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 ورفع مستوى الوعً البٌئً



تلوث المٌاه هو أي تؽٌر فٌزٌائً أو كٌمٌائً فً نوعٌة المٌاه، بطرٌق مباشر أو ؼٌر مباشر، ٌإثر سلبٌاً على الكائنات الحٌة، 

واألسرة والمجتمع، فالمٌاه  حٌاةالفردتلوث الماء تؤثٌراً كبٌراً فً  وٌإثر.المطلوبةأو ٌجعل المٌاه ؼٌر صالحة لالستخدامات 

 .مطلب حٌوي لإلنسان وسائر الكائنات الحٌة، فالماء قد ٌكون سبباً رئٌسٌاً فً إنهاء الحٌاة على األرض إذا كان ملوثاً 

ٌنقسم التلوث المائً إلى نوعٌن رئٌسٌٌن، األول هو التلوث الطبٌعً، وٌظهر فً تؽٌر درجة حرارة الماء، أو زٌادة ملوحته، أو 

والنوع اآلخر هو التلوث الكٌمٌائً، وتتعدد أشكاله كالتلوث بمٌاه الصرؾ والتسرب النفطً والتلوث . ازدٌاد المواد العالقة

 .بالمخلفات الزراعٌة كالمبٌدات الحشرٌة والمخصبات الزراعٌة

ٌٌحِدث تداعٌات مختلفة، وبالتالً تتعدد مفاهٌم التلوث المائً فٌمكن تعرٌفه بؤنه إحداث . ٌؤخذ التلوث المائً أشكاالً مختلفة، و

تلؾ أو فساد لنوعٌة المٌاه، مما ٌإدي إلى حدوث خلل فً نظامها البٌئً، مما ٌقلل من قدرتها على أداء دورها الطبٌعً 

وٌجعلها مإذٌة عند استعمالها، أو ٌفقدها الكثٌر من قٌمتها االقتصادٌة، وبصفة خاصة ما ٌتعلق بموارده السمكٌة وؼٌرها من 

ٌُعرؾ التلوث المائً بؤنه تدنٌس لمجاري األنهار والمحٌطات والبحٌرات، باإلضافة إلى مٌاه األمطار  كذلك.المائٌةاألحٌاء 

واآلبار والمٌاه الجوفٌة، مما ٌجعل مٌاهها ؼٌر معالجة وؼٌر قابلة لالستخدام، سواء لإلنسان أو الحٌوان أو النبات وسائر 

 .الكائنات المائٌة

ٌعتبر المجرى المائً ملوثاً عندما ٌتؽٌر تركٌب أو حالة مٌاهه بشكل مباشر أو ؼٌر مباشر نتٌجة عمل اإلنسان، وبالتالً تصبح 

والتلوث المائً أٌضاً هو كل تؽٌٌر الصفات الطبٌعٌة فً الماء من  الطبٌعٌهمٌاهه أقل صالحٌة لالستعماالت فً وضع حالتها 

خالل إضافة مواد ؼرٌبة تسبب تعكٌره أو تكسبه رائحة أو لوناً أو طعماً، وقد تكون المٌكروبات مصدراً للتلوث، مما ٌجعله 

وتحتوي المٌاه الملوثة على مواد ؼرٌبة عن مكونها الطبٌعً، قد  للحٌاهمصدراً للمضاٌقة أو لإلضرار باالستعماالت المشروعة 

تكون صلبة ذائبة أو عالقة، أو مواد عضوٌة أو ؼٌر عضوٌة ذائبة، أو مواد دقٌقه مثل البكتٌرٌا أو الطحالب أو الطفٌلٌات، مما 

ٌإدي إلى تؽٌٌر خواصه الطبٌعٌة أو الكٌمٌائٌة أو األحٌائٌة، مما ٌجعل الماء ؼٌر مناسب للشرب أو االستهالك المنزلً، كذلك 

 .ال ٌصلح استخدامه فً الزراعة أو الصناعة



 نهري دجله والفرات

 تلوث المياه في العراق



 ِصبدر رٍٛس ا١ٌّبٖ

 التلوث الزراعً_1•

 التلوث الصناعً_2•

 المدنٌهالتلوث الناجم عن الفعالٌات _3•

 التلوث بمٌاه الصرؾ الصحً_4•

 التلوث الناجم عن مصافً النفط_5•



 :  ـ التلوث الزراعً  1

تعتبر المبازل المصدر االساسً لزٌادة الملوحة لنهر دجلة والفرات لما 

سنوٌاً وفً 3ملٌار م2اي ٌطرح اكثر من % 20تحوٌه من امالح تصل الى 

سٌتم تحول المبازل المحصورة ( النهر الثالث )حالة تشؽٌل المصب العام 

بٌن دجلة والفرات وتنقل خاللها مٌاه المبازل الى خور عبد هللا فً الجنوب 

وقد خفض الملوحة من النهرٌن بسبب انشاء السدود ( الى المصب العام)

استخدام المبٌدات . وقنوات التصرٌؾ لهذه المٌاه الملوثة الى النهرٌن 

 5-4الحٌاة المائٌة اذا وصلت اكثر من  البادةالكٌمٌاوٌة تعد مصدرا مهما 

لتر والحالة مشابهة فً حالة استخدام االسمدة وهو موضوع ٌحتاج /ملؽم 

اضؾ الى ذلك التلوث نتٌجة ما ٌطرح فً االنهار من . الى دراسة موسعة 

مجزرة ٌتم تصرٌفها الى  90مٌاه المجازر التً ٌصل عددها فً العراق الى 

 االنهار دون معالجة الن معظم المجازر تحتوي على منظومات معالجة



 :ـ التلوث الصناعً 2

سلبً على  تاثٌرتعتبر الصناعة المصدر الرئٌسً لتلو ث المٌاه والجو وهو 

الكائنات الحٌة واالنسان بشكل خاص حٌث تؤخذ المجمعات الصناعٌة المٌاه التً 

تحتاجها فً عملٌة التصنٌع من االنهار والبحٌرات وبعد ذلك تطرح هذه المواد 

عضوٌة وال عضوٌة )بعد استعمالها الى االنهار بعد ان تكون محملة بمواد ملوثة 

ومواد سامة ورصاص ، زئبق ، كادمٌوم حٌث سٌإدي تراكمها فً االنهار ( 

الى انقراض الثروة السمكٌة واالحٌاء االخرى من السلسلة الؽذائٌة مسببة 
والكولٌرا والسالمونٌال وؼٌرها E.coli االشرٌشٌةاالمراض المعوٌة مثل البكترٌا 

 .العدٌد من البكترٌا



 :٠ٚمسُ اٌزٍٛس اٌصٕبعٟ اٌٝ

 :الصناعات الكٌمٌاوٌة  -أ: •

، ساعة مٌاه ملوثة وما ٌنتج من  3م17197.7وتصرؾ حوالً •
 3م( 15455.75)الصناعٌة االخرى من مٌاه ملوثه  المنشؤت

، وحوامض  دباؼٌةوتشمل مواد قاعدٌة ، اصباغ ذائبة ، مواد 
الكبرٌتٌك والهٌدروكلورٌك وعناصر ثقٌلة فً حٌن تفتقر اكثر 

المنشآت الى وحدات معالجة وهذا ٌعنً اطالق المٌاه الملوثة الى 
االنهار مما ٌسبب خلل فً التوازن الطبٌعً للنظام البٌئً وٌصبح 

وتبٌن لنا . الماء ؼٌر صالح لالستهالك البشري والحٌوانً 
على  التحتويشركات  8شركات منها  9الدراسة ان من بٌن 

 وحدات معالجة



على مواد عدٌدة مثل االصباغ الٌورٌا ،  لالنهارالمطروحة  المنشاتتحتوي مٌاه :الصناعات النسٌجٌة . ب

من مٌاه  المنشاتوؼاز الكلور لقصر النسٌج ومواد قاعدٌة وما تطرحه  الكبرٌتاتالصوابٌن ومواد مختبرٌة مثل 

  -ب . ساعة ومن بٌن منشئات توجد خمس منها تحوي وحدات معالج3م 6156.5ملوثه وما ٌعطٌه ٌبلػ 

 الصناعات الهندسٌة

ساعة تحوى مواد عالقة  3م8543.25الناجمة عن هذه الصناعة حوالً  لالنهاركمٌة الموارد المصرفة 

 .فٌها وحدات معالجة  التوجدمنشآت للصناعات الهندسٌة ( 9)وحوامض ومن

 :الصناعات الؽذائٌة  -ج

ساعة محتوٌة مواد ملوثة سكرٌة وكاربون عالق ومواد عضوٌة والمٌاه  2م645ترمً هذه المنشآت ٌومٌا 

معالجة  التحويوهذه المنشاة . المصرفة من صناعة االلبان تحتوي على مواد جلدٌة وبرش جبن وبقاٌا الحلٌب

ؼذائٌة وهذا ٌعنً جعل النهر الذي ترمى فٌه هذه  منشات 9فهناك وحدتا معالجة لشركتٌن فقط من مجموع 

 المخلفات وسطا مالئما لنمو الجراثٌم المرضٌة وؼٌر صالح لالستهالك البشري ة

 :االنشائٌة الصناعات.د
ساعة تحتوي على زٌوت نفطٌة  3م130تحوي مٌاه هذه المنشآت التً ترمً مٌاه ملوثه الى االنهار حوالً 

ٌبلػ عدد المنشآت الصناعٌة التً تصرؾ مٌاه . ومساحٌق التنظٌؾ وكمٌات من الصور او مواد عالقة اخرى

معمال نصفها تقرٌبا ٌفتقر الى وحدات معالجة ٌبلػ تصرٌفها للمٌاه الملوثة  21منشآتها الى نهر دجلة بحدود 

مصنعا او منشاة ترمً مٌاهها الملوثة والمخلفات الى المجاري  18ساعة هناك  3م5689الساعة الواحدة /فً

اما ما ٌصرؾ من المٌاه . ساعة اكثر من نصفها ٌفتقر الى وحدات المعالجة  3م63.4وٌبلػ مجموع ما ترمٌه 

 الٌحتويمصنعا بعضها  13ساعة وعدد مصانعها اكثر من 3م( 18481)الصناعٌة المصرفة لنهر الفرات تبلػ

 .على وحدات معالجة



 :اٌّذ١ٔٗاٌزٍٛس إٌبخُ عٓ اٌفعب١ٌبد _3

ان مٌاه الصرؾ الصحً : التلوث الناجم من الفعالٌات المدنٌة-

الناجمة عن التجمعات السكنٌة تحتوي على نسبة عالٌة من 

محطة ( 11)الفوسفات واالحٌاء المجهرٌة وتوجد فً العراق 

محطة معالجة فرعٌة تخدم حوالً ( 27)معالجة رئٌسٌة و

من سكان العراق وكفاءتها قلٌلة بسبب قدمها اضافة الى % 25

مستشفى دون منظومات معالجة اضافة الى ( 74)ذلك فهناك 

مما ٌإدي الى  كفوءةاخرى ذات منظومات معالجة ؼٌر ( 235)

زٌادة الخطر الصحً فً المصادر االساسٌة للماء فً نهري 

 .الفرات-دجلة 



 ١ِٚبٖ اٌشزة اٌزصف١ٗٚالع ِحطبد 
مستودعات خزن المٌاه )ٌحدث التلوث البكترٌولوجً فً نقاط شبكة المٌاه المعالجة 

كوجود مجمعات سكنٌة ، مخازن المواد الزراعٌة ، مصانع : والحنفٌات نتٌجة عوامل عدة 

االدوٌة ، المعامل االنتاجٌة ، المستشفٌات ،التً تطرح مٌاهها مباشرة من دون معالجة كما 

سبق وذكرت سابقا فً االنهار والمسطحات المائٌة كما ان االدارة ؼٌر الدقٌقة لمحطات 

االحتٌاطٌة والمواد  لالدواتالمعالجة لمٌاه الشرب وانخفاض كفاءة المحطة بسبب افتقارها 

المطهرة او بسبب اهمال العمال ، او ٌحدث تلوث مٌاه الشرب بسبب التجهٌز بشكل متقطع 

فً الشبكة مما ٌإدي الى  التكسراتاو من  واطًءاو عند تشؽٌل الشبكة تحت ضؽط 

اختالطها بمٌاه الفضالت او المٌاه الجوفٌة ونتٌجة تناول االنسان المٌاه الملوثة سواء بالشرب 

مختلفة تسببها كائنات حٌة  بامراضاو السباحة او استعماالت اخرى تإدي الى اصابته 

،  المسبحٌات، بكترٌا  البرازٌة القولونٌات،  القولونٌاتمجموع ) الؽائطًكمشعرات للتلوث 

وحسب فرضٌات منظمة ( ، البكترٌا المسببة للكولٌرا  الكتكرٌن، بكترٌا  البرازٌة المسبحٌات

 :فان االمراض المرتبطة بتناول الماء الملوث هً )الصحة العالمٌة 



 التهاب الكلٌة-1

 التاٌفوئٌدٌةالحمى _2

 الباراتٌفوئٌدٌةالحمى -3

 اسهال االطفال _4

 ، اللولبٌبةالحمى الصفراء _5

 (الحمى المتموجة  

 المثانهالتهاب _6

  المثانهالتهاب _7



ملٌون ( 7.8)وتدل احصائٌات وزارة التخطٌط ان ما ٌستهلك ٌومٌا من المٌاه فً العراق هو 

وهً مٌاه حاوٌة على % ( 75ٌومٌا بحدود /3ملٌون م 5.8)ٌومٌا ٌعود منها للمسطحات /3م

ففً عامً : مختلؾ الملوثات الصناعٌة وفضالت االنسان والحٌوان واجرٌت عدة دراسات 

كشفت عن التلوث البكتٌري لمٌاه الشرب الخارجة عن محطات التصفٌة فً  1998- 1997

  -بابل  -مٌسان  -واسط  -االنبار  -دٌالى  -صالح الدٌن  -كركوك  - نٌنوى-بؽداد )محافظات 

اظهرت ( ذي قار ـ المثنى والبصرة وبعض االقضٌة والنواحً -النجؾ  -القادسٌة  -كربالء 

نتائج الدراسة خلو محافظات بؽداد وكربالء والقادسٌة ، النجؾ من التلوث البكتٌري حٌث ان 

العدد الكلً )والبكتٌرٌا الحٌوٌة  البرازٌةالعدد المسموح به من البكتٌرٌا القولونٌة والقولونٌة 

دون العدد المسموح بها عراقٌا ودولٌا حسب المحددات المعمول بها فً حٌن ان ( للبكترٌا

، الخالص ، الفلوجة الرمادي  بلدروز،  الدوز، سامراء ، تكرٌت ،  داقوق؛الموصل ؛الجزٌرة ،

، الناصرٌة ، السماوة البصرة ودور  المحاوٌل، العزٌزٌة ، شٌخ سعد ، ، كمٌت ، العزٌر ، 

النفط مٌاهها ؼٌر صالحة لالستهالك البشري وحتى الحٌوانً كما ان الزٌارات المٌدانٌة 

لمحطات تصفٌة مٌاه الشرب فً مشروع الفلوجة الكبٌر واالسالة القدٌمة من مشروع الفلوجة 

ومحطة الخالص ومشروع ماء الخالص تعانً من مشاكل تنعكس سلبا على المٌاه المنتجة 

 .تمثلت فً



التً شملتها الدراسة وبالتالً  لالسالةعطل مضخات دفع الشب فً محطات -1

المحطات المفحوصة والمناطق )انخفاض كمٌة الشب فً احواض الترسٌب 

 (.38)عددها 

عدم استبدال المواد المستخدمة فً احواض الترشٌح مما ٌإدي الى قلة كفاءة . 2

 .عملٌة الترشٌح

توقؾ ضخ اجهزة الكلورٌن بسبب انقطاع التٌار الكهربائً وبالتالً بقاء المٌاه -3

ملوثة فضال عن وجود نقص فً اجهزة ضخ الكلورٌن فً معظم المواقع التً 

 .تمت دراستها

 التكسراتاختالط وتداخل المٌاه الجوفٌة والمٌاه الثقٌلة مع مٌاه الشرب نتٌجة -4

 .الموجودة فً الشبكة خاصة فً االحٌاء القدٌمة

 .عدم توفر المالكات الفنٌة الكافٌة لتشؽٌل وادامة محطات التصفٌة -5

 لذا افترضنا فً حٌنها نقاطاً للمعالجة



اما فً جانب ( الدورة، الكرامة ، القادسٌة/الكرخ .)فً جانب الكرخ التً تضم المشارٌع التالٌة ؾ

اما من جانب ( نٌسان سابقا الوثبة ، الرشٌد ، الوحدة 7الرصافة تضم المشارٌع شرق دجلة 

 1992 - 1991مجموع الطاقة التصمٌمٌة والمتاحة االسالة ماء بؽداد لعامً

وفً ( 1992-1990)كان اكبر قلٌال من المحددات العالمٌة  انذاكعلما ان التلوث لمٌاه نهر دجلة 

 ماء بؽداد ان مٌاه نهر دجلة ملوثة جدا اساالت ممصاتاظهرت  2003عام 

وقد انجزت دراسات عدٌدة حول واقع التلوث البكتٌري للمٌاه السطحٌة خاصة بعد حرب الخلٌج 

- 1992حٌث بدأت الدراسة عام  1991الثانٌة والتً انجزها فرٌق جامعة هارفرد فً اٌلول عام 

للمناطق على نهر دجلة والفرات ماعدا منطقة كردستان واظهرت الدراسة ان مٌاه منطقة  1993

على نهر دجلة ومحافظة ذي قار على نهر الفرات فاق المحددات البكتٌرٌة حٌث وصلت  بٌجً

فً حٌن المحددات العالمٌة تعتبر المٌاه السطحٌة اذا  3سم100الكثافة البكتٌرٌة ملٌون خلٌة لكل 

كما . ملم 100/خلٌة 100ملم مسموحاً بها والمحبذ 1000/خلٌة  10000وصلت كثافتها البكتٌرٌة 

انجزت دراسات عدٌدة حول التلوث البكتٌري لمٌاه نهري دجلة والفرات ونهر دٌالى وجمٌع نتائج 

الفحص البكتٌري كانت ؼٌر مشجعة وهذا ٌعنً رمً مٌاه االستخدامات المدنٌة او الصرؾ 

كما وانجزت دراسات . الصحً بها دون معالجة بسبب عدم الوعً الصحً والبٌئً للمواطنٌن 

عدٌدة لدراسة المٌاه الجوفٌة فً منطقة الرمادي ومناطق اخرى من العراق وكذلك دراسة تلوثها 

قدما والنتٌجة كانت ( 15)والتً ٌصل عمقها اكثر من  التوٌثةبالبكتٌرٌا فً مٌاه االبار لمنطقة 

 .تلوث المٌاه وعدم صالحٌتها لالستهالك البشري والحٌوانً والزراعً 



 أٌحٍٛيأٌزٍٛس ث١ّبٖ أٌصزف أٌصحٟ ٚ 

ٌومٌا 3ملٌون م5.8وصلت الى  1993كما ذكر سابقا ان كمٌة المٌاه المعالجة الثقٌلة لعام 

،فً حٌن تبلػ الطاقة القصوى لمحطات اقل  2000ٌومٌا عام 3ملٌون م( 7)وارتفع الى 

زل واخرى تصرؾ الى المٌاه  المباٌومٌاً تصرؾ الى /  3م 5000منها 3ملٌون م1.5من

  الرستمٌةفً بؽداد توجد محطتان للمعالجة والتؽطٌة هما . السطحٌة والتً ذكرت سابقا 

والتوسع الثالث فً جانب الرصافة ،والتوسع الثالث ذو طاقة تصمٌمٌه ( المشروع القدٌم)

ٌومٌاً وهذا ٌعنً ان المٌاه الثقٌلة تدخل /  3الؾ م 950ٌومٌاً ٌدخل لها /  3الؾ م( 300)

، ترسٌب ثانوي ، دون تعقٌم وهً تحمل ملونات  باٌولوجٌةترشٌح اكسدة ( ترسٌب)مراحل 

اذ فاقت  لالنسانوحامالت االمراض المختلفة ومؽذٌات تشجع على نمو الطحالب المضرة 

ومشروع تصفٌة المٌاه الثقٌلة الكرخ ٌبلػ .(  السٌلكاتالفوسفات ، النترات ، )حدودها مثل

ٌومٌاً وكما ذكر سابقا ان هذه المواد تحتوي على عناصر ثقٌلة /  3الؾ م 410طاقته القصوى 

 تتراكم فً التربة 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 النفايات في نهر دجلو 



، الخٌار ، الرقً ، البصل ، الخس ، البطٌخ  الطماطةواذا ما استخدمت فً سقً النباتات سواء 

اراض  باٌجازحٌث قام بعض الفالحٌن  الرستمٌةونباتات مختلفة وهذا ما موجود فً مشروع 

واسعة من المشروع وتستخدم مٌاه تلك العناصر السامة مثل النحاس ، الرصاص ،الكادمٌوم ، 

النٌكل ،تتركز بشكل رئٌس فً الثمرة والتً تإكل مباشرة كما انها تإثر على الحٌاة المائٌة 

التً تحملها بمرور الزمن الطوٌل اال ان ( االسماك )حٌث تتراكم فً انسجة الحٌوانات المائٌة 

وهذه ( التسمم)االنسان عند ما ٌتناول فً طعامه تلك االسماك ٌصاب بالقًء او االسهال او 

ونهر دٌالى ، كما انها تإثر على  الرستمٌةلمشروع ( 2002)دراسة موثقة لدٌنا انجزت عام 

السلسلة الؽذائٌة الهائمات الحٌوانٌة التً تدخل فً السلسلة الؽذائٌة حٌث هناك بعض تلك 

فً حٌن انواع اخرى تهلك لذلك اصبح من  النزرهاالنواع تتحمل تراكٌز عالٌة من العناصر 

من خالل اختفاء بعض االنواع من الهائمات الحٌوانٌة  النزرهالسهولة كشؾ التلوث بالعناصر 

 .او النباتات

فً جمٌع دول العالم تستخدم التصفٌة النووٌة فً مجال ازالة الملوثات من مٌاه الصرؾ 

المعالجة الثالثٌة  ماٌسمىوهً .  الباٌولوجٌةالصحً ولكن الدول العربٌة تستخدم المعالجة 
(Tertiary Treat ) والبد من وجود الكلورٌن قبل طرح المٌاه فً االنهار التً نصب علٌها 



 :أٌزٛص١بدِحطبد اٌصزف أٌصحٟ 
 .موارد ناضبة ولٌست متجددة  النهاـ اهتمام وسائل االعالم بتوعٌة المواطنٌن حول ترشٌد االستهالك للمٌاه  1

الصناعٌة المشٌدة على نهر دجلة والفرات بضرورة نصب وتحسٌن وحدات معالجة المٌاه الملوثة قبل  المنشاتـ توجٌه  2

 .طرحها الى االنهار وهذا الحال ٌشمل المستشفٌات حٌث مدٌنة الطب نطرح مٌاها مباشرة الى نهر دجلة

خالل الفترة  ماحدثاو اعادة نصب شبكات جدٌدة بدال من القدٌمة بسبب  التكسراتـ الحفاظ على شبكة مٌاه الشرب من  3

ادت الى تكسر االنابٌب الناقلة للمٌاه فً الشبكة واختالطها مع مٌاه الصرؾ  وتخسفاتالسابقة من حروب وارتجاجات 

 .الصحً 

مع العراق واجراء جمٌع الدراسات  والمشاطئةـ االهتمام بدراسة التلوث الناجم من المٌاه الداخلة للعراق من دول الجوار  4

 .الخاصة للمٌاه على ان ٌكون هناك تعاون بٌن الوزارات ذات العالقة والجامعات للحد من مشكلة التلوث او تقلٌلها فً االقل 

 .ـ االهتمام بنهر دٌالى اذا استمر الحال كما هو علٌه فٌصبح بعد اقل من عقد من الزمن مستنقعاً  5

لقد اصبح دجلة كما نراه الٌوم كانه هور او مستنقع لما . ـ االهتمام وبشكل جدي بكري االنهار ،دٌالى ،دجلة ، الفرات  6

وما ٌرمى به من االنقاض واالوساخ وتقع المسإولٌة على وزارة الموارد المائٌة  والشمبالنموجود به من نباتات القصب 

ومدٌرٌتها الخاصة بكري االنهار ،واذا استمر الحال كما هو دون عالج او قرار فان العراق بعد عقد او اكثر سٌستورد المٌاه 

. 

على عاتقه دراسة البٌئة المائٌة او الهواء او التربة  ٌاخذـ انشاء مركز متخصص على ؼرار مختبر الصحة المركزي  7

والمواد المستوردة وتجهٌزه بالمالك المتخصص حٌث الجامعات والوزارات ذات العالقة ملٌئة بالمالكات المتخصصة فً هذا 

 .الجانب

وزارة العلوم والتكنولوجٌا بالتعاقد مع وزارة / ـ االستفادة من المالك العلمً المتخصص فً دائرة تكنولوجٌا معالجة المٌاه  8

الصحة والبٌئة والموارد المائٌة وامانة العاصمة لوضع الٌة عمل للحد من ظاهرة التلوث فً المٌاه بدال من التعاقد مع شركات 

 .اهلٌة تعمل على تزوٌد الجهة المتعاقدة معها بنتائج مؤخوذة من دراسات سابقة



 -:إٌفط١ٗأٌٍّٛثبد 



Hglg,ehj hgkt’di 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

رعزجز اٌٍّٛثبد إٌفط١خ ِٓ أوجز ِصبدر اٌزٍٛس اٌّبئٟ أزشبراً ٚرأث١زاً رغُ حذاثزٙب، ٠ٚحذس اٌزٍٛس ثبٌٕفظ 

ٚاٌزٟ ٌُ رمزصز عٍٝ إٌّبطك  -خبصخً اٌجحز٠خ ِٕٙب-عٕذِب رزسزة اٌّٛاد إٌفط١خ إٌٝ اٌّسطحبد اٌّبئ١خ 

 اٌع١ّمخا١ٌّبٖ اٌسبح١ٍخ فمظ، ثً رّزذ ٌزصً إٌٝ سطح ١ِبٖ اٌّح١طبد ٚطجمبد 

رزعذد أسجبة اٌزٍٛس إٌفطٟ ١ٌٍّبٖ، ٌززضّٓ حٛادس ٔبلالد إٌفظ ِٕٚزدبرٗ، ٚحٛادس اسزخزاج إٌفظ ِٓ ا٢ثبر 

اٌجحز٠خ، خبصخً أثٕبء ع١ٍّخ فصً اٌّبء عٓ اٌش٠ذ فصالً وبِالً، أٚ ٔز١دخ رسزة إٌفظ ِٓ ا٢ثبر اٌّدبٚرح 

ثسجت رٍف أٔبث١ت ٔمً إٌفظ ِٓ آثبرٖ اٌجحز٠خ ٌٍشٛاطئ، ٚأ٠ضبً حٛادس إٌمبء إٌفب٠بد  اٌجحز٠خ،أٌٍٚشٛاطئ 

ٚاٌّخٍفبد إٌفط١خ فٟ اٌجحز ِٓ ٔبلالد إٌفظ أثٕبء س١ز٘ب؛ خبصخً رٍه اٌّخٍٛطخ ثب١ٌّبٖ اٌزٟ اسزخذِذ فٟ 

ٍخ ثبٌٕفظ أٚ  أٚ.اٌسفٓغس١ً خشأبرٙب؛ ٚخبصخً رٍه اٌّصبحجخ ٌزفز٠غ ١ِبٖ رٛاسْ  َّّ غزق إٌبلالد إٌفط١خ اٌّح

اٌزٍٛس ثبٌٕفظ وذٌه عٕذ اٌزذ١ِز اٌعّذٞ ٢ثبر إٌفظ اٌجز٠خ ٚاٌجحز٠خ، وّب فٟ  ٠حذس.األخزٜاصطذاِٙب ثبٌسفٓ 

أدٜ ٌزٍٛس ١ِبٖ اٌخ١ٍح اٌعزثٟ ثبٌجززٚي، ٚلذ دٌذ دراسبد أْ اٌزٍٛس ثبٌٕفظ  ٚاٌثب١ٔخ،ِّبحزثٟ اٌخ١ٍح األٌٚٝ 

ِٓ % ٠ٚ77أرٟ . ِزح اٌزٍٛس عٍٝ اٌّسزٜٛ اٌعبٌّٟ ثبٌٕسجخ إٌٝ ٚحذح اٌّسبحخ 47فٟ اٌخ١ٍح ٠جٍغ أوثز ِٓ 

 ٚإٌبلالداٌزٍٛس ِٓ ع١ٍّبد اإلٔزبج اٌجحزٞ 

 :ِٚٓ أضزار اٌزٍٛس إٌفطٟ ٔدذ ا٢رٟ
ٌٍٕفظ رأث١ز سبَ عٍٝ اٌىبئٕبد اٌجحز٠خ عٕذِب رّزصٗ، فززدّع اٌّٛاد ا١ٌٙذرٚوزث١ٔٛخ اٌّىٛٔخ  •

وّب . ٌٍٕفظ فٟ األٔسدخ اٌذ١ٕ٘خ ٚوجذ ٚثٕىز٠بص األسّبن، ٚاٌزٟ رمزً ثذٚر٘ب اإلٔسبْ ثعذ إصبثزٗ ثبٌسزطبْ

 اٌّزخب١ٔخرؤثز سٍجبً عٍٝ اٌالفمبر٠بد ٚاٌعٛاٌك ٚاٌّحبر ٚاٌثذ١٠بد ٚاٌط١ٛر اٌجحز٠خ ٚاٌشعبة 

 اٌشبطئ١خ٠ّزذ رأث١ز اٌزٍٛس اٌسٍجٟ عٍٝ إٌّزدبد اٌس١بح١خ  •

رشداد وٍفخ اٌحذ ِٓ اٌزأث١زاد اٌسٍج١خ ٌٍٕفظ، أٚ ِب رذفعٗ اٌشزوبد اٌّالح١خ ِٓ رع٠ٛضبد ٔز١دخ  •

 ٌٍزٍٛس

 

 
 
 


