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CONS-O-1

ر وتدهور األرايض والجفاف و/أو أوجه تآُزر التصحر وتدهور األرايض  النسبة املئوية للُسكان املطَّلعني عىل مسائل التصحُّ
والجفاف مع تغري املُناخ والتنوع البيولوجي الهدف العاملي

 املُساهمة الوطنية يف تحقيق الهدف
العاملي

ر وتدهور األرايض والجفاف و/أو أوجه تآُزر التصحر وتدهور  النسبة املئوية للمواطنني املطَّلعني عىل مسائل التصحُّ
 األرايض والجفاف مع تغري املُناخ والتنوع البيولوجي

ر وتدهور األرايض والجفاف  و/أو أوُجه تآزر التصحر وتدهور األرايض والجفاف مع تغريُّ املناخ والتنوع  عدد وحجم األنشطة اإلعالمية املُنظّمة بشأن مسائل التصحُّ
ر وتدهور األرايض والجفاف  و/أو أوجه تآزرها البيولوجي، والجمهور الذي بلغته وسائط اإلعالم التي تتناول مسائل التصحُّ

%٣٠٢٠١٨

٢٠١١
٢٠١٣
٢٠١٥
٢٠١٧
٢٠١٩

20

السنة % ر وتدهور األرايض والجفاف و/أو أوجه تآُزر التصحر وتدهور األرايض  النسبة املئوية للمواطنني املطَّلعني عىل مسائل التصحُّ
والجفاف مع تغري املُناخ والتنوع البيولوجي

الهدف الوطني الطوعي

دة يف برنامج العمل الوطني إذا كان مختلًفا عن الهدف املُقرتح أعاله؟ م املُحرز يف تحقيق األولويات املُحدَّ  ما هو الهدف الوطني الذي وضعته بلدك لقياس التقدُّ

 ال يوجد لدى جمهورية العراق برنامج عمل وطني وامنا تم االن من االنتهاء من مسودة برنامج العمل الوطني موائم مع االسرتاتيجيه العرشيه لالتفاقيه

 األنشطة اإلعالمية

5000000
14086000000
1288

إجاميل العدد التقديري لألشخاص الذين تم الوصول إليهم العدد  املقاالت اإلعالمية والربامج
 اإلذاعية / التلفزيونية حول هذه

األنشطة

إجاميل العدد التقديري للُمشاركني عدد األنشطة

20
4000 20
4000

السنة
٢٠٠٨
٢٠٠٩
٢٠١٠
٢٠١١
٢٠١٢
٢٠١٣
٢٠١٤
٢٠١٥
٢٠١٦
٢٠١٧
٢٠١٨

٢٠١٨
٢٠١٧
٢٠١٦
٢٠١٥
٢٠١٤
٢٠١٣
٢٠١٢
السنة

.دائرة التوعيه و االعالم البيئي/ وزارة البيئه  مصادر املعلومات
دائرة التخطيط واملتابعه / وزارة البيئه

.قسم التخطيط واملتابعه/ دائرة الغابات والتصحر/ وزارة الزراعه
عامر اسامعيل الساموي - املنسق الوطني التفاقية االمم التحده ملكافحة التصحر/وزارة البيئه

ال ✔ نعم ر وتدهور األرايض والجفاف و/أو أوجه  هل لدى بلدك اسرتاتيجية تواصل وطني تتناول مسائل التصحُّ
تآُزر التصحر وتدهور األرايض والجفاف مع تغري املُناخ والتنوع البيولوجي؟

التقييم النوعي

 رجاء تقديم أي معلومات تكميلية حسب الحاجة (عىل سبيل املثال، فيام يتعلق بتنفيذ اسرتاتيجية التواصل الشامل، واألنشطة املتصلة بعقد األمم املتحدة للصحارى
.(وُمكافحة التصحر، إلخ

ال يوجد اسرتاتيجية تواصل خاصة بالتصحر ولكن هناك هدف اسرتاتيجي بالتوعية البيئية بشكل عام ضمن اإلسرتاتيجية الوطنية لحامية بيئة العراق
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عدد ُمنظامت املُجتمع املدين

2
2

CONS-O-3عدد ُمنظامت املُجتمع املدين وُمؤسسات العلوم والتكنولوجيا املُشاركة يف عمليات االتفاقية

تسجيل مُنو ُمطرد يف ُمشاركة ُمنظامت املُجتمع املدين وُمؤسسات العلوم والتكنولوجيا يف عمليات االتفاقية طوال فرتة تنفيذ االسرتاتيجيةالهدف العاملي

عدد ُمؤسسات العلوم والتكنولوجيا

22
22

السنة

٢٠٠٨
٢٠٠٩
٢٠١٠
٢٠١١
٢٠١٢
٢٠١٣
٢٠١٤
٢٠١٥
٢٠١٦
٢٠١٧
٢٠١٨

 املُساهمة الوطنية يف تحقيق الهدف
 العاملي: عدد ُمنظامت املُجتمع

 املدين وُمؤسسات العلوم
 والتكنولوجيا املُشاركة يف الربامج /
 املشاريع املُتعلقة بالتصحر وتدهور

األرايض والجفاف

 مصادر املعلومات: اسم ُمنظامت
.وزارة البيئه/ الدائره الفنيه    املُجتمع املدين وُمؤسسات العلوم

والتكنولوجيا وزارة البيئه/شعبة التصحر / مركز التغريات املناخيه 
.مديريات البيئه يف املحافظات  والتكنولوجيا

والتكنولوجيا  .وزارة الزراعه /دائرة التصحر والغابات 
.وزارة الزراعه / قسم الخرائط البيئيه الزراعيه / دائرة التخطيط و املتابعه  والتكنولوجيا

.وزارة الزراعه / الربنامج الوطني لحويض دجله و الفرات  والتكنولوجيا
املديريات العامه للزراعه يف املحافظات  والتكنولوجيا

والتكنولوجيا .وزارة املوارد املائيه /مركز الدراسات البيئيه 
.وزارة املوارد املائيه /الهيئه  العامه ملشاريع الري و االستصالح  والتكنولوجيا

.وزارة املوارد املائيه / املركز الوطني الدارة املوارد املائيه  والتكنولوجيا
وزارة العلوم والتكنولوجيا / دائرة البحوث الزراعيه  والتكنولوجيا

.وزارة العلوم والتكنولوجيا / دائرة بحوث الفضاء و التحسس النايئ  والتكنولوجيا
.وزارة التعليم العايل و البحث العلمي / مركز دراسات الصحارى / جامعة االنبار  والتكنولوجيا

.وزارة التعليم العايل و البحث العلمي / قسم التصحر / كلية الزراعه / جامعة بغداد  والتكنولوجيا
.وزارة التعليم العايل والبحث العلمي / مركز دراسات الباديه و بحرية ساوه / جامعة املثنى  والتكنولوجيا

.وزارة التعليم العايل والبحث العلمي / وحدة التصحر / معهد املسيب  والتكنولوجيا
.وزارة النقل / الهيئه العامه لالنواء الجويه والتكنولوجيا

.وزارة النقل / دائرة الزراعه و املياه  والتكنولوجيا
.وزارة البلديات واالشغال / مركز البحوث البيئيه  والتكنولوجيا

.وزارة التخطيط / مديرية احصاءات البيئه والتكنولوجيا
.وزارة التخطيط / مديرية االحصاء الزراعي  والتكنولوجيا

.وزارة التخطيط / مركز نظم املعلومات الجغرافيه  والتكنولوجيا
منظمة طبيعة العراق والتكنولوجيا

والتكنولوجيا منظمة (معا")لحامية االنسان والبيئه
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%  زيادة النسبة املئوية لعدد ُمنظامت املُجتمع املدين وُمؤسسات العلوم والتكنولوجيا املُشاركة يف عملية االتفاقية عىل املستوى
الوطني، يف فرتة السنتني

الهدف الوطني الطوعي

دة يف برنامج العمل الوطني إذا كان ُمختلًفا عن الهدف املُقرتح أعاله؟ م املُحّرز يف تحقيق األولويات املُحدَّ ما هو الهدف الوطني الذي وضعته بلدك لقياس التقدُّ

 بسبب حداثة النظام الدميقراطي يف العراق واالنفتاح عىل السوق العامليه و االقتصاد الحر و التوجه الحكومي الحديث ملساعدة و مشاركة القطاع الخاص ,لذلك مل
 نشهد خالل االعوام املاضيه منظامت مجتمع مدين باملعنى الصحيح و الصياغه الهادفه اىل خلق منظامت اجتامعيه غري حكوميه فاعله و موجهه  الهتاممات املجتمع و

 قادره عىل الوصول و اقناع اصحاب القرار بالقضايا املهمه التي تتبناها تلك املنظامت , و لو افرتضنا وجود بعضها عامل بالفعل فلن يكون يف مجال مكافحة التصحر
 هذا اذا اعتربنا وجود بعض هذه املنظامت و لكن مبسميات اخرى و اهداف و تجمعات تتالئم من قريب او بعيد مع مكافحة التصحر مثل الجمعيات التعاونيه

  الفالحيه و نقابة املهندسني الزراعيني و نقابة االطباء البيطريني وجمعيات مستخدمي املياه
 نظرا للدور الكبري الذي تلعبه منظامت املجتمع املدين يف الدول املتحرضه من خالل التعامل مع املشكالت البيئيه و نرش الوعي البيئي بني افراد املجتمع لذلك اولت

 حكومة جمهورية العراق اهتامما متزايدا يف هذا الجانب متثل يف تعزيز و دعم ارشاك منظامت املجتمع املدين و النقابات املتخصصه و الجمعيات و املنظامت الشبابيه
 الغري رسميه يف كل النشاطات و الفعاليات امليدانيه الرسميه و الشعبيه و الدورات التي تتبناها الحكومه امال منها يف اتخاذ الجانب التخصيص يف الفعاليات امليدانيه

.املتعلقه بالتصحر ورغم كل هذه الجهود مل نجد بالفعل منظامت مجتمع مدين تعمل عىل مكافحة التصحر باملعنى الصحيح

ال نعم ✔
 هل تضطلّع بلدك مبُبادرات ترمي إىل زيادة ُمشاركة ُمنظامت املُجتمع املدين وُمؤسسات العلوم

 والتكنولوجيا يف الربامج واملشاريع املُتعلقة بالتصحر وتدهور األرايض والجفاف؟
التقييم النوعي

.برجاء تقديم وصًفا ُموجًزا لإلجراءات املُتخَذة عىل املُستوى الوطني لتعزيز ُمشاركة ُمنظامت املُجتمع املدين وُمؤسسات العلوم والتكنولوجيا يف عمليات االتفاقية

 لغرض رفع مستوى الوعي البيئي و ترسيخ الشعور باملسؤوليه الفرديه و الجامعيه لحامية البيئه و تحسينها و ذلك بتفعيل دور منظامت املجتمع املدين و تشجيع
 الجهود التطوعيه يف هذا املجال قامت جمهورية العراق بترشيع قانون رقم 12 لسنة 2010 الخاص بتسجيل و تنظيم عمل منظامت املجتمع املدين  هذا باالضافه

 اىل نرش جمعيات مستخدمي املياه يف كافة محافظات العراق و زيادة الوعي بني الفالحني الستخدام املياه مع االخذ بنظر االعتبار الدور الكبري الذي تقوم به اللجنه
 العليا للمبادره الزراعيه من خالل دعم االستثامر للقطاع الخاص مبنح القروض امليرسه الكرث من ثالثني نشاط زراعي و ما تقوم به الجمعيات الفالحيه التعاونيه و

  مجالس املحافظات من نشاطات و مبادارات تخص مكافة التصحر و ذلك من خالل االيت
  .تحفيز العاملني يف القطاع الخاص لالستخدام الكفوء و رفع االنتاج -1

 .تشجيع القطاع الخاص و منظامت املجتمع املدين عىل االستثامر و املشاركه يف فعاليات مكافحة التصحر -2
 . خلق التعاون بني املستفيدين من املصادر الطبيعيه -3

 تدوير االموال املسدده من القروض امليرسه لفائدة اكرب عدد من املستفيدين -4
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عدد ُمبادرات ُمنظامت املُجتمع املدين

0
0

CONS-O-4عدد ونوع املُبادرات التي تضطلّع بها ُمنظامت املُجتمع املدين وُمؤسسات العلوم والتكنولوجيا واملُتعلقة مبسائل التصحر وتدهور األرايض والجفاف ضمن الجهود 
التثقيفية

ر وتدهور األرايض والجفاف والتي تضطلّع بها ُمنظامت املُجتمع املدين وُمؤسسات العلومالهدف العاملي  تسجيل منو ُمطرد يف عدد من املُبادرات التثقيفية املُتعلقة مبسائل التصحُّ
والتكنولوجيا طوال فرتة تنفيذ االسرتاتيجية

عدد ُمبادرات ُمؤسسات العلوم والتكنولوجيا

25
25

السنة
٢٠٠٨
٢٠٠٩
٢٠١٠
٢٠١١
٢٠١٢
٢٠١٣
٢٠١٤
٢٠١٥
٢٠١٦
٢٠١٧
٢٠١٨

 املساهمة الوطنية يف تحقيق الهدف
 العاملي: عدد املُبادرات املُتعلقة

ر وتدهور األرايض والجفاف  بالتصحُّ
 التي تقوم بها ُمنظامت املُجتمع

 املدين وُمؤسسات العلوم
 والتكنولوجيا ضمن الجهود

التثقيفية

دائرة االعالم والتوعيه البيئيه/ وزارة البيئه مصادر املعلومات
قسم التخطيط واملتابعه/ دائرة التصحر والغابات/ وزارة الزراعه

عامر اسامعيل الساموي/ املنسق الوطني التفاقية االمم املتحده ملكافحة التصحر/ وزارة البيئه

% ر وتدهور األرايض والجفاف والتي تضطلّع بها ُمنظامت  زيادة النسبة املئوية لعدد املُبادرات التثقيفية املُتعلقة مبسائل التصحُّ
املُجتمع املدين وُمؤسسات العلوم والتكنولوجيا، يف فرتة السنتني

الهدف الوطني الطوعي

دة يف برنامج العمل الوطني إذا كان ُمختلًفا عن الهدف املُقرتّح أعاله؟ م املُحرز يف تحقيق األولويات املُحدَّ ما هو الهدف الوطني الذي وضعتُه بلدك لقياس التقدُّ

 

ال نعم ✔

ر وتدهور األرايض  هل تضطلّع بلدك مبُبادرات ترمي إىل زيادة عدد املُبادرات املُتعلقة مبسائل التصحُّ
 والجفاف ضمن الجهود التثقيفية والتي تضطلّع بها ُمنظامت املُجتمع املدين وُمؤسسات العلوم

 والتكنولوجيا؟

التقييم النوعي

ر وتدهور األرايض والجفاف والتي تضطلّع بها ُمنظامت  برجاء تقديم وصًفا ُموجًزا لإلجراءات املُتخَذة عىل املستوى الوطني لزيادة عدد املُبادرات املُتعلقة مبسائل التصحُّ
املُجتمع املدين وُمؤسسات العلوم والتكنولوجيا ضمن الجهود التثقيفية

 اقر قانون تشكيل وزارة البيئه رقم (37) لسنة 2008 يف املاده (4) عارشا بالعمل عىل نرش الوعي والثقافه البيئيه وتفعيل دور املجتمع املدين يف هذا املجال مع
 االخذ بنظر االعتبار ان التوعيه بالبيئه املستدامه تأخذ اشكاال متنوعه يف العراق وتزداد اهميتها بأستمرار مع تصاعد وتائر التنميه املاديه وتحقيق انجازات تنمويه عىل
 : ارض الواقع وميكن االشاره اىل البعض منها
 ادخال مواضيع البيئه والتنميه املستدامه يف املناهج الدراسيه للمراحل املختلفه واستحداث دراسات للبيئه والتنميه املستدامه يف الجامعات واعداد رسائل واطاريح •
 .للدراسات العليا يف هذا املجال
 .التوعيه البيئيه املدرسيه ومبختلف الوسائل ملشاكل ضمن محيط املدرسه وخارجها •
 .اقامة املومترات والندوات وحلقات النقاش البيئيه ذات الطبيعه العامه واالختصاصيه وملختلف رشائح املجتمع •
 .اعداد املطبوعات التي تهتم بالثقافه البيئيه من كراسات ومطويات وبوسرتات •
 .اصدار مجله متخصصه بالبيئه تحت عنوان ( البيئه والحياة) صدر منها اكرث من 50 عددا لحد االن •
 .اعداد الربامج التلفازيه التي تتضمن التحقيقات البيئيه واللقاءات مع املسؤولني عن االنشطه البيئيه •
 .اقامة الربامج املرسحيه مثل املرسح الجوال وعرض املرسحيات التوعويه •
 .اعداد االفالم الوثائقيه التي تعنى بالعمل البيئي •
 .اقامة املسابقات البيئيه يف املدارس مبراحلها املختلفه •
 .اقامة املعارض البيئبه يف بغداد واملحافظات •
 هذا باالضافة اىل رفد املراكز العلميه املوجوده اصال باالجهزه و التقنيات الحديثه وتبادل الخربات بني الخرباء العاملني يف املؤسسات العلميه العراقيه مع نظرائهم يف دول
 العامل االخرى لالستفاده من التجارب الناجحه يف العامل مع تعزيز دور منظامت املجتمع املدين العامله يف مجال البيئه من خالل دعوتهم لحضور الندوات وورش العمل و
 الدورات يف مجال مكافحة التصحر داخل وخارج العراق. كذلك استحداث مراكز بحثيه جديده يف الوزارات ذات العالقه تعنى مبوضوعة مكافحة التصحر تحديدا وافتتاح
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 .اقسام جديده يف كليات العلوم والزراعة
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 عدد البلدان األطراف املُتأثرة، والكيانات اإلقليمية ودون اإلقليمية التي وضعت اللمسات األخرية عىل صياغة / تنقيح برامج العمل الوطنية واإلقليمية ودون اإلقليمية
مبا يتامىش مع االسرتاتيجية، مع ُمراعاة املعلومات الفيزيائية الحيوية واملعلومات االجتامعية واالقتصادية، والتخطيط الوطني والسياسات، واالندماج يف أُطر االستثامر CONS-O-5

٢٠١٤ %۸۰=<  النسبة املئوية للبلدان األطراف املُتأثرة والكيانات اإلقليمية ودون اإلقليمية التي قامت بصياغة / تنقيح برنامج العملالهدف العاملي
الوطني / برنامج العمل اإلقليمي / برنامج العمل دون اإلقليمي مبا يتامىش مع االسرتاتيجية

ال ✔ نعم
هل لدى بلدك برنامج عمل وطني يتامىش مع االسرتاتيجية؟  املساهمة الوطنية يف تحقيق الهدف

العاملي

ال ✔ نعم
التقييم النوعي هل يجري تنفيذ برنامج العمل الوطني لديُكم؟

الرجاء اإلجابة عىل السؤالني التاليني فقط إذا مل يقم بلُدك مبواءمة برنامج العمل الوطني مع االسرتاتيجية

   ال توجد خطة حتى اآلن

٢٠١٨-٢٠١٩ 

٢٠١٦- ٢٠١٧   

٢٠١٤ - ٢٠١٥   ✔ متى تُخططون ملُواءمة برنامج العمل الوطني الخاص بكم مع االسرتاتيجية؟ الهدف الوطني الطوعي

دة يف برنامج العمل الوطني إذا كان ُمختلًفا عن الهدف املُقرتّح أعاله؟ م املُحّرز يف تحقيق األولويات املُحدَّ ما هو الهدف الوطني الذي وضعتُه بلدك لقياس التقدُّ

  

(يُرجى تقديم أي معلومات تكميلية حسب الحاجة (عىل سبيل املثال، الظروف الوطنية التي تُؤثر عىل مواءمة برامج العمل الوطنية مع عملية التنفيذ

  املشاكل التي تواجه موامئة الربامج الوطنيه ملكافحة التصحر مع االسرتاتيجيه العرشيه (2008 – 2018
 .عدم اطالع ومعرفة اصحاب العالقه والقرار بالخطه العرشيه او االسرتاتيجيه العرشيه 2008 – 2018 -1

 .عدم توفر البيانات الالزمه وان وجدت هناك تضارب فيها -2
 .اختالف وجهات نظر املؤسسات والوزارات والهيئات ذات العالقه يف االمور املشرتكه من حيث الفلسفه والتنفيذ ودرجات تعاونها -3

 .اختالف املفاهيم والتعاريف بني املشاركني -4
 .التخوف من التكاليف االضافيه الناجمه عن املوامئه والتاميش هذا باالضافه اىل التكاليف االصليه املخصصه للمشاريع قبل تبني االستدامه يف الفكر والتنفيذ -5

   .ضعف مشاركة بعض االطراف الهامه مثل السكان املتأثرين بالتصحر واملزارعني ومنظامت املجتمع املدين والقطاع الخاص -6

عامر اسامعيل الساموي/ املنسق الوطني التفاقية االمم املتحده ملكافحة التصحر/وزارة البيئه مصادر املعلومات
ورشات العمل التشاورية التي عقدت يف 2013 و 2014 إلعداد الربنامج الوطني املوائم لإلسرتاتيجية العرشية
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CONS-O-7عدد ُمبادرات تخطيط/وضع برامج التعاون بني اتفاقيات ريو الثالث أو آليات التنفيذ املشرتك، عىل جميع املستويات

2014 أن يكون لكل بلد من البلدان األطراف املُتأثرة إما خطة وطنية واحدة ُمشرتكة أو آلية (آليات) وظيفية لضامن التعاون بني اتفاقيات ريو الثالثالهدف العاملي

نعم

نعم، ولكن الثنني فقط من اتفاقيات ريو

ال ✔

 هل كان بلدك يقوم بتنفيذ ُمبادرات مشرتكة للتخطيط /وضع الربامج التفاقيات ريو الثالث خالل فرتة
 اإلبالغ الحالية ؟

 املساهمة الوطنية يف تحقيق الهدف
العاملي

  
نعم

نعم، ولكن الثنني فقط من اتفاقيات ريو ✔

ال

هل كان هناك أية آليات تشغيل سهَّلت التنفيذ املُشرتك التفاقيات ريو الثالث خالل فرتة اإلبالغ الحالية ؟

  

الرجاء اإلجابة عىل السؤالني التاليني إذا مل يُكن لدى بلدك أي من هذه املُبادرات أو اآلليات

 ال توجد خطة حتى اآلن

٢٠١٨ -٢٠١٩ 

٢٠١٦ - ٢٠١٧

٢٠١٤ - ٢٠١٥ ✔ الهدف الوطني الطوعي هل تُخطط بلدك لتنفيذ املبادرات املشرتكة للتخطيط/وضع الربامج ؟ ومتى؟

دة يف برنامج العمل الوطني إذا كان ُمختلًفا عن الهدف املُقرتّح أعاله؟ م املُحَرز يف تحقيق األولويات املُحدَّ ما هو الهدف الوطني الذي وضعتُه بلدك لقياس التقدُّ

      

الرجاء اإلجابة عىل السؤالني التاليني فقط إذا كان بلدك لديه أي من هذه املُبادرات أو اآلليات

إذا كان لدى بلدك آلية أو آليات للتنفيذ املشرتك، الرجاء تحديد نوع هذه اآللية أو اآلليات التقييم النوعي
عقد اجتامعات دورية بني نقاط االتصال وفرق نقاط االتصال يف اتفاقيات ريو

لجنة تنسيق وطنية لتنفيذ اتفاقيات ريو

التنسيق الوطني بشأن أوجه التآزر يف اإلبالغ مبوجب اتفاقيات ريو

 أُخرى
  

يُرجى تقديم أي معلومات تكميلية حسب الحاجة
 ستقوم وزارة البيئة وبتمويل من مرفق البيئة العاملية ودعم فني من برنامج األمم املتحدة للبيئة بتفيذ مرشوع تقييم احتياجات بناء القدرات لتعزيز التازر بني

NCSA  اتفاقيات ريو
  

مصادر املعلومات                  املنسق الوطني التفاقية االمم املتحده ملكافحة التصحر
برنامج األمم املتحدة للبيئة - مكتب غرب اسيا
GEF Focal Point for Iraq نقطة اإلتصال الوطنية ملرفق البيئة العاملية
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CONS-O-8ر وتدهور األرايض  عدد البلدان األطراف املُتأثرة والكيانات اإلقليمية ودون اإلقليمية التي أنشأت ودعمت نظام رصد وطني / إقليمي / دون إقليمي لظاهرة التصحُّ
والجفاف

 النسبة املئوية للبلدان األطراف املتأثرة، وكيانات اإلبالغ اإلقليمية ودون اإلقليمية التي أنشأت ودعمت أنظمة الرصد الهدف العاملي
ر وتدهور األرايض والجفاف  الوطني لظاهرة التصحُّ

٢٠١٨ %٦٠=<

ال ✔ نعم
ر وتدهور األرايض والجفاف يف بلدك؟ م خصيًصا لظاهرة التصحُّ هل تم إنشاء نظام رصد ُمصمَّ  املساهمة الوطنية يف تحقيق الهدف

العاملي
  

ر وتدهور األرايض بحلول نهاية فرتة اإلبالغ الحالية  الرجاء اإلجابة عىل األسئلة التالية إذا مل تضع بلدك أو تدعم نُظم رصد وطنية لظاهرة التصحُّ

 ال توجد خطة حتى اآلن

٢٠١٨ -٢٠١٩ ✔

٢٠١٦ - ٢٠١٧

٢٠١٤ - ٢٠١٥ ر وتدهور األرايض والجفاف؟ متى تُخطّط بلدك إنشاء ودعم نظام رصد وطني لظاهرة التصحُّ الهدف الوطني الطوعي

دة يف برنامج العمل الوطني إذا كان ُمختلًفا عن الهدف املُقرتّح أعاله؟ م املُحَرز يف تحقيق األولويات املُحدَّ ما هو الهدف الوطني الذي وضعتُه بلدك لقياس التقدُّ

      
املنسق الوطني التفاقية االمم املتحده ملكافحة التصحر مصادر املعلومات

د. اياد حميداالنباري - وزارة املوارد املائيه
مسودة الربنامج الوطني ملكافحة التصحر

مسودة الربنامج الوطني ملكافحة العواصف الرمليه والغباريه

  

ال نعم ✔ ر وتدهور األرايض والجفاف جزيئًا؟ هل يوجد يف بلدك نظام رصد يُغطي ظاهرة التصحُّ  التقييم النوعي

يُرجى تقديم أي معلومات تكميلية حسب الحاجة (عىل سبيل املثال مواجهة صعوبات كبرية، وكيف يجري دعم النظام، إلخ

 بدأ رصد الظواهر املتعلقة بالتصحر يف العراق منذ الستينيات وتوجد حاليا برامج متخصصة لرصد هذه الظاهرة باإلضافة إىل دراسات تنفذ من قبل وزارات معنية 
 مثل وزارة البيئة ،وزارة العلوم والتكنولوجيا وكذلك وزارة التعليم العايل ولكن تظل هذه الجهود غري مرتابطة لخدمة األهداف اإلسرتاتيجية للربنامج الوطني الذي

 يجري إعداده. ومن من أهم مصادر البيانات لرصد هذه الظاهرة واسبابها وبيان تأثريها عىل البيئة ومعيشة األفراد يف العراق هي تلك التي تعنى بها كل من الهيئة
 العامة لالنواء الجوية يف وزارة النقل ودوائر الجهاز املركزي لإلحصاء (مديرية اإلحصاء الزراعي، مديرية إحصاءات البيئة، مديرية أحوال إحصاءات أحوال املعيشة و

 مركز نظم املعلومات الجغرافية) يف وزارة التخطيط  ومديريات وزارة البيئة يف املحافظات ودائرة تكنولوجيا الفضاء واالتصاالت (مركز إدارة معلومات الكوارث
 واألرشيف الفضايئ) يف وزارة العلوم والتكنولوجيا ومديريات وزارة الزراعة يف املحافظات واملركز الوطني إلدارة املوارد املائية ( قسم نظم املعلومات الجغرافية

 .والتحسس النايئ يف وزارة املوارد املائية) وهيأة املسح الجيولوجي يف وزارة الصناعة
.  

 ان إدخال التحسينات يف عملية الحصول عىل البيانات وأساليب جمعها لتحقق الدقة ,وإتاحة هذه املعلومة بالوقت املناسب يجب أن يستدعي األهتامم الكبري ويعد 
 إستخدام تكنولوجيا الفضاء وتطبيقاتها أحد أهم وأحدث األساليب يف رصد هذه الظاهرة كام أن تطوير أجهزة الرصد يف املحطات املناخية تدعم كثريا توفر بيانات

 دقيقة وتفصيلية مثل معرفة شدتها وقوة تاثريها. وعليه يجب أن تتضمن الخطة تطوير اإلجراءات الحالية املتبعة يف املؤسسات الحكومية وتحسينها من خالل توفري
   .التقنيات املطلوبة والحديثة وتطوير القدرات البرشية للمؤسسات العاملة يف هذا املجال

 
  وهذه أهم املحاور والتوصيات التي إهتمت بها  مسودات برامج الجفاف والتصحر والغبار لتعزبز برامج الرصد

 
 .تقييم التصحر فصلياً وسنوياً بشكل مستمر .

 .تقييم عنارص املناخ، والسيام معدالت هطول األمطار
 .تحديد األسبقيات للمشاريع التنفيذية لتفادي قلة املعلومات 

 :.تأمني مستلزمات التنفيذ من أجهزة وبرامجيات ومعدات 
 .تشكيل فرق عمل فنية من مختلف االختصاصات لتحليل البيانات الفضائية وتصنيف الصور الفضائية وجمع العينات املختلفة 

 .تدريب املالكات العاملة يف املرشوع إلنتاج الخرائط التفصيلية واجراءت التقييم املختلفة لإلستفادة منها من قبل صانعي القرار والجهات التنفيذية 
   .تهيئة قاعدة بيانات تفصيلية عىل ضوء الخرائط والبيانات املستنتجة لتحديد املناطق املهددة بالتصحر                    
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  رفع قدرات محطات الرصد واستخدام التكنولوجيا الفضائية  
   .تفعيل برامج أقليمية وتعاون دويل تتبنى تطوير اإلجراءات الواردة اعاله ألجل رفع كفاءة برامج مكافحة التصحر .

 
 وسوف يساهم املرشوع الوطني الدارة الكوارث الذي بدأ يف 2009 يف يف عملية اإلنذار املبكر والحد من مخاطر الكوارث مبا فيها الجفاف والغبار والتصحر. وسيتم
 ضمن هذا املرشوع انشاء الهيئة العليا واملركز الوطني للحد من الكوارث  وتشارك وزارة البيئة يف هذه املنظومة الوطنية من خالل عضوينها باللجان املختلفة والربط

   مبنظومة اإلنذار املبكر
  

ر وتدهور األرايض والجفاف يف بلدك، وتوفري رابط إنرتنت وذكر العدد التقديري للمستخدمني يف السنة مُيكنك  الرجاء ذكر أي نظام لتباُدل املعارف يتعلق بظاهرة التصحُّ
 .إضافة العديد من الصفوف حسب الرضورة

 نظم تباُدل املعارف

املوقع الرسمي لوزارة الزراعه العراقيه اسم النظام
http://www.zeraa.gov.iq/ar/index.php رابط اإلنرتنت

العدد التقديري للُمستخدمني سنويًا
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CONS-O-10ر وتدهور ر وتدهور األرايض والجفاف وتفاعالتها، وتفاعل التصحُّ  عدد برامج العمل الوطنية / اإلقليمية / دون اإلقليمية املُنقَّحة التي تعكس املعرفة بعوامل التصحُّ
األرايض والجفاف مع تغريُّ املُناخ والتنوع البيولوجي

٢٠١٨ .النسبة املئوية لربامج العمل الوطنية / اإلقليمية / دون اإلقليمية املُنقَّحة والتي اجتازت التقييم الذايت للجودةالهدف العاملي %٧٠=<
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CONS-O-13ر وتدهور األرايض والجفاف عىل أساس التقييم الذايت للقدرات  عدد البلدان وكيانات اإلبالغ اإلقليمية ودون اإلقليمية العاملة يف مجال بناء القدرات ملكافحة التصحُّ
الوطنية أو غريها من املنهجيات واألدوات

%٩٠=<
ذ ُخطط أو برامج/ مشاريع بناء الُقدرات املعنية  النسبة املئوية للبلدان األطراف املُتأثرة، وكيانات اإلبالغ اإلقليمية ودون اإلقليمية التي تُنفِّ

ر وتدهور األرايض والجفاف مبُكافحة التصحُّ
الهدف العاملي

ال ✔ نعم
ر وتدهور  هل تقوم بلدك بتنفيذ ُخطط أو برامج/ مشاريع لبناء القدرات املعنية مبُكافحة التصحُّ

األرايض والجفاف عىل أساس نتائج التقييم الذايت للُقدرات الوطنية؟
 املساهمة الوطنية يف تحقيق الهدف

العاملي

ال ✔ نعم
ر وتدهور  هل تقوم بلدك بتنفيذ خطط أو برامج/ مشاريع لبناء القدرات املعنية مبُكافحة التصحُّ

األرايض والجفاف عىل أساس منهجيات وأدوات أخرى لتقييم احتياجات بناء القدرات الوطنية؟

الرجاء تقديم أي معلومات ذات صلة بشأن حجم املُبادرات التي نُفَذت ونطاقها وفّعاليتها ووضعها، أو أي معلومات تكميلية أخرى حسب الحاجة

 التوجد برامج وطنية خاصة ببناء القدرات املعنية مبكافحة التصحر ولكن تشارك العراق يف أنشطة التدريب وورش العمل التي تعقد عىل مستوى الدول العربية أو
 اإلقليمية والدولية. وتتضمن مشاريع الدعم الفني املمولة من املنظامت الدولية بعض أنشطة تبادل الخربات والتدريب. كام أن العراق وقع إتفاقية تعاون مع برنامج
 األمم املتحدة للبيئة لرفع قدرات الوزارة يف مجاالت مختلفة ومنها التصحر والغبار.  ومن أولويات املشاريع املقرتحة ضمن مسودة الربنامج الوطني هو مشاريع بناء

 القدرات عىل املستوى املؤسيس والكادر العامل. مثل انشاء املركز الوطني لتنمية القدرات يف مكافحة التصحر والجفاف و مرشوع التوعية البيئيه يف مجال مكافحة
 التصحر.للعاملني يف مجال التصحر والسكان املحليني املتأثرين بالتصحر وتدهور االرايض والجفاف

 

  
مسودة الربنامج الوطني التفاية االمم املتحده ملكافحة التصحر مصادر املعلومات

املنسق الوطني التفاقية االمم املتحده ملكافحة التصحر

  

 ال توجد خطة حتى اآلن

٢٠١٨ -٢٠١٩ 

٢٠١٦ - ٢٠١٧

٢٠١٤ - ٢٠١٥ ✔ ر وتدهور األرايض ذة يف بلدك لبناء القدرات املعنية مبُكافحة التصحُّ  يف حالة عدم وجود ُخطط أو برامج أو مشاريع منفَّ
والجفاف وقت اإلبالغ، فمتى تُخطط بلدك لوضعها؟

الهدف الوطني الطوعي

دة يف برنامج العمل الوطني إذا كان ُمختلًفا عن الهدف املُقرتَح أعاله؟ م املُحَرز يف تحقيق األولويات املُحدَّ ما هو الهدف الوطني الذي وضعتُه بلدك لقياس التقدُّ

      

ال ✔ نعم ر وتدهور األرايض والجفاف؟ هل قام بلدك بتقييم احتياجات بناء القدرات ذات الصلة بالتصحُّ التقييم النوعي

ال نعم ✔ ر وتدهور األرايض والجفاف؟ هل تلّقت بلدك ُمساعدة فنية و/أو مالية لبناء القدرات ملُكافحة التصحُّ

فني مايل إذا كانت اإلجابة بنعم، فام هي املؤسسات الذي قدمت املساعدة؟ وأي نوع من املساعدة تم تقدميه؟

✔ أمانة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر

✔ اآللية العاملية

✔ مرفق البيئة العاملي

✔ ✔ الوكاالت الثنائية

✔ ✔ املُنظامت متعددة األطراف األخرى
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CONS-O-14عدد البلدان األطراف املُتأثرة وكيانات اإلبالغ اإلقليمية ودون اإلقليمية التي تعكس أُطرها االستثامرية، املوضوعة يف إطار اسرتاتيجية التمويل املُتكاملة التي وضعتها 
ر وتدهور األرايض والجفاف اآللية العاملية أو ضمن غريها من اسرتاتيجيات التمويل املُتكاملة األخرى، تعبئة املوارد الوطنية والثنائية ومتعددة األطراف ملكافحة  التصحُّ

٢٠١٤ %٥٠=< النسبة املئوية للبلدان األطراف املتأثرة، وكيانات اإلبالغ اإلقليمية ودون اإلقليمية التي وضعت أطر االستثامر املُتكاملة الهدف العاملي

ال ✔ نعم هل لدى بلدك إطار استثامر متكامل؟  املساهمة الوطنية يف تحقيق الهدف
العاملي

  
 الرجاء تقديم أي معلومات تكميلية حسب الحاجة عىل سبيل املثال، إطار االستثامر املُتكامل عىل أساس برنامج العمل الوطني؛ والتمويل غري التقليدي واملُبتكر الذي

م املُحَرز يف تنفيذ إطار االستثامر املُتكامل يف بلدك؛ واملُساعدة التي قدمتها اآللية العاملية أو غريها من رشكاء التنمية  يستهدفه إطار االستثامر املُتكامل؛ وملحة عامة عن التقدُّ
لوضع أو تنفيذ إطار االستثامر املُتكامل

 ال يوجد حتى األن إطار األستثامر املتكامل بحسب تعريف األتفاقيةحيث ان التطور يف هذا اإلطار يف املستقبل مرهون بتوفر الد عم املايل والفني من الجهات  
 واملنظامت املتخصصة وهذا اليعني أن الحكومة العراقية ال تستثمر يف مكافحة التصحر وتدهور األرايض والجفاف حيث عادة ما تدرج اإلحتياجات املالية واملشاريع

 ذات األولوبة ضمن ميزانية وخطط الوزارات ذات العالقة ويف إطار الخطط الخمسية للتنمية يف العراق. وهناك مبادرات ومشاريع رائده نذكر منها عىل سبيل املثال
 املبادرة الزراعية ومرشوع الواحات واملراعي وتثبيت الكثبان الرملية. ومن الرضوري اإلشارة بالتفصيل اىل املبادرة الزراعية ملا لها من أهمية يف مكافحة التصحر

 وإستصالح األرايض والتخفيف من الفقر
 

 املبادره الزراعيه للحكومه العراقيه هي مبادره وطنيه خالصه مل تتلقى فيها الحكومه العراقيه اي دعم من اي جهه دون اقليميه او اقليميه او دوليه وتم تخصيص مبلغ
 ..500 مليون دوالر سنويا لتمويلها

 .اطلق رئيس الوزراء املبادرة للنهوض بالقطاع الزراعي وذلك يف النصف الثاين من عام 2007 •
 :جاءت املبادره للمساهمه الجاده يف تحقيق التنميه الزراعيه املستدامه بوتائر رسيعه من خالل •

 .اصالح الواقع الزراعي .1
 .تحقيق التكامل الزراعي الصناعي .2

 .دعم جهود وزارة املوارد املائيه يف عملها الساند للقطاع الزراعي, وترشيد استخدام املياه .3
 .دعم جهود وزارة الزراعه لتنمية وتطوير هذا القطاع .4

 .توفري السيوله النقديه للقطاع الخاص من خالل صناديق اقراض تخصصيه بهدف االستثامر والتنميه يف مشاريع زراعيه او صناعيه متكامله .5
 

 : اهداف املبادره الزراعيه
 : ان من اهم اهداف املبادره الزراعيه السعي بأتجاه تحقيق االمن الغذايئ من خالل

 اختيار مشاريع تنمويه موجهه ذات مردود واثر واضح رسيع وملموس يف وزاريت الزراعه واملوارد املائيه لدعمها ماليا من املبالغ املخصصه اىل املبادره الزراعيه •
 .بهدف تنفيذها يف وقت مناسب

 .ايقاف تراجع القطاع الزراعي •
 .رفع كفاءة استخدام املوارد الطبيعيه وعوامل االنتاج الزراعي •
 .املساهمه يف تخفيف نسبة البطاله والحد من مستوى الفقر •

 .ترسيخ سياسه زراعيه وطنيه مبنيه عىل اسس واقعيه وعلميه •
 .ترشيد استهالك املياه •

 .ايقاف التدهور الحاصل يف نوعية املياه •
 .زيادة االنتاج الزراعي ورفع نسبة االكتفاء الذايت الغذايئ •

 .رفع املستوى العلمي واملهني للكوادر العامله يف القطاع الزراعي •
•  

 : التخصيصات املاليه للمبادره الزراعيه
 يتم سنويا تخصيص مبلغ 500 مليون دوالر ( 600 مليار دينار عراقي) للمبادره الزراعيه ليتم توزيعها اىل جانب ما هو مخصص لكل من وزاريت املوارد املائيه •

 : والزراعه واملرصف الزراعي التعاوين يف مناهجها االستثامريه وكام يف ادناه
 .مئه ومثانيه ومثانون (188) مليون دوالر لتنفيذ مشاريع اضافيه لوزارة املوارد املوارد املائيه بلغ عددها (9) مشاريع مهمه تحقق اهداف املبادره الزراعيه .1

 .سبعون (70)مليون دوالر لتنفيذ مشاريع اضافيه لوزارة الزراعه وقد بلغ عددها (24) مرشوعا  .2
 .مئتان واربعون (240)مليون دوالر لصناديق االقراض التخصصيه  .3

 .بلغ اجاميل املخصص منذ عام 2008 حوايل (3) مليار دوالر •
 : دعمت اللجنه العليا للمبادره الزراعيه التعليم الزراعي من خالل •

 .ارسال الزماالت الدراسيه للحصول عىل شهادات عليا يف القطاع الزراعي والتي بلغ عددها (130) زماله اىل اسرتاليا .1
 .دعم التعليم املهني الزراعي يف وزارة الرتبيه مببلغ ما يقارب مليار دينار لرشاء اليات ومعدات زراعيه تعليميه .2

 .دعم املؤمترات العلميه ذات العالقه بالقطاع الزراعي بالرعايه والتمويل املايل .3
 .طبع مجموعه من الكتب الخاصه بالقطاع الزراعي .4
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  صناديق االقراض التخصصيه للمبادره الزراعيه ودورها

 .تعزيز دور القطاع الخاص وتطوير قدرته عىل تنمية القطاع الزراعي 
 .تهيئة قاعده رصينه للتنميه الزراعيه دون اثقال كاهل ميزانية الدوله 

 .تطوير قدرات الفالحني واملزارعني 
 .املساهمه بشكل فاعل يف تطوير الريف وتقليل مستوى الفقر فيه 

 .توفري فرص العمل للعاطلني من الخريجني الزراعيني والبيطريني وابناء الريف وتقليل البطاله املقنعه لدى االرس الفالحيه 
 

  مصادر متويل القروض الزراعيه للحكومه العراقيه
 .املبالغ املخصصه للصناديق التخصصيه للمبادره الزراعيه والتي بلغ مجموع مبالغها بحدود (1600) مليار دينار عىل مدى السنوات السته املاضيه 

 .مبالغ املوارد الذاتيه للمرصف الزراعي التعاوين منذ عام (2010) وبلغ مجموع مبالغها بحدود (300) مليار دينار عراقي 
 .املبالغ املخصصه لصندوق صغار الفالحني يف وزارة الزراعه مبقدار (54) مليار دينار عراقي 

 .املبالغ املخصصه لصندوق اقراض سكان االهوار مبقدار (5) مليار دينار عراقي
 .ان هذا التعدد يعطي مرونه كبريه لتغطية كافة االغراض الزراعيه باتجاه تحقيق التنميه الزراعيه يف العراق

 وتعترب املبالغ املخصصه للصناديق التخصصيه للمبادره الزراعيه هي االكرب من حيث التخصيص واالسهل واالقل تعقيدا يف منحها للفالحني واملزارعني ليس يف العراق
  ,وحده وامنا يف كل دول املنطقه

 
  ساهمت قروض املبادره الزراعيه للحكومه العراقيه يف

 .انشاء واعادة تشغيل (100860) مرشوعا زراعيا لالنتاج الزراعي والحيواين لدعم االنتاج الزراعي 
 .تشغيل حوايل 1,5 مليون من االيدي العامله 

 : زيادة االنتاج الزراعي خالل الفرته 2007 – 2013 والتي متثلت يف :
 منو انتاج محصول الحنطه مبقدار (73,2%) مبعدل منو سنوي قدره (12,2 %)
 منو انتاج محصول الشعري مبقدار (85,6%) مبعدل منو سنوي قدره (14,3 %)

  
.النرشه التعريفيه ( املبادره الزراعيه للحكومه العراقيه – النشأه, االهداف و االنجازات ) د. حسني جابر : اصدار اللجنه العليا للمبادره الزراعيه 2014 بغداد  مصادر املعلومات

  

الرجاء اإلجابة عىل األسئلة التالية فقط إذا كان بلدك مل يقم بإعداد إطار االستثامر املُتكامل بحلول نهاية فرتة اإلبالغ

✔ ال توجد خطة حتى اآلن

٢٠١٨ -٢٠١٩ 

٢٠١٦ - ٢٠١٧

٢٠١٤ - ٢٠١٥ متى تُخطط بلدك إنشاء إطار استثامر ُمتكامل؟ الهدف الوطني الطوعي

دة يف برنامج العمل الوطني إذا كان ُمختلًفا عن الهدف املُقرتّح أعاله؟ م املُحَرز يف تحقيق األولويات املُحدَّ ما هو الهدف الوطني الذي وضعتُه بلدك لقياس التقدُّ
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 كافية

كافية إىل حد ما

✔غري كافية

يف حينها

✔يف حينها إىل حد ما

ليست يف حينها

ُمتوقعة

ُمتوقعة إىل حد ما

✔غري ُمتوقعة

CONS-O-16ر وتدهور األرايض والجفاف مدى كفاية وُحسن توقيت وإمكانية توقُع املوارد املالية املُتاحة من جانب البلدان األطراف املُتقدمة ملُكافحة التصحُّ

 تصنيف املُساعدة الثنائية املمنوحة
 لتنفيذ االتفاقية واسرتاتيجيتها خالل

فرتة اإلبالغ

كفاية املُساعدات الثُنائية املمنوحة

توقيت املُساعدات الثُنائية املمنوحة

إمكانية توقع املُساعدات الثُنائية املمنوحة

 الرجاء تقديم أي معلومات تكميلية عىل سبيل املثال، معلومات إضافية عن جوانب أخرى غري تلك املذكورة أعاله والتي يكون لها أثر عىل التخطيط السليم والتنفيذ
الفّعال لالتفاقية يف بلدك، إلخ

 عدم وجود الدعم املايل والفني من الدول املتقدمة والصناديق واملنظامت الدولية يحرم العراق من فرصة استقطاب التكنولوجيا الحديثة واملعرفة وتبني أفضل
 املامرسات. تقوم الحكومة العراقية مببادرات ومشاربع كبرية يف مجال مكافحة التصحر ورمبا ال تحتاج اىل ضخ موارد مالية خارجية ضخمة وإمنا هناك حاجة ماسة اىل

 الدعم يف مجال التهيئة املؤسسسية وإعداد اإلسرتاتيجيات والخطط وتوطني التكنولوجيا وبناء القدرات وتبادل الخربات مع من سبق العراق يف هذا املجال وتحفيز
 .التعاون اإلقليمي وشبه اإلقليمي والدويل

 
  ومن العنارص االساسية التي لها اثر عىل التخطيط السليم و التنفيذ الفعال لالتفاقيه

  .اسرتاتيجيات طويلة املدى ملكافحة التصحر وتخفيف اثار الجفاف مع التشديد عىل التنفيذ والتكامل مع السياسات الوطنية املتعلقة بالتنمية املستدامة .1
 ان تسمح الخطط باجراء تعديالت استجابة للتغريات يف الظروف وان تكون مرنة عىل مبا يكفي ملواجهة االوضاع االجتامعية- االقتصادية واالحيائية والجيوفيزيائية .2

 .املختلفه
  .ايالء الخطط اهتامما خاصا لتنفيذ تدابري وقائية بالنسبة لالرايض التي مل تتدهور او املتدهورة بشكل طفيف .3

  .تعزيز القدرات الوطنية يف مجال االرصاد املناخية والجوية والهيدروجيات ووسائل تحقيق االنذار املبكر من الجفاف .4
 ان تتيح املشاركة الفعالة عىل االصعدة املحلية والوطنية واالقليمية من جانب املنظامت غري الحكومية والسكان املحليني من النساء والرجال وال سيام مستخدموا .5

 املوارد مبا يف ذلك املزارعون والرعاة واملنظامت املمثلة لهم يف تخطيط السياسات وصنع القرارات وتنفيذ واستعراض برامج العمل الوطنية وتعزيز التأهب ملواجهة
  .حاالت الجفاف وادارتها مبا يف ذالك ايجاد خطط لطوارئ الجفاف عىل الصعد املحلية والوطنية ودون االقليمية واالقليمية

   .القيام بأنشاء و/ او تعزيز نظم لالمن الغذايئ مبا يف ذلك مرافق التخزين والتسويق وخاصة يف املناطق الريفية .6
 .اقامة مشاريع بديلة لكسب العيش ميكن ان توفر الدخل يف املناطق املعرضة للجفاف .7

 .إقامة برامج للري املستدام من اجل املحاصيل واملاشية عىل حد سواء .8

  

ال ✔ نعم هل تتلقي بلدك ُمساعدة لتعبئة املوارد من الجهات املانحة الثُنائية؟ التقييم النوعي

إذا كانت اإلجابة بنعم، فام هي هذه الجهات؟

مرفق البيئه العاملية

برنامج االمم املتحده للبيئه/مكتب غرب اسيا

الربنامج االمنايئ لالمم املتحده

منظمة االمم املتحده لالغذيه والزراعه
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 العملة

IQD - Iraqi Dinar
IQD - Iraqi Dinar

CONS-O-18مقدار املوارد املالية ونوع الحوافز التي مكَّنت من حصول البلدان األطراف املُتأثرة عىل التكنولوجيا

تسجيل مُنو ُمطرد يف عدد من الحوافز االقتصادية والسياسية التي يتم اإلبالغ عنها طوال فرتة تنفيذ االسرتاتيجية

صة لتسهيل الحصول عىل التكنولوجيا من ِقبل البلدان األطراف املُتأثرة طوال فرتة تنفيذ االسرتاتيجية تسجيل منو ُمطرد يف املوارد املالية املُخصَّ
األهداف العاملية

املبلغ

648888714500
648888714500

السنة  املُساهمة الوطنية يف تحقيق: املبلغ
صة  املُقّدر للموارد املالية املخصَّ

 لتيسري عملية الحصول عىل
التكنولوجيا

٢٠٠٨
٢٠٠٩
٢٠١٠
٢٠١١
٢٠١٢
٢٠١٣
٢٠١٤
٢٠١٥
٢٠١٦
٢٠١٧
٢٠١٨

ال ✔ نعم هل وضعت بلدك حوافز اقتصادية وسياسية تهدف إىل تيسري الحصول عىل التكنولوجيا؟

  
كتاب وزارة التخطيط والتعاون االمنايئ عدد 2/8/9497 بتأريخ 22/4/2014 مصادر املعلومات

 التقرير الوطني للتنميه املستدامه يف العراق  جمهورية العراق/ وزارة التخطيط 2012 
 توقعات حالة البيئه يف العراق – التقرير االول ( جمهورية العراق/ وزارة البيئه )2014 

 االسرتاتيجيه الوطنيه للتخفيف من الفقر  جمهورية العراق/ وزارة التخطيط / اللجنه العليا لسياسات التخفيف من الفقر
اإلسرتتيجية الوطنية لحامية بيئة العراق 2017-2013

السنة % صة لتسهيل الحصول عىل التكنولوجيا يف سنة ما زيادة نسبة املوارد املالية املخصَّ األهداف الوطنية الطوعية

دة يف برنامج العمل الوطني إذا كان ُمختلًفا عن الهدف املُقرتّح أعاله؟ م املُحَرز يف تحقيق األولويات املُحدَّ ما هو الهدف الوطني الذي وضعته بلدك لقياس التقدُّ

 أ الجانب املؤسسايت التنظيمي
 اوال- مجلس حامية وتحسني البيئة الذي يراسه وزير البيئة وتتمثل فيه كافة الوزارات و الجهات غري املرتبطة بوزارة ذات االنشطة املؤثرة او املتاثرة بالبيئة  مثل وزارة

 الزراعه , املوارد املائيه , البلديات واالشغال هذا باالضافه اىل وزارة العلوم والتكنولوجيا,كام و يتوىل هذا املجلس تنسيق السياسات بابعادها االقتصادية و االجتامعية
 .والبيئية و ضامن استيعاب البعد البيئي يف القرارات االقتصادية و يف تبني املشاريع التنموية

 ثانيا- اللجنة الوطنية للتنمية املستدامة والتي يرتاسها السيد وزير التخطيط و مهمتها التنسيق وتامني التكامل يف االبعاد الثالثة للتنمية املستدامة وبيان الراي االستشاري
 .للدولة يف مختلف مجاالت التنمية املستدامة مبا فيها العالقات االقليمية والدولية يف هذا املجال

 ثالثا- لجنة تخصيص االرايض للمشاريع التنموية واالستثامرية ومهمتها اقرار مواقع املشاريع التنموية واالستثامرية بعد ضامن تامينها للمتطلبات االقتصادية واالجتامعية
 . والبيئية وعدم التعارض مع استعامالت االرض الحالية واملستقبلية

   ب - الجانب االقتصادي
 موافقة مجلس الوزراء عىل تبني خارطة طريق الصالح واعادة هيكلة الرشكات اململوكه للدوله وتهدف خارطة الطريق هذه اىل اعادة هيكلة الرشكات عىل-1   

  مراحل   وتحويلها اىل كيانات اقتصاديه قادره عىل التنافس ورفع كفاءة ادائها وبالتايل املساهمه يف زيادة النشاط االقتصادي وتنويعه وتأمني النمو املستدام
 وضع خارطة طريق لالصالح الرضيبي تتضمن دراسة واقع وهيكل النظام الرضيبي وتشخيص مواطن الخلل و االنحراف عن املعايري السائده يف اقتصاديات الدول-2  
 التي متر يف مرحله انتقاليه ودراسة الترشيعات الرضيبيه الحاليه وتحديد متطلبات التعديل واملبادىء العامه الواجب اتباعها عند رسم السياسه الرضيبيه وكذلك رسم

  نظام رضيبي يتالئم مع التحول االقتصادي الجديد واصالح وضع التحاسب الرضيبي بالشكل الذي يخدم تفعيل القطاع الخاص وجذب املستثمرين االجانب
 وضع سياسه وطنيه الدارة االرايض تهدف اىل استخدام االرايض الحرضيه والريفيه بشكل منصف وكفوء للمساهمه يف تحقيق النمو املستدام والحد من الفقر وتأمني-3 

 الغذاء يف ظل اقتصاد السوق وتقوية نظام حوكمة ادارة االرايض بشكل شفاف وخاضع للمساءله وحامية االرايض الزراعيه املنتجه من عمليات الزحف العمراين
  .الالممنهج
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دة لنقل التكنولوجيا يف بلدك وطبيعة نقلها، والجوانب التي تحتاج  الرجاء تقديم أي معلومات تكميلية حسب الحاجة عىل سبيل املثال، ملحة موجزة عن جوانب ُمحدَّ

لزيادة مستوى نقل التكنولوجيا، إلخ
التقييم النوعي

 تعترب خطة التنمية الوطنية 2010 – 2014 بحق اول خطة تنموية يف العراق تؤكد بشكل واضح ومحدد عىل االستدامة البيئية للتنمية يف العراق خالل املرحلة
  القادمة من خالل تخصيصها لفصل خاص بهذا الجانب محددة لالهداف االسرتاتيجية ووسائل تحقيقها والتي ميكن تلخيصها بااليت

 
 - تعزيز االقتصاد االخرضمن خالل تبني الوسائل التالية

 .تبني مشاريع استثامرية محددة املعامل ومستدمية بيئيا تشارك يف اختيارها مختلف الوزارات والحكومات االتحادية والحكومات االقليمية واملحلية 
 .وضع نظام خاص لتقييم االثر البيئي لضامن ان تكون املشاريع االستثامرية املدرجة يف الخطة مستوفية للمتطلبات واملحددات البيئية الدولية 

 .تعزيز التعاون الدويل البيئي من خالل عقد االتفاقيات مع الدول املجاورة واالنضامم اىل االتفاقيات البيئية الدولية 
 استخدام تكنلوجيا صديقة للبيئة يف معالجة املصادر املهددة للبيئة 

  وضع نظام متكامل للرصد والتقييم واملتابعة البيئية 
  

   :ويتم تنفيذ ما ورد من اليات لتحقيق االهداف املرجوه وعىل االصعده التاليه
  -: اوال - يف مجال الزراعة واستغالل املوارد املائية

 زيادة مساهمة القطاع الزراعي الذي هو نشاط اخرض صديق للبيئة من خالل تحسينها للناتج املحيل االجاميل واعتباره احد القطاعات االساسية لتنويع االقتصاد 
 . االخرض

 . استصالح بحدود 4 مليون دونم عىل االرايض  الزراعية املتملحة 
  زيادة الطاقة الخزنية للموارد املائية وترشيد استخدام املياه يف مختلف االستعامالت وخاصة الزراعية 

 . تحسني اساليب ادارة وتشغيل مشاريع السدود مبا يؤمن االستغالل االقتصادي للمياه 
 . توجيه برامج االنتاج النبايت والحيواين نحو املنتجات ذات القدرة التنافسية تجاه املنتجات املستوردة 

 . وضع برامج للتنمية الريفية املتكاملة واملستدامة 
 

 : ثانيا :- يف مجال الصناعة والطاقة
 استثامر امليزة التنافسية لنشاط استخراج النفط الخام واملتمثلة بانخفاض كلفة االستخراج مقارنة بالدول االخرى املنتجة للنفط وامليزة التنافسية املمكن تحقيقها تبعا 

 . لذلك يف مجال الصناعات املرتبطة بالنفط والغاز
 . برنامج تقليل كمية الغاز املحرتق حيث سيتم استثامره بالكامل عام 2015 

 . وضع النظم واالليات الالزمة لرتشيد استهالك املنتجات النفطية مبا يف ذلك تقليص الدعم املقدم يف هذا املجال 
  زيادة الطاقة التوليدية للكهرباء باستخدام طرق توليد مستدامة بيئيا والتخلص من املولدات الصغرية يف االحياء السكنية وامللوثة لعنارص البيئة  خاصة الهواء والضوضاء 

 
  :ثالثا :- يف مجال الخدمات العامة والبنى االرتكازية

 .ترتيب اولويات الخدمات الصحية والتعليمية واالجتامعية مبا يؤدي اىل تحقيق االهداف االمنائية االلفية بحلول عام 2015 
 . برنامج طويل االمد السكان الفقراء ومعالجة مشكلة العشوائيات 

 . زيادة مساهمة القطاع السياحي كقطاع اقتصادي اخرض يف الناتج املحيل االجاميل واالعتامد عليه كأحد ركائز توزيع االقتصاد العراقي 
  تحديث وسائل النقل املستخدمة اىل وسائل متطورة ومستدامة والتحول نحو امناط النقل املستدام عىل مستوى املدن وعموم البالد 

 
 - رابعا : تبني االسرتاتيجية التخفيف من الفقر كاحد العنارص تحقيق التنمية املستدامة

  تخفيض معدالت الفقر من (23% اىل 16% ) خالل فرتة الخطة  2010 – 2014 
  تخفيف معدالت البطالة من ( 15% اىل 7% ) يف نهاية فرتة الخطة  2010 – 2014 

 
 خامسا : تبني خطة وبرنامج تنفيذي العادة احياء اهوار العراق كموروث وطني عاملي
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Part 1 of 6

التعريف

رمز التعريف (أو رقم أو اختصار ُمعنّي للنشاط املُمّول (إذا كان معروفًا ،(ID) الرجاء إدخال رمز التعريف

79817/P3-01
  

الرجاء إدراج اسم أو عنوان النشاط أو املرشوع أو الربنامج أو املُنظمة أو املُبادرة اسم النشاط املُمّول
Development of National Framework for Integrated Drought Risk Management (DRM) in Iraq

  
بيانات أساسية

  
 الرجاء إدخال اسم البلد (البالد) أو املنطقة (املناطق) أو املنطقة (املناطق) الفرعية التي يُجرى أو من املقرر أن يُجرى فيها النشاط، والرجاء اإلشارة إىل "عاملي" إذا كان

 النشاط عىل نطاق عاملي أو ال يتقيد برتكيز جغرايف ُمحّدد
 البلد واملنطقة واملنطقة الفرعية

املستفيدة

Location Category

Iraq Country

  
يُرجى اإلشارة إىل وضع النشاط يف وقت ملء هذا النموذج الوضع

موعود به
مقرتح

ُمستمر

✔تم استكامله

املبلغ الُعملة املصدر التمويل املشرتك

909884 USD - US Dollar ‘UNDAF Trust Fund For Iraq

150000 USD - US Dollar UNEP
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الرجاء تحديد األدوات املُستخدمة لتمويل النشاط نوع التمويل
✔منحة

قرض تجاري

قرض ُميّرس

 التفويض الحكومي بالسلطة عىل امليزانية

مبادلة الديون / اإلعفاء

التمويل املشرتك

الدعم القطاعي

صندوق الرثوة السيادية

(PES) املدفوعات مقابل الحصول عىل الخدمات البيئية

التمويل عىل أساس النتائج
املساهامت

االستثامرات الرأساملية املجازفة
التحويالت

املشتقات

منتجات ذات قيمة مخلوطة

استثامرات األثر

االئتامنات البالغة الصغر
السندات

التأمني

الرهون العقارية / الضامنات

االلتزام املسبق للسوق

أُخرى
  

التصنيف

الرجاء تعيني مؤرشات ريو املُناسبة للتصُحر إىل النشاط املُمّول ضع عالمة يف واحدة فقط من املُربعات أدناه مؤرشات ريو

٣ ٢✔ ١ ر اتفاقية األمم املتحدة ملُكافحة التصحُّ
٢ ١✔ ٠ اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ
٢ ١ ٠✔ اتفاقية التنوع البيولوجي
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الرجاء تحديد جميع رموز األنشطة ذات الصلة التي قد تنطبق عىل النشاط املُمّول رموز األنشطة ذات
إدارة املعارف الصلة

✔البحث

الحمالت اإلعالمية
✔الدعوة / الدمج

ُمحاسبة رأس املال الطبيعي
رصد تدهور األرايض
اإلبالغ

األنشطة التمكينية
✔بناء القدرات

✔اإلدارة واملؤسسات

✔السياسات واالسرتاتيجيات واللوائح

التقييم االقتصادي لخيارات استخدام / تغيري األرايض
الحوافز واآلليات القامئة عىل السوق
تعبئة املوارد
املُساعدة اإلمنائية

منع تدهور األرايض
التكيف مع التغريات املناخية
✔الحفاظ عىل املوارد الطبيعية

تعزيز مرونة النظم البيئية
إدارة األرايض واملوارد الطبيعية املُستدامة
اإلنتاج املُستدام
االستهالك املُستدام

 اإلصالح واستعادة الحالة الجيدة
التشجري / إعادة التشجري لحجز الكربون
إصالح النظام البيئي
إصالح / إعادة بناء البنية التحتية
استعادة / استصالح األرايض
مواجهة حاالت الطوارئ
عمليات النقل / اإلنقاذ / اإلغاثة

  
ل الرجاء تحديد الهدف االسرتاتيجي و/ أو التشغييل لالسرتاتيجية الذي يتناوله النشاط املموَّ  األهداف االسرتاتيجية والتشغيلية

املُستهدفة
الهدف االسرتاتيجي 1: تحسني الظروف املعيشية لسكان املناطق املتأثرة
الهدف االسرتاتيجي 2: تحسني أوضاع النظم البيئية املتأثرة
الهدف االسرتاتيجي 3: تحقيق املنفعة عىل املستوى العاملي
الهدف االسرتاتيجي 4: تعبئة املوارد وبناء الرشاكات
✔الهدف التشغييل 1: الدعوة والتوعية والتثقيف

✔الهدف التشغييل 2: إطار السياسات

الهدف التشغييل 3: العلوم والتكنولوجيا واملعارف
✔الهدف التشغييل 4: بناء القدرات

✔الهدف التشغييل 5: التمويل ونقل التكنولوجيا

Add new 'Unified financial annex' full section
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 املرفق املايل املُوّحد
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التعريف

رمز التعريف (أو رقم أو اختصار ُمعنّي للنشاط املُمّول (إذا كان معروفًا ،(ID) الرجاء إدخال رمز التعريف

GF4829
  

الرجاء إدراج اسم أو عنوان النشاط أو املرشوع أو الربنامج أو املُنظمة أو املُبادرة اسم النشاط املُمّول
UNEP - Support to GEF Eligible Parties for Alignment of National Action Programs and Reporting 

Process under UNCCD
  

بيانات أساسية
  

 الرجاء إدخال اسم البلد (البالد) أو املنطقة (املناطق) أو املنطقة (املناطق) الفرعية التي يُجرى أو من املقرر أن يُجرى فيها النشاط، والرجاء اإلشارة إىل "عاملي" إذا كان
 النشاط عىل نطاق عاملي أو ال يتقيد برتكيز جغرايف ُمحّدد

 البلد واملنطقة واملنطقة الفرعية
املستفيدة

Location Category

Global

  
يُرجى اإلشارة إىل وضع النشاط يف وقت ملء هذا النموذج الوضع

موعود به
مقرتح

✔ُمستمر

تم استكامله

املبلغ الُعملة املصدر التمويل املشرتك

50000 USD - US Dollar Global Environment Facility مرفق البيئة العاملية
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الرجاء تحديد األدوات املُستخدمة لتمويل النشاط نوع التمويل
✔منحة

قرض تجاري

قرض ُميّرس

 التفويض الحكومي بالسلطة عىل امليزانية

مبادلة الديون / اإلعفاء

التمويل املشرتك

الدعم القطاعي

صندوق الرثوة السيادية

(PES) املدفوعات مقابل الحصول عىل الخدمات البيئية

التمويل عىل أساس النتائج
املساهامت

االستثامرات الرأساملية املجازفة
التحويالت

املشتقات

منتجات ذات قيمة مخلوطة

استثامرات األثر

االئتامنات البالغة الصغر
السندات

التأمني

الرهون العقارية / الضامنات

االلتزام املسبق للسوق

أُخرى
  

التصنيف

الرجاء تعيني مؤرشات ريو املُناسبة للتصُحر إىل النشاط املُمّول ضع عالمة يف واحدة فقط من املُربعات أدناه مؤرشات ريو

٣✔ ٢ ١ ر اتفاقية األمم املتحدة ملُكافحة التصحُّ
٢ ١✔ ٠ اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ
٢ ١ ٠✔ اتفاقية التنوع البيولوجي
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الرجاء تحديد جميع رموز األنشطة ذات الصلة التي قد تنطبق عىل النشاط املُمّول رموز األنشطة ذات
إدارة املعارف الصلة

✔البحث

الحمالت اإلعالمية
الدعوة / الدمج
ُمحاسبة رأس املال الطبيعي
رصد تدهور األرايض
✔اإلبالغ

األنشطة التمكينية
✔بناء القدرات

✔اإلدارة واملؤسسات

✔السياسات واالسرتاتيجيات واللوائح

التقييم االقتصادي لخيارات استخدام / تغيري األرايض
الحوافز واآلليات القامئة عىل السوق
تعبئة املوارد
املُساعدة اإلمنائية

منع تدهور األرايض
التكيف مع التغريات املناخية
الحفاظ عىل املوارد الطبيعية
تعزيز مرونة النظم البيئية
إدارة األرايض واملوارد الطبيعية املُستدامة
اإلنتاج املُستدام
االستهالك املُستدام

 اإلصالح واستعادة الحالة الجيدة
التشجري / إعادة التشجري لحجز الكربون
إصالح النظام البيئي
إصالح / إعادة بناء البنية التحتية
استعادة / استصالح األرايض
مواجهة حاالت الطوارئ
عمليات النقل / اإلنقاذ / اإلغاثة

  
ل الرجاء تحديد الهدف االسرتاتيجي و/ أو التشغييل لالسرتاتيجية الذي يتناوله النشاط املموَّ  األهداف االسرتاتيجية والتشغيلية

املُستهدفة
الهدف االسرتاتيجي 1: تحسني الظروف املعيشية لسكان املناطق املتأثرة
الهدف االسرتاتيجي 2: تحسني أوضاع النظم البيئية املتأثرة
الهدف االسرتاتيجي 3: تحقيق املنفعة عىل املستوى العاملي
✔الهدف االسرتاتيجي 4: تعبئة املوارد وبناء الرشاكات

الهدف التشغييل 1: الدعوة والتوعية والتثقيف
✔الهدف التشغييل 2: إطار السياسات

✔الهدف التشغييل 3: العلوم والتكنولوجيا واملعارف

✔الهدف التشغييل 4: بناء القدرات

✔الهدف التشغييل 5: التمويل ونقل التكنولوجيا

Add new 'Unified financial annex' full section
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التعريف

رمز التعريف (أو رقم أو اختصار ُمعنّي للنشاط املُمّول (إذا كان معروفًا ،(ID) الرجاء إدخال رمز التعريف

GF4587
  

الرجاء إدراج اسم أو عنوان النشاط أو املرشوع أو الربنامج أو املُنظمة أو املُبادرة اسم النشاط املُمّول
First NBSAP for Iraq and Development of Fifth National Report to the CBD 

  
بيانات أساسية

  
 الرجاء إدخال اسم البلد (البالد) أو املنطقة (املناطق) أو املنطقة (املناطق) الفرعية التي يُجرى أو من املقرر أن يُجرى فيها النشاط، والرجاء اإلشارة إىل "عاملي" إذا كان

 النشاط عىل نطاق عاملي أو ال يتقيد برتكيز جغرايف ُمحّدد
 البلد واملنطقة واملنطقة الفرعية

املستفيدة

Location Category

Iraq Country

  
يُرجى اإلشارة إىل وضع النشاط يف وقت ملء هذا النموذج الوضع

موعود به
مقرتح

✔ُمستمر

تم استكامله

املبلغ الُعملة املصدر التمويل املشرتك

368363 USD - US Dollar Global Environment Facility 
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الرجاء تحديد األدوات املُستخدمة لتمويل النشاط نوع التمويل
✔منحة

قرض تجاري

قرض ُميّرس

 التفويض الحكومي بالسلطة عىل امليزانية

مبادلة الديون / اإلعفاء

التمويل املشرتك

الدعم القطاعي

صندوق الرثوة السيادية

(PES) املدفوعات مقابل الحصول عىل الخدمات البيئية

التمويل عىل أساس النتائج
املساهامت

االستثامرات الرأساملية املجازفة
التحويالت

املشتقات

منتجات ذات قيمة مخلوطة

استثامرات األثر

االئتامنات البالغة الصغر
السندات

التأمني

الرهون العقارية / الضامنات

االلتزام املسبق للسوق

أُخرى
  

التصنيف

الرجاء تعيني مؤرشات ريو املُناسبة للتصُحر إىل النشاط املُمّول ضع عالمة يف واحدة فقط من املُربعات أدناه مؤرشات ريو

٣ ٢ ١✔ ر اتفاقية األمم املتحدة ملُكافحة التصحُّ
٢ ١✔ ٠ اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ
٢✔ ١ ٠ اتفاقية التنوع البيولوجي
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الرجاء تحديد جميع رموز األنشطة ذات الصلة التي قد تنطبق عىل النشاط املُمّول رموز األنشطة ذات
إدارة املعارف الصلة

✔البحث

الحمالت اإلعالمية
✔الدعوة / الدمج

ُمحاسبة رأس املال الطبيعي
رصد تدهور األرايض
✔اإلبالغ

األنشطة التمكينية
✔بناء القدرات

✔اإلدارة واملؤسسات

✔السياسات واالسرتاتيجيات واللوائح

التقييم االقتصادي لخيارات استخدام / تغيري األرايض
الحوافز واآلليات القامئة عىل السوق
تعبئة املوارد
املُساعدة اإلمنائية

منع تدهور األرايض
التكيف مع التغريات املناخية
✔الحفاظ عىل املوارد الطبيعية

تعزيز مرونة النظم البيئية
إدارة األرايض واملوارد الطبيعية املُستدامة
اإلنتاج املُستدام
االستهالك املُستدام

 اإلصالح واستعادة الحالة الجيدة
التشجري / إعادة التشجري لحجز الكربون
إصالح النظام البيئي
إصالح / إعادة بناء البنية التحتية
استعادة / استصالح األرايض
مواجهة حاالت الطوارئ
عمليات النقل / اإلنقاذ / اإلغاثة

  
ل الرجاء تحديد الهدف االسرتاتيجي و/ أو التشغييل لالسرتاتيجية الذي يتناوله النشاط املموَّ  األهداف االسرتاتيجية والتشغيلية

املُستهدفة
الهدف االسرتاتيجي 1: تحسني الظروف املعيشية لسكان املناطق املتأثرة
الهدف االسرتاتيجي 2: تحسني أوضاع النظم البيئية املتأثرة
الهدف االسرتاتيجي 3: تحقيق املنفعة عىل املستوى العاملي
✔الهدف االسرتاتيجي 4: تعبئة املوارد وبناء الرشاكات

✔الهدف التشغييل 1: الدعوة والتوعية والتثقيف

✔الهدف التشغييل 2: إطار السياسات

✔الهدف التشغييل 3: العلوم والتكنولوجيا واملعارف

✔الهدف التشغييل 4: بناء القدرات

✔الهدف التشغييل 5: التمويل ونقل التكنولوجيا

Add new 'Unified financial annex' full section
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التعريف

رمز التعريف (أو رقم أو اختصار ُمعنّي للنشاط املُمّول (إذا كان معروفًا ،(ID) الرجاء إدخال رمز التعريف

GF4110
  

الرجاء إدراج اسم أو عنوان النشاط أو املرشوع أو الربنامج أو املُنظمة أو املُبادرة اسم النشاط املُمّول
National Communications to the UNFCCC

  
بيانات أساسية

  
 الرجاء إدخال اسم البلد (البالد) أو املنطقة (املناطق) أو املنطقة (املناطق) الفرعية التي يُجرى أو من املقرر أن يُجرى فيها النشاط، والرجاء اإلشارة إىل "عاملي" إذا كان

 النشاط عىل نطاق عاملي أو ال يتقيد برتكيز جغرايف ُمحّدد
 البلد واملنطقة واملنطقة الفرعية

املستفيدة

Location Category

Global

Iraq Country

  
يُرجى اإلشارة إىل وضع النشاط يف وقت ملء هذا النموذج الوضع

موعود به
مقرتح

✔ُمستمر

تم استكامله

املبلغ الُعملة املصدر التمويل املشرتك

500000 USD - US Dollar Global Environment Facility
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الرجاء تحديد األدوات املُستخدمة لتمويل النشاط نوع التمويل
✔منحة

قرض تجاري

قرض ُميّرس

 التفويض الحكومي بالسلطة عىل امليزانية

مبادلة الديون / اإلعفاء

التمويل املشرتك

الدعم القطاعي

صندوق الرثوة السيادية

(PES) املدفوعات مقابل الحصول عىل الخدمات البيئية

التمويل عىل أساس النتائج
املساهامت

االستثامرات الرأساملية املجازفة
التحويالت

املشتقات

منتجات ذات قيمة مخلوطة

استثامرات األثر

االئتامنات البالغة الصغر
السندات

التأمني

الرهون العقارية / الضامنات

االلتزام املسبق للسوق

أُخرى
  

التصنيف

الرجاء تعيني مؤرشات ريو املُناسبة للتصُحر إىل النشاط املُمّول ضع عالمة يف واحدة فقط من املُربعات أدناه مؤرشات ريو

٣ ٢ ١✔ ر اتفاقية األمم املتحدة ملُكافحة التصحُّ
٢✔ ١ ٠ اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ
٢ ١ ٠✔ اتفاقية التنوع البيولوجي
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الرجاء تحديد جميع رموز األنشطة ذات الصلة التي قد تنطبق عىل النشاط املُمّول رموز األنشطة ذات
إدارة املعارف الصلة

✔البحث

الحمالت اإلعالمية
الدعوة / الدمج
ُمحاسبة رأس املال الطبيعي
رصد تدهور األرايض
✔اإلبالغ

األنشطة التمكينية
✔بناء القدرات

✔اإلدارة واملؤسسات

✔السياسات واالسرتاتيجيات واللوائح

التقييم االقتصادي لخيارات استخدام / تغيري األرايض
الحوافز واآلليات القامئة عىل السوق
تعبئة املوارد
املُساعدة اإلمنائية

منع تدهور األرايض
✔التكيف مع التغريات املناخية

الحفاظ عىل املوارد الطبيعية
تعزيز مرونة النظم البيئية
✔إدارة األرايض واملوارد الطبيعية املُستدامة

اإلنتاج املُستدام
االستهالك املُستدام

 اإلصالح واستعادة الحالة الجيدة
التشجري / إعادة التشجري لحجز الكربون
إصالح النظام البيئي
إصالح / إعادة بناء البنية التحتية
استعادة / استصالح األرايض
مواجهة حاالت الطوارئ
عمليات النقل / اإلنقاذ / اإلغاثة

  
ل الرجاء تحديد الهدف االسرتاتيجي و/ أو التشغييل لالسرتاتيجية الذي يتناوله النشاط املموَّ  األهداف االسرتاتيجية والتشغيلية

املُستهدفة
الهدف االسرتاتيجي 1: تحسني الظروف املعيشية لسكان املناطق املتأثرة
الهدف االسرتاتيجي 2: تحسني أوضاع النظم البيئية املتأثرة
الهدف االسرتاتيجي 3: تحقيق املنفعة عىل املستوى العاملي
✔الهدف االسرتاتيجي 4: تعبئة املوارد وبناء الرشاكات

الهدف التشغييل 1: الدعوة والتوعية والتثقيف
✔الهدف التشغييل 2: إطار السياسات

✔الهدف التشغييل 3: العلوم والتكنولوجيا واملعارف

✔الهدف التشغييل 4: بناء القدرات

✔الهدف التشغييل 5: التمويل ونقل التكنولوجيا

Add new 'Unified financial annex' full section
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التعريف

رمز التعريف (أو رقم أو اختصار ُمعنّي للنشاط املُمّول (إذا كان معروفًا ،(ID) الرجاء إدخال رمز التعريف

  
الرجاء إدراج اسم أو عنوان النشاط أو املرشوع أو الربنامج أو املُنظمة أو املُبادرة اسم النشاط املُمّول

املبادرة الزراعية
  

بيانات أساسية
  

 الرجاء إدخال اسم البلد (البالد) أو املنطقة (املناطق) أو املنطقة (املناطق) الفرعية التي يُجرى أو من املقرر أن يُجرى فيها النشاط، والرجاء اإلشارة إىل "عاملي" إذا كان
 النشاط عىل نطاق عاملي أو ال يتقيد برتكيز جغرايف ُمحّدد

 البلد واملنطقة واملنطقة الفرعية
املستفيدة

Location Category

Iraq Country

  
يُرجى اإلشارة إىل وضع النشاط يف وقت ملء هذا النموذج الوضع

موعود به
مقرتح

✔ُمستمر

تم استكامله

املبلغ الُعملة املصدر التمويل املشرتك

500000000 USD - US Dollar حكومة العراق
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الرجاء تحديد األدوات املُستخدمة لتمويل النشاط نوع التمويل
منحة

قرض تجاري

قرض ُميّرس

 التفويض الحكومي بالسلطة عىل امليزانية

مبادلة الديون / اإلعفاء

التمويل املشرتك

الدعم القطاعي

صندوق الرثوة السيادية

(PES) املدفوعات مقابل الحصول عىل الخدمات البيئية

التمويل عىل أساس النتائج
املساهامت

االستثامرات الرأساملية املجازفة
التحويالت

املشتقات

منتجات ذات قيمة مخلوطة

استثامرات األثر

االئتامنات البالغة الصغر
السندات

التأمني

الرهون العقارية / الضامنات

االلتزام املسبق للسوق

✔أُخرى

متويل حكومي
  

التصنيف

الرجاء تعيني مؤرشات ريو املُناسبة للتصُحر إىل النشاط املُمّول ضع عالمة يف واحدة فقط من املُربعات أدناه مؤرشات ريو

٣✔ ٢ ١ ر اتفاقية األمم املتحدة ملُكافحة التصحُّ
٢ ١ ٠✔ اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ
٢ ١ ٠✔ اتفاقية التنوع البيولوجي
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الرجاء تحديد جميع رموز األنشطة ذات الصلة التي قد تنطبق عىل النشاط املُمّول رموز األنشطة ذات
إدارة املعارف الصلة

✔البحث

الحمالت اإلعالمية
✔الدعوة / الدمج

ُمحاسبة رأس املال الطبيعي
رصد تدهور األرايض
✔اإلبالغ

األنشطة التمكينية
✔بناء القدرات

✔اإلدارة واملؤسسات

✔السياسات واالسرتاتيجيات واللوائح

التقييم االقتصادي لخيارات استخدام / تغيري األرايض
الحوافز واآلليات القامئة عىل السوق
تعبئة املوارد
املُساعدة اإلمنائية

منع تدهور األرايض
التكيف مع التغريات املناخية
الحفاظ عىل املوارد الطبيعية
تعزيز مرونة النظم البيئية
✔إدارة األرايض واملوارد الطبيعية املُستدامة

✔اإلنتاج املُستدام

االستهالك املُستدام
 اإلصالح واستعادة الحالة الجيدة

التشجري / إعادة التشجري لحجز الكربون
إصالح النظام البيئي
✔إصالح / إعادة بناء البنية التحتية

✔استعادة / استصالح األرايض

مواجهة حاالت الطوارئ
عمليات النقل / اإلنقاذ / اإلغاثة

  
ل الرجاء تحديد الهدف االسرتاتيجي و/ أو التشغييل لالسرتاتيجية الذي يتناوله النشاط املموَّ  األهداف االسرتاتيجية والتشغيلية

املُستهدفة
✔الهدف االسرتاتيجي 1: تحسني الظروف املعيشية لسكان املناطق املتأثرة

✔الهدف االسرتاتيجي 2: تحسني أوضاع النظم البيئية املتأثرة

الهدف االسرتاتيجي 3: تحقيق املنفعة عىل املستوى العاملي
الهدف االسرتاتيجي 4: تعبئة املوارد وبناء الرشاكات
الهدف التشغييل 1: الدعوة والتوعية والتثقيف
الهدف التشغييل 2: إطار السياسات
الهدف التشغييل 3: العلوم والتكنولوجيا واملعارف
الهدف التشغييل 4: بناء القدرات
✔الهدف التشغييل 5: التمويل ونقل التكنولوجيا

Add new 'Unified financial annex' full section



 التدفُقات املالية
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Part 6 of 6

التعريف

رمز التعريف (أو رقم أو اختصار ُمعنّي للنشاط املُمّول (إذا كان معروفًا ،(ID) الرجاء إدخال رمز التعريف

UNEP TIM
  

الرجاء إدراج اسم أو عنوان النشاط أو املرشوع أو الربنامج أو املُنظمة أو املُبادرة اسم النشاط املُمّول
Regional Programme to Combat Sand and Dust Storms

  
بيانات أساسية

  
 الرجاء إدخال اسم البلد (البالد) أو املنطقة (املناطق) أو املنطقة (املناطق) الفرعية التي يُجرى أو من املقرر أن يُجرى فيها النشاط، والرجاء اإلشارة إىل "عاملي" إذا كان

 النشاط عىل نطاق عاملي أو ال يتقيد برتكيز جغرايف ُمحّدد
 البلد واملنطقة واملنطقة الفرعية

املستفيدة

Location Category

Global

Asia Region

Iraq Country

Iran (Islamic Republic of) Country

Syrian Arab Republic Country

Turkey Country

  
يُرجى اإلشارة إىل وضع النشاط يف وقت ملء هذا النموذج الوضع

موعود به
مقرتح

✔ُمستمر

تم استكامله

املبلغ الُعملة املصدر التمويل املشرتك

250000 USD - US Dollar برنامج األمم املتحدة للبيئة
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الرجاء تحديد األدوات املُستخدمة لتمويل النشاط نوع التمويل
✔منحة

قرض تجاري

قرض ُميّرس

 التفويض الحكومي بالسلطة عىل امليزانية

مبادلة الديون / اإلعفاء

التمويل املشرتك

الدعم القطاعي

صندوق الرثوة السيادية

(PES) املدفوعات مقابل الحصول عىل الخدمات البيئية

التمويل عىل أساس النتائج
املساهامت

االستثامرات الرأساملية املجازفة
التحويالت

املشتقات

منتجات ذات قيمة مخلوطة

استثامرات األثر

االئتامنات البالغة الصغر
السندات

التأمني

الرهون العقارية / الضامنات

االلتزام املسبق للسوق

أُخرى
  

التصنيف

الرجاء تعيني مؤرشات ريو املُناسبة للتصُحر إىل النشاط املُمّول ضع عالمة يف واحدة فقط من املُربعات أدناه مؤرشات ريو

٣✔ ٢ ١ ر اتفاقية األمم املتحدة ملُكافحة التصحُّ
٢✔ ١ ٠ اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ
٢ ١✔ ٠ اتفاقية التنوع البيولوجي
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الرجاء تحديد جميع رموز األنشطة ذات الصلة التي قد تنطبق عىل النشاط املُمّول رموز األنشطة ذات
إدارة املعارف الصلة

✔البحث

الحمالت اإلعالمية
الدعوة / الدمج
ُمحاسبة رأس املال الطبيعي
✔رصد تدهور األرايض

اإلبالغ
األنشطة التمكينية

✔بناء القدرات

✔اإلدارة واملؤسسات

✔السياسات واالسرتاتيجيات واللوائح

التقييم االقتصادي لخيارات استخدام / تغيري األرايض
الحوافز واآلليات القامئة عىل السوق
✔تعبئة املوارد

املُساعدة اإلمنائية
منع تدهور األرايض

التكيف مع التغريات املناخية
الحفاظ عىل املوارد الطبيعية
تعزيز مرونة النظم البيئية
✔إدارة األرايض واملوارد الطبيعية املُستدامة

اإلنتاج املُستدام
االستهالك املُستدام

 اإلصالح واستعادة الحالة الجيدة
التشجري / إعادة التشجري لحجز الكربون
✔إصالح النظام البيئي

إصالح / إعادة بناء البنية التحتية
✔استعادة / استصالح األرايض

✔مواجهة حاالت الطوارئ

عمليات النقل / اإلنقاذ / اإلغاثة
  

ل الرجاء تحديد الهدف االسرتاتيجي و/ أو التشغييل لالسرتاتيجية الذي يتناوله النشاط املموَّ  األهداف االسرتاتيجية والتشغيلية
املُستهدفة

✔الهدف االسرتاتيجي 1: تحسني الظروف املعيشية لسكان املناطق املتأثرة

✔الهدف االسرتاتيجي 2: تحسني أوضاع النظم البيئية املتأثرة

الهدف االسرتاتيجي 3: تحقيق املنفعة عىل املستوى العاملي
✔الهدف االسرتاتيجي 4: تعبئة املوارد وبناء الرشاكات

الهدف التشغييل 1: الدعوة والتوعية والتثقيف
✔الهدف التشغييل 2: إطار السياسات

✔الهدف التشغييل 3: العلوم والتكنولوجيا واملعارف

✔الهدف التشغييل 4: بناء القدرات

✔الهدف التشغييل 5: التمويل ونقل التكنولوجيا

Add new 'Unified financial annex' full section
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املشاكل ذات الصلة بعملية اإلبالغ

 هل مُيكن لبلدك االعتامد عىل موارد مالية كافية لتلبية التزامات عملية اإلبالغ يف اتفاقية مكافحة
الالتصحر؟ ✔ نعم املوارد املالية

الرجاء تقدير املبلغ املُستثَمر من امليزانية الوطنية يف بلدك يف عملية اإلبالغ التابعة التفاقية مكافحة التصحر الحالية

املبلغ

4000

العملةالسنة

USD - US Dollar

الرجاء تقدير عدد األشخاص الذين شاركوا يف بلدك يف عملية اإلبالغ التابعة التفاقية مكافحة التصحر، والعدد اإلجاميل لألشهر املُكرَّسة منهم لهذه العملية املوارد البرشية

عدد األشهر

3

عدد األشخاص

8

٢٠٠٨
٢٠٠٩
٢٠١٠
٢٠١١
٢٠١٢
٢٠١٣
٢٠١٤
٢٠١٥
٢٠١٦
٢٠١٧
٢٠١٨

السنة
٢٠٠٨
٢٠٠٩
٢٠١٠
٢٠١١
٢٠١٢
٢٠١٣
٢٠١٤
٢٠١٥
٢٠١٦
٢٠١٧
٢٠١٨

ال ✔ نعم  هل تعتمد بلدك عىل املعارف الفنية والعلمية الكافية التي متكنها من تلبية التزامات عملية اإلبالغ  يف اتفاقية مكافحة
التصحر؟

املعارف

إذا كانت اإلجابة ال، الرجاء وصف األسباب الرئيسية والصعوبات التي واجهتها
 عدم تفعيل السياسات والقوانني والترشيعات التي تحد من مخاطر الرعي الجائر وقطع األشجار والشجريات وتأكيد الحفاظ عىل النبت الطبيعي وإعادة تأهيل النبت

 .املتدهور
 .عدم السيطرة عىل ايقاف التجاوزات يف قطع االشجار واالحزمة الخرضاء يف املناطق التي تم تثبيت الكثبان الرملية فيها مام اعاد حركة الكثبان من جديد 

  .عدم توفري االمكانيات املالية الالزمة 
 .نقص الكوادر العاملة املاهرة للعمل يف هذا املجال 

 .البطء يف تخصيص األرايض الالزمة إلقامة محطات الرعي والواحات الصحراوية 
 .نقص الوعي لدى املواطنني بآثار التصحر 
 .ضعف التنسيق بني الدوائر ذات الصلة 

 .استمرار الزراعة يف األرايض التي تقع تحت الخط املطري املناسب 
 .التوسع العمراين عىل حساب ارايض املراعي 

 .صعوبة الحصول عىل الصور الفضائية لرصد التصحر 
 .عدم مشاركة الحكومات املحلية يف املحافظات يف دعم املشاريع 
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ال ✔ نعم هل كان التنسيق عىل املستوى الوطني مع الوزارات ذات الصلة كافيًا لتحقيق اإلبالغ الشامل واملُتِسق؟ التنسيق

  

ال نعم ✔ هل تم تطبيق نهج تشاريك أو تشاوري من أجل إرشاك جميع أصحاب املصلحة ذوي الصلة يف عملية اإلبالغ؟ املُشاركة واالستشارات

  

ال نعم ✔ التحقق من صحة هل تم عقد اجتامع بشأن صحة االسرتاتيجيات واألدوات كجزء من عملية اإلبالغ؟

  

ال نعم ✔ هل تعاونت بلدك مع الجهات املكلَّفة بإعداد تقارير برنامج العمل اإلقليمي و دون اإلقليمي؟ العمليات اإلقليمية ودون اإلقليمية
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تلبية طلبات ُمحّددة ضمن القرارات التي يتخذها مؤمتر األطراف

قضايا أخرى خاصة بالبلد

 الرجاء وضع عالمة يف املُربعات فقط إذا كنت قد واجهت صعوبات يف اإلبالغ عن واحد أو أكرث من مؤرشات األداء، وعند القيام بذلك، الرجاء وضع العالمة أسفل معيار
e-Smart الذي واجهت صعوبة بشأنه.

 اإلبالغ عن طلبات ُمحددة ملؤمتر
 األطراف: عملية تكرارية بشأن

املُؤرشات
ُمحّدد زمنيًا

✔

 ذو صلة

✔

✔

✔

✔

قابل للتحقيق  قابل للقياس

✔

✔

✔

✔

✔

✔

ُمحّدد

✔

✔

✔

✔

✔

اقتصادي

CONS-O-1

CONS-O-4

CONS-O-7

CONS-O-10

CONS-O-14

CONS-O-18

CONS-O-16

CONS-O-13

CONS-O-8

CONS-O-5

CONS-O-3

النعم ✔ دة يتعني جلب انتباه ُمؤمتر األطراف إليها؟ هل يوجد يف بلدك أي قضية ُمحدَّ
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