
جمهورية العراق  

وزارة االعمار واالسكان والبلديات العامة 

المديرية العامة للمجاري

مؤتمرالتجارب المحلية وقصص النجاح 

2030في تطبيق اجندة 

للتنمية المستدامة

مشروع مجاري كربالء الموحد

بإشراف

االستاذ بنَكين ريكاني

وزير االعمار واالسكان والبلديات العامة



قطاع الصرف الصحي

ذاتالمجاالتأكثرمنالصحيالصرفقطاعيعد

اهتماماتمناصبحلذااإلنسانحياةفياالهمية

ددعفيالمضطردةللزيادةوكنتيجةالدولي،المجتمع

توفيرتواجهالتيالتحدياتولضروراتالسكان

ورةضرتولدتونوعا ،كما  لالستخدامالالزمةالمياه

ولالحصلتسهيلواستراتيجياتآلياتواعتمادإيجاد

اعتمدتإنهاحتىالصحي،الصرفخدماتعلى

هناكوأناإلنسانلحقوقاألساسيةالمعاييرضمن

ماحسبالدولعلىالدوليالمجتمعيفرضهالتزاما  

لحمايةالدوليةاالتفاقياتمنكثيرعليهنصت

خدماتتوفيرخاللمنالتلوثمنالمائيةالموارد



تواالستراتيجياالسياساتوضععناالولالمسؤولهي

اتمحافظفيالصحيالصرفخدماتبقطاعتتعلقالتي

حيث(كردستاناقليمعدا)بغدادأطرافومدنالعراق

االعماروزارةفيللمجاريالعامةالمديريةتقوم

منللمواطنينالصحيالصرفخدماتبتقديمواالسكان

الدراساتوإعدادالالزمةاألموالورصدالتخطيطخالل

متخصصةشركاتإلىوإحالتهاللمشاريعوالتصاميم

.لتنفيذها

قبلمنانجازهابعدوتشغيلهاالمشاريعتنفيذإدارةويتم



ناتجةالالمنزليةالمياهبتجميعالصحيالصرفخدماتتتمثل

يثحفقط،اليوميةالحياةفيللماءالبشرياالستهالكمن

ومعالجتهاالرفعومحطاتالشبكاتبواسطةتجميعهايتم

الجةوالمعوالبيولوجيةالفيزيائيةبالمعالجةتقومبمحطات

ضرةمغيرالمعالجةبعدالناتجةالمياهتكونبحيثالثالثية

تقدمةالمالمعالجاتإدخاليتموأيضا  العامة،والصحةبالبيئة

خدماتمعويكونالزراعيالريفياستخدامهاإلمكانية

تماداعتمحيثاألمطارمياهتصريفأيضا  الصحيالصرف

فيالصحيالصرفومياهاألمطارمياهشبكاتتصاميم

ميتحيثالمنفصل،النوعمنبغداداطرافومدنالمحافظات

رةمباشوتصريفهاالمنفصلالنظامفياألمطارمياهتجميع

.البيئةإلى

معالمحافظاتفيالمجاريمديرياتفيالمالكاتتقوم

ومراقبةوصيانةبتشغيلبغدادمحافظةمجاريمديرية



االعمـــــــــاروزارة:ةـهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالجمـــــــــــــاس

واإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكان

واالشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغالوالبلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديات

المديريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة/العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا للمجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاريةلعام

:ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالدول
العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراقجمهوريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

حكــــــوميمشــــــروعأفضــــــل:اــــــــــــــلهالمرشــــــحالفئــــــة

ةالبنيـــــــــــــــــــــــــــــــــــلتطـــــــــــــــــــــــــــــــــــويرعربـــــــــــــــــــــــــــــــــــي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة التحتي



اتمحطوتنفيذتجهيزمشروع/التجربةاسم

االربعةكربالءمجاريمعالجة

/التجربةعنالمسؤولةالحكوميةالجهةاسم
واإلسكاناالعماروزارة

العامةواالشغالوالبلديات

للمجاريالعامةالمديرية

خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتاري

2017/ـاشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرةبمال 11 12

خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتاري

/2020/هاءــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالنت 2/ 4



:المشروع/التجربةفكرة
يكونالتيالمدنتلكهيالسياحيةالمدنتعرف

من%10بحدودالسنةمدارعلىفيهاالسياحعدد

ماا,مستمرةبصورةوالمقيمينالمحليينالسكان

ريدةفحالةتعتبروالتيالمقدسةكربالءمدينةفي

كونيالتيالمدينةتلكالدينيةالسياحةنوعفي

رأكثيعادلماواحدأسبوعخاللالسياحعددفيها

ديةاالعتيااأليامفيالمحليينالسكانمن%100من

كثراالسياحعدديكونأخرىسنويةمناسباتوفي

مما%2000الـتتجاوزبنسبةالمحليينالسكانمن

يذــــــــــــوتنفدادــــــــاعيتطلب

ةـــخاصتحتيةىوبنتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــآمنش

2022لعاماالربعينيةالزيارةفيكما)معينةبدراسة

حينفيزائرمليون21الـالزوارعددتجاوزحيث

.(نسمةمليون1بحدودالمحافظةسكانعددان



الصرفخدماتتقديمهيالخدماتهذهومن

لمياهالمعالجةنوعاختياروكيفيةالصحي

عالجةميالئمبمامثلىاقتصاديةوبكلفةالصرف

اللخ)المحليينالسكاندورمنالطبيعيةالمياه

الخميسيومفيالكبيرةوالزيادة(أيام6

يةالدينالسياحةالىاإلضافةبوالزوارللسياح

اعدادتكونالتيالسنةفيمناسباتلثالث

خاللنسمةمليون(8)بحدودوالسياحالزوار

الحمأةطريقةاختيارتمهناومنواحدأسبوع

CONVENTIONALالتقليديةالنشطة ACTIVATED SLUDGE

المشروع/التجربةفكرةتدعمالتيالمرفقات

(مرفقات4إجمالي)



ةصورتمثل جانب من الزيارة االربعينية في كربالء المقدس









/التجربةفيواالبتكارالتخطيط
:المشروع

التيءكربالمحافظةفيالتحتيةالبنىخدماتتنفيذان

ينتحسشانهامنالخدماتتلكوجودالىتفتقركانت

ةالفرصوإعطاءللمحافظةواالجتماعيالبيئيالواقع

كربالءمحافظةوانخاصةالعمرانيوتطورهالنهوضها

دينيةوثقافيةسياحيةوجهةتجعلهابخصوصيةتتمتع

تاريخيدورمنبهتتمتعلماالعراقفيمهمة

ينعكسوهذاطويلةزمنيةحقبمدىعلىوحضاري

لماظةللمحافاالقتصاديالوضعتقدمعلىالحالبطبيعة

قطاعاتفيللريادةتؤهلهامقوماتمنبهتتميز

األراضيتوفرمنوالتجارةوالصناعةالزراعة

.األوليةوالموادالمائيةوالمصادرالزراعية



حدياتالعراقفيالتحتيةالبنىمشاريعتنفيذيمثل

امنيةظروفمنالبلدبهمرلمانظرا  كبيرا

إنجازهاوتأخرتوقفهاالىأدتصعبةواقتصادية

.المشروعهذاومنهاطويلةلفترات

مجاريمعالجةاتمحطوتنفيذتجهيزمشروعان

يةالسكنلألحياءالعادمةالمياهبمعالجةيقومكربالء

يوم/3م400000بطاقةوالمتمثلةكربالءمحافظةمركزضمن

,2050عاملغايةكربالءمحافظةحياءتخدم



االستشاريالمكتبقبلمنالتصاميماعدت

المعالجةمراحلويتضمنالكوفةجامعة/الهندسي

PRELIMINARYاألوليــــــــــــــة STAGE)
PRIMARY)واالبتدائية STAGE

SECONDARYوالثانوية STAGE))
BIOLOGICALالحيويةبالمعالجةمتمثلة TREATMENT))باإلضافة

المياهوتعقيمالمتولدةالحمأةمعالجةمراحلالى

ميمالتصاتضمينتمكماالمعالجةعمليةمنالناتجة

النتروجينإلزالةالمتقدمةالمعالجةاستخدام

ألغراضالمعالجةالمياهمنواالستفادةوالفسفور

.الزراعيالري



منالمتولدالميثانغازمناالستفادةالىإضافة

الكهربائيةالطاقةتوليدفيالهضماحواض

وهو,المشروعمرافقتشغيلفيواستخدامها

محطاتلتنفيذالمشروعمراحلاحديمثلبذلك

يجعلهاممايوم/3م400000قدرهاكليةبطاقةالمعالجة

العراقفيمعالجةلمحطةتصميميةطاقةأكبر

تستوعبحيث2050عاملغايةالمدينةوتخدم

كربالءمحافظةمركزاحياءكافةتصاريف

سنة25)الهدفسنةولغايةوالمستقبليةالحالية



المشروع/ التجربةالمرفقات التي تدعم التخطيط واالبتكار في 
(مرفقات4إجمالي )



:المشروع/التجربةتطبيقفاعلية
وىوالجدأهدافهتحقيقفيتتمثلالمشروعفعاليةان

علىينعكسالمعالجةمحطةإقامةانحيثانشائهمن

سلبيةالاالثاروتقليلللمدينةالبيئيةالجوانبتحسين

تخدماانعداممنوالمتأتيةالعامةوالصحةالبيئةعلى

المائيةالمواردالىمعالجةالغيرالمياهوطرحالمجاري

خاللمنوتجميعهااالمطارمياهمناالستفادةوعدم

يةاقتصادجدوىالمشروعنشاءإلانكمانظامية،شبكة

التنفيذمراحلخاللالعملفرصاتاحةخاللمن

المعالجةالمياهمنواالستفادةوالصيانةوالتشغيل

.الزراعيةلألغراضالناتجةوالحمـأة



هيالتحتيةالبنىخدماتانشاءانفيهشكالومما

رصةالفيتيحوالذيمدينةاليالعمرانيالتطورأساس

هدافاألالمشروعحققحيثوثقافيااقتصادياللنهوض

-:االتية
.التلوثمنوالتصريفالبيئةحماية-1
.والسياحالمواطنينصحةعلىالمحافظة-2
.المعالجةالمياهاستخدامإعادة-3
.المائيةالموارداستعمالفياالقتصاد-4

شروعالم/التجربةتطبيقفاعليةتدعمالتيالمرفقات

(مرفقات3إجمالي)











أهدافتحققوالتيللمشروعالمؤثرةالنتائج

:المستدامةالتنمية
مياهلالسكنيةاالحياءفيالشبكاتمدفيالتوسع

للمدينةالعمرانيوالتوسعاالمطارومياهالمجاري

.المشروعطاقةخاللمنبالمعالجةشمولهاإلمكانية
الوطنيةالبيئيةالمحدداتوفقالمياهمعالجة

.الزراعيالريألغراضالمياهالستخدام
الحيويالغازمناالستفادةBIOGAS(الميثان)منالناتج

الطاقةتوليدفيللحمأةالالهوائيالهضمعملية

بغازتعملخاصةمولداتخاللمنالكهربائية

.الميثان



ةالزراعياألغراضفيالمعالجةالحمأةمناالستفادة

.كأسمدة

لثقيلةاالمياهتصاريفنقلعلىالمستقبليةاالمكانية

فيومعالجتهاكربالءلمحافظةالمجاورللمدن

.المشروع

البما(ماهرينوغيرماهرين)بينعاملةيدتشغيل

واستمرارالتشغيللغرضموظف400عنيقل

.المشروععمل

تنفيذمراحلخاللموظف800عنيقلالبماتشغيل



: المشروع / المرفقات التي تدعم النتائج المؤثرة للتجربة 



2030أهداف التنمية المستدامة 



المياه النظيفة والصرف الصحي: 6الهدف 



الغايات والمؤشرات العالمية لهدف التنمية المستدامة السادس

6.1

مياه الشرب

6.2

الصرف الصحي 

والنظافة الصحية

6.3

جودة المياه 

العادمة المياه 

6.4

استخدام وندرة 

المياه

6.5

إدارة المياه

6.7 & 6.8

ة التنسيق و المشارك

6.6

يةالنظم البيئ



:تم انجاز هذا العمل من قبل 

المهندس

يعرب قحطان عباس

العامالمدير 

:بإسناد من 

المهندس المهندسة المهندسة

وسيم أحمد فرح حكمت غني نهرين عواد

:بإشراف

االستاذ بنَكين ريكاني

وزير االعمار واالسكان والبلديات العامة



وفقنا هللا 

وإياكم لخدمة 

أبناء بلدنا العزيز


