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 مً السكُب الى املىاػً  

 

 

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 

ييف  مييع للخىاصيل دًىان فيي اػيياز طيلي اليي شيساة  املجخمييع واويت والخعٍس

ييادي فييي املحاوظييت  ز و بييد واملظيياهمت فييي ج ظييحن مظيييخىي علييى املييياٌ العييا  ه الٍس

اداء املإطظييييييياث الحىىمُيييييييت واللؼييييييياع العيييييييا  بميييييييا ٌظيييييييهم فيييييييي جليييييييدًم اوظيييييييل 

 الخدماث الى املىاػىحن.

ييييس  بعىييييىان يهييييدف الييييى "مييييً السكُييييب الييييى املييييىاػً "  هليييد  لىييييم جلٍس

همإطظيييييت زكابُيييييت علُيييييا عميييييل اليييييدًىان   آللُييييياث عيييييً ه يييييب  مليييييىاػىحن اػييييي ع ا

ييس  بعييع اعميياٌ جييدكُم الاداء املىفييرة مييً كبييل هييرا   عييً جظييمحن الخلٍس
ع
وظيي 

الييييدًىان الهييييل  هييييدف الييييى احييييدار الفييييازق فييييي حُيييياة املييييىاػً وجمىييييحن ا ييييحا  

اللييييييساز   بابطييييييؼ ع بمظييييييإولُا هم فييييييي الاطييييييخ ابت لخلييييييً الىخيييييياة  عىييييييد اجخيييييياذ 

 الخصحُ ُت املىاطبت.الاجساءاث 

 وهللا ولي الخىوُم.

 

 

 د. ص ح هىزي خلف

 زةِع دًىان السكابت املالُت الاج ادي ووالت

2121/  آذاز/   

 بغداد
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 مً ه ً »

 

 

 الخىظُم الدطخىزي واللاهىوي »

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 للمادة )
ع
( مً دطخىز جمهىزٍت 113وولا

، ٌعد الدًىان مً 2115العساق لظىت 

مإطظاث الدولت الدطخىزٍت وهى احدي 

 . الهُئاث املظخللت
 

  حظعحنس مً يعلى مدي اه 
ع
عاما

م ان  اطخؼاع هرا الجهاش العٍس

ًىىن جصء مً الراهسة 

اكُت  املإطظاجُت للدولت العس

بمىجب املسطى  مىر جأطِظه 

 .1927ظىت ل 17املليي زكم 

 مسطى  مليي

 الدطخىز 

 اللاهىن 

اُصيييييييييييدز لهيييييييييييرا اليييييييييييدًىان العدًيييييييييييد ميييييييييييً 

الليييىاهحن مىييير بداًيييت جأطِظيييه ولُىمىيييا 

مىيييييييً اً اشهيييييييا بأزبعيييييييت مساحيييييييل  هيييييييرا ٍو

 -:وهي 

 1968 لظيىت( 42) زكيم : اللاهىن الاولى 

  جيييياء الييييري
ع
 املإكييييذ للدطييييخىز  اوعياطييييا

 للسكابيت طيلؼت جأطيِع على هص الري

 املالُت.

( 194) زكييييييم صييييييدوز الليييييياهىن : ال اهُييييييت 

 .1981 لظىت
 

 . 1991( لظىت 6زكم )كاهىن : ال ال ت 

 .(املعّدٌ) 2111 لظىت( 31) زكم كاهىن  واخسها: السابعت

 ؟ دًىان السكابت املالُت الاج ادي  ماذا حعسف عً
1 

اكبت املاٌ العا  اًىما وجد والحفاؾ علُه  عنى بمس
ُ
مً اعلى جهت زكابُت خازجُت ح

 للدطخىز 
ع
 الى الص حُاث املخىلت لىا وولا

ع
الهدز  وطىء الخصسف اطدىادا

 .واللاهىن 
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 الاػاز الاطتراجُجي لدًىان السكابت املالُت الاج ادي »

املجخملي، ولعيل  هان الىصٌى الى الجهاش السكابي الىمىذج ًخؼلب الترهحز على العدًد مً الامىز املهمت واملإزسة في دوز 

زؤٍييت مىجهييت وجصييىز ػمييىح للهييدف الاطيي ى الييري ًصييبى الُييه وهييى احييدار الفييازق فييي مييً ابييسش هييره الامييىز ان ًىييىن لدًييه 

 حُاة املىاػً .

 ميً اطيخلساء دكُيم لبُ خيه  2122-2118الخؼيت الاطيتراجُ ُت ليدًىان السكابيت املالُيت الاج يادي ولرا جم وطع 
ع
مىؼلليا

 عليى هيدّي الاهيداف الاطيتراج
ع
العلُيا للسكابيت املالُيت  لألجهيصة للمىظميت الدولُيت ُت ُالداخلُت وص حُاجه اللاهىهُيت وطياةسا

 ت.لالظابطتراجُ ُت للظىىاث الاه اشاث ومىاجهت الخ دًاث في جىفُر الخؼت الا  إلهماٌ واملحاطبت )الاهخىطاي(

ت والخبي ساث املهىُيت العالُيت يان بلىزة ول الؼمىحاث والاهداف والغاًاث لم ًىً بمعٌص عً ج لُل الىفياءاث الششيٍس

ع الخىفُرًتاش الاولى لخ لُم الاهداف السةِظملحن الرًً ًم لىن هلؼت الازجيللعا  كُد الخىفُر. ت والفسعُت ووطع املشاَز
 

 

 

 

 

 

 

 

 الاهداف الاطتراجُ ُت

 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 السطالت السؤٍت

احتراف وجمحز مظخدا  بالعمل السكابي 

ص  ادي في مياو ت الفظاد وحعٍص ودوز ٍز

 الجزاهت في اللؼاع العا 
 

اه يييييييياش اعميييييييياٌ زكابُييييييييت مىزلييييييييت ووييييييييم 

معييياًحر الاجهيييصة العلُيييا للسكابيييت املالُيييت 

واملحاطيييبت لخليييدًم مظييياهماث كُميييت 

حظيييييخ ُب فيييييي بىييييياء مإطظييييياث وعاليييييت 

ألهيييييداف الخىمُييييييت املظيييييخدامت  هييييييدف 

 احدار وازق في حُاة املىاػً
 

 1 الاطتراجُجي الهدف

ص  الجزاهت مبادب حعٍص

 والشفاوُت

 2 الاطتراجُجي الهدف

ص  في الدًىان مياهت حعٍص

 م ُؼه

 

3 الاطتراجُجي الهدف  

  الاطالُب اعخماد 

 السكابت في الحدً ت واملىهجُاث

 والخدكُم

 4 الاطتراجُجي الهدف

 في والجىدة الخمحز طمان

السكابي العمل  

 

 5 الاطتراجُجي الهدف

اللدزاث جىمُت  

املإطظاجُت   

 6 الاطتراجُجي الهدف

ص  العسبُت املىظمت مياهت حعٍص

 اكالُم طمً )الازبىطاي(

 مىظمت الاهخىطاي
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 مً السكُب الى املىاػً  

 دواةس الخدكُم وهؼاق عملها         

 

 

  

  

  

ت  دواةس الخدكُم املسهٍص

شمل هؼاق  جدكُم اليشاغ الاجخماعيداةسة » ول مً   جدكُلهاَو

)العمل والشإون الاجخماعُت، ال لاوت والظُاحت والازاز وشازة 

)وشاغ ال لاوت(، البلدًاث والاشغاٌ العامت( و )اماهت بغداد، 

 هُئت اطد ماز بغداد، م لع م اوظت بغداد(.

شمل هؼاق  داةسة جدكُم وشاغ الخمىٍل والخىشَع»  جدكُلهاَو

)املالُت، الخ ازة، الخخؼُؽ( و )البىً املسهصي  ول مً وشازة

 العساقي، املصسف العساقي للخ ازة(.

شيمل هؼياق  داةيسة جيدكُم وشياغ الحىيم املسهييصي  » وييل  جيدكُلهاَو

 وشازة )العيييييدٌ، الخازجُيييييت، الداخلُيييييت، اليييييدواع، ال لاوييييييتو ميييييً  

الظيييييييييُاحت والازييييييييياز )وشييييييييياغ الظيييييييييُاحت والازييييييييياز(( و) السةاطييييييييياث 

 ال  ر، ، هُئت الاطد ماز الىػىُت(.

شيييمل هؼييياق  داةيييسة جيييدكُم وشييياغ الخيييدماث العاميييت »  جيييدكُلهاَو

)الخعلييييييييييُم العييييييييييالي والب يييييييييي  العل ييييييييييل والعليييييييييييى  وييييييييييل مييييييييييً  وشازة 

 ( و والخىىىلىجُيييييييا ،التربُيييييييت، الصيييييييحت والبِئت)وشييييييياغ الصيييييييحت(

ت وصىادًم الخعلُم العالي.  املياجب الاطدشاٍز

شيييمل هؼييياق  داةيييسة جيييدكُم وشييياغ الصزاعيييت والخعمحييير  »  جيييدكُلهاَو

)الصزاعييييييييت، املييييييييىازد املاةُييييييييت، الاعميييييييياز والاطيييييييييان وييييييييل مييييييييً  وشازة 

 والبلدًاث )وشاغ الاعماز والاطيان(، الىلل، الاجصابث(.

شيييمل هؼييياق  داةيييسة جيييدكُم وشييياغ الشيييسواث » ميييً   ويييل جيييدكُلهاَو

ً، الصيييييييييييييييحت وشازة اطيييييييييييييييت، الهجيييييييييييييييسة واملهجيييييييييييييييٍس )الشيييييييييييييييبا  والٍس

يييييً الاوكييييياف، اللجىيييييت الاوملبُيييييت،  والبِئت)وشييييياغ البِئيييييت(( و دواٍو

  (.، الشسواث املخخلؼتالاج اداث، مىظماث املجخمع املدوي

شييمل هؼيياق داةييسة جييدكُم اليشيياغ الصييىاع» وييل مييً   جييدكُلهاي َو

 )الىفؽ، الىهسباء، الصىاعت(. وشازة

 )مخابعيت جصيفُت امل حظياث اليىازدة فيي  الخيدكُم واملخابعيت داةسة»

س   للسكابت(.السكابُت على مظخىي الجهاث الخاطعت  الخلاٍز

 دواةس الخدكُم في املحاوظاث

شييمل هؼيياق داةييسة جييدكُم املىؼلييت الاولييى»  جييدكُلها، َو

 م اوظت )املىصل(.

شمل هؼاق جدكُلها  ،ةسة جدكُم املىؼلت ال اهُتدا» َو

ت( البصسة) م اوظاث   ، مِظان، الىاصٍس

شمل هؼاق جدكُلها  ،داةسة جدكُم املىؼلت ال ال ت» َو

الى ييييييييف الاشييييييييسف، هييييييييسب ء امللدطييييييييت، ) م اوظيييييييياث

 .بابل(

شيييييييييمل هؼييييييييياق  ،داةيييييييييسة جيييييييييدكُم املىؼليييييييييت السابعيييييييييت» َو

  ، ص ح الدًً(.هسهىن) جدكُلها م اوظهل

شيييييييمل هؼييييييياق ، داةيييييييسة جيييييييدكُم املىؼليييييييت الخامظيييييييت» َو

  ، دًالى ، واطؽ(يالسماد)م اوظاثجدكُلها 

شيييييييمل هؼييييييياق ، داةيييييييسة جيييييييدكُم املىؼليييييييت الظادطيييييييت» َو

  (.ُتامل نى ، الدًىاه)جدكُلها م اوظهل 
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 الجهاث الخاطعت للسكابت »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العامت الامىاٌ في جخصسف جهت اي

 او جخؼُؼا او اهفاكا او  جباًت

 اهخاج او ج ازة او صحروت او جمىٍ 

 والخدماث الظلع اهخاج او اعُان
 

 وُما اللظاةُت الظلؼت حظد نى

 اللظاةُت باخخصاصا ها ًخعلم

 وجدكُم لسكابت الخظىع مً ولؽ

 الدًىان

 كاهىنها بىص جهت اًت

 على هظامها او

 لسكابت خظىعها

 الدًىان وجدكُم

 الدولتمإطظاث و دواةس 

 واللؼاع العا 

1 

2 3 

4 

 هؼاق زكابت الدًىان

والىفلاث العامت والالتزاماث املالُت واوت   لإلًساداثو ص وجدكُم املعام ث والخصسواث 

للخ لم مً  حت جلُُمها وحسجُلها في الدواجس والسج ث الىظامُت والخأهد مً وجىدها 

وادامتها واملحاوظت عليها واملظدىداث والعلىد وهفاءة وط مت جداولها واطخخدامها  وعاةدًتها

ت  والسج ث والدواجس الحظابُت واملىاشهاث والبُاهاث املالُت واللسازاث والىزاةم والامىز الاداٍز

 ذاث الع كت بمها  السكابت.
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  لدًىانت لالادواز  السةِظ »

 

 

  

 مً مهامه الىازدة في 
ع
 بدوزه في حماًت املاٌ العا  الىاور واًم كاهىههاهؼ كا

ع
 عدًدة  اها

ع
ًمازض الدًىان ادوازا

 عً جلدًم العىن الفنل في الامىز املحاطشُت مً اهمها 
ع
س السكابُت بمخخلف اهىاعها وظ   اصداز الخلاٍز

 -والسكابُت، وهما مبحن ادهاه:

زكابت وجدكُم حظاباث 

املإطظاث ووشاػاث 

 الحىىمُت واللؼاع العا  

اداء املإطظاث زكابت 

 الحىىمُت واللؼاع العا  

جلدًم العىن الفنل في 

املجابث املحاطشُت 

ت  والسكابُت وإلاداٍز

 831 بُاهاث مالُت

 713 هخاة  اعماٌ

س دوزٍت  229 جلاٍز

 531 مها  خاصت

ازاث جفخِشُت  231 ٍش

 291 علىد

 1621 مها  اخسي 
 

م اداء  جلٍى

 

13 

م اداء مخخصص  74 جلٍى
 

 2119لعا   الاه اش 

ص
ا

ييييييييييييييييييييي
داز الخ

يييييييييييييييييي
ٍز لا
ييييييي
  س

الاجُ
ييييييييي
 ت

 428 الاطدشازاث الفىُت

 2146 الاطدشازاث اللاهىهُت

ادلت عمل مىجهت 

للجهاث الخاطعت 

 للسكابت

2 

جلدًم  
صداز 

ث وا
زا شا

الاطد
 

الادلت
 

الدلُل الاطترشادي 

للحد مً الاحخُاٌ 

الفظاد في الجهاث 

 الحىىمُت
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الدلُل الاطترشادي للحد مً الاحخُاٌ 
الفظاد في الجهاث الحىىمُتو   

بعيييييد  عميييييل فيييييي اػييييياز طيييييلي اليييييدًىان لخليييييدًم العيييييىن الفنيييييل للجهييييياث الحىىمُيييييت و 

اطخمس ألهثر مً عامحن مً الب   والخلص ل والخ لُل ملخخليف املىيا ا الحدً يت 

الحيييييييد ميييييييً الاحخُييييييياٌ وشييييييي هاث الفظييييييياد واملمازطييييييياث الفظيييييييلى عليييييييى وطُاطييييييياث 

ييل هخيياة  ج سبدىييا ودزاطييدىا  املظييخىي الييىػنل والييدولي، والظييلي كييدز الاميييان لخ ٍى

 .في هرا املجاٌ الى هصاة  وازشاداث عملُت كابلت للخؼبُم

 جيللذ الجهىد باصداز وكد                                       

يأتي هذا الدللل  للددلا الندلل لات دلح اميةلفلدر مدس اسده سللسد  ل 

وخطط دددددل لةلمليدددددر فددددد  لفسلدددددلث وبدددددد  لح ال  دددددل  فددددد  خددددد ث   ددددددل  

ل ااة النةلدددددل واندددددل   ل ثدلفدددددر فيس دددددلعلر وخةددددد  و دددددس  دددددلمس لدددددل  

 .كمرفةر اولى

ومس فرفةر ثلنلدر عده الكيك دل  بدى  لدلل اسدلللف البالد  ول د    د  

ال دددةلكللح القدددن مدددل ع طدددل   بدددى افسلدددلث او بددد  ر ف دددل  فددد  و ددد  

فنددددددددددددلي ي لدلدددددددددددددلت فددددددددددددل  فل ةلدددددددددددددر هدددددددددددددذ  لسددددددددددددلللف وع لسددددددددددددد  ل فددددددددددددد  

 .ان سجلاح

  ل  مل فددت ولضملل ال سللسر اميل ف  لفسللث وب  لح ال

ف ل ال دل فد   لدلل اللدلح لسدسجل ر لايدلالح انبكالد ر وكل لدر ااهل

 .عحليل لجرا  الن جس ان لسف مس فرفةر ثللثر
 

 دلُليييييييييييييييييييسة الييييييييييييييييييييييييييييييييييييييوى
جل ح فبرة الللل  ف  ف طة  سعس هذا الليلال 

السلج لح النلفر  بى ان سل  اللطنن الى فلاكبر 

والددددددددلولس الرافلددددددددر الددددددددى تن  دددددددد  ال لاهددددددددر واميددددددددل فدددددددد  

لفسلددددددددلث وال  ددددددددل  و بدددددددد  هددددددددذ  السلج ددددددددلح مددددددددس 

اللدددددددددددلح  مةدددددددددددي انم  تدددددددددددر وخطسدددددددددددي لسدددددددددددكياعلجلر 

( فلث عه و   ال لف لسكياعلجس 2018-2022)

 لوث )تن    فبل ئ ال لاهر والال لفلر(.

 

 ً جؼبُم الدلُل الجهاث املظإولت ع
ل ااة النةلددددددددددددددل وف دددددددددددددديولس اميلكمددددددددددددددر مددددددددددددددس امت ددددددددددددددلح »

اميةلفلددر )الددل  رح اظيددلفلح وكلدد  الددل  رح فجةدد  

 (.إلا ااةح انلير النلا

مت دددددددددددر السدددددددددددلمل  ان  ثددددددددددددر  ددددددددددد  فجةددددددددددد  ل ااة مدددددددددددس »

)الالددددددددددر لح النلفدددددددددددر( او    تالدددددددددددبل  فملثددددددددددد   دددددددددددم  

 .ال لة  الس ظلمن

 .نلاا  الس  لذيلل وفلاا  لم لاا»

 .فل  ل فةلفحر لفسللث وال  ل »

 .فل  ي امت ر اميةلفلر»
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  مخسجاث الدًىان »

 

 

 

  

2 
س عىدما  س الخاصت: حعد هره الخلاٍز الخلاٍز

في الخدكُم ًيلف الدًىان مً م لع الىىا  

 ب ىاهب معُىت

 
س هخاة  ألاعماٌ )هخاة  جدكُم أوشؼت  4 جلٍس

 (الجهاث الخاطعت للسكابت

 

6 

ازاث  س الٍص املُداهُت )هخاة  الجىبث جلٍس

الخفخِشُت لفسق الخدكُم لفسوع الجهت 
عها  (الخاطعت للخدكُم ومخاشنها ومشاَز

8 

م ألاداء الخخصصييييي ل  فيييييي م ييييياٌ  يييييس جليييييٍى جلٍس

ن م يييييييييييييييل الهىدطت،البِئت،الصيييييييييييييييحت، معيييييييييييييييح

 الصزاعت واملىازد املاةُت، التربُت، الىفؽ(

 

س السكابي  ُينل امت لح امخل نر لةرمل ر ف   هه وسلئ  لعصلث   ل الليلال و الخلٍس

انصلا  لني  املىاػًو  وال ةطلح الكالرينلر والس  لذير والدضلئلر وف ظملح اظتسم  انلني

الرسمن اللفلل الصل ا    ج ر ف سدةر وفحليلة    اميةلفر تنطي صلاة    البل لر القن 

و اصل اظخلل لح الدلنلنلر انسنةدر  أن لق وعحصل  انلث النلا يلاا ب ل انلث النلا مس اللولر 

 واميل ف  ال  ل .

 

7 

1 
س البُاهاث املالُت  جلٍس

س جدكُم ئجساءاث  3 جلٍس

وجىفُر الخعاكداث 

 الحىىمُت

5 
م أداء س جلٍى البرام   جلٍس

 والظُاطاث 

س الحظا  الخخامي  )هخاة  جلٍس

جدكُم الحظاباث إلاجمالُت 
 لجمهىزٍت العساق(

9 

س الفصلُت  وجصدز ول الخلاٍز

ز زت اشهس  جخظمً خ صت بأهم 

 امل حظاث والخىصُاث السكابُت

س الظىىي   خ ٌٍلد  الى م لع الىىا  و   الخلٍس

 مً نهاًت الظىت املالُت 121)
ع
هخاة   ٍخظمً، و ( ًىما

ت للدًىان امل حظاث ابسش  جىفُر الخؼت الظىٍى

 والخىصُاث الصادزة عىه

10 
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س    السكابيمساحل اصداز الخلٍس

 

 

 

اطخ   الحظاباث الخخامُت مً 

 الجهت الخاطعت للخدكُم

 
 

 

س مً كبل الداةسة السكابُت  و ص الخلٍس

اجيييييييييساء عملُيييييييييت املخابعيييييييييت خييييييييي  ٌ امليييييييييدد 

 املحددة  

 

س  عسض ابت على زك الخلٍس

 الجىدة

1 

س و ص وجدكُم  اعداد مظىدة جلٍس

جدكُم اليشاغ الحظاباث ًلد  الى داةسة 

 املعنل في الدًىان

س مً كبل  دزاطت الخلٍس

 الهُئت السكابُت املخخصت 
 

2 
3 

4 

5 

 

س بشيله النهاتي وازطاله   اصداز الخلٍس

لغسض اجخاذ الى الجهاث املعىُت 

 جىفُر الخىصُاثالاجساءاث ال شمت في 
6 

7 

س في الىازدة خىصُاث الجىفُر  مخابعت الخلٍس
 ( ًى 91-61)    خ ٌ مدة جتراوح مً
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س السكابُت  مخابعت جىفُر الخىصُاث الىازدة في  الخلاٍز

املخابعييييييييييت الح ِ ييييييييييت باليظييييييييييبت  بييييييييييأجساءهييييييييييرا الييييييييييدًىان  ًلييييييييييى  

 مىييه علييى مخابعييت الجهيياث   سيللم حظيياث  ُيي
ع
املظييخىوُت حسصييا

ي مييييييً شييييييانها ان يالخ ظييييييِىاث الخيييييي بييييييأجساءالخاطييييييعت للسكابييييييت 

مييييييا ًييييييىعىع بي لخلييييييً الجهيييييياث يجسوييييييع املظييييييخىي الادازي والفىيييييي

 على مظخىي الخدماث امللدمت على املىاػً
ع
 .اً ابا

 اليييييييييييدًىان واطخفظيييييييييييازاجه  جىصيييييييييييُاثان ا ليييييييييييب الاجابييييييييييياث  عليييييييييييى 

والاجساءاث املخخرة بصددها مً كبل الجهياث الخاطيعت للسكابيت 

 عيييييييً عيييييييد  الالخييييييييصا  بامليييييييدة املحيييييييددة واوُييييييي س ي ُييييييي
ع
لخىفُييييييير ت وظييييييي 

مييييييً جيييييياٍز  اصييييييداز ( ًييييييى  91-61) الخىصييييييُاث والخيييييييي جخيييييييساوح مييييييً 

س.  الخلٍس

 مظخىي الاجاباث اجساء املخابعت

يحددره هددذا الددليلال  بددى افدد  فلمدد  فصددبس وسدد ل  الددى ال ددةطلح النةلددل )الكالددرينلر والس  لذيددر(   صددله 

 وامت لح القن له ت سجف لسةت السدلا ر.اجرا اح فسلبنر السلصللح انلاجر مس عدلا ر  الرمل لر 
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  و الاخبازاث  هُف ًخم اطخلباٌ الشياوي 
 ؟ل معها موالخعا

2/17/2020 12 

الى زةِع  زوع الشىىي او الاخباز 
 -الدًىان للخىجُه بي:

صىدوق الشياوي في ملس 

الدًىان ودواةس الخدكُم 

 في املحاوظاث

احالت الشىىي او الاخباز الى 

الداةسة اللاهىهُت/ كظم 
 مخابعت املخالفاث

جدكُم الشىىي او الاخباز 

مً كبل داةسة الخدكُم 
 املخخصت 

س الى  ت هُئت الجزاهازطاٌ الخلٍس

لغسض اجساء الخ لُم بما وزد 

 وُه

س الى  الىشازة ازطاٌ الخلٍس

 وُهخىفُر ما وزد لاملخخصت 

 مً جىصُاث

 

املىكع الالىترووي 

 للدًىان

 

مى اطخ   الشى  :ي او الاخباز عً ػٍس  

س بالشىىي او الاخباز اصداز   جلٍس

اولت زةِع الدًىان  اطخ صاٌ مى

 -على:

 جظمحن هخاة  جدكُم الشىىي 

س السكابُت   او  الاخباز  في الخلاٍز

 لم ملف الشىىي او  الاخباز  في 

 حاٌ عد   حت ما وزد ويها

 جبلُغ املشخيي بىدُ ت 
 الشىىي او الاخباز 

 

معخمدة ًخم الاطخ   ووم الُت 

والاخبازاث  طخ   الشياوي ب 

 الىازدة الى الدًىان
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  موضوعات في دائرة الضوء

 ماااااي  اااااو  الااااا  و 
 
املاااااا     عاااال  العااااا   ع ااااا اانطالقااااا

ال اااف د اا  نشااا هعاااواها نش ااودو نتااو املوضااوعات 

 .التي ته ف ال  اح اث الفارق في حياة املواوي

 -:في هزا الحهشيش ثم الترييز غلى الهطاغات الاثية

 نطاع الصخة

 نطاع الٌهشباء

 نطاع الصىاغة

الىهلنطاع   

 نطاع البيئة

 نطاع الضساغة

 نطاع التربية

 نطاع املواسد

 املائية
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 ة موضوع الحهويم وارشها غلى املجحمؼمشٍل

 محذاخلة وقىية ومالية إداسية صػوبات بوجود الشئيعية املشٍلة ثحذيذ ثم

 ُ  حيوو  املىاظووب الونوود فووي الضووشوسية التربويووة املعووحلضمات ثوووقير دون  ثحووو

 املذسظوووووية واللوووووواص  الٌحوووووب موووووً الطلبوووووة حاجوووووة تهيئوووووة غلوووووى الهوووووذس  غوووووذ  ان

 الونوووود فووووي املووووذاسط الووووى ومنهووووا للتربيووووة الػامووووة املووووذيشيات الووووى وصووووولها وغووووذ 

 غووووذ  وبالحووووالي البلوووذ فووووي التربويوووة الػمليووووة فووووي يبيووور اسبوووواى الوووى يوووو د  املىاظوووب

 لػوذ  بمجملهوا الحػليميوة الػمليوة وثلٌو  للموذاسط الذساظوية الخطة ثىكيز

 .التربوية املعحلضمات وهي الشئيعية غىاصشها اهم احذ ثوقش

 الحهويمهذف 

 فووووي الوووووووووصاس  غموووووووول وآليووووووووة طبيػووووووووة غلووووى الونوووووووووف

 واللوووووووواص   الٌحووووب موووً الطالووووب اححياجوووات تهيئوووووووة

 وثوصيػهوا وصووىاغتها طباغتها خالُ مووووً املذسظووووية

 
 
  املػووووووووذ  للخطووووووووة وقهوووووا

 
 أظووووووووبا  وثحذيووووووووذ معووووووووبها

ُ  وإيجوووووووواد الٌكوووووووواء  غووووووووذ   لهووووووووووا املىاظووووووووووبة الخلووووووووو

 الالصموووووة الححعووووووووويىات إلجووووووووووشاء ثوصووووووووويات ووضوووووووووؼ

 .التربوية بالػمليوووووة للنهوض

 الاظحيحاجات

املذسظووووية الووووى املووووذاسط نبوووول بذايووووة  الحووووفخش فووووي ايصوووواُ الٌحووووب -

 الػا  الذساس ي.

و لخاجوووووووة املوووووووذيشيات الػاموووووووة طوووفوووي اغوووووووذاد الخط غوووووووذ  الذنوووووووة -

فووووي غمليووووة   ىاملذسظووووية ممووووا اشووووٍل اسبووووا بللتربيووووووووة مووووووووً الٌحوووو

 .ش وغذ  ثجهيز البػض منهاخالحجهيز والحف

مووووووووووً ثجهيووووووووووض اححياجووووووووووات املووووووووووذيشيات الػامووووووووووة غووووووذ  الووووووحمًٌ  -

ظوووووووىوات الحهوووووووويم خووووالُ  والعوووووووبوساتالووووشحالت للتربيووووووووة مووووووووً 

 الػووووووووووا  خوووووووالُم واصديوووووووووواد الخاجووووووووووة لهووووووووووا يثووووووووووشاى الووووووو ىممووووووووووا أد

 (.9191-9109الذساس ي )

 (حثىهووووووي، جذيووووووووذ لج )ثووووووووفليهاملىوووووا جؿييووووور  الاظووووووووحمشاس ـػمليووووووووة  -

غلووووووى الطلبوووووووووة للعوووووووووىة العوووووووووابهة ب الٌحووووووو لووووووَوغوووووووووذ  ثوصيوووووووووؼ ث

بيوووووووووش  موووووووً يميووووووووات يف  ال اثووووووو  ىالووووووى ييوووووووووش ممووووووووا ادؿلػمليووووووووة الح

 املعحػملة. ؾير  بالٌح

 الحوصيات

ش فووووي خالحووووفى الوووو  د  ثوووو يالتوووو ًلضوووووووشوس  ثجووووووواوص املشوووووووا

نبوووووووووول بذايوووووووووووة الػووووووووا   بالطالووووووووى الوووووووب إيصووووووواُ الٌحووووووووو

 ي.الذساس 

الذنوووووووة فووي اغوووووووذاد حاجوووووووة املوووووووذيشيات  خيضوووووووشوس  ثوووووووو  -

املذسظوووووووووووية لخعووووووهيل غمليووووووات الحجهيووووووز  بموووووووووووً الٌحوووووو

 ب.املىاظ دفي الون  بوايصالها للطال

ضووشوس  ثجهيووز املووذيشيات الػامووة للتربيووة بحاجتهووا مووً  -

 ي.املذسس   ذألارا

اس انعووووووا  الحجهيووووووضات واملخوووووواصن نبوووووول شوووػووووووشوس  اض  -

ظووووووووحكاد  ل  هووووا يير ؿج طاقيوووووووة بووووووواملواد املخطوووووووًقحوووووووش   

 بثوصيػهوووووووووووا غلوووووووى الطلبوووووووووووة وثجىووووووو خوووووووالُمنهوووووووووووا موووووووووووً 

 ظقهووووا حكاال اث
 
 .غلى املاُ الػا  ا

 
 

 نبووول الضشوسية التربويوووة الاححياجوووات ثووووووقير اعوووووحلض  بلوووووذ أ  في التربويوووووة الػمليوووووة هجووووواح غوامووووول ثحهيوووووو ان

 الذساظية. املشاحووول موووً مشحلوووة ًل في الحػليمية والاداس  للطالب  الايجابي الاداء لضمان الذساس ي الػوووا  بوووذء

( 9107-9106الذساظية ) لألغوا ظياظة وصاس  التربية في ثوقير املعحلضمات التربوية 

(9107-9108( )9108-9109)  

 

 
 
 نطاع التربية اول
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 ة موضوع الحهويم وارشها غلى املجحمؼمشٍل

 الابييوة ثووقير فوي التربيوة وصاس  ظياظوة في املوضوع مشٍلة ثمثلد

 الابييووووووووووة  ثوووووووقير فووووووي الووووووووووىه  مشووووووووووٍلة ثحذيووووووووووذ وثووووووم( املذسظووووووية

 فووووووي ثمثووووووووووول املجحموووووووووووؼ غلووووووى ظوووووولبية هحووووووووووائ  ولووووووووووذ ممووووووووووا املذسظووووووووووية

 الونوووووووود وثهليوووووووول والثالروووووووووي الثىوووووووووا ي الوووووووووذوا  مشوووووووووٍلة اظوووووووووحمشاس

 بووووو املخوووووذد الوووووذسوط بفونوات الخوووووا  الوووووذاخلي بالىظووووا  املخووووذد

  الونووووووووود فووووووووي الذساظوووووووووووية املىووووووووووواهج ايمووووووووووواُ وغوووووووووووذ  دنيهوووووووووووة( 54)

 باإلضاقة الصل داخول للمىانشووووات مجوووواُ موووىح وغوووذ  املخوووذد

 .للطالب الػلمي املعحوى  ثطووووويش وغووووذ  الطال  اسهام الى

 الحهويمهذف 

ان الهوووووووووذف ألاظاظوووووووووي إلجوووووووووشاء غمليوووووووووة الحهوووووووووويم ألاداء 

 بإغووووووذاد  مة فووووووي مػالجووووووووووة الووووووووووىههيحمثووووووووووول فووووووي املعوووووووووووا

غليوووووووووة قاكووووووووواء  و يالابييوووووووووة املذسظوووووووووية ورلوووووووووَ لححذيوووووووووذ  

  باثلوووووووَ العياظوووووووات ملػالجوووووووة املشوووووووٍلة وثحذيوووووووذ أظووووووو

غووووذ  الٌكوووواء  ووضووووؼ ثوصوووويات إلجوووووشاء الححعووووويىات و 

ة لهووووووووووووووا ووضووووووووووووووؼ وثحذيوووووووووووووووذ بيجوووووووووووووواد الخلووووووووووووووُو املىاظوووووووووووا

تووي ا  الخهيهيووة للمشووٍلة وثهووذيم الحوصوويات البألاظووووووو

 م ـشان مػالجتها.هجعا

 

 الاظحيحاجات

 
 الخاصول الاصدواج لكَ ابيية إلضاقة التربية وصاس  حاجة بلؿد -

 ،9616) و بىايوة(  5699 ،6969 ،6496) الابحذائيووووووة املذاسط في

 اؾلوووووووووووووب وثشيوووووووووووووضت الثاهويوووووووووووووة للموووووووووووووذاسط بىايوووووووووووووة( 6060 ،9861

,  البصووووووش ,  نوواس ر ) لتربيووة     الػامووة املوووذيشيات فووي الاححياجووات

 .ديوالى(

 للمشحلووة لالظووحاذا  الصووالخة ؾيوووش املذسظووية الابييووة غووذد بلووـ -

( 986 ،975 ،979) و بىايوووووووة( 0466 ،0599 ،0491) الابحذائيوووووووة

 .الثاهوية للمشحلة بىاية

 والصووشائل الطيييوووووووة ألابييووة بووذُ مووذاسط لبىوواء الوووصاس  حاجووة -

 للمشحلوة بىايوة( 765 ،651 ،477) والبالؿوة والٌشقاهات والخيم

 .الثاهوية للمشحلة بىاية( 68 ،59 ،50) و الابحذائية

 موووووً املذسظووية والابييووووووة ألاساضوو ي الحجوواوصات مووووووً الػذيووذ وجووود -

 الخاجووووة صاد ممووووا( أخووووشى , يلووووي,  جض ووووي ثجوووووووواوص ) ماحلكووووة جهوووووات

 .املذسظية لألبيية

 الحوصيات

 حعوووووب املذسظوووووية الابييوووووة فوووووي الخاصووووول الوووووىه  ظوووووذ -

 صمنووي ثونيوود وقووو وواضوو  دنيووو غموول وبشهووام  خطووة

 املذسظوووووية الابييوووووة فوووووي الخاصووووول الوووووىه  لعوووووذ مححووووواـؼ

  ثذسيجي وبشٍل
 
 .لألولويات وقها

 وامل ظعوووووووووووات املذسظوووووووية ألابييووووووة وثووووووشميم بىوووووواء اغووووووواد  -

 فووووووووي إلاسهابيووووووووة الػمليووووووووات جوووووووووووووشاء املحضووووووووشس  التربويوووووووووووووة

 يشيووووى، الوووذيً،  صوووالح الاهبووواس، هيىووووى،) محاقظوووات

 .ديالى(

 الخاصووولة الحجووواوصات إلصالوووة الالصموووة الاجوووشاءات اثاوووار -

 يووون  للوووصاس  الػائووذ  املذسظووية والابييووة الاساضوو ي غلووى

 .سادغة ؾير الخالية الاجشاءات ان

 

 

  اموووشا اػوووذ صوووحيحة بصووووس  املذسظوووية ألابييوووة ثووووقير ان
 
  حيويوووا

 
 التربويووووة الػمليووووة قلعوووكة في ومهموووا

 يٍل املجحمؼ غلى ظلبية ثفريرات را املذسظووووية باألبييووووة الووووىه  ان حيو 

املذسظية الابيية ثوقير في التربية وصاس  ظياظة  
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 ة موضوع الحهويم وارشها غلى املجحمؼمشٍل

ان ظاهش  الادمان وجػاطي املخذسات مً الححوذيات 

الخطيوور  التووي ثواجووم املجحمووؼ يوههووا ثواجووم الشووبا  

وثوووووو رش فووووووي ثووووووذمير الطانووووووات ال شووووووشية وغاموووووول نوووووووو  

الحكٌووووَ الاظووووش  والووووز  اػٌووووغ اروووواس  اعوووواغذ غلووووى 

الصوووخية والاجحماغيوووة والتربويوووة والانحصوووادية غلوووى 

 البلذ.

 الحهويمهذف 

شام  املػذ  مً نبل وصاس  الصوخة والبيئوة للعويطش  والخوذ وثذنيو الب -

 مً اهخشاس املخذسات.

 مذى ثحهيو الحػاون  بين الوصاسات املػىية ملوجهة خطش املخذسات. -

ٍاقحة املخذسات.مذى الالتزا   -  بخششيؼ وثطبيو الهواهين الخاصة بم

ٍاقحووة املخووذسات يووال  - الاجووشاءات املحاووز  مووً نبوول الوووصاسات املػىيووة بم

 وقو اخحصاصها.

 الاظحيحاجات

نلوووة الوووو ي بوووين شوووشائح املجحموووؼ حوووُو الادموووان وخطوسثوووم ونلوووة البووووشام   -

دس الٌحووولي والووذوا ي ورلووَ لػووذ  ثوووقش  يوووا باإلدمووانالحوغويووة الخاصووة 

 .الاغال  هعممحاصصة ولػذ  وجود دغم مالي ل

غووذ  ثوووقش غووذد ماحاريووة خاصووة بالٌشوول غووً حووالت الحػوواطي فووي دوائووش  -

 الصخة وماحارات الطبابة الػذلية في ـؿذاد واملخاقظات.

اسثكوووواع اغووووذاد  املووووواد املضووووبوطة املشظوووولة مووووً الجهووووات املػىيووووة بهضووووايا  -

( هموورج 41الكح  والححليل حي  ثصل الوى ايرور موً ) إلجشاءملخذسات ا

الىحووائ  التووي ثصوول الووى  إلغطوواءيوميووا ممووا ادى الووى طووُو الكتوور  املعووحؿشنة 

 ( يو .01-61)

نلوووووة الاجهوووووض  املعوووووحاذمة فوووووي الٌشووووول غوووووً املخوووووذسات فوووووي هيئوووووة املىاقوووووز  -

 غً غوذ  ثجهيوز هوا 
 
 بواألجهض الخذودية والتي ل جؿطي حجم الػمل، قضال

 غلى العيطش  غلى اهخشاس املخذسات. 
 
 الخذيثة واملحطوس  مما ي رش ظلبا

فووي املعخشوووكيات  باإلدموووانثونوول ثجهيووز املوووواد والاجهووض  الطبيوووة الخاصووة  -

 ـع ب ضػل امليزاهية املالية.

اسثكوووواع اغووووذاد الػوووواطلين والتووووي جػووووذ احووووذ الػواموووول املعوووواغذ  فووووي اهخشوووواس  -

 املخذسات.

 الحوصيات

الاهحموووووووا  بشقوووووووؼ معوووووووحوى الوووووووو ي الصووووووو ي بوووووووين  -

ششائح املجحمؼ حُو الادمان وخطوسثم وصياد  

 غذد الارام  الحوغوية .

صووووياهة الاجهووووض  املحونكووووة وثوووووقير املووووواد الاوليووووة  -

الخاصووووووة عهووووووا ودغووووووم الٌوووووووادس املخحاريووووووة لحوووووووخي 

الذنوووووووووووووووة والعوووووووووووووووشغة بفسظووووووووووووووواُ هحوووووووووووووووائ  املوووووووووووووووواد 

 املضبوطة.

ات فووووي هيئووووة ثوووووقير اجهووووض  الٌشوووول غووووً املخووووذس  -

املىاقووز الخذوديووة وثضويووذهم بوواألجهض  الخذيثووة 

والاهحمووووا  بحوووووقير الظووووشوف املالئمووووة لىصوووو ها فووووي 

انؼ الاظحاذا .  مو

صيوواد  امليزاهيووة املخصصووة لؿووشض ثوووقير الادويووة  -

 الضشوسية ومنها ادوية مػالجة الادمان.

ثوووقير قووش  غمووول للػوواطلين لخكووض اغوووذادهم  -

الػواموووول التووووي  للمعووواهمة فووووي الخوووذ مووووً اهخشووواس 

 جعاغذ غلى اهخشاس املخذسات.

  
 
 الصخةنطاع  راهيا

ٍاقحة وغالج بالشؾم مً اهحما  وصاس  الصخة والبيئة بالحػاون مؼ  الاجهض  الشنابية الاخشى املحمثلة بالوصاسات املػىية بم

الادمان والز  شمل )املخذسات واملششوبات ؾير املخظوس ( في وضؼ اظتراثيجية وطىية للخذ منها،  الا اهم لوحظ اهخشاس 

 .  الطب الػذليواظؼ للماذسات في الػشام واسثكاع احصائيات نضايا املخذسات والضبطيات املشظلة الى دائش 

ٍاقحة في والبيئة الصخة وصاس  ظياظة الادمان وغالج م  
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 ة موضوع الحهويم وارشها غلى املجحمؼمشٍل

ش  وثوووووم اوشوووووواء مشيوووووض امووووووشاض الؿوووووذد الصووووووم وداء العوووووٌش  ثلبيووووووة لٌثوووووو

الاصووابات بحلووَ الامووشاض والتوووي اخووزت ثتزايووذ الوووى دسجووة ملخوظووة فوووي 

ثحعوووين الخوووذمات الخصخيصوووية والػالجيوووة العوووىوات الاخيووور  وبؿيوووة 

للمشضوو ا املصوووابين بحلووَ الاموووشاض، خاصووة وان املوووشيض اصووبح صبوووون 

 دائم لها بحٌم ظير الػملية الػالجية.

 الحهويمهذف 

يوووووض الصوووووخية فوووووي وموووووذى ثحهيوووووو اثهيووووويم غمووووول املش 

اهوووووذاقها الاظاظوووووية التوووووي ثاوووووذ  الجاهوووووب الصووووو ي 

والخووووووووذمات الػالجيووووووووة  اللمووووووووشيض وثطووووووووويش غملهوووووووو

 بطشم غلمية حذيثة .

 الاظحيحاجات
 

ضووػل فووي ثطووويش وثحووذي  الاجهووض  الطبيووة واملخحاريووة  -

الػائووووذ  للمشيووووض والتووووي مووووً شوووواهها الاظووووشاع فووووي غمليووووة 

 الخصخي  والػالج والحهليل مً صخم املشاجػين .

ضوووووووووووووػل الاجوووووووووووووشاءات الخاصوووووووووووووة بمحاـػوووووووووووووة املوووووووووووووشيض  -

الووووووز  ادى الووووووى   واظووووووحمشاسية مشاجػحووووووم للمشيووووووض الامووووووش 

 ثحمل املشيض اغباء بهاء ـػض املواد الػالجية.

 غلى اوعيابية  -
 
نلة املالى الطبي والص ي مما ارش ظلبا

ثهووذيم الخذمووة الطبيووة هخيجووة ؾلووو ـػووض الوحووذات 

 الاظخشاسية.

غووذ  وجووود لجىووة محاـػووة غووُض الىكايووات الطبيووة ممووا  -

ادى الووووى ضووووػل الالتووووزا  بالحػليمووووات الخاصووووة ـػووووُض 

 كايات وبالحالي ظهولة الحلوذ واهخشاس الػذوى. الى

 

 الحوصيات

سقووووووؼ اداء املشيووووووض ورلووووووَ بحوووووووقير الاجهووووووض  الطبيووووووة الخذيثووووووة  -

لؿوووووشض ثهليووووول لوووووضخم الخاصووووول واختوووووزاُ الونووووود والجهوووووذ 

 املبزُو مً نبل الػاملين.

مػالجووووة اظووووبا  غووووذ  الاظووووحمشاس باملشاجػووووة الذوسيووووة مووووً  -

الػووووووووالج  نبوووووووول املشضوووووووو ا وخاصووووووووة وان ثٍوووووووواليل ثاصووووووووي 

 والخذمة ثٍلل مبالـ مالية يبير .

الحػووووواون والحيعووووويو بوووووين وصاس  الصوووووخة والبيئوووووة والحػلووووويم  -

الػوووووالي والبحووووو  الػلموووووي فوووووي ثيعووووويب املوووووالى الطبوووووي لعوووووذ 

الاححيوووووووواج واغوووووووواد  غموووووووول ـػووووووووض الوحووووووووذات الاظخشوووووووواسية 

 وثهليل الضخم غلى باقي الوحذات.

ذ جشوووووٌيل لجىوووووة محاـػوووووة غوووووُض الىكايوووووات الطبيوووووة والحلوووووو   -

ومحاـػووووووة اليووووووة الػووووووُض واثبوووووواع الطووووووشم العووووووليمة لضوووووومان 

مطابهووووووة اليووووووة ههوووووول الىكايووووووات طبهووووووا للشووووووشو  الصووووووخية 

 غلى ظالمة الجميؼ.
 
 حكاظا

 
 

 

 

ٍامل للمشيض لهذ اهحمد وصاس  الصخة والبيئة بكحح الػذيذ مً املشايض الحاصصية التي  ثهذ  الذغم ال

لنهائية ـػذ ان يحم جصخي  املشض في املشايض الصخية الاولية الظيما وان هز  املشايض جػحار الخلهة الاخير  و 

 .الػامةواملعخشكيات 

 

ـؿذاد في العٌش   وداء الصم الؿذد ألمشاض الحاصصية املشايض وشاطات  
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 ة موضوع الحهويم وارشها غلى املجحمؼمشٍل
 الٌهشبائيوووة الطانوووة هحووواجا خطووواتمل املالئوووم الونوووود ويكايوووة يكووواء  نلوووة

  اروووش الوووز  الامووش
 
 وصيووواد  الٌهشبائيوووة الطانوووة اهحووواج اهاكوواض غلوووى ظووولبا

هوووووا ثفرير و  املجهووووض  الطانووووة يميووووة اهاكووووواض وبالحووووالي الصووووياهة ظوووواغات

 .اليومية املواطً حيا  ثمغ التي الجواهب في واض   ـشٍل 

 الحهويمهذف 
 اهحووووووواج ملخطوووووووات املالئوووووووم الونوووووووود ثووووووووقير موووووووذى موووووووً الححهوووووووو

 وضووووووومان والىوغيووووووة الٌميووووووة حيووووووو  مووووووً الٌهشبائيووووووة الطانووووووة

 الٌهشبائيووووووووة الطانوووووووة اهحوووووووواج ملخطوووووووات الووووووووالص  الونوووووووود ثووووووووقير

 ُ  . للمحطة املثالي الخشؿيل الى للوصو

 

 الاظحيحاجات

 
 الؿوووووووووواص اهحوووووووووواج وسداء  املالئووووووووووم الونووووووووووود اظووووووووووحاذا  غووووووووووذ  -

 صوووياهة حووذوذ فوووي مموووا جعوو ب لوووبػض املخطووات املعووحوسد

 جوووووووووذا ش ويبيووووووووو مبوووووووووالـ الٌهشبووووووووواء وصاس  حملووووووووود اضوووووووووطشاسية

 .للصياهة

 الطانوووووة اهحووووواج ملخطوووووات املجهوووووض الؿووووواص صيووووود يكايوووووة غوووووذ  -

 الووووووز  الامووووووش الحوليوووووذ وحووووووذات غمووووول لحؿطيووووووة الٌهشبائيوووووة

 . الثهيل الونود جعحاذ  الٌهشباء وصاس  جػل

 اهاكوواض ـعوو ب الجوواف للؿوواص رابحووة حصوو  وجووود غووذ  -

 املواصووووووكة غووووووً وخشوجووووووم  املجهووووووض الؿوووووواص اهبووووووو  ضووووووؿط

 املطلوبة. الكىية

 ثطوووويش خطوووط فوووي الاغحبووواس بىظوووش الٌهشبووواء وصاس  ثفخوووز لوووم  -

 موووً الوووشؾم غلوووى( حشاسيوووة) بااسيوووة محطوووات اوشووواء الاهحووواج

 الوووى بالضووواقة الطويووول الخشوووؿيلي وغمشهوووا الػاليوووة يكائتهوووا

  .املخطات لحلَ الحفهيل غمليات نلة

 الحوصيات

 لحهليووول املخطوووات فوووي املالئوووم الونوووود اظوووحاذا  فوووي العووو ي -

 الىكهووووووات ثهليوووووول وبالحووووووالي الاضووووووطشاسية الصووووووياهة حووووووذوذ

 . املصشوقة

 وصاس  موً املجهوض الونود ومواصكات يمية مشاغا  ضشوس  -

 فوي باهظوة مبوالـ ثحمول لحجىوب املخطوة اوشواء نبول الىكط

 .الٌيمياوية املواد ششاء

 لحجىوووووووب الجووووووواف الؿووووووواص موووووووً املىاظوووووووبة الخصووووووو  ثووووووووقير -

 للوحووووووووذات قىيووووووووة مشوووووووواًل وحووووووووذوذ الضووووووووؿط اهاكوووووووواض

 .الؿاص بمواصكات والاهحما 

 اوشوووووواء الاهحوووووواج ثطووووووويش خطووووووط فووووووي الاغحبوووووواس بىظووووووش الاخووووووز -

 . الػالية باملورونية ثمحاص التي( بااسية) حشاسية محطات

 
 

 

 

ًاهد  غلى الشؾم مً صياد  اغذاد محطات اهحاج الطانة الٌهشبائية في العىوات العابهة الا ان مػظم ثلَ املخطات 

وجػمل غلى ونود ل يخىاظب مؼ اهواع ومواصكات الونود املحوقش في الػشام الامش الز  ادى الى اظحاذا   مىاكضةبطانات 

 غلى جشؿيل ثلَ املخطات.وس  ظلبية اهواع ومواصكات ونود ماحلكة ارشت بص

 

(9108 -9104) مً للكتر  الػشام في الٌهشبائية الطانة ملخطات املالئم الونود ثوقير في الذولة ظياظة  

  الٌهشباءنطاع 
 
 رالثا
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 مً الشنيب الى املواطً  

 

 

 

 

 

 

 ة موضوع الحهويم وارشها غلى املجحمؼمشٍل

ُ  محطوووات مػظوووم ثونووول ان  الٌهشبائيوووة الهوووذسات رات الٌهشبائيوووة الوووذيض

 للمحطووووات الٌهشبائيووووة الطانووووة اهحوووواج ضووووػل غووووً قضووووال, منهووووا الواطئووووة

املوواطىين موً  غلوى شوالٌبيو الاروش لهوا ًوان والٌهشومائيوة والؿاصيوة الخشاسية

 ألصووووخا  ش ويبيوووو ماليووووة مبووووالـ ملووووذقػهغلوووو هم  املووووالي الػووووبء صيوووواد حيوووو  

 الصوىا ي الهطواع ثضوشس  اخوشى  جهوة وموً جهوة مً هزا الاهلية املولذات

 الٌهشبائية. الطانة اهحاج اهاكاض ـع ب والضسا ي

 الحهويمهذف 

ُ  محطووووووووات جشووووووووؿيل ثهووووووووويم  الٌهشبائيووووووووة الووووووووذيض

 معووواهمتها لؿووشض لهووا الاهحاجيووة الطانووة لضيوواد 

 رسو  قتووورات خوووالُ الوطىيوووة الشوووبٌة جؿزيوووة فوووي

 باملخطوووووات اظوووووو  الٌهشبائيوووووة للطانوووووة الاحمووووواُ

 ،الٌهشومائيووووووووووة ،الؿاصيووووووووووة ،الخشاسيووووووووووة) الاخووووووووووشى 

 (.الشمعية

 الاظحيحاجات

 
 لشوووووووشاء الالصموووووووة املاليوووووووة الحاصيصوووووووات ثووووووووقش غوووووووذ  -

 .الكىية الاصالحات غمليات واجشاء الونود

 الحصوميمة الطانوة الوى وعوبة الاهحاجيوة الطانوة ثذوي -

ُ  ملخطات  .الذيض

 ًلكوووة واسثكووواع الواحوووذ امليٍووواوا  شوووشاء ًلكوووة اسثكووواع -

 طاناتهووووا ثووووشد  الووووى اضوووواقة الواحووووذ امليٍوووواوا  اهحوووواج

 . الاهحاجية

 اعو ب الٌهشبائية املخطات لبػض الطويل الحونل -

 بووذقؼ لهيامهووا الٌهشبوواء بوووصاس  ماليووة خعووائش الخووام

 املبووووالـ ثوووووقش غووووذ  هخيجووووة الػوووواملين وسواثووووب اجوووووس 

 . لخشؿيلها الالصمة املالية
 

 

 الحوصيات

 املولووذات جشووؿيل لؿووشض املاليووة الحاصيصووات ثوووقير ضووشوس  -

ُ ) الاححياطية ٍاقة( الذيض  . الزسو  حمل غىذ طاناتها ب

ُ  ملخطوووووووووات الاهحاجيوووووووووة بالطانوووووووووات الاسثهووووووووواء -  مهاسهوووووووووة الوووووووووذيض

 . الحصميمة بطاناتها

ُ  مولووووذات لػموووول انحصووووادية جووووذوى  دساظووووات اجووووشاء -  الووووذيض

 اضووواقة الواحوووذ امليٍووواوا  اهحووواج ًلكوووة فوووي الشوووذيذ لألسثكووواع

 وا  امليٍوووا اهحووواج بٍلووول مهاسهوووة الاهحاجيوووة طاناتهوووا ثوووذوي الوووى

 . الؿاصية للمحطات الواحذ

 للمحطوات الشواملة الصوياهة غمليوات فوي الكىيوين اظحاذا  -

 ولخووين ق هووا الكىيووين اغووذاد نلووة مووً جشووٌو والتووي الٌهشبائيووة

ُ  الخاصوة املخطوات اصالح  الشوبٌة ضومً وادخالهوا بالوذيض

 . الوطىية

 

 

 

ًاقة محاقظات الػشام لم ان  مػالجة شخة الطانة الٌهشبائية ـششاء وهصب مولذات الذيُض التي ثوصغد غلى 

 ولم جعاهم في 
 
 باملبالـ املصشوقة غل ها والتي لو ثم اظخثماسها في مشاسيؼ ثجِذ هكػا

 
ثهليل ظاغات الاههطاع نياظا

ٍان للوصاس  العيطش  غلى حمل الزسو  النهاس  او بىاء محطات طانة حشاسية لخصلىا غلى طانة  الطانة الشمعية ل

 .يهشبائية مورونة ومعحهش 

 

ُ  محطات جشؿيل في الٌهشباء وصاس  ظياظة الٌهشبائية الذيض  
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 مً الشنيب الى املواطً  

 

 

 

 

 

 ة موضوع الحهويم وارشها غلى املجحمؼمشٍل

 وا  ميٍووا( 901×5) ظووػة الخشاسيووة الىاصووشية يهشبوواء محطووة جعووب د

  منهوووا املائيوووة  البيئيوووة امللوروووات موووً بوووفهواع الكوووشات ههوووش غلوووى ثهوووؼ والتوووي

  والتي املذاخً مً املىبػثة والؿاصات املصشقة امليا  ـع ب والهوائية

 . واجحماغية بيئية ثفريرات لها

 الحهويمهذف 

 والؿاصيوووووة منهوووووا املائيوووووة البيئيوووووة امللوروووووات موووووً الخوووووذ

 الونوووف خووالُ مووً املخطووة اغموواُ هخيجووة املىبػثووة

 املىاظووووووبة والحوصوووووويات الاساء وابووووووذاء اظووووووباعها غلووووووى

 .    ملػالجتها

 الاظحيحاجات

 
اقات وجود   -  ثصوشيكها ثوم التوي امليا  في اهحش

 واسثكواع امليا  لشداء  ورلَ الكشات ههش الى

 موووووووووً يحطلوووووووووب مموووووووووا ق هوووووووووا  امللوحوووووووووة وعوووووووووبة

  البيئيوووووة املخوووووذدات اغحمووووواد الووووووصاس 
 
 وقهوووووا

 فووووووووي املعوووووووحاذمة امليوووووووا  مووووووووً مصوووووووذس لٍووووووول

 . الٌهشبائية املخطات

 ؾاصيوة ملوروات املخطوة موذاخً موً ثيبػو  -

 ثوووقش لػووذ  لهووا بيئيووة قحوصووات ثوجووذ ول

 . املخطة في لهياظها مػذات

 الحوصيات

 والالتوووووزا  معوووووحمش  بصووووووس  يوالبيئووووو الاروووووش ثهووووواسيش اغوووووذاد ضوووووشوس  -

 فووي الحلوووذ حووالت مووً للحهليوول البيئيووة املحطلبووات جميووؼ بحطبيووو

 . الكشات ههش ميا  وفي لها املجاوس  واملىاطو املخطة

 الخاصوووووووة الاجهوووووووض  شوووووووشاء لؿوووووووشض املاليوووووووة الحاصيصوووووووات ثووووووووقير -

ًاظوويذ) مثوول العووامة الؿوواصات بهيوواط ُ , شوجينوالىحوو ا  اويعوويذ او

( الػالهووووة والجعوووويمات الٌاريوووود اويعوووويذ ورالوووو  وروووواوي الٍوووواسبون 

 الوووى ثصووول نوووذ للػووواملين بالؿوووة اضوووشاس وجعووو ب الهوووواء ثلووووذ ألههوووا

  الخشجة الخذود الهواء ملورات ثجاوص  غىذ خاصة املوت

 

 

 

 

 

 

 

 

ٍا(5 × 901 )ظػة الخشاسية الىاصشية يهشباء محطة ثهؼ  شيةش نبل مًاوشائها  مث ونذ ناسر   ةظمحاقفي  وا  مي

  الواحذ ظػة حشاسية اهحاجية وحذات ؼاسب غلىاملخطة    و وثحح 0974 / ظىة الشوظية ايعبوست ثٌىوبشو 

ٍا(901)  وا . مي

ٍاوا ( 901×5) ظػة الخشاسية الىاصشية يهشباء محطة مي  
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 مً الشنيب الى املواطً  

 

 

 

 

 

 

 

 

 وارشها غلى املجحمؼة موضوع الحهويم مشٍل

الخذمووووة  لىغ  شوووواسيؼ الخاصووووة بحطووووويش نطوووواع الىهوووول وارووووش امل  نلووووة وثلٌو

باإلضووووواقة الوووووى ارشهوووووا غلوووووى ساحووووة ومحطلبوووووات املوووووواطً ظوووووواء فوووووي  هذمووووووووةامل

ٍات العوووكش او الحىهووول او ثصوووشيل الاغمووواُ، و سداء   وجػشضوووها الطوووشم  شوووب

طويلوووة الاموووذ،  خطوووط غلوووى الاغحمووواد وغوووذ  الحاطووويط لألضوووشاس، ضوووػل

 غً ضػل
 
 . الػالنة رات والوصاسات الذوائش بين الحيعيو قضال

 الحهويمهذف 

 ثشاجؼ مػالجة في الىهل وصاس  ظياظة اداء ثهويم

انؼ  هها  وجصخي  في الػشام الىهل نطاع و

 الخاصة املشاسيؼ وثلٌ  بهلة املحػلهة الخلل

 املهذمة الخذمة غلى وارش  الىهل بحطويش نطاع

 . لها الخلُو املىاظبة ليجاد املهترحات ووضؼ

 الاظحيحاجات

 
ٍات الطوشم وبموا يوحالئم موؼ  - غذ  وجوود خطوة لصوياهة شوب

الضيووووووووووووواد  الخاصووووووووووووولة فوووووووووووووي اغوووووووووووووذاد العوووووووووووووياسات والهوووووووووووووذس  

 الاظخيػابية لشبٌة الطشم.

غووووووذ  نيووووووا  نطوووووواع الىهوووووول بشظووووووم الخطووووووط الاظووووووخثماسية  -

غذ  وجود سؤيا واضخة ملعوحهبل وجز  الكش  ـع ب 

 هزا الهطاع ونلة الٌكاءات الػاملة في هزا املجاُ.

غذ  ثىكيز الخطط الهذيمة املوضوغة للنهوض بهطواع  -

الىهل واملحمثلة بالطشم الخلهية حُو الػاصومة وسبطهوا 

باملخاقظوووات ضووومً اوعووويابية مشوسيوووة مشيحوووة ومذسوظووووة 

 غووووً حاجووووة ثلووووَ الخطووووط الووووى ثحووووذي  يووووحالئ
 
م مووووؼ قضووووال

ٍان.  الضياد  الخاصلة في اغذاد الع

 الحوصيات

 والجعووووس  الطوووشم  غلوووى الذوسيوووة الصوووياهة اجوووشاء خطوووط وضوووؼ -

 البضوووووا ؼ لىهووووول الخذيذيوووووة العوووووٌَ معووووواهمة صيووووواد  ويوووووزلَ

 . الطشم  غلى املشوس   الضخم لحهليل

 الكووووووووووش  واثاحووووووووووة الىهوووووووووول نطوووووووووواع لحطووووووووووويش الخطووووووووووط وضووووووووووؼ -

 املشوووترى الخشوووؿيل او املشووواسية غهوووود خوووالُ موووً الاظوووخثماسية

انحصاديا امىيا مىاظبة بيئة وثوقير  .املعخثمشيً لجز  و

 رات والوووووذوائش الىهووووول وصاس  نبووووول موووووً مشوووووترية اليوووووات ايجووووواد -

 اخووووشى  وصاسات مشوووواسيؼ مووووؼ الهطاغووووات مشووووٍلة لخوووول الػالنووووة

 غلووووووى املحجوووووواوصيً ومحاظووووووبة الحجوووووواوصات ظوووووواهش  مووووووً والخووووووذ

 .الخذيذية العٌَ ومحشمات واملشاسيؼ الاساض ي

ُ  الخلهيووووووة بووووووالطشم  واملحمثلووووووة الهذيمووووووة الخطووووووط ثىكيووووووز -  حووووووو

 واضووواقة املشووواسيؼ موووً وؾيرهوووا باملخاقظوووات وسبطهوووا الػاصووومة

 .جذيذ  ههل خذمات
 

 

 

 في انحصاد البالد الا ان هزا الهطاع ثفرش وبيعب محكاوثة بالظشوف التي مش عها البلذ مما يحطلب 
 
 باسصا

 
ي د  وشا  الىهل دوسا

%( مً الىاث  املخلي الاجمالي وياجي في 9)الار ، البحش ، الجو ( الز  اعاهم بيعبة ) اغاد  ثاهيل نطاع الىهل باهواغم

 املشثبة الثالثة باملهاسهة مؼ الهطاغات الاخشى اضاقة الى الخذمة الػامة التي يهذمها للمواطىين.

انؼ الىهل في الػشام  ظياظة وصاس  الىهل في ثطويش و

س  الىهل وثفهيل الطشم نطاع 

ا

 
 
 ساـػا
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نصووووس غمليوووات الحاطووويط فوووي ادساج واهجووواص املشووواسيؼ مموووا اروووش غلوووى بهووواء 

ـػض الاحياء العٌىية ملذيىة ـؿذاد جػاوي مً ثهذيم هز  الخذمة حي  

ثضواقشت الػذيوذ موً الاظوبا  فوي غووذ  ثىكيوز ثلوَ الخذموة ورلوَ لٌوههووا 

ًاقوووة البنوووا الحححيوووة  ثووواجي بصووووس  ههائيوووة ا  ان ثىكيوووزها يوووحم ـػوووذ ايمووواُ 

اء، موواء/ مجوواس ، اثصووالت( وهووو مووا ادى الووى ثكووانم املشووٍلة بحيوو  )يهشبوو

ان اماهووووووة ـؿووووووذاد ل ثملووووووَ جووووووشد للٌميووووووات املطلووووووو  ايعووووووائها للمحووووووالت 

 مووً ثهوواد  
 
العوٌىية املكووشص  ظووابها واملخووالت الهذيمووة والتووي جػوواوي حاليووا

 طبهة الايعاء للطشم.

 الحهويمهذف 

 ثطوووووووويش فوووووووي ـؿوووووووذاد اماهوووووووة ظياظوووووووة اداء ثهوووووووويم

 الاحيوووووووواء فووووووووي الطووووووووشم  وثطووووووووويش ثفهيوووووووول معووووووووحوى 

 املحػلهوووووووة الخلووووووول ههوووووووا  وجصوووووووخي  العوووووووٌىية

 واهجووووواص ادساج فوووووي الحاطووووويط غمليوووووات بهصوووووس 

ُ  ووضووووووؼ املشوووووواسيؼ  إليجوووووواد واملهترحووووووات الخلووووووو

 ُ  سضوووا صيووواد  بموووا يووو د  الوووى لهوووا املىاظوووبة الخلوووو

 .املهذمة الخذمات معحوى  غً املواطىين

 

 الاظحيحاجات

 

ًات ؾير يكوء  مما ادى الى الحاخش في  - احالة الػمل الى شش

ظىوات مً  6اهجاص الػذيذ مً املشاسيؼ لكترات ثصل الى 

 ثاسيخ الاهجاص الحػانذ  .

ادساج مشاسيؼ ضمً الخطة الاظخثماسية والخشؿيلية  -

بصوس  اجمالية دون ثحذيذ ثكاصيل او امايً ثىكيز 

بزُو وضػل قهشات الػمل وبالحالي جشخد الجهذ امل

 العيطش  غلى ثلَ املشاسيؼ.

ثهاد  اؾلب مػامل دائش  املشاسيؼ في اماهة ـؿذاد حي   -

دخلد الخذمة في الثماهيىات واهحها غمشها الاقتراض ي 

 للػمل.

نلة غذد الاليات الحاصصية والز  ل يخىاظب مؼ  -

 يميات الايعاء املطلوبة.

 
 
 
 

 الحوصيات

ضشوس  ايماُ واههاء املشاسيؼ ضمً الكترات الضمىية  -

ًات يكوء .  املخذد  واحالة املشاسيؼ الى شش

انؼ  - ادساج املشاسيؼ بصوس  ثكصيلية وثحذيذ امايً ومو

اقهة الاصولية غلى املبالـ  ثىكيزها نبل اظححصاُ املو

 املخصصة. 

اظحؿالُ الحاصيصات املالية بالشٍل الامثل لحىػٌغ  -

انؼ الخذمي وثجىب الاخكاقات في ثحهيو  غلى الو

 الاهذاف املشظومة.

وضؼ خطة لظخبذاُ مػامل الاظكلد الهذيمة بمػامل  -

جذيذ  خاصة وان اؾل ها جػشض لالهذراس وجػاوي مً 

 اهاكاض طانتها الاهحاجية الكػلية.

صية في غملية ثىكيز الايعاء صياد  غذد الاليات الحاص -

هي خاصة وان غذد الاليات الصالخة للػمل في الذائش  

 ( آلية.617( آلية مً اصل )040)

 واغاد  الصياهة باغماُ الهيا  غذ  هخيجة يبير وبشٍل محضشس  ـؿذاد ملذيىة العٌىية لالحياء الطشم  شبٌة ان

ٍاهيات وضػل ايعاءها ُ  العٌىية الاحياء لبػض الخاصل الحوظؼ رلَ الى يضاف املحاحة الام  محالت ودخو

  مكشص 
 
 حذيثا

العٌىية الاحياء في الطشم  وثفهيل ثطويش في ـؿذاد اماهة ظياظة  
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 ظواحات ثوقش وغذ  الاسصكة جاهبي غلى العياسات صخم

 لخعوووووهيل ـؿوووووذاد الػاصووووومة فوووووي ًاقيوووووة للعوووووياسات ونووووووف

 امووحالى مػووذُ فووي التزايوذ مووؼ خصوصووا املووشوس   الحوذقو

 ـشٍل العياسات ونوف ظاحات غلى والطلب العياسات

 يبير.

 الحهويمهذف 

 اداس  فووووووي املحاووووووز  الاجووووووشاءات وثحعووووووين ثصووووووخيح فووووووي املعوووووواهمة

 ثلوووَ موووً املثلوووى لالظوووحكاد  ومحاـػتهوووا العوووياسات ونووووف ظووواحات

 لالؾوشاض واظحؿاللها ومعحفجشيها املواطىين نبل مً العاحات

 ظوووووواحات غووووووً واملخالكووووووات الحجوووووواوصات واصالووووووة لهووووووا املخصصووووووة

 .والاسصكة العياسات ونوف

 الاظحيحاجات
 

غووووووذ  نيووووووا  دائووووووش  البلذيووووووة باثاووووووار الاجووووووشاءات الالصمووووووة بحووووووو  -

املحجوووووووواوصيً مووووووووً املوووووووووواطىين واصووووووووخا  املطوووووووواغم واملخوووووووووالت 

الحجاسيوووووووووووة لهيوووووووووووامهم باظوووووووووووحؿالُ الاصنوووووووووووة والطوووووووووووشم الكشغيوووووووووووة 

والاسصووووكة يعوووواحات لونوووووف العووووياسات فووووي الامووووايً الخيويووووة 

واملىووووووواطو ًاملعخشوووووووكيات والجامػوووووووات والوووووووذوائش الخٌوميوووووووة 

 الحجاسية.

ان اظووووحؿالُ الشصوووويل يمونوووول للعووووياسات لألبييووووة الحجاسيووووة  -

(متووور اشوووٍل 4واملػامووول والتوووي يضيوووذ ق هوووا الاسثوووذاد الاموووامي غلوووى )

 ا
 
 غوووً ألاضوووشاس بحلوووَ ويبيووو  خوووالل

 
شا وظووواهش  ؾيووور حضووواسية قضوووال

 الاسصكة.

غووووذ  الووووضا  اصووووخا  املبووووواوي الحجاسيووووة والصووووىا ي والعوووووٌىية  -

انووول  ظوووياسات ضووومً ثصووواميم الابييوووة امليشوووا  موووً بحووووقير مو

 نبلهم.

اماهوة ـؿوذاد مموا ادى  إلموالىغذ  اجشاء مس  شامل وثوريوو  -

هووات االووى جػووذد الجهووات التووي يووحم مكاثحتهووا للخصووُو غلووى البي

ش  صمىيووووووة وقحوووووو ويعووووووحؿشم  لوبووووووة فووووووي ًوووووول مػاملووووووة اظووووووخئجاس املط

 طويلة.

 الحوصيات

 بفسظاُ البلذية دوائش في الػهاسات شػب التزا  -

 ونوف ظاحات محاـػة اغماُ غً دوسية ثهاسيش

 اثاار ليحم الػهاسات دائش  الى املعحفجش  العياسات

 .املحجاوصيً املعحفجشيً بحو الاجشاءات

 الحجاسية لألبيية الاسصكة باظحؿالُ العماح غذ  -

 مً لم ملا  (4) غلى ق ها الاسثذاد يهل ل التي واملػامل

 .لألسصكة الحححية البنا غلى ظلبية اراس

 البىاء اجاصات مىح غً املع ولة الجهات ثوجيم -

 واملػامل الحجاسية الابيية اصخا  الضا  بضشوس 

انل بحوقير  املشاد الابيية ثصاميم ضمً ظياسات مو

اقهة نبل اوشائها  .غل ها املو

 املػىية الذوائش مؼ والكوس  الػاجل الحيعيو -

 واسشكة ـؿذاد اماهة إلمالى شامل مس  إلجشاء

 في الاداس   الشوثين غلى للهضاء الٌتروهيا البياهات

 .الػهاس   الخسجيل دوائش مشاجػة

 

ُ  الى ادى مما ومحاـػتها العياسات ونوف ظاحات اداس  في املحاز  الاجشاءات يكاية غذ   نبل مً العاحات هز  غلى الحجاوص  حصو

 غً اظحؿالُ الاسصكة مً نبل اصخا  لها املخصصة الاؾشاض  لؿير  واظحؿاللها معحفجشيها
 
 والصىاغية الحجاسية املباوي قضال

  املشا  لعير اصال املخص  الشصيل مً املواطىين حشمان الى ادى والعٌىية
 
 الحححية والبنا الاسصكة هز  ثضشس  غً قضال

 .املىكز  اظكلها

العياسات ومحاـػتهاظياظة اماهة ـؿذاد في اداس  ظاحات ونوف   
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 ة موضوع الحهويم وارشها غلى املجحمؼمشٍل

غذ  اوشاء هواظم او ظذود لخضن امليا  في املىطهة الجىوبية 

 اههاس ثصب في شط الػش  وونلة الاطالنات املائية وؾلو 

 والىكطية والصىاغية الخذمية ألاوشطة مً الػذيذ وجود

 مػالجة أ  بذون  املائية املصادس ىال ثطشح ملوراتها التي

 ميا  لىهل ) امللورة( الخوضية العياسات ـػض غلى الاغحمادو 

ٍات وغلى املائية ادسصامل غلى الحجاوصات يرر و الشش    شب

 . الىانلة ثٌعشات لألهابيب حذوذ و امليا 

 الحهويمهذف 

 الوووذوائش موووً نبووول املحاوووز  إلاجوووشاءات يهوووذف الحهشيوووش الوووى ثهيووويم

 لححعوووين ورلوووَ امليوووا  وثلووووذ شوووخة غلوووى للهضووواء الػالنوووة رات

انوووؼ البي وووي ُ  غوووذ  وضووومان ق هوووا الو  اصوووابات او اموووشاض حصوووو

 للمىطهوووة املائيووة الاطالنوووات طشيووو صيوواد  غوووً ورلووَ للمووواطىين

 ثووقير املائيوة وضوشوس  املصوادس غلى الحجاوصات واصالة الجىوبية

 غووووذ  غلوووى ييوووذوالحف امللوروووة الاوشوووطة لجميوووؼ مػالجوووة وحوووذات

 . مػالجتها ـػذ إل املائية املصادس الى العائلة طشح املخلكات

 الاظحيحاجات
 

مما  املائية املصادس غلى الػامة الحجاوصات مً يبير غذد وجود -

 امليا . وهوغية يمية غلى ظلبا ارش

ولؿاية  9109 غا  مىز امليا  شخة ملػالجة مشاسيؼ انامة غذ  -

 هز  خالُ امليا  شخة ظاهش  ثكانم مً الشؾم غلى 9108 غا 

 البيئة. غلى وثفريراتها العلبية العىوات

 امليا  ثصكية ومجمػات ملشاسيؼ الكىية الاجضاء ـػض ثضشس  -

 ـع ب اسثكاع وعبة الامالح غً امليا  ثحلية  محطات وبػض

  عها املعموح الطبيػية املخذدات

ضػل اجشاءات مذيشيات املجاس  في مػالجة ميا  الصشف -

 الص ي يوهها احذ ايار اظبا  ثلوذ املصادس املائية.

ثشد  هوغية ويمية امليا  هخيجة نلة الاطالنات املائية الواسد  -

وبهايا  باألظمذ الى املخاقظات وثوجيم ميا  الاُز امللورة 

 املبيذات الضساغية الى شط الػش .

 الٌيميائية امللورات هخيجة اسثكاع مشضية اصابات حذوذ -

 .املجهض  للمواطىين امليا  والكيزيائية في والبٌتريولوجية

 الحوصيات

اثاار الاجشاءات الالصمة بالحيعيو مؼ الجهات املػىية  -

الهشيبة  املىاطو في لشقؼ الحجاوصات الخٌومية والاهلية 

 املصادس املائية في املىطهة الجىوبية.مً 

 وصاس  نبل مً ومعحهبلية آهية طخط وضؼ ضشوس  -

في  امليا  شخة غلى للهضاء مشاسيؼ إلنامة املائية املواسد

 .املائية الاطالنات صياد و  الجىوبية املىطهة

ثكػيل الذوس الشنابي لذوائش البيئة واثاار اجشاءات  -

 صاسمة بحو الاوشطة املخالكة والتي ظب د ثلوذ امليا .

ييذ غلى مذيشيات املاء في املىطهة الجىوبية باللتزا  الحف -

امليا  الصالخة  بحطبيو املواصكات الهياظية لهحاج

 للشش  املىحجة مً نبل املشاسيؼ واملجمػات الحاـػة لها.

 الػالنة رات الجهات بمااطبة املخاقظات نيا  ضشوس  -

 املاء مذيشيات حاجة لعذ الالصمة املبالـ ثوقير اجل مً

 صخة املواطً ثمغ يوهها والحػهيم الحصكية مواد مً

 .مباشش ـشٍل

غلى الشؾم مً ثكانم اصمة شخة امليا  في غمو  البالد خالُ العىوات الاخير  واهخشاس الحلوذ وخاصة في املىطهة الجىوبية الا اهم 

لوحظ اسثكاع وعبة شخة وثلوذ امليا  وغذ  اثاار الاجشاءات املىاظبة الشئيعية الامش الز  ادى الى حصُو اصمة ثلوذ وشخة 

  .شخة امليا  هخيجةذ الػذيذ مً الاصابات املشضية وحذو  9108امليا  في صيل /

الػشام مً الجىوبية املىطهة في امليا  وثلوذ شخة غلى الهضاء في الذولة ظياظة  

 
 
 نطاع البيئة خامعا
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انؼ ثشد  الػشام  في البلذية الىكايات لداس  والخذمي البي ي الو

 الخششيػات في ثطبيو البيئية الجهات مؼ الحيعيو ضػل ـعب

 للمىاطو الٌبير الاصديادو  الصلبة املخلكات الخاصة باداس 

ٍاهيات ثىاظبم وغذ  الػشوائية العٌىية  وال ششية املادية مؼ الام

 غً 
 
 مؼ الحػامل املواطىين في موضوع لذى الو ي ضػلقضال

 الىكايات البلذية

 الحهويمهذف 

رات  الذوائش نبل مً املحاز  إلاجشاءات ثهييم

 الصلبة البلذية الىكايات اداس  مً للحفيذ الػالنة

 لححعين للبيئة ورلَ صذيهة و غلمية بصوس 

انؼ ُ  غذ  وضمان البي ي الو  او امشاض حصو

 للمواطىين. اصابات

 

 الاظحيحاجات
 

غذ  حصُو جميؼ املخطات الححويلية ؾير الىظامية  -

( محطة غلى 05ـؿذاد والبالـ غذدها ) الحاـػة لماهة

اقهات البيئية، ول ثحوقش ق ها الششو  البيئية مً  املو

حي  نشعها مً املىاطو العٌىية والشواسع الشئيعية 

 للبيئة املخيطة واهخشاس الامشاض 
 
وجع ب ثلورا

ائح الٌشيهة والخششات والهواسض.  والشو

ش حصُو صخم في مونؼ الطمش الص ي الوحيذ املحوق -

 والز  ثهو  الذوائش البلذية بححويل هكاياتها ال ها.

غذ  اوشاء ا  مػمل لكشص الىكايات  غلى الشؾم مً  -

الاهمية الٌبير  لهز  املػامل في ثهليل الحلوذ واهخشاس 

 الامشاض.

ضػل الو ي البي ي والبلذ  للمواطىين والػاملين في  -

كايات البلذية مً املصذس ىما يا  موضوع قشص ال

 سمي الىكايات في ؾير الامايً املخصصة لها. وغذ 

 الحوصيات

الػمل غلى حصُو جميؼ املخطات الححويلية الحاـػة  -

اقهات البيئية  .لماهة ـؿذاد غلى املو

انؼ طمش همورجية  - مً  نشيبةالاظشاع باوشاء مو

ؼ املحونكة وقو الػاصمة وايماُ اهجاص املشاسي

 املخذدات البيئية.

بة اصخا  الاليات املخالكة والػمل غلى غذ  ظامح -

 وثوقير املواصيً الجعشية 
 
سمي الىكايات مً نبلهم مجذدا

 في املخطات الححويلية ومونؼ الطمش.

الكشص للىكايات في  ظشاع في اهجاص مششوع اوشاء مػملالا  -

ـؿذاد ورلَ لهميحم الٌبير  في ثهليل الحلوذ واهخشاس 

 .الامشاض

ية وثثهيكية للمواطىين وخاصة في اجشاء حمالت ثوغو  -

مجاُ قشص الىكايات مً املصذس وغذ  سمي الىكايات الا في 

 الامايً املخصصة لها.

 

البلذية املهذمة مً نبل الجهات املػىية في مجاُ اداس  الىكايات البلذية غلى الشؾم مً الخذمات 

الصلبة مً خالُ جمؼ وسقؼ وههل وطمش الىكايات البلذية غً طشيو الذوائش البلذية في ـؿذاد واملخاقظات الا اهم 

انؼ ال بي ي والخذمي لوحظ ضػل ظياظة اماهة ـؿذاد في موضوع اداس  الىكايات الصلبة مما ادى الى ثشد  الو

 إلداس  الىكايات في الػشام.

 

الصلبة البلذية الىكايات اداس  في الذولة ظياظة اداء ثهويم  
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 مً الشنيب الى املواطً  

 

 

 

 

 

 

 

 

 وارشها غلى املجحمؼة موضوع الحهويم مشٍل

 الطبيػية املػذهية املواسد واظخثماس ُؿالاظح ظياظة ضػل وجود

انية الانليمية  وامليا الاساض ي ضمً املحوقش   (الىكط غذا( الػش

دون  املػذهية الررو  غلى الحجاوصات يرر و  الوطني، الانحصاد لذغم

الى  باإلضاقة، منها الػالنة للخذ رات الجهات مً نبل اجشاءات وضؼ

في  املحوقش  املػادن غلى جػحمذ والتي الوطىية اؾلب الصىاغات ثونل

 . لإلهحاج اولية يماد الػشام 

 الحهويمهذف 

 هووو  الحهووويم غمليووة اجووشاء مووً الاظاسوو ي الهووذف ان

 رات الجهوووووات نبووووول موووووً املحاوووووز  الاجوووووشاءات ثهيووووويم

 وثطووووووويش وحمايوووووة واظوووووخثماس اظوووووحؿالُ فوووووي الػالنوووووة

 وامليووووا  الاساضوووو ي ضوووومً املحوووووقش  املػذهيووووة الرووووروات

انية الانليمية  .الوطني الانحصاد لذغم الػش

 الاظحيحاجات

 املذسجة الاظخثماسية املشاسيؼ مػظم وثونل اظحٌماُ غذ  -

 املس  هيئةل الحاـػة الكىية خطة الانعا  ضمً

انية الجيولوجي  ، 9107 ، 9106 ،9104) لألغوا  الػش

ُ  لوالىص ، 9108  (  9109 غا  مً الاو

يرر  الحجاوصات الخاصلة غلى املهالؼ واملىاجم مما ي د   -

الى ضياع الواسدات املالية لذغم الانحصاد الوطني 

 .والاظحاذا  الجائش لحلَ الرروات

 مً الشؾم غلى املػذهية الرروات مً الػذيذ غذ  اظخثماس -

 غا .  61  مً ايرر مىز ـػضها ايخشاف

املخحارات املشيضية في هيئة املس  نلة الذغم املهذ  لهعم  -

الجيولوجي بالشؾم مً اهمية الهعم في اجشاء الححليالت 

 والكحوصات للصخوس والتربة واملػادن.

 الحوصيات

ثوووقير املووواسد الالصمووة لهيئووة املسوو  الجيولوووجي املػووذوي  -

نطووووواع الاظوووووخثماس لؿوووووشض ملوووووا لهوووووا موووووً اهميوووووة فوووووي دغوووووم 

الححووووووووووووووووووش   بفغموووووووووووووووووواُايموووووووووووووووووواُ املشوووووووووووووووووواسيؼ الخاصووووووووووووووووووة 

 والاظحٌشاف والحىهيب املػذوي.

 وهيئة الصىاغة وصاس  مً قىية لجىة جشٌيل -

 الجهات ومً الحاطيط ووصاس  الوطىية الاظخثماس

 نابلة غمل خطة اغذاد لؿشض الػالنة رات الاخشى 

 املحوقش . املػذهية الرروات للحىكيز لظخثماس

 وصاس  الى الحاـػة واملصاوؼ باملػامل اغاد  الػمل -

 ثلَ اظاس ي غلى ـشٍل جػحمذ والتي الصىاغة

 .املػادن

 

 

انية الا اهم لوحظ ضػل الاجشاءات املحاز   غلى الشؾم مً وقش  الرروات املػذهية )ؾير الىكطية( داخل الخذود الانليمية الػش

ٍاهية اظحؿاللها في الػذيذ مً الصىاغات داخل  مً نبل الجهات الخٌومية رات الػالنة لظخثماس ثلَ الرروات بالشؾم مً ام

سدات ؾير الىكطية وثطويش الهطاع الصىا ي والخذ مً البطالة مً خالُ ثوقير قش  غمل الػشام والتي مً شاهها دغم الوا

 ضمً رلَ الهطاع بالضاقة الى يرر  الحجاوصات الخاصلة غلى الررو  املػذهية . 

 

 ظياظة الذولة في اظحؿالُ واظخثماس املواسد الطبيػية لذغم الانحصاد الوطني
 

  الصىاغةنطاع 
 
 ظادظا
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 وارشها غلى املجحمؼة موضوع الحهويم مشٍل

 ثحهيوو أهوذاقها( أروشت فوي الاظحصوالح مشواسيؼ قاغليوة ضوػلب املحمثلوة املشوٍلة ان

 -يلي : ما خالُ مً املجحمؼ غلى مباشش  ـشٍل

 . الانحصاد غلى  ظلبي ـشٍل وثفرير  الضسا ي الاهحاج نلة -

 .الضساغية ألاساض ي وجؿذم امليا  الجوقية ميعو  اسثكاع -

 . الضساغية ألاساض ي ثمل  -

 اظحصوالح ألاساضو ي مشواسيؼ اهجواص لخوين طويلوة شاتوولكحو الضساغيوة ألاساضو ي ثجميوذ -

 . الضساغية

 . لالظحصالح املجمذ  الضساغية ألاساض ي غلى  الكالحين ثجاوص  -

 . املائية املواسد اداس  ضػل -

 الحهويمهذف 

 

الونوف غلى اظبا  ضػل قاغلية 

مشوووووووووواسيؼ الاظحصووووووووووالح فووووووووووي ثحهيووووووووووو 

وابذاء الخلُو واملهترحوات اهذاقها 

للجهوووووات رات الػالنوووووة بموووووا ييسوووووجم 

ٍاهيات املحاحة.  والام

 

 الاظحيحاجات

 ألاوليووة والححشيووات املعوووحات دنووة غووذ  -

 الاظحصالح ملشاسيؼ

 اهجووووواص دون  حالووووود والتووووي املاليوووووة العووووويولة نلووووة -

  املشاسيؼ مً يبير غذد

 مووووً الكالحووووين ودوائووووش الذولووووة الحجوووواوصات -

  ألاهالي واغتراضات

ًات ثلٌوووء -  مشوواسيؼ ثىكيووز فووي املهاولووة الشووش

  الاظحصالح

 

 الحوصيات

اغووذاد املعوووحات والححشيووات الاوليووة الخاصووة بمشوواسيؼ الاظحصووالح  -

انؼ حاُ املشاسيؼ.  ـشٍل دنيو ومذسوط يخىاظب مؼ و

ٍاهيوووات الكىيوووة  - الحيعووويو موووؼ الجهوووات املػىيوووة وثٌوووشيغ الجهوووود والام

ٍاقية. لهجاص   املشاسيؼ وثوقير الحاصيصات املالية ال

الحيعوويو مووؼ وصاس  الضساغووة باصووو  اظحصووالح الاساضوو ي الضساغيووة  -

 لحجىب شمُو اساض ي ؾير معحصلخة بالخطة الضساغية.

ٍاهيووات الكىيووة واملاليووة والاداسيووة  - ًات الشصوويىة رات الام اخحيوواس الشووش

   الحػانذية.لححمًٌ مً اهجاص الاغماُ التي ـػهذتها وضمً املذ

 

 

بالشؾم مً اهمية اظحصالح الاساض ي الضساغية في ثطويش الهطاع الضسا ي مً خالُ ثحويل معاحات شاظػة ؾير نابلة للضساغة 

ضػل قاغلية مشاسيؼ الاظحصالح في ثحهيو اهذاقها املحمثلة بو)ثحعين  الا اهم لوحظ ـع ب امللوحة الى اساض ي صالخة للضساغة

 الذوهم، العيطش  والححٌم في امليا ، ثهليل الضا ػات املائية(  ةهوغية التربة، صياد  ؾل

(9108-9100) مً للعىوات ظياظة وصاس  املواسد املائية في اظحصالح الاساض ي الضساغية  
 

   
 
 املواسد املائية نطاع  ظادظا
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 ة موضوع الحهويم وارشها غلى املجحمؼمشٍل

الحصووخش مووً املشوواًل رات الاروواس  ظوواهش  وثمووذد الىبوواجي الؿطوواء جػووذ مشووٍلة اهحعوواس

 املخاقظوات فوي دوهوم ( الل97991) املحصخش  الاساض ي بلؿد معاحة حي  العلبية 

 ( 95995) بالحصوووخش املهووذد  والاساضوو ي الاساضوو ي مجموووع مووً (% 06) وعووبة  وجشووٍل

 دوهووم ( الوول075676) البالؿووة الػووشام معوواحة مووً (% 45) وجشووٍل وعووبة دوهووم الوول

 -: الاجي خالُ مً املجحمؼ غلى املشٍلة هز  ونذ اوػٌعد 9106 غا  ولؿاية

 .  يبير  ـعشغة الصخشاو   والحمذد الاخضش الؿطاء .ثهل  أ

 . معبوم  ؾير ـشٍل للمىاطو الترابية الػواصل اجحياح  .

 .  الضسا ي والاهحاج التربة خصوبة ثذهوس  ج.

ٍان بالضاقة الى الاضشاس  الػامة الصخة تهذيذ د. الانحصادية والبيئية والهجش   للع

 مً الاسياف الى املذن.

 الحهويمهذف 

غمليوووووووة  ان الهوووووووذف الاظاسووووووو ي لجوووووووشاء

الحووووووووووذنيو والحهووووووووووويم لعياظووووووووووة وصاس  

الضساغووووة فووووي ثىميووووة وثحعووووين الؿابووووات 

وووووووالبحوط لونووووووووف هوووووووو  ا وصساغوووووووة اليًو

غلوووووووى الوووووووذغم املهوووووووذ  موووووووً نبووووووول وصاس  

الضساغووووووة واجووووووشاءات الوووووووصاس  للحؿلووووووب 

غلووووى مشووووٍلة اهحعوووواس الؿطوووواء الىبوووواجي 

 وثمذد ظاهش  الحصخش .

 الاظحيحاجات
 

الش ي الجائش و لمشا ي الطبيػية يرر  الحجاوصات غلى الاساض ي ل -

 ونلؼ الصجيرات الشغوية ألؾشاض الونود.

ؾيا  الحاطيط الضسا ي العليم حي  ل صالد املعاحات  -

املضسوغة باملخاصيل الػلكية جشٍل وعبة واطئة مً املعاحات 

الهابلة للضساغة مما ادى الى لجوء مشبي الخيواهات الى املشا ي 

 املخاصيل الػلكية.الطبيػية للحػويض غً 

مػامل ـػض املشاسيؼ مثل  بإنامةنيا  ـػض الذوائش الخٌومية  -

اقهات الخصو و  بالهش  مً مشاسيؼ  إلنامتهاالشمل او اغطاء املو

 الؿابات والاحضمة الخضشاء والز  ادى الى ثضشسها.

ضمة الخضشاء في ـؿذاد وجود ثلٌ  في ثىكيز ـػض مشاسيؼ الاح -

 واملخاقظات.

 الحوصيات

ضشوس  اغذاد الخطط الالصمة ليماُ ثىكيز مشاسيؼ  -

الاحضمة الخضشاء في ـؿذاد واملخاقظات والع ي لحوقير 

 وادامة الاحضمة الخضشاء. إليماُالحاصيصات الالصمة 

سقؼ الحجاوصات املخحلكة غلى الاساض ي املخصصة للمشا ي  -

وبماحلل اهواغها )صساغة  املضاسغينالطبيػية مً نبل 

 الاسض، اوشاء مػامل الطابوم والاظمىد، الش ي الجائش(.

صياد  املعاحات املخصصة لضساغة املخاصيل الػلكية ملىؼ  -

 الضؿط غلى املشا ي الطبيػية.

اقهات لها  - سقؼ الحجاوص للمشاسيؼ املهامة او التي اغطد املو

حضمة مباشش غلى مشاسيؼ الؿابات والا  ثفرير والتي لها 

 .الخضشاء

  

ُ  اظو  الػشام يحػشض  ـعشغة الصخشاو   والحمذد الىباجي الؿطاء ثهل  الى ادى والز  املىاخي للحؿير الػالم بذو

ٍارش يبير  ٍان الػامة الصخة وتهذيذ الضسا ي والاهحاج التربة وثذهوس  الترابية الػواصل وث  البيئية والاضشاس للع

 . والانحصادية

ًالبحوط وصساغة الؿابات وثحعين ثىمية في الضساغة وصاس  ظياظة اليو  

 
 
 الضساغة نطاع  ظادظا
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 ظبل الحواصل مؼ الذيوان

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 للذيوانالاريذ الالٌترووي .0
صياس  املونؼ الشظمي لذيوان الشنابة املالية الاثحاد  لذى 

  غلى شبٌة الاهترهد غبوش الشابط في جمهوسية الػشام

www.fbsa.gov.iq  ثم الاشاس   في اغلى الصكحة الى

 info@fbsa.gov.iqمشاظلحىا غار الاريذ الالٌترووي  

يمًٌ الحواصل مؼ الذيوان بإحذى العبل 

 -الاثية :

 

 

ٍانفي اظكل الصكحة الشئيعية  مً  مشاظلحىا باإلم

اظم املشظل  وثث يد خالُ ملئ الىمورج اغال 

وغىواهم بشيذ  الالٌترووي وادساج ه  الشظالة 
 .وخالصة بمضمون الشظالة في الػىوان

http://www.fbsa.gov.iq/
mailto:info@fbsa.gov.iq


 

 30 

 مً الشنيب الى املواطً  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ٍان الاطالع غلى هاقز  خاصة  في الجهة اليعشى مً صكحة املونؼ بإم

بو)الابالؽ غً املخالكات( ومً خالُ الىهش غلى الىاقز  املزيوس  ظحظهش 

الحجاوصات  اظحماس  ثحضمً مػلومات حُو  الشٌوى او الابالؽ غً 

ٍاعها في الاداسات الػمومية والجهات الخاضػ  ةاملهىية التي يحم اسث

 .بالؽ غً حالت الكعاد الاداس  واملاليويزلَ الا ة للشناب

 

 صكحة الابالؽ غً املخالكات.9

 

 

 املونؼ الشظمي لذيوان  هاقز  ماصصة غلى

 لظحهباُ اظئلة واظحكعاسات مً املواطىين

 

 اظئلة واظحكعاسات مً املواطىين.6
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