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 قدمة م

ولهذا  ؛(1ملم) 166مطار السبببنون  ن هطو  األ يعتبر الوطن العربي من المناطق الجافة وشببببل الجافة  ال  ز ي يع معع 

وكع   (.2والتنمالة) كأثالر  لى ازقتصبببا من بالرة لما لها وسبببه لل يهمالة اسبببتراكالجالة  المالاه في الشبببرل األ ح  السببببإ فش  شببب  

في المسبببت بي  ال  سبببتعاني المنط ة من ن   ي بر في الموار  المادالة  االعراسبببال  لى ي  الوابببئ المادي سبببال  ا  سبببو   

  .(3والجوفالة)السطحالة 

 

، وهذه الكمالة كعتبر (4) ولة  ربالة 12متر مكعإ لكي فر  في  500فشنها كبلغ  اوإذا نظرنا إلى  صببة الدر  من الما  سببنوي  

إ  الحرب العالمالة الثالثة  :إلى ال و  ،بطرس غالي ،، وقع  فعت هذه المعطالال األمالن العام األسبببببق لامم المتحعةاقلاللة جع  

 .(5)ستكو  بسبإ شح المالاه في الشرل األوسه

 

فدي  ؛ ا  العرال يعتبر من العو  الغنالة بموار ه المادالة  تى السببببعالنال من ال ر  الماابببي ،ولوجو  نهرن  جلة والدرال

بعيل سببببوريا وكر الا بنا  السببببعو   لى نهرن  جلة والدرال مما كسبببببإ بن صببببا   بالر في كصبببباري  األنهار  ،ذلك الوقت

اهتمام ي بر بالحص  المادالة لكي  ولة بالوائ ذا وكسبإ ه .(7)و ذلك بعيل نو الة المالاه بالتر ن(، 6)الوار ة إلى العرال

 متشاطئة في  واي نهرن  جلة والدرال لما لها من كأثالر  بالر  لى األمن الوطني واستراكالجالال التنمالة لهذه العو .

 

 ا،مربع   امتر   اللو 437.072مسبببا تل وكبلغ  ،الشبببما من ي ئ العرال شبببرل الوطن العربي وكحعه إيرا  من الشبببرل وكر الا 

وكبلغ الكثافة  ،% منهم في المناطق الريدالة25 والي  (، يسببببببكن8)ملالو  نسببببببمة 39.33 اويبلغ  ع  سببببببكا  العرال  الال  

لومتر مربئ في الا لكي  ك ريب   اشببب صببب   170وك  ا  هذه النسببببة إلى  لومتر في يج ادل الغربالة.الشببب اك لكي  ي 5السبببكانالة 

 األج ا  الوسطى.

 

ويعتبر ثاني يطو  نهر جنوب غرب آسالا، وكبلغ مسا ة  ا،لومتر  ال  1718كر الا ويبلغ طولل ينبئ نهر  جلة من جنوب شرل 

( والعرال 29%إيرا  )و(، 2%سببببببوريببا )وفي (، 17%يمر منببل في كر الببا ) ةمربعبب الومترل ال 472.606 واببببببببل 

  ا حول مستقبل األمن المائي )الجزيرة(ا قوي  طلقت تحذير  أجفاف ضربت جنوب العراق خالل الشتاء الماضي  آخر موجة
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 444000 وال كبلغ  لومتر ومسا ةال  2781من جنوب شرل كر الا ويبلغ طولل  ايض  ييما نهر الدرال فالنبئ  .(9)(%52)

 % في العرال.39.9% في سوريا والمتب ي 17.1% منها في كر الا و28لومتر مربئ ي ئ ال 

 

  تصاريف نهري دجلة والفرات .1

 .باكجاه الجنوب ن يجريا  من كر الا شببماز  يالموار  المادالة في العرال كعتمع بصببورة ردالسببالة  لى نهرن  جلة والدرال اللذ

 ،(%71م مالاه النهرين من كر الا بنسبة )ظف بشه العرب، ويأكي مععر  ال ما ي  ويلت ي النهرا  جنوب العرال في ال رنة لالشك   

% من مالاه 100  يو نع كحلالي هذه النسإ نجع  .(10)والمتب ي من  اخي العرال ،(4%ثم سوريا ) ،(6.9%كلالها إيرا  )و

، يما كصبببباري  نهرن  جلة والدرال فتصببببي إلى معع  (11)كأكي من خارج العرال% من مالاه نهر  جلة 67ونهر الدرال 

 لى الظروف المناخالة.  اا تما    امكعب   امتر  ولال  40إلى  10ن بال  هذا الرقم يتذبذب يإز  اسببببببنوي   امكعب   الومتر  ال  30قعره 

ا، ا المالاه الجوفالة، لكن  مالاكها محعو ة جع  وفالما يتعلق بب الة مصا ر المالاه في العرال غالر نهرن  جلة والدرال، فهي كحعيع  

 % من المالاه المستهلكة في العرال.2بلالو  متر مكعإ وكمثي ف ه  1.2 جم هذه المالاه يبلغ ي  وقع يشار البنك العولي إلى 

 نهر دجلة .1.1

كمثي التصببببباري  الطبالعالة للنهر، يما بعع ذلك فشنها كأثرل ببنا  السبببببعو   لى  1973 انت كصببببباري  نهر  جلة قبي  ام 

 ،(12)2011ولغاية  1931لتصبببباري  نهر  جلة خال  الدترة من  حلالال  ( كESCWA)اإلسببببكوا  النهر، وقع يجرل منظمة

بلالو  متر مكعإ في محطة قالاس الموصببي، لكن  21.3وهو بمعع   ا ا  طبالعال   1973وظهر ي  كصببري  النهر  تى العام 

، يما إذا نظرنا 2005و تى العام  1974بلالو  متر مكعإ من العام  19.5هذه الكمالال كناقصببت بعع ذلك  تى وصببلت إلى 

 1931من العام  ابلالو  متر مكعإ سبببببنوي   32ري  نهر  جلة يكو  فش  كصببببب في معينة الكول مثال   اإلى التصببببباري  جنوب  

 . 2005 تى العام  ابلالو  متر مكعإ سنوي   16.7، وي ي إلى 1973و تى العام 

 

ويمكن مال ظة ذلك بصبببورة  قال ة  نع  راسبببة كصببباري  النهر في معينة بغعا   ال   ا  المعع  الالومي لتصبببري  النهر 

بالثانالة ونتالجة بنا  السعو  بعع هذه الدترة  لى النهر  ةمكعب المتر 1207ي عر بـبببب1960العام  و تى 1931للدترة من العام 

 امتر   522وبعع ذلك كناق  التصبببري  لالصبببي إلى  2000بالثانالة  تى العام  امكعب   امتر   927وروافعه يصببببح التصبببري  

  التناق  في التصببباري  بلغ إن يى النهر وروافعه وسببببإ هذا التناق  هو بنا  السبببعو   ل .2000بالثانالة بعع  ام  امكعب  

59.3(%13). 

 

  نهر الفرات .2.1

% من مالاهل من األرااببببببي التر الة وب الة المالاه 89أكي معظمها من كر الا  ال  يت و  النهر بما يعا   يمالاه نهر الدرال 

كعتبر طبالعالة  ،1974ين قبي  ،، وسبببجالل كصببباري  النهر قبي فترة بنا  السبببعو (14)يت و  بها من األراابببي السبببورية

بتحلالي سجالل كصاري  نهر الدرال  اإلسكوا (15)وبععها يخذل بازن داض نتالجة بنا  السعو  في كر الا وسوريا. وقامت

 ،ابلالو  متر مكعإ سببببببنوي   30.6 والي  1973و تى العام  1938ووجعل ي  التصببببببري  في معينة هالت للدترة من العام 

بلالو  متر  18قي من ي ا، و الال  1998و تى العام  1974من العام  ابلالو  متر مكعإ سبببنوي   22.8وان دض التصبببري  إلى 

 .(16)متر مكعإ 0.19X10 9 بحعو  و ا  التناق ، امكعإ سنوي  

 

 

 زمة المائيةاأل. 2

  اآلكي: ،لهاالوللتعرف  لى يسباب األزمة زبع ي  نطلئ  لى كداص ،لم يسبق لها مثالي ةبأزمة مادالة  ا  ايمر العرال  الال  
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 األسباب الخارجية لألزمة. 1.2

من  اوالمنط ة كعاني يسببباسببب   (،17)بالتغالرال المناخالة امنط ة الشبببرل األوسبببه هي المنط ة األ ثر كأثر   التغير المناخي: -أ

في المسبببت بي مما  االحرارة سبببت  ا  اركدا   عت ع ي   رجال وي   (،18)في  رجال الحرارة اقالاسبببال   االجداف وسبببجلت اركدا   

 .(19)ر  لى السكا  وال را ة في المنط ةيؤث   

 

 ويواببح .(20المناخالة) لى ي  كصبباري  األنهار في منط ة الشببرل األوسببه سببت ي نتالجة التغالرال  ايضبب  يوكع  العراسببال 

ا  نعما كصي إلى العرال إذا استمرل  و  الجوار مستج  مالاهه  نهرن  جلة والدرال ، ي2010 ام  ،ك رير لامم المتحعة

  .(21المادالة)بتندالذ مشاريعها 

 

ن  ما بال   (،22)مطار المسببببببت بلالة  لى العرال بأنها كتناق  مئ ال منجريت  لى  مالال هطو  األيكع  العراسببببببال التي 

األمطار قع كتسبباقه بتر ال   ا  في فترة قصببالرة. إ  هذه   إن ي ،االبا ثو  ي  فترال هطو  األمطار سببتكو  قصببالرة نسبببال  

 ما ي  هذه التربة المنجرفة سببببببتترسببببببإ في  ،األمر سببببببالؤ ن إلى كعرية التربة وبالتالي يؤ ن إلى كعهور اإلنتاج ال را ي

ال  انال  فش   مالة المالاه في ،إابببببببافة إلى ذلك .خ انال السبببببببعو  مما يؤ ن إلى ك لال  ال عرة الت  ينالة لهذه ال  انال

   مالة المالاه المترشببببببحة من األنهار إلى هذه ال  انال سببببببتن دض نتالجة ك ل  فترة هطو  مالاه إالجوفالة سببببببت ي  ال  

 األمطار.

 

 عل اكداقالال  و  المالاه والمشبباريئ المادالة خال  الدترال التي  انت فالها المنط ة     المشاااريا المائية في دول الجوار: -ب

عت بالن بريطانالا وروسبببالا وإيرا  وكر الا ق   ويو  اكداقالة و  (، 23)ومن ثم الهالمنة البريطانالة والدرنسبببالةكحت الحكم العثماني، 

عت فرنسببببببا وبريطانالا اكداقالة لتنظالم اسببببببت عام مالاه نهرن  جلة  و  كنظالم نهر شببببببه العرب وبععها وق   1913 ام  ت ان

عت اكداقالتا  ق   و   1932عما  صببببي العرال  لى اسببببت اللل  ام . و ن1930كلتها اكداقالة ثالثة  ام (، 24)1920والدرال  ام 

 .(25)1946مئ إيرا   و  شه العرب واألخرى مئ كر الا  ام  1937هما  ام ا عإ

 

و  اجتماع لتنظالم اسببببت عام المالاه بالن كر الا وسببببوريا ي (، و نع26ال مسببببالنال)في العرال منذ  يو  المشبببباريئ المادالة ابتعي

بالثانالة من  امكعب   امتر   350بعيل كر الا بنا  سع  بالا  واكد ت مئ العرال  لى ك ويعه بتصري  (، 27)1965والعرال  ام 

طراف بعو  التوصي إلى ين اكدال وبعيل سوريا ببنا  سع الطب ة، و نع كوالت اجتما ال بالن األ ،. وبععها(28)نهر الدرال

الحرب لوز كوسببببه المملكة  ارال وسببببوريا ووصببببي األمر إلى شببببدكداقم ال الف  و  مالاه نهر الدرال بالن الع 1975العام 

العربالة السببببببعو ية، وكوالت ازجتما ال إلى الثمانالنال بعو  التوصببببببي إلى يية اكداقالة مل مة للعو  المتشبببببباطئة، ثم كداقم 

األ را  وهع ل ب طئ تمر ين م نعما اكهمت كر الا النظام السببببورن بمسببببا عكل لل ،1987 ام  ،ال الف بالن كر الا وسببببوريا

المالاه  ن سوريا ثم كم التوصي إلى اكداقالة لحي المشكلة. واستمرل كر الا ببنا  السعو   لى الدرال و جلة و نع بنا  ين سع 

 . (29)ي  ا  ال الف السالاسي بالن كر الا وسوريا والعرال

 

زبع ي  نذ ر  ور  ،جلة والدرال. وهنار بنا  السببببعو  في كر الا وسببببوريا بشببببكي  بالر  لى ك لال  كصبببباري  نهرن  ل ع يث  

 ال  ذلك  ما ليمكن ك ،و نع مراجعة ما قامت بل إيرا  .نها قامت ببنا  سبببببعو   لى فروع نهر  جلةإ ال   ؛ايضببببب  يإيرا  

 :(30)يلي

سع  لى نهر الونع - ستمرل ببنا  ثالث ،1962 ام  ،بنا   سعو  كحويلالة  لى ندس  ةمما قطئ المالاه  ن معينة خان الن ثم ا

 النهر.
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 كحويي مالاه نهر سالوا  والذن هو ي ع فروع نهر  يالى. -

 رااي العراقالة.بنا  سعو   لى الو يا  الموسمالة قرب الحعو  العراقالة لحج  مالاهها لتضمن  عم  بورها إلى األ -

 بنا  سعو   لى نهر  رخل لتحويي مالاهل. -

 ل إلى  اخي إيرا .إنشا  مشاريئ  لى نهر  ارو  وكحويي مالاه -

 

 األسباب الداخلية. 2.2

 وهي: ،هناك الععيع من األسباب التي ي ل إلى كداقم يزمة المالاه

، والكمالال المطلوبة للمالاه لسع الحاجة لاغراض : هناك فرل  بالر بالن الت ويع المادي والكإ   التزويد والطلب على المياه -أ

. بالنما (32)بلالو  متر مكعإ  سببببببإ ما ذ ركل 77يو (، 31)بلالو  متر مكعإ 66.8المعنالة وال را الة والصببببببنا الة هي 

فش  نو الة مالاه األنهار كتر ى بشكي  بالر  ،إاافة إلى ما ك عم .(33)2025بلالو  متر مكعإ  ام  43هو  2015المتاح  ام 

 .(34ج   بالملالو   نع البصرة) 2000، لتصي  مالة األمالح الذادبة إلى ا لما اكجهنا جنوب  

 

 (،35)%32   دا كها ز ك يع  ن إ ال   ا: شبكال كوزيئ مالاه الشرب ر يئة جع  شبكات توزيا المياه والصرف الصحي -ب

يما بالنسببببببة  (.36)بالنما الت ويع المادي الدعلي يبلغ نصببببب  هذه الكمالة املالو  متر مكعإ يومال   11والطلإ  لى المالاه يبلغ 

شبكال الصرف الصحي المالاه المعالجة  (، و مالال37صحي)معينة لها خعمال صرف  252مجموع  معينة من 14فش   ،ل

% 70تسرب يأ  شبكال الصرف الصحي مهتردة وكحتاج إلى صالانة وإ ا ة كأهالي  ال  با % ف ه من السكا ،  لم  8ك عم 

شبكة إلى األنهار بعو  كن الة شبكال كوزيئ  .(38)من مالاه هذه ال سببت ر ا ة  شرب وشبكال الصرف الصحي وقع ك مالاه ال

 .(39وانتشار األمراض)باختالط مالاه الصرف الصحي مئ مالاه الشرب 

 

ملغم/لتر  280التر الة م بولة بحعو  -: كعتبر  مالة األمالح الذادبة في مالاه نهر  جلة  نع الحعو  العراقالةنوعية المياه -ج

السبببورية -الة األمالح الذادبة  نع الحعو  العراقالةمفتبلغ   ،مالاه نهر الدرال ، يمااا  بشبببكي  بالر  لما اكجهنا جنوب  إز ينها ك  

. و نع مال ظة نو الة مالاه (40)ةملغم/لتر  نع السبببماو 1300لتصبببي إلى ي ثر من  املغم/لتر وك  ا  جنوب   600فالها بحعو  

 .(41الشرب)الشرب نجع ينها ز كتطابق مئ مواصدال منظمة الصحة العالمالة لمالاه 

 

: ي ى ك ل  كصبببببباري  األنهار وكر ن نو الة مالاهها وزيا ة ملو ة التربة إلى كحو  مسببببببا ال  بالرة من التصااااااحر -د

، وي ى هذا األمر إلى (42بالتصحر) % من يرااي العرال كأثرل45 والي   ياألرااي إلى مناطق قا لة التربة، ويعت ع 

يل  ش    لى كرك يرااالهم  20جبر ما ي ارب ي % مما40 زيا ة العواص  الترابالة وك ل  األرااي ال را الة بحعو 

% من األرااي 4يصبح  2009 صادالال إلى ي  في  ام ، وكشالر اإل(43)2009و تى العام  2007خال  الدترة من  ام 

 .(44)% منها قلاللة الملو ة20و% منها متوسطة الملو ة 50والمروية شعيع الملو ة 

 

ونتالجة زسببتغال  يج ا  من هذه المنط ة لعملالال  ،منط ة األهوار ي ى إلى كغالرال بالئالة   جدافإ: إعادة تأهيل األهوار -ه

 ال  يمكن  ؛اإ ا ة إ مار المنط ة  لال  فشنل صبببار من غالر الممكن وزرا تها من قبي بعض المواطنالن  ااسبببتثمار النده ج دال  

 (.45)مكعإ من المالاهملالو  متر  13  والي% منها مما يتطلإ كوفالر 70 مار  والي إإ ا ة 

 

ارة الموار  المادالة مما كولى مسؤولو  غالر مؤهلالن مؤسسال العولة المعنالة بش  ،2003: بعع العام إدارة الموارد المائية -و

هلالة بععم قالام وزارة الموار  المادالة العراقالة ببذ  ين مجهو  لمحاورة إلى كداقم األزمة المادالة، وقع كسبببببببإ غالاب األ ي ى
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كر ت الوزارة  ملالال صالانة مشاريئ الرن  ع ف ،يما  لى الصعالع العاخلي .اطالق  إجوار لتأمالن  صة العرال المادالة  و  ال

 ما قامت الوزارة بمنح  صبببببب  مادالة ألراض خارج مناطق  .% من هذه المشبببببباريئ15 ثر من يز يعمي  اوالب   و الال  

التعلالمال ولتح الق مصالح ش صالة، وغابت يية خطة لتشغالي السعو  لكي  اجي ذلك خالف  يروا  وكحوير شبكال الرن من اإل

قامت الوزارة بغمر يراض  ،مما ي ى إلى ان داض خ ين المالاه في هذه السببببعو  إلى ي نى مسببببتوياكل، وإاببببافة إلى ما ك عم

 احلة  األهوار مما ي ى إلى زيا ة الملو ة في هذه المناطق.

 

 
 األراضي إلى مناطق قاحلة التربة بسبب تقلص تصاريف األنهار وتردي نوعية مياهها وزيادة ملوحة التربةتحول مساحات كبيرة من 

 

 األزمةكيفية تجاوز . 3

زمة المادالة لالس باألمر السببببببهي ويحتاج إلى جهو   بالرة من قبي م تصببببببالن في الموار  المادالة، ول ع كم كل ال  كجاوز األ

 .(46قبي)ال طة المطلوبة لتجاوز هذه األزمة من قبي  ع  من البا ثالن والم تصالن وكم نشرها من 

 

 ويمكن كل ال  هذه ال طة  ما يلي:

المبا ثال بالن العو  المعنالة وبوجو  وسبباله  ولي. يتم اختالار هذا الوسبباله  نع كوفر بعض الشببروط المهمة جرا  إزبع من 

وسببلطتل يو كأثالره السببالاسببي  لى  ،العو  المتحاورة ةسببا عم من التي يتمكن من خاللها ،بل مثي قعراكل المالالة والتكنولوجالة

 و العو  مثي:يوكتوفر هذه الشروط ببعض المؤسسال  ،الصعالع العالمي

 .البنك العولي -

 .األمم المتحعة -

  .المجمو ة األوروبالة -

 .ر الةالالوزيال المتحعة األم -

 

 اكحد  الجانإ التر ي  لى المشببببببار ة الدعلالة مثي إ طا  كر الا سببببببعر   اوفي مثي هذه المبا ثال زبع ي  ي عم العرال يمور  

و انت مشببار ة كر الا فالها لرفئ  اندع   جع  ازجتما ال منذ السبببعالنال لم ك     افة إللنده المسببتور  من العرال  ال   ام دضبب  

  العتإ  ما ي ا .
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فعلى  افة العو  المتشببببباطئة إ عا  خطة اسبببببتراكالجالة إل ارة المالاه  لى ي  يتم كندالذ هذه ال طة بغض  ،إابببببافة إلى ما ك عم

 النظر  ن التغالرال السالاسالة وغالرها، وال طة الم تر ة زبع ي  كشمي األمور التالالة:

 الرؤية االستراتيجية إلدارة المياه:. 1

 سببببببتشبببببباريالن والجامعال والوزرال ذال العالقة  ال را ة مثال  يجإ مشببببببار ة  افة ال طا ال المعنالة  ال برا  واز -

 والمنظمال غالر الحكومالة المعنالة وممثلي المنظمال العولالة.

 زبع من إ ا ة كأهالي المؤسسال المعنالة بالمالاه وكحعي  محطال التن الة وشبكال الرن وكوزيئ المالاه. -

 لالن.وائ برنامج كو الة جماهالرية و ذلك برنامج كعريبي للعام -

  ارية.وائ برنامج للتعالالن والتعريإ لتطوير الكوا ر الدنالة واإل -

زبع من ازسببببتدا ة من الموار  غالر الت لالعية  اسببببت عام المالاه  ،وفي هذا المجا  ،األخذ بنظر از تبار العرض والطلإ -

 جة والحصا  المادي.العا مة المعال  

 كشجالئ ال طاع ال اك لالستثمار في مجا  المالاه. -

 وائ خطة كعاو  وااحة مئ الوزارال األخرى ذال العالقة. -

 قلالمالة في مجا  إ ارة واستثمار الموار  المادالة.ستدا ة من المنظمال العولالة واإل: زبع من ازقليميالتعاون الدولي واإل. 2

 

 مجال الزراعة والري: . 3

 ي من الضادعال المادالة.است عام الطرل الحعيثة التي ك ل    -

 صالانة وكطوير شبكال الرن وكوزيئ المالاه ومحاولة است عام ال نوال المغلدة لت لالي الضادعال المادالة.ارورة  -

 كطوير وصالانة شبكال الرن والب  . -

 ك لالي است عام األسمعة الكالمالاوية.  -

 المر  ية في اإل ارة. عم ا تما   -

 كشجالئ ال طاع ال اك لالستثمار ال را ي. -

 ة زست عام طرل الرن الحعيثة.وائ برنامج كو الة جماهالري -

 

 التزويد المائي والصرف الصحي: . 4

 صالانة شبكال كوزيئ المالاه. -

 معالجة الرشح من شبكال الصرف الصحي. -

 كطوير ال عمال باست عام التكنولوجالا الحعيثة. -

 إنشا  شبكال صرف صحي للمناطق التي ز كحون مثي هذه الشبكال. -

 ة لتغطي ازستهالك المت ايع من المالاه.إنشا  محطال كن الة للمالاه العا م -

 

 البحث والتطوير: . 5

 است عامل.بلبا ثالن وطلبة العراسال العلالا لالمعلومال ذال العالقة والسماح  إنشا  بنك للمعلومال يحون  افة -

 إجرا  البحوث الريا ية بغالة ازستدا ة من التكنولوجالا المتطورة واست عام المالدم منها. -
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 التجارب الريا ية للطرل غالر الت لالعية لجمئ المالاه.جرا  إ -

 وائ برامج كو الة زست عام المالاه و ذلك ال را ة المتطورة. -

 ازستدا ة من المالاه الجوفالة. -

 

في جامعة لولالو التكنولوجالة السببببويعية ويسببببتاذ في جامعة بغعا  وخبالر في وزارة الرن سببببتاذ   تور ي، نظالر األنصببببارن*

 االعراقالة ساب   
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