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كلمة معايل  الوزير
  في ظل الظروف الراهنة واملتمثلة بالتحديات االمنية واالزمة االقتصادية وقلة االيرادات 
بعناصرها  البيئة  حماية  في  بها  املناطة  مهامها  لتنفيذ  البيئة  وزارة  تنبري  املتاحة 
بها  تقوم  التي  والفعاليات  االنشطة  خالل  من  لتحسينها  اجلاد  والسعي  االساسية 
والتقييم  والتفتيش  املراقبة  مجال  في  االخرى  واحملافظات  بغداد  في  الفنية  كوادرها 
البيئي واعداد القوانني والتشريعات واجناز الدراسات والبحوث ومنح املوافقات البيئية 
تتناول  التي  والدولية  احمللية  واملؤمترات  االجتماعات  في  واملشاركة  املشاريع  النشاء 
االتفاقيات الدولية واملواضيع البيئية ذات االهتمام املشترك اضافة الى جانب االعالم 

والتوعية البيئية وغيرها من الفعاليات.
   وفي مجال التخطيط البيئي الستراتيجي فقد مت اعداد الستراتيجية الوطنية حلماية 
بيئة العراق وخطة العمل التنفيذية والتي تتضمن العديد من االهداف البيئية التي 
تساهم في خلق بيئة مالئمة للعيش وتتماشى مع التوجهات العاملية في هذا اجملال 
و يتطلب بلوغ هذه االهداف جهداً وطنياً متميزا تشارك فيه جميع الوزارات واجلهات 

القطاعية املعنية بالبيئة واحملافظة عليها.
البيئي للقطاعات  الواقع  )2017( خالصة  لعام  العراق  البيئة في  تقرير حالة     وميثل 
لتيسير  الوزارة  كوادر  نفذتها  التي  النشاطات  ومجمل  العراق  في  للبيئة  االساسية 
عملية التخطيط السليم للمستقبل وفق املعطيات القائمة وملساعدة اصحاب القرار 

التخاذ ما يناسب املرحلة القادمة في مجال حماية البيئة العراقية.
   أتقدم بالشكر والتقدير لكل من ساهم في اعداد هذا التقرير سائلني املولى القدير 

ان يوفق اجلميع خلدمة عراقنا احلبيب والى مزيد من العطاء.
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 كلمة الوكيل الفني
أضحت املواضيع  البيئية خالل العقود االخيرة من الزمن حتظى اهتماماً متزايداً من قبل 
الدول املتقدمة وتاخذ حيزاً كبيراً من االهتمام العاملي بسبب انعكاساتها على مجمل 
جوانب احلياة مبا فيها اجلوانب الصحية واالجتماعية واالقتصادية وغيرها وتسعى دول 
العالم واملنظمات والهيئات والبرامج لتحقيق االهداف التنموية ضمن خطة التنمية 
املستدامة التي مت اعتمادها مؤخراً والتي ترمي الى التغلب على مجموعة واسعة من 

التحديات التي ميكن ان تؤثر على الدول املتقدمة والدول النامية على حد سواء.
اخلبرات  حشد  يتطلب  االجتاه  هذا  في  العالم  مواكبة  فأن  الوطني  املستوى  وعلى     
والتجارب واعلى درجات التنسيق بني الوزارات واملؤسسات واجلهات املعنية لصياغة خطة 
عمل وطنية بعد حتديد االولويات للمرحلة احلالية وتوفير كافة اشكال الدعم واملتابعة 
املستمرة جملريات العمل وتذليل الصعوبات التي من شأنها اعاقة التواصل لتحقيق النتائج 
املرجوة والتي تساهم في اندماج العراق ضمن اجملتمع الدولي في مجال البيئة والتنمية 

املستدامة .
   تتحمل وزارة البيئة العبء االكبر واملسؤولية االهم في هذا اجلانب بحكم املهام املناطة 
بها حيث تبادر بكوادرها الفنية وباالمكانيات املتوفرة لتنفيذ خطط العمل التي تغطي 
اجلوانب البيئية اخملتلفة وميثل تقرير حالة البيئة في العراق لسنة )2017( استعراضاًً لهذه 

الفعاليات.
   اتقدم بأسمى ايات الشكر والتقدير ملعالي السيدة الوزيرة لدعمها املستمر وتواصلها 
لتذليل كافة الصعوبات والشكر موصول لكل الكوادر العاملة في وزارة البيئة السهامها 

الفعال في اجناز هذا العمل رغم الصعوبات التي واجهت هذه املرحلة ومن اهلل التوفيق.
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الف�صل االول
التغريات املناخية ونوعية الهواء

1-1   التغيرات املناخية
مقدمة:

إن العراق كمعظم الدول العربية والنامية التتحمل سوى قدر قليل من املسؤولية التاريخية في 
تساهم  ال  العراق  ومنها  النامي  العالم  بلدان  اغلب  انبعاثات  لكون  املناخ  تغير  مشكلة  ظهور 
إال بحوالي 5% فقط من إنبعاث غازات الدفيئة )تقرير املنتدى العربي للبيئة والتنمية 2011( وإن 
 CO2 إنبعاثات العراق في عام 1997 وحسب البالغ الوطني األول له التزيد عن 72.658 غيغاغرام
مكافيء وهي ال تشكل إال نسبة ضئيلة جدا من إنبعاثات العالم،. إالَّ إن العراق لن يكون مبنأى عن 
آثار هذه املشكلة ومن املرجح أن يكون من أكثر املناطق عرضة للتأثيرات احملتملة للتغيرات املناخية 
وتفاعالتها اخملتلفة والتي من أهمها اإلرتفاع غير املسبوق بدرجات احلرارة والتناقص الواضح في 
مساحات  وزيادة  املتوفرة  املائية  املوارد  على  كبير  بشكل  يؤثر  ما  وهو  املطري  التساقط  كميات 
الزراعية  األراضي  مساحات  إنخفاض  حساب  على  النباتي  الغطاء  وتناقص  املتصحرة  املناطق 
وإنخفاض إنتاجيتها وزيادة تكرار حدوث العواصف الغبارية وما يترتب عليها من عدة إنعكاسات 
سلبية على التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية وعرقلة ملسيرة التنمية املستدامة وهو ما يتطلب 

اتخاذ إجراءات عملية لتكيف كافة القطاعات لزيادة مرونتها وصمودها جتاه التغيرات احلاصلة.

1-1-1  مؤشرات تغير املناخ في العراق:
لعل األثر األكبر لتغير املناخ في املنطقة العربية ومنها العراق ونتيجة إلرتفاع درجات احلرارة بشكل 
غير مسبوق يتمثل في تهديده لألمن الغذائي نتيجة تراجع املوارد املائية وتقلص اإلنتاج الزراعي 
إلستثمارات  تهديداً  املناخ  تغير  يشكل  كما  البايولوجي  التنوع  وفقدان  النباتي  الغطاء  وتدهور 
إقتصادية حيوية فضالً عن التداعيات اإلجتماعية واالقتصادية والصحية وإنتشار األمراض وتفاقم 

األوبئة.

1-1-1-1  إرتفاع معدالت درجات احلرارة:
تشير التحليالت االحصائية  الى اجتاهات متزايدة في معدل درجة احلرارة في كافة احملطات العائدة 
للهيئة العامة لألنواء اجلوية والرصد الزلزالي وعلى سبيل املثال مت تسجيل زيادة في معدل درجات 
احلرارة في بغداد تصل الى 2.155 درجة مئوية وذلك منذ عام 1941 ولغاية عام 2009، اي مبعدل زيادة 
سنوية مقدارها 0.032 درجة مئوية حيث وصلت الزيادة بدرجات احلرارة في عام 2011 الى 2.2184 

درجة مئوية. 
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1-1-1-2  قلة التساقط املطري:
إذ تختلف  والزمان،  املكان  توزيعها من حيث  انتظام  العراق بشكل عام بعدم  تتميز األمطار في 
كمية األمطار املسجلة في محطات األنواء اجلوية من مكان إلى آخر حسب االرتفاع عن سطح 

البحر واملوقع اجلغرافي للمحطة اإلنوائية. 
املمطرة،  فمعظم مساحة  األيام  اجتاهات متناقصة في عدد  إلى  التحليالت اإلحصائية   تشير 
العراق تقع ضمن الصحراء وهناك أراضي تقع ضمن مساحته تستقبل مياه مطر تقل عن 150 
على  تعتمد بشكل كبير جداً  التي  البلدان  من  يعتبر  العراق  فإن  لذلك  و كنتيجة  ملم سنوياً 
البلدان اجملاورة مثل تركيا، سوريا وإيران لتوفير مصادر املياه العذبة التي تتدفق الى العراق عبر نهري 
دجلة والفرات وروافدهما وكذلك نهر الكارون. إن إستمرار النقص في كمية املتساقطات نتيجة 
تغير املناخ، باإلضافة الى زيادة معدالت اإلستهالك في العراق والبلدان اجملاورة التي تعتبر بالد املنبع 
ملصادر املياه الواردة الينا سيؤدي الى تفاقم حالة شحة املياه العذبة في بلدنا في املستقبل، مما 

سيخلق حتديات واضحة في قطاع املياه في العراق خالل العقود القادمة. 

1 -1 -1 -3  إزدياد شدة ووتيرة هبوب العواصف الغبارية :
ان اسباب العواصف الغبارية ممكن تلخيصها مبايلي:

قلة تساقط االمطار وزيادة مساحة املنطقة اجلافة واملتصحرة واملفتتة التربة التي تساهم  1 .
كثيرا في تغذية العواصف الغبارية.

عدم استقرارية اجلو ممايؤدي الى نشاط التيارات الهوائية الصاعدة والهابطة التي تؤدي الى  2 .
انتشار االتربة والرمال بسمك كبير في الغالف اجلوي باالضافة الى تأثيرات ضغوط خاصة تؤدي 

الى زيادة سرعة الرياح السطحية.
وصول  وكذلك  والصيف  الربيع  فصلي  في  املتوسط  البحر  من  القادمة  اجلوية  املنخفضات  3 .
املنخفضات القادمة من شمال اخلليج العربي ومن اواسط اسيا مسببة رياح شمالية غربية 

تتغير شدتها حسب شدة املنخفض.
وقد ارتفعت حدة ظاهرة العواصف الغبارية بشكل ملحوظ في العراق في اآلونة االخيرة وبشكل 
متزامن مع زيادة اجلفاف الناجتة عن انخفاض كميات التساقط املطري وإمدادات املياه الواردة للعراق، 
ايام العواصف 200 و 220 يوما في السنة لكل من السنتني 2008 و 2009 على  حيث بلغ عدد 
التوالي وزحف الرمال باجتاه املشاريع االستراتيجية )الطرق ، املشاريع االروائية والزراعية واملدنية( 
وتزايد انخفاض مستوى الرؤيا الى مادون خمسة امتار، فضالً عن ارتفاع ملحوظ في تراكيز املواد 
العالقة والغبار املتساقط الذي بلغ ذروته في عام 2008 حيث بلغت تراكيز الغبار املتساقط حوالي 
-2015 لألعوام  والغبارية  الرملية  العواصف  ملكافحة  الوطني  )البرنامج  شهر.   / م2  ملغم/   80

2020(. في ظل الظروف املناخية احلالية املتقلبة وحتذيرات علماء البيئة من تفاقم ظاهرة االحتباس 
احلراري وتاثيراتها السلبية على االستقرار املناخي ومعدالت سقوط املطر, فان مساحات التصحر 
في اتساع مستمر اكبر مما هي عليه اآلن وبالتالي نتوقع زيادة معدالت هبوب العواصف وتاثيراتها 
ما لم توضع حلول جذرية تتعاون فيها كل اجلهات الوطنية مع اإلستعانة بالدعم الدولي في ذلك. 

)الهيأة العامة لألنواء اجلوية والرصد الزلزالي، 2011(.
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1-1-1-4  نقصان املساحات اخلضراء:
ان اسباب نقصان املساحات اخلضراء تعود لالسباب التالية:

% لالراضي الزراعية  اتساع رقعة التصحر واملناطق اجلافة حيث وصلت نسبة التصحر حوالي 70. 1
املروية ومايقارب 72% لالرتضي الزراعية املطرية و90% في املراعي نتيجة لشحة املياه وارتفاع 

درجات احلرارة وزيادة اجلفاف.
سوء االدارة في قطاع املياه مما يعتبر عامال مهددا لالمن الغذائي بالقياس مع الزيادة املستمرة  2 .
في  املستمر  التناقص  نتيجة  العراقي  الفرد  دخل  انخفاض  الى  يؤدي  مما  السكان  اعداد  في 

االراضي الزراعية.
انخفاض  املتوقع  ومن  النباتي  الغطاء  مقياس  وانخفاض  احلرارة  درجات  وارتفاع  االمطار  قلة  3 .
على  بناء  وذلك   2020 عام  بحلول   %8 بنسبة  الزراعية  االراضي  في  النباتي  الغطاء  مقياس 
االمطار  هطول  معدالت  وانخفاض  مئوية   1 بنسبة  احلرارة  درجات  متوسط  ارتفاع  افتراض 

بنسبة %2,4.
ضرورة مواجهة التحديات بوضع استراتيجيات وسياسات وفتح باب االستثمارات في الزراعة  4 .
والتجارة لغرض معاجلة التحديات التي تواجه االمن الغذائي )برنامج العمل الوطني ملكافحة 

التصحر – 2015(. 

1-1-2 قابلية التأثر بالتغير املناخي وإمكانية التكيف معها:
1 -1 -2-1   قابلية التأثر بالتغير املناخي 

حذرت تقارير األمم املتحدة من آثار تغير املناخ على العراق وخصوصا في قطاعاته املهمة اقتصاديا 
وبيئيا وذات املساس املباشر  باألمن الغذائي واملائي للعراق ومنها نقص املياه )UNDP,2010(، هذا 
وقد بني التقرير السادس لتوقعات حالة البيئة العاملي ملنطقة غرب آسيا بأن العراق يعتبر خامس 
تتأثر  العراق  مياه  أن  حيث  والغذاء،  املاء  توفر  شحة  حيث  من  هشاشة  العالم   في  دولة  أكثر 
بانخفاض هطول األمطار من خارج حدودها، مما يجعل إدارة املوارد املائية في البالد عرضة لتغير 

املناخ ومشاريع التخزين في البلدان اجملاورة. 
احلد  إلى  ومتزايد  كبير  بشكل  املستقبل  في  العراق  في  املياه  مشكلة  تتفاقم  أن  املتوقع  من 
الذي قد تنخفض عنده حصة الفرد إلى اقل من 500 م3 في عام 2025 ومن املرجح أن تؤدي اآلثار 
السلبية لتغير املناخ على املوارد املائية إلى خفض اإلنتاج الزراعي وجعل مشكلة نقص املياه في 
العراق أسوأ من ذلك. ولهذا، ينبغي اتخاذ عدة تدابير جدية للتكيف وذلك لتخفيف تأثير ظاهرة 
التغير املناخي على املوارد املائية، وتطوير املصادر غير التقليدية للمياه التي ميكن استغاللها في 

املستقبل.
درجات  إلرتفاع  وذلك  الزراعية  للمحاصيل  املائية  املتطلبات  في  زيادة  هناك  يكون  أن  املتوقع  من 
احلرارة نتيجة التغيرات املناخية وهذا سيعني ضغطا على املوارد املائية املتاحة لاليفاء باملتطلبات 
املائية لزراعة احملاصيل. ونظرا لكون هذه املوارد محدودة اصال فان األثر املتوقع في حالة استخدام 
نفس االصناف من احملاصيل الزراعية واستمرار استخدام التقانات الزراعية كالتسميد واملكننة 
وغيرها بدون تطوير سيكون تناقصا في األراضي املزروعة سنوياَ لتعويض زيادة املتطلبات املائية 
االحتياجات  لسد  والالزم  املنتج  الغذاء  في  انخفاضا  احلال  بطبيعة  سيعني  وذلك  للمحاصيل 

السكانية املتزايدة للغذاء.
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املناخية  التغيرات  تأثيرات  فأن  العراق  في  البيولوجي  والتنوع  الطبيعية  النظم  فيما يخص  اما 
تختلف وحسب موقعها اجلغرافي من خارطة العراق وحسب نوع الدافع أو املؤثر املناخي، وهذا ما 
يجعل النظم الطبيعية والتنوع البيولوجي معرض بشكل أكبر لهذه التغيرات التي قد تتسبب 

في إزاحة بعض األنواع، سيما املعتمدة على كميات األمطار، أوعلى األراضي الرطبة.
العراق  في  البيولوجي  للتنوع  هشاشة  فيها  املناخ/  بتغير  للتأثر  قابلة  مواقع  ثالث  حتديد  ميكن 

تتمثل في:
النظم اإليكولوجية لألهوار في جميع أنحاء البالد، ال سيما في جنوب العراق، حيث تعتمد  1 .
العديد من اجملتمعات األصلية تاريخياً عليها، والتي يقوم جزء كبير من االقتصاد احمللي استناداً 

ملساحاتها السابقة.
الغابات في املنطقة اجلبلية في شمال العراق )اإلقليم الكردي العراقي( 2 .

البحيرات واألنهار املنتشرة في البالد، ومتثل بيئة األهوار أكثر هذه املناطق حساسية. 3 .
أدوات  املستقبل  في  املناخ  تغير  آثار  وتخفيف  ملواجهة  الالزمة  والتشريعات  السياسات  تعتبر 
أساسية لكل القطاعات املتضررة، ومن أهم املتطلبات وجود التنسيق بني السياسات القطاعية 
هو  املرحلة  في هذه  التشريع  إن  واقتدار.  بكفاءة  نتائجها  تفعيل  أجل  من  التشريعية  والتدابير 

األساس لتنفيذ تدابير احلماية/ املعاجلة/ احلظر، والتي تعتبر ضرورية لتخفيف آثار تغير املناخ.
كما إن تدابير التخفيف وحدها قد ال تكون كافية لتجنب هذه التأثيرات السلبية، وعليه فالبد من 
التركيز على مجموعة من تدابير التكيف لتعزيز وضع احملميات الطبيعية، والتي منها منطقة 
بطرق  الشامل  البيولوجي  التنوع  مرونة  لزيادة  إجراءات  نحو  الوطنية  اجلهود  وتوجيه  األهوار، 

متعددة.
ومن املتوقع أن تزداد تأثيرات تغير املناخ على الصحة في العراق، فقد ارتفعت حاالت االصابة بأمراض 
اجلهاز التنفسي واحلساسية، وهو ما سيؤثر على زيادة معدل الوفيات واإلصابة ببعض األمراض التي 
قد تنتقل باملياه واألغذية امللوثة وكذلك ببعض األمراض االنتقالية كالكوليرا واملالريا والتيفوئيد 
باإلضافة الى األمراض غير االنتقالية كاإلصابة باألزمات القلبية وأمراض سوء التغذية. إن آثار تغير 
املناخ على الصحة تعتمد على الكثير من العوامل منها نظم سالمة الصحة العامة واجملتمع 
والسلوك واجلنس واحلالة االقتصادية للفرد وتختلف من منطقة إلى أخرى وحساسية السكان 

ومدى التعرض آلثار تغير املناخ. 

1-1-2 -2التكيف مع ظاهرة تغير املناخ
ان الهدف االساسي من التكيف هو احلد من قابلية التعرض لتأثيرات تغير املناخ عن طريق بناء أو 
تقوية القطاعات الهشة و القابلة للتأثر بتغير املناخ لزيادة قدرتها على التكيف وعلى التأقلم 
مع هذه التغيرات وتيسير إدماج التكيف مع تغير املناخ بشكل منسق في السياسات و البرامج و 
االنشطة القائمة وخصوصاً في عمليات واستراتيجيات التخطيط اإلمنائي في جميع القطاعات 

ذات الصلة و على مختلف املستويات حسب االقتضاء.
الناجتة عن تغيراملناخ هم النساء وصغار السن واملسنون  إن أكثراملعرضني خملاطر االثار السلبية 
على  قدرتهم  عدم  بسبب  العراقي  اجملتمع  في  هشاشة  االكثر  الفئة  يعتبرون  والذين  والعجزة 

درءالتأثيرات الصحية واالقتصادية والبيئية الناجمة عن تغير املناخ. 
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باإلضافة الى ان  ارتفاع درجات احلرارة والتغير في امناط الهطول املطري واالجنراف احلاصل للتربة 
بسبب العواصف واالعاصير له تأثيرات سلبية على النظم الطبيعية وااليكولوجية مثل حصول 
تغير في توزيع األنواع، تزايد معدالت االنقراض، تغير في أوقات التكاثر، تغير في طول فصل النمو و 

غير ذلك من العوامل و املؤثرات التي حتتاج الى تكيف التنوع األحيائي مع هذه التغيرات.

1-1-2-3 القطاعات املشمولة بالتكيف هي:
املوارد املائية 1 .

تشمل املوارد املائية في العراق في الوقت احلاضر ما يأتي:
نهري  مياه  من  وتتكون  العراق  في  الرئيية  املائية  املوارد  من  تعد  والتي  السطحية:  	 املياه 
دجلة والفرات وروافدهما وشط العرب ، كانت كمية املياه السطحية قبل إنشاء السدود 
في اعالي النهرين تتغير من موسم الخر  أثناء السنة فتزداد خالل فصل الربيع )موسم 
االمطار أو الفيضان ( وتتناقص في فصلي الصيف واخلريف )موسم اجلفاف( كما تتفاوت 
في كمياتها من سنة الى اخرى تبعا لتباين كمية مصادرها من األمطار والثلوج. و لكن 
دجلة  نهري  مياه  على مجرى  السدود  من  عدد  اعوام  عدة  منذ  اجلوار  دول  أقامت  أن  بعد 
والفرات وروافدهما أنخفضت موارد املياه الى العراق بشكل ملف للنظر االمر الذي ينذر  
بتأثيره على األمن املائي و الغذائي للعراق ذلك أنه تسبب بجفاف مساحات واسعة من 
النهرين وباالخص نهر دجلة  مما يستدعي  التي متتد على طول ضفتي  الزراعية  االراضي 
املشتركة  املياه  بشان  إيران(  _سوريا-  )تركيا  اجلوار  دول  مع  اتفاقيات  توقيع  الى  احلاجة 
لتحديد احلصص املائية الداخلة الى العراق كما ونوعا مبا يتالئم ومبادئ التشارك واإلنصاف 

لتغطية االحتياجات احلالية واملستقبلية للعراق واقامة مشاريع مائية مشتركة.
( وتزداد أو تقل  املياه اجلوفية:تبلغ كمية املياه اجلوفية املتجددة سنويا بحدود )4 مليار م3	 
املوارد  مجموع  من   %7,44 حوالي  الى  نسبتها  وتصل  الساقطة  األمطار  كميات  حسب 

املائية في العراق.
	 مياه من مصادر أخرى :

والفرات  الزراعية بني نهري دجلة  الراجعة من املشاريع  املياه  العام: وهي  	 مياه املصب 
بالدرجة األساس ويخرج منه سنويا حوالي 1,2 مليار م3 بنوعية رديئة مع اإلستخدام 
باملليون،  جزء   3000 عن  ملوحتها  تزيد  حيث  االعتيادية  الزراعية  للمحاصيل  الزراعي 
حيث يستفاد من مياه املصب العام لتغذية األهوار  وكذلك الستخدامها من قبل وزارة 
املياه اال  الى اآلن محطات لتحلية  النفطي وال توجد  النفط في منشآت اإلستخراج 

على نطاق ضيق جدا ويتم استخدامها من قبل بعض دوائر  وزارة الزراعة.
	 مياه الصرف الصحي املعاجلة: تزداد كمية مياه الصرف الصحي مع زيادة عدد السكان 
وبالرغم من كمياتها الكبيرة نسبيا حيث بلغت كمية مياه الصرف الصحي املعاجلة 
حوالي 580 مليون م3 في السنوات االخيرة اال ان استخدامها كمصدر للمياه اليزال في 
مراحله االولى حيث استخدمت في بغداد وبعض احملافظات بشكل محدود جدا لري 

بعض مناطق احلزمة اخلضراء .
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الزراعة:   .2
 25 نحو  يستهلك  فهو  العراق  في  للمياه  إستهالكا  القطاعات  أكثر  من  الزراعي  القطاع  يعد 
مليار م3/سنة حيث تتراوح نسبة استهالك املياه في هذا القطاع بني 85-90%  و إن تناقص موارد 
املياه سيؤثر بشكل كبير على اجلانب الزراعي في العراق وسيؤدي الى فقدان الكثير من املزارعني 
ألراضيهم مما يتسبب بخسائر مالية باهضة جراء اعتماد العراق على الواردات اخلارجية من احملاصيل 
الزراعية فضال عن خسائر أخرى تتمثل في تزايد نسبة العاطلني بعد توقف العمل في العديد 
من املشاريع الزراعية ويؤدي الى إرتفاع معدالت الفقر التي ترتبط بشكل وثيق مع اقامة املشاريع 
السيما الزراعية منها والصناعية مما سيترك تأثيراته الواضحة على الوضع اإلقتصادي في العراق 
،و مما يزيد من الهدر في كميات املياه املستخدمة في الزراعة هو إستخدام قنوات الري غير املبطنة 
الري  تقنيات  واستخدام  التحتية  البنى  مجال  في  املائية  املوارد  ادارة  وسوء  والقدمية  واملفتوحة 
القدمية )الري السطحي لبعض احملاصيل كالرز( وامناط الزراعة التقليدية فقد ازدادت كمية مياه 
زيادة  و  االرضية املستخدمة  املياه  ارتفاع مناسيب  الى  أدى  مما  املطلوبة  املائية  املقننات  الري عن 

التغدق ومتلح التربة .

النظم الطبيعية والتنوع البيولوجي  .3
بنسب  املناخية  التغيرات  لتاثيرات  معرضة  العراق  في  البيولوجي  والتنوع  الطبيعية  النظم  إن 
مختلفة وحسب موقعها اجلغرافي من خارطة العراق وحسب نوع الدافع أو املؤثر املناخي  وميكن 

حتديد ثالثة مواقع ذات تنوع بايولوجي قابل للتاثر بتغير املناخ في العراق تتمثل في:
حيث  العراق  جنوب  في  السيما  البالد  أنحاء  جميع  في  االهوار  في  اإليكولوجية  	 النظم 
تاريخيا عليها والتي يقوم جزء كبير من االقتصاد  تعتمد العديد من اجملتمعات االصلية 

احمللي استنادا ملساحاتها السابقة.
	 الغابات في املنطقة اجلبلية في شمال العراق ) إقليم كردستان (.

	 البحيرات واالنهار املنتشرة في البالد ومتثل بيئة األهوار أكثر هذه املناطق حساسية.

الصحة  .4
من  العراق مجموعة  يواجه  املناخ حيث  بتغير  املتأثرة  العربية  املنطقة  بلدان  احد  العراق  يعتبر 
باجلفاف  املرتبطة  املناخية  وترة وشدة األحداث  ارتفاع  تتوافق مع  السنوات األخيرة  التغيرات في 
وزيادة ظواهر الغبار وزيادة التدهور البيئي مما أثر بشكل واضح على الواقع الصحي في العراق وأدى 
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الى زيادة معدل الوفيات واالصابة ببعض األمراض التي قد تنتقل باملياه واألغذية امللوثة وكذلك 
كاالصابة  االنتقالية   غير  واالمراض  والتيفؤيد  واملالريا  الكوليرا  مثل  االنتقالية  االمراض  ببعض 
بامراض اجلهاز التنفسي كاحلساسية والربو واالزمات القلبية وامراض سوء التغذية تلك األمراض 
التي يرتبط بعضها بتغير الظروف البيئية للحشرات الناقلة لهذه األمراض نتيجة تغيرات املناخ 

فيزداد تاثيرها على صحة اإلنسان.
وعلى الرغم من حتقيق بعض االجنازات خالل السنوات املاضية في مجال الرعاية الصحية فانه مازال 
هناك احلاجة امللحة الى وضع تدابير تكيف واضحة ومحددة تساعد اجلهات الصحية اخملتصة في 
العراق على االستعداد وتخفيف التاثيرات السلبية التي قد تزيد من ضعف االوضاع الصحية وذلك 
من خالل تعزيز النظم الصحية وخدمات الصحة العامة ووصول مياه الشرب النظيفة للسكان 
ومتابعة مناطق توالد البعوض واعداد الدراسات حولها ومتابعة خدمات الصرف الصحي احملسنة 
للحد من االمراض التي قد تتفاقم مع تغير املناخ كاالسهال و غيرها مما يستوجب وضع برامج 
املواطن  ليكون  املواطن  لعموم  الصحية  التوعية  على  والتركيز  املعدية  االمراض  تفشي  ملراقبة 

جزءاً من إجراء التكيف و الوقاية من هذه األمراض .

5.  إرتفاع مستوى سطح البحر والسياحة
حدوث  احتمال  الى  تشير  الدراسات  من  الكثير  ان  اال  اخلليج  على  العراقي  الساحل  ضيق  رغم 
العراقية  اجلهات  من  جاد  موقف  ملح  وبشكل  ممايحتاج  املناخ  تغيرات  عن  ناجتة  كبيرة  تاثيرات 

اخملتصة و دعم متميز من اجملتمع الدولي ملواجهة هذه املشكلة والتكيف معها ومن أهمها: 
	 تأثير إرتفاع مستوى البحر على االراضي العراقية وخصوصا جنوب العراق املهدد بالغرق 
مما سيكون تأثير على الثروة النفطية املتركزة في محافظة البصرة الساحلية على وجه 
التحديد مما سيكون له تأثيرات اقتصادية سلبية ال حتمد عقباها ناهيك عن تاثير ارتفاع 
واحتمالية  البحرية  للبيئة  االيكلوجية  النظم  البحر على  ملياه  واحلموضة  احلرارة  درجة 

هجرتها من منطقة الى اخرى بعيدة عن املياه االقليمية للعراق .
تواجدها  التي يكثر  املرجانية  املناخية على الشعب  التغيرات  الناجتة عن  العوامل  	 تاثير 
في اخلليج العربي والبحر االحمر والتي تعد احد املناطق السياحية التي يرتادها السواح 

سنويا باعداد كبيرة .
	 تاثيرات تغير املناخ على البحر تولد ضغطا كبيرا على العراق وباجتاهات زراعية وصناعية 
وسياحية باإلضافة الى تاثيرها على الثروة النفطية للعراق التي ورد ذكرها و كذلك فإن 
شط  في  النهرية  املياه  مع  للبحر  املاحلة  املياه  إختالط  زيادة  الى  البحر  مستوى  إرتفاع 
العرب من خالل توسع إمتداد اللسان امللحي الى مسافات متزايدة في مياه شط العرب.

	 البد من التركيز االن على السياحة الدينية والتراثية التاريخية البديلة كمورد اقتصادي 
التاريخية  املواقع  من  الكثير  فيه  العراق  وان  خصوصا  الساحلية  السياحة  عن  بديل 
احلضارية يعود تاريخها الى اقدم العصور باالمكان تأهيلها واإلستفادة منها لهذا الغرض 
املناسبات  أثناء  الزوار  ماليني  بل  االف  يرتادها  التي  املقدسة  العتبات  وجود  عن  ناهيك 
الدينية. كما البد من االبتعاد عن املناطق الساحلية في اقامة املنشآت الصناعية قدر 
والبحوث  بالدراسات  اإلهتمام  ضرورة  الى  باإلضافة  القادم  اخلطر  لهذا  حتسبا  االمكان 
في هذا اجملال وتاسيس الدراسات األكادميية ودعم مركز علوم البحار في جامعة البصرة 
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لتشجيع الدراسات االكادميية والبحوث املبنية على التجارب العلمية لتوضيح الصورة 
امام العالم في هذا اجملال.

البنى التحتية والتخطيط احلضري.  .6
التعليم  .7

تقليل مخاطر الكوارث الطبيعية.  .8

1-1-3 اخلطة الوطنية للتكيف:
متكني  لغرض    )CAF( للتكيف  كانكون  اطار   ضمن   )NAPs( الوطنية  التكيف  خطط  انشئت 
التكيف  )NAPs( كوسيلة لتحديد احتياجات  االطراف من وضع وتنفيذ خطط وطنية للتكيف 
على املدى املتوسط والطويل، ووضع وتنفيذ استراتيجيات وبرامج لتلبية تلك االحتياجات وهي 
عملية مستمرة وتدريجية ومتكررة وتتبع النهج القطري واملشاركة والشفافية التامة مع مراعاة 

نوع اجلنس.
 COP21 القرار )47( من مقررات مؤمتر االطراف احلادي والعشرين      وباالعتماد على ما جاء في 
التفاقية االمم املتحدة االطارية لتغير املناخ UNFCCC واملتضمنة طلب االتفاقية انفاً من صندوق 
النامية من اجل صياغة  البلدان  من  البلدان منواً  اقل  الى  الدعم  لتقدمي  ان يعمل  املناخ االخضر 
الحقاً  القيام  اجل  من  أ-17  م  و5/  أ-16  م   /1 املقررين  مع  ينسق  ومبا  الوطنية  التكيف  خطط 
بتنفيذ السياسات العامة واملشاريع والبرامج التي حتددها هذه البلدان و تنفيذاً ألهداف ومحاور 
االستراتيجية الوطنية للبيئة في العراق للفترة 2013-2017  والتي تتضمن اعداد مشروع لوضع 

استراتيجية وطنية للتكيف وتنفيذ انشطة التكيف للقطاعات واملناطق االكثر هشاشة. 
اإلطارية  االتفاقية  الى  العراق  انضمام  ومنذ  عاتقها  على  العراقية  البيئة  وزارة  اخذت  لقد       
للتغيرات املناخية )UNFCCC( العمل على التنسيق املتكامل بني االستجابة ملتطلبات مواجهة 
تأثيرات تغير املناخ وبني التنمية االجتماعية و االقتصادية قدر املستطاع وفق لإلمكانيات املتاحة 
البلد والعمل  الكاملة لالحتياجات املشروعة ذات االولوية لتحقيق منو اقتصادي في  املراعاة  مع 
على معاجلة الفقر واملشاكل البيئية الكبيرة التي يعاني منها الواقع العراقي سواء في النظم 
الطبيعية واملصادر املائية و اجلوانب الصناعية واخلدمية والزراعية بسبب تغير املناخ  او في اجلوانب 

الصحية والسياحية وارتفاع مستوى سطح البحر ومعاجلة العواصف الغبارية 
     ان املشروع املقترح لـ )خطة التكيف الوطنية NAP( الذي سيقدم الى  صندوق املناخ االخضر 
GCF  يهدف إلى بناء قدرة البلد على نحو مستدام  في حتديد أولويات التكيف وتخطيط وتنفيذ 
االحتياجات الالزمة له على املديني املتوسط والبعيد، مع االخذ بنظر االعتبار مقرري مؤمتر األطراف 
السادس عشر والسابع عشر CP/5 16.CP/1.17  وجميع عناصر املبادئ التوجيهية التقنية إلعداد 
خطة التكيف الوطنية  والتي تتماشى في الوقت نفسه  مع استراتيجية حماية وحتسني البيئة 
للعراق  األول  الوطني  والبالغ  املقرة  البلد  وبرامج  واستراتيجيات   )2017-2013( للفترة  العراقية 
ووثيقة مساهماته احملددة وطنياً )INDC(  وسيتم من خالل هذا املشروع استقطاب اخلبرات الوطنية 

املوجودة، وسيكون منسجماً متاماً  مع اجلهود احلالية للتكيف مع آثار تغير املناخ في البلد. 
     لقد باشر العراق باتخاذ خطوات فعلية على املستوى الوطني و الدولي و للتهيئة واإلعداد  
خلطة التكيف الوطنية )NAP Process(، حيث إن التواصل مع مكتب غرب  اسيا  لبرنامج األمم 
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املتحدة للبيئة )UN-Environment( مستمر ليتم اعتماده كوكالة تنفيذية ملساعدته في اعداد 
هذه اخلطة )NAP(، كما ومت توجيه رسالة الى سكرتارية صندوق املناخ االخضر )GCF( لغرض توفير 

 .)NAP(  الدعم املالي إلعداد وكتابة خطة التكيف الوطنية
:)NAP( الفرق اوطنية العاملة على خطة التكيف الوطنية

ولغرض بدء العمل في إعداد اخلطة أعاله فقد  مت  تشكيل فريق العمل الوطني املعني بخطة 
التكيف الوطنية حيث تضمن هذا الفريق: 

( وزارة وجهة وطنية ذات عالقة.  ممثلني عن )23	 
	 ممثلني عن دوائر حماية وحتسني البيئة في احملافظات )لضمان أوسع  مشاركة على املستوى 

الوطني واحمللي(. 
	 ممثلني عن منظمات اجملتمع املدني مع  مراعاة إشراك النساء ضمن الفريق الوطني حيث بلغت 

نسبة النساء املشاركات في الفريق %40 . 
  )  	UNFCCC( تضمن الفريق الوطني كالً من نقاط ارتباط اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية لتغير املناخ

 .)IPCC( والهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغير املناخ )GCF( وصندوق املناخ األخضر
ولكي يتمكن هذا الفريق من اجناز عمله في إعداد هذه اخلطة فأن ذلك يتطلب تشكيل مجموعتني 
للقضايا  واألخرى  املناخ  بتغير  املتأثرة  الرئيسية  القطاعات  ممثلي  من  تتألف  أحداهما  فرعيتني 

التقاطعية وكما يلي 
	 اجملموعة الرئيسية األولى: وهي مجموعة رؤساء الفرق املسؤول  كل منها عن  قطاع رئيسي 

محدد. 
	 اجملموعة الرئيسية الثانية: وهي مجموعة رؤساء الفرق املسؤولة عن القضايا التقاطعية. 

 Gender-responsive )Gender(  عند التخطيط للتكيف  النوع االجتماعي   1-1-3-1 مراعاة 
adaptation planning

عدم  أوجه  إلى حتديد  السعي   هو  اجلنساني  للمنظور  املراعي  التكيف  تخطيط  من  الهدف  إن 
املساواة احملتملة، ومعاجلتها، من خالل ضمان دخول املرأة، )على سبيل املثال(  فضال عن الرجال، في 

جميع مستويات االستجابة لتغير املناخ واإلجراءات املتخذة في هذا اجملال. 
ولهذا يجب األخذ بنظر االعتبار عند التخطيط للتكيف )أو ما يعرف بالتكيف أالستباقي( إجراء 

حتليل شامل وتشاركي يراعي فيه: 
	 الفوارق بني اجلنسني. 

	 يستهدف إدخال الفئات الهشة والقادرة على العمل في  استراتيجيات التكيف. 
	 يعتمد على املعارف والقدرات املوجودة واخملطط لها، وكيفية تنفيذها مبشاركة عادلة. 

	 تشجيع سياسات التكيف والبرامج اخلاصة بتلبية احتياجات النساء والرجال 
	 دعم موارد الوصول العادل، واحلقوق، والفرص. 

التكيف  النوع االجتماعي عند اعداد مقترح مشروع )خطة       مت األخذ بنظر االعتبار موضوع 
)GCF( وبالتنسيق والتعاون مع  املناخ االخضر  العراق الى صندوق  )NAP(( والتي قدمها  الوطنية 
برنامج االمم املتحدة للبيئة )UNEP( ، حيث مت انشاء فريق تقاطعي خاص مبوضوع النوع االجتماعي  
ضمن )Cross Cutting Group(  ويعتبر من اهم الفرق التقاطعية والتي يروم البلد البدء بها نهاية 

العام احلالي.
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1-1-4 القائمة الوطنية جلرد غازات الدفيئة ضمن البالغ الوطني األول للعراق:
النيتروز  CH4وأكسيد  CO2وامليثان  الكربون  ثاني أكسيد  الثالثة:  الرئيسة  الدفيئة  مت جرد غازات 
األقرب  ألنها  للعراق،  االول  الوطني  البالغ  اعداد  في  األساس  سنة  بوصفها   1997 لسنة    N2O
إلى سنة 1990، وتتوافر عنها البيانات املطلوبة. اُستخدمت املبادئ التوجيهية املنقحة للفريق 
الدفيئة  غازات  مخزونات  حصر  بشأن   1996 لعام   )IPCC( املناخ  بتغير  املعني  الدولي  احلكومي 
الوطنية. وباإلضافة إلى الغازات الثالث الرئيسة، مت جرد غاز أول أكسيد الكربون CO وثاني أكسيد 
 .NOx وأكاسيد النيتروجني ،NMVOCs واملركبات العضوية املتطايرة غير امليثانية ،SO2 الكبريت
وضمت قوائم جرد غازات الدفيئة لقطاعات الطاقة، والعمليات الصناعية والنفايات، وعلى النحو 
الذي حددته املبادئ التوجيهية آنفاً، ومت استبعاد قطاع استخدام األراضي وتغيير استخدام األراضي 

واحلراجة LULUCF من اخملزون بسبب نقص البيانات املتوفرة عن هذا القطاع.

1-1-4-1  قائمة العراق الوطنية جلرد غازات الدفيئة لعام 1997 حسب القطاعات:
الكربون  أوكسيد  ثاني  العراق في عام 1997 بحوالي 72.658 غيغاغرام مكافيء من غاز  ساهم 
)CO2( من غازات الدفيئة في اجلو وفيما يلي تفاصيل هذه اإلنبعاثات اإلجمالية لكل قطاع من 

القطاعات الباعثة:
.% الطاقة: 54.419 غيغاغرام مكافيء ثاني أكسيد الكربون، ما يعادل 75	 
.% الزراعة: 8.084 غيغاغرام مكافيء ثاني أكسيد الكربون، ما يعادل 11.1	 

.% العمليات الصناعية: 6.422 غيغاغرام مكافيء ثاني أكسيد الكربون، ما يعادل 8.8	 
.% النفايات: 3.733 غيغاغرام مكافيء ثاني أكسيد الكربون، ما يعادل 5.1	 

شكل  )1( التوزيع النفطي الجمالي انبعاثات الغازات الدفيئة في العراق 1997
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1-1-4-2 قائمة العراق الوطنية جلرد غازات الدفيئة لعام 1997 حسب نوعية اإلنبعاثات:
فيما يلي تفاصيل اإلنبعاثات في عام 1997 على أساس نوعية الغازات املنبعثة:

رَ مجموع انبعاثات هذا الغاز بحوالي 60.379	   غيغاغرام. ثاني أكسيد الكربون  CO2 ُقدِّ
امليثانCH4=319	  غيغاغرام 

أكسيد النيتروز=N2O 18 غيغاغرام ، وهي تعادل 3.2	  ميغاغرام/ فرد من ثاني أكسيد الكربون 
CO2  و 0.02 ميغاغرام/ فرد من امليثان CH4، و0.001 ميغاغرام من N2O )قدر عدد السكان في 
1997 بحوالي 19.184.543نسمة – تسعة عشر مليون ومائة واربعة وثمانون الف وخمسمائة 

وثالثة واربعون نسمة(.

1-1-4-3 إنبعاثات الفرد من غازات الدفيئة:
)البالغ  CO2 للفرد في عام 1997 ما يعادل 3.8 طن/ فرد،  بلغ  مكافئ غاز ثاني أكسيد الكربون 
الوطني األول للعراق(. وتوضح إحصائيات وزارة التخطيط أن معدل النمو السكاني للفترة 2009-

2014 كان يعادل نحو 2.6%.  وإذا افترضنا أن هذا املعدل سيبقى ثابتا للـــ 25 عاما املقبلة، فإن عدد 
السكان في العراق سيبلغ 54.945.000 فرد بحلول عام 2036. ومن احلساب املذكور آنفا فإن كمية 

 .CO2 االنبعاثات سوف تصل إلى 208.791.000 طن مكافئ غاز  ثاني أكسيد الكربون

:)CDM( 1-1-4-4 آلية التنمية النظيفة
فيما يخص الية التنمية النظيفة )CDM ( فان االجنازات تضمنت اقرار املشاريع والعائدة الى اجلهات 
 )DNA( ادناه من قبل اللجنة الوطنية الدائمة للتغيرات املناخية ومن ثم جلنة السلطة الوطنية

املعنية بالية التنمية النظيفة وحسبما يلي )مرفق1(: 
	 مشاريع وزارة الصناعة واملعادن 

	 مشاريع االعمار واالسكان والبلديات العامة 

شكل  )2 ( نسب غازات الدفيئة املنبعثة في العراق في 1997
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	 مشاريع امانة بغداد
	 مشاريع محافظة الديوانية 

املشاريع التي يتم دراستها لغرض اقرارها من قبل جلنة السلطة الوطنية والتي مت تزويدنا بها من 
قبل اجلهات ادناه )مرفق2(:

	 مشاريع وزارة االعمار واالسكان والبلديات العامة 
	 مشاريع جمعية مصنعي االسمنت

	 طلب امانة بغداد
	 مشاريع محافظة بابل

املشاريع اخلاصة بخارطة اجراءات التخفيف املالئمة وطنياً )NAMA Road Map( والتي مت بها من 
قبل اجلهات ادناه )مرفق3(:

	 مشاريع وزارة النفط
	 مشاريع امانة بغداد

	 مشاريع وزارة الصناعة واملعادن
	 مشاريع وزارة الزراعة

	 مشاريع وزارة االعمار واالسكان والبلديات العامة  

1-1-5  اجنازات العراق جتاه االتفاقية اإلطارية للتغيرات املناخية:
مع تفاقم مشكلة تغيرات املناخ ووعي اإلنسان خلطرها على مستقبل احلياة على الكرة األرضية 
الدولية تعقد بإستمرار  املؤمترات  الوقت، وأخذت  تتراصف وتتوحد مع  أخذت مساعيه في حلها 

ملناقشة هذه القضية لغرض التوصل الى حلول بشأنها، 
إن العراق ماٍض بشأن تنفيذ اإللتزامات األساسية الواقعة عليه ومبوجب املادة 4 من اإلتفاقية والتي  

تتلخص مبا يأتي:
إتفاقية األمم  إلتزاماته جتاه  الوطني األول والتي تعد واحدة من اهم  البالغ  العراق وثيقة  	 قدم 
املتحدة اإلطارية لتغير املناخ والتي يبني فيها قائمة باملشاريع املهمة ذات األولوية كجزء من 

سعي البلد لطلب الدعم الدولي املالي والتكنولوجي وبناء القدرات لتمكينه من تنفيذها.
	 حضور مؤمترات األطراف واملؤمترات التحضيرية للتواصل مع كافة القرارات والتطورات العلمية 
والتقنية وصناديق التمويل وإيصال قضايانا الوطنية الناجتة عن تأثير تغير املناخ على قطاعاته 
واملؤمترات  نهاية كل سنة  تعقد  التي  االطراف  والعراق حريص على حضور مؤمترات  اخملتلفة، 

التحضيرية التي تعقد منتصف كل سنة تقريبا.
احلادي  مؤمترها  خالل  األطراف  الدول  بني  اجلارية  املفاوضات  كافة  في  العراقي  الوفد  	 شارك 
والعشرين )COP21( إلتفاقية األمم املتحدة اإلطارية لتغير )UNFCCC( والذي أقيم في باريس- 
فرنسا نهايات عام 2015 لوضع بنود إتفاق باريس وقد كانت مشاركة املفاوض العراقي فعالة 
بشهادة مؤمتر األطراف نفسه، كما مت املشاركة بفعالية جانبية على هامش املؤمتر بني فيها 
بالواقع  للنهوض  املستقبلية  وإحتياجاته  املناخية  التغيرات  نتيجة  يعانيها  التي  املشاكل 
به  املؤمتر  بكابينة عرض خاصة  أيضاً خالل  العراق  واإلقتصادي، وقد شارك  والصحي  البيئي 
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قام من خاللها بعرض كافة التقارير واملنجزات الوطنية فيما يتعلق بالبيئة والتغير املناخي 
آفاق  لفتح  وذلك  الدولي  للدعم  وإحتياجاته  العراقي  الواقع  تبني  هدايا  تقدمي  الى  باإلضافة 

التعاون مع الدول واملنظمات الدولية. 
( املعنية بإقرار ومراجعة أوراق تسجيل مشاريع آلية   	DNA(مت تشكيل جلنة السلطة الوطنية الـ
التنمية النظيفة  )CDM( للحصول على عوائد الكربون كمدخالت إقتصادية إضافية للبلد 

وتنويع مصادر اإلقتصاد الوطنية.
( للتعامل مع املشاريع التي يتم تقدميها   	NDA( يتم العمل على تشكيل جلنة وطنية خاصة

للحصول على الدعم املالي والتقني ونقل التكنولوجيا من صندوق املناخ األخضر.
املتطلبات  الوطني  الصعيد  على  عملها  ألهمية  الوطنية  السلطة  جلنة  تشكيل  إعادة  مت    	
الدور  لها  سيكون  إستراتيجية  مشاريع  بإقرار  يتعلق  فيما  خاصة  املشاريع  لقبول  الدولية 

الكبير في حتقيق أهداف التنمية املستدامة من خالل تشغيل.
اإلتفاقية  متطلبات  مع  للتعامل  املناخية  للتغيرات  الدائمة  الوطنية  اللجنة  	 تشكيل 
واجلهات  الوزارات  كافة  عن  ممثلني  تضم  بذلك, حيث  اخلاصة  السياسات  ووضع  والبروتوكول 

الوطنية ذات العالقة. 
مشروع  تنفيذ  لعملية  السالمة  ومتطلبات  والبيئية  االقتصادية  الفوائد  عن  دراسة  	 تقدمي 

.)CCS( ًإلصطياد وتخزين الكربون جيولوجيا
	 تقدمي دراسة عن التكيف مع تغير املناخ.. األسباب.. التأثيرات.. واملعاجلة.

 ( املناخ  وتغير  الكوارث  مخاطر  ومواجهة  املستدامة  التنمية  بني  الترابط  عن  دراسة  	 تقدمي 
االتفاقية اإلطارية - اتفاق باريس(.

( ومدى امكانية استخدام الدايود الباعث للضوء   	LED ( اعداد دراسة عن االنارة املوفرة للطاقة



28

بدالً من انواع االنارة احلالية املستخدمة في دوائر ومؤسسات الدولة وحساب خفض االنبعاثات 
الناجت عنها ومدى امكانية اضافته لنسبة التخفيض الـ ) 1%( ضمن وثيقة املساهمات احملددة 

.)INDC( ًوطنيا
( من خالل قسم عالقات البيئة الدولية للبدء باجراءات التقدمي   	AF( مفاحتة صندوق التكيف
الول املشاريع املقدمة للصندوق باسم العراق وبالتعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية 
والعشرين  الثاني  األطراف  مؤمتر  خالل  النباتي  االنتاج  مبجال  واخلاص  الزراعة  وزارة  و   )IFAD(
)COP22( املنعقد في املغرب/مراكش ومت قبول املشروع وتخصيص مبلغ )10( مليون دوالر ونحن 

بإنتظار احلصول على املبلغ وحتديد اللجان الرئيسية والفرعية والبدء بإجراءات التنفيذ.
العلوم  ووزارة  التجارة  وزارة  بعضوية   التجارية  بالقضايا  املعني  العمل  فريق  تشكيل  	 مت 
والتكنلوجيا ووزراتنا للعمل مع الفريق العربي حسب طلب اجلامعة العربية من كل البلدان 
العربية ملتابعة موضوع )تغير املناخ وقطاع التجارة( العاملية )WTO( وتاثيرها وتاثرها مبوضوع 

تغير املناخ .
( حسب   	CBTI الشفافية  أجل  من  القدرات  بناء  )مبادرة  تقرير مفصل حول مشروع  إعداد  مت 
الى قسم  املوضوع  ورفع   GEF العاملي  البيئة  مرفق  قبل  واملمول من  باريس  إتفاق  في  ماجاء 
عالقات البيئة الدولية الكمال املوافقات االصولية ومفاحتة املرفق اعاله للعمل على احلصول 
على الدعم املقدم من قبله لهذا املشروع واستحصال موافقة السيد الوكيل الفني باملشروع 

.GEF بتنفيذ هذا املشروع في حالة املوافقة على متويله من قبل مرفق البيئة العاملي
تفاقم  من  واخملاوف  القلق  في  له  ومشاطرته  الدولي  اجملتمع  مع  العراق  تضامن  من  	 انطالقاً 
مشكلة تغير املناخ وتأثيراتها على مجمل احلياة على كوكب األرض فقد قدم العراق وثيقة 
)INDCS( رغم الظروف الصعبة التي مير بها واملعروفة للجميع في  مساهماته احملددة وطنياً 
املائي  واألمن  واالجتماعية  السياسية  وانعكاساتها  واألمنية  والبيئية  االقتصادية  جوانبها 
في  الطوعية  للمساهمة  العراق  استعداد  الوثيقة  هذه  تضمنت  وقد  لشعبه  والغذائي 
خفض انبعاثاته وفق سيناريوهني أحدهما بجهد وطني )1%( وهو معتمدا على حتقيق األمن 
والسالم في ربوع العراق واألخر وهو األكبر )13%( معتمداً على حتقيق األمن والسالم باإلضافة 
املتقدمة  الدول  استعداد  عبر  الدولي  اجملتمع  يقدمه  الذي  والتقني  املادي  الدعم  توفر  الى 
والدول األخرى والشركات التي لها القدرة على االستثمار في العراق في مجال اإلدارة البيئية 
السليمة للكاربون وإدخال التقنيات البيئية منخفضة الكاربون والطاقات املتجددة واألبنية 
اخلضراء والبنى التحتية والتكيف مع تغير املناخ لزيادة مرونة وصمود قطاعاته املتأثرة وتقليل 
في  الدعم  وصناديق  آليات  خالل  ومن  العراق  في  االستثمار  مجاالت  من  وغيرها  هشاشتها 
التنمية  وآلية   AF التكيف  وصندوق   GCF األخضر  املناخ  )كصندوق  والبروتوكول  االتفاقية 
النظيفة CDM( على الرغم من ان العراق ليس لديه انبعاثات مؤثرة في مجمل انبعاثات غازات 
الدفيئة على املستوى العاملي ذلك انه من أكثر البلدان تضررا من تغيرات املناخ واألكثر عرضه 
للتأثر بهذه التغيرات واألكثر هشاشة في العالم. وقد تضمنت املساهمة الوطنية حزم من 

املشاريع التي باإلمكان تنفيذها ضمن السيناريو هني آنفاً وكما مايلي:
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جدول )1( حزم املشاريع التي باإلمكان تنفيذها وفق سيناريو التخفيف

القطاع
حزمة املشاريع التي باإلمكان تنفيذها ضمن 

السيناريو غير املشروط  )%1(
حزمة املشاريع التي باإلمكان تنفيذها ضمن 

السيناريو املشروط )%13(

الكهرباء

التحول الى الدورات املركبه في انتاج الطاقة  1 .
الكهربائية.

للحفاظ  الكهربائية  املنظومة  أداء  حتسني  2 .
درجة  وجود  مع  واإلستقرار  اإلستمرارية  على 

عالية من املوثوقية.

الدورات  الى  التحول  في  االستثمار  زياده  1 .
املركبة.

الشروع في برامج ترشيد االستهالك وكفاءه  2 .
الطاقه.

واجلديدة  النظيفة  الطاقات  إستخدام  3 .
واملتجددة. 

التوزيع  قطاعي  في  الفنية  اخلسائر  تقليل  4 .
والنقل.

في  الكهرومائية  الطاقة  محطات  تطوير  5 .
الى مساهمة  وهذا سيؤدي  كردستان  إقليم 
إجمالي  من   %3.3 بـ  الكهرومائية  الطاقة 
توليد الطاقة الكهرومائية بحلول عام  2035 

بإفتراض تأهيل سد املوصل.

الصناعة

الكهربائية  الطاقة  إلنتاج  احلرارة:  تدوير  1 .
واإلستفادة  هدرها  من  بدال  منها  واإلستفادة 

منها  ألغراض اإلنتاج.
لتحقيق  الصناعية  العمليات  بعض  تطوير  2 .
خفض في اإلنبعاث ويشمل بعض الصناعات 
صناعة  مثل  إنشاؤها  واملزمع  حاليا  املوجودة 

األسمدة.
استبدال بعض أنظمة احلرق اآللي في مصانع  3 .
اخلاص  القطاع  إلى  تنتمي  التي  الطابوق 

بأنظمة حرق أكثر كفاءة وصديقة للبيئة.

وتخزين  إستراتيجي إلصطياد  تنفيذ مشروع  1 .
ثاني اكسيد الكربون في تراكيب األرض.

خفض  لتحقيق  الصناعية  العمليات  تطوير  2 .
الصناعات  جميع  ويشمل  اإلنبعاث  في 
صناعة  مثل  إنشاؤها  واملزمع  حاليا  املوجودة 

األسمدة.
مصانع  في  اآللي  احلرق  أنظمة  إستبدال  3 .
اخلاص  القطاع  إلى  تنتمي  التي  الطابوق 

بأنظمة حرق أكثر كفاءة وصديقة للبيئة.
القطاعني  في  الصناعية  املشاريع  إنشاء  4 .
واجملمعات  املدن  مشاريع  ضمن  واخلاص  العام 
الصناعية التي ترغب وزارة الصناعة واملعادن 
اخلاصة  الصناعات  لتشجيع  بتنفيذها 
ذلك  في  مبا  املنتجات  جتميع  أو  بتصنيع 
واملعدات  واألجهزة  الشمسية  الطاقة  خاليا 
كالسخانات،  الشمسية،  بالطاقة  العاملة 
املضخات  السيارات،  الثالجات،  اإلضاءة، 

واملواقد وغيرها. 

قطاع النفط والغاز

إلنتاج  املصاحب  الغاز  إستثمار  على  العمل  1 .
الى  وصوال  حالياً  يحرق  الذي  اخلام  النفط 
وتقليل  املنتجة  كميات  معظم  إستثمار 
املستخدم  الثقيل  الوقود  على  اإلعتماد 
وكذلك  الكهربائية  الطاقة  توليد  ألغراض 
النقل  قطاع  ومنها  األخرى  اإلستخدامات 

وقطاع الصناعة.

لتكون  النفطية  املنتجات  مواصفات  حتسني  1 .
من  وذلك  العاملية  املواصفات  أحدث  وفق 
خالل إنشاء مصافي متطورة وتأهيل وتطوير 

مصافي النفط احلالية.
( كوقود  2 .LPG( إستخدام الغاز البترولي املسال
في  البنزين  على  اإلعتماد  لتقليل  للمركبات 

البلد.
اخلام  النفط  إلنتاج  املصاحب  الغاز  إستثمار  3 .

من احلقول الوطنية.
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القطاع
حزمة املشاريع التي باإلمكان تنفيذها ضمن 

السيناريو غير املشروط  )%1(
حزمة املشاريع التي باإلمكان تنفيذها ضمن 

السيناريو املشروط )%13(

النقل

إصدار قانون النقل املستدام. 1 .
إعتماد برنامج لزيادة الوعي بني السكان. 2 .

للمركبات  الدوري  الفحص  أنظمة  تطبيق  3 .
للمحددات  إنبعاثها  جتاوز  عدم  لضمان 

الوطنية.

تسيير خطوط السكك احلديد احلديثة مبوازاة  1 .
نوع  على  للمحافظة  البري  النقل  خطوط 

إستخدام األراضي الزراعية.
في  كفاءة  أكثر  مبحركات  طائرات  إستخدام  2 .
إستهالك الوقود ونظام تشغيل أكثر فاعلية 

وكفاءة.
وطنية  ومواصفات  معايير  وضع  على  العمل  3 .
إلستيراد املركبات واملعدات األخرى للتأكد من 

أنها ال تتجاوز اإلنبعاثات العاملية.
من  اجلماعي  النقل  نحو  التدريجي  التحول  4 .

خالل زيادة أعداد باصات النقل العام.

اإلسكان

إستخدام تقنيات اإلنارة املوفرة للطاقة. 1 .
إستخدام تقنيات العزل احلراري. 2 .

إصدار كودات البناء األخضر. 3 .
للمباني  الفعال  التصميم  إستخدام  4 .
والطاقة  اإلضاءة  من  القصوى  لإلستفادة 

الشمسية.

تنفيذ تقنيات الطاقة الكهروضوئية للكهرباء  1 .
املوزعة في املناطق واملدن الصغيرة.

إستخدام  يتضمن  متكامل  تصميم  2 .
تكنولوجيا العدادات الذكية داخل املباني.

املتكاملة  الكهروضوئية  الشمسية  الطاقة  3 .
في املباني.

واملنتجات  البناء  مواد  واستخدام  إنتاج  تعزيز  4 .
احمللية الصديقة للبيئة.

النفايات
إصدار قانون إدارة النفايات الصلبة، مما يشجع  1 .
على حتويل النفايات إلى طاقة، والقضاء على 

حرق النفايات، وتدوير النفايات.

الطاقة  إلنتاج  البالزما  تقنية  إستخدام  1 .
الكهربائية من النفايات.

تطبيق نظام متكامل إلدارة النفايات. 2 .
طمر  مواقع  عن  الناجم  استثمارامليثان  3 .

النفايات.

الزراعة
. 1 وضع نظام حلماية وصيانة الغابات الطبيعية 

وزيادتها.

إدارة األراضي. 1 .
حتسني تقنيات زراعة األرز وحتسني إدارة  2 .

.CH4السماد الطبيعي للحد من انبعاثات
حتسني تقنيات استخدام األسمدة  3 .

.N2Oالنيتروجينية للحد من انبعاثات
حتسني نوعية احملاصيل الزراعية املنتجة. 4 .

	 مت  االنتهاء من إعداد مسودة الوثيقة النهائية اخلاصة بإستعداد العراق للحصول على الدعم 
املالي من صندوق املناخ االخضر )GCF-Readiness( وبالتنسيق مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي 

 .)UNDP(
التخفيف  إجراءات  آلية  لتهيئة متطلبات  الوطنية  الوزارات  للعديد من  ورشة عمل  	 مت عقد 
املالئمة وطنياً )NAMAs( و خارطة الطريق اخلاصة بها )Road Map( كما مت حتديد منسق وطني 
املشاريع  لتنفيذ  املادي  الدعم  على  احلصول  من  العراق  ليتم متكني  اآللية  هذه  مع  للتعامل 
 )INDC( وطنياً  احملددة  املساهمات  لوثيقة   %1 بنسبة  املشروط  السيناريو  ضمن  املقدمة 
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.UNDP وبالتنسيق مع الوكاالت الدولية وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي
  	NAMAs-( مت اإلنتهاء من إعداد مسودة خارطة الطريق اخلاصة مبشاريع التخفيف املالئمة وطنيا
Road Map( وتضمنت مجموعة من االجراءات الوطنية لتخفيف اإلنبعاثات الوطنية لضمان 
احلصول على الدعم لتمويلها من آلية الـ  ))NAMA FACILITY ذلك ان هذه اآللية تدعم مشاريع 

التخفيف مالياً وفنياً. 
	 وقع العراق على إتفاق باريس فقط وهو ماٍض في إجراءات اإلنضمام اليه والتى لم تكتمل بعد، 

ولهذا فإن هذا اإلتفاق لم يدخل حيز التنفيذ بالنسبة لبلدنا لغاية اآلن.
 )  	6-GEO( شارك العراق بكتابة وثيقة تقرير توقعات البيئة العاملي السادس لدول غرب آسيا
والذي عرض معلومات مهمة عن واقع حال العراق وأهم تفاصيل تأثير ظاهرة التغيرات املناخية 
يستثمره  أن  ماباإلمكان  وهو  اإلحيائي،  والتنوع  والصحة  والزراعة  املياه  قطاع  من  كل  على 
املفاوض العراق للدفاع عن القضايا الوطنية وطلب الدعم املالي والتكنولوجي وبناء القدرات 

الوطنية العراقية من قبل الدول املتقدمة األطراف.
الزراعي  ( على متويل مشروع زيادة مرونة القطاع   	AF( مت إستحصال موافقة صندوق التكيف 
تغير  آثار  مع  التكيف  تخص  لتنفيذ مشاريع  النامية  للدول  اخملصص  الدعم  من  العراق  في 
املناخ لتقليل الهشاشة وزيادة املرونة والصمود للقطاعات املتأثرة بالتغير املناخي والتي من 
أهمها قطاع املياه، الزراعة، حيث مت إعتماد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية )IFAD( كوكالة 

تنفيذية للمشروع.
( وبالتعاون مع   	NAP( مت إعداد وثيقة املشروع األولية للعمل على اعداد اخلطة الوطنية للتكيف
األمم املتحدة للبيئة )UN-Environment( كوكالة تنفيذية شريكة لتمويله من صندوق املناخ 

االخضر.
لتنفيذ   )  	GEF( العاملي  البيئة  ملرفق  اخلامس  التخصيص  ضمن  املقدم  الدعم  من  اإلستفادة 
الى تشجيع  املشروع  ويهدف  العراق  في  الشمسية  الطاقة  إستخدامات  لتشجيع  مشروع 
إنشاء  تشجيع  الى  اضافة  السكنية  للوحدات  صغيرة  شمسية  طاقة  منظومات  انشاء 
مشاريع طاقة شمسية كبيرة من خالل نصب مجموعة من احملطات اإلختبارية على عدد من 
املنازل في مجمع بيتي السكني وشركة املنصور ووزارة العلوم والتكنولوجيا لضمان حتديد 
النوعية األفضل للعمل في 1300 وحدة سكنية تعمل بالطاقة الشمسية تقوم مجموعة 
إنتاج ما مجموعة  املشروع  النجف األشرف ومن اخملطط لهذا  ببناءها في مدينة  الشافعي 
5 ميكا واط حيث تضمنت املراحل األولى من املشروع نصب ثالث منظومات جتريبية لتوليد 
الكهرباء بواسطة خاليا الطاقة الشمسية في نفس اجملمع وربطت هذه احملطات بنجاح على 
ووزارة  والتكنولوجيا  العلوم  وزارة  من  كل  في  جتريبية  منظومة  مع  كما  الوطنية  الشبكة 
الكهرباء باإلضافة الى شركة املنصور لتصنيع ألواح الطاقة الشمسية وهي إحدى الشركات 
العائدة لوزارة الصناعة واملعادن لضمان إختبار عمل هكذا محطات في أجواء العراق وعلى مدى 
سنة كاملة لتحديد نوعية اخلاليا األكثر إنتاجا للكهرباء واألكثر مالئمة للعمل في العراق مع 
دراسة إمكانية شركة املنصور من تخفيض أسعار إنتاجها أللواح الطاقة الشمسية كإحدى 

الصناعات املهمة مستقبالً لإلقتصاد العراقي.
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تغير  للتعامل مع قضايا  العربية   العمل  تنفيذ خطة  ملتابعة  فريق عمل وطني  	 مت تشكيل 
املناخ في املنطقة العربية والتنسيق على املستوى الوطني لتنفيذ هذه اخلطة.

تغير  مفاوضات  مع  وترابطها  التجارية  بالقضايا  املعنية  الوزارات  من  عمل  فريق  تشكيل  	 مت 
التجارة واخلارجية والعلوم والتكنولوجيا/  وزارتنا ووزارات  الفريق ممثلني من  املناخ  ويضم هذا 
اجلودة للسيطرة على العمليات التجارية مبا يالئم حاجة البلد وحفظ املصالح الوطنية في 

مفاوضات منظمة التجارة العاملية وتغيرات املناخ وتنويع اإلقتصاد. 
	 يتم التنسيق مع برنامج األمم املتحدة للبيئة للبدء مبشروع إلعداد البالغ الوطني الثاني للعراق 

ومشروع إعداد التقارير اخلاصة بجرد اإلنبعاثات التي تقدم كل سنتني.
  	Readiness( مت البدء بتنفيذ وثيقة مشروع إستعدادية العراق للتعامل مع صندوق املناخ األخضر
إدارة  مجلس  موافقة  وإستحصال  اإلمنائي  املتحدة  األمم  برنامج  مع  التنسيق  بعد   )to GCF

الصندوق للحصول على الدعم املالي والفني لتنفيذها.
	 باإلضافة الى ما سبق فقد مت بنا قدرات اجلهات الوطنية للعمل على تقدمي مشاريع وطنية 
لإلستفادة من الية التنمية النظيفة  CDM  Clean Development Mechanism: هي نظام 
مالي يفتح اجملال أمام التجارة الدولية بغازات الدفيئة، وفي إطار  هذه االلية ميكن الدول النامية 
من االستثمار في مشاريع احلد والتقليل من انبعاثات غازات الدفيئة واحلصول على شهادات 
خفض االنبعاثات   Carbon Emission Reductions )CERs(. وقد مت تقدمي العديد من املشاريع 
 DNA Designated من الوزارات واجلهات الوطنية ذات العالقة، كما قامت جلنة السلطة الوطنية
للجهات صاحبة  وحتويلها  املشاريع  من  العديد  عناوين  على  باملصادقة   National Authority

املشاريع لإلعالن عنها كمشاريع تنمية نظيفة والبدء بإجراءات تسجيلها.
	 بالنسبة ملقترح اعفاء السيارات الهجينة من رسوم الكمارك ورسوم اصدار اللوحات املرورية 
وصحة  بيئية  فوائد  من  له  ملا  السيارات  من  النوع  هذا  اقتناء  على  املواطنني  حتفيز  فيمثل 
التمويل  واليات  صناديق  عبر  لتفيذه   الدولي  الدعم  استحصال  امكانية  وبحث  واقتصادية 
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التوجهات  بشأن  والتوعية  والترويج  باريس  واتفاق  املناخ  لتغير  االطارية  باالتفاقية  اخلاصة 
الرامية الى التخفيف من حدة اثار التغير املناخي وخفض انبعاثات غازات االحتباس احلراري. 
حيث ان وزارتنا وبالتنسيق مع وزارتنا النقل وبدعم من شركة تويوتا اليابانية يتم اعداد مشروع 

لترويج هذا النوع من السيارات. 
	 يتم حاليا اعداد دراسة تفصيلية لتحويل بناية الدائرة الفنية الى بناية صديقة للبيئة تعمل 
بالطاقة الشمسية والعمل على حتويلها قدر املستطاع وفقاً ملتطلبات االبنية اخلضراء )البناء 
التعاون  خالل  من  العراقية  الدولة  وزارات  لباقي  بالنسبة  به  يحتذى  منوذجاً  لتكون  الذكي( 
مع شركة القبة العاملية( والسعي الى متويل هذا املشروع من صناديق واليات الدعم الدولي 

وبالتنسيق مع الشركات التي لها خبرة في هذا اجملال.
التخفيف  املناخية/ قطاع  التغيرات  التوعوية في مجال  والدورات  الورش  العديد من  	 مت عقد 

بالتنسيق مع اجلهات احلكومية والغير حكومية.

1-2 تلوث الهواء
املقدمة:

          يعتبر تلوث الهواء القضية البيئية الكبرى التي حتتوي على الكثير من التحديات والصعوبات 
سريع  بإنه  التلوث  أشكال  من  غيره  عن  ويتميز  العراق،  ومنها  العالم  دول  معظم  تواجه  التي 
اإلنتشار حيث اليقتصر تأثيره على منطقة املصدر فحسب وإمنا ميتد إلى املناطق اجملاورة والبعيدة، 
والميكن السيطرة عليه بعد خروجه من املصدر لذا يجب التحكم به ومعاجلته قبل خروجه إلى 

الهواء. 
ظهرت مشكلة تلوث الهواء فعلياً مع بداية الثورة الصناعية في العالم والتزايد الهائل في عدد 
السكان، وإزدياد وسائل النقل وتطورها إضافة الى أعمال احلفريات والصيانة وأعمال البناء وكذلك 
التقلبات اجلوية مثل هبوب العواصف الغبارية والرملية باالضافة الى التلوث الناجت عن عمليات 
تكرير النفط واإلستخراج والتحويل والتصفية وغيرها، كل هذه العمليات أدت الى إنبعاث كميات 
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أوكسيد  وثنائي  الكربون  أوكسيد  أول  كغاز  الهواء  تلوث  تسبب  التي  الغبار  وذرات  الغازات  من 
الكبريت وثنائي أوكسيد النتروجني والهيدروكربونات واألوزون باإلضافة الى الدقائق العالقة والغبار 

وغيرها.

نبذة مختصرة
تقسم ملوثات الهواء الى نوعني أساسيني هما الغازات واجلسيمات العالقة وسيتم عرض مصادر 
بها  املسموح  احلدود  اجلو عن  تراكيزها في  إرتفاع  الناجمة عن  الصحية  والتأثيرات  امللوثات  هذه 

وكما يأتي:- 

امللوثات الغازية 
الهواء،  في  وتعلقها  وإنتقالها  إنتشارها  وذلك لسهولة  للهواء،  امللوثة  العناصر  أخطر  من  هي 
التفاعل بسهولة أكثر من العناصر األخرى، وتشكل أكبر نسبة من  الى قدرتها على  باإلضافة 
األوزون،  النتروجني،  أكاسيد  الكبريت،  أكاسيد  الكربون،  )أكاسيد  ومنها  اخملتلفة  الهواء  ملوثات 
مجموعة الهيدروكربونات، كبريتيد الهيدروجني ..الخ(. وتكون تأثيراتها الصحية بحسب نوع املادة 

وفترة التعرض ومقدار تراكيزها في الهواء.
مصادر هذه امللوثات كثيرة، منها محطات توليد الطاقة الكهربائية ومعامل الكيمياويات واملصانع 
التي ينتج عنها إنبعاثات غازية ناجتة عن العمليات الكيمياوية التي جتري فيها أو عن طريق املواد 
أو  للطبخ  املنازل سواء  داخل  املستعمل  الوقود  وكذلك  الصناعية،  العمليات  في  الداخلة  اخلام 
للتدفئة، باالضافة الى الوقود املستعمل للسيارات والطائرات، جميعها تعتبر من املصادر الرئيسية 

لتلوث الهواء.

)Total Suspended Particulate TSP, PM10(  2-2  الدقائق واجلسيمات العالقة
هي من أكثر ملوثات الهواء شيوعاً حيث حتتوي على خليط من اجلسيمات اإلبتدائية الناجتة عن 
عمليات اإلحتراق غير الكامل واجلسيمات الثانوية الناجتة عن التفاعالت الكيمياوية لبعض ملوثات 

الهواء وتنتج أيضاً من إحتراق الوقود اإلحفوري ومشتقاته وخاصة وقود الديزل. 
تنبعث الدقائق العالقة من وسائل النقل العاملة بالديزل بنسبة تتراوح بني )40-50%( زيادة على 
املستهلكة للطاقة  الصناعية  املنشآت  أيضا من  وتنتج  بالبنزين  العاملة  األخرى  النقل  وسائل 
اإلنشائية  والصناعات  األسمنت  ومعامل  الكهربائية  الطاقة  توليد  محطات  مثل  )الوقود( 
والصناعات األخرى التي تستخدم النفط ومشتقاته كوقود. والبد اإلشارة الى التأثيرات السلبية 
للدقائق العالقة على الصحة العامة حيث يتوقف تأثيرها على حجمها، إذ تكون اجلسيمات ذات 
ذات  واجلسيمات  لإلستنشاق،  قابلة  لكونها  كبير  تأثير  ذات   )PM10( واألقل  مايكرون   10 األقطار 
األقطار 2,5 مايكرون واألقل )PM2.5( تكون أكثر خطورة كونها تصل الى أعماق الرئتني وسريانها 

مع تيار الدم الى أعضاء اجلسم اخملتلفة.

1-2-1 - أهم امللوثات املؤثرة في نوعية الهواء احمليط وتأثيراتها الصحية والبيئية:-
-:) 1 .NMHC(  مجموع الهيدروكربونات بأستثناء امليثان

وهي عبارة عن عملية احتاد مركبات الكاربون والهيدروجني كما في غازات االيثان واالثلني، وكذلك 
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معظم املواد الكيمياوية في الكازولني والبنزين وغيرها من املنتجات النفطية االخرى. وتنتج 
معظم الهيدروكربونات بسبب احتراق وقود محركات االحتراق الداخلي وعمليات التكرير في 
مصافي النفط وبعض الصناعات واألنشطة اخلدمية وفي عمليات احلرق املكشوف للمخلفات 
)اجلزئي( للوقود،  البلدية. ومع نواجت احتراق محركات السيارات من جراء االحتراق غير الكامل 
ويظهر تأثيرها بوضوح بوجود أكاسيد اآلزوت أو النيتروجنيNOx  وحتت تأثير أشعة الشمس 
فيتشّكل األوزون  Ozone والدخان الضبابي الصناعي Smog(( الذي يؤدي إلى تهّيج العيون. 
وقد تسبب  وتكون سامة جداً  التنفسية  واجملاري  الرئتني  الهيدروكربونية على  املركبات  تؤثر 
االمراض السرطانية عند التعرض لها لفترات طويلة وهذا ما يالحظ بشكل واسع في املناطق 

احلضرية. 

-:) 2 .NO2( ثنائي اوكسيد النتروجني
ينتج غاز )NO2( عن عمليات احتراق الوقود في الهواء عند درجات حرارة مرتفعة، كذلك ينتج 
من احتراق املواد العضوية وأيضا من )عوادم السيارات والشاحنات( وبعض املنشآت الصناعية 
ومحطات توليد الطاقة التي تعمل على درجات حرارة مرتفعة وهي املصدر االساسي الكاسيد 

النيتروجني.
يعتبر غاز NO2 خطر جدا على صحة االنسان حيث يسبب التسمم عند استنشاقه ويساهم 
التنفسية  للمجاري  اخملاطية  األغشية  )تهيج  منها  اإلنسان  صحة  على  كبيرة  أضرار  في 
يؤثر بشكل  العني..(, ويسبب في حدوث األمطار احلامضية, كما  الرئة وتهيج  وإلتهابات في 

سلبي على طبقة األوزون. 
-:) 3 .SO2( ثنائي اوكسيد الكبريت

ينتج غاز )SO2( نتيجة احتراق الفحم والزيت في محطات توليد الطاقة او في وحدات التدفئة 
املنزلية. ويعد احد نواجت مصانع الورق والتعدين والنفط. يعتبر احتراق الفحم من اكثر مصادر 
احتراق  بسبب  تنبعث  الكبريت  أكاسيد  من   %80 من  اكثر  ان  وجد  حيث  الغاز  بهذا  التلوث 

الفحم. 
والتهاب  الصدر  في  وآالم  السعال  مسبباً  اخملاطية  األغشية  تخديش  على   SO2 غاز  يعمل 
القصبات وضيقاً في التنفس ويعد مسؤوال والى حد كبير عن زيادة معدالت الربو وااللتهابات 
الرئوية ويؤثر على النباتات حيث يزيل اللون األخضر لورقة النبات ليتحول لونها بالتدريج إلى 

األصفر كما يخفض معدل البناء الضوئي بدرجة كبيرة قد تصل إلى التوقف. 
-:) 4 .CO( أحادي اوكسيد الكربون

يعد غاز )CO( أحد نواجت الغازات املنبعثة من وسائط النقل حيث تسهم بإنبعاث 80% منه وقد 
CO، وكذلك  وجد ان كل الف سيارة تقذف اكثر من 5000 متر مكعب في الساعة من غاز  
التدفئة  مصادر  الى  باالضافة  والصلب،  واحلديد  الورق  ومصانع  النفط  مصافي  من  ينبعث 

والتدخني. 
يتسبب استنشـاق غاز CO في ظهـور أعـراض التسمم ومفارقـة احليــاة احياناً اذا لم يتم اسعاف 
املريض سريعاً. وان احتمـال التسمـم لدى األطفـال أكثـر منـه عند الكبـار، ألن معـدل التنفس 

أسرع عند الصغـار، ممـا يزيـد من سرعـة وصـول الغـاز إلى الـدم، وبالتالي سرعـة التسمـم. 
-:) 5 .O3( األوزون
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ينتج غاز االوزون من تفاعل ملوثات الهواء وباالخص اكاسيد النيتروجني مع االوكسجني بوجود 
الهيدروكربونات حتت تاثير االشعة فوق البنفسجية حيث تتكون مجموعة من امللوثات الثانوية 
 ،)O3( بالغة اخلطورة ومنها غاز االوزون وهو مركب كيميائي يتكون من احتاد 3 ذرات أكسجني

وهو ذو رائحة مميزة كرائحة البحر التي تعزى لتصاعد كميات قليلة من األوزون.
بأنه  األوزون  ويتصف  والسيانيد.  الكربون  أوكسيد  أول  االوزون في سميته مركبات  يفوق غاز 
بقابليته  ويتصف  مئوية.  درجة  مائة  احلرارة  درجة  تتجاوز  عندما  وذلك  بالتسخني،  يتفكك 

للذوبان في الزيوت العطرية وبحساسيته الشديدة للصدمات واالهتزازات. 

-:) 6 .Total Suspended Particulate TSP( مجموع الدقائق العالقة
وهى عبارة عن مواد دقيقة صلبة غالبا ما تكون خاملة كيميائياً. قد تكون غبار أو جسيمات 

السخام أو   جسيمات الرماد أو جميعها في وقت واحد.
احلال في مرض  التنفسي كما هو  الكبيرة يحدث تهيج للجهاز  العالقة  للدقائق  التعرض  عند 
الربو، وينجم عنها في بعض االحيان عدة مشكالت أهمها أمراض القلب واجلهاز التنفسي، وتدني 
الصادرة عن وكالة حماية  التقارير  املبكر. تضمنت احدث  املوت  وأحياناً  الرئتني،  في كفاءة عمل 
البيئة االمريكية )Environment Production American EPA( والتي مت نشرها خالل عام 2009 ومن 
خالل أحدث االبحاث والدراسات تبني ان امللوثات الدقائقية خالل العقد املاضي وخاصة اجلسيمات 
الدقيقة املستنشقة )PM10 ،PM2.5( تشكل خطرا كبيرا على الصحة العامة في معظم بلدان 
مسؤولة  الدقائقية  اجلسيمات  من  املرتفعة  التراكيز  ان  واألكادمييون  الباحثون  قدر  وقد  العالم. 

مباشرة عن عشرات الوفيات املبكرة في معظم دول العالم في كل عام. 

7 .PM10 الدقائق العالقة
أو يساوي 10 مايكرون.  أقل  التي يكون قطرها  الهواء  العالقة في  الدقائق واجلسيمات  وهي 

وتكون ذات خطورة لكونها قابلة لإلستنشاق واالستقرار في احلويصالت الرئوية. 

الغبار املتساقط  8 .
تعرف بأنها الدقائق املادية التي لها القابلية على الترسب بالقرب من مصادرها بفعل اجلاذبية 
وعادة تزيد حجومها اجلزيئية عن )10( مايكرومتر ومتثل نسبة أساسية من الدقائق املادية في 
الهواء، وقد يكون مصدرها موقعياً أو تأتي بفعل الرياح وهبوب العواصف الترابية من األراضي 

املفتوحة .
يتم قياس كمية الغبار املتساقط في بغداد وعموم احملافظات )عدا إقليم كوردستان( من خالل 
)54( محطة كعدد إجمالي موزعة بواقع )2-6( محطة رصد في كل محافظة إعتماداً على حجم 
احملافظة )املركز واالقضية والنواحي فيها( ومصادر التلوث فيها وإمكانياتها الفنية املتاحة وظروفها 
اخلاصة. يتم إحتساب املعدالت الشهرية لكمية الغبار املتساقط لوحدة املساحة في كل محطة 

وفقاً للمعادلة التالية:-
كمية الغبار املتساقط )غم/م2/شهر(=)وزن الغبار(غم ×410/)7855.0×)قطر احلاوية سم(2( 

1-2-2 املراقبة والرصد البيئي مللوثات الهواء 
في  املوزعة  الرصد  تتم من خالل محطات  وزارتنا  بها  تقوم  التي  الهواء  ملوثات  رصد  إن عملية 
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مناطق بغداد واحملافظات بهدف احلد من تلوث الهواء وحتديد مصادره والسيطرة عليه, حيث تقوم 
أجهزة الرصد بقياس امللوثات الرئيسية في اجلو بصورة دورية وتشمل )امللوثات الغازية والدقائق 
العالقة والغبار املتساقط( وكذلك قياس بعض امللوثات االخرى مثل املركبات العضوية املتطايرة 
اجلوية  العوامل  رصد  بيانات  الى  باإلضافة   )NMHC( امليثان  بإستثناء  الهيدروكاربونات  ومركبات 

اخملتلفة مثل )درجة احلرارة، الرطوبة النسبية، سرعة واجتاه الرياح(.
تسعى الوزارة الى إنشاء شبكة متكاملة ملراقبة نوعية الهواء في العراق وحسب املسافات واملواقع 
املعمول بها دوليا لتحقيق الهدف املذكور وندرج هنا مناذج من احملطات العاملة في بغداد وبابل 
لبيان واقع عمل هذه احملطات كنموذج لدراسة البيانات وحتليلها واعطاء صورة عن نوعية الهواء 
احمليط في هذه املناطق واملبينة في اجلدول رقم )2( لكون نظام مراقبة نوعية الهواء في العراق الزال 
أن هناك محطات أخرى مت  حديث العهد ولم تكتمل مستلزمات التشغيل بشكل منطي حيث 
نصبها في كل من محافظات )كربالء املقدسة، النجف االشرف، القادسية، املثنى، ميسان، ذي قار، 
البصرة، كركوك( وهي قيد التشغيل وسيكون العمل بها مستقراً ومنطياً في املستقبل القريب.

متويل املشروعاملوقفاملوقعاحملافظةاحملطةت

استثماريعاملةبناية الوزارةبغدادالوزيرية1

استثماريعاملةمديرية بيئة بغدادبغدادساحة االندلس2

استثماريعاملةدائرة املوارد املائيةبغدادالسيدية3

استثماريعاملةمصنعبغدادحي حطني4

استثماريعاملةمحطة الكهرباء الغازيةبغدادجنوب بغداد5

استثماريعاملةمركز صحيبغدادالدورة6

البنك الدوليعاملةمعمل النسيجبغدادالكاظمية7

البنك الدوليعاملةجامعة بغدادبغداداجلادرية8

البنك الدوليعاملةمعهد النفطبغدادالوزيرية9

البنك الدوليعاملةمستشفى اليرموكبغداداليرموك10

البنك الدوليمتوقفةاجلامعة التكنولوجيةبغدادشارع الصناعة11

البنك الدوليمتوقفةوزارة الصناعة واملعادنبغدادالباب الشرقي12

تنمية االقاليمعاملةجامعة بابلبابلجامعة بابل13

تنمية االقاليمعاملةمنطقة ابو خستاويبابلابو خستاوي14

تنمية االقاليمعاملةمتحركةبابلمديرية بيئة بابل15

جدول )2 ( يبني التوزيع اجلغرافي حملطات الرصد مللوثات الهواء لعام 2016
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1-2-3 مؤشرات نوعية الهواء
تعد املؤشرات البيئية والبيانات التي مت رصدها على مدار االعوام من خالل محطات رصد ملوثات 
للتراكيز  دقيق  حتليل  خالل  من  وذلك  احمليط  الهواء  نوعية  لتوضيح  االساسية  الركيزة  الهواء 

والبيانات التي يتم رصدها.
وفيما يلي نتائج الرصد حملطات الوزيرية، االندلس، جنوب بغداد، الكاظمية، اجلادرية، معهد النفط، 
اليرموك في بغداد ومحطات جامعة بابل وابو خستاوي ومحطة املديرية في بابل وكما مبني في 

اجلدول رقم )3(.

TSPPM10SO2O3NO2CONMHCاملواقع

µg /m3µg /m3ppmPpmppmppmppm2017 املعدالت السنوية

الوزيرية7571700.0400.0310.0410.8430.815

االندلس1970.0210.0270.0350.4960.783

السيدية2040.0320.0370.0320.4600.752

جنوب بغداد0.0560.0450.0974.045

معهد النفط0.0370.581 0.066

الكاظمية 0.047 0.144

اجلادرية9.056  1.048

اليرموك0.0330.512  

جامعة بابل0.030 0.011

ابو خستاوي0.009 0.029

بيئة بابل0.0270.032

جدول رقم )3( يبني املعدالت السنوية لعام 2017 لبيانات ملوثات الهواء احمليط في بغداد وبابل
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:)NMHC(1-2-3-1  مجموع الهيدروكربونات بأستثناء امليثان

املناقشة:
لوحظ من خالل الشكل رقم )1( أن أعلى معدل لتراكيز NMHC لعام 2017	  كان مبحطة منطقة 

الوزيرية في بغداد وقيمته )ppm 0.815( وهو أعلى من معدل العام السابق.
	 أما بالنسبة حملطة ساحة االندلس كان املعدل أقل بكثير من معدل العام السابق.

عند مقارنة ساعات القياس اليومية لتراكيز الـ NMHC	  مع احملدد الوطني املسموح به ملعدل 
املعدالت  تعتبر  لذا  احملدد  جتاوزت  قد  القراءات  أغلب  أن  لوحظ   )0.24ppm( والبالغ  ساعات   3

متجاوزة للمحدد أيضاً.
سبب جتاوز املعدالت للمحدد يعود الى الزخم املروري وإنتشار املولدات الكهربائية باإلضافة الى 

التلوث الناجم عن بعض االنشطة منها محارق املستشفيات

NMHC شكل  )1 ( يبني املعدالت السنوية لتراكيز
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:)NO2( 1-2-3-2. ثنائي اوكسيد النتروجني

املناقشة:
الشكل رقم )2( يبني أن أعلى معدل لتراكيز NO2 لعام 2017	  كان مبحطة جنوب بغداد في 

منطقة الزعفرانية وقيمته )ppm 0.097( وهو أعلى من معدل العام السابق.
كما لوحظ أن معدالت محطات الوزيرية ومعهد النفط لعام 2017	  قد ارتفعت عن العام السابق 

أما محطات االندلس والكاظمية واليرموك  لعام 2017 قد انخفضت عن العام السابق.
بالنسبة ملعدالت محطات بابل لوحظ أن أعلى معدل لعام 2017	  كان مبحطة جامعة بابل وهو 
العام  ابو خستاوي قد انخفض عن  أعلى من معدل العام السابق بقليل أما معدل محطة 

السابق بنسبة قليلة. 
NO2	  حملطات بغداد وبابل مع احملدد الوطني  عند مقارنة ساعات القياس اليومية لتراكيز الـ 

املسموح به ملعدل ساعة واحدة والبالغ )ppm 0.1( جند أن أغلبها لم تتجاوز احملدد.
	 سبب ارتفاع قراءات محطة جنوب بغداد عن بقية احملطات يعود الى موقع احملطة واملنصوبة في 

محطة توليد الطاقة الكهربائية الغازية جنوب بغداد.

NO2 شكل  ) 2 ( يبني املعدالت السنوية لتراكيز
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:)SO2( 1-2-3-3  ثنائي اوكسيد الكبريت

املناقشة:
من الشكل رقم )3( لوحظ أن أعلى معدل لتراكيز SO2 لعام 2017	  كان مبحطة جامعة بغداد 

في منطقة اجلادرية وقيمته )ppm 1.048( وهو أقل من معدل العام السابق.
وقد لوحظ أن معدالت محطات الوزيرية وساحة االندلس والكاظمية لعام 2017	  قد ارتفعت 
عن العام السابق أما محطات جنوب بغداد ومعهد النفط واليرموك  لعام 2017 انخفضت 

عن العام السابق.
بالنسبة ملعدالت محطات بابل لوحظ أن أعلى معدل لعام 2017	  كان مبحطة ابو خستاوي وهو 

أعلى من معدل العام السابق. 
SO2	  حملطات بغداد وبابل مع احملدد الوطني  الـ  عند مقارنة ساعات القياس اليومية لتراكيز 
املسموح به ملعدل ساعة واحدة والبالغ )ppm 0.15( جند أن أغلبها لم تتجاوز احملدد عدا محطة 

اجلادرية فقد جتاوزت احملدد وكما موضح في الشكل أعاله.
منطقة  من  بغداد  جامعة  موقع  لقرب  يعود  احملدد  عن  اجلادرية  قراءات محطة  ارتفاع  	 سبب 

املصادر امللوثة وهي )محطة توليد الطاقة الكهربائية، ومصفى الدورة(.

SO2 شكل ) 3 ( يبني املعدالت السنوية لتراكيز
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:)CO( 1-2-3-4  أحادي اوكسيد الكربون

املناقشة:
لوحظ من خالل الشكل رقم )4( أن أعلى معدل لتراكيز CO لعام 2017	  كان مبحطة جامعة 

بغداد في منطقة اجلادرية وقيمته )ppm 9.056( وهو أعلى من معدل العام السابق.
كما لوحظ أن معدالت محطات الوزيرية وجنوب بغداد ومعهد النفط واليرموك لعام 2017	  قد 
ارتفعت عن العام السابق أما بالنسبة حملطة ساحة االندلس فقد انخفضت عن العام السابق 

بقليل.
الوطني  احملدد  مع  وبابل  بغداد  CO	  حملطات  الـ  لتراكيز  اليومية  القياس  مقارنة ساعات  عند 

املسموح به ملعدل ساعة واحدة والبالغ )ppm 35( جند أن جميعها لم تتجاوز احملدد.
من  بغداد  جامعة  موقع  لقرب  يعود  احملطات  بقية  عن  اجلادرية  محطة  قراءات  ارتفاع  	 سبب 

منطقة املصادر امللوثة وهي )محطة توليد الطاقة الكهربائية، ومصفى الدورة(.

CO شكل ) 4 ( يبني املعدالت السنوية لتراكيز
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:)O3( 1-2-3-5 األوزون

املناقشة:
من خالل الشكل رقم )5( تبني أن أعلى معدل لتراكيز O3 لعام 2017	  كان مبحطة جنوب بغداد 

.)ppm 0.043( في منطقة الزعفرانية وقيمته
ولوحظ أن معدل محطة الوزيرية لعام 2017	  قد انخفض عن العام السابق أما بالنسبة ملعدل 

محطة ساحة االندلس لعام 2017 فقد أرتفع عن العام السابق بنسبة قليلة.
بالنسبة ملعدل محطة بيئة بابل لعام 2017	  قد انخفض عن العام السابق. 

الوطني  احملدد  مع  وبابل  بغداد  حملطات    	O3 الـ  لتراكيز  اليومية  القياس  ساعات  مقارنة  عند 
املسموح به ملعدل ساعة واحدة والبالغ )ppm 0.1( جند أن جميعها لم تتجاوز احملدد.

O3 شكل ) 5 ( يبني املعدالت السنوية لتراكيز



44

:)Total Suspended Particulate TSP( 1-2-3-6 مجموع الدقائق العالقة

املناقشة:
من خالل الشكل رقم )6( لوحظ أن معدل تركيز TSP لعام 2017	  في محطة الوزيرية في بغداد 

أعلى من معدل العام السابق 
عند مقارنة تراكيز TSP	  املقاسة خالل ساعات الدوام الرسمي حملطة الوزيرية مع احملدد الوطني 

اليومي املسموح به والبالغ )µ/m3 350( لوحظ أن أغلبها قد جتاوزت احملدد.
	 يعود السبب الى عمليات احلرق وقلة الغطاء النباتي وترك مواد البناء مكشوفة في الشوارع 
باإلضافة الى التصدعات واحلفريات في الشوارع واألرصفة كلها عوامل أدت الى زيادة تراكيز 

الدقائق العالقة الكلية في الهواء.
بالنسبة لبقية احملطات في بغداد وبابل التتوفر فيها قراءات الـTSP	  ألن أجهزة القياس في هذه 

احملطات عاطلة وسيتم اجراء الصيانة لها حال توفر التخصيصات املالية.

TSP شكل ) 6 ( يبني املعدالت السنوية لتراكيز
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PM10 1-2-3-7 الدقائق العالقة

املناقشة:
من خالل الشكل رقم )7( لوحظ أن أعلى معدل لتراكيز PM10 لعام 2017	  كان في محطة 

السيدية في بغداد.
ولوحظ أن معدالت محطتي الوزيرية وساحة االندلس لعام 2017	  قد انخفضت عن معدالت 

العام السابق.
عند مقارنة ساعات القياس اليومية لتراكيز PM10 لعام 2017	  للمحطات الثالثة مع احملدد 

الوطني اليومي املسموح به والبالغ )µ/m3 100( لوحظ أن أغلبها قد جتاوزت احملدد.
	 يعود السبب الى عمليات احلرق وقلة الغطاء النباتي وترك مواد البناء مكشوفة في الشوارع 
باإلضافة الى التصدعات واحلفريات في الشوارع واألرصفة جميعها أدت الى زيادة تراكيز الدقائق 

العالقة في الهواء.
	 بالنسبة لبقية احملطات في بغداد وبابل التتوفر فيها قراءات ألن أجهزة القياس في هذه احملطات 

عاطلة وسيتم اجراء الصيانة لها حال توفر التخصيصات املالية.

PM10 شكل ) 7 ( يبني املعدالت السنوية لتراكيز
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املناقشة :
/شهر  من الشكل رقم )8( لوحظ أن اعلى قيمة لكمية الغبار املتساقط بلغت )118( غم/م2	 

لشهر آيار في محافظة القادسية.
/شهر لشهر تشرين االول في محافظة  ادنى قيمة لكمية الغبار املتساقط قد بلغت )3( غم/م2	 

واسط.
سجلت محافظة  اعلى قيم لعام 2017	  لالشهر )( وذلك لكثرة هبوب الرياح احململة بالغبار 

في هذه االشهر.

1-2-4  السلبيات واملشاكل املرصودة:
لم تتم مقارنة معدل ساعات القياس جلميع تراكيز امللوثات باحملددات الوطنية السنوية  ومتت  1 .
واحدة  لساعة  الوطنية  باحملددات  وبابل  بغداد  محطات  جميع  في  القياس  ساعات  مقارنة 
NMHC متت مقارنتها مع احملدد  الـ  لتراكيز  وبالنسبة    O3 ,NO2,CO, SO2 بالنسبة لغازات

الوطني ملعدل 3 ساعات وباالضافة الى الدقائق العالقة متت مقارنتها مع احملددات اليومية.
( قد جتاوز احملددات الوطنية  2 .TSP ,NMHC, PM10( لوحظ أن أغلب نتائج القياس مللوثات الهواء
اليومية املسموح بها، أما بالنسبة لبقية ملوثات الهواء الغازية والدقائقية األخرى املقاسة 

)CO, O3 ,SO2 ,NO2( فإن القراءات لم تتجاوز احملددات الوطنية اليومية املسموح بها وهي
إرتفاع تراكيز ملوثات الهواء الغازية والدقائقية في مناطق دون مناطق أخرى يعود لألسباب  3 .

التالية
	 الزخم املروري الكثيف احلاصل في مناطق بغداد.

	 كثرة إستخدام املولدات الكهربائية
ومعامل  الطابوق  وكور  الطابوق  معامل  مثل  اخملتلفة  األنشطة  عن  الصادرة  	 اإلنبعاثات 

األسمنت ومحارق املستشفيات ... الخ
-عمليات احلرق وقلة الغطاء النباتي وترك مواد البناء مكشوفة في الشوارع وتصدعات وحفريات 

الشكل رقم )8( يبني املعدالت الشهرية لكميات الغبار املتساقط
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الشوارع واالرصفة
قاعدة البيانات لم تكن شاملة جلميع احملافظات التي فيها محطات حيث أن هناك معوقات  4 .

كثيرة سببت  تلكؤ في العمل منها:-  
	 وجود أجهزة عاطلة في أغلب محطات بغداد واحملافظات وأخرى حتتاج الى صيانة.

	 عدم وجود مشغلني في بعض احملطات كون املتدربني على هذه احملطات مت تكليفهم بأعمال 
أخرى أدت الى تركهم العمل في احملطة. 
	 عدم وجود سيارات نقل من والى احملطات.

مت رفع دراسة مفصلة عن موقف محطات مراقبة نوعية الهواء احمليط في بغداد واحملافظات  5 .
تتضمن أعطال أجهزة احملطات ونقص املواد ومت حتديد الكلف املالية التخمينية الالزمة لصيانة 

هذه احملطات وادامتها.

1-2-5  التحديات واملقترحات :
ومجالس  بغداد،  أمانة  الزراعة،  وزارة  املائية،  املوارد  )وزارة  ومنها  التنفيذية  اجلهات  مفاحتة  1 .
حتسني  أجل  من  الوسائل  مبختلف  الفالحني  وتشجيع  العراق  في  الزراعة  لدعم  احملافظات( 
احملافظات  وباقي  بغداد  حملافظة  األخضر  احلزام  مشروع  وتفعيل  ونوعاً،  كماً  الزراعي  األنتاج 

)خاصة الغربية( والذي يعمل كمصدات لألتربة العالقة ومثبت للتربة.
مفاحتة وزارة االعمار واالسكان والبلديات العامة بشأن إنشاء طرق خارجية حول املدن لتقليل  2 .
أعداد املركبات الداخلة الى املدن وباألخص بغداد وكذلك إنشاء األنفاق واجلسور للتقليل من 

اإلختناقات املرورية التي تساهم في تلوث الهواء.
مفاحتة وزارة الكهرباء بشأن معاجلة اإلنبعاثات الناجمة عن محطات توليد الطاقة الكهربائية  3 .
تشغيل  من  للتقليل  التشغيل  ساعات  وزيادة  احمليط  الهواء  تلوث  زيادة  في  تساهم  والتي 

املولدات وتقليل مضارها.
واملصافي  احلقول  عن  الناجمة  اإلنبعاثات  معاجلة  بشأن  مايلزم  إلتخاذ  النفط  وزارة  مفاحتة  4 .

النفطية والتي تساهم في زيادة تلوث الهواء. 
بالتقليل  الكفيلة  األجراءات  إلتخاذ  والدفاع(  العامة  املرور  مديرية  )الداخلية/  وزارة  مفاحتة  5 .
من األختناقات املرورية في شوارع محافظة بغداد واحملافظات األخرى التي تساهم في تلوث 

الهواء.
تفعيل عمل التشريعات البيئية وتشديد الرقابة على األنشطة اخملتلفة امللوثة للبيئة ملعاجلة  6 .

وتقليل اخملالفات التي تساهم في زيادة التلوث. 
التتوفر  التي  احملافظات  في  املراقبة  عدد محطات  وزيادة  الهواء  نوعية  مراقبة  برنامج  تطوير  7 .
فيها محطات مع ضرورة توفير التخصيصات املالية السنوية الالزمة لصيانة احملطات املوجودة 

حالياً في بغداد واحملافظات وإدامتها.
بناء  بشأن   8 .UNDP املتحدة  االمم  منظمة  مع  للتنسيق  الدولية  البيئة  عالقات  قسم  مفاحتة 
البيئية  التشريعات  احمليط وكذلك في مجال وضع  الهواء  نوعية  العاملني في مجال  قدرات 

اخلاصة بنوعية الهواء.
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1-3 محوري االشعة غير املؤينة والضوضاء :
1-3-1  محور االشعة غير املؤينة:

التكنلوجيا واالتصاالت وباألخص االجناز الكبير الذي حتقق  التطور العلمي احلاصل في مجال  ان 
واصبح حاجة ملحة ال ميكن  االساسية  اخلدمات  الكثير من  والذي قدم  النقال  الهاتف  باختراع 
خملتلف  وايصالها  النقال  الهاتف  خدمة  تأمني  يعتمد  حيث  االوقات  جميع  في  عنها  االستغناء 
.حيث  التغطية  منطقة  ضمن  منتشرة  الثابتة  واحملطات  االبراج  من  ممتدة  شبكة  على  املناطق 
تتبادل املعلومات فيما بينها بواسطة ترددات السلكية محددة . ومع دخول خدمة الهاتف النقال 
الى العراق بعد عام 2003 وانتشار ابراج الهاتف النقال في مختلف املناطق ) الصناعية , الزراعية , 
التجارية , السكنية ( وخصوصا املناطق السكنية وبني البيوت واالزقة بدأت الكثير من التساؤالت 
من  الكثير  وزارتنا  الى  وردت  اذ  العامة  الصحة  على  االبراج  هذه  تأثير  حول  تطرح  التي  واخملاوف 
الشكاوى عن تأثير االشعة الصادرة عن هذه االبراج على الصحة العامة وعلى هذا االساس شرعت 
وزارة البيئة وانطالقا من مهامها في الدور الرقابي على مختلف االنشطة ومبا يضمن احلفاظ على 
البيئة واحملددات  واملتطلبات  والقوانني  التشريعات  بأمان  ان يعيش فيها االنسان  بيئة  يستطيع 
املوقعية التي يجب توفيرها عند انشاء اي نشاط قد يكون ملوث بيئا كل حسب تأثيره . وفيما 

يخص دور وزارتنا في هذا اجملال قامت الوزارة باتخاذ عدد من االجراءات والتي من اهمها ما يأتي:
 اصدار التعليمات رقم )1( لسنة 2007. 1 والتي تتضمن الشروط واحملددات واملتطلبات املوقعية 
الواجب توفيرها عند انشاء ابراج الهاتف النقال . ولغرض مواكبة التطور العلمي احلاصل في 
هذا اجملال مت اجراء التعديالت الالزمة على هذه التعليمات واصدار التعليمات رقم )1( لسنة 
التحديثات  اجراء  اخلاصة على  الوزارية  اللجنة  العمل من خالل  . وجاري  النافذة حاليا   2010
والتعديالت الالزمة على هذه التعليمات ومبا يضمن بالدرجة االساس الوقاية من االشعة غير 

املؤينة الصادرة عن منظومات الهاتف النقال واحلفاظ على الصحة العامة 
لألشعة  التعرض  شدة  قياس  في  عامليا  معتمدة  متطورة  اجهزة  باستيراد  الوزارة  قيام   2 .
الكهرومغناطيسيةغير املؤينة الصادرة عن هذه االبراج من خالل قيام الفرق الرقابية التابعة 
للوزارة في بغداد واحملافظات بأجراء الكشوفات الدورية على ابراج الهاتف النقال وباستخدام 
هذه االجهزة للتحقق من مدى التزامها باحملددات واملتطلبات البيئة ومحاسبة املتجاوزين منها 

وفق القوانني والتشريعات البيئة النافذة.  
بغداد  في  املنتشرة  النقالة  الهواتف  ابراج  من  كبير  عدد  على  الدورية  الكشوفات  اجراء  مت  3 .
واحملافظات وكانت نتائج القياس  مقبولة ولم تتجاوز احملدد الوطني املوضوع ضمن التعليمات  
رقم )1( لسنة 2010  وتعتبر هذه القراءة أوطأ بكثير من احملدد الوطني وهو 0.4 ملي واط/سم2 
ضمن التعليمات انفا واخلاصة بالوقاية من االشعة غير املؤينة الصادرة عن منظومات الهاتف 

احملمول .

1-3-2  محور الضوضاء:
اصبحت الضوضاء السمة الرئيسية للمدن، والتزاحم هو املسؤول األول عن ذلك، ويعتبر معظم 
سكان املدن أن الضوضاء الزائدة حتتل املرتبة الثانية مباشرًة بعد تلوث املياه بني القضايا البيئية 
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التي حتظي باهتمامهم. وأظهرت الدراسات العديدة أن سكان املدن في أغلب األحوال اعتبروا أن 
الضوضاء هي أسوأ صفة ملنطقة السكن، كما مت اعتبار الضوضاء من اكبر العوامل التي تؤدي 
الهدوء ولذلك فان  املدينة بحثا عن  الى جزء اخر من  الناس واالنتقال في احيان كثيرة  نزوح  الى 
الضوضاء في املدن مشكلة دائمة ومزمنة. ومن هذا املنطلق فقد مت نصب ثالث محطات ثابتة 
لقياس الضوضاء في مدينة بغداد في مناطق حيوية تتسم بكثرة األزدحامات املرورية فيها لغرض 

قياس نسب ومعدالت الضوضاء فيها.

أوالً: محطة تقاطع املغرب
      يعتبر موقع تقاطع املغرب من التقاطعات التجارية واخلدمية املهمة حيث يكون نقطة التقاء 
الشارع  املعظم,  باب  الى  املؤدي  الشارع  النداء،  الى تقاطع  املؤدي  )الشارع  رئيسية  لثالث شوارع 

املؤدي الى تقاطع الكسرة( وجميعها باجتاهني ذهاباً وإياباً.

ثانياً: محطة ساحة األندلس
وهو من التقاطعات املهمة في بغداد حيث يكون مركز رئيسي اللتقاء ثالثة شوارع رئيسية )الشارع 
املؤدي الى تقاطع كهرمانة، شارع النضال ، شارع مستشفى زايد ( ويعتبر منطقة جتارية وخدمية 

.

ثالثاً: محطة تقاطع اخلالني
وهو التقاطع التجاري اخلدمي الرئيسي في مركز مدينة بغداد حيث يكون نقطة إلتقاء خلمسة 
شوارع رئيسية )الشارع املؤدي الى تقاطع الوثبة، الشارع املؤدي الى تقاطع الشيخ عمر، الشارع 
تقاطع  الى  املؤدي  الشارع  السنك،  جسر  الى  املؤدي  الشارع  الشرقي،  الباب  تقاطع  الى  املؤدي 

الطيران(.
ان النتائج املستحصلة من محطات الضوضاء في املواقع الثالثة اعاله اشارت الى ارتفاع مستويات 

التلوث الضوضائي في مدينة بغداد.

1-3-3 االستنتاجات:
	  االشعة غير املؤينة:

مع دخول خدمة الهاتف النقال الى العراق بعد عام 2003 وانتشار ابراج الهاتف النقال في مختلف 
املناطق ) الصناعية , الزراعية , التجارية , السكنية ( وخصوصا املناطق السكنية وبني البيوت 
واالزقة بدأت الكثير من التساؤالت واخملاوف التي تطرح حول تأثير هذه االبراج على الصحة العامة 
اذ وردت الى وزارتنا الكثير من الشكاوى عن تأثير االشعة الصادرة عن هذه االبراج على الصحة 
العامة وعلى هذا االساس شرعت وزارة البيئة وانطالقا من مهامها في الدور الرقابي على مختلف 
االنشطة ومبا يضمن احلفاظ على بيئة  يستطيع ان يعيش فيها االنسان بأمان التشريعات والقوانني 
واملتطلبات البيئة واحملددات املوقعية التي يجب توفيرها عند انشاء اي نشاط قد يكون ملوث بيئا 
كل حسب تأثيره .و  من خالل نتائج القياسات لوحظ ان اعلى قراءة لشدة التعرض لألشعة غير 
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 2014 لعام  بالقياس  املشمولة  احملافظات  في  املقاسة  النقال  الهاتف  ابراج  عن  الصادرة  املؤينة 
كانت 0.13  ملي واط/سم2 بالقرب من احد ابراج االتصاالت العائد لشركة كورك تيلي كوم في 
محافظـة ذي قار وتعتبر هذه القراءة أوطأ بكثير من احملدد الوطني وهو 0.4 ملي واط/سم2 ضمن 
التعليمات رقم )1( لسنة 2010 اخلاصة بالوقاية من االشعة غير املؤينة الصادرة عن منظومات 
اذا ما اخذنا بنظر االعتبار ان مدة القياس في هذه الكشوفات ال تتجاوز  الهاتف احملمول خاصة 
النصف ساعة حيث لوحظ ان احملدد الوطني لم يتضمن احلد االقصى لزمن التعرض لألشعة غير 

املؤينة الصادرة عن هذه املنظومات .
	 الضوضاء:

-  يتبني من هذا الواقع البيئي ان هناك مناسيب ضوضاء عالية جدا في الشوارع واملناطق اخلدمية 
والتجارية في مدينة بغداد واحملافظات  مما ينذر بنتائج سلبية مستقبلية وقد تكون خطرة على  
صحة االنسان  لكون معدالتها اعلى بكثيرمن احملددات اخلاصة مبنظمة الصحة العاملية واحملددات 

الوطنية املعتمدة وهي  :
( ديسبل احملدد الوطني للمناطق اخلدمية والتجارية ) 65	 

احملدد الوطني للمناطق الصناعية )70	  ( ديسبل
( ديسبل احملدد الوطني للمراكز التعليمية )55	 

احملدد الوطني للمراكز الصحية واملستشفيات )50	  ( ديسبل
واملوضوعة على اساس احلفاظ على صحة االنسان في بيئته وضمان عيشه بأجواء تضمن سالمته 
زيادة واضحة في نسبة  زيادة شدة  الضوضاء في املدينة يصاحبه  ان  النفسية والعقلية حيث 
التوتر في شخصية االنسان مع نقص في استيعابه الذهني  وزيادة في حاالت االصابة باألمراض 
النفسية ، كما ان ارتفاع مناسيب الضوضاء  يثير القلق لدى االشخاص املتعرضني له ولفترات 
زمنية طويلة كما يحدث في اجواء العمل الصاخبة ونالحظ من خالل البيانات وجود ارتفاع نسبي  
مبناسيب الضوضاء للعام 2016   في مدينة بغداد مقارنة باألعوام السابقة وذلك من خالل البيانات 
املستحصلة  ويرجع السبب الرئيسي إلى زيادة أعداد املركبات والتحسن األمني  امللحوظ  وهذا له 

التأثيرات الصحية املشار اليها انفا.
هذه  التي حتدثها  الضوضاء  كانت  لذلك   ، البيئة  على  عديدة  أثارا سلبية  الضوضاء  تركت  وقد 
تزايد  ، حيث  األخيرة  اآلونة  األمر ملحوظا في  العراق أصبح  ، وفي  التأثيرات  املركبات أحدى هذه 
عدد املركبات بشكل أصبحت فيه بعض الشوارع متعبة ليال ونهارا ، ولم تكن هذه الظاهرة في 
السابق ذات تأثير كبير ، لذا لم جند عمليات احتياطية للتخفيف من تأثير هذه الضوضاء كانت 
، نقترح  ، وبناء عليه  قد استخدمت في التصاميم املعمارية واألبنية املطلة على هذه الشوارع 

التوصيات االتية :

1-3-4 التوصيات:
استكمال شبكة رصد الضوضاء البيئية في العراق والعمل على تطويرها وحتديثها وزيادة عدد  1 .
ثانية  كمرحلة  الضوضاء  لرصد  ثابتة  ومحطات  بأجهزة  واحملافظات  بغداد  لتغطية  األجهزة 

وثالثة وإعداد اخلطط الفنية بناء ا على نتائج  القياس  ورفعها إلى اجلهات العليا .
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ط التعاون مع مديرية املرور العامة والشرطة البيئية وتكثيف حمالت  حتديث واستمرار خط. 2
طبقا  اخملالفني  ضد  القانونية  اإلجراءات   واتخاذ  للضوضاء  املسببة  املنشآت  على  التفتيش 

لقانون منع الضوضاء .
نشر الوعي عن طريق استخدام وسائل اإلعالم اخملتلفة لبيان أخطار التلوث الضوضائي على  3 .

الصحة البشرية بحيث يدرك املرء أن الفضاء الصوتي ليس ملكا شخصيا.
من املهم ا ن يكون التخطيط احلضري عنصر مهم  يساهم في تطوير وبناء وإدارة اجملتمع على  4 .
املدى الطويل وذلك بهدف احلد من التلوث الضوضائي وإبعاد املطارات واملناطق اآلهلة بالسكان 

مسافة توفر للسكان العيش الهادئ.
إصدار التشريعات الالزمة وتطبيقها بحزم ملنع استعمال منبهات السيارات ومراقبة محركاتها  5 .

ومحاسبة تلك املصدرة لألصوات العالية وكذلك الدراجات النارية.
السكنية  واملناطق  املدن  شوارع  في  نصبها  مت  التي  االهلية  املولدات  اصحاب  الزام  متابعة  6 .
الصادرة عن هذه  الضوضاء  اجراءات تضمن تخفيض  العامة بضرورة عمل  واحملالت  واملقاهي 

املولدات .
منع اصحاب الدراجات النارية والتي انتشرت بكثرة مؤخرا من اصدار الضوضاء العالية الناجتة  7 .
عن تشغيل هذه الدراجات وخصوصا في ساعات الليل املتأخرة والتنسيق مع اجلهات املعنية 

ال يقاف هذه احلالة السلبية.
منع مرور السيارات الكبيرة والشاحنات داخل املدينة ووضع خطة مرورية شاملة تؤمن تنظيم  8 .

السير.
ابعاد املدارس واملستشفيات عن مصادر الضجيج وخاصة الطرق العامة املزدحمة بالسيارات 10. 9 
. استخدام املواد العازلة للصوت بقدر االمكان في عملية بناية املساكن واملدارس واملستشفيات 

ومكاتب العمل واستخدام الزجاج العازل في املنازل ) الزجاج املزدوج ( 
وحتى  ليال  العاشرة  الساعة  بعد  وخاصة  املدينة  داخل  السيارات  منبهات  استعمال  منع  10 .

الساعة السابعة صباحا ومنع مرور السيارات الكبيرة داخل املدينة .
الضوضاء  فيها  ترتفع  التي  املصانع  في  الضوضاء  مستوى  خلفض  املمكنة  االجراءات  اتخاذ  11 .
الذي يعمل في مثل هذه االماكن تقليل ساعات  العادي كما يجب حماية االنسان  عن احلد 
العمل ونقل العامل الى مكان عمل اخر بعد فترة معينة من الوقت وتزويد العمال بتجهيزات 

السالمة املهنية.
غير  لألشعة  الباعثة  االنشطة  وجميع  النقال  الهاتف  شركات  التزام  ضرورة  على  يد  التأك. 12
املؤينة بالتعليمات واحملددات البيئة النافذة اخلاصة بهذا اجملال وتشديد الرقابة عليها واتخاذ 

االجراءات القانونية والعقابية بحق االنشطة اخملالفة . 
بكافة  وزارتنا  بتزويد  االتصاالت  ووزارة  واالتصاالت  االعالم  هيئة  قيام  ضرورة  على  التأكيد  13 .
الثابت واالنترنيت ومحطات  النقال واالتصال الالسلكي  املعلومات اخلاصة بشركات الهاتف 

البث االذاعي والتلفزيوني 
التأكيد على ضرورة نشر الوعي البيئي على كيفية االستخدام االمثل للهاتف النقال من خالل  14 .
الطبقات  وبحضور  واحملافظات  بغداد  املوضوع في  التوعوية حول هذا  والندوات  الورش  اقامة 

اجملتمعية اخملتلفة .
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املقدمة
يحتضن العراق نهري دجلة والفرات الذين ميثالن اهم املصادر املائية السطحية للبالد ولغرض حتقيق 
جودة ادارة هذه املوارد املائية يتطلب وضع برامج رقابية واشراف بيئي من اجل حتقيق استدامة هذه 

املوارد واحلفاظ على التنوع احليوي فيها وحماية مياهها من التلوث والسيطرة عليه .
ان من أهم أهداف وغايات العمل البيئي احلفاظ على حيوية احلياة املائية لألنهر واملسطحات املائية 
من خالل برامج رقابية تعضدها القوانني والتعليمات والتشريعات البيئية املناسبة وتوفر اخلبرات 
والتحليل  املتابعة  القدرة على  اجملال مبا ميكنهم من  للعاملني في هذا  القدرات  وبناء  والكفاءات 

وحتديد املشاكل البيئية وأبعادها واحللول واملعاجلات املمكنة .
    أن عملية إيجاد أدلة تصنيفية لنوعية املياه في اجملاالت اخملتلفة الستخدامات املياه من األدلة 
اخملتصني  من  لكل  القراءة  وسهل  مبسط  بشكل  وعرضها  املائي  التلوث  تشخيص  في  املهمة 

وصانعي القرار وفي مجاالت املراقبة على حد سواء .

 املوارد املائية في العراق
 تتالف املوارد املائية في العراق من املياه السطحية واملياه اجلوفية حيث تعد املياه السطحية من 
املوارد املائية الرئيسية في العراق وتتكون من املياه التي جتري في نهري دجلة والفرات وروافدهما 
وشط العرب وتتغير كمية املياه السطحية من موسم الخر اثناء السنة فتكثر في فصل الربيع 
)موسم الفيضان( وتتناقص في فصلي الصيف واخلريف ) موسم الصيهود ( كما انها تتفاوت في 
كميتها من سنة الى اخرى تبعا لتباين كمية مصادرها من االمطار والثلوج وتنبع هذه االنهار من 
خارج العراق ) تركيا وايران ( ومن داخله . ويطلق اصطالح حوض الرافدين على جميع االراضي التي 

تنحدر مياهها الى نهري دجلة والفرات .

الف�صل الثاين
املـــوارد املائيــــــة
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2-1  املياه السطحية 
تشكل املياه السطحية املصدر االكبر للمياه في العراق وتتمثل بـ :

2-1-1 نهـــــر دجلــــة
الذي  دجلة  نهـــــر  ينبع     
كم   )1900( طوله  يبلـــــغ 
املرتفعات  في  منـابع  عدة  من 
الواقعـــــــة في جنوب شرقي 
الشـرقي  اجلنوب  الى  تركيا 
وتشمل  الفرات  نهر  منابع  من 
منبع غربي ينحدر من املرتفعات 
ويطلق  كوجلك  ببحيرة  احمليطة 
ومنبع   ) الغربي  دجلة   ( عليه  
روافد  عدة  من  يتكون  شرقي 
اجلنوبية  املرتفعات  من  تنحدر 
احمليطة ببحيرة وان ويدعى ) بوتان 
بتمان   ( ( ومنبع آخر يسمى  صو 
صو ( . ومن إلتقاء هذين النهرين 
دجلة  نهر  يتكون  الصغيرين 

التي متثل نسبة  أراضي وعرة في تركيا ملسافة )485( كم  الذي ينحدر نحو اجلنوب الشرقي في 
18% من طوله الكلي, ثم يدخل النهر األراضي العراقية عند قرية فيشخابور ويستمر النهر في 
جريانه باجتاه اجلنوب الشرقي في منطقة متموجة ما بني فيشخابور ومضيق الفتحة حتى مدينة 
اليمنى شط  الضفة  يتفرع من  الكوت  الكوت حيث موقع سدة  , وعندما يصل مدينة  سامراء 
حتى  املنبسط  السهلي  مجراه  في  النهر  يستمر  الكوت  مدينة  وبعد  الدجيلة  وجدول  الغراف 
مدينة العمارة حيث يتفرع في منطقتها من الضفة اليسرى جدوال الكحالء واملشرح ومن الضفة 
اليمنى جداول البتيرة والعريض واجملر الكبير . وبسبب هذه التفرعات الكثيرة التي تأخذ مياهها 
من النهر وتصب في أهوار املنطقة يصبح النهر ضيقا قليل املياه وعند جنوب مدينة العزير يعود 
النهر فيتسع بسبب جريان مياه األهوار الى النهر الى أن يصل الى قضاء القرنه حيث يلتقي بنهر 
الفرات . ويختلف نهر دجلة عن نهر الفرات في إنه يستلم كميات من املياه اإلضافية داخل األراضي 

العراقية عن طريق مجموعة من الروافد املهمة بينما يفتقر الفرات الى مثل هذه الروافد. 

2-1-2 نهر الفــــرات
يبلغ الطول الكلي لنهر الفرات ) 2940( كم , تنبع روافده )فرات صو ومراد صو( من املرتفعات اجلبلية 
الوعرة في شرقي تركيا ليكونان نهر الفرات عند مدينة كيبان, يستمر النهر في جريانه ملسافة 
)1176( كم في أراض متموجة وهضاب داخل احلدود التركية وقرب مدينة جرابلس يدخل نهر الفرات 
الى سوريا ليجري مسافة )604( كم فيها وخالل هذه املسافة يصب فيه رافدان في جانبه األيسر 



55

هما البليخ واخلابور, عند مدينة القــائم )حصيبة( يدخل النهر األراضي العراقية حيث يجري فيها 
نحو اجلنوب الشرقي ملسافة )1160( كم قاطعا الهضبة الغربية قبل مدينة الرمادي , وبالقرب من 
مدينة الفلوجة يقترب نهر الفرات من نهر دجلة اذ تصبح املسافة بينهما حوالي )40( كم فقط 
وعند سدة الهندية يتفرع الفرات الى فرعني رئيسيني هما :)شــط احللــــة وشــــط الهندية( . 
يسير شط احللة جنوبا حيث مير في مدينتي احللة والديوانية ويكاد أن يتالشى في األراضي الزراعية 
الشامية  وشط  الكوفة  شط  هما  أيضا  فرعني  الى  فيتفرع  الهندية  شط  أما  الرميثة.  جنوب 
الى نهري العطشان والسوير  اللذين يلتقيان عند مدينة الشنافية ثم ينفصالن  )او العباسية( 
الناصرية  مدينة  في  فيمر  الشرقي  اجلنوب  نحو  النهر  يتجه  بعدها   , السماوة  شمال  ويلتقيان 

وسوق الشيوخ وقبل دخوله هور احلمار يتفرع الى خمسة فروع تدخل جميعها هور احلمار.

2-1-3 نهـر الغـــــراف 
هو أحد فروع نهر دجلة ويتفرع من نهر دجله عند سدة الكوت في مدينة الكوت في محافظة 
واسط ومير مبدن املوفقيه وقضاء احلي ومير داخل اراضي محافظة ذي قار ومير على مدن ناحية الفجر 
ومدينة قلعة سكر والرفاعي وناحية النصر والشطره وناحية الغراف. وكان يسمى بــ)شط احلي(.

يعد هذا النهر من االنهر الكبيرة واملهمة التي تقع ضمن منطقة الدلتا العراقية وادى دورا كبيرا 
ولفترات زمنية متفاوتة ، واستغل قسم من مياهه إلرواء اراضي حوض الغراف وفتحت منه العديد 
مدينة  اكبرها  من  كان  مدن  عدة  ضفافه  على  وشيدت  وحديثا  قدميا  الغرض  لذلك  اجلداول  من 

واسط التاريخية وذلك سنة ) 702 ( م. ان نهر »الغراف« لم يكن نهرا اروائيا طبيعيا.

2-1-4 نهر ديالى
يبلغ طول نهر ديالى )386( كم حيث أوردت املصادر القدمية ان هذا النهر كان يسمى النهر اجملنون 
حيث كان يفيض في مواسم الميكن ان يتم التنبؤ بها مثل بقية املصادر املائية وكانت  تصاريف 
مياهه كبيرة في حني حتول هذا النهر الى جدول شحيح املياه نتيجة لسياسات الري أعلى النهر 
في  وخاصة  التلوث  من  عالية  بدرجة  مياهه  وتتميز  املتواصلة  االخيرة  اجلفاف  مواسم  وكذلك 
مدينة بعقوبة , وايضا« من خالل تلوث رافده )الوند( من ملوثات محليه وما يحمله من ملوثات 
عابرة من االراضي االيرانية وكذلك حالة التلوث الشديدة للنهر داخل محافظة بغداد عند منطقة 
الرستمية جراء تصاريف محطة مجاري الرستمية التي تصب عبر ثالث قنوات كبيرة ملياه الصرف 
الى قناة اجليش  تأثير مياه الصرف الصحي  الى  النهر مباشرة باالضافة  الى  غير املعاجلة غالبا« 
والتي تصب في النهاية الى نهر ديالى  مما جعل هذا النهر احد اسباب تلوث نهر دجلة والذي ميكن 

ان يؤثر على نوعية مياه النهر من جنوب بغداد وحتى التقاء نهري دجلة والفرات في القرنة .
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2-1-5 شط العرب
يعتبر من اهم مصادر املياه العذبة 
العربي  اخلليج  في  تصب  التي 
فهو يتكون من التقاء نهري دجلة 
والفرات عند منطقة كرمة علي 
يلتقي دجلة  و  ومبسافة 116 كم 
والفرات في منطقة القرنه مكوناً 
شط العرب الذي يصب في اخلليج 

العربي ومبسافة 195 كم . 
15م(   -8( بني  اعماقه   تتراوح 
نتيجة تأثره بحركة املد واجلزر في 
العربي وعلى طول مجراه  اخلليج 
مرتني  وبواقع  وانخفاضاً  ارتفاعاً 
والتي   . يوم(   / مرة   2  ( اليوم  في 
السفن  دخول  عملية  تسهل 
الصغيرة واملتوسطة احلمولة الى 

شط العرب من اخلليج العربي حتى ميناء البصرة وارواء البساتني الكثيفة املمتدة على جانبي 
شط العرب. 

    تعتمد مياه شط العرب كلياً على مياه اجملرى النهري الرئيسي واملتمثلة بدجلة والفرات بل 
تعتمد كذلك على شبكة الروافد املصرفة من هور احلمار وهور احلويزة . وتنتشر االنهار الفرعية في 
شط العرب بشكل كبير جداً وملفت للنظر وخاصة في ضفته الغربية )اليمنى( حيث تصل الى 

)450( نهر اما في الضفة الشرقية )اليسرى( تصل االنهار الفرعية الى )197( نهر. 
 يعاني شط العرب حالياً من زيادة كبيرة في التراكيز امللحية نتيجة قلة الواردات وحالة الشحة 
املستمرة التي اثرت على تصاريف نهري دجلة والفرات اليه الذ ي سبقه قبل اعوام قيام اجلانب 
لتصريف  ممراً  االيرانية واصبح مجراه حالياٍ  الى داخل االراضي  الكارون  االيراني بتحويل مياه نهر 

مياه البزل لالراضي الزراعية ضمن املناطق االيرانية املتاخمة للشط. 

2-2 نظام )برنامج( الرقابة على املياه السطحية )االنهار واجلداول والبحيرات وشط 
العرب(

 تتولى وزارة البيئة اعمال الرقابة الدورية على املصادر املائية في العراق ابتداء من دخولها العراق 
العربي وحتديد املصادر املسببة لتدهور نوعيتها وذلك من خالل محطات  الى املصب في اخلليج 
الرصد والتي سبق وان مت اختيارها على اسس علمية معتمدة )وهي عبارة عن مواقع مختارة على 
طول اجملاري املائية الخذ النماذج املائية منها بشكل دوري( و تتم املراقبة من خالل جمع النماذج 
من مواقع محطات الرصد احملددة مبا اليقل عن منوذجني في الشهر )ترددين في الشهرفي معظم 
االحيان( ليتم فحصها مختبرياً ودراسة وحتليل النتائج اخملتبرية واتخاذ االجراءات املناسبة في حال 
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ظهور اي مؤشرات عن التلوث او ما يستدعي ذلك. وفيما يلي ملخص ملواقع الرصد الثابتة على 
املصادر املائية )دجلة، الفرات، الغراف، ديالى وشط العرب( التي سيتم مناقشة نوعية املياه فيها 

الحقاً وملزيد من البيانات والتفاصيل عن محطات الرصد يراجع امللحق اخلاص بها :
تدرج احملطات على شكل جدول

2-3-1  محطات نهر دجلة :- ثبت على النهر )41( محطة رصد موزعة على احملافظات وكما 
يلي:-

نينوى )10( محطات , صالح الدين )8( محطات , بغداد )11( محطات , واسط )4( محطات , ميسان 
)7( محطات والبصرة محطة رصد واحدة . 

2-3-2محطات نهر الفرات : ثبتت على النهر )21( محطة رصد موزعة على احملافظات وكما 
يلي:-

 )2( القادسية   ، )1( محطة  كربالء   , )2( محطة  النجف   , )3( محطات  بابل   , االنبار)7( محطات 
محطة , املثنى )2( محطة , ذي قار )3( محطات , البصرة )1( محطة .

2-3-3 محطات نهر الغراف : ثبتت على النهر )5( محطات رصد موزعة على محافظتني وكما 
يلي:-

واسط  محطة رصد واحدة , ذي قار )4( محطات .

2-3-5 محطات رصد نهر ديالى : ثبتت على النهر )7( محطات رصد موزعة على محافظتني 
وكما يلي:.

ديالى )4(  محطات ، وبغداد )3( محطات

في  )5( محطات رصد جميعها  النهر  ثبتت على   : العرب  الرصد على شط  2-3-6 محطات 
محافظة البصرة.

2-4 مناقشة نوعية املياه في االنهار العراقية
2-4-1 نهر دجلة : 

( كحد ادنى عند محطة  تراوحت القراءات السنوية ملتغير الدالة احلامضية )pH( بني )23,7- 46,8	 
االحرار  اعلى عند محطة جسر  الغربي)T29( في محافظة ميسان وكحد  رصد قضاء علي 
)T20( في محافظة بغداد )علما ً ان جميع القراءات هي ضمن احلدود املسموح بها لهذا املتغير 

والتي تتراوح 6,5 – 8,5(  مبوجب نظام صيانة االنهار رقم )25( لسنة 1967 . 
( ملغم/ لتر كحد ادنى  تراوحت القراءات السنوية لقيم تراكيز النـترات )NO3( بيـن )2,8 – 4,9	 
اعلى عند محطة رصد جسر  البصرة وكحد  )T34( في محافظة  القرنة  عند محطة رصد 
االئمة )T18( في محافظة بغداد علما إن احلدود املسموح بها لهذا املتغير هي )15( ملغم/ لتر 

بحسب محددات نظام صيانة االنهار رقم )25( لسنة 1967 .
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( ملغم / لتر  تراوحت القراءات السنوية لقيم تراكيز الفوسفات )PO4(  بني )0,2051 – 0,611	 
كحد ادنى عند محطة رصد مأخذ مشروع ماء القادسية )T21( في محافظة بغداد وكحد 
اعلى عند محطة رصد القرنة )T34( في محافظة البصرة علما إن احلدود املسموح بها هي 

)0,4( ملغم/ لتر بحسب محددات نظام صيانة االنهار رقم )25( لسنة 1967.
لتر  ملغم/   )  	601,866  -257,822( بني   )TH( الكلية  العسرة  لقيم  السنوية  القراءات  تراوحت 
)T25( في محافظة واسط وكحد اعلى عند محطة  ادنى عند محطة رصد الصويرة  كحد 

رصد القرنة)T34( في محافظة البصرة .
( ملغم/ لتر  تراوحت القراءات السنوية لقيم تراكيز املغنيسيوم )Mg( بيـن )31,106 – 75,35	 
كحد ادنى عند محطة رصد الكوت )T27( في محافظة واسط وكحد اعلى عند محطة رصد 

القرنة )T34( في محافظة البصرة. 
( ملغم/ لتر كحد  تراوحت القراءات السنوية لقيم تراكيز الكالسيوم )Ca( بيـن )71,58 – 114,5	 
اعلى عند محطة رصد  واسط وكحد  )T25( في محافظة  الصويرة  ادنى عند محطة رصد 

القرنة )T34( في محافظة البصرة. 
 ) تراوحت القراءات السنوية ملتغير االمالح الذائبة الصلبة الكلية )TDS( بني )565,72 – 1532,578	 
ملغم / لتر كحد ادنى عند محطة رصد جسر االحرار)T20( في محافظة بغداد وكحد اعلى 
عند محطة رصد القرنة )T34( في محافظة البصرة ولالطالع على مزيد من التغيرات احلاصلة 

في التراكيز امللحية في مياه النهر ميكن مراجعة الشكل رقم )9( واجلدول رقم )5( .
لتر  ( ملغم/   	427,11 –  68.22( بيـن   )CL( الكلوريدات  تراكيز  السنوية لقيم  القراءات  تراوحت 
عند  اعلى  وكحد  بغداد  محافظة  في   )T19( الشهداء  جسر  رصد  محطة  عند  ادنى  كحد 

محطة رصد القرنة )T34( في محافظة البصرة.
( ملغم / لتر  تراوحت القراءات السنوية لقيم تراكيز الكبريتات )SO4(  بني )210,833 – 266,88	 
كحد ادنى عند محطة رصد النعمانية )T26( في محافظة واسط وكحد اعلى عند محطة 

رصد القرنة )T34( في محافظة البصرة .

 )TH( والعسرة الكلية )TDS( يوضح املعـدالت السنـوية للتراكيز املـواد الصلبة الذائبة الكلية ) شكل  )9
والكلوريدات )Cl( والكبريتات)SO4( لعام / 2017 لنهر دجلة .
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املناطق املؤثرة على النهر

تركيز 
الكلوريدات 
والنسبة 

املئوية  )%( 
للزيادة

تركيز 
العسرة 
والنسبة 

املئوية  )%( 
للزيادة

تركيز 
الكبريتات 
والنسبة 

املئوية  )%( 
للزيادة

تركيز املواد 
الصلبة الذائبة  

والنسبة 
املئوية )%( 

للزيادة

مقدار الزيادة 
او النقصان 
بـ )TDS( ما 
بني محطات 

الرصد

املنطقة احملصورة بني الدخول 
الى االراضي العراقية وحتى 

جسر املثنى محطة )T17( عند 
مدخل محافظة بغداد.

76.55354.94245.83620.667

منطقة دخول 
لنهر دجلة 
إلى األراضي 

العراقية

املنطقة احملصورة بني الدخول 
لألراضي العراقية )T17( وحتى  

محطة رصد مأخذ مشروع 
ماء الوردية )T24( عند نهاية 

مدينة بغداد.

نقصـــان 71.44381.37228.13616.37
قــدره        

 %  -   0.692
)T17(  عن )6.67-()7.4()7.2-()0.69-(

املنطقة احملصورة  بني الدخول 
 )T17( لألراضي العراقية

وحتى  محطة رصد مجمع 
ماء الكرامة )T28( عند نهاية 

محافظة واسط.

145.58291.689225.712771.27
زيادة قدرها
 %  25.13 
)T24( عن

)90.17()17.82-()8.18-()24.26(

املنطقة احملصورة  بني الدخول 
لألراضي العراقية )T17( وحتى 

 )T34( محطة رصد الكرمة
قبل االلتقاء بالفرات.

زيادة قدرها427.11601.86266.881532.578
 98.70   % عن 

)T33(
)457.94()69.56()8.56()146.92(

2-4-2  نهر الفرات:  
( كادنى قراءة عند محطة  تراوحت القراءات السنوية ملتغير الدالة احلامضية )pH( بني )2,8-8,6	 
سدة الهندية )E9( في محافظة بابل واعلى قراءة عند محطة رصد القرنة )E20( في محافظة 
األنهار رقم )25(  5,8( مبوجب نظام صيانة   -5,6( املتغير  النافذة لهذا  ان احلدود  البصرة علما 

لسنة 1967.
( ملغم/لتر كحد ادنى عند  تراوحت القراءات السنوية لقيم النترات )NO3( بني )266,1 – 57,9	 
  )E13( في محافظة ذي قار و كحد اعلى عند محطة رصد املناذرة )E17( محطة رصد الناصرية
في محافظة النجف االشرف علما« ان احلدود النافذة لهذا املتغير هي )15( ملغم / لتر بحسب 

محددات نظام صيانة االنهار رقم )25( لسنة 1967.
( ملغم/لتر كحد ادنى  تراوحت القراءات السنوية  لقيم الفوسفات )PO4( بني )589,0-0197,0	 
عند محطة رصد الهندية)E8K( في محافظة كربالء وكحد اعلى عند محطة رصد القرنة 

جدول ) 5 ( يوضح تراكيز الكلوريدات والعسرة الكلية والكبريتات واملواد الصلبة الذائبة لنهر دجلة مقارنًة  
مع نسبة الزيادة عن نقطة دخوله الى االراضي العراقية للعام / 2017 .
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))E20 في محافظة البصرة علما ان احلدود املسموح بها لهذا املتغير ال تتجاوز )4,0( ملغم / 
لتر .

( ملغم /  تراوحت قيم القراءات السنوية ملتغير العسرة الكلية )TH( بني )355,27 – 1383,66	 
لتر كحد ادنى عند محطة رصد قضاء الكوفة )E11( في محافظة النجف وكحد اعلى عند 

محطة رصد الشنافية )E14( في محافظة القادسية .
( ملغم/لتر كحد ادنى  تراوحت القراءات السنوية لقيم الكالسيوم )Ca( بني )60,87 –278,38	 
عند محطة رصد الهندية )E8K( في محافظة كربالء و كحد اعلى عند محطة رصد الشنافية 

)E14(  في محافظة القادسية .
( ملغم/لتر كحد ادنى  تراوحت القراءات السنوية  لقيم املغنيسيوم )Mg( بني )172,44-28,56	 
عند محطة رصد الكوفة )E11( في محافظة النجف وكحد اعلى عند محطة رصد الشنافية 

)E14(  في محافظة القادسية .
 –   	662,23( بني   )TDS( الكلية  الذائبة  الصلبة  االمالح  ملتغير  السنوية  القراءات  قيم  تراوحت 
2269,998( ملغم/ لتر كحد ادنى عند محطة رصد مشروع ماء املسيب )E8( في محافظة بابل 
و وكحد اعلى عند محطة رصد حي املتنزه )E18( في محافظة ذي قار ولالطالع على مزيد من 
التغيرات احلاصلة في التراكيز امللحية في مياه النهر ميكن مراجعة الشكل رقم )10( واجلداول 

. )5(
( ملغم/ لتر  تراوحت القراءات السنوية لقيم تراكيز الكلوريدات )CL( بيـن )109,55 – 662,49	 
)E8K( في محافظة كربالء وكحد اعلى عند محطة  الهندية  ادنى عند محطة رصد  كحد 

رصد حي املتنزه )E18( في محافظة ذي قار 
( ملغم / لتر  تراوحت القراءات السنوية لقيم تراكيز الكبريتات )SO4(  بني )256,711 – 909,73	 
)E8K( في محافظة كربالء وكحد اعلى عند محطة  الهندية  ادنى عند محطة رصد  كحد 

الشنافية )E14(  في محافظة القادسية .

 )TH( والعسرة الكلية )TDS( يوضح املعـدالت السنـوية للتراكيز املـواد الصلبة الذائبة الكلية ) شكل ) 10
والكلوريدات )Cl( والكبريتات)SO4( لعام  / 2017لنهر الفرات.
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املناطق املؤثرة على النهر

تركيز 
الكلوريدات 
والنسبة 

املئوية  )%( 
للزيادة

تركيز 
العسرة 
والنسبة 

املئوية  )%( 
للزيادة

تركيز 
الكبريتات 
والنسبة 

املئوية  )%( 
للزيادة

تركيز املواد 
الصلبة الذائبة  

والنسبة 
املئوية )%( 

للزيادة

مقدار الزيادة 
او النقصان 
بـ )TDS( ما 
بني محطات 

الرصد

املنطقة احملصورة بني الدخول 
الى االراضي العراقية  وحتى 

  )E10( منطقة الكفل في بابل
121.87359.78280.911664.57

منطقة دخول 
لنهر الفرات 
إلى األراضي 

العراقية

املنطقة احملصورة بني محطة 
الرصد )E10(  في بابل  وحتى 

منطقة الشنافية في 
)E14( القادسية

ارتفاع مبقدار  450.901383.66909.731963.83
%195.50 عن 

)E10( )269.98()284.58()223.84()195.50(

املنطقة احملصورة بني  محطة 
الرصد )E10(  في بابل وحتى 

منطقة اخلضر  في املثنى 
)E16(

زيادة  مبقدار594.04988.955538.062206.72
12.36 % عن 

)E14(
594.04)174.87()91.54()232.05(

املنطقة احملصورة بني  محطة 
الرصد  )E10(  في بابل 

وحتى منطقة شمال مدينة 
)E17( الناصرية  في ذي قار

زيادة مبقدار 652.221873.511579.6772248.887
1.91 % عن 

)E14( )435.17()142.79()106.35()238.39(

املنطقة احملصورة بني  محطة 
الرصد  )E10(  في بابل وحتى 
منطقة سوق الشيوخ في ذي 

)E19( قار

نقصان  مبقدار658.055971.34570.442245.887
  - 0.13 % عن 

)E16(
)439.96()169.98()103.06()237.94(

2-4-3  نهر الغراف :
ادنى عند  ( كحد    	7,59 – 7,48 ( )pH( بني  الدالة احلامضية  القراءات السنوية ملتغير  تراوحت 
)Tg2( في محافظة ذي قار وكحد اعلى عند محطة رصد جسر  محطة رصد ناحية الفجر 
املوفقية احلديدي )Tg1( في محافظة واسط علما ان  احملددات النافذة تبلغ )6,5- 8,5( مبوجب 

نظام صيانة االنهار رقم )25( لسنة 1967.
ادنى  ( ملغم/لتر كحد   	4,63 )NO3( بني )1,65-  النترات  القراءات السنوية ملتغير  تراوحت قيم 
عند محطة رصد قضاء الشطرة /البدعة )Tg4( في محافظة ذي قار وكحد اعلى عند محطة 
رصد جسر املوفقية احلديدي )Tg1( في محافظة واسط علما ً ان احلدود النافذة لهذا املتغير 

هي )15( ملغم / لتر بحسب محددات نظام صيانة االنهار رقم )25( لسنة 1967.
(  ملغم/لتر كحد ادنى  تراوحت القراءات السنوية لقيم الفوسفات )PO4( بني )0,265-0,107	 

جدول ) 6 ( يوضح تراكيز الكلوريدات والعسرة الكلية والكبريتات واملواد الصلبة الذائبة في مياه نهر الفرات 
مقارنًة مع نسبة الزيادة عن نقطة دخوله الى االراضي العراقية للعام / 2017
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عند محطة رصد قضاء الشطرة / البدعة )Tg4( في محافظة ذي قار وكحد اعلى عند محطة 
ال  ان  يجب  النافذة  احلدود  ان  واسط علماً  )Tg1( في محافظة  احلديدي  املوفقية  رصد جسر 

تتجاوز )0,4) ملغم/لتر بحسب نظام صيانة االنهار املشار اليه في اعاله .
( ملغم / لتر كحد  تراوحت قيم القراءات السنوية ملتغير العسرة الكلية )TH( بني )268- 453	 
ادنى عند محطة رصد جسر املوفقية احلديدي )Tg1( في محافظة واسط  وكحد اعلى عند 

محطة رصد قضاء الرفاعي )Tg3( في محافظة ذي قار .
( ملغم / لتر كحد ادنى  تراوحت قيم القراءات السنوية ملتغير الكالسيوم )Ca( بني )75,6- 95	 
عند محطة رصد جسر املوفقية احلديدي )Tg1( في محافظة واسط  وكحد اعلى عند محطة 

رصد قضاء الشطرة / ناحية احلاوي القدمي )Tg5( في محافظة ذي قار .
( ملغم / لتر كحد ادنى  تراوحت قيم القراءات السنوية ملتغير املغنيسيوم )Mg( بني )31,4- 54,4	 
عند محطة رصد جسر املوفقية احلديدي )Tg1( في محافظة واسط  وكحد اعلى عند محطة 

رصد قضاء الرفاعي )Tg3( في محافظة ذي قار .
 ) تراوحت قيم القراءات السنوية ملتغير االمالح الصلبة الذائبة الكلية )TDS( بني )720 – 825	 
)Tg1( في محافظة واسط   ملغم/ لتر كحد ادنى عند محطة رصد جسر املوفقية احلديدي 
وكحد اعلى عند محطة رصد قضاء الشطرة /ناحية احلاوي القدمي )Tg5( في محافظة ذي قار، 
ولالطالع على من مزيد من التغيرات احلاصلة في التراكيز امللحية في مياه النهر ميكن مراجعة 

الشكل رقم )11( واجلداول )7( .
( ملغم / لتر كحد ادنى  تراوحت قيم القراءات السنوية ملتغير الكلوريدات )CL( بني )136- 200	 
عند محطة رصد جسر املوفقية احلديدي )Tg1( في محافظة واسط  وكحد اعلى عند محطة 

رصد قضاء الشطرة )Tg5( في محافظة ذي قار .
( ملغم / لتر كحد ادنى  تراوحت قيم القراءات السنوية ملتغير الكبريتات )SO4( بني )173- 227	 
)Tg3( في محافظة ذي قار وكحد اعلى عند محطة رصد  عند محطة رصد قضاء الرفاعي 

جسر املوفقية احلديدي )Tg1( في محافظة واسط.

شكل  )11 ( يوضح املعـدالت السنـوية لنهر الغراف للتراكيز املـواد الصلبة الذائبة الكلية )TDS( والصوديوم 
)Na( والكلوريدات )Cl( والكبريتات)SO4( لعام  / 2017
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املناطق املؤثرة على النهر

تركيز 
الكلوريدات 
والنسبة 

املئوية  )%( 
للزيادة

تركيز 
العسرة 
والنسبة 

املئوية  )%( 
للزيادة

تركيز 
الكبريتات 
والنسبة 

املئوية  )%( 
للزيادة

تركيز املواد 
الصلبة الذائبة  

والنسبة 
املئوية )%( 

للزيادة

مقدار الزيادة 
او النقصان 
بـ )TDS( ما 
بني محطات 

الرصد

محطة رصد املوفقية 
)Tg1( اول محطة رصد على 
النهرعند محافظة واسط .

136268227720

نقطة دخوله 
النهر الى 
االراضي 
العراقية

املنطقة احملصورة بني محطة 
رصد املوفقية )Tg1( وحتى 
محطة رصد ناحية الفجر  
)Tg2( في محافظة ذي قار.

ارتفاع 199446178814
مبقدار%13.05  

))Tg1 عن )46.32()66.41()21.58-()13.05(

املنطقة احملصورة بني محطة 
رصد املوفقية )Tg1( وحتى 
وحتى محطة رصد قضاء 

الرفاعي )Tg3( في محافظة 
ذي قار.

نقصان 193453173801
مبقدار1.59 
)Tg2( عن% )41.9()69.02()23.78-()11.25(

املنطقة احملصورة بني محطة 
رصد املوفقية )Tg1(  وحتى 
وحتى محطة رصد قضاء 

الشطرة )Tg5( في محافظة 
ذي قار.

زيادة مبقدار  200738181825
2.99%  عن 

)Tg3( )47.05()63.43()20.26-()14.58(

2-4-4  نهر ديالى: 
( كحد  تراوحت معدالت القراءات السنوية ملتغير الدالة احلامضية )pH( بني )8,478-7,32125	 
ادنى عند محطة رصد جلوالء)DI2( في محافظة ديالى وكحد اعلى عند محطة رصد 9نيسان 
)DI5B( في محافظة بغداد علماً ان احملددات النافذة لهذا املتغير تبلغ )6,5- 8,5( مبوجب نظام 

صيانة األنهار رقم )25( لسنة 1967.
( ملغم/ لتر كحد ادنى  تراوحت قيم القراءات السنوية ملتغير النترات )NO3( بني )5,271-0,5336	 
عند محطة رصد مدينة السعدية )DI3( في محافظة ديالى وكحد اعلى عند محطة جسر 
ديالى القدمي )DI7( في محافظة بغداد علما ان احلدود النافذة لهذا املتغير هي )15( ملغم / لتر 

بحسب محددات نظام صيانة االنهار رقم )25( لسنة 1967.
( ملغم/ لتر كحد  تراوحت القراءات السنوية لقيم متغير الفوسفات )PO4( بني )2,359-0,0744	 
ادنى عند محطة رصد منطقة الصدور / بعد السدة )DI4( في محافظة ديالى وكحد اعلى 
عند محطة رصد جسر ديالى اجلديد )DI7( في محافظة بغداد علماً ان احلدود النافذة يجب ان 

جدول )7 ( يوضح تراكيز الكلوريدات والعسرة الكلية والكبريتات واملواد الصلبة الذائبة في مياه نهر الغراف 
مقارنًة مع نسبة الزيادة عن نقطة البدايةللعام / 2017
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ال تتجاوز)0,4) ملغم/لتر بحسب نظام صيانة االنهار املشار اليه في اعاله .
( ملغم/   	856,9-205,29( بني   )TH( الكلية  العسرة  ملتغير  السنوية  القراءات  تراوحت معدالت 
لتر كحد ادنى عند محطة رصد مدينة السعدية )DI3( في محافظة ديالى وكحد اعلى عند 

محطة رصد جسر ديالى اجلديد )DI6( في محافظة بغداد .
لتر  ملغم/   )  	226,2-54,114( بني   )Ca( الكالسيوم  ملتغير  السنوية  القراءات  معدالت  تراوحت 
عند  اعلى  وكحد  ديالى  محافظة  في   )DI3( السعدية  مدينة  رصد  محطة  عند  ادنى  كحد 

محطة رصد جسر ديالى اجلديد )DI6( في محافظة بغداد .
لتر  ( ملغم/   	110,1-17,844( )Mg( بني  املغنيسيوم  ملتغير  السنوية  القراءات  تراوحت معدالت 
)DI4( في محافظة ديالى وكحد  كحد ادنى عند محطة رصد منطقة الصدور/ بعد السدة 

اعلى عند محطة رصد جسر ديالى اجلديد )DI6( في محافظة بغداد .
 ) تراوحت قيم القراءات السنوية ملتغير االمالح الصلبة الذائبة الكلية )TDS( بني )375,14 -1487	 
ملغم/ لتر كحد ادنى عند محطة رصد مدينة السعدية )DI3( في محافظة ديالى وكحد اعلى 
عند محطة جسر ديالى اجلديد )DI6( في محافظة بغداد ، ولالطالع على مزيد من التغيرات 

احلاصلة في التراكيز امللحية في مياه النهر ميكن مراجعة الشكل رقم )12( واجلداول )8( .
/ لتر كحد  ( ملغم   	258,6 )CL( بني )40,5-  تراوحت قيم القراءات السنوية ملتغير الكلوريدات 
ادنى عند محطة رصد مدينة السعدية )DI3( في محافظة ديالى وكحد اعلى عند محطة 

رصد جسر ديالى اجلديد )DI6( في محافظة بغداد .
( ملغم / لتر كحد  تراوحت قيم القراءات السنوية ملتغير الكبريتات )SO4( بني )142,79- 560	 
ادنى عند محطة رصد مدينة السعدية )DI3( في محافظة ديالى وكحد اعلى عند محطة 

رصد جسر ديالى القدمي)DI7( في محافظة بغداد.

 )TH( والعسرة الكلية )TDS( يوضح املعـدالت السنـوية للتراكيز املـواد الصلبة الذائبة الكلية ) شكل ) 12
والكلوريدات )Cl( والكبريتات)SO4( لعام  / 2017 لنهر ديالى
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املناطق املؤثرة على النهر

تركيز 
الكلوريدات 
والنسبة 

املئوية  )%( 
للزيادة

تركيز 
العسرة 
والنسبة 

املئوية  )%( 
للزيادة

تركيز 
الكبريتات 
والنسبة 

املئوية  )%( 
للزيادة

تركيز املواد 
الصلبة الذائبة  

والنسبة 
املئوية )%( 

للزيادة

مقدار الزيادة 
او النقصان 
بـ )TDS( ما 
بني محطات 

الرصد

املنطقة احملصورة بني محطة 
. )DI5( رصد منطقة بعقوبة

244.5554.29395.51915
منطقة متقدمة 

على نهر ديالى

املنطقة احملصورة بني محطة 
رصد بعقوبة )DI5( وحتى 

منطقة جسر ديالى اجلديد 
. )DI6(

زيادة مبقدار258.6856.9522.9522.2
)29.80%( 
)DI5( عن )5.766()54.59()32.219()72.73-(

املنطقة احملصورة بني محطة رصد 
بعقوبة )DI5(  وحتى منطقة جسر 

)DI7( ديالى القدمي

نقصان  مبقدار234.9842.4554.3560
)3.63%( 
)DI6( عن

)3.92(-)51.97()40.15()70.75-(

2-4-5  شط العرب
( كحد ادنى عند  تراوحت معدالت القراءات السنوية ملتغير الدالة احلامضية )pH( بني )8,35-8	 
محطة رصد السيبة )SH3( وكحد اعلى عند محطة رصد ابي اخلصيب )SH2B( علماً ان احملددات 

النافذة لهذا املتغير تبلغ )6,5- 8,5( مبوجب نظام صيانة األنهار رقم )25( لسنة 1967.
( ملغم/ لتر  تراوحت معدالت القراءات السنوية لقيم متغير النترات )NO3( بني )2,688 -2,96	 
كحد ادنى عند محطة رصد رصد الفاو/ مرسى الزوارق )SH4( وكحد اعلى عند محطة رصد 
ابو اخلصيب )SH2B( علما ان احلدود النافذة لهذا املتغير هي )15( ملغم / لتر بحسب محددات 

نظام صيانة االنهار رقم )25( لسنة 1967.
( ملغم/ تراوحت معدالت القراءات السنوية لقيم متغير الفوسفات )PO4( بني )0,686-0,51	 

ابو  اعلى عند محطة رصد  )SH1(  وكحد  ادنى عند محطة رصد نهر كرمة علي  لتر كحد 
اخلصيب)SH2B( علماً ان احلدود النافذة يجب ان ال تتجاوز)0,4) ملغم/لتر بحسب نظام صيانة 

االنهار املشار اليه في اعاله .
( ملغم/ لتر  تراوحت معدالت القراءات السنوية لقيم متغير النترات )NO3( بني  )2,688 -2,96	 
ابو  )SH4( وكحد اعلى عند محطة رصد  الزوارق  كحد ادنى عند محطة رصد الفاو/ مرسى 
اخلصيب )SH2B( علما ان احلدود النافذة لهذا املتغير هي )15( ملغم / لتر بحسب محددات 

نظام صيانة االنهار رقم )25( لسنة 1967.
( ملغم / لتر  تراوحت معدالت القراءات السنوية ملتغير العسرة الكلية )TH( بني )5035-604,5	 
كحد ادنى عند محطة رصد قبل نهر كرمة علي )SH1( وكحد اعلى عند محطة رصد مرسى 

.)SH4( الزوارق في الفاو

جدول )7 ( يوضح تراكيز الكلوريدات والعسرة الكلية والكبريتات واملواد الصلبة الذائبة في مياه نهر الغراف 
مقارنًة مع نسبة الزيادة عن نقطة البدايةللعام / 2017
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/ لتر  ( ملغم   	496,8-129,02( )Ca( بني  الكالسيوم  القراءات السنوية ملتغير  تراوحت معدالت 
كحد ادنى عند محطة رصد قبل نهر كرمة علي )SH1( وكحد اعلى عند محطة رصد مرسى 

.)SH4( الزوارق في الفاو
( ملغم / لتر  تراوحت معدالت القراءات السنوية ملتغير املغنيسيوم )Mg( بني )908,6-100,64	 
كحد ادنى عند محطة رصد قبل نهر كرمة علي )SH1( وكحد اعلى عند محطة رصد مرسى 

.)SH4( الزوارق في الفاو
 ) تراوحت قيم القراءات السنوية ملتغير االمالح الصلبة الذائبة الكلية )TDS( بني )26413-2145	 
ملغم / لتر كحد ادنى عند محطة رصد قبل نهر كرمة علي )SH1( وكحد اعلى عند محطة 
رصد الفاو/ مرسى الزوارق )SH4( ، ولالطالع على مزيد من التغيرات احلاصلة في التراكيز امللحية 

في مياه النهر ميكن مراجعة الشكل رقم )13( واجلداول )9( .
لتر   / ( ملغم   	13250-696,75( بني   )CL( ملتغيرالكلوريدات  السنوية  القراءات  تراوحت معدالت 
كحد ادنى عند محطة رصد قبل نهر كرمة علي )SH1( وكحد اعلى عند محطة رصد مرسى 

.)SH4( الزوارق في الفاو
لتر   / ( ملغم   	1533-350,51( )SO4( بني  الكبريتات  السنوية ملتغير  القراءات  تراوحت معدالت 
كحد ادنى عند محطة رصد قبل نهر كرمة علي )SH1( وكحد اعلى عند محطة رصد مرسى 

.)SH4( الزوارق في الفاو

شكل ) 13 (    يوضح املعـدالت السنـوية لنهر للتراكيز املـواد الصلبة الذائبة الكلية )TDS( والعسرة الكلية 
)TH( والكلوريدات )Cl( والكبريتات)SO4( لعام  / 2017 شط العرب



67

املناطق املؤثرة على النهر

تركيز 
الكلوريدات 
والنسبة 

املئوية  )%( 
للزيادة

تركيز 
العسرة 
والنسبة 

املئوية  )%( 
للزيادة

تركيز 
الكبريتات 
والنسبة 

املئوية  )%( 
للزيادة

تركيز املواد 
الصلبة الذائبة  

والنسبة 
املئوية )%( 

للزيادة

مقدار الزيادة 
او النقصان 
بـ )TDS( ما 
بني محطات 

الرصد

محطة رصد قبل نهركرمة 
علي )SH1( محطة الرصد 

على شط العرب
696.75604.5350.512145

منطقة متقدمة 
على مياه شط 

العرب

املنطقة احملصورة بني محطة رصد 
قبل نهر كرمة علي )SH1( وحتى 

)SH2( منطقة املعقل

ارتفاع مبقدار 975.25855.92371.672780.5
 %29.6

)SH1( عن
)39.97()41.59()6.03()29.6(

املنطقة احملصورة بني نقطة محطة 
 )SH1( رصد قبل نهر كرمة علي

وحتى منطقة ابي اخلصيب/الصنكر 
)SH2B(

1065929.6454.22913

ارتفاع مبقدار  
)SH2( 4.76%عن

)52.85()53.77()29.58()35.8(

املنطقة احملصورة بني محطة رصد 
قبل نهر كرمة علي )SH1( وحتى 

منطقة السيبة  قرب مشروع ماء 
)SH3( سيحان

ارتفاع 18291087446.74494
مبقدار54.27   

)SH2B(عن% )162.5()79.8()27.4()109.5(

املنطقة احملصورة بني محطة رصد 
قبل نهر كرمة علي )SH1( وحتى 

)SH4( منطقة الفاو/ مرسى الزوارق

ارتفاع 132505035153326413
مبقدار%487.73 

)SH3( عن )1801.6()732.9()337.36()1131.3(

2-5  التوصيات
االستهالك  وترشيد  املستدام  االستخدام  مسارات  حتديد  املائية  املوارد  تنمية  متطلبات  من  ان 
واستمرار احلصول على موارد مائية اضافية قدر االمكان وقد حددت وزارة البيئة اهم املمارسات 

التنفيذية املطلوبة.
املائية  الضائعات  تقليل  والتنقيط لغرض  الرش  بواسطة  املزروعات  	 استخدام طريقة سقي 
نتيجة الرشح في التربة الى اعماق كبيرة وعمليات التبخر نتيجة غمر التربة باملاء وخالل فترة 
نقلها من املصدر املائي وصوال« الى األرض املراد سقيها. وبالتالي متنع تغدق التربة ومتلحها الى 

حد كبير.  
املياه  بنفاذ  تسمح  ال  التي  الطينية  التربة  او  بالكونكريت  االروائية  واجلداول  االنهار  	 تبطني 

خاللها الى اعماق التربة.
	 استخدام االنابيب الكونكريتية في نقل املياه ملنع التبخر اثناء نقل املياه وتقلل من مخاطر 

جدول )9( يوضح تراكيز الكلوريدات والعسرة الكلية والكبريتات واملواد الصلبة الذائبة الكلية في مياه شط 
العرب مقارنة مع نسبة الزيادة % عن نقطة الدخول الى احملافظة / لعام 2017
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التلوث اخلارجي , ان عملية نقل املياه بواسطة االنابيب تكون مكلفة في البداية ولكن على 
املدى الطويل تكون اقتصاديةلطول عمرها التشغيلي والفوائد املتواخاة منها مقارنة مع نقل 

املياه بواسطة القنوات املفتوحة.
الوديان  مناطق  ضمن  وباالخص  الوطن  ربوع  شتى  في  املياه  بحصاد  يعرف  ما  	 استخدام 
لغرض  السنة  من  معينة  مواسم  في  والسيول  االمطار  ملياه  ممرات  تعد  التي  واملنخفضات 
جتميعها واالستفادة منها بعد حبسها في خزانات او مناطق معينة بدال« من ذهاب جزء منها 
السطح  اثناء جريانها على  التربة  الباقي مبلوثات  وتلوث  اآلخر  اجلزء  وتبخر  التربة  اعماق  الى 

وصوال« الى مصباتها النهائية.
	 بناء السدود واخلزانات املائية على االنهر الرئيسية لغرض تخزين اكبر كمية ممكنة من املياه 
اخلطط  وحسب  الصيهود  مواسم  في  منها  لالستفادة  والفيضان  االمطار  مواسم  خالل 

التشغيلية لوزارة املوارد املائية.
ومالئمتها  نوعيتها  بحسب  الشرب  او  السقي  الغراض  املتجددة  اجلوفية  املياه  	 استخدام 
عدم  الن  املائية  املوارد  نوعية  في  تردي  او  شحة  من  تعاني  التي  املناطق  ضمن  لالستخدام 

استخدامها يعد نوع من انواع الهدر في املوارد املائية. 
	 اعادة استخدام املياه العادمة ) املياه الرمادية ( بعد معاجلتها بشكل مناسب وكفوء الغراض 

السقي لالشجار غير املثمرة واالحزمة اخلضراء وغيرها...  
	 استخدام التقانات احلديثة املتوفرة كاملعاجلة البيولوجية وغيرها في معاجلة وحتسني نوعية 

مياه املصب العام او مناطق االهوار... لالستفادة منها قدر االمكان كمصادر اخرى للمياه.
التنمية الصناعية  االقل للمياه ضمن مشاريع  	 استيراد واستخدام االجهزة ذات االستهالك 

واملشاريع االخرى املستهلكة للمياه.

االستخدام  مبادئ  حتسني  في  تسهم  ان  املمكن  من  التي  واالجراءات  املمارسات  من  عدد  هناك 
االمثل واالدارة املتكاملة للمياه ميكن تلخيصها مبا يلي:-

	 استخدام مبادئ التنمية املستدامة بشكل واسع وتهيئة كافة مستلزمات اجناحها كأعادة 
بني  التبريد  الغراض  املياه  تستخدم  التي  واالنشطة  املنشآت  ضمن  املياه  واستخدام  تدوير 

املبادالت احلرارية وغيرها...
السائلة  اخمللفات  بتصريف  السماح  وعدم  الشرب  ومياه  املائية  املصادر  على  التجاوزات  	 منع 
الى املصادر املائية اال بعد معاجلتها بشكل مناسب يجعل منها مطابقة للمحددات البيئية 

النافذة.
	 تقوية القوانني والتشريعات البيئية اخلاصة باحلفاظ على املصادر املائية وحمايتها من التلوث من 
خالل استخدام عقوبات تتناسب ونوع اخملالفة البيئية في ضوء التحديات احلالية واملستقبلية 

ضمن قطاعات استخدام املياه.
	 استخدام مبادئ املشاركة في ادارة منظومات املوارد املائية وصيانتها بني الدولة واملستفيدين 

منها وخصوصا« املزارعني.
	 استخدام تعريفات ضريبية تتناسب واستخدام الفائض من املياه عن احلاجة بشكل عشوائي 

غير رشيد وغير مسؤول.
خالل  من  للمياه  والرشيد  االمثل  االستخدام  بأهمية  التوعية  اساليب  مختلف  	 استخدام 
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استخدام برامج وطرق دعائية سمعية ومرئية ومقروءة حتث على االستخدام الرشيد للمياه 
واحلفاظ عليها من التلوث .

	 تطوير نظم املراقبة والتقييم والرصد ملتابعة اي تطورات حتصل على املوارد املائية .
	 بناء قدرات العاملني في اجملال البيئي الذي يعملون على متابعة وحتليل املشاكل البيئية فيما 

يتعلق باملوارد املائية .
	 تطوير اخملتبرات العامله على حتليل ملوثات املياه لكي تكون مبستوى التطور العاملي في هذا 

اجملال.

وصف محطات الرصد على نهر دجلة

املوقعالرمزاحملافظة

نينوى

T1وسط بحيرة سد املوصل

T2مخرج بحيرة سد املوصل

T3قصبة بادوش / مشروع ماء بادوش

T4   مشروع ماء االمين املوحد / اجلسر الثالث / قرب مستشفى العام

T5
مشروع ماء الدندان/مدينة االلعاب / مركز الدفاع املدني في رأس اجلسر 

احلديدي القدمي.

T6قضاء املوصل /  جسر األحرار

T7قضاء املوصل /  اجلسر الرابع

T8جنوب نقطة التقاء نهر دجلة بوادي دبر

T9مشروع ماء حمام العليل / مشروع ماء املدينة

T10القيارة / مشروع ماء القيارة

صالح الدين

T11الشرقاط / مشروع الشرقاط الرئيسي

T12الفتحة / جسر الفتحة

T12Sبيجي/مأخذ مشروع ماء بيجي – الصينية املوحد

T13تكريت / مشروع تكريت املوحد

T13Sتكريت / ناحية عوينات / قرب املشروع االروائي في العوينات

T14سامراء / جسر سامراء

T15بلد / قرب جسر األحباب

T16الضلوعية / مشروع ماء الضلوعية

جدول)10( يوضح تفاصيل مواقع محطات الرصد على نهر دجلة
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وصف محطات الرصد على نهر دجلة

املوقعالرمزاحملافظة

بغداد

T16Bمشروع ماء الكرخ

T17جسر املثنى / مشروع ماء 9 نيسان

T18جسر االئمة

T19جسر الشهداء / دائرة التقاعد العامة

T20جسر االحرار / مأخذ املنصور ميليا

T21مأخذ مشروع ماء القادسية

T22مأخذ مشروع ماء الرشيد

T23مأخذ مشروع ماء الزعفرانية

T24مأخذ مشروع ماء الدورة

T24B11 كم جنوب التقاء نهر دجلة بنهر ديالى

T24B22 كم جنوب محطة ضخ سلمان باك

واسط

T25الصويرة / مشروع ماء الصويرة / جنوب جسر الصويرة

T26النعمانية / مشروع ماء النعمانية

T27الكوت مأخذ مشروع ماء الكوت املركزي

T28مجمع ماء الكرامة / قرب جسر الكرامة

ميسان

T29قضاء علي الغربي / قرب جسر علي الغربي

T29Mناحية كميت / مشروع ماء كميت

T30قضاء العمارة / مشروع ماء العمارة املوحد

T30Mقضاء العمارة / مشروع ماء الرافدين

T31قضاء العمارة / مجمع ماء الوحدة العربية

T32 قلعة صالح / مشروع ماء قلعة صالح

T33ناحية العزير / قرب جسر العزير

القرنة /قبل التقاء نهر دجلة بالفرات مبسافة )450( متر.T34البصرة
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وصف محطات الرصد على نهر الفرات

املوقعالرمزاحملافظة

االنبار

E1 مدينة القائم / قرب جسر الرمانة

E2 مدينة حديثة / جسر حديثة العائم

E3البغدادي/ قرب مشروع ماء الشرب

E4شمال مدينة الرمادي

E5قضاء حديثة/ قرب جسر حديثة العائم

E6ناحية اخلالدية/ قرب جسر الصديقية

E7الفلوجة/ جسر الفلوجة

E8Kكربالء
الهندية /اسفل جسر الهندية اجلديد/ قرب محطة توزيع كهرباء 

الهندية

بابل

E8مدخل قضاء املسيب/ مشروع ماء املسيب اجلديد

E9. سدة الهندية

E10 الكفل / مشروع ماء الكفل

قضاء الكوفة / قرب مشروع ماء الكوفة E11النجف

الشامية / مشروع ماء الشامية E12القادسية

قضاء املناذرة / قرب مشروع ماء املناذرة E13النجف

الشنافية / مشروع ماء الشنافية E14القادسية

املثنى
E15 السماوة / قرب اجلسر احلديدي

E16اخلضر / جسر اخلضر الكبير

ذي قار

E17الناصرية /)1(كم شمال منطقة السايح

E18حي املتنزه / قرب مجمع ماء االقتصاديني

E19سوق الشيوخ / منطقة البطاط

القرنة /قبل التقاء نهر الفرات بنهر دجلة مبسافة )2,5( كم.E20البصرة

جدول)10( يوضح تفاصيل مواقع محطات الرصد على نهر الفرات
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وصف محطات الرصد على نهر الغراف

املوقعالرمزاحملافظة

Tg1واسط
جسر املوفقية احلديدي )جسر موسى ابن جعفر( / مديرية بلدية 

املوفقية

ذي قار

Tg2ناحية الفجر/ مقابل مشروع ماء ناحية الفجر

Tg3قضاء الرفاعي/ مجمع ماء الكرامة القدمي

Tg4قضاء الشطرة / البدعة / مقابل مديرية ري الشطره

Tg5قضاء الشطرة / ناحية احلاوي القدمي/ مقابل مجمع ماء القدس

وصف محطات الرصد على نهر ديالى

املوقعالرمزاحملافظة

ديالى

DI2 جلوالء

DI3 مدينة السعدية

DI4 منطقة الصدور / بعد السدة

DI5بعقوبة /جنوب ناحية بهرز

DI5Bمحطة ضخ 9 نيسان

بغداد
DI6 جسر ديالى اجلديد

DI7 جسر ديالى القدمي

وصف محطات الرصد على شط العرب

املوقعالرمزاحملافظة

البصرة

SH1قبل نهر كرمة علي / مشروع ماء )25( مليون والبصرة املوحد

SH2املعقل / قرب جسر خالد

SH2B. ابي اخلصيب – الصنكر/ محطة حتلية ماء البركة في الصنكر

SH3
السيبة/ قرب مشروع ماء سيحان/ اخملفر احلدودي في سيحان ومضخات 

املاء اخلام ملشروع ماء سيحان .

SH4  الفاو / مرسى الزوارق

جدول)12(يوضح تفاصيل مواقع محطات الرصد على نهر الغراف

جدول)13( يوضح تفاصيل مواقع محطات الرصد على نهر ديالى

جدول )14(يوضح تفاصيل مواقع محطات الرصد على شط العرب
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جدول )15( يوضح تصنيف االنشطة امللوثة املتابعة واعدادها

2-6 امللوثات السائلة  لالنشطة الصناعية 
من  البيئة  تلويث  الى  القطاعات  مبختلف  الصناعية  لالنشطة  السائلة  اخمللفات  تصريف  يؤدي 
خالل احداث تأثيرات فيزياوية , كيمياوية وبايلوجية في عناصر البيئة وخاصة في حال عدم اجراء 
املعاجلات الضرورية والالزمة للحد من امللوثات املطروحة وتتفاوت تلك  التأثيرات تبعاً لنوع الصناعة 

والتكنولوجيا املعتمدة  .
      تشترط التشريعات البيئية النافذة توفير وحدات معاجلة كفوءة لتصاريف االنشطة الصناعية 
التلوث عبر سلسلة من  احمال  الهدف منها تخفيف  والتي هي عبارة عن منشات تخصصية 
التشريعات  في  بها  املسموح  احلدود  ضمن  امللوثات  تراكيز  مستويات  لضبط  املتعاقبة  املراحل 

النافذة .
خالل العام املاضي مت متابعة وتقييم التصاريف السائلة لـ )36( نشاط صناعي ضمن قطاعات 
, الصناعات الهندسية والكيمياوية  ) الصناعات النفطية , محطات توليد الطاقة الكهربائية 
 )19( وتبني قيام   )15( رقم  اجلدول  املوضح في  التصنيف  واخملتلط وحسب  العام  للقطاع  ( عائدة 
نشاط من هذه االنشطة بتصريف مخلفاته السائلة الى املصادر املائية  ونشاط واحد الى شبكة 
اجملاري والى االراضي بواقع )5( انشطة  و )10( انشطة الى احواض تعفني ويتم اعادة استخدام املياه 
في نشاط واحد وكما موضح في الشكل ) 15 ( ، تتوفر وحدات معاجلة للتصاريف السائلة في ) 21 
( نشاط فيما التتوفر في ) 17 ( نشاط وكما موضح في اخملطط رقم )14 (  وبالنظر خلطورة تصريف 
االنشطة خمللفاتها السائلة الى املصادر املائية من دون معاجلة اواجراء معاجلة غير كفوءة  فقد مت 
رصد وتأشيرالعديد من اخملالفات البيئية في هذا اجملال ومت اتخاذ االجراءات املناسبة بحق االنشطة 

اخملالفة وفق التشريعات والقوانني البيئية النافذة .

العدداالنشطة

11محطات الكهرباء

10انشطة القطاع النفطي

15املعامل الهندسية والكيمياوية

36اجملموع
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تقوم  والتي  العاملة  السائلة لالنشطة  للتصاريف  للنماذج املسحوبة  الفحوصات  نتائج  تشير 
فحص  نتائج   )10( ظهور  الى  اجملاري  شبكة  او  املصادراملائية   الى  السائلة  مخلفاتها  بتصريف 
مطابقة للمحددات البيئية و)12( نتيجة غيرمطابقة وكما موضح في اخملطط رقم )   16 ( وقد مت 

اتخاذ االجراءات القانونية بحق االنشطة اخملالفة

مخطط )14( يبني جهات تصريف امللوثات الصناعية السائلة 

شكل رقم ) 15( يبني عدد االنشطة التي تتوفر فيها وحدات املعاجلة
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االجراءات القانونية 
في   حيود  لوجود  اخملالفة   الصناعية  االنشطة  بحق  العقابية  القانونية  االجراءات  اتخاذ  مت       
املتغيرات اخلاصة بالتصاريف  السائلة لتلك االنشطة  مبوجب التشريعات النافذة  والشكل رقم  

) 17( يبني عدد ونوع االجراءات التي مت اتخاذها 

شكل )16( يبني عدد نتائج الفحوصات املطابقة وغير املطابقة

شكل رقم )17( يبني االجراءات القانونية بحق االنشطة الصناعية اخملالفة لعام 2017
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2-7 محطات الصرف الصحي :-
املائية  الواردات  قلة  بسبب  أهميتها  تكتسب  التي  املائية  املوارد  من  الصحي  الصرف  مياه  تعد 
وتكرار سنوات اجلفاف التي مير فيها العراق, فحتى لو توفرت مصادر املياه الطبيعية فرمبا تكون غير 
كافية بسبب زيادة التعداد السكاني فمن املتوقع في العقود القادمة أن يكون نصيب الفرد من 
املياه أقل بكثير من اآلن , فاملعاجلة تعني إزالة كمية من امللوثات واملمرضات من هذه املياه  ويتوقف  
إختيار طرق عمليات املعاجلة  ونوعها على األغراض التي سوف تستخدم فيها املياه الناجتة من 
هذه املعاجلة , وهناك توجيهات الستخدام مياه الصرف الصحي املعاجلة في زراعة انواع معينة 
من االشجار واملزروعات كاالحزمة اخلضراء حول املدن وتشجير الطرق واحلدائق واملتنزهات العامة 
التلوث  ,وإن من أحد أهم أسباب  املناطق احلضرية  التي تساعد في تلطيف اجلو خاصة«  داخل 
البيئي و أخطرها هو تلوث املصادر املائية مبياه الصرف الصحي ، فضالً« عن احتوائها على كميات 
هائلة من امليكروبات فهي حتتوي على املركبات العضوية والكيميائية كالنترات وسوائل التنظيف 
والزيوت بأنواعها واألدوية واملطهرات , مياه الصرف الصحي حتوي اكثر من  15 مرضاً خطيراً نتيجة 
 , والفيروسات  والطفيليات  كالبكتيريا  الدقيقة  احلية  الكائنات  من  كثيرة  أنواع  على  الحتوائها 
امليكروبات في مياه الصرف الصحي كثيرة كما اسلفنا ومنها أنواع من البكتريا املرضية وتتواجد 
بتركيزات عالية ومنها الهوائية والالهوائية، وعلى سبيل املثال بكتيريا الساملونيال املسببة ملرض 
التيفود والباراتيفويد والنزالت احلصوية احلادة ومبعدل قد يصل إلي 8 آالف خلية في كل مائة ملليتر 
ويسهل  واإلسهال  الباسيلية  والدوسنتاريا  للدوسنتاريا  املسببة  »الشيجال«  أيضا  وهناك  مياه، 

انتشارها بسرعة بني املعرضني ملياه الصرف الصحي وهي بكتيريا طويلة العمر.
أوال«:-  

تشيرالبيانات إلى معاجلة 1.5 مليون م3 من مياه الصرف الصحي يوميا« حسب الطاقة التصميمية 
لـ 25 محطة معاجلة في العراق، وهو ما ميثل نسبة 27% من مياه الصرف الصحي، بينما يصرف 
اجلزء األكبر إلى املصادر املائية بدون معاجلة )4 مليون م3 يوميا,تؤكد بيانات وزارتنا إن هذه النسبة 
قليلة كما إن معاجلتها غير التامة تشكل عبئاً إضافياً في استدامة موارد العراق املائية, من خالل  
اإلحصاءات الرسمية وجد  إن نسبة السكان املشمولني بخدمات شبكة اجملاري 27% وهم موزعني 
على محافظات العراق بشكل غير متساٍو ي حيث لم تشمل بعض احملافظات بخدمات مشاريع 
اجملاري العاملة حالياً وهي كل من محافظة )كركوك وديالى وواسط مع مدن أطراف بغداد( ، بينما 

لم تتجاوز نسبة اخملدومني في محافظات أخرى )نينوى وذي قار والديوانية( نسبة الـ %10.
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ثانيا«:
 تبلغ عدد محطات معاجلة مياه الصرف الصحي جلميع محافظات العراق ما عدا اقليم كردستان  
 , يوم  ( م3/   1545100 ( بـ  التصميمية  ثانوية قدرت طاقتها  و)29( محطة  (25) محطة مركزية 
سجلت اعلى طاقة تصميمية في احملطات التابعة المانة بغداد وبواقع )880( م3/ يوم اما مجموع 
احملطات  في  فعلية  طاقة  اعلى  سجلت  يوم  م3/   )1165500( تبلغ  للمحطات  الفعلية  الطاقة 

التابعة المانة بغداد وبواقع )88000( م3/ يوم .

ثالثا«:
من خالل املتابعة واملراقبة لفرقنا الرقابية في جميع مديريات البيئة في احملافظات حملطات معاجلة 

لياه الصرف  الصحي مت رصد اآلتي :-
أ - عدد االنشطة التي متت متابعتها من قبل فرقنا الرقابية في بغداد واحملافظات لعام2017 هي 

)134( نشاط كما مبني في الشكل )18(.

شكل )18( يبني عدد محطات الصرف الصحي و محطات الضخ التي مت متابعتها من قبل فرقنا الرقابية في 
بغداد واحملافظات
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ب - يبني شكل  أدناه واقع حال محطات الصرف الصحي في بغداد واحملافظات

ج - يبني الشكل أدناه جهات تصريف محطات الصرف الصحي ومحطات االمطار والضخ

شكل)19( يبني واقع حال محطات الصرف الصحي في بغداد واحملافظات

شكل )20( يبني جهات تصريف محطات الصرف الصحي ومحطات الضخ و األمطار
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د- تتم املتابعة واملراقبة لفرقنا الرقابية حملطات املعاجلة ملياه الصرف الصحي بإستمرار وذلك بأخذ 
الصرف الصحي ملدينة  لواقع حملطات  يلي وصف   ,و فيما  املعاجلة  عينات من احملطات قبل وبعد 

بغداد املشمولة بالدراسة و التي متت متابعتها و سحب مناذج للمياه املصرفة منها عام 2017:-
مالحظة :- تتضمن عملية املعاجلة في جميع احملطات بشكل عام املراحل التالية :-

املشبكات )السكرين(. 1 .
معاجلة ابتدائية – أزالة الرمال والقشرة والدهون . 2 .

تهوية أولية .  3 .
وحدات الترسيب االبتدائي . 4 .

وحدات الترسيب الرئيسية . 5 .
وحدات الترسيب النهائي . 6 .
وحدات التعقيم بالكلور.  7 .

وحدات معاجلة الرواسب )احلمأة املنشطة(. 8 .

أ- محطة معاجلة الرستمية اجلنوبي:-
/يوم و  الوصف العام:-  مساحة املشروع 7000 مترمربع  وتبلغ الطاقة التصميمية 250000 م3	 
التشغيلية تتراوح بني  300,000- 500,000 م3/يوم و ويتكون من 3 مراحل متوازية من مختلف 

وحدات املعاجلة )القدمية، األولى، الثانية(, وتتضمن مرحلة املعاجلة البايولوجية فقط .

ب – محطة معاجلة الرستمية الشمالي : -
/ الوصف العام : مساحة املشروع 400000 متر مربع  والطاقة التصميمية  تبلغ 300000 م3	 

يوم أما التشغيلية فتبلغ 450,000م3/يوم ,ويتكون من 2 وحدات متوازية ومتساوية في  احلجم 
كل وحدة متكونة من خطني , وتتضمن مرحلة املعاجلة البايولوجية فقط . 

   أي أن املعاجلات املتوفرة في املشروعني بايولوجية وفيزيائية والتوجد معاجلات كيميائية وقد أثبتت 
، يستلم املشروعني  الدراسات أن طريقة احلمأة املنشطة من طرق املعاجلة املالئمة ملناخ العراق 
مياه الصرف الصحي من مختلف أحياء بغداد جلانب الرصافة واخملدومة بنظام شبكة مشتركة 

)مياه الصرف الصحي واألمطار( .

نوع املعاجلة التوسعات املنفذة الطاقة التشغيلية م3 / يوم إسم املشروع ت

 املعاجلة الرئيسية
 بايولوجية+معاجلة

ثانوية فيزياوية

 إضافة خمسة وحدات
 معاجلة طاقتها

التشغيلية 75000 م3/يوم

250000
)75000+175000(

 مشروع تصفية
 مجاري الرستمية

القدمي

1

 املعاجلة الرئيسية
 بايلوجية+معاجلة
ثانوية فيزياوية

300000

 مشروع تصفية
              مجاري الرستمية
))التوسع الثالث

2

جدول)16( يبني التوسعات املنفذة والطاقة التشغيلية ونوع املعاجلة حملطة معاجلة مياه الصرف الصحي في 
الرستمية
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و قدإنتهت أعمال التأهيل ومت تشغيل املرحلة القدمية والتوسع األول بتاريخ 2005/12/1 وتشغيل 
املرحلة الثانية بتأريخ 2005/4/1 وتشغيل املرحلة الثالثة بتأريخ 2005/4/9 .

متتاز احملطة باآلتي :-
احملطة لديها موافقة بيئية . 1 .

تعمل احملطة فوق طاقتها التصميمية حيث يدخل 250000 - 300000. 2   متر مكعب باليوم أي 
أكثر من طاقتها التصميمية لوجود جتاوزات عليها من قبل املواطنني.

وجود أعطال في الهاضمات  و مزيلة الرمال و الدهون و قسم من السكرينات. 3 .
توقفت منظومة حقن الكلور لعدم توفر الكلور.  4 .

جهة تصريف احملطة إلى نهر ديالى ثم إلى قناة  ثم إلى نهر دجلة و بدون معاجلة. 5 .
تتوفر منظومة إزالة الروائح في التوسعة اجلديدة فقط ولكنها متوقفة عن العمل. 6 .

ثانيا« : محطة معاجلة مياه الصرف الصحي البراكية في محافظة النجف األشرف :-
الوصف العام: مت إنشاء احملطة سنة 1979, و حتوي معاجلة بايولوجية طاقتها التصميمية 35000م 

3/ اليوم والطاقة التشغيلية 28000م3 / يوم , وتتضمن مرحلة املعاجلة البايولوجية فقط .
متتاز احملطة مبا يأتي :

احملطة حاصلة على املوافقة البيئية . 1 .
احلمأة تباع كسماد . 2 .

عمر احملطة التشغيلي منتهي . 3 .
يوجد جتاوزات على احملطة من قبل املواطنيني . 4 .

يسبب  هذا  و  الشعلة  توقف  بسبب  باحملطة  رائحة  وإنتشار  روائح  إزالة  توفر منظومة  عدم  5 .
إنبعاث غاز امليثان وكبريتيد الهيدروجني والليثيوم و الذي يؤثر سلبا« على العمال باحملطة مما 

أدى إلى حاالت اإلغماء وإحمرار العني وتآكل النحاس  وتكاثر احلشرات في احملطة .
 ) 6 .COMPACT UINT( توجد بجانب احملطة
جهة تصريف احملطة إلى شط الكوفة .  7 .

ثالثا«: محطة حمدان ملعاجلة مياه الصرف الصحي في محافظة البصرة :-
الوصف العام:هي محطة مركزية تبلغ طاقتها التصميمية 236000 م3/يوم و التشغيلية 118000 

م3/يوم, و مت إنشاؤها عام 1980 , واملعاجلة تتضمن مرحلة املعاجلة الفيزياوية فقط .
متتاز احملطة باآلتي :

احملطة غير حاصلة على املوافقة البيئية عدا املرحلة الرابعة و اخلامسة . 1 .
احملطة تعمل حاليا« . 2 .

التصريف النهائي للمحطة إلى شط البصرة . 3 .
ينبعث غاز امليثان H2S. 4  من احملطة .

تتوفر منظومة إزالة الروائح في احملطة . 5 .

رابعا« : محطة  قضاء اجملر الكبير ملعاجلة مياه الصرف الصحي في محافظة ميسان :-
التشغيلية  و  م3/يوم   32000 التصميمية  طاقتها  تبلغ  مركزية  محطة  هي  العام:  الوصف    
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25000م3/يوم ,  وتتضمن مرحلة املعاجلة البايولوجية فقط  .
متتاز احملطة باآلتي :

احملطة  حاصلة على املوافقة البيئية . 1 .
احملطة تعمل حاليا« . 2 .

التصريف النهائي للمحطة إلى مبزل . 3 .
ال تتوفر منظومة إزالة الروائح . 4 .

محافظة  في  الكلفة)شوراو(  واطئة  لدور  الصحي  الصرف  مياه  معاجلة  محطة    : خامسا« 
كركوك:-

  الوصف العام: هي محطة فرعية تبلغ التشغيلية 200م3/يوم ,وتتضمن عملية املعاجلة املراحل 
الفيزياوية البايولوجية  و الكيمياوية .

متتاز احملطة باآلتي :
احملطة  حاصلة على املوافقة البيئية . 1 .

احملطة تعمل حاليا« . 2 .
التصريف النهائي للمحطة إلى مبزل . 3 .

الرسومات البيانية ملعدالت نتائج الفحوصات اخملتبرية :-

PH شكل )21( ميثل معدل قيم الدالة احلامضية
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شكل )22( ميثل قيم احلاجة البايولوجية لالوكسجني خالل خمسة ايام BOD5 ملغم/ لتر 

شكل )23( ميثل قيم احلاجة الكيميائية لالوكسجني  COD ملغم / لتر 
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شكل )24( ميثل قيم الفوسفات PO4 ملغم / لتر حملطات الصرف الصحي

   شكل )25( ميثل قيم الكبريتات SO4 ملغم / لتر حملطات الصرف الصحي
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شكل )26( ميثل قيم النترات NO3 ملغم / لتر حملطات الصرف الصحي

شكل )27( ميثل قيم الكلوريدات ملغم/لتر حملطات الصرف الصحي
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حتليل نتائج الفحوصات اخملتبرية
املشمولة  الصحي  الصرف  محطات  من  املصرفة  للمياه  الفحوصات  نتائج   حتليل  خالل  من 

بالدراسة يتبني اآلتي:- 

أ - محافظة بغداد:-
	 إن معدل القراءات للمتغيرات في التصريف النهائي/ بعد املعاجلة حملطة معاجلة الرستمية  
ولكن  الطبيعية,  احلدود  ضمن  املتغيرات  معظم  تراكيز  إن  تبني  الصحي  للصرف  اجلنوبي 
بالنظر إلى أن احملطة تستقبل مياه صرف صحي بكمية أكبر من طاقتها التصميمية فإن 
 Over عملية املعاجلة تكون غير كفوءة و يتم تصريف مياه ثقيلة بدون معاجلة إلى نهر ديالى
flow و الذي تكون فيه قيم تراكيز  املتغيرات معظمها أعلى من احملددات البيئية النافذة مثل

TSS,BOD,COD, و بالتالي مسببة« تلوثا« كبيرا للنهر .
املتغيرات  قيم  إرتفاع  إلى  تشير  السيدية   	PN ضخ  حملطة  للمتغيرات  القراءات  معدل 
BOD,COD,SO4, و السبب في ذلك يعود إلى عدم توفر معاجلة و بالتالي يسبب تلوثا« لنهر 

دجلة و الذي تقوم احملطة بتصريف مياهها إليه مباشرة« .

ب - محافظة النجف األشرف:-
معدل القراءات للمتغيرات في التصريف النهائي حملطة الصرف الصحي البراكية في محافظة 
النجف األشرف التي حصلنا عليها معظمها ضمن احملددات البيئية النافذة ماعدا قيم املتغيرات  

SO4,NO3كانت أعلى من احملدد ويعزى السبب في ذلك إلى :-
عدم كفائتها ودخول تصاريف الى احملطة اعلى من الطاقة التصميمية للمحطة . 1 .

وجود جتاوزات على شبكة اجملاري)مستشفيات ومعامل صناعية ( . 2 .

شكل )28( ميثل قيم الزيوت والشحوم O&G ملغم / لتر حملطات الصرف  الصحي
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ج - محافظة البصرة:-
يبني  معدل القراءات للمتغيرات في التصريف النهائي حملطة حمدان في محافظة البصرة إلى 
أن معضمها كامن أعلى من احملددات البيئية بالنسبة للمتغيرات CL,TSS,COD,O&G,SO4 و يعود 
السبب في ذلك إلى عدم كفاءة احملطة في املعاجلة بسبب تقادمها في العمر و  العمل باملرحلة 

الفيزيائية فقط و عدم حصولها على املوافقة البيئية عدا املرحلة الرابعة و اخلامسة .

د - محافظة كركوك
و يبني معدل القراءات للمتغيرات في التصريف النهائي حملطة شورار)دور واطئة الكلفة ( إلى أنها 
احملددات  أعلى من  أنها كانت  املتغيرات BOD,COD,PO4 حيث  البيئية عدا  احملددات  كانت ضمن 

البيئية مع العلم أن احملطة تعمل باملراحل الفيزيائية و الكيميائية و البايولوجية أثناء املعاجلة .
للمحددات  اخملالفة  األمطار  و  الصحي  الصرف  محطات  بحق  العقابية  اإلجراءات  تطبيق  ي- 
) اإلنذارات – الغرامات( حملطات الصرف لصحي في بغداد واحملافظات  واملتطلبات البيئية بتوجيه 

لسنة 2017 وكما مبني في الشكل التالي:- .

التحديات التي تواجه قطاع الصف الصحي :-
انقطاع التيار الكهربائي عن مشاريع معاجلة مياه الصرف الصحي في بعض االحيان لساعات  1 .

طويلة مما يؤثر على كمية املياه املعاجلة .
عدم امكانية حتديد كمية املياه املصرفة من الربطات غير النظامية الى االنهار وحجم التلوث  2 .

الناجت عنها.
املياه الواردة الى املشاريع اكثر من طاقتها التصميمية مما يؤدي الى تصريف مياه الى النهر  3 .

بدون معاجلة.

شكل )29( يبني اإلجراءات القانونية بحق محطات الصرف الصحي والضخ ومحطات األمطار لسنة 2017.
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الداخلة  املياه  اقل من كميات  وطاقتها  تأهيل  الى  وبحاجة  قدمية  العاملة  املشاريع  معظم  4 .
اليها مما يؤثر على النتائج النهائية ملياه املعاجلة.

معظم املدن ال توجد فيها شبكات صرف صحي لكن توجد فيها شبكات امطار فقط متجاوز  5 .
عليها من قبل املواطنني واملؤسسات الصحية والصناعية وتصب هذه الشبكات معظمها 
تنفيذ شبكات صرف صحي ومشاريع  اال عن طريق  وال ميكن معاجلتها بسهولة  االنهار  في 

تصفية .
مشاريع التصفية مثل ) مشروع مجاري الرستمية الشمالي واجلنوبي( فأن هذه املشاريع قد  6 .
ان  اال  التصميمية  بكامل طاقتها  املاضي وهي تعمل حالياً  القرن  انشاؤها في ثمانينيات  مت 
الوارد املائي الى هذه املشاريع هو اعلى من الطاقة التصميمية لها وهذا ينعكس على نوعية 
املياه املعاجلة وليست جميعها تذهب الى مشاريع التصفية وامنا قسم منها يتم تصريفه الى 

املبازل واالنهار والقنوات كون ان اخلطوط الناقلة ال تخدم كافة املناطق.

املقترحات حلل مشكلة مياه الصرف الصحي :-
والذي  املرصودة  التلوث  مشاكل  معاجلة  لغرض  الوزارات  باقي  مع  البيئة  وزارة  بني  التنسيق  1 .
هو مسؤولية اجلميع وليس مسؤولية وزارة البيئة فقط وعلى اجلميع ان يشترك في حماية 

وحتسني البيئة .
توفير الدعم املالي الالزمة لتأهيل مشاريع الصرف الصحي القائمة وتوسيعها مبا يالئم التوسع  2 .
السكاني واالسراع بتنفيذ املشاريع اجلديدة ضمن املواصفات العاملية املعتمدة مبايتالئم مع 

احملددات والتطلبات البيئية النافذة .
بنصب  ذات محتوى عضوي  ملوثات  تنتج  والتي  اخلاص  والقطاع  احلكومية  املؤسسات  الزام  3 .

وحدات معاجلة خاصة بهم .
تصريف  لتالفي  املالئمة  احللول  وايجاد  االمطار  مياه  شبكات  على  احلاصلة  التجاوزات  رفع  4 .

االنفايات امللوثة الى املصادر املائية.
 ) حتديث وتفعيل القوانني والتشريعات اخلاصة بحماية املصادر املائية من التلوث قانون رقم )27. 5
لسنة 2009 حلماية وحتسني البيئة والستراتيجية الوطنية حلماية بيئة العراق وخطة العمل 
التنفيذية )2013-2017( الهدف االستراتيجي الثاني حماية وحتسني نوعية املياه / احملور اخلامس 

)املياه العادمة(.
تفعيل استراتيجية جديدة لتطبيق مبدأ )) املنتفع يدفع (( مما يساعد على دميومة التمويل . 6 .

وذلك  الرئيسية  الضخ  محطات  قرب  موقعية  معاجلة  وحدات  لنصب  شاملة  خطة  اعداد  7 .
لتقليل االحمال وكميات املياه الواصلة الى املشاريع الرئيسية مع امكانية االستفادة من املياه 

املعاجلة موقعياً في النشاطات الزراعة والبلدية .

2-8 كراجات الغسل والتشحيم:-
أ . يبلغ عدد كراجات الغسل والتشحيم في جميع محافظات العراق ما عدا اقليم كردستان )311( 
كراج مت متابعة )192( كراج منها )79( متتلك قانصات دهون و)87( منها المتتلك قانصات الدهون 
, عدد الكراجات احلاصلة على املوافقة البيئية )61( , عدد الكراجات الغير حاصلة على املوافقة 
, احواض  العامة  الى اجملاري  البيئية )118( وتقوم بتصريف مخلفاتها الى جهات مختلفة منها 
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تعفني ,االراضي مجاورة , املبزل , مجرى مياه االمطار,البرك , الوادي ,النهر,االحواض اخلارجية وغيرها 
مما ثؤثر سلباً على تلك املصادر عند تصريفها بدون معاجلة مما يشكل عبئاً على محطات معاجلة 

مياه الصرف الصحي ملا حتتويه من زيوت ودهون وغيرها كما مبني في الشكل أدناه:-

ب . يتم تطبيق االجراءات العقابية بحق االنشطة اخملالفة للمحددات واملتطلبات البيئية بتوجيه                 
) االنذارات – الغرامات - الغلق( للكراجات في بغداد واحملافظات لسنة 2017 وكما مبني في الشكل 

أدناه:-

شكل )30( يبني اعداد الكراجات التي متت متابعتها والتي متتلك قانصة دهون والتي المننلك قانصة دهون 
واحلاصلة على املوافقة البيئية والغير حاصلة على املوافقة البيئية.

شكل )31( يبني اإلجراءات القانونية  بحق الكراجات  اخملالفةلعام 2017
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3-1  االحزمة اخلضراء 
االحزمة اخلضراء هي عبارة عن حاجز نباتي مؤلف من صف اوعدة صفوف من االشجار والشجيرات 
من االنواع املتحملة للجفاف واحلرارة وامللوحة مثل أشجار ) النخيل ، كينوكاربس ، يوكالبتوس، 
الزيتون ، السدره، شوك الشام، الدفلة، ... وغيرها( تتصدى للرياح قبل وصولها الى املدن واالراضي 
تقل من  وبالتالي  العالق فيها  الغبار  وترسب  الرياح وتخفف من حدتها  الزراعية فتنكسر هذه 

تاثيرها الضار على الصحة والتربة ، النبات ، احملاصيل اخملتلفة.

الهدف من أنشاء احلزام االخضر :
التعرية  والغبار وعوامل  الرياح  تاثير  الزراعية من  واالراضي  السكنية  للمناطق  توفير حماية  هو 
وتتالف   ، احيائي  تنوع  وايجاد  الرملية  الترب  وتثبيت  زيادة نسبة املساحات اخلضراء  وتعمل على 
شبكة االحزمة اخلضراء من أحزمة رئيسية وتكون متعامدة مع اجتاه الرياح السائدة في املنطقة 
االحزمة  اجتاه  مع  متعامدة  وتكون  ثانوية  احزمة  من  وكذلك  فيها  االخضر  احلزام  اقامة  املراد 

الرئيسية 

3-1-1  اهمية االحزمة اخلضراء :
تقليل من سرعة الرياح وتلطيف املناخ وتنقية الهواء بتخفيض درجات احلرارةوتقليل التلوث  1 .

ودقائق الترب العالقة.
االثار  من  والتقليل  االجنراف  من  التربة  حلماية  اخلضراء  املساحات  بزيادة  التصحر  مكافحة  2 .

السلبية للعواصف الترابية باالضافة الى التقليل من التبخر وحفظ املياه في التربة .
حماية الطيور واحليوانات والتنوع االحيائي . 3 .

تأمني احلركة السياحية وجعلها متنزهات للمواطنني باالضافة الى الفوائد الصحية واالمنية  4 .
واالجتماعية.

للصناعة  مناسبة  بيئة  وايجاد  مثمرة  أشجار  بزراعة  الزراعية  بالرقعة  التوسع  في  يساعد  5 .
الغذائية مثل الزيتون والتمور وغيرها وكذلك زيادة مردود احملاصيل الزراعية.

توفير فرص عمل لتشغيل االيدي العاملة . 6 .
اريع زراعية كتربية نحل العسل لغرض انتاح العسل ومشتقاته أقامة مش. 7

الف�صل الثالث
االرا�صي والرتبة
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3-1-2 مشاريع االحزمة اخلضراء في احملافظات
محافظة بغداد: 1 .

مت اعداد الدراسة والتصاميم الالزمة لتنفيذ مشروع احلزام االخضر في منطقة )الدهنة - الشعلة( 
مبساحة 1039 دومن،بالنسبة للمرحلة االولى في موقع الدهنة فان نسبة االجناز للمشروع بلغت ) 
9.1%( اال ان صدور قرار مجلس الوزراء املرقم بالعدد 347 لسنة 2015 ادى الى ايقاف املشروع حلني 
حتسن الوضع املالي كذلك من املشاكل واملعوقات لم يتم نصب ) وحدة املعاجلة املوقعية( على 
مبزل الصقالوية من قبل دائرة مجاري بغداد وذلك بسبب قلة التخصيصات املالية ، علماً ان هناك 
وزارة الصحة والبيئة لغرض  النظيفة في  الى السلطة الوطنية للتنمية  مقترح لرفع املشروع 

متويل املشروع من قبل املنظمات الدولية والدول املانحة.

محافظة واسط: 2 .
الى  قار  ذي   – كوت  سيطرة  من  املمتد  احلولي  الطريق  الى  محاذياً  االخضر  احلزام  مشروع   يقع 
سيطرة كوت– بغداد  مروراً بالرصيف النهري، يبلغ اجمالي طول املشروع )27( كم وبعرض يتراوح 
من )60- 100 ( متر وتوقف العمل في املشروع نهائياً عام 2015 عند نسبة اجناز 74 % ولعدة أسباب 
الى  باالضافة   ) للمقاوالت  الكرماء  أرض  املنفذة)شركة  اجلهة  مع  وفنية  قانونية  منها مشاكل 

انعدام التخصيصات املالية . 

محافظة ميسان: 3 .
يبدأ مشروع احلزام من سيطرة بغداد وميتد شرقاً بطول 1500م وينحدر جنوباً خلف جامعة ميسان 

بطول 2750 م، يبلغ طول مشروع احلزام الكلي 4250م وبعرض 100 م  ومبساحة 170 
دومن ،حيث مت البدء باملشروع بتاريخ 2013/5/12 واالنتهاء منه بتاريخ 11/11 /2014 ومت ايقاف العمل 

باملشروع منذ ذلك التاريخ بسبب عدم توفر التخصيصات املالية .

محافظة البصرة: 4 .
هناك عدة مشاريع لالحزمة اخلضراء وهي : 

مشروع مديرية زراعة البصرة ، موقع مشروع احلزام شمال غرب احملافظة ضمن منطقة  1 .
الطوبة والنخيلة طوله 23كم ولم ينفذ بسبب االزمة املالية .

الكويتية  احلدود  عند  املشروع  موقع   ،  ) الكويتي  مبادرةالدعم  االخضر)  احلزام  مشروع  2 .
العراقية جنوب غرب محافظة البصرة- غرب ناحية صفوان طوله 20كم وعرض 100 م 

ومت احتساب كلفة املشروع وارسال املشروع الى الوزارة لعرضه امام انظار السيد الوكيل  3 .
الفني.

مشاريع شركة نفط اجلنوب هنالك عدة مشاريع لالحزمة اخلضراء حتيط مواقع الشركة  4 .
ولم تنفذ املشاريع حلد االن بسبب عدم توفيرالتخصيصات املالية .

مشاريع مديرية بلدية محافظة البصرة وهي: 5 .
	 بلدية أم قصر واحلزام االخضر ، حيث قامت بلدية ام قصر على  تنفيذ تلك االحزمة 
والثانية  االولى  املرحلة  ونفذت على عدة مراحل وهي  االقاليم  تنمية  ضمن مشاريع 
ام   ، 4كم  بطول  مراحل  ثالث  تنفيذ  مت  حيث   2012 ولغاية   2008 عام  بدأت  والثالثة 



91

املرحلة الرابعة واخلامسة قيد االجناز ولم تنفذ بسبب عدم توفير التخصيصات املالية 
.

	 بلدية سفوان واحلزام االخضر حيث قامت بلدية سفوان بأنشاء احلزام في اجلزء الغربي 
بأشجار  بصرة(   – سفوان   ( لطريق  االمين  الكتف  زراعة  مت   ، قصر  أم  مدينة  شمال 

الكونوكاربس وبطول )700 م(.
	 أما احلزام االخضر لبلدية الزبير غرب محافظة البصرة وهوالقريب من ناحيتني سفوان 

وام     قصر قيد االجناز حيث مت تنفيذ 25كم منه.

محافظة كربالء املقدسة:   .5
بعد أكمال اجناز مشروع احلزام االخضر اجلنوبي االول عام 2011 بطول 27 كم وعرض 100 م بنجاح 
مت املباشرة بأجناز مشروع ثاني مكمل للمشروع االول وهو مشروع احلزام االخضر الشمالي اجلديد 
حيث يحيط باجلهة الغربية الشمالية حملافظة كربالء املقدسة واملقرر اجنازه خالل مدة خمسة 
سنوات بطول 50 كم وعرض 100م وبواقع )22( خط من االشجار حيث ميتد من مضخات الرزازة  
الى منطقة جرف الصخر اي يدخل مبسافة 6كم في محافظة بابل مقسم الى خمس مراحل 
التي تعترض  واملعوقات  املنجز منه 22كم لكن أهم املشاكل  القسم  طول كل مرحلة 10 كم 
في  الوقتيني  للعاملني  املتراكمة  املستحقات  صرف  موضوع  وهو  واالدامة  التنفيذ  أعمال  سير 
العمل مما  العاملني  املالية الجراء الصيانة الدامة املشروع مما سبب ترك  والتخصيصات  املشروع 
يعرض املشروع الى التدهور السريع بعد اعتذار وزارة الزرعة واحلكومة احمللية عن متويل وادامة هذه 
املشاريع، وقد انتهت هذه املشكلة بتبني العتبتني املقدستني احلسينية والعباسية بتمويل احلزام 
االخضر الشمالي واجلنوبي وذلك بتأمني احتياجات ومتطلبات ادامة االعمال اليومية باالضافة الى 

دفع رواتب العاملني الوقتيني الذين مت تقليص عددهم الى ادنى حد  .

صورة توضح جانب من مشروع احلزام االخضر في محافظة كربالء املقدسة
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محافظة املثنى :  .6
 مت العمل مبشروع احلزام االخضرعام 2010 و زرع الشتالت عام 2011 ،املشروع ميتد مبحاذاة اخلط 
الشراكية )مقاطعة 32(حيث مناطق  احملافظة  في منطقة  النفطي جنوب غرب  االستراتيجي 
التصحر) رمال متحركة( ، يبلغ طول احلزام االخضر 38كم وبعرض 100م ، وقد مت االنتهاء من عمل 
معظم املرحلة االولى بطول 3.200 كم ولكن لم يتم البدء باكمال بقية املسافة املقررة وهي 5كم 
وذلك حلدوث مشكلة مع محطة الكهرباء الغازية بصدد احلوض باملنطقة الغربية ومت االتفاق على 
الثلث  الشتالت من  بديل لالراضي اخملصصة للمشروع كي يتم شتال وغرس  بناء حوض  اساس 
الغربي ومبسافة 1.600 كم ليتم اجناز املرحلة االولى من املشروع بالكامل، وحالياً العمل متوقف 
بشكل كامل بسبب عدم توفر التخصيصات املالية من اجلهة املمولة ) تنمية االقاليم( بالرغم من 

التنسيق املستمر مع مجلس محافظة املثنى.

صورة توضح جانب من مشروع احلزام االخضر في محافظة املثنى
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محافظة النجف االشرف :  .7
ويتالف من سبعة مواقع  )131(م  )13(كم وعرض  االول بطول  احلزام االخضر  انتهاء مشروع  بعد 
وكل موقع يتالف من جناحني طول كل جناح )1(كم وبنسبة اجناز 100% ، مت البدء باملرحلة الثانية 
للمشروع والذي يقع بجوار اخلط االستراتيجي ابتداء من مخازن العتاد وباجتاه مركز املدينة حيث 
املرحلة  تبلغ نسبة االجناز في  تبلغ مساحة املشروع 524 دومن وبواقع 131 م عرض و10كم طول 
الثانية 20% ) بنى حتتية كاملة( وهو جاهز لزراعة االشجاروبواقع2كم بجناحني كل جناح 1كم 
وبعرض 131م وبالنسبة للمشاكل واملعوقات عدم وجود تخصيصات مالية كافية )شبه متوقفه( 
يهدد  مما  املشروع  داخل  تعمل  زراعية  كوادر  وجود  عدم  وكذلك  االولى(  املرحلة   ( املشروع  الدامة 
االشجار الى اخلطر بسبب عدم وجود صيانة ملنظومة الري بالتنقيط وخصوصاً ان اغلب مياه االبار 
ذات نسبة امالح عالية مما يسبب انسداد في هذه املنظومات ، وسوف يتم حتويل املشروع الى هيئة 

استثمار النجف االشرف لغرض استخدامه كمنطقة ترفيهية وحسب التقارير الواردة الينا.

صورة توضح جانب من مشروع احلزام االخضر في محافظة النجف االشرف
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محافظة  القادسية:  .8
يتكون احلزام االخضر من خمس مقاطع يبتدا املقطع االول من اجلهة الشمالية الغربية من مدينة 
الديوانية وينتهي باملقطع اخلامس في اجلهة الشمالية الشرقية من طريق الدغارة ، طول مسار 
احلزام  63 كم وبعرض 100م واملساحة بالدومن 2520 دومن ، وجلنة احلزام في طور حتديد مسار احلزام 
يخترقها  التي  لالراضي  التخصيص  بعملية  البدء  لغرض  وعائديتها  واملقاطعات  القطع  وحتديد 
التقرير  واعداد  العمل(  تندر   ( الكلف  اسعار  واالطالع على  التصاميم  اعداد  احلزام كذلك  مسار 

املناسب لغرض البدء بالعمل  .

محافظة بابل :  .9
يقع احلزام االخضر ضمن ناحية املدحتية في املنطقة احملاذية حلدود محافظة واسط وهو بطول 
9كم وعرض 50 م ، ومديرية زراعة بابل بصدد اعداد دراسة متكاملة لتكاليفه في املنطقة املعنية  
، وقد مت  أستحصال موافقة كافة الدوائر القطاعية من قبل مديرية زراعة بابل حول انشائه وتبليغ 

احملافظة بذلك ولم يتم البدء لتنفيذه وذلك بسبب عدم تؤفر  التخصيصات املالية .

محافظة ديالى :   .10
    مت حتديد موقع احلزام طريق بغداد – بعقوبة بطول 15كم ولكن لم يتم البدء  باملشروع لعدم توفر 

التخصيص املالي للمشروع حلد االن.

محافظة ذي قار :  .11
مت اعداد دراسة من قبل مديرية زراعة ذي قار لتنفيذ مشروع احلزام االخضر من اجلهة الشمالية 
واملساحة  دومن    )1507( اجمالية  ومبساحة  712(م  وبعرض)  )5292(م  بطول  للمحافظة،  الغربية 
اقامة  يهدف  نبات   )72941( عددها  يبلغ  والتي  )489(دومن  تبلغ  والشجيرات   باالشجار  املشغولة 
احلزام هو تأمني حماية ملدينة الناصرية من الغبار ولم ينفذ احلزام بسبب عدم تؤفر التخصيصات 

املالية .

12.  محافظة كركوك:
طوبزاوة   24 مقاطعة  في  تبة  ديبك  قرية  يبدامن  يبلغ)50(  وعرضه  كم  يبلغ)10(  املشروع  طول 
ومبسافة حوالي )4( كم ثم يستمر في مقاطعة تركالن مبسافة )2( كم ثم يليه في مقاطعة 32 
جار داغلو ملسافة )3( كم ، لم يتم تنفيذ املشروع بسبب نزاعات امللكية حول االراضي الزراعية 
اخملصصة للمشروع ، حيث ان معظم االراضي هي ملكيات الفراد وهذه املشكلة مت رفعها لهيئة 

نزاعات امللكية لغرض حسمها والبدء بتنفيذ املشروع .

3-1-3 مشاكل ومعوقات االحزمة اخلضراء في العراق
عدم توفير التخصيص املالي من قبل مجالس احملافظات)تنمية االقاليم( لغرض تنفيذ مشاريع   1 .

االحزمة اخلضراء في احملافظات الغير منفذه حلد االن.
 ( االراضي  تخصيص  ومشكلة  للمشاريع  اخملصصة  الزراعية  االراضي  حول  امللكية  نزاعات  2 .
االستمالك( ، حيث ان أغلب االراضي تعود للغير اي اراضي تعود للملكية اخلاصة واخرى تعود 
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للدولة.
تعارض مشاريع االحزمة اخلضراء في املواقع احملددة لها مع خطط التنمية التابعة لشركات  3 .

النفط.
قلة او عدم توفير التخصيصات املالية الالزمة الدامة مشاريع االحزمة اخلضراءاملنفذه وكذلك  4 .

قلة التخصيصات املالية لدعم وتشغيل االيدي العاملة الجناز وصيانة شبكات التنقيط.
ضعف التنسيق بني الدوائر واملؤسسات. 5 .

معظم مياه االبار التي تسقى منها مشاريع االحزمة اخلضراء تكون ذات امالح عالية مما تعيق  6 .
او تسد انابيب شبكات التنقيط بالري.

3-2 التجاوزات على االراضي الزراعية 
إنتشرت منذ سقوط النظام السابق ظواهر غريبة وبعيدة عن التقدم احلضاري في العراق عموما 
ومنها ظاهرة تفتيت األراضي الزراعية وبيعها على شكل قطع أراض سكنية مما قلل الناجت الزراعي 

في العراق بصورة عامة .
ومن املالحظ للعيان إن قسما من الفالحني واملزارعني هجروا أراضيهم وتوجهوا الى مراكز املدن 
وفتحوا فيها محال ومكاتب جتارية بعيدة عن املهنة األصلية لهم وهي الزراعة والتي تعتبر شريان 

احلياة بعد املاء
اخللل في  أراض سكنية قد وسع  األكبر منها كقطع  القسم  لبيع  الزراعية  األراضي  تفتيت  إن 
الدور  بناء  البناء من جراء عمليات  أنقاض  املناطق اخلضراء وتراكم  الزراعي وسبب جتريف  اإلنتاج 

على تلك األراضي وتشويه صورة الزراعة في العراق عموما ،
وان من اهم اسباب انتشار ظاهرة التجاوز على االراضي الزراعية هي :-
. 1 ضعف وقلة التشريعات القانونية والعقابية الرادعة للمتجاوزين .

ضعف اجلهاز الرقابي والتنفيذي بسبب الوضع االمني الراهن . 2 .
ازمة السكن وارتفاع اسعار العقارات مقابل رخص كلفة االراضي الزراعية وقلة تنفيذ املشاريع  3 .

السكنية في احملافظات .
. 4 عدم تفعيل قانون االستثمار لغرض ايجادفرص استثمارية واقتصادية في تلك االراضي الزراعية 

وتشجيع الفالحني على االستثمار  .

3-2-1 اجراءات وزارة الصحة والبيئة  / الدائرة الفنية / قسم مراقبة املياه والتربة بخصوص 
التجاوزات على االراضي الزراعية والبساتني

. 1 مفاحتة دوائر حماية وحتسني البيئة في املناطق كافة واملتضمن ضرورة االلتزام بقانون حماية 
وحتسني البيئة رقم ) 27 ( لسنة 2009 الفرع اخلامس / حماية التنوع االحيائي املادة ) 18( الفقرة 

خامساً والتعويض بدل االشجار املقطوعة بزرع شجيرات دائمة اخلضرة
تعميم قرار مجلس الوزراء رقم ) 50 ( لسنة 2016. 2 على احملافظات كافة / مكتب احملافظ وعلى 
الزراعية ومنع  البيئة في احملافظات كافة بخصوص البساتني واالراضي  دوائر حماية وحتسني 

حتويلها الى اراضي سكنية او تغيير استعماالتها الغراض اخرى . 
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نوع التجاوزاحملافظةت
املساحات املتجاوز

عليها واماكنها / دومن
مساحة 

االراضي اخلضراء 
واماكنها / دومن

االجراءات املتخذة 
للحد من هذه 

الظاهرة

بغداد1
سكني ، خدمي  

، زراعي

29511 دومن في مناطق 
متفرقة في عموم 

محافظة بغداد

دور مديرية بيئة  1 .
بغداد اجراء 

كشوفات دورية 
للمناطق املتجاوز 
عليها ومخاطبة 

الدوائر املعنية 
وزارة الزراعة 

والبلديات
تقوم  جلنة  2 .

التجاوزات في دوائر 
البلديات كافة 
بتوجيه انذارات 
الى املتجاوزين 

حسب قرار )154( 
لسنة 2001

4128133115ديالى2

االنبار3

نينوى4

صالح الدين5

كركوك6
زراعي ، صناعي ، 

سكنية
2895

متابعة رؤساء 
الوحدات االدارية

15741485876بابل7

فسخ عقد
اقامة دعاوي

تنظيم معامالت الغاء
توجيه انذارات وتزويد 

القائم مقامية 
بنسخة من االنذارات 

مع املمتابعة املستمرة

2440دور سكنيةالنجف8
عدد من 

املقاطعات

رفع دعاوي من قبل 
مديرية الزراعة امام 

القضاء

مساحة التجاوزات على االراضي الزراعية في احملافظات لعام 2017
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نوع التجاوزاحملافظةت
املساحات املتجاوز

عليها واماكنها / دومن
مساحة 

االراضي اخلضراء 
واماكنها / دومن

االجراءات املتخذة 
للحد من هذه 

الظاهرة

كربالء9
سكن ، تفتيت ، 

جتريف
2004180

اقامة دعاوي  1 .
قضائية في 

احملاكم
مفاحتة الشعب  2 .
القانوية واقامة 

دعاوي
تبليغ املراج  3 .

اخملتصة

القادسية10

دور سكنية ، 
تفتيت ، جتاوز 
بالبناء على 

العقود الزراعية

28481.022.147

مفاحتة اجلهات  1 .
ذات العالقة )  

مديرية الزراعة ، 
القائممقامية (

اقامة دعاوي  2 .
قضائية بحق 

املتجاوزين

4510دور سكنيةاملثنى11

20643زحف عمرانيواسط12

ميسان13
بناء دور سكنية 

، بناء البلوك 
اخلرساني

75.6570.2

دوائر البلدية  1 .
مستمرة في 

متابعة التجاوزات 
بالتعاون مع رئيس 

الوحدة االدارية 
وتوجيه االنذارات 

وازالة التجاوز
انشاء  احلدائق  2 .

وترحيل املتجاوزين

ذي قار14

النوجد اجراءات4430سكنيالبصرة15
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3-3  املساحات اخلضراء والغابات والبساتني واملراعي والواحات الصحراوية 
1- الغابات

ميكن تعريف الغابات بأنها رئة االرض احلقيقة التي تتنفس بها وهي احد اهم املصادر الطبيعية 
التي تقوم بدورها احليوي على اكمل وجه في امتصاص غاز ثنائي اوكسيد الكاربون والغازات الضارة 
احلياتية  الوحدة  بانها  علمياً  تعريفها  وميكن  الهواء  وفلترة  االوكسجني  واطالق  اجلو  من  االخرى 
املتكاملة في مساحة معينة ملناخ وكثافة معينة واساسها اجملتمع النباتي املؤلف من االشجار 
والشجيرات واالدغال واالعشاب والنباتات االخرى كالطحالب والفطريات وغيرها هذا باالضافة على 

احتوائه على احليوانات البرية والكائنات احلية الدقيقة اي التنوع االحيائي شامل بكافة انواعه.
كما للغابات اهمية كبيرة في فلترة الهواء وترسيب الغبار للتخلص من الغازات الضارة والسامة 
.باالضافة الى التخفيض من من اشعة وحرارة الشمس من خالل اوراق االشجار عن طريق عملية 
النتح .وايقاف زحف الرمال للحد من ظاهرة التصحر وحماية التربة من مشاكل التعرية واالجنراف 
وزيادة خصوبة التربة , كما تساهم الغابات في التوازن البيئي بأعتبارها ملجاْ للعديد من احليوانات 

البرية والطيور.

مخطط يوضح مساحة االراضي املتجاوز عليها بالدومن
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جدول )17(أستمارة الغابات عام  2017

جزة 
شاريع املن

امل
حديثا

جلة 
خذة ملعا

ت املت
جراءا

اال
التدهور

ب التدهور
سبا

ا
ت 

انواع النباتا
املزروعة

ت 
حة الغابا

سا
م

صناعية/ دومن
ال

ت 
حة الغابا

سا
م

طبيعية / دومن
ال

م 
س

ا
ظة

حملاف
ا

ت

جد
اليو

ت املالية
صا

صي
خ

قلة الت

الزيتون - 
س 

كالبتو
اليو

خيل 
سدر- الن

-ال
س - 

كارب
كينو 

 -
سيا- 

كا
كازورينا- اال

الديباج

910
جد

اليو
ف 

ج
الن

ف
شر

اال
1

حتية 
غابة املد

حة ) 50دومن(
سا

مب
ل

اعادة تاهي

ل 
ت من قب

جاوزا
الت

ي 
ي الفترة الت

ي ف
االهال

ظام 
ط الن

سقو
ت 

رافق
ب

حلرو
جة ا

واالهمال نتي

م، 
كازورينا،زيتون، ني

،
كا

مورن
4576

جد
اليو

بابل
2

جد
اليو

جد
اليو

جد
اليو

جد
اليو

جد
اليو

جد
اليو

ذي قار
3

ل مبازل فرعية
- عم

ت 
ت ذا

ها
جل

ت ا
طبا

خا
- م

ل
ك

شا
جلة امل

العالقة ملعا
حة التربة 

ارتفاع ملو
جملرى

ب مياه ا
سب

ب

س ، اثل ، 
كالبتو

يو
كازورينا،  

جلفلورة، 
طونيا

شن
وا

6276
جد

اليو
صرة

الب
4

ت 
شروع غابا

م
حة 

سا
داقوق ومب

60 دومن

س، زيتون، 
كالبتو

يو
ت، 

صنوبر، التو
سرو، 

ح، 
حب

سب
سيا، 

كا
أ

شاة 
جنار، فر

كازولينا، 
ف، 

صا
صف

طل، 
الب

قوغ
كازورينا، 

م، 
س

سمي
االثل

2026
2799

ك
كو

كر
5
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جزة 
شاريع املن

امل
حديثا

جلة 
خذة ملعا

ت املت
جراءا

اال
التدهور

ب التدهور
سبا

ا
ت 

انواع النباتا
املزروعة

ت 
حة الغابا

سا
م

صناعية/ دومن
ال

ت 
حة الغابا

سا
م

طبيعية / دومن
ال

م 
س

ا
ظة

حملاف
ا

ت

شاريع 
جد م

التو
حديثا 

جزة 
من

ط 
لعام 2017 فق

ى مامت 
ظة عل

حملاف
ا

ت 
سنوا

تنفيذه بال
سابقة  لعدم 

ال
ت 

صا
صي

خ
توفر ت

مالية

سنوية لزراعة 
طة 

خ
ضع 

- و
جرة

ش
ت الغير م

حا
سا

امل
ت الري 

كا
شب

س 
سي

- تا
ط

بالتنقي
سنوية 

ت ال
شتال

- انتاج ال
ي زراعة 

ها ف
ستفادة من

لال
ت

الغابا

ت 
ي الغابا

ض
ى ارا

ت عل
جاوزا

كثرة الت
 -

ي بفائدة 
ي وقلة الوع

من قبل االهال
ت

الغابا
ص عامل 

خ
- قلة االيدي العاملة وباال
ب

ت املتدر
الغابا

جير 
ش

ف العالية للت
كالي

- الت
ط

ت الري بالتنقي
ظوما

مبن
حة الوقود

ش
 -

ت املالية 
صا

صي
خ

طالق الت
خر ا

- تا
ها

كفايت
وعدم 

كازورينا، 
س، 

كالبتو
اليو

م، االثل، 
س

سي
سرو، ال

ال
القوغ

7673
جد

اليو
بغداد

6

جلة 
ترقيع وزراعة البذور واملعا

ت
باملبيدا

ب 
ساق واالران

م ال
ح

ض وتف
االمرا

ي 
سق

ضة وقلة مياه ال
ف واالر

جلفا
وا

كادر
وال

كازولينا، زيتون، 
س ، 

كارب
كينو

سدر، 
س، 

كالبتو
يو

خيل
ن

100
جد

التو
ى

املثن
7

ج
ضمن برنام

ب 
كثار بذور الرت

ا
صول 

حمل
العليا 

طة والذي 
حلن

ا
تنفذه وزارة الزراعة 

مت زراعة 250دومن 
شروع 

ضمن م
غابة النعمانية

جلة 
ت للمعا

جراءا
جد ا

التو
هاء االزمة املالية 

ظار انت
بانت

ت املالية 
صا

صي
خ

وتوفير الت
ط 

ط
خل

الالزمة لتنفيذ ا
ضوعة

سنوية املو
ال

ها 
ي مر ب

ت االزمة املالية الت
سبب

ف 
ى توق

ستمرة ال
ت م

البلد وما زال
ي 

شبه تام وف
كل 

ش
سنوية ب

ط ال
ط

خل
ا

ت 
جلأ

ث 
حي

ت 
شاريع الغابا

جميع م
ى اعمال ادامة 

شاريع ال
ك امل

كوادر تل
طبيعية 

ف ال
ظرو

كان لل
كما 

ذاتية 
حة املياه وقلة 

ش
ف و

جلفا
جلوية من ا

ا
حلرارة 

ت ا
جا

طار وارتفاع در
ط االم

سقو
طور واعادة تأهيل هذه 

خرى لت
ب ا

سبا
ا

شاريع
امل

س، اثل، 
كالبتو

يو
سيا، 

كا
زيتون، ددونيا، أ

سيتا، 
كازورينا، لو

س
كارب

كينو

48512
جد

اليو
ط

س
وا

8
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شاريع 
امل

حديثا
جزة 

املن
جلة التدهور

خذة ملعا
ت املت

جراءا
اال

ب التدهور
سبا

ا
ت 

انواع النباتا
املزروعة

ت 
حة الغابا

سا
م

صناعية/ دومن
ال

ت 
حة الغابا

سا
م

طبيعية / دومن
ال

م 
س

ا
ظة

حملاف
ا

ت

طوير 
شروع ت

م
ت النورية

غابا

جتاوزا
ها من قبل الدولة ومزروعة 

ح
صال

ست
- مت أ

جار
ش

س اال
- اعادة غر

ي 
ها من قبل االهال

طيع
- مت تق

ها
ني قرب

كن
سا

ال
ب

حلر
خالل ا

طع 
ها للق

ض
- تعر

زيتون، االثل، 
س، 

كالبتو
اليو

ضاء
ي بي

ض
ارا

14752
جد

اليو
سية

القاد
9

جد
التو

ستثمار 
ض الغابة لال

- عر
سينية 

حل
ستثمارها من قبل العتبة ا

- مت ا
سية.

والعبا

ي
ص املال

صي
خ

- الت
كوادر العاملة

- قلة ال
- قلة املوارد املائية

- زيتون
س

كالبتو
- يو

خيل
- ن

3460
جد

اليو
كربالء 
سة

املقد
10

جد
التو

ف
جري

طع والت
ت للق

ض
ت تعر

1- الغابا
حة 

ش
ب 

سب
ت ب

سنوا
ها لعدة 

طاع املاء عن
2- انق

املياه
ض 

جديدة وتعوي
جار 

ش
شتل لزراعة ا

شاء م
3-  مت ان

ت 
سبة لغابا

جيدة بالن
حالة 

ها والغابة ب
ف من

التال
كنعان

صة املائية
حل

1- قلة ا
كافية

ت 
كادر ومعدا

جود 
2- عدم و

ختلفة
ت م

جتاوزا
 -3

12128
جد

اليو
ى

ديال
11

ها - 
ف علي

شرا
ض اال

ت الدولة لغر
حتة عقارا

- مفا
كما 

ت 
سا

ت عن الغابة واعادة املغرو
جاوزا

رفع الت
ها

جار في
ش

ق زراعة اال
طري

سابقا عن 
ت 

كان
ها 

شر علي
ف املبا

شرا
ض اال

حتة وزارة املالية لغر
- مفا

ها
ي الدامت

ص املال
صي

خ
وزيادة الت

حديثة 
ظمة ري 

ت املراقبة وان
حت

ضوعه 
- مو

b.r.c جة مبادة
سي

شددة وم
سة م

حرا
و

صدر املياة االبار 
ط وم

ظام ري بالتنقي
ها ن

- في
جاري 

جة b.r.c - العمل 
سي

شددة وم
سة م

حرا
و

ت
خا

ض
ب م

ص
ي ون

سق
ى توفير مياة ال

عل

جاوز من 
ستغلة بالت

- م
ي املدينة - قلة 

س ف
قبل النا

ي 
ي - غابة عل

ص املال
صي

خ
الت

هد 
جديدة الع

صناعية 
ي ال

الغرب
ب 

طي
ت عام 2007 - غابة ال

شا
ان

ت عام 
شا

جديدة ان
صناعية 

ال
ب40 

شرح 
حية امل

2009 تبعد عن نا
ي 

حمد الرفاع
سيد ا

م - غابة 
ك

ت عام 
شا

جديدة ان
صناعية 

ال
حة املياة

ش
ي من 

2010 تعان

س ، 
كالبتو

اليو
االثل،

كازولينا، 
ك 

شو
سدر،

ال
شة 

حر، فر
الب

طل
الب

170
238

سان
مي

12
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شاريع 
امل

حديثا
جزة 

املن
جلة التدهور

خذة ملعا
ت املت

جراءا
اال

ب التدهور
سبا

ا
ت 

انواع النباتا
املزروعة

ت 
حة الغابا

سا
م

صناعية/ دومن
ال

ت 
حة الغابا

سا
م

طبيعية / دومن
ال

م 
س

ا
ظة

حملاف
ا

ت

ل
س

م تر
ل

ضع 
سوء الو

ب 
سب

ب
ي

االمن
نينوى

13

ل
س

م تر
ل

ضع 
سوء الو

ب 
سب

ب
ي

االمن
االنبار

14

ل
س

م تر
ل

ضع 
سوء الو

ب 
سب

ب
ي

االمن
صالح الدين

15

طبيعية = 3037 دومن   
ت ال

جموع الغابا
م

صناعية = 100583  دومن     
ت ال

جموع الغابا
م
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 2- الواحات الصحراوية
تنشأ الواحات الصحراوية من خالل تساقط االمطار في اجلبال او التالل البعيدة وبعد ان متتص 
االرض من خالل الصخور او الشقوق املوجودة على سطح االرض وتتجمع نحو االماكن املنخفضة 
في الصحراء ثم تظهر عند سطح االرض لتشكل ينابيع من املياه او تكون قريبة من سطح االرض 

بحيث ميكن الوصول اليها عن طريق حفر اآلبار.
الصحراء  تخترق  التي  الدائمة  املائية  اجملاري  طول  على  النباتات  بها  تنمو  التي  املناطق  وتسمى 
بالواحات. و تكون التربة في تلك االراضي الصحراوية خصبة، لذا تصلح أراضي معظم الواحات 

الصحراوية للزراعة، وتشكل بيئات صاحلة لالستقرار؛ لوجود املاء والعشب بها.

الواحة الصحراوية: 
هي مساحات واسعة خضراء تنشأ في مناطق صحراوية الغاية منها التخلص من امللوثات ومن 
الغازات الدفيئة وخاصة غاز co2 املتصاعد من احتراق الغازات الناجتة من ابار النفط حيث تعمل 
الواحة منطقة سياحية وترفيهية  هذه االشجار على امتصاصco2  واعطاء o2 وكذلك تعتبر 
واحد مناطق احلفاظ على التنوع احليوي وزيادة املساحات اخلضراء وحتسني البيئة وكمصد للرياح 

احململة بالغبار القادمة من اجلهة الصحراوية ووقف زحف الكثبان الرملية.

شكل )32( يوضح مساحة الغابات الطبيعية والصناعية بالدومن
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اسم املشروع وموقعه اسم احملافظةت
املساحة 

املزروعة/ دومن
املعوقاتاالنواع املزروعة

مشاريع قيد 
االجناز

اليوجداليوجداليوجداليوجداليوجدالنجف االشرف1

اليوجداليوجداليوجداليوجداليوجدبابل2

اليوجداليوجداليوجداليوجداليوجدذي قار3

البصرة4
واحة البرجسية في 

البرجسية
160

اشجار الكينو 
كاربس

ال يوجد تخصيص 
مالي الدامة 

املشروع 
التوجد

التوجد مشاريعكركوك5

التوجدالتوجدالتوجدالتوجدالتوجدبغداد6

املثنى7
محطة مراعي في  ) 

السلمان، السلحوبية، 
الشاوية(

240

رغل ،اثل ،شوك 
الشام، السدر 
البري ، قطف 

امريكي ، الشيح 
، الكيصوم 

وبعض النباتات 
الصحراوية

قلة او انعدام  
التخصيص  املالي 

لتلك املشاريع 
ومنذ عام 2013 

وحلد االن مما 
انعكس سلباعلى 
هذه املشاريع حيث 

توقفت الزراعة 
بالكامل

التوجد

التوجدالتوجدالتوجدالتوجدالتوجدواسط8

التوجدالتوجدالتوجدالتوجدالتوجدالقادسية9

كربالء املقدسة10

التوجدديالى11

الواحات اخلضراءعدد/2 ميسان12
واحة )على طريق عمارة 

– بغداد . املوقع االول 
يبعد عن السيطرة )8( 

كيلو متر مقابل الدواجن 
واملوقع الثاني يبعد عنه 

)2(كم قريب عن قرية 
الهدى اجلانب االمين(

b.r.c      املساحة )10( دومن
مسيجة

االرض محروثة 
ومعدة للزراعة 
على امل توفير 

احلصة املائية عن 
طريق نهر دجلة

قلة التخصيصات 
املالية ورواتب 

العمال واملوظفني 
وارتباط الدائرة 

مباشرة في بغداد 
مع دائرة الغابات 

والتصحر

محافظة ميسان 
مشاريع تنمية 

االقاليم

مجموع الواحات الصحراوية=  5770 دومن

جدول )18( استمارة الواحات الصحراوية عام 2017
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3- البساتني
يعتبر العراق من البلدان العربية التي عرفت بالزراعة منذ فجر التاريخ وسمي العراق بأرض السوادين 
. وفي العصر احلديث يعتبر العراق في مقدمة الدول العربية الغنية بثرواتها الطبيعية املتعددة 
واملتنوعة وميتلك العراق مساحات كبيرة من االراضي الزراعية وقد وهبه اهلل املياة متمثلة بالنهرين 
اخلالدين دجلة والفرات ولقد جاء اهتمام العراقيني منذ القدم بالزراعة وبشكل عام بزراعة وتطوير 
البساتني وهذا ما جنده من شرائع العراق القدمي والتي خصصت اجزاء مهمة منها ملعاجلة الزراعة 
قرب  تغرس  انها  القدمي  العراق  في  البساتني  واملعروف عن   . االرواء  بها من شؤون  وما  والبساتني 
املدن وانها كانت كما هو احلال في العراق احلديث تعتبر سور في اطراف املدينة او البيت . والغالب 
انها عبارة عن اشجار نخيل مع بعض االشجار  املنطقة اجلنوبية  الرافدين في  وادي  في بساتني 
املثمره ، واذا ما انتقلنا الى املرحلة الراهنة من تاريخ العراق احلديث نرى ان العراق مر بظروف خاصة 
البلدان العربية  االخرى فالى جانب ما كانت تتميز به تلك الفترة فهنالك ظروف  مختلفة عن 
اخرى غير طبيعية وهذه جميعا وبشكل متتالي او متداخل انعكست تاثيرها سلبا على القطاع 
الزراعي بشكل  =خاص وعلى االقتصاد الوطني بشكل عام . ان ازدياد مساحة البساتني واالهتمام 
والتشجيع على زراعة االشجار في البيوت وداخل املدن والشوارع العامة واملساحات اضافة الى 
انها تعتبر ظاهرة جمالية تريح النفس وتبعث الراحة والى االطمئنان تعمل على تلطيف املناخ 

من الغبار وحرارة الشمس وتعمل كمصدات للرياح احلارة والباردة.

شكل )33( يوضح مساحة الواحات الصحراوية املزروعة بالدومن
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 اسم احملافظةت
املساحة/ 

دومن
اسباب التدهوراالنواع املزروعة

االجراءات املتخذه 
ملعاجلة التدهور

املشاريع املنجزه 
حديثاً

31191النجف االشرف1
احلمضيات- 
بساتني نخيل

التجريف - االعمار الكبيرة

نشر االصناف 
احلديثة من خالل 
محطة النخيل 
ومشروع البستنة

مشروع البستنة 
في احليدرية

132122بابل2

نخيل 
وحمضيات 

وفواكه 
متنوعة

  جتريف البساتني وحتويلها 
الى قطع اراضي سكنية 

.- خسارة اعداد من اشجار 
النخيل بسبب اصابتها 
بآفة حفار ساق النخيل 
ونتيجة لعدم مكافحة 

هذه االفة من قبل 
الفالحني والتي تقع عملية 

مكافحتها على عاتقهم

- رفع اسماء 
املتجاوزين الى 

اجلهات ذات 
العالقة التخاذ 

االجراءات 
القانونية 

بحقهم - شمول 
البساتني باملبادرة 

الزراعية - حث 
الفالحني من خالل 

زياراتنا امليدانية 
لبساتني النخيل 
في احملافظة على 

مكافحة آفة 
حفار ساق النخيل 
والتي تقع عملية 
مكافحتها على 

عاتقهم.

مشروع تنمية 
البساتني 

بالطرق العلمية 
بواقع)30دومن( 
والكائن في 
قضاء احملاويل.

نخيل12078ذي قار3

61006البصرة4
نخيل - 
فواكهه

- حروب سابقة
- ارتفاع ملوحة التربة 

للتربة واملياه
- جتريف البساتني

املشاركة في جلنة 
التجاوزات على 
االراضي الزراعية

مشروع للزراعة 
النسيجية التابع 

لقسم النخيل

11165كركوك5

نخيل، 
حمضيات، 

زيتون 
ونفضيات

1- شحة املياة
2- انقطاع الكهرباء 

لفترات طويلة
3- كثرة التجاوزات

1- حتسني 
الكهرباء

2- توفير املاء
3- احلد من 
التجاوزات

جدول )19( أستمارة البساتني عام 2017



107

 اسم احملافظةت
املساحة/ 

دومن
اسباب التدهوراالنواع املزروعة

االجراءات املتخذه 
ملعاجلة التدهور

املشاريع املنجزه 
حديثاً

132963بغداد6
نفضي، دائمي 

)حمضيات 
ونخيل(

-التجاوز على االراضي 
الزراعية وجتريف البساتني 

وحتويلها الى االراضي 
سكنية - الوضع االمني 

املتدهور وخاصة في اطراف 
بغداد والذي ادى الى ترك 
الفالح للبستان - شحة 

املياة - متلح االراضي 
الزراعية وقلة مشاريع 

االستصالح - قلة الدعم 
املقدم من قبل وزارة 

الزراعة )الشعب الزراعية( 
للفالحني - اغراق السوق 

احمللية باحملاصيل املستوردة ) 
الفواكه واخلضروات(

- قلة الوعي لدى الفالح 
وعدم مراجعة الدوائر 

الزراعية في حالة ظهور 
االصابات احلشرية او 

الفطرية.
- اعتماد الفالح في زراعة 

الفسائل على وسائل 
اخلاصة دون اللجوء الى 
املراكز البحثية لتزويده 
بالفسائل ذات الصفات 
الوراثية املعتمدة والثابتة.

- وجود اكثر من شريك في 
غالبية البساتني ادى الى 
اهمالها وخاصة الورثة 

للمتوفي وتفتيت مساحة 
البساتني الى مساحة 
صغيرة وغير اقتصادية.

- دعم الفالح 
باملستلزمات 
) االسمدة 
واملبيدات(

-توفير احلصة 
املائية للبساتني

- تقليل االستيراد 
العشوائي من 

الفواكه واخلضر 
لتشجيع الفالح 

على الزراعة
- اجراء املكافحة 
اجلوية وباملوعد 

احملدد
- اعداد دورات 

ارشادية ملزارعي 
البساتني لغرض 

تقدمي افضل 
اخلدمات

- منع التجاوزات 
على البساتني 
وبالتعاون مع 
اجلهات ذات 

العالقة
- تشجيع 

اصحاب البساتني 
على استخدام 
منظومات الري 
احلديثة من اجل 
التعويض عن 

مصادر نقص املياة

- تشجيع القروض 
اخلاصة بادامة 

وتاهيل البساتني
-اعتماد التقنيات 

احلديثة لزراعة 
وتطوير البساتني 
وادخال اصناف 

جديدة من االشجار
- العمل والتنسيق 
مع الدائرة العامة 
للبستنة والغابات 

لغرض جتهيز 
الفالحني بفسائل 
ذات نوعية جيدة 
وشتالت الفاكهه 

اخملتلفة

زحف عمرانيمختلط23339املثنى7

اليوجداليوجداليوجدنخيل،حمضي86938واسط8
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ت
 اسم 
احملافظة

املساحة/ 
دومن

اسباب التدهوراالنواع املزروعة
االجراءات املتخذه 

ملعاجلة التدهور
املشاريع املنجزه 

حديثاً

35374.98القادسية9
نخيل، 

مضيات، زيتون، 
فواكه

- دوباس النخيل واحلميرة
- قلة اخلدمة وعدم 

االهتمام باشجار النخيل
- عدم اجراء املكافحات 
اخلاصة بحشرة حفارات 

النخيل
- ارتفاع املياة اجلوفية
- االصابة بحفارات 

السيقان
وعدم اجراء اخلدمة من 
حراثة وتسميد وغيرها

- شحة املياة
- قدمية العمر وذات 

ارتفاعات كبيرة وصعوبة 
خدمتها اضافة الى 

اصابتها باالمراض النباتية 
واحلشرات

- مكافحة كيمياوية
- حث الفالحني على 

خدمة البساتني باجراء 
عمليات التكريب 
واضافة االسمدة 
واجراء املكافحة

- استخدام االسمدة 
العضوية

- خدمة البستان 
وتقليم وقطع االجزاء 

امليتة
- زراعة فسائل نخيل 
جديدة  ذات اصناف 

جيدة
- ندوات ارشادية

- تشجيع املزارعني على 
انشاء بساتني جديدة 
بدال عن تلك القدمية 

وجتديد البساتني 
القدمية اضافة الى 

مكافحة االفات 
الزراعية

- )4(مشاريع
- مشروع محطة 

امهات طلع 
النخيل

- ) 59(بساتني 
ومبساحات 368.5 

دومن

10
كربالء 

املقدسة
117756

نخيل - 
حمضيات

شحة املياه وتقادم 
البساتني. 

-ارتفاع املستوى االرضي 
وتغدق  االراضي الزراعية 

في بعض املناطق.
-انتشار االمراض واآلفات 

الزراعية.
- ارتفاع تكاليف استخراج 

املاء من باطن االرض 
العتماد السقي عن طريق 

االبار.  

- املكافحة عن االصابة 
وتقدمي الدعم عن طريق 
القروض خلدمة وتطوير 

البستان .
- اعطاء قروض.

- التشجيع على 
استخدام نظم الري 

احلديث.
- توفير مياه الري.

- زراعة اشجار دائمة 
الظل.

- نصب جناالت على نهر 
الفرات.

- توزيع االسمدة 
الكيمياوية)الداب- 

اليوريا(.
- توعية الفالحني من 

خالل الندوات االرشادية 
على استخدام الطرق 
واالساليب احلديثة في 

الزراعة.

التوجد
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ت
 اسم 
احملافظة

املساحة/ 
دومن

اسباب التدهوراالنواع املزروعة
االجراءات املتخذه 

ملعاجلة التدهور
املشاريع املنجزه 

حديثاً

نخيل ، 141914ديالى11
حمضيات

- شحة املصادر املائية
- مشاكل التوريث

- قلة املردود االقتصادي
بسبب عدم حماية املنتج 

احمللي ومنافسة املنتج 
االجنبي

- االعمال احلربية التي 
تعرضت لها احملافظة في 

السنوات االخيرة
- قلة الدعم احلكومي من 

االسمدة واملبيدات
= الزحف العمراني على 

البساتني الغراض سكنية 
وجتارية وخدمية

توزيع منظومات ري 
بالتنقيط للتخفيف 

من شحة املياه

مت انشاء محطة 
نخيل مندلي على 

مساحة 59 دومن 
للحفاظ على 

االنواع احمللية اجليدة 
من النخيل

نخيل ، 12316ميسان12
حمضيات

بسبب التغيرات املناخية 
وانحباس االمطار ومتلح 

التربة واالهمال

اهتمت الدولة وخاصة 
وزارة الزراعة على 

تفعيل قانون تاهيل 
انشاء البساتني بصرف 
القروض والدعم املادي 

لتشجيع اصحاب 
البساتني على  انشائها 

وتاهيل املوجود اصال

هناك حركة 
الصحاب البساتني 
واملزارعني واالقبال 

على انشاء 
وتاهيل البساتني 

واستخدام 
منظومات الري 
بالتنقيط لريها 

والتوسع فيها في 
عموم احملافظة

لم ترسل نينوى13
بسبب  

سوء 
الوضع 
االمني

14

صالح 
الدين

لم ترسل 
بسبب  

سوء 
الوضع 
االمني

15

لم ترسل االنبار
بسبب  

سوء 
الوضع 
االمني

مجموع البساتني =    798163  دومن
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4- املراعي الطبيعية
هي عبارة عن مساحات من االراضي اخلضراء اخملصصة لرعي احليوانات الكبيرة والصغيرة أثناء فترة 
املادي  العبئ  الثمن وبالتالي تخفض  املرتفعة  الربيع بشكل خاص لتقليل كلفة االعالف اجلافة 

للمربني .
الواحات  وادامة  انشاء  بحملة  الزراعة  وزارة  التصحر ضمن  ملكافحة  العامة  الهيئة  تقوم  حيث 
الصحراوية وتنمية منطقة حوض احلمار وانشاء محطات املراعي الطبيعية وبلغت املبالغ اخملصصة 
لتلك املراعي 57,53 مليار دينار عراقي للسنني 2012,2011 على التوالي . وتخطط الهيئة لتنمية 
املراعي الطبيعية عبر انشاء محطات مراعي طبيعية في مناطق تواجد الرعاة في كافة املناطق 
الصحراوية )الباديتني الشمالية واجلنوبية واجلزيرة وشرق دجلة ( وحفر االبار املائية فيها وزراعتها 
ببذور النباتات الرعوية احمللية واملستوردة ذات القيمة العلفية اجليدة واملقاومة للجفاف وامللوحة 
واملالئمة للظروف املنطقة من خالل اقامة مشاتل في كل محطة واقامة مزرعة امهات) اصول 
وراثية( لغرض االكتفاء الذاتي من البذور الرعوية وترسيخ مفهوم املشاريع املستدامة في محاربة 

ظاهرة التصحر.

شكل )34(  يوضح مساحة البساتني بالدومن
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 اسم احملافظةت
املساحة/ 

املشاكل واملعوقاتاالنواع املزروعةدومن
االجراءات املتخذه 
ملعاجلة املعوقات

املشاريع احلديثة 
للمراعي املنجزة 

من قبل وزارة 
الزراعة

4100النجف االشرف1
الرغل-شوك 

الشام
قلة التخصيصات املالية 
وقلة الكوادر العاملة حاليا

التوجدالتوجد

التوجدالتوجدالتوجدالتوجدالتوجدبابل2

التوجدالتوجدالتوجدالتوجدالتوجدذي قار3

1740البصرة4

نباتات رعوية 
طبيعية مثل 
)شوك الشام 
, الرغ, الغضا, 

الطرفة, 
الرمث(.

توقف محطة اللحيس 
لتمويلها على املوازنة 

اجلارية وعدم وجود 
تخصيصات

مت اقتراح اعادة 
تنمية املراعي على 
املنظمات الدولية 
الستحصال دعم 

خاص وكذلك 
االستثمار

2- مشروع تنمية 
املراعي الطبيعية 

في سفوان

114108كركوك5

أدغال طبيعية، 
نباتات برية 

متنوعة 
طبيعية

يتم التجاوز عليها زراعتها 
باحلنطة والشعير

مت اخبارمديرية  
الناحية واجلهات 

الرسمية
اليوجد

التوجدالتوجدالتوجدالتوجدالتوجدبغداد6

5000000املثنى7
شوك الشام، 

الرغل

2800واسط8

شوك الشام , 
رغل أمريكي، 

شنان، طحمة، 
قذام

توقف العمل فيها بصورة 
شبه كاملة اال من اعمال 

االدامة الذاتية بسبب 
توقف التخصيصات املالية 

نتيجة االزمة التي مير بها 
البلد

ليس هناك 
اجراءات ممكن ان 
تتخذ اال باطالق 

التخصيصات 
املالية الجل وضع 
اخلطط السنوية 

والعمل على 
تنفيذها

التوجد

التوجدالتوجدالتوجدالتوجدالتوجدالقادسية9

150000كربالء املقدسة10
نبات رعوي 

)شوك الشام 
والرغل(

- قلة االمطار
- الرعي اجلائر

- حفر آبار
التوجد- نفع عام ملراعي 

جدول )20( استمارة املراعي الطبيعية لعام 2017
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 اسم احملافظةت
املساحة/ دومن

املشاكل واملعوقاتاالنواع املزروعة
االجراءات املتخذه 
ملعاجلة املعوقات

املشاريع احلديثة 
للمراعي املنجزة 

من قبل وزارة 
الزراعة

817215                                                        ديالى11

نباتات 
طبيعية - 
الطرفة ، 
احلميض

العاقول، 
الكسوب، 
القيسوم، 
الشبح، 
احلنظل، 
حنيطة 

وشعيرة، خباز، 
عريف الديك، 

العنصالن، 
قرنفل، 

السوس، 
شوفان، املرير، 
الزعفران، ورد 
بري، خزامى، 
فجيلة، صمعا

1- قلة تساقط 
االمطار مما يؤدي الى 
قلة كثافة الغطاء 

النباتي.
2- الرعي اجلائر 

بسبب قلة كثافة 
الغطاء النباتي في 

سنوات اجلفاف.

التوجد

1- محطة 
مراعي الدكة في 

خانقني .
2- محطة 

مراعي ناودومان 
في

خانقني )قيد 
االنشاء(

ميسان12

120000

انحباس االمطار 
وشحتها واجلفاف 
نتيجة التغيرات 

املناخية

قامت الهيئة 
العامة للمياة 
اجلوفية احدى 

تشكيالت وزارة 
املوارد املائية 

بعمليات حفر 
االبار واحياء اجلزيرة 
العمل على حفر 

ابار نفع عام 
وخاص ومت التوجيه 
على زراعة واحات 

على كل بئر 
وكذلك حفر ابار 

الى محطات 
املراعي واحملميات 

في املنطقة

- اقامت وانشاء 
محطات مراعي 
عدد/2 مبساحة 
2400دومن ضمن 

قاطع اجلزيرة 
في علي الغربي 
وكذلك احملمية 

الطبيعية 
للغزالن مبساحة 

501دومن

لم ترسل بسبب  نينوى13
سوء الوضع االمني

14
لم ترسل بسبب  صالح الدين

سوء الوضع االمني

15
لم ترسل بسبب  االنبار

سوء الوضع االمني

مجموع املراعي الطبيعية =   6209963 دومن



113

3-4  تلوث التربة  
تكون عضوية  قد  النبات  لنمو   )Enrichment( اساسية  مواد مغذية  عبارة عن  االسمدة هي   -1
مثل )روث احليوان,مخلفات الصرف الصحي,النباتات املتحللة( او معدنية منتجة في املصانع وتزود 
,البوتاسيوم( وتستخدم في حتسني خواص  ,الفسفور  )النيتروجني  النبات بثالثة عناصر رئيسية 
االمتصاص  وسهلة  ميسرة  غذائية  عناصر  توفير  خالل  من  خصوبتها  وزيادة  الكيميائية  التربة 

وبالتالي زيادة انتاج احملاصيل الزراعية كماً ونوعا.
مزايا التسميد العضوي 

حتد من التلوث البيئي بأعتبارها افضل طريقة للتخلص من النفايات 1 .
جتعل تركيز العناصر الغذائية  مناسباً في الثمار بدون ان يكون لها تأثيرات ضارة على صحة  2 .

االنسان على املدى البعيد.
انواع االسمدة الكيميائية هي : -

نترات  هي  املستهلكة  واالنواع  النبات  وتقوي  اخلضري  النمو  في  تساعد  النيتروجينية  االسمدة 
االمونيا واليوريا

فوسفات  السوبر  واهمها  والبذور   الثمار  نضج  سرعة   على  تساعد  الفوسفاتية  االسمدة 
ويستعمل قبل الزراعة لصعوبة  ذوبانه  وميزج مع االرض

االسمدة البوتاسية لها عدة فوائد مثل تكوين املواد النشوية وزيادة احملاصيل واعطاء مناعة للنبات 
ضد االمراض مثل سلفات البوتاسيوم 

طرق استخدام االسمدة :
وهناك ثالث طرق الستعمال السماد هي :

نثره وهو جاف قبل احلرث مثال عليها االسمدة الفوسفاتية 1 .
نثره بعد احلرث والزراعة وتروى االرض وينثر مثال عليها االسمدة النيتروجينية . 2 .

شكل )35( يوضح مساحة املراعي الطبيعية بالدومن
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يضاف على شكل محلول مثل سلفات االمونيا والبوتاسيوم . 3 .
 واالفضل هو  اضافة كميات قليلة  في فترات منتظمة بدالً من اضافة السماد دفعة واحدة .

اجلدول االتي ميثل كمية االسمدة املستخدمة في احملافظات : 

االسمدة املستخدمة / طناحملافظةت

699.31كربالء املقدسة1

7022.51القادسية2

9523.757املثنى3

15675.519كركوك4

0.007257931ذي قار5

2830969واسط6

pesticides 2- املبيدات
التي تسببها االفات  النبات من االمراض واالضرار  عبارة عن مركبات كيمياوية تستخدم لوقاية 
الزراعية وهي )حشرات,فطريات,فيروسات,بكتيريا( باالضافة الى االدغال التي تعد احد االفات التي 
تسبب االضرار واالمراض للمزروعات واحملاصيل االقتصادية بسبب منافستها على املاء والعناصر 

الغذائية في التربة .
ان املبيدات سالح ذو حدين فباالضافة الى اهميتها في مكافحة االفات اال ان استخدامها بشكل 

جدو ل)21( تقرير النصف الثاني  لعام لكمية االسمدة املستخدمة في احملافظات لعام  2017

شكل )36( يوضح كمية السماد بالطن
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واجلزئي  البطيء  وحتللها  نتيجة سميتها  واالنسان  البيئة  اضرار كبيرة على  له  وخاطيء  مفرط 
والغسل  واالنتشار  للذوبان  املبيد وقابليته  نوع  حيث حتتاج فترة زمنية طويلة لتحللها وحسب 

والترشيح .
اجلدول االتي ميثل كمية املبيدات احلشرية والفطرية واالدغال املستخدمة في احملافظات : 

احملافظة
املبيدات املستخدمة

لتركغم

226011.52515047.7كركوك

15941264ذي قار

13391383واسط

490كربالء املقدسة

5389القادسية

611110744املثنى

اجلدول )22( تقرير النصف الثاني  لكمية  املبيدات  املستخدمة في احملافظات لعام 2017

شكل )37( يوضح كمية املبيدات  ) لتر ، كغم ( 
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3- االنشطة امللوثة 
يقصد بها املنشآت )الصناعية,اخلدمية,الزراعية ( التي تقوم  بتصريف مخلفاتها السائلة بدون 
معاجلة بايولوجية الى االراضي اجملاورة وان اخمللفات السائلة مشكلة معقدة باملقارنة بأنواع اخرى 

من اخمللفات.
اخطر العناصر  الثقيلة )الكادميوم,النحاس,النيكل,الرصاص,الزنك,الزئبق,الكروم( :

تشكل خطرا على البيئة النها مصدر للعديد من االمراض عند استهالكها من قبل االنسان  1 .
متتاز بسهولة انتقالها الى التربة وصعوبة حتللها وثباتها في التربة لفترات طويلة  2 .

تلف  عنه  ينتج  الذي  االمر  واملنشآت  املعامل  من  القريبة  الزراعية  االراضي  ترب  في  تنتشر   3 .
احملاصيل الزراعية وتلوثها 

تؤدي الى تغيير  التركيب الكيميائي والفيزيائي للتربة النها موجودة بتراكيز عالية  فوق احلد  4 .
الطبيعي .

للنصف  زراعي(  للتربة )خدمي, صناعي,  التي تطرح مخلفاتها  االنشطة  التالي يوضح   اجلدول 
الثاني لعام 2017 .

نوع النشاطاسم النشاطاحملافظةت

زراعيحقل دواجنبغداد1

كركوك2

صناعيمعمل اسمنت

صناعيشركة نفط الشمال

صناعي شركة غاز الشمال

بابل3

صناعيمعمل اسفلت اشور 

صناعيمعامل الدبس عدد )25(

صناعيمحطة كهرباء املسيب احلرارية

اليوجد انشطة ملوثةقادسية4

خدميموقع طمر صحي كربالء 5

خدمي)16(مواقع جتميع النفاياتالبصرة6

صناعيالشركة العامة للصناعات البتروكيمياوية

صناعيمحطات عزل الغاز

صناعيمحطة كهرباء الهارثة

صناعيالشركة العامة لصناعة االسمدة اجلنوبية

جدول رقم)23( االنشطة )اخلدمية,الصناعية,الزراعية( التي تطرح مخلفاتها الى االراضي الزراعية
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3-5  التوصيات 
تنفيذ وزراعة احلزام االخضر في املناطق التي الحتتوي على عوارض وجتاوزات . 1 .

تشكيل جلنة عليا تشترك فيها الوزارات املعنية لتضع آلية موحدة وملزمة لتنفيذ قرار مجلس  2 .
الوزراء رقم )50( لسنة 2016 مع مراعاة وضع فاصل زمني للتجاوزات احلاصلة قبل صدور القرار 

وبعده .
أزالة اخمللفات احلربية من قبل دائرة شؤون االلغام والشركات العاملة معها لتسهيل تنفيذ  3 .

املشاريع  الزراعية في تلك املناطق .
توسيع أفق جعل املشروع ذو مردود اقتصادي باالظافة الى كونه حزام اخضر من خالل السياحة  4 .
واالنتاجية االقتصادية ، حيث ميكن زراعة بعض االشجار املثمرة التي تسهم بدعم املشروع 
اقتصادياً وكذلك باالمكان اقامة مشاريع نحل العسل وكذلك باالمكان أقامة معامل النتاج 

التمور والدبس.
التوعية البيئية واالرشاد الزراعي حول أهمية االحزمة اخلضراء وزيادة املساحات اخلضراء في  5 .

دعم الصحة والبيئية . 
وخارج  داخل  والبساتني  الزراعية  االراضي  بإستغالل  اخلاصة  والتشريعات  القوانني  تفعيل  6 .

التصاميم االساسية لغير اغراضها .
املتابعة املستمرة من قبل املديريات املعنية ) الزراعة ، البيئة ، املوارد املائية ( للبساتني املهملة  7 .

املستوفية لشروط البستنة والواقعة ضمن حدود التصاميم االساسية .
التنويع في الشتالت الغابية التي يتم زراعتها. 8 .

انشاء تلك  او  النخيل النشاء بساتني  نخيل جديدة تعوض املساحات اجملرفة  زراعة  تشجيع  9 .
البساتني حكوميا عن طريق االستثمار.

اتباع نظام الدورة الرعوية التي ينتج عنها التجديد الطبيعي للمراعي. 10 .
احلفاظ على نظافة البيئة من احداث تراكمات مختلفة من العناصر الكيمائية املوجودة في  11 .
االسمدة التي تسبب زيادة النمو اخلضري على حساب احملصول الثمري وتأخير النضج وتلف 
وقلة احملصول ويصبح النبات غضاً طرياً سهل الرقاد عند تعرضه للرياح ويصبح اكثر عرضة 

لالصابة باالفات واالمراض .
.عدم ترك عبوات املبيدات الفارغة في االراضي الزراعية والتخلص منها بالطرق السليمة او  12 .

اعادتها الى املصانع ووفق املعايير البيئية .
مبا يضمن  الزراعية   االراضي  الى  للمنشآت قبل تصريفها  السائلة   اخمللفات  ضرورة معاجلة  13 .
املعايير  ووفق  منها بشكل صحيح  والتخلص  املائية   املوارد  على  احلفاظ  لنظام  مطابقتها 

البيئية .
عدم االسراف في عمليات الرش ملكافحة االفات الزراعية وبدون مناسبة او ضرورة علمية  في  14 .

معظم  االحيان 
عدم السماح بدخول مبيدات بدون تصريح رسمي الى البلد وتشديد الرقابة على املستوردين 15 .

االهتمام  باملدة الزمنية  الالزمة للتخلص من املبيد عند تسويق  املنتجات الزراعية. 16 .
ضرورةالتزام املزارعني  عند قيامهم بعمليات الرش اليدوي  بأستخدام ادوات الوقاية والسالمة  17 .
الصحية كاالقنعة والكفوف وعدم استخدام االوعية وادوات خلط تستخدم الغراض منزلية 

ومن ثم غسلها على شاطيء النهر .
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3-6 مراقبة تدهور االراضي
3-6-1 التصحر: 

ينتج من عوامل مختلفة  الذي  الرطبة  املناطق اجلافة وشبه اجلافة وشبه  التربة في  هو تدهور 
ادق هي عملية  التصحر بصورة  نعرف  ان  البشرية وميكن  والنشاطات  املناخية  التغيرات  تشمل 
تشبه ظروف  الى ظروف  النهاية  في  تؤدي  ان  ميكن  والتي  لالرض  احليوية  للطاقة  تدمير  او  هدم 
التصحر والذي هو مظهر مهم من مظاهر التدهور الواسع لالنظمة البيئية الذي يؤدي الى تقلص 

الطاقة احليوية لالرض متمثلة باالنتاج احليواني والنباتي.

اسباب التصحر ترجع الى الى عاملني 
أ-العوامل املناخية:
انحسار االمطار 1 .

ارتفاع درجات احلرارة.  2 .
االشعاع الشمسي 3 .

التبخر 4 .
ب- العوامل البشرية:

القطع العشوائي املفرط للغابات. 1 .
الرعي اجلائر. 2 .

. 3 االستخدام الغير مقنن ملياه الري  في الزراعة.

شكل )38(
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الزراعة في املناطق الشبه الغير مضمونة االمطار. 4 .
التوسع احلضري على حساب االراضي الزراعية. 5 .

الزراعة املروية في السهل الرسوبي 6 .

الفرق بني التصحر والصحراء 
التصحر ظاهرة  بينما  بيئي  نظام  الصحراء  ان مفهوم   الكثيرين  لدى  املفهومان  يختلط  حيث 
حتدث نتيجة االخالل ملوارد الطبيعة بفعل  السكان في اي منطقة وغالباًمايحدث لكون االنظمة 
سوء  ,نتيجة  بسهولة  مواردها  وتفقد  التأثر  وسريعة  هشة  املنطقة  هذة  في  االيكولوجية 
مساعدة  وطبوغرافية  مناخية  عوامل  مع  البشر  قبل  من  املرشد  غير  واالستغالل  االستعمال 

ومشجعة لهذا التدهور .
والعوامل البشرية تلعب دوراً رئيسياً في خلق التصحر خاصة في ظل الزيادات السكانية الكبيرة 

التي شهدتها في االونه االخيرة والضغط على املوارد الطبيعية  .

اجلفاف :- هو عبارة عن ظاهرة شائعة قد حتدث في مناخات 
مختلفة غالبا، ما تكون مرتبطة مبوجات متكررة من ارتفاع 
درجات احلرارة وانخفاض معدالت الرطوبة لعدة سنوات مؤدية 
الى تغير املناخ ويعاني العراق جملة من املعوقات البيئية ومن 

اهمها ازمة املياه والتي تتمثل بها  :
العوامل الداخلية

االنهر  على  للمياه  اخلازنة  والبحيرات  السدود  قلة  1 .
السطحية في العراق.

عدم كري االنهر . 2 .
عدم تبطني السواقي . 3 .

ضعف التوعية في مجال االستخدام االمثل للمياه والترشيد باالستهالك. 4 .
عدم استخدام طرق الري احلديثة 5 .

تقليل مناسيب نهري دجلة والفرات وشط العرب ادى الى زيادة ملوحة شط العرب . 6 .
تراجع إمكانيات املياه اجلوفية ال سيما في جنوب البالد بسبب التغير املناخي . 7 .

العوامل اخلارجية
التوترات السياسية من الدول املنبع واملصب وتأثيراتها على احلصص املائية .  1 .

غياب القانون الدولي لتوزيع املياه 2 .
الى  ادى  احلراري  االحتباس  3 .

انخفاض االمطار
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3-6-2 تأثيرات اجلفاف 
يرتبط اجلفاف بالفقر بعالقة غير مباشرة يصعب تتبعها اذ تؤثر ندرة املياه على درجة الفقر ومدى 
حتقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية بطرق مختلفة وميكن ان يزيد من الفقر بسبب تخصيص 
ما يكفي من التمويل لبرامج التخفيف من حدة الفقر ومن اوائل عواقب اجلفاف املرتبطة باالنتاج 
الزراعي انخفاض مستوى الهطول املطري والذي  يؤدي الى خسائر مباشرة بأنتاج احملاصيل, والثروه 

احليوانية  على دخل املزارعني وتؤثر على انتاج احملاصيل وعلى الثروة احليوانية لسنوات عديدة.

اثر اجلفاف على الهجرة
اسباب  من  وتأثيراتها  الطويلة  اجلفاف  مواسم 
مواسم  اثرت  اذ  العراق  في  السكانية  التحركات 
اجلفاف التي ضربت البالد مؤخراًعلى وفرة املياه واالنتاج 
البطالة  ارتفعت نسبة  وبالتالي  الزراعي والصناعي 
وازدادت معدالت الفقر وسوء التغذية وانعدام االمن 
الغذائي كما اثر ذلك على مصادر الدخل لكثير من 
االسر مما دفعهم الى االنتقال من املناطق اجلافة الى 
الى  ادى  باملياه كاملدن وهذا بدوره  التي تزخر  املناطق 

هجرة السكان من الريف الى املدينة.

اجلفاف واألمن الغذائي 
يؤدي الفقر إلى انعدام األمن الغذائي بقدر ما يؤدي األمن الغذائي إلى الفقر، فاألمن الغذائي مصدر   
ونتيجة للفقر. أما في ما يتعلق باجلفاف، فتؤدي مواسم اجلفاف املتكررة والفترات الطويلة من ندرة 
املياه إلى التأثير على إنتاج األغذية وزيادة االختالل في التوازن بني العرض والطلب على األغذية داخل 
البالد. ووفقا لتقرير عام 2012 الذي أعده برنامج الغذاء العاملي، فقد انخفضت نسبة العراقيني 
الذين يعانون من انعدام االمن الغذائي  من 7.1 % في عام 2007 )2.2 مليون شخص( الى 5.7% في 

عام 2011 )1.9 مليون شخص(. ومع ذلك، ليس هناك تقارب بني احملافظات في هذا الصدد.

3-6-3 العواصف الرملية و الغبارية :
تعد ظاهرة العواصف الرملية والغبارية احد اهم التحديات 
ال   , العالم  دول  من  وكثير  العراق  يواجهها  التي  البيئية 
اجلافة  وشبه  اجلافة  املناطق  ضمن  الواقعة  تلك  سيما 
الى ان شدة  الدراسات  نتائج  . حيث اشارت  الرطبة  وشبه 
ووتيرة العواصف قد ازدادت في العراق خالل العقود الثالث 
االخيرة وتفاقمت معها اآلثار السلبية لهذه الظاهرة على 
اهتمام  واالقتصاد حتى عادت مثار  واجملتمع  االنسان  صحة 
كافة االوساط احلكومية ,الشعبية على املستويات احمللية 

والوطنية واالقليمية والدولية . 
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العواصف الرملية : 
هي عبارة عن رياح عاصفة محملة بكميات كبيرة من حبيبات الرمل من قشرة االرض السطحية 
املفككة التي تكثر فيها احلبيبات الرملية , وتشكل الرمال احملمولة في الرياح سحابة فوق سطح 
االرض , وال ترتفع معظم الرمال الى اعلى من 50 سم , ولكن بعض حبات الرمل تصعد الى ارتفاع 
مترين حني تصل سرعة الرياح 14.5 كيلو متر / ساعة ويتراوح متوسط قطر احلبيبات التي حتملها 

الرياح ما بني 0.15 و0,3 ملم .
العواصف الغبارية : 

هي عبارة عن كتلة الهواء امللوث بدقائق ناعمة يقل قطرها عن 53 مايكرومتر والتي تقلل من مدى 
الرؤية الى اقل من 1 كم على ان ال تقل سرعة تلك الرياح عن 25 كم/ساعة .

هناك عدة حاالت للعواصف الغبارية حسب نوع وشدة وارتفاع دقائق الغبار املتصاعد , اذ قد يصل 
ارتفاع دقائق التربة املثارة الصغيرة الى حوالي 1 كم عن سطح االرض مكونة العواصف , وغالبا 
ما تكون مصادرها اقليمية ومحلية . ومبكن تقسيم حاالت الغبار اعتمادا على حجوم دقائق التربة 
الوطني  البرنامج  اعتماد كل منها في  يتم  والتي   , الى ثالث حاالت  املسببة لها  الرياح  وسرعة 

ملكافحة العواصف الرملية والغبارية , وهذه احلاالت هي :-
Suspended dust الغبار العالق   
 Dust stormsالعواصف الغبارية  

  Rising dustالغبار املتصاعد   
          

الكثبان الرملية 
املناطق  معظم  في  شائعه  طبيعية  ظاهرة  هي 
اجلافة وشبه اجلافة , تتكون نتيجة لتراكم ما تلقيه 
وتتخذ  سرعتها  انخفاض  بعد  حمولة  من  الرياح 
منها  عوامل  لعدة  تبعا  عديدة  واحجاما  اشكاال 
احملمولة  احلبيبات  ومصدر  واجتاهها  الرياح  سرعة 
وصفاتها الطبيعية .واسباب تكون الكثبان الرملية 

تعتمد على عدة عوامل منها :- 
اوال :- العوامل الطبيعية :

االقاليم  املنطقة ضمن  :- وقوع  عوامل مناخية  1 .
سقوط  بقلة  متتاز  التي  اجلافة  وشبه  اجلافة 
احلرارة  ودرجات  الشديدة  الرياح  ووجود  االمطار 
فان  النباتي  الغطاء  وانحسار  صيفا  العالية 

الرياح تنقل جزيئات التربة من مكان الى آخر وعند اعتراض هذه الرمال ألي عائق ترسب الرياح 
حمولتها حول هذه العوائق باستمرار عملية التعرية واجنراف التربة وحركتها تؤدي الى تشكل 

الكثبان الرملية.
التضاريس االرضية : 2 .

ساعدت التضاريس االرضية للمنطقة على زيادة الكثبان بسبب طبيعتها املستوية واحلجرية 
. 3 قلة املوارد املائية والتي تكون االبار  املصدر الرئيسي لها
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ثانيا :- العوامل البشرية والتي تقوم بتدمير الغطاء النباتي من خالل سوء استغالل االرض وعدم 
استعمال الطرق الصحيحة في الزراعة واستخدام الري املفرط والرعي اجلائر مما ادى الى ملوحتها 

اضافة الى تصحر االراضي اجملاورة .

اشكال الكثبان الرملية :
 Barchanالكثبان الهاللية*

 Parabolic Dunes الكثبان املقوسة*
 Cross Dunes الكثبان العرضية*

  Longitudinal Dunesالكثبان الطولية*
Star Dunes الكثبان النجمية *

3-6-4 التغدق والتملح
االراضي املتملحة  هي االراضي التي تعاني بالدرجة االساسية من مشكلة ارتفاع تراكيز االمالح 
الذائبة فيها  وايضا رداءة الصفات الفيزيائية  لها وايضا بتوصيل كهربائي عالي وتعاني احملاصيل 
الزراعية املزروعة في هذه االراضي من ارتفاع الضغط االزموزي الذي يؤثر على منو وانتاجية احملاصيل 
رفع  لغرض  االستصالح  الى  وحتتاج  واطئة  انتاجية  ذات  الترب  هذه  تعتبر  لذلك  كثيراً  الزراعية 

انتاجيتها.
تعرف الترب املتغدقة باملاء ) water Logged soils ( بأنها الترب التي تقع حتت التأثير املستمر او 
مياه  وجود  الشعرية بسبب  اخلاصية  تأثير  او حتت  لها  السطحي  الغمر  للماء بسبب  املوسمي 
املنخفضة  مناطق   في  الترب  هذا  تتواجد  بها  خاص  نباتي  غطاء  بوجود  وتتميز  ضحلة  ارضية 

شكل )39(
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ذلك وجود صفات طينية  اجملاورة يصاحب  املناطق  اجلارية من  للمياه  املناطق مجمع  تلك  بحيث 
واطئة النفاذية او وجود طبقات غير نفاذة فيفقد تلك املناطق مما يؤدي الى تقليل رشح املاء اعماق 
التربة  وايضا نتيجة النتشار اسلوب بالغمر يتم  االسراف في استعمال مياه الري من نهري دجلة 
والفرات  مما يؤدي الى تغدق التربة  وسؤ صرف املياه عن حاجة النبات  ينشاء عن ذلك تزايد محتوى 
الكيميائية  الربة  الصفات  وتدهور بعض  النباتي  باالنتاج  الى مستويات تضر  االمالح  التربة من 
واحليوية تتحول بعض االراضي الى احلالة الصودية نتيجة لزيادة عنصر الصوديوم مما يسبب املزيد 

من تدهور الصفات الفيزيائية ايضا«

تنقسم التربة املتغدقة الى اربع انواع اعتمادا على درجة التشبع باملياه وطول فترةالغمر
الترب املتغدقة :- وهي الترب املشبعة باملاء لفترة زمنية طويلة . 

تربة املسطحات املائية :- وهي الترب املتكونة من ترسبات االنهار والبحيرات واحمليطات  1 .
تربة االهوار :- وهي التربة الدائمة التشبع باملاء او املغمورة .  2 .

الزراعة الرطبة وتخضع لعمليات  الترب املعاملة بشكل يتالئم مع  :- وهي  الرز  تربة مناطق  3 .
تسوية وحراثة التربة واحلفاظ على طبقة او عمود من املاء بعمق 5- 10 سم فوق سطح التربة 

لفترة 4 -5 أشهر
أن عملية التملح )Salinization( هي من عمليات تكوين التربة األساسية في منطقة الدراسة 
إلى  أضافة  امللحية  الترب  وتكوين  املسؤولة عن نشوء  العوامل  أهم  املناخية من  الظروف  وتعد 
الظروف اجليومورفولوجية والهيدرولوجية والطبوغرافية وارتفاع املاء األرضي ونوعيته اضافة إلى 

العامل البشري . 
تعد نوعية مياه الري أحدى الوسائل الفعالة في زيادة تراكيز األمالح وتراكمها خاصة باملناطق 
أسباب  حصر  وباإلمكان   ، املياه  مصدر  عن  البعيدة  األراضي  في  خاصة  طوبوغرافياً  املنخفضة 

شكل )40(
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التملح في املنطقة.
التبخر العالي )أكثر من 2500. 1 ملم /سنوياً( . 

استخدام الطرق التقليدية القدمية في عمليات الري .  2 .
شحة املياه وتردي نوعيتها وانعدام االدارة املتكاملة للتربة واملياه .  3 .

ترك األرض بوراً وسوء االستخدام وهجرة الفالحني .  4 .
املوقع الطوبوغرافي )املنخفض( وارتفاع املياه األرضية ودرجة الصرف الرديء .  5 .

ضعف كفاءة مشاريع الري والبزل وتدهور البنى التحتية .  6 .
استخدام مياه البزل ومياه اآلبار املاحلة رفعت من نسبة تراكيز األمالح في منطقة الدراسة .  7 .
استخدام وسائل وطرق املعايشة مع امللوحة واستخدام محاصيل مقاومة للملوحة واجلفاف 8 .

عدم وجود متطلبات لغسل االمالح من مقطع التربة .  9 .
وهناك عوامل متعددة كالتغيرات املناخية والعامل البشري والظروف االمنية وإهمال النشاط  10 .

الزراعي.

مستويات امللوحة املالئمة مقدرة بـ   ECX 103 النباتات االقتصادية مجموعة

احملاصيل احلقلية

10-166-104

الشعير - البنجر - الشلجم
القطن 

الشيلم - احلنطة - الشيلم
الرز - الذرة البيضاء - الذرة -

القنب - عباد الشمس - اخلروع

فاصوليا احلقل

محاصيل العلف

12-184-124

ساكانون القلوي - حشيشة 
امللح - حشيشة البرمودا - 
حشيشة رودس - حشيشة 

الريسيكو - شيلم كندا البري 
حشيش احلنطة املغربي -   

الشعير - برسيم ارجل الطير  
- حشيشة املكانس الناعمة

كلوفر االبيض احللو - كلوفر 
األصفر  - حشيش الشيلم 
املعمر  - كلوفر الستروبري

حشيشة دالي - حشيشة 
السودان - اجلت - كلوفر هيوبام
الغسكيو الطويلة - شيلم 

العلف - حنطة العلف - 
شوفان العلف - حشيشة 
البساتني- فيسيكو املروج

بردي الكناري- 

الكلوفر االبيض الهولندي 
كلوفر االلسايك
الكلوفر االحمر 
كلوفر الالدينو

كلوفر احلامض 
هرطمان العلف 

حتقيق برامج ناجحة فيما يلي( – في اجلدول رقم )24( - جانباً من هذه التقسيمات(
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مستويات امللوحة املالئمة مقدرة بـ   ECX 103 النباتات االقتصادية مجموعة

أشجار الفاكهة

ضعيفة املقاومة للملوحة متوسطة املقاومةعالية مقاومة امللوحة

النخيل
الرمان - التني- الزيتون - الكروم 

البطيخ االصفر

الكمثري - التفاح - احلمضيات 
– البرتقال - سندي – كريب 

فروت - اخلوخ - االجاص - اللوز 
املشمش - افكادو - ليمونة 

احملاصيل اخلضرية

10-124-103-4

بنجر املائدة - االسبركس - 
السبانغ - الكرنب - البصل 

الطماطة - البروكلي - اللهانة
الفلفل األحمر - قرنابيط

اخلس - الذرة احللوة - البطاطا 
)نوع الوردة البيضاء( - اجلزر 

فجل
سلري

فاصوليا خضراء 
بزاليا

الشجر )القرع( 
اخليار 

3-6-5 التوصيات :-
التوسع في عمل مصدات الرياح واالحزمة اخلضراء حول املدن والقرى والطرق اخلارجية واملنشأت  1 .

اخملتلفة وتشجير املساحات الفارغة .
استخدام الوسائل الصحية في استغالل االراضي الزراعية وعدم استنزافها وجعلها عرضة  2 .
للتصحر كاستخدام دورة زراعية مناسبة وطرق زراعية وري وطرائق مناسبة وغيرها واستخدام 

نظام ري وبزل كفوءة .
حملة وطنية ملكافحة التصحر تستهدف توعية اجلماهير ودفعها للمساهمة في مكافحة  3 .

التصحر من خالل حمالت التشجير واحملافظة على احليوانات البرية . 
التنظيم االساسي للمدن واعطاء االهمية لنسبة املساحات اخلضراء فيها . 4 .

استصالح االراضي للتقليل من ملوحة التربة . 5 .
حفر واستغالل املياه اجلوفية والعيون الطبيعية الغراض زراعية وانشاء الواحات 6 .

تعزيز جهود استصالح االراضي ومكافحة التصحر . 7 .
ابرام اتفاقيات عادلة مع كل من سوريا وايران وتركيا حول اقتسام مياه االنهار ومبا يضمن تقليل  8 .

اخملاطر الناجمة عن شحة املياه . 
تأسيس املبازل و رفع املستوى اخلصوبي للتربة عن طريق  غسل االمالح  وهذا بدوره يؤدي إلى  9 .
مياه  استعمال  .و  املاء  في  للذوبان  قابلة  بهيئة  املوجودة  الغذائية  العناصر  من  كثير  غسل 
املناخية عند غسل  املواسم  مراعاة  امللوحة( مع  قليلة  نوعية مقبولة  )ذات  للغسل  صاحلة 

الترب . 
تزرع الترب املتحملة بأي محاصيل مقاومة للملوحة وتكون ذات جدوى اقتصادية. 10 .

شكل )40( , جدول )25( 
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3-7 تقييم االثر البيئي واستعماالت االراضي:
نظراً للتطور الكبير في مجال اقامة املشاريع اخملتلفة للقطاعني احلكومي واخلاص ،تسعى وزارة 
وتغيير  التضارب  ملنع  بالكفاءة  تتسم  بطريقة  االراضي  استخدامات  وتنظيم  ترتيب  الى  البيئة 
استعماالتها  وبدائل  االرض  المكانات  املنهجي  التقييم  يتم  الغاية  لهذه  وحتقيقا  استغاللها 
واالوضاع االقتصادية واالجتماعية من اجل حتديد وتبني افضل اخليارات الستعماالت االراضي ويتم 
للتشريعات  طبقا  لها  البيئية  التاثيرات  وتقييم  اخملتلفة  املشاريع  مواقع  دراسة  خالل  من  ذلك 

النافذة.

3-7-1 آلية دراسة مواقع املشاريع اخملتلفة:-
تدرس مواقع املشاريع اخملتلفة اعتماداعلى تصنيفها البيئي وبناءا على تاثيراتها البيئية احملتملة 

)طبيعة التاثير , مقدار التاثير, املدى...الخ ( وميكن ادراجها على النحو التالي:
أوال_ املشاريع امللوثة للبيئة صنف )أ( : املشاريع التي يكون لها تاثيرات بيئية سلبية كبيرة وتؤثر 
على الكائنات احلية الضعيفة وتتضمن اعادة التوطني او تؤثر على مواقع التراث الثقافي او على 

منطقة واسعة تتعدى مواقع العمل. 
قابلة  سلبية  بيئية  تاثيرات  لها  يكون  التي  :املشاريع  )ب(  صنف  للبيئة  امللوثة  -املشاريع  ثانيا 

لالنعكاس على الكائنات احلية وتخص موقع معني.
البيئية  التاثيرات  فيها  تنعدم  او  تقل  التي  :املشاريع  )ج(  صنف  للبيئة  امللوثة  _املشاريع  ثالثا 

السلبية.
اضافة الى ماذكر فأن تقييم النشاط يخضع لدراسة تقييم تقرير االثر البيئي والذي يتطلب من 

صاحب النشاط تقدميه مع أوليات طلب التخصيص والذي ميكن تعريفه مبا يلي:
تؤثر  قد  التي  والقائمة  املقترحة  للمشروعات  البيئية  اجلدوى  وحتليل  البيئي:دراسة  االثر  تقييم 
اقامتها او ممارستها النشطتها على صحة االنسان وسالمة البيئة  حاضرا او مستقبال بهدف 
حمايتها وهي عملية منظمة لتحديد وتوقع التاثيرات البيئية لالعمال واملشاريع املقترحة والقائمة 

والتوسعات او التجديدات.

3-7-2 تقرير االثر البيئي
:الوثيقة التي يقدمها صاحب املشروع والتي تتضمن دراسة تقييم االثر البيئي واالجراءات والوسائل 
املناسبة ملنع االثار السلبية او تخفبفها وحتقيق او زيادة املردودات االيجابية للمشروع على البيئة 

ومبا يتوافق مع املقاييس البيئية.
يجب ان يتضمن تقرير تقييم األثر البيئي ما يأتي:

 أ. وصفاً للمشروع الذي سينفذ مبا فيه فوائده بالنسبة للبيئة والتجمعات السكانية اجملاورة، إن 
وجدت.

 ب. اإلطار القانوني والتنظيمي املطبق على املشروع .
 ج. تفاصيل املوقع، مبا في ذلك احمليط احليوي واملادي واألراضي واملياه والتجمعات السكانية، الذي 

قد يتأثر مبرور الزمان واملكان.
 د. جميع اآلثار السلبية احملتملة، الناجتة عن املواد اخلام التي سيستعملها املشروع مما يؤدي الى 

توليد مخلفات سائلة وغازية وصلبة وضجيج وحرارة وغيرها من االنبعاثات.
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 هـ. البدائل املعقولة للمشروع املقترح ومقارنة فوائدها مع آثارها السلبية احملتملة.
 و. أية معلومات إضافية متعلقة باملشروع املقترح والتي يراها صاحب املشروع من املهم أو الضروري 

تبليغها لوزارة البيئة .
 ز. خطة التدابير البيئية ملعاجلة جميع اآلثار البيئية السلبية أثناء تنفيذ العمليات التي ينطوي 

عليها تشغيل املشروع .
اآللية املذكورة أعاله مت اعتمادها لدراسة تخصيص املشاريع اخملتلفة لعام 2017 ومبختلف اصنافها 
)أ، ب ، ج( وابداء الرأي بصددها )بلغ مجموع املوافقات املمنوحة خملتلف االنشطة وجلميع احملافظات 
صنف  لالنشطة  املمنوحة  املوافقات  بلغت  حيث  بيئية  موافقة   )1434( بحدود   )أ+ب+ج(  صنف 
)أ( ) 58 ( موافقة ولالنشطة صنف )ب( )  247( موافقة وصنف ج  )1129( وحسب ماموضح في 

الشكل رقم )41(.

حيث توزعت هذه املوافقات بالشكل التالي انشطة صناعية ) 613 ( موافقة وانشطة زراعية ) 
309(  موافقة وانشطة خدمية ) 512 ( موافقة وكما موضح في اجلدول رقم )26( والشكل رقم 

)42(

شكل )41( ميثل املوافقات البيئية للمشاريع
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احملافظة
موافقات 

صنف أ
موافقات 
صنف ب

موافقات 
صنف ج

انشطة 
صناعية 
لالصناف

انشطة 
خدمية 
لالصناف

انشطة 
زراعية 
لالصناف

مجموع 
املوافقات

انشطة 
مرفوضة

97110651348126بغداد

236955261192-ديالى

133313123371االنبار

4471823151-كركوك

217103619-صالح الدين

1044755444311291واسط

51486474513105ميسان

271166223581432-ذي قار

92611249475114712البصرة

1916135782072170بابل

2104812103860املثنى

كربالء 
املقدسة

134733429451081

النجف 
االشرف

-11102521447113

226106643238134القادسية

 جدول رقم )26( ميثل املوافقات البيئية لألنشطة الصناعية والزراعية واخلدمية خملتلف 
محافظات العراق لالصناف )أ,ب,ج(

شكل )42( ميثل املوافقات البيئية لألنشطة الصناعية والزراعية واخلدمية خملتلف محافظات العراق لالصناف 
)أ,ب,ج(
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البيئية  احملددات  تعليمات  في  ترد  لم  التي  لالنشطة  املمنوحة  البيئية  املوافقات  بخصوص  اما 
رقم )3( لسنة 2011 والتي يتم دراستها استنادا الى املادة )79( من التعليمات انفا  فقد توزعت 
و  اهلية وعيادات طبية ومعامل علف  بني حقول نفطية ومخازن مواد كيمياوية ومستشفيات 
مجمعات سكنية حيث بلغ مجموع املوافقات البيئية )129(موافقة توزعت على احملافظات كافة  

وشهدت محافظة البصرة  النسبة االعلى من املوافقات وكما موضح في الشكل رقم )43(.

، وسبب  ( معاملة النشطة مختلفة   17 ( املرفوضة فقد كانت بحدود  املعامالت  اما بخصوص 
الرفض يعود خملالفة تلك األنشطة للمحددات البيئية النافذة ومنها عدم حتقيق البعد املطلوب 
عن حدود البلدية والتصاميم االساسية للمدن واألقضية والقرى املرشحة للتطوير الريفي أو عدم 

حتقيق البعد عن التجمعات السكنية .

3-7-3 االجنازات :
	 االنتهاء من اعداد الدليل االسترشادي لتقييم االثر البيئي ملشاريع النفط والغاز في العراق ومت 

اعتماده في اعداد دراسات االثر البيئي.
وزارة  وبالتعاون مع  العراق  النفطية في  بالصناعة  بيئية خاصة  تعليمات  اعداد  	 االنتهاء من 
النفط ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وهذه التعليمات هي االن في مراحلها النهائية 

القرارها من قبل مجلس شورى الدولة .

الرسالة
تقييم االثر البيئي عنصر فعال في حماية البيئة ومنارا في يد اصحاب القرار واخملططني من اجل 

وضع تصورات تستند عليها عملية التنمية.

الشكل رقم )43( املوافقات البيئية املمنوحة لالنشطة استنادا الى املادة )79( من تعليمات 
احملددات البيئية رقم )3( لسنة 2011
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3-7- 4 السلبيات واملشاكل املرصودة
	 هناك الكثير من اجملمعات الصناعية املطابقة مواقعها للمحددات البيئية ولكن العدد الكبير 

لالنشطة امللوثة التي تتضمنها تؤثر بشكل كبير على احمليط واجملاورين.
	 مت سابقا منح الكثير من اجملمعات واملناطق الصناعية املوافقة البيئية واحياناً موافقة جلنة 
مطابقة  غير  واملناطق  اجملمعات  هذه  مواقع  اصبحت  التعليمات  وبتغير  االراضي  تخصيص 

للمحددات البيئية.
	 عدم امكانية توسيع االنشطة احلاصلة سابقاً على املوافقة البيئية .

	 عدم تعاون اصحاب املشاريع وعدم وجود السياسات الوطنية الكفيلة التي تضمن انصياعهم 
للقوانني ما عدا اجراء ايقاف التسهيالت.

	 عدم استعداد معظم املستثمرين على القيام باالجراءات الكفيلة التي من شأنها ان تقلل من 
التلوث البيئي لكونها مكلفة.

اخلاص  القطاع  مشاريع  في  ذلك  ويظهر  البيئة  على  حمالً  يجعلها  مما  املشاريع  ادارة  	 سوء 
واملشاريع اخلدمية على حد سواء.

	 يتم استنزاف االراضي الزراعية او الصاحلة للزراعة واالضرار بها نتيجة انشاء املشاريع وعدم 
وجود تعليمات واضحة حلمايتها.

	 تعمد اصحاب املشاريع بانهاء الصفة الزراعية عن اراضيهم الستغاللها الغراض اخرى تعود 
بالربح اكثر من الزراعة.

	 ان االضرار باالراضي الزراعية اليقتصر على االرض املنشأ عليها املشروع ولكن يصل الى االراضي 
اجملاورة واحمليطة باملشروع.

	 عدم وجود خطط واضحة لدى احملافظات الستخدام املساحات وفق طبيعة االرض ووفرة املياه 
)أي حتديد استعماالت االرض في احملافظة وفق رؤيا واضحة(.

	 وجود العديد من املناطق الصناعية القدمية اخملالفة مواقعها للمحددات املوقعية ضمن املدن         
وصعوبة  ترحيلها.

. ان بعض هذه املناطق موجودة قبل اصدار التعليمات البيئية عام 2011	 
	 ان بعض البلديات تؤجر اراضي ضمن هذه املناطق حلد االن النشاء مشاريع عليها.

التي  	 التوجد هناك خطط ستراتيجية للمحافظات تتضمن املشاريع اخلدمية واالستثمارية 
حتتاجها.

	 انشاء املشاريع قبل استحصال املوافقة البيئية او االصرار على مشاريع ستحد مستقبالً من 
امكانية انشاء انشطة اخرى او القيام باي توسع سكاني.

	 عدم تنفيذ املشاريع التي يتم استحصال املوافقة البيئية لها.
	 عدم التنسيق مع وزارتنا عند توسيع التصاميم االساس للمدن وتعارض ذلك مع االنشطة 

القائمة.
	 هناك الكثير من االنشطة اجلديدة التي تثير الكثير من االستفسارات والتي حتتاج التخصص 
الدقيق ومنها ما يثير خوف املواطنني كموضوع الهواتف النقالة واالشعة غير املؤينة بصورة 

عامة.
مبختلف  النفطية  كالصناعة  بها  خاصة  تعليمات  الى  اجلديدة  االنشطة  بعض  	 افتقار 

مراحلها.
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	 ظهور بعض التقنيات اجلديدة لبعض االنشطة والتي ليس لدينا معلومات اكيدة عن كونها 
صديقة للبيئة او اقل ضرراً من التقنيات التي كانت مستخدمة سابقا .

البيئة  الكبير على  السلبي  التأثير  ذات  املشاريع  انشاء  تبني مدى جدوى  دراسات  وجود  	 عدم 
مقارنة باجلدوى االقتصادية لها.

	 عدم امكانية حساب كلفة التدهور البيئي التي تسببها االنشطة امللوثة.
	 تعارض بعض التعليمات البيئية مع تعليمات نافذة اخرى.

	 كيفية التعامل مع االنشطة القائمة او التجمعات السكانية )املتجاوزة( عند دراسة طلب 
احلصول على املوافقة البيئية.

	 فقدان عدد من املوافقات البيئية نتيجة االحداث السابقة التي مرت بالعراق.
	 التزام وزارتنا بتنفيذ التعليمات في الوقت الذي التلتزم اجلهات املعنية االخرى بذلك.

	 عدم وجود امكانية استثناء االنشطة اخلدمية ذات النفع العام من احملددات البيئية اذا كانت 
هناك ضرورة قصوى النشاءها وعدم وجود بديل ومبا يضمن عدم التأثير على املواطنني والبيئة 

احمليطة.
	 البعض من هذه االنشطة ضرورة قصوى للبلد ككل كمحطات الكهرباء في الوقت احلاضر.

لتالصق  الصحي  الصرف  مياه  ملعاجلة  محطات  انشاء  املمكن  غير  من  احملافظات  بعض  	 في 
احلدود البلدية وعدم وجود مسافات بينها.

3-7-5 املقترحات
	 ضرورة التاكيد على اصحاب املشاريع للحصول على املوافقة البيئية للمشاريع  قبل الشروع 
بانشائها  لضمان مطابقة املشاريع املراد اقامتها للتعليمات البيئية النافذة واتخاذ اجراءات 
التخفيف املناسبة وبذلك يتم احلفاظ على البيئة من التلوث وجتنب تعرض اصحاب املشاريع الى 

اخلسارة في حال رفض البيئة لهذه  املشاريع بعد تنفيذها.
	 توفير االجراءات االمنية املطلوبة من اجلهات ذات العالقة لتسهيل مهمة متابعة الواقع البيئي 
من قبل فرق الرقابة البيئية المكانية وتفعيل دور املراقب البيئي  ووضع احللول لتقليل نسبة 

التلوث في املناطق .
	 ايجاد آلية للتعامل مع االراضي التي جنسها زراعية وواقع حالها غير صاحلة للزراعة والعمل على 

وضع تعليمات صارمة من قبل اجلهات املعنية لغرض حماية االراضي الزراعية من االستنزاف.
	 وضع سقف زمني ضمن املوافقة البيئية من اجل االلتزام بتنفيذ املشروع  .

	 العمل قدر االمكان على توفير اجهزة قياس حقلية للعاملني بادارات البيئة باملديريات سواء من 
خالل املنح او صندوق حماية البيئة او غيرها للتمكن من متابعة املشاريع  بعد التشغيل وحتى 

تؤتي عملية تقييم االثر البيئي ثـمارها.
	 تعديل التعليمات البيئية مبا يؤمل اضافة االنشطة اجلديدة التي لم ترد فيها وايجاد آلية للتعامل 

مبرونة مع االنشطة التي تكون صديقة للبيئة او العائدة للدولة ذات النفع العام.
	 ايجاد آلية للتعامل مع االنشطة املنشأة قبل صدور التعليمات البيئية واالنشطة احلاصلة على 

املوافقة البيئية وفق التعليمات السابقة واصبحت مخالفة بصدور التعليمات اجلديدة .
العمل على اخذ موضوع احلمل البيئي بعني االعتبار عند منح املوافقة البيئية للمشاريع.  	 	
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4-1 التنوع البيولوجي :-
 ميثل التنوع البيولوجي التباين في انواع الكائنات احلية املستمدة من املصادر كافة ، ضمن  النظم 
التي تعد جزءاً منها وذلك يتضمن  البيئية  املائية واملركبات  البيئية األرضية والبحرية و اإلحياء 
البيولوجي قيمة واهمية كبيرة  والنظم االيكولوجية وللتنوع  األنواع  ، وبني  األنواع  التنوع داخل 
تستوجب احملافظة عليه واستثمار مكوناته على نحو مستدام وتقاسم  املنافع املتولدة عن موارده 

اجلينية .

4-1-1 اتفاقية التنوع البيولوجي
البيولوجي عام 2009 واصبح العضو رقم 192 ممايتريتب عليه  التنوع  اتفاقية  الى  انظم العراق 
االلتزام ببنود االتفاقية وااليفاء بالتزاماتها ومن اهم هذه االلتزامات اعداد التقرير الوطني عن واقع 
التنوع البيولوجي في العراق كل اربع سنوات باالضافة الى تنفيذ كافة الرامج التنفيذية الواردة 
ضمن االستراتيجية الوطنية حلماية التنوع البيولوجي في العراق للفترة بني ) 2015 – 2020( حيث 
البيئي مبوضوع  الوعي  تضمنت )23( هدفا وطنيا و)35( خطة تنفيذية  تنصب في رفع مستوى 
التنوع البيولوجي ، ادارة احملميات ، حشد املوارد املالية ، مكافحة االنواع الغريبة  والغازية ، اعادة 

تاهيل االراضي املتدهورة ، تقليل فقدان املوائل .

 / الثالث عشر  االجتماع   – البيولوجي  التنوع  التفاقية  االخير   االطراف  القرارات مؤمتر  اهم 
كانكون ، املكسيك 2016  والتي يعمل العراق على تنفيذها :- 

املقرر 1/13 – التقدم احملرز في تنفيذ االتفاقية واخلطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 2011	  
– 2020 ونحو حتقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي.

يقر  مؤمتر االطراف باحلاجة إلى إجراء عملية شاملة وتشاركية إلعداد مقترحات ملتابعة اخلطة 
اجلهود  تركيز  إلى  احلاجة  على  التشديد  مع   ،2020-2011 البيولوجي  للتنوع  االستراتيجية 
اجلهود  وتعزيز  البيولوجي 2020-2011  للتنوع  االستراتيجية  اخلطة  بتنفيذ  املتعلقة  احلالية 

الرامية إلى حتقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي.
البيولوجي  للتنوع  االستراتيجية  اخلطة  تنفيذ  لتعزيز  االستراتيجية  االجراءات   -  	3/13 املقرر 
2011 – 2020 وحتقيق اهداف أيشي للتنوع البيولوجي ، مبا في ذلك مايتعلق بتعميم التنوع 

الف�صل الرابع
حمايــة الطبيعــة
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البيولوجي ودمجه داخل القطاعات وغيرها.
والبرامج  البيولوجي في السياسات واخلطط  التنوع  إدماج اعتبارات  بأن   يقر مؤمتر األطراف  
األهمية لتسخير  بالغ  أمرا  يعد  املستويات  لعدة قطاعات على جميع  والشاملة  القطاعية 

فوائد تعزيز أوجه التآزر واتساق السياسات.
املقرر 8/13	  االستخدام املستدام للتنوع البيولوجي .

 يعرب  مؤمتر االطراف عن قلقه إزاء التناقص املستمر في أنواع معينة من األحياء البرية بسبب 
عمليات التدمير والتدهور الواسعة النطاق للموائل الطبيعية، والتفتت واخلسارة في ترابط 
املناظر الطبيعية، فضال عن التهديدات األخرى، مبا في ذلك االستغالل غير املشروع والتجارة 
غير املشروعة في األحياء البرية، واالستخدام غير املستدام ملنتجات وموارد األحياء البرية، وتغير 
تؤثر سلبيا  التي  الغازية،  الغريبة  واألنواع  والتلوث،  لألراضي،   ( القانوني  والتحويل غير  املناخ، 

على بقاء وجتديد األنواع البرية، وكذلك على التنمية املستدامة ورفاه البشر.
املقرر 9/13	  – التخطيط املكاني البحري ومبادرات التدريب.

املقرر 10/13	  معاجلة اثار احلطام البحري والضوضاء حتت املاء الناجمة عن االنشطة البشرية 
على التنوع البيولوجي البحري والساحلي .

او  ايكولوجيا  املهمة  البحرية  :املناطق  والساحلي  البحري  البيولوجي  التنوع   –   	12/13 املقرر 
بيولوجيا.

القرار  يعيد تأكيد الدور الرئيسي الذي تضطلع به اجلمعية العامة لألمم املتحدة فيما يخص 
املناطق  في  املستدام  واستخدامه  البيولوجي  التنوع  بحفظ  املتعلقة  للمسائل  التصدي 

البحرية خارج الوالية الوطنية،
املقرر 17/13	  – البيولوجيا التركيبية.

بشأن  االنترنت  على  العضوية  املفتوح  املنتدى  إطار  في  املنظمة  املناقشات  إجراء  تيسير 
دعوة  ومواصلة  األحيائية،  السالمة  معلومات  تبادل  غرفة  خالل  من  التركيبية  البيولوجيا 
األطراف، واحلكومات األخرى، والشعوب األصلية واجملتمعات احمللية واملنظمات ذات الصلة إلى 
ترشيح خبراء للمشاركة في هذا املنتدى؛املقرر 18/13 – املادة 8 )ي( واالحكام ذات الصلة املبادئ 

التوجيهية الطوعية موتز كوستال .
املقرر 19/13 – املادة 8	  )ي( واالحكام املتصلة بها : املسائل االخرى املتعلقة ببرنامج العمل ألف 

– حوار معمق بشأن اجملاالت املواضيعية والقضايا الشاملة االخرى.
يطلب إلى الفريق املفتوح العضوية العامل بني الدورات اخملصص للمادة 8)ي( واألحكام املتصلة 
بها، في اجتماعه العاشر، أن يستكمل مشروع املبادئ التوجيهية كي ينظر فيها ويعتمدها 

مؤمتر األطراف في اجتماعه الرابع عشر .
وأهداف    	2020  –  2011 البيولوجي  للتنوع  االستراتيجية  للخطة  مؤشرات   –  28/13 املقرر 

أيشي 
االستراتيجية  للخطة  مبؤشرات  املعني  اخملصص  التقنيني  اخلبراء  فريق  بتقرير  علما  يحيط 
للتنوع البيولوجي 2011-2020، ويعرب عن شكره لالحتاد األوروبي وحكومة كل من سويسرا 

واململكة املتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية على دعمهما املالي.
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املقرر 29/13	  – التوقعات العاملية للتنوع البيولوجي واملنبر احلكومي الدولي للعلوم والسياسات 
في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم االيكولوجية.

إن مؤمتر األطراف يقرر البدء في إعداد اإلصدار اخلامس من التوقعات العاملية للتنوع البيولوجي 
،التقييمات املواضيعية واإلقليمية والعاملية للمنبر احلكومي الدولي للعلوم والسياسات في 
االتفاقيات األخرى  وأي معلومات من  اإليكولوجية  النظم  البيولوجي وخدمات  التنوع  مجال 
املتعلقة بالتنوع البيولوجي واتفاقيات ريو وغير ذلك من املنظمات ذات الصلة؛ حتليل التقدم 
البيولوجي 2011- للتنوع  االستراتيجية  تنفيذ اخلطة  القدرات لدعم  بناء  أنشطة  احملرز في 

.2020
 -: )CMS ( 4-1-2 اتفاقية صون احليوانات البرية املهاجرة

وتعتبر هي االتفاقية العاملية الوحيدة املتخصصة في احلفاظ على االنواع املهاجرة وموائلها 
بتاريخ 2016/8/1 واصبح العضو 124 في  الى االتفاقية  العراق حديثا  انظم   ، الهجرة  وطرق 
االتفاقية وقد مت وضع استراتيجية لالنواع املهاجرة مبا يتوافق مع اهداف اييشي واالستراتيجية 

الوطنية حلماية التنوع البيولوجي في العراق والتي تعتبر مكمال لها .

الطيور 
اعتمادا على اجمللس العاملي للطيور )Birdlife International 2017( يوجد في العراق 377 نوعا من 
الطيور تشمل 248 نوعا من الطيور األرضية و25 نوعا من الطيور البحرية، و 128 نوعا من الطيور 
املائية. ميتلك العراق ثالثة انواع من الطيور املهددة احلرجة بخطر االنقراض سجل احدهما في هور 
احلمار جنوب العراق في املاضي وهو Numenius tenuirostris  )Allouse 1961( وألتوجد تسجيالت 
األوسط  الشرق  منطقة  من  انقرض  قد  انه  يعتقد  حيث  احلاضر  الوقت  في  النوع  لهذا  حديثة 

.)2010 Porter & Aspinal(
وبحسب املعلومات الواردة من مديريات البيئة في احملافظات ومن خالل مسوحات الفرق الفنية  

لعام 2017 فقد مت تسجيل العديد من االنواع كما في  جدول رقم )27(
سجل نوع واحد من العصفوريات Acrocephalus griseldis  واملهدد بخطر االنقراض بكثافة جيدة 
النوع في  التفريخ لهذا  في أغلب مواقع االهوار. هناك نقاش علمي مستفيض حول بيولوجية 
 .Marmaronetta angustirostris 2015(. كما مت تسجيل .Porter et al( أهوار جنوب العراق من قبل
 Aythya  ثالثة  انواع من الطيور القريبة من خطر االنقراض وبأعداد قليلة في هور احلمار الغربي

.nyroca، Calidris ferruginea، Limosa limosa



136

ت االسم العلمي صليبيات الدملج احلويزه احلمار الشرقي الوسطى احلمار الغربي

1 Tachybaptus ruficollis + + + + + +

2 Microcarbo pygmeus + + + + + +

3 Anhinga rufa + - + - - -

4 Pelecanus onocrotalus - - - - - +

5 Ixobrychus minutus + + + + + +

6 Nycticorax nycticorax + + + + + +

7 Ardeola ralloides + + + + + +

8 Bubulcus ibis + + + + + +

9 Egretta garzetta + + + + + +

10 Ardea purpurea + + + - + +

11 Plegadis falcinellus - + + + + -

12 Phoenicopterus roseus - - - + - -

13 Marmaronetta angustirostris - - - - - +

14 Aythya nyroca - - + - - -

15 Francolinus francolinus + - + + - +

16 Gallinulua chloropus - + + + + +

17 Fulica atra + + - - + -

18 Porphrio porphyrio - + + - + -

19 Himantopus himantopus - + + + + +

20 Glareola pratincola - - + + - -

21 Charadrius alexandrinus + - - + - -

22 Vanellus spinosus + - + + - -

23 Vanellus indicus - + + + + +

24 Vanellus leucurus - + + + + +

25 Calidris minuta + - - + - -

26 Tringa  glareola + - + - - -

27 Calidris ferruginea + - - + - -

28 Tringa erythropus - + + - + -

29 Tringa stagnatilis + + + - + -

30 Tringa nebularia - + - + + -

31 Tringa ochropus - - + - - -

32 Limosa  limosa - + - - + -

33 Chroicocephalus genei + - + + + +

34 Chroicocephalus ridibundus - - + - - +

جدول رقم )27( يوضح انواع الطيور املشاهدة في االهوار واالراضي الرطبة
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ت االسم العلمي صليبيات الدملج احلويزه احلمار الشرقي الوسطى احلمار الغربي

35 Larus cachinnans - - + - - -

36 Hydroprogne caspia - - - + - -

37 Sterna hirundo - + + + + +

38 Sterna albifrons - + + + + +

39 Chlidonia hybrida - - + - - -

40 Gelochelidon  nilotica - - + - - -

41 Chlidonias leucopterus - + + - + -

42 Columba livia + + + + + +

43 Columba palumbus + + + + + +

44 Streptopelia decaocto + + + + + +

45 Streptopelia  senegalensis - - + - - -

46 Cuculus canorus + - + - - -

47 Caprimulgus aegyptius + + + + + +

48 Halcyon smyrnensis + + + + + +

49 Alcedo cristata + + + + + +

50 Ceryle rudis + + + + + +

51 Merops persicus - + + + + +

52 Coracias benghalensis + - + + - -

53 Upupa epops + + - - + -

54 Galerida cristata + + + + + +

55 Riparia riparia + - + + - -

56 Hirundo rustica + - - + - -

57 Motacilla flava + - + + - -

58 Pycnonotus leucogenys - - + + - -

59 Hypocolius ampelinus - - - - - +

60 Cercotrichas galactotes - - + + - -

61 Prinia gracilis - + + + + +

62 Acrocephalus griseldis - + + + + +

63 Acrocephalus arundinaceus - + + - + -

64 Acrocephalus fuscus fuscus - + + - + -

65 Sylvia communis + + - - + -

66 Anthus spinoletta + - + - - -

67 Argya altirostris - - + + - -

68 Turdoides huttoni - + + + + +

69 Lanius collurio - + - + + -
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ت االسم العلمي صليبيات الدملج احلويزه احلمار الشرقي الوسطى احلمار الغربي

70 Corvus capellanus + - + - - -

71 Passer domesticus + + + + + +

اما بالنسبة للثروة السمكية هي إحدى املكونات احلية للبيئة املائية العذبة  وتعتبر من أهم املصادر 
الطبيعية و االقتصادية في البلد التي استغلها اإلنسان كمصدر للغذاء

بصرةذي قارميسانالقادسيةبابل االسم العلمياالسم العربي

*****Liza abuخشني )زوري(

*****Barbus luteusحمري

****Cyprinus carpioسمتي )الكارب العادي(

***Carassius carassiusبجبج )كارب الكرسني(

***Heteropneustus fossilisأبو احلكم

*****Silurus triostegusجري

**Mastacembelus mastacembelusأبو السلمبح ) املرمريج ( 

*****Tilapia zilliبلطي

***Ctenopharyngodon  idella الكارب العشبي

**Nematalosa nasusاجلفوتة 

**Alburnus mossulensisالسمنان الطويل

***Aspius voraxالشلك

*Tenualosa ilishaالصبور

**Alburnus caeruleusأللصافة

*Liza klunzingeriبياح ذهبي

*Acanthobrama marmidالسمنان العريض

**Carassius auratusكرسني

*Gambusia holbrookiكمبوزيا

*Poecilia latipinnaمولي

*Boleophthalmus dussumieriأبو شلمبو

*Hyporhamphus limbatusالقمبرور

**Barbus sharpeyiالبني 

**Mystus pelusiusأبو الزمير 

جدول رقم )28( يوضح الثروة السمكية في بعض احملافظات
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اللبائن: 
من خالل املسوحات احلقلية لفرقنا الفنية في بغداد واحملافظات املتضمنة  رصد عدد من اللبائن 
والفصلية   الشهرية  الواردة  والتقارير  البيانات  وبحسب  العراقية  البيئة  في  تواجدها  املسجل 
ملسوحات التنوع االحيائي والتي ادرجت جميع النتائج ضمن جدول رقم ) 29(  وبعد دراستها اظهرت 
  Sus scrofa, Lepus capensis, Canis aureus, Canis lupus,  Herpestes javanicus( االنواع التالية
البيئة العراقية اما باقي االنواع فقد  او اكثر في  ( تواجدها بشكل واسع ضمن ست محافظات 
ظهر نطاق انتشارها ضمن اثنني – ثالث محافظات في وسط وجنوب العراق فيما عدا نوعني  واحد 
  Rattus rattus, Lutrogale perspicillata,( سجل تواجدهما في محافظة واحدة من العراق   وهما
Lutra lutra, (حيث تعتمد دقة املالحظات واملشاهدات على عدد املسوحات املنفذة وفترات ومواسم 

تنفيذها مع االمكانيات واجلهزة الرصد املتوفرة للكوادر .

احملافظاتاالسم العلمياالسم الشائع

ميسان , بابل.Felis chausقط االحراش 

ميسان , النجف االشرف, واسط, الديوانية , كركوك, ذي قار , بابل, Sus scrofaاخلنزير البري
ديالى.

ميسان , النجف االشرف.Vulpes rueppelliiثعلب الرمل

ميسان , االنبار , النجف االشرف, املثنى , الديوانية , كركوك, ذي قار , Lepus capensisاالرنب
بابل, ديالى.

ميسان , االنبار , النجف االشرف, واسط, الديوانية , بابل, ديالى.Canis aureusابن اوى 

ميسان , النجف االشرف, واسط, املثنى , الديوانية , ذي قار , بابل, Herpestes javanicusابن عرس 
ديالى.

االنبار , النجف االشرف, واسط, كركوك, ديالى, ميسان.Canis lupusذئب 

االنبار , النجف االشرف, ميسان.Hyaena hyaenaضبع

االنبار.Lutra lutraكلب املاء 

النجف االشرف, بابل, ميسان.Meles canescensغرير العسل 

النجف االشرف, بابل.Mus musculusفار البيوت 

واسط, كركوك, بابل, ديالى.Vulpes vulpesثعلب احمر

املثنى , ديالى, النجف الشرف.Hystrix indicaدعلج

املثنى , ديالى.Felis silvestrisقط بري

ذي قار , النجف الشرف.Paralactaga euphraticaقنفذ حبشي

بابل, النجف الشرف.Rattus norvegicusجرذ احلقل 

بابل.Rattus rattusاجلرذ االسود

ميسان.Lutrogale perspicillataكلب املاء ناعم الفراء

جدول )29( يوضح تواجد بعض اللبائن في بعض احملافظات
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الزواحف البرمائيات
تعتبر الزواحف والبرمائيات العراقية احدى محاور التنوع االحيائي التابع الى الفقريات وهي تنتشر في 
بيئات واسعة من العراق تعتبر البحوث والنشريات اخملتصة في دراسة الزواحف والبرمائيات قليلة في 
العراق حث مت نشر اول قائمة عن الفقريات العراقية من قبل ) مهدي وجورج 1969( تضمنت فصل 
عن الزواحف والبرمائيات العراقية تلتها مسودة للقائمة احملدثة عن الزواحف والبرمائيات عام 2009 
املعدة من قبل منظمة طبيعة العراق تلتها التحديث االخير الذي اعد من قبل ) البرزجني 2015 ( وال 
تزال هناك احلاجة إلى املزيد من الدراسات واالستكشافات ألنواعها املتواجدة في العراق.  مت جرد انواع 
الزواحف والبرمائيات املسجلة من قبل مديريات البيئة في احملافظات والتي وردت عبر تقارير حالة 

التنوع االحيائي والتي ادرجت وفق اجلدول رقم )30( في ادناه 

احملافظاتاالسم العلمياالسم الشائع

االنبار , الديوانية , بابل , كربالء , النجف االشرف ,ميسان.Mauremys caspicaالسلحفاة

النجف االشرف , بابل ,Hemorrhois ravergieriاالفعى 

النجف االشرف ,Varanus griseus الورل 

النجف االشرف ,Acanthodactylus tilburyiسحلية 

النجف االشرف ,Mauremys caspicaالسلحفاة

املثنى , ميسان .Rafetus euphraticusالرفش الفراتي 

املثنى , النجف االشرف ,Acanthodactylus opheodurusحية ام سليمان

املثنى , النجف االشرف , ميسان.Uromastyx aegyptiaضب مصري 

الديوانية ,Spalerosophis cliffordiiافاعي

الديوانية ,Platyceps ventromaculatusافاعي

بابل , Mabuya aurataسحلية

بابل ,Oohisopes elegansسحلية 

ميسان.Nitrix tessellataافعى املاء

ميسان.Echis carinatusافعى احلراشف املنشارية 

النجف االشرف ,Pelobates fuscusالضفدع 

النجف االشرف , bufo viridisالعلجم االخضر 

بابل , Rana ridibudusضفدع 

النباتات
تُعّد النباتات أحد الكائنات احلّية التي تشكل دوراً حيوياً في حفظ التوازن البيئي على سطح األرض، 
وحماية التربة من االجنراف، وتوفير األكسجني في اجلو من خالل عملّية التمثيل الضوئي، إلى جانب 
كونها مصدراً مهماً من مصادر الغذاء لإلنسان واحليوان، وتتوفر بأنواع عديدة منها األشجار، واألزهار، 
وأخرى  الري،  على  باالعتماد  تعيش  نباتات  فهناك  مختلفة  بطرق  وتنمو  واحلشائش،  واألعشاب، 
طبيعية. يعد النبات الطبيعي نتاج تفاعل الظروف الطبيعيه اخملتلفه والتي اليكون لالنسان دور في 
منوه وتكاثره وتنوعه يوضح اجلدول رقم )31( انواع النباتات البرية املنتشرة في البيئة العراقية والتي مت 

جدول )30( يوضح تواجد بعض الزواحف والبرمائيات في بعض احملافظات
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رصدها من قبل مديريات البيئة في احملافظات من خالل جوالت رصد التنوع الحيائي.

احملافظاتاالسم العلمياالسم العربي

واسط،ذي قار،كركوك،ميسان،البصرةPhragmites australisالقصب

البصرة،كركوك،ميسان،ذي قارTypha demersumالبردي

البصرة،ذي قار،ميسانSchoenoplectus articulatesاجلوالن

البصرة،ذي قار،االنبار،ميسانCeratophyllum demersumشمبالن

البصرة،ذي قار،ميسانNajas armataشويجة

واسط،ميسان،ذي قارPotamogeton lucensعرمط

البصرةSalvinia natanusغزيزة

البصرة،ذي قار،ميسانLemna gibbaعدس املاء

البصرة،كركوك،ميسانBaceopa moniraشحيمة ) بربني بري (

البصرة،ميسانPotamogeton crispusاحلميرة ) احلمول (

البصرةVallisneria spiralisاخلويصة

البصرة،ميسانCyperus rotundusالسعد

البصرةPotamogeton lucensلسان الثور

البصرةDiplachne fuscaالسلهو او املران

البصرةPotamogeton perfoliatusذيل الفرس

واسط ذي قار كركوك بابل الديوانية االنبار ميسان Alhagi graecorumالعاقول

واسط،كركوك،بابل،االنبارProsopis farctaشوك

ذي قارCapparis spinosaشفلح 

ذي قارConvolvulus arvensisحلبالب

كركوكCuscuta planifloraحامول

كركوكRosa caninaورد بري

كركوكMatricaria chamomilla Lبابوجن

كركوك،بابل،القادسيةmalva sylvestrisاخلباز

بابل،القادسيةSchanginia aegyptiacaطرطيع

جدول )31( يوضح بعض النباتات في بعض احملافظات
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4-1-3 السالمة االحيائية للكائنات احلية احملورة وراثيا ومنتجاتها
يشير مفهوم السالمة األحيائية إلى االجراءات املتبعة لنقل وتداول واستخدام الكائنات احلية احملورة 
وراثياً او منتجاتها بشكل آمن وبالتالي حماية صحة االنسان والبيئة من التأثيرات السلبية احملتملة 

ملنتجات التقنيات احليوية احلديثة، والكائنات احلية احملورة وراثيا.
قطع العراق تقدما كبيراً في مجال حماية التنوع البيولوجي واستدامته منذ انضمامه الى اتفاقية 
التنوع البيولوجي عام  2009 .  وانضمامه الى بروتوكول قرطاجنة للسالمة االحيائية عام 2014 الذي 
يضمن اطار تنظيمي دولي للنقل اآلمن ومعاجلة واستعمال اي من الكائنات احلية احملورة الناجتة من 
التقنية االحيائية ويوفر للدول الفرص للحصول على معلومات قبل إستيراد الكائنات اجلديدة احملورة 
وراثياً ومواصلة تعزيز التعاون والعمل املشترك في مجال السالمة االحيائية مع الدول واجلهات ذات 

العالقة على الصعيدين الدولي والوطني.
تلتزم وزارتنا بتنفيذ متطلبات بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية، كونها نقطة االرتباط الوطنية 
واجلهة املنفذة لبنود واشعارات البرتوكول واعداد التقارير الوطنية كل اربعة سنوات ، اذ اجنز العراق 
التقرير الوطني االول )الثالث على املستوى الدولي( بالرغم من شحة البيانات وحداثة مفهوم السالمة 

االحيائية على املستوى الوطني.
يرّكز البروتوكول بشكل خاص على:-

مراقبة حركة و نقل الكائنات احملورة وراثياً،  1 .
مطالبة الدول األطراَف ضمان التأكد من تطويرِ، تعامل ومعاجلة، نقل، االستعمال، تصدير، وإطالق  2 .

الكائنات احلية احملورة وراثياً 
حتديد آلية متنع أَو حتول دون حدوث اخلطر على التنوِع احليوِي والصحة البشرية  3 .

وبالتالي حتقيق  املستدام  واستخدامه  البيولوجي  التنوع  نحو حفظ  امللموسة  التدابير  وضع  4 .
خطوة هامة نحو التنفيذ الكامل لبروتوكول قرطاجنة .

اما على املستوى التشريعي، تنفذ وزارة البيئة االلتزامات الواردة في بنود نظام السالمة االحيائية 
للكائنات احلية احملورة وراثيا رقم )2( لعام 2015 من خالل ترأسها اللجنة الوطنية الدائمة للسالمة 

االحيائية وتنفيذ التوصيات الصادرة عنها وعن اللجان الفرعية املنبثقة منها.
 اهم مخرجات هذه اللجان الفرعية :-

تنظيم اجازة استيراد للكائنات احلية احملورة وراثيا ومنتجاتها بالتشارك مع وزارة التجارة . 1 .
مراجعة وتدقيق املواصفات القياسية لالعالف واملنتجات الزراعية احملورة وراثيا . 2 .

تهيئة شبكة من اخملتبرات الوطنية املعتمدة لفحص وتشخيص الكائنات احلية احملورة وراثيا. 3 .
تعمل وزارتنا  على وضع االسس والقواعد التنظيمية ملفهوم السالمة االحيائية للكائ احلي احملور 
ومنتجاته في العراق وتفعيل التعاون الوطني وباالخص الرقابة على احلدود للكائنات احلية احملورة 
وراثيا  وتزويد مسؤولي الرقابة على احلدود واخملتبرات بالصالحيات املالئمة ملعاينة الكائنات احلية احملورة 

والكشف عنها وحتديدها،  مع تشخيص احلاجة إلى أنشطة بناء القدرات .

4-2 البرنامج الرقابي نوعية على مياه االهوار :-
الرقابة الدورية على نقاط املسح ملناطق االهوار وحتديد املصادر املسببة لتدهور نوعية املياه وذلك  1 .
من خالل مواقع يتم سحب عينات املياه من مناطق االهوار والتي سبق وإن مت إختيارها على أسس 

علمية معتمدة عاملياً.
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( لسنة  اعتمدت املواصفة القياسية لنظام صيانة االنهار واملياه العمومية من التلوث رقم )25. 2
1967 في دراسة وحتليل النتائج املستحصلة . 

في  والعودة  والسناف  احلويزة  هور  يقع  حيث  للعراق  اجلنوبية  محافظات  في  االهوار  تتواجد  3 .
محافظة ميسان واالهوار الوسطى وهو احلمار الغربي في محافظة ذي قار وهور احلمار الشرقي 

في محافظة البصرة. 
. ) 4 .TH , Ca , Mg ,TDS , Cl ,SO4, PO4 , NO3 , pH , DO2( املتغيرات التالية

( لتوضيح توزيع وانتشار  5 .Excel( مت حتليل النتائج ورسمها مع مناقشة النتائج من خالل برنامجي
املتغيرات على نوعية مياه االهوار  .

 ) إختيار )13( موقع لسحب عينات املياه ملناطق االهوار منها )4( مواقع في محافظة ذي قار و)5. 6
مواقع سحب عينات في البصرة و)4( مواقع في محافظة ميسان كما مبني في اجلدول رقم)32( 

واخلارطة ادناه والتي تكون موزعة وبحسب االحداثيات:

االحداثي Nاالحداثي Eاسم او رمز احملطةالهوراحملافظةت

ذي قار1

47.0221931.00581اجلبايشاالهوار الوسطى

احلمار الغربي

46.638330.92226العدل

46.390330.98475ابو زرك

46.5978430.81352السناف

احلمار الشرقيالبصرة2

47.6285430.68096بداية احلفار

47.6141530.68561وسط احلفار

47.5776530.68427وسط الطالع

47.5864430.68845مفرق الزركي والطالع

47.5656030.69123منتصف الزركي

احلويزةميسان3

47.6070331.61679ام النعاج 1

47.6461931.63428ام النعاج 2

47.7183631.69467العظيم 1

47.7460031.70361العظيم 2

جدول )32( يبني مواقع سحب عينات املياه من مناطق االهواركما موضح االحداثيات فيها
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4-2-1  نتائج نوعية املياه في اهوار محافظة  ذي قار:-
-:)pH(متغير الدالة احلامضية الـ

يتراوح معدل قيم القراءات  للدالة احلامضية )pH( بني )7.44-7.61(عند هور السناف وهور ابو زرك 
كحد ادنى وحد اعلى لهذا املتغير وعلى التوالي  وكما مبني في الشكل رقم )44( وجدول رقم )33( 
حيث يالحظ ان قيم القراءات تتباين بني صعود وهبوط مع بقاءها ضمن احلدود املسموح بها البالغة 

. )8,5-6,5(

خارطة مواقع سحب عينات املياه من مناطق االهوار

شكل  )44( يوضح معدل القراءات ملتغير الدالة احلامضية )pH( في اهوار ذي قار
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املتغيراملوقعك2شباطاذارنيسانايارحزيرانمتوزابايلولت1ت2ك1املعدل

هور اجلبايش7.4587.278.377.677.37.17.67.747.6

pH
هور ابو زرك7.617.57.17.38.17.28.17.57.17.88.137.827.7

هور السناف7.447.56.97.87.87.37.37.37.17.157.77.587.8

هور العدل7.44-7.1-877.87.37.17.37.77.557.5

 -:)DO( متغير االوكسجني املذاب
تراوح معدل قيم القراءات اخلاصة باالوكسجني املذاب )DO( بني )5.20 - 5,81( ملغم / لتر عند هور 
السناف وهور ابو زرك كحد ادنى وحد اعلى لهذا املتغير وعلى التوالي وكما مبني في الشكل رقم )45( 
وجدول رقم )34( حيث يالحظ ان قيم املعدل للقراءات اخلاصة بهذا املتغير متابينة بصورة متقاربة 
بني صعود وهبوط لكنها تظل ضمن احلدود املسموح بها والبالغة )5( ملغم / لتر . وكما يعزى سبب 
تسجيل انخفاض عن احلد املسموح به بنسبة قليلة عند هور السناف  الى قلة املناسيب  باالضافة 

الى تغذية الهور من مياه املصب العام.

املتغيراملوقعك2شباطاذارنيسانايارحزيرانمتوزابايلولت1ت2ك1املعدل

هور اجلبايش5.407.25.83.75.643.855.65.55.96.835.9

pH
هور ابو زرك5.81765.9554.36.95.75.016.16.56.4

هور السناف5.206.255.54.65.33.24.4556.156.325.8

هور العدل5.59-6-5.7555.75.65.25.75.56.5

جدول )33( يوضح القراءات الشهرية للدالة احلامضية )pH( في اهوار ذي قار 

جدول )45( يوضح القراءات الشهرية لالوكسجني املذاب )DO2( في اهوار ذي قار 

شكل )45( يوضح معدل القراءات ملتغير االوكسجني املذاب)DO( في اهوار ذي قار
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 -: )PO4( والفوسفات )NO3( متغيري النترات
تراوحت قيم النترات )NO3( بني )1.17- 1,36( ملغم/ لتر عند هوري العدل واجلبايش وعلى التوالي مع 
بقائها ضمن احلدود املسموح بها رغم التباين الطفيف بني الصعود والهبوط بني قراءات علماً ان 
احلدود النافذة بها لهذا املتغير هي 15 ملغم / لتر مبوجب نظام صيانة االنهار واملياه العمومية رقم 

)25( لسنة 1967. 
في حني تراوحت قيم الفوسفات )PO4( عند )0,045( ملغم / لتر كحد ادنى لهور السناف في حني 
كانت  القراءات الهوار اجلبايش  )0,14(  ملغم / لتر كحد اعلى لهذا املتغير علما ان احلدود النافذة 

لهذا املتغير )0.4( ملغم/ لتر وكما مبني في الشكل رقم )46( واجلدول رقم )35( . 

املتغيراملوقعك2شباطاذارنيسانايارحزيرانمتوزابايلولت1ت2ك1املعدل

هور اجلبايش1.3611.93.61.41.30.4210.81.41.51.11

 NO3
هور ابو زرك1.281.72.41.61.60.90.31.10.61.81.41.30.7

هور السناف1.291.51.41.11.51.51.091.30.91.61.31.50.9

هور العدل1.17-1.7-1.51.60.50.711.30.81.80.8

هور اجلبايش0.140.050.30.360.010.270.370.020.040.140.070.030.06

PO4
هور ابو زرك0.090.060.240.230.080.110.040.040.030.130.050.080.03

هور السناف0.0450.040.040.040.030.080.0070.050.050.030.050.090.04

هور العدل0.069-0.1-0.090.080.060.060.050.090.030.070.06

شكل )46( يوضح معدل القراءات ملتغيري النترات )NO3( والفوسفات )PO4( في اهوار ذي قار

جدول )35( يوضح القراءات الشهرية ملتغيري النترات )NO3( والفوسفات )PO4( في اهوار ذي قار 
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 -: )TH( متغير العسرة الكلية
   تراوحت قيم العسرة الكلية )TH( بني )695 - 2968( ملغم/ لتر عند لهور ابو زرك وهور العدل كحد 
ادنى وحد اعلى لهذا املتغير وكما هو موضح في الشكل واجلدول كما يالحظ ايضاً ارتفاع هذا املتغير 
عند بداية هور السناف وما تالها من هور العدل بسبب اعتماده بصوره اساسية على مياه املصب 
العام والتي متثل مياه للبزل املتجمعة وكذلك بسبب شح املياه وتدني مستوياتها عند هور السناف 

وهور العدل وكذلك تركيز االمالح فيها . 
   في حني حيث تراوحت قيم متغير الكالسيوم )Ca( بني )390.6 - 563( ملغم / لتر عند هور ابو زرك 

كحد ادنى وهور العدل كحد اعلى .
 في حني بلغت قيم املغنيسيوم )Mg( بني )75.4 - 404( ملغم / لتر عند هور ابو زرك وهور السناف 

كحد ادنى وحد اعلى وعلى التوالي .

شكل )47( يوضح معدل القراءات ملتغيرات العسرة الكلية )TH( والكاليسيوم )Ca( واملغنيسيوم )Mg( في 
اهوار ذي قار 
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املتغيراملوقعك2شباطاذارنيسانايارحزيرانمتوزابايلولت1ت2ك1املعدل

177.570200400100150
200

160
350

100100150150
هور 

اجلبايش

Mg

75.48055606060
70

50
50

13090100100
هور ابو 

زرك

404390400170310150
640

400
450

600380500460
هور 

السناف

190.2-250-200180
352

100
300

140130100150
هور 
العدل

394.61604001600240192
320

288
320

400320256240
هور 

اجلبايش

Ca

157.3128112144160144
80

96
128

304256176160
هور ابو 

زرك

390.6352480224480480
640

320
480

272480320160
هور 

السناف

563-320-320272
352

720
640

8001070592544
هور 
العدل

16966801800560010001080
1600

1360
2200

1400120012401200
هور 

اجلبايش

T.H

695640500600640600
480

440
520

12801000840800
هور ابو 

زرك

171616402400136020401800
2600

1200
2400

1240172012001000
هور 

السناف

2968-2200-20001400
2000

3400
3400

4400420034803200
هور 
العدل

 -:)TDS( متغير االمالح الصلبة الذائبة الكلية
   تراوح معدل قيم القراءات اخلاصة مبتغير االمالح الصلبة الذائبة الكلية )TDS( بني )6719.6-1622.7( 
ملغم / لتر عند هور ابو زرك وهور السناف كحد ادنى وحد اعلى لهذا املتغير وعلى التوالي وكما 
مبني في الشكل رقم )48( وجدول رقم )37( حيث يالحظ االرتفاع الكبير لقيم هذا املتغير عند هور 
السناف باملقارنة مع باقي االهوار االخرى بسبب اعتماده بصوره اساسية على مياه املصب العام 
والتي متثل مياه للبزل املتجمعة وكذلك بسبب شحة املياه وتدني مستوياتها عند هور السناف 

وتركيز االمالح فيها .
   في حني تراوحت قيم العسرة الكلية )TH( بني )695 - 2968( ملغم/ لتر عند لهور ابو زرك وهور 

العدل كحد ادنى وحد اعلى لهذا املتغير.
  اما قيم متغير الكبريتات )SO4( فقد تراوحت بني )382.1 – 1529.6( ملغم / لترعند هور ابو زرك وهور 

السناف كحد ادنى وحد اعلى وعلى التوالي .
    في حني تراوحت قيم متغير الكلوريدات )Cl( بني )467.5( ملغم / لتر عند هور ابو زرك  كحد ادنى 

جدول )36( يوضح القراءات ملتغيرات العسرة الكلية )TH( والكاليسيوم )Ca( واملغنيسيوم )Mg( في اهوار ذي 
قار



149

و)2150( ملغم / لتر عند هور العدل كحد اعلى لهذا املتغير ويعزى ارتفاع قراءات هذا املتغيرات لنفس 
ب  سبا ال اعاله .ا

املتغيراملوقعك2شباطاذارنيسانايارحزيرانمتوزابايلولت1ت2ك1املعدل

3550.21386425010452290031603690224429402970316027502700
هور 

اجلبايش

T.D.S
1622.711801820140014001150980100211702830241220882040

هور ابو 
زرك

6719.6494550803380740067927488870075808190808072005800
هور 

السناف

هور العدل4115-4388-439051244820456051002500433035502388

1696.768018005600100010801600136022001400120012401200
هور 

اجلبايش

TH
69564050060064060048044052012801000840800

هور ابو 
زرك

1716.7164024001360204018002600120024001240172012001000
هور 

السناف

هور العدل2968-2200-200014002000340034004400420034803200

816.12706502500800870505561690576728800844
هور 

اجلبايش

SO4
382.1230280306350245176250461582650536520

هور ابو 
زرك

1529.68001000880145022801497182517681638183418961487
هور 

السناف

هور العدل9051680830134012804701002936620 -700 -976.3

1107.74201600340088088013006008009201050726716
هور 

اجلبايش

Cl
467.5320590550360280280260220915700586550

هور ابو 
زرك

1748.81750200010754050236026001560165080015001000640
هور 

السناف

هور العدل2150-1500-132017001760350025003060250020001660

جدول )37( يوضح متغيرات ))TDS والعسرة الكلية ))TH والكبريتات)SO4( الكلوريدات )Cl( الهوار ذي قار
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4-2-2 مناقشة واقع نوعية املياه في اهوار البصرة :-
تضم هذا احملافظة عدة مواقع ضمن هور احلمار الشرقي  وهي هور ) الزركي, الطالع , احلفار( حيث مت    
تضم هذا احملافظة عدة مواقع ضمن هور احلمار الشرقي  وهي هور ) الزركي, الطالع , احلفار( حيث مت 
انتخاب عدة مواقع  في هذه االهوار لغرض اجراء الفحوصات  وهي )منتصف الزركي, مفرق الزركي 
انتخاب والطالع , وسط الطالع , وسط احلفار , بداية احلفار(, وندرج ادناه مقارنة الفحوصات في هذا 

املوقع  خالل عام 2017 وكما يلي:-

-:)pH(متغير الدالة احلامضية الـ
تراوح معدل قيم القراءات اخلاصة بالدالة احلامضية )pH( بني ) 8,3( عند هور بداية احلفار كحد ادنى 
و ) 8,4( لباقي املواقع  كحد اعلى لهذا املتغير وكما مبني في الشكل رقم )49( وجدول رقم )38( 
حيث يالحظ ان قيم القراءات تتباين بني صعود وهبوط مع بقاءها ضمن احلدود املسموح بها البالغة 
)6,5-8,5( ويعزى الى ان جميع القراءات متيل الى القاعدية بسبب طبيعة اجليولوجية لالرض في تلك 

املناطق .

شكل  )49( يوضح معدل القراءات ملتغير الدالة احلامضية )pH( في اهوار البصرة
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املتغيراملوقعك2شباطاذارنيسانايارحزيرانمتوزابايلولت1ت2ك1املعدل

بداية احلفار8.38.98.6-888.58.38.27.88.68.38.5

pH

وسط احلفار8.48.88.8-8.58.288.38.28.28.68.38.6

منتصف الزركي8.48.78.9-8.58.288.28.58.58.58.58.7

وسط الطالع8.48.88.6-8.5888.28.58.58.58.18.7

مفرق الزركي والطالع8.48.88.9-8.58.388.28.38.58.58.58.7

 -:)DO( متغير االوكسجني املذاب
تراوح معدل قيم القراءات اخلاصة باالوكسجني املذاب )DO( بني )8.3- 8,94( ملغم / لتر عند هور 
التوالي وكما  املتغير وعلى  ادنى وحد اعلى لهذا  و الطالع كحد  الزركي  وسط احلفار وهور مفرق 
مبني في الشكل رقم )50( وجدول رقم )39( حيث يالحظ ان قيم القراءات اخلاصة بهذا املتغير ترتفع 

وتنحفض بصورة متقاربة لكنها تظل 

املتغيراملوقعك2شباطاذارنيسانايارحزيرانمتوزابايلولت1ت2ك1املعدل

بداية احلفار 8.799.87.914.18.984.858.617.39.167.039.579.2

DO

وسط احلفار 8.310.27.7614.09.254.148.556.636.776.79.978

منتصف الزركي 8.79.959.0713.79.283.887.488.168.736.610.38.9

وسط الطالع8.710.76.6413.79.54.417.878.08106.510.19

8.9411.378.513.19.58
4.37

7.84
7.93

106.2210.19.2
مفرق الزركي 

والطالع 

جدول )38( يوضح معدل القراءات ملتغير الدالة احلامضية )pH( في اهوار البصرة

جدول )39( يوضح القراءات الشهرية لالوكسجني املذاب)DO( في اهوار البصرة
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 -: )PO4( والفوسفات )NO3( متغيري النترات
    تراوحت قيم النترات )NO3( بني )2,57 - 3,14( ملغم / لتر عند) هوري وسط احلفار ومفرق الزركي 
الصعود  بني  الطفيف  التباين  رغم  بها  املسموح  احلدود  ضمن  بقائها  مع  التوالي  على  والطالع( 
والهبوط بني قراءات علماً ان احلدود النافذة بها لهذا املتغير هي 15 ملغم / لتر مبوجب نظام صيانة 

االنهار واملياه العمومية رقم )25( لسنة 1967. 
في حني تراوحت قيم الفوسفات )PO4( بني )0,49- 0,55( ملغم / لتر عند هور)وسط احلفار و مفرق 
الزركي والطالع (كحد ادنى و منتصف الزركي كحد اعلى لهذا املتغير علما ان احلدود النافذة لهذا 
املتغير )0.4( ملغم / لتر ويستمر املنحني بني ارتفاع وانخفاض نسبيني في باقي نقاط املراقبة املقامة 

نتيجة وجود املغذيات داخل االهوار وكما مبني في الشكل رقم )51( واجلدول رقم )40( . 

شكل )51( يوضح معدل القراءات ملتغيري النترات)NO3( والفوسفات )PO4( في اهوار البصرة
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املتغيراملوقعك2شباطاذارنيسانايارحزيرانمتوزابايلولت1ت2ك1املعدل

بداية احلفار 2.713.13.732.242.912.822.422.712.32.641.992.97

NO3

وسط احلفار 2.573.222.92.332.82.693.182.692.392.31.772.1

منتصف الزركي 2.643.563.512.141.483.053.112.542.372.811.72.86

وسط الطالع2.953.923.352.172.723.133.492.542.273.21.723.96

3.143.43.182.212.91
8.16

3.15
2.56

2.292.521.722.49
مفرق الزركي 

والطالع 

بداية احلفار 0.511.040.580.620.630.70.530.550.30.260.260.24

PO4

وسط احلفار 0.490.770.580.610.670.70.530.550.290.270.230.27

منتصف الزركي 0.551.070.570.620.680.70.530.550.30.280.220.56

وسط الطالع0.50.770.60.610.70.70.540.540.30.290.220.23

0.490.80.570.610.68
0.72

0.53
0.54

0.30.280.220.22
مفرق الزركي 

والطالع 

 -: )TH( متغير العسرة الكلية
    تراوحت قيم العسرة الكلية )TH( بني )1378,6- 1417,6( ملغم/ لتر عند هور) وسط احلفار وهور 
منتصف الزركي  (كحد ادنى وحد اعلى لهذا املتغير وكما هو موضح في الشكل رقم )52( وجدول 
رقم )41(. كما يالحظ ايضاً تقارب القيم لهذا املتغير جلميع االهوار التابعة الى محافظة البصرة 
بشكل ملحوظ . في حني تراوحت قيم متغير الكالسيوم )Ca( بني )206,5- 211,5( ملغم / لتر عند 

هور) وسط احلفار (كحد ادنى)وهور مفرق الزركي والطالع (كحد اعلى .
    اما بالنسبة الى قيم متغير املغنيسيوم )Mg( فكانت بني )209 - 230( ملغم / لترعند هور) وسط 
احلفار وهور بداية احلفار( كحد ادنى وحد اعلى وعلى التوالي حيث يالحظ االنسجام الكبير في الرسم 

بني املتغيرات الثالثة .

جدول )40( يوضح القراءات الشهرية ملتغيري النترات )NO3( والفوسفات )PO4( في اهوار البصرة

شكل )52( يوضح معدل القراءات ملتغيرات العسرة الكلية )TH( والكاليسيوم )Ca( واملغنيسيوم )Mg( في 
اهوار البصرة
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املتغيراملوقعك2شباطاذارنيسانايارحزيرانمتوزابايلولت1ت2ك1املعدل

بداية احلفار 1408223419991200941706162711761235156814501352

TH

وسط احلفار 1401227420381180941706160711371235158813131392

1468258721951180980706160710981254166615091372
منتصف 
الزركي 

وسط الطالع1459254821171200980725160710981294168613921411

1447254820781200980764158810781215166613131490
مفرق الزركي 

والطالع 

بداية احلفار 207281265208156117226195195249187203

Ca

وسط احلفار 200250250192156113234179195249164218

211.1323265200156117218172203263195211
منتصف 
الزركي 

وسط الطالع211.5312281200164117226172187263187218

211.5312265200156125226172203263179226
مفرق الزركي 

والطالع 

بداية احلفار 22436732016313299254165179349235202

Mg

وسط احلفار 21639533816813289244165179249216202

22642336716314199254160178263244202
منتصف 
الزركي 

وسط الطالع224423338168136103249160197263221207

227423338168141108244155229263207221
مفرق الزركي 

والطالع 

 -:)TDS( متغير االمالح الصلبة الذائبة الكلية
 تراوح معدل قيم القراءات اخلاصة مبتغير االمالح الصلبة الذائبة الكلية )TDS( بني )5188 - 5622( 
ملغم / لتر عند هور بداية احلفار وهور  وسط الطالع كحد ادنى وحد اعلى لهذا املتغير وعلى التوالي 
ويعزى هذا االرتفاع في قيم هذا املتغير الى نقص تصاريف النهر املغذي لالهور نتيجة السياسات 
املائية اجلائرة لدول املنبع اعلى النهر والتاثيرات الناجمة عن الشحة املائية على الواقع النوعي لالهوار 
البصرة في حني تراوحت قيم متغير العسرة الكلية )TH( بني )1378,6- 1417,6( ملغم/ لتر عند هور 
وسط احلفار وهور منتصف الزركي  كحد ادنى وحد اعلى لهذا املتغير اما  بالنسبة لقيم متغير 
الكبريتات )SO4( بني )640 - 731( ملغم / لترعند هور بداية احلفار وهور منتصف الزركي كحد ادنى 
وحد اعلى لهذا املتغير وكما كانت قيم متغير الكلوريدات )Cl( بني )2074( ملغم / لتر عند هور بداية 
احلفار كحد ادنى و)2197( ملغم / لتر عند هور وسط الطالع كحد اعلى لهذا املتغير وكما مبني في 

الشكل رقم )53( وجدول رقم )42(.

شكل )52( يوضح معدل القراءات ملتغيرات العسرة الكلية )TH( والكاليسيوم )Ca( واملغنيسيوم )Mg( في 
اهوار البصرة
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املتغيراملوقعك2شباطاذارنيسانايارحزيرانمتوزابايلولت1ت2ك1املعدل

بداية احلفار 5188105987918443031562320539636784386557848124797

TH

وسط احلفار 5321108168170433031762150556038144480570051105230

منتصف الزركي 5575127168658444632962098594235304448580253665030

وسط الطالع5622122229380438032762082576036324558582454105320

مفرق الزركي والطالع 5562121508874439632842074569435984500577454505395

بداية احلفار 1408223419991200941706162711761235156814501352

Ca

وسط احلفار 1401227420381180941706160711371235158813131392

منتصف الزركي 1468258721951180980706160710981254166615091372

وسط الطالع1459254821171200980725160710981294168613921411

مفرق الزركي والطالع 1447254820781200980764158810781215166613131490

بداية احلفار 64010001000450350350850550400750700650

Mg

وسط احلفار 67210001100450350350850500500800750750

منتصف الزركي 731105012005004004001000700500800750750

وسط الطالع69010001200500400350750500550800800750

مفرق الزركي والطالع 70010001200500400400750600500800800750

بداية احلفار 20744608375318611230912207112451520191918051900

وسط احلفار 20884750380018221230799207112071568194818341948

منتصف الزركي 21485320380018611260760215711691568196718531919

وسط الطالع21975225427518411240760209011971606197619951967

مفرق الزركي والطالع 21595130403818411240741213811501520195719952005

  )TH( و العسرة الكلية )TDS( يوضح معدل القراءات ملتغيرات االمالح الصلبة الذائبة الكلية )شكل)53
والكبريتات )SO4( والكلوريدات )Cl(  في اهوار البصرة

  )TH( و العسرة الكلية )TDS( يوضح القراءات الشهرية  ملتغيرات االمالح الصلبة الذائبة الكلية )جدول )42
والكبريتات )SO4( والكلوريدات )Cl(  في اهوار البصرة 
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4-2-3  مناقشة واقع نوعية املياه في اهوار ميسان :-
-:)pH(متغير الدالة احلامضية الـ

تراوح معدل قيم القراءات اخلاصة بالدالة احلامضية )pH( بني )7,74- 7,95( عند هور ام النعاج 1 وهور 
العظيم 2 كحد ادنى وحد اعلى لهذا املتغير وعلى التوالي  وكما مبني في الشكل رقم )54( وجدول 
رقم )43( حيث يالحظ ان قيم القراءات تتباين بني صعود وهبوط مع بقاءها ضمن احلدود املسموح بها 

البالغة )6,5- 8,5( لهذا املتغير .

املتغيراملوقعك2شباطاذارنيسانايارحزيرانمتوزابايلولت1ت2ك1املعدل

ام النعاج 7.747.87.87.28.28.27.87.97.87.17.67.581

TH
ام النعاج 7.87.57.18.58.68.18.17.57.57.67.87.52

العظيم 7.837.38.18.38.58.47.27.77.21

العظيم7.957.67.58.67.98.28.57.97.97.52

-: )TDS( متغير االمالح الصلبة الذائبة الكلية
تراوح معدل قيم القراءات اخلاصة مبتغير االمالح الصلبة الذائبة الكلية) TDS( بني )1604- 2963,5( 
ملغم / لتر عند هور ام النعاج 1 وهور العظيم 2 كحد ادنى وحد اعلى لهذا املتغير وعلى التوالي 
حيث يستمر املنحي باالرتفاع تدريجيا نتيجة تاثير التصاريف اخملتلفة وخصوصاً اخلدمية والزراعية 

التي تزيد من وجود املغذيات داخل عمود النهر التي تغذي االهوار وكما مبني في الشكل التالي .

شكل )54( يوضح معدل القراءات  ملتغير الدالة احلامضية )pH( في اهوار ميسان

جدول )43( يوضح معدل القراءات  ملتغير الدالة احلامضية )pH( في اهوار ميسان
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املتغيراملوقعك2شباطاذارنيسانايارحزيرانمتوزابايلولت1ت2ك1املعدل

ام النعاج 1604110619501953230017971640137051710321375216620501

TH
ام النعاج 1698-1800167326001867162015205339471610212023952

العظيم 3150183111852120825198019851--22184670

العظيم2963-760025932580177135404120940189616302

4-3 الواقع االجتماعي واالقتصادي والصحي لسكان االهوار ) بصرة – ميسان(
سكنت االهوار من قبل السومريني واسست اول احلضارات هناك  والتي كانت محط انظار العالم 
في ذلك احلني ملا تضمنة من مفاهيم وقوانني شرعت لتنظيم احلياة في ذلك احلني والتي جعلت 
احلياة تسير على نظام تفتقر اليه الشعوب االخرى انذاك وتربى سكان االهوار على مجموعة كبيرة 
من املفاهيم الثقافية التي اصبحت جزء اليتجزء من حياتهم وتظهر هذه املفاهيم وبدرجة واضحة 
وكبيرة في مجمل االطر التي تتصف بها حياتهم ابتداءً بالعالقات االجتماعية ومروراً في العادات 
والتقاليد السائدة واملالبس التي يرتدونها والطعام واملراسيم التي سادت اجملتمعات وبناء املساكن 
والعقوبات  واالحزان  االفراح  بالنسبة ملراسيم  احلال  التي متيزها معايير كثيرة خاصة بهم كذلك 
اجلزائية السائدة التي كانت تتخذ لتنظيم احلياة والعالقات بني العشائر وتنظيم امور الزواج والطالق 
وغيرها من صور احلياة االخرى .  ويعتبر سكان االهوار احد اجملتماعات املنفردة باسلوبها  اخلاص في 
احلياة وهو ذو االمتداد التاريخي الطويل  لطرق املعيشة من مختلف اجلوانب لذا يجب  تسليط الضوء 
عليها لبيان شموليتها في ذلك العصر وذلك من خالل تناولها من قبل االيادي ا لعلمية واالطالع 
على املشكالت التي كانت تعاني منها وتطويرها ووضع احللول العلمية لها مما يؤهلها لتكون مالئمة 

شكل )55( يوضح القراءات النصف سنوية ملتغير االمالح الصلبة الذائبة الكلية )TDS( في اهوار ميسان

جدول )44( يوضح القراءات النصف سنوية ملتغير االمالح الصلبة الذائبة الكلية )TDS( في اهوار ميسان
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لتحقيق العيش بشكل  حضاري مع االحتفاظ  باصالتها من الناحية االقتصادية  والثقافية وعالقتها 
بالبيئة الطبيعية انطالقا من العالقة الوثيقة بينها وبني السكان  .

ان النظام االجتماعي التقليدي في مناطق االهوار هو  النظام القبلي  وهو النظام السائد في هذا 
اجملتمع بكل ما يحمله هذا النظام من سلطة وقوة وحتكم ابتداءا من العشيرة وتفرعاتها االصغر 
وصوال الى العائلة واالخيرة هي اصغر وحدة اجتماعية ويالحظ احتفاظهم بالقيم والعادات والتقاليد 
من غير وجود اي تداخالت غيرت سير ممارساتها .عندما نتحدث عن أي جانب من جوانب حضارة العراق 
سواء الثقافية منها أو الطبيعية فإننا ال ننفي تأثر أي جانب من اجلوانب الداخلة فيها النها متثل 
شيئا متكامال ومتصال بعضها مع البعض االخر حيث ان تأثير الطبيعة واضحا في احلياة الثقافية 
للسكان وغير ذلك من اجلوانب االخرى  .  ان االهوار منوذج من هذه النماذج بكل ما حتمله من أسرار 
املاضي الثقافية والطبيعية لذلك وجدنا انه من الضروري جمع ماقيل عنها وما مت البحث والكشف 
عنه من نظريات وحصرها في إطار واحد حتت مسمى واحد يدفعنا إليه اإلحساس أهمية املنطقة 

الطبيعية كونها إحدى اكبر أنظمة األراضي الرطبة في الشرق األوسط 

صور توضح  نظام الواقع االجتماعي لسكان االهوار
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Conclusionاالستنتاجات
سكان االهوار هم اساس املمتلك املعلن على الئحة التراث العاملي  1 .

قلة الوعي البيئي من قبل السكان في اهمية استدامة منافع ومصادر االهوار  كذلك السلوكيات  2 .
واملمارسات اخلاطئة في ) الصيد اجلائر لالسماك والطيور– القطع اجلائر للقصب( .

اكثر التجمعات السكنية املستفيدة من اخلدمات العامة كالكهرباء وغيرها ,في االهوار هي  3 .
التجمعات السكنية احملاذية لالهوار.

انتشار االمراض بني السكان وحيواناتهم بسبب قلة اخلدمات الصحية املتوفرة  باغلب التجمعات  4 .
السكنية في االهوار ،

عدم وجود وحدات معاجلة لتصريف مياه الصرف الصحي وان التصريف يتم مباشرة الى الهور  5 .
بدون معاجلة 

اغلب البيوت في عمق الهور مبنية من الصفيحات احلديدية والطني ,والقرى احملاذية للهور بيوتها  6 .
من البلوك والطني 

بعد املدارس االبتدائية عن القرى السكانية في عمق الهور وال توجد مدارس ثانوية   7 .
عدم توفر املياه الصاحلة للشرب ويتم شراء املاء من  التناكر املتنقلة 8 .

ارتفاع نسب االمية بني السكان , يقف حجر عثرة في طريق التطور االجتماعي . 9 .
متتاز اهوار البصرة بوجود اسماك نهرية واسماك بحرية في نفس املياه فهي متكيفة للعيش في  10 .
مياه اهوار البصرة وتتغذى بظاهرة املد واجلزر واهم االنواع املوجودة هي سمك السمتي و الكارب 
العشبي  واخلشلي ولوحظ وجود صيادي السمك الذين يستخدمون الشباك والصيد بالنتال 

الكهربائي .

صور توضح  نظام الواقع االجتماعي لسكان االهوار
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4-5 املشاكل البيئية في اهوار محافظتي ) البصرة– ميسان (
 1- قلة الوعي البيئي من قبل السكان يؤدي الى  استخدام وسائل غير مشروعة قانونياً ) الصيد 

اجلائر – القطع اجلائر للقصب( ) املناشير امليكانيكية ( مثل ) السموم – الصعق الكهربائي (
 2- عدم وجود شبكات نظامية لتصريف اجملاري والتخلص منها بصورة صحية 

3- قلة مصادر مياه الشرب ويتم شراء املاء من  التناكر املتنقلة 
4- انخفاض اخملزون السمكي بسبب ارتفاع نسبة ملوحة املياه .

5- الوعي احملدود حول مخاطر صيد اجلائر للطيور و االسماك  وصيدها بالسموم وتاثيرها على االنسان 
والكائنات احلية .

6- قلة مناسيب املياه 
 - الصحي   - والتعليم  )التربية  االهوار وخاصًة جوانب  االساسية لسكان  اخلدمات  توفير  7- عدم 

الكهرباء ( 
8- اهم املشاكل التي تعاني  منها القرى في مناطق االهوار هي مشاكل النزاعات العشائرية

9 - تعاني القرى االهوارية من  عدم شمولها  بخطة البلدية لرفع النفايات  .

املقترحات والتوصيات  حلل املشاكل البيئية:-
الدولية وذلك  الوطنية  القادمة لتوعيتهم شمول مناطق االهوار باحلماية  استهداف االجيال  1 .
والدولي لتأمني استدامتها  ومواردها  البيئي  من خالل اعالنها مناطق محمية على مستوى 
الطبيعية واالهتمام مبوضوع بناء املدارس االبتدائية واملتوسطة والعمل على ربط السكان في 

االهوار بأقرب املدن اليها للمساهمة في اطالعهم على اساليب حياة افضل.
اقامة ندوات توعية مكثفة لسكان االهوار لتوعيتهم للحد من مخاطر السموم والصيد اجلائر   2 .
خاصة بعد اعالن منطقة االهوار على الئحة التراث العاملي واستنفار الشرطة البيئية واملناطق 
احلدودية خالل موسم الصيد للحد من هذه الظاهرة ) حتديد ادوات الصيد – فرض عقوبات وغرامات 

– ايقاف بيع االسلحة للصيادين (   .
اهالي سكان االهوار بوحدات ملعاجلة مياه  وتزويد  بالكهرباء  املنطقة بشبكات نظامية  امداد  3 .

الصرف الصحي ومعدات تصفية املياه لتوفير مياه شرب صاحلة .
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االقبال على الصناعات احمللية لسكان  باالنشطة االقتصادية وتشجيعها من خالل  االهتمام  4 .
االهوار ..

التراث  الئحة  على  معلنة  مهمة  مناطق  كونها  وحمايتها  اجلنوبية  االهوار  بادارة  االهتمام  5 .
العاملي.

 ، التعليمية   ، الصحية   ( توفير اخلدمات  العالقة في مجال  ذات  التنسيق مع اجلهات  تكثيف  6 .
البيطرية ، البلدية ( 

االستمرار بتحديث قاعدة املعلومات اخلاصة  بالتجمعات السكانية وبشكل دوري من قبل قسم  7 .
االهوار / شعبة االهوار /وحدة الواقع االجتماعي واالقتصادي لسكان االهوار .

نقترح وضع مفرزة للشرطة النهرية للحد من الظواهر السلبية في الصيد غير املشروع وقص  8 .
القصب اجلائر حيث لوحظ انعدام وجود الشرطة في تلك املنطقة .

هناك مقترح لعمل جمعية ملناصرة املراة في االهوار لتطوير قدراتها وبناء شخصيتها بالتعاون  9 .
مع منظمات اجملتمع املدني .

اقامة دورة تدريبية ملنتسبي شعبة االهوار في املنطقة اجلنوبية وممثلني من قسم االهوار والنظم  10 .
)map info 10.0( وهو  الطبيعية شعبة التراث العاملي وشعبة االهوار لتدريبهم على برنامج 

برنامج حلفظ املعلومات حسب القرية واسماء العوائل واعداد سكانها وعداد اطفالها .

االهوار نوعية املياه – الواقع االجتماعي 
 االهوار رئة العراق ونظرا الهمية هذه املسطحات املائية التي تنتشر فيها نباتات القصب والبردي 
اضافة الى ماتشكلة من نظام حياتي وبيئي متوازن والالف السنني كانت وما تزال موطن لكثير من 

الكائنات احلية وطاملا تعتبر االهوار من اكثر االماكن كثافة بالتنوع االحيائي .
وتعد بيئة االهوار ظاهرة فريدة بيئيا ومكانا مثاليا ملعيشة انواع الطيور واحليوانات ونتيجة لوقوع 
العراق على خط رئيسي لهجرة الطيور املارة من سيبيريا وغرب أوربا جنوباً إلى شبه اجلزيرة العربية 
وأفريقيا باإلضافة لذلك فأن وقوع العراق في الشريط الدافئ العرضي ما بني املناطق الباردة الشمالية 

واحلارة في اجلنوب، كان سببا يغري العديد من أنواع الطيور باملكوث في أصقاعه املتنوعة .
تأتي الطيور املهاجرة من صقيع روسيا والصني وبعض املناطق الباردة في العالم وتنتشر  في مناطق 
اهوار اجلنوب وخاصة اهوار محافظة ميسان .ان الطيور املهاجرة غالبا ما تأتي الى مناطق االهوار 
واملسطحات املائية في موسم الشتاء باعتبار أن مناخ العراق أكثر دفئا وأوفر غذائيا عن املناطق 
الباردة التي تقطنها هذه الطيور وتتكاثر في فصل اخلريف والشتاء ويتم اصطيادها في املياه الدافئة 
في جنوب العراق لتتحول الى وجبات شهية على موائد العراقيني وأصناف منها تقطع مسافة أالف 
الكيلومترات في رحلتها لتحط  في االهوار واملستنقعات والتي تشغل مناطق واسعة وخصوصا 

تلك املنتشرة في العمارة حيث يكون الصيادون بانتظارها  .
هناك أنواع كثيرة من الطيور منها )طيور البط(تأتي من الصني و) طيوراخلضيري(و الذي يأتي من روسيا 
ومن هذا النوع يحتل املرتبة األولى بني الطيورعلما إن تلك املسطحات تضم عدداً ليس بالقليل من 
الطيور املهددة عاملياً باالنقراضأو تلك التي ال تتواجدسويفيهذهاملنطقةمنالعالم بسبب جفاف 
املسطحات املائية واستمرار الصيد اجلائر فيها الن اجلفاف الذي ضرب األهوار العراقية خالل السنتني 
املاضيتني وحتول بعضها إلى أراضي جافة بسبب انخفاض مناسيب املياه وقلة احلصص املائية تسبب 
، فضالً عن  الوافدة واملهاجرة واحلد من أعدادها  بآثار سلبية كبيرة انعكست على تواجد الطيور 
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الصيداجلائر واستخدام املبيدات في الصيد ، والصيد بالشباك إضافة إلى أن لها تأثيرات كبيرة في 
التغيرات املناخية التي حتصل من ناحية اخلفض من درجات احلرارة العالية في فصل الصيف وإعطاء 

املنطقة اجلو املعتدل بشكل كبير
ولقد انضمت االهوار اجلنوبية في ذي قار وميسان واثارها الى الئحة التراث العاملي في عام 2016 
كاحدى مواقع املمتلك مللف االهوار مبكونني هما ) االهوار الوسطى واحلمار الشرقي والغربي واحلويزة( 

حيث تظم نظام 

4-6 اتفاقية االجتار باالنواع البرية املهددة باالنقراض  
4-6-1 مقدمة :- 

يعد انضمام العراق الى اتفاقية سايتس واحداً من املنجزات الكبيرة واملهمة التي عمل عليها العراق 
لسنوات طويله  ، وجاء ليعزز ويكمل كافة اجلهود التي بذلها العراق من خالل انضمامه ملعظم 
التنوع  نوعية في حماية  نقلة  البيولوجي وشكل  بالتنوع  تعنى  التي  الدولية  البيئية  االتفاقيات 
البيئة العراقية   التي مازالت تعاني نتيجة اإلهمال والسياسات غير  البرية في  األحيائي واحلياة 
املسؤولة طوال عقود والتي اثرت بشكل سلبي على احلياة البرية وهو يعبر عن اميان العراق  بأهمية 
احلفاظ على احلياة البرية محلياً واقليمياً وعاملياً بوصفها ثروات وطنية يتطلب احلفاظ عليها لألجيال 

القادمة من خالل اعتماد مبادئ التنمية املستدامة .

4-6-2 اهم قرارات مؤمتر االطراف السابع عشر :- 
	 العمل على بناء قاعدة بيانات عن احليوانات والنباتات البرية وجتارتها من اجل زيادة احلماية واحلفاظ 

عليها .
	 زيادة التنسيق بشكل اكبر مع الصندوق الدولي للرفق باحليوان من اجل امكانية دعم املشاركني 

العراقيني بدورات تدريبية عن اتفاقية سايتس في عمان / االردن .
	 االسراع بالتعاقد مع مختصني في مجال الطيور والنباتات واللبائن واالسماك والزواحف لتدعيم 

السلطة العلمية لالتفاقية .

4-6-3 مالحق اتفاقية سايتس
 :)I(امللحق األول

ظروف  في  إال  األنواع  هذه  في  التجارة  مبمارسة  يسمح  وال  باالنقراض،  املهددة  األنواع   يتضمن 
استثنائية. 

          الببغاء االفريقي
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 :)II( امللحق الثاني
يتضمن أنواعاً ليست بالضرورة ان تكون مهددة باالنقراض، إال أنه يجب فرض قيود على االجتار بها 
بهدف تفادي االستخدام غير املالئم لبقائها على قيد احلياة. وفي هذه االنواع يسمح بالتجارة بهذه 
األنواع ألغراض ربحية شريطة إصدار أذن تصدير أو أعادة تصدير من البلد املصدر قبل القيام بعملية 

التصدير . 

:)III(امللحق الثالث
 يشمل أنواعاً تتمتع باحلماية في بلد معني، لكنه يتطلب مساعدة الدول األخرى األطراف في اتفاقية 

CITES في ضبط التجارة بهذه األنواع

الضب املصري

 غرير العسل

نبات السيكاس
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بعض األمثلة عن األجتار غير املشروع باحلياة البرية  في العراق
	 الثدييات : الغزالن, الثعالب، القطط الكبيرة، 

	 الطيور : الصقور ,البالبل, الببغاوات, احلبارة ,اللقالق
	 الزواحف والبرمائيات : السالحف , االفاعي, السحالي, 

	 األسماك : اسماك الزينة , اسماك نادرة 
	 النباتات : اعشاب طبية ,اخشاب . العود

4-6-4 شهادة سايتس العراقية :
اعداد وتصميم منوذج لشهادة سايتس العراقية  لالستيراد والتصدير واعادة التصدير وفق املعايير 
التي  والتصاريح  بالشهادات  اخلاصة  االختام  و  االحكام  وكذلك  ذاتية   وبجهود  لالتفاقية  الدولية 

تصدرها وزارة البيئة .
إذن التصدير وإذن االستيراد وشهادة إعادة التصدير  أنواع لوثائق السايتس هي  أربعة  يوجد هناك 
وشهادات أخرى، ولها نسق موحد من حيث الشكل واللغة واملصطلحات واملعلومات وفترة الصالحية 
وإجراءات اإلصدار والتلخيص، ويقتصر منها حق إصدار إذن التصدير على السلطة اإلدارية فقط وبعد 
استشارة السلطة العلمية وتوصيتها بأن عملية التصدير ال تضر ببقاء النوع املعني في الطبيعة، 
ووظيفة السلطة اإلدارية التأكد من قانونية اقتناء العينة وأيضا من أن العينات سيتم جتهيزها 
وشحنها بطريقة تقلل من خطر اإلصابة واملرض وسوء املعاملة. ينطبق إذن االستيراد فقط على 
عينات امللحق 1 ويقتصر حق إصداره على السلطة اإلدارية حينما توصي بأن هدف عملية االستيراد 
ستكون ألغراض ال تضر ببقاء النوع وتطلب الدول األعضاء إذنا باستيراد عينات امللحق 2. شهادة إعادة 
التصدير، فتصدرها السلطة اإلدارية فقط، حينما تتأكد من أن العينات قد مت استيرادها وفق أحكام 
االتفاقية. وتستخدم في حاالت خاصة شهادات خاصة للتربية في األسر واالستزراع االصطناعي 
ولعينات ما قبل االتفاقية وللمعارض املتنقلة، ولالستخراج من البحر وللملصقات املتعلقة بالتبادل 

العلمي .

4-6-7 األحكام العامة ألستيراد وتصدير احليوانات والنباتات املدرجة مبالحق اتفاقية سايتس 
واملصادق عليها من قبل األمانة العامة  جمللس الوزراء:

منع استيراد وتصدير او اعادة تصدير اي عينة من احليوانات والنباتات املهددة باالنقراض والتي  1 .
تندرج باتفاقية السايتس احلية وامليتة واألجزاء او املشتقات اال بعد احلصول على شهادة مسبقة 

سارية املفعول من وزارة البيئة وتكون هذه الشهادة منفصلة لكل شحنة . 
جميع الشحنات التي توجد بها انواع مدرجة مبالحق اتفاقية السايتس يجب ان تكون مصحوبة  2 .

بشهادات سايتس من الدولة املستوردة واملصدرة لألفراج عنها . 
جميع الشحنات النباتية واحليوانية وألي غرض كانت ) شخصية- جتارية-حدائق حيوان-غيرها (  3 .

يجب ان تتوافق مع قوانني احلجر البيطري والزراعي لألفراج عنها. 
يجوز للجهة اخملتصة وهي وزارة البيئة في اي وقت سحب تعديل اي شهادة اصدرتها اذا ثبت ان  4 .
اي منها قد صدر استناداً الى بيانات غير صحيحة او مضللة من قبل مقدم الطلب ) وال يجوز ألي 

شخص استخدام اي شهادة ممنوحة لغيره (.
على التشريع القانوني اخلاص باالتفاقية ان يحضر امتالك وبيع وشراء اي عينة مت اخذها من  5 .



165

البرية
ميكن لوزارة البيئة  رفض او قبول اي طلب للحصول على شهادة سايتس وفق االلتزامات القانونية  6 .

جتاه االتفاقيات البيئية امللتزم بها العراق.
يجب التحقق من ان شحن العينات  احليوانية ) احلية ( قد مت بطريقة تقلل الى ادنى حد من اخطار  7 .

اجلروح واإلصابات املضرة بالصحة واملعاملة القاسية 
اتفاقية  مبالحق  تندرج  والتي   ) األصولية  املوافقات  وجود  لعدم   ( املصادرة  بالعينات  االحتفاظ  8 .
سايتس في مكان مناسب ) حتديد فترة احلجز ( متهيداً ألعادتها الى الدولة املصدرة بعد التشاور 
مع سلطاتها اخملتصة او تسليمها ألي مركز اغاثة بعد اجتيازها الفحوصات املطلوبة من قبل 

احلجر البيطري والزراعي 
تطبق املواد اعاله كذلك اذا كانت الشحنات لعينات حيوانية او نباتية غير حية ) اجزاء مشتقات  9 .

مخلفات (.
وسم العينات الشرعية ) القانونية ( كإضافة الشريحة اإللكترونية او حلقة تعريفية مبعرفة  10 .

اجلهة اخملتصة ) وزارة البيئة ( . 
في حالة املعارض املتنقلة او السيرك تخضع العينات احليوانية والنباتية ) سايتس ( للشروط  11 .

اعاله.
يقع عبئ اثبات احليازة القانونية ألي عينة من األنواع اعاله على حائزها. 12 .

نوع  وحسب  العقوبتني  بكلتا  او  املادية  الغرامة  او  باملصادرة  التعليمات  هذه  مخالف  يعاقب  13 .
اخملالفة 

الطيور

امللحق االسم العلمي االسم اإلنكليزي االسم العربي ت

ملحق 1 Falco rusticolus  Gyr Falcon صقر اجلير 1

ملحق 1 Falco peregrines Peregrine Falcon صقر الشاهني 2

ملحق2 Falco cherrug Saker Falcon الصقر احلر او صقر الغزال 3

ملحق2 Gracula religiosa Common hill myna 4 طائر ماينا التالل

ملحق2 Bubo bubo Eurasian eagle owl 5 البومة النسرية

ملحق1 Chlamydotis undulata Houbara Bustard 6 احلبارى اآلسيوية

ملحق 2 Phoenicopterus spp. Greater flamingo الفالمنغو او النحام 7

ملحق2 Eupodotis senegalensis Senegal Bustard احلبارى السنغالية 8

ملحق2 Tyto alba Barn owl 9 بومة اخملازن

ملحق1 Pandion haliaetus Osprey 10 عقاب السمك

ملحق2 Ara chloropterus Green-winged Macaw املكاو اخضر اجلناحني 11

ملحق1 Ara macao Scarlet Macaw 12 املكاو القرمزي

ملحق2 Ara ararauna Blue-and-Yellow Macaw املكاو األزرق الذهبي 13

ملحق1 Probosciger aterrimus Palm Cockatoo كوكاتو النخيل 14

ملحق2 Cacatua alba Umbrella Cockatoo الكوكاتو ذو املظلة 15

جدول )45( قائمة بأسماء بعض احليوانات والنباتات الفطرية املهددة باالنقراض الداخلة في مالحق اتفاقية سايتس
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امللحق االسم العلمي االسم اإلنكليزي االسم العربي ت

ملحق2 Cacatua galerita Sulphur-crested Cockatoo كوكاتو اصفر العرف 16

ملحق2 Aratinga solstitialis Sun conure 17 الببغاء الشمسي

ملحق1 Psittacus erithacus African Grey Parrot 18 الكاسكو - او الببغاء األفريقي الرمادي

ملحق2 Amazona aestiva Blue-fronted Amazon ببغاء األمازون ذو اجلبهة الزرقاء 19

ملحق1 Amazona oratrix Yellow-headed Amazon 20 ببغاء األمازون اصفر الراس

ملحق2 Amazona ochrocephala Yellow crowned amazon ببغاء األمازون ذو التاج األصفر 21

ملحق2 Poicephalus senegalus Senegal Parrot 22 الببغاء السنغالي

ملحق2 Poicephalus gulielmi Jardines parrot ببغاء اجلاردن 23

ملحق2 Agapornis personatus Masked loviberd طيور احلب املقنعة 24

ملحق2 Agapornis fischeri Fischers loviberd 25 ببغاء الفيشراو طيور احلب

ملحق2 Eolophus roseicapillus Galah,roseate cockatoo 26 ببغاء جاال او الكوكاتو الزهري

ملحق2 Balearica regulorum Grey Crowned-Crane طائر الكركي الرمادي املتوج 27

ملحق2 Balearica pavonina Black Crowned-Crane طائر الكركي األسود املتوج 28

ملحق1 Grus japonensis Japanese Crane الكركي الياباني 29

ملحق2 Grus virgo Demoiselle Crane )طائرالكركي )دمويسل 30

ملحق2 Rhea americana Common rhea طائر الرها 31

ملحق2 Lonchura oryzivora Java sparrow عصفور جاوا 32

ملحق2 Ramphastos toco Toco toucan طائر الطوقان 33

ملحق1 Struthio camelus Ostrich 34 النعامة

الثدييات

امللحق االسم العلمي االسم اإلنكليزي االسم العربي ت

ملحق1 Panthera tigris   Tiger النمر اآلسيوي 1

ملحق1 Panthera pardus Leopard الفهد 2

ملحق1 Panthera onca Jaguar  اجلاكوار- النمر األمريكي 3

ملحق1 Uncia uncia Snow Leopard منر اجلليد 4

ملحق1 Acinonyx jubatus Cheetah الفهد الصياد 5

ملحق1 Panthera leo Lion 6 األسد

ملحق2 Leptailurus serval Serval cat قط السرفال 7

ملحق2 margarita Felis sand cat قط الرمال 8

ملحق1 Canis lupus  Wolf  الذئب 9

ملحق2 Vulpes zerda Fennec fox 10 ثعلب الفنك

ملحق1 Oryx leucoryx Arabian oryx املها العربي 11

ملحق1 Sagittarius serpentarius Secretary bird طائر السكرتير 12

ملحق1 Capra falconeri Markhor املارخور 13

ملحق3 Gazella dorcas Dorcas gazelle غزال الدوركس او العفري 14
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امللحق االسم العلمي االسم اإلنكليزي االسم العربي ت

ملحق1 Gazella leptoceros Sand gazelle 17 غزال الرمي او غزال الرمال

ملحق1 Addas nasomaculatus Addax 18 مها ابو عدس او الظبي لولبي القرون

ملحق1 Oryx dammah Scimitar horned oryx 19 مها ابو حراب

ملحق1 Gazella dama Dama gazelle 20 غزال الداما

ملحق2 Ammotragus lervia Barbary sheep 21 الكبش البربري

ملحق3 Mellivora capensis Honey badger 22 غرير العسل

ملحق1 Equus grevyi Grevys zebra 23 احلمار الوحشي

ملحق2 Papio hamadryas Haoonmadryas bab 24 قرد الرباح او البابون

ملحق2 Chlorocebus spp. Green monkey 25 القرد األخضر

ملحق1 Pan troglodytes Chimpanzee 26 الشمبانزي

ملحق1 Pongo spp. Orangutan 27 انسان الغاب

البرمائيات

امللحق االسم العلمي االسم اإلنكليزي االسم العربي ت

ملحق1 Eretmochelys imbricata Hawksbill turtle سلحفاة منقار الصقر 1

ملحق2 Geochelone sulcata African spurred tortoise السلحفاة األفريقية ذات النتوء 2

ملحق2 Testudo graeca Greek tortoise 3 السلحفاة اليونانية

الزواحف

امللحق االسم العلمي االسم اإلنكليزي االسم العربي ت

ملحق2 Python regius Royal python 1 األفعى امللكية

ملحق2 Python sebae African python البايثون األفريقي 2

ملحق2 Python reticulatus Reticulated python البايثون الشبكي 3

ملحق2 Eryx jayakari Arabian sand boa )افعى الرمال العربية )الدساس 4

ملحق2 Uromastyx spp Spiny tailed lizard 5 الضب

ملحق1 Varanus griseus Desert monitor الورل الصحراوي 6

ملحق2 Iguana iguana Green iguana األيجوانا اخلضراء 7

ملحق 2 Varanus niloticus Nile monitor 8 ورل النيل

االسماك

امللحق االسم العلمي االسم اإلنكليزي االسم العربي ت

ملحق2 Hippocampus spp Seahorse حصان البحر 1

ملحق2 Anguilla anguilla Common eel ثعبان البحر 2

ملحق2 Sphyrna mokarran Great hammerhead shark 3 اسماك قرش ابو مطرقة الكبير

ملحق2 Carcharhinus longimanus Oceanic whitetip shark 4 سمك القرش األبيض األطراف احمليطي

ملحق2 Manta spp Manta rays سمكة املانتا 5
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النباتات

امللحق االسم العلمي االسم اإلنكليزي االسم العربي ت

ملحق2 Dionaea muscipula Venus flytrap خناق الذباب او مصيدة فينوس 1

ملحق2 Paphiopedilum sanderianum Orchidids األوركيد او السحلبيات 2

ملحق2 Vanilla planifolia Orchidids األوركيد او السحلبيات 3

ملحق2 Aquilaria & Gyrinosps spp Agar wood 4 اخشاب العود

ملحق 2 Pterocarpus santalinus Red sandalwood خشب الصندل األحمر 5

مالحظة / تعتبر هذه القائمة اولية لبعض واهم االنواع املتاجر بها والداخلة ضمن مالحق اتفاقية سايتس 
الثالث ومازال العمل جاري ألعداد قائمة عراقية لبقية األنواع.

الدورات والورش التدريبية واالجتماعات :
اقامة ندوة توعوية عن اتفاقية سايتس للمحاجر البيطرية والزراعية  1 .

اقامة ورشة تدريبية الى هيئة املنافذ احلدودية و مبشاركة اجلهات ذات العالقة وزارة)الداخلية ،  2 .
اخلارجية، النقل ، املالية، التجارة ، التعليم العالي والبحث العلمي( .

باهمية  اجلديد  النشيء  لتوعية  التربية  وزارة  الى  سايتس   اتفاقية  عن  تدريبية  دورة  اقامة  3 .
االتفاقية في حفظ االنواع البرية .  

بخطر  املهددة  باالنواع  الدولية  التجارة  اتفاقية  مفاهيم  عن  تدريبية  ورشة  في  املشاركة  4 .
االنقراض )سايتس( وبالتعاون مع الصندوق الدولي للرفق باحليوان 

عقد اجتماع مع  اخملتصني في وزارة الزراعة ) جلنة النافذ الواحدة , احملاجر البيطرية والزراعية (  5 .
ملناقشة سبل تطوير الية منح شهادة سايتس .

4-7 احملميات الطبيعية
4-7-1 مقدمة 

ذات  والثقافي، وتعتبر  واجليولوجي  التنوع االحيائي  بيئات متنوعة وغنية من حيث  العراق  ميتلك 
الثروة  هذه  حماية  يتم  ان  املهم  من  والوطني،  واالقليمي  العاملي  املستوى  على  مهمة  معايير 
الى االجيال  الفريدة منها ونقلها  النظم  البيئي وحماية  النظام  توازن  الطبيعية للحفاظ على 

القادمة.
احملمية  الطبيعية  للمواقع  الوطنية  اللجنة  االهداف من خالل  العمل على حتقيق هذه  يتم  لذا 
حيث بدأت بعقد اجتماعاتها منذ عام 2015 بعد صدور نظام احملميات الطبيعية )نظام 2 لسنة 
بدراسة  البدء  اللجنة، وكذلك  آلية عمل  أقرار  دورية مت خاللها  اجتماعات  ومت عقدتسعة   )2014

وترشيح املواقع الطبيعية.
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احملمية املقترحةت
االحداثيات 
اجلغرافية

حالة املوقعاملساحة )هكتار(احملافظة

األهوار الوسطى1
E: 47.027
N: 31.081

141,615ميسان و ذي قار

	 منتزه وطني)معلن(
	 موقع تراث عاملي

	 مت اختيارها محمية وطنية 
من قبل اللجنة الوطنية 

للمواقع الطبيعية احملمية 
.وبصدد استحصال موافقة 

االمانة العامة
	 موقع رامسار

هور احلويزة2
E: 47.657
N: 31.562

164,023ميسان والبصرة

	 موقع رامسار
	 موقع تراث عاملي

	 مت اختيارها محمية وطنية 
من قبل اللجنة الوطنية 

للمواقع الطبيعية احملمية 
.وبصدد استحصال موافقة 

االمانة العامة

هور الدملج3
E: 45.46
N: 32.2

100,000القادسية وواسط

مت اختيارها محمية وطنية من 
قبل اللجنة الوطنية للمواقع 

الطبيعية احملمية .وبصدد 
استحصال موافقة االمانة 

العامة

هور احلمار الشرقي 4
E: 47.483
N: 30.741

82,968البصرة 

	 مت اختيارها محمية وطنية 
من قبل اللجنة الوطنية 

للمواقع الطبيعية احملمية 
.وبصدد استحصال موافقة 

االمانة العامة.
	 موقع تراث عاملي

هور احلمار الغربي5
E: 46.837
N: 30.825

136,326ذي قار

	 موقع تراث عاملي
	 مت اختيارها محمية وطنية 

من قبل اللجنة الوطنية 
للمواقع الطبيعية احملمية 

.وبصدد استحصال موافقة 
االمانة العامة

بحيرة الرزازة6
E: 43.66
N: 32.68

محمية مقترحة156,234األنبار وكربالء

بحيرة ساوة7
E:45
N:31.31

20,058املثنى

	 موقع رامسار
	 مت اختيارها محمية وطنية 

من قبل اللجنة الوطنية 
للمواقع الطبيعية احملمية 

.وبصدد استحصال موافقة  
السيدة الوزير لرفعها الى 

االمانة العامة

جدول ) 46( يبني العدد الكلي للمناطق احملمية املعلنة واملقترح اعالنها في العراق يبلغ ) 28 ( موقع
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احملمية املقترحةت
االحداثيات 
اجلغرافية

حالة املوقعاملساحة )هكتار(احملافظة

بحيرة الثرثار8
E:43.27
N:33.97

محمية مقترحة340,573األنبار وصالح الدين

بحيرة املوصل 9
E:42.65
N:36.73

محمية مقترحة48,274دهوك ونينوى

منطقة بارازان10
E: 44.19
N: 36.94

محمية مقترحة4707دهوك

جبل بيره مكرون11
E:45.23
N:35.76

محمية مقترحة16,737السليمانية

جبل سنام 12
E:47.37
N:30.08

محمية مقترحة14,5البصرة

جبل القوش13
E: 43.12
N: 36.70

محمية مقترحة2,086نينوى

جبل سكران14
E:45.01
N:36.64

32,634أربيل
	 منتزه وطني

	 محمية مقترحة

جبل قره داغ15
E:45.42
N:35.22

محمية مقترحة25,345السليمانية

زرباطية16
E: 46.03
N: 33.25

66,997واسط

مت اختيارها محمية وطنية من 
قبل اللجنة الوطنية للمواقع 

الطبيعية احملمية .وبصدد 
استحصال موافقة  السيدة 

الوزير لرفعها الى االمانة العامة

خور الزبير17
E:47.92
N:30.19

محمية مقترحة31,854البصرة

املنطقة البحرية18
E:48.48
N:29.37

محمية مقترحة28 كم2البصرة

صليبات19
E:45.88
N:30.83

محمية مقترحة84,753ذي قار واملثنى

الطيب20
E:47.25
N:32.40

28,578ميسان

مت اختيارها محمية وطنية من 
قبل اللجنة الوطنية للمواقع 

الطبيعية احملمية .وبصدد 
استحصال موافقة  السيدة 

الوزير لرفعها الى االمانة العامة

21
وادي الوعير وشعب 

أبو طلحة
E:44.01
N:31.06

محمية مقترحة142,755النجف 

22
حديثة واألراضي 

الرطبة في 
البغدادية

E:42.54
N:33.91

محمية مقترحة48,274األنبار
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احملمية املقترحةت
االحداثيات 
اجلغرافية

حالة املوقعاملساحة )هكتار(احملافظة

وادي الضباع 23
E:46.10
N:30.30

3000املثنى

مت اختيارها محمية وطنية من 
قبل اللجنة الوطنية للمواقع 

الطبيعية احملمية .وبصدد 
استحصال موافقة  السيدة 

الوزير لرفعها الى االمانة العامة

منخفض هدانية  24
E:45.15
N:30.82

100املثنى

مت اختيارها محمية وطنية من 
قبل اللجنة الوطنية للمواقع 

الطبيعية احملمية .وبصدد 
استحصال موافقة  السيدة 

الوزير لرفعها الى االمانة العامة

منخفض شاوية 25
E:45.21
N:30.93

500املثنى

مت اختيارها محمية وطنية من 
قبل اللجنة الوطنية للمواقع 

الطبيعية احملمية .وبصدد 
استحصال موافقة  السيدة 

الوزير لرفعها الى االمانة العامة

منخفض الفوار 26
E:45.40
N:30.08

100املثنى

مت اختيارها محمية وطنية من 
قبل اللجنة الوطنية للمواقع 

الطبيعية احملمية .وبصدد 
استحصال موافقة  السيدة 

الوزير لرفعها الى االمانة العامة

فيضة الرفاعية  27
E:45.21
N:30.65

1000املثنى

مت اختيارها محمية وطنية من 
قبل اللجنة الوطنية للمواقع 

الطبيعية احملمية .وبصدد 
استحصال موافقة  السيدة 

الوزير لرفعها الى االمانة العامة

فيضة الزهرة 28
E:45.80
N:30.28

2املثنى

مت اختيارها محمية وطنية من 
قبل اللجنة الوطنية للمواقع 

الطبيعية احملمية .وبصدد 
استحصال موافقة  السيدة 

الوزير لرفعها الى االمانة العامة
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نوعهااحملافظةاسم   احملميةت

محمية طبيعية وطنيةالقادسيةهور الدملج1

محمية طبيعية وطنيةالبصرةهور احلمار الشرقي2

محمية طبيعية وطنيةذي  قارهور  احلمار الغربي3

هور احلويزة 4

محمية طبيعية وطنيةاملثنىالهدانية5

محمية طبيعية وطنيةاملثنىالشاوية6

محمية طبيعية وطنيةاملثنىوادي  الضباع7

محمية طبيعية وطنيةاملثنىفوارة  الزهرة8

محمية طبيعية وطنيةاملثنىفيضة الزهرة9

محمية طبيعية وطنيةاملثنىالرفاعية10

محمية طبيعية جيولوجية وطنيةاملثنىبحيرة ساوة11

محمية طبيعية وطنيةميسانالطيب12

محمية طبيعية وطنيةواسطزرباطية13

4-8 الواقع البيئي ملواقع التراث العاملي في العراق 
بعد ان مت اعالن اهوار جنوبي العراق ضمن الئحة التراث العاملي في 2016/7/17 كموقع تراث عاملي 
مشترك ) ثقافي – طبيعي( متسلسل  مت  تنفيذ متطلبات اجللسة االربعون للجنة التراث العاملي 
بوضع  خطة تنفيذية ، من خالل اجراء املسوحات املوقعية لقياس احلد االدنى من التدفق املائي 
للحفاظ على التنوع االحيائي في املكونات الطبيعية للمتلك ضمن مواقع منوذجية باستقصاء 
موسمي جتريبي ملدة عام واحد وجمع مجموعة بيانات عن مستويات املياه املرتبطة مبعلومات عن 
نوعية املياه على الصعيد الفيزياوي والكيمياوي وحتليلها ومعاجلتها .و اعداد دراسة محدثة حول 
التنوع االحيائي في االهوار ) النباتات , الفقريات , الالفقريات( ، ومتابعة حال التنوع االحيائي في 

املكونات الطبيعية للممتلك 
      مت  اعداد تقرير محدث حول مشاهدة كلب املاء العراقي ناعمة الفراء » قضاعة املاكسويل » 
املهددة باالنقراض في هور احلويزة، و سجلت املتابعات كذلك  عودة لنمو نباتات املياه العذبة , حيث 
شهد هور ابو زرك عودة لنمو نبات ) الكعيبة  و اطالق كتاب » مواقع التنوع االحيائي الرئيسية في 

العراق KBA، واعالن املكونات الطبيعية في املمتلك محميات وطنية طبيعية 
    اصدار ضوابط خاصة بتقييم االثر البيئي خملتلف الالنشطة التي يقترح اقامتها ضمن ممتلك 
التراث العاملي واملناطق احمليطة به والزام كافة وزارات الدولة  بعدم تنفيذ اية انشطة ضمن املمتلك 
اخلاصة  واملتطلبات  باحملددات  ومقارنتها  دراستها  ليتسنى  البيئة  وزارة  رأي  على  الوقوف  بعد  اال 

 ،  IUNC بوزارة البيئة واالحتاد الدولي لصون الطبيعة

جدول )47( يبني التوزيع اجلغرافي للمواقع الطبيعة التي متت التصويت عليها من قبل اللجنة الوطنية 
للمواقع الطبيعية احملمية:-
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املمتلك وشكيل جلنة وطنية  البيئية في  السياحة  لتنظيم  اولية خاصة        مت وضع مسودة 
العداد تعليمات السياحة البيئية في املمتلك. و فريق وطني لدعم احلفاظ على املعارف التقليدية  
ونشر مفاهيمها لدى السكان احملليني .واالنظمام الى مببادرة نساء من اجل عراق اخضر وامن  التي 
) النوع االجتماعي ( في منطقة  اسسها البرنامج االمنائي للمم املتحدة لدعم  موضوع اجلندر 
االهوار بشكل خاص و تشكيل جلان وطنية  لتنفيذ خطة ادارة ممتلك اهوار جنوبي العراق،  ووضع 
خطة االستعدادية للمخاطر وتوفير التدفق الكافي للمياه داخل االهوار .و تشكيل فريق فني من 
نقاط االرتباط من كافة الوزارات واجلهات املعنية برئاسة وزارة البيئة لتنفيذ خطة ادارة ممتلك اهوار 

جنوبي العراق .
تاهيل قدرات   العاملني في مجال احلفاظ على القيمة العاملية االستثنائية ملمتلك اهوار جنوبي 

العراق وباملواضيع ادناه  : 
  	GIS  وعلى برنامج GPS رصد االحداثيات على جهاز

	 .جول جرد وحتليل وتقييم عوامل ومهددات املكونات الطبيعية في  ممتلكات التراث العاملي من 
قبل املركز العربي االقليمي للتراث العاملي من خالل اقامة ورشة عمل في محافظة البصرة 

	 في مجال تطوير املهارات الكتابية  العداد تقرير حالة الصون  من قبل املركز العربي االقليمي 
للتراث العاملي.

	 تاثير التغيرات املناخية على سالمة القيمة العاملية االستثنائية ملمتلك اهوار جنوبي العراق .
	 تاثير السياحة البيئية على مواقع التراث العاملي.

 مت اعداد نقاط االحداثيات اخلاصة بحدود املكون الطبيعي ملمتلك اهوار جنوبي العراق للمنطقة 
املركزية واحملاذية لضمان عدم احلاق الضرر بها و اعداد خرائط موقعية لها توضح مسارات الزوراق 
السياحية ومواقع انتشار التنوع االحيائي وغيرها من النشاطات االخرى.  وتفعيل عمل الشرطة 

البيئية  وتنظيم عملية السيطرة على رفع النفايات وفق خطط بيئية مناسبة 
 اشاعة الوعي البيئي حول اهمية احلفاظ على سالمة املمتلك من خالل  تنظيم حمالت وندوات 
السلبية  املمارسات  املمتلك جراء  العاملية االستثنائية في   القيمة  للحفاظ على  بيئية  توعية 
للنشاطات السياحية وطباعة دليل سياحي ومنشوات وتوزيع ارشادات توعية بيئية وطبع كارتات 

توعية لكل مكون طبيعي 
  مت حتسني القدرة املؤسسية للمكونات الطبيعية  في ممتلك اهوار العراق وتشكيل  ادارة ميدانية 
للمتلك في احملافظات املعنية ) البصرة،ميسان،ذي قار( ووضع هيكلية لها ومهام عمل لها وملدراء 

املواقع الطبيعية االربعة ) احلويزة، احلمار الشرقي ، احلمار الغربي، االهوار الوسطى( .
 مت االنخراط مع شركات النفط العاملية في جنوب العراق لضمان التزامتها باحترام قيم وسالمة 
املوقع حول تنظيم نشاطات النفط والغاز في املكونات وضرورة استحصال موافقة وزارة الصحة 

والبيئة قبل البدء بانشاء أي نشاط نفطي من خالل تقدمي تقرير االثر البيئي .
 القيام  باجراء مسح اساسي لالنواع احلية الرئيسة وذات السمة الداللية  داخل املكونات الطبيعية 
و  الرئيسة  احلية  لالنواع  اجراء مسوحات  مت  ،حيث  العاملي  للتراث  العراق  اهوار جنوبي  ممتلك  في 
بتشخيص استمرار سالمة املمتلك واستدامة تواجد القيمة العاملية االستثنائية في املكونات 
الطبيعية و العثور على احد اللبائن املهدد باالنقارض والنادر التواجد وهو كلب املاء ماكسويل . و 
تفعيل عمل الشرطة البيئية بالتنسيق مع وزارة الداخلية وااليعاز اليهم مبراقبة عمليات الصيد 

اجلائر املنتشرة في املمتلك .
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التعريفية  اللوحات  ومواقع  املسارات  توضح  الطبيعية  للمكونات  موقعية  خرائط  اعداد  مت 
والنشاطات التي تقام في املكون و مسارات الزوارق وحتديد مواقع انتشار التنوع االحيائي وغيرها 

من النشاطات االخرى.
تنظيم حمالت توعية بيئية للحفاظ على سالمة املمتلك جراء املمارسات السلبية للنشاطات 
للموارد  املستدام  االستخدام  اهمية  حول  احملليني  للسكان  بيئية  توعية  ندوات  و  السياحية 
الطبيعيبة  في املكونات الطبيعية  للسكان احملليني .وطباعة دليل سياحي يضم معلومات عن 
املكونات الطبيعية في املمتلك مع خارطة ملسار السياح هناك،  وتوزيع ارشادات توعية بيئية يتم 
تثبيتها في الفنادق واملنتجعات السياحية في احملافظات املعنية و طبع كارتات توعية لكل مكون 
تضم معلومات عنه باللغتني العربية واالنكليزية  ومنشوات حول انواع التنوع االحيائي املنتشرة 

في املمتلك .
  تشكيل  جلنة وطنية العداد ملف باالشكال االرضية لبحيرة ساوه بهدف ادراجها ضمن القائمة 

املؤقتة العراقية  للتراث العاملي

احليوانات  من  العديد  على  احلفاظ  اجل  من  العراقية  والقوانني  التشريعات    9-4
والنباتات البرية:

	 يعمل العراق بخطى ثابتة من اجل احلفاظ على العديد من احليوانات والنباتات البرية املعرضة 
خلطر األنقراض من خالل التشريعات والقوانني البيئية التي متنع الصيد اجلائر او استنزاف املوارد 
الطبيعية بشكل غير مسؤول او التجارة غير الشرعية مما يشكل خطراً على التوازن البيئي 

في العراق . وفي ادناه اهم القوانني والتشريعات العراقية التي تعنى بذلك :- 
قانون حماية احليوانات البرية رقم ) 17 ( لسنة 2010. 1 . 
قانون حماية وحتسني البيئة رقم  ) 27 ( لسنة 2009. 2 . 

قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية التجارة الدولية في األنواع املهددة باألنقراض  3 .
من مجموعات احليوان والنبات البرية رقم ) 29 ( لسنة 2012 . 

قانون الصحة احليوانية رقم ) 32 ( لسنة 2013. 4 . 
قانون احملميات الطبيعية رقم )2 ( لسنة 2014 الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 139. 5 لسنة 

. 2014
الفطرية  احليوانات  من  املهاجرة  األنواع  على  احملافظة  معاهدة  الى  العراق  انضمام  قانون  6 .

)CMS(     رقم 29 لسنة 2015 .
قانون السالمة األحيائية للكائنات احلية احملورة وراثياً ومنتجاتها رقم )2( لسنة 2015. 7 الصادر 

بقرار مجلس الوزراء رقم 102 لسنة 2015 . 
قانون تنظيم صيد واستغالل األحياء املائية وحمايتها رقم 48 لسنة 1976. 8 .

قانون الغابات واملشاجر رقم  )30( لسنة 2009. 9 . 
قانون البذور والتقاوي رقم )50( لسنة 2012. 10 . 
قانون احلجر الزراعي رقم ) 17 ( لسنة 1966. 11 . 

قانون املراعي الطبيعية رقم ) 2 ( لسنة 1983. 12 .
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ضوابط تنظيم الصيد في مناطق االهوار  رقم )2( لسنة  2017 
تخريب  الى  أدت  والتي  البيولوجي  التنوع  على  املهمة  املؤثرات   من  ومخلفاتها  احلروب  تعد  1 .

البيئات الطبيعية وشكلت خطرا على وجود الكثير من الكائنات مبا فيها اإلنسان .
التغير املناخي املتمثل بارتفاع درجات احلرارة وتزايد اجلفاف ، انخفاض هطول اإلمطار ، شحه  2 .

املياه.
واالستكشافات  واخلدمات  املواد  على  املتزايد  والطلب  وتوزيعهم  للسكان  املباشر  التأثير  3 .
الزراعية  بالكيمياويات  والتلوث  األشجار  وقطع  اجلائر  والرعي  ومخلفات صناعاتها  النفطية 

وقلة الوعي البيئي  أسباب رئيسية في تدهور واقع التنوع االحيائي . 
الى  أدى  الصيد  ومواسم  الصيد  منع  بقوانني  االلتزام   وعدم  اإلحيائية  لألنواع  اجلائر  الصيد  4 .

استنزاف املوارد الطبيعية .
تقييم اخملاطر احملتملة للكائنات احملورة وراثيا ومنتجاتها وتأثيرها على استقرار وتنوع النظم  5 .

البيئية مع األخذ بنظر االعتبار صحة املواطن العراقي .
والذي يؤثر بصورة  6 .Eichhorniacrassipes انتشار األنواع الغريبة الغازية ومنها نبات زهرة النيل

كبيرة على البيئة املائية والتنوع االحيائي في العراق،ومن هذه التأثيرات هي:
	 يؤثر على نوعية املياه ويقلل محتواها من األوكسجني وينتج عنها بيئة غير صاحلة لألنواع 

اإلحيائية األخرى النافعة ويشجع على منو أحياء أخرى ضارة.
لترمن املاء  يستهلك كميات كبيرة من املياه إذ يقدر استهالك النبات الواحد حوالي 3-2	 

يوميا.
الضخ عند  وتأثيرها على محطات  االسماك  النهرية وصيد  املالحة  بإعاقة حركة  	 يقوم 
تراكمها قرب أحواض احملطات مع إعاقة عمليات الري من خالل غلق ومنع جريان مياه الري 

في اجلداول لضيقة وكذلك يقوم بغلق مضخات الري والبزل.
إزاحتها  إلى  يؤدي  مما  األنهار  على  املنصوبة  العائمة  اجلسور  على  كبير  بضغط  	 يسب 
وحتطيمها وهذا ما حدث فعال في جسري ناحية الزبيدية وقضاء العزيزية ضمن محافظة 

واسط عام 2001 م.
الهائمات  املاء وخاصة  التي تعيش في  إلى األحياء األخرى  	 يحجب وصول ضوء الشمس 
للهائمات  األساسي  والغذائي  البيئي  للنظام  األساسية  القاعدة  تشكل  التي  النباتية 

احليوانية واألسماك مما يسبب خلال في التوازن الدقيق للشبكة الغذائية.
	 إزاحة النباتات املائية املستوطنة األصلية عن طريق التنافس معها والتغلب عليها.حيث 

لوحظ في البزول املنتشر بها سيادتة على نبات القصب والبردي0
	 إحداث زيادة كبيرة في كميات املواد املتحللة الناجتة عن موت أجزاء من النبات وسقوطها 

الى قعر املاء لينتج عنه بعد ذلك تغير وإخالل في النظام البيئي.
الوسط  تعتبر  التي  والقواقع  والبعوض  الذباب  من  أنواع  لتكاثر  ومأوى  آمنا  مالذا  	 يعتبر 

الناقل ملرض البلهارسيا, فضال عن انه يشكل بيئة مناسبة إليواء الثعابني.
السنوية  املكافحة  في  التقليدية  اإلعمال  تنفيذ  نتيجة  كبيرة  مادية  بخسائر  	 تسببه 

والتي تتم بعدة طرق.
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هذه  ملنع  اإلجراءات  من  مجموعة  اتخاذ  ومت  واألسماك  للطيور  اجلائر  الصيد  ظاهرة  انتشار  7 .
الظاهرة ومنها مفاحتة اجلهات ذات العالقة للتأكيد على قرار منع الصيد ومخاطبة والتأكيد 
بالتشريعات  االلتزام  وضرورة  اخملالفني  بحق  الالزمة  اإلجراءات  التخاذ  البيئية  الشرطة  على 

البيئية .
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5-1 الواقع البيئي لالنشطة الصناعية واخلدمية لعام 2017
5-1-1 األنشطة العضوية 

      تشكل األنشطة العضوية عنصراً« مهماً« في احلركة اإلقتصادية, ولذلك من الضروري األخذ 
بعني اإلعتبار إدارة عمليات اخمللفات الناجتة عن عمليات ذبح املواشي والدواجن كونها تشكل مصدر 
خطر على الصحة العامة والبيئة والتي تعتبر العنصر األهم لإلنسان ولذلك يجب احلفاظ عليها, 
إن مخلفات اإلنشطة العضوية تتميز بتعاظم كمياتها و التي لو تركت دون إستغالل تكون مصدر 
لتلوث البيئة نتيجة لتحللها وتعفنها وتكون مرتع خصب إلنتشار األمراض واألوبئة واحلشرات . 
لذلك تعتبر اجملزرة من اخلطوط الدفاعية األولى حلماية البيئة من خطر التلوث ببقايا الذبائح إذ إن 
الدماء و بقايا األحشاء الناجمة عن عملية الذبح تعتبر بيئة خصبة جدا« لنمو البكتريا املمرضة 

والروائح املؤذية كما إنها جتذب احلشرات والقوارض والقطط والكالب السائبة .
ومن خالل متابعة فرقنا الرقابية لألنشطة العضوية في احملافظات لوحظ ما يأتي :-

من  الناجتة  السائلة  اخمللفات  مع   التعامل  ويتم  املنشأ  قدمية  املتواجدة  اجملازر  أغلب  إن  أوالً«:- 
عمليات الذبح بالطرق التقليدية البسيطة عن طريق خط مجاري داخل صالة الذبح ويتم تركيب 
أثناء  الغسل  مياه  اخملتلطة مع  والشحوم  الصغيرة  الذبيحة  أجزاء   لغرض عزل  باجملاري  مشبك 
غسل الذبيحة أو غسل الصالة بعد إمتام عملية اجلزر, فيما بعديتم جمع املياه في أحواض تعفني 
معاجلة  وحدات  على  حتتوي  فقط  مجازر  ستة   . حوضية  سيارات  طريق  عن  بعد  فيما  وتسحب 

متكاملة للمخلفات السائلة .
ثانيا«: - إن اخمللفات الصلبة للجزر تشمل بقايا احليوان غير الصاحلة لإلستهالك البشري وكذلك 
األجزاء املستبعدة من الذبيحة بعد التأكد من عدم صالحيتها لإلستهالك البشري من قبل الطبيب 
البيطري, إضافة« إلى احليوانات املستبعدة التي حتمل مسبب مرضي معدي ,و يتم التعامل مع 
تلك اخمللفات في أغلب اجملازر بتجميع بقايا اجلزر  في حاويات وتنقل إلى مواقع الطمر ,أما احليوانات 

املستبعدة التي حتمل مسبب مرضي معدي فإن من أكثر األساليب املتبعة
املوقع  داخل  احلرق  طريقة  وهو  استخداما«  األقل  اإلسلوب  إلى  باإلضافة  املالك  إلى  األعادة  هو 
)نظامي وغير نظامي (, إن أغلب احملارق املتواجدة في اجملازر هي محارق غير نظامية وقدمية والتوجد 

أي سيطرة على اإلنبعاثات الغازية الناجتة منها . 
ثالثا«:- بلغ عدد الزيارات لألنشطة العضوية ) اجملازر,حقول دواجن ومواشي,بحيرات واقفاص اسماك 

الف�صل اخلام�س
املخلفات ال�صلبة وادارة الكيمياويات واملواقع امللوثة
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,مفاقس, ساحة بيع املواشي ( التي متت متابعتها من قبل فرقنا الرقابية في بغداد واحملافظات ) 
223( زيارة وكما مبني في اجلدول  أدناه :- 

عدد الزيارات عدد االنشطة  لعام 2017احملافظةت

58بغداد1

48ديالى2

810كركوك3

711بابل4

1314جنف5

2537كربالء6

1316مثنى7

1224القادسية8

916ذي قار9

713ميسان10

2233واسط11

816البصرة12

1017االنبار13

143223اجملموع الكلي

رابعاً« : -
مجزرة   ) و)39	  مجزرة  للمدن)67(  األساسي  التصميم  ضمن  احلمراء  اللحوم  مجازر  عدد  يبلغ 
خارج التصميم األساسي من أصل )106( مجزرة  في عموم محافظات العراق و كما مبني في 

اجلدول أدناه:- 

جدول رقم )48( يبني عدد االنشطة العضوية التي متت متابعتها خالل سنة 2017
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احملافظة
العدد الكلي جملازر 

اللحوم احلمراء
عدد مجازر اللحوم احلمراء 
داخل التصميم االساسي

عدد اجملازراحلمراء خارج 
التصميم االساسي

853نينوى

660كركوك

1174ديالى

1183االنبار

523بغداد

1174بابل

413كربالء املقدسة

422واسط

844صالح الدين

330النجف األشرف

844الديوانية

413املثنى

10100ذي قار

734ميسان

642البصرة

1066739اجملموع

جدول رقم )49( يبني عدد مجازر اللحوم احلمراء ضمن التصميم األساسي للمدن و خارجه
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( خارج  يبلغ عدد مجازر اللحوم البيضاء ضمن التصميم األساسي للمدن )20( مجزرة و )36	 
التصميم األساسي  من أصل)56( مجزرة في عموم محافظات العراق و كما مبني في اجلدول 

أدناه :-

احملافظة
العدد الكلي جملازر 

اللحوم البيضاء
عدد مجازر اللحوم البيضاء 
ضمن التصميم األساسي

عدد مجازر اللحوم 
البيضاء خارج التصميم 

األساسي

615نينوى

330كركوك

312ديالى

203االنبار

221111بغداد

303بابل

211كربالء املقدسة

404واسط

000صالح الدين

101النجف األشرف

101الديوانية

000املثنى

220ذي قار

000ميسان

211البصرة

562036اجملموع

جدول رقم )50( يبني عدد مجازر اللحوم البيضاء ضمن التصميم األساسي للمدن و خارجه
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خامسا« :- 
 يبلغ عدد األنشطة العضوية العاملة )109( نشاط و غير العاملة)55( نشاط في عموم احملافظات 

و كما مبني بالشكل أدناه:-

األنشطة غير العاملةاألنشطة العاملةاحملافظة

89األنبار

63البصرة

132القادسية

86املثنى

142النجف االشرف

62بابل

12بغداد

90ديالى

74ذي قار

1116كربالء املقدسة

65كركوك

51ميسان

153واسط

10955اجملموع

سادسا« :-
اإلنذارات   ( البيئية  اخملالفة للمحددات  العضوية  القانونية بحق األنشطة  اإلجراءات  يتم تطبيق 
الرقابية في جميع  واملراقبة لفرقنا  املتابعة  الغلق( في بغداد واحملافظات من خالل   - الغرامات   –

مديريات البيئة في احملافظات للمجازر ,و كما مبني في الشكل أدناه :-

جدول رقم )51( ينب عدد األنشطة العضوية العاملة و غير العاملة في بغداد و احملافظات لعام2017

شكل  رقم )56( يبني اإلجراءات القانونية بحق األنشطة الزراعية اخملالفة للمحددات البيئية )اإلنذارات – 
الغرامات - الغلق( في بغداد واحملافظات
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5-1-2 التوصيات :-
ضرورة اإلهتمام بقطاع اجملازر وزيادة أعدادها والعمل على إنشاء مجازر منوذجية في كل  محافظة  1 .
وأن يكون موقع اجملازر خارج التصميم األساسي للبلدية و توفير التخصيصات املالية لغرض 

إنشاء مجازر حديثة وبأرقى التقنيات املتاحة  .
زيادة الوعي البيئي للمواطن من خالل إقامة الندوات واإلعالنات في القنوات الفضائية من أجل  2 .
زيادة الوعي بأهمية اجلزر في اجملازر والتقليل من ظاهرة اجلزر العشوائي داخل املناطق السكنية 
املرئي  اإلعالم  اجملازر من خالل  العشوائي خارج  للجزر  السلبية  للظواهر  البيئية   التوعية   و 

واملسموع للتعريف باآلثار السلبية لها .
تفعيل دور الشرطة البيئية في متابعة حاالت اجلزر العشوائي داخل املدن .  3 .

توفير رؤية مستقبلية واضحة إلنشاء وتأهيل اجملازر تستند على الدراسات املوضوعية إلحتياج  4 .
البلد والتخطيط املستقبلي آخذين بنظر اإلعتبار  زيادة عدد السكان ومعدل إستهالك الفرد 
العضوية   لألنشطة  والستراتيجيات  اخلطط  ووضع  للمحافظات  اإلداري  والتقسيم  للحوم 

للنهوض بالواقع البيئي والصحي .
فرض نظام إدارة جيد وصارم للتقليل من فرص التلوث من خالل تطبيق القوانني والتشريعات  5 .

البيئية  النافذة .
في  يساهم  مبا  اخرى  صناعات  في  والسائلة  الصلبة  اجملازر  مخلفات  من  التامة  اإلستفادة  6 .

النهوض بالواقع اإلقتصادي من توفير مواد خام وتشغيل األيدي العاملة .
 

5-2 االنشطة اخلدمية ) البلدية (
   إن في كل دول العالم مشكلة النفايات الصلبة  تعد من املشكالت البيئية التي توليها الدول في 
الوقت الراهن اهتماما« متزايدا« ليس فقط آلثارها الضارة على الصحة العامة والبيئة وتشويهها 
للوجه احلضاري بل كذلك آلثارها اإلجتماعية واإلقتصادية, ولكل من هذه النواحي الثمن الباهظ 

الذي تتكبده الدول كنفقات إضافية أو مصروفات باإلمكان توفيرها أو جتنبها . 
    تتزايد كميات النفايات الصلبة التي يتم توليدها سنويا« ، إال أن آلية إدارة تلك النفايات متمثلة 
» في ) التجميع ، النقل ، الفرز ، املعاجلة ، التدوير , والتخلص النهائي ( , ال تزال بعيدة عن التطور 
الى إعداد  نزال نفتقر  ، وال  النفايات وتدوير اخمللفات في دول أخرى  التخلص من  احلاصل في طرق 
التلوث  على  للسيطرة  اخمللفات  هذه  مع  للتعامل  معايير  حتديد  تتضمن  وخطط  إستراتيجيات 
يعوض  وكبير  إضافي  مورد  التخلي عن  فادحة جراء  يولد خسائر  وهذا  ذلك  املترتب على  البيئي 
ويسد إحتياجات في ظل األزمة املالية احلالية بحيث ميكن اإلستفادة منها بدال من إستمرار تراكم 
كميات كبيرة من تلك اخمللفات في معظم املناطق ملواقع التجميع العشوائية واحملطات التحويلية 
غير املطابقة للمحددات البيئية ، وأصبحت عملية احلرق غير النظامي واملتعمد لكل أنواع اخمللفات 
) مبا فيها اخمللفات التي يكمن اإلستفادة منها في حال إمكانية تدويرها ( مجرد وسيلة للتخلص 
منها مما يشكل مصدرا«  آخر لتلوث الهواء إضافة«  إلى الطمر العشوائي وغير النظامي في عدة 

أماكن حيوية .
وال  املوقعية  البيئية  للمحددات  مطابقة  غير  أغلبها  فإن  الصحي,  الطمر  مواقع  يخص  وفيما 
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يتم الطمر فيها بصورة نظامية وتستخدم كمكبات للنفايات وينتشر فيها العديد من الظواهر 
السلبية منها عمليات احلرق املشار اليها آنفاً هذا باإلضافة إلى وجود النباشة من مختلف األعمار  

والذين يقومون بإنتقاء مواد تساعد في إضافة  وارد اقتصادي لهم .      

عدد املواقع غير احلاصلةعدد املواقع احلاصلةاحملافظةت

913نينوى1

04صالح الدين2

119ديالى3

61االنبار4

09بغداد5

96بابل6

104واسط7

011كربالء املقدسة8

32النجف األشرف9

56الديوانية10

55املثنى11

114ميسان12

116ذي قار13

317البصرة14

1011كركوك15

54138اجملموع

جدول ) 52( يبني عدد مواقع الطمر الصحي في احملافظات احلاصلة وغير احلاصلة على املوافقات البيئية 

شكل )57( يبني عدد مواقع الطمر الصحي احلاصلة و غير احلاصلة على املوافقات البيئية كنسبة مئوية و 
لكل محافظة
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تشمل اخمللفات البلدية )القمامة( مخلفات املنازل ، احملال واألسواق التجارية ، املؤسسات اخلدمية 
كاملدارس واملعاهد واجلامعات ، املستشفيات ، املنشآت اإلدارية ، تنظيف الشوارع ، احلدائق ، الفنــادق 
و غيرها من مرافق احلياة لكن ال يوجد نظام كفوء إلدارة اخمللفات الصلبة بكافة تصنيفاتها حيث 
إن النظام احلالي ال ميكن أن يلبي إحتياجات اجملتمع , و يتم جمع النفايات من اآلليات اخلاصة تنقل 

الى  احملطات التحويلية وتكبس و ترسل إلى مواقع الطمر  .

عدد احملطات التحويلية احلاصلةاحملافظةت
عدد احملطات التحويلية غير 

احلاصلة

14نينوى1

112صالح الدين2

03ديالى3

011االنبار4

618بغداد5

12بابل6

01واسط7

02كربالء املقدسة8

212النجف األشرف9

02الديوانية10

01املثنى11

01ميسان12

03ذي قار13

11البصرة14

20كركوك15

1473اجملموع

جدول)53( يبني عدد احملطات التحويلية احلاصلة وغير احلاصلة على املوافقات البيئية

شكل )58( يبني عدد احملطات التحويلية احلاصلة و غير احلاصلة على املوافقات البيئية و كنسبة مئوية ولكل 
محافظة
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     وتختلف نسبة تولد اخمللفات البلدية الصلبة من منطقة إلى أخرى كما« ونوعا« حسب خصائص 
الدخل, ففي  و تفاوت مستويات  اجملتمع وظروفه وإختالف األمناط اإلستهالكية والسلوكية فيه 
املناطق ذات الدخول املنخفضة ينخفض تولد اخمللفات الصلبة فيها ليصل إلى أقل من 0,3 كغم/

فرد/يوم ، بينما تزيد نسبة املواد العضوية في اخمللفات املتولدة, أما في املناطق ذات الدخول املرتفعة 
يرتفع تولد اخمللفات الصلبة إلى ما يزيد عن  ) 1 ( كغم/فرد/يوم وتقل نسبة اخمللفات العضوية على 

حساب املواد القابلة لإلسترجاع مثل الورق، والبالستيك والزجاج ، واملعادن ، وغيرها. 
     إن وضع نظام إدارة متكامل للمخلفات أصبح من أهم عناصر ستراتيجيات إدارة النفايات إليجاد 
توجه خاص نحو جمع النفايات والتخلص منها وإبتكار أساليب إدارية وفنية وتقنية وإقتصادية 
والتقنيات  األساليب  وإستخدام  واملعاجلة  والتخلص  اجلمع  عمليات  مبختلف  القيام  تضمن 

واإلجتاهات احلديثة في هذه اجملاالت .
     مت تبني مقترح انشاء مركز  متخصص إلدارة النفايات ومبوافقة األمانة العامة جمللس الوزراء 
يقوم على أساس اإلستثمار في هذا اجملال ,والعمل جاري على إعداد القانون و الهيكلية اخلاصة 

باملركز .

5-3 املعوقات الرئيسية التي تواجه ادارة اخمللفات الصلبة :- 
إدارة  في  واإلدارية  التنظيمية  والقدرات  والفعالية  الكفاءة  حيث  من  العاملني  كفاية  عدم  1 .

وتشغيل هذا امللف .
نقص الوعي العام بخصوص اجلوانب البيئية املتعلقة بإدارة اخمللفات الصلبة وكذلك اإلفتقار  2 .

إلى تعاون املكون االساس للمجتمع بحد ذاته 
عجز التمويل عن اإليفاء باملتطلبات األساسية إلدارة ملف إدارة النفايات . 3 .

زمني   سقف  خالل  اليه  الوصول  ومحاولة  ستراتيجي  كهدف  إستراتيجية  رؤية  وجود  عدم  4 .
محدد 

عدم اإلستغالل األمثل للطاقات املتاحة في مفاصل إدارة النفايات كفرص إستثمارية متاحة  5 .
في الوقت احلالي .تتسبب مواقع الطمر واحملطات التحويلية بضرر بيئي على البيئة الساكنني 

القاطنني بالقرب منها وعلى هذا األساس .

مكب عشوائياملواقع التحويليةمواقع الطمر الدائمية

غلقغرامةإنذار
ايقاف 
امر غلق

غلقغرامةإنذار
إزالة 

مخالفة
ايقاف 
عمل

انذار
ازالة 

مخالفة

96514421242

جدول )54( يبني اإلجراءات القانونية املتخذة بحق مواقع الطمر الصحي و احملطات التحويلية واملكبات 
العشوائية
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5-3-1 اإلستنتاجات :-
ال يزال حلد اآلن غياب خطة إدارة بيئية سليمة من قبل إدارة البلديات سواء كانت في أمانة  1 .
كيفية  وفي  اجلغرافية  رقعته  حسب  كل  للمواقع  اخلطة  هذه  إلعداد  احملافظة  في  بغدادأو 

التعامل مع حجم النفايات املتولدة بشكل يومي منها .
عدم وجود اجلهد اآللي الكافي مما أدى الى إتساع رقعة التلوث ووصوله إلى املناطق السكنية  2 .

لعدم توفر املتطلبات البيئية في املواقع احلالية.
ضعف الوعي البيئي لدى اجملتمع واملسؤولني على حد سواء باخملاطر البيئية التي تسببها تلك  3 .
املواقع واملؤسسات  على الناس والبيئة األمر الذي يزيد من تفاقم املشكلة السريع مع تباطؤ 

اإلجراءات الواجب إتخاذها للحد من تضخم التلوث البيئي املتوقع .

5-3-2 التوصيات :
تطبيق اإلدارة البيئية السليمة  للنفايات باألساليب العلمية احلديثة . 1 .

إنشاء مواقع طمر صحي وفق املعايير البيئية احلديثة للتخلص من ظاهرة تكدس النفايات  2 .
مواقع  وزيادة عمر   لتقليل كميتها  النفايات  لفرز   وإنشاء معامل  العشوائي  احلرق  وظاهرة 

الطمر .
إعادة تأهيل كافة املواقع القدمية وتشجيع القطاع اخلاص للعمل على تأهيل تلك املواقع مبا  3 .

يضمن إستخدامها بالشكل الصحيح والطريقة النظامية .
اإلستفادة من التجارب الناجحة لتدوير اخمللفات محلياً وإقليمياً ودولياً . 4 .

نشر الوعي البيئي بني شرائح اجملتمع في كيفية التعامل السليم مع النفايات املنتجة  وتعزيز  5 .
اجلانب التربوي واإلعالمي والتثقيف لنشر  هذه الثقافة  للمواطنني في املناهج التربوية .

تذليل املعوقات أمام املهتمني جدياً  بعملية التدوير  و التوافق مع خطة الدولة لتبني املبادرات  6 .
املتعلقة بهذ العملية املهمة لدعم صناعة التدوير الوطنية باإلستعانة بالكفاءات واخلبرات 

املتاحة محلياً ودولياً .
السليمة  البيئية  املتطلبات  وفق  اخلطرة  للنفايات  طمر  موقع  إنشاء  في  بجدية  التفكير  7 .

للنفايات اخلطرة للحد من اخملاطر التي قد تسببها مثل هذا النوع من النفايات .

5-4  املؤسسات الصحية :-
تبرز ظاهرة تراكم النفايات الطبية الناجتة عن املؤسسات الطبية الناجتة عن املؤسسات الصحية 
في العراق لتشكل مشكلة حقيقية تهدد صحة اجملتمع وباملقابل فأن اجلهود املبذولة في أدارة 
النهائي منها والزالت غير  التكنولوجيا احلديثة املستخدمة للتخلص  تلك اخمللفات السيما وأن 
معتمدة حلد االن يتكون هذا القطاع احليوي املهم من املؤسسات الصحية مبختلف أنواعها مثل 

املستشفيات احلكومية واالهلية واملراكز الصحية واخملتبرات الصحية ومصارف الدم
تعد احملارق من أهم وحدات املعاجلة املستخدمة في املؤسسات الصحية للتخلص من النفايات 

الطبية الصلبة باالضافة الى جهاوز االوتوكليف شريدنك .
من خالل متابعة الفرق الفنية ملديريات البيئة في احملافظات للواقع البيئي للمؤسسات الصحية 
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لسنة 2017 تبني االتي :-
	 يتكون هذا القطاع احليوي املهم من املؤسسات الصحية مبختلف أنواعها مثل املستشفيات 
احلكومية واالهلية واملراكز الصحية واخملتبرات ومصارف الدم وغيرها وقد بلغ عدد املؤسسات  
أدارتها للنفايات الطبية في عموم محافظات  البيئي من حيث  التي مت االطالع على واقعها 

العراق )513 ( مؤسسة صحية موزعة على عموم العراق عدا أقليم كردستان .
أن كمية ماتطرحة املستشفيات احلكومية من النفايات الطبية اخلطرة هي )13,6238( طن /شهر 
الكلي  اجملموع  يبلغ  وبذلك  /شهر   )0,196( طن  االهلية هي  املستشفيات  ماتطرحة  ,وأن كمية 
للنفايات الطبية )14,4813( طن /شهر علماً بأن معظم هذه املؤسسات الصحية اليتوفر فيها 

ميزان لوزن النفايات الطبية في املؤسسات الصحية وتعطي أرقام تقريبية لهذه االوزان .
أغلب  واملتبع في  السائد  النظام  وهو  احلرق   نظام  بواسطة  الطبية  النفايات  التخلص من  يتم 
املؤسسات الصحية للتقليل من حجم النفايات الطبية الصلبة ووزنها حيث تستخدم ملعاجلة 
’وتعتبر  التصوير االشعاعي وغيرها  وأفالم  العبوات املضغوطة  الطبية ماعدا  النفايات  مختلف 
عملية احلرق من أصعب طرق التخلص  من اخمللفات الطبية ذلك ألنها حتتاج لتقنية عالية ومتطورة 
وقد بلغ عدد احملارق الكلي التي مت االطالع على واقعها  ممايجعل عملية القيام بها مكلفة جداً 

البيئي )191( محرقة وكانت معطم هذه احملارق غير مطابقة للشروط البيئية .
( مؤسسة  بلغ عدد املؤسسات التي تعالج مخلفاتها الطبية داخل املؤسسات الصحية )191	 

وتكون طريقة املعاجلة أما عن طريق احملرقة أو االوتوكليف شريدنك .
( مؤسسة حيث  أما املؤسسات الصحية التي تعالج مخلفاتها خارج املؤسسة الصحية )313	 
يتم نقل النفايات من هذه املؤسسات الى املستشفيات املركزية التي متتلك محرقة نظامية 

أو أوتوكليف شريدنك ويتم معاجلة النفايات هناك .
تستخدم أجهزة الثرم والتعقيم )Autoclave Shredding( كوسيلة ملعاجلة النفايات الطبية في 

بعض املؤسسات الصحية حيث يتميز هذا اجلهاز :-
	 عدم أنتاجة للغازات السامة .

	 أمكانية تقليل حجم النفايات .
	 تكلفة االنشاء والتشغيل منخفضة .

	 اليحتاج الى مهارات خاصة للتشغيل والصيانة باالضافة الى توفر بسعات مختلفة وحسب 
احلاجة .والتي بلغ عدد العاملة منها ) 39( جهاز وهناك )5( قيد التنصيب في عموم العراق.
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احملافظةت
كمية النفايات 

الطبية 
كغم /شهر

جهاز الثرم والتعقيماحملارق

العاملةعاطلةتعمل جزئيعاملة
قيد 

التنصيب
غير منصبة

--94165528388بغداد1

-----1404853القادسية2

1-733591111املثنى3

--1---56359ذي قار4

--312-16857ميسان5

--2-21764683البصرة6

-------نينوى7

--1654672114كركوك8

--28218352222ديالى9

-------االنبار10

--32-2092191بابل11

--1657482222كربالء12

--2---115005واسط13

-115-257894صالح الدين14

15
النجف 
االشرف

153728-5-2--

املصدر / وزارة الصحة /دائرة االمور الفنية

5-4-1 التصاريف السائلة للمؤسسات الصحية :-
تعتبر مياه الصرف الصحي في املؤسسات الصحية شبيه في قوامها ملياه الصرف الصحي العام 
وتختلف عنها في أحتوائها على أنواع مختلفة من اخمللفات السائلة مع أن كميتها قليلة أال أنها 
حتتوي على الفايروسات وامليكروبات املعدية واخلطيرة الناجتة من العناية باملرضى والتي من املمكن 

أمتالكها القدرة على املقاومة في مياه الصرف الصحي.
للمرضى  اليومية  البشرية  للمخلفات  باالضافة  للمستشفيات  الصحي  الصرف  مياه  	 أن 
والعاملني حتتوي على )امليكروبات املرضية ,سوائل كيمياوية خطيرة ’مخلفات سائلة مشعة 
,مخلفات بقايا املعادن الثقيلة ( حيث تتميز بزيادة في تراكيزها عن ماموجود منها في مياه 
الصرف الصحي للمدن نتيجة االستخدامات الطبية للتشخيص والعالج والتي من املمكن 
أن تضر بالصحة العامة للعاملني ولعموم الناس عن طريق تأثيراتها البايولوجية على االنسان 

نتيجة تفاعالتها ونواجتها املؤثرة على الصحة والبيئة .
( أحصائية في املؤسسات الصحية في احملافظات كافة عدا أقليم كردستان  يبني اجلدول رقم )2	 
فيما أّذا كانت وحدات املعاجلة  عاملة أو غير عاملة املستخدمة في معاجلة التصاريف السائلة 

جدول )55( ميثل االحصائية البيئية لعام 2017 لنظام االدارة اخمللفات الطبية الصلبة الناجتة من املؤسسات 
الصحية حسب كل محافظة
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املؤسسات  ( وعدد   32( التي متتلك وحدات معاجلة  الصحية احلكومية  املؤسسات  يبلغ عدد 
الصحية التي المتتلك وحدة معاجلة )17( والتوجد أي معاجلة للمياه املتخلفة عن املستشفيات 
االهلية واملؤسسات الصحية االخرى ويتم تصريف اخمللفات السائلة سواء كانت معاجلة أو غير 
معاجلة الى أقرب جهة تصريف للمؤسسة مثل )شبكة اجملاري ’أحواض تعفني ( أو جهات أخرى 

)مصدر مائي ,أراضي مجاورة ( .

اسم الدائرة
وحدة املعاجلة

املالحظات
غير موجودةالتعملتعمل

23--دائرة صحة بغداد / الرصافة

13--دائرة صحة الكرخ

مستشفى دار التمريض اخلاص10-1دائرة مدينة الطب

841دائرة صحة البصرة

---دائرة صحة نينوى

-16دائرة صحة كربالء املقدسة

4-3دائرة صحة النجف

1114دائرة صحة بابل
يوجد مشروع لشمول كافة املؤسسات بوحدات 

املعاجلة

--6دائرة صحة الديوانية

112دائرة صحة املثنى

14دائرة صحة ذي قار

يوجد مشروع لشمول بقية املستشفيات 
)احلسني,بنت الهدى( بقدرة 400م3 /اليوم 

واملستشفيات )اجلبايش ,سوق الشيوخ,الرفاعي( 
بقدرة 250م3/ اليوم

14-1دائرة صحة ميسان

وحدة املعاجلة في م. الزهراء التعليمي116دائرة صحة واسط

513دائرة صحة ديالى
م. البتول +م. اخلالص + م. الزهراء + م.خانقني + م. 

MBBR جلوالء تقنية

-33دائرة صحة كركوك

5-5  األنشطة الصناعية لسنة 2017 :-
تعتبر األنشطة الصناعية مصدرا« رئيسيا« لتلوث الهواء بالغازات والدقائق وذلك بسبب التقنيات 
القدمية املستخدمة في العمليات اإلنتاجية وتقادم اخلطوط وضعف إجراءات الصيانة عليها وعدم 

توفر وسائل السيطرة املناسبة والكفوءة .

جدول رقم )56 ( يبني االحصائية لوحدات املعاجلة في املؤسسات الصحية
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5-5-1 معامل اإلسمنت :-
يبلغ عدد معامل اإلسمنت في عموم العراق ) عدا إقليم كردستان ( ) 19( معمال« مت متابعة )9( 
معامل منها )7( معامل عاملة و)2( متوقفة عن العمل حيث بلغ عدد مرسبات الغبار العاملة )58( 

مرسبة في جميع مراحل اإلنتاج لهذه املعامل  وال توجد مرسبات متوقفة عن العمل .
والشكل أدناه يبني الواقع البيئي ملعامل السمنت ومدى توفر وسائل السيطرة على اإلنبعاثات 

الغازية والدقائقية :-

نتيجة  املتطايرة  الدقائق  األول  مصادر,  عدة  إلى  السمنت  صناعة  عن  الناجت  الهواء  تلوث  يعزى 
عملية الطحن للمواد األولية) حجر الكلس ( والدقائق املتطايرة نتيجة عملية طحن الكلنكر ، 
والثاني غبار السمنت وامللوثات الغازية املنبعثة من األفران كأكاسيد النتروجني والكبريت وثاني 

أوكسيد الكاربون والهيدروكاربونات وأحادي أوكسيد الكاربون . وغيرها  من نواجت إحتراق الوقود.
وتقدر كمية الدقائق احملمولة مع الغازات بحدود10-20% من كمية تغذية الفرن وطاملا أن األفران 
الدقائق وضمان  لترسيب هذه  توفير معدات  السمنت فيتطلب  لغبار معامل  أكبر مصدر   هي 
أجهزة  الدقائق هي  هذه  لترسيب  املناسبة  السيطرة  وسائل  أن  ,علما«  اجلو  إلى  ترسيبها  عدم 

السايكلونات واملرسبات األلكتروستاتيكية واملرشحات الكيسية وأبراج الغسل .
 أما فيما يتعلق بالغازات الناجتة فإن تأثيراتها سلبية للغاية على البيئة احمليطة,السيما إن أغلب 

معامل السمنت في العراق تستعمل النفط األسود كوقود وهو من أردأ أنواع الوقود . 
ومما يجدر اإلشارة اليه أن معظم معامل السمنت  في العراق  كانت قد شيدت بدون دراسة لتقدير 
سمنت  كمعمل  رئيسية  إستيطان   مراكز  قرب  املعامل  من  الكثير  تتواجد  ,حيث  البيئي  األثر 

شكل )59( يبني مدى توفر مرسبات الغبار في معامل السمنت التي مت متابعتها لعام 2017
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الكوفة ومعمل سمنت بادوش ومعمل سمنت الفلوجة ومعمل سمنت اجلنوب ومعمل سمنت 
كبيسة ,و تقوم جميع معامل السمنت بطمر غبار السمنت املترسب من األفران في مواقع طمر 

غير نظامية .

5-5-2-معامل الطابوق :-
    تعتبر صناعة الطابوق من الصناعات احمللية املهمة بسبب إعتمادها كمادة أساسية في البناء,  
املياه  لوفرة  بالنظر  العراق   في  الصناعة  هذه  بنجاح  وطبيعتها  األرض  جغرافية  ساهمت  وقد 
ونقاوة التربة . وقد مرت هذه الصناعة مبراحل تطور  تدرجت من إستخدام القوالب اخلشبية إلى 

الكور وصوال« إلى األفران املستخدمة حاليا«.
,بعضها                                                                                                        احملافظات  و  بغداد  في  موزعة  673 معمل  العراق  في عموم  الطابوق  معامل  عدد  يبلغ 
فيها تتوفر فيها منظومات حرق آلية واألخرى التتوفر فيها منظومات حرق آلية وقد مت خالل عام  
2017 التحري  عن واقع حال )263( معمل  طابوق تشمل العاملة واملتوقفة عن العمل كما في 

اجلداول والشكلني أدناه :-

احملافظةت

عدد 
املعامل 
التي مت 

متابعتها

عدد املعامل التي مت 
متابعتها

االجراءات العقابيةمدى توفر منظومة حرق الية

املتوقفةالعاملة
تتوفر

غلقغرامةانذارال تتوفر
ال تعملتعمل

----51561-----76-----127127بغداد1

----------------------7616بابل2

----------------18153132ذي قار3

---------7-----211----2222الديوانية4

11--------1210291املثنى5

-----------------------------------------------كربالء املقدسة6

-------------------------1----11كركوك7

-----2725225ديالى8

---------------------------------------صالح الدين9

--------------3----3------66النجف األشرف10

------------------------------------------------االنبار11

--------------------------------------------البصرة12

---------------------34322302واسط13

---------------------------9-----99ميسان14

263253101936546321اجملموع

جدول )57 ( يبني الواقع البيئي ملعامل الطابوق في العراق  لعام   2017
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شكل )60( يبني مدى توفر منظومات احلرق اآللية في معامل الطابوق التي مت متابعتها عام 2017

شكل )61( يبني اإلجراءات القانونية املتخذة بحق معامل الطابوق اخملالفة للمتطلبات البيئية
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5-5-3معامل االسفلت :-
   تتميز بعض معامل االسفلت بعدم توفر وسائل السيطرة على اإلنبعاثات الغازية وإن وجدت 
فهي قدمية وغير كفوءة, و يبلغ عدد معامل اإلسفلت بحدود )350(  معمل وقد مت متابعة ) 22( 
و)17( معمل  حاليا«  تعمل  معامل   )15( أن  منها, حيث  الغبار  مرسبات  توفر  مدى  لبيان  معمل 
متوقفة عن العمل ولوحظ توفر )10( مرسبات غبار تعمل و)5( معامل التتوفر فيها مرسبات غبار 

كما موضح في اجلدول رقم )58( .
 أما بالنسبة لإلجراءات القانونية فقد مت توجيه كتب إنذار عدد )5( وكتب غرامة عدد )2( وكتب 

غلق عدد )2( خالل عام 2017 كما في اجلدول   و الشكلني أدناه :-

احملافظةت

عدد 
املعامل 
التي مت 

متابعتها

عدد املعامل التي مت 
متابعتها

االجراءات العقابيةمدى توفر مرسبات غبار

املتوقفةالعاملة
تتوفر

غلقغرامةانذارال تتوفر
ال تعملتعمل

1111--------312بغداد1

---------------2-------------22بابل2

-------------------------4222ذي قار3

------------------------2111الديوانية4

1----------1-----------------11املثنى5

-------------------------------1------1كربالء املقدسة6

-----------3------------6242كركوك7

--------------------------2-----22ديالى8

----------------------------------------------------صالح الدين9

------------11--------413النجف األشرف10

-------------------------------------------االنبار11

---------------------------------------------------البصرة12

------1-----------------7343واسط13

------------------------------------------------ميسان14

--------------------------------------------------نينوى

5522--------32151710اجملموع

 جدول )58( يبني الواقع البيئي ملعامل اإلسفلت التي مت متابعتها خالل عام 2017
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5-5-4 املعامل الغذائية :
  يعد قطاع الصناعات الغذائية أحد قطاعات الصناعة احليوية كونها تسهم في توفير الغذاء 
من خالل متويل املنتجات الغذائية الطازجة إلى منتجات قابلة للحفظ مددا« متفاوتة, وتختلف 
كمية ونوعية اخمللفات الناجتة عن العملية اإلنتاجية حسب حجم املعمل وكمية اإلنتاج والتقنيات 
املستخدمة في اإلنتاج ووسائل معاجلة تلك اخمللفات وغيرها من العوامل األخرى , ويشتمل هذا 

القطاع على العديد من الصناعات أهمها : -
منتجات األلبان .  1 .

شكل ) 62 ( يبني مدى توفر مرسبات الغبار في معامل اإلسفلت التي مت متابعتها عام 2017

شكل )63( يبني اإلجراءات القانونية املتخذة بحق معامل اإلسفلت  اخملالفة للمتطلبات البيئية
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معامل املشروبات الغازية . 2 .
معامل تعبئة املياه . 3 .

معامل الثلج . 4 .
معامل إنتاج امللح . 5 .

معامل املثلجات . 6 .
أفران الصمون واخملابز . 7 .

معامل تعليب اللحوم . 8 .
إنتاج العصائر واحللويات . 9 .

شركات إنتاج األغذية واخمللالت . 10 .
مجارش احلبوب واملطاحن . 11 .

مصانع تعليب التمور ومعجون الطماطة . 12 .
إن عدد املعامل الغذائية في جميع محافظات العراق تقريبا« يبلغ )1282( معمل , مت متابعة  

)  223( معمل منها ) 94( معمل حاصل على املوافقة البيئية .
وقد مت توجيه عدد )46( كتب غلق وعدد)29( كتب إنذار و عدد )1( كتب غرامة بحق املعامل اخملالفة 

التي ال تتوفر فيها املتطلبات البيئية كما في اجلدول والشكلني أدناه:-   

احملافظةت
عدد املعامل الغذائية 

التي مت متابعتها
عدد املعامل احلاصلة 
على املوافقة البيئية

االجراءات القانونية

غلقغرامةانذار

20------20620بغداد1

239111بابل2

----------22171ذي قار3

-----------831الديوانية4

----------31املثنى5

1------------33كربالء املقدسة6

-----------------101كركوك7

-----------------42ديالى8

52صالح الدين9

-----------------1912النجف األشرف10

-------34182األنبار11

10----------368البصرة12

4------36133واسط13

-----------------------------ميسان14

---------------------------نينوى15

2239429146اجملموع

جدول )  59( يبني الواقع البيئي للمعامل الغذائية التي مت متابعتها خالل عام 2017    
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شكل )64 ( يبني املعامل الغذائية  املتابعة واحلاصلة على املوافقة البيئية

شكل ) 65( يبني اإلجراءات القانونية املتخذة بحق املعامل الغذائية اخملالفة للمتطلبات البيئية



197

5-6 مراقبة الكيمياويات وتقييم املواقع امللوثة 
5-6-1الواقع البيئي لشعبة تقييم املواقع امللوثة 

5-6-1-1  التقييم البيئي ملصنع الربيع )شركة النداء سابقا(
مصنع الربيع ) شركة النداء سابقا ( احدى شركات هيئة التصنيع العسكري املنحل والتي تعرضت 
الى التدمير بعد احداث عام 2003 وهي شركة ميكانيكية من اهم شركات وزارة الصناعة واملعادن 
منطقة  في  الصناعية  املنطقة   في  وتقع  مربع  كيلومتر   )2( ب  تقدر  مساحة  مبانيها  تشغل 

الزعفرانية .
الواقع البيئي وتقييم  قام فريق متخصص بأجراء التقييم البيئي للشركة لغرض االطالع على 
عن  الناجم  البيئي  التلوث  من  للحد  فيه  العاملة  الشركة  قبل  من  املتخذة  البيئية  االجراءات 
العمليات االنتاجية حيث مت فحص مناذج التربة بأستخدام اجلهاز احلقلي )NITON( وحتديد احداثيات 

املوقع بأستخدام جهاز GPS والتقاط الصور الفوتوغرافية .

معلومات عن املوقع :
	 اسم احلقل: مصنع الربيع

    	N=33.15024         املوقع: بغداد / الزعفرانية   ,   االحداثيات
                                                              E=044.29003

اقرب جتمع سكاني بحدود 500	  م 
جتهيز  هو  للشركة  السابق  النشاط   : السابق  	 العمل 

وطالء اجزاء من الصواريخ
	 العمل االساسي هو الطالء الكيمياوي والكهربائي

بالكميات  الكهربائية  البوردات  انتاج   : احلالي  	 العمل 
واملواصفات املطلوبة

	 كمية اخمللفات السائلة:  
	 طريقة التخلص من اخمللفات السائلة: حقن في بئر للمخلفات السائلة  

	 االمكانيات اخملتبرية في احلقل: مختبر مركزي يقوم بالفحوصات اخلاصة مبياه
الشرب يومياً والفحوصات اخلاصة باخمللفات السائلة دورياً كل 3	  اشهر

	 مت التركيز على املواقع التي تتعامل مع املواد الكيمياوية  ومن ضمنها ورشة الطالء التي كانت 
تتعامل مع الكروم والنيكل وغيرها لطالء اجزاء الصاروخ وبعد االطالع على موقع الورشة تبني 
انه قد مت تاهيله من قبل الشركة  وصب االرضية بخرسانه كونكريتية  وغلق الورشة اال انه مت 
مالحظة وجود مساحة محددة  ) 21×5 متر ( تقريبا ميكن تاشيرها كبؤرة ملوثة بسبب وجود 
تسرب واضح للمواد الكيمياوية من مخلفات عمليات الطالء السابقة  ذات لون اصفر  مخضر 
داللة على وجود مادة الكروم تقع في باب ورشة الطالء الكيمياوي وقد مت اخذ 4 مناذج من البؤرة 

3 سطحية والرابع على عمق 15 سم .
	 موقع ورش التنظيف الكيمياوي  : هي ورشة تتم فيها عملية التنظيف الكيمياوي لبعض 
منها  احلوامض  من  انواع  عدة  واغلبها  الكيمياوية  املواد  من  عدد  باستخدام  الصاروخ  اجزاء 
يتم  سابقا  وكان  والفيتانوكس  الفينونوكس  مثل  واحماض  البوتاسيوم  كرومات  احماض 
جمعها بواسطة صهريج لرفع  اخمللفات السائلة لعملية التنطيف عن طريق مضخة وقد 
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حوض  في  اخمللفات  هذه  جتميع  حاليا  ويتم   2003 في  االخيرة  بعداحلرب  الصهريج  سرقة  مت 
التجميع وتشغل حاليا جميع مساحة الورشة والبالغة )20×7 متر) وبعمق 3 متر تقريبا.

العالي والتي مت سرقتها  	 غرفة احملوالت الكهربائية: وهي غرفة  حتوي على محوالت الضغط 
وتفكيك املتبقي منها مما نتوقع وجود تلوث بزيت السكرال بسبب انسكابها  وهي مواد خطرة 

ومسرطنة ومحظورة واخلاضعة التفاقية ستوكهولم كونها من املواد املتعددة الكلور.
نتائج فحوصات  تربة املوقع

 NITON XL3t960Environmental & Soil(  : احلقلي  اجلهاز  باستخدام  البيئي  التقييم  اجراء  مت 
Screening - XRF Analyzer(  والتركيز على البؤر املذكورة انفاً

احملددات )12()11()10()9()8()7()6()5()4()3()2()1(العناصر

                       
    Ag

010.514000000011015

Cd002100000000012

Pb90311546132923047.53301564

As00000006000055

Hg001090009000010

Zn5451383475209168164246226132151118117

Cu352930448158.594652051223624.585

Ni.1261672511681111052651541439588163870

Fe1927019433367312663517818159482579302136429289155251448620571

Cr129032760281733603393362679113718410096165380

V656677.5627754066.9.94416269380

Ca102175980481050879412113738676573134845.94935111087110970108747103723                  

K107661143412494143611058312194711813476142138051717513701

S4306517823328398649361441150318915047.1139616842351

نتائج الفحوصات   جدول رقم )60(

الشكل رقم )67( يوضح تركيز اخلارصنيالشكل رقم )66( يوضح تركيز الكروم 
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بورشة  احمليطة  املنطقة  من  املسحوبة  النماذج  جميع  في  الكروم  عنصر  تركيز  ارتفاع  تبني	  
الطالء سواء النماذج السطحية وعلى عمق )15 سم( مما يدل الى تلوث  هذه البؤرة وذلك نتيجة 

نشاط ورشة الطالء الكهربائي السابق وبقايا امللوثات بعد عملية التأهيل  خارج الورشة .
	 من الواضح وجود تلوث بعناصر )الكادميوم ,النحاس,الرصاص,الكروم( واملتمثلة بالنماذج ذات 
االرقام )4,6,7( املسحوبة من املواقع احمليطة واملقابلة للورشة مما يدل انتقال التلوث الى احلديقة 

املقابلة للورشة املتمثلة بالنموذج رقم) 6( وهي ايضا نتيجة عمليات الطالء.
نتائج النماذج ذات االرقام (10,11	  ) واملاخؤذة من اخملزن الكيمياوي ال تشير الي تلوث  ونتائجهما 

مقاربة لنتائج  النماذج القياسية مما يدل على كفاءة عملية التأهيل للمخازن.
	 التوصيات :

( سم بسبب وجود تلوث مبادة الكروم ووضعه  قشط التربة احمليطة بورشة الطالء بعمق )25	 
في حاويات مناسبة محكمة الغلق وخزنها في مخزن مؤقت حلني تسليمها للجهة اخملتصة 

مبعاجلة اخمللفات اخلطرة مرخصة بيئياً  وكما مبني باخملطط املرفق .
العالي ملنع دخول منتسبي الشركة مع وضع عالمات حتذيرية  	 غلق غرفة محوالت الضغط 
واخلاضعة  مواد خطرة ومسرطنة ومحظورة  وهي  االسكرال  بزيت  تلوثها  املتوقع  كونها من 

التفاقية ستوكهولم كونها من املواد متعددة الكلور .
وذلك  م3	    )240( حجمها  يبلغ  والتي  التنظيف  بغرفة  املتجمعة  السائلة  اخمللفات  معاجلة 
عن طريق غسل املكان مبادة قاعدية لتحويلها ملواد ملحية غير خطرة ويتم بعدها جتميعها 

بحاويات مناسبة

الشكل رقم )69( يوضح تركيز الرصاصالشكل رقم )68( يوضح تركيز النحاس
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5-6-1-2  التقييم البيئي ملعهد السكك 
القيام  لغرض  للمعهد  املوقعي  الكشف  اجراء  مت 

باعمال التقييم البيئي
النمذجة  عملية  خالل  من  املوقع  لتربة  الشامل   
نتيجة  البيئية  واالضرار  لبيئي  ا  لواقع  ا  وتقييم 
مت  وقد  املعهد  لها  تعرض  التي  العسكرية  للعملية 
اعالمنا بحدوث القصف عام )2003( مما ادى الى سقوط 
القذائف على جملونات عدد )2( تعرض احداها للحرق 
والتلف التام تبلغ مساحة املنطقة )20( متر * )38( متر 
احملروق و سكراب حديد  بقايا اجلملون  تقريباً متضمنا 

وساندويش بنل اما اجلملون الثاني باجلهة املقابله 
لالول ويبعد مايقارب )10( متر عنه تعرض لسقوط بقايا وشظايا القذيفة مما ادى الى هدم جزء من 

سقف اجلملون فقط وهو حاليا مخزن للشركة 

محدداتمنوذج رقم )6(منوذج رقم )5(منوذج رقم )4(منوذج رقم )3(منوذج رقم )2(منوذج رقم)1(العناصر

ULOD<LOD<LOD<LOD<LOD<LOD<11

ThLOD<LOD<LOD<LOD<LOD<LOD<15

Pb33LOD<7219144064

SeLOD<LOD<LOD<LOD<LOD<LOD<100

As14LOD<LOD<LOD<LOD<LOD<55

HgLOD<LOD<LOD<LOD<14LOD<10

Zn9561495LOD<179497117

Cu26LOD<LOD<LOD<29LOD<85

Ni13919011212386LOD<870

Cr7939209349926380

V592316215027380

CdLOD<62LOD<LOD<23LOD<12

   نتائج الفحوصات جدول )61(

الشكل رقم )71( يوضح تركيز الزئبقالشكل رقم )70( يوضح تركيز الرصاص 
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تبني مايلي :-

ارتفاع في تركيز الكادميوم في النموذج رقم ) 2 ( في موقع جتمع السكراب اخلاص بحرق اجلملون 

بالرغم من كونها ضمن  والزرنيخ  والنيكل  الرصاص   لعناصر  واضحة  تراكيز  الى ظهور  اضافة 

احلدود املسموح بها االن انها عناصر خطرة التتواجد بالطبيعة وهذا واضح من خالل مالحظة عدم 

وجود اي تركيز لها في باقي املواقع

( وهي مناذج مسحوبة  لوحظ ارتفاع ملحوظ بعنصر الزنك فيما يخص النموذج رقم )3 و 5و 6. 1

من املناطق احمليطة باجلملون الثاني الذي تعرض لهدم السقوف بسبب وقوع الشضايا وهو 

ماخوذ من باب اجلملون املقصوف قد يعود السبب خمللفات الصاروخ الذي يحتوي على عنصر 

ارتفاع تركيز الرصاص في  الى  النموذج القياسي خالي من هذا العنصر اضافة  الزنك وكون 

املوقع.

ارتفاع واضح في بعض العناصر مثل الزئبق واخلارصني في النموذج رقم 5. 2 املسحوب من منطقة 

البيئة  ابلغنا مدير قسم  خلفية من احدى جوانب املعهد بعيدة عن موقع اجلملونات والتي 

وليس  االعمال  هذه  بسبب  ارتفاعها  نرجح  مما  للبنايات  تأهيل  اعمال  فيها  مت  منطقة  بانها 

بسبب اعمال القصف بسبب تعرض هذه االتربة للرفع والتغيير خالل اعمال التأهيل .

التوصيات :

ضرورة القيام بفحص اشعاعي ملوقع اجلملون املقصوف واحلاوي على بقايا احلديد والسكراب  1 .

الناجت من حرق اجلملون نتيجة تعرضه لضربة صاروخ امريكي اثناء احلرب عام 2003.

بعد التأكد من كون هذه اخمللفات ضمن اخللفية االشعاعية يتم رفعها من قبل اجلهة املالكة  2 .

للموقع والتخلص منها بشكل امن كونها اصبحت نفايات غير خطرة .

بعد رفع احلديد والسكراب احملروق يتم اعالمنا ليتم  اجراء التقييم النهائي لتربة املوقع بعد  3 .

رفع االنقاض من املواقع التي تعرضت للقصف وحتديد املواقع امللوثة وذلك كون التقييم االولي 

اشار الى ارتفاع في بعض العناصر الثقيلة.

الشكل رقم )72( يوضح تركيز اخلارصني
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5-6-1-3 دراسة عن الصناعة البالستيكية 
البالستيك :- هي مادة سهلة التشكيل تعرف باللدائن  ايضاً تتكون أساسا من سالسل تدعى  

البوليميرات
يتركب البالستيك من اإلثيلني هو غاز عضوي يتكون اجلزيء الواحد من ذرتني من الكاربون  وأربع 
ذرات من الهيدروجني ويرمز له بالصيغة:C2H4 أحد مشتقات النفط الذي يستخدم في صناعة 

البولي اثيلني من أشهر أنواع البالستيك.
يعرفها  لم  التي  واملواد  املركبات  بعض  صناعة  في  حقيقية  ثورة  املاضي  القرن  منتصف  شهد 
اإلنسان من قبل، وكان من أهمها على اإلطالق إنتاج البالستيك، وكان من النتائج السلبية لهذه 
الثورة العاملية في صناعة البالستيك، تراكم ماليني األطنان من مخلفات هذه املادة التي استهلكت 
وحان وقت التخلص منها، ولم يكن في استطاعة الباحثني إتالف هذه املادة عالية الثبات قليلة 
وكافة  اإلنسان  صحة  تهدد  وأخذت  الصناعية  اخمللفات  هذه  فتراكمت  آمنة،  بطريقة  التفكك 

عناصر البيئة.
التعامل  P.V.C ال ميكن  التي لها عمر طويل مثل  الدراسات أن اخمللفات البالستيكية  لقد بينت 
معها كأي مخلفات صناعية أخرى، فهي تنتج أخطر السموم والغازات الضارة، كالديوكسينات 
عند حرقها، كما أن دفنها في أعماق األرض يلوث مصادر مياه الشرب اجلوفية، وإلقائها في البحار 

واحمليطات يدمر كامل احلياة البحرية.
وقد وجد أن بعض هذه اخمللفات ميكن السيطرة عليها بواسطة عملية التدوير، حيث قد تستخدم 
وبيئية  التقليدية ضمن شروط صناعية  الكهربائية  الطاقة  إنتاج  بعضها كوقود في محطات 
صارمة، كما قد يتم إعادة تشكيل بعض أنواع البالستيك إلنتاج سلع جديدة تستخدم لرفد احلياة 

العملية واليومية .
من هنا انبثقت فكرة عمل دراسة تخص هذه الصناعة اخلطرة واالحاطة بكل ايجابيات وسلبيات 
استخدام  خطر  من  والتنويه  واملتلقي  القارئ  لدى  الوعي  زيادة  لغرض  البالستيكية  الصناعة 
البالستيك أو النايلون سواء باالطعمة او املشروبات  لتماسها املباشر مع االنسان .. حيث تبني 
احتواء تلك املواد الغذائية املوجودة في البالستيك على تراكيز مرتفعه من متبقيات البالستيك 
وبسبب سهولة ذوبان البالستيك في املواد الدهنية في اجلسم فإنها تستطيع التغلغل إلى داخل 

جسم اإلنسان والتسبب بحدوث انعكاسات صحية خطيرة.

انواع البالستيك
البالستيك احلراري 1 .

وهى التي تلني باحلرارة فتغيرمن شكلها و بالتالى ميكن صهرها و اعادة تشكيلها و هذا النوع هو 
األكثر استعماال من ذلك:األكياس البالستيكية ,القارورات البالستيكية... الخ.

البالستيك الالحراري 2 .
و  تليينها  إعادة  ميكن  ,ال  منصهرة  غير  مواد  إلى  تشكيله  بعد  اللدائن  من  النوع  هذا  يتحول 
وراتنجات  الفينول  :راتنجات  البوليميرات  هذه  عن  أمثلة  من  و  التسخني  إعادة  عند  تشكيلها 
اليوريا فورمالدهياد يستعمل هذا النوع من البالستيك في تغليف األسالك الكهربائية و مقابض 

القدور...الخ.



203

األثار املترتبة عن عملية التصنيع       
	 ماليني األطنان من النفايات الصلبة السامة.

	 استعمال محاليل سامة لتسريع اإلنتاج.
	 الغازات السامة التي تؤثر على العمال واحمليط كغاز البنزين

	 استخدام املعادن الثقيلة لتثبيت األلوان

محاذير مهمة من استخدامات البالستيك :- 
اكدت الدراسات الطبية بعض احلقائق العلمية من أهمها ضرورة جتنب مالمسة املواد الغذائية 

للبالستيك ومنع وضع املاء في قناني بالستيكية وتبريدها أو جتميدها في الثالجة.
التوقف عن تسخني األكل في امليكروويف باستخدام أواني بالستيكية وخاصة تلك املواد الغذائية 
من  للديوكسينات  انبعاث  يحدث  العالية  احلرارة  درجات  حتت  انه  حيث  الدهون  على  احملتوية 
البالستيك فتختلط مع الطعام مما يؤدي إلى تسمم من يتناول تلك األغذية والتأكيد على ضرورة 

استخدام أواني البايركس أو السيراميك لهذه الغاية.
رغوية مصنوعة  أوعية  في  األغذية  وتقدمي  إلى حتضير  السريعة  الوجبات  أن جلوء بعض محالت 
من الفلني ينطوي على خطر صحي حقيقي حيث تبني أن تلك األوعية تتسرب منها بعض أنواع 

الديوكسني اخلطير وأكد على ضرورة استبدال تلك األوعية بأخرى مصنوعة من الورق.
إن خطر املواد البالستيكية يكاد يكون احد سمات القرن احلالي فقد مت استخدام تلك املواد في 
اليومية.. فرضاعات األطفال لم تسلم من هذا اخلطر وكذلك علب حفظ  كافة مناحي حياتنا 
املواد الغذائية واألدوية مت صنعها من مواد بالستيكية وهذا ما دفع كبريات اجلهات العلمية في 
العالم للمطالبة بالتوقف عن االستهتار بحياة اإلنسان وضرورة وجود تشريعات قانونية صارمة 
حتدد وبشكل قاطع كيفية التعامل مع تلك العبوات واملواد البالستيكية اخلطيرة التي تتسبب 

بحدوث أضرار فادحة على البيئة وعلى صحة اإلنسان وسالمته.

البالستيك والبيئة

بقايا لم تتحلل
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خطر حرق البالستيك 
حرق هذه املواد ينتج عنه حامض قوي جداً هو حامض )الهيدروكلوريك( وأيضا مركبات شديدة 
السمية وأكثرها مواد )مسرطنة( ويجب ان يعلم اي فرد منا انه قد يستنشق بخار البالستيك 
مع كل شهيق وزفير أو قد حتتك )بشرته( به في لباس يرتديه او قد يأكله في وجباته اليومية التي 
اخطر  من  تعتبر  )الفنيل(  من  املصنوعة  البالستيكية  فاملواد   ، احلافظة..  االوعية  من  به  تنتشر 
اليد وبالط  املياه وحقائب  الذي جنده في خراطيم   )PVC(الفنيل املتعدد  )الكلوريد(  املواد مبا فيها 
احلمامات  وستائر  والبالونات  الكرات  مثل  للنفخ  القابلة  وااللعاب  االطعمة  وأغلفة  االرضيات 
واالحذية واملعاطف وغيرها وهي  مادة تسبب )السرطان والتشوهات اخللقية والتغيرات اجلينية 
تعتبر عامالً مسبباً  االكريليك  ان مادة  الى   اجللدية(، اضافة  واألمراض  والقرحة  الهضم،  وعسر 

للسرطان وجند هذه املادة في )البطانيات والسجاد واملالبس واملواد الالصقة .

5-6-2 شعبة دراسة  احلاالت السرطانية والتشوهات اخللقية :-
ان عمل شعبة احلاالت السرطانية هو تقييم األدلة التي تسبب السرطان في أي مرحلة في عملية 
اخملاطر،  تقييم  وأجراء  االنسان.  صحة  على  وتأثيرها  الكيمياوية  املواد  مخاطر  وحتديد  التسرطن 
وصياغة القرارات املتعلقة بالتدابير الوقائية  واستخدام اخليارات البديلة لصالح الصحة العامة . 
حيث يتم جمع معلومات حول اإلنتاج وطبيعة املواد االولية عن طريق أجراء الكشف املوقعي ومن 
أنواع االصابات السرطانية  والتقارير لتحديد  الدراسات  القيام بعديد من  خالل عمل الشعبة مت 

وبيان عالقتها بالبيئة واملؤثرات اخلارجية.

5-6-2-1  دراسة  وتقييم اربعة مواقع وكما يلي:-
	 دراسة شاملة عن العوامل البيئية املسببة للحاالت السرطانية في منطقتي 

الزعفرانية وشارع حيفا  : 
الدراسة من حاجتنا ملعرفة االسباب احلقيقة لظهور عدد من االصابات السرطانية  بدات فكرة 
ونتيجة النتشار هذا املرض بسبب الواقع البيئي املتردي في العراق و بناءاً على البيانات املتوفرة 
لدينا والتي تضمنت وجود )30( حالة وفاة جراء مرض السرطان ضمن حدود اجمللس البلدي ملنطقة 
الزعفرانية من اصل 267 حالة اصابة تطلب دراسة العوامل البيئية املسببة لهذا العدد من احلاالت 
السرطانية خاصة ضمن طبيعة املنطقة الصناعية واحلاوية على انشطة مختلفة كما مت اقتراح 
التي متتاز بكونها ذات طابع سكني ومساحة اقل وعدد اقل من االنشطة  منطقة شارع حيفا 
الصناعية امللوثة وظهرت حاالت اصابة بالسرطان بلغت )120( حالة حسب البيانات املتوفرة في 
وزارتنا ومت االعتماد في عملية املسح امليداني الى العمل بأستمارات  عدد )5( مت تنظيمها من قبل 
شعبة دراسة العوامل البيئية املسببة للحاالت السرطانية والتشوهات اخللقية  وهي كالتالي:-

. 1 استمارة الكشف الصحي 
استمارة الكشف البيئي )العام , الصناعي ,اخلدمي , الزراعي ( 2 .
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شارع حيفا

نوع جنس املصابالنسبة املئويةعدد الوفياتعدد احلاالتنوع السرطانت

انثى31,5%125الثدي1

ذكر21%88الرئة2

انثى7,9%32الرحم3

ذكر2,6%11الكبد4

2 ذكر 1 انثى7,9%32القولون5

انثى2,6%11املعدة6

انثى2,6%11املرئ7

ذكر2,6%11مثانة8

ذكر2,6%11اجللد9

ذكر+انثى5,2%22بنكرياس10

ذكر2,6%11الدماغ11

انثى2,6%11الغدة النكافية12

انثى2,6%11اللمفوما13

ذكر5,2%22احلنجرة14

3829اجملموع

صورة توضح عملية سحب الدم من املصابني 
باحلاالت السرطانية

صورة توضح مناقشة الفريق الصحي حول احلاالت 
السرطانية
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الزعفرانية

نوع جنس املصابالنسبة املئويةعدد الوفياتعدد احلاالتنوع السرطانت

12 انثى35,4 %122الثدي1

3 اناث و2 ذكر16,1%52الرئة2

2 اناث 6,45%20الكبد +القناة الصفراء3

ذكر12,9 %32القولون4

اناث3,22%11الصفاق، خلف الصفاق5

اناث3,22%10الغدد الدرقية6

انثى3,22%10الدماغ7

ذكر6,45%12الكلية8

انثى3,22%11البلعوم9

ال تتوفر معلومات6,45%ال تتوفر معلومات2القلب املنصف اجلنبي10

ال تتوفر معلومات3,22%ال تتوفر معلومات1املنطقة الصدرية11

ال تتوفر معلومات3,22%ال تتوفر معلومات1االطراف12

ال تتوفر معلومات3,22%ال تتوفر معلومات1العظام13

ال تتوفر معلومات3,22%ال تتوفر معلومات1املثانة14

ال تتوفر معلوماتال تتوفر معلومات14غير مبني15

3110اجملموع

شكل توضيحي رقم ) 73 ( يوضح اعداد احلاالت والوفيات في شارع حيفا
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التوصيات 
تكثيف التوعية االعالمية والصحية من قبل وزارة الصحة حول كيفية استخدام العقاقير  1 .
املبكر  الكشف  ملراكز  الدورية  واملراجعة  اخملتص  الطبيب  وباستشارة  الطبية بشكل سليم 

لسرطان الثدي.
اعداد برامج توعوية من قبل دائرة االعالم و التوعية البيئية لتوعية ربات البيوت حول مخاطر  2 .

استخدام املنظفات املنزلية وتأثيراتها على الصحة .
واملشروبات  التدخني  مكافحة  على  الصحية  الرقابة  تشديد  حول  الصحة  وزارة  مخاطبة  3 .
الكحولية وزيادة حمالت التوعية حول اخملاطر الكبيرة الناجتة عنها .والتاكيد على انشاء مراكز 

للكشف املبكر عن كافة امراض السرطان الجراء الفحوصات الدورية للمواطنني .
التعرض للعوامل الكيميائية تأثير واضح في احداث االصابات السرطانية,ومن اهم العوامل  4 .
احللقات  متعددة  االروماتية  الهيدروكاربونات  بغداد  في  للسرطان   املسببة  الكيمايئية 

والديوكسني و االسبست.
اعتماد االختبارات الوراثية اخللوية والوراثية اجلزيئية لبناء قاعدة بيانات متكاملة حول انتشار  5 .

امللوثات البيئية في البيئة العراقية .
اختيار مناطق اخرى من بغداد من اجل رسم خارطة تاثير امللوثات البيئة على الصحة العامة  6 .

وعالقة ذلك بانتشار االمراض اخملتلفة .
تلك  احداث  في  البيئية  امللوثات  وعالقة  لالورام  الكابحة  اجلينات  في  الطفرات  عن  التحري  7 .

الطفرات.

شكل توضيحي رقم )74  ( يوضح اعداد احلاالت والوفيات في شارع الزعفرانية
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	 الكشف البيئي والصحي لناحية العلم / صالح الدين: 
باالمراض  االصابة  حاالت  من  عدد  بظهور  العلم  ناحية  اهالي  قبل  من  املقدمة  للشكاوى  نظراً 
الناحية من بطش عصابات داعش االرهابية وحلدوث ذعر غير مسبوق من  السرطانيه بعد حترير 
ظهور هذه احلاالت ولكونها متزامنة في مكان واحد تقريباً بني سكان املنطقة ولتماس املوضوع 
بحياة املواطن العراقي وصحة االنسان وتاثير التلوث البيئي مما استدعت احلاجة الى اتخاذ االجراءات 
الكفيلة ملتابعة املوضوع ومعرفة آخر املستجدات في حال ظهور حاالت سرطانية جديدة حيث 

بلغت )12( حالة وحالة وفيات عدد )2( كما في اجلدول ادناه:

نوع اجلنس )املصاب(النسبة املئويةعدد الوفياتعدد احلاالتنوع السرطان

7 اناث58.3 %72سرطان الثدي

1 انثى8.3 %ال يوجد1سرطان الغدة الدرقية

1 ذكر8.3 %ال يوجد1سرطان االمعاء

1 انثى8.3 %ال يوجد1سرطان املعدة

1 انثى8.3 %ال يوجد1سرطان العمود الفقري

1 ذكر8.3 %ال يوجد1سرطان القولون

جدول )63( ميثل االحصائيات لالمراض السرطانية في منطقة العلم

شكل توضيحي رقم ) 75 ( يوضح اعداد احلاالت والوفيات في ناحية العلم في محافظة تكريت
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ت
رقم 

النموذج
UThPbSeAsHgZnCuNiCrVd

11LDLD11LD7LD1074317133410512

22LDLDLDLD6LD952612512490LD

33LDLDLDLDLDLD662918215997LD

45LDLDLDLD6106427204209112LD

56LDLDLDLDLDLD33LD108LD3419

67LDLD670LD56LD216146218120490LD

710LDLDLDLDLDLD452815227279LD

813LDLD19LDLDLD865211915076LD

915LDLDLDLDLDLD82279212665LD

1018LDLDLDLD9LD542813116967LD

1119LDLDLDLD6LD68321728193LD

1221LDLD20LD9LD7822158170104LD

1322LDLD8LD6LD43349LDLD57LD

1424LDLDLDLDLDLD88LD1336076LD

1525LDLDLDLD6LD6269150817623

1627LDLDLDLD6LD88LD9915086LD

1728LDLD24LDLDLD1683112016968LD

1831LDLD13LDLDLD834411926773LD

1932LDLDLDLD8LD482411813266LD

جدول )74( نتائج فحوصات التربة في ناحية العلم
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وبعد مقارنة النتائج مع احملددات املعمول بها مت التوصل الى مايلي :-
( فيما يخص النموذج  لوحظ ارتفاع كبيربعناصر الرصاص )670( والزرنيخ )56( والنحاس )1462. 1
)7( والذي مت سحبه من منزل صبرية خلف حيث يوجد مصابني باالمراض السرطانية في هذا 

املنزل.
(حيث مت سحب هذا النموذج من منطقة  لوحظ ارتفاع بعنصر الكادميوم )23( في منوذج )25. 2

مت تفجيرها . 
اليوجد  اي  حيود في العناصر االخرى وجلميع النماذج املتبقية  3 .

التوصيات :- 
مفاحتة مديرية بيئة صالح الدين وبالتنسيق مع دوائر البلدية في احملافظة على ايجاد موقع  1 .
طمر نظامي للنفايات البلدية يراعى فيه احملددات البيئية وذلك لتفادي عمليات احلرق املستمر 
طرح   ويتم  السكنية  املناطق  يتوسط  مفتوح  مكان  وهو  العسكري  احلي  خلف  وباألخص 

النفايات البلدية فيه
العنصر  اقامة ندوات توعوية تثقيفية للمواطنني وباالخص  وزارة الصحة بخصوص  مفاحتة  2 .
النسوي بضرورة اجراء الكشف املبكر على احلاالت السرطانية في الثدي واجراء  دورة تثقيف 

حول التعرف عل الكشف املبكر لهذا املرض
)االدوية  الطبية  للنفايات  العشوائي  احلرق  عمليات  ملتابعة  الدين  دائرة صحة صالح  مفاحتة  3 .
والعقاقير( في املستشفيات وكيفية اتالفها بصورة نظامية وغير مؤثرة كون النفايات الطبية 

تصنف من ضمن النفايات اخلطرة.
اعادة تاهيل مشاريع تصفية مياه الشرب كون مشروع العلم الرئيسي والذي يتكون من جزئني  4 .
غير مؤهل بشكل كافي لتلبية احتياج سكان املنطقة من جهة وتعاني احواضه من االهمال 
الواضح مع خالل مالحظة الطحالب على جدران اخلزان الرئيسي النهائي اجملهز ملياه الشرب 

للناحية.
بشأن  الدين  صالح  صحة  دائرة  مع  التنسيق  بخصوص  الدين  صالح  بيئة  مديرية  مفاحتة  5 .
دراسة  ليتم  باالمراض السرطانية في احملافظة  باعداد املصابني  تزويدهم بأحصائيات خاصة 
تزايد في عدد املصابني من عدمه واعالمنا املستجدات حول  هذه االحصائيات وملعرفة وجود 

املوضوع.

	 الكشف البيئي والصحي حملافظة البصرة / قضاء الزبير:
مت القيام باملسح امليداني من قبل الفريق الفني بالتعاون مع مديرية بيئة البصرة لشارع احملكمة 
في قضاء الزبير لألطالع على واقع حال املنطقة وأجراء التقييم البيئي لها بناءاً على الشكوى 
املنشورة في جريدة املستقل العراقي حتت عنوان عشرين حالة مصابة بالسرطان في شارع ضيق 
التي تشير الى ظهور عدة أصابات متزامنة ملرض السرطان في شارع احملكمة في منطقة الكوت 
الواقعة في مركز قضاء الزبير التابع حملافظة البصرة وان هذه االصابات حدثت في مناطق تعرضت 
ومأل  بذويهم  وااللتقاء  املصابني  دور  زيارة  مت  2003حيث  عام  االمريكية  القوات  قبل  من  للقصف 
االستمارات اخلاصة بالكشف الصحي التي تتضمن معلومات شاملة عن كل أصابة وذلك ألعداد 
أحصائية بعدد املصابني وحتديد انواع السرطان املتفشي في هذا الشارع كما موضح في االحصائية 



211

في املنطقة وتبني ان عدد االصابات هو)9 ( ماعدا املرحتلني عن املنطقة بعد اصابتهم حيث كانت 
)رجال) 3( ، نساء) 1(, اطفال )5((  حيث تنوعت االصابات السرطانية في اعضاء مختلفة بلغ عدد 

املتوفني ) 9( شخص .

نوع جنس املصابالنسبة املئويةعدد الوفياتعدد احلاالتنوع السرطانت

2 ذكر20%22سرطان القولون1

2 طفل20%32سرطان الدماغ2

3
سرطان الساركوما + 

نتوئات الرئة
1 طفل11%10

2 طفل20%22لوكيميا الدم4

1 انثى10%11سرطان كبد ومستقيم5

1 انثى10%11سرطان الرحم6

90%109اجملموع

صور توضح السكراب املتراكم في قضاء الزبير

جدول )75( األحصائيات
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Parameters X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8

Pb  ppm 6.799 11.581 7.666 23.238 20.688 16.298 11.682 36.924

As  ppm 0 0 5.528 6.607 0 5.607 0 8.774

Hg  ppm 0 0 0 0 0 0 0 0

Zn  ppm 11.448 33.407 29.794 121.632 55.516 45.346 206.070 193.440

Cu  ppm 0 0 0 25.378 0 0 0 0

Ni  ppm 0 0 29.549 35.729 30.909 41.668 0 38.356

Cr  ppm 28.251 27.011 14.880 21.818 29.762 0 41.180 96.215

Cd  ppm 25.883 28.801 26.335 0 25.710 17.114 36.132 19.970

W ppm 0 0 0 0 0 0 0 0

Fe ppm 2904.689 5919.583 3812.295 7294.391 6010.288 5645.441 24602.947 8310.321

Mn ppm 119.295 207.196 154.905 223.290 196.359 239.928 225.859 306.637

V ppm 0 17.282 0 25.967 0 0 0 16.289

Sc ppm 0 0 0 0 0 0 0 0

Ca ppm 18030.330 26890.887 36650.758 62710.133 40843.141 69942.063 47581.844 52885.730

K ppm 9463.341 4546.301 5388.572 5807.493 6402.621 8874.776 3684.519 6462.009

S ppm 7784.217 3494.261 16970.895 17174.836 9388.591 4567.808 20.311.236 12510.344

Ag ppm 16.770 18.969 14.260 9.045 18.244 12.881 18.205 15.808

شكل توضيحي رقم ) 76 ( يوضح اعداد احلاالت والوفيات في الزبير في محافظة البصرة

جدول )76( نتائج فحوصات تربة موقع قضاء الزبير
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مناقشة فحوصات التربة :      
( في جميع النقاط عدا نقطة احلديقة الداخلية  1 .Cd ( لوحظ ارتفاع تركيز عنصر الكادميوم
للمدرسة عن احملدد املعمول به والذي هو )12ppm(  حيث )يعتبر عامل مسرطن يسبب انواع 
واحلقول  البترول  مصافي  تواجد  كثرة  الى  ذلك  ويعزى   )  IARC حسب  السرطان  من  عديدة 
النفطية و محطات التكرير مما يؤدي الى تراكمه في التربة بأستثناء موقع احلديقة الداخلية 
التي قد ال تتعرض بسهولة لهذه االنبعاثات اما اعلى تركيز مسجل في موقع بقايا انقاض 

مقر الفرقة احلزبية  .
( عن احملدد املعمول به و  1 .X3.X4.X6( في عدة نقاط عدا )Ag( لوحظ ارتفاع تركيز عنصر الفضة

الذي هو  )ml/kg 15(علما انه التوجد اثار جانبية الرتفاع  تركيز هذا العنصر .
 , كالسيوم   , )بوتاسيوم  عامة  بصورة  االمالح  بتركيز  واضح  ارتفاع  الى  الفحوصات  اشارت  2 .

. )IARC( والتي ليس لها تأثير يذكر في موضوع االصابة بالسرطان حسب ) كبريت , منغنيز
ارتفاع تراكيز عنصر احلديد بصورة عامة في جميع املواقع وسجل اعلى تركيز في موقع بقايا  3 .

انقاض الفرقة احلزبية ميكن ان يعود الى طبيعة املنطقة .
اي  يؤشر  لم  واحد  موقع  بأستثناء  املواقع  جميع  في  الكروم   لعنصر  واضحة  تراكيز  وجود  4 .
تركيز مما يعني تراكم هذه التراكيز عن طريق عدد من املصادر بالرغم من كونها ضمن احملددات 

املعمول بها علماً ان مت تسجيل اعلى قيمة في موقع مخزن الهيئة العامة للمياه اجلوفية .

التوصيــــــات : -
الشعيبة  مصفى  من  الغازية  االنبعاثات  على  السيطرة  بخصوص  النفط  وزارة  مخاطبة  1 .
االروماتية  واملركبات  املتطايرة  الهيدروكاربونية  والغازات  الهيدروجني  )كبريتيد  على  احلاوية 
والتأكيد عليهم بتقليل عمليات احلرق واالجتاه نحو احلد من استخدامها حيث تكمن خطورة 
املنطقة  اهالي  اغلب  بلغنا من  للبيئة حيث  الغازات بكونها سامة ومسرطنة وملوثة  هذه 
بتناثر الدقائق العالقة على االرصفة واملالبس نتيجة االنبعاثات ، ونفضل االستفادة من هذه 
الغازات املصاحبة في انتاج الغاز او الطاقة الكهربائية في طور الوصول الى خفض االنبعاثات 

املصاحبة للتلوث البيئي والتغيرات املناخية.
مخاطبة وزارة الصحة بخصوص معرفة مدى صحة املعلومات لنوع التلقيح الذي مت اعطاؤه  2 .

لالطفال في فترة لقاح سنة 2013 .
بخصوص  البصرة  بيئة  /مديرية  اجلنوبية  املنطقة  في  البيئة  وحتسني  حماية  دائرة  مفاحتة  3 .

متابعة املوضوع واعالمنا اي مستجدات فيما اذا كان هناك اصابات جديدة.
بخصوص احلالتني )مجتبى عباس دهيم و ناصر صكر سامي( وهما طفلني وبعمر متقارب )7. 4 
سنوات و6 سنوات( مصابني ب لوكيميا الدم و احلالتني في حي واحد ومتجاورين مما يتطلب 

التساؤل عن العوامل التي جتمع بينهما واالماكن التي يترددان عليها .
بأخذ  وذلك  بالسرطان  االصابة  سبب  ميكن حتديد  فال  بالسرطان  املصابني  بعض  لوفاة  نظراً  5 .
عينات لفحص الدم ومسحات فموية منهم لتحديد سبب االصابة بالتعاون مع وزارة العلوم 

والتكنولوجيا .
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5-6-3  شعبة النفايات اخلطرة لعام 2017:
. 1 قاعدة بيانات النفايات االلكترونية والكهربائية:

	 النفايات  الكهربائيه وااللكترونيه  ومكوناتها وملحقاتها واجزائها هي منتجات مستهلكه 
او تالفه او انتهت  صالحية استخدامها وبحاجه الى معاجلتها و  التخلص منها. وهذه 
املنتجات حتتوي على مكونات سامة مثل الرصاص والزئبق والكادميوم،  فالتعامل معها 
بعيدا عن مفاهيم االداره السليمه بيئيا  يضر بالبيئة  وصحة االنسان. وعالوة على ذلك، 
فأن هناك مخاطر اضافيه ناجم عن النمو لهذه النفايات مثل زيادة كلفة املعاجلة ، والتلوث 

الناجت من عملية إعادة التدوير وسوء التعامل مع بقاياها ومخلفاتها. 
، أدوات أجهزة الصوت ، كاميرات الفيديو  ، احلاسبات  	 تشمل هذه النفايات )التلفزيونات 
( وهذه األجهزة تشترك في صفتني  ، ألعاب الفيديو  ، الفاكس  ، االستنساخ  ، الهواتف 
جتعلها من النفايات االلكترونية وهي كونها متتلك أما لوحة الكترونية أو أنبوب األشعة 
الكاثودية الذي يحتوي على نسب من الرصاص مبستويات تؤدي إلى زيادة اخلواص السمية 

وبالتالي تعتبر نفايات خطرة.
	 تعد اخمللفات أو النفايات االلكترونية اكبر مشكلة تلوث في العالم و ذلك ليس من ناحية 
الكم و لكن لنوعية مكوناتها السامة املتمثلة في عناصر البريليوم ، الزئبق ، الكادميوم 
فضال عن غاز البروم الذي يعد تهديدا للصحة وللبيئة وعليه تعتبر من ضمن النفايات 

اخلطرة حسب تصنيف اتفاقية بازل رقم )3( لسنة 2009.

اسلوب التعاملالكميةنوع اخمللفت

تخزين2460معدات منزلية كبيرة1

تخزين469معدات منزلية صغيرة2

تخزين2100معدات االتصاالت3

تخزين1411معدات االضاءة4

تخزين792معدات ترفيهية الكترونية5

تخزين2162معدات املراقبة والسيطرة6

7
اجهزة الكترونيةوكهربائية 

صغيرة
تخزين49

      تخزين و اعادة تدوير7942معدات ولوازم الكترونية8

تخزين16االدوات الطبية9

تخزين11اجهزة التصريف االلي10

17412اجملموع

جدول )77( ملخص قاعدة البيانات:  -
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االستنتاجات :-
لعام  احلكومي  القطاع  في  والكهربائية  االلكترونية  النفايات  جرد  البيانات  قاعدة  تتضمن  1 .

.2016
تتضمن انواع النفايات االلكترونية والكهربائية املتواجدة في القطاع احلكومي: 2 .

	 معدات منزلية كبيرة 
	 معدات منزلية صغيرة 

	 معدات االتصاالت
	 معدات االضاءة

	 معدات ترفيهية الكترونية
	 معدات املراقبة والسيطرة

	 اجهزة الكترونية وكهربائية صغيرة
	 معدات ولوازم الكترونية

	 االدوات الطبية
	 اجهزة التصريف االلي

( جهاز. بلغ اجمالي كميات النفايات االلكترونية وكهربائية )17412. 3
تضمن اسلوب التعامل مع هذه النفايات : 4 .

	 تخزين
	 اعادة استخدام 

التوصيات :-
دعوة  الوزارات والقطاع اخلاص البداء امكانية االستفادة من هذه النفايات وتدويرها . 1 .

توجيه الوزارات واجلهات التي تتواجد لديها اخمللفات على استمرار اخلزن لهذه النفايات اخلطرة  2 .
حلني توفر معاجلة سليمة بيئياً لها.

االيعاز من قبل االمانة العامة جمللس الوزراء ملشاركة منظمات اجملتمع املدني في ادارة اخمللفات  3 .
مع وزارتنا .

. 4 توفير تخصيصات مالية حكومية للسعي الى ادارة هذا امللف ورسم السياسات له من خالل 
)التوعية البيئية مبخاطر هذه النفايات ,توفير مواقع خزن وتصنيف اخمللفات,انشاء مواقع اعادة 

تدوير لهذه اخمللفات (
توفير التخصيصات املالية الجراء التوعية عن مخاطر هذة النفايات وكيفية ادارتها . 5 .

, االلكترونية(  تشديد الرقابة في املنافذ احلدودية ملنع استيراد املواد املستعملة )الكهربائية  6 .
لكونها منعت وفق ضوابط االمانة العامة جمللس الوزراء/جلنة الشؤون االقتصادية .

 قاعدة بيانات املواد املستوردة املستعملة لعام 2016
واالقتصادية  البيئية  واالعباء  املشاكل  اهم  احدى  العراق  تدخل  التي  املستعملة  املواد  	 تعد 
والتي متثل حتدي مهم يواجه العراق وبيئتة حيث ان جزء كبير من هذة املواد هي ال متثل مواد 
ويتم  اجملاورة  البلدان  وخصوصا  العالم  لبلدان  احيانا  نفايات  عن  عبارة  هي  وامنا  مستعملة 
ان يتم تسويقها على شكل مواد مستعملة ولكن في  التخلص منها بطريقة ذكية وهي 
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الوقت ذاته متثل خيارا مناسبا للطبقات الفقيرة داخل اجملتمع.
	 مت وضع ضوابط لعملية االستيراد وتكليف الوزارات باالخذ على عاتقها االدوار املناسبة والالزمة 
لتنفيذ هذة الضوابط وبالفعل فقد متت مصادقة االمانة العامة جمللس الوزراء/دائرة الشؤون 
االقتصادية وموافقتها على هذة الضوابط التي مت وضعها من قبل اللجنة مبوجب كتابها ذي 
العدد س ل /24 في 2015/1/15 فقد أنيط بوزارة البيئة دور منح املوافقة البيئية على استيراد 

املواد املستعملة للتحقق من انها التخضع للحضر. 

االستنتاجات :-                                                                                                                                 
 يتلخص التقرير عن  البيانات اخلاصة باملواد املستعملة املستوردة مبا يلي:

أدوات احتياطية  للسيارات   ( التي مت جردها لعام 2017. 1 الـمواد املستوردة املستعملة  تشمل 
فقط(.

( مئتان وتسعون طن من  تقدر إجمالي كمية املواد املستوردة املستعملة في العراق ب )290. 2
األدوات االحتياطية للسيارات فقط في حني إن املوارد املالية املستوفية منها بلغت  )3.200.000)  

ثالثة ماليني ومئتان  ألف دينار.
يتضح من حتليل األرقام إن  الكمية املستوردة من املواد املستعملة هي قطع غيارات متنوعة  3 .
عدد  تزايد  مع  خصوصا  املواد  هذه  على  الطلب  في  تزايد  وجود  يتضح  وبالتالي  للسيارات 

السيارات املستوردة .
مت رصد مواد مستعملة في األسواق احمللية من خالل جلنة مشكلة لهذا الغرض من مديريات  4 .
البيئة واألجهزة األمنية وثبت وجود كميات كبيرة تعتبر محظورة مبوجب ضوابط استيراد املواد 
املستعملة ومبوجب االتفاقيات الدولية مثل )اإلطارات املستعملة,البراميل املستعملة,األجهزة 
الكهربائية وااللكترونية( وهذا األمر يتطلب التشديد وبشكل كبير على منع هذه املواد ألنها 

متثل خطرا حقيقيا يهدد صحة اإلنسان والبيئة .
عدم توفر إمكانيات ووسائل لتدقيق البضائع املستوردة في املنافذ احلدودية والتأكد من خلوها  5 .

من التلوث ومطابقتها مع املعلومات الواردة في شهادة املنشأ.
عدم التزام املستوردين بتوفير شهادة املنشأ ملمثلينا من مديرية بيئة البصرة في احلدود. 6 .

الكمية  ال شي في ضل غرق   أن تكون  املواد املستوردة لعام 2017. 7 حيث توشك  لوحظ قلة 
األسواق احمللية باملواد املستعملة ما يؤشر تناقص في املوافقات املمنوحة بشكل رسمي مع 

الواقع .

التوصيات:
العمر  وكذلك  املستعملة  املستوردة  للمواد  اجليد  املنشأ  اختيار  االعتبار  بنظر  األخذ  يجب  1 .
االفتراضي )مدة زمنية كافية ( لها الن اغلبها ليست ذات جدوى اقتصادية وذلك يعتبر تأثير 
سلبي على البيئة ألنها بعد فترة ليست بطويلة سوف تصبح غير صاحلة وتصنف كنفاية 

تتراكم بكميات كبيرة يصعب التخلص منها.
وزارة   , /الكمارك  املالية  )وزارة  املتمثلة  احلدودية  املنافذ  عن  املسؤولة  اجلهات  على  التشديد  2 .
الداخلية/املنافذ احلدودية , جهاز التقييس والسيطرة النوعية ( بتدقيق الشحنات عند دخولها 
ونقاط  البصرة  بيئة  مديرية  مع  وبالتنسيق  املنشأ  من شهادة  والتحقق  احلدودي  املنفذ  الى 
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االستيراد  لضوابط  التخضع  التي  املستوردة  املستعملة  املواد  كافة  ملنع  احلدودية  التفتيش 
واعتبار  االقتصادية  الشؤون  جلنة  ضوابط  وفق  الستيرادها  بيئية  موافقات  متنح  لم  والتي 

املوافقة البيئية وثيقة حاكمة في كافة املنافذ احلدودية.
املواد املستوردة املستعملة ومبا يتالئم وحتياجاتهم  وتداول  ضرورة حث املستوردين باستيراد  3 .
الفعلية وعدم استيراد كميات كبيرة دون احلاجة لها وهذه متثل مشكلة كبيرة ينبغي االلتفات 
إليها ووضع احللول الالزمة لها كونها ستؤدي الى تخلف كمية كبيرة من النفايات واخمللفات 

التي حتتاج الى مبالغ طائلة للتخلص منها بطريقة امنة بيئيا.
الطلب من وزارة املالية إدراج موضوع توفير مختبرات فحص باحلدود في خططها املستقبلية  4 .
تتضمن  توفير التخصيص املالي لشراء أجهزة حقلية ملوظفي الكمارك واملراقبني البيئيني في 
احلدود حيث تعمل هذه األجهزة على تدقيق الشحنات املستوردة والتأكد من كونها خالية من 

اي تلوث )كيماوي. إشعاعي, بايولوجي( واحلد من االجتار غير املشروع بالنفايات اخلطرة.
قيام قسم عالقات البيئة الدولية مبفاحتة سكرتارية اتفاقية بازل واملنظمات البحرية  لغرض   5 .
توفير الدعم املالي واالستعانة باخلبرات الدولية لتدريب املراقبيني البيئيني وموظفي الكمارك 
املستعملة  للمواد  املرافقة  اخلطرة  بالنفايات  املشروع  غير  االجتار  عن  الكشف  كيفية  على 

وكيفية تدقيق االخيرة من خلوها من اي تلوث. 
إن تقوم وزارة التجارة بالتاكيد على املستوردين بتوفير شهادة املنشا وتسليمها باحلدود الى  6 .

ممثلي البيئة وبخالفه تعتبر موافقة االستيراد ملغاة.
إعداد اجتماع ملراجعة الضوابط املقرة سابقاً من قبل اجلهات املعنية ) البيئة ,الصحة ,التجارة  7 .

,الداخلية ,املالية , جهاز األمن الوطني ( .

قاعدة بيانات النفايات اخلطرة:    
( من قانون حماية وحتسني البيئة  تعتبر النفايات اخلطرة مبوجب البند الثالث عشر من املادة)2	 
التي تضر بصحة االنسان عند اساءة استخدامها  املواد  )27( لسنة2009)املواد اخلطرة:  رقم 
او  لالنفجار  القابلة  او  السامة  املواد  او  املمرضة  العوامل  مثل  البيئة  في  ضاراً  تاثيراً  تؤثر  او 

االشتعال او ذات االشعاعات املؤينة او املمغنطة(. 
يشير الفرع السادس  املتعلق بادارة املواد والنفايات اخلطرة املادة – 19	  – تنظم الوزارة بالتعاون 
مع اجلهات ذات العالقة سجال وطنيا باملواد الكيمياوية اخلطرة املتداولة في جمهورية العراق 
النفايات  استمارة عن  باعداد  اخلطرة  النفايات  قامت شعبة  وعليه  اخلطرة....  للنفايات  وآخر 
اخلطرة وتعميمها على القطاع احلكومي والقيام بعدها باعداد جرد اولي عن النفايات اخلطرة 

والتي تتلخص في البيانات املبينة في ادناه....

االستنتاجات :
احلكومي  القطاع  في  املتواجدة  اخلطرة  النفايات  عن  معلومات  البيانات  قاعدة  تتضمن  1 .

لعام2017.
العراق  انضمام  قانون  وفق  اساسها  على  اجلرد  اجراء  مت  التي  اخلطرة  النفايات  انواع  تصنف   2 .

التفاقية بازل )3( لسنة 2009 وكما يلي:
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Y1 النفايات الطبية في املستشفيات والعيادات
Y2النفايات املتخلفة عن انتاج املستحضرات الصيدلية وحتضيرها

Y3 النفايات من املستحضرات الصيدالنية والعقاقير واالدوية
Y4النفايات املتخلفة من إنتاج وجتهيز واستخدام املبيدات

Y5 النفايات املتخلفة من تصنيع وجتهيز واستخدام املواد الكيميائية الواقية لألخشاب
Y6 النفايات املتخلفة من إنتاج وجتهيز واستخدام املذيبات العضوية

على  واحملتوية  الفوالذ  تطويع  وعمليات  احلرارية  املعاجلة  عمليات  من  املتخلفة  النفايات   Y7
السيانيد

Y8 النفايات من الزيوت املعدنية
Y9 النفايات من مزائج الزيوت مع املياه ، أو مزائج الهيدروكربونات مع املياه ، أو املستحلبات

Y10 الـنفـايات من املواد والـمركبات احملتــوية أو مبواد ثـنائـي الـفـيـنـيـل ذات الروابط الكلورية 
املتعددة ) PCB<s ( أو مواد ثالثي الفينيل ذات الروابط الكلورية املتعددة ) PCT<s ( أو مبواد ثـنائـي 

) PBB<s ( الـفـيـنـيـل ذات الروابط البرومية املتعددة
بالتحليل  أية معاجلة  أو  التقطير  أو  تكرير  الناجمة عن  القطرانية  الرواسب  النفايات من    Y11

احلراري
إنـتاج وجتهيز واستخدام احلبر واألصباغ واملواد امللونة والدهانات  Y12  ـ النفايات املتخلـفة من 

وطالءات اللك والورنيش
Y13  الـنفـايات املـتخلـفـة ن إنـتاج وجتهـيز واستخدام الراتـيـنجات ، الالتكس ، امللدنات ، الغراء 

واملواد الالصقة
Y14  النفايات من املواد الكيميائية غير املعروفة أو اجلديدة، الناجمة عن أنشطة البحث والتطوير 

عن األنشطة التعليمية والتي لم تعرف بعد أثارها على اإلنسان والبيئة
Y15  النفايات ذات الطبيعة االنفجارية التي ال تخضع لتنظيم آخر

Y16  النفايات املتخلفة من إنتاج وجتهيز واستخدام املواد الكيميائية
Y17  النفايات الناجمة عن عمليات املعاجلة السطحية للمعادن واللدائن

Y18  الرواسب الناجتة عن عمليات التخلص من النفايات الصناعية
Y19  الكربونيالت املعدنية

Y20  البريليوم أو مركبات البريليوم
Y21  مركبات الكروم سداسية التكافؤ

Y22  مركبات النحاس
Y23  مركبات الزنك

Y24  الزرنيخ أو مركبات الزرنيخ
Y25  السيلينيوم أو مركبات السيلينيوم

Y26  الكادميوم أو مركبات الكادميوم
Y27  االنتميون أو مركبات االنتميون
Y28  التلوريوم أو مركبات التلوريوم

Y29  الزئبق أو مركبات الزئبق
Y30  الثاليوم أو مركبات الثاليوم



219

Y31  الرصاص أو مركبات الرصاص
Y32  مركبات الفلور غير العضوية فيما عدا فلوريد الكالسيوم

Y33  مركبات السيانيد غير العضوية
Y34  احملاليل احلمضية أو األحماض في احلالة الصلبة

Y35  محاليل القلويات في احلالة الصلبة
Y36  غبار وألياف احلرير الصخري ) االسبستوس (

Y37  مركبات الفسفور العضوية
Y38  مركبات السيانيد العضوية

Y39  الفينول أو مركبات الفينول مبا في ذلك مركبات الكلوروفينول
Y40  مركبات األثير

Y41  املذيبات العضوية املهلجنة
Y42  املذيبات العضوية فيما عدا املذيبات املهلجنة

Y43  أي مادة مماثلة للفيوران ثنائي البنزين ذي الروابط الكلورية املتعددة
Y44  أي مادة مماثلة للديوكسني ـ ثنائي البنزين ذي الروابط الكلورية املتعددة

امللحــــــــــــــــق  في  إليها  املشار  املواد  عدا  العضوية  الهالوجني  مركبات    Y45
)38،40،42،43(

,مخلفات  كيمياوية  مواد  بني  احلكومية  املؤسسات  لدى  املتواجدة  اخلطرة  النفايات  تنوعت   .3
سائلة وصلبة نفطية,نفايات طبية ,عبوات وبراميل ملوثة,اكياس بالستيكية ملوثة باالعتماد 
على تصنيف املدرج في اتفاقية بازل بشان التحكم في نقل النفايات اخلطرة والتخلص منها 

عبر احلدود .
يبلغ اجمالي اخمللفات اخلطرة التي مت جردها في قاعدة البيانات للعامني 2016- 2017 بالنسبة   .4
للمخلفات الصلبة )71168كغم  ( واحد وسبعون الف ومئة وثمانية وستون  ) 680981 كغم(  
االف  سبعة  )7269لتر(  السائلة   اخمللفات   - وثمانون  وواحد  وتسعمئة  الف  وثمانون  ستمئة 

ومئتان وتسعة وستون  )193586  لتر ( مئة وثالثة وتسعون وخمسمئة وستة وثمانون  .
مت االعتماد على استمارة جرد املعلومات في تبويب البيانات التي تعكس الواقع البيئي للنفايات   .5
اخلطرة وكيفية التعامل معها والتي تتلخص بـ ) نوع اخمللف ,وكميتة,تصنيف اخلطورة ,اسلوب 

التعامل(
يتلخص اسلوب التعامل مع النفايات اخلطرة بالفقرات املبينة في أدناه :-    .6

	 طريقة تعامل بالتخلص النهائي للمخلف عن طريق الطمر مع العلم ان عملية الطمر 
تعتبر مخالفة بيئية وذلك مبوجب قانون حماية وحتسني البيئة رقم  27 لعام 2009 الفرع 

السادس املادة 20 )ثانيا وثالثا ورابعا(.
	 التخلص النهائي للمخلف عن طريق التخفيف والطرح الى  مجاري الصرف الصحي دون 

اي عملية معاجلة.
تقييم االستجابة حسب االستمارات بالنسبة للوزارات :  .7

	 الوزارات االكثر استجابة مثل وزارة ) النفط , الكهرباء , الصناعة, التعليم العالي والعلوم 
والتكنلوجيا, الزراعة ( .



220

	 الوزارات  االقل استجابة  مثل وزارة ) التربية , البلديات , الصحة  ( 

التوصيات :-
الطلب من االمانة العامة جمللس الوزراء /دائرة املتابعة والتنسيق احلكومي  على توجيه االهتمام  1 .
اجملال  هذا  في  خبراء  لتدريب  التخصيصات  توفير  خالل  من  اخلطرة  النفايات  مللف  احلكومي 
واجراء البحوث فيه وتوعية اجملتمع من خطورة هذه املواد وتوعية اجملتمع من خطورة هذه املواد 

وتعزيز املنافذ احلدودية باالمكانيات الالزمة ملنع االجتار غير املشروع  .
حث كافة الوزارات نحو خفض استخدام املواد الكيمياوية اخلطرة واستيرادها ضمن االحتياج  2 .

الفعلي لالستهالك سعيا لتقليل توليد النفايات اخلطرة بهذه الكميات الكبيرة.
الدعم املالي واحلكومي للقطاعات البحثية في وزارة الصناعة واملعادن ووزارة التعليم العالي  3 .
والبحث العلمي في مجال اجراء البحوث وتنفيذها مبا يخدم معاجلة النفايات اخلطرة وفق الطرق 
القطاعات  في  املستخدمة  اخلطرة  الكيمياوية  املواد  عن  آمنة  بدائل  وايجاد  بيئيا  السليمة 

االنتاجية .
الطلب من وزارة العلوم والتكنلوجيا على تزويدنا باخلطط املستقبلية املتعلقة باتالف ومعاجلة  4 .

النفايات اخلطرة .
حث املؤسسات االنتاجية املتمثلة بوزارة الصناعة واملعادن ,وزارة النفط ,وزارة الكهرباء  ,وزارة  5 .
الزراعة على توفير وحدات معاجلة موقعية للنفايات املتولدة عنها وتطوير محطات املعاجلة 
وتاهيلها مبا يضمن ان تكون اخمللفات الناجتة عنها غير خطرة وضمن احملددات البيئة بالنسبة 

للمخلفات السائلة والصلبة .
التاكيد على ان يتم ملئ االستمارة اخلاصة بجرد اخمللفات اخلطرة يكون من قبل شخص فني  6 .

من ذوي اخلبرة واالختصاص في هذا اجملال سعيا لتغطية كافة مفرداتها .
التاكيد على االلتزام مبنع نقل او خزن او تداول او التخلص من النفايات اخلطرة اال مبوافقة وزارة  7 .
البيئة وذلك مبوجب قانون حماية وحتسني البيئة رقم 27 لسنة 2009 الفرع السادس املادة 20 

ثانيا وثالثا ورابعا بالنسبة للجهات املتعاملة مع النفايات اخلطرة  .
العامة  /الهيئة  الداخلية  )وزارة  ب  املتمثلة  احلدودية  املنافذ  على  املسؤولني  على  التأكيد   8 .
املنافذ  على  الرقابة  تشديد  على   ) للكمارك  العامة  /الهيئة  املالية  ,وزارة  احلدودية  للمنافذ 
غير  االجتار  من  بالكشف  الكفيلة  واملعدات  باالجهزة  واملنافذ  السيطرات  وتاهيل  احلدودية 
املشروع بالنفايات اخلطرة والطلب منهم بتزويدنا بكافة اخلطط واملنافذ املعتمدة بالتصدير 

واالستيراد  .
الطلب من وزارة النقل تزويدنا بخطة ادارة النقل اجلوي والبري والنهري من حيث نقل الكيمياويات  9 .

واملواد اخلطرة وكيفية السيطرة عليها. 

5-6-4 شعبة ادارة الكيمياويات
واالقليمي  العاملي  االهتمام  على  حازت  والتي  املهمة  املواضيع  من  اصبح  الكيمياويات  ادارة 
والبيئة بشكل مباشر وغير  بات يهدد صحة االنسان  الكيمياوية  املواد  تأثير  والوطني وذلك الن 
)الزراعية  احلياة   مجاالت  مختلف  في  الكيمياوية  للمواد  الواسع  االستخدام  بسبب  مباشر 
,الصحية,الصناعية,وغيرها من اجملاالت( ودخولها الى حياتنا عن طريق ما نأكله او ما نشربه او 
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ما نتنفسه او استخداماتنا في املنزل ، و مبا ان املواد الكيمياوية متثل خطرا كبيرا في حال لم يتم 
التعامل معها بشكل امن وسليم وموثوق من قبل الدولة تؤدي الى مخاطر على البيئة والصحة 
ارهابية مما  او  املواد في افعال اجرمية  . حيث ميكن ان تستغل بعض هذه  وعلى املستوى االمني 
العراق في جميع  داخل  الكيمياوية  املواد  تدير ملف  الية حكومية واضحة  يتطلب ضرورة وجود 
املراحل اخملتلفة بدءا من االنتاج واالستيراد شاملة عملية النقل واخلزن والتداول واالستخدام وحلني 
املواد  تداول  على  للسيطرة  وضوابط  الية  وضع  مت  تقدم  ما  ضوء  وفي  خطرة.  نفاية  الى  حتولها 
بشكل  تناولت  قانونية  اطر   2009 لسنة   27 رقم  البيئة  حماية  قانون  في  ورد  .وقد  الكيمياوية 
مباشر موضوع ادارة املواد الكيمياوية واملتمثلة باملادة 19 واملادة 20 واملادة 35 من القانون اضافة 
الى باقي النصوص القانونية املوجودة فيها. باالضافة الى االستراتيجية الوطنية حلماية البيئة  
الهدف االستراتيجي التاسع واخلاص بأدارة املواد الكيمياوية اخلطرة والذي يتكون من عدة محاور  

	 احملور االول / حصر وتقومي املواد الكيمياوية اخلطرة 
والتخلص  اخملتلفة    االنشطة  من  الناجتة  اخلطرة  الكيمياوية  النفايات  حصر   / الثاني  	 احملور 

منها.
	 احملور الثالث/ الرقابة على تداول املواد الكيمياوية اخلطرة والسامة.

	 احملور الرابع/ نقل املواد الكيمياوية اخلطرة والسامة.

5-6-4-1 قاعدة بيانات املواد الكيمياوية االستيرادية :
احلكومي  للقطاعني  الكيمياوية  املواد  الستيراد  البيئية  املوافقة  ملنح   خاصة  الية  وضع  مت  1 .
وانواع  املستفيدة وكمية  واجلهة  املستوردة  اجلهة  يتم معرفة  االلية  واخلاص ومن خالل هذه 

املواد الكيمياوية وخطورتها واماكن خزنها باالضافة الى املنفذ احلدودي .
( مادة كيمياوية ، وكمية  ان عدد املواد الكيمياوية املستوردة لقطاعي احلكومي واخلاص )353. 2

املواد الكيمياوية املستوردة )408665,127( طن
تضمن استيراد سمادي الداب واليوريا للقطاعي اخلاص واحلكومي اعلى كمية مستوردة من  3 .
املواد الكيمياوية بأجمالي )86000( طن حيث كانت كمية سماد اليوريا )74000( طن وكمية 

سماد الداب )12000( طن شملت وزارة الزراعة والقطاع اخلاص.

شكل رقم )77( يوضح نسبة كمية االسمدة الكيمياوية املستورد
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الغازات املستوردة هي )44529.9( م3 ويتم استيرادها من مختلف املناشئ  ان مجمل كمية   .4
اليه قاعدة  ادناه توضح ملخص ملا توصلت  املنافذ احلدودية للعراق واخملططات  ودخولها عبر 

البيانات.

الكمية / م3نوع الغازت

1286غاز الكلور1

3203غاز االوكسجني2

270غاز االركون3

12000غاز النتروجني4

7000غاز ثاني اوكسيد الكاربون5

16590خليط الغازات6

2492.6غاز االمونيا7

1488.3غاز الهيدروجني8

200غاز كبريتيد الهيدروجني9

44529.9اجملموع

جدول رقم )78( يوضح نوعية الغازات املستوردة وكميتها للعام 2017  

مخطط رقم )78( يوضح نوع الغاز الصناعي املستورد وكميته
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تصنيف املواد الكيمياوية : تصنف املواد الكيمياوية على اساس خطورتها من عدمها وهي مواد 
)مسرطنة ، خطرة على البيئة ، مشتعلة ،اكالة ،مهيجة ، سامة ، متفجرة ،مؤكسدة (  واجلدول 

التالي يوضح هذا التصنيف :- 

اجلهات املستفيدةكميتها بالطننوع املادةت

100916املواد املسرطنة1-
وزارة الكهرباء , وزارة النفط, القطاع 

اخلاص

41928.52املواد اخلطرة على البيئة2-
وزارة النفط , وزارة الكهرباء , شركة 
هانوا للهندسة واالنشاءات , القطاع 

اخلاص

70568.38املواد املشتعلة3-
وزارة النفط , وزارة الكهرباء,  شركة 
هانوا للهندسة واالنشاءات, القطاع 

اخلاص

47093.6املواد االكالة4-
وزارة النفط ,وزارة الكهرباء , القطاع 

اخلاص

222965املواد املهيجة5-

وزارة الكهرباء ,وزارة النفط , شركة 
هانوا للهندسة واالنشاءات ,امانة 

بغداد , وزارة الصناعة واملعادن, 
القطاع اخلاص

40815.56املواد السامة6-
وزارة الكهرباء ,وزارة النفط ,شركة 
هانوا للهندسة واالنشاءات ,شركة 

مصافي الوسط, القطاع اخلاص

وزارة النفط , القطاع اخلاص1506.18املواد املتفجرة7-

وزارة النفط , القطاع اخلاص2038.5املواد املؤكسدة8-

اخملطط التالي يوضح هذا التصنيف:-

جدول رقم )79( يوضح تصنيف املواد الكيمياوية

مخطط  رقم )79( يبني خصائص املواد وكمياتها
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املنافذ احلدودية :
يبلغ عدد املنافذ احلدودية التي يتم دخول املواد الكيمياويه الى العراق )7( منافذ وكما موضح ادناه 
والذي يوضح ان مجموع املواد الداخلة يختلف عن مجموع املواد الكيمياوية املستوردة كون بعض 

املواد يتم استيرادها عبر اكثر من منفذ .

عدد املواد الكيمياوية الداخلة للعراقاملنفذت

50الشالمجة1

271ام قصر2

1مطار بغداد الدولي3

1منفذ الشيب4

4مطار البصرة5

24سفوان6

3منفذ مندلي7

مناشيء استيراد املواد الكيمياوية:
تستورد املواد الكيمياوية من مختلف املناشئ العاملية ولوحظ بأن املواد الواردة من ايران هي االكثر 

نسبة من مجمل املناشئ االخرى :-

جدول رقم )80( يوضح عدد املنافذ احلدودية

شكل رقم )80( يوضح نسبة عدد املواد الكيمياوية الداخلة الى العراق لكل مدخل حدودي 
للعام 2017
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عدد املواد املستوردة من املنشااملنشات

86ايران1-

29االمارات2-

35الهند3-

31امريكا4-

32الكويت5-

3باكستان6-

13السعودية7-

1استراليا8-

4االردن9-

1السويد10-

75الصني11-

4ماليزيا12-

2املانيا13-

41اململكة املتحدة14-

8اوربي15-

1غربي16-

1بولندا17-

2تايلند18-

1تايوان19-

7تركيا20-

1تشيك21-

1روسيا22-

1سويسرا23-

1صربيا24-

1فرنسا25-

6فيتنام26-

1قبرص27-

5كندا28-

2كوريا اجلنوبية29-

جدول رقم )81( يوضح مناشئ استيراد املواد الكيمياوية 
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5-6-4-2 قاعدة بيانات املبيدات:
او  الوقاية  منها  الغرض  يكون  البيولوجية  او  الكيميائية  املواد  من  خليط  أو  مواد  هي  املبيدات 
القضاء أو التقليل من تأثير اآلفات على النباتات واحليوانات مثل الفيروسات، البكتيريا، مضادات 
امليكروبات أو مطهر  ومصطلح  اآلفات املستهدفة هو يشمل احلشرات ومسببات األمراض النباتية 

واألعشاب الضارة حيث تقسم املبيدات الى مبيدات بيولوجية ومبيدات كيمياوية
بلغ عدد املبيدات حسب املعلومات التي مت تزويدنا بها من قبل مديريات البيئة )220( مبيد شمل 

املؤسسات احلكومية واملكاتب الزراعية للقطاع اخلاص في  )7( محافظة.
وجود كمية من املبيدات منتهية الصالحية في مكاتب القطاع اخلاص والبالغ عددها )4( مبيدات 

والتي تعتبر في هذه احلالة مخلفات خطرة.
جدول رقم )82(  يوضح عدد املبيدات الكلي وكذلك عدد املبيدات في كل محافظة وكمية املبيدات 

غير التالفة وكمية املبيدات التالفة  .

عدد املبيداتاسم احملافظة
الكمية التالفةالكمية الغير تالفةالقطاع

كغملتركغملترخاصحكومي

3737ذي قار

9898202,2104,013بابل

1616انبار

474725920,1كركوك

22100ميسان

442,546كربالء

161631182بغداد

2206214594.784.1124,013اجملموع

مخطط رقم )81( يوضح مناشئ استيراد املواد الكيمياوية لعام 2017

جدول رقم )82( يوضح عدد املبيدات والكمية التالفة وغير التالفة
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شكل رقم )82( يوضح نسبة عدد املبيدات في كل محافظة

شكل رقم )83( يوضح كمية املبيدات في كل محافظة)كغم ,لتر(
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5-6-4-3 قاعدة بيانات حمالت الرش 
الزراعة  وزارة  بيها  تقوم  التي  الزراعية  االفات  على  للقضاء  الرش  في حمالت  املبيدات  تستخدم 
وبالتنسيق مع مديريات البيئة في احملافظات  وكذلك مكافحة زهرة النيل والقصب البردي  املنفذة 
من قبل وزارة املوارد املائية  وذلك  من خالل التقيد بالتعليمات واالرشادات اخلاصة باملبيدات وكذلك 

نوع االفة لضمان حماية وسالمة البيئة وصحة املواطن.

احلاالت التي يتم فيها استخدام املبيدات :-

اوالً/ وقائياً 
يتم باستخدام املبيدات املقاومة لإلصابة باآلفات واحلشرات والديدان السائدة وذلك قبل حدوث 
تزداد  ال  حتى  وقائياً  النباتات  تعالج  انتشارها  من  وخوفاً  قليلة  االصابة  تكون  عندما  او  االصابة 

االصابة وقبل الرش يجب حتديد ما يلي :-
نوع املبيد املستخدم لعملية الرش وحسب نوع االفة .

 نسبة املبيد املستعمل .
مواعيد الرش الوقائية حسب مواقع النباتات .

كما ميكن ان يعدل برنامج الرش الوقائي حسب مايراه املهندس املشرف مناسباً .

ثانياً/ عالجياً 
وتتم  التشخيص  لسالمة  نوعها  لتحديد  لإلصابة  االولية  العالمات  على  الدقيق  الفحص  يتم 
املعاجلة املبكرة قبل انتشار االصابة ، بعد حتديد نوع االصابة يشرع في حصر االماكن املصابة ويتم 

اختيار نوع املبيد املناسب للمعاجلة وحتديد مواعيد وفترات الرش املناسب للقضاء على االصابة .
عند استخدام اي مبيد يجب مراعاة :-

االسم التجاري واالسم العلمي للمبيد الذي يتم ذكره على العبوة .
حدود االستعمال .

مكونات املبيد .
االستعماالت .

تعليمات السالمة والعالمات التحذيرية واالحتياطات الواجب اتخاذها .
شروط خزن املبيد .

واخملططات ادناه توضح كميات املبيدات املستخدمة في كل محافظة واملساحات املرشوشة خالل 
عام 2017 التي استخدمت ملكافحة االفات الزراعة وزهرة النيل والقصب البري :-
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5-6-4-4قاعدة بيانات مخازن املبيدات:
تعتبر قاعدة البيانات محدثة تتضمن معلومات للعام )  2017(.

 بلغ عدد مخازن املبيدات التي وردتنا في التقارير التي تزودنا بها مديريات البيئة في احملافظات وذلك 
من خالل اجلوالت التفتيشية للفرق البيئية )474( مخزن والذي ال يعتبر العدد احلقيقي للمخازن 

في العراق وامنا يعتمد على خطة الزيارات التفتيشية السنوية في كل مديرية.
بلغ عدد اخملازن بالنسبة للقطاع احلكومي بصورة عامة )55( مخزن, بالنسبة للمخازن املطابقة 
للتعليمات البيئية رقم 4 لسنة 1989 اخلاصة في السالمة بتداول وخزن املواد الكيمياوية وتعليمات 
رقم 2 لسنة 1990 عن تصنيع وتداول وخزن املبيدات احلشرية )28( مخزن وبالتالي تكون النسبة 
الغير  املئوية للمخازن احلكومية املطابقة من العدد الكلي تساوي )51%( وعدد اخملازن احلكومية 

شكل رقم )84( يوضح كمية املبيدات بالكيلوغرام في كل محافظة  

شكل رقم )85( يوضح املساحة املرشوشة باملبيد في كل محافظة 
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الغير  املئوية للمخازن احلكومية  النسبة  وبالتالي تكون   )27( اعاله  البيئية  للتعليمات  مطابقة 
مطابقة من العدد الكلي تساوي )%49 (.

 بلغ عدد اخملازن بالنسبة للقطاع اخلاص بصورة عامة )419( مخزن, بالنسبة للمخازن املطابقة 
للتعليمات البيئية رقم 4 لسنة 1989 اخلاصة في السالمة بتداول وخزن املواد الكيمياوية وتعليمات 
وبالتالي  بلغ عددها)139( مخزن  احلشرية  املبيدات  وخزن  وتداول  تصنيع  عن   1990 لسنة   2 رقم 
تكون النسبة املئوية للمخازن اخلاصة املطابقة من العدد الكلي تساوي )33%( وعدد اخملازن اخلاصة 
الغير مطابقة للتعليمات البيئية اعاله )280( وبالتالي تكون النسبة املئوية للمخازن احلكومية 

الغير مطابقة من العدد الكلي تساوي )%67 (.

عدد اخملازناسم احملافظةت

29بغداد1-

2صالح الدين2-

10كركوك3-

2نينوى4-

1االنبار5-

36ديالى6-

84القادسية7-

7املثنى8-

86النجف االشرف9-

151بابل10-

41كربالء املقدسة11-

-البصرة12-

18ذي قار13-

2ميسان14-

5واسط15-

474اجملموع

جدول رقم )83( يوضح عدد اخملازن في كل محافظة

شكل رقم )86( يوضح اخملازن املطابقة وغير املطابقة للقطاع احلكومي
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تبني مما ورد اعاله ان عدد اخملازن الغير مطابقة للتعليمات البيئية رقم 4 لسنة 1989 اخلاصة في 
وتداول وخزن  الكيمياوية وتعليمات رقم 2 لسنة 1990 عن تصنيع  املواد  بتداول وخزن  السالمة 
املبيدات احلشرية اكبر نسبيا من عدد اخملازن املطابقة للتعليمات البيئية اعاله , وهذا سيؤدي الى 

ضرر مادي وبيئي كبير على الصالح العام .
 بالنسبة للضرر املادي :

طرق اخلزن الغير صحيحة سيؤدي الى تلف في العبوات اخلاصة باملواد الكيمياوية او انتهاء فترة 
صالحيتها وبالتالي هذا يؤدي الى تعرضها للتلف وبالتالي ايجاد طريقة ألتالفها او طمرها وهذا 

سيكون مكلف ماديا .
 بالنسبة للضرر البيئي :

ان عدم مطابقة مثل هذه اخملازن للتعليمات البيئية ومخالفتها وهذه اخملالفات هي :
	 عدم وجود عالمات توضح طبيعة املواد ودرجة خطورتها .

	 عدم وجود ممرات بني املواد اخملزونة .
	 عدم وجود املسافة بني احلائط و الرصات للمواد الكيمياوية .

 االرتفاع اقل من 30	  سم عن سطح االرض .
سيؤدي مثال الى انسكابات في املواد الكيمياوية وهذا يؤدي الى ضرر كبير بالصحة العامة اضافة 

الى احتمال حدوث حرائق اعتمادا على مواصفات املادة الكيمياوية .

5-6-4-5  قاعدة بيانات خاصة بـغاز الكلور ومخازنه :-:
 عدد مشاريع ومجمعات مياه الشرب  في محافظات العراق بلغت)347( مشروع .

ومجمعات  ملشاريع  ميدانية  بزيارات  البيئي  الفريق  قيام  اثناء  املستخدمة  الكلور  غاز  كمية   
في  البيئة  ومديريات  دوائر  في  امللوثة  املواقع  وتقييم  الكيمياويات  مراقبة  شعب  قبل  من  املياه 
 ، ,االنبار  الدين  العراق كافة عدا محافظات )صالح  في محافظات  ( طن سنوياً  احملافظات)4616 
نينوى ( لم تردنا بسبب تدهور الوضع االمني في هذه احملافظات اما محافظات) ميسان ,املثنى, 

مخطط رقم )87( يوضح اخملازن املطابقة وغير املطابقة للقطاع اخلاص
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كركوك, البصرة ( فلم يتم ذكر ألي كميات في التقارير التي مت تزويدنا من قبل مديريات البيئة 
باإلضافة الى ذلك تعتبر هذه الكميات تقريبية .

 كمية الكلور املستوردة والتي مت اعطاء املوافقات البيئية لها من قبل وزارتنا في عام2017    )1286 
طن(         

 تبني ان عدد املشاريع التي حتتوي على مخازن بلغت ) 74 ( مشروع وعدد املشاريع التي ال حتتوي على 
مخازن )59 ( مخزن من اصل )347( مشروع اما بقية املشاريع لم يتم ذكر اي معلومات عن اخملازن او 
وجودها وفيما لو كانت هذه اخملازن مطابقة ام ال وبالتالي نالحظ ان مشاريع كثيرة ال متتلك مخازن 
وان امتلكت مخزن فأن بعضها يكون غير مطابق وهذه مشكلة كبيرة فمن الضروري توفر مخازن 

في كافة املشاريع وكذلك توفر وسائل التعامل مع حاالت التسرب ان حدثت. 
 اخملازن املطابقة لتعليمات رقم )4( لسنة 1989 واخلاصة بخزن غاز الكلور بلغ مجموعها ) 59 ( 

مخزن في محافظات العراق .
 اخملازن الغير مطابقة لتعليمات رقم )4( لسنة 1989 واخلاصة بغاز الكلور بلغ مجموعها ) 15(

مخزن في محافظات العراق .
التي حدثت في محافظات العراق بغلت )7( حاالت تسرب )4( حاالت    مجموع  حاالت التسرب 

تسرب في محافظة بغداد ، في حني حدث)3 (حاالت تسرب في محافظة ديالى.

جدول )84( يبني عدد املشاريع املستهلكة لكميات الكلور سنوياً ومدى مطابقة مخازن الكلور للمحددات 

البيئية وحوادث الكلور اثناء التسربات لغاز الكلور

ت
اسم 

احملافظة
عدد 

املشاريع

حساب معدل 
كمية الكلور 

املستخدم 
باحملافظة 

سنويا  بالطن

عدد القناني 
اخملتلفة 

االحجام غير 
معروفة الوزن 

بالسنة

توفير 
مخزن

عدم 
توفير 
مخزن

مطابق
غير 

مطابق
حدوث 
تسرب

عدم توفر 
معلومات 

4 حاالت9382___161,335بغداد1

  اليوجد 110110___117.9ذي قار2

اليوجد___6335------39708بابل3

اليوجد221-----23___23590القادسية4

اليوجد-----1----1___3156كربالء5

اليوجد1---------1-------1600النجف6

3 حاالت 234221___2451,003ديالى7

اليوجد____9______9216واسط8

64595915------3474,616اجملموع
7 حاالت 
تسرب 
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االستنتاجات: 
يتطلب اعداد دورات تدريبية من قبل الوزارات التي تستخدم املواد الكيمياوية اخلطرة و املبيدات   1 .
وكيفية  بخطورتها  املواد  هذه  استخدام  مجال  في  والعاملني  اخملازن  في  العاملني  لتعريف 

التعامل معها.
يتطلب استحصال املوافقات البيئية اخلاصة باخملازن لبعض الشركات للقطاع اخلاص والعام  2 .

التي ال متتلك املوافقة حالياً  . 
يتطلب حتديد مواقع مخازن املواد الكيمياوية للقطاع اخلاص خارج املدن تكون مسيطر عليها  3 .
وبيئياً مع ضرورة حث السلطات في احملافظات من مكتب احملافظ ومجالس احملافظات  امنياً 

ملتابعة هذا االمر 
قانون حماية وحتسني  ( من  4 .20( للمادة  اخملالفة  اجلهات  العقابية بحق  االجراءات  اتخاذ  ضرورة 
مركبات  اية  او  االفات  مبيدات  استخدام  او  رش  مبنع  واخلاصة   2009 لسنة   )27( رقم  البيئة 
مراعاة  بعد  اال  االغراض  من  ذلك  غير  او  العامة  الصحة  او  الزراعة  الغراض  اخرى  كيمياوية 

الشروط والضوابط املعتمدة بيئياً .  
التأكيد على ضرورة وضع اليات وتعليمات وضوابط لفتح مكاتب القطاع اخلاص لبيع املبيدات  5 .

واالسمدة في العراق .
حث مديريات البيئة في احملافظات لعقد ورش عمل تعريفية ألصحاب مكاتب ومخازن املبيدات  6 .

احلكومية واالهلية لغرض ايضاح التعليمات البيئية اخلاصة باخملازن والوارد ذكرها في اعاله .
التأكيد على وزارة الزراعة لغرض االخذ بنظر االعتبار ان تكون فترة انتهاء الصالحية للمبيدات  7 .
كبيرة تتيح استخدامها لفترة طويلة وان يكون االستيراد لها بكميات تسد او تغطي احلاجة 
الفعلية للبلد من جهة ومن جهة اخرى يجب العمل على وضع احللول املناسبة للتخلص من 

هذه املبيدات بطريقة امنة بيئياً . 
التأكيد على عدم استيراد وتداول املبيدات احملضورة دولياً .  8 .

توعية املزارعني مبخاطر املبيدات التي يستخدمونها , كما يجب اللجوء الى اجلهة االرشادية  9 .
 , الزراعية  البحوث  الزراعة ومراكز  وزارة  املزروعات في  بوقاية  الفني اخملتص  او اجلهاز  الزراعية 
مرات  عدد  وحتديد  به  املوصى   و  املناسب  املبيد  واختيار  االصابة  في حتديد  للمساعدة  وذلك 
االستخدام والزمن الفاصل بني رشة واخرى , وكذلك معرفة االحتياطات الالزم اتخاذها اثناء 
استخدام وتداول املبيد املوصى به , حيث ان عامل توعية املزارع او املستهلك لتلك السموم 

وتثقيفه يعد من االمور الضرورية حلماية البيئة من التلوث .  
نقترح التعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لغرض اجراء دراسات حول املبيدات  10 .

االكثر استخداما في عملية حمالت الرش وتأثيراتها على البيئة .
اخملالفة  الكلور  مخازن  جميع  بحق  النافذة  البيئية  القوانني  وفق  القانونية  االجراءات  اتخاذ  11 .

للتعليمات في مشاريع ومجمعات املياه اخملالفة . 
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5-6-5 شعبة التلوث النفطي
تنتج امللوثات النفطية في جميع مراحل الصناعة النفطية بدًء من مرحلة االستكشاف واحلفر 

مروراً مبراحل االنتاج والتكرير والتصنيع وانتهاءاً مبراحل االستخدام النهائية .
ان اكثر امللوثات النفطية شيوعاً هي ملوثات الهواء التي قد تشمل مواد غازية او ابخرة سوائل او 
دقائق وجسيمات صلبة اال ان هناك ملوثات نفطية اخرى ميكن ان تلوث املاء والتربة ايضاً وتختلف 
البيئة حسب نوع امللوث  الناجتة على الصناعة النفطية وضرره على  تأثير اي من امللوثات  درجة 
ومصدره ونوع القطاع الصناعي الذي يسببه اال ان هذه التأثيرات هي في ازدياد متصاعد ومستمر 
عجلة  ايقاف  ميكن  ال  انه  ومبا   , للطاقة  رئيسي  كمصدر  النفط  على  االعتماد  استمرار  بسبب 
املشكلة  فأن حل  لذا  اجملتمعات  الدول وحياة  باقتصاديات  املباشرة  النفطية لعالقتها  الصناعة 
التأثيرات  يقلل  الوقت  نفس  وفي  االخر  منها  كالً  يكمل  مبا  مشتركة  قواسم  تعتمد  ان  يجب 

السلبية الى اقل ما ميكن .
التلوث الناجم عن الصناعة النفطية االستخراجية 

تتألف الصناعة االستخراجية من مراحل عديدة تبدأ بعمليات االستكشاف والتنقيب وتنتهي 
بعمليات احلفر واالنتاج ولكل مرحلة من هذه املراحل اضرارها وتأثيراتها امللوثة . وتنتج عن عمليات 
استخراج وانتاج النفط في احلقول النفطية جميع انواع واشكال امللوثات التي تنبعث من مختلف 

انواع املعدات املستخدمة مبا فيها اجهزة احلرق واملشاعل والكابسات . 
التلوث الناجت من حفر االبار النفطية :

امللوثات الغازية 1 .
اخمللفات السائلة والتي تكون ملوثة باملواد الكيمياوية املستخدمة في عمليات احلفر اضافة  2 .
الى تلوثها بالعناصر الثقيلة والزيوت والشحوم املستخدمة لتزييت االالت وكميات من امللوثات 

الهيدروكاربونية االخرى.
اخمللفات الصلبة : مثل البرايت والبنتونايت , الفتات الصخري , الرمل واملواد الطينية املضافة  3 .
التي  الكيمياوية  واملواد  الثقيلة  العناصر  اخمللفات على  البنتونايت وحتتوي هذه  لزوجة  لزيادة 

تستخدم في عمليات احلفر.
 , اللزوجة  لزيادة  مواد  ومنها  املستعمل  الطني  نوع  على  تعتمد   : املضافة  الكيمياوية  املواد  4 .
مبيدات   , للتأكل  مانعة  مواد   , القاعدية  رفع  مواد  للزوجة  مخفضة  مواد   , الراشح  مقللة 

البكتريا مانعة الرغوة وغيرها.
امللوثات الغازية : 1 .

امللوثات الناجتة عن عملية احلرق :-
النفط بطريقة  انتاج  اثناء  اخلام  للنفط  املصاحب  الغاز  بالتخلص من  النفطية  املرافق  تقوم     

التنفيس واالشعال وهي من املصادر الكبيرة النبعاث الغازات الدفيئة في الهواء . 
   وهنا يكون من الضروري تقليل عمليات احلرق واالجتاه نحو احلد من استخدامها وذلك بتحويل 
الغاز املصاحب الى نظام اشعال يتسم بالكفاءة مع استخدام الغاز الى اقصى حد ممكن ودمج 

العملية في تصميم عملية االنتاج . 
   وقد تشمل اخليارات البديلة االستفادة من الغاز لسد احتياجات الطاقة او التصدير الى مرفق 
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مجاور او الى السوق او احلقن بالغاز . 
تشمل املصادر الرئيسية لالنبعاثات الهوائية الناجتة من الصناعة النفطية ما يلي : 

مصادر االحتراق لغرض توليد الطاقة واحلرارة  1 .
استخدام الضواغط  2 .
استخدام املضخات  3 .
احملركات والتوربينات  4 .

اشعال وتنفيس الهيدروكابونات  5 .
امللوثات املنفلته 

وتشمل امللوثات الرئيسية املنبعثة من هذه املصادر : 
اكاسيد النتروجني  1 .
اكاسيد الكبريت  2 .

اول اوكسيد الكاربون  3 .
اجلسيمات  4 .

اعلى كمية لالنبعاثاتنوع امللوث

 NOX 1000   ملغم / م3اكاسيد النتروجني

20         ملغم / م3املركبات العضوية الطيارة  VOCsا 

500      ملغم / مSO23  مصادر االحتراق

2000   ملغم / م3صناعات انتاج املواد

1000   ملغم / م3املصادر االخرى

150      ملغم / مSO33  صناعات انتاج املواد

5           ملغم / م3البنزين

امللوثات السائلة  :  .2
املياه امللوثة الناجتة عن عمليات احلفر 

حتتوي املكامن النفطية على مياه التكوين وهي تسحب الى اخلارج اثناء االنتاج وهو يعتبر من اكبر 
النفايات من حيث احلجم التي يتم التخلص منها والتعامل معها في الصناعة النفطية وحتتوي 
, اثار معادن , جسيمات عالقة  هذه املياه على خليط معقد من املركبات غير العضوية ) امالح 
) الهيدروكابونات املشتته واملذابة واالحماض االمينية ( مع  ( كما حتتوي على مركبات عضوية  
احتوائها على بقايا االضافات الكيمياوية    ) مثبطات الًتآكل والتقشر ( التي تضاف الى عمليات 
االنتاج وميكن  ان حتتوي هذه املياه على كميات من املواد النفطية تتراوح بني 500-2000 جزء من 

املليون واجلدول ادناه يوضح احملددات لتصاريف اخمللفات السائلة امللوثة وكما يلي :

)جدول 85 يوضح القيم االرشادية القصوى املسموح بها في لالنبعاثات عن العمليات النفطية(
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التركيزاملادةت

أقل من 35 درجة مئويةاحلرارة1

2S.S 60املواد العالقة

6 – 9,5تركيز ايون الهيدروجني3

-ــــاالوكسجني املذاب4

5B.O.D40 أقل من

TRACEالكلور احلر6

7
الكلوريدات

اذا كانت كمية املياه املصرفة الى كمية املصدر 1000:1  
او اقل فيسمح برفع تركيز املصدر بنسبة 1% من التركيز 

الطبيعي للمصدر.

8
الكبريتات

اذا كانت كمية املياه املصرفة الى كمية  املصدر 1000:1 
او اقل فيسمح برفع تركيز املصدر بنسبة 1% من التركيز 

الطبيعي للمصدر.

50النترات9

3الفوسفات10

ــــــاالمونيوم11

0,1الرصاص12

0,05الزرنيخ13

0,2النحاس14

0,2النيكل15

0,05السلينيوم16

0,005الزئبق17

0,01الكادميوم18

10الهيدروكاربونات ومشتقاتها19

كذلك هناك مصدر اخر للمياه امللوثة في مواقع انتاج النفط اخلام هو مياه االمطار امللوثة باملواد 
النفطية التي حتتوي على نسبة مواد هيدروكاربونية بحدود ) 200-500 ( جزء من املليون .

ويتم االعتماد على عدة طرق للتخلص من اخمللفات السائلة اعتماداً على كمياتها منها عمليات 
التبخير في جفر مخصصة لهذا الغرض واحلقن في  بئر معدة للتخلص منها اذا كانت متاحة 

كما يتم اتخاذ عدة اجراءات وتدابير وقائية منها : 
تقليل احلاجة الى املواد الكيمياوية الى ادنى حد ممكن واعادة االستخدام واعادة التدوير. 1 .

البيولوجي  والتحلل  السمية  ودرجة  اجلرعة  تركيز  من حيث  بعناية  الكيمياوية  املواد  انتقاء  2 .
والتراكم البيولوجي احملتمل . 

كان  اذا  السمية  درجة  وقت خلفض  التاحة  بركة حفظ  استخدام  مع  السمية  درجة  اختبار  3 .
ضرورياً 

 جدول 86 يوضح القيم االرشادية القصوى املسموح بها في املياه الناجتة عن العمليات النفطية واملسموح( 
)بتصريفها الى املصادر املائية
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استخدام نفس املياه الجراء اختبارات متعددة  4 .
رصد نوعية املياه املستخدمة لالختبار ومعاجلتها مبا يفي وحدود التصريف.  5 .

اجراء حتليل كيميائي بعد التصريف للكتلة او اجملرى املائي الثبات عدم انحالل النوعية البيئية  6 .
استعمال احواض التجزئة والتخفيف  7 .

	 املياه املستعملة االخرى :
تشمل هذه مياه الصرف الصحي ومياه التصريف ومياه قيعان الصهاريج ومياه مكافحة احلريق 

واملياه الناجته من غسل املعدات واملركبات واملياه العامة اخملتلطة بالزيت

امللوثات الصلبة :  .3
-  امللوثات الصلبة الناجتة عن سوائل احلفر :

 )  0.5-0.3( بحدود  تقدر  التي   ) البنتونايت   ( احلفر  تتمثل بسائل  الناجتة  الصلبة  امللوثات  اهم  ان 
كغم / طن منتج من النفط اخلام . وترتفع تراكيز املواد السامة وخاصة العناصر الثقيلة كالزئبق 
والزرنيخ والكادميوم والرصاص في اخمللفات الصلبة. وهناك عدة طرق لتقليل التلوث ببقايا احلفر 
من امالح واوحال ومواد كيمياوية منها والتخفيف حيث جتمع اخمللفات في حفرة بالقرب من البئر 
بعد استعادة سائل احلفر العادة االستخدام ويتم تخفيفها باملزج بنسبة 1:3 ثم تطمر على عمق 
متر واحد حتت سطح االرض او الطمر في بئر االتالف او استخدام املعاجلات احلرارية والكيمياوية 

للتخلص منها والتي تعتبر من احلل االمثل لهذه اخمللفات .

معاجلة النفايات الصلبة: 
يتم فصل الصخور واحلفريات عن سوائل التكوين اثناء عمليات حفر االبار النفطية وهذه احلفريات 
قد تتلوث بالهيدروكاربونات غير ان هذا التلوث يتفاوت من موقع الى آخر ويجب ان تهدف انشطة 

صورة توضح برك جتميع غير نظامية خارج وحدات املعاجلة املركزية
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حفر االبار النفطية على خفض كميات احلفريات املستخرجة وذلك بأتخاذ تدابير فعالة للسيطرة 
على هذه احلفريات .

ان تلوث هذه احلفريات بالزيت واملواد الهيدروكاربونية تستوجب اجراء عمليات املعاجلة واسترداد 
سوائل احلفر منها لغرض اعادة االستخدام .

هناك عدة اساليب لغرض املعاجلة للنفايات الصلبة منها :
البزل احلراري 1 .

املعاجلة البايلوجية  2 .
التقنية باخللط مع االسمنت او اخلرسانة  3 .

اما بالنسبة لفتات الصخور فيمكن استخدامها في انشاء الطرق ومواد احلشو االنشائي او كمواد 
طمر وذلك بعد اثبات خواص باطن التربة الكيميائية والبايلوجية والفيزيائية .

وتشمل تدابير منع ومكافحة التلوث لعمليات احلفر :
احلد من مخاطر بقايا االضافات الكيمياوية من خالل االنتقاء الدقيق ملنظومة السوائل   1 .

االختيار الدقيق لالضافات ودرجة سميتها والتوافر البيولوجي والتراكم البيولوجي احملتمل . 2 .
رصد تراكيز شوائب املعادن الثقيلة وخاصة الزئبق والكادميوم في مادة الباريت املستخدم 3 .

فيما يتعلق في احلفر او البرك يجب غلقها باقرب وقت ممكن على ان ال تزيد عن 12. 4 شهراً من 
تأريخ انتهاء العمليات. 

املواد املشعة املوجودة في الطبيعة :   .4
واذا ما   , املوجودة في الطبيعة حسب خصائص مكمن احلقل  املواد املشعة  ان تترسب     ميكن 

وجدت هذه املواد يجب اعداد برنامج للتعامل معها حتى ميكن اتباع اجراءات املناولة املالئمة . 
   ان وجود املواد املشعة تتطلب تنفيذ اعمال معاجلة او حتويل او عزل على املعدات املتأثرة مبا يجعل 

التعرض احملتمل للنفايات املشعة بالنسبة للعاملني ضمن احلدود املسموح بها . 

)صور متثل محتوى اجلفرة الحد احلقول النفطية )جفرة مبطنة بالكونكريت
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)صور متثل محتوى اجلفرة الحد احلقول النفطية )جفرة غير نظامية

 صور متثل محتوى اجلفرة الحد احلقول النفطية )جفرة
)غير نظامية

 صورة متثل آثار النفط اخلام بعد حرقه في اجلفرة
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التلوث الناجم عن وحدات معاجلة النفط اخلام:
تنتج عن عمليات معاجلة النفط اخلام العديد من امللوثات الغازية والسائلة وبصورة اقل للمخلفات 
الصلبة مما يتطلب وضع خطة متكاملة الدارة هذه اخمللفات وتقليل مخاطرها البيئية والصحية 

والتخلص منها بصورة امنة.

االنبعاثات الغازية: 1 .
 وهي الغاز الطبيعي املصاحب للنفط اخلام والذي يتم فصله عنه بأستخدام العازالت وتشمل 
هذه الغازات كبريتيد الهيدروجني والغازات الهيدروكاربونية املتطايرة واملركبات االروماتية , وتكمن 
بسبب  كبيرة  بصورة  البيئة  وتلوث  ومسرطنة  سامة  مركبات  كونها  في  الغازات  هذه  خطورة 
كمياتها الهائلة  ويتم عاملياً استغالل الغاز املصاحب كونه ثروة وطنية مهمة فيما يجري في 
كثير من االحيان حرق الغاز املصاحب في احلقول النفطية العراقية بسبب انعدام االنسجام بني 
خطط تطوير احلقول وخطط استغالل الغاز وهذا مما ادى الى تأثر العديد من املناطق اجملاورة للحقول 
 NOx ,Sox , بغازات  واملتمثلة  احلرق هذه  الناجتة عن عمليات  اخلطرة  الغازات  بأنبعاث  النفطية 
CO,CO2 كما يتسبب احلرق في انبعاث الدخان االسود الى الهواء احمليط نتيجة االحتراق غير التام 

واملشاكل التشغيلية التي تتسبب في تسرب القطفات الهيدروكاربونية مع الغاز الصاحبز
والبيئية عالوة على  الصحية  املشاكل  العديد من  الغازات تتسبب في  ان هذه  ومما ال شك فيه 

كونها من الغازات املسببة لالحتباس احلراري.

صورة متثل انبوب التصريف وبقايا اخمللفات النفطية للبئر النفطي
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يجب ان يتمثل الهدف العام في احلد من االنبعاثات الهوائية وتقييم اخليارات الفعالة من حيث 
الكلفة لتقليل هذه االنبعاثات . وتشمل االرشادات البيئية اخلاصة باالنبعاثات الهوائية ما يلي:

تطبيق تدابير تقليل الغاز عند املصدر الى اقصى حد ممكن 1 .
استخدام رؤوس مشاعل كفؤه مع استخدام العدد واحلجم املناسب لذلك 2 .

حتقيق اقصى كفاءة احتراق عن طريق التحكم في معدالت التدفق وقود / هواء 3 .
تقليل مخاطر انطفاء الشعلة بضمان سرعة خروج الغاز مع وضع مصدات للرياح 4 .

استخدام نظام شعلة دائمة موثوق به 5 .
تقليل انتقال السوائل واحتباسها في تيار نظام اشعال الغاز  6 .

وضع نظام االشعال على مسافة أمنه من اجملتمعات احمللية 7 .
تطبيق نظام صيانة واستبدال املوقد لضمان استمرار اقصى كفاءة للمشعل 8 .

وضع نظام اشعال بديل في حاالت الطوارئ او تعطل املعدات  9 .
بتركيب    اخلزانات   / الصهاريج  املفتوحة في اسقف  التنفيس  ويجب جتنب استخدام فتحات  10 .

صمامات تنفيس الضغط .
وفي  احمللية  اجملتمعات  من  بالقرب  البئر  اختبار  اثناء  املنتجة  الهيدروكاربونات  اشعال  جتنب  11 .

مناطق ذات احلساسية البيئية
تقييم البدائل العملية السترداد سوائل االختبار الهيدروكاربونية  12 .

توفير التقنيات املالئمة لعمليات احلرق 13 .
استخدام اقل قدر من الهيدروكاربونات الالزمة الجراء االختبار مع تقليل فترات االختبار الى  14 .

اقل حد ممكن
تسجيل كميات الهيدروكابونات التي يتم اشعالها 15 .

اخمللفات السائلة:  .2
تعتبر اخمللفات السائلة واحدة من اخطر املشاكل البيئية في عمليات انتاج النفط اخلام بسبب 

الكميات الكبيرة التي تنتج في هذه الوحدات والتي تخضع لعدة اسباب منها:
االنتاجية  الطاقة  مع  طردياً  املصاحبة  املياه  كميات  تتناسب  حيث  النفطي  احلقل  	 انتاجية 

للحقل.
	 مدة انتاج احلقل حيث تزداد كميات املياه املصاحبة في احلقول النفطية القدمية بسبب استنزاف 

كميات النفط اخلام فيه.
	 نوعية النفط اخلام ومحتوى االمالح والكبريت كون ارتفاعها يتطلب استخدام كميات اكثر 

من املياه لغرض معاجلته والتي تتجمع في نهاية العملية الصناعية كمخلفات سائلة.
املستخدمة  الكيمياوية  املواد  منها  املتغيرات  من  عدد  على  اخمللفات  هذه  وتعتمد مدى خطورة 
في عمليات املعاجلة, وكفاءة العازالت, والعناصر الثقيلة املوجودة اصال في النفط اخلام ,محتوى 

االمالح والكبريت.
يتم استخدام عدة اساليب في التخلص من هذه اخمللفات واعتماداً على الكميات الناجتة:

املعاجلة احلرارية  1 .
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التبخير في جفر مبطنة 2 .
احلقن في بئر للمخلفات السائلة  3 .

ادارة اخمللفات السائلة :
وتشتمل على مجموعة من االرشادات البيئية لالدارة السليمة للمخلفات السائلة والتي ميكن 

توضيحها كما يلي:
ادارة االعمال املتعلقة بالبئر مبا يضمن خفض كمية املياه 1 .

اعادة اجناز االبآر ذات الكميات الكبيرة من املياه 2 .
استخدام اساليب فصل السوائل داخل اجلوف 3 .

غلق االبار املنتجة للكميات الكبيرة جداً من املياه . 4 .
ان الكميات الكبيرة للمياه تستوجب مراعاة الدقة في اختيار نوعية املواد الكيميائية ودرجة  5 .

سميتها وكمياتها وتراكمها البايلوجي احملتمل .
ان التخلص من املياه املستخرجة بأستخدام برك التبخير هو احد اخليارات مع مراعاة تطبيق  6 .

التدابير املعنية بأنشاء هذه البرك وكيفية التعامل معها .
تقليل احلاجة الى املواد الكيمياوية عن طريق تقليل الوقت الذي متكثه مياه االختبار في املعدة  7 .

او خط االنابيب .
البيولوجي  والتحلل  السمية  ودرجة  اجلرعة  تركيز  من حيث  بعناية  الكيمياوية  املواد  انتقاء  8 .

والتراكم البيولوجي احملتمل .
كان  اذا  السمية  درجة  وقت خلفض  التاحة  بركة حفظ  استخدام  مع  السمية  درجة  اختبار  9 .

ضرورياً
استخدام نفس املياه الجراء اختبارات متعددة 10 .

 ) رصد نوعية املياه املستخدمة لالختبار ومعاجلتها مبا يفي وحدود التصريف املبينة باجلدول ) 2. 11
بالقسم )2.1.1( الفصل االول

اجراء حتليل كيميائي بعد التصريف للكتلة او اجملرى املائي الثبات عدم انحالل النوعية البيئية 12 .
استعمال احواض التجزئة والتخفيض لتيار التصريف  13 .

احملافظة على املياه واعادة استعمالها باالضافة الى برامج رصد املياه املستعملة ونوعية املياه  14 .
ومجاري املياه املستعملة االضافية املرتبطة حتديداً بقطاع الصناعة النفطية .

التخلص  وكيفية  املستخرجة  املياه  مع  التعامل  بكيفية  املتعلقة  العملية  البدائل  تقييم  15 .
منها ودمجها في تصميم عملية االنتاج وميكن ان تتضمن بدائل التخلص الرئيسية احلقن في 

املكمن لتحسني عملية االستخراج .
ميكن استخدامها في الري وفي السيطرة على الغبار  16 .

عزل مياه الصرف الصحي عن تصريف االمطار واملياه التي حتتوي على الزيوت 17 .
بتجميع  التحكم  وادوات  التقطير  صواني  استخدام  مع  بالزيت  امللوثة  للمياه  حواجز  وضع  18 .

قطرات املياه من فوق املعدات غير املستوعبة وتهيئة قنوات تدفق املياه .
وزيوت  تركيز شحوم  لتحقيق  النفط   / املاء  االمطار من خالل فصل  مياه  تدفق  التعامل مع  19 .



243

بنسبة 10 ملغرام / لتر
تقليص تراكم املياه املتجمعة في قاع الصهاريج او اخلزان الى احلد االدنى ووضع مانع تسرب  20 .

مياه االمطار اليه , يجب دراسة توجيه هذه املياه الى مجرى املياه املستخرجة ملعاجلتها .
فيجب  منها  املؤقت  التخلص  او  املستعمله  املياه  لتخزين  البرك  او  احلفر  استخدمت  ما  اذا  21 .
انشاؤها خارج املوقع ذات احلساسية البيئية وحسب التعليمات اخلاصة بأنشاء هذه البرك او 

احلفر .

صورة متثل اخلزن غير املطابق للشروط البيئية في املواقع النفطية  	

	صورة توضح رمي النفايات اخلطرة في املواقع النفطية واخملالف للشروط البيئية
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اخمللفات الصلبة:  .3
مدى  في  تختلف  وهي  الصلبة  اخمللفات  من  اقل  كميات  اخلام  النفط  معاجلة  وحدات  عن  تنتج 
خطورتها متأثرة بعدة عوامل منها طبيعة االرض والصخور ومحتوى العناصر الثقيلة فيها اضافة 
الى نوعية املواد الكيمياوية املستخدمة ومدى كفاءة العازالت ويتم عادة التعامل مع هذه اخمللفات 

بنفس االسلوب الذي يستخدم في معاجلة اخمللفات الصلبة في عمليات احلفر.

الضوضاء :  .4
   تتضمن احملددات البيئية خلفض الضوضاء الناجتة من العمليات النفطية ما يأتي : 

تقليل االنشطة الزلزالية في املناطق املأهولة الى اقل حد ممكن .  1 .
احلد من العمليات املتزامنة  2 .

استخدام اقل طاقة اهتزاز عملية  3 .
خفض اوقات العمليات الى اقل حد ممكن  4 .

انتقاء حجم احلشوة وعمق احلفرة انتقاءاً مالئماً خلفض مستويات الضوضاء .  5 .

5.  االنسكابات :
تتضمن التدابير املتخذة ملنع االنسكابات والسيطرة عليها واملرتبطة حتديداً مبرافق النفط والغاز 

االتي :
الرئيسية  وانظمة اخلدمات مبا يحد من مخاطر االنسكابات  والعمليات  انظمة احلفر  تنفيذ  1 .

التي ال يتم احتوائها .
تركيب انظمة احلماية للوقاية من التأكل والسيطرة عليه في جميع االنابيب ومعدات العملية  2 .

والصهاريج واخلزانات .
تركيب وسائل احتواء ثانوية لالوعية والصهاريج واخلزانات الحتواء االنسكابات العارضة . 3 .

تركيب صمامات غلق وعزل مبكر في حالة حدوث انسكابات . 4 .
تركيب انظمة كشف التسربات خلطوط االنابيب . 5 .

اعداد برامج الصيانة لضمان سالمة املعدات في احلقول وفي حالة خطوط االنابيب يجب ان  6 .
تتضمن برامج الصيانة عمليات التنظيف املنتظمة بالقشط خلطوط االنابيب .

تدريب العاملني تدريباً كافياً ملنع االنسكابات النفطية . 7 .
توفير املعدات اخملصصة لالستجابة لالنسكابات واحتواءها . 8 .

نستعرض في هذه الفقرة احلقول النفطية العراقية واهم اخملالفات البيئية في هذه احلقول , علماً 
بأن قاعدة البيانات ال تشمل احلقول املدرجة ادناه:

	 حقل الرميلة النفطي/ البصرة
	 حقل طوبى النفطي/ البصرة

	 حقل اللحيس/ البصرة
	 حقل نهر عمر/ البصرة
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	 حقل ارطاوي / ذي قار
	 حقول محافظة كركوك

	 حقول محافظة نينوى
	 حقل عالس النفطي / صالح الدين

حقل االحدب النفطي: 1 .
	 احملافظة : واسط / ناحية االحرار

	 الشركة املستثمرة : شركة الواحة الصينية
الطاقة التصميمية للحقل : 180,000	  برميل / يوم

الطاقة االنتاجية للحقل : 130,000	  برميل / يوم
) عدد االبار: املنتجة )352( , املستهدفة )404( , قيداحلفر)6	 

حقل بدرة النفطي: 2 .
	 احملافظة : واسط / قضاء بدرة / جبال احلمراء
	 الشركة العاملة : شركة كاز بروم الروسية 

الطاقة االنتاجية للحقل : 570000	  برميل / يوم
.) عدد االبار: املنتجة )10( , املستهدفة )22( , قيد احلفر )4	 

حقل شرق بغداد  النفطي: 3 .
	 احملافظة : بغداد / الراشدية

	 الشركة العاملة : شركة احلفر العراقية
الطاقة االنتاجية للحقل : 10000	  برميل / يوم

حقل عجيل  النفطي: 4 .
	 احملافظة : صالح الدين / تكريت / ناحية العلم

	 الشركة العاملة : شركة نفط الشمال 
الطاقة االنتاجية للحقل : 22500	  برميل / يوم ) مثبت قبل االحداث االمنية(

	 احلقل متوقف حالياً بسبب االحداث االمنية

حقل نفط خانة النفطي 5 .
	 احملافظة : ديالى/ قضاء خانقني/منطقة نفط خانة.

	 الشركة العاملة : مستثمر وطني
الطاقة االنتاجية للحقل : 24,000	  برميل / يوم

. ) عدد االبار: املنتجة )4( , املستهدفة )2( , املستكشفة )22	 



246

ل الغراف النفطي: حق. 6
	 احملافظة : ذي قار / الرفاعي

	 الشركة املستثمرة : شركة بتروناس املاليزية
الطاقة االنتاجية للحقل : 80000-100000	  برميل / يوم

حقل الكطيعة النفطي: 7 .
	 احملافظة : ذي قار / الناصرية

	 الشركة العاملة : شركة احلفر العراقية
الطاقة االنتاجية للحقل : 680000	  برميل / يوم

حقل صبة النفطي  8 .
	 ياحملافظة : ذي قار / الناصرية

	 الشركة العاملة : شركة احلفر العراقية 

حقل الناصرية النفطي  9 .
	 ياحملافظة : ذي قار / الناصرية

	 الشركة العاملة : شركة احلفر العراقية 

حقل مجنون 2. 10  النفطي:
	 احملافظة : البصرة / القرنة

	 الشركة العاملة : شركة احلفر العراقية
الطاقة االنتاجية للحقل : 210000	  برميل / يوم

حقل البزركان  النفطي: 11 .
	 احملافظة : ميسان 

	 الشركة العاملة : شركة سينوك الصينية

حقل  غرب القرنة 1. 12 :
	 احملافظة : البصرة / القرنة

	 الشركة العاملة :  شركة اكسون موبيل 
الطاقة االنتاجية للحقل :  90000	  برميل / يوم

حقل الرميلة الشمالية : 13 .
	 احملافظة : البصرة / الرميلة 

 	BP الشركة العاملة : شركة البترول البريطانية
الطاقة االنتاجية للحقل : 175000	  برميل / يوم

. ) عدد االبار املنتجة )450( واملستكشفة )750	 
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حقل الزبير )محطة عزل حمار مشرف ( : 14 .
	 احملافظة : البصرة / 

	 الشركة العاملة : شركة ايني االيطالية 
الطاقة االنتاجية للحقل : 380	  برميل / يوم

املصافي النفطية في العراق
منها  الكبيرة  املصافي  تنتشر  حيث  العراق  من  واسعة  اجزاء  في  تكريرالنفط  صناعة  تنتشر 
والصغيرة على رقعة كبيرة من الشمال وحتى اجلنوب وتتراوح طاقات هذه املصافي بني الصغيرة 
ونوع  طبيعة  وحسب  املصافي  هذه  من  املطروحة  اخمللفات  وتتباين  والكبيرة  واملتوسطة  منها 
وحدات املعاجلة املتوفرة في هذه املصافي لذلك يتم التعرف على واقع حال املصافي وماحتتويه من 
وحدات انتاجية وخدمية اضافة الى معرفة طاقات املصافي املتاحة والفعليةوعلى اهم اخمللفات 
املطروحة من املصافي وطرق السيطرة عليها مع اجراء مقارنة بني االرقام املستحصلة واحملددات 

البيئية املعتمدة لدى وزارة البيئة .
انها  اال  كمياتها  حيث  من  املصافي  من  املطروحة  والصلبة(  السائلة   ، )الغازية  اخمللفات  تتباين 
تتشابه من حيث الطبيعة كون املصافي جميعها تعمل بنفس الطريقة االنتاجية مع وجود بعض 
االختالفات في التقنيات االضافية املستخدمة لتحسني املنتجات النفطية 0وبصورة عامة فأن 
معظم املصافي تشكل عامل ملوث للبيئة اجملاورة وذلك بسبب الطبيعة العضوية للمخلفات 
اخلام  للتفط  االساسي  املكون  وهو  بالهايدروكاربونات  تتمثل  التي  والصلبة  والسائلة  الغازية 
ومشتقاته مع وجود عناصر ملوثه اخرى للبيئة اال انها اقل تأثير بسبب وجودها بنسب متفاوته 

في املواد املطروحة مثل الكبريت واحلديد والفنادميوم واحملاليل امللحية.

اسم املصفىاحملافظةت

شركة مصافي اجلنوب/مصفى البصرةالبصرة1

شركة مصافي الشمال/مصفى القيارةنينوى2

شركة مصافي الشمال/مصفى الكسكنينوى3

شركة مصافي الشمال/مصفى بيجيصالح الدين4

شركة مصافي الشمال/مصفى حديثةاالنبار5

شركة مصافي الوسط/مصفى الدورةبغداد6

شركة مصافي الوسط/مصفى السماوةاملثنى7

شركة نفط الشمال/مصفى كركوككركوك8

مصفى الديوانيةالديوانية9

مصفى الصينية /بيجيصالح الدين10

مصفى النجفالنجف االشرف11

مصفى ذي قارذي قار12

مصفى ميسانميسان13
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1-  اخمللفات السائلة:-
ينتج عن العمليات االنتاجية في مصافي النفط كميات كبيرة من اخمللفات السائلة والتي تتميز 
حالة  في  للبيئة  كبيراً  تهديداً  التصاريف  تلك  وتشكل  النفطية  امللوثات  من  العالي  مبحتواها 
تصريفها دون معاجلة أو معاجلة غير كفوءة فهي تتسبب في تلوث املصادر املائية في حالة تصريفها 
مما يؤدي الى االضرار باالحياء املائية بأنوعها وفقدان تلك املصادر املائية لصالحيتها لالستخدامات 
اخملتلفة  كما ان تصريف اخمللفات امللوثة الى االراضي يتسبب باالضرار بها وفقدانها لصالحيتها 
من   )  5  ( لـ  السائلة  اخمللفات  تصريف  يتم   . اجلوفية  املياه  الى  امللوثات  تلك  وصول  مع خطورة  

املصافي الى املصادر املائية ، وتتوفر وحدة معاجلة لتلك التصاريف في املصافي املذكورة انفا.

اسم املصدر املائيجهة التصريفاسم املصفىت

----اراضي مجاورةشركة مصافي اجلنوب/مصفى البصرة1

دجلةمصدرمائيشركة مصافي الشمال/مصفى القيارة2

-----مبزل )مصدر مائي(شركة مصافي الشمال/مصفى الكسك3

دجلةمصدرمائيشركة مصافي الشمال/مصفى بيجي4

----اراضي مجاورةشركة مصافي الشمال/مصفى حديثة5

دجلةمصدرمائيشركة مصافي الوسط/مصفى الدورة6

-----اراضي مجاورةشركة مصافي الوسط/مصفى السماوة7

نهر العظيممصدرمائيشركة نفط الشمال/مصفى كركوك8

-----احواض تعفنيمصفى الديوانية9

------اراضي مجاورةمصفى الصينية /بيجي10

-----احواض تعفنيمصفى النجف11

-----اراضي مجاورةمصفى ذي قار12

-----اراضي مجاورةمصفى ميسان13

- يتم متابعة وتقييم تصاريف املصافي في مختلف احملافظات من خالل الزيارات الدورية وسحب 
مناذج من تلك التصاريف واجراء الفحوصات اخملتبرية ومقارنة نتائج الفحوصات مع احملددات النافذة 
ويتم التركيز على قيمة الزيوت والشحوم ) O &G ( والتي يجب أن ال تتجاوز تركيزها ) 10 ( ملغم 

/لتر حسب احملددات النافذة مع متابعة باقي املتغيرات املهمة االحرى في عمليات التقييم .
-  تشير نتائج الفحوصات اخملتبرية لنماذج التصاريف السائلة للمصافي من خالل املتابعات الدورية 

خالل الفترة السابقة الى تذبذب في تلك النتائج بني املطابقة واحليود مقارنة باحملددات النافذة 
القانونية  االجراءات  اتخاذ  يتم   2009 لسنة   )  27( رقم   البيئة  وحتسني  حماية  قانون  مبوجب    -
العقابية في حالة تشخيص حيود في التصاريف السائلة للمصافي من خالل توجيه االنذار لغرض 
معاجلة احليود وفرض الغرامات املالية في حالة بقاء اخملالفة بعد انتهاء فترة االنذار وبهذا الصدد 
اجراءات  بكفاءة  تتعلق  وجود مشاكل  مت تشخيص  التي  للمصافي  انذارات   )  6  ( توجيه  مت  فقد 

جدول )88(
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املعاجلة للتصاريف السائلة واملصرفة الى املصادر املائية كما مت فرض غرامات مالية في )5 ( حاالت 
حيود تتعلق بالتصاريف السائلة ، ومت توجيه ) 3( انذارات وفرض غرامات مالية في )3 ( حاالت تخص 

تصريف اخمللفات السائلة الى االراضي اجملاورة وكما موضح في اخملطط ادناه .

2-اخمللفات الغازية:-
تختلف مصافي النفط في العراق في كمية املطروحات من اخمللفات الغازية الناجتة من الوحدات 
االنتاجية واخلدمية لهذه املصافي وكذلك تختلف في نسب الغازات املطروحة وطبيعتها وهذه 
االختالفات ناجتة من املصدر الذي يطرح في هذه اخمللفات وطبيعة الوقود املستخدم في عمليات 
وعلى  اخمللفات  السيطرة على تصريف هذه  في  املستخدمة  التقنية  الوسائل  الى  اضافة  احلرق 

العموم فأن مخلفات املصافي الغازية تقسم الى نوعني رئيسني حسب مصدر انبعاثاتها:
املصدر االول:-

عمليات حرق الغازات اخلفيفة الناجتة من عمليات التقطير اجلوي وغاز كبريتيد الهيدروجني الذي 
ينتج من عمليات الهدرجة وحتسني البنزين املوجود في املصافي ، وهذه الغازات يتم تصريفها الى 

اجلو عن طريق منظومة الفلير التي تختلف ارتفاعاتها من مصفى الى آخر0
املصدر الثاني:-

عمليات حرق الوقود في افران تسخني النفط اخلام واملراجل البخارية املوجودة في املصافي وتتباين 
نسب وكميات الغازات املطروحة الى اجلو حسب طبيعة الوقود املستخدم في عمليات احلرق التي 
االبعاد  اعتيادية مختلفة  اخمللفات عن طريق مداخن  ويتم تصريف هذه  واالفران  املراجل  تتم في 
بني مصفى وآخر و متثل اكاسيد الكبريت والنتروجني والكاربون أهم اخمللفات الغازية املتولدة من 

العمليات حرق الوقود.
بانواعها  الغازية  الوقود خالل العملية االنتاجية الى اطالق كميات  من امللوثات        يؤدي حرق 
)NOX,SOX( الى الهواء وتعتبر هذه امللوثات احد االسباب املهمة في االصابة باالمراض املتعلقة 
امللوثات  على  السيطرة  وسائل  ضعف  من  النفط  مصافي  معظم  ,تعاني  التنفسي  باجلهاز 

 شكل )88( االجراءات القانونية املتخذة بحق املصافي النفطية  في حالة التصاريف السائلة
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الغازية 
	 تفرض التشريعات البيئية النافذة على مصافي النفط بضرورة اعتماد الوسائل التي من شانها 

احلد من انطالق ملوثات الهواء وعدم جتاوز حدود التراكيز املعتمدة ضمن التشريعات النافذة
	 فيما مت اتخاذ عدد من االجرات القانونية فيما يخص اخملالفات املتعلقة بامللوثات الغازية وبهذا 
الصدد فقد مت توجيه انذار الى احد املصافي فيمامت فرض )3( على ثالث مصافي لنفس السبب 

وكما مبني في اخملطط ادناه :

 	
3- اخمللفات الصلبة:-

وتتمثل  اجملاورة  للبيئة  النفطية  املصافي  التي تطرحها  اخمللفات  اقل  الصلبة من  اخمللفات  تعتبر 
عادة مبخلفات االسفلت والشمع في املصافي التي توجد فيها وحدات انتاج االسفلت واستخالص 
االنتاجية  الوحدات  اخمللفات عادة ماتطرح عن طريق  والدورة 0وهذه  بيجي  الشمع مثل مصافي 
وميكن التعامل معها عن طريق طمرها في مواقع طمر اخمللفات النفطية اال انه يوجد هناك نوع 
آخر من اخمللفات الصلبة وهو ما تخلفه وحدات املعاجلة املوجودة في املصافي من حمأه وفضالت 

دهون.

شكل )89(

وحدة معاجلة اخمللفات السائلة في مصفى الدورة
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حوادث التلوث النفطي واالنسكابات النفطية
مقدمة :-

حتلل  أو  التبخر  عند  الغازات  النبعاث  نظراً  عالية  سّمية  خطورة  ذو  ومشتقاته  النفط  يعتبر 
جزيئات النفط املنسكب, وكذلك الحتواء النفط وخصوصا النفط اخلام على غازات سامة أخرى 
املائية املتميزة  امللوثات  النفط ومشتقاته واحداً من أهم  مثل كبريتيد الهيدروجني وغيره ويُعد 
بانتشارهاالسريع، فقد يصل إلى مسافة تبعد 700كم عن منطقة تسربه , ويصدر هذا التلوث 
الهامة  املصادر  واحدة من  النفطية  املصافي  تُعد  املكرر، كما  أو  اخلام  النفط  ناقالت  عن حوادث 
لتلوث املاء بالنفط، ألن املصافي تستهلك كمية من املاء، ثم تلقيه في البحار أواألنهار مع مقدار 
اخملتلفة  النفطية  واملنشآت  للنفط  الناقلة  لالنابيب  والتخريبية  االرهابية  ,واحلوادث  النفط  من 
للتلوث بالنفط  , كما أن االستثمار سواء في مرحلة التنقيب أم اإلنتاج يشكل مصدراً إضافياً 
عنطريق التسرب، وتقدر كمية التسرب من البئر النظيف بنحو )0,005( من كمية اإلنتاج , كما 

يتسرب النفط أيضاً أثناء حتميل وتفريغ الناقالت .
او التلوث باملشتقات النفطية من خالل البقع الزيتية التي تلوث مياه  يحدث التسرب النفطي 
الشرب وتعجز محطات التصفية عن معاجلتها تعود الى عدة اسباب، ومن خالل اقدام املصانع 
واملعامل على تصريف مخلفاتها في النهر بدون معاجلة وارتفاع التراكيز الكيمياوية ومن ضمنها 
الزيوت والشحوم واملركبات الهادروكاربونية , وأن فالتر التصفية تعجز عن معاجلة البقع الزيتية 
واستخالصها من مياه الشرب، وان الفلتر الواحد في املشروع يتوقف عن العمل خالل عدة دقائق 

بسبب الزيوت التي تلوث املياه.

اسباب حدوث التسربات النفطية :-
مصافي النفط و مخلفاتها الناجتة من عمليات تكرير النفط. 1 .

هذه  ان  الى  اضافة  واحلرارية  الغازية  الكهرباء  محطات  من  الناجتة  الوقود  معاجلة  مخلفات  2 .
املائية  املصادر  الى  نفطي  لتسرب  احتمال  وهناك  للوقود  استخدامها  بكثرة  تتميز  احملطات 

جفر تبخير غير نظامية / مصفى الدورة
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خاصة في حال كون انبوب جتهيز الوقود مير مبحاذاة النهر كما ان مطروحات احملطات تتضمن 
احتواءها على الزيوت والشحوم التي تستخدم في تزييت احملركات واملضخات.

االعمال االرهابية في تفجير األنابيب الناقلة للنفط. 3 .
قيـام بعض ناقـالت النفط بتفريـغ محتويات صهاريجها من اخملّلفات النفطية فـي املياه عند  4 .
السواحل، مسببة  إلى  النفطية هذه  املواد  وتنتقـل  الدولي,  والقانون  الدولية  الرقابة  غياب 
البيئة الساحلية ومؤثرة في األحياء املوجودة في السواحل، ومؤثرة على مياه الشرب،  تلوث 

حيث الكثير من الدول تستعمل مياه البحر للشرب بعد حتليلها والتقطير.
لة بالنفط أو اصطدامها بالسفن األخرى. غرق الناقـالت النفطية احملمَّ 5 .

تدفق النفط أثناء عمليات التنقيب عن النفط في املناطق املغمورة، ويحدث التسرب عن طريق  6 .
ضخ البترول .الى ناقالت النفط أثناء تصديره الى الدول األخرى , وقد يؤدي ذلك إلـى موت عـدد 

ال يحصى من طيور واألسماك والكائنات البحرية الكثيرة.
وقـد يحدث التسّرب بانفجار آبار النفط أو بأجهزة إنتاج النفط أو حدوث تآكل كيماوي في  7 .

خطوط أنابيب النفط.
كان  إذا  فيمـا  النفطية  املنشآت  مخلَّفات  إلقاء  الزيتية  بالبقع  التلوث  أسباب  من  إن  كما  8 .
مطالً على ماء البحر أو النهر , حيث يحدث في بعض األحيان أن تقوم بعض معامل التكرير 
أو محطات معاجلة النفط اخلام التي تعمل بالقرب من شواطئ بتصريف مخلفات ونفاياتها 
امللوثة بزيت البترول ومشتقاته إلـى املياه مباشرة مـن دون معاجلة أو فصل لهذا الزيت , وقـد 
يتبّخر النفط مـن صهاريج البتـرول والغاز الطبيعي واملنتجات البترولية وتنتقل إلى اجلو ثم 
تسقط في البحر أو في النهر أو في البحيرة مع مياه األمطارفتؤدي الى تلوث مائي ال حتمد 

عقباه .

التي  واملناطق  املاضية  الثالثة  االعوام  العراق خالل  في  التي حصلت  النفطية  احلوادث  اهم 
تتكرر فيها هذه احلوادث وتعتبر ذات حساسية بيئية فيما يخص االنسكابات النفطية ..

تسرب نفطي كبير بتاريخ 2014/4/16. 1 في منطقة الفتحة في محافظة صالح الدين مما ادى 
الى تلوث مياه نهر دجلة بالنفط املتسرب نتيجة حصول تآكل في االنبوب اخلط )40( عقدة 
)مصفى بيجي-كركوك( قرب محطة كهرباء بيجي حيث  تسرب ما مقداره )8000 م3( ,وكذلك 
حدوث تلوث نفطي في محافظة صالح الدين بتاريخ )2014/11/29( ليالً حيث حدث كسر في 
انبوب )20 عقدة( العائد الى شركة نفط الشمال والذي ينقل النفط اخلام من حقل عجيل 
عن  متوقف  وهو  عقدة(   40( التصدير  انبوب  مع  يربط  والذي  الفتحة  منطقة  الى  النفطي 
 40( باالنبوب  عقدة(   20( االنبوب  التقاء  منطقة  ان  وحيث  املاضي  حزيران  شهر  منذ  العمل 
عقدة( تبعد عن نهر دجلة في منطقة الفتحة مسافة حوالي )30م( وان الكسر اعاله ادى الى 
نزول كميات من النفط اخلام الى مياه النهر وتكوين بقعة نفطية متوسطة احلجم رغم وجود 
ساتر ترابي بارتفاع )2م( , وتعتبر منطقة الفتحة من املناطق التي تتكرر فيها حوادث التسرب 
النفطي بسبب تقادم وتآكل االنابيب الناقلة للنفط اخلام في هذه املنطقة فضالً عن احلوادث 

التخريبية واالرهابية التي تطال هذه االنابيب فيها .
بسبب  وذلك  النفطي   التلوث  حوادث  فيها  تكثر  التي  املناطق  من  البصرة  تعتبر محافظة  2 .
كونها حتتوي على الكثير من املنشآت النفطية منحقول ومصافي وخطوط انابيب وكونها 
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املنفذ البحري الوحيد لتصدير النفط ومن هذه احلوادث حصول تلوث نفطي في شط العرب في 
محافظة البصرة قرب محطة كهرباء النجيبية مسببة تلوث اكتاف النهر بالنفوط والزيوت 
هذه  من  تسربات  حتدث  مباشرةودائما  العرب  شط  الى  منها  كبيرة  كميات  تصريف  نتيجة 
احملطة نتيجة عدم االلتزام بالتعليمات البيئية على الرغم من املتابعات املستمرة واملفاحتات 
)A( في ميناء  التحميل  , وحدوث تسرب نفطي في منصة  الرسمية معهم بهذا اخلصوص 
البصرة النفطي بتاريخ 2016/7/12وكذلك حدوث تسرب نفطي في محافظة البصرة بتاريخ 

. 2016/10/17
الزيتية  والبقع  النفطية  التسربات  تتكرر  بغداد حيث  في منطقة جنوب  دجلة  نهر  مقطع  3 .
الناجتة عن محطات كهرباء جنوب بغداد ومحطة كهرباء الدورة ومصفى نفط الدورة واملنشأة 
الغازية واحلرارية على  , حيث ال حتتوي محطات كهرباء جنوب بغداد  النباتية  العامة للزيوت 
احلالة  هذه  وكذلك  النهر   الى  مباشر  بشكل  املتخلفة  املياه  تصريف  ويتم  معاجلة  وحدات 
مستمرة على الرغم من الكشوفات املستمرة واملفاحتات اخلاصة بضرورة انشاء وحدة معاجلة 

فيها وعدم التزام احملطة بالتعليمات البيئية .

أنواع النفط :-
 – التطاير   – )اللزوجة  والفيزيائية من حيث  الكيميائية  النفط حسب خصائصها  أنواع  تختلف 

اخلطورة السمية... وغيرها ( واألنواع هي:-
نفط خفيف جداً Very light Oil	  ) كوقود الطائرات - والبنزين (

) كالديزل –اخلام اخلفيف (  	Light Oil النفط اخلفيف
النفط املتوسط Medium Oil	  ) أغلب النفط اخلام (

النفط الثقيل Heavy Oil	  ) اخلام الثقيل (

خصائص وكيفية تفاعل النفط املتسرب :-
)  	spreading( االنتشار

)  	Drifting( اإلجنراف
)  	Evaporation( التبخر

)  	Natural Dispersion( التفكك - التحلل الطبيعي
 )  	water in oil Emulsification( مستحلب - خليط ماء ونفط

)  	Dissolution ( الذوبان
)  	Oxidation ( األكسدة

)  	Sedimentation ( الترسب
)  	Biodegradation ( التحلل البكتيري

العوامل املؤثرة في عمليات املعاجلة:-
	 نوعية و كمية الزيت املنسكب

	 األحوال اجلوية
	 مكان االنسكاب أو التسرب
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	 املتطلبات التنظيمية
	 عدد العاملني في فريق املكافحة

5-6-6 شعبة الكوارث
مقدمة ...

املتحدة  األمم  مؤمتر  2030( خالل   -  2015( للفترة  الكوارث  من مخاطر  للحد  ِسنداي  إطار  اعتمد 
العاملي الثالث الذي انعقد في ِسنداي باليابان في 18 آذار/ مارس )2015( . ويعد هذا اإلطار نتاجا 
للمشاورات التي جرت بني أصحاب املصلحة منذ آذار/مارس 2012 وكذلك للمفاوضات التي متت 
بني احلكومات منذ متوز/ يوليو 2014 وحتى آذار/ مارس 2015 ،بدعم من مكتب األمم املتحدة للحد 
من مخاطر الكوارث بناء على طلب اجلمعية العامة لألمم املتحدة، ميثل إطار ِسنداي اإلطار البديل 
2015( لغرض بناء قدرة األمم واجملتمعات على مواجهة الكوارث. من   - إلطار عمل هيوغو  )2005 
املعروف أن إطار عمل هيوغو )HFA( قد أعطى مزيدا من الزخم للعمل العاملي الذي يتم في نطاق 
الدولي للحد من الكوارث الطبيعية لعام 1989واستراتيجية  الدولي للعقد  إطار مبادئ العمل 
يوكوهاما من أجل عالم أكثر أمنا التوجيهية التقاء الكوارث الطبيعية والتأهب لها وتخفيف 
حدتها وخطة العمل اخلاصة بها، التي اعتمدت في عام 1994، واالستراتيجية الدولية للحد من 

الكوارث لعام 1999

  اجنازات وزارتنا : 
مت تشكيل اللجنة الوزارية التنفيذية الطار عمل سنداي للحد من مخاطر الكوارث والتي عقدت  1 .

اجتماعها االول مطلع شهر تشرين الثاني 2017 ومن ضمن محاور هذا االجتماع املهم  
دور  العراق  املتشاطئة مع  الدول  املائية خاصة مع  املوارد  اجلفاف وشحة  	 مناقشة عوامل 
كبير في انحسار املساحات اخلضراء وبالتالي التاثير سلبا على االمن املائي والغذائي للبلد 
فضال عن االثار السلبية للعواصف الرملية والسيول والفيضانات واألحداث اجلوية املتطرفة 
وحرائق الغابات واألعاصير و الزالزل على منط حياة سكان هذه املنطقة . االمر الذي يجعل 
موضوع احلد من مخاطر الكوارث من أهم أولويات املنطقة العربية عموما والعراق خصوصا 
. وتطرق الى كوارث االرهاب واحلروب التي ضربت العراق وكافة دول العالم ومدى الدمار الذي 

احلقته باالنسان والبنية التحتية للبلد.
	 ضرورة تنظيم عملية القيادة للسيطرة والتصدي للحد من مخاطر الكوارث من خالل اعداد 
استراتيجية وطنية ووضع خطة عمل وهيكيلية وتسقيط مفردات حتقيق الهدف املنشود 
واالقتصادي  والصحي  البيئي  واالمن  والغذائي  املائي  االمن  وحتقيق   ، للكوارث  للتصدي 
االغاثة  وادارة  املبكر  االنذار  ادارة  في  والقدرات  املهارات  تطوير  ضرورة  عن  فضال  والتربوي، 
واهمية االنتقال من مرحلة التخطيط الى مرحلة التنفيذ انسجاما مع الدستور والبرنامج 

احلكومي واستراتيجية االمن الوطني وتوجهات السيد رئيس مجلس الوزراء.
ذات  الوزارات  جميع  تشمل  واالضرار  اخلسائر  لتقييم  استمارات  باعداد  املباشرة  	 ضرورة 
العالقة وحسب مهام عمل كل وزارة ودعوة املنظمات العاملية والدولية لعقدمؤمتر مصغر 

عن الضرر الذي حصل نتيجة العمليات العسكرية التي جرت في العراق. 
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وخرج االجتماع بعدد من التوصيات اهمها :
	 على كل وزارة تقدمي ورقة عمل في االجتماع القادم يتضمن دور الوزارة املعنية في تنفيذ مبادئ 

واولويات اطار عمل سنداي .
مهارات  وتطوير  اللجنة  وعمل  جهود  دعم  لغرض  واالقليمية  الدولية  املنظمات  	 مخاطبة 

. UNDP العاملني في مجال احلد من مخاطر الكوارث وخاصة برنامج االمم املتحدة للبيئة
	 بيان خطط الوزارات لغرض مواجهة انواع الكوارث باختالف انواعها )فيضانات، زالزل، حرائق، 

انتشار االمراض، اجلفاف ... الخ( .
االعمال  نتيجة  املعيشية  واحوالهم  النازحني  مخيمات  متابعة  في  وزارة  كل  واجبات  	 بيان 

العسكرية وماهي اخلدمات املقدمة للمواطنني .
	 اتباع وسائل التنمية املستدامة للحفاظ على موارد البيئة ومواجهة التغيرات املناخية ومحاربة 

الفقر وحتقيق العدالة في فرص التعليم والعمل وضمان مشاركة املرأة في صنع القرار.
	  االلتزام باولويات العمل اخلاصة باطار سنداي وعلى كافة الوزارات اعالمنا االجراءات املتخذة 

بصدد ذلك وحسب مهام وواجبات كل وزارة.
	 تشكيل فريق عمل مصغر خاص باعداد خارطة طريق لتنفيذ اطار سنداي وتشكيل مرجعية 

الدارة الكوارث واالزمات
( سنوات  االجراءات املستقبلية من )2 – 5. 2

اطار عمل سنداي  العالقة لشرح مفهوم  ذات  الوزارات  بالتنسيق مع  	 تنظيم ورش عمل 
للحد من مخاطر الكوارث واهمية تنفيذ االولويات االربعة املهمة وخاصة موضوع تقييم 

اخلسائر واالضرار وموضوع االستثمار في مجال احلد من مخاطر الكوارث .
	 التنسيق بني الوزارات ذات العالقة لغرض اعداد قوائم لتقييم اخلسائر واالضرار ومتابعة 
املنهجية اجلديدة حلساب االضرار واخلسائر مع مكتب استراتيجية االمم املتحدة للحد من 

مخاطر الكوارث .
	 التنسيق بني الوزارات ذات العالقة لغرض اعداد مدونات خلطط الطوارئ وعمليات االغاثة 

في العراق .
	 دراسة مسودة االستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث والتي مت تقدميها من قبل 

الوزارات ذات العالقة .
موقف بالكوارث الطبيعية وغير الطبيعية في محافظات العراق لعام 2007. 3 )مرفق ربطا(

5-6-7  شعبة الصحة البيئية 
مهام الشعبة 

متابعة االحداث الصحية الدولية واحمللية ذات الطابع البيئي لالستعداد والتاهب للتصدي لتلك 
الوبائي لالمراض باالضافة الى اعداد قاعدة بيانات عن االمراض  االحداث وكذلك متابعة املوقف 

البيئية )نتيجة التلوث (وكذلك تنسيق وتعاون مع منظمة الصحة العاملية واملنظمات الدولية .
حيث مت 

من خالل تنفيذ خطة عام 2017. 1 لغرفة عمليات انفلونزا املركزية وذلك من استحصال مبلغ 
البيئة حيث مت متابعة  البرنامج من صندوق حماية  15 مليون دينار عراقي اخملصصة لتنفيذ 
املوقف الوبائي ملرض انفلونزا الطيور ومرض االنفلونزا الوبائية والقيام بزيارة )8(محافظات كل 
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من )كركوك , واسط , كربالء ,جنف ,ميسان ,ذي قار,مثنى ,القادسية ( حيث مت متابعة عمل 
القيام  الى  باالضافة  املديريات  تلك  البيئة في  الفرعية في مديريات  االنفلونزا  غرف عمليات 
توزيع  االزمات وكذلك  الطيور خالل  انفلونزا  واستراتيجية مواجهة  املرض  توعية عن  بندوات 
الطيور  انفلونزا  ملرض  التصدي  بكيفية  للمجتمع  توعوية  رسائل  حتمل  وفولدرات  بوسترات 
ومت اعداد تقرير مفصل باملوضوع وتقدمي مقترحات لغرف عمليات االنفلونزا الفرعية باهمية 
التنسيق والتعاون مع دوائر البيطرة والصحة في احملافظات وذلك الهمية املوضوع والتصدي 
حلدوث اصابات انفلونزا طيورمما يؤثر سلبا على الصحة احليوانية واالقتصادفي البلد وما له من 

تداعيات توثر على الصحة العامة في البلد .
الكوليرا(   ( الوبائي  االسهال  على  للسيطرة  العليا  الوطنية  اللجنة  اجتماع  حضور  خالل  2 .
والتي مت اعالن عن ظهور حاالت اصابة بالكوليرا مؤكدة في بغداد وواسط مما استدعى التاهب 
اجملتمع  افراد  بني  البيئي  الصحي  الوعي  نشر  خالل  من  الكوليرا  ملرض  للتصدي  واالستعداد 
واهمية استخدام مياه صاحلة للشرب واالهتمام بالنظافة العامة وكذلك متابعة االنشطة 
دائرة  الى مفاحتة  البيئة في احملافظات باالضافة  الفنية في مديريات  الفرق  اخلدمية من قبل 
التوعية واالعالم البيئي مبتابعة املدارس والتجمعات السكانية للحد من انتشار املرض والعمل 
الى مديريات  الوقاية منه وكذلك اعمامها  املرض وطريقة  اعداد منشورات توعوية عن  على 
البيئة في احملافظات .مت  تصميم واعداد فولدر ارشادي حول مرض الكوليرا وطرق الوقاية منها 

.
متابعة عمل فرق املسح للعوامل البيئية املسببة للسرطان في منطقة الزعفرانية ومنطقة  3 .
شارع حيفا بالنسبة الستمارات املسح الصحية واللقاء مع فرق املكلفة باملسح ومناقشة 

اهم فقراتها وطريقة تنفيذ املسح وحسب املعلومات الواردة من وزارة الصحة .
-  اطالق الستراتيجية الوطنية للسيطرة على االمراض غير االنتقالية احملدثة لالعوام 2018. 4

في  الفالحي  جاسم  د.  الفني  الوكيل  والسيد  والبيئة  الصحة  وزير  معالي  2022وبحضور 
احتفالية في وزارة الصحة مت اعداد تقرير بصدد املوضوع .وتطبيقا لها مت القيام بندوة توعوية 
للموظفات العامالت بالدائرة الفنية حول مرض سرطان الثدي وحتت شعار )معا لنسيطر على 
املثلى  فولدرات بطريقة  وتوزيع  االجتماعات   قاعة  اقيمت على  والتي   ) الثدي  مرض سرطان 
للفحص الذاتي لالكتشاف املبكر للمرض مع اعداد تقرير خبري مصور  بذلك ونشره في موقع 

التواصل االجتماعي .
الصحة  وزارة  في  االدوية  ملقاومة مضادات  الوطنية  التنسيق  اللجنة  اجتماع  في   مشاركة  5 .
واستعدادا العداد مسودة  استراتيجية وطنية للتصدي لظاهرة  املقاومة الدوائية ملضادات 
منظمة  مع  بالتعاون  الصحة  وزارة  اقامتها  التي  العمل  ورشة  في   املشاركة  مت  امليكروبات 
الدوائية  املقاومة  لظاهرة   للتصدي  وطنية  استراتيجية  خطة  اعداد  عن  العاملية  الصحة 
الوكيل  السيد  ومت استحصال موافقة   الفتاح   د. سلمى عبد  امليكروبات من قبل  ملضادات 
الفني على  املقترحات التي مت توصية بها فيما يخص خطة االستراتيجية وما يتم العمل به 
ضمن مهام وزارتنا في متابعة النفايات في املؤسسات الصحية ومعامل االدوية وكذلك عقد 

عدة اجتماعات مع اللجنة انفة الذكر .
حضور  اجتماع جلنة اللوائح الصحية الدولية في وزارة الصحة واعادة تشكيل جلنة اللوائح  6 .
الصحية الدولية في الوزارة لغرض تطبيق اللوائح الصحية الدولية في متابعة احلدث الكيمياوي 



257

التي متتلك منافذ حدودية وكذلك جمع معلومات عن  العراق في احملافظات  واالشعاعي في 
احداث التلوث الكيمياوي  وارسالها الى نقطة االتصال الوطنية في وزارة الصحة والتهيأة مللء 
استمارات التقييم لتطبيق اللوائح الصحية الدولية في العراق بخصوص حدث اشعاعي او 
حدث كيمياوي وعقد عدة اجتماعات مع بعض اعضاء اللجنة في مركز الوقاية من االشعاع 

وقسم مراقبة الكيمياويات وتقييم املواقع امللوثة لتنفيذ اللوائح .
حضور اجتماعات الهيئة االستشارية لسالمة االغذية واطالع الوكيل الفني وكذلك اعمام  7 .
القرارات  )216,217,218,219,220,( الوزارة للعلم واالطالع بكل من  دوائر  الهيئة على  قرارات 

التي تخص سالمة االغذية في العراق .
حضور اجتماع مجلس السرطان وبرئاسة معالي وزير الصحة والبيئة د. عديلة حمودومتابعة  8 .

مقرراته .
على  السيطرة  مركز  في  االمراض  نواقل  على  للسيطرة  الوطنية  اللجنة  اجتماع  حضور  9 .
على  وبناء  البيئية  الطبيعية  النظم  وادارة  االهوار  قسم  مع  ,بالتنسيق  االنتقالية  االمراض 
اجتماع اللجنة الوطنية  السيطرة على نواقل االمراض في العراق  مت اعداد مقترح عن الدور 
االمراض  نواقل  على  للسيطرة  الوطنية  االستراتيجية  تنفيذ  لغرض   وزارتنا  به  تقوم  الذي 
في العراق واستحصال موافقة السيد الوكيل الفني باملقترحات وذلك لعرضها خالل ورشة 
العمل التي ستقام بحضور خبير من منظمة الصحة العاملية العداد مسودة االستراتيجية .

من خالل زيارات الى مكتب منظمة الصحة العاملية لم يتم التعاون بخصوص املواضيع البيئية  10 .
وذلك الهتمام املنظمة مبوضوع العوائل املهجرة والنازحني في العراق ولم يتم شمول وزارتنا 

ببرنامج املنظمة . 
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6-1 املقـــــــدمة
املمارسات  و  املشعة  املصادر  حركة  كافة  على  مسؤول  رقابي  جهاز  االشعاع  من  الوقاية  مركز 
املتعلقة باالشعاع املؤين و لعموم العراق مبوجب قانون مستقل و هو قانون الوقاية من االشعاع 
املؤين رقم 99 لسنة 1980 النافذ و التعليمات الصادرة مبوجبه عمال باحكام املادة )5/اوالُ( منه و 
برئيس  يرتبط  االشعاع  الوقاية من  مركز  القانون مركز يسمى  )يؤسس مبوجب هذا  التي نصت 
هيئة الوقاية من االشعاع الذي هو رئيس مجلس حماية و حتسني البيئة / وزارة الصحة و البيئة 

حالياً .
الرقابة  مجال  في  متراكمة  خبرة  لديه  و   ) سنة   40( على   يزيد  ما  منذ  عريقة  مؤسسة  هو  و 
على التصرف باملصادر املشعة و حماية العاملني و منح التراخيص لكافة الفعاليات منذ ان كان 
العراق في اوسع استخداماته السلمية للطاقة الذرية و ميتلك الغطاء القانوني الكافي مبوجب 

القانون.
علماً ان هناك مشروع قانون الهيئة الوطنية للرقابة النووية و االشعاعية حالياً قيد التشريع في 
مجلس النواب استناداً الى قرار مجلس الوزراء املوقر رقم 169 لسنة 2011 و مت قرائته اولى و ثانية 

و املتظمنة تعديل للقانون انفاً .
و عمالً باحكام املادة )14/اوالً( من الفصل الرابع للنظام الداخلي لتشكيالت وزارة البيئة و مهامها 
رقم )1( لسنة 2011 و التي نصت على )يرتبط مركز الوقاية من االشعاع بالوزير و يتولى مراقبة 
او  لها  التعرض  من  الوقاية  ضمان  و  كافة  السلمية  لالستخدامات  االشعاع  مصادر  استعمال 

التلوث بها(.
مهام مركز الوقاية من اإلشعاع:

السيطرة على حركة املصادر املشعة داخل العراق من خالل منح التراخيص اخلاصة بجميع  1 .
واخلزن  والشراء  والبيع  والنقل  والتصدير  كاالستيراد  االشعاع  مبصادر  اخلاصة  التصرفات 

والتداول...الخ .
مراقبة اماكن العمل وحتديد الضوابط للعمل على مصادر االشعاع واملتمثلة بأجراء الكشوفات  2 .
املوقعية واملسوحات اإلشعاعية االولية والدورية لهذه املواقع لعموم العراق من خالل قسم 

الرقابة اإلشعاعية وشعب الوقاية من االشعاع في مديريات البيئة باحملافظات كافة.
لهم  الشخصي  التعرض  جرع  قياس  خالل  من  االشعاع  حقال  في  العاملني  تعرض  متابعة  3 .
دورياً عن طريق استخدام تقنية مقاييس وأفالم قياس مستوى االشعاع خاصة بذلك كما يتم 

الف�صل ال�صاد�س
الواقــع البيئي اال�صــعاعي
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متابعة التاثيرات البايولوجية لالشعاع لهم من خالل فحوصاتهم الطبية الدورية .
حتديد مصادر االشعاع في االستخدامات السلمية كافة وضمان الوقاية من التعرض او التلوث  4 .

بها.
منح أجازة لكل من التشغيل التجريبي واملستمر ملصادر االشعاع . 5 .

املوافقة على تشغيل االشخاص في حقول االشعاع . 6 .
مراقبة بيئة العراق من الناحية االشعاعية وتتمثل في قياس اخللفية االشعاعية  في النماذج  7 .
البيئية   ) تربة , ماء , هواء ( التي يتم جمعها من قبل مديريات البيئة في احملافظات وشعبة 

املسح البيئي في مركز الوقاية من االشعاع وكذلك الفحوصات الغذائية.
منح شهادات الصالحية لالستهالك او االستخدام البشري للمواد املستوردة ) غذائية ، غير  8 .
غذائية ( من الناحية االشعاعية كذلك شهادة اخللو من امللوثات االشعاعية للمواد املصدرة 

الى خارج العراق .
. 9 بناء قواعد معلومات بيئية خاصة مبهام املركز وادامتها .

بناء قاعدة بيانات تعطي صورة واضحة عن التلوث االشعاعي لبيئة العراق ميكن الرجوع اليها  10 .
عند املراقبة . 

وضع وحتديث احملددات البيئية االشعاعية استناداً الى احملددات العاملية وفق املصادر العاملية من  11 .
الوكالة الدولية للطاقة الذرية ذات الصلة مع االخذ بنظر االعتبار الظروف البيئية واجلغرافية 

وطبيعة التربة اجليولوجية والظروف االقتصادية ...الخ للبالد.
املشاركة مع اجلهات ذات العالقة مبا يتعلق مبواضيع االشعاع من اهمها : 12 .

	 ستراتيجية التعامل مع النفايات املشعة
	 السكراب وحديد اخلردة امللوث

	 السيطرة على املنافذ احلدودية
	 نزع اسلحة الدمار الشامل

	 تفكيك املنشأت النووية
 	NORM التقييم البيئي للنفايات املشعة الطبيعية املنشأ

	 الهيئة االستشارية لالغذية
	 خطة الطوارئ االشعاعية

من  الوقاية  ملركز  املوحد(  )االطار  احلكومي  البرنامج  خالل  من   2016 لعام  السنوية  اخلطة  وان 
عموم  على  االشعاعي  البيئي  التلوث  مبراقبة  اخلاصة  والبرامج  واالعمال  املهام  توضح  االشعاع 
مساحة العراق وعموم الناس وفقآ للضوابط املقرة واملعتمدة رسميآ والتي تتماشى مع    ضوابط  

الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

الرؤيــــــــــــة : 
مركز الوقاية من االشعاع / مركز رقابي تخصصي في مجال الوقاية من االشعاع من خالل الرقابة 
على االستخدامات السلمية ملصادر االشعاع املؤين ومولدات االشعاع والتصرفات ذات الصلة بها 

لضمان حماية صحة االنسان والبيئة من االخطار االشعاعية
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الرسالــــــــــة :
املشعة  املصادر  حركة  ومراقبة  عليه  مسيطر  غير  اشعاعي  تلوث  او  التعرض  وجود  من  احلد 
والسيطرة البقاء التعرض االشعاعي ضمن احلدود املقبولة واملوصى بها من قبل الوكالة الدولية 

للطاقة الذرية 

الشفافيـــــة :
   مركز الوقاية من االشعاع مرتبط بجهات رقابية دولية )الوكالة الدولية للطاقة الذرية( ولديه 
عمله  مبجال  املتعلقة  والفعاليات  البرامج  كافة  يجعل  مما  الكتروني  وموقع  اعالمي  مكتب 

التخصصي امام انظار اجلهات ذات العالقة .

التشاركية :
   من متطلبات مجال عمل مركز الوقاية من االشعاع ان يكون مرتبط بجهات تخصصية وطنية 

ودولية وذلك للحد من مخاطر التلوث االشعاعي العدالة :
للعمل  املوائمة  الدولية  االمان  ومتطلبات  الوطنية  والتعليمات  القوانني  وفق  مركزنا  يعمل     

الرقابية في السيطرة على االستخدامات السلمية ملصادر االشعاع .

املسائلـة :
   مركز الوقاية من االشعاع  مستجيب للمسائلة عن تاثيراته على اجملتمع والبيئة ونوافق على 

الفحص والتدقيق لكل نشاطاتنا .

احترام املعاير الدولية في البيئة :
  العراق جزء من املنظومة الدولية في حماية البيئة واحلفاظ على مكوناتها .

احترام حقوق االنسان :
  نحترم حقوق االنسان ومن ضمن حقوقة في العيش في بيئة صحية سليمة خالية من امللوثات 

.
6-2 اقسام املراقبة والتقيم االشعاعية 

6-2-1 قسم الرقابة االشعاعية
     يعتبر قسم الرقابة االشعاعية من االقسام الرئيسية في مركز الوقاية من اإلشعاع التي تهتم 
بحماية العاملني في مجال االشعاع وعموم الناس والبيئة من مخاطر التعرض الى االشعاع او 
التلوث به ويهدف عمل القسم الى إحكام السيطرة على كافة التصرفات اخلاصة مبصادر اإلشعاع 
داخل العراق كالتملك واحليازة واإلستخدام واإلستيراد والتصدير والنقل والبيع والشراء واخلزن ... 
وغيرها من اإلستخدامات األخرى في اجملاالت اخملتلفة)الطبية والصناعية والبحثية والتعليمية( 
ضمنالقطاعات احلكومية واالهلية، من خالل تطبيق برامج التراخيص والتفتيش لضمان وقاية 
العاملني في مجال اإلشعاع وعموم الناس والبيئة من مخاطر التعرض الى اإلشعاع او التلوث به 
العمل من خالل  اماكن  ومراقبة  العاملني  تعرض  ومتابعة  السلمية  اإلستخدامات  والناجتة عن 
املواقع  ومراقبة  كافة  واألنشطة  املرافق  في  املشعة  املصادر  استخدام  ملواقع  امليدانية  الزيارات 
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امللوثة في عموم العراق وكذلك الرقابة على مناطق التي تتواجد فيها اخمللفات احلديدية)السكراب( 
واالبنية املقصوفة واجراء قياسات تراكيز غاز الرادون وتقييم الواقع البيئي في املنشآت النفطية 
وتصفية املنشآت النووية واتخاذ االجراءات الرادعة بحق اخملالفني للضوابط املنصوص عليها في 
التي  الشعب  مهام  تنفيذ  خالل  من   1980 لسنة   99 املؤينةرقم  االشعاعات  من  الوقاية  قانون 
يتكون منها القسم و أعداد التقاريرالفنية  الشهرية والفصلية ، حيث مت خالل عام 2017 اجناز 

اعمال رقابية متميزة من خالل تنفيذ املهام التالية:
مراقبة استعمال مصادر االشعاع واألجهزة اإلشعاعية في االستخدامات السلمية كافة في  1 .
او التلوث  املؤسسات املالكة واملستخدمة لها وضمان توفر وسائل الوقاية من التعرض لها 

بها . 
مراقبة اماكن وضوابط العمل على مصادر اإلشعاع والتطبيقات العلمية املتبعة اثناء العمل  2 .
االولية  اإلشعاعية  واملسوحات  املوقعية  الكشوفات  باجراء  وتتمثل  اإلشعاع  مصادر  على 

والدورية لهذه املواقع .
املشعة  املصادر  واستخدام  ملواقعنصب  االشعاعية  واملسوحات  املوقعية  الكشوفات  اجراء  3 .
الطبية  التطبيقات  في  االشعاعي  النشاط  ذات  واملواد  املؤين  لالشعاع  املولدة  واالجهزة 

والصناعية واالمنية .
اجراء املسوحات االشعاعية االولية بعد تهيئة ونصب املصدر من خالل اخذ القياسات الالزمة  4 .
الوقاية  ومستلزمات  املوقع  وخارطة  املصدر  مواصفات  واملتضمنة  املفصلة  التقارير  واعداد 
املتوفرة والعاملني عليه والتوصيات اخلاصة بكل جانب من هذه اجلوانب كأحد متطلبات منح 

التراخيص مبوجب القانون .
هذه  في  االشعاع  من  الوقاية  لضمان  االستخدام  الماكن  الالزمة  الفنية  التوصيات  اعداد  5 .

االماكن سواء للعاملني او لعموم الناس .
منح التراخيص اخلاصة بالتصرفات ذات الصلة مبصادر اإلشعاع كاالستيراد والتصدير واحليازة  6 .
... الخ .بعد اجراء دراسة وتقييم الوثائق  واإلستخدام والنقل والبيع والشراء واخلزن والتداول 

للتاكد من استيفاء متطلبات األمان والشروط اخلاصة بها .
اجراء املسوحات اإلشعاعية الدورية ملصادر اإلشعاع كل في موقعه للتأكد من استمرار توفر  7 .
متطلبات األمان اإلشعاعي والوقاية من اإلشعاع أو حتديد املتغيرات التي تطرأ عليها إلتخاذ ما 

يلزم بصددها .
امليدانية  القياسات  خالل  من  العاملني  جرعة  واحتساب  بالتدريع  اخلاصة  احلسابات  اجراء  8 .
ومقارنتها مع احملددات املسموحة ضمن التعليمات الوطنية واملعايير الدولية املعتمدة في هذا 

اجملال .
متابعة القياسات االشعاعية ضمن حاالت احلوادث االشعاعية كالقياسات امليدانية الدورية  9 .
للمواقع واملنشآت النووية املدمرة والقياسات االشعاعية للمواقع السكراب واملواقع واآلليات 

املتعرضة للقصف 
اخملالفة  واألنشطة  باملرافق  اخلاصة  التراخيص  وإنهاء  وتعليق  إيقاف  خالل  من  القانون  إنفاذ  10 .
ألحكام القانون والتعليمات الرقابية وشروط الترخيص . والتنسيق مع الشعبة القانونية في 
محاسبة اخملالفني وفرض الغرامات املالية واوامرالغلق ومنع مزاولة املمارسة اوايقاف العمل 

حلني تنفيذ التوصيات .
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تقييم الواقع البيئي من الناحية االشعاعية حملطات النفط والغاز في احلقول التابعة للشركات  11 .
النفطية ومحطات توليد الطاقة الكهربائية.

. 12 بناء قاعدة بيانات لتغطية كافة محاورعمل القسم ملراقبة ومتابعة التغييرات احلاصلة على 
االنشطة واملمارسات االشعاعية واعداد اخلارطة االشعاعية في العراق والعمل على حتديثها 

حسب املتغيرات احلاصلة .
وجتدر باالشارة الى ان حماية البيئة واالنسان من مخاطراالشعاع تبدأ من اتخاذ تدابيرالوقاية من 
والسالمة  االمان  وتوفيروسائل  االشعاعية  التعرضات  او  االشعاعي  التلوث  ملنع حدوث  االشعاع 

االشعاعية .
يتألف قسم الرقابة اإلشعاعية من الشعب التالية : 

أوالُ: شعبة التفتيش :
واملؤسسات  األنشطة  على  التفتيش  فعاليات  بإجراء  املتعلقة  املهام  التفتيش  شعبة  تتولى 
مصادر  إستخدام  مواقع  في  اإلشعاعي  األمان  متطلبات  توفير  على  الوقوف  لغرض  املرخصة 

اإلشعاع املؤين :
إجراء الكشوفات املوقعية في بغداد واحملافظات . 1 .

واملراكز  )املستشفيات  الصحية  للمؤسسات  والدورية  األولية  اإلشعاعية  املسوحات  إجراء  2 .
واحملافظات  بغداد  في  والصناعية  والبحثية  اخلاصة(  والعيادات  واالهلية  احلكومية  الصحية 

وتقدمي التوصيات بشأنها وفق معايير األمان اإلشعاعي املعتمدة .
متابعة نقل مصادر اإلشعاع عند اإلستيراد والتصدير .  3 .

التحري عن املصادر املفقودة وبالتنسيق مع اجلهات املعنية . 4 .
متابعة مواقع التلوث اإلشعاعي وإجراء املسوحات اإلشعاعية امليدانية عليها .  5 .

تقييم الواقع البيئي في املنشآت النفطية في عموم العراق من الناحية اإلشعاعية . 6 .
تقييم كفاءة االجهزة اإلشعاعية التشخيصية املستخدمة في اجملال الطبي . 7 .

التفتيش على أعمال تصفية املنشآت النووية وإدارة النفايات املشعة . 8 .
املسح التحققي إلطالق املواقع من السيطرة الرقابية .  9 .

دراسة وتقييم تقارير العمل الرقابي اإلشعاعي لشعب مراقبة مصادر اإلشعاع في احملافظات  10 .
والبحثية  والصناعية  الصحية  للمؤسسات  اإلشعاعية  واملسوحات  بالكشوفات  واخلاصة 

والعيادات اخلاصة واإلجابة عليها وتقدمي التوصيات بشانها .
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الوقاية من  دراستها من قبل مركز  يتم  والتي  احملافظات  التفتيش في  تقارير  جدول يوضح عدد 
االشعاع خالل عام 2016
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ثانياً : شعبة اإلجازات والتراخيص :
 تتألف شعبة من الوحدات التالية ، وتتولى اإلجازات والتراخيص املهام املتعلقة مبنح تراخيص 
األنشطة ذات الصلة مبصادر اإلشعاع كاالستيراد والتصدير واحليازة واإلستخدام والنقل والبيع 
النووي  الطب   ، التشخيصية  الطبية  األجهزة  مجاالت  في  الخ   ... والتداول  واخلزن  والشراء 
النووية  املنشآت  ، تصفية  واملصادر املشعة  الصناعي  التصوير اإلشعاعي   ، والعالج اإلشعاعي 
اجلهات  استيفاء  من  للتاكد  الوثائق  وتقييم  دراسة  اجراء  بعد  وذلك  املشعة   النفايات  وإدارة 

املعنيةملتطلبات األمان والشروط اخلاصة بها :
إجازة إستيراد املصادر املشعة .  1 .

إجازة إستيراد مولدات اإلشعاع املستخدمة في اجملال الصناعي والبحثي .  2 .
إجازة متلك واستخدام املصادر املشعة ومولدات اإلشعاع في اجملال الصناعي .  3 .

مولدات  إستخدام  إجازة  التشخيصي.  الطبي  اجملال  في  اإلشعاع  مولدات  إستخدام  إجازة  4 .
اإلشعاع في العالج اإلشعاعي. 

إجازة منشآت الطب النووي.  5 .
نقل املواد املشعة .  6 .

تصدير املواد املشعة .  7 .
منح موافقة على فتح مكتب استيراد مصادر اإلشعاع . 8 .

وادارة  التلوث اإلشعاعي  وإزالة  النووية  البدأ بتنفيذ خطط تصفية املنشآت  منح تراخيص  9 .
النفايات املشعة وترخيص إطالق املواقع . 

منح شهادة سالمة مخلفات احلديد )السكراب( من التلوث األشعاعي .  10 .
يتم منح التراخيص اعاله وفق املادة ) 3 ( من قانون الوقاية من االشعاعات املؤينة رقم  ) 99. 11 

( لسنة 1980 
منح تراخيص البدء بتنفيذ خطط االزالة وادارة النفايات املشعة وترخيص التفكيك واطالق  12 .
املواقع وفق املادة ) 20 ( من قانون حماية وحتسني البيئة رقم ) 27 ( لسنة 2009 واملادة) 9 ( 

من قانون الوقاية من االشعاعات املؤينة رقم ) 99 ( لسنة 1980 . 
اجلدول التالي يوصف االجناز  السنوي للشعبة والفئات التي مت منحها االجازة خملتلف القطاعات 
الناشطة في العراق .علما ان حقل مزاولة عمل لم يكون لها نشاط في احملافظات )فقط في 

بغداد(
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التقييم البيئي من الناحية االشعاعية للمناطق احملررة
والبيئة من  اجملتمع  أفراد  اإلشعاع في ضمان حماية  الوقاية من  ملركز  الرقابي  الدور  الى  إستناداً 
التعرض إلى مصادر األشعاع املؤين أو التلوث بها وجتنب اآلثار واخملاطر الكامنة لألشعاع املؤين مبافي 
ذلك تلك الناجمة عن وقوع احلوادث واألعمال التخريبية التي تنطوي على املوادأو املصادراملشعة 
وفق اإلطار القانوني في الرقابة على مصادر اإلشعاع ,قامت الفرق التفتيشية التابعة ملركز الوقاية 

من االشعاع  بأجراء املسح االشعاعي للمناطق احملررة وكما يلي :-

اوال ً   :- التقييم االشعاعي حملافظة تكريت
 مت اجراء زيارة الى محافظة صالح الدين برفقة الفريق املشترك مع وزارة الدفاع /مديرية الصنف 
الكيمياوي والهيئة  العراقية للسيطرة على املصادر  املشعة لتقييم االضرار  الناجتة عن العبث 

باملصادر املشعة املوجودة في املواقع التالية :- 
جامعة تكريت / كلية الطب  1 .

جامعة تكريت / كلية التربية /قسم الفيزياء  2 .
جامعة  تكريت / كلية العلوم /قسم الفيزياء  3 .

ومن خالل الزيارة تبني ان جميع القراءات التي مت تسجيلها كانت ضمن حدود اخللفية االشعاعية  
الطبيعية وال  تشير الى وجود تلوث أشعاعي  .

ثانيا ً  :-  التقييم االشعاعي حملافظة االنبار    
       مت اجراء زيارة الى محافظة االنبار لغرض الجراء املسح االشعاعي  الى املوقع التابعة الى محافظة 
االنبار واملتضمنة ) جامعة االنبار واجملمع احلكــومي ومستشفـى الرمـادي  العـام ومستشفـى 
و  لبعض شوارع  االشعاعي   البيئي  التقييم  واجراء   ) واالطفـال  للنسـائية  التعليمي  الرمـادي 
قياس مستوى  اجهزة  بواسطة  االشعاعية   القياسات  ان  تبني  الزيارة  ومن خالل  الرمادي  احياء 

االشعاع احلقلية ونتائج قياسات النماذج البئية  ان جميع املواقع خالية من التلوث االشعاعي .

ثالثا ً :-  التقييم االشعاعي حملافظة االنبار / قضاء الفلوجة 
االنبار/قضاءالفلوجة لغرض املشاركة ضمن  الى محافظة  امليدانية  الزيارة     متت املشاركة في 
فريق االستطالع املشترك املؤلف من وزارة العلوم والتكنولوجيا والهيئة العراقية للسيطرة على 
املصادر املشعة  والفرق االمنية املرافقة الجراء املسح االشعاعي على املواقع )مستشفى الفلوجة 
التعليمي ,اجملمع احلكومي ,مجمع أسالة ماء الفلوجة القدمي ,مجمع أسالة ماء الفلوجة اجلديد 
,قائممقامية قضاء الفلوجة  , الشوارع  واالحياء املنتخبة من قبل مديرية بيئة االنبار(  من خالل 
لتلوث  مؤشر  اي  وجود  بعدم  االشعاعية   والقياسات  االشعاعي  املسح   نتائج  ان  تبني   الزيارة 

اشعاعي وكانت ضمن مستويات اخللفية االشعاعية الطبيعية
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رابعا ً :-  التقييم االشعاعي حملافظة املوصل / سهل نينوى
   متت زيارة الى مناطق سهل نينوى لغرض اجراء املسح االشعاعي والتقييم البيئي االشعاعي 
للمناطق احملرره  )قره قوش / بخديدا , برطلة ، كرمليس(  واملناطق احمليطة  بها والتي تعرضت الى 
عمليات ارهابية من قبل عصابات داعش االرهابية ,حيث مت أجراء املسح االشعاعي بأســــتخدام 
األجهزة احلقلية احملمــولة من قبل الفريق  واخذ مناذج تربة وماء من املناطق املذكوره انفا حيث   
كــانت  معدل  القــراءات  لالجهزة احلقلية   تتـراوح   بني h/ mR) 0.008 – 0.013( اي ان تشير 

النتائج االولية خلو املنطقة من التلوث االشعاعي .

خامسا ً :-  التقييم االشعاعي حملافظة املوصل/ الساحل االيسر / املطاحن االهلية 
   متت زيارة الى الساحل االيسر من محافظة نينوى لغرض اجراء املسح االشعاعي على مجموعة 
املطاحن االهلية واملتعاقدة مع وزارة التجارة /الشركة العامة لتصنيع احلبوب /فرع نينوى لتزويد 
مادة الطحني ضمن مفردات البطاقة التموينية , من خالل اجراءات املسح االشعاعي على بنايات 
من  املسحوبة  والنخالة  الطحني  مناذج  اطياف  حتليل  ونتائج  احلنطة  مطاحن  ومعدات  ومكائن 
املطاحن السبعة )الهيثم ,ام الربيعني ,النور ،الفهد، البشارة ،احلامد ،الرابة( والكائنة في قضائي 

املوصل وتلكيف ( 
الطبيعية  االشعاعية  اخللفية  احلدود  تقع ضمن  االشعاعية  والقياسات  القراءات  ان  تبني  حيث 

املسموح بها واليوجد مؤشر الي تلوث اشعاعي.

سادسا ً   :-  التقييم االشعاعي حملافظة صالح  الدين / ناحية العلم  
البيئي  التقييم  اجراء  لغرض  وذلك  العلم  ناحية   / الدين  صالح  محافظة  الى  زيارة  اجراء  مت      
االشعاعي للناحية التي تعرضت الى عمليات ارهابية من قبل عصابات داعش االرهابية حيث قام 
الفريق باجراء القياسات واملسح االشعاعي للمؤسسات احلكومية واالهلية  ومحطات تصفية 
املياه واملنازل والطرق  واحلدائق ومحيطها, واستنادآ الى نتائج املسح االشعاعي امليداني باستخدام 
امليدانية  القياسات  على  وبناءآ  ادناه  تفاصيلها  واملبينة  احلديثة  االشعاع  مستوى  قياس  اجهزة 
ونتائج قياسات النماذج البيئية  تبني عدم وجود مؤشر لتلوث اشعاعي يذكر و ان جميع القراءات 

املشار اليها اعاله تقع ضمن حدود  اخللفية االشعاعية الطبيعية .

سابعا ً  :-  التقييم االشعاعي حملافظة املوصل/ الساحل االيسر / فحص سكراب 
    مت اجراء زيارة الى موقع شركة الكهف للتجارة العامة احملدودة  في محافظة نينوى / كوكجلي / 
خلف محطة تعبئة الهاشمي ألجــراء املســـح الشعاعي على مخلفـــات الســكراب املوجود 
بحوزة تلك الشركة , حيث تبني ان جميع القراءات التي مت تسجيلها كانت ضمن حدود اخللفية 

االشعاعية وال تشير الى وجود تلوث أشعاعي .
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للحي  احملاذي  الهادي  موقع سوق  من  اإلشعاعي  التلوث  ازالة  أعمال  على  واإلشراف  الرقابة 
الصناعي في منطقة كسرة وعطش

   إستناداً الى الدور الرقابي ملركز الوقاية من اإلشعاع في ضمان حماية أفراد اجملتمع والبيئة من 
التعرض إلى مصادر األشعاع املؤين أو التلوث بها وجتنب اآلثار واخملاطر الكامنة لألشعاع املؤين مبافي 
ذلك تلك الناجمة عن وقوع احلوادث واألعمال التخريبية التي تنطوي على املوادأو املصادراملشعة 
وفق اإلطار القانوني في الرقابة على مصادر اإلشعاع . ونتيجة إلكتشاف وجود موقع للخبث امللوث 
اشعاعياً في سوق الهادي احملاذي للحي الصناعي في منطقة كسرة وعطش والناجت عن صـهر 
مصدر مشع عالي الفعالية لنظيراليـوربيوم )Eu-152( في احدى الكور ووصوله الى املوقع املذكور 
اإلشعاعية  للطوارئ  املركزية  العمليات  غرفة  إجتماعات  ضمن  وعرضه   2016/5/19 تاريخ  منذ 
والنووية 2016/7/26 ولعدم قيام اجلهات املعنية  بإتخاذ اإلجراءات املناسبة إلحكام السيطرة على 

املوقع امللوث وتالفي إنتشار التلوث ونقل امللوثات من موقع الى أخر  . 
وألهمية املوضوع وللمخاطر  اجلسيمة التي قد تنجم عن تعرض االنسان والبيئة الى هذه امللوثات 
على  اإلشعاع  من  الوقاية  مركز  من  وحرصاً   . واملواطنني  البيئة  على  املباشر  تأثيرها  واحتماالت 
باملباشرة  للمركز  التابعة  الفنية  الفرق  ، قامت  التكاليف  وبأقل  االزالة  الفوري لعملية  التنفيذ 
في يوم السبت املوافق 2017/2/4 في الرقابة واإلشراف على عملية إزالة امللوثات اإلشعاعية من 
املوقع واملنفذة من قبل وزارة العلوم والتكنولوجيا /  مديرية معاملة وادارة النفايات املشعة وتقدمي 
الدعم اللوجستي والتحقق من تنفيذ أعمال اإلزالة بشكل دقيق وإجراء املسح اإلشعاعي املوقعي 
واإلشراف على نقل النفايات املشعة املتولدة الى موقع التويثة النووية  باإلضافة الى جمع النماذج 

البيئية للتأكد من خلو املواقع املشمولة بأعمال اإلزالة من امللوثات اإلشعاعية . 
وشملت أعمال اإلشراف والرقابة ملركز الوقاية االتي :-

الفنية  الفرق  الى  الوقاية من االشعاع  توفير مستلزمات  اللوجستي من خالل  الدعم  	 تقدمي 
التابعة لوزارة العلوم والتكنولوجيا .

	 االشراف املباشر على اعمال االزالة واملسح االشعاعي اثناء وبعد اجراء عملية ازالة امللوثات 
االشعاعي .

	 التحقق من تنفيذ اعمال االزالة بشكل دقيق واجراء املسح االشعاعي املوقعي باالضافة الى جمع 
النماذج البيئية للتاكد من خلو املواقع املشمولة باعمال االزالة من امللوثات االشعاعية.

منطقة   , وعطش  )كسرة  منطقتي  في  الصهر  لكور  االستباقية  االشعاعية  املسوحات 
الباوية(

إستنادآ الى الدور الرقابي وسياسة وزارتنا / مركز الوقاية من االشعاع في حماية االفراد واجملتمع  
والبيئة من التعرض الى مصادر االشعاع املؤين او التلوث وجتنب االثار واخملاطر الكامنة لالشعاع  قام 
فريق فني من مركز الوقاية بزيارة استباقية لكور الصهر املوجود في سوق الهادي  واحلي الصناعي 
للسكراب  االشعاعية  املسوحات  وإجراء  البيئية  الشرطة  مبرافقة  وعطش  كسرة  منطقة   /
املستعمل في كور الصهر وكذلك اجراء محاضرات توعية عن الوقاية من االشعاع  الصحاب تلك 

املعامل .
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( وحتليلها في مختبرات  وتربة  )ماء  املعامل   املواقع منتخبة من  تربة من  كذلك مت جمع عينات 
منظومة  باستخدام  للعينات  اخملتبري  التحليل  نتائج  أشارت  حيث  اإلشعاع  من  الوقاية  مركز 
حتليل أطياف كاما وكاشف اجليرمانيوم عالي النقاوة الى انها خالية من اي تلوث اشعاعي وضمن 

النشاط االشعاعي الطبيعي .

مشروع تصفية املنشآت واملواقع النووية املدمرة في العراق
   ان مشروع تصفية املنشآت واملواقع النووية املدمرة في العراق من املشاريع التي كان لها االثر الكبير 
في النهوض بالواقع البيئي في العراق نتيجة ملا متثله تلك املنشآت من خطورة على صحة املواطنني 
والبيئة حيث كان لوزارة البيئة ممثلة مبركز الوقاية من االشعاع دور بارز وكبير في االشراف على 
املشروع كجهة رقابية الذي ينفذ من قبل وزارة العلوم والتكنولوجيا بالتعاون مع الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية منذ بداية تنفيذه عام 2008 حيث شمل العمل انذاك مشروع تصفية مختبرات 
النظائراملشعة  انتاج  الريادية تصفية مختبرات  العام 2009 مشروع تصفية الوحدة  المـا  وفي 
اإليطالية وفي عام 2013مشروع تصفية مفاعل متوز / 2 وتصفية منشآة تصنيع الوقود ، وفي إطار 
العمل الرقابي ملركز الوقاية من اإلشعاع في مجال الترخيص والتفتيش وضمان سير العمل وفق 

معايير السالمة االشعاعية ، شملت االجراءات الرقابية للمركز خالل عام 2017:

تقييم التقارير وخطط ادراة النفايات املشعة :
( والتابعة الى  1 .RWTS( مناقشة تقرير حالة االمان اخلاصة بخطة معاملة النفايات املشعة  
معاجلة  خطة  ومناقشة  النووي  التويثة  موقع  في  املشعة  النفايات  وادارة  معاملة  مديرية 

النفايات اخلاصة مبوقع الما وموقع االنتاج االيطالي 
دراسة وتقييم خطة ازالة التلوث املرسلة من قبل وزارة العلوم والتكنولوجيا واخلاصة مبوقع  2 .

التلوث االشعاعي في منطقة كسرة وعطش  
تقييم  تقارير حالة االمان املعدة من قبل وزارة العلوم والتكنولوجيا واخلاصة مبحطة معاملة  3 .

النفايات املشعة  في موقع التويثة النووي
اجراء التقييم للوثائق اخلاصة بابراج التبريد التابعة ملفاعل 14. 4 متوز البحثي املدمر واملتضمنة 
( باالضافة الى ذلك  ، تقرير التوصيف االشعاعي ، خطة تفكيك البرجني  ) خطة التوصيف 
واملقدم  املشعة  النفايات  واحواض  املفاعل  ببناية  احمليطة  للمنطقة  االشعاعي  التوصيف 
من قبل مديرية تصفية املواقع واملنشات النووية املدمرة / وزارة العلوم والتكنولوجيا / موقع 

التويثة .
تقييم برامج الوقاية من االشعاع للمديريات العاملة في موقع التويثة النووي واملرسلة من  5 .
قبل وزارة العلوم والتكنولوجيا واخلاصة مبديرية البحوث والتطبيقات النووية ، مديرية اخملتبرات 
النفايات  وادارة  معاملة  مديرية  املدمرة  النووية  واملواقع  املنشأت   تصفية  مديرية  املركزية 
املشعــة ، مديرية السالمة االشعاعية والنوويــة , حيث مت التأكيد على االلتزام بكل معايير 
شخصية  جرع  مقاييس  من  االشعاع  من  الوقاية  وسائل  كل  االشعاعي  واالمان  السالمة 
ومراقبة اماكن العمل بشكل مستمر واجراء الفحوصات الدورية لكافة العاملني في حقل 
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االشعاع .
تقييم ودراسة تقرير حالة االمان املقدم من قبل وزارة العلوم والتكنولوجيا / مديرية معاملة  6 .
موقع  ضمن  املشعة  للنفايات  اجلديد  اخملزن  ترخيص  بطلب  واخلاصة  املشعة  النفايات  وادارة 
التويثة النووي » االصدار الثالث » بعد تقيمها سابقا من قبل مركز الوقاية من االشعاع وتقدمي 

املالحظات بشأنها.
اجراء التقييم للوثائق اخلاصة حلوض مفاعل 14. 7 متوز البحثي املدمر واملتضمنة ) خطة التوصيف 
املواقع  تصفية  مديرية  قبل  من  واملقدم   ) التفكيك   وخطة   ، االشعاعي  التوصيف  تقرير   ،

واملنشات النووية املدمرة / وزارة العلوم والتكنولوجيا / موقع التويثة النووي .
تقييم اخلطط املقدمة من قبل وزارة العلوم والتكنولوجيا / مديرية معاملة وادارة النفايات  8 .
املشعة / محطة معاملة النفايات املشعة واخلاصة مبعاملة وتهيئة النفايات املشعة املتولدة 
التويثة  املدمرة في موقع  املنشات  التلوث االشعاعي من  وازالة  وتفكيك  اعمال تصفية  من 

النووي وهي :-
	 منشاة مشروع االنتاج االيطالي

	 منشاة الوقود االيطالي 
	 منشا موقع الما

الزيارات امليدانية التفتيشية والتحققية :
منح  ولغرض   ) 9 .RWTS( حملطة  االشعاعي  االمان  تقرير  ودراسة  تقييم  املتطلبات  استكمال 
الترخيص بالبدء بالعمل ضمن احملطة وفق عمليات املعاجلة للنفايات املشعة  مت اجراء زيارة 
تفتيشية الى موقع التويثة النووي التابع الى وزارة العلوم والتكنولوجيا الجراء التقييم امليداني  
ملوقع محطة معاجلة النفايات املشعة )RWTS( واالطالع على كل الوحدات واالجهزة واملعدات 
املوجودة ضمن احملطة املعتمدة في اعمال معاجلة النفايات املشعة  والتاكد من عملها بصورة 
الرقابية  املتطلبات  للعاملني الستكمال  االشعاع  الوقاية من  توفر وسائل  صحيحة وضمان 
الصادر عن مديرية معاملة  االمان  تقرير حالة  وفق  اخلاصة مبنحهم رخصة تشغيل احملطة  

وادارة النفايات املشعة الذي يتم تقييمه حاليا من قبل املركز.
مت اجراء املسح االشعاعي التحققي ملوقع احلديقة اخللفية لدائرة البحوث الزراعية / موقع   10 .
التويثة النووي بعد اكـــمال اعمـــال االزالة من قبـــل فريق وزارة العلــوم والتكنولوجيا / 
مديرية معاملة وادارة النفايات املشعة , وكذلك اجراء التقييم االشعاعي لبناية دائرة البحوث 

الزراعية للتاكد من خلوها من اي مصدر اوتلوث اشعاعي .
قامت الفرق التفتيشية التابعة ملركز الوقاية من االشعاع  باجراء عدد من الزيارات التفتيشية  11 .
ملوقع التويثة النووي ملتابعة اخر املستجدات احلاصلة في اعمال ازالة التلوث االشعاعي من 
املواقع املشمولة ببرنامج التصفية  واجراء املسوحات التحققية للمواقع التي مت انهاء ازالة 
التلوث االشعاعي عنها والتاكد من خلوها من التلوث االشعاعي ومتابعة النفايات املشعة 

املتولدة عنها وكما يلي :
االشعاعي  التلوث  ازالة  اعمال  الناجت عن  امللوث  السكراب  تفتيشية لساحة جتميع  	 زيارة 



273

للموقع احمليط مبحطة )RWTS( حيث مت اجراء عدد من القياسات لبعض اخلزانات املوجودة 
ضمن السكراب احمليط باملوقع  ومت التاكيد على )مديرية معاملة وادارة النفايات املشعة ( 
بتزويد املركز بتقرير تفصيلي وشامل لكل اعمال اخلاصة باملوقع و املسوحات النهائية التي 

. )RWTS( مت اجراءها من قبلهم على املنطقة احمليط مبحطة
	 زيارة تفتيشية ملتابعة حاويات النفايات املشعة الناجتة عن اعمال ازالة التلوث االشعاعي 
ملوقع تصفية الوحدة الريادية التابعة الى املسح اجليولوجي واملنفذ سابقا من قبل وزارة 
العلوم والتكنولوجيا  حيث متت متابعة الواقع احلالي لتواجد حاويات النفايات  واالطالع 
على سالمة وامان تلك احلاويات وااليعاز الى مديرية معاملة وادارة النفايات املشعة بتسلم 
تلك احلاويات بصورة رسمية موثقة لتدخل ضمن نطاق مسؤوليات ا ملديرية اضافة لذلك 
املوقع  ضمن  املتواجد  املعزول  السكراب  بخصوص  املركز  توصيات  تنفيذ  على  االطالع  مت 
وعملية فرزه وتفريقه وعمل مسارات بني اكوام  السكراب ليتسنى لفريق التفتيش  التابع 
من  خلوها  من  والتاكد  السكراب  جتمعات  على  االشعاعي  املسح  عملية  اجراء  للمركز 

التلوث االشعاعي لغرض اطالقها .
	 الزيارة التفتيشية ملواقع تواجد حاويات النفايات املشعة الناجتة عن اعمال االزالة التلوث 
حاويات  عن  عبارة  وهي  البصرة  محافظة   / والصلب  احلديد  شركة  موقع  من  االشعاعي 
على  والتاكيد  احلاويات   لبعض  حقلية  قياسات  اجراء  مت  حيث  حاوية   20 عدد  صندوقية 
السالمة  معايير  يطابق  بشكل  النفايات  احتواء  وسالمة  امن  ضمان  باهمية  املديرية 

املعتمدة وحسب السياقات الرقابية املعمول بها وتزويد املركز بتقارير السالمة  الدورية

عقد االجتماعات املشتركة : 
	 مت عقد ثالثة اجتماعات مع ممثلني عن وزارة العلوم والتكنولوجيا / مديرية معاملة وادارة النفايات 

املشعة في املركز لغرض مناقشة احملاور التالية :
من  املعدة  املشعة  النفايات  معاملة  حملطة  واالمان  السالمة  تقارير  على  املركز  	 مالحظات 
قبل وزارة العلوم والتكنولوجيا لتوضيح فقرات مهمة ضمن التقارير واالستفسار عن نقاط 
النفايات املشعة حلماية  االرتقاء مبستوى السالمة الي منشأة تتعامل مع  الضعف وعوامل 

العاملني وعموم الناس والبيئة .
	 ادارة النفايات املشعة بصورة سلمية وامنة طبقآ الى تعليمات الوكالة الدولية للطاقة الذرية 

لكل املنشأت التي يتعامل فيها املشغل مع النفايات املشعة بصورة مباشرة 
	 مالحظات املركز على اخلطط املعدلة الدارة النفايات املشعة لنواجت تصفية املنشأت           ) 
تخص  توجيهات  وتقدمي  قبلهم  من  املقدمة   ) الما  ومنشأة  االيطالي  املشعة  النظائر  انتاج 
النفايات  لبراميل  االشعاعي  التوصيف  والية  التربة  في  االشعاعي  التلوث  حتديد مستويات 
املشعة وتوضيح جرد النفايات املشعة بصورة تتناسق مع تعليمات الوكالة الدولية واملتطلبات 

الرقابية اخلاصة باالدارة السليمة للنفايات املشعة .
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املواقع امللوثة إشعاعياً وإدارة النفايات املشعة
      في اطار اجلهود املبذولة من قبل مركز الوقاية من االشعاع للنهوض بالواقع البيئي اإلشعاعي 
 ، اخرى  للمواطنني كافة من جهة  الوقاية من االشعاع  وتوفير  امللوثة من جهة  املواقع  ومعاجلة 
أشرف املركز على عمليات ازالة التلوث من املواقع امللوثة في عموم محافظة ذي قار واملنفذة من 
الترخيص  منحها  بعد  املشعة  النفايات  وإدارة  معاملة  مديرية   / والتكنلوجيا  العلوم  وزارة  قبل 
بذلك ، عقب مصادقة املركز على خطة ازالة التلوث وفق املعايير الدولية املتبعة في هذا اجملال ومت 
اإلشراف على اعمال االزالة من قبل فرق املركز املتخصصة بالتنسيق مع مالكات مديرية بيئة ذي 
قار منذ انطالق العمل في بداية عام 2016 . حيث تندرج هذه األعمال في اطار مهام املركز الرقابية  
احملددة حسب قانون الوقاية من االشعاع املؤين رقم 99 لسنة 1980 .  وقد شملت اعمال اشراف 

املركز على االزالة من قبل وزارة العلوم والتكنولوجيا ما يلي : 
إجراء مسح إشعاعي أولي على جميع املواقع لتحديد النقاط امللوثة واخلالية من التلوث فيها  1 .
. وجمع مناذج من النقاط التي تؤشر قراءات إشعاعية اعلى من احلدود الطبيعية املسموح بها 
ملعرفة تراكيز النظائر املشعة في تلك النقاط لتحديد طريقة التعامل مع التلوث في تلك 

النقاط.
حتديد النقاط امللوثة في البنايات في محطات كهرباء الناصرية بعالمات حتذيرية لتنفيذ خطة  2 .
احلركة  لتعريفهم مبسارات  للعاملني هناك  احلماية  درجات  اعلى  ولتوفير  بدقة عالية  االزالة 

االمنة خالل العمل داخل البناية . 
مراقبة الية ازالة التلوث لتالفي حدوث االخطاء التي قد تؤثر على صحة العاملني واملواطنني  3 .

واملناطق السليمة في البنايات والبيئة بشكل عام . 
إجراء مسوحات إشعاعية مستمرة بعد اعمال االزالة في كل نقطة ملوثة للتأكد من جناح  4 .
اعمال ازالة التلوث وابالغ فريق االزالة بضرورة استمرار العمل في النقاط التي تستوجب ازالة 

ثانية نتيجة وجود بقايا أو اجزاء مواد البناء امللوثة . 
داخل  امللوثة  النقاط  مع  بالتعامل  يتعلق  ما  كل  في  االزالة  لفريق  وعلمي  فني  دعم  تقدمي  5 .

البنايات .
إجراء زيارة ميدانية الى محطة كهرباء شمال الناصرية  ملتابعة اعمال ازالة التلوث من املواقع  6 .

من قبل اجلهة التنفيذية  واعطاء التوصيات اخلاصة باعمال االزالة .
اجراء القياسات االشعاعية على موقع جتميع السكراب الغير ملوث املتولد من تنفيذ اعمال  7 .

اإلزالة .
دراسة تقارير املسح االشعاعي النهائي الزالة التلوث حملطات كهرباء ذي قار. 8 .

ثالثا : شعبة الطوارئ :
تتولى شعبة الطوارئ املهام التالية :

املشاركة في اعداد وصياغة وحتديث خطة الطوارئ الوطنية للتعامل مع احلوادث االشعاعية  1 .
والنووية وبالتعاون مع اجلهات الوطنية من خالل التنسيق مع ممثلي مركز الوقاية من اإلشعاع 

في غرفة العمليات املركزية للطوارئ اإلشعاعية والنووية في مركز العمليات الوطني
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وضع متطلبات إعدادخطة الطوارئ املوقعية للمؤسسات املالكة واملستخدمة ملصادر اإلشعاع  2 .
وحتديداً الفئتني األولى والثانية . ودراسة وتقييم هذه اخلطط مبا ينسجم مع املتطلبات واملعايير 

الوطنية والدولية .
مختلف  في  مصادراإلشعاع  إستخدام  عن  والناجتة  احملتملة  اخملاطر  وتقييم  وحتليل  دراسة  3 .
املمارسات  اجراء  خطط  ووضع  والتهيئة   ، حلدوثها  مختلفة  سيناريوهات  ووضع  األنشطة 
وعلى  اخملاطر  لهذه  والتصدي  التأهب  اجلاهزية في مجالي  تقييم  التدريبية بهدف  والتمارين 

وفق السيناريوهات املتوقعة .
مراقبة ومتابعة املصادر املشعة املفقودة والتلوث اإلشعاعي احملتمل وكيفية التعامل معها . 4 .

التأهب واإلستجابة للحاالت الطارئة ، ومراجعة وتقييم اإلستعدادات وإختبار اإلجراءات املعدة  5 .
لإلستجابة للحاالت الطارئة .  

املشاركة في فرق التصدي امليدانية للطوارئ من خالل تشكيل الوحدات اخلاصة باملسوحات  6 .
اإلشعاعية وازالة التلوث واخملتبرات احلقلية املتنقلة .

توفير الدعم اللوجستي لفرق الطوارئ امليدانية وجتهيزهذه الفرق  باالجهزة واملعدات املناسبة،  7 .
وتأسيس خزين خاص بالطوارئ من االجهزة  ومعدات الوقاية واملستلزمات التشغيلية اخلاصة 

بهذه الفرق وادامة هذا اخلزين بشكل دوري . 
الرصد  مستويات  وتقييم  اإلشعاعي  والرصد  املبكر  االنذار  منظومة  إدارة  مع  التنسيق  8 .

والتحسس في حاالت الطوارئ .
التعرض  ومستويات  للجمهور  االشعاعي  األمان  اخلاصة  الرقابية  واحملددات  الضوابط  وضع  9 .

للعاملني عند التدخل في حاالت الطوارئ اإلشعاعية .
وإلى  ومن   ، املركز  فرق عمل  الى  اإلشعاع  الوقاية من  األجهزة ومستلزمات  وتسليم  إستالم  10 .

مديريات البيئة في احملافظات ومتابعة الصالح منها .
إدامة وصيانة وتقييم عمل أجهزة قياس مستوى اإلشعاع احملمولة التابعة الى مركز الوقاية من  11 .
اإلشعاع ومديريات بيئة احملافظات واملستخدمة في املسح اإلشعاعي والتأكيد على صالحيتها 
للعمل بشكل جيد ومتابعة الشركات العاملية للوقوف على أحدث األجهزة املستخدمة في 

الكشف عن التلوث واملسح اإلشعاعي .
كيفية  على  احملافظات  في  البيئة  ومديريات  اإلشعاع  من  الوقاية  مركز  في  العاملني  تدريب  12 .

اإلستخدام األمثل ألجهزة املسح اإلشعاعي .
تقييم كفائة مستلزمات الوقاية من اإلشعاع . 13 .

)RASIMS( نظام إدارة معلومات األمان اإلشعاعي
 Radiation Safety Information Management إن برنامج نظام إدارة معلومات األمان اإلشعاعي     
System )RASIMS( املعد من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، عبارة عن منصة الكترونية عبر 
شبكة اإلنترنيت تتيح الى الدول األعضاء واالمانة العامة للوكالة الدولية إمكانية اجلمع املشترك 
اخلاصة  الوطنية  التحتية  والبنى  التنظيمي  بالهيكل  املتعلقة  للمعلومات  والتحليل  والعرض 
 . واإلقيمية  الوطنية  اإلحتياجات  حتديد  الى  إضافة   ، املشعة  النفايات  وإدارة  اإلشعاعي  باألمان 
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حيث تقوم الوكالة الدولية بإستخدام املعلومات  الواردة في نظام RASIMS في تصميم مشاريع 
التعاون التقني املقترحة من الدول األعضاء إعتماداً على إحتياجات الدول ضمن أنشطة العمل 
اإلشعاعي ، ومتطلبات التخليص وإطالق املواد املشعة وتوفير مصادر اإلشعاع إلى الدول األعضاء 
والذي ينعكس من خالل مدى تعاون الدول األعضاء في تقدمي املعلومات الدقيقة والشفافة في 
الدول  على   RASIMS نظام  تركز  لذلك   . اإلشعاعي  األمان  مجال  في  الرقابي  الدور  إستعراض 
RASIMS األعضاء التي تتلقى مساعدة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية . إضافة الى أن نظام

يقدم الى الدول األعضاء إمكانية تقييم معايير األمان اخلاصة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية . 
حيث يتطلب من الدول األعضاء تسمية منسق وطني لنظام RASIMS لضمان تقدمي املعلومات 
بشكل دقيق وشامل ومحدث ويعكس املتطلبات الرقابية في مجال األمان اإلشعاعي من وجهة 

نظر وطنية .
يتم جتميع املعلومات ضمن سبعة محاور أمان أساسية )TSA(Thematic Safety Areas لضمان 

تغطية جميع جوانب معاييراألمان ذات الصلة بطريقة شاملة ومنسقة وهذه احملاور هي :-
Regulatory Infrastructure الهيكل التنظيمي الرقابي : TSA1

 Radiological Protection in Occupational املهني  التعرض  في  اإلشعاعية  احلماية   :  TSA2
Exposure

Radiological Protection in Medical Exposureاحلماية اإلشعاعية في التعرض الطبي :TSA3
  Public and Environmental Radiological والبيئة  للجمهور  اإلشعاعية  احلماية   :TSA4

. Protection
. Emergency Preparedness and Responseالتأهب واالستجابة حلاالت الطوارئ  :TSA5

 Education and Training التعليم والتدريب في مجاالت النقل والنفايات و األمان اإلشعاعي :TSA6
. in Radiation, Transport & Waste Safety

. Transport Safety النقل األمن :TSA7

 عمل الهيئة العراقية للسيطرة على املصادر املشعة :
  مت خالل العام 2009 تكليف الهيئة العراقية للسيطرة على املصادر املشعة كمنسق وطني في 
مجال حتديث البيانات اخلاصة بنظام RASIMS وحتديث موقف العراق الرقابي ضمن محاور  النظام 
، إال أن عمل الهيئة على مدار اربعة سنوات لغاية العام 2012 ، لم يعكس واقع احلال عن العمل 
الرقابي النووي في العراق وشكل عدم وضوح لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مجال النظم 
األربعة  السنوات  مدار  على  الهيئة  عملت  حيث   . اإلشعاعية  واألنشطة  للممارسات  الرقابية 
مبعزل عن املؤسسات الرقابية في مجال األمان اإلشعاعي املتمثلة بوزارة البيئة / مركز الوقاية من 

اإلشعاع .
حتديث  مجال  في  املستمرة  املشعة  املصادر  على  للسيطرة  العراقية  الهيئة  ألخطاء  ونتيجة 
البيانات ، والتي أنعكست من خالل رسالة الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تشير بوضوح الى 
موقف العراق احلرج في مجال األمان اإلشعاعي وحتديث معلوماته على موقع RASIMS واألهمية 
، وبعكسه فإن برنامج العراق التقني  القصوى إلجراء ما يقتضي احلال في تعديل احملاور التالية 
العالج  في  املتخصصة  والنووية  اإلشعاعية  باملواد  العراق  في جتهيز  للتوقف وخصوصأ  معرض 

اإلشعاعي والطب النووي .
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وبالفعل بدأ العمل بهذه أاللية يوثر سلبا على برنامج العراق التقني مع الوكالة الدولية للطاقة 
واالجهزة  االشعاعية  باملصادر  اخلاصة  الوكالة  مساعدات  كافة  توريد  ايقاف  مت  حيث   ، الذرية 
واملعدات وحتى املصادر واملواد القياسية التي تستخدم الغراض التعيير اخملتبرية ، كما مت ابالغنا 

بانه تصاميم املشاريع املستقبلية سيتوقف أيضاً في حالة عدم حتديث املعلومات .

دور وزارة البيئة / مركز الوقاية من اإلشعاع :
      نظراً ألهمية دقة وشمولية هذه البيانات ولدورها الفاعل في حتديث موقف العراق الرقابي في 
مجال متطلبات العمل الرقابي لإلستخدامات السلمية للطاقة النووية وبعد إطالع وزارتنا على 
املعلومات غير الدقيقة على الصعيدين الفني والتشريعي القانوني التي مت تقدميها من قبل الهيئة 
والتي تنعكس سلباً على موقف العراق لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، ومن املمكن أن تقدم 
والتصرف  العمل املؤسساتي  وزارتنا في تطبيق معايير  ، وحرصاً من  الوكالة  صورة خاطئة لدى 
املهني ولضمان دميومة واستمرار التعاون التقني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقدمت وزارتنا 
بإقتراح تنسيب منسق املشروع للعمل على حتديث البيانات اخلاصة بهذا املتطلبات بشكل مباشر 
في مركز الوقاية من اإلشعاع لضمان دقة وسرعة تقدمي املعلومات بشكل علمي وفني ينسجم 
مع املستوى املطلوب . ومت مفاحتة نائب رئيس الوزراء / رئيس جلنة شؤون الطاقـــة للوقوف على 
الواردة  دقيقة  الغير  والعلمية  والفنية  القانونيــة  واملعلومات  الهيئــة  قبل  من  املقدم  التقرير 
فيه والتي تشكل صورة غير دقيقة عن تاريخ العمل الرقابي والرصانة العلمية املوجودة في البلد 
في هذا اجلانب وتعكس عدم وجود أنظمة رقابية على مراقبة املمارسات اإلشعاعية وعدم وجود 

برنامج وطني للرقابة اإلشعاعية .   
ببرنامج  اخلاصة  املعلومات  حتديث  أجل  من  االشعاع  من  الوقاية  مركز   / البيئة  وزارة  تكليف  مت 
RASIMS بالتعاون والتنسيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لضمان تقدمي املعلومات اخلاصة 
بهذا املشروع بشكل دقيق وعلمي مبا يوفر دميومة واستمرار التعاون التقني مع الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية . وتسمية السيدة )بشرى علي أحمد( مدير عام مركز الوقاية من اإلشعاع منسقاً 

وطنياً للمشروع وإعالم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بهذا التكليف .
حيث دأبت وزارتنا / مركز الوقاية من اإلشعاع منذ اليوم األول للتكليف في جتميع وحتليل البيانات 
وحتديث محاور البرنامج بشكل منظم ومتسلسل ، إضافة إلى تواصل العمل الدؤوب مع منسقي 
املشروع في الوكالة الدولية للطاقة الذرية والذي اوردت ثماره من خالل رسائل الشكر املقدمة 
من قبل الوكالة الدولية واملوجهة الى وزارة البيئة ملا مت تقدميه خالل فترة قصيرة من العمل في 

املشروع . وتضمنت إجنازات املركز خالل عام 2017 حتديث البيانات اخلاصة باحملاور التالية :

 Education and اإلشعاعي  األمان  و  والنفايات  النقل  مجاالت  في  والتدريب  التعليم   : أوالً 
 )Training in Radiation, Transport & Waste Safety )TSA 6

 يتضمن هذا احملور  النظم الرقابية والتشريعات والتعليمات اخلاصة ببرامج التعليم والتدريب في 
برنامج وطني للتعليم  العاملني للعمل اإلشعاعي وإعداد  الوقاية من اإلشعاع وتأهيل  مجاالت 

والتدريب يتناسب ومعايير األمان اإلشعاعي الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية . 
حيث إستمر مؤشر إداء العراق ضمن هذا احملور مبستوى الصفر بسبب قيام وزارة العلوم والتكنولوجيا 
بتسمية مرشحني للمشاركة في أنشطة مشاريع التعاون التقني اخلاصة باملركز دون علم املنسق 
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الوطني للمشروع املعني حيث مت تسمية مرشحني من قبل وزارة العلوم والتكنولوجيا للمشاركة 
العراق في ورشة العمل  RASIMS وحضور املشاركني كممثلني عن  في فعاليات تخص مشروع 
اخلاصة بالتدريب على مفاهيم حتديث البيانات وإعداد املسودة األولية ملتطلبات احملور  TSA-6 ، دون 
علم املركز كمنسق وطني ملشروع RASIMS ، وعدم قيام املشاركني املنوه عنهم باألتصال باملركز 
لغرض حتديث املعلومات املطلوبة وفق معايير برنامج RASIMS ومتطلبات الوكالة وعدم معرفتنا 
باملشاركة إال عن طريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتأكيدهم على حتديث املعلومات املتعلقة 
. ونتيجة إلصرار املركز على دعم موقف العراق ضمن برنامج RASIMS والنهوض به مبا ينسجم 
ومتطلبات الوكالة ، عكف فريق عمل املركز على حتديث البيانات ومراجعتها مع خبراء الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية ووضع برامج العمل املستقبلية لبناء برنامج التدريب والتعليم الوطني 
في مجال الوقاية من اإلشعاع وبذلك إرتفع مؤشر اإلداء للعراق في هذا احملور ليصل الى املستوى 

التاسع ضمن مجموعة دول أسيا واحمليط الهادئ  البالغة 26 دولة .

 )Transport Safety )TSA 7 ثانياً : النقل األمن
 ومن خالل العمل الدؤوب للمركز مت خالل شهر أيار املاضي إستكمال مراجعة احملور السابع اخلاص 
بالنقل األمن للمواد املشعة   Transport Safety )TSA7( والذي يتضمن النظم الرقابية والتشريعات 
البرامج الوطنية اخلاصة بالنقل األمن  والتعليمات اخلاصة بالنقل األمن ملصادر اإلشعاع وإعداد 
والنفايات  اإلشعاعي  بالعالج  اخلاصة  املشعة  املصادر  نقل  عمليات  ذلك  في  مبا  املشعة  للمواد 
املشعة وغيرها من األنشطة األخرى ومبا يتناسب مع معايير األمان اإلشعاعي الصادرة عن الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية . حيث إستمر مؤشر إداء العراق ضمن هذا احملور مبستوى الصفر بسبب 
عدم قيام منسقي برنامج النقل األمن في كل من وزارة العلوم والتكنولوجيا والهيئة العراقية 
للسيطرة على املصادر املشعة بتحديث البينات املطلوبة بالشكل الصحيح على مدار أكثر من 
ثـمانية أعوام . ونتيجة إلصرار املركز على دعم موقف العراق ضمن برنامج RASIMS والنهوض 
به مبا ينسجم ومتطلبات الوكالة من خالل إصدار تعليمات النقل األمن ملصادر األشعاع رقم )2( 
لسنة 2015 الصادرة برعاية سيادتكم ، وقيام فريق عمل املركز بتحديث البيانات ومراجعتها مع 
مجال  في  الوطنية  التعليمات  وفق  الصحيح  بالشكل  الذرية   للطاقة  الدولية  الوكالة  خبراء 
الوقاية من اإلشعاع والذي تكلل من خالل قيام خبراء الوكالة الدولية باملعنيني مبحور النقل األمن 
)TSA7( بتوجيه الشكر والثناء الى منسق املشروع ملا أجنزه في هذا احملور والذي برز بشكل كبير من 
خالل إرتفاع مؤشر األداء اخلاص بالتعليمات الوطنية في مجال النقل األمن الى املستوى األخضر 
إرتفع مؤشر  . وبذلك  والذي يعد املستوى األفضل ضمن مؤشرات تقييم األداء اخلاصة بالوكالة 
الهادئ   دول أسيا واحمليط  الثاني ضمن مجموعة  الى املستوى  احملور ليصل  للعراق في هذا  اإلداء 

البالغة 26 دولة . 

 Public and Environmental Radiological احلماية اإلشعاعية للجمهور والبيئة : TSA4 : ًثالثا
Protection

 Public ذي الصلة باحلماية اإلشعاعية للجمهور والبيئةTSA-4 مت حتديث البيانات اخلاصة مبحو ر  
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and Environmental Radiological Protection،وبعدقيام خبراء الوكالــة الدولية للطاقة الذرية 
األداء  إرتفع مؤشر  اإلشعاع،  الوقاية من  / مركز  وزارتنا  التي مت حتديثهامن قبل  البيانات  مبراجعة 
بعد  الهادي  واحمليط  أسيا  دول  مجموعة  ضمن  عشر  الرابع  الترتيب  في  ليصبح  بالعراق  اخلاص 
والعشرون ضمن  اخلامس  الترتيب  الصفري في  املستوى  أن إستمر ألكثر من خمس سنوات في 
مجموع الدول البالغ عددها 26 دولة ، كما يظهر التقييم حصول مركز الوقاية من اإلشعاع على 
عالمة تقييم كاملة بثالث درجات ) ضمن املؤشر املكون من ثالث درجات ( وإحرازه املستوى األخضر 
 Environmental البيئية اإلشعاعية  بالرقابة  التقييم في مجال اإلجراءات اخلاصة  األعلى ضمن 
monitoring وكما مبني في اخملططات اخلاصة بالتقييم والذي مت على أساسه تثمني جهود املركز 

في هذا اجملال من قبل األمانة العامة جمللس الوزراء . 
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التقييم اإلشعاعي ملنجم أبو صخير في محافظة النجف األشرف

إستناداً الى كتاب األمانة العامة جمللس الوزراء / دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان )عاجل جداً( 

ذي العدد ش.ز.ل/م/33935 في 2017/10/19 ، واملتضمن تشكيل فريق عمل برئاسة الدكتور حامد 

معيدي الباهلي وعضوية السيدة بشرى علي أحمد مدير عام مركز الوقاية من األشعاع والسادة 

ممثلي األمانة العامة جمللس الوزراء ، لغرض إجراء الكشف املوقعي ملنجم اليورانيوم في محافظة 

النجف األشرف / ناحية احليرة وسحب العينات وحتليلها وبيان مدى تأثيرها على حياة املواطنني 

مركز  ممثلي  وعضوية  املركز  عام  مدير  السيدة  برئاسة  فني  فريق  قام   . الزراعية  الثروة  وتدمير 

أخر  على  لإلطالع  اللجنة  أعضاء  والسادة  الباهلي  حامد  الدكتور  مبرافقة  اإلشعاع  من  الوقاية 

املستجدات اخلاصة باملوقع وإجراء التقييم اإلشعاعي ملوقع املنجم واملناطق احمليطة به ودراسة 

التأثيرات اإلشعاعية لوجود املنجم املغلق منذ ما يقارب خمسة وعشرون عاماً على عناصر البيئة 

 )9( جمع  املتضمنــة  البيئية  العينات  وجمــع  امليدانية  اإلشعاعية  القياسات  إجراء  خالل  من 

املوقع شملت  املزروع في محيط  )الشلب(  الرز  لنباتات  و)16( عينة  و)2( عينة مياه  تربة   عينات 

مت حتليلها  والتي  عينتي حشائش  الى  وباإلضافة  الشلب  نبات  وجذور   وسيقان  وأغصان  سنابل 

كاما  ألشعة  الطيفي  التحليل  منظومات  بإستخدام  اإلشعاع  من  الوقاية  مركز  مختبرات  في 

وسياقات التحليل املعتمدة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبرنامج إدارة اجلودة خملتبرات 

، ومقارنة النتائج احلالية مع نتائج  التحليل واملعايرة   ISO 17025 وفق القياسات املوثقة دولياً 

الدراسات السابقة التي أجريت خالل عامي 2009 و2012 من قبل مركز الوقاية من اإلشعاع . وقد 

أشارت نتائج القياسات اإلشعاعية امليدانية الى أن جميع القياسات اإلشعاعية للمناطق احمليطة 

مبوقع املنجم تقع ضمن حدود اخللفية اإلشعاعية الطبيعية وإن نتائج التحليل اخملتبري لعينات 

U/و U/Ac الى عدم وجود أي نشاط إشعاعي لسلسلتي املياه واحلشائش ونبات الشلب أشارت 

Ra ووجود تراكيز واطئة لنظير K-40 والتي تقع ضمن حدود اخللفية اإلشعاعية الطبيعية ، في 

حني كانت نتائج حتليل عينات التربة التي مت جمعها من املواقع احمليطة باملنجم تقع ضمن حدود 

اخللفية اإلشعاعية للمحافظة ، أما عينات التربة التي مت جمعها من داخل املوقع بالقرب من نفق 

فتحة املنجم )فوهة املنجم( وموقع كسارة الصخور فقد أشارت نتائج التحليل اخلاصة بها الى 

وجود تراكيز نظائر مشعة طبيعية تعود لسلسلتي U/Ac وU/Ra أعلى من املناطق اجملاورة وهذا 

أمر طبيعي كون هذه العينات مت جمعها من بقايا الصخور وركام املواد التي مت إستخراجها في 

الوقت السابق من باطن املنجم قبل غلقه والذي يحوي على خامات اليورانيوم . ومن خالل نتائج 

التقييم اإلشعاعي يتم اإلستنتاج الى عدم تأثر املناطق الزراعية احمليطة مبوقع املنجم باإلضافة 

الى عدم تأثير املنجم على البيئة الزراعية احمليطة . وهذا ما أكدته القياسات اإلشعاعية امليدانية 

ونتائج التحليل اخملتبرية والتي بينت أن اإلرتفاع النسبي في قيم تراكيز النظائر املشعة عند موقع 

فتحة املنجم تتناقص بسرعة الى املعدالت الطبيعية عند اإلبتعاد مسافة أقل من خمسة أمتار 

عن املوقع .
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نبذة تأريخية عن املوقع : 

يقع منجم اليورانيوم موضوع بحث هذا التقرير في محافظة النجف األشرف على مسافة 20 

متر غرب  )2( كيلو  وبحدود  احملافظة(  )مركز  األشرف  النجف  جنوب غرب مدينة  تقريباً  كيلومتر 

محدد  واملوقع  زجري  آل  قرية  من  قريب  موقع  في  صخير(  )أبو  املناذرة  قضاء  ضمن  احليرة  ناحية 

باإلحداثيات )UTM 3526256.47 38S ,0446745.90( . ومتتاز املنطقة احمليطة بتدفق املياه اجلوفية 

عبر العيون الطبيعية ، والزراعة الشائعة في املنطقة هي حملاصيل الشلب . 

منجم اليورانيوم في أبو صخير يتكون من نفق عمودي بقطر مترين تقريباً وبعمق )75( متر ليتفرع 

بعد ذلك بأنفاق أفقية ، مت إكتشاف املنجم عن طريق الصدفة خالل عمليات اإلستطالع الزراعـي 

في عـام 1977 عند رصـد شواهد لوجود ترسبيات غير إعتيادية لليورانيوم في منطقة أبو صخير 

وقد فتح املنجم في عام 1988 وإستخدام الصخور املستخرجة منه في جتارب إستخالص اليورانيوم 

النووية  املنشآت  )التي مت تفكيكها ضمن مشروع تصفية  الريادية  الوحدة  بإستخدام منظومة 

املدمرة في العراق( . وإغلق املنجم من قبل فرق التفتيش الدولية التابعة لألمم املتحدة والوكالة 

 . املتحدة  األمم  األمن وجمعية  قرارات مجلس  الى  الذرية في عام 1993 إستناداً  للطاقة  الدولية 

حيث قامت فرق التفتيش الدولية بردم األنفاق العمودية واألفقية بركام الصخور املستخرجة من 

املنجم وإحكام غلق فوهة النفق العمودي بصفائح معدنية ملحمة بشكل قطري . وال يزال جزء 

وما حولها.  الصخور  وموقع كسارة  املنجم  فوهة  بالقرب من  متناثرة  املستخرجة  الصخور  من 

وتعود عائدية موقع املنجم حالياُ الى الشركة العامة للمسح اجليولوجي . 

تنفيذأ لتوصيات مركز الوقاية من اإلشعاع مت إحاطة موقع املنجم بسياج من BRC حلماية املوقع 

وفصل منطقة املنجم عن األراضي الزراعية احمليطة ، حيث تقدر املساحة املسيجة بحوالي 2500 

احمليطة  املتناثرة  الصخور  وبقايا  املنجم  فوهة  موقع  تتضمن  والتي  تقريباً  مربع  متر   3000 الى 

وموقع كسارة الصخور باإلضافة الى موقع نقطة احلراسة التي تقع في مقدمة السياج األمني 

عند بوابة الدخول وتبعد مسافة 50 متر عن فوهة املنجم .

الدراسات السابقة :

قام مركز الوقاية من اإلشعاع في شهر متوز من عام 2009	  بإجراء دراسة ميدانية ملوقع املنجم 

الرادون  تراكيز غاز  ودراسة  البيئية  العينات  امليداني وجمع  التقييم اإلشعاعي  إجراء  شملت 

في التربة واملاء والهواء ، وقد بينت الدراسة أن تراكيز غاز الرادون في قياسات املاء والهواء تقع 

ضمن مستويات القراءات اخلاصة بباقي مناطق محافظة النجف اإلشرف ، وعدم وجود مؤشر 

لتلوث إشعاعي ضمن عينات املياه التي مت جمعها من داخل وخارج املوقع . عدا وجود تراكيز 

موقع  من  مت جمعها  التي  التربة  عينة  في   U/Acو  U/Ra يعود لسلسلتي  إشعاعي  لنشاط 

تهشيم احلجر املستخرج من نفق املنجم .

الى  بزيارة  اإلشعاع  الوقاية من  مركز  قبل  فني من  فريق  قام   ، ، شهر شباط    	2012 عام  في 

موقع منجم اليورانيوم في أبو صخير ضمن فريق مشترك برئاسة السيد مدير عام الشركة 
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ووزارة  اإلشعاع  من  الوقاية  مركز   / البيئة  وزارة  ممثلي  وعضوية  اجليولوجي  للمسح  العامة 

العلوم والتكنولوجيا ووزارة الصحة ووزارة الصناعة واملعادن وذلك لتشخيص مكامن اخلطورة 

إن وجدت ومناقشة اجلدوى اإلقتصادية للمنجم . وقد أشارت الدراسة الى أن تراكيز اليورانيوم 

في عينات التربة واملياه والنباتات تقع ضمن املعدالت اإلعتيادية وأن نتائج حتليل عينات التربة 

بالقرب من فوهة املنجم بينت وجود نسب بسيطة لتراكيز نظائر مشعة طبيعية لكون هذه 

العينات جمعت من بقايات الصخور املنتشرة في محيط فوهة املنجم .

نتائج القياسات اإلشعاعية امليدانية والتحليل اخملتبري : 

   بينت نتائج القياسات اإلشعاعية امليدانية ونتائج التحليل اخملتبري وتراكيز غاز الرادون ضمن 

املسوحات احلالية للموقع عدم وجود تأثير بيئي ملوقع منجم اليورانيوم في أبو صخير على املناطق 

الزراعية احمليطة باملوقع وعدم تأثر احملاصيل الزراعية لنبات الشلب املزروع في محيط املوقع رغم 

ونتائج  امليدانية  اإلشعاعية  القياسات  أكدته  ما  وهذا  للموقع  األمني  السياج  من  املزارع  قرب 

خامات  في  املشعة  النظائر  تراكيز  قيم  في  النسبي  اإلرتفاع  أن  بينت  والتي  اخملتبرية  التحليل 

الصخور املتناثرة قرب موقع فتحة املنجم تتناقص بسرعة الى املعدالت الطبيعية عند اإلبتعاد 

مسافة أقل من خمسة أمتار عن املوقع .

النجف األشرف  ( محافظ  الياسري  ) لؤي  بالسيد  اإللتقاء  امليدانية للموقع مت  الزيارة  وفي ختام 

والسيد قائممقام قضاء املناذرة )املهندس عبد الكرمي جودي رفيش(، وقام السيد املستشار الدكتور 

حامد الباهلي بتقدمي إيجاز عن نتائج الزيارة وما مت حتقيقه من قياسات إشعاعية ميدانية مؤكداً 

على ضرورة العمل من أجل توضيح النتائج الى املواطنني وإعتماد إسلوب الطرح العلمي البسيط 

في إيصال النتائج الى سكان املنطقة مبا يعكس احلقائق العلمية والتأكيد على عدم وجود أي 

مخاوف أو خطر على حياة السكان من أهالي املنطقة أو البيئة أو احملاصيل الزراعية . ومن جانبه 

أثنى السيد احملافظ على اجلهود املبذولة من قبل السيد املستشار وفريق العمل الفني مع التأكيد 

دون  التصريح  الدقيق وعدم  العلمي  الطرح  العلمية واألكادميية بإسلوب  إلتزام املؤسسات  على 

وجود براهني علمية ونتائج موثقة ورصينة وعدم أعتماد إسلوب اخلطاب اإلعالمي الغير دقيق في 

عرض املعلومات والتي تنعكس بشكل سلبي عند تفسيره بصورة خاطئة وملا له من تأثيرات على 

املواطنني 

إن وحدات املعجل اخلطي هي وحدات خاصة بعالج االورام والتي تتطلب طاقات عالية ملعاجلة االورام 

الثابتة أو احلد من انتشارها وفق خطة معينة تعد مسبقاً بصورة دقيقة من قبل االختصاصي 

بعالج االورام والفيزياوي املعد للخطة العالجية باإلضافة الى املعاجلني والعاملني املساعدين في 

احلاجة  تبرر  التي  احلاالت  التشخيص لكل حالة من  تتم عملية  أن  بعد  الوحدات  النوع من  هذا 

للجوء الى عالج تلك احلالة والتي تتطلب هذا النوع من العالج تعتبر تقنية العالج اإلشعاعي من 

أهم مصادر التعرض لإلشعاع، وذلك باستخدام اإلشعاع في العالج ويتم ذلك من خالل امتصاص 

طاقة االشعاع في منطقة الورم مما يؤدي الى تأيني الذرات املكونة للورم السرطاني وبالتالي القضاء 
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الى طاقة عالية  العملية حتتاج  املباشر وهذه  او غير  املباشر للخاليا  القتل  إما من خالل  عليها 

حتى يتم القضاء على اكبر عدد ممكن من اخلاليا املصابة للقضاء الكامل على املرض او انكماش 

االشعاعية  احلزمة  توجيه  طريق  عن  عادة  االشعاعي  العالج  يتم  حيث  انتشاره  من  واحلد  الورم 

على منطقة الورم من خارج اجلسم وتدعى هذه الطريقة باملعاجلة االشعاعية باحلزم االشعاعية 

الناجتة من املعجالت اخلطية هو  اخلارجية يعتبر العالج االشعاعي باستخدام االشعة السينية 

االكثر شيوعاً حيث ينتج املعجل اخلطي عادة اشعة سينية بطاقة تتراوح ما بني MV 25-4 تصل 

الى عمق يتراوح ما بني بضعة مليمترات الى بضع سنتيمترات في جسم املريض باإلضافة الى 

إمكانية إنتاج االلكترونات بطاقات مختلفة في العالج االشعاعي فإن اختيار نوع االشعاع وطاقته 

تعتمد اوال واخيرا على طريقة العالج والغاية منها، فإما أن يستخدم اإلشعاع للعالج من داخل 

اجلسم أو باستخدام حزمة اشعاعية خارجية وكذلك تعتمد اجلرعة االشعاعية على الغاية من 

العالج فإذا كانت لغايات القضاء الكامل على املرض، تكون اجلرعة اإلشعاعية مرتفعة ومركزه 

وعندما تكون الغاية من العالج هو تخفيف اعراض املرض فانه ال يكون بالضرورة استخدام جرعات 

عالية كون الغاية ال تصبح القضاء الكامل على املرض وامنا احلد من اعراضه وانتشاره او لغايات 

تخفيف االالم الناجتة عن املرض كان لدى العراق العدد القليل من املعجالت اخلطية في السابق  )3 

فقط( وكان يتم ترخيصها ضمن متطلبات بسيطة، ونتيجة للتوسع احلاصل في البلد وخصوصا 

الدولية  الوكالة  قبل  من  الترخيص  متطلبات  في  احلاصل  والتحديث  األخيرة  اخلمسة  األعوام 

اعتماد  مت  العراق،  بواقع  للنهوض  العاملية  املتطلبات  الى  البلد  مواكبة  ولغرض  الذرية،  للطاقة 

واعداد   )RIDP( الرقابة  الهيئات  تطوير  الذرية ضمن مشروع  للطاقة  الدولية  الوكالة  منشورات 

متطلبات ترخيص لوحدات املعجالت اخلطية ومبا يتالئم مع واقع البلد وتطبيقها بعد ان مت اخذ 

موافقة السيد الوزير عليها عام 2015 ومت تطبيقها منذ ذلك الوقت الى الوقت احلاضر.
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موقف ترخيص أجهزة املعجالت اخلطية في بغداد واحملافظات

املوقف احلالياألجهزةاملؤسسةاحملافظةت

بغداد1

مدينة اإلمامني 
الكاظميني )ع( الطبية/

مركز اجلواد لعالج 
األورام

جهاز معجل خطي 
  Primusواحد نوع

Siemens
مت منح الترخيص

مستشفى االمل 
الوطني لعالج االورام

)معجل خطي عدد/2 
)Primus  Siemens نوع

عاطلة في الوقت احلاضر بانتظار اجراء 
الصيانة لغرض منح الترخيص.

)معجل خطي عدد/2 
) Electa نوع

قيد الترخيص )اكمال متطلبات منح 
الترخيص(

مدينة الطب 
)مستشفى االورام 

التعليمي (

معجل خطي عدد/2 
Electa نوع

مت منح الترخيص

بابل2

مستشفى مرجان 
التعليمي / مركز بابل 

لعالج االورام

معجل خطي عدد/2 
Varianنوع

مت منح الترخيص

مستشفى االمام 
جعفر الصادق )ع( 400 

سرير اجلديد

معجل خطي عدد/2 
Electa نوع

قيد الترخيص )التزال الوحدتني قيد 
إكمال تنفيذ التوصيات املطلوبة 
واملتطلبات لغرض منح الترخيص(

البصرة3

مستشفى البصرة 
التعليمي / مركز 

البصرة لعالج االورام

معجل خطي عدد/2 
Varian نوع

مت منح الترخيص

مستشفى اطفال 
البصرة التخصصي

معجل خطي واحد نوع
Varian

مت منح الترخيص

مستشفى البصرة 
400 سرير اجلديد

معجل خطي عدد /2 
Eelecta  نوع

قيد االنشاء
)لم يتم اكمال بناء املستشفى(

ميسان4

مركز ميسان لعالج 
االورام ) امليمونة (

معجل خطي عدد /2 
Electa  نوع

مت منح الترخيص

مستشفى ميسان 
400 سرير

معجل خطي عدد/2 
Electa نوع

قيد االنشاء
)لم يتم اكمال بناء املستشفى(

النجف األشرف5

مركز النجف 
التخصصي لعالج 

االورام )الكوفة(

معجل خطي واحد نوع
Varian

مت منح الترخيص

مستشفى  النجف 
األشرف 400 سرير

معجل خطي عدد/2 
Electa نوع

قيد االنشاء
)لم يتم اكمال بناء املستشفى(
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املوقف احلالياألجهزةاملؤسسةاحملافظةت

كربالء املقدسة6
مستشفى  كربالء 
املقدسة 400 سرير

معجل خطي عدد/2 
 Electa نوع

قيد االنشاء
)لم يتم اكمال بناء املستشفى(

ذي قار7
مستشفى  الناصرية 

400 سرير
معجل خطي عدد/2 

Electa نوع
قيد االنشاء

)لم يتم اكمال بناء املستشفى(

االنبار8
مستشفى  الرمادي 

400 سرير
معجل خطي عدد/2 

Electa نوع
قيد االنشاء

)لم يتم اكمال بناء املستشفى(

غير مرخص
املرخص

العدد الكلي عاطل قيد االنشاء اكمال متطلبات

29 2 12 4 11
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مشروع التعاون التقني املشترك

 Support to the Regulatory Body of Iraq on Radioactive Waste Management,“ 14/IQ3.01

»Decommissioning of Nuclear Facilities and Remediation of Contaminated Site

في ضوء التحديات الراهنة في مجال السيطرة الرقابية على أنشطة تصفية املنشآت النووية 

وإدارة النفايات املشعة ، وقيام وزارة العلوم والتكنولوجيا بتنفيذ عدد من األنشطة واملشاريع ذات 

الصلة بتفكيك املنشآت النووية املدمرة إدارة النفايات املشعة املتولدة عنها من خالل إنشاء موقع 

للتخلص النهائي من النفايات والتي يشكل العمل الرقابي على ترخيصها ومراقبة تنفيذها حتدياً 

بالغ األهمية .

قام مركز الوقاية من اإلشعاع وبالتعاون مع اإلحتاد األوربي بإعداد مشروع الدعم التقني في مجال 

على  التنظيمية  السيطرة  مجال  في  اإلشعاع  من  الوقاية  ملركز  الرقابية  القدرات  وتعزيز  دعم 

. ونتيجةللجهود احلثيثة ملركز الوقاية  النووية وإدارة النفايات املشعة  أنشطة تصفية املنشآت 

من اإلشعاع بالتنسيق املباشر مع الهيئات املتخصصة في اإلحتاد االوربي مت إعداد مشروع التعاون 

املشترك وبناء القدرات املوسوم :

 Support to the Regulatory Body of Iraq on Radioactive Waste Management,“ 14/IQ3.01

”Decommissioning of Nuclear Facilities and Remediation of Contaminated Site

حيث تركزت اجلهود على مدار أكثر من سنتني مت خاللها وضع اإلطار العام للمشروع وحتديد األهداف 

واحملاور والتباحث حول اليات التنفيذ والتنسيق بصدد الية الدعم والتمويل . 

وتتضمن أهداف املشروع دعم وتطوير العمل الرقابي للمركز في مختلف احملاور ذات الصلة بأنشطة 

تصفية املنشآت النووية وإدارة النفايات املشعة ، وبناء القدرات في هذه األنشطة مبا في ذلك 

من  وغيرها  النووية  املنشآت  تصفية  مجال  في  الرقابية  والتعليمات  األنظمة  وتطوير  دعم  1 .

املواقع  وإطالق  املواد  عن  التنظيمية  الرقابة  رفع   , املشعة  مواد  تستخدم  التي  املنشآت 

لالستخدام غير املقيدواملقيد؛اإلدارة اآلمنة للنفايات املشعة قبل وأثناء وبعد التخلص منها؛ 

معاجلة املرافق واملواقع امللوثة من األنشطة السابقة.

الدعم في مجال ترخيص منشآت التخلص من النفايات املشعة القريبة من السطح املقرر  2 .

إنشائها حديثاً .

الدعم في مجال تفتيش منشآت التخلص من النفايات املشعة . 3 .

بناء وتطوير قدرات مالكات املركز في مجال إدارة النفايات املشعة وتصفية املنشآت النووية . 4 .

وبعد قيام مجلس اإلحتاد األوربي باملصادقة على املشروع ضمن مشاريع اإلحتاد لعام 2015. وقيام 

املفوضية األوربية بإعداد إتفاق التمويل اخلاص باملشروع وتقدميه الى السفارة العراقية في بروكسل 

وتوقيعه من قبل السيد )LlUIS RIERA FIGUERS( ممثالً عن املفوضية األوربية ، ومصادقة السيد 

إتفاقية  على  العراق  في  األوربي  االحتاد  هيباشكوفاسفيرة  يانا  والسيدة  حينها  في  البيئة  وزير 

)Term of References )ToR املشروع  لتنفيذ  املرجعي  اإلطار  وإعداد  للمشروع  املالي  التمويل 

ومناقشته مع اللجنة املتخصصة في املفوضية األوربية ، حيث مت إنطالق املشروع واملباشرة في 
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تنفيذ مراحله في شهر آذار من عام 2016 ليتم التنفيذ وفق اخلطة املقترحة من قبل اإلحتاد األوربي 

على مدار ثالث سنوات .

يذكر أن املشروع مدار البحث يأتي في إطار دعم العمل الرقابي مبا يتالئم مع قيام اإلحتاد بتنفيذ 

مشروع التعاون املشترك املوسوم :

 Feasibility Study, Basic Design and Engineering Design of an Engineered“  11/IQ4.01

”Radioactive Waste Disposal Facility

املنفذ بني وزارة العلوم والتكنولوجيا واإلحتاد األوربي والذي يتضمن قيام اإلحتاد األوربي بدعم وزارة 

املشعةوالذي  النفايات  من  التخلص  منشآت  وإنشاء  تصميم  مجال  في  والتكنولوجيا  العلوم 

الرقابية  اجلهة  املركز  وميثل   ،  2015 األوربية في حزيران  املفوضية  بدعم من  بتنفيذه  االنطالق  مت 

واملتطلبات  املعايير  مع  ينسجم  مبا  عليها  واملصادقة  التصاميم  وتقييم  دراسة  عن  املسؤولة 

الوطنية والدولية بالتنسيق مع اإلحتاد األوربي .

بتنفيذ  املعنية  باألطراف  اخلاصة  اإللتزامات  حتديد  للمشروع  املرجعية  الشروط  تضمنت  حيث 

املشروع واملتضمنة قيام الهيئات الداعمة ضمن اإلحتاد األوربي بتقدمي الدعم الالزم ملركز الوقاية 

من اإلشعاع في حني يتطلب من املركز تنفيذ عدد من اإللتزامات وفق خطط مرحلية يتم خاللها 

إجناز الدعم املطلوب وكما يلي :

أوالُ : التزامات املنظمات والهيئات الرقابية الداعمة ضمن املشروع :

مراجعة اإلطار القانوني والرقابي الوطني احلالي مبا في ذلك التشريعات والقوانني والتعليمات  1 .

التلوث  وإزالة  املواقع  وإطالق  النووية  املنشآت  وتصفية  املشعة  بإدارةالنفايات  الصلة  ذات 

ومتطلبات  معايير  وفق  حتديثها  يخدم  مبا  بشأنها  والتنقيحات  املالحظات  وإبداء  اإلشعاعي 

األمان اإلشعاعي الدولية املعتمدة وجتارب وخبرات دول اإلحتاد األوربي في هذا اجملال .

صياغة وإعداد عدد من األدلة اإلرشادية في اجملاالت ذات الصلة واملتضمنة إعداد إثنا عشر دليل  2 .

أمان :

	 دليل ترخيص املرافق النووية مبافي ذلك منشآت إدارة والتخلص من النفايات املشعة؛

	 دليل مراجعة وثائق التصميم ملرافق التخزين املؤقت،ومرافق التخلص من النفايات املشعة,

	 دليل ترخيص تصفية املنشآت النووية وغيرهامن املرافق التي تستخدم املواداملشعة؛

	 دليل التفتيش على أنشطة تصفية املنشآت النووية؛

	 دليل تقييم األمان ألنشطة تصفية املنشآت النووية؛

	 دليل رفع السيطرة الرقابية عن املوادالنووية؛

	 دليل إطالق املواقع لالستخدام غيراملشروط واملشروط؛

	 دليل التفتيش على منشآت إدارةالنفايات املشعة متهيداً للتخلص منها.

	 دليل تقييم األمان وحالة األمان ملرافق ماقبل التخلص .

	 دليل التفتيش على مرافق التخلص من النفايات املشعة .



289

	 دليل تقييم األمان وحالة األمان ملرافق التخلص من النفايات املشعة ؛

	 دليل التفتيش على أنشطة معاجلة املواقع امللوثة نتيجة األنشطة السابقة؛

حيث أن هذه األدلة ستكون جاهزة لغرض املصادقة من قبل معالي السيد الوزير حال اإلنتهاء من 

مراجعتها وتنقيحها من قبل املركز بالتنسيق مع خبراء اإلحتاد األوربي . 

تصميم  تنفيذ  على  باملوافقة  واملتعلقة   3 .11/IQ4.01 مبشروع  اخلاصة  االمان  وثائق  مراجعة 

منشآة التخلص النهائي من النفايات املشعة القريبة من السطح واملقرر إنشائها في موقع 

التويثة النووي من قبل اجلهة التنفيذية املتمثلة بوزارة العلوم والتكنولوجيا / مديرية معاملة 

وإدارة النفايات املشعة الى اجلهة الرقابية املتمثلة مبركز الوقاية من اإلشعاع وفق معاييراألمان 

الدولية .

بناء القدرات وتوفير املعرفة العلمية واخلبرات الالزمة في مجال التفتيش على أنشطة خزن  4 .

اخلدمة  الى  واإلدخال  واإلنشاء  التصميم  مراحل  املشعة خالل  النفايات  من  والتخلص  وإدارة 

والتشغيل واإلغالق ، باإلضافة الى أنشطة التصفية ومعاجلة املواقع امللوثة . حيث أن املناهج 

التدريبية واإلحتياجات العلمية والتوقيتات الزمنية لتنفيذ مراحل بناء القدرات تتم بالتنسيق 

بني املركز واإلحتاد األوربي وفق مناهج علمية متكاملة تتناسب مع حجم املسؤوليات وأولويات 

العمل الرقابي للمركز ضمن املشروع .

ثانياً : التزامات مركز الوقاية من اإلشعاع :

من  املنقحة  النسخ  وتقدمي  االوربي  اإلحتاد  خبراء  ملالحظات  وفقاً  الرقابية  التعليمات  حتديث  1 .

التعليمات وفق توقيتات زمنية محددة ضمن إطار املشروع . حيث مت تنقيح التعليمات اخلاصة 

بإدارة النفايات املشعة واملباشرة بإجراء التعديالت وفق إطار زمني محدد بالتنسيق مع خبراء 

اإلحتاد األوربي ومن املؤمل خالل العام احلالي اإلنتهاء من الصيغة النهائية للتعليمات .

مراجعة وتقييم األدلة اإلرشادية املعدة من قبل خبراء اإلحتاد واملساهمة في تنقيحها واملوافقة  2 .

على الصيغ النهائية لغرض املصادقة عليها من قبل معالي الوزير  حيث مت خالل العام املاضي 

مراجعة األدلة اإلرشادية من قبل املركز وفق ثالث إصدارات وفق توقيتات زمنية محددة مت خاللها 

تدقيق الوثائق ومناقشتها بشكل تفصيلي مع خبراء اإلحتاد األوربي ضمن إجتماعات مشتركة 

بالتعاون مع خبراء  اإلرشادية  األدلة  النهائية من  النسخ  إجناز  احلالي  العام  املؤمل خالل  ومن 

اإلحتاد .

اخلاصة  التصاميم  على  باملوافقة  املتعلقة  والتقارير  الوثائق  وتقييم  مراجعة  في  املساهمة  3 .

مبنشآت التخلص النهائي القربية من السطح ، حيث مت خالل العام املاضي والربع األول من 

النهائي  التخلص  الوثائق اخلاصة بترخيص منشآة  العديد من  العام احلالي مراجعة وتدقيق 

والتقييم البيئي وتقارير تقييم األمان وتنقيحها ومشاركة املالحظات اخلاصة بها مع خبراء 

اإلحتاد األوربي .

خبرات موظفي  بتعزيز  اخلاصة  التدريبية  وإملناهج  القدرات  بناء  برنامج  إعداد  في  املساهمة  4 .
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املركز في احملاور ذات الصلة بتنفيذ املشروع وفق توقيتات زمنية محددة يتم اإلتفاق بشأنها مع 

مفوضية اإلحتاد األوربي .

6-2-2  قسم البحوث االشعاعية :

     إن مسألة  حماية البيئة من التلوث ووقاية البشرية من أخطار التعرض لالشعاع اصبحت 

الشغل الشاغل لكل من العلماء والعاملني في حقل االشعاع في كافة بلدان العالم حيث ان 

حماية البيئة من هذا اخلطر هو ليس باالمر الهني او اليسير بسبب كثرة املصادر وتعددها طبيعية 

او صناعية. 

  ان املصادر الرئيسية لتلوث التربة من الناحية االشعاعية على نطاق العالم هي : 

جتارب االسلحة النووية التي قامت بها العديد من الدول في العالم  فوق سطح االرض . 1 .

حوادث املفاعالت النووية والتي كان من ابرزها حادثة تشرنوبل في اوكرانيا عام  1986. 2 .   

 أما على الصعيد احمللي:-

تسرب املواد املشعة نتيجة التصرف بها خارج نطاق السياقات املطلوبة بعيداً عن استشارة  1 .

ورأي العاملني في الوقاية من االشعاع .

انتشار بعض مصادر التلوث االشعاعي من جراء العمليات العسكرية . 2 .

ضعف الرقابة ووسائل الوقاية وقصور في خزن وامان املواد املشعة النوويًة في بعض املؤسسات  3 .

املعنية.

اوال ً : شعبة القياسات البيئية :

 1 .107 , تربة   120( بيئي  )227( منوذج  املركز بفحص  البيئي االشعاعي قام  ضمن خطة املسح 

ماء ( مت جمعها من مواقع بيئية منتشرة على امتداد محافظات العراق عدا اقليم كردستان 

التلوث  من  خالية  النماذج  لهذه  اخملتبري  التحليل  نتائج  وكانت   ( ومنتظـــم  دوري  وبشكل 

االشعاعي( . جدول )2( ، )3(.

( منوذج وكانت جميعها خالية من التلوث  التحليل اخملتبري للنماذج املتفرقة والتي كانت )543. 2

االشعاعي بإستثناء ) 113 ( منوذج بيئي كما موضح باجلدول رقم )1( الذي يوضح نتائج التحاليل 

اخملتبرية لهذه النماذج.   
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العدد الكليالشهرت
عدد النماذج 

امللوثة
املالحظاتاملوقع

9173كانون الثاني1

68	  منوذج تربة من 
محطة كهرباء 
قضاء الناصرية.
4	  منوذج تربة من 
جامعة تكريت / 

صالح الدين )1 قالدة 
كونية(

	 اشارت النتائج الى وجود نظائر 
مشعة غير موجودة ضمن اخللفية 
االشعاعية الطبيعية للمحافظة 
وتراكيز اعلى من احلدود الطبيعية 

كون املنطقة كانت جتري عليها 
D.U عمليات ازالة من الـ

-  	Am  وجود تلوث اشعاعي بنظير الـ
241

	 ظهور نشاط اشعاعي يؤدي الى 
جرعة اشعاعية غير مبررة واستنادا ً 

. ALARA الى املبدأ العاملي

4821شباط2

)9 تربة ، 3	  مقرنص( 
من محافظة صالح 

الدين
)8	  تربة( من منطقة 

كسرة وعطش 
ملوثة.

)1	  قطعة 
كونكريت( من ميناء 

ام قصر

ملوثة بنظير  Am-241	  الصناعي.
ملوثة بنظير   Eu-152	  الصناعي .

	 ظهرت تراكيز عالية لنظائر ال 
NORM

377اذار3

4	  تربة  من موقع 
التويثة النووي 

/ موقع تفكيك 
منشأة الوقود 

النووي االيطالي
3	  تربة من موقع 

التويثة النووي 
/ دائرة البحوث 

الزراعية

	 اشارت نتائج التحاليل اخملتبرية الى 
ظهور تراكيز لنظائر مشعة تعود 

الى سلسلتي U/Ra , U/Ac والنسبة 
تشير الى ان اليورانيوم طبيعي وهذا 
متوقع كون املوقع مو املواقع النووية 
امللوثة واخلاضعة لعمليات التفكيك 

واالزالة 
  	137-Ca ظهور نظير السيزيوم

الصناعي في النموذج رقم )3( بتركيز 
اعلى من املستويات احملددة من قبل 

الوكالة الدولية للطاقة الذرية و 
ظهور نفس النظير   بتركيز اقل من 

املستويات احملددة من قبل الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية

323نيسان4
مناذج تربة من موقع 
التويثة النووي / بغداد

ظهور نظير السيزيوم الصناعي في منوذج 
رقم )3( وبتراكيز اعلى من املستويات 

احملددة من قبل الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية وظهور نظيري السيزيوم والكوبلت 

الصناعي في منوذج رقم)1(  بتراكيز اقل 
من املستويات احملددة من قبل الوكالة 

الدولية للطاقة الذرية وظهور نظير 
السيزيوم الصناعي وبتراكيز اقل من 

املستويات احملددة من قبل الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية في منوذج رقم )2(
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العدد الكليالشهرت
عدد النماذج 

امللوثة
املالحظاتاملوقع

	 -	 --61ايار5

361حزيران6
منوذج تربة من  موقع 
التويثة النووي / بغداد

ظهور نظير الـ Pa-235 وبتراكيز واطئة 
نسبيا ً وظهور نظير الـ Cs-137 وبتراكيز 

اعلى من احملددات املسموحة

---22متوز7

154اب8
4تربة  من التويثة / دائرة 

البحوث الزراعية
ظهور نظير الـ Cs-137 الصناعي كون 

املوقع كان في السابق ملوثا ً بهذا النظير

---46ايلول9

---33تشرين االول10

---63تشرين الثاني11

594كانون االول12
مناذج تربة من محافظة 
النجف االشرف / منجم 

ابو صخير

ظهور تراكيز اعلى من احلدود الطبيعية 
للمحافظة كون العينات مسحوبة من 

منجم ي حوي خامات اليورانيوم

مواعيد جلب النماذج البيئيةاملنفذاخملطط السنوياحملافظةت

شباط -  آب15 تربة 16 ماء12تربة 16ماءدائرة بيئة بغداد1.

آيار   -  تشرين الثاني13 تربة 12  ماء12تربة 10ماءمديرية بيئة البصرة2.

كانون الثاني  -  متوز-  تربة - ماء20 تربة 10 ماءمديرية بيئة نينوى3.

آذار  - ايلول4 تربة 4 ماء8 تربة 8 ماءمديرية بيئة ميسان4.

حزيران – كانون االول8 تربة 8 ماء8 تربة 8 ماءمديرية بيئة الديوانية5.

حزيران – كانون االول4 تربة 2 ماء10 تربة 4 ماءمديرية بيئة ديالى6.

آذار  - ايلول8 تربة 10ماء18 تربة 16 ماءمديرية بيئة االنبار7.

شباط -  آب6 تربة 6 ماء6 تربة 6 ماءمديرية بيئة بابل8.

كانون الثاني  -  متوز6 تربة 6 ماء6 تربة 6 ماءمديرية بيئة كربالء9.

شباط -  آب8 تربة 2 ماء8 تربة 2 ماءمديرية بيئة كركوك10.

نيسان – تشرين االول14 تربة 14 ماء14 تربة 14 ماء مديرية بيئة واسط11.

آيار   -  تشرين الثاني10 تربة 10 ماء10 تربة 10 ماءمديرية بيئة ذي قار12.

حزيران – كانون االول4 تربة 4 ماء8 تربة 8 ماءمديرية بيئة املثنى13.

نيسان – تشرين االول14  تربة 9 ماء12 تربة 10 ماء مديرية بيئة صالح الدين14.

آيار   -  تشرين الثاني6 تربة  4 ماء6 تربة 4 ماءمديرية بيئة النجف15.
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مواقع جمع النماذج من بغداد واحملافظات

مواعيد اجلمعمواقع اجلمع )ماء(مواقع اجلمع ) التربة(احملافظةت

بغداد1

ناحية اجلسر
مشروع 9 

نيسان
مدينة الصدر

الدورة
الكاظمية
الغزالية

مشروع 9 نيسان
شارع ابو نؤاس

جسر باب املعظم
الصليخ

الدورة
الكاظمية

اجملمع الصناعي
ناحية اجلسر

شباط
آب

ديالى2
نفط خانة

كفري

بعقوبة
خانقني

املقدادية

بعقوبة
مصدر مائي حدودي

حزيران
كانون االول

التأميم3
دبس
داقوق

كركوك
احلويجة

دبس ) الزاب االسفل(
شباط

آب

صالح الدين4
الطوز

سامراء
بلد

تكريت
بيجي

الشرقا ط

سامراء
بلد

تكريت
بيجي

الشرقاط

نيسان
تشرين االول

نينوى5

مخمور
حمام العليل

املوصل
القيارة

احلمدانية

سنجار
البعاج
تلكيف
القوش

قرة قوش

نهر دجلة )أسفل سد صدام(
نهر دجلة/املوصل

نهر دجلة/حمام العليل
الزاب االعلى/ الكوير

مصدرمائي حدودي/مخمور

كانون الثاني
متوز

بابل6
املسيب

احللة
الهاشمية

املسيب
الهاشمية

الكفل

شباط
آب

النجف7
النجف

الشبجة
املشخاب

نهر الفرات/الكوفة
املشخاب

آيار
تشرين الثاني

كربالء8
كربالء

الهندية
عني التمر

نهر الفرات/ الهندية
بحيرة الرزازة

عني التمر

كانون الثاني
متوز

وا سط9
العزيزية

بدرة
احلي

الصويرة
النعما نية

الكوت
شيخ سعد

بدرة/ مصدر مائي 
حدودي

العزيزية
احلي

نهر دجلة/الصويرة
النعمانية

الكوت
شيخ سعد

نيسان
تشرين االول

االنبار10

الرمادي
الفلوجة

مجمع الوليد
القادسية

القائم
الرطبة
عانة

حديثة
هيت

هيت
الرمادي
الفلوجة

بحيرة احلبانية

القائم
العبيدي

عانة
حديثة

آذار
ايلول
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مواعيد اجلمعمواقع اجلمع )ماء(مواقع اجلمع ) التربة(احملافظةت

ميسان11

علي الغربي
العمارة

قلعة صالح
اجملر

نهر دجلة/علي الغربي
العمارة

قلعة صالح
مصدر مائي حدودي

آذار
ايلول

املثنى12
اخلضر

السلما ن
الرميثة
السماوة

اخلضر
بحيرة سا وة

الرميثة
السماوة

حزيران
كانون االول

القادسية13

الديوانية
عفك
احلمزة

الشامية

نهر الفرات/
الشنافية

عفك

شط احللة/
الديوانية

نهر الفرات/
الشامية

حزيران
كانون االول

ذي قار14
سوق الشيوخ

اجلبايش

الرفاعي
الشطرة
الناصرية

سوق الشيوخ
مصدر مائي 

حدودي

نهر الغراف/
الرفاعي

نهر الغراف/
الشطرة

نهر الفرات/
الناصرية

آيار
تشرين الثاني

البصرة15

الزبير
أبي اخلصيب

شط العرب/ 
الفاو

القرنة
النشوة
الهارثة

شط العرب/الفاو
نهر الفرات / 

القرنه

نهر دجلة/القرنة
شط العرب/

البصرة
شط العرب/أبي 

اخلصيب

آيار
تشرين الثاني
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النماذج البيئية املقاسة ضمن اخلطة الفصلية

3-  مشروع االهوار

         مبوجب خطة املركز لهذا العام مت فحص )2( منوذج اهوار من محافظة ذي قار وقد اشارت نتائج 

التحليل اخملتبري الى عدم وجود تلوث اشعاعي. 

منظومات مختبر اطياف كاما 
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ثانيا ً : شعبة املسح البيئي :

والتي   ) ،الديوانية  البصرة   ، ،نينوى  ) بغداد  	 حساب معدل جرع اخللفية االشعاعية حملافظات 

تغطي شمال ووسط وجنوب العراق ومبعدل خمسني قراءة شهرياً ولكل محافظة وقد كانت 

القياسات  مقبولة ومقاربة  الى املديات املقاسة حسب منشورات الوكالة الدولية للطاقة 

الذرية. جدول )4( .

املالحظاتنسبة التنفيذاملنفذاخملطط السنوياحملافظة

100%600600دائرة بيئة بغداد
قام كادر قسم البحوث االشعاعية باخذ قراءات اخللفية 

االشعاعية من مناطق بغداد اخملتلفة.

صفر %-600دائرة بيئة نينوى
لم ترد بسبب الظروف االمنية وحسب كتاب دائرة حماية 

وحتسني البيئة / املنطقة الشمالية  ذي العدد  د ف / 2758 
في 2014/9/22

100%600600دائرة بيئة البصرة

100%600600دائرة بيئة القادسية

h/ svµ اخللفيه االشعاعيه املقاسة لعام 2017 بوحدات

وبحثية  طبية  ألغراض  املشعة  النظائر  استخدام  ملراحل  االشعاعية  البيئية  الرقابة  	 ضمن 

وماتخلفه من نفايات مشعة سائلة يتم طرحها الى محطات الصرف الصحي العامة مت جلب 

النماذج من املؤسسات الصحية ) مستشفى االشعاع والطب النووي ، مستشفى ابن البيطار 

اخملتبري  التحليل  اجراء  مت  نينوى   في  االورام  مستشفى  الى  اضافة   ) اليرموك  مستشفى   ،



297

لنماذج املياه الثقيلة بواقع ) 40 منوذج ( . وقد اشارت النتائج الى عدم وجود تلوث اشعاعي .

	 قياس النشاط االشعاعي في مادة احلليب ومشتقاته كونه يدخل ضمن السلسلة الغذائية 

حيث جتمع النماذج من محطات تصنيع احلليب ومشتقاته الرئيسية في بغداد مت اجراء التحليل 

اخملتبري لنماذج احلليب ومشتقاته وبواقع ) 56 منوذج  ( وقد اشارت النتائج الى عدم وجود تلوث 

اشعاعي .
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التحليل اخملتبري لنماذج مياه الشرب في مواقع مختلفة في مدينة بغداد وبواقع )40	  منوذج( 
الى عدم وجود تلوث  التحاليل اخملتبرية  نتائج  , واشارت  العام ومبعدل )10( مناذج فصليا«  في 

اشعاعي.

( منوذج فصليا  جمع وفحص مناذج الهباب الذري في محافظة بغداد وبواقع )60( منوذج مبعدل )15	 
بأستخدام منظومة ICAM حيث اشارت النتائج الى عدم وجود تلوث اشعاعي .
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( مناذج فصلياً ملناطق مختلفة  التحليل اخملتبري لنماذج مياه االبار وبواقع )12( منوذج مبعدل )3	 
من بغداد وفق خطة املركز واشارت النتائج الى عدم وجود تلوث اشعاعي.

جمع عينات الهباب الذري وقياسها على 
ICAM  جهاز الــ

الفحص االشعاعي  باالجهزة احملمولة
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ثالثا ً : شعبة القياسات الغذائية :
  فحص املواد الغذائية املستوردة وغيرها لبيان مدى صالحيتها لالستهالك البشري من  الناحية 
، 3925 منوذج  التحري  3 منوذج محلي الغراض   ( )3928( منوذج غذائي  االشعاعية حيث مت فحص 

مستورد (  وحسب ما موضح ادناه :
، عصائر  ومنتجاته  ، حليب  ، معلبات  ، حبوب  وبيضاء  ) حلوم حمراء  املستوردة شملت  املواد  1 .
ومشروبات , حلويات ، مواد تنظيف ، معجون الطماطة ، سكر ، رز , شاي , زيت , كسبة فول 
الصويا , بقوليات , ذرة صفراء  ومواد اخرى مختلفة ( من املناشئ التالية  ) سعودي , اردني , 
تركي , بلجيكي ، سريالنكي  تايلندي , مصري , ايراني , اماراتي ، صيني ، بحريني  ، ارجنتيني  
، لبناني , اوكراني , برازيلي , سوري ، امريكي , منساوي ,هولندي , منيمار , ايطالي , فيتنامي 
 , , كندي  , جزائري  , هندي  ، كويتي  ، نيوزلندي  ، استرالي  ، اسباني  املاني, دمناركي   , , ماليزي 

باكستاني , فرنسي , سويسري , هنكاري , اورغواي , برتغال , االحتاد االوروبي   ( .
ألغراض التحري شملت )الكمأ ( . 2 .

وقد متت القياسات بإستخدام منظومات ايوديد الصوديوم واجلرمانيوم وكانت النتائج مستوفية 
من الناحية االشعاعية .

النماذج الغذائية املقاسة خالل 2017



301

رابعا ً : شعبة الدراسات والبحوث :

البحوث والتقارير العلمية  :- 
	 اعداد تقرير علمي بعنوان » معايير لتراكيز النظائر املشعة في الغذاء ومياه الشرب مبوجب ما 
-11-2016 ,VIENNA  1788-IAEA-TECDOC « ورد في منشور الوكالة الدولية للطاقة الذرية

.  « 07
مت اعداد تقرير سنوي لقياس تراكيز اليورانيوم في عينات الـ Urine	  للعاملني في مركز الوقاية 

. KPA من االشعاع بإستخدام جهاز الــ
مت اعداد تقرير فني لنماذج املياه اخملتلفة والتي مت قياسها بإستخدام جهاز LSC	   خالل عامي               

2016 – 2017  لتحديد تراكيز  نظير التريتيوم  H3  في املياه . 

فعاليات متنوعة  :-
	 قام فريق فني من القسم بالتعاون مع مديرية معاملة وادارة النفايات املشعة / وزارة العلوم 

والتكنولوجية بنقل براميل نفايات مشعة عدد )3( الى موقع التويثة بتأريخ 16 / 8 / 2017 .
	 مت االيفاد الى بكني / الصني للمشاركة في ورشة عمل بخصوص استخراج اليورانيوم للفترة 

من   9 – 3 / 10 / 2017
	 مت املشاركة في الورشة التدريبية اخلاصة بالبرنامج احلكومي لالطار املوحد واخلطة التنفيذية 

والتي مت اقامتها في مقر  الوزارة / قسم التطوير  .
	 مت زيارة مختبرات قسم البحوث االشعاعية من قبل طالبات متوسطة االحرار للبنات و مت القاء 

محاضرات عن طبيعة عمل هذه اخملتبرات  .
مت اجراء ) 3	  جتارب ( لقياس تراكيز غـــاز الرادون في الهواء والتربة واملـــاء في منطقة اجلادرية 

/ ابو نؤاس متهيدا ً لتطبيقها كخطة سنوية خاصة بشعبة قياسات غاز الرادون .
	 مت القيام بنقل منظومة توليد النايتروجني السائل الى املوقع اجلديد في املركز واكمال كافة 

مستلزمات الفحص والتشغيل.
احلكومي  البرنامج  ضمن  والسنوية  الفصلية  للمنجزات  املوحد  االطار  استمارات  	 تنظيم 

املوحد.
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اللجان الفنية 
	 اللجنة الفنية االستشارية واخلاصة مبواصفات اللحوم والزيوت والتبوغ

مع  النوعية  والسيطرة  للتقييس  املركزي  اجلهاز  قبل  من  مشكلة  استشارية  فنية  جلنة  وهي 
اعضاء ممثلي الوزارات االخرى املعنية باملواد الغذائية , وهذه اللجنة معنية بدراسة وحتديث مسودة 

املواصفة  القياسية العراقية للحوم والزيوت والتبوغ .

	 اللجنة الفنية االستشارية واخلاصة مبواصفات االعالف احملورة وراثيا ً 
وهي جلنة فنية استشارية مشكلة من قبل اجلهاز املركزي للتقييس والسيطرة النوعية مع اعضاء 
ممثلي الوزارات االخرى املعنية باالعالف احملورة وراثيا ً , وهذه اللجنة معنية بدراسة وحتديث مسودة 

املواصفة القياسية العراقية لالعالف احملورة وراثيا .

عمليات املسح االشعاعي 
الى  الداخلة  البضائع  البصرة على  بيئة  قبل مالكات مديرية  االشعاعي من  املسح  اجراء  	 مت 
العراق عن طريق موانئ البصرة ) ام قصر , سفوان , الزبير ، ابو فلوس , خور عبد اهلل , الشالمجة 

... الخ( والبضائع الداخلة الى العراق عن طريق مطار البصرة الدولي .
	 مت مفاحتة وتزويد االمانة العامة جمللس الوزراء / دائرة املتابعة والتنسيق احلكومي بجداول متضمنة 
اجراءات املسح االشعاعي لآلليات والبضائع املستوردة الداخلة الى العراق عبر املنافذ احلدودية 

من قبل مالكاتنا الفنية في مديرية بيئة البصرة واخلاصة بالفصل الرابع لعام 2016.
	 مت اجراء املسح االشعاعي على عدة مناطق في محافظة بغداد وكانت النتائج ضمن اخللفية 

االشعاعية الطبيعية  ومنها :
موقع التويثة النووي  1 .

منطقة كسرة وعطش  2 .
مستشفى االمل الوطني 3 .

مدينة الطب / قسم الطب النووي 4 .
حاالت  ظهور  بسبب  نيسان   5 .9 منطقة  الوحدة  حي 

سرطانية
في اعدادية خديجة الكبرى /الشعب  بسبب ظهور حاالت  6 .

سرطانية
 , الصدر  امنة  اعدادية   , احلميدية   ) منطقة  الصدر  مدينة  7 .

قطاع 74 
روضة الشقائق ومدرسة اشبيلية 8 .

منطقة بغداد اجلديدة / شهداء االمني 9 .
منطقة الزعفرانية / اعدادية الفداء 10 .

منطقة شارع فلسطني 11 .
احلسينية / مدرسة  فاطمة الزهراء للبنات    12 .
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ناحية الوحدة / بسماية   13 .
منطقة البلديات / مبنى مديرية االمن العامة   14 .

مدرسة الهدف االبتدائية للبنات 15 .
ناحية الرشيد/ قرية هادي الفرج 16 .

ناحية الرشاد 17 .
جامعة بغداد / كلية االدارة واالقتصاد 18 .

قصر السجود 19 .
التاجي/ قطعة ارض خاصة بإنشاء مجمع سكني 20 .

اعدادية سعد ابن ابي وقاص 21 .
الفحص  عمليات  الجراء  االشعاعية  الرقابة  قسم  مع  مشتركة  فنية  فرق  االيفادضمن  مت  22 .

امليداني االشعاعي في احملافظات ادناه ومت جلب مناذج مختلفة  لغرض قياسها وهي :
	 محافظة صالح الدين / جامعة تكريت
	 محافظة ميسان / معمل ورق ميسان

	 محافظة البصرة / ميناء ام قصر

	 محافظة صالح الدين / جامعة تكريت / قسم الفيزياء
	 محافظة نينوى /  سهل نينوى , مطاحن الساحل االيسر , منطقة تلكيف .

	 محافظة اربيل / السيارات املوجودة في مخازن الشركة .
خامسا ً : شعبة ادارة اجلودة :

   	ISO/IEC 17025:2005 بخصوص نظام ادارة اجلودة خملتبر كاما
مت احلصول على شهادة االعتماد خملتبر كاما والصادرة من قبل اجلهاز املركزي للتقييس والسيطرة  1 .
النوعية / قسم االعتماد والتي تعتبر احلصيلة النهائية  لنظام ادارة اجلودة حيث سبقتها عدة 

اجراءات وكما يلي :
ارسال كافة الوثائق اخلاصة بنظام ادارة اجلودة ISO/IEC 17025:2005. 2 ضمن مختبر كاما في 
قسم البحوث االشعاعية الى وزارة التخطيط/ اجلهاز املركزي للتقييس والسيطرة النوعية / 

قسم االعتماد على اساسه .
واستحصال  النماذج  وقياس  حتضير  في  املستخدمة  واملعدات  االجهزة  لكافة  معايرة  اجراء  3 .
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شهادة معايرة من قبل اجلهاز املركزي للتقييس والسيطرة النوعية / قسم املقاييس لضمان 
كفاءتها ودميومتها للعمل .

زيارة فريق التقييم/ قسم االعتماد / اجلهاز املركزي للتقييس والسيطرة النوعية خملتبر كاما  4 .
لاليام 15- 2017/3/16 ملطابقة واقرار الوثائق والتعليمات واالستمارات...الخ .

مت استحصال جميع متطلبات تقرير جلنة التقييم اخلتامي وارفاق جميع االجراءات واملرفقات  5 .
املطلوبة .

والبيئة مت خاللها تسليم شهادة اجلودة من قبل السيدة  وزارة الصحة  املشاركة بإحتفالية  6 .
وزيرة الصحة والبيئة الى السيد مدير عام مركز الوقاية من االشعاع .

للتقييس  املركزي  اجلهاز  قبل  من  باالعتماد  اخلاص  الشعار  استخدام  على  املوافقة  حصول  7 .
والسيطرة النوعية / قسم االعتماد ويعتبر هذا سياق عمل ثابت إلستخدامه في نتائج فحص 

خملتبر اطياف كاما ) تربة , ماء وحشائش ( .
اجراء التدقيق الداخلي لنظام لنظام ادارة اجلودة في مختبر كاما وذلك حسب اخلطة السنوية  8 .

للتدقيق الداخلي ولكافة متطلبات املواصفة االدارية والفنية .
االستمرار مبواكبة التطور والتحديث املستمر ألنظمة العمل وآليات تطبيقها . 9 .

بخصوص نظام ادارة اجلودة ISO 9001:2015 » االصدار اخلامس » : 
اجناز جميع ادلة االجراءات اخلاصة باملركز لكافة االقسام والشعب حسب بنود املواصفة احملدثة  1 .

وفقا ً للمعايير الدولية املعتمدة .
بعد االقرار من قبل االدارة العليا للمركز مت ارسالها الى قسم ادارة اجلودة الشاملة والتقييم  2 .

املؤسسي .
عمل وتطبيق صيغة عامة لالستمارات املستخدمة في املركز لغرض توحيدها حسب الشروط  3 .
للتقييس  املركزي  اجلهاز  تعليمات  وحسب  اجلودة  ادارة  نظام  في  بها  املعمول  والضوابط 

والسيطرة النوعية / هيئة االعتماد .
مراجعة االجراءات كافة التي مت ادراج استمارات مبلحقاتها بعد التنقيح وحسب التعليمات  4 .

املوضوعة في اجراء الصيغة العامة لالستمارات .
االستمرار بــ ) إعداد دليل اجلودة ، استحداث اجراءات جديدة ، حتديث االجراءات ( مبا يتالءم مع  5 .

حجم وتنوع العمل في املركز لتغطية كافة متطلبات املواصفة وااليفاء مبهامها . 
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زيارة فريق التقييم خملتبرات اطياف كاما
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مشروع تطوير الرصد البيئي ومنظومة االنذار املبكر
اهداف املشروع : 

    إن الهدف االساسي من عمل مشروع تطوير منظومة الرصد البيئي االشعاعي واإلنذار املبكر 
هو املراقبة البيئية اإلشعاعية واإلنذار املبكر ألي تلوث إشعاعي في الهواء وقد حدث في اآلونة 
األخيرة بعض املستجدات احملتملة في تلوث البيئة كما في حادثة مفاعل فوكوشيما اليابانية وما 
نتج عنها من تلوثات بيئية اشعاعية خطرة ونحن نعلم ان العراق مجاور لبلدان لها من نشاطات 

نووية والذي يستوجب فيه احلذر من احتمالية احلوادث االشعاعية .

 منظومات االنذار املبكر
	 متابعة اخللفية االشعاعية حملافظات العراق كافة والواردة عن طريق املنظومات الفرعية اخلاصة 
باالنذار املبكر وذلك بأستالم البيانات بشكل يومي من املنظومة الرئيسية املوجودة في بناية 
مركز الوقاية من االشعاع او عبر البريد األعتيادي كتوثيق لتلك البيانات اوالبريد االلكتروني 
الطبيعية  احلدود  تقع ضمن  االشعاعية  اخللفية  القراءات  ان  الى  تشير  النتائج  كانت  حيث 

وليس هناك اي زيادة في معدالت اخللفية االشعاعية.
واجراء  كافة  احملافظات  في  الفرعية  املنظومات  مبتابعة  املشروع  في  الفنية  املالكات  	 تقوم 

الصيانة لتلك املنظومات واملتابعة مع مديريات البيئة .

استحداث نظام املراقبة االشعاعية
  بالنظر ملشاكل االتصال السلكي بني بغداد وبقية احملافظات االخرى واملستخدم لنقل البيانات بني 
احملطة الرئيسية والفرعية االمر الذي يتطلب ضرورة توفير انظمة اتصال حديثة السلكية لغرض 
دميومة وصول البيانات من املنظومات الفرعية وبشكل مستمر وحلظي ودون انقطاع الى املنظومة 
في  احملافظات  وباقي  بغداد  بني  االشعاعية  املراقبة  نظام  استحداث  مت  ذلك  ولتحقيق  الرئيسية 
( DVR( في احملافظات يربط عن طريق االنترنيت  العراق عن طريق ربط كاميرات عالية الدقة مع 
يقوم بأرسال البيانات الى اخلادم الرئيسي في بغداد االمر الذي يوفر لنا عرض املعلومات بشكل 
جدول بيانات  ويتم نقلها انيا على املوقع اخلاص مبركز البيانات في مركز الوقاية من االشعاع عن 
طريق شاشات عرض كبيرة ويتم حتليل هذه البيانات على شكل جداول ومنحنيات وخرائط  لغرض 

متابعة مستويات جرع اجلرع االشعاعية في عموم احملافظات .
علما ان احملافظات التي مت نصب نظام املراقبة لها هي ) بغداد ، بابل ، ديالى, ذي قار، البصرة ، شط 
النظام اعاله على باقي محافظات  ، ومن املؤمل اكمال ربط   ) ، ميسان  العرب ، سفوان، واسط 

العراق حلني توفر التخصيص املالي للمشروع .
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اسم احملافظةت
اجلرعة

)dose rate  µ(SV/h
املالحظات

0.135بغداد1

احملافظات التي نصب عليها نظام 
املراقبة 

0.135ديالى2

0.116بابل3

0.145واسط4

0.137ذي قار5

0.159ميسان6

0.150البصرة7

0.162شط العرب8

توقف خدمة االنترنيتلم تردسفوان9

0.144النجف10

0.113كربالء11

متوقفةالقادسية12
عطل املنظومة

متوقفةاملثنى13

0.125كركوك14

0.159اربيل15

0.154دهوك16

0.149سليمانية17

متوقفةنينوى18

عطل املنظومة بسبب االعمال 
األرهابية

متوقفةصالح الدين19

متوقفةاالنبار20

متوقفةالقائم21

RADACS املعدل السنوي جلرع اخللفية االشعاعية ملنظومات الـ
جلميع محافظات العراق لعام 2017
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2.  محطات الرصد البيئي االشعاعي : 
    مت جتهيز احملافظات احلدودية ) البصرة ، نينوى ، ديالى ، االنبار ( مبحطات للرصد االشعاعي ذات 
كفاءة عالية للكشف عن التلوث االشعاعي القادم من الدول اجملاورة او في حاالت االعمال االرهابية 
التي تتضمن تلوث اشعاعي اضافة الى احملطة الرئيسية وموقعها في مركز الوقاية من االشعاع 
والتي تقوم على استالم  البيانات من احملطات االربعة بشكل آلي ومستمر عبر شبكة االنترنيت 
االوربية  الدول  احد  في  عاملية  شركة  في  مختصني  خبراء  أيدي  على  احملطات  تلك  صممت  وقد 
)ايطاليا ( , حيث مت تدريب الكوادر الفنية على عمل احملطات واملتابعة املستمرة لها ومن املؤمل 
التجهيز حملطة خامسة تقع في بغداد لتكون احدى احملطات الفرعية الرقابية للمتغيرات البيئية 

منظومة االنذار  املبكر في بغداد
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وللمقارنة مع االخريات  علما ان هذه احملطات حتتوي على كاشف جرمانيوم لقياس كاما وكاشف 
ثاني لقياس اشعة الفا بيتا .

وبسبب األعمال األرهابية في محافظتي ) األنبار ونينوى ( مت توقف احملطات ممايستدعي الى توفير 
املواد االحتياطية الالزمة وأجراء زيارة ميدانية لصيانتها وأعادتها للعمل  وقد مت مفاحتة السيد 

الوكيل الفني بخصوص ذلك وسيتم أجراء الالزم بعد أستحصال موافقة الصرف . 

-املنظومات اجملهزة في احملطة : 
  	High Purity Germanium منظومة فحص وحتليل لتراكيز النظائر املشعة الباعثة لطاقات كاما

وبكفاءة عالية 30% والذي يعمل حتت درجة حراره )187-( درجه مئوية حتت الصفر. 
	 منظومة سحب الهباب الذري بفلترته بشكل مستمر ومتزامنا مع الفحص املنظومات في 

احملطة 
	 منظومة السلكون لقياس الرادون والثورون لفحص تراكيز الفا وبيتا  .

	 منظومة متكاملة للظروف اجلوية وهي عبارة عن متحسسات للرياح ودرجات احلرارة والرطوبة 
والضغط وكميات االمطار .

	 منظومة شبكة االنترنيت وتعمل على نقل البيانات من احملطة الفرعية الى احملطة الرئيسية 
وخالل اربعة وعشرون ساعة وبشكل متواصل

اضافة الى عداد قياس اخللفية االشعاعية  للبيئة )عداد كايكر ملر  GM	  ( ضمن حيز احملطة.
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مالحظاتعدد القراءاتالشهرت

466كانون الثاني1.

480شباط2.

671آذار3.

633نيسان4.

415آيار5.

740حزيران6.

381متوز7.

481آب8.

471أيلول9.

408تشرين األول10.

419تشرين الثاني11.

553كانون األول12.

القراءات الشهرية ملنظومات االنذار املبكر جلميع احملافظات
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LB4110 منظومة أ - 
    هي منظومة قياس النشاط االشعاعي الناجت جلسيمات الفا 
الغازي  العداد  ( بأستخدام  والغذائية  البيئية   ( النماذج  وبيتا في 
التناسبي الذي يحتوي على غازي ) االركون 90% , ميثان 10%( حيث 
يتم استخدام غاز االركون للتأيني وغاز امليثان للتبريد وقد مت ادخال 
اجلهاز الى اخلدمة في مختبراتنا من خالل فحص مناذج مختلفة 
ونتائج  الكيمياوي  بالتحضير  خاصة  استمارات  اعداد  مت  كما 

الفحص .

 Alpha Analyst محلل اطياف الفا ب - 
لقياس  تستخدم  مختبرية  منظومة     
جلسيمات  الباعثة  املشعة  النظائر  تراكيز 
فلتر   , ,ماء   )تربة  البيئية  النماذج  الفا في 
التحضير  عمليات  اجراء  بعد  وذلك   )...  ,
 , )هضم  املفحوصة  للعينات  الكيميائي 
فصل النظائر ، معاملة كيمياوية , ترسيب 
النماذج ( وقد مت العمل التجريبي لقياسات 
الفا في النماذج اخملتلفة واعداد تقارير فنية 
 ً بهذا اخلصوص وسيتم اعتماده مستقبال 

.

)Kinetic Phosphorescence Analyzer )KPA ت -  محلل الليزر الفسفورومتري املستحث
البيئية   ( النماذج  في  اليورانيوم  تراكيز  قياس  جهاز  هو      
وباستخدام  الفسفرة  انبعاثات  طريق  عن   ) والبايولوجية 
الطول  الى  للوصول  الصبغة  وليزر  النايتروجني  ليزر  مصدر 
املوجي اخلاص باليورانيوم , وتكون االستجابة خطية للتراكيز 
من  مختبراتنا  في  اخلدمة  الى  اجلهاز  ادخال  مت  وقد  وللمديات 
تراكيز  لقياسات   ) ادرار   ، )تربة  مختلفة  مناذج  فحص  خالل 

اليورانيوم واعداد تقارير فنية بهذا اخلصوص .
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 liquid scintillation counter LSC جهاز العداد الوميضي السائل ث - 
   هي منظومة لقياس تراكيز باعثات بيتا ذات الطاقات 
عالية  وبكفاءة  البيئية   النماذج  في   )3H  ( الواطئة  
اجلهاز  ادخال  مت  وقد  القياس  في  العالية  بدقته  وميتاز 
الى اخلدمة في مختبراتنا وضمن خطة سنوية معدة 
اعداد  مت  كما  مختلفة   مياه  مناذج  فحص   خالل  من 

استمارات خاصة 
بالتحضير الكيمياوي ونتائج الفحص .

6-2-3 قسم مراقبة التعرض الشخصي
       الهدف الرئيسي لقسم مراقبة التعرض الشخصي هو ترخيص العاملني للعمل في مجال 
االشعاع و مراقبة تعرضهم لالشعاع املؤين حلمايتهم من االضرار الناجتة جراء عملهم في هذا 
اجملال و التأكد من سالمتهم من خالل متابعة التاثيرات البايولوجية لالشعاع احلاصلة للعاملني 
جراء تعاملهم الفعلي مع مصادر االشعاعاستناداً الى تعليمات قانون الوقاية من االشعاع املؤين 
رقم 99 لسنة 1980 من خالل ترخيص العامل للعمل في حقل االشعاع بعد اجراء الفحوصات 
الطبية االولية التي تشمل فحص الدم  واجللد و النظر وفحص السائل املنوي للذكور التي تسمى 
فحوصات اللياقة الواجب توفرها للراغبني في العمل في حقول االشعاع والتي نص عليها قانون 
الوقاية  من االشعاع  املؤين رقم 99 لسنة 1980  في تعميم فحوصات اللياقة تسلسل رابعا حول 
) تعليمات تشغيل املتقدمني للعمل في حقول االشعاع( - االمراض التي ال ميكن ملن  اصيب بها 

العمل في حقول االشعاع املؤين :
	 جميع االمراض اخلبيثة ) السرطانية ( وان كان قد شفي منها . 

	 جميع امراض الدم وبضمنها فقر الدم بجميع انواعه . 
	 امراض العني وخصوصا داء املاء االبيض بجميع  درجاته وغشاوة القرنية . 

بحقول  اشتغالهم  عند  العالية  اجللد  سرطان  نشوء  لقابلية  نظرا   ( الوراثي  اجللدي  	 املرض 
االشعاع . 

لذا يجب اجراء الفحوصات الطبية والتحاليل وفق االستمارة املعتمدة في مركزالوقاية من االشعاع 
املتضمنه  للمركز  االلكتروني  املوقع  على  01.01((املنشورة   0-  RPC-D- BI الترميز  ذات   احملدثة 
املعلومات عن العامل والفحوصات املطلوبة ومن  خالل صالحية  تلك الفحوصات الطبية وبعد 
التأكد من مطابقة بنود ضوابط منح اجازة العمل يقرر املركز ترخيص املتقدم للعمل في حقل 

االشعاع ومنحة اجازة  عمل في  هذا  اجملال ومن ثم متابعة تعرضه لالشعاع من خالل  :- 
عن طريق تزويده بتقنية افالم قياس مستوى االشعاع لقياس ومراقبة جرعة التعرض والتاكد  1 .
من انها تقع ضمن احلدود املسموح بها واملقرة بتعليمات جرع التعرض لالشعاعات املؤينة رقم 
)1( لسنة  2010  الصادرة استنادا الى احكام املادة )9( من قانون الوقاية من االشعاع املؤين 
املتعرضه من خالل  لالفالم  العالي  التعرض  التحري عن سبب  ويتم   ،   1980 99 لسنة  رقم 
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زيارة املؤسسات التي حصل فيها تعرض العاملني احلاملني لتلك االفالم للتحقيق في سبب 
التعرض  وحتديد نوع التعرض فعلي او غير فعلي واعداد التقارير الفنية والتي تشتمل على 

التوصيات الواجب اتباعها للتقليل من التعرض او ازالة اسبابه .
متابعة الفحوصات الطبية الدوريه للعاملني في حقل االشعاع للتاكد من ان فحوصاتهم ال  2 .
متنع من استمرارهم بالعمل في حقل االشعاع ومتابعة احلاالت املرضية وتسجيل النتائج في 

سجالت خاصة وتوثيقها باحلاسبة االلكترونية على نظام االكسل.
وفيما يلي عرض تفصيلي ملهام القسم  :-

اوال :- منح اجازة العمل في حقل االشعاع :
وتتم عملية منح تراخيص  العاملني باخلطوات التنفيذية التالية:

من  تأييد  متضمنة  االشعاع  حقل  في  اجلديد  للعامل  عمل  اجازة  ملنح  رسمي  طلب  تقدمي  1 .
وفعلية  مستمرة  بصورة  لها  يتعرض  او  االشعاع  مصادر  مع  يتعامل  بانه  املباشر  املسؤول 
التملك  العامل عليه ومنحه ترخيص  التأكدمن صالحية اجلهاز  بحكم طبيعة عمله وبعد 

واالستخدام اخلاص به .
ملئ استمارة الفحص الطبي االولي  )التي تشمل   فحص اجللد - والنظر -  والدم وفحص  2 .
السائل املنوي للذكور( ذات الترميز RPC-D-BI-001.01(( و التي يتم احلصول عليها من  املوقع 

.) )www.rpc.gov.iq االلكتروني للمركز
استالم نتائج الفحوصات الطبية االولية والتأكد من سالمة تلك الفحوصات . 3 .

منح اجازة العمل للعامل في حقل االشعاع بعد استيفائه كافة ضوابط العمل الوارد ذكرها  4 .
في القانون انفا.

واجلدول التالي يوضح عدد التراخيص املمنوحة للعاملني في هذا اجملال خالل عام2017 

عدد اجازات املنحالشهرعدد اجازات املنحالشهر

39متوز36كانون الثاني

27اب25شباط

30ايلول25اذار

41تشرين االول45نيسان

52تشرين الثاني30ايار

39كانون االول50حزيران

جدول رقم )1( يوضح عدد منوحات اجازات العمل لعام 2017
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وبذلك يكون العدد الكلي لالجازات املمنوحة للعاملني في حقل االشعاع لعام  2017  هو )439(  
اجازة عمل  في حقل االشعاع.

ثانيا ً : تزويد العاملني اجلدد باالفالم واحلامالت :
تزويدها  وكذلك  اجازة عمل حديثا(  )ممنوحني  اجلدد  للعاملني  متفرقة  وحامالت  افالم  تزويد        
لعاملني مستمرين باخلدمة حجبت عنهم  نتيجة التغيرات التي حصلت لهم مثل  )نقل ,اجازة 
,امومة اجازة دراسية .........الخ او في حالة تلف اوفقدان الفلم واحلاملة ( استنادا الى طلب رسمي 

يقدم للمركز.

تزويد العاملني باالفالمتزويدالعاملني بحامالت جديدة وبدل تالفلشهر

3828كانون الثاني

3765شباط

5894آذار

42131نيسان

2040آيار

2755حزيران

3394متوز

3761آب

6397ايلول

4398تشرين االول

58106تشرين الثاني

2835كانون االول
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و)904( فلم للعاملني في حقل االشعاع  خالل سنة   تالف  وبدل  )484( حاملة جديدة  تزويد    مت 
2017

الفلم الفوتوغرافي مع حاملة بروكسترونكس ( (فلم باج قياس مستوى االشعاع 
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ثالثا« :- ارسال وجبات افالم قياس مستوى االشعاع :
	 يتم توزيع وجبات االفالم للعاملني في حقل االشعاع في عموم البالد دورياجًلميع العاملني في 
مجال االشعاع في املؤسسات الصحية والصناعية والبحثية والتي تهدف الى مراقبة جرع 

تعرض العاملني في موقع العمل وباخلطوات التنفيذية  التالية :- 
اعداد استمارات اخلاصة بارسال االفالم. 1 .

ترقيم افالم قياس مستوى االشعاع. 2 .
اعداد الكتب الرسمية اخلاصة بارسال االفالم مع استماراتها ويكون االرسال بشكل دوري.                               3 .
في حقل  للعاملني  االشعاع  قياس مستوى  افالم  من  وجبتني   ارسال   2017 مت خالل سنة   وقد 
االشعاع وذلك لنفاد االفالم وعدم استحصال املبالغ الالزمة لشرائها  مما اضطر ادارة القسم في 

متديد فترةاستخدام افالم الوجبة الواحدة لستة اشهروذلك حسب  الترتيب التالي:-      
  

االفالم املرسلةالشهرت

5074  فلمكانون ثاني1

5250 فلمحزيران2

وعليه يكون مجموع االفالم املرسلة خالل عام  2017)10324(   فلم لوجبتني

جدول رقم )3( ميثل عدد االفالم املرسلة عام 2017
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التعرض  )اجهزة  االشعاع   حقل  في  للعاملني  الشخصي  التعرض  جرع  قياس  رابعا«: 
الشخصي(:

       استنادا الى املادة 12 / ثالثا التي تنص على ) اجناز مستلزمات العمل كافة ووسائل الوقاية 
املسجلني  العاملني  جلميع  الشخصي  التعرض  اجهزة  بتزويد  املركز  يقوم   ) املركز  يحددها  التي 
لدى مركزنا واملتمثلة حاليا بفلم باج قياس مستوى االشعاع حيث من يتم ارسال وجبة االفالم 
اجلديدة الستالمها من قبل العاملني واعادة االفالم املستعملة  من قبلهم الى املركزحلساب اجلرعة 

االشعاعية للفلماملستخدم وذلك باجراء العمليات التالية :- 
حتميض االفالم املستعملة من قبل العاملني )لوجبتني او ثالث وجبات سابقة(. 1 .

قراءة الكثافة الضوئية لالفالم احملمضة . 2 .
حساب اجلرعة االشعاعية باستخدام معادالت رياضية موضوعة على نظام االكسل وتعتمد  3 .
فلتر   , الرصاص  )فلتر  التوالي  على  وهي  مناطق  الربعة  الضوئية  الكثافة  معدل  قراءة  على 

االملنيوم , فلتر النحاس وفتحة النافذة( .
الجراء  خاصة    باستمارات  عملهم  واماكن  املتعرضني  اسماء  وحتديد  املتعرضة  االفالم  فرز  4 .

عملية التحري عن سبب تعرضها لالشعاع .
توثيق نتائج اجلرع  ورقيا والكترونيا ) باستخدام احلاسوب على نظام االكسل( جلميع العاملني   5 .
جرعة  معدل  تتعدى   ال  لكي  لالشعاع  تعرضهم  ومتابعة  اني  وبشكل  االشعاع  حقل  في 

التعرض السنوية     2000 ملي رمي / سنة .
. 6 ارسال نتائج فحص االفالم الى عدد من العاملني الذين يطالبون بها بكتب رسمية .

وقد متت خالل سنة 2017. 7 عمليات التحميض واحتساب اجلرع لالفالم املتعرضة لالشعاع  كما 
يلي:  

املنجزالشهرت

مت حتميض وقياس جرعة تعرض 700   فلم شباط1

مت حتميض وقياس جرعة تعرض  1380  فلم نيسان2

مت حتميض وقياس جرعة تعرض  4176 فلمتشرين اول3

وعليه فقد مت عام 2017  قياس جرعة تعرض  )6256 ( فلم مستخدم من قبل العاملني في حقل 
االشعاع

جدول رقم )4( يو ضح عدد االفالم احملمضة خالل عام 2017 وآليتها
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باالضافة الى استخدام افالم قياس مستوى االشعاع في قراءة اجلرع يتم  توزيع االجهزة التالية 
الستخدامها لنفس الغرض :

أ - توزيع اجهزة التعرض الشخصي Electronic personal dosimeter مقاييس اجلرع االلكترونية 
حيث تكون حساسة الشعة كاما وال X- RAY الى  مديريات البيئة في احملافظات كافة لقياس 

اجلرعة االشعاعية التراكمية للعاملني . 
ب - استخدام جهاز  معايرة اجلرعة ) Dose calibrator Isomed 2000( لضبط وقياس كمية اجلرعة 
والعالج  التشخيص  في  املستخدمة  املشعة  النظائر  تراكيز  حتديد  لغرض  املعطاة  االشعاعية 
وقياس النشاط االشعاعي بشكل امن وبسيط كذلك الكشف عن نوع النويدات املشعة للمرضى 

احملقونني مبادة التكنشيوم  انطالقا من مهام  القسم في مراقبة عموم الناس.
ت - استخدام جهاز عداد مراقبة عموم اجلسمwhole body monitor(( للكشف عن التلوث اخلارجي 
وخاصة  التويثة  منطقة  مثل   ( امللوثة  املناطق  في  العمل  نتيجة  اجلسم   عموم  على   احلاصل 
موقع البرنامج النووي السابق التي جتري عليه حاليا عمليات تصفيه وازاله ( . و الفئة املستفيده 
من اجلهاز الفرق التفتيشية التابعة ملركز الوقاية من االشعاع والذين يقومون باجراء املسوحات 
ومراقبة  متابعة  املستقبلية  واخلطة   . التويثة  منطقة  مثل  التفكيك  مواقع   في  االشعاعية 

.-Ar العاملني وعموم الناس في املواقع امللوثة . )واجلهاز دائما يحتاج الى ادامه وتوفير غاز
( واملتوفر لدينا منظومة نوع TLD – Rexon حلساب اجلرعة   TLD( ث - منظومة الوميض احلراري 
االشعاعية للعاملني في حقل االشعاع . وهي منظومة حديثة وتخصصية وبديلة اللية استخدام 

افالم قياس مستوى  مستقبال بعد توفير كافة املتطلبات واالجراءات املتعلقة بهذا اخلصوص .

خامسا« :- التحري عن سبب التعرض :
   بعد قياس جرع التعرض لالفالم احملمضة يتم حتديد اسماء املتعرضني  واماكن عملهم باستمارات 
خاصة و جترى عليهم عملية التحري عن  سبب التعرض  وذلك باجراء زيارات حتققية وتفتيشية  

وكما يلي :- 
1( زيارة املؤسسات التي لوحظ فيها التعرض العالي لالفالم  .

2( مقابلة العامل املتعرض فلمه و اجراء التحقق عن سبب تعرض الفلم لتحديـد نــوع التعرض  
فعلي او غير فعلي .

3( اعداد التقارير الفنية والعلمية اخلاصة بعملية التحري وابداء التوصيات الالزمة بشأنها .
4( توثيق اسماء العاملني املتعرضني  على نظام االكسل باحلاسبة  وبالسجالت  وبيان جرع تعرضهم 

واسبابها وحالتهم الصحية .
خالل عام 2017 مت اجراء التحري عن سبب تعرض افالم قياس مستوى االشعاع كما مبني فـــي 

اجلدول التالي:-
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عدد االفالم املتعرضةالشهرت
نتيجة التعرض

غير فعليفعلي

3-3كانون ثاني1

532شباط2

---آذار3

1-1نيسان4

16-16مايس5

651حزيران6

1-1متوز7

15312اب8

4-4ايلول9

422تشرين االول10

1-1تشرين الثاني11

2-2كانون االول12

وعليه فان مجموع االفالم املتعرضة خالل سنة  2017  بلغ )58( فلم متضمنة  )13( فلم تعرض 
فعلي  و )45 ( فلم تعرضه غير فعلي .

جدول رقم )5( يوضح عدد االفالم التي اجري التحري عن سبب تعرضها  ونتيجة التحري

مخطط رقم )5( يوضح عدد االفالم التي اجري التحري عن سبب تعرضها لعام  2017
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سادسا« :  متابعة الفحوصات الطبية الدورية للعاملني في حقل االشعاع :
   استنادا الى املادة 12 من قانون الوقاية رقم 99 لسنة 1980 ) على مالك املصدر ) مدير املستشفى 

على سبيل املثال ال احلصر ( االلتزام مبا يلي : ) اوال – ثامنا ( .
اوال :   عدم تشغيل غير اجملازين من قبل املركز .

ثانيا : احلصول على االجازات الوارد ذكرها في املادة 6 / خامسا ) املوافقة على تشغيل االشخاص 
في حقول االشعاع على ان ال تقل اعمارهم عن ثـماني عشر سنة ( . 

ثالثا :  اجناز مستلزمات العمل كافة ووسائل الوقاية التي يحددها املركز .
طبقا  بها  املسموح  املشعة  املواد  وتراكيز  االشعاعية  للجرع  االعلى  باحلد  التقيد  رابعا:  

للتعليمات 
خامسا : ضمان اجراء الفحص الطبي االولي والدوري للعاملني في حقول االشعاع وفقا للتعليمات 

وعلى نفقته اخلاصة .
سادسا : اعداد التقارير التي يطلبها املركز وفقا للتعليمات .

وفقا  املركز  عليه  يوافق  االشعاع  مصادر  من  الوقاية  عن  مسؤول  شخص  تسمية   : سابعا 
للتعليمات.

ثامنا :   منح العاملني في حقول االشعاع حقوقهم املنصوص عليها في هذا القانون والقوانني 
االخرى .

وعليه يكون اجراء الفحوصات الطبية الدورية سنوياً للعاملني في حقل االشعاع .
وتتم عملية متابعة العاملني في حقل االشعاع  باخلطوات التنفيذية التالية:

تعميم استمارة الفحص الطبي الدوري الى جميع العاملني في حقل االشعاع في املؤسسات  1 .
الصحية والصناعية والبحثية في بداية كل سنة باستخدام استمارة الفحص الطبي الدوري   
التي يتم احلصول عليها من خالل املوقع االلكتروني للمركز www.rpc.gov.iq((/ قسم التعرض 

الشخصي – استمارة  RPC-D-BI-002.01والتأكيد على اجرائها خالل السنة
في  االختصاص  ذات  املالكات  قبل  من  ومعاينتها  الدورية  الطبية  الفحوصات  نتائج  استالم  2 .
املركز واستناداً  لنتائج   تلك الفحوصات يتم اقرار استمرار العامل للعمل في حقل االشعاع 
او  اعطاء التوصية الالزمة للحاالت التي تتضمن فحوصاتهم وجود تغير في فحوصات  الدم 

.
تسجيل نتائج الفحوصات الطبية الدورية في سجالت خاصة وتوثيقها على احلاسوب بنظام  3 .

االكسل .
تسجيل احلاالت املرضية وتوثيقها. 4 .

توثيق حاالت التغير في فحوصات الدم  وذلك بتسجيل احلاالت املرضية والفترة الزمنية العادة  5 .
تلك الفحوصات .

رسمية  كتب  بأرسال  احملدد(  بالوقت  اجرائها  )لعدم  الفحوصات  اجراء  اعادة  على  التأكيد  6 .
لالشخاص املعنيني وفي حالة تكرار التغير في فحوصات الدم نوصي بعرض احلالة على طبيب 
استشاري بهذا اجملال ملعاينتها وابداء التوصيات املالئمة بشألنها مبا يضمن سالمة العاملني 
الطبية  لفحوصاتهم  استنادا  االشعاع  حقل  في  العمل  استمرارهم  صالحية  واعطائهم 
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املرسلة للمركز ضمن تقرير طبي وقد متت متابعة )270( حالة تغير في فحوصات الدم خالل 
سنة   2017. مت ارسال االعداد التالية من نتائج الفحوصات الطبية الدورية خالل سنة 2017:

الشهر
نتائج الفحوصات الطبية

الدورية املرسلة
حاالت التغير في فحوصات الدم

19529كانون الثاني

21441شباط

34265اذار

36765نيسان

634143ايار

24835حزيران

16334متوز

20039اب

29258ايلول

26057تشرين االول

31366تشرين الثاني

20057كانون االول

وعليه فان مجموع نتائج جتديد الفحوصات الطبية الدورية املرسلة لسنة  2017  بلغت )3431( 
نتيجة وكانت جميعها طبيعية ماعدا )689( حالة فيها تغير في فحوصات الدم  متت التوصية 
باستشارة طبيب اختصاص ملعاجلتها واعادتها بعد ستة اشهر للتاكد من سالمة العامل كما 
ومتت متابعة      ) 270( حالة للذين لم يجروا الفحص خالل الفترة احملددة لهم مسبقا للتأكد من 

سالمتهم .

جدول رقم )6( يوضح عدد الفحوصات الطبية الدورية التي اجريت عام  2017
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سابعا« : متابعة فحص التأثير البايولوجي لالشعاع :
للعاملني في حقل االشعاع كما  واالدرار  الدم  اجراء حتليل  البايولوجي  التاثير  يتم في مختبر     

يلي:
للعاملني اجلدد استكماال للفحوصات الطبية االولية للنظر في منحهم اجازة عمل في حقل  1 .

االشعاع .
هذا  في  بالعمل  االستمرار  من  المتنعهم  فحوصاتهم  ان  من  للتأكد  باخلدمة  للمستمرين  2 .

اجملال.
فحص العاملني الذين يتعرضون الى احلاالت الطارئة املؤدية الى تعرضهم لالشعاع . 3 .

creatinine clearance. 4  تصفية الكريانتني لعينات االدرار اخلاصة  الدم واالدرار   اجراء فحص 
بالعاملني في املركز ممن يقومون باجراء املسوحات الشعاعية في املواقع امللوثة.

وخالل سنة  2017. 5   مت اجراء الفحوصات التالية:

عدد فحوصات الدمالشهرت
عدد حاالت التغير في 

فحوصات الدم

226كانون الثاني1

202شباط2

13050اذار3

9134نيسان4

4423آيار5

4412حزيران6

2119متوز7

3825اب8

157ايلول9

157تشرين االول10

3910تشرين الثاني11

216كانون االول12

 مت اجراء )500( فحص دم وادرار في مختبر التاثير البايولوجي لسنة 2017  ظهر فيها )201( حالة 
تغير في فحوصات الدم متت التوصية باستشارة طبيب اختصاص واعادتها بعد فترة زمنية للتأكد 

من احلالة الصحية .

جدول رقم )7( يوضح عدد فحوصات الدم التي اجريت عام 2017في مختبر التأثير لبايولوجي
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كذلك من اجنازات  قسم التعرض الشخصي لسنة 2017 ما يلي :-
احتساب اخلدمة املضافة للتقاعد لعدد من العاملني في اجملال الصحي والصناعي والبحثي  1 .
للموافقة على اضافة )30% ( من خدمتهم الفعلية في حقل االشعاع الى اخلدمه التقاعدية 
استنادا الى قانون الوقاية من االشعاع رقم 99 لسنة 1980 املادة 16 والتي تنص على ) تضاف 
الغراض التقاعد الى خدمة العامل في حقل االشعاع الذي قضى في االقل مدة خمسة سنوات 
الدولة والقطاع االشتراكي  القانون في دوائر  في خدمة فعلية مقضية قبل وبعد نفاذ هذا 

)30%  ( ثالثون باملائة من خدمته الفعلية .  
في  البايولوجي  التأثير  مختبر  في  االشعاع  حقل  في  العاملني  من  لعدد  االدرار  حتليل  اجراء  2 .

القسم
تزويد عدد من طلبة الدراسات العليا بافالم قياس مستوى التعرض الشخصي لغرض املراقبة  3 .
فقط بدون منح اجازة عمل استنادا الى ضوابط مراقبة تعرض طلبة الدراسات العليا الطباء 

االشعة .
متت اجابة طلب عدد من العاملني في  املؤسسات  الصحية والصناعية بتأييد منحهم اجازة  4 .
عمل  في حقل االشعاع واستمرارنا بتزويدهم افالم قياس مستوى االشعاع لغرض شمولهم 
مبخصصات الوقاية من االشعاع استنادا الى قانون الوقاية من االشعاع رقم 99 لسنة 1980 
املادة 15 والتي تنص على ) مينح العامل في حقل االشعاع مخصصات بدل الوقاية من التعرض 
ملصادر االشعاع بنسبة )30%( ثالثون من املائة من الراتب االسمي على ان ال تقل عن خمسة 
عشر دينار شهريا وال تخضع هذه اخملصصات الى احكام قانون مخصصات موظفي الدولة  ( 

 .
قياس مستوى  افالم  وجبات  استالم  على ضرورة  املؤسسات  من  لعدد  تأكيد  كتب  ارسال  مت  5 .

مخطط  رقم )7( يوضح عدد الفحوصات الطبية التي اجريت عام 2017 في مختبر التأثير البايولوجي
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الوقاية من  ( من قانون  املادة )12  الى  ( ودفع ما بذمتهم من االجور استنادا   8 ,  7 ( االشعاع 
االشعاع املؤين  رقم 99 لسنة 1980.

متت التوصية بابعاد احد العاملني في مركز بابل لعالج االورام من العمل في مجال االشعاع   6 .
ملدة ستة اشهر الصابتها بورم في الغدة النخاميه ويعاد تقييمها مرة ثانية للنظر في منحها 

اجازة العمل في حقل االشعاع .
متت التوصية بابعاد احدى  العامالت عن العمل في مجال االشعاع وسحب  اجازة العمل منها  7 .

الصابتها بورم في الثدي .
ارسال اعمام الى كافة العيادات االهلية في بغداد  الستالم افالم قياس مستوى االشعاع وجبة  8 .
)8 ( ودفع ما بذمتهم من االجور استنادا الى املادة )12 ( من قانون الوقاية من االشعاع املؤين  

رقم 99 لسنة 1980.
مت مفاحتة دائرة صحة بغداد / الرصافة واعالمهم عن مدى شمول العاملني على اجهزة فحص  9 .
الثدي ومدى شمول العناوين الوظيفية )م. طبي – ممرض ماهر – موظف خدمة( مبخصصات 

بدل الوقاية من االشعاع.
عمال باحكام قانون الوقاية من االشعاع رقم 99 لسنة 1980. 10 اخلاص بالتزامات مالك املصدر  
فيما يخص وقاية العاملني في حقل االشعاع وانه املسؤول دون غيره عن تعويض جميع االضرار 
املتحققة فعليا من مصادر االشعاع وتعتبر مسؤوليته بهذا الشأن مفترضة بحكم القانون 
سالمة  يضمن  الذي  بالشكل  العمل  دميومة  استمرار  اجل  من  العكس  الثبات  قابلة  وغير 
العاملني وعليه فقد مت ارسال كتب تأكيد لعدد من املؤسسات التي امتنعت عن استالم افالم 
الوجبة )7 , 8 ( لتسمية مسؤول وقاية مؤهل ملمارسة عمله ومن ذوي اخلبرة  لالتفاق معه حول 

مايلي :
	 الية استالم وجبات افالم قياس مستوى االشعاع واعادتها وتسديد مبالغها .
	 الية اجراء الفحوصات الطبية الدورية وجتديد اجازة العمل السنوية للعاملني

مت اجراء احصائية عن نسب اجلرع السنوية لتعرض العاملني في حقل االشعاع للسنوات من     11 .
2010 – 2016   موضحة بجداول ثابتة .

تطالب  التي  املؤسسات  لعدد من  االشعاع  قياس مستوى  افالم  نتيجة فحص  ارسال كتب  12 .
بنتائج فحوصات افالمهم .

ارسال كتاب تاكيد الى م. الكرامة ومستشفى اجلملة العصبية حول ضرورة استبدال احلاملة  13 .
غير  الزرقاء  احلاملة  تعرض  جرعة  احتساب  كون  عامليها  الحد  الرصاصية  باحلاملة  الزرقاء 

معمول به في الوقت احلاضر .
قام فريق من البايولوجيني من منتسبي القسم وبالتعاون مع قسم البحوث االشعاعية بزيارة  14 .
وزارة الداخلية / مديرية السجالت وامللفات باجراء القياسات الالزمة اخلاصة بغاز الرادون والتأكد 
من سالمة العاملني وذلك بسحب مناذج دم من )48( منتسب لغرض اجراء الفحوصات الالزمة 

عليها في مختبر التأثير البايولوجي .
ارسال اعمام توصيات للعاملني في حقل االشعاع ولكافة املؤسسات الصحية والصناعية  15 .

والبحثية .
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اعتماد املهندسني العاملني في القسم الهندسي في الورشه املركزية في دائرة صحة ذي قار   16 .
لتصليح وصيانة كافة االجهزة االشعاعية في املؤسسات الصحية التابعة للمحافظة .

حجب مخصصات االشعاع عن احد العاملني في مديرية بيئة بابل / شعبة مراقبة االشعاع  17 .
لتنسبه للعمل في شعبة البيئة احلضرية .

ارسال كتاب )ضوابط( الى قطاع الرعاية الصحية االولية / مركز صحي البلديات متضمنا الية  18 .
تزويد افالم قياس مستوى االشعاع وحاالت حجب الفلم باج عن العاملني .

ارسال كتاب الى وزارة العلوم والتكنلوجيا/ مديرية السالمة االشعاعية متضمنا مقارنة بني  19 .
قراءاتنا للجرع االشعاعية املستلمة بواسطة الفلم باج واملسجلة في سجالتنا مع قراءاتهم 
للجرع باستخدام  TLD  املرسلة الينا من قبلهم ومت اعالمهم بتطابق القراءات وانها ضمن 

حدود مكافئ اجلرعة السنوية .
االشعاع  في حقل  العمل  اجازة  منح  وضع ضوابط  جلنة  في  القسم  من  مشاركة عضوين  20 .

للعاملني ومت رفع التقرير اخلاص باملوضوع.
مت القاء محاضرة من قبل احد منتسبي القسم عن الوقاية من االشعاع للعاملني في شركة  21 .

نفط اجلنوب .
التصوير  الناس( لقيامه بعمليه  الدفاع )عموم  وزارة  العاملني في  الدم الحد  اجراء فحص  مت  22 .

الشعاعي للجرحى في املناطق احملررة في نينوى .
مت ايفاد احد منتسبي القسم الى اندونسيا لالشتراك في دورة )الوقاية من االشعاع ومراقبة  23 .

التعرض املهني للعاملني في حقل االشعاع ( للفترة من )  10 – 14 / 4 / 2017 (
للعاملني في حقل  الدوري  الطبي  الفحص  نتيجة  اجراء جتديد  تأكيد ضرورة  ارسال كتب  مت  24 .
االشعاع لعموم العراق عدد )445( عامل الذين لم يجروا الفحص خالل عام 2016  وحلد االن  

واعتبار منح االجازة الغية في حالة عدم اجراء الفحص.
ارسال كتاب الى دائرة حماية وحتسني البيئة في املنطقة اجلنوبية لتوضيح الية تزويد الفلم  25 .

باج للعاملني في حقل االشعاع .
ارسال كتاب الى دائرة صحة بغداد الكرخ / القسم الهندسي لتزويدنا بجدول االعمال اخلاصة  26 .
بالسيد جعفر حبيب العامل ضمن الكادر الهندسي خالل ستة اشهر وعدد االجهزة التي مت 

تصليحها وصيانتها خالل تلك الفترة لتسجيله كعامل في حقل االشعاع .
العادة  رسمي  بكتاب  واسط   بيئة  مديرية  الى   ) 27 .2( عدد  االشعاع  قياس مستوى  افالم  اعادة 

استخدامها لكونها افالم الوجبة الثامنة حيث مت اعادتها الى املركز سهوا.
اجراء زيارة الى مستشفى االورام في دائرة مدينة الطب الجراء الكشف عن العاملني الفعليني  28 .
في حقل االشعاع وقياس اجلرع الشعاعية املعطاة للمرضى باستخدام جهاز معايرة وقياس 
اجلرعة  Dose Calibrated Isomed 2000   اخلاص بقياس ومعايرة كمية اجلرعة املعطاه للمرضى 

الذين يتم اعطائهم كبسولة  )اليود املشع   I-131(  لغرض التشخيص والعالج .
( عامل في  املركز الوطني لعالج وبحوث السكري  في تأييد منحهم  متت اجابة طلب عدد )4. 29
اجازة العمل  في حقل االشعاع واستمرارنا  بتزويدهم افالم قياس مستوى االشعاع لغرض 

شمولهم مبخصصات الوقاية من االشعاع  .
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والسكري  الصم  الغدد  مركز  في  العاملني  اعتبار  في   / الرصافة  بغداد  صحة  دائرة  اعالم  مت  30 .
الذين يتعاملون مع املصدر املشع  I-125  عاملني غير فعليني في حقل االشعاع وال يوجد مبرر 
لتزويدهم بافالم قياس مستوى االشعاع النه من املصادر املعفاة استنادا الى منشور الوكالة 

الدولية للطاقة الذرية .
حاالت  في  العاملني  وحماية  مراقبة  بعنوان  القسم  منتسبي  احد  قبل  من  محاظرة  القاء  31 .

التعرض العالي وحاالت الطوارئ .
ارسال نسخة من )ضوابط مراقبة طلبة الدراسات العليا ( الى دائرة صحة بغداد / الرصافة  32 .
بناءا« على طلبهم العالمهم عن مدى استحقاق االطباء املشتركني بدورة االشعة والسونار 

في مدينة الطب خملصصات االشعاع .
لم يتم ترخيص  العاملني على جهاز تفتيت احلصى في مستشفى اليرموك التعليمي للعمل  33 .
في مجال االشعاع  وذلك لعطل اجلهاز  وعدم وجود ممارسة  اشعاعية فعلية للكوادر العاملة 

عليه .
لم يتم ترخيص  العاملني على اجهزة مرسالت  )am  ( و )fm. 34 ( املوجودة في اذاعة اخلالدون في 
نصب الشهيد  للعمل في مجال االشعاع استنادا الى طلبهم  وذلك كونها اجهزة ترسل  
عليها  العاملني  اعتبار  يستوجب  وال  املؤينة   االشعة  من  التعتبر  صوتية  السلكية  موجات 

عاملني في حقل االشعاع املؤين .   
اشتراك احد منتسبي القسم في القاء محاظرة في الوقاية من االشعاع لعدد من منتسبي  35 .

مستشفى الواسطي لتأهيلهم للعمل في حقل االشعاع .
الكوفة كون جهاز  في معمل سمنت  العاملني  عن  االشعاع  قياس مستوى  افالم  مت حجب  36 .

االشعة محمي ذاتيا ً.
دائرة حماية وحتسني  والى  واالطفال   للنسائية  بابل  الى مستشفى  ارسال كتاب رسمي  مت  37 .
في  التالفة  القدمية  احلامالت  وتصليح  صيانة  عملية  لتوضيح  اجلنوبية  املنطقة  في  البيئة 

مركز الوقاية من االشعاع / قسم مراقبة التعرض الشخصي .  
في  االشعاع  من  الوقاية  ملسؤولي  املتدربني  تدريب  دورة  في  القسم  منتسبي  احد  اشتراك  38 .

تايالند.
( من منتسبي القسم في دورةمراقبة التعرض االشعاعي املهني للعاملني في  اشتراك عدد )2. 39

حقل االشعاع .
ومحاضرات  ببرامج  اخلاصة  االشعاع  من  الوقاية  مركز  في  املقامة  العمل  بورشة  االشتراك  40 .

املوفدين الى اليابان وتايالند .
العاملني  جلميع    41 .2017 لعام  احملدث  الوظيفية  والتخصصات  العناوين  احصاء  دليل  اعداد 
املؤسسات  في  العاملني  كردستان  اقليم  ماعدا  العراق  في  االشعاع  حقل  في  املسجلني 
الصحية والصناعية والبحثية وقد مت اعتماده في القسم واجراء التحديث االني له في حالة 
الزيادة والنقصان للعاملني في هذا اجملال ومتت املوافقة على نشره على موقع املركز  اضافة الى 

. unscear  survey  اعتماده في تزويد متطلبات مشروع راسمس  وبيانات
( من العاملني )هندي اجلنسية – بصفة عقد(  في شركة انوار العراقية لالستشارات  تزويد عدد )1. 42
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الهندسية والفحص الهندسي بفلم قياس مستوى التعرض الشخصي لغرض املراقبة فقط  
بدون منح اجازة عمل .

مت ارسال كتاب رسمي الى دائرة حماية وحتسني البيئة في املنطقة الوسطى / مديرية بيئة  43 .
املثنى لبيان االجراءات القانونية املتخذة بحق املؤسسات الصحسة الغير ملتزمة بحمل فلم 

قياس مستوى االشعاع اثناء العمل .
دائرة حماية وحتسني  و  ديالى   بيئة  مديرية   , البصرة  نفط  )شركة  الى  رسمية  ارسال كتب  44 .
البيئة في املنطقة اجلنوبية( ومطالبتهم باعادة احلامالت القدمية الى مركزنا لصيانتها ومن 
ثم اعادتها لهم الستخدامها مع فلم قياس مستوى االشعاع اثناء مزاولة العمل االشعاعي 

كون احلاملة اجلديدة تزود للعاملني ملرة واحدة طيلة فترة اشتغال العامل في حقل االشعاع .
مبالغ  من  مؤسساتها  من  عدد  بذمة  ما  بتسديد  االشرف  النجف  بيئة  مديرية  مطالبة  مت  45 .
عن  االشعاع  مستوى  قياس  افالم  صرف  ايقاف  سيتم  التسديد  عدم  حالة  وفي  مستحقة 
العاملني املسجلني لدينا وحجب مخصصات االشعاع عنهم وبأثر رجعي لعدم  وجود جرعة 
اشعاعية  مسجلة في بيانات املركز  وسيكون ذلك سياق عمل ثابت يعمم جلميع املؤسسات 

.
صحية  مؤسسة   ) 46 .56( في  للعاملني  االشعاع  مستوى  قياس  افالم  فحص  نتيجة  ارسال  مت 

وصناعية وبحثية  
مت ايقاف صرف افالم قياس مستوى االشعاع عن اطباء االسنان العاملني على اجهزة اشعة  47 .
 / الرقابة  ورفع  االعفاء  معايير  احكام  الى  استنادا   ) اجلرعة  )املنخفضة  البسيطة  االسنان 
معايير االعفاء )اوال – الفقرة 2 ( الواردة في سلسلة معايير االمان الصادرة عن الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية GSR part 3  وسيتم تقييم التعرض املهني الطباء االسنان عن طريق نتائج 
يتم من  التي  التفتيشية  لفرقنا  الدورية  الزيارات  العمل فقط من خالل  رصدومراقبة مكان 

خاللها حتديد توفر ظروف االمان للعاملني على تلك االجهزة .
املؤسسات  جميع  في  اجلدد  للعاملني  االشعاع  حقل  في  العمل  اجازة  منح  ضوابط  اعمام  48 .

الصحية والصناعية والبحثية ومت نشره على املوقع االلكتروني للدائرة .
متت اجابة )دائرة حماية وحتسني البيئة في منطقة الفرات االوسط  و مديرية بيئة املثنى لبيان  49 .
بارتداء افالم قياس مستوى  الغير ماتزمني  العاملني  اتخاذها بحق  الواجب  القانونية  االجرات 

االشعاع اثناء العمل .
ارسال اعمام الى عيادات االشعة في بغداد كافة لغرض حظور هم الى املركز الستالم افالم  50 .
قياس مستوى االشعاع الوجبة) 10( الستعمالها خالل الفترة )1 ,2 ,3 ,4, 5, 6 /2018( وتسديد 

ما بذمتهم من املبالغ اخلاصة باجور تلك االفالم .
  51 .mintrace  مت اعارة شعبة الوقاية من االشعاع في مديرية بيئة نينوى بجهاز قياس االشعة نوع
االشعة  الجهزة  شعاعية  ومسوحات  كشوفات  من  الرقابية  مهامهم  باجراء  ملساعدتهم  
املؤينة في كافة املؤسسات الصحية والصناعية والبحثية  التابعة حملافظة نينوى بعد حتسن 
االوضاع االمنية فيها وذلك لفقدانهم اجهزة قياس التعرض من شعبة الوقاية نتيجة االحداث 

االرهابية التي املت باحملافظة .
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( حاملة تالفة مستخدمة من قبل العاملني في حقل االشعاع بجهود ذاتية من  متت صيانة )45. 52
قبل منتسبي شعبة قياس التعرض في قسم مراقبة التعرض الشخصي. 

مت االيعاز الى املؤسسات الصحية في )دائرة مدينة الطب عدد) 2. 53 (مؤسسة ودائرة صحة بغداد 
الكرخ عدد) 5 ( مؤسسة ودائرة صحة بغداد الرصافة عدد ) 10  (مؤسسة لغرض حثهم على 

استالم افالم الوجبة )10( واعتبار عدم استالمهم لوجبات االفالم السابقة مخالفات بيئية .
مت االيعاز الى دائرة صحة بغداد الكرخ / شعبة املراكز ووحدة االشعة بتزويدنا مبهام مسؤول  54 .

الوقاية من االشعاع لديهم ليتسنى لنا البت باملصادقة عليه من عدمه وفقا للضوابط
مت االيعاز الى  املركز التخصصي للحساسية في عدم زيادة عدد العاملني في حقل االشعاع  55 .
لقلة زخم العمل مقارنة بعدد االجهزة في املركز وتفضيل )املصور الشعاعي وتقني اشعة ( 

على العناوين االخرى في تشغيل اجهزة االشعة بحكم تخصصه ومؤهله العلمي.
العاملني في حقل االشعاع في املؤسسات الصحية  العمل  اجازة  حتديث اعمام جتديد منح  56 .
RPC-                       والصناعية والبحثية لعام 2017 وفق استمارة الفحص الطبي الدوري ذات الترميز

D-BI-002.01  التي مت نشرها على املوقع االلكتروني للمركز لتكون مبتناول جميع العاملني .
االلكتروني  املوقع  على  املؤين  االشعاع  حقل  في  لالشتغال  عمل  اجازة  منح  ضوابط  اعمام  57 .
للمركز  واستخدام االستمارة احملدثة ذات الترميز  RPC-D- BI -0 01.01(( املتضمنه املعلومات 

عن العامل والفحوصات الطبية االولية .
حتديث قاعدة بيانات العاملني في حقل االشعاع على نظام االكسل وتنزيل بيانات  العاملني  58 .
وتاريخ منح  رقم   , , مجال عملهم  , مواليدهم   الوظيفية  وعناوينهم  متضمنة اسماؤهم 

اجازة العمل  ونتيجة الفحص الطبي الدوري لهم .
مت تزويد عدد منافالم قياس مستوى االشعاع الجل املراقبة الشخصية  لعددمن طلبة الدراسات  59 .

العليا دون منحهم اجازة عمل في حقل االشعاع كونهم طلبة دراسات .
حقل  في  العاملني  قبل  من  املستعملة  االشعاع  مستوى  قياس  افالم  باستالم   االستمرار  60 .

االشعاع للوجبات السابقة وعلى مدار السنه لغرض حتميضها وقراءة جرع تعرضها.
الطلبات  للعاملني اجلدد في حقل االشعاع وحسب  االولي  الطبي  الفحص  تزويد استمارات  61 .

املقدمة بشكل رسمي .
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الف�صل ال�صابع
االألغام واملقذوفات غري املنفلقة
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Province Type of Hazard Open Worked on Closed

Anbar

Cluster munitions 15,726

ConfrontationArea 39,309,776 2,943,034

ERW 32,696 4,254 535,910

IED 150,943,920 1,701,022 1,032,703

MineField  558,880,000

Total Anbar 190,302,119 1,705,275 563,391,647

Babylon

Cluster munitions 89,500

ConfrontationArea 248,213,522 71,076,472

ERW 1,301,600 870,288

MineField 14,859

Total Babylon 249,604,621 71,076,472 885,147

Baghdad

Cluster munitions  547,284

ConfrontationArea 14,601,581 16,404,705

ERW 5 11,405,944

IED 63,347,436  

MineField  92,750

Total Baghdad 77,949,022  28,450,683

Basrah

Cluster munitions 13,992,811 12,274,696 15,710,822

ConfrontationArea 44,085,045 4,236,481 140,807,885

ERW 41,503,005 287,344,300 718,569,544

IED   1,860

MineField 909,431,877 41,045,629 48,873,470

Total Basrah 1,009,012,737 344,901,104 923,963,580

Diyala

Cluster munitions    

ConfrontationArea 134,248,976  1,874,801

ERW 85,674,545 1,073,500 3,799,634

IED 206,537,197  4,390

MineField 15,738,480 53,166 1,049,720

Total Diyala 442,199,197 1,126,666 6,728,544

Total Contamination by type of Hazard up to 28 Dec. 2017 By Province
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Province Type of Hazard Open Worked on Closed

Kerbala

Cluster munitions   1

ConfrontationArea 308 6,997 3,712

ERW 308 6,997 3,713

IED 2,107,444   

MineField 4,059,757  5,305,870

Total Kerbala 6,167,200  5,305,870

Missan

Cluster munitions 948,284 62,778 1,945,369

ConfrontationArea 3,984,706  25,031,882

ERW 25,294,840 3,099,042 162,714,502

MineField 45,387,843  30,672,759

Total Missan 75,615,673 3,161,820 220,364,512

Muthanna

Cluster munitions 117,584,954 7,247,414 9,768,767

ConfrontationArea   250,000

ERW 3,637,218 205,102 38,935,839

MineField 37,845,692   

Total Muthanna 159,067,864 7,452,515 48,954,606

Najaf
Cluster munitions 5,321,629 636,151

ERW 982,825 9,050,950

Total Najaf 6,304,453 9,687,101

Ninewa

ConfrontationArea 1,675,086  20,570,657

ERW 145,207 160,000 65,780,283

IED 4,243,645  35,452,953

MineField 8,400 124,392 276,861

Total Ninewa 6,072,338 284,392 122,080,754

Qadissiya Cluster munitions 3,966,337  21,135,187

ERW 57,660,714  28,005,626

Total Qadissiya 61,627,051  49,140,813

Salah al-Din

ConfrontationArea 4,424,780  104,660,851

ERW 77,678,657  45,551,133

IED 2,853,326  62,123,454

MineField

Total Salah al-Din 84,956,763  212,335,438
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Province Type of Hazard Open Worked on Closed

Thi-Qar

Cluster munitions 606,890 41,868,761 10,357,774

ConfrontationArea  548,348 763,071

ERW 6,852,814 36,656,709 89,794,374

MineField  99,728  

Total Thi-Qar 7,459,704 79,173,545 100,915,219

Wassit

Cluster munitions 299,143  5

ConfrontationArea   3,398,716

ERW 75,257,342  34,212,054

MineField 39,583,178  2,618,077

Total Wassit 115,139,663  40,228,852

All Total 2,491,478,711 508,888,788 2,332,436,474
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-:  International Convention  8-1  االتفاقية الدولية
هي اتفاق مكتوب بني شخصني أو أكثر من األشخاص من الدول مختلفة من شأنه أن ينشيء 
حقوقا« والتزامات متبادلة في ظل القانون الدولي العام . وقد تكون االتفاقية بني الدول أو بني دولة 

ومنظمة دولية أو بني منظمات دولية .
أما البروتوكول Protocol  في مجال االتفاقيات الدولية فيطلق على خالصة محاضر االجتماعات 

التي أدت الى توقيع االتفاقية .
وقد انضم العراق الى اتفاقيات  دولية متنوعة في مجال البيئة وفيمايلي ملخص عن كل اتفاقية 

وكاالتي :-

العراق  في  والغبارية  الرملية  والعواصف  التصحر  ملكافحة  املتحدة  االمم  اتفاقية     1-1-8
UNCCD

هي اتفاقية دولية تهدف الى تعزيز االستجابة العاملية آلليات مكافحة التصحر,حيث ان هناك 
194 طرف عضو في االتفاقية التي كانت بدايتها في قمة األرض التي عقدت في ريودي جانيرو عام 

. .1992

تأريخ االنضمام :- 
الوقائع  االنضمام في جريدة  )7( لسنة 2009 ونشر  رقم  القانون  لالتفاقية مبوجب  العراق  أنظم 
الوطني ملكافحة التصحرفي  )اليوم  اليوم  بتاريخ2009/7/6 واعتبر هذا  العدد 4128  العراقية ذي 
العراق( ومت ايداع صك االنضمام وايداع النسخة االصلية لدى األمني العام لالمم املتحدة الذي يعتبر 

وديع االتفاقية, وتتكون االتفاقية من عدة هيئات.
االجراءات املتخذة بصدد الفعاليات اخلاصة باالتفاقية :-

نشر دراسة بعنوان )االدارة املتكاملة خملاطر اجلفاف في العراق( . 1 .
. 2 تنفيذ االلتزامات القانونية التالية:

اخرى  الى  بحاجة  تكون  ورمبا  االتفاقية  في  الواردة  االلتزامات  مع  تتالئم  تشريعات  أ-صدرت 
لتنفيذ مقررات مؤمترات األطراف .

الف�صل الثامن
االتفاقيات الدولية والت�صريعات القانونية
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ب-قانون حماية وحتسني البيئة رقم)27( لسنة 2009.
ج-قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية االمم املتحدة ملكافحة التصحر مبوجب القانون 

رقم)7( لسنة 2009.
د-األمر الوزاري اخلاص بتشكيل اللجنة الوطنية لكتابة برامج العمل الوطنية.

اصدار تعليمات وزارية وتشريعية فيما يخص انشاء صندوق حماية وحتسني البيئة الذي من  3 .
مهامه دعم برامج ومشاريع حتسني البيئة املعنية مبكافحة التصحر.

العمل على تشكيل اللجنة الوطنية لالتفاقية. 4 .

)Cites( 8-1-2  اتفاقية سايتس
)Convention on International Trade in Endangered Spices of Wild Fauna and flora(

هي اتفاقية التجارة الدولية باألنواع الفطرية )احليوانية والنباتية( املهددة بخطر االنقراض والهدف 
منها هوتنفيذ خطة وفق آلية عمل محددة لضمان عدم تعرض األحياء الفطرية النباتية واحليوانية 
املهددة بخطر االنقراض الى االستخدام غير املستدام في التجارة الدولية, حيث انها المتنع االجتار 

بها بل تقوم بتنظيمها مبا يحقق احلفاظ عليها واالستخدام املستدام لها.

تأريخ االنضمام :- 
بتأريخ  التنفيذ  حيز  ودخول   2014/2/5 بتأريخ   2014 عام  مطلع  في  االتفاقية  الى  العراق  انظم 

.2014/5/6
االجراءات املتخذة بصدد الفعاليات اخلاصة باالتفاقية :-

تشكيل الهيئة االدارية والهيئة العلمية لالتفاقية وتعني وزارة البيئة نقطة االتصال الوطنية  1 .
ومتثل الهيئتني االدارية والعلمية .

. 2 أعالم وزارة اخلارجية/الدائرة القانونية بأسماء السادة اخملولني بالتوقيع على التصاريح اخلاصة 
باالتفاقية والصادرة من جمهورية العراق .

تنفيذ  والية  اتفاقية سايتس  الى  العراق  بانضمام  واعالمهم  العالقة  ذات  اجلهات  مفاحتة    3 .
بنودها واالجراءات الالزمة ملنح شهادات سايتس املعنية بـ ) استيراد,تصدير,اعادة تصدير( لالنواع 
املدرجة ضمن مالحق االتفاقية و تخصيص نافذة في املوقع االلكتروني لوزارتنا حول االتفاقية 
واملستمسكات  الشهادات  ملنح  املتخذة  واالجراءات  املالحق  و  املعلومات عنها  تتضمن كافة 

املطلوبة ملنحها.
يتم حالياً اصدار شهادات سايتس من قبل وزارتنا حيث ترد طلبات االستيراد والتصديرلألنواع  4 .
اتفاقية سايتس ومت اصداراول شهادة سايتس)تصدير( ملركز  الواقعة ضمن مالحق  األحيائية 
علوم البحار ألرسال عينات للتصنيف الى الواليات املتحدة األمريكية والعمل جاري على اصدار 

شهادات استيراد وتصديرللمواطنني .
أجراء زيارات ميدانية الى حدائق احليوان واملشاتل وأسواق بيع احليوان في محافظة بغدادمثل  5 .

سوق الغزل ومشاتل األعظمية وحديقة حيوانات الزوراء .
اعداد قائمة أولية عن بعض األنواع الفطرية املهددة بخطر االنقراض والتي يتم االجتار بها . 6 .
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اعداد عدد من الفولدرات التوعوية والبوسترات اخلاصة  باالتفاقية وأهم األنواع املتداولة في  7 .
األسواق احمللية وكذلك اعداد كراس عن الطيور العراقية و الدليل املصور بأنواع احليوانات الداخلة 
ضمن مالحق االتفاقية وعدد من املقاالت لالتفاقية وارسالها الى دائرة التوعية واالعالم لغرض 

نشرها والتوعية في مجال االتفاقية .  
تشكيل جلنة وطنية لغرض اعداد تشريع وطني لتنفيذ االتفاقية . 8 .

اعداد نسخ أولية من اخلرائط)خارطة انتشار الطيور واللبائن املهددة بخطر االنتشار بسبب  9 .
التجارة في العراق( و)خارطة انتشار اللبائن املهددة بخطر االنتشار بسبب التجارة في العراق( 

.
التنسيق مع جميع الوزارات ومديريات البيئة واجلامعات العراقية واجلهات ذات العالقة لغرض  10 .
ارسال قاعدة البيانات املتوفرة لديهم بخصوص احليوانات والنباتات املهددة وغير املهددة بخطر 

االنقراض .
التعاون املشترك بني وزارتنا والصندوق الدولي للرفق باحليوان والتواصل مستمر بني اجلهتني . 11 .

املعوقات التي تواجه تنفيذ االتفاقية :- 
قلة  الوعي حول االتفاقية ومتطلبات تطبيقها. 1 .

لم يتم حلد اآلن وضع مسودة التشريعات والتعليمات الالزمة لتطبيق بنود االتفاقية بالعراق  2 .
و هي اآلن بصدد االعداد .

ضعف التخصيصات املالية لتغطية متطلبات االتفاقية من اقامة الورش والندوات التوعوية,  3 .
والتعاقد مع االستشاريني , واجراء املسوحات امليدانية لغرض أعداد قاعدة بيانات عن األنواع 

الفطرية املهددة باالنقراض في العراق .
سوء الوضع األمني واستمرارالعمليات العسكرية ادت الى املتاجرة بالعديد من األنواع الداخلة  4 .

ضمن مالحق االتفاقية بصورة غير شرعية .
النه  االستيراد  عند  سايتس  شهادة  منح  بخصوص  للبيئة  املمنوحة  الصالحيات  محدودية  5 .
طلب  عند  اوالً  الزراعة  وزارة  مراجعة  الطلب  لصاحب  ممايقتضي  الزراعة  وزارة  على  يقتصر 
وزارتنا  لتعلق مهام  الوزارتني  التداخل بني مهام  وداجنة( وهذا بسبب  )برية  االستيراد لألنواع 

باألنواع البرية . 

التوصيات املتعلقة بتنفيذ االتفاقية :- 
اعداد كراس تعريفي عن مالحق سايتس يتضمن صور باألنواع احليوانية والنباتية الداخلة ضمن  1 .

هذه املالحق وتوزيعها على اجلهات كافة ذات العالقة .
باالتفاقية  اخلاصة  باملعلومات  لتزويدهم  العالقة  ذات  للجهات  تدريبية  وورش  دورات  اقامة  2 .
وتفعيل دور االعالم لتسليط الضوء على االتفاقية وتوعية اجملتمع بخطراالجتار باألنواع املهددة 

باالنقراض .
االسراع بوضع مسودة التشريع الوطني لتنفيذ بنود االتفاقية . 3 .

التدريب املوقعي للعاملني في احملاجر الزراعية والبيطرية واملنافذ احلدودية واملطارات . 4 .
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تفعيل توصيات جلنة احليوانات املفترسة فيما يخص األنواع الداخلة ضمن مالحق االتفاقية . 5 .
وضع آليات وضوابط عن احليوانات الداخلة ضمن مالحق االتفاقية داخل البلد والتي ليس لها  6 .
شهادة من خالل اصدار شهادة ملكية لتسجيل العينات واألنواع املتواجدة في العراق واملدرجة 
ضمن مالحق االتفاقية ومفاحتة دوائر املتنزهات وحدائق احليوان لتسجيل األنواع الداخلة ضمن 

مالحق االتفاقية . 

8-1-3 اتفاقية مينياماتا
هي اتفاقية دولية بيئية  اعتمدت من أجل البدء باتخاذ اجراءات دولية ألدارة الزئبق على نحو يتسم 
البيئة  على  وتأثيراته  خطرالزئبق  من  واحلد  السيطرة  الى  االتفاقية  تهدف  والفعالية  بالكفاءة 
. مت اعتمادها في20  للزئبق ومركباته  املنشأ  البشرية  االنبعاثات واالطالقات  وصحة االنسان من 
ادارة  اتخذه مجلس  الذي  املقرر5/25  املتحدة  االمم  بقرار من اجمللس احلاكم في  شباط/فبراير2009 

برنامج االمم املتحدة للبيئة. 

تأريخ االنضمام :- 
وقع العراق على االتفاقية بتاريخ 2014/11/10 في اليابان /كوموماتو, وقد انضمت 20 دولة لالتفاقية 

كما وقعت 128 دولة عليها. 

 الفوائد التي سيحصل عليها العراق من االنضمام الى االتفاقية :-
يعتبر العراق ليس منتجاً للزئبق أو محدود االنتاج في بعض الصناعات التي تسعى الستبدالها 

بتقنية مالئمةوهذه بعض  الفوائد :
والقطاع اخلاص من  القطاع احلكومي  للزئبق في  للبيئة  الصديقة  اآلمنة  البدائل  استخدام  1 .

خالل اعتماد التقنيات البيئية احلديثة وفق التوصيات واملالحق اخلاصة باالتفاقية.
( من أحكام االتفاقية. تعزيز السيطرة على االجتار بالزئبق ومركباته وخاصة وفق املادة)3. 2

بتراكيز  اخلاصة  واحملددات  الضوابط  ووضع  ومركباته  محليا«بالزئبق  املنتج  الغذاء  تلوث  منع  3 .
الزئبق ملنع دخول األغذية املستوردة بأنواعها الى العراق.

االدارة  لتحقيق  االتفاقية  بنود  مع  يتالئم  مبا  البيئية  واألنظمة  والقوانني  التشريعات  تعديل  4 .
البيئية السليمة  املتكاملة للزئبق ومركباته من أجل تقليل األضرارالسلبية وحماية صحة 
الزئبق واطالقاته  انبعاثات  القضاء على  أو  التدابير خلفض  والبيئة عن طريق اعتماد  االنسان 

وصوال«الى بيئة عراقية خالية من التلوث بالزئبق في جميع مكوناتها)املاء ,الهواء ,التربة(.
هذا  شوطا«كبيرا«في  قطعت  التي  الدول  وخاصة  الدولية  واخلبرات  التجارب  من  االستفادة  5 .
اجملال وكذلك االستفادة من الدعم املالي في بناء القدرات للكوادر العاملة في مجال حماية 

البيئة من الزئبق ونقل التكنولوجيا لتعزيز البحث العلمي في هذا اجملال.

االجراءات املتخذة بصدد الفعاليات اخلاصة باالتفاقية :-
البيئة وبالتعاون مع وزارة           بالرغم من عدم انضمام العراق رسميا لالتفاقية الى ان وزارة 
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تقييم  مجال  في  واملهمة  العملية  اخلطوات  من  عدد  اتخذت  الصحة  ووزارة  واملعادن  الصناعة 
الوضع احلالي للزئبق في العراق بالرغم من ان العراق ليس منتجاً للزئبق وان كانت بعض الصناعات 
الى استبدالها بتقنية مالئمة  الزئبق فانها محدودة ومتقادمة وتسعى  املنتجة تستخدم مادة 
وباألخص شركة الفرات العامة التابعة لوزارة الصناعة واملعادن والتي تستخدم الزئبق في وحدة 
التحليل الكهربائي حيث يتم اآلن أعادة تأهيل هذه الوحدات باستخدام تكنولوجيا حديثة صديقة 

للبيئة.

ميكن تلخيص اهم اخلطوات العملية في هذا اجملال مبا يلي :-
مت استحصال موافقة وزارة العدل/ مجلس شورى الدولة بشأن انضمام العراق الى االتفاقية  1 .

حيث وردت املشورة القانونية بعدم املمانعة ألنضمام العراق اليها.
مفاحتة برنامج االمم املتحدة للبيئة /فرع الكيمياويات/قسم التكنولوجيا والصناعة واالقتصاد  2 .
ومن خاللها كافة الدول املانحة واملنظمات واآلليات املالية لتقدمي الدعم واملساندة للحكومة 
العراقية في اطار حل عدد من املشاكل, و ارفاق نسخة من تقرير النظرة البيئية للزئبق في 

العراق والذي مت اعداده منذ عام 2013.
مت مفاحتة برنامج االمم املتحدة للبيئة والسكرتارية املؤقتة التفاقية الزئبق لطلب الدعم من  3 .
الدول املانحة كون العراق يسعى وحتى قبل االنضمام لالتفاقية الى التخلص من خطر الزئبق 
عن طريق استبدال التكنلوجيا لشركة الفرات العامة والتي تقوم باستبدال التقنية القدمية 
في انتاج الكلور  بتقنية اخلاليا الغشائية الصديقة للبيئة ورفع تقرير عن الوضع احلالي لها 

بتقليل استخدام أو انبعاث الزئبق وأثره على البيئة. 
 ) العراق  البيئية للزئبق في  )النظرة  برنامج االمم املتحدة للبيئة بتقرير مفصل بعنوان  تزويد  4 .

ويتضمن مايلي :
 أ( تبنت وزارة البيئة العراقية مشروع استثماري بقيمة 250 مليون دينار عراقي لتقييم حالة 

الزئبق في العراق 
 ب( شراء اجهزة حقلية حديثة محمولة لقياس بخار الزئبق حيث يتحسس اجلهاز تراكيز بخار 

الزئبق .
والتابعة  العراق  الزئبق في  التي تتعامل مع  تربة(   , , ماء  املواقع الصناعية )هواء   ج(  تقييم 
محافظة  في  الكيميائية  للصناعات  العامة  الفرات  شركة  وهي  واملعادن  الصناعه  لوزارة 
بابل ومعمل ورق الهارثة في محافظة البصرة والتي تعمل على انتاج الكلور القلوي  والتي 
تعتبر اهم مصدر ألنبعاث الزئبق حيث يستخدم الزئبق في انتاج الكلور من عملية التحلل 
الكهربائي عن طريق خاليا الزئبق. اضافة الى تقييم مواقع معمل صناعة البطاريات ومعمل 

انتاج مصابيح الفلورسنت .
والفنية  العلمية  االستشارات  والتكنلوجيا/مكتب  العلوم  وزارة  مع  استشاري  ابرام عقد   د( 
لسحب عينات دم من العاملني في املواقع الصناعية و احمليطني لقياس تراكيز الزئبق في هذه 
العينات ومت سحب )37( عينة من دم العاملني اعتماداً على املواصفة العراقية للجهاز املركزي 

للتقييس والسيطرة النوعية املرقم 161 / 7 / 1990 .
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 ه(  تقييم مواقع عيادات طب االسنان في بغداد والتي تستخدم الزئبق لصناعة امللغم  .
 و(  اعداد قواعد بيانات عن كمية ونوع الزئبق ومركباته في املؤسسات احلكومية العراقية .

8-1-4 اتفاقية ستوكهولم للملوثات العضوية الثابتة 
هي معاهدة عاملية حلماية صحة االنسان والبيئة من املواد الكيميائية الشديدة اخلطورة مديدة 
القضاء عليها. ثم  انتاجها واستخدامها وجتارتها واطالقها وتخزينها  تقييد  املفعول عن طريق 

حيث ان هذه املواد موجودة بشكل واسع ومنتشر في البيئة وتعد هذه امللوثات سامة جدا« وثابتة 
لسنوات طويلة قبل أن تنحل الى أشكال أقل خطورة , وتتبخر وتنتقل عبر مسافات طويلة عن 

طريق الهواء واملياه, وتتراكم في األنسجة الدهنية وبالتالي تدخل في السلسلة الغذائية. 
مبيدات  وتشمل  سمية  األكثر  الثابتة  الكيميائية  املواد  من  مادة   )23 االتفاقية)  وتستهدف 
املواد  وقد صنفت هذه  ثانوية غير مرغوبة.   نواجت كيميائية  الى  اضافة  وموادكيميائية صناعية 

حسب خطورتها واحتياجها بالنسبة للدول التي تستخدما ووجود بدائل الى ثالثة مرافق هي :-
أ-االزالة

ب-التقييد
ج-االنتاج غير املقصود

االجراءات املتخذة بصدد الفعاليات اخلاصة باالتفاقية :-
استحصال موافقة مجلس النواب على انضمام العراق لالتفاقية واعالن قانون ااالنضمام في  1 .

جريدة الوقائع العراقية.
قامت وزارة اخلارجية / دائرة املنظمات واملؤمترات الدولية خالل شهر شباط مبفاحتة أمانة االتفاقية  2 .

بايداع صك انضمام العراق لالتفاقية.

8-1-5  اتفاقية روتردام بشأن اجراء املوافقة املسبقة عن علم بالنسبة لبعض املواد الكيميائية 
واملبيدات واآلفات اخلطرة املتداولة في التجارة العاملية

العاملية  التجارة  املتداولة في  الكيمياوية ومبيدات اآلفات اخلطرة  املواد  اتفاقية دولية بشأن  هي 
 )UNEP( روتردام.  اتفاقية  الفاو معا« في وظائف أمانة  ويضطلع برنامج االمم املتحدة   ومنظمة 

للبيئة
اعتمدت االتفاقية وفتح التوقيع عليها في مؤمتر للمندوبني املفوضني الذي عقد في روتردام في 
, علما« أن عدد املبيدات املدرجة في  أيلول 1989و دخلت حيز النفاذ في 24 شباط عام2004   10

االتفاقية يبلغ)30(مبيد , وعدد املواد الصناعية يبلغ )7( مواد .
الهدف من االتفاقية هو تشجيع املشاركة في املسؤولية واجلهود التعاونية فيما بني األطراف في 
االجتار الدولي مبواد كيمياوية خطرة معينة بغية حماية صحة البشر والبيئة من األضرار احملتملة 
واملساهمة في استخدامها استخداماً سليماً بيئياً وذلك بتيسير تبادل املعلومات عن خواصها 
واالعداد لعملية صنع القرارات الوطنية بشأن وارداتها وصادراتها وبتعميم القرارات على األطراف 
وبالتالي يلزم كل طرف من األطراف في االتفاقية بضرورة اعالم الدولة املصدر اليها املواد الكيمياوية 
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الزراعية املدرجة في االتفاقية عن هذه املواد وكميتها واجلهة املستفيدة قبل  أو مبيدات اآلفات 
التصدير واعالمها بدرجة خطورة هذه املواد ومن حق الدولة املستقبلة لهذه املواد عدم ادخال هذه 

املواد أو ادخالها بشروط معينة.

االجراءات املتخذة بصدد الفعاليات اخلاصة باالتفاقية :-
تشكيل اللجنة الوطنية لدراسة جدوى انضمام العراق لالتفاقية برئاسة وزارة البيئة وعضوية  1 .
الوزارات  جميع  موافقة  بعد  الدولة  شورى  مجلس  الى  تقرير  رفع  ومت  العالقة  ذات  الوزارات 
املوجودة في اللجنة على انضمام العراق لالتفاقية ومناقشة التقرير وبنود ونصوص االتفاقية 

في مجلس شورى الدول مع نقطة االرتباط ورديفه وممثل من الدائرة القانونية.
الوزراء بضرورة انضمام  العامة جمللس  الى األمانة  الدولة  رفع توصية من قبل مجلس شورى  2 .
العراق لالتفاقية ومن ثم رفعها  الى مجلس النواب حيث مت استحصال موافقة مجلس النواب 

على انضمام العراق لالتفاقية .
جلنة  مقررات  ومناقشة  الدول  اجنازات  الستعراض  جنيف  في  األطراف  مؤمتر  اجتماع  حضور  3 .

استعراض املواد الكيمياوية املدرجة في االتفاقية .
اعالن قانون االنضمام الى االتفاقية في جريدة الوقائع العراقية و اعالم وزارة اخلارجية بأيداع  4 .

صك االنضمام .

8-1-6 اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات اخلطرة والتخلص منها عبر احلدود
هي اتفاقية دولية بشأن ادارة النفايات اخلطرة الصلبة أوالسائلة أوالغازية غير القابلة لالستخدام 
أو التدوير مثل العوامل املمرضة أو املواد السامة أو القابلة لالنفجار أو االشتعال أو ذات االشعاعات 
املؤينة أو املمغنطة وهي مواد تضر  بصحة االنسان عند اساءة استخدامها أو تؤثر تأثيراً ضاراً  في 
. وألهدف منها هي االستفادة من اخلبرات الدولية ملراقبة  البيئة وتنتج عن مختلف النشاطات 
السليمة  االدارة  تنفيذ  وتعزيز  احلدود  عبر  تصديرها  أو  استيرادها  ومنع  اخلطرة  النفايات  حركة 
بيئيا« للنفايات اخلطرة والنفايات االخرى كمساهمة أساسية لتحقيق سبل العيش املستدامة 

واألهداف االمنائية لأللفية وحماية صحة االنسان والبيئة.

تأريخ االنضمام :-
انضمم العراق الى اتفاقية بازل في عام 2011 وصدر قانون االنضمام لالتفاقية مبوجب القانون رقم 

)3( لسنة 2009. 

متطلبات االتفاقية والتزاماتها:- 
حضرتصديرواستيراد  النفايات اخلطرة , تخفيض تولد النفايات اخلطرة – الطرق السليمة بيئيا« 
املشروع  غير  االجتار  أن  االعتبار   , والتعليمات  التشريعات  اصدار   , اخلطرة  النفايات  من  للتخلص 

للنفايات اخلطرة ميثل جرم , ارسال تقرير سنوي عن واقع النفايات اخلطرة في العراق .
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االجراءات املتخذة بصدد الفعاليات اخلاصة باالتفاقية :-
اصدار امر وزاري بتعيني السلطة اخملتصة لالتفاقية واملتمثلة بوزير البيئة . 1 .

استكمال قاعدة بيانات لفئات النفايات اخلطرة لألعوام من)  2012-  2015. 2  ( من  قبل شعبة 
مراقبة النفايات اخلطرة . 

ونقل  للتدريب  االقليمي  املركز  الى  تقدميه  و  العراق  في  اخلطرة  النفايات  واقع  تقرير  اجناز  3 .
التكنولوجيا في القاهرة كجزء من تنفيذ التزامات العراق .

التواصل املستمر مع سكرتارية االتفاقية في جنيف واملركز االقليمي التفاقية بازل في مصر  4 .
االستفسارات  على  واالجابة  التطورات  ومواكبة  التواصل  يتضمن  حيث  العراق,  له  والعائد 

واالستبيانات والتعديالت اخلاصة باالتفاقية  وحسب مايرد .
الوطنية  التعاريف  بنموذج من  التكنولوجيا في مصر  ونقل  للتدريب  االقليمي  املركز  تزويد   5 .

للنفايات اخلطرة في القانون العراقي . 
مراقبة تداول النفايات اخلطرة في حال كونها حتقق االدارة السليمة بيئيا« لها . 6 .

استكمال اصدار تعليمات وطنية عن ) أدارة النفايات اخلطرة(  و )أدارة نفايات الرعاية الصحية  7 .
( ونشرها في جريدة الوقائع العراقية . .

اعداد ضوابط عن تصدير ونقل النفايات اخلطرة عبر احلدود والعمل جاري لتصديرها . 8 .

املعوقات التي تواجه تنفيذ االتفاقية :- 
عدم توفر الدعم التقني واملالي . 1 .

ضعف البيانات املتوفرة عن النفايات اخلطرة مما تسبب صعوبة معرفة حجم النفايات املتولدة  2 .
لوضع الرؤى املستقبلية  .

وكذلك  لالتفاقية  العراق  التزامات  لتنفيذ  األساسية  املواضيع  في  القدرات  بناء  الى  احلاجة  3 .
النفايات  جرد  في  الواردة  البيانات  واعداد  لتنفيذها  استراتيجية  ووضع  وطنية  خطة  تنفيذ 

اخلطرة وفقا« لتصنيف اخلطورة املعتمد في االتفاقية .
ضعف القدرات البشرية واخلبرات لضمان االدارة السليمة بيئياً للنفايات اخلطرة وذلك يعتبر  4 .
ضروري لكشف حاالت التهريب واالجتار  غير املشروع عبر احلدود وضرورة توفير مختبرمتخصص 

لهذا النوع من النفايات .
ضعف التنسيق بني اجلهات املسؤولة عن مراقبة حركة البضائع واملواد والسلع اخملتلفة عبر  5 .

احلدود البرية والبحرية واجلوية واملوانيء اخملتلفة .
قلة وقدم وجود نظم ومرافق البنية التحتية الكافية ملعاجلة النفايات اخلطرة والتخلص منها  6 .

بطريقة سليمة بيئيا« واعادة التدوير والطمر لها .
ضعف الوعي حول اآلثار الضارة للنفايات اخلطرة وكيفية التعامل معها والية التخلص منها  7 .

بطريقة آمنة .
خلط النفايات اخلطرة مع غيرها من النفايات يسبب تفاقم املشكلة الن النفايات اخمللوطة  8 .

تعامل معاملة اخلطرة.
عدم اكتمال التشريعات واللوائح والنظم املؤسسية التي متكن من السيطرة على النفايات  9 .
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اخلطرة واالدارة السليمة بيئيا«.
االدارة  تتضمن  اخلطرة  النفايات  من  نوع  أي  مع  التعامل  كيفية  تشمل  مشاريع  وجود  عدم  10 .
األولية لها مثل فرزها وتخزينها و اعادة تدويرها بعد ذلك . وأيضاً عدم وجود أجهزة للكشف 

عن املواد اخلطرة في النفايات.

)SAICM( 8-1-7   النهج االستراتيجي لالدارة الدولية للمواد الكيمياوية
يعرف بأنه خطة عمل عاملية لتوجيه اجلهود نحو حتقيق هدف خطة جوهانسبرغ والتي تنص على 
انتاج واستخدام املواد الكيميائية بطرق تؤدي الى خفض اآلثار البالغة الضرر على صحة االنسان 

والبيئة بحلول عام 2020 .
حيث تقوم األمانة العامة لبرنامج االمم املتحدة للبيئة بعملها بالتنسيق مع املنظمات املشاركة 
االمنائي  املتحدة  االمم  وبرنامج  الكيميائية  باالدارة  املعنية  املنظمات  بني  املشترك  البرنامج  في 
تنفيذ  تتضمن  املؤمترات  الى  التقارير  وتقدمي  دولية  الى جانب منظمات حكومية  الدولي  والبنك 
النهج االستراتيجي لالدارة الدولية للمواد الكيميائية واعداد مواد توجيهية للتنفيذ واالسهام 

في مقترحات املشاريع وتوفير خدماته  وتبادل املعلومات .

أهداف النهج :- 
السالمة الكيميائية كقضية شاملة من قضايا التنمية املستدامة , ادراج ادارة املواد الكيميائية 
 , في التخطيط الوطني واستراتيجيات التنمية املستدامة وأهمية االدارة السليمة لتلك املواد 

االدارة الشاملة للمواد الكيميائية .

االجراءات املتخذة بصدد الفعاليات اخلاصة بالنهج :-
اعداد قاعدة بيانات خاصة باملواد الكيمياوية الصناعية واخملتبرية في القطاعني العام واخلاص  1 .
,املنافذ احلدودية  التداول  املادة ومدى خطورتها ,طريقة  املادة وكميتها ,خصائص  تشمل نوع 

للمواد االستيرادية وشروط خزن كل مادة .
اعداد قاعدة بيانات خاصة بالفقرات التالية : 2 .

أ - املبيدات الزراعية والصحية في القطاعني العام واخلاص .
ب - مخازن املواد الكيميائية في عموم العراق .

ج-  غاز الكلور وتداوله ومواقع اخلزن .
وزهرة  االستراتيجية  للمحاصيل  الزراعية  اآلفات  ملكافحة  الزراعية  املبيدات  رش  حمالت  د-  

النيل والقصب .
هذه  وتتضمن  دوريا«  حتديثها  ويتم  احلكومي(  القطاع  العراق)ضمن  في  اخلطرة  النفايات  ح- 

البيانات نوع املادة وكميتها واسلوب التعامل معها .
و-املواد املصنفة كمواد خطرة)املستعملة( املستوردة لعام 2015 .

ز-املواد الكيمياوية التالفة وامكانية اعادة استخدام هذه املواد .
تشكيل جلنة مشتركة من وزارتنا للكشف على املدارس ورياض األطفال وبالتنسيق مع وزارة  3 .
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التربية جلرد املدارس التي مت تأهيلها حديثا«بهدف تقييم تراكيز الرصاص في الطالءات .
االيعاز لوزارة الصناعة واملعادن لتوجيه الشركات التابعة لها بوضع امللصقات التحذيرية على  4 .

منتجاتهم احلاوية على الرصاص والتي تدل على احتوائها على مادة سامة .
لدينا  املتواجدة  البيانات  العراق في ضوء  اخلطرة في  بالنفايات  اخلاص  السنوي  التقرير  اعداد  5 .

وبالتنسيق مع الوزارات ذات العالقة . 
متابعة كميات وأنواع النفايات اخلطرة املتولدة في مختلف األنشطة وكيفية التعامل معها  6 .
اضافة«  منها  النهائي  والتخلص  واالتالف  واملعاجلة  والنقل  والدائمي  املؤقت  اخلزن  حيث  من 
الى وضع آليات لتقليل تولد هذه النفايات اخلطرة مع املؤسسات املتخصصة وتسجيل هذه 
النفايات ضمن سجالت وطنية خاصة لضمان حماية االنسان والبيئة من اآلثار املترتبة عنها 
وتشخيص العوامل املسرطنة التي تؤثر على زيادة التشوهات اخللقية واالصابات السرطانية 

للسيطرة عليها .
دراسة طرق املعاجلة التي تقوم بها الشركات الصناعية والنفطية واعطاء املوافقات البيئية  7 .

املطلوبة النشاء وحدات معاجلة للمخلفات الصلبة والسائلة 
اعداد مقترح)تعليمات( حول الفقرات التالية :- 8 .

أ - محددات املواد الكيمياوية اخلطرة في النفايات اخلطرة .
ب - نقل واستيراد النفايات اخلطرة وفق اتفاقية بازل .

ج- املتطلبات الواجب توفرها عند اقامة املشاريع االستثمارية .
د- ادارة النفايات اخلطرة .

ح-  مسودة تعليمات العطاء املوافقة البيئية اخلاصة باملواد اخلطرة املستوردة من خالل اللجنة 
املشتركة املعنية بذلك .

انتقال  التلوث فيها وحتديد وسائل  امللوثة كيمياويا« وحجم  املواقع  التلوث في  حتديدمصادر  9 .
هذه امللوثات الى البيئة اجملاورة ووضع اخلطط الالزمة للمعاجلة والسيطرة على التلوث واحلد 

من انتشاره واالشراف على تنفيذ هذه اخلطط .
اصدار املوافقات البيئية الستيراد املواد الكيميائية من قبل القطاع العام واخلاص وفرض رسوم  10 .
على دخولها من املنافذ احلدودية محددة حسب نوع املادة ومدى خطورتها وكمياتها واجلهة 
السالمة  ودراسة  كل مادة مبوجب بطاقة  وتداولها  املادة وطرق خزنها  املستوردة واستخدام 

الكيميائية   )MSDS(واللوائح التشريعات الوطنية والدولية .
تأثيراتها  ومدى  والنفطية  الصناعية  العمليات  في  املستخدمة  الكيميائية  املواد  مراقبة   11 .

البيئية والشروط البيئية خلزنها والتداول بها عالوة على دراسة البدائل املقترحة عنها .
في مجال استبدال املواد احلاوية على الرصاص فقد تضمن العمل محورين أساسيني :- 12 .

 )TEL( احملور االول := يتضمن أصدار التشريعات التي حتد من أستخدام مادة رابع أثيالت الرصاص
في انتاج الوقود والعمل جاري حالياً الختيار البديل املناسب عن هذه املادة وكذلك العمل مستمر 

لتغيير املواصفة العراقية القياسية للوقود .
احملور الثاني : - يتضمن احلد من استخدام مضافات الرصاص في انتاج الطالءات عن طريق القيام 
اعداد املسوحات  والتربية لغرض  البيئة  وزارتي   بعدة خطوات منها تشكيل جلنة مشتركة بني 
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اعادة  لغرض  جدرانها  طالء  في  املستخدمة  الطالء  نوعية  وحتديد  األطفال  ورياض  املدارس  على 
, والقيام بحملة توعية عن أنواع  طالئها في حالة تأشير وجود الرصاص في الطالء املستخدم  
الطالءات والتأثيرات الصحية اخلطيرة لألنواع احلاوية على الرصاص وخصوصا« األطفال والنساء 
احلوامل وكذلك البدء في اعداد جرد عن الشركات املنتجة للطالءات محليا« وحتديد نوعية املواد 

الكيمياوية املستخدمة في منتجاتها وتشجيع الشركات على استخدام البدائل اآلمنة بيئيا«.
يجري العمل حالياً  على اعداد تشريعات ملزمة للجهات ذات العالقة تتضمن مايأتي: 13 .

الى  نهائية  بصورة  مركباته  أحد  أو  الرصاص  على  احلاوية  املستوردة  الطالءات  دخول  منع  أ - 
العراق .

ب - منع دخول العاب األطفال واألثاث املنزلي املستورد واحلاوي على الرصاص أو أحد مركباته 
سواء كانت طالء او مادة داخلة في التصنيع .

ج- وضع ضريبة جتبى على الشركات املصنعة للطالءات احمللية والتي تستخدم الرصاص أو 
أحد مركباته في منتجاتها.

التي  والطالءات  محليا«  املنتجة  بالطالءات  اخلاصة  القياسية  العراقية  املواصفة  تعديل  د- 
يسمح بأستيرادها.

املعوقات التي تواجه تنفيذ النهج :- 
الصعوبات األمنية املتمثلة صعوبة السيطرة على املنافذ احلدودية وحتديات االرهاب في بعض  1 .

احملافظات والتي تسهل من عمليات تهريب املواد الكيميائية اخلطرة الى داخل العراق .
صعوبات تقنية تتمثل باحلاجة امللحة لألجهزة واملعدات احملمولة للكشف عن املواد الكيميائية  2 .

في املنافذ احلدودية ومواقع األنشطة الصناعية واملواقع امللوثة كيميائياً.
احلاجة الى زيادة املعرفة والتواصل املعلوماتي ورفع القابليات وبناء القدرات للعاملني في مجال  3 .
ادارة الكيمياويات وتقييم املواقع امللوثة و تعزيز التعاون االقليمي والثنائي بني املعنيني في هذا 
القطاع واالطالع على جتارب االخرين ومواكبة األبحاث العلمية ومايصدر من نشرات دولية  في 

هذا اجملال.
الكيميائية  للمواد  اخلاطيء  االستخدام  الناجمة عن  باخملاطر  والتعريف  اجملتمعي  الوعي  رفع  4 .

وكيفية التعامل بها وتداولها.
بناء الثقة بني املؤسسات وتعزيز مشاركة اجلميع في االدارة السليمة للكيمياويات . 5 .

8-1-8   بروتوكول قرطاجنة للسالمة االحيائية امللحق بأتفاقية التنوع البيولوجي
من  أي  واستعمال  ومعاجلة  اآلمن  للنقل  دولي  تنظيمي  اطار  ضمن  تعمل  مهمة  معاهدة  هو 
الكائنات احلية احملورة الناجتة من التقنية االحيائية ويوفر للدول الفرص للحصول على معلومات 
قبل استيراد الكائنات اجلديدة احملورة وراثياً .ويتألف البروتوكول من أربعني مادة وثالثة مالحق تعالج 
احملورة  لألحياء  احملتملة  الضارة  اآلثار  لتجنب  اتخاذها  املوقعة  الدول  على  يتوجب  التي  االجراءات 
وراثيا« وللتخفيف عنها, وقد أقر حق كل دولة للتحكم في الكائنات احلية احملورة وراثياً وأصبح ذلك 

حقاً دولياً  اجبارياً على جميع الدول .
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تأريخ االنضمام :- 
 متت مصادقة مجلس النواب على االنضمام للبروتوكول واصدار قانون »انضمام العراق الى بروتوكول 
للبروتوكول  في2014/3/1  العراق  وانضم    «  2013 )47(لسنة  رقم  االحيائية  للسالمة  قرطاجنة 

ودخل حيز التنفيذ في 2014/6/1 بعد مرور ثالثة أشهر من تاريخ انضمامه.

 أهداف البروتوكول :- 
يهدف البروتوكول الى املساهمة في ضمان مستوى مالئم من احلماية في مجال أمان نقل ومناولة 
واستخدام الكائنات احلية احملورة الناشئة عن التكنولوجيا االحيائية احلديثة التي ميكن أن تترتب 
عليها آثار ضارة على حفظ واستدامة استخدام التنوع البيولوجي مع مراعاة اخملاطر على صحة 

االنسان أيضا«,مع التركيز بصفة خاصة على النقل عبر احلدود.

االجراءات املتخذة بصدد الفعاليات اخلاصة بالبروتوكول  :-
تسليم العراق التقرير الوطني الثالث لسكرتارية بروتوكول قرطاجنة للسالمة االحيائية في  1 .
2015/12/28 باللغتني االنكليزية والعربية, على الرغم من حداثة انضمام العراق للبروتوكول 
وشحة البيانات املطلوبة واحلاجة الى بناء قدرات العاملني واملؤسسات لغرض تطبيق مفاهيم 

البروتوكول. .
العمل على تنفيذ التزامات العراق جتاه بروتوكول قرطاجنة للسالمة االحيائية من خالل الرد  2 .
مدى  لتقييم  فيه  األطراف  للدول  البروتوكول  سكرتارية  قبل  من  املعد  التقرير  اسئلة  على 

تطبيق بنود البروتوكول من قبل الدولة الطرف .
احملورة  احلية  للكائنات  االحيائية  »السالمة  نظام  اصدار  على  الوزراء  مجلس  مصادقة  متت  3 .
وراثيا«رقم)2( لسنة 2015« في جريدة الوقائع العراقية ذات العدد 4357 في2015/3/23. ويتم 
للسالمة  الدائمة  الوطنية  اللجنة  تشكيل  من خالل  النظام  هذا  بنود  تنفيذ  على   العمل 

االحيائية والواردة ضمن بنود النظام في املادة 5 واملادة6 منه .

8-1-9   اتفاقية التنوع البيولوجي
البيولوجي  التنوع  ملكونات  املستدام  واالستخدام  البيولوجي  التنوع  حلفظ  دولية  معاهدة  هي 
والتقاسم العادل واملنصف للمنافع الناشئة عن استخدام املوارد اجلينية.وتضم االتفاقية 193طرف 

لتصبح مشاركة البلدان فيها مشاركة شاملة تقريبا«,.
تأريخ االنضمام :- 

دخلت االتفاقية حيز التنفيذ في كانون األول عام1993 وقد اودع العراق انضمامه لالتفاقية في 
 .2009/10/26 في  االتفاقية  في   192 رقم  العضو  واصبح  لالتفاقية  العام  االمني  مع   2009/7/28
انبثقت  الطبيعة«  مع  بانسجام  البيولوجي«العيش  التنوع  التفاقية  العاملية  الرؤية  وعلى ضوء 
اخلطة االستراتيجية العاملية للفترة 2010-2020 والتي تتضمن عشرين هدفاً ستراتيجياً تغطي 

كافة مشاكل التنوع البيولوجي في العالم .
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اهداف االتفاقية:- 
تهدف االتفاقية الى معاجلة كافة التهديدات احملدقة بالتنوع البيولوجي, وخدمات األنظمة البيئية, 
مبا فيها التهديدات من التغير املناخي وذلك بواسطة التقييمات العلمية ,وتطوير األدوات واحلوافز 
والعمليات ونقل التكنولوجيا واملمارسات اجليدة مع االشراك الكامل والفعال ألصحاب املصلحة 
ذات الصلة ومنها اجملتمعات األصلية واحمللية والشباب واملنظمات غير احلكومية والنساء ومجتمع 

األعمال. أما جدوى االنضمام لهذه االتفاقية فهي:
صون التنوع البيولوجي الفريد في العراق. 1 .

حماية الطبيعة والتآزر مع االتفاقيات متعددة األطراف التي حتمي املوائل الطبيعية. 2 .
االستفادة من اخلبرة واملشورة الفنية في االتفاقية. 3 .

رفع الوعي البيئي اجلماهيري بني شرائح  اجملتمع كافة . 4 .
وتلتزم الدول بتحقيق أهداف هذه االتفاقية وفقاً ألحكامها ذات الصلة ,في صيانة التنوع البيولوجي 
واستخدام عناصره على نحو قابل لالستمرار والتقاسم العادل واملنصف للمنافع الناشئة عن 
استخدام املوارد اجلينية عن طريق اجراءات منها احلصول على املوارد اجلينية بطرق مالئمة ونقل 
التكنولوجيات املالئمة ذات الصلة, مع مراعاة كافة احلقوق في هذه املوارد والتكنولوجيات, وعن 
املالي واحلوافز  الدعم  لقدراته  بأن يقدم وفقاً  التمويل املناسب.ويتعهد كل طرف متعاقد  طريق 
وبرامجه  وأولوياته  خططه  مع  يتسق  مبا  االتفاقية  هذه  أهداف  حتقيق  الى  الرامية  لألنشطة 

الوطنية.
احلكومة  قبل  من  رسميا«  اقرارها  حال  االستراتيجية  بتنفيذ  بالشروع  تتقدم  أن  وزارتنا  وترجو 

العراقية لتكون أول استراتيجية حية شفافة لصون وحماية التنوع البيولوجي.

االجراءات املتخذة بصدد الفعاليات اخلاصة باالتفاقية  :-
اقرار االستراتيجية من قبل األمانة العامة جمللس الوزراء مبوجب األمر الديواني رقم 298. 1 لعام 

.2015
بعد احلصول    ) 2 .2020-2015( العمل  البيولوجي وخطة  للتنوع  أول استراتيجية وطنية  اعداد 
وطنيا«  هدفا«  وعشرين  ثالثة  منها  انبثقت  وقد   , العاملي  البيئة  مرفق  من  مالي  مورد  على 

عراقيا« فيما يخص التنوع االحيائي .
انبثاق اخلطة التنفيذية التي تضمنت 34. 3 هدفا« وطنيا« للتنوع البيولوجي, اضافة الى تغطية 
مؤشرات  وضع  ومنها  االستراتيجية  حتقق  جناح  تضمن  التي  التكميلية  العناصر  من  عدد 

للتحقق .
اعداد استراتيجية للتواصل مع اجلهات ذات  العالقة لتنفيذها. 4 .

وضع استراتيجية حلشد املوارد املالية للتنفيذ, 5 .
وضع تقرير لتقييم االحتياجات التكنولوجية والقدرات املطلوبة للتنفيذ . 6 .

نفذ املشروع ملدة عامني ونصف ومبشاركة واسعة من قبل املعنيني حيث يلتزم العراق بالعمل  7 .
والثروات  البيولوجي  التنوع  وحماية  الطبيعة  لصون  لالتفاقية  التوجيهية  للمباديء  وفقاً 

الطبيعية .
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8-1-10     االتفاقية االطارية للتغيرات املناخية   
هي اتفاقية دولية  أصبح العراق عضوا« فيها بعد مصادقته عليها وعليالبروتوكول امللحق بها في 
نهايات عام2009 وذلك لبلوغ أهدافها واالستفادة العلمية نتيجة نقل اخلبرات في كافة مجاالت 
االتفاقية مع احلصول على الدعم املالي لتنفيذ العديد من املشاريع داخل العراق من أهم املباديء 
التي تضمنتها:مشروع البالغ الوطني األول للعراق , مشروع املساهمات الوطنية ,مشروع حتفيز 
استخدامات الطاقة الشمسية داخل العراق ,باالضافة الى العديد من حزم املشاريع بدعم من 

مرفق البيئة العاملي .

تاريخ االنضمام : - 
 مت ابرام االتفاقية في 9/ آيار /1992 ونشر قانون االنضمام في جريدة الوقائع العراقية في 23/ آذار 
/2009  وايداع صك االنضمام بتاريخ 28 / حزيران /2009 ومتت املشاركة مبؤمترات األطراف والعمل 

مبقرراتها .

البالغ الوطني :-
هو البالغ الوطني الذي يتضمن قوائم عن انبعاثات الغازات الدفيئة من كافة دول العالم املنظمة 
للخطوط  وفقا«  للعراق  األول  الوطني  البالغ  اعداد  مت  دوريةوقد  وبصورة  االطارية  االتفاقية  الى 
مت  وقد   ,1996 لعام      IPCC املناخية  بالتغيرات  املعنية  احلكومية  الدولية  للهيئة  االرشادية 
الوطني األول للعراق وذلك لكونها السنة  البالغ  اعتماد عام 1997 كسنة أساس لكتابة تقرير 
الباعثة  الوطنية  القطاعات  التقرير وملعظم  البيانات املطلوبة ألعداد  التي توفرت فيها معظم 
للغازات الدفيئة,وكذلك فان هذه السنة حققت نسبة متوسطة من انبعاثات الغازات الدفيئة 

عن القطاعات الوطنية  وهو يتكون من املكونات التالية :- 
املكون األول : يسمى السياق الوطني ويحتوي على معلومات عامة عن العراق )جغرافية أراضيه 
,التركيبة  واالنتاجية  الصناعية  ,القطاعات  واالجتماعية  االقتصادية  املؤشرات  ,أهم  وبيئاتها 
السكانية واملؤسساتية(حيث تساعد هذه املعلومات في معرفة خيارات التخفيف من والتأقلم 
مع تغير املناخ وكذلك اعطاء نبذة عن أبرز التحديات التي يواجهها العراق في التعامل مع قضايا 
مت  وقد   TF ابرز  ومن  التقاطعية   والقضايا  الوطني  السياق  عمل  مجموعة  تسمى  املناخ.  تغير 
تشكيل مجموعة عمل خاصة بهذا املكون مهامها هي جمع البيانات واملعلومات األساسية آنفة 

الذكر,وحتليل وعرض أولويات التنمية وارتباطها بقضايا املناخ .
املكون الثاني: حصر انبعاثات غازات الدفيئة والتخفيف ويتضمن هذا املكون العديد من مجاميع 

العمل التي تعمل كل منها على أحد القطاعات الباعثة لغازات الدفيئة وكمايلي:
مجموعة قطاع الطاقة .   1 .

مجموعة قطاع العمليات الصناعية . 2 .
مجموعة قطاع الزراعة وتغير استخدام األراضي. 3 .

مجموعة قطاع النفايات . 4 .
املكون الثالث: اآلثار وقابلية التأثر والتكيف مع تغير املناخ ويهدف لدراسة آثار التغير املناخي على 
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البيئات العراقية العامة وكذلك قابلية التأثر أو هشاشة األنظمة البيئية والبشرية واالقتصادية 
عاملية  مناخية  موديالت  أو  مناذج  باستخدام  والبعيد  املتوسط  املدى  على  املناخ  تغير  جراء  من 

وتطويرها بحيث تتوافق مع االحتياجات املؤسسية للعراق .
ومن أبرز القطاعات املتوقع لها أن تتأثر بتغير املناخ هي: املوارد املائية ,الزراعة وانتاج الغذاء ,التنوع 
احليوي ,الصحة ,واألراضي والتصحر واجلفاف . حيث سيتم تشكيل مجموعة عمل لهذا املكون 

ومبساعدة خمسة مجموعات خبراء وكل منها يخصص لقطاع معني من القطاعات التالية .
مجموعة عمل اآلثار والتكيف . 1 .

مجموعة خبراء املوارد املائية . 2 .
مجموعة خبراء الزراعة واألمن الغذائي . 3 .

مجموعة خبراء التنوع احليوي . 4 .
مجموعة خبراء استعماالت األراضي والتصحر . 5 .

مجموعة خبراء الصحة . 6 .
ومهام كل مجموعة هي: جمع البيانات واملعلومات الالزمة من كافة القطاعات , حتديد مؤشرات 
خاصة باملناخ وتغير املناخ , اعداد دراسة اآلثار احملتملة لتغير املناخ وحساسية األنظمة البيئية 
والبشرية اخملتلفة , كذلك ستقوم اجملموعات باعداد استراتيجيات تكيف قطاعية واقتراح حزمة 

مشاريع ذات أولوية .
املكون الرابع : معلومات اضافية وقضايا تقاطعية, ويهدف هذا املكون الى ابالغ سكرتارية االتفاقية 
ومن ثم األطراف مبعلومات هامة خاصة بالعراق وحتديد احتياجاته فيما يخص اجلوانب البحثية 
التي  القائم واالجراءات  الوضع  .وكذلك يتم وصف  التكنولوجية واملؤسسية   , املالية   , الفنية   ,
اتخذتها احلكومة العراقية لغرض حتقيق أهداف االتفاقية .وستقوم مجموعة عمل خاصة بهذا 
املكون باعداد الدراسات الالزمة وتقييم االحتياجات واألولويات لتغطية الضعف املؤسسي والفني 
واملالي و اقتراح خطة عمل مستقبلية لتحسني اعداد البالغات الوطنية ورفق القدرة الوطنية 
للتعامل مع تغير املناخ.ومن خالل هذا املكون سيتم تنفيذ بعض األنشطة األساسية املتعلقة 
بالتوعية والتدريب والبناء املؤسسي كأنشاء وتقوية وحدة تغير املناخ في وزارة البيئة وتعزيز آليات 
التنسيق والتعاون مع األطراف اخملتلفة وكذلك انشاء موقع الكتروني لبرامج تغير املناخ في العراق 

.
االجراءات املتخذة بصدد الفعاليات اخلاصة باالتفاقية  :-

واوكسيد  1 .CH4 وامليثان  CO2مت جرد غازات الدفيئة الرئيسة الثالثة وهي : ثاني اوكسيدالكاربون
النتروز N2O لسنة 1997 بوصفها سنة األساس ألنها األقرب الى سنة 1990 وتتوافر عنها 
البيانات املطلوبة, وضمت قوائم جردغازات الدفيئة قطاعات الطاقة , والعمليات الصناعية 

والنفايات.
اقتراح مشاريع للتخفيف من غازات الدفيئة الناجمة عن مختلف القطاعات . 2 .

اعداد قائمة ارشادية لتكنولوجيا التخفيف تتضمن التكنولوجيا املتوفرة و البدائل التكنولوجية  3 .
لقطاعات الطاقة , املواصالت , املباني , الصناعة , الغابات  وادارة النفايات .

ميكن  ,حيث  التكيف  وقياس  التأثر  /قابلية  املائية  املوارد  قطاع  يخص  فيما  توصيات  تقدمي  4 .



348

البيئية  األوضاع  التكيف وفق  اعتبارات خاصة لتعزيز عملية تخطيط استراتيجيات  اعتماد 
واالقتصادية في العراق في مجال ادارة موارد املياه السطحية وتشغيل السدود .

فيما يخص القطاع الزراعي مت تقدمي  توصيات الجراءات التكيف املطلوبة املترتب عن التغيرات  5 .
املناخية في هذا  القطاع .

فيما يخص قطاع التنوع البيولوجي مت تقدمي  توصيات بشأن تدابير يجب التركيز عليها لتعزيز  6 .
اجراءات  نحو  الوطنية  اجلهود  األهوار,وتوجيه  منطقة  منها  والتي  الطبيعية  احملميات  وضع 

لزيادة مرونة التنوع البيولوجي الشامل وبطرق متعددة .
فيما يخص قطاع الصحة مت تقدمي توصيات بشأن وضع تدابير تكيف واضحة ومحددة تساعد  7 .
اجلهات الصحية اخملتصة في العراق لالستعداد وتخفيف التأثيرات السلبية التي قد تزيد من 

ضعف األوضاع الصحية بسبب تغير املناخ .

8-1-11 أتفاقية التراث العاملي 
 هي اتفاقية معنية باعالن املواقع  الطبيعية والثقافية في البلد  كمواقع للتراث العاملي بعد 
تشخيص القيمة العاملية االستثنائية في املوقع فالتراثالعامليبكافة اشكاله الثقافية والطبيعية 
ثروة ال ميكن تعويضها ليس لبلد املوقع  لكن للبشرية جمعاء... وان اندثار اي بند من هذا التراث 

يعد افتقارا لتراث جميع الشعوب.
فالهدف األساسمن تعيني مواقع التراث الثقافي والطبيعي ذو  القيمة العاملية االستثنائية في أية 
دولة ... هو حلمايتها واحملافظة عليها واصالحها ونقلها الى االجيال املقبلة ضمن شروط ومعايير 

دولية لتسجيل هذا املوقع .

CMS  8-1-12  معاهدة احلفاظ على االنواع املهاجرة من احليوانات الفطرية
   ان جوهر هذه املعاهدة هو احملافظة على االنواع املهاجرة البرية واملائية والطيور في جميع انحاء 
العالم وإدارتها ادارة فاعلة من خالل تظافر جهود جميع الدول التي تقضي هذه االنواع املهاجرة اي 

جزء من اطوار دورة حياتها ضمن حدود واليتها الوطنية .
الى معاهدة حفظ  العراقية ومنذ فترة ألجل االنضمام  البيئة  وزارة  العراق ومن خالل      سعى 
االنواع الفطرية املهاجرة واالتفاقيات ومذكرات التفاهم بشأن حفظ االنواع مت اعداد مشروع قانون 
الوزراء  مجلس  عليه  وافقة  الذي  الدولة  شورى  مجلس  قبل  من  املعاهدة  الى  العراق  النضمام 
بجلسته االعتيادية العاشرة املنعقد في 2014/3/11 ومت احالته الى مجلس النواب حسب احكام 
النواب  الى املعاهدة بعد تصديق مجلس  العراق  العراقي وسيتم اعداد وثيقة انضمام  الدستور 

العراقي على مشروع قانون االنضمام ونشره في اجلريدة الرسمية.

8-2  التشريعات القانونية 
من خالل مهام عمل وزارة البيئة/ الدائرة القانونية وبالتنسيق مع دوائر الوزارة كافة مت تشكيل عدد 
من اللجان املشتركة بني وزارتنا ومع الوزرات ذات العالقة الصدار عدد من التشريعات )القوانني - 
االنظمة - التعليمات ( التي مت أجنازها او قيد االجناز  وأهم االجراءات املنفذة لها واملبينة في اجلدولني 

أدناه .
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التشريعات املنجزة )قوانني -  انظمة -  تعليمات(

االجراءات املنفذةاالسم ت  

-1
تعليمات الوقاية من االشعة غير املؤينة الصادرة من منظومات 

الهاتف احملمول.
مت نشرها بالرقم )1( لسنة 2010في اجلريدة الرسمية بالعدد 

)4157( في 7/5/ 2010

تعليمات تشكيل ومهام مجلس وزارة البيئة2-
مت نشرها بالرقم )2( لسنة 2010 ونشرت في اجلريدة الرسمية 

بالعدد )4152( في 2010/5/10.

-3
تعليمات شروط اعتماد املكاتب االستشارية واخملتبرات في 

مجاالت حماية البيئة
نشرت التعليمات بالرقم )1( لسنة 2011 في جريدة الوقائع 

بالعدد4176 في 2011/2/7 .

-4
تعليمات شروط منح املوافقة البيئية النشاء محطات البث 

االذاعي والتلفزيوني
نشر التعليمات بالرقم 2 لسنة 2011 في جريدة الوقائع العراقية 

بالعدد )4208( في 2011/9/19.                                

النظام الداخلي لتشكيالت الوزارة5-
نشر النظام في جريدة الوقائع بالرقم)1( لسنة 2011 بالعدد 

4211 في 2011/10/3

-6
تعليمات احملددات البيئية النشاء املشاريع ومراقبة سالمة 

تنفيذها
مت نشرها  في جريدة الوقائع بالرقم )3( لسنة 2011 بالعدد)4225( 

في 2012/1/9.

-7
تعليمات تشكيالت ومهام مجلس حماية وحتسني البيئة في 

احملافظة
مت نشرها في جريدة الوقائع بالرقم )1( لسنة 2012 بالعدد)4232( 

في 2012/3/12.

تعليمامتحددات االنبعاث الوطنية لألنشطةواألعمال8-
مت نشرهابالرقم 3 لسنة 2012 بجريدة الوقائع بالعدد 4242 في 

 .2012/6/11

-9
نظام احملدداتالوطنية الستخدام مياه الصرف الصحي املعاجلة 

في الري الزراعي .
مت نشرهابالرقم 3 لسنة 2012 بجريدة الوقائع بالعدد بالعدد4260 

في 2012/12/17.

نظام حماية الهواء احمليط من التلوث 10-
مت نشرهبالرقم 4 لسنة 2012 بجريدة الوقائع بالعدد بالعدد4263 

في 2013/1/14.

نظام التحكم باملواد املستنفده لطبقة االوزون  11-
مت نشرهبالرقم 5 لسنة 2012 بجريدة الوقائع بالعدد بالعدد4263 

في 2013/1/14.

نظام احملميات الطبيعية12-
مت نشره بالرقم 2 لسنة 2014 بجريدة الوقائع بالعدد)4316( في 

.2014/3/24

تعليمات صندوق حماية البيئة13-
مت نشرها بالرقم1 لسنة2013 بجريدة الوقائع بالعدد)4279( في 

.2013/6/10

تعليمات احلفاظ على الوثائق لوزارة البيئة 14-
مت نشرها بالرقم2 لسنة2013 بجريدة الوقائع بالعدد)4309( في 

.2014/2/10

تعليمات حماية البيئة من مخلفات البلدية 15-
مت نشرها بالرقم 2 لسنة2014 بجريدة الوقائع العراقية 

بالعدد)4328( في 2014/7/7.

-16
مشروع لتعديل األول لصندوق حماية البيئة رقم )1( لسنة 

2013
مت نشرها في جريدة الوقائع العراقية بالعدد )4347( في 

 2015/1/12

نظام السالمة اإلحيائية للكائنات احلية احملورة وراثياً ومنتجاتها17-
مت نشره  بالرقم 2 لسنة2015 بجريدة الوقائع العراقية 

بالعدد)4357( في 2015/3/23.

احيل املشروع الى وزارة العدل/ دائرة الوقائع العراقية للنشر.مشروع تعليمات ادارة نفايات اجلهات الصحية18-

مشروع نظام السالمة االحيائية للكائنات احلية احملورة وراثيا19ً-
مت اصدار النظام بالرقم )2( لسنة 2015 مبوجب قرار مجلس الوزراء 

رقم )102 ( لسنة 2015 وبانتظار نشره في اجلريدة الرسمية  

مت النشر بجريدة الوقائع العراقية بالعدد 4380 في 2015/9/14النظام الداخلي لقسم الشرطة البيئية رقم )1( لسنة 202015    
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التشريعات قيد االجناز ) قوانني - انظمة - تعليمات (
االجراءات املنفذةاالسم ت  

-1
مشروع  قانون السيطرة على 

الضوضاء 

انهت اللجنة اعمالها واحيل مشروع القانون الى مجلس شورى الدولة ومت مناقشة 
القانون في اجمللس واحيل الى االمانة العامة جمللس الوزراء ملناقشتة واحالته الى مجلس 

النواب القراره .   

-2
مشروع تعليمات أدارة نفايات الرعاية 

الصحية

 احيل املشروع الى وزارة العدل/مجلس شورى الدولة ومت مناقشته لدى املستشار اخملتص 
د.وداد ومت مناقشته في الهيئة املتخصصة والهيئة العامة ومت احالة املشروع من قبل 

وزارتنا الى دائرة الوقائع العراقية لغرض نشرها في اجلريدة الرسمية.

-3
اللجنة اخلاصة بأعداد مشروع قانون 

ادارة اخمللفات

انهت اللجنة اعمالها واحيل املشروع وزارة العدل مجلس شورى الدولة من قبل وزارة 
االشغال والبلديات العامة ودقق لدى املستشار اخملتص قاسم العبادي والهيئة املتخصصة 

والعامة واحيل املشروع الى االمانة العامة جمللس الوزراء التي قامت باعادة املشروع 
للمجلس لتدقيقه وحالياً املشروع معروض لدى املستشار اخملتص االستاذ قاسم العبادي 

واملوضوع متابع من قبل ممثلو وزارتنا .

-4
مشروع تعليمات احلمأه املعاجلة 

للزراعة

مت احالة املشروع الى وزارة العدل/مجلس شورى الدولة لغرض اجراء التدقيقات القانونية 
الالزمة عليه ومت تدقيق املشروع لدى املستشار الدكتور رياض مجول وفي الهيئة 

املتخصصة وحالياً املشروع معروض في الهيئة العامة للمجلس.

-5
مشروع تعليمات ادارة النفايات 

اخلطرة

مت احالة املشروع الى وزارة العدل/مجلس شورى الدولة لغرض اجراء التدقيقات القانونية 
الالزمة عليه ومت تدقيق املشروع لدى املستشارة اخملتصة وفي الهيئة املتخصصة وحالياً 

املشروع معروض في الهيئة العامة للمجلس.

مشروع قانون االلغام6-
مت احالة املشروع الى وزارة العدل/مجلس شورى الدولة لغرض اجراء التدقيقات القانونية 

الالزمة عليه وحالياً املشروع معروض امام املستشار اخملتص االستاذ قاسم العبادي.

مشروع تعليمات االثر البيئي7-
مت تدقيق املشروع لدى تاملستشار اخملتص االستاذ احمد املعيني وحالياً املشروع معروض في 

الهيئة املتخصصة جمللس شورى الدولة.

مت

الاخراج الفين/ ادلائرة الفنية/  قسم تقنيات املعلومات




