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للبلدان واملنظمات   عدت النظم االقتصادية واملالية واالجتماعية  التي تواجه  التحديات  أكبر  أحد  الصناعية  البيئية للشركات  املسؤولية 

فات،  اإلقليمية والدولية، إذ أن ارتفاع حجم األنشطة الصناعية يؤثر بشكل مباشر في التلوث البيئي الذي يشمل )الهواء، املاء، األرض، املخل

 اعات، املواد الكيمائية، والضوضاء(، والذي يؤدي إلى اختالل مكونات وعناصر النظام البيئي. اإلشع

ثر املسؤولية البيئية للشركات الصناعية على وضع استراتيجية واضحة املعالم لبيئة التنمية املستدامة؛ كذلك أ البحث إلى دراسة    يهدف

تسببها الشركات الصناعية نتيجة نشاطها الصناعي، والذي يتعين عليها بذل املزيد من الجهود لخفض  توجيه األنظار إلى التأثيرات البيئية التي  

  –مستوى املشكالت البيئية بغية تحقيق هدف إنجاح خطة التنمية املستدامة، اجري هذا البحث في محافظة املثنى 
ً
من رغبة   العراق ، انطالقا

بيئية خاصة استراتيجية  إعداد  في  للفترة من    املحافظة  باملحافظة    2022إلى    2018باملحافظة  التخطيط  في مديرية  املشكلة  اللجنة  قامت   ،

ابية على  بإعداد استراتيجية بيئية مستدامة، يمكن االعتماد عليها في إظهار األسس واملفاهيم واملكونات لهذه االستراتيجية، وبيان آثارها اإليج

 لسنوات الخمس القادمة. تحقيق التنمية املستدامة في املحافظة ل

كان من   التي  االستنتاجات  إلى  البحث  أنبرزها،  أ توصل  في  يتمثل  البيئية  املسؤولية  تؤديها   أن مفهوم  التي  واألنشطة  االلتزامات  جميع 

طار إ نية للبيئة في  الشركات الصناعية تجاه البيئة الداخلية والخارجية للحد من خطر التلوث البيئي يتعين االلتزام بها ووضع استراتيجية وط

الع ذات  الجهات  إلى  وإيصالها  املالية  التقارير  في  عنها  اإلبالغ  لغرض  املالية  الناحية  من  االلتزامات  هذه  وتحديد  املستدامة،  القة  التنمية 

 وأصحاب املصالح لغرض اتخاذ القرارات املناسبة.   

ب البحث  الحسبأوأوص ى  في  تأخذ  أن  الصناعية  الشركات  يتعين على  واإلفصاح عن نه  املستدامة  البيئية  االستراتيجية  تنفيذ  ان عملية 

 
ً
التي تصدرها سنويا تقاريرها  البيئية واالجتماعية ضمن  البيئية ومساهمتها في معالجة   مسؤوليتها  املسؤولية  اإلنفاق على  لغرض معرفة حجم 

 . املشكالت البيئية في ظل التنمية املستدامة 

 التنمية املستدامة.  ؛االستراتيجية البيئية ؛املسؤولية البيئية الكلمات املفتاحية:
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بها هذه املهمة البلد، وتناط  املؤسس ي الحكومي املعني بتنفيذ سياسة الدولة في مجال حماية وتحسين البيئة في  الجهاز    أو  طاراإل   فيالبيئة    تمثلت

بانهاسيةأسابصفة   املهمة  ملمارسة   تجاء   ، وتوصف هذه  امللحة  للحاجة  ويستجيب  بالبيئة  الحكومي  واالهتمام  العميق  الفهم  يعكس  طبيعي  كتطور 

البيئي من   الكبيرة   جلأ العمل  التحديات واملشاكل  البيئة    مواجهة  البلدالتي تواجه  البلد   التشريعية والتنظيميةاملهام    أن  إذ،  في  البيئية في  والتنفيذية 

   أنيتعين  
ً
اهتماما    تلقى 

ً
   وراعيا

ً
العتبارات    حقيقيا السياسية  لإلرادة  خاضع     إنسانيةوغير 

ً
فضال اهم    أنعن    بحتة،  من  يعد  البيئي  القرار  استقاللية 

، يتضمن هذا البحث ثالثة مباحث  وحقوق الطبيعة.  اإلنسانحقوق    إلىوينحاز بطبيعته    منهي  -حماية وتحسين البيئة لكونه قرار فني  املتطلبات لتحقيق 

البحث    األول فاملبحث   منهجية  السابقةتضمن  الدراسات  يتناول  وبعض  الثاني  واملبحث  املستدامة،    أنشطة ،  والتنمية  البيئية  املبحث   أمااملسؤولية 

 االستنتاجات والتوصيات.  إلى  وقد خلص البحثالثالث فيتناول استراتيجية التنمية البيئية املستدامة، 

 منهجية البحث  :املبحث األول 

 تتضمن منهجية البحث ما يأتي:

 
ا
 :: مشكلة البحث أول

البحث في    تتمثل العراقية لم تِف ب  أنمشكلة  البيئية تجاه البيئةإالشركات الصناعية  بغية التمهيد إلعداد استراتيجية بيئية يمكن أن    ،لتزاماتها 

اإل املستدامة، وهذه  التنمية  تحقيق  في  فاعلة  بصورة  للحد من ضرورة ملحة    أصبحت  لتزاماتتساهم  استراتيجية  أهداف  الشركات وضع  يتعين على 

البيئي. البيئية    إن  التلوث  تنجم املشاكل  ما  الصناعية  عادة  ألنشطتها  الشركات  ممارسة  السلبية،  عن  ع  واآلثار  تلك الناجمة  تسببه   الذي  التلوث  ن 

بمختلف    الشركات والتربة،  أشكالهالصناعية  والهواء،  املاء،  )تلوث  البرامج    واملخلفات،  مثل  ووضع  التلوث  مسببات  من  الحد  ومحاولة  والضوضاء( 

 لتحسين البيئة.  والحلول 

 طرح التساؤالت اآلتية: ت لذلك

 مسؤولياتها البيئية؟ إغفالهل الشركات الصناعية تعمل على االهتمام وعدم  •

 التي تسببها للبيئة نتيجة نشاطها الصناعي؟   األضرارحد تعلم الشركات الصناعية بحجم  أي  إلى •

 ؟التنمية املستدامةمسؤوليتها البيئية تجاه  أهميةهل تدرك الشركات الصناعية  •

 الشركات الصناعية للعمل بموجبها من اجل تحقيق التنمية املستدامة؟ أمامهل هنالك استراتيجية بيئية معروضة  •

 
ا
 :: أهداف البحث ثانيا

 بناًء على مشكلة البحث وتساؤالته املطروحة فأن الهدف منه تحقيق اآلتي:

 . التنمية املستدامةدراسة وتحليل العالقة بين املسؤولية البيئية وتأثيرها على  •

الصناعية  إلى  األنظارتوجيه   • الشركات  تسببها  التي  البيئية  الصناعي  التأثيرات  يتعين  ،نتيجة نشاطها  لخفض    والذي  الجهود  املزيد من  بذل  عليها 

 . دامة تحقيق التنمية املست إطارفي  مستوى املشكالت البيئية

 .  جل تحقيق التنمية املستدامةأ من  منع التلوث البيئي أوفضل الوسائل لخفض ا  إيجادالعمل على  •

 التنمية املستدامة.  ثرها في تحقيقأ الخاصة باملسؤولية البيئية و  األنشطةدراسة وتحديد  •

 عداد استراتيجية التنمية البيئية املستدامة. عام إل  إطاروضع  •

 
ا
 : البحث  أهمية : ثالثا

من  البحثوتتضح أهمية  تحقيق التنمية املستدامة،أهمية املسؤولية البيئية للشركات الصناعية ومدى مساهمتها في  بيانأهمية البحث في تكمن 

 خالل:

 تحديد مفهوم املسؤولية البيئية للشركات الصناعية والتلوث البيئي بوجه عام. •

البيئية   • باملسؤولية  االهتمام  الدولي ربط  املستوى  على  البيئية  االهتمامات  مع  املحلي  املستوى  على  الصناعية  ثم للشركات  ومن   اهتمامزيادة    ، 

 . مستوى للتنمية املستدامةقص ى أ الشركات وتحقيق 

املعنية    أهميةبيان   • املؤسسات  حيال  ليس  البيئي  لدورها  الصناعية  الشركات   ممارسة 
ً
الخارجي   ،تحديدا واملجتمع  الشركات  تلك  في  العاملين  بل 

 . كذلك

 تحقيق التنمية املستدامة. البيئية واملساهمة في  األهدافاملسؤولية البيئية للشركات الصناعية  بشكل يجعل منها تحقق  أهميةتوضيح  •
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 التقويم والتقييم.  وإجراء، والتدقيق هاوتنفيذسة البيئية، ووضع الخطط البيئية إلى وضع ورسم السيا أساس يبشكل البيئية تهدف االستراتيجية  •

 
ا
 : البحث  : فرضية رابعا

 إ 
ً
 إطار " إمكانية وضع أهداف استراتيجية بيئية للشركة في    :مفادهاللبحث  الرئيسة  ة  فرضيالمن مشكلة وأهداف البحث فقد تم صياغة    نطالقا

امل التنمية  تحقيق  في  الفاعلة  للمساهمة  املختلفة،  بأشكاله  البيئي  التلوث  عن  الناجمة  األضرار  من  الحد  تجاه  البيئية  وخططها    ستدامة". مسؤوليتها 

 تتفرع الفرضية الرئيسة إلى الفرضيات الفرعية اآلتية :  

الفرعية   • تحقيق الفرضية  في  الفاعلة  االستراتيجية  البيئية  الخطط  ضمن  الهواء  نوعية  وتحسين  لحماية  استراتيجي  هدف  وضع  إمكانية  األولى: 

 التنمية املستدامة. 

الثانية: • الفرعية  تحقيق   الفرضية  في  الفاعلة  االستراتيجية  البيئية  الخطط  ضمن  املياه  نوعية  وتحسين  لحماية  استراتيجي  هدف  وضع  إمكانية 

 تنمية املستدامة. ال

إمكانية وضع هدف استراتيجي للحد من تدهور األراض ي ومكافحة التصحر ضمن الخطط البيئية االستراتيجية الفاعلة    الفرضية الفرعية الثالثة: •

 في تحقيق التنمية املستدامة. 

الرابعة: • الفرعية  واالستخدام    الفرضية  املحافظة  استراتيجي  هدف  وضع  االستراتيجية إمكانية  البيئية  الخطط  ضمن  األحيائي  للتنوع  املستدام 

 الفاعلة في تحقيق التنمية املستدامة. 

إمكانية وضع هدف استراتيجي لتطوير وتحسين إدارة املخلفات ضمن الخطط البيئية االستراتيجية الفاعلة في تحقيق   الفرضية الفرعية الخامسة: •

 التنمية املستدامة. 

ا  • الفرعية  تحقيق   لسادسة:الفرضية  في  الفاعلة  االستراتيجية  البيئية  الخطط  اإلشعاعي ضمن  التلوث  للحد من  استراتيجي  إمكانية وضع هدف 

 التنمية املستدامة. 

لة  إمكانية وضع هدف استراتيجي لإلدارة املتكاملة للمواد الكيميائية الخطرة  ضمن الخطط البيئية االستراتيجية الفاع الفرضية الفرعية السابعة: •

 في تحقيق التنمية املستدامة. 

الثامنة: • الفرعية  اإل   الفرضية  البيئية االستراتيجية   طارإمكانية وضع هدف استراتيجي لتطوير  الخطط  البيئة ضمن  املؤسساتي والقانوني لقطاع 

   الفاعلة في تحقيق التنمية املستدامة.

 
ا
   :البحث  منهج: خامسا

   هما:العلمي منهجين للبحث  الباحثانلتحقيق أهداف البحث سيعتمد 

 ذات العالقة بموضوع البحث   واألجنبيةاملصادر العلمية العربية    باالعتماد علىالجانب النظري للبحث    إعداد  تم    :املنهج االستنتاجي)االستنباطي( •

العاملية للحصول على    ،البحث  إثراءمن اجل   الرصينة  العلمية  باملواقع  املساهمة واملحافظة على    املعلومات عنحدث  أ فقد تم االستعانة  مجال 

 البيئة. 

ى عل الباحثان    اعتمد  إذ  ؛وتحدياتها  واقع الحال الذي تعاني منه البيئة املحليةتم االعتماد على املنهج االستقرائي لتحليل نتائج    :  املنهج االستقرائي •

للت بيئية  استراتيجية  لوضع  العلمي  البحث  مجال  في  منها  واالستفادة  لتوظيفها  املثنى  محافظة  في  البيئة  مديرية  قبل  من  املعدة  نمية الدراسات 

 املستدامة. 

: مجتمع 
ا
   وعينة البحث سادسا

   تتكون عينة البحث من الشركات الصناعية العاملة
ً
للعمل على تنفيد االستراتيجية البيئية لغرض تحقيق    ،العراق  -في بيئة محافظة املثنى  تحديدا

مستو  على  مستدامة  من    أمااملحافظة،    ى تنمية  فيتكون  البحث  التابعة  مجتمع  الصناعية  العراقيةلالشركات  واملعادن  الصناعة  والوحدات   وزارة 

 أنظارتوجيه  في البلد، و   الرائدة   الصناعية  تعد من الشركات   أنها  أولهماالبيئة، وتم اختيار هذه الشركات لسببين،    ة فياملباشر   االقتصادية ذات العالقة

 
ً
نظرا بالبيئة  املهتمة  تخلفها    الجهات  التي  السلبية  الصناعيةلآلثار  ولبي  الشركات  العراقية  البيئة  وثانيهما  على  املناسبة،  الحلول  املشاكل وطرح     أنهاان 

 . على مستوى البلد م بشكل كبير في دعم وتنفيذ التنمية املستدامةتساه

 
ا
 : التعاريف اإلجرائية سابعا

األوساط املحيطة باملنظمة والتي تشمل الهواء واملاء والتربة واملوارد الطبيعية والنبات والحيوان واإلنسان وتداخالت   "  هيالبيئة  ب  يقصد مفهوم البيئة:  

 (.  27:  2001وتمتد إلى األوساط املحيطة من ضمن املنظمة إلى النظام العاملي" )الصرن ، جميع هذه العناصر، 
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عملية تغطية اآلثار السلبية امللوثة للبيئة نتيجة العمليات اإلنتاجية للشركات الصناعية والعمل على تخفيض عملية تلف    "  تمثلاملسؤولية البيئية:  

وتقليص الغازية،  واالنبعاثات     املنتجات 
ً
مستقبال سلبية  أثار  لها  تكون  التي  تطبيق   املمارسات  في  البيئية  املسؤولية  تتمثل  أن  يمكن  كما  البيئة،  على 

    (. 25:  2012العمليات الخاصة بحماية البيئة" )يعقوب، 

البيئي:   نفايات، ضوضاء، مواد عالقالتلوث  ،غازات، حرارة،  كيمائية  }) مركبات  املواد مثل  تحويالت  بكميات  عبارة عن  النظم    أكبرة(  بها  تسمح  مما 

 خارجية ألنها تؤثر على 
ً
 (.  3:  2000طراف خارجة عن الوحدة )طرف ثالث({ )النيش ، أ الفزيائية البيئية، وان لهذا التلوث أثارا

تمثل " اآللية املخطط لها والتي تتبع من اجل استخدام املوارد الطبيعية بصورة آمنة على البيئة واملجتمع من دون التأثير على حصة  التنمية املستدامة:

  . (39: 2020األجيال القادمة")عبداللطيف، 

 
ا
 سابقةالدراسات ال: ثامنا

بموضوع البحث، يرى الباحثان من الضروري أن يراجع ما تمت كتابته من يتناول هذا املوضوع استعراض بعض الدراسات العربية التي لها صلة  

 أبحاث ودراسات في املجال الذي يتناوله أو املجاالت ذات العالقة. 

في الشركات الصناعية العامة   البحثأجريت هذه  ،( : )املحاسبة البيئية مع نموذج مقترح للتطبيق في الجمهورية اليمنية(2002 ،نشوان (دراسة  •

الدراسة من   اليمن حيث تعتبر هذه  اليمنية؛ وذلك لعدم وجود  أ في جمهورية  الجمهورية  البيئية في  املحاسبة  الحديثة في مجال  الدراسات    إطارهم 

عام   إطارلى محاولة تثبيت  إ دراسة  ن هنالك صعوبات جمة تواجه تطبيق املحاسبة البيئية. هدفت هذه الأ نظري أو تطبيقي لها في الوقت الحاضر، و 

الم االن لنظرية املحاسبة البيئية في ضوء ما تم التوصل اليه في الوقت الحاضر، وكذلك محاولة تحديد نماذج التطبيق املعتمدة في عدد من دول الع

التطبيق   إمكانية  حيث  من  وأفضلها  فائدة  األكثر  النموذج  تطوير  أو  اقتباس  ومحاولة  مقارنة  وخلصت كنماذج  اليمن.  في  تطبيقه   اقتراح  بغية 

 الدراسة إلى عدد من االستنتاجات كان من أهمها: 

 بالشؤون البيئية في اليمن.  طارإن اإل  .1
ً
 رسميا

ً
 التشريعي القائم والتعديالت الدستورية توحي بأن هنالك اهتماما

اليمن تمارس تصرفات .2 العام في  القطاع  إلى  تنتمي  التي  االقتصادية  الوحدة  أن   إن  املواطن، كما  البيئة وعلى صحة  فيها أضرار فادحة على 

 الجانب املحاسبي هو الغالب في اليمن خاِل من التطبيقات التي تخص البيئة.   

اقية(  2006دراسة )الفتالوي، • مجموعة أجريت هذه الدراسة على    ،(: )املحاسبة عن األداء البيئي ومدى تطبيقها في الوحدات القتصادية العر

ا واإلفصاح من الوحدات االقتصادية العاملة في العراق، حيث سعت الدراسة إلى بناء أنموذج مقترح لتحديد املجاالت املتعلقة باألداء البيئي وقياسه

 
ً
أيضا الدراسة  املتبع. وهدفت  املحاسبي  النظام  املالية للوحدة االقتصادية وفق  القوائم  اآلتي  عنها في  الفرضية  إثبات  ) تحديد وقياس مجاالت    ةإلى 

اس املحاسبي  األداء البيئي الناتج عن نشاط الوحدة االقتصادية واإلفصاح عنه في القوائم املالية املعدة وفق النظام املحاسبي يؤدي إلى تحسين القي

نتجت الدراسة بعض االستنتاجات من أهمها  والبيئي وزيادة كفاءة األداء ومساهمة الوحدة االقتصادية في حماية البيئة ووقايتها من التلوث (. واست

 اآلتي:  

ن ان ظهور املحاسبة البيئية جاء ملواكبة التطور الذي طرأ على نوعية املعلومات ومستخدمي هذه املعلومات الن املحاسبة هي أداة الربط بي .1

توفي خالل  من  البيئة  حماية  في  دورها  ذلك  عن   
ً
فضال والبيئة،  واملجتمع  االقتصادية  التنمية الوحدة  ملؤشرات  وفقا  معلومات  قاعدة  ر 

 املستدامة وتطوير تلك املؤشرات.

 صعوبة الوصول إلى قياس موضوعي للمجاالت البيئية وفقا للنظام املحاسبي املوحد ألنه ال يعبر عن أي اهتمام بالجوانب البيئية.  .2

)العزاوي،   • الجت2009دراسة  املسؤولية  تحقيق  في  واثره  البيئي  )التدقيق  تطبيقية((:  دراسة  القتصادية:  للوحدات  هذه   ، ماعية  أجريت 

وهي   الركاب  لنقل  العامة  الشركة  في  تحقيق  إ الدراسة  في  التدقيق  أثر  بيان  إلى  الدراسة  هدفت  العراق.  في  العاملة  االقتصادية  الوحدات  حدى 

نطاق   اتساع  خالل  من  وذلك  االقتصادية  للوحدات  االجتماعية  املسؤولية  االقتصادية متطلبات  الوحدة  ونشاطات  بقرارات  ليهتم  املدقق  عمل 

 وتقويم نتائجها وآثارها االقتصادية واالجتماعية والبيئية. وتوصلت الدراسة إلى عدد من االستنتاجات كان أهمها: 

 عدم وجود تدقيق بيئي وتقويم أداء بيئي لفعاليات الشركة من قبل قسم التدقيق والرقابة الداخلية في الشركة.  .1

 تصل وجود تلوث كبير وبنسب عالية   .2
ً
لبعض عناصر التلوث إلى مئات أضعاف الحد املسموح بِه مما يشكل تهديد كبير للبيئة الداخلية   جدا

 للشركة.والخارجية 

ا املياه وعدم عدم وجود معالجة فعالة للتلوث البيئي بأنواعِه في الشركة وعدم وجود عمليات تدوير وإعادة استخدام املوارد الطبيعية واهمه .3

 وجود دراسات جادة إلجراء املعالجات ملوضوع التلوث وحتى بالحد األدنى . 

الزين،   • )بن  البترولية  2013دراسة  للشركات  والجتماعية  البيئية  )املسؤولية   :)-   ( حالة  املؤسسات  ،  (  ENSPدراسة  في  الدراسة  هذه  أجريت 

لخدمات   الوطنية  املؤسسة  اختيار  وتم  )البترولية  التزام ENSPاآلبار  إمكانية  مدى  بحث  الى  الدراسة  هذه  وهدفت  الجزائر.  في  حالة  كدراسة   )
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( استمارة استبيان على عمال املؤسسة، والختبار فرضيــة الدراســـة تم استعمال  130املؤسسات البترولية باملسؤولية البيئية في الجزائر، أذ تم توزيع )

)امل اإلحصائية  األساليب  من  واالنحراف الحسابي توسطمجموعة  والحكم  نتائج إلى للوصول  املعياري  املرجح  الوطنية   على الدراسة  املؤسسة 

 (. وتوصلت الدراسة مجموعة من التوصيات من أهمها االتي: ENSPلخدمات اآلبار )

 أنها إال طوعية استجابة بانها و  الشركات عاتق على التزام بانها  تصنيفها من الجتماعيةالبيئية وا   املسؤولية مفهوم حول  اآلراء وتعدد تنوع رغم  .1

  كونها على تخرج ال
ً
 .للمجتمع أو للعمال سواء  هادفة خيرية أعماال

 .البترولية  الشركات وأفاق أهداف مع يتنافى ال واالجتماعية البيئية املسؤولية وأبعاد بمبادئ  واالهتمام التقيد أن .2

 واالجتماعية.  البيئية املسؤولية أبعاد  ال تطبق (اآلبار لخدمات الوطنية الدراسة )املؤسسة محل املؤسسة أن .3

هدفت الدراسة إلى الكشف عن واقع تبني املؤسسة    ،دراسة حالة الجزائر (  -(: )املسؤولية البيئية في املؤسسة الصناعية2014دراسة )سفيان،   •

 لى إ الصناعية الجزائرية للمسؤولية البيئية اتجاه املجتمع، و 
ً
  ترسيخ مفهوم املسؤولية البيئية باعتبارها أسلوبا

ً
، وضرورة اقتصادية تهدف   إداريا

ً
حديثا

 إ إلى حماية املجتمع والبيئة من مظاهر انتشار التلوث، و 
ً
   لى تقوية ودعم صورة املؤسسة وطنيا

ً
ن هنالك أثر لكل من أ ، واكتشفت الدراسة  وخارجيا

التشريع   البيئي،  والوعي  البيئة،  في  السياسة  الدراسة  هذه  أجريت  البيئة.  ملسؤولياتها  املؤسسة  تبني  على  اإلدارة  ومشاريع  خطط  ودعم  والرقابة، 

 املؤسسات الصناعية في الجزائر القطاع النفطي دراسة حالة )الجزائر(.  واستنتجت الدراسة مجموعة من النتائج أهمها: 

الصناعية   .1 املؤسسة  البيئية في  النتيجة  وجود مستوى متوسط للمسؤولية  الدراسة هذه  الجزائر، وعزت  التي  إ في  التنظيمية  الخصوصية  لى 

 نفسه. تتميز بها املؤسسة من مرونة في االستجابة للمتغيرات الخارجية والتي تدار وتوجه من قبل املسير الذي يتولى مهام املسؤولية البيئية ب

املحيط   .2 اإلقليم  الخضراء في  املناطق  البيئة حيث ال تتجاوز انخفاض نسبة  بها وزارة  قامت  التي  الصناعية حسب اإلحصائيات  باملؤسسات 

 % ( من املساحة الكلية للمدينة. 20%( في حين يتوجب توفر )حسب املقياس العاملي(  ما نسبته ) 1.8نسبتها ) 

 إن تفعيل املسؤولية البيئية في املؤسسة سيكون لها دور في دعم نظم اإلدارة البيئية.  .3

 أن املؤسسة الصناعية في الجزائر لم تتقيد بالقوانين والتشريعات البيئية داخل املؤسسة الصناعية.  .4

    .مستمرة  بصورة  والندوات واملؤتمرات املختلفة، اإلعالم وسائل طريق عن البيئيةازدياد محاولة التوعية باملشكالت  .5

غافل   • و  )حافظ  ا2016دراسة  املحاسبة  تطبيق  اقع  و تقييم   ( القتصادية((:  الوحدات  في  تطبيق   ،لبيئية  واقع  تقييم  إلى  الدراسة  هدفت 

متأثرة بمدى املحاسبة البيئية في الوحدات االقتصادية املذكورة أعاله بما تمتلك إدارة الوحدات من وعي بيئي وقدرتها على تقديم الكشوفات املالية  

ربع وحدات اقتصادية في النجف األشرف  أ ذه الدراسة في  تطبيقها إلى معايير محاسبية بيئية وقوانين وتشريعات الرقابة بما يتعلق بالبيئة. أجريت ه 

الدراسة   وهي الجنوبية(. وتوصلت  العامة للسمنت  النجف األشرف والشركة  العامة للخياطة ومطار  الجلدية والشركة  العامة للصناعات  )الشركة 

 إلى عدة استنتاجات أهمها ما يأتي:

 راحله األولى وذلك لعدم توفر بيانات مالية وفنية خاصة بخفض التلوث البيئي.اليزال اإلفصاح املحاسبي عن األنشطة البيئية في م .1

البيئية  ال .2 واملساهمات  األضرار  حجم  تبين  ومعلومات  بتقارير  الرقابية  والجهات  اإلدارة  تزويد  على  يساعد  البيئية  للمحاسبة  نظام  يوجد 

 للوحدة االقتصادية وتحقيق نقاط القوة والضعف عن األداء البيئي. 

 وتلوث مياه أو تلوث تربة وغيره من املظاهر األخرى وقد تكون املظاهر إقليمية أو عا .3
ً
 جويا

ً
 ملية. تعدد مظاهر التلوث البيئي فقد يكون تلوثا

أجريت   ،(: )العالقة بين املسؤولية البيئية والبعاد املحاسبية للرفاهية الجتماعية واثرها على تعظيم قيمة الشركة(2017دراسة )املوسوي ،   •

العر  واملعادن  الصناعة  وزارة  تشكيالت  احدى  الشركة  تعد هذه  إذ  لها،  التابعة  واملعامل  الجنوبية  للسمنت  العامة  الشركة  في  الدراسة  اقية.  هذه 

قيمة الشركة؛ وتوجيه  هدفت الدراسة إلى دراسة وتحليل العالقة بين املسؤولية البيئية واألبعاد املحاسبية للرفاهية االجتماعية وتأثيرها على تعظيم 

مس لخفض  الجهود  من  املزيد  بذل  عليها  يحتم  والذي  الصناعي  نشاطها  نتيجة  الصناعية  الشركات  تسببها  التي  البيئية  التأثيرات  إلى  توى األنظار 

وكذلك البيئية،  للشركة   املشكالت  تجارية  ماركة  إيجاد  في  وتأثيرها  الشركة  وقيمة  االجتماعية  للرفاهية  املحاسبية  األبعاد  بين  العالقة  دراسة 

قيمة  الصناعية.   وتعظيم  البيئية  املسؤولية  أنشطة  بين  إحصائية  داللة  ذات  ارتباط  منها، وجود عالقة  االستنتاجات  بعض  إلى  الدراسة  وتوصلت 

ار  الشركة.الشركة؛ ووجود عالقة  االجتماعية وتعظيم قيمة  للرفاهية  املحاسبية  األبعاد  بين  إلى    تباط ذات داللة إحصائية  الدراسة  لزام إ وأوصت 

لية الشركات الصناعية باإلفصاح عن مسؤوليتها البيئية واالجتماعية ضمن الكشوفات املالية التي تصدرها لغرض معرفة حجم اإلنفاق على املسؤو 

اعتماد الرفاهية االجتماعية ضمن أهداف الشركة الصناعية بما يمكنها من وضع املعايير الالزمة في خفض املشكالت البيئية؛ و البيئية ومساهمتها  

ح في  أنشطتها  على   
ً
مستقبال تطرأ  التي  االنحرافات  لبيان  وذلك  املعايير؛  هذه  تطبيق  على  تعمل  أن  على  املجتمع  ضمن  الرفاهية  هذه  الة  لتوفير 

 ايير.مخالفتها للمع
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 املسؤولية البيئية والتنمية املستدامة  أنشطة :املبحث الثاني

 باستعراض مظاهر التلوث البيئي الذي تخلفه الشركات  وأنشطتهاتحديد مفهوم املسؤولية البيئة للشركات الصناعية    إلىاملبحث    طرق يت
ً
؛ ومرورا

نتيجة   البيئية علىأنشطتهاالصناعية  بالقضايا  الدولية    ، وانتهاًء  املستوى كافة األصعدة  البيئية على  التشريعات والقوانين  اهم  واملحلية وكذلك معرفة 

 الدولي واملحلي. 

 أ
ا
 : يتجاه التلوث البيئ املسؤولية البيئية :ول

في  ي     
ً
نسبيا  

ً
حديثا  

ً
مفهوما للمشروع  واالجتماعية  البيئية  املسؤولية  مفهوم  واالجتماعية  األدبياتعد  وقد  االقتصادية  من   أوضحت،  العديد 

املسؤوليةالدراسات   ارتباط  للظروف    على  هي محصلة  والتي  الشركات  تواجه  التي  البيئية  بالتغيرات  الزمن  به  واألحداثعلى مر  فيه  ااملحيطة   اواملؤثرة 

    (.15:  2012)بدوي، 

التي تؤديها الشركات الصناعية تجاه البيئة الداخلية والبيئة الخارجية للحد من  واألنشطة)جميع االلتزامات   أنفي  مفهوم املسؤولية البيئية يتمثل 

لغرض   املالية  الناحية  االلتزامات من  وتحديد كل هذه  البيئي  التلوث  املالية    اإلبالغ خطر  التقارير  في  اتخاذ    أصحاب  إلى  وإيصالهاعنها  لغرض  املصالح 

   القرارات املالئمة (. 

ال  أما التلوث  يبيئي  مفهوم  بالدرجة  فانه  تام عند   أن، حيث  األيكولوجيبالنظام    األولىرتبط  بشلل  وتصاب  كبيرة  بدرجة  تقل  النظام  كفاءة هذا 

الكمي   املختلفة، فالتغير  العناصر  بين  التوافقية  الحركة  النظام يؤدي    أو حدوث تغير في  الذي يطرأ على تركيبة عناصر هذا  الخلل في هذا   إلىالنوعي 

 إلى يقلل وجود احد عناصره بشكل يؤدي    أوانه يزيد    أوعنصر غير موجود في النظام البيئي    إضافةالتلوث البيئي يعمل على    أنن هنا نجد  النظام، وم

   .النظام إحداث خلل في هذا  إلىالذي يؤدي  األمرعدم استطاعة النظام البيئي قبول هذا 

شاط   
ّ
اقة، مثل الحرارة، أو الّصوت، أو الن

ّ
قَصد بتلّوث البيئة )إدخال مواّد صلبة، أو غازّية، أو سائلة، أو أّي شكل من أشكال الط اإلشعاعي إلى ي 

إلى موا  تحويلها  أو  تحليلها،  أو  استيعابها،  للبيئة  مكن  ي  التي  سب 
ّ
الِن لتجاوزها  فيها؛  للعيش  آمنة  يجعلها غير  مّما  تكون هذه  البيئة،  وقد  ؤذية،  م  ّد غير 

)باإلنجليزّية البيئة  تلّوث  عّد  ي   .
ً
طبيعّية أو موادَّ   ،

ً
اليوم،  (Environmental Pollution) :امللّوثات موادَّ ضارة العالم  تواجه  التي  الخطيرة  الّتحديات  من 

عل بل  وحدهم،  البشر  على  ليس  الّسلبّية،  آثاره  من  للحّد  الجهود  تضافر  تستدعي  األرضوالتي  كوكب  البشَر  شارك 
 
ت التي  الحّية  الكائنات  جميع   ).ى 

"Pollution", www.britannica.com, Retrieved 20-10-2020) . 
للبيئة، والذي يسبب عرقلة   األساسيةفي التوازن البيئي نتيجة االستغالل غير املنظم للمكونات    اإلخالل)  يتمثل في  مفهوم التلوث    أن يرى الباحثان  

كانت   قصيرة  فترة  بعد  الحية  الكائنات  ملعظم  الحيوية  الفعاليات  العصور(؛    أوفي  عبر  متوازن  بشكل  وضعت  والتي  الطبيعية  املوارد  إلفساد  طويلة 

 ملا يخلفه هذا ن التطور البشري الحاأ ويضيف الباحثان  
ً
 واقعيا

ً
صل ومع ازدياد حاجاته ومتطلباته املستمرة لظروف معيشته جعل ظاهرة التلوث أمرا

  
ً
 كان صناعيا

ً
 من عناصر مختلفة في تركيبها وخاصة ما يطرح بصورة مباشرة    أمالتقدم سوآءا

ً
معالجة ملكوناتها الخطرة، مما    أي البيئة بدون    إلىزراعيا

غير مباشرة؛ وعلى هذا   أوبصورة مباشرة    اإلنسان، والتي انعكست بدورها على  األحياءفي معيشة    األساسيةمعظم مقوماتها    إلىئة  فقدان البي  إلىيؤدي  

تأثيرها على التوازن البيئي والطبيعي ملكونات البيئة التي تضع مستقبل معظم الكائنات الحية ومن ضمنها   وإيقافيجب الحد من ظاهرة التلوث    األساس

 خطر محتمل.  أمام نساناإل

 
ا
 : : مراحل التطور التاريخي للمسؤولية البيئية للشركات الصناعية ثانيا

 يمكن تناولها بإيجاز وتلخيصها بالشكل االتي كما يأتي: مر بعدد من املراحل تطور املسؤولية تجاه البيئة إن 

 مراحل تطور مفهوم املسؤولية البيئة (: 1جدول ) 
 اإليجاز عنوان املرحلة  تسلسل املرحلة  

املحافظة على املوارد الطبيعية من االستنزاف والخطر الذي يهدد  أهميةمنذ القدم على  اإلنسانادرك  مرحلة ادراك املسؤولية البيئية ) معرفة البيئة (    األولى املرحلة 

 . اإلنسانصحة 

 معدل التلوث البيئي وكذلك استنزاف املواد املتاحة. ازديادمن قبل املواطنين نتيجة  األفعالظهرت ردود  البيئة وخطر التقدم الصناعي  املرحلة الثانية  

والذي ظهر بعد صدور التشريعات والقوانين امللزمة   اإلنسانة الوعي البيئي الذي بدء يتشكل عند مرحل مرحلة الوعي البيئي  املرحلة الثالثة 

بين الناس من جراء العمليات   األوبئةوتفش ي  األمراض خفض التلوث البيئي وظهور العديد من   أوملنع 

 الصناعية. 

مرحلة التوافق بين العاملين على حماية البيئة   املرحلة الرابعة 

 املصالح  وأصحاب 

املصالح  أصحاب حيث تم وضع نظام للمسؤولية البيئية من خالل التوافق بين دعاة حماية البيئة وبين 

 والذي عرف )التنمية املستدامة(   األمثل والعمل على استغالل املوارد الطبيعية بالشكل 

البيئية   اإلدارة حماية البيئة مهمة دولية بسبب تزايد مستوى الوعي للمستهلكين بأهمية  أصبحت  لدولية املتعددة الجهود ا املرحلة الخامسة 

االهتمام بصحته وكذلك صدور تشريعات  و  اإلنسانوالبحث عن منتجات الصديقة للبيئة لحماية 

 14001وأيزو    ( 14000 األيزو الجودة )  إدارةلنظام 

 الباحثان إعداد  املصدر:      
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به البشرية  ومن الجدير بالذكر انه تم تطبيق املعايير البيئية واللوائح القانونية الوطنية والدولية بشأن البيئة من أجل الحد من الضرر الذي تسب

معايير  ISO وضعت.    .ISO 14000 لحماية البيئة سلسلة (ISO) تسمى السلسلة القياسية التي نشرتها املنظمة الدولية للمعايير  السياق،  للبيئة. وفي هذا  

البيئية ألول مرة في   اإلدارة  البيئية   :ISO 2004 .1996نظام  اإلدارة  التي   14001يتم منح شهادة نظام  الشهادات  الصلة في دراسات  للمؤسسات ذات 

 وفيما يلي بعض األسس التي يستند اليها نظام اإلدارة البيئية:  .2004 عام ذا النظام فيأجريت له

اإلنتاج. عملية  بعد  البيئية  النفايات  توليد  يتم  اإلنتاجية.  أنشطتها  في  البيئية  املوارد  من  أكثر  أو  واحد  استخدام  الشركات  على  عدم   يتعين  إن 

 .مير البيئة الطبيعية ، والتلوث البيئي الناتج يهدد حياة اإلنسان ونوعية الحياة بشكل متزايدوتد وبعده،االهتمام بالبيئة أثناء اإلنتاج 

املستهلك ISO 14001 تضمن  إلى  املنتج  األولى من  املرحلة  في كل خطوة من  البيئية  التأثيرات  اإلنتاج من خالل مراعاة  إنه   ISO 14001 .تنفيذ  ؛ 

فإن الغرض الرئيس ي من هذا املعيار هو تقليل استخدام املوارد الطبيعية   الواقع،معيار دولي يحدد عملية التحكم في األداء البيئي للشركة وتحسينه. في  

 .والبيئة إلى الحد األدنى خالل أنشطة املنظمات وتحديد األنشطة التي يتعين القيام بها من أجل تقليل األضرار التي تلحق بالتربة والهواء واملاء

إرشادات لتحديد اآلثار البيئية في العمليات املختلفة من املواد الخام إلى تقديم املنتج إلى العميل ، مع اتخاذ  ISO 14001 يوفر نظام اإلدارة البيئية

 .ية. بل هو مجموعة من املعاييرالتدابير الالزمة للسيطرة على هذه اآلثار وبالتالي تقليل األضرار التي تلحق باملوارد الطبيع

طريق   النظام عن  الحصول على شهادة هذا  تطبيقه بشكل صحيح  والتأكد من  أعمالها  في  البيئية  اإلدارة  نظام  بدمج  التي تقوم  للشركات  يمكن 

املدقق الالزمة من خالل  التدقيق  التصديق عمليات  أو دولًيا. تجري هيئات  البلد  إلى مؤسسة معتمدة داخل  الذين ستعينهم وتصدر شهادة التقدم  ين 

البيئة إدارة  الالزمة ISO 14001 نظام  الشروط  استيفاء  تم  timyone-cevre-14001-https://www.sertifikasyon.net/ar/hizmet/iso-  .إذا 

2020-10-sistemi/Retrieved 21 

 املبادئ البيئية في إعالن ريو دي جانيرو

والتنمية )مؤتمر ريو(. األهداف ، دعت الجمعية العامة لألمم املتحدة ملؤتمر األمم املتحدة املعني بالبيئة  1987 بعد النظر في تقرير برونتالند لعام

هور البيئة، وإلى  الرئيسية ملؤتمر القمة تم التوصل إلى تفاهم "التنمية" التي من شأنها دعم التنمية االقتصادية واالجتماعية والحيلولة دون استمرار تد

ات املتبادلة واملصالح املشتركة، التي من شأنها األكثر تقدما، يرتكز على االحتياج والبلدان الصناعية البلدان النامية إرساء األساس لشراكة عاملية بين

 .ضمان مستقبل صحي لكوكب األرض

الحكومات      108  -في ريو دي جانيرو، 
ً
الحكومات    ممثال أو  الدول  في  -من رؤساء  التقليدي  النهج  تغيير  إلى  اتفاقيات رئيسية تهدف  اعتمدت ثالث 

 :التنمية

 .التنمية املستدامة شامل للعمل العاملي في جميع مجاالت: وضع برنامج عمل 21جدول األعمال القرن  .1

 .ول سلسلة من املبادئ التي تحدد حقوق ومسؤوليات الد :إعالن ريو بشأن البيئة والتنمية  .2

 .بيان مبادئ الغابات: وهي مجموعة من املبادئ التي تقوم عليها اإلدارة املستدامة للغابات في جميع أنحاء العالم  .3

العاملي والقضاء على .4 املناخ  إلى منع تغير  التي تهدف  امللزمة قانونا  االتفاقيات  اثنين من  التوقيع على  باب  إلى ذلك، تم فتح  األنواع    باإلضافة  تنوع 

 :جية، وإعطاء ملحة عالية لهذه الجهودالبيولو 

 .ية بشأن تغير املناخطار اتفاقية األمم املتحدة اإل  •

 .اتفاقية التنوع البيولوجي  •

من خالل تحديد حقوق ومسؤوليات الدول فيما يتعلق بهذه القضايا. ومن مبادئه    21إعالن ريو بشأن البيئة والتنمية يعتمد جدول أعمال القرن  

 : ما يلي

 .هم في صميم االهتمامات املتعلقة بالتنمية املستدامة. يحق لهم أن يحيوا حياة صحية ومنتجة في وئام مع الطبيعة البشر على أن .1

 .لتدهور البيئي حيث توجد تهديدات بأضرار خطيرة أو ال رجعة فيهاأن عدم اليقين العلمي ال ينبغي أن تؤخر اتخاذ تدابير ملنع ا  .2

 .أن يكون للدول الحق السيادي في استغالل مواردها الخاصة ولكن ال تسبب ضررا لبيئة الدول األخرى  .3

 .ة املستدامةأن القضاء على الفقر وتقليل التفاوت في مستويات املعيشة في جميع أنحاء العالم هي "ال غنى عنه" من أجل التنمي .4

 .أن املشاركة الكاملة للمرأة أمر ضروري لتحقيق التنمية املستدامة .5

ا على كاهل أن تعترف البلدان املتقدمة باملسؤولية التي تتحملها في السعي الدولي لتحقيق التنمية املستدامة في ضوء الضغوط التي تلقيها مجتمعاته .6

 .واملوارد املالية التي تحت تصرفهاالبيئة العاملية والتكنولوجيات 

ال .7 األول  العاملي  التوافق  للغابات، وكان  املستدامة  اإلدارة  املبادئ من أجل  بيان  بالغابات، وغير ملزم قانونا  املتعلقة  املبادئ  التوصل بيان  ذي تم 

 : إليه في مجال الغابات. من أحكامه

 ل"العالم األخضر" من خالل إعادة التشجير والحفاظ على الغاباتأن جميع البلدان، وال سيما البلدان املتقدمة، ينبغي  •
ً
 .أن تبذل جهدا

https://www.sertifikasyon.net/ar/hizmet/iso-14001-cevre-yonetim-sistemi/Retrieved%2021-10-2020
https://www.sertifikasyon.net/ar/hizmet/iso-14001-cevre-yonetim-sistemi/Retrieved%2021-10-2020
https://ar.wikipedia.org/wiki/1987
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D9%8A%D9%88_%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
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 .أن الدول لها الحق في تطوير الغابات وفقا الحتياجات االجتماعية واالقتصادية، وتمشيا مع السياسات الوطنية للتنمية املستدامة  •

 .جع السياسات االقتصادية واالجتماعية البديلةوينبغي أن يخصص موارد املالية محددة تقدم لتطوير البرامج التي تش •

املخزونات   • استنزاف  منع  محادثات حول  إلجراء  التصحر،  حول  دولي  قانوني  اتفاق  على  للتفاوض  القمة  مؤتمر  في  املتحدة  األمم  دعت  كما 

ات تنفيذ  لضمان  آليات  وإنشاء  النامية،  للدول  املستدامة  التنمية  لتحقيق  عمل  برنامج  لوضع  ريوالسمكية،  -Rretrived 31-10     .فاقات 

2020 . https://ar.wikipedia.org/wiki 
 نظم اإلدارة البيئية العاملية 

كجزء من استجابة للمخاوف املتزايدة بشأن   BS 7750 دارة البيئية القياسيةنشرت ألول مرة في العالم نظم اإل  BSI Group ،1992في آذار / مارس 

في  ISO 14000 املوردة القالب لتطوير سلسلة BS 7750 ."أنظمة مثل "الرعاية املسؤولة  أكبروقبل ذلك اإلدارة البيئية كانت جزءا من   .  حماية البيئة

  .حاء العالم اللجان في جميع أن ISO ، التي لديها تمثيل  1996عام  
ً
  171يمكن العثور عليها في   ISO 14001 شهادات  300,000أكثر من  2017من    اعتبارا

 
ً
  .بلدا

، طورت املنظمات طواعية أنظمة اإلدارة البيئية الخاصة بها، ولكن هذا جعل مقارنات اآلثار البيئية بين الشركات ISO 14000 قبل تطوير سلسلة

على النحو التالي: "جزء من نظام اإلدارة الشامل،  ISO العاملية. يتم تعريف نظام اإلدارة البيئية بواسطة ISO 14000 صعبة؛ لذلك، تم تطوير سلسلة 

والحفاظ   والذي يتضمن الهيكل التنظيمي، وأنشطة التخطيط، واملسؤوليات، واملمارسات، واإلجراءات، والعمليات، واملوارد لتطوير، وتنفيذ، وتحقيق،

 .لبيئيةعلى السياسة ا 

 إطار معايير نظام اإلدارة البيئية. ال تنص على متطلبات األداء البيئي، بل تحدد   ISO 14001 تحدد املواصفة ISO 14001 معيار
ً
يمكن لشركة أو    ا

كاليف. يمكن فعال. يمكن استخدامه من قبل أي منظمة ترغب في تحسين كفاءة املوارد وتقليل الفاقد وتخفيض الت EMS مؤسسة اتباعه إلعداد نظام

البيئي وتحسينه ISO 14001 أن يؤدي استخدام التأثير  يتم قياس  بأن  الخارجيين  املصلحة  إلى أصحاب  الشركة وموظفيها باإلضافة  إدارة   .إلى ضمان 

 .مع وظائف إدارية أخرى ومساعدة الشركات في تحقيق أهدافها البيئية واالقتصادية ISO 14001 ويمكن أيًضا دمج 

ISO 14001  ،  مثل معايير ISO 14000  األخرى، هي اختيارية بهدف رئيس ي هو مساعدة الشركات في تحسين أدائها البيئي بشكل مستمر واالمتثال

بتل للوفاء  به  القيام  املنظمة  يجب على  ما  الضوء على  املعيار  ط 
ّ
ويسل أدائها،  ومقاييس  أهدافها  املنظمة  تحدد  بها.  تشريعات معمول  األهداف، ألية  ك 

 .وقياس املوقفورصد 

من العمل،  في  املستويات  املعيار على مجموعة متنوعة من  تطبيق  يمكن  للمؤسسة.  ولكن  البيئي،  األداء  وأهداف  مقاييس  املعيار على  يركز   ال 

 إلى مستوى املنتج والخدمة
ً
 .املستوى التنظيمي وصوال

عرف األيزو 
 
 :ألي منظمة تسعى إلى تحسين وإدارة املوارد بشكل أكثر فعالية. هذا يشملكمعيار نظام إدارة عام، مما يعني أنه مالئم  14001ت

 موقع واحد إلى الشركات الكبيرة املتعددة الجنسيات  •

 عالية املخاطر الشركات منخفضة املخاطر منظمات الخدمة  •

 صناعة، عملية, وقطاع الخدمات، بما في ذلك الحكومات املحلية •

 القطاعين العام والخاص جميع قطاعات الصناعة، بما في ذلك  •

 https://ar.wikipedia.org/wiki/Retrived 31-102020 الشركات املصنعة للمعدات األصلية ومورديها •

 
ا
افع تبني املسؤولية البيئية من قبل الشركات الصناعيةثالثا  : : دو

الصناعية   الشركات  الشركات   إلىتسعى  تلزم  قوانين  وجود  عدم  من  الرغم  على  فيه  املتواجدة  املجتمع  تجاه  البيئية  املسؤولية  مفهوم  تبني 

 عامليEFPP، فقد اصبح املنتج الصديق للبيئة والذي يطلق عليه )األحيانالبيئي ملنتوجاتها في كثير من    األثرالصناعية بدراسة وتقييم  
ً
 وخاصة ( مطلبا

ً
ا

يهدد صحة    أن البيئي  املتطلبات    اإلنسانالتلوث  البيئية من  باملسؤولية  االهتمام  ويعتبر  حٍد سواء،  على  املنظمات   إلىلالنضمام    األساسيةوالطبيعة 

  ( يأتي  وكما  والخارجية  الداخلية  ولألسباب  طوعي  وبشكل  البيئية  بمسؤولياتها  باالهتمام  الشركات  من  العديد  قام  لذلك  للتجارة،  الغالبي الدولية 

 (: 51:  2005والعامري ، 

  األسباب
ا
 : الداخلية لتبني املسؤولية البيئية طوعيا

تدوير  إعادة من خالل تنفيذها البرامج املعدة لحماية البيئة ألنه يسهم في تقليل التكاليف من خالل  تحقيق وفرات مالية ومزايا تسويقية للشركات .1

 معالجتها بطريقة تسهم في املحافظة على البيئة.  أوالنفايات 

وموارده  اإلنسانلى حماية إ تعمل الشركات على تقليل املخلفات الصناعية ) الصلبة والسائلة ( وبالتالي الحد من مظاهر التلوث البيئي الذي يهدف  .2

 ودخله ومكان العمل. 

https://ar.wikipedia.org/wiki
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/Retrived
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  األسباب
ا
   :الخارجية لتبني املسؤولية البيئية طوعيا

بعدم   .1 الصناعية  الشركات  الحكومية  الجهات  تلزم  حكومية:  فأنها   األضرارمتطلبات  والتعليمات  للقوانين  الشركات  مخالفة  حالة  وفي  بالبيئة، 

 فرض غرامات مالية عليها.  إلىمعرضة 

نتجات التي ال تهدد حياتهم والتي ال تسبب املستهلكون: بعد انتشار الوعي البيئي لدى العديد من املستهلكين واصبح اغلب املستهلكين يبحثون عن امل .2

من خطر التلوث، ومن ابرز هذه   اإلنسانسهم هذا الوعي في ظهور مفاهيم تسويقية جديدة تسعى لحماية  أ خطرا على البيئة املحيطة بهم، فقد  

الخضراء }املنتجات  واملنتجات  Green Products)  املفاهيم  واملنتج Ethical Products)األخالقية  (  للبيئة)  (  ({  Friendly Productsالصديق 

ــــع ) اإلجراءاتاملستهلكين بسالمة  إقناعوغيرها من املفاهيم التي تحاول   (.  Sims ,2003 :59البيئية في تلك السلـ

 
ا
اقع الهتمام باملسؤولية البيئية في العراقرابعا  :: و

العي   )الهيئة  باسم  تشكيل عرف  أول  فكان  البيئي،  التلوث  والحد من ظاهرة  البيئة  حماية  في  اهتمت  التي  العربية  الدول  أوائل  العراق من  ليا عد 

البشرية( والتي تشكلت في عام   البشرية عام    1974للبيئة  للبيئة  العراق في مؤتمر ستوكهولم  صدر    1986، وفي عام  1972وجاء تشكيلها بعد مشاركة 

الذي ما زال ساري    1997( لسنة  3حيث تحول ليصبح القانون رقم )  1997قانون )مجلس حماية وتحسين البيئة( والذي بقى ساري املفعول لغاية عام  

 (.16:  2005قانون يلغيه ) مطر ، أي املفعول بسبب عدم إصدار 

(  27تم تأسيس )وزارة البيئة العراقية( بعد سنوات طويلة من إهمال للبيئة ومتطلبات حمايتها من التلوث، إذ صدر قانون رقم )  2003وبعد عام   

العقوبات فيما لو لم لزم كافة الشركات باملحافظة على البيئة، وأحتوى القانون على العديد من  أ وهو) قانون حماية وتحسين البيئة(، إذ    2009لسنة  

 ( منه وهي كاآلتي:35,  34,  33تلتزم الشركات بمسؤولياتها تجاه البيئة، ومن أبرز العقوبات التي وردت في القانون وحسب املواد )

ام من تاريخ التبليغ وفي ( أي10معمل أو أي مصدر ملوث للبيئة إلزالة العامل املؤثر خالل مدة )  أوللوزير أو من يخوله إنذار أية منشاة    (33)املادة   .1

 قابلة للتمديد حتى إزالة املخالفات. 30حالة عدم التنفيذ واالمتثال فللوزير إيقاف العمل أو الغلق املؤقت مدة ال تزيد على )
ً
 ( يوما

( عشرة مليون 10000000( مليون دينار وال تزيد عن )1000000للوزير أو من يخوله ممن ال تقل وظيفته عن مدير عام فرض غرامة ال تقل عن ) .2

 حتى إزالة املخالفة.
ً
 دينار تكرر شهريا

الصادرة   (34)املادة   .3 والبيانات  القانون واألنظمة والتعليمات  املخالف ألحكام هذا  القانون يعاقب  بأية عقوبة اشد ينص عليها  مع عدم اإلخالل 

( عشرين مليون دينار 20000000( مليون دينار وال تزيد على )1000000( ثالثة أشهر أو بغرامة ال تقل عن )3بموجبه بالحبس ملدة ال تقل عن )

 أو بكلتا العقوبتين.

 (  35)املادة   .4
ً
 يعاقب املخالف ألحكام البنود )ثانيا

ً
 ( و)ثالثا

ً
( من هذا القانون بالسجن ويلزم بإعادة املواد أو النفايات الخطرة 20( من املادة )( و)رابعا

 (44:  2017)املوسوي ص منها بطريقة آمنة مع التعويض.أو اإلشعاعية إلى منشئها أو التخل

 
ا
   :التلوث البيئي انواع: خامسا

استراتيجية التنمية   أهدافضمن املحاور املحددة لكل هدف من    األنواعيدخل كل نوع من هذه    أنعديدة من التلوث البيئي يمكن    أنواعهنالك  

    التي تسببها للبيئة. واألضرارالتلوث البيئي  أنواعالبيئية الالزمة للتنمية املستدامة ، اذ البد من االطالع على مفاهيم 

 تلوث الهواء .1

بدون الهواء  األرضتتعرض لها البيئة في وقتنا الحاضر، الن الحياة املوجودة على سطح  أنامللوثات التي يمكن  أنواعتلوث الهواء يعد من اخطر  إن

 ل أن إذ؛ اإلنسانالنقي سوف تتعرض للهالك وبالخصوص تأثير الهواء امللوث على حياة 
ً
لهواء )الطائي تغيير صفات الهواء الفيزيائية والكيمائية يعد تلوثا

محدودية الهواء، الن الغالف الجوي   يتمثل في   األول   :سببين  إلىخطر تلوث الهواء يعود    إلى أن(    204:  2012،  وآخرون)الشمري    (، ويشير31:    2007،

بالكرة   التفاحة    األرضيةالذي يحيط  يكاد يكون كقشرة  يبلغ سمكه بعض عشرة كليو مترات  الطبيعي   اإلنسان  أن  ،والثاني  التفاحة نفسها.  إلىوالذي 

 يستهلك  
ً
 15حاجته الطبيعية ما يعادل )حسب   حاليا

ً
  اإلنسانن  إف  ، ومن ثم ( كيلو غرام من املاء3من الهواء وكيلو غرام واحد من الغذاء و)  ( كيلو غراما

 وبدون املاء  أسبوعيستطيع الصبر بدون الغذاء ألكثر من 
ً
  دقائق معدودة. إالانه ال يستطيع البقاء من دون الهواء  أال ،أياما

دما يختلط بمواّد ضاّرة، مثل أّول أكسيد الكربون، وثاني أكسيد الكبريت، وأكاسيد الّنيتروجين، واألوزون، والّرصاص، وقد ينتج ويتلّوث الهواء عن

نِتج مواّد ملّوثة للبيئة بيعّية، مثل حرائق الغابات والبراكين، أو بسبب األنشطة البشرّية التي ت 
ّ
ان الّناتج ، مثل: الّدختلّوث الهواء عن بعض الكوارث الط

 .  Air Pollution", www.encyclopedia.com / Retrieved 20-10-2020"عن حرق الوقود األحفوري، وعوادم الّسيارات

 تلوث املاء .2

قَصد بتلّوث املاء وصول بعض املواّد الّضارة إلى املسطحات املائّية، بما في ذلك األنهار، واملحيطات، والبحيرات، والجداول، واملي اه الجوفّية، مّما ي 

ر على وظائف املاء في الّنظم البيئّية املختلفة
ّ
، ومن األمثلة على املواّد التي يغّير من خصائصها، فيصبح من الصعب استخدام املاء بطريقة آمنة، كما يؤث

http://www.encyclopedia.com/
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للتفتيت،   القابلة  العضوّية  شّعة، والّنفايات 
 
امل واملواّد  بة لألمراض،  سِبّ

 
امل الدقيقة  الحّية  الكائنات  املائّية:  الّسامة، تلّوث املسطحات  الكيميائّية  واملواّد 

   .. Jerry Nathanson, "Water Pollution" ، www.britannica.com/Retrieved 20-10-2020 والّنفط، وغيرها من املوادّ 

 ي    ،األنبياءسورة    من  30في اآلية  لحياة  بالنسبة لاملاء    أهميةالقران الكريم  ذكرت في  
َ

ال
َ
ف
َ
ْيٍء َحّيٍ أ

َ
لَّ ش 

 
اِء ك

َ ْ
َنا ِمَن امل

ْ
وَن { والتي  في قوله تعالى } َوَجَعل ْؤِمن 

 لكل كائن حي، وي    توضح عن قدرة 
ً
يرجع    إذ  ،عد تلوث املاء من املوضوعات التي اهتم بها املختصون والعلماءالخالق الكريم جال وعال في جعل املاء ضروريا

لسبب املجال  بهذا  يتمثلالسبب  (:  32:    2007)الطائي،    أساسيينن  ياهتمامهم  أهمية  األول  الصناعية   في  العمليات  في  يدخل  ألنه  وضرورته  املاء 

حيز في الغالف الحيوي، إذ أن حجم الغالف املائي  أكبراملاء يشغل  فيتمثل في أن السبب الثاني أماوالبيولوجية وال يمكن ألي كائن حي العيش بدون املاء؛ 

  296من مساحة سطحها ويبلغ حجم هذا الغالف حوالي  %70يمثل أكثر من  الكرة األرضية  على سطحاملوجودة 
ً
 .املياه  من مليون ميال مكعبا

 تلوث الرض )التربة(  .3

البشريّ  لألنشطة   
ً
نتيجة مباشر،  غير  أو  مباشر  بشكل  ث  الّتلوُّ ويحدث  ضارة،  مواّد  أو  كيميائّية،  بمواّد  اختالطها  نتيجة  ربة 

ّ
الت مثل: تتلّوث  ة، 

ر  والعمليات الّزراعّية، وإلقاء الّنفايات على األرض، وتسّرب الّنفط أثناء تخزينه أو نقله، كما أّن التربة تتلّوث عندما تختلط باملط  األنشطة الّصناعّية،

 . .   What is Soil Pollution?", www.conserve-energy-future.com/Retrieved 20-10-2020"الحمض يّ 

تغير في املواصفات الطبيعية لعناصر التربة على اثر تسرب مركبات كيمياوية معقدة   أي تلوث التربة هو عبارة عن )  إن( 2:  2004عيس ى، أليرى )و 

لإلشعاع الطبيعي املتواجد في التربة، مما    اإلشعاعيتسرب مواد مشعة اصطناعية تقوم برفع املستوى    أويصعب تحليلها في التربة، من خالل حركة املياه  

( مصادر    59-58:  2009اضطراب التوازن الطبيعي في العالقة بين سالمة الحياة للكائنات الحية و محيطها البيئي الحيوي (؛ ويقسم ) مزيد ،    إلىيؤدي  

 : ينأساسيمصدرين  إلىتلوث التربة 

النووي • به  :  التلوث  لها    األخطارحد  أ يقصد  تعرض  التي  والتي    اإلنسانالجديدة  القرن  الثاني من هذا  النصف   تهدد جميع عناصر   أصبحتفي 

 . اإلنسانالبيئية بما فيها حياة 

االنفجار    : يقصد بهالتلوث الكيميائي • قابليتها على  الغازية والصلبة والسائلة والتي تتصف بفاعليتها  الكيميائية بحاالتها  املواد  و سميتها أ جميع 

هم أ الصناعة تعتبر من    أن، ومما ال شك فيه  أخرى عند اتصالها بمواد    أووحيث ينجم عنها خطر على البيئة والصحة العامة سواء كانت بمفردها  

 عنها امللوثات الكيمائية في عاملنا اليوم.  املصادر التي تنتج

 األحيائيالتنوع  .4

)باإلنجليزية الحيوي  التنّوع  صطلح  م  إّن  الحيوي  التنّوع  أصغر  Biodiversity) :تعريف  من  األرض  كوكب  على  الحّية  الكائناِت  جميِع  إلى  شير  ي 

، وهو يشمل َجميَع الكائنات الحّية في  كبر الكائنات أل
ً
 كالثديات، وبذلك ها َحجما

ً
 حتى األرقى تطّورا

ً
 من األقّل تطّورا

ً
البيولوجي كالبكتيريا، بدءا التصنيف 

، وغيرها من والالفقاريات، وطحالب، وكائنات دقيقة،  مليون نوع كائن حي تّم اكتشافها وَتصنيفها من نباتاٍت   1.7يضّم التنّوع الحيوي على كوكب األرض  

   https://mawdoo3.com/Retrieved 20-10-2020 .الكائنات الحية

األرض الكرة  الحيوّي بشكٍل سلبّي في  التنّوع  رت على 
ّ
أث التي  ختلفة 

 
امل الكثير من األسباب  إن هناك  الحيوي  بالتنّوع  املحيطة  ية، ومن هذه  املخاطر 

 األسباب: 

دّمر كوكب   • الحّية املهّمة في السلم البيولوجي، وإذا استمّر الوضع على هذا الحال سي  خّل بالنظام انقراض عدٍد كبير من الكائنات  األرض، وسي 

 .
ً
 البيئي كامال

 الصيد الجائر للكائنات الحّية من ِقبل اإلنسان. •

ختلفة مّما يؤّدي لهجرتها أو حتى موتها نتيجة زيادة عدد الوفّيات، وقلة عدد املواليد. •
 
 فقدان بيئاِت الكائنات الحّية امل

نهي •  جماعاٍت بأكملها.  الكوارث الطبيعّية كالفيضانات وحرائق الغابات، ما قد ي 

بيدات •
 
الحمض ي، وامل التي حصلت؛ كاملطر  التغّيرات  التكيف مع  املنطقة من  تلك  وجودة في 

َ
امل الحّية  الكائنات  البيئي مّما يجعل  . تجزئة التلّوث 

ال إقامة  طريق  عن  بعضها،  عن  نفصلة  م  َصغيرة  ألقساٍم  البيئة  تقسيم  أي  بي  طرائقالبيئة؛  في  السكنّية  ما  واملجّمعات   ئٍة 
  2020-10-20 Retirevedhttps://mawdoo3.com/  . 

  إدارة املخلفات .5

املطلوبة إلدارة  waste disposal) التخلص من املخلفات أو ( Waste management)   إدارة املخلفات املخلفات (، هي جميع األنشطة والعمليات 

نهائية بصفة  منها  التخلص  إلى  نقل،   (.United Nations Statistics Division  2017 ).من مصدرها  أخرى، جمع،  باإلضافة ألنشطة  ويتضمن هذا، 

من والتخلص  اإل  املخلفات معالجة  تشمل  كما  والتنظيم.  املراقبة  اإلرشادات   طارمع  على  يشتمل  الذي  املخلفات  بإدارة  املتعلق  والتنظيمي  القانوني 

 .الخاصة بإعادة التدوير

http://www.britannica.com/Retrieved%2020-10-2020
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87
http://www.conserve-energy-future.com/Retrieved%2020-10-2020
https://mawdoo3.com/Retrieved
https://mawdoo3.com/Retireved%2020-10-2020
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA
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املخلفات مع جميع  ق مختلفة. عادة ما تتعامل إدارة  ائكل منها بطر   وإدارة ويتم التخلص    ،قد تكون املخلفات على شكل مواد صلبة سائلة أو غازية

اإلنس صحة  على   
ً
تهديدا تشكل  قد  التي  الخاصة  والحاالت  املنزلية،  الحيوية،  الصناعية،  األنشطة  عن  تشكلت  التي  تلك  سواء  املخلفات   ان أنواع 

(Editorial Board/Aims & Scope, 2014).   املصانع نتيجة استخ التي تخلفها  تلك  البشري مثل  النشاط  الناتجة عن  املواد  املخلفات  الص ومعالجة 

.   فلسفة الجمال أو البيئة ،الصحة تهدف إدارة املخلفات تقليل اآلثار املتنوعة للمخلفات على   .(United Nations Statistics Division, 2017الخام)

  .(Davidson, Gary, 2011)والصناعية والريفية والقطاعات املناطق الحضرية و  والنامية البلدان املتقدمةمن    املخلفات في كل بلدإدارة    طرائقتختلف  

وال الصناعية  املنزلية،  األنشطة  عن  نتجت  التي  املخلفات  وهي  البلدية  الصلبة  املخلفات  مع  يتعامل  املخلفات  إدارة  ممارسات  من  كبير   تجاريةجزء 

(Handbook of Solid Waste Management, 2003).  

ث اإل  .6 لوُّ
ّ
 شعاعيالت

راب؛ نتيجة النشاط البشري، مثل عملّيات تع
ّ
اقة الّنووية إلى الهواء، أو املاء، أو الت

ّ
دين اليورانيوم، ينتج عن تسّرب املواّد املشّعة من محطات الط

غير سليمة، أو استخدام األسلحة النووية، ومن أهم املخاطر الّصحية الناتجة عن الّتلوث اإلشعاعي  طرائقكما ينتج عن الّتخلص من الّنفايات الّنووية ب

 . . Radioactive Pollution", www.encyclopedia.com/Retrieved 20-10-2020"زيادة معدل اإلصابة بمرض الّسرطان

 التلوث الكيميائي .7

عنصر ومركب كيميائي مختلف، بما في ذلك الرصاص والزئبق والكادميوم وامللوثات العضوية الثابتة. وإذا  (    100  000  )يستخدم البشر أكثر من

والسرطا الحاد،  التسمم  في  تسبب  مما  اإلنسان،  على صحة  خطيرة  آثار  لها  يكون  أن  الكيميائية  للمواد  يمكن  بشكل صحيح،  إدارتها  تتم  لم  نات، ما 

بليون    977وتكلف اإلصابة بالتسمم بالرصاص بين األطفال ما يقدر بنحو    عصبية، وخلل الهرمونات وأكثر من ذلك.  والعيوب الخلقية، واالضطرابات ال

وذلك عن طريق خفض معدل الذكاء لألطفال في البلدان املنخفضة الدخل  -في املائة من الناتج املحلي اإلجمالي في العالم    1.2أي ما يعادل    -دوالر سنويا  

املت  والبلدان 
ً
خلال ويحدث  األوزون  طبقة  يستنفد  الكيميائي  التلوث  أن  كما  الدخل.  اإليكولوجية  وسطة  والنظم  الحساسة  األنواع  . في 

102020/-https://web.unep.org/environmentassembly/ar/Retireved 20 
ث الحرارّي   .8 لوُّ

ّ
 الت

وقد   البشرّية،  لألنشطة   
ً
نتيجة أو  البراكين،  انفجار  مثل  املائّية ألسباب طبيعّية،  حات 

ّ
املسط درجة حرارة  فاجئ على 

 
امل الّتغير  الّتغير  يمثل  يكون 

 
ً
   ارتفاعا

ً
انخفاضا تصبح   أو  أن  بعد  املياه  واملصانع، وعودة  الكهرباء،  توليد  لتبريد محطات  املياه  استخدام  الحرارّي عن  ث  الّتلوُّ ينتج  الحرارة.  درجة  في 

، مثل مواقف الّسيارات وال
ً
دة الّساخنة صيفا عبَّ

 
 إلى مصادرها، أو نتيجة جريان املاء على األسطح امل

ً
 ويدخل في  طرائقساخنة

ً
شبكات  ، فيكتسب حرارة

ربة، مّما يجعل املسطحات املائيّ 
ّ
حات املائّية؛ فيرفع حرارتها، كما يمكن أن ينتج التلوث الحرارّي عن تآكل الت

ّ
 ألشعة الّصرف الّصحي واملسط

ً
رضة ة أكثر ع 

املختلفة البيئّية  واألنظمة  البحرّية،  الحياة  على  الحرارّي  ث  الّتلوُّ ويؤثر  مس. 
ّ
"energy-www.conserveon?", What is Thermal Polluti-الش

.  2020-10-future.com/Retrieved 20 . 

ث الّضوئّي  .9 لوُّ
ّ
 الت

  
ً
ليال الّصناعّية  لألضواء  املفرط  االستخدام  نتيجة  الّضوئّي  ث  الّتلوُّ يؤثر على صحة  يحدث  مّما  اقة، ، 

ّ
الط استهالك  ويزيد  البرّية،  والحياة  البشر 

 . . What is Light Pollution?", www.conserve-energy-future.com/Retrieved 20-10-2020"ويعرقل البحوث الفلكية

 ) الضجيج ( التلوث الضوضائي .10

قا وت  البيئة،  ونوعية  اإلنسان  صحة  على  ر 
ّ
تؤث قد  التي  املرغوبة،  غير  أو  املفرطة  األصوات  به  قَصد  ي  الّضجيج  أو  الّضوضائّي  ث  شدة الّتلوُّ س 

ث الّضوضائي بالّتطور الّصناعي، وأنشطة البناء، ووسائط الّنق decibel (dB)  الّضوضاء بوحدة الّديسيبل ائرات، والقطارات، . يرتبط الّتلوُّ
ّ
ل، مثل: الط

الضوضاء هو "خليط متنافر من    إن   …وغيرها الصناعي حيث يرتبط   األصواتمفهوم  التقدم  ذات استمرارية غير مرغوب فيها، ويحدث عادة بسبب 

 في 
ً
  واألنف اإلذنالضوضاء هو حصول حاالت اضطراب في وظائف   أضرارهم أ ومن  الصناعية". األماكناملكتظة وخاصة  األماكنالضوضاء ارتباطا وثيقا

باالكتئاب   واإلصابةتثير مشاعر الخوف والقلق  أنهابالجسم، وتؤثر على الصحة النفسية إذ  بعض الهرمونات الضارة  إفرازوالحنجرة، وكذلك تؤثر على 

العاملين وتشير  لألفراد  يعانون من    (65)اكثر من    أنإلى    اإلحصائيات  أخر،  الصناعية  الدول  في  جراء    أعراضمليون شخص   من 
ً
جدا صحية خطيرة 

www.britannica.com/Retrieved 20chard E. Berg, Jerry A. Nathanson, "Noise pollution”, Ri-10-  على التحمل.    اإلنسانالضجيج الذي يفوق طاقة  

.      2020 

 
ا
   :ستراتيجية التنمية البيئيةأهداف إعداد ا: سادسا

التلوث  نتيجة   الناجمة عن  الذكر  البيئيلألضرار  ا   الحاجة ملحة  أصبحتفقد    ،اآلنفة  التنمية  أ بيئة من  ستراتيجية  وضرورية إلعداد  جل تحقيق 

 : (2017بيئة املثنى  مديرية تقرير  ) اآلتية املستدامة، وذلك لألهداف

وتوظيف املمارسات املستدامة    اعهاأنو تطوير نوعية حياة السكان من املنظور البيئي والصحي ومصادر العيش، وحماية البيئة الطبيعية بجميع   .1

 وتوفير الدعم لها.

https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9
https://www.marefa.org/index.php?title=%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://www.marefa.org/index.php?title=%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9_%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9
http://www.encyclopedia.com/Retrieved%2020-10-2020
https://web.unep.org/environmentassembly/ar/Retireved%2020-102020/
http://www.conserve-energy-future.com/Retrieved%2020-10-2020
http://www.conserve-energy-future.com/Retrieved%2020-10-2020
http://www.conserve-energy-future.com/Retrieved%2020-10-2020
http://www.britannica.com/Retrieved%2020-10-2020
http://www.britannica.com/Retrieved%2020-10-2020
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2.  
ً
بيئيا السليمة  والبدائل  الحلول  اقتراح  مع  العراق  في  البيئي  بالواقع  واملرتبطة  العالقة  ذات  القضايا  كافة  وحصر  مبدأ  تقييم  واعتماد   ،

 التكنولوجيا الخضراء.

 للعمل الدوائر واملؤسسات غير الحكومية وغيرها....(    ، الدولة املختلفة )الوزاراتوضع دليل استرشادي للمسؤولين عن شؤون البيئة في قطاعات   .3

 على تطوير السياسات البيئية الجديدة والخطط املستقبلية. 

وتثقيفي    اآلثارالحد من   .4 وعي مؤسس ي  وبناء  البيئة،  تدهور  في  واملتسببة  املحتملة  البيئةالبيئية  طريق واضحة للمحافظة على  ، ووضع خارطة 

  أو بالواقع البيئي الطبيعي  إضرار أوللموارد البيئية من دون هدر  األمثللتطبيق مبادئ  اإلدارة البيئية السليمة للمشاريع املختلفة، واالستخدام  

 . األحيائيالتنوع  أو األيكولوجيبالتوازن  أخالل

املحلي  قصيرة وبعيدة املدى ملشاكل املتغيرات البيئية العاملية    استراتيجيةوضع حلول   .5 واإلقليمي، وضمان  )تغير املناخ( وانعكاسها على املستوى 

   .الرصد البيئي املتقدم أنظمة وزارة البيئة وبناء القدرات الالزمة في مجال  ألجهزة  تعزيز الدور الرقابي

مؤسسات   .6 أكانوا  سواء  املجتمع  شرائح  لجميع  الفاعلة  عملية    أفراد  أواملساهمة  تطبيقه،  في  في  واملساهمة  القرار  )صنع  منظومة    أوتطوير 

 األزمات وضع خطط إلدارة قياسها وكيفية السيطرة عليها،  طرائقالبيئية و  واألضرارمنظومات( معلوماتية متخصصة في تحديد وحصر املشاكل 

 غير طبيعية. طبيعية أو أسس البيئية املحتملة الحدوث سواء  ذات والكوارث 

 
ا
 : : املراجعة البيئيةسابعا

 تعريف املراجعة البيئية  .1

البيئية   املراجعة  الدولية  التجارة  تقييم     "International Chamber of Commerce"(ICC)عرفت غرفة  تتضمن  إدارية  “وسيلة  ها عبارة عن  بأنَّ

وذلك بهدف للمنظمة  والفنية  واإلدارية  البيئية  النظم  أداء  دوري، وموضوعي عن  البيئية   :منتظم، موثق،  املمارسات  الرقابة على  في  اإلدارة    .مساعدة 

البيئية والتشريعات  بالسياسات  االلتزام  مدى  حماية  "وتقويم  وكالة  وعرفت  األمريكية.    "U.S.Environmental Protection Agency“ (EPA)البيئة 

بالوفاء  املراجعة البيئية بانها عبارة عن" فحص موضوعي منظم وموثق ودوري بواسطة هيئة قانونية لعمليات وممارسات الوحدة االقتصادية املتعلقة  

االتحاد األوربي  ."باملتطلبات البيئية التابعة   "The Commission of the European Communities" (CEC) ، أما لجنة  فقد أوضحت اللجنة األوربية 

التأكد إلى  البيئية هي عبارة عن " عمليات فحص تهدف  املراجعة  بأنَّ  البيئية   لإلدارة واملراجعة 
ً
األوربي والتي قررت برنامجا بالنظم   لالتحاد  االلتزام  من 

البيانات واملعلو  أنَّ  البيئية  البيئية والتأكد من  القضايا  التفاصيل عن جميع  البيئية يمكن االعتماد عليها، وأّنه قد تم توفير كافة  بالقائمة  الواردة  مات 

عليها مصدق  قائمة  إلعداد  وذلك  بها  القيام  لهم  املرخص  املراجعين  من  مجموعة  بواسطة  تتم  البيئية  املراجعة  أنَّ  كما  واملالئمة،  هؤالء    الهامة  من 

    )Retrieved 21-10-2020) /https://infotechaccountants.com/topic/19566(: 2010بروك ، امل(."املراجعين

 أهمية املراجعة البيئية  .2

 )Retrieved 21-10-2020)  /https://infotechaccountants.com/topic/19566 :تنبع أهمية املراجعة البيئية من عدة أسباب لعل من أهمها ما يلي

الصناعة  • مجال  في  العلم  إليه  توصل  الذي  الكبير  التطور  بعد  خاصة  العالم،  دول  بها  اهتمت  التي  املوضوعات  أهم  من  البيئة  على  الرقابة 

تم  دام أنواع الطاقة املختلفة والتكنولوجيا املتطورة في مختلف أساليب الحياة، وقد ظهر هذا االهتمام الكبير على املستوى الدولي عندما  واستخ

للبيئة املتحدة  األمم  برنامج  املتحدة سمي  األمم  في  للبيئة  برنامج خاص  وتدعيم  املختلفة (UNEP)إنشاء  املتحدة  األمم  تنسيق منظمات   ، مهمته 

 .ملساعدة دول العالم على وضع وتنفيذ برامج لتقييم األداء البيئي وحماية البيئة وتنميتها

ء املتقدمة إنَّ البحث في جانب املراجعة البيئية من األمور املهمة كونه يعمل على تسليط الضوء على أهم املواضيع التي اهتمت بها دول العالم سوا  •

املستويات ومعرفة القوانين والتشريعات ذات العالقة بالبيئة لدى كافة الجهات والجهود التي تبذلها  أو النامية، وأهمية معالجة آثارها ع لى كافة 

 .دولة قطر في املحافظة على البيئة

 في السنوات األخيرة على املستوى الدولي واملحلي، وذلك ملا شهده   •
ً
العالم خالل السنوات املاضية  إنَّ أهمية البيئة وحمايتها وتنميتها قد بدا واضحا

ا من من مشكالت تلوث وتدهور بيئي واستنزاف للموارد الطبيعية، نتيجة إهمال البعد البيئي عند إعداد وتنفيذ السياسات االقتصادية وما يتبعه

جفاف والتصحر، تلوث املياه والهواء  عمليات التنمية املختلفة، مما أدى إلى حدوث كوارث بيئية مثل )تدمير طبقة األوزون، األمطار الحمضية، ال

 .والتربة والتلوث اإلشعاعي والضوضائي نتيجة التجارب النووية، والنفايات النووية وغيرها من التلوث(

ا  • الرقابة  نظم  كانت  إذا  ما  املنظمة  إدارة  تحديد  بواسطتها  أو  خاللها  من  يتم  حيث  املنظمة،  إدارة  نظام  من  جزء  البيئية  املراجعة  يئية  لبتعتبر 

م املنظمات  الخاصة باملنظمة كافية وتحقق االلتزام باملتطلبات التشريعية والسياسات الداخلية، لذا ترجع أهمية املراجعة البيئية إلى توجيه اهتما

لين وبالتالي  وأساليب الوقاية من ومعالجة عناصر تلوث البيئة للحد من آثارها على صحة العام  طرائقوالشركات واملصانع تجاه تطوير وتحسين  

 في تحديد تكلفة اإلنتاج
ً
 مؤثرا

ً
 وتمثل عنصرا

ً
 .تخفيض التكلفة التي تتجاهلها حاليا

https://infotechaccountants.com/topic/19566
https://infotechaccountants.com/topic/19566
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إلى تحقيقها ، كما أدى   ونتيجة لزيادة الوعي البيئي لدى مختلف أفراد املجتمع أصبح هدف حماية البيئة من األهداف األساسية التي تسعى املنظمة •

ا  املوارد  االهتمام بحماية  املراجعة تزايد  أن تؤديه  الذي يمكن  الدور  اهتمام متزايد ألهمية  لها إلى وجود  التي تتعرض  لبيئية من مختلف األطراف 

والذي يشير إلى املحافظة  )  ( Greenأخضرالبيئية في تحقيق تلك األهداف. وقد أصبحت تستخدم عدة مصطلحات على نطاق واسع مثل مصطلح  

 .التي تستخدم لإلشارة إلى تزايد اهتمام مختلف أفراد املجتمع بالقضايا البيئية(و  Green Revolution)ءعلى البيئة أو تعبير الثورة الخضرا 

 خصائص املراجعة البيئية  .3

وتحسينه  إ  البيئي  أدائها  األشراف على  وباستمرار على  املنشأة وتشجعها  تساعد  البيئية  املراجعة  األساس    باستمرار،ن  تشكل  مبادئ  وهناك ستة 

      https://almohasben.com/Retrieved 21-10-2020 -للمراجعة الجيدة:

 . نظرة شمولية )متعددة(: يجب أن تعكس املراجعة البيئية وجهات نظر كل املعنيين واملتأثرين باملنشأة  •

 يجب أن يركز املراجعة البيئية ليشمل في النهاية قياس مدى تحسن األداء البيئي.  شاملة: •

 سنوات، وبأداء املنشآت املماثلة وباألداء املعياري للصناعةمقارنة: ال بد للمراجعة البيئية أن توفر وسائل تمكن من مقارنة أداء املنشأة عبر ال •

  منتظم،منتظمة: يجب أن تنفذ املراجعة البيئية بشكل  •
ً
 ملرة واحدة في العمر  أو وليس مؤقتا

  : مراجعة )فحص(  •
ً
 بواسطة شخص أو اكثر ممن ليس لهم مصلحة في تزييف النتائج ) محايدين(  يجب أن تفحص الحسابات البيئية سنويا

 اإلفصاح: يجب أن تكون نتائج املراجعة البيئية متاحة ومعلنة لكل املعنيين في املنشأة واملجتمع بشكل عام.  •

 
ا
 :ومؤشراتها التنمية املستدامة : تعريفثامنا

 تعريف التنمية املستدامة .1

التنمية وعرفت  في    أنشئت  1978في عام   و  البيئة  بدراسة  اختصت  لجنة عاملية  املتحدة  املستدامةاألمم  التنمية  تقرير   ""لجنة"  في  وردت  كما   .

 والبيئية اللجنة العاملية  )املقبلة في تلبية حاجاتهم    األجيال"مستقبلنا املشترك " هي التنمية التي تلبي حاجات الجيل الحاضر من دون املساومة على قدرة  

املستدامة    (  1989 املحيط الصناعي ( التفاعالت ملنظومات البيئة الثالث )املحيط الجوي، واملحيط االجتماعي، و هي التي تحقق التوازن بين  . والتنمية 

وضع أفضل باستخدام تكنولوجيا مناسبة للبيئة   إلىهي مجموعة السياسات املتخذة لنقل املجتمع  ، و حسن أدائهاوتحافظ على سالمة النظم البيئية و 

 لها .   اإلنسانهدم و حقيق التوازن بين بناء الطبيعة لت، و  أيضا

عام    األرضوفي مؤتمر قمة   اليونسكو    1992الذي عقد  منظمة  أبعادها  (UnEsco)عرفت  بحسب  املستدامة  و   التنمية  عية  االجتمااالقتصادية 

التنمية  والبيئية واملؤسساتية والثقافية، و  البعض على تعريف  املستدامة وقد ركز  التنمية   
ً
أبعادا الجانب االقتصاديهذه كلها تشكل   ،املستدامة من 

بأنهاحيث   الطبيعية على حد    بين  للموارد  املثلى  اإِلدارة  التي تركز على    أ هي 
ً
 و نوعا

ً
املوارد كما الحفاظ على ديمومة هذه  املنافع بشرط          قص ى من 

  2020-10-Retrieved 20/chem.unep.ch/mercury/OEWG2www.     
نها التنمية التي تؤكد على استخدام املوارد الطبيعية املتجددة بطريقة ال تؤدي  و 

َ
فنائها أو تدهورها أو    إلىهناك تعريف يركز على الجوانب املادية بأ

 : كما يأتي املستدامة التنميةخصائص ( 2002الربيعي الربيعي )، وذكر  (Robert,1987)تناقصها كالتربة واملياه الجوفية

 و عن التنمية  بشكل عام كونها أ التنمية املستدامة تختلف  •
ً
 شد تدخال

ً
 . ما هو اجتماعي بالتنميةما يتعلق بما هو طبيعي و وخاصة فيتعقيدا

 و تسعى  •
ً
 لى الحد من تفاقم الفقر في العالم . إ تقوم التنمية املستدامة على أساس تلبية متطلبات  أكثر الشرائح االجتماعية فقرا

 الثقافية مع الحفاظ على الخصوصية الحضارية للمجتمعات .  ي يتعلق بتطور الجوانب الروحية و للتنمية املستدامة بعد نوع  •

 . قياس مؤشراتها وعية للتنمية املستدامة، بحيث يمكن فصل عناصرها و النالكمية و  األبعادتداخل  •

 غنية كافة لتنمية الدول الفقيرة.للتنمية املستدامة بعد عاملي يتعلق بضرورة تدخل الدول ال •

 مؤشرات التنمية املستدامة .2

وهذا ما يترتب عليه   ،تحقيق التنمية املستدامة بشكل فعليتسهم مؤشرات التنمية املستدامة في تقييم مدى تقدم الدول واملؤسسات في مجاالت  

السياسات االقتصادية واالجتماعية الوطنية والدولية حول  القرارات  العديد من  األكثر دقة وشمولية في قدرتها على عكس تكمن    و   .اتخاذ  املؤشرات 

   "الضغط والحالة واالستجابة  "دامة في األمم املتحدة وتسمى عادة بمؤشراتحقيقة التطور في مجال التنمية املستدامة والتي طورتها لجنة التنمية املست

Pressure- state-response Indicators    ،  ة بناء على تعريف التنمية املستدامة نفسه، أربع فئات رئيس  إلىوتنقسم مؤشرات التنمية املستدامة عادة

 مؤشرات مؤسسية .حيث تنقسم على مؤشرات اقتصادية واجتماعية وبيئية وكذلك 

ن هذه املؤشرات تعكس مدى نجاح الدول في تحقيق التنمية املستدامة وهي تقيم بشكل رئيس حالة الدول من خالل معايير رقمية يمكن حسابها  إ 

التغيرات والتوجهات  ،ومقارنتها مع دول أخرى  املؤشرات  (Trends)  كما يمكن متابعة  التراجع في قيمة هذه  أو  التقدم  مما يدل على سياسات    ،في مدى 

https://almohasben.com/Retrieved%2021-10-2020
http://www.chem.unep.ch/mercury/OEWG2/Retrieved%2020-10-2020
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رددة، مثلما هي الدول في مجاالت التنمية املستدامة فيما إذا كانت تسير في الطريق الصحيح نحو تحقيق التنمية املستدامة أو إنها ما زالت متباطئة ومت

 .(2005الكبيس ي ) معظم دول العالم 

 
ا
 تحديات التنمية املستدامة : تاسعا

تم  والدولية املحلية واملؤتمرات الندوات عقد خالل من بالبيئة الدولي االهتمام تجسد األمم  البيئية التنظيمات من العديد إنشاء وقد   كبرنامج 

 تنمية حقيقة    إلىحمايتها ألجل الوصول  عن وسائل البحث أجل من املحلي والعاملي، املستوى  وعلى وغيرها والتنمية للبيئة الدولية واللجنة للبيئة املتحدة 

 األرض هي لنعيش، نتنفس منهالذي   األوكسجين هي البيئة األوزون،  وطبقة التربة  ومكونات األرضية الكرة  بكوكب املحيط الغالف هي مستدامة "والبيئة

 والكيماويات،  والغازات والحراريات البناء مواد هي مصدر  نحتاجها للصنع، التي املعادن هي الحياة  أساس املياه  مصدر هي الغذائي، لألمن نزرعها التي

 ( 150: 2007)فرحات  ."والنبات والحيوان اإلنسان بين املوازن  هي البيئة

  اليوم البيئة أصبحت
ً
  التنمية متغيرات من أساسيا ومتغيرا  للموارد العقالني االستغالل عناصر من عنصرا

ً
 التلوث من يحدثه ملا املستدامة، نظرا

على   تحافظ قواعد وفق استغاللها على يحتم  مما ،  أخرى متجددة من جهة   غير الطبيعية املوارد من وعلى الكثير جهة، من املناخ على سلبية انعكاسات

 النمو. كبح أو االختالل إلى تؤدي  وال البقاء

  التلوثالطبيعية وعرف  املصادر واستتراف البيئي التلوث أهمها عديدة  مشكالت إلى البيئة تتعرض
ً
نه النشاطات أ"ب  1974املتحدة عام  لألمم وفقا

البيئة  اإلنسانية إلى  طاقة جديدة  أو  إضافة مواد  أو  زيادة  إلى  بالضرورة  تؤدي  تعريض    إذ  ،التي  إلى  املواد  أو  الطاقة  أو    اإلنسانتعمل هذه  أو صحته 

 .(  7: 2004 معيشته أو رفاهيته أو مصادره الطبيعية للخطر سواء أكان ذلك بشكل مباشر أم غير مباشر")الحاج

 باالستخدام املفرط للموارد سواء   (  market Failure)ويعرف التلوث البيئي على وفق النظرية االقتصادية "بأنه نوع من أنواع فشل السوق  
ً
ممثال

الخاص وتسمى كل   القطاع  في  أم  العام  القطاع  في مجال     أنواع أكان 
ً
سلبا تؤثر  التي  الخارجية  باآلثار  االقتصادية  النظرية  وفق  رفاهية   التلوث على  في 

   . (274: 2006) الصطوف "اإلنتاجيواملجتمع  على الجهاز  األفراد

بالدر  املهتمون  من  يرجع  العديد  إلى  البيئة  تدهور  واالقتصادية  البيئية  مقدمتها    األسباب اسات  وتزايد االحتباسوفي   السكاني  النمو الحراري، 

 عملية  عن وال البشري الرفاه  مشكالت   عن  تنفصل ال البيئية التي املشكالت  من  ذلك  وما إلى التصحر  نطاق  واتساع  البيولوجي التنوع وفقدان والفقر،

 عامة.  بصورة  االقتصادية التنمية

املتداخلة مع بعضها   التفاعلية  املكونات  ديناميكي معقد فيه كثير من  البيئة نظام  التبادلية الإن  املكونات وبالتفاعالت  بعض ومن معرفتنا بهذه 

اآلن   أصبحنا  التنموية،  وخططه  الطبيعية  واملوارد  اإلنسان  بين  ما  وبالعالقات  بينها  التنمية  فيما  تسترشد  لم  ما  أنه  أي وقت مض ى  أكثر من  مدركين 

إن   إذ هذا إن لم تكن لها نتائج عكسية،  باالعتبارات البيئية واالجتماعية والثقافية واألخالقية فإن نتائج التنمية ستكون ذات فوائد قليلة أو غير مجدية

كما أن استغالل موارد البيئة بشكل جائر غير مسؤول ستكون له أرباح  ي إلى كوارث.التفاعل ما بين الظروف االقتصادية والبيئية بشكل غير متوازن يؤد

أما أجيال املستقبل فال تمارس   ،سريعة لجيلنا ولكن األجيال القادمة سترث الخسائر فنحن نفعل ما نريد ألنه قد يمكننا أن نفلت من العواقب الوخيمة

 تى تتحدى أفعالنا .حق التصويت وال تملك قوة سياسية و ال مالية ح

أردنا   إنمائية إذا  فمن شأن منع التلوث البيئي أن تحقيق التنمية القابلة لالستمرار،  وإنه ملن األهمية أن نقّيم التكلفة واملنافع البيئية ألية عملية 

 . (70: 2000 ملهناا ) الخدمات الطبيةيؤدي إلى تحسن صحة السكان ، وهذا ينعكس على إنتاجية العمل والحد من اإلنفاق الحكومي على 

انه    تقدمما  م الباحثان  ال    يتعينيرى  محددة أن  غير  تحمل  قدرة  وذات  للنفاذ  قابلة  غير  هبة  الطبيعية  املوارد  عّد 
َ
البيئة   إذ،  ن تدهور  كلفة  إن 

 ال يتجزأ من التخطيط الشامل للتنمية في قطاعاتها االجتماعية والزراعية والصناعية والعمرانية ل
ً
تفادي اآلثار واستنزاف مواردها يجب أن تكون جزءا

 عن رعب الرفاهية  و  ، ويتعيناآلثارالسلبية التي قد تنجم عن إهمال هذه 
ً
،نعمل محأن نجعل عاملنا بعيدا

ً
 ونفكر عامليا

ً
اإلنسان من خالل إخالله  ألن ليا

تغيير موا  يعمل على  البيئي  ب بالتوازن  بيئية  ت  طرائقصفات  البشرية  إن سالمة  تنتهي، كما  ال  الجميع وشغلهم  تكاد  اهتمام  البيئة مصدر  في جعل  كمن 

بيئيةالشاغل استراتيجية  بناء  من  البد  وعليه  املستدامة  ،  ،  التنمية  تحقيق  في  كبير  بشكل  تساهم  ان  ثم    ،يمكن  الرفاهية على  تعمل    ومن  تحقيق 

 . االجتماعية

 )الجانب العملي( املستدامةللتنمية الالزمة البيئية  الستراتيجية :املبحث الثالث

بإعداد  في املحافظة  بيئة  القامت مديرية    ،ألغراض التنمية املستدامة  العراق  -خاصة بمحافظة املثنىبيئية  إعداد استراتيجية  يتضمن هذا املبحث  

محلية  استراتيجية   باملحافظةبيئية  تم  خاصة  وقد  البيئة،  لحماية  الوطنية  االستراتيجية  على  البيئة    أعدتهاالتي    ،االعتماد  املاضية وزارة  لألعوام 

واملسوحات   املتوفرة  وبذلك    أجرتهاالتي  املستمرة  واملعلومات  باستمرار،  املحافظة  في  منها املديرية  كل  يتضمن  جداول  ثمانية  بإعداد  الباحثان  قام 

البيئة،  ويمكن اعتبارها املرسومة    أهدافهاة املستدامة من خالل  البيئية الالزمة للتنميلبناء االستراتيجية    أساسيةركيزة    األهداف االستراتيجية لحمية 

 : اآلتية
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 الهدف الستراتيجي األول: حماية وتحسين نوعية الهواء  •

 : املؤشرات

 عدد محطات مراقبة الهواء في املدن  •

 نسبة تحسن نوعية الهواء )أكاسيد الكبريت، أكاسيد النتروجين والدقائق العالقة (  •

 عدد قواعد البيانات الخاصة بتلوث الهواء  •

 عدد املصانع التي تستخدم أدوات اإلنتاج األنظف  •

 بأمراض الجهاز التنفس ي  اإلصابةانخفاض معدالت  •

 إعداد الباحثان املصدر: 

 املحاور / القضايا  البرامج  االداء مؤشرات  املشاريع 

وتنمية الغطاء   مشروع تثبيت الكثبان الرملية

 النباتي الطبيعي 

انخفاض معدالت ووتيرة وفترات حدوث  

 العواصف الترابية والرملية.  

 ملواجهة العواصف الترابية.  طوارئ خطط 

الصالحة   األراض يمساحات  زيادة

 لالستزراع

التصحر والتنبؤ  كافحة خطة وطنية مل

 املستقبلي. 

برنامج الحد والتقليل من 

 العواصف الترابية. 

: تلوث الهواء نتيجة العوامل    املحور االول 

 الطبيعية 

 : القضايا

 العواصف الترابية 

 العوامل الجوية واملناخية 

 تدهور املساحات الخضراء 

مشروع مراقبة ومكافحة الزحف الصحراوي   

 والتصحر. 

وتأهيل الواحات   األراض ي أحياء  إعادةمشروع  

 وبساتين النخيل. 
 زيادة املساحات الخضراء 

 تحسن نوعية الهواء في املحافظة 

 مساحة الغابات املعاد تأهيلها 

 

 

 

برنامج الحد من تدهور الغابات   

 واملساحات الخضراء. 

مشروع تطوير وتأهيل الحدائق واملنتزهات  

 الخضراء في املحافظة واألحزمةوالساحات 

 مشروع تطوير الغابات.  

 الخضراء في املحافظة األحزمةإنشاء 

وضع القوانين والتشريعات واملحددات  

 االنبعاثات الغازيةمللوثات الهواء من 

وجود قاعدة بيانات وطنية محدثة  

 لالنبعاثات الغازية ومحدداتها

 عدد املتخصصين املدربين  

تقليل وانخفاض ملوثات الهواء والضوضاء  

 في املدن

  واالمتثالبرنامج السيطرة واإلنفاذ  

 للحد من تلوث الهواء 

: تلوث الهواء من املصادر  املحور الثاني 

 الثابتة الصناعية 

 : القضايا

 التشريعات واملحددات لالنبعاثات الغازية 

وحدات املعالجة والسيطرة على تلوث  

 الهواء 

 انتشار املولدات الخاصة 

 الحرق العشوائي 

 رديئة من الوقود  أنواعاستخدام 

 كفاءة الطاقة املستخدمة 

 انتشار الصناعات الحرفية 

 

   مشروع تأهيل شركات وزارة الصناعة واملعادن  

 استخدام طاقات بديلة ونظيفة 

 LNGو   LPGاستخدام وقود الـ 
غير  برنامج إعادة تأهيل املنشئات 

 البيئية لالشتراطاتطابقة امل
 مشروع تأهيل شركات القطاع النفطي   

 مشروع تأهيل  محطات الطاقة الكهربائية  

مشروع استخدام الطاقة الشمسية والرياح   

 والتغذية للشبكة الوطنية  لتوليد الكهرباء 

عدد املولدات الخاصة املستبدلة وكمية  

الطاقة املنتجة من وحدات طاقة شمسية   

 او رياح

نسبة استخدام الطاقة املتجددة كمصدر  

 للطاقة  من االستخدامات الكلية

 

برنامج تشجيع استخدام الطاقات  

املحور   أيضا)انظر   املتجددة

 السادس( 

مشروع استخدام الطاقة الشمسية والرياح   

 لتوليد الكهرباء في املباني واملنشئات العامة

مشروع تطوير الصناعات املحلية الخاصة   

 بتكنولوجيا الطاقة الشمسية والرياح  

املشروع الوطني لكفاءة الطاقة في القطاعات  

 املختلفة 

واملعدات العالية  األجهزةازدياد الطلب على 

 الكفاءة

ازدياد عدد املصانع التي تعتمد على الوقود  

 النظيف 

ات(  معدل انبعاث الكربون )الغاز  انخفاض

 منتجة   أو لكل وحدة طاقة مستخدمة 

 برنامج تحسين كفاءة الطاقة 
مشروع تحديث التكنولوجيا املستخدمة في  

 الطاقة الكهربائية  إنتاج

مشروع الوقود األنظف ووضع املواصفات   

 والتشريعات الالزمة 

مشروع التوعية البيئية عن مضار الحرق   

 العشوائي 

انخفاض معدالت االنبعاثات من  

 الدايوكسينات وامللوثات الغازية 
 برنامج الحد من الحرق العشوائي 

خطة متكاملة للنقل العام في   إعدادمشروع 

 املدن الكبرى 

انخفاض معدالت االزدحام في الشوارع  

 والساحات  

: تلوث الهواء من مصادر  املحور الثالث  برنامج النقل العام املستدام 

 الصناعية املتحركة
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 املحاور / القضايا  البرامج  االداء مؤشرات  املشاريع 

باصات النقل العام    إحاللمشروع  

 واستخدام الغاز او الوقود الحيوي 

انخفاض معدالت الرصاص والدقائق  

 العالقة 

 انخفاض معدالت الضوضاء  

انخفاض الطلب على استيراد السيارات 

 الخاصة 

 : القضايا

 ام محدودية النقل الع

مشروع استخدام وسائط النقل العام   السيارات   ألعداد االزدياد العشوائي 

 الكهربائية 

  

نسبة السيارات الحديثة من العدد  

 اإلجمالي  

برنامج الحد من االستيراد 

 العشوائي للسيارات  

الخارطة الضوضائية ومراقبة    إعدادمشروع  

 مستوياتها في العراق

 انخفاض معدالت الضوضاء  

 

برنامج الحد من مستويات  

 الضوضاء 

 : الضوضاء املحور الرابع 

 : القضايا 

 انتشار املولدات مختلفة السعات  

 السيارات  إعدادازدياد 
تقنية التقليل من الضوضاء للمصادر  ل اإدخ

 تأثيرا وانتشارا  األكثر

مشروع وربط وحدات مراقبة نوعية الهواء  

 )الشبكة(  

توفر البيانات واملعلومات و التكنولوجيات  

  أنواعملتخذي القرار والجمهور حول 

 وكميات االنبعاثات 

وجود دراسات تربط بين جودة الهواء 

 والصحة العامة 

 

 

البرنامج والشبكة الوطنية ملراقبة   

 نوعية الهواء 

: الفحص والقياس  املحور الخامس

 واملراقبة 

 : القضايا

 محطات مراقبة نوعية الهواء 

 قواعد البيانات واملعلومات 

الحدود الوطنية املسموح بها من ملوثات  

 الهواء 

 البحوث الخاصة بمراقبة نوعية الهواء 

الدراسات والبحوث الخاصة   إعدادمشروع 

 بمراقبة نوعية الهواء 

مشروع استخدام الطاقة الشمسية في دعم  

 املنظومة الكهربائية 

 انخفاض معدالت االنبعاثات الغازية 

 توطين تكنولوجيا الطاقة الشمسية  

  

برنامج استخدام الطاقات  

 املتجددة )انظر املحور الثاني(  

 : الطاقات النظيفة   املحور السادس

 : القضايا

 استخدام الوقود النظيف 

 التكنولوجيات الصديقة للبيئة 

 استخدام الطاقة املتجددة 

 

مشروع التشجيع على استخدام الطاقة  

 الشمسية في املباني واملنشئات العامة 

استخدام طاقة الرياح في املناطق  مشروع 

الزراعية والصحراوية في املناطق الزراعية  

 والصحراوية لتوليد الطاقة الكهربائية

 الهدف الستراتيجي الثاني: حماية وتحسين نوعية املياه  •

 : املؤشرات

 عدد محطات معالجة املياه العادمة العاملة   •

 نسبة نجاح مؤشرات نوعية املياه الخارجة من محطات املعالجة   •

 نسبة استنزاف املياه الجوفية )الضخ مقارنة بالتعزيز الطبيعي( •

 األهوار نسبة إعادة تأهيل املوارد املائية في  •

 عدد محطات معالجة املياه الصناعية العاملة بكفاءة  •
 إعداد الباحثان املصدر:            

 املحاور / القضايا  البرامج  األداء مؤشر  املشاريع 

مشروع إعداد برنامج للرصد واملراقبة للمصادر املائية   

 املختلفة ومصادر التلوث 

تحسن في مؤشرات نوعية املياه الخارجة من  

 محطات املعالجة  

تحسن في مؤشرات نوعية املياه السطحية  

العضوية ،امللوحة،  األحمال كانخفاض)

 املذاب .....الخ(  األوكسجينارتفاع معدالت 

 عدد محطات املعالجة املعاد تأهيلها 

 : االحتياجات املائية    املحور االول  برنامج تحسين نوعية املياه  

 القضايا 

 التغيرات املناخية 

املياه الخاصة بالصرف  مشروع تأهيل وحدات معالجة  تردي نوعية املياه في املصادر املائية 

 الصحي في العراق 

مشروع استخدام النماذج الرياضية في اإلدارة  

 املستدامة للموارد املائية

 للموارد املائية  األمثلوجود خطة لالستغالل 

 قاعدة بيانات للموارد املائية املختلفة 

 نتائج النماذج الرياضية 

 

برنامج البحث والتطوير وبناء   

 القدرات 

املستدامة  اإلدارة: املحور الثاني 

 واملتكاملة للموارد املائية 

 : القضايا

 البحث والتطوير وبناء القدرات 

 بنك املعلومات املائي   إعدادمشروع 
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 املحاور / القضايا  البرامج  األداء مؤشر  املشاريع 

خارطة االحتياجات املائية للقطاعات   إعدادمشروع 

 املختلفة مستقبال 

الطلب على   إدارةتنظيم   استراتيجيةوضع 

 املياه

 تحسن في مؤشر كفاءة استخدام املياه 

 الطلب إدارة الطلب   إدارةبرنامج تنظيم 

 في القطاعات املختلفة   املياهمشروع ترشيد استخدام 

خطة وطنية للتعامل مع حاالت شحة   إعدادمشروع 

 األهوار مياه 

 األهوار وجود خطة وطنية لتنمية 

باملقارنة   األهوارتحسن مؤشرات نوعية مياه 

 بالحد املسموح به 

تحديد إستراتيجيات عمل مشتركة مع الدوائر 

 املعنية 

 األهوار  إلى املياهزيادة معدالت تدفق 

برنامج الحد من شحة وتدهور   

   األهوارنوعية مياه 

 : االهوار املحور الثالث 

 : القضايا

 شحة و نوعية مياه األهوار 

 إنعاش األهوار 

 الدعم الدولي واإلقليمي  

مشروع استخدام تقنيات التحسس النائي  ونظم   

(GIS)  األهوارلرصد وتقييم حالة   

مشروع إعداد خطة وطنية إلعادة تأهيل وتنمية قرى  

إمداد القرى بالطاقة  –)تنمية اقتصادية  األهوار

 الكهربائية(  

 عدد فرص العمل الجديدة 

 املدن  إلى األهوارانخفاض معدالت الهجرة من 

 لألسرة معدالت الدخل   زيادة

 األهوار معدالت االستثمار في بيئة  زيادة

وحشد   األهواربرنامج انعاش  

   واإلقليميالدعم الدولي 

مشروع االستفادة من تدوير املياه واملواد في مجتمعات  

 األهوار

العراق باالتفاقيات الدولية   أهوارمشروع لشمول 

   واإلقليمية

تأهيل محطات معالجة مياه الصرف   إعادةمشروع 

  األغشيةالصحي واستخدام التقنيات الحديثة )تقنية 

 النفاذة(   

نسبة السكان املتصلين بشبكات   زيادة

 الصرف الصحي 

عدد محطات املعالجة التي تعمل بكفاءة  

 عالية  

 إعادةكمية املياه العادمة التي يتم  زيادة

 استخدمها 

الناتجة من  تحسن في مؤشرات نوعيه املياه 

 محطات املعالجة مقارنة بالحدود املسموح بها

برنامج معالجة مياه الصرف  

 الصحي 

 : املياه العادمة  املحور الرابع 

 : القضايا

 معالجة مياه الصرف الصحي   

 معالجة املياه الصناعية 

 املصب العام 

الناتجة عن محطات   استخدام املياه إعادةمشروع 

 الزراعة ألغراضمعالجة مياه الصرف الصحي 

مشروع إعداد برنامج لرصد وتحديد مواقع صرف   

)لضمها ضمن   األنهارمخلفات الصرف الصحي على 

 خطة تطوير شبكات الصرف الصحي( 

 تأهيل شبكات الصرف الصحي   إعادةمشروع 

تأهيل وحدات معالجة املياه الصناعية   إعادةمشروع  

 في الشركات التابعة لوزارة الصناعة واملعادن 

 عدد وحدات املعالجة التي تعمل بكفاءة عالية 

الصرف الصناعي   مياهمطابقة عينات 

 للمواصفات   

عدد املعامل التي تتضمن وحدات   زيادة

 أولية معالجة 

عدد الشركات التي تستخدم وحدات   زيادة

 معالجة ملياه الصرف  

 برنامج معالجة املياه الصناعية   0

 الهدف الستراتيجي الثالث: الحد من تدهور األراض ي ومكافحة التصحر •

 : املؤشرات

 خرائط تحديد مواقع الترب املتدهورة وامللوثة جاهزة  •

 عدد الواحات الصحراوية التي يتم إحياؤها •

 املساحات الخضراء مقارنة باألراض ي ذات البيئة املبنيةنسبة  •

 نسبة الزيادة في املناطق الحرجة سنويا  •

 إعداد الباحثان املصدر:          
 املحاور / القضايا  البرامج  مؤشر االداء  املشاريع 

الترب واألراض ي   واستخداممشروع إدارة  

 وخرائط تحديد مواقع الترب املتدهورة  

وجود خطة وطنية إلدارة األراض ي 

 والتربة واملوارد 

  األمثلبرنامج تنظيم االستخدام 

 لألراض ي

 األراض ي  استخدام: املحور األول 

 القضايا:  

األراض ي وتحديد   واستخدامخطة إدارة 

 املواقع املتدهورة 

التنمية املستدامة للواحات الصحراوية  

 الجنوبية  الباديةفي 

 زحف الحضري على األراض ي الزراعية ال

 اإلدارة البيئية لألراض ي الرطبة  في العراق   

مشروع إزالة املخلفات الحربية )ألغام ,  

( من بيئة األهوار  غوارق قطع حربية , 

 واألراض ي الرطبة 

 

عدد الواحات الصحراوية التي يتم  

 إحياؤها 

برنامج إدارة وإعادة تأهيل   

 الواحات الصحراوية 
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 املحاور / القضايا  البرامج  مؤشر االداء  املشاريع 

 مشروع تثبيت الكثبان الرملية   -

 األراض يمشروع مراقبة التصحر وتدهور  -

 باستخدام تقنية االستشعار عن بعد  

اعداد خرائط للتصحر والغطاء النباتي  - 

 على مستوى املحافظة

مشروع إنشاء املركز الوطني لتنمية   -

استراتيجية مكافحة  القدرات إلدارة 

 الجفاف  التصحر و 

مشروع التوعية البيئية في مجال مكافحة   -

 التصحر  

  األراض يمشاريع استصالح  -

الخضراء  األحزمةمساحات مشاريع 

 قيد التنفيذ  

نسبة الزيادة في املناطق الحرجية  

 سنويا  

  مساحة األراض ي التي تم تخضيرها

مساحة املراعي التي تمت إدارتها 

 وتأهيلها 

خرائط تحديد مواقع الترب املتدهورة  

 وامللوثة جاهزة 

  األولويةمواقع الكثبان الرملية ذات 

 محددة مع خطط عمل ملكافحتها 

مساحات املناطق املعاد تأهيلها  

 ة املعرضة إلنجراف الترب

برنامج مكافحة التصحر ومعالجة  

  أيضاالترب املتدهورة )انظر 

 األول(  االستراتيجيالهدف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : التصحر املحور الثاني 

 : القضايا

 الكثبان الرملية توسع 

األحزمة الخضراء حول املدن واملناطق  

 املتأثرة بالتصحر 

 كفاءة إستخدام مياه الري 

 نشوء العواصف الغبارية 

 إنجراف التربة 

 

مشروع الحد من تلوث التربة بالكيمياويات  -

 واملشتقات البترولية  

مشروع إعادة تأهيل األراض ي امللوثة  -

 باأللغام 

ملعالجة وتنظيف  خطة عمل جاهزة 

 األراض ي امللوثة باأللغام 

برنامج إعادة تأهيل األراض ي امللوثة  

 باأللغام  

 : تلوث التربة  املحور الثالث 

 : القضايا

القذائف غير  امللوثة باأللغام و  األراض ي

 املنفلقة

التملح والتغدق بسبب الري السيحي  

 والهدر في املياه

واملشتقات  تلوث الترب بالكيماويات 

 البترولية 

الحدائق واملتنزهات   وتأهيلتطوير  

 والساحات الخضراء في املحافظة 

 تنمية الغطاء النباتي الطبيعي 

 

نسبة املساحات الخضراء مقارنة  

 باألراض ي ذات البيئة املبنية 

الخضراء  األحزمةمساحات مشاريع 

 قيد التنفيذ  

الخرائط والبيانات التي تحدد نوع  

املستخدم لألراض ي الزراعية السقي 

 في مختلف املناطق جاهزة 

عدد مشاريع تأهيل وتنمية املراعي 

 الطبيعية وتنظيم الرعي 

برنامج املحافظة واالستخدام    

 املستدام للغطاء النباتي الطبيعي 

 : الغطاء النباتي الطبيعي املحور الرابع 

 : القضايا

البيئات الطبيعية ضمن البيئة  

 الحضرية. 

 املراعي الطبيعية واملناطق الصحراوية. 

اإلدارة املستدامة للغابات ومناطق  

 األحراش. 

 

 الهدف الستراتيجي الرابع: املحافظة والستخدام املستدام للتنوع األحيائي •

 املؤشرات: 

 عدد التقارير عن حالة األنواع ذات األهمية  •

 التي يتم إكثارها في األسر  األنواععدد  •

 عدد املشاريع التجريبية للسياحة البيئية  •

 عدد املحميات الطبيعية قيد اإلنشاء وخاضعة لإلدارة الخاصة  •
 إعداد الباحثان املصدر:                   

 املحاور / القضايا  البرامج  األداء مؤشر  املشاريع 

الشبكة الوطنية للمحميات   إنشاء مشروع 

 الطبيعية 

 عدد التقارير عن حالة األنواع ذات األهمية 

عدد املمارسات الزراعية النموذجية املتناسبة  

 مع حماية التنوع الحيوي 

البيئات ذات األهمية الخاصة محددة مع  

 خطط إدارة مستدامة 

عدد / مساحة املحميات الطبيعية التي تم  

  تأهيلها

نباتية والحيوانية التي تم  عدد األصناف ال

 حفظها 

برنامج حماية التنوع   

   األحيائي

 : األنواع املحلية املحور األول 

 : القضايا

البنى الطبيعية الضرورية الستدامة التنوع 

 األحيائي الطبيعي 

املسوحات الحقلية لألنواع املحلية وتقارير  

 حالة األنواع ذات األهمية 

 األنواع املهددة

 املحلية ضمن املناطق الحضرية األنواع 

 التنوع األحيائي ضمن البيئات الزراعية 

 مشروع حماية التنوع األحيائي في األهوار 

 مشروع املحافظة على املناطق التراث الطبيعي   

مشروع املسح الشامل للمناطق الهامة للتنوع  

 الحيوي وكذلك املهمة للطيور 

مشروع حصر التنوع الحيوي وإعداد قوائم   

 األنواع املستوطنة واملهددة باإلنقراض 

 استراتيجية مكافحة األنواع الغازية  
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 املخلفات  إدارةالهدف الستراتيجي الخامس : تطوير وتحسين  •

 : املؤشرات

 وجود نظام متكامل إلدارة املخلفات  •

 نسبة املخلفات الصلبة والورقية والبالستيكية التي يتم جمعها وفرزها  •

 عدد مواقع الطمر الصحي السليمة بيئيا  •

 بيئيا نسبة املخلفات الخطرة التي يتم معالجتها بطريقة سليمة  •

 إعداد الباحثان املصدر:

 املحاور / القضايا  البرامج  األداء مؤشر  املشاريع 

 ال   (4R)مشروع تطبيق مبدأ 

 خطرة  ال غير املخلفات  إدارةفي  

  وإعادةازدياد نسبة النفايات الصلبة التي يتم فصلها 

 تدويرها  

املتصلة بخدمة  واإلحياء نسبة املساكن، املرافق  ازدياد

 جمع النفايات الصلبة 

 املحطات التحويلية  إعداد زيادة

البيانات وعدد انواع املخلفات التي يتم إدخالها   يةكم

 بشكل تدريجي في قاعدة البيانات 

املتكاملة  اإلدارةام برنامج نظ 

 غير الخطرة للمخلفات  

 : املخلفات غير الخطرة املحور االول 

 القضايا  

اإلدارة املتكاملة للمخلفات غير  نظام 

 الخطرة 

 استثمارات القطاع الخاص  

 املشاريع والبحوث العلمية 

 الرصد واملراقبة 

 

  وأنواعقاعدة بيانات لكميات  إعدادمشروع 

 املخلفات الصلبة املطروحة 

الناجمة  املخلفاتعدد املساكن التي يتم إعادة تدوير  التدوير للمخلفات الصلبة   إعادةمشروع  

 عنها 

مجموع استثمارات القطاع الخاص في إعادة التدوير  

برنامج االستثمار للقطاع   

 الخاص 
املخلفات   إدارةمشروع خصخصة قطاع 

 مشروع املكافحة الطبيعية لآلفات الزراعية  

مشروع حفظ األصول الوراثية في الزراعة 

 ( )بساتين النخيل

 وجود بنك وطني للمعلومات الوراثية 

 التي يتم إكثارها في األسر  األنواععدد 

برنامج حفظ العينات   

 الوراثية واألصول 

 : حفظ عينات األحياء املحليةاملحور الثاني 

 : القضايا

 بنك الجينات لألنواع املحلية

 حفظ النماذج و العينات األحيائية 

التصنيف املرجعي للكائنات لدى متاحف  

 التأريخ الطبيعي العاملية 

الغزالن العراقية املهددة   إلكثارإنشاء محطات 

 باالنقراض في املحافظة 

 متحف التاريخ الطبيعي 

التنوع األحيائي في مناهج البحث   إدماجمشروع  

 والتعليم والتدريب  

عدد املناهج الدراسية التي تم تحديثها  

 لتتضمن التنوع البيولوجي 

التنوع األحيائي في مناهج  

 البحث والتعليم والتدريب  

 : استدامة النظم البيئية  املحور الثالث 

 : القضايا

 النظم البيئية الطبيعية املهددة

 املحميات واملسيجات واملتنزهات الوطنية 

من خدمات   واالستفادةالسياحة البيئية 

 املتطوعين

 التعاون الدولي لحماية نظم بيئية محددة

البيئات ذات األهمية الخاصة محددة مع   مشروع تنشيط السياحة البيئية 

 خطط إدارة مستدامة 

 عدد املشاريع التجريبية للسياحة البيئية  

 برنامج السياحة البيئية

املؤسس ي إلدارة التنوع   طارمشروع تطوير اإل  

 الحيوي 

عدد القوانين أو التشريعات التي تم تحديثها  

 التنوع البيولوجي في مجال 

عدد حاالت التغريم أو التعويض التي تمت  

 بخصوص التنوع البيولوجي 

عدد الدورات التدريبية لرفع كفاءة العاملين  

 في التنوع البيولوجي 

 

 

برنامج تطوير وإنفاذ  

تشريعات حماية التنوع  

 األحيائي 

 :  األطر املؤسساتية و القانونية املحور الرابع 

 : القضايا

تشجيع البحث العلمي بهدف حماية التنوع  

 األحيائي  

وأهميته في املناهج    اإلحيائيبالتنوع  االهتمام

 التعليمية كافة 

تحديث قوانين تنظيم الصيد وتعليمات  

 حماية الحياة الفطرية 

تفعيل الغرامات والتعويضات ومبادلة  

 األضرار املتعلقة بحماية التنوع األحيائي 

 العاملين رفع قدرات 

 مشروع املراقبة وتفعيل االمتثال للقوانين 

مشروع بناء قدرات العاملين في مجال التنوع  

 الحيوي 

 لصون   مشروع التوعية وحصر املوروث الثقافي البيئي  
ً
عدد الجوائز والتكريم املمنوح تقديرا

 التنوع 

 

 

برنامج التوعية وحصر  

 املوروث الثقافي البيئي 

:  التوعية البيئية واملشاركة الخامساملحور 

 الجماهيرية

 : القضايا

رصد الجوائز و التكريم لألفراد واملؤسسات  

 الفاعلة في الحفاظ على التنوع األحيائي 

حصر املوروث الثقافي البيئي والتعريف به  

 وترشيده 

 مشروع جائزة الفاعلين في مجال التنوع الحيوي 
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 املحاور / القضايا  البرامج  األداء مؤشر  املشاريع 

 )مليون دوالر(   الصلبة 

نسبة املخلفات الورقية والزجاجية واملعدنية التي يتم  

 إعادة تدويرها 

 تقليل كلفة جمع النفايات عن الدولة  

افضل  إليجادنموذج رياض ي  إعدادمشروع 

لنقل املخلفات ضمن املناطق   طرائقال

 السكنية 

 ازدياد في سرعة تقديم خدمة النفايات 

 عدد أيام األسبوع التي ال يتم فيها جمع النفايات 

 دراسة توليد الغاز  إنتاج

 إنشاء محطة الغاز الحيوي 

 

برنامج املشاريع والبحوث   

 العلمية 

مشروع دراسة توليد الغاز الحيوي من  

ف  د اله أيضامعالجة املخلفات )انظر 

 ( األول اإلستراتيجي 

عملية الرصد والتفتيش   إجراء مشروع  

 والفحوصات ملواقع الطمر الصحي 

عدد مواقع الطمر الصحي التي تعمل بطريقة سليمة  

 بيئيا  

نسبة التغير في تراكيز ملوثات الهواء الرئيسية الناجمة 

 عن مواقع الطمر الصحي 

 برنامج الرصد واملراقبة  

رة )انواعها  مشروع جرد للمخلفات الخط  

 وكمياتها(  

 إعداد حصر للمخلفات  

نسبة املخلفات الخطرة التي يتم معالجتها بطريقة  

 بيئية سليمة   

 : النفايات الخطرة املحور الثاني  برنامج حصر املخلفات الخطرة  

 

 : القضايا

 نظام إدارة املخلفات الخطرة. 

 مواقع الطمر

 التشريعات واملحددات 

 

 

 

مشروع السيطرة و املعالجة على املخلفات  

 الخطرة 

مواقع طمر صحي   وإنشاء مشروع اختيار  

تقنية  باستخدامللمخلفات الخطرة  

 التحسس التأئي 

  طرائقعدد مواقع الطمر الصحي التي يتم تحديدها بال

 السليمة فنيا 

مدى التقدم النسبي في إنشاء مواقع طمر املخلفات  

 الخطرة 

 برنامج مواقع الطمر 

قوانين وتشريعات ومحددات   إصدار مشروع 

لنقل وتداول وخزن ومعالجة والسيطرة  

 والطمر للمخلفات الخطرة 

عدد التشريعات )قوانين، أنظمة، تعليمات( التي يتم  

 إصدارها حول إدارة املخلفات الخطرة 

التشريعات   إصداربرنامج 

 واملحددات  

 اإلشعاعيالهدف الستراتيجي السادس : الحد من التلوث  •

 : املؤشرات

 دراسة املواقع املؤهلة ملعالجة وطمر املخلفات املشعة جاهزة  •

 نسبة املعابر الحدودية الخاضعة للسيطرة على نقل املخلفات املشعة •

 حصر كامل ملناطق التعرض لليورانيوم املنضب معد وجاهز  •

 الى املحددات العاملية معدة  •
ً
 املحددات البيئية االشعاعية استنادا

 إعداد الباحثاناملصدر: 

 املحاور / القضايا  البرامج  األداء مؤشر  املشاريع 

 اإلشعاعيةمعلومات عن املواد  إعدادمشروع 

 املتداولة ضمن القطاعات الحكومية والخاص 

وجود قاعدة بيانات حول املعلومات  

اإلشعاعية متاحة للمسؤولين  

 واملختصين الفنيين 

العاملين املدربين على   إعدادازدياد 

 التعامل مع املصادر املشعة 

  

برنامج قواعد البيانات واملعلومات   

 اإلشعاع حول مصادر 

 املعرفة واالتصال  إدارة: املحور االول 

 :  القضايا

قواعد البيانات واملعلومات حول مصادر  

 اإلشعاع

 بناء القدرات والتدريب 

 التوعية والتثقيف 

الرصد   أنظمةمشروع تدريب العاملين على 

 والتقييم للمصادر املشعة 

  اإلشعاعمشروع التوعية املدرسية ملخاطر 

 التعامل معه  وأساليب

شاملة   إشعاعيةمسوحات  إجراء مشروع  

 إشعاعيا للمواقع امللوثة 

 حصر كامل لهذه املناطق  

 توفير قاعدة معلومات متكاملة 

دراسة املواقع املؤهلة ملعالجة وطمر  

 املخلفات املشعة  

املعرضة   األسرانخفاض معدالت 

 لإلشعاع 

شاء مواقع الطمر  عدد مشاريع إن

 للنفايات املشعة 

   إشعاعيا: املواقع امللوثة املحور الثاني  إشعاعيا برنامج تقييم املواقع امللوثة  

 القضايا: 

 إشعاعيا تقييم ومراقبة املواقع امللوثة 

 تحديد مواقع طمر ومعالجة املخلفات املشعة 

للصناعة   اإلشعاعيمشروع تقييم الواقع  

 النفطية 

مشروع بناية القاعدة املادية ملعاملة وخزن   

 النفايات املشعة الصلبة 

قانون حول منح التراخيص   إعدادمشروع  

 الخاصة بنقل وتداول وخزن املواد املشعة 

 التراخيص الخاصة بهذا النشاط  إعداد

نسبة املعايير الحدودية الخاضعة 

برنامج منح التراخيص الخاصة بنقل  

 وتداول وخزن املواد املشعة  

 : نقل املواد املشعة  املحور الثالث 

 القضايا: 
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 املحاور / القضايا  البرامج  األداء مؤشر  املشاريع 

  اإلشعاعيةالفحوصات  إجراء مشروع  

 صة على البضائع عند املنافذ الحدودية املتخص 

 للسيطرة على نقل املخلفات املشعة  

انخفاض نسبة معدالت التعرض  

 الشخص ي  

ارتفاع حاالت السيطرة على مخاطر  

 اإلشعاع

 متكاملة   إشعاعيةتهيئة خارطة 

الفنية والرقابية على   األنظمةبرنامج  

 املنافذ الحدودية 

 منح التراخيص 

األنظمة الفنية والنظام الرقابي على املنافذ  

 الحدودية 

 مراقبة التعرض الشخص ي 

للعاملين في   اإلشعاعيةمشروع استعداد الطاقة 

 اإلشعاع مجال 

 برنامج مراقبة التعرض الشخص ي 

للمواقع  اإلشعاعيبرنامج املسح  ملدن املحافظة   اإلشعاعيقع امشروع تقييم الو  

 امللوثة

 : اليورانيوم املنضب املحور الرابع    

 : القضايا

 للمواقع امللوثة   اإلشعاعياملسح 

  لآلليات  اإلشعاعيالتخلص من التلوث  

 واملواقع املتضررة  

: خطط طوارئ حوادث  املحور الخامس   

 التلوث اإلشعاعي 

 : القضايا

 وضع محددات إشعاعية 

 للتنفيذ خطة طوارئ قابلة 

 املشاركة الجماهيرية  أسستنظيم 

 املتكاملة للمواد الكيميائية الخطرة اإلدارةالهدف الستراتيجي السابع:  •

 : املؤشرات

 خرائط ومسوحات شاملة ملدى انتشار املواد الكيميائية في عناصر البيئة.  •

 معروفة وموثقة مصادر إنتاج ونقل والتخلص من املواد الكيميائية الخطرة املصنعة محليا  •

 عدد املعابر الحدودية املهيأة لرصد النقل غير القانوني للمواد الكيميائية الخطرة  •

 سليمة بيئيا طرائقنسبة املواد الكيميائية الخطرة التي يتم التخلص منها ب •

 إعداد الباحثان املصدر:    

 املحاور / القضايا  البرامج  األداء مؤشر  املشاريع 

استخدام املبيدات الزراعية على بيئة   تأثير 

   األهوارمياه 

خرائط ومسوحات شاملة ملدى  

انتشار املواد الكيميائية في عناصر  

 البيئة. 

 

برنامج حصر املخلفات الكيميائية  

املختلفة  األنشطةالناتجة عن 

 والتخلص منها 

 

: حصر وتقويم املواد الكيماوية  املحور األول 

 الخطرة 

 القضايا:  

 املواد الكيميائية في مكونات البيئة  انتشار

 املواد الكيماوية السامة والخطرة املصنعة محليا 

 املواد الكيماوية السامة والخطرة املستوردة 

  انتشارمشروع اآلثار البيئية الناتجة عن  

الصناعات الحرفية في املناطق الصناعية  

 والسكانية في محافظة املثنى 

دليل   الستخداموضع تشريع بيئي قانوني  

 التفتيش البيئي بالتعاون مع الدائرة  

نسبة املواد الكيميائية الخطرة التي  

 سليمة بيئيا  طرائقيتم التخلص منها ب

ازدياد في نسبة املنشآت الصناعية  

تتضمن وحدة أولية ملعالجة التي 

 املياه العادمة 

توفر معلومات عن كميات املواد  

استخدامها   طرائقالخطرة ونوعيتها و 

  ومصيرها

 

املتكاملة للمواد   اإلدارةبرنامج  

 الكيميائية ومخلفاتها 

: حصر املخلفات الكيماوية الناتجة  املحور الثاني 

 عن األنشطة املختلفة والتخلص منها 

 : القضايا

 النشاط الصناعي 

 املستشفيات واملراكز الصحية 

 النشاط الزراعي

 النشاط العسكري 

 النشاط العلمي والبحثي 

اإلدارة السليمة للتخلص من املخلفات  

 الكيماوية الخطرة 

آلية مراقبة فعالة لحركة املواد   

 الكيميائية جاهزة لالستخدام 

 

برنامج الرقابة على نقل وتداول   

 املواد الكيميائية

 

: الرقابة على تداول املواد املحور الثالث 

 الكيماوية السامة والخطرة 

 القضايا:  

 تصنيع املواد الكيماوية السامة والخطرة محليا 

املواد الكيماوية السامة والخطرة املتداولة  

 بشكل تجاري 

 ستوردة املواد الكيماوية السامة والخطرة امل
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 املؤسساتي والقانوني لقطاع البيئة  طار الهدف الستراتيجي الثامن: تطوير اإل  •

 : املؤشرات

 عدد التشريعات التي تمت مراجعتها، عدلت، حدثت وصدرت رسميا  •

 عدد االستراتيجيات والخطط البيئية التي تم إعدادها وإقرارها  •

 إليها العراق عدد االتفاقيات واملواثيق الدولية التي انضم  •

 عدد املؤسسات التي ضمنت البعد البيئي في سياساتها الخاصة •

 إعداد الباحثان املصدر:          

 املحاور / القضايا  البرامج  مؤشر االداء  املشاريع 

عدد التشريعات التي تمت مراجعتها،   القانوني للبيئة طارمشروع تحديث اإل 

 عدلت، حدثت وصدرت رسميا  

عدد االستراتيجيات التي تم إعادة  

 النظر بها وعدلت 

عدد االستراتيجيات البيئية الفرعية  

 التي أعدت واعتمدت 

لبيئية التي تم إعدادها  عدد الخطط ا

 وإقرارها

الدولية   عدد االتفاقيات واملواثيق

 التي انضم إليها العراق

برنامج تطوير التشريعات والنظام  

 املؤسس ي

 : التشريعات والسياسات املحور األول 

 : القضايا

 إدماج البعد البيئي في األنشطة التنموية

نقص وعدم مالئمة التشريعات والسياسات  

 املتوفرة 

 االلتزام والقدرة على التنفيذ 

يق اإلقليمية  االتفاقيات واملعاهدات واملواث

 والدولية 

 القضاء البيئي والشرطة البيئية 

مشروع تقييم وتحديد الحاجات البشرية  

 في قطاع البيئة

 عدد املوظفين 

عدد املهارات الجديدة في إدارة 

القضايا البيئية التي استفادت منها  

 املوارد البشرية في املديرية 

عدد املدارس والجامعات املشاركة في 

 البرنامج 

عدد الطلبة والبرملانيين ورجال الدين 

 وقادة الرأي املستفيدين من البرنامج 

عدد املجتمعات املستفيدة من  

 استخدام ادوات التوعية الحديثة  

 :  املوارد البشرية املحور الثاني  برنامج تطوير املوارد البشرية 

 : القضايا

 القدرات البشرية 

 البشرية خطة تأهيل وتدريب القوى 

مشروع إعداد خطة لتطوير القوى   

 البشرية في قطاع البيئة 

مشروع تحسين ورفع كفاءة العاملين في  

 قطاع البيئة 

مشروع تحسين الوعي البيئي لدى طالب   

 املدارس واملعاهد والجامعات 

  

برنامج تطوير التوعية واإلعالم  

البيئي )يدخل ضمنها مشروع 

 البيئية( الجائزة 

 

 البيئي  واإلعالم: التوعية  املحور الرابع 

 القضايا:  

 األنشطة واملؤسسات ذات العالقة بالتوعية البيئية 

 برامج التوعية والتعليم البيئي 

الوسائل الحديثة في االتصاالت وشبكات التواصل 

 االجتماعي 

طنة البيئية كحق من حقوق  االستدامة واملوا

 اإلنسان 

 : النتائج وإثبات الفرضيات تحليل 

 إ 
ً
إلى الجداول أعاله التي اعدها الباحثان بخصوص وضع األهداف االستراتيجية البيئية التفصيلية للمحافظة قام الباحثان بإعداد ملخص   ستنادا

ل هدف لألهداف االستراتيجية، يتضمن هذا امللخص طبيعة الهدف وما يتضمنه من محاور بيئية استراتيجية، ومن ثم يمكن إثبات الفرضية الفرعية لك

 راتيجي وضع على أساس الخطط البيئية االستراتيجية الالزمة لتحقيق التنمية املستدامة. است

تلوث  ، و طبيعة الهدف االستراتيجي األول: حماية وتحسين نوعية الهواء: يتضمن ستة محاور بيئية تتمثل في تلوث الهواء نتيجة العوامل الطبيعية .1

الطاقات النظيفة.  ، و الفحص والقياس واملراقبة،  الضوضاء،  هواء من املصادر الصناعية املتحركةتلوث ال، و الهواء من املصادر الصناعية الثابتة

استراتي إمكانية وضع هدف   " التي مفادها  األولى  الفرعية  إثبات الفرضية  الهدف االستراتيجي فانه يمكن  الشركة من تحقيق هذا  جي واذا تمكنت 

 ئية االستراتيجية الفاعلة في تحقيق التنمية املستدامة". لحماية وتحسين نوعية الهواء ضمن الخطط البي

املائية .2 االحتياجات  في  تتمثل  بيئية  محاور  أربعة  يتضمن  املياه:  نوعية  وتحسين  حماية  الثاني:  االستراتيجي  الهدف  و طبيعة  املستدامة  ،  اإلدارة 

الشرك، و األهوار، و واملتكاملة للموارد املائية الفرعية إة من تحقيق هذا الهدف االستراتيجي فاملياه العادمة. واذا تمكنت  نه يمكن إثبات الفرضية 
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تنمية الثانية التي مفادها " إمكانية وضع هدف استراتيجي لحماية وتحسين نوعية املياه ضمن الخطط البيئية االستراتيجية الفاعلة في تحقيق ال

 املستدامة". 

من   .3 الحد  الثالث:  االستراتيجي  الهدف  األراض ي طبيعة  استخدام  في  تتمثل  بيئية  محاور  أربعة  يتضمن  التصحر:  ومكافحة  األراض ي  ،  تدهور 

التربة، و التصحرو  الطبيعي. و ، و تلوث  النباتي  الفرعية إ الغطاء  الفرضية  إثبات  الهدف االستراتيجي فانه يمكن  الشركة من تحقيق هذا  ذا تمكنت 

للحد من تدهور األراض ي ومكافحة التصحر ضمن الخطط البيئية الستراتيجية الفاعلة    إمكانية وضع هدف استراتيجي  الثالثة التي مفادها " 

 في تحقيق التنمية املستدامة".

حفظ ، و طبيعة الهدف االستراتيجي الرابع: املحافظة واالستخدام املستدام للتنوع األحيائي: يتضمن خمسة محاور بيئية تتمثل في األنواع املحلية .4

التوعية البيئية واملشاركة الجماهيرية. واذا تمكنت الشركة من  ، و األطر املؤسساتية والقانونية، و استدامة النظم البيئية  ، و األحياء املحليةعينات  

دام إمكانية وضع هدف استراتيجي املحافظة والستخ  تحقيق هذا الهدف االستراتيجي فانه يمكن إثبات الفرضية الفرعية الرابعة التي مفادها "

 املستدام للتنوع األحيائي ضمن الخطط البيئية الستراتيجية الفاعلة في تحقيق التنمية املستدامة.

النفايات ، و طبيعة الهدف االستراتيجي الخامس: تطوير وتحسين إدارة املخلفات: يتضمن اثنان من املحاور البيئية تتمثل في املخلفات غير الخطرة  .5

إمكانية وضع هدف   تحقيق هذا الهدف االستراتيجي فانه يمكن إثبات الفرضية الفرعية الخامسة التي مفادها "  الخطرة. واذا تمكنت الشركة من

 استراتيجي لتطوير وتحسين إدارة املخلفات ضمن الخطط البيئية الستراتيجية الفاعلة في تحقيق التنمية املستدامة".

اإل  .6 التلوث  الحد من  السادس:  الهدف االستراتيجي  املعرفة واالتصالطبيعة  إدارة  تتمثل في  بيئية  امللوثة  ، و شعاعي: يتضمن خمسة محاور  املواقع 

 
ً
و إشعاعيا املشعة،  املواد  و نقل  املنضب،  و اليورانيوم  الهدف  ،  هذا  تحقيق  من  الشركة  تمكنت  واذا  اإلشعاعي.  التلوث  حوادث  طوارئ  خطط 

إمكانية وضع هدف استراتيجي لتطوير وتحسين إدارة املخلفات ضمن   ي مفادها " االستراتيجي فانه يمكن إثبات الفرضية الفرعية السادسة الت

 الخطط البيئية الستراتيجية الفاعلة في تحقيق التنمية املستدامة".

ملواد الكيماوية  طبيعة الهدف االستراتيجي السابع : اإلدارة املتكاملة للمواد الكيميائية الخطرة: يتضمن ثالثة محاور بيئية تتمثل في حصر وتقويم ا  .7

املختلفة والتخلص منها، و   الخطرة  األنشطة  الناتجة عن  الكيماوية  املخلفات  السامة والخطرة. و ، و حصر  الكيماوية  املواد  ذا إ الرقابة على تداول 

التي مفادها " السابعة  الفرعية  الفرضية  إثبات  الهدف االستراتيجي فانه يمكن  الشركة من تحقيق هذا  ع هدف استراتيجي  إمكانية وض  تمكنت 

 للحد من التلوث اإلشعاعي ضمن الخطط البيئية الستراتيجية الفاعلة في تحقيق التنمية املستدامة".

، املؤسساتي والقانوني لقطاع البيئة: يتضمن ثالثة محاور بيئية تتمثل في التشريعات والسياسات  طارطبيعة الهدف االستراتيجي الثامن: تطوير اإل  .8

التوعية واإلعالم البيئي. واذا تمكنت الشركة من تحقيق هذا الهدف االستراتيجي فانه يمكن إثبات الفرضية الفرعية الثامنة التي ،  البشرية املوارد  

لتنمية ق ا مفادها " إمكانية وضع هدف استراتيجي لإلدارة املتكاملة للمواد الكيميائية الخطرة  ضمن الخطط البيئية االستراتيجية الفاعلة في تحقي

 املستدامة". 

العراق أن االستراتيجية أعدت   -يتضح من خالل إعداد استراتيجية التنمية البيئية املستدامة الالزمة لتحقيق التنمية املستدامة في محافظة املثنى

 
ً
ن املحاور البيئية التي  عن أن كل هدف يتضمن عدد معين م  لتحقيق ثمانية أهداف استراتيجية، وكل هدف يتصف بخصوصية وطبيعة محددة، فضال

( األهداف  لجميع  املحاور  بلغ مجموع  بحيث  الهدف،  ذلك  تحقيقها  أعدت  32يستهدف  قد  كانت  البيئية  التنمية  استراتيجية  فان  بيئي. كذلك  ( محور 

فيها مجاال  وتتأثر  عليها  تنعكس  التي  البيئة  وتتكيف مع ظروف  تتغير  أن  يمكن  االستراتيجية  أن هذه  إذ  أو بصورة مرنة،  البلد  في  املستدامة  التنمية  ت 

املدينة. وعليه   أو  للبحث والتي إ املحافظة  الرئيسة  الفرضية  إثبات  البيئية فانه يمكن  الشركة من تحقيق هذا جميع األهداف االستراتيجية  ذا تمكنت 

الحد من األضرار الناجمة عن التلوث البيئي بأشكاله مسؤوليتها وخططها البيئية تجاه    إطارمفادها " إمكانية وضع أهداف استراتيجية بيئية للشركة في  

 املختلفة، للمساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية املستدامة". 

 : الستنتاجات والتوصيات

سواء كانت خاصة باملسؤولية البيئية أو بمؤشرات   للبحثالنظري    طارمن اإل   التي تم التوصل اليهاهنالك مجموعة من االستنتاجات والتوصيات   

 ومن أهمها:  التنمية املستدامة،

 
ا
 الستنتاجات:  :أول

 توصل الباحثان إلى مجموعة من االستنتاجات من أهمها:

الخارجية للحد من خطر  ية تجاه البيئة الداخلية و التي تؤديها الشركات الصناع  واألنشطةلتزامات  مفهوم املسؤولية البيئية بأنه "جميع اإل  يتلخص •

البيئي لغرض    ،التلوث  املالية  الناحية  من  االلتزام  هذه  كل  املالية    اإلبالغ وتحديد  التقارير  في  اتخاذ   أصحاب   إلى  وإيصالهاعنها  لغرض  املصالح 

 القرارات املالئمة ".   
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ا   أصبحت • البيئية محط  نشاطات  القضايا  ونالت  حَد سواء؛  على  الدولية  واملنظمات  الدول  العديد من  في  والجماهيرية  الرسمية  الجهات  هتمام 

 .اء والباحثين واملنظمات العلمية واملهنية في جميع التخصصاتاملسؤولية البيئية اهتمام العديد من العلم

ال يوجد فيها قسم خاص باألنشطة البيئية واالجتماعية   ان الشركاتواملراجعة في املحافظة بمن خالل تقارير دائرة البيئة وأجهزة الرقابة  اتضح   •

تلك   عية لعدم وجود قسم وكادر متخصص فياالجتما و ال تولي االهتمام الكافي باألنشطة البيئة    فان الشركات  ، ومن ثم التنظيمي لهاضمن الهيكل  

 . األنشطة

ا بشكل جوهري في مؤشرات زيادة اإلنتاجية وتحقيق الربحية،  والتي تعد بحسب أهداف ورؤى الشركات  أن الشركات عادة ما تصب جل اهتمامه •

با الرقابة واملراجعة  البيئة وأجهزة  الذي سجل لدى دائرة  األمر  البيئة.  األنشطة على  تأثير هذه  إلى  النظر  أنشطتها دون  هنالك ن  دليل على نجاح 

  . التنمية املستدامةاعية بإسهاماتها البيئية وعدم اهتمامها بجوانب الصن قصور واضح وعدم ادراك الشركات

بانه   • الخارجية  واملراجعة  الرقابة  وأجهزة  البيئة  دائرة  لدى  االقتصادية  تبين  الوحدات  وغيرها من  الصناعية  الشركات  في  توجد مؤشرات  عن    ال 

 ات التنمية املستدامة. وتلبية متطلب البيئي الذي يسهم في قياس نشاطاتها البيئية األداء

 
ا
 : التوصيات :ثانيا

 إ 
ً
املستدامة،  إعداداملسؤولية البيئية وأثرها على    أنشطةواقع    إلى  ستنادا   إلى تم التوصل  وطبقا ملا توصل أليه الباحثان    استراتيجية بيئية للتنمية 

 عدد من التوصيات أهمها:

استيعابها للمساهمات البيئية من قبل    إلىبعض التعديالت في التشريعات التي تنظم القضايا املتعلقة بالشؤون الضريبية وبما يؤدي    إجراءضرورة   •

 الشركات الصناعية. 

بها    أن  يتعين • تسهم  التي  النفقات  وكافة  والتبرعات  والهبات  واملطلوبات  بالكلف  االعتراف  الضريبية  القوانين  ت  أوتتضمن  الشركات التي  تكبدها 

نظير   استقطاعها من  الصناعية  املسموح  املبالغ  بها ضمن  واالعتراف  البيئية  للضرائب،    إلىللوصول    اإليراداتمساهماتها  الخاضع  الدخل  صافي 

 للشركات الصناعية للقيام بواجبها تجاه البيئة. ويكون ا 
ً
 لتشريع هو تحفيزا

في   تساهم   بيانات وصفية وكميةتوفر    أنالصناعية يمكن    ئم معدة لهذا الغرض من قبل الشركاتفي قوا   االجتماعي والبيئي  األداءضرورة تضمين   •

 في مجال البيئة ، واملوارد البيئية ، واملجتمع ، والخدمات واملنتجات.   هابمؤشرات يمكن قياس األداء ، من خالل ربط هذا تنفيذ التنمية املستدامة

البيئي  إدراج • املسؤولية  الشركاتنشاطات  بها  تقوم  التي  للشركات  ة  التنظيمية  الهياكل  بنشاطات    ضمن  تختص  تنظيمية  تضمين وحدة  وضرورة 

 . اإلدارة تبط بشكل مباشر بمجلس تر  أناملسؤولية البيئية واالجتماعية؛ على 

متخصصة ومستقلة لغرض دراسة وتحليل الهيكل التنظيمي  بيئية ولجنة مراجعة بيئية  استشارية    االستعانة بهيئات  إلىتسعى الشركات    أنيتعين    •

 .كل النشاطات التي تقوم بها الشركاتع املسؤولية البيئية في للشركة وتحديد مواق
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Abstract: The environmental responsibility of industrial companies is one of the biggest challenges facing 
the economic, financial and social systems of countries and regional and international organizations, as 
the high volume of industrial activities directly affects environmental pollution that includes (air, water, 
land, waste, radiation, chemicals, and noise), which leads to a disruption of components and elements of 
the ecosystem. 
The study aims to study the impact of the environmental responsibility of industrial companies on setting 
a clear-cut strategy for the sustainable development environment; Also draw attention to the 
environmental impacts caused by industrial companies as a result of their industrial activity, which must 
make more efforts to reduce the level of environmental problems in order to achieve the goal of the 
success of the sustainable development plan. This research was conducted in Al-Muthanna Governorate- 
Iraq, based on the desire of the governorate to prepare an environmental strategy for the governorate for 
the period from 2018 to 2022, the committee formed in the governorate planning department prepared a 
sustainable environmental strategy, the dependence on it to show the foundations, concepts and 
components of this strategy, and to explain its positive effects on achieving sustainable development in 
the governorate for the next five years. 
The study reached the conclusions that were most prominent, that the concept of environmental 
responsibility is that all the obligations and activities performed by industrial companies the internal and 
external environment to reduce the risk of environmental pollution must be adhered to and develop a 
national strategy in the framework of sustainable development, and determine these obligations from the 
financial point of view for the purpose of reporting it in the financial reports and communicating it to the 
relevant authorities and stakeholders for the purpose of taking appropriate decisions. 
The study recommended that industrial companies should take into account the process of implementing 
a sustainable environmental strategy and disclose their environmental and social responsibility in their 
reports issued annually for the purpose of knowing the amount of spending on environmental 
responsibility and their contribution to addressing environmental problems in light of sustainable 
development. 

Keywords: environmental responsibility; environmental strategy; sustainable development. 
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