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 نهدي هذا الجهد المتواضع 
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 الشكر والتقدٌر

 الحمد هللا رب العالمٌن والصبلة والسبلم على سٌدنا محمد خاتم النبٌن وعلى اله وصحبه

 أجمعٌن وبعد ...

 الذي خصنً بالرعاٌة العلمٌة بود علًأتقدم بجزٌل الشكر ألستاذي المشرؾ الدكتور معن ع

نجاز هذا البحث. كما األصٌلة وكان لتوجٌهاته القٌمة ومبلحظاته العلمٌة السدٌدة التً لها اثر عمٌق فً ا

اشكر جمٌع أساتذتً فً قسم االقتصاد الذٌن بذلوا جهدآ كبٌرآ فً جمٌع السنوات الدراسٌة لخلق 

 شخصٌتً العلمٌة.

 وأتوجه بجزٌل شكري وتقدٌري إلى السادة ربٌس لجنة المناقشة وأعضابها لتفضلهم بالموافقة

 ناءة ستؽنً البحث .على مناقشة البحث وما سٌبدونه من مبلحظات وتوجٌهات ب

 كما وأتوجه بخالص شكري وتقدٌري الى الذٌن اعطوا ولم ٌنتظروا مقابؤل وكان لهم فضل فً و

 وصولً الى ما انا علٌه االن , فً كنؾ والدي العزٌز ووالدتً العزٌزة واخوتً واخواتً .

 . وأخٌرا أتقدم بشكري الجزٌل إلى كل من أعاننً بنصح واسهم فً انجاز هذا البحث
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 المقدمة

 

ٌتحمل المجتمع نتٌجة االضرار البٌبة الناجمة من االخبلل بالتوازن الطبٌعً تكالٌفآ اقتصادٌة لمكافحة هذا 

لقد برز التلوث البٌبً بشكل واضح فً والخدمات االخرئ .   االختبلل والرعاٌة الصحٌة واالستطباب

أعقاب الثورة الصناعٌة فً القرن الثامن عشر لكونها قد جلبت معها التقدم التكنولوجً الذي افرز 

مخلفات كثٌرة جراء االستخدام المفرط لعملٌات االنتاج والذي قد ٌكون فً بعض األحٌان ؼٌر منتظم 

منافسة من خبلل تخفٌض التكالٌؾ والتً توجهت نحو .كذلك سعً المشارٌع الصناعٌة إلى مواجهة ال

التخلص من النفاٌات المترتبة جراء عملٌات االنتاج برمٌها والتخلص منها بطرٌقة سهلة ودون أي 

معالجة تذكر لها ,وهذا ما انعكس على البٌبة سلبا وأصابها الشا الكثٌر من التلوث ,فضبل عن ذلك فقد 

حلة تمثلت بصناعة النفط والتً كان لها دورا كبٌرا فً التاثٌر بشكل ظهرت صناعة جدٌدة فً هذه المر

 .سلبً على البٌبة سواء كان ذلك على مستوى األرض او الهواء والتً نعانً منها لٌومنا الحاضر

 

  مشكلة البحث :

وعلى الرؼم من االهتمام الكبٌر بالجانب التشرٌعً والقانونً للبٌبة فً العراق  تتجسد مشكلة البحث بانه

 فانه الٌوجد تطور ملحوظ بالنظام البٌبً العراقً .

 فرضية البحث :

 ٌنطلق البحث من فرضٌة مفادها )ان االقتصاد العراقً ٌعانً من تدهور فً نظامة البٌبً (  

 أهمية البحث :

 نه ٌعالج موضوعآ ٌعانً منه االقتصاد العراقً وٌهدد امنه االجتماعًٌؤخذ البحث أهمٌتة كو 
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 أهداف البحث: 

 التلوث البٌبً )اإلطار النظري والمدخل ألمفاهٌمً (. -8

 توضٌح الجانب االقتصادي للتلوث البٌبً . -3

 توضٌح مإشرات التلوث البٌبً فً العراق . -2

 

 منهجية البحث :  

 اتبع البحث منهجٌة وصفٌة فً تحلٌل البٌانات 

 

 هيكلية البحث :

 من اجل الوفاء بؤهداؾ البحث والتحقق من فرضٌته فقد قسم البحث الا ثبلثة مباحث 

 تناول المبحث األول : التلوث البٌبً )اإلطار النظري والمدخل ألمفاهٌمً ( وٌتضمن مطلبٌن:

 فهومه وتداعٌاته .المطلب األول  تناول  التلوث البٌبً م

 اما المطلب الثانً تضمن التلوث البٌبً إشكاله ومجاالته .

 تناول المبحث الثانً الجانب االقتصادي للتلوث البٌبً . وٌتضمن  مطلبٌن 

 المطلب األول  تناول التحلٌل االقتصادي للتلوث البٌبً .

 إما المطلب الثانً تضمن معالجة التلوث البٌبً .

 مطالب لثالث  مإشرات التلوث البٌبً فً العراق . وٌتضمن ثبلثة تناول المبحث ا

 المطلب األول  تناول مإشرات تلوث الهواء .

 اما المطلب الثانً تضمن مإشرات تلوث المٌاه .

 والمطلب الثالث تضمن مإشرات تلوث التربة.
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 التلوث البيئي )االطار النظري والمدخل المفاهيمي( 

كون التلوث البٌبً قد تم التعرؾ علٌه منذ مبات السنٌن,االانه نما وبرز بشكل واضح فً من على الرؼم 

أعقاب الثورة الصناعٌة فً القرن الثامن عشر لكونها قد جلبت معها التقدم التكنولوجً الذي افرز 

,والذي قد ٌكون فً بعض األحٌان ؼٌر اإلنتاجالستخدام المفرط لعملٌات مخلفات كثٌرة جراء ا

مواجهة المنافسة من خبلل تخفٌض التكالٌؾ والتً توجهت  إلىنتظم.كذلك سعً المشارٌع الصناعٌة م

نحو التخلص من النفاٌات المترتبة جراء عملٌات اإلنتاج برمٌها والتخلص منها بطرٌقة سهلة ودون أي 

ضبل عن ذلك فقد الكثٌرمن التلوث,ف لبا وأصابها الشًءتذكر لها,وهذا ما انعكس على البٌبة سمعالجة 

التؤثٌر بشكل ظهرت صناعة جدٌدة فً هذه المرحلة تمثلت بصناعة النفط والتً كان لها دورا كبٌرا فً 

 سلبً على البٌبة سواء كان ذلك على مستوى األرض اوالهواء والتً نعانً منها لٌومنا الحاضر.

 مفهومه وتداعياته :التلوث البيئي :المطلب االول

ان كفاءة هذا ,إذ العلمً للتلوث البٌبً باالرتباط الوثٌق مابٌن التلوث والنظام الطبٌعًٌتجسد المفهوم 

النظام تقل وبدرجة كبٌرة عند حدوث تؽٌر فً الحركة التوافقٌة  بٌن العناصر المختلفة فً تركٌب 

فة  اضا خلل فً عمل النظام اساسا,ومن هنا فان التلوث البٌبً ٌعنً إحداثعناصر النظام  لتقود الى 

عنصر ؼٌر موجود الى مجموعة عناصر النظام البٌبً,اوانه ٌزٌد او ٌقلل من وجود احد عناصر النظام 

بشكل ٌإثر سلبا على عمل النظام البٌبً وٌربك حالة االستقرار التً اعتاد ان ٌكون بها,وعلٌه فان 

 المنظماتو الدولٌة نظماتالمو التلوث البٌبً قد اخذ قسطا كبٌرا من االهتمام على مستوى الحكومات

االفراد ومنذ انتهاء الحرب العالمٌة الثانٌة تحدٌدا,لما خلفته من اثار مدمرة على مختلؾ و االنسانٌة

فقد اجرٌت الصعد االقتصادٌة والبشرٌة والبٌبٌة,والتً امتدت اثارها الى وقت قرٌب,وبهذا الخصوص 

نسب مبوٌة تمثل كل واحدة منها راي االشخاص  دراسة استطبلعٌة شملت اؼلب دول العالم للتوصل الى

كل دولة,وقد توصلت الدراسة الى انهم ٌعتقدون  فٌما ٌعتقدونه من حاله البٌبة التً ٌعٌشون فٌها وبحسب

                                                       ا ٌتضح من ,وكم1القادمة بحالة بٌبٌة سٌبة او اسوء خبلل الخمس سنواتان بلدانهم ستكون 

 إلفراد الذٌن ٌعتقدون انهم ٌعٌشون فً بٌبة سٌبةا8لجدول)ا                     ا
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المنطقة او القارة المشمولة 
 بالدراسة

 %لئلفراد

 %54 روسٌا

 %33 امرٌكا البلتٌنٌة

 %33 الشرق االوسط

 %24 وسط اوروبا

 %20 آسٌا

 %35 ؼرب اوروبا

 %82 امرٌكا الشمالٌة



 
 

لبشري وما من جراء النشاط االمتحققة ث البٌبً هو النتٌجة المنطقٌة للخلل أو االساءة فان التلو وعلٌه

 بلفً حدود الهواء والماء والٌابسة , التلوث ال ٌنحصر أوولكن هذا الضرر ٌلحق من ضرر فً البٌبة 

 . األخرىالناس والكابنات الحٌة  انه كفٌل بإضعاؾ متعة الحٌاة لدى

صوتً ؼٌر  مصدر وأي,المكابن ,المصانع الصوتً )الضوضاء(المترتبة عن حركة الشاحنات فاإلزعاج

التؽٌرات ؼٌر لبٌبً على انه مكن تعرٌؾ التلوث اٌ األساس,وعلى هذا 1منضبط هو تلوث اٌضا

ؼٌر  أومباشرة  تؤثٌراتجزبٌا بسبب نشاطه من خبلل حدوث  أوكلٌا  باإلنسانالمرؼوب بها فٌما ٌحٌط 

وعلى نوعٌة  اإلنسانالبٌولوجٌة للبٌبة مما ٌوثر على  أوالكٌمٌابٌة  أوعلى المكونات الطبٌعٌة مباشرة 

 -ٌصب فٌما ٌلً: إنالتلوث ٌمكن  .ونبلحظ من التعرٌؾ بان2الحٌاة التً ٌعٌشها"

فً الؽالب تدخل فً حدوثها كالزالزل و البراكٌن والرٌاح  لئلنسانوهً التً ال ٌكون  الطبٌعٌة :/اوال

 اإلنسانواالمطار...والخ والتً ٌكون لها اثار سلبٌة على البٌبة تنعكس الحقا على 

والمختبرات واي مصدر اخر ٌتعامل الؽازات السامة المنبعثة من المصانع  الموارد او الكٌمٌابٌة :/ثانٌا 

 مع المواد الكٌمٌاوٌة وال ٌحتاط ال سلوب علمً فً التخلص منها .

وهً المواد او الحٌوانات المربٌة او المجهرٌة التً تحدث ضرر فً الوسط الذي :  البٌولوجٌة/ثالثا

من النفاٌات الصناعٌة او الزراعٌة او المنزلٌة والتً ٌتم  تعٌش فٌه سواء كان ماء,هواء,تربه,وتنجم

 التخلص منها دون التحسب لمخاطرها المستقبلٌة .

حالة واحدة فً جمٌع انحاء العالم وفً كل االوقات بل هً بان التلوث البٌبً هو لٌس والبد من القول هنا 

درجات التلوث تبعا الى  تؤشٌرٌمكن على االنسان او الطبٌعة بمجملها و تؤثٌرهحالة نسبٌة فً درجة 

 -:3االتً

:هً درجة من درجات التلوث التً ال ٌتاثر بها توازن النظام االٌكولوجً وال ٌكون  التلوث المقبول-8

الصناعً  اإلنتاج عملٌاتمصحوبا باي اخطار او مشاكل بٌبٌة ربٌسٌة ,كما هو مثبل فً مخلفات 

النفاٌات المنزلٌة والتً توضع فً اماكن ؼٌر مخصصة لها اوتبقى لفترة زمنٌة اطول مما  والزراعً او

وهذا النوع من التلوث البٌبً ال تكاد تخلو منطقة من مناطق الكرة ٌجب نقلها الى اماكن طمرها ,

شكال أي شكل من ا تؤخذقد  ألنهابٌبة خالٌة تماما من التلوث فً العالم , ألتوجداالرضٌة منه,حٌث 

 التلوث البٌبً جراء النشاط البشري والحٌاتً الٌومً .
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3-التلوث الخطر:تعانً الدول الصناعٌة على وجه الخصوص من هذا النوع من التلوث والناتج عن 

فً عملٌاتها الصناعٌة  كؤساساالعتماد على مصادر للطاقة الملوثة  زٌادة عملٌات التعدٌن والتصنٌع,او

السلبً على العناصر  التؤثٌرٌظهر  إذمتقدمة نسبٌا من مراحل التلوث,تعد او التشؽٌلٌة,وهذه المرحلة

ؼازات البٌبٌة والطبٌعٌة والبشرٌة بشكل ملموس وواضح,كما هو مثبل بانبعاث الؽازات من المصانع, 

عوادم السٌارات فً المدن الكبٌرة والمزدحمة بالحركة المرورٌة,المواد الكٌمٌابٌة المستخدمة فً االنتاج 

الزراعً,النفط المتسرب من البواخر الناقلة للنفط ...الخ,وتتطلب هذه المرحلة اجراءات سرٌعة للحد من 

وسابل تكنولوجٌة حدٌثة لمعالجة  لبٌة عن طرٌق معالجة مصادر التلوث اساسا,عبر استخدامالس التؤثٌرات

التً تساهم اوتخفٌض نسبة الملوثات,او عن طرٌق سن القوانٌن و التشرٌعات والضرابب على المصانع 

 فً زٌادة نسبة التلوث.

: وهو اعلى درجات التلوث واخطرها وذلك عندما ٌحصل انهٌار فً النظام االٌكولوجً التلوث المدمر-2

,ولعل حادثة ل جذريكالختبلؾ مستوى االتزان فً النظام بش ااء نظروٌصبح ؼٌر قادر على العط

التسرب االشعاعً من المفاعل النووي)تشٌرنوبل (فً اوكرانٌا هً االسوء فً عالمنا الحاضر والتً نتج 

ة الناجمة عن التلوث اواالشعاع ( ملٌون شخص ٌعانون من االمراض المختلف80عنها اكثر من )

ة , الربو ,التسمم الفوري, التخلؾ العقلً,التشوه الخلقً,...الخ, وٌقدر بان النظام كالسرطان,اصابة الرب

ٌعاد توازنه مصحوبا ( سنة لكً 40البٌبً فً المنطقة التً حصل بها االنفجار ٌحتاج الى ما ٌقرب من)

وبهذا الجانب فقد قام معهد ببلك سمث جات جذرٌة للتخلص من تلك االثار ومعال بإجراءاتذلك 

( اماكن ملوثة فً العالم ,قد تم اختٌارها بعد 80بختٌار اعلى اسوء ) (3001بلستشارات التقنٌة عام )ل

( مكان فً العالم تم ترشٌحها من قبل ادارة المعهد او من قبل الناس 200تصنٌؾ قابمة شملت اكثر من )

راء من جامعة هارفرد فً جمٌع انحاء العالم,وتضم اللجنة التً تم تكلٌفها بتحدٌد هذه االماكن خب

(,فضبل عن رإساء Mount Sinai) ومستشفى(Idoho(الهندٌة وجامعة )IITاالمرٌكٌة ,جامعة)

الشركات المتخصصة فً المعالجات البٌبٌة الدولٌة ,والجدول التالً ٌوضح التسلسل لهذه االماكن من 

 .1حٌث درجة التلوث البٌبً

  ( االماكن العشر االكثر تلوثا بٌبٌا فً العالم3)جدول  

 .www.Environment.About.Com/od/poIIution :انمصذر 
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 البلد المكان ت البلد المكان ت

8 ChernobyI 5 اوكرانٌا Linfen الصٌن 

3 Dzerzhinsk 2 روسٌا Maiuusau فرؼٌزستان 

2 Haina 1 الدومٌنكان NoriIsk روسٌا 

3 Kabwe 1 زامبٌا Ranipet الهند 

4 Laoroya 80 بٌرو DaInegorsk روسٌا 



 
 

 اشكاله ومجاالته ::التلوث البيئي المطلب الثاني

التلوث والى مصادر التً ٌنجم عنها والتً  تتعدد اشكال التلوث تبعا الى المجال البٌبً الذي ٌحدث به

ٌكون فً الؽالب النشاط البشري هو المصدر الربٌسً له,فالتلوث وكما تم االشارة الٌه هو تعبٌر عن عدم 

)االنظمة الطبٌعٌة والكابنات الحٌة (.وما ٌهمنا هنا هو االستقرار او الفوضى الحاصلة فً النظام البٌبً 

لى البٌبة التً نعٌش بها ,وانعكاسه على االنسان فً العالم ,لكون البحث فً التعرؾ على اثر التلوث ع

سنبحث فً  فإنناعلٌه موضوع التلوث واشكاله ٌتنوع وٌتعدد والٌتسع المجال لبحث كل تفاصٌله ,و

بٌبة االنسان وما ٌمكن ان تفعله منظمات االعمال وبشتى تخصصاتها فً دعم على  ثرةالجوانب المإ

ٌبة وحماٌتها,وبهذا الخصوص فقد اجرٌت دراسة استطبلعٌة على عدد من المستهلكٌن فً واسناد الب

الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة الستشعار اهم المتؽٌرات البٌبٌة التً ٌتولد منها التلوث ومدى القلق الذي 

المبوٌة  بة(ٌوضح االشكال التً ٌكون بها التلوث والنس2ٌساورهم من جراء ذلك التلوث ,والجدول رقم )

 .1التً احتلها ذلك المتؽٌر

 ( المجاالت والمخاطر المتوقعة جراء التلوث البٌب2ًجدول )

 نسبة مبوٌة              مجاالت ومخاطر التلوث البٌبً 

 %44                تلوث المٌاه من جراء الصناعة   

 %42                 االشعاع من ثقب طبقة االوزون  

 %42                 اشعاعات الطاقة النووٌة  

 %42                  الحوادث الصناعٌة المفابجة  

 %43                  النفاٌات الخطرة 

 %43                  انتشار بقع النفط فً المٌاه 

 %43                  تلوث الهواء جراء الصناعة 

 %48                  شرب المٌاه الملوثة 

 %33                  التلوث والفساد فً االطعمة 

 %33                  ذوبان الجلٌد فً القطبٌن الشمالً والجنوبً 

 %23                 ٌةاالمطار الحامض

WWW.TropicaI-rainforest-animaIs.Com. المصدر:                                             
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فً التلوث وانعكاسها على االنسان سٌتم البحث فٌها ومن خبلل  الربٌسٌةوبهدؾ التركٌز على الجوانب 

 -على االنسان والبٌبة وهً: تؤثٌرهبعض المإشرات الرقمٌة لدعم مخاطر التلوث ومدى 

 -:تلوث الهواء /اوال 

نظافة او نقاوة الهواء الى حد كبٌر بصحة االنسان وشعوره بالراحة والتمتع بمباهج الحٌاة ترتبط 

بصورتها الطبٌعٌة ,وهذا ما ٌمكن تلمسه بشكل واضح عند انتقال الفرد من المدٌنة المكتظة بالحركة 

المكانٌن فً نقاوة الهواء,وبالتالً  بٌنما والسكان الى الرٌؾ او المناطق الساحلٌة للبحر,لٌجد الفرق 

للهواء والتً قد تكون  ٌمكن القول بان تلوث الهواء هو تعبٌر عن التؽٌر فً التركٌبة الطبٌعٌة والكٌمٌابٌة

, الؽازات ... الخ وهذا (Co2على شكل جزٌبات فً الهواء كالؽبار,االبخرة, ثانً اوكسٌد الكاربون )

تبعا الى طبٌعة الفعل المتحقق الذي ٌحدثه ذلك التلوث والتً ٌمكن التلوث تكون مصادره مختلفة و

 -:1فً االتً  تؤشٌرها

,وهذا ما ت فً بعض البلدانٌمم العادم الناتج من عربات النقل والذي بلػ مستوى خطر عالً وحتى-8

الوفٌات  اشارت الٌه الدراسة التً انجزتها جامعة برمنكهام والتً توصلت الى وجود ارتباط قوي مابٌن

( توفً 3004ادم السٌارات,وقد اشارت الدراسة الى انه فً عام)ووالتلوث الناتج من ع لؤلفرادالحاصلة 

والتنفس الربة  ألصابتهمبؤمراض(الؾ شخص جراء التلوث الهواء ونتٌجة 280فً اوروبا اكثر من )

من البلدان فً العالم بسن  ,والحساسٌة ,الربو,تضٌق فً الشراٌٌن القلب ... الخ,وهذا ما الزم العدٌد

 ت  وتمنع حركتها على الطرٌق.اقوانٌن بٌبٌة تحد من انبعاث عادم السٌار

الؽازات الناتجة عن عملٌات التصنٌع وبشتى اشكالها والتً كانت احد اهم االسباب الربٌسٌة فً -3

خرى نتٌجة لسهولة انتقاله را من بقٌة االشكال التلوث االاحداث التلوث بالهواء والذي اعتبر االكثر انتشا

( BIacksmithوانتشاره بٌن المناطق المختلفة ,وهذا ما خلصت الٌه الدراسة التً انجزها معهد )

( بان تلوث الهواء هو من اسوء المشكبلت التً 3001االمرٌكً وحسب التقرٌر المقدم من قبله عام )

ول العالم,وما ٌدعم هذا القول ما ذهبت الٌه ٌواجهها العالم المتمدن الٌوم بسبب االنفجار الصناعً فً د

منظمة الصحة العالمٌة بان عدد االشخاص الذٌن ٌموتون سنوٌا بسبب تلوث الهواء فً العالم ٌبلػ بحدود 

( ملٌون شخص ,وتشٌر الدراسة التً انجزتها جامعة هارفرد والتً حازت على المرتبة االولى  3,3)

%( من الوفٌات الحاصلة فً الوالٌات المتحدة 3( بان )3001-3003بٌن جامعات العالم لبلعوام )

االمرٌكٌة ٌمكن ان تنسب الى تلوث الهواء وبحسب ما توصل الٌه برنامج هندسة علم البٌبة )الصحة 

 العالمٌة( فً الجامعة.

ن مصدر والطرق والمشارٌع المختلفة والتً تكو لؤلبنٌةثلة بالبناء والتهدٌم مالعملٌات االنشابٌة المت -2

او  وهذا ما اوضحته مهم وربٌسً فً احداث الؽبار وتطاٌر الجزبٌات الدقٌقة فً الجو واحداث التلوث,

 .التً اجرٌت فً هونك كونك الدراسةتوصلت الٌه 
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,حٌث قامت هذه الدراسة 1االنشابٌة على احداث التلوث فً الهواءالعملٌات  لتؤشٌرتؤثٌر( 3001عام )

 -بتقسٌم مصادر انبعاث الؽازات وتلوث الهواء الى المصادر التالٌة :

 تصنٌع ونقل المواد االنشابٌة. - أ
 الطاقة المستهلكة فً اجهزة البناء. - ب
 .استهبلك الطاقة لمعالجة مصادر مدخبلت عملٌات البناء  - ت
 ت البناء.ٌات المترتبة على عملٌاالنفاطرٌقة التخلص من  - ث

 -لى عدة نتابج ومن ابرزها ماٌلً :وقد توصلت الدراسة ا     

 %( من الؽازات مصدرها الطاقة المستهلكة فً عملٌات تصنٌع المواد االنشابٌة .13) - أ
 %( من الؽازات سببها عملٌات نقل المواد االنشابٌة.1-%5) - ب
 اجهزة البناء ومصادر مدخبلت عملٌات البناء. %( بسبب االستهبلك للطاقة ف1ً-%5) - ت
 %( بسبب طرٌقة التخلص من النفاٌات الناجمة عن عملٌات البناء.3-%3) - ث

وبهذا الخصوص فقد اقترحت الدراسة استخدام مواد معادة مدعمة بفحوصات تقنٌة النقاص نسبة 
ج والتوصٌات التً توصلت الٌها ان هذه الدراسة والنتاب الؽازات المنبعثة فً الهواء واحداثها للتلوث.

( والتً هً جزء من Green BuiIdingالمعاصر نحو اقامة االبنٌة الخضراء ) التوجهتتوافق مع 

التوجة نحو بلوغ او تحقٌق االقتصاد االخضر والذي ٌعرؾ بانه )اقتصاد من اجل البشر وكوكب 
تولٌدها ٌقوم على اساس الطاقة والتً  االرض,فهو ذلك االقتصاد الذي ٌحتوي على الطاقة الخضراء

المتجددة,بدال من الوقود الحجري,والحافظة على مصادر الطاقة واستخداماتها كمصادر طاقة فعالة 
بفرص العمل الخضراء ,وضمانة النمو االقتصادي المستدام  ما ٌعرؾ,وٌهؾ الى خلق 

,حٌث تقوم 2الموارد والتراجع البٌبً( والحقٌقً,ومنع التلوث البٌبً,واالحتباس الحراري, وأستنزاؾ

بنٌة على مبدأ جوهري هو كونها ابنٌة صدٌقة للبٌبة, من حٌث المواد المستخدمة فٌها للبناء هذه اال
والطاقة المستخدمة فٌها لبلستهبلك البشري, والتقلٌص الممكن من االعتماد على الطاقة التقلٌدٌة فً 

بلل اعادة النظر بتصامٌم االبنٌة التقلٌدٌة وفً جعلها اكثر توافقا االنارة والتهوٌة والتدفبة,وذلك من خ
 على الطبٌعة . مع البٌبة واقل استهبلكا للطاقة وتنوع مصادرها واعتمادها

االنفجارات البركانٌة والزالزل االرضٌة  تكون سبب آخر فً تلوث الهواء والبٌبة بشكل عام,وهذه  -3
باألتربة والؽازات دخل فٌها, ولعل الناتج المتحقق منها والمتمثل  نلئلنسامصدرها الطبٌعة وال ٌكون 

الحراري ٌكون سبب كبٌر ومإثر فً تلوث الهواء, وٌمكن االشارة هنا الى ان االنسان هو  واالنبعاثات
احداث التلوث بالهواء من جراء االنشطة ؼٌر المنضبطة التً ٌقوم فً  تؤثٌراالمصدر االول واالكثر 

وهذا ما ذهبت الٌه منظمة التعاون والتطوٌر الحٌاتٌة الٌومٌة,االنتاجٌة او ممارساته  مالهأعً بها ف
االقتصادي فً االشارة الى ان طرح االنسان لثانً اوكسٌد الكاربون جراء نشاطاته المختلفة تكون 

%( عن تزاٌد ظاهرة التلوث وارتفاع درجات الحرارة فً الكرة االرضٌة 50مسإولة بحدود )
  .لهواءوا

1-Yan,Hui&sben,Qiping,Green House Gas Emissions in BuiIding 
Construction,BuiIding&Environment,No.1,2010. 

,مقدمة فً النظرٌة والسٌاسة والتطبٌق ,مجموعة موللً سكوت كاتو ,ترجمة :عبل احمد اصبلح ,االقتصاد االخضر  -2

 .33,ص3080, 8النٌل العربٌة ,ط
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( فً العالم حٌث ٌكون مسإول Co2وتشٌر الدراسة الى ان المواطن االمرٌكً هو االكثر تولٌدا لؽاز ال)

( 8,3ً, وكذلك )( طن سنوٌا للمواطن الصٌن203( طن سنوٌا من الؽاز, مقابل )3000عن انبعاث )

صادر عن اللجنة المشتركة بٌن الحكومات ومنظمات تؽٌر المناخ  ,كما اشارتقرٌر1طن للمواطن الهندي

( بلد بان البشر كان السبب 820( عالم من اكثرمن )3400( والذي ٌمثل مجموع )3002فً عام)

 (.8140الربٌسً فً االرتفاع درجة الحرارة ومنذ عام )

 -تلوث الماء :/اثاني

ضٌة مؽطى بالماء والربع الباقً هو الٌابسة وٌشٌر ( سطح الكرة االر3\2ٌشٌر علم الجؽرافٌة الى ان )

%( من جسم االنسان ٌتكون من الماء ,وان الماء موجود فً كل كابن حً وهو 10علم الطب الى ان )

لكً ٌعٌشوا وٌستمروا بالحٌاة, ولكن المخٌؾ فً بالتالً النعمة الكبٌرة التً وهبها هللا تعالى الى البشر 

لكثٌر من التلوث من جراء االفعال والممارسات البشرٌة, وبالتالً ٌعود االمر بان الماء اصابه ا

الضررالى االنسان ذاته والى الطبٌعة بشتى صورها ,فتلوث الماء هو تعبٌر عن وجود الجراثٌم او 

المواد الكٌمٌابٌة او المخلفات الصناعٌة واالنسانٌة والحٌوانٌة والتً من شانها ان تخفض من نوعٌة 

وهذا التلوث من شانه ان ٌصٌب مصادر المٌاه سواء بلمتها لبلستهبلك البشري المباشر مٌاه وسونقاوة ال

كانت المحٌطات,البحار, البحٌرات,االنهر, المٌاه الجوفٌة . والتً من شانه ان تحدث ضرر مباشر او 

ربٌسٌة فً السٌاق تلوث المٌاه المشكلة ال ؼٌر مباشر على االنسان والكابنات الحٌة والنباتات, حتى اصبح

العالمً للكوارث, وقد ٌكون السبب الربٌسً للوفٌات واالمراض, لٌس فً الدول الفقٌرة والنامٌة فحسب 

,بل ٌمتد االمر الى الدول الصناعٌة اٌضا, وتكافح الحكومات عبر مإسساتها المختلفة والمنظمات المدنٌة 

( الى ارقام Whoمنظمة الصحة العالمٌة) من اجل معالجة مشكلة تلوث المٌاه, وبهذا الخصوص تشٌر

( ملٌون انسان فً العالم اي اكثر مما ٌقتل 4تقتل سنوٌا ما ٌقرب من)مخٌفة وفً كون المٌاه الملوثة 

( ملٌون نسمة سنوٌا وهو المرض االخطر 2مرض العوز المناعً المكتسب)االٌدز( والمسإول عن وفاة)

االمراض الناجمة عن تلوث المٌاه والتً تصٌب االنسان وتقوده فً العالم بوقتنا الحاضر, ولعل من ابرز 

الى الوفاة هً  التٌفوبٌد, االلتهاب المعوي واالسهال و التقٌإ ,التهابات الكبد والدماغ, البروستات, الؽدد 

 .   2الخامراض الكبد, الطفح الجلدي, مشكبلت هرمونٌة ....اللمفاوٌة, 
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الدول  بالذكر هنا الى ان تلوث المٌاه الٌنحصر فً الدول الفقٌرة والنامٌة فحسب بل ٌمتد الا والجدٌر

%( فقط من مصادر المٌاه فً العالم رؼم انها تمثل 2الصناعٌة والمتقدمة اٌضا ,فالصٌن مثبل تحوي )

( سكان العالم ,وهذا ٌعنً بان نسبة المٌاه فً الكرة االرضٌة ال تتناسب مع نسبة عدد سكان  4\8)

ً من بعض درجات التلوث %( من المدن الصٌنٌه تعان10الصٌن لسكان العالم ,وماٌزٌد االمر سوء ان )

%( من مٌاه االنهار والبحٌرات فً 24فً المٌاه لكون معظمها مٌاه جوفٌة وتكون اسفل المدن ,كما ان )

( ملٌون شخص فً الصٌن ٌشرب 200الصٌن ملوثه ,وبحسب تقارٌر المنظمات الدولٌة وهذا ٌعنً بان )

مٌاه فً العالم فانها تتوزع وتتعدد بسبب التنوع ٌومٌا مٌاه ملوثه واذا ما اردنا ان نحدد مصادر التلوث ال

 :1فً الطرق واالسالٌب المعتمدة فً احداث التلوث ولكن ٌمكن تحدٌدها بشكل اساس علا النحو االتً

العملٌات الصناعٌة المختلفة والتً تحدث التلوث بالمٌاه بشكل مباشر او ؼٌر مباشر كما هو فً الرمً -8

او المٌاه المستخدمه فً عملٌات التصنٌع الى الممرات المابٌة الطبٌعٌة وبشكل  المباشر للنفاٌات الصناعٌة

مخالؾ للقانون واالنظمه البٌبة ,ولتكون بالتالً جزء من الماء ,ومن نتابجها ان تصٌب االنسان بالضرر 

ما تم  المختلؾ الدرجات وبحسب طبٌعهالماده والنفاٌات التً تم رمٌها البالمجرئ المابً الطبٌعً ,اذا

شرب الماء بشكل مباشر او من خبلل عملٌات التصفٌة و التعقٌم والتً ال تنطبق مع الشروط الصحٌة 

المناسبة ,وبطبٌعة الحال فان الضرر ال ٌنعكس على األنسان فحسب بل ٌمتد الى االسماك ,والكابنات 

مباشر .من جانب اخر هنالك الحٌة المابٌة االخرئ وؼٌر المابٌة التً تعٌش فً الماء أو تتناوله بشكل 

خطر اخر ٌحدق بالمٌاه بصورة ؼٌر مباشره متمثل بتؤثٌر الصناعة والعملٌات المتحققه فٌها بشكل ؼٌر 

منضبط على المٌاه ,والذي ٌتمثل فً انبعاث الدخان والؽازات السامة من أبراج مداخن المصانع والتً 

األمطار الحامضٌة والناجمة عن اختبلط األمطار تحدث تلوث فً الهواء والتً تقود بدورها الى حدوث 

بالجزٌبات الملوثة فً الهواء والناجمة من مداخن المصانع ,وبعد سقوط األمطار الحامضٌة تإدي الى 

تلوث التربة ومن ثم انحدارها الى الممرات المابٌة وهو ما ٌقود الى موت النباتات والحٌوانات المابٌة 

 .ضا وٌصل األمر ألى األنسان أٌ

البشرٌة الحاصلة فً التعامل مع المكابن و األالت ووسابل النقل المختلفة والعملٌات  االخطاء -3

االستخراجٌة والتحوٌلٌة للمواد األولٌة ,وهذا األمر ٌمكن تلمسه تحدٌدا فً مجال استخراج ونقل النفط 

ط والدول المستهلكة له ,فقد ومشتقاته فً البواخر عبر المحٌطات والبحار ومابٌن الدول المنتجة للنف

أصبح تسرب النفط من ناقبلت النفط الكبٌرة والعمبلقة حالة مؤلوفة ومكررة الحدوث ولٌس أمر نادر 

,وهذا ما ٌزٌد من درجة التلوث الحاصلة فً المٌاه وتؤثٌرها على الكابنات البشرٌة والحٌوانات المابٌة 

 والطبٌعٌة .

ها استخدام المخصبات الكٌمٌابٌة للمساعدة على نمو المحاصٌل األعمال الزراعٌة التً ٌنجم عن-2

الزراعٌة بسرعة وبحجم اكبر ,وهذه المواد الكٌمٌابٌة التً تضاؾ الى التربة وحتى التً ٌتم رشها على 

النباتات ٌمكن ان تتسرب الى المٌاه الجوفٌة جراء األمطار او السقً ,لكً تصل فً نهاٌة األمر الى 

 ٌة المختلفة وتحدث التلوث فً المٌاه .الممرات الماب

 

1-WWW.GreenIiving.Lovetoknow.Com. 

1 



 
 

 

النفاٌات الصلبة )الثقٌلة( المتسربة من المنازل بشكلها المباشر الى مجاري المٌاه الطبٌعٌة وبخاصة  -3

وقٌة أرضٌة فً المدن الفقٌرة ,والتً ال تحتوي على بنى تحتٌة لحماٌة البٌبة من مجاري أو خزانات صند

محكمة لحفظ النفاٌات وسحبها من قبل السٌارات الحوضٌة المخصصة لذلك ,وهذا األمر ٌحدث خطرا 

كبٌرا على أالنسان والبٌبة وما ٌنجم عنها من أمراض مستعصٌة ٌصعب معالجتها أذا ما تم استخدام تلك 

لمنظمات األعمال والحكومات  المٌاه الملوثة ولكن بالمقابل وبقدر تعلق األمر فً التوجٌهات الخضراء

فقد ظهرت بعض المإشرات لبلهتمام بهذا الجانب وتحدٌدا فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة ودول اوربا 

( من بٌع أنضمه تكرٌر مٌاه البحر فً عام ITTوٌمتد األمر الى الصٌن أٌضا ,فقد استطاعت شركة )

( ملٌار دوالر والشركة 88,2وبقٌمة تقدٌرٌة بلؽت ), %( عن السنة  السابقة 20( بزٌادة قدرها )3001)

( ملٌون لتر من الماء ٌومٌا ٌكون عذبا 20تنفذ برنامج لتحلٌة المٌاه البحر فً مدٌنة دبً بطاقة قدرها )

 وصالحا للشرب البشري .

 -تلوث التربة :/ثالثا 

من النظام الشمسً ,  األرض هً الكوكب الوحٌد المعروؾ بالوقت الحاضر والمدعم بالحٌاة,وهً جزء

وتمتاز االرض بتباٌن مناخً كبٌر فً السنة الواحدة ما بٌن جزبٌها الشمالً والجنوبً عبر خط االستواء 

الفاصل ما بٌنهما,وقد ظهر التلوث فً سطح الكرة االرضٌة منذ فترة لٌست بالقصٌرة وفً اؼلب االحٌان 

ودة والتً احدثت اضرار جسٌمة فً سطح االرض كان سببها هو النشاطات البشرٌة العشوابٌة او المقص

انعكست ومن ثم على صحة االنسان وسبلمته اوال وعلى البٌبة ثانٌا, وهنالك بعض المسببات وآالثار 

     -لملموسة من تلوث االرض وكاآلتً :ا

 

 

 األكبر الذي ٌعتري األرض ,وٌحدث التلوث فٌها بعصرنا الحاضر هو دفن النفاٌات النووٌةالخطر -8

والصناعٌة فً األرض ,حٌث تعمل الدول الصناعٌة والمتقدمة منها تحدٌدا والتً تمتلك التكنولوجٌا 

النووٌة والصناعٌة إلى التخلص فً نفاٌاتها عبر دفنها فً دول أخرى ,ؼالبا ما تكون هذه الدول 

الٌة ٌتقاضاها مستعمرة أو فقٌرة وال ٌمكنها أن تعترض على ذلك ,أو انها تقبل األمر نتٌجة لرشى م

 البعض من القابمٌن على تلك الحكومات.

االنتشار العشوابً لمواقع طمر النفاٌات واتساعها بذات الوقت أدى إلى تلوث التربة نتٌجة للمواد  -3

السمٌة الكثٌرة التً تحتوٌها وتفسخ المواد العضوٌة وتسربها إلى التربة مما ٌفقد األرض صبلحٌتها 

,وكذالك األراضً والمناطق القرٌبة منها ألنها تصبح موطن لؤلمراض واألخطار  لؤلستخدام

 .ٌة الجسٌمة التً ٌمكن أن تولدها الصح
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ن الدول النامٌة والفقٌرة تجاه اعتماد االستدامة البٌبٌة لسٌاسات الحكومٌة الخاطبة فً الكثٌر ما -2

وتخضٌر األرض ,والحفاظ علٌها من التصحر والذي ٌعتبر بحد ذاته تلوث بٌبً ألنه ٌعنً أخراج 

األرض من كونها أراضً زراعٌة إلى أراضً صحراوٌة ,وتشٌر األحصاءات فً هذا المجال إلى 

واآلخطر من 1( ملٌون هكتار1,12من العالم قد بلؽت )( 3080أن مساحة األرض المتصحرة عام )

( هكتار 85ذلك ما أشارة إلٌه تقارٌر منظمة االؼذٌة والزراعة لآلمم المتحدة فً أنه ٌختفً كل عام )

 من الؽابات الطبٌعٌة )أي ما تفوق مساحة والٌة فلورٌدا االمرٌكٌة ,وما ٌعادل مساحة الٌونان(

ارس علٌها سواءكانبلؼراض أنشاء الطرق أو البناء وأالستخدام جراء عملٌات التجرٌؾ التً تم

 أخشاب إلى االشجار ألؼراض مختلفة .

الممارسات الزراعٌة الؽٌر المستدامة من قبل الفبلحٌن أو الشركات الزراعٌة المتمثلة بؤستعمال  -3

ختلفة فً المبٌدات الزراعٌة ثقٌلة التركٌز وكذالك االسمدة الكٌمٌاوٌة التً تحدث اضرارا م

 التربة بمرور االستخدام والزمن علٌها .

النمو السا للعدٌد من أنواع المزروعات الضارة والتً تمتص القٌمة الؽذابٌة للتربة ودون أن  -4

ٌكون لهذه المزروعات أي فابدة تذكر فً الجانب الزراعً األنتاجً ,مما ٌجعل هذه األرض 

زراعة على المدى الطوٌل وبما ٌقودها ألن مفتقدة لخواصها الطبٌعٌة وتصبح ؼٌر صالحة لل

 تكون أراضً صحراوٌة .

 

ومن أجل مواجهة هذه االخطار وؼٌرها فقد اعتمد العالم ممثل بالحكومات والمنظمات الدولٌة والمحلٌة 

(وهو التعبٌر عن الوعً والتقدٌر -Earth-Dayوالمواطنٌن ٌوم محدد من السنة تم تسمٌته )ٌوم األرض 

لقٌمة وأهمٌة األرض التً نعٌش علٌها وما ٌفترضه من وجوب للمحافظة علٌها وحماٌتها ,وقد بدأ اعتماد 

.فً الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة وكؤحد نتابج الندوة البٌبٌة التً 8112\3\33هذا الٌوم من كل سنة فً 

( Gaylord nelsonالٌوم هو الناشط البٌبً السناتور األمرٌكً )عقدة انذاك وكان أول من نادى الى هذا 

(دولة بالعالم بهذا الٌوم للتعبٌر عن التزامهم 824( ملٌون شخص فً )400حٌث ٌحتفل أكثر من )

 .2وحماٌتهم لؤلرض
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 المبحث الثاني : الجانب االقتصادي للتلوث البيئي

 االول: التحليل االقتصادي للتلوثالمطلب 

تمثل مكافحة تلوث البٌبة والرعاٌة الصحٌة واالستطباب والخدمات األخرى تمثل تكالٌؾ تدخل فً ضمن 
بنود الناتج المحلً االجمالً ماٌعنً ارتفاعه بزٌاتها ومن ثم فؤن زٌارة الناتج المحلً االجمالً ٌدل علا 

قتصاد البٌبً  علا مسؤلتٌن عند أجراء عملٌة االنتاج , تتمثل أداء افضل لبلقتصاد .فً حٌن ٌركز اال
األولى باألثار البٌبٌة الخارجٌة وما تجسده من هدر لمواد . وبهذا ٌمكن تعرٌؾ االقتصاد البٌبً التكالٌؾ 
التً ٌتحملها المجتمع نتٌجة لؤلضرار الناجمة عن االخبلل بالتوازن البٌبً وبمعنى اخر ٌعنً هذا 

 (8)دراسة العابد الذي ٌحصل علٌة المجتمع نتٌجة للوقاٌة من أسباب االخبلل بالتوازن البٌبً  االصطبلح
. 

ٌقصد بالتكالٌؾ االقتصادٌة للتلوث البٌبً المصروفات وااللتزامات النقدٌة التً تصرؾ على كل 
حملها المنشؤة مامنشؤنةان ٌإدي الا الحفاظ علا النظام البٌبً من معدات وؼٌرها , والنفقات التً تت

لٌتثبت التزام المإسسات بالمعاٌٌر الخاصة بحماٌة البٌبة وؼٌر النقدٌة التً تحدثها المنشؤة نتٌجة أنشطة 
تإثرعلى جودة البٌبة , وتتضمن هذه من اجل الوقؾ على هذه الرإٌه ٌجب التفرٌق بٌن مفهومٌن 

فاالول ٌعتبر عملٌه االنتاج نظاماً مؽلق تقوم لبلقتصاد, االول االقتصاد التقلٌدي والثانً االقتصاد البٌبً,
المإسسات فٌه بخلق السلع او زٌاده منفعتها ومن ثم ببٌع تلك السلع, وبعد  ذلك توزع العابد على عناصر 
األنتاج وهً االرض وعابدها الرٌع ورأس المال وعابده الفابدة والعمل وعابده االجور والتنظٌم وعابده 

التتضمن عوامل اخرى ؼٌر مباشرة تدخل فً صمٌم العملٌة االنتاجٌة . وال تاخذ  الربح . وهذه المعادلة
. والتً تسمى على مستوى المجتمع بالتكالٌؾ الخارجٌة  (3)باالعتبار الخسابر البٌبٌة والتكالٌؾ 

(External costفعند انتاج أي منتج صناعً مثؤل , )  ال ٌحسب ضمن التكلفة كم ظناً من األسماك ,
قد دمر فً البحٌرة مقابل أنتاج هذا المنتج , او كم شخصاَ قد تضرر نتٌجة الؽازات أو الؽبار المنطق من 
المصنع , وكم سٌكلؾ عبلجهم وما هً خسابر االنتاج الناجمة عن التوقؾ عن العمل بسب المرض , 

رعات والؽابات والهواء واألراضً فً المنطقة المحٌطة بالمجمع وكم هو حجم الضرر الحاصل فً المز
الصناعً . كذلك فؤن الناتج عن التوقؾ االجمالً ضمن أسس االقتصاد التقلٌدي ٌعدم مإشراً لقٌاس أداء 
االقتصاد والرفاهٌة علبالمستوئ الوطنً , علً حٌن ٌؽفل عوامل أخرى اذ ال ٌؤخذ فً اعتباراته النفقات 

 . (2)تكالٌؾ التقلٌدٌة )الصرٌحة ( والتكالٌؾ الضمنٌة المحتمله, والتكالٌؾ الملموسة بدرجة أقل كبلًمن ال
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 (1) Campbell  R.cConnell& Stanley L .Brue & Sean  M.Flynn , Microeconomis ( Principles , Problems , 
Problems , and Policies ) United States , 2012 , p 48 . 

www. Alukah . net\ culture (2) 

(3) Usepa , Enhancing   Supply  Chain  Performance  with  Environmental  Cost Information ; 
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إن األضرار المفرطة بالبٌبة ترجع فً األصل إما إلى فشل األسواق أو فشل الساسٌات, وقد ٌكون هذا 

الفشل انعكاساً لحدوث فٌض من االثار أو لعدم إدخال تكالٌؾ موارد المعٌنة فً الحسبان , أو عدم وجود 

, أو ألن من طبٌعة كثٌر من الموارد البٌبٌة إنها تحقق الصالح العام , أو االفقار إلى  أسواق أو صعفها

حقوق التملك , وفً ظل هذه الظروؾ ٌحدث استهبلك مفرط وأهبلك زابد لؤلصول البٌبٌة , مما ٌخلق 

خص فً المظاهر , وٌزٌد من ضخامة التكالٌؾ البٌبٌة , والتً تل(8)تهدٌداً خطٌراً محتمبلً لقدرة االقتصاد 

 . (3)االتٌة 

  تكالٌؾ تدهور نوعٌة البٌبة : تتمثل أساساً فً انخفاض إنتاجٌة األراضً وتجاوز قدرة النظام الحٌوي

على إنتاج مواد بٌولوجٌة نافعة واستبعاد النفاٌات الناتجة عن األنشطة البشرٌة ؛ بسبب االستخدام 

عدم وجود حقوق التملك , فضبلً عن استمرار  المفرط للموارد تحت فرضٌة الملكٌة الجماعٌة أو

عملٌات استنزاؾ الموارد الذي سٌنعكس سلباً على تحقٌق األمن الؽذابً والسٌاسات الرامٌة لتقلٌل 

 الفقر .

  تكالٌؾ اختبلؾ توازن البٌبة :تكمن التكالٌؾ البٌبٌة فٌها من خبلل انخفاض أعداد من الكابنات الحٌة

والسعة  (2)نشٌر فً هذا الصدد إلىؤختبلؾ المعادلة بٌن البصمة البٌبٌة او انقراض البعض منها , 

 : (4)المتاحة والعبلقة بالفهوم ٌظهر من خبلل العبلقة االّتٌه  (3)الباٌلوجٌة 

 السعة الباٌلوجٌة = العجز البٌبً  –البصمة البٌبٌة 

 الطاقة االنتاجٌة الباٌلوجٌة × السعة الباٌلوجٌة = المساحة 

 كثافة الموارد والنفاٌات ×االستهبلك لكل فرد × الباٌلوجٌة = عدد األفراد السعة 

والحالة المثلا تستوجب إن تكون السعة الباٌلوجٌة مساوٌة للبصمة البٌبٌة وذلك للمحافظة علا التوازن , 

ه الدولة , وفً حال تجاوزت البصمة البٌبٌة السعة الباٌلوجٌة المتاحة فان ذلك ٌمثل عجزاً فً الموارد لهذ

وٌمكن عبلج هذا الخلل من خبلل االستٌراد من الدول التً لدٌها فابض فً السعة الباٌلوجٌة ) او 

 ماٌعرؾ ببٌع حقوق التلوٌث ( لتؽطٌة العجز أو استخدام تقنٌات ترشٌد استهبلك الموادر .
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 ,( , صندوق النقد الدولً 3العدد ) ,مجلة التموٌل التنمٌة  ,السٌاسة العامة والبٌبة  ,ثٌموشٌموزوندو,( كنٌثمٌراند8)

 . 34ص , 8118 ,واشنطن 

 . 44ص ,والتكالٌؾ االقتصادٌة للمشكبلت البٌبٌة  ,واخرون  ,( ٌوسؾ قرٌشً 3)

والمٌاة التً خصصها كل دولة النتاج جمٌع الموارد التً تستهلكها ( البصمة البٌبٌه تشمل وتلخص مساحات االرضً 2)

ستة أنواع  ىوالستٌعاب جمٌع النفاٌات التً تنتجها .وتقسم هذة المساحات التً تدخل فً عملٌة حساب البصمة البٌبٌة ال

والراضٌالمؽطات , البحار \من المناطق المنتجة بٌبٌاَ :االراضً الصالحة للزراعة والمراعً والؽابات والمحٌطت 

امتصاص ثانً اكسٌد الكربون الناتج من حرق  ىبالمبانً المختلفة والطرق واالراضً االزمة لنمو النباتات القادرة عل

 http : // ecomena .  cm للمزٌد أنظر : ,الوقود االحفوري 

تصلٌحة فً عناصرها األساسٌة  المساحه من االرض التً ٌمكن إستؽبللها بدون إحداث ضرر نهابً الٌمكنى( تشٌر إل3)

إنتاج مواد بٌولوجٌة نافعة واستٌعاب = النفاٌات الناتجة عن األنشطة البشرٌة فً الوقت  ى. او هً قدرة النظام الحٌوي عل

الؽابات ,صٌد األسماك  ,المراعً ,محاصٌل الزراعٌة الً ضالراهن , وتشمل السعة الباٌلوجٌة خمسه مكونات وهً أرا

 اٌضا بالقدرة االستٌعابٌة للوسط . ىدعوت ,المٌاة,

 . 35ص ,بشؤن البٌبة والصحة والسبلمة الخاصة بالتعدٌن  ,( البنك الدولً لؤلنشاء والتعمٌر 4)

http :// www . ifc .org/ wcm/connect 
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  تكالٌؾ تلوث البٌبة : إذ ٌصعب تحدٌد التكالٌؾ المرتبطة بالتلوث ؛ بسسب وجود اّثار 

 وفً هذا الصدد البد من التمٌٌز بٌن التكالٌؾ تلوث البٌبة أو األضرار ,خارجٌة سلبٌة علا البٌبة 

 والتكالٌؾ التً ٌتحملها المجتمع  ,الخارجٌة لتلوث البٌبة التً تتحملها البشرٌة جراء التلوث الحاصل  

 نتاجً أو استهبلكً . سواء أكان أفراد أو حكموة أو شركات لمنع حدوث التلوث الناتج عن نشاط إ

 إذ ٌكون من الضروري استثمار أموال ضخمة فً تجهٌزات ضبط التلوث وأن تقوم بتضحٌات اقتصادٌة 

 مثل خفض مستوئ االنشطة االقتصادٌة من اجل المحافظة علا مستوئ منخفض جداً من التلوث .

 قٌة ومعادلة المٌاه والنفقات العامة اما التكالٌؾ التً تتحملها الحكومة فتتمثل فً تكالٌؾ إنشاط محطات تن 

 (82)لتطبٌق قوانٌن البٌبة من خبلل مراقبة البٌبة والمحافظة علٌها 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . 211, ص  3005طلعت الدمرداش , االقتصاد االجتماعً , مكتبة الزقازٌق , القاهرة ,  (82)
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 الثاني  المطلب

 معالجة التلوث البيئي

 

هناك مجموعة من التدابٌر الواجب اتخاذها من أجل الحد من التلوث البٌبً النفطً فً المحافظة وعموم 

وسٌتم  ,البلد , وهذه اإلجراءات لٌس ابتكارات صعبة فكل البلدان فً سبٌل الحد من هذا التلوث 

 تلخٌصها فً النقاط االّتٌة :

 

 -أوالً : سن القوانٌن والتشرٌعات الصارمة :

 

تساعد الضوابط والقوانٌن الصارمة التً تفرض علا المنشؤت االقتصادٌة المسببة للتولث علا تقلٌل 

التلوث واالضرار البٌبٌة التً تسببها تلك النشبؤت عندما تطرح ملوثاتها فً الماء  والهواء والتربة من 

التً تإدي إلا تقلٌل  وقد فرضت بعض الدول القوانٌن البٌبٌة الصارمه,دون دفع أي تكالٌؾ خارجٌة 

التلوث البٌبً , فضبلً عن انخراط أؼلب الدول فً اتفاقات حماٌة البٌبة ومنها االتفاقٌات حماٌة البٌبة 

ومنها االتفاقٌات التً لها عبلقة بانتاج النفط الخام أو استهبلك أنواع الوقود والمنتجات المشتقة منها 

 ( .8والتً ٌلخصها الجدول )

بعد تخلفةعلبمدئ  السنٌن السابقة نتٌجة  ,اللحاق بالركب الدولً فً هذا المضمار وٌحاول العراق 

فقد عانت المدن العراقٌة العدٌد من المشكبلت البٌبٌة التً ظهرت  ,للحروب الطوٌلة التً مر بها البلد 

ة البشرٌة بشكل واضح فً مدٌنة بؽداد نتٌجة التمركز السكانً العالً وازدٌاد أعداد السٌارات واألنشط

بعد حرب الخلٌج  8118البشرٌة والصناعٌة فٌها , إذ ابتدأ التردي الحقٌقً فً البٌبة العراقٌة منذ عام 

الثانٌة نتٌجة االنفجارات وإحراق المستودعات والمصافً النفطٌة ومخازن المواد الكٌمٌابٌة 

ة ابعاد هذه المشكلة التً تفاقمت واستمرالتؤثٌرات السلبٌة خبلل مدة التسعٌنات والسنوات الحالٌة بزٌاد

بعد الحرب االخٌرة والتً ماٌزال البلد ٌعانً وٌبلتها نتٌجة  االهمال واإلعمال التخرٌبٌة والنهب 

 للمإسسات والنبا االرتكازٌة 

 

فضبلً عن الضؽط السكانً الشدٌد المصحوبة بالهجرة من الرٌؾ إلا وتراكم النفاٌات وعجز منظومات  

فضبلَ عن عجز  ,الصحً وشحه المواد االحتٌاطٌة والمعدات البلزمة لمعالجة التلوث معالجة الصرؾ 

 منظومات تولٌد الطاقة الكهربابٌة التً زادت من تلك التؤثٌرات السلبٌة .

 

س وزارة البٌبة فً العراق التً جاءت فً مدة حرجة تعانً فٌها االوضاع البٌبٌة ٌتؤس 3002وفً عام  

تحتاج الببٌة فً العراق الٌوم إلا وقفة علمٌة وإعادة النظر فً متطلبات وقؾ التدهور التدهور الشدٌد . و

وتحوٌل أنماط التعامل مع الموارد الطبٌعٌة إلا  ,والسعا لحماٌة وتحسٌن البٌبة من جهة ثانٌة ,من جهة 

ن توضٌحها من نمط تنمٌة مستدامة . وفً هذا السعً فقد تم سن مجموعة من القوانٌن واللوابح التً ٌمك

 ( .8خبلل الجدول )
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 (8الجدول )

 االتفاقٌات الدولٌة التً تم توقٌعها للحد من الملوثات النفطٌة 

 االهداؾ  التارٌخ  االتفاقٌة 

االتفاقٌة اإلطارات 
لتؽٌٌرات  المناخ 
 وبروتوكول كٌوتر

 
8113 
 

كان الهدؾ منها محاربة التؽٌرات فً المناخ وارتفاع 
درجة حرارة االرض عن طرٌق تثبٌت تراكٌز  

الؽازات الدافٌبة )وهً الؽازات المسبٌة لبلحتساب 
 الحراري ( .

اتفاقٌة بازل بشؤن 
التحكٌم فً نقل النفاٌات 

 الخطرة 

 
8113 

تهدؾ ألا التقلٌل من عملٌات أنتاج المخلفات الخطرة 
حٌث الكمٌة والخطورة والتخلص منها فً أقرب من 

موقع ممكن بالطرق السلمٌة بٌبٌا ؛ بتشرٌع قوانٌن تحدد 
طرق التعامل معها والتخلص منها وتشدد علا ضرورة 

أبعادها بالشكل الذي ٌضمن حماٌة الصحة البشرٌة 
 والبٌبٌة .

اتفاقٌة فٌنا لحماٌة طبقة 
االوزون وبروتوكول 

 مونتلاير 

 
8111 

تهدؾ هذه االتفاقٌة إلا حماٌة البٌبة والصحة البشرٌة 
من االّثار الضارة التً تنجم من األنشطة البشرٌة والتً 

 ٌمكن إن تحدث تعدٌبلً فً طبقة األوزون .

  اتفاقٌة تقٌٌم األثر البٌبً 
8118 

تتمحور هذه االتفاقٌة حول ضرورة االهتمام بعملٌة تقٌٌم 
 للمشارٌع المقترحة . األثر البٌبً بؤسس مستدامة

اتفاقٌة الكوٌت اإلقلٌمٌة 
 لحماٌة البٌبة البحرٌة 

 
8151 

وتشمل مجموعة القوانٌن واللوابح والتشرٌعات الخاصة 
 بحماٌة البٌبة .

 

 المصدر :

مركز البوابة ,المنعقد فً بٌروت , 3083( أبرٌل 88ـــ3دورة دراسة وتقٌٌم االثر البٌبً للحقول للمدة ) ,خالد جمال 

 .833ص , 3083 ,القاهرة ,العربٌة للتنمٌة اإلدارٌة 

 

 

 

علا أنها الزٌارة   Global Warming*ٌمكن تعرٌؾ ظاهرة االحتباس وتقٌٌم االثر الحراري 

التدرٌجٌة فً درجة حرارة ادنا طبقات الؽبلؾ الجوي المحٌط باالرض ؛ كنتٌجة لزٌارة انبعاثات 

وؼازات الصوبة  ,منذ بداٌة الثورة الصناعٌة  greenhouse gasesؼازات الصوبة الخضراء 

وأكسٌد النٌتروز  ,والمٌثان ,وثانً اوكسٌد الكاربون  ,الخضراء والتً ٌتكون معظمها من بخار الماء 

 واالوزون هً ؼازات طبٌعٌة تلعب دورا مهما فً تدفبة سطح األرض حتا ٌمكن العٌش علٌه .
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 -ماٌة حقوق المتضررٌن من التلوث :ثانٌؤ : ضمان وح

            

أذ أن المنبعث من المصانع لٌس له حدود وال ٌعٌقه  ,وهً طرٌقة أخرئ للتحكم فً التاثٌرات الخارجٌة  

. ولذلك فإن المتلوثٌن لهم الحق بمطالبة الملوثٌن  أي عابق وٌنتقل عبر الهواء واالنهار بٌن دولة واخرئ

 بحقوقهم فً بٌبة نظٌفة .

 

وتفرض علا وحدة من  ,رسوم ) ضرابب ( االنبعاث : وهً رسوم تحصلها الحكومة  -8

 فإن علا ,االنبعاثات فً الهواء أو الماء أو التربة . وهذه الرسوم تقلل التلوث إذ تكلؾ المنشاة امواالً 

 . (8)مصدر االنبعاث البحث عن طرٌقة لتقلٌل االنبعاث والتلوث 

 

الرسوم )ضرابب ( البٌبٌة : تزٌد الضرٌبة البٌبٌة من الكلؾ الخاصة إلنتاج السلع والخدمات  -3

التً لها تؤثٌرات خارجٌة سلبٌة علا المجتمع . إذ تفرض الضرابب البٌبٌة لتعزٌز )مبدأ الملوث ٌدفع ( 

وخلق الحافز لكل من المنتجٌن والمستهلكٌن  ,ح االضرار البٌبٌة فً سعر المنتج ودمج تكالٌؾ إصبل

وزٌادة العابدات التً  ,وتحقٌق سٌطرة اكبر علا التلوث  ,بتؽٌٌر النشاطات المإثرة سلباً علا البٌبة 

 ٌمكن توجٌهها لتحسٌن البٌبة .

 

أّذ تمثل ضرٌبة  ,النهابً  ضرٌبة الكربون : وهً عبارة عن مبلػ نقدي ٌفرض علا المستهلك -2

الكربون واحدة من السٌاسات التً تطبقها الدول الصناعٌة المتقدمة فً سبٌل الحد من الملوثات 

المنطلقة فً البٌبة من جراء إنتاج مصادر الوقود األحفوري باعتبارها ضرٌبة تحفٌزٌة لؽرض 

 .(3)التقلٌل من التلوث البٌبً 

 

 

 

 

, نحو مفهوم لبلقتصادٌات البٌبٌة وقوانٌن المعالجة لها ) مسار التجربة االمرٌكٌة (, ترجمة :جبلل  ( توم تٌتنبرج8)

 .834, ص3000البناء المجلس األعلا للثقافة , المشروع القومً للترجمة , القاهرة , 

 .834_ 284( أحمد حسٌن الهٌتً , مصدر سابق , ص ـص 3)
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 ثالثا : اجراءات اخرى  

 

االعانات اإلٌجابٌة هً من الوسابل التً تعمل علا تعزٌز المنشؤت االقتصادٌة علا زٌادة       

فمثبلً بدالً من فرض الضرابب علا قطع األشجار فً  ,كفاءتهم والحفاظ علا البٌبة وإنتاجهم 

 . (8)الؽابات إعطابهم معونات مالٌة إلعادة التشجٌر وهذه من الوفرات الخارجٌة اإلٌجابٌة 

وكذلك تقوم الحكومة بتشجٌع المنشات علا معالجة نفاٌاتها قبل إلقابها فً الموارد البٌبٌة المختلفة 

وذلك عن طرٌق تقدٌم إعانة عن كل وحدة مٌاه مثبلً ٌتم معالجتها وكذلك تقوم الحكومة بتشجٌع  ,

ك عن طرٌق تقدٌم وذل ,المنشات علا معالجة نفاٌاتها قبل إلقابها فً الموارد البٌبٌة المختلفة 

 إعانة عن كل وحدة مٌاه مثبلً ٌتم معالجتها قبل إلقابها فً البحٌرة .

 

إذ ٌؤخذ رخصاً تجارٌة ٌسمح له بانبعاث قدر محدود من الفضبلت والؽازات . وٌجب أن ٌكون 

مجموع الكمٌة المرخصة مساوٌاً للكمٌة المنبعثة ألي ملوث داخل حدود المستوٌات االّمنة 

 لبلّنبعاثات من ذلك الملوث . والمقبولة

 

من المتوقع إن ٌإدي الطبٌعً دوراً مهماً فً التحوٌل نحو الطاقة قلٌلة الكربون فً المستقبل         

والسبب فً ذلك إن الؽاز الطبٌعً ٌنجم عنه كمٌات أقل من ثانً أوكسٌد الكربون لكل وحدة  ,القرٌب 

خدام الؽاز الطبٌعً استجابة جوهرٌة للكثٌر من العوامل ومنها وٌعد التحول إلا است ,طاقة مقارنة بالنفط 

ومن خبلل تطوٌر البنٌة التحتٌة الستخدام الؽاز  ,( 3التخفٌؾ من تلوث الهواء وانبعاث الؽازات الدفبٌة )

ومن ثم تقلٌل الفاقد منه )بحسب احصاءات  ,الطبٌعً لتوسعة سوق الؽاز وتطوٌر الطلب المحلً علٌة 

OPEC 2% ()12ٌتجاوز نسبة  3080فان ما ٌتم فقدانة من الؽاز الطبٌعً فً العراق فً عام. ) 

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ,زٌع دار الصفاء للنشر والتو ,السبلمة المهنٌة  ,عبد الرحمن محمد العامري  ,( مازن عبد الكرٌم الخرابشة 8)

 . 30ص , 3000 ,عمان 

البٌبة العربٌة ) تؽٌر المناخ ( أثر تؽٌر المناخ علا البلدان العربٌة  ,ونجٌب صعب  ,( مصطفا كمال طلبة 3)

 . 32ص , 3001 ,بٌروت  ,وتقرٌر المنتدئ العربً للبٌبة والتنمٌة  ,المنتدئ العربً للبٌبة والتنمٌة ,

(3) OAPEC  Annual  Statistial Vienna  Austria  2011 . 
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وذلك من خبلل مبلحظة مجموعة التدابٌر والمبادرة التً اتخذتها دول عدٌدة لها ظروؾ مشابهة 

 ( .3لظروؾ العراق البٌبٌة والنفطٌة كما فً الجدول )

 

 ( 3الجدول )

 المبادرات البٌبٌة المتخذة من قبل مجموعة من الدول لمكافحة التلوث البٌبً 

 المبادرة الدولة 

مبادرة حظر استعمال الوقود المحتوي علا الرصاص , والذي كان له  اإلمارات 
 األثر االٌجابً علا نوع الهواء , فضبلً عن إدارة ومراقبة نوع الهواء .

بدأت المراقبة المستمرة للملوثات الجوٌة , إذ تم ملوثات ربٌسة مثل ثانً  البحرٌن 
النتروجٌن , اول أوكسٌد النتروجٌن , أوكسٌد الكبرٌت , ثانً اوكسٌد 

واألوزن , وؼٌرها من الؽازات , إذ ٌتم نقل البٌانات المسجلة فً كل محطة 
 بواسطة أجهزة مودم إلا أوكسٌد الكربون وملوثات أخرئ .

مبادرة إدارة نوع الهواء فً المملكة وذلك بوضع مقاٌٌس لنوع الهواء  السعودٌة
الكبرٌت والجزٌبات واألوزون وأول أوكسٌد  لؽرض قٌود علا ثانً أوكسٌد

 الكربون وملوثات اخرئ .

 حدوث دولة خطوطاً توجٌهٌة تلوث الهواء بتبنً عدد من المبادارت منها : قطر 
مبادة ضبط الهواء بمراقبة نوع الهواء بؽٌة تنفٌذ نشاطات مراقبة نوعة  -8
. 
ل الؽاز الطبٌعً إلا مبادرة السٌاسات العامة لتحسٌن نوع الوقود بتحوٌ -3

 انواع الوقود المسابل 
 مبادرة بناء القدرات والبحوث المعلوماتٌة والتنمٌة . -2

 

 -المصدر :

 ,المنتدئ العربً للبٌبة والتنمٌة ,الببٌة العربٌة ) تحدٌات المستقبل ( ,نجٌب صعب  ,مصطفا كمال طلبة  -

 . 44ص , 3001 ,بٌروت  ,تقرٌر المنتدئ العربً للبٌبة والتنمٌة 

 

إذ  ٌبلحظ من الجدول إن العدٌد من الدول التً تتمتع ]الظروؾ نفسها التً ٌتمتع بها العراق قد اتخخذت 

العدٌد من اإلجراءات الهادفة للحد من الملوثات التً ٌمكن االستفادة منها فً مجال حماٌة البٌبة العراقٌة 

. 
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 التلوث البيئي في العراقالمبحث الثالث: مؤشرات             

ال ٌقل خطر التلوث البٌبً فً العراق عن الخطر الذي تمثله القوى االرهابٌة التً استهدفت العراق ما 

االجتماعً واالقتصادي فً العراق. ما دعا الجهات المعنٌة بان تقوم بتكوٌن  على االمن 3002بعد عام 

قاعدة بٌانات حول مإشرات البٌبة فً العراق, كان اولها تقرٌر االحصاءات البٌبٌة الصادر عن الجهاز 

 العراق فً البٌبً , وكذلك المسح3084والذي ٌصدر سنوٌا حتى عام  3001المركزي لبلحصاء عام 

التخطٌط العراقٌة لٌبٌن حجم الملوثات الصناعٌة للبٌبة  الذي اجرته وزارة 3083 لسنة لصناعةا لقطاع

 (http://www.cosit.gov.iq/ar/indفً العراق. )

 راقٌةوٌحاول الباحثون عرض بعض اهم مإشرات التلوث البٌبً التً تعتمدها وزارة التخطٌط الع

  3002واقع البيئة في العراق قبل عام المطلب األول :  

من خبلل وضع التشرٌعات القانونٌة التيً تينظم شيإون البٌبية  3002لقد اهتم العراق بالبٌبة قبل  

لصييٌانة  أسييسصييدر القييانون الييذي ٌإكييد علييى وضييع 8152ففييً عييام  وتمثييل ذلييك بالجانييب التشييرٌعً ,

 عن تحدٌده للحدود العلٌا المسموح بها فً نوعٌة المٌاه المطروحة لمختلؾ والمٌاه العمومٌة فضبل األنهار

,وتيم تعيدٌل فقراتيه ليتبلبم ميع الظيروؾ  أالنوالفعالٌات الزراعٌة والزال هذا القيانون نافيذ لحيد  األنشطة

تشيكلت الهٌبية العلٌيا للبٌبية  ,8123وبعد مشاركة العراق فً مإتمر ستوكهولم للبٌبية البشيرٌة عيام 8للبلد.

للبٌبية البشيرٌة عيام  األعليىحتيى تيم تشيكٌل المجليس  إعمالهيا,ومارسيت تليك الهٌبية  8123البشرٌة عام 

كما تم وضع قانون للصيحة العامية  3,والذي تم تعدٌل تسمٌته فٌما بعد لٌصبح مجلس حماٌة البٌبة.8124

ٌاه الشرب ونوعٌتها من حٌث مواصفات مواقيع وٌتضمن هذا القانون ,فضبل عن م 8118لعام  11رقم  

مٌياه الشيرب وطرٌقية التصيفٌة المتبعية واعتمياد المواصيفات العالمٌية لمٌياه الشيرب ووجيوب احتيواء كييل 

الفحوصيات الكٌمٌابٌية والباٌلوجٌية والفٌزٌابٌية لتحدٌيد  إلجيراءمشروع تصفٌة للمٌاه على مختبر متكاميل 

 كفاءة علمٌة للتصفٌة والتعقٌم .

 اقٌة. عر

لحماٌة وتحسٌن البٌبة ,الذي ٌهدؾ  األعلىالمدٌرٌة العامة للبٌبة البشرٌة تم تشكٌل "المجلس  تؤسٌسوبعد 

 الضوابطالخطط البلزمة لذلك ووضع  وإعدادحماٌة البٌبة ومنع تلوثها ووضع السٌاسة العامة  إلى

راق فً مجال حماٌة وتحسٌن البٌبة" فً العبلقات الدولٌة للع الرأي أبداءالمتعلقة بملوثات البٌبة ,مع 

دابرة حماٌة وتحسٌن  أعبلهمن القانون  83بموجب المادة  تؤسست,كما 8115( لعام 25بموجب القانون )

البٌبة لتحل محل المدٌرٌة العامة البشرٌة وتمارس مجموعة من االختصاصات منها دراسة المشاكل 

 ها .للول المتعلقة بالتلوث البٌبً فً العراق واقتراح الح

 
                                                           

 

. فراش عببش فبضم , انتهىث انبٍئً معىلب نهتىمٍت  ومهذدا نهسكبن , انمجهت انعرالٍت نبحىث انسىق وحمبٌت  ( حبرث حبزو اٌىة2)

 . 2202, جبمعت انمىصم  3,عذد  2انمستههك , مجهذ 

 

 . 2222, بغذاد ,  2204 -2202( وزارة انتخطٍظ , جمهىرٌت انعراق , خطت انتىمٍت انىطىٍت نهسىىاث 3)

 

 

 

                                                     02 

http://www.cosit.gov.iq/ar/ind


 
 

 

ثم صدر 2الفحوصات المتعلقة بجمٌع الملوثات البٌبٌة ومتابعة سبلمة وتحسٌن الببٌبة. أجراء إلى باإلضافة

 8115( لعيام 25والذي بموجبيه حيل محيل القيانون رقيم) 8112لعام  2قانون حماٌة وتحسٌن البٌبة رقم 

 8محددة وواضحة لحماٌة وتحسٌن البٌبة ومنها: أحكامامرة  وألولٌتضمن هذا القانون  إذ,

 . توفٌر متطلبات قٌاس الملوثات 

 . تزوٌد دابرة حماٌة وتحسٌن البٌبة بنتابج قٌاس الملوثات 

 .توفٌر وسابل ومنظومات معالجة الملوثات وتشؽٌلها 

 .بناء قواعد للمعلومات 

 ٌة للرقابة .بخضوع كافة النشاطات المإثرة على الب 

  البٌبً. لؤلثرمشروع ٌتضمن تقرٌر  أليمحددة لدراسة الجدوى الفنٌة واالقتصادٌة  إلٌةوضع 

  المصيطحات  أو,األنهيار إليىخدمٌية  أونفطٌية  أوصيناعٌة  أومنع تصرٌؾ أي مخلفيات زراعٌية
 .األرض أوالهواء  آوالمابٌة الجوفٌة 

 

البٌبً فً العراق منيذ ثبلثية  وعلى الرؼم من االهتمام الكبٌر بالجانب التشرٌعً والقانونً للنظام 

عقود ونٌؾ لم نبلحظ أي مإشرات تدل على تطور النظام البٌبً خبلل المدة المذكورة مميا ٌإكيد ضيعؾ 

العدٌيد ميين المشياكل والتحييدٌات والتييً  إلييىتعرضييت البٌبية  إذالقيرار االقتصييادي والتنميوي فييً العيراق ,

تنموٌة وبيٌن الحيروب والعقوبيات الدولٌية,مما وليدت اختلفت مسبباتها بٌن صانعً القرار وبٌن البرامج ال

 أنشيطةارض قاحلية بفعيل  إليىالمنتجية  األراضيًالسلبٌة على مستقبل البٌبة فكانت النتٌجة تحيول  أثارها

مما ؼٌر المعيالم الطبٌعٌية للبٌبية  أنواعهاالمختلفة كذلك ظهور مشكلة تلوث المٌاه والهواء بجمٌع  اإلنسان

التحتٌية ومشيارٌع الصيرؾ الصيحً وتيراكم النفاٌيات ومشيارٌع  ٌيةالخدمات والبن فضبل عن تردي نوعٌة

البلد عاجزا  أصبحمتطلبات التوازن البٌبً وبذلك  فً نظر االعتبار األخذصناعة النفط واستخراجه دون 

البٌبييً والتييً تتمثييل بالبنٌيية التحتٌيية السييلٌمة والكييوادر البٌبٌيية المتخصصيية  األميينعيين تييوفٌر مقومييات 

والتخطييٌط العمرانييً المطييابق للمواصييفات البٌبٌيية وؼٌيياب الييوعً البٌبييً وروح المواطنيية والتكنولوجٌييا 

النتابج تدمٌر البٌبة ٌعتبر من  إن إلىالمتحدة  لؤلممالمتطورة المصاحبة للبٌبة وهذا ما ٌإكده برنامج البٌبة 

 الحتمٌة التً تصاحب الحروب.

 

 

 

 

                                                           
 انمصذر انسببك وفست . (0)
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 المطلب األول :مؤشرات تلوث الهواء                    

 

ٌعد تلوث الهواء من المشاكل الكبٌرة التً تعانً منها المحافظات العراقٌة, وقد بدأ التردي الحقٌقً فً 

افً ومستودعات الوقود واستخدام نوعٌات ردٌبة من نتٌجة احتراق المص 8118نوعٌة الهواء عام 

الوقود فً المصانع والسٌارات, فضبل عن استخدام اسلحة متطورة فً الحروب التً عانى منها العراق 

 مصادره الهواء الربٌعً, تلوث مؽٌر حسٌن عباس. والتً خلؾ موادا كٌمٌاوٌة واشعاعٌة خطرة جدا. )د

( ومن المشاكل 3002للعلوم االقتصادٌة, المجلد الثامن, العدد الثامن, الكوفة,  وتؤثٌراته, مجلة الؽري

االخرى حول ملوثات الهواء عدم توفر مقاٌٌس لحساب الملوثات المطروحة من االفران والمراجل 

والمشاعل التابعة للشركات النفطٌة والؽازٌة والمصافً, ولذلك تقوم وزارة التخطٌط باالستعاضة عن 

ثات بذكر كمٌات الوقود المستخدمة فً هذه  االفران والمراجل والمشاعل وكمٌات الؽازات, وقد الملو

الؾ مترا مكعبا, بٌنما  3333نحو   3084بلؽت كمٌات الوقود المحروقة فً المراجل واالفران عام 

الؾ  85811كانت الؽازات المحروقة فً المشاكل التابعة للشركات والنفطٌة والؽازٌة والمصافً نحو 

 مترا مكعبا. 

  

احد المإشيرات المعتميدة  دتلوث الهواء هو الؽبار المتساقط ,الذي ٌع إلىالمإدٌة  األخرىومن المصادر  

لنوعٌة الهواء المحٌطة على مستوى المحافظات وخصوصا القرٌبة مين المنياطق الصيحراوٌة ,فقيد بٌنيت 

ان الؽبار العالق ٌشكل المشكلة الربٌسٌة ثم  إلى خبلل السنوات الماضٌة أجرٌتالدراسات والتقارٌر التً 

ٌلٌه الؽبار المتصاعد ثم العواصؾ الترابٌة وهً ظواهر طبٌعٌة مؤلوفة ومتكررة فً العراق خيبلل العقيد 

الجفياؾ  تيؤثٌروقطيع الؽطياء النبياتً السيٌما فيً المنياطق الجنوبٌية مين البليد ,كيذلك  إزالية,بسبب  األخٌر

 :األتًوٌمكن توضٌح الؽبار المتساقط من خبلل الجدول  3.األمطاروقلة تساقط المٌاه  شحهالناجم عن 

 

 

 

 

                                                           
4
 .253.حبرث حبزو اٌىة ,فراش عببش فبضم ,مصذر سببك,ص 
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 (3جدول ) 

 3084/شهر(لمحافظات العراق لسنة 3لكمٌة الؽبار المتساقط بوحدات )ؼم/م األعلىوالحد  األدنىالحد 

لكمٌيييية الؽبييييار  األدنييييىالحييييد  المحافظة

 المتساقط

لكمٌييية الؽبيييار   األعليييىالحيييد 

 المتساقط

 _ _ نٌنوى 

 42 5 كركوك

 _ _ صبلح الدٌن 

 33 5 دٌالى 

 _ _ االنبار

 32 2 بؽداد

 32 2 بابل

 88 3 واسط

 50 1 كرببلء

 21 1 القادسٌة

 55 3 النجؾ

 31 82 المثنى

 83 83 مٌسان

 15 81 ذي قار

 48 1 البصرة

,الجهيييياز المركييييزي 3084البٌبٌيييية للعييييراق لسيييينة  اإلحصيييياءاتتقرٌيييير  وزارة التخطييييٌط ,المصييييدر:

 .38(,ص2,جدول رقم )3085البٌبة  إحصاء,مدٌرٌة لئلحصاء

/الشهر, واقل 3ؼم/م 15وٌظهر من الجدول ان الحد االعلى لتساقط الؽبار كان فً محافظة ذي قار بواقع 

/الشهر. ولم تتوفر احصاءات عن المحافظات )نٌنوى 3ؼم/م 2حد ادنى كان فً محافظة بؽداد بواقع 

 لدٌن واالنبار( بسبب تدهور الوضع االمنً.وصبلح ا
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هذا وسجلت محافظة مٌسان ثالث اقل محافظة فً معدل التساقط السنوي للؽبار بعد كل من واسط ودٌالى 

/سنة. بٌنميا كانيت فيً 3ؼم/م 83/سنة, وفً دٌالى 3ؼم/م 2اذ بلػ معدل التساقط السنوي للؽبار فً واسط 

وزارة التخطييٌط ,الجهيياز  , 3084البٌبٌيية للعييراق لسيينة  اإلحصيياءاتتقرٌيير /سيينة )3ؼييم/م 82مٌسييان 

(. وٌمكن ان ٌستؽل هذا االمر 38(,ص21,جدول رقم )3085البٌبة  إحصاء,مدٌرٌة لئلحصاءالمركزي 

فً التروٌج للسٌاحة فً مٌسان كون اجوابها افضل من العدٌد من المحافظات والنها تمتلك ثروة سيٌاحٌة 

 نب الترفٌهً حٌث بٌبة االهوار فضبل عن الجانب الحضاري الزاهر فً المحافظة.كبٌرة سواء فً الجا

 ملوثات المياه  مؤشرات :الثاني  المطلب

 إشيكالهاظهيرت مشيكلة تليوث المٌياه بجمٌيع  إذندرة فً العيالم  وأكثرهاعناصر التنمٌة  أهمالمٌاه من  دتع

حار,نتٌجية لعملٌيات وبيرامج التنمٌية االقتصيادٌة التيً والبحٌرات والب األنهارمتمثلة بالمٌاه الجوفٌة ومٌاه 

ميا ٌطليق علٌيه نظيام  أوبنظير االعتبيار العبلقية بيٌن التنمٌية والبٌبية  األخيذاتبعتها معظم بلدان العالم دون 

ملوثييات المٌيياه فييً المركبييات الكٌمٌابٌيية المختلفيية والناتجيية عيين الصييناعة  أهييمالتييوازن البٌبييً ,وتتمثييل 

 إليى باإلضافةالزراعٌة والصرؾ الصحً فً المناطق الحضرٌة . األسمدةٌة ومركبات والمبٌدات الحشر

,وٌعد العيراق  إشكالهاذلك كان لتطور صناعة النفط واستخراجه دور مهم فً زٌادة تلوث المٌاه بمختلؾ 

والمٌياه  األنهيار هبهذا التلوث من خبلل طرح المخلفيات والمٌياه الملوثية فيً مٌيا المتؤثرةواحدا من البلدان 

 بدون معالجة مما اثر على نوعٌتها. اإلقلٌمٌة

مين عقيد السيبعٌنات فيً  األوللقد تعرضت البٌبة فً العراق للتليوث بشيكل كبٌير خيبلل النصيؾ  

العدٌد من الصناعات القابمة فً تلك المدة كانت تفتقر  إن إذالقرن المنصرم من جراء التطور الصناعً ,

ٌبً من حٌث مواقعها وطرق تصرٌؾ مخلفاتها والتً اعتبيرت مين ابيرز مصيادر شروط التوازن الب إلى

  4التلوث البٌبً وخصوصا على الموارد المابٌة وللسببٌن  التالٌٌن:

 تصيرٌؾ  أومن حٌث اختٌيار مواقعهيا  األنهارؼالبٌة الصناعات العراقٌة صممت بالقرب من  إن
 . البٌبةبنظر االعتبار شروط ومتطلبات الملوثات  األخذمخلفاتها دون 

  األنهيار إليىتمٌزت المٌاه المسترجعة من الصناعة بتراكٌز عالٌية مين الملوثيات تطيرح ؼالبٌتهيا 
 دون معالجات.

لقييد اتسييمت المرحليية الراهنيية بالعدٌييد ميين الملوثييات للمٌيياه ومنهييا الملوثييات الصييناعٌة السييابلة  

فات السابلة للمستشفٌات ومٌاه الصرؾ الصحً والتً تمٌزت بارتفاع تراكٌز والملوثات العضوٌة والمخل

 ٌبٌن ذلك : األتًالملوثات فٌها والجدول 
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 .4,مصذر سببك,ص2222. تمرٌر االحصبءاث انبٍئٍت نهعراق نعبو  
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 (2جدول )

  3001خبلصة المطروحات السابلة لمعامل وزارة الصناعة والمعادن حسب القطاع لسنة 

كمٌيييييييية المٌيييييييياه الصييييييييناعٌة  القطاع

 /ٌوم(2المصروفة )م

لٌيييييييية التصييييييييرٌؾ ميييييييين العم

 /ٌوم(2)ماإلنتاجٌة

 3115 13332 الكٌمٌابً

 3480 85083.2 الهندسً

 334 1454 الؽذابً

 4834 83354.1 النسٌجً

 82035 822313.5 المجموع

, ,الجهييياز المركيييزي  3001البٌبٌييية للعيييراق لسييينة  اإلحصييياءاتتقرٌييير وزارة التخطيييٌط , المصيييدر: 

 .32( ص1رقم )جدول  ,30804البٌبة  إحصاء,مدٌرٌة لئلحصاء

خمسية قطاعيات وهً)الكٌمٌابٌية  إليىوزارة الصيناعة والمعيادن قسيمت قطاعاتهيا  إن أعيبلهٌبٌن الجدول 

مخلفيات سيابلة مطروحية مين القطياع الكٌمٌيابً  أعليىكانيت  إذ( اإلنشيابٌة,الهندسٌة ,الؽذابٌة ,النسٌجٌة ,

لييييػ التصييييرٌؾ الكلييييً واقييييل كمٌيييية مخلفييييات سييييابلة مطروحيييية كانييييت فييييً القطيييياع الؽييييذابً ,حٌييييث ب

/ٌوم لكل مين القطياع الكٌمٌيابً والقطياع الؽيذابً عليى التيوالً , والتيً 2(م1454/ٌوم و )2(م13332)

المجياورة  األراضيًالمٌاه وشيبكات المجياري والصيرؾ الصيحً واليبعض منهيا اليى  إلىتطرح مباشرة 

 التدوٌر والمبازل. إلى األخروالبعض 

المركبييات الكٌمٌابٌيية  أالؾالصييناعة والزراعيية تسييتخدم  إنالعدٌييد ميين الدراسييات  أشييارتفقييد  

 أخيرىوميواد   واألصيباغ واألدوٌيةالميواد الببلسيتٌكٌة والمبٌيدات  إنتياجفيً  إنتاجالمصنعة فً العضوٌة 

فيً  اإلصابة أوتنجم عنها تشوهات خلقٌة  إنمختلفة والكثٌر من هذه المركبات ذو سمٌة عالٌة جدا ٌمكن 

بعضا من هيذه المركبيات ؼٌير الرفٌقية بالبٌبية ال ٌتحليل بالسيرعة  إنٌفاقم المشكلة مرض السرطان ,وما 

وعليى  5تناوليه. أوميا استنشيقه  إذا اإلنسيانالمٌاه تهدٌيدا خطٌيرا لصيحة  إلىالكافٌة بحٌث ٌشكل وصولها 

فيات تركٌيز للمخل اعليًكمٌية الملوثيات العضيوٌة للمٌياه كانيت  إن( 2الجدول السابق) أشارضوء ذلك فقد 

البيالػ  األثيرمن القطاع الكٌمٌابً وبالتالً فان مثيل هيذه المطروحيات سيوؾ ٌكيون لهيا اً السابلة مطروحت

 فً التوازن البٌبً فً ظل ضعؾ الرقابة البٌبٌة. اإلخبللعلى النظام البٌبً فً العراق ومن ثم 
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 .220مصذر سببك,ص . عبذ انمبدر عببذ ,غبزي سفبرٌىً, 
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المواد العضوٌة فٌها ,والتً  تتصؾ بارتفاع تراكٌز فؤنهاما تابعنا واقع محطات الصرؾ الصحً  وإذا

محطات لؽرض معالجتها وجعلها ضمن المحددات المقبولة  إلىتجمع بواسطة شبكات المجاري وتدفع 

هذه المحطات تتمٌز بقدمها وقلة عملٌات الصٌانة وعدم كفاءة وحدات المعالجة  إن إذقبل طرحها للمٌاه ,

مع ضعؾ الطاقة االستٌعابٌة لتلك المحطات  ٌةكٌماووحدات معالجة  إلىذلك افتقارها  إلى باإلضافة

( محطة لمعالجة 20وزارة البٌبة عند متابعتها ) أشارت,فقد  صمٌمٌةمن طاقتها الت أكثر,حٌث تستلم مٌاه 

المبزل  إلى( محطات 4النهر و ) إلى( محطات تصرؾ مٌاهها 5) إنمٌاه الصرؾ الصحً , وجدت 

 2( محطات صالحة للعمل .1توقفة و )م أو( محطة منها ؼٌر صالحة للعمل 88و)

 :تلوث التربةمؤشرات  الثالث :المطلب 

تتعييرض التربيية فييً العييراق لتييدهور بٌبييً فييً نوعٌيية عناصيير تربتهييا وخصابصييها الفٌزٌابٌيية  

 إليى أدىالؽطياء النبياتً اليذي  وإزاليةفً الري  واإلفراط والكٌمٌابٌة والباٌلوجٌة ,وذلك بفعل الفٌضانات 

للزراعية والوقيود  األشيجاركاجتثياث  اإلنسيان أنشيطةقاحلية وبسيبب  أراض إليىالمنتجة  ًاألراضتحول 

والمبٌيدات  لؤلسيمدةوالبناء , وكذلك ارتفاع ملوحة التربة وتليوث مٌياه اليري واالسيتخدام ؼٌير الميدروس 

 وكذلك العملٌات العسكرٌة التً خاضها العراق مما ولد توازن بٌبً هش.

والمبٌيدات فيً العيراق محيدودة جيدا  باألسيمدةالبٌانات والدراسات المتاحة حول تليوث التربية  إن 

ة العراقٌية تعيانً مين بيالتر إن إليىوالسيبب ٌعيود  باألسمدةوعلى العموم ال ٌعانً البلد من مشكلة التلوث 

وٌات المطلوبية مين ال ٌيزال دون المسيت األسمدةنقص العناصر الؽذابٌة فٌها هذا من جانب ,وان استخدام 

 األسيمدةحٌيث تتعيرض  واألنهيارالجوفٌية  هتنحصر بتلوث المٌيا األسمدة إضافةمشكلة  إن, اذ أخرجانب 

 إليىالكثٌفة والتعرٌة حٌث ٌترشح اليبعض منهيا  األمطاراالنجراؾ نتٌجة لسقوط  إلىالتربة  إلىالمضافة 

  1المٌاه الجوفٌة من خبلل التربة.

زراعة فً العراق تعانً الٌوم من تدهور بٌبيً كبٌير بسيبب عيدم وجيود الصالحة لل األراضً إن 

 األراضييًكبٌييرة علييى مسيياحة  بؤضييرارمييع الظييروؾ الطبٌعٌيية التيً تسييببت  تييتبلءمالتقنٌية الحدٌثيية التييً 

الصالحة للزراعة وميا ٌعيرؾ الٌيوم بظياهرة التصيحر والمتمثلية بياالنجراؾ الهيوابً واالنجيراؾ الميابً 

 :األتًب التربة والتً ٌمكن توضٌحها من خبلل الجدول وزٌادة تملح وتصل
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 .061,مصذر سببك,ص2204_2202. وزارة انتخطٍظ ,خطت انتىمٍت انمىمٍت نهسىىاث  
1
 .250. حبرث حبزو اٌىة ,فراش عببش فبضم,مصذر سببك,ص 
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 (3جدول )                                             

 بالتصحر ونسبتها فً العراق المتؤثرةالمساحة 

 )هكتار(المتؤثرةالمساحة  الشدة  نوع التصحر 

 خفٌؾ_متوسط االنجراؾ الهوابً

 شدٌد_شدٌد جدا

8328000 

524000 

 خفٌؾ_متوسط االنجراؾ المابً

 شدٌد_شدٌد جدا

3518000 

 خفٌؾ_متوسط تملح التربة 

 شدٌد_شدٌد جدا

8233000 

5521000 

 كلسً تصلب التربة

 جبسً

85228000 

1500000 

مجميييييوع المسييييياحة المتيييييؤثرة 

 بالتصحر ونسبتها

 13.3=%30831000 

, ,الجهييياز المركيييزي  3001البٌبٌييية للعيييراق لسييينة  اإلحصييياءاتتقرٌييير  : وزارة التخطيييٌط ,المصيييدر

 . 42( ص85,جدول رقم )3084البٌبة  إحصاء,مدٌرٌة لئلحصاء

وقد تفاقمت هذه المشكلة بعد العملٌات العسكرٌة للحيروب التيً خاضيها العيراق ,وخاصية حيرب  

المنضيب ,واليذي ٌعيده الخبيراء مين اخطير مصيادر  التً اسيتخدم فٌهيا الحلفياء الٌورانٌيوم األخٌرةالخلٌج 

متعيددة  بيؤمراض وإصيابته اإلنسيانسلبٌة خطٌرة على صحة  أثارتلوث البٌبة والتربة العراقٌة لما له من 

انتشيار  إلى أدتالتً  واألمطاروبهذا سٌكون لدٌنا تلوث معقد للؽاٌة فً التربة بسبب طول حركة الرٌاح 

 .على التنمٌة البشرٌة المستدامة  تؤثٌراتهاوبالتالً 1ى قشرة التربة .ؼبار الٌورانٌوم المنضب عل

للتلوث البٌبً )تلوث,الهواء والماء والتربة( تهدد  األساسٌة األبعاد أصبحتوعلى ضوء ذلك  

والحٌوان والنبات فً المحٌط الحٌاتً فً العالم عامة والعراق خاصة,وانطبلقا من فكرة  اإلنسانحٌاة 

والعوامل البٌبٌة المحٌطة من جهة وضرورة تنمٌة واستؽبلل مصادر  اإلنسانن رفاهٌة االرتباط بٌ

النظر فً كٌفٌة التعامل مع  إعادة,ٌنبؽً على الحكومة العراقٌة والشعب العراقً  أخرىطبٌعٌة من جهة 

 .مواردها  تخطٌط سلٌم الستؽبلل البٌبة ووضع

 

 

                                                           
2
مبم انعربً ,مركس دراسبث انىحذة انعربٍت ,انعذد . ارثىفىىن امً,كٍف تمصف امرٌكب ابىبءهب ببنسالح انىىوي ,مجهت انمست 

 .43,بٍروث ,ص227
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العواقب المحتملة الستؽبلل الموارد الطبٌعٌة بطرٌقة ؼٌير سيلٌمة وان نفاذهيا فيً المسيتقبل  إلى واإلشارة

 80الناجمة عن تلوث الهواء والماء والتربة. لؤلضراردراسة  أجراءخطرا ,لذا من الضروري  أكثرٌكون 

صييادٌة االقت األنشييطةووضييع سٌاسيية بٌبٌيية مثلييى تسييعى لموازنيية الفوابييد التييً تعييود علييى المجتمييع ميين 

 ما ٌعرؾ بمساواة المنفعة الحدٌة بالتكلفة الحدٌة للتلوث البٌبً. أوالمرتبطة بالتلوث 

 ة لمعالجة التلوث البيئي: إستراتيجينحو المطلب الثالث:        

 أهداؾهً  إفسادهاالتً لم ٌتم  واألرضالهواء النظٌؾ والماء النظٌؾ  إنقد ال ٌختلؾ اثنان فً 

؟ وميا هيو األهيداؾالسإال الذي ٌطرح نفسيه ,ميا ميدى اسيتعدادنا لليدفع تحقٌقيا لتليك  ٌتمناها الجمٌع ,لكن

ليذلك ٌجيب وضيع   88التهدٌيد اليذي تواجهيه البشيرٌة واليذي ٌمثليه عيدم احترامنيا لحيدود بٌبتنيا الطبٌعٌية ؟

ه سييتراتٌجٌات مبلبميية تتضييمن االعتبييارات البٌبٌيية فييً الخطييط التنموٌيية للقطاعييات المختلفيية, وتتمثييل هييذ

 الستراتٌجٌات فً معالجة تلوث الهواء والمٌاه والتربة.

 

 معالجة تلوث الهواء: ةإستراتيجي       

 أوللتخلص من الؽازات المختلفة  أجهزةالصناعٌة الملوثة للهواء بتركٌب  المنشات أصحاب إلزام .8
 .اإلنتاجًالعوادم الناتجة مع النشاط 

 التكنولوجٌة الحدٌثة فً مراقبة وقٌاس نوعٌة الهواء. األسالٌبتطوٌر استخدام  .3
زٌادة اسيتخدام مصيادر تولٌيد الطاقية المتجيددة مين خيبلل االعتمياد عليى الطاقية الشمسيٌة وطاقية  .2

 الرٌاح والطاقة المابٌة فً تولٌد الكهرباء.
 دراسات معمقة عن مكونات البٌبة الهوابٌة ومدى تفاعلها مع الملوثات. أجراء .3
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. خسرو اكرو عثمبن ,انرؤٌب انمستمبهٍت نمضبٌب انبٍئت فً انعراق ,مجهت عطبء انرافذٌه ,تصذر عه وزارة انمىارد انمبئٍت  

 .32ص 2202(,32,انعذد)
00
 ٍت نهىشر وانتىزٌعاللتصبد ,ترجمت هشبو عبذ هللا ,ا الههمبوذل, ا -. بىل .أ.سبمٍهسىن ,ونٍبو د.وىردهبوش ,مبٌكم ج 

 .372, ص2220, 05,انممهكت االردوٍت انهبشمٍت,ط
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 معالجات تلوث المياه: ةإستراتيجي      

المٌياه  أوكانيت المٌياه المدنٌية  سيوءااستخدام التكنولوجٌا الحدٌثة وتطوٌر وحيدات معالجية المٌياه  .8
 استخدامها. إلعادةالصناعٌة الملوثة 

التشييرٌعات القانونٌيية حييول ترشييٌد اسييتخدام المييوارد المابٌيية والحفيياظ علٌهييا ميين التلييوث  إصييدار .3
 لمخالفٌن.ومعاقبة ا

دورٌة للمزارعٌن حول ترشٌد استخدام المخصبات الزراعٌة وميا لهيا مين  إرشادٌةدورات  إقامة .2
 على المارد المابٌة. تؤثٌر

اسييتخدام تقنٌييات الييري الحقلييً الحدٌثيية ميين اجييل تقلٌييل الهييدر ورفييع كفاٌتييه وتقلٌييل نسييبة الفواقييد  .3
متطورة للكشؾ على المٌاه الجوفٌة ميع معيدات للحفير ذو تقانيات  أجهزةمنها,فضبل عن استٌراد 

 عالٌة .
منياطق االهيوار مين اجيل المحافظية عليى التنيوع البٌوليوجً مين جهية والعميل  إعادةالعمل على  .4

 .أخرىكنظام طبٌعً لمعالجة مٌاه الصرؾ من جهة 
الصيحً بالشيكل  العمل على توسٌع شبكات المٌاه وتحسٌن نوعٌة مٌاه الشرب وشيبكات الصيرؾ .5

 الذي ٌتناسب مع زٌادة معدالت النمو السكانً.
والبحٌييرات والسييدود ميين خييبلل تطييوٌر قٌيياس بعييض  األنهييارمراقبيية مسييتوى الملوثييات فييً مٌيياه  .2

 تراكٌز الملوثات.
,مين النياحٌتٌن الدٌنٌية واالجتماعٌية وفقيا  وأهمٌتهاالعمل على توعٌة المواطنٌن عن حماٌة البٌبة  .1

 ة.ٌة الدٌنالشرٌع إلحكام
ومراقبيية  واألهلٌييةفييً المصييانع الحكومٌيية  األسييودالحييد ميين اسييتخدام المنتجييات الثقٌليية كييالنفط  .1

 على طرق معالجتها وفقا للمعاٌٌر البٌبٌة. واإلشراؾمخلفاتها 
 

 معالجة تلوث التربة: ةإستراتيجي      

الخصيابص الذاتٌية دراسات معمقة عن مكونيات التربية وخاصية فٌميا ٌتعليق بالٌيات تجيدد  أجراء .8
 للتربة.

العمل على وضع خطة بٌبٌة تعمل على الحد من زٌادة مساحات التربة المكشوفة من خبلل زٌادة  .3
 المساحات الخضراء والعناٌة بها.

 دٌثة ومتطورة.حالحد من ظاهرة تزاٌد ملوحة التربة وفق طرق  .2
لمحددات الباٌلوجٌة والتيً تيإدي ,الذي ٌعتمد على استخدام الآلفاتنظام المعالجة المتكاملة  إتباع .3

 خفض معدالت استخدام المبٌدات. إلىبدورها 
مع طبٌعة  تتبلءمالعمل على استدامة الزراعة من خبلل زراعة بعض المحاصٌل ذات خصابص  .4

 المناخ فً البلد .
الحد من التوسع الحضري العشوابً والعمل على توفٌر البٌبة المناسبة للمنياطق الرٌفٌية الطياردة  .5

 للسكان.
لكيل  اإلنتاجٌيةتطوٌر طرق قٌاس نوعٌة التربية لؽيرض التعيرؾ عليى ميدى مبلبمية صيبلحٌاتها  .2

 محصول معٌن.
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  تاالستىتبجب  /أوال    

عدم وجود انظمة شاملة للمتابعة والرصد البٌبً , مما ترتب علٌه ارتفاع مستوى التلوث بحٌث  .8

 شمل كافة عناصر البٌبة .

السنوٌة للقطاع الزراعً مما ادى الى تدهوره وانخفاض مساهمتة فً  انخفاض التخصٌصات .3

 االقتصاد مما عرض سبلمة وأمن البٌبة للخطر.

ان التخصٌصات السنوٌة للقطاع البٌبً ال تتناسب مع حجم الدمار والتدهور الذي ٌشهده هذا  .2

 القطاع فً العراق .

عزز احادٌة االقتصاد واعتماده على ارتفاع مستوى التخصٌصات السنوٌة للقطاع النفطً مما ٌ .3

 قطاع ترتفع درجة مساهمتة فً تحقق التلوث البٌبً .

إن العبلقة بٌن التنمٌة االقتصادٌة والبٌبة تعتبر عبلقة وثٌقة على اعتبار إن البٌبة الطبٌعٌة تعتمد  .4

تمرار على ثبلثة مكونات هً الماء والهواء واألرض , والتً تعتبر من الشروط األساسٌة فً اس

الحٌاة , ولكً ٌبقً اإلنسان على قٌد الحٌاة فقد اعتمد على الموارد الطبٌعٌة والذي بدورأدي إلى 

تحوٌلها إلى مواد وسلع مصنعة مما أدى إلى ارتفاع معدالت التلوث فً نوعٌة عناصرها 

 وبالتالً وضع تحدٌات إضافٌة على التنمٌة المستدامة ورفاهٌة اإلنسان .

عالم النامٌة فً تحقٌق التنمٌة االقتصادٌة ومكوناتها من اجل التحول السرٌع نحو أن رؼبة دول ال .5

التطور االقتصادي دفع بهذه الدول إلى استؽبلل الموارد الطبٌعٌة دون االنتباه إلى الطاقة 

الطبٌعٌة الكامنة لها ومعرفة عوامل نفاذها , مما ترك أثارآ سلبٌة على البٌبة العالمٌة من تدهور 

جة لهذا السلوك , وان هدرها أو نفاذها فً المستقبل ٌكون أكثر خطرا على النمو والتنمٌة نتٌ

 المستدامة ومن ثم اإلخبلل فً النظام البٌبً .

أن اعتماد التنمٌة االقتصادٌة على تطوٌر القطاع الصناعً أدى إلى زٌادة الكثافة السكانٌة فً  .2

أدى إلً رفع معدالت التصنٌع دون األخذ بنظر المدن وظهور المجتمعات الحضرٌة األمر الذي 

االعتبار الكلفة االجتماعٌة مما أدى إلى زٌادة معدالت التلوث بؤشكاله المختلفة من نفاٌات 

وانبعاثات وزحؾ نحو األراضً الزراعٌة وبالتالً ظهور مشكلة معاصرة جدٌدة هً مشكلة 

 التصحر.

الؽازات وتحلل طبقة األوزون تعتبر من أهم أن ظاهرة االحتباس الحراري وزٌادة انبعاثات  .1

 التحدٌات العالمٌة التً تواجة البٌبة العالمٌة , والذي ترك آثارا خطٌرة على البٌبة . 

إن استهبلك الطاقة االحفورٌة ٌضٌؾ كمٌات كبٌرة من الكربون إلى الهواء الجوي وٌظل جانبا  .1

من السهولة التخلص منها كما إن كمٌاتها كبٌر منه منتشرا فً الهواء الجوي وهذه الكمٌات لٌس 

 تكون قابلة للزٌادة بمرور الوقت .

اهتم بشكل كبٌر بالجانب التشرٌعً والقانونً للنظام البٌبً                                3002إن العراق قبل عام  -80  

 النظام البٌبً . فً العراق منذ ثبلثة عقود ونٌؾ إال إننا لم نبلحظ أي مإشرات تدل على تطور

تؽٌرت النظرة باتجاه الحفاظ على البٌبة من خبلل تؤسٌس وزارة خاصة بالبٌبة  3002بعد عام  -88

العراقٌة والتً رسمت برنامجا ذو نظرة شمولٌة وطموحة ضمت مشارٌع مختلفة فً هذا المجال من 

                  .             والمعالجات المناسبةاجل معرفة أهم المشاكل البٌبٌة التً ٌعانً منها البلد واٌجاد الحلول 
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اقامة حزام اخضر حول المحافظات وخصوصا العاصمة بؽداد والذي من شانه ان ٌقلل من انتشار  -8

 االتربة والؽازات فً الجو ٌخفض درجة الحرارة ... والخ .

القطاع الزراعً والقطاع البٌبً فً الموازنات السنوٌة القادمة للتقلٌل او الحد من  زٌادة تخصٌصات -3

 ظاهرة التصحر التً تواجة البلد .

                                                                           -ن شانها ان تحقق عدة اهداؾ وهً :التوجه نحو فرض الضرابب البٌبٌة والتً م -2

 من التلوث البٌبً . الحد .

 تؽٌر السلوكٌات المإدٌة لبلستخدام ؼٌر المستدام للموارد ؼٌر المتجددة. .

تولٌد اٌرادات ٌتم انفاقها فً الجوانب التً تتعلق بالبٌبة من حٌث الحفاظ على البٌبة والعمل على  .

 صٌانتها ودٌمومتها.
بحجم المشاكل التً تحٌط بالبٌبة والحلول لضمان اوسع  العمل على توعٌة الشعب والمسإولٌن -3

 مساهمة واسرع السبل لحماٌتها .

ٌجب أن ٌكون االهتمام بالبٌبة وتحقٌق التنمٌة المستدامة من مسإولٌة وواجبات الدولة من جهة  -4

ومإسسات المجتمع المدنً من جهة أخرى ,من خبلل العمل على تكوٌن مإسسات تعمل على وضع 

 ت فعالة تحقق التوازن بٌن التنمٌة المستدامة والنظام البٌبً .سٌاسا

التؤكٌد على الحد من انبعاث ؼاز ثنابً أوكسٌد الكربون وتقلٌل انبعاثاته بنسب تتؤلم مع قدرة الؽبلؾ  -5

 الجوي على استٌعابه.

موارد الطبٌعٌة ٌجب تخصٌص نسبة معٌنة من الموارد المالٌة التً ٌتم الحصول علٌها من استؽبلل ال -2

 إلى المحافظة على البٌبة .

تحسٌن الواقع البٌبً فً البلد وخفض مستوٌات التلوث والعمل على وضع خطة بٌبٌة تعمل على الحد  -1

 من زٌادة مساحات التربة المكشوفة من خبلل زٌادة المساحات الخظراء والعناٌة بهل.

تلوث على مسار نهري دجلة والفرات من اجل تقلٌل العمل على إقامة شبكة الكترونٌة تقوم بتحسس ال -1

 تلوث المٌاه .

العمل على زٌادة استخدام  مصادر تولٌد الطاقة المتجددة من خبلل االعتماد على الطاقة الشمسٌة  -80

 وطاقة الرٌاح والطاقة المابٌة فً تولٌد الكهرباء .

, من الناحٌتٌن الدٌنٌة واالجتماعٌة وفقا العمل على توعٌة المواطنٌن عن حماٌة البٌبة وأهمٌتها  -88

 ألحكام الشرٌعة الدٌنٌة .           
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 . 35البنك الدولً لؤلنشاء والتعمٌر , بشؤن البٌبة والصحة والسبلمة الخاصة بالتعدٌن , ص -8

تشمل وتلخص مساحات االرضً والمٌاة التً خصصها كل دولة النتاج جمٌع  البصمة البٌبٌه -3

الموارد التً تستهلكها والستٌعاب جمٌع النفاٌات التً تنتجها .وتقسم هذة المساحات التً تدخل فً 

عملٌة حساب البصمة البٌبٌة الى ستة أنواع من المناطق المنتجة بٌبٌاَ :االراضً الصالحة للزراعة 

البحار , والراضٌالمؽطات بالمبانً المختلفة والطرق واالراضً \والؽابات والمحٌطت والمراعً 

االزمة لنمو النباتات القادرة على امتصاص ثانً اكسٌد الكربون الناتج من حرق الوقود االحفوري , 

 http : // ecomena .  cm للمزٌد أنظر :

ي ,مجهت انمستمبم انعربً ,مركس دراسبث ارثىفىىن امً,كٍف تمصف امرٌكب أبىبءهب ببنسالح انىىو -3

 .43,بٍروث ,ص227انىحذة انعربٍت ,انعذد 

ماندل, االقتصاد ,ترجمة هشام عبد هللا , االهلٌة  -بول .أ.سامٌلسون ,ولٌام د.نوردهاوس ,ماٌكل ج -3
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, 3000ترجمة :جبلل البناء المجلس األعلا للثقافة , المشروع القومً للترجمة , القاهرة , 

 .834ص

مساحه من االرض التً ٌمكن إستؽبللها بدون إحداث ضرر نهابً الٌمكن تصلٌحة فً  تشٌر إلىال -5

او هً قدرة النظام الحٌوي على إنتاج مواد بٌولوجٌة نافعة واستٌعاب = عناصرها األساسٌة . 

النفاٌات الناتجة عن األنشطة البشرٌة فً الوقت الراهن , وتشمل السعة الباٌلوجٌة خمسه مكونات 

وهً أراضً المحاصٌل الزراعٌة ,المراعً , صٌد األسماك ,الؽابات ,المٌاة, وتدعى اٌضا بالقدرة 

 لوسط .االستٌعابٌة ل

حبرث حبزو اٌىة ,فراش عببش فبضم,انتهىث انبٍئً معىلب نهتىمٍت ومهذدا نهسكبن ,انمجهت انعرالٍت  -7
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المنعقد فً , 3083( أبرٌل 88ـــ3دورة دراسة وتقٌٌم االثر البٌبً للحقول للمدة ) ,خالد جمال  -1

 .833ص , 3083 ,القاهرة ,مركز البوابة العربٌة للتنمٌة اإلدارٌة ,بٌروت 

خسر و اكرو عثمبن ,انرؤٌب انمستمبهٍت نمضبٌب انبٍئت فً انعراق ,مجهت عطبء انرافذٌه ,تصذر عه  -2

 .32ص 2202(,32وزارة انمىارد انمبئٍت ,انعذد)

 

, 8العلمٌة , عمان ,االردن ,ط محمد , االدارة البٌبة , دار البازوريح مخلؾ ,عارؾ صال -80

3002. 

دار الصفاء للنشر  ,السبلمة المهنٌة  ,عبد الرحمن محمد العامري  ,مازن عبد الكرٌم الخرابشة  -88

          . 30ص , 3000 ,عمان  ,والتوزٌع 
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 .067,ص2222,بغذاد,

 

 211.3, ص  3005طلعت الدمرداش , االقتصاد االجتماعً , مكتبة الزقازٌق , القاهرة ,  -84

سكوت, ترجمة :عبل احمد صالح, االقتصاد االخضر, مقدمة فً النظرٌة والسٌاسٌة  كاتو, موللً -85

 .3080, 8والتطبٌق , مجموعة النٌل العربٌة ,ط

( , صندوق 3كنٌثمٌراند,ثٌموشٌموزوندو, السٌاسة العامة والبٌبة , مجلة التموٌل التنمٌة , العدد ) -82
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