
 

 

( 1املرفق رقم )  

 مصفوفة نتائج التدقيق
  النتائج

 املعايري احلالة املكتشفة التوصيات 
 

 التأثريات  االسباب 

ر دون معاجلة هواالقاء مياه الصرف الصحي يف اال  التقارير الفنية واحملددات   
 البيئية

عدم وجود حمطات معاجلة 
ملياه الصرف الصحي قبل  

 القائها يف االهنر 

هوار والتاثري سلبا على التنوع  مياه اال  تلوث 
 االحيائي   

ةالتنسيق مع دوائر البلديه لتجهيز حمطات معاجل  

وجود العديد من حبريات واقفاص االمساك  
 املتجاوزة واليت يتم تصريف مياهها يف االهنر  

عدم وجود اجراءات قانونية   التقارير الفنية 
 رادعة حبق املتجاوزين  

ملواد الكيمياوية ومبيدات  تلوث مياه االهنر نتيجة ا 
اآلفات واالعالف وما تسببه من ارتفاع نسبة االمونيا  

 والفطرايت يف االهنر

ازالة حبريات واقفاص االمساك املتجاوزة هذا ابالضافة اىل  
 تطبيق اجراءات قانونية رادعة حبق املتجاوزين 

عدم اتمني حصة مياه بنوعية مقبولة حملافظة 
( البصرة )عمود شط العرب  

تغلغل لسان املد امللحي يف شط العرب وارتفاع  - قلة الواردات املائية التقارير الفنية 
 نسبة االمالح فيه ملستوايت قياسية  

التأثري بشكل سليب على االراضي الزراعية  -  

أتمني حصة مائية كافية حملافظة البصرة للحد من تغلغل 
 لسان املد امللحي يف شط العرب  

رصد واملراقبة ملياه هنري دجلة اشارت حمطات ال 
والفرات التابعة لوزارة البيئة اىل ارتفاع تراكيز  

 العسرة الكلية والكلورايد  

نظام صيانة االهنر من  
( لسنة  25التلوث رقم )

ومواصفات نوعية   1967
املياه الصادرة من منظمة  
 االغذية والزراعة الدولية 

اخنفاض الواردات املائية  
تلنهري دجلة والفرا  

ثلوث املياه   -  
تدهور االراضي الزراعية -  

التنسيق مع اجلهات ذات العالقة الستئناف االجتماعات  
واللقاءات مع دول اجلوار املتشاطئة )تركيا،سوراي ،ايران (  

للوصول اىل اتفاق يضمن حصة عادلة ومعقولة للعراق  
 من مياه النهرين 

شبكات البزل اخلاصة ببعض املشاريع  عدم اكمال 
 االروائية  

تدهور وتردي نوعية املياه نتيجة الرتفاع درجة امللوحة   االزمة املالية  التقارير الفنية 
 والتلوث ابلعناصر الكيميائية

اكمال شبكات البزل اخلاصة ببعض املشاريع االروائية  
 لتجنب القاء مياه البزل يف االهنر الرئيسية. 



 

 

  النتائج
 املعايري احلالة املكتشفة التوصيات 

 

 التأثريات  االسباب 

اسرتاتيجية صحيحة لالستفادة من د عدم اعدا
 مياه البزل الزراعية  

اعداد اسرتاتيجية دقيقة لالستفادة من مياه البزل الزراعية   تدهور املياه واالراضي الزراعية  عدم اعداد خطة دقيقة   التقارير الفنية 
 يف ري االراضي الزراعية اليت تكون تربتها خفيفة النسجة 

اقطة يف حوضي هنري كميات االمطار الستباين  
 دجلة والفرات وما يكافئها من الثلوج الساقطة  

اعداد خطط تشغيلية واسرتاتيجية دقيقة للمحافظة على   تردي نوعية املياه يف النهرين  التغريات املناخية التقارير الفنية 
 الواردات املائية وادارهتا ابلشكل املطلوب 

ة  اجراء الدراسات والبحوث اخلاصة بظاهر عدم 
على االيرادات املائية لنهري  وأتثريهاالتغري املناخي 
 دجلة والفرات  

مل يتم ادراجها ضمن خطط   التقارير الفنية 
 املركز 

يتطلب من املركز الوطين الدارة املوارد املائية اجراء   اخنفاض الواردات املائية 
الدراسات والبحوث اخلاصة بظاهرة التغري املناخي  

ات املائية لنهري دجلة والفرات وأتثريها على االيراد  
الطاقة اخلزنية القصوى   اخنفاض نسبة اخلزين املائي املتحقق لسد العظيم  

 والبالغة )1,5( مليار م3
بسبب أتثري التغريات  

املناخية على حوض هنر 
العظيم والذي يعتمد كليا يف  

 تغذيته على سقوط االمطار

الري احلديثة لكافة االراضي الزراعية    استخدام اساليب تردي نوعية املياه يف النهر 
اليت يتم اروائها من قبل هنر العظيم للمحافظة على اخلزين  

 املائي املتحقق لسد العظيم 

 


