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 1  

 مقدمة :
قسةةةةةةةةال اقةةةةةةةةوف ا إلار اات اةةةةةةةةل  تقةةةةةةةةف الةةةةةةةة ارا  ا  قف ةةةةةةةةة   ةةةةةةةة  ا   ةةةةةةةة    ةةةةةةةةدا  ا ت   ةةةةةةةةة خطةةةةةةةةة     

 . 2021ااستدامة ، ااعدة من قبل   ئف  ا قسال  عفم 



 اهليئة املتخصصة ابلرقابة على شؤون التنمية املستدامة والبيئة 
 مهام اخلطة  مهمة الرقابة  هدف التنمية املستدامة –  والغاية الفرعية  عالقة املهمة ابهلدف  مالحظات 

 مت استبدال املهمة مبهمة  
 يف الدولة اجراءات اداء تقومي)

 وتداول تصنيع على السيطرة
  والبايولوجية الكيمياوية املواد

 واحلد من التلوث الناتج عنها( 

ان اهلدف االساس من اختيار املهمة هو  
تدقيق اجراءات الدولة لتوفري بيئة عيش 

سليمة وآمنة من خالل احلد من تلوث اهلواء 
وزايدة املساحات اخلضراء واليت من شأهنا ان  

جتعل املدن شاملة للجميع وآمنة وهو ما  
دف احلادي عشر من اهداف ينص عليه اهل

 التنمية املستدامة 

✓ ( البشرية  11اهلدف   واملستوطنات  املدن  جعل    )
 شاملة للجميع وامنة  وقادرة على الصمود 

( احلد من االثر البيئي السليب عن طريق ايالء 6الغاية ) ❖
 نفاايت البلدايت وإدارةة اهلواء اهتمام خاص لنوعي

❖ ( سبل  7الغاية  توفري  مساحات  (  من  اجلميع  استفادة 
وميكن   للجميع  وشاملة  ,امنة  عامة  واماكن  خضراء 

 . الوصول اليها

تقييم اداء وزارات ودوائر   -1
الدولة يف احلد من تلوث اهلواء 
واالدارة املستدامة للمساحات  

 اخلضراء لتوفري بيئة امنة

املهام  
 الرئيسية

املهمة هو  ان اهلدف االساس من اختيار  قيد التدقيق 
تقييم اجراءات الدولة يف معاجلة مياه الصرف  

الصحي واحلد من تلوث املصادر املائية  
والذي يضمن حتسني نوعية املياه  وتوافر  

خدمات الصرف الصحي وهو ما تنص عليه  
غاايت اهلدف السادس من اهداف التنمية  

 املستدامة

( ضمان توافر خدمات الصرف الصحي  6اهلدف ) ✓
 رهتا ادارة مستدامة للجميع وادا

( حتسني نوعية املياه عن طريق احلد من  3الغاية  ) ❖
التلوث ووقف القاء النفاايت واملواد الكيمياوية اخلطرة  

 يف املصادر املائية 
( تعزيز نطاق التعاون الدويل ودعم بناء  6الغاية ) ❖

القدرات يف البلدان النامية يف جمال االنشطة والربامج  
 املتعلقة ابملياه والصرف الصحي  

تقييم اداء اجراءات -2
وزارات ودوائر الدولة يف  
احلد من تلوث املصادر  
املائية واالدارة املستدامة  

ملعاجلة مياه الصرف الصحي  
 وشبكات اجملاري

 

 مت استبدال املهمة مبهمة 

نتائج اعمال الرقابة والتدقيق  )
التخصصي على اجراءات  

الدوائر ذات العالقة يف توفري 
متطلبات السالمة والدفاع  

ان اهلدف االساس من اختيار املهمة هو  
تدقيق إجراءات اجلامعة املستنصرية يف توفري  
املتطلبات الفنية والبيئية ومتطلبات السالمة  

يف الكلية التابعة هلا لضمان توفري بيئة  
تعليمية فعالة ومأمونة للجميع وتعليم جيد  
وتطوير املهارات التقنية واملهنية للطالب  

( ضمان التعليم اجليد واملنصف والشامل  4اهلدف ) ✓
 للجميع  

يف   اجلميع( ضمان تكافؤ فرص   3الغاية رقم ) ❖
احلصول على التعليم العايل اجليد وامليسور التكلفة مبا  

 يف ذلك التعليم اجلامعي . 
لذين تتوافر لديهم املهارات زايدة عدد الشباب ا ❖

تقييم اجراءات اجلامعة  -3
اف  املستنصرية يف تطبيق اهد

التنمية املستدامة لضمان  
التعليم اجليد واملنصف  

 والشامل للجميع



 

املدين يف املستشفيات واملراكز  
التابعة لوزارة الصحة واحلد من  

 احلرائق(

 

د فرص عمل مناسبة تطبيقا  لتمكينهم من اجيا
 للهدف الرابع من اهداف التنمية املستدامة   

املناسبة مبا يف ذلك املهارات التقنية واملهنية للعمل  
 احلرة .  ابألعمالواملباشرة 

بناء املرافق التعليمية ورفع مستوى املرافق التعليمية   ❖
 القائمة وهتيئة بيئة تعليمية فعالة ومامونة للجميع . 

 مت استبدال املهمة مبهمة 

  من البيئية املوافقات منح ) 
  مصفى   اىل البيئة وزارة قبل 
  ومصفى كركوك  حمافظة يف شوان

  املثن  حمافظة يف  السماوة
  شركة لصال  مؤكسد ومعمل 
القادسية(  حمافظةفي  الربهم  

ان اهلدف االساس من اختيار املهمة هو  
تدقيق إجراءات وزارة الصناعة واملعادن  
والشركات التابعة هلا يف تطوير اخلطوط  

االنتاجية واجياد منتجات جديدة واستخدام  
التقنيات احلديثة السليمة بيئيا وحتسني  

 القدرات التكنولوجيا يف القطاعات الصناعية  

ادرة على الصمود وحتفيز  ( اقامة بن حتتية ق9اهلدف ) ✓
التصنيع الشامل للجميع واملستدام وتشجيع االبتكار  

. 
( اقامة بن حتتية جيدة النوعية  1الغاية ) ❖

 وموثوقة ومستدامة وقادرة على الصمود . 
( تعزيز التصنيع الشامل للجميع  2الغاية ) ❖

 واملستدام  
يثها  حتسني البن التحتية وحتد( 4الغاية ) ❖

كفاءة استخدام املوارد واعتماد  وزايدة  
التكنولوجيات والعمليات الصناعية النظيفة  

 والسليمة بيئيا . 
( تعزيز البحث العلمي وحتسني  5الغاية ) ❖

القدرات التكنولوجيا يف القطاعات الصناعية  
 وزايدة العمل يف جمال البحث والتطوير . 

تقييم اجراءات شركات   -4
وزارة الصناعة واملعادن يف  

 البن التحتية هلا وحتديث حتسني
الصناعات ودعم البحث  

 والتطوير

 



 الهيئة المتخصصة بالشؤون الهندسية االولى 
 مالحظات  عالقة المهمة بالهدف  والغاية الفرعية –هدف التنمية المستدامة  مهمة الرقابة  مهام الخطة 

 المهام الرئيسية
  

مشروع ماء  إنشاء. 1

 البصرة الكبير 

 (3الهدف: الصحة الجيدة والرفاه )
 ( 6المياه النظيفة والنظافة الصحية )

 مرنة :  نظم صحيةالغاية 

ضمان حصول المواطنين على مياه 
 اإلمراضصحية نظيفة للتقليل من 

وتحقيق االكتفاء وسد االحتياجات 
الحالية والمستقبلية للطلب على 

 الماء 

 قيد االصدار

 ( 3الهدف : الصحة الجيدة و الرفاه ) .تطوير مستشفى النعمان 2

الغاية : رفع الوعي الصحي والتقليل من 
 السارية  باإلمراض اإلصابة

 مرنة م صحيةنظ

توفير بنى تحتية رصينة لغرض 
تمكين العاملين في المجال الصحي 

من تقديم خدمات صحية رصينة 
 للمواطن 

 

 قيد التدقيق

مستشفى الطب  إنشاء. 3

 الرياضي 

 (3: الصحة الجيدة و الرفاه )الهدف 
 مرنة الغاية :  نظم صحية

توفير بنى تحتية رصينة لغرض 
تمكين العاملين في المجال الصحي 

من تقديم خدمات صحية رصينة 
 للمواطن 

 

- 

 أمانة إجراءات. تدقيق 4

بغداد للحد من حالة 
 تجزئة العقارات 

الهدف : مدن ومجتمعات محلية مستدامة 

(11 ) 

( ضمان حصول الجميع على 1-11):الغاية 

مساكن وخدمات اساسية مالئمة وامنة 
ومبيورة التكلفة ورفع مستوى االحياء الفقيرة 

 .2030بحلول عام 

تعزيز التوسع الحضري  (3-11الغاية :)

الشامل للجميع والمستدام والقدرة على 

الحفاظ على البنى التحتية من خالل 
نتيجة ممارسات  أعباءعدم تحميلها 

غير مدروسة تنعكس بالتالي وبشكل 
 سلبي على نوع الخدمة المقدمة 

- 



 التخطيط وادارة المستوطنات البشرية.

 



 

 الثانية الهندسية بالشؤون المتخصصة الهيئة

 مهام

  الخطة

 مالحظات بالهدف المهمة عالقة الفرعية الغاية و – المستدامة التنمية هدف الرقابة مهمة

 المهام

 الرئيسية

 

 

 

 

 

 

 في الكهرباء وزارة  اداء تدقيق .1

 للمحطات الكهربائية الطاقة زيادة

  التبريد منظومات باستخدام الغازية

 التحتية( البنى و االبتكار و )الصناعة 9 الهدف 

 (الصناعات وتحديث التحتية البنى تحسين ) 4 الغاية 

 (المسؤوالن واإلنتاج االستهالك) 12 الهدف 

 الكفؤ واالستخدام المستدامة اإلدارة تحقيق)2 الغاية 

 (الطبيعية للموارد

 زيادة طريق عن وذلك الكهربائية بالطاقة الحاصل النقص سد

 الصيف فصل في وخصوصا   الغازية للوحدات االنتاجية لطاقةا

 على المنظومات هذه تعمل حيث الحرارة، درجات ارتفاع عند

 الوحدات كفاءة رفع بالتالي للتورباين الداخل الهواء تبريد

 انتاجية رفع بالتالي  االمثل بشكل هااستغالل خالل من الغازية

 الوحدات هذة

 االصدار قيد

 الكهرباءفي وزارة أداء تدقيق .2

 من الغازية المحطات تحويل

 الىالدورة البسيطة الدورة

 المركبة

 التحتية( البنى و االبتكار و )الصناعة 9 الهدف 

 (الصناعات وتحديث التحتية البنى تحسين ) 4 الغاية 

 (المسؤوالن واإلنتاج االستهالك) 12 الهدف 

 الكفؤ واالستخدام المستدامة اإلدارة تحقيق)2 الغاية 

 الطبيعية للموارد

 خالل من ذلك و الكهربائية الطاقة في الحاصل النقص سد

 المحترقة والغازات الوقود من المهدورة الطاقة من الستفادةا

 الغازية المحطات انتاج زيادة وبالتالي الغازية الوحدات من

 البيئي التلوث تقليل عن فضال  

 االصدار قيد

 الجولة مشاريع أداء تدقيق .3

 المتضمنه االستثمارية االولى

 بسعة شمسية محطات بناء

 واط ميكا (755)

 والرفاة( الجيدة )الصحة 3 الهدف 

 الهواء( تلوث من كبيرة بدرجة )الحد 9 الغاية 

 معقولة( بأسعار النظيفة )الطاقة 7 الهدف 

 الطاقة حصة في كبيرة زيادة حقيق)ت 2 الغاية 

 (المتجددة

 التحتية( البنى و االبتكار و )الصناعة 9 الهدف 

 (الصناعات وتحديث التحتية البنى تحسين ) 4 الغاية 

 (المسؤوالن واإلنتاج االستهالك) 12 الهدف 

 الكفؤ واالستخدام المستدامة اإلدارة تحقيق)2 الغاية 

 (الطبيعية للموارد

 العراق كبيرفي بشكل المتوفرة و الشمسية الطاقة أستغالل

  الكهربائية الطاقة توليد في السنة مأيا طيلة

 الكهربائية الطاقة توليد سيتم الشمسية الطاقة محطات في

 الطاقة انتاج كلفة خفض بالتالي و الوقود أستهالك دون

 لالجيال النفاذ من الوقود مصادر على الحفاظ و الكهربائية

 طويلة لفترات و البيئي التلوث من الحد و القادمة

- 

 محطة على التخصصي التدقيق .4

 (600) سعة الغازية النجيبية

 واط ميكا

 التحتية( البنى و االبتكار و )الصناعة 9 الهدف 

 (الصناعات وتحديث التحتية البنى تحسين ) 4 الغاية 

 اضافة طريق عن وذلك الكهربائية بالطاقة الحاصل النقص سد

   الوطنية الشبكة الى واط ميكا (600) مقدارها كهربائية طاقة

 التدقيق قيد



 

 
 

  الصحية الهيئة المتخصصة بالرقابة على الشؤون
 مالحظات عالقة المهمة بالهدف والغاية الفرعية – هدف التنمية المستدامة مهمة الرقابة مهام الخطة

المهام 

 الرئيسية

  

التدقيق المجتمعي الجراءات  .1

 الدولة بشأن رعاية المسنين

 وفيما الحد من انعدام المساواة داخل البلدان  /10لهدف ا

 بينها

  تمكين وتعزيز االدماج االجتماعي واالقتصادي  /2-10الغاية

والسياسي للجميع بغض النظر عن السن او الجنس او 

االعاقة او االنتماء العرقي او االصل او الدين او الوضع 

 2030االقتصادي بحلول عام 

عدم توفرالخدمات االجتماعية والصحية  -

 في دور المسنين

 سري للمسنيناالهمال اال -

 تهميش هذه الفئة الهشة -

 قيد االصدار

التدقيق التخصصي الجراءات  .2

وزارة الصحة بشان تقليل نسب 

الوفيات لالطفال دون سن 

 الخامسة من العمر

  ضمان تمتع الجميع بانماط عيش صحية   3الهدف

 وبالرفاهية للجميع

  معدل وفيات االطفال دون سن الخامسة /1-2-3الغاية 

  معدل وفيات المواليد /2-2-3الغاية 

 

 همدى الرعاية الصحية المقدمة لهذ -

 الفئة العمرية

دور الثقافة الصحية لدى االسر في  -

 رعاية هذه الشريحة من االطفال

 قيد التدقيق

التدقيق التخصصي بشان  .3

اجراءات الدولة في تعزيز 

 مكافحة التبغ

 صحية ضمان تمتع الجميع بانماط عيش   3 الهدف

 وبالرفاهية للجميع

  تعزيز تنفيذ اتفاقية منظمة الصحة العالمية  / أ -3الغاية

 بشأن مكافحة التبغ

 تدقيق تفعيل قانون التبغ -

تدقيق تطبيق االجراءات الجزائية على  -

 المخالفين

 قيد التدقيق

التدقيق التخصصي الجراءات  .4

وزارة الصحة بشأن تقليل نسب 

 الحواملالوفيات بين االمهات 

  ضمان تمتع الجميع بانماط عيش صحية   3الهدف

 وبالرفاهية للجميع

  خفض النسبة العالمية للوفيات النفاسية اقل من  /1-3الغاية

 2030حالة لكل مئة الف مولود بحلول عام  70

 

 

قياس مدى تفعيل الزيارة الرابعة  -

 للحوامل في المراكز الصحية

قياس الخدمات الصحية المقدمة  -

للحوامل في مراكز الرعاية الصحية 

 االولية

- 



  2021التنمية المستدامة لعام خطة الرقابة على تنفيذ اهداف 

 الهيئة المتخصصة بالرقابة على الشؤون النفطية

مهام 

 الخطة

والغاية  – هدف التنمية المستدامة مهمة الرقابة

 الفرعية

 مالحظات عالقة المهمة بالهدف

المهام 

 الرئيسية

أجراءات وزارة النفط  .1

في تعظيم انتاج مادة 

الكازويل لسد الحاجة 

 المحلية

 األستهالك واألنتاج  12لهدف ا(

 المسؤوالن (

  دارة المستدامة )تحقيق األ 2الغاية

واألستخدام الكفوء للموارد 

 الطبيعية( 

عدم كفاية األنتاج المحلي لمادة الكاز اويل مع ما 

يحتاجه السوق لألستهالك اليومي مما يضطر الدولة 

لسد هذه الحاجة عن طريق  األستيراد الخارجي األمر 

 لية كبيرة الذي يكلف خزينة الدولة مبالغ ما

 قيد االصدار

اجراءات وزارة النفط  .2

في تطوير حقول الجهد 

الوطني لشركة نفط ذي 

 قار 

  العمل الالئق ونمو  8الهدف(

 األقتصاد( 

  عزيز السياسات الموجهة ت ) 3الغاية

نحو التنمية والتي تدعم األنشطة 

 اإلنتاجية(

يعتبر النفط الخام الركيزة األساسية والتي تكاد ان 

ج اتكون الوحيدة في االقتصاد العراقي فعملية استخر

ير عالمية اساس في عمل وزارة يالنفط الخام وفق معا

جب مراعاة ان تتم هذه العملية بأفضل كمية يالنفط  و

 ونوعية وبأقل الكلف لدعم األقتصاد العراقي 

 قيد االصدار

استبدال الوقود السائل  .3

بالوقود  F.Oلألفران 

في  fuel gasالغازي 

 شركة مصافي الوسط

 طاقة نظيفة بأسعار  ) 7 الهدف

 معقولة (  

  مضاعفة معدل التحسن  3الغاية (

 (في كفاءة استخدام الطاقة

أن عملية استبدال الوقود السائل المستخدم حالياً 

باألفران الخاصة بشركة مصافي الوسط ) والذي يعتبر 

جداً من  وقود ثقيل ( بالوقود السائل تعتبر عملية مهمة

ناحية تقليل األنبعاثات الملوثة الناتجة من عملية 

األحتراق وكذلك تقليل  فترات و كلف الصيانة الخاصة 

 باألفران من جراء استخدام الوقود السائل 

 تم استبدال المهمة بمهمة

) قياس الفروقات في المشتقات 

النفطية في شركة مصافي الوسط 

 بين القياسي والطبيعي (

 

 التدقيققيد 

أجراءات وزارة النفط  .4

في تطوير حقول 

الشراكة في شركة نفط 

 ذي قار 

  عقد الشراكات لتحسين  17الهدف(

 األهداف (

  أتساق السياسات  13الغاية (

 والمؤسسات(

أن األستفادة من الخبرات األجنبية في تطوير العملية 

األستخراجية للنفط الخام ضرورية لتحقيق األهداف 

المنشودة  لوزارة النفط في كميات انتاج عالية 

بمواصفات عالمية مع الحفاظ على الموارد الطبيعية 

 لألستفادة منها بأقصى درجة 

 قيد التدقيق



 2021خطة الرقابة على تنفيذ اهداف التنمية المستدامة لعام 

 

 بشؤون االتصاالتالهيئة الرقابية المتخصصة 

مهام 
والغاية  –هدف التنمية المستدامة  مهمة الرقابة الخطة

 الفرعية

 
 عالقة المهمة بالهدف

 
 مالحظات

المهمة 
 الرئيسية

اعتماد مشروع التوقيع 
 االلكتروني

 ( 17الهدف ) عقد الشراكات
 لتحقيق األهداف

 ( التكنولوجيا2الغاية ) -
شراكات ( 6الغاية ) -

اصحاب المصلحة 
 المتعددين

 

يوفر المشروع ركيزة مهمة من ركائز 
إنجاح مشروع الحكومة اإللكترونية 

 تعن طريق تسهيل انجاز معامال
المواطنين الكترونيا باإلضافة الى ربط 

أكثر من مؤسسة حكومية في قاعدة 
بيانات موحدة عن طريق استخدام 
 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.

 قيد التدقيق

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 على شؤون التربية والتعليمالهيئة الرقابية المتخصصة 

 مالحظات عالقة المهمة بالهدف والغاية الفرعية –هدف التنمية المستدامة مهمة الرقابة مهام الخطة

المهام 

 الرئيسية

 

 

 

 

  

تدددددقير ااددددراةات وراية التربيددددة  دددد   .1

 التعامدددع مدددج اتدددائم اردددال  المدددداي  

بسدد    واللجدد ة الددى التعلدديم انل تروادد 

 . 19اائحة ك  يد 

  القضاة على الفقر  (  1 )الهدف 

 يد التعليم الج( 4-4الغاية ) -

  التعليم الجيد(  4)الهدف 
القضدداة علددى كا ددة ( 5-4) الغايددة -

 . اش ال التمييز    التعليم

يتفددداع معدددددنت الفقدددر  دددد  الددد ال  بسدددد   ن

التددد  يمدددر بهدددا الظدددروف الصدددحية وانمنيدددة 

وتاثير ذلك على مست يات التعليم لدى الطال  

ول ا ددا المسددت يات الدياوددية وريددا ة ت لفددة 

 التعليم انل تروا  .

 قيد انصداي

ااددددراةات وراية التربيددددة  دددد   تدددددقير .2

تهيئدددة بيئدددة تعليميدددة  عالدددة وم م ادددة 

 تددد  يروخاليدددة مدددف العنددد  مدددف خدددالل 

مرا دددر تعليميدددة تراعددد  الفدددرو  بددديف 

 الجنسيف .

   لتعليم الجيد( ا4)الهدف 

( بندددددداة وتحدددددددي  4-7الغايدددددة ) -

 مداي  شاملة وآمنة للجميج .

عدددم ت ددا ؤ الفددرع للمتعلمدديف  دد  اكتسددا  

المعددايف والمهددايات الالرمددة لدددعم التنميددة 

المسدددتدامة بمددددا  دددد  ذلدددك التعلدددديم وحقدددد   

وة بدديف الجنسدديف والتددرويم اسددان والمسدداان

 عن  والم اطنة العالمية الاللثقا ة 

 

 قيد التدقير

 

 

تدددددقير ااددددراةات وراية التربيددددة  دددد   .3

تطدد ير الجهددار التنفيددو  لمحدد  انميددة 

 وتعزيز مخرااتا

 

  التعليم الجيد(  4)الهدف 
( محددد  انميدددة  ددد   6الغايدددة  )  -

القددددددراةة وال تابددددددة والحسددددددا  

 للجميج .

الظدددروف وانم اايدددات الما يدددة عددددم تهيئدددة 

لاليتقاة ب فاةة الجهار التنفيو  لمح  انمية 

وتعزيز مخرااتة بس   الظروف  انقتصا ية 

 الت  تمر بها ال ال .

 قيد انصداي

 ااددراةات وراية التعلدديم العددال تدددقير  .4

 دد  الت وددج  دد  عددد   وال حدد  العلمدد 

تطدد ير التخصصددات لالمددنا الدياوددية 

المهمدددة  ددد  التعلددديم مدددمف المجتمدددج 

 .العراق  

  التعليم الجيد 4/الهدف 
زيا ة    عد  المنا ( ال9الغاية ) -

الدياوية المتاحة لل لدان النامية 

  2020بحل ل عام/

يمتددددار اظددددام المددددنا الدياوددددية بالعم ميددددة 

والعش ائية وعدم التركيز على انختصاصات 

النددا ية والمهمددة التدد  تخدددم الدد ال  ممددا ي  ددد 

ال يروقراطيدددة وريددا ة الدد ال   ت ددالي  ماليددة 

التعقيدددد ان اي  ( امدددا ة الدددى عددددم ت دددا ؤ )

 الفرع    اظام ال عثات .

 قيد التدقير



 

 

 

 الزراعة والموارد المائيةشؤون  الهيئة المتخصصة بالرقابة على
 مالحظاتال عالقة المهمة بالهدف والغاية الفرعية – هدف التنمية المستدامة مهمة الرقابة مهام الخطة

المهام 

 الرئيسية

 

 

 

معالجة ظاهرة تملح  .1

 االراضي الزراعية

 القضاء التام على الجوع(2)لهدف ا( ) 
 

  القضاء على الجوع وضمان  (1)الغاية(

 حصول الجميع على ما يكفيهم من الغذاء(

تحسين نوعية االراضي الزراعية وزيادة خصوبتها 

 الغذاء للمواطنين نبغية زيادة االنتاج الزراعي وتأمي

 قيد االصدار

الحفاظ على التنوع  .2

االحيائي في االنهر 

 والمسطحات المائية
 

  الحياة تحت الماء(14)الهدف() 
 

  إدارة النظم اإليكولوجية البحرية )( 2)الغاية

 (والساحلية على نحو مستدام وحمايتها

ادارة الموارد الطبيعية على نحو مستدام لضمان الحفاظ 

على التنوع االحيائي للحيوانات في البيئة المائية 

 وديمومة بقائها لالجيال القادمة 

 االصدارقيد 

معالجة تدهور نوعية  .3

وتأثيرها على المياه 

 القطاع الزراعي

 المياه النظيفة والنظافة الصحية(6) الهدف( ) 
 

 ( تحقيق هدف حصول الجميع 1-6الغاية( )

بشكل منصف على مياه الشرب المأمون 

 (التكلفة والميسورة

  زيادة كفاءة استخدام المياه في 4-6)الغاية( )

جميع القطاعات زيادة كبيرة وضمان سحب 

 وامداداتها على نحو مستدام(المياه العذبة 

تحسين نوعية المياه في محافظة البصرة ومعالجة 

االثار السلبية الناجمة عن تردي نوعية المياه وفق 

 المحددات البيئية

 قيد التدقيق

تطوير قطاع الزراعة  .4

والري باستخدام 

 التكنولوجيا الحديثة

  القضاء التام على الجوع(2)الهدف( ) 
 

  ضمان وجود نظم انتاج غذائي ( 4-2)الغاية(

 مستدامة وتنفيذ ممارسات زراعية متينة(

 

االستفادة من التطور العلمي والتقني في استغالل 

االراضي الزراعية والمياه بالشكل االمثل لضمان زيادة 

 االنتاج الزراعي والقضاء التام على الجوع

 قيد التدقيق


