الهدف 6

ضمان توافر املياه وخدمات الصرف الصحي للجميع
وإدارتها إدارة مستدامة

االهداف الفرعية التي ركزت عليها اعمال التدقيق كانت وفق التوجه العام لوزارتي املوارد
املائية والبلديات واالشغال العامة وامانة بغداد لتحقيق تلك االهداف ذات الصلة املباشرة
بالواقع العراقي اكثرمن غيرها تمثلت باالتي- :
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تحقيققق هققدف صققول الجميققع بشققى منصققل عبققمل ميققاه الشققر امل مونققة
وامليسورة التىلفة بحلول عام 2030
تحقيققق هققدف ص ققول الجميققع عب ققمل خققدمات الص ققرف الصققحي والن اف ققة
الصحية
زي ققادة كف ققاءة ا ققت دام املي ققاه ف ققي جمي ققع الق اع ققات زي ققادة كبي ققرة وض ققمان
سقح امليققاه العذبقة وإمققداداتها عبقمل نحققو مسقتدام مققن حجق معالجققة ق
املياه.
مايققة وتققرميم ال ققن م اييكولوجيققة املتص ققلة بامليققاهل بمققا ف ققي ذلققك الجب ققال
والغابق ق ققات والراب ق ق ق ي الردب ق ق ققة واليه ق ق ققارومس ق ق ققتودعات املي ق ق ققاه الجوفي ق ق ققة
والبحيراتل بحلول عام 2020
دعقم وتعزيققزمشققاركة ااجتمعققات ااحليقة فققي تحسققين إدارة امليققاه والصققرف
الصحي

 | 1تائج تقويم اداء نشاط الحكومة في تنفيذ الهدف السادس من اهداف التنمية املستدامة في توفيراملياه وخدمات الصرف الصحي

 .1يا قة امانقة بغقداد فقي تقوفير امليقاه الصقالحة للشقر وانشقاء
مح ق ققات ومجمعق ققات التصق ققفية وانشق ققاء -وصق ققيانة شق ققبىات املق ققاء
الصال للشر واملاء الخام في بغداد (الهدف )1- 6

 نة صدور التقرير2016 / و ائ العم









عينة
من التقارير
الصادرة

تحليل املخاطر والظواهر ذات العالقة باملشكلة الرئيسية.
اجراء املقابالت الشخصية والزيارات امليدانية وتوجيه املذكرات
واالسئلة واالستفسارات وإعداد االستبيانات.
مراجعة ودراسة وتحليل محددات منظمة الصحة العاملية فيما يخص املاء الصالح للشرب .
مراجعة نظام صيانة االنهر واملياه العمومية رقم  25لسنة  1967املعدل .
مراجعة التشريعات البيئية الصادرة من دائرة حماية وتحسين البيئة لسنة . 1988
قانون وزارة البيئة رقم  37لسنة . 2008 /
قانون حماية وتحسين البيئة رقم  27لسنة. 2009 /
املواصفة القياسية العراقيةة رقةم  417لسةنة 2009 /الصةادرة مةن الهاةاز املركةز للتقيةي والسةيررة
النوعية.
التقارير التخصصية السابقة لديوان الرقابة املالية االتحاد .

 امللخص التنفيذياظارت الدراسات االولية التي اجراها فريق التقويم خالل مرحلة التخريط االستراتيجي لظاهرة عدم كفاية
وكفاءة املاء املنتج في بغداد كونها املشكلة الرئيسية والتي اثرت عليها عدة مشاكل فرعية اهماا ضعف اجراءات
امانة بغداد في توفير املاء الصالح للشرب ذو نوعية جيدة وبكميات تكفي حاجة السكان في العاصمة بغداد.
حيث لوحظ قدم اغلب مشاريع تصفية املاء العاملة في العاصمة بغداد علة الةرغم مةن إجةراء عمليةات
التأهيل والصيانة مما اثر عل كمية املاء املنتج بسبب انتهاء العمر التشغيلي ( )25سنة الغلب املشاريع ،وعدم
خ
كفاية املاء الصالح للشرب واملنتج من قبل دائةرة مةاء بغةداد لالحتيةاف الفعلةي للسةكان ،ف ةال عةن انخفةا
الراقات الفعلية عن الراقات التصميمية واملتاحة الغلب مشاريع تصفية املاء الصالح للشرب نتيجة تقادم
اعمارها التشغيلية وانقراع التيار الكاربائي مما سبب نقص في كمية املاء املنتج من تلك املشاريع حيث وصلت
في بعض املشاريع ال ( )% 36من الراقة التصميمية.
كما لوحظ عدم توفر او عرل اغلب اجازة قياس جريان املاء في اغلب املشاريع مما ادى الىى عدم معرفة
خ
كميات املاء الداخل للمشروع واملاء املنتج منه ويستعا عن ذلك بحساب كميات املاء بصورة تقديرية ،ف ال
 | 2تائج تقويم اداء نشاط الحكومة في تنفيذ الهدف السادس من اهداف التنمية املستدامة في توفيراملياه وخدمات الصرف الصحي

عن عدم اجراء بعض الفحوصات املوجودة ضمن املواصفة القياسية من قبل مختبرات السيررة النوعية
لةدائرة مةةاء بغةةداد والسةةباب مختلفةةة منهةةا افتقةةار مختبةرات السةةيررة النوعيةةة ال ة الخبةةرة الكافيةةة فةةي مجةةال
الفحوصات املتخصصة والخبرة الفنية التي تمكنها من تشغيل االجازة وإجراء الفحوصات عليها ،ي اف ال
خ
ذلك ارتفاع نسب الادر في املاء الصالح للشرب بسبب التكسرات والتجاوزات عل الشبكات من جاة واي ا
التجاوز من املواطنين عل تلك الشبكات مما اثر سلبا عل كمية املياه املهازة للمواطنين وكذلك كلف دائرة ماء
بغداد مبالغ كبيرة.

 اهم التوصيات






إعادة تأهيل املشاريع القديمة وإجراء صيانة شاملة للمشاريع لرفع طاقاتها االنتاجية وتحسين نوعية املاء
املنتج ،وانشاء مشاريع املاء الكبيرة ذ ات الراقة االنتاجية العالية لسد العهز باملاء املهاز للمواطنين .
انشاء مختبرات متكاملة في جميع املشاريع واملهمعات وذلك الهميتها الكبيرة في معرفة نوعية املاء املنةتج
ولكشف أ تلوث بشكل مباشر ،وتوفير املستلزمات املختبرية املناسة بة الجةراء جميةع الفحوصةات ضةمن
املواصفات القياسية العراقية.
بذل الهاود الالزمة والتنسيق مع الهاات ذات العالقة لرفع ومنع جميع التجاوزات عل شبكات املاء كونه
احد اهم اسباب التلوث وشحة املاء كما إنه يكلف الدولة مبالغ كبيرة.
تشكيل لهان فنية مختصة للوقوف عل اسباب استمرار ظاهرة شحة املاء وترد نوعيته عل الرغم من
صرف مبالغ طائلة من قبل دائرة ماء بغداد.
االلتزام بالتعليمات واملحددات املوقعية البيئية عند انشاء مشاريع ومجمعات املاء لتالفي التلوث الناتج من
االنشرة القريبة امللوثة للماء كون املوضوع يتعلق بصحة ا ملواطنين.

 .2يا ة وزارة البلديات واالشغال العامة في توفير املياه الصالحة للشر وانشاء مح ات ومجمعات
التصفية وانشاء -وصيانة شبىات املاء الصال للشر واملاء الخام في ااحاف ات (الهدف )1- 6

 نة صدور التقرير2018 / و ائ العم








تحليل املخاطر والظواهر ذات العالقة باملشكلة الرئيسية.
اجةراء املقةابالت الشخصةية والزيةارات امليدانيةة وتوجيةه املةذكرات واالسةئلة واالستفسةارات وإعةةداد
االستبيانات.
مراجعة ودراسة وتحليل محددات منظمة الصحة العاملية فيما يخص املاء الصالح للشرب .
مراجعة نظام صيانة االنهر واملياه العمومية رقم  25لسنة  1967املعدل .
قانون الايئة العامة للماء واملهار رقم  27لسنة .1999
مراجعة التشريعات البيئية الصادرة من دائرة حماية وتحسين البيئة لسنة . 1988
قانون وزارة البيئة رقم  37لسنة . 2008 /
قانون حماية وتحسين البيئة رقم  27لسنة. 2009 /
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 املواصفة القياسية العراقيةة رقةم  417لسةنة 2009 /الصةادرة مةن الهاةاز املركةز للتقيةي والسةيررة
النوعية.
 التقارير التخصصية السابقة لديوان الرقابة املالية االتحاد .

 امللخص التنفيذياظارت الدراسات االولية التي اجراها فريق التقويم خالل مرحلة التخريط االستراتيجي لظاهرة عدم كفاية وكفاءة
املاء املنتج في املحافظات كونها املشكلة الرئيسية التي اثرت عليها عدة مشاكل فرعية اهماا ضعف اجراءات وزارة االعمار
االسكان والبلديات واالشغال العامة في توفير املياه الصالحة للشرب بكميات تكفي حاجة سكان املحافظات.
خ
حيث لوحظ وجود نسبة عهز في امليةاه املنتجةة مةن املشةاريع مقارنةة بمةا يجةب تةوفيره اسةتنادا الة معيةار وزارة
التخريط الذ وضعته ضمن خرة التنمية الوطنية  2017- 2014الذ حدد بموجبه توفير (350لتر/شخص/يوم)
لسكان املحافظات ،عل الرغم من عدم شمول بعض سكان محافظات العراق (القرى واالرياف) بشبكات املاء الصالح
للشرب حيث لوحظ تزايد في اعداد السكان غير املخدومين لبعض املحافظات للسنوات من (  2014لغاية  ، )2017حيث
بلغت نسبة السكان غير املخدومين في اطراف بغداد عل سبيل املثال ال (  )%38من عدد السكان الكلي .
باالضافة ال عدم وجود مختبرات متكاملة الجراء الفحوصات الكيميائية والبكترولوجية والفيزياوية في بعض مشاريع
تصفية مياه الشرب حيث بلغت نسبتها (  ) %54من اجمالي عدد املشاريع ،باالضافة ال وجود مشاريع ال تمتلك مختبرات
اصال والتي بلغت نسبتها (  ) %37من اجمالي عدد املشاريع وهةذا ال يعرةي مؤشةرا عةن مةدى صةالحية امليةاه املهاةزة
خ
للمواطنين ،وحدوث تجاوزات من قبل املواطنين واملزارعين عل شبكات املاء الصافي واالنابيب الناقلة اثرت سلبا عل
كميات املياه الواصلة للمنا طق املخدومة وادت ال تلوث املياه نتيجة دخول امللوثات ال الخروط الناقلة (مياه صرف
صحي ،مياه جوفية ومياه امرار غيرها) واتالف االنابيب الناقلة ،باالضافة ال حصول نقص في كميات املياه الواصلة
خ
للمناطق املخدومة وهدر كميات كبيرة من تلك املياه ،ف ال عن ضعف اجراءات مديريات املوارد املائية في املحافظات في
معالهة التجاوزات عل الحصص املائية وانتشار اقفاص بحيرات االسماك عل حو االنهر مما ادى ال حصول نقص
خ
في املياه وتلوثها للمحافظات املناطق التي تليها )  ) down streamاالمر الذ اثر سلبا عل مشاريع تصفية املياه بسبب
انخفا مناسيب املياه الواصلة اليها.

 اهم التوصيات





اعادة تاهيل املشاريع القديمة واجراء صيانة شاملة للمشاريع لرفع طاقاتها االنتاجية وتحسين نوعية املاء املنتج
خ
ف ال عن انشاء مشاريع املاء الكبيرة ذات الراقات االنتاجية العالية لسد العهز باملاء املهاز للمواطنين.
انشاء شبكات ماء للمناطق كافة من اجل شمول كافة املواطنين بخدمة املياه الصالحة للشرب.
انشاء مختبرات متكاملة في جميع املشاريع املهمعات ذلك ألهميتها الكبيرة في معرفة نوعية املاء املنتج ولكشف
أ حالة تلوث بشكل مباشر.
بذل الهاود الالزمة والتنسيق مع الهاات ذات العالقة لرفع ومنع جميع التجا وزات عل شبكات املاء كونه احد
اهم اسباب التلوث وشحة املا ،كما انه يكلف الدائرة مبالغ كبيرة.
تشكيل لهنة مشتركة بين وزارة الصحة واملديرية العامة للماء للوقوف عل اسباب التباين في نتائج فحوصات
املاء وذلك ألهمية املوضوع وتاثيره املباشر عل صحة املواطنين .
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 .3يا ة امانة بغداد في معالجة مياه الصرف الصحي ومياه االم ار وانشاء وصيانة شبىات ااجاري
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توجيه مذكرات استفسار واجراء زيارات ميدانية ومقابالت مع املسؤولين املعنيين.
تحليل املخاطر والظواهر ذات العالقة.
اجراء مقارنة تاريخية بخصوص كمية املياه املصروفة ال الشبكات والخروط الناقلة ومشاريع املعالهة
ولعدة سنوات سابقة .
االطالع عل قانون حماية وتحسين البيئة رقم  27لسنة. 2009 /
االطالع عل قانون وزارة البيئة رقم  37لسنة . 2008 /
مراجعة التقارير التخصصية السابقة لديوان الرقابة املالية االتحاد .
دراسة نظام صيانة االنهر نم  25لسنة ( 1967املعدل)
دراسة تعليمات املحددات البيئية النشاء ا ملشاريع ومراقبة سالمتها رقم  3لسنة . 2011 /
االطالع عل قانون رقم  16لسنة  1995الخاص بامأنة بغداد .

 امللخص التنفيذيتم اعداد هذا التقرير بهدف تقييم االجراءات املتخذة من قبل امانة بغداد بخصوص معالهة مياه الصرف
الصحي و خدمة جميع مناطق العاصمة بغداد بشبكة املهار وشبكة مياه االمرار ل مان عدم حدوث حاالت
الغرق املتكررة في مواسم االمرار .
وقد لوحظ خالل التدقيق قلة طاقةات الخرةوط الناقلةة الرئيسةية وانتهةاء العمةر التشةغيلي الغلةب تلةك
الخرةوط وكةذلك عةةدم امكانيةة الةدائرة مةةن انجةاز اعمةةال التنظيةف الخاصةة بتلةةك الخ رةوط ذات االقرةةار
( ) 700 - 3000ملم بسبب عدم امتالك الدائرة للمعدات واملالكات املتخصصة بتلك االعمال االمر الذ ادى ال
قلة كفاءة تلك الخروط لتصريف املياه الواردة اليها ،وتدني نسب انجاز مشاريع الخروط الناقلة الهديدة عل
خ
الرغم من اهميتها في استيعاب الوارد ا ملائي خصوصا في مواسم االمرار كة(مشروع انشاء خط الخنساء) لعدم
خ
قدرة الخروط الناقلة الحالية عل استيعاب كامل الوارد املائي ،ف ال عن قلة طاقات مشاريع املعالهة لكميات
الوارد املائي الواصلة اليها حيث بلغت نسبة املاء املعالج ( )%53من مجموع املياه الواردة للمشروع اما بقية املياه
فانها تذهب للنهر دون معالهة االمر الذ يؤد ال تلوث املصادر املائية خصوصا وان جميع املستشفيات في
محافظة بغداد والبالغ عددها ( )42مستشفى ال تمتلك وحدات معالهة وتصرف عل شبكة املهار مباشرة،
ومن جاة اخرى لوحظ قدم اغلب مشاريع املعالهة وتوقف بعض اجزائها وعدم استخدام تقنيات جديدة
خ
في املشاريع الهديدة او التي من املفتر انشائها ،ف ال عن عدم اجراء الفحوصات املختبرية املامة للميةاه
الداخلة للمشروع واملياه املعالهة بسبب عرل بعض االجازة املختبرية املامة وكذلك نقص في بعض املواد
املختبرية الجراء الف حوصات ،ي اف ال ذلك قدم وانتهاء العمر التشغيلي الغلب شبكات الصرف الصحي مما
ادى ال زيادة اعداد التخسفات وعدم امكانية الدائرة عل اصالحاا بسبب قلة التخصيصات املالية،

 | 5تائج تقويم اداء نشاط الحكومة في تنفيذ الهدف السادس من اهداف التنمية املستدامة في توفيراملياه وخدمات الصرف الصحي

 اهم التوصيات






انشاء خروط ناقلة وبراقات كافية الستيعاب الوارد املائي من شبكات املهار ومياه االمرار واالسراع في انجاز
مشاريع الخروط الناقلة املتلكئة وخصوصا خط الخنساء.
انشاء مشاريع معالهة مياه الصرف الصحي وبراقات تصميمية تتناسب مع الوارد املائي مع مراعاة استخدام
التقنيات الحديثة املتبعة عامليا .
تاهيل املختبرات الخاصة بمشاريع املعالهة وتوفير كافة االجاةزة واملةواد واملسةتلزمات املختبريةة الجةراء كافةة
الفحوصات البيئية الخاصة بمياه الصرف الصحي للسةيررة علة نوعيةة امليةاه املصةرفة الة املصةادر املائيةة
ل مان عدم تلوثها.
رفع التجاوزات عل شبكة املهار وشبكة االمرار وربط محرات الضخ التي تصرف مياه املهار غير املعالهة
ال النهر بالخروط الناقلة وبالتالي ال مشاريع معالهة مياه الصرف الصحي.
مد شبكات جديدة بدل الشبكات القديمة والتي انتهى العمر التشغيلي لاا مع مراعاة نسبة الزيادة السكانية
خ
والتم دد العمراني ف ال عن العمل عل توفير التخصيصات املالية الصالح جميع التخسفات
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اجراء املقابالت وجمع املعلومات وتحليل البيانات واملعلومات.
تحليل املخاطر املتعلقة باملشكلة االجتماعية الرئيسية واملتمثلة بة(انخفا الخزين االستراتيجي للمياه الهوفية
كما ونوعا) .
االطالع عل اهداف وزارة املوارد املائية بموجب قانونها املرقم ( ) 50لسنة . 2008 /
دراسة استراتيجيات وزارة املوارد املائية .
االطالع عل القوانين والتشريعات التي تنظم ادارة املوارد املائية وتشغيلاا .
دراسة وتحليل املعايير واملؤشرات الواردة في تقارير املنظمات الدولية واملحلية .
االطالع عل الدراسة االستراتيجية االيرالية .

 امللخص التنفيذياعتمد فريق العمل هدف اساسىي من اجراء عملية التدقيق يتمثل بة(الوقوف علة اسةباب انخفةا الخةزين
االستراتيجي للمياه الهوفية كما ونوعا) وابداء الحلول واملقترحات للهاات ذات العالقة بما ينسهم واالمكانيات
املتاحة .
حيث لوحظ ارتفاع عدد االبار املحفورة تجاوزا في عموم املحافظات وخاصة في املحافظات (نينوى ،صةالح
الدين  ،كركوك ،ديال ) مما يسبب استنزاف سريع للمكامن املائية في العراق باالضافة ال ارتفاع نسبة امللوحة فيها
علما ان الايئة العامة للمياه الهوفية لم تقم باجراء مسح ميداني لتثبيت عدد االبار املحفورة بعد عام2014 /
لغر تحديد االبار التي انشات تجاوزا وبالتالي يتم اتخا ذ االجراءات القانونية الالزمةة .باالضافة الى قيةام
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جاات الحفر غير املهازة بحفر االبار بشكل عشوائي غير مبني عل اس علمية حيث ال يؤخذ بنظر االعتبار ان
تكون عدد االبار املحفورة تتناسب مع التغذية السنوية الواصلة للخزين املائي من امرار وسيول وبالتالي فأن
استمرار حفر تلك االبار يؤد ال استنزاف املكامن املائية ،كما انه لم يتم نصب عدادات عل االبار املحفورة من
قبل الهاات املستفيدة مما يصعب عل الدائرة مراقبة كمية املياه التي يتم استخراجاا من تلك االبار والادر الذ
من املمكن ان يحصل لاا جراء االستخدام املفرط.
كما لوحظ عدم قيام هيئة حفر االبار ومكاتب الحفر املهازة باجراء فحص العناصر الثقيلة ملياه
الشرب واملياه املستخدمة في ر االراضىي الزراعية رغم انها تمثل خررا حقيقيا عل الصحة العامة لالنسةان
خ
واالحياء االخرى كونها ذات سمية عالية ،ف ال عن عدم قيام الايئة باجراء فحوصات التلوث االشعايي للمياه
الهوفية عل الرغم مما تسببه من مخاطر صحية جسيمة و ذات اثر كبير عل االنسان واألجيال القادمة علما ان
العديد من الدراسات والبحوث اشارت ال حدوث تلوث للمياه الهوفية باملواد املشعة.

 اهم التوصيات








ضرورة قيام الايئة العامة للمياه الهوفية باجراء مسح ميداني لتثبيت عدد االبار املحفورة بعد عام/
 2014واتخاذ االجراءات الالزمة بصدد االبار التي انشات تجةاوزا للحفةا علة الخةزين املةائي للميةاه
الهوفية.
عل وزارة املوارد املائية التنسيق مع الهاات ذات العالقة الزالة بحيرات االسماك املتجاوزة عل املياه
الهوفية في بعض املحافظات وضرورة قيام الايئة العامة للمياه الهوفية بغل جميع االبار املتجاوزة عل
املياه الهوفية.
الزام الهاات املستفيدة بنصب عدادات عل االبار املحفورة ملراقبة كمية املياه التي يتم استخراجاا من
تلك االبار
ضرورة قيام الايئة بالتنسيق مع مديريات املاء في املحافظات لنصب محرات تحلية ملياه االبار املالحة
واملستخدمة كمياه شرب وغلق االبار التي ال تصلح مياهاا للشرب او للزراعة وفقا للمواصفة العاملية (
 )WHO 1995واملواصفة القياسية العراقية رقم( .)417
اجراء كافة انواع التحاليل الكيميائية الخاصة بالعناصر الثقيلة لرصد حاالت التلوث واتخاذ اجراءات
عاجلة للسيررة عليه والحد من انتشاره.
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اجراء املقابالت وجمع املعلومات وتحليل البيانات واملعلومات.
تحليل املخاطر املتعلقةة باملشةكلة االجتماعيةة الرئيسةية واملتمثلةة بةة(انخفا الخةزين املةائي املتحقةق
للسدود والخزانات).
اهداف وزارة املوارد املائية بموجب قانونها املرقم ( )50لسنة . 2008
الخرط االستراتيجية لوزارة املوارد املائية لالعوام (  ) 2014- 2010و( .) 2017- 2013
املعدل العام لاليرادات املائية لنهر دجلة والفرات للفترة من ( .) 2017- 2014
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 القوانين والتشريعات التي تنظم ادارة املوارد املائية وتشغيلاا.
 املعايير واملؤشرات الواردة في تقارير املنظمات الدولية واملحلية.
 الدراسة االستراتيجية االيرالية لعام .2014

 امللخص التنفيذيان انخفا الخزين املائي للسدود نتيجة توسع استغالل الدول املتشاطئة ملياه االنهر املغذية للعراق مع تزايد
الحاجة ال املياه الستمرار النمو السكاني والترور االقتصاد واالجتمايي قد تسبب بشحة مائية اثرت بشكل
مباشر عل املهتمع ،حيث لوحظ عدم االستفادة من الراقات الخزنية الحالية للسدود الصغيرة في توفير املياه
للقراعات الحيوية املختلفة (توفير مياه الشرب للمواطنين ،تامين املياه الالزمة لر االراضىي الزراعية ،تخزين
املياه لالستفادة منها في مواسم الشحة) ي اف ال ذلك عدم وجود اتفاقيات مع الدول املتشاطئة (تركيا ،سوريا ،
ايران) ل مان حصة مائية تكفي جميع القراعات الحيوية.
خ
ف ال عن عدم ت مكن الايئة العامة للسدود والخزانات من تنفيذ ( )23سد من سدود الحصاد مدرجة ضمن
الخرة الخمسية لوزارة املوارد املائية لالعوام ( )2017- 2013ويعود السبب وراء عدم تنفيذ اغلبها ال عدم اعداد
دراسة جدوى فنية واقتصادية لتلك السدود مما ادى ال عدم تحقيق خزين استراتيجي للموارد املائية بمقدار
خ
( )62.09مليون م 3تقريبا هذا باالضافة ال غرق بعض املشاريع الزراعية املنفذة عل الحدود العراقية ،كما لوحظ
تراكم الترسبات في االحوا الخزنية للسدود املنفذة في املنرقة الشرقية (الشاابي ،مندلي ،قزانية) والتي تنتقل مع
خ
السيول املنحدرة من الهانب االيراني  ،ف ال عن وجود العديد من التجاوزات عل االنهر الرئيسية والفرعية وفي
عموم املحافظات واملتمثلة ببحيرات واقفاص االسماك حيث بلةغ عةدد البحيةرات املتجةاوزة ( )1970بحيةرة امةا
خ
االقفاص فقد بلغ عددها ( )677قفص علما ان هذه التجاوزات تسببت في حرمان اراضىي زراعية كبيرة من املياه،
ومما زاد في املشكلة تدني نسبة االراضىي التي تروى باستخدام اساليب الر الحديثة والتي ال تتجاوز ( )%5من
مجمل االراضىي املروية من مصادر املياه السرحية عل الرغم من اهمية استخدام هذا االسلوب في توفير املياه
بكمية ( )754م/3سنة/دونم ومنع التجاوزات الحاصلة عل مآخذ املياه.

 اهم التوصيات






يترلب من الايئة العامة للسدود والخزانات االستفادة من الراقات الخزنية الحالية للسدود الصغيرة في
توفير املياه للقراعات الحيوية املختلفة ضمن املحافظات التي انشات فيها تلك السدود.
ضرورة قيام الايئة العامة للسدود والخزانات باعداد دراسات جدوى فنيةة واقتصةادية للسةدود املرلةوب
خ
تنفيذها والواردة ضمن خرة وزارة املوارد املائية ف ال عن دارسة االثر الهيولوجي والبيئي ملواقع السدود
املراد انشائها.
ضرورة رفع الترسبات من االحوا الخزنية لسدود املنرقة الشرقية من خالل تامين التخصيصات واالليات
واملعدات الالزمة.
عل وزارة املوارد املائية التوسع في استخدام انظمة الر الحديثة من خالل ت مين خرراا االستراتيجية
مشاريع تعمل وفق تلك االنظمة.
تةامين املعةدات واالليةات االزمةة الزالةة بحيةرات واقفةاص االسةماك املتجةاوزة باالضةافة الة تربيةق اجةةراءات
قانونية وعقوبات رادعة بحق املتجاوزين.
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معلومات االتصال
للمزيد من املعلومات واال تفسار يسرنا ا تقبال
ا تفساركم واي امور ترغبون في در ها التواص
معنا عبرالعناوين االتية:

ديوان الرقابة املالية االتحادي
دائرة الشؤون الفنية والدرا ات
Website: www.fbsa.gov.iq
e-mail: info@fbsa.gov.iq
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