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 Foreword                                                                                              تقديم
والذي تم قبل مدة ال تتجاوز السبعة  بيولوجيعلى الرغم من االنضمام الحديث للعراق الى اتفاقية التنوع ال

الجديدة تزامات للأليفاء باإل مهمةالاألولى الخطوات  بدأت بتنفيذ عدد منأشهر اال ان وزارة البيئة العراقية 
طني. فضاًل تطبيق االتفاقية والتهيئة العداد التقرير الو اللجنة الوطنية ل إنشاء. من أبرز هذه الخطوات للبلد

برامج وطنية و  إنشاء مناطق محمية عن ذلك فأن وزارة البيئة أستهلت عددًا آخر من مظاهر الحماية مثل
 .بيولوجيللتنوع ال

نوع التللوصول الى أهداف ي دولالمجتمع الفيه  كافحفي وقت حرج يتفاقية إلأصبح العراق عضوًا في القد 
تمثل االلتزامات التي  .وضع معالم للمستقبل ما زال واجبًا عليه تحديدها نفضاًل ع 2010عام ل بيولوجيال
ينبغي أن يتعزز لمعالجة التهديدات المتنامية لصحة ي الذي دولللتعاون الجديرًا بالذكر وفى بها العراق مثااًل أ

 الكوكب.
 حالةا يتعلق بالتداعيات االجتماعية واالقتصادية والثقافية والبيئية لي قلقه فيمدولالمجتمع الوزارة البيئة  تشاطر

رض صيانة غلتثقيف الجماهير لالناتجة عن االثار السلبية لتغير المناخ، والحاجة  بيولوجيخسارة التنوع ال
ضح وكما أو  قابل لإلستمرار وتوضيح الفوائد الناشئة عنه. ه على نحوإستخداميولوجي وتشجيع التنوع الب

ستوى الكوكب على م بيولوجيتقدم أليقاف الخسارة في التنوع ال م يتم تحقيقالمدير التنفيذي لألتفاقية فأنه ل
التنوع وديمومة  حول صيانةرؤية جديدة ب الخروجهو  حاليلذلك فأن الهدف الخالل الفترة الماضية. 

 .لة لإلستمرارتقر بوجود ترابط بين رأس المال الطبيعي واألهداف القاب بيولوجيال
يولوجي في العراق ومن التنوع الب تدهورتتمتع وزارة البيئة بوضع فريد يمّكنها من تشخيص األسباب الجذرية ل

يعكس القيمة الحقيقية تدعو هذه الوزارة الى تغيير في السياسات  إتخاذ اإلجراءات الضرورية للتخفيف منه.
ولهذا  التنوع البيولوجي هو حياتنا –نوع البيولوجي هو الحياة ألنواع الكائنات الحية وموائلها ويدرك بأن الت

 دعونا نكافح من أجل حمايتها قبل أن نفقد كل شيء.
يولوجي العراقي هو اإلفتقار الى الهيكل المؤسسي والى ساسية في طريق حماية التنوع البإن أحد العوائق األ

نش اإلطار التشريعي الضروري قوية تكون اء الموائل المحمية أو وضع خطة عمل لحماية األنواع المهمة أوا 
عملية في الوقت نفسه. فضاَل عن حالة القصور المؤسسي هذه هناك إفتقارعام للوعي ولكن بما فيه الكفاية 
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فتقار للمؤسسات البحثية التي تساعد في وضع خطط العمل، وتوسع خطير  البيئي يشمل العامة والحكومة، وا 
  له والصيد غير القانوني، وكذلك التهديد الناشيء عن األنواع الغازية. في اإلعمار غير المخطط

من خالل وضع  تدهورالى معالجة هذا ال تهدف وزارة البيئة بمساعدة مؤسسات حكومية وغير حكومية أخرى
طالق برامج حماية متنوعة.  وًة يمكن إعتبار اإلنضمام الى إتفاقية التنوع البيولوجي خطقوانين ونظم جديدة وا 

أولى مهمة في هذا اإلتجاه والتي نطمح من خاللها الى اإلرتقاء بقدرات العراقيين في مجال صيانة التنوع 
 واإلقليمي.   دوليالبيولوجي والقيام ببرامج مشتركة على كل من المستويين ال

على وجه أود بودي أن انتهز هذه الفرصة ألتقدم بالشكر لجميع الذين ساهموا باعداد هذا التقرير. كذلك 
ومنظمة طبيعة العراق والتي تولت مهمة تهيئة  ة البيئةأن أشكر أعضاء اللجنة المشتركة من وزار  الخصوص

 الحرجة. لدعمهم المستمر في هذه الفترة CBDهذا التقرير. أود أيضا أن أشكر سكرتارية أتفاقية 
 

 نرمين عثمان حسن
 وزيرة البيئة

 جمهورية العراق
 2010تموز،  22
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 Introduction                                                                               المقدمة

 2010تسمية األمم المتحدة لعام  إصدار العراق لتقريره الشامل األول عن التنوع البيولوجي للبلد مع وافقت
دورًا كبيرًا في الجدل الشعبي  بيولوجيكقضية التنوع ال . لم تلعب القضايا البيئيةبيولوجية للتنوع الدوليكسنة 

الحالي في العراق والذي شغلته على نطاق واسع قضايا مثل األمن واعادة االعمار. غير أن المخاوف 
ومن األمثلة  ،عملية النمو في البلد الى حد كبير داخل العراق وهي تعقدالمتعلقة بالبيئة تمثل تحديًا هائاًل 

ومعالجة الفضالت والنمو في القطاع النفطي  بيولوجيالتنوع ال تدهوردارة الموارد المائية و على ذلك: إ
  والتلوث الصناعي واالثار البيئية الناشئة عن عقود من الحروب والصراعات.

مشكلة  عالجة( وبدأ المحاولة األولى لمSCBD,2009a) 2009في عام  بيولوجيوقع العراق اتفاقية التنوع ال
التي انتشرت في البلد. يمثل هذا الملف التقرير الوطني األول المقدم الى األمانة  بيولوجيالتنوع ال هورتد

في االتفاقية. سوف يعمل هذا التقرير على تفحص  طرفككجزء من التزامات العراق  CBDالعامة ألتفاقية 
ما يعرف  وضعالمناسبة لهذه الحالة ومحاولة وضع األرضية  عرضفي العراق و  بيولوجيحالة التنوع ال
البيئية  النظمكائنات الحية و الأنواع  لحماية( NBSAP) بيولوجيالوطنية للتنوع ال وخطة العمل بالستراتيجية
 .حيوية في العراقالمتنوعة وال

 :ثالثة أهداف عامة هي( SCBD,2009bمن األتفاقية ) ىاألول مادةقدم الت
 .بيولوجيالتنوع ال صيانة .1

 .على نحو قابل لإلستمرار بيولوجيالتنوع الستخدام مكونات إ .2

   الموارد الوراثية. ستخداممن عملية ا ناشئةال فوائدلل منصفالتقاسم العادل وال .3

التنوع  ستراتيجيات أو خطط أو برامج لصيانة" وضع طرافتفاقية على األمن اإل ةالسادسالمادة شترط ت
تقديم التقارير المنتظمة. على  26رقم  المادةتطلب ت، و " قابل لإلستمرارعلى نحو  هأستخدامو  بيولوجيال

سكرتارية اال الرغم من كون العراق عضو جديد في االتفاقية وأن هذا هو التقرير األول الذي يقدمه البلد الى ال
الخاصة بكتابة التقرير الوطني الرابع خالل اعداد هذا  مباديء التوجيهيةهذا التقرير أستخدموا ال أن مؤلفي

 (. SCBD,2009cف )المل
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 CBDوالقانوني لتنفيذ اتفاقية  مؤسسياالطار ال إنشاءجديد في االتفاقية هو في طور  طرفان العراق ك
المباديء في  قترحةهذا التقرير الوطني األول الذي يقدمه العراق قد ال يغطي جميع المحتويات المف ولذلك 

تم جمع  قاعدة مهمة في هذا االطار. إنشاءيساهم في  مارببالرغم من أنه لتقرير الوطني الرابع ل التوجيهية
 بيولوجيأكبر قدر ممكن من المعلومات في هذا التقرير كما استخدمت مجموعة أولية من دالئل التنوع ال

ولكن هذا التقرير الوطني بعد  NBSAPستراتيجية يضع العراق لغرض تقدير الفجوات في المعلومات. لم 
    هذه الخطة. وضعمهيديًا لالولويات ويمهد الطريق الى األمام بأتجاه األول سيوفر تقييمًا ت
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 مالحظات عن الترجمة الى العربية

إستندت الترجمة العربية لهذا التقرير الى مصادر عديدة ومتخصصة، حيث تم الرجوع الى النص العربي 
عتماد المصطلحات ذات متحف  قوائمالمعتمدة في هذا النص، فيما ُأستخدمت ها إلتفاقية التنوع البيولوجي وا 

 كماالتأريخ الطبيعي العراقي للحصول على األسماء المحلية الشائعة ألنواع الفقريات المذكورة في التقرير. 
حرصت النسخة العربية على إستخدام المصطلحات الشائعة لدى ذوي اإلختصاص في العراق وتقديمها جنبًا 

المعتمدة في الترجمة العربية لإلتفاقية متى ما كان ذلك ممكنًا. توخت هذه النسخة أيضًا  الى جنب مع تلك
ية ااّل السهولة والوضوح دون اللجوء الى إستخدام كلمات زائدة عن التركيب المعروف للجملة في اللغة العرب

 قتضت الضرورة ذلك.عندما إ

ضمن التقرير أو تلك التي  تناولهاكثر المصطلحات التي التالية عددًا من المقدمة في الصفحة توفر القائمة 
 قبل قراءته للتقرير بشكل مفصل. أن يحيط بها للقاريء حسني

 المترجم
 حيدر صاحب عبد

 قسم علوم الحياة، كلية العلوم للبنات
 جامعة بغداد
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 قائمة بالمصطلحات والمختصرات المستخدمة في التقرير

 المصطلح باللغة اإلنكليزية المختصر )ان وجد( المصطلح باللغة العربية
 Biodiversity Indicators  دالئل التنوع البيولوجي

 Biodiversity, Loss of  خسارة التنوع البيولوجي
 Biodiversity, Mainstreaming  تحديد إتجاه التنوع البيولوجي

  CBD Biological Diversity, Convention on إتفاقية التنوع البيولوجي
 Biological Diversity/ Biodiversity  التنوع البيولوجي
 Biome  تجمع للنظم البيئية

 Capacity  القدرة
 Catchment Area  مساحة مصب

 Checklist  قائمة تدقيق
 Climate Change  تغير المناخ

 Community  مجتمع
 Conservation  صيانة

 Conservation Status  حالة الصيانة
 Core Competences  اإلختصاصات المركزية

 Cross- Sectoral  عبر قطاعي )شامل لجميع القطاعات(
 Ecoregion Approach  منهجية المنطقة البيئية
 Ecoregion Service  خدمات النظام البيئي

 Ecoregion Values  قيم النظام البيئي
 Ecosystem Drivers of Change  دوافع التغيير للنظام البيئي
 Ecosystem, Freshwater  النظام البيئي للمياه العذبة

 Ecosystem, Marine  النظام البيئي البحري
  Ecosystem, Terrestrial  النظام البيئي األرضي

 EEMP Emergency Environmental مشروع اإلدارة البيئية الطارئة
Management Project 

 EndR Endemic Race عرق متوطن
 ex situ  خارج الموقع )خارج الوضع الطبيعي(

 Fauna  حيوانات
 Fishery  ثروة سمكية

 Flora of Iraq  كتاب نباتات العراق
 Focal Area  منطقة بؤرية
 Forest Conversion  تغيير الغابات

 Forest Degradation  تدهور الغابات
 Gap Analysis  تحليل الفجوات

 Genetic Resources  الوراثية الموارد
 GSPC Global Strategy for Plant Conservation الستراتيجية العالمية لصيانة النباتات

 Global Warming  ظاهرة الدفيئة العالمية
 Guidelines  مباديء توجيهية

 Habitat  موئل
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 IBA Important Bird Areas مناطق الطيور المهمة
 in situ  الوضع الطبيعي(في الموقع )ضمن 
  WQI Index , Water Quality دليل نوعية المياه

 IBI Index of Biological Integrity دليل التكامل الحياتي
 PI Index, Pollution دليل التلوث

 PTI Index, Pollution Tolerance دليل تحمل التلوث
 Institutional  مؤسسي

 IMOS Iraq Marshlands Observation System راقيةبرنامج مراقبة األهوار الع

النزاعات المتعلقة بالسلطة )الوالية 
 القضائية(

 Jurisdictional Disputes  

 KBA Key Biodiversity Areas مناطق التنوع البيولوجي الرئيسة
 Land Cover  الغطاء األرضي

 Land Use  إستخدامات األراضي
 Landscape  مشهد أرضي

 Legislative  تشريعي
 Mesopotamian Marshlands  أهوار بالد ما بين النهرين

 NBS National Biodiversity Strategy ستراتيجية وطنية للتنوع البيولوجي
ستراتيجية وخطة عمل وطنية للتنوع 

 البيولوجي
NBSAP National Biodiversity Strategy and 

Action Plan 
 Natural Monument  َمعلم طبيعي

 Nature Conservancy  منظمة صيانة الطبيعة

 NI Nature Iraq منظمة طبيعة العراق

 Nature Reserve  محمية طبيعية
 Nutrients  المغذيات

 Palearctic Realm  عالم القطب الشمالي القديم
 Park  محمية / متنزه
 Party  طرف / عضو

 Plantations  أشجار مزروعة
 Policy  سياسة

 Population  جماعة سكانية/ عشيرة
 Pressure -State-Response Indicators  اإلستجابة -الحالة -دالئل الضغط

 Pressure -State-Response Model  اإلستجابة-الحالة-نموذج الضغط
 Protected Area  منطقة محمية

 Protection  حماية
ة أراضي رطبة مهمة عالمياً ضمن إتفاقي

 رامسار
 Ramsar Wetland of International 

Important  
 ضمن) مناطقي ،(دول يشمل عدة) أقليمي

 (الدولة الواحدة
 Regional 

 Regulatory Framework  إطار تنظيمي
 Restoration  إنعاش / إستعادة
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 RBGE’s Royal Botanic Gardens Edinburgh’s مؤسسة الحدائق النباتية الملكية في أدنبرة

 Seascape  مشهد بحري
 Sectoral  قطاعي )صمن القطاع الواحد(

 Species ,  Critically-Endangered  نوع معرض للخطر بشكل حرج
  Species , Endangered  نوع معرض للخطر

 Species , Extinct  نوع منقرض
  Species , Near-threatened  نوع قريب من التهديد

  Species , Threatened  نوع مهدد
  Species , Vulnerable  نوع حساس )معرض لإلنقراض(

 CC Species of Conservation Concern نوع مثير للقلق من ناحية الصيانة

 Species of Special Concern  نوع مثير للقلق بشكل خاص

  Species, Alien  نوع غريب
 Species, Endemic  نوع متوطن
 GT Species, Globally Threatened المياً نوع مهدد ع

 Species, Introduced  نوع مدخل )مستحدث(
 Species, Invasive  نوع غازي

 Species, Passage Migrant  نوع مهاجر عابر
 Species, Resident  نوع مقيم

 Species, Vagrant  نوع شريد
 Species, Visitor  نوع زائر

 Stakeholders  أصحاب العالقة الجهات ذات العالقة /
 Sustainable  قابل لإلستمرار/ مستدام

 AEWA The African-Eurasian Waterbird األوراسية -أتفاقية الطيور المائية األفريقية
Agreement 

 CIDA The Canadian International الوكالة الكندية للتنمية الدولية
Development Agency 

ة الدولية باألنواع المعرضة إتفاقية التجار 
 للخطر

CITES The Convention on International 
Trade in Endangered Species 

 CMS The Convention on the Conservation اتفاقية صيانة األنواع المهاجرة
of Migratory Species 

 IUCN The International Union for اإلتحاد العالمي لحماية الطبيعة
Conservation of Nature 

 ,IMELS The Italian Ministry Of Environment وزارة البيئة واألراضي والبحار األيطالية
Land and Sea 

 UNCCD The United Nations Convention for أتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر
Combating Desertification 

 UNEP The United Nations Environmental برنامج األمم المتحدة للبيئة
Program  

اإلتفاقية اإلطارية لألمم المتحدة حول تغير  UNFCCC The United Nations Framework 
Convention on Climate Change 
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 المناخ

 USAID The United States Agency for الوكالة األميركية للتنمية الدولية
International Development 

معهد النهرين/ الجامعة األميركية في العراق 
 السليمانية -

TRI/ AUIS Twin Rivers Institute/ The American 
University in Iraq- Sulaimani 

 UNESCO World Heritage Sites  مواقع التراث العالمي لمنظمة اليونسكو
 UNDP United Nations Development Program برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
 Whistleblowers  مثيروا اإلهتمام حول المشاكل

 Wilderness Area  منطقة براري
 Wooded Lands  أراضي شجرية

 World Heritage Convention  إتفاقية التراث العالمي

 WRI World Resources Institute معهد الموارد العالمية

 WWF World Wildlife Fund الصندوق الدولي للحياة البرية
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  الملخص التنفيذي 

Executive Summary          

 . 2009في عام  بيولوجيعلى أتفاقية التنوع ال منذ مصادقتهيعد هذا التقرير الوطني األول الذي يقدمه العراق 

تعراض لبعض مع اسفي العراق  بيولوجييوفر الفصل األول من هذا التقرير نظرة عامة عن التنوع ال
النشاطات السابقة التي حدثت فضاًل عن الجهود األكثر حداثًة والرامية الى جمع المعلومات. تم هنا اعتماد 

للحياة  دوليفة من قبل الصندوق ال( باستخدام طريقة معرّ Ecoregion approachمنهجية المنطقة البيئية )
( وذلك لتنظيم Nature Conservancyالطبيعة ) ( ومنظمة صيانةWorld Wildlife Fundالبرية )

االستعراض الخاص بحالة النظم البيئية الرئيسة في البلد. يقدم الفصل األول وصفًا تفصيليًا لكل منطقة بيئية 
مع قائمة بأنواع الكائنات الحية الرئيسة المصاحبة لهذه المنطقة، وفي معظم الحاالت يوفر معلومات عن 

لهذه األنواع. يقع العراق ضمن عالم القطب الشمالي القديم  نية( اآلconservation status) صيانةحالة ال
(Palearctic Realm وتقع نظمه البيئية األرضية ضمن خمسة مناطق بيئية رئيسة وأربعة مناطق بيئية )

     ثانوية )من حيث مساحة األرض( تتضمن ما يلي:  
 ( الهور الملحي الغريني لنهري دجلة والفراتPA0906) Tigris-Euphrates alluvial salt 

marsh-  حرج/ عرضة للخطر. :صيانةحالة ال -2كم 35600المساحة 

 الصحراء العربية واألراضي الشجيرية الجافة الصحراوية-( العربية الشرقيةPA1303)  

 Arabian Xeric Shrublands-Arabian Desert and East Sahero–  المسااااحة
 : حرجة/ عرضة للخطر.انةصيحالة ال – 2كم 1851300

 ( الصحراء الشجيرية لبالد ما بين النهرينPA1320) Mesopotamian Shrub Desert – 
 : حساسة.صيانةحالة ال – 2كم 211000المساحة 

 ( سهل الشرق األوسطPA0812)  Middle East Steppe–  حالة  – 2كم 132300المساحة
 : حساسة.صيانةال

 ( سهل غابات جبال زاكروسPA0446)  Zagros Mountains Forest Steppe–  المساحة
 : حرجة/ عرضة للخطر.صيانةحالة ال – 2كم 397800
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 العريضة  –غابات ذات األوراق الصلبة  – الغابات الصنوبرية لشرق البحر األبيض المتوسط
(PA1207 )Eastern Mediterranian Conifer- Sclerophyllus- Broadleaf Forest– 

 .2كم 001430المساحة 

 صحراء وشبه صحراء النوبو- ( سنديان المدارية للبحر األحمرPA1325 ) 

Desert -Sindian Tropical Desert and Semi-Red Sea Nubo–  2كم651300المساحة. 

 صحراء وشبه صحراء النوبو- ( سنديان لجنوب ايرانPA1328 ) 

Desert -Sindian Desert and Semi-South Iran Nubo– 2كم 351500 المساحة. 

 ( صحراء وشبه صحراء الخليجPA1323 )Desert -Desert and SemiGulf  –  المساحة
 .2كم 72600

تقع النظم البيئية للمياه العذبة العراقية ضمن ثالثة مناطق بيئية اضافية هي: المنطقة العربية الداخلية 
(. يمتلك نهر دجلة 442العلويين )(، منطقة دجلة والفرات 441(، منطقة دجلة والفرات السفليين )440)

لنهر ، فيما تبلغ مساحة منطقة المصب 2كم 235000( تبلغ مساحتها catchment areaمنطقة مصب )
. ان المنطقة البيئية األخيرة 2كم 108000، ويمتلك شط العرب مساحة مصب تبلغ 2كم 388000الفرات 

ية البحرية ألعالي الخليج والتي تعرف أيضًا بأسم التي سيتم استعراضها في الفصل األول هي المنطقة البيئ
 . ROPMEالمنطقة البحرية 

عن أنواع الكائنات الحية المهمة في العراق وخصوصًا تلك يوفر الفصل األول ايضًا بعض المعلومات 
جة في األنواع المهاجرة والمتوطنة وشبه المتوطنة واألنواع المدر  ة والتي تتضمندولياألنواع ذات األهمية ال

(. ان المعلومات حول أنواع الطيور العراقية هي IUCNالطبيعة ) صيانةل دوليالقائمة الحمراء لألتحاد ال
األكثر اكتمااًل وهي تمثل بؤرة األبحاث الحقلية الحالية المندرجة في اطار جهد وطني للتقييم السريع تحت 

قائمة تدقيق  توضعسيتم وصفه في أدناه. ( والذي KBAالرئيسة ) بيولوجيعنوان مشروع مناطق التنوع ال
نوعًا مهاجرًا  182نوعًا من الطيور منها  417أولية للطيور العراقية )في طور الطباعة حاليًا( وهي تتضمن 

تعتبر من نوعًا  18(. من بين هذه األنواع هناك vagrantنوعًا شريدًا ) 27عابرًا الى العراق فضاًل عن 
نالت أنواع األسماك الهامة قسطًا من الدراسات الحديثة، حيث  كذلك. صيانةناحية ال األنواع المثيرة للقلق من
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( وذلك في مشتركةنوعًا من األسماك )تشمل أسماك المياه العذبة واألسماك البحرية ال 106سجل حوالي 
هذه  نوعًا من 53ك هنا كذلكوجماعته، بحث في طور االعداد(،  Coadالمياه غير البحرية في العراق )

معلومات قليلة متوفرة في الوقت الحاضر  توجد(. Abd, Rubec & Coad, 2009األنواع هي أنواع بحرية )
لكل من الحشرات والبرمائيات والزواحف واللبائن على الرغم من وجود  عالمياً عن األنواع الحيوانية المهمة 

 اتجريت كذلك تقييمأُ . KBA بعض الجهود لجمع معلومات محدودة حول هذه األصناف من خالل مشروع
هناك في مناطق األهوار في جنوب العراق وفي كردستان في شمال العراق.  شكل رئيسللنباتات والموائل وب

ر مركز أدنبره الملكي طوّ  كما( Flora of Iraqجهود هي في طريقها االن الكمال كتاب نباتات العراق )
ة قائمة تدقيق ألنواع النباتات العراقية تتضمن أكثر من ( للشرق األوسط مسودRBGE’sللحدائق النباتية )

 (. Knees et al., 2009نوعًا عراقيًا متوطنًا ) 195نوع فضاًل عن قائمة ثانوية تشمل حوالي  4500

في العراق والتي  بيولوجيالتهديدات الرئيسة والتحديات التي تواجه التنوع الأخيرًا يستعرض الفصل األول 
أو  مؤسسياالطار الاإلفتقارالى ( 1 عة أسباب أساسية وفقًا لبرنامج األمم المتحدة للبيئة وهي:أربشترك فيها ت

 اإلفتقار الى( 3أية شبكة فعالة للمناطق المحمية؛  اإلفتقار الى( 2؛ بيولوجيالتنوع ال صيانةالقانوني ل
ع المعرضة للتهديد بسبب ( وجود الكثير من األنوا4؛ بيولوجيستراتيجية أو خطة عمل وطنية للتنوع ال

كل منطقة بيئية من  تواجهأهوار ما بين النهرين وتسرب النفط.  خسارةالنظم البيئية وخصوصًا نتيجًة لهور تد
المناطق المدرجة أعاله أحيانًا تهديدات فريدة خاصة بها. تتضمن هذه التهديدات حاالت التجفيف الواسع 

الل عقد التسعينات من القرن الماضي تحت حكم نظام صدام النطاق التي حدثت في أهوار جنوب العراق خ
في العراق، والتغييرات في الطرق التقليدية الدارة األراضي في  بيولوجيبرى للتنوع الات كتدهور والتي تسببت ب

مناطق الصحراء والسهول في العراق والتي تسببت في زيادة حدوث حاالت العواصف الترابية والتصحر. 
اخرى قد تؤثر في أنواع مختلفة من النظم البيئية والموائل كالتغيرات الكبيرة الناتجة عن  هناك تهديدات

الحروب والصراعات السابقة، وتزايد النفايات البلدية الصلبة وفضالت الصرف الصحي غير المعالجة فضاًل 
ر واالستكشاف عن التلوث الصناعي والمواقع السامة وخصوصًا تلك الناشئة عن تزايد عمليات التطوي

دخول األنواع الغريبة و  لرئيسة المتضمنة تغير الموائل وتغير المناخالمحصلة العامة للتهديدات ا تبينالنفطي. 
في حالة تزايد أو انها  امأهي  هديداتالغازية واألستغالل المفرط وتراكم المغذيات والملوثات أن معظم هذه الت

  تحتفظ بحالة الثبات في العراق.
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–من نموذج يعرف بأسم نموذج الضغط  كجزء بيولوجيلفصل األول قائمة اختبارية لدالئل التنوع اليقدم ا
التغيرات بمرور الزمن. في الكثير من الحاالت يفتقر العراق  متابعةاالستجابة والذي يستخدم ل - الحالة

تقديمها هنا مع تحليل للفجوات للبيانات الالزمة الستغالل هذه الدالئل بشكل كامل وان جميع هذه الدالئل يتم 
والتي التي ينبغي مألها الستغالل هذه الدالئل بصورة كاملة. يقدم الفصل األول دالئل الحالة ودالئل الضغط 
ت مرفقاتتوفر معلومات كافية عنها لتوفير بعض المؤشرات عن االتجاه في العراق، بينما سيوفر فصل ال

 الى جنب مع دالئل االستجابة. معلومات اضافية عن هذه الدالئل جنباً 

في  ليست موجودة بيولوجيكما هو مذكور في الفصل الثاني فأن الستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع ال
 بصورة رسمية بيولوجياألهداف والنشاطات الستراتيجية للتنوع ال لم يتم تحديدالعراق في الوقت الحاضر. 

 صيانةعالقة، بالرغم من بدء بعض الخطوات والنشاطات المفيدة لوتضمينها في التشريعات والخطط ذات ال
 اً أولي اً هذا التقرير تقييم قدم( ومؤسسات اخرى ذات عالقة. يMoEتحت اشراف وزارة البيئة ) بيولوجيالتنوع ال

ستراتيجية  وضعلغرض الفجوات الواجب مألها بشكل واضح  يحددو  بيولوجيلحالة بعض مكونات التنوع ال
NBSAP. ستراتيجيةيحدد الفصل الثاني بعض األهداف العامة وكذلك بعض أهداف السياسة الرئيسة ل 
NBSAP  جميع يشمل دوليبشكل متكامل ضمن اطار منهجي  دمجهاالعراقية. تحتاج هذه األهداف الى 

 .خاصةوال امةوالع حكوميةالالقطاعات مستويات  علىأصحاب العالقة 

من  %81راتيجية الوطنية لم يتم تحديدها بعد اال انه من الجدير بالذكر أن على الرغم من أن األهداف الست
ًا المعروفة بمنطقة "الهور الملحي الغريني لنهري دجلة والفرات" تقع ضمن الحدود دوليالمنطقة البيئية المهمة 

تي تحققت بالفعل العراقية وأن األولوية سوف تمنح بالتأكيد لحماية وانعاش األهوار. هناك بعض المنجزات ال
 في هذا المجال على وجه الخصوص.

                                         يوجاااااااااااااااااااااااااااد مقتااااااااااااااااااااااااااارح النشااااااااااااااااااااااااااااء محمياااااااااااااااااااااااااااة وطنياااااااااااااااااااااااااااة ألهاااااااااااااااااااااااااااوار ماااااااااااااااااااااااااااا باااااااااااااااااااااااااااين النهااااااااااااااااااااااااااارين
(Mesopotamian Marshlands National Park مااع وجااود عاادة مكونااات ومشاااريع مسااتمرة تنجااز )
( التاي تمثال مباادرة مشاتركة ضامن ماذكرة New Eden Group) جازء مان نشااطات مجموعاة عادن الجديادةك

( والمااااوارد MoE( ووزارات البيئااااة )IMELSالتفاااااهم الموقعااااة بااااين وزارة البيئااااة واألراضااااي والبحااااار األيطاليااااة )
  (.NI( ومنظمة طبيعة العراق )MoMPW( والبلديات واألشغال العامة )MoWRالمائية )
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اق منطقة أهوار تدعى الحويزة وقد تمت تسميتها وفقًا ألتفاقية توجد في الجزء الجنوبي الشرقي من العر 
ة. وضعت مسودة لخطة ادارة لهذه المنطقة كجزء من مبادرات دوليرامسار كأراضي رطبة ذات أهمية 

مجموعة عدن الجديدة. لسوء الحظ لم يتم تنفيذ خطة االدارة هذه بعد وليس هناك تشريع وطني لتطبيق 
 لهذه المنطقة.اضافية  صيانةخطوات 

للقيام بأبحاث في في مجموعة من المبادرات  2004وزارة البيئة العراقية منذ عام  انخرطتفضاًل عن ذلك 
أهوار ما بين النهرين المنعشة حديثًا في جنوب العراق. قادت هذه الجهود الى برنامج وطني يعرف بأسم 

 للبالد. بيولوجيالتنوع ال( وذلك لمسح KBAالرئيسة ) بيولوجيمشروع مناطق التنوع ال

عن وجود مشاكل كبيرة تتعلق بعمليات التنفيذ وتحديات التنمية هذه الحالية  بيولوجيكشفت مشاريع التنوع ال
فضاًل  المستقبلية، وترتبط هذه المشاكل بدرجة رئيسة بسعة امتداد الجهات ذات العالقة ومشاركة هذه الجهات

وغياب التشريعات والصعوبات في عملية التشريع  )الوالية القضائية( اتعن مشاكل النزاعات المتعلقة بالسلط
يمثل مدى توفر المياه والصعوبات في رفع درجة الوعي وتوفر التمويل وبناء القدرات والعوائق األمنية. 

بسبب بناء السدود في أعالي األنهار وتشييد  المشاكل الكبرى في منطقة األهوارأحد  ونوعية هذه المياه
لحواجز في المنطقة الحدودية مع ايران ونمو الصناعة النفطية حيث تستخدم مياه هذه األهوار في نشاطات ا

 استخراج النفط.  

نشاطات  تعد، كذلك دولي مؤسسيلغرض التغلب على هذه العوائق توجد حاجة ملحة لوجود مشاركة والتزام 
 عن التوفير المستمر للتمويل لمتابعة فعاليات فضالً ، التفاقية ضرورية سكرتارية ابناء القدرات بدعم من 
ان توفير المعلومات واشراك الرأي العام تعد أيضًا من األدوات الستراتيجية  .بيولوجيالبحث الخاصة بالتنوع ال

 . بيولوجيالتنوع ال صيانةلتحسين عملية 

 بيولوجيالتنوع ال صيانةلرئيسة لالتهديدات ا عالجةمتحاول بعض النشاطات والفعاليات المذكورة الى حد معين 
بشكل أساسي بحماية تهتم هذه النشاطات في العراق وكما هو موضح بشكل تفصيلي في الفصل األول. 

تشريعية وقائية وبجمع البيانات والبحث العلمي. على أية حال فأن  تدابيراألهوار وانعاشها وبوضع مسودة ل
 لمتابعة تلك التهديدات بصورة شاملة. يعد أساسياً  NBSAP ستراتيجيةوضع المسودة ل

 ةتعلقالموسع نطاقًا األوطنية السياسات ال عنفي العراق  بيولوجيالتنوع ال مشاكل غيابالفصل الثالث  يناقش
ضمن اطار  بيولوجيالمخاوف المتعلقة بالتنوع ال ال تتم متابعةبخفض مستوى الفقر أو التخطيط االقتصادي. 
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لبيئة ووزارة الزراعة ووزارة الموارد المائية وبعض الجامعات والمنظمات غير الحكومية أوسع اال من قبل وزارة ا
 بيولوجيتوجد بعض اللجان والهيئات المؤقتة مثل اللجنة الوطنية للتنوع ال الوطنية مثل منظمة طبيعة العراق.

الدارة والبحث حول موقع ، ولجنة ابيولوجيالتنوع ال صيانةة المشاركة في مؤسسيالوالتي تضم جميع الجهات 
رامسار في الحويزة. توجد كذلك بعض االتفاقيات مثل مذكرات التفاهم كتلك الموقعة بين معهد النهرين 

( ووزارة الموارد المائية في بغداد وحكومة اقليم كردستان ووزارة الزراعة كجهات ذات TRIلألبحاث العلمية )
لقة بالموارد المائية. هناك أيضًا مبادرات مشتركة مثل مجموعة عالقة لغرض متابعة المسائل المختلفة المتع

 عدن الجديدة. 

الى سياق أوسع يضم المؤسسات الحكومية  بيولوجيلنقل النقاش المتعلق بالتنوع التوجد بعض المحاوالت 
يات والقطاع الخاص والرأي العام، بيد أن هناك الكثير من الخطوات الواجب اتخاذها لمجرد البدء بأساس

هناك غياب للتقييم البيئي الستراتيجي. لقد تم مرارًا استحداث االقسام المثال  على سبيل. تحديد اإلتجاهعملية 
الخاصة بالبيئة داخل الوزارات والمؤسسات المختلفة غير أن التواصل والتنسيق لوضع المسودات للسياسات 

 ذات العالقة بين هذه المؤسسات ما زال ضعيفًا جدًا.

في الفصل الرابع بتنفيذ األهداف الثالثة لالتفاقية بصورة  معروضألزمت جميع األطراف نفسها كما هو لقد 
الى انخفاض مهم في المعدل الحالي لخسارة التنوع  2010أكثر فعاليًة وتماسكًا لغرض الوصول بحلول عام 

عملية التخفيف من الفقر ولفائدة ة واالقليمية والوطنية وذلك كمساهمة في دوليعلى المستويات ال بيولوجيال
في  بيولوجيملخصًا للتقييم األولي للحالة العامة للتنوع ال فيما يليالحياة ككل على كوكب األرض. نقدم 

 . منطقة بؤرية تضمنتها المعاهدةالعراق بالنسبة لكل 

 حتوي على الزراعي: فيما يتعلق بالتنوع الوراثي للمحاصيل يوجد مصرف جيني ي بيولوجيالتنوع ال
قليل جدًا  بذور المحاصيل، ولكن المعلومات المتوفرة عن هذا المشروع قليلة. في الواقع هناك اهتمام

بينما ما زال االستخدام الكبير  على نحو قابل لإلستمرارنتاج للمحاصيل إيتم ايالءه لعمليات 
 ر.لألسمدة والمواد الكيمياوية ذات الضرر المحتمل يجري بشكل واسع االنتشا

 لألراضي الجافة وشبه الرطبة: هناك معلومات قليلة جدًا متوفرة في العراق عن حالة  بيولوجيالتنوع ال
هذه النظم البيئية. ربما توجد الكثير من أنواع اللبائن والطيور والزواحف المهمة )أو انها وجدت في 

لصحارى، كما أن االماضي( وذلك في مناطق السهول واألراضي العشبية واألراضي الشجيرية و 
الدراسات الخاصة بالغطاء النباتي فقيرة جدًا. هناك الكثير من النظم البيئية ضمن هذه المنطقة 
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البؤرية في العراق تعتبر ضمن خانة النظم الحساسة الى الحرجة/المعرضة للتهديد وفقًا لحالة 
 ات.. غالبًا ما تشكل األسباب األمنية عوائق جدية للقيام بالدراسصيانةال

 للغابات: يمكن أيجاد النظم البيئية للغابات بصورة رئيسة في الجزء الشمالي من  بيولوجيالتنوع ال
أدت نشاطات قطع االشجار الواسعة النطاق الى تدهور الغابات العراق، في اقليم كردستان العراق. 

هذه في  موذجيتتواجد بشكل نالنفضية التي تسودها أشجار البلوط وغابات الفستق واللوز التي 
المنطقة. بالرغم من أن المنطقة تعد حرجة/ عرضة للتهديد اال أن هناك منع وتنظيم لعمليات قطع 

  تشريعية خاصة وضعتها حكومة اقليم كردستان.  فقرات األشجار بفضل وجود

 طقة البيئية خلية: يتكون النظام األهم للمياه العذبة في العراق بواسطة المنللمياه الدا بيولوجيالتنوع ال
للهور المالح الغريني لنهري دجلة والفرات. تتميز هذه المنطقة البيئية بوجود ثالثة أنظمة رئيسة 

خالل السبعينات وصلت مساحة هذه األهوار هي: األهوار الوسطى وأهوار الحمار وأهوار الحويزة. 
ضي الرطبة في العالم. ثالث أكبر نظام بيئي لألرا مما جعلها 2كم 15000من القرن العشرين الى 

كانت هذه األهوار دومًا عرضًة لتأثير الجفاف الموسمي ولكن في عقد التسعينات من القرن 
واجهت حملة كبرى للتجفيف المتعمد تحت حكم نظام صدام. لقد تحققت اليوم استعادة العشرين 

مما سمح بعودة الكثير من جزئية لتدفق المياه وشهدت الحالة العامة لألهوار الجنوبية تحسنًا كبيرًا 
أنواع الطيور المهاجرة المهمة والنادرة. بسبب الوجود الواسع لمناطق المياه الرطبة في العراق والتي 

 سوفمن المنطقة البيئية المعروفة بأسم "الهور الملحي الغريني لنهري دجلة والفرات" ف %81تشكل 
لواحدة  %10بمقدار  صيانةالرئيسة وذلك لتحقيق الأنظمة األهوار الثالثة  صيانةيكون كافيًا القيام ب

 من المناطق البيئية المهمة في العالم.

 كم ومياهًا  105يمتلك العراق شريطًا ساحليًا طوله حوالي البحري والشاطئي:  بيولوجيالتنوع ال
داخلة نوعية المياه لألنهار ال تدهورانت نوعية المياه في الخليج من . ع2كم 716اقليمية مساحتها 

الترسب في الخليج  يادةمناطق التعشيش وز  وحدها الى أزالةعملية تجفيف األهوار  أدت إليه.
 في المياه االقليمية العراقية والمناطق المحيطة بها. لثروة السمكيةل ات مهمةتدهور و 

فقط  هدافأ 5العراق تقدمًا في  سّجل 2010لعام  بيولوجيهدفًا تضمنتها أهداف التنوع ال 21من بين 
لبيئية على األقل من كل من المناطق ا %10 صيانة الفعالة لنسبة)ال 1.1وهي بالتحديد الهدف 

)وضع  6.2(؛ والهدف بيولوجيالمناطق ذات األهمية الخاصة للتنوع ال )صيانة 1.2ة(؛ والهدف دوليال
 7.2األنواع(؛ والهدف  الموائل أوخطط للتعامل مع األنواع الغريبة الرئيسة التي تهدد النظم البيئية أو 
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 دولمن ال طراف)نقل التكنولوجيا الى األ 11.2(؛ والهدف بيولوجيثاره على التنوع الآ)خفض التلوث و 
(. 4الفقرة رقم  20ها رقم مادتوذلك وفقًا ل بشكل فعال لمعاهدةلها بتنفيذ إلتزاماتها تجاه االنامية للسماح 

أو أنه ال توجد  ذات أهمية خطواتيتم إتخاذ وعة فلم أما بالنسبة لغالبية األهداف األخرى الموض
من عدمه. يبدو بأن التحدي الكبير األول الذي يواجه العراق هو جمع  تقدممعلومات كافية لتقييم تحقيق 

 المعلومات ومشاركة الجهات ذات العالقة.

اق من خالل في العر  بيولوجيمكون أساسي من مكونات التنوع ال صيانةأتخذت خطوات أولى مهمة ل
الفعالة لهذه المناطق عن طريق جعل جزء منها ضمن  صيانةاستعادة األهوار والبدء في عملية ال

األراضي  صيانةنعاش و إالمحمية الوطنية األولى في العراق وموقع رامسار األول في العراق. يمثل 
هذين الموقعين لم يتم بعد قام بها العراق بإتجاه تنفيذ االتفاقية، ولكن حتى ضمن  الرطبة عملية مهمة

الكثير من النشاطات األخرى المتعلقة بالتنوع  ال تزالعلى األرض. كذلك  لهما الكاملة صيانةتأمين ال
أما منفذة بصورة ضعيفة أو لم يتم تنفيذها على اإلطالق. هنالك على وجه الخصوص افتقار  بيولوجيال

شراك الجهات ذات ألنواع ا صيانةللتقدم في تحديث التشريعات وتعزيزها وفي  والسيطرة على التجارة وا 
 وبناء القدرات. توجيهالعالقة وال

بشكل عام ال يزال تنفيذ االتفاقية ضعيفًا في العراق، ولكن عند األخذ بنظر االعتبار أيضًا حداثة دخول 
          الطبيعة.  جاه صيانةعن األلتزام ت جديرًا باإلشادة العراق الى االتفاقية فأنه يمكن اعتبار العراق مثاالً 

 

 

 



  خلفية تأريخية   

Background 

الى األمانة  بيولوجيوثيقة انضمامه الى اتفاقية التنوع ال 2009العراق في نهاية شهر تموز من سنة  أودع
العضو رقم صبح العراق أ 2009العامة لألمم المتحدة، وبحلول السادس والعشرين من تشرين األول من عام 

 في األتفاقية. 192

 2004شتركت وزارة البيئة العراقية منذ عام إتخذ العراق خطوات عديدة لمتابعة المشاكل البيئية في البالد. إ 
لقد أدت هذه بعدد من المبادرات الطالق األبحاث في أهوار ما بين النهرين المنعشة حديثًا في جنوب العراق. 

( UNEP( وبرنامج األمم المتحدة للبيئة )CIDAة )دولية للتنمية الالجهود المدعومة من كل من الوكالة الكندي
( NI( وبأسناد لوجستي وبشري من منظمة طبيعة العراق )IMELSووزارة البيئة واألراضي والبحار األيطالية )

في البلد. يدعى هذا البرامج بمشروع مناطق التنوع  بيولوجيالى اطالق برنامج وطني لمسح التنوع ال
 عالميةتفاقية رامسار لألراضي الرطبة ذات األهمية الإالعراق  وقع(. فضأل عن ذلك KBAالرئيسة ) جيبيولو ال

. في وقت كتابة هذا التقرير يمر العراق 2008ى هور الحويزة كأول موقع لرامسار في العراق في عام وسمّ 
نواع ة باألدوليتشمل أتفاقية التجارة الة األخرى التي دوليبعملية األنضمام الى العديد من األتفاقيات البيئية ال

طارية لألمم المتحدة حول ( واإلتفاقية اإلCMSاألنواع المهاجرة ) صيانة( ،اتفاقية CITESالمعرضة للخطر )
 كما(. UNCCDوأتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر )( وبروتوكوالت كيوتو UNFCCCتغير المناخ )

 -األفريقية ائيةطيور المالقليمية أخرى مثل أتفاقية إتفاقيات إام الى شاركت الوزارة في نقاشات لألنضم
 (.AEWAاألوراسية )

فضاًل عن ذلك يعمل العراق حاليًا بأتجاه إنشاء المحمية الوطنية ألهوار ما بين النهرين في األهوار الوسطى 
 .عالميلتراث الوقع من مواقع امن المحتمل أن تقترح هذه المنطقة كمو 

من وزارة البيئة العراقية ومنظمة طبيعة العراق ومعهد النهرين لألبحاث  اجتماع تنسيقي ضم كأل عقدتم 
( ومستشارين أيطاليين في مدينة السليمانية AUISالسليمانية ) -العلمية التابع للجامعة األميركية في العراق

 مجاالتاالجتماع طرق و في ذلك  نوقشت. 2010في كردستان العراق خالل شهر كانون الثاني من عام 
، كما تم التأكيد على الدور المحوري للحكومة المركزية من حيث تنسيق CBDالعمل بأتجاه تنفيذ أتفاقية 

 نشاطات الوزارات المختلفة والحكومات المحلية في المحافظات.
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يترأس الدكتور علي  .CBDوزارة البيئة العراقية بعملية التنفيذ من خالل تشكيل اللجنة الوطنية ألتفاقية بدأت  
ممثاًل لوزارة البيئة العراقية، بينما يمثل أعضاء اللجنة  بيولوجيالالمي اللجنة الوطنية ألتفاقية التنوع ال

 االخرون الجهات التالية:

 (.IMOEد. محسن عبد علي / مستشار تربوي / وزارة التربية ) .1

 (.IMSATالعلوم والتكنولوجيا ) / مدير مركز الهندسة الوراثية / وزارة عليد. فوزي رشيد  .2

 (.IMWR/ وزارة الموارد المائية )عبد الكريمعلي أديب د. .3

 (.IMOFالسيد شاكر محمود نديم / مدير أقدم / وزارة المالية ) .4

 (.IMOHEد. عادل مشعان ربيع / جامعة بغداد / وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ) .5

 (.SMTAللسياحة واالثار ) دولةالالسيد هيثم عبود محمد / مدير / وزارة  .6

 (.IMOAالسيد مازن شهاب أحمد / رئيس قسم البيئة / وزارة الزراعة ) .7

 (.IMOPأقدم / وزارة التخطيط ) ين زراعيينمهندسرئيس  السيد محمد جواد كاظم الخطاب / .8

 (.IMOFA/ وزارة الخارجية ) ميثاق رشاد زبارالسيد  .9

 (.KMOEفي أقليم كردستان ) يدن صالح خضر / وزارة البيئةالسيد ل .10

 (.IMOE/ وزارة البيئة ) ةالقانوني السيدة حواء عبد الجبار / الدائرة .11

 (.NIالسيد نظير عبود فزع / منظمة طبيعة العراق ) .12

 (.IMOEسكرتير اللجنة / وزارة البيئة )-السيدة نهلة محمدرضا / رئيس مهندسين زراعيين اقدم .13

قامت وزارة البيئة بتكليف منظمة طبيعة العراق وخبراء مان  CBDألتفاقية  وفي االجتماع األول للجنة الوطنية
وزارة البيئة واألراضاي والبحاار األيطالياة بمهماة قياادة الجهاود الرامياة لكتاباة مساودة هاذا التقريار الاوطني األول 

 .2010وقد تم انجاز معظم هذا العمل في شهري شباط واذار من عام  بيولوجيعن التنوع ال
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I. في العراق بيولوجينظرة عامة عن حالة التنوع ال 

Overview of the Biodiversity Status in Iraq 

    I.1 والنظم البيئية في العراق بيولوجيالتنوع ال 

Biological Diversity and Ecosystems in Iraq 

عن أنواع  متنوعةعقدة والقام الكثير من الباحثين على مدى السنوات المئة األخيرة بدراسة المعلومات الم
من الهواة  وعلم الحيوان النباتعلم خبراء  الكائنات الحية في العراق، حيث جاءت المساهمات األكبر من

 الخبراء التالية أسمائهم ولكنها ال تنحصر فيهم:هذه المجموعة والمحترفين. تتضمن 

 Zohary (1946،)Rechinger (1964)،Townsend وGuest (1966-1985ب ) النسبة
 للنباتات.

  Berwesh(1965.بالنسبة للحشرات ) 

 Khalf (1961 ،)Mahdi (1962 ،)Daham (1982 )،Brian Coad .بالنسبة لألسماك 

 Allouse (1953 ،1962 )، Salim ( بالنسبة للطيور.2006وجماعته ) 

 Allouse (1955 ،)Boulenger (1920 a,b ،)Corkill (1932 ،)Khalf (1959 ،)
Mahdi  وGeorge (1969 ،)Mertens (1924 )، Reed  وMarx (1959 بالنسبة )

 للبرمائيات والزواحف.

 Harrison (1956 ،)Hatt (1959 ،)Harrison (1964 ،1968 ،1971 ،)Nader 
(1971 ،)Harrison  وBates (1991) ، Al Robaae  وKingswood (2001 بالنسبة )

   للبائن.

من نماذج األنواع العراقية في عدد من المعاشب والجامعات والمتاحف  فضاًل عن ذلك توجد مجموعات كبيرة
ذات أهمية خاصة بسبب الدمار الذي تعرضت له معظم  نماذجالمختلفة في أنحاء العالم. أصبحت هذه ال

في العراق، على الرغم من احتمال وجود  2003المجموعات المخزونة داخل البلد خالل أو بعد حرب عام 
 ع الصغيرة ألنواع متنوعة في جامعات ومؤسسات مختلفة في أنحاء العراق. بعض المجامي
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وبعض  العراقيةفي البلد فضاًل عن النظم البيئية  بيولوجيالتالي نظرة عامة أساسية عن التنوع ال القسميوفر 
والتي لم ت سنة من الحروب والعقوبا 25بأنه بعد  ذكرخصائصها واألنواع الرئيسة فيها. بيد أننا ينبغي أن ن

في العراق فأنه ال تزال هناك فجوة  بيولوجيالتنوع ال صيانةيجري فيها اال القليل من العمل الالزم لتوثيق أو 
 كبيرة في المعلومات يتعين مألها.

 2004كما ذكرنا في القسم السابق يجب التذكير بأنه كان هناك جهد مسحي شامل داخل العراق منذ عام 
اجري هذا المشروع من قبل منظمة طبيعة العراق بالتعاون مع وزارة البيئة العراقية . KBAكجزء من مشروع 

مساهمة مديريات البيئة في المحافظات  أيضاَ وبدعم من وزارة البيئة واألراضي والبحار األيطالية وتضمن 
)حاليًا لجنة البيئة في        وكذلك الجامعات وكوادر من وزارة البيئة العراقية ووزارة البيئة في أقليم كردستان

على الرغم من تغطية هذه المسوحات ألقسام كبيرة من البلد على أساس نصف سنوي )في فصلي . كردستان(
تمكن  KBAالشتاء والصيف( غير أن هناك مناطق كبيرة من البلد ال تزال بحاجة الى المسح وأن مشروع 

ًا الطيور واالسماك والنباتات وبعض الكائنات الكائنات الحية )خصوص منقليلة  جاالتفقط من مالمسة م
الدقيقة(. توجد جهود محلية محتملة تقوم بها الجامعات ولكنها أعيقت الى حد كبير بسبب ضعف الجانب 

  األمني في البلد.

فرة وسوف يقوم كذلك بمناقشة األنواع ذات األهمية و سوف يعمل هذا التقرير على مالمسة المعلومات المت
الخاصة فضاًل عن  صيانةحالة الاجرة والمتوطنة أو األنواع ذات األقليمية والتي تتضمن األنواع المهة و دوليال

  تغطية خدمات وقيم النظم البيئية داخل العراق.

I.1.1  في العراق البيئيةالمناطق  
   Ecoregions of Iraq   

 حياة البرية ومنظمة صيانةلل دوليال للبلد من قبل الصندوق رئيسةالنظم البيئية ال حديدتم ت
هما لتصنيف المناطق البيئية األرضية والمياه العذبة والبحرية في العالم مع وضعالطبيعة خالل 

منطقة بيئية  867)تم تصنيف لكل منها  صيانةاألنواع المصاحبة لهذه المناطق وحالة ال
عوالم  8و Biome للنظم البيئيةتجمع  14ضمن مصنفة  terrestrial ecoregionأرضية 

للحياة البرية  دولي(. وفقًا لتعريف الصندوق الbiogeographic realmsحياتية جغرافية 



 جمهورية العراق                                                          وزارة البيئة
 

في العراق بيولوجيوع النالتقرير الوطني عن الت  
2010تموز   26 

 

( فأن المنطقة البيئية هي منطقة كبيرة من اليابسة أو المياه تحتوي على تجمع محدد 2010)
 التي: natural communitiesجغرافيًا من المجتمعات الطبيعية 

 من أنواع كائناتها الحية وديناميكياتها البيئية.تشترك في الغالبية العظمى  (أ)

 تشترك في ظروف بيئية متشابهة. (ب)

 ذات أهمية حرجة لبقائها على المدى الطويل.تكون تتفاعل فيما بينها بيئيًا بطرق  (ت)

تنتمي الى عالم التي هذه المناطق البيئية العديد من المناطق الرئيسة والمناطق الثانوية  ضمت
الذي يشكل النظم البيئية األرضية للعراق )انظر  Palearctic Realm  قديمالقطب الشمالي ال

 ن معظم العراق ما يلي:المناطق البيئية الرئيسة الخمسة التي تكوّ  تتضمنالشكل أدناه(. 

 ( الهور الملحي الغريني لنهري دجلة والفراتPA0906)-  2كم 00356المساحة. 

 افة الصحراويةالصحراء العربية واألراضي الشجيرية الج-( العربية الشرقيةPA1303 )–  المساحة
 .2كم 1851300

 ( الصحراء الشجيرية لبالد ما بين النهرينPA1320 )–  2كم 211000المساحة. 

 ( سهل الشرق األوسطPA0812 )–  2كم 132300المساحة. 

 ( سهل غابات جبال زاكروسPA0446 )–  2كم 397800المساحة. 

 أجزاء صغيرة من المناطق البيئية التالية في العراق:فضاًل عن ذلك يمكن ايجاد 

  العريضة  –غابات ذات األوراق الصلبة  –الغابات الصنوبرية لشرق البحر األبيض المتوسط
(PA1207 )–  2كم 143000المساحة. 

 صحراء وشبه صحراء النوبو- ( سنديان المدارية للبحر األحمرPA1325 )–  المساحة
 .2كم651300

 صحراء النوبو صحراء وشبه- ( سنديان لجنوب ايرانPA1328 )–  2كم 351500المساحة. 

 ( صحراء وشبه صحراء الخليجPA1323 )–  2كم 72600المساحة. 

المناطق البيئية الرئيسة للمياه العذبة  الطبيعة أيضًا بتحديد للحياة البرية ومنظمة صيانة دوليال قام الصندوق
نهري دجلة والفرات لكونهما يعدان حوضي أسفل ء العالم. تم تضمين وحدة في أنحا 426في العالم وحددا 
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من ضمن النظم البيئية لألراضي الرطبة األكثر أهمية في العالم والتي تصاحب هذين النهرين الكبيرين فضاًل 
عن الشبكة الواسعة من موائل األهوار التي يشكالنها عند أقصى نهاية لهما في الجنوب 

(WWF/TNC,2008ي .) حتوي هذا النظام كذلك على سلسلة من خزانات المياه الكبيرة والتي سمي العديد
 BirdLife Internationalة لحياة الطيوردولي( من قبل المنظمة الIBAsمنها كمناطق مهمة للطيور )

   وتتضمن هذه المناطق بحيرات دوكان ودربندخان والموصل والثرثار والرزازة ومناطق أخرى.

 

 Lower Tigris دجلة والفراتأسفل  441

and Euphrates . تمثل هذه المنطقة البيئية
الفرات، وتحدها جبال  –نظام أسفل دجلة 

زاكروس من الشرق والخليج من الجنوب 
والصحراء العربية وسوريا من الغرب والمرتفعات 
التركية من الشمال. تتضمن المناطق البيئية 

أعالي  المحيطة بهذه المنطقة كاًل من منطقة
الفرات الى الشمال والشرق ومنطقة  –دجلة 

  الداخل العربي الى الغرب.

 

 

 تتضمن األحواض الداخلية لشبه الجزيرة العربية.. Arabian Interior الداخل العربي 440

ساسية أتتضمن هذه المنطقة بصورة . Upper Tigris and Euphrates أعالي دجلة والفرات 442
نهري دجلة والفرات وروافدهما، مع التصريفات المحاذية في ايران والتي تتدفق الى شمال االقسام العليا من 

  في سوريا. Quwaiqفضاًل عن حوض نهر قويق  الخليج واألحواض الداخلية المجاورة األخرى

األنهار  -441المنطقة البيئية للمياه العذبة لحوضي دجلة والفرات 

 (.WFF/ TNC, 2008واألراضي الرطبة لسهول الفيضانت المعتدلة )
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 قام بتحديدها الصندوقوالتي منطقة  232عددها  بالغمن بين المناطق البيئية للساحل والرصيف البحري ال
للحياة البرية يعتبر الخليج الذي يحده العراق والكويت من نهايته الشمالية الغربية وشبه الجزيرة العربية  دوليال

المحيط  -الهنديالمحيط غربي لعالم مهمة البحرية البيئية ال من المناطقمن الجنوب وايران من الشمال 
 Somali/ Arabian/ العربية)المقاطعة الصوماليةWestern Indo- Pacific Realm الهاديء

Province ) .وتمتلك هذه المنطقة نظمها البيئية وتجمعات أنواعها الفريدة الخاصة بها 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 (2007وجماعته ،  M. Spaldingالمناطق البيئية البحرية في العالم )

I.2.1 النظم البيئية األرضية  

   Terresterial Ecosystems 

ى المعلومات التالية المتعلقة بالمناطق البيئية األرضية للعراق من قاعدة البيانات تم الحصول عل
WildFinder  على شبكة األنترنت)www.worldwildlife.org/wildfinder((WWF 2006)    

 KBAالرئيسة  بيولوجياطق التنوع ال( ومن مسوحات مشروع من2009) UNEP-WCMCومن تقرير 
(Nature Iraq, 2007-2009 كما ذكر سابقًا هناك خمسة مناطق بيئية رئيسة داخل العراق التي سيرد .)

http://www.worldwildlife.org/wildfinder
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وصفها في أدناه الى جانب األنواع الهامة أو الممثلة لها وحالتها الحالية في العراق. ينبغي أن نذكر بأن 
المنطقة البيئية قد تواجه بعض العوائق عندما يتعلق األمر بالنظم  منهجيةم عملية تقييم النظم البيئية باستخدا

البيئية الصحراوية لكونها غالبًا ما تتشكل من مزيج موزائيكي من الموائل الصغيرة المختلفة ذات التجمعات 
 المتنوعة ألنواع الكائنات الحية. 

رغم من كون هذه المنطقة محاطة بأراضي على ال –( PA0906الهور الملحي الغريني لدجلة والفرات ) 
صحراوية وشجيرية اال أنها تتميز بوجود األهوار والسهول ذات الفيضان الموسمي في حوض تغطيه ترسبات 

( والتي تشكل دلتا داخلية واسعة متكونة Holoceneو  Pleistoceneغرينية حديثة )حدثت في الفترتين 
يه مياه تركيا وسوريا والعراق والجبال الغربية فهو المكان الذي تتجمع  وهذا ،من أنهار الفرات ودجلة والكارون

تمتد بعض األقسام أليران قبل دخولها الى الخليج. المناخ في هذه المنطقة شبه استوائي حار وجاف. 
سنديان لجنوب ايران الى داخل المنطقة الحدودية -الصغيرة من المنطقة البيئية لصحراء وشبه صحراء نوبو

  عراقية قادمة من ايران.ال

لمنطقاااااة البيئياااااة النباتاااااات المائياااااة مثااااال نباتاااااات القصاااااب تساااااود الغطااااااء النبااااااتي لهاااااذه ا -بيولاااااوجيالتناااااوع ال
(Phragmites sp.( والبردي )Typha sp. تعد المنطقة البيئية ذات أهمية لكال مان الطياور المهااجرة مان .)

فضااًل عاان الكثيار ماان األناواع المتوطنااة وشابه المتوطنااة. عنااد أوراسايا واالسااماك المتكااثرة القادمااة مان الخلاايج 
( تركازت المواقاع األولياة المختاارة الجاراء المساوحات الحقلياة فاي Nature Iraq, 2009) KBAبداياة مشاروع 

 Evans( فاااي العااراق والتااي نشااارها IBAsهااذه المنطقااة وقااد تااام انتقاؤهااا ماان قائماااة المناااطق المهمااة للطيااور )
(. تاام اختيااار مااا 1995) Scottُألحقاات بقائمااة لألراضااي الرطبااة المهمااة فااي العااراق ماان قباال والتااي ( 1994)

موقعاًا( فاي جناوب العاراق. وقعات  26موقعًا أوليًا محتماًل في عموم البلد وقع أكثر من نصفها ) 43مجموعه 
العربياة واألراضاي  لصاحراءل الكثير من هاذه المواقاع ضامن هاذه المنطقاة البيئياة وكاذلك ضامن المنطقاة البيئياة

 -( والمنطقااة البيئيااة لصااحراء وشاابه صااحراء النوبااوPA1303العربيااة الشاارقية )-الشااجيرية الجافااة الصااحراوية
 Evansالتااااي أدرجهااااا  IBAماااان مواقااااع  12فااااي جنااااوب العااااراق. يوجااااد  (PA1328ساااانديان لجنااااوب ايااااران )

البيئياة للهاور الملحاي الغريناي لدجلاة العراقية في المنطقة  IBAمن مواقع  %29( أي ما يمثل حوالي 1994)
والتااي تحاايط بمنطقااة التكاااثر المتداخلااة  Endemic Bird Areaوالفاارات والتااي تعتباار منطقااة طيااور متوطنااة 

 restricted-range bird)             لناااوعين علاااى األقااال مااان أناااواع الطياااور ذات المااادى المحااادود

species)  ةالعراقيااا ةوهماااا: الثرثاااار  Iraq Babbler              (Turdoides altirostris ) وهازجاااة
 Basra Reed Warbler         (Acrocephalus griseldis .)القصب الكبيرة 
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تعد هذه المنطقة كما ذكر سابقًا منطقة مهمة ألنواع الطيور المهاجرة شتاًء من أوراسيا. سجلت البيانات التي 
نوعًا  159في جنوب العراق وجود  2008و  2005عامي بين  KBAتم الحصول عليها من مسح برنامج 

أنواع مصنفة على انها عرضة  8من بينها  صيانةللقلق من ناحية ال ةنوعًا مثير  34من الطيور تتضمن 
الحذف المعرق  . تشمل هذه األنواع كاًل من:(Salim, Porter & Rubec, 2009ًا )دوليللخطر 

Marbled Duck (Marmaronetta angustirostris)،  البط الحديديFerruginous Duck 
(Aythya nyroca) البط أبيض الرأس ،White-headed Duck (Oxura leucocephala) ، هازجة
   Black-tailed Godwitبقويقة سوداء الذنب ال، (Acrocephalus griseldis)القصب الكبيرة 

(Limosa limosa)،  العقبان الشرقيملكAsian Imperial Eagle  (Aquila heliacal) ، العقاب المرقط
 Macqueen’s Bustardالحبارى ،  Great Spotted Eagle (Aquila clanga)الكبير 

(Chlamydotis macqueenii). 
 Bunn's Short-tailed جرذ بانديكوت بون قصير الذنب سجل أيضًا وجود نوعين فريدين من اللبائن هما

Bandicoot Rat (Erythronesokia bunnii)   ينالعضل عاري القدمو  Mesopotamian Gerbil 
(Gerbillus mesopotamiae)  الهنديفضاًل عن وجود تحت نوع من كلب الماء Smooth-coated 

Otter (Lutra perspicillata maxwelli في هذه المنطقة البيئية ولكن هناك القليل من المعلومات )
الى  عودةً سجل ات بالرغم من وجود أدلة على أن النوع األخير المتوفرة عن الوضع الحالي لهذه الحيوان

  المنطقة.

نوعان  يوجد 2003من بين األنواع التي سجلت عودة ناجحة الى مناطق االهوار منذ اعادة غمرها في عام 
 Wild وحشي( والخنزير الBubalus bubalis) Asian Water Buffalo هما جاموس الماء االسيوي

Boar (Sus scrofa يستوطنان حاليًا معظم مناطق األراضي الرطبة في جنوب العراق نزواًل الى شبه )
 جزيرة الفاو. من بين األنواع األخرى التي تشاهد بشكل شائع أو التي تم تسجيل وجودها هي غرير العسل

Honey Badger (Mellivora capensis و )بن عرس أو جريدي النخل  Small Asian Mongoose ا 
(Herpestes auropunctatusوابن اوى الذهبي ) Golden Jackal (Canis aureusوالثعلب األحمر ) 

Red Fox (Vulpes vulpes وثعلب )الرمل Rüppell’s Fox (Vulpes reuppelliوالذئب ) Wolf 
(Canis jupis .) ة. لكن الدراسات المهتمة باللبائن فضاًل عن الحشرات والبرمائيات والزواحف ما زالت فقير

وجود أنواع كثيرة من أسماك المياه العذبة والبحرية في هذه المنطقة البيئية وهذه سوف تتم تغطيتها في  سجل
  .I.3.1القسم 
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تعتبر هذه المنطقة البرية منطقة "حرجة / عرضة للخطر" والسبب الرئيسي هو التغيير الواسع  -صيانةحالة ال
هوار في جنوب العراق )سوف يناقش هذا الموضوع بتفصيل النطاق الذي حدث للنظام البيئي مع تجفيف األ

 (. I.3.1 أكبر في القسم 
تقع على شبه  -(PA1303العربية الشرقية )-الصحراء العربية واألراضي الشجيرية الجافة الصحراوية

الجافة  الجزيرة العربية وتمتد من عمان الى داخل العراق. تتميز منطقة الصحراء العربية واألراضي الشجيرية
قليل. يتداخل جزء من هذه  بيولوجيالعربية الشرقية بكونها منطقة بيئية صحراوية ذات تنوع  -الصحراوية

أجزاء من العراق واألردن وسوريا  تمتد عبر( والتي 2كم 518000المنطقة البيئية مع الصحراء السورية )
( الواقعة الى 2كم 65000ن صحراء النفوذ )وتغطيها الى حد كبير تدفقات الحمم القديمة، فضاًل عوالسعودية 
والتي تمتد الى داخل العراق من شمال السعودية. انها منطقة ذات تساقط قليل لألمطار )معدل  أكثرالجنوب 

 تقطعملم(( مع وجود بعض الواحات بشكل عرضي.  125إنجات ) 5تساقط األمطار السنوي هو حوالي 
 ,Encyclopedia Britannicaبصورة متشابكة )ديان( الصحراء الكثير من قنوات األنهار الجافة )الو 

تتباين درجات  لألمطار في الشتاء والربيع. لهام( وتحمل هذه القنوات المياه خالل فترات التساقط ا2010
م في °19-10 أو أعلى في شهري تموز واب بينما تنحدر الى م°45الحرارة اليومية بصورة كبيرة لتصل الى 

توجد مسطحات مالحة بصورة عرضية في بعض المناطق وقد أستخدم القليل  لثاني وشباط.انون اشهري ك
منها في العراق لخزن المياه )مثل بحيرة الرزازة(. يعبر البدو المنطقة مع تغير الفصول بحثًا عن المراعي 

ن المنطقة البيئية لقطعانهم من الماعز واألغنام والجمال. تحتوي هذه المنطقة البيئية على قسمين صغيرين م
( والتي توجد على طول الحدود PA1325سنديان المدارية للبحر األحمر ) –لصحراء وشبه صحراء النوبو 

عض الشيء الى داخل العراق، بينما تكون حدود العراق في أقصى الجنوب متاخمة للمنطقة السعودية وتمتد ب
 (.PA1323البيئية لصحراء وشبه صحراء الخليج )

لهذه المنطقة هي األقل في البلد في  بيولوجيما زالت المعلومات المتوفرة عن التنوع ال -بيولوجيالتنوع ال
ساعدت في توفير  KBAالوقت الحاضر ولكن جهود الباحثين السابقين الى جانب بعض النتائج من مشروع 

ي السنوات القريبة الغطاء النباتي للمنطقة بأية دراسات تقريبًا ف بعض المعلومات. لسوء الحظ لم يحظ
الماضية وذلك خالل النمو والتزهير السنوي في فصل الربيع بعد تساقط أمطار الشتاء. من المحتمل وجود 
العديد من النباتات ذات القابلية الفريدة على التكيف في هذه المنطقة. من بين بعض طيور الصحراء الشائعة 

Steppe Eagle (Aquila nipalensis ،) السهول عقاب هي:البيئية التي يمكن ايجادها في هذه المنطقة 
 Temminck’s برة تيمينكن(، قAmmomanes cincture) Bar-tailed Larkقنبرة البادية موشمة الذنب 
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Lark (Eremophila bilopha ،)ية النسر  ةبومالEurasian Eagle Owl (Bubo bubo ،)الحبارى 
(Chlamydotis macqueenii،)  القطا المرقطSpotted Sandgouse (Pterocles senegallus،) 
 Desert أبلق البادية ،Cream-coloured Courser (Cursorius cursor)عسلي الكروان ال

Wheatear (Oenanthe deserti و ) الحسون الوردي الصحراويDesert Finch (Rhodospiza 

obsoletus.) 

ة عرفت باحتوائها على الكثير من أنواع اللبائن المهمة عن اللبائن غير أن هذه المنطق تتوفر معلومات قليلة
نات أخرى. من المرجح ان بعض امثل الذئاب والضباع والغزالن والحنازير البرية والثعالب والخفافيش وحيو 

 Asiatic ( والفهد األسيويOryx leucoryx) Arabian Oryx المها العربي األنواع أبيدت من المنطقة مثل

Cheetah (Acinonyx jubatus شوهدت .)أبرية الذيل  عضاءاتالSpiny-tailed Lizards 
(Uromastyx sp. فضاًل عن أنواع أخرى من الزواحف غير المشخصة في المنطقة ومن المعروف أن )

(. تحتاج جميع األنواع في هذه Chlamydotis macqueenii)لحبارى هناك عمليات صيد نشيطة ل
 من الدراسة. المنطقة البيئية الى المزيد 

تعد هذه المنطقة البرية "حرجة/ عرضة للخطر". تتوفر بعض المعلومات حول هذه المنطقة  -صيانةحالة ال
 لكن المنطقة تلقت القليل من الدراسات المركزة ألسباب أمنية غالبًا. KBAمن خالل مسوحات مشروع 

عبر ما يسمى بالهالل  َقطعاً  نطقةهذه الم شكلت -(PA1320الصحراء الشجيرية لبالد ما بين النهرين )
في أودية نهري دجلة والفرات وهي كمنطقة انتقالية تتضمن أجزاء من الصحراء السورية  ذي يقعالخصيب ال

والمنطقة السهلية الممتدة أكثر بأتجاه الشمال. المناخ جاف ذو درجات حرارة شبيهة بدرجات حرارة المنطقة 
التي وصفت  (PA1303العربية الشرقية )-الشجيرية الجافة الصحراوية لصحراء العربية واألراضيالبيئية ل

م في الشرق وفي وادي  100م بأتجاه الغرب نزواًل الى أقل من  600أعاله. يتراوح ارتفاع المنطقة بين 
تتركز المستوطنات البشرية بشكل أساسي في أحواض الفرات لحين الوصول الى منطقة تالل زاكروس. -دجلة

  وحولها.األنهار 

( عدد قليل فقط من المناطق األرضية ذات األهمية للطيور، وفيما 1994) Evans أدرج -بيولوجيالتنوع ال
 Gasrوجسر مهيوير Augla يتعلق بهذه المنطقة البيئية من العراق تشمل هذه المواقع كاًل من مناطق عكلة
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Muhaiwir  العطاريةسهول و Attariya plains وأبو حبة Abu Habba حدثت الزيارة األولى لمواقع .
ولكنها ركزت بشكل حصري  2009في شتاء عام  KBAالمسح ضمن هذه المنطقة البيئية عن طريق مشروع 

تقريبًا على الطيور فضاًل عن معلومات مستندة الى الروايات فقط عن أنواع الكائنات األخرى. تتميز الحافة 
ذات األشواك المظلية ( acacia)ل زاكروس بوجود أشجار الخرنوب الشرقية لهذه المنطقة البيئية المتمثلة بتال

غربي العراق لكما ذكر سابقًا فأن الغطاء النباتي  وأنواع النباتات الشجيرية المتكيفة للظروف شبه الجافة.
وجودة في أية دراسات تقريبًا ولكنه يمثل العالمة المميزة للنباتات الم البيئية لم يتلقالواقع ضمن هذه المنطقة 

ضية ات التصريف/ الوديان الرطبة العر تعد األراضي الرطبة الدائمية والموسمية وقنو الصحراء السورية. 
 Chlamydotis) الحبارى الواقعة ضمن هذه المنطقة ذات أهمية للعديد من األنواع المختلفة مثل:

macqueeniiاإلجتماعي طيطوىال ( و Sociable Lapwing (Vanellus gregarious وأنواع أخرى )
األجتماعي في الوقت الحاضر موضوعًا لجهود مسحية خاصة من  طيطوىمهمة مهاجرة من أوراسيا. يعد ال

في هذه المنطقة ومناطق السهول الواقعة الى الشمال  2010/ 2009قبل منظمة طبيعة العراق في عامي 
الضباع والغزالن والخنازير البرية وغيرها أكثر. قد تمتلك المنطقة مجاميع متناثرة ولكن مهمة من الذئاب و 

هناك أربعة أنواع مهمة من الحيوانات التي ربما كانت توجد في هذه المنطقة البيئية لكن من المحتمل الكثير. 
 Acinonyx( والفهد اآلسيوي )Leopards (Panthera pardusأنها تعرضت االن لإلبادة وهي النمور 

jubatusمها( وال ( العربيOryx leucoryxوالنعامة العربية ) Arabian Ostrich (Struthio camelus 

syriacus.) العديد من هذه األنواع للصيد الى حد اإلنقراض بحلول منتصف القرن العشرين. يندرج  تتعرض
 النوعان األخيران تحت برامج للتكثير في مناطق ُأخرى من الشرق األوسط. 

العربية الشرقية  -لصحراء العربية واألراضي الشجيرية الجافة الصحراويةلكما هي الحال في المنطقة البيئية 
(PA1303فأن المنطقة البيئية للصحراء الشجيرية لبالد ما بين النهرين تأوي أيضًا الذئاب ) (Canis 

lupusوابن آوى الذهبي ) (Canis aureus والضبع المخطط )Striped Hyena  (Hyaena hyaena )
( وثعلب Felis chaus) Jungle Cat( وقط األحراش الوحشي Caracal caracal) Caracal  الوشقو 

Goitered Gazelle (Gazella subgutturosa ) ( والغزال الفارسيVulpes rueppelli) الرمل
(. من األنواع Sus scrofa)زير الوحشي ( والخنGerbillus mesopotamiae)العضل عاري القدمين و 
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 األذاني( والقنفذ عضل)شبيه بال Euphrates Jerboa ذه المنطقة البيئية اليربوع الفراتياأُلخرى المميزة له
Long-eared Hedgehog (Hemiechinus auritus و )الحبشي  قنفذالDesert Hedgehog 

(Paraechinus aethiopicus و ) ميهيلي أبو حدوة  عماشخفاش أوMehely’s Horseshoe Bat 
(Rhinolophus mehelyi )ُأبرية الذيل عضاءةوال (Uromastyx sp.ورقيب الصحراء ) Desert 

Monitor (Varanus griseus .)عن حشرات هذه المنطقة ااّل النزر  جميع هذه األنواع فضالً  لم تنل
 اليسير من الدراسة وهناك القليل من المعلومات المتوفرة عن حالتها في الوقت الحاضر. 

قة البرية ضمن صنف المناطق "الحساسة". توجد بعض المعلومات عن هذه تعد هذه المنط -صيانةحالة ال
ولكن المنطقة لم تتلَق ااّل القليل من  2010/ 2009للعامين  KBAالمنطقة من خالل مسوحات مشروع 
  الدراسة ألسباب أمنية على األغلب.

وسهول رطبة  ( هذه المنطقة الى سهول جافة1966) Guest قسم –( PA0812سهل الشرق األوسط )
وهي منطقة تتكون غالبًا من أراضي شجيرية/ عشبية مفتوحة تمتد من غرب األردن وجنوب غرب سوريا الى 
شمال العراق بحيث تتداخل مع أودية نهري دجلة والفرات وتنتهي عند مناطق التالل التابعة لجبال زاكروس 

من صخور كلسية من العصرين الجيولوجيين  بالقرب من أيران. تتكون هذه المنطقة من الناحية الجيولوجية
ومن ترب غرينية وغرينية مختلطة في أودية األنهار مع وجود  Tertiaryوالثالث  Mesozoicاألوسط 

المميزة للجزء الجنوبي الشرقي من هذه المنطقة. يكون المناخ قاريًا مع درجات مناطق من البازلت األسود 
 ملم( وشتاء بارد مع فترات من الصقيع.  250مطار )أقل من حرارة عالية صيفًا وتساقط قليل لأل

 تورانيان-يعكس الغطاء النباتي ذلك المميز لمقاطعة ما بين النهرين من منطقة أيرانو -بيولوجيالتنوع ال
(Irano-Turanian region) . الميرميةفرشاة تميل مجتمعات نبات Sage Brush (Artemisia sp.) 

في الترب غير المالحة األكثر عمقًا وتوجد غالبًا بصورة مصاحبة للحشائش. تعتبر  دةللسيا العشبي المتقزم
ويمكن خالل فصل الصيف مشاهدة الكثير من البدو وهم يجلبون قطعانهم هذه من الموائل العشبية المهمة 

ية كذلك على بإتجاه الشمال لإلستفادة من عملية الرعي في فصلي الربيع والصيف. تحتوي هذه المنطقة البيئ
. توفر المناطق الواقعة على Hammada مناطق من الترب الصخرية الصلبة القاحلة والتي تدعى بالحمادة

 (Tamarix) الطرفة طول الفرات ودجلة موائل ونباتات الضفاف التي تضم مزيج من أنواع نباتات
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والقصب  (.Typha sp)فضاًل عن أنواع البردي  (Populus) الغربو  (Salix) الصفصافو 
(Phragmites sp.) . 

تعد األنواع  عدد من أنواع الطيور المهمة النظم البيئية الجافة والرطبة ضمن هذه المنطقة البيئية: يستغل
النسر األسمر ( و Falco naumanni) Lesser kestrel العويسقة مثل صيانةالمثيرة للقلق من ناحية ال

Eurasian Griffon Vulture (Gyps fulvus و ) نسر الوخمةEgyptian Vulture (Neophron 

percnopterus الكبير ( من األنواع المتكاثرة المؤكدة، بينما يعد طائر النحامGreater Flamingo 
(Phoenicopterus ruberزائرًا شتويًا وطائر الغاق القزم ) Pygmy Cormorant (Phalacrocorax 

pygmeusًا لهذه المنطقة البيئية. تشمل بعض الطيور األخرى ذات ( الذي يتكاثر في الجنوب زائرًا شتوي
-Pinالقطا العراقي ( و Streptopelia turtur) Turtle Doveقمري األوربي التكاثر المؤكد كاًل من: ال

tailed Sandgrouse (Pterocles alchataوال )الساق صقر الحّوام طويل Long-legged Buzzard 
(Buteo rufinus و ) ّامالصقر الحو (Buteo buteo vulpinus والثرثار )ة العراقي ة(Tordoides 

altirostris العراقي حجلال( و See-see Partridge (Ammoperdix griseogularisوال ) طيطوى
 Geaceful Prinia أبو الزعر العراقي( و Vanellus indicus) Red-wattled Lapwingالمغببة 

(Prinia gracilis والنورس )قارالمن مستدق Slender-billed Gull (Chroicocephalus genei )
(. من األنواع الزائرة األخرى الى المنطقة Oenanthe finschii) Finsch’s Wheatear األبلق العربيو 

 Armenian Gull (Alrus ( والنورس األرمينيAquila heliacal)  الشرقي ملك العقبانهناك 

armenicusامية الش طيطوى( والNorthern Lapwing (Vanellus vanellus ونوعي ) الوزة الغراء
 Anserو  Greater & Lesser White-fronted Goose (Anser albifrons الكبيرة والصغيرة

erythropusحذف الشتوي ( والEurasian Teal (Anas crecca .) 

( والثعلب األحمر Canis lupus)تشمل اللبائن الكبيرة المصاحبة لهذه المنطقة البيئية كاًل من الذئاب 
(Vulpes vulpes( وابن آوى الذهبي )Canis aureus و )الوشق (Caracal caracal وقط األحراش )

( وكلب الماء Felis silvestirs( والقطط البرية ).Herpestes sp( وأنواع النمس )Felis chaus)الوحشي 
 Gretaer Horseshoe Batعماش نضوى خفاش أو ( و Lutra lutra) Common Otter الشائع



 جمهورية العراق                                                          وزارة البيئة
 

في العراق بيولوجيوع النالتقرير الوطني عن الت  
2010تموز   36 

 

(Rhinolophus ferrumequinum ) الفارسي غزالال. يمكن مشاهدة (Gazella subgutturosa )
في المناطق ذات المناطق ذات الغطاء النباتي European Badger (Meles meles ) والغرير األوربي

ات القصب والتضاريس شبه ( في أجمSus scrofa) الوحشي، كما يمكن العثور على الخنزير كثافة األكثر
الصحراوية. يجدر القول مرًة أخرى بأن حالة هذه األنواع وأنواع أخرى من اللبائن والحشرات والبرمائيات 

 والزواحف غير معروفة بشكل جيد.

تعد هذه المنطقة البرية "حساسة". يمكن حاليًا العثور على معظم الغطاء النباتي األصلي  – صيانةحالة ال
( هناك أدلة على إن هذه المنطقة 2006) WWFطقة ولكن بشكل بقع صغيرة فقط. وفقًا لتقرير لهذه المن

غابات ولكنها تحولت الى شكلها الحالي بعد قرون من عمليات الرعي  -كانت في وقت ما منطقة سهول
في المناطق  KBAمشروع مسوحات وقطع األخشاب. توجد بعض المعلومات عن هذه المنطقة من خالل 

دراسات القليل من ال لم تتلق االّ واقعة ضمن إقليم كردستان ولكن المنطقة األقرب الى الحدود السورية ال
   ألسباب أمنية.وذلك مركزة ال

هذه المنطقة البيئية تقع بصورة أساسية في كون على الرغم من  –( PA0446سهول غابات جبال زاكروس )
الشرقي اال انها تتداخل مع حدود العراق الجبلية في اقصى شمال ايران ممتدًة من الشمال الغربي الى الجنوب 

العراق ضمن المنطقة الكردية من البلد )التي تعرف بإسم كردستان العراق(. هي عبارة عن منطقة بيئية من 
السهول تتميز بمناخ معتدل شبه جاف مع معدل سنوي لتساقط األمطار يترواح بين  -الغابات -الجبال
أو  م°25-تهطل غالبًا في الشتاء والربيع. يمكن لدرجات الحرارة في الشتاء أن تنخفض الى ملم  400-800

 & Anderson, Freyفي بعض المناطق ) م°40الحرارة في الصيف أن تقفز الى أقل بينما يمكن لدرجات 

Probst in WWF,2006.)  التي في المناطق شديدة االرتفاع يمكن للثلوج أن تستمر خالل اشهر الصيف
(. تعد هذه المنطقة البيئية كذلك جزءًا CIA, 2009م ) 3611يمكن لقمم الجبال فيها أن تصل الى ارتفاع 

ًا للتنوع دوليوهي منطقة مهمة  بيولوجياألناضولية للتنوع ال –االيرانية  Hot Spotمن النقطة الساخنة 
 (. Consrvation International, 2009بسبب المعدل العالي للتوطن ) بيولوجيال

تسند هذه المنطقة تواجد الغابات النفضية التي تسودها أشجار البلوط فضاًل عن غابات  – بيولوجيالتنوع ال
المرتفعات األكثر انخفاضًا  ستضيفتاشجار الفستق واللوز الواقعة وسط نباتات السهول الغزيرة التنوع. 



 جمهورية العراق                                                          وزارة البيئة
 

في العراق بيولوجيوع النالتقرير الوطني عن الت  
2010تموز   37 

 

ادت الجبلية مجتمعات نباتية تسودها األنواع م( الواقعة في المقتربات الشمالية من اإلمتد 400-500)
Astragalus spp.  وSalvia spp. م(  800الى  700)على أو أنواع أخرى، بينما توجد الغابات األ

في ارتفاع يصل الى حوالي  Q. boissieriو/أو  Quercus brantiiأوبقايا الغابات التي تضم األنواع 
م( منطقة  2000الى  1900) (timber line) ألشجارتظهر فوق الخط الخشبي أو خط ام.  1700

(. Zohary in WWF, 2006) (sub-alpine vegetationتحت القمي )واسعة نسبيًا من الغطاء النباتي 
زاويته الى منطقة )في  Pinus brutiaتوجد في محافظة دهوك بقايا لغابات اشجار الصنوبر من النوع 

ربما تمثل جزءًا من غابة األشجار ذات األوراق الصنوبرية الجلدية الشمال الغربي من مدينة دهوك( وهي 
( والتي تمتد نوعًا ما الى داخل العراق. PA1207الواسعة للمنطقة البيئية لشرق البحر األبيض المتوسط )

 مع وجود شجيرات متناثرة.هة الجنوبية من هذا اإلمتداد لى الجتصبح الغابة سهلية أكثر ا

( ثالثة مواقع أرضية فقط ذات أهمية للطيور ضمن هذه المنطقة البيئية. وقعت هذه 1994) Evansأدرج 
 وسرعمادية Dure وديوره Benavi المناطق بشكل اساسي على طول الحدود العراقية التركية )مناطق بينافي

Ser Amadiaالذهبي ) عقاب(. تتضمن أنواع الطيور التي توجد ضمن هذه المنطقة البيئية: الAquila 

chrysaetosعقاب المرقط ( وال( الكبيرAquila clanga و )النسر األسمر (Gyps fulvusو )  نسر الوخمة
(Neophron percnopterusوال )صقر الحّوام طويل الساق (Buteo rufinus و ) العويسقة(Falco 

naumanni الروميَحَجل ال( و Chukar Partridge (Alectoris chukar و )خطاف الشواهق Eurasian 

Crag Martin (Ptyonoprogne rupestrisو ) األبلق أحمر الذنب Kurdistan Wheatear 
(Oenanthe xanthoprymnaونقار الخشب السوري ) Syrian Woodpecker (Dendrocopos 

syriacus الدرسة السورية( و Smyrna Bunting (Emberiza semenowi .) 

مثل الدب البني والذئاب وبنات آوى والقطط البرية والفهد والغزال ئن الى وجود أنواع مختلفة من اللبا ُأشير 
ُأعيد مؤخرًا اكتشاف واأليل الظبي والماعز البري وذلك في المنطقة البيئية لسهول غابات جبال زاكروس. 

في التالل الغربية لإلمتداد Persian Fallow Deer (Dama mesopotamica ) األدرعيل األ وجود
توجد خمسة  وجودها في العراق غير مثبت. ورغم ذلك فأن ،لإلنقراض تعرضبأنه سابقًا ن يعتقد وكاالجبلي 

 ,Anderson in WWFالمتوطنة في إمتداد زاكروس والجبال المتاخمة لألناضول ) عضاءاتأنواع من ال
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دراستها في  (. توجد الفهود بشكل أساسي في المنطقة الحدودية بين ايران والعراق ولكن من الصعوبة2006
 الواسعة اإلنتشار في هذه المنطقة. لغامهذه المنطقة بشكل خاص بسبب وجود حقول األ

في هذه  صيانةأكبر من ال قدر يتوفرتعد هذه المنطقة البرية "حرجة/ عرضة للخطر" ولكن  – صيانةحالة ال
الموارد )مثل التعليق الموسمي  صيانةالمنطقة بسبب القواعد التي تتبعها حكومة إقليم كردستان والتي تتعلق ب

لصيد األسماك والتحكم بعمليات الصيد وقطع األخشاب(. تغطى أجزاء كبيرة من المناطق الحدودية مع ايران 
  .أرضية واسعة اإلنتشار ألغامب (وهي في معظم األحيان مواقع ذات ارتفاعات عالية)وتركيا 

 

I.3.1 النظم البيئية للمياه العذبة   

  Freshwater Ecoregions 

( بشكل اساسي من تقرير 441تأتي المعلومات التالية المتعلقة بالمنطقة البيئية لحوضي أسفل دجلة والفرات )
 ,New Eden Group) "الخطة الرئيسة لعدن الجديدة لإلدارة المتكاملة للموارد المائية في مناطق األهوار"

 دم أدناه هذه األحواض. (. يبين الشكل المق2009) UNEP-WCMC( وتقرير 2006

كم  1415كم منها  1900أحد أكبر األنهار في الشرق األوسط ويمتد الى أكثر من هو  Tigris نهر دجلة
  .2كم 235000داخل العراق مع مساحة مصب قدرها 

  نهر الزاب الكبيرGreater Zab م فوق  3000في جبال حافة كردستان عند ارتفاع قدره  بعوهو ين
تسلم النهر معظم تدفق مياهه من على طول ضفته اليسرى بفضل مساهمة أربعة سطح البحر. ي

 روافد كبيرة.

 نهر راوندوزRawanduz  كم من المصب ونهر خازر  159الذي ينضم الى نهر دجلة على مسافة
Kazir  كم مع مساحة مصب  473هما أكبر الروافد. يبلغ الطول الكلي للنهر كم(  33)على مسافة
. ينضم النهران الى نهر الزاب الكبير أواًل والى نهر دجلة الحقًا على مسافة 2كم 26470قدرها 
 كم من المصب. 1161

 نهر الزاب الصغير Lesser Zab  في ايران عند حافة زاكروس على ارتفاع يبلغ حوالي وهو ينبع
 رانية.((. يجري النهر ضمن حدود العراق على طول وادي mslم )وفقًا لمتوسط سطح البحر)3000

كم  233تنظيم تدفق النهر بالقرب من دوكان على بعد على  1959يعمل سد مقوس تم بناؤه عام 
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. ينضم الزاب 2كم 22250كم مع مساحة مصب قدرها  456من المصب. يبلغ الطول الكلي للنهر 
 كم من مصبه. 1046الصغير الى نهر دجلة على مسافة 

 نهر العظيم Adhaim نهار وهو ينبع عند ملتقى أTaukchai  وArou  وKazachai  والتي تتكون
فوق مستوى سطح البحر. يجري النهر داخل م 1800م و 1400جميعًا عند ارتفاع يتراوح بين 

       .2كم 10780كم ومساحة مصبه 230العراق فقط، ويبلغ طوله 

 نهر ديالى Diyala  وهو ينبع عند ملتقى نهريKeshlak وGaverud توءات في ايران على الن
م. يسمى الجزء العلوي من نهر ديالى بنهر 3000الجنوبية الشرقية من حافة زاكروس عند ارتفاع 

Sirwan  إلتقاء نهروهو يتدفق عبر المنطقة الجبلية الى منطقةAiwend يتلقى النهر ضمن .
هناك  ، والى األسفل Limkanaو  Tanjeroالعراق روافدًا كبيرًة بشكل جدير باإلعتبار وهي أنهار 

. يوجد سد تم Dewana، والى الجانب األيمن هناك نهر  Aiwendو  Abbasanروافد هي أنهار 
بناؤه في عقد الخمسينات من القرن العشرين بالقرب من مدينة دربنخان مكونًا بحيرة دربندخان في 

لتقاء مع إقليم كردستان وهو يجمع مياه نهري تانجيرو وسيروان. يبلغ طول نهر ديالى من نقطة اإل
و  Keshlakكم ولكن الطول الكلي للنهر بدءًا من نقاط اإللتقاء مع نهري Aiwend 231نهر 

Gaverud  2كم 29900كم، بينما تبلغ مساحة المصب 485هو. 

بناء سد الموصل الطيني في بداية الثمانينات من القرن العشرين على نهر دجلة أعلى مدينة الموصل  ُأكمل 
بليون متر مكعب من المياه  11يعد هذا السد األكبر في العراق مع سعة إلستيعاب في محافظة نينوى. 

ولكنه وضع بصورة ضعيفة على منطقة من الصخور الجبسية التي تتحلل عند مالمستها للماء.  احتاج السد 
مضافة أخرى وذلك لمنع مذاب من السمنت ومواد  منذ بناؤه عمليات حقن منتظمة بمادة الجص ومزيج

 .هيارهإن

هو أكبر أنهار الشرق األوسط من حيث مساحة المصب والطول وهو ثاني أكبر األنهار من نهر الفرات 
م فوق مستوى  3500 -3000حيث حجم المياه. ينبع من جبال تركيا على الهضبة األرمينية عند ارتفاع 

كم ومساحة مصب  470ل )بطو  Karasy سطح البحر. يتكون نهر الفرات من إلتقاء نهرين هما نهر كاراسي
(. يبلغ الطول الكلي لنهر 2كم 40000كم ومساحة مصب  650)بطول  Murad ( ونهر مراد2كم 2200

كم تجري داخل  1159كم منها  2940الفرات من نقطة نشوئه عند نهر مراد الى نقطة إلتقائه بنهر دجلة 
 . 2كم 388000العراق، بينما تبلغ مساحة المصب له 
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في وسط العراق )مثل بحيرة الثرثار( منخفضات مالحة حولت لخزن المياه للسيطرة على  مثلت البحيرات
  تعد مكانًا لمعيشة األسماك.الفيضانات وهي االن 

جنوب العراق، وهو يحمل مياه قضاء القرنة يتكون من التقاء نهري دجلة والفرات بالقرب من شط العرب 
يشكل شط العرب دلتا واسعة ناتئة الى المقتربات الجنوبية. يبلغ هذين النهرين ومياه األهوار الى الخليج. 

 .2كم 108000كم بينما تصل منطقة المصب له الى  195الطول الكلي للنهر 

لجنوبي العراق هي واحدة من أهم معالم النظم البيئية للمياه العذبة والمالحة في أهوار بالد ما بين النهرين 
المنطقة البيئية للهور أعاله ) I.1.3لبيئية االرضية التي نوقشت في القسم العراق وهي توجد في المنطقة ا

الملحي الغريني لدجلة والفرات(. تتكون هذه المنطقة من شبكة كبيرة من األراضي الرطبة المتصلة والمغطاة 
والتي تتكون عند وصول النهر الى  (Phragmites australis) واسعة االنتشار من القصب تجمعاتب
  سهول السفلى لما بين النهرين وتعرجه ليشكل دلتا داخلية واسعة فوق رأس الخليج.ال

المتشكلة بين  ن النهرين هذه وهي األهوار الوسطىهناك ثالثة نظم بيئية أهوارية رئيسة تكّون أهوار ما بي
لناصرية والبصرة وأهوار نهري دجلة والفرات وأهوار الحّمار المتكّونة الى الجنوب من نهر الفرات بين مدينتي ا

الحويزة العابرة للحدود الى الشرق 
من نهر دجلة بين مدينتي العمارة 
والبصرة والممتدة الى داخل إيران 

 هور العظيم )حيث تسمى هناك
Hor Al Azim .) يوجد عدد كبير

من األراضي الرطبة األخرى 
االصغر حجما )دائمية و موسمية، 
عذبة و مالحة( حول هذه النظم 
الثالثة الكبرى )مثل هور عودة 
 وهور دلمج وهور السناف ...الخ(. 

مما  2كم 15000-12000الي لقد وصلت مساحة األهوار خالل عقد السبعينات من القرن العشرين الى حو 
جعلها ثالث أكبرنظام بيئي لألراضي الرطبة في العالم. كانت هذه األهوار معرضة على الدوام الى تأثيرات 

موسمي ولكنها واجهت خالل عقد التسعينات حملة كبرى من التجفيف المتعمد تحت حكم نظام الجفاف ال

 ، أُلتقطت الصورة من قبل م. شبل الوسطى األهوار في القصب تجمعات
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سياسية. لقد كانت النتيجة هي الجفاف الكامل تعد الى درجة كبيرة صدام حيث جرت هذه الحملة ألسباب 
الحّمار حيث  هورتقريبًا إلثنين من األهوار التي شكلت جزءًا من هذا النظام المعقد وهما األهوار الوسطى و 

الواقع  سنوات، بينما تعرض الهور الثالث العابر للحدود وهو هور الحويزة 10ألكثر من إستمر هذا الجفاف 
يران الى الجفاف الجزئي )لم يكن باإلمكان تجفيفه تمامًا بسبب المياه الداخلة للهور  على الحدود بين العراق وا 

في  بيولوجيعواقب كبيرة وبعيدة المدى على التنوع ال منالتجفيف  من إيران(. كان ال بد لمثل هذه الفترة من
والمناخ المحلي واألنواع  الثروة السمكيةالعراق والمناطق المحيطة به ومن بينها التأثيرات الكبرى على مناطق 

عند إعادة اثله للشفاء المهاجرة والمتوطنة والتي كانت تعتمد على األهوار. إن عملية إستعادة هذا النظام وتم
في  كانت في البداية تحت مراقبة برنامج مراقبة األهوار 2003رة جزئية الى هذه المنطقة بعد عام المياه بصو 
 عمل 2006عند نهاية عام بإستخدام تقنية اإلستشعار عن ُبعد.  UNEP برنامج( العائد لIMOSالعراق )
فيه مساحة األهوار التي ُأستعيدت كأراضي على قطع ذلك البرنامج )وهو الوقت الذي قّدرت  UNEP برنامج

بمساحة األهوار في عقد السبعينات من القرن الماضي( غير أن مجموعة عدن مقارنة  %58رطبة بنسبة 
 الجديدة إستأنفت برنامج اإلستشعار عن ُبعد موفرًة المعلومات للحكومة العراقية وللجهات ذات العالقة.

للمنطقة البيئية السفل دجلة  بيولوجيالمعلومات التالية المتعلقة بالتنوع ال تم الحصول على – بيولوجيالتنوع ال
( www.feow.org( من موقع المناطق البيئية للمياه العذبة في العالم على شبكة اإلنترنت )441والفرات )

(WWF/ TNC, 2008 ومن مسوحات برنامج )KBA (KBA, 2007-2209.) 

في مناطق األراضي الرطبة بينما تنمو أشجار الحور والصفصاف ( rushes)تنمو نباتات القصب واألسل 
موائل  تتميزعلى طول قنوات األنهار والضفاف والى جانب الخنادق اإلروائية على إمتداد البلد. والطرفة 

عبر صحارى قاحلة ذات نباتات جافة المياه العذبة للمنطقة البيئية لنهري دجلة والفرات والتي تمتد غالبًا 
لهذه األنواع. ُذكر الكثير  ل بوابة مهمةوهي في الوقت ذاته تمث بشكل خاص غنية بأنواع الحياة البريةبكونها 

ُدرست الطيور وكذلك معظم النباتات لقد المتعلق بالمناطق البيئية األرضية.  I.2.1من هذه األنواع في القسم 
من جمع معلومات واسعة عن الكائنات  KBAاألهوار الجنوبية. تمكن مشروع  بصورة جيدة وخصوصًا في

المائية مثل الهائمات النباتية والحيوانية والالفقريات القاعية الكبيرة. تمثل الالفقريات القاعية الكبيرة في الوقت 

http://www.feow.org/
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 Smithsonianالحاضر موضوعًا لدراسة تجري بالتعاون مع متحف التأريخ الطبيعي المعروف بإسم 

Natural History Museum  ومع مشروعBar Code of History Project ،فضاًل عن ذلك .
 ُجمعت معلومات وافرة عن األسماك في موائل المياه العذبة والمالحة في العراق. 

من  %75حيوانات المنطقة البيئية للمياه العذبة في العراق حيث تشكل حوالي  Cyprinidsتسود مجموعة 
 Barbusهذه المنطقة البيئية. تغلب على الحيوانات المحلية األصلية سيادة األنواع التابعة للجنس أنواع 

مة للمياه العذبة تتميز ظوالتي تعد تأريخيًا من األنواع األقتصادية المهمة. تكون المقتربات العليا عبارة عن أن
من الحوض ذات مياه مالحة مع تأثيرات  ىسفلبمياه عذبة تكون عسرة على األغلب، بينما تصبح المقتربات ال

 bullالثور  كوسجمهمة للمد. يمكن أيجاد العديد من األسماك البحرية في الحوض السفلي من ضمنها 

shark (Carcharhinus leucas ًالذي شوهد شماال )  الصبوروصواًل الى بغداد؛ و Hilsa shad 
(Tenualosa ilishaالذي يدخل أنهار وأهوار العراق )  والشانك اليابانيلغرض وضع البيض 

Yellowish seabream (Acanthopagrus latus يشترك الحوض بمعظم أنواع حيواناته مع .)
(، ولكن التأثيرات البحرية للخليج وألهوار ما بين النهرين المتشكلة 442المنطقة البيئية ألعالي دجلة والفرات )

  ريد يتعرض لتأثيرات كل من المياه العذبة والمالحة.يؤدي الى نشوء نظام بيئي فبواسطة النهرين 

من األنواع اأُلخرى الجديرة بالذكر والتي كانت أو هي في الوقت الحاضر مصاحبة لهذا النظام نذكر العديد 
 Iraq blind barb (Typhlogarra األعمى العراقيالشبوط من أنواع سمك الكهوف مثل 

widdowsoni) الهندي وتحت النوع لكلب الماء (Lutra perspicillata maxwelli)  جرذ بانديكوت و
 Metapenaeusمن النوع المهم تجاريًا  Shrimp والروبيان (Erythronesokia bunnii)قصير الذنب 

affinis والسلحفاة رقيقة الدرع Softshell Turtle (Rafetus euphraticus)  وأصناف معينة من
المنتمية لكل من األنواع األفريقية واألنواع الشرقية، فضاًل عن بلح  Mollusks والنواعم Prawns الجمبري

          .  Endemic Mussles البحر المتوطن
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 (New Eden Group, 2006)حوضي دجلة والفرات والروافد الرئيسة في العراق 
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I.3.1 النظم البيئية البحرية    

 Marine Ecosystems 

البحرية بإيران الى الشمال وشبه الجزيرة  ROPMEة والتي تعرف كذلك بإسم منطقة تحاط منطقة الخليج البيئي
مياه شط العرب وشط  منها تدخل وهي الجهة التيالعربية الى الجنوب والعراق والكويت الى الشمال الغربي 

أهميًة على البصرة/ خور الزبير الى الخليج، حيث تمثل هذه المياه بعضًا من أكثر مؤثرات المياه العذبة 
 Earth) 2كم 716كم ومياهًا إقليمية مساحتها  105الخليج. يمتلك العراق شريطًا ساحليًا يبلغ طوله حوالي 

Trends Country profile, 2003ة الملوحة بسبب درجات الحرارة المرتفعة ي(. تعد مياه الخليج عال
اع الخليج مسطحًا ويتكون على األغلب من ، ويكون قومعدالت تساقط األمطار الواطئة ونسب التبخر العالية

ترسبات ناعمة. عانت نوعية المياه في الخليج نتيجًة لتردي نوعية المياه في األنهار وكانت هناك معاناة 
خاصة من تزايد الترسبات عندما جففت األهوار العراقية في تسعينات القرن المنصرم. تعد الشعب المرجانية 

يران وعلى طول شبه الجزيرة العربية، بينما ال يمتلك العراق شعبًا مرجانية( تحت وا  في المنطقة )في الكويت 
  في الخليج من تدهور كبير عند تجفيف هذه األهوار. الثروة السمكيةكما عانت مناطق  التهديد حالياً 

هددة ( والمendangeredجلت العديد من أنواع السالحف البحرية المعرضة للخطر )سُ  -بيولوجيالالتنوع 
(threatenedفي المياه البحرية العراقية مثل السلحفاة البحرية البلهاء ) Loggerhead Sea Turtle 
(Caretta carettaوالسلحفاة الخضراء ) Green Turtle (Chelonia mydas وتحت نوع ) سالحف

ية ذات البحر  Olive Ridleyسالحف( و Eretmochyles imbricate bissa) Hawksbill Turtle الغيلم
 Leather-backسلحفاة القبض المخطط البحرية وتحت نوع  (Lepidochyles olivacea) اللون الزيتوني

sea turtle (Dermochyles coriacea schlegelliكما سجل وجود نوعين من األفاعي هما .)  الثعبان
حري الرشيق ثعبان الب( والEnhydrina schistoa) Hook-nosed sea snake البحري أعقف األنف

Slender sea snake (Microcephalophis gracilis لقد ذكرنا أعاله بعض االسماك البحرية التي .)
( ؛ والصبور Carcharhinus leucas) الثور كوسجتستغل المنطقة البيئية للمياه العذبة العراقية وهي: 

(Tenualosa ilishaوال ) شانك الياباني(Acanthopagrus latusلكن ه .) ناك أنواع بحرية مهمة أخرى
 Silver Pomfret (Pampus الزبيدي الفضي  تتواجد في المياه البحرية داخل العراق وبالقرب منه مثل
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argenteusتتضمن الطيور البحرية التي تستغل المسطحات الشاطئية والمياه البحرية للعراق كاًل من .) 
المنقار  مستدق( والنورس Dromas ardeola) Crab- Plover زقزاق السرطان البحري

(Chroicocephalus genei.)  

I.2 لألنواع في العراق بيولوجيأهمية التنوع ال 

 Importance of Species Biodiversity in Iraq 

على مستويات كثيرة )من المادة الوراثية الى النوع الى النظام البيئي الكامل(  بيولوجييمكن مناقشة التنوع ال   
فيما  حياءمن أنواع األ ثالثة فئات محددة(. توجد دوليدة مختلفة )المحلي، الوطني، اإلقليمي، الوعلى أصع

 العراقي، وهذه تشمل: بيولوجية للتنوع الدوليباألهمية ال يرتبط

 األنواع التي يكون العراق مهمًا بالنسبة إليها خالل نقطة واحدة من دورة حياتها  -األنواع المهاجرة
 بر العراق.حين هجرتها ع

 األنواع الفريدة للنظم البيئية العراقية أو اإلقليمية والتي تتواجد  -األنواع المتوطنة أو شبه المتوطنة
 .في العراق

 .)األنواع المعرضة للخطر أو المهددة أو المعرضة لإلنقراض )الحساسة 

القائمة الحمراء لألنواع المعرضة  توفر 
 دوليلإلنقراض التي يصدرها اإلتحاد ال

معلومات عن حالة  IUCNالطبيعة  صيانةل
للكثير من األنواع )سواء كانت  صيانةال

مهاجرة أم متوطنة( والتي تواجه حاالت 
أو إنقراض محتمل وذلك من خالل  تدهور

قائمة الحمراء على شبكة االنترنت ال
(www.iucnredlist.org.)  

لتقطت ، أُ Siberian Stonechat السيبيري القليعي األبقعطائر

 الصورة من قبل ك. ارارات
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  KBA العراقية من المسوحات نصف السنوية لمشروع  تأتي المعلومات األساسية واألكثر حداثًة عن األنواع
تدقيق تمهيدية لطيور العراق )في طور الطباعة حاليًا( قائمة  وضعت.2005والذي وجد في البلد منذ عام 

نوعًا  27تعد طيور مهاجرة عابرة الى العراق فضاًل عن  182نوعًا من الطيور منها  417وهي تتضمن 
معظمها أنواع متكاثرة مؤكدة أو  صيانةنوعًا تعتبر مثيرة للقلق من ناحية ال 18واع . يوجد بين هذه األنشريداً 

سة أنواع من الطيور هي أما متوطنة أو لها أعراق متوطنة في م(. هناك خIVرقم  ملحقمحتملة )ُأنظر ال
 (.4رقم  ملحقالعراق )ُأنظر ال

من تنوع واسع بالبحوث للنشر تتعلق  عدد من تهيئةتعكف منظمة طبيعة العراق في الوقت الحالي على 
  حاالت تسجيل جديدة للتكاثر فضاًل عن ألنواع الطيور  (new records) الجديدة حاالت التسجيل

(new breeding records)  اإلنتشارمدى معلومات عن و (range extensions). 

الكثير  تعملالحالية.  ةالدراس من المجاالت األخرى التي تلقت بعضتعد أنواع االسماك المهمة قي العراق 
األهوار  على إستغالل الخليج دولفي  الثروة السمكيةمن أنواع االسماك البحرية ذات األهمية في مناطق 

لوضع البيض والعناية بالصغار مما يجعل هذا النظام البيئي ذو أهمية خاصة للتنوع  ماكنالعراقية كأ
واألنواع  سماك )بضمنها أنواع المياه العذبةنوع من األ 106لي اإلقليمي. تم حاليًا تسجيل حوا بيولوجيال

من بينها ث في طور اإلعداد( حوجماعته، ب Coadالبحرية الداخلة( وذلك في المياه العراقية غير البحرية ) 
(. وفقًا لموقع المناطق البيئية للمياه العذبة Abd, Rubec & Coad, 2009نوعًا من األسماك البحرية ) 53
( فإن ثالثة من هذه األنواع هي متوطنة في www.feow.org/index.phpة على شبكة االنترنت )دوليال

الصقرقور المألوف  ( وهي:WWF/TNC, 2008المنطقة البيئية لحوضي دجلة والفرات )
(Glyptothorax steindachneri)   وCaecocypris basim  لشبوط األعمى العراقي او
(Typhlogarra widdowsoni يعد كل من .)Caecocypris basim  من الشبوط األعمى العراقي و

األصناف واألنواع المتوطنة المكتشفة من موئل لكهف بالقرب من حديثة على نهر الفرات وهي مدرجة في 
شبه المتوطنة هو  وطياتالشبمن المرجح أن نوعًا آخر من القائمة الحمراء على أنها حساسة. 

http://www.feow.org/index.php
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Hemigrammocapoeta elegans  يكون ذا تواجد منحصر باألراضي المنخفضة، وكذلك هي الحال
 . غير الموصوف Tooth-Carp (Aphanius sp.)سن بالنسبة الى أنواع الكارب ال

مائيات والزواحف ًا مثل الحشرات والبر دوليالقليل من المعلومات عن أنواع أخرى من الحيوانات المهمة تتوفر 
الرئيسة لحد هذه اللحظة من جمع معلومات  بيولوجيواللبائن. تمكنت مسوحات مشروع مناطق التنوع ال

قصصية فقط عن هذه األنواع بالرغم من إحتمال وجود المزيد من المعلومات في العراق. إن منظمة طبيعة 
وهو تحت نوع متوطن من في العراق ) ديالهنالعراق هي اآلن في طور التثبت من وجود حيوان كلب الماء 

كان يوجد في األهوار قبل تجفيفها( كما تم التأكد  Lutra perspicillata maxwelliيسمى  كلب الماء
يران. (Panthera pardusمن وجود النمر شبه المهدد باإلنقراض )  في المناطق الحدودية بين العراق وا 

ة أنواع من البرمائيات وسبعة وتسعين نوعًا من الزواحف وأربعة عشر  تضممنظمة طبيعة العراق قائمة  كونت 
(. يمثل الكثير من هذه Amr, 2009a & bوسبعين نوعًا من اللبائن وذلك إعتمادًا على الدراسات المنشورة )

 والعديد منها ربما تكون أنواع متوطنة أو شبه متوطنة مثل صيانةالحيوانات أنواعًا مثيرة للقلق من ناحية ال
الماء  لمندر( المعرض لإلنقراض وسNeurergus crocatus) Mountain Newt الماء الجبلي لمندرس

والسلحفاة الفراتية ( المعرض للخطر Neurergus microspilotus)  Kurdistan Newtالكردستاني
لقلق من ( المعرضة للخطر. يوجد عشرون نوعًا من اللبائن المثيرة لRafetus euphraticusرقيقة الدرع )

العضل عاري القدمين ولدى العراق نوعان من الحيوانات المتوطنة/ شبه المتوطنة وهما:  صيانةناحية ال
(Gerbillus mesopotamiae و )تشيسمان عضل Cheesman’s Gerbil (Gerbillus 

cheesmaniمعلومات  لهذه األنواع هي صيانة(. ينبغي القول مرًة أخرى بأن المعلومات المتوفرة عن حالة ال
  قليلة.

 Flora ofكتاب نباتات العراق أجزاء إن أنواع النباتات في العراق والتي تمت تغطيتها بصورة جزئية في 

Iraq  الذي نشر في الفترة الواقعة بين عقدي الستينات والثمانينات من القرن العشرين من خالل غير المكتمل
في المملكة المتحدة هي اآلن  Kew Gardensمؤسسة ( و IMoAجهد مشترك بين وزارة الزراعة العراقية )

 بشكل أساسي KBAالرئيسة  بيولوجيعرضة الى دراسات وأبحاث جديدة. ركزت مسوحات مناطق التنوع ال
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لمناطق األهوار ولكن عندما بدأت عمليات المسح في كردستان العراق  Macrphytesعلى النباتات الكبيرة 
تشترك وزارة الزراعة الغنية بالنباتات.  من العراق ت البرية في هذه المنطقةبدأت بجمع النباتا 2007في عام 

في  Kew Gardenحاليًا مع مؤسسة 
جهد إلكمال األجزاء غير المنشورة من 

القديم، فضاًل عن  Flora of Iraqكتاب 
بذل جهد جديد لنشر جزء حديث من 
الكتاب تحت إشراف مشترك من قبل وزارة 

ومنظمة طبيعة العراق  الزراعة العراقية
( TRIومعهد النهرين لالبحاث العلمية )

ومؤسسة الحدائق النباتية الملكية في أدنبرة 
(RBGE’s مركز نباتات الشرق األوسط /)

للحدائق النباتية وجامعة ومؤسسة ميزوري 
Old Dominion أكملت مؤسسة .RBGE  إستعراضًا أوليًا للكتب المنشورة من سلسلةFlora of Iraq 

مسودة قائمة  وضعتفي أربعينات القرن الماضي، و  Zoharyوالعمل الذي قام به  the Flora Iranicaو
نوعًا عراقيًا متوطنًا مع  195نبات مع قائمة ثانوية نضم حوالي  4500تدقيق لألنواع العراقية تضم أكثر من 

(. توجد كذلك جهود Knees et al., 2009تحديث التصنيف الموجود لهذه األنواع )القيام بمحاولة لعدم 
 وضعالمناطقية )على سبيل المثال قامت كلية الزراعة في جامعة السليمانية بمحلية لتكوين قوائم للنباتات 

 قائمة لنباتات محافظة السليمانية ومن ضمنها النباتات الطبية(.

وتأثيراتها ( invasive species)ينبغي على العراق كذلك أن يأخذ بنظر اإلعتبار قضية األنواع الغازية 
( فإن " حالة 2005، وكما ذكر في تقرير تقييم النظم البيئية لأللفية الجديدة )دوليال بيولوجيعلى التنوع ال

التي تعني إنتشار األنواع الغريبة ( homogenization of biodiversity) بيولوجيالمجانسة للتنوع ال
)ألن مجاميع األنواع التي  دوليعلى المستوى ال بيولوجيًا للتنوع الرةخساالغازية في أنحاء العالم تمثل أيضًا 

كانت متميزة في وقت ما في أجزاء مختلفة من العالم تصبح أكثر تشابهًا( وذلك على الرغم من أن تنوع 

 ، ألتقطت الصورة من قبل ن. عبد الحسن Alium spنبات من النوع 



 جمهورية العراق                                                          وزارة البيئة
 

في العراق بيولوجيوع النالتقرير الوطني عن الت  
2010تموز   49 

 

ذي األنواع في مناطق معينة ربما يزداد في الواقع بسبب وصول أنواع جديدة". إّن العراق كونه يمثل البلد ال
شهد والدة الزراعة فهو كان مسؤواًل عن تصدير محاصيل حبوب مهمة الى العالم ولكنه فضاًل عن ذلك قام 

ة على شبكة دوليبتصدير أعداد كبيرة من األعشاب الغازية أيضًا. توفر قاعدة البيانات لألنواع الغازية ال
نوعًا من الكائنات المجهرية  25( قائمًة من /www.issg.org/database/welcomeاإلنترنت )

والحشرات واالسماك واللبائن واألعشاب والحشائش والشجيرات والطيور في العراق والتي أما تعتبر غازية 
نوعين  نوعًا(، فضاًل عن 22نوعًا( أو أنها مستوطنة في العراق لكنها غازية لمناطق أخرى ) 13)للعراق 

(. من المحتمل أن تمثل هذه األرقام تقديرات ملحقة لهما )ُأنظر البيولوجيغازيين لم يتم بعد تحديد الحالة ال
واطئة ومع تواصل الدراسات والجهود المسحية سوف تكتشف معلومات أكثر عن األنواع الغازية الداخلة الى 

 العراق والخارجة منه.

I.3  في العراق بيولوجيع الالتنو  صيانةتحديات وتهديدات 

Challenges and Threats for Biodiversity Protection in Iraq 

العوامل غير ووضعها في فئتين:  بيولوجييمكن تمييز التحديات والتهديدات التي يمكن أن تؤثر في التنوع ال
مثل زيادة السكان  المباشرة الدافعة للتغيير والعوامل المباشرة الدافعة للتغيير. يمكن لبعض العوامل

والتكنولوجيا ونمط الحياة أن تؤدي الى إحداث تغييرات في عوامل تؤثر بشكل مباشر في النظم البيئية، مثل 
عوامل صيد األسماك أو إستخدام االسمدة لزيادة اإلنتاج. يمكن لمثل هذه التغييرات في النظم البيئية أن 

فرها النظم البيئية، مما يؤدي بشكل محتمل الى التأثير تتسبب ايضًا بإحداث تغيير في الخدمات التي تو 
 بشكل عكسي على صحة اإلنسان وجودة حياته.

 

 

 

 

http://www.issg.org/database/welcome/


 جمهورية العراق                                                          وزارة البيئة
 

في العراق بيولوجيوع النالتقرير الوطني عن الت  
2010تموز   50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 في العراق وهي: بيولوجي( أربعة تهديدات رئيسة للتنوع ال2003حدد برنامج اأُلمم المتحدة للبيئة )

 .بيولوجيالتنوع ال صيانةأو قانوني ل مؤسسياإلفتقار الى إطار  (1

 اإلفتقار الى أية شبكة فعالة للمناطق المحمية. (2

 .بيولوجياإلفتقار الى ستراتيجية أو خطة عمل وطنية للتنوع ال (3

النظم البيئية وخصوصًا بسبب خسارة أهوار بالد  تدهوروقوع الكثير من األنواع تحت التهديد نتيجًة ل (4
 ما بين النهرين والتسربات النفطية.

الفصل، يتكون العراق من خمسة مناطق بيئية أرضية رئيسة ومنطقة بيئية متداخلة كما ذكرنا مسبقًا في هذا 
للمياه العذبة والمنطقة البيئية المائية المالحة للخليج. تتباين التهديدات الرئيسة والعوامل الدافعة للتغيير في كل 

 

 دوافع التغيير غير المباشرة:

 .ديموغرافية 

 .إقتصادية 

 .إجتماعية سياسية 

 .ثقافية ودينية 

 .علمية وتكنولوجية 

 المعيشة الجيدة وتقليص الفقر للبشر:

 المواد االساسية لحياة جيدة. 

 .الصحة 

 .العالقات اإلجتماعية الجيدة 

 .الحرية وإختيار األفعال 

 دوافع التغيير المباشرة:

  التغييرات في غطاء وإستخدامات

 األرض.

 .إدخال أو إزالة األنواع 

 .تغير المناخ 

 .الحصاد وإستهالك الموارد 

 خدمات النظام البيئي:

 .التجهيز 

 .التنظيم 

 .الخدمات الثقافية 

 .الدعم 

 

 الجديدة. ية لأللفيةر: تقرير تقييم النظم البيئالمصد
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اًل أدناه. تستند معظم من هذه المناطق وهو ما تم التطرق إليه سابقًا وسوف يتم وصفه بشكل أكثر تفصي
( والذي يتم العمل به بالتعاون مع Nature Iraq, 2007-2009) KBAالمعلومات على نتائج مشروع 
ووزارة ( 2006عمل مجموعة عدن الجديدة ) من خاللهذه المعلومات  تعزيزوزارة البيئة العراقية، وقد تم 

( وقاعدة بيانات 1994) Evansاد( و البيئة اإليطالية/ منظمة طبيعة العراق )دراسة قيد اإلعد
WildFinder ( على شبكة اإلنترنتwww.worldwildlife.org/wildfinder )    (WWF, 

 UNEP(. يمكن الحصول على معلومات إضافية عن التهديدات في العراق من تقارير برنامج 2006
 USAID (2008 .)ووكالة  (2005، 2003)

I.1.3 تهديدات وتحديات النظام البيئي األرضي 
  Terresterial Ecoregion Threats & Challenges 

الكبيرة ومن كل  تحويل المياه مشاريعأدت  –( PA0906الهور الملحي الغريني لنهري دجلة والفرات )
على أنماط إستخدام األراضي كانت لها آثار كبرى الهور الملحي الغريني لدجلة والفرات و  هوراألنواع الى تد

في هذه المنطقة. كانت هذه التغييرات أكثر وضوحًا في عقد التسعينات من القرن العشرين ولكنها بدأت منذ 
(. تسببت عمليات إنتاج النفط والغاز Evans, 1994زمن بعيد يعود الى عقد الخمسينات من القرن ذاته )

كبيرة من األراضي الرطبة كما أدت الى التسربات النفطية وحاالت التلوث المرتبطة بتجفيف بعض األجزاء ال
على المنطقة وخصوصًا على طول الحدود مع  شديدةبإنتاج النفط. كما كان للنزاع العراقي اإليراني تأثيرات 

يد لنوعية إيران والجزء الشرقي من األهوار الوسطى. كذلك تمثل تصريفات األراضي الزراعية مصدر تهد
كما يشكل الصيد غير المياه وهي تؤدي الى زيادة الملوحة في الكثير من أجزاء هذه المنطقة البيئية. 

المسيطر عليه تهديدًا للكثير من الطيور المائية والحيوانات األخرى، فيما يمارس صيد األسماك بشكل غير 
تتم مناقشة هذه التهديدات بشكل أكثر خاضع للسيطرة ايضًا مع شيوع إستخدام الصيد الكهربائي. سوف 

 تفصياًل في القسم الخاص بدالئل الضغط.

على الرغم من  – (PA1303العربية الشرقية )-الصحراء العربية واألراضي الشجيرية الجافة الصحراوية
التقليدية  توفر معلومات أقل عن هذه المنطقة ااّل أن التهديدات الرئيسة تتمثل بالتغيرات الحاصلة على اإلدارة

لألراضي التي تؤدي الى الرعي المفرط من قبل الجمال والماعز، والمركبات السائرة خارج الطرق، ومشاريع 

http://www.worldwildlife.org/wildfinder
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الزراعة والري، فضاًل عن اآلثار غير المقدرة التي سببتها الصراعات السابقة والحالية. تبحث وزارة الصناعة 
والتنمية الصناعية والتي قد تؤثر في هذه المنطقة  في التعدينوالمعادن في الوقت الحاضر عن استثمارات 

الكثير من األنواع أو تعرضت لإلنقراض في هذه  تدهورت)مثل مشاريع البتروكيمياويات والفوسفات(. لقد 
الكثير من بعثات  دخلتعلى االقل  2010المنطقة بسبب الصيد أو اإلنتهاكات البشرية. خالل عام 

المحيطة ووفرت لها الحماية من قبل القوات األمنية لتقوم  دولالعراق من الالصيادين/ صيادي الصقور الى 
تشير  هذه األنواع. صيانةوأنواع اخرى من الفرائس دون وجود تنظيم أو إشراف يتعلق بالحبارى بصيد 

 التقارير الى أن هناك عمليات إبادة محلية لبعض من هذه األنواع حدثت نتيجًة لهذه النشاطات.

إن الكثير من اآلثار ذاتها التي تؤثر في المنطقة   –( PA1320الشجيرية لبالد ما بين النهرين )الصحراء 
تتركز معظم التأثيرات والتهديدات البشرية البيئية السابقة توجد في الصحراء الشجيرية لبالد ما بين النهرين. 

اآلثار المهمة على التنوع  في مناطق تقع بالقرب من أحواض األنهر والجداول/ الواحات. تنتج معظم
، لهذه المنطقة عن التغيرات في اإلدارة التقليدية لألراضي والتي أدت الى تحويل مجرى المياه بيولوجيال

والجمال. يمثل والنشاطات اإلروائية وما يصاحبها من نشاطات زراعية، ورعي الماشية مثل الماعز واألغنام 
مشكلًة أيضًا في أحواض األنهر. وكما هي الحال بل لإلستمرار وأستخدامه على نحو غير قاألسماك اصيد 

الكثير من بعثات الصيادين/  دخلتعلى األقل  2010/ 2009بالنسبة للمنطقة البيئية السابقة وخالل عامي 
المحيطة ووفرت لها الحماية من قبل القوات األمنية لتقوم بصيد  دولصيادي الصقور الى العراق من ال

 هذه األنواع. صيانةاع اخرى من الفرائس دون وجود تنظيم أو إشراف يتعلق بوأنو  الحبارى

على أن هذه المنطقة كانت في  I.2.1كما ذكر في القسم يوجد دليل   –( PA0812سهل الشرق األوسط )
( بعد إلتقاطه صورًا لمنطقة جبال 1966) Guestالسهول. أشار -وقت ما عبارة عن نظام بيئي للغابات

عام الى وجود تأريخ من قطع الغابات  100عد الربط مع ما كتبه المسافرون الى المنطقة ذاتها قبل سنجار وب
للحصول على الوقود مما أدى الى منع الغابات من التجدد وترك مناطق معينة لتصبح مهجورة. ربما ال تزال 

هي الحال بالنسبة للمناطق  تهديدات الماضي هذه تؤثر في بقايا األشجار القائمة ضمن المنطقة، ولكن كما
بالتغيرات الحاصلة على اإلدارة التقليدية لألراضي  األخرى التي ذكرت أعاله فإن أهم التهديدات حاليًا يتمثل
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، وتحويل بقايا النظم البيئية السهلية واألراضي الرطبة ألغراض الزراعة وما التي تؤدي الى الرعي المفرط
 .على نحو غير قابل لإلستمراروصيد األسماك  يرافقها من عمليات الري، والصيد

تبحث وزارة الصناعة والمعادن في الوقت الحاضر عن استثمارات في مصانع البتروكيمياويات واألسمدة 
ًأصاًل تسمى الشركة العامة لحقول موجودة والفوسفات والكبريت. تجدر اإلشارة الى أن هناك شركة عامة 

كم جنوب شرق الموصل في منطقة  40نطقة البيئية على مسافة حوالي كبريت المشراق تقع ضمن هذه الم
شب حريق عن طريق الخطأ في معمل المشراق  2003حزيران من عام  22ذات ترسبات كبريتية كبيرة. في 

شتعل لمدة حوالي ثالثة اسابيع مكونًا عمودًا من الدخان يحتوي على تراكيز من ثاني  لتعدين الكبريت وا 
( وملوثات أخرى كانت مرئية من األقمار الصناعية. تم S2H( وكبريتيد الهايدروجين )2SOيت )أوكسيد الكبر 

تقدير اآلثار الصحية لعملية التعرض تلك ولكن اآلثار البيئية الناجمة عن هذا الحريق غير معروفة. كان 
المواقع الملوثة على  هناك عدد هائل من الحوادث المسببة للتلوث من هذا النوع فضاًل عن وجود الكثير من

  (.UNEP, 2005إمتداد هذا الموقع )

كانت لعمليات ازالة الغابات آثارًا كبيرة في مناطق إمتداد جبال   –( PA0446سهل غابات جبال زاكروس )
الذي  )Guest (1966زاكروس والمناطق الجبلية في كردستان العراق. اذا قمنا بإحصائيات إستنادًا الى 

الرحالة في تلك المناطق في عقد الثالثينات من القرن التاسع عشر نستنتج بأن مقاطعات اعتمد على وصف 
سنة  200بدو بأنها تعرضت بدرجة كبيرة الى عمليات إزالة للغابات قبل حوالي تبنجوين  -حلبجة -السليمانية

لجديدة )وهي بحد أو أكثر. ال تزال هناك آثار مهمة على غابات هذه المنطقة وخصوصًا مع إنشاء الطرق ا
التي تجلب قاطعي األشجار والصيادين والمهتمين بالتنمية الى مناطق ذاتها تشكل تهديدًا كبيرًا للنظم البيئية( 

تشجير جديدة. ولكن توجد اآلن على األقل تعليمات ضعيفة تمنع قطع األشجار وهناك ممارسة لعملية ال
للحصول على الوقود على إمتداد  قابلية لإلستمرارر بشكل أكثر توحيدًا كطريقة أكث للغابات الصناعية

السهول فضاًل عن أنواع الكائنات الحية الى آثار  -المنطقة. كذلك تعرضت المناطق البيئية للغابات والغابات
حصر باليوم  ةاألرضي لغامحقول األ تسببخالل فترات الصراعات البشرية خالل القرن الماضي. ت شديدة

في مناطق معينة )خاصًة على طول الحدود مع تركيا وايران(. كانت هناك آثار مباشرة النشاطات البشرية 
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حملة األنفال حينما  الهجمات باألسلحة الكيمياوية خالل أثناءمحسوسة على األنواع البرية وكذلك البشر 
اإلرث الذي ن كانت األعداد الهائلة من الطيور المتساقطة من السماء تبشر بهجوم قادم. هناك فهم قليل ع

. من األمثلة األخرى عن كيفية تأثير هذه النزاعات بشكل مباشر على األنواع هي يكمن وراء هذه الهجمات
عملية إغالق كهف "كونا با" )ثقب الريح( وهو كهف مهم يقع بالقرب من دربندخان في عقد الثمانينات من 

ات البيشمركة من إستخدام الكهف كقاعدة القرن العشرين من قبل القوات العراقية في محاولة لمنع قو 
أن هذا العمل كانت له آثار شديدة على مجاميع الخفافيش التي كانت تستخدم هذا لعملياتها. من المحتمل 

الكهف والذي يشابه الكهوف األخرى في المنطقة بإحتوائه على االالف من أنواع الخفافيش المختلفة والتي لم 
  راق.تدرس اال بشكل ضعيف في الع

من   بشكل يمتدتستمر النشاطات الزراعية ونشاطات الرعي بإمتالكها لتأثيرات كبيرة على تركيبات األنواع و 
جلب الكثير من القطعان من تُ . sub-albine zonesاألراضي المنخفضة الى المناطق شبه المرتفعة 

ية ولكن هنالك القليل مما هو الجنوب الى الشمال لإلستفادة من الرعي الصيفي ضمن هذه المنطقة البيئ
 تدهورمعروف حول كيفية تاثير هذه المارسات على الموائل الموجودة هناك. يمكن مشاهدة عمليات ال

كما  ،وذلك حتى في المناطق الكثيفة الغابات في جبال زاكروسعلى إمتداد هذه المنطقة البيئية المتقدمة 
إخراج األنواع األصلية مثل يات الرعي والتشذيب على على تحمل عملاألنواع ذات القدرة األفضل  عملت

Carpinus spp.  وQuercus spp. ( وذلك في الكثير من المناطقFrey & Probst in WWF, 

عملية التنمية التي تسير بخطى متسارعة مع توفر األمن في إقليم كردستان العراق تهديدًا  تمثل(. 2006
حيث يتوسع إمتداد الطرق والمنازل والصناعات الجديدة مع تقدير ضئيل أيضًا في المنطقة  بيولوجيللتنوع ال

لقيم النظام البيئي. أدت هذه التنمية كذلك الى زيادة سوء التهديدات البيئية اإلقليمية حيث يتم إطالق كميات 
 د أية سيطرة. واإلنبعاثات المنزلية والصناعية الى الهواء والتربة والمياه دون وجو  مياه المجاريمتزايدة من 
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I.2.3 تهديدات وتحديات النظام البيئي للمياه العذبة  

 Terresterial Ecoregion Threats & Challenges 

تشكل مياه المجاري والتلوث الصناعي تهديدًا خاصًا لمعظم النظم  –( 441حوضي اسفل دجلة والفرات )
التلوث. إن منشآت معالجة مياه ر بعيدًا عن نقطة البيئية للمياه العذبة في العراق لكونها تستطيع اإلنتشا

ن مالمجاري العاملة بشكل صحيح هي قليل عظم الفضالت السائلة يتم ببساطة ة العدد أو معدومة في البلد وا 
تفريغها الى الجداول واألنهار واألراضي الرطبة. فضاًل عن ذلك فإن الفضالت الصلبة )البلدية والصناعية( 

ص منها عبر رميها في خنادق أو مناطق تصريف منخفضة ويتم غالبًا حرقها في هذه يتم ببساطة التخل
 األماكن حيث يمكن أن تكون لها تاثيرات عكسية على كل من مصادر المياه السطحية والجوفية.

بسبب عمليات إعادة التنمية الواسعة النطاق والطلب العالي على مواد البناء في العراق كانت هناك الكثير 
( new greenfield cement projects)ريع سمنت الحقول الخضراء الجديدةن االستثمارات في مشام

بسبب الطلب المحلي العالي  التي تستغل المواد الخام المتوفرة )حجر الكلس( الموجودة على إمتداد العراق
ببها بتلوث الهواء والذي على مواد البناء المطلوبة إلعادة بناء العراق. ولكن مثل هذه المشاريع عرفت بتس

يمكنه اإلنتقال الى مسافات طويلة جدا وكذلك عرفت بتسببها بجفاف الموارد المائية. يمكن لعملية تعدين 
الموائل الشاطئية وأماكن وضع بيوض  تدهورالحصى الالزم لمعامل السمنت هذه أن تؤدي الى التعرية و 

جداول، كما أن لها تأثير عكسي محتمل ومهم على األسماك واألنواع األخرى ضمن مجاري األنهار وال
نه توجد مناجم متعددة إلستخراج الحصى على إمتداد جميع الطبقات الجوفية ومخازن المياه الجوفية علمًا أ

 األنهار العراقية تقريبًا. 

ن القرن كما ذكر سابقٌا فإن الجانب الهايدرولوجي ألسفل العراق واجه تغيرات مهمة منذ عقد الخمسينات م
العشرين. تتضمن هذه التغيرات عمليات تطوير النفط والغاز وكذلك النزاع اإليراني/ العراقي في عقد 

ولكن برنامج . بيولوجيالثمانينات مما أدى الى تجفيف كبير في مساحة األهوار وتأثيرات على التنوع ال
الذي أدى الى التجفيف شبه الكامل  التجفيف المتعمد الذي مورس من قبل نظام صدام في عقد التسعينات هو

ألهوار ما بين النهرين. لقد ُأنجز هذا التجفيف عن طريق حملة واسعة إلنشاء الخنادق والسدود والتحويالت 
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عادة غمر األهوار  والقنوات الجديدة لتحويل المياه حول هذه المنطقة الى الخليج. لم يتم تغيير هذا اإلتجاه وا 
 .2003م جزئيًا اال بعد نزاع عا

رتفاع الملوحة كلما اتجهنا بإتجاه بإنوعية مياه متدهورة و بتسببت التصريفات الزراعية من األراضي المروية 
د على وحدات تحلية المياه بطريقة        جنوب العراق. يتوجب على الكثير من المجتمعات االعتما

شرب، ولكن هذه الملوحة المتزايدة أدت للحصول على أية مياه صالحة لل (RO units)األوزموزية المعكوسة 
قليلة الملوحة الى تغيرات واسعة في أنواع الحيوانات والنباتات نتيجة لتحول أهوارالمياه العذبة الى أهوار مياه 

(brackish). 

I.3.3  البحريتهديدات وتحديات النظام البيئي 

   Marine Ecoregion Threats & Challenge 

تنشأ التهديدات للمناطق البحرية والشاطئية في العراق عن إنخفاض نوعية المياه  –ليج المنطقة البيئية للخ
. كذلك وتحويله الى مسار آخرالكارون  نهرقلة تصريف و وشط العرب القادمة من حوضي دجلة والفرات 

حاالت التلوث  ومعالجة ذلك من خالل تصريفها الى المصب العام مياه البزل و تصريف حاالت  تشكل
عمليات نقل النفط والبقع النفطية والسفن الغارقة والفضالت البلدية والصناعية القريبة الموقعي الناتج عن 

بارتفاع نسب تراكيز ثقدم الجبهة المالحة الى تلوث منطقة شط العرب وبالتالي  مصادر تهديد لهذه المياه
لى وجود طيور وأشرطة ساحلية مغطاة ا KBAأشارت مسوحات مشروع  .الذي يهدد التنوع النباتي والحيواني

قة، وال توجد آليات لإلستجابة الطارئة في المكان ذاته ار بالنفط نتيجة لوجود البقع النفطية والحاويات الغ
مشخصة بشكل ضعيف مع لمتابعة هذه المشاكل. ال تزال عمليات صيد األسماك غير خاضعة للسيطرة و 

على  بحرية وعن ما يمكن أن يشكل نظامًا للصيد المعتمد على النوعتوفر معلومات قليلة جدًا عن الموارد ال
وجود عمليات إنشاء للطرق وتطوير للساحل مما يؤدي الى  KBA. الحظت مسوحات نحو قابل لإلستمرار

 الموائل، غير أن األمن في المنطقة ما زال يمثل تحديًا لعملية القيام بتقييم كامل وسليم. تدهور
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I.4.3 ملخص للعراق جدوللمباشرة للتغيير وآثارها على النظم البيئية، الدوافع ا  
Direct drivers of changes and their impact on ecosystems, A summary table for Iraq 

وبذلك فهي تؤثر في الخدمات التي توفرها هذه النظم البيئية النظم البيئية  فيتؤثر الدوافع المباشرة للتغيير 
مع. من المهم جدًا الحصول على صورة واضحة عن الوضع الحالي في العراق وعن مدى تأثير الى المجت

خالل هذا الفصل. سوف تسمح هذه المعلومات  نوقشتهذا التغيير على النظم البيئية الرئيسة السبعة التي 
 . NBSAP ستراتيجيةللعراقيين بوضع أولويات للنشاطات والخطط خالل عملية وضع المسودة ل

أدناه مدى التغير في النظام البيئي )بدءًا من اللون األصفر الفاتح  جدوليبين لون خلفية الخاليا في ال
ضع و وانتهاءًا باللون األحمر لتمثيل التغيرات الصغيرة وصواًل الى التغيرات الكبرى( بينما تمثل األسهم ال

تناقصة أو التغيرات مالد لتمثيل التغيرات الحالي للتغير الحاصل )بدءًا من السهم النازل الى السهم الصاع
  المتصاعدة(.

 

 

 

 

 

 

 

I.5.3 التهديدات تقييم  

   Threat Assessment 
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I.5.3  تقييم التهديدات 

   Threat Assessment 

طريقة أكثر قياسية لتقدير التهديدات لجميع المواقع. يتم  2010في عام  KBAالفرق المسحية لمشروع  كونت
( إعتمادًا 3-0التهديد اإلثنى عشر )الموضحة أدناه( على اساس مقياس من أربعة مستويات ) تقدير فئات

 على توقيتها ومجالها وشدتها.

 توسع وشدة المشاريع الزراعية. .1

 التنمية السكنية والتجارية. .2

 إنتاج الطاقة والتعدين )إستخراج الحصى، تطوير النفط، األبراج الكهربائية...الخ(. .3

 ت الخدمة )تطوير الطرق وممرات الشحن(.النقل وممرا .4

)قطع ونقل األخشاب، الصيد، الصيد المفرط حكم والتالمفرط واإلضطهاد  غاللاإلست .5
 لألسماك...الخ(.

التأثيرات المرتبطة باإلستخدامات غير اإلستهالكية للموارد  –التدخالت واإلزعاجات البشرية  .6
 ريبات العسكرية، األشغال والنشاطات األخرى.نشاطات اإلستجمام، الحروب، التد –ة بيولوجيال

تحوير النظم الطبيعية )السدود والتغييرات في إدارة المياه، مليء األراضي الرطبة، التصريف،  .7
 التجريف، حفر القنوات(.

 األنواع الغازية أو األنواع األخرى المسببة للمشاكل. .8

 .(والضوئي والحراري والهوائي ضجيجي)الفضالت والنفايات البلدية والصناعية، التلوث الالتلوث .9

 الحوادث الجيولوجية )التهديدات الناجمة عن الحوادث الجيولوجية الكارثية(. .10

 التغير المناخي، الطقس الشديد، الجفاف، الفيضانات. .11

 تهديدات أخرى. .12
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ريع الزراعية( الخارطة التالية إعتمادًا على نظام تسجيل النقاط لفئة التهديد األولى )توسع وشدة المشا توضع
في وسط وجنوب العراق وهي توفر للجهات ذات العالقة مؤشرًا عن  2010خالل المسح الشتوي في عام 

 األماكن التي يجب أن تستهدفها جهود التخفيف من التهديدات المسببة لآلثار العكسية. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.6.3 فع غير المباشرة للتغير في النظام البيئي(ة )الدوادوليالتهديدات والتحديات الوطنية واالقليمية وال 

National, Regional & Global Threats & Challenges (Indirect Drivers of Change in Ecosystems) 

ليست محددة بنظام بيئي أو بموقع منفرد ولكنها تؤثر هي إن الكثير من التهديدات والتحديات المدرجة أعاله 
 الوطني للعراق، وهذه تتضمن: بدرجات مختلفة على النطاق

لعراق، توسع وشدة المشاريع الزراعية على مناطق التنوع البيولوجي الرئيسة المحتملة في وسط وجنوب اتهديدات 

.2010شتاء   
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  ممارسات الصيد وصيد األسماك غير
الحاصلة على نحو غير قابل القانونية أو 
 .لإلستمرار

 .اإلدارة الضعيفة لموارد المياه 

  عمليات التحويل للنظم البيئية، كتجفيف
 األهوار ألغراض الزراعة.

 .التملح 

 .التلوث البلدي والصناعي  وير الطرق.إنشاء وتط 
 تأثيرات الكيمياوية الزراعية.ال  .الجفاف والتصحر 
 .الرعي المفرط  .عوامل أخرى 

 

هناك حاجة الى متابعة جميع هذه التهديدات والتحديات من خالل سياسة آليات فّعالة تتعلق بالسياسة 
 والقوانين والتعزيز وتخطيط الموارد.

وأحيانًا الدينية قد تؤثر بشكل غير مباشر في  الجوانب اإلجتماعية اإلقتصادية والثقافيةعلى الرغم من أن 
النظم البيئية من خالل تسببها مثاًل بحاالت الصيد وصيد األسماك بشكل غير قانوني وتحويل األراضي الى 

والذي يجعل جميع التهديدات  بيولوجيأراضي زراعية والتلوث الكيمياوي ااّل أن التهديد الرئيس للتنوع ال
خطورًة بكثير هو اإلفتقار ببساطة الى الوعي لدى كل من عامة الناس والمؤسسات  المذكورة أعاله أكثر

وخدمات البيئة التي تشكل اساسًا لجميع النشاطات البشرية داخل  بيولوجيالحكومية حول أهمية التنوع ال
ر من التقنيات بطريقة ما المشكلة األكثر أهمية في البلد وهي رغم ذلك ال تحتاج الى الكثيهذه العراق. تشكل 

في مقابل ذلك فهي سوف تحتاج الى حملة تثقيفية منظمة وشاملة تشمل جميع أو الخبرات لكي يتم حلها. 
 المواطنين في البلد. 

من التحديات االضافية في البلد هي الوضع الحالي للمؤسسات البحثية داخل البلد فيما يتعلق بقابليتها على 
على امتداد البلد. إن البرنامج الوحيد الى هذه اللحظة الذي  بيولوجيع الالقيام بعمليات مسح شاملة للتنو 

( ولكن ما زالت هناك بعض KBAالرئيسة ) بيولوجييقترب من هذه المعايير هو مشروع مناطق التنوع ال
ولكنها المحاوالت المحلية واالقليمية لجمع البيانات الحقلية. من الممكن أن تشكل هذه المحاوالت جهودًا مهمًة 

بين الباحثين تتسم لحد اآلن بضعف التنسيق وقد عانت من عدم اإلستعداد للشمولية والتشارك في المعلومات 
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والمنظمات كما أنها لم تستفد من الطرق الحديثة وعمليات التدريب وفعاليات اإلشراف والتحقق من صحة 
متابعتها في الوقت الذي يمضي فيه البلد  فيما يتعلق ببناء القدرات ويجب جديةالبيانات. تشكل هذه قضايا 

 للتغلب عليها. اً دوليفيه كما أنها سوف تتطلب دعمًا  بيولوجيقدمًا في جهوده للتشخيص الكامل للتنوع ال

 بيولوجيال يقف العراق وحيدًا في متابعته لهذه المشاكل وعلى الرغم من ان البلد لم ينضم الى إتفاقية التنوع ال
يران 1993)أصبح األردن وسوريا أعضاء في سنة  جميع جيرانه هم أعضاء في االتفاقية ااّل قريبًا فإن ، وا 

هذا ظهر (. يُ 2002، والكويت في سنة 2001، والسعودية في سنة 1997، وتركيا في سنة 1996في سنة 
النظم  تدهورواع و األن خسارةفي المنطقة وأن المشاكل البيئية مثل  بيولوجيقلقًا كبيرًا فيما يتعلق بالتنوع ال

على الرغم من ذلك فإن التعاون لحل هذه القضايا يبقى قلياًل ويحتاج هذا األمر . دولالبيئية تؤثر في جميع ال
 الى تغيير.

تركيا وسوريا وايران والعراق جميعًا من خالل مساقط المياه واألحواض التي تكّون حوضي دجلة  ترتبط
انطبقت تأثيرات إقليمية واسعة اإلنتشار. تحدث في هذين الحوضين  والفرات ويمكن أن تكون ألية تغييرات

هذه الحالة بشكل واضح على العراق أثناء عمليات بناء السدود في مساقط المياه العليا لهذين الحوضين في 
تسببت هذه النشاطات بحاالت تركيا وسوريا وايران وحتى في شمال العراق والتي هي مستمرة لحد اآلن. 

لكل من نوعية وكمية المياه الواصلة الى الخليج وقد ثبت لحد االن أن هذه القضية معقدة جدًا  انخفاض
 منصفبحيث تم الوصول الى حلول قليلة قابلة للتطبيق ولم يتم تحديد أية اتفاقيات ملزمة لتحقيق تقاسم 

   دارة مشتركة للمياه.عادل الو 

إذا ما تم تحويل اإلنتباه الى قضية التنوع  دولكثر بين هذه الكان هناك شعور بأمكانية الوصول الى اتفاقات أ
في الشرق األوسط  بيولوجينتيجًة لذلك قدمت منظمة طبيعة العراق مبادرة في ندوة العقبة للتنوع ال .بيولوجيال

ه لبالد ما بين النهرين من الميا بيولوجيتحت عنوان "نحو مبادرة للتنوع ال 2008في تشرين األول من عام 
 العليا لغاية المحيطات"، وقد اقترحت المبادرة الخطوات الخمسة التالية: 
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برنامج يمتد عبر األحواض ويشمل المياه العليا ومجاري المياه ألنهار دجلة والفرات  إنشاءيجب  .1
فضاًل عن أنهار أخرى تغذي أهوار ما بين النهرين وتمتد الى شط العرب والى الخليج،  والكرخه

 في هذه المنطقة. بيولوجيواالدارة الحكيمة لمصادر التنوع ال صيانةاإلستخدام وال وذلك لتشجيع

ة مع وجود وظيفة تنسيقية عامة يتم دوليأن يستند الى معايير قياسية ي لمثل هذا البرنامج غينب .2
والمنظمات  دولة وشركاؤها الوطنيين وحكومات الدوليها بالتعاون مع منظمة حياة الطيور الوضع
 ة بين الحكومية وغير الحكومية األخرى.دوليية والالوطن

ة والجهات والمؤسسات الشريكة المهتمة دوليب بالجهات المانحة الينبغي لمثل هذا البرنامج أن يرح .3
 والمكّملة والتي قد تمتلك القدرة على المساهمة بأي من مكونات البرنامج أو بكل مكوناته.

أخرى في  دوله في العراق في إنشاءالرئيسة الذي تم  ولوجيبيبرنامج مناطق التنوع الجب اختبار ي .4
 .دولالمنطقة وذلك لكي يتم تكييفه ونمذجته ليالئم ادارة الموارد واألوضاع السياسية في تلك ال

مشروع مقترح مشترك يتضمن  وضعمجموعة عمل غير رسمية بأسرع وقت ممكن ل إنشاءيجب  .5
ت وخطة للقيام بالخطوات األولية يإتجاه مبادرة للتنوع األهداف المشتركة ومجال العمل والصالحيا

 من المياه العليا الى المحيطات. بيولوجيال

في العراق وهناك فهم قليل لهذه التحديات. ينعكس هذا  بيولوجية كذلك في التنوع الدوليتؤثر التحديات ال
على  (Global Warmingعالمية )بصورة اساسية على التأثيرات المحتملة لتغير المناخ وظاهرة الدفيئة ال

توزيعات األنواع وتغيرات الموائل والتصحر. تعاني هذه القضايا من الفهم الضعيف ومن انعدام الدراسات 
ول أهمية هذه القضايا والحاجة لمتابعتها ااّل أن هناك وعلى الرغم من توفر الوعي العام حتقريبًا في البلد. 

المؤسسات العراقية فيما يتعلق بالخطوات المحددة التي يجب اتخاذها  القليل من المعلومات المتوفرة في
 ة والتخفيف من آثارها.دوليالقضايا البيئية اللدراسة وفهم 
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I.4 بيولوجيدالئل التنوع ال  

   Biodiversity Indicators 

I.1.4 دالئل المحاولة األولية المختارة للعراق  

   Initial Trial Indicators Selected for Iraq 

ولغرض التواصل بشكل فّعال مع اتجاهات  بيولوجيتنوعه ال صيانةلغرض تقييم التقدم الذي أحرزه العراق في 
تقر العراق في يفالمرتبطة بأهداف االتفاقية اختار العراق عددًا محدودًا من دالئل المحاولة.  بيولوجيالتنوع ال

بيانات الالزمة إلستخدام الكثير من هذه الدالئل كأدوات لقياس الكثير من الحاالت وفي هذا التوقيت الى ال
. لقد تم تضمين هذه الدالئل هنا لغرض توفير األهداف التي بيولوجيالتقدم في حاالت التحسن في التنوع ال

ينبغي على الحكومة الوطنية العمل بإتجاه تحسينها بحيث يمكن الوصول الى فهم أكثر اكتمااًل إلتجاهات 
قائمة وفرتها اتفاقية ديم المجموعة المركزية من الدالئل المشتقة من قضمن البلد. يتم هنا ت بيولوجيع الالتنو 

SCBD (2007مع التركيز على القضايا األكثر ارتباطًا بالتنوع ال )العراق. أن هذه  نطاقضمن  بيولوجي
الزراعي و التنوع  بيولوجيالتنوع الللغابات و  بيولوجيالدالئل هي لغرض التطبيق العام بالنسبة للتنوع ال

للمياه العذبة والمياه البحرية  بيولوجياألرضي و التنوع ال بيولوجيو التنوع ال للمراعي بيولوجيال
 والشاطئية...الخ. 

لمراقبة المظاهر يمكن تسهيل عملية تحليل الفجوات الى درجة كبيرة من خالل الدالئل التي تكون مفيدة 
العراقي حول أربعة أسئلة أو مفاهيم:  بيولوجيالعراقي. تنتظم الدالئل الرئيسة للتنوع ال يولوجيبالمهمة للتنوع ال

 (؛ ماذا نفعل حياله؟Pressure (؛ لماذا يتغير؟ )الضغطState ما الذي يتغير والى أي مدى؟ )الحالة
 (. Capacity قدرةاالستجابة؟ )ال تدابير(؛ وهل نمتلك األدوات لصياغة وتطبيق Response )االستجابة

لّما كانت دالئل االستجابة تتعامل مع الستراتيجيات والخطط و الفعاليات التي يكون البلد قادرًا على وضعها 
فإن هذه الدالئل ستتم متابعتها بصورة سليمة أكثر في الفصل الثاني وسوف  بيولوجيالتنوع ال صيانةلغرض 

 يتم أخذها باإلعتبار هناك.
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 Pressure Indicators  دالئل الضغط State Indicators  دالئل الحالة

ستخدام األراضي  المناطق البيئية العراقية  متغيرات الغطاء األرضي وا 
التغير في إستخدام األرض، تحويل أراضي الغابات  الموارد المائية في حوضي نهري دجلة والفرات

والسهول الى إستخدامات أخرى )مثاًل معدل إزالة 
 الغابات(

 تقديرات صيد االسماك التغيرات في حدود الموائل
 األنواع الغريبة/ الغازية للنظم البيئية األرضية بيولوجيالتنوع ال

سب المجاميع في والعدد الكلي لألنواع المهددة حالقائمة 
 النظم البيئية األرضية

 ضغط الصيد

 قابل لإلستمرار غيرعلى نحو يد األسماك ممارسات ص في النظم البيئية للمياه العذبة بيولوجيالتنوع ال
سب المجاميع في ة والعدد الكلي لألنواع المهددة حالقائم

 النظم البيئية للمياه العذبة
 التصحر

 تأثيرات إنشاء الطرق للنظم البيئية البحرية بيولوجيالتنوع ال
سب المجاميع في ة والعدد الكلي لألنواع المهددة حالقائم

 لبحريةالنظم البيئية ا
ستخراج الموارد  التعدين وا 

المغذيات، القياسات الفيزياوية والكيمياوية،  -نوعية المياه
، المعادن الثقيلة، BODالطلب الحيوي لألوكسجين 

 وملوثات أخرى

 المواقع الملوثة والخطرة

 األرضية لغاماأل نوعية التربة
  المجاميع العرقية واللغوية

 

ربما تحتاج عمليات التقييم و األولية هذه على القضايا المركزية الرئيسة فقط  تركز عملية تقييم الفجوات
تضم الدالئل توفير قائمة أكثر شمواًل  أيضاً  تم هنايالمستقبلية الى متابعة دالئل أخرى أكثر تفصياًل، لذلك 

 المحتملة لكل منطقة.
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 ا يلي:يتم أدناه تقديم تحليل الفجوات لكل دليل من الدالئل وهو يوفر م

I. .وصف موجز لتحليل الفجوات 

II. كل دليل بشكل كامل ولتكوين صورة أكثر اكتمااًل  وضعالمعلومات و/ أو مجاميع البيانات المطلوبة ل
 للبلد. بيولوجيعن التنوع ال

III.  .قائمة بالمصادر و/ أو الجهات ذات العالقة التي ينبغي أن تشترك في مليء الفجوات في المعلومات 

 .IVرقم  جدولبمعلومات مفصلة أكثر عن كل من الدالئل الموجودة في ال جدولتم تعزيز ال

المصدر/ الجهة ذات 
العالقة )تكرار 

 تحديث المعلومات(

المعلومات و/أو مجاميع 
 البيانات المطلوبة

 الدليل تحليل الفجوات

I.2.4    والنظم البيئية بيولوجيدالئل حالة التنوع ال  

  Indicators of STATUS of Biodiversity & Ecosystems 
معات وزارة البيئة، الجا

والمنظمات البحثية 
، المنظمات غير العراقية

الحكومية، والجهات ذات 
 العراق العالقة في كردستان
 )بصورة موسمية(.

 
 
 
 

مسوحات موسمية لتحديد الموائل 
 الممثلة لكل منطقة بيئية.

تقع جمهورية العراق في الشرق األوسط 
ايران والكويت والسعودية واألردن محاطًة ب

 432162وسوريا وتركيا. مساحة العراق هي 
ويتكون من خمسة نظم بيئية أرضية  2كم

كبرى وأربعة نظم أصغر. ال يوجد تقييم جيد 
للحالة البيئية لهذه المناطق وبالرغم من دراسة 
الكثير من النظم البيئية األرضية ونظم المياه 

من خالل  2005العذبة في العراق منذ 
ومبادرات أحرى اال أنه وألسباب  KBAمشروع 

لوجستية واسنادية بذلت جهود قليلة لضمان 
تمثيل جميع النظم البيئية بشكل كافي في 

جهود المسح هذه. لم يتم بذل أية جهود تقريبًا 
 لتقييم الموائل في المياه االقليمية العراقية.

 النظم البيئية في العراق

المائية، وزارة  وزارة الموارد
الزراعة، وزارة الداخلية، 
وزارة التخطيط، وزارة 

الخارجية، والجهات ذات 

إنشاء مركز لتبادل المعلومات 
ووضع اتفاقيات إلدارة قضايا 

الموارد المائية بين الجهات ذات 
العالقة وصانعي القرار 

معلومات عن االتجاهات المستقبلية لتوفر لا
المياه في حوضي دجلة والفرات هي عرضة 
للتغيير بسبب مشاريع بناء السدود ومشاريع 

المتشاطئة  دولالري وتحويل المياه في ال

الموارد المائية في 
حوضي نهري دجلة 

 الفراتو 
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 العالقة في اقليم كردستان
 .  العراق

 
 
 
 
 

 بيولوجيالعليا. من المهم بالنسبة للتنوع ال والمستخدمين المختلفين.
للحوضين القيام بتحديد الموارد المائية 

ضمن مجرى والوظائف الهايدرولوجية 
االنهار. كذلك فإن المعلومات عن التغيرات 
في ادارة وتشغيل السدود والبوابات ومنشآت 
التحكم بالمياه االخرى داخل العراق ليست 

ن توفرت ال يتم تقييمها  متوفرة على الدوام وا 
من قبل الجهات العراقية المسؤولة عن 

 أحواض األنهار.

وزارة البيئة، وزارة الزراعة 
،الجامعات والمنظمات 

البحثية العراقية ، 
المنظمات غير الحكومية، 
والجهات ذات العالقة في 

 العراق اقليم كردستان
 )بصورة موسمية(.

نظام لتصنيف الموائل، ورسم  وضع
خرائط لها باستخدام االستشعار عن 

مع القيام  GISبعد ونظام 
يد المعلومات على بمسوحات لتأك

 األرض.

التتبع طويل االمد للموائل وحدودها بإستخدام 
تقنيات االستشعار عن بعد ونظم المعلومات 

( كما هو موضح في نظام GISالجغرافية)
IMOS .لجميع أنواع الموائل 

التغيرات في حدود 
 الموائل

وزارة البيئة، الوكاالت 
و  IUCNة مثل دوليال

WRI  وUNEP ،
لمحلية القليم السلطات ا

كردستان والسلطات العامة 
، المنظمات غير االيرانية و

الحكومية )بصورة 
  موسمية(.

قوائم تدقيق لألنواع األرضية  وضع
العراقية ورسم خرائط ألنواع الموائل 

األنواع؛ قاعدة  صيانةالرئيسة ل
بيانات عن األنواع العائدة للمجاميع 

المختلفة )اللبائن، الطيور، 
يات...الخ( اعتمادًا على البرمائ

الموائل التي تستغلها؛ القيام 
نظام  وضعبمسوحات الموائل؛ و 

تصنيف موائل عراقي لتصنيف 
جميع أنواع الموائل األرضية في 

ة دوليالعراق استنادًا الى مقاييس 
 وغيرها(.   EUNIS)مثل 

لم يتم اجراء احصاء وتصنيف نظامي لتحديد 
مناطق البيئية حالة االنواع في الموائل وال

األرضية. تم تكوين مسودة نظام لتصنيف 
الموائل في االهوار من خالل مشروع الموائل 
التابع لمنظمة طبيعة العراق ويجب اكمال هذا 

 النظام وتوسيعه ليشمل الموائل االرضية. 

للنظم  بيولوجيالتنوع ال
 البيئية األرضية

وزارة البيئة، وزارة الزراعة 
مات ،الجامعات والمنظ

البحثية العراقية ، الوكاالت 
و  IUCNة مثل دوليال

WRI  وUNEP ، والجهات
ذات العالقة في اقليم 

اعالن قوائم التدقيق وتأكيد صحتها 
من خالل مسوحات العمل الحقلي 

لمجاميع الحيوانات والنباتات. 
تحديث المعلومات عن حالة األنواع 

 والموائل.

 صيانةجة لتحديد حالة الال تزال هناك حا
 وضعالى  لمجاميع أنواع اخرى. هناك حاجة

قوائم تدقيق نظامية لمجاميع الحيوانات 
 والنباتات.

ة والعدد الكلي القائم
سب لألنواع المهددة ح

المجاميع في النظم 
 البيئية األرضية
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  .العراق كردستان

وزارة البيئة، الجامعات 
ة دوليالعراقية، الوكاالت ال

و  WRIو  IUCNمثل 
UNEP معهد النهرين ،

لألبحاث العلمية/ الجامعة 
-االميركية في العراق

السليمانية، المؤسسات 
والجهات ذات االخرى، 

 العالقة في اقليم كردستان

، و المنظمات غير العراق 
    الحكومية المحلية.

رسم خرائط ألنواع الموائل الرئيسة 
األنواع؛ قاعدة بيانات عن  صيانةل

اميع المختلفة األنواع العائدة للمج
)اللبائن، الطيور؛ البرمائيات...الخ( 
اعتمادًا على الموائل التي تستغلها؛ 

نظام تصنيف موائل عراقي  وضع
لتصنيف جميع أنواع الموائل 
األرضية وموائل المياه العذبة 
والبحرية والشاطئية في العراق 

ة )مثل دولياستنادًا الى مقاييس 
EUNIS  وغيرها(؛ يجب البدء
كائنات حية في طور البلوغ  بجمع

 flying )طائرة أرضية

terrestrial إلستخدامها كأداة )
لتشخيص االنواع المهمة ولتقييم 
نوعية المياه؛ وضع قائمة تدقيق 
بالبرمائيات مع متطلبات موائلها 

لها؛ توفير معلومات  صيانةوحالة ال
مطورة عن تجمعات االسماك في 

ل النظم البيئية العراقية للجداو 
واألنهار والبحيرات والكهوف؛ 

وتحديد مواقع موائل وضع البيض 
 المهمة لألنواع العراقية.   

لم يتم اجراء احصاء وتصنيف نظامي لتحديد 
حالة االنواع في الموائل والمناطق البيئية 

للمياه العذبة. تم تكوين مسودة نظام لتصنيف 
الموائل في االهوار من خالل مشروع الموائل 

لمنظمة طبيعة العراق ويجب اكمال هذا  التابع
النظام. تم استخدام بيانات الالفقريات الكبيرة 
القاعية والهائمات بصورة محدودة كأدوات 

لقياس نوعية المياه ولكن هذه الطريقة يجب 
تطويرها والمعلومات عن األحياء المائية يجب 

. أجريت  بيولوجيأن تستخدم لتقييم التنوع ال
على األحياء المائية  (إن وجدت)دراسات قليلة 

 األخرى )البرمائيات(.

في  بيولوجيالتنوع ال
النظم البيئية للمياه 

 العذبة

وزارة البيئة، الوكاالت 
و  IUCNة مثل دوليال

WRI  وUNEP ، والجهات
ذات العالقة في اقليم 

معهد العراق،  كردستان
النهرين لألبحاث العلمية/ 

الجامعة االميركية في 

رسم خرائط ألنواع موائل المياه 
األنواع؛  صيانةالعذبة الرئيسة ل

توفير قاعدة بيانات عن األنواع 
العائدة للمجاميع المختلفة )اللبائن، 
الطيور؛ البرمائيات...الخ( اعتمادًا 

 وضعتغلها؛ على الموائل التي تس
نظام تصنيف موائل عراقي 

لم يتم اجراء احصاء وتصنيف نظامي لتحديد 
اع في الموائل والمناطق البيئية حالة االنو 

للمياه العذبة. تم تكوين مسودة نظام لتصنيف 
الموائل في االهوار من خالل مشروع الموائل 
التابع لمنظمة طبيعة العراق ويجب اكمال هذا 

 النظام.

ة والعدد الكلي القائم
سب لألنواع المهددة ح

المجاميع في النظم 
 البيئية للمياه العذبة
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السليمانية، -العراق
المؤسسات البحثية 

، و المنظمات االخرى، 
  غير الحكومية المحلية. 

لتصنيف جميع أنواع الموائل 
األرضية وموائل المياه العذبة 
والبحرية والشاطئية في العراق 

ة )مثل دولياستنادًا الى مقاييس 
EUNIS  وغيرها(؛ وتحديث

المعلومات عن حالة األنواع 
 والموائل.

ئة، الوكاالت وزارة البي
و  IUCNة مثل دوليال

WRI  وUNEP ، و
المنظمات غير الحكومية 

     المحلية )موسميًا(.

قائمة تدقيق عن األنواع  وضع
العائدة للمجاميع المختلفة )اللبائن، 
الطيور؛ البرمائيات...الخ( اعتمادًا 
على الموائل التي تستغلها؛ اجراء 

 وضعمسوحات للحيوانات واللبائن؛ 
تصنيف موائل عراقي  نظام

لتصنيف جميع أنواع الموائل 
البحرية والشاطئية في العراق 

ة )مثل دولياستنادًا الى مقاييس 
EUNIS )وغيرها 

لم يتم اجراء احصاء وتصنيف نظامي لتحديد 
حالة االنواع في الموائل والمناطق البيئية 
البحرية. تم تكوين مسودة نظام لتصنيف 

خالل مشروع الموائل الموائل في االهوار من 
التابع لمنظمة طبيعة العراق ويجب اكمال هذا 

 النظام وتوسيعه ليشمل هذه الموائل.

للنظم  بيولوجيالتنوع ال
 البيئية البحرية

وم وزارة البيئة، مركز عل
جامعة البصرة -البحار

أو اعتمادًا على  )موسمياً 
المعلومات المتوفرة من 
المحتمل أن تكون هناك 

القيام بمسوحات حاجة الى 
لمرات متعددة خالل موسم 

 .(صيد األسماك

القيام بعمليات مراقبة دورية لمناطق 
الثروة السمكية الرئيسة في األنهار 

 والبحيرات واألهوار )مسوحات
 & Frame اإلطار والصيد

Landing surveys لتحديد حجم )
تجهيزات جهود صيد االسماك وال

،  المستخدمة في صيد األسماك
)من خالل نواع المصطادة واأل

تحديد فئة النوع ووزنه والزمن( 
.تأكيد حالة األنواع العراقية من 
خالل المسوحات وتحديث قوائم 

 التدقيق لألنواع. 

معلومات محدثة بشكل منتظم عن مناطق 
الثروة السمكية في جميع مواقع صيد األسماك 
التجارية في العراق التي تتعامل مع األسماك 

من غير الممكن في هذه اللحظة  البحرية.
الحصول على مثل هذه البيانات التي تغطي 

مناطق الثروة السمكية البحرية الواسعة. 
التوجد جمعيات لصيادي األسماك أو هناك 
جمعيات غير رسمية فقط. يجب الدخول الى 
المعلومات المتعلقة بالتغيرات في حجم الصيد 

مع الوقت. هناك دراسات قليلة عن مدى 
امتداد وجود أنواع حيوانات بحرية اخرى غير 

ئن البحرية األسماك )مثل سالحف البحر واللبا
 Sharks  واسماك القرش أو الكوسج 

   (. Rays والقاعيات

ة والعدد الكلي القائم
سب لألنواع المهددة ح

المجاميع في النظم 
 البيئية البحرية
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وزارة البيئة، وزارة الصحة، 
معهد  الجامعات العراقية،

النهرين لألبحاث العلمية/ 
الجامعة االميركية في 

السليمانية، -العراق
المؤسسات البحثية 

والجهات ذات االخرى، 
العالقة في اقليم كردستان 

مرات سنويًا  4-3)العراق
  كحد أدنى(.

تحديث لحالة نوعية المياه الجارية 
والساكنة في مساقط المياه العراقية. 

الروافد شبكة مراقبة على طول 
الرئيسة والمناشيء الرئيسة لكل 
مساقط المياه على امتداد البلد 

:البحث والتطوير المستمر لدالئل 
ودالئل  WQIsنوعية المياه 

في  IBIsالتكامل الحياتي 
المؤسسات البحثية. يجب تحديد 
قيمة التحمل الدقيقة لالفقريات 

القاعية الكبيرة والهائمات المستوطنة 
بيق دليل تحمل للعراق ويجب تط

 Iraqi Tolerance Indexعراقي 
بداًل من تبني الدالئل األميركية 
واألسترالية.، ويجب البدء بجمع 
الكائنات الحية في طور البلوغ 

الطائرة البرية( كأداة لتقييم األنواع )
نوعية المياه وتشخيص األنواع 

 المهمة.

هناك حاجة لحمالت مراقبة منتظمة على 
وادارة متكاملة  صيانة)مستوى األحواض 

لمساقط المياه ومناطق المصبات واألحواض(. 
نات اال يمكن في الوقت الحاضر ايجاد بي

تغطي جميع األحواض. ال تتوفر بيانات عن 
 دولنوعية المياه الداخلة للعراق من ال

المجاورة. ال تتوفر معايير قياسية لنوعية المياه 
ام بيانات تم استخدالسطحية والجوفية العراقية. 

الالفقريات الكبيرة القاعية والهائمات بصورة 
محدودة كأدوات لقياس نوعية المياه ولكن هذه 

الطريقة تحتاج للمزيد من الدراسة لتحويرها 
ضمن السياق العراقي ويجب تطبيقها بصورة 
منسجمة مع ذلك في أنحاء البلد وعبر الزمن 

 لتصبح أكثر فعالية.

 -نوعية المياه
القياسات  المغذيات،

الفيزياوية والكيمياوية، 
BOD ،المعادن الثقيلة ،

 وملوثات أخرى

 INMA انماء مشروع
(USAID ،وزارة الزراعة ،)

السلطات المحلية العامة، 
كليات الزراعة في 

الجامعات العراقية، معهد 
النهرين لألبحاث العلمية/ 

الجامعة االميركية في 
السليمانية، -العراق

ة المؤسسات البحثي
والجهات ذات االخرى، 

 العالقة في اقليم كردستان
 .العراق

نوعية الترب من حيث ملوثات 
التربة )مثل المغذيات وحمل 

الفوسفور والمعادن -النيتروجين
الثقيلة والمبيدات...الخ(، صور 

األقمار الصناعية لسنوات مختلفة 
 )سنويًا(.

 ةنوعية الترب ال توجد معلومات متوفر في هذه المرحلة.
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الجامعات والمؤسسات 
 البحثية العراقية األخرى.

دينية -تحديد المجاميع العرق
الرئيسة وتحديث خرائط التنوع 

العراقي للبلد وجمع معلومات عن 
بواسطة  بيولوجياستخدام التنوع ال

كل من هذه المجاميع المختلفة 
 -ة، عرقبيولوجي -)معلومات عرق

طبية(. القيام بجهود مسحية لتوثيق 
ة للمجاميع بيولوجي-حالة العرقال

 دينية العراقية. -العرق

المعلومات االحصائية غير كاملة. المعلومات 
طبية غير كاملة  -ة أو العرقبيولوجي -العرق

أو مفقودة. هناك أيضًا افتقار كلي للمعلومات 
دينية لكون هذه المعلومات ربما تكون  -العرق

 لها مضامين سياسية أخرى.

قية المجاميع العر 
 واللغوية

المصدر/ الجهة ذات 
العالقة )تكرار 

 تحديث المعلومات(

المعلومات و/أو مجاميع 
 البيانات المطلوبة

 الدليل تحليل الفجوات

I.3.4    والنظم البيئية بيولوجيدالئل الضغط على التنوع ال 

 Indicators of PRESSURE on Biodiversity & Ecosystems                                                                                                 
وزارة الزراعة، وزارة 

التخطيط، وزارة البيئة، 
المنظمات غير الحكومية، 

وزارة الموارد المائية، 
الوزارات والدوائر ومراكز 
األبحاث ذات العالقة في 

. العراق إقليم كردستان
  )موسميًا(

ط للغطاء األرضي/ خرائ وضع
استخدام األراضي لألراضي 
 وضعالطبيعية والبرية في العراق و 

 مخطط تصنيفي لهذه األراضي.

ال يوجد نظام شامل لتصنيف الغطاء األرضي 
واستخدامات األراضي في جميع األراضي 

العراقية. ليس هناك فهم جيد لمفهوم 
استخدامات األراضي في المناطق القليلة 

تلك المناطق ذات القيمة  التطور وخاصةً 
 .بيولوجيالعالية للتنوع ال

متغيرات الغطاء األرضي 
ستخدام األراضي   وا 

أقسام -وزارة الزراعة
الغابات، جامعات كردستان 

 العراق )موسميًا(.

مسوحات لرسم خرائط تواجد 
مساحات الغابات الناضجة والمهمة 
وبقايا النظم البيئية السهلية وتقييم 

واع وحالة وتهديدات تجمعات األن
عمليات ازالة الغابات والرعي 

أو تغيير الموائل. هناك  المفرط و/
حاجة لتقديم التقارير المطورة عن 
 الممارسات التجارية في الغابات. 

توجد فجوات في جهود جمع البيانات الحالية 
ألرضية البرية تتعلق بموارد الغابات ا

ستخدامات السهول ، هناك ممارسة لتشج ير وا 
ويوجد حظر على قطع  الغابات الصناعية

األشجار في إقليم كردستان في شمال العراق 
ولكن المعلومات مفقودة عن مدى امتداد هذه 
الممارسة وعن فعالية القوانين المضادة لقطع 
األشجار. هناك افتقار للمعلومات عن بقايا 
النظم البيئية السهلية وكذلك المعلومات عن 

للرعي واالستخدامات األخرى اآلثار الحالية 

التغير في إستخدام 
األرض، تحويل أراضي 
الغابات والسهول الى 

إستخدامات أخرى )مثاًل 
 معدل إزالة الغابات(
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 الغابات، والغابات.  -لمناطق السهول، السهول

وزارة الزراعة، مركز علوم 
جامعة البصرة، -البحار

الوزارات والدوائر ومراكز 
قة في األبحاث ذات العال

 العراق إقليم كردستان
)اعتمادًا على المعلومات 
المتوفرة من المحتمل أن 
تكون هناك حاجة الى 
القيام بمسوحات لمرات 

متعددة خالل موسم صيد 
 األسماك(.

برامج المراقبة المستمرة للثروات 
السمكية الرئيسة في األنهار 

والبحيرات واألهوار )مسوحات 
Frame & Landing ) لتحديد

حجم جهود صيد االسماك 
والتجهيزات المستخدمة في صيد 

)من  نواع المصطادة، واألاألسماك
خالل تحديد فئة النوع ووزنه 

 والزمن(.

ال تتوفر معلومات محّدثة بشكل منتظم عن 
الثروات السمكية في مناطق صيد االسماك 
االقتصادية المهمة في العراق. توجد بعض 

ولكنها تحتاج المعلومات عن مزارع األسماك 
الى تطوير أكبر لتشخيص التداخالت مع 
الموارد السمكية البرية. ال توجد جمعيات 
ن وجدت فهي غير  لصيادي األسماك وا 

رسميةز يجب تقييم حجم الصيد ونوعه عبر 
الزمن. هناك حاجة الى نظام قادر على 

تشخيص األنواع التي تحتاج الى حماية أكبر؛ 
و قابل على نحوتشخيص حدود الصيد 

؛ تحديد وتعزيز حصص الصيد لإلستمرار
للثروات السمكية االقتصادية. هناك افتقار 

للمعلومات عن برامج تخزين األسماك )أنواع 
 األسماك، تكرارها، ومواقعها(. 

 تقديرات صيد االسماك

وزارة الزراعة، وزارة الموارد 
المائية، وزارة الصحة، وزارة 

البيئة، وزارة التجارة، 
ارات والدوائر ومراكز الوز 

األبحاث ذات العالقة في 
من  )العراق إقليم كردستان 

 المسوحات الفصلية(. 

قائمة تدقيق لألنواع المزعجة 
والغازية والغريبة التي تشكل حاليًا 
مصدر قلق من حيث االدارة في 
العراق؛ معلومات عن مستوى 

 التجارة الحالية لالنواع عبر الحدود.

علومات عن جميع االنواع هناك افتقار للم
الغريبة والغازية الموجودة حاليًا في العراق 

وتأثيراتها الحالية على النظم البيئية العراقية . 
ُأجريت نشاطات إدارة قليلة )إن وجدت( في 

وية لألنواع العراق تتعلق باالزالة الفيزيا
البرية من السنبل نباتات المزعجة )مثل ازالة 
 سدودة(.المجاري المائية الم

 األنواع الغريبة/ الغازية

أسواق الحيوانات، حدائق 
الحيوانات، وكاالت التعزيز 
ومسؤولو الحدود، جمعيات 
الصيد، وزارة التجارة، وزارة 

الداخلية، وزارة البيئة، 
المنظمات غير الحكومية، 
والجهات ذات العالقة في 

 العراق اقليم كردستان

معلومات عن درجة جهود الصيد 
الحالية واالنواع المستهدفة؛ 

معلومات عن الحيوانات الداخلة 
ألسواق وحدائق الحيوانات؛ 

معلومات عن االنواع العابرة للحدود 
 الوطنية. 

من المهم تشخيص ضغوط الصيد استنادًا الى 
يكون قادرًا على: نظام  وضعالنوع بهدف 

تشخيص األنواع التي تحتاج الى حماية أكبر؛ 
وعلى  وتشخيص حدود الصيد حسب النوع

مواد وبرامج  وضع؛ نحو قابل لإلستمرار 
تعليمية لتثقيف الصيادين وجمعيات الصيد؛ 
تفعيل اليات التشريع والتعزيز لوضع ودعم 

  حدود الصيد.

 ضغط الصيد
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)موسميًا؛ قد تكون هناك 
ع المعلومات من حاجة لجم

األسواق بصورة أكثر 
 تكرارًا(.

وزارة الزراعة، مركز علوم 
جامعة البصرة، -لبحارا

الوزارات والدوائر ومراكز 
األبحاث ذات العالقة في 
إقليم كردستان )أربع مرات 

 في السنة على األقل(. 

دراسات حالة في مواقع متعددة 
لتحديد االسباب الكامنة وراء 

استخدام مثل هذه الطرق وأكثر 
الوسائل فعاليًة لوقف هذه 

النشاطات؛ دراسات مناطق 
لمعتمدة على النوع األسماك ا

المستهدف لتحديد الوقت المناسب 
 لتعليق عمليات الصيد.

يعد استخدام الصدمات الكهربائية وأحيانًا 
السموم و/أو المتفجرات شائعا في مناطق 

صيد األسماك في جداول وأهوارالعراق. هناك 
حاجة إلجراء الدراسات لتشخيص وتحديد 
تي الالخطوات المناسبة لوقف هذه النشاطات 

 . على نحو غير قابل لإلستمرار تمارس

ممارسات صيد األسماك 
على نحو غير قابل 

 لإلستمرار

وزارة الموارد المائية، وزارة 
الزراعة ، وزارة البيئة، وزارة 
العلوم والتكنولوجيا، وزارة 

التعليم العالي والبحث 
العلمي، الوزارات والدوائر 

ومراكز األبحاث ذات 
م كردستان، العالقة في إقلي

الجامعات والمنظمات غير 
الحكومية العراقية والقطاع 

 الخاص. )موسميًا( 

دراسات عن امتداد وتهديد 
 التصحر.

عن التربة تتضمن من الدراسات  ُأجريت العديد
الملوحة والكثبان الرملية والتعرية الريحية في 

هناك حاجة الى خطة ، و هذا المجالبالعراق 
 منع التصحر.وطنية لتوجيه نشاطات 

 التصحر

وزارة التخطيط، وزارة النقل، 
وزارة البيئة، الجامعات 

والمنظمات غير الحكومية 
العراقية و الوزارات والدوائر 

ومراكز األبحاث ذات 
العالقة في إقليم كردستان 

 )سنويًا(.

دراسات عن تأثيرات إنشاء الطرق، 
طرق وتقنيات التخفيف من هذه 

نات عن التاثيرات، مجموعة بيا
مشاريع الطرق المقترحة في 

 المناطق الحساسة.

المعلومات أو الدراسات عن هذه التأثيرات 
 قليلة أو معدومة.

 تأثيرات إنشاء الطرق

وزارة التخطيط، وزارة 
الصناعة والمعادن، وزارة 

النفط، وزارة البيئة، 
الجامعات والمنظمات غير 

الحكومية العراقية و 

دراسات عن تأثيرات تطوير النفط 
نشاء الطرق ، طرق  والتعدين وا 

وتقنيات التخفيف من هذه 
التاثيرات، مجموعة بيانات عن 
مشاريع الطرق المقترحة في 

المعلومات أو الدراسات عن هذه التأثيرات 
 قليلة أو معدومة

ستخراج  التعدين وا 
 الموارد
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اكز الوزارات والدوائر ومر 
األبحاث ذات العالقة في 
 إقليم كردستان )سنويًا(.

 المناطق الحساسة

وزارة البيئة، وزارة الصحة، 
المؤسسات ذات العالقة في 

 إقليم كردستان )سنويًا(.

قاعدة بيانات وطنية عن المواقع 
الملوثة والخطرة؛ تقييم اآلثار على 

النظم البيئية المحيطة؛ خطط 
 ونشاطات تخفيف اآلثار.

تقريرًا عن النقاط  UNEPلقد نشر برنامج 
وقد  2005خنة في العراق في عام السا

استعرض قائمة مختصرة من المواقع ضمن 
عدة قطاعات صناعية وسّمى أكبر خمسة 

مناطق للنفايات الخطرة حسب األولوية؛ هناك 
حاجة لقائمة تضم جميع المناطق الملوثة 

والخطرة تتميز بمعلومات عن حجم وامتداد 
ط الموقع؛ تحديد الملوثات؛ اإلكمال أو التخطي

 تخفيف اآلثار والنظيف.  تدابيرل

 المواقع الملوثة والخطرة

 لغاماأل إزالةمنظمات 
ة، دوليالوطنية وال

والمنظمات غير الحكومية 
والمؤسسات ذات العالقة 

 في إقليم كردستان )سنويًا(.

معلومات محّدثة عن حدود الحقول 
المرسومة؛ معلومات عن األراضي 

المسح المنظفة حديثًا لتحديد مواقع 
 الجديدة ذات األولوية.

التاثير غير معروف على األنواع العراقية 
غير  أللغامالمحلية؛ معدالت تنظيف حقول ا

متوفرة؛ يحتاج مثل هذا الدليل الى توضيح 
)معبرًا عنه  لغامامتداد مساحة حقول األ

بالنسبة المئوية من المساحة الكلية(؛ هناك 
كيفية القليل من المعلومات المتوفرة عن 

تأثيرطرق التنظيف المختلفة على التنوع 
 .بيولوجيال

 األرضية لغاماأل 

 

I .4.4 بيولوجياتجاهات الضغط و الحالة إلدارة التنوع ال 

    PRESSURE and STATUS Trends  for the Management of Biodiversity                                                                                                    

العديد من الدالئل لتطبيقها على العراق وهي تمتلك بالفعل قدرًا من المعلومات أو البيانات الكافية  ُأختيرت
عن في العراق. نوفر هنا بعض المعلومات االساسية  بيولوجيللبدء بتوفير صورة كمية عن اتجاهات التنوع ال

 معلومات أكثر تفصياًل.  IVرقم  ملحقال هذه الدالئل فيما يوفر
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 والنظم البيئية بيولوجيدالئل حالة التنوع ال
 دليل: المناطق البيئية في العراق

تقع جمهورية العراق في الشرق األوسط محاطًة بايران والكويت والسعودية واألردن وسوريا وتركيا. تبلغ 
 بيئية أرضية كبرى وأربعة ماطق أصغر مساحًة. ويتكون من خمسة مناطق  2كم 432162مساحة العراق 

 
المساحة في  في العراق %

 (2كمالعراق )

المساحة الكلية 
 (2كم)

 المناطق البيئية األرضية

 (PA0906الهور الملحي الغريني لنهري دجلة والفرات ) 35600 28795 81%

-راويةالصحراء العربية واألراضي الشجيرية الجافة الصح 1851300 192853 10%
 (PA1303العربية الشرقية )

 (PA1320الصحراء الشجيرية لبالد ما بين النهرين ) 211000 129995 62%

 (PA0812سهل الشرق األوسط ) 132300 37598 28%

غابات  –الغابات الصنوبرية لشرق البحر األبيض المتوسط  143800 1475 1%
 (PA1207العريضة ) –ذات األوراق الصلبة 

سنديان المدارية للبحر األحمر  -صحراء وشبه صحراء النوبو 651300 5189 1%
(PA1325) 

سنديان لجنوب ايران  -صحراء وشبه صحراء النوبو 351500 7993 2%
(PA1328) 

 (PA1323صحراء وشبه صحراء الخليج ) 72600 1480 2%

 (PA0446سهل غابات جبال زاكروس ) 397800 29376 7%

 موعالمج 3847200 443753 

توجد أربعة مناطق بيئية للمياه العذبة في البلد ويتم تقسيمها بصورة عامة بواسطة حوضي أعلى واسفل نهري 
 Orumiyeh) منطقة اورومية البيئيةدجلة والفرات والصحراء الغربية )الداخل العربي( وجزء صغير من 

ecoregion.)  

المساحة في  في العراق %
 (2كمالعراق )

المساحة 
 (2كمة )الكلي

 المناطق البيئية للمياه العذبة

 حوض أسفل نهري دجلة والفرات 441 340633 227497 67%

 حوض أعالي نهري دجلة والفرات 442 507236 64745 13%
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 الداخل العربي 440 2334454 142494 6%

 Orumiyeh  أوروميه 445 51772 17 % 0.03

النهاية الجنوبية لشط العرب وخور الزبير حيث يلتقيان برأس العراق منطقة بيئية بحرية واحدة عند  اذييح
 الخليج.

المساحة في  في العراق %
 (2كمالعراق )

المساحة 
 (2كمالكلية )

 المناطق البيئية البحرية

2%  المياه االقليميه  
4910 

الخليج 90 251000  

 

 نهري دجلة والفرات دليل: الموارد المائية في حوض

والفرات وكذلك أحواض األنهار الصغيرة ضمن البلد استغالاًل كبيرًا ألغراض الزراعة، ُأستغلت مياه دجلة 
وحدث ذلك لعدة االف من السنين في حاالت كثيرة مما أدى الى نشوء شبكات وقنوات ومهارب اروائية واسعة 

في تركيا وسوريا كانت السدود الكبيرة ومشاريع تحويل المياه االنتشار فضاًل عن منشآت تحويل مياه أخرى. 
 .من بين أعظم التغيرات التي طرأت على الموارد المائية في البلدوشمال العراق 

ات كبيرة في الموارد المائية العراقية والتي تظهر في الشكل االيسر أدناه الذي تدهور هذه المشاريع  نتجت عن 
  .1990يبين المياه في األهوار العراقية قبل وبعد عام 

تمت إعادة حساب  2009/ 2008ديدة التي حدثت في عامي ظر االعتبار ظروف الجفاف الشبعد األخذ بن
(، 2009ايلول  30 -1991تشرين األول  1حجم التدفق لمياه نهر الفرات اسفل قضاء الهندية للفترة بين )

 2.1قدار أقل بم BCM 10.61والمشار اليها أعاله بالرقم  1990كمية المياه المتوفرة بعد عام  قد كانتو 

BCM  حيث بلغت(8.54 BCM بالنسبة لنهر الكرخة تم إكمال إنشاء خندق .) (Dike ) بين هور العظيم
كما يمكن  2009تموز عام  31)في ايران( وأهوار الحويزة )موقع رامسار محاذي يقع في العراق( في 

أن هذا الخندق ال يسمح مشاهدته بوضوح في الصورة الظاهرة على الجانب األيمن من الشكل أدناه، حيث 
في الوقت الحاضر بتدفق اية مياه من الجانب االيراني مما أدى بالنتيجة الى تغيير النظام الهايدروديناميكي 

 الكلي ألهوار الحويزة. يجب متابعة هذه الحالة بشكل جيد اعتمادًا على نظام للمراقبة المستمرة. 
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 السدة بين هوري الحويزة والعظيم
 

 1990المتوفرة قبل وبعد عام المياه 

 

 دليل: التغير في حدود الموائل

حدث تغيران مهمان في حدود الموائل خالل النصف الثاني من القرن الماضي في العراق. التغير األول كان 
بناء السدود والخزانات في مساقط المياه العليا لحوض نهري دجلة والفرات )كما عرض سابقًا(. التغير الثاني 

ق برنامج التجفيف واسع النطاق ألهوار ما بين النهرين في جنوب العراق خالل عقد التسعينات. وثّ  كان
كاًل من هذين التغيرين في تقريره المعنون "أهوار بالد ما بين النهرين: فناء  2001لعام  UNEPبرنامج 

في تركيا رك (. وكما ذكر في ذلك التقرير فإن سد أتاتو UNEP/DEWA/GRID, 2001نظام بيئي" )
والذي يمكنه خزن كمية مياه تزيد عن التدفق السنوي لنهر الفرات كان له تأثير مهم على بيئة النظام ككل. ال 

المتشاطئة للحوض العلوي ومن أهم هذه السدود سد  دوليزال هناك تخطيط لبناء سدود كبيرة وصغيرة في ال
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وف تكون له عواقب عكسية واسعة االنتشار بالنسبة إليسو المخطط لبنائه على نهر دجلة في تركيا والذي س
للموارد المائية والبيئة في أسفل مجرى النهر والموائل ككل في العراق. فضاًل عن ذلك فإن وزارة الموارد 

( تطور عددًا من الدراسات والتصاميم لمشاريع كبيرة سوف تكون لها تأثيرات كبيرة MoWRالمائية العراقية )
 . إن بعضًا من هذه المشاريع يشمل ما يلي:يولوجيبعلى التنوع ال

 .بناء سد بادوش على نهر دجلة 

 .بناء سد البغدادي على نهر الفرات 
 .بناء سد بخمة ومنداوة على نهر الزاب الكبير 
  الزاب الصغيرعلى نهر  طق طقبناء سد. 

راضي في العراق سيكون له التأثير األكبر ان إعداد وزارة الموارد المائية العراقية لستراتيجية للموارد المائية واأل
لكون هذه الستراتيجية ستقوم من الناحية العملية بإعادة تصميم استخدام األراضي  بيولوجيعلى التنوع ال

 لألغراض الزراعية في العراق.

في  تجفيف أهوار ما بين النهرين كذلك الى حدوث أهم التغيرات الحديثةأدى  قدالى جانب بناء السدود ف 
)والتي تعتبر  1970الموائل في جنوب العراق. يظهر ذلك في الخريطتين المبينتين أدناه والعائدتين لعام 

 . 2000غالبًا فترة الشروع االساسية للمقارنة( وعام 

 

 

 

 

 

 1970امتداد أهوار ما بين النهرين عام  2000امتداد أهوار ما بين النهرين عام 
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عنما استعيدت )وذلك  2003هذا النظام بعد حرب الخليج في عام  إنعاشلية عمل المراقبة األولية حدثت

 UNEP( العائد لبرنامج IMOSبواسطة نظام مراقبة األهوار العراقية ) (المياه بصورة جزئية الى هذه المنطقة
و )وه 2006عند نهاية عام  UNEPهذا النظام من قبل برنامج  أوقفبإستخدام تقنية اإلستشعار عن بعد. 

من مساحة المنطقة قد أستعيدت الى أراضي رطبة مرة أخرى بالمقارنة  %58الوقت الذ قّدر فيه بأن نسبة 
مع مساحة األهوار لعقد السبعينات من القرن العشرين(. لكن مجموعة عدن الجديدة واصلت برنامج 

  ات العالقة.التي تحتاجها الحكومة العراقية والجهات ذ معلوماتالاإلستشعار عن بعد موفرًة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يوثق الشكل أدناه فترة خمس سنوات وهو يظهر اتجاهات الغطاء النباتي ومستوى الماء التي حدثت في 
. تعد هذه من الموائل المهمة التي مرت بتغيرات كبيرة 2007و  2003مناطق األهوار المنعشة بين عامي 

 وسوف تستمر بالمرور بمثل هذه التغيرات.

 

   .UNEP-GRID- Arendal Maps and Graphics Library, 2009"انعاش أهوار ما بين النهرين في العراق" ، 
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 (UNEP-GRID, 2007) 2007و  2003أهوار ما بين النهرين بين عامي استعادة 

على األوكسجين،  بيولوجيالمغذيات، القياسات الفيزياوية والكيمياوية، الطلب ال -دليل: نوعية المياه
 المعادن الثقيلة وملوثات أخرى

الى حد كبير وقد انخفضت  تتاثر نوعية المياه في العراق بالفضالت البلدية والصناعية غير المسيطر عليها
على امتداد البلد. اجريت نشاطات مراقبة محدودة من قبل الحكومة والجامعات والمنظمات غير هذه النوعية 

بشكل   توجدالحكومية في جهود مختلفة في البلد ولكن برامج المراقبة المنتظمة التي تغطي امتداد األحواض 
للمراقبة في مناطق أهوار ما بين النهرين وحولها ضمن مشروع  نفذت منظمة طبيعة العراق برنامجاً  .قليل

KBA  ني من فقر نوعية المياه واالفتقار وجد بأن الكثير من المناطق تعا. 2008و  2005بين عامي
ركز هذا العمل بصورة أساسية على القياسات الفيزياوية )درجة الحرارة واألس  رات البينية وارتفاع الملوحة.للتيا

تم توسيع هذا البرنامج  حدود من القياسات الكيمياوية.روجيني والملوحة واألوكسجين المذاب( مع عدد مالهايد
ألسباب لوجستية.  2008ولكنه توقف في الجنوب في عام  2007الى كردستان في شمال العراق في عام 

 انهيمانية فقط ولكلمياه بمحافظة السلنوعية ا وحاتمس حصروألسباب لوجستية ايضًا تم  2009وفي عام 
تضمنت للمرة األولى على نهري الزاب الصغير وديالى و بدرجة أكبر على مواقع تقع ضمن حوضي أ تركز 

 اختبارات البكتريا والمعادن الثقيلة للترب والرواسب والمياه.
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 بعض المحاوالت لتطبيق دليل لنوعية 2009/ 2008بذلت منظمة طبيعة العراق ومعهد الرافدين في موسم 
( وذلك إلختبار نوعية المياه والحالة الصحية الكلية للنظم IBIs( ودالئل التكامل الحياتي )WQIالمياه )

البيئية، وهي طرق من الممكن أن تكون مباشرة وبسيطة بحيث تكون مفيدة في التحديد الدقيق للمناطق ذات 
 األولوية العليا للتدخل.

ر عن نوعية المياه الكلية عند موقاع وزمان معيناين اعتماادًا علاى بضاعة يوفر دليل نوعية المياه رقمًا مفردًا يعب
قياساات لنوعيااة المياااه. إن هاادف الاادليل هااو تحوياال بياناات نوعيااة المياااه المعقاادة الااى معلومااات تكااون مفهومااة 

محال  من أن استخدام الدليل لتحديد "درجة" نوعية الميااه هاووقابلة لإلستخدام من قبل العامة، على الرغم من 
 .أختالف بين علماء نوعية المياه

 (http://bouldercommunity.net/basin/watershed/wqi_info.html )علااااى إعتبااااار أن 
  رقمًا واحدًا ال يمكنه أن يروي القصة الكاملة لنوعية المياه.

ومشاريع مسحية أخرى قامت بها منظمة طبيعة العراق الى كل من الهائمات  KBAات لقد نظرت مسوح
النباتية والحيوانية والالفقريات الكبيرة القاعية واألسماك على انها تمثل دالئل أو مؤشرات حياتية لنوعية المياه. 

 مياه.( أن تمثل أداة تقدير مهمة لتقييم نوعية الIBIsيمكن لدالئل التكامل الحياتي )

فاي كردساتان العاراق هنااك دليال  KBAمن بين األدوات اإلضافية لنوعية المياه التي استخدمت في مساوحات 
 Waterwatch)       ( PI( ودليال التلاوث )PTI( )Mitchell and Stapp, 2000تحمال التلاوث )

South Australia, 2004 .)هدت فاااي ميااااه التاااي شاااو هاااذه الااادالئل اساااتنادًا الاااى اناااواع األحيااااء  حاااورت
 كردستان العراق. 

يتضمن الشكل أدناه مثااًل على نتائج الدالئل الحياتية لالفقريات الكبيرة القاعية في حوض أعلى نهر ديالى 
 .2009)بحيرة دربندخان( لصيف عام 

من لم تطبق دالئل نوعية المياه وال دالئل التكامل الحياتي بشكل واسع في العراق وهناك حاجة الى المزيد 
العمل لتكييف الدالئل المتوفرة لتالئم الظروف والمستويات االساسية العراقية، ولكنها اذا طبقت بصورة ثابتة 

http://bouldercommunity.net/basin/watershed/wqi_info.html
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وموحدة فقد تثبت أهميتها كأداة لمراقبة االتجاهات في نوعية المياه من قبل الباحثين العراقيين فضاًل عن 
 صانعي القرار في العراق. 

 

  

 والنظم البيئية بيولوجيال دالئل الضغط على التنوع

دليل: التغيير في استخدامات األراضي، تحويل أراضي الغابات والسهول الى أستخدامات أخرى لألراضي 
 ()مثالً، معدل إزالة الغابات

 تقع أراضي الغابات العراقية بشكل اساسي في شمال العراق كما يظهر في الصورة أدناه.

 

 

 KBAتصنيف نوعية المياه لمواقع مساقط مياه نهر ديالى )حوض دربنخان( أثناء مسوحات مشروع 

 اعتماداً على نتائج الالفقريات الكبيرة القاعية. 2009لصيف عام 
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-2000-1990رات التي طرأت على غطاء الغابات في العراق في الفترات بين تظهر الجداول التالية التغي
لمناطق  2005-2000-1990/ التحويل الكلية للفترات بين تدهور(، مع معدالت ال1 جدول)ال 2005

 (.2 جدولالمزروعة في العراق )ال -الغابات مع المناطق المشجرة

 2005 -2000-1990ن . التغيرات في غطاء الغابات للفترة بي1رقم  جدول

 الغطاء الكلي للغابات

 )هكتار( 1990الغابة  804000 

 )هكتار( 2000الغابة  818000 

 )هكتار( 2005الغابة  822000 

 )هكتار| %( 2000 – 1990التغير السنوي  1400 0.17%

 )هكتار| %( 2005 – 2000التغير السنوي  800 0.10%

 )هكتار| %( 2005 – 1990التغير السنوي  18000 2.24%

 (FAO ،2010مناطق الغابات في العراق. )المصدر: 
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 غطاء الغابات االساسية

NA NA  هكتار( 1990الغابات االساسية( 

NA NA  هكتار( 2000الغابات االساسية( 

NA NA  هكتار( 2005الغابات االساسية( 

NA NA  هكتار| %( 2000 – 1990التغير السنوي( 

NA NA  هكتار| %( 2005 – 2000التغير السنوي( 

NA NA هكتار| %( 2005 – 1990سنوي التغير ال( 

 األراضي الشجرية األخرى

 )هكتار( 1990األراضي الشجرية األخرى  1245000 

 )هكتار( 2000األراضي الشجرية األخرى  1033000 

 )هكتار( 2005األراضي الشجرية األخرى  927 

 )هكتار| %( 2000 – 1990التغير السنوي  (21200) 1.70%-

 )هكتار| %( 2005 – 2000لتغير السنوي ا (21200) 2.05%-

 )هكتار| %( 2005 – 1990التغير السنوي  318000 25.54%-

 األشجار المزروعة

 )هكتار( 1990األشجار المزروعة  15000 

 )هكتار( 2000األشجار المزروعة  15000 

 )هكتار( 2005األشجار المزروعة  13000 

 )هكتار| %( 2000 – 1990التغير السنوي  - 0.00%

 )هكتار| %( 2005 – 2000التغير السنوي  (400) 2.67%-

 )هكتار| %( 2005 – 1990التغير السنوي  (2000) 13.33%

 

-لمساحة الغابات + المساحة المشجرة (2005 -2000-1990)رالكلي ي/التغيهورد. الت2رقم  جدول
 المزروعةاألشجار 

 )هكتار( 1990ُأخرى  2034000 

 )هكتار( 2000ُأخرى  1836000 

 )هكتار( 2005ُأخرى  1736000 

 )هكتار| %( 2000 – 1990التغير السنوي  (19800) 0.97%-

 )هكتار| %( 2005 – 2000التغير السنوي  (20000) 1.09%-

 )هكتار| %( 2005 – 1990التغير السنوي  (298000) 14.65%-
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والخشب الدائري الصناعي والورق/الورق المقوى في العراق يبين الشكل أدناه اتجاهات االنتاج لخشب الوقود 
. شهد انتاج كل من اخشاب الوقود والورق/ الورق المقوى ارتفاعات مفاجئة )في 2001و  1961بين عامي 
على التوالي( وشهد انتاج الخشب الدائري الصناعي ونهاية هذا العقد من القرن العشرين  التسعينات نهاية عقد
يرًا في أوائل السبعينات من القرن العشرين وبقي مستقرًا الى أن ظهرت زيادات طفيفة في االنتاج ارتفاعًا كب

 في الفترة الواقعة بين وسط ونهاية عقد التسعينات من القرن ذاته.  

 

 

 دليل: تقديرات حجم الصيد لألسماك
لبحرية ولكن دقة هذه األرقام غير أدناه بيانات حجم الصيد ألسماك المياه العذبة واألسماك ا جدوليبين ال
 مؤكدة.

 (Earth Trends, 2003حجم الصيد التجاري العراقي لألسماك )

 حجم صيد أسماك المياه العذبة العراق الشرق األوسط وشمال أفريقيا

 )طن متري( 1990 18875 252334

 )طن متري( 2000 9700 416938

 حجم صيد األسماك البحرية  

 )طن متري( 2000 11066 2461334

 Earth) 2001 -1961انتاج منتجات الغابات في العراق، 

Trends, 2001.) 
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II. والحالة الراهنة لستراتيجية  بيولوجيتنفيذ الستراتيجيات والخطط المرتبطة بالتنوع ال
                             في العراق بيولوجيوطنية للتنوع ال

Implementation of relevant Biodiversity Strategies & Plans and Status 

of a national Biodiversity Strategy for Iraq 

ينبغي أن ينفذ الخطوات التالية وفقًا لظروفه وامكانياته  طرفمن االتفاقية بأن كل  6رقم  المادةذكر ت
 الخاصة:

ستخدامو  بيولوجيالتنوع ال صيانةستراتيجيات أو خطط أو برامج وطنية ل وضع - على نحو قابل  ها 
برامج الموجودة التي يجب )من بين أمور ، أو تكييف أو تعديل الستراتيجيات أو الخطط أو ال لإلستمرار

 المتعاقد صاحب العالقة. طرفأخرى( أن تعكس التدابير التي وضعتها االتفاقية والمتعلقة بال

ستخدامه بيولوجيلتنوع الا صيانة تدابيرعلى دمج  وحسب اإلقتضاء قدر اإلمكانالعمل ب - على نحو  وا 
 . شاملة لجميع القطاعاتفي خطط وبرامج وسياسات قطاعية و  قابل لإلستمرار

( لتعمل NBSAP بيولوجيستراتيجية اطارية )مثاًل ستراتيجية وخطة عمل وطنية للتنوع ال وضعسوف يتم  
على المستوى الوطني والمستوى  بيولوجيالتنوع ال صيانةعلى تنسيق وتسهيل وتركيز الجهود الرامية الى 

 األوسع ولتستخدم كوسيلة للقيام بما يلي:

 على نحو واستخدامه  بيولوجيالتنوع ال صيانةسنوات( ل 10-5تيجيات متوسطة األمد )وضع سترا
 .فوائدوتقاسم ال قابل لإلستمرار

  ترجمة األهداف السياسية الى أفعال بوجود أطر زمنية، فضاًل عن متابعة الفجوات في السياسة
 .بيولوجيالوطنية الحالية للتنوع ال

  حددة األولويات.متكون متماسكة و  بيولوجييع تنوع برامج ومشار  وضعتمكين العراق من 

 بيولوجيالسماح للعراق بتنسيق ومراقبة وتقييم نشاطات التنوع ال. 

 بيولوجيالسماح للعراق بتخصيص الموارد بصورة ستراتيجية فيما يتعلق بإدارة التنوع ال. 
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 ستخدو  بيولوجيالتنوع ال صيانةتحسين عملية تطوير القدرات فيما يرتبط ب على نحو قابل  هاما 
 .لإلستمرار

  توضيح أدوار الجهات ذات العالقة ومن ضمنها الحكومات المركزية واألقليمية والمحلية والجهات
 القانونية والمؤسسات البحثية والجامعات والمجتمع المدني. 

الحالية مراقبة ومراجعة الخطط والبرامج بخاصة بالعراق  NBSAPستراتيجية  وضعالخطوة االولى ل تتمثل
وذلك فيما يرتبط  على نحو قابل لإلستمرار بيولوجيلموارد الطبيعية والتنوع الاستخدام ا  و  صيانةالخاصة بال

 بأهداف اإلتفاقية.

 بيولوجيلتنوع الا صيانةللحالية ويحدد األولويات الوطنية سوف يتحرك العراق من الستراتيجيات واألهداف ا
ستخدامه مسلطًا الضوء على حاالت الطواريء البيئية و/أو أنواع الحيوانات  على نحو قابل لإلستمرار وا 

دارة. سوف يولي العراق خالل هذه  صيانةوالنباتات البرية المعرضة للخطر التي تحتاج الى نشاطات  وا 
ستخدامهالتنوع البيولوجي  صيانةأهداف دمج ًا خاصًا بالعملية إهتمام خطط مع ال على نحو قابل لإلستمرار وا 

وحاجات  صيانةوذلك لضمان التوازن الضروري بين حاجات ال رى القطاعية والشاملة لجميع القطاعاتاألخ
 التنمية في البلد. 

سوف يحتاج الى إتباع اإلطار الذي  بيولوجيلذلك فإن وضع مسودة لمثل هذه الستراتيجية الوطنية للتنوع ال
( وقضايا اإلهتمامات المتبادلة ضمن Thematic Programmesحددته ما تسمى بالبرامج الموضوعية )

  .دولاإلتفاقية والتي دمجت بصورة متكاملة وسليمة مع القضايا واألولويات الوطنية لل
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II.1 بيولوجيدالئل اإلستجابة إلدارة التنوع ال  

 RESPONSE Indicators fro the Management of Biodiversity 

قضايا اساسية تتم متابعتها من خالل تدخالت السياسة واإلدارة. إن الدالئل التالية  بيولوجيتعد دالئل التنوع ال
يلي: القدرة تتمثل بما المناسبة لمتابعة إحتياجات السياسة واإلدارة في حالة العراق بشكل خاص يمكن أن 

دارة شبكة من المناطق المحمية، والقدرة ال صدار سياسات و مؤسسيعلى تكوين وا  ُأطر ة على وضع مسودات وا 
 .  بيولوجيالتنوع ال صيانةتنظيمية مناسبة، و/ أو إمكانيات الجهات المختلفة صاحبة الشأن المشمولة ب

التالي الدالئل الثالثة المذكورة أعاله ويحللها من حيث العوامل التي ما زالت مطلوبة للحصول  جدوليدرج ال
)تحليل  بيولوجيالتنوع ال صيانةخطوات  على جميع البيانات الضرورية لصياغة األدوات المفيدة لتقييم

الفجوات(، ومن حيث نوع المعلومات والبيانات التي ال زالت هناك حاجة اليها ومصادر الحصول على هذه 
 المعلومات.

المعلومات و/أو مجاميع  تحليل الفجوات الدليل
 البيانات المطلوبة

المصدر/ الجهة ذات العالقة 
 )تكرار تحديث المعلومات(

ُأعلنت المناطق بعض بالرغم من أن  ناطق المحميةالم
 ه يتم إتخاذااّل انكمناطق محمية 

ولذلك فأن  صيانةالقليل من تدابير ال
المواقع هي غالبًا محمية على الورق. 

المحمية الوطنية ألهوار ما بين تعد 
أكثر المواقع خضوعًا النهرين 

للدراسة الشاملة. هناك القليل من 
فرة عن الجهود المعلومات المتو 

المحلية واالقليمية المتعلقة بمناطق 
المحميات. إن المناطق التي تتمتع 
بحماية غير رسمية هي غير محددة 

والدراسات عنها قليلة في معظم 
الحاالت. هناك حاجة الى ايجاد 

  .بيولوجيالتشريعات والدعم للتنوع ال

قائمة بالمواقع المقترحة والمقبولة؛ 
قييم المخاطر تحديد المواقع؛ ت

ووضع المواقع حسب األولوية؛ 
خطط اإلدارة والبحث؛ عملية 
إشراك اصحاب العالقة وتقديم 
التقارير الدورية عن الحالة من 
قبل الجهة المركزية المسؤولة 

 ذلك.

الحكومة المركزية وحكومة إقليم 
، المكاتب العراق كردستان

المركزية والفرعية لوزارات الزراعة 
ئية، الدوائر البلدية، والبيئة الما

الهيئة الوطنية العراقية لآلثار 
والتراث، اللجنة الوزارية العراقية 

إلتفاقية رامسار، هيئات المحميات 
الحكومية المركزية واالقليمية، 

ة لحماية دوليالهيئة التنسيقية ال
التراث الحضاري العراقي 

   )سنويًا(.
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ة، مؤسسيالقدرة ال
السياسة، واإلطار 

 يمي التنظ

ة مؤسسيتحديد وجود القدرات ال
والسياسة واإلطار التنظيمي الالزمة 

للتنوع  صيانةللتخطيط واإلدارة وال
. ال يوجد موقع لوزارة البيئة بيولوجيال

 على شبكة االنترنت. 

مجاميع متعددة القطاعات  
 للجهات ذات العالقة.

قدرة الجهات 
 صاحبة العالقة

ات تحديد وجود القدرات للجهات ذ
 بيولوجيالعالقة في قطاعات التنوع ال

المختلفة )صيد األسماك، الصيد، 
الصناعة، المجاميع الزراعية، التوعية 

 البيئية، األبحاث والدعم(.

قائمة موسعة بمجاميع الجهات 
لجان مشتركة  إنشاءذات العالقة؛ 

بين الجهات ذات العالقة 
خطط اإلدارة  وضعوالحكومة ل

لمواقع  )مثاًل، خطط االدارة
الحويزة والمحمية الوطنية...الخ(؛ 
قواعد وتنظيمات الصيد وصيد 

األسماك؛ وضع محددات وحدود 
 ثقيفقياسية للتلوث: حمالت للت

 والدعم. 

مجاميع متعددة القطاعات 
 للجهات ذات العالقة.

 

II.1.1 بيولوجيإتجاهات اإلستجابة إلدارة التنوع ال 

  RESPONSE Trends fro the Management of Biodiversity 

دليلين من دالئل اإلستجابة هذه )دليل المناطق المحمية ودليل القدرة تم تقييم وتقدير المعلومات المتوفرة عن 
ن نتائج عملية التقييم مؤسسيال ة، السياسة، واإلطار التنظيمي( للوصول الى اإلتجاهات أو الميول األولية، وا 

معلومات إضافية عن هذا الجانب فضاًل عن معلومات تتعلق بقدرة  IVقم ر  ملحقهذه موضحة أدناه. يوفر ال
 الجهات ذات العالقة.
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 دليل: المناطق المحمية

المنطقة المحمية هي: ( ستة فئات إلدارة المناطق المحمية. IUCNالطبيعة ) صيانةل دولييحدد اإلتحاد ال
، وهي منطقة ذات موارد بيولوجية التنوع ال"منطقة أرضية و/ أو بحرية مكرسة بشكل خاص لحماية وصيان

 ,IUCN)    طبيعية وموارد ثقافية مصاحبة، وتتم إدارتها عبر وسائل قانونية أو وسائل فّعالة أخرى" 

ة تحدد أنواعًا أخرى من المناطق المحمية مثل مواقع دولي(. فضاًل عن ذلك فإن هناك عدة إتفاقيات 1994
 صيانةومواقع  عالمي، ومواقع منظمة اليونسكو للتراث العالميةهمية الرامسار لألراضي الرطبة ذات األ

 المحيط الحيوي وغيرها.

وهي تشمل موقع  عالمييمتلك العراق ثالثة من المواقع الثقافية المدرجة ضمن قائمة اليونسكو للتراث ال
 Aql’atموقع آشور ) الحضر في محافظة نينوى وموقعين تم إدراجهما حديثًا كمواقع معرضة للخطر وهما:

Sherqat المعرض للتهديد الناشيء عن مشروع بناء سد كبير وموقع مدينة سامراء األثرية والذي إفتقر )
، حيث يقع هذان الموقعان كالهما في محافظة صالح الدين. ُأقترحت قائمة تجريبية من تسعة لسيطرة اإلدارة

ناه(. إن معظم هذه المواقع هي مواقع ثقافية أد جدول)وهي مدرجة في ال 2000مواقع أخرى منذ عام 
 بأستثناء موقع واحد هو أهوار بالد ما بين النهرين الذ يعد موقعًا مختلطًا.

العراق هور الحويزة الذي يقع في جنوب العراق على الحدود مع إيران كموقع  سّمى 2008في شباط من عام 
اضعة للمراجعة من قبل اللجنة الوطنية إلتفاقية هي اآلن خُأعدت مسودة خطة إدارة من مواقع رامسار و 

الى اللجنة الوطنية إلتفاقية رامسار في تموز  قدمتخطة تنفيذية منقحة  وضعترامسار. فضاًل عن ذلك فقد 
. تقترح الخطة المحّدثة إنشاء محمية وطنية في الحويزة. لسوء الحظ لم يتم الى هذا الوقت 2010من عام 
 صيانةلمناطق المحمية في الحويزة ولم يتم تمرير أي تشريع وطني لتنفيذ و/ أو لتعزيز الإدارة ل تدابيرإتخاذ 

 لهذه المنطقة. تبين الخارطة أدناه موقع رامسار.

فضاًل عن ذلك فإن وزارة البيئة تعمل مع منظمة طبيعة العراق ومجموعة عدن الجديدة إلعالن المحمية 
لوسطى. توجد مسودة لخطة اإلدارة لهذه المحمية ويجري حاليًا تحديث الوطنية العراقية األولى في األهوار ا
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من قبل منظمة طبيعة العراق/ مجموعة عدن  (in situ)أي في الوضع الطبيعي الموقع في للمعلومات 
 أدناه خارطة تبين الموقع المقترح للمحمية. يبين الشكلالجديدة. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ائمة المناطق المحمية المثّبتة والمقترحة في العراق والمدرجة حسب النوع. التالي معلومات عن ق جدوليوفر ال
قامت بتسميتها وزارة الزراعة ولكن ولكن ال تتوفر معلومات عن هذه الواقع وأماكن توجد مناطق محمية ُأخرى 

متدادها في الوقت الحالي.  وجودها وا 

 المنطقة البيئية المساحة العدد نوع المنطقة المحمية
    ( IUCN نية )وفقًا لفئات تصنيفوط
Ia صارمة: منطقة محمية . محمية طبيعية

 تدار بشكل اساسي لألغراض العلمية.

0   

Ib منطقة براري: منطقة محمية تدار بشكل .
 البرية. صيانةاساسي ألغراض 

0   
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II محمية أو متنزه وطني: منطقة محمية تدار.
عادة تكوين صيانةبشكل اساسي ألغراض   وا 

 النظام البيئي. 

0   

IIIمحمية تدار بشكل  .معلم طبيعي: منطقة
صفات طبيعية  اساسي ألغراض صيانة

 محددة.

0   

IV :منطقة .منطقة إدارة الموائل/ األنواع
 صيانةمحمية تدار بشكل اساسي ألغراض ال

 من خالل اإلدارة المتداخلة.

منطقة واحدة مقترحة 
مع إعالن قد يتضمن 

ى أخر  IUCNفئات 
 ( VIو  Vو II)الفئات 

 141615حوالي 
 1416هكتار )
 (2كم

PA0906, 441 

V :مشهد أرضي/ مشهد بحري محمي.
منطقة محمية تدار بشكل اساسي ألغراض :

عادة تكوين المشهد األرضي/  صيانة وا 
 المشهد البحري.

0   

VI منطقة محمية ذات موارد مدارة: منطقة.
دام إستخمحمية تدار بشكل اساسي ألغراض 

على نحو قابل  لنظم البيئية الطبيعيةا
 .لإلستمرار

0   

منطقة واحدة مثبتة  أخرى
منطقة بارزان القبلية )
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 المعايير رقم 
(iii)(iv) 

 
(: موقع ثقافي حسب 1985الحضر)   

 (vi)(iv)(iii)(ii)المعايير رقم 
 

(: موقع 2007مدينة سامراء األثرية )   
 (iv)(iii)(ii)ثقافي حسب المعايير رقم 

  

هكتار مع  70
مساحة دارئة قدرها 

 هكتار 100
 
 هكتار 323،75
 
هكتار مع  15058

مساحة دارئة قدرها 
 هكتار 31414

 المقترحة العالميمواقع التراث 
(: موقع ثقافي حسب  (2000أور )   

 المعايير رقم  
(i)(iii)(iv) 

 
موقع ثقافي حسب  :(2000نمرود )   

 المعايير رقم  
(i) (ii)(iii) 

 
موقع ثقافي  :(2000مدينة نينوى القديمة )   

المعايير رقم  حسب
(i)(ii)(iii)(iv)(v)(vi) 

  
موقع ثقافي  : (2000حصن األخيضر )   

 (ii)(i)حسب المعايير رقم 
موقع ثقافي حسب  : (2000واسط )   

 (iv) (ii)(i)المعايير رقم 
موقع ثقافي  : (2003مجمع بابل المقدس )   

 8مواقع مقترحة ) 9
مواقع ثقافية وموقع 

 واحد مختلط(
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 (vi) (iii)حسب المعايير رقم 
 

 : (2003)أهوار بالد ما بين النهرين    
 موقع مختلط

 
موقع ثقافي حسب  : (2010قلعة أربيل )   

 (v)(iv)(iii)(ii)(i)المعايير رقم 
  
موقع ثقافي  : (2010موقع ذي الكفل )  

حسب المعايير رقم 
(i)(ii)(iii)(iv)(v)(vi) 

 
واحد مثبت لكنه  موقع مواقع رامسار

 غير منفذ )الحويزة(
هكتار  137700

 2كم( 1377)
PA0906, 441 

أخرى: المناطق المحمية/ المحميات التابعة 
 (MoAلوزارة الزراعة )

 غير معروفة 2كم 31،8 موقع مثبت 14

 

بة المئوية يمكن إستنادًا الى المعلومات أعاله التحقق من المساحة الكلية التي تتمتع بحماية رسمية والنس
لمساحتها الكلية من المساحة الكلية للعراق وكذلك من المساحة الكلية للنظم البيئية التي توجد في العراق. 

اطق وأنه في معظم يرجى المالحظة هنا أن اإلعالن الرسمي يعني فقط وجود تعهد أولي لحماية هذه المن
)إن وجدت ( على أرض الواقع. فضاًل عن ذلك  يانةصال تدابيرهذه المواقع ااّل بالقليل من  الحاالت لم تحظ

والتي تتضمن مراكز للتكثير ومسطحات مائية فإن المناطق المحمية األربعة عشر العائدة لوزارة الزراعة 
معينة وأراضي تم عزلها للنباتات هي ليست مشمولة بعمليات الحساب التالية وذلك بسبب اإلفتقار للمعلومات 

 .IVرقم  ملحقا وحالتها. تتوفر معلومات أكثر عن هذه المواقع في العن مواقعها وطبيعته
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 ةالبيئي منطقةمدرجًة ككل وحسب الالمساحة الكلية للمناطق المحمية المعلنة رسمياً 

المساحة المحمية  المناطق المحمية
 (2كم)

من  %
 المساحة الكلية

 %0.1 470 الثقافية( المساحة الكلية للمناطق المحمية المعلنة رسميًا )المواقع

 %0.3 1377 المساحة الكلية للمناطق المحمية المعلنة رسميًا )المواقع الطبيعية(

المساحة الكلية للمناطق المحمية المعلنة رسميًا )المواقع الثقافية 
 والطبيعية(

1846.7 0.4% 

 %0.3 1416حوالي  المساحة الكلية للمناطق المحمية المقترحة )المواقع الطبيعية(
 غير معروفة غير معروفة منطق محمية أخرى

   المناطق المحمية حسب النظام البيئي
   المناطق البيئية األرضية

 1377(2793 (PA0906الهور الملحي الغريني لنهري دجلة والفرات )
مع المنطقة 

 المحمية المقترحة(

5% (9.6%) 

العربية -ةالصحراء العربية واألراضي الشجيرية الجافة الصحراوي
 (PA1303الشرقية )

0 0% 

 0 0% (PA1320الصحراء الشجيرية لبالد ما بين النهرين )

 0 0% (PA0812سهل الشرق األوسط )

غابات ذات  –الغابات الصنوبرية لشرق البحر األبيض المتوسط 
 (PA1207العريضة ) –األوراق الصلبة 

0 0% 

لبحر األحمر سنديان المدارية ل -صحراء وشبه صحراء النوبو
(PA1325) 

0 0% 

 0 0% (PA1328سنديان لجنوب ايران ) -صحراء وشبه صحراء النوبو

 0 0% (PA1323صحراء وشبه صحراء الخليج )

 (PA0446سهل غابات جبال زاكروس )
 

0 0% 

   المناطق البيئية للمياه العذبة
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 2793)1377 حوض أسفل نهري دجلة والفرات 441
مع المنطقة 

 المقترحة(المحمية 

5% (9.6%) 

 %0 0 حوض أعالي نهري دجلة والفرات 442
 %0 0 الداخل العربي 440

 Orumiyeh 0 0%  أوروميه 445

   المناطق البيئية البحرية
 %0 0 الخليج 90
 

تم بشكل كبير توسيع القائمة األولية  2010الى عام  2005من عام  KBAأستنادًا الى مسوحات برنامج 
قائمة بالمواقع المقترحة لمناطق التنوع  وضعيور المهمة ومواقع األراضي الرطبة المهمة وتم ألنواع الط

موقعًا. تظهر هذه المواقع في الخارطة أدناه جنبًا الى جنب مع مواقع التراث  88الرئيسة تضمنت  بيولوجيال
 ة أو حذف مواقع من القائمة.الثالثة في العراق، ولكن عملية التقييم ما تزال مستمرة ويمكن إضاف عالميال
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أوالمحمية  KBAالرئيسة  بيولوجيمن المهم أن نبقي في األذهان بأن هناك مواقع مقترحة مثل مواقع التنوع ال
ال تمتع لحد االن بحالة المناطق المحمية الرسمية، وفي بعض وهي الوطنية ألهوار بالد ما بين النهرين 

ذه المواقع مثل هذه الصفة أبدًا ولكنها تظل مواقع حيوية بالنسبة إلهتمامات الحاالت قد ال تتلقى بعض ه
معترفًا بها موقعًا . فضاًل عن ذلك فإنه في وقت إعداد هذا التقرير تكون أهوار الحويزة بيولوجيالعلم والتنوع ال

قع في هذا الوقت. بشكل رسمي من قبل العراق كموقع رامسار ولكنها ال تمتلك حماية حقيقية على أرض الوا
ولكنها لم تنفذ. هناك خطط أخرى لتسمية األهوار كموقع من  2008لقد ُكتبت مسودة خطة إدارة في عام 

وتوجد خطط داخل وزارة البيئة ومن الممكن ضمن حكومة إقليم كردستان  عالميمواقع اليونسكو للتراث ال
عن حالة هذه النشاطات في الوقت  ال تتوفر معلومات ن( ولكparksإلنشاء محميات أو متنزهات )

   الحاضر.

 (2010مناطق التنوع البيولوجي الرئيسة في العراق )طبيعة العراق، 
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 ة، السياسة واإلطار التنظيميمؤسسيدليل: القدرة ال

 . 2005تشرين األول من عام  15العراق هو بلد ذو ديمقراطية برلمانية، وقد تم إقرار الدستور العراقي في 

 القسم اإلداري

قليم واحد* هي: األ 18تقسم األراضي العراقية الى  نبار، البصرة، المثنى، الديوانية، النجف، بابل، محافظة وا 
ضمن ، ذي قار، ديالى، كربالء، ميسان، نينوى، صالح الدين، واسط، وثالثة محافظات كركوكبغداد، 

  حكومة إقليم كردستان هي أربيل والسليمانية ودهوك.

 المؤسسات البيئية

 ل:يمكن تصنيف المؤسسات البيئية في العراق كمؤسسات حكومية مث

 اللجنة البرلمانية للصحة والبيئة 

 وزارة البيئة 

 الوزارات والكيانات غير الوزارية المنتمية الى مجلس حماية وتحسين البيئة 

 اللجنة المشرفة على البيئة التابعة لحكومة إقليم كردستان 

 المؤسسات البيئية في حكومة إقليم كردستان 

 حافظاتالمجالس الفرعية لحماية وتحسين البيئة في الم 

كذلك تدخل ضمن هذا التصنيف المنظمات غير الحكومية كمنظمات المجتمع المدني المهتمة بالقضايا 
 البيئية.

ينبغي على المؤسسات الوطنية والمناطقية والمحلية العراقية أن تمتلك الرغبة السياسية والتفويض القانوني 
دارتها و الواضح واآلليات السياسية والتنظيمية الفعالة الالزمة إل األنواع  صيانةعالن المناطق المحمية وا 

طالق االبحاث في هذه المجاالت. تمثل وزارة البيئة السلطة المركزية للتنوع ال . تتشكل بيولوجيوالموائل وا 
 الوزارة من عدة مديريات ومكاتب وأقسام تعمل تحت سلطة الوزير والوكيل الفني والوكيل اإلداري.
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 ةوزارة البيئة العراقي

 وتقع على عاتقها المسؤوليات والواجبات التالية: 2003تأسست وزارة البيئة العراقية عام 

 ومتابعة السياسة الوطنية لحماية وتحسين البيئة ونوعية البيئة. وضع 

 .وضع مسودات الستراتيجيات والخطط البيئية القصيرة والمتوسطة والطويلة األمد 

 ر والمقاييس واإلرشادات والتعليمات والمحددات البيئية.إقتراح التشريعات واألنظمة والمعايي 

 .مراقبة عملية تنفيذ التشريعات واألنظمة والمعايير والتعليمات والمحددات 

 .مراقبة الملوثات وحماية البيئة من التلوث 

 بيولوجيالتنوع ال صيانة. 

 .رفع مستوى الوعي البيئي 

 تقييم األثر البيئي  تدابيرEIA/SEA. 

 لتقنيات الحديثة والصديقة للبيئة وتطبيقها.الترويج ل 

  على نحو قابل لإلستمرارالترويج للتنمية. 

 البيئية. -حماية المواقع الثقافية  

 .التنسيق بين النشاطات الحكومية وغير الحكومية المرتبطة بالبيئة 

 ة.دوليالعالقات البيئية اإلقليمية وال 

 ة.دولياإلتفاقيات البيئية ال 

فإن الكثير من الوزارات العراقية لها مديريات ولجان للبيئة تديم المعلومات المتعلقة بالتنوع فضاًل عن ذلك 
. يوفر القسم التالي قائمة بهذه المديريات واللجان ولكن المعلومات المتوفرة عن نشاطاتها هي قليلة بيولوجيال

 بسبب اإلفتقار الى التواصل والتعاون بين الوزارات.

وقد عملت هذه الوزارة بصورة  2009( كذلك بوزارة للبيئة لغاية عام KRGليم كردستان )احتفظت حكومة إق
وُأستبدلت بلجنة مشرفة ترفع تقاريرها الى مكتب رئيس وزراء حكومة  2009ذاتية لكنها ألغيت في نهاية عام 

لهذه اللجنة المشرفة. توجد  تتوفر معلومات قليلة عن الهيكلية أوالتنظيم أو الميزانية التشغيلية إقليم كردستان.
الغابات  صيانةقوة عسكرية بيئية )قسم من أقسام البيشمركة( وقوة لشرطة الغابات مهامها التعامل مع 

 والحرائق والصيد في منطقة إقليم كردستان. 
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 الهياكل البيئية ضمن الوزارات العراقية األخرى

تكون أحيانًا على مستوى المديريات التي بيئية الوزارات العراقية األخرى بعض الهياكل ال بتتضمن أغل
 في ما يلي قائمة بهذه الوزارات الحكومية ولجانها ومؤسساتها التي تتابع القضايا البيئية.العامة. 

 الهيكل الكيان الحكومي
 األهوار واألراضي الرطبة / لجنةشؤون اللجان دائرة مجلس الوزراء االمانة العامة ل
 الصحة والبيئةلجنة  مجلس النواب
 قسم البيئة المخلفات الصلبة والبيئة/ دائرة أمانة بغداد
 قسم البيئة الدراسات والتخطيط والمتابعة/ دائرة وزارة النفط
 قسم البيئة مصفى الدورة/ وزارة النفط

 قسم البيئةدائرة التخطيط والمتابعة/  وزارة البلديات واألشغال العامة
 قسم البيئة تخطيط والمتابعة/دائرة ال وزارة الزراعة

قسم السياسات البيئية والمركزالوطني الدارة الموارد المائية /  قسم  وزارة الموارد المائية
 الدراسات البيئية

 (CRIMاألهوار )انعاش مركز  وزارة الموارد المائية
 قسم البيئة /الدائرة الفنية وزارة اإلعمار واإلسكان

 شرطة البيئيةال /العامة للدفاع المدنية المديري وزارة الداخلية
 التطوير الخدمي والتنظيم الصناعي، قسم البيئة وزارة الصناعة

 قسم التنمية الصناعية، قسم البيئة وزارة البيئة
 قسم البيئة /دوليدائرة المنظمات والتعاون ال وزارة الخارجية
 ةقسم الصحة العامة والرعاية الصحية األولي وزارة الصحة
 االمور الفنية/ قسم العالجية/ شعبة حماية البيئةدائرة  وزارة الصحة

  لشؤون األهوار دولةوزارة ال
 مركز األبحاث البيئية /الجامعة التكنولوجية العلميوزارة التعليم العالي والبحث 

 (COSITالجهاز المركزي لإلحصاء وتكنولوجيا المعلومات ) وزارة التخطيط 
 التخطيط اإلقليمي دائرة  ط وزارة التخطي
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 فحوص وتكنولوجيا البيئةدائرة  وزارة العلوم والتكنولوجيا
 مهنية )بيئة العمل(للصحة والسالمة ال المركز الوطني وزارة العمل والشؤون اإلجتماعية

 دائرة التجهيز والتخطيط وزارة التجارة
 دائرة التخطيط والمتابعة وزارة التجارة
 قسم البيئة /سم التخطيط والمتابعةق وزارة النقل

 دائرة األبحاث وزارة حقوق اإلنسان
 هيئة السياحة للسياحة واآلثار دولةوزارة ال

 

 الموارد المائية

 الى جانب الميزانية اإلستثمارية للوزارة: 2010نقدم فيما يلي الميزانية التشغيلية لوزارة البيئة لعام 

  دوالر 47922637،18بليون دينار عراقي ) 56من وزارة المالية:  2010الميزانية التشغيلية لعام 
 أميركي(.

 بليون دينار عراقي  25: تخطيطمن وزارة ال 2010لعام  للمشاريع الميزانية اإلستثمارية
 أميركي(. دوالر 21394034،45)

II.2 بيولوجيالتنوع ال صيانةالنشاطات الحالية الرئيسة ودراسات الحالة ل 

Main Existing Activities & Case Studies for the Protection of Biodiversity 

التي نوقشت أعاله قيمة عظيمة نتيجًة للنظرة العامة التي توفرها للحالة الراهنة  بيولوجيتمتلك دالئل التنوع ال
جيات كجزء وستراتي تدابير وضعواإلطار السياسي المرتبط بها وكذلك توضيحها للحاجة الى  بيولوجيللتنوع ال

التي بدأت  صيانةبعض تدابير ال لقسمسوف نأخذ بنظر االعتبار كذلك في هذا ا. NBSAPستراتيجية من 
 بيولوجيالتنوع ال صيانةبالفعل أو تلك المخطط لتنفيذها في المناطق المحمية وذلك كأمثلة جيدة على 

يعات والسياسات الموجودة بنظر اإلعتبار وكخطوة بداية بإتجاه تكوين الستراتيجية الوطنية. كذلك ستؤخذ التشر 
والوسائل التطبيقية والتنفيذية الرئيسة اإلضافية لكي تضاف الى ستراتيجية تشريعية ال اتعملياللتقييم 

NBSAP. 
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II.1.2  مبادرات برنامجيUNEP  وUNDP  
وبشكل  2006و  2003في العراق بين عامي  UNEPتم انجاز مدى واسع من المشاريع من قبل برنامج 

( التي يقع مقرها في مدينة جنيف في PCDMBرئيس من خالل شعبة إدارة الكوارث وما بعد الصراعات )
في  (Shiga)تقع مقراته في مدينتي أوساكا وشيكا الذي ( IETC)للتقانات البيئية  دوليسويسرا والمركز ال

نشطًا في العراق حتى  UNEPنامج وما بعده. كان بر  2007استمرت الكثير من النشاطات الى عام  اليابان.
بشكل خاص على الوضع البيئي خالل النزاع وفترة اعادة ولكن االهتمام كان متركزًا  2003قبل نزاع عام 

فرصة وجود مؤسسة نظيرة مهمة تشاركها في  UNEPوزارة البيئة لبرنامج  إنشاءاإلعمار التي تلتها، وقد وفر 
 جهودها لبناء القدرات.

المؤسسات البيئية الحكومية ولمتابعة بعض قضايا االدارة رة البيئة في العراق في تطوير قدرة لغرض دعم وزا
 األهداف الرئيسة التالية: UNEPانت لمساهمات برنامج ك البيئية ذات األولوية األساسية

المجتمع  القضايا البيئية الحالية في العراق والتي تتطلب إهتمامًا مركزًا من الوزارة ودعمًا منتقييم  .1
 .دوليال

 تقييم القدرات الحالية ضمن وزارة البيئة والوزارات االخرى لتحديد ومتابعة األولويات البيئية. .2

 القيام بعمليات تقييم حقلي للتلوث البيئي الناتج عن النزاعات والنشاطات الصناعية. .3

 .على نحو قابل لإلستمرار دعم عملية التنمية لألهوار العراقية .4

 لعراق مع المؤسسات االقليمية ومتعددة األطراف التي تتعامل مع القضايا البيئية.إعادة ربط ا .5

 التعاون بين العراق وجيرانه حول المسائل المتعلقة بالبيئة. إنشاءإعادة  .6

دارة المعلومات.مؤسسيتقوية القدرات ال .7  ة للوزارة للقيام بعمليات المراقبة البيئية وا 

 اق لإلستجابة لحاالت الطواريء البيئية.ة في العر مؤسسيتقوية القدرات ال .8

 توجيه اإلهتمامات البيئية الى نشاطات أخرى تقوم بها منظمة األمم المتحدة في العراق. .9

 دعم العراق لإلنضمام الى اإلتفاقيات البيئية متعددة الجهات. .10
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 2003ان مان عاام في الوقت الذي كانت فاي العملياات العساكرية فاي العاراق تتجاه الاى نهايتهاا فاي نهاياة نيسا
                                         دراسااااااااااااااااااااااااااااته المكتبيااااااااااااااااااااااااااااة حااااااااااااااااااااااااااااول البيئااااااااااااااااااااااااااااة فااااااااااااااااااااااااااااي العااااااااااااااااااااااااااااراق UNEPنشاااااااااااااااااااااااااااار برنااااااااااااااااااااااااااااامج 

(Desk Study on the Environment in Iraq والتااي هاادفت الااى تااوفير نظاارة عامااة فااي الوقاات )
 المناسب عن القضايا البيئية في سياق الحرب الحديثة العهد آنذاك. 

لغرض  2004" في شهر آب من عام إلدارة البيئية لألهوار العراقيةبمشروع "دعم ا UNEPرنامج بدأ ب
الى دعم  UNEPاإلستجابة لألولويات العراقية في منطقة األهوار بطريقة سليمة بيئيا. يهدف مشروع برنامج 

نعاش اإدارة عملية  اغة الستراتيجيات عن طريق تسهيل صيعلى نحو قابل لإلستمرار ألهوار العراقية وا 
دارة األراضي  ومراقبة ظروف األهوار ورفع قدرات صانعي القرار العراقيين وتوفير خيارات المياه والصحة وا 

 الرطبة على أساس تجريبي.

في عام  UNDG Iraq Trust Fund( من خالل صندوق Phase 1المرحلة األولى من المشروع ) مولت
مع توفر تمويل إضافي  2006ابان. تم توسيع المشروع في عام مع مساهمات كبيرة من حكومة الي 2004

(. تلقى البرنامج كذلك تعهدًا بالتمويل II-Bو  II-Aثنائي األطراف من حكومتي إيطاليا واليابان )المرحلتين 
كمال المشروع  2008و  2007في عامي  IIIالى المرحلة  مما سمح له باإلستمرارمن قبل حكومة اليابان  وا 

 .2009سمي في عام بشكل ر 

( كجزء من مبادرة مشتركة مع سبعة LADPبرنامج لتطوير المناطق المحلية ) UNDP نظمةمجري ت
في  على نحو قابل لإلستمرارمؤسسات وهو مصمم لتحسين ظروف المعيشة والمساهمة بتقليص الفقر 

من  %12.8فأن نسبة  UNDPالمناطق )السليمانية، بابل، األهوار(. وفقًا للموقع االلكتروني لبرنامج 
  تنفق على مشاريع تتعلق بالثقافة والتقاليد. %8األموال المخصصة للمشروع تنفق على الزراعة والبيئة و

ركز على  2009ومنظمة اليونسكو في شهر تموز من علم  UNDPبرنامج  مشروع جديد أطلقهيوجد 
". تمّول الحكومة اإليطالية هذا المشروع من عالميال "اإلدارة الطبيعية والثقافية لألهوار العراقية كموقع للتراث

خطة  وضع( 1ويتألف من اربعة مكونات رئيسة هي:  UNDG Iraq Trust Fund خالل صندوق 
( بناء القدرات 3واإلدارة،  صيانة( تنفيذ خطة ال2، عالميوأدارة بإتجاه الدخول ضمن مواقع التراث ال صيانة
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دارة تراث األهوار العراقية. هذا المشروع مستمر حاليًا  ليدو ( التعاون ال4وزيادة الوعي،  لبناء الدعم لحماية وا 
(UNEP-UNESCO, 2009 .) 

II.2.2 مبادرات مجموعة عدن الجديدة 
في العراق أو إنها ال تزال مستمرة من قبل مجموعة عدن  بيولوجيالكثير من نشاطات التنوع ال ُأنجزت

( وهي مجموعة عمل IMELSوزارة البيئة واألراضي والبحار اإليطالية )الجديدة. مّولت المجموعة من قبل 
( MoWR( والموارد المائية )MoEمشتركة ضمن مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة اإليطالية ووزارات البيئة )

تلقى المشروع مساعدات (. NI( العراقية ومنظمة طبيعة العراق )MoMPWوالبلديات واألشغال العامة )
 مجموعة مختلفة من المنظمات والشركات اإلستشارية المحلية العراقية األخرى. تقنية من

 المحمية الوطنية لألهوار المقترحة 

ة الكبيرة التي لعبتها هذه دوليُمنحت األولوية الى عمليات إنعاش ودراسة ومراقبة األهوار والى األهمية ال
إحدى اسية. إن هذه المنطقة مقترحة على االقل كالمنطقة كأراضي لتشتية الكثير من أنواع الطيور األور 

على نحو  لموارداإلستخدام وكمنطقة ممكنة  بيولوجيالتنوع ال صيانةولوية في ستراتيجية األذات  اطقمنال
تمتلك المحمية الوطنية ألهوار بالد ما بين النهرين عدة مكونات ومشاريع مستمرة والتي ما  .قابل لإلستمرار

 ت لمجموعة عدن الجديدة وهي:تزال تجري كنشاطا

 برنامج التثقيف البيئي للمحمية الوطنية 

 برنامج الجهات ذات العالقة 

 ث المواقع األثريةابحأ 

 مركز الحياة البرية 

 المشروع التجريبي لألبحاث حول جاموس الماء 

 معمل العلف لجاموس الماء 

 "المشروع التجريبي للمزارع المائية "أقفاص األسماك 

  تجريبي حول اشجار النخيلالالمشروع 
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تزال باقية  اليتم تكوينها بعد وهي بالرغم من أهمية هذه النشاطات والخطط ااّل أن المحمية الوطنية لم 
 كمشروع مقترح.

: توفر المياه، بما يلي المشاكل الرئيسة للتنفيذ والتحديات للتنمية المستقبلية لهذا المشروع بشكل اساسي تتمثل 
شراكها، نزاعات الملكية، اإلفتقار الى التشريعات، الصعوبات في العملية تحديد الجهات ذا ت العالقة وا 

سناد خطة اإلدارة التشريعية، صعوبة رفع مستوى الوعي، توفر التمويل، بناء القدرات وتدريب كادر المحمية إل
 .هاوتنفيذ للمحمية وكتابة مسودتها

 موقع رامسار في الحويزة 

ه وضعتم  بيولوجية اإلدارة لهور الحويزة )موقع رامسار( نشاطًا مهمًا متعلقًا بالتنوع المثلت عملية كتابة خط
الفعالة لموقع رامسار وكذلك  صيانةكجزء من مبادرات مجموعة عدن الجديدة. إن المشاكل الرئيسة لتنفيذ ال

دارة )المسودة(، التوفر التحديات المستقبلية الرئيسة التي تواجهها المنطقة هي: اإلفتقار لتطبيق خطة اإل
بناء السدة من قبل الحكومة المستمر للمياه، المشاكل التشريعية، الحاجة الى تشريع محدد لحماية المنطقة، 

االيرانية والتي منعت المياه من دخول المنطقة وأدت الى تغييرات دراماتيكية في الثروة الهايدروليكية لألهوار، 
ستخدام مياه األهوار في نشاطات إستخراج النفطالتنمية الكبيرة للنفط في الج  . زء الجنوبي من األهوار وا 

 (KBAمشروع مناطق التنوع الحيوي الرئيسة ) 

. 2004أحد النشاطات المهمة لمجموعة عدن الجديدة والذي بدأ في العراق بدءًا من عام  KBAيمثل مشروع 
هذا المشروع في الفصل األول وفي المقطع  نوقشت األهداف والنشاطات الرئيسة التي تم إنجازها ضمن

II.1.1 .أعاله 

مشاكل التنفيذ الرئيسة والتحديات المستقبلية لهذا المشروع بالقدرات، واإلفتقار للبيانات التأريخية،  تتعلق
يجاد مصادر للتمويل. مكانية الدخول المقيدة الى الموقع نتيجًة للوضع األمني وا   وا 
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 ت األخرى الستراتيجيات والمبادرا 

والتي ُأطلقت من قبل  بيولوجيالستراتيجيات والمبادرات ذات المدى الواسع اإلخرى المرتبطة بالتنوع ال تضمنت
( IMOSلمراقبة األهوار العراقية ) UNEPوكاالت وجهات خارجية مع شراكة عراقية كاًل من نظام برنامج 

 KBA( والتي أطلقت مشروع CIMIلألهوار )العراقية  -ومشروعه الخاص باألهوار، والمبادرة الكندية
بتمويل مشروع اإلدارة البيئية  دوليفي األهوار العراقية، كما قام البنك ال UNDPباألصل، ومشاريع برنامج 

قامت بها ( مع وزارة البيئة العراقية. هناك أمثلة عن ستراتيجيات ومبادرات أخرى EEMPالطارئة للعراق )
 (.USAIDة )دولية والوكالة األميركية للتنمية الدولية الصحة المجموعة عدن الجديدة ومنظم

الى جانب خطة عدن الجديدة الرئيسة لإلدارة المتكاملة للموارد المائية في مناطق األهوار والمحمية الوطنية 
طق خطة أدارة أهوار الحويزة )موقع رامسار( ومشروع منا وضعالمقترحة لبالد ما بين النهرين والمساعدة في 

 ( توجد حاليًا نشاطات أخرى تحت مظلة مجموعة عدن الجديدة هي:KBAالتنوع الحيوي الرئيسة )

  توفير الدعم للمشروع المشترك بين برنامجUNEP  ومنظمة اليونسكو والمسمى "عملية تكريس
 كوسيلة لتعزيز اإلدارة الطبيعية والثقافية لألهوار العراقية. العالميالتراث 

  ة.دوليزارة البيئة لتبني اإلتفاقيات البيئية التوفير الدعم لو 

  وهي محاولة لجمع كل البيانات المتوفرة حول حوض دربندخان  -دربندخانتقرير الحالة لحوض
)المساقط العليا لنهر ديالى( لتحديد المخاطر الرئيسة والفجوات في المعلومات ووضع ستراتيجية 

 لمتابعة المشاكل للحوض كاماًل.

 وهي دراسة إلختبار اإلستخدام المحتمل لمياه المصب  -ة إستغالل مياه المصب العامدراسة إعاد
 العام في إنعاش األراضي الرطبة في جنوب العراق.

 معهد النهرين. -السليمانية -توسيع الجناح البيئي اإليطالي 

 .جتماعات ومؤتمرات مختلفة  توفير الدعم لوزارة البيئة العراقية إلقامة مبادرات وا 

 لمشروع محمية كبيرة في السليمانية. الخاص بالبيئة واإلستخدام القابل لإلستمرار التفصيلي لتقييما 

 ( مشروع دليل نوعية المياهWQI.) 



 جمهورية العراق                                                          وزارة البيئة
 

في العراق بيولوجيوع النالتقرير الوطني عن الت  
2010تموز   106 

 

 طائر الحبارى ل صيانةبرنامج المراقبة وال(Chlamydotis macqueenii.) 

  نباتات العراق.كتاب مشروع 

  على نحو قابل لإلستمرارمشروع الزراعة. 

 م العون لوزارة الموارد المائية إلدارة شبكة المراقبة الهايرولوجية في العراق.تقدي 

 .المساعدة العامة لوزارة الموارد المائية لتنفيذ الخطة الرئيسة لعدن الجديدة 

 .برامج مختلفة لبناء القدرات 

II.3.2 عالميةمبادرة منظمة الصحة ال (WHO) 
ة ومن لجنة الصحة والبيئة في البرلمان وبتمثيل من حكومة دولية البوجود المساعدة الفّعالة من منظمة الصح

 2009إقليم كردستان عملت وزارة البيئة على عقد إجتماعات في شهري نيسان وتشرين الثاني من عام 
 صيانةتهتم هذه الستراتيجية الوطنية بجوانب بيئية مختلفة وتتضمن لغرض تحديد "ستراتيجية بيئية وطنية". 

 في العراق كجزء مركزي فيها. بيولوجيالالتنوع 

الستراتيجية كاًل من وزارات البيئية والبلديات واألشغال  وضعتضمنت المؤسسات العراقية المشاركة في 
العامة، والزراعة، والصحة، والتعليم العالي والبحث العلمي، والداخلية )مديرية المرور العامة( ، والنفط، 

المركز  -ي، والصناعة، والموارد المائية، والكهرباء، والعمل والشؤون اإلجتماعيةوالتخطيط والتعاون اإلنمائ
كردستان، وأمانة بغداد، ومنظمة  مالوطني للصحة والسالمة البيئية، ووزارات وكيانات مختلفة من حكومة إقلي

 ن. غير حكومية واحدة هي منظمة طبيعة العراق. لسوء الحظ لم يتم تنفيذ الستراتيجية لحد اآل

II.4.2 دوليالوكالة األميركية للتنمية ال( ةUSAID) 
( وفرق مماثلة مدمجة مع القوات المسلحة PRTsعلى تشغيل فرق مناطقية إلعادة اإلعمار ) USAIDتعمل 

تتركز مهم هذه الفرق بصورة اساسية في توفيرالمساعدة والدعم ذي اإلستجابة األميركية على إمتداد العراق. 
سائل تتعلق بالحكم والتنمية والمساعدات اإلنسانية. تقوم هذه الفرق بدعم مشاريع عديدة مثل السريعة في م

على نحو قابل العمل في مناطق المحمية الوطنية لما بين النهرين المقترحة فيما يتعلق بقضايا التنمية 
  والبيئة. لإلستمرار
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عدة أجزاء تشترط أن تأخذ المشاريع التي  1961( لعام FAAيحتوي اإلجراء األميركي للمساعدة الخارجية )
بنظر اإلعتبار تأثير برامج ومشاريع المساعدة الخارجية على البيئة والموارد الطبيعية  USAIDتدعمها وكالة 

العاملة في العراق والتي لها  USAIDالمشاريع التي تدعمها وكالة تضمن بعض تواألنواع المهددة بالخطر. 
كاًل من: برنامج الحكم المحلي  بيولوجيتباط أو النتائج المتعلقة بالبيئة والتنوع الالى حد معين بعض اإلر 

(LGP( برنامج تقوية التشريعات العراقية، برنامج إستقرار المجتمع ،)CSP برنامج الحكم اإلقتصادي الثاني ،)
(EGII( برنامج تنمية القطاع الخاص ،)Tijara مشروع األعمال الزراعية، وبرنامج ،) تنمية القدرات الوطنية

   (. Tatweerلإلدارة العامة )

II.5.2   اآلنالتي بدأت أو ُأقترحت في العراق لحد الحالية المبادرات  نظرة عامة لجميعنشاطات أخرى و 
Additiona Activities and an Overview of all Initiatives that have been started or are 
Proposed in Iraq to Date   

تها التي أطلق بيولوجيالستراتيجيات واسعة النطاق األخرى المرتبطة بالتنوع ال تضمنتفضاًل عن النشاطات أعاله 
( والتي أطلقت مشروع CIMIالعراقية لألهوار ) -راقية كاًل من المبادرة الكنديةوكاالت وجهات خارجية بشراكة ع

KBA الذي مّول مشروع اإلدار  دوليأساسًا، والبنك ال( ة البيئية الطارئة للعراقEEMP مع وزارة البيئة. لقد بدأ )
وركز على تدريب علماء األراضي الرطبة العراقيين في جامعة واترلو. بدأت  2005في عام  CIMIمشروع 

 Fraser Basinمن خالل جامعة فكتوريا وجامعة واترلو ومجلس حوض فريزر  2007المرحلة الثانية في عام 

Council عة بريتيش كولومبيا في كندا. لقد كان مشروع في مقاطEEMP عبارة عن مشروع  دوليالعائد للبنك ال
 تعامل مع قطاعات إدارة النفايات الصلبة واإلدارة العامة. دوالرمليون  25بتمويل مقداره 

بالنسبة للعراق التالي عرضًا عامًا لمعظم النشاطات والمبادرات التي بدأت بالفعل أو تلك المقترحة  جدوليوفر ال
 في الوقت الحاضر. 

 النشاطات والمبادرات الحالية القضية الرئيسة
األبحاث وبرامج المراقبة للتنوع 

 بيولوجيال
-2004طبيعة العراق  -(KBAمسوحات مناطق التنوع الحيوي الرئيسة )

2009 
 مشروع نباتات العراق
 Smithsonian Natural History Museumمشروع بحث متحف 

 حول الالفقريات المائية Bar Code of Life شروعوم
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مسودة قائمة تدقيق لطيور ولبائن وزواحف وبرمائيات وأسماك  وضع
األولي لقائمة نباتات إستنادًا الى المعلومات  وضعالعراق، فضاًل عن ال

 التأريخية
إطار إتفاقية  في عالميةتسمية هور الحويزة كأراضي رطبة ذات أهمية  ةدولياإلتفاقيات ال

 رامسار لألراضي الرطبة
في العراق هي:  عالميتوجد ثالثة مواقع من موااقع اليونسكو للتراث ال

 الحضر، آشور، ومدينة سامراء األثرية
 Gazella)الفارسي  مشروع الغربي في العمارة لتكثير الغزال المناطق المحمية

subgutturosa من قبل وزارة الزراعة ) 
 ثير الغزالن في الرطبة من قبل وزارة الزراعةمشروع تك

 محمية بارزان القبلية في كردستان العراق
 المحمية الوطنية ألهوار بالد ما بين النهرين )قيد اإلقرار(

 عالمينشاطات بإتجاه تسمية األهوار كأحدى مواقع اليونسكو للتراث ال
 دارةخطة اإل وضعتسمية الحويزة كأحدى مواقع رامسار و 

أعّدت وزارة البيئة مسودة تعليمات للمناطق المحمية وقدمتها الى اللجنة 
ين )من سوريا ومصر وايطاليا( دوليالوطنية للمناطق المحمية ولخبراء 

لغرض مراجعتها. طورت وزارة الزراعة مسودة تشريع حول المناطق 
 المحمية الزراعية

هوار الوسطى( من ممارسات ك )األقلصت القبائل المحلية في هور أبو زر 
 قابل لإلستمرار.غير على نحو  ألسماكاصيد 

توجد بعض النشاطات المتعلقة بتكوين مناطق محمية في حكومة إقليم 
 كردستان

الخطة الرئيسة لعدن الجديدة لإلدارة المتكاملة للموارد المائية في أهوار ما  إدارة الموارد المائية
 (2006بين النهرين )

إدارة هور الدلمج من قبل وزارة الزراعة لغرض إنتاج خزين لتكثير تتم 
 (Barbus sharpeyiأسماك البني )
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( ووزارتي الموارد المائية في TRIتم توقيع مذكرة تفاهم بين معهد النهرين )
قليم كردستان ووزارة الزراعة لمحاولة متابعة القضايا التالية  بغداد وا 

 :المتعلقة بالموارد المائية
 بنك ونظام موحد للبيانات. إنشاء 

 .تقييم نوعية البيانات الحالية 

  تهيئة التقارير التقنية المتعلقة بنوعية المياه لنهري دجلة والفرات
 وروفدهما واألهوار.

 ( تثبيت منحنيات تصنيفrating curves عند بعض النقاط )
 الرئيسة والمواقع على مجاري األنهر.

 ات.تبادل البيانات والمعلوم 

 نظام إلدارة الجفاف. وضع 

   .دراسة التوازن بين توفر المياه والطلب عليها 
( في وزارة الموارد .Eichhornia sppخطة إلدارة نبات سنبل الماء ) األنواع الغازية

 المائية
خالل السنوات الماضية قامت وزارة الزراعة بتأجير أراضي الغابات الى  الغابات

أوقفت وزارة  2005على قطع الغابات.في عام مقاولين محليين عملوا 
 الغابات صيانةقانونًا جديدًا ل 2009الزراعة هذا النشاط وطورت في عام 

قامت وازارات البيئة والتعليم العالي والبحث العلمي والزراعة وغيرها في 
 وتدهور مناطق الغابات العراقية تدهوربإجراء أبحاث عن  2005عام 

 ظر صيد االسماك في عدة بحيرات خالل أجزاء من السنةح الثروة السمكية
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II.2.6 إنعاش األهوار( بيولوجيالتنوع ال صيانةنفيذ النشاطات الوطنية الحالية لت إستعراض(  
 Review of Implementation of Existing National Activities for the protection of 
biodiversity (Marshland restoration) 
   

 األهداف الجزئية Goals األهداف العامة
Objectives/ 

Targets 

 دالئل القياس النتائج الرئيسة النشاطات الرئيسة

إنعاش األهوار )المحمية 
الوطنية لألهوار 

المقترحة، موقع رامسار 
 في الحويزة(

إستعادة مساحة 
 1970األهوار لعام 

إستخدام تقنية 
االستشعار عن بعد 

 األهوار لمراقبة حدود

النسبة المئوية  خرائط
للمناطق المعاد 
غمرها وموائل 

 األهوار
تكوين محمية وطنية 
 في األهوار الوسطى

جتماعات  مشاركة وا 
 الجهات ذات العالقة

حجم وعدد المناطق  مناطق محمية
 المحمية

تطبيق خطة إدارة 
 الحويزة

وضع تعليمات لتنظيم 
الصيد وصيد األسماك 

 لبريةوتجارة الحياة ا

زيادة التنوع 
والمجاميع السكانية 

ألنواع الكائنات 
 الحية

األسماك  صيدحجم 
وتنوع األنواع 

 المصطادة

إعالن الحويزة كموقع 
 لليونسكو

الفعالة  صيانةال حمالت تثقيفية
 وتقليل اإلنتهاكات

تقليل نشاطات 
 التجاوز

خطة شاملة  وضع
التنوع  صيانةل
 في األهوار بيولوجيال

أو تكوين آليات زيادة 
 للسيطرة

الوعي المتزايد 
 للناس

شاركة أكبر من م
قبل السكان 
المحليين في 

 صيانةفعاليات ال
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II.3 التشريع البيئي في العراق 
      Envitonmental Legislation in Iraq           

لنشاطات التي تتعلق بشكل تعليمات تهتم بالبيئة وهي تنظم بعض الجوانب واانظمة و توجد في العراق قوانين و 
 اساسي بتقييم التلوث البيئي والسيطرة عليه ومراقبته.

لقد كان المجلس األعلى لحماية وتحسين البيئة في العراق هو الجهة التي تقود وتصنع السياسات البيئية 
ن قبل لحماية وتحسين البيئة في العراق م 3. تم إصدار القانون رقم 1997الى عام  1975وذلك من عام 

 .2008، وقد استخدمت الحكومة العراقية هذا القانون لغاية عام 1997الحكومة العراقية عام 

وخصوصًا فيما يتعلق بالنشريعات  2003حدثت تغيرات واسعة في الوضع في العراق بعد الحرب في عام 
ت التشريعات. مع زيادة إن واحدًا من أهم التحديات التي واجهها البرلمان العراقي هو وضع مسوداالعراقية. 

سوء المشاكل البيئية في العراق وضعف التعزيز للقوانين البيئية الموجودة أصبح من الضروري إيجاد 
 مؤسسات تمتلك دورًا أكبر في وضع مسودات التشريعات البيئية. 

ة تحل محل وزارة البيئة وبدأت بصورة تدريجي إنشاءوألول مرة في العراق  2003تم في شهر أيلول من عام 
 القسم البيئي في وزارة الصحة وفقًا لتعاون منسق بين الوزارتين.

ركز البرلمان العراقي خالل األعوام األربعة الماضية على مراجعة القوانين والتشريعات البيئية. على الرغم من 
 15قانونًا بيئيًا و 12الجهود التي بذلت ما زالت الرؤية الواضحة غائبة في مجال التشريع البيئي. تم تشريع 
تشريعات مقترحة  10قانونًا ذي عالقة خالل األعوام األربعة الماضية من قبل البرلمان العراقي؛ كما تركت 

 الى البرلمان المقبل ليتخذ قرارت بشأنها. 

 II.1.3 التشريعات العراقية الحالية المتعلقة بالبيئة  
                                                            Existing Iraqi Environment-related Legislation   

 

 نوع التشريع
 )قانون، نظام، تعليمات(

 الحالي الوضع العنوان رقم وسنة التشريع

 2009 –30رقم  القانون 
 75)سابقًا القانون رقم 

، 2009ُحّدث في عام  والمشاجر قانون الغابات
 ساري المفعول
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 (1955لعام 
 ساري المفعول إستخدام أراضي المدن 1965 -64رقم  نون القا

 ساري المفعول وحمايتها المراعي      1965-106رقم  القانون
 ساري المفعول وضاءمنع الض 1966 -21رقم  القانون 
نظام حماية األنهار والموارد  1967 -25رقم  القانون

المائية األخرى من الملوثات 
 مادة ملوثة( 45)يتضمن 

، 2001ّدث في عام حُ 
 ساري المفعول

ستغالل وصيانة  1976 -48رقم  القانون صيد األسماك وا 
 أنواع الكائنات الحية المائية

 ساري المفعول

 2010 -17رقم  القانون
 21)سابقًا القانون رقم 

 (1979لعام 

 البرية قانون حماية الحيوانات
بداًل من قانون حماية الحيوانات 

 والطيور البرية

، 2010ّدث في عام حُ 
 ساري المفعول

ات ية من اإلشعاعالوقاقانون  1980 -99رقم  القانون 
 ةينالمؤ 

 ساري المفعول

الصحة العامة )توفير مياه   1981-89رقم  القانون 
الشرب، تصريف مياه المجاري، 

 المراقبة البيئية(

 ساري المفعول

)سابقًا   2009-27رقم  القانون 
 لعام 3القانون رقم 

1997) 

، 2009ُحّدث في عام  حماية وتحسين البيئةقانون 
 ساري المفعول

 1995 – 17رقم  القانون
 24)سابقًا القانون رقم 

 (1994لعام 

 ساري المفعول المعدل هيئة التخطيطقانون 

 ساري المفعول إدامة شبكات الري والبزل 1995 - 12رقم  القانون 

 2009 – 29رقم  القانون 
 67قانون رقم )سابقًا ال

قانون ، 67تحديث للقانون رقم 
تعديل قانون تنظيم مناطق تجمع 

 ساري المفعول
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 االنقاض (1986لعام 
    أخرى

نظام ايجار الشواطىء والجزر  1961 -33رقم  النظام 
واالراضي االميرية الصرفة التي 

تنبت فيها المراعي وعرق 
 السوس.

 ساري المفعول

كز البحوث الزراعية والموارد مر  1981 -13رقم  النظام
 المائية

، 2008ُحّدث في عام 
 ساري المفعول

)الغى 2001 – 2رقم   لنظاما
نظام صيانة االنهار 
والمياه العمومية من 

لسنة  25التلوث رقم 
1976) 

الذي ابقى ،  ساري المفعول نظام الحفاظ على الموارد المائية 
المحددات البيئية والتعليمات 

 جبه نافذة الصادرة بمو 

 2009 – 17رقم النظام 
 995)سابقًا القانون رقم 

 (1985لعام 

، 2009ُحّدث في عام  إنشاء مشاريع الزراعة المائية
 ساري المفعول

المعايير البيئية للمشاريع الزراعية  1990 التعليمات
 الخدميةوالصناعية و 

 ساري المفعول

 ساري المفعول ت الى العراقمنع إستيراد النباتا 1992 - 11رقم  التعليمات

 ساري المفعول قطع األشجار 1991 - 1رقم  (EPB)القرار 

 

قضية الى عندما رفعت وزارة البيئة  2010م لقد حدث أحد األمثلة على تطبيق القانون البيئي العراقي في عا
بنشاطات الصيد غير الحيوانات والطيور البرية( فيما يرتبط  صيانة)قانون  17القضاء وفقًا للقانون رقم 

القانوني في ميسان وذلك عندما دخل صيادو حيوانات وصقور أجانب الى داخل العراق لممارسة صيد 
والطيور الجارحة(. تم التوصل الى طائر الحبارى األنواع العراقية المعرضة لخطر اإلنقراض) وخصوصًا 

 إتفاق مع وزارة الداخلية لوقف هذه النشاطات. 
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II.2.3 ات البيئية العراقية الجديدةالتشريع   
   New Iraqi Environmental Legislation   

 

 الحالي الوضع العنوان المصدر

 تم إقراره قانون حماية المستهلك 1القانون رقم  -2010
 تم إقراره ةالعراقي اتحماية المنتجقانون  11القانون رقم  -2010

 تم إقراره العراق الى اتفاقية بازل جمهوريةإنضمام قانون  3القانون رقم  -2009

االمم المتحدة  العراق الى أتفاقيةجمهورية إنضمام قانون  7القانون رقم  -2009
 التصحر االطارية لمكافحة

 تم إقراره

 تم إقراره قانون حماية وتحسين البيئة  27 القانون رقم -2009

الحين وصغار قانون صندوق االقراض الزراعي للف 28القانون رقم  -2009
 المزارعين

 تم إقراره

 تم إقراره جرقانون الغابات والمشا 30القانون رقم  -2009

الى اتفاقية االمم المتحدة العراق  جمهورية إنضمامقانون  7القانون رقم  -2008
 الملحق بها  تغير المناخ وبروتوكول كيوتواالطارية ل

 تم إقراره

في شأن العراق إلتفاقية اليونسكو جمهورية  إنضمامقانون  12القانون رقم  -2009
 غير الماديلحماية التراث الثقافي 

 تم إقراره

 37القانون رقم  -2008
 44)سابقًا األمر رقم 

لسلطة اإلئتالف المؤقتة 
 (2003لعام 

)بداًل من مجلس حماية  الوزارة إنشاء -قانون وزارة البيئة 
  وتحسين البيئة السابق(

ُحّدث في عام 
2008 

في شأن التعاون تفاهم قانون إنضمام العراق الى مذكرة  6القانون رقم  -2007
 في المشرق العربي في مجال النقل البحري 

 تم إقراره

العراق الى إتفاقية رامسار لألراضي جمهورية إنضمام  7القانون رقم  -2007
 الرطبة

 تم إقراره

لزيت  دوليال راق الى اإلتفاقالعجمهورية إنضمام قانون  22القانون رقم  -2005
 وزيتون المائدة الزيتون

 تم إقراره
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ينا جمهورية العراق الى إتفاقية ف إنضمامقانون  42القانون رقم  -2007
 وبروتوكول مونتلاير لحماية طبقة األوزون

 تم إقراره

اإلقليمية  اتفاق الهيئةالعراق الى جمهورية إنضمام قانون  48القانون رقم  -2007
 صائد األسماكلم

 تم إقراره

 لم ينشر بعد قانون إستثمار مصافي النفطمشروع  قانون بال رقم  -2007

 المتعلقة تفاقيةاإلالعراق الى جمهورية إنضمام قانون  31القانون رقم  -2008
 بيولوجيالتنوع الب

 تم إقراره

وزارتي البيئة  يبين إمتالك -منع إستيراد النباتات الى العراق 74القانون رقم  -2010
إلستيراد النباتات ويذكر بأنه ُيمنع إستيراد والزراعة للسلطة الوحيدة 

 11رقم  جميع النباتات، وهو يدعم التعليمات

 ساري المفعول

 
وجد كذلك مشاريع مهمة أخرى رفعتها وزارة البيئة وهي قيد اإلقرار حاليًا مثل: مسودة النظام الخاص ت

 ة ومسودة القانون الخاص بتنظيم نشاط الصيد.بالمناطق المحمية الطبيعي

تخطط منظمة طبيعة العراق غير الحكومية لدعم وزارة البيئة العراقية والبرلمان العراقي في األعوام األربعة 
 المقبلة لتطوير وتنقيح القوانين واألنظمة البيئية العراقية.

II.3.3  وسائل تشريعية أخرى: أوامر سلطة اإلئتالف المؤقتة(CPA ) 
Other Legislative Instruments: Coalition Provisional Authority (CPA) Orders 

الى عام  2003سلطة اإلئتالف المؤقتة والتي مثلت مع مجلس الحكم السلطة الحاكمة من عام  شّرعت
األمر  تدابيره ال. ومن أهم هذبيولوجيالتشريعية التي قد تكون لها عالقة بالتنوع ال تدابيرسلسلة من ال 2004
 الذي أسس وزارة البيئة العراقية. 44رقم 

بأن "قوانين وأنظمة  2004في الثامن والعشرين من حزيران عام  100يذكر أمر سلطة اإلئتالف المؤقتة رقم 
ومذكرات وتعليمات وتوجيهات سلطة اإلئتالف المؤقتة تبقى نافذة ما لم ولحين إبطالها أو تعديلها  وأوامر
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من  (C)26رقم  المادةسابقًا في  ححسب األصول ويمتلك قوة القانون، كما وض سّنهتشريع يتم بواسطة 
 (".TALالعراق للمرحلة اإلنتقالية ) دولةقانون إدارة 

التي قد تؤثر أو تتعلق بصورة مباشرة أو غير مباشرة بقضايا التنوع  CPAفيما يلي قائمة بأوامر سلطة 
أو دمجها في قوانين أخرى منذ ديد من هذه األوامر ربما تم تنقيحها أو تعديلها في العراق. إن الع بيولوجيال

  تشريعها للمرة األولى.

 التأريخ العنوان األمر
ستخدام الممتلكات العامة العراقية ) 9األمر رقم   2004حزيران،  27 (تم تنقيحهإدارة وا 
 2003آب،  24 وزارة العلوم والتكنولوجيا 24األمر رقم 

 2003آب،  24 دائرة تأمين الحدود والسيطرة عليها إنشاء 26مر رقم األ
 2003أيلول،  4 خدمة حماية المنشآت إنشاء 27األمر رقم 
 2003أيلول،  8 وزارة البلديات واألشغال العامة 33األمر رقم 
تشرين الثاني،  14 وزارة البيئة إنشاء 44األمر رقم 

2003 
 2004شباط،  24 الحكومية المنظمات غير 45األمر رقم 
كانون الثاني،  14 تعليق حالة الوكالة الحصرية للشركة العامة للنقل المائي العراقية 51األمر رقم 

2004 
 2004نيسان،  4 )تم تعديله( Aرقم  ملحقمع ال 2004وثيقة تحرير التجارة لعام  54األمر رقم 
  تمام الحكومة حول المشاكل تحفيز العادل لمثيري إهالحماية وال 59األمر رقم 

Government Whistleblowers 

 2004حزيران،  1

 2004شباط،  22 وزارة حقوق اإلنسان إنشاء 60األمر رقم 
 2004حزيران،  ياإلشعاع النشاط مصادر لسيطرة علىالهيئة العراقية ل 72األمر رقم 
علومات والم ةالصناعي نماذجقانون براءات اإلختراع وال 81األمر رقم 

 والدوائر المتكاملةالمفصح عنها غير 
 2004نيسان،  26

ألوامر والتوجيهات الصادرة وا لوائح التنظيميةإنتقال القوانين وال 100األمر رقم 
 سلطة اإلئتالف المؤقتة من

 2004حزيران،  28
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II.4 بيولوجيخارطة طريق لوضع ستراتيجية وخطة عمل وطنية للتنوع ال 
A Roadmap to a National Biodiversity Strategy and Action Plan 

ستخدامو  بيولوجيالتنوع ال صيانةسوف يتضمن ستراتيجيات مركزية ل NBSAPإن نطاق ستراتيجية  على  ها 
 بيولوجيالتنوع ال صيانةمن إستخدام الموارد الوراثية و  ناشئةللفوائد ال منصفوالتقاسم ال نحو قابل لإلستمرار
والموارد البشرية والمالية  مؤسسيستراتيجيات ساندة لتحسين اإلطار ال وضعيتم كذلك المهم زراعيًا. قد 

 .NBSAP ستراتيجية المطلوبة لتنفيذ الستراتيجيات المركزية التي تتضمنها

بنظر االعتبار فضاًل عن القطاعات اإلقتصادية  بيولوجيسوف تؤخذ جميع مظاهر ومستويات التنوع ال
والطريقة التي يمكن أن تؤثر فيها هذه القطاعات على مصادر التنوع  بيولوجيلالمعتمدة على التنوع ا

 )مثل الصناعة والطاقة والزراعة والغابات والسياحة...الخ(. بيولوجيال

سوف لن تنفذ بصورة فّعالة دون وجود إلتزام واسع من  NBSAPاألخرى بأن ستراتيجية  دولتشير تجارب ال
لعملية ونتائجها. لغرض ضمان مشاركة جميع الجهات ذات العالقة في هذه جميع الجهات ذات العالقة با

العملية يجب تكوين عدد من الهيئات التي تتضمن لجنة قيادية ومجموعة مرجعية وفريق إلدارة المشاريع 
 وفرق تتسم بالموضوعية إلداء المهام.

ت العالقة في إعداد ستراتيجية فيما يلي مخطط إفتراضي لهيكلة المراحل المختلفة ومشاركة الجهات ذا
NBSAP. 
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II.1.4  األهداف العامة لستراتيجية وخطة عملNBSAP العراقية 

General Objectives of Iraqi NBSAP 

أمرًا اساسيًا لكل من عملية التنفيذ على  NBSAPستراتيجية تحديد أهداف واضحة للسياسة ضمن إطار  يعد
والتي سوف تساعد في مراقبة تحقيق أهداف  بيولوجيملية تطوير دالئل مناسبة للتنوع الالمستوى الوطني وع
 معينة من عدمها. 

والتي تخص الستراتيجية الوطنية العراقية للتنوع  بيولوجيفيما يلي أهداف السياسة الرئيسة المتعلقة بالتنوع ال
 :بيولوجيال
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 مراجعة وتحديث جميع التشريعات البيئية -

 ني للمناطق المحميةقانون وط -

 معالجة التلوث والسيطرة عليه -

 بيولوجيالتنوع ال صيانةتقييم األثر البيئي وسياسات ستراتيجية للتقييم البيئي ل -

 تشريع وسيطرة عملية فيما يتعلق باألنواع الغازية -

 خطط إدارة للمناطق المحمية وضع -

 شبكة وطنية من المناطق المحمية إنشاء -

 الغابات يانةصقانون وطني إلدارة و  -

 قانون وطني لتنظيم نشاطات الصيد وجمع وتجارة الحيوانات والنباتات البرية -

عادة تنظيم أقسام البيئة/ الزراعة في الحكومات المحلية لكي تتواصل مع المج إنشاء - تمعات المحلية وا 
 على نحو قابل لإلستمرار. إستخدام موارد معيشتهمولكي تدير/ تخطط 

 على نحو قابل لإلستمرار. لبيئة والموارداإدارة ادات المحلية التقليدية بإتجاه فة والعتعزيز وتحفيز الثقا -

 .مبادرات بناء القدرات والتدريب -

   . على نحو قابل لإلستمرار لموارد الطبيعيةاإستخدام طات التي يمكن أن تدر دخاًل من تحفيز النشا -

II.2.4 تحديد أولويات وطنية أخرى 
    Define Other National Priorities 

هو توفير األساس لمنهجية  بيولوجيإن المفهوم الرئيس وراء السترتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع ال
. سوف لى إمتداد البلد بأجمعه وما وراء ذلكالتنوع البايويوجي ع صيانةة يمكنها متابعة عملية دوليمتكاملة و 

ر في المعلومات والخبرة التي تم الحصول عليها من مشاريع تكون الخطوة األولى بالنسبة للعراق هي النظ
KBA نشاء المحمي نشاء موقع رامسار في الحويزة كأراضي رطبة ذات ة الوطنية لبالد ما بين النهرين وا  وا 
)من بين تلك      ة، ومحاولة تحديد بعض المواضيع المتقاطعة والمسائل األساسية ذات العالقة دوليأهمية 

على مستوى  صيانةوال بيولوجيبقًا( والتي ربما توفر اإلرشاد الى أبحاث إضافية حول التنوع الالمذكورة سا
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البلد. الخطوة الثانية ستكون وضع مسودة لستراتيجية وخطة عمل وطنية تجريبية للعمل واإلنجازات 
 المستقبلية. 

III. بيولوجيتحديد إتجاه التنوع ال 

    Mainstreaming Biodiversity             

ضمن القطاع الواحد وبشكل يجمع  بيولوجيدمج سياسات وفعاليات التنوع المن اإلتفاقية  6رقم  المادةتطلب ت
القطاعات ذات العالقة )ما عدا قطاع البيئة( التي يجب أخذها بنظر اإلعتبار أثناء  تتمثل. جميع القطاعات

 ما يلي: ب يبيولوجوضع مسودة الستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع ال

الزراعة، إدارة المياه، التربية، الصحة، التطويرالريفي، الغابات، الثروة السمكية، التجارة، الصناعة، السياحة، 
 .يةالمال

الموجودة في العراق والتي ذكرت سابقًا تتقاطع بالتأكيد مع  بيولوجيالتنوع ال صيانةإن بعضًا من قطاعات 
حمية الوطنية لبالد ما بين النهرين، الخطة الرئيسة لعدن الجديدة لإلدارة هذه القطاعات وهي: خطة إدارة الم

دارة هور الدلمج لعمليات الزراعة المائية ألسماك البني  المتكاملة للموارد المائية في مناطق األهوار، وا 
(Barbus sharpeyi دارة المياه (. تتقاطع هذه القطاعات على سبيل المثال مع قطاعات الزراعة والصحة وا 

مع كل من التطوير الريفي  KBAوالتطوير الريفي والسياحة والثروة السمكية والتجارة. تتقاطع مشاريع 
 والغابات والثروة السمكية والتعليم والسياحة. 

وعمليات ونشاطات السياسة سواًء كانت التي بدأت قريبًا أوالنافذة أصاًل والتي تهدف  تدابيركذلك فإن بعض 
، عالمي، إتفاقية التراث الCITES ،CMS ،Ramsarة أخرى )مثل إتفاقيات دوليقيات لتتطبيق إتفا
UNFCCC ،UNCCD .تتضمن كذلك قطاعات مختلفة غير قطاع البيئة ) 

والمتداخلة القطاعات للوزارات  بيولوجيالمرتبطة بالتنوع اللقد كان من السهل نسبيًا دراسة وتشخيص المهام 
(. توجد فضاًل عن وزارة البيئة II.2.1في المقطع رقم  جدولفة )أنظر كذلك الوالهيئات الحكومية المختل

ة األخرى التي لها مهام بيئية والتي كانت نشطة الى حد معين. لسوء الحظ فإن مؤسسيالكثير من الجهات ال
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)مثل وزارات إمكانيات التواصل والتعاون ال زالت ضعيفة حتى بالنسبة للوزارات ذات المهام البيئية المركزية 
البيئة والموارد المائية والزراعة(. يمكن أن توفر الفقرات التالية بعض األمثلة عن المشاركة التعاونية في 

 القضايا البيئية بين المؤسسات المختلفة:

  كأحد مواقع رامسار تضمن تعاونًا حكوميًا عالي  2008إعالن هور الحويزة في شهر شباط من عام
ة في العراق دوليدقة على اإلتفاقية. فضاًل عن ذلك فإن الوسيلة لتبني إتفاقية المستوى بهدف المصا

)مثاًل القانون الوطني( يجب أن يتم التصديق عليها في البرلمان باجماع كل الوزارات ذات العالقة. 
لجنة وطنية إلتفاقية رامسار وشملت جميع الوزارات صاحبة الشأن؛ لّما كانت  إنشاءلقد تم أيضًا 

ناك خطة موجودة أيضًا إلدارة الهور فأن اللجنة الوطنية يجب عليها أن تقر هذه الخطة وتنفذها. ه
لسوء الحظ فأن خطة اإلدارة لم تنفذ ولذلك فأن التعاون اإلضافي ومدى فعالية اللجنة الوطنية نفسها 

 هي مسألة مطروحة للنقاش.

 ( وقعت مذكرة تفاهم بين معهد النهرينTRIووزارة الم ) وارد المائية في بغداد وحكومة إقليم كردستان
)أنظر أيضًا           ووزارة الزراعة لمحاولة متابعة القضايا المختلفة المتعلقة بمصادر المياه 

ة مؤسسي(. إن هذه هي أيضًا محاولة لتحفيز التعاون والتنسيق بين الجهات الII.5.2المقطع رقم 
النشاطات هي متقطعة وليست لها صفة اإللزام أو اإلستمرارية  المختلفة على الرغم من أن نتائج هذه

 الضرورية.

  بحثًا عن  2005أجرت وزارات البيئة والتعليم العالي والبحث العلمي والزراعة وجهات أخرى في عام
أو تدهور مناطق الغابات العراقية. هناك أيضًا حاجة الى المزيد من التعاون والتواصل في  تدهور

ات والنشاطات البحثية، حيث غالبًا ما يتم جمع البيانات ذاتها لمرتين وتستخدم بشكل جمع البيان
  منفصل من قبل الجهات المختلفة ذات العالقة مما يؤدي الى مضاعفة كل من الجهود والنتائج.

  ي )أنظر ايضًا معلومات الخلفية التأريخية للتقرير( وه بيولوجيلجنة وطنية للتنوع ال إنشاءتم ايضًا
من المؤمل أن تتمكن هذه اللجنة بمرور الوقت وبزيادة  تضم جميع الجهات الحكومية ذات العالقة.

قدراتها من إطالق رؤية جديدة عن أدوار المؤسسات وأن تأخذ المسؤولية األساسية في عملية توجيه 
   .بيولوجيالتنوع ال
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 والقطاعات البيئية ذات العالقة المشتركة فيها بيولوجيتنوع الة الحالية الرئيسة الخاصة بالدوليالنشاطات واإلتفاقيات ال

اإلتفاقية  القطاعات ذات العالقة الستراتيجية/ الخطة الحالية
 ةدوليال

خطة إدارة المحمية الوطنية 
 ألهوار بالد ما بين النهرين

الزراعة، الصحة، التطوير الريفي، 
 الثروة السمكية، السياحة، إدارة المياه

ة، الزراعة، التطوير التجار 
الريفي، الغابات، الثروة 

 السمكية، الداخلية، المالية

CITES 

الخطة الرئيسة لعدن 
الجديدة لإلدارة المتكاملة 
للموارد المائية في مناطق 

 األهوار

الزراعة، الصحة، التطوير الريفي، 
 الثروة السمكية، إدارة المياه

الزراعة، التطوير الريفي، 
ة السمكية، الغابات، الثرو 

 التجارة، السياحة

CMS 

خطة إدارة هور الدلمج 
 لعمليات الزراعة المائية

التطوير الريفي، الثروة السمكية، 
 التجارة، إدارة المياه، الزراعة  

إدارة المياه، الزراعة، التطوير 
الثروة السمكية، الريفي، 
    السياحة

Ramsar 

الصحة، التطوير الزراعة، التعليم،  خطة التقليل من الفقر
الريفي، التطوير الريفي، الغابات، 
الثروة السمكية، التجارة، الصناعة، 

 السياحة، المالية

التطوير الريفي، التعليم، 
 السياحة

إتفاقية التراث 
 عالميال

الزراعة، التعليم، الصحة، التطوير  خطة إدارة الموارد النفطية
الريفي، التطوير الريفي، الغابات، 

لسمكية، التجارة، الصناعة، الثروة ا
 المالية

الزراعة، الصحة، التطوير 
الريفي، الغابات، الثروة 

 السمكية

UNFCCC 

خطة إدارة هور الحويزة 
 )موقع رامسار(

إدارة المياه، الزراعة، التطوير 
 الريفي، الثروة السمكية، السياحة

الزراعة، الصحة، التطوير 
 الريفي، الغابات

UNCCD 
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III.1 إلتفاقية  مؤسسيال الهيكلCBD المركزية ختصاصاتواإل 
Institutional Structure for CBD & Core Competencies  

هناك حاجة اساسية لتوضيح اإلطار  بيولوجيلغرض تنفيذ منهجية متداخلة القطاعات لتحقيق أهداف التنوع ال
تويات ذات العالقة بإصدار العراقي ووظائف الجهات المختلفة صاحبة الشأن على جميع المس مؤسسيال

 .II.2.1القوانين وتنفيذها. تم أيضًا التطرق لهذا الموضوع بشكل جزئي في المقطع رقم 

جنبًا الى جنب مع المهام المحددة التي تنجزها  مؤسسينذكر هنا القطاعات المهتمة ذات العالقة لكل مستوى 
 المؤسسة.

 ت للطلبة في المدارس، تنظيم المعارض، اإلعالن عن راليم: التعليم. المهام: تنظيم محاضوزارة التع
( focal pointيات المدارس، والتنسيق مع اليونسكو كنقطة إتصال مركزية )اعلى بنالقوانين 

 بالنسبة للعراق.

  وزارة العلوم والتكنولوجيا: الصحة، الصناعة، التطوير الريفي. المهام: إجراء االبحاث وتنفيذ المشاريع
 رحة من قبل الوزارات األخرى، والقيام باألبحاث التطبيقية. العلمية المقت

  وزارة الموارد المائية: إدارة المياه، الصحة، التطوير الريفي. المهام: السيطرة على نوعية المياه، وكمية
 المياه، والحصص المائية، ومشاريع الهندسة المائية.

 الميزانية التشغيلية  –وطنية على اساس سنوي وزارة المالية: التمويل. المهام: إدارة الميزانية ال
)الرواتب( والميزانية اإلستثمارية )تسلم الى وزارة التخطيط التي توزع األموال الى الوزارات األخرى 

 لتنفيذ المشاريع والنشاطات(.

 ية. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي: التعليم، الزراعة، التطوير الريفي، الغابات، الثروة السمك
 المهام: األبحاث والمشاريع األكاديمية التي تنجز على مستوى الجامعة.

 السياحة، التعليم، التطوير الريفي. المهام: تطوير السياحة، التنقيب عن للسياحة واآلثار:  دولةوزارة ال
دارتها.  المواقع األثرية والمقدسة وا 
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 ي، الغابات، التجارة. المهام: السيطرة الصحية وزارة الزراعة: الزراعة، الثروة السمكية، التطوير الريف
على الماشية وعمليات التكثير، السيطرة البيطرية، )مع مفتشين من وزارات مثل البيئة والصحة(، 
السيطرة على عمليات الزراعة المائية، السيطرة على الحيوانات البرية، إدارة الغابات، نشر التشريعات 

  ذات العالقة، إصدار رخص الصيد.

  ،وزارة التخطيط: الزراعة، التعليم، الصحة، التطوير الريفي، الغابات، الثروة السمكية، التجارة
ستراتيجيات وطنية إستنادًا الى المشاريع والنشاطات التي  وضعالصناعة، السياحة، المالية. المهام: 

 تحددها جميع الوزارات األخرى ووضع األولويات.

  تعليم، الصحة، التطوير الريفي، الغابات، الثروة السمكية، التجارة، الزراعة، ال الخارجية:وزارة
 ة. دوليالصناعة، السياحة، المالية. المهام: تنظيم جميع النشاطات والعالقات ال

 تدابيروزارة البيئة: البيئة، الزراعة، الثروة السمكية، التجارة، الغابات، التطوير الريفي. المهام: تنفيذ ال 
ة الخاصة بالبيئة، المهام األخرى تتداخل بصورة واسعة مع دوليتزام بجميع اإلتفاقيات الالكفيلة باإلل

 مهام وزارة الزراعة.

  وزارة النفط: الصناعة والصحة. المهام: دفع األموال لمشاريع اإلنعاش، السيطرة على عمليات
 اإلستخراج واإلنتاج.

  ة، دوليعلى المنتجات في التجارة الوطنية والوزارة التجارة: التجارة والصناعة. المهام: السيطرة
 السيطرة النوعية على المنتجات المتاجر بها والسيطرة على األسعار.

  وزارة الداخلية: األمن والسيطرة على الحدود. المهام: اإلبقاء على وجود قوات عسكرية لدعم قوانين
ستيراد  البضائع.   الوزارات األخرى، قسم الشرطة البيئية، التحكم بتصدير وا 

 لألهوار: البيئة، التطوير الريفي، إدارة المياه. المهام: التمويل وتوفير الدعم اللوجستي  دولةوزارة ال
للمشاريع في مناطق األهوار. تتعاون مع الوزارات والمنظمات غير الحكومية العراقية والمنظمات 

 ة فيما يتعلق بالنشاطات في األهوار.دوليال

 لقطاعات. المهام: تنفيذ القوانين الوطنية.المحافظات: جميع ا 

 .األقاليم: جميع القطاعات. المهام: تنفيذ القوانين الوطنية 
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 .البلديات: جميع القطاعات. المهام: تنفيذ القوانين الوطنية 

 .المجالس العشائرية: جميع القطاعات. المهام: حل المشاكل المحلية من خالل اإلتفاقات 

III.2 ريعية عبر القطاعية لتحقيق أهداف السياسة الرئيسةاإلحتياجات التش 

Cross- Sectoral Legislative Needs to Achieve the Main Policy Goals 

ستخدامو  بيولوجيالتنوع ال صيانةعملية بناء إطار تشريعي وطني عبر قطاعي قوي لعلى  ينبغي على نحو  ها 
الخاص  II.1.3اسة العامة المحددة في المقطع رقم أن تأخذ بنظر اإلعتبار أهداف السي قابل لإلستمرار

، فضاًل عن الستراتيجيات والنشاطات والعمليات بيولوجيبالستراتيجية وخطط العمل الوطنية التجريبية للتنوع ال
 التي بدأت حاليًا أو الموجودة اصاًل ضمن قطاعات أخرى غير القطاع البيئي. 

لمتعلقة بالمنطق المحمية وهي: تكوين قانون وطني للمناطق المحمية فيما يتعلق باألهداف الثالثة الرئيسة ا
نشاءخطة إدارة وطنية للمناطق المحمية و  وضعو  من المناطق المحمية فأن اإلطار التشريعي  شبكة وطنية ا 

لبناء هذه النشاطات سوف يستند الى الهدف األول وهو وضع قانون وطني للمناطق المحمية من الممكن 
وبالمضي قدمًا من . صيانةساس لمعايير ومباديء الارة البيئة. سوف يوفر هذا القانون األقبل وز إصداره من 

المباديء العامة التي يحتويها القانون سوف تعمل سلسلة من المراسيم الوطنية التي تصدر بالتشاور مع 
 لمتشابك.الوزارات المؤهلة األخرى على تنظيم هيكل وكفاءة خطط اإلدارة ومبادرات العمل ا

الغابات والقانون الوطني لتنظيم نشاطات الصيد وجمع الحيوانات  صيانةفيما يتعلق بالقانون الوطني إلدارة و 
للغابات والمشاتل  2009/ 30والنباتات البرية والمتاجرة بها فأن هذه القوانين موجودة اصاًل )القانون رقم 

م ينشر بعد(. إن تنفيذ هذه القوانين والفقرات األساسية التي الحياة البرية تم إقراره لكنه ل صيانةوقانون حول 
لغرض تقييم كفائتها في متابعة التهديدات تتضمنها سوف يتطلب تعاونُا وثيقُا بين وزارتي البيئة والزراعة 

 البيئية الواسعة التي تواجهها هذه القطاعات.

تخدام المنتج لألراضي والتطوير الريفي؛ لقد على سبيل المثال، ترتبط إدارة الغابات بدرجة شديدة مع اإلس
ُأستخدمت الغابات دومًا من قبل البشر لتأمين معيشتهم وتعد عملية إزالة الغابات ألغراض الزراعة واحدة من 
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القانون الوطني للغابات أن يعمل بأقصى قدر ممكن على إسناد  ينبغي علىأسباب القضاء على الغابات. 
ارة الغابات الى السلطات/ اللجان المحلية مع التأكيد على اإلدارة التقليدية مهمة وضع مسودات خطط إد

. يجب كذلك على القانون الوطني للغابات أن يوفر مناطق محمية في على نحو قابل لإلستمرار للغابات
  تقع مسؤولية إدارتها على وزارة الزراعة باإلرتباط مع وزارة البيئة.الغابات والتي يجب أن 

مرًة أخرى  نبغيالحياة البرية فأن عملية تنفيذ خطط إدارة الحيوانات والنباتات البرية ي صيانةيتعلق بقانون فيما 
األنواع، حيث يعمل ممثلون من وزارة الزراعة  صيانةأن تسند الى السلطات/ اللجان المحلية مع التشديد على 

 ( بتوفير الدعم واإلرشاد.حسب اإلقتضاءوالوزارات األخرى )

فيما يخص التلوث وبالمضي قدمًا إنطالقًا من القوانين الحالية الموجودة )نظام حماية األنهار ومصادر المياه 
؛ قانون الصحة 1999/ 99؛ قانون اإلشعاع المتأين رقم 1967/ 25األخرى من التلوث حسب القانون 

لجنة وطنية تتألف من  إنشاءي ( فأنه ينبغ2007؛ قانون إستثمار مصافي النفط لعام 1981/ 89العامة رقم 
في جميع الجهات ذات العالقة وتأخذ على عاتقها المهام التالية: مراجعة التشريع الحالي الخاص بالملوثات 

، وتقوية الجانب التنفيذي، تضاءحسب اإلققطاعات مختلفة، ودمج ووضع مسودات لتشريعات جديدة 
  دريب المناسب لقوات الشرطة البيئية.والسيطرة على هذه الفقرات وتعزيزها من خالل الت

فيما يتعلق باألنواع الغريبة الغازية فأن هذه المشكلة يجب التعامل معها بصورة مستعرضة أو متقاطعة وهي 
ستخدام الموارد الطبيعية.  صيانةفي عمليات تجارة و  اركةذات عالقة بجميع الوزارات والقطاعات المش  تتمثلوا 

وزارات البيئة والزراعة والتجارة ولكن هناك أيضًا وزارات الصحة والموارد بلعالقة الوزارات الرئيسة ذات ا
لألهوار والتعليم العالي والبحث العلمي. سوف يكون كافيًا أن يتم تعديل كل تشريع ذو أهمية  دولةالمائية وال

عد غازية وخطيرة الى األنواع التي ت لكل واحدة من الوزارات المذكورة بحيث يحتوي على فقرة تمنع إدخال
ويمكن هذه القائمة لوضع مسودة ب لالنواع  قائمة و إستحداثستيراد( ال)وأحيانًا حتى ا الحياة البرية في العراق

 ين.دوليمع توفير مشورة مناسبة من خبراء محليين و  بيولوجيأن تسند الى اللجنة الوطنية للتنوع ال

يئية/ الزراعية في الحكومات المحلية لغرض التواصل مع أو إعادة تنظيم األقسام الب إنشاءإن عملية 
على نحو قابل لإلستمرار لموارد الطبيعية اإلستخدام ية والعمل على اإلدارة/ التخطيط المجتمعات المحل
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تضمن إصدار قانون وطني يحدد اإلطار العام لهيكلية الجهات تلديمومة معيشة هذه المجتمعات سوف 
ت والسلطات الممنوحة للوزارات المختلفة وللحكومات المحلية والسلطات المحلية صاختصاالحكومية وجميع اإل

تي بإمكانها أن تجلب األخرى. إن عمليات بناء القدرات والمبادرات التدريبية فضاًل عن تحفيز النشاطات ال
اركة سوف تتضمن بشكل رئيس مشعلى نحو قابل لإلستمرار لموارد الطبيعية استخدامات اعائدات من إ

الوطنية لتنظيم نشاطات والتعليمات ن الغابات، قانون المناطق المحمية، القوانين و وزارتي البيئة والزراعة )قان
 المتاجرة بالحيوانات والنباتات البرية(. منع الصيد و 

III.3   اإلحتياجات التشريعية عبر القطاعية لمتابعة الستراتيجيات الحالية والمستقبلية واإلتفاقيات
 ة األخرىدوليال

Cross- sectoral legislative needs to address existing and future strategies 

and other International Conventions 

III.1.3 الستراتيجيات الحالية   
   Existing Strategies  

رية والمحميات القبلية سوف إن التشريع الذي يتابع خطط اإلدارة المختلفة لمناطق األهوار ومحميات الحياة الب
يمثل قانون المناطق المحمية. كذلك يمكن استخدام قانون تنظيم نشاطات الصيد وقانون الجمع والمتاجرة 

المتخصصة بالنوع. سوف يتم إصدار هذين  صيانةال تدابيربالحيوانات والنباتات البرية كإطار لمتابعة 
ليات الصيد والزراعة المائية فضاًل عن الفقرات الخاصة سوف تقع عمالقانونين تحت سلطة وزارة البيئة. 

بقطع الغابات ضمن واجبات وزارة الزراعة. كذلك تلعب وزارة الموارد المائية التي تقوم بواجب تنظيم تدفق 
نعاش األهوار.  صيانةوتوفر المياه عبر األراضي دورًا اساسيًا في  بنشاطات مشتركة وثيق تعاون هناك و وا 

حقيق القدرة على تنفيذ القوانين والتعليمات وهو أمر اساسي تلتعددة من الوزارات مع وزارة البيئة ضمن لجان م
  لغرض التنفيذ الحقيقي لإلتفاقية.
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ة األعلى الى وجود أبعاد محلية لإلدارة يجب فيها القيام مؤسسيهناك ايضًا حاجة على المستويات ال
السلطات المركزية لقطاعات/ وزارات أخرى. على المستوى  إلدارةتتعدى فيها خطة ما بإستشارات حينما 

  المحلي سوف تتضمن لجنة اإلدارة مجموعة شاملة من ممثلي القطاعات األخرى.

 III.2.3 ةدولياإلتفاقيات ال  
    International Conventions 

دًة من ترجمة لنص ة الى وجود قانون وطني لغرض التصديق وهو يتكون عادوليتحتاج جميع اإلتفاقيات ال
اإلتفاقية الى اللغة الرسمية للبلد. سوف تكون هناك حاجة الى قانون إضافي أو أكثر )لّما كانت اإلتفاقيات 

وذلك لتنظيم وتنفيذ بنود اإلتفاقية أعتمادًا على الهيكل  مختلفة( اتة تغطي مسائل عبر قطاعدوليالبيئية ال
 الخاص بالبلد. مؤسسيالتشريعي وال

 .اتفاقية االتجار الدولي لالحياء المهددة باالنقراض ) النبات، الحيوان(:  CITES أتفاقية

هناك حاجة الى قانون محدَّد لهذه اإلتفاقية تقوم بإصداره وزارة البيئة بالتشاور مع وزارتي الزراعة والتجارة 
نشاءو ؛ نةصياوذلك لمتابعة ما يلي: التحديث المستمر للمالحق الخاصة باألنواع الخاضعة لل هيكل إداري  ا 

يعمل كسلطة إدارية إلصدار رخص اإلستيراد والتصدير؛ وتخويل سلطة تنفيذية معينة للسيطرة على 
نشاءالنشاطات غير القانونية؛ و   سلطة علمية؛ ونظام قوي للعقوبات.  ا 

 : اتفاقية المحافظة على االنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية.  CMSأتفاقية 

فأن الوسائل التشريعية  CMSيذ هذه المعاهدات وتطبيق اإلتفاقات الممكنة المدرجة تحت إتفاقية لغرض تنف
األنواع المهاجرة ومناطق األراضي الرطبة هي: القانون الوطني  صيانةالثالث الرئيسة المناسبة لضمان 

ظيم نشاطات الصيد والجمع الغابات، والقانون الوطني لتن صيانةللمناطق المحمية، القانون الوطني إلدارة و 
  هما وزارتي البيئة والزراعة. الجهتين اللتين تتمتعان بالصالحيةوالمتاجرة للحيوانات والنباتات البرية. إن 

 .رامسار لالراضي الرطبةأتفاقية  :  RAMSARأتفاقية

الواقعة على إمتداد تتطلب إدارة الحاالت المعينة التي تكون فيها مناطق األراضي الرطبة والمناطق المحمية 
طرق الهجرة متداخلة أو متقاطعة مع قطاعات وسلطات أخرى )مثل المستوطنات البشرية ذات النشاطات 
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اإلنتاجية، مواقع إستخراج النفط، المناطق الصناعية( وجود إجراءات تشريعية وتنظيمية خاصة على 
 المستويات الوطنية، المناطقية و/ أو المحلية.

 World Heritage Convention العالميأتفاقية التراث 

لمنظمة اليونسكو على  عالميالمواقع العراقية الثالثة المدرجة حاليًا كمواقع للتراث ال صيانة سوف تتم متابعة
تصدرها وزارات وهيئات محلية مختلفة )مثل وزارة السياحة واآلثار ووزارة المستوى الوطني من خالل قوانين 

 على القيم الخاصة والموارد الموجودة في هذه المواقع. البيئة( وذلك إعتماداً 

 : أالتفاقية االطارية لتغير المناخ وبروتوكول كيوتو الملحق بها. UNFCCCأتفاقية 

الشرق األوسط  دولتعد مسألة متابعة تغير المناخ دون شك القضية البيئية األكثر تحديًا والتي ينبغي على 
تؤكد األدلة العلمية بأن اآلثار الكبرى لتغير المناخ في منطقة الشرق األوسط مواجهتها في السنوات القادمة. 

نخفاض تجهيزات المياه العذبة.MENAوشمال أفريقيا )  ( سوف تتمثل بزيادة الجفاف وا 

وبروتوكول كيوتو  UNFCCCعملية المصادقة على إتفاقية  2009تموز من عام  28أكمل العراق في 
. إتفقت منظمة طبيعة العراق ومعهد النهرين 2009تشرين األول من عام  26في والذي دخل حيز التنفيذ 

سنوات تدعمه وزارة البيئة اإليطالية ويركز على توفير  5مع وزارة البيئة العراقية على برنامج عمل لمدة 
 ق.وبروتوكول كيوتو في العرا UNFCCCالمساعدة التقنية لوزارة البيئة العراقية في تنفيذ إتفاقية 

توجد الى جانب وزارة البيئة العديد من الوزارات األخرى المشاركة في متابعة تأثيرات تغير المناخ وهي بشكل 
الغابات، مكافحة التصحر، متابعة تملح  وصيانة على نحو قابل لإلستمراراساسي: وزارة الزراعة )الزراعة 
(، بيولوجيالتنوع ال صيانةة، و بيولوجيالمة الالزراعي، ضمان الس بيولوجيالتربة والمياه، صيانة التنوع ال

، مكافحة التصحر، متابعة تملح التربة على نحو قابل لإلستمرار مياهووزارة الموارد المائية )إدارة مصادر 
(، ووزارة التخطيط )بناء المدن، البنى التحتية، السيطرة على إنبعاث غازات بيولوجيالتنوع ال صيانةوالمياه، و 

ي وخفضها(، ووزارة النفط )تطوير قطاع النفط، السيطرة على إنبعاث غازات البيت الزجاجي البيت الزجاج
 وخفضها(، ووزارة الطاقة والنقل )البنى التحتية، السيطرة على إنبعاث غازات البيت الزجاجي وخفضها(.
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 : أالتفاقية االطارية لمكافحة التصحر. UNCCDأتفاقية 

تعود الصالحية الرئيسة للتنفيذ على المستوى الوطني الى وزارة الزراعة صحر ضمن إطار إتفاقية مكافحة الت
والتي تقع على عاتقها واجبات تفعيل التشريعات الخاصة بحيازة األراضي والثروات اإلقليمية ومنح التفويض 
)على المستوى المحلي( لمهمة وضع مسودات خطط التطوير الريفي. إن هذه الخطط سوف تتضمن كذلك 

للتكيف والتخفيف لموارد المائية وذلك االهوار وادارة ا إنعاشية لوزارة البيئة مثل صالحيات الحيات مركز ص
 منع التصحر.العكسية للجفاف و  من التأثيرات

III.3.3 بيولوجيالستراتيجية وخطط العمل الوطنية للتنوع ال (NBSAPالعراقية المقبلة ) 

Upcoming Iraqi National Biodiversity Strategy & Action Plans (NBSAP) 

. لغرض بيولوجييكون العراق قد أكد إلتزامه باأليفاء بواجباته وفقًا إلتفاقية التنوع ال 30بوجود القانون رقم 
للعراق بأسرع وقت ممكن من الضروري متابعة  بيولوجيوضع مسودة الستراتيجية وخطط العمل للتنوع ال

ة لتطبيق هذه الستراتيجية. سوف تشمل التي هي مهم حتملةظيمية الممسألة الحاجات التشريعية والتن
الى جهات  دولتراتيجية الوطنية مجموعة مختلفة من المواضيع والقضايا التي تعهد عادًة في أغلب الالس

ة مختلفة وهذا صحيح أيضًا بالنسبة للعراق. لذلك وعلى الرغم من إن وجود قانون يتبنى الستراتيجية مؤسسي
رة من قبل جميع المؤسسات الموجودة هو مسألة مفيدة بشكل كافي اال أن هذا القانون ال يمكنه بحد ذاته المق

. يحدث غالبًا أن NBSAPأن يمثل اإلجابة الوحيدة للمشكلة المعقدة المتعلقة بتنفيذ ستراتيجية وخطط عمل 
ية المشتركة بين الجهات ذات العالقة اإلهتمام والرؤ  خسارةدون تنفيذ بسبب تبقى تكون هناك قوانين مثالية 

في العراق هي  بيولوجيإن الطريقة الوحيدة الممكنة لوضع مسودة ولتطبيق ستراتيجية للتنوع الالمشاركة. 
المشاركة الحماسية لجميع المؤسسات ذات العالقة في العملية بأكملها. يجب أن تقوم اللجنة الوطنية للتنوع 

خاصة وأن تصبح هي الجهة القائدة للستراتيجية مدعومًة بقانون يذكر اإللتزامات ببناء قدراتها ال بيولوجيال
  والمسؤوليات الدقيقة لكل وزارة.
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IV.  وتنفيذ الخطة الستراتيجية 2010اإلستنتاجات: التقدم بإتجاه هدف عام 

Conclusions: Progress Towards the 2010 Target and Implementation 

of the Strategic Plan 

الخطة  وضعب طرافللتوقيع قام األ بيولوجيوبعد عشرة أعوام من فتح إتفاقية التنوع ال 2002في عام 
 في ايقاف الخسارة(. يكمن الهدف الرئيس للخطة الستراتيجية V1/26)القرار رقم  2003الستراتيجية لعام 

ستخدام و  انةصيلضمان إستمرارية إستخداماته المفيدة من خالل ال بيولوجيفي التنوع ال على نحو مكوناته ا 
  الناشئة من إستغالل الموارد الوراثية. فوائدلل منصفوالتقاسم العادل والقابل لإلستمرار 

أنفسهم بالتنفيذ الصارم واألكثر فعالية لألهداف الثالثة لإلتفاقية: للوصول بحلول عام  طرافلقد ألزم األ
ة واإلقليمية والوطنية دوليعلى المستويات ال بيولوجيع الالى خفض مهم للمعدل الحالي لخسارة التنو  2010

 وذلك كمساهمة في التخفيف من الفقر ولفائدة الحياة ككل على األرض. 

VI.1 2010ف عام التقدم في العراق بإتجاه تحقيق هد  
 Iraqi progress towards the achievement of the 2010 target 

أهداف عام  بالمقارنة معالحالية في العراق  بيولوجيمًا لفعاليات التنوع الالتالي تقيي جدولسوف نقدم في ال
بالنسبة لألهداف المعنية، كما يوفر في النشاطات ذات العالقة والوضع الحالي للتقدم  جدول. يدرج ال2010

 اق.تقييمًا عامًا للمدى الذي تم الوصول إليه في تحقيق األهداف في العر  جدولالعمود األخير من ال

 التقييم الوضع الراهن للتقدم في العراق اإلطار التجريبي لألهداف الرئيسة والثانوية
 بيولوجيمكونات التنوع ال صيانة

تعزيز   .1الهدف رقم 
 بيولوجيالتنوع ال صيانة

للنظم البيئية والموائل 
 وتجمعات النظم البيئية

(Biomes)   

 صيانةال :1.1الهدف 
 الفّعالة بما ال يقل عن

لكل منطقة من  10%
 المناطق البيئية في العالم

 

 ( من  %81مناطق األهوار
ة( "الهور دوليالمنطقة البيئية ال

الملحي الغريني لدجلة والفرات" 
إذا قام  %9.6 صيانةسوف تتم 
موقع رامسار في  صيانةالعراق ب

الحويزة والمحمية الوطنية ألهوار 
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 ما بين النهرين المقترحة

  بعد ولكن قانون  تتم الصيانةلم
المناطق المحمية قيد  صيانة

لتكوين منطقة حاليًا المصادقة 
 محمية في األهوار

 صيانة :2.1الهدف 
المناطق ذات األهمية 

 بيولوجيالخاصة للتنوع ال

 )األهوار )أنظر أعاله 

 الرئيسة  بيولوجيمناطق التنوع ال
 88في العراق )تم تحديد ومسح 

لتنوع ا صيانةموقعًا ذي أهمية ل
ولكن لم تتم حمايتها  بيولوجيال

 بعد(

 

. تحفيز 2الهدف رقم 
التنوع ألنواع  صيانة

 الكائنات الحية

استعادة الحالة  :1.2الهدف 
الحالة  السابقة أو صيانة

الراهنة أو التقليل من 
 التدهور للجماعات السكانية

)أو العشائر 
populations)  لألنواع

العائدة لمجاميع تصنيفية 
 ارةمخت

  أدت عملية إنعاش األهوار منذ عام
الى إستعادة الكثير من  2003

 أنواع الطيور المهمة

  مشروع غرس األشجار في العراق
-2008)مليون شجرة( في عامي 

 ، منع إزالة الغابات2009

 

تحسين حالة  :2.2الهدف 
 األنواع المهددة بالخطر

  هناك تقدم في عملية وضع قائمة
للخطر،  باألنواع )المعرضة
مفقودة  صيانةالمتوطنة( لكن ال

 لألنواع المعرضة للخطر

  نوعًا من األسماك ربما  15هناك
؛ توجد إستفادت من إنعاش األهوار

أنواع بحرية أخرى قادرة حاليًا على 
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إستغالل مواقع وضع البيض في 
تبقى مشكلة اإلفتقار  ناألهوار ولك

قييمات الشاملة قائمة؛ الى الت
على نحو السماك اصيد ممارسات 

 شائعةالهي  غير قابل لإلستمرار
. تحفيز 3الهدف رقم 

 التنوع الوراثي صيانة
التنوع  صيانة :1.3الهدف 

الوراثي للمحاصيل والماشية 
 وأنواع األشجار المقطوفة

(harvested trees) ،
 واألسماك واألحياء البرية
واألنواع القّيمة األخرى، 

الثقافة  واإلبقاء على
يلة والمحلية األص

  المصاحبة

  يوجد مصرف جيني لبذور
 المحاصيل في وزارة الزراعة

  مشروعDNA bar code 
 معهدلالفقريات الدقيقة )

Smithsonian Institute) 

  أبحاث جامعية عن وراثة األنواع
النباتية )وزارة التعليم العالي والبحث 

 العلمي(

 ؟

 على نحو قابل لإلستمرارتعزيز اإلستخدام 
. تعزيز 4لهدف رقم ا

اإلستخدام واإلستهالك 
 على نحو قابل لإلستمرار

إشتقاق  :1.4الهدف 
المنتجات المعتمدة على 

من  بيولوجيالتنوع ال
قابلة مصادر ذات إدارة 

دارة مجاالت لإلستمرار ، وا 
اإلنتاج بشكل ينسجم مع 

 بيولوجيالتنوع ال صيانة

  في وزارة البيئة وجود قسم
واإلستهالك باإلستخدام متخصص 

. هذا القسم غير قابل لإلستمرارال
 عامل والتنفيذ لم يتم بعد

 ؟

إستهالك تقليل  :2.4الهدف 
على نحو ة بيولوجيلموارد الا

أوآثار  غير قابل لإلستمرار
 بيولوجيذلك على التنوع ال

 ليق صيد األسماك لغرض تقليل تع
الصيد المفرط لألسماك في بعض 

 نمناطق حكومة إقليم كردستا

  بعض مناطق األهوار الوسطى تقيد
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على نحو ممارسات صيد األسماك 
)اتفاق  غير قابل لإلستمرار

 عشائري(

  إتفاق عشائري في منطقة بارزان
 يحظر نشاطات الصيد 

  ال يوجد صيد في بعض مناطق
 العراق خالل فترة تكاثر األسماك

عدم تعريض  :3.4الهدف 
أنواع الحيوانات والنباتات 

للخطر بسبب التجارة البرية 
 ةدوليال

  لم يتم تحقيق أي شيء وهناك
تشكل مصدر قلق كبير أنواع 

وأنواع  Saker من نوع صقرال)
أخرى من الطيور الجارحة والدجاج 

البري والماعز البري وكلب 
 الماء....(

 

 بيولوجيمتابعة التهديدات للتنوع ال
. تقليل 5الهدف رقم 

الضغوط الناتجة عن 
 تدهوروائل، الم خسارة

األراضي وتغيير 
ستخدام إستخداماتها، و  ا 

على نحو غير  لمياها
 قابل لإلستمرار

خفض معدل  :1.5الهدف 
الموائل هور وتد خسارة

 الطبيعية

  احصائيات معدل إنعاش األهوار
 IMOSالعراقية من قبل مشروع 

 وفريق عدن الجديدة

 عمل تمهيدي لوضع نظام  بدأ
في األهوار لتصنيف الموائل 

العراقية ولكن هناك حاجة إلعادة 
بدء هذا العمل وتوسيعه ليشمل 

 أنواع موائل أخرى

 

. السيطرة 6الهدف رقم 
على تهديدات األنواع 

 الغريبة الغازية

وضع مسارات  :1.6الهدف 
للسيطرة على األنواع الغريبة 

 الغازية الرئيسة المحتملة

  توجد جهة معينة على المستوى
طرة النوعية الحكومي تقوم بالسي

على المنتجات الزراعية 
والصيدالنية والغذائية، يمكن تطوير 
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هذه الجهة لتشمل السيطرة على 
 األنواع الغريبة

: وضع خطط 2.6الهدف 
عملية إلدارة األنواع الغازية 

الرئيسة التي تهدد النظم 
 البيئية أو الموائل أو األنواع

  خطة إدارة نبات سنبل الماء
(Water Hyacinth )ضمن 

وزارة الموارد المائية وبالتعاون مع 
وزارات الزراعة والبيئة والعلوم 

والتكنولوجيا والتعليم العالي والبحث 
 العلمي

 

. متابعة 7الهدف رقم 
التحديات للتنوع 

الناجمة عن  بيولوجيال
 اخ والتلوثنتغير الم

: إدامة وتعزيز 1.7الهدف 
مرونة مكونات التنوع 

التكيف  لغرض بيولوجيال
 لتغير المناخ

 )غرس األشجار )كما ذكر أعاله 

  اللجنة الوطنية للتصحر )جهة
 موجودة(

 ؟

التقليل من  :2.7الهدف 
التلوث وآثاره على التنوع 

 بيولوجيال

  تخطيط البلديات لمعالجة مياه
 المجاري

  توجد جهة في وزارة الموارد المائية
)الى حد كبير غير معروفة( 

ربات الملوثات تسمهمتها متابعة 
 المائية مراتفي الم

  قامت وزارة البيئة بتنظيف ما يصل
الى إثنين من البقع الساخنة ذات 

 األولوية الكبيرة

  قام مركز اإلشعاع في وزارة البيئة
 بتنظيف موقع التويثة النووي

  تعمل المنظمات غير الحكومية
ة والوطنية بالتعاون مع دوليال

يم الحكومة المركزية وحكومة إقل
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كردستان على تنظيف حقول 
 التعدين

  أصدرت وزارة البيئة أمرًا يمنع
معامل الطابوق من استخدام النفط 
األسود كوقود ويشترط وجود أجهزة 

 تنظيف في أعمدة جمع الدخان

  ُنع إلقاء المخلفات الطبية السائلة م
 في األنهار

  يوجد في بعض المناطق منع
إلستخدام المبيدات والصيد 

لالسماك في األنهار  الكهربائي
 والبحيرات

 لدعم المعيشة الجيدة لإلنسان بيولوجيإدامة البضائع والخدمات القادمة من التنوع ال
. إدامة 8الهدف رقم 

قدرة النظم البيئية على 
توفير البضائع 

والخدمات ودعم أنواع 
 المعيشة

إدامة قدرة  :1.8الهدف 
النظم البيئية على توفير 

 ماتالبضائع والخد

  وفرت عملية إنعاش األهوار بعض
التحسن بالمقارنة مع الحالة في 
منتصف التسعينات من خالل 
توفير المياه األنظف والثروة 

السمكية والجاموس والقصب، ولكن 
 الخدمات الموفرة هي غير مستقرة

 ؟

إدامة  :2.8دف رقم اله 
ة التي تدعم بيولوجيالموارد ال
على نحو قابل المعيشة 
واألمن الغذائي  رارلإلستم

والعناية الصحية المحليين 
  وخصوصًا للناس الفقراء

  تم بشكل جزئي إنعاش موارد
ومنتجات األهوار وعاد السكان 

المحليون الى المنطقة وهم 
 يستفيدون من هذه الخدمات

 

 والممارسات التقليدية تكاراتحماية المعرفة واإلب
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. إدامة 9الهدف رقم 
 -التنوع اإلجتماعي

الثقافي للمجتمعات 
 األصلية والمحلية

: إدامة التنوع 1.9الهدف 
الثقافي  -اإلجتماعي

 للمجتمعات األصلية والمحلية 

  تم أنعاش عملية تشييد األبنية
 المشيدة من القصب في المنطقة

 المنظمات غير الحكومية  تعمل
تحفيز الحرف المحلية  على 

اليدوية التقليدية من المجتمعات 
 المحلية

 ؟

: حماية حقوق 2.9الهدف 
المجتمعات األصلية والمحلية 

فيما يتعلق بالمعرفة 
ت والممارسات بتكاراواإل

التقليدية ومن ضمنها حقوقها 
 فوائدفي تقاسم ال

 ؟ ال تتوفر معلومات 

. ضمان 10الهدف رقم 
التقاسم العادل 

للفوائد  منصفوال
الناشئة عن إستخدام 

 الموارد الوراثية

أن تجري  :1.10الهدف 
جميع عمليات نقل الموارد 
الوراثية بالتوافق مع إتفاقية 
التنوع البيولوجي والمعاهدة 

ة للموارد الوراثية دوليال
النباتية للغذاء والزراعة 

ة األخرى دوليواإلتفاقيات ال
 ذات العالقة

 ؟ ال توجد آليات 

تقاسم الفوائد  2.10الهدف  
الناشئة عن اإلستغالل 

للموارد التجاري وغيره 
التي توفر  دولالوراثية مع ال

 مثل هذه الموارد

 ؟ ال توجد آليات 

 ضمان توفير الموارد الكافية



 جمهورية العراق                                                          وزارة البيئة
 

في العراق بيولوجيوع النالتقرير الوطني عن الت  
2010تموز   138 

 

. قيام 11الهدف رقم 
بتطوير القدرات  طرافاأل

المالية والبشرية والفنية 
والتكنولوجية الالزمة 

 لتنفيذ اإلتفاقية

نقل موارد  1.11الهدف 
 طرافمالية اضافية الى األ

النامية للسماح لها  دولمن ال
لتزاماتها بالتنفيذ الفّعال إل

 لمادةضمن اإلتفاقية وفقًا ل
 منها 20

 دولال يجدر إعتبار العراق من ال 
النامية، ولكنه بدرجة أكبر بلد ذو 
اقتصاد يمر بمرحلة انتقالية بالرغم 

عدم تحسين ظروف  من أنه
وهذا في بعض المناطق  المعيشة
 علىالى حد كبير ينطبق 

 مجتمعات الريفيةال

  ال تتوفر معلومات كافية حاليًا
يتم نقل الموارد لتقييم فيما لو كان 

بشكل كافي من المانحين/  المالية
األخرى وكذلك من الجهات  دولال
ة الداخلية و/أو القطاع مؤسسيال

 الخاص

 ؟

نقل  2.11الهدف 
من  طرافالتكنولوجيا الى األ

النامية للسماح لها  دولال
الفّعال إللتزاماتها  بالتنفيذ

 مادةضمن اإلتفاقية وفقًا لل
 منها 4الفقرة  20

  على الرغم من ان العراق ليس بلدًا
ناميًا ااّل إنه ال يزال من المفيد جدًا 

القيام ببعض عمليات نقل 
التكنولوجيا خصوصًا في مجال 

 معالجة التلوث

 نشاطاتتتوفر معلومات فقط عن ال 
اق الحالية لمنظمة طبيعة العر 

ومجموعة عدن الجديد فيما يتعلق 
بجمع البيانات وتحليلها. لقد حدث 

الى حد معين في مهم تحسن 
تقنيات المراقبة لألهوار ولمواقع 

KBA 

 

 ؟ غير معلوم                 تدهورفي                 ال تغيير                    في تحسن
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VI.2 خطة الستراتيجية لإلتفاقيةالتقدم العراقي بإتجاه تنفيذ ال 
Iraqi progress towards the implementation of the Strategic Plan of the 

Convention  

هاا مااع الخطااة السااتراتيجية لإلتفاقياة. لاام يااتم بعااد فااي العااراق ويقارن بيولااوجيناوع الالت تاادابير التااالي جاادوليقاّيم ال
وضع بعد  خطة الستراتيجية لإلتفاقية في العراق وكذلك لم يتم بشكل رسمي تحديد األهداف الوطنية لتحقيق ال

 تاادابير. بااداًل ماان ذلااك ساايتم وكنقطااة بدايااة إجااراء تقياايم لاابعض السااتراتيجيات والNBSAPمسااودة سااتراتيجية 
 السابق.  جدولالموجودة، كما حصل في ال

 التقييم عراقالوضع الراهن للتقدم في ال اإلطار التجريبي لألهداف الرئيسة والثانوية
 ةدوليال بيولوجي. تؤدي اإلتفاقية دورها القيادي في قضايا التنوع ال1الهدف رقم 

 دولياألعمال ال جدولتهيء اإلتفاقية  1.1
 بيولوجيللتنوع ال

  المعرفة الالزمة  بعدال يمتلك العراق
ما إذا كانت هذه األهداف لتقييم 

الثانوية قد تم تنفيذها على المستوى 
أم ال. فيما يتعلق بالهدفين  دوليال

فأن الرأي والممارسة  2.1و  1.1
المباشرين يؤكدان بأن اإلتفاقية هي 

 التي تقود هذه النشاطات 

 ؟
تعزز اإلتفاقية التعاون بين جميع الوسائل  2.1

ة ذات العالقة لدعم تماسك دوليوالعمليات ال
 السياسة

 ؟

ة أخرى بتوفير الدعم دوليتقوم عمليات  3.1
لفعال لتنفيذ االتفاقية بطريقة تنسجم مع أطرها ا

 الخاصة

  ال يمتلك العراق معلومات كافية عن
، بالرغم من علم العراق 3.1الهدف 

 CITESبوجود مذكرة تفاهم مع 

 ؟

التطبيق الواسع لبروتوكول قرطاجنة  4.1
 ةبيولوجيللسالمة ال

 ال توجد  العراق ليس عضوًا في البروتوكول
 عالقة

في خطط  بيولوجيج شؤون التنوع الدمت 5.1
أو تشمل قطاعية  ذات صلة وبرامج وسياسات

  لجنة وطنية للتنوع  إنشاءتم
تضم جميع الجهات  بيولوجيال
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على المستويين االقليمي  جميع القطاعات
  دوليوال

ة ذات العالقة، لكن القدرات مؤسسيال
والتواصل والنشاطات ما زالت 

 ضعيفة

 اإلدارة  ال يوجد تكامل بين خطط
اإلقليمية والمحلية )مثاًل المحميات 

 القبلية(
على المستويين اإلقليمي  طرافيتعاون األ 6.1

 وتحت اإلقليمي لتنفيذ األتفاقية 
 فأن هذا  دوليفيما يتعلق بالمستوى ال

غير معروف الى حد كبير في 
العراق، وبالنسبة للمستوى الوطني 

فأن التنفيذ غير كامل على الرغم من 
إتخاذ بعض الخطوات الى األمام 
)مثاًل المشاركة في ورش العمل 

 ة حول اإلتفاقية(دوليال

  هيأت وزارة البيئة مسودة نظام
للمناطق المحمية وقدمتها الى اللجنة 
الوطنية للمناطق المحمية وقدمتها 

ين )من مصر وسوريا دوليالى خبراء 
يطاليا( لغرض المراجعة  وا 

 

 قد طوروا القدرات المالية والبشرية والعلمية والفنية والتكنولوجية  طرافاأل . أن يكون2الهدف رقم 
 لتنفيذ اإلتفاقية

الكافية على القدرة  طرافيمتلك جميع األ 1.2
ذات األولوية المدرجة في  تدابيرتنفيذ ال

الستراتيجية وخطط العمل الوطنية للتنوع 
 بيولوجيال

  في جميع يمثل اإلفتقار الى القدرة
 بيولوجيمجاالت المتعلقة بالتنوع الال

واحدًا من قيود تنفيذ اإلتفاقية في 
العراق. رغم ذلك فقد تحقق بعض 

مة طبيعة التحسن، وبدعم من منظ
تم جمع بيانات  العراق غير الحكومية
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 بيولوجيمهمة عن التنوع ال

  من المؤمل أن يتم تنظيم ورش عمل
 بالتعاون مع سكرتارية اإلتفاقية

النامية  دولمن ال طرافيمتلك األ أن 2.2
 يةالجزر الدول األقل نموًا و  دولوخاصًة تلك ال

 دولاآلخرون من ال طرافالصغيرة النامية واأل
التي يمر اقتصادها بمرحلة انتقالية موارد كافية 

 متوفرة لتنفيذ األهداف الثالثة لإلتفاقية

  يمر  دولةيمكن اعتبار العراق
بسبب وجود  اقتصادها بمرحلة انتقالية

نشاطات استخراج النفط؛ يمكن أن 
تكون الموارد متوفرة الى مدى معين. 

على كل حال وبسبب الظروف 
الطارئة الكثيرة المتعلقة بالصحة 

واعادة اإلعمار فأن هذه الموارد قد ال 
تخصص لمتابعة األهداف الثالثة 

لإلتفاقية. ال تتوفر معلومات موثوقة 
المخصصة حجم الموارد الداخلية عن 

 بيولوجيالتنوع ال صيانةل

 ؟

النامية  دولمن ال طرافأن يمتلك األ  3.2
 األقل نموًا والدول الجزرية دولوخاصًة تلك ال

 دولاآلخرون من ال طرافالصغيرة النامية واأل
التي يمر اقتصادها بمرحلة انتقالية مستوى 

متزايد من الموارد ونقل التكنولوجيا المتوفرين 
 ةبيولوجيوكول قرطاجنة للسالمة اللتنفيذ بروت

 ال توجد  ال توجد عالقة
 عالقة

القدرة الكافية  طرافأن يمتلك جميع األ 4.2
على تنفيذ بروتوكول قرطاجنة للسالمة 

 ة بيولوجيال

 ال توجد  ال توجد عالقة
 عالقة

مساهمة التعاون التقني والعلمي  دميقأن  5.2
  مهمة في بناء القدرات

 الى مدى معين  إزدادت القدرات
بفضل عمل منظمة طبيعة العراق 

والنشاطات التي ُأنجزت ضمن 
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 الفعاليات التالية:

 نشاطات مجموعة عدن الجديدة. .1

مشروع بحث متحف  .2
Smithsonian  للتأريخ

 Bar Code شروعالطبيعي وم

of Life .حول األحياء المائية 

نظام مراقبة األهوار العراقية  .3
(IMOS ومشروع األهوار )
 .UNEPابعين لبرنامج الت

العراقية لألهوار  -المبادرة الكندية .4
(CIMI.) 

في  UNDPمشاريع برنامج  .5
 مناطق األهوار العراقية.

الذي مول برنامج  دوليالبنك ال .6
اإلدارة البيئية الطارئة للعراق 

(EEMP مع وزارة البيئة )
 العراقية.

تعمل وزارة الزراعة العراقية مع  .7
على  Kew Gardensمؤسسة 

كمال المجلدات غير المنشورة ا
 Flora of Iraqمن كتاب 

وكذلك هناك جهود جديدة 
إلصدار جزء حديث من الكتاب 
تقودها وزارة البيئة ومعهد النهرين 

ومنظمة طبيعة العراق ومركز 
Royal Botanic Gardens 
Edinburgh’s (RBGE’s) 
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Center for Middle East 

Plants  ومؤسسةMissouri 

Botanical Gardens 
  .Old Dominionوجامعة 

وعملية الدمج المتكامل  بيولوجي. أن تعمل كل من الستراتيجية وخطط العمل الوطنية للتنوع ال3الهدف رقم 
 كإطار فّعال لتنفيذ أهداف اإلتفاقية بيولوجيلشؤون التنوع ال

ستراتيجية وخطط  طرفأن يمتلك كل  1.3
توفير إطار وطني وبرامج وطنية فّعالة مطبقة ل

لتنفيذ أهداف اإلتفاقية الثالثة ولوضع أولويات 
 وطنية واضحة

  العراق بعد ستراتيجيات  يضعلم
 وخطط وبرامج لحقيق أهداف اإلتفاقية

 في هذا بعض األولويات  حددت
 كما يلي: التقرير

مراجعة وتحديث جميع  .1
 التشريعات البيئية.

استحداث قانون وطني للمناطق  .2
 المحمية.

 لجة التلوث والتحكم به.معا .3

القيام بعمليات تقييم األثر البيئي  .4
سياسات للتقييم البيئي ووضع 

التنوع  صيانةالستراتيجي لغرض 
 .بيولوجيال

وضع التشريعات والقيام بالسيطرة  .5
العملية فيما يتعلق باألنواع 

 الغازية.

خطط إلدارة المناطق  وضع .6
 المحمية.

شبكة وطنية للمناطق  إنشاء .7
 .المحمية

 الغابات. صيانةقانون إدارة و  .8
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قانون تنظيم نشاطات الصيد  .9
وجمع والمتاجرة بالحيوانات 

 والنباتات البرية.

عادة تنظيم أقسام  إنشاء .10 وا 
الزراعة/ البيئة في الحكومات 
المحلية لغرض التواصل مع 

اإلدارة/ المجتمعات المحلية و 
إلستخدام موارد التخطيط 
على نحو قابل  معيشتها
 .رلإلستمرا

تحفيز وتعزيز المعرفة  .11
والممارسات التقليدية المحلية 

لغرض إدارة البيئة والموارد بشكل 
 .قابل لإلستمرار

بناء القدرات ومبادرات  .12
 التدريب.

تعزيز النشاطات التي يمكن  .13
إستخدام أن تحقق عوائد من 

على نحو قابل  ةيالموارد الطبيع
 .لإلستمرار

رطاجنة كل عضو في بروتوكول ق 2.3
ة لديه إطار تنظيمي مطبق بيولوجيللسالمة ال

 وفّعال لتنفيذ أهداف البروتوكول

 ال توجد  ال توجد عالقة
 عالقة

بشكل  بيولوجييتم دمج شؤون التنوع ال 3.3
ذات  متكامل ضمن خطط وسياسات وطنية

 أو تشمل جميع القطاعاتقطاعية  عالقة

  إن تحقيق هذا الهدف هو أمر
العراق بسبب مستبعد جدًا في 

اإلفتقار الى التواصل والتعاون بين 
 القطاعي.
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األولويات المدرجة في الستراتيجية  تنفذ 4.3
وخطط العمل الوطنية للتنوع البايويوجي بصورة 

فعالة كوسيلة للوصول الى تطبيق اإلتفاقية 
على المستوى الوطني وكمساهمة هامة نحو 

 بيولوجيللتنوع ال دوليبرنامج العمل ال

  األولويات المرسومة في لم يتم دمج
هذا التقرير وال تطبيقها بطريقة 

منظمة بسبب عدم وجود ستراتيجية 
 NBSAPوخطط عمل 

  تمت أصاًل وبصورة جزءية متابعة
بعض األولويات المقترحة هنا وذلك 
كنتيجة لمشاريع أوخطط أو أبحاث 

 أخرى

 

واإلتفاقية، وأن يكون ذلك قد أدى الى إرتباط أوسع  لوجيبيو ألهمية التنوع ال أفضل . وجود فهم4الهدف رقم 
 عبر المجتمع بعملية التنفيذ

ستراتيجية للتواصل  طرافينفذ جميع األ 1.4
والتثقيف والوعي العام وأن يحفزوا مشاركة 

 العامة في دعم اإلتفاقية

  العراق ملتزم بتنظيم مثل هذه
فعاليات ولكن ستكون هناك حاجة ال

وبناء القدرات في هذا التدريب  الى
 المجال

  تم البدء في و/ أو انجاز نشاطات
تواصل قليلة متعلقة بهذا الموضوع 

 مع الرأي العام 

 

يعمل كل عضو في بروتوكول قرطاجنة  2.4
الوعي العام والتثقيف على تعزيز وتيسير 

 والمشاركة في دعم البروتوكول

 ال توجد  ال توجد عالقة
 عالقة

عات األصلية والمحلية تشارك المجتم 3.4
بصورة فعالة في تنفيذ اإلتفاقية وفي مجرياتها 

وذلك على المستويات الوطنية واإلقليمية 
 ةدوليوال

  لدى المجتمعات األصلية العراقية
صانعو قرار عشائريون يمكنهم بشكل 

واسع إتخاذ القرارات حول إستخدام 
 أراضيهم

  لسوء الحظ فأنه ال يوجد ارتباط بين
نع القرار هذه وبين الحكومة آليات ص
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المركزية، فضاًل عن ذلك فأًن 
السلطات العشائرية ال تعلم غالبًا 

والسياق  بيولوجيبقضايا التنوع ال
 لها  دوليال

يرتبط الالعبون الرئيسيون وأصحاب  4.4
العالقة وبضمنهم القطاع الخاص في شراكة 
في تنفيذ االتفاقية وأن يدمجوا شؤون التنوع 

في خططهم وبرامجهم وسياساتهم  لوجيبيو ال
أو التي تشمل جميع القطاعية ذات العالقة 

  القطاعات

  تم في الوقت الحاضر في العراق
تجريبي فقط التواصل بعض الالقيام ب
الجهات ذات العالقة بالتنوع بين 

على مستوى المؤسسات  بيولوجيال
 فقط

  ليست هناك لجان أو مجموعات تقنية
 مع القطاع الخاص

 

 ؟ غير معلوم             تدهورفي                 ال تغيير                    في تحسن
 
 

 
 

 

VI.3 اإلستنتاجات   
   Conclusions  

 إظهار هذه( ولذلك فأنه على الرغم من 2009جدًا في االتفاقية ) اً حديث اً العراق عضو  يعد
لتزام ة ذات دوليًا قويين تجاه القضايا البيئية واإلتفاقيات الالجمهورية المولودة حديثًا إهتمامًا وا 

تحتاج الى  التي زالت هناك الكثير من التحديات والمسائل البيئية الطارئة ماالعالقة ااّل أنه 
 متابعة.
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خطوة أولى باتجاه إدراك وجود حاجة ملحة الى القيام  2003وزارة البيئة في عام  إنشاءل مثّ 
زالة الغابات والتصحر ولكنه ايضًا بفعل ال يكتفي فقط بم تابعة ضرر معين للبيئة كالتلوث وا 

للبيئة التي تتشكل من النظم البيئية ووظائفها وخدماتها  عالميةيحاول أن يعتنق رؤية أكثر 
الحكومة العراقية ووزارة  وجدتوكذلك المجتمع اإلنساني الذي يعتمد عليها. من هذا المنظور 

 دوليالبيئة على النطاق ال صيانةواحدة من أنسب الوسائل ل بيولوجينوع الالبيئة في إتفاقية الت
في  CBDعلى الرغم من ذلك فأن التقييم العام لتنفيذ إتفاقية وعلى مستويات مختلفة من العمل. 

العراق ال يزال ضعيفًا ويتأثر في معظم الحاالت باإلفتقار الى البيانات التأريخية والحالية فضاًل 
ة والتعاون والتنسيق. يمكننا بشكل خاص وفيما يتعلق بالتقدم مؤسسيقار الى القدرات العن اإلفت

لجداول أعاله أن والخطة الستراتيجية لإلتفاقية وكما جاء في ا 2010بإتجاه تحقيق هدف عام 
 نخلص الى ما يلي.

VI.1.3 2010عام  هدف    
   2010 Target                   

بينما  4أهداف وتراجعًا في  5هدفًا ثانويًا تم وضعها أظهر العراق تحسنًا في  21سًا وهدفًا رئي 11من بين 
إن المجاالت حاالت ال تتوفر عنها معلومات بشكل يكفي للقيام بالتقييم.  5، وهناك 3لم يسجل اي تغيير في 

تتمثل في ما  دوليال الرئيسة التي تم تحقيق إنجازات فيها على الرغم من إحتمالية عدم الوصول الى الهدف
 يلي:

لكل منطقة من المناطق البيئية في العالم(  %10الفّعالة بما ال يقل عن  صيانةال) 1.1الهدف الثانوي 
تحقق منطقة األهوار  ربما(. بيولوجيالمناطق ذات األهمية الخاصة للتنوع ال صيانة) 2.1والهدف الثانوي 

الخطط الحالية لتنفيذ خطة ادارة موقع  ما نفذتا فعالة إذ صيانة في الحويزة واألهوار الوسطى
ة دوليمن المنطقة البيئية ال %9.6تشكل هاتان المنطقتان معًا نسبة رامسار والمحمية الوطنية. 

من مناطق التنوع  88المعروفة بأسم "الهور الملحي الغريني لدجلة والفرات". تم تشخيص 
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يتم مسح جميع هذه المناطق بسبب اإلفتقار الى الرئيسة في العراق؛ لسوء الحظ لم  بيولوجيال
 التمويل والقدرات فضاًل عن األسباب األمنية. 

وضع خطط عملية إلدارة األنواع الغازية الرئيسة التي تهدد النظم ) 2.6 الثانوي بالهدففيما يتعلق 
قرار خطة إلدارة نبات سنبل الماء م األنواع  ما يظهر بأن مشكلةالبيئية أو الموائل أو األنواع( فقد تم وضع وا 

 حيثما يكون ذلك ممكنًا. عالجتهايتم إدراكها وكذلك م (IAS) الغريبة الغازية 

( فقد تم تنظيف بعض المواقع الملوثة بيولوجيخفض التلوث وآثاره على التنوع ال) 2.7الثانوي للهدفبالنسبة 
قرارو   ر ومعالجة مياه الفضالت.بعض القوانين واألوامر بمنع إلقاء المخلفات في األنها ا 

النامية للسماح لها بالتنفيذ الفّعال  دولمن ال طرافنقل التكنولوجيا الى األ) 2.11 الهدف الثانويفي حالة 
منها( فأن العراق سوف يحتاج الى عمليات نقل ثابتة  4الفقرة  20 مادةإللتزاماتها ضمن اإلتفاقية وفقًا لل

 ك المتعلقة بمعالجة التلوث.وخاصًة تل طرافللتكنولوجيا من األ

تم بشكل عام تسجيل بعض حاالت التحسن في النشاطات التي تنجزها منظمة طبيعة العراق ومجموعة عدن 
الجديدة بالتعاون مع وزارة البيئة العراقية، وخصوصًا فيما يتعلق بعمليات المراقبة وتحليل البيانات في األهوار 

 .KBAومواقع 

 تقدم قليل جدًا فيها هي كما يلي: تحققالمجاالت التي فأن من ذلك على العكس 

)تحسين حالة األنواع المعرضة للخطر( تتوفر معلومات قليلة جدًا حول حالة  2.2 الثانوي الهدفبالنسبة الى 
ة أخرى )مثل إتفاقية دولياألنواع المتوطنة و/ أو المعرضة للخطر، ولكن بعض األرقام المأخوذة من مصادر 

CITES) ير الى أعداد مقلقة من األنواع يتم تداولها في عمليات تجارية تغيب السيطرة عليها تش
 بشكل كامل.

أوآثار  على نحو غير قابل لإلستمرارة بيولوجيلموارد الاإستهالك تقليل ا) 2.4الهدف الثانوي في حالة 
العراق يعتمد على عمليات ا زال المنجزات في هذا المجال قليلة جدًا وم تعد( بيولوجيذلك على التنوع ال

مثل الصيد الكهربائي لألسماك وتقنيات اإلنتاج  على نحو غير قابل لإلستمرارلموارد الطبيعية اإستخراج 
  الشامل التي تستفيد بشكل كبير من المبيدات والمواد الكيمياوية.
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ة( دوليللخطر بسبب التجارة ال)عدم تعريض أنواع الحيوانات والنباتات البرية  3.4الهدف الثانوي بالنسبة الى 
 .2.2يتم تحقيق شيء في هذا المجال كما ذكر سابقًا بالنسبة للهدف الثانوي  لم

ليست ريبة الغازية الرئيسة المحتملة( )وضع مسارات للسيطرة على األنواع الغ 1.6بالهدف الثانوي فيما يتعلق 
التي تهدد  IASعن عدم وجود قائمة بأنواع فضاًل ، IASهناك عمليات سيطرة حدودية لتدقيق دخول أنواع 

 هذه األنواع الى البلد. )إستحداث( النظم البيئية العراقية بالخطر وكذلك عدم وجود تشريع يمنع إدخال

VI.2.3 الخطة الستراتيجية لإلتفاقية 
        Strategic Plan of the Convention 

أهداف  3وأهداف ثانوية تم تحقيق بعض التقدم فيها،  3هدفًا ثانويًا لدينا  19أهداف رئيسة و 4من بين 
أهداف ثانوية  4أهداف ثانوية لم يسجل اية تغييرات مهمة فيها، و  4ثانوية تم تسجيل تراجع في حالتها، و 

أهداف ثانوية أعتبرت األهداف الموضوعة لها غير ذات عالقة  5ال تتوفر عنها معلومات كافية للتقييم، و 
 ي في هذا الوقت.بالوضع العراق

على المستويين اإلقليمي وتحت اإلقليمي لتنفيذ اإلتفاقية(  طراف)يتعاون األ 6.1الهدف الثانوي بالنسبة الى 
بذلت بعض الجهود للتعاون على المستويين اإلقليمي وتحت اإلقليمي. إن سجل العراق بعض التحسن و 

تجاه هذا الهدف سوف تتضمن مشاركة المنظمات النشاطات المهمة لتحقيق تحسن أكبر في عملية التقدم بإ
 على هذين المستويين في اإلجتماعات وورش العمل اإلقليمية.

ذات األولوية المدرجة  تدابيرالقدرة الكافية على تنفيذ ال طرافيمتلك جميع األ) 1.2الهدف الثانوي  حققلم يت
 حاالت التحسنبعض  تحققتراق ولكن ( في العبيولوجيفي الستراتيجية وخطط العمل الوطنية للتنوع ال

بفضل نشاطات منظمة طبيعة العراق، كذلك يتوقع تحقيق تحسن أكبر من خالل تنظيم الدورات  المهمة
  .CBDالتدريبية وورش العمل في المستقبل بالتعاون مع سكرتارية إتفاقية 

اهمة مهمة في بناء القدرات( فإن )يقوم التعاون التقني والعلمي بتقديم مس 5.2بالهدف الثانوي فيما يتعلق 
 Smithsonianهناك مساهمات متنوعة من قبل منظمة طبيعة العراق ومجموعة عدن الجديدة ومتحف 

وجهات أخرى ساهمت بالتاكيد وبشكل مهم ببناء القدرات في قضايا التنوع  UNEPللتأريخ الطبيعي وبرنامج 
 ، ويمكن إعتبار ذلك تحسنًا.بيولوجيال

 ت العمل واألهداف األخرى التي ُيفتقر فيها الى التحسن أو التقدم ما يلي:تتضمن مجاال
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ستراتيجية وخطط وبرامج وطنية فّعالة مطبقة لتوفير إطار  طرف)يمتلك كل  1.3الهدف الثانوي التقدم بأتجاه 
تقرير الحالي ال يحددوطني لتنفيذ أهداف اإلتفاقية الثالثة ولوضع أولويات وطنية واضحة( ما زال مفقودًا. 

األولويات واألهداف الوطنية الرئيسة ولكن ليست هناك خطة وتنسيق وطني لتنفيذ اإلتفاقية في الوقت 
 الحاضر.

بشكل متكامل  بيولوجي)أن يتم دمج شؤون التنوع ال 3.3الهدف الثانوي لم يكن هناك اي تحسن لتحقيق 
فكرة الدمج  تمثل(. مل جميع القطاعاتأو تشقطاعية ذات عالقة ضمن خطط وسياسات وسياسات وطنية 

تمامًا بالنسبة للهيكل  اً جديد شيئاً في جميع القطاعات ذات العالقة  بيولوجيالمتكامل لقضايا التنوع ال
 في العراق وسوف تنشأ عن ذلك تحديات مهمة يجب التغلب عليها. مؤسسيال

رجة في الستراتيجية وخطط العمل الوطنية )أن يجري تنفيذ األولويات المد 4.3الهدف الثانوي بالنسبة الى 
للتنوع البايويوجي بصورة فعالة كوسيلة للوصول الى تطبيق اإلتفاقية على المستوى الوطني وكمساهمة هامة 

( ال توجد ستراتيجية أو خطط ولذلك ليس هناك تنفيذ فعال لها. إن بيولوجيللتنوع ال دولينحو برنامج العمل ال
لم توضع بعد في ستراتيجية وطنية صارمة  بيولوجيالتنوع ال صيانةيلة الموجودة حاليًا لالمهمة القل تدابيرال

 وضمن مخطط يعتمد األولويات.

ين المختلفين المدرجين أعاله أظهر وجود عدد جدولمن الجدير بالذكر بأن التقييم العام المنجز في هذين ال
يمها بشكل سليم بسبب عدم توفر المعلومات. تعود هذه كبير من األهداف الرئيسة والثانوية التي ال بمكن تقي

المشكلة بصورة جزئية الى اإلفتقار الى البيانات والصعوبات في جمع البيانات في الحقل، ولكنها تعود أيضًا 
 ذات العالقة. المشاركة الى اإلفتقار الى التواصل والتعاون بين الجهات 

IV.3.3 ةالتحديات الرئيسة لتنفيذ االتفاقي  

   Main Challenges to the Implementation of the Convention 

ين، مؤسسي: اإلفتقار الى القدرة والتعاون الفيالتحديات الرئيسة التي يواجهها العراق لتنفيذ التفاقية  تتمثل
تنفيذ وتعزيز  واإلفتقار الى التشريع الفعال والخاص لمتابعة الحاالت الطارئة والحاجات البيئية، واإلفتقار الى

التشريعات، واإلفتقار الى المراقبة والسيطرة البيئية، واإلفتقار الى القدرة العلمية، واإلفتقار الى التواصل 
ومشاركة السكان المحليين والمجتمعات الريفية، واإلفتقار الى التخطيط لعملية تخصيص الموارد، والمعوقات 

  األمنية.
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IV.4.3 األولويات المستقبلية   
    Future Priorities 

اإلتفاقية وكما تم تحديده أعاله، وتتطابق  اإليفاء بتحديات تنفيذبتتمثل األولويات المستقبلية بالنسبة للعراق 
وكما هو موضح في الفصل الثاني  NBSAPالى درجة كبيرة مع األهداف العامة التجريبية لستراتيجية  هذه

 (.1.3)الهدف رقم  أعاله جدول( وفي الII.1.3)المقطع رقم 

التنوع  صيانةعلى كل حال فأن اإلنجاز األهم والذي يجب أن يوضع كأولوية مطلقة للعملية العراقية بإتجاه 
 من حيثهو إحداث تغيير جذري في تفكير جميع الجهات ذات العالقة وعلى جميع المستويات  بيولوجيال

 صيانة، ألنه ال يمكن في النهاية تحقيق لكائنات الحيةا أنواعطبيعة والنظم البيئية والموارد و اإلرتباط بال
   موقف مختلف تجاه الطبيعة وفهم كامل لقيمها وأهميتها الهائلة للبلد. ومحافظة فعالة ااّل بوجود
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 معلومات عن الجهة التي تقدم التقارير: 1 ملحقال
Appendix 1: Information concerning reporting party 
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 عملية إعداد التقرير الوطني ومصادر المعلومات اإلضافية: 2 ملحقال

Appendix 2: Process of preparation of National report and and further 

sources of information 

 تقريرها الوطني لغرض تقديمه UNEPو  GEFوزارة البيئة من خالل الدعم المالي والتقني من مؤسستي  عدتُ 
(. يعد هذا التقرير األول الذي يقدمه العراق الى السكرتارية CBD) بيولوجيالى سكرتارية إتفاقية التنوع ال

ولكنه استخدم الهيكلية والمواضيع الرئيسة للتقرير الوطني الرابع وذلك إلجراء تقييم أولي ألهداف التنوع 
 .2010القابلة للتطبيق لعام  بيولوجيال

 التي يقدمها الموقع التالي على شبكة اإلنترنت  مباديء التوجيهيةعلى الالتقرير بناًء  ُأعد

http://www.biodiv.org/reports/guidelines.aspx .  .        
 

فريق عمل مكون من ممثلين عن وزارة البيئة ومنظمة طبيعة العراق غير الحكومية العراقية إلعداد  ُشّكل
وفد عراقي برئاسة  حضر. 2010زية والذي إكتمل بنهاية آذار من عام مسودة أولية للتقرير باللغة االنكلي

آسيا والقرن األفريقي حول التقرير الوطني الرابع عقدت في  دولوزارة البيئة ورشة عمل إقليمية مخصصة ل
مسودة ثانية للتقرير. قام بعمليات التنقيح  وضعوالتي نتج عنها  2010نيسان عام  15-12البحرين للفترة 

)وزارة البيئة( وسامر هاني )وزارة البيئة( وانا  رضالتعليق والتجميع والتحرير للتقرير كل من نهلة محمدوا
باكمان )منظمة طبيعة العراق( ونظير عبود )منظمة طبيعة العراق( وميا فانت )مستشارة إيطالية لمنظمة 

 اق(.طبيعة العراق( وأليساندرا روسي )مستشارة إيطالية لمنظمة طبيعة العر 

)األعضاء  2010في تموز من عام  بيولوجيمسودة التقرير على أعضاء اللجنة الوطنية للتنوع ال وزعت
 مدرجون في خلفية هذا التقرير(.

 . 2010في تموز من عام  CBDدم التقرير الوطني الرابع الى سكرتارية إتفاقية قُ 
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امج العمل حول نالنباتات وبر  ةصيانة لدوليالتقدم باتجاه أهداف الستراتيجية ال: 3 ملحقال
 المناطق المحمية

Appendix 3: Progress towards Targets of the Global Strategy for Plant 

Conservation and Programme of Work on Protected Areas 

 (GSPCالنباتات ) صيانةة لدوليالستراتيجية ال

 صيانةة لدوليالستراتيجية ال VI/9من خالل قرارهم رقم و  2002في عام  طرافاأل دولمؤتمر عقدته ال تبنى
في القسم الخاص  CBDالنباتات. إن أهداف هذه الستراتيجية مأخوذة من الموقع األلكتروني التالي إلتفاقية 

 وهي كما يلي: )GSPC )http://www.cbd.int/gspc/strategy.shtmlستراتيجية ب

 ةالحالي خسارةالنباتات في إيقاف ال صيانةة لدولييتمثل الهدف النهائي والبعيد المدى للستراتيجية ال .1
 النباتي. بيولوجيللتنوع ال ةوالمستمر 

النباتات وذلك  صيانةسوف توفر الستراتيجية إطارًا لتسهيل االنسجام بين المبادرات الحالية الهادفة ل .2
 التي تتطلب مبادرات جديدة ولتحفيز انتقال الموارد الضرورية. لتحديد الفجوات

 بيولوجيالتنوع ال صيانةمنهجية النظام البيئي لغرض  عزيز إستخدامسوف تمثل الستراتيجية وسيلة لت .3
ستخدامو  والتركيز على الدور الحيوي للنباتات في تركيب ووظيفة النظم  على نحو قابل لإلستمرار ها 

 فير السلع والخدمات التي توفرها مثل هذه النظم.البيئية وضمان تو 

 سوف تعمل الستراتيجية كذلك على ما يلي: .4

 توفيرتمرين تجريبي في إطار اإلتفاقية لوضع األهداف التي ترتبط باألهداف النهائية لإلتفاقية. (أ
 ية.وتنفيذ البرامج الموضوعية للعمل ضمن اإلتفاق وضعتعمل كوسيلة ل (ب

 
 
 
 

http://www.cbd.int/gspc/strategy.shtml
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 ن األهداف الفرعية ضمن الهدف النهائي البعيد المدى وهي كالتالي:يمكن تحديد عدد م .5

 ثيق التنوع النباتي:تو فهم و  (أ
i. عاه فاي العاالم فاي المنااطق المحمياة توثيق التنوع النبااتي للعاالم وهاذا يتضامن إساتخدامه وتوزي

 ex)                      أو خارج الوضاع الطبيعاي وفي مجموعات النباتات خارج الموقع 

situ collections.) 
ii. تجاهات التنوع النباتي ال تجاهات جهود  دوليمراقبة حالة وا  هذا التنوع،  صيانةوحالة وا 

والتهديدات التي يتعرض لها التنوع النباتي في العالم، وتشخيص أنواع النباتات والمجتمعات 
أخذ "القوائم النباتية والموائل والنظم البيئية المصاحبة لها والمعرضة للخطر، ويشمل ذلك 

 الحمراء" بنظر اإلعتبار.

iii.  نشاءنظام معلومات متكامل ومنتشر وتفاعلي إلدارة و  وضع معلومات عن التنوع النباتي  ا 
 يكون الوصول اليها سهاًل.

iv.   النباتات  صيانةتحفيز البحوث حول التنوع الوراثي وعلم التصنيف وعلم البيئة وعلم حياة
من موائل ونظم بيئية، والبحوث حول العوامل  والمجتمعات النباتية وما يصاحبها

بحيث يمكن تحقيق فهم  بيولوجياإلجتماعية والثقافية واإلقتصادية المؤثرة على التنوع ال
ستغالل جيدين للتنوع ال من في سياق النشاطات المتواجد في البرية وذلك المتضَ  بيولوجيوا 

 . صيانةال تدابيرالبشرية من أجل دعم 

نعاااش التنااوع النباااتي والمجتمعااات  صاايانةلنباااتي: تحسااين الالتنااوع ا صاايانة (ب دارة وا  بعياادة الماادى، وا 
 in situ فااي الموقااع صاايانةالنباتيااة ومااا يصاااحبها ماان موائاال ونظاام بيئيااة، وهااذا ينطبااق علااى ال

           وخااااااارج الموقااااااعفااااااي البيئااااااات األكثاااااار طبيعيااااااة أو المعرضااااااة لقاااااادر أكباااااار ماااااان اإلدارة( سااااااواء )
situ ex ضل ذلك فاي البلاد األصالي للنباات( حينماا يكاون األخيار ضاروريًا إلكماال القياساات )يف

 بيولاوجيمنااطق التناوع ال صايانةالتي جرت في الموقع. ساوف تاولي الساتراتيجية إهتماماًا خاصاًا ب
 أنواع النباتات ذات األهمية المباشرة للمجتمعات البشرية. صيانةًا وبدوليالمهمة 
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 :بيولوجيفي التنوع المة )قابلية اإلستمرار( إستخدام صفة اإلستدا (ت

i.  على نحو غير قابل لإلستمرار لموارد النباتيةاإستغالل عمليات السيطرة على تدابير تقوية. 

ii.  وتعزيز على نحو قابل لإلستمرار لنباتاتاإستخدام تطوير سبل العيش إستنادًا الى دعم ،
 م التنوع النباتي. وائد الناشئة من إستخداللف منصفالتقاسم العادل وال

تعزيز الثقافة والوعي حول التنوع النباتي: توضيح أهمية التنوع النباتي والتأكيد عليها فضاًل عن  (ث
ستخدامذا التنوع والحاجة الى حمايته و السلع والخدمات التي يوفرها ه  على نحو قابل لإلستمرار ها 

ستخدامعبي والسياسي الضروري لحمايته و وذلك لغرض تحريك الدعم الش على نحو قابل  ها 
 .لإلستمرار

 التنوع النباتي: صيانةبناء القدرات ل (ج

i.  تعزيز الموارد البشرية والبنية التحتية الطبيعية والتكنولوجية الالزمة والدعم المالي الضروري
 النباتات. صيانةل

ii.  الربط والدمج المتكامل بين الجهات العاملة لغرض الوصول بالعمل الى الحد األقصى
 النباتات. صيانةيز إمكانية العمل المشترك لدعم وتعز 

 ومعلومات عن التقدم المتحقق في العراق لتحقيق هذه األهداف. 2010ة لعام دولينقدم فيما يلي األهداف ال

 الحالة في العراق الهدف #
 فهم وتوثيق التنوع النباتي

i.  المعروفة يسهل الوصول  قائمة عمل لألنواع النباتية
واسع، كخطوة بإتجاه توثيق نباتات العالم اليها بشكل 
 بشكل كامل 

بمشروع  2009بدأ العراق في عام 
كتاب نباتات العراق إلكمال وتحديث 

األجزاء المنشورة للفترة من عقد الستينات 
 من القرن العشرين لثمانيناتالى عقد ا

ii.  لجميع النباتات  صيانةإجراء تقييم تمهيدي لحالة ال
 ةدوليتويات المحلية واإلقليمية والالمعروفة على المس

سوف يقدم مشروع نباتات العراق تقييماً 
مشروع  جمع؛صيانةتمهيدياً حول حالة ال

مناطق التنوع الحيوي بعض المعلومات 
 ألنواع معينة  صيانةعن حالة ال
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iii.  النباتات  صيانةنماذج مع بروتوكوالت ل وضع
ستخدامو  الى أستنادًا  على نحو قابل لإلستمرار هاا 

 األبحاث والخبرة العملية

سوف تنشأ مثل هذه النماذج 
والبروتوكوالت من خالل مشروع نباتات 

 العراق
 التنوع النباتي صيانة
iv.  لكل منطقة  %10الفّعالة بما ال يقل عن  صيانةال

 من المناطق البيئية في العالم
 ال تتوفر معلومات

v.   من مناطق التنوع النباتي  %50 صيانةضمان
 ر أهمية األكث

 ال تتوفر معلومات

vi.   من أراضي اإلنتاج في  %30إدارة ما ال يقل عن
 بيولوجيالتنوع ال صيانةالعالم بشكل ينسجم مع 

 ال تتوفر معلومات

vii.  ة المعرضة للخطر دوليمن األنواع ال %60 صيانة
 (in situ)أي في الوضع الطبيعي  في الموقع

 ال تتوفر معلومات

viii.   لمعرضة للخطر في مجاميع من األنواع ا %60حفظ
يسهل الوصول اليها ( ex situ)نباتية خارج الموقع 

ويفضل أن يتم ذلك في البلد االصلي للنبات، وأن يتم 
 منها في برامج لإلنعاش واإلسترداد  %10إدراج 

 ال تتوفر معلومات

ix.  من التنوع الوراثي للمحاصيل وأنواع  %70 صيانة
جتماعية اإلقتصادية النباتات األخرى ذات القيمة اإل

دامة المعرفة األصلية والمحلية المصاحبة  الكبرى، وا 
 لها

 ال تتوفر معلومات

x.   من أنواع  100تنفيذ خطط إلدارة ما ال يقل عن
النباتات الغريبة الرئيسة التي تهدد النباتات 
والمجتمعات النباتية، والموائل والنظم البيئية 

 المصاحبة لها 
 

يطرة على نبات توجد خطة إدارة للس
سنابل الماء ولكن ال توجد معلومات 

 أخرى 

 على نحو قابل لإلستمرارإستخدام التنوع النباتي 
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xi.   تعرض أنواع النباتات البرية للخطر من قبل عدم
 ةدوليالتجارة ال

 ال تتوفر معلومات

xii.  من  بيولوجيإشتقاق المنتجات المعتمدة على التنوع ال
 قابل لإلستمرار. على نحويمكن إدارتها مصادر 

 ال تتوفر معلومات

xiii.  في الموارد النباتية والمعرفة  تدهورإيقاف ال
محلية المصاحبة لها ات والعادات األصلية والبتكار واإل

وجود وسائل المعيشة واألمن الغذائي والتي تدعم 
   على نحو قابل لإلستمرار والرعاية الصحية المحليين

 ال تتوفر معلومات

 والوعي حول التنوع النباتي تعزيز الثقافة
xiv.   دمج أهمية التنوع النباتي والحاجة الى حمايته في

 برامج تهتم بالتواصل والتثقيف والوعي العام
 ال تتوفر معلومات

 النباتيالتنوع  صيانةبناء القدرات ل
xv.   زيادة عدد المتدربين العاملين في مؤسسات مالئمة

 النباتات صيانةتهتم ب
 ال تتوفر معلومات

xvi.  النباتات على  صيانةأو تقوية شبكات نشاطات  إنشاء
 المستوى الوطني 

 ال تتوفر معلومات

 
توفر هذه األهداف الستة عشر إطارًا لصياغة السياسات واساسًا للمراقبة. يمكن تحوير األهداف الوطنية 

 إلختالفات في تنوع النباتات.وفقًا لألولويات الوطنية والقدرات وان هذا اإلطار لتتالئم مع العراق المطورة ضم

 برامج العمل حول المناطق المحمية
"برنامج العمل حول المناطق  2004في إجتماعه السابع عام تبنى مؤتمر االطراف التفاقية التنوع البيولوجي 

دارتها الفّعالة  إنشاءالمحمية" مع هدف عام يتمثل ب دامة "أنظمة للمناطق المحمية تتميز بشموليتها وا  وا 
بالنسبة للمناطق البحرية، بحيث  2012بالنسبة للمناطق األرضية و 2010تمثيلها للبيئة" وذلك بحلول عام و 

 .دوليال بيولوجيالتنوع ال خسارةاألنظمة بمجموعها على خفض معدل هذه  تعمل
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ألهداف التي ة للمناطق األرضية والبحرية لتحقيق ادوليلم يقم العراق بعد بتكوين قائمة باألهداف الوطنية وال
تم تبنيها ضمن برنامج العمل للمناطق المحمية، ورغم ذلك توجد بعض النشاطات الفردية المتعلقة بالمناطق 

من التقرير  I.6.4المحمية التي تم البدء بها في داخل البلد )أنظر دليل المناطق المحمية في المقطع 
 الكامل(.

 للمناطق المحمية لكل من المناطق األرضية والبحرية.  فيما يلي قائمة باألهداف الخاصة ببرنامج العمل

 األهداف رقم الهدف
 2008أهداف عام 

 الحالة في العراق

تنفيذ اآلليات الفّعالة لتحديد وتجنب و/أو التقليل من اآلثار  5.1
 السلبية للتهديدات الرئيسة للمناطق المحمية

 ال تتوفر معلومات

لكل من الكلف والفوائد الناشئة  منصفوضع اآلليات للتقاسم ال 1.2
دارة المناطق المحمية  إنشاءعن   وا 

 ال تتوفر معلومات

لمجتمعات األصلية والمحلية في إدارة ل الكاملة والفّعالة مشاركةال 2.2
دارة المناطق الجديدة بشكل  إنشاءالمناطق المحمية الحالية وفي  وا 
سؤولياتهم وبشكل واإلدراك التام لم يضمن اإلحترام الكامل لحقوقهم

واإللتزامات الوطنية القابلة للتطبيق، مع  دوليينسجم مع القانون ال
 مشاركة الجهات ذات العالقة المعنية بالموضوع  

شاركت المجالس المحلية 
والمنظمات غير الحكومية 

في التخطيط للمحمية 
الوطنية لبالد ما بين 

 النهرين المقترحة
القيام  ويشمل ذلك، سب اإلقتضاءحمراجعة وتنقيح السياسات  1.3

بعمليات التقييم والتثمين اإلجتماعي واإلقتصادي وذلك لتوفير بيئة 
دارة مناطق محمية وأنظمة مناطق محمية  نشاءساندة وميسرة إل وا 

 بصورة أكثر فعالية

مثلت عمليات التخطيط 
اإلقتصادي -اإلجتماعي

والمشاريع التجريبية جزءًا 
الد من المحمية الوطنية لب
 ما بين النهرين المقترحة

تأمين الموارد المالية والتقنية والموارد األخرى لإليفاء بكلف التنفيذ   4.3
واإلدارة الفعالة ألنظمة المناطق المحمية الوطنية واإلقليمية، 

وخصوصًا لدعم  ةدوليوبشكل يشمل كاًل من المصادر الوطنية وال
قتصاد الذي يمر بحالة ذات اإل دولالنامية وال دولاحتياجات ال

 ال تتوفر معلومات
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 النامية  الدول الجزرية الصغيرةانتقالية و 
لعاّمة الناس فيما حصول زيادة هامة في الوعي والفهم والتقدير  5.3

 يتعلق بأهمية وفوائد المناطق المحمية
يوجد وعي وفهم عام 

لمشروع المحمية الوطنية 
لبالد ما بين النهرين 

 المقترحة
وتبني المقاييس والمعايير وأفضل ممارسات التخطيط  ضعو  1.4

واإلدارة والحكم ألنظمة المناطق المحمية  نشاءواإلختيار واإل
 الوطنية واإلقليمية  

يمكن إستخدام مشروع 
المحمية الوطنية لبالد ما 

بين النهرين المقترحة 
 كنموذج

  2010أهداف عام  
ق المحمية األرضية )البرية( ة من أنظمة المناطدوليشبكة  إنشاء 1.1

 الوطنية واإلقليمية الشاملة والممثلة والمدارة بشكل فعال
 ال تتوفر معلومات

وتقوية المناطق المحمية العابرة للحدود وصيغ أخرى من  إنشاء 3.1
التعاون بين المناطق المحمية المتجاورة عبر الحدود الوطنية 

 بيولوجيتنوع الال صيانةوالشبكات اإلقليمية لغرض تعزيز 
ستخدامو  ، ولتحفيز إستخدام طريقة أو على نحو قابل لإلستمرار ها 

 دوليمنهجية النظم البيئية، ولتطوير التعاون ال

يمثل موقع رامسار في 
الحويزة أحد المناطق 

المحمية العابرة للحدود في 
العراق ويمثل هور العظيم 

 عابرة للحدود منطقة محمية
كن مرتبطة بها في إيران ول

القضايا المهمة تبقى عالقة 
 والتعاون الموجود قليل

تنفيذ برامج ومبادرات شاملة لبناء القدرات لتطوير المعرفة  2.3
والمهارات على مستوى الفرد والمجتمع والمؤسسات، ورفع درجة 

 المعايير أو المقاييس المهنية

يمكن إستخدام مشروع 
المحمية الوطنية لبالد ما 

قترحة بين النهرين الم
 كنموذج عند تنفيذه

وتثبيت ونقل التكنولوجيا  وضعحصول تحسن جوهري في عملية  3.3
المناسبة والطرق المبتكرة لإلدارة الفعالة للمناطق المحمية، مع 

 ال تتوفر معلومات
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حول نقل  طرافاأل دولاألخذ بنظر اإلعتبار قرارات مؤتمر ال
 التكنولوجيا والتعاون

بني وتنفيذ أطر للمراقبة والتقييم وتقديم التقارير بت طرافيقوم األ 2.4
على مستوى المناطق المحمية حول فعالية إدارة المناطق المحمية 

 الموقعية والوطنية واإلقليمية والعابرة للحدود

يمكن إستخدام المحمية 
الوطنية لبالد ما بين 

النهرين المقترحة وموقع 
رامسار في الحويزة 
 اكنموذجين عند تنفيذهم

قليمية لتسهيل مراقبة إمتداد وحالة  إنشاء  3.4 أنظمة وطنية وا 
تجاهات المناطق المحمية على المستويات الوطنية واإلقليمية  وا 

عدة في تقييم التقدم الحاصل في تحقيق ة لغرض المسادوليوال
 ةدوليال بيولوجيأهداف التنوع ال

يمكن إستخدام المحمية 
الوطنية لبالد ما بين 

المقترحة وموقع النهرين 
رامسار في الحويزة 

 كنموذجين عند تنفيذهما
  2012أهداف عام  
ة من أنظمة المناطق المحمية الوطنية واإلقليمية دوليشبكة  إنشاء 1.1

 الشاملة والممثلة والمدارة بشكل فعال في المناطق البحرية
ال توجد مناطق محمية 

 بحرية في العراق
محمية إدارة فعالة على أرض الواقع تمتلك جميع المناطق ال 4.1

 (in situ)عملية التخطيط التشاركي والعلمي في الموقع  تستخدم
الواضحة  بيولوجييعتمد الدمج المتكامل ألهداف التنوع الوالذي 

وستراتيجيات إدارته وبرامج مراقبته، والرسم على أساس الطرق 
عالة من المتوفرة ثم وضع خطة إدارة بعيدة المدى مع مشاركة ف

 قبل الجهات صاحبة العالقة 

ال توجد مناطق محمية 
 بحرية في العراق

  2015أألهداف الواجب إكمالها بحلول عام  
دمج جميع المناطق المحمية وأنظمة المناطق المحمية ضمن  2.1

المشهد البحري والبري األوسع نطاقًا وضمن القطاعات ذات 
واألخذ بنظر البيئية  العالقة، من خالل تطبيق منهجية النظم

حسب اإلعتبار حالة الترابط البيئي وكذلك مفهوم الشبكات البيئية )

 ال تتوفر معلومات
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 (اإلقتضاء
 

المناسبة إلحتياجاته ووضعه.  تدابيرالنشاطات وال وضعسوف يحتاج العراق الى تقييم هذه األهداف لغرض 
 ترتبط العوائق الموجودة حاليًا بالمجاالت التالية:

وتديم المناطق المحمية في  نشيءحول هوية الجهة التي ت سلطة أو الوالية القضائيةزاعات الن (أ)
دامة المناطق العراق؛  )ب( غياب األطر التنظيمية والسياسية؛ )ت( التمويل لعمليات إنشاء وا 

)ج( غياب التعاون المحمية؛ )ث( غياب القدرات على جميع مستويات تكوين المناطق المحمية؛ 
 المجاورة. دولنسيق عبر الحدود مع الوالت
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 المستخدمة في التقرير وطنيةالدالئل ال: 4 ملحقال
Appendix: National indicators used in this report 

 والنظم البيئية بيولوجيدالئل الضغط على التنوع ال

ستخدامات األراضي  الدليل: متغيرات الغطاء األرضي وا 

( إحصاءات اساسية عن إستخدام األراضي في العراق. تشير 2009) The CIA Factbookيوفر كتاب 
 % 0.16من أراضي العراق هي أراضي صالحة للزراعة، و % 13.12بأن نسبة  2005التقديرات من عام 

اضي. تشير التقديرات ر تمثل أنواعًا أخرى من إستخدامات األ % 86.27هي أراضي محاصيل دائمية، و 
و  .Schneider Cوفقًا لما نشره من األراضي المروية.  2كم 35250يمتلك  بأن العراق 2003من عام 

Martin T.  ( فأن وكالة 08-07)شتاء موسمUSAID  عملت بناًء على طلب من وزارة الزراعة العراقية
إستخدام قام هذا المشروع وعن طريق لدعم عملية التنمية الزراعية.  GISتكوين قاعدة بيانات وخرائط على 
( FAOة )دولي( المطورة من قبل منظمة األغذية والزراعة الAEZالبيئية ) -ة تقسيم المناطق الزراعيةطريق

واإلستشعار عن بعد وأنواع مختلفة من مصادر البيانات. تم تكوين خارطة لتصنيف  GISبتطبيق تقنيات 
ات األراضي في وهي تظهر أدناه مع خريطة أقدم حول إستخدام 2005الغطاء األرضي للعراق في عام 

 . 1978العراق تعود الى عام 

يحتفظ الجهاز المركزي العراقي لإلحصاء وتكنولوجيا المعلومات بمعلومات عن أنواع مختلفة من القطاعات 
  التالي الذي يمثل الفئات العامة إلستخدامات األراضي بالنسبة للعراق. جدولبضمنها الو  البيئية في العراق
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 2005ي في العراق لعام تصنيف الغطاء األرض
( Schneider C. & Martin T., Winter 07/08) 

 (2010)مكتبة جامعة تكساس،  1978إستغالل األراضي لعام 

 
الجهاز المركزي العراقي لإلحصاء وتكنولوجيا  :( في2006إستخدام األراضي في العراق )المصدر: وزارة البيئة )

 (2010، المعلومات

 % ( هكتار1000حة )المسا نوع االستخدام
 27 48000 األراضي الصالحة للزراعة الكلية

 9 16000 المراعي الطبيعية
 3 7000 الغابات الطبيعية
 1.5 1700 الجبال القاحلة

 33 54000 الصحارى
 26.5 47700 المياه السطحية واألراضي المحسنة
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سمًة الى الزراعة الكلية والزراعة المروية في العراق مقالتالي إستخدامات األراضي الزراعية  جدوليبين ال
 والزراعة المعتمدة على األمطار.

 :( في2006)المصدر: وزارة البيئة ) 2006إستخدام األراضي الزراعية في العراق وفقاً إلستغالل المياه لعام 
 (2010الجهاز المركزي العراقي لإلحصاء وتكنولوجيا المعلومات، 

 المساحة )دونم( 
 22272 الكلية مقسمة الى: المساحة (1

 16693 محاصيل شتوية  .أ
 3394 محاصيل صيفية .ب
 2185 محاصيل دائمة الخضرة .ت

 12028 المساحة المروية الكلية مقسمة الى: (2
 8661 محاصيل شتوية .أ

 3367 محاصيل صيفية .ب
 8039.116 الزراعة الكلية المعتمدة على األمطار مقسمة الى: (3

 8039 محاصيل شتوية .أ
 0.116 فيةمحاصيل صي .ب

الغطاء األرضي ضمن حوضي نهري ب وهي خاصةWRI (2009 )تتوفر البيانات والخريطة التالية من 
 دجلة والفرات.
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متغيرات الغطاء األرضي وإستخدامات 
األراضي في حوضي نهري دجلة 

 والفرات

 النسبة المئوية لغطاء الغابات 1.2
النسبة المئوية لألراضي  47.7

شبية والسافانا واألراضي الع
 الشجيرية

النسبة المئوية لألراضي  2.9
 الرطبة

النسبة المئوية ألراضي  25.4
 المحاصيل

النسبة المئوية ألراضي  9.1
 المحاصيل المروية

النسبة المئوية لألراضي  99.2
 الجافة

النسبة المئوية للمناطق  6.2
 الحضرية والصناعية

غطاء  خسارةة لالنسبة المئوي 99.9
 الغابات األصلي

 WRI (2009)المصدر:  

 
لمواقع مفردة مثل مجموعة عدن الجديدة ومنظمة طبيعة العراق مسودات خرائط إلستخدامات األراضي  أعدت

 أهوار الحويزة والمحمية الوطنية لبالد ما بين النهرين المقترحة في جنوب العراق. 

 مصادر المعلومات/ البيانات لمتوفرةالمعلومات و/ أو مجاميع البيانات ا
مسودة نظام  –( 2009 -2008مشروع الموائل )

، KBA (2008تصنيف موائل األهوار، مشاريع 
بيانات الموئل والمشهد الطبيعي  –( 2010، 2009

 للمواقع الرئيسة

 (2006نظام مراقبة األهوار العراقية )

 طبيعة العراق
 وزارة الزراعة

 INMA/ مشروع USAIDوكالة 
( USGSت المتحدة )المسح الجيولوجي للواليا

 أنظمة مراقبة موارد األرض
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 (2005تصنيف الغطاء األرضي للعراق )
 (1978ل األراضي )خارطة إستغال

 دوليقاعدة بيانات تشخيص الغطاء األرضي ال
(1999) 

 (1998لألراضي الرطبة ) دوليالتوزيع ال
ArcAtlas( 1997: قاعدة بيانات أرضنا) 

الغطاء األرضي لحوضي نهري دجلة والفرات 
(2009) 

UNEP/WCMC  /برنامج األمم المتحدة للبيئة(
 (صيانةلمراقبة ال دوليالمركز ال

 أبحاث النظم البيئية معهد
 (WRI) عالميةالموارد ال عهدم

 الجهاز المركزي لإلحصاء وتكنولوجيا المعلومات
 

 
لغابات وأراضي السهول الى إستخدامات أخرى لألراضي الدليل: التغيير في إستخدام األراضي، تحويل ا

 )مثل دليل معدل إزالة الغابات(
. تتميز 2005لعام  FAOلموارد الغابات التابع لمنظمة  دوليإن مصدر المعلومات التالية هو التقييم ال

عامة بنسبة  ( بكونها ذات ملكية2000كما تتصف )بالنسبة لعام  %100الغابات بكونها شبه إستوائية بنسبة 
التالي مناطق غطاء الغابات العراقية لعام  جدولنوعًا أصليًا من أنواع األشجار. يقدم ال 20. يوجد 100%

 (.4 جدول)ال 2005( وتفصيل ألنواع الغابات في العراق لعام 3 جدول)ال 2005

 (2005: غطاء الغابات في العراق )3رقم  جدولال

 43773000 مساحة األراضي الكلية )هكتار(
 822000 مساحة الغابات الكلية )هكتار(
 %1.88 النسبة المئوية لغطاء الغابات

 927000 األراضي المشجرة األخرى )هكتار(
 %2.12 النسبة المئوي لألراضي المشجرة األخرى
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 (2005: وصف ألنواع الغابات العراقية )4رقم  جدولال

 %0.00 - غابة إبتدائية )هكتار|نسبة مئوية(
 %98.4 809000 طبيعية محورة )هكتار|نسبة مئوية(
 %0.00 - شبه طبيعية )هكتار|نسبة مئوية(

 %0.00 - )هكتار|نسبة مئوية(مزارع إنتاجية 
 %1.6 13000 مزارع إنتاجية )هكتار|نسبة مئوية(

 

األنفال من  ردستان العراق أزيلت غاباتها عن قصد خالل حملةكينبغي أن نذكر بأن هناك مناطق واسعة من 
، مع وجود الكثير من التقارير عن قطع مناطق واسعة من تجمعات أشجار البلوط بالرغم من نظام صدامقبل 

 توفر معلومات قليلة حول مدى إمتداد هذه الممارسات.

 مصادر المعلومات/ البيانات المعلومات و/ أو مجاميع البيانات المتوفرة
 KBA (2007-2010)مشروع 
 (2005لموارد الغابات ) وليدالتقييم ال

 (2003إنتاج منتجات الغابات )

 طبيعة العراق
FAO 

 (Earth Trendsإتجاهات األرض )
 وزارة الزراعة

 

 األسماك صيدالدليل: تقديرات 

ووحدة الجهد في العراق. لم يتم إجراء الدراسات الهادفة الى تشخيص ضغوط الصيد بإستخدام النوع والموسم و 
في مواقع  2009في صيف عام     KBAطاري محدود جدًا للثروة السمكية قام به مشروع كان هناك مسح إ

هذا  ُأجريوأهوار شرق الحّمار. في األهوار الوسطى  األصطياد ضمن منطقة المحمية الوطنية المقترحة
 المسح خالل فترة من الجفاف كانت فيها معظم نشاطات األسماك غير عاملة. 

ة باإلتساع للمزارع المائية على امتداد العراق تعتمد غالبًا على على أنواع سمك توجد صناعة نشطة وآخذ
 الكارب وكذلك هناك بعض نشاطات تخزين األسماك.
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 مصادر المعلومات/ البيانات المعلومات و/ أو مجاميع البيانات المتوفرة
 KBA (2009 )مشروع 

 قائمة تدقيق أنواع األسماك
، Diadromousوطنة، بيانات أنواع األسماك: مت

 ( 1999، معرضة للخطر )دخيلة

 وزارة البيئة -طبيعة العراق
Coad B. )بحث قيد اإلعداد( 
 صيانةلمراقبة ال دوليالمركز ال

 
 الدليل: األنواع الغريبة والغازية

ألشجار نوعا غريبًا من األسماك واللبائن وا 13( وجود 2010ة لألنواع الغازية )دوليتدرج قاعدة البيانات ال
 جدولة لهما. يوفر البيولوجيوالحشرات والكائنات الدقيقة في العراق ونوعين اضافيين لم يتم تحديد الحالة ال

أدناه قائمة بهذه األنواع. تم القيام بعمل قليل جدا فيما يتعلق باألنواع الغريبة والغازية في العراق ومن 
على سبيل المثال يعد نبات سنبل الى هذه القائمة.  المحتمل أن تؤدي األبحاث الجديدة الى إضافة أنواع

هناك حاجة الى القيام بعمل لتشخيص  ( من األنواع الغريبة والغازية الدخيلة..Eichhornia sppالماء )
األنواع الغريبة والغازية المسببة للمشاكل وتحديد آثارها الحالية على النظم البيئية واألنواع األصلية العراقية. 

توضيح وتطبيق آليات لإلدارة ويجب أن يتم ربط الجهات الرسمية المختصة بالتجارة والحدود في كل ينبغي 
من فعاليات جمع المعلومات واإلدارة، وعلى العموم يجب البدء بحمالت لزيادة الوعي العام حول مثل هذه 

 األنواع وتأثيراتها.

 ( 2010ة لألنواع الغازية، دوليعدة البيانات ال: األنواع الغريبة في العراق )منقول من قا5رقم  جدولال

 الحالة النوع الغريب الحالة النوع الغريب
Aristichthys 
nobilis (fish) 

اإلسم الشائع له هو الكارب كبير 
وهو  (bighead carp) الرأس

توطن في آسيا. تم إدخالها كارب ي
في مناطق مختلفة )إستحداثها( 

حول العالم ألغراض الزراعة 
لمائية وكذلك ألنها يمكن ا

استخدامها في السيطرة على 
حاالت النمو المفرط للهائمات 

Oncorhynchus 
mykiss (fish) 

 تراوت قوس قزح يسمى هذا النوع
(Rainbow Trout)  وهو من

أوسع أنواع االسماك إدخااًل 
الى المناطق األخرى. ( اً )إستحداث

ن في شمال غرب أميركا من يتوط
 Paja)اآلسكا الى شبه جزيرة باجا 

Peninsula ) الى عدد  ُأدخلوقد
ألغراض الرياضة  دولكبير من ال
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يمتلك النباتية في المياه الطبيعية. 
هذا النوع القدرة على تقليص 
التنوع االصلي عن طريق 
المنافسة لمجاميع الهائمات 

ستنزافها وبذلك إحداث  الحيوانية وا 
تغيير في الشبكة الغذائية. وجد 

بأن هذا النوع يحمل وينقل أيضًا 
أمراضًا مختلفة. يعرف هذا النوع 

كذلك باألسم المرادف له وهو 
Hypophthalmichthys 

nobilis.    

والزراعة المائية التجارية. يعد هذا 
النوع ذو قيمة عالية كنوع من 
أسماك الرياضة ويوجد تخزين 

منتظم له في الكثير من المواقع 
 اميع البريةالتي ال تتمكن فيها المج

تحمل الضغط الناشيء عن  من 
القلق من إدخال  ظهرالسّماكين. 

بعض المناطق ألنه هذا النوع الى 
قد يؤثر في األسماك والالفقريات 

األصلية من خالل اإلفتراس 
والتنافس. تتم تربية هذا النوع في 

  مزارع مائية في العراق،
Ctenopharyngodon 
idella (fish) 

 Grass) شبيعد كارب الع

carp)  هذا من األنواع الكبيرة
الحجم العائدة لعائلة 

Cyprinidae  التي أدخلت في
مناطق عبر العالم كسيطرة 

ة على النباتات المائية بيولوجي
سماك غذائية. إنه وكذلك كأ

متغذي شره يتميز بكفاءة ال 
تصدق في إزالة األعشاب المائية. 

على كل حال فأن بإستطاعته 
اتات بشكل كامل من إزالة النب

األنظمة المائية مؤديًا الى تأثيرات 
بيئية واسعة. تعرف أسماك كارب 

العشب كذلك بتنافسها مع 
األسماك األصلية وحملها 

للطفيليات مثل الدودة الشريطية 
 Bothriocephalus)اآلسيوية 

Opsarichthydisوالتسبب ) 
رة أكثر للمياه التي بتأثيرات ضا
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 .اليهايتم إدخالها 
Cyprinus carpio 
(fish) 

الكارب )إستحداث( تم إدخال 
 عتياديالشائع أو اإل

(common carp)  هذا الى
المياه العذبة المعتدلة حول العالم 
كسمك يستخدم للغذاء وللزينة. 
يعد هذا النوع من اآلفات بسبب 

وميله لتقليل صفاء  غزارة أعداده
جتثاث النباتات المائية  المياه وا 

ستخدم كموائل ألنواع التي ت
 مختلفة من الكائنات. 

Prosopis spp. 
(tree, shrub) 

إن عدد أعضاء هذا الجنس الذي له 
 mesquite orأسم شائع هو 

algarrobo  نوعًا  44يشمل
على األقل والكثير من  عّرفاً م

الهجائن. يؤدي هذا الى مشكلة في 
التشخيص. لذلك فأن المعلومات 

لهذا الجنس عن األنواع المختلفة 
هذا السياق على 0تقدم ضمن 

مستوى الجنس. تتوطن هذه األنواع 
في األميركيتين وتتميز بكونها 

أشجار أو شجيرات سريعة النمو 
ومثبتة للنيتروجين وذات قدرة عالية 

تكون على تحمل الجفاف والملوحة. 
معضمها مشوكة بالرغم من أن 

هناك أنواع معروفة عديمة االشواك. 
 (podsيوانات السنفات )تأكل الح

وربما تعمل على نشر البذور بشكل 
واسع. تظهر األشجار طراز نمو 
شجيري إذا تعرضت للقطع أو 

الرعي. إن األنواع األربعة الرئيسة 
التي سببت مشاكل كأعشاب ضارة 

 P. glandulosaحول العالم هي 
في المناطق  التي  P. velutinaو 

و  تتميز بصفات شبه استوائية اكبر
P. juliflora  وP. pallida  في

   المناطق االستوائية الحقيقية.
Dalbergia sissoo 
(tree) 

نوع من األشجار المعمرة يمتلك 
أهمية اقتصادية لقيمته في علم 

الغابات والغابات الزراعية 
والبستنة، وهو يوفر األخشاب 

Suncus murinus 
(mammal) 

الزبابة البيتية أو  اإلسم الشائع هو
 The Indian جرد المسك الهندي

musk shrew  وهو من اللبائن
التجارية والقابلة للتكيف. يعد 
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والوقود والعلف وله قيمة طبية 
كما يستخدم على نطاق واسع 

جار زينة وكذلك كأشجار ظل كأش
وللسيطرة على التعرية ولزيادة 

خصوبة التربة. يتوطن هذا النوع 
بشكل أصلي في شبه القارة 

الهندية وهو عضو في العائلة 
البقولية ويمكنه تثبيت النيتروجين 

الجوي من خالل العقيدات 
البكتيرية الموجودة على جهازه 

)إستحداثه( الجذري. تم إدخاله 
مختلفة على إمتداد  دولالى 

العالم ولكنه معروف بكونه غازيًا 
في استراليا وفلوريدا )الواليات 

 المتحدة(.

في الكثير من مستعمرًا سريعا ويؤثر 
أنواع الحيوانات والنباتات عن طريق 
التنافس واالفتراس. يمتلك هذا النوع 

تدخل اإلنسان معدل انتشار  وبسبب
كبير ومتزايد وقد تم لحد اآلن القيام 
بعمل قليل حول كيفية إدارته بشكل 

 فعال.  

Eupatorium 
cannabinum 
(herb) 

نوع من األعشاب الخشبية 
فضل أستيطان المعمرة التي ت

وغزو الموائل الرطبة مثل 
المستنقعات واألهوار وضفاف 

. يكّون هذا النوع الجداول
تجمعات كثيفة متجانسة تتنافس 
مع األنواع األصلية وتخرجها في 

النهاية. يمتلك هذا النوع أيضًا 
القدرة على تغيير التركيبة الغذائية 

 للموائل التي يغزوها.

Trogoderma 
granarium 
(insect) 

يعد هذا النوع من اآلفات ذات 
التأثير المهم على المواد الغذائية 
المخزونة. يحافظ على وجوده في 
مخازن الغذاء بأعداد قليلة جدًا 

ويستطيع البقاء لفترات طويلة جدًا 
 في حالة غير نشطة.

Gambusia 
affinis (fish) 

نوع من األسماك الصغيرة التي 
تستوطن بشكل أصلي المياه 

العذبة في شرق وجنوب الواليات 
المتحدة. أصبح يشكل آفة في 

المائية حول  مراتالكثير من الم
العالم بعد عمليات إدخاله 

Vibrio cholerae 
(microorganism) 

يمثل هذا النوع البكتيريا التي تسبب 
وهو حالة إسهال إفرازي الكوليرا 

وبائي مهدد للحياة يتميز بخروج 
قه براز مائي هائل ومتعدد ويراف

غالبًا قيء مما يؤدي الى صدمة 
إنخفاض حجم الدم  
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األولى في وقت مبكر )إستحداثه( 
من القرن الماضي كسيطرة 

ة على البعوض. على بيولوجي
العموم يعد هذا النوع غير فعال 

سات البعوض مقارنة بمفتر 
 سماك البعوضاالصلية. تقوم ا

فتراس اإلذات القدرة العالية على 
بتناول بيوض األسماك المرغوبة 

قوم بإفتراس أنواع تاقتصاديا و 
األسماك والالفقريات األصلية 

يصعب  .وتعرضها للخطر النادرة
التخلص من أسماك البعوض 

حالما تثبت في مكانها ولذلك فأن 
افضل طريقة للتخلص من 

ى تأثيراتها هي السيطرة عل
  إنتشارها بشكل أوسع

hypovolemic shock  وحاالت
 .acidosis ع حموضة الدمإرتفا

حاالت كذلك يمكن له أن يؤدي الى 
عدوى معتدلة وغير ظاهرة. يوجد 
هذا النوع من البكتريا في موائل 

المياه العذبة والبحرية في تجمعات 
تبادل منفعة مع الحيوانات المائية، 
وهو متوطن أو وبائي في المناطق 
الفقيرة من حيث الصرف الصحي؛ 

تفشي عديدة شهد العراق حاالت 
    للكوليرا على امتداد البلد.

Gambusia 
holbrooki 
(fish) 

تسمى بالكمبوزيا الشرقية 
(eastern gambusia ) وهي

عدائية شديدة التحمل و  أسماك
صلها الى جنوب الواليات يعود أ

انتشرت عبر العالم المتحدة و 
كعامل للسيطرة على البعوض. 

تم ربط هذا النوع بحاالت الضرر 
حاصلة لمجتمعات األسماك ال

والبرمائيات والالفقريات األصلية. 
هناك شك في فائدة هذا النوع في 

ة لّما كانت بيولوجيالسيطرة ال
هناك الكثير من أنواع األسماك 

االصلية التي قد تمتلك نفس 
فعالية هذا النوع في السيطرة على 
البعوض وفي الوقت نفسه تجنب 

Trogoderma 
granarium 
(insect) 

يعد هذا النوع من اآلفات ذات 
التأثير المهم على المواد الغذائية 
المخزونة. يحافظ على وجوده في 
مخازن الغذاء بأعداد قليلة جدًا 

ويستطيع البقاء لفترات طويلة جدًا 
 في حالة غير نشطة. 
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على  التاثيرات الجانبية  السلبية
 النظام الحياتي.

Hypophthalmichthys 
molitrix 
(fish) 

نوع من الكارب الذي يتوطن 
أصاًل في آسيا وقد تم إدخاله 

في مناطف مختلفة )إستحداثه( 
من العالم ألغراض الزراعة 

المائية وكذلك للسيطرة على النمو 
المفرط للهائمات النباتية في المياه 
الطبيعية. يمتلك هذا النوع القدرة 
على تقليص التنوع االصلي عن 

يع الهائمات طريق المنافسة لمجام
ستنزافها وبذلك إحداث  الحيوانية وا 
تغيير في الشبكة الغذائية. كذلك 
وجد أن هذا النوع يحمل وينقل 

 Salmonella المسبب المرضي

typhimurium . 

  

 الحالة البيولوجية غير محددة
Ceratophyllum 
demersum 
(aquatic plant) 

يتوطن هذا النوع في أميركا 
إنتشارًا واسعًا في الشمالية ويمتلك 

أنحاء العالم والسبب يعود على 
األقل الى تجارة أحواض األسماك 
والبرك. هذا النوع هو نبات مائي 
شبه غاطس له القدرة على تكوين 
تجمعات أحادية التخصص كثيفة 

بحيث يطرد أنواع النباتات 
لنشاطات األخرى مسببًأ مشاكل 

المائية  مراتاالستجمام في الم
لحاالت يسبب وفي بعض ا

اإلنسداد في محطات الكهرباء 
الكهرومائية. يستطيع هذا النوع 

نتشار بسرعة والنمو في مدى اإل

Xanthomonas 
axonopodis 
pv.citri 
(microorganism) 

بكتريا تصيب أشجارالحمضيات التي 
تنتعش في المناطق ذات درجات 

كثيف الحرارة العالية والتساقط ال
لألمطار والرياح القوية. في 

المناطق التي تتميز بهذه الصفات 
يؤدي هذا النوع الى مرض قرحة 
الحمضيات التي تفرض خسائر 
اقتصادية كبيرة على صناعة 

ينتشر هذا النوع عن الحمضيات. 
طريق النقل غير المقصود لثمار 
وبذيرات الحمضيات المصابة الى 
مناطق غير مصابة. ينتشر هذا 

لكائن محليًا بمساعدة الكائن ا
 منّقب أوراق الحمضياتالمسمى ب
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 Asian citrus leaf)اآلسيوي  واسع من الموائل المائية.

miner ) والذي يكشف البكتريا لكي
تنتشر عن طريق الرياح وتساقط 

 األمطار. 
 

 مصادر المعلومات/ البيانات المعلومات و/ أو مجاميع البيانات المتوفرة
غازية، ة لألنواع الدوليقاعدة البيانات ال

2010 
 IUCN(، ISSGمجموعة المتخصصين باألنواع الغازية )

 منظمة طبيعة العراق
 

 الدليل: ضغط الصيد
تتميز جميع المعلومات عن الصيد في العراق بكونها معتمدة على الروايات من خالل تقارير الفرق الحقلية 

ق ومنظمات غير حكومية أخرى اشارت منظمة طبيعة العرا التابع لمنظمة طبيعة العراق. KBAلمشروع 
ووزارة البيئة الى حاالت متعددة لحمالت كبيرة الحجم لصائدي الصقور الذين يدخلون الى العراق من الخليج 

. يمنع الصيد 2010/ 2009وشبه الجزيرة العربية مع حماية أمنية كبيرة وذلك في فصول الشتاء لألعوام 
 تشير الى الى درجة كبيرة KBAالعراق ولكن تقارير مشروع الى حد كبير على امتداد كردستان في شمال 

وجود أنواع برية في أسواق بغداد وبعقوبة بعضها مصنفة على أنها  وّثق .الى عدم فرض تطبيق هذه القوانين
في كردستان بأن حدائق  2010لعام  KBAأنواع معرضة للخطر وبعضها مهددة. تشير تقارير مسح 

أنواع حيوانات برية غريبة عن طريق سوريا. أظهرت تقارير أخرى صيدًا نشطًا الحيوان المحلية تستورد 
 الخليج.  دولالحبارى البري  لغرض الصيد الحي والتجارة الى  طائرألنواع مهمة مثل 

 

 
 مصادر المعلومات/ البيانات المعلومات و/ أو مجاميع البيانات المتوفرة

ة معلومات مستند –KBA (2005-2010 )مسوحات 
ومعلومات تستند الى تقارير الى الروايات حول الصيد 

شخصية من الصيادين؛ مسوحات غير رسمية ألسواق 
 وحدائق الحيوانات

 وزارة البيئة -منظمة طبيعة العراق
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 على نحو غير قابل لإلستمرار السماكاصيد الدليل: ممارسات 
تخدام كبير للصيد الكهربائي بإستعمال وهناك اس KBAمستلزمات وطرق صيد األسماك خالل مشروع  ُدرست

أجهزة مصنوعة منزليًا على امتداد البلد، فضاًل عن إستخدام متقطع للسموم كما كانت هناك أمثلة عن صيد 
األسماك بإستخدام المتفجرات )بالرغم من وجود حاالت منع عشائري لمثل هذه النشاطات في مناطق معينة 

طى(. تستخدم الشباك في معظم النظم البيئية للبحيرات واألنهار العميقة مثل هور أبو زرك في األهوار الوس
ولكن أحجام الثقوب لهذه الشباك ما زالت غير خاضعة للتنظيم، وبالرغم من أن هناك حاالت حظر للصيد 

أنحاء  معظم في فصل الربيع في كردستان في شمال العراق والتي تم فرضها بشكل جزئي على األقل ااّل أن
 لد ال تصدر أو تفرض قواعد لفترات الصيد.الب
 

 مصادر المعلومات/ البيانات المعلومات و/ أو مجاميع البيانات المتوفرة
 KBA (2005-2009 )مسوحات 

 2009صيف عام  -KBAالمسح اإلطاري لمشروع 
 وزارة البيئة -منظمة طبيعة العراق

 
 الدليل: التصحر

من خالل عمليات التصحر في المناطق القاحلة في آسيا كن تمييز يم" ه( فأن1986) Dregneطبقًا للباحث 
الرعي المفرط في أراضي الشرق األوسط ووسط أفريقيا، والتعرية المائية لألراضي المزروعة الواقعة بين شرق 

على نطاق واسع في العراق  waterlogging التغدق المائيالصين والبحر المتوسط، وزيادة الملوحة و 
( Dregne, 1986)في  Clorو  Deougramejiاحثين ن واالتحاد السوفيتي". وطبقًا للبلصيوباكستان وا

ة تقريبًا تجعل من الصعب توفير التصريف توية والطوبوغرافية المسناعمفأن" الترب العميقة ذات النسجة ال
مالئمة تكون ه تقنيات إلدارة الترب والميا طورتمائي عميق ومنع تراكم األمالح.  جدول المناسب لصيانة

لظروف العراق وتم تطبيقها بنجاح، ولكن إمكانية حل المشاكل التقنية هي أقل صعوبة من إمكانية حل 
ماليين  3المشاكل اإلجتماعية". تبقى مشكلة ملوحة التربة واحدة من أكبر مشاكل العراق وقد قدر بأن هناك 

 طن/ سنة من ترسب األمالح.

ممارسات الزراعة أن مشكلة التصحر تتفاقم من خالل ( ب2003a) UNEPج تذكر الدراسة المكتبية لبرنام
ستخدام الذخيرة.  تدهوروالرعي المفرط و على نحو غير قابل لإلستمرار   األراضي نتيجة للتحركات العسكرية وا 
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 (.2)القانون رقم  2003تشريعًا خاصًا بالتصحر في عام  فّعل العراق

العواصف الترابية في  أحداثد العواصف الترابية. يوجد نوعان من يمكن للتصحر أيضًا أن يزيد من عد
هي أحداث دراماتيكية )متقلبة( قصيرة األمد تحدث بين أواخر ( و Haboob)، األولى تسمى بالهبوب العراق

وهي أحداث ترابية تنتج عن الرياح الشمالية الغربية ( Shamal)بالشمال  تسمى الخريف والربيع، والثانية
رة التي تنفخ عبر منطقة هي مصدر للغبار وتحمله من هذه المنطقة )مثل منطقة أسفل حوضي دجلة المستم

يمكن أن  إنماوالفرات( الى الهواء. هذه األحداث األخيرة هي ليست مفاجئة كما هي الحال بالنسبة للهبوب 
 (.  Moses, 2010أيام ) 5الى  4تدوم لمدة 

 مصادر المعلومات/ البيانات لمتوفرةالمعلومات و/ أو مجاميع البيانات ا
دراسة حالة عن التصحر، مشروع المسيب الكبير، 

 (1977العراق )
Deougrameji J.S.  وClor M. A. مؤتمر ،

 األمم المتحدة حول التصحر
 وزارة الموارد المائية

 وزارة الزراعة 
 

 إنشاء الطرق آثارالدليل: 

النسبة للطرق الرئيسة والفرعية. يتوفر قدر أقل من المعلومات حول أدناه نشاطات إنشاء الطرق ب جدوليبين ال
الطرق الريفية المعبدة. تم تقديم بعض المعلومات كذلك حول طول السكك الحديدية والتي بقيت الى حد كبير 
دون تغيير في البلد للسنوات الخمس األخيرة على األقل. فضاّل عن ذلك فأن الطرق غير المعبدة ونشاطات 

ستخدام عمليات إنشاء الطرق بإشاء الطرق هي واسعة جدًا على امتداد البلد وقد أشارت الروايات الى إن
(. تم إجراء القليل من الدراسات )إن Nature Iraq, 2008-2010) بيولوجيمدمرة كتهديد للتنوع ال وسائل

 وجدت( التي تركز على هذه القضية وتتوفر معلومات قليلة عنها.

 
)كم( )الجهاز المركزي لإلحصاء وتكنولوجيا المعلومات،  2006الى  1993لخارجية المعبدة لألعوام من طول الطرق ا

2010) 

 السنة الطرق الرئيسة الطرق الفرعية الطرق الريفية الطول الكلي
39735 - 28780 10955 1993* 
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39767 - 28803 10964 1994 
39793 - 28803 10990 1995 
39795 - 28805 10990 1996 
39869 - 38837 11032 1997 

39918.5 - 28886.5 11032 1998 
39937 - 28905 11032 1999 
39952 - 28920 11032 2000 

39967.5 - 28933.5 11034 2001 
40008.5 - 28974.5 11034 2002 
40156.5 - 29122.5 11034 2003 
40301.5 - 29267.5 11034 2004 
40463.5 42 29368.5 11053 2005 
40755.5 254 29368.5 11133 2006 

 طول خطوط السكة الحديد
2272  362 1910 2006 

 كم. 1071هي  1993*أطوال الطرق السريعة لغاية عام 

 مصادر المعلومات/ البيانات المعلومات و/ أو مجاميع البيانات المتوفرة
ثائق قد تتوفر معلومات محتملة عن طرق إنشاء الطرق فضاًل عن و 

وثائق عن تقييم أن تمتلك مشاريع التنمية الجديدة لالتخطيط. يمكن 
 األثر البيئي.

 وزارة التخطيط
 وزارة النقل 

 
ستخراج الموارد  الدليل: التعدين وا 

ستخراج الموارد في العراق  كاًل من إستخراج الحصى وعمليات اإلستكشاف والحفر تتضمن تأثيرات التعدين وا 
في الحفر المفتوحة وتأثيرات أخرى لعمليات التنقيب والتعرية والتي تحدث جميعًا ضمن النفطية والتعدين 

 مجاري المياه أو على ضفافها. لقد أجريت دراسات قليلة )إن وجدت( وال تتوفر ااّل معلومات قليلة.
     

 

 مصادر المعلومات/ البيانات المعلومات و/ أو مجاميع البيانات المتوفرة
 وزارة التخطيطومات محتملة عن طرق إنشاء الطرق فضاًل عن وثائق قد تتوفر معل
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أن تمتلك وثائق عن تقييم لمشاريع التنمية الجديدة التخطيط. يمكن 
 األثر البيئي.

 وزارة الصناعة والمعادن
 وزارة النفط 

 الدليل: المواقع الملوثة والخطرة
وتشخيص  بيولوجيمهمًا لتحديد التهديدات للتنوع ال يعد وجود جرد بالمواقع الملوثة والنقاط الساخنة أمراً 

لإلدارة الصحيحة. سوف يعمل هذا الدليل على إظهار امتداد المواقع الحاجة الى العالج والى ستراتيجيات 
الملوثة والخطرة )معّبر عنها بالنسبة المئوية من مساحة األرض الكلية أو بشكل أدق حسب عدد حاالت 

 التواجد(.
. UNEPبدعم من برنامج  2004كل من مواقع النقاط الساخنة والمواقع الملوثة نفطيًا في عام تمت زيارة 

و  2005فردة بزيارة هذه المواقع الحقًا، ولكن في الفترة المحصورة بين عامي نبعض المديريات الم قامتربما 
قسمًا إلدارة المواقع  2008ام لم يكن هناك برنامج ثابت لمراقبة هذه المواقع. أسست وزارة البيئة في ع 2009

شراف شهرية على عمليات تنظيف هذه المواقع بالتعاون  الملوثة والمواد الكيمياوية للبدء في عمليات مراقبة وا 
 مع وزارات حكومية أخرى والقطاع الخاص. 

مج برنا أعدموقع ملوث على امتداد العراق و  300على تقييم حوالي  UNEPعملت وزارة البيئة وبرنامج 
UNEP  إستعرض فيه قائمة مختصرة لهذه المواقع  2005حول النقاط الساخنة في العراق في عام  اً تقرير

  ضمن الصناعات التالية في العراق:
 

عدد  نوع الصناعة
 المواقع

عدد  نوع الصناعة
 المواقع

 1 الزراعة/ المبيدات 38 صناعة األسلحة التقليدية
 1 الفوالذ 15 انتاج وتصدير النفط

 16 السمنت 6 تكرير النفط والكيمياويات
 6 المواد الكيمياوية )عدا المتعلقة باألسلحة( 2 التعدين

القضايا والنشاطات والحوادث المتعلقة 
 بالنزاعات
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   1 المواقع الكبرى
   4-2 المواقع الكبيرة

   6 تخلص من النفايات المؤكدةمواقع ال
   المئات المواقع الخاصة األخرى

 
 تحديد خمسة مواقع ذات أولوية قصوى هي:تم القيام بنشاط لتقييم األولويات نتج عنه 

 خاص بأعمال الطالء والتلدين )المعالجة المعدنية( لألسلحة الصغيرة المدمرة. -القادسية 

بعد  ميرتدأحدى مؤسسات التصنيع العسكري التي عملت على صناعة األسلحة الخفيفة ثم تعرض لل
دل تحليل العينات على وجود تلوث بالسيانيد وهايدروكسيد الصوديوم والكروم  .2003عام 

 والهايدروكاربونات. compounds cholericشديدة التفاعل  والمركبات
  مجمع لمستودعات المبيدات –الصويرة 

التي يعتبر الزئبق اساسًا في تركيبها. طن من المبيدات  76تحتوي المخازن في هذه المنشأة على 
ل تحليل العينات وجود مستويات عالية من التلوث بفوسفات الزنك وسيانيد الكالسيوم وكلوروفينول د

 الزئبق.
  مستودع لمواد كيمياوية معرضة للتكرير –خان ضاري 

طن من مادة الرصاص االثيلي الرباعي في هذا الموقع. دلت عملية  130تفريغ  2003تم بعد عام 
اد الرصاص االثيلي الرباعي والكيتون أثيل مثيل والفورفورال تحليل العينات وجود تلوث بمو 

(furfural.) 
  مجمع إلستخراج الكبريت وللحوامض –المشراق 

لحرق الكبريت في مجمع المشراق. اشرت عملية تحليل العينات حصل التلوث في هذا الموقع نتيجًة 
لهايدروجين المكبرت وكبريتات وجود مستوى عالي من التلوث بالكبريت النقي وحامض الكبريتيك وا

 األمونيوم.
  ساحة للمخلفات تضم مركبات عسكرية ومدنية متضررة نتيجة للنزاعات –عويريج 

تم إستخدام هذا الموقع لتجميع المركبات العسكرية والمدنية المدمرة. اشرت عملية تحليل العينات 
والزيوت  PCBsن ومركبات وجود تلوث باليورانيوم المنضب واألسبيستوس ومكونات الهالوجي

 الالعضوية.



 جمهورية العراق                                                          وزارة البيئة
 

في العراق بيولوجيوع النالتقرير الوطني عن الت  
2010تموز   188 

 

بعض نشاطات المعالجة في موقعين من هذه المواقع الخمسة ذات األولوية العليا )موقعي القادسية مورست 
والصويرة(. تتضمن المعلومات اإلضافية المتوفرة من وزارة البيئة حول هذه المواقع ومواقع ملوثة أخرى ما 

 يلي:

عدد المواقع األكثر  القطاع أسم المواقع األكثر تلوثاً 
 تلوثاً 

العدد الكلي 
 للمواقع

 12 8 قطاع تكرير النفط مصفى الشعيبة
المحطة الكهربائية الحرارية في الجزء 

 الجنوبي من بغداد
قطاع المحطات 

 الكهربائية
12 17 

قطاع الصناعات  جميع المصانع تعتبر عالية التلوث
 الكيمياوية النفطية

7 7 

 3 3 قطاع المبيدات ع تعتبر عالية التلوثجميع المصان
جميع مصانع الطابوق والسمنت تعتبر 

 عالية التلوث
ال توجد معلومات كافية عن مصانع 

 الزجاج

قطاع السمنت والمواد 
 اإلنشائية

 13السمنت  79
 84الطابوق 
 1الزجاج 

 5 5 قطاع الزيوت النباتية جميع المصانع تعتبر عالية التلوث
 13 * القطاع الغذائي لومات كافيةال توجد مع

 14 14 قطاع دباغة الجلود جميع المصانع تعتبر عالية التلوث
قطاع الصناعات  ال توجد معلومات كافية

 الميكانيكية
* 4 

قطاع الصناعات  جميع المصانع تعتبر عالية التلوث
 الكيمياوية

7 7 

قطاع الصناعات  ال توجد معلومات كافية
 النسيجية

* 6 

قطاع الصناعات   توجد معلومات كافيةال
 الكهربائية

1 1 
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 * * قطاع األصباغ ال توجد معلومات كافية
قطاع الصناعات  جميع المصانع تعتبر عالية التلوث

 المطاطية
5 5 

قطاع الصناعات  ال توجد معلومات كافية
 البالستيكية

* 9 

 الرشيد ةمنشأ
 القعقاع منشأة
 القادسية منشأة

عات قطاع الصنا
 العسكرية

30 63 

 264 170 المجموع 
 

مشروعًا للتخطيط لتقييم قطاع التصنيع العسكري ومواقع المنشآت األخرى  2006بدأت وزارة البيئة في عام 
موقعًا في إنتاج منتجات مختلفة للجيش. لسوء الحظ وبسبب ضعف  63المرتبطة به. إشترك ما مجموعه 

فقط وكانت الخطوة التالية لهذا المشروع القيام بمعالجة المواقع الملوثة.  موقعاً  20الجانب األمني تم تقييم 
 –حمورابي موقع  يعالج، بينما س2008النهروان في عام  -نيسان، النخيل/ بغداد 7تمت معالجة موقع 

 .يتم تنظيف عدة مواقع أخرى في السنوات القليلة المقبلة، وس2010في عام  المعتز والمنتصر/ محافظة بابل

قسم تقييم المواقع الملوثة واإلدارة الكيمياوية كانت واحدة من أولى الخطوات هي بناء قاعدة بيانات  إنشاءمع 
للمواقع الملوثة في العراق وقد جمعت البيانات في ثالث خطوات )الدراسة المكتبية، التقييم البصري، وجمع 

ستلة من الدراسة المكتبية ولم يتم تقييم أكثر من وتحليل البيانات(. تمثل البيانات المقدمة هنا معلومات م
  موقع من خالل جمع وتحليل العينات في الوقت الحاضر. 10-12

 التلوث النفطي

الى  ديات واألشغال العامة بزيارة أوليةبالتعاون مع وزارات النفط والزراعة والبلقام فريق حقلي من وزارة البيئة 
المناطق ذات مشاكل التلوث  تتضمن. UNEPبدعم من برنامج  2004المواقع النفطية الملوثة في عام 

 النفطي المهمة ما يلي:
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 منطقة بيجي، محافظة صالح الدين

  يابًا من شركة نفط خطوط األنابيب: هناك شبكة أنابيب في المنطقة تعمل على نقل النفط ذهابًا وا 
نفط الرئيس بين العراق وتركيا الشمال الى شركة مصافي الشمال. تضم هذه المنطقة كذلك أنبوب ال

. )ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط والذي يعد المنفذ الرئيس لتصدير النفط العراقي شمااًل(
تسربات النفط من األنابيب( الى  عن البيئة الى وجود تلوث نفطي )ناشئاشار الفريق الحقلي لوزارة 

نفطي في هذه المنطقة تصل بين شركة نفط أنبوب  16نهر دجلة في سلسلة جبال مكحول: يوجد 
الشمال وشركة مصافي الشمال خالل نهر دجلة. الحظ فريق وزارة البيئة وجود كسر في األنبوب 

 الرئيس الناقل للنفط الى تركيا.

  تكرير النفط: اشار الفريق الحقلي لوزارة البيئة الى غياب الكفاءة في معالجة الفضالت في شركة
 صفى بيجي(.مصافي الشمال )م

 

 محافظة ميسان:

 توجد مشاكل عند مواقع الحفر النفطي واآلبار النفطية:

  حقل نفطي في محافظة ميسان، يقع ثالثة منها في الحدود الشرقية )الحويزة، الفكة، أبو  13هناك
 غرب(.

  هور الحلفاية هو حقل نفطي أكبر حجمًا في محافظة ميسان، ويقع في الجزء الجنوبي الشرقي من
 هور الحويزة. توجد ستة آبار في هذا الحقل.

 محافظة البصرة:

  هناك الكثير من األنابيب النفطية التي تنقل النفط من مصفى الشعيبة الى ميناء خور الزبير. اشار
 الفريق الحقلي لوزارة البيئة الى وجود عدة تسربات نفطية على طول األنابيب.
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  يق الحقلي لوزارة البيئة الى وجود تلوث مهم ناتج عن السفن السفن الغارقة وحوادث السفن: أشار الفر
 الغارقة في شط العرب.

  تكرير النفط: اشار الفريق الحقلي لوزارة البيئة الى غياب الكفاءة في معالجة الفضالت في مصفى
 البصرة )الشعيبة(.

لمتمردين والتي يمكن تتعرض خطوط األنابيب التي تقطع مسافات طويلة عبر العراق الى هجمات من قبل ا
أن تتسبب بحاالت تسرب كبيرة، ولكن هناك ايضًا أفراد من القبائل والقرى المحلية فضاًل عن المتمردين الذين 
يعملون غالبًا على كسر أو ثقب األنابيب ألخذ النفط. بالرغم من أن هذه التجاوزات ال تترافق مع إطالقات 

بإطالقات أكثر ثباتًا الى البيئات المحيطة. توفر الخارطة أدناه كارثية للنفط ااّل أنها يمكن أن تتسبب 
 سالك خطوط األنابيب في العراق. والمأخوذة من األمم المتحدة نظرة عامة عن م
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في  هشعبة تركز على التلوث النفطي وتتابع قضاياقع الملوثة واإلدارة الكيمياوية قسم تقييم الموا توجد ضمن
 أربعة قطاعات هي:

 ح واإلنتاج النفطي والغازي.المس .1

 صناعات تكرير النفط والغاز. .2

 نقل النفط والغاز ومنتجاتهما. .3

 خزن النفط والغاز ومنتجاتهما. .4

 تتضمن كل من القطاعات أعاله مواقع يشتبه بكونها ملوثة وذات أهمية حرجة.

عملية أدارة المواد الكيمياوية  هناك شعبة أخرى تابعة لقسم تقييم المواقع الملوثة واإلدارة الكيمياوية تنظر في
في البلد "من الوالدة الى الوفاة" )بمعنى آخر عمليات اإلستيراد ولتصدير والنقل واإلنتاج والخزن واإلستخدام 
والطرح والتجارة والمعالجة(. يمثل هذا مجااًل جديدًا لوزارة البيئة وقد بدأوا بتكوين قواعد بيانات عن األنواع 

اد الكيمياوية والتي تأخذ بنظر اإلعتبار قضايا مثل أستخدامات المواد الكيمياوية في المختلفة من المو 
القطاعات الحكومية وغير الحكومية؛ المواد الخطرة والسامة؛ المواد ذات اإلستخدام المزدوج؛ المبيدات؛ 

الكيمياوية؛ إدارة (؛ المعادن الثقيلة؛ المواد المسرطنة؛ مخازن المواد POPsالدائمة ) الملوثات العضوية
  المخلفات الخطرة؛ وقضايا أخرى.

أخيرًا فأنه ربما يتم تشكيل شعبة جديدة محتملة في القسم للتعامل مع حاالت الطواريء الكيمياوية واإلستجابة 
 للكوارث.

 مصادر المعلومات/ البيانات المعلومات و/ أو مجاميع البيانات المتوفرة
 2005يئية في العراق، تقييمات "النقاط الساخنة" الب

، 2006، 2004تقييمات وزارة البيئة اإلضافية )
2009) 

  UNEPبرنامج 
 البلديات

وزارة البيئة )قسم تقييم المواقع الملوثة واإلدارة 
 الكيمياوية وقسم التلوث النفطي(

 وزارة النفط
 وزارة الصناعة والمعادن
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 األرضية لغامالدليل: األ 

عراق بشريط من قبل شرطة الغابات في دربندخان في شهر تشرين الثاني من عام تم تزويد منظمة طبيعة ال
األرضية  بواسطة أحد األلغام( تم قتله في شهر تشرين األول Panthera pardusظهرنمرًا )يُ  2008

 لغامعلى الجانب الشرقي لبحيرة دربندخان قرب الحدود مع إيران. تغطي األ Mortkaبالقرب من قرية 
يران وبين العراق وتركيا وسوف تتطلب إزالة هذه األلغام األرضية  معظم المنطقة الحدودية بين العراق وا 

سنوات كثيرة )هناك تقارير عن حقول جديدة لأللغام األرضية تم نشرها على الحدود العراقية/ التركية في عام 
2008.) 

اق تحدث من قبل كاًل من إيران فضاًل عن ذلك فأن هناك عمليات قصف منتظم للقرى الحدودية في العر 
تشكل عمليات  وتركيا طوال معظم العامين الماضيين، مؤديًة الى خلق وضع خطير في المناطق الحدودية.

 هو حاصل بالنسبة القصف وحقول األلغام هذه خطرًا على البشر وأنواع الكائنات الكبيرة على حد سواء كما 
 .(near- threatenedالتهديد )للنمر القريب من حالة 

حقول األلغام من إمكانية دخول البشر الى هذه المناطق)وهي بالتالي تقلل من  تحد فيه في الوقت الذي
تغلق كذلك هذه المناطق بوجه دراسات التنوع  فهي( بيولوجيالتهديدات التي يسببها اإلنسان للتنوع ال

 واع في بعض المناطق أمرًا صعبًا.المحتملة وتجعل من عملية التشخيص الكامل لتنوع األن بيولوجيال

تحتفظ دائرة االلغام في وزارة البيئة بقائمة بجميع حقول األلغام في العراق جنبًا الى جنب مع حالة هذه 
 اع ومواقع حقول األلغام في البلد.الحقول. توفر الخارطة التالية نظرة عامة ألنو 
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 لمعلومات/ البياناتمصادر ا المعلومات و/ أو مجاميع البيانات المتوفرة
 وزارة البيئة، دائرة األلغام خرائط لحقول األلغام

المجموعة اإلستشارية لأللغام ومجاميع العمل 
 ة والوطنية األخرى المتخصصة باأللغامدوليال

 والنظم البيئي بيولوجيللتنوع الدالئل الحالة 

 الدليل: النظم البيئية في العراق

 مصادر المعلومات/ البيانات انات المتوفرةالمعلومات و/ أو مجاميع البي
بيانات وخرائط للمناطق البيئية األرضية والمياه العذبة 

 والبحرية 
 دوليصندوق الحياة البرية ال
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 الدليل: الموارد المائية لحوضي نهري دجلة والفرات

المتكاملة للموارد المائية في تم أخذ معظم المعلومات التالية من الخطة الرئيسة لمجموعة عدن الجديدة لإلدارة 
 مناطق األهوار.

الطبقات الجوفية الرئيسة في البلد وبترتيب تنازلي حسب األهمية كاًل من طبقة  تتضمن –المياه الجوفية 
(، Recent and Pleistocene Alluviumالعائدة للعصر الجيولوجي الرابع )تلك الغرين الحديثة و 

(، واألحجار الكلسية الصحراوية العائدة للعصرين Bakhtiari formationsبختياري ) شكيالتوت
(، Paleocene and Eocene limestones of the desertالجيولوجيين الباليوسيني واإليوسيني )

(، وتشكيل Euphrates limestoneوكذلك من الممكن أن تتضمن طبقات الصخور الكلسية للفرات )
 Dibdibba formation( )Holwerdaوتشكيل دبدبة ) (،Upper Fars formationفارس العلوي )

in: New Eden, 2006 تحدث عمليات إعادة مليء المياه الجوفية من خالل تساقط األمطار والثلوج .)
تقوم األنهار )   influent دجلة والفرات عندما تتدفق بإتجاه الداخل مياه من خالل فصل الشتاء وكذلك

(. خالل فترات water table) ماء االرضيتتجاوز مستوياتها مستوى ال ( وعندهاالمياه الجوفيةبمليء 
)يحدث تصريف المياه  effluent التدفق القليل في فصل الصيف تصبح مياه األنهار متدفقة الى الخارج

عدد من الينابيع المهمة على إمتداد البلد مثل أحمد آوا وجنديان وبيخال في  أيضاً الجوفية الى النهر(. يوجد 
  وكذلك على طول قاعدة الهضبة الغربية الواقعة الى الغرب من األهوار والى الجنوب من نهر الفرات.الشمال 

تتركز موارد المياه السطحية العراقية حول نهري دجلة والفرات وروافدهما. يعد دجلة واحدًا  –المياه السطحية 
كم داخل العراق مع مساحة مصب  1415كم، منها  1900من أكبر أنهار الشرق األوسط ويمتد لحوالي 

ينشأ النهر من جنوب شرق تركيا )من بحيرة هزار( وينضم اليه نهر الخابور ونهر . 2كم 235000تبلغ 
الزاب الكبير )أو الزاب األكبر أو األعلى( ونهرالزاب الصغير )أو الزاب االصغر أو األسفل( ونهر العظيم 

 من التدفقات الموسمية األخرى األصغر حجمًا.  ونهر ديالى ونهر الكارون فضاًل عن عدد
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كم  2940( والطول )2كم 388000يعد نهر الفرات أكبر أنهار الشرق األوسط من حيث مساحة المصب )
كم في العراق( وثاني أكبر األنهار من حيث حجم المياه. ينشأ في جبال تركيا على الهضبة  1159منها 

مراد. يجري النهر خالل تركيا وسوريا منتقاًل خالل عدد من السدود األرمينية حين يلتقي نهرا كاراسي و 
الضخمة الى أن يدخل الى العراق بالقرب من قرية حصيبة. يلتقي الفرات مع دجلة عند القرنة لتكوين شط 

 ير من الوديان الى نهر الفرات وهيالعرب الذي يحمل مياه النهرين الى الخليج. تتدفق المياه من عدد كب
         النهر بالمياه خالل فترات تساقط المطر لمدة طويلة.  تزود

 

 (Levent Cavvas et al., 2006أنظمة الخزانات الرئيسة في المساقط المائية لنهري دجلة والفرات )
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 حوض نهري دجلة والفرات
 معلومات ودالئل الحوض

 (2كممساحة الحوض ) 765742
شخص )معدل الكثافة السكانية  57

 (2كم/ 
عدد المدن الكبيرة )<  28

 شخص( 100000
تجهيز المياه للشخص الواحد  2189

 /سنة( ³( )ملم1995)
 درجة تجزؤ النهر ---
عدد السدود في الحوض  31

 م( 15)إرتفاع < 
عدد السدود في الحوض  3

 م( 150)إرتفاع < 
عدد السدود قيد اإلنشاء )إرتفاع  19

 م( 60< 
دد السدود على المجرى ع 14

 م( 15الرئيس للنهر )إرتفاع < 
عدد السدود على المجرى  3

 150الرئيس للنهر )إرتفاع < 
 م(

 WRI, 2009المصدر:  (UNEP-GRID( )11-2000خارطة سدود نهري دجلة والفرات )

 

الغمر الجزئية تبقى عملية تجفيف األهوار التي حدثت في تسعينات القرن الماضي ومن ثم عملية إعادة 
سبق مناقشة في العراق.  بيولوجيمن أهم المؤثرات على الموارد المائية والتنوع ال 2003الحاصلة بعد عام 

  هذا الموضوع بشكل أكثر تفصيل في الجزء الرئيس من هذا التقرير.
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 مصادر المعلومات/ البيانات المعلومات و/ أو مجاميع البيانات المتوفرة
عدن الجديدة لإلدارة المتكاملة للموارد الخطة الرئيسة ل

 المائية في منطقة األهوار
 المسح الهايدرولوجي للعراق
 مشروع محطات قياس المياه

 تقرير المياه العراقية المشتركة )تحت اإلعداد(  

 مجموعة عدن الجديدة
 منظمة طبيعة العراق
بغداد وحكومة إقليم  -وزارة الموارد المائية

 كردستان
 زراعةوزارة ال

 

 الدليل: التغير في حدود الموائل
خاصة باألهوار الوسطى )منطقة المحمية الوطنية نقدم في أدناه معلومات إستشعار عن بعد إضافية 

 المقترحة(.

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 2006إمتداد األهوار الوسطى في عام   2008إمتداد األهوار الوسطى في عام 

 

األمم مراقبة األهوار العراقية التابع لبرنامج  نظاملالعائد قع األلكتروني تتوفر معلومات إضافية في المو 
 ./http://imos.grid.unep.ch: على الموقع التالي UNEPالمتحدة للبيئة 

 مصادر المعلومات/ البيانات المعلومات و/ أو مجاميع البيانات المتوفرة
 (IMOSة األهوار العراقية )نظام مراقب

 مشروع موائل أهوار ما بين النهرين  
UNEP-GRID مجموعة عدن الجديدة / 

 منظمة طبيعة العراق
 

http://imos.grid.unep.ch/
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 في النظم البيئية األرضية بيولوجيالدليل: التنوع ال

 لنباتات العراق في سلسلة من المطبوعات التي بيولوجيتم التعامل بشكل جزئي مع التنوع ال –النباتات 
. كان مخططًا أن تتألف سلسلة كتب نباتات Kewنشرت من قبل وزارة الزراعة العراقية بدعم من مؤسسة 

و  Guestيعمل عليها الباحثان  1988و  1966مجلدات للفترة بين عامي أجزاء أو العراق من تسعة 
Townsend  ( إنتهتنوعاً  1783)تغطي  نوع، ولكن لم يتم إكمال سوى ستة مجلدات 3000بحيث تغطي 

 طباعة البعض منها.صالحية 

 األول مجلد(، الFlora of Iraqنباتات العراق ) -

 مقدمة للمادة التصنيفية –الثاني  مجلد(، الFlora of Iraqنباتات العراق ) -

 (Leguminalsالبقوليات ) :الثالث مجلد(، الFlora of Iraqنباتات العراق ) -

 Cornaceae               ، الجازء األول: العوائالالراباع مجلدال(، Flora of Iraqنباتات العراق ) -

- Resedaceae  

                  ، الجااااااااااازء الثااااااااااااني: العوائااااااااااالالراباااااااااااع مجلاااااااااااد(، الFlora of Iraqنباتاااااااااااات العاااااااااااراق ) -
Cornaceae - Resedaceae  

 (Monocotyledones: ذوات الفلقة الواحدة )الثامن مجلد(، الFlora of Iraqنباتات العراق ) -

 Gramineae: عائلة التاسع مجلد(، الFlora of Iraqنباتات العراق ) -

. ذكرت Kew Botanical Gardensتوجد األجزاء المتبقية بشكل مخطوطات مكتملة جزئيًا لدى مؤسسة 
بأن المجلدات الثالثة المتبقية احتوت على ما مجموعه  2008في عام  قدمته عرضهذه المؤسسة في 

 .%97و  %24نوعًا تراوحت النسبة المئوية إلكتمال العمل فيها ضمن المجلدات المنفردة بين  1520

 عوائل النباتات العراقية المتضمنة وكذلك المفقودة من المجلدات الحالية لكتاب نباتات العراق 

 العوائل المفقودة إسم العائلة إسم العائلة
Aceraceae  
 

Loranthaceae  Amaranthaceae (Amaranth) 

Alismataceae Malvaceae Apiaceae (Parsley Family--
Umbelliferaceae) 

Amaryllidaceae Meliaceae Asteraceae (Composites) 
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Anacardiaceae Moraceae Boraginaceae (Borage) 
Angiosperms Muscaeae Campanulaceae (Harebell) 
Apocynaceae  Myrtaceae Caryophyllaceae (Pink) 
Araceae  Najadaceae  Convulvulaceae (Morningglory) 
Araliaceae  Nyctaginaceae (9 O’clock) Crassulaceae (Stonecrop) 
Aristolochiaceae  Nymphaeaceae Chenopodiaceae (Goosefoot) 
Asclepiadaceae  Oleaceae Dipsacaceae (Teasel) 
Balanophoraceae  Orchidaceae Eleagnaceae (Olive) 
Berberidfaceae  Paeoniaceae Ephedraceae (Ephedra) 
Betulaceae  Palmaceae Ericaceae (Heather) 
Bignoniaceae  Papaveriaceae Geraniaceae (Geranium) 
Bombacaceae  Passifloraceae Onagraceae (Evening Primrose) 
Butomaceae  Pedaliaceae Orobanchaceae (Broomrape) 
Cactaceae  Periplocaceae Polygonaceae (Buckwheat) 
Cannabaceae  Pittosporaceae Portulacaceae (Purslane) 
Cannaceae  Plantanaceae Primulaceae (Primrose) 
Capparidaceae (Caper)  Poaceae (Graminae) Scrophulariaceae (Figwort) 
Caprifoliaceae  Polygalaceae Solanaceae (Nightshade) 
Casuarinaceae  Potamogetonaceae Valarianiaceae (Valarian) 
Ceratophyllaceae  Proteaceae  
Cistaceae  Pteridophyta  
Cleomaceae Punicaceae  
Combretaceae  Rafflesiaceae  
Cornaceae  Ranunculaceae  
Corylaceae  Resedaceae  
Cruciferae  Rhamnaceae  
Curcurbitaceae 
(Squash)  

Rosaceae  

Cyperaceae  Rubiaceae  
Datiscaceae  Ruppiaceae  
Dioscoreaceae  Ruscaceae  
Ebenaceae  Rutaceae  
Ehretiaceae  Salicac eae (Willow)  
Elaeagnaceae  Santalaceae  
Euphorbiaceae  Sapindaceae  
Fabaceae  Simaroubaceae  
Fagaceae (Oak)  Sparganiaceae  
Frankeniaceae  Sphenophyta  
Gymnosperms  Sterculiaceae  
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Helleboraceae  Tamaricaceae (Tamarisk)  
Hydrocharitaceae  Thymelaeaceae  
Hypericaceae  Tiliaceae  
Iridaceae  Typhaceae  
Juglandaceae (Walnut)  Ulmaceae  
Juncaceae  Urticaceae  
Juncaginaceae  Verbenaceae  
Lemnaceae  Violaceae (Violet)  
Leonticaceae  Vitaceae  
Liliaceae  Zannichelliaceae  
Linaceae  Zygophyllaceae  

 

راجعًة لكتابي نباتات العراق م Royal Botanic Gardens Edinburghأجرت مؤسسة  2009في عام 
the Flora of Iraq  ونباتات إيرانthe Flora Iranica  أولية لنباتات العراق قائمة تدقيق  أنشأتو
. KBAهذه القائمة كجزء من قاعدة بيانات النباتات لمشروع  ُأستخدمتنبات.  4500تكونت من أكثر من 

لوحظ وجود  نولك Kewجلدات القديمة مع مؤسسة توجد حاليًا خطط من قبل وزارة الزراعة إلكمال الم
تغيرات تصنيفية مهمة منذ أن نشر كتاب النباتات ألول مرة وأن الدخول الى التكنولوجيا الجديدة يسمح 
بتكوين كتب نباتات تكون أكثر حداثًة وتفاعليًة والتي ستكون مفيدة أكثر لكل من مجالي البحوث والتعليم. 

ة عديدة في مشروع لتكوين كتاب نباتات حديث دوليوزارة البيئة مع مؤسسات يشترك معهد النهرين مع 
 للعراق.

نظام عراقي لتصنيف  وضععمليات دراسة التنوع في الموائل العراقية ورسم الخرائط لها و  بدأت  –الموائل 
على تكوين  مشروع الموائل ألهوار ما بين النهرين العائد لمنظمة طبيعة العراق والذي ركز ضمنالموائل 

هذا المشروع بين جرى نظام تصنيفي للمحمية الوطنية ألهوار ما بين النهرين المقترحة في األهوار الوسطى. 
ولكن تم تكوين نظام تجريبي لتصنيف الموائل. فيما يتعلق بالموائل األرضية  كتملولم ي 2007/2008عامي 

 اه(.أدن جدولفأنه لم يتم التوسع بالنظام التصنيفي )أنظر ال
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 النظام التصنيفي التجريبي لموائل األهوار العراقية

 الموائل األرضية
 Desertالصحراء  .1

 Desert shrub شجيرات صحراوية 1.1

 Unvegetated Desertصحراء خالية من النباتات  2.1
 Unvegetated Saline Landsأراضي ملحية خالية من النباتات  3.1

 Woodlandأراضي شجرية  .2

 Woodland, forest and other أرض شجرية، غابة، ومناطق شجرية أخرى 1.2

wooded area 

  Shrubشجيرات  2.2
  Herbaceous Vegetationنباتات عشبية . 3

  Grassland ي عشبيةضاأر  1.3
  Steppeسهل  2.3
 Sparsely vegetated landأرض نباتات متفرقة  3.3

 

قائمة باألنواع األرضية  IUCNالطبيعة  صيانةل دوليالحمراء لإلتحاد التوفر القائمة   – Faunaالحيوانات 
التالي أعداد األنواع المقيمة مرتبة حسب  جدوللها. يدرج ال صيانةالتي تم تقييمها على اساس حالة ال

 الصنف.

 عدد األنواع التي تم تقييمها الصنف عدد األنواع التي تم تقييمها الصنف
 75 اللبائن 6 البرمائيات

 23 الزواحف 293 الطيور
   18 الحشرات

قائمة تدقيق شاملة تضم  توضعتتوفر معلومات قليلة عن أنواع الحشرات والبرمائيات واللبائن في العراق ولم 
العراقية إستنادًا الى أكثر تحديثًا لجميع أنواع الطيور هذه األنواع. لكن منظمة طبيعة العراق أعدت قائمة تدقيق 

والتي سوف تنشر هذا العام كقائمة تجريبية. تضم هذه القائمة  KBA (2005 – 2010)روع مسوحات مش
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التالي  جدولوحالة التكاثر والحالة في العراق. يظهر ال صيانةنوعًا وتوفر معلومات مرجعية عن حالة ال 414
 .صيانةاألنواع المثيرة للقلق من ناحية ال

األنواع المثيرة للقلق من ناحية 
 صيانةال

 الحالة في العراق حالة التكاثر

 نوع مقيم 123حوالي  نوع طيور مؤكدة التكاثر 179 نوع 78
نوع مهاجر و/ أو  232حوالي  أنواع طيور مرجحة التكاثر 6 

 زائر
 نوع مشرد أو زائر نادر 35 نوع طيور ممكنة التكاثر 30 
نوع ذات حالة تكاثر غير  199 

 معروفة
 

 

مجاميع أنواع أنواع أو  10راق ويوفر قائمة تضم لعراق إستعراضًا للمراجع يتعلق بالعأطلقت منظمة طبيعة ا
نوعًا من اللبائن والتي وجدت على إمتداد جميع موائل العراق  74نوعًا من الزواحف و 98البرمائيات ومن 

(Amr, 2009a, bيحتفظ الصندوق ال .)يع المناطق للحياة البرية بقوائم لألنواع المتواجدة في جم دولي
عمل قليل لتقييم فئات األنواع هذه ولوضع مديات للموائل ضمن ينجز ااّل البيئية ولكن الى هذا اليوم لم 

 الموئل. –المنطقة البيئية المرتبطة بها إستنادًا الى العالقات بين النوع 

 مصادر المعلومات/ البيانات المعلومات و/ أو مجاميع البيانات المتوفرة
( و قوائم التدقيق للطيور 2005-2010) KBAمشروع 

 واللبائن والزواحف
 (2007/2008مشروع موائل أهوار ما بين النهرين )

 IUCN منظمةالقائمة الحمراء ل

 Wildfinderقاعدة بيانات 

المعاشب والمجموعات األخرى التي تضم النباتات 
 والحيوانات العراقية

 مشروع موسوعة الحياة

 طبيعة العراق
 (IUCNالطبيعة ) صيانةل دوليالاالتحاد 

 للحياة البرية دوليالصندوق ال
ومتاحف  دوليوزارة الزراعة والمعشب ال

 ةدوليالتأريخ الطبيعي العراقية وال
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 الدليل: قائمة باألنواع المعرضة للخطر حسب المجاميع في النظم البيئية األرضية

ييم دورية لألنواع وهو يوفر معلومات عنها في ( عمليات تقIUCNالطبيعة ) صيانةل دولييجري اإلتحاد ال
(. إن المعلومات هي غائبة تقريبًا حول www.iucnredlist.orgقائمته الحمراء على شبكة اإلنترنت )

ي قائمة بعدد أنواع النباتات المعرضة للخطر ولكن القائمة تتضمن أصناف مختلفة من الحيوانات. فيما يل
حسب مجموعة األنواع والعدد الكلي لألنواع كما جرى تقييمها حسب حالة  قيمتاألنواع العراقية التي 

(، معرضة للخطر Critically Endangeredالى معرضة للخطر بشكل حرج ) صيانةال
(Endangered( حساسة ،)Vulnerable قريبة من الخطر ،)(Near- threatened منقرضة ،)
(Extinct.) 

لألنواع األرضية العراقية المعرضة للخطر بشكل حرج والمعرضة للخطر والحساسة  IUCN نظمةالقائمة الحمراء لم

 والقريبة من الخطر والمنقرضة

 الحشرات
 19 العدد الكلي لألنواع

 4 صيانةعدد األنواع المثيرة للقلق من ناحية ال
 الطيور

 293 العدد الكلي لألنواع
 21 صيانةع المثيرة للقلق من ناحية العدد األنوا

 اللبائن
 75 العدد الكلي لألنواع

 15 صيانةعدد األنواع المثيرة للقلق من ناحية ال
 الزواحف

 23 العدد الكلي لألنواع
 3 صيانةعدد األنواع المثيرة للقلق من ناحية ال

 IUCN, 2010المصدر: القائمة الحمراء لألنواع المهددة، 

 

http://www.iucnredlist.org/
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لطيور العراق فضاًل عن سح واسعة للطيور وطورت قائمة تجريبية منظمة طبيعة العراق أعمال مأنجزت 
والتكاثر والحالة المحلية في العراق لكل نوع من الطيور.  صيانةتحديث المعلومات المتعلقة بحالة المحاولتها 

فية باألنواع المتوطنة أو األنواع ذات تليها قائمة إضا صيانةفيما يلي قائمة باألنواع المثيرة للقلق من ناحية ال
 العرق المتوطن )الحظ رجاًء بأن هذه القوائم يمكن أن تضم أنواع الطيور للمياه العذبة والبحرية(.

 

 

 

 
 )األنواع األرضية وأنواع المياه العذبة والبحرية( صيانةأنواع الطيور العراقية المثيرة للقلق من حيث ال

حالة  الحالة في العراق صيانةحالة ال تينياإلسم الال  اإلسم الشائع
 التكاثر

 دجاج الثلج القزويني
Caspian Snowcock 

Tetraogallus 
caspius 

يبدو  غير مؤكدة؛الحالة   صيانةمثير للقلق من حيث ال
 بأنه مقيم

 

 وزة غّراء صغيرة

Lesser Whitefronted 
Goose 

Anser erythropus  ًمهدد عالميا 
 يث الصيانةمثير للقلق من ح

  زائر شتوي

 وزة حمراء الصدر
Red-breasted Goose 

Branta ruficollis  ًمهدد عالميا 
 مثير للقلق من حيث الصيانة

  زائر شتوي نادر

 حذف منجلي
Falcated Duck 

Anas falcata  ًمهدد عالميا 
 مثير للقلق من حيث الصيانة

  Vagrantمتشرد 

 حذف معرق
Marbled Duck 

Marmaronetta 
angustirostris 

 مؤكد مقيم ؛ زائر شتوي مثير للقلق من حيث الصيانة

 حمراوي مفزع
Red-crested Pochard 

Netta rufina مقيم ؛ زائر شتوي ومهاجر  مثير للقلق من حيث الصيانة
 عابر

 مؤكد

 بط حديدي
Ferruginous Duck 

Aythya nyroca  ًمهدد عالميا 
 مثير للقلق من حيث الصيانة

؛ زائر شتوي ومهاجر  مقيم
 عابر

 مؤكد

 بط أبيض الرأس
White-headed Duck 

Oxyura 
leucocephala 

  زائر شتوي مهدد عالمياً 
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 مثير للقلق من حيث الصيانة
 غواص صغير

Little Grebe 
Tachybaptus 
ruficollis 

 مثير للقلق من حيث الصيانة

 عرق متوطن
مقيم )العرق المتوطن 

 فقط(؛ زائر شتوي
 مؤكد

 نحام كبير
Greater Flamingo 

Phoenicopterus 
roseus 

  زائر شتوي ومهاجر عابر   مثير للقلق من حيث الصيانة

 لقلق أسود
Black Stork 

Ciconia nigra مهاجر عابر  مثير للقلق من حيث الصيانة  

 أبو منجل حبشي أفريقي
African Sacred Ibis 

 

Threskiornis 
aethiopicus 

 مؤكد مقيم  من حيث الصيانة مثير للقلق

 أبو منجل ناسك شمالي
Northern Bald Ibis 

Geronticus 
eremita 

 مهدد عالمياً 
 مثير للقلق من حيث الصيانة

مهاجر عابر سابق؛ لم 
يسجل منذ عشرينات القرن 

 العشرين

 

 أبو ملعقة أوراسي
Eurasian Spoonbill 

Platalea 
leucorodia 

مقيم؛ زائر صيفي للتكاثر؛  انةمثير للقلق من حيث الصي
 مهاجر عابر

 مؤكد

 واق أوراسي
Eurasian Bittern 

Botaurus 
stellaris 

مقيم ؛ زائر شتوي ومهاجر  مثير للقلق من حيث الصيانة
 عابر

 مؤكد

 بجع أشعث
Dalmatian Pelican 

 

Pelecanus crispus  ًمهدد عالميا 
 مثير للقلق من حيث الصيانة

  عزائر شتوي غير شائ

 غاق قزم
Pygmy Cormorant 

Phalacrocorax 
pygmeus 

 مؤكد مقيم ؛ زائر شتوي مثير للقلق من حيث الصيانة

 زقة أفريقية
African Darter 

Anhinga rufa مؤكد مقيم مثير للقلق من حيث الصيانة 

 حدأة حمراء
Red Kite 

Milvus milvus  ًمهدد عالميا 
 مثير للقلق من حيث الصيانة

  Vagrantمتشرد 

 عقاب السمك
Pallas's Fish Eagle 

Haliaeetus 
leucoryphus 

 مهدد عالمياً 
 مثير للقلق من حيث الصيانة

زائر شتوي سابق؛ لم يسجل 
منذ أربعينات القرن 

 العشرين

 

Lammergeier Gypaetus 
barbatus 

 ممكن زائر شتوي؛ قد يتكاثر مثير للقلق من حيث الصيانة

 وخمة
Egyptian Vulture 

Neophron 
percnopterus 

 مهدد عالمياً 
  مثير للقلق من حيث الصيانة

مقيم؛ زائر صيفي للتكاثر؛ 
 مهاجر عابر

 مؤكد
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 Cinereousعقاب 

Cinereous Vulture 
 

Aegypius 
monachus 

 مهدد عالمياً 
 مثير للقلق من حيث الصيانة

  زائر شتوي نادر

Bateleur Terathopius 
ecaudatus 

 مياً مهدد عال
 مثير للقلق من حيث الصيانة

  Vagrant شريد

 مرزة باهتة
Pallid Harrier 

Circus macrourus  ًمهدد عالميا 
 مثير للقلق من حيث الصيانة

  زائر شتوي ومهاجر عابر

 باشق العصافير الشرقي
Levant Sparrowhawk 

Accipiter 
brevipes 

مهاجر زائر صيفي للتكاثر؛  مثير للقلق من حيث الصيانة
 عابر

 مؤكد

 عقاب مرقط كبير
Greater Spotted 
Eagle 

Aquila clanga  ًمهدد عالميا 
 مثير للقلق من حيث الصيانة

  زائر شتوي ومهاجر عابر

 عقاب السهول
Steppe Eagle 

Aquila nipalensis زائر شتوي ومهاجر عابر مثير للقلق من حيث الصيانة  

 ملك العقبان الشرقي
Eastern Imperial 
Eagle 

Aquila heliaca  ًمهدد عالميا 
 مثير للقلق من حيث الصيانة

  زائر شتوي ومهاجر عابر

 عقاب ذهبي
Golden Eagle 

Aquila 
chrysaetos 

 مؤكد مقيم ؛ زائر شتوي مثير للقلق من حيث الصيانة

 عويسقة
Lesser Kestrel 

Falco naumanni  ًمهدد عالميا 
 مثير للقلق من حيث الصيانة

ئر صيفي للتكاثر؛ مهاجر زا
 عابر

 مؤكد

 صقر الغزال
Saker Falcon 

Falco cherrug  ًمهدد عالميا 
 مثير للقلق من حيث الصيانة

مقيم نادر؛ مهاجر شتوي 
 نادر؛ شائع سابقاً 

 

 صقر أحمر القدم
Red-footed Falcon 

Falco vespertinus  ًمهدد عالميا 
 مثير للقلق من حيث الصيانة

  

 صغيرعقاب مرقط 
Lesser Spotted Eagle 

Aquila pomarina  ًمهدد عالميا 
 مثير للقلق من حيث الصيانة

  

 حبارى كبيرة
Great Bustard 

Otis tarda  ًمهدد عالميا 
 مثير للقلق من حيث الصيانة

الحالة غير مؤكدة؛ قد 
تسجيل حاالت يكون مقيمًا )

 للتكاثر(؛ زائر شتوي ةقديم

 

 حبارى 
Macqueen's Bustard 

Chlamydotis 
macqueenii 

 مهدد عالمياً 
 مثير للقلق من حيث الصيانة

زائر شتوي؛ قد يتكاثر )كان 
 يتكاثر سابفًا(

 ممكن
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 حبارى صغيرة
Little Bustard 

Tetrax tetrax  ًمهدد عالميا 
 مثير للقلق من حيث الصيانة

الحالة غير مؤكدة؛ سجل 
وجود اسراب في أربعينات 

ليس  القرن العشرين ولكن
 قبل أو بعد ذلك الزمن

 

 مرعة البر
Corncrake 

 

Crex crex  ًمهدد عالميا 
 مثير للقلق من حيث الصيانة

  مهاجر عابر

 برهان
Purple Swamphen 

Porphyrio 
porphyrio 

 مؤكد مقيم مثير للقلق من حيث الصيانة

 كركري
Common Crane 

 

Grus grus ومهاجر عابرزائر شتوي  مثير للقلق من حيث الصيانة  

 زقزاق السرطان البحري
Crab-Plover 

Dromas ardeola مؤكد مقيم مثير للقلق من حيث الصيانة 

 طيطوى أبو ظفر
Spur-winged 
Lapwing 

Vanellus spinosus مؤكد مقيم؛ مهاجر عابر  مثير للقلق من حيث الصيانة 

 طيطوى إجتماعي
Sociable Lapwing 

Vanellus 
gregarius 

 عالمياً مهدد 
 مثير للقلق من حيث الصيانة

مهاجر عابر نادر؛ قد يأتي 
البعض للتشتية؛ كان شائعًا 

 جدًا في السابق 

 

 طيطوى أبيض الذنب
White-tailed 
Lapwing 

Vanellus leucurus مؤكد مقيم؛ زائر شتوي مرجح مثير للقلق من حيث الصيانة 

 جهلول كبير
Great Snipe 

Gallinago media  عالمياً مهدد 
 مثير للقلق من حيث الصيانة

  مهاجر عابر نادر

 بقويقة سوداء الذنب
Black-tailed Godwit 

Limosa limosa  ًمهدد عالميا 
 مثير للقلق من حيث الصيانة

  زائر شتوي ومهاجر عابر

 كروان مستدق المنقار
Slender-billed 
Curlew 

Numenius 
tenuirostris 

 مهدد عالمياً 
 من حيث الصيانةمثير للقلق 

سجل آلخر مرة في عام 
؛ ربما يكون قد 1979
 انقرض

 

 طيطوى عريضة المنقار
Broad-billed 
Sandpiper 

Limicola 
falcinellus 

  زائر شتوي ومهاجر عابر مثير للقلق من حيث الصيانة

 مؤكد م أو متكاثر مهاجرمقي مثير للقلق من حيث الصيانة Cursorius cursor كروان عسلي
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Cream-coloured 
Courser 

 أبو اليسر مطوق
Collared Pratincole 

Glareola 
pratincola 

زائر صيفي للتكاثر؛ مهاجر  مثير للقلق من حيث الصيانة
 عابر

 مؤكد

 أبو اليسر أسود الجناح
Black-winged 
Pratincole 

Glareola 
nordmanni 

 مهدد عالمياً 
 مثير للقلق من حيث الصيانة

مؤكدة؛ مهاجر الحالة غير 
عابر ولكنه يبدو أنه سجل 
تكاثرًا في عشرينات القرن 

 العشرين

 ممكن

 نورس مستدق المنقار
Slender-billed Gull 

Chroicocephalus 
genei 

مقيم؛ زائر صيفي للتكاثر؛  مثير للقلق من حيث الصيانة
 زائر شتوي ومهاجر عابر 

 مؤكد

 نورس أرميني
Armenian Gull 

Larus armenicus زائر شتوي مثير للقلق من حيث الصيانة  

 خطاف قزويني
Caspian Tern 

Hydroprogne 
caspia 

زائر شتوي ومهاجر عابر؛  مثير للقلق من حيث الصيانة
 قد يتكاثر

 

 قطا عراقي
Pin-tailed 
Sandgrouse 

Pterocles alchata مؤكد مقيم مثير للقلق من حيث الصيانة 

 قطا مرقط
Spotted Sandgrouse 

Pterocles 
senegallus 

 مؤكد مقيم مثير للقلق من حيث الصيانة

 قمري أوربي
European Turtle 
Dove 

Streptopelia 
turtur 

زائر صيفي للتكاثر؛ مهاجر  مثير للقلق من حيث الصيانة
 عابر

 مؤكد

 شقراق أوربي
European Roller 

Coracias 
garrulus 

 مهدد عالمياً 
 صيانةمثير للقلق من حيث ال

زائر صيفي للتكاثر؛ مهاجر 
 عابر

 مؤكد

 صرد مقنع
Masked Shrike 

Lanius nubicus زائر صيفي للتكاثر؛ مهاجر  مثير للقلق من حيث الصيانة
 عابر

 مؤكد

 غراب أبقع
Mesopotamian Crow 

Corvus 
capellanus 

 مثير للقلق من حيث الصيانة

 عرق متوطن
 مؤكد مقيم

 خناق رمادي
Hypocolius 

Hypocolius 
ampelinus 

 مثير للقلق من حيث الصيانة

 متوطن
 مؤكد زائر صيفي للتكاثر

 قرقف حزين
Sombre Tit 

Poecile lugubris مؤكد مقيم مثير للقلق من حيث الصيانة 

 بلبل عراقي
White-eared Bulbul 

Pycnonotus 
leucotis 

 مؤكد مقيم مثير للقلق من حيث الصيانة
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 يرةهازجة القصب الكب
Basra Reed Warbler 

Acrocephalus 
griseldis 

 مهدد عالمياً 
 مثير للقلق من حيث الصيانة

 متوطن

 مؤكد زائر صيفي للتكاثر

 ثرثارة عراقية
Iraq Babbler 

 

Turdoides 
altirostris 

 مثير للقلق من حيث الصيانة

 متوطن
 مؤكد مقيم

 كاسر الجوز الصخري الغربي
Western Rock 
Nuthatch 

Sitta neumayer مؤكد مقيم مثير للقلق من حيث الصيانة 

 كاسر الجوز الصخري الشرقي
Eastern Rock 
Nuthatch 

Sitta tephronota مؤكد مقيم مثير للقلق من حيث الصيانة 

 أبو الحناء أبيض الزور
White-throated 
Robin 

Irania gutturalis ؛ مهاجر زائر صيفي للتكاثر مثير للقلق من حيث الصيانة
 عابر 

 مؤكد

 أبلق أحمر الذنب
Red-tailed Wheatear 

Oenanthe 
chrysopygia 

 ممكن مهاجر عابر؛ قد يتكاثر مثير للقلق من حيث الصيانة

 أبلق عربي
Finsch’s Wheatear 

Oenanthe finschii مؤكد مقيم؛ زائر شتوي مثير للقلق من حيث الصيانة 

 أبلق هيوم
Hume’s Wheatear 

Oenanthe 
albonigra 

مقيم نادر؛ من المرجح أنه  مثير للقلق من حيث الصيانة
 يتكاثر

 مرجح

 خاطف الذباب شبه المطوق
Semi-collared 
Flycatcher 

Ficedula 
semitorquata 

 مهدد عالمياً 
 مثير للقلق من حيث الصيانة

 ممكن مهاجر عابر؛ قد يتكاثر

 عصفور البحر الميت
Dead Sea Sparrow 

Passer 
moabiticus 

 مؤكد مقيم؛ زائر صيفي للتكاثر مثير للقلق من حيث الصيانة

 حسون صخري شاحب
Pale Rockfinch 

Carpospiza 
brachydactyla 

زائر صيفي للتكاثر؛ مهاجر  مثير للقلق من حيث الصيانة
 عابر 

 مؤكد

 عصفور اصفر الزور
Yellow-throated 
Sparrow 

Yellow-throated 
Sparrow 

زائر صيفي نادر التكاثر؛  للقلق من حيث الصيانةمثير 
 قد يتواجد شتاًء 

 مؤكد

 درسة سورية
Smyrna Bunting 

Emberiza 
semenowi 

 مهدد عالمياً 
 مثير للقلق من حيث الصيانة

زائر صيفي للتكاثر؛ مهاجر 
 عابر 

 مؤكد
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 أنواع الطيور المتوطنة وذات العرق المتوطن في العراق

حالة  الحالة في العراق صيانةحالة ال سم الالتينياإل اإلسم الشائع
 التكاثر

 غواص صغير
Little Grebe 

 

Tachybaptus 
ruficollis 

 مثير للقلق من حيث الصيانة

 عرق متوطن
مقيم )يوجد عرق متوطن 

 فقط(؛ زائر شتوي
 مؤكد

 غراب أبقع
Mesopotamian 
Crow 

Corvus 
capellanus 

 مثير للقلق من حيث الصيانة

 ق متوطنعر 
 مؤكد مقيم 

 خناق رمادي
Hypocolius 

Hypocolius 
ampelinus 

 مثير للقلق من حيث الصيانة

 عرق متوطن
 مؤكد زائر صيفي للتكاثر

 هازجة القصب الكبيرة
Basra Reed Warbler 

Acrocephalus 
griseldis 

 مهدد عالمياً 
 مثير للقلق من حيث الصيانة

 متوطن

 مؤكد زائر صيفي للتكاثر

 ثارة عراقيةثر 
Iraq Babbler 

Turdoides 
altirostris 

 مثير للقلق من حيث الصيانة

 عرق متوطن
 مؤكد مقيم

  

 مصادر المعلومات/ البيانات المعلومات و/ أو مجاميع البيانات المتوفرة
 ( و دراسات أخرى2005-2010) KBAمشروع 

 IUCN نظمةالقائمة الحمراء لم

 Wildfinderقاعدة بيانات 

 ع كتاب نباتات العراقمشرو 

 طبيعة العراق، وزارة البيئة والجامعات العراقية
 (IUCNالطبيعة ) صيانةل دولياإلتحاد ال

 للحياة البرية دوليالصندوق ال

 
 في األنظمة البيئية للمياه العذبة بيولوجيالدليل: التنوع ال

لألنظمة البيئية األرضية فأن  بيولوجياللدليل التنوع  بيولوجيكما ذكر أعاله بالنسبة للتنوع ال –النباتات 
للنباتات في النظم البيئية للمياه العذبة العراقية تم التعامل معه جزئيًا في الكتاب االصلي  بيولوجيالتنوع ال

من األراضي الرطبة المشاهدة في  49لنباتات العراق. لدى منظمة طبيعة العراق قائمة تدقيق تجريبية تضم 
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 غير أنأدناه(،  جدول)أنظر ال 2007و  2005ومناطق الضفاف بين عامي  النهرينأهوار بالدما بين 
أعمال المسح كانت في العادة تتم في منتصف الصيف ولكن سيكون من المطلوب إجراء تشخيص كامل 

  نباتات األراضي الرطبة في المنطقة. 

 النوع النوع النوع
Prosopis farcta Halocnemum 

strobilaceum 
Aeluropus lagopoides 

Prosopis juliflora Hydrilla verticillata Alhagi graecorum 
Rumex sp. Inula graveolens Aster tripolium 

Salicornia herbacea 

(Linnaeus) 
Juncus sp. Atriplex sp. 

Salvinia natans Lemna sp. Bacopa monnieri 
Schismus barbatus Lycium barbarum Capparis spinosa 

Schoenoplectus litoralis Myriophyllum sp. Carthamus oxyacanthus 
Seidlitzia rosmarinus Myriophyllum spicatus Ceratophyllum demersum 

Silybum marianum Najas marina Chara sp. 
Suaeda sp. Najas minor Cladium mariscus 

Tamarix sp. Nymphoides indica Cressa cretica 
Typha domingensis Phragmites australis Cynanchum acutum 

Utricularia australis Polygonum sp. Cyperus laevigatus 
Vallisneria sp. Potamogeton crispus Cyperus michelianus 

Xanthium sp Potamogeton lucens Cyperus sp. 
 Potamogeton pectinatus Emex spinosa 

 Potamogeton perfoliatus Glycyrrhiza glabra 

      

للنظم البيئية األرضية فأن مصدر المعلومات الرئيس  بيولوجيكما هي الحال بالنسبة لدليل التنوع ال –الموائل 
 حول موائل المياه العذبة يأتي من مشروع موائل أهوار ما بين النهرين العائد لمنظمة طبيعة 

نظام تصنيف للمحمية الوطنية ألهوار ما بين النهرين المقترحة في األهوار  وضعلعراق، والذي ركز على ا
تجريبي لتصنيف ولم يكتمل ولكن تم تكوين نظام  2008/ 2007المشروع بين عامي  جرىالوسطى. 

  أدناه(. جدولالموائل والذي وضع بشكل اساسي لموائل المياه واألهوار )أنظر ال
 

 التصنيف التجريبي لموائل األهوار العراقية نظام
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 مياه
 مياه داخلية جارية ، نهر أو قناة. 1

 حاوية على نباتاتأنهار وقنوات غير  1.1

 ألنهار والقنواتضمن انباتات مغمورة  2.1
 ضفاف نباتات  3.1

 داخلية راكدةمياه . 2

 مياه راكدة غير حاوية على نباتات –بركة أو بحيرة  1.2     
        طين غير حاوي على نباتات، مغمور مؤقتًا  –مسطح طيني غير حاوي على نباتات  2.2 

 وعرضة للتقلبات في مستويات المياه
نباتات  أراضي تفيض بشكل دوري أو موسمي مع مجتمعات –مجتمعات مصابة بالفيضان  3.2     

اه والتجفيف المؤقت متكيفة للبيئات المائية تكون معرضة لتقلبات مستوى المي بذرية
(Cyperus difformis, C. michelianus, C. laevigatus)  

ذات مجتمعات نباتات مائية تتكون من خالل نباتات طافية بشكل حر  –مجتمعات مائية  4.2     
 أو نباتات جذرية مغمورة أو نباتات جذرية طافية

                  ت طافياااااااااااااااااااة ذات مجتمعااااااااااااااااااات نباتاااااااااااااااااااا -نباتااااااااااااااااااات طافياااااااااااااااااااة بشااااااااااااااااااكل حااااااااااااااااااار 1.4.2          
(Lemna sp. Pl., Salvinia natans, Spirodela polyrhiza ومجتمعاات )

 Hydrocharis morsus-ranaeو  Ceratophyllum demersumنباتات 
              مجتمعات جذرية مغمورة  –نباتات جذرية مغمورة  2.4.2          

(Potamogeton sp.pl., Vallisneria spiralis, Myriophyllum sp., 

Najas sp. pl., Hydrilla verticillata ) 
 تشكيالت جذرية ذات أوراق طافية –نباتات جذرية طافية  3.4.2          

                 (Nymphaea sp.pl., Nuphar luteum, Nymphides indica) 
      نباتات بذرية البرك والبحيرات المالحة ذات مجتمعات - -الماء المالح  5.2  
 هور
 نباتات هور.3

 هور دائم 1.3
  Helophyticنباتات  1.1.3     
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 ( Phragmites australisتجمع قصب )تجمعات النوع  1.1.1.3          
 (Typha domingensisتجمع بردي )تجمعات النوع  2.1.1.3          

  Schoenoplectus litoralisتجمع النوع  3.1.1.3          
 Cladium mariscusتجمع النوع  – Cladium mariscusنبات  4.1.1.3          

( .Salix spتشااكيالت نباتااات بحجاام األشااجار ماان الصفصاااف ) –نباتااات شااجرية   2.1.3    
( داخال الهاور، بإساتثناء تشاكيالت الضافاف الشاجرية التاي Populus sp.iوالحاور )

 .تمتلك هيكاًل خطياً 
 (.Salix spتسوده تشكيالت الصفصاف  ) –صفصاف ضفاف  1.2.1.3        
 (Populus sp.iتسوده تشكيالت الحور )  -حور ضفاف  2.2.1.3        

أهوار قليلة الملوحة أو مالحة ذات نباتات محبة  –نباتات هور قليل الملوحة أو هور ملحي  2.3
 للملوحة

نامية على مسطح طيني مالح أو  (pioneerرائدة ) مجتمعات –ملحية  رائدةمروج  1.2.3  
 ( .Salicornia sp.plقليل الملوحة )مجتمع النوع 

 

شائعة الوجود على إمتداد  هيو  مجتمعات موائل المياه العذبة ال تنحصر بأهوار بالد ما بين النهرين غير أن
من الموائل القّيمة  الحوض الواسع لنهري دجلة والفرات كما يظهر في الشكل أدناه. من المحتمل وجود جيوب

على إمتداد الحوض العلوي والسفلي وخاصة على الجزر النهرية المعزولة ولكنها درست بشكل قليل في 
 العراق.
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 (WRI, 2003حوض دجلة والفرات يظهر األراضي الرطبة ومناطق الطيور المهمة )المصدر: 

الكائنات المتواجدة في المياه العذبة والتي تم  قائمة بأنواع IUCN نظمةتوفر القائمة الحمراء لم –الحيوانات 
 . فيما يلي قائمة بعدد األنواع التي تم تقييمها وحسب الصنف.لها صيانةتقييمها على اساس حالة ال

عدد األنواع  الصنف
 التي قّيمت

عدد األنواع  الصنف
 التي قّيمت

 17 الحشرات Actinopterygii  3 شعاعية الزعانف
 Liliopsida 2ات الفلقة الواحدة ذو  6 البرمائيات

 6 اللبائن 73 الطيور
 1 الزواحف Chondrichthyes 1 غضروفيةاألسماك ال
   2 القشريات
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كانت عملية تشخيص األسماك البحرية واسماك المياه العذبة وأنواع األحياء المائية األخرى عرضة للدراسة 
ي مركز علوم البحار في جامعة البصرة فضاًل . أجريت كذلك دراسات محلية وخاصة فKBAضمن مشروع 

 عن مؤسسات بحثية أخرى في العراق ولكن تتوفر معلومات قليلة لهذا التقرير حول تلك الدراسات.
نوع ويتم تحديثها سنويًا. ليست  2500حوالي توجد قائمة بالهائمات النباتية/ الطحالب العراقية مؤلفة من 

نوع. تم  240يحتفظ بقائمة تضم حوالي  KBAالحيوانية ولكن مشروع هناك قائمة شاملة تخص الهائمات 
 KBAمن أنواع الالفقريات الكبيرة القاعية للمياه العذبة ووضعها في قائمة ضمن مشروع  277تشخيص 

(. يحتفظ متحف التأريخ الطبيعي في بغداد ومنظمة طبيعة العراق بقائمتين خاصتين 2005-2009)
  أنواع فقط.  10احدة منهما تضم بالبرمائيات ولكن كل و 

للنظم البيئية األرضية فأن منظمة طبيعة العراق كونت  بيولوجيكما ذكرنا سابقًا بالنسبة لدليل التنوع ال
 KBAمعلومات أكثر شمواًل حول الطيور. فضاًل عن ذلك فأنه من خالل برنامج نوعية المياه التابع لمشروع 

في بعض مناطق البلد تم القيام بعمل إضافي على أنواع الهائمات  2009و  2005الذي امتد بين عامي 
 وضعالنباتية والالفقريات الكبيرة القاعية مما أدى الى تكوين قائمة جزئية باألنواع. إن العمل األكثر شمواًل ل

لعراق ألنواع أحياء القاع وذلك من خالل إتفاق بين منظمة طبيعة اقائمة تدقيق أشمل يجري حاليًا بالنسبة 
 للتأريخ الطبيعي في الواليات المتحدة. Smithsonianومتحف 

 مصادر المعلومات/ البيانات المعلومات و/ أو مجاميع البيانات المتوفرة
 ( و دراسات أخرى2005-2010) KBAمشروع 

 (2008/ 2007مشروع موائل أهوار ما بين النهرين )
رة والهائمات قائمة التدقيق الجزئية ألنواع الالفقريات الكبي

 العراقية
 IUCN نظمةالقائمة الحمراء لم

 Wildfinderقاعدة بيانات 
 قائمة التدقيق الخاصة بالبرمائيات العراقية

 مشروع موسوعة الحياة

طبيعة العراق، وزارة البيئة والجامعات 
العراقية، معهد النهرين للدراسات العلمية/ 

 السليمانية -الجامعة األميركية في العراق
 (IUCNالطبيعة ) صيانةل دوليتحاد الاإل

 للحياة البرية دوليالصندوق ال
 متحف التأريخ الطبيعي في بغداد

 حسب المجموعة في النظم البيئية للمياه العذبة الدليل: قائمة بالعدد الكامل لألنواع المهددة
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ر معلومات حولها في ( عمليات تقييم دورية لألنواع ويوفIUCNالطبيعة ) صيانةل دولييجري اإلتحاد ال
 هذا الموقع يحتوي على (. كما ذكرنا سابقا فأنwww.iucnredlist.orgموقعه على شبكة اإلنترنت )

فيما يلي قائمة  تقييم لبعض أنواع المياه العذبة.إجراء معلومات قليلة عن أنواع النباتات المهددة ولكن تم 
الكلي لألنواع العراقية المتواجدة في المياه العذبة والتي قّيمت وفقُا لمجموعة األنواع فضاًل عن العدد بالعدد 

 Criticallyالى معرضة للخطر بشكل حرج ) صيانةحسب حالة ال صنفتالكلي لألنواع التي 

Endangered( معرضة للخطر ،)Endangered( حساسة ،)Vulnerable قريبة من الخطر ،)
(Near- threatened( منقرضة ،)Extinct.) 

العراقية المعرضة للخطر بشكل حرج والمعرضة للخطر ألنواع أحياء المياه العذبة  IUCN نظمةمالقائمة الحمراء ل

 والحساسة والقريبة من الخطر والمنقرضة

 البرمائيات
 6 العدد الكلي لألنواع

 2 صيانةعدد األنواع المثيرة للقلق من ناحية ال
 سماكاأل

 3 العدد الكلي لألنواع
 2 صيانةعدد األنواع المثيرة للقلق من ناحية ال

 الطيور
 73 العدد الكلي لألنواع

 10 صيانةعدد األنواع المثيرة للقلق من ناحية ال
 اللبائن

 6 العدد الكلي لألنواع
 5 صيانةعدد األنواع المثيرة للقلق من ناحية ال

 IUCN, 2010لألنواع المهددة، المصدر: القائمة الحمراء 

 
أدناه( وهي تتضمن  جدولتوجد قائمة تدقيق خاصة باألسماك "األنواع المثيرة للقلق بشكل خاص" )أنظر ال

العديد من األنواع المرتبطة بالبيئة البحرية والتي يمكن العثور عليها في موائل المياه العذبة في العراق. نشر 

http://www.iucnredlist.org/
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ائمة كاملة بأنواع أسماك المياه العذبة العراقية. تحتفظ منظمة طبيعة العراق ( ق2010)حديثًا  Coadالباحث 
نوعًا  16أدناه معلومات عن  جدولبقائمة تجريبية بأنواع األسماك التي شوهدت في األهوار العراقية. يوفر ال

 .صيانةال تدابيرمن االسماك فضاًل عن أهميتها اإلقتصادية واألولويات المقترحة ل

المحتملة لستة عشر" نوعاً مثيراً للقلق بشكل خاص" من أسماك المياه العذبة والبحرية  صيانةوأولوية ال األهمية

 (Abid, Rubec & Coad, 2009)المصادر: 

اإلسم الشائع باللغتين العربية  النوع
 ]واإلنكليزية[ 

األهمية 
 اإلقتصادية

 تدابيراألولويات المقترحة ل
 صيانةال

Tenualosa ilisha  صبور 

(hilsa, Indian shad or river 
shad) 

)أسماك مياه عذبة؛ قليلة الملوحة؛  عالية عالية
 (بحرية

Alburnoides 
bipunctatus 

 ال يوجد

(spirlin, riffle minnow or riffle 
bleak) 

؛ نادر في أوربا.  عاليةممكن أن تكون  معتدلة
 )مياه عذبة؛ قليلة الملوحة(

Barbus barbulus مياه عذبة(عاليةممكن أن تكون  عالية و براطم؛ نّباشأب( . 
Barbus esocinus بز؛ البز؛ فرخ ؛ منكار 

(Tigris “salmon", Euphrates 
“salmon", pike barb) 

؛ تحت تهديد  عالية ممكن أن تكون عالية
شديد في الفرات السوري؛ جزء من المسح 

لتقييم حالة أنواع أسماك المياه  دوليال
 دوليبة الكبيرة من قبل الصندوق الالعذ

للحياة البرية وجمعية الجغرافيا الوطنية. 
 )مياه عذبة(

Barbus grypus شبوط؛ حمراوي 

(large-scaled barb) 
في بعض مناطق العراق؛ يحتاج  عالية عالية

في بعض مناطق إمتداد  صيانةلل
 تواجدها. )مياه عذبة( 

Barbus 
subquincunciatus 

 ؛ عجزانأبو خزامة

(black spot barb, leopard 
barbell) 

؛ عالية غير معروفة، ممكن أن تكون  منخفضة
نادر حاليًا في إيران وحالته هي"معرض 
 للخطر بشكل حرج"؛ جماعاته السكانية

ضمن سوريا في نهر الفرات  )عشائره(
وبعض روافده هي في حالة خطرة ايضًا. 

 )مياه عذبة( 
Barbus 
xanthopterus 

؛ هذا النوع نادر نسبيًا اآلن. )مياه عالية  عالية طان؛ نوّباش؛ ذكرك
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 عذبة(  
Caecocypris 
basimi 

( في D2ُأدرج على أنه حّساس )؛ عالية  ال يوجد ال يوجد
لألنواع  IUCN نظمةالقائمة الحمراء لم

 . )مياه عذبة(  المهددة
Cyprinion kais يبدو بأن هذا النوع نادر. )مياه  معتدلة؛ ال يوجد بني ضغير؛ بنيني؛ قيس

 عذبة(  
Typhlogarra 
widdowsoni 

( في D2؛ ُأدرج على أنه حّساس )عالية  ال يوجد [Iraq blind barb]سمك أعمى 
لألنواع  IUCN نظمةالقائمة الحمراء لم

 . )مياه عذبة(  المهددة
Cobitis taenia لخ مخطط 

(spined or spiny loach, stone 
loach, weatherfish, spotted 
weatherfish, Siberian loach) 

 -منخفضة
 معتدلة

؛ عالية غير معروفة، ممكن أن تكون 
يصنف هذا النوع على أنه نادر في 

 أوربا. )مياه عذبة(   
Glyptothorax 
kurdistanicus 

هذا ؛ عالية  -ممكن أن تكون معتدلة ال يوجد ال يوجد
اق معروف بشكل ضعيف في العر النوع 

يستدعي ل كافي وقد يكون نادرًا بشكل
 . )مياه عذبة(   صيانة تدابير

Glyptothorax 
steindachneri 

؛ هذا النوع عالية ممكن أن تكون  ال يوجد ال يوجد
معروف بشكل ضعيف في العراق وقد 

 تدابيريكون نادرًا بشكل كافي ليستدعي 
اذا ثبتت صحة تصنيفه. )مياه  صيانة

 عذبة(   
Liza abu  خشني؛ حسون؛ مايد؛ أبو حريزة ؛ أبو

 سكانيجن 
)abu mullet, freshwater 

mullet(. 

معتدلة؛ هناك توصية بحظر صيد  عالية
األسماك بين منتصف كانون الثاني 

 ومنتصف ايار. )مياه عذبة(   

Liza klunzingeri مايد؛ بياح؛ بياح ذهبي 
)Klunzinger's mullet, keeled 

mullet and back keeled 

mullet( 

معتدلة؛ هناك حاجة لمراقبة هذا النوع  معتدلة
بعناية لكونه جزء من الثروة السمكية. 

 )بحري(
 

Acanthopagrus 
latus 

 شانك؛ شغوم؛ شعام؛ شعيم
)yellow-finned porgy or 

عات السكانية معتدلة؛ حالة الجما عالية
لمياه العذبة الطبيعية غير )العشائر( في ا
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seabream, yellow-finned 
black porgy, Japanese silver 

bream( 

واضحة لكونها تبدو وكأنها نادرة جدًا. 
 )مياه عذبة؛ قليلة الملوحة؛ بحرية(

 
  بالنسبة للمناطق الرئيسة في أهوار ما بين النهرين فيها و/ أو سجلت أنواع االسماك وعدد المواقع التي شوهدت

 نوع األسماك
 *لشائعواإلسم العربي ا

 منطقة الجمع
شمال غرب  األهوار الوسطى

 هور الحّمار
جنوب هور 

 الحّمار
شرق 
هور 
 الحّمار

 هور الحويزة

Acanthobrama 
marmid 

 سمنان عريض

 3  موقع واحد موقعان
 مواقع

 مواقع 7

Alburnus mossulensis 
 سمنان طويل

 3  موقع واحد موقعان
 مواقع

 مواقع 7

Aspius vorax 
 شلك

 3   ع واحدموق
 مواقع

 مواقع 7

Aphanius dispar 
 بطريخ

 3   موقع واحد
 مواقع

 

Barbus grypus 
 شبوط

 موقع واحد    موقع واحد

Barbus luteus 
 حمري

 3  موقعان مواقع 3
 مواقع

 مواقع 7

Barbus sharpeyi 
 بني

   3 
 مواقع

 مواقع 5

Barbus xanthopterus 
 كطان

 موقع واحد    موقع واحد

Carassius auratus 
 بج بج

 3 مواقع 4 مواقع 4 مواقع 3
 مواقع

 موقع واحد

Cobitis sp. 
(Loach)     موقع واحد 
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Ctenopharyngodon 
idella 

 كارب عشابي

    موقع واحد موقع واحد

Cyprinus carpio 
 سمتي

 3  موقعان مواقع 3
 مواقع

 مواقع 4

Liza abu 
 خشني

 3 مواقع 4 مواقع 3 مواقع 4
 قعموا

 مواقع 7

Mastacembelus 
mastacembelus 

 أبو سلمبح

 3  موقع واحد موقعان
 مواقع

 مواقع 5

Mystus pelusius 
 أبو الزمير

 3   مواقع 3
 مواقع

 مواقع 3

Silurus triostegus 
 جّري

 3  موقع واحد مواقع 3
 مواقع

 مواقع 5

العدد الكلي ألنواع 
 األسماك المشاهدة

14 9 2 12 15 

 ع مدرجة حسب الترتيب األبجدي وليس التصنيفي*األنوا

بأن الصيد التجاري لالسماك كان يحدث في مواقع  2008و  2007في عامي  KBAوجدت مسوحات 
البحيرات الثالثة الكبيرة في الشمال )بحيرات دربندخان و دوكان و الموصل( وهي تعد مواقع اساسية لتواجد 

  :المهمة إقتصادياً التالية األسماك 

(Barbus esocinus, B.xanthopterus, B.grypus, Capoeta damascina, Cyprinus 

carpio, Carassius auratus)  

توجد بعض الثروات السمكية العرضية االقل حجمًا على إمتداد األنهر الرئيسة )مثل هور ألتون كوبري على 
مكية واسعة في أهوار ما بين في الجنوب وجود ثروات س KBAطول نهر الزاب الصغير(. وثقت مسوحات 

حث في المواقع الرئيسة في وسط وجنوب العراق م باحثو منظمة طبيعة العراق بالبقا 2009النهرين وفي عام 
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ومما يثير اإلهتمام أنهم وجدوا أن بحيرة الثرثار كانت مهمة من حيث عدد أنواع األسماك وكذلك من حيث 
   (. أوزان وأطوال األسماك )أنظر الشكل أدناه

 

 

 

 

 

 

 

 (Nature Iraq, 2009الطول الكلي )سم( لألسماك المجموعة حسب نوع األسماك لبعض المواقع المختارة )

 

 مصادر المعلومات/ البيانات المعلومات و/ أو مجاميع البيانات المتوفرة
 KBA (2005-2010 )مشروع 

 (2008/ 2007مشروع موائل أهوار ما بين النهرين )
 IUCN نظمةراء لمالقائمة الحم

 Wildfinderقاعدة بيانات 

 طبيعة العراق
 (IUCNالطبيعة ) صيانةل دولياإلتحاد ال

 للحياة البرية دوليالصندوق ال
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 في النظم البيئية البحرية بيولوجيالدليل: التنوع ال

ة والبحرية العراقية. توجد معلومات قليلة جدًا عن النباتات والموائل والحيوانات البحرية في المناطق الشاطئي
لها. فيما  صيانةعلى أساس حالة ال صنفتقائمة باألنواع البحرية التي  IUCN نظمةتوفر القائمة الحمراء لم

 يلي قائمة بعدد األنواع التي قّيمت حسب الصنف.

 عدد األنواع التي قّيمت الصنف عدد األنواع التي قّيمت الصنف
شعاعية الزعانف 

Actinopterygii 

 ألسماك الغضروفيةا 7
Chondrichthyes 

15 

الحيوانات الزهرية 
Anthozoa 

الحيوانات المائية  103
Hydrozoa 

2 

 Mammals 7 اللبائن Birds 11 الطيور
 

الرئيسة المتعلقة  بيولوجييمثل خور الزبير/ خور عبد اهلل موقعان من مناطق الطيور المهمة/ مناطق التنوع ال
 بالنسبة للطيور ولكن لم KBAتم تقييم هذين الموقعين بشكل جزئي ضمن مشروع  بالبحار في العراق. لقد

 يتم مسح األنواع البحرية األخرى.
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 (200، الصفحة World Resource Instituteمناطق الطيور البحرية المهددة في الشرق األوسط )المصدر: 

 

 ومات/ البياناتمصادر المعل المعلومات و/ أو مجاميع البيانات المتوفرة
( لمواقع مختارة ومشاريع مسحية 2005-2010) KBAمشروع 

 أخرى محتملة
 (2008/ 2007مشروع موائل أهوار ما بين النهرين )

 IUCN نظمةالقائمة الحمراء لم
 Wildfinderقاعدة بيانات 

 مشروع موسوعة الحياة

طبيعة العراق، وزارة البيئة، الجامعات 
 ثية العراقية والمؤسسات البح

الطبيعة  صيانةل دولياإلتحاد ال
(IUCN) 

 للحياة البرية دوليالصندوق ال
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 الدليل: القائمة والعدد الكلي لألنواع المهددة حسب المجموعة في النظم البيئية البحرية

علاااااااااااااى شااااااااااااابكة اإلنترنااااااااااااات  IUCNالطبيعاااااااااااااة  صااااااااااااايانةل دوليالقائماااااااااااااة الحماااااااااااااراء لإلتحااااااااااااااد الاااااااااااااقيمااااااااااااات 
(www.iucnredlist.org عدد من األنواع البحرية المتواجدة في المياه الشااطئية والبحرياة العراقياة وذلاك )

حساب الصانف  قيماتلها. فيما يلي قائماة بالعادد الكلاي لألناواع البحرياة العراقياة التاي  صيانةمن حيث حالة ال
 Criticallyالااى معرضااة للخطاار بشااكل حاارج ) يانةصااحسااب حالااة ال صاانفتالتااي و والعاادد الكلااي لألنااواع 

Endangered( معرضااااااة للخطاااااار ،)Endangered( حساسااااااة ،)Vulnerable قريبااااااة ماااااان الخطاااااار ،)
(Near- threatened( منقرضة ،)Extinct.) 

العراقية المعرضة للخطر بشكل حرج والمعرضة للخطر والحساسة  بحريةلألنواع ال IUCN نظمةالقائمة الحمراء لم

 لقريبة من الخطر والمنقرضةوا

 السعاتال
 105 العدد الكلي لألنواع

 41 صيانةعدد األنواع المثيرة للقلق من ناحية ال
 (Raysقوابع )أسماك القرش وال

 15 العدد الكلي لألنواع
 14 صيانةعدد األنواع المثيرة للقلق من ناحية ال

 األسماك
 7 العدد الكلي لألنواع
 4 صيانةيرة للقلق من ناحية العدد األنواع المث

 الطيور
 11 العدد الكلي لألنواع

 0 صيانةعدد األنواع المثيرة للقلق من ناحية ال
 اللبائن

 7 العدد الكلي لألنواع
 5 صيانةعدد األنواع المثيرة للقلق من ناحية ال

 IUCN, 2010المصدر: القائمة الحمراء لألنواع المهددة، 

http://www.iucnredlist.org/
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معلومات عن ثالثة أنواع من األسماك البحرية "المثيرة للقلق بشكل خاص" ولكن من  أدناه جدوليوفر ال
المحتمل وجود عدد من األنواع المهمة األخرى من األسماك التي تستخدم المياه اإلقليمية والمناطق الشاطئية 

 العراقية.

ن أسماك المياه البحرية العراقية )المصادر: المحتملة لثالثة" أنواع مثيرة للقلق بشكل خاص" م صيانةاألهمية وأولوية ال

Coad et al. in preparation, Rubec and Coad, 2007) 

اإلسم الشائع باللغتين العربية  النوع
 ]واإلنكليزية[ 

األهمية 
 اإلقتصادية

 تدابيراألولويات المقترحة ل
 صيانةال

Tenualosa ilisha  صبور 

(hilsa, Indian shad or river 
shad) 

)أسماك مياه عذبة؛ قليلة  عالية عالية
 الملوحة؛ بحرية(

Liza klunzingeri مايد؛ بياح؛ بياح ذهبي 
)Klunzinger's mullet, keeled 

mullet and back keeled 

mullet( 

معتدلة؛ هناك حاجة لمراقبة هذا  معتدلة
النوع بعناية لكونه جزء من الثروة 

 السمكية. )بحري(
 

Acanthopagrus 
latus 

 شانك؛ شغوم؛ شعام؛ شعيم
)yellow-finned porgy or 
seabream, yellow-finned 
black porgy, Japanese silver 

bream( 

 معتدلة؛ حالة الجماعات السكانية عالية
لمياه العذبة )العشائر( في ا

الطبيعية غير واضحة لكونها تبدو 
وكأنها نادرة جدًا. )مياه عذبة؛ 

 ة(قليلة الملوحة؛ بحري

 

 

 

 

 مصادر المعلومات/ البيانات المعلومات و/ أو مجاميع البيانات المتوفرة

 KBA (2005 ،2006 ،2007 ،2009 )مشروع 
 قائمة تدقيق أنواع األسماك

 طبيعة العراق
Coad, B (in preparation)   
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 دن الثقيلة وملوثات أخرى، المعاBODالمغذيات، القياسات الفيزياوية والكيمياوية،  –الدليل: نوعية المياه 

دالئل مجتمعات عدد من  أستخدمتفقد  KBAبالنسبة الى العمل المتعلق بنوعية المياه ضمن مشروع 
 Miller (2008:)الالفقريات الكبيرة القاعية والتي أوصى بها 

  الكائنات  مجاميعغنى دليل(Taxa Richness)-  اي إنخفاض في غنى مجموعة الكائنات        
 صورة نموذجية وجود تلوث.يؤشرب

  مجاميع الكائنات  تكافؤدليل(Taxa Evenness)–  ما هو مدى توازن المجتمع؟ يتصف
المجتمع الصحي بوجود عدد متنوع من مجاميع الكائنات التي تمتلك وفرة متناسبة نوعًا ما مع 

 بعضها البعض.

 EPT% - ما مدى وفرة ذباب مايوmayflies (Ephemeropteraوالذبا ،)ب الصخري 
stoneflies (Plecoptera وذباب كادس ،)caddisflies (Trichoptera؟ ) 

 ( بما يلي: 2008) Millerالتي وصفها ة بيولوجيلقد حددت الظروف ال

الموقع غير الضعيف يمتلك مجتمعًا ألحياء القاع يكون : ( Non-impaired siteر ضعيف )موقع غي
 مائية األخرى ضمن المنطقة.مقاربًا لذلك المتواجد في المجاري ال

 غنى عالي )عدد مرتفع لألنواع/ مجموعة(. -

 تكافؤ عالي )يتوزع األفراد بصورة متساوية بين المجاميع(.  -

 هناك تمثيل جيد لألنواع الحساسة. -

بدرجة معتدلة  ضعيفةتتميز المواقع ال: (Moderately impaired site) بدرجة معتدلة ضعيفموقع 
 .EPTالمجاميع وخصوصًا مجاميع بإنخفاض غنى 

 .أقل: )األنواع األقل حساسية تكون أكثر سيادة( المئوية EPTنسبة  -

بشدة هو ذلك الذي تعرض  ضعيفالموقع ال :(Severely impaired site) بدرجة شديدة ضعيفموقع 
 فيه مجتمع أحياء القاع الى تغير دراماتيكي.

 ة(غنى أقل )عدد قليل من األنواع/ مجموع -

 تكافؤ أقل )األعداد يمكن أن تكون عالية "سيادة" أو منخفضة "ندرة" الكائنات( -
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 المئوية منخفضة )تسود المجتمع األنواع المتحملة للتلوث( EPTنسبة  -

 Ter)      اإلحصائي CANOCO 4.5 Packageتم إحتساب قيم التنوع والغنى والتكافؤ بإستخدام برنامج 

Braak and Šmilauer, 2002.) 

فااي كردسااتان العااراق تمثلاات  KBAإن وسااائل دراسااة نوعيااة المياااه اإلضااافية والتااي اسااتخدمت فااي مسااوحات 
       ( PI( ودلياااااااال التلااااااااوث )PTI( )Mitchell and Stapp, 2000باااااااادليل تحماااااااال التلااااااااوث )

(Waterwatch South Australia, 2004.) أجريات تعاديالت علاى هاذه الادالئل إساتنادًا الاى األناواع 
قايم التحمال لالفقرياات الكبيارة القاعياة مان خاالل تحدياد تم الحصاول علاى المشاهدة في مياه كردستان العراق. 

( وحسااب قيماة معادل )بمادى يتاراوح باين stressorsقيم تحمل الكائنات ألنواع مختلفة من عوامل الضاغط )
ماان مصااادر كثياارة وكمااا يلااي القاايم هااذه  استخلصااتوقااد  للحالااة المتحملااة جاادًا( 10للحالااة الحساسااة جاادًا و  0

 على سبيل المثال:
Stribling, Jessup, White, Boward, and Hurd (1998), Barbour Gerrisen, Snyder, 
and Stribling (1999), Davis, Minshall, Robinson, and Landres (2001), Bode, 
Novak, Abele, Heitzman, and Smith (2002), Klemm, Blacksom, Thoeny, Fulk, 
Herlihy, Kaufman and Cormier (2002), Mandaville (2002), Chessman (2003), 
Ode (2003), and Wilton  (2004). 

 ,NSW Water Bug Survey)التحمل لها الى أربعة فئات رئيسة األفراد وفقًا لقيم  صنفتبعد ذلك 

2003:) 
 2و  1 ≈تحمل ؛ قيم ال 9و  10 ≈حساس جدًا؛ قيم الحساسية  -

 5و  4و  3 ≈؛ قيم التحمل  6و  7و 8 ≈حساس؛ قيم الحساسية  -

 8و  7و  6 ≈؛ قيم التحمل  3و  4و 5 ≈متحمل؛ قيم الحساسية  -

 10و  9 ≈؛ قيم التحمل  1و 2 ≈متحمل جدًا؛ قيم الحساسية  -

 
 ددت نوعية المياه وفقًا للدرجات الخمسة التالية:أخيرًا حُ 

 (Modified PIدرجات دليل التلوث المحّور ) (Modified PTIث المحّور )درجات دليل تحمل التلو 

 +(111نوعية مياه ممتازة ) +(29نوعية مياه ممتازة )
 (110-74نوعية مياه جيدة جدًا ) (28-23نوعية مياه جيدة جدًا )

 (73-56نوعية مياه جيدة ) (22-17نوعية مياه جيدة )
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 (55-45مياه مناسبة ) نوعية (16-11نوعية مياه مناسبة )
 (44-0نوعية مياه فقيرة ) (10-0نوعية مياه فقيرة )

 
فيما يلي مثال عن نتائج الدالئل الحيوية لالفقريات الكبيرة القاعية في حوض أعلى نهر ديالى )بحيرة 

 .2009دربندخان( لصيف عام 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
في كردستان  2009لصيف عام  KBAة دربندخان( خالل مسوحات فئات نوعية المياه لمواقع مسقط مياه نهر ديالى )بحير

 العراق، إستناداً الى نتائج الالفقريات الكبيرة القاعية
 
 
 

 مصادر المعلومات/ البيانات المعلومات و/ أو مجاميع البيانات المتوفرة
تتوفر بعض المعلومات عن الجريان السطحي على مستوى الحوض 

 وعن إستهالك المياه
 مختارة  ناطق( لم2005-2009) KBAت نوعية المياه لمشروع بيانا

 القياسات الفيزياوية متوفرة من محطات قياس المياه

 طبيعة العراق
 وزارة الموارد المائية العراقية

 مركز بيانات التحكم بالمياه -

 الخطط الرئيسة المصغرة للمياه
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 الدليل: نوعية التربة

هو مزيج الكائنات الحية للتربة  بيولوجي( فأن التنوع ال1998الموارد الطبيعية ) صيانةل USDAطبقًا لخدمة 
" والتي بيولوجيلالتي تتفاعل فيما بينها ومع النباتات والحيوانات الصغيرة األخرى لتكوين "شبكة من النشاط ا

اسة نوعية التربة من أدوات دفع األكبر على سطح األرض". تعد در  بيولوجيتشكل "الجزء ذو التنوع ال
ياسات إدارة إستخدام األراضي بإتجاه الحد من التلوث وخسارة التربة )خسارة طبقات التربة العليا، التعرية س

إستنادًا الى النظام التصنيفي أنواع من الترب  8و/أو التصحر(. يمكن تصنيف األراضي العراقية الى 
 ( وكما يلي:USDA, 1975, 1994 & 1998األميركي )

 األنواع الزراعية: (أ
  0.6 –: أراضي زراعية ممتازة 1النوع %. 

  38.7 –: أراضي زراعية جيدة 2النوع %. 

  43 –: أراضي زراعية مناسبة 3النوع %. 

  7.7 –اعة : أراضي ذات قابلية محدودة للزر 4النوع %. 

 األنواع غير الزراعية: (ب

  6.5 –: أراضي غير زراعية في الوقت الحاضر5النوع %. 

  83.4 –: أراضي رعي موسمي 6النوع  

  3.4 –: أراضي رعي محدود 7النوع %. 

  6.7 –: أراضي مرتفعة خارج اإلستخدامات الزراعية 8النوع %. 

اال انه توجد معلومات لدراسات مهمة في مناطق  يةقدر كبير من المعلومات حول الترب العراق توفرال ي
واسعة من العراق تتضمنها دراسات مسوحات الترب لمشاريع في العراق متوفرة لدى المركز الوطني الدارة 

 النظرة العامة الواسعة الوحيدة المتوفرة. 1957بينما توفر خريطة وزارة الزراعة التالية لعام  الموارد المائية.

 

 يئةوزارة الب من المحتمل وجود دراسات فردية في مواقع محلية
 وزارة الصحة

 الجامعات العراقية، كليات العلوم
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 (Buringh, 1957) 1إستكشافية للترب العراقية. الخارطة خارطة 

 

 

 

 مصادر المعلومات/ البيانات المعلومات و/ أو مجاميع البيانات المتوفرة
لمصادر ومعلومات  دولي)المركز ال UNEP-ISRIC (GLASODالتربة ) تدهورل دوليالتقييم ال

 التربة(
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 الدليل: المجاميع العرقية واللغوية

وع في العراق في تنوع الشعب العراقي ودياناته ومجتمعاته كذلك. يتكون البلد من عدة مجاميع ينعكس التن
 20-15عرب و % 80-75( يتألف العراقيون من 2010) CIA Factbookعرقية ولغوية. طبقًا لكتاب 

ة في من أعراق أخرى بينما تشكل اللغات العربية والكردية )لغة رسمي %5كرد وتركمان وآشوريون و  %
 المناطق الكردية( والتركمانية )لهجة تركية( واآلشورية )لغة آرامية حديثة( واألرمنية اللغات الرئيسة.

يمكن أن توجد أقسام إضافية ضمن المجموعة اللغوية الواحدة. لألكراد لهجتان رئيستان أحداهما تسمى 
يران بينما تدعى األخرى كورمانجي ويتم التحدث بها في تركيا وسوريا ومناطق أقصى شمال العر  سوراني اق وا 

ويتم التحدث بها في غرب العراق ومناطق أخرى من كردستان العراق والتي مّيزت على أنها المناطق 
"الشمالية" و "الوسطى". كما يوجد تأثير واسع على اللغة في العراق من إيران وتركيا ومن مجاميع لغوية 

 أخرى.

اللغوية والعشائر الرئيسة في  –ية توفر نظرة عامة عن المجاميع العرقية فضاًل عن ذلك فأن الخارطة التال
العراق. كما توجد عشائر بدوية عديدة في العراق لم توثق بشكل جيد. لكل من هذه المجاميع مواقف وعادات 

 في البلد.  بيولوجيمختلفة تجاه إستخدامات التنوع ال

 

 

 

 

 

 



 جمهورية العراق                                                          وزارة البيئة
 

في العراق بيولوجيوع النالتقرير الوطني عن الت  
2010تموز   233 

 

 

 ئر الرئيسةدينية والعشا -توزيع المجاميع العرق

 

 مصادر المعلومات/ البيانات المعلومات و/ أو مجاميع البيانات المتوفرة
 (2007-2006الملخص السنوي لإلحصائيات )
 (2009معلومات اإلحصاء السكاني )

 (COSITالجهاز المركزي لإلحصاء وتكنولوجيا المعلومات )
CIA Factbook 
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 بيولوجيدالئل اإلستجابة إلدارة التنوع ال
 دليل: المناطق المحميةال

العائد لمنظمة طبيعة العراق بدأ اصاًل بمسح مناطق الطيور المهمة ومواقع األراضي  KBAإن برنامج 
Scott (1995 )( و1994) Evansددت هذه المناطق إعتمادًا على عمل الرطبة في الشرق األوسط. حُ 

الواقعة الى جهة اليسار مناطق الطيور موقعًا محتماًل. تصف الخارطة  43قائمة أولية ضمت  ُأنشأتو 
(. توجد أيضًا مواقع حضارية وتراثية أخرى في البلد والتي ال 1994) Evansالمهمة في العراق كما حددها 

إنها تمتلك هذا الوضع بشكل محدود )أنظر الخارطة الى جهة تمتلك حاليًا وضع المنطقة المحمية أو 
 اليمين(.

      

 

 

 

 

 

 

 (Evans, 1994مناطق الطيور المهمة في العراق ) رية والتراثية في العراقالمواقع الحضا
 

 

 

 

( بعدد من المناطق المحمية والمحميات الزراعية بعضها مخصص MoAتحتفظ وزارة الزراعة العراقية )
 التالي.  جدولالنباتات والحياة البرية. هذه المناطق مدرجة في ال صيانةل

مستوى  اسم المنطقة  المحافظة الجهة المالكة النوع المساحة  
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 المحمية (2)كم التأهيل
حيوانات برية  0.15 مؤهلة

 وطيور نادرة
الشركة العامة 

 للغابات والمشاتل
 Gsaiba 1قصيبة  بغداد

 Safia 2 الصافية البصرة زراعة البصرة مسطح مائي 17.5 مؤهلة
الشركة العامة  حيوانات برية 0.4 مؤهلة

 للغابات والمشاتل
 Dibis 3 دبس ركوكك

 Mandili 4 مندلي ديالى زراعة ديالى حيوانات برية 0.4 مؤهلة
 Sawa 5 ساوة المثنى زراعة المثنى حيوانات برية  0.5 تحت التأهيل
 Karbala 6 كربالء كربالء زراعة كربالء حيوانات برية 0.5 تحت التأهيل
 Najaf 7 جفالن النجف زراعة النجف حيوانات برية 0.4 تحت التأهيل
 الجبايش ذي قار زراعة ذي قار مسطح مائي 7.2 تحت التأهيل

Chibayish 

8 

 Reem 9 ريم ميسان زراعة ميسان حيوانات برية 0.5 تحت التأهيل
حيوانات برية  1.6 مؤهلة

 )غزال(
الشركة العامة 

 للغابات والمشاتل

 Massad 10مّساد  األنبار

لعامة الشركة ا حيوانات برية  0.4 مؤهلة
 للغابات والمشاتل

 Dhab’a 11  ضبع األنبار

غير مؤهلة 
 )منتهكة(

الشركة العامة  نباتات 1.2
 للغابات والمشاتل

 Sinjar 12 سنجار الموصل

غير مؤهلة 
 )منتهكة(

الشركة العامة  حيوانات برية 0.5
 للغابات والمشاتل

 روضة المها بغداد
Rawdhat-l-

maha 

13 

غير مؤهلة 
 )منتهكة(

 Nainawa 14 نينوى الموصل زراعة الموصل نباتات 0.5

 المساحة الكلية 31.8 
 

مية في العراق ( عددأ من مواقع المناطق المحWDPAة حول المناطق المحمية )دوليتدرج قاعة البيانات ال
 وهي بحاجة الى تحديث في وقت كتابة هذه السطور.

حمية بشكل غير رسمي على اساس محلي. من هناك بعض المناطق التي ربما تعطى وضع المنطقة الم
األمثلة على ذلك منطقة بارزان في محافظة أربيل في كردستان شمالي العراق والتي تلقت حماية عشائرية من 
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الصيد لعقود كثيرة من الزمن بسبب مرسوم اصدره أحد قادة عشيرة بارزان والذي ال يزال ساري المفعول. 
رسمية ااّل أن هذا الموقع ومواقع أخرى محتملة مشابهة له تمثل في  تدابير بالرغم من عدم تحقيقه من خالل

 جزئية على األقل.  صيانةالوقت الحاضر المواقع الطبيعية الوحيدة التي تحتفظ بحالة 

 

 مؤسسية واإلطار التنظيمي المؤسسية والسياسة المؤسسيالدليل: القدرة ال
موظفًا وزاريًا يعملون تحت  150يوجد حوالي لوزارة البيئة.  مؤسسيالفيما يلي نظرة عامة وشاملة للهيكل 

إدارة الدائرة الفنية في الوزيرية/ بغداد ولكن توجد مكاتب فرعية وموظفون تابعون لوزارة البيئة على إمتداد 
 البلد. 

 
 
 
 

 مصادر المعلومات/ البيانات المعلومات و/ أو مجاميع البيانات المتوفرة
 مسودة خطة إدارة موقع رامسار في الحويزة

 قاعدة بيانات المناطق المحمية
قاعدة بيانات منظمة طبيعة العراق حول 

المناطق المحمية الحالية والمقترحة والمناطق 
 ةبيولوجياألخرى ذات األهمية ال

 مناطق الطيور المهمة للشرق األوسط
 Scottكتاب 

 قائمة بكل مجاميع البيانات

، هيئة قليميةواإل)االتحادية( وزارات البيئة والزراعة العراقية 
المحميات الوطنية واإلقليمية )مقترحات المحميات الوطنية 

 واالقليمية( 
 الهيئة العراقية العامة لآلثار والتراث

 العراقية(ية منظمة اليونسكو )مواقع التراث العالمي سكرتار 
اللجنة الوطنية العراقية إلتفاقية رامسار، سكرتارية إتفاقية 

 لحويزة(رامسار )موقع رامسار في ا
UNEP-WDBPصيانةلمراقبة ال دولي، المركز ال 
 ة لحماية التراث الحضاري العراقيدوليلجنة التنسيق ال

 ة للطيوردوليالمنظمة ال
 ة لألراضي الرطبةدوليالمنظمة ال
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 لوزارة البيئة مؤسسيالهيكل ال
 وكما يلي: 2008األول من عام  تمت المصادقة على هيكلية وزارة البيئة في شهر تشرين
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 مركز الوزارة

 المنظمات والدوائر المرتبطة بوزارة البيئة 

 مختبرات البيئة المركزية )بغداد( -

 المنطقة الجنوبية )البصرة( –والتحسين  صيانةدائرة ال -

 منطقة الفرات األوسط )بابل( –والتحسين  صيانةدائرة ال -

 وسطى )بغداد(المنطقة ال –والتحسين  صيانةدائرة ال -

 المنطقة الشمالية )كركوك( –والتحسين  صيانةدائرة ال -

 

   الدوائر المناطقية )اإلقليمية( والوحدات المحلية التابعة لوزارة البيئة 

يتألف هيكل الدائرة الفنية في بغداد والدوائر في كل محافظة بشكل عام من الوحدات التالية ضمن وزارة 
 البيئة:

 ية الهواءوحدة مراقبة نوع  -

 وحدة مراقبة المياه )الموارد المائية ومياه الشرب( -

 وحدة إدارة النفايات الصلبة والمواد الكيمياوية الخطيرة -

 بيولوجيوحدة التنوع ال  -

 وحدة األهوار -

 EIAوحدة تقييم األثر البيئي  -

ستخدامات األراضي -  وحدة التصحر وا 

 وحدة مراقبة النشاطات الصناعية -

قليم كردستان )الذي يتضمن  14جميع اإلدارات البيئية في  غطت مديريات البيئة محافظة بإستثناء بغداد وا 
المحافظات الثالث أربيل والسليمانية ودهوك(. تحتوي كل مديرية في المحافظات على الوحدات أعاله 

 ووحدات خاصة مرتبطة بوكيل الوزير هي:

 على نحو قابل لإلستمرارالتنمية  -

 لةالطاقة النظيفة والبدي -

 وحدة التكنولوجيا الحديثة والصديقة للبيئة -
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كانت لوزارة البيئة السابقة إلقليم كردستان ثالثة مديريات رئيسة في المحافظات )دهوك وأربيل والسليمانية(. 
 .اآلن إن حالة هذه المكاتب غير معروفة

 تدير وزارة البيئة ستة لجان وطنية هي:

 اللجنة الوطنية للمناطق المحمية 

 بيولوجية الوطنية للتنوع الاللجن 

 اللجنة الوطنية لألوزون 

 اللجنة الوطنية إلتفاقية رامسار 

 اللجنة الوطنية لتغير المناخ 

  اللجنة الوطنية إلتفاقيةRERAG 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الموارد المالية
 وزارة المالية

الميزانية السنوية لكل 

تب وزارة لتغطية الروا

والخدمات والنشاطات 

 الروتينية

 الخطة اإلستثمارية

 وزارة التخطيط

ع تقترح كل وزارة الكثير من المشاري

ن اإلستثمارية والتي تتطلب إقرارها م

 قبل وزارة التخطيط لغرض تمويلها

 غير محدودة محدودة
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 المشاريع اإلستثمارية

نشااااء  .1  دوالرياااين مال 10 -مساااتمر( -2006بناياااة لماااديريات البيئاااة فاااي المحافظاااات ) 11تصاااميم وا 
 أميركي.

 أميركي. دوالرمليون  1 –مستمر(  -DU( )2008تقدير التلوث باليورانيوم المنضب ) .2

 أميركي. دوالرمليون  2.5 –مستمر(  -2007برنامج مراقبة نوعية الهواء ) .3

 أميركي. دوالرمليون  2 –مستمر(  – 2005التقييم البيئي للمواقع العسكرية الملوثة ) .4

 أميركي. دوالرمليون  1 –مستمر(  -2006بكر )لإلشعاع( )مشروع اإلنذار الم .5

 أميركي. دوالرمليون  Radon (2006- 2009 )– 1مراقبة الرادون  .6

 أميركي. دوالرمليون  1 –( 2008 -2005لإلشعاع ) بيولوجيالتأثير ال .7

 أميركي. دوالرمليون  1 –مستمر(  -2007الخارطة الرقمية لبغداد ) .8

 أميركي. دوالرمليون  0.75 –مستمر(  -2005بيئية )نظام قاعدة البيانات ال .9

 أميركي. دوالرمليون  0.1 –( 2006 -2005في األهوار ) بيولوجينوعية المياه والتنوع ال .10

 أميركي. دوالرمليون  2 –( 2009 -2005برنامج مراقبة الموارد المائية الطبيعية ) .11

 أميركي. دوالرألف  47 –( 2008 -2006محطات مراقبة الموارد المائية الطبيعية ) .12

 دوليمشاريع ومبادرات التعاون ال

ة للقياام بمشااريع بيئياة دوليافضاًل عن التمويل الذي توفره وزارة المالياة فقاد تاوفرت أماوال إضاافية مان مصاادر 
 في العراق، مثل:

 أميركي. دوالرمليون  UNEP (2005- 2009 )– 11مشروع األهوار لبرنامج  .1

ع وخزن النفايات والمواد الكيمياوية الخطرة لموقعين )القادساية والصاويرة( لجم UNEPمشروع برنامج  .2
 أميركي. دوالرمليون  0.9 –مستمر(  -2008)

 -III (2007و  IIو  Iالمراحال  –للتحكم ومراقبة نوعياة الميااه فاي العاراق  WHO-UNEPمشروع  .3
 أميركي. دوالرمليون  4.3 –مستمرة(  IIIالمرحلة 

 أميركي. دوالرمليون  5 -مستمر(  -2006لإلدارة البيئية الطارئة ) يدولمشروع البنك ال .4

 أميركي. دوالرألف  25 –( 2005 -2003لتقييم التلوث الشعاعي ) WHOمشروع  .5



 جمهورية العراق                                                          وزارة البيئة
 

في العراق بيولوجيوع النالتقرير الوطني عن الت  
2010تموز   241 

 

أميركي ؛ المرحلة  دوالرمليون  6 – 1 المرحلة –( 2007 -2002لبناء القدرات ) UNEPمشروع  .6
 أميركي. دوالرمليون  4.3 – 2

 مقدار التمويل غير معروف. –مستمر(  -2009تراتيجية البيئية للعراق )للس WHOمشروع  .7

مساتمر(  -2009) العاالميألهوار بالد ما بين النهرين كموقع للتاراث  UNEP- UNESCOمشروع  .8
  أميركي. دوالرمليون  3.11 –

 UNEP (2004-2005.)مشروع تقييم المواقع الملوثة المنفذ من قبل  .9

 
 الدليل: قدرة الجهات ذات العالقة

يمكن للمنظمات غير الحكومية العراقية )والجمعيات والمجاميع المهتمة ذات العالقة( أن تلعب دورًا هامًا في 
رضة للخطر وأن تفرض . يمكن لنوادي الصيد أن تقلص صيد األنواع المعبيولوجيوتعزيز التنوع ال صيانة

في عملية إجراء تقييمات شريكًا مهمًا  صيادي األسماكبشكل ذاتي محددات ومواسم الصيد. تعد جمعيات 
األسماك ويمكنها أن تفرض بشكل ذاتي قيود صيد األسماك والتي تعود بالفائدة على حيوية الثروة  صيدلحجم 

 مصادر المعلومات/ البيانات البيانات المتوفرة المعلومات و/ أو مجاميع
 في وزارة البيئة بيولوجيتوجد وحدة للتنوع ال

 نعاشمركز لألبحاث في وزارة الموارد المائية )مركز أ
 (CRIMاألهوار العراقية 

يوجد بعض الخبراء العراقيون في مجاالت الطيور 
والنبات واالسماك والالفقريات الكبيرة القاعية وبعض 
المجاالت األخرى مع تمتعهم بمهارات للقيام بعمليات 

 تقييم أولية

 وزارة البيئة
 وزارة الزراعة

 وزارة الموارد المائية
 وزارة التعليم العالي

 وزارة العلوم والتكنولوجيا
 وزارة الصناعة والمعادن

 وزارة البلديات واألشغال العامة
لجنة حكومة إقليم كردستان المشرفة على 

 البيئة
 لجامعات العراقيةا

 المنظمات غير الحكومية العراقية
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بة التقارير عن إتجاهات الصناعة التي تؤثر في السمكية. يمكن للمجموعات الصناعية أن تساعد في كتا
وفي تثقيف أعضائها حول المتطلبات ووسائل الدعم الحديثة لعملية الوقاية. يعد المزارعون  بيولوجيالتنوع ال

للتربة وتقليل بعض اآلثار مثل التعرية والرعي المفرط  بيولوجيالتنوع ال صيانةالعبًا رئيسًا في نشاطات 
ستخدام يمياوية الزراعية و لتصريفات الكوا يمكن للمنظمات  والتصحر.على نحو غير قابل لإلستمرار لمياه اا 

رشاد واسعة النطاق حول قضايا مستهدفة محددة وهي غالبًا ما تمتلك القدرة  البيئية أن تقوم بأعمال تثقيف وا 
 على التحرك السريع والعمل على مستوى المجتمع المحلي.

فقد كانت قد وجدت في فترة حكم النظام السابق )وهي غالبًا لم تكن موجودة(  إن مثل هذه المنظمات إن
 بيولوجيمنظمات منتمية الى حزب البعث والتي كانت تمثل في األغلب أسباب خسارة التنوع ال كانت عادةً 

 )مثاًل كان نادي الصيد في بغداد تحت حكم نظام صدام معروفًا بتهريب األنواع المعرضة للخطر(.

ني هذه المنظمات أحيانًا في الوقت الحالي من اإلفتقار للتمويل والمعلومات والموارد األخرى ومن ضعف تعا
األمن فضاًل عن عدم ثقة المسؤولين الحكوميين، وفي الغالب ال يتم إستشارتها في قرارات اإلدارة الرئيسة مما 

هذه ة لمؤسسيب النظر الى بناء القدرات المثل هذه القرارات.يج ضدقد يؤثر فيها وبالنتيجة فأنها قد تعمل 
على أنه نقطة حيوية لتحقيق وعملها مع القطاعات الحكومية ذات العالقة  هالالمنظمات وتقوية عالقات تواص

   .بيولوجيالناجحة للتنوع ال صيانةال

 

 

 

 

 مصادر المعلومات/ البيانات المعلومات و/ أو مجاميع البيانات المتوفرة
تصال بالجهات ذات العالقة/ المنظمات غير قائمة معلومات اإل
 الحكومية )جزئية(

 منظمة طبيعة العراق
 وزارة البيئة


