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السيبست البيئيت الوطنيت قبعدة التنميت البشريت املستدامت 
 

سالم ابراهيم عطوف كبة / املهندس االستشاري
 

من الطبيعي ان أتخذ التنمية االقتصادية،وما يتصل هبا من تنمية ادلوارد البشرية والتنمية ادلستدامة،احليز األىم ضمن    
ث تتحمل ىذه السلطات مسؤولية ربديث مؤسساهتا وأتىيلها اسًتاتيجيات سلطات ما بعد التاسع من نيسان حي

فقد ابت جليا للعيان ضرورة تعزيز قدرات االقتصاد ..وتنشيط القطاعات اخلاصة ومساعدهتا على مواجهة موجات العودلة
صناعية العراقي بكافة الوسائل اليت تضمن دؽلومتو فضال عن ربقيق التنمية ادلستدامة بكافة نواحيها التجارية وال

! واالجتماعية والبيئية
 

التدهور البيئي يف العراق • 
ادلوارد :يشهد النظام البيئي العام يف العراق التحوالت اخلطَتة بسبب التدىور ادلتسارع جلميع مكوانتو   

ادلائية،الزراعية،التنوع االحيائي،الغطاء الشجري والنبايت،التصحر،انتشار السموم،امراض نقص الغذاء،تدىور 
: تواجو البيئة العراقية صبلة عراقيل تًتكز اخطرىا يف.وغَتىا..اخلدمات

اجلفاف والعجز يف حل القضية ادلائية واالروائية • 
كشفت عوامل اجلفاف العجز الفاضح للحكام القدامى واجلدد يف حل القضية ادلائية واالروائية،والعجز ادلتزايد عن    

نُت،وسلطت االضواء على رلمل سياساهتم الفاشلة يف ادليدان الزراعي وعموم أتمُت الكفاية من مياه الشرب للمواط
من %83الف كيلومًت مربع اي نسبة (364)وتقدر ادلساحات ادلتصحرة وادلهددة ابلتصحر حواِف!االقتصاد الوطٍت

وبساتُت الفالحُت مع تردي الوقاية الزراعية واالرشاد الزراعي ذبتاح اآلفات الزراعية حقول .اصباِف مساحة العراق
االنتاج الزراعي الوطٍت يف   1/3وتسبب اآلفات الزراعية خسارة .1991وادلزارعُت،منها آفات َف تكن معروفة قبل عام 

الطائرات الزراعية مفقودة .مبيد زراعي والتعامل مع مئات ادلعاىد والباحثُت ادلتخصصُت(200)العراق،ابلرغم من تسجيل
االدغال التقليدية واحلديثة الفالحُت وتعطل اعمال السقي وىي تعمل على تناقص كميات  وتؤرق!ووزارة الصحة مهملة

ومات النخيل وىو واقف عاري من يشاىده تنهمر ..ماتت االشجار!ادلياه ومكافحتها يتطلب استخدام مبيدات آمنة
ىبط !.ب وشرور احلاكمُت هبااالشجار والنخيل تقف شاسلة اثبتة ابالرض ابلرغم شلا احلقتو حرو..دموعو حزان عليو
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سنواي وىبط انتاج زلاصيل احلبوب كالشعَت والقمح %(1.1) االنتاج الزراعي يف السنوات اخلمسة عشر االخَتة دبعدل
اضف اُف ان الزراعة تعتمد اعتمادا كليا على موارد ادلياه ذات %(20)والرز ىبوطا شديدا وتقلص انتاج اخلشب بنسبة

.  تسببت شحة تدفق ادلياه وتدىور نوعيتها يف احلاق اضرار بليغة ابلقطاع الزراعيادلنابع اخلارجية،وقد 
فوضى اهنيار اخلدمات االساسية • 
يكمن ضعف مستوايت ادلعيشة يف ضعف األداء احلكومي يف تقدًن اخلدمات العامة ووجود تفاوت ملحوظ يف    

الغالء ىو .اليم،ما يتطلب اخذه يف االعتبار عند توزيع ادلواردمستوى االكتفاء من احلاجات األساسية بُت احملافظات واألق
ارتفاع اسعار ادلواد الغذائية .التهديد اآلخر الذي يواجهو الكادحون،اسعار السلع واخلدمات على حد سواء

طن مفردات البطاقة التموينية تسد بعض حاجيات ادلوا.وادلالبس،خاصة يف ادلناسبات واالعياد،يستنزف دخل ادلواطن
الغذائية وادلعيشية وزبفف من اعباء مصاريفو،اال ان اجراءات وزارة التجارة العراقية حبذف وتنقيص بعض ادلواد يدفع 

ارتفاع اسعار ادلواد الغذائية والوقودية يف بالدان مستمر،ويبدو ان ادلواطن العراقي ال يتحمل !.ادلواطن ألقتناءىا من السوق
.  ادلزيد
ر البيئي  سحب ادلياه من داخل االرض دون تنظيم،حفر االراضي وتركها،البناء ومد الطرق من ذبليات التدىو   

وشبكات اجملاري دون زبطيط،تقلص الغطاء االخضر والغاابت وارتفاع نسب ادللواثت يف اذلواء بسبب القطع 
 83ىرابئية بشكل متقطع وان مليوان الطاقة الك 27من رلموع الشعب العراقي البالغ عدده %85يتلقى اليوم  .العشوائي

(.... اجملاري)فقط ترتبط بشبكة الصرف الصحي%  37ليس ذلا مصدر موثوق للمياه النقية،% 
تتجسد ازمة الطاقة واخلدمات االساسية يف معاانة ادلواطنُت من سوء توزيع احملروقات وابالخص البنزين،واالنقطاعات     

لقت دكتاتورية البعث ادلعضالت على مشاعة احلصار الدوِف والعقوابت االقتصادية ومثلما  ع.ادلستمرة يف التيار الكهرابئي
وافتقار السوق لقطع الغيار الالزمة،تعلق احلكومة العراقية اليوم ادلشاكل على اعمال التخريب واالرىاب وتدين الوعي 

بعد حرب اخلليج الثانية وآاثر  ابتت االنقطاعات يف التيار الكهرابئي ظاىرة تكرست.االقتصادي لدى ابناء الشعب
الدمار الكبَت الذي اصاب زلطات الكهرابء يف العراق واحلصار االقتصادي وفقدان السوق الوطنية للموارد األولية وقطع 
الغيار الضرورية للصيانة واخلدمات واعمال احلماية،واستمرت ىذه الظاىرة على حاذلا بعد مرور نصف عقد على سقوط 

تعتصر رحى النفط والكهرابء مواطٍت بالدان ابستثناء ادلسؤولُت الكبار ومن ػليط هبم فهوالء من طينة مساوية و.الدكتاتورية
ادى االستخدام الواسع للمولدات التجارية !.صاهنم هللا وحفظهم من سلالب ازمات متواضعة كهذه وجعلهم فوق االزمات

من عوادم ادلولدات وابالخص زايدة نسبة اثين اوكسيد الكاربون واول واالىلية اُف التلوث العاِف ابدلواد السمية الناذبة 
مايكروميًت شلا تسبب يف زايدة حاالت الصداع والضعف (4)اوكسيد الكاربون والرصاص الذي تتجاوز اقطار دقائقو ال
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يوم يف عظام العام والغيبوبة والتشنجات وحاالت اجهاض احلوامل،التقليل من اذليموغلوبُت يف الدم،آتكل الكالس
. اجلسم،التخلف العقلي لدى االطفال

وتناقص ادلعدل التقرييب دلتوسط !شهد العقدان االخَتان تدىورا كبَتا يف قطاع اخلدمات الصحية ويف صحة ادلواطنُت   
اجور ارتفعت .سنوات منذ حرب اخلليج الثانية 6حبدود (ابلنسبة اُف النساء والرجال)عمر الفرد الذي يقل عن ستُت عاما

االطباء يف العيادات اخلاصة ودلختلف االختصاصات يف عموم بغداد واحملافظات،ويلجأ اليوم عدد غَت قليل من االىاِف 
اُف طب االعشاب او ادلضمدين او احلجامة بينما افتقدت العيادات الطبية الشعبية لشعبيتها بسبب ارتفاع اسعار 

أ ادليسورون اُف ادلستشفيات االىلية ىراب من سوء الرعاية يف ادلستشفيات خدماهتا ادلقدمة اُف ذوي الدخل احملدود،ويلج
قرارات صدام حسُت حول مبادئ السوق يف ادلستشفيات العامة .احلكومية كوهنا تعليمية وتسودىا الفوضى بسبب الزخم

أمسالية اجلديدة خلدمة ووجوب ربول ادلراكز الصحية اُف وحدات للتمويل الذايت الزالت سارية ادلفعول،تستخدمها الر
يف غياب الصحة تنتشر يف ادلدن .الرقابة الدوائية غائبة ومغيبة.تفتقر اغلب ادلؤسسات الصحية للتعقيم والتعفَت!.مآرهبا

العراقية دكاكُت الالصحة اليت تبيع الدواء وؽلارس اصحاهبا ادلداواة وزرق االبر،وانتشارىا يفوق انتشار زلالت بيع 
تسع ظاىرة ادلتاجرة بنفاايت وفضالت ادلستشفيات ليعاد استخدامها يف تصنيع االدوات البالستيكية كما ت.الكماليات

وتعاين صيدلة العراق من ادلسخ ادلهٍت احلاد وترويج الثقافة الصحية ابدلقلوب عرب البيع ادلباشر !وادوات حفظ االغذية
ايت ادلرتفعة لالطباء واالتفاقيات اجلانبية مع سلتربات لالدوية اُف ادلرضى وادلتمارضُت دون وصفات طبية،بسبب الكشف

َف تزر فرق التفتيش الصحية ادلعامل االىلية والورش احلرفية وادلطاعم وزلال صناعة ادلرطبات منذ .التحليل واالشعة والسوانر
عبية،خاصة تلك ادلتعلقة ارتفعت اسعار االدوية واختفى الكثَت منها واضلسر تواجدىا يف العيادات الش!سقوط الدكتاتورية
تقف ثالث عوامل وراء تفاقم خطر موت !العراق ىو صاحب اعلى معدل يف وفيات االطفال بُت الدول.ابالمراض ادلزمنة

نقص التغذية ونقص الرعاية الطبية واالدوية،االضطراابت االمنية واالعمال االرىابية،عواقب :االطفال يف العراق ىي
تعد مياه اجملازر وفضالت معامل الدابغة واجللود ومياه غسل !االسلحة الكيمياوية واجلرثوميةاستخدام االسلحة ادلشعة و

. االصواف وفضالت ادلستشفيات من اىم مصادر التلوث ادلائي البكًتيولوجي
من اسباب اضلدار وتردي نوعية ادلياه يف العراق تعطل وضعف صيانة معدات ضخ ادلياه الصاحلة للشرب وازدايد     

زبسفات وتصدعات اانبيب نقل ادلاء الصايف،واطلفاض حصة ادلواطن من ادلاء الصايف اُف نسب متدنية،وجلوء الناس اُف 
مضخات ادلياه الصغَتة وما يرافقها من اضطراب يف التوزيع وازدايد يف احتماالت التلوث،واطلفاض الكفاءة التشغيلية 

لًت،وال /ملغم(1)اُف 5ية مياه الشرب واطلفاض تركيز مادة الكلور من وتدين نوع% 5دلشاريع اسالة ادلاء اُف اقل من 
.  من العراقيُت ادلياه النقية الصاحلة للشرب%70يستخدم اليوم 
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مع احلروب الكارثية والعقوابت االقتصادية واالحتالل تعطلت وتقادمت وحدات معاجلة ادلياه الصناعية الكاملة     
كما تعطلت وتقادمت شبكات اجملاري والصرف .الح الكلسية الذائبة ادلصرفة من ادلصانعواجلزئية،وارتفعت تراكيز االم

وسبب توقف وتقادم زلطات ضخ مياه اجملاري وتصريف ادلياه القذرة اُف االهنر دون معاجلات ابيولوجية تردي .الصحي
صبع ومعاجلة النفاايت اليومية بسبب  كما ادى تردي الوحدات البلدية يف.صحة ادلواطنُت وازدايد نسبة االعراض ادلرضية

االداء االداري اذلش والتقصَت ادلتعمد طلبا لالرتزاق واالكراميات اُف تراكم النفاايت يف االزقة واالحياء السكنية وانتشار 
.  احلشرات والقوارض واالمراض

اتساع دائرة العنف ابنواعو ادلختلفة • 
وانعكس ذلك يف .الظاىرة االكثر تدمَتا للبيئة العراقية،الطبيعية واالجتماعيةمثل اتساع دائرة العنف ابنواعو ادلختلفة 

اذلجرات واعمال التهجَت القسرية والبطالة والفقر والتشوىات يف الًتكيب  الدؽلغرايف للسكان بُت ادلدينة والريف وتدىور 
دِمرت % 15دورا سكنية،وان ( ئلةيقرب عددىا من ربع مليون عا)من العوائل النازحة% 65ال ؽللك .نوعية احلياة

. 24/7/2008منازذلا او اغتِصبت على ايدي عصاابت وميليشيات وفقا دلا اكده  وزير اذلجرة وادلهجرين يوم 
يعاين ادلهجرون من العوز والفاقة والبطالة وادلرض وتشرد األطفال وضياع فرص التعليم وضعف يف اللغة االم ومن     

ويعاين ادلهجرون من بيوهتم داخل بلدىم من قساوة الوضع الراىن الذي عصف هبم بال .حيةاالحباطات النفسية والص
رضبة فراحوا يلعنون حظهم العاثر بعدما اجربوا على ترك اماكن سكناىم ردبا اُف غَت رجعة،واستغل بعضهم واقع التهجَت 

تثمر بعض اصحاب مكاتب بيع وشراء القسري الغراض الفائدة ادلالية عن طريق استثمار معاانة االخرين،فقد اس
العقارات او ما يسمى لدى العراقيُت ابلداللُت قضية التهجَت وادلهجرين لصاحلهم من اجل ادلتاجرة هبذه البيوت اليت 

مصائب قوم عند :التهجَت القسري واالحًتازي يف العراق.ىجرىا اىلها،حيث تنتشر ىذه ادلكاتب يف صبيع ادلدن العراقية
. قوم فوائد

فوضى استثمار ادلوارد الطبيعية • 
التلوث اذلوائي والدخان االسود .سنة/ادت فوضى استثمار ادلوارد الطبيعية اُف اىدار مئات ادلاليُت من العملة الصعبة

ويرافق توسيع ورشات !ينتشران بسرعة وتفقد جدران ادلباين لوهنا وتصدأ بفعل طبقات الغبار ادلًتاكمة وادلطر احلامضي
لتتجاوز تراكيز ادللواثت (االيروسويل)السيارات ومناطق الصناعة زايدة يف نسب ادلعادن الثقيلة والرصاص يف اجلوتصليح 

ابألخص قرب معامل االمسنت وزلطات الكهرابء وادلولدات االىلية ومعامل !حدود معايَت الصحة العادلية ادلسموح هبا
سب كربيت عالية اُف انتشار اجلزيئات واكاسيد الكربيت كما يؤدي حرق ادلازوت الذي ػلوي على ن!.البالستيك

بينما يسبب البنزين ادلخلوط !والكاربون واالضرار ابجلهاز التنفسي،ورفع درجة حرارة الغالف اجلوي،واالضرار ابلزراعة
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فجَت اانبيب وتسبب ت!ابلكَتوسُت والبنزين ادلرصص السمومية احلادة ادلؤثرة على اجلهاز العصيب والقدرة على التفكَت
. النفط  تلويثا  للبيئة  بسموم إضافية،وخرااب لالقتصاد الوطٍت وخسائر دبليارات الدوالرات،العراق أبمس احلاجة اليها

التحرر "و"التنمية"من ادلؤسف ان القوانُت اليت جرى وغلري طبخها اليوم تغيب بشكل مرسوم ومتعمد مصطلحات   
،لتتحول اخلصخصة يف هناية ادلطاف اُف عادة توزيع الثروة لصاٌف "عدالة االجتماعيةال"و"التقدم االجتماعي"و"االقتصادي

البورجوازية احمللية واألجنبية وليتسٌت دبقتضاىا نزع ملكية الدولة ونقل اصوذلا اإلنتاجية للقطاع اخلاص بغض النظر عن 
ابع الطبقي لسلطة الدولة وسياستها يف ادليادين ىوية جنسيتو،قجاءت القوانُت ومشاريع القوانُت التالية تباعا لتعكس الط

قانون ...قانون استَتاد وبيع ادلشتقات النفطية...االجتمااقتصادية ودور الوشائج االصطفائية دون الوطنية يف سبريرىا
مشروع قانون النفط والغاز ...2006نوفمرب  30الذي أقره رللس الرائسة يف  2006لسنة ( 13)االستثمار رقم 

!. نفطنا، رصيدان الكبَت،ام مسمار نعشنا األخَت؟.مشروع قانون االستثمار اخلاص يف تصفية النفط اخلام...داجلدي
االسلحة واليورانيوم ادلستنفذ   • 
وخلفت احلروب الكارثية مئات اآلالف من القنابل والقذائف !عدد االلغام يف بالدان من الكثافات االعلى يف العاَف   

تلوث اإلشعاعي الناجم عن ذخائر اليورانيوم ادلشعة،وهنب حاوايت ادلواد ادلشعة وسكب موادىا غَت ادلنفجرة،وال
بتأكيد برانمج  -عشوائيا،وهنب الفضالت النووية وادلواد الكيمياوية يف جبال ضبرين،ووجود َآالف ادلواقع ادللوثة يف العراق

مليون  قذيفة من  1.5والايت ادلتحدة اطلقت حواِف  وتؤكد الواثئق االرشيفية ان ال.UNEPاألمم ادلتحدة للبيئة 
اليورانيوم .اي مئات اضعاف القذائف ضد يوغسالفيا ويف حرب البوسنة!اسلحة اليورانيوم على العراق والكويت معا

مادة سامة جدا ومسرطنة،وقد مت تقدير سلتلف انواع االعتدة اليت صنعت من (Depleted Uranium)ادلنضب
قنبلة نووية  400000طنا اي ما يعادل (1750)ب 2003اليت القيت على العراق عام (DU)نضباليورانيوم اَف

يف حرب  1991مرة بقدر الكمية اليت القيت عام  5.5مشاهبة للقنبلة اليت القيت على انكازاكي الياابنية وما يعادل 
ويبلغ معدل !م يف ربرير الكويت فقطالف جندي امَتكي ابلسرطان بعد مشاركتو 60وقد اصيب اكثر من .اخلليج االوُف

 800ىناك ما يقدر بـ .شهر/مواطن 22الوفيات بسبب انفجار قنابل والغام سللفات احلروب الكارثية يف العراق حواِف 
ويبقى الغبار السام وادلشع !موقع خطر يف بغداد وحدىا اليوم،تتعلق غالبيتها ابلقنابل العنقودية ومصايد الذخَتة ادلدفونة

تضاعفت االصاابت ابمراض السرطان واالمراض اجلرثومية االخرى نتيجة ادلواد ادلشعة !ات طويلة يف اجلسم البشريلسنو
ادلستخدة يف احلروب االخَتة،وىي امراض غريبة َف يشهدىا العراق من قبل وَف يعرفها ابناءه اال مع رلئ نظام صدام 

. واالحتالل

http://www.adhwaa.org/


 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 جهة مستقلة – مركز أضواء للبحوث والدراسات اإلستراتيجية
www.adhwaa.org 

حقوق النسخ واالقتباس زلفوظة دلركز أضواء 

6 

اريخ والقنابل وااللغام واالسلحة الكيمياوية،واستخدام التحالف اطنان سبب استخدام الدكتاتورية اطنان الصو   
تزايد ادلخاطر الطبيعية الناذبة من النشاط اجليولوجي !واالىتزازات بفعل االنفجارات!وتسبب التفجَتات االرىابية!اخرى

حلرائق ادلختلفة وانكسار االانبيب السيما االهنيار الكتلي للصخور واهنيار السدود واجلسور واالكتاف الًتابية لالهنر وا
النفطية والغازية وادلائية،وسقوط ابراج الطاقة الكهرابئية،والتغَتات يف مستوى سطح االرض ومستوايت ادلياه 

وكذلك اذلبوط االرضي والتهدم الكتلي،الفيضاانت،الزحف الكتكوين والزالزل واذلزات االرضية،التعرية والًتسيب .اجلوفية
!. ليات اجليومورفولوجية وسلتلف الفعا

سببت االسلحة الكيمياوية والنفاايت الصناعية اخلطرة تفاقم معدالت التدىور البيئي وانقراض انواع اساسية يف     
تقلصت الثروة السمكية .يف العراق وكردستان انقرضت حيواانت ويهدد خطر االنقراض حيواانت اخرى.السلسلة احليوية

. ة ان السمكة اليوم يف عراق اخلَت تعد من االغذية الكماليةوارتفعت اشباهنا اُف درج
الردة احلضارية • 

لوثت ادلنظومة الفكرية والثقافية للدكتاتورية الشارع العراقي ومسمت اجواءه الثقافية معتمدة على ثقافة العنف والتصفية     
ن يعتربون النور والثقافة ادلتنورة كفر وضاللة ويعملون والتهميش والتجهيل والتنسيق مع احللفاء من الظالميُت واجملرمُت الذي

ان اللعب بقيم الثقافة ىو لعب على شفَت السيف ولعب ابجلوىر البشري .على عودة الناس اُف الكهوف والظالم
الذايت،وىذا ما  تقوم  بو ثقافة الطائفية السياسية وسبادي احلكام يف االستخفاف ابلشرعية الدولية حلقوق 

ن،واسًتسال ادلؤسساتية الدينية يف ادلوقف الذي يعترب نفسو دائما على حق ويرفض االستفادة من اآلخر ليخلق االنسا
ؽلتد !عقلية ثقافة القطيع–ادلشاكل اكثر شلا ػلل ابلفتاوي البليدة واحللول الًتقيعية واعادة انتاج العقلية التربيرية ادلريضة

ان نوااي التآمر وشن احلروب !عالجو صعبا ونتائجو وخيمة مع الزمن التلوث اُف اعماق االرض واالنسان ويصبح
!. واالرىاب واالقتتال واالنتقام ىو امر يف منتهى االضلطاط االخالقي

الفساد وسوء استغالل النفوذ والسلطة • 
دلسؤولة العليا تعرقل احلكومة العراقية غَت قادرة على تطبيق احلد االدىن من قوانُت مكافحة الفساد ألن بعض اجلهات ا   

واالرىاب والتخريب وتغييب الدؽلقراطية وادلؤسساتية "بيزنس احلرب"ويزدىر الفساد مع انتعاش.اي ربقيق يف قضااي الفساد
ادلدنية والرقابة االعالمية والشعبية،يزدىر مع سياسة االستَتاد مفتوح األبواب دون ضوابط وال فحص وال كفاءة او جودة 

تعاظم الفساد الذي يعوق االعمار ويفاقم ادلعاانة ويدمر القيم الروحية،غياب مقومات الشفافية يف ظل  من عوامل.منتوج
تنامي دور ونشاط الفئات الطفيلية الذي يعكس حقيقة ان الفساد ظاىرة اقتصادية سياسية مركبة تستند اُف بنية 

! اجتماعية وظلط ثقافة يرتبطان ابلتخلف
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لة الفقر والبطالة والعطا• 
تزداد الفجوة يف بنية االقتصاد العراقي بُت التوسع يف األنشـــطة ادلالية والتجارية من انحية،والركود يف رلال األنشـــطة     

وانعكس ذلك بدوره على مستوى توزيع الدخول والثروات ليزداد الفقراء فقرا نتيجة .اإلنتاجية والتصديرية من انحية اخرى
وخفض مستوايت الدخل واالدخار للغالبية العـظمى من السكان وليزداد ثراء ورفاىية الطبقة  ضعف فرص التوظيف ادلنتج

ادلرتبطة ابنشطة التجارة وادلقاوالت وادلضارابت العقارية،واخلدمات ادلالية والوكاالت التجارية واحلصرية واألنشطة الفندقية 
والتهريب،وادلرتبطة ابلرأمسال التجاري وادلضارب (مربادورالكو)السمسرة يف الصفقات وعقود التوريد -واقتصاد الصفقات

ذي الطابع الطفيلي ادلرتبط بوشائج سلتلفة ابلرأمسال االجنيب،وىي تقبع على قمة توزيع الدخول والثروات يف 
اء الن تستجد ظاىرة االستقطاب احلاد بُت االغنياء والفقر.بالدان،وليقذف التهميش ابالحياء الكاملة خارج اطار ادلدن

احزمة الفقر تطوق مدن العراق،انقاض وخرائب ووجوه كاحلة .الفقر ادلدقع ىو الوجو اآلخر للعملة،اي الثراء الفاحش
.  ذائبة
معدالت البطالة يف العراق تواصل االرتفاع والبياانت ما زالت مضطربة،ويعترب التكوين العلمي وادلهاري لقوة العمل    

 وػلتاج لتطوير حقيقي يف التعليم والتدريب سواء لرفع انتاجية قوة العمل يف الوحدات العراقية متدنيا اُف حد كبَت
ان قضية الفقر ترتبط ارتباطا .االقتصادية القائمة فعال او لتأىيلها للتعامل مع تقنيات اكثر حداثة يف اجملاالت عالية التقنية

! وثيقا وواضحا ابزدايد مستوايت البطالة
 
 

ة والثقافة البيئية السياسة البيئي• 
تسعى السياسة البيئية الوطنية اُف حل ادلشاكل البيئية ابستخدام االجراءات التقنية واالدارية وتسعى الثقافة البيئية ىي    

ايضا الحداث التغيَت الالزم يف طرق التفكَت و السلوك البيئي عند ادلواطن وتطوير الوعي البيئي وخلق ادلعرفة البيئية 
بغية بلورة السلوك البيئي االغلايب دبثابة الشرط األساسي كي يستطيع الفرد يف اجملتمع ان يؤدي دوره بشكل األساسية 

ان الثقافة البيئية مفهوم مرادف للتعلم االيكولوجي .فّعال يف ضباية البيئة وابلتاِف ادلساعلة يف احلفاظ على الصحة العامة
ر وادلواقف القيمّية وصبلة ادلعارف و الكفاءات والقدرات و التوجهات السلوكية والًتبية البيئية وعملية تطوير وجهات النظ

ويقصد ابلتلوث البيئي كل تغيَت كمي او نوعي يف مكوانت البيئة احلية وغَت احلية ال .من اجل صيانة وضباية البيئة
 -سحيقة حاصلة بُت التكنوسفَت والتلوث البيئي ىو ىوة.تستطيع األنظمة البيئية استيعابو من دون ان ؼلتل توازهنا

Technosphere(طراز معيشة االنسان واظلاط احلياة احلضرية ومستحداثهتا يف العلم والتكنولوجيا) وبُت البيوسفَت- 
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Biosphere(انظمة التوازن البيئي وعناصر مقومات احمليط احليوي.) احملافظة على التوازن الطبيعي للبيئة يتطلب
ان أتمُت األسس الطبيعية للحياة االنسانية عرب صيانة البيئة .ي وفقا للجانب الطبيعي للحياةتكييف اجلانب التكنيك

والوقاية ضد األخطار البيئية يف ادليادين االيكولوجية وااليكونومية واالجتماعية يعترب اليوم اساس ضمان الوطن احلر 
. وادلستقبل السعيد

الكارثية ومشوليتو وارىابو اجواء ادلوت والدمار ادلخيمة على العراق لتجد وفر النظام الدكتاتوري البائد بقادسياتو   
الوالايت ادلتحدة امامها احلجج اجلاىزة للقيام ابلعدوان وتشغيل ماكنتها التدمَتية على ارض العراق،وتطلق العنان لقراراهتا 

مشروع دائم للحرب والعدوان والدمار ولتبقى ابواب السياسيــة ادلعادية دلصاٌف الشعب العراقي،ولتتحول القضية العراقية اُف 
ولتصبح مدن العراق اىدافا لذلك !العراق مفتوحة امام السالح واجلزمة االمَتكية أتخذ طريقها حيثما تريد وكيفما تريد

هنج وقد ادى اخللل يف ديناميكية التخطيط ادلركزي واقحام البالد يف ادلغامرات االقتصادية اليت جسدت م!.السالح
التجريبية والتطور الرأمساِف ادلنفلت والنشاط الطفيلي للبورجوازية واجهزهتا ادلهيمنة اُف تلوث البيئة العراقية 
وَف يسعف النظام .والكردستانية،ووسعت دكتاتورية صدام حسُت من زبريب البيئة العراقية ركضا وراء األرابح السريعة ادلنال

و السكاين والتقدم التقٍت زلاوال اعفاء التطور الرأمساِف اجلاري من ادلسؤولية،كما كانت تربيراتو ربط التلوث البيئي ابلنم
حلمالت احلكومة ادلركزية يف بغداد وانفالياهتا سيئة الصيت على مدن وقصبات كردستان طيلة العقود ادلاضية اآلاثر البيئية 

والعيون واآلابر وزرعت جبال وىضاب كردستان اباللغام  السيئة حيث تضررت البيئة السكانية وتلوثت ادلياه يف النهَتات
. والراباي العسكرية ابالضافة اُف زلو آالف القرى من اخلارطة الكردستانية

تلوثت البيئة العراقية ابحلروب الكارثية وابحًتاق او تسرب ادلواد ادللوثة من ادلنشآت الصناعية،منها ماليُت االلتار من     
لكربيت السائل واحلوامض ادلركزة وادلبيدات الكيمياوية واحًتاق اطر السيارات وتعطل مصادر الطاقة الوقود والزيوت وا

الكهرابئية والدمار الذي اصاب مصايف النفط وتوقف العمل يف وحدات معاجلة ادلياه الصناعية وارتفاع مناسيب ادلياه يف 
عمل يف وحدات تصفية مياه الشرب وزلطات معاجلة ادلياه ادلبازل وتدمَت مرسبات الغبار يف معامل األمسنت وتوقف ال

من آليات البلدايت وترك النفاايت من دون طمر صحي،وبسبب ادلواد ادلشعة من %(35)الثقيلة وتدمَت اكثر من
وث ومشل التلوث البيئي تلوث ادلياه وتلوث اذلواء،تلوث الًتبة والتل.االنفجارات وصناعة اسلحة الدمار الشامل العراقية

. الضوضائي والتلوث البصري والتلوث الشمي والتلوث االشعاعي والتلوث الكهرومغناطيسي
سبب احلصار االقتصادي واحلظر النفطي اكرب الضرر ابلكساء األخضر واحليواانت الربية وعموم الثروة احليوانية وزاد     

دموية ضد الشعب الكردي وانفالياهتا والغزوات وتسببت ضبالت حكومة بغداد ال.من عدد االصاابت ابألمراض االنتقالية
الربية الًتكية واعمال القصف ادلدفعي واجلوي يف مشال العراق زعزعة التوازن البيئي يف كردستان،بينما شكلت اعمال 
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رة يف العقود بلغ عدد القرى الكردستانية ادلدم.التهريب ادلتفاقم للثروة احليوانية واالخشاب خطرا اضافيا ىدد البيئة العراقية
بلدة بسبب شوفينية الدكتاتورية،وقامت الدكتاتورية بتصفية الشريط احلدودي ( 35) قرية و(4500)ادلتأخرة فقط حواِف

كيلومًت داخل العمق (30)الطويل على امتداد كردستان العراق من مندِف اُف سنجار وبعرض ذباوز يف بعض ادلناطق ال
!  عقبتها احلمالت االنفالية الكيمياوية يف الثمانينات،ا1975يف ظل اتفاقية اجلزائر لسنة 

اخلت احلروب قي بالدان ابلتوازن االجتماعي والبيئي،وكانت حبق سوقا خصبة السلحة الدول ادلتقدمة وسلتربا     
ئ مواطن بر 5000يف حلبجة استخدم النظام العراقي الغازات السامة ليبيد .لتجريب آخر ادلبتكرات يف رلال التسلح

مساَف بينهم االطفال والنساء،وسبق لو ان استخدم الناابَف احملرم دوليا يف قصف كردستان العراق،كما استخدم الثاليوم 
واستعملت يف حرب اخلليج الثانية اخطر ادلبيدات وادللواثت وابالخص اليورانيوم .لتسميم معارضيو دون ضجة وهبدوء

مليار سنة اي دوامو اُف االبد،ومع احًتاقو ينبعث اوكسيد اليورانيوم  4.5الذي يدوم نشاطو االشعاعي (DU)ادلستنفذ
السام ادلشع وينتقل يف اذلواء عدة كيلومًتات لتستقر دقائقو يف االعضاء احليوية ابالستنشاق واذلضم، وليسبب آالم الرأس 

.    واالمراض اخلبيثة
تقدم بتفوق على  طاعون موت احلروب التلوث البيئي طاعون العصر وصناعة ادلوت اذلادئ،والذي ي   

مياه الشرب،ىواء ابلكربون،األمطار احلامضية :فيدخل من كل اذباه!واالرىاب،ولينتصر على احصائيات ضحااي الطرق
والسوداء والعواصف الًتابية،اتربة يف الرئة،مسوم يف عضلة القلب،الضوضاء احلادة والضغط العاِف جدا،الروائح الكريهة 

،حقول االلغام واكداس االسلحة ادلًتوكة والسيارات ادلفخخة،االمراض (DU)زيقي،اليورانيوم ادلستنفذوالضغط الفي
ارتفعت نسب التلوث اذلوائي ابلرصاص والكاربون !..التلوث ماكنة جبارة تعمل بال ىوادة..واالوبئة والفايروسات

من العناصر ادلشعة كالكادميوم واليورانيوم ادلنضب والغازات ادلتسربة اُف اجلو الصادرة عن ادلواد الكيماوية وكميات 
(DU ) والزنك الصادر عن القنابل والصواريخ ادلوجهة وكذلك بسبب األمطار احلامضية والسوداء والعواصف الًتابية

 واآلالف من ضحااي!االمر الذي يتسبب يف وفاة اآلالف سنواي السيما بُت الشيوخ واالطفال.. وكثافة الدقائق العالقة
واالصابة حبساسيات اجلهاز التنفسي !من العاملُت يف بالدان% 30واالصابة ابلتضخم الكبدي عند مااليقل عن !التسمم

واحتقان الرئتُت وضيق التنفس والتليف الرئوي والتهاب الشعب اذلوائية والسرطان والفشل الكلوي والعجز اجلنسي 
وتسبب الغازات السامة عماء العيون واضطراابت .،اٍفواالجهاض والتشوىات اجلنينية واطلفاض نسب الذكاء

وزايدة استهالك !ودخان التفجَتات االرىابية واحلربية!تًتكز ادللواثت يف دخان ادلعامل واخبرهتا وعوادم السيارات.التنفس
ادلسبب للسرطان اثبتت الفحوصات ضررىا البالغ )والتلوث أبتربة الشوارع،واالغذية الفاسدة اليت تغزو العراق!احملروقات
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والعطور والتدخُت ودىان االريكة  NO2والتلوث ادلنزِف من ادلواد الطيارة يف ادلاكياج والغاز ادلنزِف (واالمراض االخرى
. اٍف... 

: يتوزع التلوث البيئي يف عراقنا اُف   
وات وادلولدات االمر افران ادلايكرويف وخطوط الضغط العاِف واحملوالت الكهرابئية والقابل -الكهرومغناطيسي• 

!. وسرطاانت االطفال بسبب الدقائق الكهرومغناطيسية(اللوكيميا)الذي ادى اُف التعرض دلخاطر االصابة بسرطان الدم
االيوانت وادلعادن السامة اليت تسببت يف تلوث السالسل الغذائية  –ادلركبات العضوية واالمالح -الكيميائي• 

!.  وادلياه واذلواء
ادلواد العضوية وغَت العضوية ومياه االمطار احلامضية وادلخلفات .الضوضائية والروائح والتلوث البصري -الفيزايئي• 

. الصناعية ادلسببة للتغَت يف اللون واحلرارة والعكورة والشد السطحي  والطعم
(. DU)اليورانيوم ادلستنفذ -االشعاعي • 
داد وادلدن العراقية بسبب ازدايد عدد ادلركبات ادلرورية،والتخلف تزداد االختناقات ادلرورية يف شوارع بغ -ادلروري• 

ينفث االختناق ادلروري الكميات اذلائلة من غازات عوادم السيارات !يف شبكات الطرق والنقل وتدين الثقافة ادلرورية
وتسبب االكاسيد الكربيتية و النيًتوجينية االمطار .تنفثو الصناعات ادلدينية السامة وىي ملواثت غازية تفوق خطورهتا ما

احلامضية ادلضرة للبيئة الزراعية والثروة السمكية،تلف جدران االبنية واالرصفة والشوارع والسيارات،تعتيم الوان النصب 
انقات ادلرورية على كفاءة فاعلية اداء ادلركبات وتؤثر االخت.التذكارية والغطاء النبايت والطالء،وتساعد على التآكل ادلعدين

!   واالستهالك االقتصادي للوقود معا وعلى صحة االنسان
ادلؤسف ان حكام العراق اجلدد واصلوا طيلة االعوام اخلمسة ادلنصرمة ذباىل الواقع البيئي الكسيح وتداعياتو الصحية    

وَف يتضمن الدستور الدائم اال اجلمل الفضفاضة اليت .قاعسوا يف ذلكواالجتماعية،وحىت اجلمعية الوطنية ورللس النواب ت
من مسودة الدستور الدائم اليت تنص علي االعًتاف ابلشرعية الدولية حلقوق  44ال تلزم احدا،بعد الغاء ادلادة 

ومة العراقية ذباىلت االصالحات االقتصادية ادلوعودة للحك.ولليوم َف ينضم العراق لإلتفاقيات البيئية الدولية.االنسان
وبذلك .بعكس ما يفًتض،مع ان معادلو الكارثية تعشي العيون –الواقع البيئي الراىن،مستثنية اايه يف اىتماماهتا األساسية 

غلري دفع العيوب الرأمسالية اُف االعماق وال ذبتث،حاذلا حال االحالم السياسية اليت تعيد انتاج الكوارث االجتماعية 
االنكى من ذلك ال تزال اذلوة !.ايسية وعقلية ثقافة القطيع البعثية أبثواب جديدة متجددة وال ذبتثكالطائفية الس

سحيقة بُت النخب احلاكمة وحقوق شغيلة صيانة البيئة العراقية،وىي شغيلة توزعت يف كل مكان وذبدىا داخل كل 
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يئة والتعليم العاِف والصناعة،ادلنظمات غَت احلكومية ادلؤسسات،يف ادارة احملافظات والبلدايت والقوات ادلسلحة ووزارة الب
. والنقاابت،اٍف

ان ربقيق تقدم على طريق ربسُت اخلدمات العامة،يرتبط بشكل كبَت،ابلتصدي اجلدي غَت االنتقائي وغَت ادلسيس    
لقد تراجعت مؤشرات .اندلظاىر الفساد االداري وادلاِف الذي اصبح عقبة كأداء يلقي بثقلو على احلياة العامة يف بالد

احملاسبة،اإلستقرار السياسي،فعالية احلكومة،اجلودة النظامية،سيادة القانون والسيطرة على الفساد يف العراق خالل الفًتة 
لتصل اُف ادلعدالت الدنيا يف السلم العادلي،وتكشف االحصائيات عن ترد خطَت وتراجع أخطر يف  1996-2007

. 9/4/2003عاقبة رغم اهنيار الدكتاتورية البعثية يف فعالية أداء احلكومات ادلت
 
 

التنمية املستدامة ومواجهة التدهور البيئي • 
ىي توسيع خيارات الناس وقدراهتم من خالل تكوين (Sustainable Development)التنمية ادلستدامة  

ضرار حباجات االجيال القادمة،واعادة طريقة شلكنة دون اال(أبعدل)الرأمسال االجتماعي لتلبية حاجات االجيال احلالية
توجيو النشاط االقتصادى بغية تلبية احلاجات التنموية ادلاسة للدول واالفراد واالجيال القادمة،تلبية احتياجات احلاضر 

سب مع دون ادلساس بقدرة األجيال القادمة على تلبية حاجاهتا،واختيار األظلاط االقتصادية واالجتماعية التنموية اليت تتنا
يواجو العاَف خطورة التدىور البيئي الذي .االىتمام البيئى ادلالئم،ومنع حدوث أضرار سلبية تنعكس على البيئة العادلية

. غلب التغلب عليو مع عدم التخلي عن حاجات التنمية االقتصادية وكذلك ادلساواة والعدل االجتماعي
االجتمااقتصادية والطبقية احلادة يف اجملتمعات وحجم االعلال واحلرمان  تكشف التنمية البشرية ادلستدامة واقع التباينات   

لقد قام قادة أكثر من مائتُت وسبعُت دولة .والفقر،وىي مكملة دلنهج التخطيط االسًتاتيجي بعيد ادلدى والقصَت والتنمية
،بعد االطالع على 1992انَتو عام ابلتصديق على فكرة التنمية ادلستدامة تصديقا رمسيا ىف مؤسبر قمة األرض يف ريودوج

وسعت اللجنة ادلعنية ابلبيئة والتنمية التابعة لألمم .1987التقرير الذى رفعتو اللجنة العادلية ادلعنية ابلبيئة والتنمية ىف عام 
الحتياجات ادلتحدة واألجهزة التابعة ذلا لوضع تعريف للتنمية ادلستدامة يتلخص يف االرتقاء برفاىية اإلنسان والوفاء اب

األساسية للفقراء وضباية رفاىية األجيال القادمة واحلفاظ على ادلوارد البيئية ودعم انظمة احلياة على ادلستوى العادلى وىف 
ومع اصدار تقرير التنمية البشرية لعام .احلدود ادلسموح هبا،والعمل على ادخال األطر االقتصادية والبيئية عند وضع القرار

األمن البشري َف يقتصر على امن الدولة بل مشل امن االنسان وامن اجملتمع بشكل يضمن حقوق فان مفهوم  1994
. ادلواطنُت اضافة اُف انو اخذ ابعادا متعددة
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التنمية البشرية مفهوم مركب ينطوي على رلموعة من ادلضامُت اليت تتداخل وتتفاعل مع صبلة من العوامل اجملتمعة    
االقتصادية وادلالية،مقومات التنظيم السياسي ورلاالتو،عالقات الًتكيب اجملتمعي بُت سلتلف  االنتاج،السياسة:واعلها

شرائحو،مصادر السلطة والثروة ومعايَت سبلكها وتوزيعها،القيم الثقافية ادلرتبطة ابلفكر الديٍت واالقتصادي،القيم احلافزة 
تعترب التنمية البشرية منقوصة اذا سبكنت من .اداة للتقدم والتنميةللعمل واالظلاء واذلوية والوعي بضرورة التطوير والتجديد 

تعزيز قدرات االنسان دون التمكن من اغلاد الفرص الكافية يف البيئة االقتصادية واالجتماعية الستخدام ىذه القدرات 
كامل،وىو االمر الذي بشكل فعال،فالتعليم يتحول اُف بطالة عند اصحاب الشهادات اذا َف يًتافق مع مشروع تنموي مت

. يؤكد على اعلية البعد االقتصادي يف التنمية البشرية
التنمية البشرية ضمان لتحقيق السالم االجتماعي وربقيق ضباية البيئة واحلياة وضمان استمرار النمو لالجيال القادمة     

التنمية بسبب الفقر والبطالة وسوء التوزيع وربقيق الدؽلقراطية احلقيقية وحقوق االنسان،وتعرقل ادلظاىر الرأمسالية ىذه 
وتستهدف التنمية البشرية االسًتاتيجيات التنموية الناس قبل .والعصبوية والطائفية والعسكرة واالضطهاد ادلركب

ة وتشًتط التنمية ادلستدامة صراحة والزاما دؽلوم.االنتاج،والتجارة،واسعار الصرف،واسعار الفائدة،واسواق األوراق ادلالية
العملية التنموية وتوزيع ادلوارد وادلنافع االقتصادية اصباال بُت االجيال احلاضرة واالجيال ادلقبلة،ووضع البعد البيئي 

ىل يتيح النمط الرأمساِف ادلتجسد يف نظام السوق ظلوا مستداما .لالستدامة كأحد األبعاد األساسية مع البعد السياسي
ومستداما بيئيا؟خاصة وان طبيعة السوق ونظام السوق الرأمسالية تنفي حكما امكانية  واستغالال رشيدا للموارد اقتصاداي

ان اعطاء دورا اساسيا للدولة ؼلفف .ثبات النمو وتواصلو دون انكفاء وربتمل ظهور األزمات االقتصادية بشكل متكرر
ايسية وادلؤسساتية ادلدنية والشفافية كي ال تقع التناقض بُت التنمية ادلستدامة ونظام السوق شريطة االلتزام ابلدؽلقراطية الس

. ىذه الدولة يف فخ الربقرطة والكومربادورية والطفيلية
من اولوايت التنمية ادلستدامة الدؽلقراطية البيئية،ادارة ادلوارد الطبيعية،االدارة ادلستدامة للمسطحات ادلائية،االدارة    

ت التجارة غَت القانونية والتهريب والسوق السوداء،احتواء االخطار البيئية ادلستدامة للغاابت والبساتُت،مكافحة عمليا
اُف جانب الشفافية واالعالم والعدالة وضمان ....ونتائج ىوس احلروب والعسكرة،التنوع البيئي،السياحة ادلستدامة

دائل الدؽلقراطية يف رلاالت االدارة ادلواطنة،حرية التعبَت عن الرأي،حكم القانون،اجملتمع ادلدين،السلم األىلي،واطالق الب
حقوق االنسان،حقوق االطفال واحلقوق ادلتساوية للمرأة،مكافحة التعذيب ونبذ ...والتعليم وصياغة القرارات ادلصَتية

وتشمل االبعاد البيئية للتنمية ادلستدامة صيانة الًتبة من التلف والتقليل من .عقوبة االعدام،مكافحة االرىاب والفساد
. خدام ادلبيدات واحلفاظ على الغطاء النبايت،ضباية ادلوارد الطبيعية،صيانة ادلياه،ضباية ادلناخ من االحتباس احلراري،اٍفاست

http://www.adhwaa.org/


 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 جهة مستقلة – مركز أضواء للبحوث والدراسات اإلستراتيجية
www.adhwaa.org 

حقوق النسخ واالقتباس زلفوظة دلركز أضواء 

13 

ادلوازنة الدقيقة يف مشاريع اعمار العراق تتطلب االىتمام ابالقتصادايت البيئية والسياسة البيئية الوطنية عرب االجراءات    
الوعي البيئي لدى عامة الناس لدفع عجلة التقدم االجتماعي وخدمة الشعب التقنية واالدارية وشحذ 

االقتصادايت البيئية والسياسة البيئية الوطنية حدا مقص،ال يستطيع احدعلا ان يقطع بصورة صحيحة اذا فصل .العراقي
.  عن اآلخر

اليت ينبغي ازباذىا دلعاجلة مظاىر التلوث االجراءات التقنية واالدارية (Package)السياسة البيئية الوطنية ىي حزمة    
:  البيئي ومنها

جاء يف ادلادة )ضباية خصوصية ادلواطن والشغيل يف بالدان وحقو يف صيانة حياتو اخلاصة وحجبها عن اآلخرين• 
 ال غلوز تعريض احد لتدخل تعسفي يف حياتو اخلاصة او يف شؤون اسرتو او"من اإلعالن العادلي حلقوق اإلنسان 12

ولكل شخص حق يف ان ػلميو القانون من مثل ذلك التدخل او .مسكنو او مراسالتو،وال حلمالت سبس شرفو ومسعتو
وحقو يف معرفة كل ضروب ادلعلومات ادلؤثرة على مستقبل العراق وادلؤثرة على ادلصائر اإلنسانية والدفاع .."(تلك احلمالت

كل مكان ويف اي وقت واالشًتاك ادلباشر يف ادارة البيئة التحتية  عن حق الشعب يف استخدام ادلعلومات بسعر رخيص يف
دؽلقراطية ادلعلومات تعٍت ضمان حرية التعبَت والنشر عرب وسائل االعالم ادلقروءة وادلسموعة وادلرئية،حرية احلصول .لألعالم

ػلرض على التعصب والتطرف  على ادلعلومات وتداوذلا دبا ينسجم مع نصوص الدستور ومواثيق حقوق االنسان،ربرًن ما
عرقيا او دينيا او طائفيا اوعلى العنف،احًتام استقاللية وسائل االعالم وبضمنها منابر النشر والبث العامة ادلمولة من 

. ميزانية الدولة
تطوير الوعي البيئي وخلق ادلعرفة البيئية االساسية بغية بلورة سلوك بيئي اغلايب كشرط اساسي يستطيع فيو • 
كل ذلك يستلزم .واطن من ان يؤدي دوره بشكل فّعال يف ضباية البيئة وابلتاِف ادلساعلة يف احلفاظ على الصحة العامةاَف

توفَت الكادر الضروري للمؤسسات البيئية وجعل علم صيانة البيئة من العلوم االساسية يف ادلناىج االكادؽلية التدريسية يف 
. اجلامعات العراقية

ل األجنيب وتصفية تركة النظام ادلقبور وادلضي يف طريق اعادة االعمار والبناء وبناء مؤسسات الدولة اهناء االحتال• 
اعتماد ادلهنية واحًتام حقوق االنسان واحلرايت اليت ينص عليها الدستور يف بناء القوات .الدؽلقراطية السيادية

ت الطائفية والقومية واألثنية، وتكريس مهمة اجليش يف ادلسلحة،وأتكيد والئها للوطن وابعادىا عن الصراعات واحملاصصا
. الدفاع عن الوطن واستقاللو وسيادتو واحلفاظ على النظام الدستوري
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من االعلية دبكان تفعيل دور قطاع ... معاجلة تردي اخلدمات العامة االساسية وخاصة الكهرابء وادلاء النقي• 
اعي عرب احلد من استخدام مصادر الطاقة التقليدية كالنفط والغاز الطبيعي يف الطاقة الكهرابئية يف عملية األنتاج األجتم

. سلتلف رلاالت األقتصاد الوطٍت يف البالد،والسعي الستبدال ادلصادر االحفورية دبصادر الطاقة البديلة
ة الضيقة وطلص ابلذكر اعلية اجراء التعديالت الضرورية على القوانُت البيئية السارية وتشذيبها من االغراض النفعي• 

:  القوانُت التالية 
 .1997لسنة  3قانون ضباية و ربسُت البيئة رقم  .1
 .1998لسنة  1نظام تشكيالت دائرة ضباية و ربسُت البيئة رقم  .2
لسنة  2نظام احلوافز واالجور لدائرة ضباية و ربسُت البيئة  واقسام ضباية و ربسُت البيئة يف احملافظات رقم  .3

1998. 
 .1997لسنة  4تشكيالت رلالس احملافظات حلماية و ربسُت البيئة  رقم  .4
 .1998لسنة  1تعليمات مهام واقسام ضباية و ربسُت البيئة يف احملافظات وتشكيالهتا رقم  .5
 .1986لسنة  67قانون تنظيم مناطق ذبميع االنقاض رقم  .6
 .1993لسنة  7ة الصحة رقم تعليمات االضاءة يف بيئة العمل الصادرة عن وزار. 7

 .1996لسنة  6تعليمات سلاطر البنزين العطري ومنتجاتو الصادرة عن وزارة الصحة رقم  .8
 .1993لسنة  5تعليمات نقل وذبهيز مياه الشرب ابلسيارات احلوضية الصادرة عن وزارة الصحة رقم  .9
. ة العاملُت من االىتزازاتالصادرة عن وزارة الصحة حول ضباي 1993لسنة  4تعليمات رقم . 10
من الضروري تشريع قانون ربديد منسوب الضوضاء ادلنبعثة من مكربات الصوت فوق ادلراكز الدينية والسياحية    

ما سبق يؤكد اعلية استكمال أتسيس وتطوير .الصادرة عن ىيئة السياحة مثال 1993لسنة  2وااللتزام  بتعليمات رقم 
لبيئة وضبايتها ورفدىا ابلصالحيات،ووضع اسًتاتيجية بيئية تتناسب وحجم ادلخاطر ادلرتبطة اذليئات احلكومية اخلاصة اب

.  بتدىور الوضع البيئي
يذكر ان الطرق احلالية زبًتق ادلناطق السكنية ... اعادة زبطيط ادلدن وزبطيط الشوارع وتوزيع استعماالت االرض• 

. واحلضرية والتجارية ادلكتظة ابلسكان
رف والورش داخل االحياء السكنية يف ابنية وعمارات خدمية وحرفية خاصة هبا لتوفَت البيئة السكنية عزل اٌف• 

. ادلناسبة دلعيشة ادلواطنُت
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ال غلر ربويل الشوارع واالبنية واالرض من سكنية اُف ذبارية اال بعد توفر شروط ضرورية منها تواجد االماكن • 
ب يف الضغط على االزقة والشوارع الضيقة وفقدان اخلصوصية اليت غلب توفرىا يف الكافية لوقوف السيارات كي ال تتسب

ادلناطق السكنية والتلوث البصري والضرورة اذلندسية للحصول على اكرب النسب من االشعة الشمسية الساقطة،ومعاجلة 
.  مشاكل الضجيج ابلتشجَت واحلواجز

وتطلق ادلساحات .سوة ابالشجار واحلدائق سبتص الضجيج ادلرورياالىتمام ابلتشجَت ألن احلراج وادلناطق ادلك • 
مكيف ىواء  20مًت مربع ما يعادل عمل  1012لتبلغ الطاقة التربيدية دلساحة % 11اخلضراء الرطوبة النسبية دبقدار 

. حجم كبَت
والشرطة اثناء أتديتها معاجلة قطع الطرق وغلق اجلسور ادلفاجئ الذي تقوم بو  القوات االمَتكية واحلرس الوطٍت • 

الواجبات ادلوكلة ذلا،خاصة يف فًتات انعقاد جلسات رللسي النواب والوزراء االمر الذي ولد ويولد االستياء الشعيب 
ومعاجلة النصب العشوائي للحواجز امام مداخل ادلؤسسات احليوية و مقرات .واالزدحام ادلروري غَت ادلربر

من الضروري معاجلة ظاىرة تكسرات الطرق وآتكلها وتدين !ق رئيسية اخرى لتغلقاالحزاب،وكذلك افًتاش االىاِف طر
. خدمات الطرق واستهتار الدورايت العسكرية ادلدرعة االمر الذي أثر على صالحية وسالمة ادلركبات والسيارات

! تنمية الثقافة ادلرورية االحصائية وربشيد الوعي ادلروري الوطٍت• 
القليمي للمؤسسات الصناعية والزراعية واماكن التوسع السكٍت دبا يكفل ابعاد الصناعات وضع خارطة التوزيع ا• 

. ادللوثة للبيئة وادلضرة بصحة السكان عن ادلدن ودبا ؽلنع تلوث األهنار
.  العمل على تشريع قوانُت وضوابط السالمة ادلهنية يف ادلؤسسات وادلواقع االنتاجية• 
الناصبة عن اعلال مستلزمات ضباية الطبيعة ومواردىا وعن احلروب الداخلية واخلارجية  معاجلة التغَتات البنيوية• 

.  للنظام الدكتاتوري ادلقبور
ضباية ادلياه واألجواء من التلوث ابلنفاايت الكيمياوية ومياه اجملاري وغَتىا،وتوفَت الدعم الالزم لالسراع يف تنفيذ • 

.  وتنظيفها برامج حصر ادلناطق اليت تعرضت للتلوث
وضع وتنفيذ برامج وطنية عاجلة  للتخلص من نفاايت احلرب السامة واأللغام ادلزروعة يف سلتلف مناطق • 

البالد،ومن بقااي وآاثر األسلحة الكيمياوية واجلرثومية،وتنظيف البيئة من نفاايت ادلواد ادلشعة والكيمياوية والبيولوجية 
.  من دعم اجملتمع الدوِف واليورانيوم ادلنضب،واالفادة يف ذلك

. ادراج التهجَت القسري ضمن اجلرائم الكربى اليت  ػلاسب عليها القانون• 
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احلد من التصحر وضباية الًتبة من التعرية الرػلية ابالعتماد على انشاء واحات صحراوية وزلطات مراع • 
وادلعروفة دبقاومتها للجفاف وادللوحة مثل طبيعية،وزراعة اشجار الغاابت ذات ادلردود االقتصادي وادلتحملة للعطش 

تسهم األحزمة اخلضراء يف درء خطر العواصف .النخيل والسدر والزيتون،وزايدة ادلساحات اخلضراء يف ادلناطق الصحراوية
. بينما يقلل التشجَت واحلفاظ على ادلراعي الطبيعية من نسب التصحر

نية الصلبة ونفاايت ادلستشفيات والنفاايت الصناعية بطرق زبصيص ميزانيات سنوية دلعاجلة النفاايت السكا• 
 Municipalسللفات البناء واذلدم،وادارة ومعاجلة النفاايت الصلبة   -عصرية،وتطوير ادارة ادلخلفات االنشائية

Solid waste!وربقيق افضل  اختيار ادلعاجلة ادلثلى دبا يتالءم مع البيئة االجتماعية.ابعتماد التقنيات اذلندسية احلديثة
. عائد ماِف ومعنوي

اعتماد االسًتاتيجيات االسكانية اليت تعاًف التقادم االنشائي وآتكل ادلواد االنشائية مع تقدم الزمن وبغياب • 
االدامة والصيانة والتحديث،فوضى التوسع العمراين وظاىرة البناء على السطوح والتقادم العمراين،النمو السكاين الكبَت يف 

،آاثر القادسيات الكارثية واالنفاليات الكردستانية والتغيَتات الدؽلوغرافية،التغَت الدؽلوغرايف نتيجة االعمال االرىابية بالدان
. والتهجَت القسري،تواصل اذلجرة التقليدية من الريف اُف ادلدن طلبا للرزق نتيجة تدىور الزراعة ادلستمر

الن بيع ادلواد اإلنشائية يف ادلناطق !الت بيع ادلواد االنشائيةوضع ضوابط ومواصفات فنية ومراقبة دورية دلح• 
. السكنية يسبب اضرارا ابلبيئة وصحة ادلواطن كوهنا  ظاىرة غَت صحية وزبل ابجلانب اجلماِف للمدن

ضي بشكل منسق تعزيز االمن ادلائي للعراق ابالدارة ادلتكاملة للموارد ادلائية يف العراق عرب تنمية وادارة ادلياه واالرا• 
ودعم خطط االستثمار الرشيد للمياه وتطوير مصادرىا السطحية واجلوفية وتقليص ىدرىا اُف ادىن حد شلكن من خالل 

. تبٍت سلتلف السياسات والتدابَت الالزمة،مع ايالء اقصى االىتمام ابلسدود التجميعية للمياه واستثمارىا االمثل
سدود واخلزاانت لضمان صلاح مواجهة نقص اإلمدادات وشحة ادلياه،من استخدام نظام ادلناورة يف تشغيل ال• 

خالل تطوير منصات زلطات ضخ مشاريع اساالت ادلاء كافة والواقعة على عمودي هنر دجلة والفرات وروافدعلا،وازالة 
.  ادلخالفات والتجاوزات كافة وتطبيق نظام احملاصصة ادلائية

لتوظيف العالقات مع الدول االقليمية لصيانة األستقالل الوطٍت والسيادة  اعتماد السياسات الرشيدة السليمة• 
يذكر .الوطنية والثروات الوطنية لبالدان،ومشاريع االتفاقيات ادلتوازنة اليت تضمن حقوق العراق ادلائية مع تركيا وايران وسوراي

. عة للقسمة ادلتساوية بُت اجلميعان تركية تعد دجلة والفرات اهنار عابرة للحدود وليست اهنارا دولية خاض
قيام وزاريت الزراعة وادلوارد ادلائية حبفر اآلابر ادلائية يف صبيع احملافظات لصاٌف الفالحُت الذين توقفت او تضررت • 

اغلب اعماذلم خاصة ادلتعلقة ابستزراع احملاصيل السًتاتيجية جراء قلة احلصص ادلائية اجملهزة يف حوض هنري دجلة 
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وتسهيل حصول صغار الفالحُت على القروض ادلالية والبذور واالمسدة وادلبيدات واالدوات الزراعية وعموم .توالفرا
اخلدمات الزراعية،ومعاجلة فشل مشاريع البزل وشبكاتو يف وقف زحف ادللوحة  يف الًتبة ومنع تردي خصوبتها،التطمَت 

صميمية دلقاطع ىذه االهنر والتالعب ابعماق وعرض القنوات وكثرة ادلستمر لالهنر الرئيسية والفرعية واعلال ادلساحات الت
.   التجاوزات الصحاب النفوذ على احلصص ادلائية ادلقررة ذلم دون رادع،التصاعد ادلريع السعار احملروقات والزيوت

د من ادلراكز كوحدات احتياطية لتنقية ادلياه يتم وضعها يف العدي(روبو)نصب احملطات الصغَتة دلعاجلة ادلياه• 
وادلضي قدما يف اعادة !األمنية ادلشًتكة الرئيسة،ومن تلك األماكن ؽلكن للمياه ان تنساب بسهولة اُف األحياء السكنية

. أتىيل شبكات ادلياه يف بغداد وبقية ادلدن العراقية
تعبئة مياه الشرب تفعيل دور اجلهاز ادلركزي للتقييس والسيطرة النوعية ابلرقابة الصحية،خاصة على معامل • 

. ادلعقمة
تفعيل دور القضاء العراقي احلر ادلستقل الوطٍت ودور اذليئة العامة ادلستقلة للعقود وادلبيعات اليت َف تر النور حىت • 

ودور اجلهاز ادلركزي للتقييس والسيطرة النوعية،حملاسبة الفاسدين وادلفسدين الذين ابتوا يشكلون خطرا على !ىذه اللحظة
! موازي خلطر االحتالل او خطر تنفس عصاابت البعث واالرىاب االصوِف الصعداءالشعب 

! تطبيق قانون الذمم ادلالية للذين يشغلون مناصب مهمة يف الدولة• 
احلد من االستَتاد التجاري ادلشوه او سياسة الباب ادلفتوح لالستَتاد النو ىدر لثروات شعبنا،فاذلم ىو يف ايراد • 

الرخيصة من مناشئ حديثة تعوزىا الدراية واخلربة الصناعية هبدف ربقيق االرابح الطائلة برؤوس االموال السلع البخسة و
. ادلتواضعة وبكلف نقل يسَتة

العمل على زايدة االنتاج النفطي ورفع الصادرات سعيا لزايدة التخصيصات ادلالية للقطاعات اخلدمية • 
اصالح سياسة الدعم احلكومي تكمن خبلق البيئة الضرورية لنمو االقتصاد .ادلهمة،وضرورة ترشيد سياسة الدعم احلكومي

من خالل توفَت االمن واالستقرار فضال عن تطوير شبكة احلماية االجتماعية وربسُت اجلانب اخلدمي شريطة ان ػلدد 
. هبة االحتكار ورفع االسعارالدعم بشرائح الفقراء من اجملتمع وفق سياسة أتخذ بنظر االعتبار االحتياطات الضرورية جملا

من الضروري معاجلة البطالة وفتح ابب االستثمار يف سلتلف قطاعات االسكان والطرق واجلسور واالتصاالت • 
ومشاريع الري والزراعة وتفعيل دور القطاع اخلاص ومشاركتو يف االستثمارات واعادة االعمار واقامة ادلشاريع الصغَتة 

. خللق دورة اقتصادية نشيطة وادلتوسطة والكبَتة سعيا
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ضرورة ان تكون االولوية يف خطوات االعمار تتجو ضلو ادلنشآت وادلشاريع االسًتاتيجية القادرة على االنتاج يف • 
. حال استمرار الدعم احلكومي ذلا ودبا يسهم بتعزيز الثقة ابلعاملُت وتقليل نسب البطالة

الدخل الوطٍت عرب التخطيط ادلنهجي العلمي ومعاجلة مظاىر تردي تنمية مساعلة القطاع الصناعي يف اصباِف • 
الوضع االمٍت،عدم توفر البٌت التحتية لسد احتياجات الصناعة،التعرض للنهب واالتالف،تكليف العناصر غَت الكفوءة 

 وادلراسيم واالنظمة ألدارة القطاعات االقتصادية،سرطنة الروتُت والربقرطة،الفساد االقتصادي وادلاِف واالداري،القوانُت
. السائدة البالية،التضخم،االستَتاد ادلنفلت وفقدان الرقابة النوعية

ضرورة مساعلة الشركة العراقية للقروض والشركة العراقية للكفاالت ادلصرفية يف توفَت السيولة ادلالية للراغبُت ابنشاء • 
ية العمليات االستثمارية والتمويلية لألفراد والشركات والعمليات ادلشاريع الصغَتة وادلتوسطة يف مضمار الوقاية البيئية،وتنم

التأمينية يف األنظمة ادلالية وادلصرفية لبالدان كي ال تقتصر على العمليات ادلصرفية الصرفة واالستثمار يف األسهم 
لقد ادت سياسات الكبح ادلاِف !والسياسات االئتمانية اذلادفة للربح فقط واخلاضعة للمؤثرات غَت ادلهنية واعمال ادلضاربة

اُف عدم كفاءة زبصيص وحشد ادلوارد،واثقال القطاع ادلصريف ابالختالالت اذليكلية اليت يعكسها عدم وجود ادلنافسة 
. وتركز ادلساعلات يف السوق وذبزئة األنشطة ادلصرفية

قيق التوازانت ادلالية الضخمة لبناء من الضروري مساعلة االسًتاتيجيات ادلعتمدة لبلورة ادلوازانت العامة يف تح• 
اقتصاد عصري ومتطور، كي ال غلري اعادة انتاج اقتصادايت التخلف والتبعية ادلرهتنة ابسعار النفط اخلام واشًتاطات 

من ميدان االقتصاد،والتدمَت "طرد الدولة"وامالءات ادلؤسسات ادلالية الدولية،وتنمية معدالت البطالة واالسراع من عملية
تدرغلي للطاقات االنتاجية الوطنية شلا يًتك كل ذلك أتثَتاتو يف البنية والعالقات اإلجتماعية،بفعل والدة الفئات ال

. ادلستفيدة من حزمة السياسات ادلنطلقة من برامج التكييف اذليكلي اليت تعتمدىا ادلوازانت
طرق العلمية والفنية والبيولوجية احلديـثة،وربديد ادلضي قدما يف احياء االىوار عن طريق الغمر ابدلياه ابلوسائل وال• 

اىداف جزئية مثل تعيُت مواقع حملميات طبيعية،واغلاد موازنة دقيقة بُت احلفاظ على البيئة الطبيعية لالىوار وبُت البيئة 
الزراعية لليابسة وذلك  االجتماعية للسكان ومتطلباهتم ضمن نظام بيئي متكامل،وادلوازنة بُت الطبيعة ادلائية للهور والطبيعة

ومن الضروري اعالن حالة .من خالل اعادة النظر يف توزيع القرى القائمة وأتىيلها مع ربديد القرى ادلتوقع غمرىا
تؤثر اي زايدة يف امراض ادلاشية بشدة على .الطوارئ يف األىوار دلعاجلة نفوق ادلواشي بسبب انتشار االمراض غَت ادلعروفة

. عراقياالمن الغذائي ال
جعل األمن الغذائي بكل ما ػلويو من امور اقتصادية وسياسية واجتماعية يف مقدمة سلم األولوايت يف السياسة • 

. االقتصادية لبالدان
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ضباية الثروة احليوانية مصدرا اساسيا لتوفَت االحتياجات الغذائية للمواطن العراقي من خالل توفَت العناصر • 
اضافة اُف الطاقة وادلعادن والفيتامينات،مع اعلية تسعَت اللحوم احمللية،وزلاسبة ذبار ادلاشية،ووضع  الغذائية واعلها الربوتُت

حدا لتهريب الثروة احليوانية العراقية وربديدا اُف الكويت وايران واليت تقوم هبا شبكات منظمة عرب احلدود ادلفتوحة،فضال 
يفرغون بضاعتهم يف سلازن احملافظات اجلنوبية ليعبئوىا ابدلاشية عما يقوم بو سواق الشاحنات من ىذه الدول الذين 

. العراقية مستغلُت ضعف االجراءات االمنية عند احلدود
رفع كفاءة ادارة مشاريع الدولة يف مضمار الثروة السمكية ووضع حد للممارسات اخلاطئة اليت يستخدمها بعض • 

كبَتة من االمساك،وايضا عدم التزام الصيادين دبنع الصيد خالل مواسم  الصيادين كالسموم وادلتفجرات واليت تقتل اعداد
!.  من الضروري توفَت األعالف واالدوية.التكاثر

اعادة النظر ابتفاقية اجلزائر ابعتبارىا اتفاقية جائرة ورلحفة ومذلة وغَت متكافئة،وابرمت يف ظرف استثنائي وربت • 
شط العرب يف هتريب الوقود الذي ادى فيما ادى اُف تلوثو،بينما تسببت  ووضع حد الستغالل.ضغوط وامالءات دولية

غارق،ومعاجلة تلوثو وآتكلو بتآكل  100القادسيات الكارثية يف غرق ماليُت االطنان من احلديد فيو ويتجاوز العدد 
ى بسبب توقف سنة اثر العقوابت االقتصادية وتراكم كميات ىائلة من الطم 15احلديد بسبب التوقف ألكثر من 

.  زلنة شط العرب ىي بُت الغوارق والطمى وهتريب الوقود.عمليات احلفر والتطهَت وذبفيف االىوار
االنضمام التفاقية التنوع البيولوجي العادلية للحفاظ على التنوع االحيائي الذي سبيزت بو البيئة العراقية حيث • 

. ة غَت ادلوجودة يف اكثر دول العاَف تنوعاتتواجد انواع اندرة من االحياء النباتية واحليواين
وزارة ادلالية مطالبة ابالسراع أبصدار قانون التعريفة الكمركية لتفعيل العملية االنتاجية،وىذا ال يتعارض اصال مع • 

. منظمة التجارة العادلية كما ىو معمول مع الدول ادلنظمة ذلذه ادلنظمة(WTO)دخول العراق اُف
عراق اُف معاىدة دولية لتنظيم ذبارة األسلحة يف الشرق االوسط للحد من انتزاع اقصى االرابح اعلية انضمام ال• 

من توريد االسلحة اُف العراق وعرضها يف السوق السوداء اليت ابتت تعج ابالسلحة اخلفيفة والثقيلة،يذكر ان السوق 
بت من االمدادات اليت تستوردىا قوات التحالف السوداء يف بغداد صارت تعج ابلذخَتة اجلديدة اليت اما ىربت او تسر

ابت العراق البلد الوحيد من بُت دول العاَف ؽلتلك . 2004و 1999يف العراق،ويرجع اتريخ انتاج معظمها اِف ما بُت 
سنة وبعض  18الكثَت من االسلحة ادلتنوعة وغَت ادلرخصة خارج الثكنات العسكرية،واكثرىا بيد الذين تقل اعمارىم عن 

! البالغُت شلا ىدد وهتدد ىذه االسلحة امن ادلواطنُت بسبب عدم شرعيتها وقانونيتها معا
ازباذ االجراءات الفعالة حلل ادليليشيات ورلالس الصحوة ومعاجلة تعقيدات ىذه الظاىرة سواء بتفعيل االمر • 
اية،اُف حصر السالح والعمليات وبتطويره او بغَت ذلك من االجراءات الفعالة اليت تؤدي،يف النو 2004لسنة (91)
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ادلسلحة بيد الدولة واجهزهتا ادلخولة وفقا للقانون والدستور وأحكامهما،والعمل على اقامة اجملتمع الدؽلقراطي وضمان 
.   التنافس السلمي احلر وتداول السلطة،واحًتام حقوق اإلنسان
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