
 وضع المیاه المشتركة في العراق
 قضایا االدارة والنجاحات  –الضغوط 



 
 

یتمیز العراق بین اقطار الوطن العربي بوجود 
العدید من االنھار والروافد المشتركة مع دول 
الجوار وھي الفرات الذي تشترك في حوض 

ودجلة بروافده , تغذیة كل من تركیا وسوریا 
الخمسة الذي تشارك في حوض تغذیتھ كل من 

 .العراق وتركیا وایران وسوریا 



 حوض نھر دجلة 

 
منابع نھر دجلة في تركیا ویتكون النھر من العدید من تقع •

صو  ونھر بوتان ,كارزاننھر ,الروافد ھي نھر باطمان صو 
بمحاذاة ویسیر الخابور الذي یصب داخل االراضي العراقیة 

في التركیة ویدخل العراق  –السوریة  –الحدود العراقیة 
تصب في النھر على ضفتھ ,العراقیة مدینة فیشخابور 

 . الیسرى عدة روافد تشكل جزء مھم من ایرادتھ المائیة 
 



 حوض نھر الفرات 
تقع منابع نھر الفرات في تركیا في اعالي الھضبة االرمینیة •

 صوومراد  صوویتكون من التقاء فرعیھ الرئیسین فرات 
ویصب فیھ رافد  جرابلسویدخل االراضي السوریة عند 

ثم یصب ,على الضفة الیمنى منھ  جرابلسالساجور جنوب 
سد الطبقة جنوب فیھ رافد البلیخ في الضفة الیسرى منھ 

 ) .حصیبة(القائم عند مدینة ویدخل االراضي العراق 
 
 



 االنھر المشتركة مع ایران

ھناك مجموعة من االنھار الفرعیة والودیان المشتركة مع •
العراق وایران والتي بین ایران والتي تمتد على طول الحدود 

تنبع من ایران وتصب في نھر دجلة داخل العراق او في 
 .نھر ووادي مشترك ) 40(من  باكثراالھوار وتقدر 

 



 :الضغوط  
انخفاض االیرادات المائیة للعراق من میاه نھري دجلة والفرات في الوقت  -

مما كان یرده من میاه في النھرین قبل قیام دول % 30الحاضر  بنسبة اكثر من 
 الجوار بتنفیذ مشاریعھا التطویریة 

 .زیادة الطلب على المیاه نتیجة زیادة السكان والتطور الحضري  -
الجفاف التي تتعرض لھ المنطقة نتیجة المتغیرات المناخیة ونقص االمطار  -

والثلوج وزیادة نسبة التبخر نتیجة ارتفاع درجة الحرارة وارتفاع نسبة الملوحة 
 .في المیاه واألراضي

استمرار دول منابع نھري دجلة والفرات باستغالل معظم میاه االنھر المشتركة  -
والروافد وحتى الودیان المشتركة بین العراق وایران وقیام تلك الدول بتطویر 

على كمیة ونوعیة المیاه الداخلة  تؤثرسلباالتي  واالروائیةالمشاریع التخزینیة 
 .للعراق 

العراق ھو التحدي الراھن وھو استھداف  یواجھھاومن اكبر الضغوط التي  -
 .البنى التحتیة للموارد المائیة من قبل الكیانات االرھابیة 



 



 قضایا االدارة والنجاحات  
في ضوء االیرادات القلیلة المتحققة عند الحدود والتخزین المتاح في السدود 

 للمنشأتوالخزانات العراقیة وبالرغم من عدم توفر معلومات عن خطط التشغیل 
المقامة في تركیا وایران وكذلك سوریا فقد تم اتباع خطط خاصة لتشغیل منظومة 

 :الموارد المائیة لنھري دجلة والفرات في العراق لتحقیق اھداف رئیسیة اھمھا 
تجھیز المیاه ألغراض توفیر میاه الشرب وتأمین المیاه ألغراض الزراعة •

وألغراض الصناعة وتولید الكھرباء ومحاولة ) الزراعة القائمة والبساتین (
مراعاة النواحي البیئیة خاصة لمنطقة شط العرب التي تعاني من امتداد اللسان 

 .الملحي القادم من الخلیج اثناء المد 
اتباع خطة لزیادة الخزن في السدود والخزانات الكبیرة والمتوسطة من خالل •

 .التشغیل االمثل وصیانة السدود 
استكمال استصالح االراضي المستصلحة جزئیا واستصالح مساحات اخرى •

 .باستخدام الطرق الحدیثة للري كالري بالتنقیط واالنابیب المغلقة 



 .المیاه الجوفیة في المناطق التي تصل الیھا المیاه السطحیة استثمار •
 .من اجل زیادة نسب االغمار االھوار صیانة منشأت •
استكمال انشاء المبازل ومبزل المصب العام الرئیسي لنقل المیاه المالحة •

 .بعیدا عن مصادر المیاه العذبة 
تطھیر وتنظیف القنوات والمبازل (صیانة بعض المشاریع القائمة •

 )التبطین + مكافحة االدغال +
تاسیس جمعیات مستخدمي المیاه لتطویر الواقع الزراعي ورفع كفاءة •

 .  الھدراالستخدام وتقلیل 
على حوضي  المتشاطئةعلى المستوى االقلیمي یجري التنسیق مع الدول •

دجلة والفرات بھدف استمرار المباحثات حول استثمار میاه االنھر 
 .المشتركة وخاصة في اوقات الشحة الشدیدة 

 
 



 



مالمح من نتائج الدراسة االستراتیجیة لموارد المیاه 
 واالراضي في العراق 

من المتوقع حصول نقص في كمیات المیاه الواردة الى •
من وارداتھ الحالیة بحلول العام % 25العراق بنسبة 

2035. 
فان كمیة استخدامات المیاه في العراق  2020بحلول العام •

ستكون اقل من وارداتھ المائیة وسیزداد الفرق بین كمیة 
 . 2035المیاه المستھلكة والمتوفرة حتى العام 



 استھالك المیاه في نھر الفرات بتركیا 

 



 استھالك المیاه في نھر الفرات بسوریا 



 استھالك المیاه في نھر دجلة بتركیا 



 استھالك المیاه في نھر الزاب الكبیر بتركیا 



 استھالك المیاه في نھر الزاب الصغیر في ایران 



مالمح من نتائج الدراسة االستراتیجیة لموارد المیاه 
 واالراضي في العراق 

من المتوقع حصول نقص في كمیات المیاه الواردة الى •
من وارداتھ الحالیة بحلول العام % 25العراق بنسبة 

2035. 
فان كمیة استخدامات المیاه في العراق  2020بحلول العام •

ستكون اقل من وارداتھ المائیة وسیزداد الفرق بین كمیة 
 . 2035المیاه المستھلكة والمتوفرة حتى العام 



واخیرا رغم ما تقوم بھ الوزارة من جھود في ادارة مواردھا •
یمكن الحدیث عن ادارة ناجحة وثابتھ وما ال المائیة اال انھ 

نھري دجلة والفرات میاه زال العراق ال یعلم حصتھ من 
والروافد االخرى حیث ال توجد اتفاقیة نھائیة بین االطراف 

نھر الثالثة المعینة تحدد حصتھ العادلة والمعقولة من میاه كل 
 .مشترك
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