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للصحة  ISO 45001االهمية البيئية لتطبيق املىاصفة الدولية 
 والسالمة املهنية يف مصنع مسنت الفلىجة امنىذجب  
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 جامعة بغداد / كمية التربية ابن رشد لمعموم االنسانية / قسم الجغرافية

Journalofstudies2019@gmail.com 
 : الممخص

في ذلك منذ العيد البابمي ايام حمورابي ،لمينية بسن قوانين الصحة والسالمة افي العراق بدا االىتمام 
اعطاء رسوم مالية لالضرار  االىتمام حول تنص عمى  في مسمتوضوء النقوش التي وجدت 

في  تجسدتيم ،ولم يقتصر ىذا االىتمام في العراق وانما المصاحبة لمعاممين في اثناء مزاولة انشطت
بالد مصر واليند والصين ، كما ظيرت اىتمامات اخرى في بمدان اوربا السيما كحضارات اخرى 

الثورة الصناعية وارتفاع عدد العاممين  السيمابعد غزو،  في المجال العسكرياالىتمام بصحة الجنود 
سائر في ارواح البشرية ، كان سببا رئيسا ان يكون مجال الصحة في مجال الصناعة ومارافقو من خ

 والسالمة المينية ىو محط اىتمام الدول والمنظمات.
واىداف  عدة معايير ىيئة ومعناه الجودة الشاممة ،وكانت عمى ISOظيرت مايدعى بنظام االيزو عميو

اليادف الى حفظ صحة  ISO45001حسب مجاالت تطبيقيا ، ومن ضمنيا كانت المواصفة الدولية 
 وسالمة العاممين وفي الوقت نفسو تقديم افضل الخدمات في مجال العمل .

النو يعد  االبيض في الفموجة كحالة دراسية االسمنتالموضوع تم اختيار مصنع انتاج  ألىميةنظرا 
مدى ة دراس ،لذا كان من الضروري االبيض من اىم المصانع في العراق واقدميا في انتاج االسمنت

، السيما بعد  ى المصنع وماىي االثار البيئية التي نجمت عنوعم الدوليةتطبيق ىذه المواصفة 
الغمب الوزارات ييا وزارة البيئة في مجال اعطاء الدورات التعميمية والتقيفية االىتمامات التي اقدمت عم

 في المجال الصناعي. ISO45001لبيان اىمية تطبيق المواصفة الدولية 
ضوء الدراسة التطبيقية لمباحثة عمى المصنع لوحظ ىناك اسباب كان وراء اخفاق في تطبيق ىذه في 

المواصفة وكانت من احدى االسباب الرئيسة وراء ذلك ، ىو الوضع االمني لمدينة الفموجة لما 
تعرضت ليا ايام سيطرة داعش في بعض مناطق من محافظة االنبار، وكان ىذا سببا رئيسا في 

لعودة الحياة الى المصنع مرة وىذا السبب اخذ وقتا طويال وجيدا كبيرا  المصنع لمدة عامين ، اغالق
 اتضح ذلك في االخفاق بتطبيق المواصفة الدولية ، ىاخرى ، كل ىذه االمور اثرت بطريقة او باخر 

 ( (445عددىافي ضوء نتائج استمارة االستبانة التي وزعت عمى العاممين والموظفين والتي بمغت 

mailto:Journalofstudies2019@gmail.com
mailto:Journalofstudies2019@gmail.com


 هـ4444-م  2022. لسنة  الثالث لعددا /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 

 
 

410 

الى ظيور عدة اثار  ISO45001، وقد انعكس عدم التطبيق الغمب معاييرالمواصفة الدولية  استمارة
 التموث بالتربة والمياه. تمتو بيئية لمتموث منيا مايخص التموث اليوائي بالدرجة االساس ثم

 جة (.، سمنت الفمو  ISO 45001الكممات المفتاحية: )االهمية البيئية، المواصفة الدولية 
The environmental importance of applying the international standard 

ISO 45001 for occupational health and safety in the Fallujah Cement 

Factory as a model 

Prof. Dr. Hanan Numan Waseen Alqaralosy Asst. 

University of Baghdad / Ibn Rushd College of Education for Human 

Sciences / Geography Department 

Abstract:  

The interest in Iraq in enacting occupational health and safety laws began 

since the Babylonian era in the days of Hammurabi, in light of the 

inscriptions found in his obelisk stating the interest about giving financial 

fees for the damages associated with workers while practicing their activities, 

and this interest was not limited to Iraq, but was embodied in civilizations 

Other countries, such as Egypt, India and China, and other interests appeared 

in the countries of Europe, especially the interest in the health of soldiers in 

the military field, especially after the invasion of the Industrial Revolution 

and the increase in the number of workers in the field of industry and the 

attendant losses in human lives, 

It was a major reason for the field of occupational health and safety to be the 

focus of attention of countries and organizations. 

Accordingly, the so-called ISO system, which means total quality, appeared, 

and it was in the form of several standards and objectives according to the 

areas of its application, including the international standard ISO 45001 aimed 

at preserving the health and safety of workers and at the same time providing 

the best services in the field of work. 

Due to the importance of the topic, the white cement production factory in 

Fallujah was chosen as a case study because it is one of the most important 

factories in Iraq and the oldest in the production of white cement, so it was 

necessary to study the extent to which this international standard is applied to 

the factory and what are the environmental effects that resulted from it, 

especially after the concerns that were presented The Ministry of 

Environment has to give educational and apprenticeship courses to most 

ministries to show the importance of it 

Implementation of the international standard ISO 45001 in the industrial 

field. 

In the light of the applied study of the researcher on the factory, it was noted 

that there were reasons behind the failure to implement this specification, and 

one of the main reasons behind this was the security situation in the city of 

Fallujah, when it was exposed to the days of ISIS control in some areas of 
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Anbar Governorate, and this was a major reason for closing the factory. For 

two years, and for this reason, it took a long time and a great effort to bring 

life back to the factory again, all of these things affected in one way or 

another the failure to implement the international standard. 

The lack of application of most of the standards of the international standard 

ISO 45001 was reflected in the emergence of several environmental effects 

of pollution, including mainly air pollution, followed by soil and water 

pollution. 

Key words: (environmental importance, ISO 45001, Fallujah cement). 

 قدمة : الم
يشيد العالم تقدما كبيرا في مجال الصحة والسالمة المينية في بيئة العمل ،  

في عمميم ، وتسبب السيما في البيئة الصناعية لما يرافقو من حوادث تالحق العاممين 
ليم اضرارا تنعكس نتائجو في مخرجات االنتاج من حيث نوعيتو وكميتو .نظرا الىمية 

فبراير عام  23ة قومية في مدينة جنيف بسويسرا بتاريخ الموضوع فقد تأسست منظم
 International Organization) لكممات مختصر وىو ISOم، اطمقت عمييا 1974

For Standardization)  والتي تعني المنظمة العالمية لمتقييس ، ميمتيا وضع
فرد ودرء معايير تحسين االنتاج في بيئة العمل في ظل المحافظة عمى صحة وسالمة ال

 المخاطر الذي ينتابو في العمل .
في ثمانينيات القرن الماضي في الواليات المتحدة  ISOظير التطبيق الفعمي لل 

االمريكية نتيجة ارتفاع وتيرة التنافس االقتصادي العالمي في االسواق وتحديدا عند 
 ىميا :ـ ا ISOلل  ومعايير غزو الصناعة اليابانية .اذ ظيرت عدة مجاالت تطبيقية

يستخدم الدارة واستيالك الطاقة في المؤسسات واالرشادات لحفظ    ISO 5001ـ 1
 االمان .

 يستخدم الدارة الجودة الشاممة في المجال الصناعي والمؤسسات .  ISO  9000ـ 2
 يستخدم لمشركات اليندسية لبيع المواد االنشائية .   ISO  9001ـ 3
 لمواد المصنعة.يستخدم في جميع ا   ISO 9003ـ 4
 يستخدم في مجال الورش الصغيرة .   ISO   9004ـ 5
 يستخدم لمسالمة البيئية .  ISO 1800ـ 6
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يستخدم لسالمة االغذية وحفظيا من التموث والمخاطر   ISO  2200ـ  7
 البكترولوجية .

 يستخدم لحفظ امن المعمومات من االختراق .   ISO 27001ـ  8
 لجودة المختبرات التعميمية في الجامعات. يستخدم   ISO  27025ـ 9

 يستخدم لمحاربة الرشوة والفساد االداري .  ISO 37001 ـ 11
المجال ىو يمثل و يستخدم الدارة الصحة والسالمة المينية ISO   45001ـ 11

 . الفموجة االبيض في سمنتالمصنع عن بحثنا موضوع التطبيقي ل
، لكون المادة المصنوعة دة التموث لمبيئة تعد صناعة االسمنت من الصناعات الشدي

منيا تتالف من بيكاربونات الكالسيوم المتواجدة في حجر الكمس ، باالضافة الى 
مركبات السميكا المتواجدة في الرمل ، فضال عن مادتي اوكسيد االلمنيوم ومادة الجبس 

بحسب نفت المضافة مع بعض خامات الحديد وجميعيا تعد مواد خطرة لمبيئة  ،لذا ص
، لما تطرحو من مموثات أ (  ضمن صنف )م 1998التشريعات البيئية العراقية لسنة 

دقائقية متمثمة بمادة ) الكمنكر( الناتجة عن االفران ، فضال عن غازات االحتراق 
المطروحة من ىذه الصناعة. ىذه كميا تعد عوامل مؤثرة عمى صحة العاممين في 

كما يكمن  ىا الى االماكن السكنية القريبو منيا .فضال عن وصول تاثير ، المصنع 
خطورتيا ايضا في تدمير االراضي الزراعية من حيث تاثيرىا عمى انخفاض معدالت 

 النمومما يؤثر عمى قيمة االنتاج الزراعي .
عمى  ISO  ) 45001بناءا عمى ذلك جاء البحث لتتناول دراسة تطبيق ننظام االيزو) 

جة لمعرفة مدى امكانية تطبيقيا عمى ارض الواقع ، وعميو مصنع االسمنت في الفمو 
 جاءت مشكمة البحث الرئيسة بالتساؤل االتي :ـ 

) كيف اثرت العوامل الجغرافية الطبيعية والبشرية في ارتفاع خطورة المموثات الناجمة 
عن مصنع سمنت الفموجة عمى العاممين والبيئة المحيطة في ظل غياب تطبيق 

 . ISO  ) 45001ولية  المواصفة الد
 اما المشاكل الثانوية فقد تضمنت مايمي :ـ 
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ىل كان لتدىورالوضع االمني انعكاسا بيئيا وصحيا من حيث التاثير عمى عدم ـ 1
 في مصنع السمنت في الفموجة؟ISO   45001تطبيق معايير المواصفة الدولية  

تؤثر عمى العاممين  خطرةودقائقية ـ ىل ينتج عن صناعة السمنت مموثات غازية 2
 والبيئة المحيطة ؟

والحوادث يعود الى غياب تطبيق المواصفة  ـ ىل كانت االصابات المسجمة باالمراض3
 .ISO   45001الدولية  

 يمي الفرضيات :ـ وتضمن ما
الفرضية الرئيسة ) كان لمعوامل الجغرافية دورا مؤثرا في ارتفاع تراكيز المموثات الناجمة 

 .الفموجة منعكسا اثره عمى صحة وسالمة العاممين والبيئة المحيطة( عن مصنع سمنت
نتيجة دخول داعش الى  2014ـ كان لسوء االوضاع االمنية في محافظة االنبارلعام 1

عن اداء المحافظة ومنيا مدينة الفموجة كان لو االثر البالغ في ايقاف عمل المصانع 
يا ومنيا مصنع سمنت الفموجة في نياية عام عمميا ، وقد تم عودة المصانع الى اداء عمم

 .ISO   45001، كان ىذا احد االسباب في تاخير تطبيق المواصفة الدولية   2018
ثاني ـ ينتج عن صناعة االسمنت مموثات غازية ودقائقية خطرة متمثمة بكل من 2

حيا فضال عن طر ثاني اوكسيد النايتروجين الكبريت و  ثاني اوكسيدالكاربون و  اوكسيد
لجسيمات دقائقية بمختمف االحجمام مؤثرة بصورة خطرة عمى الجياز التنفسي لالنسان 
السيما عندما تقل قطر الدقائق عن واحد مايكرون مما يسيل وصولو الى الرئتين 

 والتسبب في الكثير من االمراض.
ث االثر البارز في ارتفاع حوادISO   45001ان لغياب تطبيق المواصفة الدولية  ـ 3

العمل في المصنع فضال عن االصابة بالعديد من االمراض بسبب عدم تطبيق معايير 
الذي امتد عدم تطبيقو الى ان تصل خطورتو الى االيزو لمصحة والسالمة المينية .

 البيئة المحيطة بالمصنع .
   45001ـ  بيان مدى اىمية تطبيق معايير المواصفات الدولية 1ىدف البحث :ـ  

ISOسمنت الفموجة عمى سالمة وصحة العاممين لدرء المخاطرفي بيئة  في مصنع
 العمل.
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ـ قياس خطورة التموث البيئي الناجم عن مصنع سمنت الفموجة ومقارنتيا مع المعايير 2
 البيئية الصادرة من وزارة البيئة العراقية .

ىا عمى ـ تناول االثر البيئي الناجم عن التموث لمصنع سمنت الفموجة من حيث تاثير 3
 السكان فضال عن البيئة المحيطة .

منيجية البحث :ـ  تم االعتماد عمى المنيج الوصفي في تفسير موضوع البحث عن 
مصنع سمنت الفموجة ، فضال عن المنيج التحميمي في عرض وتفسير نتائج الدراسة 

ة الميدانية في كيفية اخذ العينات ، باالضافة الى توضيح ماتوصمت اليو نتائج عين
 استمارة االستبيان .

 .: تمثمت بمصنع سمنت الفموجة  الواقعو في مدينة الفموجة  بحثالحدود المكانية لم 
 . 2121الحدود الزمانية لمبحث : تمثمت بالدراسة الميدانية لعام 

 منيا :لممصنع طريقة العمل الميداني :ـ تم اجراء طريقتين لمحصول عمى البيانات 
من مصنع سمنت الفموجة والتي تمثمت باخذ عينات لميواء في  ـ طريقة اخذ العينات1

كانون الثاني بواقع ثالث عينات  لثالث مواقع عمى ابعاد  مختمفة  الشتاء لشير فصل
م عن المصنع والموقع  50فالموقع االول كان يمثل قرب المصنع والموقع الثاني يبعد 

ت شير تموز. وتم فحصيا مختبريا وتم تكرار نفس االبعاد لعينام  ، 100الثالث يبعد 
 في الجامعة التكنولوجية .

ـ تم توزيع استمارة االستبانة عمى العاممين في مصنع سمنت الفموجة والذي بمغ عدد 2
( عامل ، عند تطبيق قانون استخراج اسموب العينة  625مجتمع االصمي ىو ) 

( عامل 445ستبانة ىو ) المنتظم اصبح مجموع العينة المستيدفة لتوزيع استمارات اال
 ، في ضوء تطبيق المعادلة االتية :

T2                      
n = ______________                                             
        R2 + 1/N*T2                   

 عينة البحث الماخوذ من المجتمع االصمي  nاذا تمثل 
T 1,96= قيمتو في المعادلة ىو 
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R =0,05 
N)المجتمع االصمي لمبحث ) عمال مصنع االسمنت = 
                                                                 3,8416           

          

_________________ = 445  
0,025+ 1____ x 3,8416 

                   625 
 المبحث االول

 رتفاع تراكيز المموثات لمصنع سمنت الفموجةاثر العوامل الجغرافية في ا
( (100000م ، بطاقة انتاجية  بمغ انذاك1978تاسس مصنع سمنت الفموجة في عام 

م باضافة خطين انتاجيين بمغ 1981الف طن سنويا ،بعد ذلك توسع المصنع في عام 
ق ، وىو يعد المصنع الوحيد في العرا ( الف طن سنويا (200000كل منيما مايقارب 

ينتج السمنت االبيض بطاقة انتاجية عالية ، قد قابل ىذا االنتاج ارتفاع في طرح 
المموثات لمبيئة المحيطة ، وقد ساىم في ارتفاع ذلك مجموعة من العوامل الجغرافية 

اوال:ـ مجموعة العوامل التي اثرت بشكل او باخرفي التموث البيئي تجسدت ب :ـ  
 راكيز المموثات لمصنع سمنت الفموجة وتتمثل ب  :الطبيعية المؤثرة عمى ارتفاع ت

يقع مصنع االسمنت االبيض في الفموجة بين دائرتي  ـ الموقع الجغرافي لممصنع :1
شماال، وبين خطي طول   ) ° ( 33  22‾  ˭15°   _ 33¯ ˭30 21عرض   )  

( ، يقدر مساحتو 1) خريطة  شرقا° ( 33  52‾   ˭°25    _  34¯ 51   ˭19
م. 2021( طن سنويا لعام  (180000دونم ، وبطاقة انتاجية بمغت  ( 257ارب )مايق

كان من اسباب التوقيع المكاني لمصنع االسمنت ىو نتيجة لتوفر المواد االولية ، 
فضال عن توفر االيدي العاممة في قضاء ، المتمثمة بالجبس واحجار الكمس والطين 

يتالف المصنع من  1ح عمل انتاج المصنع .، الذي يعد عامال مساىما في نجا الفموجة
( م وقطر )  60ثالث طواحين وثالث افران عاممة وثالث مداخن بارتفاع يصل الى ) 

 (. 1( م )صورة  2
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  )صورة  2 )تخرج من فوىات المداخن كميات كبيرة من المموثات الغازية  ) صورة 
ون وكبريتيد الييدروجين ، المتمثمة بكل من اكاسيد الكبريت وثاني اوكسيد الكارب 3)

فضال عن مجموعة من الدقائق العالقة المنتشرة في الجو الناجمة من مموثات المصنع 
نظرا لخطورة مموثات اليواء 2( مايكرون . 7 – 0,5، والتي تتراوح احجاميا مابين ) 

فقد طرحت منظمة الصحة العالمية مجموعة من المعايير تتضمن مدة التعرض  
 (.1واء بحسب المدة الزمنية ) جدول لمموثات الي

 (1خريطة )
 الموقع الجغرافي لمصنع انتاج السمنت االبيض في الفموجة
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المصدر : من عمل الباحثة باالعتماد عمى الخريطة االدارية لمحافظة االنبار ، شعبة 

GIS . 
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 ( المكونات االساسية الذي يتالف منيا مصنع السمنت االبيض في الفموجة1صورة )

             

        

 5/7/2021المصدر : بعدسة كاميرة الباحثة ، التقطت بتاريخ 
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 (2صورة ) 
 طرح المموثات الغازية من فوىة المداخن اثناء تصنيع السمنت االبيض في الفموجة      

                          
 5/7/2021المصدر : بعدسة كاميرة الباحثة ، التقطت بتاريخ 

 (3صورة ) 
ات الهواء المطروحة من مصنع جهاز قياس جودة الهواء المستخدم لفحص عين
 ةسمنت الفموج

    
 6/7/2021المصدر : بعدسة كاميرة الباحثة ، التقطت بتاريخ 
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 (1جدول )

 المعايير الصادرة عن منظمة الصحة العالمية في مقدار التعرض لمموثات اليواء 
 المدة الزمنية لمتعرض 3وحدة المايكروكرام /ممتوسط التموث ب المموث 

 دقيقة 60 400 ثاني اوكسيد الكاربون
 ساعة 24 150

 دقائق 10 500 ثاني اوكسيد الكبريت
 دقيقة 60 350
 ساعة 24 125
 سنة  50

 دقيقة 15 100 اول اوكسيد الكاربون
 دقيقة 30 60
 دقيقة 60 30
 دقائق 8 10

 دقيقة 60 200 - 150 االوزون
 دقائق 8 120 -100

 ساعة 24 مايكروكرام 120 الجسيمات العالقة
المصدر/ وزارة البيئة / قسم التقييم المواقع المموثة وادارة الكيمياويات ، تعميمات رقم 

 . 7، ص 2012( ، سنة 3)
يعد موقع سمنت الفموجة من ضمن التكوينات الجيولوجية  ـ  التكوين الجيولوجي :ـ2
عائدة لمزمن الرابع والتي تشمل الرواسب الرممية والطينية والغرينية ، فضال عن ال

احتوائيا عمى احجار الكمس التي جمبتيا الرياح ومياه السيول ،والتي غالبا ماتظير عند 
اطراف نير الفرات ، كما ان ىناك بعض اقساميا تعود ، تكويناتيا الى العصر 
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ىذه التكوينات ساىمت بالدرجة 3ى عصر االيوسين .الترياسي والجوراسي باالضافة ال
االساس بتوفير المادة االولية لصناعة السمنت ، كما عممت في الوقت نفسو كنقطة 
رئيسة لمتوقيع المكاني لصناعة االسمنت ،دون االخذ بنظر االعتبار االخطار البيئية 

يييئ مخاطر صحية الناجمة عن المصنع نتيجة لقربيا من المركز الثقل السكاني مما 
 4تصل الى القاطنين بالقرب من المصنع .

ـ  المناخ :ـ ان لمظروف المناخية اثر كبير في التاثير عمى المموثات ومنيا ، مموثات 3
اليواء المطروحة من مداخن مصنع سمنت الفموجة ، اذ كان لمعناصر المناخية ادوارا 

مل التساقط الذي تم استبعاده من مختمفة من حيث التاثير عمى المموثات باستثناء عا
البحث النعدام التساقط في فصل الصيف ، فضال عن ندرتو في فصل الشتاء ،اما 

 بالنسبة لمعوامل المناخية الذي كان مؤثرا بطريقة كبيرة في البحث ، تمثل بكل من:
ت، أ ـ درجات الحرارة :ـ  تؤثر درجات الحرارة بصورة كبيرة عمى ارتفاع تراكيز المموثا

من حيث ان الحرارة تعطي طاقة الحداث التفاعالت الكيميائية لممموثات وفي الوقت 
نفسو تحافظ عمى بقائيا لمدة طويمة في الجو ، كما انيا تعمل عمى انتشارىا في الجو. 

( اذ كانت درجات الحرارة العظمى المسجمة لشير كانون  2يتضح ذلك في جدول )
درجة مؤية وقيم درجة الحرارة الصغرى 17.4)ية ىو )الثاني ،حسب ىيئة االرصاد الجو 

(درجة مؤية .في حين كانت نتائج المختبرية لعينات اليواء لممموثات 11.1كانت )
الغازية كاالتي ، متمثمة باعمى القيم المسجمة لمموقع االول الخذ العينة قرب المعمل 

، في  3مايكروكرام /م(  1700مباشرة الكاسيد الكبريت فكانت النتيجة المسجمة ىو )
حين انخفضت التسجيالت المسجمة لمعينتين الثانية والثالثة الماخوذة من الموقع الثاني 

م عن الموقع االخر، مسجال كل منيما 50والثالث والذي يبعد كل موقع مسافة 
عمى التوالي ، عند مقارنت ىذه القياسات بالمحدد  3(مايكروكرام /م 1600،  1655)

 .3( مايكروكرام/م 500ا قد فاقت المحدد بكثير الذي يبمغ )البيئي نجدى
اما بالنسبة لعينات شير تموز فقد سجمت ىي االخرى اعمى التراكيز لممموثات الغازية 
مقارنة بفصل الشتاء ، وكانت جميعيا خارج المحدد البيئي العراقي ، وسجل الموقع 

 .3(مايكروكرام /م (1920االول اعمى التراكيز بمغتت 
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يعود سبب ارتفاع اكاسيد الكبريت نتيجة استخدام االفران النفط االسود المستخدم لتوليد 
الطاقة الكيربائية لممصنع نظرا الرتفاع عدد ساعات القطع لمتيار الكيربائي الحكومي ، 
ممايستدعي االمر استخدام وقود ذو نوعية رديئة في تشغيل المولدات االىمية داخل 

في ارتفاع االنبعاثات الغازية لممصنع ، ذلك الن الوقود المستخددم المصنع مما يتسبب 
 %( كبريت وماء .3.5( ىيدروجين و) ( %10( كاربون و ( %86حاوي عمى 

( فقد سجمت ىي االخرى ارتفاعا ممحوظا لجميع المواقع  CO2اما بالنسبة لغاز )
في ارتفاع درجات الثالث ولشيري كانون الثاني وتموز ،ويعد ارتفاعو خطرا كبيرا 

( بان اعمى القيم المسجمة لمغاز كان في شير تموز 2الحرارة اذ لوحظ في الجدول )
ثم تمتيا بقية المواقع والتي كانت جميعيا خارج  3( مايكرو كرام /م1655وبقيمة بمغت )

 .3( مايكرو كرام /م10المحدد البيئي الذي بمغ )
نتيجة احتواء الوقود عمى الكاربون  ، يعود ارتفاع ىذا الغاز المطروح من المصنع 

، لذا فعند حرق الوقود يتم طرح 5فضال عمى احتواء احجار الكمس كميات من الكاربون 
غاز احادي اوكسيد الكاربون وباتحاده مع الماء يتم تحويمو في المصنع الى غاز ثاني 

عدالت اوكسيد الكاربون الذي يكون غاز غير سام لكن تكمن خطورتو في ارتفاع م
درجات الحرارة لمجو ،مما يؤثر عمى حدوث ظاىرة االحتباس الحراري وبالتالي تعكس 

 .6اثاره ومخاطره عمى االنسان والبيئة المحيطة 
 ( 2جدول )

عالقة درجة الحرارة لشيري كانون الثاني وتموز بقيم المموثات الغازية لمصنع سمنت 
 الفموجة

درجة   االشير
الحرارة 

العظمى 
س بالمقيا
 المئوي

 3المموثات الغازية مقاسة بوحدة المايكروكرام /م
SO2 CO2 NO2 

الموقع 
1 

الموقع  2الموقع 
3 

الموقع 
1 

الموقع 
2 

الموقع 
3 

الموقع 
1 

الموقع 
2 

 3الموقع 

 151 151 159 1400 1400 1400 1600 1655 1700 17.4 كانون الثاني
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 150 10 500 المحدد البيئي

 تباطقوة معامل االر 
 كانون الثاني لشير

 +0.7 +0.6 +0.6 

 162 165 173 1652 1652 1655 1890 1900 1920 50.2 تموز
 150 10 500 المحدد البيئي

 قوة معامل االرتباط لشير
 تموز

+0.9 +0.7 +0.8 

ـ الييئة العامة لالنواء الجوية والرصد 1المصدر:من عمل الباحثة باالعتماد عمى :ـ  
ـ  نتائج فحوصات 2     2021ة االرصاد ، بيانات غير منشورة ، الزلزالي، شعب

 الدراسة الميدانية .
من الغازات الذي يطرحيا المصنع وبكميات كبيرة ىو غاز اوكسيد النتروجين التي 
سجمت ىي االخرى قراءات كبيرة السيما في فصل الصيف حيث فاقت المحدد البيئي 

الغاز ياتي من حرق الوقود ومن عممية تصنيع  .وىذا 3( مايكروكرام/م 150المقدر ب)
االسمنت لممواد االوليو الداخمة في التصنيع . يتضح من ذلك بان ىناك عالقة طردية 
بين ارتفاع درجات الحرارة وبين ارتفاع القراءات المسجمة لفصل الصيف مقارنة بنتائج 

نت قيمتيا محصورة فصل الشتاء اذ اظيرت قوة العالقة موجبة وقوية جدا وطردية وكا
(،في حين كانت قوة العالقة طردية وموجبة لفصل الشتاء وكان 0.7 _ 0.9بين )

 .  7 .0_0.5) معامل االرتباط محصور بين ) 
( الذي يوضح قيم سرعة الرياح في المحظة  3ب ـ الرياح :ـ في ضوء الجدول )

(م/ثا لفصل  4.2و)  ( م/ ثا لفصل الشتاء  3المسجمة اثناء اخذعينات اليواء، بمغت )
الصيف ، وعند مقارنتيا بالنتائج المختبرية لتراكيز المموثات لوحظ وجودعالقة طردية 

( بين ارتفاع سرع الرياح وبين انتشار المموثات لممواقع +0.9قوية جدا موجبة بمغت )
الثالث لعينات فصل الصيف مقارنة بنتائج عينات فصل الشتاء ، اذ لوحظ بان النتائج 

م ، وكانت جميع 50) ت قريبة جدا لممواقع رغم بعد المسافة بين المواقع ب)كان
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القراءات المسجمة لمعينات فقد فاقت المحدد البيئي لمغازات المطروحة من المصنع 
 وبتراكيز عالية جدا السيما لمموقع االول الذي كان قريب جدا من المصنع .

 ( 3جدول )
 بقيم المموثات الغازية لمصنع سمنت الفموجةوتموز  2عالقة سرعة الرياح لشيري ك

سرعة   االشير
/ Mالرياح 

 ثا

 3المموثات الغازية مقاسة بوحدة المايكروكرام /م
SO2 CO2 NO2 

الموقع 
1 

الموقع 
2 

الموقع 
3 

الموقع 
1 

الموقع 
2 

الموقع 
3 

الموقع 
1 

الموقع 
2 

الموقع 
3 

 160 171 189 1400 1400 1400 1600 1655 1700    3 كانون الثاني

 150 10 500 المحدد البيئي
 قوة معامل االرتباط
 لشيركانون الثاني

+0.7 +0.8 +0.9 

190 1920 4.2 تموز
0 

189
0 

1655 1652 1652 173 165 162 

 150 10 500 المحدد البيئي
قوة معامل االرتباط 

 لشيرتموز
+0.9 +0.9 +0.9 

ـ الييئة العامة لالنواء الجوية والرصد 1  المصدر:من عمل الباحثة باالعتماد عمى :ـ
ـ  نتائج فحوصات 2021      2الزلزالي، شعبة االرصاد ، بيانات غير منشورة ، 

 الدراسة الميدانية .
ج ـ الرطوبة النسبية :ـ يمعب عامل الرطوبة دورا كبيرا بالتفاعل مع المموثات الغازية في 

راء ار تفاع تراكيز المموثات في فصل (،اذ كان ذلك احد االسباب و  4الجو )جدول 
( وعند تطبيق معادلة  %69الشتاء ، التي سجمت فييا مقدار الرطوبة النسبية )

االرتباط لوحظ وجود عالقة موجبة طردية بين الرطوبة والمموثات بمغت مقدارىا ما بين 
ن ( ،وغالبا نجد تكون مايدعى بظاىرة اليباء الجوي الصناعي وىو تكو  0.7 _0.5)

( مايكرون ، 2ضباب من المموثات الصناعية تكون حجم القطيرات المموثة  اقل من )
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وتمتاز ىذه المموثات الدقائقية الصغيرة بكبر حجم خطورتيا عمى االنسان لكونيا تبقة 
مدة اطول في الجو من جية ومن جية اخرى تخترق القصبات اليوائية لالنسان مسببا 

لتنفسي واليضمي ، اما بالنسبة لفصل الصيف فقد كانت لو العديد من امراض الجياز ا
النتائج عالية جدا من حيث كمية المموثات المطروحة وعالقتيا مع الرطوبة النسبية 

( ورغم انخفاض الرطوبة النسبية في فصل الصيف  %23التي شكمت قيمة مقدارىا )
تالف من المموثات مقارنة بالشتاء اال انو يتكون مايطمق عميو بالضباب الصناعي الم

(  7 _ 2الغازية والتي غالبا ماتتكون حجم الدقائق العالقة فييا تصل الى اكثر من ) 
مايكرون ،اما بالنسبة لقوة عامل االرتباط فقد كان مرتفعا لفصل الصيف مسجال قيمة 

( وىذا ناجم عن ارتفاع مقدار االبخرة التي تطرح من  +0.9طردية قوية موجبة قدرىا )
ع اثناء عممية التصنيع والتي ىدفيا تحويل غاز احادي اوكسيد الكاربون الى المصن

غاز ثنائي اوكسيد الكاربون من اجل تقميل حجم االضرار عمى البيئة المحيطة ، رغم 
ىو غاز يتسبب في ارتفاع درجات الحرارة وفي الوقت نفسو تساىم في  CO2ان غاز 

السام  COانيا ليست خطرة مقارنة بالغاز اعطاء الطاقو لمتفاعالت الكيميائية اال 
 والخطر. 

 (4جدول )
 وتموز بقيم المموثات الغازية لمصنع سمنت الفموجة 2عالقة الرطوبة النسبية لشيري ك

الرطوبة   االشير
 النسببية 

% 

 3المموثات الغازية مقاسة بوحدة المايكروكرام /م
SO2 CO2 NO2 

الموقع  1الموقع 
2 

وقع الم 3الموقع 
1 

الموقع 
2 

الموقع 
3 

الموقع 
1 

الموقع 
2 

الموقع 
3 

 160 171 189 1400 1400 1400 1600 1655 1700 %69 كانون الثاني

 150 10 500 المحدد البيئي
 قوة معامل االرتباط
 لشيركانون الثاني

+0.7 +0.5 +0.6 

 162 165 165165173 1655 1901890 1920 %23 تموز
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0 2 2 
 150 10 500 المحدد البيئي

قوة معامل االرتباط 
 لشيرتموز

+0.9 +0.9 +0.9 

 المصدر:من عمل الباحثة باالعتماد عمى :ـ 
عبة االرصاد ، بيانات غير ـ الييئة العامة لالنواء الجوية والرصد الزلزالي ، ش1

 .    2021،منشورة
 ـ  نتائج فحوصات الدراسة الميدانية .2

المناخية الميمة في منطقة الدراسة نظرا لمكميات الكبيرة د ـ التبخر :ـ  تعد من العناصر 
التي تطرح لمجو صيفا وشتاءا ويعود اسبابيا الى االرتفاع الكبير لدرجات الحرارة 
وانخاض الغطاء النباتي فضال عن انخفاض معدالت التساقط المطري باالضافة الى 

باخرى عمى حبس الحرارة ارتفاع المموثات  في الجو كميا عوامل تساىم في طريقة او 
قرب سطح االرض مما يساىم في ارتفاع معدالت التبخرالتي سجمت قيمة قدرىا 

( ، وىذه القيمة العالية اتضح من قوة  5( ممم لشيركانون الثاني جدول ) 1534)
عالقة نتائج االرتباط بين التبخر والمموثات مسجال قيمة طردية قوية جدا انحصرت 

+ ( ، اما بالنسبة لنتائج فصل الصيف كانت معدالت التبخر 0.7_  +0.6مابين ) 
ممم  مما انعكس ذلك عمى قوة االرتباط والتي  3325 ) عالية جدا في الفموجة بمغت )

 ( . +0.9كانت نتيجتو طردية وقوية جدا بمغت )
 (5جدول )

 وتموز بقيم المموثات الغازية لمصنع سمنت الفموجة 2عالقة التبخر لشيري ك
التبخر  يراالش

 / ممم
 3المموثات الغازية مقاسة بوحدة المايكروكرام /م

SO2 CO2 NO2 
الموقع 

1 
الموقع  2الموقع 

3 
الموقع 

1 
الموقع 

2 
الموقع 

3 
الموقع 

1 
الموقع 

2 
الموقع 

3 
 160 171 189 1400 1400 1400 1600 1655 1700 1534 كانون الثاني
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 150 10 500 المحدد البيئي

 مل االرتباطقوة معا
 لشيركانون الثاني

+0.6 +0.6 +0.7 

192 3325 تموز
0 

1900 189
0 

1655 1652 1652 173 165 162 

 150 10 500 المحدد البيئي
قوة معامل االرتباط 

 لشيرتموز
+0.9 +0.9 +0.9 

 من عمل الباحثة باالعتماد عمى :ـ  المصدر:
، شعبة االرصاد ، بيانات غير منشورة ـ الييئة العامة لالنواء الجوية والرصد الزلزالي1
 ، 2021 . 

 ـ  نتائج فحوصات الدراسة الميدانية .  2
( الف  723602ـ العوامل البشرية :ـ تتجسد باعداد سكان قضاء الفموجة البالغ ) 2

، اذ يضم القضاء عددا من االحياء يصل  2021نسمة ، بحسب تقديرات السكان لعام 
ء عمى مصنع النتاج السمنت االبيض الذي ىو موضوع يحوي القضا7( حي ،21الى )

البحث ،الذي يصنف من ضمن الصناعات اليامة في العراق ، وتحديدا في مدينة 
الفموجة ،لكون المصنع يقع في مكان غني بتوفر المادة االولية فضال عن توفر االيدي 

اء الفموجة ( عامل من القض 364(عامل ، منيم ) 625العاممة الذي بمغ مجموعيا ) 
 والقيمة المتبقية من اقضية محافظة االنبار.

تكمن خطورة ارتفاع اعداد السكان لقضاء الفموجة الى ارتفاع خطورة تعرضيم من 
الناحية البيئية الى مشاكل عديدة سببيا وجود المصنع في موقع غير خاضع 

تي تصنف لالعتبارات البيئية ، فضال عن يعد صناعة االسمنت ىو من الصناعات ال
بحسب وزارة البيئة بالصنف أ ، الذي يشترط فيو عدة محددات بيئية موقعية ليذه 

(  3( من ضمن التعميمات البيئية رقم )  8الصناعة عن انشائيا بحسب المادة ) 
 م  والتي عمى :ـ 2011 الصادرة عن ىذه الصناعة لعام 
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(كم 5دية، وبمسافة تبعد)( كم خارج حدود البم8ـ اقامة المصنع بمسافة التقل عن )1
 كم عن الطرق العامة .1)عن التجمعات السكانية،ويبعد )

ـ يجب ان يحوي المصنع عمى محطة معالجة فيزيائيو وكيميائيو وبايموجية وتعمل 2
 بكافئة جدا عالية .

 ـ معالجة االنبعاثات المطروحة من المصنع الى البيئة المحيطة .3
 مبة الخطرة مباشرة الى مواقع الطمر الصحي.ـ نقل المخمفات السائمة والص 4
ـ توفير المختبرات الجراء الفحوصات المختبرية عمى المياه الصناعية واالنبعاثات 5

الغازية بعد ان تخضع لعممية المعالجة ، لمتاكد من مدى مطابقتيا لمشروط والمحددات 
 البيئية .

ـ احاطة المصنع بما اليقل عن حزامين من االشجار دائمة الخضرة من اجل تنظيف 6
 8رئة المدينة من االنبعاثات لممموثات المطروحة من قبل المصنو الى اليواء .

عند مقارنة النقاط الستة المذكورة اعاله مع الواقع البيئي لمصنع سمنت الفموجة نجد 
د بمخالفتيا من حيث بعد المسافة لممصنع عن مخالفتيا تكمن من جوانب عديدة تتجس

كم ، فضال عن عدم احاطتيا باحزمة خضراء لمتخفيف من  (3.5)مدينة الفموجة كانت 
الجو المموث لممدينة، باالضافة الى افتقارىا لمحطات المعالجة داخل المصنع ، عمما 

، اذ بمغت (  6ان المصنع يطرح انواعا من المموثات تتباين في احجاميا ) جدول 
مقدار احجام المموثات الدقائقية الصغيرة جدا والتي تشكل خطورة،جدا كبيرة عمى 

 60االنسان ، اذ لوحظ انيا اجتازت في جميع المواقع الثالث الحدود البيئية البالغة ) 
( المطروحة من المصنع لفصمي الشتاء والصيف وبتراكيز عالية جدا 3مايكرو كرام /م

 3( مايكروكرام /م 189،     166االول مسجال اعمى القيم بمغت ) السيما في الموقع
 _5.1عمى التوالي . في حين سجمت حجم الدقائق التي كانت احجاميا تتراوح مابين )

، 3 مايكرو كرام /م 150) قيمة فاقت المحدد البيئي والبالغ ) 3( مايكرو كرام /م 10
لفصمي الصيف والشتاء ، مسجال الموقع اذ كانت جميع المواقع متجاوزة لممحدد البيئي 

 256) لفصل الشتاء ومسجال ) 3 ( مايكروكرام /م 240اعمى التراكيز بمغت )1)رقم )
 لفصل الصيف . 3مايكروكرام/م
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 (6جدول )
 2021حجم المموثات المطروحة من مصنع سمنت الفموجة لعام          

 3حدة مايكروكرام /محجم الدقائق العالقة لممموثات المطروحة بو   االشير
0.1_ 5               5.1_10 

 3الموقع  2الموقع  1الموقع  3الموقع  2الموقع  1الموقع 
 233 240 240 145 151 166 كانون الثاني
 3مايكروغرام /م 150 3مايكروكرام /م  60 المحدد البيئي

 246 252 256 167 168 189 تموز
 3مايكروغرام /م 150 3/ممايكروكرام   60 المحدد البيئي

 المصدر:من عمل الباحثة باالعتماد عمى :ـ نتائج فحوصات الدراسة الميدانية .
 (1شكل )

 2021( لعام   5 _0.1المموثات المطروحة من مصنع سمنت الفموجة بحجم )

 
 (.6المصدر :من عمل الباحثة باالعتماد عمى جدول رقم )
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 (2شكل )
 2021( لعام  10_5.1ع سمنت الفموجة بحجم )المموثات المطروحة من مصن

 
 .(6المصدر :من عمل الباحثة باالعتماد عمى جدول رقم )

 
نظرا لخطورة ىذه المموثات فقد كانت  سببا في حدوث الكثير من االمراض ومنيا 
امراض الجياز التنفسي واالمراض الجياز اليضمي وحتى تسببت في اصابة السكان 

( اذ شكل اعداد المصابين بامراض القمب  7رطانات ) جدول بانواع عديدة من الس
%( ىو نتيجة لمتموث المصاحب في الجو فضال عن التموث الذي 14والجيازالعصبي )

يصل الى النبات جراء الصناعة وارتفاع تراكيز المموثات المطروحة منيا ، فسابقا كانت 
نجد بان الفئات التي  2000االمراض القمبية تصيب كبار السن فقط ، اما بعدعام 

تصاب بيا ضمن الفئات العمرية الشابة ، ىذا يعود الى نتائج عدم مكافحة التموث ، اذ 
اليقتصر ىذا السبب في العراق فحسب وانما اصبحت مشكمة شائعو في العالم اجمع . 
اما بالنسبة لالصابات المسجمة المراض الرئة والتياب القصبات الناجم عن اكاسيد 

%( من سكان مدينة الفموجة ، في حين سجل المصابين جراء 17.3روجين بمغت )النايت
(% عمى التوالي مسببا 18.3ــ  15.4اكاسيد الكاربون والييدروكاربونات نسبة بمغت ) 

220

225

230

235

240

245

250

255

260

 3الموقع  2الموقع  4الموقع 

كانون 
 الثاني

 تموز
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ىي االخرى امراض السرطان فضال عمى تاثيرىا بامراض الجياز العصبي ، اما 
ي اصبحت شائعة االصابة بيا جراء بالنسبة المراض الربو والحساسية القصبات الت

 %.35 )مموثات الغبارمشكال اعمى نسبة من االصابات بمغت )
 (7جدول )

 2021التاثيرات البيئية لمغازات المطروحة من المصانع في مدينة الفموجة لعام    
الغازات 
 المطروحة

سبب االنبعاث 
 لمغازات

اعداد المصابين  التاثيرات البيئية
باالمراض 

قضاء لسكان 
 الفموجة

النسبة المؤية 
لممصابين 
 باالمراض

اكاسيد 
 الكبريت

عمميات حرق الوقود 
 في المصانع

يؤثر في القمب والجياز 
 العصبي

152 14 % 

اكاسيد 
 النايتروجين

عمميات حرق الوقود 
من المصانع فضال 

 عن وسائط النقل

يسبب امراض الرئة والتياب 
القصبات وامراض الحساسية 

 والربو

188 17.3% 

اكاسيد 
 الكاربون

حرق الوقود ووسائط 
 النقل

 %15.4 165 يؤثر عمى الجياز العصبي

الييدروكارب
 ونات

عمميات حرق الوقود 
 والمصانع الكيمياوية

يسبب التياب في االغشية 
المخاطية ويسبب انواعا من 

 السرطان

196 18.3% 

الغبار 
والدقائق 

الناجم عن 
 المصنع

لجياز التنفسي يؤثر في ا من المصانع
ويسبب انواعا عديدة من 
السرطانات ، فكمما صغر حجم 
المموث كمما زاد خطورتو عمى 

 االنسان .

375 35% 

 %100 1076   المجموع
المصدر : من عمل الباحثة باالعتماد عمى وزارة الصحة ، سجالت االمراض في 

 .2021مستشفى الفموجة العام ،
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 المبحث الثاني
لمصحة والسالمة المهنية عمى مصنع انتاج  ISO45001وتطبيق نظام االيز 

 السمنت االبيض في الفموجة
م ،عندما تم استحداث 1964بدا االىتمام بالصحة والسالمة المينية في العراق منذ عام 

م ،ثم ارتبط 1971مديرية الصحة المينية في وزارة العمل والشؤون االجتماعية عام 
م، بعدىا تم دمج االثنين معا وسمي 1977بيئة عام المركز بدائرة حماية وتحسين ال

، خاض العراق عدة 9م2004باسم المركز الوطني لمصحة والسالمة المينية في عام 
( وكان  13م المرقم ب )1921اتفاقيات في الصحة والسالمة المينية اوليا كان لعام 

بيض في مضمون محتواه االتفاقية عن الشروط الالزمة حول استعمال الرصاص اال
 42،  17المرقم ب )  1960م و1934م و1925فضال عن اتفاقيات عام 11الطالء ،

(عمى التوالي والتي كانت تختص بحماية العمال من االمراض المينية  115، 
( م  1977،  1971في حين كانت كل من اتفاقيتي ) 11واالشعاعات االيونية ، 

دافيا حول حماية العمال من ( عمى التوالي ، كانت اى 148،  136المرقمين ) 
 12مخاطر التموث اليوائي والضوضائي .

في ضوء ىذه االتفاقيات عرفت الصحة والسالمة المينية عمى انيا بيئة عمل تتمتع 
بنقاط رئيسة ضرورية لتوفير الصحة والسالمة لمقائمين عمى العمل في ظل ممارسة 

، في ضوء 13ج في ان واحد االنشطة البشرية بيدف حماية العاممين وعناصر االنتا
التعرف عمى حوادث العمل مع ايجاد افضل السبل المادية والنفسية المالئمة لمعاممين 

 .14الداء اعماليم بانتاجية عالية 
م 1978تم تطبيق قانون الصحة والسالمة المينية في العراق فعميا وكان ذلك في عام 

 :ـ ( والتي كانت من اىم اىدافيا مايمي  71المرقم ب )
ـ االىتمام ببيئة العمل النو يعد مؤشرا رئيسا لموضع الصحي الذي يتحمى بو العامل 1

 في وظيفتو مع تحديد انواع الحوادث التي من الممكن التعرض ليا اثناء العمل .
 ـ تقدير مخاطر التموث والتنبؤ بيا ونشر المعمومات عنيا .2
 ى التموث .ـ تنمية وتطبيق االساليب والتقنيات لمسيطرة عم3
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ـ توفير بيئة نظيفة لمعاممين لمحصول عمى جودة في العمل واالنتاج في ظل توفير 4
 15الحماية البيئية ليم .

نظرا الىمية الموضوع تم اختيار تطبيق معايير الصحة والسالمة عمى مصنع سمنت 
ين الفموجة في ضوء تناول عينة من مجتمع الدراسة والمتمثل بالعاممين في المصنع الذ

( (45001تم توزيع عمييم استمارات االستبانة لمتوصل الى مدى تطبيق معيار االيزو
وىو يمثل من اجود وافضل االنظمة التطبيقية العالمية الذي يتضح معاييره في ضوء 
االسئمة المطروحة وىي ذات االسئمة التي تطرح دوما من قبل المنظمة عند قياس 

المذكورة في استمارة االستبانة والتي تم تمثيميا  ISO45001تطبيق المواصفة الدولية 
( الذي يختص باالسئمة الفراد العينة المختارة  8جدول ) بمجموعة من الجداول ومنيا، 

( فرد من الموظفين العاممين في مصنع سمنت الفموجة اذا كان ىناك  (445والذي بمغ 
%(  8ة وكانت نسبتيم )( سن (25تباين في اعمارىم فيناك من بمغ اعمارىم اقل من 

%(  32سنة ( بنسبة ) 40_26من افراد العينة ، ثم تمتيم االعمار المتراوحة بين ) 
)اكثر ( و سنة 54_41)اما النسبة االعمى من العينة فشممت االعمار المتراوحة من 

% ( عمى التوالي . اما فيما يخص  27%( و )  35سنة( مشكمة نسبة )  55من 
فاغمبيم كان من حممة شيادة الثانوية والتي تتضمن شيادة تحصيميم الدراسي 

(% ، مقابل اقل قيمة مسجمة كانت لمشيادة العميا  69المتوسطة او االعدادية بنسبة ) 
%( ،اما فيما يخص الخدمة في العمل فاغمبيم كان ذو خبرة طويمة في 1والتي بمغت ) 

(% ، في حين  39وبنسبة )   سنة ( (15_20بمغت  مجال العمل باالسمنت
( سنة وتعود اسباب ذلك الى تعرض  20انخفضت سنوات الخدمة الكثر من ) 

عن العمل السباب مرضية قبل  لمتقاعد اوالتقديمالموظفين الكبار في السن الى الوفاة 
او لربما يصل الى سن التقاعد مما اثر عمى نسبة العينة والتي  السن القانوني لمتقاعد، 

اما بالنسبة الماكن سكنى الموظفين العاممين فاغمبيم من سكنة (% ،  15بمغت ) 
%( والنسبة المتبقية توزعت اماكن سكناىم فيما بين  47مدينة الفموجة اذا بمغوا نسبة ) 

من خارج محافظة  %( واالقل كانوا 34اقضية محافظة االنبار والتي بمغت نسبة ) 
الخصائص المذكورة اعاله جميعيا ىذه  (.19% )   ما يقارباالنبار بمغت نسبتيم 
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تخص افراد عينة االستبانة التي تم توزيعيا عمى العمال او موظفي معمل سمنت 
 الفموجة.

( المعمومات التي تتعمق بمعايير المواصفات الدولية  9عميو وضح جدول )
ISO45001) )  لمصحة والسالمة المينية في المصانع ، اذ كان من اىم االسئمة
و حول مدى بيان اىمية تدريب الموظفين والعاممين في مجال تطبيق المطروحة ى

االيزو ، ويكون ذلك باالعتماد عمى دورات تدريبية في ىذا المجال ، اذ اتضح بان ) 
%( من افراد العينة لم يتدربوا واليممكون اي معمومات حول ىذا النظام وماىو  89

%( 11المتبقية والتي تجسد )  اسسو وماىو ىدف تطبيقو في المصانع .اما النسبة
ىوالء فقط خاضوا عممية التدريب في الدورات المقامة والتي تباينت اعداد الدورات 

 لممتعممين مابين دورة واحدة الى اكثر من دورتين .
اما فيما يخص مسالة تشخيص االمراض التي الحقت الموظفين والعاممين والتي كانت 

ت اثناء العمل او االجازات الزمنية المسجمة مسجمة في المصنع في ضوء االجازا
%( كانوا يعانون من امراض الجياز التنفسي  49االدارية اليام فقد اتضح بان حوالي )

بسبب مموثات المصنع الناجم عن انتاج االسمنت المسبب مموثاتو الدقائقية والغازية 
بمشاكل العيون  خطورة عمى الجياز التنفسي لالنسان .في حين سجل اعداد المصابين

%(، اما النسبة المتبقية فكانت مسجمة 22الناجم عن صناعة االسمنت ما يقارب )
%( وامراض الجياز العصبي بنسبة 17ضمن امراض الجياز اليضمي بنسبة )

%( ، فضال عن االصابات التي كانت تنتاب العاممين وىم في بيئة العمل متجسدة 12)
%( وحوادث الحمولة وتفريغيا فقد سجمت  5.6) بحوادث الكيرباء والتي سجمت نسبة

%( ، فضال عن حوادث االختناق التي سجمت من اعمى  38ىي االخرى مايقارب )
 %( . 56.4النسب  لالصابة في العمل فبمغت قيمتيا )

اما بالنسبة لمتاثيرات البيئية فيي ضمن اىتمامات جرد وزارة البيئة التي تقوم بعمميا بين 
اسة وفحص عينات وتسجيل نتائج عن كل صناعة من الصناعات مدة واخرى بدر 

السيما صناعة االسمنت التي تعد من الصناعات المموثة لمبيئة والخطرة ، اذ اتضح في 
%(  49ضوء نتائج استمارة االستبانة بان ىناك اثار بيئية تخمفيا الصناعة متمثمة ب )
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( مموثات لمياه نير 21% ، و)  تربةفي ال%( مموثات  30من مموثات اليواء و)
 الفرات .

اذ تكمن ىذه التاثيرات لممموثات بسبب الطريقة التي يتم بيا التخمص من النفايات دون 
 38%( يطرح في اليواء الطمق عن طريق المداخن و) 44معالجتيا ، اذ اتضح بان )

%( يطرح في 18%( يطرح في اماكن الطمر الصحي والنسبة المتبقية والتي تشكل )
لنير بوساطة انابيب الصرف الصحي ،اذ تجسدت ىذه المموثات باكثرىا انبعاثا وىي ا

%( يطرح في اليواء بوساطة المداخن  43مموثات اكاسيد الكاربون والتي شكمت نسبة )
%( يطرح ويطمر في مناطق الطمر الصحي والنسبة المتبقية والتي  37لممصنع و)

 %( فيو يطرح في الماء .  20تشكل )
بالنسبة لممموثات االخرى المطروحة من مصنع سمنت الفموجة فيتمثل بكل من  اما

اكاسيد الكبريت واكاسيد النتروجين والتي سجمت كال منيما مموثات مطروحة في اليواء 
(% عمى التوالي ، في حين سجل كل منيما نسبة مؤية بمغت  44،   45بمغت نسبة )

(% عمى التوالي  15،  24، وقيمة )  (% عمى التوالي لطروحات التربة 41، 31)
 لمموثات المطروحة في الماء.
في اليواء والتي كانت تشكل اعمى نسبة طرح ،كانت تاخذ اذ كانت المموثات المطروحة 

(% ،  17.3اشكال متعددة ، بعضيا كان يطرح عمى شكل غبار مسجال قيمة قدرىا )
(% اما 34.3قدارىا )والبعض االخر يكون عمى شكل ضباب دخاني سجل نسبة م

بالنسبة لمنسبة االكبر من المموثات المطروحة في اليواء فكان خميط بين الغبار والدخان 
(% ، وكانت تطرح القسم االعظم منيا في  48.4والذي سجل اعمى نسبة بمغت )

الصباح الباكروالتي تمثل مدة الذروة لخروج السكان من منازليم لمزاولة اعماليم . اذ 
(% وىذه النسبة كبيرة جدا  52مة المموثات المطروحة في ىذا التوقيت )بمغت قي

ويشكل خطورة عمى طمبة المدارس القريبو مدارسيم في اماكن سكنيم. اما النسبة 
(% 35المتبقية من المموثات المطروحة فكانت تطرح وقت الظييرة بنسبة مؤية بمغت )

 (% في فترة الغروب.13و )
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 (8جدول )
تبانة عميها في مصنع المعمومات الشخصية لمعينة التي تم توزيع استمارة االس

 سمنت الفموجة

 المصدر :ـ من عمل الباحثة باالعتماد عمى الدراسة الميدانية.

 المعلومبت الشخصية للعيىة

الفئبت 

 العمرية

 سىة 25_10

 

 سىة  55اكثر مه  سىة 54_41 سىة 40_26

القيمة 

 المطلقة

القيمة 

 الىسبية

القيمة 

 المطلقة

القيمة  القيمة الىسبية

 المطلقة

القيمة 

 الىسبية

القيمة 

 المطلقة

القيمة 

 الىسبية

37 8 % 143 32 % 153 %35 119 27 % 

التحصيل 

 الذراسي

 عليب بكبلوريوس ثبووية ابتذائية

القيمة 

 المطلقة

القيمة 

 الىسبية

القيمة 

 المطلقة

القيمة  القيمة الىسبية

 المطلقة

القيمة 

 الىسبية

القيمة 

 المطلقة

القيمة 

 الىسبية

47 11% 278 69% 115 26% 5 1% 

سىوات 

 الخذمة

 سىة 20اكثرمه سىة 15_20 تسىوا 10_15 سىوات 10اقل مه 

القيمة 

 المطلقة

القيمة 

 الىسبية

القيمة 

 المطلقة

القيمة  القيمة الىسبية

 المطلقة

القيمة 

 الىسبية

القيمة 

 المطلقة

القيمة 

 الىسبية

98 22% 109 24% 173 39% 65 15% 

مكبن 

االقبمة 

 الحبلي

مه سكىة مذيىة 

 الفلوجة

مه سكىة اقضية محبفظة 

 االوببر

 ىة خبرج محبفظة االوببرمه سك

القيمة 

 المطلقة

القيمة 

 الىسبية

القيمة 

 المطلقة

 القيمة الىسبية القيمة المطلقة القيمة الىسبية

209 47% 152 34% 85 19% 

المجموع 

لكل صف 

مه االسئلة 

 المطروحة

445 100% 455 100% 455 100% 
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 (9جدول )
  لمصنع سمنت الفموجة ISO 45001معمومات تتعمق بمدى تطبيق المواصفة الدولية 

 ISO 45001يؼبَُزرطجُك انًىاطفخ انذونُخ 

 

انذوراد 

انزذرَجُخفٍ يجبل 

 رطجُك االَشو

 اكضز يٍ صالس دوراد دورربٌ دورح واحذح فمط ارذرة نى

انمًُخ  

 انًطهمخ

انمًُخ 

 انُظجُخ

انمًُخ 

 انًطهمخ

انمًُخ 

 انُظجُخ

انمًُخ 

 انًطهمخ

انمًُخ 

 انُظجُخ

انمًُخ 

 انًطهمخ

انمًُخ 

 انُظجُخ

398 89.2 % 25 6 % 20 4.4 % 2 0.4 % 

االيزاع 

انًشخظخ يٍ 

ضًٍ انؼبيهٍُ فٍ 

 انًظُغ

ايزاع انجهبس  ايزاع انجهبس انهضًٍ  انجهبس انزُفظٍ ايزاع

 انؼظجٍ

 ايزاع انؼُىٌ

انمًُخ 

 انًطهمخ

انمًُخ 

 انُظجُخ

انمًُخ 

 انًطهمخ

انمًُخ 

 انُظجُخ

انمًُخ 

 انًطهمخ

انمًُخ 

 انُظجُخ

انمًُخ 

 انًطهمخ

انمًُخ 

 انُظجُخ

216 49% 75 17% 54  12% 100 22 % 

انحىادس انذٌ 

َزؼزع نهب 

ىٌ داخم انؼبيه

 انًظُغ

 حىادس ثظجت رفغ انحًىنه ورفزَغهب حىادس اخزُبق حىادس كهزثبء

انمًُخ 

 انًطهمخ

انمًُخ 

 انُظجُخ

انمًُخ 

 انًطهمخ

انمًُخ 

 انُظجُخ

 انمًُخ انُظجُخ انمًُخ انًطهمخ

25 5.6 % 251 56.4 % 169 38 % 

انزبصُزاد انجُئُخ 

نهًظُغ ثحظت 

 انكشف انجُئٍ

 يهىصبد رزثخ بد يبءيهىص يهىصبد هىاء

انمًُخ 

 انًطهمخ

انمًُخ 

 انُظجُخ

انمًُخ 

 انًطهمخ

انمًُخ 

 انُظجُخ

 انمًُخ انُظجُخ انمًُخ انًطهمخ

217 49 % 93 21 % 135 30 % 

كُفُخ انزخهض يٍ 

 انًهىصبد

 َطزح فٍ انؼزاء اوَطًزفٍ ايبكٍ انطًز انظحٍ َطزح فٍ انُهز َطزح فٍ انهىاء

انمًُخ 

 انًطهمخ

ًُخ انم

 انُظجُخ

انمًُخ 

 انًطهمخ

انمًُخ 

 انُظجُخ

 انمًُخ انُظجُخ انمًُخ انًطهمخ 

196 44 % 78 18 % 171 38 % 

يهىصبد اكبطُذ 

 انكبرثىٌ 

 َطزح فٍ انززثخ َطزح فٍ انًبء َطزح فٍ انهىاء

انمًُخ 

 انًطهمخ

انمًُخ 

 انُظجُخ

انمًُخ 

 انًطهمخ

انمًُخ 

 انُظجُخ

 ُظجُخانمًُخ ان انمًُخ انًطهمخ

191 43 % 89 20% 165 37% 

يهىصبد اكبطُذ 

 انكجزَذ

انمًُخ 

 انًطهمخ

انمًُخ 

 انُظجُخ

انمًُخ 

 انًطهمخ

انمًُخ 

 انُظجُخ

 انمًُخ انُظجُخ انمًُخ انًطهمخ
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  الدراسة الميدانية.باالعتماد عمى الدراسة المصدر :ـ من عمل الباحثة 
حول مدى اىتمام المصنع بتطبيق الية المواصفة الدولية  (10اما فيما يخص جدول )

ISO45001 : فقد جاءت النتائج كاالتي 
نع عمى ضرورة وجود وحدة مختصة بالصحة فقد كانت اجابات العينة حول تاكيد المص

(% والنصف االخر ايدوا بعدم االىتمام بيذا  53والسالمة المينية بنسبة مؤية )
 .(%47والتي شكمت نسبة )الموضوع 

اما فيما يخص اىتمام المصنع بالدورات التدريبية لممواصفات الدولية لاليزو فكانت 
( % والرفض بنسبة  44ل باالىتمام بنسبة )النتائج لالجابات ايضا متقاربة بين القبو 

 (% ،وذلك في ضوء بان نسبة التاكيد عمى ضرورة التغيير لمواقع الصناعي56)
كانت فصناعو السمنت في الفموجة لمصنع  واالىتمام بالجانب الصحي والميني

عدم االكتراث بأىمية ىذا الموضوع وتطبيقة (% و  42بنسبة )االجابات باالىتمام ىو 
(% ، اما من ناحية االىتمام باتخاذ االجراءات الالزمة حول الطرق  58بنسبة ) كان

 201 45 % 105 24 % 139 31 % 

يهىصبد اكبطُذ 

 انُززوجٍُ

 َطزح فٍ انززثخ َطزح فٍ انُهز َطزح فٍ انهىاء

انمًُخ 

 طهمخانً

انمًُخ 

 انُظجُخ

انمًُخ 

 انًطهمخ

انمًُخ 

 انُظجُخ

 انمًُخ انُظجُخ انمًُخ انًطهمخ

198 44 % 65 15 % 182 41 % 

انًهىصبد 

انًطزوحخ ركىٌ 

 ػهً شكم

 غجبرودخبٌ دخبٌ غجبر

انمًُخ 

 انًطهمخ

انمًُخ 

 انُظجُخ

انمًُخ 

 انًطهمخ

انمًُخ 

 انُظجُخ

 انمًُخ انُظجُخ انمًُخ انًطهمخ

77 17.3 % 153 34.3 % 215 48.4 % 

اكضز االولبد انذٌ 

َزبصز ثه انظكبٌ 

 ثًهىصبد انًظُغ

 ثؼذ انغزوة انظهُزح انظجبح انجبكز

انمًُخ 

 انًطهمخ

انمًُخ 

 انُظجُخ

انمًُخ 

 انًطهمخ

انمًُخ 

 انُظجُخ

 انمًُخ انُظجُخ انمًُخ انًطهمخ

231 52 % 156 35 % 58 13 % 

 انًجًىع نكم طف

ئهخ يٍ االط

 انًطزوحخ

455 100% 455 100% 455 100% 
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المتبعة لحماية العاممين في المصنع من الحوادث فكانت اجابات عينة الدراسة تشير 
 (% فقط . 58الى وجود اىتمام بنسبة ) 

 (10جدول )
ت الفموجة عمى مصنع سمن ISO14001اسئمة حول مدى تطبيق المواصفة الدولية 

2021 
 ال نعم االسئمة

القيمة 
 المطمقة

القيمة 
 النسبية

القيمة 
 المطمقة

القيمة 
 النسبية

ـ يؤكد المصنع عمى ضرورة وجود وحدة 1
 مختصة بالصحة والسالمة المينية ؟

235 53% 210 47% 

ـ ىل لدى المصنع اىتمامات بالدورات التدريبية 2
 ؟ ISO45001فيما يخص نظام االيزو

195 44% 250 56% 

ـ يؤكد المصنع عمى تغييرالواقع الصناعي 3
باالعتماد عمى تطبيق المواصفة 

 ؟ ISO45001الدولية

189 42% 256 58% 

ىل يتعامل المصنع مع معايير الصحة  ـ4
 والسالمة المينية عمى انيا جزء من اعماليا؟

188 42% 257 58% 

ـ ىل يعتمد المصنع عمى اليو لمحفاظ عمى 5
 .العاممين من التعرض لمحوادث حياة 

258 58% 187 42% 

 %100 445 %100 445 من االسئمة المطروحةلكل صف  المجموع

 المصدر :ـ من عمل الباحثة باالعتماد عمى الدراسة الدراسة الميدانية. 
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 االستنتاجات :
فظة لعبت العامل االمني دورا بالغا السيما عند دخول قوات داعش الى اراضي محا ـ1

االنبار، مما اوقفت الحياة في المحافظة في جميع مجاالتيا ومن ضمنيا القطاع 
الصناعي ،وحتى بعد تحرير االراضي من داعش ،تركت اثرا كبيرا في تراجع تطبيق 

عند عودة الحياة لمصنع انتاج   ISO45001% من الفقرات لممواصفة الدولية 50
 السمنت في الفموجة .

ع لوحدة المعالجة لمخرجات التموث ، كان سببا رئيسا في تموث ـ ان افتقار المصن2
البيئة المحيطة لممصنع السيما في جانب التموث اليوائي الذي اثر عمى صحة العاممين 

في ضوء االصابة بامراض الجياز التنفسي واليضمي والعصبي وامراض والموظفين 
 العيون .

زامين محيطين لبيئة المصنع ، وىذا ـ لوحظ عدم اتباع المصنع سياسية التشجير بح3
كان احد البنود االساسية لمتطمبات وزارة البيئة العراقية لمحفاظ عمى البيئة المحيطة 

 والسيما صحة العاممين وصحة البيئة السكنية . 
ـ في ضوء تحميل العينات وتوزيع استمارة االستبانة عمى عاممي وموظفي مصنع 4

استمارة ، لوحظ ىناك انبثاق 445)  وجة والتي بمغت )انتاج السمنت االبيض في الفم
 مموثات خطيرة من مداخن المصنع تجسدت بكل من اكاسيد الكبريت واكاسيد النتروجين

 . والييدروكاربونات واكاسيد الكاربون
( مايكرووكرام/  0.1 _ 5ـ بمغت حجم الدقائق العالقة التي كانت تترواح حجميا بين )5
طروحة من فوىة مداخن مصنع سمنت الفموجة في فصل الشتاء ، لممموثات الم 3م

لشير كانون الثاني العمى تركيز في الموقع االول القريب من المصنع بقيمة بمغت 
، ولفصل الصيف في شير تموز لنفس الموقع بقيمة بمغت  3( مايكروكرام /م166)
 .3(مايكروكرام /م189)
(  5.1 _ 10ترواح حجميا بين )ـ بمغت حجم الدقائق العالقة التي كانت ت6

، لممموثات المطروحة من فوىة مداخن مصنع سمنت الفموجة في  3مايكرووكرام/ م
فصل الشتاء لشير كانون الثاني العمى تركيز في الموقع االول القريب من المصنع 
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، ولفصل الصيف في شير تموز لنفس الموقع  3( مايكروكرام /م240بقيمة بمغت )
  .3(مايكروكرام /م256بقيمة بمغت )
 التوصيات :ـ 

ـ التاكيد عمى الدورات والبرامج التثقيفية في مجال تطبيق المواصفة الدولية 1
ISO45001  الخاص بالصحة والسالمة المينية في ظل تحقيق انتاج افضل مع توفير

 وقت وجيد وصحة لمعاممين والموظفين في القطاع الصناعي .
لصناعي لمصنع السمنت في الفموجة بيان المتطمبات ـ من الضروري عمى القطاع ا2

الالزمة وتوضيح االجراءات المتخذة التي يشترط توفرىا من اجل انجاح معايير تطبيق 
 . ISO45001الجودة في الصحة والسالمة المينية لممواصفة الدولية 

ـ االعتماد عمى ىذه الدراسة المقدمة عن مصنع السمنت ، فضال عن االبحاث 3
االرتقاء دراسات التنموية في القطاعات الصناعية االخرى ،التي ىدفيا االساس ىو وال
والميني لمعاممين والموظفين وفي الوقت نفسو تحقيق جودة في  الواقع الصحي من

  االنتاج الصناعي .
 

 :اليوامش
                                                           

1
ـ  وسارح انظُبػخ ، انًؤطظخ انؼبيخ نزظًُى واالَشبء انظُبػٍ ، انذراطخ  

 .35و ص 1987االلزظبدَخ نًشزوع طًُذ انكىفخ وانفهىجخ ، ثغذاد ، 
2
 ـ انذراطخ انًُذاَُخ نهجبحضخ ، لظى االدارح وانزخطُط ،يؼًم طًُذ انفهىجخ. 
3

يحًىد خهُفخ ،انزحهُم انًُبخٍ نؼُظز انزَبح فٍ يحبفظخ االَجبرويجبالره  ـ نُش 

،  3122انزطجُمُخ ، رطبنخ يبجظزُز غُز يُشىرح ، كهُخ انززثُخ ، جبيؼخ االَجبر ،

 .34ص
4

ـ وسارح انجُئخ ، انذائزح انفُُخ ، لظى رمُُى انًىالغ انًهىصخ وادارح انكًُُبوَبد فٍ  

 .31، ص 3113انؼزاق ، كزُت يُشىر ،
5

ـ   R.wayne mondy, human resource management ,fourteenth 

edition,published by pearson education ,England, 2016,p75. 
6

ـ   Kari hakkinen ,integrated occupational safety and health 

management ,springer international publishing 

Switzerland,2015,p66. 
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7

 .3132ـ وسارح انزخطُط ، لظى انؼاللبد وانُشز ، ثُبَبد غُز يُشىرح ، 
8

،رؼهًُبد انًحذداد انجُئُخ  3122( نظُخ 4ـ  وسارح انجُئخ انؼزالُخ ،رؼهًُبد رلى ) 

 .5( ، ص6الَشبء انًشبرَغ ويزالجخ طاليزهب ، انًبدح )
9

هً انُطبق انزشزَؼٍ ـ طبيُجىنض ، االجزاءاد انًزخذح نحًبَخ انجُئخ فٍ انؼزاق ػ 

وانًؤطظٍ ، ولبئغ اجزًبع فزَك انخجزاء حىل يذي كفبَخ انزشزَؼبد انجُئُخ ورؼشَش 

 .88، ص2333انُبد رُفُذهب فٍ انذول انؼزثُخ وثُزود ،
10

فٍ اداء  OHSـ ػبيز ػجذ انهطُف انؼبيزٌ ، اصز ادارح انظاليخ وانظحخ انًهُُخ 

رح انظُبػخ انؼزالُخ ، يجهخ كهُخ انًبيىٌ ، انؼبيهٍُ ، دراطخ رحهُهُخ نمطبػبد وسا

 .88، ص2013 ، 21انؼذد 
11

ـ هجذ جهبد انكجُظٍ ، انظاليخ انًهُُخ فٍ انشزكخ انؼبيخ نظُبػخ انحزارَبد دراطخ  

،  7،انؼذد، 4رحهُهُخ ، يجهخ جبيؼخ االَجبر  نهؼهىو االلزظبدَخ واالدارَخ ، انًجهذ 

 .45، ص 2011
12

ادارح انظاليخ انظحُخ وانًهُُخ واَزبجُخ انؼبيهٍُ / انؼاللخ ـ احًذ ػهٍ حظٍُ ، 

واالصز) دراطخ يُذاَُخ (، يجهخ ركزَذ نهؼهىو االدارَخ وااللزظبدَخ ، جبيؼخ ركزَذ ، 

 .67، ص 3113،انؼذد انظبدص ػشز ،  5انًجهذ 
13

ـ   John white, health and safety management, by taylor and 

francis group,lic ,u.s. 2019,p109. 
14

ـ   David l,goetsch,occupational safety and health ,eighth edition 

,England, published by pearson education,2015,134. 
15

ـ   AL-Hadithi –Hassan M.Ali patterns and policies of Industrial 

location in 1960-1985 ,2000,p65. 
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واالصز) دراطخ يُذاَُخ (، يجهخ ركزَذ نهؼهىو االدارَخ وااللزظبدَخ ، جبيؼخ ركزَذ ، 

 .3113،انؼذد انظبدص ػشز ،  5انًجهذ 
 يؼًم طًُذ انفهىجخ.ـ انذراطخ انًُذاَُخ نهجبحضخ ، لظى االدارح وانزخطُط ، 2

ـ طبيُجىنض ، االجزاءاد انًزخذح نحًبَخ انجُئخ فٍ انؼزاق ػهً انُطبق انزشزَؼٍ  3

وانًؤطظٍ ، ولبئغ اجزًبع فزَك انخجزاء حىل يذي كفبَخ انزشزَؼبد انجُئُخ ورؼشَش 

.2333انُبد رُفُذهب فٍ انذول انؼزثُخ وثُزود ،
 

 

فٍ اداء  OHSح انظاليخ وانظحخ انًهُُخ ـ ػبيز ػجذ انهطُف انؼبيزٌ ، اصز ادار4 

انؼبيهٍُ ، دراطخ رحهُهُخ نمطبػبد وسارح انظُبػخ انؼزالُخ ، يجهخ كهُخ انًبيىٌ ، 

.2013 ، 21انؼذد 
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ـ نُش يحًىد خهُفخ ،انزحهُم انًُبخٍ نؼُظز انزَبح فٍ يحبفظخ االَجبرويجبالره  5

.3122زثُخ ، جبيؼخ االَجبر ،انزطجُمُخ ، رطبنخ يبجظزُز غُز يُشىرح ، كهُخ انز
 

 

ـ هجذ جهبد انكجُظٍ ، انظاليخ انًهُُخ فٍ انشزكخ انؼبيخ نظُبػخ انحزارَبد دراطخ  6

،  7،انؼذد، 4رحهُهُخ ، يجهخ جبيؼخ االَجبر  نهؼهىو االلزظبدَخ واالدارَخ ، انًجهذ 

2011 . 

وادارح انكًُُبوَبد فٍ  ـ وسارح انجُئخ ، انذائزح انفُُخ ، لظى رمُُى انًىالغ انًهىصخ7

 . 3113انؼزاق ، كزُت يُشىر ،

،رؼهًُبد انًحذداد انجُئُخ الَشبء  3122( نظُخ 4ـ  وسارح انجُئخ ،رؼهًُبد رلى ) 8

 (.6انًشبرَغ ويزالجخ طاليزهب ، انًبدح )
 9

 .3132ـ وسارح انزخطُط ، لظى انؼاللبد وانُشز ، ثُبَبد غُز يُشىرح ، 
10

، انًؤطظخ انؼبيخ نزظًُى واالَشبء انظُبػٍ ، انذراطخ ـ  وسارح انظُبػخ  

 و.1987االلزظبدَخ نًشزوع طًُذ انكىفخ وانفهىجخ ، ثغذاد ، 
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