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وَأَْخرَْجَنا  أَْحَيْيَناَها  اْلَْيَتُة  اْلَرُْض  لَُهُم  وَآَيٌَة 

ِمْنَها َحبًّا َفِمْنُه يَأُْكلُوَن )33( وََجَعلَْنا ِفيَها 

ِمَن  ِفيَها  رْنَا  وََفجَّ وَأَْعَناٍب  نَِخيٍل  ِمْن  َجنَّاٍت 

َعِملَْتُه  وََما  ثََمرِِه  ِمْن  لَِيأُْكلُوا   )34( الُْعُيوِن 

الَِّذي  ُسْبَحاَن   )35( يَْشُكُروَن  أََفَل  أَيِْديِهْم 

وَِمْن  اْلَرُْض  تُْنِبُت  َّا  ِم ُكلََّها  اْلَزْوَاَج  َخلََق 

لَُهُم  وَآَيٌَة   )36( يَْعلَُموَن  َل  َّا  وَِم أَنُْفِسِهْم 

اللَّْيُل نَْسلَُخ ِمْنُه النََّهارَ َفإِذَا ُهْم ُمْظلُِموَن 

ْمُس َتْرِي ِلُْسَتَقرٍّ لََها ذَلَِك تَْقِديُر  )37( وَالشَّ

َمَنازَِل  رْنَاُه  َقدَّ وَالَْقَمرَ   )38( الَْعلِيِم  الَْعزِيزِ 

ْمُس  َحتَّى َعادَ َكالُْعرُْجوِن الَْقِدميِ )39( َل الشَّ

يَْنَبِغي لََها أَْن تُْدرَِك الَْقَمرَ وََل اللَّْيُل َسابُِق 

النََّهارِ وَُكلٌّ ِفي َفلٍَك يَْسَبُحوَن )40(





ان القياس احلقيقي حلضارة المة وتقدمها يأتي من خلل امتلكها لرؤى مستقبلية مبنية على اسس 
واضحة العالم لكافة الهداف والفعاليات والنشطة التي تهم اجملتمع , واصبح موضوع احلفاظ على 
التحضرة  والشعوب  للحكومات  اساسياً  مطلبا  الخيرة  العقود  خلل  التلوث  من  وحمايتها  البيئة 
تؤمن  التي  الطبيعية  الوارد  وترشيد  للعيش  مناسبة  بيئة  وخلق  اجملتمع  لصحة  حماية  من  يوفره  لا 

احتياجات الجيال القادمة .
وكما يعلم اجلميع ان العراق مر بظروف صعبة جدا بسبب احلروب التكررة والستمرة ما ادى الى ضرر 
كبير في كل مرافق احلياة حيث حتتاج البيئة في العراق اليوم الى وقفة علمية واعادة النظر في متطلبات 
وقف التدهور من جهة والسعي حلماية البيئة والتنوع الحيائي من التلوث من جهة ثانية وتعميق دور 

السلطات احمللية والسكان في عمليات تخطيط التنمية والدارة البيئية السليمة .
تسعى وزارة البيئة من خلل الكوادر العاملة فيها الى تنفيذ اخلطط الناطة بها على الستوى احمللي 
من خلل منح الوافقات البيئية للمشاريع واجراء عمليات الرقابة والتفتيش وتقدمي الستشارة الفنية    
وغيرها من العمال ذات الصلة بالشأن البيئي  ، وحتقيق اهدافها في حماية وحتسني الواقع البيئي في 
العراق بالرغم من المكانيات الادية والبشرية احملدودة التوفرة لها ، واعداد القوانني والتشريعات واجناز 
الدراسات والبحوث ومنح الوافقات البيئية لنشاء الشاريع والشاركة في الجتماعات والؤمترات احمللية 
والدولية التي تتناول التفاقيات الدولية والواضيع البيئية ذات الهتمام الشترك اضافة الى جانب العلم 
بيئة  الوطنية حلماية  الستراتيجية  اعداد  مت  انه  الى  اضافة   ، الفعاليات   البيئية وغيرها من  والتوعية 
العراق وخطة العمل التنفيذية للفترة ) 2013 - 2017 ( والتي تتضمن العديد من الهداف البيئية التي 
تساهم في خلق بيئة ملئمة للعيش وتتماشى مع التوجهات العالية في هذا اجملال  ما يتطلب تظافر 
جهود جميع الوزارات واجلهات القطاعية العنية بالتلوث لتحقيقها للوصول الى بيئة صحية نظيفة .

واذ نقدم هذا التقرير الفني الذي ميثل حالة البيئة في العراق لعام )2016 ( ليكون مبتناول يد صانعي القرار 
واجلهات التخطيطية من اجل رسم سياسة افضل للمستقبل لتنعم الجيال القادمة ببيئة صحية 

نظيفة خالية من التلوث .
وفي اخلتام ل يسعني ال ان أقدم شكري وتقديري  لكل من ساهم في اعداد هذا التقرير واغتنم الفرصة 
لدعوا  اجلميع لضاعفة اجلهود ومواجهة التحديات التي تهدد بيئتنا للوصول الى الهداف الرجوة في 

حماية البيئة سائلني الولى القدير ان يوفق اجلميع خلدمة عراقنا احلبيب والى مزيد من العطاء.

الدكتورة
عديلة حمود ح�سني

وزيرة ال�سحة والبيئة





لعل واحدة من اهم معايير تقدم المم في عصرنا احلاضر هو مدى العناية والهتمام بالبيئة لا لها من 
تاثيرات مباشرة وغير مباشرة على صحة ال نسان وايضا على مختلف اجلوانب احلياتية والجتماعية 

والقتصادية للبلدان .
ان بلداً مثل العراق عانى من ويلت احلروب يحتاج الى عمل دؤوب ومنهج لصلح ما خربته تلك احلروب ، 
ولعل اولى مراحل العمل الدؤوب لصلح الشأن البيئي هو التحليل العمق للواقع البيئي في العراق و 
وضع الستراتيجيات واخلطط الكفيلة بأصلح النظام البيئي وحمايته ما اصابه وما يستجد بسبب 
المارسات اخلاطئة الكثيرة والتي للسف ما نزال نشهد العديد منها . حيث حتتاج البيئة في العراق 
البيئة  حلماية  والسعي  جهة  من  التدهور  وقف  متطلبات  في  النظر  واعادة  علمية  وقفة  الى  اليوم 
امناط  الى  الطبيعية  الوارد  مع  التعامل  امناط  وحتويل  اخرى  جهة  من  التلوث  من  الحيائي  والتنوع 
والدارة  التنمية  تخطيط  عمليات  في  والسكان  احمللية  السلطات  دور  وتعميق  الستدامة  التنمية 

السليمة البيئية 
وميثل تقرير الواقع البيئي في العراق لعام 2016 خلصة اجلهود البذولة من قبل كوادر وزارة البيئة خلل 
هذا العام حيث شمل التقرير العديد من الواضيع البيئية الهمة معززة بالبيانات واخملططات واجلداول 
والؤشرات البيئية التي متخضت عن عمليات الراقبة والرصد البيئي والتحليل والتقييم التي اجنزتها 
البيئي  العمل  تواجه  التي  والتحديات  العوقات  العاملة في بغداد واحملافظات ومت حتديد  الفنية  الفرق 

في العراق ما يتطلب بذل اجلهود الكبيرة لتحسني هذا الواقع .
التقرير سائلني الولى القدير ان يوفق اجلميع  أتقدم بالشكر والتقدير لكل من ساهم في اعداد هذا 

خلدمة عراقنا احلبيب والى مزيد من العطاء.

الدكتور
جا�سم عبد العزيز حمادي
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3التغريات املناخية ونوعية اهلواء

1-1   التغريات املناخية
مقدمة :

إن العراق كمعظم الدول العربية والنامية التتحمل أي مسؤولية تاريخية في ظهور مشكلة تغير املناخ لكون 
انبعاثات اغلب بلدان العالم النامي ومنها العراق لم تكن ذات شأن يذكر أذبان ظهور املشكلة عندما حدثت 
الثورة الصناعية في اوروبا و هي حلد األن ال تساهم إال بحوالي 5% فقط من إنبعاث غازات الدفيئة )تقرير املنتدى 
أن إنبعاثات العراق ال تشكل سوى جزء ضئيل من اإلنبعاثات العاملية. إالَّ  العربي للبيئة والتنمية 2011(،علماً 
إن العراق لن يكون مبنأى عن آثار هذه املشكلة و من املرجح أن يكون من أكثر املناطق عرضة للتأثيرات احملتملة 
للتغيرات املناخية وتفاعالتها اخملتلفة والتي من أهمها اإلرتفاع غير املسبوق بدرجات احلرارة والتناقص الواضح 
في كميات التساقط املطري وهو ما يؤثر بشكل كبير في تناقص  املوارد املائية وزيادة مساحات األراضي املتصحرة 
وتناقص الغطاء النباتي و إنخفاض مساحات األراضي الزراعية وإنخفاض إنتاجيتها وزيادة شدة و تكرار حدوث 
العواصف الغبارية وما يترتب عليها من إنعكاسات سلبية على التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية و الصحية 
وعرقلة ملسيرة التنمية املستدامة نتيجة تأثيرات تغير املناخ على القطاعات الهشة في العراق 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 
النباتي  الغطاء  وتدهور  الزراعي  اإلنتاج  وتقلص  املائية  املوارد  تراجع  نتيجة  الغذائي  لألمن  تهديده  في  يتمثل 
وفقدان التنوع البايولوجي كما يشكل تغير املناخ تهديداً إلستثمارات إقتصادية حيوية فضالً عن التداعيات 

اإلجتماعية واالقتصادية والصحية وإنتشار األمراض وتفاقم األوبئةوإن من أهم املؤثرات في هذا اجملال هي :

1-1-1-1   إرتفاع معدالت درجات احلرارة:
للهيئة  العائدة  احملطات  كافة  في  احلرارة  درجة  معدل  في  متزايدة  اجتاهات  الى  االحصائية   التحليالت  تشير 
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. 

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

اإلنوائية. 
تشير التحليالت اإلحصائية إلى اجتاهات متناقصة في عدد األيام املمطرة، فمعظم مساحة العراق تقع ضمن 
الصحراء وهناك أراضي تقع ضمن مساحته تستقبل مياه مطر تقل عن 150 ملم سنوياً و كنتيجة لذلك فإن 
العراق يعتبر من البلدان التي تعتمد بشكل كبير جداً على البلدان اجملاورة مثل تركيا، سوريا وإيران لتوفير مصادر 
املياه العذبة التي تتدفق الى العراق عبر نهري دجلة والفرات وروافدهما وكذلك نهر الكارون ذلك أن األنهار آنفاً 
تنبع جميعها من دول اجلوار أعاله وإن العراق هو دولة مصب لها. 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:

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

2- عدم استقرارية اجلو ممايؤدي الى نشاط التيارات الهوائية الصاعدة والنازلة التي تؤدي الى إنتشار االتربة 
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والرمال في الغالف اجلوي باالضافة الى تأثيرات ضغوط خاصة تؤدي الى زيادة سرعة الرياح السطحية.
الربيع والصيف وكذلك وصول املنخفضات  3- املنخفضات اجلوية القادمة من البحر املتوسط في فصلي 
القادمة من شمال اخلليج العربي ومن اواسط اسيا مسببة رياح شمالية غربية تتغير شدتها حسب 

شدة املنخفض.
زيادة  االخيرة وبشكل متزامن مع  اآلونة  العراق في  الغبارية بشكل ملحوظ في  العواصف  ارتفعت حدة  وقد 
عدد  بلغ  حيث  للعراق،  الواردة  املياه  وإمدادات  املطري  التساقط  كميات  انخفاض  عن  الناجتة  اجلفاف  موجات 
باجتاه  الرمال  التوالي وزحف  و 2009 على  السنة لكل من السنتني 2008  يوما في  و 220  العواصف 200  ايام 
املشاريع االستراتيجية )الطرق، املشاريع االروائية والزراعية واملدنية( وتزايد انخفاض مستوى الرؤيا الى ما دون 
خمسة امتار، فضالً عن ارتفاع ملحوظ في تراكيز املواد العالقة والغبار املتساقط الذي بلغ ذروته في عام 2008 
حيث بلغت تراكيز الغبار املتساقط حوالي 80 ملغم/ م2 / شهر.)البرنامج الوطني ملكافحة العواصف الرملية 
والغبارية لألعوام 2015-2020(. 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 ومنها )الهيئة العامة لألنواء اجلوية والرصد الزلزالي، 2011( و غيرها مع 

اإلستعانة بالدعم الدولي قدر املستطاع في هذا اجملال .

نقصان املساحات اخلضراء:  4-1-1-1
لقد تناقصت املساحات اخلضراء بشكل ملفت للنظر نتيجة لعوامل و أسباب كثيرة أدت الى ذلك من إهمها:

1- إتساع رقعة التصحر واملناطق اجلافة حيث وصلت نسبة التصحر حوالي 70% لالراضي الزراعية املروية 
ومايقارب 72% لألراضي الزراعية املطرية و90% في املراعي نتيجة لشحة املياه وارتفاع درجات احلرارة وزيادة 

اجلفاف.
2- سوء االدارة في قطاع املياه مما يعتبر عامال مهددا لالمن الغذائي بالقياس مع الزيادة املستمرة في اعداد 

السكان مما يؤدي الى انخفاض دخل الفرد العراقي نتيجة التناقص املستمر في االراضي الزراعية.
3- قلة االمطار وارتفاع درجات احلرارة وانخفاض مقياس الغطاء النباتي ومن املتوقع انخفاض مقياس الغطاء 
النباتي في االراضي الزراعية بنسبة 8% بحلول عام 2020 وذلك بناء على افتراض ارتفاع متوسط درجات 

احلرارة بنسبة 1 مئوية وانخفاض معدالت هطول االمطار بنسبة %2,4.
و من هنا تبرز احلاجة الى ضرورة مواجهة التحديات بوضع استراتيجيات وسياسات وفتح باب االستثمارات في 
الزراعة 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 و من هذه التقارير تقرير برنامج األمم املتحدة 
اإلمنائي )UNDP,2010(، بني التقرير السادس لتوقعات حالة البيئة العاملي ملنطقة غرب آسيا بأن العراق يعتبر 
خامس أكثر دولة في العالم  هشاشة من حيث شحة املاء والغذاء ،حيث أن مياه العراق تتأثر بانخفاض هطول 
األمطار من خارج حدودها، مما يجعل إدارة املوارد املائية في البالد عرضة لتغير املناخ ومشاريع التخزين في البلدان 

اجملاورة. 
من املتوقع أن تتفاقم مشكلة املياه في العراق في املستقبل بشكل كبير ومتزايد إلى احلد 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 تدابير 
التقليدية  غير  املصادر  وتطوير  املائية،  املوارد  على  املناخي  التغير  تأثير ظاهرة  لتخفيف  وذلك  للتكيف  جدية 
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للمياه التي ميكن استغاللها في املستقبل لتقوية صمود هذا القطاع و تقليل هشاشته و تأثره بتغير املناخ.
     من املتوقع أن يكون هناك زيادة في املتطلبات املائية للمحاصيل الزراعية وذلك إلرتفاع درجات احلرارة نتيجة 
احملاصيل.  لزراعة  املائية  باملتطلبات  لاليفاء  املتاحة  املائية  املوارد  على  وهذا سيعني ضغطا  املناخية  التغيرات 
ونظرا لكون هذه املوارد محدودة اصال فان األثر املتوقع في حالة استخدام نفس االصناف من احملاصيل الزراعية 
األراضي  في  تناقصا  تطوير سيكون  بدون  وغيرها  واملكننة  كالتسميد  الزراعية  التقانات  استخدام  واستمرار 
لتعويض زيادة املتطلبات املائية للمحاصيل وذلك سيعني بطبيعة احلال انخفاضا في الغذاء  املزروعة سنوياَ 

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

على كميات األمطار، أوعلى األراضي الرطبة.
ميكن حتديد ثالث مواقع قابلة للتأثر بتغير املناخ و تهدد التنوع البيولوجي في العراق تتمثل في:

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

2( الغابات في املنطقة اجلبلية في شمال العراق ) إقليم  كردستان (.
3( البحيرات واألنهار املنتشرة في البالد، ومتثل بيئة األهوار أكثر هذه املناطق حساسية.

لكل  أساسية  أدوات  املستقبل  في  املناخ  تغير  آثار  وتخفيف  ملواجهة  الالزمة  والتشريعات  السياسات  تعتبر 
القطاعات املتضررة، ومن أهم املتطلبات وجود التنسيق بني السياسات القطاعية والتدابير التشريعية من أجل 
تفعيل نتائجها بكفاءة واقتدار. إن التشريع في هذه املرحلة هو األساس لتنفيذ تدابير احلماية/ املعاجلة/ احلظر، 

والتي تعتبر ضرورية لتخفيف آثار تغير املناخ عليها.
كما إن تدابير التخفيف وحدها قد ال تكون كافية لتجنب هذه التأثيرات السلبية، وعليه فالبد من التركيز على 
مجموعة من تدابير التكيف أيضاً لتعزيز وضع احملميات الطبيعية، والتي منها منطقة األهوار خصوصاً بعد أن 
سجلت على الئحة التراث العاملي كأحد املناطق الواجب حمايتها ملا متثله من إرث حضاري و تاريخي ، وألن أنفاق 

وتوجيه اجلهود الوطنية نحو إجراءات فعالة لزيادة مرونة التنوع البيولوجي الشامل بطرق متعددة.
اجلهاز  بأمراض  االصابة  ارتفعت حاالت  فقد  العراق،  في  الصحة  على  املناخ  تغير  تأثيرات  تزداد  أن  املتوقع  ومن 
التنفسي واحلساسية، وهو ما سيؤثر على زيادة معدل الوفيات واإلصابة ببعض األمراض التي قد تنتقل عن طريق 
املياه 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 -2 التكيف 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 
القائمة وخصوصاً في عمليات  و االنشطة  البرامج  و  املناخ بشكل منسق في السياسات  التكيف مع تغير 
واستراتيجيات التخطيط اإلمنائي في جميع القطاعات ذات الصلة و على مختلف املستويات حسب االقتضاء.

إن أكثراملعرضني خملاطر االثار السلبية الناجتة عن تغيراملناخ هم النساء وصغار السن واملسنون والعجزة والذين 
يعتبرون الفئة االكثر هشاشة في اجملتمع العراقي بسبب عدم قدرتهم على درءالتأثيرات الصحية واالقتصادية 

والبيئية الناجمة عن تغير املناخ. 
باإلضافة الى ان  ارتفاع درجات احلرارة والتغير في امناط الهطول املطري واالجنراف احلاصل للتربة بسبب العواصف 
تزايد  األنواع،  توزيع  في  تغير  مثل حصول  وااليكولوجية  الطبيعية  النظم  على  تأثيرات سلبية  له  واالعاصير 
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.
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1-1-2-3 القطاعات املشمولة بالتكيف هي:

1- املوارد املائية
تشمل املوارد املائية في العراق في الوقت احلاضر ما يأتي:

والفرات  دجلة  نهري  مياه  من  وتتكون  العراق  في  الرئيية  املائية  املوارد  من  تعد  والتي  السطحية:  املياه  أ - 
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 بعد أن أقامت دول اجلوار منذ عدة اعوام عدد من السدود على مجرى مياه نهري 
دجلة 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 االراضي الزراعية التي 
متتد على طول ضفتي النهرين وباالخص نهر دجلة  مما يستدعي احلاجة الى توقيع اتفاقيات مع دول اجلوار 
العراق كما ونوعا مبا  الى  الداخلة  املائية  املياه املشتركة لتحديد احلصص  إيران( بشان  )تركيا _سوريا- 
يتالئم ومبادئ التشارك واإلنصاف لتغطية االحتياجات احلالية واملستقبلية للعراق واقامة مشاريع مائية 

مشتركة.
ب - املياه اجلوفية:تبلغ كمية املياه اجلوفية املتجددة سنويا بحدود )4 مليار م3( وتزداد أو تقل حسب كميات 

األمطار الساقطة وتصل نسبتها الى حوالي 7,44% من مجموع املوارد املائية في العراق.
ت - مياه من مصادر أخرى :

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

اسم املشروع
الطاقة التصميمية 

م3/ يوم
الطاقة الفعلبة

م3/ بوم

175000225000مشروع معاجلة مياه الصرف الصحي الرستمية اجلنوبي

300000450000مشروع معاجلة مياه الصرف الصحي الرستمية الشمالي

205000525000مشروع معاجلة مياه الصرف الصحي الكرخ

* الطاقة الفعلية متثل كمية مياه الصرف الصحي الواصلة للمشروع ويتم طرحها الى النهر مباشرة وبدون 
معاجلة باستخدام القناة الرئيسية كتصريف فائض.
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2- الزراعة:  
العراق فهو يستهلك نحو 25 مليار م3/سنة  للمياه في  القطاعات إستهالكا  أكثر  الزراعي من  القطاع  يعد 
حيث تتراوح نسبة استهالك املياه في هذا القطاع بني 85-90%  و إن تناقص موارد املياه سيؤثر بشكل كبير 
املزارعني ألراضيهم مما يتسبب بخسائر مالية  الكثير من  الى فقدان  العراق وسيؤدي  الزراعي في  اجلانب  على 
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 
الوضع  الواضحة على  تأثيراته  والصناعية مما سيترك  الزراعية منها  املشاريع السيما  اقامة  وثيق مع  بشكل 
اإلقتصادي في العراق ،و مما يزيد من الهدر في كميات املياه املستخدمة في الزراعة هو إستخدام قنوات الري غير 
املبطنة واملفتوحة والقدمية وسوء ادارة املوارد املائية في مجال البنى التحتية واستخدام تقنيات الري القدمية 
)الري السطحي لبعض احملاصيل كالرز( وامناط الزراعة التقليدية فقد ازدادت كمية مياه الري عن املقننات املائية 

املطلوبة مما أدى الى ارتفاع مناسيب املياه االرضية املستخدمة و زيادة التغدق ومتلح التربة .

3 -   النظم الطبيعية والتنوع البيولوجي
إن النظم الطبيعية والتنوع البيولوجي في العراق معرضة لتاثيرات التغيرات املناخية بنسب مختلفة وحسب 
تنوع  ذات  ثالثة مواقع  املناخي  وميكن حتديد  املؤثر  أو  الدافع  نوع  العراق وحسب  اجلغرافي من خارطة  موقعها 

بايولوجي قابل للتاثر بتغير املناخ في العراق تتمثل في:
أ - النظم اإليكولوجية في االهوار في جميع أنحاء البالد السيما في جنوب العراق حيث تعتمد العديد من 

اجملتمعات االصلية تاريخيا عليها والتي يقوم جزء كبير من االقتصاد احمللي استنادا ملساحاتها السابقة.
ب - الغابات في املنطقة اجلبلية في شمال العراق ) إقليم كردستان (.

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

4- الصحة
في  التغيرات  من  العراق مجموعة  يواجه  املناخ حيث  بتغير  املتأثرة  العربية  املنطقة  بلدان  احد  العراق  يعتبر 
وزيادة  الغبار  وزيادة ظواهر  باجلفاف  املرتبطة  املناخية  األحداث  وترة وشدة  ارتفاع  مع  تتوافق  األخيرة  السنوات 
التدهور البيئي مما أثر بشكل واضح على الواقع الصحي في العراق وأدى الى زيادة معدل الوفيات واالصابة ببعض 
األمراض التي قد تنتقل باملياه واألغذية امللوثة وكذلك ببعض االمراض االنتقالية مثل الكوليرا واملالريا والتيفؤيد 
واالمراض غير االنتقالية  كاالصابة 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 
االستعداد  العراق على  في  اخملتصة  الصحية  اجلهات  ومحددة تساعد  واضحة  تكيف  تدابير  الى وضع  امللحة 
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 ملراقبة تفشي االمراض املعدية والتركيز على التوعية الصحية لعموم املواطن 

ليكون املواطن جزءاً من إجراء التكيف و الوقاية من هذه األمراض .

5- إرتفاع مستوى سطح البحر والسياحة
رغم ضيق الساحل العراقي على اخلليج اال ان الكثير من الدراسات تشير الى احتمال حدوث تاثيرات كبيرة ناجتة 
عن تغيرات املناخ ممايحتاج وبشكل ملح موقف جاد من اجلهات العراقية 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 
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اقتصادية سلبية ال حتمد عقباها ناهيك عن تاثير ارتفاع درجة احلرارة واحلموضة ملياه البحر على النظم 
االيكلوجية للبيئة البحرية واحتمالية هجرتها من منطقة الى اخرى بعيدة عن املياه االقليمية للعراق .

- تاثير العوامل الناجتة عن التغيرات املناخية على الشعب املرجانية التي يكثر تواجدها 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 إرتفاع مستوى البحر الى زيادة إختالط 
املياه املاحلة للبحر مع املياه النهرية في شط 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 بديل عن السياحة 
الساحلية خصوصا وان العراق فيه الكثير من املواقع التاريخية احلضارية يعود تاريخها الى اقدم العصور 
االف  يرتادها  التي  املقدسة  العتبات  وجود  ناهيك عن  الغرض  لهذا  منها  واإلستفادة  تأهيلها  باالمكان 
بل ماليني الزوار أثناء املناسبات الدينية. كما البد من االبتعاد عن املناطق الساحلية في اقامة املنشآت 
الصناعية قدر االمكان حتسبا لهذا اخلطر القادم باإلضافة الى ضرورة اإلهتمام بالدراسات والبحوث في 
هذا اجملال وتاسيس الدراسات األكادميية ودعم مركز علوم البحار في جامعة البصرة لتشجيع الدراسات 

االكادميية والبحوث املبنية على التجارب العلمية لتوضيح الصورة امام العالم في هذا اجملال.

1-1-3 القائمة الوطنية جلرد غازات الدفيئة ضمن البالغ الوطني األول للعراق:
النيتروز N2O  لسنة  الكربون CO2وامليثان CH4وأكسيد  ثاني أكسيد  الثالثة:  الرئيسة  الدفيئة  مت جرد غازات 
1997 بوصفها سنة األساس في اعداد البالغ الوطني االول للعراق، ألنها األقرب إلى سنة 1990، وتتوافر عنها 
 )IPCC( البيانات املطلوبة. اُستخدمت املبادئ التوجيهية املنقحة للفريق احلكومي الدولي املعني بتغير املناخ
لعام 1996 بشأن حصر مخزونات غازات الدفيئة الوطنية. وباإلضافة إلى الغازات الثالث الرئيسة، مت جرد غاز أول 
أكسيد الكربون CO وثاني أكسيد الكبريتSO2، واملركبات العضوية املتطايرة غير امليثانية NMVOCs، وأكاسيد 
النيتروجني NOx. وضمت قوائم جرد غازات الدفيئة لقطاعات الطاقة، والعمليات الصناعية والنفايات، وعلى 
األراضي  استخدام  وتغيير  األراضي  استخدام  قطاع  استبعاد  ومت  آنفاً،  التوجيهية  املبادئ  حددته  الذي  النحو 

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

1-1-3-1  قائمة العراق الوطنية جلرد غازات الدفيئة لعام 1997 حسب القطاعات:
 ساهم العراق في عام 1997 بحوالي 72.658 غيغاغرام مكافيء من غاز ثاني أوكسيد الكربون )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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1-1-3-2 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 

و    CO2 الكربون  أكسيد  ثاني  من  فرد  ميغاغرام/   3.2 تعادل  وهي   ، غيغاغرام   18  N2O=النيتروز أكسيد   -
بحوالي  السكان في 1997  )قدر عدد   N2O و0.001 ميغاغرام من  ،CH4 امليثان فرد من  0.02 ميغاغرام/ 

19.184.543نسمة – تسعة عشر مليون ومائة واربعة وثمانون الف وخمسمائة وثالثة واربعون نسمة(.

1-1-3-3  إنبعاثات الفرد من غازات الدفيئة:
بلغ  مكافئ غاز ثاني أكسيد الكربون CO2 للفرد في عام 1997 ما يعادل 3.8 طن/ فرد، )البالغ 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 االنبعاثات سوف تصل إلى 208.791.000 طن مكافئ 

 .CO2 غاز ثاني أكسيد الكربون

اجنازات العراق جتاه اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية للتغيرات املناخية:  4-3-1-1
مع تفاقم مشكلة تغيرات املناخ ووعي اإلنسان خلطرها على مستقبل احلياة على الكرة األرضية أخذت مساعيه 
في حلها تتراصف وتتوحد مع الوقت، وأخذت املؤمترات الدولية تعقد بإستمرار ملناقشة هذه القضية لغرض 
و  االجراءات  و يساهم في مناقشة  الدولي ساهم  العراق كجزء من مجتمع  أن  و  الى حلول بشأنها  التوصل 
إتخاذ القرارات التي من شإنها أن تصنع احللول املناسبة لهذه املشكلة و ذلك من خالل إنضمامه لإلتفاقية 
األطارية لتغير املناخ و بروتوكول كيوتو امللحق لها و موافقته و توقيعه على إتفاق باريس و إستمراره في إجراءات 
اإلنضمام اليه. إن العراق ماٍض بتنفيذ اإللتزامات األساسية الواقعة عليه مبوجب املادة 4 من اإلتفاقية والتي 

تتلخص مبا يأتي:
• حتديد املنسق الوطني )National Focal Point( يتولى التنسيق مع سكرتارية اإلتفاقية بعد إنضمامه الى 
اإلتفاقية آنفاً و بروتوكول كيوتو ثم تشكيل اللجنة الوطنية للتعامل مع قضايا تغير املناخ وطنياً و دولياً 
وفي شعبة التغيرات املناخية ثم مركز التغيرات املناخية ثم هو االن قسم التغيرات املناخية و مراقبة 

نوعية الهواء.
• تشكيل اللجنة الوطنية الدائمة لإلتفاقية اإلطارية لتغير املناخ من مختلف الوزارات و اجلهات ذات الصلة 

بتغير املناخ للتعامل مع متطلبات اإلتفاقية والبروتوكول ووضع السياسات اخلاصة بذلك.
القرارات والتطورات العلمية والتقنية  • حضور مؤمترات األطراف واملؤمترات التحضيرية للتواصل مع كافة 
وصناديق التمويل وإيصال قضايانا الوطنية الناجتة عن تأثير تغير املناخ على قطاعاته اخملتلفة، والعراق 

شكل  )2 ( نسب غازات الدفيئة املنبعثة في العراق في 1997
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حريص على حضور مؤمترات االطراف التي تعقد نهاية كل سنة واملؤمترات التحضيرية التي تعقد منتصف 
كل سنة تقريبا.

وقد شارك العراق في مؤمتري االطراف احلادي في باريس والعشرين والثاني والعشرين في مراكش مشاركة فعالة 
من خالل عدد كبير من النشاطات واملداخالت واالجتماعات اجلانبية واالتصاالت بالوفود األخرى لتنسيق املواقف 

وتدعيم املوقف العراقي والعربي  ومجموعة الـ 77 والصني.
التنمية  آلية  أوراق تسجيل مشاريع  بإقرار ومراجعة  الـ)DNA(املعنية  الوطنية  السلطة  • مت تشكيل جلنة 
النظيفة  )CDM( للحصول على عوائد الكربون كمدخالت إقتصادية إضافية للبلد وتنويع مصادر اإلقتصاد 

الوطنية.
)NDA( للتعامل مع املشاريع التي يتم تقدميها للحصول على الدعم املالي  • تشكيل جلنة وطنية خاصة 

والتقني ونقل التكنولوجيا من صندوق املناخ األخضر.
الدولية  الوطني املتطلبات  )DNA(ألهمية عملها على الصعيد  الوطنية  • مت إعادة تشكيل جلنة السلطة 
لقبول املشاريع خاصة فيما يتعلق بإقرار مشاريع إستراتيجية سيكون لها الدور الكبير في حتقيق أهداف 

التنمية املستدامة من خالل تشغيل.
• إعداد تقرير البالغ الوطني األول للعراق بعد ثالث سنوات من االنضمام وحسب الفقرة 5 من املادة 12، علما 
بأن هذه الفترة باالمكان متديدها وحسب ظروف ومتغيرات البلد واحتياجاته الوطنية، ومت إستكمال هذه 
الوثيقة املهمة في عام 2016، وقد تضمن تقرير البالغ الوطني جرد بإنبعاثات غازات الدفيئة في العراق 
بإمكان  التي  املشاريع  بأهم  قائمة  مع  املتاحة  االمكانيات  وحسب  وطنيا  املناسبة  التخفيف  وخيارات 
اجملتمع الدولي مساعدة العراق على اجناز ها كما وتضمن التقرير ايضا توضيح اًلقطاعات الوطنية األكثر 
هشاشة جتاه تغير املناخ وقابلية تأثر هذه القطاعات بهذه املشكلة وامكانيات التكيف التي ميكن ان 
ينجزها العراق مبساعدة اجملتمع الدولي لتقليل هذه الهشاشة وزيادة صمود ومرونة هذه القطاعات جتاه 

تأثيرات تغير املناخ.
• تقدمي دراسة عن الفوائد االقتصادية والبيئية ومتطلبات السالمة لعملية تنفيذ مشروع إلصطياد وتخزين 

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

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

من   بدالً  للضوء  الباعث  الدايود  امكانية استخدام  LED( ومدى   ( للطاقة  املوفرة  االنارة  دراسة عن  اعداد   •
انواع االنارة احلالية املستخدمة في دوائر ومؤسسات الدولة وحساب خفض االنبعاثات الناجت عنها ومدى 

.)INDC( ًضمن وثيقة املساهمات احملددة وطنيا )%امكانية اضافته لنسبة التخفيض الـ )1
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التغريات املناخية ونوعية اهلواء

• مفاحتة صندوق التكيف )AF( من خالل قسم عالقات البيئة الدولية للبدء باجراءات التقدمي الول املشاريع 

املقدمة للصندوق باسم العراق وبالتعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية )IFAD( ووزارة الزراعة 

واخلاص مبجال االنتاج النباتي خالل مؤمتر األطراف الثاني والعشرين )COP22( املنعقد في املغرب/مراكش 

Proposal متكامل  ومت استحصال موافقة مبدأية على قبول املشروع وبانتظار تقدمي مقترح مشروع 

ورفعه الى الصندوق للبدء باجراءات تنفيذ على ارض الواقع

• مت تشكيل فريق العمل املعني بالقضايا التجارية بعضوية كل من وزارة التجارة ووزارة العلوم 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.

• مت إعداد تقرير حول مشروع )مبادرة بناء القدرات من أجل الشفافية CBIT( حسب ماجاء في إتفاق باريس 

الكمال  الدولية  البيئة  عالقات  قسم  الى  املوضوع  ورفع   GEF العاملي  البيئة  مرفق  قبل  من  واملمول 

املوافقات االصولية ومفاحتة املرفق اعاله للعمل على احلصول على الدعم املقدم من قبله لهذا املشروع 

واستحصال موافقة السيد الوكيل الفني باملشروع بتنفيذ هذا املشروع في حالة املوافقة على متويله 

.GEF من قبل مرفق البيئة العاملي

 UNFCCC العمل مع قسم عالقات البيئة الدولية ملفاحتة صناديق وآليات اإلتفاقية اإلطارية لتغير املناخ •

اآلثار  مع  التكيف  تخص  التي  والبرامج  مشاريع  ملقترحات  واملالي  التقني  الدعم  توفير  على  للعمل 

السلبية لتغير املناخ وزيادة املرونة والتقليل من الهشاشة والتخفيف من حدة وطأته  )لغاية االن 33 

مشروع(.

• البدء باعداد دراسة مشتركة حول تطوير قطاع املياه والصحة والتكيف مع تغير املناخ.

مشكلة  تفاقم  من  واخملاوف  القلق  في  له  ومشاطرته  الدولي  اجملتمع  مع  العراق  تضامن  من  انطالقاً   •

تغير املناخ وتأثيراتها على مجمل احلياة على كوكب األرض فقد قدم العراق وثيقة مساهماته احملددة 

وطنياً )INDCS( رغم الظروف الصعبة التي مير بها واملعروفة للجميع في جوانبها االقتصادية والبيئية 

هذه  تضمنت  وقد  لشعبه  والغذائي  املائي  واألمن  واالجتماعية  السياسية  وانعكاساتها  واألمنية 

بجهد  أحدهما  وفق سيناريوهني  انبعاثاته  الطوعية في خفض  للمساهمة  العراق  استعداد  الوثيقة 

)13%( معتمداً  األكبر  واألخر وهو  العراق  ربوع  والسالم في  األمن  )1%( وهو معتمدا على حتقيق  وطني 

عبر  الدولي  اجملتمع  يقدمه  الذي  والتقني  املادي  الدعم  توفر  الى  باإلضافة  والسالم  األمن  حتقيق  على 

استعداد الدول املتقدمة والدول األخرى والشركات التي لها القدرة على االستثمار في العراق في مجال 

املتجددة  والطاقات  الكاربون  منخفضة  البيئية  التقنيات  وإدخال  للكاربون  السليمة  البيئية  اإلدارة 

واألبنية اخلضراء والبنى التحتية والتكيف مع تغير املناخ لزيادة مرونة وصمود قطاعاته املتأثرة وتقليل 

االتفاقية  في  الدعم  وصناديق  آليات  ومن خالل  العراق  في  االستثمار  من مجاالت  وغيرها  هشاشتها 

CDM( على  التنمية النظيفة  AF وآلية  التكيف  GCF وصندوق  املناخ األخضر  والبروتوكول )كصندوق 

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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التغريات املناخية ونوعية اهلواء

جدول )1 ( حزم املشاريع التي باإلمكان تنفيذها وفق سيناريو التخفيف

القطاع
ضمن  تنفيذها  باإلمكان  التي  املشاريع  حزمة 

السيناريو غير املشروط
)%1( 

ضمن  تنفيذها  باإلمكان  التي  املشاريع  حزمة 
السيناريو املشروط

)%13(

الكهرباء

1- التحول الى الدورات املركبه في انتاج الطاقة 
الكهربائية.

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

من املوثوقية.

1- زياده االستثمار في التحول الى الدورات املركبة.
2- الشروع في برامج ترشيد االستهالك وكفاءه 

الطاقه.
3-إستخدام الطاقات النظيفة واجلديدة 

واملتجددة. 
4-تقليل اخلسائر الفنية في قطاعي التوزيع 

والنقل.
5-تطوير محطات الطاقة الكهرومائية في إقليم 

كردستان وهذا سيؤدي الى مساهمة الطاقة 
الكهرومائية بـ 3.3% من إجمالي توليد الطاقة 
الكهرومائية بحلول عام  2035 بإفتراض تأهيل 

سد املوصل.

الصناعة

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

ألغراض اإلنتاج.
2- تطوير بعض العمليات الصناعية لتحقيق 
خفض في اإلنبعاث ويشمل بعض الصناعات 

املوجودة حاليا واملزمع إنشاؤها مثل صناعة 
األسمدة.

3- استبدال بعض أنظمة احلرق اآللي في مصانع 
الطابوق التي تنتمي إلى القطاع اخلاص بأنظمة 

حرق أكثر كفاءة وصديقة للبيئة.

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

2- تطوير العمليات الصناعية لتحقيق خفض 
في اإلنبعاث ويشمل جميع الصناعات املوجودة 

حاليا واملزمع إنشاؤها مثل صناعة األسمدة.
3- إستبدال أنظمة احلرق اآللي في مصانع 

الطابوق التي تنتمي إلى القطاع اخلاص بأنظمة 
حرق أكثر كفاءة وصديقة للبيئة.

4- إنشاء املشاريع الصناعية في القطاعني العام 
واخلاص ضمن مشاريع املدن واجملمعات الصناعية 

التي ترغب وزارة الصناعة واملعادن بتنفيذها 
لتشجيع الصناعاتاخلاصة بتصنيع أو جتميع 

املنتجات مبا في ذلك خاليا الطاقة الشمسية 
واألجهزة واملعدات العاملة بالطاقة الشمسية، 

كالسخانات، اإلضاءة، الثالجات، السيارات، 
املضخات واملواقد وغيرها.

قطاع النفط والغاز

1- العمل على إستثمار الغاز املصاحب إلنتاج 
النفط اخلام الذي يحرق حالياً وصوال الى إستثمار 

معظم كميات املنتجة وتقليل اإلعتماد على 
الوقود الثقيل املستخدم ألغراض توليد الطاقة 
الكهربائية وكذلك اإلستخدامات األخرى ومنها 

قطاع النقل وقطاع الصناعة.

1- حتسني مواصفات املنتجات النفطية لتكون 
وفق أحدث املواصفات العاملية وذلك من خالل 

إنشاء مصافي متطورة وتأهيل وتطوير مصافي 
النفط احلالية.

2- إستخدام الغاز البترولي املسال )LPG( كوقود 
للمركبات لتقليل اإلعتماد على البنزين في البلد.
3-إستثمار الغاز املصاحب إلنتاج النفط اخلام من 

احلقول الوطنية.
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التغريات املناخية ونوعية اهلواء

القطاع
ضمن  تنفيذها  باإلمكان  التي  املشاريع  حزمة 

السيناريو غير املشروط
)%1( 

ضمن  تنفيذها  باإلمكان  التي  املشاريع  حزمة 
السيناريو املشروط

)%13(

النقل

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

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

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

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

وكفاءة.
3- العمل على وضع معايير ومواصفات وطنية 

إلستيراد املركبات واملعدات األخرى للتأكد من أنها 
ال تتجاوز اإلنبعاثات العاملية.

4- التحول التدريجي نحو النقل اجلماعي من 
خالل زيادة أعداد باصات النقل العام.

اإلسكان

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

3- إصدار كودات البناء األخضر.
4- إستخدام التصميم الفعال للمباني 

لإلستفادة القصوى من اإلضاءة والطاقة 
الشمسية.

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

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

3. الطاقة الشمسية الكهروضوئية املتكاملة 
في املباني.

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

النفايات
1. إصدار قانون إدارة النفايات الصلبة، مما يشجع 

على حتويل النفايات إلى طاقة، والقضاء على حرق 
النفايات، وتدوير النفايات.

1-إستخدام تقنية البالزما إلنتاج الطاقة 
الكهربائية من النفايات.

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

الزراعة
1- وضع نظام حلماية وصيانة الغابات الطبيعية 

وزيادتها.

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

.CH4الطبيعي للحد من انبعاثات
3- حتسني تقنيات استخدام األسمدة 
.N2Oالنيتروجينية للحد من انبعاثات

4-حتسني نوعية احملاصيل الزراعية املنتجة.

13



التغريات املناخية ونوعية اهلواء

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

• العمل جاري على إعداد خارطة الطريق نحو خطة التخفيف املالئمة وطنياً  )Road Map NAMA- ( و مت 
عقد ورشة عمل للعديد من الوزارات الوطنية لتهيئة متطلبات إعداد هذه اخلطة )NAMAs( و خارطة 
الطريق اخلاصة بها )Road Map( كما مت حتديد منسق وطني للتعامل مع هذه اآللية ليتم متكني العراق 
لوثيقة   %1 بنسبة  املشروط  السيناريو  املقدمة ضمن  املشاريع  لتنفيذ  املادي  الدعم  على  احلصول  من 

.UNDP وبالتنسيق مع الوكاالت الدولية وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي )INDC(ًاملساهمات احملددة وطنيا
 )NAMAs- Road Map( مت اإلنتهاء من إعداد مسودة خارطة الطريق اخلاصة مبشاريع التخفيف املالئمة وطنيا •
الدعم  احلصول على  الوطنية لضمان  اإلنبعاثات  لتخفيف  الوطنية  االجراءات  وتضمنت مجموعة من 

لتمويلها من آلية الـ  ))NAMA FACILITY ذلك ان هذه اآللية تدعم مشاريع التخفيف مالياً وفنياً. 
الوطني للتعامل معه ليتم  )AF( من خالل حتديد املنسق  التكيف  الى صندوق  البدء بإجراءات اإلنضمام   •
احلصول على الدعم اخملصص للدول النامية لتنفيذ مشاريع تخص التكيف مع آثار تغير املناخ لتقليل 
الهشاشة وزيادة املرونة والصمود للقطاعات املتأثرة بالتغير املناخي والتي من أهمها قطاع املياه، الزراعة، 

الصحة، التنوع احليوي وغيرها.
• البدء بإعداد وثيقة مشروع للعمل على اعداد اخلطة الوطنية للتكيف )NAP( وبالتعاون مع برنامج األمم 
املتحدة للبيئة )UNEP( كوكالة تنفيذية لتقدمي مقترح مشروع للخطة آنفاً الى صندوق املناخ االخضر 

)GCF( من اجل اعدادها والعمل جاري على ذلك حالياً.

• اإلستفادة من الدعم املقدم ضمن التخصيص اخلامس ملرفق البيئة العاملي )GEF( لتنفيذ مشروع لتشجيع 
إستخدامات الطاقة الشمسية في العراق ويهدف املشروع الى تشجيع انشاء منظومات طاقة شمسية 
صغيرةللوحدات السكنية اضافة الى تشجيع إنشاء مشاريع طاقة شمسية كبيرة من خالل بناء 1300 
وحدة سكنية تعمل بالطاقة الشمسية في مدينة النجف األشرف ومن اخملطط لهذا املشروع إنتاج ما 
مجموعة 5 ميكا واط حيث تضمنت املراحل األولى من املشروع نصب ثالث منظومات جتريبية لتوليد 
الكهرباء بواسطة خاليا الطاقة الشمسية في نفس اجملمعوربطت هذه احملطات بنجاح على الشبكة 
الوطنية كما مع منظومة جتريبية في كل من وزارة العلوم والتكنولوجيا ووزارة 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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• مت تشكيل فريق عمل وطني ملتابعة تنفيذ خطة العمل العربية  للتعامل مع قضايا تغير املناخ في املنطقة 
العربية والتنسيق على املستوى الوطني لتنفيذ هذه اخلطة.

• يتم التنسيق مع برنامج األمم املتحدة للبيئة للبدء مبشروع إلعداد البالغ الوطني الثاني للعراق ومشروع 
إعداد التقارير اخلاصة بجرد اإلنبعاثات التي تقدم كل سنتني.

• العمل جاري بالتنسيق مع برامج األمم املتحدة لغرض اإلستفادة من التخصيص السادس ملرفق البيئة العاملي 
لتمويل مشاريع تخص كل من التكيف مع آثار التغير املناخي ضمن قطاع الزراعة وكذلك التخفيف من 

إنبعاثات غازات الدفيئة ضمن قطاع التنوع البايولوجي.
• العمل جاري في التنسيق مع برامج األمم املتحدة لتدريب الكوادر العراقية على التعامل مع قضايا تغير املناخ 
ومتطلبات اإلتفاقية اإلطارية وبروتوكول كيوتو وإتفاق باريس وإعداد البالغات والتقارير وخطة التكيف 
الوطنية وتقدمي مشاريع التكيف والتخفيف الواردة في كل من وثيقة البالغ الوطني األول للعراق ووثيقة 

املساهمات الوطنية جتاه إتفاق باريس.
تقدمي مشاريع وطنية لإلستفادة  للعمل على  الوطنية  اجلهات  بنا قدرات  مت  الى ما سبق فقد  باإلضافة   •
من الية التنمية النظيفة  )CDM(  Clean Development Mechanism:هي نظام مالي يفتح اجملال أمام 
االستثمار في مشاريع  النامية من  الدول  االلية ميكن  إطار  هذه  وفي  الدفيئة،  بغازات  الدولية  التجارة 
 Carbon Emission   احلد والتقليل من انبعاثات غازات الدفيئة واحلصول على شهادات خفض االنبعاثات
Reductions )CERs(. وقد مت تقدمي العديد من املشاريع من الوزارات واجلهات الوطنية ذات العالقة، كما 
قامت جلنة السلطة الوطنية )DNA(   Designated National Authority باملصادقة على عناوين 19 تسعة 
بإجراءات  للبدء  نظيفة  تنمية  كمشاريع  عنها  واإلعالن  واملعادن  الصناعة  لوزارة  عائدة  مشروعا  عشر 

تسجيلها وفي أدناه ندرج مسميات وملخص عن هذه املشاريع:

1- منظومات احلرق االلي ملعامل الطابوق  املديرية العامة للتنمية الصناعية:
انتاجية  تبديل منظومات احلرق ملعامل الطابوق القطاع اخلاص والبالغة 650 معمل بطاقات 
مختلفة مبنظومات حديثة صديقة للبيئة حتقق خفض 40% من انبعاثات غازات الدفيئة واعادة 
تدوير احلرارة للمداخن وذلك يؤدي الى زيادة كفاءة املعامل احلالية في استخدام وقود اقل في 

انتاج اكبر واكثر جودة في نوعية املنتج.
2- مشروع السخان الشمسي:

هيئة البحث والتطوير استحداث خط انتاجي صناعة السخان للماء املنزلي يعمل بالطاقة 
الشمسية بطاقة انتاجية )3000 االف سخان بالسنة( مرحلة اولى و بطاقة انتاجية ) 100 الف 
سخان/ سنة( مرحلة ثانية بعد  جناح املرحلة االولى وزيادة وعي استخدام السخان الشمسي 
ومايصحب ذلك من ترشيد على الطاقة الكهربائية كون السخان من اكثر االجهزة املنزلية 
استهالكا للطاقة ومايترتب على ذك الترشيد من تقليل انبعاثات غازات الدفيئة الناجتة عن 

توليد الطاقة الكهربائية الذي يعمل بها السخان العادي.
3- مشروع االسمنت الكلسي

يستخدم  خاصة  مبواصفات  كلسي  إسمنت  انتاج  هو  العراقية   إلسمنت  العامة  الشركة 
انتاج  زيادة  اي  وااللومينا  الكرنكل  مبادة  الركام مقارنة  زيادة  يعتمد على  االنهاءات  اعمال  في 

اإلسمنت بنفس الطاقة املستخدمة للحرق احلالية.
)NAMAs( 4- مشروع اعادة تاهيل معمل اسمدة ابصرة

الشركة العامة لصناعة االسمدة هو مشروع اعادة تاهيل معمل اسمدة البصرة بطريقة زادت 
من كفاءة املعمل حيث زاد املنتج مع ترشيد للطاقة وكذلك استخدام مداخن صديقة للبيئة 
واعادة تدوير للحرارة وماصاحب ذلك التاهيل من تقليل انبعاثات غازات الدفيئة وبخفض كبير 

للكربون ومايعادله من خفض لغازات مكافئة اخرى.
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)NAMAs( 5- مشروع معامل حتسني القدرة الكهربائية
شركة معدات االتصاالت والقدرة هي مشروع مت تنفيذه من شركة معدات االتصاالت والقدرة 
ووزارة الكهرباء وبعض تشكيالت وزارة الصناعة حيث مت اضافة معامل حتسني قدرة ملصادر الطاقة 
لتلك البنايات مما ادى الى استغالل الطاقة املهدورة والتي تصل الى 25% من الطاقة اجملهزة هذا 

ادى الى ترشيد في استهالك الكهرباء يصاحبه خفض في الكربون يصل الى %25.
6- مشروع معامل حتسني القدرة الكهربائية

استحداث مشروع الضافة معامل حتسني القدرة ملصادر التجهيز الطاقة الكهربائية لتقليل من 
الهدر واعادة استخدام الطاقات الضائعة حاليا حلد يزيد من كفاءة املصادر لنسبة 25% وتامل وزارة 

)CDM(الصناعة من دعم هذا املشروع من خالل تسجيله ضمن مشاريع الـ
7- مشروع اعادة تدوير االطارات 

الشركة العامة لالسناد الهندسي  هو مشروع اعادة استخدام االطارات املستهلكة من خالل 
تقطيعها وطحنها الستخدامها في فرش االرضيات املالعب الرياضية واستخدامات اخرى بدال 

من حرقها وطرح غازات الدفيئة .
8- مشروع مولدة اخللية الهيدوجينية

شركة الزوراء العامة هو مشروع انتاج الطاقة الكهربائية باستخدام اخللية الهيدوجينية التي 
الكهرباء من  توليد  التي تصاحب  الدفيئة  غازات  بدل  االوكسجني  وتطرح  وامليثانول  باملاء  تزود 

املصادر املستخدمة حاليا.
 )RO( 9- مشروع منظومة تصفية وتنقية املياه

املياه  وتنقية  لتصنيع منظومات  تصفية  انتاجي  استحداث خط  والتطوير هو  البحث  هيئة 
تعمل بالطاقة الشمسية وما يترتب على ذلك من عدم استخدام الطاقات الكهربائية التقليدية 

وماينتج عنها من انبعاثات غازات الدفيئة.
10-  مشروع استخدام الطاقة الكهروضوئية لبناية مركز بحوث الطاقة

 هيئة البحث والتطويرتزويد بناية مركز بحوث الطاقة املتجددة بالطاقة الكهربائية باستخدام 
اخلاليا الضوئية ومايصاحبها من استخدام انظمة ذكية الستهالك الطاقة ومنظومات انارة 
اقتصادية وذكية وماصاحب هذا املشروع من انعدام النبعاثات غازات الدفيئة املصاحبة لتوليد 

هذه الطاقة ولو كان توليدها يعتمد على الطرق التقليدية.
11-  مشروع تدوير النفايات 

شركة الرشيد املدمجة يعمل على اعادة تدوير النفايات بطاقة انتاجية اوية 1000 طن للمصنع 
الواحد وبعدد عشرون مصنع تدوير توزع لكافة احملافظات ويتم زيادة هذه الطاقات مستقبال.

وكما هو معلوم ان اعادة التدوير النفايات يعد من اهم مشاريع اخلفض العاملية حيث مينع تسرب 
غاز امليثان والغازات الدفيئة االخرى للجو وكذلك يتم استخدام الغازات واملواد الناجتة من عملية 

التدوير في انتاج طاقات نظيفة.
12-  مشروع ماكنة اللحام الكهرومائية 

الشركة العامة للصناعات الهيدروليكية هو استحداث خط انتاجي لصناعة ماكنة اللحام 
تعمل بالطاقة الكهرومائية بدل الطاقة الكهربائية ومن املعلوم االستهالك العاملي للطاقة 
الكهربائية لهذه املكائن وماينتج من غازات بكميات كبيرة لو مت استمرار عمل هذه املكائن 

بالطاقات الكهربائية .
13-  مشروع املضخات الغاطسة 

الشركة العامة لالسناد الهندسي مشروع صناعة مضخات املاء مختلفة االنواع والسعات 
والقدرات احلصانية تعمل بالطاقة الشمسية وفي هذا املشروع فائدة مزدوجة للتقليل من 
االنبعاثات والتكيف مع التغيرات املناخية حيث من ناحية عدم استخدام الكهرباء او املضخات 
العاملة بالوقود والتي يصاحبها انبعاث كبير للغازات وكذلك امكانية تشغيل املضخات في 
املناطق النائية والبعيدة عن مصادر الطاقة ممايتيح لها ان تعمل على زراعة مناطق جديدة قد 

تضيف مساحات خضراء واحزمة منقية للجو حتيط باملدن وتقلل من املناطق الصحراوية.

16



التغريات املناخية ونوعية اهلواء

للصناعات  العامة  الشركة  تكيف(   ( الشمسية  بالطاقة  الشعير  استنبات  مشروع    -14
الهيدروليكية

في حاضنات  الشعير  واستبات  زراعة  اجلودة من خالل  عالي  احليواني  العلف  انتاج  مشروع 
متعددة الرفوف والطبقات مكيفة ومبحتوى رطوبة معني وحرارة قياسية واستخدام االلواح 
الشمسية في توليد املطلوبة لهذه احلاضنات واالنتاج يكون خالل فترة ال تتجاوز 10 ايام فقط 
التقليدية وما  بالطريقة  زراعتها في االرض  الدفيئة  عكس طريقة  انبعاثات للغازات  ودون 
ومايصاحب   للماء  وهدر  اطول  وازمنة  لالراضي مبساحات شاسعة  استغالل  من  يصاحبها 

احلرث والزراعة من انبعاث للغازات الدفيئة.
15- مشروع أنسجة البراعم )تكيف( 

قطاع خاص: مشروع يهدف لتكثير فسائل النخيل وبراعم النباتات االقتصادية مثل الزيتون 
واحلمضيات مختبريا باعتماد التكاثر باالنسجة واالستنبات في محيط مختبري قياسي تصل 
انتاجية املشروع الى نصف مليون برعم سنويا مبواصفات عالية اجلودة مقاومة للبيئة اخلارجية 
في  املطلوبة  املواصفات  وذات  املميزة  البراعم  زراعة هذه  اعادة  يتم  لالمراض حيث  ومقاومة 
االراضي العادية وكل حسب حاجة املنطقة املشروع يعمل على اعادة تطوير النشاط الزراعي 

. O2 وطرح غاز CO2  العراقي ومايصاحبه من تنقية للمناخ واستهالك غاز
)LED( 16- مشروع انتاج تراكيب االنارة العامة

شركة الصناعات الكهربائية وااللكترونية العامة هي مشروع انتاج التراكيب االنارة العاملة 
بالدايود الضوئي املشع )LED( وبطاقات تسد احلاجة للسوق احمللية ومايصاحب هذا املشروع 
من ترشيد كبير جدا لطاقة الكهربائية في حال استخدام هذه املصابيح بدال من املصابيح 

الكهربائية العادية عالية االستهالك للطاقة املستخدمة حاليا.
17-  مشروع اعادة تدوير اخمللفات املعدنية السكراب 

الشركة العامة لالسناد الهندسي  مشروع يهدف الى جمع سكراب اخمللفات احلربية والسيارات 
واعادة تدويرها والنتاج املقاطع احلديدية واحلبيبات البالستيكية ومنتجات ثانوية اخرى ويعد من 
اهم املشاريع للحفاظ على البيئة من اخمللفات احلديدية وترشيد كبير للطاقة في حالة اعادة 

التدوير بدل احلصول على املواد االولية من خالل انتاجها من املصادر الطبيعية.
18-  مشروع احتجاز غاز ثنائي اوكسيد الكربون 

مشروع  والكهرباء  والصحة  النفط  وزارات  وعضوية  الصناعة  وزارة  يتراسها  وزارية  جلنة 
استراتيجي مشترك بني اربع وزارات معد له دراسة جدوى فنية واقتصادية كاملة يهدف الى 
فصل واحتجاز غاز ثنائي اوكسيد الكربون وتسييله ونقله وحقنه في التراكيب اجليولوجية في 
محافظة البصرة لتحسني لزوجة النفط والتخلص من غاز CO2 من محطات توليد الطاقة 
ومعامل احلديد والصلب ومعامل البتروكيمياويات والورق واالسمدة وهي كميات كبيرة جدا في 
حال احتجازها يتم حتقيق خفض كبير في الغازات املنبعثة باالضافة الى تقليل استخدام املاء 
للحقن املصاحب النتاج النفط لذا يعد هذا املشروع من اهم املشاريع الواعدة واحملققة ألكبر 

كميات اخلفض املرجوة.
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 polymers  pfppalm –fiber- 19-  مشروع انتاج مقاطع البناء باستخدام مخلفات النخيل
قطاع خاص مشروع متعدد الفائدة حيث يعمل على استغالل مخلفات النخيل ومايصاحبه 
لتنظيف االراضي وزيادة تشجيع الزراعة وعدم حرق اخمللفات بطرق عشوائية او اهمالها وتفسخها 
وانبعاث الغازات منها اضافة الى تصنيع مقاطع بناء عالية العزل احلراري واجلودة تعمل للتكيف 
مع االرتفاع في درجات احلرارة احلاصل لالرض وكذلك سوف يقلل من استخدام مقاطع االنشائية 
االخرى مثل البلوك والطابوق وما يصاحب انتاجها من استهالك للطاقة وانبعاث غازات الدفيئة 
وكذلك حفاضة على برودة املباني املنشا منها  يقلل من استهالك الطاقة ألجل التبريد لذا 
يعد هذا املشروع من اهم مشاريع القطاع اخلاص احلديثة ذات املنافع غير املباشرة في مجال 

التخفيف من االنبعاثات الغازات الدفيئة ومجا ل التكيف مع التغيرات املناخية . 

1-2 تلوث الهواء
املقدمة:

يعتبر تلوث الهواء من املشاكل البيئية الكبيرة التي حتتوي على الكثير من التحديات والصعوبات التي تواجه 
في  الصناعية  الثورة  ظهور  مع  فعلياً  تظهر  الهواء  تلوث  مشكلة  بدأت  العراق.  ومنها  العالم  دول  معظم 
والصيانة  أعمال احلفريات  الى  النقل وتطورها إضافة  وإزدياد وسائل  السكان،  الهائل في عدد  والتزايد  العالم 
وأعمال البناء وكذلك التقلبات اجلوية مثل هبوب العواصف الغبارية والرملية والتلوث الناجت عن عمليات تكرير 
وذرات  الغازات  من  كميات  إلنبعاث  أدت  العمليات  هذه  كل  وغيرها،  والتصفية  والتحويل  واإلستخراج  النفط 
الغبار التي تسبب تلوث الهواء كغاز أول أوكسيد الكربون وثنائي أوكسيد الكبريت وثنائي أوكسيد النتروجني 
والهيدروكربونات واألوزون باإلضافة الى الدقائق العالقة والغبار وغيرها، وإن لهذه امللوثات تأثيرات بيئية وصحية 

سيتم تناولها في هذا التقرير. 
يتميز تلوث الهواء عن غيره من أشكال التلوث إنه سريع اإلنتشار حيث اليقتصر تأثيره على منطقة املصدر 
فحسب وإمنا ميتد إلى املناطق اجملاورة والبعيدة، لذلك فإنه الميكن السيطرة عليه بعد خروجه من املصدر لذا 
البيئية  »القضية  الهواء  تلوث  الصفات جتعل من  وهذه  الهواء.  إلى  قبل خروجه  ومعاجلته  به  التحكم  يجب 

الكبرى«.

1-2-1 - أهم امللوثات املؤثرة في نوعية الهواء احمليط وتأثيراتها الصحية والبيئية:-
ميكن تقسيم ملوثات الهواء املؤثرة الى نوعني أساسيني هما الغازات واجلسيمات العالقة وسيتم عرض مصادر 

هذه امللوثات والتأثيرات الصحية الناجمة عن إرتفاع تراكيزها فى اجلو عن احلدود املسموح بها وهي كما يأتي:-

امللوثات الغازية:   1-1-2-1
تعتبر من أخطر العناصر امللوثة للهواء، وذلك لسهولة إنتشارها وإنتقالها وتعلقها في الهواء، باإلضافة لقدرتها 
على التفاعل بسهولة أكثر من العناصر األخرى، وهذه امللوثات تشكل أكبر نسبة من ملوثات الهواء اخملتلفة 
كبريتيد  الهيدروكربونات،  مجموعة  األوزون،  النتروجني،  أكاسيد  الكبريت،  أكاسيد  الكربون،  )أكاسيد  ومنها 

الهيدروجني ..الخ(. وتكون تأثيراتها الصحية بحسب نوع املادة وفترة التعرض ومقدار تراكيزها في الهواء.
التي  واملصانع  الكيمياويات  ومعامل  الكهربائية  الطاقة  توليد  محطات  منها  كثيرة،  امللوثات  هذه  مصادر 
الداخلة  اخلام  املواد  طريق  عن  أو  فيها  جتري  التي  الكيمياوية  العمليات  عن  ناجتة  غازية  إنبعاثات  عنها  ينتج 
أو للتدفئة، والوقود املستعمل  في العمليات الصناعية، وكذلك الوقود املستعمل داخل املنازل سواء للطبخ 
للسيارات والطائرات، جميعها تعتبر من املصادر الرئيسية لتلوث الهواء، هناك مايزيد على )300( عنصر مختلف 

في اجلو، يكون بينها من )20-30( عنصر فقط ذو تأثيرات سلبية على الصحة والبيئة واإلقتصاد. 

)Total Suspended Particulate TSP, PM10( اجلسيمات العالقة  2-1-2-1
عمليات  عن  الناجتة  اإلبتدائية  اجلسيمات  من  خليط  على  حتتوي  حيث  شيوعاً  الهواء  ملوثات  أكثر  من  وهي 
اإلحتراق غير الكامل واجلسيمات الثانوية الناجتة عن التفاعالت الكيمياوية لبعض ملوثات الهواء وتنتج أيضاً 

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

الرئتني وسريانها مع تيار الدم الى أعضاء اجلسم اخملتلفة. 

1-2-2 املراقبة والرصد البيئي مللوثات الهواء 
 إن عملية رصد ملوثات الهواء التي تقوم بها وزارتنا تتم من خالل محطات الرصد املوزعة في 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( باإلضافة الى ذلك 
يتم القيام بقياس بعض امللوثات االخرى مثل املركبات العضوية املتطايرة ومركبات الهيدروكاربونات بإستثناء 
امليثان )NMHC( باإلضافة الى بيانات رصد العوامل اجلوية اخملتلفة مثل )درجة احلرارة، الرطوبة النسبية، سرعة 
واجتاه الرياح(. وتسعى الوزارة الى زيادة عدد محطات الرصد للعمل على تغطية كافة املناطق في العراق وإنشاء 
شبكة متكاملة ملراقبة نوعية الهواء 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 حديث العهد ولم تكتمل مستلزمات التشغيل بشكل منطي حيث أن هناك محطات 
قيد  وهي  نينوى(  كركوك،  قار،  ذي  ميسان،  النجف،  كربالء،  )البصرة،  محافظات  من  كل  في  نصبها  مت  أخرى 

التشغيل وسيكون العمل بها مستقراً ومنطياً في املستقبل القريب.

متويل املشروعاملوقفاملوقعاحملافظةاسم احملطةت

استثماريعاملةبناية الوزارةبغدادالوزيرية1

استثماريعاملةمديرية بيئة بغدادبغدادساحة االندلس2

استثماريعاملةمحطة الكهرباء الغازيةبغدادجنوب بغداد3

استثماريتشغيل جتريبيدائرة املوارد املائيةبغدادالسيدية4

استثماريصيانةمستوصف بالط الشهداءبغدادالدورة5

البنك الدوليعاملةمعمل النسيجبغدادالكاظمية6

البنك الدوليعاملةاجلادريةبغدادجامعة بغداد7

البنك الدوليعاملةالصناعة شارع 52بغداداجلامعة التكنولوجية8

البنك الدوليعاملةالوزيريةبغدادمعهد النفط9

البنك الدوليعاملةمستشفى اليرموكبغداداليرموك10

تنمية االقاليمعاملةجامعة بابلبابلجامعة بابل11

تنمية االقاليمعاملةمنطقة ابو خستاويبابلابو خستاوي12

تنمية االقاليمعاملةمتحركةبابلمديرية بيئة بابل13

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 التى مت رصدها او احلصول عليها على مدار االعوام من خالل محطات رصد ملوثات 
الهواء وتعد الركيزة االساسية لتوضيح نوعية الهواء احمليط وذلك من خالل حتليل دقيق للتراكيز والبيانات التي 
مت رصدها وفيما يلي مؤشرات الرصد حملطات الوزيرية، االندلس، جنوب بغداد، الكاظمية، جامعة بغداد، اجلامعة 
التكنولوجية، معهد النفط، اليرموك في بغداد ومحطات جامعة بابل وابو خستاوي ومحطة املديرية في بابل.

:)NMHC(1-2-3-1  مجموع الهيدروكربونات بأستثناء امليثان
 وهي عبارة عن مركبات الكاربون والهيدروجني مثل غازات االيثان واالثلني، وكذلك معظم املواد الكيمياوية في 
وقود  احتراق  الهيدروكربونات بسبب  وتنتج معظم  االخرى.  النفطية  املنتجات  وغيرها من  والبنزين  الكازولني 
وفي  اخلدمية  واألنشطة  الصناعات  وبعض  النفط  في مصافي  التكرير  وعمليات  الداخلي  االحتراق  محركات 
عمليات احلرق املكشوف للمخلفات البلدية. ومع نواجت احتراق محركات السيارات من جراء االحتراق غير الكامل 
الشمس  تأثير أشعة  النيتروجني NOx وحتت  أو  اآلزوت  أكاسيد  بوجود  تأثيرها بوضوح  للوقود، ويظهر  )اجلزئي( 
املركبات  تؤثر  العيون.  تهّيج  إلى  يؤدي  والذي   ))Smog الصناعي  الضبابي  والدخان   Ozone األوزون   فيتشّكل 
الهيدروكربونية على الرئتني واجملاري التنفسية وتكون سامة جداً وقد تسبب االمراض السرطانية عند التعرض 
لها لفترات طويلة وهذا ما يالحظ بشكل واسع في املناطق احلضرية. يبني الشكل رقم )3( نتائج قياس املعدالت 

.NMHC السنوية لتراكيز

حتليل النتائج:
- لوحظ من الشكل أعاله أن أعلى قراءة سجلت لتراكيز NMHC لعام 2016 كانت مبحطة ساحة االندلس 
في بغداد وقيمتها )3.30ppm( وهي أعلى من قراءتي العامني السابقني ويعزى السبب لكون املنطقة ذات 

زخم مروري وأيضا إنتشار املولدات باإلضافة الى عدد من املستشفيات املتضمنة محارق.
- نود االشارة الى انه اليوجد محدد وطني سنوي لتراكيز NMHC. وعند مقارنة قراءات ساعات القياس في 
جميع محطات بغداد وبابل لوحظ أن جميع القراءات قد جتاوزت احملدد الوطني املسموح به ملعدل 3 ساعات 

والبالغ )0.24ppm( لذا من املمكن إعتبار املعدالت السنوية لتراكيز الـ NMHCأيضاً قد جتاوزت احملدد.
- لم يتم قياس تراكيز الهيدروكربونات في محطات بغداد التابعة ملشروع البنك الدولي لعدم وجود أجهزة 
قياس NMHC. أما بخصوص محطات بابل فإن أجهزة قياس NMHC عاطلة. ومتت مفاحتة مديرية بيئة 

بابل بشأن حتديد عطل األجهزة وكلفها املالية ليتم مفاحتة اجلهات العليا بذلك .

NMHC شكل  )3( يبني املعدالت السنوية لتراكيز
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:)NO2( 1-2-3-2. ثنائي اوكسيد النتروجني
يتكون غاز ثنائي اوكسيد النيتروجني )NO2( كناجت جلميع عمليات االحتراق للوقود والتي تتم في درجات احلرارة 

العالية وتعتبر اإلنبعاثات املرورية هي املصدر االساسي الكاسيد النيتروجني.
وهو غاز خطر جدا على صحة االنسان حيث يسبب التسمم عند استنشاقه. يبني الشكل رقم )4( نتائج قياس 

.NO2 املعدالت السنوية لتراكيز

حتليل النتائج:
- يبني الشكل أعاله أن أعلى قراءة سجلت لتراكيز NO2 لعام 2016 كانت مبحطة جامعة بغداد وقيمتها 
)0.773ppm( وقد جتاوزت احملدد الوطني السنوي الذي قيمته )0.02ppm( لقرب موقع اجلامعة من املصدر 

امللوث وهو )محطة الكهرباء(.
.)0.02ppm( أغلب القراءات قد جتاوزت احملدد الوطني السنوي الذي قيمته -

- قراءة محطة الوزيرية لعام 2016 قد انخفضت عن العامني السابقني وكذلك قراءة محطة جنوب بغداد 
إرتفعت عن  لعام 2016 فقد  االندلس  قراءة محطة  أما  السابق  العام  انخفضت عن  أيضاً  لعام 2016 
إنتشار  العامني السابقني دليل على إستمرار املصدر امللوث وهو الزحام املروري في تلك املنطقة وأيضاً 

املولدات واملستشفيات املتضمنة محارق.
- بالنسبة لقراءات محطات بابل نالحظ أن قراءة محطة جامعة بابل لعام 2016 مساوية لقراءتي العامني 
السابقني وقد جتاوزت احملدد الوطني السنوي املسموح به وهذا دليل على ان املصدر امللوث مستمر وذلك 
بسبب كثرة االنبعاثات الصادرة من معامل وكور الطابوق فى هذه املنطقة كونها منطقة صناعية. بينما 

قراءة محطة ابو خستاوي لعام 2016 انخفضت عن قراءة عام 2015 ومساوية لقراءة عام 2014.

:)SO2( 1-2-3-3  ثنائي اوكسيد الكبريت
يتولد غاز ثناني اوكسيد الكبريت )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 التلوث 

بهذا الغاز حيث وجد ان اكثر من 80% من اكاسيد الكبريت تنبعث بسبب احتراق الفحم. 
يعمل غاز SO2 على تخديش األغشية اخملاطية مسبباً السعال وآالم في الصدر والتهاب 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 

NO2 شكل  ) 4 ( يبني املعدالت السنوية لتراكيز
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.SO2  قد تصل إلى التوقف.يبني الشكل رقم )5( نتائج قياس املعدالت السنوية لتراكيز

حتليل النتائج:

- يبني الشكل أعاله أن أعلى قراءة سجلت لتراكيز SO2 لعام 2016 كانت مبحطة جامعة بغداد وقيمتها 
)1.397ppm( وقد جتاوزت احملدد الوطني السنوي الذي قيمته )0.02ppm( لقرب موقع اجلامعة من املصدر 

امللوث وهو )محطة الكهرباء(.
.)0.02ppm( أغلب القراءات قد جتاوزت احملدد الوطني السنوي الذي قيمته -

- قراءة محطة الوزيرية لعام 2016 مساوية لقراءة العام السابق بينما قراءة محطة جنوب بغداد لعام 2016 
قد انخفضت عن العام السابق اما قراءة محطة االندلس لعام 2016 فقد ارتفعت عن العامني السابقني 

ارتفاع ملحوظ لوجود مصادر ملوثة عديدة كإنتشار املولدات وكذلك طبيعة املنطقة ذات زخم مروري.
قراءتي  عن  إرتفعت   2016 لعام  بابل  جامعة  محطة  قراءة  أن  نالحظ  بابل  محطات  لقراءات  بالنسبة   -
العامني السابقني لكنها لم تتجاوز احملدد الوطني السنوي. أما قراءة محطة ابو خستاوي لعام 2016 قد 

إرتفعت عن العام السابق وقد جتاوزت احملدد الوطني السنوي وذلك لكثرة اإلنبعاثات الصادرة عن املولدات 

والسيارات.

:)CO( 1-2-3-4  أحادي اوكسيد الكربون

هو أحد نواجت الغازات املنبعثة من وسائط النقل ومصادر التدفئة والتدخني وتسهم السيارات بأنبعاث 80% منه،  

وينبعث من مصافي النفط ومصانع الورق واحلديد والصلب، وقد وجد ان الف سيارة تقذف اكثر من 5000 متر 

 .CO  مكعب في الساعة من غاز

اذا لم يتم اسعاف املريض  يتسبب استنشـاق غاز CO في ظهـور أعـراض التسمم ومفارقـة احليــاة احياناً 

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. يبني الشكل رقم )6( نتائج قياس 

.CO  املعدالت السنوية لتراكيز

SO2 شكل ) 5 ( يبني املعدالت السنوية لتراكيز
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حتليل النتائج:

- لوحظ من الشكل أعاله أن أعلى قراءة سجلت لتراكيز CO لعام 2016 كانت في محطة جامعة بغداد 
املصدر  من  اجلامعة  موقع  لقرب  االخرى  بغداد  قراءات محطات  عن  مرتفعة  هي   )7.028ppm( وقيمتها 

امللوث وهو )محطة الكهرباء(.
- قراءة محطة الوزيرية لعام 2016 إرتفعت عن قراءتي العامني السابقني وكذلك قراءة محطة جنوب بغداد 
لعام 2016 إرتفعت عن العام السابق أما بالنسبة لقراءة محطة األندلس لعام 2016 فقد إنخفضت عن 

العامني السابقني.
. وعند مقارنة قراءات ساعات القياس في   CO نود اإلشارة الى أنه اليوجد محدد وطني سنوي لتراكيز -
جميع محطات بغداد وبابل لوحظ أن القراءات لم تتجاوز احملدد الوطني املسموح به ملعدل ساعة واحدة 

والبالغ )ppm 35( لذا من املمكن إعتبار املعدالت السنوية لتراكيز الـCO أيضاً لم تتجاوز احملدد.
- بالنسبة لقراءات محطات بابل نالحظ أن قراءة محطة جامعة بابل لعام 2016 التتوفر قراءة وذلك لعطل 

السابقني  العامني  عن  إرتفعت  قد  فإنها   2016 لعام  خستاوي  ابو  محطة  قراءة  أما   .CO قياس  جهاز 

بكثير.

:)O3( 1-2-3-5 األوزون

ينتج االوزون من تفاعل ملوثات الهواء وباالخص اكاسيد النيتروجني مع االوكسجني بوجود الهيدروكربونات حتت 

تاثير االشعة فوق البنفسجية حيث تتكون مجموعة من امللوثات الثانوية بالغة اخلطورة ومنها غاز االوزون وهو 

مركب كيميائي يتكون من احتاد 3 ذرات أكسجني )O3(، وهو ذو رائحة مميزةكرائحة البحر التي تعزى لتصاعد 

كميات قليلة من األوزون.

يفوق غاز االوزون في سميته مركبات أول أوكسيد الكربون والسيانيد. ويتصف األوزون بأنه يتفكك بالتسخني، 

وذلك عندما تتجاوز درجة احلرارة مائة درجة مئوية. ويتصف بقابليته للذوبان في الزيوت العطرية وبحساسيته 

.O3 الشديدة للصدمات واالهتزازات. يبني الشكل رقم )7( نتائج قياس املعدالت السنوية لتراكيز

CO شكل ) 6 ( يبني املعدالت السنوية لتراكيز
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حتليل النتائج:
- نالحظ من الشكل أعاله أن أعلى قراءة سجلت لتراكيز O3 لعام 2016 في بغداد كانت في محطة الوزيرية 

وقيمتها )0.035ppm( وهي مرتفعة عن قراءة محطة االندلس.
- قراءة محطة الوزيرية لعام 2016 أرتفعت عن قراءتي العامني السابقني. وكذلك قراءة محطة االندلس 

أيضاً إرتفعت عن قراءتي العامني السابقني.
مفاحتة  متت  عاطل.  فيها  اجلهاز  فإن  االوزون  قراءات  تتضمن  ال  التي  بغداد  في  احملطات  لبقية  بالنسبة   -

مديرية بيئة بغداد بشأن حتديد عطل األجهزة وكلفها املالية ليتم مفاحتة اجلهات العليا بذلك .
إنخفضت عن قراءتي  بابل لعام 2016  أن قراءة محطة جامعة  بابل لوحظ  بالنسبة لقراءات محطات   -
العامني السابقني وهذا مؤشر جيد. أما بالنسبة حملطة أبو خستاوي التتوفر فيها قراءة لعام 2016 لعطل 

.O3 جهاز قياس
- نود اإلشارة الى أنه اليوجد محدد وطني سنوي لتراكيز O3. وعند مقارنة قراءات ساعات القياس جلميع 
واحدة  به لساعة  الوطني املسموح  احملدد  تتجاوز  القراءات لم  أغلب  أن  وبابل لوحظ  احملطات في بغداد 

والبالغ )0.1ppm( لذا من املمكن إعتبار أن املعدالت السنوية لتراكيز  الـO3 لم تتجاوز احملدد.

:)Total Suspended Particulate TSP( 1-2-3-6 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.
عند التعرض للدقائق العالقة الكبيرة يحدث تهيج للجهاز التنفسي كما هو احلال في مرض الربو، وينجم عنها 
في بعض االحيان عدة مشكالت أهمها أمراض القلب واجلهاز التنفسي، وتدني في كفاءة عمل الرئتني، وأحياناً 
 Environment Production( االمريكية  البيئة  الصادرة عن وكالة حماية  التقارير  املبكر. تضمنت احدث  املوت 
American EPA( والتي مت نشرها خالل عام 2009 ومن خالل أحدث االبحاث والدراسات تبني ان امللوثات الدقائقية 
خالل العقد املاضي وخاصة اجلسيمات الدقيقة املستنشقة )PM2.5، PM10( تشكل خطرا كبيرا على الصحة 
العامة في معظم بلدان العالم. وقد قدر الباحثون واألكادمييون ان التراكيز املرتفعة من اجلسيمات الدقائقية 
مسؤولة مباشرة عن عشراتالوفيات املبكرة في معظم دول العالم في كل عام. يبني الشكل رقم )8( نتائج 

.TSP قياس املعدالت السنوية لتراكيز
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حتليل النتائج
- لوحظ من الشكل أعاله أن القراءة املسجلة لتركيز TSP لعام 2016 في بغداد كانت في محطة الوزيرية 
فقط وقيمتها )381µ/m3( وقد جتاوزت احملدد الوطني السنوي البالغ )150µ/m3( ولوحظ أنها مرتفعة عن 
قراءة عام 2015 وأقل من قراءة عام 2014. ويعود السبب الى عمليات احلرق وقلة الغطاء النباتي وترك مواد 
البناء مكشوفة في الشوارع باإلضافة الى تصدعات وحفريات الشوارع واألرصفة كلها عوامل أدت الى 

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

عاطلة ومت مفاحتتهم إلجراء صيانة لألجهزة عند توفر التخصيص املالي لها.

PM10 1-2-3-7 الدقائق العالقة
هي الدقائق واجلسيمات العالقة في الهواء التي يكون قطرها أقل أو يساوي 10 مايكرون. وتكون ذات خطورة 
لكونها قابلة لإلستنشاق واالستقرار في احلويصالت الرئوية. يبني الشكل )9( نتائج القياس للمعدالت السنوية 

.PM10 لتراكيز
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حتليل النتائج:
- لوحظ من الشكل أعاله أن أعلى قراءة سجلت لتراكيز PM10 لعام 2016 في بغداد كانت في محطة 

 .)µ/m3 50( وقد جتاوزت احملدد الوطني السنوي البالغ )µ/m3 249( االندلس وقيمتها
µ/ 50( جميع قراءات محطات بغداد وبابل التي تتوفر فيها قياسات جتاوزت احملدد الوطني السنوي البالغ -

.)m3
- نالحظ أن قراءة محطة االندلس لعام 2016 إنخفضت عن قراءة عام 2015 بقليل وأعلى من قراءة عام 
2014 أما بالنسبة لقراءة محطة الوزيرية لعام 2016 فإنها قد ارتفعت عن العامني السابقني والسبب 
يعود الى عمليات احلرق وقلة الغطاء النباتي وترك مواد البناء مكشوفة في الشوارع وتصدعات وحفريات 

الشوارع واالرصفة جميع هذه العوامل أدت الى زيادة تراكيز الدقائق العالقة في الهواء. 
- بالنسبة لبقية احملطات في بغداد وبابل التتوفر فيها قراءات الـPM10 ألن أجهزة القياس في هذه احملطات 

عاطلة ومت مفاحتتهم إلجراء صيانة لألجهزة عند توفر التخصيص املالي لها.

1-2-3-8 . الغبار املتساقط :
تزيد  وعادة  اجلاذبية  بفعل  مصادرها  من  بالقرب  الترسب  على  القابلية  لها  التي  املادية  الدقائق  بأنها  تعرف 
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 .
)54( محطة  إقليم كوردستان( من خالل  املتساقط في بغداد وعموم احملافظات )عدا  الغبار  يتم قياس كمية 
كعدد إجمالي موزعة بواقع )2-6( محطة رصد في كل محافظة إعتماداً على حجم احملافظة )املركز واالقضية 
املعدالت  إحتساب  يتم  اخلاصة.  وظروفها  املتاحة  الفنية  وإمكانياتها  فيها  التلوث  ومصادر  فيها(  والنواحي 

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(

 يبني اجلدول )3( في أدناه الغبار املتساقط لعام 2016
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املناقشة:
- ان ادنى قيمة لكمية الغبار املتساقط قد بلغت )2( غم/م2/شهر في مدينة بغداد في شهر شباط.

- ان اعلى قيمة لكمية الغبار املتساقط قد بلغت )89( غم/م2/شهر في محافظة ذي قار في شهر متوز.

- سجلت محافظة ذي قار اعلى قيم لعام 2016 لالشهر )متوز، آب، ايلول، تشرين االول، تشرين الثاني، كانون 
االول( وذلك لكثرة هبوب الرياح احململة بالغبار في هذه االشهر.

- سجلت محافظة ميسان ادنى قيم لكمية الغبار املتساقط لعام 2016 وذلك بسبب عملية التشجير 
املستمر واستغالل املساحات اخلالية من االراضي.
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1-2-4  السلبيات واملشاكل املرصودة:
1- إرتفاع تراكيز الهيدروكربونات لعام 2016 عن معدالتها الطبيعية حيث أن القراءات جتاوزت احملدد الوطني 
املسموح به ملعدل 3ساعات والبالغ )ppm 0.24( في بغداد في محطتي )الوزيرية واالندلس( لعام 2016 
وكذلك بالنسبة لألعوام 2014، 2015 وذلك ألن صنف املنطقة ذات زخم مروري وأيضا انتشار املولدات 

وفيما يخص منطقة األندلس فإنها تضم عدد من املستشفيات املتضمنة محارق.
2- إرتفاع تراكيز ثنائي أوكسيد النتروجني NO2 لعام 2016 في بغداد عن احلد املسموح به والبالغ )0.02 
به في  املسموح  احلد  التراكيز عن  إرتفاع  بابل لوحظ  أما في محافظة  أغلب مواقع احملطات  ppm( في 
محطة جامعة بابل وذلك بسبب كثرة االنبعاثات الصادرة من معامل وكور الطابوق فى هذه املنطقة 

كونها منطقة صناعية، ماعدا موقع محطة أبو خستاوي الذي لم يتجاوز احملدد الوطني السنوي.
3- إرتفاع تراكيز غاز ثنائي أوكسيد الكبريت SO2 لعام 2016 في مدينة بغداد عن احملدد الوطني السنوي 
توليد  ومحطات  املصافي  من  القريبة  املنطقة  موقع  في  وباألخص   )ppm  0.02( والبالغ  به  املسموح 
الكهرباء وأيضاً إلنتشار املولدات وكذلك طبيعة املنطقة ذات زخم مروري. أما بابل كانت القراءات ضمن 
احلد املسموح به عدا قراءات محطة أبو خستاوي لعام 2016 إرتفعت عن العام السابق وقد جتاوزت احملدد 

الوطني السنوي وذلك لكثرة االنبعاثات الصادرة عن املولدات.
4- إرتفاع تراكيز غاز أحادي أوكسيد الكربون CO لعام 2016 في بغداد في موقع محطة جامعة بغداد لقرب 
املنطقة من مصفى الدورة ومحطة توليد الطاقة الكهربائية لكنها لم يتجاوز احملدد الوطني املسموح 
ppm( وهو مؤشر جيد، وكذلك بالنسبة لقراءات محطات بابل لم تتجاوز  به ملعدل ساعة والبالغ )35 

احملدد الوطني املسموح به.
5- إرتفاع مستويات الدقائق العالقة )TSP,PM10( بصورة عامة في الهواء في محافظتي بغداد وبابل حيث 
أن جميع القراءات جتاوزت احلدود الوطنية السنوية املسموح بها وهذا يعتبر مؤشر خطير وذلك لتاثيره 

على الصحة العامة.
ارتفاع تراكيز امللوثات في مدينة بغداد اكثر من محافظة بابل جلميع امللوثات  6- بصورة عامة لوحظ ان 

وذلك لألسباب التالية: 
- إن محافظة بغداد اكثر من بابل من ناحية الكثافة السكانية . 

- إن املواقع اخلدمية والتجارية والصناعية متشعبة ومتعددة وكذلك انتشار العديد من الوزارات 
والدوائر احلكومية. 

- إنتشار الطرق العامة والسريعة واجملمعات واملواقع والدور السكنية في بغداد بكثافة. 
- إنتشار املولدات بشكل كبير وتزايد أعداد املركبات مما يولد زخم مروري. 

7- مفاحتة دائرة حماية وحتسني البيئة في منطقة الوسط/ مديرية بيئة بغداد ودائرة حماية وحتسني البيئة 
في منطقة الفرات األوسط/ مديرية بيئة بابل بشأن حتديد أعطال األجهزة وكلفها املالية ليتم مفاحتة 

اجلهات العليا بذلك.

1-2-5  التحديات واملقترحات :
1- مفاحتة اجلهات التنفيذية ومنها )وزارة املوارد املائية، وزارة االعمار واالسكان والبلديات العامة، مجالس 
احملافظات، وزارة الزراعة وأمانة بغداد( لدعم اخلطة الزراعية في العراق وتشجيع الفالحني مبختلف الطرق 
اخلاص مبحافظة  األخضر  احلزام  لتفعيل مشروع  ونوعاً،  الزراعي كماً  األنتاج  أجل حتسني  من  والوسائل 
العالقة  لألتربة  كمصدات  يعمل  والذي  الغربية(  احملافظات  )خاصة  به  احملافظات  باقي  وشمول  بغداد 

ومثبت للتربة.
التي  الكهربائية  الطاقة  توليد  محطة  عن  الصادرة  اإلنبعاثات  معاجلة  بشأن  الكهرباء  وزارة  مفاحتة   -2

تساهم في زيادة تلوث الهواء احمليط.
3- مفاحتة وزارة النفط إلتخاذ الالزم بشأن معاجلة اإلنبعاثات الصادرة عن مصفى الدورة الذي يساهم في 
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زيادة تلوث الهواء احمليط. 
4- التنسيق مع وزارة النفط لتحسني نوعية الوقود املنتج وإستخدام الغاز البترولي املسال )LPG( كوقود 
للسيارات وفحص الوقود املستورد والسعي لألجتاه نحو إنتاج الوقود اخلالي من الرصاص والبدائل النظيفة 

األخرى.
5- مفاحتة وزارة )الداخلية/ مديرية املرور العامة والدفاع( إلتخاذ األجراءات الكفيلة بالتقليل من األختناقات 

املرورية في شوارع محافظة بغداد واحملافظات األخرى التي تساهم في تلوث الهواء والضوضاء.
6- مخاطبة اجلهات الرقابية في وزارتنا والوزارات األخرى لتفعيل دور الرقابة البيئية وأنواع الرقابة األخرى 

على النشاطات اخملتلفة امللوثة للبيئة ملعاجلة وتقليل اخملالفات التي تساهم في زيادة التلوث. 
7- تطوير برنامج مراقبة نوعية الهواء وزيادة عدد محطات املراقبة واجهزة محمولة وأنواع امللوثات املقاسة 
لتشمل بغداد واحملافظات األخرى مع ضرورة توفير التخصيصات املالية لذلك وتوفير الدعم املالي لصيانة 

احملطات وإدامتها.

1-3 محوري االشعة غير املؤينة والضوضاء :
1-3-1  محور االشعة غير املؤينة:

ان التطور العلمي احلاصل في مجال التكنلوجيا واالتصاالت وباألخص االجناز الكبير الذي حتقق باختراع الهاتف 
جميع  في  عنها  االستغناء  ميكن  ال  ملحة  حاجة  واصبح  االساسية  اخلدمات  من  الكثير  قدم  والذي  النقال 
االوقات حيث يعتمد تأمني خدمة الهاتف النقال وايصالها خملتلف املناطق على شبكة ممتدة من االبراج واحملطات 
الثابتة منتشرة ضمن منطقة التغطية .حيث 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 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 
اي  انشاء  عند  توفيرها  يجب  التي  املوقعية  واحملددات  البيئة  واملتطلبات  والقوانني  التشريعات  بأمان  االنسان 
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:
1-  اصدار التعليمات رقم )1( لسنة 2007 والتي تتضمن الشروط واحملددات واملتطلبات املوقعية الواجب 
توفيرها عند انشاء ابراج الهاتف النقال . ولغرض مواكبة التطور العلمي احلاصل في هذا اجملال مت اجراء 
. وجاري  النافذة حاليا  )1( لسنة 2010  التعليمات رقم  التعليمات واصدار  الالزمة على هذه  التعديالت 
العمل من خالل اللجنة الوزارية اخلاصة على اجراء التحديثات والتعديالت الالزمة على هذه التعليمات 
ومبا يضمن بالدرجة االساس الوقاية من االشعة غير املؤينة الصادرة عن منظومات الهاتف النقال واحلفاظ 

على الصحة العامة 
2-  قيام الوزارة باستيراد اجهزة متطورة معتمدة عامليا في قياس شدة التعرض لألشعة 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.  
النقالة املنتشرة في بغداد واحملافظات  الهواتف  ابراج  الدورية على عدد كبير من  . مت اجراء الكشوفات   3
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.

29



التغريات املناخية ونوعية اهلواء

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 التي حتظي باهتمامهم. 
ملنطقة  صفة  أسوأ  هي  الضوضاء  أن  اعتبروا  األحوال  أغلب  في  املدن  سكان  أن  العديدة  الدراسات  وأظهرت 
السكن، كما مت اعتبار الضوضاء من اكبر العوامل التي تؤدي الى نزوح الناس واالنتقال في احيان كثيرة الى جزء 
اخر من املدينة بحثا عن الهدوء ولذلك فان 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 لثالث شوارع 
النداء، الشارع املؤدي الى باب املعظم, الشارع املؤدي الى تقاطع الكسرة(  )الشارع املؤدي الى تقاطع  رئيسية 

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 املؤدي الى تقاطع الباب الشرقي، 

الشارع املؤدي الى جسر السنك، الشارع املؤدي الى تقاطع الطيران(.
التلوث  ارتفاع مستويات  الى  اشارت  اعاله  الثالثة  املواقع  في  الضوضاء  من محطات  املستحصلة  النتائج  ان 

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 
اي  انشاء  عند  توفيرها  يجب  التي  املوقعية  واحملددات  البيئة  واملتطلبات  والقوانني  التشريعات  بأمان  االنسان 
نشاط قد يكون ملوث بيئا كل حسب تأثيره .و  من خالل نتائج القياسات لوحظ ان اعلى قراءة لشدة التعرض 
 2014 لعام  بالقياس  املشمولة  احملافظات  في  املقاسة  النقال  الهاتف  ابراج  عن  الصادرة  املؤينة  غير  لألشعة 
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 الهاتف احملمول خاصة اذا ما اخذنا بنظر 
االعتبار ان مدة القياس في هذه الكشوفات ال تتجاوز النصف ساعة حيث لوحظ ان احملدد الوطني لم يتضمن 
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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:
- احملدد الوطني للمناطق اخلدمية والتجارية ) 65( ديسبل

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

- احملدد الوطني للمراكز الصحية واملستشفيات )50 ( ديسبل
واملوضوعة على اساس احلفاظ على صحة االنسان في بيئته وضمان عيشه بأجواء تضمن سالمته النفسية 
والعقلية حيث ان زيادة شدة  الضوضاء في املدينة يصاحبه زيادة واضحة في نسبة 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 
باألعوام  مقارنة  بغداد  مدينة  في     2016 للعام  الضوضاء  مبناسيب  نسبي   ارتفاع  وجود  البيانات  خالل  من 
والتحسن  املركبات  أعداد  زيادة  إلى  الرئيسي  السبب  ويرجع  املستحصلة   البيانات  خالل  من  وذلك  السابقة 

األمني  امللحوظ  وهذا له التأثيرات الصحية املشار اليها انفا.
وقد تركت الضوضاء أثارا سلبية عديدة على البيئة ، لذلك كانت الضوضاء التي حتدثها هذه املركبات أحدى 
هذه التأثيرات ، وفي العراق أصبح األمر ملحوظا في اآلونة األخيرة ، حيث تزايد 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 قد استخدمت في التصاميم املعمارية واألبنية املطلة على 

هذه الشوارع ، وبناء عليه ، نقترح التوصيات االتية:

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

الفنية بناء ا على نتائج  القياس  ورفعها إلى اجلهات العليا .
2 . حتديث واستمرار خطط التعاون مع مديرية املرور العامة والشرطة البيئية وتكثيف حمالت التفتيش 

على املنشآت املسببة للضوضاء واتخاذ اإلجراءات  القانونية ضد اخملالفني طبقا لقانون منع الضوضاء .
3 . نشر الوعي عن طريق استخدام وسائل اإلعالم اخملتلفة لبيان أخطار التلوث الضوضائي على الصحة 

البشرية بحيث يدرك املرء أن الفضاء الصوتي ليس ملكا شخصيا.
وذلك  الطويل  املدى  على  اجملتمع  وإدارة  وبناء  تطوير  في  يساهم  مبا  يتم  ان  ينبغي  احلضري  .التخطيط   4
بهدف احلد من التلوث الضوضائي وإبعاد املطارات واملناطق اآلهلة بالسكان مسافة توفر للسكان العيش 

الهادئ.
5 . إصدار التشريعات الالزمة وتطبيقها بحزم ملنع استعمال منبهات السيارات ومراقبة محركاتها وإيقاف 

تلك املصدرة لألصوات العالية.
واملقاهي  السكنية  واملناطق  املدن  شوارع  في  نصبها  مت  التي  االهلية  املولدات  اصحاب  الزام  متابعة   .  6

واحملالت العامة بضرورة عمل اجراءات تضمن تخفيض الضوضاء الصادرة عن هذه املولدات .
عن  الناجتة  العالية  الضوضاء  اصدار  من  مؤخرا  بكثرة  انتشرت  والتي  النارية  الدراجات  اصحاب  منع   .  7
تشغيل هذه الدراجات وخصوصا في ساعات الليل املتأخرة والتنسيق مع اجلهات املعنية ال يقاف هذه 

احلالة السلبية.
8 . منع مرور السيارات الكبيرة والشاحنات داخل املدينة ووضع خطة مرورية شاملة تؤمن تدفق السير.
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35املوارد املائية

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 والكفاءات وبناء القدرات 
للعاملني في هذا اجملال مبا ميكنهم من القدرة على املتابعة والتحليل وحتديد املشاكل البيئية وأبعادها واحللول 

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

2-1  املياه السطحية 
وتتمثل  العراق  للمياه في  االكبر  املصدر  السطحية  املياه  تشكل 

بـ :
2-1-1 نهـــــر دجلــــة

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

ينحدر نحو اجلنوب الشرقي في أراضي وعرة في تركيا ملسافة )485( 
كم التي متثل نسبة 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 سامراء 
, وعندما يصل مدينة الكوت حيث موقع سدة الكوت يتفرع من الضفة اليمنى شط الغراف وجدول الدجيلة 
وبعد مدينة الكوت يستمر النهر في مجراه السهلي املنبسط حتى 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 
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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
, تنبع روافده )فرات صو ومراد صو( من املرتفعات اجلبلية الوعرة  يبلغ الطول الكلي لنهر الفرات ) 2940( كم 
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( 
القــائم  مدينة  عند  واخلابور,  البليخ  هما  األيسر  جانبه  في  رافدان  فيه  املسافة يصب  هذه  وخالل  فيها  كم 
قاطعا  كم   )1160( ملسافة  الشرقي  اجلنوب  نحو  فيها  يجري  حيث  العراقية  األراضي  النهر  يدخل  )حصيبة( 
الهضبة الغربية قبل مدينة الرمادي , وبالقرب من مدينة الفلوجة يقترب نهر الفرات من نهر دجلة اذ تصبح 
:)شــط  هما  رئيسيني  فرعني  الى  الفرات  يتفرع  الهندية  سدة  وعند  فقط  كم   )40( حوالي  بينهما  املسافة 
احللــــة وشــــط الهندية( . يسير شط احللة جنوبا حيث مير في مدينتي احللة والديوانية ويكاد أن يتالشى في 
األراضي الزراعية جنوب الرميثة. أما شط الهندية فيتفرع الى فرعني أيضا هما شط الكوفة وشط الشامية 
)او العباسية( اللذين يلتقيان عند مدينة الشنافية ثم ينفصالن الى نهري العطشان والسوير ويلتقيان شمال 
السماوة , بعدها يتجه النهر نحو اجلنوب الشرقي فيمر في مدينة الناصرية 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 
داخل  ومير  احلي  وقضاء  املوفقيه  مبدن  ومير  واسط  في محافظة  الكوت 
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 من اجلداول 
من  كان  مدن  عدة  ضفافه  على  وشيدت  وحديثا  قدميا  الغرض  لذلك 
اكبرها مدينة واسط التاريخية وذلك سنة ) 702 ( م. ان نهر »الغراف« 

لم يكن نهرا اروائيا طبيعيا.

2-1-4 نهر ديالى
النهر اجملنون حيث كان  النهر كان يسمى  ان هذا  القدمية  أوردت املصادر  ديالى )386( كم حيث  يبلغ طول نهر 
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 وكذلك مواسم اجلفاف االخيرة املتواصلة 
)الوند( من  رافده  تلوث  وايضا« من خالل   , التلوث وخاصة في مدينة بعقوبة  بدرجة عالية من  وتتميز مياهه 
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 غير املعاجلة غالبا« الى النهر مباشرة باالضافة الى تأثير مياه الصرف الصحي الى قناة اجليش 
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
اخلليج  في  تصب  التي  العذبة  املياه  مصادر  اهم  من  يعتبر 
عند  والفرات  دجلة  نهري  التقاء  من  يتكون  فهو  العربي 
منطقة كرمة علي ومبسافة 116 كم و يلتقي دجلة والفرات 
في منطقة القرنه مكوناً شط العرب الذي يصب في اخلليج 

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

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 االيراني بتحويل مياه نهر الكارون 
الى داخل االراضي االيرانية واصبح مجراه حالياٍ ممراً لتصريف مياه البزل لالراضي الزراعية ضمن املناطق االيرانية 

املتاخمة للشط. 

2-2 املياه اجلوفية في العراق 
تختزن االرض فضالً عن النفط واملعادن الكثيرة االخرى ثروة التقل اهمية عنها وهذه الثروة ميكن أن تساهم في 
وهذا ماادركنا  دائماً  نفطياً  الرافدين حقالً  الزراعة في ارض  املياه لتصبح  العراقية من  تأمني احتياجات االرض 
اخملاطر املستقبلية التي يتعرض لها النهرين بسبب انحسار الوفرة فيهما نتيجة قلة هطول االمطار والتدخالت 
املباشرة من دول املنبع في حتوير روافد النهرين داخل هذه الدول او اقامة السدود العمالقة التي حتتجز مليارات 
االمتار املكعبة ومتنع وصولها الى ارضنا او منع املياه من التدفق باجتاه احلدود واعتبار املياه القليلة التي تصلنا 
منها مجرد مياه فائضة عابرة للحدود وليس حقاً شرعياً ينبغي احترامه , مما تقدم فأن احلاجة للمياه تزداد يوماً 

بعد آخر ورمبا ستكون املياه اجلوفية التي تشكل 4% من حجم املوارد املائية مورداً اساسياً للمياه .
هناك نوعني من اآلبار:

- آبار يتم حفرها باستغالل املورد البشري وهذه اآلبار يصعب السيطرة عليها لتعدد انواعها واستخداماتها 
وانتشرت في اآلونة االخيرة بسبب شحة املياه في اغلب مناطق العراق .

- آبار املياه اجلوفية ذات التدفق الذاتي أي انها الحتتاج الى مضخات رفع وهذا ميكن مشاهدته في منطقة 
عني متر التابعة حملافظة كربالء .

أهم مصادر املياه اجلوفية :
االمطاريتم  مياه  ارباع  ثالث  ان  حيث  وأهمها  اجلوفية  للمياه  الرئيسي  املصدر  تعد   : والسيول  االمطار   -

امتصاصها من قبل التربة .
- مياه البحيرات واالنهار : يتم امتصاص نسبة من مياه االنهار والبحيرات االصطناعية من قبل التربة نتيجة 

خاصية التناضح وتختلف نسبة التناضح باختالف نوع التربة .
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2-3 نظام )برنامج( الرقابة على املياه السطحية )االنهار واجلداول والبحيرات وشط العرب(
الى املصب  العراق  ابتداء من دخولها  العراق  املائية في  الدورية على املصادر  الرقابة  البيئة اعمال  وزارة   تتولى 
في اخلليج العربي وحتديد املصادر املسببة لتدهور نوعيتها وذلك من خالل محطات 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 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 :

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

ميسان واسط بغداد صالح الدين نينوى احملافظات

7 4 11 8 10 عدد احملطات

2-3-2محطات نهر الفرات : 
ثبتت على النهر )22( محطة رصد موزعة على احملافظات وكما يلي  :-

البصرة ذي قار املثنى القادسية كربالء النجف بابل االنبار احملافظات

2 3 2 2 1 2 3 7
 عدد

احملطات

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

ذي قار واسط احملافظات

4 1 عدد احملطات

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

يغداد ديالى احملافظات

3 4 عدد احملطات
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2-3-6 محطات الرصد على شط العرب :
 ثبتت على النهر )5( محطات رصد جميعها في محافظة البصرة.

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

• تراوحت القراءات السنوية ملتغير الدالة احلامضية )pH( بني )476,7- 078,8(كحد ادنى عند محطة رصد 
الصويرة / مشروع ماء الصويرة)T25(في محافظة واسط وكحد اعلى عند محطة رصد الكرمة )T34(في 
محافظة البصرة )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. 
عند  ادنى  كحد  لتر  ملغم/   )622,4  -295,4( بني   )TH( الكلية  العسرة  لقيم  السنوية  القراءات  تراوحت   •
محطة رصد مأخذ مشروع ماء القادسية)T21(في محافظة بغداد وكحد اعلى عند محطة رصد الكرمة 
)T34(في محافظة البصرة , علما ان احلدود النافذة لهذا املتغير هي )500( ملغم /لتر بحسب نظام صيانة 

االنهار رقم )25( لسنة 1967.
ادنى عند  5,725( ملغم/ لتر كحد   – النـترات)NO3( بيـن)3,385  تراكيز  القراءات السنوية لقيم  تراوحت   •
ماء  مشروع  مأخذ  رصد  محطة  عند  اعلى  وكحد  البصرة  محافظة  )T34(في  الكرمة  رصد  محطة 
القادسية)T21(في محافظة بغداد علما إن احلدود املسموح بها لهذا املتغير هي )15( ملغم/ لتر بحسب 

محددات نظام صيانة االنهار رقم )25( لسنة1967 .
• تراوحت القراءات السنوية لقيم تراكيز الفوسفات)PO4(  بني )0,226 – 0,546( ملغم / لتر كحد ادنى عند 
ماء  مأخذ مشروع  رصد  محطة  عند  اعلى  وكحد  بغداد  محافظة  في   )T17(املثنى رصد جسر  محطة 
لتربحسب محددات  ملغم/   )0,4( بها هي  املسموح  احلدود  إن  علما  بغداد  القادسية)T21(في محافظة 

نظام صيانة االنهار رقم )25( لسنة1967.
12813( ملغم / لتر  • تراوحت القراءات السنوية ملتغير االمالح الذائبة الصلبة الكلية)TDS( بني )4122 – 
كحد ادنى عند محطة رصد جسر االئمة )T18(في محافظة بغداد وكحد اعلى عند محطة رصد الكرمة 
)T34( في محافظة البصرة ولالطالع على مزيد من التغيرات احلاصلة في التراكيز امللحية في مياه النهر 

ميكن مراجعة الشكل رقم )10( واجلداول رقم )4( .

شكل  )10( يوضح املعـدالت السنـوية لنهر دجلة للتراكيز املـواد الصلبة الذائبة الكلية 
)TDS( والصوديوم )Na( والكلوريدات )Cl( والكبريتات )SO4( لعام  / 2016
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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 العراقيةوحتى 
 )T17( جسر املثنى محطة

عند مدخل محافظة بغداد.

93.6345.11240.11636.11
منطقة دخول 
لنهر دجلة إلى 
األراضي العراقية

املنطقة احملصورة بني الدخول 
 )T17( لألراضي العراقية

وحتى  محطة رصد مأخذ 
 )T24( مشروع ماء الوردية

عند نهاية مدينة بغداد.

84.77
)9.434-(

306.57
)11.167-(

240.285
)0.073(

604.57
)4.958-(

نقصان قدره
%- 4.958
)T17( عن

املنطقة احملصورة  بني 
الدخول لألراضي العراقية 
)T17(وحتى  محطة رصد 
 )T28( مجمع ماء الكرامة

عند نهاية محافظة واسط.

132.014
)41.041(

318.54
)7.698-(

215.125
)10.406-(

728.416
)14.511(

زيادة قدرها
 %  20.485
)T24( عن

املنطقة احملصورة  بني 
الدخول لألراضي العراقية 
)T17(وحتى محطة رصد 

الكرمة )T34( قبل االلتقاء 
بالفرات.

132.014
)41.041(

622.44
)80.359(

254.44
)5.968(

1423.667
)123.808(

زيادة قدرها
95.447 % عن 

)T33(

2-4-2  نهر الفرات:  
• تراوحت القراءات السنوية ملتغير الدالة احلامضية )pH( بني )26,7-1,8(كادنى قراءة عند محطة رصد الكفل / 
مشروع ماء الكفل)E10( في محافظة بابل واعلى قراءة عند محطة رصد جنوب الناصرية )E18( في محافظة 

ذي قار علما ان احلدود النافذة لهذا املتغير)5,6- 5,8( مبوجب نظام صيانة األنهار رقم )25( لسنة 1967.
• تراوحت قيم القراءات السنوية ملتغير العسرة الكلية )TH( بني )384,6 - 1476( ملغم / لتر كحد ادنى عند 
 )E14( في محافظة بابل و وكحد اعلى عند محطة رصد الشنافية )E8( محطة رصد شمال مدينة املسيب
في محافظة القادسية , علما ان احلدود النافذة لهذا املتغير)500( ملغم/ لتر مبوجب نظام صيانة األنهار رقم 

)25( لسنة 1967.
• تراوحت القراءات السنوية لقيم النترات )NO3( بني )425,1 – 039,9( ملغم/لتر كحد ادنى عند محطة رصد 
جنوب مدينة الناصرية )E18( في محافظة ذي قار و كحد اعلى عند محطة رصد املناذرة )E13(  في محافظة 
النجف االشرف علما« ان احلدود النافذة لهذا املتغير هي )15( ملغم / لتر بحسب محددات نظام صيانة 

االنهار رقم)25( لسنة 1967.
• تراوحت القراءات السنوية  لقيم الفوسفات)PO4( بني )036,0-76,0( ملغم/لتر كحد ادنى عند محطة رصد 
الشامية )E12( في محافظة القادسية وكحد اعلى عند محطة رصد الكرمة ))E20 في محافظة البصرة 

علما ان احلدود املسموح بها لهذا املتغير التتجاوز )4,0( ملغم / لتر .
• تراوحت قيم القراءات السنوية ملتغير االمالح الصلبة الذائبة الكلية )TDS( بني )699,1 – 2349,8( ملغم/ لتر 

جدول ) 4 ( يوضح تراكيز الكلوريدات والعسرة الكلية والكبريتات واملواد الصلبة الذائبة لنهر دجلة مقارنًة مع نسبة الزيادة عن 
نقطة دخوله الى االراضي العراقية للعام / 2016 
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كحد ادنى عند محطة رصد مشروع ماء املسيب )E8( في محافظة بابل و وكحد اعلى عند محطة رصد 
شمال مدينة الناصرية )E17( في محافظة ذي قار ولالطالع على مزيد من التغيرات احلاصلة في التراكيز 

امللحية في مياه النهر ميكن مراجعة الشكل رقم )11( واجلدول رقم )5( .

جدول ) 5 ( يوضح تراكيز الكلوريدات والعسرة الكلية والكبريتات واملواد الصلبة الذائبة في مياه نهر الفرات 
مقارنًة مع نسبة الزيادة عن نقطة دخوله الى االراضي العراقية للعام / 2016

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 النيل  في بابل
119.004405.371352.906719.141

منطقة دخول 
لنهر الفرات إلى 
األراضي العراقية

املنطقة احملصورة بني محطة 
الرصد )E10(  في بابل  وحتى 

منطقة الشنافية في 
)E14( القادسية

331.875
)178.877(

1162.5
)186.77(

693.512
)96.515(

1757
)144.319(

ارتفاع مبقدار  
%144.319عن 

)E12(

املنطقة احملصورة بني  
محطة الرصد )E10(  في 

بابل وحتى منطقة اخلضر  
)E16( في املثنى

491.543
)313.047(

834.813
)105.938(

457.903
)29.752(

1918.167
)166.73(

زيادة  مبقدار
9.173% عن 

)E14(

)TDS( يوضح املعـدالت السنـوية لنهر الفرات للتراكيز املـواد الصلبة الذائبة الكلية ) شكل ) 11
والصوديوم )Na( والكلوريدات )Cl( والكبريتات)SO4( لعام  / 2016
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املنطقة احملصورة بني  محطة 
الرصد  )E10(  في بابل 

وحتى منطقة شمال مدينة 
)E17( الناصرية  في ذي قار

651.25
)447.25(

940
)131.886(

626.333
)77.478(

2349.75
)226.743(

زيادة مبقدار 
22.449 % عن 

)E14(

املنطقة احملصورة بني  محطة 
الرصد  )E10(  في بابل وحتى 

منطقة سوق الشيوخ في ذي 
)E19( قار

650.208
)446.375(

936.667
)131.064(

615.208
)74.326(

2316.625
)222.138(

نقصان  مبقدار
 - 1.409 % عن 

)E16(

2-4-3  نهر الغراف :
• تراوحت القراءات السنوية ملتغير الدالة احلامضية )pH( بني)7,581–8,127(كحد ادنى عند محطة رصد جسر 
املوفقية احلديدي)Tg1( في محافظة واسط وكحد اعلى عند محطة رصد قضاء الشطرة )Tg5( في محافظة 

ذي قار علما ان  احملددات النافذة تبلغ)6,5- 8,5( مبوجب نظام صيانة االنهار رقم )25( لسنة 1967.
• تراوحت قيم القراءات السنوية ملتغير العسرة الكلية )TH(بني )302,9- 508,3( ملغم / لتر كحد ادنى عند 
محطة رصد جسر املوفقية اجلديد)Tg1( في محافظة واسط  وكحد اعلى عند محطة رصد قضاء الشطرة 
)Tg5(في محافظة ذي قار علما ان احلدود النافذة لهذا املتغير)500( ملغم/ لتر مبوجب نظام صيانة األنهار رقم 

)25( لسنة 1967.
• تراوحت قيم القراءات السنوية ملتغير النترات)NO3( بني )1,779- 4,558( ملغم/لتر كحد ادنى عند محطة 
 )Tg1(في محافظة ذي قاروكحد اعلى عند محطة رصد جسر املوفقية احلديدي)Tg5( رصد قضاء الشطرة
في محافظة واسط علما ً ان احلدود النافذة لهذا املتغير هي )15( ملغم / لتر بحسب محددات نظام صيانة 

االنهار رقم )25( لسنة 1967.
• تراوحت القراءات السنوية لقيم الفوسفات)PO4( بني )0,117-0,274(  ملغم/لتر كحد ادنى عند محطة رصد 
قضاء الشطرة )Tg5(في محافظة ذي قاروكحد اعلى عند محطة رصد جسر املوفقية احلديدي )Tg1(في 
محافظة واسط علماً ان احلدود النافذة يجب ان ال تتجاوز )0,4) ملغم/لتر بحسب نظام صيانة االنهار املشار 

اليه في اعاله .
• تراوحت قيم القراءات السنوية ملتغير االمالح الصلبة الذائبة الكلية)TDS( بني )710,8 – 836( ملغم/ لتر كحد 
ادنى عند محطة رصد جسر املوفقية احلديدي )Tg1( في محافظة واسط  وكحد اعلى عند محطة رصد 
قضاء الشطرة )Tg5(في محافظة ذي قار، ولالطالع على من مزيد من التغيرات احلاصلة في التراكيز امللحية 

في مياه النهر ميكن مراجعة الشكل رقم )12( واجلداول رقم )6( .
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شكل  )12 ( يوضح املعـدالت السنـوية لنهر الغراف للتراكيز املـواد الصلبة الذائبة الكلية )TDS( والصوديوم )Na( والكلوريدات 
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جدول )6 ( يوضح تراكيز الكلوريدات والعسرة الكلية والكبريتات واملواد الصلبة الذائبة في مياه نهر 

الغراف مقارنًة مع نسبة الزيادة عن نقطة البدايةللعام / 2016

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 .

126.1302.9205.5710.8
نقطة دخوله 

النهر الى 
االراضي العراقية

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

165.9
)31.562(

484.2
)59.855(

190.3
)7.396-(

796.7
)12.085(

ارتفاع 
مبقدار12.085%  

)Tg1( عن

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

الرفاعي )Tg3( في محافظة 
ذي قار.

165.7
)31.404(

482.5
)59.293(

189.2
)7.932-(

802
)12.831(

زيادة مبقدار0.665 
)Tg2( عن %

املنطقة احملصورة بني محطة 
رصد املوفقية )Tg1(  وحتى 

وحتى محطة رصد قضاء 
الشطرة )Tg5( في محافظة 

ذي قار.

175.3
)39.016(

508.3
)67.811(

198.5
)3.406-(

836
)17.613(

زيادة مبقدار  
4.239%  عن 

)Tg3(

2-4-4  نهر ديالى: 
• تراوحت معدالت القراءات السنوية ملتغير الدالة احلامضية )pH( بني )7,4-7,949( كحد ادنى عند محطة رصد 
منطقة الصدور / بعد السدة )DI4( في محافظة ديالى وكحد اعلى عند محطة رصد جسر ديالى اجلديد 
)DI6( في محافظة بغدادعلماً ان احملددات النافذة لهذا املتغير تبلغ )6,5- 8,5(  مبوجب نظام صيانة األنهار  رقم 

)25( لسنة 1967.
• تراوحت معدالت القراءات السنوية ملتغير العسرة الكلية )TH( بني )210-599,3( ملغم/ لتر كحد ادنى عند 
محطة رصد منطقة الصدور / بعد السدة )DI4( في محافظة ديالى وكحد اعلى عند محطة رصد جسر 
)DI6( في محافظة بغداد علما ان احلدود النافذة لهذا املتغير)500( ملغم/ لتر مبوجب نظام  ديالى اجلديد 

صيانة األنهار رقم )25( لسنة 1967.
• تراوحت قيم القراءات السنوية ملتغير النترات )NO3( بني )0,12-4,192( ملغم/ لتر كحد ادنى عند محطة رصد 
منطقة الصدور / بعد السدة )DI4( في محافظة ديالى وكحد اعلى عند محطة رصد 9 نيسان )DI5B( في 
محافظة بغداد علما ان احلدود النافذة لهذا املتغير هي )15( ملغم / لتر بحسب محددات نظام صيانة االنهار 

رقم )25( لسنة 1967.
• تراوحت القراءات السنوية لقيم متغير الفوسفات )PO4( بني )0,1-1,891( ملغم/ لتر كحد ادنى عند محطة 
رصد منطقة الصدور / بعد السدة )DI4( في محافظة ديالى وكحد اعلى عند محطة رصد جسر ديالى 
اجلديد )DI6( في محافظة بغداد علماً ان احلدود النافذة يجب ان ال تتجاوز )0,4) ملغم/لتر بحسب نظام صيانة 
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االنهار املشار اليه في اعاله .
• تراوحت قيم القراءات السنوية ملتغير  االمالح الصلبة الذائبة الكلية )TDS( بني )540 -1915( ملغم/ لتر كحد 
ادنى عند محطة رصد منطقة الصدور / بعد السدة )DI4( في محافظة ديالى وكحد اعلى عند محطة رصد 
بعقوبة )DI5( في محافظة ديالى، ولالطالع على مزيد من التغيرات احلاصلة في التراكيز امللحية في مياه 

النهر ميكن مراجعة الشكل رقم )13( واجلداول رقم )7( .

جدول )7 ( يوضح تراكيز الكلوريدات والعسرة الكلية والكبريتات واملواد الصلبة الذائبة الكلية في نهر ديالى 
مقارنة مع نسبة الزيادة % عن نقطة الدخول الى احملافظة للعام / 2016

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( بني 

محطات الرصد

املنطقة احملصورة بني 
محطة رصد منطقة 

. )DI5( بعقوبة
159.5475330.81915

منطقة متقدمة 
على نهر ديالى

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

. )DI6(

204.4
)28.151(

599.3
)26.168(

537.9
)62.606(

1310
)31.593-(

نقصان مبقدار
)31.593-%(

)DI5(عن

املنطقة احملصورة بني 
محطة رصد بعقوبة 
)DI5(  وحتى منطقة 

)DI7( جسر ديالى القدمي

181.3
)13.667(

577
)21.474(

554.3
)67.563(

1126
)41.201-(

نقصان  مبقدار
)14.046-%(

)DI5(عن
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شكل )13( يوضح املعـدالت السنـوية لنهر ديالى للتراكيز املـواد الصلبة الذائبة 
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2-4-5  شط العرب
• تراوحت معدالت القراءات السنوية ملتغير الدالة احلامضية )pH( بني )7,721-8,01( كحد ادنى عند محطة 
 )SH3( وكحد اعلى عند محطةرصد السيبة/ قرب مشروع ماء سيحان )SH2( رصد املعقل / قرب جسر خالد

علماً ان احملددات النافذة لهذا املتغير تبلغ )6,5- 8,5( مبوجب نظام صيانة األنهار رقم )25( لسنة 1967.
• تراوحت معدالت القراءات السنوية ملتغير العسرة الكلية )TH( بني )811,2-2288,2( ملغم / لتر كحد ادنى عند 
محطة رصد قبل نهر كرمة علي )SH1( وكحد اعلى عند محطة رصد مرسى الزوارق في الفاو )SH4( علما ان 

احلدود النافذة لهذا املتغير)500( ملغم/ لتر مبوجب نظام صيانة األنهار رقم )25( لسنة 1967.
• تراوحت معدالت القراءات السنوية لقيم متغير النترات )NO3( بني )3,73 -4,536( ملغم/لتر كحد ادنى عند 
محطة رصد قبل نهر كرمة علي)SH1( وكحد اعلى عند محطة رصد املعقل / قرب جسر خالد )SH2( علما 
ان احلدود النافذة لهذا املتغير هي )15( ملغم / لتر بحسب محددات نظام صيانة االنهار رقم )25( لسنة 

.1967
• تراوحت معدالت القراءات السنوية لقيم متغير الفوسفات )PO4( بني )0,268-0,486( ملغم/لتر كحد ادنى 
عند محطة رصد )SH2B( وكحد اعلى عند محطة رصد الفاو/ مرسى الزوارق )SH4( علماً ان احلدود النافذة 

يجب ان ال تتجاوز )0,4)ملغم/لتر بحسب نظام صيانة االنهار املشار اليه في اعاله .
• تراوحت قيم القراءات السنوية ملتغير االمالح الصلبة الذائبة الكلية)TDS(بني )2124-12293( 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 )14( واجلداول رقم )8( .
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شكل )14( يوضح املعـدالت السنـوية لنهر شط العرب للتراكيز املـواد الصلبة الذائبة 
الكلية )TDS(والصوديوم )Na( والكلوريدات )Cl( والكبريتات)SO4( لعام  / 2016
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جدول )8( يوضح تراكيز الكلوريدات والعسرة الكلية والكبريتات واملواد الصلبة الذائبة الكلية في مياه شط 
العرب مقارنة مع نسبة الزيادة % عن نقطة الدخول الى احملافظة / لعام 2016

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( بني 

محطات الرصد

محطة رصد قبل 
 )SH1( نهركرمة علي
محطة الرصد على 

شط العرب
630.1811.23732124

منطقة متقدمة 
على مياه شط 

العرب

املنطقة احملصورة بني 
محطة رصد قبل نهر 

كرمة علي )SH1( وحتى 
 )SH2( منطقة املعقل

857.21
)36.043(

936.92
)15.498(

390.42
)4.67(

2652.3
)24.873(

ارتفاع مبقدار 
 %24.873
)SH1(عن

املنطقة احملصورة بني 
نقطة محطة رصد 
قبل نهر كرمة علي 

)SH1( وحتى منطقة 
ابي اخلصيب/الصنكر 

)SH2B(

1309
)107.745(

1187
)46.326(

512.5
)37.399(

3784
)78.154(

ارتفاع مبقدار  
42.668% عن 

)SH2(

املنطقة احملصورة بني 
محطة رصد قبل نهر 

كرمة علي )SH1( وحتى 
منطقة السيبة  قرب 
مشروع ماء سيحان 

)SH3(

903.86
)43.447( 

845.86
)4.273( 

287.14
)23.018-(

2653
)24.906( 

نقصان مبقدار 
 %29.889-
)SH2B(عن

املنطقة احملصورة بني 
محطة رصد قبل نهر 

كرمة علي )SH1( وحتى 
منطقة الفاو/ مرسى 

)SH4( الزوارق

5851.8
)828.709(

2288.2
)182.076(

612.5
)64.209(

12293
)478.766(

ارتفاع  مبقدار 
363.362% عن 

)SH3(

2-5  التوصيات:.
ان من متطلبات تنمية املوارد املائية حتديد مسارات االستخدام املستدام وترشيد االستهالك واستمرار احلصول 

على موارد مائية اضافية قدر االمكان وقد حددت وزارة البيئة اهم املمارسات التنفيذية املطلوبة.
- استخدام طريقة سقي املزروعات بواسطة الرش والتنقيط لغرض تقليل الضائعات املائية 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.  
- تبطني االنهار واجلداول االروائية بالكونكريت او التربة الطينية التي ال تسمح بنفاذ املياه خاللها الى اعماق 

التربة.
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- استخدام االنابيب الكونكريتية في نقل املياه ملنع التبخر اثناء نقل املياه وتقلل من مخاطر 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.
- استخدام ما يعرف بحصاد املياه في شتى ربوع الوطن وباالخص ضمن مناطق الوديان واملنخفضات التي تعد 
ممرات ملياه االمطار والسيول في مواسم معينة من السنة لغرض جتميعها واالستفادة منها بعد حبسها في 
خزانات او مناطق معينة بدال« من ذهاب جزء منها الى اعماق التربة وتبخر اجلزء اآلخر وتلوث الباقي مبلوثات 

التربة اثناء جريانها على السطح وصوال« الى مصباتها النهائية.
- بناء السدود واخلزانات املائية على االنهر الرئيسية لغرض تخزين اكبر كمية ممكنة من املياه خالل مواسم 

االمطار والفيضان لالستفادة منها في مواسم الصيهود وحسب اخلطط التشغيلية لوزارة املوارد املائية.
- استخدام املياه اجلوفية املتجددة الغراض السقي او الشرب بحسب نوعيتها ومالئمتها لالستخدام ضمن 
املناطق التي تعاني من شحة او تردي في نوعية املوارد املائية الن عدم 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.
- استيراد واستخدام االجهزة ذات االستهالك االقل للمياه ضمن مشاريع التنمية الصناعية واملشاريع االخرى 

املستهلكة للمياه.

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

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

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

التلوث من خالل  املائية وحمايتها من  املصادر  باحلفاظ على  اخلاصة  البيئية  والتشريعات  القوانني  تقوية   -
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.
- استخدام مختلف اساليب التوعية بأهمية االستخدام االمثل والرشيد للمياه من خالل 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.
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ملحق رقم )1( اخلاص بتفاصيل محطات الرصد على املصادر املائية

جدول يوضح تفاصيل مواقع محطات الرصد على نهر دجلة

املوقع الرمز احملافظة

وسط بحيرة سد املوصل T1

نينوى

بداية بحيرة سد املوصل T2

قصبة بادوش T3

اجلسر الثالث /قرب املستشفى العام T4

قضاء املوصل / اجلسر احلديدي T5

قضاء املوصل /  جسر األحرار T6

قضاء املوصل /  اجلسر الرابع T7

جنوب نقطة التقاء نهر دجلة بوادي دبر T8

حمام العليل / مشروع ماء املدينة T9

القيارة / مشروع ماء القيارة T10

الشرقاط / مشروع الشرقاط الرئيسي T11

صالح الدين

الفتحة / جسر الفتحة T12

بيجي/مأخذ مشروع ماء بيجي – الصينية املوحد T12S

تكريت / مشروع تكريت املوحد T13

تكريت / ناحية عوينات / قرب املشروع االروائي في العوينات T13S

سامراء / جسر سامراء T14

بلد / قرب جسر األحباب T15

الضلوعية / مشروع ماء الضلوعية T16
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املوقع الرمز احملافظة

مشروع ماء الكرخ T16B

بغداد

جسر املثنى / مشروع ماء 9 نيسان T17

جسر االئمة T18

جسر الشهداء / دائرة التقاعد العامة T19

جسر االحرار / مأخذ املنصور ميليا T20

مأخذ مشروع ماء القادسية T21

مأخذ مشروع ماء الرشيد T22

مأخذ مشروع ماء الزعفرانية T23

مأخذ مشروع ماء الوردية T24

1 كم جنوب التقاء نهر دجلة بنهر ديالى T24B1

2 كم جنوب محطة ضخ سلمان باك T24B2

الصويرة / مشروع ماء الصويرة / جنوب جسر الصويرة T25

واسط

النعمانية / مشروع ماء النعمانية T26

الكوت / قبل السدة / مشورع ماء الكوت املركزي T27

مجمع ماء الكرامة / قرب جسر الكرامة T28

قضاء علي الغربي / قرب جسر علي الغربي T29

ميسان

ناحية كميت / مشروع ماء كميت T29M

شمال مدينة العمارة / قرب املشروع املوحد T30

قضاء العمارة / مشروع ماء الرافدين T30M

جنوب مدينة العمارة / قرب مجمع الوحدة العربية T31

T32 قلعة صالح / قرب جسر قلعة صالح

ناحية العزير / قرب جسر العزير T33

نهر دجلة قبل التقائه بالفرات / الكرمة T34 البصرة
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جدول يوضح تفاصيل مواقع محطات الرصد على نهر الفرات

املوقع الرمز احملافظة

E1 مدينة القائم / قرب جسر الرمانة

االنبار

E2 مدينة حديثة / جسر حديثة العائم

البغدادي/ قرب مشروع ماء الشرب E3

جنوب مدينة هيت E4

شمال مدينة الرمادي E5

جنوب مدينة الرمادي/ جسر الصديقية E6

الفلوجة/ جسر الفلوجة E7

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

E8K كربالء

شمال مدينة املسيب/ مشروع ماء املسيب اجلديد E8

. سدة الهنديةبابل E9

E10 الكفل / مشروع ماء الكفل

E11 الكوفة / جسر الكوفة / مشروع ماء الكوفة النجف

E12 الشامية / مشروع ماء الشامية القادسية

E13 أبى صخير) املناذرة ( / مشروع ماء املناذرة النجف

E14 الشنافية / مشروع ماء الشنافية القادسية

E15 السماوة / دائرة صحة املثنى
املثنى

E16 اخلضر / م.ص اخلضر

E17 شمال مدينة الناصرية

E18 جنوب مدينة الناصريةذي قار

E19 سوق الشيوخ

E20 الكرمة / قبل التقاء نهر الفرات بدجلة
البصرة

E21 الهارثة / قبل التقائه بشط العرب
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 جدول يوضح تفاصيل مواقع محطات الرصد على نهر الغراف

املوقع الرمز احملافظة

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

Tg1 واسط

ناحية الفجر/ مقابل مشروع ماء ناحية الفجر Tg2

ذي قار
قضاء الرفاعي/ مجمع ماء الكرامة القدمي Tg3

قضاء الشطرة / البدعة / مقابل مديرية ري الشطره Tg4

قضاء الشطرة / ناحية احلاوي القدمي/ مقابل مجمع ماء القدس Tg5

جدول يوضح تفاصيل مواقع محطات الرصد على نهر ديالى

املوقع الرمز احملافظة

DI2 جلوالء

ديالى
DI3 منطقة الصدور/ قبل السدة

DI4 منطقة الصدور / بعد السدة

DI5 بعقوبة

DI6B

DI6 جسر ديالى اجلديد
بغداد

DI7 جسر ديالى القدمي

جدول يوضح تفاصيل مواقع محطات الرصد على شط العرب

املوقع الرمز احملافظة

قبل نهر كرمة علي / مشروع ماء )25( مليون والبصرة املوحد SH1

البصرة

املعقل / قرب جسر خالد SH2

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

السيبة/ قرب مشروع ماء سيحان/ اخملفر احلدودي في سيحان 
ومضخات املاء اخلام ملشروع ماء سيحان .

SH3

الفاو / مرسى الزوارق   SH4
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2 –5 امللوثات السائلة  لالنشطة الصناعية:
 متثل األنشطة الصناعية مبختلف قطاعاتها حتديا« بيئيا« كبيرا« من خالل التأثيرات الضارة للملوثات السائلة 
توفر  ومدى  املعتمدة  والتكنولوجيا  الصناعة  لنوع  تبعاً  التأثيرات  تلك  وتتفاوت  البيئة،  على  عنها  تنتج  التي 

وحدات معاجلة للملوثات السائلة وكفاءة تلك الوسائل. 
تعاني أكثر األنشطة الصناعية من عدم توفر وحدات معاجلة كفوءة للسيطرة على امللوثات وتقادم اخلطوط 

اإلنتاجية وغياب التقنيات احلديثة.
 مت متابعة واقع تصاريف اخمللفات السائلة لـ )30( نشاط صناعي من مجموع )103( نشاط عائد للقطاع العام 
وحسب  الخ(  هندسية...  صناعات  كيمياوية،  صناعات  نسيج،  معامل   ، كهرباء  محطات  )مصافي،  واخملتلط  
التصنيف املوضح في اجلدول )9( ،وقد لوحظ قيام )15( نشاط من هذه األنشطة بتصريف مخلفاته السائلة إلى 
املصادر املائية, أما فيما يخص األنشطة األخرى فإن تصاريفها السائلة تطرح إلى اجملاري بواقع )1( نشاط وإلى 

االراضي بواقع )3( أنشطة وكما هو موضح في الشكل )15( أدناه  .
في  موضح  هو  وكما  نشاط   )5( في  التتوفر  فيما  نشاط   )14( في  السائلة  للتصاريف  معاجلة  وحدات  تتوفر 
الشكل )16( أدناه, وبالنظر خلطورة تصريف األنشطة خمللفاتها السائلة إلى املصادر املائية من دون معاجلة أو بعد 
إجراء معاجلة جزئية فقد مت رصد وتأشيرالعديد من اخملالفات البيئية في هذا اجملال ومت إتخاذ اإلجراءات املناسبة 

بحق األنشطة اخملالفة وفق التشريعات والقوانني البيئية النافذة .

جدول )9( يبني تصنيف األنشطة امللوثة وأعدادها

العدد األنشطة

8 محطات الكهرباء

3 أنشطة القطاع النفطي

8 املعامل اإلنتاجية

19 اجملموع

شكل ) 15 ( يبني جهات تصريف امللوثات الصناعية السائلة
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بتصريف  تقوم  والتي  العاملة  لألنشطة  السائلة  للتصاريف  املسحوبة  للنماذج  الفحوصات  نتائج  تشير    
مخلفاتها السائلة إلى املصادراملائية  أو شبكة اجملاري إلى ظهور )3( نتائج فحص مطابقة للمحددات البيئية 

و)7( نتائج غيرمطابقة وكما موضح في الشكل أدناه:-

2-5-1 اإلجراءات القانونية  املتخذة بحق األنشطة اخملالفة :-
  مت اتخاذ اإلجراءات القانونية العقابية بحق األنشطة الصناعية اخملالفة  لوجود حيود في  املتغيرات اخلاصة 
بالتصاريف  السائلة لتلك األنشطة مبوجب التشريعات النافذة  والشكل أدناه يبني عدد ونوع اإلجراءات التي مت 

إتخاذها :-
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شكل ) 16 ( يبني عدد األنشطة التي تتوفر فيها وحدات املعاجلة

شكل  )17 ( يبني عدد نتائج الفحوصات املطابقة وغير املطابقة
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2 –6 محطات الصرف الصحي  
الواردات املائية وتكرار سنوات  تعد مياه الصرف الصحي من املوارد املائية التي تكتسب أهميتها بسبب قلة 
التعداد  زيادة  بسبب  كافية  غير  تكون  فرمبا  الطبيعية  املياه  مصادر  توفرت  ولو   , العراق  بها  مير  التي  اجلفاف 
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 
, وهناك توجيهات إلستخدام مياه الصرف الصحي  التي سوف تستخدم فيها املياه الناجتة من هذه املعاجلة 
املعاجلة في زراعة أنواع معينة من األشجار واملزروعات كاألحزمة اخلضراء حول املدن وتشجير الطرق واحلدائق 
واملتنزهات العامة التي تساعد في تلطيف اجلو خاصة داخل املناطق احلضرية ,وإن من أحد أهم أسباب التلوث 
البيئي و أخطرها هو تلوث املصادر املائية مبياه الصرف الصحي ، فضالً« عن إحتوائها على كميات هائلة من 
بأنواعها  والزيوت  التنظيف  وسوائل  كالنترات  والكيميائية  العضوية  املركبات  على  حتتوي  فهي  امليكروبات 

واألدوية واملطهرات.
أنواع  نتيجة« إلحتوائها على  بأكثر من  15 مرضا« خطيرا«  ان تتسبب   ان مياه الصرف الصحي ميكن         
كثيرة من الكائنات احلية الدقيقة كالبكتيريا والطفيليات والفيروسات , وتتواجد البكتريا بتراكيز عالية ومنها 
والباراتايفوئيدوالنزالت  التايفوئيد  ملرض  املسببة  الساملونيال  بكتيريا  املثال  وعلى سبيل  والالهوائية،  الهوائية 
احلصوية احلادة ومبعدل قد يصل إلى 8 آالف خلية في كل مائة ملليتر مياه، وهناك أيضا »الشيجال« املسببة 
للدوسنتاريا والدوسنتاريا الباسيلية واإلسهال ويسهل انتشارها بسرعة بني املعرضني ملياه الصرف الصحي 

وهي بكتيريا طويلة العمر.
ومن خالل متابعة فرقنا الرقابية حملطات معاجلة مياه الصرف الصحي في احملافظات كافة يتبني لنا ما يأتي :-

أوال«:-  
معاجلة  محطة   25 لـ  التصميمية  الطاقة  حسب  يوميا«  مكعب  متر  مليون   1.5 معاجلة  إلى  تشيرالبيانات 
في العراق، وهو ما ميثل نسبة 27% من مياه الصرف الصحي، بينما يصرف اجلزء األكبر الى املصادر املائية بدون 
معاجلة )4 مليون مترمكعب يوميا«( , و تؤكد البيانات إن هذه النسبة قليلة كما إن معاجلة مياها غير املتكامل 
تشكل عبئا« إضافيا« في إستدامة موارد العراق املائية, و من خالل  اإلحصاءات الرسمية وجد إن نسبة السكان 
لم  حيث  متساٍوي  غير  بشكل  العراق  محافظات  على  موزعني  وهم   %27 اجملاري  شبكة  بخدمات  املشمولني 

شكل  )18 ( يبني اإلجراءات القانونية  املتخذة بحق االنشطة الصناعية اخملالفة لعام 2016
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تشمل بعض احملافظات بخدمات مشاريع اجملاري وهي كل من محافظة )كركوك وديالى وواسط مع مدن أطراف 
بغداد( ، بينما لم تتجاوز نسبة اخملدومني في محافظات أخرى )نينوى وذي قار والديوانية( الـ %10.

ثانيا«:- 
 تبلغ عدد محطات معاجلة مياه الصرف الصحي جلميع محافظات العراق ما عدا إقليم كردستان  (25) محطة 
مركزية و)29( محطة ثانوية قدرت طاقتها التصميمية بـ  )1545100( م3/ يوم , سجلت أعلى طاقة تصميمية 
في احملطات التابعة المانة بغداد وبواقع )880( م3/ يوم ,أما مجموع الطاقة الفعلية للمحطات تبلغ )1165500( 

م3/ يوم سجلت اعلى طاقة فعلية في احملطات التابعة ألمانة بغداد وبواقع )88000( م3/ يوم .
ثالثا«:- 

من خالل املتابعة واملراقبة لفرقنا الرقابية في جميع مديريات البيئة في احملافظات حملطات املعاجلة ملياه الصرف  
الصحي مت رصد اآلتي :-

أ - عدد احملطات ) محطات صرف صحي ومحطات امطار ومحطات ضخ ( التي متت متابعتها من قبل فرقنا 
الرقابية في بغداد واحملافظات لعام2016 هي )45( محطة وكما مبني في الشكل  ادناه:-

شكل  )19( يبني عدد األنشطة التي متت متابعتها من قبل فرقنا الرقابية في بغداد واحملافظات
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ب – إن عدد من األنشطة تصرف مياه صرف  صحي غير معاجلة مباشرة« إلى النهر خالل سنة 2016 وكما 
مبني في الشكل أدناه:-

ج – الشكل أدناه  يبني واقع حال محطات الصرف الصحي في بغداد واحملافظات:-

شكل  )20 ( يبني عدد محطات الصرف الصحي ومحطات االمطار ومحطات الضخ والتي تصرف املياه الى املصادر املائية بشكل 
مباشر بدون معاجلة  لعام 2016

شكل  ) 21 (يبني واقع حال محطات الصرف الصحي في بغداد واحملافظات
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د ـ الشكل أدناه يبني جهات تصريف محطات الصرف الصحي ومحطات االمطار والضخ:-

التي متت متابعتها  الرقابية حملطات املعاجلة ملياه الصرف الصحي  املتابعة واملراقبة لفرقنا  هـ - من خالل 

وذلك بأخذ عينات من املياه العادمة قبل وبعد املعاجلة ,أظهرت نتائج الفحوصات حملطات الصرف الصحي 

 PH-SO4-PO4-NO3-BOD5-TDS( ومحطات االمطار في بغداد واحملافظات أن املعدل السنوي للمتغيرات

O&G-CL-TSS-COD--( كما يأتي:-

أعداد العينات املسحوبة من محطات معاجلة املياه العادمة في محافظات  )بغداد,البصرة, النجف   .1

األشرف , بابل, ذي قار , كربالء املقدسة , كركوك ( متفاوتة بالعدد وباألشهر ,حيث لوحظ سحب 

عدد كافي من العينات لبعض احملطات وملعظم أشهر السنة ومحدوديتها في محطات اخرى و ذلك 

إعتمادا« على نشاط كوادر مديريات البيئة في احملافظات .

القراءات للمتغير PH تشير إلى مطابقتها للمحددات البيئية النافذة ولكافة احملطات .  .2

SO4-PO4-NO3-BOD5-TDS -O&G-(من خالل حتليل النتائج للعينات ولبعض املتغيرات واملتمثلةبـ  .3

CL-TSS-COD-(  لوحظ ارتفاع قراءاتها عن احملددات البيئية النافذة في بعض احملطات ,وذلك لألسباب 

اآلتية:-

توقف املرشحات عن العمل وخضوع احملطة إلى أعمال الصيانة . أ - 

ب - جتاوز األنشطة اخملتلفة مثل واملستشفيات والكراجات واملعامل الصناعية والورش على شبكة 

اجملاري حيث تصرف مخلفاتها السائلة إلى الشبكةو بدون معاجلة .

ج _ دخول تصاريف إلى احملطة أعلى من طاقتها التصميمية وبالتالي يؤدي إلى تصريف مياه إلى 

النهر بدون معاجلة .

د- تقادم العمر في شبكات اجملاري حيث إن معظمها منفذ منذ أكثر من 20 سنة .

إلى  العادمة  املنزلية  املياه  وتصريف  الدور  ربط  خالل  من  الشبكات  على  املواطنيني  جتاوز  هـ- 

شبكات مياه األمطار بدون معاجلة .

شكل ) 22 ( يبني جهات تصريف محطات الصرف الصحي ومحطات االمطار والضخ
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4- يتم تطبيق اإلجراءات العقابية بحق األنشطة اخملالفة للمحددات واملتطلبات البيئية بتوجيه ) إنذار- 
الشكل  في  وكما مبني  واحملافظات لسنة 2016  بغداد  في  الصحي  الصرف  - غلق( حملطات  غرامة 

التالي:-

2-6-1 التحديات التي تواجه  قطاع محطات معاجلة مياه الصرف الصحي:
1. إنقطاع التيار الكهربائي عن مشاريع معاجلة مياه الصرف الصحي في بعض األحيان لساعات طويلة مما 

يؤثر على كمية املياه املعاجلة .
الناجت  التلوث  وحجم  األنهار  الى  النظامية  غير  الربطات  من  املصرفة  املياه  إمكانية حتديد كمية  عدم   .2

عنها.
بدون  النهر  إلى  مياه  تصريف  إلى  يؤدي  مما  التصميمية  طاقتها  من  أكثر  املشاريع  إلى  الواردة  املياه   .3

معاجلة.
مما  إليها  الداخلة  املياه  كميات  من  أقل  وطاقتها  تأهيل  إلى  وبحاجة  قدمية  العاملة  املشاريع  معظم   .4
يؤثر على النتائج النهائية للمياه املعاجلة مثل ) مشروع مجاري الرستمية الشمالي واجلنوبي(, حيث مت 
املائي  الوارد  إن  إال  التصميمية  القرن املاضي وهي تعمل حاليا« بكامل طاقتها  إنشاؤهما في ثمانينات 
إلى هذه املشاريع هو أعلى من الطاقة التصميمية لها وهذا ينعكس على نوعية املياه املعاجلة وليست 
جميعها تذهب إلى مشاريع التصفية وإمنا قسم منها يتم تصريفه إلى املبازل واألنهار والقنوات كون أن 

اخلطوط الناقلة ال تخدم كافة املناطق.
5. معظم املدن ال توجد فيها شبكات صرف صحي لكن توجد فيها شبكات أمطار فقط متجاوز عليها 
من قبل املواطنني واملؤسسات الصحية والصناعية وتصب هذه الشبكات معظمها في األنهار وال ميكن 

معاجلتها بسهولة إال عن طريق تنفيذ شبكات صرف صحي ومشاريع تصفية .
 

2-6-2 املقترحات حلل مشكلة مياه الصرف الصحي :
1. التنسيق بني وزارة البيئة وبقية  الوزارات لغرض معاجلة مشاكل التلوث املرصودة والذي متثل مسؤولية 

اجلميع وليست وزارة البيئة فقط .
2. توفير الدعم املالي الالزم لتأهيل مشاريع الصرف الصحي القائمة وتوسيعها مبا يالئم التوسع السكاني 

شكل  )23 ( يبني اإلجراءات العقابية بحق محطات الصرف الصحي ومحطات األمطار والضخ لسنة 2016
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واملتطلبات  احملددات  يتالئم مع  مبا  املعتمدة  العاملية  املواصفات  اجلديدة ضمن  املشاريع  بتنفيذ  واإلسراع 
البيئية النافذة .

3. إلزام املؤسسات احلكومية والقطاع اخلاص والتي تنتج ملوثات ذات محتوى عضوي بنصب وحدات معاجلة 
خاصة بهم .

4. رفع التجاوزات احلاصلة على شبكات مياه األمطار وإيجاد احللول املالئمة لتالفي تصريف املياه امللوثة إلى 
املصادر املائية .

5. حتديث وتفعيل القوانني والتشريعات اخلاصة بحماية املصادر املائية من التلوث  وتفعيل قانون رقم )27( 
لسنة 2009 حلماية وحتسني البيئة والستراتيجية الوطنية حلماية بيئة العراق وخطة العمل التنفيذية 

)2013-2017( الهدف اإلستراتيجي الثاني )حماية وحتسني نوعية املياه / احملور اخلامس )املياه العادمة( .
6. إعداد خطة شاملة لنصب وحدات معاجلة موقعية قرب محطات الضخ الرئيسية وذلك لتقليل األحمال 
في  موقعيا«  املعاجلة  املياه  من  اإلستفادة  إمكانية  مع  الرئيسية  املشاريع  إلى  الواصلة  املياه  وكميات 

النشاطات الزراعية والبلدية .

2-7 كراجات الغسل والتشحيم 
من خالل متابعة فرقنا الرقابية لكراجات الغسل و التشحيم خملتلف احملافظات مت مالحظة اآلتي :-

أ . يبلغ عدد كراجات الغسل والتشحيم في جميع محافظات العراق ما عدا إقليم كردستان )311( كراج 
مت متابعة )83( كراج منها )67( متتلك قانصات دهون و)16( منها المتتلك قانصات الدهون , عدد الكراجات 
احلاصلة على املوافقة البيئية )14( , عدد الكراجات غير احلاصلة على املوافقة البيئية )69( وتقوم بتصريف 
مياه  مجرى   , املبزل   , اجملاورة  ,أألراضي  تعفني  أحواض   , العامة  )اجملاري  مختلفة  جهات  إلى  مخلفاتها 
االمطار,البرك , الوادي ,النهر,االحواض اخلارجية ( وغيرها مما يؤثر سلبا« على تلك املصادر عند تصريفها 
ودهون  زيوت  على   إلحتوائها  الصحي  الصرف  مياه  معاجلة  محطات  عبئا«على  يشكل  و  معاجلة  بدون 

وغيرها كما مبني في الشكل التالي :.

شكل  )24( يبني أعداد الكراجات التي متت متابعتها والتي متتلك قانصة دهون والتي المتتلك قانصة دهون واحلاصلة على املوافقة 
البيئية وغير احلاصلة على املوافقة البيئية.
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مت تطبيق اإلجراءات العقابية بحق األنشطة اخملالفة للمحددات واملتطلبات البيئية بتوجيه ) اإلنذارات –  ب . 
الغرامات - الغلق( للكراجات في بغداد واحملافظات لسنة 2016 وكما مبني  في الشكل أدناه .

شكل ) 25 ( يبني اإلجراءات القانونية بحق الكراجات اخملالفة لسنة 2016
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االراضي والرتبة

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 الزراعية فتكسر هذه الرياح وتخفف 
من حدتها وترسب الغبار العالق فيها وبالتالي تقل من تاثيرها الضار على الصحة والتربة ، النبات ، احملاصيل 

اخملتلفة.
الهدف من أنشاء احلزام االخضر هو توفير حماية للمناطق السكنية ومصدات للرياح من تاثير الغبار وعوامل 
االحزمة  وتتالف شبكة   ، احيائي  تنوع  وايجاد  الرملية  الترب  وتثبيت  اخلضراء  املساحات  نسبة  وزيادة  التعرية 
اخلضراء من أحزمة رئيسية وتكون متعامدة مع اجتاه الرياح السائدة في املنطقة املراد اقامة احلزام االخضر فيها 
وكذلك من احزمة ثانوية وتكون متعامدة مع اجتاه االحزمة الرئيسية لالحزمة اخلضراء اهمية في تقليل سرعة 
الرياح وتلطيف املناخ وتنقية الهواء بتخفيض درجات احلرارة وتقليل التلوث ومكافحة التصحر بزيادة املساحات 
التقليل من  الى  باالضافة  الترابية  للعواصف  السلبية  االثار  والتقليل من  االجنراف  التربة من  اخلضراء حلماية 
التبخر وحفظ املياه ايضاً حماية الطيور واحليوانات والتنوع االحيائي و تأمني احلركة السياحية وجعلها متنزهات 
الزراعية  بالرقعة  التوسع  في  يساعد  كما  واالجتماعية  واالمنية  الصحية  الفوائد  الى  باالضافة  للمواطنني 
بزراعة أشجار مثمرة وايجاد بيئة مناسبة للصناعة الغذائية مثل الزيتون والتمور وغيرها وكذلك زيادة مردود 

احملاصيل الزراعية وتوفير فرص عمل لتشغيل االيدي العاملة .

1- كربالء املقدسة :
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 
اجنازه ملده خمسة سنوات بطول 50 كم وعرض 100م  واملقرر  املقدسة  الشمالية حملافظة كربالء  الغربية 
الرزازة  الى منطقة جرف الصخر اي يدخل مبسافة  وبواقع )22( خط من االشجار حيث ميتد من مضخات 
6كم في محافظة بابل مقسم الى خمس مراحل طول كل مرحلة 10 كم القسم املنجز منه 22كم لكن 
أهم املشاكل واملعوقات التي تعترض سير أعمال التنفيذ وهو موضوع صرف املستحقات املتراكمة للعاملني 
الوقتيني في املشروع والتخصيصات املالية الجراء الصيانة الدامة املشروع مما سبب ترك العاملني العمل مما 

يعرض املشروع الى التدهور السريع.

صورة توضح مشروع احلزام االخضر في محافظة كربالء املقدسة
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2 -  محافظة النجف االشرف:
بعد انتهاء مشروع احلزام االخضر االول بطول )13(كم وعرض )131(م ويتالف من سبعة مواقع وكل موقع 
يتالف من جناحني طول كل جناح )1(كم وبنسبة اجناز 100% ، مت البدا باملرحلة الثانية للمشروع والذي يقع 
املشروع بجوار اخلط االستراتيجي ابتداء من مخازن العتاد وباجتاه مركز املدينة حيث تبلغ مساحة املشروع 
524 دومن وبواقع 131 م عرض و10كم طول تبلغ نسبة االجناز في املرحلة الثانية 20% ) بنى حتتية كاملة( وهو 
جاهز لزراعة االشجار وبواقع 2  كم بجناحني كل جناح 1كم وبعرض 131م وبالنسبة للمشاكل واملعوقات 
عدم وجود تخصيصات مالية كافية )شبه متوقفه( الدامة املشروع ) املرحلة االولى( وكذلك عدم وجود كوادر 
زراعية تعمل داخل املشروع مما يهدد 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.

3- محافظة واسط:
يقع مشروع  احلزام االخضر محاذياً الى الطريق احلولي املمتد من سيطرة كوت – ذي قار الى سيطرة كوت– 
بغداد  مروراً بالرصيف النهري، يبلغ اجمالي طول املشروع )27( كم وبعرض يتراوح من )60- 100 ( متر وتوقف 
الكرماء  ارض  شركة  قبل  من  التنفيذ  في  تلكؤ  بسبب   %  74 اجناز  نسبة  نهائياًعند  املشروع  في  العمل 

للمقاوالت وفي عام 2015 مت التوقف نهائياً في العمل في املشروع بسبب عدم توفر التخصيصات املالية .

4- محافظة بابل:
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 ولكن املعوق 

االكبر لتنفيذه هوعدم توفر التخصيصات املالية .

5- محافظة ذي قار :
يقع مشروع احلزام االخضر من اجلهة الشمالية الغربية للمحافظة ، طول احلزام) 5292 (م مبساحة اجمالية 
نبات   )72941( بلغ عددها  والتي  تبلغ) 489(دومن  باالشجار  املشغولة  واملساحة  وبعرض) 712(م   دومن   )1507(
يهدف اقامة احلزام هو تأمني حماية ملدينة الناصرية من الغبار بنسبة 14% ولم ينفذ احلزام بسبب عدم تؤفر 

التخصيصات املالية .

6-  محافظة بغداد :
مت اعداد الدراسة والتصاميم الالزمة لتنفيذمشروع 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 التي تعيق التنفيذ هو التجاوز على املوقع من  قبل االهالي والدوائر احلكومية القريبة 
منه كذلك لم يتم نصب ) وحدة املعاجلة املوقعية( على مبزل الصقالوية من قبل دائرة مجاري بغداد وذلك 

بسبب قلة التخصيصات املالية .

7- محافظة كركوك:
طول املشروع يبلغ)10( كم وعرضه يبلغ)50( يبدامن قرية ديبك تبة في مقاطعة 24 طوبزاوة 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.
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8- محافظة البصرة:
هناك عدة مشاريع لالحزمة اخلضراء وهي : 

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

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

املشروع الى الوزارة لعرضه امام انظار السيد الوكيل الفني.
3- مشاريع شركة نفط اجلنوب هنالك عدة مشاريع لالحزمة اخلضراء حتيط مواقع الشركة ولم تنفذ املشاريع 

حلد االن بسبب عدم توفيرالتخصيصات املالية .
4- مشاريع مديرية بلدية محافظة البصرة وهي:

أ - بلدية أم قصر واحلزام االخضر ، حيث قامت بلدية ام قصر على  تنفيذ تلك االحزمة ضمن مشاريع 
تنمية االقاليم ونفذت على عدة مراحل وهي املرحلة االولى والثانية والثالثة بدأت عام 2008 ولغاية 
تنفذ  ولم  االجناز  قيد  واخلامسة  الرابعة  املرحلة  ام   ، بطول 4كم  مراحل  ثالث  تنفيذ  مت  2012 حيث 

بسبب عدم توفير التخصيصات املالية .
ب - بلدية سفوان واحلزام االخضر حيث قامت بلدية سفوان بأنشاء احلزام في اجلزء الغربي شمال مدينة 

أم قصر ، مت زراعة الكتف االمين لطريق ) سفوان – بصرة( بأشجار الكونوكاربس وبطول )700 م(.
ج - أما احلزام االخضر لبلدية الزبير غرب محافظة البصرة وهوالقريب من ناحيتني سفوان وام     قصر 

قيد االجناز حيث مت تنفيذ 25كم منه.

9- محافظة املثنى :
مت العمل مبشروع احلزام االخضرعام 2010 و زرع الشتالت عام 2011 ،املشروع ميتد مبحاذاة اخلط االستراتيجي 
النفطي جنوب غرب احملافظة  في منطقة الشراكية )مقاطعة 32(حيث مناطق 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 اساس بناء حوض بديل لالراضي اخملصصة للمشروع 
كي يتم شتال وغرس الشتالت من الثلث الغربي ومبسافة 1.600 كم ليتم اجناز املرحلة االولى من املشروع 
 ( املمولة  اجلهة  املالية من  التخصيصات  توفر  العمل متوقف بشكل كامل بسبب عدم  وحالياً  بالكامل، 

تنمية االقاليم( بالرغم من التنسيق املستمر مع مجلس محافظة املثنى.

10- محافظة  القادسية:
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 وحتديد القطع واملقاطعات وعائديتها 
لغرض البدء بعملية التخصيص لالراضي التي يخترقها مسار احلزام كذلك اعداد التصاميم واالطالع على 

اسعار الكلف ) تندر العمل( واعداد التقرير املناسب لغرض البدء بالعمل.

11- محافظة ميسان:
يبدأ مشروع احلزام من سيطرة بغداد وميتد شرقاً بطول 1500م وينحدر جنوباً خلف جامعة ميسان بطول 2750 
بتاريخ  اجناز مرحلة من املشروع  الكلي 4250م وبعرض 100 م  ومبساحة 170 دومن ،حيث مت  يبلغ طول احلزام  م 

2013/5/12 ومت ايقاف العمل باملشروع منذ ذلك التاريخ بسبب عدم توفر التخصيصات املالية .
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12- محافظة ديالى : لم ترسل 
مالحظة:

- احملافظات ) نينوى ، صالح الدين ، االنبار( لم ترسل تقارير عن  مشاريع االحزمة اخلضراء بسبب سوء الوضع 
االمني.

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

اخلضراء في احملافظات الغير منفذه حلد االن.
االستمالك(،   ( االراضي  للمشاريع ومشكلة تخصيص  الزراعية اخملصصة  االراضي  امللكية حول  نزاعات   -2

حيث ان أغلب االراضي تعود للغير اي اراضي تعود للملكية اخلاصة واخرى تعود للدولة.
3- تعارض مشاريع االحزمة اخلضراء في املواقع احملددة لها مع خطط التنمية التابعة لشركات النفط.

قلة  وكذلك  اخلضراءاملنفذه  االحزمة  مشاريع  الدامة  الالزمة  املالية  التخصيصات  توفير  عدم  او  قلة   -4
التخصيصات املالية لدعم وتشغيل االيدي العاملة الجناز وصيانة شبكات التنقيط.

5- ضعف التنسيق بني الدوائر واملؤسسات.
6- معظم مياه االبار التي تسقى منها مشاريع االحزمة اخلضراء تكون ذات امالح عالية مما تعيق او تسد 

انابيب شبكات التنقيط بالري.

3-1-2 التوصيات
مشاريع  مراحل  المتام  االقليم(  تنمية   ( املمولة  اجلهة  من  للمشاريع  املالية  التخصيصات  وزيادة  توفير   -1

االحزمة اخلضراء والثبات فعاليته في خدمة احملافظة.
االموال  بتخصيص  االخضر  احلزام  ادراج مشروع  امكانية  العقود في كل محافظة حول  2- مفاحتة قسم 

الستمالك االراضي الواقعة في مسار احلزام االخضر.
3- تنفيذ وزراعة احلزام االخضر في املناطق التي الحتتوي على عوارض وجتاوزات .

املارة بها مشاريع االحزمة  االراضي  التابعة للدولة وخصوصاً  الزراعية  4- االسراع بفسخ العقود لالراضي 
اخلضراء.

5- ضرورة التعاون ودعم والتنسيق بني شركة نفط اجلنوب واملؤسسات االخرى التي تقترح مشاريع االحزمة 
اخلضراء في املناطق القريبة من املواقع النفطية .

6- يجب أن يكون هناك تنسيق مسبق بني اللجنة املسؤولة عن تنفيذ احلزام االخضر مع فرق الهيئة العامة 
ملكافحة التصحر في احملافظات لتحديد بؤر العواصف الغبارية ومعاجلتها من خالل تنفيذ مشاريع املراعي 

الطبيعية وحتديد مواقع االحزمة اخلضراء املقترح بتنفيذها.
7- أزالة اخمللفات احلربية من قبل دائرة شؤون االلغام والشركات العاملة معها لتسهيل تنفيذ هذه املشاريع  

في تلك املناطق .
8- حتديد اجلهة املسؤولة عن ادامة مشاريع االحزمة اخلضراء وزيادة التخصيص املالي لضمان إدامتها وكذلك 

توفير الدعم املالي لتحفيز العاملني واستقطاب عدد اكبر من االيدي العاملة الجناز املشايع .
زراعتها  التي مت  املناطق  اعادة  ترقيع  والوقت بدالً من  املزروعة لتوفير اجلهد واالموال  9- االعتناء بالشتالت 

سابقاً.
10- توسيع أفق جعل املشروع ذو مردود اقتصادي باالظافة الى كونه حزام اخضر من خالل السياحة 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.
11- التوعية البيئية واالرشاد الزراعي حول أهمية االحزمة اخلضراء وزيادة املساحات اخلضراء في دعم الصحة 

والبيئية . 
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3-2  التجاوزات على االراضي الزراعية
جدول ) 10( يوضح مساحة التجاوزات على االراضي الزراعية في احملافظات لعام 2016

نوع التجاوزاحملافظةت

املساحات 
املتجاوز

عليها واماكنها 
/ دومن

مساحة 
االراضي 
اخلضراء 

واماكنها / دومن

االجراءات املتخذة للحد من هذه 
الظاهرة

بغداد1
سكني، خدمي، 

زراعي

27409 دومن في 
مناطق متفرقة في 

عموم محافظة 
بغداد

للمناطق  دورية  كشوفات  اجراء   .1
املتجاوز عليها ومخاطبة الدوائر املعنية 

) وزارة االزراعة والبلديات .
2. تقوم جلنة التجاوزات في دوائر البلديات 
املتجاوزين  الى  انذارات  بتوجيه  كافة 

حسب القرار 154 لسنة 2001

2197786351جتريفديالى2
مت سابقا مفاحتة اجلهات العليا إلتخاذ 

االجراءات القانونية بحق املتجاوزين

االنبار3
لم ترسل بسبب 

الوضع االمني

نينوى4
لم ترسل بسبب 

الوضع االمني

صالح الدين5
لم ترسل بسبب 

الوضع االمني

2051435 دومن1060كركوك6

قبل  من  املتخذة  االجراءات  متابعة   .1
زراعة  مديرية  في  القانونية  الشعبة 
كركوك في محافظة كركوك / مكتب 
واملتضمن  كركوك  محافظ  السيد 
التابعة  االدارية  الوحدات  الى  االيعاز 
االجراءات  إلتخاذ  كركوك  حملافظة 
القانونية بحق املتجاوزين على االراضي 
الشعب  مع  وبالتنسيق  الزراعية 
الزراعيةضمن الرقة اجلغرافية للوحدات 
على  بالبناء  السماح  وعدم  االدارية 
كافة  والبساتني  الزراعية  االراضي 
االساسي  التصميم  ضمن  الواقعة 
جنس  بتغيير  السماح  وعدم  للبلديات 

تلك االراضي من زراعي الى سكني .
2. التنسيق مع مديرية بلديات كركوك 

/ شعبة البيئة .
املدني  الدفاع  مديرية  مع  التنسيق   .3
لغرض  البيئة  حماية  شرطة  مديرية   /
وتفعيل  التجاوزات  موضوع  متابعة 
على  بالتجاوزات  اخلاصة  العقوبات 
االراضي الزراعي واملساحات اخلضراء في 

احملافظة .
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نوع التجاوزاحملافظةت

املساحات 
املتجاوز

عليها واماكنها 
/ دومن

مساحة 
االراضي 
اخلضراء 

واماكنها / دومن

االجراءات املتخذة للحد من هذه 
الظاهرة

بابل7

-انشاء دور سكنية
- انشاء معامل بلوك

- انشاء بحيرات 
اسماك

- انشاء مخزن
- انشاء محالت

- نصب مولدات 
اهلية عدد )8( على 
املساحات اخلضراء

16151419816

الى  املتجاوزين  واحالة  عقود  فسخ    -
القضاء

- توجيه انذار
- اقامة دعوة قضائية

التجاوزات  تلك  اجراء كشف  على  - مت 
السيد  قبل  من  مرة  من  والكثر 
مدير   وبصحبة  احللة  مركز  قائممقام  
هذه  لرفع  واملتنزهات   احلدائق  شعبة 
لكن  اخلضراء  املساحات  عن  التجاوزات 
عدم وجود امكان بديلة حال دون رفعها 
كهرباء  الى    االهالي  حاجة  ولشدة 
في  عليها  االبقاء  مت  االهلية  املولدات 

الوقت احلاضر

322دور سكنيةالنجف8
عدد من 

املقاطعات
الزراعة  مديرية  قبل  من  شكوى  رفع   -

الى مراكز الشرطة

3703318695جتريف وتفتيتكربالء9
وحتريك  التجريف  محاضر  اعداد   -

الدعاوي 
- تبليغ الناحية واالحالة الى احملاكم

القادسية10

بناء دور سكنية، 
تفتيت االراضي، 

التجاوز بالبناء على 
العقود الزراعية

2898

- مت مفاحتة اجلهات ذات العالقة في 
احملافظة )مديرية الزراعة، القائمقامية 

لغرض اتخاذ االجراءات الالزمة بحق 
املتجاوزين على االراضي الزراعية

بناء دور سكنيةاملثنى11

2834 دومن 
ومواقعها في 

منطقة أل 
شويجة / آل 

سحور / مركز 
املدينة / احلي 

الصناعي /
العالوية / املظلم

توجيه انذارات لغرض رفع التجاوز5000 دومن

16158واسط12

ميسان13
بناء دور سكنية وبناء 

بلوك خرساني
81575

- ان البلدية مستمرة في متابعة 
التجاوزات بالتعاون مع رئيس الوحدة 
االدارية وتوجيه االنذارات ورفع التجاوز.

- انشاء حدائق وترحيل املتجاوزين 
وتعويضه بقطع اراضي في حي 

الرحمة من قبل اجمللس احمللي.
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نوع التجاوزاحملافظةت

املساحات 
املتجاوز

عليها واماكنها 
/ دومن

مساحة 
االراضي 
اخلضراء 

واماكنها / دومن

االجراءات املتخذة للحد من هذه 
الظاهرة

193285ذي قار14

البصرة15

-بناء دور سكن
- انشاء معامل 

كونكريت
- بناء كراجات 

للسيارات
- انشاء شركات 

للمقاوالت

1447

3-3 استخدام املبيدات واالسمدة في االراضي الزراعية
pesticides 1-  املبيدات

عبارة عن مركبات كيمياوية تستخدم لوقاية النبات من االمراض واالضرار التي تسببها االفات 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 مفرط وخاطيء 
له اضرار كبيرة على البيئة واالنسان نتيجة سميتها وحتللها البطيء واجلزئي حيث حتتاج فترة زمنية طويلة 
لتحللها وحسب نوع املبيد وقابليته للذوبان واالنتشار والغسل والترشيح باالضافة الى عوامل اخرى ولذلك فان 
تلوث التربة واملياه بهذه املواد الكيمياوية السامة لها اثار سلبية على االحياء النبايتة واحليوانية كذلك احلال اذا 
وصلت تلك املبيدات الى املصادر املائية وخاصة الفسفور والكلور والزنك فانها تسبب تلوث املياه وموت االحياء.

استخدامات املبيدات 
تقسم املبيدات حسب استخدامها لنوعني هما:

اوال :مبيدات تستخدم الغراض طبيعية مثل مكافحة االفات الزراعية حيث ينتج عنها اضرار تتمثل مبايلي:
لعدم  وذلك  مبيد  لكل  علمياً  بها  املوصى  والتراكيز  اخلاصة  االمان  بفترة  املزارعني  اغلب  التزام  1.عدم 

اجادتهم القراءة والكتابة او عدم اتباعهم الرشادات كادر الوقاية الزراعيةفي  املنطقة
2.تسويق احملاصيل الزراعية لالسواق بعد عملية الرش مباشرة مما يؤدي الى حدوث حاالت تسمم نتيجة 

بقاء هذه املبيدات على احملاصيل الزراعية 
3.عدم االعتماد على اخملتصني في تشخيص االصابة وحتديد نوع املبيد املناسب 

كاالقنعة  الصحية  والسالمة  الوقاية  ادوات  استخدام  بدون  اليدوي  الرش  بعمليات  املزارعني  4.قيام 
ثم غسلها على شاطيء  ومن  منزلية  وادوات خلط تستخدم الغراض  اوعية  واستخدام  والكفوف 

النهر.
ثانياً: مبيدات ذات استخدام غير طبيعي وينتج عنها اضراراً بيئية شاملة تتمثل بنفوق العديد من االسماك 
بعد  النافقة  االسماك  هذه  استخدام  الى  باالضافة  اجلائر  الصيد  عمليات  في  املبيدات  استخدام  بسبب 

جتفيفها كعلف للدواجن .
وفيما يلي جدول جدول يوضح كمية  املبيدات  املستخدمة في احملافظات لسنه 2016 حيث  نالحظ ان محافظات 
)نينوى,صالح الدين,االنبار( لم ترسل تقاريرها السنوية بسبب سوء االوضاع االمنية اما بالنسبة لبقية احملافظات 
تبلغ كمية املبيدات احلشرية املستخدمة في عام 2016 )133.437.482( لتر سائلة و )14.792.3755( كغم صلبة 
لتر   )4.872.29065( ادغال  )1.584.121.46( كغم صلبة ومبيدات  و  لتر سائلة   )8.252.945( الفطرية   واملبيدات 

سائلة  و )186.156( كغم  صلبة . 
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جدول ) 11 ( يوضح كمية  املبيدات  املستخدمة في احملافظات لعام  2016

احملافظةت
املساحة/مبيد ادغالمبيد فطريمبيد حشري

دومن
لتركغملتركغملتركغم

572546622751591بغداد1
لم ترسل 
املساحة

1.06979986.614ديالى2
لم ترسل 
املساحة

لم ترسل بسبب سوء الوضع االمنياالنبار3

لم ترسل بسبب سوء الوضع االمنينينوى4

195.22651.607.450411.460180186.1561.290.654كركوك5
لم ترسل 
املساحة

لم ترسل بسبب سوء الوضع االمنيصالح الدين6

74.6524.430.0115658731.5631172153497بابل7

10051.699.8175580.374.6كربالء8

11702122943200046842500156824.5النجف9

1541.475القادسية10

1.72652052.76889.061.5املثنى11

5070.467واسط12
لم ترسل 
املساحة

لم ترسلميسان13

2116749.950ذي قار14
لم ترسل 
املساحة

6.149489876914581199البصرة15
لم ترسل 
املساحة

:compost 2- االسمدة
احليوان,مخلفات  )روث  مثل  تكون عضوية  قد  النبات  لنمو   )Enrichment( اساسية  مغذية  مواد  عن  عبارة  هي 

الصرف الصحي,النباتات املتحللة( او معدنية منتجة في املصانع وتزود النبات بثالثة عناصر رئيسية )النيتروجني 
توفير عناصر غذائية  وزيادة خصوبتها من خالل  التربة  وتستخدم في حتسني خواص  ,البوتاسيوم(  ,الفسفور 

ميسرة وسهلة االمتصاص وبالتالي زيادة انتاج احملاصيل الزراعية كماً ونوعا.
مزايا التسميد العضوي 

ان االسمدة العضوية حتل مشكلة التخلص من النفايات ومتنع التلوث البيئي وجتعل تركيز العناصر الغذائية  
مناسباً في الثمار بدون ان يكون لها تأثيرات ضارة على صحة االنسان على املدى البعيد.

االستخدام الصحيح لالسمدة
اهم الشروط التي يجب مراعاتها عند استعمال االسمدة هو ري االرض مباشرًة بعد التسميد وعدم اضافة 
كميات زائدة من االسمدة بدون االلتزام بالكميات واالوقات والطرق النظامية والقياسية طبقاًً للتعليمات الفنية 
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الصادرة بهذا اخلصوص من مركز البحوث الزراعية للحصول على انتاج كبير وبنوعية جيدة وغير متلوث واحلفاظ 
على مياهنا سواء اجلوفية او مياه االنهار من التلوث وللمحافظة على صحة املواطنني وعكسه فأن االستخدام 
الزائد عن احلد املوصى به وغير العقالني يؤدي الى ترك اثار سلبية على البيئة نتيجة احداث تراكمات مختلفة 
من املواد الكيمائية وزيادة 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.

انواع االسمدة الكيميائية ثالثة هي :-
االسمدة النتيتروجينية تساعد في النمو اخلضري وتقوي النبات واالنواع املستهلكة هي نترات االمونيا واليوريا

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

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

وهناك طريقتني الستعمال السماد اما نثره وهو جاف قبل احلرث مثل الفوسفاتية او بعد احلرث والزراعة وتروى 
االرض وينثر مثل النيتروجينية او يضاف على شكل محلول مثل سلفات االمونيا والبوتاسيوم  واالفضل هو  

اضافة كميات قليلة  في فترات منتظمة بدالً من اضافة السماد دفعة واحدة.
وفيما يلي جدول جدول يوضح كمية االسمدة املستخدمة في احملافظات لسنه 2016 حيث  نالحظ ان محافظات 
)نينوى,صالح الدين,االنبار( لم ترسل تقاريرها السنوية بسبب سوء االوضاع االمنية اما بالنسبة لبقية احملافظات 
تبلغ  كمية االسمدة املستخدمة في عام 2016 )35.830.6996 ( طن سماد يوريا و ) 2.181.575.66( طن  سماد 

مركب 
جدول ) 12 ( يوضح كمية االسمدة املستخدمة في احملافظات لعام  2016

املساحة/دومنسماد يوريا /طنسماد مركب /طناحملافظةت

لم ترسل املساحة328008026.9بغداد1

لم ترسل املساحة750015456.925ديالى2

األمنيةسوء االوضاعلم ترسل بسبباالنبار3

األمنيةسوء االوضاعلم ترسل بسببنينوى4

لم ترسل املساحة3457.970اليوجدكركوك5

األمنيةسوء االوضاعلم ترسل بسببصالح الدين6

4.660.158.11814.300.484.131893.043.944بابل7

75.159.484103.394.184اليوجدكربالء8

لم ترسل املساحة8199.374اليوجدالنجف9

لم ترسل املساحة8801801اليوجدالقادسية10

5.915.460265اليوجداملثنى11

لم ترسل املساحة33.618اليوجدواسط12

لم ترسلميسان13

لم ترسل املساحة21412713.623.138.575ذي قار14

لم ترسل املساحة469.033اليوجدالبصرة15
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3-4 الغطاء النباتي
3-4-1 البساتني في العراق

. وفي  السوادين  بأرض  العراق  التاريخ وسمي  بالزراعة منذ فجر  التي عرفت  العربية  البلدان  العراق من  يعتبر 
وميتلك  واملتنوعة  املتعددة  الطبيعية  بثرواتها  الغنية  العربية  الدول  مقدمة  في  العراق  يعتبر  احلديث  العصر 
العراق مساحات كبيرة من االراضي الزراعية وقد وهبه اهلل املياه متمثلة بالنهرين اخلالدين دجلة والفرات ولقد 
جاء اهتمام العراقيني منذ القدم بالزراعة وبشكل عام بزراعة وتطوير البساتني وهذا ما جنده من شرائع العراق 
واملعروف عن   . االرواء  بها من شؤون  وما  والبساتني  الزراعة  ملعاجلة  منها  اجزاء مهمة  والتي خصصت  القدمي 
البساتني في العراق القدمي انها تغرس قرب املدن وانها كانت كما هو احلال في العراق احلديث تعتبر سور في 
اطراف املدينة او البيت . والغالب في بساتني وادي الرافدين في املنطقة اجلنوبية انها عبارة عن اشجار نخيل مع 
بعض االشجار املثمره ، واذا ما انتقلنا الى املرحلة الراهنة من تاريخ العراق احلديث نرى ان العراق مر بظروف خاصة 
مختلفة عن البلدان العربية االخرى فالى جانب ما كانت تتميز به تلك الفترة فهنالك ظروف اخرى غير طبيعية 
وعلى  خاص  بشكل  الزراعي  القطاع  على  سلبا  تاثيرها  انعكست  متداخل  او  متتالي  وبشكل  جميعا  وهذه 
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.

جدول 13 يوضح البساتني عام 2016

املساحة/اسم احملافظةت
دومن

االجراءات املتخذه اسباب التدهوراالنواع املزروعة
ملعاجلة التدهور

املشاريع املنجزه
حديثاً

31191النجف االشرف1
حمضيات

بساتني النخيل
التجريف

االعمار الكبيرة

نشر االصناف احلديثة 
من خالل محطة 
النخيل ومشروع 

البستنة

مشروع 
البستنة في 

احليدرية

---------------نخيل وفواكه133663بابل2

نخيل45409.5ذي قار3

- قلة املياة
- ارتفاع نسبة 

امللوحة في التربة
- احلشرات

- قلة املبازل

- زيادة الري
- مكافحة احلشرات

- انشاء مبازل
اليوجد
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اسم ت
احملافظة

املساحة/
دومن

االجراءات املتخذه اسباب التدهوراالنواع املزروعة
ملعاجلة التدهور

املشاريع املنجزه
حديثاً

نخيل23551البصرة4

- االهمال واحلروب وملوحة 
املياه والتجريف

- ترك الفالح للبستان واحلروب 
السابقة ومتلح ارض البستان

- اكثر النخيل غير قابل 
للصعودواملردود االقتصادي ال 

يوازي كلفة االنتاج
- احلروب السابقة وقلة 

الواردات من املياه الى نهر 
شط العرب

- املد امللحي وسياسات 
النظام السابق

- مخاطبة اجلهات 
الخذ دورها للحد من 

التجاوز
- اجراء ندوات ارشادية 

للمزارعني للتمسك 
باالرض

- دعم املزارعني 
بقروض ادامة 

البساتني
- مت توزيع فسائل 

النخيل على الفالحني 
مجانا لتعويض 
النخيل الهالك

- غرس 2000 
فسيلة

- انشاء قناة 
اروائية

11165كركوك5
نخيل، 

حمضيات،
زيتون ونفضيات

- شحة املياة
- انقطاع الكهرباء لفترات 

طويلة
- كثرة التجاوزات

- حتسني الكهرباء
- توفير املاء

- احلد من التجاوزات
-----

136463بغداد6
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.

- 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
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اسم ت
احملافظة

املساحة/
دومن

االجراءات املتخذه اسباب التدهوراالنواع املزروعة
ملعاجلة التدهور

املشاريع املنجزه
حديثاً

نخيل / متداخل33042املثنى7
- شحة املياه

- وقلة املكافحة
انتشار االفات

اليوجداملكافحة الكيمياوية

----------اليوجدنخيل،حمضي86938واسط8

35374.98القادسية9
نخيل، 

حمضيات، 
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

117576
نخيل

حمضيات
نفضيات

- االصابة بالدوباس
- شحة املياه

- اإلهمال

أستخدام مبيدات 
اكثر فعالية ملعاجلة 

الدوباس
التوجد

46351ديالى11
نخيل

حمضيات
جتريف البساتني

متت سابقا مفاحتة 
اجلهات العليا التخاذ 
االجراءات القانونية 

حلماية االنتاج

مشروع تاهيل 
بساتني النخيل

12316ميسان12
نخيل، 

حمضيات

بسبب التغيرات املناخية 
وانحباس االمطار ومتلح 

التربة واإلهمال

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
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االراضي والرتبة

اسم ت
احملافظة

املساحة/
دومن

االجراءات املتخذه اسباب التدهوراالنواع املزروعة
ملعاجلة التدهور

املشاريع املنجزه
حديثاً

لم ترسل بسبب  سوء الوضع االمنينينوى13

لم ترسل بسبب  سوء الوضع االمنيصالح الدين14

لم ترسل بسبب  سوء الوضع االمنياالنبار15
مجموع البساتني =713040.48 دومن

جدول  ) 14( يوضح االراضي الزراعية عام 2016

االراضي التي 
تستخدم مياه 

اآلبار / دومن

االراضي الدميية 
/ دومن

االراضي املروية / 
دومن

االراضي املستغلة 
حالياً / دومن

االراضي الصاحلة 
للزراعة/ 

دومن

اسم 
احملافظة

ت

72192 اليوجد 255596 358022 10998168
النجف 
االشرف

1

11508 ----- 1135642 1015840 1254474 بابل 2

300 اليوجد 831863 525345 2530879 ذي قار 3

29664 ----- 85203 114867 5196114 البصرة 4

191609 1496334 555119 1232437 2051435 كركوك 5

214588 اليوجد 983866 707856 1281378 بغداد 6

122960 ----- 271152 271152 1453453 املثنى 7

----- 626688 2662000 2040377 4643292 واسط 8

3100 اليوجد 928836 928836 1872490 القادسية 9

29130 69467 197194 220456 1028619
 كربالء

املقدسة
10

شكل ) 26 ( الواقع البيئي للبساتني لعام 2016
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االراضي والرتبة

االراضي التي 
تستخدم مياه 

اآلبار / دومن

االراضي الدميية 
/ دومن

االراضي املروية / 
دومن

االراضي املستغلة 
حالياً / دومن

االراضي الصاحلة 
للزراعة/ 

دومن

اسم 
احملافظة

ت

265088 1740237 1524604 786351 3265043 ديالى 11

3300 1265385 1281888 643669 2547273 ميسان 12

لم ترسل بسبب  سوء الوضع االمني نينوى 13

لم ترسل بسبب  سوء الوضع االمني صالح الدين 14

لم ترسل بسبب  سوء الوضع االمني االنبار 15

943439 5198111 10712963 8845208 38122618
 اجملموع

)االجمالي)دومن

3-4-2 املراعي الطبيعية
هي عبارة عن مساحات من االراضي اخلضراء اخملصصة لرعي احليوانات الكبيرة والصغيرة أثناء فترة الربيع بشكل 

خاص لتقليل كلفة االعالف اجلافة املرتفعة الثمن وبالتالي تخفض العبئ املادي للمربني 
حيث تقوم الهيئة العامة ملكافحة التصحر ضمن وزارة الزراعة بحملة انشاء وادامة الواحات 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 
)الباديتني الشمالية واجلنوبية واجلزيرة وشرق  املناطق الصحراوية  الرعاة في كافة  تواجد  طبيعية في مناطق 
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 ) 27 ( الواقع البيئي لالراضي الزراعية لعام 2016
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االراضي والرتبة

جدول ) 15( يوضح املراعي الطبيعية عام 2016

اسم احملافظةت
املساحة

/دومن
انواع النباتات 

املزروعة
املشاكل واملعوقات

االجراءات املتخذة 
ملعاجلة املعوقات

املشاريع احلديثة 
للمراعي املنجزة من 

قبل وزارة الزراعة

1
النجف 
االشرف

الرغل-شوك الشام4100
قلة التخصيصات 

املالية والكوادر 
الفنية

-----التوجد

التوجدالتوجدالتوجدالتوجدالتوجدبابل2

التوجدالتوجدالتوجدالتوجدالتوجدذي قار3

2140البصرة4

شوك الشام, الرغل 
,الغضا, الطرفة, 

الرمث
اما سفوان/الكرطة 

اجلنوبية قيد 
التشغيل

قلة التخصيصات 
املالية وقلة الكوادر

مخاطبة الوزارة 
لتوفير الدعم

- مشروع تنمية 
املراعي الطبيعية 

في اللحيس
- مشروع تنمية 

املراعي الطبيعية 
في سفوان

114108كركوك5
أدغال 

طبيعية،نباتات برية 
متنوعة طبيعية

يتم التجاوز عليها 
زراعتها باحلنطة 

والشعير

مت اخبار مديرية  
الناحية واجلهات 

الرسمية
اليوجد

التوجدالتوجدالتوجدالتوجدالتوجدبغداد6

التوجدقلة الدعم املاديشوك الشام ,الرغل-----املثنى7

توجد 3 مراعي 
اصطناعية في 

محافظة املثنى هي 
)الشاوية والرفاعية 

والسلحوبية( 
واملزروعه فعليا 

السلحوبية

2800واسط8

شوك الشام, 
رغل أمريكي،  
شنان، طحمة، 

قذام،هطلس،الثليث

توقف التخصيص 
املالي نهائيا منذ 

مدة طويلة بسبب 
االزمة املالية التي 

مير بها البلد

أنتظار أطالق 
التخصيصات 

املالية لغرض أطالق 
مشاريع جديدة 
وتطوير املشاريع 

املوجودة

التوجد
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االراضي والرتبة

اسم احملافظةت
املساحة

/دومن
انواع النباتات 

املزروعة
املشاكل واملعوقات

االجراءات املتخذة 
ملعاجلة املعوقات

املشاريع احلديثة 
للمراعي املنجزة من 

قبل وزارة الزراعة

التوجدالتوجدالتوجدالتوجدالتوجدالقادسية9

10
كربالء 
املقدسة

2
نبات رعوي

)شوك الشام 
والرغل(

التخصيص املالي
املشروع متوقف 
ألسباب ادارية 

ومالية
التوجد

لم ترسلديالى11

120000ميسان12

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  سوء الوضع االمنينينوى13

لم ترسل بسبب  سوء الوضع االمنيصالح الدين14

لم ترسل بسبب  سوء الوضع االمنياالنبار15

شكل ) 28 ( الواقع البيئي للمراعي الطبيعية لعام 2016
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االراضي والرتبة

3-4-3  الغابات
تقوم  التي  الطبيعية  املصادر  اهم  احد  وهي  بها  تتنفس  التي  احلقيقة  االرض  رئة  بأنها  الغابات  تعريف  ميكن 
بدورها احليوي على اكمل وجه في امتصاص غاز ثنائي اوكسيد الكاربون والغازات الضارة االخرى من اجلو واطالق 
ملناخ  معينة  مساحة  في  املتكاملة  احلياتية  الوحدة  بانها  علمياً  تعريفها  وميكن  الهواء  وفلترة  االوكسجني 
وكثافة معينة واساسها اجملتمع النباتي املؤلف من االشجار والشجيرات واالدغال واالعشاب والنباتات االخرى 
الدقيقة اي  البرية والكائنات احلية  كالطحالب والفطريات وغيرها هذا باالضافة على احتوائه على احليوانات 

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 
, كما تساهم  التربة  وزيادة خصوبة  واالجنراف  التعرية  التربة من مشاكل  وحماية  التصحر  للحد من ظاهرة 

الغابات في التوازن البيئي بأعتبارها ملجاْ للعديد من احليوانات البرية والطيور.

جدول )16( يوضح  الغابات عام  2016

املشاريع 
املنجزة حديثا

االجراءات 
املتخذة 
ملعاجلة 
التدهور

اسباب 
التدهور

انواع النباتات املزروعة

مساحة 
الغابات

الصناعية/
دومن

مساحة 
الغابات 

الطبيعية /
دومن

اسم احملافظة ت

اليوجد -----
قلة 

التخصيصات 
املالية

الزيتون - الكالبتوس 
-السدر- النخيل - كينو 

كاربس.. الخ
910 اليوجد

النجف
االشرف

1

----- ----- -----
يوكالبتوس، كازورينا، 

زيتون
4626 اليوجد بابل 2

اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد ذي قار 3

----- ----- -----
يوكالبتوس ، اثل ، كينو 

كاربس
1000 اليوجد البصرة 4
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االراضي والرتبة

املشاريع 
املنجزة حديثا

االجراءات 
املتخذة 
ملعاجلة 
التدهور

اسباب التدهور انواع النباتات املزروعة

مساحة 
الغابات

الصناعية/
دومن

مساحة 
الغابات 

الطبيعية /
دومن

اسم احملافظة ت

مشروع 
غابات داقوق 
ومبساحة 60 

دومن

----- -----

يوكالبتوس، زيتون
سرو، صنوبر، التوت
أكاسيا، سبحبح

كازولينا، جنار، فرشاة 
البطل، صفصاف
قوغ، سميسم
كازورينا، االثل

2026 2799 كركوك 5

التوجد 
مشاريع 

منجزة حديثا 
لعام 2016 
لعدم توفر 

تخصيصات 
مالية

- وضع خطة 
سنوية 
لزراعة 

املساحات 
الغير 

مشجرة
- تاسيس 

شبكات الري 
بالتنقيط

- انتاج 
الشتالت 
السنوية 

لالستفادة 
منها في 

زراعة الغابات

- كثرة 
التجاوزات على 
اراضي الغابات 

من قبل االهالي 
وقلة الوعي 

بفائدة الغابات
- قلة االيدي 

العاملة 
وباالخص عامل 
الغابات املتدرب

- التكاليف 
العالية 

للتشجير 
مبنظومات الري 

بالتنقيط
- شحة الوقود

- تاخر اطالق 
التخصيصات 

املالية وعدم 
كفايتها

اليوكالبتوس، كازورينا، 
السرو، السيسم، االثل، 

القوغ
7514 اليوجد بغداد 6

----- -----
قلة 

التخصيص 
املالي

اثل، زيتون، يوكالبتوس...
الخ

التوجد 100 املثنى 7

----- ----- -----
يوكالبتوس، اثل، زيتون، 
ددونيا، أكاسيا، كازورينا، 

لوسيتا، كينوكاربس
50512 اليوجد واسط 8

مشروع 
تطوير غابات 

النورية

- مت 
أستصالحها 

من قبل 
الدولة 

ومزروعة 
جتاوزا

- اعادة غرس 
االشجار

- مت تقطيعها 
من قبل االهالي 

الساكنني 
قربها

- تعرضها 
للقطع خالل 

احلرب

زيتون، االثل
اليوكالبتوس، اراضي 

بيضاء
14752 اليوجد القادسية 9
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املشاريع 
املنجزة حديثا

االجراءات املتخذة 
ملعاجلة التدهور

اسباب التدهور
انواع النباتات 

املزروعة

مساحة 
الغابات

الصناعية/
دومن

مساحة 
الغابات 

الطبيعية /
دومن

اسم 
احملافظة

ت

التوجد

مت تبني العتبة 
احلسينية مبشروع 

احلزام االخضر 
اجلنوبي فقط

- التخصيص 
املالي

- قلة الكوادر 
العاملة

- عدم جتهيز 
املشروع بالتيار 

الكهربائي 
الوطني

- زيتون
- يوكالبتوس

- نخيل
240 اليوجد

كربالء 
املقدسة

10

غابات مندلي 
مبساحة 
/100دومن

----- ----- يوكالبتوس، قوغ 10716 اليوجد ديالى 11

املؤمل 
التوسع فيها 

الى 50دومن 
اخرى

- مفاحتة عقارات 
الدولة لغرض 

االشراف عليها
- رفع التجاوزات 

عن الغابة واعادة 
املغروسات كما 

كانت سابقا 
عن طريق زراعة 

االشجار فيها
- مفاحتة وزارة 
املالية لغرض 

االشراف املباشر 
عليها وزيادة 

التخصيص املالي 
الدامتها

- موضوعه حتت 
املراقبة وانظمة 

ري حديثة 
وحراسة مشددة 

ومسيجة مبادة 
b.r.c

- فيها نظام 
ري بالتنقيط 

ومصدر املياة االبار 
وحراسة مشددة 
ومسيجة b.r.cب

- العمل جاري 
على توفير مياة 
السقي ونصب 

مضخات

- مستغلة 
بالتجاوز من 

قبل الناس في 
املدينة
- قلة 

التخصيص 
املالي

- غابة علي 
الغربي 

الصناعية 
جديدة العهد 

انشات عام 
2007

- غابة الطيب 
الصناعية 

جديدة انشات 
عام 2009

تبعد عن ناحية 
املشرح ب40 

كم
- غابة سيد 

احمد الرفاعي 
الصناعية 

جديدة انشات 
عام 2010 
تعاني من 

شحة املياة

اليوكالبتوس ، االثل،
كازولينا، 

السدر،شوك البحر، 
فرشة البطل

170 238 ميسان 12
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االراضي والرتبة

املشاريع 
املنجزة حديثا

االجراءات املتخذة 
ملعاجلة التدهور

اسباب التدهور
انواع النباتات 

املزروعة

مساحة 
الغابات

الصناعية/
دومن

مساحة 
الغابات 

الطبيعية /
دومن

اسم 
احملافظة

ت

لم ترسل بسبب سوء الوضع االمني نينوى 13

لم ترسل بسبب سوء الوضع االمني االنبار 14

لم ترسل بسبب سوء الوضع االمني
 صالح
الدين

15

مجموع الغابات الطبيعية =3137دومن
مجموع الغابات الصناعية= 92466 دومن

3-4-4  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.
وتسمى املناطق التي تنمو بها النباتات على طول اجملاري املائية الدائمة التي تخترق الصحراء بالواحات. و تكون 
وتشكل  للزراعة،  الصحراوية  الواحات  أراضي معظم  تصلح  لذا  الصحراوية خصبة،  االراضي  تلك  في  التربة 

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 هذه االشجار على امتصاص

شكل ) 29 ( الواقع البيئي للغابات الطبيعية والصناعية لعام 2016
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co2  واعطاء o2 وكذلك تعتبر الواحة منطقة سياحية وترفيهية واحد مناطق احلفاظ على التنوع احليوي وزيادة 
ووقف زحف  الصحراوية  اجلهة  القادمة من  بالغبار  احململة  للرياح  البيئة وكمصد  املساحات اخلضراء وحتسني 

الكثبان الرملية.

جدول )17 ( يوضح  الواحات الصحراوية عام 2016

ت
اسم 

احملافظة
اسم املشروع

وموقعه
املساحة املزروعة/ 

دومن
مشاريع قيد االجنازاملعوقاتاالنواع املزروعة

1
النجف 
االشرف

--------------------اليوجد

--------------------اليوجدبابل2

ذي قار3

مشروع محطة 
حليب ابقار 

)قطعة واحدة 
فاصل/11 الزرله 
الكبره فضلية 

قضاء سوق 
الشيوخ(

اليوجداليوجداليوجد20

البصرة4
الواحة اخلضراء في 

البرجسية
160

اشجار الكينو 
كاربس

ال توجد 
تخصيصات مالية 

الكمال املشروع
التوجد

--------------------التوجد مشاريعكركوك5

اليوجداليوجداليوجداليوجداليوجدبغداد6

اليوجداليوجداليوجداليوجداليوجداملثنى7

اليوجداليوجداليوجداليوجداليوجدواسط8

اليوجداليوجداليوجداليوجداليوجدالقادسية9
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االراضي والرتبة

ت
اسم 

احملافظة
اسم املشروع

وموقعه
املساحة املزروعة/ 

دومن
مشاريع قيد االجنازاملعوقاتاالنواع املزروعة

10
كربالء 
املقدسة

اليوجداليوجداليوجداليوجداليوجد

التوجدالتوجدالتوجدالتوجدالتوجدديالى11

ميسان12

الواحات 
اخلضراءعدد/2 

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(

)5( دومن لكل واحة

b.r.c      املساحة 
مسيجة

االرض محروثة 
ومعدة للزراعة 
على امل توفير 

احلصة املائية عن 
طريق نهر دجلة

-----

محافظة ميسان 
مشاريع تنمية 

االقاليم

واحة صحراوية 
)تقع ضمن محطة 
املراعي الطبيعية 

في علي الغربي 
طريق جالت(

املساحة200دومن 
مع مشتل وظلة 
لزراعة الشتالت 

وتنميتها

االثل، شوك 
الشام، الرغل ، او 
القطف امللحي ، 

زيتون، نخيل زيتي 
نسيجي، الفستق 

احللبي

قلة التخصيصات 
املالية ورواتب 

العمال واملوظفني 
وارتباط الدائرة 

مباشرة في بغداد 
مع دائرة الغابات 

والتصحر

لم ترسل بسبب  سوء الوضع االمنينينوى13

لم ترسل بسبب  سوء الوضع االمنيصالح الدين14

لم ترسل بسبب  سوء الوضع االمنياالنبار15
مجموع الواحات الصحراوية= 390دومن

شكل ) 30 ( الواقع البيئي للواحات الصحراوية لعام 2016  

84
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3-5 تدهور االراضي
3-5-1 التصحر 

هو عملية هدم اوتدمير الطاقة احليوية لالرض والتي ميكن ان تؤدي في النهاية الى خلق ظروف شبيهة بظروف 
القاحلة نتيجة لقلة االمطاروالتي حتمل  الرياح من الصحاري  االراضي بهبوب  التصحر  تبدأ عملية  الصحراء 

معها االتربة الى املدن واملناطق اجملاورة للصحاري .

3-5-1-1  اسباب التصحر 
1-ان عوامل الطقس قلة االمطار وانعدامها تؤثر في عملية التصحر وفقدان قدرة االرض على االنتاج الزراعي 
فأن الكثير من العوامل البشرية تؤدي الى التصحر . االستغالل املفرط لالراضي الزراعية الذي يؤدي الى 

استنزاف التربة والرعي اجلائر واساليب الري احلديثة .
2- فقر الغطاء النباتي يقلل من التبخر , وبالتالي يقلل هطول االمطار  كما انه يعرض التربة الى االجنراف 

ويقلل من خصوبتها .
3- اجنراف التربة بفعل الرياح والسيول .

4- زحف الكثبان الرملية .
5- استخدام اساليب زراعية خاطئة .

6- االستغالل السيىء للموارد الطبيعية 

3-5-1-2 االبعاد البيئية للتصحر :
ا- تعرية التربة : ويقصد بها تعرية اجلزء العلوي من التربة نتيجة لعمليات احلث الهوائية مما يسبب ظهور  

جذور النباتات على سطح االرض ثم موتها .
2- زحف الكثبان الرملية : وخاصة على املناطق املعتدلة املناخ والشبه جاف والذي يؤثر على الغطاء النباتي 

والبشري وهي داللة واضحة على وصول ظروف اجلفاف والتصحر الى هذه املناطق . 
3- تقليص الغطاء النباتي : بسبب اقتراب ظروف اجلفاف وانخفاض املوارد املائية فان االراضي اخلضراء تبدأ با 

النحسار , سواء كانت االراضي الزراعية ام النباتات الطبيعية .
املائية  املوارد   تتقلص  بحيث  التساقط  وانخفاض كميات  التبخر  اشتداد  نتيجة   : التربة  ملوحة  زيادة   -4
بسبب تبخر املياه السطحية واجلوفية التي ترشح الى السطح وكالهما يؤدي الى زيادة غير طبيعية  في 

كمية االمالح في التربة وبالتالي انخفاض القدرة االنتاجية لها مما يؤدي في النهاية الى تصحر متلحي . 
5- ازيادة ظروف اجلفاف وتكرارها يكون عواصف غبارية وكلما تكررت العواصف الغبارية على اقليم معني دل 

ذلك على اقتراب ظروف التصحر واجلفاف من هذا االقليم .

مخطط يوضح مساحة االراضي املتصحرة واملهددة بالتصحر2016
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االراضي والرتبة

3-5-1-3 العوامل املؤدية للتصحر :
االراضي  التبخر وتراكم االمالح في  او ندرتها مما يساعد على سرعة  ارتفاع درجات احلرارة وقلة االمطار   -1

الزراعية.
2- زحف الكثبان الرملية التي تغطي احلرث والزرع بفعل الرياح .

3- ارتفاع منسوب املياه اجلوفية مما يساعد في زيادة نسبة التملح في التربة وتعرضها للتصحر .
4- االعتماد على مياه االبار في الري مما يزيد من ملوحة التربة . 

5- زراعة النباتات التي متتاز بشدة حتمل اجلفاف . 

3-5-1-4 طرق مكافحة التصحر  :
1- تثبيت الكثبان الرملية واقامة احلواجز النباتية للحد من تقدم الرمال . 

2- اقامة مصدات الرياح الصغيرة .
3- احلفاظ على الغطاء النباتي الطبيعي واملراعي الطبيعية .

4- التوقف عن  قطع االشجار والشجيرات وعدم استخدام االشجار كمصدر للطاقة . 
 

3-5-1-5  االتفاقية االطارية ملكافحة التصحر 
تعد هذه االتفاقية االولى والوحيدة التي حتمل طابعاً دولياً وملزماً قانوناً لوضع معاجلة مشكلة التصحر  وتقوم 

االتفاقية على مبدأ الشراكة واملشاركة والالمركزية . 
آلليات  العاملية  االستجابة  تعزيز  الى  تهدف  دولية  عاملية  اتفاقية  التصحر  ملكافحة  املتحدة  األمم  اتفاقية  إن 
مكافحة التصحر في البلدان التي تعاني من اجلفاف الشديد والتصحر حيث كانت البداية في قمة األرض التي 
عقدت في ريو دي جانيرو عام 1992 محل ميالد هذه االتفاقية التي أصبحت سارية عام 1994 و اليوم هنالك 194 

طرف عضو في اتفاقية مكافحة التصحر مما يجعلها حتمل صفة عاملية. 
أالن و بعد اعتماد اخلطة اإلستراتيجية وإطار العمل العشرية لتعزيز تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر 
في الفترة من 2008 حتى 2018 تطورت هذه االتفاقية لتصبح حجر الزاوية في معركة التنمية املستدامة حيث 
تطبق منهجا متكامال يتماشى مع تعزيز مشاركة اجملتمع املدني و نقل العلوم و التكنولوجيا و مزجهما بصوره 
فعاله مع املعرفة التقليدية فبالرغم من كون هذه االتفاقية اتفاق بني الدول املتقدمة و الدول النامية لضمان 
العمل على الصعيد العاملي ملكافحة التصحر إال أنها تشمل أيضا على التزامات محدده على الصعيد الوطني 
بالتصحر  املتأثرة  االطراف  الدول  قيام  املتوقع  من  انه  االتفاقية  من  املادة  نصت  وكما  ملموس  عمل  اجل  من 
بتنظيم برامج العمل الوطني اخلاص بها وانشطة التنفيذ االخرى املتعلقة باالتفاقية لتواكب االستراتيجية. 

   هنالك اربعة اهداف استراتيجية تقوم عليها االتفاقية ذات آثار على املدى الطويل ترشد اصحاب املصلحة 
والشركاء الذين يسعون التوصل الى رؤية عاملية وهي :-

1- حتسني سبل عيش السكان املتأثرين . 
2- حتسني حالة النظم البيئية املتأثرة . 

3- حتقيق فوائد عامة بتنفيذ اتفاقية مكافحة التصحر تنفيذاً فعاالً .
4- تعبئة املوارد لدعم تنفيذ االتفاقية عن طريق بناء شراكات فعالة بني اجلهات الفاعلة الوطنية والدولية

3-5-2 العواصف الغبارية والعواصف الترابية 
ظاهرة جوية سببها ظروف طقس قاسية )حرارة عالية ( حتدث عند وجود رياح سطحّية عالية كريح الشمال 
)باردة(  حترك و تَلتقُط الغبارَ الطليَق املترسب على السطح، وعندها تقل مدى الرؤية إلى أقل ِمْن كيلومتر وقد 
تصل بضع أمتار . أما متوسط إرتفاَعها هو m 900 إلى m 1800. فالعاصفة الغبارية هي رياح محملة بدقائق 
الغبار والتربة من قشرة األرض السطحية املفككة. من أولى واهم نتائج العواصف الغبارية, قيام الرياح بنقل 
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كميات هائلة تقدر بـعشرات املاليني من أطنان الرمال كل عام وتقذفها في أماكن مختلفة فــوق األرض.
 وميكن تقسيم حاالت الغبار إعتماداً على حجوم دقائق التربة وسرعة الرياح املسببة لها الى ثالثة حاالت، والتي 

يتم اعتماد كل منها في البرنامج الوطني ملكافحة العواصف الرملية والغبارية، وهذه احلاالت هي :
1 - العواصف الترابية أو الرملية: هذه العواصف تكون مصحوبة برياح نشطة وشديدة حيث تتجاوز سرعة 

الرياح 18 عقدة وتنخفض خاللها الرؤية الى أقل من 100م وهي تعتبر أقوى أنواع الغبار.
2 - الغبار املعلق: الرياح في هذه احلالة هادئة أو خفيفة السرعة والرؤية تتراوح بني)1-5(كم أما اذا انخفضت 

الرؤيا عن 1 كم فان الرؤية يطلق عليها غبار معلق كثيف.
3 - السدمي: ذرات دقيقة جداً من الغبار أو الدخان متناهية في الصغر تعطي السماء لون مائل للبياض خاصة 

عند االفق والرياح في مثل هذه احلالة هادئة أو خفيفة السرعة ومعدل الرؤيا 5 كم أو أكثر.

3-5-2-1 أسباب أتساع العواصف الغبارية في العراق
يعتقدون  العلماء  اغلب  كان  وان  الغبارية,  العواصف  نشوء  معدالت  رفع  في  العوامل  من  مجموعة  تشترك 
بتداخل نوعي العوامل معا, وبغلبة تأثير العوامل البشرية على غيرها من العوامل. فتـكرار وقوع العواصف هو 

احد أوجه التعبير عن العالقة غير املوفقة بني اإلنسان والبيئة, بل العالقة املتأزمة بني اإلنسان وبيئته.

3-5-2-2 جهود فريق عمل من وزارة البيئة في حتديد بؤر العواصف الغبارية عبر االقمار الصناعية 
مت حتديد 15 خمسة عشر موقعأً رئيسياً لتمثل هذة املناطق ومواقع العواصف الرملية والغبارية كما مبني في 

ادناه :
موقع البعاج في مشروع اجلزيرة الشمالي _ محافظة نينوى .

- موقع بيجي _ محافظة صالح الدين 
- موقع الدور في منطقة البعث _ محافظة صالح الدين 

- موقع كفري _ املقدادية _ محافظة ديالى
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- موقع بدرة _ محافظة واسط 
- موقع حوض احلماد _ محافظة االنبار

- موقع اخلزية _ الطيب _ محافظة ميسان 
- موقع املدحتية _ محافظة بابل 

- موقع النعمانية _ محافظة واسط 
- موقع عفك _ محافظة القادسية 

- موقع علي الغربي ) اخلويسة واملنزلية ( – محافظة ميسان 
- موقع اخلضر ) طريق املرور السريع ( – محافظة ميسان 

- موقع البصية _ محافظة املثنى  
- موقع بادية السماوة _ محافظة املثنى 

- موقع قضاء السلمان _ محافظة املثنى 

3-5-3 اجلفاف 
  اجلفاف هو ظاهره تنتج عن عدم كفاية الرطوبة الناجت عن عجز في هطول األمطار والثلوج على فتره من الزمن, 
وبشكل علمي, اجلفاف هو الفرق السلبي بني املوارد املتاحة والطلب على املياه عبر فتره من الزمن,وهو أخطر آثار 
التغيرات املناخية على الكائنات احلية التي تعد حتديا كبيرا لإلنسان واحليوان على حد سواء وبالتالي قلة مياه 
الشرب لإلنسان واحليوان وقلة املياه لري احملاصيل واألشجار املثمرة وبالتالي انخفاض املساحات املروية وتراجع 

إنتاجيتها.

مخطط يوضح )مساحة الكثبان الرملية الى املساحة الكلية للمحافظة ( لعام 2016

ظاهرة اجلفاف في مناطق متفرقة من محافظات العراق
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3-5-3-1 اجلفاف واألمن الغذائي: 
الغذائي مصدر ونتيجة  الفقر، فاألمن  إلى  الغذائي  الغذائي بقدر ما يؤدي األمن  انعدام األمن  إلى  الفقر  يؤدي 
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.

3-5-3-2 اجلفاف والفقر والبطالة:
إن العالقة بني اجلفاف والفقر هي عالقة غير مباشرة وليس من السهل تّتبعها إذ تؤثر ندرة املياه على درجة الفقر 
ومدى حتقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية بطرٍق مختلفة، ومن السهل مالحظة بعض تأثيرات ندرة املياه 
على الفقر والبطالة في حني يصعب حتديد وتقييم بعضها اآلخر، ولكن في جميع احلاالت، ميكن استمرار أي من 
هذه التأثيرات لعدة سنوات. ومبا أن املاء ضروري جداً لألنشطة البشرية (االقتصاديةوغيرها)، فإن ندرته تؤثر على 
سالمة السكان، سواء بإعاقة النمو االقتصادي أو بتقويض سبل العيش لعددٍ كبيٍر من الناس الذين غالبا ما 

يقودهماألمر إلى حالٍة مستدامٍة من الفقر.
وميكن أن يزيد اجلفاف من الفقر بسبب قّلة األموال اخمُلصصة لبرامج التخفيف من حدة الفقر. وفي الواقع، يجب 
إعادة توجيه املوارد اخملصصةللحد من الفقر أو لتنفيذ برامج تنموية ليتم تخصيصها بدالً من ذلك لعمليات 
اإلغاثة في حاالت الطوارئ ومتويل األنشطة اإلنسانية. وقد تكون تأثيرات اجلفاف على شكل تباطؤ في العملية 

التنموية في البلد بأكمله.

3-5-4 مهام وزارة البيئة في مجال مكافحة التصحر :
1 – تابعت وزارة البيئة االلتزامات الدولية في مجال االتفاقية العاملية ملكافحة التصحر وكيفية االستفادة 

منها في مجال مكافحة التصحر في العراق وبهذا اخلصوص مت اجناز :-
أ - برنامج العمل الوطني ملكافحة التصحر في العراق .

ب - البرنامج الوطني ملكافحة العواصف الرملية والغبارية في العراق .
ج - اآلطار الوطني لإلدارة املتكاملة خملاطر اجلفاف في العراق .

املنظمة   ،  )UNEP( للبيئة  املتحدة  االمم  برنامج   ( مثل  الدولية  العاملية  املنظمات  مع  التعاون  خالل  من  وذلك 
العربية للتنمية الزراعية)AOAD( ، البرنامج االمنائي لالمم املتحدة )UNDP(، منظمة االمم املتحدة للزراعة واالغذية 

. )FAO(
2 – التنسيق والتعاون مع املركز العربي لدراسات املناطق اجلافة واالراضي القاحلة )أكساد( في مجال مكافحة 

التصحر ومنها تنفيذ مشروع احلزام االخضر االقليمي .
3 – التنسيق مع مرفق البيئة العاملي )gef( في مجال متويل عدد من املشاريع ملكافحة التصحر التي مت رفعها 
الى مرفق  رفعها  لغرض  مت مناقشتها  املتحدة حيث  لالمم  االمنائي  البرنامج  الى  الفنية  الدائرة  قبل  من 

البيئة العاملي واملوافقة على التمويل .
4 – حالياً بصدد تفعيل مذكرة التفاهم بني العراق وايران لغرض اجناز عدة مشاريع ملكافحة التصحر  .

5 – مت االشتراك بعدة جلان مع الوزارات املعنية مختلفة منها :-
أ – دراسة مشاكل االحزمة اخلضراء املنفذة في العراق .

ب – حماية النخيل في العراق .
املياه  واستخدامات  الصحي  والصرف  البزل  مياه  استخدام  بأعادة  معنية  فنية  وحدة  تاسيس   – ج 

املرتفعة امللوحة.
د - دراسة االعالف واملنتجات الزراعية احملورة وراثياً .
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3-5-5 املشاريع احلالية املنفذه من قبل عدد من الوزارات املعنية

اجلهة املنفذه األهداف سنة البدء اسم املشروع ت

وزارة الزراعة – دائرة 
الغابات والتصحر

-حماية وحتسني من خالل احلد من حدوث العواصف الترابية 
-معاجلة تواجد الكثبان الرملية في مناطق مختلفة من 

العراق
- حماية املشاريع االستثمارية  للطرق العامة وسكك 

احلديد 
-متكني اصحاب االراضي الزراعية من استغالل ارضهم 

1973
قدمي ؟

مشروع تثبيت الكثبان 
الرملية 

1

وزارة الزراعة – دائرة 
الغابات والتصحر

- اقامة احزمة خضراء من االشجار املتحملة للجفاف 
واحلرارة 

-خلق مرتكزات تنوية في املناطق الصحراوية 
- توفير املياه ملربي االغنام 

-اعتارها مصادر وراثية الانواع النباتات الصحراوية 
- املساعدة في استقرار مرعى االغنام 

1973
قدمي؟

مشروع الواحات 
الصحراوية 

2

وزارة الزراعة – دائرة 
الغابات والتصحر

- توفير االعالف للثروة احليوانية 
- حفظ سطح التربة من التعرية 

- اقامة مشاتل الكثار اواع متحملة للجفاف 
- توفير املياه ملربي احليونات 
- تقليل العواصف الغبارية 

2009
مشروع تنمية الغطاء  

النباتي الطبيعي 
3

وزارة الزراعة – دائرة 
الغابات والتصحر

وضع خطة تنوية شاملة ومتكاملة للباديتني الشمالية 
واجلنوبية

2010
مشروع حوض احلماد 

العراقي 
4

وزارة العلوم 
والتنلوجيا

- انشاء منظومة معلومات باالستعانة بالصور الفضائية 
للتحديد املناطق املتصحرة 

- اصدار خرائط التصحر في العراق 
2010

مشروع اعداد خرائط 
التصحر ومصادر الغبار 

والتغيرات الزمية 
بأستخدام الصور 

الفضائية

5

وزارة العلوم 
والتنلوجيا

- استقرار ةتصنيف املعلومات عال الصور الفضائية 
لتحديد الصور الفضائية 

- انشاء منظومة معلومات لسلسلة زمنية لدراسة  
التغيرات 

2010
مشروع بناء خارطة 
مصادر الغبار في 

العراق 
6

وزارة العلوم 
والتنلوجيا

- رصد مشكلة التصحر في مناطق السهل الرسوبي 
- وضع خطة واجرات ملكافحة التصحر في منطقة السهل 

الرسوبي
2007

مشروع محطات 
جتريبية لتطوير 

ستراتيجيات مكافحة 
التصحر لبعض مناطق 

السهل الرسوبي 

7
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3-5-6 التملح والتغدق 
(water Logged soils) 1-  الترب املتغدقة  

تعرف الترب املتغدقة باملاء بأنها الترب التي تقع حتت التأثير املستمر او املوسمي للماء بسبب الغمر السطحي 
لها او حتت تأثير اخلاصية الشعرية بسبب وجود مياه ارضية ضحلة وتتميز بوجود غطاء نباتي خاص بها وهي 

تقسم الى اربعة انواع في الترب اعتماداً على درجة التشبع باملاء وطول فترة الغمر وهي :-
1- الترب املتغدقة :- وهي الترب املشبعة باملاء لفترة زمنية طويلة . 

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

4- تربة مناطق الرز :- وهي الترب املعاملة بشكل يتالئم مع الزراعة الرطبة وتخضع لعمليات تسوية وحراثة 
التربة واحلفاظ على طبقة او عمود من املاء بعمق 5- 10 سم فوق سطح التربة لفترة 4 -5 أشهر . 

 
(Saline Soils) 2-  الترب املاحلة

وهي الترب التي تعاني بالدرجة االساسية من مشكلة ارتفاع تراكيز االمالح الذائبة فيها وهي توصف بأنها 
الترب التي تتصف بتوصيل كهربائي عالي وتعاني احملاصيل الزراعية املزروعة في هذه االراضي من ارتفاع الضغط 
االزموزي الذي يؤثر على منو وانتاجية احملاصيل الزراعية كثيراً لذلك تعتبر هذه الترب ذات انتاجية واطئة وحتتاج 

الى االستصالح لغرض رفع انتاجيتها.

مساحة االراضي املعرضة للتملح والتغدق في احملافظات لعام 2016
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3-6 تقييم االثر البيئي واستعماالت االراضي:
الى  البيئة  وزارة  ،تسعى  واخلاص  احلكومي  للقطاعني  اخملتلفة  املشاريع  اقامة  في مجال  الكبير  للتطور  نظراً 
ترتيب وتنظيم استخدامات االراضي بطريقة تتسم بالكفاءة ملنع التضارب وتغيير استغاللها وحتقيقا لهذه 
الغاية يتم التقييم املنهجي المكانات االرض وبدائل استعماالتها واالوضاع االقتصادية واالجتماعية من اجل 
حتديد وتبني افضل اخليارات الستعماالت االراضي ويتم ذلك من خالل دراسة مواقع املشاريع اخملتلفة وتقييم 

التاثيرات البيئية لها طبقا للتشريعات النافذة.

3-6-1 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) : 
وهي النشاطات شديدة التلوث للبيئة وتشمل املشاريع )الصناعية أو الزراعية( الكبرى والتي لها تأثيرات 
عديدة على نوعية  البيئة وعلى مساحات واسعة لذا يجب إبعادها ملسافات أمان بعيدة عن حدود التصاميم 
مبوجب  الريفي  أو  العمراني  للتطوير  املرشحة  والقرى  والنواحي  واألقضية  للمدن  وتوسعاتها  األساسية 

خطة األستيطان الريفي مع شرط توفير كافة املعاجلات التي توفر حماية كافية للبيئة.

ثانيا- املشاريع امللوثة للبيئة صنف (ب) :
وهي النشاطات امللوثة بدرجة أقل من صنف )أ( وتشمل املصادر الصناعية أو الزراعية وغيرها والتي ينتج 
عنها تلوث موقعي ميكن السيطرة عليه لذا ميكن اقامة معظمها في داخل حدود التصاميم األساسية 
التعليمات  وفق  معاجلة  وحدات  توفير  شرط  لها  اخملصص  البلوك  وضمن  الصناعية  املناطق  في  للمدن 
والضوابط وفي حاله عدم أمكانية السيطرة على كافة جوانب التلوث )الروائح الكريهة وماشاكل ذلك( 
فيحدد املوقع خارج حدود التصاميم األساسية ووفق احملددات املوقعية لذلك النوع من األنشطة واملذكورة 

تفصيال ضمن التعليمات البيئية النافذة .

ثالثا- املشاريع امللوثة للبيئة صنف (ج):
وهي باقي النشاطات األنسانية املتبقية والتي ينجم عنها تلوث بسيط ميكن معاجلته كاملعامل الصناعية 
التي ال ينتج عنها تلوث ملحوظ واملشاريع الزراعية الصغيرة واجملمعات السكنية والفنادق واملستشفيات 
والتي ينتج عنها ملوثات ذات محتوى عضوي بالدرجة الرئيسية وميكن معاجلته بسهولة من خالل وحدات 
وبدون حتديد  األساسية  التصاميم  داخل حدود   في  أقامتها  لذا ميكن   ,  )Compact Unit( معاجلة مركبة 

وخارجها ووفقا للتعليمات البيئية النافذة
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:

3-6-2 تقييم االثر البيئي:
دراسة منتظمة يتم إجراؤها ملعرفة اآلثار السلبية وااليجابية للمشاريع و االنشطةعلى البيئة واجملاورين.

3-6-3 تقرير االثر البيئي:
 امللف الذي يحتوي على جميع املعلومات واملستندات املتعلقة باملشروع أو النشاط املقترح، واملتضمنة املوقع 
القائم ومحيطه واألنشطة واألعمال التي سيتم إجراؤها وفوائدها على البيئة والتجمعات السكانية ووسائل 
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معاجلة مسببات التلوث وآثارها السلبية احملتلمة والتدابيرالالزمة لتصحيح تلك اآلثار.
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 احليويواملادي 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.

 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 .
عليها  ينطوي  التي  العمليات  تنفيذ  أثناء  السلبية  البيئية  اآلثار  جميع  ملعاجلة  البيئية  التدابير  خطة   ز. 

تشغيل املشروع .

شكل  )31 ( يبني املوافقات البيئية للمشاريع صنف )أ ، ب,ج(

شكل  )32 ( يبني املوافقات البيئية للمشاريع صنف )أ ، ب,ج( خملتلف محافظات العراق
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جدول )18 ( يبني توزيع املوافقات البيئية على احملافظات باصنافها) أ,ب,ج(

احملافظة
املوافقات البيئية لسنة 2016

موافقات صنف جموافقات صنف ب موافقات صنف أ

3025294بغداد

33348ديالى

2192-كركوك

21101111واسط

374860ميسان

21944ذي قار

6479140البصرة

968163بابل

63451املثنى

34591كربالء املقدسة

232137النجف االشرف

125381القادسية

5--األنبار 

1014-صالح الدين

- بلغ مجموع املوافقات البيئية )2089( موافقة لالصناف )أ, ب , ج( للمحافظات املبينة اعاله.
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محاية الطبيعة

4-1  التنوع البيولوجي
املقدمة ...

ميثل التنوع البيولوجي التباين في انواع الكائنات احلية املستمدة من املصادر كافة ، ضمن النظم البيئية األرضية 
والبحرية و اإلحياء املائية واملركبات البيئية التي تعد جزءاً منها وذلك يتضمن التنوع داخل األنواع ، وبني األنواع 
والنظم االيكولوجية وللتنوع البيولوجي قيمة واهمية كبيرة تستوجب احملافظة عليه واستثمار مكوناته على 

نحو مستدام وتقاسم  املنافع املتولدة عن موارده اجلينية .
لقد مر العراق خالل العقود االخيرة مبجموعة من املتغيرات السياسية واحلروب التي انعكست بصورة مباشرة 
على التنوع البيولوجي وعليه فان احلفاظ عليه يعني احلفاظ واالبقاء على جميع االنواع احليوانية و النباتية واملوارد 
واالنظمة البيئية على اختالفها مع التأكيد على ضرورة االستخدام املستدام لها واالستغالل الرشيد للموارد 
والثروات الطبيعية مبا يضمن االرتقاء مبستوى االنسان والبيئة بصورة شاملة من دون االضرار واالخالل بتوازن 
النظم الطبيعية  . ونظرا لهذه االهمية الكبيرة كان البد من  االنضمام  الى عدد من االتفاقيات الدولية منها 
اتفاقية التنوع االحيائي واتفاقية رامسار  لألراضي الرطبة ووضع استراتيجية وطنية حلماية التنوع االحيائي في 

العراق اضافة الى  وضع  التشريعات والقوانني التي من شانها احلفاظ على التنوع االحيائي .

4-1-1  اتفاقية التنوع البيولوجي 
اهم  البيولوجي من  التنوع  اتفاقية  تعتبر  و   193 رقم  العضو  واصبح  االتفاقية سنة 2009  الى  العراق  انظم 
االتفاقيات التي انظم اليها العراق كونها تدعم سبل معيشة السكان والتنمية املستدامة في جميع القطاعات 
مثل الزراعة والغابات ومصائد االسماك والسياحة وعليه فقد مت اختيار )9( اهداف من اهداف اييشي العاملية 

لتكون اولوية وطنية ضمن االستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي .
ان العراق وبالرغم من كل التحديات قد اطلق االستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي للمرة األولى في تاريخه 
معلنا عن التزامه العالي بتنفيذ خططها الوطنية ورؤيتها التي نصت بأنه: بحلول عام  2050 ستنتشر املعرفة 
، من أجل حياة  الطبيعية على نحو مستدام  املوارد  البيولوجي واستخدام  التنوع  بأهمية  والوعي اجلماهيري 
مبا  البيولوجي  التنوع  لتعميم مفاهيم  وبجهود حثيثة  العراق يسعى  ان   . املستقبل  و  احلاضر  أفضل ألجيال 
يحقق الرفاه البشري لإلنسان ومبا يخدم االستخدام املستدام للموارد والثروات الطبيعية مستندا الى ما جاءت 

بها حملاور التنفيذية لالستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي والذي نتبنى فيه االتي:-
أ- رفع الوعي اجلماهيري الوطني ودون الوطني بالتنوع البيولوجي ومفاهيمه واهميته وخدماته االيكولوجية.

ب - وضع السياسة والتشريع الوطني لشؤون حماية التنوع البيولوجي وحفظها واستدامتها للوصول الى 
حد اقصى من إجراءات وقف تدهور األراضي على املستوى الوطني ودون الوطني. 

الطبيعي  العاملي  للتراث  ومواقع  رامسار  وأراضي  طبيعية  كمواقع  الطبيعية  احملميات  وانشاء  اعالن   - ت 
واعداد خطط االدارة وتوفير التمويل الكافي حلمايتها ودعمها دوليا ووطنيا مما يجعلها لبنة اساسية 

للنهوض باملستوى االقتصادي لسكان احملميات االصليني ومبا يعزز من معارفهم التقليدية . 
ث -  إن الرصد والتقييم ووفقا لبنود اتفاقية التنوع البيولوجي يعتبر اولوية وطنية في الوضع الراهن كون 
العراق عانى من االهمال في هذا اجلانب لسنوات عديدة لتوقف اجلوالت االستكشافية الدولية لعشرات 

السنني ابان احلكم املنصرم مما جعل االنواع االحيائية واملو ائل تتدهور دون رصد فعال .
كما يعنى العراق بتبادل اخلبرات والتكنلوجيا في هذا اجملال استعادة االمكانيات البشرية والتقنية ألنشاء برنامج 

رصد وطني وقواعد بيانات متكاملة في مجال التنوع البيولوجي والسالمة االحيائية. 
ج - اما فيما يتعلق مبحاور التدريب فان العراق حريص على تدريب الكفاءات على مفاهيم التنوع البيولوجي 
كافة  في  البيولوجي  بالتنوع  املعنيني  وغير  املعنيني  العالقة  وألصحاب  للمختصني  املتعددة  ومجاالته 

املؤسسات العراقية لضمان تعميم امثل ملفاهيم التنوع البيولوجي ضمن القطاعات االخرى. 
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4-1-2 أبرز اجنازات العراق في مجال صون التنوع البيولوجي :- 
ان من أبرز اجنازات العراق  في مجال صون للتنوع البيولوجي بعد مرور ثمانية أعوام من العمل املتواصل . اعلنت 
منظمة اليونسكو في متوز  وللمرة االولى في تاريخ العراق عن ادارج االهوار اجلنوبية للعراق على الئحة مواقع 

التراث العاملي الطبيعي والثقافي املتسلسل والذي يعتبر االجناز االول في الشرق االوسط . 
ان اعالن االهوار جاء باالتساق مع التزام العراق العالي لصون األراضي الرطبة والتنوع البيولوجي فيها باإلضافة 
الى دعم وتعزيز التآزر ما بني االتفاقيات البيئية الدولية بعد خروج اول وثيقة للتآزر ما بني االتفاقيات في العراق.

4-1-3 السالمة اإلحيائية 
يعد مفهوم السالمة اإلحيائية أهمية بالغة بسبب عمليات التحوير اجليني وما يتبعه  من آثار سلبية على 
البيئة بشكل عام وصحة اإلنسان ، حيث يتطلب اتخاذ اإلجراءات الفنية واإلدارية  وحسب فقرات تشريع نظام 
السالمة اإلحيائية ومتطلبات بروتوكول قرطاجنة للسالمة اإلحيائية لضمان األمان لصحة اإلنسان واحليوان 
والنبات والبيئة من خالل تعزيز  وتطوير القدرات واإلجراءات في مجال نقل وتداول واستهالك  الكائنات احلية 
احملورة وراثياً ومنتجاتها والتي قد يكون لها تأثيرات سلبية على صحة اإلنسان  وسالمته واحلفظ واالستخدام 

املستدام للتنوع البيولوجي .
البيولوجي  التنوع  باتفاقية  امللحق  اإلحيائية  للسالمة  قرطاجنة  لبروتوكول  األطراف  الدول  احد  العراق  يعد   
وبالتالي يقع على عاتق وزارة الصحة والبيئة كونها نقطة االرتباط  الوطنية للبروتوكول  متابعة تنفيذ وتطبيق 
اجلانب الدولي والوطني مللف السالمة اإلحيائية من حيث إعداد التقرير الوطني كل أربع سنوات وإنشاء نظام 
مراقبة وتداول الكائنات احلية احملورة وراثياً وإنشاء غرفة تبادل معلومات السالمة اإلحيائية لتبادل اخلبرات بني 
وراثياً  احملورة  احلية  للكائنات  رصينة  أولية  بيانات  قاعدة  وإعداد  املعلومات  جمع  على  والعمل  األطراف   الدول 

ومنتجاتها وبالتنسيق والتعاون مع اجلهات الوطنية ذات العالقة .
مت تنفيذ االلتزامات الواردة في بنود نظام » السالمة اإلحيائية للكائنات احلية احملورة وراثياً رقم )2( لسنة 2015 » 
بعد مصادقة مجلس الوزراء على إصداره من حيث البدء  بتشكيل جلنة وطنية حتت مسمى  اللجنة الوطنية 
فرعية  بتشكيل جلان  االجتماعات  متخضت  مت عقد عدد من  وزارتنا حيث  برئاسة  االحيائي  للسالمة  الدائمة 
اعتماد مختبرات  استيراد،  إجازة  إعداد   ، ومنتجاته  وراثياً  احملور  احلي  للكائن  القياسية  )املواصفات  متخصصة 
فاحصة( لغرض وضع آليات وضوابط العمل في ما يخص الكائنات احلية احملورة وراثياً ومنتجاتها  وكذلك وضع 

خارطة الطريق لتنفيذ بنود النظام.

CMS 4-1-4 معاهدة احلفاظ على االنواع املهاجرة من احليوانات الفطرية
ينبغي   , لألرض  الطبيعي  البيئي  النظام  من  اليعوض  جزءا  املتعددة  بأشكالها  الفطرية  احليوانات  تشكل 
احملافظة عليها من خالل ادارة مستدامة تؤمن حفظ ثروات االرض لألجيال القادمة ومتثل هذه احليوانات الفطرية 
امليراث للقيمة املتنامية من النواحي البيئية والعلمية واجلمالية والترويجية والثقافية والتربوية واالجتماعية 
واالقتصادية واألخالقية ايضا . ان جوهر معاهدة احملافظة على االنواع املهاجرة من احليوانات الفطرية )CMS( هو 
احملافظة على االنواع املهاجرة البرية واملائية والطيور في جميع انحاء العالم وإدارتها ادارة فاعلة من خالل تظافر 

جهود جميع الدول التي تقضي هذه جزءا من حياتها ضمن حدود واليتها الوطنية .
الفطرية  االنواع  الى معاهدة حفظ  العراقية ومنذ فترة ألجل االنضمام  البيئة  وزارة  العراق ومن خالل  ،سعى 
املهاجرة واالتفاقيات ومذكرات التفاهم بشأن حفظ االنواع التي تدخل ضمن نطاق حدود البلد خالل هجرتها. 

عليه مجلس  وافق  الذي  الدولة  قبل مجلس شورى  من  املعاهدة  الى  العراق  قانون النضمام  اعداد مشروع  مت 
الوزراء بجلسته االعتيادية العاشرة املنعقد في 2014/3/11 ومت إحالته إلى مجلس النواب حسب أحكام الدستور 
 ( الرسمية  العراقي على مشروع قانون االنضمام ونشر في اجلريدة  النواب  العراقي وتصديق من قبل مجلس 
الوقائع العراقية ( في العدد 4398 ) قانون انضمام جمهورية العراق الى معاهدة احملافظة على االنواع املهاجرة 
من احليوانات الفطرية )CMS( رقم )29( لسنة 2015 ( مت اعالن انضمام العراق الى معاهدة احلفاظ على االنواع 

املهاجرة من احليوانات الفطرية )CMS( واصبح العضو رقم 124 بتأريخ 2016/8/1 . 
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4-1-5  التنوع االحيائي في االقاليم البيئية  االرضية:-  
• سهل غابات جبال زاكروس و الغابات الصنوبرية لشرق البحر األبيض املتوسط – غابات ذات األوراق الصلبة 

– العريضة:
زاكروس اجلزء االكبر من املنطقة  ميثل هذان االقليمان جزء من املنطقة الشمالية اجلبلية وميثل سهل غابات 
اما  للخطر  عرضة  الى حرج/  الصيانة  حالة  ناحية  من  وهو مصنف  29376 كم2  العراق  في  وتبلغ مساحته 
العراق  يقع هذان  البحر االبيض املتوسط  فيشكل مساحة 1475 كم2من  الغابات الصنوبرية لشرق  اقليم 
االقليمان في منطقة كردستان العراق هي عبارة عن منطقة بيئية من اجلبال- الغابات- السهول تتميز مبناخ 
معتدل شبه جاف مع معدل سنوي لتساقط األمطار يترواح بني 400-800 ملم تهطل غالباً في الشتاء والربيع 
, يغلب تواجد الغابات النفضية التي تسودها أشجار البلوط فضالً عن غابات اشجار الفستق واللوز الواقعة 
وسط نباتات السهول الغزيرة التنوع. تستضيف املرتفعات األكثر انخفاضاً )400-500 م( الواقعة في املقتربات 
أنواع  أو   .Salvia spp و   .Astragalus spp األنواع  نباتية تسودها  اجلبلية مجتمعات  االمتدادات  الشمالية من 
 Q. و   Quercus brantii األنواع  التي تضم  الغابات  أوبقايا  م(  الى 800   700( األعلى  الغابات  توجد  بينما  أخرى، 
البيئية:  املنطقة  التي توجد ضمن هذه  الطيور  أنواع  الى حوالي 1700 م. تتضمن  ارتفاع يصل  boissieri في 
 )Gyps fulvus( والنسر األسمر )Aquila clanga( والعقاب املرقط الكبير )Aquila chrysaetos( العقاب الذهبي
 Falco( و العويسق )Buteo rufinus( والصقر احلّوام طويل الساق )Neophron percnopterus(  والرخمة املصرية
الذنب  أحمر  واألبلق   )Ptyonoprogne rupestris( الشواهق  )Alectoris chukar( وخطاف  واحلََجل    )naumanni
 Emberiza( والدرسة السورية )Dendrocopos syriacus( ونقار اخلشب السوري )Oenanthe xanthoprymna(

.)semenowi
أُشير الى وجود أنواع مختلفة من اللبائن مثل الدب البني والذئاب وبنات آوى والقطط البرية والفهد والغزال 

واأليل الظبي واملاعز البري وذلك في املنطقة البيئية لسهول غابات جبال زاكروس

مصدر الصور )للنباتات علي حالوب, للحيوانات :علي نعمة (

Salvia indicaصورة توضح الغطاء النباتي سهل غابات جبال زاكروس

 Capra aegagrusNeophron  percnopterus
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Middle East Steppe   (PA0812( سهل الشرق األوسط •
ميثل هذا االقليم املنطقة االنتقالية بني املنطقة اجلبلية والهضبة الغربية تبلغ مساحتة في العراق 37598 
كم2 ميتد في احملافظات )كركوك – نينوى ( تصنف املنطقة من ناحية حالة الصيانة بأنها منطقة حساسة 
تعرضت هذه املناطق الى نشاطات واضطرابات بشرية متمثلة بالنشاطات العسكرية مما اثر على حالة جمع 

املعلومات عن التنوع االحيائي  في املنطقة.

Mesopotamian Shrub Desert  (PA1320( الصحراء الشجيرية لبالد ما بني النهرين •
يقع في املنطقة املتموجة والهضبة الغربية من شمال وشمال غرب العراق في كل من احملافظات ) ديالى , صالح 
الدين , انبار ( تبلغ مساحته من العراق 129995 كم2 تصنف على انها منطقة حساسة وفق حالة الصيانة 
للمناطق البيئية تعرضت هذه املناطق الى نشاطات واضطرابات بشرية متمثلة بالنشاطات العسكرية مما اثر 

على حالة جمع املعلومات عن التنوع االحيائي  في املنطقة.

(PA1303( الصحراء العربية واألراضي الشجيرية اجلافة الصحراوية-العربية الشرقية •
Arabian Desert and East Sahero-Arabian Xeric Shrublands

العراق  وتبلغ مساحته من  العراق  البيئية في  االقاليم  باقي  املنطقة املساحة االكبر مقارنة مع  تشكل هذه 
192853 كم2 تقع اجزاء من هذا االقليم ضمن حدود احملافظات ) بغداد , االنبار , ديالى , واسط , بابل , القادسية 
, ذي قار , ميسان , البصرة ( وغالبية مساحة محافظتي النجف واملثنى تقع ضمن هذا االقليم وهو مصنف 
من ناحية حالة الصيانة على انها حرجة - عرضة للخطر.وتقع ضمن اإلقليم اجلغرافي الهضبة الصحراوية 
)Desert Plateau Region( وبالتحديد في مقاطعة الصحراء اجلنوبية )Southern Desert District( التي يتميز 
االقليمبني  لهذا  اجلغرافية  الطبيعة  شتاءاًوتتباين  األمطار  صيفاوقليل  احلرارة   شديد  جاف  بكونه  مناخها 
أرضية  منخفضات  التالل  تتخلل  االرتفاع  قليلة  صخرية  وتالل  مياه  اغادير  أودية  ووجود  املنبسطة  الهضاب 
طبيعية واسعة  تسمى )بالفيضات( وأطلقت عليها هذه التسمية نتيجة جتمع مياه االمطار في هذه املناطق 

املنخفضة نسبيا.
 Aizoonaceae , Amaranthaceae, Asteraceae , تعود غالبية النباتات املتواجدة الى عدة عوائل نباتية منها

 .Boraginaceae , Brassicaceae , Caryophyllaceae , Leguminosae , Plantaginaceae , Rhamnaceae
يسهم تواجد النبات الطبيعي في املنطقة في جذب احلشرات وتوفير البذور التي تعتبر غذاء رئيسي للعديد 
من  العابرة  االخرى  االنواع  إلى  اضافة  والهوازج  والصرود  كالقبرات  العصفوريات  خصوصا  الطيور  أنواع  من 
  Circus ومرزة مونتاكوAquila nipalensis وعقاب البادية Falco  naumanni الطيور اجلارحة مثل طائر العويسق
 Bueto rufinusوكذلك اعداد غير قليلة من احلوام طويل الساق Circus  aeruginosus ومرزة البطائح pygargus
التفريخ  واملاء في مواسم  الغذاء  يتوفر فيها  التي  الفيضات  املالئمة خصوصا  البوادي  أنواع تفرخ في  , توجد 
ومن هذه االنواع اخلناق الرمادي  Hypocolius  ampelinus والقطا مسنن الذنب Pterocles  alchata والثرثارة 
االعتيادية Turdoides  caudatus ويحتمل تفريخ القبرة موشمة الذنب Ammomanes  cincturaفي املناطق 

الطبيعية املالئمة
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مصدر الصور )للنباتات علي حالوب, للحيوانات :علي نعمة (

Tigris-Euphrates alluvial salt marsh  (PA0906(  الهور امللحي الغريني لنهري دجلة والفرات •

والدائمية مساحه  املوسمية  واالهوار  بها  احمليطة  والسبخات  العراق  الرطبة جنوب  االراضي  تشكل منطقة 
الذي  التدهور  بانه حرج - عرضة للخطر بسبب  العراق، تصنف حالة الصيانة لهذا االقليم  28795 كم2 من 
حصل له خالل العقود املاضية من القرن املنصرم حيث أدت مشاريع حتويل املياه الكبيرة الى تدهور الهور امللحي 
الغريني لدجلة والفرات و كان على أمناط إستخدام األراضي في هذه املنطقة آثار كبرى وعمليات إنتاج النفط 
والغاز بتجفيف بعض األجزاء الكبيرة من األراضي الرطبة كما اثرت التسربات النفطية وحاالت التلوث املرتبطة 
الى  تؤدي  وهي  املياه  لنوعية  تهديد  الزراعية مصدر  األراضي  املوقع. كذلك متثل تصريفات  النفط على  بإنتاج 
زيادة امللوحة في الكثير من أجزاء هذه املنطقة البيئية. كما يشكل الصيد غير املسيطر عليه تهديداً للكثير 
من الطيور املائية واحليوانات األخرى، فيما ميارس صيد األسماك بشكل غير خاضع للسيطرة ايضاً مع شيوع 

إستخدام الصيد الكهربائي.
وعلى الرغم من كل هذه اخملاطر يبقى املوقع مهم عاملياً للكثير من االنواع حيث يضم املوقع عدد من اللبائن 
 Lutrogale  )بعضها يعتبر من االنواع املتوطنة وشبة املتوطنة مثل القضاعة ناعمة الفراء )كلب املاء العراقي
perspicillata )Smooth-coated Otter(والذي مت تقييمه على كونه قابل للتهديد )Vulnerable( ضمن القائمة 
املستوى  على  باالنقراض  املهددة  االنواع  ضمن  أدراجة  مت  وأيضا   IUCN الطبيعة  لصون  العاملي  لالحتاد  احلمراء 
 Lutra lutra املي(  جليب   ، املاء  )كلب  االوراسية  القضاعة  أيضا  يتواجد  ذلك  إلى  باإلضافة  لالهوار،  االقليمي 
العاملي  لالحتاد  احلمراء  القائمة  ضمن   )Near Threatened( التهديد  من  قريب  يعتبر  والذي   ))Eurasian Otter

.IUCN لصون الطبيعة

Astragalus spinosusAizoon hispanicum

Alaemon alaudipesAmmomanes cincture
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كذلك يضم املوقع العديد من االنواع املتوطنة من األسماك كالقطان والبني Barbus sharpeyi واجلري االسيوي 
على   )Endangered( مهدده  كونها  على   Barbus sharpeyi البني  اسماك  تقييم  ومت   ،  Silurus triostegus
والكارسني   Ctenopharyngodon  idella والكارب   Barbus sharpeyi البني   االنواع  متثل  االقليمي،   املستوى 
Carassius auratus واحلمري Barbus luteus والشلق  Aspius vorax واخلشني Liza abu  اكثر االنواع شيوعا. 
ومن ميزات هذا املوقع انه يعتبر بيئة متميزة لالسماك النهرية حيث ان جميع االسماك التي مت تسجيلها تعتبر 

من االسماك النهرية.

فيما يخص النباتات يضم املوقع جميع انواع الغطاء النباتي الـ 7 الرئيسية املمثلة ملوائل املياه واالهوار، تسود 
النباتي  والغطاء  الطافي  النباتي  الغطاء  وهي  النباتي،  الغطاء  من  أنواع  ثالث  وتسود  فيه.  املغمورة  النباتات 
الطافي األوراق والنباتات املغمورة والنباتات البارزه الطويله. ومن اكثر انواع النباتات انتشاراً في املوقع هو القصب 
Phragmites australis والبردي Typha demersum واجلوالن  Schoenoplectus articulates ، يستخدم القصب 
في مراحله االولى كعلف حيواني واملرحلة الوسطى لعمل احلصر واملرحلة االخيرة كوقود ويعتبر اكبر حجما اذا 

بلغ معدل ارتفاع هذا النبات اكثر من )6( امتار.

    Lutra lutra القضاعة االوراسيةLutrogale perspicillata القضاعة ناعمة الفراء

   Barbus sharpeyi تصوير محمد فاضل( هور الدملج( البنيBarbus luteus هور احلويزة )احلمري )تصوير محمد فاضل
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املائية  الطيور  من  معزولني  نوعني  تواجد  ناحية  من  األوسط  الشرق  في  الوحيد  املوقع  فيعتبر  الطيور  اما 

 Anhinga rufa )الوردة(   اإلفريقية  الزقة  و   Threskiornis aethiopicus املقدس  ابو منجل  اإلفريقية وهما  

خارج  الطيرين  لهذين  السكانية  للمجموعة  الرئيسي  االمتداد  عن  منعزلة  أخر مجاميع  هذه  تعتبر  حيث 

إفريقيا.

مناطق  في  املاء  طيور  وايجاد  االهوار  بيئة  من  بالقرب  الصحراء  طيور  وجود  هو  اثارة  االكثر  واملالحظة 

اسود  دراج  او  حجل  طائر  وهي  الطيور  من  املنطقة  في  املشاهدة  االنواع  اهم  استعراض  ميكن  الصحراء. 

Francolinus francolinus حيث تعتبر بيئة مناسبة لهذا الطير بالقرب من املاء )من املفضل قرب القنواة( 

اال  املنطقة  هذة  على  كبيرة  وباعداد  للتفقيس  املنطقة  يستعمل  حيث  الرملية.  املناطق  في  تشاهد  ولم 

إن هناك ضغط كبير على هذا الطائر بسبب الصيد املفرط له. كذلك مت مشاهدة عدة انواع من البط وهو 

واخلضيري   Anas clypeata ابومجرفة  الكيش  طائر  وهو  القصب  غابات  بني  من  مرة  من  الكثر  فجأ  يطير 

 Marmaronetta اخملطط  الشرشير  كان  املوقع  في  واملنتظم  واملهيمن  التربية  بط  لكن   .Anas clypeata

العراقية  األراضي  في  واملفرخة  املقيمة  الوزيات  لرتبة  التابعة  البطوط  أنواع  أهم  وهو من   angustirostris

القائمة  تصنيفات  حسب    Vulnerableاألنقراض بخطر  لألذى  قابلة  التأثر  سريعة  األنواع  من  واملصنفة 

عموم  في  الرطبة  األراضي  في  النوع  هذا  أفراد  تقيم   IUCN Red List of Threatened Speciesاحلمراء

العراق والتي يكثر فيها الغطاء القصبي الذي يعتبر املكان املالئم لتفريخ الطائر من منطقة األهوار جنوب 

العراق وحتى شمال السهل الرسوبي في البحيرات الكبيرة كالثرثار واحلبانية نحو الغرب، اما طائر الونس 

Netta rufina فقد لوحظ باعداد اقل من االول حيث يعتبر زائر شتوي منتظم في اسراب صغيرة  الكوشرة 

اعماق  بانه يفقس في  الصيادين  وقد الحظ  للتربية  نيسان حيث مكانة  اوائل شهر  الى  يبقى متاخراً  وقد 

Tachybaptus ruficollis باعداد جيدة. الهور، ايضاً في املياه االعمق ينتشر طائر الغطاس الصغير 

كذلك يضم املوقع مئات االنواع من الطيور ذات ظروف متنوعة مثل: قاطنة مفقسة، زائرة شتوية مهاجرة، 

وزائرة صيفية مفقسة. ووجد بعضها في العراق في الصيف والشتاء على السواء. من هذه الطيور، هناك 

GT. إضافة إلى األنواع  CC، وأنواع مهددة عامليا   انواع وسمت بأنها ذات أهمية بالنسبة جلهود االستبقاء 

Endemic في أهوار جنوبي العراق أو متوطنة  ذات األهمية بالنسبة جلهود االستبقاء وهي طيور متوطنة  

العراق. في 

   Phragmites australis تصوير محمد فاضل( هور اجلبايش( القصبTypha demersum هور عودة )البردي )تصوير محمد فاضل
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            Tachybaptus ruficollis )تصوير محمد فاضل( هور اجلبايشBubulcus ibis )اهوار املسحب )تصوير محمد فاضل

• صحراء وشبه صحراء النوبو- سنديان جلنوب ايران

South Iran Nubo-Sindian Desert and Semi- Desert  (PA1328(

واسط  وجنوب  ميسان  محافظة  شمال  في  ايران  مع  الشرقية  احلدود  من  صغير  جزء  االقليم  هذا  يحتل 

مساحته  تبلغ  الغربي  اخلليج  الى  وصوال  البصرة  محافظة  من  اجلنوبي  واجلزء  ديالى  محافظة  الى  وصوال 

في العراق 7993 كم2 يشكل جزء االقليم الواقع في محافظات ميسان وواسط وديالى هذه بيئة متمثلة 

من  االكبر  اجلزء   Upper Plains and Foothills والتالل  الهضبة  تشكل  املنخفضة,  او  الواطئة  بالتالل 

ما  الى  تصل  حتى  االقليم  غرب  متر   20 يقارب  ما  من  باالرتفاع  املنطقة  تتدرج  حيث  االقليم،  جغرافية 

كلما  الشرق  باجتاه  باالرتفاع  املنطقة  تتدرج  ايران،   مع  احلدود  مع  الشرقي  الشمال  باجتاه  متر   200 يقارب 

اقتربنا اكثر من سلسلة جبال زاكروس احملاذية للمنطقة من الشرق داخل ايران، جرى دراسة اجزاء من هذا 

املعيار  املنطقة  متتلك  حيث   )Important Bird Area( للطيور  مهمة  منطقة  كونه  وشخصعلى  االقليم 

املستوى  على  باالنقراض  املهددة  النواع  من  وهو   Chlamydotis macqueenii احلبارة  طائر  الحتوائها   )A1(

العاملي واملعيار )A3( الحتوائها على عدد  من الطيوراملقيدة االنتشار القليم بيولوجي تقع منطقة الطيب 

 ,)Herbaceous foothills habitat( ضمنه.مت تشخيص عدد من البيئات اخملتلفة، منها بيئة التالل العشبية

 Halophytic shrubs and small shrubs( امللحية(  )بيئة الشجيرات والشجيرات الصغيرة  بيئة الصبخات 

 Herbaceous( العشبية  السهول  بيئة   ,)Desert shrubs habitat( الصحراوية  الشجيرات  بيئة   ,)habitat

 Riparian Habitat – woody( )(, بيئة ضفاف االنهار– النباتات اخلشبية)االشجار والشجيراتplains habitat

وبالتحديد   Saharo-Sindian Region النباتية  اجلغرافية  املنطقة  في  احملمية  املنطقة  تقع   ,)vegetation

للمنطقة  للمنطقة  العائدة   )Middle Saharo-Sindian Sub-region( النباتية  اجلغرافية  املنطقة  حتت 

 .)Eremurus rechingeri( مسجل تاريخيا تواجد نوع واحد متوطن في املنطقة وهو ،)Guest, 1966( اعاله

العشبية  املناطق  لوفرة   Gazella subgutturosa subgutturosa الفارسي  الغزال  لتواجد  مؤشرات  هناك 

يغلب  والتي   Carnivora الضواري  رتبة  وجود  الى  اضافة  املياه,  القريبة من  املناطق  له وكذلك في  الرعوية 

تواجد  سجل  كما   , املنطقة  Canis aureusفي  االسيوي  اؤى  Vulpes vulpesوابن  االحمر  الثعلب  تواجد 

عضل بلوشستان ) العضل القزمي ( Gerbillas nanus  وجرذ الصحراء الفارسي Meriones persicusالتي 

.Rodentiaتعود الى رتبة القوارض

عائلة  الى  يعود   Acanthodactylus opheodurus السحالي   من  واحد  نوع  الزواحف  من  ايضا  سجل 
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 Trapelus persicus الفارسي  Agamidae هو احلرذون  السحاليLacertidae ونوع واحد من عائلة احلراذين 

Uromastycidae والضب العراقي Saara )Uromastix( loricata من عائلة الضب 

مائيةاجريت  منطقة  وهي  ايضا  االقليم  هذا  ضمن  البصرة  جنوب  اقصى  العربي  اخلليج  منطقة  تندرج 

 Larus السيبيري  النورس  املهاجرة هما  النوارس  نوعني من  املنطقة وسجل  املائية في هذه  للطيور  دراسة 

  Numenius االوراسي  الكروان  يتواجد بشكل منتظم  Larus barabensis كما  السهوب  ونورس   heuglini

الناحية  من  بيئية  اهمية  ذات  املنطقة  هذه  ان  كما   Egretta gulris البحري  الصخر  وبلشون   arquata

الهيدرولوجية الرتباطها باخلليج العربي فهي تزخر بتنوع احيائي عالي من ناحية االحياء البحرية خصوصا 

االسماك البحرية التي تعد مصدرا مهما في االمن الغذائي في تلك املنطقة,  من انواع السمكية  املتواجدة 

PampusargenteusوالزبيديEpinepheluscioides والهامور   Liza kulengeri البياح  املنطقة   تلك  في 

املرقط  والهامور   Drepanepunctata واملشط   Tenualosailisha والصبور   Caranxmalaboricusواحلمامي

Epinephelusareolatus البني 

النوبو- سنديان املدارية للبحر األحمر • صحراء وشبه صحراء 

(Red Sea Nubo-Sindian Tropical Desert and Semi- Desert  (PA1325 

تتداخل اجزاء صغيرة من هذا االقليم مع اقليم الصحراء العربية واألراضي الشجيرية اجلافة الصحراوية-

العربية الشرقيةعلى احلدود اجلنوبية الغربية من العراق الواقعة على الشريط احلدودي مع اململكة العربية 

جنوب  في  الصحراوية  البادية  ضمن  صغيرة  اجزاء  وهي  كم2   5189 العراق  في  مساحته  تبلغ  السعودية 

التنوع االحيائي في هذه املنطقة حاليا. العراق ولم جترى تقييمات حول 

Gulf Desert and Semi- Desert  (PA1323(  صحراء وشبه صحراء اخلليج •

اخلليجتبلغ  صحراء  وشبه  لصحراء  البيئية  للمنطقة  متاخمة  اجلنوب  أقصى  في  العراق  حدود  تكون 

املساحة  1480 كم2وهي ايضا منطقة صغيرة حيث لم يجرى عليها تقييم بيئي في الوقت احلالي لهذه 

البيئة.
4-1-6  االجراءات الرقابية:

ميتلك العراق مجموعة من القوانني والتعليمات التي تهتم بالبيئة والتطبيقات في مجال تشريعات حماية 

التنوع البيولوجي ومنها قانون رقم 17 ) قانون صيانة احليوانات والطيور البرية ( وهو يرتبط بنشاطات الصيد 

105

Numenius  arquataLarus heuglini   مصدر الصور )علي نعمة (
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غير القانوني لألنواع البرية ومنها املهدد باالنقراض كما جرى حتديث العديد من القوانني والتشريعات التي 

صدرت سابقا كقانون املشاجر والغابات املرقم 75 للعام 1955 والذي مت حتديثه في عام 2009 وكذلك قانون 

حماية احليوانات البرية وهو القانون رقم 3 الذي صدر في عام 1977حيث جرى تعديله في عام 2010 كذلك 

التلوث وذلك في عام  1967 اخلاص بصيانة االنهار واملياه العمومية من  25 لسنة  النظام رقم  جرى تعديل 

2010 ومن اجلدير بالذكر بأن قانون رقم 74 الذي صدر في عام 2010 يعنى مبنع استيراد النباتات الى العراق 

االنواع  معاهدة  الى  االنضمام  الى  حاليا  العراق  يسعى  كما  والزراعة  البيئة  بوزارتي  منوطا  االمر  وجعل 

املستدام  غير  االستغالل  من  العراق  في  متر  التي  املهاجرة  االنواع  على  احملافظة  بغية  املهاجرة  الفطرية 

والصيد اجلائر لالنواع املهددة باالنقراض كما ان العراق حاليا عضو في اتفاقية التنوع البيولوجي وبرتوكول 

البيولوجي  التنوع  استراتيجية وخطة عمل وطنية لصيانة  ومت وضع  االحيائي  للسالمة  قرطاجنة 

4-1-7 اهم التحديات التي تواجه التنوع االحيائي :- 

1- تعد احلروب ومخلفاتها من املؤثرات  املهمة على التنوع البيولوجي والتي ادت الى تخريب البيئات الطبيعية 
وشكلت خطرا على وجود الكثير من الكائنات مبا فيها االنسان .

2- التغير املناخي املتمثل بارتفاع درجات احلرارة وتزايد اجلفاف ، انخفاض هطول االمطار ، شحة املياه .
3- التأثير املباشر للسكان وتوزيعهم والطلب املتزايد على املواد واخلدمات واالستكشافات النفطية ومخلفات 
صناعاتها والرعي اجلائر وقطع االشجار والتلوث بالكيمياويات الزراعية وقلة الوعي البيئي  اسباب رئيسية 

في تدهور واقع التنوع االحيائي . 
4- الصيد اجلائر لألنواع االحيائية وعدم االلتزام  بقوانني منع الصيد ومواسم الصيد ادى الى استنزاف املوارد 

الطبيعية .
5- تقييم اخملاطر احملتملة للكائنات احملورة وراثيا ومنتجاتها وتأثيرها على استقرار وتنوع النظم البيئية مع االخذ 

بنظر االعتبار صحة املواطن العراقي .

6- انتشار االنواع الغريبة الغازية ومنها نبات زهرة النيل Eichhornia crassipesوالذي يؤثر بصورة كبيرة على 

التاثيرات هي: العراق،ومن هذه  التنوع االحيائي في  و  املائية  البيئة 

لألنواع  صاحلة  غير  بيئة  عنها  وينتج  األوكسجني  من  محتواها  ويقلل  املياه  نوعية  على  يؤثر  أ - 

النافعة ويشجع على منو أحياء أخرى ضارة. اإلحيائية األخرى 

املاء  من  لتر   3-2 حوالي  الواحد  النبات  استهالك  يقدر  إذ  املياه  من  كبيرة  كميات  يستهلك  ب - 

يوميا0

ت - يقوم بإعاقة حركة املالحة النهرية وصيد االسماك وتاثيرها على محطات الضخ عند تراكمها 

اجلداول  في  الري  مياه  جريان  ومنع  غلق  من خالل  الري  إعاقة عمليات  مع  احملطات  احواض  قرب 

والبزل. الري  الضيقة وكذلك يقوم بغلق مضخات 

ث - يسبب ضغط كبيرا على اجلسور العائمة املنصوبة على األنهار مما يؤدي إلى إزاحتها وحتطيمها 

عام  واسط  محافظة  ضمن  العزيزية  وقضاء  الزبيدية  ناحية  جسري  في  فعال  ماحدث  وهذا 

2001م.

ج - يحجب وصول ضوء الشمس إلى األحياء األخرى التي تعيش في املاء وخاصة الهائمات النباتية 

احليوانية  للهائمات  األساسي  والغذائي  البيئي  للنظام  األساسية  القاعدة  تشكل  التي 

الغذائية. الدقيق للشبكة  التوازن  واألسماك مما يسبب خلال في 

عليها.حيث  والتغلب  معها  التنافس  طريق  عن  األصلية  املستوطنة  املائية  النباتات  إزاحة  ح - 

البزول املنتشر بها سيادتة على نبات القصب والبردي0 لوحظ في 
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إلى  النبات وسقوطه  أجزاء من  الناجتة عن موت  املتحللة  املواد  زيادة كبيرة في كميات  إحداث  خ - 

البيئي. املاء لينتج عنه بعد ذلك تغير وإخالل في النظام  قعر 

الناقل  الوسط  تعتبر  التي  والقواقع  والبعوض  الذباب  من  أنواع  لتكاثر  ومأوى  آمنا  مالذا  يعتبر  د - 

الثعابني. بيئة مناسبة إليواء  انه يشكل  البلهارسيا, فضال عن  ملرض 

ذ - تسببه بخسائر مادية كبيرة نتيجة تنفيذ االعمال التقليدية في املكافحة السنوية والتي تتم 

بعدة طرق .

الظاهرة  ملنع هذه  االجراءات  من  اتخاذ مجموعة  ومت  واالسماك  للطيور  اجلائر  الصيد  انتشار ظاهرة   -7

الشرطة  والتأكيد على  الصيد ومخاطبة  قرار منع  للتأكيد على  العالقة  ذات  اجلهات  ومنها مفاحتة 

 . البيئية  بالتشريعات  االلتزام  اخملالفني وضرورة  الالزمة بحق  االجراءات  البيئية التخاذ 

 

التراث العاملي   2-4

تشخيص  بعد  العاملي  للتراث  كمواقع  البلد  في  والثقافية  الطبيعية  املواقع   باعالن  معنية  اتفاقية  هي 

ميكن  ال  ثروة  والطبيعية  الثقافية  اشكاله  بكافة  العاملي  فالتراث  املوقع  في  االستثنائية  العاملية  القيمة 

لتراث  افتقارا  يعد  التراث  هذا  من  بند  اي  اندثار  وان  جمعاء...  للبشرية  لكن  املوقع   لبلد  ليس  تعويضها 

الشعوب. جميع 

فالهدف األساس من تعيني مواقع التراث الثقافي والطبيعي ذو القيمة العاملية االستثنائية في أية دولة ... 

دولية لتسجيل  املقبلة ضمن شروط ومعايير  االجيال  الى  ونقلها  واحملافظة عليها واصالحها  هو حلمايتها 

هذا املوقع .

تعد اهوار جنوبي العراق واملدن اآلثارية التاريخية جنوب بالد وادي الرافدين دون شك من ابرز الكنوز الطبيعية 

واحلضارية في العراق، وقد اشاد الكثير من اخلبراء العامليني بقيمها العاملية املهمة، وهذا ما جعل احلكومة 

العراقية تسرع في ان تتقدم مبلف بعنوان اهوار جنوبي العراق مالذ التنوع االحيائي واملناظر الطبيعية من 

التراث العاملي. مدن بالد ما بني النهرين في سبيل ضمها لقائمة 
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4-2-1  املعايير املقترحة الدراج املوقع على قائمة التراث العاملي 
1- املعيار الثالث / يقف شاهدا فريدا أو على األقل استثنائيا على تقليد ثقافي أو على حضارة ال تزال 

حية أو حضارة مندثرة.
الرافدين  بالد  جنوب  مراكز  منو  على  متكاملة  شهادة  قدمت  قد  والوركاء  واريدو  الور  االثرية  املدن  بقايا  ان 

. والبابلية  الهنلستية  الفترة  لغاية  والعبيد  السومري  العصر  من  واجملتمعات 
فترة  خالل  ومنت  ظهرت  دينيا  مركزا  كانت  واريدو  واقتصادية  سياسية  ثقافية  مراكز  كانت  واريدو  الوركاء 

. البشرية  تاريخ  العميق من  التغيير  من 
تطوير  وفي  الرافدين  بالد  جنوب  ثقافات  في  للمساهمة  كشاهد  تعتبر  للممتلك  الثالث  املكونات  هذه 

اجملتمعات القدمية في الشرق االوسط وفي تاريخ البشرية ككل . 
املباني العامة والهياكل التي بنيت على شكل الزقورة، املعابد، القصور، اسوار املدن، واالعمال الهيدرولوكية 
العامة  واخملازن  املقدس  واحلرم  والقصور  امللكية  املقابر  شمل  الذي  احلضري  التخطيط  في  تنعكس  كلها 
واحملفوظات  للواردات  املركزية  والسيطرة   ، الواسعة  السكنية  واالحياء  للصناعات  اخملصصة  واملناطق 
فترة  هي  الفترة  االول.وهذه  الكتابة  لنظام  احلاجة  الى  دعت  كلها  املستوردة  والسلع  املستهلكة  والسلع 

. واملكان  الزمان  البشري تركت عالمتها عبر  التاريخ  استثنائية في 

2- املعيار اخلامس / يقدم منوذج بارز ملستوطنة بشرية تقليدية أو ميثل التفاعل بني اإلنسان وبيئته.
العذبة  املياه  بالقرب من  . كانت تقع  الصحراء  اليوم تقع في  والوركاء  واريدو  اور  القدمية في  املدن  بقايا  ان 
لالهوار التي انحسرت قبل اجلفاف والتي سجلت افضل مثال للتطور احلضاري املبكر في جنوب بالد الرافدين 
القدمية  الرطبة  الطبيعية  املشاهد  لهذه  شهادات  .وهناك  لدجلة   املستقر  غير  الطبيعي  املشهد  وتاثير 
املائي  واملمر  موسمية  او  دائمية  كمستنقعات  تستخدم  التي  الضحلة  املنخفظات  اثار  في  اليوم  وجدت 
العناصر املعمارية  ان   . التي حتيط بها مياه االهوار  التي كانت في السابق متثل اجلزر  والقناة اجلافة والتالل 
الرطبة جنبا  االراضي  الوثائق حول شكل  العديد من  الهامة وفرت  والنصوص املسمارية  االثرية  والشواهد 
والزراعة  واالغذية  والوقود  البناء  التي كانت تستخدم في  الطبيعية  باملوارد  املدن  الى جنب مع جتهيز هذه 
في  الغنية  االدبية  والتعابير  الدينية  الطقوس  وممارسات  الدينية  املعتقدات  تشكيل  في  مساهمتها  مع 

الرافدين . املتعاقبة في جنوب بالد  الثقافات 

في  املؤثرة  الهامة  والبيولوجبية  االيكولوجية  للعمليات  فريدة  امثلة  يقدم  ”ان   / التاسع  املعيار   -3
تطورالنظم البيئية االرضية ونظم املياه العذبة والنظم االيكولوجية الساحلية والبحرية واجلماعات 

واحليوانية“ النباتية 
• فعاليات النظام البيئي في بيئة شديدة احلرارة واجلفاف

• االنواع وحتت االنواع املتوطنة واملقيدة االنتشار ونشوء االنواع املستمر
•  الهجرة، بالتحديد هجرة الطيور واالسماك والقشريات

• مرونة او صمود النظام البيئي 
4-  املعيار العاشر / ”ان يشمل على اهم املواطن الطبيعية واكثرها داللة لصون التنوعالبيولوجي في 
وجهة  من  استثنائية  قيمةعاملية  ذات  مهددة  أنواع  على  حتتوي  التي  املواطن  ذلك  في  مبا  املوقع،  عني 

نظر العلم او احملافظة على الثروات“
• الغنى في االنواع

•  االنواع ذات االهمية للصون على املستوى العاملي
•  االنواع املهددة التي ال بيئة بديلة لها غير االهوار

للطيور  مهمة  ومناطق   )KBA)kea Biodiversity Area البيولوجي  للتنوع  رئيسية  مناطق  وتعتبر   
 264 حتتضن  انها   حيث   )IPA)Important Bird Area للنباتات  هامة  ومناطق   )IBA)Important Bird Area
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نوعا من الطيور و 44 نوع من االسماك و38 نوع من اللبائن و 18 نوع من الزواحف و 3 انواع من البرمائيات 
و 371 نوع من النباتات.

العاملي. باالنقراض وذو اهمية للحماية على املستوى  الزواحف املهددة  فاالهوار بيئة مهمة لنوع من 
ميثل  حيث  االنتشار  واملقيدة  املتوطنة  االنواع  من  لعدد  رئيسية  منطقة  العراق  جنوبي  اهوار  تعتبر  حيث 
الطيران  مسالك  احد  وهي  املائية  الطيور  لتجمعات  عاملية  اهمية  ذات  وتعتبر   ، مهمة  تفريخ  منطقة 
الى  تنتمي  االهوار  ان  كما   ، للبطوط  بالنسبة    Western palearctic البيئية   للمنطقة  العائدة  الكبرى 
 Waders مسار الطيران غرب اسيا وشرق افريقيا وهي احد اهم مسارات الطيران العاملية للطيور اخلواضة 
والروبيانات  االسماك  من  لعدد  وتكاثر  لهجرة  مهمة  مناطق  وتعتبر   ،  Shore birds الشاطئية  والطيور 

. البحرية 
كما يشمل على اهم املواطن الطبيعية واكثرها داللة لصون التنوع البايولوجي في عني املوقع مبا في ذلك 
املوائل التي حتتوي على اجناس متعددة ذات قيمة عاملية استثنائية من وجهة نظر العلم او احملافظة على 

الثروات.
لذلك متثل االهوار امثلة فريدة للعمليات االيكولوجية والبيولوجية العامة املؤثرة في تطور النظم البيئية 

واحليوانية. النباتية  واجلماعات  والبحرية  الساحلية  االيكولوجية  والنظم  العذبة  املياه  ونظم  االرضية 
كما متثل االعمال املشتركة بني االنسان والطبيعة وتعبر عن تطور اجملتمع االنساني والتوطن البشري عبر 
واالقتصادية  االجتماعية  القوى  وتوالي  الطبيعية  بيئتها  تتيحها  او  تفرضها  التي  القيود  تاثير  الزمان حتت 

والداخلية.  اخلارجية  والثقافية 
اربع مكونات: وتشتمل على  211,544 هكتار  للممتلك  الكلية  املساحة  تبلغ 

وهي: الطبيعي  التراث  مكونات 
هور احلويزة : ويشكل مساحة 48131 هكتار

االهوار الوسطى: وتشكل 62435 هكتار في محافظتي ميسان وذي قار
البصرة 20342 هكتار في محافظة  هور احلمار الشرقي: ويشكل مساحة 

هور احلمار الغربي: ويشكل مساحة 79991 هكتار في محافظة ذي قار 
: الثقافي فتشمل  التراث  اما مكونات 

اوروك: ويشكل مساحة 541 هكتار في محافظة املثنى
اور: ويشكل مساحة 71 هكتار في محافظة ذي قار

اريدو: ويشكل مساحة 33 هكتار في محافظة ذي قار
الئحة  على  العراق  جنوبي  اهوار  ادراج  على  العاملي  التراث  جلنة  مبصادقة  الوطنية  العراقة  اجلهود  وتكللت 
تركيا  في  اقيمت  والتي  العاملي  التراث  للجنة  االربعون  اجللسة  في   2016/7/17 يوم  في  العاملي  التراث 

متوز/2016 اسطنبول 

املستقبلية:- اخلطوات   2-2-4
1. تشريع قانون االهوار  للحماية واالستدامة للمنطقة والذي يدعم حتقيق خطة االدارة املوحدة للممتلك.

2. توفير الدعم املالي واللوجستي لتنفيذ املشاريع وخطة االدارة املوحدة للممتلك.
البيئية  املنطقة  ظروف  تعكس  والتي  املستدامة  واالقتصادية  االجتماعية  التنمية  انشطة  تطبيق   .3

والثقافية.
4. رفع وعي سكان املنطقة واحملافظات واملؤسسات احمللية لغرض تشجيع مشاركتهم في احلفاظ على املواقع 
وادارته، وذلك من خالل تدريبهم على برامج تؤهلهم لالشتراك في ادارة املوقع )املكون( مثل )ادالء بيئني او ادالء 

سياحيني، حراس للموقع، رصد التنوع البايولوجي في عني املوقع، ....الخ(
5. اعداد مسودة خطة ادارة الهوار جنوبي العراق كممتلك تراث عاملي.

6. تشكيل جلان ادارات ميدانية لكل مكون من ممتلك اهوار جنوبي العراق.
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7. اعداد خطة عمل بيئية إلعداد التقرير الوطني للممتلك اهوار جنوبي العراق لعام 2017
8. تفعيل دور الشرطة البيئية لتطبيق القوانني واالنظمة البيئية في ممتلك االهوار.

9. تشكيل جلان اعداد واقرار خطة االدارة.
10. تفعيل عمل جلنة التراث العاملي.

الطبيعية احملميات   3-4
معايير  ذات  وتعتبر  والثقافي،  واجليولوجي  االحيائي  التنوع  حيث  من  وغنية  متنوعة  بيئات  العراق  ميتلك 
الطبيعية  الثروة  هذه  بحماية  االهتمام  يتطلب  مما  والوطني،  واالقليمي  العاملي  املستوى  على  مهمة 

القادمة. االجيال  الى  ونقلها  الفريدة منها  النظم  البيئي وحماية  النظام  توازن  للحفاظ على 
الهدف  )2015-2020(، تضمنت  العراق  في  التنفيذية  واخلطة  البيولوجي  للتنوع  الوطنية  االستراتيجية  ان 
الوطني اخلامس عشر ) بحلول نهاية عام 2020 تكون عشرة مناطق محمية جديدة قد مت تأسيسها واالعالن 
( ، وكذلك ان الهدف التاسع من اهداف اييشي لعام 2011-2020 التفاقية التنوع البيولوجي  عنها رسمياً 
تضمن) بحلول عام 2020، يتم حفظ 17% على األقل من املناطق األرضية ومناطق املياه الداخلية و10% من 

والبحرية( الساحلية  املناطق 
يتم العمل على حتقيق هذهاالهداف من خالل اللجنة الوطنية للمواقع الطبيعية احملمية حيث بدأت بعقد 
اجتماعاتها منذ عام 2015 بعد صدور نظام احملميات الطبيعية )نظام رقم )2(لسنة 2014( ومت عقد سبعة 
اجتماعات دورية مت خاللها أقرار آلية عمل اللجنة، وكذلك البدء بدراسة وترشيح املواقع الطبيعية ، حيث 
مت مناقشة إعالن مواقع اهوار جنوبي العراق )هور احلويزة،هور احلمار الشرقي،هور احلمار الغربي( كمحميات 
إعالن  على  احملمية  الطبيعية  للمواقع  الوطنية  اللجنة  أعضاء  قبل  من  املصادقة  ومتت  وطنية،  طبيعية 
املواقع كمحميات طبيعية ، ومت رفع توصية إلى األمانة العامة جمللس الوزراء لغرض املصادقة النهائية على 

وطنية. املواقع محميات طبيعية  إعالن 

ادناه: أن العدد الكلي للمناطق احملمية املعلنة واملقترح اعالنها في العراق يبلغ 22 موقع وكما في اجلدول 
( يبني العدد الكلي للمناطق احملمية املعلنة واملقترح اعالنها  19 جدول ) 

ت
احملمية 
املقترحة

املوقع
املساحة 
)هكتار)

املعايير
الشروط املطابقة 

لنظام احملميات
حالة املوقع

1
األهوار 

الوسطى
ميسان و ذي 

قار
199,601

تواجد طيور مهددة 
باإلنقراض وطيور 
معرضة للخطر

رقم )3( توفر نوع واحد أو 
أكثر من األنواع النادرة أو 
املهددة بخطر اإلنقراض

منتزه 
وطني)معلن(

هور احلويزة2
ميسان 
والبصرة

90,690

Endangered زواحف
طيور Endangered و 

Vulnerable
Vulnerable لبائن

رقم )3( توفر نوع واحد أو 
أكثر من األنواع النادرة أو 
املهددة بخطر اإلنقراض

• موقع رامسار
• موقع تراث 

عاملي
• محمية 
مقترحة

هور الدملج3
القادسية 

واسط
100,000

Endangered برمائيات
طيور Endangered و 

Vulnerable

رقم )3( توفر نوع واحد أو 
أكثر من األنواع النادرة أو 
املهددة بخطر اإلنقراض

محمية 
مقترحة

4
هور احلمار 
الشرقي 

33,062البصرة 
Endangered زواحف
طيور Endangered و 

Vulnerable

رقم )3( توفر نوع واحد أو 
أكثر من األنواع النادرة أو 
املهددة بخطر اإلنقراض

محمية 
مقترحة
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ت
احملمية 
املقترحة

املوقع
املساحة 
)هكتار)

املعايير
الشروط املطابقة 

لنظام احملميات
حالة املوقع

5
هور احلمار 

الغربي
148,393ذي قار

طيور Endangered و 
Vulnerable

رقم )3( توفر نوع واحد أو 
أكثر من األنواع النادرة أو 
املهددة بخطر اإلنقراض

محمية 
مقترحة

156,234األنبار وكربالءبحيرة الرزازة6
صقور Vulnerable وبط 

Vulnerable

رقم )3( توفر نوع واحد أو 
أكثر من األنواع النادرة أو 
املهددة بخطر اإلنقراض

محمية 
مقترحة

20,058املثنىبحيرة ساوة7
Vulnerable طيور

تركيب جيولوجي مميز

رقم )3( توفر نوع واحد أو 
أكثر من األنواع النادرة أو 
املهددة بخطر اإلنقراض
رقم )5( أهمية التاريخ 

اجليولوجي خاصة 
املتحجرات التي متثل 
سجل احلياة وتطورها 
عبر العصور اجليولوجية
رقم )6( شكل أرضي 
مميز يكون ذا قيمة 
علمية وتأريخية أو 

جمالية

• موقع رامسار
• موقع تراث 

عاملي
• محمية 
مقترحة

بحيرة الثرثار8
األنبار وصالح 

الدين
340,573Endangered طيور

رقم )3( توفر نوع واحد أو 
أكثر من األنواع النادرة أو 
املهددة بخطر اإلنقراض

محمية 
مقترحة

9
بحيرة 
املوصل 

48,274دهوك ونينوى
النسر املصري 

Vulnerable

رقم )3( توفر نوع واحد أو 
أكثر من األنواع النادرة أو 
املهددة بخطر اإلنقراض

محمية 
مقترحة

10
منطقة 

بارازان
114,821دهوك

طيور معرضة للخطر 
 Endangered

لبائن معرضة للهجوم 
Vulnerable

رقم )3( توفر نوع واحد أو 
أكثر من األنواع النادرة أو 
املهددة بخطر اإلنقراض

محمية 
مقترحة

11
جبل بيره 

مكرون
16,737السليمانية

لبائن Endangered و 
Vulnerable

رقم )3( توفر نوع واحد أو 
أكثر من األنواع النادرة أو 
املهددة بخطر اإلنقراض

محمية 
مقترحة

14,5البصرةجبل سنام 12
تاريخ جيولوجي وشكل 

أرضي مميز

رقم )5( أهمية التاريخ 
اجليولوجي خاصة 

املتحجرات التي متثل 
سجل احلياة وتطورها 
عبر العصور اجليولوجية
رقم )6( شكل أرضي 
مميز يكون ذا قيمة 
علمية وتأريخية أو 

جمالية

محمية 
مقترحة
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ت
 احملمية

املقترحة
املوقع

 املساحة
))هكتار

املعايير
 الشروط املطابقة

لنظام احملميات
حالة املوقع

2,086نينوىجبل القوش13

Endangered طيور
Vulnerable لبائن

نباتات متوطنة

رقم )2( توفر عدد مهم 
من األنواع املنفردة 

املتوطنة ملكونات التنوع 
البايولوجي

رقم )3( توفر نوع واحد أو 
أكثر من األنواع النادرة أو 
املهددة بخطر اإلنقراض

محمية 
مقترحة

زواحف 34,151Vulnerableأربيلجبل سكران14
رقم )3( توفر نوع واحد أو 
أكثر من األنواع النادرة أو 
املهددة بخطر اإلنقراض

• منتزه وطني
• محمية 
مقترحة

25,345السليمانيةجبل قره داغ15
الغزال واملاعز اجلبلي 

Endangered و 
Vulnerable

رقم )3( توفر نوع واحد أو 
أكثر من األنواع النادرة أو 
املهددة بخطر اإلنقراض

محمية 
مقترحة

16
بدرة 

وزرباطية
لبائن 66,997Vulnerableواسط

رقم )2( توفر عدد مهم 
من األنواع املنفردة 

املتوطنة ملكونات التنوع 
البايولوجي

رقم )3( توفر نوع واحد أو 
أكثر من األنواع النادرة أو 
املهددة بخطر اإلنقراض

محمية 
مقترحة

31,854البصرةخور الزبير17
رقم )3( توفر نوع واحد أو 
أكثر من األنواع النادرة أو 
املهددة بخطر اإلنقراض

محمية 
مقترحة

18
املنطقة 
البحرية

28 كم2البصرة
 Coral احليد املرجاني

Reef
رقم )4( متيز وتفرد املوائل

محمية 
مقترحة

84,753ذي قار واملثنىصليبات19
بط Vulnerable وحبارى 

Vulnerable

رقم )3( توفر نوع واحد أو 
أكثر من األنواع النادرة أو 
املهددة بخطر اإلنقراض

محمية 
مقترحة

حبارى 28,578Vulnerableميسانالطيب20
رقم )3( توفر نوع واحد أو 
أكثر من األنواع النادرة أو 
املهددة بخطر اإلنقراض

محمية 
مقترحة

21
وادي الوعير 
وشعب أبو 

طلحة
142,755النجف 

النسر املصري 
Vulnerable

رقم )3( توفر نوع واحد أو 
أكثر من األنواع النادرة أو 
املهددة بخطر اإلنقراض

محمية 
مقترحة

22

حديثة 
واألراضي 

الرطبة في 
البغدادية

48,274األنبار
طيور Endangered و 

Critically Endangered

رقم )3( توفر نوع واحد أو 
أكثر من األنواع النادرة أو 
املهددة بخطر اإلنقراض

محمية 
مقترحة
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4-4 االهوار العراقية
مقدمة

تشتهر العديد من دول العالم بوجود معالم طبيعة او اثار قدمية او انهار كبيرة او غابات عظيمة ويشتهر 
من  واحدة  وتعتبر  االوسط  والشرق  العراق  لبيئة  وفريد  مميز  معلم  االهوار  هذه  ان   ، االهوار  بوجود  العراق 
خالل  من  العراقية  للبيئة  وطنيا  رمزا  اجلنوبية  االهوار  اعتبار  ميكن  لذا   ، بالعالم  رطبة  اراضي  عشرة  اكبر 
وادي  جنوب  في  اجليومورفولوجية  املعالم  ابرز  من  وتعتبر   . للعراق  واحلياتية  البيئية  واهميتها  ندرتها 
بوجود  .تتميز  البحيرية  الترسبية  البيئات  من  معقدة  مجموعة  من  جيولوجيا  تتشكل  وهي  الرافدين 
الرافدين ومياهها بحالة  العالية من نباتات القصب والبردي في اجلزء االوسط واجلنوبي من وادي  الكثافات 
عن مجرى  ومعزولة  اجلوفية  املياه  مع حوض  والفرات  لدجلة  السطحية  املياه  مابني  هيدروستاتيكي  توازن 

. الرئيسية  واالفرع  الرافدين 
 

4-4-1 نوعية املياه 
يعد املاء من املكونات الرئيسية للتنمية االقتصادية والبشرية لذا فإن توافر الكميات الكافية منه لتأمني 
امليـاه  نوعية   وإن   . العالم  في  السيـاسة  شؤون  على  القائمني  واجبات  أهـم  من  يعتبر  الناس  حاجات 
الكائنات  على  يوثر سلباً  مباشر  غير  او  مباشر  بطريق  كيميائي  او  فيزيائي  تغير  تتأثربأي   )water quality(
الفرد  حياه  في  كبيرا  تاثيرا  املياه  تلوث  ويؤثر  املطلوبة  لالستخدامات  صاحلة  غير  املياه  يجعل  او  احلية 
واالسرة واجملتمع فاملياه مطلب حيوي لالنسان وسائر الكائنات احلية فاملاء قد يكون سببا ً رئيسياً في انهاء 
الطبيعي  التلوث  هو  االول   ، رئيسيني  نوعني  الى  املائي  التلوث  ينقسم   ، ملوثاً  كان  اذا  االرض  على  احلياة 
ويظهر في تغير درجة حرارة املاء او زيادة ملوحته او ازدياد املواد العالقة . والنوع االخر هو التلوث الكيميائي 
كاملبيدات  الزراعية  باخمللفات  والتلوث  النفطي  والتسرب  الصحي  الصرف  مبياه  كالتلوث  اشكاله  وتتعدد 
البرازية  القولون  وبكتريا    Coliform  ) القولون  بكتريا   ( البايولوجي  والتلوث  الزراعية   واخملصبات  احلشرية 

.Streptococcus Facials البرازية  Ecoli وبكتريا املكورات السبحية 

4-4-1-1 االهوار ومصادرها املائية:- 
اوالً:- هور احلمار :-

الهور  هذا  يتكون  كم2      2800 حوالي  مساحته  وتبلغ  اجلنوبية  الرطبة  االراضي  اكبر  احلمار  هور  يعتبر 
ضمن  هورالسناف]ويقع   ، العدل  ،هور  ماشية  الشمالي[الكر  هوراحلمار  منها  متصلة  عدةمنخفضات  من 
محافظة ذي قارويتغذى هور السناف من مشروع املصب العام وعبر القناة الناقلة في الكيلو 140 باالضافة 
الى نهر الفرات عبر الكرماشية ،اما احلمار اجلنوبي [هور الشافي ، املسحب والصالل(]يقع ضمن محافظة 

البصرة والتي تتغذى من شط العرب.

ثانيــا :- االهوار الوسطى :-
الى اهوار دائمية وهي املنخفضة والتي تتواجد فيها  ( وتقسم  ) البصرة وميسان وذي قار  وتقع في املثلث 
إلى  وتقسم  الزائدة  واملياه  األمطار  تتجمع من خالل موسم  التي  فهي  املؤقتة  أما  السنة  مدار  على  املياه 
اهوار )العدل ، اهوار اجلبايش ، اهوار القرنة ، هور ابو زرك ( وحوض نهر العز وتتغذى من نهر دجلة من مشروع 

الفرات. الغراف وتفرعاته واهوار اجلبايش من مغذيات نهر 

ثالثا:- هور احلويزة :-
يقع هور احلويزة الى الشرق من نهر دجلة ومتر احلدود الدولية العراقية االيرانية في جزئه الشرقي وميتد بني 
النعاج( مع وجود مجموعة  ام  وبركة  )العظيم،  الشرقية  االهوار  الى  ويقسم  والبصرة  محافظتي ميسان 
احلويزة  هور  ويتغذى  البصرة.  محافظة  في  احلويزة  هور  مخرج  السويب(   )منخفض  تسمى  منخفضات 
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يتغذى  سابقاً  كان  ان  بعد   ) الكحالء  املشرح،  البتيرة،  )العريض،  هي  التي  وتفرعاته  دجلة  نهر  من  حاليا 
مثل  موسمية  طبيعية  منخفضات  من  وكذلك  ايران  من  القادمة  ودويريج(  )الكرخة  نهري  مياه  من  أيضاً 
منخفض الطيب. وهو اول موقع عراقي ذو اهمية دولية حتت حماية اتفاقية رامسار لالراضي الرطبة والتي 
اهوار محافظة ميسان  السناف ضمن  وهور  العودة  هور  يوجد  2008. كما  عام  رسميا  العراق  إليها  انضم 
مياه  ينقل  الذي  كميت  مهرب  من  السناف  وهور   ، العريض  نهر  عبر  دجلة  نهر  من  العودة  هور  ويتغذى 

ايران. القادمة من  السيول 

رابعا:- هور الدملج :-
مسطح مائي كبير يتغذى من مبزل املصب العام الواقع بني دجلة والفرات  وتبلغ مساحته 120 الف دومن 
ويقع بني محافظتي ) واسط , الديوانية ( وتكون معظم مياهه هي مياه املصب العام ومياه االمطار وبعض 
اوقات  والسيول  االمطار  مياه  لتجميع  صناعي  منخفض  هو  و  الرحمة،  نهر  طريق  عن  دجلة  نهر  مياه  من 

أما األن فهو مكان شبه طبيعي. الفيضانات سابقاً 

4-4-1-2 مخططات وجداول توضح قيم املتغيرات في االهوار اجلنوبية  وهي كاالتي

parameters Jan Fab Mars April May Jun July Aug. Sep. Oct. Nov. Des.

PH 8.32 7.544 7.8 7.66 7.78 7.696 7.806 7.846 7.872 7.928

DO 8.72 8.134 7.584 7.416 6.672 7.4515 5.86 7.124 7.41 10.52

T.D.S 13578 11476 10181 10086 10808 10637.75 13704 15396 15987 17282

Cond. 14694 14923 13582 14662 16103 14817.6 21170 22574 21630 20511

جدول )20( يبني نتائج فحوصات نوعية املياه لهور الدملج  في محافظة واسط لعام 2016

شكل ) 33 ( تبني قيم املتغيرات لهور الدملج / محافظة واسط  لعام 2016
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جدول ) 21( تبني نتائج فحوصات نوعية املياه الهوار محافظة ذي قار لعام 2016

ش
باي

جل
ر ا

هو
 / 

قار
ي 

ذ
Parameters Jan. Feb. Mar Apr. May Jun July Aug. Sep. Oct Nov. Des.

PH 8.5 8.5 8.1 7.76 7.55 8.03 7.2 7.99

DO )mg/L( 6 4.5 6.8 5 3.85 5.4 5.5 7.1

T.D.S )mg/L( 2670 3300 2700 2497 2922 2280 2256 2181

Cond. )mg/L( 4450 5630 4450 4550 4910 3800 3758 3651

NO3 )mg/L( 1.3 1.9 1.54 2.8 0.4 0.9 1.3 2

PO4 )mg/L( 0.1 0.11 0.13 0.29 0.08 0.09 0.07 0.09

SO4 )mg/L( 714 762 554 755 815 588 7.4 570

Mg )mg/L( 115 220 100 120 205 200 100 100

ك
 زر

بو
ر ا

هو
 / 

قار
ي 

ذ

Parameters Jan. Feb. Mar Apr. May Jun July Aug. Sep. Oct Nov. Des.

PH 8.5 8.4 8.4 8.33 8.04 8.28 7.95 8.09

DO )mg/L( 5.3 5.1 5.7 5.8 5.33 5.32 6.7 7.38

T.D.S )mg/L( 3132 2740 1460 1110 1026 990 967 1684

Cond. )mg/L( 5210 4580 2439 1977 1710 1736 1612 2808

NO3 )mg/L( 0.9 0.9 2.3 1.2 1.3 1.5 1 1.2

PO4 )mg/L( 0.09 0.05 0.25 0.09 0.03 0.05 0.03 0.04

SO4 )mg/L( 896 667 412 351 496 236 189 408

Mg )mg/L( 120 130 80 80 80 80 80 70

ف
نا

س
 ال

ور
 ه

ر /
قا

ي 
ذ

Parameters Jan. Feb. Mar Apr. May Jun July Aug. Sep. Oct Nov. Des.

PH 8.4 8.314 7.87 8.39 7.33 7.54

DO )mg/L( 6.6 4.4 5.1 5.3 6.1 6.13

T.D.S )mg/L( 9540 11000 6250 4700 4896 3144

Cond. )mg/L( 15980 18340 10660 7920 8160 5240

NO3 )mg/L( 2.9 1.4 1.5 1.6 0.8 0.9

PO4 )mg/L( 0.07 0.035 0.07 0.082 0.01 0.02

SO4 )mg/L( 2289 2152 1887 1091 1333 706

Mg )mg/L( 700 500 250 250 360 230
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دل
لع

ر ا
هو

 / 
قار

ي 
ذ

Parameters Jan. Feb. Mar Apr. May Jun July Aug. Sep. Oct Nov. Des.

PH 8.4 8.3 8.45 7.81 8 7.25 7.62

DO )mg/L( 5.2 4.6 5.7 5.1 5.08 5.9 6.95

T.D.S )mg/L( 4500 4266 2490 5676 5000 5004 3744

Cond. )mg/L( 7450 7450 4350 9460 8440 8340 6230

NO3 )mg/L( 1.2 1.3 0.9 1.45 1.3 2.1 2.4

PO4 )mg/L( 0.07 0.07 0.03 0.01 0.03 0.13 0.06

SO4 )mg/L( 1092 963 620 2146 1466 1229 828

Mg )mg/L( 210 280 160 350 300 190 320

شكل  34  تبني قيم املتغيرات الهوار محافظة ذي قار  لعام 2016
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جدول  )22 ( تبني نتائج فحوصات نوعية املياه الهوار املسحب والصالل  في محافظة البصرة لعام 2016

الل
ص

وال
ب 

ح
س

امل
ار 

هو
ة ا

صر
لب

ا
Parameters بداية احلفار وسط احلفار وسط الطالع مفرق الزركي والطالع منتصف الزركي Feb. 

PH 3.87 8.4 8.5 8.5 8.5 7.554

DO )mg/L( 8.38 8.44 10.26 9.5 10.54 9.424

T.D.S )mg/L( 12700 13450 14036 13670 13832 13537.6

Cond. )mg/L( 17000 17800 18700 18200 18600 18060

NO3 )mg/L( 3.87 4.11 4.09 3.97 4.08 4.024

PO4 )mg/L( 0.3 0.28 0.33 0.34 0.32 0.314

SO4 )mg/L( 1500 1700 1700 1300 1700 1580

Mg )mg/L( 384 470 499 451 403 441.4

الل
ص

وال
ب 

ح
س

امل
ار 

هو
ة ا

صر
لب

ا

Parameters بداية احلفار وسط احلفار وسط الطالع مفرق الزركي والطالع منتصف الزركي Jan. 

PH 7.4 7.4 7.8 7.9 7.8 7.66

DO )mg/L( 7.26 8.11 8.38 8.55 7.47 7.954

T.D.S )mg/L( 4192 4400 4554 4460 4264 4374

Cond. )mg/L( 5920 6190 6360 5960 6200 6126

NO3 )mg/L( 4.87 3.7 6.33 3.72 5.39 4.802

PO4 )mg/L( 0.3 0.28 0.3 0.26 0.45 0.318

SO4 )mg/L( 400 450 750 450 400 490

Mg )mg/L( 149 149 158 149 144 149.8

الل
ص

وال
ب 

ح
س

امل
ار 

هو
ة ا

صر
لب

ا

Parameters بداية احلفار وسط احلفار وسط الطالع مفرق الزركي والطالع منتصف الزركي Oct.

PH 7.5 8 8.4 8.4 8.2 8.1

DO )mg/L( 9.39 8.93 8.4 8.4 8.56 8.736

T.D.S )mg/L( 2706 2816 2790 2790 2736 2767.6

Cond. )mg/L( 3900 4110 4100 4100 3980 4038

NO3 )mg/L( 3.1 3.1 3.19 3.19 3.22 3.16

PO4 )mg/L( 0.72 0.72 0.71 0.71 0.72 0.716

SO4 )mg/L( 400 410 410 410 400 406

Mg )mg/L( 103 127 127 127 113 119.4
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الل
ص

وال
ب 

ح
س

امل
ار 

هو
ة ا

صر
لب

ا

Parameters بداية احلفار وسط احلفار وسط الطالع مفرق الزركي والطالع منتصف الزركي Nov. 

PH 7.8 8.5 8.5 8.5 8.5 8.36

DO )mg/L( 8.23 8.16 8.36 8.17 8.17 8.218

T.D.S )mg/L( 3314 3544 3614 3580 5580 3926.4

Cond. )mg/L( 5090 5350 5570 5560 5580 5430

NO3 )mg/L( 3.34 3.25 3.4 3.16 3.14 3.258

PO4 )mg/L( 0.89 0.88 0.89 0.87 0.87 0.88

SO4 )mg/L( 450 450 500 500 500 480

Mg )mg/L( 160 193 169 179 193 178.8

الل
ص

وال
ب 

ح
س

امل
ار 

هو
ة ا

صر
لب

ا

Parameters بداية احلفار وسط احلفار وسط الطالع مفرق الزركي والطالع منتصف الزركي Des.

PH 8.8 8.8 8.9 8.8 8.8 8.82

DO )mg/L( 9.18 9.78 9.65 9.71 9.95 9.654

T.D.S )mg/L( 5316 5502 5896 5668 5762 5628.8

Cond. )mg/L( 7860 8210 8530 8350 8360 8262

NO3 )mg/L( 2.2 2.42 2.39 2.59 2.22 2.364

PO4 )mg/L( 0.17 0.17 0.17 0.18 0.17 0.172

SO4 )mg/L( 800 800 850 750 750 790

Mg )mg/L( 216 221 306 226 230 239.8

- مت  اعتماد  نظام  صيانة االنهار  رقم )25( لسنة 1967 وذلك لعدم وجود محددات عن نوعية مياه االهوار

شكل  )35( تبني قيم املتغيرات الهوار محافظة البصرة  لعام 2016
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نتائج فحوصات محافظة واسط  4-4-1-2 مناقشة وحتليل 
 -: PH  1- الدالة احلامضية

وهي مدى حموضة املاء او قاعديته  وتعكس قيمتها العديد من العمليات الكيميائية واالحيائية في 
اجلسم املائي و تتراوح قيمته  )6,5  -  8,5( ضمن احملددات  .

-7,5( بني  وتراوحت  بها   املسموح  احلدود  االشهر ضمن  في جميع  احلامضية  الدالة  تراكيز  ان  لوحظ 

ٍ 8,3( وبلغت  اعلى قيمة )8,3( في شهر كانون الثاني  واقل قيمة ) 7,5(  في شهر شباط .

 -: DO 2- االوكسجني املذاب
تعتبر تراكيز االوكسجني املذاب دليالً على احلالة البيئية للمياه وتزداد قيمة االوكسجني املذاب في فصل 
الشتاء نتيجة زيادة كمية تدفق املياه بسبب االمطار او زيادة احلصص املائية وقلة التبخر احلاصل .وتقل 
قيمته صيفاً نتيجة درجات احلرارة العالية وزيادة كميات التبخر وكذلك زيادة ظاهرة االثراء الغذائي  وتبلغ 

قيمته  اكثر من )5(  ملغم / لتر   ضمن احملددات .
احملددات  )DO( في جميع االشهر ضمن  املذاب   االوكسجني   ان قيمة  النتــائج لوحظ  دراسة  من خالل 
املسموح بها ، و بلغـت اعلى قيمة  في شهر كانــون االول (10,518)ملغم / لتر  وبلغــت أقل قيمة في 

شهر اب )5,86(ملغم / لتر.

 -:TDS 3- اجمالي املواد املذابة
و تعبر عن كمية املواد العضوية والالعضوية التي يحتويها سائل سواء كانت مواد عالقة في صورة جزيئية 

أو أيونية. غالبا ما يستخدم هذا املصطلح عند التعامل مع املياه لوصف مدى صالحيتها للشرب .
لوحظ من خالل دراسة النتائج ارتفاع قيمة  )TDS( حيث  تراوحت بني  )10086 – 17282 ( ملغم / لتر 
حيث بلغت اعلى قيمة في شهر  كانون االول  )17282( وبلغت اقل قيمة في شهر ايار )10086( وهذا 

يعزى الى قلة منسوب املياه خالل الفصل الرابع او بسبب مياه البزل الزراعية .

-:  Cond  4- التوصيلية الكهربائية
وهي قابلية املياه على التوصيل الكهربائي  خاصة اذا كان يحتوي على شوائب او مواد عالقة لوحظ 
ان متوسط قيم التوصيل الكهربائي ملياه هور الدملج خالل االشهر كانت تتراوح من )13582- 22574(

ملغم / لتر .  حيث  بلغت اعلى قيمة  في شهر  ايلول وهي )22574( وبلغت اقل قيمة في شهر اذار 
وهي )13582(.

 -: البصرة  نتائج فحوصات محافظة  4-4-1-3 مناقشة وحتليل 
 -: PH  1- الدالة احلامضية

لوحظ ان تراكيز الدالة احلامضية في جميع االشهر ضمن احلدود املسموح بها  وتراوحت بني )7,545-
8,82( وبلغت  اعلى قيمة )8,82( في شهر كانون االول  واقل قيمة ) 7,545(  في شهر شباط .

 -: DO 2- االوكسجني املذاب
احملددات  ضمن  االشهر  جميع  في   )DO( املذاب  االوكسجني  قيمة  ان  لوحظ  النتائج  دراسة  خالل  من 
املسموح بها بعد مقارنتها باحملددات  و تراوحت )7.954– 9,654(  ملغم / لتر حيث بلغت اعلى قيمة  

في شهر كانون االول )9,654 ( ملغم / لتر  واقل قيمة في شهر كانون االول )7,954( ملغم / لتر.

 -:TDS3- اجمالي املواد املذابة
لوحظ من خالل دراسة النتائج ارتفاع قيمة  )TDS( حيث  تراوحت من  )2767.6 – 13537,6 ( ملغم / 
لتر ، سجلت اعلى قيمة )  13537,6 ( في شهر شباط واقل قيمة )  2767.6 ( في شهر تشرين االول 
وهذا يعزى الى تأثير املياه بظاهرة املد البحري من اخلليج  او بسبب مياه البزل الزراعية املصرفة من 

املصب العام .
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-:  Cond  4- التوصيلية الكهربائية
لوحظ ان متوسط قيم التوصيل الكهربائي الهوار املسحب والصالل خالل االشهر كانت تتراوح من )4038 

– 18060(ملغم / لتر.
حيث سجلت اعلى قيمة خالل شهر شباط وبلغت )18060( ملغم / لتر ، اما اقل قيمة فبلغت )4038( 

ملغم / لتر سجلت في شهر تشرين االول .

-:  NO3   5- النترات
ضمن  لتر   / )50(ملغم  قيمتها  وتكون   املياه  في  الالعضوي  للنتروجني  السائد  الشكل  النترات  تعتبر 

احملددات.
املفرط  واالستعمال  البيولوجية  والفعاليات  احليوي  التحلل  منها  عديدة  االهوار  في  النترات  مصادر  ان 
لالسمدة النتروجينية في الزراعة باالضافة الى فضالت قطعان اجلاموس واالبقار وقد حتمل النترات الى 

املياه من خالل االمطار بفعل اجنراف التربة.
حيث سجلت قيم النترات في اهوار محافظة البصرة / املسحب والصالل مابني ) 2,364 – 4.802( ملغم / 
لتر كانت اعلى قيمة في شهر كانون االول )4.802( ملغم / لتر واقل قيمة في شهر كانون الثاني وبلغت  

)2,364( ملغم / لتر  وهي ضمن احلدود املسموح بها ضمن احملددات.

-: PO4  6- الفوسفات
توجد الفوسفات في املياه بصورة متعددة منها الذائب والعالق والعضوي وتكون قيمة الفوسفات ضمن 

احملددات  )0,4(ملغم / لتر.
تعد مصادر الفوسفات الرئيسية ملياه االهوار  من املناطق الزراعية املسمدة بأسمدة فوسفاتية وبسبب 
سقوط االمطار التي جترف الترب احلاوية على الفوسفات الى املياه  وكذلك الفضالت البيولوجية ومياه 

اجملاري غير املعاجلة .
حيث سجلت قيم الفوسفات في اهوار البصرة / املسحب والصالل من ) 0,172- 0,88( ملغم / لتر وكانت  
اعلى قيمة في شهر تشرين الثاني وهي )0,88( ملغم / لتر واقل قيمة في شهر كانون االول  حيث بلغت 

)0,172( ملغم / لتر .

-: SO4  7- الكبريتات
تبلغ قيمتها )200( ملغم / لتر ضمن احملددات .

حيث  سجلت قيم الكبريتات في اهوار البصرة / املسحب والصالل من )406- 1580( ملغم / لتر حيث 
سجلت اعلى قيمة في شهر شباط  وهي )1580 ( ملغم / لتر واقل قيمة في شهر  تشرين االول هي)406( 

ملغم / لتر.

-: mg  8- املغنسيوم
اليوجد محدد لهذا العنصر .

بلغت اعلى قيمة في شهر شباط )441.4( ملغم / لتر واقل  قيمة في شهر تشرين االول )119.4( ملغم 
/ لتر.

4-4-1-4 مناقشة وحتليل نتائج فحوصات محافظة ذي قار :- 
 -: PH  1- الدالة احلامضية

سجلت اعلى قيمة للدالة احلامضية في هور اجلبايش لشهري كانون الثاني وشباط وكانت )8,5 ( وكذلك 
سجلت نفس القيمة لهور ابو زرك ويعزى ذلك الرتفاع عمود املاء جراء سقوط االمطار .بينما سجلت اقل 

قيمة للدالة احلامضية لهور اجلبايش لشهر تشرين الثاني وكانت )7.2(.
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 -: DO 2- االوكسجني املذاب
سجلت  اعلى قيمة  في هور ابو زرك لشهر كانون االول وكانت )7,38(ملغم / لتر وذلك الزدياد كمية  املياه  
بسبب  سقوط االمطار وسجلت اقل قيمة  لـ )DO( لهور اجلبايش  لشهر اب وكانت  )3.85( ملغم / لتر 

وذلك النخفاض كمية املياه وازدياد حرارة اجلو .
 -:TDS  3- اجمالي املواد املذابة

سجلت اعلى قيمة في هور السناف لشهر حزيران وكانت ) 11000( ملغم / لتر ويعزى ذلك بسبب قلة 
منسوب املياه خالل الفصل الرابع او بسبب مياه البزل الزراعية .

-:  Cond 4- التوصيلية الكهربائية
 حيث سجلت اعلى قيمة في هور السناف لشهر حزيران وكانت ) 18340( ملغم / لتر وسجلت اقل قيمة  

في هور ابو زرك لشهر تشرين الثاني وكانت ) 1612(ملغم / لتر.

-:  NO3   5-النترات
حيث سجلت اعلى قيمة في هور السناف لشهر شباط وكانت ) 2.9(ملغم / لتر وكانت اقل قيمة في 
هور اجلبايش لشهر آب  وكانت ) 0.4( ملغم / لتر  وهي ضمن احلدود املسموح بها حسب نظام صيانة 

االنهار .
-: PO4  6- الفوسفات

حيث سجلت اعلى قيمة للفوسفات في هور السناف لشهر حزيران وكانت )0.29( ملغم / لتر وسجلت 
اقل قيمة للفوسفات لهور السناف لشهر تشرين الثاني وكانت )0.01( ملغم / لتر وكذلك هور العدل 

نفس القيمة  )0.01(  ملغم / لتر.

-: SO4  7- الكبريتات
تبلغ قيمتها ضمن  احملددات )200(ملغم / لتر.

حيث  سجلت قيم الكبريتات اعلى قيمة في شهر شباط في هور السناف  وهي )2289 ( ملغم / لتر واقل 
قيمة في شهر  تشرين الثاني في هور ابو زرك وهي)189( ملغم / لتر.

-: mg  8- املغنسيوم
اليوجد محدد لهذا العنصر.

بلغت اعلى قيمة للمغنيسيوم في شهر شباط في هور السناف وكانت  )700( ملغم / لتر واقل  قيمة 
في شهر كانون االول في هور ابو زرك )119.4(.ملغم / لتر.

-: 4-4-1-5االستنتاجات 
1- لوحظ من خالل نتائج الفحوصات جتاوز قيم بعض العوامل الفيزيائية والكيميائية لنوعية املياه بعد 

مقارنتها مع احملددات ) نظام صيانة االنهار رقم 25 لعام 1967 ( .
وبالتالي  املياه  هيدرولوجية  في  تغيير  الى  تؤدي  قد  العشوائية  البشرية  الفعاليات  بعض  ازدياد  ان   -2

اضطراب لبيئة االهوار .
3- جفاف بعض املناطق في االهوار نتيجة انخفاض مناسيب املياه والذي اثر سلباً على نوعية املياه .

املالية  التخصيصات  توفير  بيئة ميسان بسبب عدم  االهوار ملديرية  تنفيذ خطة مراقبة ملناطق  4- عدم 
. لتنفيذها  الالزمة 
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الواقع االجتماعي واالقتصادي والصحي لسكان االهوار  2-4-4
مقدمة

سكنت االهوار من قبل السومريني واسست اول احلضارات هناكتربى سكان االهوار على مجموعة كبيرة من 
وبدرجة واضحة وكبيرة في  املفاهيم  التي اصبحت جزء اليتجزء من حياتهم وتظهر هذه  الثقافية  املفاهيم 
مجمل االطر التي تتصف بها حياتهم بدًء بالعالقات االجتماعية ومرورا ً في عادات املالبس والطعام واملراسيم 
الطقوسية وبناء املساكن وانتهاء مبراسيم االفراح واالحزان والعقوبات اجلزائية والزواج والطالق وغيرها من صور 

احلياة االخرى 

وفيما يلي جدول رقم ) ( يبني الواقع االجتماعي واالقتصادي والصحي لسكان االهوار في ااملناطق اجلنوبية 

GPSالناحية/القرية
عدد نفوس 

القرية
عدد 

املساكن
اجلانب 

التعليمي
اجلانب 

االقتصادي
اجلانب 
الصحي

االمراض 
املنتشرة بني 

احليوانات

الهارثة/بني مالك
N30.49433
E47.79350

2000700
مدرسة 
ابتدائية 

واحدة

زراعة/صيد طيور 
واسماكوتربية 

ماشية

يوجد مركز 
صحي

احلمى 
القالعية/ابو 

ظليف

الهارثة/اخلورة 
الثانية

N30.58931
E476.3860

1600180
مدرسة 
ابتدائية 

واحدة

صيد اسماك 
وطيور/تربية 

ماشية

يوجد مركز 
صحي

احلمى 
القالعية /

اجلمرة اخلبيثة

الدير/الشهيدة
N3076738
E47.62180

بسبب 
القصف مت 

تهجير القرية
200

مدرسة 
ابتدائية 

واحدة

زراعة /تربية 
ماشية

اقرب مركز 
يبعد 7كم

احلمى 
القالعية /

اجلمرة اخلبيثة

الهارثة /اخلورة 
األولى

N30.58934
E47.63866

2000600

مدرسة 
ابتدائية /
مدرسة 
متوسطة

زراعة/تربية 
ماشية

اقرب مركز 
يبعد 5كم

احلمى 
القالعية

شط العرب/
الصاحلية

N30.48565
E47.88370

750130
مدرسة 
ابتدائية 

واحدة

زراعة/صيد طيور 
واسماكوتربية 

ماشية

اقرب مركز 
يبعد 6كم

القراد/احلمى 
الثالثية
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GPSالناحية/القرية
عدد 

نفوس 
القرية

عدد 
املساكن

اجلانب التعليمي
اجلانب 

االقتصادي
اجلانب 
الصحي

االمراض 
املنتشرة بني 

احليوانات

الهارثة/قرية 
املسحب

N30.69300
E47.56035

2000380
مدرسة ابتدائية 

مختلطة

زراعة/صيد 
طيور واسماك 
وتربية ماشية

يوجد مركز 
صحي

احلمى 
القالعية

الهارثة/ابو 
محمر

N30.63086
E47.68098

1350400
مدرسة ابتدائية 

/مدرسة 
متوسطة

صيد واسماك 
وتربية ماشية

اقرب مركز 
يبعد 3كم

احلمى 
القالعية

عز الدين سليم/
السويرة

N30.966350
E47.232894

400350
مدرسة ابتدائية 

/مدرسة 
متوسطة

زراعة/صيد 
طيور واسماك 
وتربية ماشية

يوجد مركز 
صحي

احلمى 
القالعية

الهارثة/الشهلة
N30.59960
E47.76340

1500160
مدرسة ابتدائية 

واحدة

زراعة/صيد 
طيور واسماك 
وتربية ماشية

اقرب مركز 
يبعد 5كم

القراد/احلمى 
القالعية

الدير/ابو شلوك
N:30.77910
E:47.43600

6000500
مدرسة ابتدائية 

واحدة
صيد اسماك /
تربية ماشية

اقرب مركز 
في الشافي

احلمى 
القالعية

الدير/ابو واوي
N:30.89519
E:47.45780

5000600
مدرسة ابتدائية 

واحدة

صيد اسماك 
وطيور/ تربية 

ماشية

اقرب مركز 
يبعد 6 كم

احلمى 
القالعية

الدير/ الشافي
N:30.77992
E:47.43557

500005500

يوجد 10 مدارس 
ابتدائية و2 

متوسطة و1 
ثانوية

صيد اسماك 
وطيور/ تربية 

ماشية

اقرب مركز 
يبعد 5 كم

احلمى 
القالعية

صورة توضح التجمعات السكانية للمحافظات اجلنوبية )بصرة – ميسان – ذي قار ( لعام 2011
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4-4-2-1  االستنتاجات
1. سكان االهوار هم اساس املمتلك املعلن على الئحة التراث العاملي 

البيئي من قبل السكان في اهمية استدامة منافع ومصادر االهوار  كذلك السلوكيات  الوعي  2. قلة 
. ) الصيد اجلائر لالسماك والطيور– القطع اجلائر للقصب(  واملمارسات اخلاطئة في 

هي  االهوار  ,في  وغيرها  كالكهرباء  العامة  اخلدمات  من  املستفيدة  السكنية  التجمعات  اكثر   .3
لالهوار. احملاذية  السكنية  التجمعات 

التجمعات  باغلب  املتوفرة   الصحية  اخلدمات  قلة  وحيواناتهم بسبب  السكان  بني  االمراض  انتشار   .4
، السكنية في االهوار 

5. عدم وجود وحدات معاجلة لتصريف مياه الصرف الصحي وان التصريف يتم مباشرة الى الهور بدون 
معاجلة 

للهوربيوتها  احملاذية  ,والقرى  والطني  احلديدية  الصفيحات  من  مبنية  الهور  عمق  في  البيوت  اغلب   .6
والطني  البلوك  من 

7. بعد املدارس االبتدائية عن القرى السكانية في عمق الهور وال توجد مدارس ثانوية  
8. عدم توفر املياه الصاحلة للشرب ويتم شراء املاء من  التناكر املتنقلة

9. ارتفاع نسب االمية بني السكان , يقف حجر عثرة في طريق التطور االجتماعي .
10. وجود عمليات صيد جائر

4-5 اتفاقية سايتس :
خالل العقود الثالثة املاضية احتلت قضية احلفاظ على البيئة مكان الصدارة في دائرة األهتمام الدولي والعاملي 
كواحدة من اهم القضايا املطروحة ، فاحلفاظ على البيئة يعني األبقاء على األنواع النباتية واحليوانية واملوارد 
الطبيعية على اختالفها دون وقوع املمارسات واألنشطة التي ميكن ان تؤدي الى اختفاء او تهديد املوارد الطبيعية 
وحتقيق  العاملي  الغذاء  تأمني  تكفل  ان  والتي ميكن  القادمة  لألجيال  بثمن  التقدر  ثروات  لكونها تشكل  وذلك 

الرفاهية وتوفير النظم األيكولوجية الصحية .
سايتس CITESهي اتفاقية دولية بني احلكومات لتنظيم التجارة الدولية باألنواع البرية  املهددة باالنقراض  من 
مجاميع احليوان والنبات ,مت توقيعها في العاصمة واشنطن في 3 مارس / آذار  1973 ودخلت حيز التنفيذ في 
يوليو  عام 1975 . ظهرت سايتس نتيجة لقرار مت تبنيه مبؤمتر األحتاد الدولي لصون الطبيعة عام 1963 في نيروبي 
النادرة من احليوانات  البرية  الدولية باألنواع  التجارة  آلية للسيطرة على  – كينيا والذي اشار الى ضرورة ايجاد 

والنباتات او منتجاتها ومشتقاتها.

4-5-1 هدف األتفاقية 
تهدف االتفاقية الى التأكد من ان التجارة الدولية في انواع احليوانات والنباتات الفطرية ال تهدد بقاءها وهي 
من اهم واقوى  االتفاقيات البيئية في العالم اخلاصة باحلفاظ على االنواع البرية من خطر االنقراض لربطها بني 
احلياة الفطرية والتجارة بأحكام ملزمة لتحقيق االهداف املتعلقة باحلفاظ على االنواع واالستخدام املستدام 
لها كموارد طبيعية ملا لهذه االنواع من قيم جمالية وحضارية واقتصادية وخللق التوازن الطبيعي البيئي على 

االرض من خالل وضع اجراءات حتد من االجتار الدولي املفرط بتلك االنواع .
والنباتات ضد االستغالل  متنح االتفاقية درجات متفاوتة من احلماية ألكثر من 35000 الف نوع من  احليوانات 
او اجزاء ميتة موزعة تقريبا بشكل )  انواع حية  التي يتم تداولها من  املفرط من خالل التجارة الدولية سواء 
لدرجة  ( ويتم جتميع هذه األنواع في مالحقها وفقاً  النباتات  5,600  نوع من احليوانات  و30,000 الف نوع من 

تهديدها بسبب التجارة الدولية.
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4-5-2 انضمام العراق ألتفاقية سايتس
انضم العراق الى اتفاقية التجارة الدولية للحيوانات والنباتات الفطرية   )البرية( املهددة باالنقراض )سايتس( 
في مطلع عام 2014 بتأريخ 2014/2/5 واصبح الدولة العضو رقم 180 فيها ودخل في حيز تنفيذ األتفاقية بتأريخ 

 2014/5/6
يعد انضمام العراق الى األتفاقية واحداً من املنجزات الكبيرة واملهمة التي عمل عليها العراق لسنوات طويلة، 
وجاء ليعزز ويكمل كافة اجلهود التي بذلها العراق من خالل انضمامه ملعظم االتفاقيات البيئية الدولية التي 
تعنى بالتنوع البيولوجي وشكل نقلة نوعية في حماية التنوع األحيائي واحلياة البرية في البيئة العراقية   التي 
مازالت تعاني نتيجة اإلهمال والسياسات غير 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
جتارة احلياة البرية في العراق و اتفاقية سايتس 

الشام  بالد  وخاصة  واملنطقة  واوربا  اسيا  الى  االنواع  وعبور  لتجارة  الهامة  املناطق  احد  العراق  • يعتبر 
العربي واخلليج 

•  وبسبب ازدياد حاالت التهريب والعبور الغير مشروع في العراق خالل السنوات املاضية بسبب احلروب 
مبختلف  البرية  احلياة  في  اجلرمية  النتشار  اجملال  سمح  مما  والعسكرية  االرهابية  والعمليات  املتكررة 

اشكالها 
اجلوار  دول  مع  املشتركة  البرية  احلدود  خالل  من  باالنقراض  املهددة  االنواع  وعبور  تهريب  يتم  حيث   •

وبسبب نقص في اخلبرة والتوعية باهمية االنواع البرية ومشتقاتها ومنتوجاتها

4-5-3 مالحق اتفاقية سايتس
تقسم األنواع املدرجة على قوائم األتفاقية الى 3 مالحق رئيسية )األول والثاني والثالث( وحسب درجة تهديدها 
تتمتع  والتي  لالتفاقية  تخضع  التي  لألنواع  العلمية  لألسماء  قوائم  عن  عبارة  هي  العاملية  التجارة  وحجم 
مبستويات مختلفة من احلماية من االستغالل التجاري املفرط، و يتطلب االجتار بها )التصدير، إعادة التصدير، 
االستيراد( احلصول على ترخيص مسبق من اجلهة املعنية و تعتمد درجة حماية األنواع على وضعها الراهن و 

مدى تأثرها باإلجتار العاملي . 

:(I(امللحق األول
يتضمن األنواع  املهددة باالنقراض، وال يسمح مبمارسة التجارة في هذه األنواع إال في ظروف استثنائية . وفي 
هذه االنواع يجب احلصول على أذن تصدير من البلد املصدر وأذن استيراد من البلد املستورد قبل القيام بعملية 

التصدير.

 قرد الشمبانزياملها العربي
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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
 CITES يشمل أنواعاً تتمتع باحلماية في بلد معني، لكنه يتطلب مساعدة الدول األخرى األطراف في اتفاقية 
في ضبط التجارة بهذه األنواع. حيث أن بعض الدول قد تطلب أن يكون هذا الصنف مهدداً باالنقراض عندها، 
ولكنه موجود في دول أخرى. وفي هذه االنواع يشترط احلصول على تصريح تصدير من البلد املصدر قبل القيام 

بعملية التصدير .

4-5-4 بعض األمثلة عن األجتار غير املشروع باحلياة البرية  في العراق
الثعالب، القطط الكبيرة،  : الغزالن,  • الثدييات 

,اللقالق الببغاوات, احلبارة  ,البالبل,  : الصقور  الطيور   •
, االفاعي, السحالي,  والبرمائيات: السالحف  الزواحف   •

• األسماك : اسماك الزينة , اسماك نادرة 
• النباتات : اعشاب طبية ,اخشاب . العود

معظم  في  اخرى  اسواق  الى  اضافة  احليوانات،  لتجارة  بغداد  في  األسواق  اكبر  الغزل  سوق  يعد   •
العراقية  احملافظات 

طائر الفالمنكو                                               الضب املصري

غرير العسل
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4-5-5 اهم األجراءات واجنازات العراق بعد االنضمام لالتفاقية
ان العراق على الرغم من  انضمامه احلديث لهذه االتفاقية البيئية الدولية قام  باتخاذ العديد من اإلجراءات 

باجتاه تنفيذ التزاماته ضمن اتفاقية سايتس ومبا يضمن حماية الثروة الطبيعية للعراق وكاآلتي :-
من  باالنقراض  املهددة  األنواع  في  الدولية  التجارة  اتفاقية  الى  العراق  جمهورية  انضمام  قانون  نشر  مت   .1
مجموعات احليوان والنبات البرية ذي الرقم ) 29 ( لسنة 2012 في اجلريدة الرسمية الوقائع العراقية بالعدد 

4298 بتاريخ 18 تشرين الثاني 2013 .
االرتباط  نقطة  والبيئة  الصحة  وزارة  ومتثل   ، لالتفاقية  العلمية   والسلطة  اإلدارية  السلطة  تشكيل   .2
الوطنية الرسمية لالتفاقية ومتثل كذلك الهيئة اإلدارية والهيئة العلمية لها بالتعاون مع اجلهات األخرى 

ذات العالقة .
3. مفاحتة جميع اجلهات  الرسمية والوزارات ذات العالقة و املبينة في ادناه وأعالمهم بانضمام العراق التفاقية 
سايتس وكيفية تنفيذ بنود االتفاقية واإلجراءات الالزمة ملنح شهادات سايتس ) استيراد، تصدير، اعادة 

تصدير( وعن االنواع املدرجة ضمن مالحق االتفاقية . 
• األمانة العامة جمللس الوزراء/ دائرة التنسيق احلكومي

• حكومة اقليم كردستان / وزارة الزراعة واملوارد املائية/هيئة حماية وحتسني البيئة
• وزارة الزراعة / دائرة التخطيط واملتابعة  ودائرة البيطرة / قسم احملاجر 

• وزارة املالية / الهيئة العامة للكمارك . 
• وزارة التجارة / الشركة العامة للمعارض العراقية 

• وزارة النقل / الشركة العامة ملوانئ العراق / سلطة الطيران املدني 
• وزارة اخلارجية 

• وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
• امانة بغداد / دائرة احلدائق واملتنزهات / ادارة حديقة الزوراء.

• وزارة الداخلية  ، شرطة احلدود 
• وزارة البلديات واألشغال العامة 

4. وضع آلية تعاون مع وزارة الزراعة في حالتي االستيراد والتصدير تتضمن اآلتي:-

في حالة االستيراد 
1. تقوم اجلهة الراغبة باالستيراد باستحصال موافقة وزارة الزراعة على الشحنات املراد استيرادها من 

مجاميع احليوانات والنباتات املهددة باالنقراض واملدرجة ضمن مالحق االتفاقية.
2. عند موافقة وزارة الزراعة تقوم اجلهة بعد ذلك باستحصال موافقة وزارة البيئة ملنح شهادة سايتس 

على االستيراد.

في حالة التصدير 
من  تصديرها  املراد  الشحنات  على  البيئة  وزارة  موافقة  باستحصال  بالتصدير  الراغبة  اجلهة  تقوم   .1

مجاميع احليوانات والنباتات املهددة باالنقراض واملدرجة ضمن مالحق اتفاقية سايتس .
2. عند موافقة وزارة البيئة تقوم اجلهة بعد ذلك باستحصال موافقة وزارة الزراعة

5. تشكيل جلنة وطنية  بأمر وزاري لغرض اعداد التشريع الوطني  اخلاص لتنفيذ اتفاقية سايتس برئاسة 
وزارة البيئة ومتثلت فيها عضوية العديد من الوزارات واملؤسسات ذات العالقة  للتنسيق بينها ومت  كتابة  
اللجنة  ألعضاء  األول  االجتماع  في  ومناقشته  للسايتس  العراقي  الوطني   للتشريع  األولى  املسودة 
الوطنية الذي عقد بتاريخ 2016/8/25 . و يتم حالياً التهيؤ لعقد االجتماع الثاني للجنة الوطنية حيث 
مت االنتهاء من املسودة الثانية للتشريع الوطني العراقي للسايتس بعد ان مت اجراء العديد من التنقيحات 

على املسودة األولى . 
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6. اعداد وتصميم منوذج لشهادة سايتس العراقية لالستيراد والتصدير واعادة التصدير وفق املعايير الدولية 
وزارة  تصدرها  التي  والتصاريح  بالشهادات  اخلاصة  االختام  و  االحكام  وكذلك  ذاتية   وبجهود  لالتفاقية 

البيئة .

النموذج اخلاص بشهادة السايتس العراقية
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واملصادق  سايتس  اتفاقية  مبالحق  املدرجة  والنباتات  احليوانات  وتصدير  ألستيراد  العامة  األحكام   6-5-4
عليها من قبل األمانة العامة  جمللس الوزراء:

1. منع استيراد وتصدير او إعادة تصدير أي عينة من احليوانات والنباتات املهددة باالنقراض والتي تندرج باتفاقية 
السايتس احلية و امليتة و األجزاء او املشتقات اال بعد احلصول على شهادة مسبقة سارية املفعول من وزارة 

البيئة و تكون هذه الشهادة منفصلة لكل شحنة . 
2. جميع الشحنات التي توجد بها أنواع مدرجة مبالحق اتفاقية السايتس يجب ان تكون مصحوبة بشهادات 

سايتس من الدولة املستوردة واملصدرة لألفراج عنها . 
3. جميع الشحنات النباتية واحليوانية وألي غرض كانت ) شخصية- جتارية-حدائق حيوان-غيرها ( يجب ان 

تتوافق مع قوانني احلجر البيطري والزراعي لألفراج عنها. 
4. يجوز للجهة اخملتصة وهي وزارة البيئة في أي وقت سحب تعديل اي شهادة أصدرتها اذا ثبت ان أي منها 
قد صدر استنادا ًالى بيانات غير صحيحة او مضللة من قبل مقدم الطلب ) واليجوزألي شخص استخدام 

أي شهادة ممنوحة لغيره (.
5. على التشريع القانوني اخلاص باالتفاقية ان يحضرامتالك وبيع وشراء أي عينة مت اخذها من البرية

القانونية جتاه  االلتزامات  او قبول أي طلب للحصول على شهادة سايتس وفق  البيئة رفض  لوزارة  6. ميكن 
االتفاقياتا لبيئية امللتزم بها العراق .

7. يجب التحقق من ان شحن العينات احليوانية  )احلية( قد مت بطريقة تقلل الى ادنى حد من اخطار اجلروح 
واإلصابات املضرة بالصحة و املعاملة القاسية

8. االحتفاظ بالعينات املصادرة  ) لعدم وجود املوافقات األصولية ( والت يتندرج مبالحق اتفاقية سايتس في 
مكان مناسب  ) حتديد فترة احلجز ( متهيداً ألعادتها الى الدولة املصدرة بعد التشاور مع سلطاتها اخملتصة 

او تسليمها ألي مركز إغاثة بعد اجتيازه االفحوصات املطلوبة م نقبل احلجر البيطري والزراعي . 
9. تطبق املواد أعاله كذلك اذا كانت الشحنات لعينات حيوانية اونباتية غير حية )أجزاء مشتقات مخلفات( 

.
اجلهة  مبعرفة  تعريفية  او حلقة  اإللكترونية  الشريحة  ( كإضافة  القانونية   ( الشرعية  العينات  وسم   .10

اخملتصة )وزارة البيئة( . 
11. في حالة املعارض املتنقلة او السيرك تخضع العينات احليوانية و النباتية ) سايتس ( للشروط اعاله .

12. يقع عبئ اثبات احليازة القانونية ألي عينة من األنواع أعاله على حائزها.
13. يعاقب مخالف هذه التعليمات باملصادرة او الغرامة املادية او بكلتا العقوبتني وحسب نوع اخملالفة . 

4-5-7 اجنازات العراق على ضوء التزامه باتفاقية سايتس
• اجناز التقرير الوطني السنوي الثاني لعام 2015 وتقدميه الى سكرتارية االتفاقية في جنيف  في موعده املقرر 

والذي يتضمن شهادات التصدير واألستيراد . 

Biennial report والذي يقدم كل سنتني الى سكرتارية األتفاقية عن  • اعداد تقرير التنفيذ الوطني األول  
التدابير التشريعية والتنظيمية واألدارية املتخذة ألنفاذ األتفاقية .

الواقعة  االحيائية  لألنواع  والتصدير  االستيراد  تردنا طلبات  وزارتنا حيث  قبل  اصدار شهادات سايتس من   •
ضمن مالحق اتفاقية سايتس حيث بلغ عدد الشهادات حلد اآلن 11 شهادة منذ العام 2014 وحلد اآلن 

احليوانات  ببيع  اخلاصة  االسواق  شملت  اجلنوبية   احملافظات  وبعض  بغداد  من  لكل  حقلية  زيارات  اجراء   •
واملشاتل وحدائق احليوانات واملنافذ احلدودية ألعداد قاعدة بيانات عن اهم االنواع الفطرية املتداولة والتي 

يتم املتاجرة فيها.
• اعداد قائمة اولية عن بعض االنواع الفطرية املهددة بخطر االنقراض ويتم االجتار بها .

• تنفيذ عدة ورش عمل عن االتفاقية في بغداد وبحضور اجلهات املعنية مثل وزارة الزراعة، وزارة املالية/ الكمارك، 
حديقة احليوانات، الهيأة العامة للبستنة و الغابات، احملاجر البيطرية و الزراعية .

• اعداد عدد من املقاالت التفاقية سايتس وارسالها الى دائرة التوعية و االعالم لغرض نشرها و التوعية في 
مجال االتفاقية .
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• تخصيص نافذة على الصفحة الرئيسية للموقع االلكتروني لوزارة البيئة حول اتفاقية سايتس تتضمن 
اعادة  ) استيراد، تصدير،  و االجراءات املتخذة ملنح الشهادات  كافة املعلومات عن االتفاقية وعن املالحق 

تصدير ( و املتمسكات املطلوبة ملنح الشهادة .
• جاري العمل وبالتنسيق مع اجلهات ذات العالقة ملنح شهادة امللكية لتسجيل العينات واألنواع  املتواجدة  

في العراق واملدرجة ضمن مالحق األتفاقية .
• املشاركة في مؤمتر األطراف السابع عشر في جنوب افريقيا / جوهانسبورغ .

. IFAW التعاون املشترك بني وزارة البيئة والصندوق الدولي للرفق باحليوان •
بأنها  نعتقد  والتي  الوطنية  احليوانات  وقائمة  الوطنية  النباتات   قائمة    ، قائمتني  اعداد  العمل على  بدأ   •

بحاجة الى ان توضع حتت احلماية وان اليتم  األجتار فيها .
الوعي  لرفع  والبروشورات   املطبوعات  واصدار  والورش  التدريبية  الدورات  و  الندوات  من  العديد  تنظيم  مت   •

بأهمية انضمام العراق لهذه األتفاقية  واهمية احلفاظ على األنواع الداخلة ضمن مالحقها . 
• قام العراق وبالتعاون مع برنامج األمم املتحدة للبيئة  UNEP ومرفق البيئة العاملي GEF  باعداد  اول ستراتيجية 
للتنوع البيولوجي في العراق واخلطة التنفيذية لألعوام 2015 – 2020 وانطالق العمل بها منذ العام 2015 
وحلد اآلن وجاري العمل من اجل تنفيذ كافة البرامج التنفيذية واملشاريع اخلاصة بها . والتي تضمن حماية 

الثروة الطبيعية للبالد .
العراق  في  التجارة  بسبب  األنقراض  بخطر  املهددة  واللبائن  الطيور  انواع  لبعض  األنتشار  خرائط  اعداد   •

وبالتنسيق مع نظم املعلومات اجلغرافية  GIS في وزارة البيئة. 

4-5-8 مؤمتر األطراف 
شارك العراق في حضور مؤمتر األطراف السابع عشر ألتفاقية سايتس والذي عقد في جوهانسبورغ للفترة من 24 
ايلول ولغاية 5 تشرين األول 2016 والذي يعد اكبر مؤمتر عاملي للحياة البرية في العالم وواحداً من اكثر اللقاءات 
املهمة في تاريخ انشاء االتفاقية منذ ثالثة واربعون عاماً والذي شاركت فيه 183 دولة  منضمة لالتفاقية وتواجد 

وحضور اكثر من 3500 شخص من مختلف دول العالم واجلهات احلكومية ومنظمات اجملتمع املدني .
مت خالل املؤمتر مناقشة العديد من الوثائق واملقترحات اإلدارية والفنية املعدة بصورة علمية من دول األطراف والتي 
تخص جتارة احليوانات والنباتات وفق األجندة املرفقة، حيث شهد مؤمتر األطراف اتخاذ قرارات مهمة بشأن 62 
مقترحاً مقدمة من 64 دولة تضمنت وضع تدابير اضافية للحد من اإلجتار غير املشروع باحلياة البرية والتصويت 
احلماية  زيادة  والثاني مع  األول  االتفاقية  والنباتات ضمن مالحق  احليوانات  انواع جديدة من  وادراج  اضافة  على 
الدولية للحفاظ عليها . كما مت معاجلة القضايا املتعلقة بسبل العيش واستعراض التجارة املزدهرة وامكانية 
تتبع وتعقب جتارة  العينات ومكافحة جرمية التجارة األلكترونية باحلياة البرية وفعالية تنفيذ األتفاقية وزيادة 
التفاعل والتعاون مع شركات األنترنت ومشاركة التحديثات احلاصلة على التشريعات الوطنية واتخاذ قرارات 
بشأن زيادة احلماية على جتارة العاج ومكافحة جتارة العاج غير الشرعية وزيادة احلماية الدولية على انواع الفيلة 
األفريقية وكذلك حماية األسود األفريقية والتماسيح والبانغولني واسماك القرش والسالحف ملساء الترس 

والزواحف والصقور والببغاوات  والطيور والضفادع والسحالي والنباتات .

4-5-9 التشريعات  والقوانني العراقية :
• 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 . 

من  باألنقراض  املهددة  األنواع  في  الدولية  التجارة  اتفاقية  الى  العراق  جمهورية  انضمام  قانون  3 .
مجموعات احليوان والنبات البرية رقم ) 29 ( لسنة 2012 . 

قانون الصحة احليوانية رقم ) 32 ( لسنة 2013. 4 . 
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قانون احملميات الطبيعية رقم )2 ( لسنة 2014 الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 139 لسنة 2014. 5 .
قانون انضمام العراق الى معاهدة احملافظة على األنواع املهاجرة من احليوانات الفطرية ) CMS. 6 ( 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 

مت اكمال املسودة الثانية للتشريع الوطني العراقي للسايتس والذي تكون من 35•   مادة شملت التعريفات 
ومستنداته  الدولي  ،األجتار  العلمية  ،السلطة  األدارية  ،السلطة  عامة  ،احكام  القانون  تطبيق  ،سريان 
األستثنائية  القضائي،واألحكام  الضبط  ،ومأموري  اخملالفة  بالعينات  التجارة  حظر  ،وتدابير  ،والرسوم 

،والعقوبات، واحكام ختامية.

4-5-10 قائمة بأسماء بعض احليوانات والنباتات الفطرية املهددة باالنقراض الداخلة في مالحق اتفاقية 
سايتس

الطيور

امللحقاالسم العلمياالسم اإلنكليزياالسم العربيت

ملحق Gyr Falcon  Falco rusticolus1صقر اجلير1

ملحق Peregrine Falcon Falco peregrines1صقر الشاهني2

ملحقSaker FalconFalco cherrug2الصقر احلر او صقر الغزال3

ملحقCommon hill mynaGracula religiosa2 طائر ماينا التالل 4

ملحقEurasian eagle owlBubo bubo2البومة النسرية 5

ملحقHoubara BustardChlamydotis undulata1 احلبارى اآلسيوية6

ملحق Greater flamingo.Phoenicopterus spp2الفالمنغو او النحام7

ملحقSenegal BustardEupodotis senegalensis2احلبارى السنغالية8

ملحقBarn owlTyto alba2بومة اخملازن 9

ملحقOspreyPandion haliaetus1عقاب السمك 10

ملحقGreen-winged Macaw Ara chloropterus2املكاو اخضر اجلناحني11

ملحقScarlet Macaw Ara macao1املكاو القرمزي 12

ملحقBlue-and-Yellow MacawAra ararauna2املكاو األزرق الذهبي13

ملحقPalm Cockatoo Probosciger aterrimus1كوكاتو النخيل14



محاية الطبيعة 132

الطيور

امللحقاالسم العلمياالسم اإلنكليزياالسم العربيت

ملحقUmbrella CockatooCacatua alba2الكوكاتو ذو املظلة15

ملحقSulphur-crested Cockatoo Cacatua galerita2كوكاتو اصفر العرف16

ملحقSun conureAratinga solstitialis2الببغاء الشمسي 17

18
الكاسكو - او الببغاء األفريقي 

الرمادي 
African Grey Parrot Psittacus erithacus1ملحق

ملحقBlue-fronted Amazon Amazona aestiva2ببغاء األمازون ذو اجلبهة الزرقاء19

ملحقYellow-headed Amazon Amazona oratrix1ببغاء األمازون اصفر الراس 20

ملحقYellow crowned amazonAmazona ochrocephala2ببغاء األمازون ذو التاج األصفر21

ملحقSenegal ParrotPoicephalus senegalus2الببغاء السنغالي 22

ملحقJardines parrotPoicephalus gulielmi2ببغاء اجلاردن23

ملحقMasked loviberdAgapornis personatus2طيور احلب املقنعة24

ملحقFischers loviberdAgapornis fischeri2ببغاء الفيشراو طيور احلب 25

ملحقGalah,roseate cockatooEolophus roseicapillus2ببغاء جاال او الكوكاتو الزهري 26

ملحقGrey Crowned-Crane Balearica regulorum2طائر الكركي الرمادي املتوج27

ملحقBlack Crowned-Crane Balearica pavonina2طائر الكركي األسود املتوج28

ملحقJapanese Crane Grus japonensis1الكركي الياباني29

ملحقDemoiselle Crane Grus virgo2طائرالكركي )دمويسل(30

ملحقCommon rheaRhea Americana2طائر الرها31

ملحقJava sparrowLonchura oryzivora2عصفور جاوا32

ملحقToco toucanRamphastos toco2طائر الطوقان33

ملحقOstrichStruthio camelus1النعامة 34

الثدييات

امللحقاالسم العلمياالسم اإلنكليزياالسم العربيت

ملحقTigerPanthera tigris1النمر اآلسيوي1

ملحقLeopardPanthera pardus1الفهد2

ملحقJaguarPanthera onca1 اجلاكوار- النمر األمريكي3

ملحقSnow LeopardUncia uncia1منر اجلليد4
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الثدييات

امللحقاالسم العلمياالسم اإلنكليزياالسم العربيت

ملحقCheetahAcinonyx jubatus1الفهد الصياد5

ملحقLion Panthera leo1األسد 6

ملحقServal catLeptailurus serval2قط السرفال7

ملحقsand catmargarita Felis2قط الرمال8

ملحقWolf Canis lupus1 الذئب9

ملحقFennec foxVulpes zerda2ثعلب الفنك 10

ملحقArabian oryxOryx leucoryx1املها العربي11

ملحقSecretary birdSagittarius serpentarius1طائر السكرتير12

ملحقMarkhorCapra falconeri1املارخور13

ملحقDorcas gazelleGazella Dorcas3غزال الدوركس او العفري 14

ملحقSand gazelleGazella leptoceros1غزال الرمي او غزال الرمال 15

16
مها ابو عدس او الظبي لولبي 

القرون 
 AddaxAddas nasomaculatus1ملحق

ملحقScimitar horned oryxOryx dammah1مها ابو حراب 17

ملحقDama gazelleGazella dama1غزال الداما 19

ملحقBarbary sheepAmmotragus lervia2الكبش البربري 20

ملحقHoney badgerMellivora capensis3غرير العسل 21

ملحقGrevys zebraEquus grevyi1احلمار الوحشي 22

ملحقHaoonmadryas bab Papio hamadryas2قرد الرباح او البابون 23

ملحقGreen monkey.Chlorocebus spp2القرد األخضر 24

ملحقChimpanzeePan troglodytes1الشمبانزي 25

ملحقOrangutan.Pongo spp1انسان الغاب 26
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البرمائيات

امللحقاالسم العلمياالسم اإلنكليزياالسم العربيت

ملحقHawksbill turtleEretmochelys imbricate1سلحفاة منقار الصقر1

ملحقAfrican spurred tortoiseGeochelone sulcate2السلحفاة األفريقية ذات النتوء2

ملحقGreek tortoiseTestudo graeca2السلحفاة اليونانية 3

الزواحف

امللحقاالسم العلمياالسم اإلنكليزياالسم العربيت

ملحقRoyal pythonPython regius2 األفعى امللكية 1

ملحقAfrican pythonPython sebae2البايثون األفريقي2

ملحقReticulated pythonPython reticulatus2البايثون الشبكي3

ملحقArabian sand boaEryx jayakari2افعى الرمال العربية )الدساس(4

ملحقSpiny tailed lizardUromastyx spp2الضب 5

ملحقDesert monitorVaranus griseus1الورل الصحراوي7

ملحقGreen iguanaIguana iguana2 األيجوانا اخلضراء9

ملحق Nile monitorVaranus niloticus2ورل النيل 10

األسماك

امللحقاالسم العلمياالسم اإلنكليزياالسم العربيت

ملحقSeahorseHippocampus spp2حصان البحر1

ملحقCommon eelAnguilla Anguilla2ثعبان البحر2

ملحقGreat hammerhead sharkSphyrna mokarran2اسماك قرش ابو مطرقة الكبير 3

4
سمك القرش األبيض األطراف 

احمليطي 
Oceanic whitetip sharkCarcharhinus longimanus2ملحق

ملحقManta raysManta spp2سمكة املانتا5
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النباتات

امللحقاالسم العلمياالسم اإلنكليزياالسم العربيت

ملحقVenus flytrapDionaea muscipula2خناق الذباب او مصيدة فينوس1

ملحقOrchidids Paphiopedilum sanderianum2األوركيد او السحلبيات2

ملحقOrchididsVanilla planifolia2األوركيد او السحلبيات3

ملحقAgar woodAquilaria & Gyrinosps spp2اخشاب العود 4

ملحق Red sandalwoodPterocarpus santalinus2خشب الصندل األحمر5

4-5-11 قاعدة بيانات عن االنواع الفطرية ) البرية ) املهددة بخطر االنقراض في العراق التي وردتنا من بعض 
احملافظات:

محافظة ديالى

املالحظاتامللحقاالسم العلمياالسم اإلنكليزياالسم العربيت

خانقني، بحيرة حمرين، مندلياالولChlamydotis undulataHoubara Bustardطير احلبارى1

بحيرة حمرين،على ضفاف نهر ديالىاالولNumenius TenuirostrisSlender-billed Curlewالكروان2

بلدروز، جبال حمرين، خانقنياالولFalco PeregrinusPeregrine Falconصقر الشاهني3

مندلي، خانقنياالولACCIPITRIDAE sppHawks Eaglesصقر الباز4

محافظة كركوك

املالحظاتامللحقاالسم العلمياالسم اإلنكليزياالسم العربيت

الثانيChlorocebus aethiopsGrivet Monkeyالقرد االخضر1

الثانيCanis LupusWolfالذئب2

االولFalco PeregrinusPeregrine Falconصقرالشاهني3

الثانيVulpes ZerdaFennec Foxثعلب الفنك4

االولStruthio CamelusOstrichالنعامة5

الثانيAnthropoides virgoGrus Virgoطائرالكركي 6

الثانيAgapornis FischeriFischers Love Birdطيور احلب املقنعة7

نبات االوركيد او 8
السحلبيات

Orchidaceae sppOrchidالثاني

الثانيCactaceae sppCactiالصباريات9

الثانيCycadaceae sppCycadsنخيل السيكاس10
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محافظة النجف االشرف

املالحظاتامللحقاالسم العلمياالسم اإلنكليزياالسم العربيت

االولanas platyrhynchosLaysan Duckاخلضيري1

الثانيCanis LupusWolfالذئب2

االولFalco PeregrinusPeregrine Falconصقر الشاهني3

الثانيaquila nipalensisSteppe Eagleعقاب السهول4

الثانيButeo buteoCommon Buzzardالصقراحلوام5

الثانيPhoeniconaias minorLesser Flamingoالنحام6

االولCHLAMYDOTIS UNDULATAHoubara Bustardاحلبارى7

الثانيTetrax tetraxLittle Bustardاحلبارى الصغيرة8

الثانيFalco cherrugSaker Falconصقرالغزال9

الثانيFalco tinnunculusKestrelالعوسق10

الثالثcanis aureusJackalابن اوى11

الثانيCanis lupusWolfالذئب12

الثالثhyaena hyaenaStriped Hyaenaالضبع اخملطط13

الثالث- mellivora capensisHoney Badgerغريري العسل14

الثانيFelis margaritaSand Catقط الرمال15

االولLutra lutraCommon Otterكلب املاء16

4-5-12 الدورات والورش التدريبية :
اقامة ندوة توعوية عن اتفاقية سايتس مبشاركة اجلهات ذات العالقة وزارة )الزراعة، الداخلية ، اخلارجية، النقل  1 .

، املالية، التجارة ، التعليم العالي والبحث العلمي( 
اقامة دورة تدريبية عن اتفاقية سايتس  في مجلس محافظة بغداد الى رؤساء اللجان واعضاء مجلس الم- 2 .

حافظة واعضاء اجملالس البلدية .
اقامة ندوة توعوية  عن  اتفاقية سايتس في هيئة حماية وحتسني البيئة في اقليم كردستان ومديرية بيئة  3 .

اربيل.

4-5-13 التحديات املؤشرة لتنفيذ االتفاقية : 
تكثيف الوعي العام بشأن متطلبات تنفيذ اتفاقية سايتس. 1 .

اإلسراع بإصدار التشريعات والتعليمات الالزمة لتطبيق بنود االتفاقية بالعراق. 2 .
احلاجة للتخصيصات املالية لتغطية املتطلبات املبينة في ادناه : 3 .

• إقامة الورش والندوات التوعوية عن اتفاقية سايتس للجهات ذات العالقة. 
• التعاقد مع االستشاريني في اجلامعات . 

بغداد  في  االنقراض  بخطر  املهددة  الفطرية  األنواع  عن  بيانات  قاعدة  بناء  لغرض  امليدانية  املسوحات  • اجراء 
احملافظات. 

• وضع مسودة مشروع ملنح شهادة ملكية لتسجيل العينات واالنواع املتواجدة في العراق واملدرجة ضمن مالحق 
االتفاقية إضافة اليحيوانات املتنزهات واحلدائق لتسجيلها ضمن مالحق االتفاقية.



املخلفات الصلبة وادارة الكيمياويات واملواقع امللوثة

الف�صل

 املخلفات ال�صلبة وادارة الكيمياويات واملواقع5 
امللوثة



املخلفات الصلبة وادارة الكيمياويات واملواقع امللوثة 138



139املخلفات الصلبة وادارة الكيمياويات واملواقع امللوثة

5-1  اخمللفات اخلدمية الصلبة
تعد مشكلة النفايات الصلبة  إحدى املشكالت البيئية الكبرى 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 ثمنه الباهظ الذي تتكبده الدول كنفقات كان في وسعها أن 

توفرها أو مصروفات كان ميكنها أن تتجنبها. 
 وعلى الرغم من تزايد كميات النفايات الصلبة التي يتم إنتاجها سنويا« ، إال أن العمليات األساسية إلدارتها 
متمثلة » في) التجميع ، النقل ، الفرز ، املعاجلة ، التدوير والتخلص النهائي( , لم تواكب التطور العاملي في هذا 
اجملال ، وإن إفتقارنا إلى إستراتيجيات وخطط واضحة املعايير للتعامل مع هذه اخمللفات والتلوث البيئي املترتب 
على ذلك  أدى إلى ضياع فرص توظيفها كمورد ميكن اإلستفادة منه, حيث تراكمت كميات كبيرة من اخمللفات 
 ، البيئية  املطابقة للمحددات  التحويلية غير  واحملطات  العشوائية  التجميع  احملافظات في مواقع  في معظم 
الهواء  لتلوث  آخر  مما يشكل مصدرا«   منها  للتخلص  وسيلة«  للمخلفات  واملتعمد  املكشوف  احلرق  وأصبح 

إضافة«  إلى إنشاء مواقع الطمر العشوائية وغير النظامية في عدة أماكن حيوية.
وفيما يخص مواقع الطمر الصحي, فإن معظمها هي مواقع غيرنظامية وال يتم الطمر فيها بصورة نظامية 
وتستخدم كمكبات للنفايات وينتشر فيها العديد من الظواهر السلبية منها عمليات احلرق هذا باإلضافة إلى 
وجود جماعات من مختلف األعمار)النباشني(  والذين يقومون بإنتقاء مواد ذات مردود اقتصادي لهم.                                       

أدناه جدول يبني عدد مواقع الطمر الصحي احلاصلة وغير احلاصلة على املوافقات البيئية:-

جدول) 23 ( يبني عدد مواقع الطمر الصحي احلاصلة وغير احلاصلة على املوافقات البيئية

عدد املواقع غير احلاصلة عدد املواقع احلاصلة احملافظة ت

13 9 نينوى 1

4 0 صالح الدين 2

19 1 ديالى 3

1 6 االنبار 4

9 0 بغداد 5

6 9 بابل 6

4 10 واسط 7

11 0 كربالء املقدسة 8

2 3 النجف األشرف 9

6 5 الديوانية 10

5 5 املثنى 11

14 1 ميسان 12

16 1 ذي قار 13

17 3 البصرة 14

11 1 كركوك 15

138 54 اجملموع
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كاملدارس  اخلدمية  املؤسسات   ، التجارية  واألسواق  احملال   ، املنازل  )القمامة( مخلفات  البلدية  اخمللفات  تشمل 
واملعاهد واجلامعات ، املستشفيات ، املنشآت اإلدارية ، تنظيف الشوارع ، احلدائق ، الفنادق وغيرها. وال يوجد نظام 
كفوء إلدارة اخمللفات الصلبة بكافة تصنيفاتها حيث إن النظام احلالي ال ميكن أن يلبي إحتياجات اجملتمع, و يتم 
جمع النفايات من قبل السيارات التخصصية وترمى في املواقع التحويلية وتكبس و ترسل إلى مواقع الطمر 

الصحي , أدناه جدول ( يبني عدد احملطات التحويلية احلاصلة وغير احلاصلة على املوافقات البيئية:-          

جدول )24( يبني عدد احملطات التحويلية احلاصلة وغير احلاصلة على املوافقات البيئية

عدد احملطات التحويلية غير احلاصلة عدد احملطات التحويلية احلاصلة احملافظة ت

4 1 نينوى 1

12 1 صالح الدين 2

3 0 ديالى 3

11 0 األنبار 4

18 6 بغداد 5

2 1 بابل 6

1 0 واسط 7

2 0 كربالء املقدسة 8

12 2 النجف األشرف 9

2 0 الديوانية 10

1 0 املثنى 11

1 0 ميسان 12

3 0 ذي قار 13

1 1 البصرة 14

0 2 كركوك 15

73 14 اجملموع

شكل ) 36 ( يبني عدد مواقع الطمر الصحي احلاصلة و غير احلاصلة على املوافقات البيئية كنسبة مئوية و لكل محافظة
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وتختلف نسبة تولد اخمللفات البلدية الصلبة من منطقة إلى أخرى كما« ونوعا« حسب خصائص اجملتمع وظروفه 
وإختالف األمناط اإلستهالكية والسلوكية فيه و تفاوت مستويات الدخل, ففي املناطق ذات الدخول املنخفضة 
املواد العضوية  ، بينما تزيد نسبة  ينخفض تولد اخمللفات الصلبة فيها ليصل إلى أقل من 0,3 كغم/فرد/يوم 
في اخمللفات املتولدة, أما في املناطق ذات الدخول املرتفعة يرتفع تولد اخمللفات الصلبة إلى ما يزيد عن  1كغم/

فرد/يوم وتقل نسبة اخمللفات العضوية على حساب املواد القابلة لإلسترجاع مثل الورق، والبالستيك والزجاج ، 
واملعادن ، وغيرها. 

 إن وضع نظام إدارة متكامل للنفايات أصبح من أهم عناصر ستراتيجيات إدارة النفايات إليجاد توجه خاص نحو 
جمع النفايات والتخلص منها وإبتكار أساليب إدارية وفنية وتقنية وإقتصادية تضمن القيام مبختلف عمليات 

اجلمع والتخلص واملعاجلة وإستخدام األساليب والتقنيات واإلجتاهات احلديثة في هذه اجملاالت .
 مت تبني مقترح انشاء مركز إلدارة النفايات ومبوافقة األمانة العامة جمللس الوزراء يقوم على أساس دخول القطاع 
اخلاص عن طريق اإلستثمار في هذا اجملال ,والعمل جاري على إعداد القانون اخلاص باملركز والهيكلية املناسبة 

ملثل هكذا مركز متخصص .

5-1-1 أهم املشاكل واملعوقات املؤثرة على إدارة اخمللفات البلدية الصلبة في العراق :-
أ - عدم كفاية العمالة الناجحة من حيث الكفاءة والفعالية والقدرات التنظيمية واإلدارية في إدارة وتشغيل 

هذا امللف .
ب - نقص الوعي العام بخصوص اجلوانب البيئية املتعلقة بإدارة اخمللفات الصلبة وكذلك اإلفتقار إلى تعاون 

اجملتمع.
ج- عجز التمويل عن اإليفاء باملتطلبات األساسية إلدارة ملف إدارة النفايات .

د- عدم وجود رؤية إستراتيجية تضعها املؤسسات املعنية كهدف ستراتيجي ومحاولة الوصول اليه خالل 
سنوات محددة .                                                                                                         

النفايات  إدارة  املتاحة واملمكنة للقطاع اخلاص وإشراكه في مفاصل  هـ- عدم اإلستغالل األمثل للطاقات 
كفرص إستثمارية .

تتسبب مواقع الطمر الصحي واحملطات التحويلية بضرر بيئي كبير على السكان القاطنني بالقرب منها وعلى 
هذا األساس فإن فرقنا الرقابية تقوم بجهود كبيرة ملراقبة هذه االنشطة اخلدمية  واتخاذ االجراءات القانونية 

املناسبة بحق االنشطة اخملالفة  . أدناه جدول يبني اإلجراءات القانونية املتخذة بحق تلك املواقع:-

شكل ) 37 ( يبني عدد احملطات التحويلية احلاصلة و غير احلاصلة على املوافقات البيئية و كنسبة مئوية ولكل محافظة
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جدول) 25 ( يبني اإلجراءات القانونية املتخذة بحق مواقع الطمر الصحي و احملطات التحويلية

املواقع التحويلية مواقع الطمر الدائمية

غلق غرامة إنذار غلق غرامة إنذار

4 5 6 3 4 5

5-1-2 اإلستنتاجات :-
عدم وجود خطة ادارة بيئية سليمة من قبل إدارة البلديات كل حسب رقعته اجلغرافية وفي كيفية التعامل  1 .

مع حجم النفايات املتولدة بشكل يومي.
عدم وجود اجلهد اآللي الكافي مما أدى الى إتساع رقعة التلوث ووصوله إلى املناطق السكنية لعدم توفر  2 .

املتطلبات البيئية في املواقع احلالية.
ضعف  الوعي البيئي لدى اجملتمع واملسؤولني على حد سواء باخملاطر البيئية التي تسببها تلك املؤسسات. 3 .

5-1-3  التوصيات :-
تطبيق اإلدارة البيئية السليمة في مواقع الطمر الصحي باألساليب العلمية احلديثة . 1 .

إنشاء مواقع طمر صحي وفق املعايير البيئية احلديثة للتخلص من ظاهرة تكدس النفايات وظاهرة احلرق  2 .
العشوائي وإنشاء مواقع للفرز قريبة منها لتقليل كميتها وزيادة عمر تلك املواقع .

نشر الوعي البيئي بني شرائح اجملتمع في كيفية التعامل السليم مع النفايات املنتجة . 3 .
التفكير بجدية في إنشاء موقع طمر للنفايات اخلطرة وفق املتطلبات البيئية السليمة للنفايات اخلطرة  4 .

للحد من اآلثار السلبية التي قد تسببها مثل هذا النوع من النفايات .

5-2  املؤسسات الصحية :-
يوفر قطاع اخلدمات الطبية الرعاية الصحية للمواطنني من خالل اخلدمات التي يقدمها في الفحص والعالج 
واجلراحة , وفي الوقت الذي يعمل هذا القطاع على حماية صحة املواطن واحلد من إنتشار األمراض فإنه قد يكون 
سببا« في خلق مخاطر صحية وبيئية فيما لو لم تتبع األساليب الصحيحة واآلمنة في التعامل مع النفايات 
التي تفرز نتيجة تأدية العمل اليومي في التخلص منها بإسلوب صحيح سواء« كانت داخل املؤسسة الصحية 
أو خارجها وبالتحديد النفايات اخلطرة واحلاوية على مواد بايولوجية ومعدية ونفايات كيمياوية ومشعة والتي 
تشكل مخاطر صحية على املرضى والعاملني داخل تلك املؤسسات وعلى اجملتمع والبيئة إذا مامت خلطها مع 

بقية النفايات وطرحها الى البيئة اخلارجية بدون إجراء املعاجلة الالزمة عليها .
لذا أصبح من الضروري التعرف على كمية النفايات املطروحة واألساليب املتبعة  في جمعها وفرزها ونقلها 
والتخلص منها وكذلك التعرف على كميات املياه املستهلكة و املتخلفة و املعاجلات املتبعة في التخلص منها 
العاملني  في هذا  النفايات وعن صحة و سالمة   الناجتة عن حرق  الغازية  امللوثات  التعامل مع  وعلى كيفية 

اجملال.
إن تزايد وإنتشار النفايات الصلبة بإنواعها بصورة عامة والطبية بصورة خاصة  يسهم بشكل مباشر في تلوث 
البيئة وهذا بدوره له آثارا« سلبية على صحة اإلنسان وإنتاجيته فهي تعمل على إنتشار االمراض املعدية وزيادة 

نسبة الوفيات وإنخفاض مستويات الرفاهية .
من خالل متابعة الفرق الفنية التابعة ملديريات البيئة  في احملافظات للواقع البيئي للمؤسسات الصحية  لسنة 

2016 يتبني اآلتي:-  
أنواعها مثل املستشفيات احلكومية  الصحية مبختلف  املؤسسات  املهم من  احليوي  القطاع  يتكون هذا  1 .
واألهلية واملراكز الصحية واخملتبرات الصحية ومصارف الدم وغيرها وقد بلغ عدد املؤسسات الصحية التي 
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مت االطالع على واقعها البيئي من حيث ادارتها للنفايات الطبية في عموم محافظات العراق )438( مؤسسة 
صحية موزعة على عموم محافظات العراق عدا إقليم كوردستان .

إن كمية ما تطرحه املستشفيات احلكومية من النفايات الطبية اخلطرة هي )9631,5(كغم/ شهرياً , وإن كمية 
ما تطرحه املستشفيات األهلية هي ) 544( كغم  /شهرياً  وبقية املؤسسات الصحية تطرح  ما مقداره )4215( 
إن معظم هذه  / سنة علما«  )172,5( طن  الطبية اخلطرة  للنفايات  الكلي  اجملموع  يبلغ  وبذلك  كغم/شهرياً, 
املؤسسات الصحية ال يتوفر فيها ميزان لوزن النفايات الطبية في املؤسسات الصحية و تعطي أرقام تقريبية 

لهذه األوزان .

التوجد أنظمة عزل كفوءة للنفايات الطبية في معظم املؤسسات الصحية لعموم احملافظات وإمنا جتري  2 .
 ، حكومي  مستشفى   ( الصحية  املؤسسات  عدد  بلغ  وقد  األحيان  أكثر  في  جزئي  بشكل  العزل  عملية 
مستشفى أهلي ، مركز صحي ، مصرف دم ، مختبر مركزي ( التي تقوم بالعزل اجلزئي )311( مؤسسة ,أما 
اإللتزام  نسبة  وتختلف  )127( مؤسسة.  فكانت  الطبية  للنفايات  عزل  أي  فيها   يتم  ال  التي  املؤسسات 
األصفر  اللون  وإن  أخرى,  إلى  ومن مؤسسة صحية  اخرى   إلى  باأللوان من محافظة  الفرز  نظام  بتطبيق 
الصحة  منظمة  تعتمده  الذي  اللون  وهو  املستخدمة  واحلاويات  لألكياس  إستخداما«  األكثر  اللون  هو 
العاملية )WHO( في جمع النفايات الطبية اخلطرة . إضافة« إلى ذلك فقد مت تأشيرإفتقار معظم املؤسسات 
الصحية إلى سجالت لتوثيق البيانات اخلاصة بذلك ويبني الشكل )39( كميات النفايات التي يتم عزلها في 

املؤسسات الصحية.

شكل ) 38 ( يبني كمية النفايات الطبية في املؤسسات الصحية اخملتلفة

شكل ) 39 ( يبني عزل النفايات في املؤسسات الصحية
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يات الطبية بواسطة نظام احلرق وهو النظام السائد واملتبع في أغلب املؤسسات  يتم التخلص من النفا. 3
النفايات  مختلف  ملعاجلة  تستخدم  حيث  ووزنها  الصلبة  الطبية  النفايات  حجم  من  للتقليل  الصحية 
الطبية ماعدا العبوات املضغوطة وأفالم التصوير الشعاعي وغيرها, وتعتبر عملية احلرق من أصعب طرق 
التخلص من اخمللفات الطبية ذلك ألنها حتتاج لتقنية عالية ومتطورة مما يجعل عملية القيام بها مكلفة 
جدا, وقد بلغ عدد احملارق الكلي في املؤسسات الصحية التي مت االطالع على واقعها البيئي )236( محرقة 
وكانت معظم  هذه احملارق غير مطابقة للشروط البيئية . وبلغ عدد احملارق العاملة )194( محرقة و العاطلة 

)42( محرقة وكما موضح بالشكل ) 40 (.

بعض  في  الطبية  النفايات  ملعاجلة  كوسيلة   )Autoclave Shredding( والتعقيم  الثرم  أجهزة  تستخدم  كما 

املؤسسات الصحية  حيث يتميز هذا اجلهاز باآلتي :-
عدم إنتاجه  غازات سامة . 

يعالج معظم أنواع النفايات. 
إمكانية تقليل حجم النفايات. 

كلفة اإلنشاء والتشغيل منخفضة . 
ال يحتاج إلى مهارات خاصة للتشغيل والصيانة باالضافة إلى توفره بسعات مختلفة حسب احلاجة.

ويبلغ عدد االجهزة  العاملة منها )27( جهاز وهناك )4( قيد التنصيب في عموم محافظات العراق, وآلية املعاجلة 
يتم  ثم  للتقطيع  والقابلة  املعدية فقط  الطبية  النفايات  اجلهاز على تقطيع  تكون ميكانيكية حيث يعمل 
تعقيم النفايات وتوفر هذه الطريقة تقليال« في حجم النفايات الطبية بحدود )30-35(% فقط والتعتبر بذاتها 
عملية مقبولة ملعاجلة جميع أنواع النفايات الطبية اخملتلفة ولكن ميكن أن تكون ضمن نظام أشمل يستخدم 
عمليات معاجلة أخرى مثل املعاجلة احلرارية املسيطر على إنبعاثاتها والتي تقوم بتقليل حجم النفايات الطبية 

بحدود ) 90-80(% .
و أدناه جدول يبني االحصائية البيئية للمؤسسات الصحية التي مت متابعتها:-جدول )26(  يبني االحصائية البيئية 

للمؤسسات الصحية التي مت متابعتها

شكل  )40( يبني عدد احملارق العاملة والعاطلة في املؤسسات الصحية
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احملافظةت

عدد
املؤسسات 
الصحية 

الكلية

كمية 
النفايات 
الطبية

كغم / شهر

جهاز الثرم والتعقيمعدد احملارق التي مت متابعتها

العاملةالغير عاملةعاملة
قيد 

التنصيب

-121756843110بغداد1

-30221932الديوانية2

-22289712املثنى3

-342481231ذي قار4

-1-203454ميسان5

4425020212البصرة6

--ـ-ـ-نينوى7

-2-2240712كركوك8

11-112935ديالى9

-ــ-1األنبار10

21-242325بابل11

-553141912كربالء  املقدسة12

-13264311واسط13

--ــ--صالح الدين14

-2-4142514النجف األشرف15

438404419442274اجملموع

( إحصائية لوحدات املعاجلة في املؤسسات الصحية في احملافظات كافة عدا اقليم كردستان  يبني الشكل )41. 4
والواردة من وزارة الصحة فيمإ اذا كانت عاملة أو غير عاملة واملستخدمة ملعاجلة التصاريف السائلة املتولدة 
في أقسام املؤسسة الصحية, علما«إن وحدات املعاجلة تتوفر فقط في املؤسسات الصحية احلكومية. وقد 
كانت نسبة املؤسسات الصحية  احلكومية التي مت متابعتها والتي متتلك وحدات معاجلة )28%( مؤسسة 
ونسبة املؤسسات التي المتتلك وحدة معاجلة  )72%( وال توجد أي معاجلة للمياه املتخلفة عن املستشفيات 
األهلية واملؤسسات الصحية األخرى ويتم تصريف اخمللفات السائلة سواء« كانت  املعاجلة أو غير املعاجلة 
( أو جهات أخرى )مصدر مائي-  إلى أقرب جهة تصريف للمؤسسة مثل ) شبكة اجملاري - أحواض تعفني 

أراضي مجاورة ( وكما هو موضح في الشكل أدناه:-

جدول )26(  يبني االحصائية البيئية للمؤسسات الصحية التي مت متابعتها

شكل ) 41 ( يبني نسب املؤسسات الصحية التي متتلك و التي المتتلك وحدات معاجلة
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شكل ) 42 ( بينب جهات التصريف اخملتلفة للمؤسسات الصحية 

ويتم معاجلة )8% ( فقط من املياه املتخلفة من املستشفيات احلكومية في وحدات املعاجلة أي إن )92% ( اليتم 
معاجلتها أما جهات التصريف للمخلفات السائلة ) املعاجلة أو غير املعاجلة ( فيتم تصريف ما نسبته )%60 ( 
من هذه املياه إلى شبكات اجملاري و)30,5%( إلى أحواض تعفني  و)9,5%( تصرف إلى جهات أخرى كاملصادر املائية 

أو  أراضي مجاورة.

5-3 األنشطة العضوبة 
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:-

الذبح  عمليات  من  الناجتة  السائلة  اخمللفات  مع   التعامل  ويتم  املنشأ  قدمية  املتواجدة  اجملازر  أغلب  إن  أوالً«:- 
بالطرق التقليدية البسيطة عن طريق خط مجاري داخل صالة الذبح ويتم تركيب مشبك باجملاري لغرض عزل 
أجزاء  الذبيحة الصغيرة والشحوم اخملتلطة مع مياه الغسل أثناء غسل الذبيحة أو غسل الصالة بعد إمتام 
عملية اجلزر, فيما بعديتم جمع املياه في أحواض تعفني وتسحب فيما بعد عن طريق سيارات حوضية . ستة 

مجازر فقط حتتوي على وحدات معاجلة متكاملة للمخلفات السائلة .

األجزاء  وكذلك  البشري  لإلستهالك  الصاحلة  غير  احليوان  بقايا  تشمل  للجزر  الصلبة  اخمللفات  إن  ثانيا«:- 
املستبعدة من الذبيحة بعد التأكد من عدم صالحيتها لإلستهالك البشري من قبل الطبيب البيطري, إضافة« 
اجملازر  أغلب  في  اخمللفات  تلك  مع  التعامل  يتم  ,و  معدي  مرضي  مسبب  حتمل  التي  املستبعدة  احليوانات  إلى 
التي حتمل مسبب مرضي  ,أما احليوانات املستبعدة  بتجميع بقايا اجلزر  في حاويات وتنقل إلى مواقع الطمر 
معدي فإن من أكثر األساليب املتبعة هو األعادة إلى املالك باإلضافة إلى اإلسلوب األقل استخداما« وهو طريقة 
اجملازر هي محارق غير نظامية وقدمية  املتواجدة في  احملارق  أغلب  إن   ,) )نظامي وغير نظامي  املوقع  داخل  احلرق 
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والتوجد أي سيطرة على اإلنبعاثات الغازية الناجتة منها . 

ثالثا«:- بلغ عدد الزيارات لألنشطة العضوية ) اجملازر,حقول دواجن ومواشي,بحيرات واقفاص اسماك ,مفاقس, 
ساحة بيع املواشي ( التي متت متابعتها من قبل فرقنا الرقابية في بغداد واحملافظات )203( زيارة وكما مبني في 

اجلدول  رقم )27(أدناه :-

جدول) 27( يبني عدد االنشطة العضوية التي متت متابعتها خالل سنة 2016

 عدد الزيارات
الكلي

 شركة
حتضير حلوم

 ساحة بيع
مواشي

مفاقس
 بحيرات واقفاص

اسماك
حقول )دواجن 

ومواشي(
مجازر احملافظة

14 _ _ _ _ 8 6 البصرة

35 _ _ _ _ 15 20 الديوانية

20 _ _ _ 3 13 4 املثنى

21 _ _ 3 _ 4 14 النجف األشرف

11 _ _ 4 _ 2 5 بابل

12 1 _ _ 0 11 بغداد

19 _ 2 _ _ 12 5 ذي قار

39 1 _ 1 17 18 2 كربالء املقدسة

3 _ _ _ _ 1 2 ميسان

29 _ _ 2 1 26 _ واسط

رابعاً« :- بلغ عدد مجازراللحوم احلمراء  العاملة لسنة 2016  )33( مجزرة وكما مبني باجلدول رقم )28( أدناه :-

جدول 28  يبني عدد مجازر اللحوم احلمراء العاملة و التي مت متابعتهالسنة2016

عدد املؤسسات الصحية الكليةاحملافظةت
كمية النفايات الطبية

كغم / شهر

62كركوك1

110ديالى2

53بغداد3

117بابل4

41كربالء املقدسة5

40واسط6

32النجف األشرف7

85الديوانية8

43املثنى9

103ذي قار10

75ميسان11

62البصرة12

7933اجملموع
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خامسا«:- بلغ عدد اجملازر للحوم احلمراء الواقعة داخل التصميم االساسي حلدود البلدية )50( مجزرة وبلغ عدد 
اجملازر خارج التصميم االساسي للبلدية )29( مجزرةوكما مبني في اجلدول رقم )29( أدناه:-

جدول )29( يبني أعداد مجازر اللحوم احلمراء الواقعة داخل التصميم األساسي وخارج التصميم األساسي للبلدية

عددمجازر اللحوم احلمراءاحملافظة
داخل التصميم األساسي 

للبلدية
خارج التصميم األساسي 

للبلدية

660كركوك

1174ديالى

523بغداد

1174بابل

413كربالء املقدسة

422واسط

330النجف األشرف

844الديوانية

413املثنى

10100ذي قار

734ميسان

642البصرة

795029اجملموع

سادساً«:-  بلغ عدد مجازر اللحوم البيضاء الواقعة داخل التصميم األساسي حلدود البلدية )19( مجزرة وبلغ عدد 
مجازر اللحوم البيضاء خارج التصميم األساسي للبلدية )24( مجزرةوكما مبني في اجلدول رقم )30( أدناه:-

جدول )30( يبني أعداد مجازر اللحوم البيضاءالواقعة داخل التصميم األساسي وخارج التصميم األساسي للبلدية

عددمجازر اللحوم احلمراءاحملافظة
داخل التصميم األساسي 

للبلدية
خارج التصميم األساسي 

للبلدية

330كركوك

312ديالى

221111بغداد

303بابل

211كربالء املقدسة

404واسط

101النجف األشرف

101الديوانية

000املثنى

220ذي قار

000ميسان
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عددمجازر اللحوم احلمراءاحملافظة
داخل التصميم األساسي 

للبلدية
خارج التصميم األساسي 

للبلدية

211البصرة

431924اجملموع

سابعاً«:- بلغ عدد األنشطة العضوية  احلاصلة على موافقة بيئية )1047( نشاط وعدد األنشطة العضوية غير 
احلاصلة على  موافقة بيئية بلغت )132( نشاط كما مبني في اجلدول رقم )31(  أدناه :-

  جدول) 31(  يبني عدد األنشطة العضوية احلاصلة على املوافقة البيئية وغير احلاصلة على املوافقة البيئية

غير حاصل على املوافقة البيئيةحاصل على املوافقة البيئيةاحملافظة

714بغداد

172ديالى

410البصرة

158ميسان

844ذي قار

196واسط

83النجف األشرف

346كربالء املقدسة

73010بابل

5315القادسية

12311املثنى

293كركوك

1047132اجملموع

ثامنا«:- يتم تطبيق اإلجراءات القانونية بحق األنشطة العضوية اخملالفة للمحددات البيئية )اإلنذارات – الغرامات 
- الغلق( في بغداد واحملافظات من خالل املتابعة واملراقبة لفرقنا الرقابية في جميع مديريات البيئة في احملافظات 

للمجازر ,و كما مبني في الشكل أدناه :-

شكل ) 43 ( يبني اإلجراءات القانونية بحق األنشطة الزراعية اخملالفة للمحددات البيئية )اإلنذارات – الغرامات - الغلق( في بغداد 
واحملافظات
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التوصيات :-
ضرورة اإلهتمام باجملازر وزيادة أعدادها والعمل على إنشاء مجازر منوذجية في كل  محافظة وأن يكون موقع  1 .
املالية لغرض إنشاء مجازر حديثة وبأرقى  و توفير التخصيصات  اجملازر خارج التصميم األساسي للبلدية 

التقنيات املتاحة  .
زيادة الوعي البيئي للمواطن من خالل إقامة الندوات واإلعالنات في القنوات الفضائية من أجل زيادة الوعي  2 .
البيئية   التوعية   و  السكنية  املناطق  داخل  العشوائي  اجلزر  ظاهرة  من  والتقليل  اجملازر  في  اجلزر  بأهمية 
للظواهر السلبية للجزر العشوائي خارج اجملازر من خالل اإلعالم املرئي واملسموع للتعريف باآلثار السلبية 

لها .
تفعيل دور الشرطة البيئية في متابعة حاالت اجلزر العشوائي داخل املدن .  3 .

البلد  إلحتياج  املوضوعية  الدراسات  على  تستند  اجملازر  وتأهيل  إلنشاء  واضحة  مستقبلية  رؤية  توفير  4 .
والتخطيط املستقبلي آخذين بنظر اإلعتبار  زيادة عدد السكان ومعدل إستهالك الفرد للحوم والتقسيم 
اإلداري للمحافظات ووضع اخلطط والستراتيجيات لألنشطة العضوية  للنهوض بالواقع البيئي والصحي 

.
البيئية   والتشريعات  القوانني  تطبيق  خالل  من  التلوث  فرص  من  للتقليل  وصارم  جيد  إدارة  نظام  فرض  5 .

النافذة.
اإلستفادة التامة من مخلفات اجملازر الصلبة والسائلة في صناعات اخرى مبا يساهم في النهوض بالواقع  6 .

اإلقتصادي من توفير مواد خام وتشغيل األيدي العام

5-4  معامل الطابوق 
تعتبر صناعة الطابوق من الصناعات احمللية املهمة بسبب إعتمادها كمادة أساسية في البناء,  وقد ساهمت 
جغرافية األرض وطبيعتها بنجاح هذه الصناعة في العراق  بالنظر لوفرة املياه ونقاوة التربة . وقد مرت هذه 
املستخدمة  األفران  إلى  وصوال«  الكور  إلى  اخلشبية  القوالب  إستخدام  من  تدرجت  تطور   مبراحل  الصناعة 

حاليا«.
,بعضها                                                                                     احملافظات  و  بغداد  في  موزعة  معمل   673 العراق  عموم  في  الطابوق  معامل  عدد  يبلغ 

فيها 
تتوفر فيها منظومات حرق آلية واألخرى التتوفر فيها منظومات حرق آلية وقد مت خالل عام 2016  التحري  عن 

واقع حال )143( معمل  طابوق تشمل العاملة واملتوقفة عن العمل كما في اجلداول والشكلني أدناه :-

جدول )32 ( يبني الواقع البيئي ملعامل الطابوق في العراق  لعام  2016

االجراءات العقابية مدى توفر منظومة حرق الية
عدد املعامل التي مت 

متابعتها عدد املعامل 
التي مت 

متابعتها
احملافظة ت

غلق غرامة انذار ال تتوفر
تتوفر

املتوقفة العاملة
ال تعمل تعمل

--- --- 45 20 20 12 5 52 57 بغداد 1

--- --- ---- --- --- --- 3 --- 3 بابل 2

1 --- ---- --- 2 3 --- 5 5 ذي قار 3

--- --- 3 --- --- 17 2 17 19 الديوانية 4

--- --- 4 11 --- 3 4 14 18 املثنى 5



151املخلفات الصلبة وادارة الكيمياويات واملواقع امللوثة

االجراءات العقابية مدى توفر منظومة حرق الية
عدد املعامل التي مت 

متابعتها عدد املعامل 
التي مت 

متابعتها
احملافظة ت

غلق غرامة انذار ال تتوفر
تتوفر

املتوقفة العاملة
ال تعمل تعمل

--- ---- --- --- --- 1 --- 1 1
 كربالء

املقدسة
6

--- ---- --- --- --- --- --- --- --- كركوك 7

--- --- ---- --- --- 3 2 3 5 ديالى 8

--- --- ---- --- --- --- --- --- ---
 صالح
الدين

9

--- --- ---- --- --- --- 5 --- 5
 النجف
األشرف

10

--- --- ---- --- --- --- --- --- --- االنبار 11

--- --- ---- --- --- 1 --- 1 1 البصرة 12

--- --- ---- 2 --- 1 25 3 28 واسط 13

--- --- ---- --- --- 1 --- 1 1 ميسان 14

1 --- 52 33 22 42 46 97 143 اجملموع

شكل ) 44 ( يبني مدى توفر منظومات احلرق اآللية في معامل الطابوق التي مت متابعتها عام 2016



املخلفات الصلبة وادارة الكيمياويات واملواقع امللوثة 152

5 - 5  معامل 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 )28( معمل لبيان مدى توفر مرسبات 
الغبار منها, حيث أن )8( معامل تعمل حاليا« و)20( معمل متوقفة عن العمل ولوحظ توفر )6( مرسبات غبار 

تعمل و)2( معامل التتوفر فيها مرسبات غبار كما موضح في اجلدول رقم )33( .
 أما بالنسبة لإلجراءات القانونية فقد مت توجيه كتب إنذار عدد )2( وكتب غلق عدد )2( خالل عام 2016 كما في 

اجلدول   و الشكلني أدناه :-

جدول )33 (  يبني الواقع البيئي ملعامل اإلسفلت التي مت متابعتها خالل عام 2016

االجراءات العقابية مدى توفر مرسبات غبار
عدد املعامل التي مت 

متابعتها عدد املعامل 
التي مت 

متابعتها
احملافظة ت

غلق غرامة انذار ال تتوفر
تتوفر

املتوقفة العاملة
ال تعمل تعمل

--- --- --- --- --- --- --- --- --- بغداد 1

--- --- --- 1 --- --- 2 1 3 بابل 2

--- --- --- --- --- 1 1 1 2 ذي قار 3

--- --- 1 --- --- 1 4 1 5 الديوانية 4

1 --- --- --- --- 1 5 1 6 املثنى 5

--- --- --- 1 --- --- --- 1 1  كربالء
املقدسة

6

شكل ) 45 ( يبني اإلجراءات القانونية املتخذة بحق معامل الطابوق اخملالفة للمتطلبات البيئية
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شكل ) 46 ( يبني مدى توفر مرسبات الغبار في معامل اإلسفلت التي مت متابعتها عام 2016

االجراءات العقابية مدى توفر مرسبات غبار
عدد املعامل التي مت 

متابعتها عدد املعامل 
التي مت 

متابعتها
احملافظة ت

غلق غرامة انذار ال تتوفر
تتوفر

املتوقفة العاملة
ال تعمل تعمل

--- --- --- --- --- --- --- --- --- كركوك 7

--- --- --- --- --- 1 --- 1 1 ديالى 8

--- --- --- --- --- --- --- --- ---  صالح
الدين

9

--- --- --- --- --- --- 7 --- 7  النجف
األشرف

10

--- --- --- --- --- --- --- --- --- االنبار 11

1 --- --- --- --- --- 1 --- 1 البصرة 12

--- --- 1 --- --- 2 --- 2 2 واسط 13

--- --- --- --- --- --- --- --- --- ميسان 14

--- --- --- --- --- --- --- --- --- نينوى 15

2 --- 2 2 --- 6 20 8 28 اجملموع
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شكل ) 47 ( يبني اإلجراءات القانونية املتخذة بحق معامل اإلسفلت  اخملالفة للمتطلبات البيئية

شكل ) 48 ( يبني مدى توفر مرسبات الغبار في معامل السمنت التي مت متابعتها لعام 2016

5-6 معامل اإلسمنت :-
يبلغ عدد معامل اإلسمنت في عموم العراق ) عدا إقليم كردستان ( ) 19( معمال« مت متابعة )6( معامل منها 
)4( معامل عاملة و)2( متوقفة عن العمل حيث بلغ عدد مرسبات الغبار العاملة )54( مرسبة في جميع مراحل 

اإلنتاج لهذه املعامل  وال توجد مرسبات متوقفة عن العمل .
الغازية  اإلنبعاثات  على  السيطرة  وسائل  توفر  ومدى  السمنت  ملعامل  البيئي  الواقع  يبني  أدناه  والشكل 

والدقائقية:-
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الناجت عن صناعة السمنت إلى عدة مصادر, األول الدقائق املتطايرة نتيجة عملية الطحن  يعزى تلوث الهواء 

للمواد األولية) حجر الكلس ( والدقائق املتطايرة نتيجة عملية طحن الكلنكر ، والثاني غبار السمنت وامللوثات 

وأحادي  والهيدروكاربونات  الكاربون  أوكسيد  وثاني  والكبريت  النتروجني  األفران كأكاسيد  املنبعثة من  الغازية 

أوكسيد الكاربون . وغيرها  من نواجت إحتراق الوقود.

وتقدر كمية الدقائق احملمولة مع الغازات بحدود10-20% من كمية تغذية الفرن وطاملا أن األفران هي أكبر مصدر  

,علما«  اجلو  إلى  ترسيبها  الدقائق وضمان عدم  لترسيب هذه  توفير معدات  فيتطلب  السمنت  لغبار معامل 

األلكتروستاتيكية  واملرسبات  السايكلونات  أجهزة  هي  الدقائق  هذه  لترسيب  املناسبة  السيطرة  وسائل  أن 

واملرشحات الكيسية وأبراج الغسل .

معامل  أغلب  إن  احمليطة,السيما  البيئة  على  للغاية  سلبية  تأثيراتها  فإن  الناجتة  بالغازات  يتعلق  فيما  أما   

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 األثر البيئي 

,حيث تتواجد الكثير من املعامل قرب مراكز إستيطان  رئيسية كمعمل سمنت 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 .

5-7 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 .

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 .

مت   , )1083( معمل  يبلغ  تقريبا«  إقليم كردستان(  )عدا  العراق  في جميع محافظات  الغذائية  املعامل  عدد  إن 

متابعة )220( معمل منها )39( معمل حاصل على املوافقة البيئية .

وقد مت توجيه عدد )16( كتب غلق وعدد)7( كتب إنذار و عدد )3( كتب غرامة بحق املعامل اخملالفة التي ال تتوفر 

فيها املتطلبات البيئية كما في اجلدول والشكلني أدناه:-   
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جدول) 34 ( يبني الواقع البيئي للمعامل الغذائية التي مت متابعتها خالل عام 2016

احملافظةت
عدد املعامل 

الغذائية التي مت 
متابعتها

عدد املعامل 
احلاصلة على 

املوافقة البيئية

االجراءات القانونية

غلقغرامةانذار

13---30172بغداد1

---1---282بابل2

1------142ذي قار3

1------251الديوانية4

------------14املثنى5

---1---216كربالء املقدسة6

------2---2كركوك7

---------------ديالى8

---------------صالح الدين9

1---1551النجف األشرف10

---------------األنبار11

---21---37البصرة12

---------346واسط13

---------------ميسان14

---------------نينوى15

220397316

شكل ) 49 ( يبني املعامل الغذائية احلاصلة على املوافقة البيئية
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شكل ) 50 ( يبني اإلجراءات القانونية املتخذة بحق املعامل الغذائية اخملالفة للمتطلبات البيئية

5-8 امللوثات السائلة  لألنشطة الصناعية :-
متثل األنشطة الصناعية مبختلف قطاعاتها حتديا« بيئيا« كبيرا« من خالل التأثيرات الضارة للملوثات السائلة 
توفر  املعتمدة ومدى  والتكنولوجيا  الصناعة  لنوع  تبعاً  التأثيرات  تلك  وتتفاوت   ، البيئة  تنتج عنها على  التي 

وحدات معاجلة للملوثات السائلة وكفاءة تلك الوسائل. 
تعاني أكثر األنشطة الصناعية من عدم توفر وحدات معاجلة كفوءة للسيطرة على امللوثات وتقادم اخلطوط 

اإلنتاجية وغياب التقنيات احلديثة  .
مت متابعة واقع تصاريف اخمللفات السائلة لـ )30( نشاط صناعي من مجموع )103( نشاط عائد للقطاع العام 
واخملتلط  )مصافي ، محطات كهرباء ، معامل نسيج  ، صناعات كيمياوية ، صناعات هندسية  ... الخ ( وحسب 
التصنيف املوضح في اجلدول ) 35 ( ،وقد لوحظ قيام )15( نشاط من هذه األنشطة بتصريف مخلفاته السائلة 
إلى املصادر املائية, أما فيما يخص األنشطة األخرى فإن تصاريفها السائلة تطرح إلى اجملاري بواقع )1( نشاط 

وإلى االراضي بواقع )3( أنشطة وكما هو موضح في الشكل ) 51( أدناه  .
( نشاط وكما هو موضح في   5  ( )14( نشاط فيما التتوفر في  السائلة في  للتصاريف  تتوفر وحدات معاجلة 
الشكل )52( أدناه, وبالنظر خلطورة تصريف األنشطة خمللفاتها السائلة إلى املصادر املائية من دون معاجلة أو بعد 
إجراء معاجلة جزئية فقد مت رصد وتأشيرالعديد من اخملالفات البيئية في هذا اجملال ومت إتخاذ اإلجراءات املناسبة 

بحق األنشطة اخملالفة وفق التشريعات والقوانني البيئية النافذة .
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جدول) 35 ( يبني تصنيف األنشطة امللوثة وأعدادها

العدد األنشطة

8 محطات الكهرباء

3 أنشطة القطاع النفطي

8 املعامل اإلنتاجية

19 اجملموع

 
بتصريف  تقوم  والتي  العاملة  لألنشطة  السائلة  للتصاريف  املسحوبة  للنماذج  الفحوصات  نتائج  تشير   
مخلفاتها السائلة إلى املصادراملائية  أو شبكة اجملاري إلى ظهور )3( نتائج فحص مطابقة للمحددات البيئية 

و)7( نتائج غيرمطابقة وكما موضح في الشكل أدناه  :-

شكل ) 51  ( يبني جهات تصريف امللوثات الصناعية السائلة

شكل )52( يبني عدد األنشطة التي تتوفر فيها وحدات املعاجلة
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اإلجراءات القانونية  املتخذة بحق األنشطة اخملالفة :-
  مت اتخاذ اإلجراءات القانونية العقابية بحق األنشطة الصناعية اخملالفة  لوجود حيود في  املتغيرات اخلاصة 
بالتصاريف  السائلة لتلك األنشطة مبوجب التشريعات النافذة  والشكل أدناه يبني عدد ونوع اإلجراءات التي مت 

إتخاذها :-

5-9 تقييم املواقع امللوثة 
الواقع البيئي لشعبة تقييم املواقع امللوثة:

ان املوقع امللوث هو نظام بيئي محدود في املساحة )Area limited ecosystem( يتكون من ذات مكونات النظام 
البيئي العام )ecosystem( تراكمت فيه او في احد عناصره )الهواء,املاء,التربة( امللوثات املتولدة من مصدر واحد 
او عدة مصادر ,دائمة كانت او مؤقتة ,مستمرة او متوقفة, طبيعية او مصطنعة, بحيث تتحول ليكون مصدراً 

159

شكل ) 53 ( يبني عدد نتائج الفحوصات املطابقة وغير املطابقة

شكل )54( يبني اإلجراءات القانونية  املتخذة بحق االنشطة الصناعية اخملالفة لعام 2016
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الصحة  له وعلى  اجملاورة  البيئة  على  ليمثل خطراً جديداً  املسيطر عليه  الدائمي غير  التلوث  ألنبعاث  جديداً 
العامة والتنوع البيولوجي املوجود فيها . 

اهداف التقييم البيئي
	 حتديد مصادر التلوث في املواقع وكمياتها في املراحل الزمنية السابقة واحلالية وجميع التغيرات والتطورات 

التي مرت بها هذه املصادر.
	 حتديد وتخمني وسائل انتقال امللوثات في الفترات السابقة واحلالية واملستقبلية.

	 قييم انواع وكميات وتراكيز امللوثات في املوقع ومساحات انتشارها .
	 تقييم مستوى امتداد التلوث للبيئة اجملاورة .

	 التوقع املستقبلي لسلوك امللوثات واليات انتشاره وانتقاله .
	 تقييم االثر الضار لهذه امللوثات على البيئة وصحة االنسان والتنوع احليوي في املنطقة واملناطق اجملاورة.

	 السعي الى السيطرة على التلوث واحلد من انتشاره وتقليل اثاره.
	 اقتراح ووضع خطط املعاجلة املالئمة لهذه املواقع باالعتماد على نتائج النقاط اعاله.

	 االشراف على عملية املعاجلة للمواقع امللوثة وفق اخلطط البيئية املوضوعة من قبلنا.
 

اوالً : تقييم التلوث بالزئبق في املركز الصحي التخصصي لطب االسنان في العلوية:
مت بتاريخ 2016/11/27 اجراء الكشف املوقعي للمركز من قبل فريق مشترك من الدائرة الفنية /قسم مراقبة 
الكيمياويات وتقييم املواقع امللوثة  من اخملتصني بتقييم املواقع امللوثة والنفايات اخلطرة اضافة الى مرشح دائرة 
بيئة بغداد لغرض قياس تراكيز بخار الزئبق في القاعات الرئيسية لقسم ترميم االسنان وغرفة اطباء االسنان 

االختصاص .

طريقة الفحص:
مت قياس بخار الزئبق باستخدام اجلهاز احلقلي The Tracker  3000 IP والذي يستخدم لقياس تركيز بخار الزئبق 

في الهواء بشكل قراءات مستمرة وميكن استخدامه في احلاالت التالية :
	 تسرب لبخار الزئبق في غرفة او موقع.

	 مواقع ملوثة بالزئبق والتي تستخدم الزئبق في العمليات االنتاجية.
	 قياس بخار الزئبق في مختبرات املدارس واجلامعات.

,البطاريات  ,املصابيح  واحلرارة  الضغط  مقاييس  وصناعة  االسنان  اطباء  مختبرات  في  الزئبق  بخار  	 قياس 
,الكلور.

	 مواقع اعادة استخدام املواد التالفة من بطاريات ومصابيح وغيرها.
	 كاشف حساس ملواقع املشاريع البحثية.

النتائج :
مت الكشف على موقعني داخل املركز بناءاً على طلبهم وهي )القاعات الرئيسية لقسم ترميم االسنان وغرفة 
اطباء االسنان االختصاص ( اضافة الى موقع التجميع النهائي لتصاريف املركز قبل طرحها الى اجملاري العامة 
وطبيعة عمل اجلهاز هو قياس تراكيز بشكل مستمر ولهذا مت اعتماد اعلى قيمة سجلها اجلهاز في كل موقع 
واملبينة في اجلدول ادناه بعد مقارنة النتائج باحملددات الوطنية لالنبعاثات حيث كانت احلدود القصوى املسموح 

بها لبخار الزئبق املنبعث في املصادر الثابتة )0,5( جزء باملليون

نتائج الزيارة:
الزئبق  القصوى املسموح بها لبخار  الوطنية لالنبعاثات حيث كانت احلدود  النتائج باحملددات  بعد مقارنة  1 .
املنبعث في املصادر الثابتة )0,5( جزء باملليون . وتبني ارتفاع في معدل قراءات بخار الزئبق في بيئة العمل 

بصورة عامة ولم تسجل اي قراءة ادنى من 1 جزء باملليون داخل غرفة قسم الترميم .
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عدم وجود وسائل تهوية كافية في غرفة العمل باستثناء مفرغة هواء صغيرة واحدة اضافة الى مفرغة  2 .
اخرى ال يتم تشغيلها في غرفة ابعادها )X 12,5 5( متر حتوي 7 كراسي لعمل احلشوات .

بعد تنظيف الفلتر يتم رمي بقايا احلشوات املوجودة في فلتر كرسي االسنان في حاويات النفايات الطبية  3 .
قرب  الزئبق  لبخار  عالية  قراءات  وقد سجلت  الهيثم  ابن  احملرقة في  الى  العادة  تذهب في  التي  املفتوحة 

احلاويات املوجودة داخل القسم لتصل الى 110 جزء باملليون.
يتم حتضير احلشوة بخلط كبسوالت حاوية على السبيكة واذابتها بالزئبق في جهاز خاص ومت حتسس بخار  4 .
الزئبق من قبل اجلهاز قرب اجلهاز اضافة الى ان حاوية جتميع الكبسوالت الفارغة كانت مفتوحة وسجلت 

قرءات عالية لتكون مصدر  النبعاث الزئبق .
مت توجيه الكادر الطبي في حينها بتغطيس الكبسوالت باملاء ملنع انبعاث الزئبق حلني التخلص منها ومت  5 .

مالحظة انخفاض هذا االنبعاث من 80 الى 4 جزء باملليون.
عدم وجود املعرفة الكافية لدى الكثير من اطباء االسنان خملاطر بخار الزئبق السام على الصحة رغم ان  6 .
مخاطر الزئبق ) mercury hazards ( يدرَّس في مناهج كلية طب االسنان كما يوجد عدد منهم ال يستعملون 

الكمامات اثناء عمل احلشوات او استبدالها.

خطورة وسمية مادة الزئبق :
ى بها اإلنسان. كما  يعتبر الزئبق خطرًا على البيئة ألن مركباته السامة وجدت في النباتات واحليوانات التي يَتَغذَّ
اكتشف العلماء مرّكبات الّزئبق السامة في الطعام كالبيض والسمك والقمح واللحوم. والزئبق يوجد بوصفه 
ا متراكًما، يصعب على اجلسم التخّلص منه، ولذلك فإّنه يتجّمع ملّدة طويلة حتى يصل إلى املستوى اخلطر.  ُسمًّ

وهو معروف للجميع ومتداول مبخازن االدوية ويدخل في العديد من اجملاالت 
يعرف عن الزئبق ميله الشديد إلى التراكم في اجلسم ويستهدف األنسجة الدهنية أو األعضاء الغنية بالدهون 
كالدماغ نظراً مليله الشديد إلى الذوبان في الدهون فيؤدي إلى حدوث أعراض مرضية خطيرة في اجلهاز العصبي 

تعرف بالبكاء الزئبقي تتطور إذا كانت اجلرعة املتعرض لها عالية وقد تؤدي بحياة الشخص املصاب. 
يبلغ احلد األقصى املسموح به عاملياً ملركبات الزئبق العضوية 0,01 ملغم/م3 في الهواءوعندما يتم استنشاق 
تلك املواد أو امتصاصها عبراجللد فإنها تؤدي إلى عدم انتظام أداء اجلهاز العصبي وحدوث رعشة باإلضافة إلى 

صعوبة في النطق وضيق في مجال الرؤيا .
ميكن أن ميتص جسم اإلنسان الزئبق عن طريق اجللد والرئة وبعد االمتصاص ينتقل منخالل الدورة الدموية ثم 
تقوم بعض األعضاء كالكبد والكلى والعظام بتخزينة، وعندالتعرض ألبخرة الزئبق فإنه يحدث جفاف في الفم، 

وقد يؤدي إلى التهاب في الفمواللثة وسقوط األسنان ، كما يحتمل حدوث اضطرابات عقلية. 
حتى اآلن, لم يكتشف العلماء أن جسم االنسان يحتاج ألي كمية من الزئبق, بل بالعكس فهو شديد السمية 
ويتراكم في الدماغ حيث قد يتسبب في تدمير اجلهاز العصبي كما ذكر سابقاً لذلك ينصح بتجنب مالمسة 
الزئبق وحمله في اليد و لتفادي استنشاق بخار الزئبق حيث انه سريع التبخر, وشكل بخار الزئبق عند درجة 
حرارة الغرفة وعلي وجه اخلصوص في األماكن املغلقة خطراً صحياً علي األفراد في اخملتبرات وعيادات األسنان 

وأماكن العمل املتداول فيها الزئبق. فاستنشاقه يسبب تسمماً بهذا السم املعدني .
 

 اعراض التسمم وطرق تشخيصها
 التسمم احلاد بالزئبق الناشئ عن تعاطي أمالحه يظهر في شكل التهاب معدي معوي حاد مصحوب بإسهال 
شديد وانهيار، يبدأ بعدها أثر امتصاص الزئبق على أنابيب الكلية مسبباً نخراً بهذه األنابيب وفشالً كلوياً. أما 
عند استنشاق بخار الزئبق في حالته العنصرية فأول ما يظهرمن األعراض هيفقدان الشهية واألرق والتعرق 
بكثرة ثم يبدأ ظهور أعراض اخللل السلوكي املتصف بعدم ثبات احلالة العاطفية كأن يظهر علي املريض عالمات 
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خجل شديد أو نوبات بكاء أو فقدان ثقة بالنفس ومخاوف غامضة وعدم القدرة علي أداء أبسط األعمال أو نوبات 
من الغضب تنقلب إلي عدم اكتراث مصحوب باألرق أو فقدان الذاكرة. أما في حاالت التسمم املزمن بالزئبق 

أما في حالة التسمم مبيثيل الزئبق فقد تظهر األعراض بعد فترة من الزمن متتد إلى ستة أسابيع نظراً لكون 
مخيخي   )ataxia( وترنح  باألطراف  تنمل  هي  املركب  بهذا  للتسمم  الرئيسية  واألعراض  تراكمياً.  السم  هذا 
وقصور بصري في صورة تضيق مبجال الرؤية ويكون الترنح من الشدة بحيث يعوق املشي والقيام بأية أعمال ولو 

بسيطة.

التوصيات:
يجب اتخاذ عدد من االجراءات داخل غرفة قسم الترميم واهمها استحداث نظام تهوية في القسم من  1 .
ساحبات كبيرة وبعدد كافي في الغرفة اضافة الى ضرورة تقليل عدد كراسي العمل في الغرفة لتقليل 

الزخم.
يجب اتخاذ عدد من التدابير لضمان سالمة االطباء واملرضى من تغليف كبسوالت احلشوة بعد االستعمال  2 .

وغلق حاويات النفايات الطبية واستخراجها خارج القسم وضرورة لبس الكمامات .
السعي الى استخدام بدائل للحشوات الزئبقية ومحاولة التقليل التدريجي لالعتماد عليها وايجاد البدائل  3 .
السليمة خاصة ان العراق من الدول املوقعة على اتفاقية ميناماتا للزئبق وفي املراحل النهائية لالنضمام 
والتي تؤكد على ضرورة اتخاذ الدول االطراف  التدابير لإلنهاءالتدريجي الستعمال مالغم األسنان باعتبارها 
ضمن املنتجات املضاف اليها الزئبق ضمن نص االتفاقية علماً ان الدول )السويد الدمنارك واملانيا( قد منعت 

بشكل نهائي استخدام هذه احلشوات .
يتضمن اسلوب التعامل مع مخلفات مادة الزئبق بالطرق املبينة في ادناه وكما جاء في مقرر اتفاقية بازل  4 .
املعتمد خالل االجتماع العاشر لدول االطراف )البند )3( ب ) املبادئ التوجيهية التقنية بشأن اإلدارة السليمة 

بيئياً للنفايات املكونة من عنصر الزئبق والنفايات احملتوية على الزئبق او امللوثة به( : 
أ ( يتطلب جمع النفايات احملتوية على الزئبق في حاويات وعزلها عن بقية االنواع من النفايات.

من  السالمة  متطلبات  بعض  فيها  تتوفر  املوظفني  تواجد  اماكن  عن  بعيدة  في مخازن  احلاويات  خزن  ب ( 
)تهوية- مفرغات- اماكن مغلقة- أرضيات مبلطة ومسقفة(.

ج( لصق البطاقات التعريفية التي تدل على خطورة اخمللف على احلاويات.
د( ان تكون طبيعة احلاويات تتضمن عدم وجود تفاعل بينها وبني الزئبق وغير قابلة للتآكل حيث تكون حاوية 
على طالء غير قابلة للصدأ وتعتبر املادة املناسبة حلاويات الزئبق هي الكاربون او الفوالذ غير قابل للصدأ 

والطالء الواقي مثل دهان االيبوكسي.
هـ( تخزين احلاويات على مسافة عالية عن االرض وطالئها بااليبوكسي والتتخلل االرضية اي مجاري او انابيب 

تصريف.
و( يتضمن اسلوب التعامل مع هذه النفايات )اعادة استرداد- تدوير- معاجلة فيزيائية و كيميائية(.

ثانياً :حريق موقع املشراق
نبذة عن املوقع والعملية االنتاجية : 

يقع مجمع كبريت املشراق 50 كم جنوب املوصل على 
على  وميتد   . دجلة  لنهر  الغربية  الضفة  من  مقربة 
مساحة  17 كم2 ويتالف من منجم الكبريت. مصنع 
حامض الكبريتيك ومصنع الشب واملرافق االخرى وبدا 

العمل به منذ عام 1972 ولغاية نيسان 2003.
ويتم استخراج الكبريت بواسطة طريقة فراش ويتم 
ضخ الكبريت النقي الى ساحات اخلزن املكشوفة حيث 
، ومن  يتصلب فيها على شكل كتل كبيرة منتظمة 
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السيارات  اقماع حتميل  الى  ناقلة  احزمة مطاطية  على  الساحات  من  وينقل  بجهاز حتميل خاص  يكَسر  ثم 
والقطاراتكما ان قسما من الكبريت النقي يشحن باحلالة السائلة في عربات قطار حوضية مخصصة لهذا 

الغرض
 في مارس 2003، كان حجم اخملزون حوالي  500000 م3 و توقف االنتاج فعلياَ في مارس 2003 وتعرض املوقع  

للنهب  خالل الفترة أبريل - يوليو عام 2003.
واكوام  النقي  اخملزون  تدمير كميات كبيرة من  الى  ادى  وقد  قبل مجهولني  احلريق من  وقع    2003 في حزيران   

النفايات اجملاورة 
 في عام  2004  عملت محطة الشب بشكل متقطع باستخدام ما موجود  من الكبريت   في متوز  2005، مت 

إغالق املوقع بأكمله نتيجة لعمليات السلب والنهب وضعف االستثمار في املرفق شبه املهجور.
تقدر كمية الكبريت اخملزونة في املوقع قبل دخول داعش مبقدار 50000 طن من الكبريت النقي و تقريبا 250000 

طن من الكبريت احلاوي على شوائب ، كما توجد مخلفات من مواد اسفلتينية بكميات ضخمة جدا.
توجد في الشركة ثالث معامل رئيسية وهي:

معمل الشب 1 .
معمل حامض الكبريتيك 2 .

معمل املواد املطحونة 3 .
متت متابعة املوضوع  من قبلنا على محورين:

اوالً : قبل حدوث احلريق
مت اعداد دراسة عن اخملاطر احملتملة  حلدوث احلريق وكان )سري ومحدود التداول( تضمنت  اعداد خرائط عن املوقع  
والتلوث املتوقع للمياه السطحية واجلوفية والتربة في املنطقة باالستفادة من جتربة سابقه وهي احلريق الذي 
حصل في منطقة معمل املشراق عام 2003 حيث مت مراجعة تقارير برنامج االمم املتحدة للبيئة واملعدة بالتنسيق 

مع وزارة البيئة العراقية  ومقارنة نتائجها لالستفادة منها حتسباً حلدوث احلريق.
احلريق  جراء  املتولدة  عالية  وبتراكيز  سام(.   , )اكال  الكبريت  اوكسيد  ثاني  غاز  ينتج  النقي  الكبريت  حرق  ان 
سيكون حاضر كهباء جوي ) دخان ابيض / ابخرة (  وعندما يتفرق في الغالف اجلوي يتفاعل مع املاء والغازات 
واألتربة األخرى لتشكيل حامض الكبريتيك والكبريتات. ويرد حمض الكبريتيك في بخار املاء وقطرات وتشكل 

األمطار احلامضية
وامراض  مشاكل  تتضمن  الكبريت  من  عالية  تراكيز  الى  بالتعرض  املتعلقة  الرئيسية  الصحية  االضرار  ان 
التعرض يسبب تهيج بالغبار واالنف والفم واجللد والوعكات االخرى خصوصاً  ان  التنفسي والرئة.  في اجلهاز 

للمصابني باحلساسية 
السحابةالدخانية  اجتاه  وكان   )SO2( الكبريت  أكسيد  وثاني  الدخان  عمود  صورة  الصناعية  األقمار  وأظهرت 
عموما إلى اجلنوب الشرقي وفي بعض االيام انتشرت او تشتت باالجتاه  الشمالي ومت مالحظة تراكيز عالية لثاني 

اوكسيد الكبريت على مسافة 200 كم من موقع احلدث.
  على الصعيد احمللي  بحدود 25 قرية  وثالث بلدات تأثرت بشدة مع تقارير صادرة عن مستشفيات بوجود مشاكل 
تنفسية وحصول حالتي وفاة على االقل جراء احلادث واخالء السكان احملليني لقراهم  واضرار واسعة حملاصيل 
القمح في املناطق اجملاورة ويعتقد جراء حدية احلامض  الى ضرر  النباتات وتوقف النمو  واألثر األكثر شيوعا هو 

السقم الغطاء النباتي وخاصة األشجار. 
   وفي حالةعدم وجود الغطاء النباتي ومعدالت التعرية تزداد بشكل كبير باالعتماد على التضاريس واملنطقة 

من املمكن ان تتعرض التربة للتعرية وقاحلة على نحو فعال.
   ان منشآت مثل املصاهر تعتبر مصادر مزمنة للتلوث ملدة سنني في حني كان احلريق مصدر مكثف ولكن على 
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املدى القصير.
  مساحات كبيرة من  النيران ) الكبريت احملترق على االرض (  مت معاجلتها من خالل معدات مكافحة احلرائق مبا 

في البلدوزرات الثقيلة واجلرافات التي جرفت التربةوحفر حفرا الخماد النيران.
منظمات االمم املتحدة كانت تراقب اخملاوف الصحية والبيئية احملتملة وتزايدها بسبب ارتفاع تراكيز ثاني اوكسيد 
الكبريت في الهواء: ان القلق الصحي الرئيسي كان بسبب التعرض لهذا الغاز مسببا مشاكل في التنفس؛ 
العني  التهابا في  التعرض  التنفسي؛ ويسبب  الدفاعي للجهاز  النظام  التنفسي ؛اضطراب في  امراض اجلهاز 
واالنف واجللد واجزاء اخرى وخصوصا بالنسبة لالفراد اللذين يعانون من احلساسية، اما التاثير البيئي فهو مقلق 
ايضا  حيث ان تأثير SO2 على البيئة احمليطة تسبب تلوث كبير اكثر من 40% من االشجار بنصف قطر 100 كم 

من معمل الكبريت قد فقدت اوراقها .
املواد الكيميائية والسموم في املوقع

املوادالكيميائية األكثر أهمية في مجمع املشراق هي :
	 الكبريت النقي 

	 كبريتات األلومنيوم 
	 األسفلتية )القار(

	 كبريتيدالهيدروجني )في املياه اجلوفية(.
  الكبريت وكبريتات األلومنيوم والقار لها سمية منخفضة نسبيا للبشر. الكبريت موجود بشكل طبيعي في 
الغذاء وفي تركيزات منخفضة هو عنصر هام لصحة اإلنسان . يستخدم كبريتات األلومنيوم في املواد احلافظة 

والطبخ وترويق املياه وتنقيتها. القار،بينما سام لتناول الطعام ،ويستخدم عامليا في بناء الطرق 
أن يحتوي مصنع  املتوقع  املدمرة  آثاره  إلى  األول  املقام  يرجع في  الكبريتيك  او اخلوف  من حامض  القلق  ان     
احلامض على كميات كبيرة من متبقي احلامض في األنابيب واخلزانات واالحواض وقد يكون احلامض  في تصريف 

املياه ومياه الرشح من أكوام النفايات الكبريت أيضا.
ان كبريتيد الهيدروجني هو غاز سام وموجود بشكل طبيعي في املياه اجلوفية في املشراق وأفاد فريقا لتقييم 
املوقعي بانه ال يقل عن أربعة آبار لقرى محلية ملتعد تستخدم بسبب مستويات كبريتيد الهيدروجني املرتفعة

ثانياً : بعد حدوث احلريق
بعد نشوب احلريق في املوقع املذكور بسبب االعمال االرهابية وظهور تأثيراتها على صحة سكان املناطق احمليطة 
مت اعداد خطة تقييم بيئي شاملة وحصلت على دعم رئاسة مجلس الوزراء وثناء هيئة املستشارين كونها خطة 

علمية استندت الى مناهج برنامج االمم املتحدة للبيئة هدفها :
	 حتديد مصادر التلوث في املواقع وكمياتها في املراحل الزمنية السابقة واحلالية وجميع التغيرات والتطورات 

التي مرت بها هذه املصادر.
	 حتديد وتخمني وسائل انتقال امللوثات في الفترات السابقة واحلالية واملستقبلية.

	 تقييم انواع وكميات وتراكيز امللوثات في املوقع ومساحات انتشارها .
	 تقييم مستوى امتداد التلوث للبيئة اجملاورة .

	 التوقع املستقبلي لسلوك امللوثات واليات انتشاره وانتقاله .
	 تقييم االثر الضار لهذه امللوثات على البيئة وصحة االنسان والتنوع احليوي في املنطقة واملناطق اجملاورة.

	 السعي الى السيطرة على التلوث واحلد من انتشاره وتقليل اثاره.
	 اقتراح ووضع خطط املعاجلة املالئمة لهذه املواقع باالعتماد على نتائج النقاط اعاله.

االسلوب املتبع للتقييم: 
ان التراكيز العالية للمعادن في موقع كبريت املشراق يعتبر حدث طبيعي  وان تقييم التلوث الكيمياوي واخمللفات 
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يجب ان يؤخذ باحلسبان كما ان منطقة التعدين التجاري تقع على مساحة  اكثر من 10 كم2  وبعمق  50 – 300 
م  ويتكون من خليط من الكبريت واحلجر اجليري واجلبس والقار ولقد لوحظ وجودكبريتيد الهيدروجني طبيعيا 

في ينابيع النهر قبل بدء عمليات التعدين
وخالل عمليات التعدين الستخراج الكبريت فان جزء من خليط املاء املسخن ال يتم استرجاعه  وبدال من ذلك 
تسربت أفقيا حتت األرض وفي النهر  كينابيع كبريت، مما ادى الى تلوث النهر  اال ان التأثيرات على املوقع بعد احلريق 

يجب ان يتم دراستها .
تتم  عملية التقييم بتحديد املناطق واملساحات املتأثرة باحلريق اوالً بسبب وصول االنبعاثات والغمامات الكبريتية 
لها باجتاه الريح السائدة لتكون منطقة الدراسة كأن تكون حدود التأثير بدائرة قطرها )100 كم ( . ومتر عملية 

التقييم بعدة مراحل :
الدراسة املكتبية 1 .

التقييم املوقعي الظاهري 2 .
دراسة الواقع االجتماعي والثقافي 3 .

النمذجة والتحليل الكيميائي للملوثات وكما يلي : 4 .
أ ( التربة و التنوع االحيائي .

ب (  املياه السطحية 
ج( اخمللفات الكيمياوية 

د(  املياه اجلوفية

ثالثاً : دراسة  العناصر الثقيلة سلوكها في البيئة ومخاطرها
املعادن الثقيلة عبارة عن فلزات: ذات وزن ذري كبير  مثل الرصاص والزنك والزرنيخ والكادميوم والنحاس وأاللومنيوم 
والزئبق  والنيكل والكروم  واحلديد وتكون على هيئة معدن فلزى أو على هيئة أمالح ذائبة ولها تأثيرات سامة 
عند التعرض لها. تختلف املعادن عن غيرها من املواد السامة أنها غير مصنعة, واستغالل اإلنسان لها كان له 
أكبر األثر من حيث تأثيرها على الصحةالعامة، بسبب انتقالها فيما بني املكونات البيئية واستعمالها الواسع 

في الصناعات اخملتلفة.

سلوك العناصر الثقيلة في الهواء:
للعناصر الثقيلة في الهواء والتربة تاثيرات بيئية وصحية حيث بينت االبحاث ارتفاع كبير في تراكيز الدقائق 
العالقة مقارنة باحلدود املسموح بها في املناطق ذات الفعاليات الصناعية وقد وجد ان العواصف الترابية والرياح 
القوية التي تهب على التربة عامل مهم في زيادة تراكيز الدقائق العالقة في اجلو وبعض العناصر السامة في 
اجلو وكذلك فان حركة املركبات ميكن ان يلعب دور مهم في زيادة تراكيز الدقائق العالقة قي اجلو نتيجة حركتها 
التي تؤدي الى تطاير الغبار وكذلك الد قائق املنبعثة من عوادم  السيارات اضافه الى بعض الفعاليات الصناعية 
هذه  تراكيز  على  تؤثر  والتي  التلوث  اهم مصادر  وهي  الكهربائية  الطاقة  توليد  ومحطات  الطابوق  كمعامل 

العناصر في التربة.

سلوك العناصر الثقيلة في التربة:
احلجمي  التوزيع  وخصوصا  للتربة  والفيزياوية  الكيمياوية  باخلواص  التربة  في  الثقيلة  العناصر  سلوك  يتاثر 
الى  يؤدي   PH رقمال  ايضا  التربة  والهواء خالل  املاء  على حركة  يؤثران  والنهما  الظاهرية  والكثافة  للحبيبات 
ترسب العناصر الثقيلة .فالزرنيخ والسيلنيوم يكونان اكثر حركة في الظروف القاعدية بينما الرصاص والزنك 
والكادميوم تكون اكثر حركة في الظروف احلامضية فمع انخفاض قيمة pH تزداد كميةالكادميوم املمتصة من 
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قبل النبات ولذلك يتراجع امتصاصه بإضافة كربونات الكالسيوم إلى التربة
صفات العناصر تؤثر على حركتها فعنصر السيلنيوم حركته في الوسط املسامي اقل من سرعة الكادميوم 
وهذا مايفسر بقاء السيلنيوم في الطبقة السطحية للتربة اكثر من الكادميوم  . وينطبق ذلك على نوع التربة 
الطينية  بالتربة  مقارنة  الطينية  التربة  في  اقل   ) والسيلنيوم  الكادميوم   ( الثقيلة  العناصر  ان حركة  حيث 
الرملية ونتيجة لهذا السلوك للعناصر الثقيلة في التربة فان اجلزء املتحرك من هذه العناصر قليل جدا حيث 
التربة الطينية على نسبة اعلى من   التربة وذلك نظرا الحتواء  ان امدصاص هذه العناصر يختلف تبعا لنوع 

الطني.

سلوك العناصر الثقيلة في املياه:
هذه  لقدرة  نظراً  احلية  الكائنات  على  املائية خطورة  البيئة  في  الثقيلة  العناصر  من  العالية  التركيزات  متثل 
الكائنات على تراكم هذه العناصر داخل أجسادها، و تركيزها مما قد يحدث خلالً في وظائفها احليوية باإلضافة 

إلى انتقال هذه العناصر من خالل السالسل الغذائية لإلنسان مسببة له كثير من األضرار الصحية. 
و  بطرق  الصخور  و  كاملاء  حية  الغير  املكونات  من  املعدنية  العناصر  المتصاص  قابلية  لها  املائية  الكائنات 
من  املعدنية  العناصر  امتصاص  تستطيع  اخلياشيم  ذات  البحرية  اخمللوقات  و  األسماك  عديدة.  ميكانيكيات 
خالل سطح جهازها التنفسي، فالعناصر املعدنية متتص بسهولة على اخملاط املغطي باخلياشيم بحيث تنتشر 
تدريجياً إلى داخل جسم الكائن احلي. و هناك طريق آخر، و هو امتصاص العناصر املعدنية على سطح جسم 
ان هناك بعض  العلماء  داخل اجلسم نفسه من السطحقد وجد  إلى  تنتشر  ثمَّ  و من  املائي مباشرة  الكائن 
الكائنات املائية ميكنها حتمل التركيزات العالية من العناصر املعدنية الثقيلة عن طريق تراكمها و تركيزها داخل 

نقط و مواقع غير نشطة في أجسادها مثل العظام و الريش و الهيكل اخلارجي.
الكائنات املائية تستطيع أن تراكم العناصر الثقيلة بسهولة في أجسامها. و قدرة و كفاءة تركيز الكائنات 
للعناصر تقاس بعوامل )معامل( التركيز. و يحسب معامل التركيز Concentration Factor عن طريق النسبة 

بني كمية العنصر في الكائن ) مجم /كجم ( و نسبته في املاء احمليط بالكائن )مجم /لتر(.
فاألسماك مثالً، لها القدرة على إلتقاط اآلثار الضئيلة من فلز الزئبق من املياه التي تعيش فيها، و تقوم بتركيز 
هذا الفلز في أجسامها و تخزينه على هيئة مركبات عضوية مثل ثنائي فينيل الزئبق و التي ترتبط بالبروتينات 

اخللوية داخل أنسجة األسماك.

خطر العناصر الثقيلة على صحة اإلنسان :
 تتشابة معظم العناصر الثقيلة في كثيرا من صفاتها الطبيعية إال أن تفاعالتها الكيميائية مختلفة وينطبق 
هذا على اثارها البيئية فبعض هذه العناصر كالزئبق والرصاص والكادميوم منشئها خطر على الصحة العامة 
بينما العناصر األخرى مثل الكروم واحلديد والنحاس تقتصر أثارها على أماكن العمل الذي يحدث فيها التعرض 
لفترات طويلة ولهذا فهي اقل خطرا من العناصر األخرى كالرصاص الذي زاد انتشاره في األونة األخيرة وأصبح 
استخدمت  ولو  حتى  للحياة  ضرورية  الثقيلة  العناصر  من  كثير  وان  والغذاء.  والهواء  املاء  في  بكثرة  موجودا 
قادرة على  تركيزها مستوى عالي في اجلسم تصبح بعدها  إذا وصل  ولكنها تكون سامة  مبقادير قليلة جدا 
التدخل بنمو اخلاليا واجلهاز الهضمي. ولقد ازداد تعرض اإلنسان إلضرار هذه العناصر من جراء الزيادة املفرطة في 
استخداماتها في احلياة اليومية حيث زاد من انتشارها في معظم دول العالم خصوصا الصناعية وعلى هذا 
االساس سيتم تصنيف العناصر مدار البحث في هذه الدراسة من االكثر خطورة الى اقلها خطورة باالعتماد 
على حتليل البيانات املدرجة في الفصل االول اضافة الى احلدود املسموح بها من قبل منظمة الصحة العاملية 

في املاء والغذاء ومت اعتماد صفة السمية والسرطنة كاساس للمقارنة وكما يلي :
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اوالً : املسرطنة 
يُعتقد وجود دور مهم لنوعية مركبات العناصر املعدنية في فعاليتها املسرطنة في خاليا اجلسم، وهو أمر واضح 
في عنصري النيكل والكروم خاصًة؛ فمركبات النيكل القليلة الذوبان في املاء؛ مثل: الكبريتيدات، واألوكسيدات، 
أو الكرومات، ذات تأثيرات مسرطنة للخاليا. كما صنفت دراسات حديثة جميع مركبات النيكل ضمن مجموعة 
املواد املسرطنة للبشر، وفي النرويج صنفت جميع مركبات النيكل والكروم والزرنيخ والبريليوم بوصفها مواد 
وفوسفات  الرصاص،  خالت  وحتت  الرصاص،  خالت  مركبات  وكذلك  صناعاتها،  في  العاملني  لبيئة  مسرطنة 
املسرطنة  املواد  ضمن  املاء  في  الذائبة  غير  الكروم  مركبات  بعض  صنفت  كما  الرصاص،  وكرومات  الرصاص، 
لإلنسان؛ كالناجتة من عمليات تصنيع خام الكروم، وكذلك أبخرة كبريتيد النيكل وغباره، كما صنف الرصاص 
وكرومات الزنك ضمن املركبات التي يشتبه أنها مسرطنة، وكذلك عنصر البريليوم بوصفه مركباً مسرطناً، 

كما يشتبه أن تكون مركبات ثالثي أكسيد األنتيمون والزرنيخ ذات فعالية مسرطنة للخاليا.
صنفت الوكالة الدولية البحاث السرطان )IARC( العناصر الثقيلة  الى اربعة اصناف :

املواد املسرطنة مع ادلة كافية للبشر. 1 .
املواد املسرطنة مع ادلة محدودة في البشر. 2 .

املواد التي من احملتمل ان تكون مسرطنة. 3 .
املواد الغير مسرطنة 4 .

)IARC( تصنيف للمسرطنات حسب تصنيف الوكالة الدولية البحاث السرطان ) جدول ) 36

االصابة بالسرطان مع ادلة محدودة في البشراالصابة بالسرطان مع ادلة كافية في البشرالعنصر

بروستات , كلويسرطان الرئةالكادميوم

الكبد والقناة الصفراوية ,بروستات ,السرطان الكلويسرطان الرئة ,اجللد ,املثانة البوليةالزرنيخ

اجلهاز التنفسي ,التجويف االنفي واجليوب االنفيةسرطان الرئةالكروم

التجويف االنفي واجليوب االنفيةسرطان الرئةالنيكل

سرطان املعدة_________الرصاص

تشكيل احلديد يؤدي الى سرطان الرئةاحلديد

______________________الزنك والزئبق

وعلى هذا االساس وباالعتماد على ماذكر اعاله مت تقسيم هذه العناصر حسب درجة خطورتها واجلدول ادناه ميثل 
تصنيف للعناصر مدار البحث في الدراسة من االكثر خطورة الى اقلها وكما يلي :
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--------
0.00017 جزء باملليون في مياه الشرب

اعلى من 0.01 في مياه الشرب يسبب التسمم
20-60 جزء باملليون جرعة قاتلة

زرنيخ 1

--------
اليزيد عن 0.005 جزء باملليون في مياه الشرب

اعلى من 0.01 في مياه الشرب يسبب التسمم
كادميوم 2

-------- اليزيد عن 0.05 جزء باملليون في مياه الشرب نيكل 3

--------
اليزيد عن 0.05 جزء باملليون في مياه الشرب

اعلى من 1 في الغذاء يسبب التسمم
رصاص 4

 الكروم الثالثي هام لصحة
القلب

اليزيد عن 0.05 جزء باملليون في مياه الشرب كروم 5

اليزيد عن 0.001 جزء باملليون في مياه الشرب -------- زئبق 6

 الكمية املوصى بها 10
 ملغ )للذكور من جيل 19

 سنة وفوق ولالناث من جيل
 51 وفوق( يحتاج اجلسم

 الى كمية اكبر خالل فترة
احلمل

اليزيد عن 45 مليغرام باليوم

 في حال
 حدوث
 خلل
 جيني

 يؤدي الى
 تراكمه

 في
اجلسم

-------- حديد 7

 يحتاج اجلسم 15ملغم
 باليوم ويكون سام في حال

.جتاوز احلد املسموح

اليزيد عن 5 جزء باملليون في مياه الشرب
-------- اليزيد اجلرعة اليومية عن 40 جزء باملليون -------- زنك 8

جدول ) 37 (  يوضح ملخص عن خطورة العناصر الثقيلة
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طرق الوقاية من اخطار العناصر الثقيلة 
	 التخلص اآلمن من التلوث الصناعي ومنع الصرف الصناعى الى  املصادراملائية والتربة والهواء.

	 عدم حرق اخمللفات خصوصاًً  التى حتتوى على أحبار أو بقايا بالستيكية
	 عدم إستخدام املبيدات التى حتتوى على معادن ثقيلة.

	 استخدام أوانى طهى جيدة الحتتوى على املعادن الثقيلة.
وذلك  والزنك  والكالسيوم  واحلديد  البروتني   من  مناسبة  كميات  على  يحتوى  متوازن  سليم  غذاء  	 تناول 

لتقليل التأثير السام لكل من الكادميوم  والرصاص.
	 السعي  ملنع إستخدام الرصاص فى الوقود واستخدام البدائل االمنة بيئياً.

	 عدم إستخدام الرصاص فى حلام املعلبات ومواد التعبئة ،أوفى شبكات املياه وخزانات املياه.
	 عدم وجود صبغات حتتوى على معادن ثقيلة فى لعب األطفال.

	 عدم إستخدام كحل العني خصوص اًًلألطفال حيث أنه يحتوى على  نسب عالية من الرصاص.
	 حليل دورى لألطعمة في االماكن االكثر عرضة للتلوث للتأكد من خلوها من املعادن الثقيلة خصوصا ًًاجملارى 

املائية وما حتتويه من  أحياء مائية.
	 عدم تناول األسماك أوالقشريات خصوصاًللسيداتاحلواملواملرضعاتفيحالةالشكمنوجودتلوثباملعادنالثقي

لة.

اخلالصة:
سامة  تأثيرات  ولها     ) 1 .5(  g/cm³من أكبر  كثافتها  العناصر  من  مجموعة  بأنها  الثقيلة  العناصر  تتميز 
,واستغالل اإلنسان لها   أنها غير مصنعة  املواد السامة  املعادن عن غيرها من  التعرض لها. تختلف  عند 
واستعمالها الواسع في الصناعات اخملتلفة كان لهأ كبر األثر من حيث تأثيرها  على الصحة العامة  بسبب  

انتقالها فيما بني املكوناتا لبيئية  .
تتنّوع مصادر العناصر املعدنية التي اكتشفت أدوارها في حدوث اإلصابة باألورام اخلبيثة، وأهمها بعض األدوية  2 .
التي تدخل جسم اإلنسان، العناصر التي تدخل في تركيب بعض مبيدات احلشرات واحلشائش املستعملة 
في الزراعة وغيرها ووجود صناعات مختلفة تلقي مخلفاتها الى الوسط احمليط دون معاجلة مثل الدباغات 
الصناعات البالستيكية واملطاطية صناعة االصباغ والدهانات محطات الوقود مصافي البترول الصناعات 

الكهربائية وااللكترونية الطباعة مصانع االسمدة ومصانع البطاريات اجلافة
الذي  الهواء  تلوث  نتيجة  التنفسي؛  جهازه  طريق  عن  اإلنسان  جسم  إلى  الضارة  العناصر  هذه  تدخل  3 .
يستنشقه بذراتها أو جزيئات مركباتها، وكذلك جهازه الهضمي عند تلويثها املاء واألغذية التي يتناولها، 
وعن طريق جلده عندما يالمسها خالل عمله في مكافحة اآلفات الزراعية باملبيدات بأنواعها. وتُخزن بعض 
العناصر املعدنية؛ كالرصاص واألملنيوم والكادميوم، التي تدخل إلى اجلسم في بعض أنسجته، ثم تظهر 

تأثيراتها التجمعية الضارة فيها عند ارتفاع كمياتها
يُعتقد وجود دور مهم لنوعية مركبات العناصر املعدنية في فعاليتها املسرطنة في خاليا اجلسم، وهو أمر  4 .
واضح في عنصري النيكل والكروم خاصًة؛ حيث صنفت دراسات حديثة جميع مركبات النيكل والزرنيخ 

والكادميوم والكروم ضمن مجموعة املواد املسرطنة للبشر بادلة كافية.
تختلف العناصر بدرجة سميتها بالرغم من اشتراكها بصفة التراكم في الكائنات احلية حيث تؤدى زيادة  5 .
 Cd,( لتأثيرات غير مرغوبهبينما تؤدى العناصر السامة )Fe, Zn, Cu( أو نقصان العناصر الصغرى الرئيسية
Pb, Ni, Cr, As( الى حدوث مشاكل كبيره حيث يؤدى الكادميوم  والزرنيخ الى التسمم واالصابة بالسرطان 
أقل سميه من هذه  والزنك  والنحاس  ويعتبر احلديد  أورام سرطانية وكلوية  الذي يسبب  الرصاص  ومياثله 

العناصر ولكنها تصبح خطرة عند زيادتها عن احلدود املسموح بها
من العناصر الثقيلة كالزنك واحلديد ضرورية للحياة حتى ولو استخدمت مبقادير قليلة جدا ولكنها  كثير . 6
اخلاليا  بنمو  التدخل  على  قادرة  بعدها  لتصبح  اجلسم  في  عالي  مستوى  تركيزها  وصل  إذا  سامة  تكون 

واجلهاز الهضمي
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مت في هذه الدراسة وبعد حتليل البيانات املستخلصة فيها لكل عنصر تصنيف العناصر الثمانية و باالعتماد  7 .
على درجة خطورتها وخاصة صفتي )السمية والسرطنة( اضافة الى  التركيز املسموح به في مياه الشرب 

او الغذاء ومدى اهميتها جلسم االنسان من عدمه  وكما يلي :
ً 	 الزرنيخ والكادميوم   / خطرة جدا

	 النيكل والكروم والرصاص  والزئبق  /  خطرة 
	 زنك وحديد  / اقل خطورة 

5-10 الواقع البيئي لشعبة النفايات اخلطرة لعام 2016:
قاعدة بيانات النفايات االلكترونية والكهربائية: 1 .

	 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. 
الهواتف   ، الفيديو  كاميرات   ، الصوت  أجهزة  أدوات   ، احلاسبات   ، )التلفزيونات  النفايات  هذه  	 تشمل 
النفايات  من  جتعلها  صفتني  في  تشترك  األجهزة  وهذه   ) الفيديو  ألعاب   ، الفاكس   ، االستنساخ   ،
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.
ملخص قاعدة البيانات حسب تواجدها بالوزارات 

الكميةاسم  الوزارةت

1658وزارة االسكان واالعمار1

1940وزارة الزراعة2

139مجالس احملافظات  3

2061وزارة املوارد املائية 4

234وزارة الكهرباء 5

740وزارة الصحة والبيئة 6

30وزرة الصناعة 7

3015وزارة النقل 8

463وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 9

478وزارة اخلارجية 10

313وزارة الداخلية 11

2338وزارة املالية 12

14.409اجملموع
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االستنتاجات :-
تتضمن قاعدة البيانات جرد النفايات االلكترونية والكهربائية في القطاع احلكومي لعام 2016. 1 

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

بلغ اجمالي كميات النفايات االلكترونية وكهربائية )11,164 ( جهاز.  .3
تضمن اسلوب التعامل مع هذه النفايات :  .4

	 تخزين
	 اعادة استخدام 

قاعدة بيانات املواد املستوردة املستعملة لعام 2016. 3
	 تعد املواد املستعملة التي تدخل العراق احدى اهم املشاكل واالعباء البيئية واالقتصادية والتي متثل 
حتدي مهم يواجه العراق وبيئتة حيث ان جزء كبير من هذة املواد هي ال متثل مواد مستعملة وامنا هي 
ذكية  بطريقة  منها  التخلص  ويتم  اجملاورة  البلدان  وخصوصا  العالم  لبلدان  احيانا  نفايات  عن  عبارة 
وهي ان يتم تسويقها على شكل مواد مستعملة ولكن في الوقت ذاته متثل خيارا مناسبا للطبقات 

الفقيرة داخل اجملتمع.
	 مت وضع ضوابط لعملية االستيراد وتكليف الوزارات باالخذ على عاتقها االدوار املناسبة والالزمة لتنفيذ 
االقتصادية  الشؤون  الوزراء/دائرة  جمللس  العامة  االمانة  مصادقة  متت  فقد  وبالفعل  الضوابط  هذة 
وموافقتها على هذة الضوابط التي مت وضعها من قبل اللجنة مبوجب كتابها ذي العدد س ل /24 في 
2015/1/15 فقد انيط بوزارة البيئة دور منح املوافقة البيئية على استيراد املواد املستعملة للتحقق من 

انها التخضع للحضر. 
-ملخص قاعدة البيانات:

اجملموع اإلجمالياملادة املستوردة

63.795 ثالثة وستون الف وسبعمائة وخمسة وتسعون طنادوات احتياطيه للسيارات

4010 اربعة االالف وعشرة طنمالبس مستعمل متنوعة

1600 الف وستمائة طنأحذيه وحقائب

2300 الفني وثالثمائة طناواني منزليه ومستلزمات طبخ

)1000( قطعةمدافئ

79,705 تسعة وسبعون الف وسبعمائة وخمسة طناجملموع االجمالي الكلي للمواد املستوردة

)38,725,000( ثمانية وثالثون مليون سبعمائة وخمس وعشرون الف ديناراملبلغ االجمالي املستحصل لهذة املواد
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االستنتاجات:
 تتلخص قاعدة البيانات اخلاصة باملواد املستعملة املستوردة مبا يلي:

تقدم قاعدة البيانات معلومات عن الـمواد املستوردة املستعملة  . 1 .
) ادوات احتياطية للسيارات,مالبس مستعملة  تشمل الـمواد املستوردة املستعملة التي مت جردها لعام 2016. 2

متنوعة,ستائر وحقائب واحذية,مدافئ نفطية ,اواني منزلية ومستلزمات مطبخ(.
الف وسبعمائة  ( تسعة وسبعون  3 .79.705( العراق ب  املستعملة في  املستوردة  املواد  اجمالي كمية  تقدر 
وسبعمائة  الف  وستون  (ثالثة    63.795( للسيارات  االحتياطية  االدوات  كمية  بلغت  حيث  طن  وخمسة 
وخمسة وتسعون طن ومالبس مستعملة متنوعة 4010 اربعة االالف وعشرة طن واحذية وحقائب 1600 

الف وستمائة طن  واواني منزلية 2300 الفني وثالثمائة طن ومدافئ بلغت كميتها )1000(قطعة.
يتضح من حتليل االرقام ان  الكمية االكثر استيرادا من املواد املستعملة هي قطع غيارات متنوعة للسيارات  4 .

وبالتالي يتضح وجود تزايد في الطلب على هذه املواد خصوصا مع تزايد عدد السيارات املستوردة .
( اعاله يعكس كبرحجم املواد املستعملة املستوردة وهي  ان الكمية املستوردة املشار اليها في النقطة )3. 5
باعتبارها  املستوردة منها  البلدان  تالفة في  تعتبر شبة  املواد  البلد لكون هذه  بيئيا كبيرا على  متثل عبا 

بنصف عمر تشغيلي والذي يؤدي الى تراكمها كنفايات حتتاج الى وضع احللول للتخلص منها بيئيا.
االتفاقيات  ومبوجب  الضوابط  هذه  مبوجب  محظورة  هي  االسواق  في  مستعملة  مواد  وجود  مالحظة  مت  6 .
الدولية مثل )االطارات املستعملة,البراميل املستعملة,االجهزة الكهربائية وااللكترونية( وهذا االمر يتطلب 
التشديد وبشكل كبيرعلى منع هذه املواد النها متثل خطرا حقيقيا يهدد صحة االنسان والبيئة والبيئي 

للبلد.
وصل  وقد  املستعملة  املواد  استيراد  عن  البيئية  باملوفقات  اخلاصة  االجوروالرسوم  استيفاء  استحداث  مت  7 .
املبلغ االجمالي عن استيراد املواد املستعملة من مواد احتياطية للسيارات ومالبس مستملة وجلود واواني 
مطبخ وقد بلغ املبلغ االجمالي عن استيراد املواد املستعملة املستوردة  (38,725,000( ثـمانية وثالثون مليون 

سبعمائة وخمس وعشرون الف دينار.
مع  ومطابقتها  التلوث  من  خلوها  من  والتأكد  املستوردة  البضائع  لتدقيق  ووسائل  إمكانيات  توفر  عدم  8 .

املعلومات الواردة في شهادة املنشا.
عدم التزام املستوردين بتوفير شهادة املنشأ ملمثلينا من مديرية بيئة البصرة في احلدود. 9 .

 
قاعدة بيانات النفايات اخلطرة:

 )  	27( رقم  البيئة  قانون حماية وحتسني  من  املادة)2(  من  الثالث عشر  البند  اخلطرة مبوجب  النفايات  تعتبر 
في  تاثيراً ضاراً  تؤثر  او  اساءة استخدامها  االنسان عند  التي تضر بصحة  املواد  اخلطرة:  لسنة2009)املواد 
البيئة مثل العوامل املمرضة او املواد السامة او القابلة لالنفجار 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 وآخر للنفايات اخلطرة.... وعليه 
قامت شعبة النفايات اخلطرة باعداد استمارة عن النفايات اخلطرة وتعميمها على القطاع احلكومي والقيام 

بعدها باعداد جرد اولي عن النفايات اخلطرة والتي تتلخص في البيانات املبينة في ادناه....

االستنتاجات :
. تتضمن قاعدة البيانات معلومات عن النفايات اخلطرة املتواجدة في القطاع احلكومي لعام 2016. 1

 ) تصنف انواع النفايات اخلطرة التي مت اجراء اجلرد على اساسها وفق قانون انضمام العراق التفاقية بازل )3. 2
لسنة 2009 وكما يلي:
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Y1النفايات الطبية في املستشفيات والعيادات

Y2النفايات املتخلفة عن انتاج املستحضرات الصيدلية وحتضيرها  

Y3النفايات من املستحضرات الصيدالنية والعقاقير واالدوية

Y4النفايات املتخلفة من إنتاج وجتهيز واستخدام املبيدات 

Y5النفايات املتخلفة من تصنيع وجتهيز واستخدام املواد الكيميائية الواقية لألخشاب

Y6النفايات املتخلفة من إنتاج وجتهيز واستخدام املذيبات العضوية

Y7النفايات املتخلفة من عمليات املعاجلة احلرارية وعمليات تطويع الفوالذ واحملتوية على السيانيد

Y8النفايات من الزيوت املعدنية

Y9النفايات من مزائج الزيوت مع املياه ، أو مزائج الهيدروكربونات مع املياه ، أو املستحلبات

Y10
 ) PCB's ( الـنفـايات من املواد والـمركبات احملتــوية أو مبواد ثـنائـي الـفـيـنـيـل ذات الروابط الكلورية املتعددة

أو مواد ثالثي الفينيل ذات الروابط الكلورية املتعددة ) PCT's ( أو مبواد ثـنائـي الـفـيـنـيـل ذات الروابط البرومية 
) PBB's ( املتعددة

Y11النفايات من الرواسب القطرانية الناجمة عن تكرير أو التقطير أو أية معاجلة بالتحليل احلراري  

Y12ـ النفايات املتخلـفة من إنـتاج وجتهيز واستخدام احلبر واألصباغ واملواد امللونة والدهانات وطالءات اللك والورنيش  

Y13الـنفـايات 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

Y15النفايات ذات الطبيعة االنفجارية التي ال تخضع لتنظيم آخر

Y16النفايات املتخلفة من إنتاج وجتهيز واستخدام املواد الكيميائية

Y17النفايات الناجمة عن عمليات املعاجلة السطحية للمعادن واللدائن

Y18الرواسب الناجتة عن عمليات التخلص من النفايات الصناعية

Y19الكربونيالت املعدنية

Y20البريليوم أو مركبات البريليوم

Y21مركبات الكروم سداسية التكافؤ

Y22مركبات النحاس

Y23مركبات الزنك

Y24الزرنيخ أو مركبات الزرنيخ

Y25السيلينيوم أو مركبات السيلينيوم

Y26الكادميوم أو مركبات الكادميوم

Y27االنتميون أو مركبات االنتميون

Y28التلوريوم أو مركبات التلوريوم

Y29الزئبق أو مركبات الزئبق

Y30الثاليوم أو مركبات الثاليوم

Y31الرصاص أو مركبات الرصاص

Y32مركبات الفلور غير العضوية فيما عدا فلوريد الكالسيوم

Y33مركبات السيانيد غير العضوية  

Y34احملاليل احلمضية أو األحماض في احلالة الصلبة
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Y35محاليل القلويات في احلالة الصلبة

Y36) غبار وألياف احلرير الصخري ) االسبستوس

Y37مركبات الفسفور العضوية  

Y38مركبات السيانيد العضوية

Y39الفينول أو مركبات الفينول مبا في ذلك مركبات الكلوروفينول

Y40مركبات األثير

Y41املذيبات العضوية املهلجنة

Y42املذيبات العضوية فيما عدا املذيبات املهلجنة

Y43أي مادة مماثلة للفيوران ثنائي البنزين ذي الروابط الكلورية املتعددة

Y44أي مادة مماثلة للديوكسني ـ ثنائي البنزين ذي الروابط الكلورية املتعددة

Y45)38،40،42،43( مركبات الهالوجني العضوية عدا املواد املشار إليها في امللحق

مت االعتماد باجلرد على املعلومات الواردة من قبل الوزارات )الصناعة واملعادن، الزراعة، التعليم العالي والبحث   .3
العلمي، الكهرباء، التربية، الصحة، البيئة، النفط، الداخلية(

العمل  والتكنولوجيا،  العلوم  التجارة،  املالية،  التخطيط،  الدفاع،   ( الوزارات  قبل  من  معلومات  تردنا  لم   .4
والشؤون االجتماعية، امانة بغداد(.

يبلغ اجمالي النفايات اخلطرة الصلبة )35،584 كغم( والسائلة) 3,635 لتر(.   .5
تضمن اسلوب التعامل مع النفايات اخلطرة )تصريف للمجاري، اخلزن، الطمر، احلرق، املعاجلة(.   .6

املتطلبات:
حث الوزارات واجلهات احلكومية من قبل االمانة العامة جمللس الوزراء على تزويدنا مبعلومات دقيقة في ضوء  1 .
البيئة مستقبال سعيا لتحقيق الهدف املنشود واملتضمن  وزارة  االستمارات املعدة من قبل اخملتصني في 
اعداد سجل وطني عن النفايات اخلطرة في العراق واالستمرار في استحداثه وهذا ما نص علية قانون حماية 

وحتسني البيئة رقم 27 لعام 2009 /الفرع السادس .
ضمن  واستيرادها  اخلطرة  الكيمياوية  املواد  استخدام  خفض  نحو  اخلاص  والقطاع  الوزارات  كافة  توجيه  2 .

االحتياج الفعلي لالستهالك سعيا لتقليل توليد النفايات اخلطرة بهذه الكميات الكبيرة.
التاكيد على وزارة التجارة بعدم استيراد اي مواد مستعملة والتعاون مع اجلهات االمنية في احلدود لتشديد  3 .

الرقابة ومنع االجتار غير املشروع بالنفايات اخلطرة.
التاكيد على االلتزام مبنع نقل او خزن او تداول او التخلص من النفايات اخلطرة اال مبوافقة وزارة البيئة وذلك  4 .

مبوجب قانون حماية وحتسني البيئة رقم 27 لسنة 2009 الفرع السادس املادة 20 ثانيا وثالثا ورابعا .
حث املؤسسات االنتاجية املتمثلة بوزارة الصناعة واملعادن ,وزارة النفط ,وزارة الكهرباء  ,وزارة الزراعة على  5 .
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.
والبحث  العالي  التعليم  ووزارة  واملعادن  الصناعة  وزارة  في  البحثية  للقطاعات  واحلكومي  املالي  الدعم  6 .
بيئيا  النفايات اخلطرة وفق الطرق السليمة  البحوث وتنفيذها مبا يخدم معاجلة  العلمي في مجال اجراء 

وايجاد بدائل آمنة عن املواد الكيمياوية اخلطرة املستخدمة في القطاعات االنتاجية .
الدعم املالي واحلكومي لقطاع البيئة من توفير اجهزة حقلية للكشف عن امللوثات اخلطرة وزيادة اخلبرات  7 .

الفنية باجتاه االدارة االسليمة بيئياً مللف النفايات اخلطرة.
للمواد املستوردة  املستعملة لفترة زمنية كان تكون ستة اشهرحلني  البيئية  املوافقات  التريث في منح  8 .
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تصريفها و ملنع تكدسها بشكل نفايات وهي اساسا مستعملة وتعمل جميع البلدان على التخلص منها 
من خالل تصديرها الى دول اخرى مستفيدة من ضعف القوانني والتشريعات البيئية للدول املستوردة .

 
5-11  ادارة الكيمياويات 

املقدمة
ادارة الكيمياويات اصبح من املواضيع املهمة والتي حازت على االهتمام العاملي واالقليمي والوطني وذلك الن تأثير 
املواد الكيمياوية بات يهدد صحة االنسان والبيئة بشكل مباشر وغير مباشر بسبب االستخدام الواسع للمواد 
الكيمياوية في مختلف مجاالت احلياة  )الزراعية ,الصحية,الصناعية,وغيرها من اجملاالت( ودخولها الى حياتنا 
عن طريق ما نأكله او ما نشربه او 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 وعلى املستوى االمني . حيث ميكن ان تستغل بعض هذه املواد في افعال اجرمية او ارهابية مما يتطلب 
ضرورة وجود الية حكومية واضحة تدير ملف املواد الكيمياوية داخل العراق في جميع املراحل اخملتلفة بدءا من 
االنتاج واالستيراد شاملة عملية النقل واخلزن والتداول واالستخدام وحلني حتولها الى نفاية خطرة. وفي ضوء ما 
تقدم مت وضع الية وضوابط للسيطرة على تداول املواد الكيمياوية .وقد ورد في قانون حماية البيئة رقم 27 لسنة 
2009 اطر قانونية تناولت بشكل مباشر موضوع ادارة املواد الكيمياوية واملتمثلة باملادة 19 واملادة 20 واملادة 35 
الوطنية حلماية  االستراتيجية  الى  باالضافة  فيها.  املوجودة  القانونية  النصوص  باقي  الى  اضافة  القانون  من 

البيئة  الهدف االستراتيجي التاسع واخلاص بأدارة املواد الكيمياوية اخلطرة والذي يتكون من عدة محاور:- 
احملور االول / حصر وتقومي املواد الكيمياوية اخلطرة 

احملور الثاني / حصر النفايات الكيمياوية اخلطرة الناجتة من االنشطة اخملتلفة   والتخلص منها.
احملور الثالث/ الرقابة على تداول ااملواد الكيمياوية اخلطرة والسامة.

احملور الرابع/ نقل املواد الكيمياوية اخلطرة والسامة.

: قاعدة بيانات املواد الكيمياوية االستيرادية لعام 2016	 
واخلاص ومن  الكيمياوية للقطاعني احلكومي  املواد  البيئية الستيراد  املوافقة  الية خاصة ألعطاء  مت وضع  1 .
خالل هذه االلية يتم معرفة اجلهة املستوردة واجلهة املستفيدة وكمية وانواع املواد الكيمياوية وخطورتها 

واماكن خزنها باالضافة الى املنفذ احلدودي وطريقة وظروف اخلزن .
( مادة كيمياوية ، وكمية املواد الكيمياوية  ان عدد املواد الكيمياوية املستوردة لقطاعي احلكومي واخلاص )631. 2

املستوردة )666624.34( طن
تضمن استيراد سمادي الداب واليوريا للقطاعي اخلاص واحلكومي اعلى كمية مستوردة من املواد الكيمياوية  3 .
باجمالي )286023.4( طن حيث كانت كمية سماد اليوريا )266000( طن وكمية سماد الداب )20023.4( طن 

شملت وزارة الزراعة والقطاع اخلاص.

شكل  ) 55 ( يوضح نسبة كمية االسمدة الكيمياوية املستوردة
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( طن ويتم استيرادها من مختلف املناشيء ودخولها عبر  ان مجمل كمية الغازات املستوردة هي )10600.88. 4
املنافذ احلدودية للعراق.

جدول )38( يوضح نوعية الغازات املستوردة وكمياتها للعام 2016

القطاعالكمية بالطننوع الغازت

1Hydrogen80.43حكومي, خاص

2methane50.9حكومي, خاص

3gas mixture1062حكومي, خاص

4Carbon dioxid0.9حكومي

5nitrogen7000خاص

6oxygen530خاص

7chlorine1625.75حكومي

مخطط رقم )2( يوضح نوع الغاز الصناعي املستورد وكميته

تصنيف املواد الكيمياوية: 
تصنف املواد الكيمياوية على اساس خطورتها من عدمها وهي مواد )مسرطنة ، خطرة على البيئة، مشتعلة 
 GHS اكالة ،مهيجة، سامة، متفجرة، مؤكسدة( باالعتماد على التصنيف العاملي املتوائم للمواد الكيمياوية،
وتعليمات رقم )4( لسنة 1989 اخلاص عن السالمة في خزن وتداول املواد الكيمياوية واجلدول التالي يوضح هذا 

التصنيف:- 
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جدول ) 39 ( يوضح تصنيف املواد الكيمياوية

اسم اجلهة املستفيدةكميتها بالطنعددهانوع املادةت

وزارة النفط , وزارة الكهرباء , قطاع خاص5463549.6املواد املسرطنة1

وزارة النفط ,وزارة الكهرباء ,القطاع اخلاص12237250.4املواد اخلطرة على البيئة2

وزارة النفط ,وزارة الكهرباء ,القطاع اخلاص15043161.8املواد املشتعلة3

وزارة النفط ,وزارة الكهرباء ,القطاع اخلاص11563206املواد االكالة4

وزارة النفط ,وزارة الكهرباء ,القطاع اخلاص496366581.4املواد املهيجة5

وزارة النفط ,وزارة الكهرباء ,القطاع اخلاص21238267.5املواد السامة6

وزارة النفط ,شركة االطياف احملبة العراقية للتجارة العامة613642.05املواد املتفجرة7

وزارة النفط , وزارة الكهرباء , قطاع خاص3513642.05املواد املؤكسدة8

شكل  )56(  يوضح تصنيف املواد الكيمياوية وعددها

شكل ) 57 ( يبني خصائص املواد وكمياتها
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املنافذ احلدودية :
يبلغ عدد املنافذ احلدودية التي يتم دخول املواد الكيمياويه الى العراق )8( 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 .

جدول )40(  يوضح عدد املنافذ احلدودية

عدد املواد الكيمياوية الداخلة للعراق املنفذ ت

19 الشالمجة 1

552 ام قصر 2

38 زرباطية 3

1 الشيب 4

0 طربيل 5

15 سفوان 6

0 معقل 7

0 ابراهيم اخلليل 8

مناشيء استيراد املواد الكيمياوية:
تستورد املواد الكيمياوية من مختلف املناشئ العاملية ولوحظ بأن املواد الواردة من الصني هي االكثر نسبة من 

مجمل املناشئ االخرى :-

شكل ) 58 ( يوضح نسبة عدداملواد الكيمياوية الداخلة الى العراق لكل مدخل حدودي  للعام 2016
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جدول )41( يوضح مناشئ استيراد املواد الكيمياوية

عدد املواد  املستوردة من املنشا املنشا  ت

6 ماليزيا 1

203 الصني 2

74 االمارات 3

86 كوريا اجلنوبية 4

30 الهند 5

1 املغرب 6

20 األردن 7

81 ايران 8

9 إيطاليا 9

34 أمريكا 10

9 فرنسا 11

31 اسبانيا 12
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قاعدة بيانات	  املبيدات:
املبيدات هي مواد أو خليط من املواد الكيميائية او البيولوجية يكون الغرض منها الوقاية اوالقضاء 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
( مبيد شمل املؤسسات  بلغ عدد املبيدات حسب املعلومات التي مت تزويدنا بها من قبل مديريات البيئة )250. 1

احلكومية واملكاتب الزراعية للقطاع اخلاص في  )8( محافظات.
( مبيد ومبيد واحد  وجود كمية من املبيدات منتهية الصالحية في مكاتب القطاع اخلاص والبالغ عددها )16. 2

في القطاع احلكومي  والتي تعتبر في هذه احلالة مخلفات خطرة.
غير  املبيدات  وكمية  في كل محافظة  املبيدات  عدد  وكذلك  الكلي  املبيدات  عدد  يوضح   ) 3 .6( رقم   جدول 

التالفة وكمية املبيدات التالفة.
جدول ) 42 (عدد املبيدات والكمية التالفة وغير التالفة

اسم 
احملافظة

عدد املبيدات
الكمية التالفةالكمية الغيرتالفةالقطاع

كغملتركغملترخاصحكومي

8787277.516910بابل

757523ذي قار

313110930,054ديالى

353513026,5كركوك

شكل  59 يوضح مناشئ استيراد املواد الكيمياوية لعام 2016
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اسم 
احملافظة

عدد املبيدات
الكمية التالفةالكمية الغيرتالفةالقطاع

كغملتركغملترخاصحكومي

33املثنى

661575بغداد

1137,4واسط

1248276912409كربالء

25052453502.9230.5512423اجملموع

شكل ) 60 (عدد املبيدات والكمية التالفة وغير التالفة

شكل  )61( يوضح كمية املبيدات في كل محافظة )كغم ولتر(
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خازن املبيدات: قاعدة بيانات م	 
بلغ عدد مخازن املبيدات التي وردتنا في التقارير التي زودتنا بها مديريات البيئة في احملافظات كافة وذلك من  1 .
خالل اجلوالت التفتيشية للفرق البيئية )313( مخزن والذي اليعتبر العدد احلقيقي للمخازن في العراق وامنا 

يعتمد على خطة الزيارات التفتيشية السنوية في كل مديرية.
( مخزن,بالنسبة للمخازن املطابقة للتعليمات  بلغ عدد اخملازن بالنسبة للقطاع احلكومي بصورة عامة )55. 2
البيئية رقم 4 لسنة 1989 اخلاصة في السالمة بتداول وخزن املواد الكيمياوية وتعليمات رقم 2 لسنة 1990 
للمخازن  املئوية  النسبة  تكون  وبالتالي  بلغ عددها)14( مخزن  احلشرية  املبيدات  وخزن  وتداول  عن تصنيع 
احلكومية املطابقة من العدد الكلي تساوي ) 25.4%(وعدد اخملازن احلكومية غير املطابقة للتعليمات البيئية 
تساوي  الكلي  العدد  من  غيراملطابقة  احلكومية  للمخازن  املئوية  النسبة  تكون  وبالتالي  )41( مخزن  هي 

.) %74.5(
( مخزن,بالنسبة للمخازن املطابقة للتعليمات  بلغ عدد اخملازن بالنسبة للقطاع اخلاص بصورة عامة )258. 3
البيئية اخلاصة في السالمة بتداول وخزن املواد الكيمياوية وتعليمات تصنيع وتداول وخزن املبيدات احلشرية 
بلغ عددها)17( مخزن وبالتالي تكون النسبة املئوية للمخازن اخلاصة املطابقة من العدد الكلي تساوي ) 
7%( وعدد اخملازن اخلاصة غير املطابقة للتعليمات البيئية اعاله )241( وبالتالي تكون النسبة املئوية للمخازن 

اخلاصة غيراملطابقة من العدد الكلي تساوي )%93.4 (.

جدول )43( يبني عدد اخملازن في كل محافظة

عدد اخملازن في احملافظةاسم احملافظةت

3بغداد1

31بابل2

25النجف3

3كربالء4

11املثنى5

27ديالى6

4كركوك7

152البصرة8

28ذي قار9

29واسط10
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ان خزن املبيدات في مخازن غير نظامية يسبب اضرار مادية من حيث طرق اخلزن غير الصحيحة مما يؤدي الى 
تلف في العبوات اخلاصة باملوادالكيمياوية او انتهاء فترة صالحيتها وبالتالي هذا يؤدي الى تلفها مما يحتم ايجاد 
الناجت عنها نتيجة حدوث  البيئي  التلوث  الى  .باالضافة  او طمرها وهذا سيكون مكلف ماديا  طريقة ألتالفها 

انسكابات لتلك املبيدات او احتمال حدوث حرائق.

شكل  )62( يبني عدد اخملازن في كل محافظة

شكل  )63( يوضح اخملازن املطابقة و غير املطابقة للقطاع اخلاص

شكل ) 64 (يوضح اخملازن املطابقة و غير املطابقة للقطاع
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: قاعدة بيانات خاصة بغاز الكلور ومخازنه 2016	 
   غاز الكلور :- هو غاز سام لونه أخضر مائل لإلصفرار إذا كان تركيزه عاليا، وعدمي اللون إذا كان تركيزه منخفضا 
غير قابل لالشتعال وأثقل من الهواء مبرتني ونصـف ، له رائحة نفاذة ، يوجد على شكل مركب سائل هايبوكلورايت 
الصوديوم أو بودرة تضاف إلى املاء بالنسبة املرغوبة ومن أبرز خصائصه حبه للهيدروجني، فكلما واتته الفرصة 

احتد بالهيدروجني لتكوين غاز حامض الهيدروكلوريك
( مشروع. عدد مشاريع ومجمعات مياه الشرب ومياه الصرف الصحي في محافظات العراق بلغت)402. 1

كمية غاز الكلور املستخدمة اثناء قيام الفريق البيئي بزيارات ميدانية ملشاريع ومجمعات املياه من قبل  2 .
)684,63( طن  احملافظات  في  البيئة  ومديريات  دوائر  في  امللوثة  املواقع  وتقييم  الكيمياويات  مراقبة  شعب 
سنوياً في محافظات العراق كافة عدا محافظات )صالح الدين,االنبار ، نينوى( لم تردنا بسبب تدهور الوضع 
االمني في هذه احملافظات اما محافظات )ميسان ,املثنى, النجف( فلم يتم ذكر ألي كميات في التقارير التي 
مت تزويدنا بها من قبل مديريات البيئة باألضافة الى ذلك تعتبر هذه الكميات تقريبية الن عدد من املديريات 
لم تذكر حجم قناني الكلور املذكورة في التقارير وبالتالي أصبحت هذه الكميات مجهولة حيث بلغ عدد 

القناني الغير معروفة الكمية )55( قنينة.
كمية الكلور املستوردة والتي مت اعطاء املوافقات بيئية من قبل وزارتنا في عام 2016)162575. 3 طن( 

( مشروع عدد اخملازن املطابق  تبني ان عدد املشاريع التي حتتوي على مخازن بلغت ) 83 ( مشروع من اصل )402. 4
لشروط اخلزن بلغت )71( مخزن حيث بلغت نسبة املشاريع التي ال حتتوي على مخازن 45% 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. 
( مخزن في  5 .71( بلغ مجموعها  الكلور  واخلاصة بخزن غاز  )4( لسنة 1989  رقم  لتعليمات  املطابقة  اخملازن 

محافظات العراق .
في  ( مخزن  6 .8( بلغ مجموعها  الكلور  بغاز  واخلاصة   1989 لسنة   )4( رقم  لتعليمات  الغير مطابقة  اخملازن 

محافظات العراق .
( حالة تسرب في  7 .2( )5( حاالت تسرب  بغلت  العراق  التي حدثت في محافظات  التسرب  مجموع  حاالت 

محافظة القادسية ، في حني حدث )3( حاالت تسرب في محافظة ديالى.

جدول 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 

1اليوجد___11___1244611البصرة1

61  اليوجد _____457___61362,695ذي قار2

5اليوجد___4457939539بابل3

_____20______2051,183القادسية4

حدوث 
حالة 
تسرب

 ملشروعني
20

184
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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 

اليوجداليوجد11____2___1773كربالء5

اليوجداليوجد___1___1___135كركوك6

اليوجداليوجد5______5___515,515بغداد7

اليوجداليوجد____9______918واسط8

192___21___23368,237ديالى9

حدوث 
حالة 

تسرب 
لثالثة 
مشاريع

حدوث 
حالة 

تسرب 
لثالثة 
مشاريع

    ميسان10

    املثنى11

    نينوى12

االنبار 13

14
صالح 
الدين 

اجملموع  
الكلي 

9402684,63558391718
5 حاالت 
تسرب 

5 حاالت 
تسرب 

 االستنتاجات: 
يتطلب اعداد دورات تدريبية من قبل الوزارات التي تستخدم املواد الكيمياوية اخلطرة او املبيدات  لتعريف  1 .

العاملني في اخملازن والعاملني في مجال استخدام هذه املواد بخطورتها وكيفية التعامل معها.
انشاء مخازن خاص باملواد الكيمياوية في املشاريع التي تستخدم تلك املواد .  2 .

يتطلب حتديد مواقع مخازن املواد الكيمياوية للقطاع اخلاص واحلكومي خارج املدن لضمان سالمة املواطنني  3 .
في حال حدوث اي حادث .

 ) ضرورة اتخاذ االجراءات العقابية بحق اجلهات اخملالفة للمادة )20( من قانون حماية وحتسني البيئة رقم )27. 4
لسنة 2009 واخلاصة مبنع رش او استخدام مبيدات االفات او اية مركبات كيمياوية اخرى الغراض الزراعة او 

الصحة العامة او غير ذلك من االغراض اال بعد مراعاة الشروط والضوابط املعتمدة بيئياً .  
حث السلطات في احملافظات من مكتب احملافظ والشرطة البيئية التابعة لوزارة الداخلية على متابعة هذا  5 .
االمر وحث اصحاب املكاتب االهلية على االلتزام بشروط اخملازن املطابقة للتعليمات البيئية من جهة ومن 
جهة اخرى توجيه مديريات البيئة في احملافظات كافة على تشديد الرقابة البيئية واخذ تعهدات خطية 
من اصحاب هذه املكاتب بااللتزام بشروط اخلزن وفي حالة عدم االلتزام اتخاذ االجراءات العقابيةاستناداً الى 

قانون حماية وحتسني البيئة رقم 27 لسنة 2009 مع ضرورة استحصال املوافقة البيئية النشاء اخملازن .
التأكيد على ضرورة وضع اليات وتعليمات وضوابط لفتح مكاتب القطاع اخلاص لبيع املبيدات واالسمدة  6 .

في العراق .
حث مديريات البيئة في احملافظات لعقد ورش عمل تعريفية ألصحاب مكاتب ومخازن املبيدات احلكومية  7 .

185
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واالهلية لغرض ايضاح التعليمات البيئية اخلاصة باخملازن والوارد ذكرها في اعاله .
ضرورة توفير معلومات عن املبيدات غير املعروفة من قبل وزارة الزراعة والتأكيد على عدم استيراد وتداول  8 .

املبيدات احملضورة دولياً . 
او  الزراعية  االرشادية  اجلهة  الى  اللجوء  يجب  , كما  التي يستخدمونها  املبيدات  املزارعني مبخاطر  توعية  9 .
اجلهاز الفني اخملتص بوقاية املزروعات في وزارة الزراعة ومراكز البحوث الزراعية , وذلك للمساعدة في حتديد 
االصابة واختيار املبيد املناسب واملوصى به وحتديد عدد مرات االستخدام والزمن الفاصل بني رشة واخرى 
, وكذلك معرفة االحتياطات الالزم اتخاذها اثناء استخدام وتداول املبيد الوصى به , حيث ان عامل توعية 

املزارع او املستهلك لتلك السموم وتثقيفه يعد من االمور الضرورية حلماية البيئة من التلوث .  
اتخاذ االجراءات القانونية وفق القوانني البيئية النافذة بحق جميع مخازن الكلور اخملالفة للتعليمات في  10 .

مشاريع ومجمعات املياه اخملالفة . 

5-12   التلوث النفطي  :-
تعتبر مشكلة التلوث النفطي من املشاكل املهمة وذات االولوية القصوى التي تواجهها البيئة العراقية نظراً 
للتأثيرات الضارة التي يسببها تسرب النفط اخلام واملشتقات النفطية الى املياه حيث يؤثر التسرب النفطي 
على البيئة االحيائية مثل االسماك والطيور اضافة الى التأثيرات الضارة على االراضي الزراعية التربة و املياه 
والبساتني وكذلك تأثير محطات تصفية مياه الشرب ملا يسببه النفط والزيت املتسرب من مشاكل ميكانيكية 

وانسداد املرشحات. 
كالتصريف  والشواطئ  السواحل  من  بالقرب  تتم  وممارسات  عمليات  عدة  الى  النفطي  التلوث  اسباب  تعود 
املباشر )بدون معاجلة( ملياه التوازن للسفن والبواخر والتصاريف الصناعية ملصافي النفطومحطات الكهرباء 
واملعامل االنتاجية. اضافة الى حدوث غرق لناقالت النفط بسبب اصطدامها بالغوارق او عدم توفر شروط املتانة 
واالمان , وتتضمن رؤيتنا تصحيح املمارسات اخلاطئة في التعامل مع قطاع النفط والغاز وهو املورد االقتصادي 
االساسي في العراق في كافة املنشآت النفطية وحماية البيئة البحرية والساحلية , ويتم حتقيق ذلك من خالل 

التالي :-

قاعدة بيانات الغوارق:- 1 .
يعد شط العرب املورد الرئيس للمياه العذبة في مدينة البصرة والشريان احليوي الرئيس للنقل املائي في العراق، 
ويتكون من التقاء نهري دجلة والفرات في مدينة القرنة ثم يجري باألجتاه اجلنوبي الشرقي نحو اخلليج العربي 
ملسافة )120( كيلومترا من منطقة االلتقاء فيصبح مجراه بعد ذلك مشتركاً مع ايران ملسافة )84( كيلومترا 
حتى مصبه في اخلليج العربي , ويفتقر شط العرب الى دراسة تهتم بحدوده الدولية املشتركة، رغم انها جاءت 
على شكل اشارات في الدراسات السابقة , كما متتد املياه البحرية العراقية ملسافة 82 ميل بحري من اوطأ 
منطقة تتعرض للجزر في السواحل العراقية املطلة على اخلليج العربي حيث يبلغ طول السواحل العراقية بني 

مصب شط العرب في راس البيشة ومدخل خور عبداهلل حوالي )23.60 كم( .
وقد مت اعداد قاعدة بيانات الغوارق من خالل التنسيق مع مديرية بيئة البصرة والشركة العامة ملوانيء العراق .
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شكل  65 عدد الغوارق في املياه االقليمية حسب موقع الغرق

جدول 44 عدد الغوارق في املياه 

عدد الغوارق موقع الغرق ت

4 صنكر 1

11 جنوب ميناء البصرة النفطي 2

12 خور الزبير 3

47
قرب جسر خالد الى جسر 

التنومة
4

20 متفرقات 5
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  بعض هذه الغوارق ذات احجام واوزان كبيرة مما تشكل خطورة عالية على حركة املالحة في املياه االقليمية 
العراقية وكما موضح بالصور  ادناه :

عدد الغوارق التي مت انتشالها 27 غارق في عام 2016وحسب اجلدول ادناه الذي يبني الغوارق املنتشلة حسب 
املوقع لعام 2016

دراسة قاعدة بيانات احلقول النفطية:-  .2
من  بدءاً  اجملاالت  وفي جميع  املاضي  القرن  من  الثاني  النصف  خالل  ملحوظاً  منواً  النفطية  الصناعة  	 منت 
بالنقل والتوزيع وبالرغم من كل املزايا االيجابية التي  االستكشافواالستخراج والتكرير والفصل وانتهاءاً 
حققتها الصناعة النفطية للمجتمع اال انها في نفس الوقت احدى اهم املسببات املهمة للضرر ملا تسببه 
من تلوث ملقومات البيئة الرئيسية الثالث , الهواء واملاء والتربة وتنتج امللوثات النفطية في جميع مراحل 
وانتهاءاً  والتصنيع  والتكرير  االنتاج  مبراحل  مروراً  واحلفر  االستكشاف  مرحلة  من  بدًء  النفطية  الصناعة 

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 درجة تأثير اي 

من امللوثات الناجتة على الصناعة النفطية وضرره على البيئة حسب نوع امللوث .
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حفارة صغيرة على اجلانب االيسر من 
شط العرب              

اجلانب االمين سفينة  BOLIVERبانطون مقابل السايلومن شط العرب

شكل  66 يبني عدد الغوارق املنتشلة في املياه االقليمية   حسب موقع الغرق
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التلوث الناجت من حفر االبار النفطية :-
امللوثات الغازية 1 .

السوائل : وميكن تقسيمها الى املاء احلاوي على ايونات املغنيسيوم والكالسيوم وملح كلوريد الصوديوم  2 .
والى النفط اخلام او الديزل املضاف الى اطيان احلفر. 

لزوجة  لزيادة  املضافة  الطينية  واملواد  الرمل   , الصخري  الفتات   , والبنتونايت  البرايت  : مثل  الصلبة  املواد  3 .
البنتونايت.

املواد الكيمياوية املضافة : تعتمد على نوع الطني املستعمل ومنها مواد لزيادة اللزوجة , مقللة الراشح ,  4 .
مواد مخفضة للزوجة مواد رفع القاعدية , مواد مانعة للتأكل , مبيدات البكتريا مانعة الرغوة وغيرها.

جدول 45  القيم االرشادية القصوى املسموح بها لالنبعاثات عن العمليات النفطي

اعلى كمية لالنبعاثاتنوع امللوث

NOX 1000  ملغم / م3اكاسيد النتروجني

20ملغم / م3املركبات العضوية الطيارة  VOCs  املركبات العضوية

500      ملغم / مSO23  مصادر االحتراق

2000   ملغم / م3صناعات انتاج املواد

1000   ملغم / م3املصادر االخرى

150      ملغم / مSO33  صناعات انتاج املواد

50     ملغم / م3املصادر االخرى

5  ملغم / م3البنزين

تلوث الهواء الناجت عن عمليات حرق االبار االختباريانبعاث امللوثات الغازية من الشعلة في احد احلقول النفطية
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جدول 46 القيم االرشادية  للمياه املستخرجة في  العمليات النفطية

التركيزاملادة

15 ملغم / لتراجمالي محتوى الهيدروكربونات

6 – 9االس الهيدروجيني

25 ملغم / لتراحلاجة احليوية الكيميائية لالوكسجني

125 ملغم / لتراحلاجة الكيميائية لالوكسجني

35 ملغم / لترمجموع اجلوامد املعلقة

0,5 ملغم / لترالفينوالت

1 ملغم / لترالكبريتيدات

5 ملغم / لتراملعادن الثقيلة ) االجمالي (

600-1200 ملغم / لترالكلوريدات

اهم االستنتاجات :-
عدم توفر وحدات معاجلة املياه امللوثة والنفايات الصلبة قبل التخلص منها بصورة نهائية وال توجد خطط  1 .

ادارة شاملة للنفايات واخمللفات الناجمة عن احلقول النفطية.
عدم توفر مختبر بيئي متكامل الجراء الفحوصات اخملتبرية على االطيان والفتات الصخري والرمال املستخرجة  2 .

للتأكد من عدم احتوائها على مواد مشعة او مواد كيمياوية ضارة بالبيئة .
ال يوجد تصنيف للنفايات ) اخلطرة وغير اخلطرة ( لدراسة امكانية اعادة استخدامها او اعادة تدويرها او  3 .
) بعد جتميعها في موقع محدد حلني نقلها الى موقع طمر النفايات  التخلص منها بصورة سليمة بيئياً 

اخلطرة ( .
ال يتم جتميع سوائل احلفر في احواض مبطنة مبادة البولي اثيلني او ما يكافئها ملنع تسربها الى التربة واملياه  4 .

اجلوفية واعادة تدويرها مرة اخرى في عملية احلفر .
عدم خزن املواد الكيمياوية املستعملة في العمليات االنتاجية بصورة صحيحة وحسب الشروط البيئية  5 .

) MSDS ( املطلوبة وال تتوفر بطاقات السالمة بكل مادة
ال يوجد فصل ملياه االمطار عن مياه املعاجلة وال فصل الحواض املياه املستعملة عن احواض املواد اخلطرة .    6 .

الفرق  هذه  لقيام  املطلوبة  املعلومات  واتاحة  التفتيشية  الفرق  وعمل  دخول  تسهيل  في  تلكؤ  هناك  7 .
بأعمالها.

صورة تبني استخدام اجلفر غير النظامية في عملية اختبار 
االبار النفطية

صورة تبني تناثر النفط اخلام خارج اجلفرة ملوثة االراضي 
احمليطة بها
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تلوث الهواء نتيجة حرق االبار االختبارية بدون استخدام منظومات حرق مخصصة لذلك لتقليل االنبعاثات  8 .
الغازية الى الهواء.

استخدام اجلفر غير النظامية في جتميع النفط اخلام املنسكب واملياه املصاحبة امللوثة مما يؤدي الى تلوث  9 .
مساحات كبيرة من االراضي باخمللفات النفطية هذا فضالً عن تسربها الى املياه اجلوفية .

دراسة حوادث التلوث النفطي   .3
النفط  جزيئات  حتلل  أو  التبخر  عند  الغازات  النبعاث  نظراً  عالية  سّمية  خطورة  ذو  ومشتقاته  النفط  يعتبر 
الهيدروجني  مثل كبريتيد  أخرى  غازات سامة  على  اخلام  النفط  النفط وخصوصا  وكذلك الحتواء  املنسكب, 
وغيره ويُعد النفط ومشتقاته واحداً من أهم امللوثات املائية املتميزة بانتشارهاالسريع، فقد يصل إلى مسافة 
تبعد 700كم عن منطقة تسربه , ويصدر هذا التلوث عن حوادثناقالت النفط اخلام أو املكرر، كما تُعد املصافي 
النفطية واحدة من املصادر الهامةلتلوث املاء بالنفط، ألن املصافي تستهلك كمية من املاء، ثم تلقيه في البحار 
أواألنهار مع مقدار من النفط ,واحلوادث االرهابية والتخريبية لالنابيب الناقلة للنفط واملنشآت النفطية اخملتلفة 
, كما أن االستثمار سواء في مرحلة التنقيب أم اإلنتاج يشكل مصدراً إضافياً للتلوث بالنفط عنطريق التسرب، 
وتقدر كمية التسرب من البئر النظيف بنحو )0,5%( من كمية اإلنتاج , كما يتسرب النفط أيضاً أثناء حتميل 

وتفريغ الناقالت .
يحدث التسرب النفطي او التلوث باملشتقات النفطية من خالل البقع الزيتية التي تلوث مياه الشرب ومن خالل 
اقدام املصانع واملعامل على تصريف مخلفاتها في النهر بدون معاجلة وارتفاع التراكيز الكيمياوية ومن ضمنها 
الزيوت والشحوم واملركبات الهيدروكاربونية , وأن فالتر التصفية تعجز عن معاجلة البقع الزيتية واستخالصها 
تلوث  التي  الزيوت  دقائقبسبب  العمل خالل عدة  يتوقف عن  املشروع  الواحد في  الفلتر  وان  الشرب،  من مياه 

املياه.
من خالل اجلدول والشكل البياني ادناه يتبني لنا ان محافظة البصرة لها النصيب االكبر من حوداث االنسكابات 
النفطية وذلك لكون تلك احملافظة حتتوي على اكبر عدد من املنشآت النفطية )حقول ومصافي وخطوط نقل 

النفط ومنتجاته( اضافة الى كونها املنفذ املائي الوحيد للعراق لتصدير املنتجات النفطية . 

5-13 دراسة  احلاالت السرطانية والتشوهات اخللقية :-
في عملية  أي مرحلة  في  السرطان  التي تسبب  األدلة  تقييم  هو  السرطانية  احلاالت  أساس عمل شعبة  ان 
التسرطن وحتديدمخاطر املواد الكيمياوية وتأثيرها على صحة  االنسان وأجراء تقييم اخملاطر ،وصياغة القرارات 
املتعلقة بالتدابير الوقائية واستخدام اخليارات البديلة لصالح الصحة العامة. حيث يتم جمع معلومات حول 
بعديد من  القيام  مت  الشعبة  املوقعي ومن خالل عمل  الكشف  أجراء  االولية عن طريق  املواد  اإلنتاج وطبيعة 
كون  مدى  و  اخلارجية  واملؤثرات  بالبيئة  عالقتها  وبيان  السرطانية  االصابات  أنواع  لتحديد  والتقارير  الدراسات 
نسبة احلاالت السرطانية ضمن احلدود الطبيعية العاملية. بالتنسيق مع اجلهات املعنية بأستخدام اجهزة فحص 
التربة وسحب مناذج مياه بعد ذلك مت اجراء املسوحات امليدانية عند دار سكن االشخاص املصابني بأضافة الى 

شكل  67  يبني عدد حاالت االنسكابات النفطية

عدد حاالت االنسكابات احملافظة ت

3 البصرة 1

1 ذي قار 2

1 واسط 3

1 بغداد 4

2 ديالى 5

جدول 47  اعداد احلوادث لعام 2016
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اللقاء باملصابني او عائالت االشخاص املتوفني منهم واالستفسار عن ظروف االصابات وأنواعها  وكما يلي :-
مت دراسة وتقييم خمسة مواقع وكما يلي:

5-13-1 الكشف البيئي ملنطقة الزعفرانية  
ميدانية  بزيارات  القيام  تتضمن  البيئية  الناحية  من  الزعفرانية  منطقة  تقييم  لغرض  عمل  خطة  اعداد  مت   
الى املواقع الصناعية واالنشطة اخلدمية واملناطق السكنية والزراعية واجراء الفحوصات املوقعية على التربة 
والهواء احمليط بأستخدام االجهزة احملمولة وكذلك سحب مناذج من مياه الشرب والسقي لغرض اجراء الفحوصات 

اخملتبرية في اخملتبر البيئي املركزي وكانت النتائج كما موضح في ادناه:      

	 املواقع الصناعية:     
	 معمل بالستك بغداد / سعيدة )متوقف حالياً عن العمل حيث يعمل في حالة الطلب فقط(

مت اخذ قراءتني للمعمل املذكور االولى قرب االستعالمات اخلارجية والثانية امام مخازن املواد الكيمياوية 
بأستخدام جهاز النيتون لقياس تراكيز العناصر الثقيلة في التربة وقد تبني ما يلي:

ارتفاع تراكيز الرصاص في النقطتني املذكورتني ومن خالل الكشف املوقعي تبني ان املعمل يستخدم  1 .
مضافات الرصاص في انتاج االنابيب البالستيكية والتي تستخدم كمادة رابطة وملونة وقد اعلمنا 
املعمل ان استخدام هذه املضافات قد توقف حالياً في االنتاج النمطي وال تستخدم اال عند الطلب 
من اجلهة املستفيدة وان هناك كمية من مضافات الرصاص مخزونة في مخازن املعمل تعود الى 
تسعينيات القرن املاضي معبأة في اكياس نايلونية قد متزق بعضها وتبعثرت محتوياته في ارضية 
اخملزن , علماً بأن اخملزن قدمي ومتهالك وغير مطابق للشروط البيئية وهو ما قد يؤدي الى انتشار املواد 

الكيمياوية في داخل املعمل.
ارتفاع تراكيز اخلارصني )الزنك( واالنتيمون في كال النقطتني عن احلدود القصوى املسموح بها وقد  2 .
يكون السبب في ارتفاع تراكيز هذين العنصرين الى استخدام الطالءات في االنتاج حيث انها تدخل 

كمواد اولية في االصباغ والطالءات.
ارتفاع تركيز عنصر الكادميوم عن احلدود القصوى املسموح بهاولم يتم حتديد سبب واضح لهذا  3 .

االرتفاع.

معمل بالستك بغداد/ سعيدة

Ppm
N 3316.393
E 04427.402

امام مخازن املواد الكيمياوية 

Ppm
N 3316.362
E 04427.716

نقطة داخل الشركة قرب االستعالمات اخلارجية

احملدد
PPm العنصر ت

0.0 0.0 11 U 1 يورانيوم

0.0 0.0 15 Th  2 ثاليوم

403.680 95.870 64 Pb  3 رصاص

0.0 0.0 100 Se  4 سيلينيوم

0.0 0.0 10 Hg  5 الزئبق

168.999 373.961 117 Zn  اخلارصني 6

41.645 61.053 85 Cu  7 النحاس

132.398 132.098 870 Ni  8 النيكل

135.039 86.848 2000 Cr  9  الكروم

152.813 103.219 380 V  10 الفناديوم



املخلفات الصلبة وادارة الكيمياويات واملواقع امللوثة 192

Ppm
N 3316.393
E 04427.402

امام مخازن املواد الكيمياوية 

Ppm
N 3316.362
E 04427.716

نقطة داخل الشركة قرب االستعالمات اخلارجية

احملدد
PPm العنصر ت

23.851 33.157 15      Sb  11 االنتيمون

0.0 14.872 12 Cd  12 الكادميوم

0.0 0.0 15  Ag  13 فضة

	 معمل بغداد للصناعات االزبستية:
مت زيارة املعمل املتوقف عن العمل حالياً والذي يحتوي على مخلفات ازبستية وكما موضح ادناه:

الواح ازبستية )منتج ( مت جمعها من  كافة ارجاء املعمل وخزنها في مخزنني تابعني لشركة بغداد  1 .
االول في داخل املعمل ويحتوي على الواح بحدود )25000( خمسة وعشرون الف لوح واخملزن الثاني 
وبقياسات  لوح  الف  اثنان وعشرون   )22000( ويحتوي على  البالستيكية  االنابيب  يقع في معمل 

مختلفة.
للتلوث  مصدر  متثل  كانت  هشة  عجينة  شكل  على  وهي  االنتاجية  العملية  مخلفات  جمع  مت  2 .
في املنطقة نتيجة انتشارها بسبب الظروف اجلوية والتي تعتبر مصدرأ مهما لالصابة باالمراض 

السرطانية وقد مت التجميع داخل احواض كونكريتية في املعمل ومت تغطيتها بالسبيس.
مت اخذ قراءات بأستخدام جهاز فحص الهواء احمليط للمنطقة املقابلة للمعمل. 3 .

مت اخذ قراءات للتربة بأستخدام جهاز النيتون للعناصر الثقيلة حيث ال يستخدم هذا اجلهاز لقياس  4 .
بقايا االزبست في التربة. 

 
ارض متروكة )قرب شركة بغداد للصناعات االسبستية/ سعيدة(

Ppm
N 3316.354
E 04427.846

احملدد
PPm

العنصر ت

0.0 11 U  1 يورانيوم

0.0 15 Th 2 ثاليوم

42.325 64  Pb 3 رصاص

0.0 100  Se 4 سيلينيوم

0.0 10 Hg 5 الزئبق

110.304 117 Zn اخلارصني 6

38.142 85 Cu 7 النحاس

110.133 870 Ni 8 النيكل

106.963 2000 Cr 9  الكروم

71.752 380 V 10 الفناديوم

36.034 15 Sb 11 االنتيمون

15.534 12 Cd 12 الكادميوم

0.0 15 Ag 13 فضة
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	 معمل الدباغة /شركة الصناعات اجللدية: )متوقف عن العمل(
مت اخذ ثالث قراءات للمعمل املذكور االولى قرب ادارة املصنع والثانية قرب ورش االنتاج )الدباغة( والثالثة 
ما  تبني  وقد  التربة  في  الثقيلة  العناصر  تراكيز  لقياس  النيتون  بأستخدام جهاز  املعاجلة  وحدة  قرب 

يلي:
املسموح  القصوى  احلدود  عن  االولى  النقطة  في  والكادميوم  واالنتيمون  اخلارصني  تراكيز  ارتفاع  1 .

بها.
ارتفاع تراكيز عنصري االنتيمون والكادميوم في النقطة الثانية. 2 .

ارتفاع تركيز عنصري اخلارصني واالنتيمون في النقطة الثالثة. 3 .
لم يتضح سبب معني للتلوث املشار اليه سابقاً حيث ال تدخل هذه العناصر في التركيب الكيمياوي  4 .
للمواد االولية املستخدمة في االنتاج وقد يدخل اخلارصني واالنتيمون في انتاج الطالءات واالصباغ 

مما قد يكون سبباً للتلوث بهذين العنصرين.
املالحظ في هذا املوقع واملوقع اخلاص مبعمل بالستك بغداد انهما متجاورين )ضمن نفس الشارع (  5 .

وان التلوث في كال املوقعني بنفس العناصر الثقيلة عدا عنصر الرصاص.
ان هذين املعملني يقعان ضمن منطقة سكنية وبالتالي فأن هذه امللوثات قد تنتقل الى السكان  6 .

بعدة طرق وخصوصاً االطفال. 

معمل دباغة / شركة الصناعات اجللدية سعيدة

Ppm
N 3316.203
E 04427.546

قرب وحدة املعاجلة

Ppm
N 3316.254
E 04427.428

مقابل ورش االنتاج 
)الدباغة( 

Ppm
N 3316.285
E 04427.497

قرب ادارة املصنع

احملدد
PPm

العنصر ت

0.0 0.0 0.0 11 U 1 يورانيوم

0.0 0.0 0.0 15  Th 2 ثاليوم

41.133 46.929 30.357 64 Pb 3 رصاص

0.0 0.0 0.0 100 Se 4 سيلينيوم

0.0 0.0 0.0 10 Hg 5 الزئبق

568.965 94.764 135.038 117 Zn اخلارصني 6

26.369 72.727 41.139 85 Cu 7 النحاس

62.374 121.430 157.625 870 Ni 8 النيكل

226.104 181.606 202.881 2000 Cr 9  الكروم

86.329 56.826 137.940 380  V 10 الفناديوم

29.418 50.606 39.064 15 Sb 11 االنتيمون

0.0 23.717 15.334 12 Cd 12 الكادميوم

11.271 12.937 0.0 15 Ag 13 فضة



املخلفات الصلبة وادارة الكيمياويات واملواقع امللوثة 194

	 مصنع االمني / الزيوت النباتية:متوقف حالياً عن العمل
مت اخذ قراءة واحدة في املصنع بالقرب من خزانات الوقود كون املعمل مبلط باالسمنت لكافة ارجاء 

املصنع وهو متوقف حالياً عن االنتاج وال يوجد حيود عن احلدود القصوى للعناصر الثقيلة.

)مصنع االمني / الزيوت قرب اخلزانات(

Ppm
N 3316.043
E 04427.836

احملدد
PPm

العنصر ت

0.0 11 U 1 يورانيوم

0.0 15 Th 2 ثاليوم

18.062 64 Pb 3 رصاص

0.0 100 Se 4 سيلينيوم

0.0 10 Hg 5 الزئبق

79.002 117 Zn اخلارصني 6

45.130 85 Cu 7 النحاس

114.282 870 Ni 8 النيكل

145.651 2000 Cr 9  الكروم

76.423 380 V 10 الفناديوم

15.832 15 Sb 11 االنتيمون

0.0 12 Cd 12 الكادميوم

0.0 15 Ag 13 فضة

	 شركة الهالل الصناعية:الشركة متوقفة عن العمل
مت اخذ قراءتني للشركة االولى قرب ادارة الشركة والثانية مقابل ورش االنتاج بأستخدام جهاز النيتون 

لقياس تراكيز العناصر الثقيلة في التربة وقد تبني ما يلي:
بأنه اليوجد  ارتفاع تركيز اخلارصني في النقطة الثانية وتركيز االنتيمون في النقطة االولى علماً  1 .

مصدر محدد للتلوث بهذين العنصرين.
كال العنصرين قد يدخالن في صناعة االصباغ والتي تستخدم في طالء منتجات الشركة. 2 .

  
شركة الهالل الصناعية

Ppm
N 3316.254
E 04427.428

مقابل ورش االنتاج )الدباغة(  

Ppm
N 33.24263
E 044.48492

قرب ادارة الشركة

احملدد
PPm العنصر ت

<LOD <LOD 11 U 1 يورانيوم

<LOD <LOD 15 Th 2 ثاليوم

12.0498 9.847 64 Pb 3 رصاص

<LOD <LOD 100 Se 4 سيلينيوم
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Ppm
N 3316.254
E 04427.428

مقابل ورش االنتاج )الدباغة(  

Ppm
N 33.24263
E 044.48492

قرب ادارة الشركة

احملدد
PPm العنصر ت

<LOD <LOD 10 Hg 5 الزئبق

143.655 72.052 117 Zn اخلارصني 6

26.733 <LOD 85 Cu 7 النحاس

81.631 155.934 870 Ni 8 النيكل

75.139 68.048 2000 Cr 9  الكروم

43.474 44.075 380 V 10 الفناديوم

<LOD 39.698 15 Sb 11 االنتيمون

<LOD <LOD 12 Cd 12 الكادميوم

<LOD 15.452 15 Ag 13 فضة

	 شركة النداء: الشركة متوقفة عن العمل
النيتون  جهاز  بأستخدام  االنتاج  ورش  مقابل  والثانية  متروكة  ورش  قرب  االولى  للشركة  قراءتني  اخذ  مت 
لقياس تراكيز العناصر الثقيلة في التربة وقد تبني من خاللها وجود ارتفاع في تركيز االنتيمون عن احلدود 

القصوى املسموح بها.

شركة النداءالعامة

ppm 2 منوذج
N 33.24886
E 044.48020

قرب ورش متروكة

ppm 1 منوذج 
N 33.27505
E 044.46061

قرب ورش انتاجية

احملدد
PPm العنصر ت

<LOD <LOD 11 U 1 يورانيوم

<LOD <LOD 15 Th 2 ثاليوم

12.551 14.070 64 Pb 3 رصاص

<LOD <LOD 100 Se 4 سيلينيوم

12.801 <LOD 10 Hg 5 زئبق

104.653 111.250 117 Zn اخلارصني 6

<LOD 54.743 85 Cu 7 النحاس

162.151 163.082 870 Ni 8 النيكل

159.223 124.011 2000 Cr 9  الكروم

78.890 78.953 380 V 10 الفناديوم

30.994 25.589 15 Sb 11 انتيموني

LOD< LOD< 12 Cd 12 الكادميوم

LOD< LOD< 15 Ag 13 فضة
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	 شركة النعمان العامة:متوقفة عن العمل
بأستخدام جهاز  االولية  املواد  بجوار مخزن  والثانية  االنتاج  ورش  قرب  االولى  للشركة  قراءتني  اخذ  مت 
النيتون لقياس تراكيز العناصر الثقيلة في التربة وقد تبني من خاللها وجود ارتفاع في تركيز الفناديوم 

وتركيز اخلارصني عن احلدود القصوى املسموح بها في النقطة االولى فقط.
لم يتضح سبب معني الرتفاع تراكيز هذه العناصر كون الشركة ال تتعامل مع املواد الكيمياوية.

شركة النعمان العامة

/ppm 2 منوذج
   N 33.28785

E 044.45465
نهاية الشركة بجوار مخزن 

املواد االولية.

ppm/ 1 منوذج
N 33.28833
E 044.45644

قرب بناية االنتاج

احملدد
PPm العنصر ت

<LOD <LOD 11 U 1 يورانيوم

<LOD <LOD 15 Th 2 ثاليوم

12.310 59.739 64 Pb 3 رصاص

<LOD <LOD 100 Se 4 سيلينيوم

<LOD <LOD 10 Hg 5 زئبق

96.043 601.783 117 Zn اخلارصني 6

<LOD 205.548 <LOD Cu 7 النحاس

100.444 311.802 870 Ni 8 النيكل

50.505 31.728 2000 Cr 9  الكروم

48.773 716.102 380 V 10 الفناديوم

58.685 LOD< 15 Sb 11 انتيموني

LOD< LOD< 12 Cd 12 الكادميوم

LOD< LOD< 15 Ag 13 فضة

ناعات الكيمياوية: )اغلب اقسام الشركة متوقفة عن العمل( شركة الص	 
مت اخذ ثالث قراءات داخل الشركة )القراءة االولى قرب معمل االكياس البالستيكية والثانية قرب مخزن 

املواد االولية  والثالثة قرب وحدة انتاج اجللود الرغوية والصناعية وكانت النتائج كما يلي:
ارتفاع كبير في تركيز اخلارصني في النقطة االولى 1 .

ارتفاع تركيز اخلارصني واالنتيمون في النقطة الثانية  2 .
ارتفاع تركيز الرصاص واخلارصني واالنتيمون والفضة في النقطة الثالثة. 3 .

ارتفاع كبير جدا في تركيز الكادميوم في النقطة الثالثة  4 .
حيث يتوقع ان يكون االرتفاع الكبيرفي التراكيز  بسبب املواد االولية املستخدمة في العملية االنتاجية وتراكم 

هذه العناصر في التربة على مر السنني.
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شركة الصناعات الكيمياوية  

/ppm 3 منوذج
N 33.23613
E 044.47294

نقطة قرب وحدة 
انتاج اجللود الرغوية 

والصناعية

ppm/ 2 منوذج
N 33.23867
E 044.47348

قرب مخزن املواد االولية

ppm /1 منوذج
N 33.24060
E 044.47485

قرب معمل االكياس 
البالستيكية

احملدد
PPm

العنصر ت

<LOD <LOD <LOD 11 U 1 يورانيوم

<LOD <LOD <LOD 15 Th 2 ثاليوم

105.451 20.766 47.515 64 Pb 3 رصاص

<LOD <LOD <LOD 100 Se 4 سيلينيوم

<LOD <LOD <LOD 10 Hg 5 زئبق

1173.601 137.690 2376.874 117 Zn اخلارصني 6

815.376 28.221 25.800 85 Cu 7 النحاس

336.758 129.432 85.773 870 Ni 8 النيكل

46.985 116.757 27.273 2000 Cr 9  الكروم

56.462 64.974 64.767 380 V 10 الفناديوم

138.715 28.174 <LOD 15 Sb 11 انتيموني

6933.853 <LOD <LOD 12 Cd 12 الكادميوم

80.332 12.719 <LOD 15 Ag 13 فضة

	 شركة االصباغ احلديثة:
مت اخذ ثالث قراءات داخل الشركة وكما يلي:

القراءاة االولى بالقرب من ورش االنتاج من ناحية خزانات الوقود وقد اضهرت ارتفاعاً في تركيز كل  1 .
من االنتيمون والفضة.

القراءة الثانية في ساحة متروكة خلزن البراميل الفارغة للمواد االولية خلف خزانات الوقود وقد  2 .
اظهرت ارتفاعاً في تراكيز الرصاص واخلارصني واالنتيمون.

بتراكيز  ارتفاعاً  اظهرت  وقد  اخلارجي  السياج  جهة  من  االنتاج  ورش  من  بالقرب  الثالثة  القراءة  3 .
الرصاص واخلارصني واالنتيمون.

 قد يعود السبب في ارتفاع تراكيز هذه العناصر الى طبيعة املواد الكيمياوية املستخدمة في صناعة االصباغ 
حيث يدخل كل من اخلارصني واالنتيمون والرصاص في صناعة الطالءات.
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شركة االصباغ احلديثة

ppm 3 منوذج 
N 33.24035
E 044.48074

قرب ورش االنتاج من 
جهة السياج اخلارجي

ppm  2 منوذج 
N 33.24031
E 044.47867

ساحة متروكة حتتوي 
على براميل فارغة للمواد 

االولية خلف خزانات 
الوقود

ppm 1 منوذج
N 33.24030
E 044.47974

النقطة بالقرب من ورش 
االنتاج من جهة خزانات 

الكاز

احملدد
PPm

العنصر ت

<LOD <LOD <LOD 11 U 1 يورانيوم

<LOD <LOD <LOD 15 Th 2 ثاليوم

264.594 216.305  38.183 64 Pb 3 رصاص

<LOD <LOD <LOD 100 Se 4 سيلينيوم

<LOD <LOD <LOD 10 Hg 5 زئبق

277.971 138.070 64.995 117 Zn اخلارصني 6

83.348 <LOD <LOD 85 Cu 7 النحاس

99.385 169.907 108.527 870 Ni 8 النيكل

62.336 78.440 47.206 2000 Cr 9  الكروم

101.047 71.417 37,611 380 V 10 الفناديوم

28.848 28.399 54.394 15 Sb 11 انتيموني

<LOD <LOD <LOD 12 Cd 12 الكادميوم

15.710 <LOD 18.825 15 Ag 13 فضة

	 شركة الصناعات االلكترونية: متوقفة عن العمل
املقابلة لالستعالمات اخلارجية كون  القدمية  االنتاج  مت اخذ قراءة واحدة من داخل الشركة قرب ورش 
الشركة متضررة ومتوقفة عن العمل اثناء احداث عام 2003 وقد اظهرت القراءة ارتفاع تركيز عنصر 

االنتيمون فقط عن احلدود املسموح بها.

شركة الصناعات االلكترونية )متوقفة عن العمل(

ppm 1 منوذج 
N 33.23974
E 044.48801
بداية الشركة

احملدد
PPm

العنصر ت

LOD< 11 U 1 يورانيوم

LOD< 15 Th 2 ثاليوم

11.295 64 Pb 3 رصاص

LOD< 100 Se 4 سيلينيوم

LOD< 10 Hg 5 زئبق

110.046 117 Zn اخلارصني 6

35.223 85 Cu 7 النحاس
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ppm 1 منوذج 
N 33.23974
E 044.48801
بداية الشركة

احملدد
PPm

العنصر ت

226.837 870 Ni 8 النيكل

134.732 2000 Cr 9  الكروم

97.238 380 V 10 الفناديوم

44.333 15 Sb 11 انتيموني

LOD< 12 Cd 12 الكادميوم

12.367 15 Ag 13 فضة

ء العامة: الشركة تعمل حالياً شركة الزورا	 
مت اخذ اربع قراءات داخل الشركة وكما يلي:

قرب بناية االنتاج / موقع التحدي وقد اظهرت القيم ارتفاع تراكيز كل من االنتيمون واخلارصني 1 .
قرب بناية االنتاج /للمواد االنشائية وتظهر ارتفاع عنصر االنتيمون  2 .
قرب ورش انتاج اجلهد املتوسط وفيها يرتفع تركيز عنصر اخلارصني 3 .

قرب محوالت كهربائية متروكة / ساحة خزن حيث تبني النتائج ارتفاع االنتيمون فقط. 4 .
ال يوجد ما يفسر سبب ارتفاع تراكيز هذه العناصر كون الشركة تتعامل مع الدوائر الكهربائية في انتاج بوردات 

السيطرة وال تستخدم اي مواد كيمياوية.

شركة الزوراء العامة

ppm  4 منوذج 
33.24147 N
044.49220 E

محوالت وبالقرب 
من وحدات املعاجلة 

املتروكة 

ppm  3 منوذج 
33.24116 N
044.48995 E

قرب ورش انتاج 
لوحدات اجلهد 

املتوسط

ppm 2 منوذج 
33.27412 N
044.45877 E

نهاية املوقع قرب بناية 
االنتاج / موقع التحدي 

للمواد االنشائية

ppm 1 منوذج
N 33.27505
E 044.46061

بداية املوقع قرب 
بناية االنتاج / 
موقع التحدي

احملدد
PPm

العنصر ت

LOD< LOD< LOD< LOD< 11 U 1 يورانيوم

LOD< LOD< LOD< 6.030 15 Th 2 ثاليوم

LOD< 25.581 52.704 31.796 64 Pb 3 رصاص

LOD< LOD< LOD< LOD< 100 Se 4 سيلينيوم

LOD< LOD< 10.181 LOD< 10 Hg 5 زئبق

40.673 293.100 100.286 164.312 117 Zn اخلارصني 6

LOD< 52.415 41.728 27.267 85 Cu 7 النحاس

182.217 121.081 239.895 179.338 870 Ni 8 النيكل

60.432 104.176 122.663 134.472 2000 Cr 9  الكروم

61.750 103.732 143.927 113.666 380 V 10 الفناديوم

56.123 LOD< 32.988 38.139 15 Sb 11 انتيموني

<LOD <LOD <LOD <LOD 12 Cd 12 الكادميوم

11.331 LOD< 12.292 11.276 15 Ag 13 فضة
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	 املناطق السكنية:
مت تقييم الوضع العام للمنطقة من ناحية اخلدمات املقدمة ملنطقة الزعفرانية والتي ميكن اجمالها مبا 

يلي:
البلدية  النفايات  من  كبيرة  كميات  تراكم  الى  يؤدي  مما  للمنطقة  املقدمة  البلدية  اخلدمات  	 ضعف 

والسكراب داخل االحياء السكنية.
	 قدم شبكات مياه الشرب )بناءاً على املعلومات املستقاة من السكان في املنطقة( ولكن لم يالحظ 

وجود تكسرات في الشبكة كما ان الفحوصات اخملتبرية اكدت صالحيتها لالستخدام البشري.
	 املنطقة مخدومة بشبكة مجاري انشأت حديثاً.

وقد مت استخدام االجهزة احلقلية الجراء الفحوصات على التربة والهواء في املنطقة وكما موضح ادناه:

ارض متروكة فارغة في شارع الشركة العامة للسمنت العراقية  1 .
الشارع  هذا  ميثل  حيث  النيتون  جهاز  بأستخدام  الشارع  من  القريبة  املتروكة  االراضي  في  قراءات  اخذ  مت 
حدود منطقة الزعفرانية من اجلهة الشمالية والشمالية الغربية وهي تعطي تقييماً على حجم التلوث 
الناجم عن االنشطة الصناعية داخل منطقة الزعفرانية ويتنب من القراءات ارتفاع تراكيز عنصري االنتيمون 

والكادميوم عن احلدود القصوى للعناصر الثقيلة مع عدم وجود مصدر ملوث قريب من املنطقة.

ارض متروكة )سعيدة( شارع السمنت

N 3316.563
E 04428.084

احملدد
PPm

العنصر ت

0.0 11 U 1 يورانيوم

0.0 15 Th 2 ثاليوم

25.394 64 Pb 3 رصاص

0.0 100 Se 4 سيلينيوم

0.0 10 Hg 5 الزئبق

86.894 117 Zn اخلارصني 6

27.686 85 Cu 7 النحاس

144.148 870 Ni 8 النيكل

11.408 2000 Cr 9  الكروم

86.439 380 V 10 الفناديوم

66.989 15 Sb 11 االنتيمون

21.807 12 Cd 12 الكادميوم

18.613 15 Ag 13 فضة
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ارض متروكة قرب شركة بغداد للصناعات االزبستية ومعمل بالستك بغداد ومعمل الدباغة ومعمل   .2
االمني للزيوت النباتية

مت اخذ قراءات في االراضي املتروكة في املنطقة املشار اليها انفاً بأستخدام جهاز النيتون حيث متثل هذه 
النقطة منطقة الزعفرانية )داخل املنطقة( وهي تعطي تقييماً على حجم التلوث الناجم عن االنشطة 
عن  والكادميوم  االنتيمون  عنصري  تراكيز  ارتفاع  القراءات  من  ويتنب  الزعفرانية  منطقة  داخل  الصناعية 

احلدود القصوى للعناصر الثقيلة مع عدم وجود مصدر ملوث قريب من املنطقة.

ارض متروكة )قرب شركة بغداد للصناعات االسبستية/ سعيدة( 

N 3316.354
E 04427.846

احملدد
PPm

العنصر ت

0.0 11 U 1 يورانيوم

0.0 15 Th 2 ثاليوم

42.325 64 Pb 3 رصاص

0.0 100 Se 4 سيلينيوم

0.0 10 Hg 5 الزئبق

110.304 117 Zn اخلارصني 6

38.142 85 Cu 7 النحاس

110.133 870 Ni 8 النيكل

106.963 2000 Cr 9  الكروم

71.752 380 V 10 الفناديوم

36.034 15 Sb 11 االنتيمون

15.534 12 Cd 12 الكادميوم

0.0 15 Ag 13 فضة

	 االراضي الزراعية :
حيث مت اخذ قراءات للمناطق الزراعية بأستخدام جهاز النيتون للعناصر الثقيلة وكانت النتائج كما يلي:

	 بستان جميل كرمي/ ارتفاع في تركيز عنصري االنتيمون والكادميوم
	 بستان ابو عالء اخلفاجي / ارتفاع في تركيز االنتيمون

	 اراضي زراعية عامة / ارتفاع في تركيز عنصري االنتيمون والكادميوم
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بستان جميل كرمي

ppm 1 منوذج 
N 33.25023
E 044.45398

احملدد
PPm

العنصر ت

LOD< 11 U 1 يورانيوم

LOD< 15 Th 2 ثاليوم

LOD< 64 Pb 3 رصاص

LOD< 100 Se 4 سيلينيوم

LOD< 10 Hg 5 الزئبق

51.080 117 Zn اخلارصني 6

LOD< 85 Cu 7 النحاس

189.382 870 Ni 8 النيكل

91.148 2000 Cr 9  الكروم

74.777 380 V 10 الفناديوم

49.904 15 Sb 11 االنتيمون

15.182 12 Cd 12 الكادميوم

LOD< 15 Ag 13 فضة

بستان ابو عالء اخلفاجي/ مزروع

ppm 1 منوذج 
N 33.24927
E 044.45427

احملدد
PPm

العنصر ت

LOD< 11 U 1 يورانيوم

LOD< 15 Th 2 ثاليوم

LOD< 64 Pb 3 رصاص

LOD< 100 Se 4 سيلينيوم

LOD< 10 Hg 5 الزئبق

72.397 117 Zn اخلارصني 6

34.572 85 Cu 7 النحاس

175.578 870 Ni 8 النيكل

108.207 2000 Cr 9  الكروم

72.483 380 V 10 الفناديوم

23.477 15 Sb 11 االنتيمون

LOD< 12 Cd 12 الكادميوم

LOD< 15 Ag 13 فضة
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ارض زراعية عامة

ppm 1 منوذج 
N 33.25037
E 044.45507

احملدد
PPm

العنصر ت

LOD< 11 U 1 يورانيوم

LOD< 15 Th 2 ثاليوم

8.453 64 Pb 3 رصاص

LOD< 100 Se 4 سيلينيوم

LOD< 10 Hg 5 الزئبق

86.025 117 Zn اخلارصني 6

42.698 85 Cu 7 النحاس

291.538 870 Ni 8 النيكل

134.497 2000 Cr 9  الكروم

120.199 380 V 10 الفناديوم

48.352 15 Sb 11 االنتيمون

17.068 12 Cd 12 الكادميوم

9.980 15 Ag 13 فضة

التربة والتي تعتبر من العناصر الثقيلة من  ويالحظ من خالل النتائج ارتفاع تركيز االنتيمون والكادميوم في 
غير وجود سبب محدد لهذا االتفاع والذي قد يعود الى طبيعة التربة او احتمال تأثير االنبعاثات الغازية حملطات 

الكهرباء ومصفى الدورة كون هذه العناصر قد تكون موجودة في الوقود املستخدم. 

	 االنشطة اخلدمية:
ال حتتوي املنطقة على انشطة خدمية حيث ان مياه االسالة جتهز من املشاريع املركزية في بغداد ) مشروع 
الرصافة وحي الوحدة وغيرها من املشاريع( اما مياه اجملاري فيتم تصريفها الى محطة الرستمية كما ان 
املنطقة ال حتتوي على مراكز طبية كبيرة بأستثناء  مستشفى الزعفرانية وبعض املستوصفات الصغيرة 

وقد مت اجراء التقييم للمستشفى وقد اظهرت النتائج ارتفاع في تراكيز عنصري اخلارصني واالنتيمون.      

مستشفى الزعفرانية

ppm 1 منوذج 
N 33.26902
E 044.48857

ساحة متروكة داخل املستشفى

احملدد
PPm

العنصر ت

LOD< 11 U 1 يورانيوم

LOD< 15 Th 2 ثاليوم

LOD< 64 Pb 3 رصاص

LOD< 100 Se 4 سيلينيوم

LOD< 10 Hg 5 الزئبق
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ppm 1 منوذج 
N 33.26902
E 044.48857

ساحة متروكة داخل املستشفى

احملدد
PPm

العنصر ت

298.826 117 Zn اخلارصني 6

LOD< 85 Cu 7 النحاس

127.897 870 Ni 8 النيكل

63.580 2000 Cr 9  الكروم

33.542 380 V 10 الفناديوم

30.121 15 Sb 11 االنتيمون

LOD< 12 Cd 12 الكادميوم

10.918 15 Ag 13 فضة

تقييم الهواء احمليط: 

. 1 امللوثات الغازية:

جدول  )48(  يبني تراكيز امللوثان الغازية في الهواء احمليط  ومحدداتها

CO
PPM

احملدد 
فترة 

تعرض 
 15

دقيقة

NO2
PPM

احملدد 
فترة 

تعرض 
 15

دقيقة

SO2
PPM

احملدد 
فترة 

تعرض 
 15

دقيقة

O3
PPM

احملدد 
فترة 

تعرض 
60 دقيق

CH4
PPM

املواقع

0.5 35 0.14 1.0 0.18 0.5 0.05 0.1 0
منطقة سعيدة في 

ساحة متروكة

0.6 35 0.08 1.0 0.03 0.5 0.12 0.1 0.07
شركة االصباغ 

احلديثة

شكل ) 68 ( يبني قيم امللوثات الغازية لعدة مواقع
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CO
PPM

احملدد 
فترة 

تعرض 
 15

دقيقة

NO2
PPM

احملدد 
فترة 

تعرض 
 15

دقيقة

SO2
PPM

احملدد 
فترة 

تعرض 
 15

دقيقة

O3
PPM

احملدد 
فترة 

تعرض 
60 دقيق

CH4
PPM

املواقع

1.07 35 0.12 1.0 0.52 0.5 0.04 0.1 0 شركة التحدي 

0.02 35 0.04 1.0 0.03 0.5 0 0.1 0.16
شركة الزوراء موقع 

النهرين 

االستنتاجات 
من خالل النتائج املبينة في اجلدول رقم )48( واخملطط البياني )68( نالحظ ان جميع القراءات جلميع املواقع في 
منطقة الزعفرانية الصناعية التي مت قياسها من خالل جهاز gas met لم تتجاوز احملددات العاملية في االعمدة 
املضللة في اجلدول مما يدل على عدم وجود مؤشر لتلوث الهواء ماعدا موقع شركة التحدي قد جتاوز احملدد بنسبة 

قليلة جدا تكاد تكون قريبة من القيمة املسموح بها . 
	 مالحظة ان جميع القياسات التي مت اجراؤها كانت بوحدات جزء لكل مليون .

امللوثات الدقائقية:  .2

جدول ) 49(  يبني تراكيزامللوثات الدقائقية العالقة في الهواء في مواقع مختلفة

املوقع)TSPµg/m3(احملدد اليوميpm10)µg/m3(احملدد اليوميpm2.5)µg/m3(احملدد اليومي

2514100112350150
شركة االصباغ 

احلديثة 
2016/10/17

2522100255350379
شركة التحدي 

2016/10/20

2513100123350188
شركة الزوراء 
2016/10/24

شكل ) 69 (
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5-13-2  التقييم البيئي ملنطقة شارع حيفا
مت اعداد خطة عمل لغرض تقييم منطقة شارع حيفا من الناحية البيئية تتضمن القيام بزيارات ميدانية الى 
االنشطة اخلدمية واملناطق السكنية واجراء الفحوصات املوقعية على التربة والهواء احمليط بأستخدام االجهزة 
البيئي  اخملتبر  في  اخملتبرية  الفحوصات  اجراء  لغرض  والسقي  الشرب  مياه  من  مناذج  سحب  وكذلك  احملمولة 

املركزي و كما موضح في ادناه:   
 مت اخذ قراءات متعددة للمناطق التي تنتشر فيها معامل النجارة حيث تضمن العمل  سحب عينات من مياه 
الشرب  لغرض اجراء الفحوصات الكيمياوية و البايولوجية )اجلرثومية ( باالضافة الجراء لفحوصات الهواء و 
 )Neton( الدقائق العالقة  وكذلك  التقييم املوقعي  للتربة من خالل فحص العاناصر الثقيلة  بواسطة جهاز
وقد  متت مناقشة  النتائج بالتقارير املعدة من قبل قسم التغيرات املناخية  و مراقبة نوعية الهواء و الضوضاء  

و قسم التربة و املياه  وقد تينب مايلي :-

	 الهواء :-
1 .CO غاز أول أوكسيد الكربون

املعظم من جانب  باب  CO كانت قرب جسر  لتركيز غاز  اعلى قراءة سجلت  ان  )70( نالحظ  رقم  الشكل  من 
وبالرغم من وجود  زحام مروري  ذات  تعتبر   املنطقة  وذلك الن   )ppm 4.74( وقيمتها  للوالدة  الكرخ  مستشفى 
املقترح  الوطني  احملدد  تتجاوز  لم  فأنها  االخرى  املناطق  قراءات  ببقية  CO عند مقارنتها  لغاز  مرتفعة  قراءات 

.ppm 35 الساعاتي والذي قيمته

2 .SO2 غاز ثاني اوكسيد الكبريت

شكل ) 70 (يبني تراكيزCOلشارع حيفا في بغداد

شكل ) 71 ( يبني تراكيز SO2 لشارع حيفا في بغداد
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.SO2 الشكل رقم )71(يبني ان أغلب املناطق ال يوجد فيها قراءات
في منطقة  كانت   SO2 لتركيز  قراءة سجلت  اعلى  ان  نالحظ  قراءات  فيها  التي سجلت  للمناطق  بالنسبة 
البيجات 3 وقيمتها )ppm 0.21( وقد جتاوزت احملدد الوطني املقترح الساعاتي الذي قيمته )ppm 0.15( الن منطقة 
الوطني  احملدد  تتجاوز  لم  فإنها  القراءات  لبقية  بالنسبة  اما  النجارة.  ورش  تتضمن  نقاطها  البيجات في كل 

املقترح الساعاتي.

 NO2 غاز ثاني اوكسيد النتروجني  .3

الشكل رقم )72( يبني ان اغلب القراءات قد جتاوزت احملدد الوطني املقترح الساعاتي الذي قمته )ppm 0.1(، حيث 
نالحظأن أعلى قراءة سجلت لتركيز غاز NO2 هي )ppm 0.56(ويعزى السبب لكثرة عوادم املولدات واملركبات.

:O3 غاز االوزون  .4

شكل ) 72 ( يبني تراكيز NO2 لشارع حيفا في بغداد

شكل ) 73 ( يبني تراكيز O3 لشارع حيفا في بغداد
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من الشكل رقم )73( يتضح ان أعلى قراءة سجلت لغاز O3هي )ppm 0.73( وكانت في منطقة البيجات2املتضمنة 
ورش جنارة والتي جتاوزت احملدد الوطني املقترح الساعاتي الذي قيمته )ppm 0.1( وهناك ارتفاع بعض القراءات عن 
احملدد فباالضافة الى البيجات2 هناك منطقتي البيجات4 ومنطقة نزلة جسر الشهداء التي تعتبر ذات زحام 
مروري. والسبب املهم الذي نود االشارة له عند ارتفاع درجات احلرارة أثناء النهار ووصولها الى ذروتها في الساعة 

12 او ما يقاربها مع تراكم امللوثات ساعد على تفاعل امللوثات فيما بينها وازدياد نسبة االوزون في اجلو.

Benzene البنزين  .5

نالحظ من الشكل اعاله ان اعلى قراءة سجلت ملركب البنزين في اجلو هو ppm 0.34 في منطقة الشواكة2 
وهناك ايضا ارتفاع في القراءات في بعض املناطق التي تعتبر ذات زحام مروري. وللتوضيح ال يوجد محدد لتركيز 

البنزين ليتم مقارنة القراءات معه.

)TSP( الدقائق العالقة الكلية

يتضح من الشكل رقم )75( ان اعلى قراءة مت تسجيلها لتركيز TSP في اجلوكانت في منطقة البيجات2 وقيمتها 
)µg/m3 652(والتي جتاوزت احملدد الوطني املقترح اليومي الذي قيمته )µg/m3 350(وهناك ايضاً قراءات قد جتاوزت 

احملدد وذلك لكثرة انتشار ورش النجارة في هذه املنطقة. 
مالحظة: مت مقارنة قراءات لـ TSP و PM10باحملدد الوطني املقترح اليومي لعدم وجود محدد ساعاتي.

شكل ) 74 ( يبني تراكيزالبنزين لشارع حيفا في بغداد

شكل ) 75 ( يبني تراكيز TSP لشارع حيفا في بغداد
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PM10 الدقائق العالقة

µg/  50( قيمته  الذي  اليومي  املقترح  الوطني  احملدد  PM10 قد جتاوزت  قراءات  ان جميع  يبني   )76( رقم  الشكل 
m3(، وإن اعلى قراءة مت تسجيلها لتركيز PM10 كانت ايضا في منطقة البيجات2 وقيمتها )380µg/m3( لكثرة 
انتشار ورش النجارة بالنسبة ملنطقة البيجات بنقاطها االربعة اما في املناطق االخرى هناك اعمال بناء وشوارع 

متصدعة وارصفة غير مبلطة مما يرفع نسبة الغبار العالق في اجلو.

	 التربة : -
العراقية   واحملددات  املعايير  وحسب  حيفا  شارع  في  املزارة  مناطق  من  املسحوبة  التربة  لنماذج  اخملتبرية  النتائج  يلي  فيما 

واملرفقة ربطا«
) 1 .H7( منطقة البيجات

N:3319.713       E:04423.343  املوقع

PPM التركيز احملدد العنصر ت

0 11 يورانيوم      1

0 15 ثاليوم  2

32.8 64 رصاص 3

0 100 سيلينوم 4

0 10 الزئبق 5

199 117 اخلارصني 6

47.18 85 النحاس 7

100 870 النيكل 8

136 2000 الكروم 9

54 380 الفناديوم 10

47 15 االنتيمون 11

16 12 الكادميوم 12

15 15 فضة 13

شكل ) 76 ( يبني تراكيز PM10 لشارع حيفا في بغداد
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)H9(2  منطقة البيجات  .2

N:33019.902      E:04423.145  املوقع

PPM التركيز احملدد العنصر ت

0 11 يورانيوم      1

0 15 ثاليوم  2

106 64 رصاص 3

0 100 سيلينوم 4

10 10 الزئبق 5

456 117 اخلارصني 6

106 85 النحاس 7

116 870 النيكل 8

0 2000 الكروم 9

84 380 الفناديوم 10

17 15 االنتيمون 11

0 12 الكادميوم 12

0 15 فضة 13

)OH1(منطقة مشفى الكرامة  التعليمي مكان جتمع النفايات  .3

N:3333.133         E:04437997   املوقع

PPM التركيز احملدد العنصر ت

0 11 يورانيوم      1

4.6 15 ثاليوم  2

34.7 64 رصاص 3

0 100 سيلينوم 4

0 10 الزئبق 5

177 117 اخلارصني 6

52.6 85 النحاس 7

108 870 النيكل 8

120 2000 الكروم 9

69 380 الفناديوم 10

56.5 15 االنتيمون 11

0 12 الكادميوم 12

0 15 فضة 13
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)OH2(منطقة جوار احملرقة املتروكة/ مستشفى الكرامة  .4

N:3332991       E:04437950      املوقع

PPM التركيز احملدد العنصر ت

0 11 يورانيوم      1

0 15 ثاليوم  2

34.46 64 رصاص 3

0 100 سيلينوم 4

0 10 الزئبق 5

259 117 اخلارصني 6

43.2 85 النحاس 7

68.08 870 النيكل 8

143 2000 الكروم 9

35.23 380 الفناديوم 10

18.52 15 االنتيمون 11

19.6 12 الكادميوم 12

10.18 15 فضة 13

)OH3(منطقة جوار احملرقة املتروكة/ مستشفى الكرامة  .5

N:3332740       E:04437950      املوقع

PPM التركيز احملدد العنصر ت

0 11 يورانيوم      1

0 15 ثاليوم  2

16.53 64 رصاص 3

0 100 سيلينوم 4

0 10 الزئبق 5

148 117 اخلارصني 6

22.6 85 النحاس 7

133 870 النيكل 8

187 2000 الكروم 9

73.69 380 الفناديوم 10

22.5 15 االنتيمون 11

13.5 12 الكادميوم 12

0 15 فضة 13
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)OH4( )منطقة نزلة جسر الشهداء  )اجلزرة الوسطية  .6

N:3333548            E:04438376        املوقع

PPM التركيز احملدد العنصر ت

0 11 يورانيوم      1

0 15 ثاليوم  2

11.11 64 رصاص 3

0 100 سيلينوم 4

0 10 الزئبق 5

44.46 117 اخلارصني 6

0 85 النحاس 7

132 870 النيكل 8

243 2000 الكروم 9

72.6 380 الفناديوم 10

33.99 15 االنتيمون 11

21.4 12 الكادميوم 12

0 15 فضة 13

)OH5( منطقة  منتزه العاب اطفال اجلزرة الوسطية  .7

N:3334380       E:04437201        املوقع

PPM التركيز احملدد العنصر ت

0 11 يورانيوم      1

0 15 ثاليوم  2

38.105 64 رصاص 3

0 100 سيلينوم 4

0 10 الزئبق 5

81.027 117 اخلارصني 6

24 85 النحاس 7

122 870 النيكل 8

128.5 2000 الكروم 9

55 380 الفناديوم 10

42.68 15 االنتيمون 11

15.8 12 الكادميوم 12

0 15 فضة 13
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)OH6( منطقة  شيخ معروف خلف املقبرة  .8

N:3334383           E:04437202        املوقع

PPM التركيز احملدد العنصر ت

0 11 يورانيوم      1

5.0 15 ثاليوم  2

21.63 64 رصاص 3

0 100 سيلينوم 4

0 10 الزئبق 5

63.6 117 اخلارصني 6

26.1 85 النحاس 7

93.3 870 النيكل 8

20.4 2000 الكروم 9

25.9 380 الفناديوم 10

45 15 االنتيمون 11

18.99 12 الكادميوم 12

8.33 15 فضة 13

)OH7( منطقة ساحة مقابل املدرسة االبتدائية  .9

N:3333342         E:04437342        املوقع

PPM التركيز احملدد العنصر ت

0 11 يورانيوم      1

0 15 ثاليوم  2

17.66 64 رصاص 3

0 100 سيلينوم 4

0 10 الزئبق 5

88.16 117 اخلارصني 6

17.4 85 النحاس 7

101 870 النيكل 8

0 2000 الكروم 9

32 380 الفناديوم 10

61 15 االنتيمون 11

24 12 الكادميوم 12

7.7 15 فضة 13
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)OH8( منطقة  .10

N:3333461          E:04435950        املوقع

PPM التركيز احملدد العنصر ت

0 11 يورانيوم      1

0 15 ثاليوم  2

17.6 64 رصاص 3

0 100 سيلينوم 4

0 10 الزئبق 5

88 117 اخلارصني 6

17 85 النحاس 7

101 870 النيكل 8

0 2000 الكروم 9

32 380 الفناديوم 10

61 15 االنتيمون 11

24 12 الكادميوم 12

0 15 فضة 13

مالحظة :- اليوجد محدد وطني عراقي للعناصر املرتفعة )الكادميوم, النتيمون (في التربة .
 

	 املياه :-

فيما يلي النتائج اخملتبرية  اجلرثومية لنماذج املياه املسحوبة  من مناطق املزارة في شارع حيفا واملرفقة 
ربطا.

ساحة امللك فيصل االول :- صالح من الناحية اجلرثومية بالنسبة ملياه الشرب  .1
شارع 60 شارع النجارين :- غير صالح من الناحية اجلرثومية بالنسبة ملياه الشرب  .2

ملياه  بالنسبة  اجلرثومية  الناحية  من  صالح  عالوي:-  منطقة  في  للوالدة  التعليمي  الكرامة  مستشفى   .3
الشرب

محطة تعبئة وقود غازي بغداد ساحة املتحف :- غير صالح من الناحية اجلرثومية بالنسبة ملياه الشرب  .4
H15 :منطقة صالح من الناحية اجلرثومية بالنسبة ملياه الشرب    .5

مستشفى الكرخ للوالدة:- غير صالح من الناحية اجلرثومية بالنسبة ملياه الشرب )مياه نهر(  .6
H19 :منطقة صالح من الناحية اجلرثومية بالنسبة ملياه الشرب   .7

منطقة عالوي احللة :- صالح من الناحية اجلرثومية بالنسبة ملياه الشرب  .8
منطقة مدرسة باب السيف االبتدائية :- صالح من الناحية اجلرثومية بالنسبة ملياه الشرب  .9

منطقة باب السيف الشواكة:- صالح للشرب من ناحية اجلرثومية  .10
الشواكة مرسي الزوارق:- غير صالح من الناحية اجلرثومية بالنسبة ملياه الشرب)مياه نهر(  .11
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النشاط املوقع

)معمل بالستك بغداد / سعيدة )متوقف حالياً عن العمل حيث يعمل في حالة الطلب فقط

الزعفرانية

معمل بغداد للصناعات االسبستية

) معمل الدباغة /شركة الصناعات اجللدية: )متوقف عن العمل

معمل دباغة / شركة الصناعات اجللدية سعيدة

مصنع االمني / الزيوت النباتية:متوقف حالياً عن العمل

شركة الهالل الصناعية:الشركة متوقفة عن العمل

شركة النداء: الشركة متوقفة عن العمل

شركة النداء: الشركة متوقفة عن العمل

)شركة الصناعات الكيمياوية: )اغلب اقسام الشركة متوقفة عن العمل

شركة الصناعات االلكترونية: متوقفة عن العمل

شركة الزوراء العامة: الشركة تعمل حالياً

مستشفى الزعفرانية

االنشطة امللوثة في منطقتي الزعفرانية وشارع حيفا

اسم النشاط املوقع

معامل الطالء والتجارة لالثاث اخلشبية

شارع حيفا
مستشفى الكرخ للوالدة

احلي الصناعي لصيانة السيارات

الكثافة املرورية في املنطقة

فيما يخص الدراسة  اعاله فانها قيد االجناز وحالياً بانتظار التقارير الواردة من اعضاء اللجنة في الوزارات ) العلوم 
والتكنولوجيا , التخطيط ( الكمال الدراسة ووضع التوصيات واالستنتاجات فيها .
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6-1 املقدمة
مركز الوقاية من االشعاع جهاز رقابي مسؤول على كافة حركة املصادر املشعة و املمارسات 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 التي نصت )يؤسس مبوجب هذا القانون مركز يسمى 
و حتسني  رئيس مجلس حماية  هو  الذي  االشعاع  من  الوقاية  هيئة  برئيس  يرتبط  االشعاع  من  الوقاية  مركز 

البيئة/ وزارة الصحة و البيئة حالياً .
التصرف  الرقابة على  متراكمة في مجال  لديه خبرة  و   ) )40 سنة  يزيد على   ما  و هو مؤسسة عريقة منذ 
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 
بالوزير و يتولى مراقبة استعمال مصادر االشعاع  الوقاية من االشعاع  )يرتبط مركز  التي نصت على  2011 و 

لالستخدامات السلمية كافة و ضمان الوقاية من التعرض لها او التلوث بها(.

مهام مركز الوقاية من اإلشعاع:
التصرفات  بجميع  اخلاصة  التراخيص  منح  خالل  من  العراق  داخل  املشعة  املصادر  حركة  على  السيطرة  1 .

اخلاصة مبصادر االشعاع كاالستيراد والتصدير والنقل والبيع والشراء واخلزن والتداول...الخ .
مراقبة اماكن العمل وحتديد الضوابط للعمل على مصادر االشعاع واملتمثلة بأجراء الكشوفات املوقعية  2 .
اإلشعاعية  الرقابة  قسم  خالل  من  العراق  لعموم  املواقع  لهذه  والدورية  االولية  اإلشعاعية  واملسوحات 

وشعب الوقاية من االشعاع في مديريات البيئة باحملافظات كافة.
متابعة تعرض العاملني في حقال االشعاع من خالل قياس جرع التعرض الشخصي لهم دورياً عن طريق  3 .
استخدام تقنية مقاييس وأفالم قياس مستوى االشعاع خاصة بذلك كما يتم متابعة التاثيرات البايولوجية 

لالشعاع لهم من خالل فحوصاتهم الطبية الدورية .
حتديد مصادر االشعاع في االستخدامات السلمية كافة وضمان الوقاية من التعرض او التلوث بها. 4 .

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 البيئية   )  7 .
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 غذائية ( من  8 .

الناحية االشعاعية كذلك شهادة اخللو من امللوثات االشعاعية للمواد املصدرة الى خارج العراق .
بناء قواعد معلومات بيئية خاصة مبهام املركز وادامتها . 9 .

عند  اليها  الرجوع  ميكن  العراق  لبيئة  االشعاعي  التلوث  عن  واضحة  صورة  تعطي  بيانات  قاعدة  بناء  10 .
املراقبة. 

الوكالة  من  العاملية  املصادر  وفق  العاملية  احملددات  الى  استناداً  االشعاعية  البيئية  احملددات  وحتديث  وضع  11 .
التربة  وطبيعة  واجلغرافية  البيئية  الظروف  االعتبار  بنظر  االخذ  مع  الصلة  ذات  الذرية  للطاقة  الدولية 

اجليولوجية والظروف االقتصادية ...الخ للبالد.
املشاركة مع اجلهات ذات العالقة مبا يتعلق مبواضيع االشعاع من اهمها: 12 .

 أ- ستراتيجية التعامل مع النفايات املشعة
ب- السكراب وحديد اخلردة امللوث
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ج- السيطرة على املنافذ احلدودية
هـ - نزع اسلحة الدمار الشامل

د- تفكيك املنشأت النووية
NORM و- التقييم البيئي للنفايات املشعة الطبيعية املنشأ

ز- الهيئة االستشارية لالغذية
ط- خطة الطوارئ االشعاعية

الوقاية من االشعاع توضح  املوحد( ملركز  )االطار  البرنامج احلكومي  وان اخلطة السنوية لعام 2016 من خالل 
املهام واالعمال والبرامج اخلاصة مبراقبة التلوث البيئي االشعاعي على عموم مساحة العراق وعموم الناس وفقآ 

للضوابط املقرة واملعتمدة رسميآ والتي تتماشى مع    ضوابط  الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

الرؤية: 
على  الرقابة  خالل  من  االشعاع  من  الوقاية  مجال  في  تخصصي  رقابي  مركز   / االشعاع  من  الوقاية  مركز 
بها لضمان حماية  الصلة  ذات  والتصرفات  االشعاع  ومولدات  املؤين  االشعاع  السلمية ملصادر  االستخدامات 

صحة االنسان والبيئة من االخطار االشعاعية.

الرسالة:
احلد من وجود التعرض او تلوث اشعاعي غير مسيطر عليه ومراقبة حركة املصادر املشعة والسيطرة البقاء 

التعرض االشعاعي ضمن احلدود املقبولة واملوصى بها من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية. 

الشفافية:
مركز الوقاية من االشعاع مرتبط بجهات رقابية دولية )الوكالة الدولية للطاقة الذرية( ولديه مكتب اعالمي 
وموقع الكتروني مما يجعل كافة البرامج والفعاليات املتعلقة مبجال عمله 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:
يعمل مركزنا وفق القوانني والتعليمات الوطنية ومتطلبات االمان الدولية املوائمة للعمل الرقابية في السيطرة 

على االستخدامات السلمية ملصادر االشعاع.

املسائلة:
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

بحماية  تهتم  التي  اإلشعاع  من  الوقاية  مركز  في  الرئيسية  االقسام  من  االشعاعية  الرقابة  قسم  يعتبر 
العاملني في مجال االشعاع وعموم الناس والبيئة من مخاطر التعرض الى االشعاع او التلوث به ويهدف عمل 
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واحليازة  كالتملك  العراق  داخل  اإلشعاع  مبصادر  اخلاصة  التصرفات  كافة  على  السيطرة  إحكام  الى  القسم 
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 والناجتة عن اإلستخدامات السلمية ومتابعة تعرض العاملني ومراقبة اماكن العمل من 
خالل الزيارات امليدانية ملواقع استخدام املصادر املشعة في املرافق واألنشطة كافة ومراقبة املواقع امللوثة في 
واالبنية املقصوفة   ) تتواجد فيها اخمللفات احلديدية)السكراب  التي  الرقابة على مناطق  العراق وكذلك  عموم 
واجراء قياسات تراكيز غاز الرادون وتقييم الواقع البيئي في املنشآت النفطية وتصفية املنشآت النووية واتخاذ 
االجراءات الرادعة بحق اخملالفني للضوابط املنصوص عليها في قانون الوقاية من االشعاعات املؤينةرقم 99 لسنة 
1980 من خالل تنفيذ مهام الشعب التي يتكون منها القسم و أعداد التقاريرالفنية  الشهرية والفصلية ، 

حيث مت خالل عام 2016 اجناز اعمال رقابية متميزة من خالل تنفيذ املهام التالية :
مراقبة استعمال مصادر االشعاع واألجهزة اإلشعاعية في االستخدامات السلمية كافة في املؤسسات  1 .

املالكة واملستخدمة لها وضمان توفر وسائل الوقاية من التعرض لها او التلوث بها . 
مراقبة اماكن وضوابط العمل على مصادر اإلشعاع والتطبيقات العلمية املتبعة اثناء العمل على مصادر  2 .

اإلشعاع وتتمثل باجراء الكشوفات املوقعية واملسوحات اإلشعاعية االولية والدورية لهذه املواقع .
اجراء الكشوفات املوقعية واملسوحات االشعاعية ملواقعنصب واستخدام املصادر املشعة واالجهزة املولدة  3 .

لالشعاع املؤين واملواد ذات النشاط االشعاعي في التطبيقات الطبية والصناعية واالمنية .
واعداد  الالزمة  القياسات  اخذ  خالل  من  املصدر  ونصب  تهيئة  بعد  االولية  االشعاعية  املسوحات  اجراء  4 .
التقارير املفصلة واملتضمنة مواصفات املصدر وخارطة املوقع ومستلزمات الوقاية املتوفرة والعاملني عليه 

والتوصيات اخلاصة بكل جانب من هذه اجلوانب كأحد متطلبات منح التراخيص مبوجب القانون .
سواء  االماكن  هذه  في  االشعاع  من  الوقاية  لضمان  االستخدام  الماكن  الالزمة  الفنية  التوصيات  اعداد  5 .

للعاملني او لعموم الناس .
منح التراخيص اخلاصة بالتصرفات ذات الصلة مبصادر اإلشعاع كاالستيراد والتصدير واحليازة واإلستخدام  6 .
والنقل والبيع والشراء واخلزن والتداول ... الخ .بعد اجراء دراسة وتقييم الوثائق للتاكد من استيفاء متطلبات 

األمان والشروط اخلاصة بها .
توفر متطلبات  استمرار  للتأكد من  اإلشعاع كل في موقعه  الدورية ملصادر  اإلشعاعية  املسوحات  اجراء  7 .

األمان اإلشعاعي والوقاية من اإلشعاع أو حتديد املتغيرات التي تطرأ عليها إلتخاذ ما يلزم بصددها .
مع  ومقارنتها  امليدانية  القياسات  خالل  من  العاملني  جرعة  واحتساب  بالتدريع  اخلاصة  احلسابات  اجراء  8 .

احملددات املسموحة ضمن التعليمات الوطنية واملعايير الدولية املعتمدة في هذا اجملال .
للمواقع  الدورية  امليدانية  كالقياسات  االشعاعية  احلوادث  حاالت  ضمن  االشعاعية  القياسات  متابعة  9 .

واملنشآت النووية املدمرة والقياسات االشعاعية للمواقع السكراب واملواقع واآلليات املتعرضة للقصف 
إنفاذ القانون من خالل إيقاف وتعليق وإنهاء التراخيص اخلاصة باملرافق واألنشطة اخملالفة ألحكام القانون  10 .
وفرض  اخملالفني  في محاسبة  القانونية  الشعبة  مع  والتنسيق   . الترخيص  وشروط  الرقابية  والتعليمات 

الغرامات املالية واوامرالغلق ومنع مزاولة املمارسة اوايقاف العمل حلني تنفيذ التوصيات .
تقييم الواقع البيئي من الناحية االشعاعية حملطات النفط والغاز في احلقول التابعة للشركات النفطية  11 .

ومحطات توليد الطاقة الكهربائية.
. 12 بناء قاعدة بيانات لتغطية كافة محاورعمل القسم ملراقبة ومتابعة التغييرات احلاصلة على االنشطة 
املتغيرات  حسب  حتديثها  على  والعمل  العراق  في  االشعاعية  اخلارطة  واعداد  االشعاعية  واملمارسات 

احلاصلة.
وجتدر باالشارة الى ان حماية البيئة واالنسان من مخاطراالشعاع تبدأ من اتخاذ تدابيرالوقاية من االشعاع ملنع 
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حدوث التلوث االشعاعي او التعرضات االشعاعية وتوفير وسائل االمان والسالمة االشعاعية .
يتألف قسم الرقابة اإلشعاعية من الشعب التالية: 

أوالُ: شعبة التفتيش :
تتولى شعبة التفتيش املهام املتعلقة بإجراء فعاليات التفتيش على األنشطة واملؤسسات املرخصة لغرض 

الوقوف على توفير متطلبات األمان اإلشعاعي في مواقع إستخدام مصادر اإلشعاع املؤين :
إجراء الكشوفات املوقعية في بغداد واحملافظات . 1 .

إجراء املسوحات اإلشعاعية األولية والدورية للمؤسسات الصحية )املستشفيات واملراكز الصحية احلكومية  2 .
واالهلية والعيادات اخلاصة( والبحثية والصناعية في بغداد واحملافظات 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 .

واخلاصة  احملافظات  في  اإلشعاع  مصادر  مراقبة  لشعب  اإلشعاعي  الرقابي  العمل  تقارير  وتقييم  دراسة  10 .
بالكشوفات واملسوحات اإلشعاعية للمؤسسات الصحية والصناعية والبحثية والعيادات اخلاصة واإلجابة 

عليها وتقدمي التوصيات بشانها .

جدول )50( عدد تقارير التفتيش التي مت دراستها من قبل مركزلوقاية من االشعاع

عدد التقاريراحملافظةت

110بابل1

63القادسية2

96واسط3

54النجف االشرف4

33كربالء املقدسة5

44املثنى6

7ميسان7

58ذي قار8

-االنبار9

48البصرة10

4صالح الدين11

-نينوى12

52ديالى13

7كركوك14

14576 محافظــةاجملموع
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جدول )51(  االجناز السنوي لشعبة التفتيش

الشهر
املؤسسات 

الصحية
املؤسسات 

البحثية
املؤسسات 
الصناعية

مواقع السكراب واملواقع 
املشكوك بتلوثها

املنشآت النفطية

-310-31كانون الثاني

-48-25شباط

-15-18آذار

-125-24نيسان

-271116آيار

-14-20حزيران

-7-181متوز

-19--19آب

-8--24أيلول

-5--23تشرين األول

-10--30تشرين الثاني

-3--22كانون األول

-281211120اجملموع

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 والشراء واخلزن والتداول... الخ 
، التصوير اإلشعاعي الصناعي  ، الطب النووي والعالج اإلشعاعي  في مجاالت األجهزة الطبية التشخيصية 
واملصادر املشعة ، تصفية املنشآت النووية وإدارة النفايات املشعة  وذلك بعد اجراء دراسة وتقييم الوثائق للتاكد 

من استيفاء اجلهات املعنيةملتطلبات األمان والشروط اخلاصة بها:
إجازة إستيراد املصادر املشعة .  1 .

إجازة إستيراد مولدات اإلشعاع املستخدمة في اجملال الصناعي والبحثي .  2 .

شكل ) 77 ( مخطط يوضح االجناز السنوي لشعبة التفتيش لألعوام  2014 ، 2015 ، 2016
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إجازة متلك واستخدام املصادر املشعة ومولدات اإلشعاع في اجملال الصناعي .  3 .
إجازة إستخدام مولدات اإلشعاع في اجملال الطبي التشخيصي. إجازة إستخدام مولدات اإلشعاع في العالج  4 .

اإلشعاعي. 
إجازة منشآت الطب النووي.  5 .

نقل املواد املشعة .  6 .
تصدير املواد املشعة .  7 .

منح موافقة على فتح مكتب استيراد مصادر اإلشعاع . 8 .
منح تراخيص البدأ بتنفيذ خطط تصفية املنشآت النووية وإزالة التلوث اإلشعاعي وادارة النفايات املشعة  9 .

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 ( لسنة 1980. 11 
منح تراخيص البدء بتنفيذ خطط االزالة وادارة النفايات املشعة وترخيص التفكيك واطالق املواقع وفق املادة  12 .
) 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 (

جدول )52 ( الواقع البيئي اإلشعاعي لشعبة االجازات لعام 2016

احملافظةت
املؤسسات احلكومية                 

)صحي ، صناعي ، 
بحثي ، نفطي(

املؤسسات االهلية
)صحي ، صناعي ، 

بحثي(

مخلفات احلديد 
)السكراب(

منح التراخيص ملواقع 
تفكيك املنشآت النووية 

املدمرة

-537746بغداد1

--نينوى2

يتم منح شهادة سالمة 
من التلوث االشعاعي 

من قبل مديريات البيئة 
في احملافظات

-

-329بابل 3

-1 11البصرة4

-33ديالى5

-416ذي قار6

-153النجف االشرف7

-516واسط8

-129كربالء املقدسة 9

-41املثنى10

-74القادسية11

---صالح الدين12

---االنبار 13

-14كركوك 14

-1-ميسان 15

مجموع االجازات للمؤسسات احلكومية )147( لكل محافظات العراق  مجموع االجازات للمؤسسات االهلية 
)144( لكل محافظات العراق
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شكل  )78( يوضح عدد االجازات املمنوحة للمؤسسات احلكومية )صحي – صناعي – بحثي( لكل محافظات العراق لعام 2016

شكل  )79( يوضح عدد االجازات املمنوحة للمؤسسات األهلية   )صحي – صناعي – بحثي( لكل محافظات العراق لعام 2016
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شكل ) 80 ( يوضح  االجازات املمنوحة للمؤسسات الصحية احلكومية واالهليـــــــة لكل محافظات العراق للسنوات
)2016 ,  2014 , 2015( 

شكل )81 ( يوضح  االجازات املمنوحة للمؤسسات)الصحية والصناعية والبحثية(لكل محافظات العراق للسنوات )2015 , 
)2016 ,  2014
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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 المـا  وفي العام 2009 مشروع تصفية الوحدة الريادية تصفية 
مختبرات انتاج النظائراملشعة 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 االجراءاتالرقابية للمركز خالل عام 2016:
نتائج  من  والتأكد  التحقيقية  املسوحات  الجراء  البحثي  متوز  1 .14 مفاعل  ملوقع  اإلشعاعي  التقييم  إجراء 
النووية  واملواقع  املنشأت  تصفية  مديرية   / والتكنولوجيا  العلوم  وزارة  من  الوارد  االشعاعي  التوصيف 

املدمرة.
أجراء زيارة تفتيشية على موقع جتمع النفايات املشعة املتولدة جراء تفكيك اجزاء قلب مفاعل متوز /2. 2

اجراء املسوحات االشعاعية على موقع جتميع السكراب النظيف الناجت من تفكيك مفاعل متوز /2. 3 ومختبرات 
الما  ومختبرات االنتاج االيطالي وكانت القراءات التشير الى وجود تلوث اشعاعي في قطع السكراب التي 

مت فحصها .
عقد اجتماعات مع ممثلي مديرية تصفية املنشأت النووية املدمرة لدراسة التقرير املقدم من قبل املديرية  4 .
املذكورة بخصوص معاييراالطالق  والبرامج  الدولية املستخدمة في هذا االشتقاق . وبالتالي املوافقة على 
إعتماد حدود االطالق للتربة امللوثة ملنشأة تصنيع الوقود االيطالي في موقع التويثة في شهر نيسان 2016 

.
عقد مجموعة من االجتماعات في مقر مديرية تصفية املنشات النووية املدمرة ومركز الوقاية من اإلشعاع  5 .
بحضور مدير عام مركز الوقاية من االشعاع وممثلي املديرية لدراسة احللول املقدمة من قبل املديرية والكمال 

املتطلبات الرقابية واعداد اخلطط الالزمة بهذا الصدد لرفع اوامر الغلق الصادرة بحقها .
عقد سلسلة من االجتماعات  في مقر مركز الوقاية من اإلشعاع بحضور ادارة مديرية تصفية املنشأت  6 .
سير  لبحث  االيطالي  النووي  الوقود  منشأة  مشروع  بتفكيك  املعنيني  والفنيني  املدمرة  النووية  واملواقع 
العمل ومناقشة اخر املستجدات مبا يضمن تنفيذ خطة التصفية اخلاصة باملوقع ضمن الرخصة املمنوحة  

واعتماد املعايير الدولية في اجنازها .
قيام مركز الوقاية من اإلشعاع بدراسة تقرير تقييم حالة االماناملعد من قبل وزارة العلوم والتكنولوجيا /  7 .
مديرية معاملة وادارة النفايات املشعة ضمن متطلبات  الترخيص للمخزن اجلديد الذي سيستخدم خلزن 

النفايات املشعة في موقع التويثة النووي .
دراسة التقارير اخلاصة بخطة ادارة النفايات املشعة ملنشأتي )تصنيع الوقود االيطالي وانتاج النظائر املشعة(  8 .

لغرض مطابقة هذة اخلطط وفق املعايير الدولية املعتمدة وتقدمي املالحظات بشأنها .
دراسة برنامج الوقاية من االشعاع املعد واملقدم من قبل وزارة العلوم والتكنولوجيا واخلاص مبوقع التويثة  9 .

النووي والذي يشمل برامج الوقاية من االشعاع لكل املديريات ضمن موقع التويثة النووي . 
من  والصلب  احلديد  معمل  في  االشعاعي  التلوث  ازالة  عند  املتولدة  املشعة  النفايات  نقل  دراسة خطة  10 .
محافظة البصرة الى موقع التويثة في بغداد  واملعدة من قبل وزارة العلوم والتكنولوجيا / مديرية معاملة 
نقل  لعملية  الرقابية  املتطلبات  وفق  الالزمة  والتوصيات  املالحظات  تقدمي  مت  املشعة حيث  النفايات  ادارة 
مديرية  قبل  من  واملقدمة  التعديالت  وتقييم  دراسة  ثم  .ومن  النافذة  القوانني  وحسب  املشعة  النفايات 

معاملة وادارة النفايات بصدد مالحظات املركز .
اجلديد في موقع  املؤقت  املشعة  النفايات  السالمة خملزن  تقرير حالة  املعدلة من  النسخة  وتقييم  دراسة  11 .
في  املشعة  النفايات  ومعاملة  ادارة  مديرية   / والتكنولوجيا  العلوم  وزارة  قبل  من  واملقدم  النووي  التويثة 
شهر تشرين الثاني 2016 .ومت توجيه املالحظات اخلاصة بشأنها على تقدم االجابة ضمن اخلطة اضافة الى 
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التأكيد على ضرورة اكمال باقي متطلبات الترخيص اخلاصة باملوقع .
بناية  تاهيل محيط  الناجت من مشروع  النظيف  السكراب  موقع جتمع  الى  ميدانية  تفتيشية  زيارة  اجراء  12 .
مت  حيث  املدمرة  النووية  املنشأت  تصفية  مشاريع  احد   )RWTS( املشعة  النفايات  ومعاملة  ادارة  محطة 
اعطاء التوصية بضرورة نشر السكراب على ابعاد تسهل عملية اجراء التفتيش عليها اضافة الى ضرورة 

تقدمي التوصيف االشعاعي للسكراب كاحد املتطلبات  الرقابية اخلاصة باطالق السكراب الى البيئة.
دراسة وتقييم خطة إدارة النفايات املشعة اخلاصة مبنشأة مختبرات الما ومنشآة تصنيع الوقود االيطالي  13 .

وابداء املالحظات  بشأنها .
دراسة وتقييم خطة ترخيص وحدات معاملة وادارة النفايات املشعة ضمن محطة ادارة ومعاملة النفايات  14 .

املشعة )RWTS( وابداء املالحظات بشأنهالضمان مطابقتها للسياقات الرقابية املعتمدة .
النووي ومت  التويثة  التلوث حملطة كهرباء كصيبة في موقع  النهائي الزالة  تقرير املسح االشعاعي  دراسة  15 .
وفق  اطالقه  لغرض  للموقع  امليدانية  الزيارة  الجراء  موعد  حتديد  الى  اضافة  بها  اخلاصة  املالحظات  اعداد 

السياقات الرقابية املعتمدة .

املواقع امللوثة إشعاعياً وإدارة النفايات املشعة
في اطار اجلهود املبذولة من قبل مركز الوقاية من االشعاع للنهوض بالواقع البيئي اإلشعاعي ومعاجلة املواقع 
امللوثة من جهة وتوفير الوقاية من االشعاع للمواطنني كافة من جهة اخرى ، أشرف املركز على عمليات ازالة 
التلوث من املواقع امللوثة في عموم محافظة ذي قار واملنفذة من قبل وزارة العلوم والتكنلوجيا / مديرية معاملة 
وإدارة النفايات املشعة بعد منحها الترخيص بذلك ، عقب مصادقة املركز على خطة ازالة التلوث وفق املعايير 
مع  بالتنسيق  املتخصصة  املركز  فرق  قبل  من  االزالة  اعمال  على  اإلشراف  ومت  اجملال  هذا  في  املتبعة  الدولية 
مالكات مديرية بيئة ذي قار منذ انطالق العمل في بداية عام 2016 . حيث تندرج هذه األعمال في اطار مهام 
املركز الرقابية واالستشارية 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 . وجمع مناذج  1 .
النظائر  تراكيز  ملعرفة  بها  املسموح  الطبيعية  احلدود  اعلى من  إشعاعية  قراءات  تؤشر  التي  النقاط  من 

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 االزالة بدقة  2 .
العمل داخل  عالية ولتوفير اعلى درجات احلماية للعاملني هناك لتعريفهم مبسارات احلركة االمنة خالل 

البناية . 
واملناطق  واملواطنني  العاملني  صحة  على  تؤثر  قد  التي  االخطاء  حدوث  لتالفي  التلوث  ازالة  الية  مراقبة  3 .

السليمة في البنايات والبيئة بشكل عام . 
ازالة  إجراء مسوحات إشعاعية مستمرة بعد اعمال االزالة في كل نقطة ملوثة للتأكد من جناح اعمال  4 .
التلوث وابالغ فريق االزالة بضرورة استمرار العمل في النقاط التي تستوجب ازالة ثانية نتيجة وجود بقايا 

أو اجزاء مواد البناء امللوثة . 
تقدمي دعم فني وعلمي لفريق االزالة في كل ما يتعلق بالتعامل مع النقاط امللوثة داخل البنايات . 5 .

إجراء زيارة ميدانية الى محطة كهرباء شمال الناصرية  ملتابعة اعمال ازالة التلوث من املواقع من قبل اجلهة  6 .
التنفيذية  واعطاء التوصيات اخلاصة باعمال االزالة .

اجراء القياسات االشعاعية على موقع جتميع السكراب الغير ملوث املتولد من تنفيذ اعمال اإلزالة . 7 .
ر املسح االشعاعي النهائي الزالة التلوث حملطات كهرباء ذي قار. دراسة تقاري. 8
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ثالثاً : شعبة الطوارئ :
تتولى شعبة الطوارئ املهام التالية :

والنووية  االشعاعية  احلوادث  مع  للتعامل  الوطنية  الطوارئ  خطة  وحتديث  وصياغة  اعداد  في  املشاركة  1 .
وبالتعاون مع اجلهات الوطنية من خالل التنسيق مع ممثلي مركز الوقاية من اإلشعاع في غرفة العمليات 

املركزية للطوارئ اإلشعاعية والنووية في مركز العمليات الوطني
وحتديداً  اإلشعاع  ملصادر  واملستخدمة  املالكة  للمؤسسات  املوقعية  الطوارئ  إعدادخطة  متطلبات  وضع  2 .
الفئتني األولى والثانية . ودراسة وتقييم هذه اخلطط مبا ينسجم مع املتطلبات واملعايير الوطنية والدولية.

دراسة وحتليل وتقييم اخملاطر احملتملة والناجتة عن إستخدام مصادراإلشعاع في مختلف األنشطة ووضع  3 .
سيناريوهات مختلفة حلدوثها ، والتهيئة ووضع خطط اجراء املمارسات والتمارين التدريبية بهدف تقييم 

اجلاهزية في مجالي التأهب والتصدي لهذه اخملاطر وعلى 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 لإلستجابة  5 .
للحاالت الطارئة .  

املشاركة في فرق التصدي امليدانية  للطوارئ من خالل تشكيل الوحدات اخلاصة باملسوحات اإلشعاعية  6 .
وازالة التلوث واخملتبرات احلقلية املتنقلة .

توفير الدعم اللوجستي لفرق الطوارئ امليدانية وجتهيزهذه الفرق  باالجهزة واملعدات املناسبة، وتأسيس  7 .
خزين خاص بالطوارئ من االجهزة  ومعدات الوقاية واملستلزمات التشغيلية اخلاصة بهذه الفرق وادامة هذا 

اخلزين بشكل دوري . 
التنسيق مع إدارة منظومة االنذار املبكر والرصد اإلشعاعي وتقييم مستويات الرصد والتحسس في حاالت  8 .

الطوارئ .
عند  للعاملني  التعرض  ومستويات  للجمهور  االشعاعي  األمان  اخلاصة  الرقابية  واحملددات  الضوابط  وضع  9 .

التدخل في حاالت الطوارئ اإلشعاعية .
إستالم وتسليم األجهزة ومستلزمات الوقاية من اإلشعاع الى فرق عمل املركز ، ومن وإلى مديريات البيئة  10 .

في احملافظات ومتابعة الصالح منها .
إدامة وصيانة وتقييم عمل أجهزة قياس مستوى اإلشعاع احملمولة التابعة الى مركز الوقاية من اإلشعاع  11 .

شكل ) 82 ( املواقع امللوثة باليوانيوم املنضب في عموم العراق
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بشكل  للعمل  صالحيتها  على  والتأكيد  اإلشعاعي  املسح  في  واملستخدمة  احملافظات  بيئة  ومديريات 
جيد ومتابعة الشركات العاملية للوقوف على أحدث األجهزة املستخدمة في الكشف عن التلوث واملسح 

اإلشعاعي .
تدريب العاملني في مركز الوقاية من اإلشعاع ومديريات البيئة في احملافظات على كيفية اإلستخدام األمثل  12 .

ألجهزة املسح اإلشعاعي .
تقييم كفائة مستلزمات الوقاية من اإلشعاع . 13 .

رابعاُ : شعبة قياسات تراكيز غاز الرادون
شعبة قياسات تراكيز غاز الرادون في العناصر البيئية اخملتلفة )هواء , ماء , تربة ( ، وهي احد شعب قسم مراقبة 
االشعاع والتي تقوم بأجراء القياسات  وفي مختلف القطاعات والعناصر البيئية .وبالنظر  لتأثير غاز الرادون 
على صحة االنسان فقد اخذ االهتمام بهذا املوضوع من قبل مركزالوقاية من االشعاع، يتم اجراء القياسات من 
خالل استعمال منظومات قياس متطورة وتتضمن مهام الشعبة اعداد قاعدة معلومات عن تراكيز غاز الرادون 

في العراق من خالل اجراء :
القياسات الدورية في املواقع  السكنية ومناطق مفتوحةوالتي شملت قياسات في الهواء الداخلي واخلارجي  1 .

واملياه والتربة واعداد التقارير الفنية بذلك . 
القياسات للمنشأت النفطية والصناعية واجراء حتليل لتراكيز القياسات واعداد التقرير الفني. 2 .

القياسات إستجابة للحاالت االستثنائية . 3 .
وقد اجنزت شعبة الرادون في املركز خالل العام 2016 )24( زيارة  مت خاللها اجراء )34( جتربة مابني منازل ومدارس 
ورياض اطفال وجامعات  ومناطق عامة  كما أجريت مختلف القياسات للهواء  وكانت  النتائج التحليليةملعدل 
التركيز ملستويات غاز الرادون في )الهواء( وبلغ عدد جتارب الهواء الداخلي )31( جتربة اما عدد جتارب الهواء اخلارجي 

)3( جتربةوكانت النتائج ضمن احلدود العاملية .

)RASIMS( نظام إدارة معلومات األمان اإلشعاعي
إن برنامج نظام إدارة معلومات األمان اإلشعاعي

 Radiation Safety Information Management System )RASIMS( 
املعد من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، عبارة عن منصة الكترونية عبر شبكة اإلنترنيت تتيح الى الدول 
املتعلقة  للمعلومات  والتحليل  والعرض  املشترك  اجلمع  إمكانية  الدولية  للوكالة  العامة  واالمانة  األعضاء 
الى  إضافة   ، املشعة  النفايات  وإدارة  اإلشعاعي  باألمان  اخلاصة  الوطنية  التحتية  والبنى  التنظيمي  بالهيكل 
نظام  في  الواردة  املعلومات  بإستخدام  الدولية  الوكالة  تقوم  حيث   . واإلقيمية  الوطنية  اإلحتياجات  حتديد 
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 إستعراض الدور 
الرقابي في مجال األمان اإلشعاعي . لذلك تركز نظام RASIMS على الدول األعضاء التي تتلقى مساعدة من 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية . إضافة الى أن نظام RASIMSيقدم 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 لضمان تغطية جميع جوانب معايير األمان ذات الصلة 

بطريقة شاملة ومنسقة وهذه احملاور هي :
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 Regulatory Infrastructure الهيكل التنظيمي الرقابي :TSA1
 Radiological Protection in Occupational Exposure احلماية اإلشعاعية في التعرض املهني : TSA2

Radiological Protection in Medical Exposureاحلماية اإلشعاعية في التعرض الطبي : TSA3
Public and Environmental Radiological Protection احلماية اإلشعاعية للجمهور والبيئة : TSA4

Emergency Preparedness and Responseالتأهب واالستجابة حلاالت الطوارئ:TSA5
 Education and Training in اإلشعاعي  األمان  و  والنفايات  النقل  مجاالت  في  والتدريب  التعليم   :  TSA6

Radiation, Transport & Waste Safety
Transport Safety النقل األمن:TSA7

نظراً ألهمية دقة وشمولية هذه البيانات ولدورها الفاعل في حتديث موقف العراق الرقابي في مجال متطلبات 
العمل الرقابي لإلستخدامات السلمية للطاقة النووية وبعد إطالع مركز الوقاية من اإلشعاع على املعلومات 
غير الدقيقة على الصعيدين الفني والتشريعي القانوني والتي تنعكس سلباً على موقف العراق لدى الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية ، ومن املمكن أن تقدم صورة خاطئة لدى الوكالة ، وحرصاً من املركز على تطبيق معايير 
للطاقة  الدولية  الوكالة  مع  التقني  التعاون  واستمرار  دميومة  ولضمان  املهني  والتصرف  املؤسساتي  العمل 
الذرية تقدم املركز بإقتراح تنسيب منسق املشروع للعمل على حتديث البيانات اخلاصة بهذا املتطلبات بشكل 
الوقاية من اإلشعاع لضمان دقة وسرعة تقدمي املعلومات بشكل علمي وفني ينسجم مع  مباشر في مركز 

املستوى املطلوب . 
وإستناداً الى قاعدة بيانات العمل الرقابي املتكاملة املتوفرة لدى مركز الوقاية من اإلشعاع في مجال مراقبة 
وترخيص األنشطة اإلشعاعية والنووية مبا في ذلك األمن واالمان اإلشعاعي والتعرض املزمن للعاملني ووقاية 
احلاضر  الوقت  ولغاية   1971 عام  املركز  تأسيس  منذ  ولسنواتسابقة  فيعمومالعراق  البيئية  والرقابة  اإلنسان 
واألداء املتقدم في تنفيذ األنشطة الرقابية املسندة. متت تسمية وزارة البيئة / مركز الوقاية من االشعاع كمنسق 
وطني وحيد لنظام RASIMS لضمان تقدمي املعلومات اخلاصة بهذا املشروع بشكل دقيق وعلمي مبا يوفر دميومة 

واستمرار التعاون التقني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية .
وبالنظر لألهمية القصوى في رفع املعلومات املطلوبة الى املوقع وإستناداً ملا تقدم وبناءاً على قرار جلنة شؤون 
الطاقة في اإلجتماع رقم 17 بتاريخ 2013/10/1 ، القاضي بتكليف وزارة البيئة ممثلة مبركز الوقاية من اإلشعاع 
بالتعاون والتنسيق  كمنسق وطني لتحديث املعلومات اخلاصة ببرنامج RASIMS واخلاصة بجمهورية العراق 
مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية . مت تسمية السيدة )بشرى علي أحمد( مدير عام مركز الوقاية من اإلشعاع 

منسقاً وطنياً للمشروع وإعالم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بهذا التكليف .
حيث دأب 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 ، حيث تضمن عمل الوزارة حتديث بيانات البرنامج لعام 2016:

 Education and Training in اإلشعاعي  األمان  و  والنفايات  النقل  مجاالت  في  والتدريب  التعليم  أوالً: 
 )Radiation, Transport & Waste Safety )TSA 6

يتضمن هذا احملور  النظم الرقابية والتشريعات والتعليمات اخلاصة ببرامج التعليم والتدريب في مجاالت الوقاية 
من اإلشعاع وتأهيل العاملني للعمل اإلشعاعي وإعداد برنامج وطني للتعليم 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 الوطني للمشروع 
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والتكنولوجيا للمشاركة في فعاليات تخص مشروع  العلوم  وزارة  املعني حيث مت تسمية مرشحني من قبل 
حتديث  مفاهيم  على  بالتدريب  اخلاصة  العمل  ورشة  في  العراق  عن  كممثلني  املشاركني  وحضور   RASIMS
البيانات وإعداد املسودة األولية ملتطلبات احملور  TSA-6 ، دون علم املركز كمنسق وطني ملشروع RASIMS ، وعدم 
 RASIMS قيام املشاركني املنوه عنهم باألتصال باملركز لغرض حتديث املعلومات املطلوبة وفق معايير برنامج
الذرية وتأكيدهم على  الدولية للطاقة  الوكالة  . وعدم معرفتنا باملشاركة إال عن طريق  الوكالة   ومتطلبات 
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 

ثانياُ :احلماية اإلشعاعية للجمهور والبيئة
 Public and Environmental Radiological Protection )TSA4(

الرقابية والتشريعات والتعليمات اخلاصة ببرامج مراقبة جرع اجلمهور وحتديداً في  النظم  يتضمن هذا احملور  
مجال تصفية املنشآت النووية وإدارة النفايات املشعة من أجل حماية عموم الناس والبيئة من مخاطر التعرض 

والتلوث اإلشعاعي مبا يتناسب ومعايير األمان اإلشعاعي الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية .
حيث قام مركز الوقاية من اإلشعاع خالل عام 2016 بتحديث البيانات اخلاصة بهذا احملور وبجهود حثيثة واملركز 

حالياً بإنتظار تقييم الوكالة الدولية للطاقة الذرية للبيانات احملدثة ورفع مؤشر األداء للعراق ضمن هذا احملور .

6-2-2 - قسم مراقبة التعرض الشخصي
وفيما يلي عرض تفصيلي ملهام القسم:-

اوال :- منح اجازة العمل في حقل االشعاع 
العامل في حقل االشعاع  رقم 99 لسنة 1980 مينح  املؤين  الوقاية من االشعاع  قانون  تعليمات  الى  استناداً 
اجازة عمل بعد اجراء الفحوصات الطبية االولية للعاملني اجلدد  اخلاصة بفحص الدم وفحص اجللد وفحص 
العني ,والسائل املنوي للذكور فقط 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 

ا- جميع االمراض اخلبيثة ) السرطانية ( وان كان قد شفي منها . 
ب – جميع امراض الدم وبضمنها فقر الدم بجميع انواعه . 

ج – امراض العني وخصوصا داء املاء االبيض بجميع  درجاته وغشاوة القرنية . 
د – املرض اجللدي الوراثي ) نظرا لقابلية نشوء سرطان اجللد العالية عند اشتغالهم بحقول االشعاع . 

لكل  االشعاع  من  مركزالوقاية  في  املعتمدة  االستمارة  وفق  والتحاليل  الطبية  الفحوصالت  اجراء  يجب  لذا 
املتقدمني للعمل في مجال االشعاع املتضمنه  فحص اجللد والنظر والدم وفحص السائل املنوي للذكور 

ومن خالل تلك الفحوصات الطبية يقرر املركز صالحية املتقدم للعمل في حقل االشعاع بصورة نهائية ويتم 
منحة اجازة  عمل ملمارسة العمل في هذا اجملال.

وتتم عملية منح تراخيص  العاملني باخلطوات التنفيذية التالية:
حقل  في  العامل  مينح   1 .1980 لسنة   99 رقم  املؤين  االشعاع  من  الوقاية  قانون  تعليمات  الى  استناداً 
التنفيذية  باخلطوات  التراخيص  منح  عملية  وتتم  االشعاع  حقل  في  للعمل  يؤهله  االشعاعترخيص 
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التالية:                  
أ. ارسال استمارة الفحص الطبي االولي  )التي تشمل   فحص اجللد - والنظر -  والدم وفحص السائل املنوي 
للذكور(.   للعاملني اجلدد في حقل االشعاع استنادا لطلب  رسمي يؤيد بان الشخص يتعامل مع مصادر 
االشعاع او يتعرض  لها بصورة مستمرة وفعلية بحكم طبيعة عمله مع بيان عدد العاملني في مجال 
االشعاع في املؤسسة لتحديد عددهم مبا يتالئم  وعدد االجهزة املتوفرة في تلك املؤسسة  استنادا الى 

قانون الوقاية من االشعاع .
ب. استالم نتائج الفحوصات الطبية االولية والتأكد من سالمة تلك الفحوصات .      

جـ. منح اجازة العمل للعامل في حقل االشعاع بعد استيفائه كافة ضوابط العمل الوارد ذكرها في القانون 
انفا.  

اجلدول التالي يوضح عدد التراخيص املمنوحة للعاملني في هذا اجملال خالل عام 2016

جدول ) 53(  عدد التراخيص املمنوحة للعمل في حقل االشعاع

عدد اجازات املنحالشهرعدد اجازات املنحالشهر

60متوز45كانون الثاني

67اب64شباط

180ايلول75اذار

30تشرين االول78نيسان

25تشرين الثاني56أيار

30كانون االول58حزيران

وبذلك يكون العدد الكلي لالجازات املمنوحة للعاملني في حقل االشعاع لعام    2016)768(  اجازة عمل  في 
حقل االشعاع. 

شكل ) 83(  ميثل عدد االجازات املمنوحة للعاملني لعام 2016



املخلفات الصلبة وادارة الكيمياويات واملواقع امللوثة 234

ثانيا : تزويد العاملني اجلدد باالفالم و احلامالت
  تتم هذه العملية) حسب ما يردنا( باخلطوات التنفيذية التالية:-

تزويد افالم وحامالت متفرقة للعاملني اجلدد )ممنوحني اجازة عمل حديثا(   1 .
وكذلك تزويدها لعاملني غير متوفرة لديهم نتيجة التغيرات التي حصلت لهم مثل )نقل ,اجازة 2 .

تزويد العاملني املسجلني لدينا )ممنوحني اجازة عمل سابقا( بحامالت وافالم جديدة في حالة
تلفها او فقدانها دراسية ,امومة ....الخ (  وقد مت خالل سنة 2016 تزويد العاملني باحلامالت واالفالم كمامبني في 

اجلدول ادناه : 

جدول )54 ( يوضح عدد احلامالت واالفالم املتفرقة التي زودت للعاملني في حقل االشعاع لعام 2016

تزويد العاملني باالفالم
تزويدالعاملني بحامالت

جديدة وبدل تالف
الشهر

134 82 كانون الثاني

117 140 شباط

95 56 آذار

212 208 نيسان

33 25 آيار

23 33 حزيران

4 34 متوز

89 83 آب

63 47 أيلول

89 81 تشرين األول

148 54 تشرين الثاني

54 50 كانون الثاني

مت تزويد  )893( حاملة جديدة وبدل تالف و)1061( فلم للعاملني في حقل االشعاع  خالل سنة  2016

شكل )84(  يوضح عدد االفالم واحلامالت املتفرقة املزودة للعاملني عام 
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ثالثا« :- ارسال وجبات افالم قياس مستوى االشعاع
يتم توزيع وجبات االفالم للعاملني في حقل االشعاع في عموم البالد دورياً جلميع العاملني في مجال االشعاع في 

املؤسسات الصحية والصناعية والبحثية وتتم هذه العملية باخلطوات التنفيذية   التالية:
اعداد استمارات اخلاصة بارسال االفالم. 1 .

ترقيم افالم قياس مستوى االشعاع. 2 .
اعداد الكتب الرسمية اخلاصة بارسال االفالم مع استماراتها.                               3 .

وقد مت خالل سنة  2016 ارسال وجبتني  من افالم قياس مستوى االشعاع للعاملني في حقل االشعاع وذلك لنفاد 
االفالم وعدم استحصال املبالغ الالزمة لشرائها  مما اضطر ادارة القسم في متديد فترةاستخدام افالم الوجبة 

الواحدة لستة اشهروذلك بالترتيب التالي:-  
      

جدول )55(  ميثل عدد االفالم املرسلة عام 2016

االفالم املرسلةالشهرت

5052  فلمكانون ثاني 1

4000  فلممتوز2

وعليه يكون مجموع االفالم املرسلة خالل عام  2016)9052(   فلم لوجبتني

فلم باج قياس مستوى االشعاع )الفلم الفوتوغرافي مع حاملة بروكسترونكس ( 

شكل )85(  ميثل عدد االفالم املرسلة عام 2016
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رابعاً : قياس جرع التعرض الشخصي للعاملني في حقل االشعاع )اجهزة التعرض الشخصي(:
استنادا الى املادة 12 / ثالثا التي تنص على ) اجناز مستلزمات العمل كافة ووسائل الوقاية التي يحددها املركز ( 
يقوم املركز بتزويد جميع العاملني باجهزة التعرض الشخصي جلميع العاملني املسجلني لدى مركزنا واملتمثلة 
حساب  ويتم  االلكتروني   التعرض  واجهزة  احلراري  الوميض  واقراص  االشعاع  مستوى  قياس  باج  بفلم  حاليا 

اجلرعة االشعاعية باستخدام الفلم باج  للعاملني باخلطوات التنفيذية املوضحة ادناه : 
 بعد ارسال االفالم اجلديدة واستالمها من قبل العاملني تعاد االفالم املستعملة الى املركز  وجتري عليها العمليات 

التالية :-                                                                       
حتميض االفالم املستعملة من قبل العاملني )لوجبتني او ثالث وجبات سابقة(. 1 .

قراءة الكثافة الضوئية لالفالم احملمضة. 2 .
قراءة  وتعتمد على  رياضية موضوعة على نظام االكسل  باستخدام معادالت  اجلرعة االشعاعية  حساب  3 .
النحاس  فلتر   , االملنيوم  فلتر   , الرصاص  )فلتر  التوالي  على  وهي  مناطق  الربعة  الضوئية  الكثافة  معدل 

وفتحة النافذة(.
فرز االفالم املتعرضة وحتديد اسماء املتعرضني  واماكن عملهم باستمارات واعدادها  الجراء عملية التحري  4 .

عن سبب تعرضها لالشعاع .
تسجيل جرع العاملني بسجالت خاصة وتوثيقها على احلاسبة ومتابعة تعرضهم لالشعاع لكي ال تتعدى   5 .

معدل جرعة التعرض السنوية     2000 ملي رمي / سنة
ارسال نتائج فحص االفالم الى عدد من العاملني الذين يطالبون بها بكتب رسمية 6 .

توثيق نتائج اجلرع  ورقيا والكترونيا ) باستخدام احلاسوب ( جلميع العاملني  في حقل االشعاع وبشكل اني .   7 .
وقد متت عمليات التحميض الحتساب اجلرع لالفالم املتعرضة لالشعاع خالل سنة 2016 كما يلي:     

افالم قياس مستوى التعرض الشخصي لالشعاع ارسال جتهيز وجبة
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جدول )56( يو ضح عدد االفالم احملمضة خالل عام 2016 وآليتها

املنجزالشهرت

مت حتميض وقياس جرعة تعرض 3000   فلم أيار1

مت حتميض وقياس جرعة تعرض  3200  فلم كانون اول2

وعليه فقد مت عام 2016 قياس جرعة تعرض  )6200( فلم مستخدم من قبل العاملني في حقل االشعاع

شكل )86(  يوضح عدد االفالم احملمضة عام 2016

اجراء عملية التحميض ومعاجلة االفالم باستخدام منظومة التحميض 
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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 االشعاعية 
املعطاة لغرض حتديد تراكيز النظائر املشعة املستخدمة في التشخيص والعالج وقياس النشاط االشعاعي 
بشكل امن وبسيط كذلك الكشف عن نوع النويدات املشعة للمرضى احملقونني مبادة التكنشيوم  انطالقا 
 Co-60 , Cs-137( من مهام  القسم في مراقبة عموم الناس وخالل سنة 2016 مت قياس النشاط االشعاعي

(ذا الشكل الفيزياوي املالئم بعمل اجلهاز ومواصفاته ومن ضمن مبدأعمل  معد مسبقا . . 
ج. استخدام جهاز عداد مراقبة عموم اجلسم ) whole body monitor  ( للكشف عن التلوث اخلارجي احلاصل 
على  عموم اجلسم  نتيجة العمل في املناطق امللوثة ) مثل منطقة التويثة وخاصة موقع البرنامج النووي 
التفتيشية  الفرق  الفئة املستفيده من اجلهاز  و   .) وازاله  التي جتري عليه حاليا عمليات تصفيه  السابق 
التابعة ملركز الوقاية من االشعاع والذين يقومون باجراء املسوحات االشعاعية في مواقع  التفكيك مثل 
منطقة التويثة. واخلطة املستقبلية متابعة ومراقبة العاملني وعموم الناس في املواقع امللوثة . )واجلهاز 

. ) Ar-co2 دائما يحتاج الى ادامه وتوفير غاز
االشعاعية  اجلرعة  حلساب   TLD – Rexon نوع  منظومة  لدينا  واملتوفر   )TLD( احلراري  الوميض  منظومة  د.  
للعاملني في حقل االشعاع . وهي منظومة حديثة وتخصصية وبديلة اللية استخدام افالم قياس مستوى  

مستقبال بعد توفير كافة املتطلبات واالجراءات املتعلقة بهذا اخلصوص .

قياس الكثافة الضوئية لالفالم احملمضة باستخدام جهاز قياس الكثافة الضوئية 

جهاز التعرض الشخصي االلكتروني
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خامساً : 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 :-      
زيارة املؤسسات التي لوحظ فيها التعرض العالي لالفالم  . 1 .

اجراء التحقق عن سبب تعرض الفلم العائد لعامل معني في تلك املؤسسة لتحديـد نــوع تعرض  العامل  2 .
فعلي او غير فعلي .

اعداد التقارير الفنية والعلمية اخلاصة بعملية التحري وابداء التوصيات الالزمة بشأنها . 3 .
توثيق اسماء العاملني املتعرضني  على نظام االكسل باحلاسبة  وبالسجالت  وبيان جرع تعرضهم واسبابها  4 .

وحالتهم الصحية .
خالل عام 2016  مت اجراء التحري عن سبب تعرض افالم قياس مستوى االشعاع كما مبني في اجلدول التالي:- 

جدول )57( يوضح عدد االفالم التي اجري التحري عن سبب تعرضها  ونتيجة التحري

عدد االفالم املتعرضةالشهرت
نتيجة التعرض

غير فعلي  فعلي

6-6كانون ثاني1

5-5شباط2

---آذار3

---نيسان4

---مايس5

---حزيران6

---متوز7

---اب8

1-1ايلول9

5-5تشرين االول10

1-1تشرين الثاني11

10-10كانون االول12

وعليه فان مجموع االفالم املتعرضة خالل سنة  2016   بلغ )28( فلم وجميعها تعرض غير فعلي

 شكل  )87( يوضح عدد االفالم التي اجري التحري عن سبب تعرضها لعام  2016
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سادساً : 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 .

املوافقة على تشغيل االشخاص في حقول   ( / خامسا  املادة 6  الوارد ذكرها في  : احلصول على االجازات  ثانيا 
االشعاع على ان ال تقل اعمارهم عن ثماني عشر سنة ( . 

ثالثا : اجناز مستلزمات العمل كافة ووسائل الوقاية التي يحددها املركز .
رابعا: التقيد باحلد االعلى للجرع االشعاعية وتراكيز املواد املشعة املسموح بها طبقا 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 .
سابعا: تسمية شخص مسؤول عن الوقاية من مصادر االشعاع يوافق عليه املركز وفقا للتعليمات .

ثامنا : منح العاملني في حقول االشعاع حقوقهم املنصوص عليها في هذا القانون والقوانني االخرى .
ملؤسسات   ونصف سنوياً  االشعاع  للعاملني في حقل  الدورية سنوياً  الطبية  الفحوصات  اجراء  يكون  وعليه 

االشعاع والطب النووي
وتتم عملية متابعة العاملني في حقل االشعاع  باخلطوات التنفيذية التالية:

العاملني في حقل االشعاع في املؤسسات الصحية  الى جميع  الدوري  تعميم استمارة الفحص الطبي  1 .
والصناعية والبحثية في بداية كل سنة باستخدام استمارة الفحص الطبي الدوري   التي يتم احلصول 
RPC-  قسم التعرض الشخصي – استمارة /))www.rpc.gov.iq عليها من خالل املوقع االلكتروني للمركز

PM-1-001والتأكيد على اجرائها خالل السنة
استالم نتائج الفحوصات الطبية الدورية ومعاينتها من قبل مالكات ذات االختصاص في املركز واستناداً   2 .
لنتائج   تلك الفحوصات يتم اقرار استمرار العامل للعمل في حقل االشعاع او  اعطاء التوصية الالزمة 

للحاالت التي تتضمن وجود تغير في فحوصات  الدم.
تسجيل نتائج الفحوصات الطبية الدورية في سجالت خاصة وتوثيقها على احلاسوب بنظام االكسل. 3 .

تسجيل احلاالت املرضية وتوثيقها. 4 .
تلك  العادة  الزمنية  والفترة  املرضية  احلاالت  بتسجيل  وذلك  الدم   فحوصات  في  التغير  حاالت  متابعة  5 .

الفحوصات .

االستفسار عن طبيعة العمل للعامل املتعرض  واسباب تعرض فلم قياس مستوى االشعاع خالل عملية التحري عن سبب 
التعرض في موقع العمل
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ادة اجراء الفحوصات )لعدم اجرائها بالوقت احملدد( بأرسال كتب رسمية لالشخاص املعنيني  التأكيد على اع. 6
وفي حالة تكرار التغير في فحوصات الدم نوصي بعرض احلالة على طبيب استشاري بهذا اجملال ملعاينتها 
وابداء التوصيات املالئمة بشألنها مبا يضمن سالمة العاملني واعطائهم صالحية استمرارهم العمل في 
حقل االشعاع استنادا لفحوصاتهم الطبية املرسلة للمركز ضمن تقرير طبي وقد متت متابعة )506( حالة 
تغير في فحوصات الدم خالل سنة   2016. مت ارسال االعداد التالية من نتائج الفحوصات الطبية الدورية 

خالل سنة 2016:

جدول )58( يوضح عدد الفحوصات الطبية الدورية التي اجريت عام  2016

الشهر
نتائج الفحوصات الطبية

الدورية املرسلة
حاالت التغير في فحوصات الدم

28045كانون الثاني

23256شباط

581127اذار

382139نيسان

26752ايار 

497103حزيران

21130متوز

10924اب

13924أيلول

10656تشرين األول

9530تشرين الثاني

10012كانون األول

وعليه فان مجموع نتائج جتديد الفحوصات الطبية الدورية املرسلة لسنة 16 20بلغت )3000( نتيجة وكانت 
جميعها طبيعية ماعدا )698( حالةفيها تغير في فحوصات الدم  متت التوصية باستشارة طبيب اختصاص 
ملعاجلتها واعادتها بعد ستة اشهر للتاكد من سالمة العامل كما ومتت متابعة )506( حالة للذين لم يجروا 

الفحص خالل الفترة احملددة لهم مسبقا  تأكيدا لهم بضرورة اعادة الفحص للتأكد من سالمتهم.

شكل )88(   يوضح عدد الفحوصات الدورية لعام 2016 وحاالت تغير فحوصات الدم فيها
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سابعاً متابعة فحص التاثير البايولوجي لالشعاع :
يتم في مختبر التاثير البايولوجي اجراء حتليل الدم واالدرار للعاملني في حقل االشعاع  للحاالت التالية :-

للعاملني اجلدد استكماال للفحوصات الطبية االولية للنظر في منحهم اجازة عمل في حقل االشعاع . 1 .
للمستمرين باخلدمة للتأكد من ان فحوصاتهم المتنعهم من االستمرار بالعمل في هذا اجملال. 2 .

فحص العاملني الذين يتعرضون الى احلاالت الطارئة املؤدية الى تعرضهم لالشعاع 3 .
اجراء فحص الدم واالدرار  creatinine clearance. 4   تصفية الكريانتني لعينات االدرار اخلاصة بالعاملني في 

املركز ممن يقومون باجراء املسوحات الشعاعية في املواقع امللوثة.
 وخالل سنة  2016   مت اجراء الفحوصات التالية:

جدول ) 59 ( يوضح عدد فحوصات الدم التي اجريت عام 2016 في مختبر التأثير لبايولوجي

عدد حاالت التغير في فحوصات الدمعدد فحوصات الدمالشهرت

5212كانون الثاني1

225شباط2

6027اذار3

3310نيسان4

375مايس5

536حزيران6

174متوز7

342اب8

5610ايلول9

371تشرين االول10

7238تشرين الثاني11

401كانون االول12

في  تغير  حالة   )121( فيها  2016  ظهر  لسنة  البايولوجي  التاثير  في مختبر  وادرار  دم  )513( فحص  اجراء  مت   
فحوصات الدم متت التوصية باستشارة طبيب اختصاص واعادتها بعد فترة زمنية للتأكد من احلالة الصحية .

شكل )89( يوضح عدد الفحوصات الطبية الدورية التي اجريت عام 2016
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كذلك من اجنازات  قسم التعرض الشخصي لسنة 2016 ما يلي :-
مت حتديد املؤهالت العلمية التي يجب ان يتمتع بها مسؤولي الوقايةمن االشعاع لعدد من املؤسسات استنادا  1 .
بتسمية  1980اخلاصة  لسنة   99 رقم  االشعاع  من  الوقاية  قانون  من  سابعا  فقرة   )12( املادة  احكام  الى 

شخص مسؤول عن الوقاية من مصادر االشعاع يوافق عليه املركز وفقا للتعليمات.
احتساب اخلدمة املضافة للتقاعد لعدد  من العاملني في اجملال الصحي والصناعي والبحثي للموافقة على     2 .
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 في خدمة فعلية مقضية قبل وبعد نفاذ هذا القانون 

فحص الدم في مختبر التأثير البايولوجي

فحص خاليا الدم باجملهر االلكترونيدراسة التأثير البايولوجي في اخملتبر
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في دوائر الدولة والقطاع االشتراكي )30%  ( ثالثون باملائة من خدمته الفعلية .  
اجراء حتليل االدرار لعدد من العاملني في حقل االشعاع في مختبر التأثير البايولوجي في القسم . 3 .

متت اجابة طلب عدد من العاملني في  املؤسسات  الصحية والصناعية بتأييد منحهم اجازة عمل  في  4 .
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  ( .  
   5 .ZBV اجهزة  على  للعاملني  االشعاعية  السالمة  مبادئ  وتطبيق  االشعاع  من  الوقاية  دورة  في  املشاركة 

اخلاصة بوزارة الداخلية كمحاظرين عن التعرض الشخصي .
عدم تزويد افالم وحامالت قياس مستوى االشعاع للعاملني في مختبر الصحة العام املركزي الذين يتعاملون  6 .
مع املواداملشعه  نوع )Ni , 125-I-63  ( حيث انها من املصادر الواطئة السمية واملعفاة من الرقابة االشعاعية 

استنادا الى قانون الوقاية من االشعاع املؤين والبيانات الصادرة مبوجبه .
متت اجابة طلب عدد من العاملني في م. اطفال العلوية في منحهم مخصصات بدل الوقاية من االشعاع   7 .

استنادا الى الشكوى املقدمة من قبلهم الى معالي وزير الصحة والبيئة على ادارة مؤسستهم.
متت اجابة استفسارات دائرة حماية وحتسني البيئة في املنطقة اجلنوبية في بيان حصول بعض احملمضني  8 .
على ترخيص تعاملهم في حقل االشعاع وبيان حدوث ذلك نتيجة وجود زخم في العمل ونقص في عدد 
اسوة  االشعة  جلهاز  كمشغل  يعمل  احملمض  كون  من  التأكد  بعد  املؤينة  االشعة  اجهزة  على  العاملني 
باملصور الشعاعي وبتأييد من املسؤول املباشر )مالك املصدر(في تأهيله للعمل في هذا اجملال واجتيازه دورات 

الوقاية من االشعاع.
املشعة  النظائر  تراكيز  حتديد  في   ) 9 .DOSE CALBRATION ISOMED( اجلرع  معايرة  جهاز  استخدام  مت 
املستخدمة في التشخيص والعالج وقياس النشاط االشعاعي بشكل امن وبسيط كذلك الكشف عن 
نوع النويدات املشعة  كونه مصمم لغرض الوصول الى نتائج ذات دقة عالية وتأثيرات قليلة ومت اعداد كراس 

خاص عن تلك املنظومة يشمل شرح مفصل عن مواصفاتها واجزائها واستعماالتها وطريقة العمل بها.
. 10 عدم تزويد افالم وحامالت قياس مستوى االشعاع عن العاملني  في املركز الوطني للمختبرات االنشائية/ 
الرقابة  من  واملعفاة  ذاتيا  احملمية  السينية  االشعة  اجهزة  على  يعملون  كونهم  املركزي  بغداد  مختبر 

االشعاعية استنادا الى قانون الوقاية من االشعاع املؤين والبيانات الصادرة مبوجبه.
( من املمرضني مبخصصات الوقاية من االشعاع في مستشفى اليرموك التعليمي  لم يؤيد شمول عدد )3. 11
لعدم مزاولتهم العمل الفعلي في مجال االشعاع املؤين  كما لم يؤيد شمول العاملني في الهيئة العامة 

للكمارك بتلك اخملصصات كون االجهزة العاملني عليها محمية ذاتيا.
قيام فريق عمل من شعبة التأثير واملتابعة بزيارة ميدانية الى مستشفى اجلملة العصبية لسحب مناذج  12 .
دم من )18( عامل في حقل االشعاع واعطاء نتيجة جتديد منح اجازة العمل وعدم املمانعة في االستمرار 

بالعمل في هذا اجملال .
اجابة طلب مديرية بيئة بابل في تزويدها بضوابط عمل العاملني في حقل االشعاع والتي يتم مبوجبها منح  13 .

العاملني اجازة عمل في حقل االشعاع وتزويدهم بفلم قياس مستوى االشعاع واحلاملة.
بها في شمول  املعمول  الضوابط  والصحي حول  الصناعي  القطاع  في  املؤسسات  اجابة طلب عدد من  14 .
العاملني في مجال االشعاع املؤين التي يتم مبوجبها منحهم اجازة عمل في حقل االشعاع وتزويدهم بفلم 

قياس مستوى االشعاع واحلاملة .
قيام فريق عمل من قسم مراقبة التعرض الشخصي وقسم الرقابة االشعاعية بزيارة ميدانية الى مركز  15 .
من  اخلطي  املعجل  جهاز  على  الفعليني  العاملني  عمل  طبيعة  عن  موقعي  كشف  واجراء  لالورام  اجلواد 
املسجلني لدينا ومن غير املسجلني للنظر في منح العاملني اجلدد اجازة العمل في حقل االشعاع وتزويدهم 

بالفلم واحلاملة .
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ة طلب مستشفى اطفال العلوية  في تزويدهم بالضوابط التي تستوجب حجب افالم قياس مستوى  اجاب. 16
االشعاع عن العاملني.

اعمام جتديد منح اجازة العمل العاملني في حقل االشعاع في املؤسسات الصحية والصناعية والبحثية  17 .
لعام 2016 وفق استمارة الفحص الطبي الدوري التي مت نشرها على املوقع االلكتروني للمركز لتكون مبتناول 

جميع العاملني .
( وضوابط ملئ االستمارة وشروط  18 .RPC-PM-1( اعمام استمارة الفحص الطبي االولي احملدثة ذات الترميز
املنح التي اصبح باالمكان احلصول عليها عن طريق املوقع االلكتروني / استمارات االقسام / مراقبة التعرض 
الشخصي – استمارة الفحص الطبي االولي )RPC-PM-1( تعليمات ملئ استمارة الفحص الطبي االولي.

اجلامعة  في  تكنولوجي  النانو  بحوث  في قسم  العاملني  عن  االشعاع  قياس مستوى  افالم  تزيد  يتم  لم  19 .
التكنلوجية لتعاملهم مع جهاز حيود االشعة السينية التي تعتبر من االجهزة احملمية ذاتيا.

مت اقرار ضوابط منح طلبة الدراسات العليا  وفق القانون رقم 99 لسنة 1980. 20 حيث مت تزويد اطباء طلبة 
لغرض  االشعاع  مستوى  قياس  بافالم  الصحية  املؤسسات  وبقية  االشعة   معهد  في  العليا  الدراسات 

املراقبة الشخصية فقط بدون منح اجازة عمل طيلة فترة الدراسة .
متت مخاطبة مديريات البيئة في كل من محافظة واسط واملثنى في ضرورة توجيه انذار رسمي للمؤسسات  21 .
الصحية في تلك احملافظات لدفع ما بذمتهم من مستحقات مالية مقابل اخلدمات املقدمة لهم في مجال 

الوقاية االشعاعية وفي حالة عدم االمتثال يتخذ االجراء القانوني بذمتهم.
مت ايقاف معامالت العاملني في حقل االشعاع فيما يخص منح اجازة العمل وجتديد منح االجازة لعدم تسديد  22 .

ما بذمة مؤسساتهم من مستحقات مالية مقابل اخلدمات املقدمة لهم في مجال الوقاية االشعاعية.
متضمنة  العاملني  بيانات   وتنزيل  االكسل  نظام  على  االشعاع  حقل  في  العاملني  بيانات  قاعدة  حتديث  23 .
ونتيجة  العمل   اجازة  منح  وتاريخ  رقم   , , مجال عملهم  مواليدهم    , الوظيفية  وعناوينهم  اسماؤهم 

الفحص الطبي الدوري لهم اعتبارا من 2016/5/15 .
مت مفاحتة وزارة النقل / دائرة التخطيط واملتابعه / شعبة البيئة  في تزويد عامليها في موقع الشحن اجلوي  24 .
العائدة الى الشركة العامة للخطوط اجلوية العراقية بافالم قياس مستوى االشعاع الجل املراقبة فقط 
بدون منح اجازة عمل بعد تزويدنا بالدورات التي شاركوا بها  في مجال االشعاع وجدول اعمالهم بهذا اجملال 

لستة اشهر ماضية .
مشاركة احد منتسبي القسم في الدورة التدريبية املقامة في كوريا اجلنوبية في مجال تقييم التعرض  25 .

املهني الداخلي للفترة من   )23 – 27 /2016/5 ( .
مت اعتبار العاملني في مختبرات كلية التربية للعلوم الصرفة في جامعة بابل عاملني غير فعليني في حقل  26 .
االشعاع النتهاء فترة استخدام املصدر املشع ومت االتفاق على تزويدهم بافالم قياس مستوى االشعاع لغرض 

املراقبة فقط في حالة استئناف العمل باستخدام املصدر حملدودية فترة استخدامه )6 أسابيع ( فقط .
متت املوافقة على اعادة فلم قياس مستوى االشعاع لعدد من العاملني في حقل االشعاع بعد حجبه من  27 .

خالل  تاكيد مسؤوليهم استمرارهم بالعمل في هذا اجملال .
مت ايقاف معامالت  عدد من العاملني في منحهم اجازة العمل في حقل االشعاع وذلك العتبار عدد العاملني  28 .
الفعليني في املؤسسة كافيا ومستوفيا للعمل في حقل االشعاع استنادا الى تعليمات الوكالة الدولية 

للطاقة الذرية في منشورها سلسلة االمان رقم )115( لعام 1996 .
متت احالة فحوصات احد مرضى مستشفى االمل الوطني لعالج االورام الى الطبيب االختصاص ملعرفة  29 .
مدى تاثر حالته املرضية نتيجة العمل في مجال االشعاع حيث اوضح الطبيب ان ال عالقة لالشعاع مبرضه 
و مت اعطاء التوصية و املشورة اخلاصة بحالته املرضية، علما ان تعرضه لالشعاع كان ضمن احلدود املسموح 

بها مبوجب سجل اجلرع التراكمية املسجلة في مركزنا.
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مت التاكيد على عدد من العاملني الذين يرومون منحهم اجازة عمل في حقل االشعاع بتزويدنا بآخر حتديث  30 .
لعدد االجهزة املولدة لالشعة السينية و عدد املصادر املشعة و نوعها و مواصفاتها الفنية التي يتعاملون 
االخيرة متضمنا عدد ساعات  اشهر  للستة  اعمالهم  بجدول  تزويدنا  الى  اضافة  معها بصورة مستمرة 

العمل الفعلي مع مصادر االشعاع للبت في امكانية منحهم اجازة العمل فيمجال االشعاع املؤين.
متت مخاطبة دائرة صحة ذي قار عن طريق مديرية بيئة ذي قار في اعتبار املهندسني العاملني في دائرة صحة  31 .
منحهم  و  االشعاع  مجال  في  فعليني  عاملني  الصحية(  املؤسسات  في  املهندسني  اعتماد  )دون  قار   ذي 
اجازة العمل في مجال االشعاع نظرا لقيامهم بتصليح و صيانة كافة االجهزة املولدة لالشعة املؤينة في 
املؤسسات الصحية التابعة لهم اسوة بكافة دوائر الصحة / قسم الورشة استنادا الى قانون الوقاية من 

االشعاع رقم 99 لسنة 1980 ) املادة 1/ سابعا( و املادة ) 14/ اوال(.
متت مخاطبة وزارة الداخلية/ وكالة الوزارة لشؤون الشرطة لبيان اآللية اخلاصة بالفحص  الدوري اخلاص  32 .

بباج فلم قياس مستوى االشعاع.
مت ارسال كتاب رسمي الى وزارة النفط/ الدائرة االدارية بخصوص مخصصات مخاطر التعرض الى االشعاع  33 .

املؤين و اخلاص بـ )3( عاملني.
مت مخاطبة دائرة صحة بغداد/الرصافة/مستشفى العلوم العصبية و التاكيد على تزويدنا بتقرير الكشف  34 .
املوقعي و تنفيذ التوصيات للبت في امكانية منح عدد من العاملني في قسم جراحة الكاما نايف اجازة 

عمل في حقل االشعاع املؤين.
تصفية  فحص  اجراء  في  املستخدم  و  االطباق  قارئ  جهاز  معايرة  و  تشغيل  دليل   « بعنوان  كتيب  اعداد  35 .
الكرياتنني« احد الفحوصات اخملتبرية في مختبر دراسة التاثير البايولوجي ملراقبة صحة العامليني في حقل 

االشعاع املؤين.
املشاركة في الندوة املقامة في مركزنا بالتعاون مع مكتب املفتش العام حول صالحيات مكتب املفتش  36 .

العام بحسب القوانني النافذة لتقييم االداء املؤسسي و الوظيفي
اعداد كراس » دليل تشغيل و معايرة جهاز حتليل الدم اآللي« في مختبر دراسة التاثير البايولوجي املستخدم  37 .

Complete Blood Count في اجراء حتليل فحص تعداد مكونات الدم
حول  38 .9080  RAS االقليمية ضمن مشروع العمل  ورشة  من  املستنبط  الشخصي  التعرض  دليل  اعداد  مت 
تنظيمها  التي مت  و   GSR3 الثالث اجلزء  االمان  املهنية استنادا ملعايير سلسلة  الوقاية االشعاعية  برامج 
مة قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية والتي شارك فيها احد منتسبي القسم في مقر الوكالة الدولية 
 ,Dose limit للطاقة الذرية  و قد تضمن الدليل توثيق اجراءات التعرض الشخصي و منها ) محددات اجلرعة
 ) Action level مستوى التدخل ,Recording dose جرع التسجيل ,investigation level جرعة التحقيق
باالضافة الى التعريف بانواع التعرضات االشعاعية و حاالتها مع شرح موجز عن انواع اجهزة قياس التعرض 

. Workplace الشخصي و كيفية ارتدائها و استخدامها مبا يتناسب مع موقع العمل
محافظة  الطبية/  الصدر  م.   ( من  كل  في  العليا  الدراسات  لطلبة  شخصية  مراقبة  فلم   ) 39 .25( تزويد  مت 
النجف، قطاع قلعة سكر و قطاع الرفاعي و مستشفى الرفاعي/ محافظة ذي قار( دون منحهم اجازة عمل 

في حقل االشعاع كونهم طلبة دراسات.
ارسال كتاب رسمي الى دائرة صحة بغداد/ معهد االشعة لغرض حضور مخولهم الستالم افالم املراقبة  40 .

الشخصية عدد )5( اخلاصة بالطلبة دون منحهم اجازة عمل في حقل االشعاع كونهم طلبة دراسات.
متت مخاطبة قطاع التاجي للرعاية الصحية االولية/ مركز صحي التاجي الثاني لبيان عدم شمول احملمضني  41 .
و العاملني على اجهزة التحميض مبخصصات بدل الوقاية من االشعاع كون اجهزة التحميض غير مولدة 

لالشعة املؤينة لذلك الميكن اعتبارهم عاملني فعليني في حقل االشعاع.
-اعداد جداول احصائية  بعدد العاملني في املؤسسات الصحية 42 .
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لغرض  الشخصي  التعرض  مستوى  قياس  بافالم  قار  ذي  بيئة  مديرية  في  املهندسني  من   ) 43 .2( عدد  تزويد 
املراقبة فقط بدون منح اجازة عمل استنادا الى ضوابط مراقبة تعرض املهندسني العاملني في قسم صيانة 

االجهزة الطبية .
مشاركة احد منتسبي القسم بدورة ) التحليل االحصائي في اجلودة ( املقامه في مديرية التدريب في وزارة  44 .

العلوم والتكنلوجيا .
وزارة  في  التدريب  املقامه في مديرية   ) املعاجلة  واساليب  التلوث   ( بدورة  القسم  احد منتسبي  مشاركة  45 .

العلوم والتكنلوجيا .
مشاركة احد منتسبي القسم بدورة ) املواصفات القياسية للمختبرات ( املقامه في مديرية التدريب في  46 .

وزارة العلوم والتكنلوجيا.
قيام قسم مراقبة التعرض الشخصي باجراء احصائية بالعناوين الوظيفية للعاملني في حقل االشعاع  47 .
لسنة   2016 لكافة املؤسسات الصحية والصناعية والبحثية والقطاع اخلاص وقد شكل عنوان املصور 
الشعاعي اعلى نسبة  من املسسجلني في تلك االحصائية حيث بلغ عددهم )1736( ويليه عنوان )الفيزياوي( 
حيث بلغ عددهم )607 (  و تباعاتأتي العناوين الوظيفية االخرى . علما ان  النسبة العالية لكل من املصور 

الشعاعي والفيزياوي هي نتيجة  عملهم كمشغلني الجهزة  ومصادر االشعاع .
مت تصنيف املستشفيات في العراق لسنة 2016. 48 من قبل قسم مراقبة التعرض الشخصي الى ثالث فئات:

( مستشفى . الفئة االولى :- تشمل املستشفيات الكبرى وعددها )28	 
( مستشفى .  الفئة الثانية :- تشمل املستشفيات املتوسطة وعددها )50	 

(   وجاء تصنيف الفئات  الفئة الثالثة :- تشمل املستشفيات الصغرى واملراكز الصحية وعددها )340	 
وفقا لعدد الصور الشعاعية التي يتم اخذها للمرضى لغرض الفحص والعالج

االستمرار باستالم  افالم قياس مستوى االشعاع املستعملة من قبل العاملني في حقل االشعاع للوجبات   .49
السابقة وعلى مدار السنه لغرض حتميضها وقراءة جرع تعرضها.

تزويد استمارات الفحص الطبي االولي للعاملني اجلدد في حقل االشعاع وحسب الطلبات املقدمة بشكل   .50
رسمي .

اعداد خطة  Health and safty  في مناطق ازالة التلوث للعاملني في املركز  القائمني بعمليات املسوحات   .51
االشعاعية في منطقة التويثة من خالل تزويدهم مبستلزمات الوقاية وتسجيل جرعهم االشعاعية وفحص 

التلوث قبل الدخول ملنطقة العمل وبعده .
في  الشعاعية  املسوحات  الجراء  اخملصص  العمل  لفريق  االدرار  لعينات  الكريانتني  تصفية  فحص  اجراء   .52
منشات تفكيك وازالة املواقع امللوثة  بعد االنتهاء من فترة العمل باملسوحات الشعاعية في تلك املنشأت 
حتديث البيانات اخلاصة مبشروع الوكالة الدولية للطاقة الذرية  RASIMS  /محور TAS2  املتضمن الوقاية   .53

االشعاعية في التعرض املهني.

6-2-3-  قسم البحوث االشعاعية
القياسات البيئية 

ضمن خطة املسح البيئي االشعاعي قام املركز بفحص )254( منوذج بيئي )131 تربة , 123. 1 ماء ( مت جمعها 
ومنتظـــم.  دوري  اقليم كردستان وبشكل  العراق عدا  امتداد محافظات  بيئية منتشرة على  من مواقع 

)وكانت نتائج التحليل اخملتبري لهذه النماذج خالية من التلوث االشعاعي( . جدول )2( ، )3(.
( منوذج وكانت جميعها خالية من التلوث االشعاعي  التحليل اخملتبري للنماذج املتفرقة والتي كانت )607. 2

بإستثناء )6( منوذج بيئي كما موضح باجلدول رقم )60( الذي يوضح نتائج التحاليل اخملتبرية لهذه النماذج.
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جدول )60( نتائج التحاليل اخملتبرية للنماذج البيئية

املالحظاتاملوقععدد النماذج امللوثةالعدد الكليالشهرت

---160كانون الثاني1

مناذج تربة من  موقع التويثة 1042شباط2
النووي

موقع خاضع العمال 
التفكيك واالزالة

---39اذار3

---51نيسان4

---20أيار5

---41حزيران6

---49متوز7

---53اب8

---10ايلول9

---34تشرين االول10

---32تشرين الثاني11

مناذج تربة من منطقة كسرة 144كانون االول12
وعطش

-Eu ملوث بنظير اليوربيوم
152 الصناعي

مشروع االهوار  .3
 مبوجب خطة املركز لهذا العام مت فحص )2( منوذج اهوار من محافظة ذي قار وبواقع )2 ماء ( وقد اشارت نتائج 

التحليل اخملتبري الى عدم وجود تلوث اشعاعي.

منظومات مختبر كاما
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جدول )61( قياس النماذج البيئية

املنفذاخملطط السنوياحملافظةت
مواعيد جلب النماذج 

البيئية

دائرة بيئة بغداد1
12تربة
16ماء

شباط -  آب22 تربة

مديرية بيئة البصرة2
12تربة
10ماء

آيار   -  تشرين الثاني21 تربة

مديرية بيئة نينوى3
20 تربة
10 ماء

-  تربة
- ماء

كانون الثاني  -  متوز

مديرية بيئة ميسان4
8 تربة
8 ماء

- تربة
- ماء

آذار  - ايلول

مديرية بيئة الديوانية5
8 تربة
8 ماء

8 تربة
8 ماء

حزيران – كانون االول

مديرية بيئة ديالى6
10 تربة
4 ماء

8 تربة
4 ماء

حزيران – كانون االول

مديرية بيئة االنبار7
18 تربة
16 ماء

- تربة
- ماء

آذار  - ايلول

مديرية بيئة بابل8
6 تربة
6 ماء

6 تربة
6 ماء

شباط -  آب

مديرية بيئة كربالء9
6 تربة
6 ماء

كانون الثاني  -  متوز12 تربة

مديرية بيئة كركوك10
8 تربة
2 ماء

- تربة
- ماء

شباط -  آب

مديرية بيئة واسط11
14 تربة
14 ماء

نيسان – تشرين االول21 تربة

مديرية بيئة ذي قار12
10 تربة
10 ماء

آيار   -  تشرين الثاني15 تربة

مديرية بيئة املثنى13
8 تربة
8 ماء

حزيران – كانون االول12 تربة

مديرية بيئة صالح الدين14
12 تربة
10 ماء

-  تربة
- ماء

نيسان – تشرين االول

مديرية بيئة النجف15
6 تربة
4 ماء

6 تربة
4 ماء

آيار   -  تشرين الثاني
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جدول )62( مواقع جمع النماذج من بغداد واحملافظات

مواقع اجلمع )ماء(      مواعيد اجلمع مواقع اجلمع ) التربة( احملافظة ت

 شباط
 آب

الدورة الدورة

بغداد 1

آب الكاظمية

اجملمع الصناعي الغزالية

ناحية اجلسر ناحية اجلسر

مشروع 9 نيسان مشروع 9 نيسان

شارع ابو نؤاس

جسر باب املعظممدينة الصدر

الصليخ

 حزيران
كانون االول

بعقوبة بعقوبة

ديالى 2

مصدر مائي حدودي خانقني

املقدادية

نفط خانة

كفري

 شباط
آب

)دبس ) الزاب االسفل كركوك

التأميم 3
احلويجة

دبس

داقوق

نيسان
تشرين االول

تكريت تكريت

صالح الدين 4

بيجي بيجي

الشرقاط الشرقا ط

سامراء الطوز

بلد سامراء

بلد

كانون الثاني
متوز

نهر دجلة )أسفل سد صدام( سنجار

نينوى 5

نهر دجلة/املوصل البعاج

نهر دجلة/حمام العليل تلكيف

الزاب االعلى/ الكوير القوش

مصدرمائي حدودي/مخمور قرة قوش

مخمور

حمام العليل

املوصل

القيارة

احلمدانية
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مواقع اجلمع )ماء(      مواعيد اجلمع مواقع اجلمع ) التربة( احملافظة ت

 شباط
آب

املسيب املسيب

بابل احللة الهاشمية6

الهاشمية الكفل

 آيار
تشرين الثاني

نهر الفرات/الكوفة النجف

النجف 7
املشخا ب

الشبجة

 كانون الثاني
متوز

نهر الفرات/ الهندية كربالء

كربالء بحيرة الرزازة8 الهندية

عني التمر عني التمر

نيسان
تشرين االول

نهر دجلة/الصويرة الصويرة

وا سط 9

النعمانية النعما نية

الكوت الكوت

شيخ سعد شيخ سعد

بدرة/ مصدر مائي حدودي العزيزية

العزيزية بدرة

احلي احلي

 آذار
أيلول

القائم القائم

االنبار 10

العبيدي الرطبة

عانة عانة

حديثة حديثة

هيت هيت

الرمادي الرمادي

الفلوجة الفلوجة

بحيرة احلبانية  مجمع الوليد

القادسية

 آذار

نهر دجلة/علي الغربي علي الغربي

ميسان 11
أيلول العمارة

قلعة صالح قلعة صالح

مصدر مائي حدودي اجملر

حزيران
كانون األول

الرميثة الرميثة

املثنى 12
السماوة السماوة

اخلضر اخلضر

بحيرة سا وة السلما ن
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مواقع اجلمع )ماء(      مواعيد اجلمع مواقع اجلمع ) التربة( احملافظة ت

حزيران
كانون األول

شط احللة/الديوانية الديوانية

القادسية
13

نهر الفرات/الشامية عفك

نهر الفرات/الشنافية احلمزة

عفك الشامية

آيار 
تشرين الثاني

نهر الغراف/الرفاعي الرفاعي

ذي قار 14

نهر الغراف/الشطرة الشطرة

نهر الفرات/الناصرية الناصرية

سوق الشيوخ سوق الشيوخ

مصدر مائي حدودي اجلبايش

آيار 
تشرين الثاني

نهر دجلة/القرنة القرنة

البصرة 15

شط العرب/البصرة النشوة

شط العرب/أبي اخلصيب الهارثة

شط العرب/الفا و الزبير

نهر الفرات / القرنه أبي اخلصيب

شط العرب/ الفاو

شكل  )90( النماذج البيئية املقاسة لعام 2016
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ح االشعاعي املس	 
حساب معدل جرع اخللفية االشعاعية حملافظات ) بغداد ،نينوى ، البصرة ،الديوانية ( والتي تغطي شمال  أ. 
ووسط وجنوب العراق ومبعدل خمسني قراءة شهرياً ولكل محافظة وقد كانت القياسات  مقبولة ومقاربة  

الى املديات املقاسة وهي                                ..جدول )63(

جدول) 63( قياس جرع اخللفية اشعاعية

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

قراءات شهر متوز وردت متأخرة 100%600600دائرة بيئة البصرة

قراءات شهر متوز وردت متأخرة100%600600دائرة بيئة القادسية

شكل )91( النماذج البيئية املقاسة ضمن اخلطة الفصلية

  )0.08 ± 0.14 μSv/h (



املخلفات الصلبة وادارة الكيمياويات واملواقع امللوثة 254

ضمن الرقابة البيئية االشعاعية ملراحل استخدام النظائر املشعة ألغراض طبية وبحثية وماتخلفه من  ب. 
نفايات مشعة سائلة يتم طرحها الى محطات الصرف الصحي العامة مت جلب النماذج من املؤسسات 
الصحية ) مستشفى االشعاع والطب النووي، مستشفى ابن البيطار ، مستشفى اليرموك( اضافة الى 
مستشفى االورام في نينوى  مت اجراء التحليل اخملتبري لنماذج املياه الثقيلة بواقع )40 منوذج( . وقد اشارت 

النتائج الى عدم وجود تلوث اشعاعي.
للمياه الثقيلة لعام  K-40 2016 معدل تراكيز

قياس النشاط االشعاعي في مادة احلليب ومشتقاته كونه يدخل ضمن السلسلة الغذائية حيث جتمع  ت. 
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 .
للحليب لعام K-40 2016 معدل تراكيز
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العام  في  منوذج(   40( وبواقع  بغداد  مدينة  في  مختلفة  مواقع  في  الشرب  مياه  لنماذج  اخملتبري  التحليل  ث. 
ومبعدل )10( مناذج فصليا« , واشارت نتائج التحاليل اخملتبرية الى عدم وجود تلوث اشعاعي.

ملياه الشرب  لعام  K-40  2016 معدل تراكيز

جمع  وفحص مناذج الهباب الذري في محافظة بغداد وبواقع)60( منوذج مبعدل )15( منوذج فصليا ً بأستخدام  ج. 
منظومة ICAM حيث اشارت النتائج الى عدم وجود تلوث اشعاعي .

معدل تراكيز الثورون ملناطق بغداد لعام 2016
التحليل اخملتبري لنماذج مياه االبار وبواقع )12( منوذج مبعدل )3( مناذج فصلياً ملناطق مختلفة من بغداد وفق  ح. 

خطة املركز واشارت النتائج الى عدم وجود تلوث اشعاعي.
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ملياه اآلبار  ملناطق بغداد لعام K-40 2016 معدل تراكيز

فحص املواد الغذائية املستوردة وغيرها لبيان مدى صالحيتها لالستهالك البشري من  الناحية االشعاعية :-
مت فحص )1474( منوذج غذائي ) 126 منوذج محلي الغراض التصدير ، 1348 منوذج مستورد (  وحسب ما موضح 

ادناه :
املواد املستوردة شملت )حلوم حمراء وبيضاء، حبوب، معلبات، حليب ومنتجاته، عصائر ومشروبات, حلويات،  1 .
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، 
ايطالي,  امريكي, منساوي, هولندي, منيمار,  برازيلي, سوري،  اوكراني,  لبناني,   ، ارجنتيني   ، صيني، بحريني 
باكستاني,  كندي,  جزائري,  هندي,  كويتي,  نيوزلندي،  استرالي،  اسباني،  دمناركي،  املاني,  ماليزي,  فيتنامي, 

فرنسي, سويسري, هنكاري, اورغواي, برتغال, االحتاد االوروبي( 
ألغراض التصدير شملت )عجينة متور ، دبس ( . 2 .

الناحية  النتائج مستوفية من  ايوديد الصوديوم واجلرمانيوم وكانت  وقد متت القياسات بإستخدام منظومات 
االشعاعية. 
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البحوث والتقارير العلمية:- 
مت اعداد البحث املوسوم ))تعيني النشاطية االشعاعية في مادة الشاي االسود وقياس اجلرعة االشعاعية السنوية 

. Cs137 والسيزيوم K40 الناجمة عن التناول لنظيري البوتاسيوم
فعاليات متنوعة:-

املشاركة في مناقشة البحوث اخلاصة باخلطة العلمية ملركز بحوث البيئة لعام 2015 – 2016	  واملقامة في 
دائرة حماية وحتسني البيئة في منطقة الوسط .

	 املشاركة في دورة الوقاية من االشعاع التي اقيمت في املركز للعاملني اجلدد.
	 تدريب املالكات اجلديدة على عمل املنظومات العاملة في مختبرات القسم وفق برنامج تدريب العاملني. 

	 اجراء جولة على مختبرات قسم البحوث االشعاعية من قبل طالب البورد / كلية الطب وبرفقة الدكتورة 
سلمى.

جودة  ملعرفة  استخدامها  سيتم  والتي  املعيارية  املصادر  لوضع   )  	Shield( رصاصي  قالب  وتنفيذ  تصميم 
القراءة في كل نقطة من نقاط الكاشف ملنظومات حتليل اطياف كاما ضمن برنامج نظام ادارة اجلودة .

مختبرات  في  علمية  بجولة  والقيام  الطبية  الكليات  طلبة  قبل  من  االشعاعية  البحوث  قسم  زيارة  	 مت 
القسم وبالتنسيق مع ممثل الدائرة الفنية الدكتورة سلمى عبد الفتاح .

	 مت القاء محاضرة توعية مشتركة مع قسم الرقابة في مديرية االمن العامة / حماية املنشآت .
مت  وقد  السومرية  لقناة  تابع  اعالمي  فريق  قبل  من  االشعاعية  البحوث  خملتبرات قسم  امليدانية  الزيارة  	 مت 

عرضه في  برنامج تلفازي.
	 مت االيفاد الى كردستان العراق ) اربيل ودهوك ( لغرض نقل منظومات الرصد البيئي االشعاعي الى مواقع 

جديدة وصيانتها .
	 متت املشاركة في دورات تدريبية اقيمت في مقر وزارة العلوم والتكنولوجيا وهي :

	 الكشف عن االغذية احملورة جينيا ً 
	 الكشف عن االغذية املشعة بإستخدام الطرق البايولوجية .

.   	17025:2005 ISO/IEC املواصفة الدولية
	 تعليم اللغة االنكليزية املتقدمة .

	 تنظيم استمارات االطار املوحد للمنجزات الفصلية والسنوية ضمن البرنامج احلكومي املوحد .

النماذج الغذائية الواردة خالل 2016
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اللجان الفنية:
	 اللجنة الفنية االستشارية واخلاصة مبواصفات واللحوم والزيوت والتبوغ

وهي جلنة فنية استشارية مشكلة من قبل اجلهاز املركزي للتقييس والسيطرة النوعية مع 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 
املواصفة  مسودة  وحتديث  بدراسة  معنية  اللجنة  وهذه   ,  ً وراثيا  احملورة  باالعالف  املعنية  االخرى  الوزارات 

القياسية العراقية لالعالف احملورة وراثيا .
جلنة إعادة تأهيل املنافذ احلدودية 	 

وغرض  الكمركية  التعرفة  نظام  تطبيق  وامكانية  احلدودية  املنافذ  حال  واقع  بدراسة  معنية  جلنة  وهي 
الفحوصات الالزمة ومنها الفحوصات االشعاعية على البضائع الداخلة عبر هذه املنافذ كذلك مناقشة 

مشروع النافذة الواحدة .

عمليات املسح االشعاعي:
	 مت اجراء املسح االشعاعي لآلليات والبضائع املستوردة الداخلة الى العراق عبر املنافذ احلدودية  في احملافظات 
حيث مت اعادة  )2 آلية ملوثة ( الى اجلهة الواردة منها عبر موانئ البصرة.ومت رفع تقارير فصلية بهذا الصدد 

الى االمانة العامة جمللس الوزراء .
	 مت اجراء املسح االشعاعي من قبل مالكات مديرية بيئة البصرة على البضائع الداخلة الى العراق عن طريق 
موانئ البصرة ) ام قصر , سفوان , ابو فلوس , خور عبد اهلل , الشالمجة ... الخ( والبضائع الداخلة الى العراق 

عن طريق مطار البصرة الدولي وكانت النتائج ضمن اخللفية االشعاعية الطبيعية .
	 مت اجراء املسح االشعاعي على عدة مناطق في محافظة بغداد وكانت النتائج ضمن اخللفية االشعاعية 

الطبيعية  ومنها:
مخازن التمور / ابو غريب . 1 .

مجمعي الليث والهادي في منطقة الكرادة 2 .
شركة خير الوادي لبيع السيارات في منطقة املشتل. 3 .

مدرسة متوسطة عطارد للبنات . 4 .
ارض مشروع مجمع االخوة السكني االستثماري . 5 .

مخلفات بالستيكية في منطقة العبيدي . 6 .
ملوقع مطار بغداد الدولي واملنطقة احمليطة به . 7 .

منطقة كسرة وعطش . 8 .
اجلامعة املستنصرية . 9 .

	 مت االيفادضمن فرق فنية مشتركة مع قسم الرقابة االشعاعية الجراء عمليات الفحص امليداني االشعاعي 
في احملافظات ادناه ومت جلب مناذج مختلفة  لغرض قياسها وهي:

محافظة كربالء / ناحية احلسينية وجلب مناذج  ) متور  ، عجينة متور ( . 1 .
محافظة صالح الدين / موقع سبايكر  , جامعة تكريت 2 .

محافظة االنبار / مواقع مختلفة 3 .
محافظة بابل / ناحية االسكندرية / منطقتي ) حي االنتفاضة وحي احلسني( . 4 .

محافظة القادسية /. 5 ناحية خيري / محطة تصفية املياه في حي االنتصار
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املشاريع االستثمارية:
	 مشروع تطوير منظومة االنذار املبكر والرصد البيئي :- 

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 األخير بعض املستجدات احملتملة 
في تلوث البيئة كما في حادثة مفاعل فوكوشيما اليابانية وما نتج عنها من تلوثات بيئية اشعاعية خطرة 
العراق مجاور لبلدان لها من نشاطات نووية والذي يستوجب فيه احلذر من احتمالية احلوادث  ان  ونحن نعلم 

االشعاعية.
منظومات االنذار املبكر 1 .

	 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 حيث كانت النتائج تشير الى 
ان القراءات للخلفية االشعاعية تقع ضمن احلدود الطبيعية وليس هناك اي زيادة في معدالت اخللفية 

االشعاعية.
	 تقوم املالكات الفنية في املشروع مبتابعة املنظومات الفرعية في احملافظات كافة واجراء الصيانة لتلك 

املنظومات واملتابعة مع مديريات البيئة .

استحداث نظام املراقبة االشعاعية
احملطة  بني  البيانات  لنقل  واملستخدم  االخرى  احملافظات  وبقية  بغداد  بني  السلكي  االتصال  ملشاكل  بالنظر 
وصول  دميومة  لغرض  السلكية  حديثة  اتصال  انظمة  توفير  ضرورة  يتطلب  الذي  االمر  والفرعية  الرئيسية 
البيانات من املنظومات الفرعية وبشكل مستمروحلظي ودون انقطاع الى املنظومة الرئيسية ولتحقيق ذلك مت 
استحداث نظام املراقبة االشعاعية بني بغداد وباقي احملافظات في العراق عن طريق ربط كاميرات عالية الدقة 
مع ) DVR(  في احملافظات يربط عن طريق االنترنيت 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 اجلرع االشعاعية في عموم احملافظات .
علما ان احملافظات التي مت نصب نظام املراقبة لها هي )بغداد، بابل، ديالى, ذي قار، البصرة، شط العرب، سفوان، 
واسط، ميسان(، ومن املؤمل اكمال ربط النظام اعاله على باقي محافظات القطر في حني توفر التخصيص 

املالي للمشروع.

6-3 شعب املركز
اوالً : شعبة التنسيق و املتابعة

التنسيق مع مكاتب الوزارة )مكتب الوزير ، مكاتب الوكالء( و اجلهات اخلارجية مثل االمانة العامة جمللس  1 .
الوزراء و غيرها بخصوص االجتماعات اخلاصة باملدير العام.

اعداد محاضر االجتماعات اخلاصة بالسيد املدير العام و اخلاصة باللجان املشتركة و متابعة مستلزمات  2 .
االيفادات اخلارجية اخلاصة بالسيد املدير العام.

تنظيم املقابالت اخلاصة بالسيد املدير العام واستالم و تسليم البريد الوارد اخلارجي. تنظيم سجالت خاصة  3 .
بالبريد السري الوارد من اجلهات اخلارجية.وتنظيم سجل خاص باملطالعات الداخلية.

تنفيذ توجيهات السيد املدير العام الى االقسام و الشعب املرتبطة بسيادته و متابعتها. 4 .
تسجيل البريد اخلارجي الوارد و الصادر و توزيعها الى االقسام و الشعب بعد توريدها من قبل القسم االداري.  5 .

وتنظيم سجل للصادر للكتب اخلاصة باجلهات العليا.
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تنظيم سجل خاص للكتب املوقعة من قبل السيدة الوزيرة او من ينوب عنها من حيث كافة التفاصيل. 6 .
اصدار اعمامات و توجيهات الى االقسام و الشعب حسب توجيه السيد املدير العام. 7 .

طبع جميع الكتب و احملاضر اخلاصة بشعبة التنسيق و التقارير اخلاصة بالسيد املدير العام. 8 .
ارشفة و حفظ كافة االوليات و املستندات التابعة لعمل السيد املدير العام و املشاركة بلجان املركز. 9 .

متابعة تنفيذ هوامش السيد املدير العام و تنفيذها. 10 .

ثانياً :  الشعبة القانونية
ابداء الراي في املسائل القانونية التي يطلبها مديرعام املركزواالقسام واالجابة على استفسارات اجلهات  1 .
ذات العالقة وفقاً للقوانني الرقابية النافذة واحكام الغطاء القانوني الكافي لتغطية فعاليات الوقاية من 

االشعاع. 
مديريات  مع  بالتنسيق  اخملالفة  لالنشطة  الغرامات  وفرض  االنذارات  االشعاعيةوتوجيه  اخملالفات  متابعة  2 .
من  واحلد  املشعة  املصادر  باستخدام  اخلاصة  التصرفات  كافة   على  الرقابية  السيطرة  الحكام  البيئة 

التجاوزات التي قد حتصل أثناء التصرف بهذة املصادر .
الوزارة ذات الصلة باملركزواالشتراك باللجان  الدائرة امام احملاكم واجلهات القضائية ومتابعة حقوق  متثيل  3 .
التحقيقية التي تتطلب وجود ممثل قانوني ومتابعة العقود اخلاصة باملركز من خالل مراعاة القوانني التي 
تنظم اجراءات تلك العقود فضال عن التعليمات الدورية التي تصدر بشأن ابرام العقود والشروط العامة 

ذات الصلة .
صياغة وتنظيم التعهدات والكفاالت التي تخص املركز واملصادقة عليها. 4 .

ثالثاً : شعبة التخطيط واملتابعة
متابعة اخلطة السنوية للمركز مع جميع االقسام الفنية للمركز. 1 .

اعداد الهيكلية للمركز بالتنسيق مع االقسام الفنية واالدارية. 2 .
متابعة املنجزات الشهرية للمركز واعداد تقرير فني بهذا اخلصوص. 3 .

متابعة وتنظيم استمارات البرنامج احلكومي )االطار املوحد (بالتنسيق مع االقسام الفنية للمركز . 4 .
واملتابعة  التخطيط  |قسم  الفنية  الدائرة  وتزويد  العراق  في  االشعاعي  البيئي  الواقع  وتنظيم  متابعة  5 .

بالتقارير الفنية املتعلقة بنشاطات املركز.
متابعة االمور االدارية املتعلقة مبالكات املركز املرشحني للدراسات االولية والدراسات العليا . 6 .

بناء قدرات العاملني في حقل االشعاع من خالل اقامة دورات تدريبية تخصصية في املركز وفي املؤسسات  7 .
ذات العالقة .

متابعة التقارير الفنية اخلاصة باملوفدين خارج العراق . 8 .
متابعة التقارير الفنية املتعلقة بهيئة الرقابة املالية. 9 .

رابعاً : شعبة التوعية و االعالم البيئي 
اعداد االخبار اخلاصة بنشاطات املركز اخملتلفة . 1 .

اعداد االفالم التوعوية واالفالم القصيرة عن اعمال املركز . 2 .
التوعية  مهام  تسهيل  اجل  من  واالهلية  احلكومية  واملؤسسات  االخرى  الوزارات  مع  االعالمي  التنسيق  3 .

االشعاعية لكافة فئات اجملتمع .
على  باملركز  اخلاصة  والقناة  بوك  الفيس  االجتماعي  التواصل  موقع  في  للمركز  الرسمية  الصفحة  ادارة  4 .

املوقع يوتيوب .
طباعة وتوزيع الكراسات والفولدرات التوعوية . 5 .

متابعة شكوى املواطنني الواردة على صفحة املركز من اجل تقدمي افضل خدمات للمواطنني . 6 .
املشاركة في الواجبات الرسمية لفرق املسح االشعاعي لغرض التغطية االعالمية . 7 .






