسع نطاقا.الطبيعية األرحية واملناظر ا

، منع انقراخ األنواع املعروفااة املهااددة باااالنقراخ وتحسااااااااااااااين وادامااة حااالااة 2020بحلو  عااام   :12الهععدف 

 حف ها، وال سيما بالنسبة لألنواع األكثر تدهورا.

ت وابييوانا، ابيفان على التنوع ابجيني للنباتات املزروعة وحيوانات املزارع 2020بحلو  عام   :13الهدف 

األليفاااة والتنوع ابجيني لألقاااارر البر اااة، بماااا في ذلاااد األنواع األخرى ذات القيماااة االجتمااااعياااة واالقتصاااااااااااااااااد اااة 

 فا  عو القيمة الثقافية، ووحع وتنفيذ استراتيجيات لتقليل التآكل ابجيني وصون تنوعها ابجيني.

 البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية. الغاية االستراتيجية دال:  تعزيز املنافع للجميع من التنوع

، اسااااااااااتعادة وصااااااااااون الن م اإل كولوجية التي توفر خدمات أساااااااااااسااااااااااية، بما في 2020بحلو  عام   :14الهدف 

ذلد اب دمات املرتبطة باملياه، وتسااااااااااااااهم في الصااااااااااااااية وساااااااااااااابل العيع والرفاه، مع مراعاة احتياجات النساااااااااااااااء 

 لاعفاء.واملجتمعات األصلية واملحلية والفقراء وا

، اتماااااام تعزيز قااااادرة الن م اإل كولوجياااااة على التحمااااال ومساااااااااااااااااااهماااااة التنوع 2020بحلو  عاااااام   :15الهععععدف 

في املئة على األقل  15البيولوجي في مازون الةربون، مو خ   ابيف  واالساااااااااااااتعادة، بما في ذلد اساااااااااااااتعادة 

 ير املنااا  والتةيل معااه ومكااافحااةمو الن م اإل كولوجيااة املتاادهورة، ممااا يسااااااااااااااهم بااالتااايي في التافيل مو ت 

 التصير.

، يسااااااااااااري مفعو  بروتوكو  ناغويا لريصااااااااااااو  على املوارد ابجينية والتقاساااااااااااام 2015بحلو  عام   :16الهدف 

 العاد  واملنصل للمنافع النازئة عو استادامها، ويتم تفعيله، بما  تم  و مع المشراع الوطني.

 من خالل التخطي  التشاركي، وإدارة املعارف وبناء القدراتالغاية االستراتيجية هاء:  تعزيز التنفيذ 

،  كون كل طرل قد أعد واعتمد ك داة مو أدوات السااياسااة، وبدأ في تنفيذ، 2015بحلو  عام   :17الهدف 

 استراتيجية وخطة عمل وطنية للتنوع البيولوجي بحيم تكون فعالة وتشاركية ومحدثة.
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املعااارل واالبتكااارات واملمااارساااااااااااااااات التقليااد ااة للمجتمعااات األصاااااااااااااالياة  ، احترام2020بحلو  عااام   :18الهعدف 

واملحلية ذات الصاااااااالة بحف  التنوع البيولوجي واسااااااااتادامه املسااااااااتدام، واحترام اسااااااااتادامها امل لول للموارد 

البيولوجية، رهنا بالمشااااااااااااااراع الوطني وااللتلامات الدولية ذات الصاااااااااااااالة، وأن تدمج وتنعة  بالكامل في تنفيذ 

فاقية مع املشاااااااااااااااركة الكاملة والفعالة للمجتمعات األصاااااااااااااالية واملحلية، وذلد على جميع املسااااااااااااااتويات ذات االت

 الصلة.

، اتمام تحسااااااااااااااين املعارل والقاعدة العلمية والتةنولوجيات املتعلقة بالتنوع 2020بحلو  عام   :19الهدف 

اعدة لى فقدانه، وتقاساام هذه املعارل والقالبيولوجي، وقيمه، ووظيفته، وحالته واتجاهاته، واآلثار املترتبة ع

 والتةنولوجيات ونقلها وتطبيقها على نطاق واسع.

، كحد أق اااا و،  نب ي احداث زيادة محسااااوسااااة في املسااااتويات ابيالية بيشااااد 2020بحلو  عام   :20الهدف 

املصااااااااادر، وفقا  مو جميع 2020-2011املوارد املالية للتنفيذ الفعا  لر طة االسااااااااتراتيجية للتنوع البيولوجي 

للعملية املوحدة واملتفق عليها في اسااااااااااااااتراتيجية حشااااااااااااااد املوارد. ويااااااااااااااااع هذا الهدل للت ييرات اعتمادا على 

 تقييمات االحتياجات ايى املوارد التي ستعدها األطرال وتبلغ ع ها.

 

  

 


