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 من التعرض الى جرعات اشعاعية او البيئة وعموم الناس  متطلبات السالمة لحماية ووقاية ان

 تمثل قلقاً عالمياً ونظراً للتوسع الكبير الذي حصل في العراق في مجاالت االستخدامات مصادر ملوثة

 عن السلمية للمصادر والمواد ذات النشاط االشعاعي المؤين وثبوت وجود مخاطر جسيمة تنجم

فقد برزت  االجيال المقبلة تعرض االنسان والبيئة الى هذه المصادر والمواد واحتماالت تأثيرها على

  .الحاجة لتأسيس مركز الوقاية من االشعاع 

  

 وهو الذراع التنفيذي ان مركز الوقاية من االشعاع احد تشكيالت وزارة البيئة مركز رقابي استشاري

حيث يمثل 1980 لسنة 99رقم جب قانون الوقاية من االشعاع المؤين  بمولهيئة الوقاية من االشعاع

  :التلوث االشعاعي جزء من التلوث البيئي يعمل على 

  

السيطرة على حركة المصادر المشعة داخل العراق من خالل منح التراخيص الخاصة بجميع  •

راء والخزن التصرفات الخاصة بمصادر االشعاع كاالستيراد والتصدير والنقل والبيع والش

  .الخ....والتداول

مراقبة اماكن وضوابط العمل على المصادر المشعة وتتمثل بأجراء الكشوفات الموقعية  •

والمسوحات الشعاعية االولية والدورية لهذه المواقع التي تقوم بها بيئة بغداد ومديريات البيئة 

  .في المحافظات 

اس جرع التعرض الشخصي لهم دورياً متابعة تعرض العاملين في حقل االشعاع من خالل قي •

عن طريق استخدام تقنية افالم قياس مستوى االشعاع خاصة بذلك كما يتم متابعة التأثيرات 

  .البايولوجية لالشعاع لهم من خالل فحوصاتهم الطبية الدورية

مراقبة بيئة العراق من الناحية االشعاعية وتتمثل في قياس الخلفية االشعاعية في النماذج  •

التي يتم جمعها من قبل مديريات البيئة في المحافظات وبيئة ) تراب ، ماء ، هواء ( لبيئية ا

  .الفحوصات الغذائيةبغداد وكذلك 
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غذائية ، غير ( منح شهادات الصالحية لالستهالك او االستخدام البشري للمواد المستوردة  •

ت االشعاعية للمواد المصدرة من الناحية االشعاعية  كذلك شهادة الخلو من الملوثا) غذائية 

  .الى خارج العراق 

لها او تحديد مصادر االشعاع في االستخدامات السلمية كافة وضمان الوقاية من التعرض  •

  .التلوث بها

  .اجازة كل من التشغيل التجريبي والمستمر لمصادر االشعاع •

  .الموافقة على تشغيل االشخاص في حقول االشعاع •

  .ية خاصة بمهام المركز وادامتهابناء قواعد معلومات بيئ •

 - :المشاركة مع الجهات ذات العالقة بما يتعلق بمواضيع االشعاع من اهمها •
 

  ـ التعامل مع النفايات المشعة

  ـ السكراب وحديد الخردة الملوث

  ـ تفكيك المنشأت النووية

  ـ الهيئة االستشارية لالغذية

  ـ خطة الطوارىء االشعاعية

  

تعطي صورة واضحة عن التلوث االشعاعي لبيئة العراق يمكن الرجوع اليها بناء قاعدة بيانات  •

  .عند المراقبة

  .تعزيز المختبرات البيئية االشعاعية •

  .وضع وتحديث المحددات البيئية االشعاعية •

 .ارير تحقيق الخطة الى السيد الوزير رئيس هيئة الوقاية من االشعاع بموجب القانونرفع تق •
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   2007ئي االشعاعي لعام الواقع البي
  
  

  منح التراخيص: اوالً

لغرض السيطرة على حركة المصادر المشعة داخل العراق  من خالل منح التراخيص الخاصة 

قل والبيع والشراء والخزن االشعاع كاالستيراد والتصدير والنبجميع التصرفات الخاصة بمصادر 

  الخ.....والتداول 

 ) 11( ل في منح هذه التراخيص ، فقد تم منح تراخيص لـ ومتابعة السياقات الصحيحة للعم

  .جهة خاصة بالتصرف بالمواد المشعة 

   الكشوفات والمسوحات الشعاعية:ثانياً

اجراء الكشوفات الموقعية والمسوحات الشعاعية االولية والدورية للمؤسسات المالكة تم 

 في بغداد ) بحثية ، صناعية صحية ،( والمستخدمة للمصادر المشعة واالجهزة االشعاعية  

مسح  ) 651( مسح شعاعي  والصحية) 38( بلغت عدد المسوحات الصناعية   فقدوالمحافظات

مسح شعاعي والتي اظهرت توفر مستلزمات الوقاية من االشعاع  ) 50( شعاعي والبحثية 

توجيهات ووسائل الخزن االمنية لمصادر االشعاع في المؤسسات المالكة بعد ان تم اعطاء ال

  .ومتابعة تنفيذها واتخاذ ما يلزم من اجراءات قانونية بحق المخالف منها

  مواقع تجمع السكراب وحديد الخردة:ثالثاً

المنشأت الصناعية الكبرى وبالذات التي مر بها قطرنا وخصوصاً  نتيجة للظروف الراهنة 

ت عليه هذه المنشأت من المنشأت التابعة الى هيئة التصنيع العسكري من نهب وسلب ولما كان

 الى ثقيلة واالليات واالبنية التابعة لهاالمعدات الاستخدام مصادر االشعاع وتعرض  في مجال نشاط

حديد ، (  ومن ثم بيعها في االسواق المحلية مع العلم ان الكثير من هذه القطع المختلفة التفكيك
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ادة تصنيعها واستخدامها من قبل تستعمل كمواد اولية في اع)  ، مواد اخرى المنيومنحاس ، 

صحة االنسان  واالنعكاسات السلبية لذلك على المواطنين وخصوصاً العدد المنزلية واوعية الطعام

 قام مركز الوقاية من االشعاع بارسال الفرق  ة احتمالية تلوثها وعلى ضوء ذلك في حالوالبيئة

مواقع سات الميدانية في بغداد والمحافظات لالدراجراء ى مديريات البيئة في المحافظات الالفنية ال

  :تجمع السكراب هي

  .محافظة بغداد ـ فحص مواقع تجمع سكراب / منطقة كسرة وعطش  •

 تم تجميع حيث) االليات الملوثة ( محافظة ميسان ـ فحص سكراب / الحي الصناعي  •

عية فقد تم وضمن متطلبات الرقابة االشعاالسكراب الملوث مع الغير ملوث في مكان واحد 

من  رفع اي جزء عدم  باخذ تعهد خطي من صاحب السكراب بمديرية بيئة ميسانتوجيه 

  .السكراب اال بعد فحصه من قبل فرقنا الفنية العطاء ضوابط التعامل مع الملوث منها 

 ، وكانت توصيات الفرق الفنية  فحص سكراب دبابة ملوثة–محافظة ميسان / ناحية كميت  •

اء الكشوفات الموقعية  التأكيد على احاطة السكراب بساتر ترابي واسالك التي قامت بأجر

 شائكة ووضع عالمات تحذيرية لحين نقله اضافة الى اجراء الفحوصات الطبية للمواطنين

شخاص العاملين في ساحة تجميع السكراب بعدم  توعية لالواعطاء محاضراتفي المنطقة 

 .ث بها حفاظاً على سالمة االنسان والبيئة االقتراب من االجزاء الملوثة او العب

  

  رضة للقصف المواقع المتع:رابعاً

جراء الكشوفات الموقعية  المحافظات ال بغداد و بأرسال الفرق الفنية الى مديريات البيئة فيالقيام

  ادناه متعرضة للقصف في المواقع تم الكشف على المواقع الوالدراسات الميدانية لهذه المواقع وقد 

  

  المسح الشعاعي لبعض محطات النفط في شركة نفط الجنوب

 قام الفريق الفني بأجراء المسح االشعاعي على محطات النفط التابعة لشركة نفط الجنوب الكائنة في  

محافظة البصرة والتي تم العمل عليها من قبل مديرية بيئة البصرة وقسم / منطقة الرميلة الجنوبية 

  :جنوب البيئة في شركة نفط ال
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   )Cالصفة ( محطة العزل المركزية  -

 محطة عزل غاز الجنوبية  -

 محطة الرطكة -

 محطة عزل غاز الشامية -

 محطة عزل غاز القرينات -

 محطة عزل غاز مشرف قرينات -

 محطة كبس غاز القرينات -

 محطة حقن الماء السابعة -

 محطة عزل غاز مشرف الشامية -

 محطة كبس غاز الشامية -

 يةمحطة كبس الغاز الجنوب -

 محطة كبس الغاز المركزية -

 محطة حقن الماء التاسعة -

  

   :وتم قياس الخلفية االشعاعية في عموم محافظة البصرة في النقاط التالية

   قرب فندق الرميلة  /شارع االستقالل -

  قرب مديرية المرور العامة /شارع تموز -

 قرب ساحة ابو شعير / الجزائر -

 لجمهوريقرب مستشفى البصرة ا/ البصرة القديمة  -

 قرب مديرية الكهرباء/ الطوبة  -

 ساحة سعد -

 منطقة بريهة/ شارع فلسطين  -

 قرب المجمع الصناعي -
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ان معدل الخلفية االشعاعية لمنطقة مركز مدينة البصرة ومعدل الخلفية الى   تشيروكانت نتائج القياس

 من المحطات هي االشعاعية لعموم منطقة الرميلة الجنوبية ومعدل الخلفية االشعاعية لكل محطة

 ، ولم يتم مالحظة وجود اي مؤشر لقراءات اعلى من الحد لعراقلعموم الخلفية االشعاعية ضمن ا

الطبيعي في غرف السيطرة المركزية ومناطق تواجد العمال بصورة دائمية للمحطات الخمسة االولى 

ن طبيعي وهي بعيدة عاال في مناطق محدودة التي لوحظ فيها وجود مؤشر لقراءات اعلى من الحد ال

جزئي علماً ان طبيعة التربة في هذه المساحات اماكن تواجد العمال المستمر حيث يكون االشغال فيها 

المحددة هي ذات تربة راكدة نتيجة اختالطها بالزيوت والنفط الخام مما يقلل من احتمالية تطاير 

  .االتربة الملوثة

  

قياسات عليها واخذ نماذج منها هي مساحات محدودة من ان المناطق التي تم استطالعها واجراء ال

سيقوم مركز الوقاية من االشعاع  والمحطة والتشمل المساحة الكلية للمحطة ولباقي المحطات ، 

توقيع بروتوكول يخص الموضوع بأجراء مسح شعاعي شامل االتفاق مع شركة نفط الجنوب لوب

وصيات الالزمة لتوفير الوقاية من االشعاع لعموم مساحة كل محطة وسوف يتضمن التقرير الت

  .للعاملين في المحطات

  

  تقيم المواقع الملوثة ومراقبة عملية ازالة التلوث في محافظة ذي قار 
في متابعة ازالة التلوث من المواقع ذات  مركز الوقاية من االشعاع –ضمن السعي الحثيث للوزارة  

من هذه المواقع بهدف احكام حركة الرقابة االشعاعية الصلة المباشرة بحركة المواطنين والقرب 

وازالة التلوث من مواقعه ومتابعة فرق العمل لكافة االجراءات لعمليات تنفيذ المحجر ونقل السكراب 

 فريق عمل مشترك وبالتنسيق معالمتخذة من قبلهم بما يوفر الشروط الالزمة للوقاية من االشعاع 

  :من الجهات المدرجة ادناه

 يرية بيئة ذي قارمد •

  وزارة العلوم والتكنولوجيا  •

  الهيئة العراقية للسيطرة على المصادر المشعة •

  وكانت مهام الفريق الفني التابع لمركز الوقاية من االشعاع



  مواقع التلوث عن طريق اجراء المسح االشعاعي تحديد  -

حديدها سابقاً وتسجيل اجراء القياسات عن طريق المسح االشعاعي للمناطق الملوثة والتي تم ت -

 .كافة القراءات لدينا 

طاء كافة التوصيات الالزمة زالة التلوث من قبل الجهة المكلفة بأزالة التلوث واعالبة ارقال -

توفير شروط الوقاية من االشعاع وعدم امكانية انتشار التلوث الى مناطق اوسع من بذلك في 

 المناطق الملوثة التي التوجد فيها اليات 

التي تم تحديدها وفرزها وعزلها من قبلنا ) السكراب ( بة عملية نقل االليات الملوثة مراق -

 والتأكد من توفير كافة شروط الوقاية من االشعاع في عملية النقل

ن باالستطاعة تحديدها لتعذر  التربة بعد نقل االليات والتي لم يكتحديد المناطق الملوثة في -

ع السكراب بصورة مبعثرة وعلى مساحة واسعة عن طريق امكانية الوصول اليها بسبب تجم

  .االشعاعي وتحديدها بأوتاد خشبيةاجراء المسح 

 .أزاءها بالتلوثمراقبة عملية ازالة التلوث للمناطق المؤشرة  -

الى  المتطلبات للوصول اجراء المسوحات االشعاعية بعد عملية ازالة التلوث واعطاء  -

رت عليها عمليات االزالة واعطاء التوجيهات الالزمة في القراءات المسموح بها والتي ج

 .كيفية العمل والخطوات الواجب اتباعها في تطبيق وسائل الوقاية من االشعاع عند العمل 
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البيئي االشعاعيالمسح     
 
تـم  ) مياه, تربة  (نموذج بيئي   ) 380(ضمن خطة المسح البيئي االشعاعي قام المركز بفحص          -

يئية منتشرة على امتداد محافظات العراق عدا اقليم كردستان وبشكل دوري           جمعها من مواقع ب   

ومنتظم ولعدم استقرار الوضع االمني لبعض المناطق لم ترد بعض النماذج المخطـط جلبهـا               

 .)ة من التلوث االشعاعي وكانت نتائج التحليل المختبري لهذه النماذج خالي(

  

  

  

  

  لمسح البيئي االشعاعيجدول يوضح المنفذ من الخطة السنوية ل

  
املالحظات املنفذ املخطط السنوي احملافظة

1متوز ت, نيسان  , 2مواعيد اخذ النماذج لالشهر ك   تربة28
ماء36

  تربة24
ماء32

 دائرة بيئة بغداد-1

1ك, ايلول, حزيران , اذار    تربة24
ماء20

  تربة24
ماء20

 مديرية بيئة البصرة-2

  1 ، نيسان ، متوز ، ت2ر كمواعيد اخذ النماذج لالشه
 ، 15/4 يف 1236وردت كتب اعتذار بالكتب املرقمة 

.8/7 يف 1962 ، 23/4 يف 379

   تربة40 
 ماء20

نينوى  مديرية بيئة-3

1ك, ايلول , حزيران , اذار   تربة  16
 ماء13

   تربة16
 ماء16

  مديرية بيئة ميسان-4

1ك, ايلول, حزيران , اذار   تربة  17
ماء 18

   تربة16
 ماء16

  مديرية بيئة القادسية-5
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 1ت،متوز , نيسان  , 2مواعيد اخذ النماذج لالشهر ك
 ، 25/3 يف 18وردت كتب اعتذار بالكتب املرقمة 

.8/4/2007 يف 25

   تربة  3
 ماء2 

   تربة20
 ماء8

 مديرية بيئة دياىل-6

2ت, اب , ايار , شباط   تربة  16
 ماء18

   تربة36
ء ما32

 مديرية بيئة االنبار-7

2ت, اب , ايار , شباط   تربة  12
 ماء12

   تربة12
 ماء12

 مديرية بيئة بابل-8

2ت, اب , ايار , شباط   تربة 12
 ماء12

   تربة12
 ماء12

 مديرية بيئة كربالء-9

1 ت،متوز, نيسان  , 2مواعيد اخذ النماذج لالشهر ك  تربة   12
 ماء3

   تربة16
 ماء4

 مديرية بيئة التاميم-10

2ت, اب , ايار , شباط   تربة 28
 ماء28

   تربة28
 ماء28

 مديرية بيئة واسط-11

1ك, ايلول , حزيران , اذار   تربة  15
 ماء15

   تربة20
 ماء20

 مديرية بيئة ذي قار-12

وردت كتب اعتذار بالكتب 1ك, ايلول , حزيران , اذار 
12/9/2007 يف 853 ، 12/6 يف 579املرقمة 

  تربة  3
 ماء3 

   تربة16
 ماء16

 مديرية بيئة املثىن-13

متوز , نيسان  , 2مواعيد اخذ النماذج لالشهر ك
 5/3 يف 117وردت كتب اعتذار بالكتب املرقمة 1ت،

 .2/9/2007 يف 554، 

 تربة      1
ماء1

 تربة          24
 ماء20

 مديرية بيئة صالح الدين-14

2ت, اب , ايار , شباط   تربة     6
   ماء6

 تربة        12
 ماء8

 مديرية بيئة النجف-15

  

  

  

  

  

  



 11

  

جمع النماذج من بغداد والمحافظاتل  الرصدمواقع

مواعيد اجلمع
)ماء(مواقع اجلمع   

 
)التربة( مواقع اجلمع  احملافظة ت

قبل الرستمية/ ر دياىل تاجيال
ناحيةاجلسر/ ر دياىل ناحية اجلسر 
ناحية الراشدية / ر دجلة  ناحية الوحدة/املدائن

احملمودية نيسان9مشروع /ر دجلة
مشروع ماء امع /ر دجلة

الزعفرانية / الصناعي 
الراشدية

ناحية الوحدة / ر دجلة 

 كانون الثاين
 

 نيسان
 
 متوز

 
تشرين االول دائنامل/ ر دجلة   

احملمودية / ر صدام
ابو  غريب

بغداد 1

بعقوبة بعقوبة
مصدر مائي حدودي خانقني

املقدادية 

نفط خانة 
 

كفري 

دياىل 2

)الزاب االسفل( دبس  كركوك

احلوجية 

دبس 
 

داقوق 

التأميم 3

تكريت تكريت
بيجي بيجي
الشرقاط الشرقا ط

امراءس الطوز
بلد سامراء

 

بلد 

صالح 
الدين 4
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)أسفل سد صدام(ر دجلة  سنجار
املوصل/ر دجلة البعاج
محام العليل/ر دجلة تلكيف

الكوير/ الزاب االعلى القوش
خممور/مصدرمائي حدودي قرة قوش

خممور 

محام العليل 

نينوى 5

املوصل 

القيارة 

احلمدانية 

  

املسيب املسيب
اهلامشية  احللة
الكفل  اهلامشية

بابل 6

الكوفة/ر الفرات النجف
املشخا ب الشبجة

 شباط
 ايار
 اب

تشرين الثاين
املشخا ب 

النجف 7

اهلندية/ ر الفرات كربالء
حبرية الرزازة  اهلندية
عني التمر عني التمر

كربالء 8

الصويرة/ر دجلة الصويرة
النعمانية النعما نية
الكوت الكوت
شيخ سعد شيخ سعد

مصدر مائي حدودي/ بدرة العزيزية
العزيزية بدرة

 

احلي احلي

وا سط 9

القائم القائم
العبيدي الرطبة

 

عانة عانة

االنبا ر 10
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حديثة حديثة
هيت هيت

رماديال الرمادي
الفلوجة الفلوجة

حبرية احلبانية جممع الوليد 

جممع القادسية  

علي الغريب/ر دجلة علي الغريب
العمارة العمارة
قلعة صاحل قلعة صاحل

مصدر مائي حدودي ار

ميسان 11

الرميثة الرميثة
السماوة السماوة
اخلضر اخلضر

حبرية سا وة السلما ن

املثىن 12

الديوانية/شط احللة الديوانية
الشامية/ر الفرات عفك
الشنافية/ر الفرات احلمزة

 اذار 
 حزيران
 ايلول

كانون االول

عفك الشامية

القادسية 13

الرفاعي/ر الغراف الرفاعي
الشطرة/ر الغراف الشطرة

الناصرية/فراتر ال الناصرية
سوق الشيوخ سوق الشيوخ

مصدر مائي حدودي اجلبايش

ذي قار 14

القرنة/ر دجلة القرنة
البصرة/شط العرب النشوة
أيب اخلصيب/شط العرب اهلارثة

الفا و/شط العرب الزبري
الكرنه/ ر الفرات  أيب اخلصيب

 

الفاو/ شط العرب 

البصرة 15
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والتي ) القادسية  , البصرة  , نينوى  , بغداد  (حساب معدل جرع الخلفية االشعاعية لمحافظات        -

وقـد اشـارت    )  قراءة شهرياً لكل محافظـة       50(تغطي شمال ووسط وجنوب العراق وبمعدل       

 .   µR/h 8 ± 0.8النتائج ان معدل القراءات يقع ضمن الحدود الطبيعية 

  

لسنوي لمعدالت الجرع الخلفية االشعاعيةجدول يوضح المنفذ من المخطط ا
تنفيذنسبة ال املنفذ املخطط السنوي احملافظة
100% 600 600 بغداد بيئةدائرة -1
100% 600 600 دائرة بيئة نينوى-2
100% 600 600  دائرة بيئة البصرة-3
100% 600 600  دائرة بيئة القادسية-4

 
فصلياً من محطتي   / نموذج  ) 4(يلة وبشكل فصلي وبمعدل     التحليل المختبري لنماذج المياه الثق     -

الكرخ والرصافة ضمن الرقابة البيئية االشعاعية لمراحل استخدام النظائر المشعة والغـراض            

طبية وبحثية وما تخلف من نفايات مشعة سائلة ويتم طرحها الى محطات الـصرف الـصحي                

 . العامة واظهرت النتائج خلوها من اي تلوث اشعاعي 

لقياس النـشاط االشـعاعي     )  نموذج   29(التحليل المختبري لنماذج الحليب ومشتقاته وبمعدل        -

ضمن السلسلة الغذائية والتي تجمع من محطات تصنيع الحليب ومشتقاته الرئيسية في بغـداد              

 . وقد اشارت نتائج التحليل المختبري الى عدم وجود تلوث اشعاعي 

 من التلوث   نموذج وكانت جميعها خالية   ) 81(ة والتي كانت    التحليل المختبري للنماذج المتفرق    -

نمـوذجي تربـة مـن مواقـع        ( نموذج ملوث في محافظة البصرة      ) 17(االشعاعي باستثناء   

حيث اشارت النتائج   ) مقصوفة في مطار البصرة وخمسة عشر نموذج من شركة نفط الجنوب            

 .  راديوم –الى ظهور طاقات تابعة لسلسلة اليورانيوم 
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  ن مدى صالحيتها لالستهالك البشريفحص المواد الغذائية المستوردة وغيرها لبيا       

  :من الناحية االشعاعية ومنح شهادة صالحية بذلك        
تم تحديث مختبرات مركز الوقاية من االشعاع في جانب القياسات الغذائية وبالرغم من توقف               -

تابعة الفحوصات الغذائية للوقوف على حقيقة ما يـدخل         الهيئة العامة للكمارك من العمل تم م      

الى العراق من مواد غذائية يحتمل تلوثها اشعاعياً ولما لها من اثار سـلبية علـى االنـسان                  

دائرة الرقابة الصحية لفحـص نمـاذج غذائيـة         / والبيئة فقد تم التعاون مع وزارتي الصحة        

ـ  عشوائية مشتراة من االسواق المحلية وضـمن        الرقابيـة ااخاصـة بقـرار الهيئـة         ة الحمل

 نموذج غذائي وقد اظهـرت      134االستشارية لالغذية وكان عدد النماذج المفحوصة ما يقارب         

نتائج التحليل المختبري صالحيتها لالستهالك البشري من الناحية االشعاعية وهو رقم ال يمكن             

ماد على هذه النتـائج لهـذه       ان ينسجم مع المواد المستوردة الى العراق وبذلك ال يمكن االعت          

 ان يتم تجاوزها بمجـرد قيـام         من الناحية االشعاعية   والتي نأمل غذائي  النماذج لتحديد واقع    

الهيئة العامة للكمارك بممارسة عملها السابق لياخذ المركز دوره الفاعل فـي متابعـة هـذا                

  .المحور الحيوي 

 22(ة في مدينة بغداد والتـي كانـت         التحليل المختبري لنماذج مياه الشرب في مواقع مختلف        -

 . وكانت خالية من التلوث االشعاعي ) نموذج

 

 مشروع االهوار
في اطار التعاون والتنسيق مع تشكيالت الوزارة االخرى وضمن مشروع االهوار تم ابداء الدعم في 

)  ذي قارميسان, البصرة ( فحص عدد من نماذج مياه منتخبة من قبل مديريات البيئة في المحافظات 

, مياه, تربة (نموذج ) 209(بموجب خطة عمل معده  من قبلهم لغرض الفحص فقد تم فحص 

  ) حشائش

  . واظهرت نتائج التحليل المختبري ان جميع النماذج خالية من التلوث االشعاعي 
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 مراقبة التعرض الشخصي
اللها مراقبة مدى ضمن خطة عمل المركز في مراقبة التعرض الشخصي للعاملين والتي يتم من خ

توفر مستلزمات الوقاية من االشعاع في مواقع استخدام المصادر واجهزة االشعاع وااللتزام بالقواعد 

العلمية والدولية المعمول بها والتي تلعب دورا مهما في حماية العامل في حقل االشعاع وعموم الناس 

  -:فقد تم خالل هذا العام انجاز 

  ).مستوى االشعاع المرسلة للعاملين في حقل االشعاع لعموم القطرافالم قياس (فلم ) 2945( -

 .لعاملين جدد في حقل االشعاعاجازة عمل ) 225(منح  -

 .استمارة فحص طبي دوري للعاملين في حقل االشعاع) 1329(متابعة  -

حاالت ) 16(فلم عدا ) 3055(كانت نتائج تعرض االفالم المستلمة ضمن الحدود المسموح بها  -

حالة تعرض غير فعلي وقد تم اتخاذ ) 14(تعرض فعلي و) 2(ير اعتيادية منها تعرض غ

 .التعرض الفعلي منها بموجب متطلبات الوقاية من االشعاع االجراءات المطلوبة بصدد 

لغرض اجراء الفحوصات الطبية للعاملين في حقل االشعاع تم تحضير المواد االولية المدرجة ادناه 

  .دورية في مختبرات المركزوالخاصة بالفحوصات ال

   . ESR الخاصة بتحليل  Tri sodium citrateمحلول  -

 . مع الماء المقطر platelets الخاص بتحليل   Oxnmanim oxalateمحلول  -

بر التاثير البايولوجي لالشعاع كنماذج منتخبة الغراض الرقابة فحص دم في مخت) 173(اجراء  -

 .االشعاعية 

  

   :مالحظة 
 . الم المستلمة اكثر من المرسلة حيث تردنا افالم متأخرة من الوجبات السابقة ان عدد االف
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  العمل مع اللجان العلمية والفنية داخل الوزارة وخارجها 
  -:لجنة دراسة التعليمات الخاصة بالتصرف بمواد السكراب والخردة داخل العراق  . 1

يطرة على المصادر المشعة وتهدف الى وضع تم تشكيل اللجنة برئاسة الهيئة العراقية للس

تعليمات لحماية المجتمع والبيئة في العراق من اخطار التعرض لالشعاعات المؤينة الناتجة من 

تداول السكراب الملوث اشعاعيا من خالل تحديد االجراءات التي تحكم الممارسات الخاصة 

  .بالتصرف بمواد السكراب في العراق 

مركز الوقاية من االشعاع لغرض التنسيق ووضع / ن وزارة البيئة وتم ترشيح ممثلين ع

التعليمات الالزمة لمعالجة موضوع السكراب ومواد الخردة ، وقد اعدت اللجنة توصيات اقترحت 

فيه ان تتولى المحافظة مهمة ترخيص التصرف بمواد السكراب داخل العراق وتم رفع التوصيات 

وافقة رئاسة مجلس الوزراء على منح التراخيص بالتصرف الى رئاسة مجلس الوزراء وتمت م

بمواد السكراب من قبل مجالس المحافظات بعد استحصال موافقة مديريات البيئة في المحافظات ، 

  .وقد اجتمعت اللجنة واعدت التعليمات بصفتها النهائية وتم رفعها الى مجلس الوزراء 

البيئة بوضع هذه التعليمات في اطارها القانوني فقد واستنادا الى رأي القسم القانوني في وزارة 

تم اعادة دراسة التعليمات من قبل الجانب الفني والقانوني في الوزارة واعدادها بالشكل القانوني 

المطلوب رفعها الى مجلس شورى الدولة بهدف الموافقة عليها الصدارها بشكل نهائي استناداً 

   . 1980 لسنة 99 الى قانون الوقاية من االشعاع رقم

  خطة الطوارئ العراقية للحوادث االشعاعية . 2
بناءاً على توجيهات االمانة العامة لمجلس الوزراء بتشكيل لجنة برئاسة الهيئة العراقية للسيطرة 

العلوم والتكنولوجيا / الداخلية / الصحة / على المصادر المشعة وعضوية ممثلين عن وزارة البيئة 

تتولى وضع خطة طوارئ وطنية تتضمن اسلوب مواجهة الحاالت الطارئة . وطنيوزارة االمن ال/

للحوادث االشعاعية التي قد يتعرض لها العراق وتحديد الية العمل والمهام والواجبات للوزارات ذات 

العالقة المباشرة وتتولى وزارة االمن الوطني مهمة تنفيذها وبمشاركة الوزارات االخرى ذات العالقة 
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 استكمال مسودة الخطة ومسودة النظام الخاصة بها ويناقش حالياً في مجلس شورى الدولة ويتم

  . العتماد الخطة بعد اصدار النظام الخاص بالخطة 

  لجنة فك االرتباط. 3
 2006/لسنة ) 1( نظاما داخليا برقم المصادر المشعةاصدرت الهيئة العراقية للسيطرة على 

 للرقابة على استخدام مصادر 4/12/2006 في في 4029/ راقية بالعدد والمنشور بجريدة الوقائع الع

من امر سلطة االئتالف المؤقتة ) 12،7(النشاط االشعاعي في العراق استنادا الحكام القسمين 

 ، المصادر المشعة المتضمن تشكيل الهيئة العراقية للسيطرة على 2004لسنة ) 72(رقم ) المنحلة(

مركز الوقاية من االشعاع لوجود تداخل بين عمل / يصدر بتنسيق مع وزارتنا اال ان هذا النظام لم 

  .الهيئة والمركز 

مركز الوقاية من االشعاع والهيئة / ورغم وجود هذا التداخل ورغم تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارة 

 تتوصل الى العراقية للسيطرة على مصادر النشاط االشعاعي لحل هذا التداخل اال ان هذه اللجنة لم

  .تحديد اختصاصات كل جهة لحد االن 

ان التداخل في العمل هو قضايا فنية صرفة تتعلق بألية منح اجازات التداول بالمصادر المشعة او 

الرقابة على التعامل مع المصادر المشعة اضافة الى امور اخرى باالمكان حلها بين الطرفين بروح 

تين اعاله المصلحة العامة وحماية السكان من اضرار مصادر من التعاون والتنسيق مادام هدف الجه

االشعاع وتم تشكيل لجنة متخصصة تتولى ايجاد صيغة مناسبة لفك التداخل في االختصاصات بين 

 وتحديد اختصاص كل جهة على حده المصادر المشعةوزارة البيئة والهيئة العراقية للسيطرة على 

  -:مانة العامة لمجلس الوزراء وهي وقامت اللجنة برفع توصيات الى اال

ان تقوم وزارة البيئة والهيئة العراقية للسيطرة على مصادر النشاط االشعاعي واية جهة   . أ

اخرى ذات اختصاص بالمصادر المشعة يتفق عليها الطرفين بتكليف مختصين فنيين بالمصادر 

ا واعداد اتفاقية تحريرية المشعة تتولى تنظيم الية الرقابة على المصادر المشعة والتداول به

 يحدد بموجبها التزامات كل جهة 2005تفصيلية بديلة عن المذكرة الموقعة بينهما عام 

من امر سلطة االئتالف ) 9(بشفافية ووضوح وبروح من التعاون وفقا لما نص عليه القسم 

   .2004لسنة ) 72(رقم ) المنحلة(المؤقتة 
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لتي اليمكن حلها من قبل اللجنة بالتوافق يتطلب تدخل ان ازالة التداخل في االمور االخرى ا  . ب

تشريعي وهذا ماسيتواله مجلس شورى الدولة عند تدقيق المشروع المحال الى المجلس من 

 .االمانة العامة لمجلس الوزاراء الموقرة المشار اليه اعاله 

 بديلة عن اقية تحريرية قوم بأعداد اتفوكان قرار االمانة العامة لمجلس الوزراء ان اللجنة اعاله ت

 المحدد بموجبها التزام كل من وزارة البيئة والهيئة العراقية للسيطرة على 2005المذكورة عام 

  .مصادر االشعاع وللجنة االستعانة بمختصين فنيين لالستفادة من خبرتهم في اعداد االتفاقية 
 

  المدمرة مشروع تفكيك وازالة المنشات النووية العراقية. 4
ازالة تلوث ن متطلبات المشروع قي التعاون بين وزارتنا ووزارة العلوم والتكنولوجيا في  ضم

المواقع والمنشات النووية للبرنامج النووي السابق وتصنيفها من اجل تنظيف البيئة والحفاظ على 

 االشعاعات المؤينة ودرئ مخاطرهامن خالل اعطاء متطلبات الوقاية من االشعاع السكان من

  شاطات االشعاعية االخرى منها التفكيك والنفايات المشعة وباشراف الوكالة الدولية للطاقة الذريةوالن

عاع وبتفكيك جتماعات المتعلقة بالتعليمات التشريعية الخاصة بالوقاية من االشضمن سلسلة اال -

ة للطاقة ارة النفايات المشعة وفق البرنامج المعد من قبل الوكالة الدوليالمنشات النووية واد

الذرية تم تاكيد وترسيخ وجهة نظر وزارتنا في الدور الرئيسي لها والمتمثل في الرقابة 

  .واالستشارة

وضمن مشروع تفكيك وازالة المنشات النووية في العراق تزويد الحكومة العراقية بخبرة  -

الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المتطلبات االساسية لقانون السيطرة على واستشارة خبراء 

قة هذه المتطلبات مع قانون باالشعاع المؤين لتوفير االطار التشريعي لعملية التفكيك وبمطا

من هذه المتطلبات متوفرة % 80 نجد ان اكثر من 1980 لسنة 99الوقاية من االشعاع رقم 

 . حاليافي القانون ومعمول بها

ففي الجانب الفني التنفيذي تم مشاركة مركز الوقاية من االشعاع في االجتماع الخاص 

باالظافة الى لمنشات النووية العراقية بتوصيف المنشات العراقية الخاصة بمشروع تصفية ا

تقييم المتطلبات واالحتياجات المستقبلية لبرنامج جمع المعلومات الخاصة بالتوصيف لتوفير 

  .عمل للنشاطات المستقبليةخطة 
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  .تم تحديدالجهات المسؤولة من تنفيذ االعمال الخاصة بالتوصيف للمنشات النووية العراقية

ادارة النشاطات الخاصة بموقع التويثة النووي تقع ضمن مسؤولية وزارة العلوم والتكنلوجيا  -

  .عشتار وبالتعاون مع الجهات التشريعية بما فيها موقع

عاعي والمراقبة البيئية االشعاعية للمناطق المحيطة بموقع التويثة والمراقبة التقييم االش -

/ الصحية االشعاعية للساكنين ضمن القرى المحيطة بالموقع ضمن مسؤوليات وزارة البيئة 

 .مركز الوقاية من االشعاع

قوم لوزارة الصناعة بصفتها المالك لموقع الوحدة الريادية الحق في تحديد الجهة التي ست -

الشركة العامة للمسح الجيولوجي / بعملية التوصيف والتقييم االشعاعي لموقع الوحدة الريادية

 .)مركز الوقاية من االشعاع ، وزارة العلوم والتكنلوجيا(

 تقيم االستراتيجي للتلوث باليورانيوم المنضب  -

انيوم المنضب بين برنامج التقييم الجيد لدور وقدرات المركز في تقييم االثر البيئي للتلوث باليور

مركز في فحص وتقييم المواقع االمم المتحدة للبيئة ومركز الوقاية من االشعاع فقد شمل دور ال

ليات المقصوفة ابان الحربين االخيرتين قبل بدء التعاون مع برنامج االمم المتحدة للبيئة واطر واال

لية العمل وتقسيم المهام واالدوار بين  باالظافة الى ا UNEPالتعاون المشترك بين المركز والـ 

ق الفحص وتقييم الية العمل ق العمل المشترك وخطة التنفيذ لخطوات المشروع وحجم مناطيفر

 بكيفية ةة في جمع النماذج البيئية والية تحليل النماذج وتقديم عدد من التوصيات الخاصالمتبع

راب الناجم عنها مع رفع توصية بضرورة التعامل مع هذه المواقع واالليات وطريقة ادارة السك

 .جمعها ضمن مواقع خزن في مناطق منتخبة لهذا االساس

يد مسؤولية العمل دوقد تم التقييم الجيد لدور وقدرات المركز في تنفيذ هذا المشروع وتح

ضمن مواقع اليورانيوم المنضب بمركز الوقاية من االشعاع واالشادة بتجربة العمل المشتركة 

ة من قبل المركز في تنفيذ دة للبيئة ووصف خطة العمل المتبعلمركز وبرنامج االمم المتحبين ا

ة من قبل المركز في تنفيذ المشروع على انها خطة جيدة مشروع على انها خطة العمل المتبعال

 هذا المشروع لعموم العراق وذلك بموجب تقرير منستفادة الوذات اطر نوعية ثابتة وامكانية ا

  . االمم المتحدة للبيئة بهذا الخصوصبرنامج
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  الهيئة االستشارية لسالمة االغذية. 5
قسم الرقابة الصحية االولية وبمشاركة الوزارات /تم تشكيل الهيئة من قبل دائرة الصحة العامة

والمعادن،الجهاز المركزي اخلية،التجارة،الزراعة،العلوم والتكنلوجيا،الصناعة\لدالمالية،ا(

طرة النوعية ،البيئة،معهد بحوث التغذية،قسم الرقابة الصحية،قسم التوعية والسي للتقييس

  )الصحية،قسم السيطرة على االمراض االنتقالية

  

  اهداف الهيئـة
التاكد من تطبيق واتباع المتطلبات الفنية لالغذية والمعدة من قبل السلطات الصحية والجهاز  -

  .المركزي للتقييس والسيطرة النوعية 

 . بسبب االختالف في نتائج التحليل للجهات الفاحصة الرسمية او الدوليةطعنالت الدراسة حا -

 دراسة اوامر التكليف لحماية المستهلك في حاالت الكوارث والطوارئ  -

دراسة سبل االستفادة من االغذية الغير صالحة لالستهالك البشري في مجاالت اخرى  -

 .وبالتنسيق مع الجهات ذات العالقة

 .ء المختبرات الغذائية الرسمية تقييم ادا -

 . من يخوله  واي توجيهات من السيد الوزير اواعداد تقارير فنية التي تخص سالمة الغذاء -

  

 لجان مشتركة بعمل الهيئة وتم مناقشة كة المركز في عدة اجتماعات وقد تم تشكيلتم مشار

  -: والمتضمن 157منهاج الهيئة االستشارية لالغذية المرقم 

  .ون البقرمرض جن -

 .مناقشة التقرير حول نشاطات سحب العينات -

 .مناقشة اجور فحص النماذج الغذائية -

بية لفحص ضمن مشاركة المركز بالحملة الرقا والمت156وقد ساهم المركز بتنفيذ قرار الهيئة رقم 

لى  تاثير كبير عمنمن خالل الفحص المجاني لما لهاالمواد الغذائية المستوردة والمنتجة محليا 



 22

نموذج غذائي من المنتجات الحيوانية فقط خالل الفصل االخير ) 66(صحة المستهلك وتم فحص 

  .2007/من عام

  

  لجنة مشروع طمر النفايات المشعة. 6
يهدف مشروع طمر النفايات المشعة الى دراسة واقع النفايات المشعة في العراق وتنفيذ مشروع 

  .ية ذات العالقة بهذا الخصوصمناسب للتعامل معها وفق المعايير الرقاب

  الجهات المشاركة في المشروع

  .الهيئة العراقية للسيطرة على المصادر المشعة  -

 .وزارة العلوم والتكنلوجيا -

 .مركز الوقاية من االشعاع/ وزارة البيئة  -

  .المديرية العامة للمسح الجيولوجي/ وزارة الصناعة  -

   :ضع خطة لتنفيذ هذا المشروع تتضمنتم تشكيل لجنة من الجهات المساهمة اعاله لو
  .دراسة وحصر واقع النفايات المشعة في العراق التي يتوجب طمرها -

 .وضع خطة عمل تفصيلية لتنفيذ المشروع تتضمن الية التنفيذ والتشغيل -

 .تقدير كلفة المشروع وتحديد مصادر التمويل -

  .وضع جدول زمني للتنفيذ -

  -:تقارير عن ز قد عدة اجتماعات وقد قدم المركوتم ع
  .توصيف مواقع النفايات المشعة الموجودة في العراق  -

توصيف واقع حال النفايات المشعة المتراكمة ،كمياتها ، نوعيتها كذلك تصورات واجراءات  -

  .مستقبلية الستكمال موضوع النفايات المشعة مع االستنتاجات والتوصيات

  -:ث التي تم رصدها وتضمن التقرير ايضا معلومات عن بعض حاالت التلو

برميل من البراميل التي تعرضت للسلب ) 100(ودور المركز في اعادة  : منطقة التويثة -

  .مصدر مشع ) 25(والنهب والحاوية على مواد مشعة وارجاع 

 ).اجهزة وحاويات يورانيوم(وهي منطقة ردم النفايات المشعة :  منطقة عداية -
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وهي معلومات متعلقة بشركة ابن ماجد في :  كريمواقع معامل وشركات هيئة التصنيع العس -

  .البصرة ومصنع الرماح في نينوى

  -:وكذلك تضمن التقرير معلومات عن

النفايات المشعة في المجال الطبي من خالل متابعة المركز اللية تصريف النفايات المشعة في  -

  .الطب النووي

عراق والخطوات االجرائية المطلوبة وقد تم مناقشة التقرير االولي عن النفايات المشعة في ال

 ساهم في اعداد التقرير الدارة تصريفها للتخلص من اثارها السلبيةعلى البيئة والمجتمع وقد

الجهات المشاركة في المشروع وقد تم التنسيق في اتخاذ الخطوات االجرائية للمباشرة في 

  .تنفيذ هذا المشروع

  االستنتاجات

نفايات المشعة تولدت من فعاليات وانشطة سابقة وهذه توجد في العراق كميات من ال

  -:النفايات

نفايات اشعاعية مخزونة بطريقة نظامية في موقع التويثة في بغداد وتقدر كمياتها بحوالي  -

  .طن) 100(

 .حاوية ) 150(نفايات اشعاعية في موقع الرماح في الموصل وتقدر كمياتها بحوالي  -

  .  قع وتقييم وضعها البيئي ومدى مالئمة خزنها للمعايير الرقابيةويتطلب دراسة هذه الموا       

  اللجـنة الخاصة بدراسة الحاالت السرطانية في محافظة النجف. 7
تم تشكيل لجنة من عدد من السادة ذوي االختصاص من مختلف دوائر الوزارة الجراء المسح 

لمحافظة النجف االشرف ) ، الجرثومي االشعاعي ، الكيمياوي ( الميداني الشامل لعدد من المواقع 

  .للتحري عن اسباب ازدياد الحاالت السرطانية 

وتم عقد اجتماع مشترك بين فريق العمل بالتنسيق مع مديرية بيئة النجف االشرف ومجموعة من 

  .اساتذة جامعة الكوفة لمعرفة االحصائيات الكاملة للحاالت السرطانية لضرورة دراستها 

 سم ، ماء اسالة ومياه 15تربة بعمق (نموذج بيئي ) 89(مشترك بالعمل وتم جمع باشر الفريق ال

شملت جميع المواقع المثبتة لغرض فحصها وكانت ) سطحية وجوفية ، نباتات محاصيل حقلية



القراءات في كافة المواقع التشير الى وجود تلوث اشعاعي بل هي ضمن الخلفية االشعاية الطبيعية 

  .التحليل المختبري الى ظهور نظائر مشعة طبيعية ضمن حدود الخلفية االشعاعية وقد اشارت نتائج 
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  :  هي 2007في اطار االعالم والتوعية البيئية فقد كانت ابرز النشاطات لعام 
  

  الدورات : اوالً 
بهدف رفع كفاءة الكادر الفني في مركز الوقاية من االشعاع والعاملين في وحدات الوقاية من  .1

ن االشعاع في المحافظات وذلك باطالعهم على المستجدات الحاصلة في مجال الوقاية م

حماية المصادر (االشعاع والتطورات في االجهزة الخاصة باالشعاع تم اقامة الدورة التدريبية 

من الكوادر العاملة في وحدات ) 30(وكان عدد المشاركين , ) المائية من التلوث باالشعاع 
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كز رالوقاية من االشعاع في مديريات البيئة في المحافظات اضافة الى دائرة بيئة بغداد وم

 . عالم والتوعية البيئية اضافة الى كوادر المركز اال

 .تم تدريب عدد من منسبي دائرة شؤون المحافظات على استخدام اجهزة القياس االشعاعي  .2

 . اقامة الدورات التدريبية المستمرة للكوادر الجديدة في المركز لزيادة كفاءتهم  .3

  : ضمن بناء القدرات للكوادر العلمية فقد تم       
 ضمن مشروع نظام GISمشاركة في الدورة التدريبية الخاصة بنظام االحداثيات الجغرافي ال -

  . تحديد المعلومات الجغرافي 

-25للفترة من ) الوقاية , الكشف عنه , الرادون في البيئة (حضور ورشة عمل عن  -

/ ية  الذي نظمته الهيئة العربية للطاقة الذرية في الجمهورية العربية السور29/3/2007

 .دمشق 

 .حضور ورشة عمل لوضع المحددات الوطنية لتلوث الهواء المحيط  -

المشاركة في دورة المهارات الفنية واالدارية الحديثة للعاملين في شؤون الموظفين والدواوين  -

  . 14/6/2007-10المقامة في االردن للفترة من 

تها الوكالة الدولية للطاقة المشاركة في الدورة الخاصة حول النفايات المشعة والتي نظم -

  .15/6/2007-11دولة بنغالدش للفترة من / الذرية

المشاركة في الدورة التدريبية على المنظومات المختبرية الحديثة والتي اقيمت في دولة  -

  .18/7/2007-8ماليزيا للفترة من 

  والتي اقيمت في) تقييم التعرض المهني للعاملين في االشعاع (المشاركة في الدورة التدريبية  -

  23/11/2007-12كوريا الجنوبية للفترة من     

  

  

  

  

  



  حمالت التوعية البيئية : ثانياً 
بموجب التنسيق بين مركز االعالم والتوعية البيئية ومركز الوقاية من االشعاع تم اقامة حمالت 

  :توعية للمواطنين في 

  منطقة الكرادة  -

 مدينة الصدر  -

 . المنظمات االنسانية  -

وقد تم حضور عدد من رجال الدين والوجوه البارزة في المناطق اعاله ومديري ومعاوني بعض 

المدارس واعداد من طالب هذه المدارس واعضاء المجلس البلدي وتضمنت الحملة كلمة ترحيب 

واعطاء .بالحضور وشرح بسيط لهدف هذه الحمالت واهمية التوعية بموضوع االشعاع والوقاية منه 

 عن االشعاع وانواعه وطرق الوقاية منه مع ملخص تعريفي عن دور المركز الرقابي محاضرات

االستشاري وقد تم توزيع عدد من البوسترات عن عمل ومهام المركز وابدى جميع الحضور ارتياحهم 

لهذا النشاط والذي يعتبر مبادرة جديدة في هذا المجال وطلبوا تكثيف مثل هذه اللقاءات والحمالت من 

  . ل توعية شرائح المجتمع المختلفة وصوالً لتحقيق بيئة خالية من الملوثات االشعاعية اج
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  المحاضرات : ثالثاً 
بهدف زيادة كفاءة وخبرة اداء العاملين في المركز والعاملين في حقل االشعاع تم القاء المحاضرات 

  -:التالية 

  امان التعرضات العامة  •

 ة االلكترونية االرشف •

 دستور االغذية والتشريعات الغذائية  •

 البيئة والتنمية البشرية  •

 اجهزة قياس االشعاع  •

 االشعاع الطبيعي في جسم االنسان  •

 الكواشف البيئية الطبيعية  •

 وسائل الوقاية من االشعاع  •

 سياسات البحث والتطوير  •

 المصادر المشعة واستخداماتها  •

 ادارة النفايات المشعة  •

 محددات االشعاعية للهواء ال •

 تلوث المياه االشعاعي والتنمية البشرية  •
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 الدستور الغذائي والتشريعات الغذائية  •

 . النقل غير المتعمد للمواد المشعة واالتجار غير المشروع بها منع •

  

  النشريات االعالمية : رابعاً 
م ارساله الى وت) 15(لم قياس مستوى االشعاع عدد تم اعداد وطبع الكراس الخاص بف -

  .مديريات البيئة في المحافظات 

لمصورين الشعاعيين بغية ام الفلم باج بالشكل الصحيح لاعداد بوستر خاص بتوصيات استخد -

 . توزيعه على المؤسسات الصحية 

 )الحفاظ على البيئة من التلوث يعني حياة سعيدة ( فولدر عن  -
 

  الندوات والمؤتمرات واالجتماعات 
 الذي عقدته الوكالة الدولية للطاقة الذرية في موضوع ادارة النفايات المشعة حضور االجتماع -

  .جاكارتا /  في اندونيسيا 30/3/2007-26للفترة من 

-5سويسرا للفترة من / حضور مؤتمر حول التقليل من االثار الكارثية المقامة في جنيف  -

7/6/2007.  

 موقع التويثة والمواقع النووية االخرى حضور مؤتمر لتصفية المنشات النووية العراقية في -

  . 27/7/2007-23في فيينا للفترة من 

والتشريعات ) الكودكس ( الدراسية للجنة الدستور الغذائيبالحلقة( حضور اجتماعات خاصة  -

  . 16/8/2007-13والتي اقيمت في عمان للفترة من ) الغذائية في العراق 

التعليمات المتعلقة بالوقاية من االشعاع وتفكيك حضور االجتماع الفني الخاص بتشريعات  -

المنشأت النووية وادارة النفايات المشعة في الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا للفترة من 

10-15/9/2007 .  

حضور مؤتمر عن المحددات البيئية لمياه الشرب وقد شارك المركز بالقاء محاضرة بعنوان  -

 .ه الشرب المحددات االشعاعية لميا

 .المشاركة في ندوة حول المياه الملوثة  -
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حضور الندوة التخصصية حول ماء شرب صحي وسليم للمواطن العراقي والمقامة في مركز  -

 . جامعة بغداد / بحوث السوق وحماية المستهلك 

في الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة ) لجنة الدستور الغذائي(حضور اجتماع عن الكودكس  -

  .النوعية

 جامعة بغداد/ حضور الندوة الصحية عن الكوليرا في مركز بحوث السوق وحماية المستهلك  -

حضور االجتماع الخاص بدراسة موضوع مشروبات الطاقة في مركز بحوث السوق وحماية  -

 اذج المختلفة من مشروب الطاقة من قبلجامعة بغداد وتم االتفاق على سحب النم/ المستهلك 

 . صحية وارسالها الى المركز لغرض فحصها من الناحية االشعاعية دائرة الرقابة ال

  

  
 

  : اساليب لتطوير العمل 
 وذلك لمعرفة مستوى النشاط 2005/اعداد احصائية للنماذج البيئية التابعة لخطة عام  •

  .االشعاعي للقطر 

) سية نينوىالقاد, البصرة , بغداد (اعداد احصائية لقياس جرع الخلفية االشعاعية للمحافظات  •

 . لمعرفة مستوى تعرض عموم الناس لجرع الخلفية االشعاعية 2005لعام 

 . ادخال قاعدة بيانات مستحدثة للعاملين في حقل االشعاع للمؤسسات الصحية في بغداد  •

 .االرشفة االلكترونية  •
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  مشاريع الخطة االستثمارية
  

  مشروع قياس غاز الرادون
  

  : الهدف من المشروع 
بغداد ، الموصل ، البـصرة ، االنبـار ،          ( الرادون في مواقع منتخبة في كل من محافظة         قياس غاز   

ووضع حدود وطنية لتراكيز هذا الغاز في العناصر البيئية حيث تشمل القياسـات مواقـع               ) . النجف  

سكنية وطرق ومناطق مفتوحة ومناجم ان وجدت ويتضمن قياس تراكيز غاز الرادون فـي الهـواء                

  .وذلك لعدم وجود دراسة سابقة في العراق حول تركيز هذا الغاز ) السطحية والجوفية ( والمياه 

  

   2007االنجاز الفني خالل عام  
  .استالم ونصب المنظومات واخضاعها للفحص والتجربة  -1

 .تدريب الكوادر المنفذة للمشروع على تشغيل وعمل المنظومات  -2

ي مواقع منتخبة في محافظة بغداد وقياس البدء بتشغيل المنظومات وقياس غاز الرادون ف -3

الجادرية ، بغداد ( تركيز الغاز في الهواء والمياه السطحية والجوفية حيث شملت مناطق 

وهي قياسات تجريبية لدراستها بهدف وضع ) الجديدة ، المشتل ، الزعفرانية ، العبيدي 

 .خطة عمل للمواقع المزمع القياس فيها 

ت خاصة بالمشروع من خالل ما تم انجازه من قياسات لتكون البدء بوضع قاعدة بيانا -4

 .اساسا لالستمرار في ذلك 

ترجمة الكتلوكات الخاصة باجهزة ومنظومات القياس التابعة للمشروع لغرض االطالع  -5

عليها من قبل باقي منتسبي المركز وتسهيل مهمتهم في التدريب على استخدام هذه 

 .االجهزة 
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ات النظرية لمنتسبي المركز حول الية فحص النماذج البيئية القاء عدد من المحاضر -6

واالستخدام االمثل لمنظومات قياس غاز الرادون في البيئة وكيفية تحديد تراكيز الغاز في 

 .عناصر البيئة 
 

   2007 االنجاز المالي خالل عام 
       بلغ قدره  دينار على الميزانية التشغيلية للوزارة وم5.990.900تم صرف مبلغ وقدره . 1

   حاسبات ومستلزمات اخرى للمشروع دينار على الميزانية االستثمارية وذلك لشراء1.537.500

مائة  ) 166.133.500( تم تجهيزنا باجهزة ومعدات للمشروع من قبل شركة المربط بمبلغ وقدره .2

  .وستة وستون مليون ومائة وثالثة وثالثون الف وخمسمائة دينار 

  

  

  

  االنذار المبكرمشروع 
  
 

:الهدف من المشروع 
لغرض تسجيل ورصد مقدار الخلفية اإلشعاعية في الجو والمتغيرات الطارئة عليها بشكل يومي 

مستمر والناجمة عن الحوادث النووية أو التفجيرات النووية فوق سطح األرض المعلنة وغير 

لقدرة وما ينتج عنها من غازات مشعة المعلنة أو القيام بنشاطات نووية متعلقة بتشغيل مفاعالت ا

تطرح إلى الجو ذات التأثيرات البيئية وذلك من خالل احتساب الجرع الناتجة عن قياس الخلفية 

اإلشعاعية لتقييم األثر الصحي والبيئي لسكان العراق حيث توفر المنظومة التي سيتم نصبها في 

 السريعة والمناسبة لحماية تالتخاذ اإلجراءاعموم القطر الرصد البيئي اإلشعاعي واإلنذار المبكر 

  .بيئة العراق من أخطار الملوثات النووية الخارجية ومتابعة تطورها 

  



 33

  

 2007اإلنجــاز الفني خالل عام 
 

   )  المبكراإلنذارمنظومة  ( استالم 2006 عام نبعد أن تم خالل الربع األخير م •
On-line Environmental monitoring system  

ي عبارة عن محطة رئيسية متصلة باثنان وعشرون محطة ثانوية سيتم نصبها في وه

التي سيتم نصبها في عموم القطر  البيئة في المحافظات حيث توفر هذه المنظومة تمديريا

الرصد البيئي اإلشعاعي واإلنذار المبكر من خالل تسجيل ورصد مقدار الخلفية اإلشعاعية في 

  . عليها بشكل يومي مستمر الجو والمتغيرات الطارئة

بسبب التعليمات الصادرة من الحكومة األمريكية والتي تقضي بعدم السماح للعراقيين  •

) G(بالدخول إلى الواليات المتحدة األمريكية سوى الذين يحملون جوازات سفر من الفئة 

تنفيذ األمر الذي تسبب في تأخر إرسال المتدربين لغرض التدريب على األجهزة المجهزة ل

 .المشروع 

تم خالل شهر تموز إجراء التدريب لعدد من منتسبي المركز على نصب وتشغيل منظومات  •

حيث من المؤمل خالل األشهر  . 2007 / 7 / 18 -11اإلنذار المبكر في ماليزيا للفترة 

  .القادمة نصب عدد من المحطات وحسب توفر الخطوط الهاتفية لكل محافظة 

التصاالت على نصب الخطوط الهاتفية الالزمة لتشغيل محطات اإلنذار حصلت موافقة وزارة ا •

 .المبكر في المواقع المحددة لها والمتضمنة مباني مديريات البيئة في المحافظات 

بعد استحصال موافقة وزارة االتصاالت على نصب الخطوط الهاتفية الالزمة لتشغيل محطات  •

والمتضمنة مباني مديريات البيئة في المحافظات ، اإلنذار المبكر في المواقع المحددة لها 

على توفير خطوط هاتفية لغرض ) االعظمية ، الجادرية ، العلوية ( حصلت موافقة بداالت 

نصب المحطة الرئيسية باإلضافة إلى ثالثة محطات في بناية وزارة البيئة في منطقة 

م مفاتحة مديريات البيئة في الوزيرية ومركز الوقاية من اإلشعاع ودائرة بيئة بغداد وت

 .المحافظات لغرض متابعة توفير الخطوط الهاتفية ضمن محافظاتهم 
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)   وذي قار وكربالء وبابل والديوانيةالمثنى(من محافظات ـتم توفير الخطوط الهاتفية ض •

  .والخاص بنصب المحطات التابعة لهذه المحافظات

ى لغرض توفير الخط الهاتفي الخاص المتابعات جارية من قبل مديريات البيئة االخر •

 .بمحافظاتهم 

تم خالل شهر آب إلقاء محاضرة تعريفية لمنتسبي المركز تضمنت كافة جوانب التدريب الذي  •

 كيفية نصب وتشغيل منظومات اإلنذار المبكر ، قام بالقاءها ىتم خالل شهر تموز وعل

اصل في أنظمة المراقبة البيئية المتدربون لغرض إشراك كادر المركز في مواكبة التطور الح

 .اإلشعاعية 

  2007از المالي خالل عام ـاإلنج
ثمانمائة ألف دينار عن تسديد أجور نصب الخطوط الهاتفية ) 800.000(تم صرف مبلغ  •

ثالثمائة ألف دينار عن تسديد أجور نصب ) 300.000(الخاصة بمحافظة بغداد ومبلغ 

 .مثنى والديوانية الخطوط الهاتفية الخاصة بمحافظتي ال

لجنة المشتريات الخاصة بالمشروع بشراء المستلزمات الالزمة الستكمال تنفيذ قامت  •

المشروع والمتضمنة الحاسبات االلكترونية ومولدات الطاقة الكهربائية البديلة وبنوعين 

UPS 5000 ذات قدرة W ومنظومات الطاقة الشمسية والتي توفر تيار كهربائي مستمر 

 ) 5(  عدد UPSوتم شراء ) 12.112.500(حيث تم شراء المولدة بمبلغ . م كامللمدة يو

 ) .13.800.000(بمبلغ ) 3(وتم شراء منظومات طاقة شمسية عدد ) 12.300.000(بمبلغ 

 

 مشـروع دراسـة التـأثير البايولـوجي لإلشـعاع  
  

:الهدف من المشروع 
حيث تعد دراسة . عاع على الدم والكروموسومات بهدف بناء قاعدة بيانات جينية حول تأثير اإلش

التأثير البايولوجي لإلشعاع أحد محاور الوقاية من اإلشعاع الرئيسية والذي يعطي صورة واضحة عن 

توفر وسائل الوقاية من اإلشعاع في موقع العمل كما يعد دراسة التأثير البايولوجي في المواقع 
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   2007االنجاز الفني خالل عام 
لسيد الوكيل الفني وقد تم خالل االجتماع االتفاق  برئاسة ا21/1/2007تم عقد اجتماع بتاريخ  •

 .2007لتنفيذ فقرات المشروع خالل عام مليون دينار ) 461(على تخصيص مبلغ 

بسبب التعليمات الصادرة من الحكومة األمريكية والتي تقضي بعدم السماح للعراقيين بالدخول  •

األمر الذي ) G(سفر من الفئة الى الواليات المتحدة األمريكية سوى الذين يحملون جوازات 

 .تسبب في تأخر إرسال المتدربين لغرض التدريب على األجهزة المجهزة لتنفيذ المشروع

 تم خالل شهر آذار تنصيب إحدى منظومات الصوديوم ايوديد •
(Sodium- Iodide detector with photomultiplier)       

استخدامها في  االستخدام األمثل لها والمستلمة المجهزة وتدريب الكادر الفني على كيفية

.رية فحص النماذج المختب

 والمتضمن 11/3/2007 في 1157إشارة الى كتاب وزارة التخطيط والتعاون اإلنمائي المرقم  •

مليون دينار كتخصيص ) 435( تم تخصيص مبلغ 2007المصادقة على الموازنة العامة لعام 

  . 2007لإلشعاع  لعام مالي لمشروع دراسة التأثير البايولوجي 

المجهزة وتدريب الكادر الفني على كيفية  منظوماتال عدد من تنصيب نيسانتم خالل شهر  •

  .االستخدام األمثل لها واستخدامها في فحص النماذج المختبرية

بعد أن حصلت موافقة السيد الوزير المحترم بموجب هامش سيادته المؤرخ بتاريخ  •

 الستكمال تنفيذ مشروع دراسة التأثير ةجهزة الالزم على شراء بعض األ8/5/2007

وقيام قسم الشؤون  ) 12مناقصة رقم ( البايولوجي لإلشعاع عن طريق إجراء مناقصة تجهيز 

وبعد انتهاء فترة استالم . حزيران باإلعالن عنها في الصحف الرسمية خالل شهر القانونية 

 وتحديد ال وترسية العطاءات لغرض دراستهالعروض وإحالة أوليات المناقصة إلى لجنة تحلي

العطاء المطابق للموصفات المطلوبة ، تم اعادة االعالن عن المناقصة بسبب ارتفاع اسعار 
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للمركز والمناطق المحيطة به ) تربة ، مياه ، هواء ( بيئية  النماذج العدد من تم جمع وتحليل •

 .، باستخدام المنظومات المنصبة خالل األشهر السابقة 

اربعـة وثالثـون مليـون       ) 34.970.730(تم خالل األشهر االولى من العام صـرف مبلـغ            •

وتسعمائة وسبعون ألفاً وسبعمائة وثالثون دينار من التخصيصات السنوية للمشروع في شراء            

 .عدد من االجهزة والمستلزمات الالزمة لتنفيذ المشروع  

على 11/7/2007حصلت موافقة السيد الوزير المحترم بموجب هامش سيادته المؤرخ بتاريخ            •

 علـى اسـتكمال شـراء       11/7/2007 في   130ية من اإلشعاع المرقم     أصل كتاب مركز الوقا   

وتـم   ) 15مناقصة رقم   (  تنفيذ المشروع عن طريق إجراء مناقصة تجهيز           ةاألجهزة الالزم 

 خـالل   وتـم . مفاتحة قسم الشؤون القانونية لغرض إعداد صيغة اإلعالن الخاص بالمناقصة           

 موعـداً لغلـق   11/9/2007ديـد تـاريخ   تموز اإلعالن عنها في الصحف الرسمية وتح شهر  

  2008قف المناقصة وتأجيلها لعام     المناقصة وبالنظر لعدم توفر التخصيص المالي الكافي تم تو        
 التجهيز خالل الفترة المتبقية من العام       12بالنظر لعدم امكانية الشركة المتقدمة للمناقصة رقم         •

لسيد الوكيل الفني المحترم على التعاقـد        وبالنظر ألنتهاء السنة المالية حصلت موافقة ا       2007

مع الشركة المحال اليها المناقصة واحتساب مبلغ العقد من التخصيصات المالية للمشروع لعام             

  .13/1/2008 وتم التعاقد مع الشركة بتاريخ 2008
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  :ات ـــــالمعوق
 2006ة مهامها في عام ومنذ بدايواجهت تنفيذ الخطة االستثمارية لمركز الوقاية من االشعاع 

:عدد من المعوقات والتي انعكست على تنفيذ العمل للسنة الالحقة وتتمثل في

فيذ تنوبشكل ال يتناسب مع المبالغ المطلوبة ل 2006 قلة التخصيصات المالية في بداية العام .1

 . والمنظومات الالزمة لتنفيذ المشروع عقود التجهيز لألجهزة

عدم الموافقة  إلى أدى الذي األمر 2006 من عام األولل الربع بسبب التعديل الوزاري خال .2

 بنود عقود التجهيز المتفق عليه مع الشركات كأحد المثبت  المالي المستندياالعتمادعلى فتح 

  . تأخر عملية تجهيز األجهزة الالزمة لتنفيذ المشروعإلىالمجهزة وبالتالي 

  .2006الزمة خالل عام تأخر إطالق صرف مبلغ التخصيصات السنوية ال .3

رف األمني الذي يمر به القطر الذي يؤدي إلى تأخر وصول األجهزة من الشركات المجهزة ظال .4

 .إلى العراق 

صعوبات التجهيز والمتمثلة بالحصول على موافقات خاصة من بلد المنشأ والجهات التي تمر  .5

 .  النووية بها وذلك لكون إن هذه األجهزة متخصصة في مجال قياس اإلشعاعات

 المجهزة للمشروع إلى النصف تتأخر تدريب الكادر الفني على تشغيل واستخدام المنظوما .6

  .التي تم ذكرها أعالهالثاني من العام الحالي بسبب التعليمات الصادرة من الحكومة األمريكية و
يق الشراء تأخر توفير االجهزة والمستلزمات المتبقية لتنفيذ المشروع الواجب توفيرها عن طر .7

 التجهيز بسبب عدم ي تم االعالن عنها عن طريق مناقلةالمباشر من االسواق المحلية او الت

  .تطابق الكلف التخمينية او عدم توفر التخصيصات المالية الكافية 
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