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 املقدمة

شعب كوردستان ليسوا غرباء على الهجمات الكيماوية. وقع أكبر هجوم مدمر بالسالح الكيمياوي ضد املدنيين في التاريخ الحديث في مدينة 

مدني وإصابة ضعف هذا العدد بجروح. كان الهجوم جزًءا من حملة إبادة جماعية  5000، مما أسفر عن مقتل أكثر من 1988حلبجة عام 

 )عمليات األنفال، أكثر شم
ً

( أسفرت عن العديد من الهجمات الكيميائية في أجزاء مختلفة من كوردستان العراق مع عواقب 1988-1987وًل

 نیمن نوع سار  –إنسانية وبيئية ًل حصر لها. تشتمل املواد الكيميائية التي استخدمها النظام العراقي على غاز الخردل املميت وغاز األعصاب 

 .لها آثار مدمرة قصيرة وطويلة األجل على الناجين تيأكس، ال ڤیو تابون و

 الكيماوي  اإلرهاب

الحظ، فإن إنتاج األسلحة الكيمياوية واستخدامها سهل نسبًيا، واملكونات األساسية هي سهل الوقوع في متناول اإلرهابيين، وخاصة  لسوء

 .عمليات تدقيق مناسبة ملنع اإلرهاب الكيمياوي وحماية املدنيين في البلدان الهشة واألقل مؤسساتية التي ليس لديها سياسات أو

داعش( وسلفها، تنظيم القاعدة، قد استخدموا املواد الكيميائية كسالح في  –ب)الدولة اإلسالمية  یسمیما میأدلة كثيرة على أن تنظ هناك

ضد القوات األمريكية  2007الحرب. استخدمت تنظيم القاعدة الكلور )يستخدم على نطاق واسع في تنقية املياه( كسالح كيمياوي في عام 

ق تنظيم داعش مكونات األسلحة الكيمياوية من موقع مشروع املثنی، وهو مجمع مساحته في محافظة األنبار. ُيعتقد أن سر  الفوقوات التح

كيلومتر مربع يقع بالقرب من سامراء، شمال بغداد. كان مشروع املثنی مركز برنامج األسلحة الكيماوية في العراق خالل الحرب العراقية  100

أكس  یوف نیت الحشرية، وهي شركة أمامية مكرسة إلنتاج مئات األطنان من مواد سار اإليرانية وُيعرف باسم املؤسسة العامة إلنتاج املبيدا

والخردل. حّولت داعش أيًضا مهجع لجامعة املوصل إلى مصنع إلنتاج األسلحة الكيمياوية، باستخدام مكونات كيميائية متوفرة في السوق 

 .يمياويةعراقيين سابقين في األسلحة الك علماءخبرات من  یوباإلعتماد عل

ي اتسياسملخص 
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 تعزيز األمن الكيميائي في إقليم كوردستان

في العراق وإقليم كوردستان ألغراض مدنية مختلفة. أثبتت املنظمات اإلرهابية نيتها ودرايتها وقدرتها تستخدم املواد الكيميائية على نطاق واسع 

 يماجرائات عاجلة وشاملة للسياسة، يمكن أن تواجه وإقل ابیعلى تحويل املواد الكيميائية لالستخدام املدني إلى أسلحة كيمياوية. ففي غ

 ري ييميائي مع وجود مخاطر ًل حصر لها على السكان والبيئة. يتبع هذا التقرير ورشة عمل مؤسسة مكوردستان انتهاكات كبيرة في األمن الك

 الخاصة باألمن الكيميائي، حيث تم تحديد التحديات الرئيسية وتقديم عدد من توصيات السياسة.

http://www.meri-k.org/
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 11. كما شن هجوًما كيماوًيا خطيًرا في 2010استخدم داعش الكلور في الهجوم على بلدة صغيرة في شمال العاصمة بغداد في سبتمبر  وقد

 76ضد قوات البيشمركة الكردية، مما أسفر عن إصابة أكثر من عشرين. منذ ذلك الحين، نفذ تنظيم داعش ما مجموعه  2015أغسطس 

 تیوتم التخطيط ملزيد من الهجمات قبل تحرير املوصل. لقد أكدت األمم املتحدة استخدام داعش كبر  كيمياوية،ألسلحة الهجوًما من ا

 .ظایالخردل، والذي ربما تم اختباره على السجناء. وباملثل، ُيعتقد أيًضا أن كبريتات الثاليوم )سم الفئران( قد استخدمت على السجناء أ

 ياألمن الكيميائ تحديات

قدرة داعش على استخدام املواد الكيميائية كسالح حرب يبرز أهمية األمن الكيميائي في العراق وما وراءه، مع العلم أن املكونات  إن

 املستخدمة في اإلرهاب الكيميائي تستخدم على نطاق واسع لألغراض الزراعية والطبية وغيرها من األغراض املدنية. مع الزيادة األخيرة في

كان هناك زيادة في استخدام املواد الكيميائية ذات اًلستخدام املزدوج، مثل مبيدات الحشرات واألعشاب والفطريات  الزراعية،ة األنشط

 .واألسمدة ومحسنات التربة. يواجه املهنيون الصحيون وموظفو املختبرات في العراق العديد من التحديات في تحسين سالمة املختبرات وأمنها

الرغم من الخطر الواضح والفوري لإلرهاب الكيمياوي، ًل تزال هناك مشاكل كبيرة تتعلق باألمن الكيميائي في العراق. أظهرت بعض  على

للمختبرات في إقليم كوردستان أوجه قصور جسيمة في املمارسات التي تشمل  (CRDF-Global) البيانات األولية من التقييم املمول من قبل

 .واإلدارة اآلمنة للمواد الكيميائية الخطرة ييائاألمن الكيم

 (MERI) كوردستان، نظم مؤسسة الشرق األوسط للبحوث میهذه القضايا والدعوة إلى اإلدارة املناسبة لألمن الكيميائي في إقل ملعالجة

ا  35( وحضرها 2019ريل أب 4-1عقدت الورشة على مدار ثالثة أيام ) .CRDF Global ورشة عمل حول هذا املوضوع، وبالشراكة مع
ً
مشارك

الكيميائية واملوزعين واألكاديميين ومنظمات املجتمع املدني. ألقى خبيران دوليان في املوضوع محاضرات وساعدهما اثنان  واديمثلون بائعي امل

لتي تتطلب معالجة األمر على من املدربين املحليين. كشفت ورشة العمل عن وجود ثغرات كبيرة في األمن الكيميائي في إقليم كوردستان وا

 :وجه السرعة. وتشمل اآلتي

 :محدودية املعرفة والوعي -أ

واضعي السياسات الحكومية واملزارعين واملستخدمين النهائيين اآلخرين للمواد الكيميائية ذات اًلستخدام املزدوج وعي  لدى

الوقائية الصحيحة املتاحة لهم للتحكم في الوصول محدود باملخاطر الجسيمة لألمن الكيميائي السيئ، وليس لديهم التعليمات 

. يعتبر استهداف األوساط األكاديمية والزراعة واملوزعين في أي حملة توعية أمًرا بالغ 15 ستخدامهاإلى هذه املواد الكيميائية أو ا

عي أو القدرات الكافية الالزمة للقيام األهمية. عالوة على ذلك، تفتقر قوات األمن املسؤولة عن األمن الكيميائي إلى املعرفة أو الو 

 .بعملهم بشكل صحيح

 

 :ضعف الرقابة -ب

 میتسليط الضوء على العديد من مجاًلت الضعف في الوظائف التنظيمية واملراقبة لحكومة إقليم كوردستان. تفتقر اإلقل تم

إلى التشريعات واللوائح واإلرشادات املناسبة التي تشتد الحاجة إليها لتعزيز األمن الكيميائي. في حين أن السوق الخاص لتجارة 

اًلستخدام آخذ في التوسع بسرعة، فإن القدرة اإلدارية للحكومة غير كافية لتطبيق املعايير الفنية  ةاملكونات الكيميائية املزدوج

. مرافق النقل والتخزين میدات. ًل يتم البحث عن جميع املواد الكيميائية أو اختبارها في نقطة الدخول إلى اإلقلأو مراقبة الوار 

املناسبة ليست موجودة ولم تتم معالجة عمليات اإلرجاع للمواد الكيميائية املعرضة لخطر التدهور أو انتهاء الصالحية معالجة 

 .ميائية مشكلة كبيرة بدون آلية أو إرشادات دقيقة إلدارة النفايات مزدوجة الغرضكافية. يمثل التخلص من النفايات الكي

. أنشأت حكومة إقليم ەواملراقب میهناك مواد محظورة يتم تداولها في السوق املفتوحة مع وجود القليل من دًلئل التنظ حالًيا،

 لجنة مؤلفة من ممثلين عن قوات األمن ووزارة الزراعة والحكومة املحلية وأصحاب املصلحة اآلخرين. يزورون 
ً
كوردستان مؤخرا

األسواق )وإن كانت بشكل غير منتظم( ويبلغون عن مخالفات، ولكن بسبب نقص التمويل والقدرات، فإن عملهم ًل يزال غير 
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. األهم من ذلك، في ظل عدم وجود ضوابط وتوازنات قوية، تخضع اللجان أيًضا للتأثير أو املشاركة في املعالجات كاٍف بشكل كبير

 .املزدوج دامالتفضيلية أو غض الطرف عن بيع املواد الكيميائية ذات اًلستخ

 

 :ضعف التنسيق والتعاون  -ج

والتنفيذية والقضائية للحكم، أو في داخل املؤسسات  املشاركون في ورشة العمل ضعف التنسيق بين الفروع التشريعية حدد

الحكومية املختلفة، كحاجز رئيس ي لفرض وتعزيز األمن الكيميائي في إقليم كوردستان. من األهمية بمكان، ًل يكاد يوجد أي 

ن الخبرة والقدرة على األخيرة لديها املزيد م ەإقليم كوردستان وحكومة العراق. هذ ومةاتصال مباشر أو عالقة تعاونية بين حك

 قائمة باملواد الكيميائية ذات اًلستخدام املزدوج ألصحاب املصلحة. يعتقد بعض 
ً
معالجة األمن الكيميائي، وأصدرت مؤخرا

 .سلًبا على التجارة الحرة تؤثرربما تكون مفرطة في التشدد و  ةیاملشاركين أن سياسات الحكومة العراق

نقص املنظمات املتخصصة بين منظمات املجتمع املدني من أوجه القصور املهمة في إقليم كوردستان. في بغداد، تم تأسيس  يعد

"رابطة" أو مجموعة ذوي املصالح، تمثل املوزعين الكيميائيين. لقد كان لها حتی اآلن تأثير إيجابي وأثبتت فعاليتها في جمع مختلف 

 .ار مثمر بشأن األمن الكيميائي في العراقأصحاب املصلحة للدخول في حو 

 ةیسياسات خيارات

على صانعي السياسات والقرارات في إقليم كوردستان معالجة خطر اإلرهاب الكيمياوي من خالل إدخال آليات قوية ملنع األفراد  يجب

تم اقتراح سلسلة  ري،يواملنظمات من الوصول إلى املواد الكيميائية واستغاللها ألغراض إرهابية. بناًء على النقاش الحاصل في ورشة عمل م

 :ةیاساتلسيمن توصيات ا

 اًلستراتيجية -1

األمن الكيميائي هي مهمة معقدة ًل يمكن تحقيقها دون إشراك مختلف القوى السياسية واًلجتماعية واًلقتصادية.  معالجة

 .يتطلب استراتيجية شاملة ملواجهة تحديات األمن الكيميائي. يجب ترجمة هذه اًلستراتيجية إلى تشريعات ولوائح وآليات العمل

 

 أصحاب املصلحةإشراك  -2

أصحاب املصلحة الحكوميين وغير الحكوميين )املجتمع املدني(، بما في ذلك البرملان والوزارات ذات الصلة، مهم جدا للتأثير  إشراك

على السياسات وتشجيع تطبيق تدابير األمن الكيميائي في إقليم كوردستان. العمل مع أصحاب املصلحة إلدخال فحوصات 

رة شاملة لألمن الكيميائي، بما في ذلك استيراد املواد الكيميائية وصنعها واستخدامها والتخلص منها، مع وأرصدة جديدة إلدا

 .التركيز في نهاية املطاف على حماية املجتمع والبيئة من جميع األخطار الكيميائية

 

 الدعوة لطلب الدعم -3

حلقات دراسية ونشر نتائج البحوث، بما في ذلك أن تكون الدعوة لطلب الدعم على شكل حمالت إعالمية، وتقديم  يمكن

الدراسات اًلستقصائية والتقييمات املؤسسية. تعتبر زيادة الوعي أولوية قصوى في أي عمل يتعلق باألمن الكيميائي في إقليم 

برامج رقابة حول الحاجة إلى اًللتزام بأفضل املمارسات الدولية وإنشاء  صلحةكوردستان. من املهم تثقيف جميع أصحاب امل

 .تنظيمية بشأن املواد الكيميائية الخطرة، مع التركيز على املواد الكيميائية مزدوجة اًلستخدام

الدولية بشأن توزيع املبيدات واستخدامها، وتشجيع التقليل إلى أدنى  نيوالقوان ریيعلى أصحاب املصلحة أيًضا اًللتزام باملعا يجب

امج مثل اإلدارة املتكاملة لآلفات. التعاون مع منظمات مثل منظمة األغذية والزراعة حد من استخدام املبيدات من خالل بر 

 .القدرات التنظيمية لحكومة إقليم كوردستان وحكومة العراق في هذا املجال تعزيزومنظمة الصحة العاملية ل

اويات، ورفع مستوى الوعي حول املخاطر املشاركون في الورشة إنشاء نظير إقليم كوردستان لجمعية الرافدين لتجار الكيم اقترح

 .الكيميائية في جميع أنحاء البالد
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 :طوير البنية التحتية -4

حاجة ملحة إلنشاء مختبرات وطنية لديها القدرة على اختبار وترخيص جميع املواد الكيميائية املستوردة في نقاط مراقبة  هناك

ميائية املستوردة. هناك حاجة إلى تسهيالت لتسريع املعالجة الكيميائية الحدود للتحقق من الجودة والكمية، وحماية املواد الكي

 .في موانئ الدخول 

قاعدة بيانات ملراجعة آثار جميع املواد الكيميائية داخل وخارج مرافق املستخدم النهائي، وتتبع النفايات الكيميائية لضمان  تطوير

 إلى مجاري النفايات العامة. یەاو یمیعدم دخول مواد كيميائية مزدوجة اًلستخدام أو مكونات األسلحة الك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 9201،  34، العدد 4املجلد  ،اتيالسياس ميرى  ملخص ،تعزيز األمن الكيميائي في إقليم كوردستان (9201) دًلور عالءالدين، زنكنةكوران  لإلقتباس: 
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