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 للتاريخ القديم نظرا     للتاريخ القديم نظرا    يعد عالم االهوار من حيث مكوناته الطبيعية واالجتماعية امتدادا حيا             يعد عالم االهوار من حيث مكوناته الطبيعية واالجتماعية امتدادا حيا                           

وارب والنقل والصيد رغم     وارب والنقل والصيد رغم     الستمرار المظاهر الحياتية البدائية آبناء البيوت القصب وصناعة الق       الستمرار المظاهر الحياتية البدائية آبناء البيوت القصب وصناعة الق       
..باالهوار باالهوار   المحيط   المحيط     للعالم    للعالم      التطور الهائل الذي طرا على المظاهرالحياتية            التطور الهائل الذي طرا على المظاهرالحياتية            

اريخي والساللي ألقدم حضارة      اريخي والساللي ألقدم حضارة      وتتصف بأنها شكل من اإلشكال النادرة في العالم من حيث االمتداد الت          وتتصف بأنها شكل من اإلشكال النادرة في العالم من حيث االمتداد الت          
 الطبيعة التي لم تلوثها     الطبيعة التي لم تلوثها    مازالت تتوالد وتتواصل في عالمها الخاص، ويطلق على مثل هذه المناطق              مازالت تتوالد وتتواصل في عالمها الخاص، ويطلق على مثل هذه المناطق              

مايتها، حيث أطلق عليها       مايتها، حيث أطلق عليها       عناصر التطور الحديث بالمناطق البكر التي تسعى المنظمات الدولية لح            عناصر التطور الحديث بالمناطق البكر التي تسعى المنظمات الدولية لح            
بالغابات البكر واألنهار التي لم تقام عليها المنشات،             بالغابات البكر واألنهار التي لم تقام عليها المنشات،             ( ( المناطق المحمية في العالم التي تتمثل           المناطق المحمية في العالم التي تتمثل           

وهي بقاع محدودة في العالم، و         وهي بقاع محدودة في العالم، و         ) ) والمجمعات البشرية البدائية والمناطق التي لم تفسدها اإللة            والمجمعات البشرية البدائية والمناطق التي لم تفسدها اإللة            
 طوال العام في بعض أجزاءه        طوال العام في بعض أجزاءه       االهوار العراقية تدخل ضمـن هذه المواصفات، انه إقليم تغمره المياه              االهوار العراقية تدخل ضمـن هذه المواصفات، انه إقليم تغمره المياه              

    وفصليا في أجزاء أخرى وله شخصيته الجغرافية الفريدة         وفصليا في أجزاء أخرى وله شخصيته الجغرافية الفريدة         
  
The marsh world is considered for its natural and social constitThe marsh world is considered for its natural and social constituents an extension to ancient uents an extension to ancient 
history, owing to the continuation of primitive life features buhistory, owing to the continuation of primitive life features building reed houses, making ilding reed houses, making 
boats, transport and fishing, despite the huge progress in theseboats, transport and fishing, despite the huge progress in these features in the world. It is features in the world. It is 
described as a rare form in the world. Its historical and legacydescribed as a rare form in the world. Its historical and legacy in civilization still continues in in civilization still continues in 
its special world. These natural areas which are not polluted byits special world. These natural areas which are not polluted by elements of modern elements of modern 
development are known as virgin areas; which the international odevelopment are known as virgin areas; which the international organizations endeavor to rganizations endeavor to 
protect. They call them protect. They call them ““the protected areas in the worldthe protected areas in the world””, represented by (virgin woods, , represented by (virgin woods, 
rivers that have no establishments on them, human primitive unitrivers that have no establishments on them, human primitive units and areas not damaged by s and areas not damaged by 
machines). Such areas are limited in the world and the Iraqi marmachines). Such areas are limited in the world and the Iraqi marshes are within theseshes are within these  
qualifications.qualifications.

In brief,  it is a territory with  some parts floodeIn brief,  it is a territory with  some parts flooded with water throughout the year and d with water throughout the year and 
some parts flooded quarterly. It has its own unique geographicalsome parts flooded quarterly. It has its own unique geographical character.  character.  
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3. Hammar Marsh
هور الحمار  .3



 :  : الموقع والمساحة     الموقع والمساحة     ••

  ضرعضرع  يترئاديترئاد  نيبنيب  ةزيوحلاةزيوحلا  روهروه  عقيعقي            
  ةيلامشلاةيلامشلا  ضرعلاضرعلا  طوطخطوطخ  نمنم( ( 3131,,7575  وو  3131

  ةيقارعلاةيقارعلا  دودحلادودحلا  نيبنيب  دتميودتميو  ،،))ةدتمملاةدتمملا
  الإالإ  ميظعلاميظعلا  روهبروهب  نارياناريا  يفيف  فرعيوفرعيو  ،ةيناريالا،ةيناريالا

  يقارعلايقارعلا  بناجلابناجلا  يفيف  عقيعقي  ربكألاربكألا  ءزجلاءزجلا  نإنإ
  ةظفاحمةظفاحم  يفيف  حرشملاحرشملا  ةيحانةيحان  بونجبونج  نمنم  دتميودتميو
  غلبيغلبي  كلذبوكلذبو" " ابونجابونج  ةنرقلاةنرقلا  ةنيدمةنيدم  ىلاىلا  ناسيمناسيم
  3030 (  ( هضرعهضرع  لدعمولدعمو) ) مكمك  8080 (  ( يلاوحيلاوح  هلوطهلوط
  ريدقتريدقت  كانهكانه  سيلفسيلف  ةحاسمللةحاسملل  ةبسنلابةبسنلاب  امااما ) )مكمك

  ببسببس  عجريوعجريو  روهلاروهلا  ةحاسمةحاسم  ديدحتديدحت  يفيف  تباثتباث
  ةتباثةتباث  ريغريغ  ةقطنملاةقطنملا  هذههذه  ةحاسمةحاسم  نانا  ىلاىلا  فالتخالافالتخالا

  ىلاىلا  ةنسةنس  نمونمو  رخارخا  ىلاىلا  مسوممسوم  نمنم  ريغتتريغتت  يهفيهف
  هايملاهايملا  تايمكتايمك  فالتخافالتخا  ببسبببسب  كلذوكلذو  ىرخاىرخا  ةنسةنس
  ،ةفلتخملا،ةفلتخملا  رداصملارداصملا  نمنم  ةقطنملاةقطنملا  ىلاىلا  لصتلصت  يتلايتلا

  يلاوحبيلاوحب  تردقتردق  دقلفدقلف  راطمالاوراطمالاو  تاناضيفلاكتاناضيفلاك
  ناضيفلاناضيفلا  مسوممسوم  يفيف  22مكمك))30003000  ––  25002500((

  دوهيصلادوهيصلا  مسوممسوم  لالخلالخ" " اريثكاريثك  صلقتتوصلقتتو
  مسوممسوم  لالخلالخ  هيلعهيلع  وهوه  امام  فصنفصن  نمنم  لقالقا  حبصتلحبصتل

  ةحاسمبةحاسمب" " اضيااضيا  تردقوتردقو  ..هايملاهايملا  ةدايزةدايز
  لصفلصف  لالخلالخ  صلقتتوصلقتتو  دادزتدادزت) ) 22مكمك  24002400((اهردقاهردق

  وو  22مكمك  36003600  يلاوحيلاوح  ىلاىلا  دوهيصلاودوهيصلاو  ناضيفلاناضيفلا
  ةحاسمبةحاسمب  تردقوتردقويلاوتلايلاوتلا  ىلعىلع  22مكمك  950950
  اهتحاسماهتحاسم  ضفخنتضفخنت  امنيبامنيب) ) 22مكمك  35003500( ( اهردقاهردق

  

• Location and Area

    Hawaiza marsh lies between (31 and 31.75 Hawaiza marsh lies between (31 and 31.75 
latitude) from north latitude. It extends latitude) from north latitude. It extends 
between the Iraqibetween the Iraqi-- Iranian borders, and is Iranian borders, and is 
called in Iran called in Iran AlazeemAlazeem marsh , but the marsh , but the 
largest part lies in Iraqi side and extends largest part lies in Iraqi side and extends 
from south from south AlmusharahAlmusharah in in MessanMessan
governorate to governorate to QurnaQurna city in the south , its city in the south , its 
length (80 km ) and its width (30 km ).length (80 km ) and its width (30 km ).

There is no specific area for the marsh, There is no specific area for the marsh, 
due to the fact this area of the region is due to the fact this area of the region is 
not fixed and changes form one season to not fixed and changes form one season to 
another and from one year to another another and from one year to another 
because of the difference in water amount because of the difference in water amount 
reaching the area from different resources reaching the area from different resources 
like floods and rains. The marsh area like floods and rains. The marsh area 
covers about (2500covers about (2500 --  30003000)) km2km2  in flood in flood 
season and is much reduced during the dry season and is much reduced during the dry 
season. The area ranges from 3600kmseason. The area ranges from 3600km22 in in 
the flood season to 950kmthe flood season to 950km22 in the dry in the dry 
season and average about 2400kmseason and average about 2400km22

The largest area of (3600kmThe largest area of (3600km22) while is ) while is 
reduced during driest years to (650 km2). reduced during driest years to (650 km2). 
Through satellite imagery analysis for 1973 Through satellite imagery analysis for 1973 
about (3076 about (3076 –– 2435) km2435) km22 in Iraq and (641 in Iraq and (641 
kmkm22) in Iran (21%).) in Iran (21%).



Hawaiza Marsh هور الحويزة  



  ::مصادرالتغذيةوالتصريف مصادرالتغذيةوالتصريف ••
يتزود هور الحويزة بالمياه من ثالث مصادر، المصدر الغربي       يتزود هور الحويزة بالمياه من ثالث مصادر، المصدر الغربي           

 )  ) انهار فرعية   انهار فرعية   ((يمثل مياه نهر دجلة التي تنحدر من جداول             يمثل مياه نهر دجلة التي تنحدر من جداول             
الكحالء ،المشرح ،المجر والمصدر الشرقي هو المياه المنحدرة     الكحالء ،المشرح ،المجر والمصدر الشرقي هو المياه المنحدرة     
من الجبال اإليرانية في انهار أهمها الكرخا والطيب ودويريج              من الجبال اإليرانية في انهار أهمها الكرخا والطيب ودويريج              
ويصبان النهران األخيران في هور السناف الذي تصب مياها في                ويصبان النهران األخيران في هور السناف الذي تصب مياها في                

::هور الحويزة واهم تلك الجداول      هور الحويزة واهم تلك الجداول      
الكحالء يأتي بالمرتبة الثانية من حيث الحجم بعد البتيرة                 الكحالء يأتي بالمرتبة الثانية من حيث الحجم بعد البتيرة                   ..    1    1

) )  م  م 100100((في حوض المجرى االدنى لدجلة ويبلغ عرضها حوالي          في حوض المجرى االدنى لدجلة ويبلغ عرضها حوالي          
تقريبا وان قدرة التصريف فيها تفوق فاعلية نهر              تقريبا وان قدرة التصريف فيها تفوق فاعلية نهر              ) )  م    م   33( ( وعمقهاوعمقها

من تصريف     من تصريف      % )  % ) 6060( ( دجلة في ذلك الجزء إذ إن القناة تاخذ      دجلة في ذلك الجزء إذ إن القناة تاخذ      
النهر وتنقسم بعد مسافة قليلة من تفرعها الى ثالث قنوات هي                النهر وتنقسم بعد مسافة قليلة من تفرعها الى ثالث قنوات هي                

 وهذه تنقل مياه الفيضان حيث تنتهي                 وهذه تنقل مياه الفيضان حيث تنتهي                التوز التوز   وام وام  والزبير     والزبير    يجي يجي ححالسالس
..في هور الحويزة    في هور الحويزة    

 وان    وان   الكحالءالكحالء المشرح يتفرع من الضفة اليسرى من قناة       المشرح يتفرع من الضفة اليسرى من قناة      ..22          
وتتجه في مجراها    وتتجه في مجراها    ) )  م  م 3.53.5((وعمقها     وعمقها     ) )  م  م 4545( ( معدل عرضهامعدل عرضها

نحو الشرق وليس مع االنحدار العام للمنطقة ويتفرع منها على          نحو الشرق وليس مع االنحدار العام للمنطقة ويتفرع منها على          
  الكحالءالكحالءمن نقطة تفرعها من  من نقطة تفرعها من  ) )  آم  آم 1313(  (  بعد حوالي بعد حوالي 

 بعد ضفتها اليمنى وهناك قنوات                بعد ضفتها اليمنى وهناك قنوات               البتوت   البتوت   قناة ام    قناة ام    ) )  م  م 105105( ( بمسافةبمسافة
    الجكةالجكةاخرى تصرف مياها نحو الجنوب حيث تنتهي في هور              اخرى تصرف مياها نحو الجنوب حيث تنتهي في هور              

المالح  المالح  ((من تفرعها تقسم الى فرعين         من تفرعها تقسم الى فرعين         )) آم    آم   3737( ( وعلى بعد وعلى بعد 
..هورالحويزة هورالحويزة يجريان نحو الجنوب الشرقي وينتهيان في             يجريان نحو الجنوب الشرقي وينتهيان في             ) ) والعامةوالعامة

 القناة المجرية تعد اصغر القنوات الرئيسية الخمسة في                القناة المجرية تعد اصغر القنوات الرئيسية الخمسة في               ..33          
وأقصى عمق    وأقصى عمق    ) )  م م2525((مدينة العمارة ويكون أقصى عرض لها هو          مدينة العمارة ويكون أقصى عرض لها هو          

نهر   نهر     من المياه الواصلة هناك من من المياه الواصلة هناك من  % )  % ) 2525  ––  2020((تأخذ  تأخذ  )  )   م م22((
..دجلةدجلة

•• Feeding and Discharging Feeding and Discharging 
Resources:Resources:--

Hawaiza marsh is fed from three water Hawaiza marsh is fed from three water 
sources. The western source represents Tigris sources. The western source represents Tigris 
river, coming down from river, coming down from AlkahlaAlkahla, , MusharahMusharah, , 
and and MajarMajar creeks. The eastern source is creeks. The eastern source is 
coming from the Iranian mountains in coming from the Iranian mountains in KarkahKarkah
, , TibTib and and DwareegeDwareege rivers, and the two latter rivers, and the two latter 
rivers flow into rivers flow into SinafSinaf marsh; which flows into marsh; which flows into 
Hawaiza marsh. The most important creeks Hawaiza marsh. The most important creeks 
are:are:

        11--  AlkahlaAlkahla, the second stage after , the second stage after AlBiteraAlBitera
in down the stream basin of Tigris river has a in down the stream basin of Tigris river has a 
width of about (100)m and depth of (3)m. width of about (100)m and depth of (3)m. 
The discharge capacity is more effective than The discharge capacity is more effective than 
the Tigris in that part since the channel takes the Tigris in that part since the channel takes 
( 60%)   of the river discharge and after a ( 60%)   of the river discharge and after a 
short distance, divides into three channels: short distance, divides into three channels: 
SahajiSahaji, , ZabairZabair and Um and Um AltoozAltooz, ending in , ending in 
HawizaHawiza marshes. marshes. 

          22-- AlmusharahAlmusharah originates from the left originates from the left 
bank of bank of AlkahlaAlkahla channel, with an average channel, with an average 
width of (45m)   and depth of (3.5) m. It width of (45m)   and depth of (3.5) m. It 
flows to the east, without branching about flows to the east, without branching about 
(13) km from the point of its branching from (13) km from the point of its branching from 
AlkahlaAlkahla, distance of (105)km, Um , distance of (105)km, Um AlbitootAlbitoot
channel from its right bank. There are other channel from its right bank. There are other 
channels discharge  water towards the south, channels discharge  water towards the south, 
ending in ending in JakaJaka marsh. At ( 37km) from its marsh. At ( 37km) from its 
branch branch dividsdivids into (2)  branches ( into (2)  branches ( AlmalihAlmalih and and 
AlamaAlama); which flow to Hawaiza marsh .); which flow to Hawaiza marsh .

          33-- MajriyaMajriya channel: it is considered the channel: it is considered the 
smallest of the main five channels in smallest of the main five channels in OmarahOmarah
city. The maximum width for it is (25 m) and city. The maximum width for it is (25 m) and 
maximum depth is (2m), taking  (20maximum depth is (2m), taking  (20--25%) 25%) 
from the water from the Tigris river. from the water from the Tigris river. 



الكحالء 

االحسيجي

لمشرح ا



    نهر الكرخة  يتكون النهر في ايران ويصب في هور              نهر الكرخة  يتكون النهر في ايران ويصب في هور                ..11      
    ) )  آم آم6060( ( الحويزة مارا في الحميدية التي تبعد عن مصبه     الحويزة مارا في الحميدية التي تبعد عن مصبه           

تقريبا ويكون دلتاه داخل هور الحويزة اذ تنقسم مياه                  تقريبا ويكون دلتاه داخل هور الحويزة اذ تنقسم مياه                          
  هذا النهر الى عدة فروع داخل الهور، وان معدل           هذا النهر الى عدة فروع داخل الهور، وان معدل                   
ويقدر معدل    ويقدر معدل    ) ) ثاثا/ / 33 م م204204( ( تصريفه في الحميدية يبلغ       تصريفه في الحميدية يبلغ               
" ." .سنويا  سنويا   ) )33مليار ممليار م6.436.43( ( لهذا النهر   لهذا النهر       التجهيز السنوي     التجهيز السنوي           

 نهر دويريج تقع منابعه في االراضي االيرانية               نهر دويريج تقع منابعه في االراضي االيرانية              ..22          
ويدخل الحدود العراقية عند مخفر الفكة وان اآثر من          ويدخل الحدود العراقية عند مخفر الفكة وان اآثر من                  
من مياه هذا النهر يستغله االيرانيون ايام          من مياه هذا النهر يستغله االيرانيون ايام          %) %) 8585((        
الربيع والصيف والخريف لسقي مزروعاتهم ويستمر           الربيع والصيف والخريف لسقي مزروعاتهم ويستمر                   
النهر في جريانه حتى ينتهي في هور السناف عند نقطة             النهر في جريانه حتى ينتهي في هور السناف عند نقطة                     
عن مصب نهر الطيب وذروة     عن مصب نهر الطيب وذروة     ") ")  ميال ميال1111((تبعد حوالي    تبعد حوالي            
) .) .ثاثا /  / 33 م م100100((تصريفه تبلغ    تصريفه تبلغ            
 نهر الطيب ينبع من الجبال االيرانية الواقعة الى              نهر الطيب ينبع من الجبال االيرانية الواقعة الى             ..33          
 ويتجه وادي النهر ل         ويتجه وادي النهر ل        وجصان وجصان الشرق من قضاء بدرة    الشرق من قضاء بدرة            
يدخل االراضي العراقية في نقطة تقع الى الشرق من             يدخل االراضي العراقية في نقطة تقع الى الشرق من                     
  مخفر الطيب العراقي الذي يقع الى الشمال من مدينة        مخفر الطيب العراقي الذي يقع الى الشمال من مدينة              
" " ويتجه في جريانه جنوبا       ويتجه في جريانه جنوبا       ") ")  ميال  ميال 3131 ( (بحوالي  بحوالي  العمارة العمارة       
في وادي عميق حتى ينتهي في االطراف القريبة من               في وادي عميق حتى ينتهي في االطراف القريبة من                     
  6363(( ويبلغ طوله داخل االراضي العراقية          ويبلغ طوله داخل االراضي العراقية         السناف السناف هور  هور        
" " ومصدر مياه هذا النهر االمطار لهذا يصبح جافا       ومصدر مياه هذا النهر االمطار لهذا يصبح جافا       ") ") ميالميال      
في موسم الصيف او تجري فيه آمية ضئيلة من المياه                  في موسم الصيف او تجري فيه آمية ضئيلة من المياه                        
    ان آانت االمطار غزيرة،وتبلغ  وذروة       ان آانت االمطار غزيرة،وتبلغ  وذروة       " " ويزداد تصريفه   ويزداد تصريفه         
) .) .ثاثا /  / 33 م  م 500500((تصريفه   تصريفه         

.   .   Rivers coming from IranRivers coming from Iran
1.1. KarkaKarka river: It is formed in Iran and flows into river: It is formed in Iran and flows into 
Hawaiza marsh passing Hawaiza marsh passing HamidiyaHamidiya; which is (60 km2) ; which is (60 km2) 
from its origin. It forms a delta inside Hawaiza marsh from its origin. It forms a delta inside Hawaiza marsh 
where the water of this river divides  into many branches where the water of this river divides  into many branches 
inside the marsh. The average of its discharge in inside the marsh. The average of its discharge in 
Hamidiya  Hamidiya  is about (6.43 billion m3) yearly.is about (6.43 billion m3) yearly.
2.2. DwareegeDwareege river: It sources from Iran and inters river: It sources from Iran and inters FakaFaka
control post. More than 85% of this river water is used control post. More than 85% of this river water is used 
by the Iranians during spring, summer and autumn days by the Iranians during spring, summer and autumn days 
to irrigate their plants. The river continues flowing until to irrigate their plants. The river continues flowing until 
it ends in it ends in SinafSinaf marsh about (11 miles) from marsh about (11 miles) from TibTib and the and the 
maximum discharge is about (100 m3/sec.)maximum discharge is about (100 m3/sec.)
3.3. TibTib river: It sources from the Iranian mountains, east river: It sources from the Iranian mountains, east 
of of BadraBadra and and JassanJassan districts, and the valley of the river districts, and the valley of the river 
inters Iraq at a point east of Iraqi inters Iraq at a point east of Iraqi TibTib control post; control post; 
which lies to the north of which lies to the north of OmaraOmara city about (31 miles). city about (31 miles). 
Then its stream flows to the south in a deep valley until Then its stream flows to the south in a deep valley until 
it ends in the it ends in the SinafSinaf marsh. Inside Iraq its length is about marsh. Inside Iraq its length is about 
(63 miles) and the source of water in this river is rain; (63 miles) and the source of water in this river is rain; 
therefore it becomes dry during the summer season or therefore it becomes dry during the summer season or 
there is little amount of water in it. When the there is little amount of water in it. When the 
precipitation is increased, the discharge will reach its precipitation is increased, the discharge will reach its 
maximum level of about (500 m3/sec). maximum level of about (500 m3/sec). 

:يران  امن القادمة األنهار   •
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::مصادر تصريف مياه هور الحويزة     مصادر تصريف مياه هور الحويزة             ..

تعود مياه الهور الى نهر دجلة بمصادر عديدة وهي من            تعود مياه الهور الى نهر دجلة بمصادر عديدة وهي من                    
--::الشمال الى الجنوب     الشمال الى الجنوب     

 مصرف ام الجري الذي ينتهي في نهر دجلة عند قرية               مصرف ام الجري الذي ينتهي في نهر دجلة عند قرية              ..11        
وهذا المصرف ياتي      وهذا المصرف ياتي      " " تقريبا تقريبا ) )  ميل   ميل  3.33.3((الزجية شمال العزير  الزجية شمال العزير  
..بمياه جدول الكحالء    بمياه جدول الكحالء    

 مصرف الخرص ويصب في نهر دجلة الى الجنوب من           مصرف الخرص ويصب في نهر دجلة الى الجنوب من           . .22        
المصرف االول عند قرية الزجية ايضا وهو ياتي بالمياه                المصرف االول عند قرية الزجية ايضا وهو ياتي بالمياه                

..الوسطى والجنوبية للهور      الوسطى والجنوبية للهور      
 مصرف الكسارة وهو اوسع من هذين المصرفين        مصرف الكسارة وهو اوسع من هذين المصرفين       ..33          

بحوالي    بحوالي      ويصب في نهر دجلة عند قرية الكسارة شمال العزير       ويصب في نهر دجلة عند قرية الكسارة شمال العزير       
) .) . ميل   ميل  2.82.8((

والى الجنوب من مصرف الكسارة هناك مصارف اخرى          والى الجنوب من مصرف الكسارة هناك مصارف اخرى           . .44          
تاتي بمياه الهور الى نهر دجلة هي المنيحة الصغيرة والمنيحة              تاتي بمياه الهور الى نهر دجلة هي المنيحة الصغيرة والمنيحة              

..الكبيرة والروطة   الكبيرة والروطة   
 بمياه    بمياه   ياتي  ياتي   وهو اوسع هذه المصارف        وهو اوسع هذه المصارف       السويب  السويب   مصرف   مصرف  ..55          

  القرنةالقرنة ليصبها في دجلة جنوب     ليصبها في دجلة جنوب    العزيرالعزير من جنوب    من جنوب   الهور الهور 
..اميال    اميال    ) ) 5.55.5((بحوالي بحوالي 

. . Outlet resources of Outlet resources of 
Hawaiza marshHawaiza marsh

The marsh water returns to Tigris The marsh water returns to Tigris 
river with many outlets from north to the river with many outlets from north to the 
south south 
1.1. Um Um JiriJiri drain which ends in the Tigris river drain which ends in the Tigris river 
at at ZajyaZajya village north of village north of AlazeerAlazeer, about (3.3 , about (3.3 
miles) and this drain returns miles) and this drain returns AlkahlaAlkahla creek creek 
water water 
2.2. AlkarsAlkars drain also flows the Tigris river to drain also flows the Tigris river to 
the south of the first drain at the south of the first drain at AlzajiaAlzajia village; village; 
discharging the middle and south water for discharging the middle and south water for 
the marsh.the marsh.
3.3. AlkassaraAlkassara drain is wider than these two drain is wider than these two 
drains and flows into the  Tigris river at drains and flows into the  Tigris river at 
kassarakassara village about (2.8 miles) north of village about (2.8 miles) north of 
AlazeerAlazeer..
4.4. There are other drains to the south of There are other drains to the south of 
Kassara Kassara drain. These drains are drain. These drains are ““small small 
ManihaManiha””, , ““great great ManihaManiha”” and Rota, returning and Rota, returning 
marsh water to Tigris river.marsh water to Tigris river.
5.5. AlsuaibAlsuaib drain is a wider one of these drain is a wider one of these 
drains, drawing marsh water from south of drains, drawing marsh water from south of 
AlazeerAlazeer to flow into the Tigris about (5.5 to flow into the Tigris about (5.5 
miles) south of miles) south of QurnaQurna..
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     Hawaiza Marsh هور الحويزة       



.  .    location andlocation and  areaarea
The total area of The total area of QurnahQurnah (Central) Marshes is about  (Central) Marshes is about  
2400 km2. It is the  largest depression in the region. 2400 km2. It is the  largest depression in the region. 
From the north there is From the north there is OmaraOmara--AlFajrAlFajr road, with road, with 
Tigris river on the east , Tigris river on the east , AlKarafAlKaraf –– project on the project on the 
west and west and ChibayishChibayish city road beside Euphrates river city road beside Euphrates river 
on the south.on the south.

.. Feeding and discharge Feeding and discharge 
resources :resources :--
ALIZ RIVER water comes to the marshes from ALIZ RIVER water comes to the marshes from 
AlMusandakAlMusandak marshes marshes SaadiaSaadia, , NijelaNijela and and kutkut
barrage, and the emergency out lets between Al barrage, and the emergency out lets between Al 
MusandakMusandak and beginning of   and beginning of   OmaraOmara city. Flood city. Flood 
water flows in the water flows in the SiniyaSiniya down marshlands  through down marshlands  through 
ButairaButaira, Al , Al AreedhAreedh, and , and MijarMijar Al Al KabeerKabeer rivers. rivers. 
Historically, these marshlands had the freshest Historically, these marshlands had the freshest 
water of all the Iraqi Marshlands. They have water of all the Iraqi Marshlands. They have 
adequate capacity to accommodate 1% probability adequate capacity to accommodate 1% probability 
flood of flood of ButairaButaira, Al, Al--AreedhAreedh and and MijarMijar AlAl--KabeerKabeer
rivers.rivers.

The out lets of these marshes discharge to The out lets of these marshes discharge to 
Euphrates and Hammar marsh through groups of Euphrates and Hammar marsh through groups of 
ways and bridges on ways and bridges on ChibayishChibayish--MdainaMdaina road, road, 
especially between especially between AlmdainaAlmdaina and and AlfhoodAlfhood. The . The 
discharge of these is about 1500 m3/s during floods. discharge of these is about 1500 m3/s during floods. 

الموقع والمساحة   الموقع والمساحة     ..              
((ساحتها السطحية حوالي     ساحتها السطحية حوالي     ة مة مالبالغالبالغ) ) مرآزيةمرآزية((القرنة القرنة   هوارهواراا            

تحد هذه  تحد هذه   هي اآبر منخفض في المنطقة ، و            هي اآبر منخفض في المنطقة ، و           22آمآم) ) 24002400
 الفجر ومن الشرق نهر    الفجر ومن الشرق نهر   ––االهوار من الشمال طريق عمارة    االهوار من الشمال طريق عمارة    

دجلة ومن الغرب نهايات مشاريع الغراف ومن الجنوب طريق           دجلة ومن الغرب نهايات مشاريع الغراف ومن الجنوب طريق           
 . .الحاذي لنهر الفرات  الحاذي لنهر الفرات     جبايش  جبايش ––مدينة  مدينة  

  مصادر التغذية والتصريف مصادر التغذية والتصريف     ..          
  آانت المياه تأتي الى االهوار من       آانت المياه تأتي الى االهوار من       ) ) نهر العز نهر العز ((قبل إنشاء     قبل إنشاء                       

السعدية، النجيلة،     السعدية، النجيلة،     ((المصندك الواقعة اسفل سدة الكوت      المصندك الواقعة اسفل سدة الكوت        اهوار اهوار 
والكسرات االضطرارية التي يتم اللجوء اليها          والكسرات االضطرارية التي يتم اللجوء اليها          ) ) الخ الخ ........السنية  السنية  
 بين مؤخر فتحة المصندك ومقدم مدينة            بين مؤخر فتحة المصندك ومقدم مدينة            نهر دجلة   نهر دجلة  علىعلى

العمارة ومياه الفيضان التي تصب في هذه االهوار عبر         العمارة ومياه الفيضان التي تصب في هذه االهوار عبر         
 وتاريخيًا ، آانت       وتاريخيًا ، آانت        . . البتيرة،العريض والمجر الكبير     البتيرة،العريض والمجر الكبير     مصارف مصارف 

 العراق ، وهي قادرة     العراق ، وهي قادرة    أهوار أهوار  من بين     من بين    االعذباالعذبمياه هذه االهوار   مياه هذه االهوار   
  البتيرة   البتيرة   نهر  نهر  االاالمن من % % 11  بأحتماليةبأحتمالية   دجلة  دجلة على استيعاب فيضان   على استيعاب فيضان   

..والعريض والمجر الكبير  والعريض والمجر الكبير  
 بصورة اساسية الى نهر        بصورة اساسية الى نهر       االهوارفيتم   االهوارفيتم          اما منافذ تصريف هذه                 اما منافذ تصريف هذه          

 الحمار عبر مجموعة من الفتحات والجسور       الحمار عبر مجموعة من الفتحات والجسور      وهور وهور الفرات الفرات 
 ضمن المسافة   ضمن المسافة  وباالخص وباالخص   الجبايشالجبايش––على طريق المدينة   على طريق المدينة   

المحصورة بين المدينة والفهود ويقدر تصريف هذه الفتحات            المحصورة بين المدينة والفهود ويقدر تصريف هذه الفتحات            
 . .ثاثا//  33 م م15001500اثناء الفيضانات     اثناء الفيضانات     



Central Marshes االهوار المرآزية 



•• Area and locationArea and location
Hammar marsh lies south of Hammar marsh lies south of 
Euphrates river and extends from Euphrates river and extends from 
NassriaNassria in the west to in the west to BasrahBasrah suburbs suburbs 
at at ShattShatt AlarabAlarab in the south . Its in the south . Its 
length is about 90 kmlength is about 90 km22 and its width and its width 
is between  (30is between  (30--25)km25)km22.The .The 
maximum surface area was about maximum surface area was about 
(600km(600km22) during dry season and ) during dry season and 
forms a forms a permanantpermanant lake, but this vast lake, but this vast 
area of this marsh had been area of this marsh had been 
completely dried during this period.  completely dried during this period.  
They began to control They began to control BasrahBasrah canal to canal to 
provide water at the southern edge of provide water at the southern edge of 
Hammar marsh. They also began to Hammar marsh. They also began to 
establish  important projects, establish  important projects, 
including rail ways, main and minor including rail ways, main and minor 
roads, main outfall drain, dikes.. etc.    roads, main outfall drain, dikes.. etc.    
All of these constructions have All of these constructions have 

altered the physical setting of the altered the physical setting of the 
area.area.

                
المساحة والموقع       المساحة والموقع       ••

يقع هور الحمار جنوب نهر الفرات ،ويمتد     يقع هور الحمار جنوب نهر الفرات ،ويمتد     
من الناصرية في الغرب الى ضواحي البصرة عند      من الناصرية في الغرب الى ضواحي البصرة عند      

( (  آم وعرضه بين  آم وعرضه بين 9090يبلغ طوله    يبلغ طوله    ..شط العرب غربًاشط العرب غربًا
وآانت مساحته السطحية القصوى        وآانت مساحته السطحية القصوى        آم،آم، )  ) 3030--2525

 في موسم الفيضان         في موسم الفيضان        22آمآم) ) 30003000((حوالي حوالي 
 خالل موسم     خالل موسم    22 آم آم600600وتنخفض الى حوالي    وتنخفض الى حوالي    

وهذا الهور ذو   وهذا الهور ذو     ..الجفاف وتشكل بحيرة دائمة    الجفاف وتشكل بحيرة دائمة    
المساحة الشاسعة تم تجفيفه بصورة آاملة خالل           المساحة الشاسعة تم تجفيفه بصورة آاملة خالل           

وتم خالل هذه الفترة  وتم خالل هذه الفترة  . . الخمسة عشر سنة األخيرة الخمسة عشر سنة األخيرة 
إنشاء قناة البصرة لتوفير المياه والتي تجري عند     إنشاء قناة البصرة لتوفير المياه والتي تجري عند     

وقد تم ايضًا إنشاء     وقد تم ايضًا إنشاء     . . الحافة الجنوبية لهور الحمار    الحافة الجنوبية لهور الحمار    
بعض المشاريع المهمة بضمنها طرق السكك      بعض المشاريع المهمة بضمنها طرق السكك      
الحديدية ،طرق رئيسية وفرعيه المصب العام        الحديدية ،طرق رئيسية وفرعيه المصب العام        

وقد غيرت هذه المنشآت الوضع    وقد غيرت هذه المنشآت الوضع    . . الخالخ... ... وسداد وسداد 
  .. للمنطقة   للمنطقة  الفيزياوي  الفيزياوي  

              



. . Feeding and discharge Feeding and discharge 
resourcesresources

  Hammar marsh takes its water mainly Hammar marsh takes its water mainly 
from the Euphrates river at the end of from the Euphrates river at the end of 
NassriaNassria city through city through GhlewenGhlewen and and SakhaSakha
river and their branches river and their branches AkekaAkeka and and BaniBani
Hassan and rivers at the back of Hassan and rivers at the back of souksouk
alshiokalshiok: : AlHafarAlHafar,um ,um NakhlaNakhla and and KarmatKarmat
BaniBani SaeedSaeed through regulators controlling through regulators controlling 
discharges between (50discharges between (50--500)m 500)m 33/s. /s. 

Hammar marsh takes Tigris floods; Hammar marsh takes Tigris floods; 
which return to the marshes by which return to the marshes by 
discharging them through pipes and discharging them through pipes and 
bridges established on bridges established on MdainaMdaina--ChibayishChibayish
road.road.

After gathering the water in Hammar After gathering the water in Hammar 
marsh, it takes its way to the main outlets; marsh, it takes its way to the main outlets; 
which is the Euphrates river, which meets which is the Euphrates river, which meets 
Tigris at Tigris at QurnaQurna,,KarmatKarmat Ali, Karma river, Ali, Karma river, 
ShafiShafi and and KumaijKumaij, then to , then to ShattShatt al Arab. al Arab. 
Also, some of Also, some of KarmatKarmat Ali water is diverted Ali water is diverted 
to south to south AlzubairAlzubair then to the Arabian Gulf then to the Arabian Gulf 
through through ShattalShattal Al Al BasrahBasrah with (100with (100--
200)m200)m33/s discharge/s discharge. . 

مصادر التغذية والتصريفمصادر التغذية والتصريف.  .  
  

وياخذ هور الحمار مياهه بصورة رئيسية من        وياخذ هور الحمار مياهه بصورة رئيسية من                        
مؤخر مدينة الناصرية وعبر االنهار     مؤخر مدينة الناصرية وعبر االنهار     نهر الفرات   نهر الفرات   

والسقحة وفرعيها عكيكة وبني حسن       والسقحة وفرعيها عكيكة وبني حسن         غليوين  غليوين  
واالنهار مؤخر سوق الشيوخ وهي الحفار وام نخلة       واالنهار مؤخر سوق الشيوخ وهي الحفار وام نخلة       

انشات عليها     انشات عليها       نواظم نواظم   وآرمة بني سعيدوعبروآرمة بني سعيدوعبر
ويســــتوعب          ويســــتوعب          ..ثاثا//33مم))500500--5050((تصــرفـها بيـن         تصــرفـها بيـن         

الجمار فيضانات نهر دجلة التي ترد الى االهوار        الجمار فيضانات نهر دجلة التي ترد الى االهوار        
المرآزية عن طريق تصرفها بواسطة فتحات االنابيب        المرآزية عن طريق تصرفها بواسطة فتحات االنابيب        

..   جبايش  جبايش --والجسور المقامة على طريق المدينة    والجسور المقامة على طريق المدينة    
      ان المياه بعد تجمعها في هور الحمار تاخذ                ان المياه بعد تجمعها في هور الحمار تاخذ          

الرئيسية و هي      الرئيسية و هي      ) ) مخارجها مخارجها ( ( طريقها الى مصارفها       طريقها الى مصارفها       
نهر الفرات الذي يلتقي بدجلة عند القرنة وآرمة     نهر الفرات الذي يلتقي بدجلة عند القرنة وآرمة     
علي ونهر الكرمة والشافي والغميج ثم الى شط           علي ونهر الكرمة والشافي والغميج ثم الى شط           
العرب آما يتحول قسم من مياه نهر آرمة علي الى           العرب آما يتحول قسم من مياه نهر آرمة علي الى           
جنوب الزبير ثم الخليج العربي عن طريق شط   جنوب الزبير ثم الخليج العربي عن طريق شط   

  ثا ثا   //33مم) ) 200200--100100((البصرة بتصريف بين  البصرة بتصريف بين  



Hammar MarshHammar Marsh هور الحمار  هور الحمار  



  
  

االسباب والنتائجاالسباب والنتائج••
  لقد قام النظام السابق بتحطيم البنى البيئيةوالطبيعة         لقد قام النظام السابق بتحطيم البنى البيئيةوالطبيعة                     

 تحت ذرائع شتى من ضمنها اقامة مشاريع           تحت ذرائع شتى من ضمنها اقامة مشاريع          لالهوار العراقية لالهوار العراقية 
أال  أال  زراعية ومد طرق ترابية واعلدة توزيع المستوطنات الريفية            زراعية ومد طرق ترابية واعلدة توزيع المستوطنات الريفية            

الحقيقة آان الهدف سياسيا بحتا يرتبط بطبيعة الحكم ورؤاه            الحقيقة آان الهدف سياسيا بحتا يرتبط بطبيعة الحكم ورؤاه            أن أن 
االيدولوجية وآانت االهوار  مسرحا للعمليات العسكرية       االيدولوجية وآانت االهوار  مسرحا للعمليات العسكرية       
المسلحة حيث اصبحت هجرة السكان المحليين لقراهم ظاهرة    المسلحة حيث اصبحت هجرة السكان المحليين لقراهم ظاهرة    
اجتماعية خطيرة، وتال ذلك تقطيع الهور بسداد طويلة وغلق         اجتماعية خطيرة، وتال ذلك تقطيع الهور بسداد طويلة وغلق         
منافذ المياه المغذية له ،وقتل الحياة البيئية المعتادة بكافة            منافذ المياه المغذية له ،وقتل الحياة البيئية المعتادة بكافة            
اشكالها ،بما فيها اصناف نادرة من الحيوانات المائية والطيور               اشكالها ،بما فيها اصناف نادرة من الحيوانات المائية والطيور               

لقد  لقد  . . ناهيك عن قمع االنسان بالقوة وعسكرة المنطقة بكاملها       ناهيك عن قمع االنسان بالقوة وعسكرة المنطقة بكاملها       
ميزة فريدة للمشهد العراقي بأوجهه     ميزة فريدة للمشهد العراقي بأوجهه     الرافدين الرافدين آانت ألهوار بالد  آانت ألهوار بالد  

وبالرغم من أن األهوار    وبالرغم من أن األهوار    . .  واالجتماعية والبيئية         واالجتماعية والبيئية        األقتصاديةاألقتصادية
العراقية آانت تحت الضغط منذ الخمسينات اال أن التكامل            العراقية آانت تحت الضغط منذ الخمسينات اال أن التكامل            
البيئي، والنمو االقتصادي آانا مستمرين على نفس المنوال الى                 البيئي، والنمو االقتصادي آانا مستمرين على نفس المنوال الى                 

    الفيزياوي  الفيزياوي  أن لجأ النظام العراقي السابق متعمدا الى التدمير       أن لجأ النظام العراقي السابق متعمدا الى التدمير       
للمنطقة، فأصبحت هذه الحضارة الممتدة لخمسة آالف سنة     للمنطقة، فأصبحت هذه الحضارة الممتدة لخمسة آالف سنة     

من منطقة األهوار    من منطقة األهوار    % % 1010تحت التهديد المباشر بالفناء، ماعدا      تحت التهديد المباشر بالفناء، ماعدا      
..األصلية فقد نجت من هذا الهجوم الضاري       األصلية فقد نجت من هذا الهجوم الضاري       

       ان اجراءات السلطة اعاله قد سببت ضررا آبيرا                         ان اجراءات السلطة اعاله قد سببت ضررا آبيرا                  
 للسالالت  للسالالت المالوفةالمالوفة وغيرت صور االهوار     وغيرت صور االهوار    واالنسان واالنسان للطبيعة للطبيعة 

البشرية العديدة التي  واآبت المنطقة مما يتطلب عمال جادا           البشرية العديدة التي  واآبت المنطقة مما يتطلب عمال جادا           
..لتاهيلها من جديد  لتاهيلها من جديد  

.   .   Cause and ResultsCause and Results
    The previous regime had destroyed the environment The previous regime had destroyed the environment 

and the nature of the Iraqi marshes under different and the nature of the Iraqi marshes under different 
excuses like establishing agriculture projects, excuses like establishing agriculture projects, 
holding ground roads and redistributing the rural holding ground roads and redistributing the rural 
settlements, but the real aim was a political aim settlements, but the real aim was a political aim 
related with the government nature and its related with the government nature and its 
ideological views.ideological views.

    The marshes were an arena for the military The marshes were an arena for the military 
operations between  Iraqi and Iranian sides for (8) operations between  Iraqi and Iranian sides for (8) 
years from (1980). The migration of people from years from (1980). The migration of people from 
their countryside became a serious social their countryside became a serious social 
phenomena and then they began to cut the marshes phenomena and then they began to cut the marshes 
and dikes and closed the outlets of the water and dikes and closed the outlets of the water 
feeding the marshes, killing the usual feeding the marshes, killing the usual 
environmental life with all of its forms, including environmental life with all of its forms, including 
rare classes of water animals and birds. In addition,  rare classes of water animals and birds. In addition,  
human beings were suppressed by force. An human beings were suppressed by force. An 
uninterrupted five thousand year old civilization uninterrupted five thousand year old civilization 
came under direct threat of being completely wiped came under direct threat of being completely wiped 
out under the former regime. Less than (10%) of out under the former regime. Less than (10%) of 
the original marsh areas had survived from this the original marsh areas had survived from this 
onslaught. onslaught. 

  The procedures of the above authority caused great The procedures of the above authority caused great 
damage to the nature and man and changed the damage to the nature and man and changed the 
familiar image of the marshes for many human familiar image of the marshes for many human 
dynasties that lived in this area, so serious work dynasties that lived in this area, so serious work 
would be required for restoration.would be required for restoration.



آثار التجفيف    

األرض الخراب   

 النزوح والتهجير   

 انتقال حياة الريف إلى المدن  



          ..  Ministry of Water Resources Ministry of Water Resources 
Role:Role:--
After the liberation of our country from dictatorship, After the liberation of our country from dictatorship, 
the Ministry of Water Resources has inherited one of the Ministry of Water Resources has inherited one of 
the greatest environment  catastrophes, the greatest environment  catastrophes, 
represented by destruction of Mesopotamian represented by destruction of Mesopotamian 
marshes , but the first step toward consistent and marshes , but the first step toward consistent and 
coordination efforts , based on science to restore the coordination efforts , based on science to restore the 
marshes is establishing a Center for the Restoration marshes is establishing a Center for the Restoration 
of Iraq Marshes (CRIM) of Iraq Marshes (CRIM) 
The ministry role through (CRIM) is to manage, The ministry role through (CRIM) is to manage, 
coordinate and monitor implementation of  the coordinate and monitor implementation of  the 
restoration program through partnership with local restoration program through partnership with local 
and international stakeholders. and international stakeholders. 
The center follows up the daily activities concerned The center follows up the daily activities concerned 
with marsh restoration (water levels, gathering with marsh restoration (water levels, gathering 
water and soil samples to test, monitoring plants water and soil samples to test, monitoring plants 
growing and people movement, economical growing and people movement, economical 
activities for them, supporting the national and activities for them, supporting the national and 
international organizations  interested in marsh international organizations  interested in marsh 
restoration, discharges for marshes and water restoration, discharges for marshes and water 
amount and their outlet discharges the and amount and their outlet discharges the and 
implementing  projects works).implementing  projects works).
Using the staff and technical experience in the Using the staff and technical experience in the 
ministry and training  new staff on the restoration ministry and training  new staff on the restoration 
program and visiting the three southern program and visiting the three southern 
governorates (governorates (OmarahOmarah, , BasrahBasrah, , NassriyaNassriya ), using  ), using  
new technices    and coordinating  with the civil new technices    and coordinating  with the civil 
society of the marshes and the administrative units society of the marshes and the administrative units 
in the governorates, discussing with them  the in the governorates, discussing with them  the 
essential needs and the ability to provide them  essential needs and the ability to provide them  
works plans with the offices of the other ministries .works plans with the offices of the other ministries .

لقد ورثت وزارة الموارد المائية بعد تحرير بلدنا من         لقد ورثت وزارة الموارد المائية بعد تحرير بلدنا من         
الدآتاتورية أرثا الآبر آارثة بيئية اقترفت في جنوب العراق              الدآتاتورية أرثا الآبر آارثة بيئية اقترفت في جنوب العراق              

  تأسيس       تأسيس     وآان وآان ..ممثلة بتدمير أهوار بالد ما بين النهرين        ممثلة بتدمير أهوار بالد ما بين النهرين        
هو الخطوة األولى   هو الخطوة األولى    )  ) CRIMCRIM( ( أهوار العراق  أهوار العراق  انعاش انعاش مرآز مرآز 

بأتجاه الجهود الثابتة والمتناسقة والمبنية على أساس العلم                بأتجاه الجهود الثابتة والمتناسقة والمبنية على أساس العلم                
..العادة األهوارالعادة األهوار

هو إدارة، وتنسيق،       هو إدارة، وتنسيق،                وان دور الوزارة من خالل المرآز                    وان دور الوزارة من خالل المرآز           
ومراقبة تنفيذ برنامج إلعادة اإلنعاش من خالل الشراآة مع          ومراقبة تنفيذ برنامج إلعادة اإلنعاش من خالل الشراآة مع          

..المساهمين المحليين والدوليين    المساهمين المحليين والدوليين    
     وياخذ المرآز على عاتقه المتابعات اليومية للنشاطات                  وياخذ المرآز على عاتقه المتابعات اليومية للنشاطات             

مناسيب المياه، جمع نماذج     مناسيب المياه، جمع نماذج     ((التي تتعلق بانعاش االهوار      التي تتعلق بانعاش االهوار      
لغرض الفحص من المياه والتربة ، مراقبة وتوثيق نمو           لغرض الفحص من المياه والتربة ، مراقبة وتوثيق نمو           
النباتات وحرآة الناس والنشاطات االقتصادية لهم ، دعم           النباتات وحرآة الناس والنشاطات االقتصادية لهم ، دعم           

 االهوار،   االهوار،  باعادةباعادةالمنظمات الوطنية والدولية التي لها اهتمام           المنظمات الوطنية والدولية التي لها اهتمام           
 وحجم  المياه وتصريف      وحجم  المياه وتصريف     لالهوارلالهوار المطلقة  المطلقة التصاريفالتصاريف

) ) الخ الخ ..........مخارجها، انجاز اعمال المشاريع ،االستطالعات   مخارجها، انجاز اعمال المشاريع ،االستطالعات   
باالستفادة من الكوادر البشرية والخبرة الفنية في الوزارة         باالستفادة من الكوادر البشرية والخبرة الفنية في الوزارة         
وتدريب الكوادر الجديدة على برنامج االنعاش وبالحضور     وتدريب الكوادر الجديدة على برنامج االنعاش وبالحضور     

البصرة  البصرة  ( ( الدائم لمنتسبين المرآز في المحافظات الثالثة           الدائم لمنتسبين المرآز في المحافظات الثالثة           
المتفرغين آليا للمتابعات على    المتفرغين آليا للمتابعات على    ))،والناصرية،والعمارة  ،والناصرية،والعمارة  

مناطق االهوار الجنوبية وباستخدام التقنيات الجديدة              مناطق االهوار الجنوبية وباستخدام التقنيات الجديدة              
والعمل والتنسيق مع المجتمع المدني لسكان االهوار           والعمل والتنسيق مع المجتمع المدني لسكان االهوار           

 حوار بناء      حوار بناء     باجراءباجراءوالوحدات االدارية في المحافظات      والوحدات االدارية في المحافظات      
  تفتقرها   تفتقرها   بخصوص االحتياجات االساسية التي      بخصوص االحتياجات االساسية التي      

 الدوائر التابعة لباقي الوزارات في تحديد            الدوائر التابعة لباقي الوزارات في تحديد           واشراك واشراك المنطقة،المنطقة،
.. توفيرها ضمن خطط اعمالهم    توفيرها ضمن خطط اعمالهم   وامكانية وامكانية   الجدماتالجدماتهذه هذه 

دور وزارة الموارد المائية       •



تحطيم السداد   •

 اإلهتمام الرسمي  •

الرحمة  /  إستجابة الطبيعة   •
اإللهية 

 تأسيس مرآز إلنعاش •
األهوار ومراآز ومجالس و     

جمعيات أهوار عديدة    

 التفاوض مع دول الجوار و       •
اإلنضمام إلى اإلتفاقيات 

الدولية  



ممكن ودعم    ممكن ودعم    احياء النظام البيئي الهوار بالد مابين النهرين الى الحد االقصى ال   احياء النظام البيئي الهوار بالد مابين النهرين الى الحد االقصى ال   ••
..السكان المحليين والتنوع البيئي والبيئة    السكان المحليين والتنوع البيئي والبيئة    

The Iraqi marshlands ecosystem restored ,to the maximum extent The Iraqi marshlands ecosystem restored ,to the maximum extent 
possiblepossible,,and developing technical solution to support local and developing technical solution to support local 
population,population,  biodiversity and the environmentbiodiversity and the environment

الشراآة   ادارة ،وتنسيق، ومراقبة تنفيذ برنامج اعادة انعاش االهوار من خالل       •
.  مع المساهمين المحليين والدوليين       

To manage , coordinate, and monitor the implementation of 
the restoration program through partnership with other 
ministries local ,national and international stakeholders   



--::حتية لها،وتحقيق  حتية لها،وتحقيق  عادة فعالة لمنطقة االهوار العراقية   والمساهمة في بناء البنى الت             عادة فعالة لمنطقة االهوار العراقية   والمساهمة في بناء البنى الت             
. . نظام بيئي صحي، و تعزيز التقنيات البيئية المتكاملة        نظام بيئي صحي، و تعزيز التقنيات البيئية المتكاملة          --
..ادامة التكامل االيكولوجي       ادامة التكامل االيكولوجي         --
..تنمية مستدامة ومناسبة ثقافيا واجتماعيا      تنمية مستدامة ومناسبة ثقافيا واجتماعيا        --
.. تحسين وتطوير الخدمات االساسية       تحسين وتطوير الخدمات االساسية      --
. . الحفاظ على المواقع االثارية والتراثية           الحفاظ على المواقع االثارية والتراثية             --
..العمل على تصنيف المنطقة آمحمية وطنية       العمل على تصنيف المنطقة آمحمية وطنية         --

    
  

  To achieve the effective restoration of the Iraqi marshlandsTo achieve the effective restoration of the Iraqi marshlands

-- Healthy ecosystem and promoting environmentally sound technologHealthy ecosystem and promoting environmentally sound technologies.ies.

-- Ecological integrity is maintained.Ecological integrity is maintained.

-- Development is sustainable and culturally and socially approprDevelopment is sustainable and culturally and socially appropriate.iate.

-- DevelopmentDevelopment

-- Preserved the archeological and heritage cites.Preserved the archeological and heritage cites.

-- Designated the area as national preserve.Designated the area as national preserve.



..من اولوياتها  من اولوياتها  وو وزارة الموارد المائية      وزارة الموارد المائية      مهمات   مهمات  ان انعاش االهوار هي من ان انعاش االهوار هي من ••
•• The restoration is the responsibility of the MoWR and  it is a pThe restoration is the responsibility of the MoWR and  it is a priority riority 

issue. issue.   

االجتماعي، وااليكولوجي، والبيئي لالهوار       االجتماعي، وااليكولوجي، والبيئي لالهوار       --حماية االرث الثقافي  حماية االرث الثقافي  ••
•• The protection of environmental, ecological, and socioThe protection of environmental, ecological, and socio--cultural cultural 

heritage of the Marshes ;heritage of the Marshes ;

..االعتراف باالهمية االقليمية والدولية لالهوار العراقية    االعتراف باالهمية االقليمية والدولية لالهوار العراقية    ••
•• Recognition of the regional and international significance of thRecognition of the regional and international significance of the e 

Marshlands;Marshlands;



التنمية التنمية    انعاش االهوار وتحقيق   انعاش االهوار وتحقيق   في في مبادئ التنمية المستديمة   مبادئ التنمية المستديمة  االستناد الىاالستناد الى••
..االقتصاديةاالقتصادية

•• Recognition of the principles of ESD in the restoration of Recognition of the principles of ESD in the restoration of 
the Marshlands and economic development in the area.the Marshlands and economic development in the area.

..الترحيب بالتعاون الدولي في عملية انعاش االهوار    الترحيب بالتعاون الدولي في عملية انعاش االهوار    ••
•• Welcoming international cooperation in the restoration Welcoming international cooperation in the restoration 

process;process;

  



لعملية لعملية تعتبر وزارة الموارد المائية ان اعادة انعاش االهوار هي جزء متمم ل       تعتبر وزارة الموارد المائية ان اعادة انعاش االهوار هي جزء متمم ل       ••
.. في العراق   في العراق   المائية المائيةاالوسع لتطوير ادارة االنظمة    االوسع لتطوير ادارة االنظمة    

•• The restoration of the Marshes is an integral part of overall, The restoration of the Marshes is an integral part of overall, 
nationnation--wide improved management of Iraqi water systems.wide improved management of Iraqi water systems.  

 المتطلبات المائية  المتطلبات المائية تضمنتضمنتت يجب ان   يجب ان  ة بشأن تقسيم مياه الرافدين  ة بشأن تقسيم مياه الرافدين   اتفاقي  اتفاقي ايةايةان ان ••
..عادة انعاش اهوار وادي الرافدين   عادة انعاش اهوار وادي الرافدين   الال

•• Agreement on int. water division must recognize the need Agreement on int. water division must recognize the need 
for water to restore the Mesopotamian Marshes.for water to restore the Mesopotamian Marshes.



نظام ايكولوجي صحي   نظام ايكولوجي صحي   ••
•• Ecosystem is healthyEcosystem is healthy  

ادامة التكامل االيكولوجي      ادامة التكامل االيكولوجي      ••
•• Ecological Integrity is maintainedEcological Integrity is maintained  

   مبني على أسس علمية مبني على أسس علميةاالنعاش   االنعاش   ••
•• Restoration is scientifically basedRestoration is scientifically based

  التنمية مستدامة ومناسبة ثقافيا واجتماعيا         التنمية مستدامة ومناسبة ثقافيا واجتماعيا         ••
•• Development is sustainable and culturally    Development is sustainable and culturally    
and socially appropriateand socially appropriate



  الحفاظ على المواقع االثارية والتراثية          الحفاظ على المواقع االثارية والتراثية          ••
•• Archeological and Heritage Sites  are Archeological and Heritage Sites  are 

PreservedPreserved
 الحياة    الحياة    ومستوى ومستوىتحسين نوعيةتحسين نوعية••

•• Quality and level of life is improvedQuality and level of life is improved

مواقع حدائق عامة مقررة   مواقع حدائق عامة مقررة   / / ف المنطقة على أنها محمية وطنية  ف المنطقة على أنها محمية وطنية  ي ي تصنتصن••
  ضمن االتفاقيات الدولية       ضمن االتفاقيات الدولية       

•• Area is designated as national preserve/park Area is designated as national preserve/park 
sites, recognized within international sites, recognized within international 
conventions conventions 



  
اإليرادات لسنة شحيحة   اإليرادات لسنة شحيحة     

) ) 33مليار ممليار م((
اإليرادات لسنة رطبة اإليرادات لسنة رطبة 

))33مليار ممليار م((
المعدل العام   المعدل العام   
  33مليار ممليار م

إسم النهر  إسم النهر  

) ) 19991999سنة سنة  ( (1818,,66 ) ) 19691969سنة سنة  ( (9696,,5858 4949,,4848 دجلة وروافده     دجلة وروافده     

) ) 20012001سنة سنة  ( (99,,5656 ) ) 19691969سنة سنة  ( (6363,,3131 2828,,2727 الفرات    الفرات    



 ترشيد االستخدام    ترشيد االستخدام   --%%9393الزراعة تستهلك    الزراعة تستهلك      ••
•• Agriculture consumes 93%Agriculture consumes 93%

 جريان الحد االدنى    جريان الحد االدنى   --المياه الدولية       المياه الدولية         ••
•• International waterInternational water-- Environmental flowEnvironmental flow

مياه البزل  مياه البزل    ••
•• Brackish WaterBrackish Water

))تدوير المياه   تدوير المياه   ((اعادة االستخدام    اعادة االستخدام      ••
•• Water saving including recyclingWater saving including recycling



.نوعيتها؟..... وفرة المياه؟  •
• Water availability?.... Quality?

؟.....العقود الزراعية  •
• Agricultural land lease

.الزحف الحضري وما يجلبه من تلوث      •
• Urbanization and related pollution

.االطر القانونية والتشريعات الخاصة بحماية البيئة  •
• Legislative framework

؟.....الوضع االمني •
• Security situation

.القدرة على تطبيق االتفاقيات ومذآرات التفاهم   •
• Implementation of MOUs



ية والتي تبلغ ية والتي تبلغ االهوار العراقية الرئيسية تشمل اهم  ثالث مواقع في المنطقة الجنوب        االهوار العراقية الرئيسية تشمل اهم  ثالث مواقع في المنطقة الجنوب        
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