
                                                                                              

ــــد عن اجتماع ــــ ــــ عـــ ُ   ب

  

 ـــة ( تـــم عقـــد اجتمـــاع عـــد )مشـــروع انشـــاء نظـــام المعلومـــات البيئي ُ ـــة  عـــن ب ممـــثالً مـــع منظمـــة االمـــم المتحـــدة للبيئ
الســــــيد ووزارة الصــــــحة والبيئــــــة ممــــــثالً عنهــــــا ()  مــــــدير المشــــــروع –عبــــــد المــــــنعم محمــــــد  الــــــدكتور ( عنهــــــا

ـــــد  نســـــق المشـــــروع –يوســـــف مؤي ُ ـــــق الجهـــــاز المركـــــزي لإلحصـــــاء و )  م ـــــة والُمدرجـــــة  –فري قســـــم إحصـــــاءات البيئ
   -: )Microsoft teams(عبر برنامج  19/9/2020أسماؤهم في ادناه يوم السبت الموافق 

  . سامي علي أبو كطيف / مدير قسم إحصاءات البيئة السيد  .1
 .لهيب جليل عبود / مسؤول شعبة المياه ةالسيد .2
 . االنسة ندى هادي زاير / مسؤول شعبة النفايات  .3
 . شيماء فريد الزم / مسؤول شعبة األراضي والهواءالسيدة  .4
 السيدة هديل نعمان عزيز / شعبة المياه . .5
 االنسة ذكرى عبد الكريم هادي / شعبة النفايات . .6
 السيد سيف فوزي عباس / شعبة األراضي . .7

ناقشة األمور التالية : -  -وتم مُ
 مؤشر مُصنفة الى ستة فئات وهي : )22(تم تحديد المؤشرات البيئية الوطنية العراقية والمتكونة من   - أ

  ) .، مياه، المناطق البحرية والساحلية، التنوع االحيائي، الصحة والبيئة، الُمشاركة والحوكمة يابسة( 
ـــــــة الُمســـــــتدامة  ـــــــان درجـــــــة sSDGلغـــــــرض شـــــــمولها بأهـــــــداف التنمي ـــــــددة األطـــــــراف  وبي ـــــــات متع الصـــــــلة باالتفاقي

MEAs .  
وعلــــى الـــــرغم مــــن تعـــــرض بيئــــة العـــــراق لعــــدد مـــــن الضـــــغوط الناجمــــة عـــــن النمــــو الســـــكاني، تــــأثير الحـــــروب، تغيـــــر 

  سوء تخطيط استخدام األراضي والتعدي على النُظم البيئية الهشة .المناخ، 
اال ان العـــــراق يمتلــــــك عــــــددًا كبيــــــرًا مـــــن المؤشــــــرات لألغــــــراض البيئيــــــة واالغـــــراض األخــــــرى وان هــــــذه المؤشــــــرات 

  طور بمرور الوقت .تت
اســــتعرض الســــيد مــــدير المشــــروع قائمــــة المؤشــــرات وجــــرت عــــدة نقاشــــات عليهــــا مــــع فريــــق عمــــل قســــم إحصــــاءات   - ب

ــــــض  ــــــي تواجــــــه احتســــــاب بع ــــــوفر هــــــذه المؤشــــــرات والصــــــعوبات الت ــــــات ت ــــــة وكــــــل حســــــب اختصاصــــــه مــــــع بي البيئ
 المؤشرات ومفهوم المؤشر.
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  - التوصيات:

شــــرف 1 ــــى كــــل مُ والمؤشــــرات التــــي يتعــــذر  (22)ُشــــعبة اعــــداد قائمــــة بالمؤشــــرات التــــي ممكــــن توفيرهــــا مــــن المؤشــــرات . عل

  توفيرها .

قترحة حسب التصانيف الستة االنفة الذكر.2   . إضافة مؤشرات أخرى مُ

  . ارسال المالحظات الى المنظمة لغرض دراستها ليتم مناقشتها مع الخبير.3

عـــــد البيئــــــي والتــــــي مـــــن شــــــأنها ان تُغنــــــي المؤشــــــرات  sSDGفة مؤشــــــرات . اقترحـــــت الســــــيدة لهيــــــب جليـــــل بإضــــــا4 ُ ذات الب

ــــده بمؤشــــرات  ــــب تزوي ــــدير المشــــروع بــــذلك وطل ــــة   sSDGالســــابقة، ورحــــب الســــيد م ــــات عنهــــا الخاصــــة بالبيئ والمتــــوفر بيان

  وسهولة جمعها .

   البيئية. . سيتم عقد سلسلة اجتماعات لبيان مدى التقدم الُمحرز في انجاز نظام المعلومات5
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