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 على  البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم

 كثير من خلقنا تفضيالً
 

  اهللا العظيم صدق                            
                                              )70(اإلسراء أية  سورة                                                                                  

                                                                        



  فهرست احملتويات
      1                                                                                                        المقدمة
  1                                                                                                             فرضية

     1  هدف الدراسة                                                                          
                1  أسلوب الدراسة                                                                         

                                                                 الفصل األول
  2  البيئة والنظام البيئي 

 2                                                                                                             البيئة .1
 2                                                                                   البيئة عناصر. 1.1
 2                                                               النظام البيئي في العراق .2

      2                                                                                 المياه السطحية  . 1.2
  3                                        المخلفات السائلة                                          2.2

   3                          المخلفات البشرية السائلة                                                               1.2.2
   3                          المخلفات الصناعية السائلة                                                           . 2.2.2
    4                                                                                            النفايات الصلبة   .3.2

     4                         الوضع الحالي للمخلفات البلدية                                                          1.3.2
   5                          أهم مظاهر مشاكل إدارة المخلفات الصلبة البلدية                                       2.3.2
       5                          دارة المخلفات البلدية                                                   إأسباب مشكلة  3.3.2
   6                                      المسوح البيئية في العراق لقطاع الخدمات البلدية  .3

 )المياه،المجاري،الخدمات البلدية(
  

                                                                                           الثانيالفصل 
              7                                                     تحليل نتائج المسوح البيئية

   7                                                                    قطاع المياهتحليل أهم نتائج . 4

  9                                النسب المئوية للسكان المخدومين بشبكات توزيع المياه الصالحة للشرب ) 1- 4(جدول  
  .2010و  2005عدا محافظتي دهوك وأربيل لسنتي / حسب البيئة والمحافظة

   12                                                                                              تحليل أهم نتائج قطاع المجاري. 5

   19   تحليل أهم نتائج قطاع الخدمات البلدية                                              .6
   21                                المشاكل التي يعاني منها قطاع الخدمات البلدية فيالنسب المئوية ألهم  )1-6( جدول 

   2010و  2005عدا محافظتي دهوك وأربيل لسنتي / جمع النفايات حسب المحافظة 
22                   اآلثار االجتماعية واالقتصادية الناتجة عن تردي الخدمات في قطاعات .7  
)الماء، المجاري، الخدمات البلدية(   



   فهرست احملتويات

                                      الفصل الثالث                

  24                                                         االستنتاجات والتوصيات
     24                                                                                                    االستنتاجات. 8

                 24                                                                                        قطاع المياه 1.8

    25              قطاع المجاري                                                                       2.8

   26                                                                                        قطاع الخدمات البلدية   3.8

       27                                 التوصيات                                           .  9

   27              قطاع المياه                                                                           1.9

  28                          قطاع المجاري                                                           2.9

    29                قطاع الخدمات البلدية                                                               3.9

     30                                المصادر                                             . 10
  
  

  
   

  

  

  

  

  

  

  
 



 فهرست األشكال البيانية
  

  7                                                                   نسبة السكان المخدومين بشبكات المياه الصالحة للشرب حسب البيئة ): 1(شكل 

  2010و  2005لسنتي  أربيلعدا محافظتي دهوك و / على مستوى العراق

  8                                                                    عدا محافظتي دهوك/ عدد محطات أنتاج المياه على مستوى العراق): 2(شكل  

  2010و  2005وأربيل لسنتي  

  8                                                                         عدا/ كمية المياه المنتجة والمجهزة للسكان على مستوى العراق) 3(شكل 

  2010و  2005محافظتي دهوك وأربيل لسنتي  

  10                                                                             عدا محافظتي / نسبة العجز في أنتاج المياه حسب المحافظة) 4(شكل 

  2010و  2005دهوك وأربيل لسنتي 

  10                                                                      ) يوم/³م(متوسط نصيب الفرد من المياه الصالحة للشرب المجهزة ) 5(شكل 

 2010و  2005عدا محافظتي دهوك وأربيل لسنتي / توى العراقعلى مس

  11                                                                          النسب المئوية ألهم المشاكل التي يعاني منها قطاع المياه خالل) 6(شكل 

  2010و  2005سنتي  

  12                                                         والشبكات ) المجاري(النسب المئوية للسكان المخدومين بشبكات المياه العادمة ) 7(شكل 

  2010و  2005وغير المخدومين بهم  لسنتي   المشتركة ونظام المعالجة المستقلة
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  2010و  2005عدا محافظتي أربيل ودهوك لسنتي / حسب المحافظة 

  14                                                                    حسب)  سبتك تانك(نسب السكان المخدومين بنظام المعالجة المستقلة ) 9(شكل 

  2010و  2005عدا محافظتي دهوك و أربيل لسنتي / المحافظة 
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  16                                                               النسبة المئوية للطاقات الفعلية الى التصميمية لمحطات المعالجة المركزية )11(شكل 
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  .2010و  2005لسنتي  الموزعة عليها 

 20                                                                   ومخلفات األنقاضالنسب المئوية للبلديات التي تعاني من مشاكل تفاقم ) 17(شكل 

  .2010و  2005الحروب حسب المناطق لسنتي       

               20                                                                       2010و  2005لسنتي  باآللياتعدد البلديات حسب نسبة أكتفائها ) 18(شكل 
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  نيالفصل الثا
  حتليل نتائج املسوح البيئية

  قطاع املياه أهم نتائجحتليل .  4
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عدا محافظتي دھوك و اربیل  / نسبة السكان المخدومین بشبكات المیاه الصالحة للشرب حسب البیئة على مستوى العراق): 1(شكل 
2010و  2005لسنتي 

2005سنة % نسبة المخدومین 

2010سنة % نسبة المخدومین 
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4_1

           

20102005

. 
 )1- 4(جدول        

 2010و  2005عدا محافظتي دهوك وأربيل لسنتي / النسب المئوية للسكان المخدومين بشبكات توزيع المياه الصالحة للشرب حسب البيئة والمحافظة

       

 المحافظة
 2010نسب السكان المخدومين لسنة  2005سنة لنسب السكان المخدومين 

 %اإلجمالي %ريف  %حضر  % اإلجمالي %ريف  %حضر 

 76.3 70.0 80.0 85.1 87.2 83.8 نينوى

 81.6 57.7 85.9 53.7 10.0 72.0 السليمانية

 85.8 50.0 100.0 93.8 95.1 93.2 كركوك

 82.2 75.0 90.0 90.4 89.7 91.4 ديالى

 79.9 78.0 82.0 65.7 65.5 65.9 األنبار

 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0 100.0 أمانة بغداد/ بغداد

 64.1 55.0 75.0 35.0 28.0 46.0 أطراف بغداد/ بغداد

 69.4 60.0 80.0 50.1 50.2 49.9 بابل

 90.7 80.0 96.0 87.5 87.6 87.5 كربالء

 81.2 69.0 90.0 67.5 68.0 67.0 واسط

 53.0 38.0 72.0 77.6 64.8 92.5 صالح الدين

 85.7 75.0 90.0 73.8 73.4 73.9 النجف

 73.5 65.0 80.0 66.2 66.4 66.1 القادسية

 68.8 60.0 80.0 43.8 43.9 43.6 المثنى

 72.6 60.0 80.0 45.2 44.8 45.5 ذي قار

 82.2 75.0 85.0 35.6 35.7 35.5 ميسان

 68.0 60.0 70.0 81.8 83.9 81.2 البصرة

 78.2 62.8 85.4 73.7 61.6 79.9 اإلجمالي
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2010و  2005عدا محافظتي دھوك وأربیل لسنتي / في أنتاج المیاه حسب المحافظة العجزنسبة ) 4(شكل 

2005نسبة العجز في األنتاج سنة 

2010نسبة العجز في األنتاج سنة 

0.270

0.275

0.280

0.285

0.290

0.295

2005 2010

)یوم/₃م(متوسط نصیب الفرد من المیاه الصالحة للشرب المجھزة 

0.278

0.291

عدا محافظتي دھوك وأربیل  / على مستوى العراق) یوم/³م(متوسط نصیب الفرد من المیاه الصالحة للشرب المجھزة ) 5(شكل  
2010و  2005لسنتي 
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ضعف الوعي لدى المواطن بترشید األستھالك

تجاوزات المواطنین على الشبكة

شحة وتذبذب الطاقة الكھربائیة الالزمة للتشغیل  

عدم كفاءة الكادر الفني

قلة الكادر الفني واالداري

شحت األدوات األحتیاطیة والمواد األولیة

ضعف الصیانة وعدم اإلدامة

أنتاج المشروع ال یسد الحاجة

قدم الشبكة وضعفھا

تلوث میاه المصدر 

شحت المیاه الخام في المصدر المائي

عدم كفاءة المشروع

2010و  2005النسب المئویة ألھم المشاكل التي یعاني منھا قطاع المیاه خالل سنتي ) 6(شكل 

2005

2010



12   

 

  قطاع ااري أهم نتائجحتليل   5.
   7             

    2005 2010            

0.320055

          

2010

25.9612006

732008 

        5.9        

  

6.2 

 

 

 

 

 

 

 

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

النسبة المئویة للسكان المخدومین بخدمة  
والشبكات  ) المجاري(شبكات المیاه العادمة 

المشتركة

النسبة المئویة للسكان المخدومین بنظام  
) سبتك تانك(المعالجة المستقلة 

النسبة المئویة للسكان غیر المخدومین 
بخدمة شبكات المجاري وبنظام معالجة  

)  سبتك تانك(مستقلة 
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25.9
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17.0

وغیر   والشبكات المشتركة ونظام المعالجة المستقلة) المجاري(النسب المئویة للسكان المخدومین بشبكات المیاه العادمة ) 7(شكل 
2010و  2005المخدومین بھم  لسنتي 

2005

2010
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2010و  2005

2005 2010
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2010المركزیة سنة 
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وأربیل

0

10

20

30

40

50

60

70

عدد محطات المعالجة  
الصغیرة  

النسبة المئویة للطاقات 
الفعلیة الى الطاقات  

التصمیمیة  

عدد محطات المعالجة  
الصغیرة  

النسبة المئویة للطاقات 
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عدا محافظتي دھوك وأربیل  / على مستوى العراق وحدات المعالجة الصغیرة ونسبة طاقاتھا الفعلیة الى التصمیمیةعدد ) 12(شكل 
2010و  2005لسنتي 
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2010و  2005عدا محافظتي دھوك وأربیل لسنتي / عدد محطات المعالجة الصغیرة حسب المحافظة) 13(شكل 
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ضعف الصیانة وعدم اإلدامة
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 قطاع اخلدمات البلدية أهم نتائجحتليل .  6
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2010و  2005لسنتي  حسب المناطقالنسب المئویة للبلدیات التي تعاني من مشاكل تفاقم االنقاض ومخلفات الحروب) 17(شكل 
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2010و  2005عدد البلدیات حسب نسبة أكتفائھا باأللیات لسنتي ) 18(شكل 
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 6_1

20102005 

10

2010 
 

 )1- 6(جدول 

 2010و  2005عدا محافظتي دهوك وأربيل لسنتي / جمع النفايات حسب المحافظةالنسب المئوية ألهم المشاكل التي يعاني منها قطاع الخدمات البلدية في 

                   

 المحافظة

2005 2010 2005 2010 2005 201
0 2005 2010 2005 2010 2005 2010 2005 2010 2005 2010 2005 2010 

قلة اآلليات 
 )الخ....كابسات، (

 عدم توفر اآلليات

ضعف صيانة 
اآلليات وعدم 

 أدامتها

 قلة أجور العاملين قلة العاملين شحة المواد االحتياطية
مستلزمات قلة توفر ال

 المخصصة لجمع النفايات

ضعف الوعي 
 البيئي

 مشاكل أخرى

 7.4 20.0 96.3 88.0 96.3 92.0 100.0 32.1 92.6 88.0 66.7 52.0 55.6 52.0 0.0 32.0 100.0 100.0 نينوى

 11.8 1.8 63.2 49.1 82.4 32.7 75.0 76.4 83.8 70.9 14.7 14.5 14.7 16.4 1.5 12.7 88.2 70.9 السليمانية

 21.4 8.3 100.0 91.7 92.9 91.7 92.9 47.2 100.0 100.0 7.1 33.3 7.1 25.0 0.0 25.0 92.9 91.7 كركوك

 0.0 28.6 95.2 85.7 71.4 85.7 100.0 15.7 90.5 95.2 0.0 9.5 4.8 19.0 4.8 33.3 76.2 81.0 ديالى

 0.0 28.6 80.0 100.0 95.0 85.7 80.0 40.4 95.0 57.1 40.0 42.9 20.0 57.1 0.0 28.6 100.0 100.0 األنبار

/ بغداد 

 أمانة
90.9 92.9 36.4 0.0 63.6 21.4 54.5 28.6 36.4 35.7 21.4 71.4 81.8 28.6 100.0 100.0 54.5 7.1 

/ بغداد 

 أطراف
76.9 86.7 46.2 0.0 30.8 26.7 30.8 33.3 69.2 80.0 29.0 66.7 69.2 86.7 84.6 100.0 53.8 26.7 

 6.3 13.3 100.0 26.7 18.8 100.0 62.5 44.0 43.8 93.3 18.8 40.0 6.3 26.7 6.3 40.0 93.8 86.7 بابل

 0.0 0.0 100.0 100.0 14.3 100.0 42.9 27.0 85.7 57.1 14.3 28.6 28.6 28.6 0.0 42.9 85.7 85.7 كربالء

 0.0 5.9 100.0 64.7 70.6 82.4 70.6 33.3 58.8 94.1 29.4 35.3 5.9 35.3 11.8 58.8 70.6 94.1 واسط

صالح 
 الدين

76.5 94.1 52.9 0.0 29.4 41.2 41.2 52.9 88.2 82.4 41.6 100.0 88.2 58.8 100.0 100.0 5.9 52.9 

 22.2 11.1 100.0 100.0 55.6 88.9 77.8 36.7 88.9 88.9 33.3 44.4 11.1 33.3 0.0 22.2 77.8 88.9 النجف

 26.7 0.0 100.0 73.3 93.3 93.3 100.0 47.2 100.0 93.3 20.0 20.0 20.0 26.7 6.7 33.3 93.3 100.0 القادسية

 9.1 0.0 90.9 100.0 63.6 90.9 100.0 47.2 90.9 81.8 0.0 27.3 18.2 45.5 0.0 54.5 100.0 36.4 المثنى

 5.0 0.0 100.0 73.7 65.0 100.0 95.0 24.8 95.0 73.7 60.0 31.6 55.0 21.1 0.0 63.2 90.0 100.0 ذي قار

 0.0 13.3 93.3 100.0 20.0 100.0 80.0 44.0 66.7 100.0 6.7 33.3 0.0 26.7 0.0 66.7 93.3 80.0 ميسان

 26.7 46.7 100.0 100.0 93.3 93.3 93.3 40.9 60.0 100.0 66.7 93.3 40.0 93.3 0.0 93.3 100.0 86.7 البصرة

                   اإلجمالي
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 2010تقرير اإلحصاءات البيئية لسنة ) 3(

الناجتة عن تردي اخلدمات يف  والنفسية اآلثار االجتماعية واالقتصادية. 7
  )املاء، اجملاري، اخلدمات البلدية(قطاعات آل

 א א א  א   אא אא
א ،אאאאאאאאאא

א    אא  אא א אא  א 
אאאא 15אאאא

 אאKאאא 21٪אא
     א   אא،אא     א  2010

   F5 E אF1.2 E א א  א       F526 E  
 א   א  אF49139 EF3( ، א     אא  א

אאאאאאK 

אאאאאאאא
אא،אאאא

אאאאאאאאאאאא
 אאאאאא אFאאEא

א א   א   א א א  א א  א 
אאאאאK 

  אא     א א     F،א אא E  א א 
אאאאאאאא
 א       אאא א אא      

 אא אאא   אFE ،א
אאאא אאאאא

א אאא 
אאאK 

אאאאאאא
אאאאאאאאאK 
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  الثالث الفصل
  االستنتاجات والتوصيات

  االستنتاجات.  8
 :قطاع املياه  1.8 

 אאאאאF4.5E٪2005אא

אאאאF5.5E٪אF1.2E٪אK 

     א   א א א    2010 F27.8 E٪ 

2005אF50.7E٪. 

 אאאאאא

אאאאאאאאא

   א א  2010  2005 F14.7 E٪   א  א א 

F44.3E٪אאK 

 אא2005F278ELLא2010אF291E

LLאאא،אK 

 אאאאאאאא

א20052010אK 

 א אא א אאאאF43.8 E٪

2005F82.4E٪2010K 

 אאאאאא،אאא
אK 
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 قطاع اجملاري  2.8

 אאאאFאEאא2005F25.6E٪

2010אאF25.9E٪אאא،

אFE2005F51.2E٪אא2010F57.1E٪،

אאאאFE2005F23.2E٪

אאF17.0E٪2010אאא،F76.8E٪

2005F83E٪2010 . 

 אאאFאE20052010K 

 אאאא

אאאאאא

אאאאאא

אLאאאאF176.5E٪א

F252K1E٪2010K 

 א2005אF،א،א،،،א،

א،،،אEאאא2010א

אא2005K 

 אאאא20052010אאא

אאאאאאאK 
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 قطاع اخلدمات البلدية  3.8

    א אא   א  א   א L    2010

F5.7E٪אאאאאF91.6E٪

א2005F0E٪F79.8E٪אאא،
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 אאאאאF50.7E٪2005א

א2010F94.2KE٪ 
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אאא20052010K 

              א 
אאאW 

1K אאאאאאא2005א2010K 
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 التوصيات. 9

  قطاع املياه 1.9
  א א א   Fא  ،א א E   א   א 

אאאאאאא
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2010אאאאאאאא 
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אאאאאאK 
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 قطاع اجملاري  2.9

 אאאאאאאאאא

 א א   א  א    א א א F א E א

אאא20052010K 

 אאאFאEאK 

 אא  א א  א 

אאאאא

K 

 אאאאאK 

 אאאאאאאK 
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 البلدية اخلدماتقطاع   3.9

 אאאאאאא
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 אאאאאאאאאא
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א א272009א
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  :املصادر. 10
1K אאא2005אFאא،א،אE/אא 

LאאK 
2K אאא2010אFאא،א،אE /אא 

LאאK 
3K אאאאא2008 /אאLאאK 
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6K אא2009LאאK 
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10K אאאK 

                                                         www.daraihayat.com/portalarticlendah/335131. 
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