
( 

 

 مركز انعاش االهوار

 

 

 الهدف من التدقيق  -1

 

قياس دور مركز إنعاش االهوار في أدارة وتنسيق ومراقبة تنفيذ اعداد برامج 

إعادة إنعاش االهوار وإعداد برنامج اإلدارة المتكامل التفاقية األراضي الرطبة 

 ( .رامسار)

 

 المعايير المعتمدة   -2

 .محددات منظمة الصحة العالمية  - أ

وهي اتفاقية بشأن األراضي الرطبة الوطنية ( رامسار )اتفاقية األراضي الرطبة  - ب

أقرت هذه االتفاقية في مدينة . ذات األهمية الدولية كونها ملجأ للطيور المائية 

،ومن ثم تم تعديلها بموجب بروتوكول 2/2/1791رامسار في إيران بتاريخ 

 .29/5/1799وعدلت بعد ذلك في 3/2/1791

 (.المعدل)1799لسنة ( 25)العمومية رقم  المياهنظام صيانة االنهر و -ج

والتي ) 1779التشريعات البيئية الصادرة من دائرة حماية وتحسين البيئة لسنة  -د 

تحتوي على القوانين والتعليمات المختلفة والمواصفات القياسية وانظمة الرقابة 

 (.الصحية ذات العالقة بالبيئة 

والخاصة بمهام حماية وتحسين البيئة في  1799لسنة ( 1)رقم تعليمات  -هـ

 .المحافظات

  .2009لسنة ( 39)قانون وزارة البيئة رقم  -و

 .2007لسنة ( 29)قانون حماية وتحسين البيئة رقم -ز

 

 طرق التدقيق المعتمدة  -3

  )بالقوانين واألنظمة والتشريعات(التدقيق البيئي بأسلوب االلتزام  - أ

 .التدقيق البيئي بأسلوب الفحص الفني المختبري   - ب

حيث يتم استخدام طريقة التدقيق البيئي باسلوب التزام المركز بالقوانين واالنظمة 

والتشريعات الصادرة من الوزارات ذات العالقة كوزارة البيئة وقانون وزارة  



( 

 

لسنة ( 29)وقانون حماية وتحسين البيئة رقم  2009لسنة ( 39)البيئة رقم 

فيما يخص حماية وتحسين البيئة في  1779لسنة ( 1)وتعليمات رقم  2007

لسنة ( 25)العمومية من التلوث رقم  المياهالمحافظات ونظام صيانة االنهار و

المتخلفة والمصرفة الى االهوار  المياهوالتي تحدد ( 1-ب)وخاصة الفقرة  1799

والمثبتة في الجداول الملحقة  وخاصة المواد السامة والمواد الهيدريوكاربونية

استخدام والتعليمات الملحقة و 1799لسنة ( 25)بنظام صيانة االنهار المرقم 

طريقة التدقيق البيئي باسلوب الفحص المختبري من خالل مقارنة الفحوصات 

التي تم اجراءها من قبل مركز ابحاث اهوار ذي قار التابع الى جامعة ذي قار 

لتابع الى جامعة ذي قار ومركز علوم البحار التابع الى ومركز علوم البحار ا

الحاجة البايلوجية لالوكسجين والمواد ) جامعة البصرة وقد تبين ارتفاع نسب

وقد ،المحددات القياسية  من حيث كانت اكثر( العالقة والتوصيالت الكهربائية 

الموجودة في االهوار وخاصة هور الحويزة وكذلك  المياهنتج عنها رداءة نوعية 

ارتفاع نسب المواد الكيمياوية بسبب استخدام المبيدات والسموم في عمليات 

 .الصيد

 

 أسباب اختيار الموضوع -4

إن أسباب اختيار هذا الموضوع للتدقيق هو ألهمية االهـوار في االمـور 

 :التالية 

 .مسطحات مائية تساهم في تحسين الظروف البيئية  لكونها -1

 .االهوار اماكن طبيعية للمحافظة على التنوع البايلوجي  -2

طبيعية لتربية الحيوانات كالجاموس والذي التعتبر االهوار من االماكن  -3

 .يقضي طيلة فترة النهار في الماء الموجود في االهوار 

 .والبردي تعتبر االهوار موائل رئيسية لنباتي القصب -1

تعتبر االهوار اماكن صيد طبيعية وخاصة االسماك وكذلك مكان طبيعي   -5

 للمخزون السمكي 

وعة كبيرة من الطيور المهاجرة متعتبر االهوار موائل طبيعية شتوية لمج -9

 .من اوربا اثناء فصل الشتاء 

لهذه األسباب تم اختيار مركز إنعاش االهوار كموضوع تدقيق من قبلنا وكحالة 

دراسية لغرض  الوقوف على دورالمركز في إدارة وتنسيق ومراقبة وتنفيذ 



( 

 

برنامج إعادة إنعاش االهوار وإعداد برنامج اإلدارة المتكامل لألراضي الرطبة 

ية العالمية والوطنية  وبالتالي االهوار مع المحددات البيئ مياهومطابقة ( رامسار)

التاكد من تحقيق األهداف التي يسعى المركز إلى تحقيقها وقد تم اعتماد منهاج 

رقابة تدقيق االلتزام والتدقيق الفني  لبيان مدى االلتزام للجهات ذات العالقة 

 .بالمعايير والمواصفات المعتمدة في المياه المستخدمة في إنعاش االهوار 

 

 

 

 نبذة تاريخية عن تشكيل المركز   -5

 25/2/2001فتتتتـي ( 2101)استتتتتناداى إلتتتتى كتتتتتاب وزارة المتتتتوارد المائيتتتتة المتتتترقم           

المتضمن اقتراح  هيكليتة للتوزارة تضتمنت استتحداث مركتز إنعتاش االهتوار العراقيتة         

علتى الهيكليتة    9/3/2001فـي ( 721)وقد حصلت موافقة مجلس الحكم بكتابه المرقم 

قترحتتة وارتتتبم المركتتز إداريتتا وماليتتاى وفنيتتاى بتتالوزارة حتتتى صتتدور قتتانون وزارة       الم

والتتتذي اعتبتتتر فيتتته مركتتتز إنعتتتاش االهتتتوار  2009لستتتنة ( 50)المتتوارد المائيتتتة رقتتتم  

العراقية إحدى التشكيالت المرتبطة بالوزارة ويتمتع بالشخصية المعنوية ويمثلته متدير   

حتددت مهتتام المركتز بمتتا    التتتي  2010لستنة  ( 1)عتام للتدائرة وبموجتتب تعليمتات رقتتم    

- :يلـي 

 

أدارة وتنسيق ومراقبة تنفيذ برامج أعتادة إنعتاش االهتوار متن ختالل الشتراكة متع          -أ 

المستتاهمين المحليتتين والتتدوليين والمتابعتتات اليوميتتة للنشتتاطات التتتي تتعلتتق ب نعتتاش  

 االهوار كمناسيب المياه وجمع النماذج لغرض أجراء الفحوصات من المياه والتربة 

كأنشتتاء النتتواغم لغتترض تنظتتيم عمليتتة ادارة الميتتاه داختتل تنفيتتذ ومتابعتتة المشتتاريع - ب   

 .االهوار 

متابعة التغيرات التاريخية بأستخدام تقنية االستشعار عن بعد وتحليل وتصنيف -ج   

 . الصور الفضائية 

وضع الخطم الستراتيجية لالراضي الرطبة فتي العتراو وادراج مواقعهتا فتي قائمتة       -د   

االراضي ذات االهمية الدولية وكذلك وضع سياسة محلية لتأهيل االراضتي الرطبتة   

وتطويرها على المستتوى التوطني، واالشتراف علتى تنفيتذ بترامج المتنو والقتروض         

 . الصغيرة الهالي األراضي الرطبة 

والحصتتول علتتى  ( رامستتار)أعتتداد برنتتامج اإلدارة المتكاملتتة لألراضتتي الرطبتتة    - هـ    

المساعدات والمنو من ختالل صتندوو رامستار ووكتاالت التدعم الختارجي وذلتك متن         

 :خالل  األتي

 :يتعين على  كل دولة ترغب  باالنضمام إلى االتفاقية القيام بما يلي  -أوال 

 : تشكيل هيئة أدارية  (1)



( 

 

وتعتبتتتر نقطتتتة االتصتتتال الوطنيتتتة حلقتتتة الوصتتتل متتتع ستتتكرتارية اتفاقيتتتة      

رامستتار ويمكتتن أن يتعتتاون متتع اكبتتر عتتدد متتن الم سستتات الحكوميتتة وغيتتر 

ويتتم  ( رامستار ) الحكومية لضمان أفضل النتتائج الممكنتة فتي تحقيتق اتفاقيتة     

 .أعالمها بالرسائل المتعلقة باالتفاقية عبر القنوات الدبلوماسية 

ويكتتون المستت ول عنهتتا ذو .يل نقطتتة ارتبتتام لألمتتور الفنيتتة والعلميتتة تشتتك (2)

 .خبرة في األراضي الرطبة 

تشتتكيل نقطتتة ارتبتتام للتعلتتيم والتوعيتتة الجماهيريتتة وتضتتم هتتذه النقطتتة   (3)

 . المنظمات الحكومية وغير الحكومية

 

ل اعتماد إستراتيجية للعمل علتى االستتخدام األمثتل لألراضتي الرطبتة متن ختال        -ثانيا 

مجموعة من اإلجراءات والعمليات التي  تساهم في رفتاه اإلنستان وفتي تخفيتف     

واالمن الغذائي من خالل التنمية المستدامة لالراضي الرطبتة   المياهحدة الفقر و

 : وادارة احواض االنهار بما في ذلك  المياهوتوزيع 

 تاستتيس لجتتان وطنيتتة لالراضتتي الرطبتتة وتتتامين المشتتاركة العامتتة فتتي ادارة      -1

االراضتتي الرطبتتة والحفتتاا علتتى القتتيم الثقافيتتة للمجتمعتتات المحليتتة والستتكان    

 . االصليين 

 .تعزيز االتصال والتثقيف والتوعية العامة مع زيادة مشتركة للقطاع الخاص  -2

تكريس االهتمام لمزيتد متن تحديتد وتعيتين وادارة موقتع رامستار وكتذلك أدارة         -3

والتعتتتاون متتتع المنظمتتتات الدوليتتتة لتبتتتادل    المتتتوارد المائيتتتة العتتتابرة للحتتتدود   

المعلومات والخبرات وحماية البيئة البحرية وتغيرات المناخ والتطتور العلمتي   

. 

 :تمويل اتفاقية رامسار  -ثالثا

    يجتتب تطتتوير استتتراتيجيه جمتتع التبرعتتات واألختتذ بنظتتر االعتبتتار ان

 .يكون لها الية طويلة المدى ومستمرة لدعم تطبيق االتفاقية 

 فير جهتتد أكثتتر للتنستتيق متتع المتتانحين للحصتتول علتتى دعتتم لتطتتوير  تتتو

 .األراضي الرطبة 

  ليه من قبل كل الدول المشاركة لدعم وتطبيق االتفاقية آوضع. 
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 الكادر العامل في المركز  -6

 

اليوجتتد فتتي مركتتز انعتتاش االهتتوار متتالك قياستتي او متتالك مصتتادو عليتتة وان الموجتتود     

الحالي من الموغفين والعاملين متن المتالك والعقتود واالجتور اليوميتة اليكفتي لستد حاجتة         

( 119)المركتتز وخاصتتة متتن االختصاصتتات الهندستتية والفنيتتة وان المركتتز يحتتتاج التتى     

 . مالة موغف من المهندسين والفنين النجاز اع

 

 مستوى تحقيق األهداف -7

( 1)أن هدف المركز والوارد ضمن التعليمات الصتادرة متن وزارة المتوارد المائيتة رقتم      

 :وهي 2010لسنة 

متابعتتة  التغيتترات التاريخيتتة باستتتخدام تقنيتتة االستشتتعار عتتن بعتتد وتحليتتل وتصتتنيف  -

 .الصور الفضائية 

وضتتع الخطتتم االستتترارتيجية لالراضتتي الرطبتتة فتتي العتتراو وادراج مواقعهتتا فتتي     -

 . قائمة االراضي ذات االهمية الدولية 

 

 برنامج اعادة انعاش االهوار  -8

انيطتتت  بمركتتز انعتتاش االهتتوار مهمتتة انعتتاش االهتتوار وارجاعهتتا التتى ستتابق عهتتدها فتتي  

الداخلتتة التتى االهتتوار ومعرفتتة    الميتتاهالثمانينتتات متتن القتترن الماضتتي متتن ختتالل كميتتات     

والتربة لغرض اجراء الفحوصات عليها ومعرفتة   المياهمناسيبها يوميا وجمع النماذج من 

الداخلة متن روافتد    المياهداخل الهور واجراء توازنات  المياهمكوناتها وكذلك عملية ادارة 

الل الزيتتارات الداخلتتة عتتن طريتتق المصتتب العتتام ومتتن ختت   الميتتاهنهتتري دجلتتة والفتترات و 

 :الميدانية والمعلومات المقدمة الينا لدينا المالحظات التالية 

 

 أغمار االهوار -أ

يمثتتل موضتتوع أغمتتار االهتتوار احتتد الواجبتتات الرئيستتية للمركتتز حيتتث تتتم تحديتتد   

هتتتور الحتتتويزة )لكتتتل هتتتور متتتن االهتتتوار التتتثالث   أغمارهتتتاالمستتتاحات الواجتتتب 

وذلك بتخصتيص حصتة مائيتة ثابتتة متن نهتري       ( واالهوار الوسطى وهور الحمار

دجلة والفرات  متن ختالل دراستة األوليتات المقدمتة ألينتا بخصتوص خطتة اغمتار          

- :االهوار لدينا ما يلي

 

       عدم وجود خطة مركزية لدى المركتز إلعتادة اغمتار االهتوار بستبب عتدم 

وجتتود حصتتة مائيتتة ثابتتتة مخصصتتة لالغمتتار ممتتا ادى التتى تحقيتتق نستتب     

( الحّمتتار،الحتتويزة ، االهتتوار الوستتطى  )متفاوتتتة باغمتتار االهتتوار الثالثتتة  

 -:وكما موضو بالجدول ادناه 

 



( 

 

 

 

المساحة  اسم الهور السنة

الم هلة 

لالغمار كم 
2 

المساحة 

 المغمورة

كم
2 

 الفرو

كم
2 

نسبة 

 االغمار

 الحويزة  2007

االهوار 

 الوسطى

 الحمار

1399 

2590 

2033 

999 

305 

993 

571 

2295 

1250 

59% 

12% 

39% 

 الحويزة  2010

االهوار 

 الوسطى

 الحمار

1399 

2590 

2033 

993 

199 

1022 

911 

2101 

1011 

19% 

19% 

50% 

 الحويزة  2011

االهوار 

 الوسطى

 الحمار

1399 

25990 

2033 

931 

599 

1190 

913 

2003 

593 

53% 

22% 

92% 

 

- :ومن  الجدول أعاله يتضو ما يلي

  

تدني في نسب المساحات المغمورة فعلياى مقارنة مع المساحات الم هلة  -أوال

( هور الحويزة ، االهوار الوسطى ، هور الحمار)لالغمار ولالهوار الثالثة 

 .( 2011، 2010،  2007)ولسنوات التدقيق 

 

(%  22،  19، 12)االهوار الوسطى حيث بلغت انخفاض نسبة أغمار   -ثانيا

كم 2590للمساحات الم هلة لالغمار والبالغة 
2  

وذلك بسبب قلة واردات . 

نهر دجلة وانخفاض منسوب نهر الفرات علماى ان الزيادة الحاصلة في نسب 

وكذلك إنشاء ناغم  2007االغمار كانت نتيجة إنشاء سدة الفرات عام 

 .2011البتيرة عام 

 

،  19،  59)بلغت نسبة اغمار هور الحويزة لسنوات التدقيق الثالث   -لثا  ثا

وهي نسبة مرتفعة اذا ما قورنت ببقية االهوار وان السبب في ذلك ( %  53

يعود الى كون الهور ذو أراضي منخفضة في الجانب العراقي اضافة الى 



( 

 

والتي أدت  وجود سدود عديدة جنوب الهور والسداد الترابية من جانب الغرب

 .الى احتفاغه بكميات من الماء وخاصة في الجزء الشمالي منه

 

،  50، 39)كانت نسبة االغمار في هور الحمار لسنوات التدقيق الثالث  -رابعا

ويعود السبب في ذلك الى استخدام مياه المصب العام كرافد أساسي (%  92

ه علماى ان استخدام في تغذية الهور بسبب قلة تصاريف نهر الفرات المغذية ل

هذه المياه يجب ان تكون مرحلة م قتة كونها ت ثر على الجوانب اإلحيائية 

والبيئية فيه بسبب ارتفاع الملوحة عن الحد المسموح به والذي ي ثر بشكل 

سلبي على نمو وتواجد األسماك حيث حصلت بعض حاالت الهالك في هور 

( االرامكو)صة في منطقة السناف والذي يعتبر جزء من هور الحمار وخا

جزء  31330بسبب ارتفاع الملوحة الى  2011خالل شهر تشرين األول عام 

( 2000)مقارنة بالنسبة القياسية البالغة (  P.P.M) بالمليون 

(P.P.M)وتحول الماء الى اللون البني الداكن. 

 

متتن مجمتتتوع   2كتتم  2390وجتتود مستتاحات مستتتبعدة متتن االهتتوار بلغتتت       : خامستتا 

- :االهوار الثالثة والجدول التالي يوضو ذلك  مساحات

المساحة  اسم الهور

 الكلية

كم  
2 

المساحة 

 المستبعدة

كم
2 

 الحويزة 

 

االهوار 

 الوسطى

 

 الحمار

2350 

 

3000 

 

 

3000 

793 

 

130 

 

 

799 

 2390 9350 المجموع

 

حيتتتث يتضتتتو لنتتتا ان هنتتتاك مستتتاحات مستتتتبعدة متتتن االهتتتوار بستتتبب استتتتغاللها      

النفطية كاالستكشتافات ووجتود حقتول نفطيتة واالستتخدامات الزراعيتة       لالغراض 

وكتتذلك التوستتع الستتكاني حيتتث ان استتتخدام بعتتض االراضتتي للزراعتتة ادى التتى       

 .استخدام كميات كبيرة من المياه المخصصة لالغمار

 

 

 

 



( 

 

 تغذية االهوار -ب 

دجلة  من المفترض ان يتم تغذية االهوار وعبر المغذيات المنتشرة على فروع

( 1)مغذيات لهور الحويزة و ( 9)والفرات الموجودة في االهوار حيث ان هناك 

مغذيات لهور الحمار وبسبب انخفاض الواردات ( 5)مغذيات لالهوار الوسطى و 

المائية لنهري دجلة والفرات وذلك بسبب انشاء سدود السيطرة في اعالي النهر 

 .المطار في السنوات االخيرة إضافة الى التغير المناخي وانخفاض معدالت 

/ من خالل االطالع على األوليات المقدمة ألينا من قبل قسم الدراسات والتصاميم 

شعبة المحطات الهيدروليكية والخاصة بمعدالت المياه الواصلة الى الهور عن طريق 

المغذيات تم مالحظة قلة في معدالت المياه الواردة عن طريق المغذيات وهناك فارو 

بين المعدل عند الناغم المغذي ومعدل المياه الداخلة الى الهور ويعود ذلك الى عدة ما

أسباب منها إن خروج المياه من الناغم يتعرض الستهالكات عديدة منها التـوسع 

أضافه الى التغير المناخي . او استخدامات الزراعة ( االستهالك البشري) السكاني 

ر الذي تتعرض اليه المياه أضافة الى انقطاع من ارتفاع درجات الحرارة والتبخ

 .التغذية من االنهار التي منبعها في الجانب االيراني 

 

 لمحطات الهيدروليكيةا - ج

يقصد بالرصد الهيدروليكي لمواقع االهوار هو مراقبة مناسيب وتصاريف المياه الداخلة  

الى االهوار من المغذيات الرئيسية لها وتثبيت مواقف شهرية وإعداد جداول خاصة 

بالبيانات لغرض تحليلها بشكل منحنيات بيانية توضو العالقة بين المنسوب والتصريف 

محطة وهي من المنحتين األمريكية وااليطالية  21طات حيث يبلغ العدد الكلي للمح

 ( . البصرة  و ذي قار وميسان ) موزعة على المحافظات

 :ومن خالل الزيارة الميدانية لشعبة الهيدرولوجي ومحطات الرصد الحظنا مايلي

من اصالحها خصوصا اذا ( المركز)العطالت التي تحصل فيها التتمكن الدائرة  -اوال

يتعلق بالدائرة االلكترونية للمحطة في هذه الحالة يتم ارسالها الى المركز كان العطل 

الوطني الدارة الموارد المائية باعتباره المشرف العام على جمع المحطات 

الهيدروليكية في العراو لغرض اصالحها والذي بدوره اليستطيع تصليحه لكون 

صص في اصالح العطل دقيق جدا اضافة الى عدم وجود كادر هندسي متخ

 .المحطات

عدم مالئمة المتحسسات المنصوبة مع نوعية المياه في االهوار والتي بلغ عددها  -ثانيا

في الناصرية حيث انها تتعرض للتلف مما  1منها في البصرة و 3متحسسات ( 9)

أدى الى رفع قسم منها وعدم نصب الباقي وقد قام المركز بشراء اربع متحسسات 

وتكون محمولة وزعت على إدارات ( ضد اإلفساد( )Anti –Fouling)من نوع 

 .المشاريع الثالثة في الجنوب وواحدة للمركز خاصة بالعمل الميداني

 

 



( 

 

 

دور مركززز انعززاش االهززوار فززي تد يززذ بدززود ات اقيززة المحافاززة ع زز  االراضززي الرطبززة   -9

 (رامسار)

بمركتتز انعتتاش  ( اتفاقيتتة رامستتار  )انيطتتت مهمتتة المحافظتتة علتتى االراضتتي الرطبتتة        

وندرج ادنتاه  3/9/2011في  251االهوار بموجب قرار رئاسة مجلس الوزراء المرقم 

 :بعض المعلومات عن اتفاقية  رامسار 

مجلتس النتواب العراقتي علتى انضتمام العتراو التى االتفاقيتة بتتاريخ           قةتمت مصاد -1

وقد اعلن قبول العراو عضوا في االتفاقيتة متن مكتتب االتفاقيتة فتي       22/1/2009

واصتتتتتبحت عضتتتتتويتة نافتتتتتذة المفعتتتتتول بتتتتتتاريخ  19/1/2009جنيتتتتتف بتتتتتتاريخ 

19/2/2009. 

باللجنتتة الوطنيتتة تتتم تشتتكيل اللجنتتة الوطنيتتة الدارة  اتفاقيتتة رامستتار والتتتي ستتميت    -2

فتي  ( 19/907/م،ن ) بالعتدد  ( 19)لالهوار واالراضتي الرطبتة بتاالمر التديواني     

وتكتتتتون مستتتتئولية وزارة الخارجيتتتتة والمتتتتوارد المائيتتتتة  والبيئتتتتة      29/2/2009

والزراعة بتشكيل لجان رامسار الوطنية داخل كل وزارة معنيتة ورستم السياستات    

 .الوطنية بشأن األراضي الرطبة 

أستتتباب  1/11/2005فتتتي ( 731)وزارة البيئتتتة بموجتتتب كتابهتتتا المتتترقم  حتتتددت  -3

 : االنضمام لالتفاقية وكاالتي 

دعم المحافظة وإدامة النظم االيكولوجية في هذا النتوع متن األراضتي الرطبتة      -أوال

التي توجد بوفرة في العتراو ومنهتا االهتوار فتي جنتوب العتراو والتتي يجتري         

اخرى في العراو كما هو الحال في الحويجة فتي  إعادة إحياءها وكذلك مناطق 

محافظتتة كركتتوك وبعتتض اراضتتي محافظتتة ديتتالى وهتتور الشتتبيجة وبحيتترة         

 .الثرثار 

إيتتران وتركيتتا  )تعزيتتز موضتتوع حصتتص العتتراو المائيتتة متتع دول الجتتوار       -ثانيتتا

والتي هي اطراف االتفاقية في مراعاتها للحصص المائية للعراو ( وسوريا 

الالزمتتة إلدامتتة أراضتتية الرطبتتة فتتي حالتتة انضتتمامه   (ب دول استتفل المصتت)

كتتون االتفاقيتتة تعنتتي االستتتخدام الستتليم للمتتوارد للمتتوارد المائيتتة والطبيعيتتة      

 . وإحياء المناطق الرطبة وادامتها 

 

 

 

فتتتأن ومتتتن ختتتالل االوليتتتات المقدمتتتة الينتتتا بخصتتتوص متتتاتم تنفيتتتذه فتتتي هتتتذا المجتتتال  

بشتأن تنفيتذ اتفاقيتة رامستار ومتاتم تنفيتذه       (انب الفنتي  الج)االلتزامات المتعلقة بالعراو 

  -:على ارض الواقع فانها تشمل 

 



( 

 

عراو وهو هتور الحتويزة تنفيتذا اللتتزام العتراو الختاص بشتأن        لاعالن اول موقع ل -1

تنفيتتذ أتفاقيتتة رامستتار بخصتتوص ادراج المواقتتع المهمتتة متتن االراضتتي الرطبتتة        

 .االلكتروني الوطنية في قائمة رامسار على الموقع 

 

لموقع كموقع معلن فتي رامستار متضتمن الخطتة      اعداد خطة ادارة لهور الحويزة  -2

 .كيفية االستخدام الرشيد لذلك الموقع

 

المحافظة على المحميات الطبيعية وخلتق فترص التتدريب علتى تأهيلهتا وصتيانتها        -3

حيث يتم تشريع قانون للمحميات داخل العراو وتقديم عدد من المواقتع إلعالنهتا   .)

 (. محميات باإلضافة للتدريب المستمر على إدارتها والمحافظة عليها 

 

المتعاقتتدة متتن ختتالل شتتارك العتتراو فتتي موضتتوع التعتتاون التتدولي بتتين االطتتراف   -1

التشاور فيما بينها بخصتوص تنفيتذ االتفاقيتة وخاصتة متايتعلق باالراضتي الرطبتة        

المشتركة والنظم المائية المشتركة واالنواع االحيائية المشتركة وبما يخدم تطتوير  

بيئة العراو والحفاا علتى االراضتي الرطبتة فيتة لتكتون منتاطق ستياحية وبالتتالي         

 .لسياحة البيئية االستفادة منها في ا

او حتذفها منهتا   ( مونتريتو  )ادراج المواقع التي تعاني من مشاكل خاصة في سجل  -5

 هوقد تم ذلك بعد ادخال هور الحويزة كموقع متعرض لتهديتد واختالل فتي واقعت    . )

البيئي بعد بناء جمهورية ايران لسدة ترابيتة علتى الحتدود العراقيتة االيرانيتة وبعتد       

 .ان كانت هور كبير بين البلدين مما ادى الى قلة الواردات المائية من جهة ايران 

 

تقتتتديم مقترحتتتات لمشتتتاريع جديتتتدة لتلقتتتي مستتتاعدة متتتن صتتتندوو رامستتتار للمتتتنو    -9

 .الصغيرة 

 

وحتدة التنستيق والمتابعتة باعتداد التقتارير الفنيتة لستبع        تقوم وزارة البيئة من ختالل   -9

بحيترة دوكتان   )وهتي   2012مواقع مقترحة الدراجها ضتمن مواقتع رامستار لعتام     

النجتف  /كربالء ،بحر النجتف /بحيرة الرزازة /نينوى/السيلمانية ،غابات الموصل /

 (  واسم /السماوة ، هور الدلمج / اوةالبصرة ،بحيرة س/،خور الزبير 

 

  ات اقية رامسار هالمشاكل التي تواج -11

 :كاالتيوالمشاكل في االراضي الرطبة وإيجاد الحلول لها   -اوال

ارتفاع تراكيز االمالح المذابة فتي بحيترة التدلمج فتي محافظتة واستم بستبب قترار         ( أ)

مجلس محافظة واسم الذي امر بغلق بوابتات نتاغم التصتريف للبحيترة ممتا اثتر       

والتنتتوع االحيتتائي فيهتتا ومنهتتا تتتاثر ستتمك البنتتي النتتوع    ميتتاهالستتلبا علتتى نوعيتتة  

وقتد تتم حتل المشتكلة متن ختالل أنشتاء        الى النفتوو  ه االصيل في العراو وتعرض



( 

 

ناغم على نهر دجلة لتزويتد البحيترة بالميتاه العذبتة وفتتو قستم متن بوابتات نتاغم          

 لبحيتترة علتتى المصتتب العتتام لتقليتتل متتن نستتب تراكيتتز االمتتالح متتن    التصتتريف ل

 .البحيرة والتي ت ثر سلبا على نوعية المياة والتنوع البايلوجي 

 

تدهور نوعية مياه هور ابو زرك والذي ادى الى مشتاكل صتحية الهتالي الهتور     ( ب )

 ميتاه متع   الصترف الصتحي   ميتاه باالضافة الى نفوو االستماك فيته بستبب خلتم     

 . المشكلةالهور وقد تم التنسيق لذلك وتقليل 

كافيتة باالضتافة للشتحةالمائية التتي يعتاني       ميتاه الٌحمتار لعتدم وجتود    جفاف هتور  ( ج )

منها العراو وقد تم التنسيق والعمل اليجاد مصدر مائي الغمار الهتور وبالتنستيق متع    

الجهات المعنية في كل من هيئة المستشاريين ووزارة المتوارد المائيتة ووزارة العلتوم    

المصتتب العتتام وقتتد وصتتل   ميتتاهحمتتار بوالتكنلوجيتتا تتتم اعتتداد مشتتروع اغمتتار هتتور ال 

 .االغمار الى نسب عالية 

حيتتث لتتم يتتتم االستتتفادة متتن متتنو المشتتاريع الصتتغيرة ألتفاقيتتة رامستتار والتتتي تتتم         

 5/3/2010فتتي ( 219)وزارة البيئتتة بكتابهتتا المتترقم   ه اطالقهتتا وحستتب ماوضتتحت  

االراضتتي ل لتلتتك ـوالختتاص فتتي الحفتتاا علتتى االراضتتي الرطبتتة واالستتتخدام االمثتت  

    يــتتتابها المتت رخ فـية بكتتـيئية الدولتتـعالقات البتتـسم التتـقتت/ ةـواوضتتحت وزارة البيئتت 

ان كثتترة ارتباطتتات اللجنتتة الوطنيتتة وامتتاكن تواجتتدها ادى التتى عتتدم   1/2012/ 30

االستتفادة متن متنو المشتاريع الصتغيرة ممتا يستتدعي متن وزارة البيئتة تشتكيل لجنتة            

ادة علمتا انته متن اهتداف دختول العتراو فتي االتفاقيتة         تحقيقية عن اسباب عدم االستتف 

هو مساعدتة في الحصول على الدعم المادي لمشاريع االراضي الرطبتة متن ختالل    

 . المنو الصغيرة التي تطلقها وكاالت الدعم الخارجية 

 

وجود كميات من االلغام واالعتدة غير المنفلقة في مساحات متن هتور الحتويزة     -ثانيا

وهذا أثر سلبا علتى عمتل المركتز لغترض اعتادة تأهيتل الهتور ولتم يتتم تنظيفته متن            

- :االلغام واالعتدة لالسباب التالية 

 .قلة الدعم المالي لتنفيذ العمل  ( أ)

خرى وتتنص  تداخل اعمال االزالة بين وزارة الدفاع والجهات اال ( ب)

التعليمات على الحصول على اعتذار من وزارة التدفاع فتي حالتة    

عدم استتطاعتها القيتام بالعمتل لغترض االتفتاو متع جهتات اخترى         

 .وحاليا تم الحصول على االعتذار

محدودية إمكانيات الجهات التي من المفترض التعاقتد معهتا لغترض     (ج)

تخويتل متن وزارة التدفاع    االزالة اما الجهات الخارجية فانهتا تحتتاج التى    

 .لغرض توفير الحماية لها 

لم يقم المركز باجراء الدراسة الشاملة لتهيئة االهوار والتي هي متن خطتم اللجنتة    -  ثالثا

الوطنيتتة لالهتتوار واالراضتتي الرطبتته والتتتي تعتبتتر احتتد بنتتود االتفاقيتتة وقتتد اوضتتو      



( 

 

د الميتاه واالراضتي   المركز ان ستبب التأجيتل يعتود لوجتود دراستة ستتراتيجية لمتوار       

الرطبة والتي يتم اجراؤها حاليا مشاركة بين المركز التوطني الدارة المتوارد المائيتة    

أي ان هنتتاك تتتأخير فتتي  2011وجهتتة ايطاليتتة ومتتن الم متتل ان يكتتون االنجتتاز عتتام   

اجتتراءات المحافظتتة لالراضتتي الرطبتتة وخاصتتة هتتور الحتتويزة اذا  متتا اختتذنا بنظتتر   

 .به مهدده حاليا بالجفاف وبنسبة عالية االعتبار ان االهوار ش

لستتنة  19لتتم يتتتم اتختتاذ أي اجتتراءات حاستتمه بخصتتوص االمتتر التتديواني المتترقم     -  رابعا

فتتي  21573والمبلتتغ حستتب كتتتاب األمانتتة العامتتة لمجلتتس التتوزراء المتترقم    2009

والخاص بدعوة ايران لغرض التوقف عتن بنتاء الستداد علتى الحتدود       21/7/2009

دة المشيدة حاليا وذلك بأنشاء انابيب تحتها تسمو بتتدفق الميتاه التى هتور     وتحوير الس

الحويزة اضافة الى الطلب متن الجانتب االيرانتي بتزويتد العتراو بكافتة الوثتائق عتن         

االعمال الهندسية المراد تنفيذها للوقوف على حقيقتة وهتدف انشتاء الستدود علمتا ان      

 .اثر على هور الحويزةم مما  9السده المقامة حاليا هي بارتفاع 

 

 المحميات المقترحة  - 11

تعمل وزارة الموارد المائية على اعالن منطقة االهوار الوسطى كأحد انتواع المحميتات     

 National)ـزه وطتتـني ـتتالنشتتاء متن 2م ـكتت 1000وتبلتتغ مستتاحة المنطقتتة المقترحـتتـة  

Park  )      وحستتب تصتتنيف االتحتتاد العتتالمي لصتتون الطبيعتتة وتقتتع حتتدود المتنتتـزه ضتتمن

محافظتتات البصتتره ، ميستتان ، ذي قتتار وان الغتترض متتن انشتتاءه هتتو الحفتتاا علتتى الحيتتاة 

البرية وأحيائها اضافة الى تنشيم االبحتاث العلميتة وانشتطة المراقبتة المتكاملتة والصتيانة       

البيئية للحفاا على تراثهتا الثقتافي وتنميتة االنشتطة      المستمرة وعلى المدى الطويل للمعالم

 29المستدامة وكذلك زيادة نسبة السياحة البيئية لغرض استفادة السكان المحليين و هنتاك  

موقتتع متتن االراضتتي الرطبتتة مرشتتحة الدراجهتتا كمحميتتات ضتتمن اتفاقيتتة رامستتار متتن        

الوستطى،  بحيترة الدلتـمج      االهتوار ) مواقع سيتم اعداد ملفاتها للترشيو وهي ( 9)ضمنها 

وقتد ستبق   ( بحيرة الرزازة ، اهوار المصب والصالل ، بحيرة دوكان ، بحيرة دربندخان 

انشاء محمية الصافية كأحد المشاريع االستثمارية فتي منطقتة    2009لوزارة الزراعة عام

هتتور الحتتويزة لغتترض المستتاهمة فتتي اعتتادة انمتتاء االهتتوار وتطويرهتتا لغتترض حمايتتة         

وتقتع ضتمن هتور الحتويزه اال انهتا لتم        2كتم 11البيئة فيها وتبلغ مساحة المحميتة  وتحسين 

- :تحقق تلك االهداف لوجود عدة صعوبات منها

 .صعوبة ايصال المياه  الى المحمية بسبب ارتفاع المنطقة عن المناطق االخرى  - 1

لميتاه وان  لغرض تأمين حصة مائيــة الى المحمية يتطلب تحويل كميات اضتافية متن ا  -  2

ثتا متن الميتاه    / 3م 95تحويل هذه الكميات للمحميتة صتعب النته يتتم اطتالو متا مقتدار        

الى شم العرب لمنع تقدم اللسان الملحي فيها فمن الصعوبة اطالو كميات اخترى متن   

 .المياه ومن نفس المنطقة  مماأدى الى عدم تأمين الحصة المطلوبة

لبية الناتجتة متن قربهتا متن حقتل مجنتون النفطتي        تأثر منطقة المحمية بالتتأثيرات الست  -  3

 .وبالتالي من المحتمل عدم االستفادة منها في حالة انشاؤها الحتمال تلوثها 



( 

 

باتجتاه هتور الحتويزه ادى التى      2009غلق منافذ المياه من قبل الجانب االيرانتي عتام   -  1

متر ادى بتوزارة   خفض منسوب المياه في المحمية بشكل كبير وبالتالي جفافها وهذا اال

الزراعة الى طلب نقتل المحميتة التى مكتان اختر ضتمن هتور الحتويزة علتى ان تكتون           

 .محمية بريه وليست مائية

 

 

 الصيد الجائر   -21

يقصتد بالصتتيد الجتتائر استتتخدام المبيتدات والستتموم ويعتبتتر هتتذا النتوع متتن الصتتيد استتلوب    

لالبادة بقتل كميات كبيرة من االسماك وخاصة الصغيرة منهتا والتتي تكتون عتادة حساستة      

اكثر من الكبيرة اضافة الى ان المركبات الكيميائية الموجودة في المبيدات والستموم تبقتى   

يتناولهتتا االنستتان فيمتتا بعتتد وبمتترور التتزمن قتتد تظهتتر اعتتراض     فتتي انستتجة الستتمكة التتتي 

اما اآلليتة المتبعتة فتي مراقبتة هتذا النتوع متن الصتيد يتتم          . على االنسان ( سمية ) مرضية 

عن طريق الجتوالت الميدانيتة للفترو البيئيتة الموجتودة فتي مشتاريع المحافظتات الجنوبيتة          

الس البلديتة ومجتالس المحافظتات ومتن ثتم      الثالثة حيث يتم ابالغ مديريات النواحي والمج

وزارة الزراعتتة بأعتبارهتتا المستت ولة عتتن الحتتد متتن هتتذه الظتتواهر لتتذلك يتتتم ابالغهتتا عتتن 

طريق مديريات في المحافظات الجنوبية وكذلك عن طريتق وزارة المتوارد المائيتة وهتذه     

والثقتافي   اآللية بطيئتة التنفيتذ وتحتتاج التى وقتت طويتل اضتافة التى ان الوضتع العشتائري          

واالقتصتتادي لستتكان المنطقتتة يحتتول دون امكانيتتة تنفيتتذ وتطبيتتق قتتوانين الصتتيد متتن قبتتل     

وزارة الزراعة بالتعاون مع وزارة الداخلية وان هناك اضترار ناتجتة عتن الصتيد الجتائر      

  -:يمكن اجمالها بما يلي

 . .تأثير المخزون السمكي ( أ)

 بير تدمير التنوع االحصائي ونقصانه بشكل ك( ب)

التتتأثير علتتى صتتحة االنستتان علتتى المتتدى البعيتتد نتيجتتة تنتتاول االستتماك التتتي يتتتم          ( ج) 

اصتتطيادها بهتتذا االستتلوب واستتتخدام الميتتاه لالغتتراض المنتتـزلية كمتتا تتت ثر علتتى الصتتحة  

الحيوانية خاصة بالنسبة الى الجاموس الذي عادة مايقضي طيلتة فتترات النهتار فتي المتاء      

ل رئيستتي علتتى نباتتتات القصتتب والبتتردي الموجتتودة فتتي تلتتك     كمتتا ان تغذيتتته تكتتون بشتتك  

المناطق والتي قد تحتوي فتي انستجتها علتى نستب متن المبيتدات نتيجتة امتصتاص النبتات          

 .لها

- :مما يتطلب التفكير بشكل جدي في تحديد ما يلي

 . مناطق الصيد  -اوالى

ارة الزراعتتة متتنو اجتتازات للصتتيادين لغتترض الصتتيد وفتتق تعليمتتات وقتتوانين وز      -ثانيتتاى

 . الخاصة بالصيد 

ضتتترورة واهميتتتة اعتتتداد دورات تثقيفيتتتة عتتتن مستتتاوغ استتتتخدام االستتتاليب غيتتتر      -ثالثتتتاى

 . الصحيحة والجائرة في عملية الصيد 

 . تزويد الصيادين الحاصلين على اجازات الصيد بكافة مستلزمات الصيد  -رابعاى



( 

 

 

 

  االستدتاجات -31
ا من قبل قسم الدراسات والتصاميم بخصوص الفحوصتات  من خالل األوليات المقدمة إلين

المختبرية تبين لنا بأن المركز لم يجر اي فحوصات في االهوار منذ بداية تأسيسته ولغايتة   

- :حيث يتبع المركز حالياى آليتين إلجراء الفحوصات وهي 2010عام 

الفحتتص الحقلتتي أو المتتوقعي والتتذي يتتتم إجتتراؤه عتتن طريتتق الفتترو الفنيتتة وبمشتتاركة   -اوالى

، ويتتم  ( ميسان، ذي قار، البصرة)أعضاء من كادر إدارة المشاريع في المحافظات 

الفحص بمعدل مرتين بالشهر لكل موقع ثم ترفع القراءات إلتى االدارة وبعتد دراستة    

عند ارتفاع القتراءات عتن الحتدود الطبيعيتة ويتتم       النتائج يتم اتخاذ بعض االجراءات

التنستتيق متتع دائتترة المصتتب العتتام والهيئتتة العامتتة لتشتتغيل مشتتاريع التتري والبتتزل         

بخصوص زيادة التصاريف الداخلة إلى الهتور لمعالجتة ارتفتاع القتراءات ومحاولتة      

هتذه تمثتل   تخفيضها لجعل المياه مناسبة اكثر لديمومتة االحيتاء النباتيتة والحيوانيتة  و    

مشتتكلة حيتتث ان نستتب التصتتاريف محتتددة بموجتتب خطتتة ستتنوية واليمكتتن التجتتاوز    

 . عليها

 

الفحوصتات التتي تجترى عتن طريتق التعاقتد متع جهتات خارجيتة حيتث تعاقتد مركتز             -ثانياى

انعتتاش االهتتوار متتع مركتتز أبحتتاث اهتتوار ذي قتتار التتتابع لجامعتتة ذي قتتار إلجتتراء        

شتتهرية إلتتى المركتتز ولتتم يجتتدد العقتتد لستتنة      الفحوصتتات المختبريتتة وتقتتديم تقتتارير    

مع المركز لعدم قناعتة مركتز إنعتاش االهتوار  بكفتاءة مركتز أبحتاث ذي قتار        2012

التذي يقتوم   2012وقد تم التعاقد مع مركتز علتوم البحتار التتابع لجامعتة البصترة لعتام        

بتقتتديم تقتتارير شتتهرية عتتتن نتتتائج الفحوصتتات وتفستتتيرها للقتتراءات المرتفعتتة عتتتن        

 .دات الطبيعيةالمحد

( الحّمتتار، الحتتويزة، االهتتوار الوستتطى )ونتتدرج أدنتتاه نتتتائج الفحوصتتات لالهتتوار الثالثتتة  

- :وعلى سبيل المثال الالحصر2011لعام

 

 التاريخ الموقع المحافظة

EC 

1-3000 

Ms/CM 

TDC 

1-

2000 

Mg/L 

DO 

5-

9.5 

PPM 

TB 

1-25 

Ftu 

WT 

 

C ْ

ظــــــة 
حاف

م

ر
ي قا

ذ
-1-2011 ايسرغليوين 

10 

4325 3182 3.8 30 15 ْ

-1-2011 الصباغية

5 

4923 3306 3.7 26 15 ْ



( 

 

-1-2011 جسر عبيد

10 

4122 3179 3.9 25 15 ْ

السدة 

 االمنية

2011-1-

11 

5246 4387 2.8 24 14 ْ

سكة القطار 

 (1فتحة )

2011-1-

19 

4692 3575 3.6 28 15 ْ

BC3 

 الحجري

2011-1-

18 

4973 3911 3.2 33 15 ْ

BC3 1-2011 الهور-

18 

6544 5048 4.1 28 15 ْ

مبزل 

 القوسي

2011-1-

11 

6422 4285 3.8 29 15 ْ

الحميدي 

منتصف 

 الهور

2011-1-

5 

7275 5584 4.3 33 14 ْ

محافظة 

 ميسان

-2-2011 الكسارة

8 

6650 3320 4.8 3.11 17 ْ

-1-2011 كم 5مبزل  

9 

4220 2110 5 4 21 ْ

ام السفاح  

U2 

2011-2-

29 

16400 8100 6.03 1.33 18 ْ

 

 من الجدول أعاله يتضو ارتفاع في قيم القراءات وعند التدقيق الحظنا ان االرتفاع في 

- :القيم يعود الى 

رداءة نوعيتتة الميتتاه التتواردة متتن المبتتازل االيرانيتتة والتتتي ترفتتد هتتور          (أ )

كتذلك   الحويزة بالمياه الحتوائها على نسب أمالح عالية ، شحوم زيتوت، 

 .ارتفاع لبعض العناصر النادرة كاأللمنيوم

 

استخدام اساليب محظورة في عمليات الصيد كالمبيتدات والستموم والتتي     (ب )

تعتبر من أساليب اإلبادة الجماعية لالسماك إضافة إلتى تأثيراتهتا الستلبية    

علتتتى نوعيتتتة الميتتتاه الموجتتتودة حيتتتث إنهتتتا تصتتتبو ميتتتاه ملوثتتتة بتتتالمواد   

 .الكيمياوية السامة

 



( 

 

النفايتات والميتاه الثقيلتة والتتي ترمتى بشتكل مباشتر إلتى منتاطق االهتوار            (ج )

عتتن طريتتق   محطتتات مجتتاري الكحتتالء والقتترى المنتشتترة فتتي عمتتوم       

االهوار والتي ت ثر بشكل سلبي على بيئة االهوار والجتدول التتالي يبتين    

  -:المحطات التي ترمي بالمياه الثقيلة الى االهوار 

 

 

مياه كميه ال اسم المحطة

 المصرفة 

 المالحظات

م500 النواشي 
3 

 تعمل بصورة مستمرة ساعة/

صهاريج + االسماعيلية  

 المياه الثقيلة

م500
3 

تضخ المياه في نفس النقطة  ساعة/

 عبر االنابيب

م500 الفضليه
3 

 تعمل بصورة مستمرة  ساعة/

 

 

يعتود التى انحستار    ( كتم  5الكستارة و مبتزل   )ارتفاع الملوحة فتي بعتض المواقتع مثتل      (د)

الميتتاه فتتي تلتتك المنطقتتة بستتبب أعمتتال إنشتتاء نتتاغم أو بستتبب وجتتود عمليتتة تطهيتتر        

 (.اهوار ميسان)لمجرى المبزل من قبل إدارات المشاريع 

 

نوصتتي بضتترورة تشتتكيل لجنتتة فنيتتة لدراستتة الحالتتة وتقتتديم الحلتتول لغتترض تقليتتل نستتب     

 .بزيادة كميات الوارد المائيارتفاع القيم والتقليل من تلوث مياه االهوار 

 

االراضي الرطبة تبلغ مساحتها  تعتبر بحيرة الدلمج من البحيرات الداخلة ضمن (هـ)

كم(251)
2 

وتعتمد في مياهها على مايصرف اليها من المصب العام وخالل شهر 

تم غلق ناغم تصريف البحيرة ما ادى الى انخفاض مناسيب  2011نيسان ن عام 

جزء  11000وانخفاض نسبة االوكسجين حيث وصلت نسبة الملوحة الى  المياه

جزء بالمليون مما اثر سلبا ( 2000)بالمليون خالفا للمحدد المسموح بة والبالغ 

،تقرر فتو ناغم  11/1/2012على التنوع االحيائي وبيئة البحيرة وبتاريخ 

الحمار  التصريف على ان يكون بشكل مدروس لغرض عدم التاثير على هور

المصب العام ورغم ذلك فان نسبة الملوحة كانت عالية في  مياهوالذي يتغذى من 

جزء بالمليون في شهر نيسان في منطقة  9391المصب العام حيث بلغت 

،  BC3في النقطة  2012جزء بالمليون خالل شهر مايس لعام  7120الخميسة و

الواردة الى هور الحمار كانت ذات تراكيز ملحية عالية ممايتطلب  المياهاي ان 



( 

 

 المياهايجاد حلول للتقليل من نسب الملوحة في البحيرة وبالتالي تقليل الملوحة في 

 . المصرفة الى هور الحمار الذي يعاني اساسا من ارتفاع نسب الملوحة 

 

حساب كلف المشاريع حيث  عدم وضوح دراسات الجدوى األقتصادية والفنية عند ( و) 

انه ليس هنالك أسس واضحة ومحددة ألحتساب تلك الكلف حيث الحظنا إقرار 

تخصيصات لبعض المشاريع إال إنها لم تنفذ إضافة إلى وجود العديد من عمليات 

 .الحذف واإلضافة على جداول الكميات 

بسبب عدم وجود معايير وم شرات قياسية لتحديد كفاءة المركز في اداء النشام  ( ز)

 .المكلف وبالتالي اليمكن معرفة مدى تحقيق أهداف المركز 

( 99)عدم أستخدام نظام المكننة لتوثيق نشاطات المركز على الرغم من امتالكه ( ح)

ونظام ( الصادر والوارد)حاسبة إال إنه لم يستخدم سوى نظام األرشفة األلكترونية 

 .قواعد البيانات لخزن فحوصات المياه 

 

 التوصيات  -41

 :خلص تقرير فريق التدقيق البيئي الى التوصيات التالية  

دجلة  مياهالزام مركز انعاش االهوار بوضع خطة االغمار االهوار من واردات   - أ

 .المصب العام  مياهوالفرات وعدم االعتماد على 

تشكيل لجنة تحقيقية للوقوف على اسباب هالك االسماك في هور السناف خالل عام   - ب

 ( .PPM)جزء بالمليون ( 31330) بسبب ارتفاع الملوحة الى 2011

عدم استثناء اي مساحات من االهوار الغمارها حيث اغهرت نتائج التدقيق استبعاد  -ج 

كم ( 2390)مساحة قدرها 
2 

اخرى كالتوسع السكاني  بسبب استغاللها لالغراض 

    .المخصصة لالغمار  المياهولإلغراض الزراعية والتي تستهلك كميات كبيرة من 

والتي تتميز بردائة انواعها  ايرانالبزل الواردة من  مياهوجوب انشاء سدود للحد من  - د

 .والتي ت دي الى تدهور هور الحويزة

الصيد الجائر باستخدام المبيدات وجوب اصدار قوانين صارمة للحد من عمليات  -هـ 

 .والسموم والتي تتميز بانها اساليب ابادة جماعية لالحياء المائية 

ثقيلة الى االهوار وضرورة التنسيق مع الحكومات المحلية في  مياهمنع تصريف أي  -و

المجاري المنتشرة على حافات ات يسان لغلق فتحموذي قار ومحافظات البصرة 

 .لمحافظات االهوار في تلك ا

للمركز لالنشاء مختبرات ( محمولة وثابتة )ضرورة توفير اجهزة مختبرية متكاملة  -ز

االهوار  مياهمتكاملة في بغداد والمحافظات التي تقع بها االهوار لغرض مراقبة 



( 

 

 مياهبصورة مستمرة وانشاء قاعدة بيانات متكاملة لكل هور توضو قراءات المتعلقة ب

 .االهوار 

جاد ناغم التغذية بحيرة الدلمج لتقليل نسبة الملوحة وفقا للمحدد القياسي ضرورة اي - ح

للتقليل من التاثير السلبي على التنوع  ( 2000P.P.M)جزء بالمليون (2000) البالغ

 .االحيائي وبيئة البحيرة 

  

وقد  تم مالحظة عدم تحقيق المركز لكامل اهدافه الموضوعة ضمن نظامه الداخلي        

  -: بخصوص المشاريع الخاصة بالمركز وذلك من خالل والمذكورة انفاى 

من خالل االطالع على االوليات المقدمة الينا متن قبتل القستم الفنتي وقستم التخطتيم         -أ

اريع المدرجتتة ضتتمن خطتتة المركتتز    الحظنتتا تبتتاين فتتي نستتب انجتتاز بعتتض المشتت      

وذلتتك بستتبب ضتتعف االجتتراءات قبتتل     2011، 2010، 2007ولستتنوات  التتتدقيق  

التعاقد مثل فحص التربة وتتأخر الشتركات فتي استتالم المواقتع والمباشترات الفعليتة        

 .يبين نسب االنحراف واسبابها ( 1)والجدول المرفق رقم 

 

المشتاريع لتم يتتم تنفيتذها والمدرجتة       بين قسم الدراسات والتصاميم وجود عدد من-ب

ولغاية تاريخته ولعتدة استباب     2011،وسنة  2007ضمن الخطة االستثمارية للسنة  

 .والجدول أدناه يوضو تلك المشاريع 

 

اسـم  ت

 المشـروع

المبلغ  المحافظـة السـنة

 دينار/المخصص

 اسباب عدم التنفيـذ

انشتتتاء نتتتاغم   1

مختترج هتتور 

 الحمار

تجتتتتاوز علتتتتى المنطقتتتتة اثنتتتتاء تنفيتتتتذ     500.000.000 البصرة 2007

المشتتروع متتن قبتتل الشتتركات النفطيتتة  

حيث تقع المنطقة ضمن حقتول نفطيتة   

 .وال زالت المفاوضات قائمة 

انشتتتتاء ستتتتدة  2

مراقبتتة علتتى 

طول الحدود 

 -العراقيتتتتتتتتة 

االيرانيتتتتتتتتتتتة 

موازيتتتتتتتتتتتتتتة 

للستتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة 

 االيرانية 

 بصرة 2011

 عمارة

االلغتتام وازالتهتتا عتتدم حستتم موضتتوع   3.000.000.000

التتتي تعيتتق التنفيتتذ فتتي منطقتتة انشتتاء      

الستتدة والتتتي هتتي متتن مهتتام وزارتتتي    

 .البيئة والدفاع 

 



( 

 

نوصتتي بضتترورة العمتتل علتتى حتتل االشتتكاالت الموجتتودة فتتي منتتاطق تنفيتتذ المشتتاريع  

 .ودراسة الحالة قبل الشروع بادراج المشاريع

 

الخطتتة االستتتثمارية والختتدمات   متتن ختتالل االطتتالع علتتى المشتتاريع المنفتتذة علتتى       -(ج)

األساسية والمقدمة الينا من قبل قسم الدراسات والتصاميم تم مالحظتة قيتام المركتز بتنفيتذ     

عدد من المشاريع ليس لها عالقة بمهامه االساسية والتي تركتز علتى تنفيتذ بترامج إنعتاش      

ار بالمياه بعتد  االهوار من خالل المشاركات المحلية والدولية من حيث إعادة اغمار االهو

تجفيفهتتا متتن قبتتل النظتتام الستتابق، وكتتذلك المتابعتتة اليوميتتة التتتي تتعلتتق ب نعتتاش االهتتوار       

كمناسيب المياه ، وجمتع نمتاذج لفحتص التربتة والمتاء، وان المشتاريع التتي تتم تنفيتذها أو          

قيد التنفيذ هي من مهتام التشتكيالت األخترى للتوزارة مثتل الهيئتة العامتة لتشتغيل مشتاريع          

ري والبزل والهيئة العامة لمشاريع الري واالستصتالح وغيرهتا، علمتا إن المبتالغ التتي      ال

تتتم تخصيصتتها لتنفيتتذ هتتذه المشتتاريع ذات كلتتف عاليتتة ، ممتتا يتطلتتب إعتتداد دراستتة مستتبقة 

لكافة المشاريع التي سيقوم المركز بتنفيذها على أن تكون متوافقة مع الهتدف التذي ألجلته    

يبتتين أستتماء تلتتك المشتتاريع ( 2)ا القتتانون والجتتدول المرفتتق رقتتم انشتتأ المركتتز وكمتتا بينهتت

 .ومبالغها

 

لم يتم المباشرة بعدد من المشاريع المخطم انجازها ضتمن الخطتة االستتثمارية لعتام      -(د)

وبالتتتالي لتتم تستتتغل التخصيصتتات المرصتتدة لتلتتك المشتتاريع وكمتتا     2012/  2011

 -:مبين في الجدول التالي 

 

 

التخصيص  اسم المشروع  ت

المرصد لعام 

مليون /  2011

 دينار

نسبة 

 التنفيذ

التخصيص 

المرصد لعام 

مليون  2012

 دينار

نستتتتتتتتتتتتتبة 

 التنفيذ 

مصتتتتتتتتتتتتتتدر 

 التمويل 

انشتتتتتتاء ممثليتتتتتتة فتتتتتتي   -1

 البصرة 

خطتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة  %1 250 ـ 250

 استثمارية 

2 - انشتتتتتاء دار استتتتتتراحة 

 في الجبايش

خطة  %1 250 ـ  250

 استثمارية 

3 - خطة  ـ 5000 ـ 3000 انشاء سدة مراقبة 

 استثمارية 

1 - خطة  %2 1000 ـ  1000 تبطين نهر اللعيوسية 

 استثمارية 

5 - تنفيذ ناغم مخرج هور 

 الحمار 

مبتتتتتتتتتتتتتتتادرة  ـ 500 ـ 500

 زراعية 



( 

 

 

 

 : وتتلخص  اسباب عدم المباشرة باالتي 

تتتأخر المصتتادقة علتتى تصتتاميم مشتتروعي ادارة مشتتاريع االهتتوار فتتي    (1)

محافظتتة البصتترة ودار  االستتتراحة فتتي منطقتتة الجبتتايش فتتي محافظتتة        

 . ميسان 

وجتود الغتام فتي مستار مشتروع انشتاء الستدة الحدوديتة متع ايتتران ادى           (2)

 . الى عدم المباشرة في انجاز المشروع 

  

كيلتو متتر    9غيتر موقعته بمستاحة    لم يتم تنفيذ ناغم هور الحّمار بسبب ت (3)

باتجاه الهور عن الموقع السابق لكتون المنطقتة تقتع ضتمن االستكشتافات      

النفطية وكان من المفترض اخذ ذلك بنظر االعتبار عند التصميم االولي 

 . للمشروع 

نوصي بأعداد التصاميم والمخططات والدراسات وتهيئة اماكن المشاريع قبتل استحصتال    

 .    رصد التخصيصات لضمان تنفيذ المنهاج االستثماري كما مخطم له  الموافقات على

 

 ـ :تجاوز المدة التعاقدية المحددة لبعض المشاريع وكما موضو في الجدول ادناه  -هـ 

 

الشركة  اسم المشروع 

 المنفذة

كلفة 

العقد 

مليون 

 دينار

مدة 

العقد 

 شهر

تاريخ االنجاز 

 التعاقدي

االنجاز نسبة  تاريخ المباشرة

% 

 المادي  المالي 

اعمال السبيس 

على سدة 

 الفرات 

شركة مسك 

 العراو 

 99.5 ــ 3/1/2011 19/10/2011 يوم  95 130

جسر على 

 السدة االمنية 

شركة 

الحسناوي 

للمقاوالت 

 العامة 

 90 93 9/7/2011  19/9/2012 شهر  7 1910

تنفيذ مداخل 

ناغم الحمار  

 ايمن الفرات 

شركة العراو 

العامة 

وشركة 

الرسا 

 للمقاوالت 

11919 11 

 شهر 

22/1/2011 22/12/2009 97 99 

انشاء سداد  شركة النبع   3 ــ 2/11/2010 22/3/2011 يوم 120 125



( 

 

الشركة  اسم المشروع 

 المنفذة

كلفة 

العقد 

مليون 

 دينار

مدة 

العقد 

 شهر

تاريخ االنجاز 

 التعاقدي

االنجاز نسبة  تاريخ المباشرة

% 

 المادي  المالي 

ترابية في 

محافظة ذي 

 قار 

 المتحدة 

تنفيذ جسر 

على قناة 

 الخمسيسة 

شركة امارة 

ينبع 

للمقاوالت 

 العامة 

 70 99 20/9/2011  9/1/2012 شهر 9 1199

 

 نوصي بمطالبة الشركات االلتزام بالمدد المحددة لالنجاز وفق بنود العقد

 

 

 المعالجات والمقترحات   -51

ضرورة تخصيص كميات من المياه من واردات نهري دجلة و والفرات لغرض   - أ

 استعمالها في اغمار االهوار والحفاا على المساحات المغمورة من االهوار

 .والحيلولة دون جفافها مرة ثانية 

تقليل كميات المياه الواردة من المصب العام والتي تذهب الى االهوار بسبب ارتفاع  - ب

 .نسبة الملوحة فيها ولن ت ثر سلبيا على التنوع البايلوجي واالحيائي

ذي )التـنسيق مع الحكومات المحلية في المـحافظات التي تحتـوي على االهـوار  - ج

لمنع انتشار غاهرة الصيد الجائر بأستخدام المبيدات (ة ، ميسان قار، بصر

والسموم التي ت ثر سلبا على التنوع االحيائي وت دي الى ارتفاع نسبة االمالح 

 .والسموم في مياه االهوار 

، 2007)التأكيد على تنفيذ المشاريع المدرجة في الخطة االستثمارية للسنوات  -د

بعملية اغمار االهوار والتي أثرت سلبا على خطة مركز  ذات العالقة( 2011، 2010

 . انعاش االهوار في اتمام عمليات االغمار 

 


