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معارف ومواقف  نتائج مسحفي العراق يطلق الجھاز المركزي لإلحصاء  ةألول مر

  2014لسنة  لألسر وممارسات المجتمع حول استخدامات المياه والجوانب البيئية

 2014لسنة  في العراق البيئيةمعارف ومواقف وممارسات المجتمع حول استخدامات المياه والجوانب  مسحالمصدر: 

في مجتمع ما. وفي إن جذور المشكالت البيئية ترتبط بالسلوك البيئي ولعل غياب الوعي البيئي أو قلته العامل المھم في انحسار أو تفاقم المشاكل البيئية 

في نفذ الجھاز المركزي لإلحصاء ده تراجعاً. ومن ھنا كثير من الحاالت التتجاوز درجة ھذا الوعي السلوك اللفظي الذي اليغير الواقع البيئي بل يزي

قاعدة لغرض توفير  2014المسح البيئي لمعارف ومواقف وممارسات المجتمع حول استخدامات المياه والجوانب البيئية لسنة وألول مرة العراق 

كيفية الحفاظ على المياه ب تتعلقرسائل إعالمية توصيل  خاللمن على نشر الوعي البيئي  والعمللوعي العام للمياه والجوانب البيئية بيانات حول ا

ً إلمدادات المياه  وإستخداماتھا الفّعالة، جمع المياه، إعادة إستخدام المياه، فضالً عن الممارسات الصحية والعمل على إيجاد حلول مستدامة بيئيا

  .بشكل أكثر كفاءةالى إستخدام المياه ودفعھم  المجتمعسلوك  تغيير بشكل ايجابي علىالمسح نأمل أن ينعكس تنفيذ ھذا واإلستھالك. 

على المياه السطحية كمصدر رئيس  %) منھم اليزالون يعتمدون2تشتري المياه و ( في المناطق الريفية أكثر من نصف األسر 

  لمياه الشرب

%) تركز أكثر من نصفھم في 45.4( لغرض الشرب بـ) متنقلالصھريج ومياه ال ROالـ ، (المعباة او القناني شتري المياهت تيال األسربلغت نسبة 

الى بعض المناطق الريفية  مياه اإلسالةم وصول خدمة شبكات رداءة المياه الواصلة للمنازل إضافة الى عد ويعود السبب في ذلك الىالمناطق الريفية 

  .السطحية كمصدر لمياه الشربالمياه الى استخدام  ةيالريف األسر في المناطق%) من 2(مر الذي دفع ألا

أن مياه اإلسالة غير صالحة للشرب دون معالجة وقد ظھر ھذا بشكل واضح في المنطقة الجنوبية وبنسبة  األسر%) من 75أشار ما يقارب من (

)91.5% .(  

 الصرف الصحي الِبدائية كالمجرى المغطاةن َتستخدم وسائل ألالحضرية لحد اأما فيما يتعلق بخدمات الصرف الصحي فال تزال األسر في المناطق 

في  مجال الصرف الصحيبرداءة البنى التحتية الخاصة يعكس  مما %)0.3(وبنسبة العراء ،%)10.6( نسبةبـوالمفتوح المجرى ،%)6.6وبنسبة (

  .بعض المناطق

  أعتبار النظافة أھم عامل يؤثر في جمالية البيئة المحيطة  بالنسبة للمستجيبين  

(السكن،العمل،المدرسة)، وقد بين أكثر من نصف  ة%) من المستجيبين أن النظافة ھي أھم شيء يؤثر في جمالية البيئة المحيط92.9يعتقد ( 

  .راضانتشار األمتسببھا في المستجيبين أن أھم المشاكل التي تسببھا النفايات في االماكن التي يعيشون فيھا ھي تولد رائحة مضرة بالصحة إضافة الى 

 ما يقارب نصف المستجيبين أعتقد و %)37.1التدوير بـأنه (عزل النفايات وإعادة أستخدامھا) بـ ( ةإعاد يفھمون مصطلح المستجيبين الذين بلغت نسبة

ً للناس للبدء بفرز النفايات الخاصة ألسلوب األاأن  %)48.5(وبنسبة  في حين  النفاياتھو توفير حاويات خاصة لكل نوع من أنواع بھم كثر تشجيعا

  .زيادة الوعي بالمشكلة  منھم ھو %)23وب الثاني لدى (لسألكان ا

  نقص أو شحة واردات المياه من األمور الحائزة على إھتمام المستجيبين 

بالمشكلة لدى المتعلمين %) ويزداد إعتقاد المستجيبين 61.7بلغت نسبة المستجيبين الذين يعتقدون بوجود مشكلة نقص أو شحة في واردات المياه بـ (

أھم %) منھم 46.8وأوعز ((خطرة جداً، خطرة، خطرة الى حداً ما) نھم المشكلة بكونھا خطرة %) م93.2كلما تقدم المستوى التعليمي لديھم وقد قيم (

يات الخاصة بتوريد المياه مع دول عدم اإللتزام باإلتفاقالى أسباب المشكلة %) منھم  36.3في حين أرجع (أسباب المشكلة الى قلة ھطول األمطار 
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