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يق   يةد

ــــة بدراســــة سياســــة وزارة املــــوارد       ــــة املتخصصــــة بشــــةوب املــــوارد املائي قامــــه الهيئ
ـــــرة مـــــن   ـــــة للفت ـــــة ن صـــــيانة مشـــــاريعها االروائي ـــــة  1/1/2011املائي ( ، 31/12/2017ولغاي

ملاليــــة ( مــــن قــــانوب ديــــواب الرقابــــة ا6طبقــــت ملقت ــــيات الفقــــرة  اانيــــت( مــــن املــــادة  
ـــــم   ـــــاد  رق ـــــنة /31االتح ـــــت  2011( لس ـــــر  وو ق ـــــة ا   ـــــريعات املرعي ـــــدل( والتش  املع

ـــــرقم  ـــــر ا دار  امل ـــــذ  ل م ـــــال وتنفي ـــــذا املج ـــــدة ن ه ـــــايير املعتم ـــــرات واملع للمةش
ـــــــــــــــــرقمين   21/6/2018( ن 12918  ـــــــــــــــــ  امل و  3/7/2018( ن  17486( و 13861وملحقي
ــــر 16/8/2018 ــــداد تقري ــــم اع ــــوال  ت ــــمنه  ىلع الت ــــ  ت  ــــة الت ــــة للسياس ــــة الرقابي الهيئ

 -بشكل اساس ما يل :

ي بذويت رييع ي وئضئعيةىلع قئيمييي-1
ــــر  والبــــ ل  اب الغايــــة مــــن صــــيانة املشــــاريح االروائيــــة هــــ  الحفــــا  ىلع من ومــــات ال
بالحالـــة التـــ  نفـــذت بموجبهـــا ييـــال اب التشـــغيل واالســـتغ ل طويـــل ا مـــد     منشـــ  

ــــ  عرضــــة ل ــــدوب صــــيانة يجعل ــــوع ب ــــة يســــ  ن ــــدرجات متفاوت ــــداار  وب  ســــته ال واالن
التشــــغيل و دمــــة و بــــرة العــــاملين عليــــ  ، علمــــت اب تكــــالي  عمليــــات الصــــيانة ليســــه 
قليلـــة ولكـــن عـــدم تنفيــــذها يســـب  أضـــرار  دبيـــرة ىلع املشــــاريح ويـــةد  الـــ  صــــرف 
ت مبــــالي دبيــــرة ملعالجتهــــا تفــــوق املبــــالي املصــــرو ة ىلع الصــــيانة دمــــا تعتبــــر عمليــــا

ـــــيانة مـــــن العمليـــــات ا ساســـــية ن  دامـــــة العمـــــر التشـــــغيل     مشـــــروع واب  الص
ــــو  ــــا ة ه ــــرة ودف ــــات  ات  ب ــــحيحة وبم د ــــة الص ــــالي  العلمي ــــتخدام ا س ــــذها باس تنفي
ــــة العمــــر التشــــغيل  للمشــــروع ومــــن هنــــا انصــــ  اهتمــــام  ريــــق  ال ــــماب ا ديــــد  طال

ــــة  ــــار موضــــوع سياســــة وزارة املــــوارد املائي ــــة العمــــل ال تي ن صــــيانة مشــــاريعها االروائي
ــــكلة  ــــد املش ــــل ن تحدي ــــق العم ــــد  ري ــــال اعتم ــــويم يي ــــة التق ــــور لعملي ــــوب مح ليك

ــــــاب ت  ــــــات  -الرئيســــــية ىلع  املق ــــــح املعلوم ــــــة  -جم ــــــارات امليداني ــــــل  -ال ي تحلي
 البيانات واملعلومات( .
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ي- طققي ومع يةىلع قئيم:ي-أ
ـــار   ـــا مر ا دار  املش ـــكل ب ـــل املش ـــق العم ـــام  ري ـــوزارة ق ـــويم ل ـــوع التق ـــد موض ـــ  بتحدي لي

 -املوارد املائية وتشكي تها التالية:
 الهيئة العامة لتشغيل مشاريح الر  والب ل. -
 الهيئة العامة لصيانة مشاريح الر  والب ل. -
 مرد  الدراسات والتصاميم الهندسية. -
 املرد  الوطن   دارة املوارد املائية. -

ـــة التقـــويم ال ـــل وقـــد شـــمله عملي ـــن قب ـــا م ـــة لن ـــات املقدم ـــات واملعلوم ـــن البيان تحقـــق م
ـــــــة وتشـــــــكي تها للســـــــنوات   ـــــــاد ىلع 2017 -2011وزارة املـــــــوارد املائي ـــــــم االعتم ( وت

ـــايير  ـــرات واملع ـــ  املةش ـــا ة ال ـــ ا  ض ـــوزارة أع ـــل ال ـــن قب ـــدة م ـــرات املعتم ـــايير واملةش املع
املائيـــــة  املستخلصــــة مــــن املقــــاب ت الشخصــــية مــــح املتخصصــــين ن وزارة املــــوارد

ـــال امليـــاا ل راضـــ   ـــات ال ـــي ىلع ايص ـــ  ىلع عـــدم قـــدرة محط ـــكي تها وتـــم التردي وتش
 ال راعية با وقات والكميات املطلوبة  هميت  ن زيادة االنتاج ال راع .

 

ي-ةه ةفي   قمي  ةملويةدئةمل يةدقاع :ي-ب
لســـنة ( 50وزارة املـــوارد املائيـــة هـــ  مةسســـة يكوميـــة تهـــدف بموجـــ  قـــانوب رقـــم  

 - املعدل( ال  االت : 2008
التخطـــــيث الســـــتدمار املـــــوارد املائيـــــة ن العـــــراق واســـــتغ ل امليـــــاا الســـــطحية  -اوال

 والجو ية لتحقيق االستخدام االمدل للدروة املائية.
 تطوير هذا املوارد وتنميتها وتحديد مصادرها واستخداماتها. -اانيا
يــــة املشــــتردة وادامــــة االتصــــاالت وتبــــادل رعايــــة يقــــوق العــــراق ن امليــــاا الدول -االدـــا

املعلومـــات مـــح دول الجـــوار املتشـــاطئة ىلع ايـــوام االنهـــر وبمـــا ي ـــمن الوصـــول 
 ال  اتفاقيات عادلة لتقسيم دمية ونوعية املياا الدا لة ال  العراق.

املحا  ـــة ىلع امليـــاا الســـطحية والجو يـــة مـــن التلـــون واعطـــا  االولويـــة مـــن  -رابعـــا
 ة وانعاش وادامة االهوار واملسطحات املائية اال ر .النايية البيئي
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ي-  كم ي ئضئعيةىلع قئيم:ي-جر
 -تحديد املشكلة: -اواًل 
مــــن  ــــ ل النشــــاطات التــــ  قــــام بهــــا  ريــــق العمــــل  ــــ ل مريلــــة التخطــــيث  

تحليـــــل البيانـــــات  –جمـــــح املعلومـــــات  –االســـــتراتيج  واملتمدلـــــة بــــــ  املقـــــاب ت 
لة الرئيســــية التـــ  تمدلــــه بـــــ  عــــدم قــــدرة محطــــات واملعلومـــات( تــــم تحديــــد املشــــك

ال ــــي ىلع ايصــــال امليــــاا ل راضــــ  ال راعيــــة با وقــــات والكميــــات املطلوبــــة(  وقــــد تــــم 
 -االستدالل ىلع هذا املشكلة من   ل ا مور التالية:

 ــــروج العديــــد مــــن القنــــوات االروائيــــة عــــن الخدمــــة بســــب  عــــدم تــــ مين يصصــــها  (1 
 -ل  يوضح  لك:املائية والجدول التا

 طول القناة اخلارجة من اخلدمة كم/ط اسم القناة ت
 4,5 قناة العريفية الفرعية -1
 4 غوليهر قناة الك -2
 3 تل حرمل  الثانوي قناة -3
 3 حسني محد  قناة -4
 3 ة عباس سلمان الفرعي قناة -5
 3 ةداود سلمان الفرعي قناة -6
 1 ةشناوة كعيد الفرعي قناة -7
 6 ةرشيد مدحت الفرعي قناة -8
 4 ةامحد خليف الفرعي قناة -9
 3 ةخلف السعيد الفرعي قناة -10
 3 ( املشاهدة WC-17ذانئب القناة )  -11
 20,2 ( املشاهدة WC-N26ذانئب القناة )  -12
 9 بطنهقناة االسحاقي امل -13
 8 رتابيةالقناة االسحاقي  -14

 
ــــد مــــن املشــــاريح  (2  ــــ  ياجــــة العدي ــــاا ال ــــ  محطــــات ضــــي  يصــــال املي ــــة ال االروائي

 ا راض  ال راعية.
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انخفــــام الــــواردات املائيــــة بســــب  قيــــام دول املنبــــح بتطــــوير املشــــاريح التخ ينيــــة  (3 
 واالروائية.

 انخفام الخ ين املائ  املتحقق للسدود والخ انات. (4 
 -املشكلة موضوع التقويم وأارها ىلع املجتمح: -اانيت
ـــ  ـــات ال ـــي ىلع ايصـــال امليـــاا ل راضـــ  اب املش كلة املتمدلـــة بــــ  عـــدم قـــدرة محط

 ال راعية 
ــــ ل         ــــن   ــــح م ــــرت بشــــكل  مباشــــر ىلع املجتم ــــة ( أا ــــات املطلوب ــــات والكمي با وق

 -مايل  :
 تحول العديد من ا راض  ال راعية  ال  سكنية . (1 
ـــية   (2  ـــة ن االق  ـــ  ال راعي ـــر ا راض ـــن بع ـــال  ع ـــ وأل ا ه ـــرب ، ن ـــد ، يد ـــحاق  ، بل االس

 الطارمية( بسب  عدم ت مين وصول املياا اليها .
ـــن  طـــة االروا  ودمـــا موضـــح ن الجـــدول  (3  ـــتبعاد العديـــد مـــن ا راضـــ  ال راعيـــة م اس

 -التال :

 اسم احملافظة ت
 مساحات األراضي املستبعدة / دومن

2014 2015 2016 2017 

 224564 224564 224564 224564 نينوى  -1

 ــ ــ ــ 132916 دايىل  -2

 49568 ــ ــ ــ األنبار  -3

 ــ ــ 8000 ــ بغداد/الرصافة  -4

 146902 2055 472816 55243 بغداد/الكرخ  -5

 7550 8500 10235 10235 اببل  -6

 26756 29293 26106 16067 كربالء املقدسة  -7

 104598 163082 155457 31076 النجف األشرف  -8

 10472 10422 35178 33860 الديوانية  -9
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 26055 11000 14489 6368 واسط  -10

 3561 ــ 20980 896 املثىن  -11

 12686 23584 ــ 11897 ميسان  -12

 92305 132830 96415 49487 ذي قار  -13

 3958 ــ ــ ــ البصرة  -14

 708975 605330 1064240 572609 اجملموع  -15

 -ولدينا بصدد الجدول ما يل :
ــــن  طــــة االروا  للســــنوات    -أ ــــة املســــتبعدة م ــــاع مســــايات االراضــــ  ال راعي -2014ارتف

2017.) 
ـــنوات  -ب ـــ ل س ـــة   ـــة ال راعي ـــن الخط ـــتبعدة م ـــة املس ـــ  ال راعي ـــايات االراض ـــذب مس تذب

ــــويم   ــــ  اب وزارة 2017-2014التق ــــير ال ــــا يش ــــا مم ــــاا اليه ــــول املي ــــدم وص ــــة لع (نتيج
 املوارد املائية لم تتخذ الحلول املناسبة ملعالجة املشكلة.

عــــدم تمكــــن بعــــر املحا  ــــات  واســــث ، ميســــاب ،    قــــار ،بابــــل ،الديوانيــــة( مــــن  (4 
ــــالرش للموســــم ال راعــــ  لعــــام   ــــر  ب ( وســــق  2017ال راعــــة باســــتخدام من ومــــات ال

ــــاا ا ــــن مي ــــالرش أراضــــيهم م ــــر  ب ــــات ال ــــين ملن وم ــــر املــــ ارعين املقتن ــــ ل بع لب
 املالحة القريبة من أراضيهم مما سب  ضع  ا نبات وتملح ا راض  ال راعية.

ـــــ أل  (5  ـــــة للمحا  ـــــات  نينو ،دردوال،ص ـــــة املروي ـــــذب مســـــايات االراضـــــ  ال راعي تذب
الدين،ديال ،بغداد،واســــــث،بابل( قياســــــت باالراضــــــ  املخطــــــث اروائهــــــا للموســــــم 

 (.2017-2013الصيف  و  ل سنوات التدقيق  
 
 -سياسة وزارة املائية ن معالجة املشكلة: -االدت     
ـــ ام بتطبيـــق ن ـــام  (1  ـــن  ـــ ل االلت ـــيد االســـته دات املائيـــة م ـــا  اجـــرا ات ترش اتخ

املراشـــــنة ىلع االنهـــــر الرئيســـــية والفرعيـــــة ل ـــــماب تـــــ مين الحصـــــ  املائيـــــة بـــــين 
 املحا  ات مح اجرا  رصدات يومية مشتردة بين املحا  ات املتشاطئة.

 ت هيل محطات ال ي املنصوبة ىلع نهر  دجلة والفرات وتفرعاتهما. (2 
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ر ــــح التجــــاوزات الحاصــــلة ىلع االنهــــر الرئيســــية واقامــــة الــــدعاو  الق ــــائية ىلع  (3 
 بحيرات االسماال املتجاوزة والتجاوزات اال ر .

نصـــــ  م ـــــخات عائمـــــة  دهربا تدي ل(مختلفـــــة التصـــــاري  مـــــح نصـــــ  م ـــــخات  (4 
 ة الشحة بصورة آنية.متنقلة ملعالج

عقـــد النـــدوات التدقيفيـــة مـــح الف يـــين يـــول الشـــحة املائيـــة وااللتـــ ام بالحصـــ   (5 
املائيـــــة وترشـــــيد اســـــته ال ميـــــاا الـــــر  واســـــتخدام اســـــالي  الـــــر  الحـــــديال ن 

 مديريات املوارد املائية والتنسيق املشترال ل ماب عدالة توزيعات املياا.
ـــــح وزارة ا (6  ـــــترال م ـــــات التنســـــيق املش ـــــل املمص ـــــة لتطوي ـــــديات واالشـــــغال العام لبل

 التابعة ملحطات االسالة وعمل ايوام لتجميح املياا.
ـــة  (7  ـــة الخاص ـــل الطاق ـــو  نق ـــل  ط ـــا  لفص ـــح وزارة الكهرب ـــيق م ـــترال والتنس ـــل املش العم

 بمحطات ال ي عن املناطق السكنية للسيطرة ىلع تطبيق ن ام املراشنة.

ي ن جع ي ومع يةىلع قئيمي-2
ــــة  بهــــدف  ــــق و ــــ ل مريل الوقــــوف ىلع أســــباب املشــــكلة الرئيســــية قــــام الفري

 -لعملية التقويم بإجرا  االت  :التخطيث التفصيل  
 

يتحمعليةدخقطري-أ
تــــم تحليــــل املخــــاطر املتعلقــــة باملشــــكلة االجتماعيــــة الرئيســــية واملتمدلــــة بـــــ  عــــدم 

ـــــاا ل راضـــــ  ال راعيـــــ ـــــات قـــــدرة محطـــــات ال ـــــي ىلع ايصـــــال املي ة با وقـــــات والكمي
ــــم  ــــ  ت ــــات الت ــــل البيان ــــ ل دراســــة وتحلي ــــن   ــــم تشخيصــــها م ــــ  ت ــــة ( والت املطلوب
(( 1الحصــــول عليهــــا وقــــد اعتمــــد بــــذلك ىلع مصــــفو ة تحليــــل املخــــاطر  مر ــــق رقــــم  

(( وبعــــد دراســــة أســــبابها وتحديــــد أولياتهــــا 2ومخطــــث تحليــــل املشــــكلة  مر ــــق رقــــم  
 -تمدله باالت :

 عط ت محطات ال ي واملنشآت التابعة لها.قدم وددرة  -اواًل
 التجاوزات ىلع القنوات االروائية ومآ ذ املياا. -اانيت
 قلة الحص  املائية املطلقة ل غرام ال راعية. -االدت
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ـــت ـــة  -رابع ـــوات االروائي ـــار  القن ـــبات ن مج ـــرة الترس ـــة ودد ـــاب املائي ـــال واالعش ـــار ا دغ انتش
 واملبازل.

 االروائية املبطنة مقارنة بالقنوات غير املبطنة. قلة القنوات - امست

يةىلع  في ايةىلع   ع ي-ب
ـــوف  ــــ  الوق ـــل ب ـــويم يتمد ـــة التق ـــرا  عملي ـــن اج ـــ  م ـــدف أساس ـــويم ه ـــق التق ـــد  ري اعتم
ـــة با وقـــات  ـــ  ال راعي ـــاا ل راض ـــال املي ـــات ال ـــي ىلع ايص ـــدرة محط ـــدم ق ـــباب ع ىلع أس

ــــول واملقتريــــات للج ــــدا  الحل ــــة و ب ــــات املطلوب ــــا ينســــجم والكمي ــــة بم هــــات  ات الع ق
 وا مكانيات املتاية( .

يةسئم يةىلع   ع ي-جر
ـــدقيق  ـــل بوضـــح أســـئلة الت ـــق العم ـــات وتحليلهـــا قـــام  ري ـــة لجمـــح البيان ـــد آلي لغـــرم تحدي

 -اآلتية املرتبطة بمشكلة موضوع التقويم:
ــــة    /1س هــــل اب محطــــات ال ــــي تلبــــ  االيتياجــــات املائيــــة املطلوبــــة ل راضــــ  ال راعي

 يالة ا جابة د  ما ه  ا سباب الت  تحول دوب  لك  ون 
مــــا هــــو يجــــم التجــــاوزات ىلع القنــــوات االروائيــــة   ومــــا ت ايرهــــا ىلع تــــ مين  /2س

 املائية ل راض  ال راعية  الحص  
 هل أب الحص  املائية املطلقة للمحا  ات تكف  ل غرام ال راعية   /3س
ت املائيــــة ن مقــــاطح القنــــوات االروائيــــة ىلع دميــــة مــــاهو تــــ اير انتشــــار النباتــــا /4س

ــــاا  ــــة ن  املي ــــدائرة املتبع ــــرا ات ال ــــاه   ج ــــة   وم ــــ  ا راضــــ  ال راعي الواصــــلة ال
 ومكا حة  تلك النباتات  ر ح الترسبات 

ـــة   /5س ـــ  ال راعي ـــاا ل راض ـــول املي ـــ مين وص ـــة لت ـــة دا ي ـــوات املبطن ـــوال القن ـــل اب أط ه
 جابة ب  ما ه  ا سباب الت  تحول دوب زيادة  أطوالها  ون يالة اال
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ي  قيعريةىلع   ع يي- 
 .2008( لسنة 50اهداف وزارة املوارد املائية بموج  قانونها املرقم    -اوال   

  املعدل(. 1995( لسنة 12قانوب صيانة شبكات الر  والب ل املرقم   –اانيا 
 (.2017-2014( و  2013-2010املائية ل عوام  استراتيجيات وزارة املوارد –االدت
 القوانين والتشريعات الت  تن م ادارة املوارد املائية وتشغيلها. –رابعا
 املعايير واملةشرات الواردة ن تقارير املن مات الدولية واملحلية. - امسا
 -املقارنات وتتم من   ل ما يل :-سادسا

 الفن  .مقارنة املخطث مح املنفذ للجان   (1 
 مقارنة الحص  املائية مح االيتياج املائ  للمحا  ات دا ة. (2 

يةىلعن قاجيي-3
ـــل   ـــق العم ـــل  ري ـــن قب ـــا م ـــول عليه ـــم الحص ـــ  ت ـــائق الت ـــات والوا ـــرت املعلوم أظه

 -عن طريق املذدرات واملقاب ت الشخصية النتائج واملةشرات التالية:
 عة لها.قدم  وددرة عط ت محطات ال ي واملنش ت التاب -أ
ـــر       ـــات ال ـــة ن تشـــغيل من وم ـــية واملهم ـــات ا ساس ـــن املكون ـــي م ـــات ال  ـــر محط تعتب

ـــة لـــر  ا راضـــ  ال راعيـــة ولـــذلك  ـــ ب  ـــ ل مـــن  ـــ ل تجهي هـــا بامليـــاا ال زم والب
ـــ   ـــر ا راض ـــاب بع ـــ  يرم ـــةد  ال ـــوف ي ـــاب س ـــخات و   ســـب  د ـــك امل  ـــ  تل توق

ـــيانة ـــوع ص ـــا  موض ـــ   عط ـــذلك يج ـــاا ل ـــن املي ـــة م ـــي  ال راعي ـــات ال  ـــة محط و دام
 -ا همية ال زمة ولدينا بهذا الخصوص مايل  :

توقــــ  بعــــر امل ــــخات ن عــــدد مــــن املحطــــات بســــب  عطلهــــا وعــــدم وجــــود  -اوال
ــــاا للمشــــاريح  ــــ   عــــدم  يصــــال املي ــــةد  ال ــــا ي ــــة لتصــــليحها مم الســــيولة الكا ي

ـــ ـــاا املب ـــح مي ـــبات ، طف ـــرادم الترس ـــخات ، ت ـــذا امل  ـــذيها ه ـــ  تغ ـــة الت ازل ، االروائي
ــــخات  ــــل امل  ــــة ، عط ــــ  ال راعي ــــح ا راض ــــة ، تمل ــــاا الجو ي ــــوب املي ــــاع منس ارتف
ـــن  ـــل م ـــنق  الحاص ـــوير ال ـــتمر لتع ـــغيلها املس ـــب  تش ـــة بس ـــذات املحط ـــر  ل ا  

(يوضــــح املحطــــات املتوقفــــة 3جــــرا  توقــــ  امل ــــخات العاطلــــة ( واملر ــــق رقــــم  
 وأسباب توقفها .
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شـــغيل مشـــاريح الـــر  والبـــ ل( بنقـــل بعـــر لـــم تقـــم الـــدائرة  الهيئـــة العامـــة لت -اانيـــت
ـــ   ـــاج ال ـــر  تحت ـــح أ  ـــتخدامها ملواق ـــن اس ـــة م ـــه الحاج ـــ  انتف ـــي الت ـــات ال  محط
تلـــك املحطـــات  يصـــال امليــــاا ل راضـــ  ال راعيـــة علمــــت اب بقـــا  تلـــك املحطــــات 
ــــدم  ــــال  ع ــــة وبالت ــــا امليكانيكي ــــل  ج ائه ــــ  عط ــــةد  ال ــــوف ي ــــغيل س دوب تش

 -يوضح  لك : االستفادة منها والجدول التال 
 اسباب ايقاف استخدام احملطة اتريخ التوقف احملافظة احملطة ت
ربيضــــــــــــــــــــــــــــــــة /املضــــــــــــــــــــــــــــــــ ا   -1

 البولندية
 اخنفاض مناسيب هنر دجلة 1994 واسط

 عدم احلاجة لتشغيلها  1999 كربالء اهلنيدية -2
 اخنفاض مناسيب هنر الفرا  2003 االنبار ري ايب طيبان الرئيسية -3
تـــــــــــرن املضــــــــــــ ا  دون تشــــــــــــغيل األمــــــــــــر الــــــــــــ ي ادى اىل دفــــــــــــ   2003 سطوا مديليل -4

 ملمصا  ا
 عدم احلاجة لتشغيلها كون تصريف مياه البزل سيحا  2004 االسحاقي بزل الطارمية / الدائمية -5
ايقـــــــــــاف تنفيـــــــــــ  املرحلـــــــــــة الثانيـــــــــــة مـــــــــــ  املشـــــــــــروع كـــــــــــون االرض  2005 دايىل 3منديل / -6

 جبسية 
 دم وجود مياه يف املبزلع 2006 بغداد KSD6بزل  -7

 عدم احلاجة لتشغيلها لوجود دوار يفي ابلغرض 2014 بغداد بزل زوبع -8
انتفـــــــــــــاء احلاجـــــــــــــة بســـــــــــــبب نصـــــــــــــب  طـــــــــــــة صـــــــــــــدر اللطيفيـــــــــــــة  2015 بغدادمابني النهري / 13كيلو مرت  -9

 العائمة 
10
- 

 عدم احلاجة لتشغيلها لوصول املياه م  هنر دايىل  2016 بغداد ري الوزيرية

 
ــــت ــــذ  -االد ــــ ة من ــــة واملجه ــــر محطــــات ال ــــي القديم ــــدائرة باســــتبدال بع ــــم ال ــــم تق ل

ســـبعينات وامانينـــات القـــرب املاضـــ  بمحطــــات يديدـــة ل ـــماب قـــدرة املحطــــات 
 -ىلع  يصال املياا ل راض  ال راعية والجدول التال  يوضح  لك:
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 اتريخ التجهيز احملافظة اسم احملطة ت
 1976 واسط ري ربيضة -1
 1977 واسط زل احلفريةب -2
 1980 واسط بزل حالته -3
 1981 واسط هري حنالة زكيطي -4
 1981 واسط ري حنالة الدوهان -5
 1980 واسط بزل الدبوين -6
 1980 واسط بزل اجلو  -7
 1982 صالح الدي  العوجة الرئيسية -8
 1982 ميسان بزل هنر سعد القدمية العمودية -9
 1985 ميسان موديةري ابو بشو  الع -10
 1985 ميسان بزل ابو بشو  العمودية -11

ـــت ـــ ل  -رابع ـــدة ، ب ـــة والجدي ـــة القديم ـــة ، الكرغولي ـــي غاملويلح ـــات ال  ـــن محط ـــدد م ـــ ار ع ت
ــــر (KSD)الراشــــدية  ــــة وغي ــــاا املجــــار  الدقيل ــــاجم عــــن تصــــري  مي ــــالتلون الن [ ب

ــــ   ــــةد  ال ــــ  ت ــــرادم الترســــبات االســــنة والت ــــذ  تســــب  بت ــــ  املعالجــــة وال تل
 ا ج ا  امليكانيكية والكهربائية لتلك امل خات .

 
ـــت ـــال  - امس ـــا ن ي ـــماب عمله ـــدات ل  ـــات باملول ـــر املحط ـــ  بع ـــدائرة بتجهي ـــم ال ـــم تق ل

انقطـــاع التيـــار الكهربـــائ  وبــــا    محطـــات البـــ ل دــــوب توقفهـــا يـــةد  الــــ  
 تجمــــح ا طيــــاب ن املمصــــات الخاصــــة بامل ــــخات ، تقليــــل املســــا ة بــــين 

ـــ ـــد ل أنب ـــدون م ـــخة ، ي ـــا ة امل  ـــو  دف ـــوم الســـح  ، هب ـــاع ي وب الســـح  وق
ـــق رقـــم   ـــخة( واملر  ـــة للم  ـــ  االجـــ ا  امليكانيكي ـــل وتل ـــ  ، ت د ـــاهرة التكه ( 4ظ

 يوضح تلك املحطات .
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ـــت ـــخات  -سادس ـــل امل  ـــرورية لعم ـــية وض ـــرات أساس ـــ   ق ـــي ال ـــات ال  ـــ  محط ـــار اغل ا تق
 -ودما يل  :و دامة تشغيلها 

 س التصاري  واملناسي أجه ة قيا (1 
وتكمــــن أهميــــة هــــذا ا جهــــ ة ن قيــــاس دميــــة امليــــاا املتد قــــة مــــن امل ــــخة        

ـــا ة الـــ   ـــذا با ض ـــاا ه ـــوب املي ـــاع منس ـــال ارتف ـــرق ن ي ـــن الغ ـــخة م ـــة امل  ويماي
 ( يوضح  لك  .5 طفا  امل خة عند انخفام منسوب املياا واملر ق رقم  

 الكرين الجسر . (2 
ت الخاصـــــة باملحطــــات دمـــــا يســـــتخدم ن  عمـــــال ويســــتخدم ن نصـــــ  املعـــــدا      

 ( يوضح  لك.  6صيانة امل خات واملر ق  رقم  
 املشبكات. (3 
ــــ         ــــة وا عشــــاب والحشــــائ  ال ــــح د ــــول ا جســــام الطا ي وتكمــــن أهميتهــــا ن من

ـــخة عـــن  ـــ  امل  ـــب  توق ـــا يس ـــخات ييـــال اب د وله ـــة بامل  ـــح  الخاص ـــ  الس أنابي
 -العمل والجدول التال  يوضح  لك :

 احملافظــة اسم احملطــة ت
 مبزل االسكندرية -1

 بغداد
 

 عباس العبعوب -2
 ص رجية -3
 الكرغولية اجلديدة -4
 الكرغولية القدمية -5
6- PS1 
 ري سبع البور -7
8- PS3 
 دايىل مشال الراشدية  -9

 بناية نمو جية او مسقفات  (4 
انيكيــــة والكهربائيــــة مــــن التلــــ  نتيجــــة وتســــتخدم لحمايــــة امل ــــخات وا جــــ ا  امليك     

 ( يوضح  لك.7العوامل الجوية واملر ق رقم  
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 لويات ال غث العال  (5 
لـــم يـــتم تغذيـــة بعـــر املحطـــات عـــن طريـــق لويـــات ال ـــغث العـــال  والتـــ  يـــتم مـــن      

ــــة وعــــدم نقــــل ا   ــــتحكم بالطاقــــة الكهربائيــــة والفصــــل والتشــــغيل والحماي   لهــــا ال
 ( يوضح  لك.8هربا  الوطنية واملر ق رقم  ت اير سلب  ىلع شبكة الك

 التكسية الحجرية (6 
ـــذا       ـــة ه ـــية الحجري ـــات بالتكس ـــبعر املحط ـــح  ل ـــوم الس ـــ  ي ـــا  جوان ـــتم ادس ـــم ي ل

ــــوم  ــــ  الح ــــا  ولجوان ــــدراب االدس ــــفل ج ــــونكريت  أس ــــل د ــــ  قف ــــ  ص ــــا ة ال با ض
لتجنــــ  يردــــة املــــواد املترســــبة ب تجــــاا ممصــــات امل ــــخات وبالتــــال  توقفهــــا عــــن 

 -ل والجدول التال  يوضح  لك:العم
 احملافظة اسم احملطة ت
 صدر اليوسفية -1

 بغداد
 جنوب الراشدية -2
 البصرة مبزل النصر -3
 املزان -4

 ربيضة -5 واسط
 حالته -6

 (HDPEعكوس ب ستيكية نوع   (7 
ـــ  ـــة ومرون ـــ  عالي ـــل، متان ـــد والت د ـــة للت دس ـــا العالي ــــ  مقاومته ـــوس ب ـــك العك ـــاز تل ن  تمت

ـــتخدام  ـــم اس ـــال ت ـــة( يي ـــديقة للبيئ ـــواد الص ـــن امل ـــل ، م ـــغيل  طوي ـــا التش ـــ  ، عمره النص
ــــوب معــــرم  ــــد يك ــــن اب الحدي ــــرغم م ــــن الب ســــتيكية ىلع ال ــــداًل م ــــة ب عكــــوس يديدي
ــــدول  ــــق والج ــــ أل والعوال ــــو  ىلع ا م ــــ  تحت ــــاا الت ــــت ن املي ــــدأ  صوص ــــل والص للتآد

 -التال  يوضح  لك:
 احملافظة اسم احملطة ت
 1الوحدة / -1

 بغداد
 ذراع دجلة -2
 واسط 4الدبوين / -3
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 زكيطية -4
 1الدبوين / -5

 
 مراس  التدبيه  (8 

ـــه املحطـــة  ـــرم تدبي ـــة لغ ـــربث بهـــا أســـ ال يديدي ـــة ي ـــن صـــبة دونكريتي ـــارة ع وهـــ  عب
 -العائمة واملحا  ة ىلع استقراريتها والجدول التال  يوضح  لك:

 احملافظة اسم احملطة  ت
 1 /دبوينال -1

 4 /الدبوين -2 واسط
 2 /الدبوين -3
 بغداد جنوب الراشدية -4
 ذي قار هنر البدعة -5

 لويات السيطرة املقاومة لدرجات الحرارة العالية (9 
ــــبعر  ــــة للويــــات الخاصــــة ب ــــار درجــــة الحــــرارة املطلوب ــــدائرة بن ــــر االعتب ــــم ت  ــــذ ال ل

ـــــود   ـــــمن العق ـــــ ة ض ـــــة املجه ـــــخات الكهربائي ـــــام 1023، 1014، 1008امل  ـــــ   2011(لع والت
(درجـــة ســـيلي ية مـــح اال ـــذ بن ـــر االعتبـــار معامـــل الحـــرارة 40يســـتوج  اب ت يـــد عـــن  

 Derating ممــــا يســــب  عطــــل تلــــك اللويــــات وتلفهــــا وبالتــــال  توقــــ  امل ــــخات عــــن )
 العمل.

 
 صبي امل خات (10 

( لعــــام 1026، 1025(م ــــخة مــــن امل ــــخات املجهــــ ة ضــــمن العقــــدين 45لـــم يــــتم صــــبي  
ــــل   2011 ــــة للتآد ــــبا  املقاوم ــــا ( با ص ــــ ل ودهرب ــــوع   دي ــــة Coal Tar Enmalن ( لحماي

جســـم امل ـــخة واالجـــ ا  الغاطســــة مـــن التآدـــل بســـب  وجــــود دميـــات مـــن الكبريتــــات 
 واالم أل والعوالق الع وية ن املياا .
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 التجاوزات ىلع القنوات االروائية ومآ ذ املياا -ب
مـــن أهـــم عوامـــل هـــدر الدـــروة املائيـــة و لـــك الســـتغ لها مـــن قبـــل  تعتبـــر التجـــاوزات

املســـتفيدين  مـــ ارعين ، مربـــ  الدـــروة الحيوانيـــة( بصـــورة غيـــر مقننـــ  تفـــوق يـــاجتهم 
الفعليــــة االمــــر الــــذ  يتســــب  ب ــــياع دميــــات دبيــــرة منهــــا  صوصــــت ن صــــدور االنهــــر 

ــــرعة جر ــــةار ســــلبت ىلع س ــــذ  ي ــــر ال ــــاوزات االم ــــا التج ــــر به ــــ  تكد ــــاا ن الت ــــاب املي ي
القنــــوات االروائيــــة وبالتــــال  تعــــذر وصــــول  الــــ   بعــــر ا راضــــ  ال راعيــــة ومــــن  ــــ ل 
دراســــة وتحليــــل ا وليــــات والبيانــــات الخاصــــة بهــــذا املوضــــوع  قــــد تبــــين وجــــود عــــدة 

 -انواع من التجاوزات ىلع الشبكات االروائية ودما موضح  يما يل  :
 

 تجاوزات بحيرات االسماال -اواًل 
ـــن تع   ـــرة م ـــات دبي ـــتهلك دمي ـــ  تس ـــاوزات الت ـــر التج ـــن ادد ـــماال م ـــرات ا س ـــر بحي تب

ــــ   ــــك لحاجتهــــا ال امليــــاا املــــارة ن القنــــوات االروائيــــة مقارنــــة بالتجــــاوزات اال ــــر  و ل
ـــرات  ـــاا البحي ـــديل مي ـــرورة تب ـــة وض ـــن جه ـــرات م ـــ   البحي ـــاا   م ـــن املي ـــرة م ـــات دبي دمي

ري  دبيـــرة مـــن القنــــوات بصـــورا مســـتمرة مـــن جهـــة أ ـــر  ممــــا يتطلـــ  ســـح  تصـــا
 -االروائية ، والجدول التال  يوضح  لك :

 عدد البحريات املنشئة جتاوزا اسم املديرية ت
 44 كركون -1
 14 الطوز -2
 283 صالح الدي  -3
 364 اسحاقي -4
 22 دايىل -5
 63 بغداد -6
 479 مابني النهري  -7
 71 واسط -8
 198 ميسان -9
 33 االنبار -10
 319 اببل -11
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 77 املسيب -12
 10 كربالء -13
 6 النجف -14
 5 املثىن -15
 18 ذي قار -16

 2006 اجملموع 
 -يت ح من الجدول السابق ما يل :

( بحيـــرة ومـــا يرا قـــ  2006ارتفـــاع عـــدد البحيـــرات التـــ  أنشـــ ت تجـــاوز  والبالغـــة   (1 
  2017ئ  للبحيرات لعام من استه ال للواردات املائية ييال بلي االسته ال املا

 اا ا مر الذ  يةار سلبت ىلع الواردات املائية ل راض  ال راعية ./3( م6,4 
مــــن  ــــ ل  جــــرا  بعــــر الحســــابات يمكــــن توضــــيح مــــد  الهــــدر املــــائ  الــــذ   (2 

ــــن  ــــة م ــــ  ال راعي ــــاب االراض ــــك ىلع يرم ــــ اير  ل ــــد  ت ــــماال وم ــــرات ا س ــــبب  بحي تس
 -ودمايل  :يصصها املائية 

( لتر/اـــــا المـــــ  ا أ  43يتطلـــــ  الـــــدونم الوايـــــد مـــــن البحيـــــرات تصـــــري  مقـــــدارا    أ(
ــــدارا   ــــاال ن 3715200مامق ــــذ  ســــيولد ارب ــــر ال ــــر االم ــــري  دبي ــــو تص ــــوم وه ــــر /ي ( لت

توزيعــــات امليــــاا بســــب  التذبــــذب الحاصــــل عــــن الســــح  املفــــاج  لهــــذا التصــــاري  
ائيــــة ل راضــــ  غيــــر املحســــوبة ممــــا يــــةد  الــــ  عــــدم امكانيــــة تــــ مين الحصــــ  امل

 ال راعية.
  ب( اب تحويل دونم من االراض  ال راعية ال  بحيرات اسماال يةد  ال  يرماب 

( دونـــم مــــن االراضــــ  ال راعيــــة اال ــــر  مـــن امليــــاا واب وجــــود بحيــــرات متجــــاوزة 2-4      
ــــاية   ــــابين  15869,9بمس ــــاياتها م ــــدر مس ــــة تق ــــ  زراعي ــــتحرم اراض ــــم س -31739,8( دون
 ملياا .( دونم من ا63479,6

ـــه وزارة املـــوارد  ـــرات االســـماال الزال ـــن بحي ـــق م ـــر املتحق ـــن االســـته ال الكبي ـــالرغم م  جــــ( ب
 -املائية تمنح ت ييدات انشا  هذا البحيرات ودما موضح ن الجدول التال :
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 )دومن( مساحتها عدد البحريات السنة ت
1- 2013 1071 28782 
2- 2014 1071 28782 
3- 2015 1071 28782 
4- 2016 1187 36058 
5- 2017 1314 49046 

 
 تجاوزات أقفاص ا سماال  -اانيت
وجــــود العديــــد مــــن أقفــــاص ا ســــماال املتجــــاوزة ىلع مقــــاطح االنهــــر الرئيســــية  (1 

ـــوات  ـــ  القن ـــياب  ووصـــول  ال ـــعوبة انس ـــا ويســـب  ص ـــاا  يه ـــة املي ـــق يرد ـــذ  يعي ـــر ال االم
ــــي   ــــ  أنشــــ ت تجــــاوز  بل ( قفــــ  ن عمــــوم 671االروائيــــة ، علمــــت اب عــــدد ا قفــــاص الت

ــــك ا  ــــ  تشــــغلها تل ــــه  املحا  ــــات واب املســــايات الت ــــاص بلغ ــــدول  2( م40129قف والج
 -أدناا يوضح  لك:

 عدد االقفاص اسم املديرية ت
 54 بغداد -1
 63 مابني النهري  -2
 56 واسط -3
 295 اببل -4
 8 كربالء -5
 15 النجف -6
 4 ذي قار -7
 176 فلوجة -8

 671 اجملموع 
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ـــــ  ماجـــــا  ن اعـــــ ا  قـــــد اســـــتمرت وزارة املـــــوار (2  ـــــة بمـــــنح باالضـــــا ة ال د املائي
ـــعوبات التـــ   ـــدة رغـــم الص ـــورة مت اي ـــاص ا ســـماال وبص ـــة بإنشـــا  أقف ـــدات الخاص الت يي

 -تعان  منها الوزارة ن ت مين الحص  املائية والجدول التال  يوضح  لك :
 مساحتها) دومن (  عدد االقفاص اجملازة السنة
2013 836 21518 
2014 2726 44455 
2015 3276 66974 
2016 3978 84674 
2017 6500 155217 
 372838 17316 اجملموع

 التجاوزات ىلع يوم النهر -االدت
ــــاعم   ــــكنية واملط ــــدور الس ــــا  ال ــــان  وبن ــــييد املب ــــاوزات بتش ــــذا التج ــــه ه تمدل

ــــة وعــــدم  ــــ  قطــــح طــــرق املراقب ــــذ  يــــةد  ال ىلع محرمــــات وضــــفاف االنهــــر االمــــر ال
ـــاز ـــداول واملب ـــيانة للج ـــال الص ـــرا  اعم ـــة اج ـــبات  مكاني ـــة الترس ـــا و زال ـــال تن يفه ـــن يي ل م

   -والجدول التال  يوضح  لك:
 التجاوزات املزالة عدد التجاوزات اسم املديرية ت
 صفر 27 نينوى -1
 صفر 109 صالح الدي  -2
 صفر 620 االسحاقي -3
 صفر 1841 دايىل -4
 صفر 308 بغداد -5
 صفر 247 مابني النهري   -6
 صفر 2658 واسط -7
 صفر 2601 يسانم -8
 صفر 180 البصرة -9

 1 34 االنبار -10
 صفر 1003 اببل -11
 صفر 52 كربالء -12
 9 24 النجف -13
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 صفر 579 املثىن -14
 صفر 1270 ذي قار -15
 صفر 13 فلوجه -16
 صفر 16 شط العرب -17
 10 11582 اجملموع 

ــــة مقا رنــــة بعــــدد التجــــاوزات يت ــــح مــــن الجــــدول أعــــ ا تــــدن  عــــدد التجــــاوزات امل ال
ــــدور  ــــة بال ــــاوزات الخاص ــــة التج ــــوزارة بإزال ــــال ال ــــك لتري ــــر و ل ــــوم النه الحاصــــلة  ىلع ي

 . 18/11/2012( ن 27493السكنية بموج  دتابها    العدد  
 

 التجاوزات العامة -رابعت 
تمدلـــــه هـــــذا التجـــــاوزات بمـــــد ا نابيـــــ  ونصـــــ  امل ـــــخات وتكســـــير منا ـــــذ الـــــر  

( تجــــاوز  والجــــدول 2052  وقــــد بلــــي عــــدد تلــــك التجــــاوزات  وتوســــيعها بشــــكل عشــــوائ
  -التال  يوضح  لك:

 عدد التجاوزات اسم املديرية ت
 8 نينوى -1
 22 كركون  -2
 2 الطوز -3
 40 صالح الدي  -4
 20 االسحاقي -5
 216 دايىل -6
 215 بغداد -7
 295 مابني النهري  -8
 33 واسط -9

 236 ميسان -10
 82 باراالن -11
 372 اببل -12
 22 املسيب -13
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 عدد التجاوزات اسم املديرية ت
 94 كربالء -14
 157 النجف -15
 111 الديوانية -16
 25 املثىن -17
 83 ذي قار -18
 13 فلوجة  -19
 6 شط العرب -20

 2052 اجملموع                

 التجاوز ىلع الخطة ال راعية - امست
ـــــ ل امل  ـــــث   ـــــن املخط ـــــر م ـــــايات ادد ـــــة مس ـــــه ب راع ـــــتو تمدل ـــــم الش  وس

( 2017 -2011للمحا  ـــــات   صـــــ أل الـــــدين ، بابـــــل ،    قـــــار ، ميســـــاب ، االنبار(وللســـــنوات  
االمــــر الــــذ  يتطلــــ  تــــو ير يصــــ  مائيــــة اضــــا ية لهــــذا املســــايات وبالتــــال  التــــ اير 

 -ىلع الحص  املقررة ل راض  ال راعية اال ر  والجدول التال  يوضح  لك:
املساحة ) املخطط(  السنة

 مندو 
املساحة ) املروي( 

 دومن
نسبة املساحة املروية اىل املساحة 

 املخطط اروائها %
2011 6007700 6281834 104,5 
2012 5939568 6305829 106 
2013 6477822 6720946 103,7 
2014 5648528 5703053 100,9 
2015 4121012 4601711 111,6 
2016 4969040 5398809 108,6 
2017 4000000 4640674 116 

 قلة الحص  املائية املطلقة ل غرام ال راعية  -جـ
يعــــان  العــــراق منــــذ ســــنوات مــــن انخفــــام متواصــــل ن ا يــــرادات املائيــــة  

لنهــــر  دجلــــة والفــــرات ويعــــود الســــب  ورا   لــــك الــــ  قيــــام دول املنبــــح بالتوســــح ن 
االمطــــار  تطــــوير مشــــاريعها الخ نيــــة واالروائيــــة هــــذا باالضــــا ة الــــ  تــــدن  دميــــات

ـــاا والتـــ   ـــ  تفـــاقم ازمـــة شـــحة املي ـــذ  اد  ال الســـاقطة  ـــ ل الســـنوات الســـابقة االمـــر ال
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ـــــا     ـــــح وب ـــــة ن املجتم ـــــات الحيوي ـــــ  القطاع ـــــلب  ىلع مختل ـــــكل س ـــــرت بش اا
  -القطاع ال راع  ولدينا بهذا الخصوص مايل  :

انخفــــــام الحصــــــ  املائيــــــة املطلقــــــة ل غــــــرام ال راعيــــــة ون عمــــــوم  -اواًل 
 -حا  ات قياست بايتياجاتها املائية واملخططات التالية توضح  لك :امل
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ـــة  ـــن  الهيئ ـــواردة م ـــات ال ـــاد ىلع املعلوم ـــدقيق باالعتم ـــق الت ـــل  ري ـــن قب ـــد م ـــدر: اع املص

 العامة لتشغيل مشاريح الر  والب ل (
ــــ -اانيت ــــا ت ــــد الي ن ــــة  ق ــــاريح االروائي ــــر املش ــــدقيق بع ــــة وت ــــ ل دراس ــــن   دن  م

التصــــاري  املطلقــــة لتلــــك املشــــاريح مقارنــــة بتصــــريفها التصــــميم  وبــــا    ن 
املحا  ــــات  ديــــال  ، املدنــــ  ،الديوانيــــة( ييــــال تراويــــه نســــ  التصــــري  مــــابين 

ــــة 0-50%  ــــير املســــايات ال راعي ــــ   تخف ــــا اد  ال ــــن التصــــري  التصــــميم  مم ( م
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ـــ ـــة املس ـــادة رقع ـــة ، زي ـــة لل راع ـــاا ال زم ـــ مين املي ـــعوبة ت ـــة لص ـــحراوية لقل ايات الص
ـــــــناعية  ـــــــاريح الص ـــــــاا للمش ـــــــ مين املي ـــــــعوبة ت ـــــــة ، ص ـــــــايات امل روع املس

( يوضـــــح 9واالســـــتدمارية،الت اير الســـــلب  ىلع الدـــــروة الحيوانيـــــة( واملر ـــــق  رقـــــم  
  لك .

 
انتشــــار ا دغــــال وا عشــــاب املائيــــة وددــــرة الترســــبات ن مجــــار  القنــــوات االروائيــــة   -د

 واملبازل
ـــــال الت  ـــــ  املائيـــــة اب اعم ـــــةار ن ايصـــــال الحص ـــــا دور بـــــارز وم طهيـــــرات له

للمـــ ارعين ل ـــماب ال راعـــة  راضـــيهم وبالتـــال  نجـــاأل الخطـــة ال راعيـــة ن عمـــوم البلـــد 
اضـــا ة الـــ  دورهـــا الفعـــال ن ر ـــح املســـتو  الصـــح  للمنـــاطق الريفيـــة عـــن طريـــق 

ـــا تســـاهم ـــا انه ـــر شـــبكات االســـالة دم ـــ  محطـــات التصـــفية عب ـــاا ال ـــ مين املي ـــادة  ت ن زي
ـــتم تطهيرهـــا  ـــم ي ـــ  ل ـــا  االنهـــر املندرســـة والت ـــن  ـــ ل ايي مســـاية االراضـــ  امل روعـــة م

 -لفترة طويلة ولدينا بهذا الخصوص مايل  :
  طة وزارة املوارد املائية ن مجال تطهير الجداول واملبازل : -اواًل

ــــالتطهيرا ــــة ب ــــا الســــنوية الخاص ــــح  طته ــــة ن وض ــــدت وزارة املــــوارد املائي ت ىلع اعتم
ــــر  ــــا تطهي ــــتم بموجبه ــــ  ي ــــ ل والت ــــر  والب ــــة ن صــــيانة مشــــاريح ال الســــياقات املتبع

مـــن املبـــازل( ييـــال تقـــوم الـــوزارة باعـــداد  طتهـــا عـــن طريـــق  %50 دامـــل الجـــداول و 
التنســــيق بــــين ادارات الهيئــــة العامــــة لصــــيانة مشــــاريح الــــر  والبــــ ل ومــــديريات املــــوارد 

ــــر  ــــذ بن  ــــح اال  ــــات م ــــة ن املحا   ــــن املائي ــــل ادارة م ــــة لك ــــة املتاي ــــار الطاق االعتب
ــــوع اطــــوال الجــــداول ن عمــــوم العــــراق  ــــديريات الصــــيانة ، ييــــال يبلــــي مجم ادارات م

ــــازل  28000  ــــوع اطــــوال املب ــــم .  ومجم ــــة ( 18000( د ــــ  الســــياقات املتبع ــــم .  ويس د
( دـــم.  37000 ـــ ب مجمـــوع اطـــوال الجـــداول واملبـــازل الواجـــ  تطهيرهـــا ســـنويت يبلـــي  

 طث التال  يوضح  طة التطهيرات ونس  تنفيذها .واملخ
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 ( اهليئة العامة لصيانة مشاريع الري والبزلاملصدر: اعد م  قبل فريق التدقيق ابالعتماد على املعلوما  الواردة م  )

ـــنوية  ـــا الس ـــل  ططه ـــذ دام ـــن تنفي ـــوزارة م ـــن ال ـــدم تمك ـــابق ع ـــث الس ـــن املخط ـــح م يت 
ـــــ   ـــــه نس ـــــال تراوي ـــــرات يي ـــــال التطهي ـــــابين  ن مج ـــــة م ـــــذ الخط ( %86-25,5تنفي

( ويعـــود الســـب  ورا   لـــك  لـــ  قلـــة عـــدد اآلليـــات وعطـــل أغلبهـــا 2017- 2011للســـنوات  
ـــاا نتيجـــة لعـــدم  ـــاقم ازمـــة شـــحة املي ـــك ىلع تف ـــر  ل  دمـــا ســـيتم  درهـــا اليقـــت( وقـــد اا
ـــ  ،  ـــاب  قص ـــة وا عش ـــات املائي ـــة النبات ـــب  اعاق ـــة بس ـــ  االراضـــ  ال راعي ـــاا ال وصـــول املي

  ب ، زهرة النيل( النسيابية املياا ن القنوات .شمب
 اآلليات العاملة ن اعمال التطهيرات : -اانيت 
ـــــارة  راع   ـــــرات  يف ـــــال التطهي ـــــة ن اعم ـــــات العامل ـــــة اآللي ـــــم دراســـــة  نتاجي ت

ـــل ، يفـــارة  راع قصـــير ، يفـــارة برمائيـــة ، يفـــارة ســـلكية ، يفـــارة مدولبـــة( والتابعـــة  طوي
ـــيان ـــة العامـــة لص ـــوال الجـــداول واملبـــازل للهيئ ـــ ل ومقارنتهـــا مـــح اط ة مشـــاريح الـــر  والب

ـــــة  ـــــاز  ط ـــــ  انج ـــــدن  نس ـــــة ت ـــــوف ىلع يقيق ـــــك للوق ـــــا و ل ـــــوب تطهيره املطل
 -التطهيرات ودما موضح ن الجدول التال  :

 تاحة %نسبة االنتاجية املتحققة اىل االنتاجية امل االنتاجية املتحققة كم.ط/سنة االنتاجية املتاحة كم.ط/سنة السنة
2011 27300 27000 98,9 
2012 30400 29400 96,7 
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2013 29500 29300 99,3 
2014 25000 14600 58,4 
2015 20000 10500 52,5 
2016 13300 9450 71 
2017 18000 15000 83,3 

 -يت ح من الجدول السابق مايل :
ــــالتطهيرات باملقار (1  ــــة ب ــــات العامل ــــة ل لي ــــة املتاي ــــة ا نتاجي ــــامطلوب قل ــــح م ــــة م ن

ـــــم تتجـــــاوز ا نتاجيـــــة املتايـــــة   ( 30400تطهيـــــرا مـــــن جـــــداول  ومبـــــازل ييـــــال ل
ــــــازل  ــــــداول واملب ــــــوع الج ــــــين اب مجم ــــــروف ن ي ــــــن ال  ــــــنة ن ايس دم. /س

ـــي   ـــا ســـنويت تبل ـــوب تطهيره ـــدد االليـــات 37000املطل ـــ  قلـــة ع ـــا يشـــير ال (دـــم.  مم
 زمة العمال التطهيرات .التابعة للهيئة العامة لصيانة مشاريح الر  والب ل وال 

( باملقارنــــــة مــــــح 2017 -2014انخفــــــام االنتاجيــــــة املتحققــــــة ل ليــــــات ل عــــــوام   (2 
االنتاجيـــة املتايـــة بســـب  عطـــل عـــدد دبيـــر مـــن اآلليـــات وعـــدم اجـــرا  اعمـــال الصـــيانة 

  -لها والجدول التال  يوضح الحالة الفنية ل ليات :
 العاطل الصاحل العدد الكلي نوع االلية ت
 115 212 327 حفارة ذراع طويل -1
 52 179 231 حفارة ذراع قصري -2
 29 48 77 حفارة سلكية -3
 27 37 64 حفارة برمائية -4
 18 14 32 حفارة مدولبة -5

  طة وزارة املوارد املائية ن مجال ازالة نبات زهرة النيل -االدت
ـــة    ـــر ا عشـــاب املائي ـــل ايـــد ادد ـــات زهـــرة الني ـــر نب ـــة  يعتب ـــ اير  ىلع البيئ ضـــرر  وأددرهـــا ت

ـــطح  ـــن س ـــر م ـــ ل التبخ ـــن   ـــاا م ـــن املي ـــرة م ـــات دبي ـــداب دمي ـــال يســـب   ق ـــة يي املائي
( مــــرا عــــن املــــا  املفقــــود بــــالتبخر 3,5ورقــــة النبــــات وتقــــدر دميــــة امليــــاا املفقــــودة  

ـــة  ـــاا جـــرا  هـــذا النبت ـــ  أب الخســـارة باملي مباشـــرة مـــن ســـطح املـــا  دمـــا تشـــير التقـــارير ال
ـــــدر ـــــ ت 1-0,7بحـــــدود   تق ـــــوزارة ســـــنويت بحم ـــــوم ال ـــــدة و تق ـــــة الواي ـــــوم للنبت ( لتر/ي
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ملكا حــــة وازالــــة نبــــات زهــــرة النيــــل مــــن القنــــوات والجــــداول واملبــــازل والتــــ  تنفــــذها 
ـــنوية  ـــال الس ـــح االعم ـــال  يوض ـــدول الت ـــ ل والج ـــر  والب ـــاريح ال ـــيانة مش ـــة لص ـــة العام الهيئ

 -املنفذة :
 (2الكمية املنفذة )م السنة
2011 2141000 
2012 1550000 
2013 2718000 
2014 668000 
2015 2194000 
2016 20336600 
2017 10168450 

ـــامين   ـــل للع ـــرة الني ـــات زه ـــة نب ـــال ازال ـــاع اعم ـــابق ارتف ـــدول الس ـــن الج ـــح م ( 2017و2016يت 
النتشـــار االصـــابة بتلـــك النباتـــات نتيجـــة لعـــدم ازالتهـــا بشـــكل دور  هـــذا با ضـــا ة الـــ  

 كاار النبتة .سرعة ت
ـــت ـــات  -رابع ـــة نب ـــال ازال ـــة ن مج ـــات العامل ـــبعر االلي ـــة ل ـــة الفني ـــة الحال ـــ ل دراس ـــن   م

ــــة  ــــة العام ــــة للهيئ ــــارات( والتابع ــــاتح املس ــــاب ،   ــــدات االعش ــــل  ياص ــــرة الني زه
ـــذا  ـــة ن ه ـــات العامل ـــ  االلي ـــل اغل ـــين عط ـــد تب ـــ ل  ق ـــر  والب ـــاريح ال ـــيانة مش لص

( عاطلــــة امــــا 22( منهــــا صــــالحة و 14صــــدة  ( يا36املجــــال ييــــال تمتلــــك الــــدائرة  
 ( عاطلة .8( منها صالحة و 11(  اتح مسار  19 اتح املسارات  تمتلك الدائرة  

 
 قلة القنوات االروائية املبطن  مقارنة بالقنوات غير املبطنة. -هـ

اب الحاجــــة الـــــ  الحصـــــ  املائيـــــة املرصـــــدة لكـــــل محا  ـــــة يتطلـــــ  اجـــــرا   
ـــوات  ـــين للقن ـــات التبط ـــرب عملي ـــن  تس ـــد م ـــرة ن الح ـــة دبي ـــن اهمي ـــ  م ـــا ل ـــة مل االروائي

ـــاا الـــ  بـــاطن االرم ، نمـــو االعشـــاب واالدغـــال ، التجـــاوز ىلع القنـــوات االروائيـــة مـــن  املي
ــــق  ــــ  تعي ــــة الت ــــالقنوات ، الترســــبات الطيني ــــة ب ــــذ ل راضــــ  املحيط ــــتح منا  ــــ ل    

 -ل :جرياب املياا ن القنوات االروائية( ولدينا بهذا الخصوص ما ي
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( دـــــم.  مقارنـــــة 13670انخفـــــام اطـــــوال القنـــــوات االروائيـــــة املبطنـــــة والبالغـــــة   -اوال
ـــــة( والبالغـــــة   ـــــر املبطن ـــــة  غي ـــــالقنوات الترابي ـــــوم املحا  ـــــات 35641ب ـــــم.  ولعم ( د

 -والجدول التال  يوضح  لك :
 
 ت

 ل القنوات املبطنة ااطو  احملافظة او القضاء
 ية()رئيسية،فرعية، اثنوية ، موزعة ،حقل

 كم . ط

ل القنوات الرتابية )رئيسية،فرعية،اثنوية ااطو 
 ،موزعة ، حقلية(

 كم . ط
 صفر 932 نينوى -1
 صفر صفر تلعفر -2
 772 717 كركون -3
 3 741 الطوز -4
 490 216 صالح الدي  -5
 231 1566 االسحاقي -6
 1671 2314 دايىل -7
 833 730 بغداد -8
 864 1161 بغداد/ مابني النهري  -9

10
- 

 8422 826 واسط

11
- 

 1344 279 ميسان

12
- 

مــــــــــــــــــــاء + مشــــــــــــــــــــروع البصــــــــــــــــــــره 
 البصره

138 2434 

13
- 

 13 437 االنبار

14
- 

 170 212 فلوجه

15
- 

 4909 1412 اببل
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16
- 

 1129 صفر مسيب

17
- 

 54 317 كربالء

18
- 

 1311 98 جنف

19
- 

 1287 1341 ديوانية

20
- 

 578 119 مثىن

21
- 

 9126 114 ذي قار

 35641 13670 اجملمــوع 

تملــــــح وتغــــــدق بعــــــر االراضــــــ  ال راعيــــــة املستصــــــلحة للمحا  ــــــات  -اانيــــــا
ـــين لـــبعر  ـــة وت ـــرر التبط ـــوات االروائي ـــدم تبطـــين القن ـــار( نتيجـــة لع ـــث،   ق  بغداد،واس

(دونــــم  376875القنــــوات املنفــــذة ســــابقت ييــــال بلغــــه مســــاية االراضــــ  املت ــــررة  
 -لك:والجدول التال  يوضح  

مساحة االرض املتضررة  اجلدول او القناة احملافظة ت
 )دومن(

 173184 جدول الزكيطية والدوهان بغداد 1

 واسط 2

 C1 2000الشحيمية/

 C3 4000الشحيمية/

 C5 2000الشحيمية/

 C1+C2+C5 8000 كصيبة/

 BC6 10000 كصيبة/
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 DC 6-2 1750 كصيبة/

 DC5 1750كصيبة/

 DC6-1 1500ة/كصيب

 4000 قناة شالوك 

 ذي قار 3
 100949 مشروع احلسينية الرئيسي
 65642 مشروع املزان الرئيسي

 2100 مشروع حوار الرئيسي/الشاخة العريضة
 376875 اجملموع 

 ال يارة امليدانية -و
قـــــام  ريـــــق العمـــــل بـــــإجرا  ال يـــــارة امليدانيـــــة ملحا  ـــــة واســـــث باعتبارهـــــا بدايـــــة 

ــــم اال ــــة وت ــــحة املائي ــــن الش ــــان  م ــــ  تع ــــة والت ــــات الجنوبي ــــة للمحا   ــــات املائي ط ق
ــــم االطــــ ع  ــــا ت ــــة دم ــــر الرئيســــية والفرعي ــــة ىلع االنه ــــاوزات القائم ــــ ع ىلع التج االط
ــــذا  ــــدينا به ــــا ول ــــة له ــــآت التابع ــــي واملنش ــــات ال  ــــر محط ــــذ بع ــــتو  تنفي ىلع مس

 -الخصوص ما يل :
 التجاوزات -أواًل
التجـــــاوزات ىلع دتـــــ  نهـــــر دجلـــــة ن منطقـــــة املفتـــــاأل  وجـــــود العديـــــد مـــــن (1 

 -واملتمدلة بما يل :
  قامة مدرسة ابتدائية أهلية. أ( 
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  نشا  جملوب. ب( 

 
 اقامة ملع  وقاعة رياضية.  ج( 

 
 القيام ب عمال د ن استعداد   نشا  مشاريح تجارية. د( 

  هـ(  نشا  دور سكنية.
 نطقت  أم هليل واملصايحية. نشا  أقفاص أسماال ن م (2 
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 إنشاء حبرييت أمسان يف منطقة الغبيشي. (1)

 
  طا  الضخ -اثنيا  

  طة ضخ الروضان. (1)
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 توق  ا اة م خات عن العمل بسب  عط  محرداتها. أ( 
 تل  بوابات عدم االرجاع الخاصة بامل خات. ب( 
 انتشار نبات الشمب ب قرب ممصات امل خات. ج( 
 وجود مشبكات أمام املمصات لتجن  سح  نبات الشمب ب والنفايات.عدم  د( 

  هـ( عطل  يد  املحوالت الكهربائية الخاصة باملحطة.

  طا  ضخ الدبوين (1)
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 املحطة ا ول  (أ 

  أواًل( عطل ا اة م خات رئيسية.
ية  دان ـــمب ب بين املحطتين ا ول  وال بات الش يات دبيرة من ن يت( وجود دم اان  

 ( دم تقريبت.8 وملسا ة 
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 احملطة الثانية (ب)
)أوال ( انســداد مقدم احملطة ابلشــمبالن األمر ال ي ألر ســلبا  على تشــغيل احملطة ىلا أدى إىل 

 جتمع املياه يف القناة الناقلة.
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 ( روسية.2 اانيت( عطل م خات عدد  

 .( د .ن2000 االدت( لم يتم ربث  يد  املولدات الكهربائية  ات قدرة  
  رابعت( تهالك وقدم مبن  املحطة.

 املحطة الدالدة ج( 
 (.2 أواًل( عطل م خات عدد  

ــــددها   ــــالي ع ــــة والب ــــخات املتري ــــة بامل  ــــة الخاص ــــوردات الكهربائي ــــل الب ــــت( عط ( 2 ااني
 م خة مما تسب  بتوقفها عن العمل.

ـــ ـــة  ل ـــة الداني ـــن املحط ـــة م ـــاة الناقل ـــين للقن ـــواأل التبط ـــر أل ـــر بع ـــت( تكس ـــة  االد   املحط
 الدالدة.

 املحطة الرابعة د( 
 أواًل( تجمـــح نبـــات الشـــمب ب ىلع ممصـــات امل ـــخات ممـــا قـــد يســـب  ارتفـــاع منســـوب 

 املياا وبالتال  غرق امل خات. 
ــــددها   ــــالي ع ــــة والب ــــخات املتري ــــة بامل  ــــة الخاص ــــوردات الكهربائي ــــل الب ــــت( عط ( 2 ااني

 م خة مما تسب  بتوقفها عن العمل.
 ( روسية.2ل م خات عدد   االدت( عط
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  رابعت( تهالك وقدم مبن  املحطة.
 ( د  ن.2000و  1500(  ات قدرة  2  امست( لم يتم ربث مولدات عدد  

 محطة ضي عوينة (3 
 تل  بوابات عدم االرجاع الخاصة بامل خات.

يةالس ن قجقتي ةىلع ئهعقتي-4
يةالس ن قجقتي-أ

شـــغيل مشــــاريح الـــر  والبــــ ل مـــن تصــــليح بعــــر لـــم تــــتمكن الهيئـــة العامــــة لت     -اواًل
امل ــــخات املتوقفــــة بســــب  عــــدم تــــو ر الســــيولة املاليــــة ممــــا يــــةد  الــــ  
ـــرادم  ـــذا امل ـــخات ، ت ـــذيها ه ـــ  تغ ـــة الت ـــاا للمشـــاريح االروائي ـــدم  يصـــال املي  ع
ــــح  ــــة  ، تمل ــــاا الجو ي ــــاع منســــوب املي ــــازل ، ارتف ــــاا املب ــــح مي الترســــبات ، طف

مل ـــخات ا  ـــر  لـــذات املحطـــة بســـب  تشـــغيلها ا راضـــ  ال راعيـــة ، عطـــل ا
 املستمر لتعوير النق  الحاصل من جرا  توق  امل خات العاطلة (.

ـــح  -اانيت ـــن اســـتخدامها ملواق ـــ  انتفـــه الحاجـــة م ـــتم نقـــل بعـــر املحطـــات الت ـــم ي ل
أ ــر  تحتـــاج الـــ  تلـــك املحطـــات  دمـــا لــم يـــتم اســـتبدال بعـــر محطـــات ال ـــي 

ــــبعين ــــذ س ــــ ة من ــــة واملجه ــــات القديم ــــ  بمحط ــــرب املاض ــــات الق ات و امانين
 يديدة ل ماب قدرتها ىلع  يصال املياا ل راض  ال راعية.

ـــ   -االدت ـــ  ، الكرغولي ـــي  املويلح ـــات ال  ـــن محط ـــدد م ـــن  ن ع ـــبات االس ـــرادم الترس ت
ــــاجم عــــن  ــــالتلون الن ــــ ل الراشــــدية( نتيجــــة لت ارهــــا ب ــــدة ، ب القديمــــة  والجدي

ـــة وا ـــار  الدقيل ـــاا املج ـــري  مي ـــ ا  تص ـــ  ا ج ـــ  تل ـــةد  ال ـــا ي ـــة مم ـــر معالج لغي
 امليكانيكية والكهربائية لتلك امل خات .

ـــاع  -رابعت ـــال انقط ـــا ن ي ـــدات ل ـــماب عمله ـــات باملول ـــر املحط ـــ  بع ـــتم تجهي ـــم ي ل
ـــ   تجمـــح  ـــا يـــةد  ال ـــوب توقفه ـــات البـــ ل د ـــائ  وبـــا    محط ـــار الكهرب التي

ــــا ــــل املس ــــخات ، تقلي ــــة بامل  ــــات الخاص ــــاب ن املمص ــــد ل ا طي ــــين م  ة ب
ــــدون  ــــخة ، ي ــــا ة امل  ــــو  دف ــــح  ، هب ــــوم الس ــــاع ي ــــح  وق ــــوب الس أنب

 ظاهرة التكه  ، ت دل وتل  االج ا  امليكانيكية للم خة ( .
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ـــية وال ـــرورية  - امست ـــرات االساس ـــبعر الفق ـــي ب ـــ  محطـــات ال  ـــ  اغل ـــتم تجهي ـــم ي ل
ــــي  ،  ــــاري  واملناس ــــاس التص ــــ ة قي ــــغيلها  اجه ــــة تش ــــخات وادام ــــل امل  لعم

ين الجســـــر  ، املشـــــبكات ، بنايـــــة نمو جيـــــة او مســـــقفات ، لويـــــات الكـــــر
ال ــــغث العــــال  ، التكســــية الحجريــــة ، عكــــوس ب ســــتيكية، مراســــ  التدبيــــه ، 

 لويات السيطرة املقاومة لدرجات الحرارة العالية ، صبي امل خات( .
ــــوم  -سادست ــــة ون عم ــــر الرئيســــية والفرعي ــــاوزات ىلع االنه ــــن التج ــــد م ــــود العدي وج

ـــدد مح ـــي ع ـــال بل ـــاص االســـماال( يي ـــرات واقف ــــ  بحي ـــة ب ـــراق واملتمدل ا  ـــات الع
( بحيــــرة امــــا اقفــــاص االســــماال  قــــد بلــــي عــــددها  2006البحيــــرات املتجــــاوزة  

ــــد مــــن االراضــــ  671  ( قفــــ  علمــــت اب هــــذا التجــــاوزات تســــب  يرمــــاب العدي
 ال راعية من املياا .

دات الخاصـــة بانشـــا  اقفـــاص االســـماال قيـــام وزارة املـــوارد املائيـــة بمـــنح التاييـــ -سابعت
ــــوزارة ن تــــ مين  ــــا ال ــــان  منه ــــعوبات التــــ  تع ــــم الص ــــدة رغ ــــورة مت اي وبص

 الحص  املائية .
ــــت ــــ       -اامن ـــــ مد انابي ،نص ــــة ب ــــر  واملتمدل ــــذ ال ــــاوزات ىلع منا  ــــداد التج ــــاع اع ارتف

م خات،تكســـــير منا ـــــذ الـــــر  وتوســـــيعها بشـــــكل عشـــــوائ ( ييـــــال بلغـــــه 
ـــا2052  ـــاوز مم ـــة  ( تج ـــوات االروائي ـــاا ن القن ـــاري  املي ـــام تص ـــ  انخف ـــةد  ال ي

 وبالتال  يرماب بعر االراض  ال راعية من املياا.
ـــــدين ،بابـــــل ،    قـــــار ، ميســـــاب ،االنبـــــار(ىلع  -تاسعت تجـــــاوز املحا  ـــــات  صـــــ أل ال

ــــنوات   ــــتو  للس ــــم الش ــــ ل املوس ــــة   ــــة ال راعي ــــذ  2017-2011الخط ــــر ال ( االم
ـــ ـــ  مائي ـــو ير يص ـــ  ت ـــ اير ىلع يتطل ـــال  الت ـــايات وبالت ـــذا املس ـــا ية له ة اض

 الحص  املقررا ل راض  ال راعية اال ر .
انخفــــــام الحصــــــ  املائيــــــة املطلقــــــة ل غــــــرام ال راعيــــــة ون عمــــــوم  -عاشر 

 املحا  ات قياست بايتياجاتها املائية.
عــــدم تمكــــن وزارة املــــوارد املائيــــة مــــن تنفيــــذ دامــــل  ططهــــا الســــنوية ن  -ايد عشر

ــــابين  م ــــذ الخطــــة م ــــال تراويــــه نســــ  تنفي ــــرات يي (% 86 -25,5جــــال التطهي
( ويعـــــود الســـــب  ورا   لـــــك الـــــ  قلـــــة عـــــدد االليـــــات 2017-2011للســـــنوات  

 ال زمة لتطهير الجداول واملبازل وعطل أغلبها.
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( نتيجــــة لعــــدم 2017و  2016ارتفــــاع اعمــــال ازالــــة نبــــات زهــــرة النيــــل للعــــامين   -اان  عشر
 دور  هذا باالضا ة ال  سرعة تكاار النبتة. زالتها بشكل 

ـــة عشـــر ـــة  -ا ا ـــة والبالغ ـــة املبطن ـــوات االروائي ـــام اطـــوال القن ـــة  13670انخف ـــم.  مقارن ( د
 ( دم.  .35641بالقنوات الترابية  غير املبطنة( والبالغة  

 

يةىلع ئهعررقتي-ب
ــــ ل باصــــ أل -اواًل ــــر  والب ــــة لتشــــغيل مشــــاريح ال ــــة العام ــــام الهيئ امل ــــخات  ضــــرورة قي

املتوقفــــة مـــــح اجــــرا  الصـــــيانة الدوريـــــة ال زمــــة لهـــــا مــــن  ـــــ ل تـــــ مين 
 التخصيصات املالية ال زمة لذلك.

يتطلـــ  مـــن الهيئـــة العامـــة للتشـــغيل نقـــل املحطـــات التـــ  انتفـــه الحاجـــة  -اانيت
ـــتبدال  ـــ  اس ـــا ة ال ـــذا باالض ـــا ه ـــة  ليه ـــر  بحاج ـــح ا  ـــ  مواق ـــتخدامها ال ـــن اس م

ت يديدــــة ل ــــماب قـــــدرتهاىلع ايصــــال امليـــــاا املحطــــات القديمــــة بمحطـــــا
 ل راض  ال راعية وباال   الواقعة ن  نائ  القنوات االروائية.

ـــــة( ملعالجـــــة  -االدت ـــــة التنســـــيق مـــــح  وزارة الصـــــحة والبيئ ىلع وزارة املـــــوارد املائي
ـــة  ـــبات املترادم ـــة الترس ـــة وازال ـــار  الدقيل ـــاا املج ـــري  مي ـــن تص ـــاجم ع ـــون الن التل

 ت .ن بعر املحطا
ــــدات  -رابعت ــــ  بعــــر املحطــــات باملول ــــة العامــــة للتشــــغيل تجهي ــــ  مــــن الهيئ يتطل

 ل ماب عملها ن يال انقطاع التيار الكهربائ  وباال   محطات الب ل .
ـــة  - امست ـــي الدائمي ـــات ال  ـــر محط ـــ  بع ـــة للتشـــغيل بتجهي ـــة العام ـــام الهيئ ضـــرورة قي

 وادامة تشغيلها . والعائمة بالفقرات ال زمة وال رورية لعمل امل خات
ــــرات  -سادست ــــة بحي ــــح وزارة ال راعــــة الزال ــــة التنســــيق م ــــن وزارة املــــواد املائي ــــ  م يتطل

 واقفاص االسماال املتجاوزة ىلع االنهر الرئيسية والفرعية.
ىلع وزارة املـــــوارد املائيـــــة التوقـــــ  عـــــن مـــــنح الت ييـــــدات الخاصـــــة بانشـــــا   -سابعت

 املياا.اقفاص االسماال لحين تجاوز ازمة شحة 
ــــذا  -اامنت ــــر  ه ــــذ ال ــــاوزات ىلع منا  ــــة التج ــــة ازال ــــوارد املائي ــــن وزارة امل ــــ  م يتطل

 باالضا ة ال  تطبيق اجرا ات قانونية وعقوبات رادعة بحق املتجاوزين.
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ــــــر  -تاسعت ــــــح بع ــــــة ملن ــــــح وزارة ال راع ــــــيق م ــــــة التنس ــــــوارد املائي ىلع وزارة امل
 املحا  ات من التجاوز ىلع الخطة ال راعية.

ىلع وزارة املـــوارد املائيـــة اســـتخدام ان مـــة الـــر  الحديدـــة للتقليـــل مـــن هـــدر  -عاشر 
 املياا وت مين الحص  املائية املطلوبة .

ــــر ــــد عش ــــداول  -اي ــــرات  للج ــــال التطهي ــــاز اعم ــــة انج ــــوارد املائي ــــن وزارة امل ــــ  م يتطل
ـــال  ـــرا  اعم ـــح اج ـــذلك م ـــة ل ـــات واملعـــدات ال زم ـــ مين االلي ـــن  ـــ ل ت ـــازل( م واملب

 لصيانة الدورية لتلك اآلليات.ا
ـــ  عشـــر ـــة  -اان ـــة وازال ـــ ل بمكا ح ـــر  والب ـــة لصـــيانة مشـــاريح ال ـــة العام ـــام الهيئ ضـــرورة قي

ـــــداول  ـــــ  انتشـــــارا ن االنهـــــر والج ـــــل وبشـــــكل دور  لتجن ـــــات زهـــــرة الني نب
 والقنوات االروائية.

زمــــة يتطلــــ  مــــن وزارة املــــوارد املائيــــة تكــــريا الجهــــود وا مكانيــــات ال  -ا اــــة عشــــر
ـــات  ـــ مين االيتياج ـــاا وت ـــدر املي ـــن ه ـــل م ـــك للتقلي ـــة و ل ـــوات الترابي ـــين القن لتبط

 املائية املطلوبة ل راض  ال راعية.
 للتف ل باالط ع ... مح التقدير.                                     
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   مئ قتيةالت قيي

رســــالة باســــتخدام يمكــــنكم ارســــال  ديــــواب الرقابــــة املاليــــة االتحــــاد للتواصــــل مــــح  دارة 
 23336 –مح  در الرقم التسلسل  الخاص بهذا التقرير  ايد  الوسائل ادناا

 ديواب الرقابة املالية االتحاد 
Haifa Street,Iraq, Baghdad]] 
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