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تعميم الشعار الذي اطلقته سكرتارية اتفاقية التنوع البيولوجي بالسنة الدولية للتنـوع البيولـوجي               -1

 وكذلك تعميمـه     على اقسام النظم الطبيعية في الوزارة واستخدامه في المخاطبات الداخلية          2010
  .الوزارات ذات الصلةعلى باقي 

 نقطـة  تشكيل لجنة وطنية ألتفاقية التنوع البيولوجي لتنفيذ ومتابعة بنـود االتفاقيـة برئاسـة          تم   -2
 وعضوية ممثلـين عـن الـوزارات ذات    الوزارة االتصال الوطنية الدكتور علي الالمي مستشار   

 .العالقة
 ).ء وادارة المحميات الطبيعيةنظام انشا(اعداد مسودة تعليمات عن المناطق المحمية في العراق  -3
تشكيل لجنة فرعية معنية بدراسة االنضمام الى بروتوكول قرطاجنة الملحـق باتفاقيـة التنـوع                -4

 .البيولوجي ووضع التشريعات المتعلقة بذلك
آلية تمويل اتفاقيـة التنـوع       (2010 شباط   3اتمام عضوية العراق في مرفق البيئة العالمي في          -5

 ).البيولوجي
نقطـة االتـصال     برئاسـة    الطبيعية ألعالنها مناطق محمية   نة وطنية لدراسة المواقع     تشكيل لج  -6

 . وعضوية ممثلين عن الوزارات ذات العالقةالوزارةالوطنية الدكتور علي الالمي مستشار 
التعاون مع برنامج االمم المتحدة للبيئة عن طريق تنفيذ دراسات عن التنوع البيولـوجي ضـمن      -7

 .مشروع االهوار
  .داد مشروع ستراتيجي عن التنوع البيولوجي في العراقاع -8
 . بالتعاون مع منظمة طبيعة العراق)KBA( تنفيذ برنامج مسح التنوع البيولوجي في العراق -9

 والذي تم انجازه وتقديمه الى سكرتارية اعداد التقرير الوطني الرابع للتنوع البيولوجي في العراق -10
 .االتفاقية رسمياً

 .دريبية عن التنوع البيولوجيتنظيم دورات ت  -11
 .اعداد برنامج للمناطق المحمية في العراق  -12
اقامة شراكة مع هيئة البيئة في امارة ابو ظبي لحماية التنوع البيولوجي واطالق برنامج ألطالق                 -13

 .طائر الحباري في العراق، وبرنامج لحماية المها العربي
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جابة عليه منتسبي وزارة البيئة والعـاملين فـي         اعداد استبيان للتنوع البيولوجي وشارك في اال        -14
 .وحدات النظم الطبيعية وحاملي شهادات علوم الحياة والزراعة والطب البيطري

اجراء زيارات ميدانية للوزارات ذات العالقة وذلك لتفعيل النشاطات المتعلقة بحمايـة التنـوع                -15
ة تنفيذ بنود اتفاقية التنوع البيولوجي البيولوجي ذات الجانب االكاديمي والبحث العلمي وذلك لمراعا

مام لالتفاقية بموجب القـانون    بعد مصادقة مجلس النواب باالنض     192كون العراق اصبح العضو     
 .نوع البيولوجي وموائله الطبيعية ألشراكهم في عملية استدامة الت2008 لسنة )31(رقم 

مفاتحة الكليات ومـن ضـمنها      يقها  ليتم عن طر  تم مفاتحة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي         -16
كليات العلوم والزراعة وكليات القانون والسياسة ألدخال مناهج تدريسية تتعلـق باالتفاقيـة مـع               
التركيز على المناطق المحمية للتنوع البيولوجي وتطويرها في العراق ، اضافة الى ادخال بنـود               

 االتفاقية في المناهج التدريسية
ممثل وزارة التعليم العالي     بخصوص تعميم محاضرة اعدت من قبل      ،بيةتمت مفاتحة وزارة التر    -17

 على الطالب بواقع حـصة      والمتوسطة أللقاءها والبحث العلمي على المدرسين للمراحل االبتدائية       
  .واحدة

، لغرض اقامة مسابقة لرسوم االطفال والمحترفين عن التنـوع البيولـوجي     مفاتحة وزارة الثقافة   -18
دار ثقافة االطفال في اقامة المعرض في االحتفالية        / الية حيث ساهمت الوزارة   ضمن منهاج االحتف  
 والمعرض المشارك فـي     كلية العلوم للبنات  /  في جامعة بغداد   20/5/2010التي اقيمت في يوم     

  .اليابان/ االحداث الجانبية لمؤتمر ناكويا 
علي الالمـي   .وع البيولوجي د  اعداد محاضرة علمية من قبل نقطة االتصال الوطنية التفاقية التن          -19

قسم علوم الحياة  وبحضور الكادر التدريسي للكليـة         / كلية العلوم للبنات  / والقيت في جامعة بغداد   
 واهم االلتزامات والبنود وكون العراق    ،متضمنة تعريف مفاهيم التنوع البيولوجي، اهداف االتفاقية      

 اهميـة الحفـاظ علـى التنـوع         اً وانضمامه الحديث الى االتفاقية موضـح      192اصبح العضو   
البيولولوجي لمواجهة التهديدات التي تواجه االحياء من حيث نسب االنقراض والنمو والخطـوات             
التي تم اتخاذها بعد االنضمام لالتفاقية، كما طلب توجيه البحوث العلمية باتجـاه حمايـة البيئـة                 

  .والتنوع البيولوجي
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 في كلية العلوم للبنـات  20/5/2010لتنوع البيولوجي يوم اقيمت احتفالية خاصة بالسنة الدولية ل  -20
 . السيدة وزير البيئة وممثلين عن الوزاراتمعالي وبحضور

 

 2010 تم تقديم بعض الفعاليات الخاصة بالسنة الدولية للتنوع البيولوجي           وزارة السياحة واالثار،   -21
هر حزيران ويـوم الـسياحة   ضمن نشاطات الوزارة بمناسبة يوم السياحة العربي الذي يقام في ش    

 .العالمي في شهر ايلول من كل عام حسب ما اعلمنا به ممثل الوزارة في اللجنة الوطنية لالتفاقية
تم اعداد استمارات استبيان لبيان مدى ادراك عملية نشر الوعي ونقل مسؤولية صـون التنـوع                 -22

ية بذلك حيث تم تعميمـه علـى        البيولوجي من خالل الجهود االكاديمية والبحثية في الكليات المعن        
 .التدريسيين لغرض االستفادة منه وتوحيد الجهود لتحقيق اهداف التنوع البيولوجي في العراق

التشريع واالنضمام الى    ... ريظالمفهوم الن ... السالمة االحيائية   "الموسومة  تم عقد ندوة نقاشية      -23
 حيث نظمتها وزارتنا بالتعاون مع    ،  16/6/2010في يوم االربعاء الموافق      "بروتوكول قرطاجنة 

مناقشة مفهوم السالمة االحيائية وبروتوكول قرطاجنـة ومـدى         ل مركز البحوث للتقنيات االحيائية   
 .اهمية االنضمام اليه

 

 .نوع البيولوجي في العراقلت وزارة البيئة مشروع لحماية ااعدت -24
لمتعلقة بتفعيـل اتفاقيـة التنـوع       نشاطاتنا ا بكافة   ألعالمهمرسمياً  تمت مفاتحة وزارة الخارجية      -25

ا في نيويورك للدورة االستثنائية للسنة الدولية للتنوع البيولـوجي          ن ممثليت الرسالها الى البيولوجي  
 .22/9/2010 لالمانة العامة لالمم المتحدة يوم 65على هامش الدورة 

يـة التنـوع     ، والقاء محاضرة عـن اتفاق      1/8/2010عقد ندوة في مقر وزارة التجارة بتاريخ         -26
مام والتزامـات الـدول     ضالبيولوجي متضمنة عدد من المحاور منها مصادقة مجلس النواب باالن         

مة مع االشارة الى اهمية التنوع البيولوجي في العراق وتم خاللها االجابة على استفـسارات         ظالمن
 .الحضور

فـي اتفاقيـة التنـوع      اليابان في االجتماع العاشر للدول االطراف       / المشاركة في مؤتمر ناكويا    -27
البيولوجي واالجتماع الخامس للدول االطراف في بروتوكول السالمة االحيائية، حيـث تعـززت             

التنميـة  "   هما ورشتي عمل  احداث جانبية من ضمنها تنظيم       مشاركة العراق في المؤتمر بتنظيم    
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نوع البيولوجي فـي    تلالوضع الراهن ل  " و  " المستدامة على المدى الطويل وادارة االهوار العراقية      
 .واقامة معرض فني للمنتوجات العراقية عن التنوع البيولوجي" العراق

 

مكتب / هيئة المستشارين في  " التنوع البيولوجي في العراق   حالة  "تم عقد ندوة حوارية الموسومة       -28
بمبادرة مشتركة من هيئة المستـشارين ومكتـب         ،   25/11/2010دولة رئيس الوزراء بتاريخ     

 تناولت المواضـيع المتعلقـة      مناقشةحيث تم تقديم عدد من المحاضرات و       البيئة   ةراوزمستشار  
بالتنوع البيولوجي منها حالة التنوع البيولوجي في العـراق ونـشاطات الـوزارة فـي حمايتـه                 

عالوة علـى آفـاق      والخطوات التي تم اتخاذها بعد انضمام العراق الى اتفاقية التنوع البيولوجي          
 .العمل المستقبلي

 
 يوم  23/12/2010بتاريخ  " آثار التصحر في العراق   "تم عقد ندوة حوارية تخصصية الموسومة        -29

الخميس وعلى قاعة رئاسة جامعة النهرين التي نظمتها وزارتنا مـع مركـز بحـوث التقنيـات                 
ـ        جامعة النهرين / االحيائية ع خطـة سـتراتيجية      لمناقشة السبل لمكافحة التصحر من حيث وض

 .وتشكيل لجنة بهذا الخصوص
 

، حيث تم من خاللها     2011تم عقد الندوة بعنوان خطة عمل وزارة البيئة للتنوع البيولوجي لعام             -30
تـضمنت  وحدة متابعـة التنفيـذ ،   مدير من قبل نقطة االتصال الوطنية لألتفاقية و      القاء محاضرة   

عدد من   نص اتفاقية التنوع البيولوجي وبنودها و      موضوع التنوع البيولوجي في العراق واهميته و      
عقد النـدوات واقامـة االحتفاليـات، المـشاركة فـي        (المحاور المتعلقة باالنجازات والنشاطات     

وتم )  المؤتمرات الدولية واالحداث التي رافقتها، اعداد التقرير الرابع للتنوع  البيولوجي في العراق
 .  وآليات التمويل2011ذ خطة عام مناقشة متطلبات تنفي

        

، احتفاليـة   26/12/2010اقامت وزارة العلوم والتكنولوجيا وبالتعاون مع وزارة البيئة بتاريخ           -31
حيـث    حضرها معالي السيد وزير العلوم والتكنولوجيا،      بمناسبة السنة الدولية للتنوع البيولوجي    

  .تضمنت القاء المحاضرات واقامة معرض للكتب
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وتشير الى تنوع االحياء ع بريدية تحمل شعار السنة الدولية للتنوع البيولوجي اصدار طواب -32

  .كرموز لغنى االنواع في بلدنا
    

 .5/1/2011-3 البيانات للفترة معالجةعن كيفية كتابة التقارير العلمية وتنظيم دورة تدريبية  -33
       

34- بالسنة الدوليةالنشاطات التي قامت بها مديريات البيئة في المحافظات احتفاء :  
  مديرية بيئة كركوك/ دائرة حماية وتحسين البيئة في المنطقة الشمالية )أ
اقامت دائرة حماية وتحسين البيئة في المنطقة الشمالية وبالتعاون مع مديرية بيئة كركوك  - 

ات احتفالية بمناسبة السنة الدولية للتنوع البيولوجي وقد تضمنت االحتفالية عدداً من الفعالي
دد من والنشاطات للتعريف باهمية الحفاظ على التنوع البيولوجي كما شملت االحتفالية على ع

  .المحاضرات العلمية المختصة
ة الدوليـة للتنـوع     احتفاء بالسن ) التنوع االحيائي ( بعنوان   مطويصدار   با كما قامت المديرية   -

  .2010البيويولوجي
 

  مديرية بيئة صالح الدين/ قة الشماليةدائرة حماية وتحسين البيئة في المنط )ب
اقامت مديرية بيئة صالح الدين التابعة لدائرة حماية وتحسين البيئة في المنطقة الشمالية  -

 وبالتعاون مع جامعة تكريت 25/5/20101احتفالية بالسنة الدولية للتنوع البيولوجي في يوم 
  البيطري في صالح الدينالمستشفىالصحة والزراعة و (وعدد من الوزارات المعنية

 حيث تم القاء محاضرات حول اهمية التنوع ) المدني، والدوائر االخرىمنظمات المجتمعو
  :البيولوجي كقيمة اقتصادية واجتماعية وتداعيات تدهورها وكانت ضمن ثالث محاور

  .الصيد الجائر/ المحور االول
  .التصحر/ المحور الثاني
  .اعهالتلوث بكل انو/ المحور الثالث
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  مديرية بيئة بابل/ ئرة حماية وتحسين البيئة في منطقة الفرات االوسطدا )�
مؤتمراً علمياً عن التنـوع     اقامت مديرية بيئة بابل وبالتعاون مع مكتب مستشار وزير البيئة            -

 كـانون   13-12  بمناسبة السنة الدولية للتنوع البيولوجي بتاريخ      البيولوجي في الفرات االوسط   
 عدد من المحاضرات قدمها السيد المستشار ومنتسبي مكتبـه           المؤتمر  ، وتضمن  2010االول  

كما  ،  مختصين من جامعات الفرات االوسطوممثلين من مديريات بيئة الفرات االوسط واساتذة
تضمن االحتفال لوحات تمثيلية الطفال مدارس الفرات االوسط عبروا بها عن حالـة التنـوع                

 واالجراءات التي تتخذها وزارة البيئة لمحاربـة        واجههالتهديدات التي ت  البيولوجي في العراق و   
  .وتم خالل االحتفال افتتاح معرض صور للتنوع البيولوجي هذه التهديدات،

 عن التنوع البيولوجي احتفاءاً بالسنة الدولية للتنوع البيولوجي ندوةما قامت بيئة بابل بتنظيم     ك -
 الدورة لمنتسبي شعب النظم البيئية في مديريات البيئة في          ، اقيمت 2010 اب   10-9للفترة من   

الفرات االوسط وكذلك منتسبي البيئة في دوائر الدولة في المحافظة وقد شارك في الندوة رئيس               
  عـدد لجنة الصحة والبيئة في مجلس محافظة بابل ومكتب السيد محافظ بابل وقـد تـم تقـديم            

  . المختصةالمحاضرات
  

 القادسية بيئة مديرية /االوسط الفرات منطقة في البيئة تحسينو حماية دائرة )د

 البيولـوجي،  للتنوع دولية سنة 2010 عام اعالن بمناسبة احتفالية القادسية بيئة مديرية اقامت
 قسم رئيس /الخزعلي زياد. د قبل من البيولوجي التنوع عن محاضرة لقاءإ االحتفالية وتضمنت

 خـاص  صـور  معـرض  افتتاح االحتفالية تضمنت كما القادسية، ةجامع في العلوم كلية /البيئة
  .االحيائي بالتنوع

  

  كربالء بيئة مديرية /االوسط الفرات منطقة في البيئة وتحسين حماية دائرة )ه
 البيولوجي للتنوع الدولية بالسنة احتفاء البيولوجي التنوع عن معرضاً كربالء بيئة مديرية اقامت
  . المقدسة كربالء مدينة في الثقافي البيت قاعة في اقيم 2010 يالثان تشرين 1 بتاريخ
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  مديرية بيئة ديالى/ دائرة حماية وتحسين البيئة في منطقة الوسط )و
عقد ندوة توعية بالتعاون مع مديرية زراعة ديالى حول تأثير المبيدات الزراعية على البيئـة       -

  .والتنوع البيولوجي
  .ائر لالشجارعقد ندوة حول القطع الج -
  واسطمديرية بيئة / المنطقة الجنوبية دائرة حماية وتحسين البيئة في )ز
تـضمنت   في قاعة مديرية الشباب ورياضة واسـط         24/3/2010 بتاريخ   عقد ندوة توعوية   -

التعريف بانواع التلوث ومخاطره وكيفية الحفاظ على التنوع البيولوجي ، وكذلك تناولـت دور              
  . التلوث البيئي وطرق معالجتهلمساعدة على الحد منشريحة الشباب في ا

 عقد ندوة حول التنوع البيولوجي في قاعة مديرية شباب ورياضة واسط والتي عقدت من قبل            -
 وبالتعاون مع مديرية شباب ورياضة واسط ، وقدمت فيها محاضـرات عـن مفهـوم             المديرية

خصوصا في المسطحات المائيـة     بيولوجي  التنوع البيولوجي والتهديد الذي يعاني منه التنوع ال       
حيث ادى الى هجرة الطيور المائية المتنوعة والتأثير على الثـروة           والتي تم تجفيفها    ) االهوار(

طيور ( وكذلك الصيد الجائر للطيور واالسماك وخاصة النادرة منها مثلالسمكية والنباتات المائية 
ب بهذه المخاطر وبيـان اهميـة معالجـة         والغزالن، حيث تم تعريف الشبا    ) الحبارى والصقور 

  .المشاكل ووضع الحلول لها
 المشاركة بورشة عمل عن مخاطر الصيد الجائر بالتعاون مع الهيئة العامة لالرشاد والتعاون              -

  .الزراعي في واسط
والتـي   22/12/2010و21بتـاريخ    عقد الجلسة السابعة لمجلس حماية وتحـسين البيئـة           -

 وانـضمام    لطرح موضوع التنوع البيولوجي وبصورة مفـصلة       يريةخصصت بمبادرة من المد   
 مجلس محافظة   /رئيسة لجنة الصحة والبيئة   من قبل السيدة    العراق الى اتفاقية التنوع البيولوجي      

الى اتفاقية التنوع البيولوجي  الستراتيجية ألنضمام العراق بعاداالمناقشة تم التطرق الى ، وواسط
  . للتشريعاترقه والخطوات الواجب اتخاذها لوقفه وفقاًوطوموضوع الصيد الجائر 

  
 


