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تثمار ا    ى اس ة ادت فوض ن العمل ین م ات المالی دار مئ ى اھ ة ال وارد الطبیعی لم

صعبة نة/ال دران .س د ج سرعة وتفق شران ب ود ینت دخان االس وائي وال وث الھ التل
ضي ر الحام ة والمط ار المتراكم ات الغب ل طبق صدأ بفع ا وت اني لونھ ق !المب ویراف

ادن الثق ة یلتوسیع ورشات تصلیح السیارات ومناطق الصناعة زیادة في نسب المع
و ویل(والرصاص في الج صحة )االیروس اییر ال دود مع ات ح ز الملوث اوز تراكی لتتج

باألخص قرب معامل االسمنت ومحطات الكھرباء والمولدات !العالمیة المسموح بھا
ت كما !االھلیة ومعامل البالستیك سب كبری ى ن یؤدي حرق المازوت الذي یحوي عل

ت و ید الكبری ات واكاس شار الجزیئ ى انت ة ال از عالی رار بالجھ اربون واالض الك
ة رار بالزراع الف الجوي،واالض رارة الغ ة ح سي،ورفع درج سبب !التنف ا ی بینم

ى  ؤثرة عل ادة الم سمومیة الح ص ال البنزین المخلوط بالكیروسین والبنزین المرص
ر ى التفكی ر و!الجھاز العصبي والقدرة عل سبب تفجی نفط ات ب ال ا نابی ة تلویث    للبیئ

سموم  افیة،وخرااب دوالراتبا لالض ارات ال سائر بملی وطني وخ صاد ال العراق ،قت
  .لیھاابأمس الحاجة 

  
محافظات ال الناتجة عن جمیع  االنشائیة فقطكمیات المخلفات

  یةالعراق
   عدا امانة بغداد2005 عام 

  
)طن(كمیة النفایات  مخلفات السكراب المخلفات االنشائیة المخلفات البلدیة  

2158367 1111788 44932 

  
محافظات العن جمیع  لناتجةاالنشائیة فقط اكمیة المخلفات 

  یةالعراق



  30/6/2006 - 1/1 عدا امانة بغداد للفترة من 
  

  )طن(كمیة النفایات   مخلفات السكراب  المخلفات االنشائیة  المخلفات البلدیة
2149301  793  21246.5  

      
ة  دن العراقی ة الم ة المع   كاف ھ المشاكل البیئی سبب االتواج دة ب صناعیة ق شطة ال ن
ع مواقعھا وء توزی صناعیة ووس اطق ال ة المن ود ،خاص ل الجل ابوق ومعام الط

نفط فاالبطاریات والسباكة ومصو صغیرة ات الومحطي ال ل ال ة المعام اء وكاف كھرب
الت  ار ومح ل الفخ ادن ومعام ھر المع الت ص ة،مثل مح صناعات الحرفی وال

  !المستشفیاتدوائیة و الصناعة المخلفاتناھیك عن ..اللحام
صناعیةیقدر عدد المشاریع    و ال راق بنح ي الع ة ف ة المائی ي البیئ ؤثرة ف  137 الم

  :واھمھانتاجیة عالیة،انتاجیا ذا طاقة امصنعا او نشاطا 
ة ومن . 1 صناعات الغذائی ا ال ھ ھ ب الفواك ة وتعلی وت النباتی ناعة الزی ص

ناعات ال ضاء وص راء والبی وم الحم ضر،ومجازر اللح ان والخ سكر واأللب
  .والمشروبات الكحولیة،وتسبب تلوث المیاه بمواد متطلبة لألوكسجین الحیوي

وافمعامل غسل االالصناعات الصوفیة اذ تسبب  . 2 العوالق  ص اه ب وث المی تل
  .وكسجینوالمواد الدھنیة وزیادة الطلب على اال الصلبة

ناعات  . 3 ة ص صوفي والدباغ سیج ال زل والن ي الغ االت وث می ي تل سبب ف ه تت
صریف  ن ت ضال ع امة ف ة س األنھار بالمواد الملونة ومعادن ثقیلة ومواد كیمیاوی

  .مواد متطلبة لألوكسجین الحیوي والكیمیاوي العالیین
وث في التأمیم ونینوى والبصرة واالالصناعات االستخراجیة  . 4 نبار وتسبب تل

ر معدن ا غی ة ومنھ ا معدنی ة منھ ات مختلف ة ومركب واد عالق ة میاه األنھار بم و ای
  .مواد ھیدروكربونیة

ي الصناعات الكیمیاویة والبتروكیمیاویة والدوائیة واألسمدة . 5 ي  الت سبب ف تت
ى اال سمیة عل دید ال ا ش ضاً منھ ة بع ة مختلف واد كیمیاوی اه بم وث المی سان تل ن

الزئبق وواال وي ك راكم الحی ى الت ة عل ة وذو قابلی اء المائی ادن احی الح المع م
  .نوع الصناعةوالمركبات العضویة وحسب 

ناعات  . 6 ادنص دني للمع الء المع راق :الط ي الع ددة ف ر مح ة وغی ي متفرق وھ
اه و.وبعضھا ذي طاقة إنتاجیة قلیلة ویعود الى القطاع الخاص وث المی تتسبب بتل

  .بالمعادن الثقیلة السامة كالنیكل والكروم السداسي الخطر على الصحة
ة . 7 ي الصناعات الورقی اه ف وث المی سبب تل صرة وت ضیة الب المواد الحام و ا ب

  .نتاجیةالقاعدیة وحسب نوع العملیات اال
اه  التي محطات تولید الطاقة الكھربائیة . 8 ي المی تتسبب في التلوث الحراري ف

  . ورفع تركیز الملوحة، وتنتشر في مواقع مختلفة في العراق
ا    ة الھواء ومنھ   یضاف إلى ما تقدم عدد من المشاریع الكبرى المؤثرة في نوعی

ع معامل األسمنت واال سفلت والطابوق وغیرھا فضالً عن عدد كبیر من معامل تقطی
  . الحجر والرخام وغیرھا



دالت     لت مع د ان وص اه بع ة المی ردي بنوعی دار وت یمر العراق الیوم بمرحلة انح
سبة  ال ن و ح ذا ھ ة وخطیرة،وھ ستویات مخیف ار م اه االنھ ي می ة ف اع الملوح ارتف

ملیون وربع الملیون  متر مكعب من " 1250000"ان!لرصاصالتلوث بالكبریت وا
ا ؤديو..المیاه الثقیلة والقذرة،تصب في نھر دجلة في بغداد وحدھا یومی شطة ت  األن

د  ا وتزای ة عنھ ات الناجم ز الملوث اع تراكی ى ارتف صناعیة ال ة وال المنزلی
در وتكمیاتھا، ة والالق ري دجل ى نھ صروفة ال ات الم سنویة للملوث ات ال رات كمی ف
نھر دجلة النسبة ،ویستلم السنة في السنوات األخیرة/ملیون متر مكعب 200بحدود 

س الفترة/ ملیون متر مكعب163حیث تقدر بحوالي ھا األكبر من ا السنة خالل نف ،كم
د ان  اوزة % 92وج ي متج ة ھ ى دجل صروفة ال ات الم ن الكمی ا ام دود العلی لح

ة ات البیئی ا للملوث سموح بھ صرف .الم ى وی رات نال ر الف ر 37ھ ون مت  ملی
اوزة للحدود % 80السنة حیث /مكعب ھ ھي متج من كمیة الملوثات المصروفة الی

قط لقد .العلیا المسموح بھا ا س وطن لم اء ال سمم ابن بحت ت تلوثت میاه االنھار واص
ام  روب النظ اء ح راقیین اثن ود الع ات الجن ث لمئ امة وجث لحة س ن اس ا م فیھ

ضالت وتحوي المواد الكی،الكارثیة شكل الف ي ت ضویة الت ر الع میاویة العضویة وغی
ضة ،على عناصر سامة مثل الباریوم والزركونیوم اص والف ل الرص دا مث امة ج وس
  .والنحاس والنیكل والكوبالت والذھب والزئبق

ة تتمحور حول  مصادر التلوث الصناعي لألنھر العراقیة حالیا     الصناعات النفطی
ة  تخراجیة والتكریری ياالس اتف وى   محافظ دین ونین الح ال وك و ص كرك

ذه  سبب ھ صناعات والبصرة،وت اه االال ث می ة تلوی المواد الھایدروكاربونی ر ب نھ
ة الطاقة الكھربائیة،  تولیدوكذلك محطات.عالقةالمواد الوالشحوم و والزیوت وخاص

ة  ي الكھروحراری ةالت سب الملوح اع ن ي ارتف سبب ف رارة  تت ات الح ودرج
ا صناعات ال!لھ ةوال االخص /تحویلی ةب صناعات الكیمیاوی ة  ال والبتروكیمیاوی

ي محافظ مدة ف ى اال اتواألس رح ال ي تط دین والت الح ال صرة وص واد الب ار م نھ
امالح الحدید والكروم  ذو سمیة عالیة وبتراكیز مرتفعة مثل مختلفة بعضھ كیمیاویة

صدیر اه..والق وث می سببة تل ا م ي ا وغیرھ ام البیئ ل النظ ر وتخلخ وازن األنھ لمت
ةلال اء المائی ي النھر حی دة ف سامة،المتواج واد ال ذه الم ض ھ ال بع ضا انتق ى  وای ال

ة اال ات الحی شرب الكائن ق ال ن طری رى ع لوخ اه التعام ع المی ر م ذلك .المباش وك
صناعیة ع ال صغ المواق ةة كریال ة والدباغ صناعات الكھربائی سیج وال ل الن  معام

صیدال صناعات ال ة وال صناعات الغذائی اوال ات وغیرھ ي نیة والمنظف ف  ف مختل
ات تسببیة،وھي محافظات العراقال واع الملوث ف ان ر بمختل اه األنھ ث می ل  تلوی مث

  !الحامضیة والقاعدیة والمواد السامة العوالق والمواد
  

  2006المطروحات السائلة لمعامل وزارة الصناعة عام 
  

  التصریف الكلي  الصناعات
  الیوم/متر مكعب

  لیة االنتاجیةالتصریف من العم
  الیوم/متر مكعب



  92776.5  128961.5  الكیمیاویة

  9731  31063  الھندسیة

  1617.25  8373.5  الغذائیة

  5650  10643  النسیجیة

  16962  48334  االنشائیة

  126736.75  227375  المجموع

  
مالح والدھون والمواد الذائبة كیز االاالنسب المئویة لتر

  الكلیة والمواد العالقة 
محافظة  من بعض المتدفقات الصناعیة في ةمطروحال

  البصرة 
  

  
  

  



  

  

  
  

  
  



  
 

  
  

یعض المخلفات الصناعیة الصلبة لمعامل وزارة الصناعة 
  2006عام 

  
مصدر   المعمل  الشركة

  المخلفات
نوع   التصنیف

  المخلفات
الكمیة 

 المطروحة
الشھر/كغم  

شركة الفرات 
العامة للصناعات 

  الكیمیاویة

  الكیمیاوبةالمعامل 
ومصنع االكیاس 

  البالستیكیة

قسم الصودا 
وحدة /الكاویة

  البراین
  
  

مصنع االكیاس 
  البالستیكیة

ھبدروكسید  غیر خطرة
المغنیسیوم وكبریتات 

الباریوم وكلورید 
الصودیوم وكاربونات 

  الكالسیوم
  الیاف واكیاس تالفة

2000  
  
  

4000  

الشركة العامة 
للصناعات 
  المطاطیة

مطاط تالف واطارات  غیر خطرة  سم االنتاجق  الدیوانیة
  تالفة

10000  

الشركة العامة 
  لالسمدة الجنوبیة

وحدة الماء   
  االولیة

  1500  اطیان غیر خطرة



الشركة العامة 
للصناعات 
الكیمیاویة 
  والبالستیكیة

  بولي اثیلین تالف غیر خطرة  اقسام االنتاج  ثمانیة معامل
  بولي ستایرین تالف

5000  

رس شركة الفا
  العامة

عملیات +تقطیع   
التشغیل 
  المیكانیكیة

  1500  فضالت حدیدیة غیر خطرة

الشركة العامة 
للصناعات 
  المیكانیكیة

وحدة الصب   معمل السباكة
  والصھر

الخبث الناتج من  غیر خطرة
  صھر سبائك الحدید

2000  

الشركة العامة 
للصناعات 
  الكھربائیة

  التقطیع والكبس  معظم المعامل
  

   والبرادةالخراطة

  فضالت حدید غیر خطرة
  

  رایش حدید

9023  
  

2320  

شركة الصمود 
العامة للصناعات 

  الفوالذیة

  المسبك الثقیل  
  
  

  الغلونة الحارة

مخلفات الحدید  غیر خطرة
ومخلفات معدنیة 
اخرى وطابوق 
  حراري مستھلك

  
  مخلفات حدید وزنك

80000  
  
  

3560  

شركة االخاء 
  العامة

الشھداء،ابن (مصانع
  )لھیثم،العامر،االمینا

رایش مواد معدنیة  غیر خطرة  عملیات االنتاج
  مختلفة

3200  

الشركة العامة 
لصناعة االدویة 
والمستلزمات 

  الطبیة

 خطرة  بنایة الشركة  معامل سامراء
 خطرة

 غیر خطرة
 غیر خطرة

  مواد كیمیاویة اولیة
مستحضرات منتھیة 

  الصالحیة
  سكراب حدید

  زجاجیات تالفة

4500  
1670  
9200  
4450  

الشركة العامة 
  للزیوت النباتیة

  الرشید
  الفارابي
  المأمون

  التعبئة والتغلیف
الطباعة 
  الصناعیة

التنظیف والتعبئة 
  والتغلیف

تراب قاصر ومخلفات  غیر خطرة
  تنظیف

  مخلفات ورقیة
  مخلفات كارتونیة

15000  
12000  
12000  

الشركة العامة 
  لالسمنت العراقیة

  كبیسة
  القائم

  كركوك
  الفلوجة

  االفران
  افران
  افران
  افران

  قلویات غیر خطرة
  

750000  
500000  
500000  
120000  

الشركة العامة 
لالسمنت 
  الجنوبیة

  W2االفران   اسمنت الكوفة
 W4االفران 

خلیط من فضالت  غیر خطرة
  االنتاج

  غبار المرسبات

661000  
2319000  

الشركة العامة 
للزجاج 

  والسیرامیك

 المواد قسم  معامل الزجاج
االولیة ونھایة 
  خطوط االنتاج

خشانة رمل السلیكا  غیر خطرة
  وحطام الزجاج

100000  

الشركة العامة 
لالسمنت 
  الشمالیة

االفران والتعبئة   بادوش
  والطواحین

  100000  غبار واتربة غیر خطرة

الشركة العامة 
للصناعات 
  االنشائیة

  200000  ماء+ تراب  غیر خطرة  العملیة االنتاجیة  طابوق بغداد

شركة كركوك 
  للمواد االنشائیة

  معمل البلوك المجوف
  معمل كاشي الموزائیك

خط صناعة 
  الكاشي

مخلفات االسمنت  غیر خطرة
  االسود واالبیض

10000-12000  

  
سائلة  ات ال ة المخلف ي كمی د ف صة االس ى ح ة عل صناعات الكیمیاوی ستحوذ ال    ت

ي  صریفھا الكل صل ت ة ی ر128961.5المطروح وم مت ي الی ب ف ة ! مكع صل كمی وت



المخلفات الصلبة التي تطرحھا الشركة العامة لالسمنت الجنوبیة في االفران التابعة 
د   ة الجدی م2319000لمعمل اسمنت الكوف صناعات / كغ ة لل شركة العام الشھر،وال

 86806الشھر،وشركة الصمود العامة للصناعات الفوالذیة / كغم10000المطاطیة 
ة الشھر،والش/كغم وت النباتی ة للزی م57000ركة العام ة / كغ شركة العام الشھر،وال

  .الشھر/ كغم700للصناعات القطنیة 
ة  صناعات الغذائی ن ال     في المقابل،فأن اقل كمیة مخلفات سائلة مطروحة كانت م

ات  8373.5وتبلغ  صناعة البطاری ة ل شركة العام ي الیوم،وال  45.65 متر مكعب ف
ة الشھر من الفضالت ا/كغم صناعات االلكترونی ة لل لبالستیكیة،وكذلك الشركة العام

  .  الشھر/ كغم5الشھر،وشركة الكندي النتاج اللقاحات واالدویة البیطریة / كغم47.5
سمات      صائص وال ن الخ ي م ا یل راق بم ي الع صناعي ف تتصف مشكلة التلوث ال

  :البیئیة التي تسبب تردي نوعیة البیئة المائیة
صناعیة عدم مطابقة مواق . 1 ات ال صناعات والمجمع ن ال ى م ة العظم ع الغالبی

ة  ن الناحی صحیحة م ع ال شروط الموق نفط ل صافي ال ة وم د الطاق ات تولی ومحط
ة ر  البیئی ذه اذ ال تج ن ھ ة ع ار الناتج یم األخط ي لتقی ر البیئ دیر األث ات تق دراس

ول باوھي !اال ما ندرالصناعات على البیئة والصحة العامة، ا جراءات غیر معم ھ
 .حتى یومنا ھذا

وجي و . 2 ادم التكنول صناعیةالتق ات ال دم العملی ة ق ائل معالج ن وس ا م  وخلوھ
وث ؤدي االتل ا ی ى  مم خامة ال ا وض ة عنھ ات الناتج ز الملوث اع تراكی رتف

در  تلط یق ومي والمخ اعین الحك كمیاتھا،وكان مجموع الكمیات المصرفة من القط
 من القرن الماضي یضاف الیھا سنة في التسعینات/ ملیون متر مكعب245بحدود 
ة،اكمیات  ناعیة حرفی ات ص ال اخرى غیر محسوبة من المیاه المصرفة من قطاع

ات واال ن المعطی د م سببان العدی ر ب د تغی ام ق ال رق ب اعم ذكر !التخری ر ای ن نھ
سعینات  د الت ي عق دجلة یستلم كمیات كبیرة جداً من المیاه الصناعیة كانت تقدر ف

والي  ارب س/3 م18969بح ا یق و م ب163اعة وھ ر مكع ون مت نة،منھا / ملی س
سبة  سبة  %92ن ا ن ا بینم سموح بھ دود الم اوز الح من % 8 تتج ي ض ط ھ فق

صناعیة ا.الحدود المسموح بھا ضالت ال ما نھر الفرات فیستلم كمیات من میاه الف
ب41ساعة بما یساوي /3 م4735تبلغ  سبة / ملیون متر مكع ا ن نة منھ % 21س

ة للم ط مطابق فات فق صرفة اواص ات الم ا الكمی ي ام رب فھ ط الع ى ش ن ال ل م ق
ك ع!ذل م  م ذه االاالعل سعیناتن ھ ع الت رة مطل ي لفت ام ھ دم .رق ا تق ضاف لم ن ای

رات ان تصل بدورھا الى المجاري البد واالكمیات المصرفة  ة والف ري دجل لى نھ
 .و شط العرب الحقا،وغالبا ما تكون معالجة جزئیا فقطا

سیة فتقار بعض المشا . 3 ةااریع الصناعیة الرئی ة للبیئ ا المالئم ى التكنولوجی  ل
ا المالئمة و كل العملیة االافي جزء  صود بالتكنولوجی شأة ما،والمق ي من نتاجیة ف

و او الزراعیة اوفق المفھوم العلمي الحدیث ھي جمیع العملیات الصناعیة  للبیئة
ة  ا االخدمی د او منتجاتھ ك واح ي تمتل ا الت صائص كاو او تقنیاتھ ن الخ ر م ث

ة ات ا:التالی ن منظوم ھ م ا تمتلك الل م ن خ ئیل م ي ض أثیر بیئ ا ت ف عنھ ن یتخل
یطرة  وءة اس ة كف ات او معالج ةاو عملی ة نظیف ستخدم ا.نتاجی ن ان ت در م ل ق ق



ى  ة العل اج،االطاق ادةانت واد المع ستخدم الم ا  ن ت صد بھ توال نق ات اس بدال التقنی
ض ف باھ دة ذات كل ات جدی ة بتقنی ات القائم ل العملی ض مراح ل بع ل تحوی ة ب

ؤدي الو وسائل المعالجة الخاصة بانتاجیة اال ا ی ى االاحمایة البیئیة بم ن ل الل م ق
ا  ى اخطر التلوث الناجم عنھ ن ال د ممك ى ح رق او ادن اد ط ي اعتم دة ف اج جدی نت

ناعات ل ص ة مث ة للبیئ ناعات ملوث مدة  ص ورق واالس زل و االا ال باغ و الغ ص
 ).سلوب تدویر المخلفاتا(عتماد على موارد معادةو االاوالنسیج وغیرھا،

دم  . 4 صناعیةاع ات ال دویر المخلف رق ت اد ط ن .عتم ر م وم الكثی اك الی وھن
ى  ول إل در لتتح ي تھ ة الت ة العالی سائلة ذات القیم واد ال ة والم ضائعات الغازی ال

واء  ي الھ ات ف ي االاملوث سببة و ف ة م ر او الترب راراانھ ي  ض ة،ولعل ف بالبیئ
ث دمتھا ھي ضائعات صناعة االمق صل اسمنت التي تنبع د ت ات ق واء بكمی ى الھ ل

د ا ى ح ن اال% 10ل إن م ك ف اج،ورغم ذل صانع انت ي م ار ف بات الغب ب مرس غل
سمنت في العراق تعاني من الكثیر من المشاكل،وبعضھا متوقف عن العمل منذ اال

د ج ي الكفاءة،وق اض ف ن انخف ر م بعض اآلخ دة،ویعاني ال رة بعی دة فت رت ع
صناعة اال  ل وزارة ال ن قب محاوالت التباع تدویر المخلفات الورقیة والزجاجیة م

اا ل بھ ة  ن ھذه الممارسات فشلت بعد فترة وجیزة من بدء العم دني درج سبب ت ب
ة  د عملی دویر یع زال الت ا ی ة االوعي البیئي لدى المواطنین،بینما م یة ومتبع ساس

ن الق ر م بعض اآلخ ي ال ة ف اءة عالی ات بكف دویر المخلف ل ت صناعیة مث ات ال طاع
  .السلیلوزیة لصناعة السكر بأنواعھ وتدویر المخلفات البروتینیة وغیرھا

  
ن      ة ع صادر الناتج صوصا الم صادره كثیرة،خ راق االالتلوث الكیمیائي م في حت

ي و معامل االاو السیارات القدیمة االمحركات  سمنت ومعامل الطابوق والمعامل الت
تج الك اتتن رق .اربون صحي وح ر ال ر غی ورة والطم واد المكل اك الم وھن
ات ور.النفای ناعة الكل ي ص شترك ف ي ت واد الت ن الم تج م سینات تن اك توك ذه !وھن ھ

ر ا شكل غی ر ب ر علمي وتطم شكل غی رق ب الم،وھي تح ي الع سموم ف واع ال خطر أن
راعلمي،و رض ل.حیانا ال تطم ةیفت اه الثقیل ذھب  انلمی ة اا ت ل معالج ى معام اه ل لمی

ذھب  ل ی ف الك ة،لكن لألس راتاالثقیل ة والف ى نھري دجل ذكر ا.ل ب ی ر المكع ن المت
  !وكسجین النقي مترا مكعبا من اال18الواحد من المواد غیر الصحیة یبید 

عبر المشاریع الصناعیة العقود المنصرمة دفع العراق تكالیف ضخمة على مدى     
ة ات والزراعی ذت دون مراع ي نف ة الت شروط البیئیةوالخدمی شوھات ، ال دثت ت فاح

ة  لخصائص البیئة الطبیعیة عبر اتساع مستویات التعریة وتقلص المسطحات المائی
وعلى الرغم مما نشھده .والنباتیة وفقدان جزء كبیر من الجاذبیة الجمالیة لمناظرھا

 ،اال ان)الصناعیة والزراعیة والخدمیة(الیوم من تراجع لمكونات البنیة االقتصادیة 
تكالیف التلوث ال تزال تدفع ولعقود من الزمن عبر تراكم الملوثات التي تنتشر على 

وي وع الحی یط التن اء والمح واء والم ي الھ صنیع .االرض وف سات الت ة مؤس فغالبی
مشروع ضخم،كانت  60التي ضمت اكثر من ) على سبیل المثال(العسكري السابقة 

منت (لكثیر من الصناعات االنشائیةوینطبق االمر على ا.وال تزال مكلفة للبیئة كاالس
ا فلت وغیرھ ل االس ابوق ومعام وث ) والط دن وتل ز االداري للم ت الحی ي دخل الت



ة .المحیط البیئي شریة والمناخی ة والب وارد الطبیعی ین الم وعلى الرغم من التباین ب
ع ،اال ا)ارتباطا بنوعیة الملوثات ومستوى تركیزھا(في التعامل مع الملوثات ن جمی

ى  سدھا،وتحولھا ال وارد وتف ك الم ن تل را م زء كبی ل ج ى تعطی ضي ال ات تف الملوث
  .موارد مضرة،وھو ما یعد امر مكلفا

ات     وام النفای ة اك دن العراقی ي الم یلمح المرء في االحیاء العشوائیة والمھمشة ف
شكل  ي ت صناعیة الت ات ال صنیف،واخطرھا النفای ن دون ت ة م ن % 30المتجمع م

ة  اكمی ي یومی رد العراق ا الف ي یلقیھ ة الت زة .القمام ات اجھ ك النفای شمل تل وت
اتف روم(الھ وي الك ار)تح باغ واالحب اربون(،واالص وي الك یب )تح ،والحواس

واد (،والبطاریات)الرصاص(،واجھزة التلفاز)الباریوم(وملحقاتھا كادمیوم ونیكل وم
  ).مسببة للسرطانات واالضطرابات التنفسیة

ن  المواد الخام الكامنة في النفایات لالستفادة من    تیكیة البد م واد البالس صل الم ف
عن بعضھا،لالستفادة من كل مادة من تلك والمخلفات االلكترونیة والزجاج والورق 

ي ا.المواد على حدة ا ف ا بحرقھ تخلص منھ ما ما یتبقى من قمامة ال قیمة لھا فیتم ال
رق الط ة الح الل عملی ةمحطات خاصة،بحیث تنتج خ ة والكھربائی ة الحراری د .اق وق

ي دركت العدید من البلدان النامیة والصاعدة مؤخرا االا ة ف ضخمة الكامن ات ال مكان
  .عادة تدویر النفایاتا

مكانات ھائلة ا المستخدمة توفر  وااللكترونیةعادة تدویر المعدات الكھربائیةان ا    
ا من المعادن الثمینة تحوي نسبة ال یستھان بھ،وھي للحصول على المواد الخام

على سبیل المثال فإن الذھب یدخل في تصنیع (مثل الذھب والفضة والنحاس
بالرغم من ذلك فإن كمیات ھائلة من المواد الخام تذھب ھدرا و.)الھواتف النقالة

وتقدر القیمة ،عادة التدویران تمر بمرحلة اعندما یتم التخلص من النفایات دون 
  !لمھدرة في ھذه الحالة بالملیاراتالمادیة للمواد الخام ا

فان الخیار االول الذي یؤخذ بنظر والنفایات الصناعیة مخلفات العند ادارة    
 اي المعامل والمصانع المتوزعة في البالد النفایات من المصدرتقلیص االعتبار ھو 

عبر توفیر كل الوسائل العلمیة لمعالجة المطروحات السائلة والغازیة والصلبة 
الترسیب والفلترة وواالمتصاص باستخدام وحدات القنص والعزل الجة متكاملة مع
معالجة الشوائب والسیطرة على المعادالت والمعالجة البیولوجیة والتبرید وو

،ومن الخ...الكائنات المجھریة ومنع التكلس والسیطرة على تآكل السطوح المعدنیة
الكونكریت المكسر بدون حدید ك ھدمالبعض اعمال اعادة استخدام حطام ثم التفكیر ب

 صناعیة تدویر مخلفات،واالسفلت المسترجع وصخر والحجر والالطابوق والتسلیح
المصروفات اخرى بتوفیر وحدات التدویر الضروریة وبالتالي االسھام في تخفیض 

الطمر المعالجة وقع االمالیة وكمیة المواد التي یتطلب التخلص منھا في مو
الحدید والفوالذ والكونكریت  اعادة تدویر الخشب وااللمنیوم وباالمكان(الصحي

،وتدویر مواد معدنیة االلواح الكارتونیةالورق واالسفلت ووالزجاج والبالستیك و
   !الى االماكن المرخصةالصناعیة المتبقیة بعد نقلھا مخلفات الطمر ،و)اخرى

  
  



 المصادر  
  
  ....مواقع االلكترونیة االخرىراجع دراسات الكاتب في الحوار المتمدن وال   

  نحو استراتیجیة وطنیة شاملة لمواجھة االرھاب االبیض في العراق 
 اللیبرالیة االقتصادیة الجدیدة وتنامي معدالت الفقر والبطالة في العراق 
 بنیة الفساد المركبة في العراق 
 مدخل عصري لتحلیل بنى الفساد المركبة في العراق 
  ق التنمیة البشریة المستدامةعراالخدمات العامة في  

 
  :كما راجع الدراسات التالیة  
  

 بالسم جمیل الخلف/واقع القطاع الصناعي في العراق 
  الفساد االداري والمالي وراء تحطیم الصناعة العراقیة.. القطاع الصناعي العراقي والدعم المطلوب / 

 جاسم الطیب
 بیديزاھر الز / خارطة طریق ألنقاذ الصناعة العراقیة 
 ثائر محمود رشید/حول استراتیجیة دعم واصالح القطاع الصناعي في العراق 
  ٌ ُ واسعة  نبیل الحیدري/مام الصناعة العراقیة برغم قَِدم معاملھااالفرصة
 مركز االضواء للبحوث والدراسات/الصناعة في العراق آفاق وتطلعات  
 حنان الدلیمي/الصناعة في العراق 
 بیوار خنسي.د/مار الثروات الطبیعیة في كردستانالمشاكل التي تعرقل استث 
 رعد الموسوي/القطاع الصناعي في العراق والحاجة الى التفاتة مسؤولة 
  لیث الحمداني/سست لھ الدولة الوطنیة ودمره االحتاللاالصناعة العراقیة مشروع 
  لیث الحمداني/عن الصناعة في العراق وما یكتب عنھا....سوى السواد) العیون (حین الترى بعض 
  محمد جبار ابراھیم. د/ وایام زمان.. البدایات.. الصناعة في العراق 
 عادل عبد الزھرة شبیب/طاولة حوار حول واقع الصناعة العراقیة 
 راق ي الع اع الصناعي ف ي دعم القط ة ف ة-دور الدول ة میدانی د .د/ دراس امر احم شاوي وع د هللا ال عب

 محمد
  صباح كجھ جي/ 1980 - 2119التخطیط الصناعي في العراق 
 عبد الحسین العنبكي. د/االصالح االقتصادي في العراق 
 فالح خلف الربیعي/الصناعات الصغیرة والمتوسطة في العراق. 
 احمد الناصح/واقع الصناعات الصغیرة والمتوسطة في العراق واثرھا في التشغیل. 
 ھاشم االطرقجي/توقف اغلب الصناعات الصغیرة في العراق. 
 خضیر النداوي/الواقع والتحدیات..2003ناعات الصغیرة في العراق بعد الص. 
  ات بط آلی ري وتخ نھج الفك بابیة الم ین ض راق ب ي الع ة ف صادیة الراھن ة االقت كالیة التنمی اش

 .سالم رسن.د/التحول
 راق ة..الع وارد غنی ار..م صاد منھ سانیة..اقت ة االن رات التنمی ي مؤش ف ف دني مخی اكف /وت سان ع ح

 .حمودي
 اسعد جواد كاظم و عقیل عودة/التحول االقتصادي وتأثیره في الصناعات الصغیرة. 
 مدحت كاظم القریشي.د/الحمایة والنمو الصناعي في العراق 
 فارس مھدي محمد/التركیب الصناعي للصناعات الكبیرة في محافظة المثنى. 
  ابراھیم كبة.د/  تموز14ھذا ھو طریق 
  محمد سلمان حسن.د/ التطور االقتصادي في العراق 
  محمد سلمان حسن.د/دراسات في االقتصاد العراقي 
  النكلي. كاثلین م/ تصنیع العراق 
  سعید حمادة/ النظام االقتصادي في العراق 
  توماس بالوك/ سیاسة االعمار االقتصادي في العراق 



  میر بصري/ دراسات في االقتصاد العراقي 
  خیر الدین حسیب/ 1961 – 1953تقریر الدخل القومي في العراق 
  حافظ شكر التكمجي.د/1958 تموز 14الخلفیات االقتصادیة لثورة 
 ایاد عطیة الخالدي/ھكذا ھرمت الصناعة العراقیة 
 عبد خلیل فضیل/التوزیع الجغرافي للصناعة في العراق. 
 عبیر عبد الھادي/قتصادبرنامج المنطقة الصناعیة في العراق وتأثیره على استقرار اال 
 كاظم حبیب.د/ة الصناعة العراقیة ومحنة الصناعیین وسیاسة الحكومة التجاریةمزا 
 قلیم كردستان العراق وسبل معالجتھااحول األوضاع االقتصادیة واالجتماعیة في  رؤیة أولیة للحوار 

 كاظم حبیب.د/ 
 كاظم حبیب.د/دراسات في التخطیط االقتصادي 
 الح خلف الربیعيف.د/مواجھتھا ازمة التنمیة في العراق وسبل 
 حسین ناصر الھاللي/ازمة في ازمة-الصناعة والكھرباء 
 وثائق المؤتمر الوطني التاسع للحزب الشیوعي العراقي 
 ریاض عبید سعودي/الصناعة في خطر 
 نبیل جعفر عبد الرضا/المشاریع الصغیرة في العراق 
 عادل فرنسیس توماس/ استراتیجیة التصنیع في العراق 
 احمد ابریھي العلي/تیعابیة لالستثمار في التنمیة االقتصادیةدور الطاقة االس 
 حسن فیاض.د/دور القطاع الصناعي الخاص في ظل االنفتاح االقتصادي  
 یوسف عفتان الراوي/الدور االقتصادي لنشاط القطاع الخاص في العراق  
 عماد عبد اللطیف سالم/ الدولة والقطاع الخاص في العراق 
 راق للمدةالطاقات المعطلة في ال ي الع ة ف د و )/2010 – 2000(صناعة التحویلی فوزي حسین محم

 .نشأت صبحي یعقوب
 كریم عبیس العزاوي/ واقع القطاع الخاص العراقي وسبل النھوض بھ  
  2007خصائص القوى العاملة في القطاع الخاص والعاطلین عن العمل في محافظة البصرة لسنة /

  حسام الدین زكي بنیان
 ادیب قاسم شندي و محمود المرسومي/ نك المركزي العراقي و القطاع المصرفي الخاصاستقاللیة الب  
 باقر الجبوري / االسباب والنتائج المتوقعة - خصخصة القطاع العام في العراق  
 اسماء جاسم محمد / دور القطاع الخاص في النھوض بالواقع الزراعي في العراق  
 جمال باقر مطلك / تمویل السكنيتفعیل دور نشاط القطاع الخاص في مجال ال  
 ستار البیاتي / المسؤولیة االجتماعیة للقطاع الخاص في العراق ودورھا في تأطیر حمایة المستھلك  
 قصي الكلیدار وآخرون / اثر التسلیف الزراعي الخاص على اإلنتاج الزراعي في العراق  
  عبد هللا الشاوي / "دراسة میدانیة"دور الدولة في دعم القطاع الصناعي في العراق  
  ثامر / دراسة نظریة -توظیف الصناعات الحرفیة المحلیة في تنشیط القطاع السیاحي في العراق

  الحیالي
  عبد الكریم جابر شنجار/ ؟ ما العمل - القطاع الزراعي في العراق ما بعد العقوبات الدولیة  
 عبد /قیاسیة  دراسة اقتصادیة- القطاع الخاص في العراق بین الھدر واستغالل الطاقات اإلنتاجیة

  الكریم عبد هللا
 زین العابدین  / جریمة الرشوة في القطاع الخاص في ضوء أحكام القانون الجزائي العراقي والدولي

 عواد كاظم
  محمد صالح حمد علي/ 2003دور الدولة في حل معوقات التنمیة الزراعیة في العراق بعد عام  
 لراھنة في العراق بین ضبابیة المنھج الفكري وتخبط آلیات التحولإشكالیات التنمیة االقتصادیة ا /

  سالم عبد الحسن رسن
 محمد علي زیني.د/تطور ام تقھقر..االقتصاد العراقي في ظل نظام صدام حسین 
 عباس النصراوي.د/االقتصاد العراقي 
  حسین محمد علي كبة/ تحدیات االصالح االقتصادي 
 افتخار الدباغ/ وانتكاساتھاةالصناعھ العراقی 
 مظھر محمد صالح.د/م اغتراب اقتصادي؟ااستقطاب مالي ... االنتقالي في العراق شكالیة االقتصادا 
  صالح یاسر.د/2003 االجتماعیة بعد –بعض مالمح خریطة العالقات الطبقیة 



  كمال البصري.د/2014 – 2011الخیار االستراتیجي لالقتصاد العراقي 
 كمال البصري.د/ نموا في العالم باتجاه مفترق طرقاالسرع االقتصاد العراقي 
 صباح الدرة.د/التطور الصناعي في العراق 
 علي العالق/احتدام الجدل حول الخصخصة في العراق 
  احمد جوید / مستقبل السیاسة العراقیةرسم االستثمارات ودورھا في 
 شویھ و اء المنجزات االا سیاسة ت ورة لغ ضانا تّموز و 14قتصادیة لث ي .د/  ..مراضا حت د عل محم

 عوض
 فالح عبد الجبار / والتراكم الحضاري المبّدد... التي تولد وال تولد  الوسطى العراقیة الطبقات 
  وزارة التخطیط / 2014 – 2010خطة التنمیة الوطنیة للسنوات 
  حسن لطیف الزبیدي.د/ المشھد االقتصادي في العراق 
  اعسمیرة الشم/ مناطق الصناعة في العراق 
  مھا سعدي خلف/ التصنیف الوظیفي للمراكز الحضریة في محافظة االنبار 
 الي والبحث  / تحقیق االنتاج وانعكاساتھ المستقبلیة على واقع الصناعة في العراق یم الع وزارة التعل

 جامعة بغداد/ كلیة االدارة واالقتصاد / العلمي 
 ى ا سیطرة عل یط وال ام التخط تراتیجي لنظ ار االس امياالختی اج لنظ اع )MRP، OPT (النت ي قط  ف

 عقیلة مصطفى االتروشي/ الصناعة الھندسیة
  ة شركة العام مالئمة نماذج التخطیط االجمالي لبیئة التصنیع في العراق وتقویم ادائھا بالتطبیق في ال

 رعد الطائي / للصناعات الجلدیة
 جاسم محمد كاظم/ ھ نرید التمتع بمیزانیة العراق ال بدیمقراطیت 
  صبري زایر السعدي/ التجربة االقتصادیة في العراق الحدیث 
  محمد علي عبد الكریم الماشطة. د / 1985 النفط واتجاھات الطلب حتى عام –الطاقة 
 صفاء الحافظ.د/القطاع العام وآفاق التطور االشتراكي في العراق 
 345العدد /دةالثقافة الجدی/طاولة مستدیرة لمناقشة واقع الصناعة الوطنیة العراقیة 
  الحزب الشیوعي /سلسلة قضایا فكریة/2010 – 2003 االجتماعیة في العراق –التشكیلة االقتصادیة

  11العدد /العراقي
 قیس عباس جبر الزبیدي/ الواقع والطموح-القطاع الصناعي 
 احمد توفیق / المعوقات التي تجابھ شركات القطاع الصناعي المختلط وسبل معالجتھا 
 ات/  االقتصادي للقطاع الخاص تقییم الوضع ّدیات(تحدید المعوق ال )التح ة االعم ین بیئ والفرص لتمك

ي العراق / وعمل مؤسسات القطاع الخاص في محافظة اربیل  ة / برنامج التنمیة االقتصادیة ف الوكال
 .  TIJARA–USAID االمریكیة للتنمیة الدولیة 

  
 احمد عمر الراوي / اد العراقيدور المنشآت الصغیرة والمتوسطة في تنمیة االقتص  
 ثریا الخزرجي/برنامج مقترح لتمویل المشاریع الصغیرة في العراق  
  خضیر عباس النداوي/الواقع والتحدیات .. 2003الصناعات الصغیرة في العراق بعد 
 احمد الناصح / واقع الصناعات الصغیرة والمتوسطة في العراق وأثرھا في التشغیل  
 اسعد جواد كاظم / أثیره في الصناعات الصغیرةالتحول االقتصادي وت  
 في ضوء تقویم فاعلیة مبادرات القروض في العراق ستراتیجیة دعم وتطویر الصناعات الصغیرةا / 

  محمد المعموري و ثائر العاني
 سندس جاسم  / الدور االقتصادي لبرامج دعم المشروعات الصناعیة الصغیرة والمتوسطة في العراق

  ادو موسى خلف عو
 محمد الھیتي / االقتصادي الحصار ظروف في للتنمیة قاعدة الصغیرة، لصناعاتا 

  
 محمود / تحلیل العوامل الموضوعیة المؤثرة في سوق األوراق المالیة مع اإلشارة إلى سوق العراق

  صالح عطیة
 رواء النجار و زینة الصفار /  األكتتاب المغلق بأسھم الشركة المساھمة الخاصة  
 كریم عبد  / ور االقتصادي لالسواق المالیة مع التركیز على السوق العراقیة لالوراق المالیةأھمیة الد

  النبي
 عودت ناجي الحمداني.د/االزمة السیاسیة الراھنة تحبط ھمة الشركات المساھمة في البورصة 



  
 
  

 وصال / ة آثار المتدفقات الصناعیة في تلویث المیاه القریبة من نقاط التصریف في محافظة البصر
 فخري حسن وآخرون

 حیدر محمد عیسى/مصادر التلوث الصناعي لالنھر العراقیة 
 علي حنوش.د/نحو رؤیة اقتصادیة لتكالیف التلوث البیئي 
 ھاشم عبود الموسوي.د/ماھو الحل؟...التلوث الصناعي في بغداد 
 بالمدن   لمحلیة الصلبة تحلیل دراسات الجدوى الفنیة واالقتصادیة الخاصة بمشاریع معالجة النفایات ا

 حسن مظفر الرزو)/تطبیق میداني على مشروع مقترح في جمھوریة العراق(العربیة
 عبد اللطیف محمد ابو العطا.د/المخلفات الصناعیة واعادة تدویرھا 
 اوزجان یشار/الصناعات البالستیكیة وسالمة البیئة 
 الرزاق العمر مثنى عبد.د / المسببات واألخطار:بالد الرافدین التلوث في  

  
  

  كفایة عبد هللا العلي. د/ صناعة انتاج الطاقة الكھربائیة في محافظة البصرة  
  خلود موسى عمران/ واقع وتوقعات الطلب على الطاقة الكھربائیة في العراق  
  عبد العزیز محمد حبیب/ الطاقة الكھربائیة والتنمیة في العراق 

  
  

  ھار سلمان زامل و نرجس ھادي رھیفاز/ التنبؤ بانتاج الطابوق في العراق  
 ناصر ادریس مھدي المدني/ العراق ینفق ملیار دوالر سنویا الستیراد االسمنت  
 عامر عبود الشیخ علي/تدھور الصناعات الجلدیة في العراق 
 
 رشید السراي/حقائق عن االتصاالت في العراق 
  ي خانیوسف عل/  وخفایاھا – االنترنیت والموبایل –شركات االتصاالت 
 محمد شریف ابو میسم/المستھلك والھاتف النقال 
 اقدس رشید وآمال حسوني/الحمایة القانونیة لمشتركي الھواتف النقالة. 
 ھالة صالح الحدیثي.د/بحث عن النظام القانوني لعقود الھواتف النقالة. 
 المسؤولیة المدنیة الناجمة عن اساءة استعمال اجھزة االتصاالت الحدیثة . 
 غسان شمخي/ المبادرة العربیة النترنیت حر-العراق  

  
 

  طالب عبد الجبار/ ربع قرن من تاریخ الحركة النقابیة العمالیة في العراق 
  كمال مظھر احمد.د/ التكون وبدایات التحرك–الطبقة العاملة العراقیة 
 على جاسم العبیدي و ماھر صبري درویش/المشاكل التي تواجھ القوى العاملة في العراق 

 
  2000واقع ومقومات صناعة الدواجن وانعكاساتھا على اسعار البیض والدجاج في العراق للمدة من 

 .سالم نعمة محمد علي/  دراسة تحلیلیة2009 –
 صالح الكفیشي/اھمیة صناعة الدواجن. 
 منى الموسوي/صناعة الدواجن في العراق. 
 سلمى الشبالوي/الصناعات الغذائیة في منطقة الفرات االوسط. 
 طالل خالد حسن/دراسة مسحیة لملح الطعام المنتج في العراق. 
 راقم ي الع ور ف سویق التم اج وت شاریة/شكالت انت ة است ل/دراس ق عم ب :.فری اظم حبیب،منی ك

 السكوتي،عبد الوھاب حمید رشید
 سھى الشیخلي/ المردود االقتصادي لصناعة التمور 
 زحل الحسیني وآخرون/ر السكر في العراقتحلیل اقتصادي لواقع انتاج واستھالك قصب السكر وبنج. 



  2016 – 2007توقعات انتاج واستھالك قمح الخبز في العراق باستخدام نموذج اریما لالعوام /
 عائدة فوزي احمد و محمد عبد ابراھیم

 محمد حسن رشم/واقع انتاج محصولي القمح والرز في العراق واثره على مستقبل امنھ الغذائي. 
 ة الصناعة–في للصناعات الغذائیة في مدینة الكوت التحلیل الجغرا ي جغرافی اس / دراسة ف د عب محم

 .مجید
  
 

 عدنان ابراھیم الجرجري/اساسیات صناعة االلومنیوم من الخردة في العراق. 
 نھلة یحیى نزھت / صناعة الشخاط في العراق وامكانیة التصدیر لالسواق الخارجیة 
 لكریم حاتمصبري عبد ا/دراسة في صناعة االحذیة 
 ندى الحمداني/ الصناعات النسیجیة في مدینة بغداد 
 محمد العاني / بغداد مدینة في ومنتوجاتھا الخشبیة الصناعات 
 الكاتبیحیى / العراق في والنسیج الغزل لصناعة االقتصادي التقییم  
  ابراھیم جواد كاظم/ تقویم المعاییر المستخدمة في االحصاءات الصناعیة 
 خلیل اسماعیل ابراھیم/  احداث الخسائر االقتصادیة في قطاع البناء العراقياثر الغش في 
  ي م الزراع داد للموس ة بغ ي محافظ زحل /2009المردود االقتصادي لمزارع انتاج محصول القطن ف

 .الحسیني و عامر السوداني
  علي جاسم و محمد. د/  ) 2007 – 1995(دراسة تحلیلیة لواقع الصناعات الكیمیاویة في العراق للمدة 

 .عامر بولص
 ھناء سلطان داود وآخرون/ الجدوى االقتصادیة لمشروع انتاج النباتات الطبیة في مدینة الموصل. 
 كاظم االسدي و راشد الشریفي.د/الصناعات الطبیة في محافظة البصرة. 
 دراسة ) 0720  –  2002( تقییم كفاءة االداء االقتصادي للشركة العامة لصناعة االدویة في نینوى للمدة

 .عبد الغفور المعماري و حافظ المولى.د/تحلیلیة مقارنة
  ة دة SDIتقویم كفاءة للشركة العامة لصناعة االدویة والمستلزمات الطبی اد /1999 – 1980 للم زی

 .الجبوري
 سعدون الطائي وجورج الحلبي/انتاجیة المواد في المنشأة العامة للخیاطة. 

  
  

ة الك*   ي الطاق شاري ف ر است ط خبی ي وناش ة واعالم ھربائی
 .سیاسي وحقوقي

  
  

  بغداد
31/3/2013 

 
 
 
 
 


