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 المستخلص
 

لما لهذه  ،سعت هذه الدراسة إلى تحديد معايير لحماية البيئة في صناعة القرار االستثماري
القرارات من دور استراتيجي مهم في النشاط االقتصادي واالجتماعي والبيئي فيي يي مجتميم مين 

يجياد وفي ظي  سيعي المحافظية إليى دفيم عجلية التنميية وتوسييم القاعيدة الصيناعية إ ،المجتمعات
 يصيبحت ليذا ،ثية يييدي إليى تيدهور البيئية المحلييةو  ل  ن انتشيار المشياريم الم  فإ ،فرص عم  جديدة

 ،االسيتثمارية القرارات اتخاذ عند االعتبار بنظر يخذها يجب التي المهمة العوام  من حماية البيئة
ئة والحفياظ البي تحسين خال  من المجتمم رفاهية تحقيق في المشروع مساهمة مدى على للتعرف
منظومة حماية البيئة لمساعدة متخيذي القيرارات فيي محافظية تأسيس ويبين البحث يهمية  ،عليها

ييية لحفيياظ علييى المييوارد الطبيعبيئييية مت امليية ل ا  يهمييية تبنييي نظمييونينييوى وعلييى  افيية المسييتويات 
البيئة لسينة وذلك من خال  االستفادة من قانون حماية وتحسين  والحد من التلوث ب افة مصادره،

4991. 

 : حماية البيئة، قرارات االستثمار، محافظة نينوىال لمات المفتاحية

 

 Abstract 

 
This study endeavored to define environment protection calibrations to investment 

decision making. For its strategic role in economic and social activity in any community. In 

the governorate attempt to develop and widening the industrial base in order to create new 

job opportunities, the spread of the projects that lead pollution results in the deterioration of 

the local environment. So, Environment protection has become one of the important factors 

that should be taken into consideration when making investment decisions, to identify the 

extent to which the project participate in achieving the society welfare throughout 

improving the environment and preserving it. The research indicates the importance of 

environment protection system in assisting the decision makers in Nineveh Governorate at 

all levels conserve the natural resources and to limit pollution by making use of the law of 

improvement and protection of environment, issued in 1997. 

key words: Environment protection, Investment Decisions, Nenava Governorate. 
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 المقدمة
 ،للنمو االقتصااي لمحرك األساس يمثل ايحتل موضوع االستثمار أهمية كبيرة بوصفه       

كاللك و ،لتحقيا  التقايو والرقا  االقتصااي  فضالً عن يوره فا  ماااريا التنمياة االقتصاايية
تنويااا مصاااير الاايسل وتحسااين مسااتوى الملياااةئ وتاااكل البيئااة يعامااة أساسااية لكاال ناااا  

وهالا ماا  ،واساتيامت امماا يساتيع  حمايت اا  ة،ماواري  بيلياوفره مان ا تالماراً استثمار  نظ
يعاو وتااجيا االساتثمارات النظيفاة لحماياة البيئاة  لب المجتملات بضارورة أيى إلى زياية 

تحيياي ملاايير  قااً مماا ساب  تبحاث هاله اليراساةئ وان المن التلوث وسل  مجتما نظيف بيئياً 
بماا  اساتيامت او ت ااقرار االستثمار  ف  محافظة نيناوى لحماياة بيئحماية البيئة ف  صناعة ال
فضااالً عاان  ،أيبيااات الموضااوعالبحااث مراجلااة بلاا  تناااول لقااي  ،يحقاا  التنميااة المسااتيامة

 ،تماعيااة والبيئيااة فاا  محافظااة نينااوىتوصاايف أهااو المتااارات االقتصااايية والسااكانية واالج
وماان ثااو التركيااز علااى وضااا أنمااول   ،فظااةلمااااريا االسااتثمارية فاا  المحاوبيااان أعااياي ا

عان  ريا  تلزياز  ،التنمياة المساتيامة يحقا  لصناعة القارار االساتثمار  فا  المحافظاة بماا
يور األج زة التنفيلية ف  المحافظة ف  ت بي  القرارات ومتابلاة اججاراتات الكفيلاة بحماياة 

 بيئة المحافظة من التلوثئ
 األهمية

نظاراً  ،والسايما ييار المنتظماة من اا فا  محافظاة نيناوىة االقتصااييتزاييت األنا ة 
ل ار  تحقيا  المزياي مان و ،للثقل السكان  الال  توصاف باه المحافظاة وموقل اا الج رافا 

تزايااي المسلفااات التاا  ت رح ااا األنااا ة  للااك إلااىقاااي و ،اجاااباع للحاجااات المتناميااة في ااا
ث فاا  محافظااة نينااوى ووضااا ملااايير ن تحييااي أماااكن التلااوإلاالا فاا ،وتلويااث البيئااة ال بيليااة

 يساا و فاا  تنظاايوماان التلااوث يكتسااب أهميااة ساصااة ماان حيااث اقتاارا  نظاااو  ت ااالحمايااة بيئ
 األنا ة االستثمارية ف  المحافظةئ

 المش لة
لقااي أصاابت التااوازن بااين التنميااة االقتصااايية والحفاااظ علااى البيئااة ال بيليااة ماان أهااو 

ماان اتجاهااات مااتثرة ساالباً فاا  المااواري ال بيليااة  اتج اات االسااتثماراتف ،القضااايا الملاصاارة
من المااكل الت  تواجه محافظة نيناوى فا   اً فضالً عن أن هناك عيي نتيجة للمليات التلوثئ

عملية االمتثال والتنفيل للتاريلات البيئية والت  تلاوي إلاى عايو وجاوي نظااو ااامل ومتماساك 
عايو تف او هاله المساتويات فا  محافظااة  المااكلة فاا تتركاز و ،وفلاال لتنفيال هاله التااريلات

نينوى ويياب تبن  النظو البيئية المتكاملة لتحقي  الحفاظ على المواري ال بيلية واللمل علاى 
وهالا ماا قااي إلاى  ار  التسااتل الملبار عان مااكلة  ،الحي من التلوث التا  تحايث ا أناا ت ا

ا ر البيئياة المستلفاة والمرتب اة وهو كيفية الوصول إلى الملايير المثلاى لتقليال المسا ،البحث
 ئبقرارات المستثمرين والوصول إلى قرارات استثمارية رايية

 الهدف
 إلى:البحث   يفي
 توضيت المفاهيو الساصة باالستثمار وحماية البيئة واللالقة بين مائ -1

 يات ائآلومتنايمة ما قرارات االستثمار وتحييي ملايير لحماية البيئة منسجمة  -2

لصاناعة القارار يسااعي المحافظااة علاى تحقيا  التنمياة االقتصاايية وحمايااة  بناات أنماول  -3
 البيئة يلتمي على تبن  ملايير حماية البيئةئ

 الفرضيات
 : بحث فقي تو وضا الفرضيات وعلى النحو اآلت ول ر  تحقي  أهياف ال
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الماواري إن لإلجراتات البيئية ممثلة بملاايير حماياة البيئاة يوراً كبياراً فا  الحفااظ علاى  -1
 ال بيليةئ

إن اقترا  نظاو إجرائ  لصاناعة القارار االساتثمار  فا  المحافظاة يمكان أن يسا و فا   -2
 ترايي القرارات االستثمارية ويلمل على حماية البيئةئ

 األسس النظرية لمعايير حماية البيئة وقرارات االستثماريوال : 
 مفهوم االستثمار

النقااي ب اايف تحقياا  عوائااي مسااتقبلية، ف ااو يقصااي باالسااتثمار توظيااف المااواري ومن ااا 
عالقة بين الموجوي والزمن المستقبل  لتحقي  منفلاة مليناة و تحمال مساا ر كثيارة ومتلايية 
تااانلكس بالسساااائر، فاااالفري أو الااااركة أو الحكوماااة كل اااا تماااارس االساااتثمار ساااوات باااارات 

الحالية بالتوجاه نحاو  وقي أسلت االهتمامات ،(2، 2002موجويات مايية أو مالية )الجميل، 
والل  هو ممارساة  ،أو االستثمار ما أسل الماايل البيئية بلين االعتبار ،االستثمار األسضر

 نوأصاابت هناااك مسااتثمرون عيياايو ،مت ااورة نماات لتااامل تقياايو الجانااب البيئاا  للاااركات
 ,Patsky & Levy, 2008)-28)يستسيمون استثمارات و لتاجيا تنفيل برامج اللمال السضارات 

مان االساتثمارات فا   المرتب ة بت ير المناا  تت لاب قايراً كبياراً على أساس أن القضايا  (24
وليساات هااله االسااتثمارات مجااري  ،واللمليااات والساايمات النظيفااة والمسااتيامة االتكنولوجياا

 (ئ1 ،2002 ،لملالجت ا )اليونييو اً استثمارات مريوب في ا بل إن ا ضرورية جي
 مفهوم البيئة 
بيئة بأن ا إجمال  الظروف السارجية الت  تتثر فا  حيااة الكاائن الحا  ونماوه تلرف ال

وهاا  ال ااوات والمااات واألر  )األسااكوا،  ،ة، وهاا  تلتمااي علااى ثالثااة عناصاار رئيسااوبقائااه
وقي أع ى ماتتمر ساتوك ولو للبيئاة الباارية، والال  عقيتاه األماو المتحاية عااو  ،(2، 2002
رفت بأن ا" رصايي مان الماواري المايياة واالجتماعياة المتاحاة إل ع ،ف ماً متسلاً للبيئة 1222

 ف  وقت ما وف  مكان ما جاباع حاجات اجنسان وت للاته" 
 مفهوم التلوث وينواعه

منل منتصف القرن اللارين أصبحت البيئة تاا ل الللماات ورجاال السياساة ومتسال   
يااي التلااوث الاال  ي اايي البيئااة القاارار فاا  المجتمااا الاايول ، وهاالا يلااوي إلااى الااوع  بس اار تزا

ونواح  الحياة كافاة نتيجاة األناا ة الباارية المتزاياية والتا  ت ايي المحاي  الحياو  وتحايث 
وصااار  ،ممااا يفااا بالللمااات والباااحثين للقياااو باألبحاااث واليراسااات ،سلااالً بااالتوازن البيئاا 

لاارين )  اراف، موضوع التلوث البيئ  ف  سلو االهتماماات اليولياة فا  القارن الحااي  وال
وقي حييت الفقرة السامسة من الماية الثانياة مان قاانون حماياة وتحساين البيئاة  ،(23، 2002

اللراق  بأن اا " أياة ماواي صالبة أو ساائلة أو يازياة أو ضوضاات أو إاالاعات أو حارارة أو 
وهج أو اهتزازات أو ماااب  ا أو عوامال حياتياة تاتي  ب ريا  مبااار أو ييار مبااار إلاى 

 ويتسل التلوث أاكاال عييية: (ئ4، 1222وث البيئة " )قانون حماية وتحسين البيئة، تل
 التلوث الهوائي  - ي

علااى مااواي كيماويااة ويبااار وأتربااة ضااارة  وها  الحالااة التاا  يكااون في ااا ال ااوات محتويااً      
 ،2002 باجنسان وبمكونات البيئة المستلفة كالنبات والحياوان وييار للاك )الجلبا  وال اائ ،

( ويلرف بأنه كل ما يتو  رحه من قبل اجنسان بصورة مباارة أو يير مبااارة 121-212
مماا ياتي  إلاى حايوث تاأثيرات تاتل  ال بيلاة والاى حايوث  ،من مواي أو  اقاة إلاى ال اوات

 (ئShelton & kiss , 2005 ,79أضرار بالصحة اجنسانية واألنظمة ال بيلية )
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 التلوث المائي  - ب
كل مجرى ماائ  ملوثاا عنايما يت يار بااكل مبااار أو  ليائ  بأنه " ييلرف التلوث الم

، 2002يير مباار تركيب أو حالة مياه للك المجرى، وللك نتيجة للمل إنسان " )مرزيا ، 
( فا  التااريلات البيئياة اللراقياة 22(، وقي عرف نظااو صايانة األن اار رقاو )142 – 121

ة أو الكيماويااة أو البيولوجيااة أو الصاافات الجماليااة التلااوث المااائ  بأنااه " الت ياارات الفيزياوياا
وتااتي  إلااى ت يياار نوعيت ااا بحيااث تصاابت ضااارة  ،)كل ااا أو بلضاا ا( التاا  تحاايث فاا  المياااه

المحييات الجييية لنظااو صايانة األن اار بالج ة المستفيية من ا أو ضارة بالبيئة المحي ة ب ا )
 (ئ23، 1222، من التلوث

 تلوث التربة -ج
ممارساة اجنساان لنااا اته تتلار  الترباة للليياي مان الفضاالت من اا ال ازياة نتيجة ل

المتحااررة فاا  الجااو والسااائلة التاا  تصاارف فاا  المياااه والصاالبة التاا  تتاارك فاا  التربااة أو 
والتاا  تتفاعاال مااا المكونااات اللضااوية للتربااة بمااا تحويااه ماان أحيااات بيولوجيااة  ،اجااالاعات

( كماا 102، 2002للزاو  والنقار، ميائية والفيزيائية )امتيية ب ا إلى ت يير سصائص ا الكي
ل ا، فف  فترة الثمانيناات مان القارن اللاارين أصابحت  ن زياية استسياو التربة ياكل ت ييياً إ

فقااي كااان هكتااار األر   ،األر  تسااتسيو علااى نحااو أكثاار كثافااة علااى المسااتوى اللااالم 
 ان( مماا ياتي  إلاى ت كال  2‚2اآلن )ولكناه يناتج  ، ان( فا  المتوسا  1,2الزراعية يناتج )

 ئ(UNEP, 2007, 82)التربة 
 التلوث النووي  -د

إنتا   اقاة –على سبيل المثال –يوفر استسياو ال اقة النووية فوائي بيئية متميزة ومن ا
يتمثاال فاا   وكساايي الكربااون، إال أن التحااي  الاارئيسلات مسااتوى ماانسف  النبلاثااات ثااان  أ

و ال اقة النووية والت بيقات النووية األسارى أس اار ييار مقبولاة ضمان أال ينتج عن استسيا
 تبالنسبة إلى اجنسان والبيئة، فتلوث البيئة ينتج عن كل مان الت بيقاات السالمية واالساتسياما

 (ئ42-2، 2002وبوركارت،  سيتوية )اللسكرية لل اقة النوو
 التلوث الضوضائي -ه

فا  المناا   الحضارية          بلاي ياوو سصوصااً  إن مااكل التلوث الضوضائ  تزياي يومااً 
)المزيحمااة بالسااكان(، وال اار  السااريلة والمنااا   الصااناعية ومنااا   أساارى توجااي في ااا 
حركااات إناااات كالبنااات وتنفياال المااااريا، فالضوضااات نااوع ماان التلااوث الجااو  االهتاازاز  

 ئ(212-121، 2002يصير على اكل موجات )الجلب  وال ائ ، 
 البيئي مفهوم الضرر

ويقصااي بااه الضاارر  ،يلااي مف ااوو الضاارر البيئاا  ماان المفاااهيو المرتب ااة بحمايااة البيئااة
 ،2002 ،أر ( )الجميال ،هاوات ،الل  يصيب الموجاويات البيئياة مان ماواري  بيلياة )ماات

الحياااة ال بيلياااة والميااااه  ويلااارف بأناااه إلحاااا  الضااارر باااالجنس الباااار  والكائناااات ،(10
مما يااكل  ،يير مباارة جيسال مواي أو كائنات حية أو يير حيةنتيجة مباارة أو واألر  

 ئ(Official Journal of the European Union, 2004, 1)ت يييا على الصحة البارية 
 مفهوم التنمية المستدامة

وهاو  ،تلرف التنمية بأن ا توفير عمل منتج ونوعية من الحياة األفضل لجميا الالوب
 ،(12 ،2002 ،اجنتاجياة والايسل وت اوير للمقايرة الباارية )قاساويحتا  إلى نمو كبيار فا  

أمااا التنميااة المسااتيامة ف اا   رياا  للتنميااة والاال  بمحالاتااه يااتو تلظاايو الرفاهيااة االجتماعيااة 
وقاي  ،(OECD, 2001, 2)لألجيال الحالية على أن ال يقوي إلى تناقص ف  الرفاهياة المساتقبلية 
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ألمو المتحية الملنا  بالبيئاة والتنمياة فا  رياو ي  جاانيرو عااو أاار المبيأ الرابا من تقرير ا
ال يتجاازأ ماان  يجااب أن تكااون حمايااة البيئااة جاازتاً  ،"ماان أجاال تحقياا  تنميااة مسااتيامة 1222

تقرير متتمر األماو المتحاية  ،عملية التنمية وال يمكن النظر في ا بملزل عن ا" )األمو المتحية
 ئ(3 ،1222 ،الملن  بالبيئة والتنمية

 والبيئةستثمار العالقة بين االطبيعة 
من وج ة نظر صناع السياسة تمثل البيئة "مصالحة عاماة" أو فائاية مااتركة كالايفاع 

 ن أنظماة الساو  الوأل، يمكن استثنات أ  فري ف  المجتما من الماااركة فياه القوم  الل  ال
سل الحكوماة ضارور  اعتقي اللييي من مناصر  البيئة أن تاي تنتج بس ولة "مصلحة عامة "

علااى أساااس أن المقاربااات ، لتحفيااز الاااركات علااى الحااي ماان تااأثيرات ناااا ات ا فاا  البيئااة
ناتج الال  يمكان أن ي  المستنية إلى السو  من ساالل تااجيا االساتثمار واالبتكاار التكنولاوج

متسساة لات قاوة وفاعلياة بأناه الساو  وقاي وصاف (، Bhat, 2008, 9-14فوائي بيئياة كبيارة )
ريية من نوع ا،وه  قايرة على يفا ت يرات كبيرة ف  البيئة والفرص اجنسانية على ن ا  ف

تقرياار ) واسااا وبساارعة تفااو  القاايرات التنظيميااة للمااوا ن أو اليولااة أو المنظمااة اللالميااة
االسااتثمار  وقااي أااار التقرياار إلااى أن تقاايير ،(12، 2001االتحاااي الاايول  لحمايااة ال بيلااة، 

اً سانوياً مبل ايستلزو  2012- 2010سالل المية من عاو ن انبلاثات الكاربون اللالم  للحي م
 اايف ال يااة الوصااول إلااى المسااتوى الم لااوب لتحقياا  وب ،( مليااار يوالر440)يصاال إلااى 

 ,UNCTAD, World Investment Report) سف  الحرارة بمقيار يرجتين مئويتينبتمثل الم

 ئ(28 ,2010
 ر النظيف على الصعيد الوطنيترويج االستثما إستراتيجية

  ال اماة ائافاان إحايى ال ر ،لالستثمارات النظيفة جلمساعية اليول النامية على التروي
فا  بارامج  تتمثل ف  اليور المحتمل لالساتثمارات األجنبياة المنسفضاة الكرباونلتحقي  لالك 

ألجنبياة التا  الساتثمارات الوضاا سياساات وهلا يلنا   ،مة الو نيةإجراتات التسفيف المالئ
 يمكن أن تس و ف  سف  الكثافة الكربونية ف  الصناعة التقلييية وكما يأت :

وتحسااين المنافسااة والتنميااة  ،تقلياال المسااا ر ،التركيااز علااى تسفااي  كلااف االسااتثمار -1
عن  ري  إع ات األولوية اللالية إلى االستثمار فا  البنياة  ،البارية والقيرة المتسساتية

 ة وت وير األسوا  المالية لتحسين االستثمار على الميى القريبئالتحتية االقتصايي
تلزيز مساهمة االستثمار نحو النمو بااكل يلمال علاى تسفاي  الفقار عان  ريا  إيجااي  -2

تقلياال الحااواجز لتاااكيل وتاارويج االسااتثمار لالسااتيامة  ،فاارص اللماال وت ااوير األسااوا 
قتصااي فا  المناا   الريفياة البيئية وتوساا فارص وصاول الملرفاة والتقنياة وتحريار اال

 البلييةئ
قيرة الاركات المحلية لالستجابة لفرص االستثمار الجيياية وتوسايا عالقاات اللمال ماا  -3

 ئ (OECD, 2006, 8)المستثمرين األجانب 
إنااااات إ اااار سياسااا  تمكينااا  ياااامل تاااوفير التااارويج الكااااف  لالساااتثمار وحماياااة هااالا  -4

واتفاقيات التكامل الرامية إلى الت لاب  زيو الحوافاالستثمار وأمنه القانون  عن  ري  تقي
على الملوقات المرتب ة بحجو السو  فيما يتلل  باالستثمار األجنب  المباار المانسف  

إنتاااا  ال اقاااة المتجااايية  -علاااى سااابيل المثاااال-الكرباااون لظ اااور مجااااالت جيياااية لاااه
   إلى يعو حكوم ئالمرتب ة ب ا ومواي البنات الجييية وهلا ما يحتا توالتكنولوجيا

ليرايااة الفنيااة أن وا ابوصااف ا مجملاااً واساالاً للتكنولوجياا ،يمكاان للاااركات عباار الو نيااة -2
من اا ماا تقاوو باه هاله  النظيفة ف  البليان النامياة، اف  نار التكنولوجي اً تتي  يورا رئيس
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لاايى البلااي  انااار التكنولوجياافاا  ليليااات و علااى االسااتثمار األجنباا وفير الاايول ماان تاا
وفاا  ق اعااات محاايية ماان الصااناعات التاا  تتسااو في ااا القاايرات االسااتيلابية مضاايف ال

واليراياة الفنياة المنسفضاة  اولكان تاات في اا التكنولوجيا ،للاركات المحلية بأن ا مرتفلاة
 ئ (World Investment Report, 2010, 36-38) الكربون

 التصنيف البيئي لمصادر التلوث :نيا  ثا
 1220يئياااة للماااااريا الصاااناعية والزراعياااة والسيمياااة لسااانة اعتمااايت التلليماااات الب

مان  ،) ( ،)ب( وها  )أ(، ،ةعلاى ثالثاة أصاناف رئيسا والال  يقساو األناا ة ،النظاو اآلتا 
 (32 ،1220 ،)التلليمات البيئية حيث اية تلويث ا للبيئة وكما يأت :

 األنشطة الملوثة للبيئة صنف )ي( -4
ريا الصاااناعية أو الزراعياااة وتاااامل المااااا ة،ااااييية التلاااوث للبيئاااوهااا  النااااا ات 

لالا يجاب إبلايهاا  ،والت  ل ا تأثيرات عييية ف  نوعياة البيئاة وفا  مسااحات واسالة الكبرى،
وتوساال ا واألقضااية والنااواح  والقاارى المراااحة للت ااوير للمااين عاان التصاااميو األساسااية 

تاوفر حماياة كافيااة  بموجاب س اة االساتي ان الريفا  مااا اار  تاوفير كافاة الملالجااات التا 
 للبيئةئ

 األنشطة الملوثة للبيئة صنف )ب( -2
اير الصاناعية وتاامل المصا قل من الصنف )أ(،الملوثة بيرجة أ وه  باق  الناا ات

لالا يمكان إقامت اا  ،والت  ينتج عن ا تلوث موقل  يمكن الساي رة علياه أو الزراعية وييرها،
مسصااص ل ااا ااار  تااوفير وحاايات فاا  ياساال حاايوي التصااميو األساساا  وضاامن البلااوك ال

ملالجة على وف  التلليمات والضاواب  وفا  حالاة عايو إمكانياة الساي رة علاى كافاة جواناب 
التلوث فيحيي الموقا سار  حايوي التصااميو األساساية وعلاى وفا  المحاييات الموقلياة لاللك 

 النوع من األنا ةئ
 األنشطة الملوثة للبيئة صنف )ج( -3

ية المتبقيااة والتاا  ياانجو عن ااا تلااوث بسااي  يمكاان ملالجتااه وهاا  باااق  األنااا ة اجنسااان
كالملامااال الصاااناعية التااا  ال يناااتج عن اااا تلاااوث ملحاااوظ والماااااريا الزراعياااة الصااا يرة 

ت لات محتوى عضاو  والمجملات السكنية والفناي  والمستافيات والت  ال ينتج عن ا ملوثا
يمكان إقامت اا  مان هناا ،ملالجاة ويمكن ملالجته بس ولة من سالل وحايات ،ةباليرجة الرئيس
 تحيييئ التصاميو األساسية وسارج ا ومن يون ياسل حيوي

 تصنيف القرار االستثماري في محافظة نينوى على يساس النشاط الملوث والنظيف ثالثا :

 توزيم االستثمارات في المشاريم الفردية -4
لصناعية الصا يرة وكماا او األنا ة التجاريةف  المااريا الفريية  تامل االستثمارات

 -:يأت 
 توزيم األنشطة التجارية للقطاع الخاص - ي

مستلااف  عاااً بااينزناااا اً مو 2222   التجاريااة فاا  المحافظااة  األنااا ةبل اات نساابة 
تحتاال أعلااى نساابة ماان هااله التسصصااات فاا  و ،(2002 ،)يرفااة تجااارة الموصاال األنااا ة

وان  ،ريباااا مااان اججماااال %( تق21أ   ) ،المنااا   الواقلاااة ضااامن حااايوي ميينااة الموصااال
%( من ااا تقااا ضاامن حاايوي المنااا   الصااناعية ياساال حاايوي التصااميو األساساا  للميينااة 14)

وضاامن البلااوك المسصااص ل ااا، أمااا النساابة األقاال ماان هااله األنااا ة ف اا  تقااا سااار  حاايوي 
التصميو األساس  للميينة وضامن حايوي األقضاية والناواح  التابلاة لمحافظاة نيناوى وبنسابة 

%( تقريبائ وهلا يلن  أن هناك تزايياً ف  تركز االستثمارات التابلة للق ااع السااص 2)تبلغ 
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والساصة بالق اع التجار  ف  مركاز محافظاة نيناوى وباالتواز  ماا تزاياي الكثافاة الساكانية 
 في ائ
 توزيم األنشطة الصناعية للقطاع الخاص  - ب

)يرفاة صاناعة  ناا اً، 1412الصناعية الص يرة ف  المحافظة  األنا ةبل ت أعياي 
جميل ااا ياساال حاايوي التصااميو األساساا  لميينااة الموصاال وضاامن تلماال و ،(2010 ،نينااوى

%( تقريبا من هله الماااريا متوقفاة عان اللمال فا  الوقات 20وأن ) ،البلوك المسصص ل ا
ضالف سايمات أسارى تتللا  بالحاضر لللييي من األسباب من ا ماا يتللا  بالجاناب األمنا  و

 تحتيةئالبنية ال
 توزيم االستثمارات في الشر ات -4

 ث ا للبيئة باستالف ق اعات ائيف  يرجة تلو نينوى تستلف الاركات ف  محافظة
 توزيم االستثمارات في الشر ات التجارية - ي

ن ماا وإ ،(2002 ،)يرفة تجارة الموصال اركة 120بل ت أعياي الاركات التجارية 
 ّن إو ،ضمن حايوي مركاز محافظاة نيناوى %( من إجمال  هله الاركات تقا21يقارب من )

 ،%( من ا تقا ضامن حايوي المناا   الصاناعية ياسال حايوي التصاميو األساسا  للمييناة10)
 %( تقريبا تقا ضمن حيوي األقضية والنواح  التابلة للمحافظةئ4وما تبقى من ا )

 توزيم االستثمارات في الشر ات الصناعية - ب

 اااركة 42لااة للق اااع الساااص فاا  المحافظااة  بل اات أعااياي الاااركات الصااناعية التاب
%( من هاله الصاناعات تقاا ضامن 22ن  )وباكل عاو فإ ،(2002 ،حصات نينوى)مييرية إ

%( من اا متواجاية ياسال 13ن )وإ ،حيوي المناا   الصاناعية المسصصاة ل اا فا  المحافظاة
 مركز المحافظةئ

 في الشر ات المساهمة توزيم االستثمارات -ج
)ساااو  اللااارا   ( ااااركة30كات المسااااهمة فااا  محافظاااة نيناااوى )تبلاااغ أعاااياي الاااار

وأيلب اا  ،ماابين ااركة وفارعو (2002 ،( )البنك المركز  اللراق 2002 ،المالية لألورا 
 (ئ- -ث للبيئة )الصنفيمن ق اع المصارف وملظو هله الاركات من الاركات قليلة التلو

 في الوحدات الح ومية توزيم االستثمارات-3
%( 22) وأن ،رارات االسااتثمارية فاا  الوحاايات الحكوميااة عااية ق اعاااتتااامل القاا

%( تقريباا 1ن )وأ ،من هله الوحيات تصنف ضمن األنا ة الملوثة للبيئة صنف ) (تقريباً 
والتا  تتمثال فا  بلا  الوحايات مان  ،من ا تصنف ضمن األنا ة الملوثة للبيئاة صانف )أ(

مسلفاات الوحايات الحكومياة ها  مان نااوع  ن ملظااوإ كماا ،الق ااع الصاناع  وق ااع ال اقاة
 المسلفات الصلبةئ

 المعايير البيئية في محافظة نينوى ا  لتطبيقنموذجيلممر األخضر ا -رابعا  
إن اعتماي ملايير حماية البيئة ف  عملية صنا القارار االساتثمار  قاي ال تن او  علاى 

  فقا ، فتقيايو المااروع بلي اقتصااي  أو ماال  أو ماا ي لا  علياه االقتصااييون عامال الساو
 ،وفقاااً للملااايير الماليااة واالقتصااايية تبلاااً آلليااة السااو  التاا  تتساال ماان ساالر السصااو أياًة ل ااا

ومن ثو ت بي  ملايير التقييو المتلاارف علي اا  ،وتتسل من احتساب التيفقات النقيية وسيلًة ل ا
متار الربحية وكللك تجااوز كصاف  القيمة الحالية ومليل اللائي الياسل  على االستثمار أو 

حالة التأكي نحو عيو التأكي وباروز الس ار كلنصار م او مان اللناصار التا  يمكان أن تحساو 
وب ا يصل المستثمر أياً كان لقاراره عبار بيائلاه المتاحاة ولكان المااكلة عنايما  ،عملية التقييو

يايو البيئا  للمااروع مل البيئ  بوصفه يالاة ال باي مان أسالها بالحسابان واعتمااي التقايبرز الل
واعتماااي ساالر سصااو يتوافاا  مااا سصااو المنااافا  ةضاامن آليااات الكلااف البيئيااة واللوائااي البيئياا
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الوصاول إلاى يمكن كيف ف ،والمتحققة نتيجة استسياو المواري البيئية كال وات والمات واألر 
قرار استثمار  يوف  هله المت لبات البيئية والت  تمثل يرجة است الل الماواري ال بيلياة فا  

ولماا كانات هاله الماواري ملكااً عامااً ال يجاوز التجااوز علي اا لالا ، تحقي  المزيي مان األرباا 
وانين تصاابت آلياااة حماياااة البيئااة ضااامن الملاااايير الملتمااية يوليااااً ومحليااااً والملباار عن اااا بقااا

 وتلليمات وإجراتات ت بيقيةئ
وجيل و حاول تقيايو المااروع االساتثمار  فا  إ اار  ولقي كانت مناقاات االقتصاييين

فاإن لالا  ،ًوالكفاتة والفاعلية واجنتاجية أو الربحية التجارية أو االقتصايية السو  أو الالسو 
والفاال فا  تحيياي القيماة البيئياة  ،أن تحيي كل هله المفاهيو والقياساات من القيمة البيئية ال بي

للماااواري ال يمكااان أن يسااا و فااا  صاااناعة قااارار اساااتثمار  مساااتياو بااال إناااه تااااويه للقااارار 
 االستثمار ئ 

لقي أارت اليراساة الليياي مان النتاائج علاى مساتوى محافظاة نيناوى فكانات متاارات 
فللاى  ،ظااهرة التلاوثالتلوث ف  المواري البيئية المات وال وات واألر  قي أارت تنامياً فا  

الريو من أن المليل السنو  لمجموع اليقائ  اللالقة ف  ال وات ف  محافظاة نيناوى يقال عان 
إال أن بل  المليالت الا رية ف  محافظة نيناوى ساالل  ،المليل السنو  ف  محافظة ب ياي

 عان ضاالً ف ،كياز الايقائ  اللالقاة فا  اللارا المحيي الو ن  المقتار  لتر تتجاوز 2002عاو 
وكاللك فاان تزاياي  ،2002كياز الرصااص فا  ال اوات ساالل ن اياة عااو التزايي المتلبالب لتر

أعااياي المولاايات الك ربائيااة والمركبااات ياايل علااى تزايااي ملوثااات ال ااوات وزياااية تأثيرهااا فاا  
لميااه الاارب فا   والفيزيائياةللفحوصاات الكيمياوياة  الملايل السانو  نكما إ ،الصحة اللامة

إال أن الحيوي اللليا لكمياة اللكاورة فا  محافظاة  ،ينوى كان ضمن الحيوي ال بيليةمحافظة ن
( لساانة 412حساب المواصافات القياسااية اللراقياة رقاو )بنيناوى تجااوزت الحاي المساامو  باه 

لايى مل و/لتر، فضال عن زيااية مساتوى التلاوث فا  ن ار يجلاة 10والل  وصل إلى  2000
يااية تاأثير الملوثاات فا  مييناة الموصال ومسلفات اا فا  مروره فا  محافظاة نيناوى نتيجاة لز

ك او/  0721ن نصيب الفري من النفايات الصلبة ف  ميينة الموصال وصال إلاى )كما إ ،الن ر
فري( وان نسبة كبيرة من هله النفايات تحر  ف  أماكن ا وما تبقى من ا تبقى لماية وجيازة ثاو 

فضاالً  ،باللك إلاى تاراكو الاروائت الكري اة متييااً  ،تنقل إلى مواقا ال مر بصورة يير سليمة
مما يستلزو إجراتات بيئياة فاعلاة تايسل فا  صاناعة  ،عن تزايي تأثيرات ا على الصحة اللامة

 أ  قرار استثمار  ف  المحافظةئ
 منظومة صناعة القرار وموقم حماية البيئة منها  -4

رارات وإيارة ااتون إن التوجه السائي اآلن هو التحول نحو الالمركزياة فا  اتساال القا
البالي الياسلية نتيجة لنظاو اجيارة المركزية المج ي والمتصاف باالتمركز الزائاي للصاالحيات 
والمال واألاساص والمللومات بيي السل ة الو نية المركزية والت  أسلت ف  حاالت عيياية 

 ماان وعلااى الااريو ،تتجاهاال الظااروف المحليااة المتنوعااة والتاا  ال يصاالت مل ااا نظاااو واحااي
ن هلا ال يايعو يور الحكوماة المحلياة فا  محافظاة ، فإالتحول وتزايي االهتماو بالاأن المحل 

ويوضات مساتوليات ا بضارورة الماااركة وعلاى جمياا المساتويات بحلاول مااكالت  ،نينوى
البيئااة اللالميااة علااى المسااتوى المحلاا  ماان سااالل الفلاال المحلاا  بوصاافه الماااارك األساساا  

 فضالً عن المااكل على المستوى المحل ئ  ،لمتأل  من المااكل اللالميةوالملن  الحقيق  ا
إن اعتماي سياسة متكاملة ف  صنا القرار االستثمار  أياً كانت الج ة المسولاة بصانا 

فإن الحكومة المحلية للمحافظة ممثلة بمحافظة نيناوى  ،وف  حالة محافظة نينوى ،هلا القرار
ة الت  تتسل القرار ال بي ل اا مان اعتمااي سياساة اساتثمارية تضاا بوصف ا ممثالً للج ة التنفيلي
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ن هناك حاجة لرفا مستوى مااركة منظماات كما إ، ملايير حماية البيئة على رأس أولويات ا
 ،المجتما المين  ف  حماية البيئة ونار الوع  البيئ  لتسا يل التلااون ماا الج اوي الحكومياة

كماا تلاي  ،(32 ،2001 ،لقات للتوعية البيئياة )االساكواوللك من سالل بنات القيرات وعقي ح
فرة لايى هاله المنظماات عاامالً مسااعياً فا  رفاا ثقافاة الماوا نين ووعاي و االمللومات المتو

أو الضاا   علااى الج ااات الملنيااة  ،وإراااايهو لكيفيااة الحفاااظ علااى حقااوق و فاا  بيئااة نظيفااة
ن منظمات  المجتماا الماين  إل إ ،لبيئةبالضب  اجيار  أو القضائ  لمنا ناا  ملين ملوث ل

يمكن ا من الماااركة فا  الحفااظ علاى البيئاة نظاراً لماا تتساو باه مان قايرة اساتجابية وتكيفياة 
عالية بسبب تحررها من اججراتات البيروقرا ية واالورها بالنااس والحفااظ علاى حقاوق و 

وهالا يكااون مان سااالل  (ئ22-22 ،2002 ،فا  بيئاة نظيفااة )برناامج األماو المتحااية اجنماائ 
 -( فيما يسمى بالممر األسضر :1سلسلة بسي ة ويير ملقية تتمثل بما يوضحه الاكل )

 
 
 1الاكل 

 ف  محافظة نينوى  منظومة صناعة القرار االستثمار
 ينمن إعياي الباحث -:المصدر

 
حافظاة نيناوى لتأسال المباايرة فا  ومن هنا يتو إلقاات الضاوت علاى الحكوماة المحلياة لم

إيجاي وت وير سياسات وبرامج ومااريا تتي  إلى حماياة البيئاة المحلياة ب ريقاة تاتي  فا  
 يجاب  على البيئة اللالميةئأثر إن اية الم اف إلى 

ل  المقتاار  آلياة يلتماايها متسال القارار فاا  محافظاة نينااوى علاى وفاا  وي ار  األنماو
 ( 2الاكل )

 
 
 
 
 

 القرارات االستثمارية )ح ومية وعامة وشر ات ويفراد( متخذو

هيئة 
االستثمار في 

 المحافظة

منظمة حماية البيئة 
 التنفيذية

 واالستشارية والمعيارية

 محافظة نينوى

 
 الممر

 األخضر

 
 منظمات المجتمم 

 المدني
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 2الاكل 
 آلية صنا القرار االستثمار  ف  محافظة نينوى )الممر األسضر(

 
 : من إعياي الباحثينالمصدر

 
 وتتو سالل هله اآللية عية مراحل وكما يأت :

 تصنيف المشاريم بيئيا   -1
 البيايااة تقااوو علااى تصاانيف المااااريا االسااتثمارية المقيمااة إلااى الج ااة الملنيااة إلااى

نااااوع الماااااروع   مااااااريا ملوثااااة ومااااااريا اسااااتثمارية صااااييقة للبيئااااة ) نظيفااااة( ويحاااايي
ت بيا  المواصافات والاارو  ومان ثاو  المقتر  بيئيااًئ هموقلته وملكيته وجنسيو االستثمار 

يرفاا إلاى  ،وبلاي أن يصانف الت  يجب أن تلتزو ب ا المااريا المستلفة لضمان حماية البيئاةئ
وهاا  الج ااة الللميااة والفنيااة التاا  ل ااا القاايرة  ،ة جاايوى الماااروع بيئياااً الج ااة الملنيااة بيراساا

واجمكانياااة علاااى تنفيااال مثااال هاااله اليراساااات ونقتااار  )مركاااز يراساااات البيئاااة فااا  جاملاااة 
 (:  3وكما ف  الاكل ) ،الموصل(

 
 

 صناعة
 

 القرار
 
 في
 

 محافظة
 

 نينوى

ف تصني
 المشروع
بحسب 
القطاع 
يو 

 الصناعة

 

دراسة الجدوى 

 البيئية للمشروع

تصنيف الشروع على 
يساس المخاطر البيئية 
وتحديد نسبة الخطر 

البيئي ومساهمة المشروع 
في تحسين البيئة 

 ومواردها

 تطيبيق المعايير البيئية
 الماء+الهواء+األرض

وتطبيق معايير استخدام 
األرض وتطبيق قاعدة 

علية المدخالت فا
والعمليات والمخرجات 

 بيئيا

 يرفض

 يقب  المشروع بتحفظ

 يقب  المشروع

توصية 
 البيئة
لمتخذ 

 القرار
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 3الاكل 

 ثتصنيف المااريا االستثمارية على أساس النظيف والملو
 ينمن إعياي الباحث المصدر:

 

 دراسة الجدوى البيئية للمشروع االستثماري -3
وتتفااوت  بيلااة  ،يساتني تقيايو الماااروع إلاى يراساة متكاملااة للحكاو علاى ماايى جايواه

أو  ،حساب الج اة المساتفيية مان المااروع مان حياث كوناه مااروعاً ساصااً بالتقييو ومراحله 
وتلااي هااله المرحلااة لات أهميااة كبياارة  ،تماعيااة والبيئيااةأو م تماااً باالعتبااارات االج ،حكومياااً 

 لكافة أنواع المااريا سيمة ألبلاي التنمية المستيامةئ
يير مريوباة  وآثاراً مريوبة  اً ثارآ ع  الناتج عن الماروع يضوإن االنلكاس االجتما
يار ن تاااسيص هكاالا تااأثيرات يمكننااا ماان تحييااي المقااوبالتااال  فااإ ،علااى الرفاهيااة االجتماعيااة

الصاااف  للتااأثيرات علااى الرفاهيااة وبالتااال  تحسااين اتسااال القاارار ماان سااالل االستيااار بااين 
وبالتااال  تقياايو الجالبيااة النساابية للباارامج  ،المااااريا  بقاااً لمساااهمت ا إلااى الااربت االجتماااع 

 (ئ121-122 ،2002 ،والمااريا والتقرير بيعو أو رف  ماروع ملين )كياو 
ة البيئيااة )الللميااة والفنيااة( بيراسااة الماااروع وتحليلااه بيئياااً وتقااوو الج ااة االستااااري

وحصر منافله ومضاره على البيئة وتحيياي نسابة السصاو الال  يفار  علاى المتجااوز بيئيااً 
 بضرر بيئ ئ
ومان ثاو يرفاا  ،للمركز الملنا  أن يساتلين بأحاي المراكاز المالياة المتسصصاة ويمكن

 ئتوصيته
 

بهدف استكمال  تصنيف المشاريع االستثمارية بيئيا  
 صناعة القرار

 نظيف ملوث

 . نوع النشاط االستثماري 1
 . جنسية المشروع 2
 . ملكيته3
 يا . الموقع المقترح بيئ4
 .إعداد المواصفات والشروط5
 

 نوع النشاط االستثماري  .1
 جنسية المشروع  .2

 ملكيته  .3

 الموقع المقترح بيئيا .4

 إعداد المواصفات والشروط .5

 

التوصية  وتصنيف المشروع 

 ضمن دائرة الخطر البيئي
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 وع االستثماري تحديد المخاطر البيئية للمشر -1
كللك يحيي المركز االستاار  نسبة الس ار البيئا  بلاي تحليال المااروع االساتثمار  

ويااتو للااك عاان  ،وكاااف اآلثااار الضااارة علااى المااواري ال بيليااة )المااات وال ااوات واألر (
وللاك  ،فا  المحافظاة  ري  مراقباة تلاوث البيئاة باألعماال الفنياة المتللقاة بتقيايو حالاة البيئاة

   -بما يأت :او بالقي

تحييي أنواع الملوثات وكميات ا الت  قي تنبلث من المااريا المقتر  إقامت ا والم روحاة  -أ
 إلى ال وات أو مياه الصرف والمسلفات الصلبة الناتجة عن عمليات التا يلئ

تأثير هله المااريا ف  البيئة بمف وم ا الاامل ومقارناة األضارار المحتملاة علاى المايى  -ب
 من الماروعئ ةفوائي المرجوالبليي بال

اقترا  الحلول الكفيلة بالحي مان آثاار هاله الماااريا علاى البيئاة ووضاا الاارو  الكفيلاة  -ج
 والمناسبة لضمان تنفيل هله الحلولئ

ويتو بلي للك القياو بتوثيا  اللملياات واالساتنتاجات جيصاال ا إلاى صاانل  القارار فا  
ن اال ااالع علااى المااااكل المحتماال حاايوث ا االستصاااص عمااا يجااب عملااه للتأكااي ماا ج ااات

 وإبرازها عني تصميو الماروعئ
 تطبيق المعايير البيئية -5

 وأسابابه التلاوث ومصااير البيئياة الاارو  بيراساة وتحساين ا البيئاة حماياة يائارة تقوو
 اعتمااي عان فضاالً ، الملاايير وضاا قبال وللاك ،وفوائايها باالتلوث التحكو إجراتات وتكاليف
 الملاايير وتلاي ،اليراساات هاله نتاائج علاى باالعتمااي البيئياة الملاايير لت بي  ةمرحلي  ريقة
 المجتماا ألن ،البيئاة علاى السالبية التأثيرات من والحي اجنتا  كفاتة لتحسين مفيية آلية البيئية
 بالبيئاة الضاارة المايسالت مان ابتاياتً  الملاايير هاله وت با  ،البيئا  تايهورلل ثمناً  ييفا برمته
 الملاايير وهاله ،تصاريف ا أو اساتلمال ا عني المياه مصاير أو التربة ف  ترات أن يمكن الت 
 المنتجاات علاى فنياة كأنظماة ت بيق اا وينب ا  ،الباار صحة ف  آثارها األحيان أيلب ف  ل ا

 أو واجنتااا  التصاانيا أساااليب علااى ت بيق ااا وكااللك ،سااوات حااي علااى والااواريات المحليااة
ئ اجنتاا  بلملياة المتللقاة والناواتج المايسالت للاك فا  بماا اجتاالف، أو الملالجاة أو التصنيا
 لالنبلاثااات القصااوى المقااايير أو السااائلة، النفايااات ملااايير التوجي ااات هااله تااامل أن ويمكاان
 الماواي بحفاظ يتللا  ماا وكاللك ،من اا والاتسلص الس ارة النفايات ملالجة ارو  أو ال ازية،
 ماان للمنتجاات الساالبية اآلثاار بتسفااي  وانت اات ،الس ارة الساااو ايالماو وإزالااة وال اقاة السااو
 األقصاى الحاي تحيياي أو، من اا االنت اات بلاي اساترجاع ا أو تايويرها يلاي بمواي ت ليف ا سالل

 ماان وييرهااا الثقيلااة والملاااين لألصاابا  األقصااى الحااي أو ،المبياايات ماان المتبقيااة للرواسااب
 أو اساتلمال ا عناي المياه مصاير أو التربة ف  ترات أن كنيم والت  بالبيئة الضارة المنتجات
 .تصريف ا
 تم ين ميسسة حماية البيئة -خامسا  

بال  لتزاو،من المتكي أن الترويج لالمتثال لإلجراتات البيئية ال تكف  وحيها لتحقي  اال
البيئياة من الضرور  التكامل بين االمتثال والتنفيل ويعو المقايرة المتسساية ألج ازة الرقاباة 

وللاك فا  إ اار  ،لحث المااريا على اتسال إجراتات فلالة لحماياة البيئاة والحاي مان التلاوث
 -برنامج متكامل لحماية البيئة والحفاظ على المواري ويتو للك من سالل :

 تفليل القوانين والتلليمات واججراتات ويعو قيرت ا التنفيلية ومتابلة للك التنفيلئ ئ1
علاى  ،نظومة باجمكانات المايية والقيرات البارية المتهلة وتنميت ااالتأكيي على يعو الم ئ2

 ،والمتناسااب مااا مساااحة اللماال الملقااى علااى كاااهل و ،ماان السباارات ياااً أن يضااو عاايياً كاف
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وتللايم و وإتاحاة الفارص لت اورهو  وكللك تايريب اللااملين ،وتوفير اليعو والتنمية ل و
 الم ن ئ

 ،بر اابكة إلكترونياة ومللوماتياة للساي رة علاى الفساايرب  المنظومة ب يئة االستثمار ع ئ3
 وي ل  على للك بالممر األسضرئ

 ،تاااجيا إقامااة اسااتثمارات نظيفااة ماان سااالل فاار  حاايوي علااى االنبلاثااات )الصاالبة ئ4
ال ازية( على المااريا الجيياية والتا  تمثال فا  مضامون ا ضاريبة بيئياة يمكان  ،السائلة

ماان المسااتثمرين الاارايبين فاا  إناااات مااااريا  وللااك عاان  رياا  ال لااب ،أن تسااتوعب ا
لوجياا النظيفاة أو تركياب أج ازة تحكاو علاى وجييية بتسصيص تمويل كاف جيسال التكن

 أن ال تكون باهظة الثمن بحيث تتي  إلى اجحجاو عن االستثمارئ

فا  إ اار البارامج التنفيلياة  ،نظاو المللوماات الج رافياةتوفير نظو المللومات، والسيما  ئ2
ساااعية فاا  اتسااال القاارار وتحييااي األولويااات بالنساابة لألنااا ة والمنااا   األاااي تلوثاااً للم

 كبر للتنفيلئاً أوالت  يجب أن توجه ل ا ج وي
 مقترحات االستنتاجات وال -دسا  سا

  والمقترحات وكما يأت :توصلت اليراسة إلى عيي من االستنتاجات 
 ت ومن أهم ا :سلص البحث لليي من االستنتاجا االستنتاجات: -4
علااى الااريو ماان أن ال اار  األساساا  ماان البحااث عاان االسااتثمار هااو لتحقياا  منفلااة  - أ

إال أن التوج اات الحالياة قاي نمات وت اورت  ،اقتصايية تلوي بالنفا على الفري والمجتما
 لتامل االهتماو بالجانب البيئ  جنباً إلى جنب المنفلة االقتصاييةئ

االساتثمارية لايي ا قايرة كبيارة علاى تحساين مساتوى  البيئة بأن الاركات اعتقي مناصرو - ب
علاى أسااس أن او يمثلاون  ،وكللك تحسين الجانب االجتمااع  والبيئا  ،االقتصاي اللالم 

 اريحة كبيرة من االقتصاي اللالم ئ
 مان صممت يالبية المااريا االستثمارية ف  محافظة نينوى على أساس استياار مواقل اا -ج

يون  ماان وت اار  ملوثات ااا المستلفااة إلااى بيئااة المحافظااة ،يئيااةيون مراعاااة الااارو  الب
ملالجات بيئية نظاراً للايو وجاوي إجاراتات تنفيلياة مناسابة تلمال فا  ظل اا علاى حماياة 

 ئالبيئة
فا  صاناعة أ  قارار اساتثمار  نظياف فا  المحافظاة الممر األسضر إن اعتماي سياسة  - ي

 ئحافظة بالمااركة ما هيئة االستثمار أن يتو من سالل الج ة التنفيلية ف  الممن البي 

 مقترحات ال -1
 عملياة إيساال عان  ريا  البيئاة، فا  الماااريا تاأثيرات تقييو ضرورةتوص  اليراسة ب -1

 الجاايوى، يراسااات ماان بوصااف ا جاازتاً  االسااتثمارية للمااااريا البيئيااة التااأثيرات تقياايو
 ئ" البيئية الجيوى يراسة" تسميت ا على ليص لت

كيلة مجلااس حماياة وتحسااين البيئاة عاان  ريا  تااوفير آلياات تلماال ماان إعااية النظاار بتاا -2
فضاالً عان رفاا  ،سالل ا على تحقي  الموازنة بين الج اات الملوثاة للبيئاة وييار الملوثاة

مسااتوى يائاارة حمايااة وتحسااين البيئااة فاا  المحافظااة مالياااً وإيارياااً ليصاابت أكثاار اااموالً 
 وفاعليةئ

ال يمكاان رصاايها باااللين الكثياار ماان الملوثااات  نأل ،تااوفير مت لبااات قياااس الملوثااات -3
 المجريةئ
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 إعاااية النظاار فاا  حاايوي التصااميو األساسااية للمحافظااة بمااا يتناسااب مااا توسااا الميينااة و -4
ماا مراعااة المحاييات الموقلياة لألناا ة  ،األقضية والنواح  والقرى التابلاة للمحافظاة

 بما يضمن توفير حماية كافية للبيئةئ
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