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ي من المشاكل البيئية الخطيرة التي يتعرض ليا الشعب اإلشعاعيعد التموث البيئي 
والحرب االخيرة  1991العراقي جراء إستخدام أسمحة اليورانيوم المنضب في حرب عام 

إنعكست في إرتفاع نسب التشوىات الجنينية والوالدات الميتة واإلصابة  2003عام 
و حسب ما جاء في التقارير المنتشرة بين أبنائالشائعة عشرة باألمراض السرطانية ال

 رة الصحة.اواإلحصائيات الصادرة عن وز 
البيئية في خمق إستجابة سريعة توازي سرعة إنتشار  دارةونظرًا لمحدودية قدرة اإل

 إدارةتتطمب منيا تفعيل دور  أزمةالتموث و إمتداده ألجيال قادمة، تحولت المشكمة الى 
، في إتخاذ إجراءات فاعمة لمحد اإلشعاعت المشعة المسؤولة عن مراقبة مصادر النفايا

 من التموث البيئي ووقاية اإلنسان والبيئة من الدمار الذي يحدثو.
ترمي ىذه الدراسة الى تسميط الضوء عمى النسب العالية لمتموث في البيئة العراقية 

 إدارةات التي من شأنيا تفعيل قدرة جراء إستخدام ىذه األسمحة وتحديد الخطوات واآللي
التموث  أزمةالمنظمات ذات العالقة بالوقاية والحد من التموث البيئي في التعامل مع 

النفايات  دارةإل األساسيةبعض المتطمبات  أثرباليورانيوم المنضب من خالل تحميل 
 رىا والوقاية منيا.التموث البيئي باليورانيوم المنضب والحد من تأثي أزمة إدارةالمشعة في 

ولغرض الوصول الى اليدف تم اعتماد فرضية رئيسة تعكس العالقة بين 
المتطمبات االساسية الدارة النفايات المشعة بشكل عام وكل مرحمة من مراحل ازمة التموث 
البيئي باليورانيوم المنضب وتفرعت عن تمك الفرضية الرئيسة فرضيات فرعية تعكس 

ب من ىذه المتطمبات االساسية  وكل مرحمة من مراحل ادارة ازمة العالقة بين كل متطم
 التموث البيئي باليورانيوم المنضب.

 
التابع  –ميدان البحث  – اإلشعاعختارت الباحثة مركز الوقاية من ولتحقيق ذلك إ

التموث البيئي  أزمة إدارةالبيئية في  دارةالى وزارة البيئة لتطبيق مدى مساىمة اإل
 يورانيوم المنضب .بال



 –البحث ميدان  –وبعد تحميل البيانات التي حصمت عمييا الباحثة من المركز 
طار بطت من واقع اإلن  ست  إالتي  -من االستنتاجات  ةتوصمت الدراسة الى مجموع

المركز في  إدارةن تساعد في تفعيل قدرات أالمفاىيمي النظري والتحميمي والتي يمكن 
 -والتي تمثمت في التوصل الى : – ياإلشعاعالوقاية والحد من التموث البيئي 

النفايات المشعة بشكل عام كان في  دارةإل األساسيةلممتطمبات  مساىمةقوى أن إ -اواًل:
ليذه المتطمبات  مساىمةضعف أما أβ (0...4 ،)حين بمغت قيمة  زمةمرحمة تحاشي األ 

 β (0.202. )ذ كانت قيمة إ زمةفكان في مرحمة احتواء األ 
النفايات  دارةإل األساسيةدرجة العالقات التأثيرية لكل متطمب من ىذه المتطمبات  -ثانيًا:

 التموث البيئي. أزمة إدارةفي كل مرحمة من مراحل المشعة 
ىميتيا في السيطرة أالنفايات المشعة حسب  دارةإل األساسيةترتيب المتطمبات  -ثالثًا:

 -ي باليورانيوم المنضب وكما يأتي:اإلشعاعوث البيئي والحد من التم
التوثيق والسجالت ، توكيد الجودة، تدريب وتأىيل العاممين، خطة الطوارئ، البحوث 

 مان.ية والتأثيرات البيئية، ثقافة األالنفايات، تقويم الحما إدارةوالتطوير، مراقبة مرافق 
االول والثاني الجوانب النظرية  وتضمنت الدراسة خمسة فصول ،تناول الفصل      

المتعمقة باالدارة البيئية وادارة النفايات المشعة ثم ادارة ازمة التموث البيئي باليورانيوم 
المنضب وخصص الفصل الثالث لمدراسات السابقة ومنيجية الدراسة والفصل الرابع لعرض 

ئج البحث جاء الفصل وتحميل نتائج الدراسة واختبار فرضياتيا وانموذجيا وفي ضوء نتا
الخامس باالستنتاجات والتوصيات متمثمة بتوصيات عامة واخرى خاصة بالمركز المبحوث 
واخيرا توصية تخص االجراءات المستقبمية لو تقترح الباحثة بعض المواضيع التي تفيد 

 الباحثين في دراساتيم القادمة وتعد امتدادا لما بدات بو .
 

                                               

 
 


