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جراءات التكيف /مركز التغريات املناخية  شعبة تقيمي الهشاشة وا 

وزارة الصحة والبيئة



ت الةددثريري ا   كندا الةنبد  إن تغري املناخ على املدى البعيدد ددد دد إىل إو عباددئ ةيويدت ااية اعيدت اادة دداإدت اا ددع
عد  تفةدت النابدان ر ادف هبا، ا دةلعئ الردفاا املناةيدت إايفا ب تبدادا  دفعت االةادداب النابددان الففليددت،  اتف ددايف  ج

يعدي علدى  د ،ها، ادعةدل يفطبةت ب اتشهف امل  فة  ةال  فا  فعت زحفها اتُع ي  فصدت ر دل لن دب النبداط ال ب
إة  فـددداحت املن اددددت ا ا دددت املـدددا ت  دددي تغـدددددت اخنفددام فعددد ط ارف ددايف فددا رحدددد العبافدد  الدد  تـددا ا ب ـز

. العباصدف الغبايفدت، فدا ةدالب إايف دا  دي ازإدداإ اتيدفة الة ،ف

الظروف الوطنية

ناخ  ب الشفق اتا ط  االـىل فا املةبدع رن تنردعد العفاق
ُ
بن أتريرياته املـةابليت  اف الداب  شاشت لةغري امل

إة املل،ب ددت ب ة ددع العفادددي حيدد  اايدده العددفاق ا دديبايه ودددـط حايايددت ا فددددة  لةياجمل بددرية علددى  جددت الددـ 
يف ا ددبا ف فة ف ددت املعددد ط الـددنبدت لددديفياط اوددفايفة االةندداد  املددد فإ ب املعددد ط الـددنبدت   ددبب اتف ددا
, د اعددداط امليدددا يدددا لةيجدددت الةغدددري املندداةي، ا دددب فدددا د  دددد  ن تنددبن أتريدددرياط تغدددرياط املنددداخ فل،ب ددت علدددي

مل  ـديت االةانيدت اغري دا فدا االةنبع البيبلبيي لرفاً  شاشةها الرت يبيت جبالئ غياب الادديفة ا, ال ،ت, ال يفاعت
. اتالي  املخاطف املةعلات ةةغري املناخاآلاثيفالةداةري الالزفت ملبايهت



دد تفتئ عليها املدي ب الفعالياط2009ب عام  UNCCDالدا العفاق إو اتفاديت فنا ،ت الة ،ف 
العباصف الففليت البيويت اخلاصت  لة،ـئ افبايهت الربا ف النامجت عا ا فاا االة ،ف اال  متا   ا فة

ت إو فنا ،ت  ـ  الرا فة  دالً عا إن ا خنفاط ب ا هبإ اردلي يت االداليت اوايات الفافي, االغبايفدت ر ا فرا ف ا
 الاائا ب  ـا وةا إعداإ فا   ـ  البرييات لةةباءم فع النشاطاط املةخـة اا ةا اب الدعا اردلي ي االدايل

ت املةداةلت لن  فا ةفافج ع د   فص الع   املشرتك للةعاف  فع اتةعاإ الاالريتادد تبىن  ـا اللانفج  ب  , اجملاب
االغبايفاالة ،فا فاا

علىالةعفاداهبالداليتاملنر اطامبشايف تالعالدتذاطالبطنيتا هاطدب فاالبرييات ـ إعداإمتلاد
الففليتباصفللعامل ديفةاملناطقاا اذلكب اعدطال االرفاالشبئهاار بابالرا فة ـ طبيعت

طاا جا اطاالغبايفدت  ـ ملبايهتاالدايلي ياردلالةعاانلةع د جما طا ةحلة بدف االالزفتالع  ارالـب
حي الة ،فع  فدقا البيوتازايفةددفتالادالافايفل العيفةناف ةفانفجتادميعا دالالبيويتالرا فة
اتفاةفانفجدماداالغبايفالة ،فاريياترغنتفعلبفاطفاتد نةهاملاعبنةرياملـبإتني اتني الت
 تفاديتالعشفدتار رتاتيجيتتاخل فعاللانفجملبائ تالالزماالفيناملايلالدعاالعامليالبيوتافف قللبيوتاملة،دة
.املة،دةاتفا

دةبو انق اخللاء على مت ادرتاح ة ط ع   فارتحت للجفاا االعباصف الغبايفدت اةفانفج الع   البطين فا دب   فد
شايف الدايل ااملددف الفين  فدق ال ياغت فا ةلاء اطنيني مت اةةيايف ا فا البزايفاط املعنيت اةدعا  ين فا دب  املـة

.لل شفاع فا ةفانفج اتفا املة،دة للبيوت



:لغباريةاالعواصف 
ح   ،ّيت عاليت  فدح الش اب ( حفايفة عاليت ) ا فة يبدت  ببها  فاا طاس دا يت  تَلةاُط اوفك (   يفإة)ودث عند ايبإ يـف

رفا فةب ط إيفتفاَعها  ب اعند ا تا  فدى الفؤدت إو رد  ِفْا  يلبفرت ادد ت   ةدع رفةايفالغبايَف ال ليَق املرت ئ على الـ ح
900m  1800إوm . ح حم لت ةددائق الغبايف االرتةت فا دشفة اتيفم الـ ،يت املالغبايفدت  العاصفت فا راو . فننت ي يـف

ح ةنا    ياط  ائلت عشفاط املالدني فا رطنان الففاب    عام اتاـ هااا ا لةائج العباصف بق دد ا ب رفا ا خمةلفت لغبايفدت ديام الـف
اتيفم

وافلدت  دا، ا دي ع بفدا  خيةلف شن  احجا الددائق الرتاةيدت ةداةةالا ف دديف ا اتنبدنهدا الفي ددائي االني يدائي ا دفعت الفدداح ا. 
ة فادنفافيرت اتفتفع الددائق ال غري 100-0,05فةنبلدت فدا لـدئ خمةلفدت فدا ال دني االغدفدا االفف ، اترتااح رد ايف الددائق ةني  

ح املـببت  ا إو ا افنها إو حبايل   ريالريت حا ط، اال  دةا اكنا تاـيا حا ط الغبايف اعة اإا على حجبم إدائق الرتةت ا فعت الـف
:ا ـ  اوا ط  ي االغبايفدت اعة اإ    فنها ب اللانفج البطين ملنا ،ت العباصف الففليت

 Suspended dustالغبايف العالق * 
Rising dustالغبايف املة اعد * 
Dust stormsالعباصف الغبايفدت* 

:أنواع العواصف الرتابية والرملية يف العراق

ح : لعباصف الرتاةيت را الففليتا ح لش ت اشدددة حي  تةجااز  فعت الـف عادة اتنخفض 18 ـ  العباصف تنبن ف ،بةت ةـف
.م ا ي تعةل ردبى رلباع الغبايف100ةال ا الفؤدت إو رد  فا 

ح ب  ـ  اوالت  اإئت را ةفيفت الـفعت االفؤدت ترتااح ةني: الغبايف املعلق  ا  ان الفؤدت 1اخنفدت الفـؤ عا اذا ا رفا (5-1)الـف
.د لق عليها غبايف فعلق  ايف

ح ب فا  ذيفاط إديات يداً فا الغبايف را الدةان فةنا يت ب ال غف تع ي الـ اء لبن فائ  للبيام ةاصت عند ات: الـد مي  ق االـف
. ا را ر اف5 ـ  اوالت  اإئت را ةفيفت الـفعت افعدب الفـؤ 



اقطمخطط يوضح التغيير السنوي لتركيز الغبار المتس



العراقفيلغباريةااالعواصفأتساعأسباب

العلماءاغلبكانوان,الغباريةالعواصفنشوءمعدالترفعفيالعواملمنمجموعةتشترك

كرارـفت.لالعواممنغيرهاعلىالبشريةالعواملتأثيروبغلبة,معاالعواملنوعيبتداخليعتقدون

عالقةالبل,والبيئةاإلنسانبينالموفقةغيرالعالقةعنالتعبيرأوجهاحدهوالعواصفوقوع

.وبيئتهاإلنسانبينأزمةتالم

:الطبيعيةالعوامل-1

.العالممناطقمنالكثيرتجتاحالتياألمطاروقلةالجفافحالة

.متسعةبمدياتانتشرالذيالتصحر

.التربةنوعيةوتدهورالنباتيالغطاءتقلص

:البشريةالعوامل-2

.صحيحةوالغيرالعشوائيةالرعيعمليات-

.الرشيدةغيرالريعمليات-

.الملوثاتانتشار-

:الغبارتصنيف

حيثنمأنواعثالثةإلىالعراقأراضيتجتاحالتيلغباريةاالعواصفتقسيميمكنعامبشكل

:وهيرالغبامصادر

.محليـــةمصادر-1

.الفيضيالسهلمصادر-2

.للغبارإقليميةمصادرمنتنشئالتيالعواصف-3



لغباريةام في نشوء العواصف ـتتحكالتي ساسيةالأعوامل ال

 (Soil texture)التربة(نسجة)تركيب -1
. (Surface cover)وغطاء األرض-2

. (Rainfall Average)ومعدالت اإلمطار في المنطقة-3

.(Wind speed conditions )وظروف الرياح في المنطقة-4



بتاريخ  غباريةالشكل يوضح عاصفة 
2010/7/29



النتائج واآلثار الناجمة عن العواصف الرملية والغبارية

اآلثار الصحية -1

م جرد عدد  إصابات تضمن البالغ الوطني األول للعراق  فصل خاص عن تقييم قابلية التأثر وقياس التكيف حيث ت

باريةغاللعواصف تعتبر  اتلجميع المحافظات عدا إقليم كردستان  حيث 2012–1997الربو للسنوات من 

تهيج الرئتين بسبب سبورات مصاب 274933من أكثر المؤثرات على  مرضى الجهاز التنفسي  بمقدار  

ات الفطرية كما وجد إن السبور. وفطرية، وبعض أنواع المعادن وغبار الطلع لبعض النباتات( بويغات)جرثومية 

.عند إصابتها لألشخاص ممكن أن تكون معدية ألشخاص آخرين أيضا  

شرة مع وبحسب أخر التقارير الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فإن العوالق الغبارية الدقيقة لها عالقة مبا

بما فيها -إلى إن تردي نوعية الهواء 2014وأشار التقرير الصادر من المنظمة في العام . أمراض األوعية

وال توجد . مليون وفاة مبكرة سنويا7يتسبب على المستوى العالمي في -الناتجة من العواصف الغبارية 

رملية لعالقة وارتباطها بالعواصف الاإحصائيات دقيقة في العراق حول عدد الوفيات أو حاالت األمراض ذات 

.  والغبارية

اآلثار االقتصادية-2

.التحتية وأنظمة الرياحى نبتخريب المحاصيل وال

.إحداث الضرر بالمركبات واألبنية والممتلكات

ات، زيادة حوادث السير وتعطل الخدمات الرئيسية خاصة في قطاعات النقل، االتصاالت، الكهرباء، المطار

.المدارس وغيرها وما ينجم عن ذلك من أعباء مالية واقتصادية

اآلثار االجتماعية-3

لعواصف يتسبب حدوث العواصف الرملية والغبارية وشدتها وتكرارها بنزوح السكان من المناطق المعرضة ل

رعوية إلى مناطق اقل عرضة لها وما قد ينجم عن ذلك من مشاكل اجتماعية مثل المنافسة على الموارد المائية وال





ة على المستوى اإلقليمي تمتد من القارغباريةعاصفة 
اإلفريقية  وصوال إلى القارة األسيوية



الغبارية خمسة عشر موقعا رئيسيا  لتمثل هذه المناطق ومواقع العواصف الرملية و15تم تحديد 

:

.محافظة نينوى _ موقع البعاج في مشروع الجزيرة الشمالي 

محتفظة صالح الدين _ موقع ببجي 

محافظة صالح الدين _ موقع الدور في منطقة البعث 

محافظة ديالى _ المقدادية _ موقع كفري 

محافظة واسط _ موقع بدرة 

محافظة االنبار _ موقع حوض لحماد 

محافظة ميسان _ الطيب _ موقع الخزية 

محافظة بابل _ موقع المدحتية 

محافظة واسط _ موقع النعمانية 

محافظة القادسية _ موقع عفك 

محافظة ميسان –( الخويسة والمنزلية ) موقع علي الغربي 

محافظة ميسان –( طريق المرور السريع ) موقع الخضر 

محافظة المثنى  _ موقع البصية 

محافظة المثنى _ موقع بادية السماوة 

محافظة المثنى _ موقع قضاء السلمان 



مهها ة لعدة أسباب أأكثر بلدان الوطن العريب تعرضا للظواهر الرتابيمن العراقیعترب 
حهادبع ض ا فن ات ص،فاادت  برية انجت عا الدايفة العافت للـف
شبه ص،فااىلرا دايفىل هفناة. 

اط اوفايفة العر ى اوفايفة حي  د   الففق ةني إيفيديفياط ل  ليت ادبفيت  برية يدا ةففاقة ف د
حهاع  يف هدـر اف مما دـاعد على تفةيت الرتةت ا لةايل را إيفيت فوبدت ٢٠إو اال غفى  ةبا  ت الـف

 ارف ايفدلت
   يب اا  دفة العفةيت فن ات اخلليج العف  بق (  ملنخفض املبمسي)املنخفض ا بىل الـىل دعفا ةد متف

ح فا الش اب الببب  ال يف حي  دـبئ رـم طيلت دباى احنب العفاق اافةداإ  ا نبب إو غفيب الـف
 .الشفدي

 إة   يت ال ادت اوفايفدت ال  إو صيفا االـىل د إىل النهايفطبب ازإـإ اال  ت إىل اتيفم   حهاكة ـز
.ةافايفدت ا باءإ حالت عدم فنبان ً اتعلى حنب ا لةايل يف ع اتيفم اجملاايف لـ ح ا باءتـخني إو 



 الغبار يف العراق نقرتح الوصاای التاليةظاهرةللحد من:
اب يفصد العباصف تع د  جما ط اتيفصاإ ا بدت فع إاب ا بايف ض ا رطايف اللجنت العفةيت لأليفصاإ ا بدت ب جم-1

.  اتنب اهتاالرتاةيت
ط املناطق ال  جیئ محااملهدإة إعداإ ةفائط تف يليت  ملناطق -2 اضع اللافج اخلاصت ها دة لة ،ف لبيان رالـب

ات فا  ا ائ  ا  ةشعايف عا فة اا ةخدام الةننبلبييا اودد ةفصد الةغرياط البيويت ب املناطق املعفضت  ـ  الرا
.ادلب هتةعد االة،ليالط امللجمت على اوا ئ اآليل لغفم الفصد املبنف للةغرياط البيويت اف

.بنف فد نه لرام وـدف ةإلشاء لرام يفصد  عاب ملفادبت ال اس ا -3
هايت ا اا ةالنبعافنبانهت–ح ف اتاييا اجملة عاط ااتلباع النباتيت ب املناطق املعفضت للة ،ف -4

ل حف ال ،فااىل اتابيت ب فنا ،ت انهالال ةفاإة فف ا البيويت االفـيبلبييت اطفق تناريهااة ائ ها،تبزدع
.النابان الففليت اوـني ةباص البيوت

ض ا تن يت )ب ائ  املخةلفت الةب ع ب ةفافج تن يت الغ اء النبايت ال بيعي ب املناطق ا ا ت اشبه ا ا ت  ل-5
.زيفاعيت فةنافلت شافلت ب رطايف ا  ةخدام اتفا  لأليفاضي ال يفاعيت

دلي يت االعامليت ب جما ط وت العافت لأللباء ا بدت العفاديت ب جما ط اللافج اوددات ااملة بيفة اريتع د  ع   ا -6
.ارلـايف املبنف للعباصف الرتاةيت

.غبايفال ا فة مجيع الداائف ذاط ا ةة اص لل،د فاهاضع ةفانفج اطين اا رتاتيجي تشايفك  ي-7
ااهتااملنر اط العامليت ذاط العالدت لغفم ا  ةفاإة فا ةل  (WMO)تع د  العالدت فع فنر ت اتيفصاإ العامليت-8

.ا اجملاب ـاملةعدإة بهااةفاجم



حرك على املستتى   بسبب التأثريات السلبية لتغري املناخ على مجيع القطاعات يف البلد البد من الت

حتاار  الىطين والبدء مبىاكبة جهىد اجملتمع الدولي للحد من أثار هذه الظاهرة والتقليل من اال

:العاملي، وفيما يلي نبذه خمتصرة ألهم إجراءات وزارة البيئة العراقية يف هذا اجملال

ملظلة اليت تشرف تشكيل اللجنة الىطنية الدائمة للتغريات املناخية واليت تعترب حاليًا مبثابة ا•

على عمل مجيع الىزارات واجلهتات اات العققتة فيمتا تتري تغتري املنتاخ و التعامتل متع         

.متطلبات االتفاقية والربوتىكىل ووضع السياسات اخلاصة بذلك

ىطين تقديم تقرير البقغ الىطين األول للعترا  والعمتل جتارا حاليتا للبتدء باعتداد التبقغ الت        •

.الثاني

اجتاه إتفا  باريس وهتي عبتارة عتن وثيقتة     ( INDC)تقديم تقرير املساهمات احملددة وطنيًا •
ف قدمت إىل االتفاقية اإلطاريتة لتتغري املنتاخ ويتتىا علتى  مىعتة متن اجتراءات الت فيت         

.والتكيف اليت سيقىم العرا  بتنفيذها يف حال تىفر االمن والسقم والدعم الدولي

لبية أهم إجراءات وزارة البيئة في مجال التكيف مع االثار الس

:لتغير المناخ والتخفيف من حدته
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ان إعداد وثائق املشاريع املدرجة ضمن وثيقة املستاهمات احملتددة وطنيتًا ل تم    •

وضتع خطتة زمنيتة    متن ختقل   احلصىل على الدعم املتادا والتتقين لتنيفتذها   

يئتة لكتل  اخلفض يف انبعاثات غتازات الدف لتنفيذ كل مشروع مع يديد نسبة 

ثلتي  إمكانية قيتام    هذه الىثيقة، مع مشروع وفق السيناريىهات املعلنة ضمن

الىزارات بإضافة مشاريع أخر  أو يديث املشتاريع املطروحتة متن قبتل كتل     

.منهم وحسب وزارته

وهي متثل استااتيجية  (NAP)البدء باعداد وثيقة خطة التكيف الىطنية •
نتاخ يف  او خارطة طريق لتنظيم عمل جهىد التكيف مع االثار السلبية لتغري امل

العتترا  ومبشتتاركة مجيتتع التتىزارات واجلهتتات اات الصتتلة مثتتل منظمتتات   

.اجملتمع املدني والقطاع اخلاص وغريها



تغير أهم إجراءات وزارة البيئة في مجال التكيف مع االثار السلبية ل

:المناخ والتخفيف من حدته

غري املنتاخ  االستفادة من صناديق وآليات الدعم الدولي اخلاصة باالتفاقية االطاريتة لتت  •

:من اجل متىيل املشاريع واخلطط والربامج اخلاصة بالبلد مثل

لتمىيتل مشتروع زيتادة مرونتة القطتاع      AFمت إستحصال الدعم من صندو  التكيتف  -
.الزراعي جتاه التغريات املناخية يف العرا  بقيمة عشرة مليىن دوالر

ةمت إستحصال الدعم من مرفق البيئة العاملي لتمىيل مشروع االدارة املستدام-

تمىيللقراضي املتدهىرة ومكافحة التصحر واحلفاظ على النظم االيكىلىجية وب

.ثقث ونصف مليىن دوالر 

بة بقيمةمشروع ختفيف انبعاثات غازات الدفيئة من خقل استغقل امل لفات الصل-

. اثنان ونصف مليىن دوالر
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 & Loss)يتتم العمتل حاليتا علتى إعتداد ورقتة ر يتة ختتري اخلستائر واألضترار           •

Damage) هات النامجة عن التغري املناخي يف العرا  ويتم التنسيق مع الىزارات واجل

.تفاقيةاات العققة لإلنتهاء من إعداد هذه الىثيقة املهمة ثم تقدميها اىل سكرتارية اال

عراقية علتى  العمل جارا وبالتنسيق مع برنامج األمم املتحدة للبيئة لتدريب الكىادر ال•

ىتتى واتفتا    التعامل مع ق ايا تغري املناخ ومتطلبات األتفاقية األطاريتة وبروتىكتىل كي  

ف بتتاريس وأعتتداد البقغتتات والتقتتارير والستتااتيجيات الىطنيتتة ومشتتاريع التكيتت    

.والت فيف واخلدمات والتنبىءات املناخية 

(.NAMA)مت إعداد خارطة طريق مشاريع الت فيف املقئمة وطنيًا الت •

ر مت إعداد وثيقة إستعدادية العرا  للحصتىل علتى التدعم متن صتندو  املنتاخ األخ ت       •
GCF-Readiness




