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التحديات البيئية ألدارة الموارد المائية السطحية في العراق
أ.د .بشرى رمضان ياسين

جامعة البصرة  /كمية التربية لمعموم أألنسانية
المقدمة

تعد أألدارة المتكاممة لمموارد المائية ضرورة اساسية تسبق عممية التخطيط ألغراض التنمية المستدامة ،اذ ان أألعتماد

عمى مصدر واحد لممياه لتمبية كافة أألحتياجات تشكل خطرآ ييدد كل المشاريع التنموية خاصة في األنيار العابرة لمحدود
والمشتركة بين اكثر من دولتين كما ىو الحال لنيري دجمة والفرات في العراق الذي يقع في المناطق الجافة التي تقل فييا
كمية التساقط .اذ ا ن عدم كفاءة أألدارة المائية وزيادة العجز المائي واستمرار تدىور نوعية الموارد المائية خالل العقود
الماضية ىي من سمات المنطقة العربية ،ومن المتوقع ان ينخفض تصريف نيري دجمة والفرات بنسبة (% )50 – 30
خالل الخمسين سنة القادمة.

1

ان أألىتمام بأدارة الموارد المائية في العراق امرآ ضروريآ لتغطية أألحتياجات البشرية المتزايدة من مياه الشرب

ومختمف أألستخدامات المدنية فضآل عن تأمين متطمبات كافة القطاعات أألقتصادية في البالد.
اوآل  -مشكمة البحث

تعاني الموارد المائية في العراق من مشكالت بيئية مختمفة ،ازدادت حدتيا في الوقت الحاضر ،وىي في نفس الوقت

بمثابة تحديات تواجو ادارة تمك الموارد وحل ازمتيا مما يتطمب أتباع التخطيط العممي اليادف الى بناء مؤسسات
متخصصة كفؤة وقادرة عمى ادارة الموارد المائية وفق اسس فنية وتكنولوجية حديثة ،تضمن سد الحاجات المتزايدة لممياه مع

ضمان استدامتيا والحفاظ عمييا لؤلجيال القادمة.
ثانيآ  -فرضية البحث ومنيجيتو

يستند البحث عمى فرضية مفادىا ان العراق يمتمك موارد مائية كافية لسد احتياجات مختمف القطاعات األقتصادية أآل

انيا تعاني من ىدر نتيجة لسوء ادارتيا ،مع وجود العديد من المعوقات والتحديات البيئية التي تعيق األدارة المتكاممة لمموارد
المائية لتنظيم األستيالك الفردي لممياه العراقية.
اعتمد البحث المنيج الوصفي التحميمي ،لجمع البيانات عن موضوع الظاىرة منذ عقد الخمسينات من القرن العشرين
وحتى عام .2010
ثالثآ  -ىدف البحث واىميتو

ييدف البحث الى الكشف عن الضغوط والتحديات البيئية التي تسبب العجز المائي واستمرار تدىور نوعية المياه،

فتيدد األمن المائي والغذائي من جية و تعيق أألدارة السميمة لمموارد المائية السطحية في العراق من جية اخرى ،خاصة
وان العراق يقع في نطاق المناطق الجافة وشديدة الجفاف وتقع منابع األنير الرئيسة (دجمة وروافده ونير الفرات) خارج
حدوده الدولية.
رابعآ  -مفيوم ادارة الموارد المائية وأىميتو

قامت الدول في مؤتمر القمة العالمي لمتنمية المستدامة الذي عقد في سنة 2002م بتبني األدارة المتكاممة لموارد

المياه في اطار الحدود البيئية لتوفرىا ،مع التأكيد بصورة خاصة عمى (المساواة ،الكفاءة ،أألستدامة البيئية) التي تعد من

( ) 1شعبة أألنتاج المبكر والتقييم ،برنامج أألمم المتحدة لمبيئة ،توقعات البيئة لممنطقة العربية ،البيئة من اجل التنمية
ورفاىية أألنسان ،2010 ،ص .53
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أألسس الصحيحة لؤلدارة السميمة ،كما توصل الخبراء والباحثون في مختمف المنظمات الدولية والحكومات الى اجماع حول
المباديء الالزمة ألدارة المياه 1وىي-:
-1

ضرورة اعتبار المياه سمعة اقتصادية واجتماعية وبيئية.

-2

ضرورة تركيز سياسات المياه عمى ادارة مصادر المياه وليس فقط عمى التزود بيا.

-3

ضرورة تعزيز الحكومات لمتنمية المستدامة لمصادر المياه بما في ذلك تطوير أألطر التنظيمية.

-5

ضرورة أألعتراف بأن لممرأة دورآ مركزيآ في ادارة مصادر المياه ،وتزويدىا والمحافظة عمييا.

-4

ضرورة ادارة مصادر المياه ،قدر المستطاع ،عمى نطاق ادنى المستويات.

ان ادارة الموارد المائية تتمثل بمجموع أألنشطة الفنية والمؤسسية والقانونية والتشغيمية المطموبة لتخطيط وتنمية
وتشغيل وادارة الموارد المائية لؤلستخدام المستدام ،وان األدارة المتكاممة لمموارد المائية ىي العممية التي تدعو الى التنمية
واألدارة المنسقة لممياه وأألراضي والموارد المرتبطة بيا ،بيدف تنظيم المحصمة النيائية لمتنمية أألقتصادية والرخاء
()2

أألجتماعي بطريقة عادلة باستدامة النظام الحيوي

وىي العممية التي تمكن اصحاب القرار من التأثير عمى كمية ونوعية

المياه المتاحة حاليآ ومستقبآل لؤلستخدامات الضرورية ،وحصر المخاطر المالزمة ليذه أألستخدامات ووضع األسس
المناسبة لتعامل معيا لتقميل تأثيراتيا بالقدر الممكن.
ان المياه اصبحت التحدي الرئيسي ألنسان القرن الحادي والعشرين ،أألمر الذي يقتضي اعطاء ادارة الموارد المائية

في العراق أألولوية في التخطيط الشامل ،من خالل وضع أألسس واألطر الالزمة ألدارة الموارد المائية وفق نظام معمومات
نموذجي وكما ىوموضح في (الشكل  )1بأسموب متكامل ومبرمج ييدف الى تحقيق التنمية المستدامة والشاممة من اجل
تطوير القطاعات أألقتصادية وأألجتماعية وسد الحاجات المتزايدة لمسكان في الوقت الحاضر مع أألخذ بنظر أألعتبار حق
أألجيال القادمة في الحصول عمى احتياجاتيا من المياه الصالحة .ومع ان التطورات التكنموجية والتقنية الحديثة قد سيمت

الحصول عمى مختمف المعمومات الخاصة بأدارة الموارد المائية اال ان ىناك بعض المشكالت التي الزالت تعترض
الميتمين بيذا الموضوع مثل نقص القياسات والمعطيات الييدرولوجية الدقيقة وعدم األنتظام في جمع المعمومات وقياس
المتغيرات ،فضال عن الضعف في تبادل المعمومات عن الموارد المائية بين الدول المتشاطئة السباب مختمفة.

( ) 2المجنة أألقتصادية واألجتماعية لغربي اسيا (األسكوا) ،ادماج قضايا النوع ألجتماعي في السياسات والبرامج أألنمائية
(مصادر المياه وحماية البيئة) ورقتان مرجعيتان ،أألمم المتحدة ،نيويورك ،2008 ،ص.20
( -)3المركز القومي لبحوث المياه ،برنامج األمم المتحدة أألنمائي ألدارة المياه لمدول العربية ،الدليل التدريبي عن النواحي
البيئية في أألدارة المتكاممة لمموارد المائية في المنطقة العربية ،2010 ،ص 2و.3
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الشكل ()1

مخطط ىيكمي لنظام معمومات نموذجي الدارة الموارد المائية

بيانات عامة

نظام معمومات
↓
التشغيل والصيانة
كميات المياه

الموارد المائية
↓

ونوعيتيا
↓
المياه المتاحة

الموقع

انواعيا

المناسب

حجميا

قطاع المستيمكين

↓

↓

طرائق النقل

المشروعات

↓
↓
حالية ومستقبمية

النظم والموارد

اليياكل المؤسسية

بيانات تصميمية االطر القانونية األطر

الطبوغرافيا

انتاجيا

كميات االستيالك

طرائق توزيع المياه

القيمة

التنظبمية سعر المياه

المناخ

توزيعيا

الطمب عمى المياه

ساعات الضخ

مراحل التنفيذ

األيرادات

اقتصادية

طرائق معالجتيا

نوعية المياه

برامج الصيانة

االستشاريون

التدريبية األصول

واجتماعية

ادارة الجودة

خصائص الشبكة

والممتمكات العالقات

استعماالت

مستوى الخدمة

الوصالت المنزلية

العامة مع المؤسسات

السكان

فترة تجددىا

االرض

مواصفات المياه

انواع االنابيب

المقاولون

العدادات

والمصروفات الخطط

األخرى

المصدر :ىاني احمد ابو قديس ،استراتيجيات أألدارة المتكاممة لمموارد المائية ،مركز أألمارات لمدراسات والبحوث
األستراتيجية ،الطبعة أألولى  ،2004ص.38
خامسآ  -التوزيع الجغرافي لمموارد المائية السطحية في العراق

تتمثل ىذه المياه باألنيار الدائمة الجريان (دجمة والفرات وشط العرب) ورافدىم وأالودية الموسمية والبحيرات الطبيعية

وخزانات المياه امام السدود ،ويعد ىذا المصدر العمود الفقري لمحياة أألقتصادية واألجتماعية في العراق ،كانت أاليرادات
المائية الواردة الى نيري دجمة والفرات تتراوح مابين ( )80 – 78مميار م/ 3سنة في السنوات أألعتيادية أأل انيا اخذت

تنخفض في الوقت الحاضر الى مادون ( )50مميار م 3في السنوات الجافة فضال عن تأثرىا بمشاريع الري والخزن المنجزة
في اعالي مجارييا.

1

يتضح من خريطة ( ) 1ان مجرى نير دجمة يمتد بين دائرتي عرض ( 303 75شماالً) في جزئو األدنى إلى

( ْ3 38 8شماالً) في جزئو األعمى ،ويقع حوض المجرى ضمن خطي طول  483 – 39(3شرقاً).ويتضح من الجدول ( )1ان
المساحة الكمية لحوضو تبمغ نحو( 289ألف كم )2منيا (185550كم )2داخل حدود العراق ،و بنسبة ( )%64.2من

مساحة الحوض ،واقميا في سوريا وتصل إلى ( .)%0.3يبمغ طول نير دجمة (1718كم) منيا (1419كم) داخل الحدود
العراقية ويمثل نسبة( )%82.3من مجموع طولو.

( )4

توفيق جاسم محمد ،ادارة الموارد المائية في العراق الواقع والحمول ،و ازرة الموارد المائية ،الييئة العامة لمسدود
والخزانات ،بحث منشور عمى الموقع

www.acwua.org/sites/default/files/2_tawfiq_mohammad.pd
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خريطة ()1

الموقع الجغرافي ألحواض أنيار العراق

المصدر :مثنى فاضل عمي الوائمي ،التغيرات المناخية وتأثيراتيا في الموارد المائية السطحية في العراق،
.أطروحة دكتوراة ،كمية أألداب ،جامعة الكوفة ،2012 ،ص106
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جدول ()1

خصائص حوض نيري دجمة والفرات
الطول

مساحة الحوض

مساحة الحوض

مساحة العراق

النير

كم

الكمية كم2

الفعمية كم

من الحوض

تركيا

250

57614

57614

سوريا

49

834

834

العراق

1419

185.550

83237

إيران

-

45000

24400

الكمي

1718

289000

166085

-

تركيا

455

125

108

46 -41

سوريا

675

76

2

العراق

1200

177

*10-9

السعودية

-

66

-

الكمي

2330

444

110

2

الكمي %
دجمة الرئيس

64.2

الفرات الرئيس

-

المصدر :مثنى فاضل عمي الوائمي ،التغيرات المناخية وتأثيراتيا في الموارد المائية السطحية في العراق ،أطروحة دكتو اره،
كمية أألداب ،جامعة الكوفة ،2012 ،ص 108و ص.110

يقع حوض نير الفرات بين دائرتي عرض ( ْ3 40.2 -ْ3 30شماال) وينحصر جزؤه األدنى بين خطي طول

( )48.363-ْ3 38.45شرقاً ،ويعد نير الفرات أطول نير في غربي قارة أسيا إذ يبمغ طولو (2330كم) منيا (1200كم) في
العراق ،وتبمغ مساحة حوضو ( 444ألف كم )2موزعة بين ( 125ألف كم )2في تركيا و( 76ألف كم )2في سوريا

و(177الف كم )2في العراق و( 66ألف كم )2في السعودية.

يتكون مجرى نيرشط العرب من التقاء نيري دجمة والفرات بمدينة القرنة ويبمغ طولو حتى مصبو في الخميج العربي

نحو (110كم) .وتبمغ مساحة حوضو نحو ( 909200كم ،)2ويصب نير الكارون في شط العرب جنوب من مدينة
المحمرة والذي يعد رافده الوحيد ،ويصل طولو نحو ( 630كم) ومساحة حوضو تصل إلى نحو( 63ألف كم ،)2إذ كان ىذا
النيريزود شط العرب بنحو ( 27مميار م )3سنوياً ،اال أن إيران بدأت منذ عام ( )1962بإقامة عددا من السدود عميو مما
أدى إلى خفض تدفقو ،وتفيد التقارير بان إيران قد حولت مجرى النير بعيدا عن مصبو في شط العرب.

1

توجد في العراق مجموعة من البحي ارت والمستنقعات واألىوار الطبيعية واالصطناعية ،مثل بحيرة دوكان عمى الزاب
األسفل ودربندخان وحمرين عمى نير ديالى وبحيرة الموصل عمى نير دجمة وبحيرتي الحبانية وحديثة والر اززة عمى نير
الفرات وكذلك األىوار في الجنوب .وتتباين مساحة تمك المسطحات ومنسوبيا بحسب مدد الجريان المائي (رطبة -جافة).

وتعد بحيرة الر اززة ثاني اكبر مسطح مائي في العراق من حيث المساحة والخزن واالستيعاب ،وتصل مساحتيا في الظروف

االعتيادية إلى (1800كم )2وبطاقة خزنية (2558مميار م ،)3وقد جفت مساحات كبيرة من البحيرة في المدة األخيرة .أما

بحيرة الحبانية فتبمغ مساحة سطحيا نحو ( 426كم )2وسعتيا الكمية ( 3525مميار م.)3

2

( )5مثنى فاضل عمي الوائمي ،التغيرات المناخية وتأثيراتيا في الموارد المائية السطحية في العراق ،أطروحة دكتوراة ،كمية
أألداب ،جامعة الكوفة ،2012 ،ص.114
( )6نفس المصدر ص.115-114
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توجد ثالث مجموعات من األىوار الرئيسة في العراق وبمساحة ()8350كم 2تتخمميا مجموعة من األىوار الثانوية،

حيث يتبين من الجدول ( )2ان مجموعة أىوار البصرة (أىوار القرنة) كانت مساحتيا ( 3000كم )2قبل التجفبف،

والمجموعة الثانية ىي ىور (الحويزة) و كانت مساحتيا ( 2350كم ،)2أما المجموعة الثالثة فيي األىوار الغربية وىي
أىوار الناصرية (أىوار الحمار) والتي تصل مساحتيا نحو ( 3000كم )2قبل التجفيف.

تبمغ طاقة خزن االىوار العراقية ،وىي اكبر نظام ايكولوجي شبو رطب في غرب اسيا والشرق االوسط 20 ،مميار

متر مكعب ،تعرضت لعمميات تعرية وتدىور خالل العقدين االخيرين من القرن العشرين ،وتراجعت الى()%7من مساحتيا
االصمية عام  ،2002وتأثرت كثي ار خالل السنوات االربع الماضية بسبب حالة الجفاف التي يشيدىا العراق رغم اعادة غمر
%45من االىوار بالمياه منذ عام  2003حتى عام  ،2011الجدول ( ،)2اذ بمغ مجموع المساحة المغمورة وغير المغمورة
الكمية لؤلىوار ( )5560كم.2

جدول ()2

2

مساحة أألىوار قبل التجفيف والمساحة المغمورة بالمياه (كم ) لسنة  2011في العراق
اسم اليور

المحافظة

الحويزة

المساحة قبل
التجفيف

المساحة بعد أألنعاش
المساحة

غير

المستبعدة من

المغمورة

المغمورة

مجموع المساحة

نسبة

المغمورة وغير

أألغمار

المغمورة

%

أألغمار*
ميسان

1800

745

409

646

1055

61

البصرة

550

728

319

3

322

3

المجموع

2350

973

728

649

1377

57

اىوار

ميسان

1450

220

1070

160

1230

7

القرنة

البصرة

500

345

118

37

155

24

الناصرية

1050

15

718

317

1035

35

المجموع

3000

580

1906

514

2420

20

البصرة

1200

637

194

369

563

68

الناصرية

1800

600

341

859

1200

73

المجموع

3000

1237

535

1228

1763

72

المجموع الكمي لؤلىوار

8350

2790

3169

2391

5560

45

الحمار

*أالراضي المستبعدة من أألغمارىي من أألراضي الزراعية والسكنيةوتمك التي خصصت لو ازرة النفط لوجود أبار نفطية فييا
المصدر :الجياز المركزي لؤلحصاء ،مديرية األحصاء الزراعي ،تقارير الموارد المائية لسنة  2011غير منشورة.

سادسآ  -التحديات البيئية ألدارة الموارد المائية السطحية

إن التغير المناخي و األحتباس الحراري والنمو السكاني والحضري وتغير نوعية المياه وانخفاض انتاجية األراضي

الزراعية والتصحر والقدرات غير الوافية في إدارة النفايات وتدىور البيئة الساحمية والبحرية وتموث اليواء ىي من أىم

التحديات البيئية التي تواجو العراق في ادارة الموارد الطبيعية بصورة عامة ،وان الموارد المائية بصورة خاصة تعاني ادارتيا
من التحديات البيئية االتية-:
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 -1الجفاف وتناقص أأليرادات المائية:

يقع العراق في منطقة جافة وشبة جافة ،اليزيد المعدل السنوي لؤلمطارالساقطة فيياعن( )200ممم في السنوات

الجافة ،وان نصف مساحة العراق تقريبآ ىي منطقة صحراوية اليزيد التساقط المطري فييا عن ( )50ممم /سنة .وقد ادى

التغيير المناخي واألحتباس الحراري الى ظاىرة الجفاف الذي شمل منطقة الشرق األوسط والعراق من ضمنيا ،مما نتج

عنيا تناقص كبير في كمية األمطار والثموج في اعالي نيري دجمة والفرات وبالتالي تدني أأليردات المائية الواردة الى
النيرين ورافدىما كما سنوضح الحقآ .حيث انخفضت كمية االمطارالساقطة في العراق من  31058ممم في الدورة المناخية
()1975–1941م الى  24256ممم في الدورة المناخية ( )2009-1999م وبمقدار تغير –  7852ممم .كما شيدت
مناطق حوضي دجمة والفرات الخارجيين تناقصأ واضحأ في كميات االمطار الساقطة عن معدليا العام البالغ ( )510ممم

الى  38558ممم لممدة من ( 1)2009 – 1941في محطة ارض روم التركية.

وقد كان مجموع أأليراد المائي من نيري دجمة والف ارت ( )68516مميار م/3سنة لممدة من ( ،2)2009–1930انخفض

في عام 2011الى  4756مميار/م 3كما يتضح من جدول ( ،)3ومن المتوقع ان معظم انيار العراق ستشيد انخفاضآ في
ايراداتيا المائية حيث سينخفض تصريف (دجمة والفرات بنسبة  ،% 50 - 30خالل الخمسين سنة القادمة .3
جدول ( /)3اإليرادات المائية (مميار م )3لسنة 2010و 2011في العراق
النير /الرافد

عام 2010

عام 2011

)دجمة الرئيس* (بضمنيا الخابور

2054

1554

الزاب الكبير

1451

1158

657

354

العظيم

057

053

ديالى

558

251

مجموع ايرادات نير دجمة

4757

3350

الف ارت

19.3

1456

المجموع الكمي

6750

4756

الزاب
الصغير

الروافد



أأليراد السنوي لنير دجمة الرئيس يمثل كمية المياه الواردة الى العراق عند الحدود التركية
المصدر :الجياز المركزي لؤلحصاء ،ميرية األحصاء الزراعي ،تقارير الموارد المائية لسنة  2010و ،2011ص.4
 -2مشاريع الري والسدود المنجزة :امت دول الجوار منذ اوائل السبعينات من القرن العشرين بأنشاء السدود التخزينية

والمشاريع أالروائية ،وما زالت مستمرة حتى الوقت الحاضر ،دون أألخذ بنظر أألعتبار ما يترتب من نقص في الواردات
المائية المنسابة الى العراق وتدىور في نوعيتيا .ويعد مشروع الكاب .من اىم المشاريع المنجزة في تركيا والذي يشتمل عمى

( )13مشروعا لمري وتوليد الطاقة الكيربائية ،ويصل مجموع سدود تمك المشاريع إلى ( 22سدا) ،ويعد سد (اليسو) التركي

من أكبرىا ،اذ يستطيع خزن ( 11540مميار م ،)3وتبمغ مساحة بحيرة السد ( 300كم ،)2ويتوقع انو سيخفض الوارد المائي

بمقدار ( 957مميار م )3سنويا ،والتي تمثل نحو ( )%47من الواردات السنوية لنير دجمة.ويمكن ايجاز اىم التأثيرات البيئية
السمبية المتوقعة عمى العراق بعد اكتمال بناء سد اليسو:
 1نفس المصدر ص 80و.100
 2نفس المصدر ص 0 147
 3شعبة أألنتاج المبكر والتقييم ،برنامج أألمم المتحدة لمبيئة ،مصدر سابق ،ص.53
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 -1تقمص مساحة األراضي الزراعية بسبب انخفاض واردات المياه حيث تبمغ مساحة األراضي الزراعية التي سوف تعاني
من نقص المياه حوالي ( 257مميون) دونم والممتدة عمى طول ضفاف نير دجمة ،يقابميا ارتفاع معدالت مموحة الترب
الزراعية في غرب العراق ومناطق الفرات أألوسط بعد انخفاض واردات المياه لنير الفرات بنسبة  %90بسبب مشروع
الكاب.
-2

.التأثير في عممية إنعاش االىوار التي تحتاج الى كميات كبيرة من المياه وذلك لممساعدة في عممية أحياء ىذا

النظام البيئي الطبيعي المتميز 5حيث أن انخفاض واردات المياه في نيري دجمة والفرات وبكميات كبيرة سوف تؤدي إلى
جفاف االىوار الطبيعية أو تموثيا الن المياه اآلتية من نير دجمة سوف تكون غير صالحة إلنعاش االىوار بسبب
التموث الذي يحصل بيذه المياه جراء انخفاض مناسيبيا وارتفاع نسب المموحة في نير دجمة حيث ان أراضي العراق
تعاني من مشكمة تممح التربة والتي تحتاج إلى كميات كبيرة من المياه لغسميا وازالة األمالح.

 -3كما يؤدي الى انخفاض مناسيب الخزانات الطبيعية التي يعتمد العراق عمييا في عممية خزن المياه واالستفادة منيا في
مواسم الجفاف (مثل بحيرة الثرثار 5الحبانية) و بالتالي يجعل العراق في عوز مائي خطير.

1

 -4زيادة التراكيز الممحية وخفض كفاءة الميازل في سحب مياه الغسل ،كما ان المياه قد تنخفض الى الحد الذي يجعل
من مقطع النير مصبآ لممياه الجوفية المالحة المحيطة بمقطع النير خصوصآ في مناطق وسط وجنوب العراق حيث
ترتفع مناسيب المياه الجوفية الى اعمى مستوياتيا.

 -5تدىور الموارد الزراعية (انخفاض انتاجية التربة ،تموث المياه) عمى المنظور البيئي المستقبمي نتيجة استمرار انخفاض
مناسيب المياه في خزانات المياه الطبيعية والصناعية (بحيرات الحبانية والثرثار) التي يستفاد منيا خالل موسم الصييود
لتزويد األنير الرئيسة بالمياه.
-6

2

أن تأثيرات مشروع ( )GAPالتركي تؤثرفي جميع مناحي الحياة البشرية والحيوانية والنباتية ،كما ان ىذا المشروع

سيجعل تركيا تتحكم بأكثر من  %80من مياه دجمة والفرات ،وذلك يعني أن نقصاً خط اًر وميمكاً بإمدادات المياه

الواصمة إلى العراق سيحدث خالل السنوات القميمة القادمة بعد اكتمال ىذا المشروع ،وىذا النقص لو تاثيراتو السمبية

عمى البيئة العراقية من خالل زيادة نسبة مساحة أأل ارضي المتصحرة ،وسوف يزيد نسبة المموثات في مياه األنير.

3

ويعد سد اتاتورك من السدود التركية التي اثرت سمبآ عمى البيئة المائية في مجرى نير الفرات ،نتيجة ألنخفاض
مناسيب النير وازدياد المموحة والطمى النيري ،وكذلك التأثير عمى نوعيتيا حيث يعمل ذلك عمى دفع مياه مموثة من نير

الفرات الى سوريا والعراق .وارتفاع نسبة الفوسفات والكاليسيوم والبيكاربونات والنشادر والمواد العضوية الطيارة تعتبر ليست

مموثة فحسب وانما سامة ،وليا اخطار عمى البيئة واالنسان والحيوان واثار ضارة عمى الزراعة وىناك خطر تسرب ىذه
المموثات الى المياه الجوفية.

4

 1مرتضى جمعة ،االثار السمبية النشاء سد اليسوعمى نير دجمة وموقف القانون الدولي
http://www.almyah.net/mag/articles.php?action=show&id=74
 2جبار عبد زايد ،المشاكل المستقبمية لبناء سد اليسو ،و ازرة البيئة العراقية ن بحث منشور عمى الموقع أأللكتروني
http://www.4shared.com/office/oBGqE3PS/_______.html

 3صافي الياسري ،مشروع (الكاب

) GAPالتركي نتائج خطرة عمى العراق والمنطقة ،مقالة منشوة عمى الموقع

http://www.alshirazi.com/world/article/89.htm
 4عبداهلل حسون محمد ،مشكمة المياه مابين العراق ودول الجوار واالثار االقتصادية الناجمة عنيا ،دراسة في الجغرافية
األقتصادية ،مجمة الفتح ،جامعة ديالى ،العدد  ،2009 ،38ص103
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كما توجد عدد من السدود والمشاريع أالروائية المقامة عمى نير الفرات في سوريا تستطيع ىي أالخرى من خالليا

السيطرة عمى المياه وخزنيا والتحكم بكميات المياه المنسابة الى أألراضي العراقية.

وقد قامت ايران بالسيطرة عمى روافد نير دجمة الواقعة في اراضييا ،حيث قامت بقطع مياه نير الوند والكرخة،
وتحويل مجرى نير الكارون (الرافد الوحيد لمجرى شط العرب جنوب محافظة البصرة) الى داخل أألراضي أأليرانية مما
ساىم في ارتفاع معدالت المموحة في مياه شط العرب وتأثر أألراضي الزراعية نتيجة لتقدم موجة المد البحرية ووصوليا الى

شمال محافظة البصرة ،اذ تبين من نتائج القياسات المختبرية لعينات المياه زيادة كمية أألمالح الذائبة فبمغت (،38200

1 ) 44500ممغرام /لتر في كل من ناحية السيبة وقضاء الفاو عمى التتالي في شير ايمول سنة  .2009وبذلك تفوق
الحدود المسموح بيا في جميع محطات القياس ،اذ تتراوح تمك الحدود بين ( )1000 – 500ممغرام /لتر ألغراض الشرب
ومابين ( )2000 -1500ممغرام /لتر ألغراض الري.

أنشأت في العراق ( 7سدود) كبيرة ىي (دوكان ،دربندخان ،حمرين ،الموصل ،دىوك ،العظيم) ضمن حوض نير

دجمة و(سد حديثة) عمى نير الفرات ،فضال عن ( 3سدود) صغيرة أىميا سد قزانية في ديالى بسعة خزنية ( 0.9مميار

م .)3إذ تعمل تمك السدود عمى تنظيم المياه وتوزيعيا وتوليد الطاقة الكيربائية وخزن المياه واطالقيا بحسب الحاجة.
 -3السياسة المائية لدول الجوار

تتسم مشكمة أألدارة المتكاممة لمموارد المائية عمى مستوى الحوض الييدرولوجي بالتعقيد الشديد ،حيث انيا تتضمن

جوانب عديدة مثل الجوانب التقنية ،أألقتصادية ،المؤسسية ،القانونية ،البيئية ،أألجتماعية ،وغيرىا .وتتضخم ىذه المشكمة
حينما يتعمق أألمر باألنيار العابرة لمحدود وتدعو الحاجة الى التعاون بين البمدان المتشاطئة لؤلتفاق عمى خطة رئيسة

مشتركة ألدارة المياه.

يتمثل جوىر المشكمة في حوض نيري دجمة والفرات وشط العرب بغياب األتفاق الذي ينظم العالقات المائية بين
الدول المتشاطئة .اذ ان المياه ىي قضية سياسية وبيئية وانمائية بشكل اساسي ،وويتوقع ان يؤدي استمرار غياب اتفاقات
فعمية بشأن استخدام الموارد المائية وادارتيا في المنطقة الى نشوب النزاعات فييا في السنوات المقبمة بسبب المياه وليس
النفطِ ،األفي حالة االتفاق عمى االدارة المشتركة لممياه السطحية والذي سوف يحقق فوائد عديدة منيا الحفاظ عمى الموارد
الطبيعية في احواض انيار الدول المتشاطئة ،وبالتالي تحقيق الحفاظ عمى التوازن البيئي ونوعية المياه والبيئة الحيوية ،كما

ان كفاءة ادارة أألنيار سوف تزيد من معدالت انتاجية الغمة الزراعية وتوليد الطاقة وادارة الفيضانات والجفاف .2

وقدعرفت اغمب االتفاقيات الدولية الخاصة باألنيار الدولية النير الدولي وفقاً لقانون االنيار الدولية إذا كان حوضوُ
يمر في أقاليم دول مختمفة وبيذه الحالة تباشر كل دولة سيادتيا عمى ما يمر في أقاليميا مع مراعاة مصالح الدول األخرى

التي يمر بيا النيروامكانية استخدامو لؤلغراض المختمفة ،كما ان اتفاقية قانون المجاري الدولية غير المالحية لعام 1997

حددت في مادتيا ( )11آلية التعاون بشان التدابير المزمع إقامتيا فقد نصت المادة (تتبادل دول المجرى المائي المعمومات
وتتشاور مع بعضيا البعض وتتفاوض حسب االقتضاء بشأن التدابير المزمع اتخاذىا عمى حالة مجرى دولي مائي).كما
نصت المادة( )12المتعمقة باإلخطار المحتممة (قبل ان تقوم دولة من دول المجرى المائي أو أن تسمح بتنفيذ تدابير مزمع
اتخاذىا يمكن ان يكون ليا أثر ضار ذو شأن عمى دول أخرى من دول المجرى المائي 5عمييا ان توجو الى تمك الدولة

أخطا اًر بذلك في الوقت المناسب مصحوباً بالبيانات والمعمومات التقنية المتاحة) ،من أجل تمكين الدولة التي يتم إخطارىا

من تقييم اآلثار المحتممة لمتدابير المزمع اتخاذىا.وبذلك اذا طبقت ىذه أألتفاقيات من قبل الدول المتشاطئة مع العراق

 1نتائج التحميل المختبري لنماذج المياه ،مختبرات مركز عموم البحار ،جامعة البصرة.2009 ،
( )10المجنة أألقتصادية وأألجتماعية لغربي اسيا ،البيئة عبر السياق الحدودي في منطقة أألسكوا ،الحالة الراىنة
والتوصيات المقترحة ،أألمم المتحدة ،نيويورك ،2005 ،ص.3
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فسوف تقوم الجيات ذات العالقة بالتدابير المناسبة عمى مجرى األنيار الدولية و تقدير مخاطر إنشاء سدودىا عمى

األنيار.

ان انجاز تركيا لمشاريعيا وسدودىا سوف يضع العراق أمام واقع خطير بسبب انخفاض مناسيب مياه األنيار الدولية
التي طالما كانت مصد اًر من مصادر قيام الحضارات القديمة في وادي الرافدين وعميو فان عمى العراق أتباع الخطوات
القانونية التي حددنيا االتفاقات الدولية الخاصة بالمياه وأىميا اتفاقية قانون استخدام المجاري المائية الغراض غير

المالحية 5من خالل رفع الخالف المائي مع تركيا الى لجنة دولية او ىيئة تحكيم وفق مواد االتفاقية الخاصة بحل الخالفات

والنزاعات بشأن األنيار الدولية (المادة  )33الخاصة بتسوية المنازعات والتي نصت عمى وجود خطوات عممية إلنياء
النزاع 5والمواد الممحقة باالتفاقية التي تخص التحكيم والتي ضمنت موادىا األربعة عشر آليات لمتحكيم لحل الخالفات.

1

وقد تأثر التصريف المائي في شط العرب تأثرآ كبيرآ خالل السنوات ( )2011 – 2009بالسياسة المائية لدول حوض

النير من خالل اقامة السدود والخزانات عمى الروافد واألنير المغذية لمجرى النيروالتحكم بكمية أألطالقات المائية الى
النير ،مما يؤثر عمى النظام الطبيعي لجريان مياه النير ،اذ ان التصريف المائي لمجرى شط العرب في الوقت الحاضر ال
يعتمد بشكل اساسي عمى كمية التساقط في اعالى الحوض او بشكل رئيسي كما كان في القرن العشرين ،وانما اصبح يعتمد
عمى مقدار التوازن بين الخزن وأألطالقات المائية من تمك السدود والخزانات والتي تتأثر بكميات التساقط السنوي فضآل عن
الق اررات السياسية وأألدارية لمناطق الحوض النيري.

2

 -4تموث المياه السطحية

ان سياسات دول الجوار وانشاء المشاريع المائية فضال عن دو ار ت الجفاف المناخية ،ساىمت في انخفاض مناسيب

المياه الواردة الى نير دجمة بنسبة  %60باتجاه االراضي العراقية وبنسبة  % 80في ايرادات نير الفرات ،حيث تؤدي
خسارة كل مميار متر مكعب من مياه نير الفرات الى خسارة ما يقرب من  26الف دونم من االراضي الزراعية و %40من
االراضي الصالحة لمزراعة نتيجة ألنخفاض مناسيب المياه وارتفاع معدالت مموحتيا خاصة في سنوات الجفاف .كما قامت

ايران بتحويل اكثر من  90نير 3دائمي ووادي باتجاه اراضييا ،أالمر الذي ساىم في انخفاض أأليرادات المائية وزيادة

تراكيز المموثات.

تتنوع مصادر تموث المياه في العراق وىي :4

 -1مياه الفضالت الصناعية الناتجة من تصريف المياه المموثة من المنشآت الحرفية والصناعية وتحتوي عمى المواد
المعدنية و العضوية والغير العضوية واحماض ومواد سامة وتقدر كمية مياه المخمفات الصناعية في العراق ب ()320

الف م/ 3سنة.

 -2مياه المبازل الزراعية الزائدة والمترشحة من الترب الزراعية خاصة في المناطق الوسطى والجنوبية من العراق ،حيث ان
مستويات المموحة في مياه نير الفرات في مدينة الناصرية وصمت الى  5000جزء بالمميون عممآ ان المياه الصالحة
لمشرب يجب ان التزيد مموحتيا عن ( )1000جزء .وقد اكدت الفحصوات المختبرية عمى ارتفاع نسب المموحة في مياه
نير دجمة في محطات كل من الموصل وبغداد والعمارة والقرنة ( )% 184 ،%180 ،%24 ،%9عمى التوالي وفي

مياه شط العرب  % 208بسبب مياه البزل الزراعي.
 1مرتضى جمعة ،مصدر سابق.

 2صفاء عبد أألمير رشم أألسدي ،الحمولة النيرية في شط العرب واثارىا البيئية ،اطروحة دكتوراة ،جامعة البصرة ،كمية
التربية ،2012 ،ص .62
 3عماد مطير خميف الشمري ونياد خضير كاظم ،البيئة والتموث دراسة لمتموث البيئي في العراق ،بغداد ،2012 ،ص.219
 4نفس المصدر ،ص.234 -221
022

مجلة كلية التربية األساسية /جامعة بابل

العدد21/

حزيران1223/م

 -3المخمفات والمطروحات الح اررية الناتجة من صناعة توليد الطاقة الكيربائية وصناعة الحديد والصمب والورق ومحطات
تكرير النفط وغيرىا ،حيث تعمل تمك المطروحات عمى تغيير درجة ح اررة الماء مابين ()10- 4م oواذا زادت عن 30م
تصبح المياه العذبة غير مرغوب فييا ،لذا يجب ان التزيد درجة ح اررة الماء ليذه المروحات في احر الشيور عن ()3
م وفقآ لقوانين منظمة الصحة الدولية.
 -4كماتوجد مصادر اخرى لتمويث المياه السطحية تتمثل باألسمدة والمبيدات الزراعية فضال عن فضالت مباه الصرف الصحي.
ان تموث مياه األنير العراقية يستوجب العمل من اجل أألستخدام أألمثل والعقالني لممياه وضرورة توفير المياه الصالحة

لمتجمعات السكانية ،مع مراعاة ترشيد استخدام المياه العذبة لتفادي األمراض الناجمة عن تموث المياه خاصة في المناطق
القريبة من مصادر التموث.
 -5النمو السكاني السريع

اشارت البيانات أألحصائية الى ازدياد عدد سكان العراق من  12مميون نسمة في تعدادد  1977م الى 165335

مميون نسمة في تعداد  1987والى اكثر من 22مميون نسمة في تعداد  1997والى  335330مميون نسمة حسب تقديرات

 52011ومن المتوقع ان يصل الى اكثر من  35مميون نسمة في عام  1.2014وسوف يتواكب النموالسكاني مع التحضر

السريع حيث قفزت نسبة التحضر من  %64في عام  1977الى  %75في عام  1997وانخفضت الى  %70في عام

 2009م وىي نسب مرتفعة بالمقارنة مع البمدان أألخرى اذ يبمغ المتوسط العالمي  %50وفي البمدان العربية  %56وفقآ
لبيانات .2009

2

ان زيادة النمو السكاني يعني زيادة الضغط عمى الموارد البيئية وزيادة كمية المياه المسحوبة مقارنة بأألمدادات المائية

وكما يتضح من الجدول ( )4حيث ارتفعت كمية المياه المسحوبة من  3255مميار م 3في السنة المائية  2000/1999الى

 4054مميار م 3في سنة  ،2010/2009وبنسبة  % 8056مما يعني وجود ضغط عمى الموارد المائية الواردة والمتاحة
حيث يبدأ ىذا الضغط بالظيور بعد ان تتعدى ىذه النسبة  %10من الموارد المتجددة لممياه العذبة وتظير بوضوح عندما

تصل الى  ،3%20في الوقت الذي يتضح فيو من الجدول اعاله معاناة العراق من سنوات مائية شحيحة ومتعاقبة

( )2001 – 2000 ،2000-1999و (.)2009 – 2008 ،2008 – 2007

ان أألحتياجات الحالية لمختمف أألستخدامات في العراق تبمغ ( )60مميار م 3عدا أألحتياجات ألغراض ادامة األىوار
4.3

بالمناسيب المطموبة والتي تبمغ ( )16مميار م ،3اما الحاجات المائية المستقبمية فتبمغ ( )765952مميار م

يؤدي النمو السكاني وارتفاع الدخول وتغير انماط الغذاء والتحضر والتنمية الصناعية الى زيادة الطمب عمى المياه،
في الوقت الذي يرافق كل ىذه المتغيرات انخفاض في نصيب الفرد ،أألمر الذي يتطمب اتباع أألسس السميمة في ادارة

الموارد المائية ،بمغ نصيب الفرد العراقي من المياه في عام  2000م  2358م/3سنة انخفض الى 1971م/3سنة في عام

 1الجياز االمركزي لؤلحصاء /احصاءات سكان العراق من  2011-1977عمى الموقع:
http://cosit.gov.iq/AAS2012/section_2/1.htm
 2المجنة الوطنية لمسياسات السكانية ،التقرير الوطني الثاني حول مسألة سكان العراق في اطار توصيات المؤتمر الدولي
لمسكان والتنمية األنمائية لؤللفية ،تحميل الوضع السكاني في العراق  ،2012حزيران ،2012 ،ص.87

 1ىاني احمد ابو قديس ،استراتيجيات أألدارة المتكاممة لمموارد المائية ،مركز أألمارات لمدراسات والبحوث األستراتيجية،
الطبعة أألولى  ،2004ص.16
 4عبد المطيف جمال رشيد ،الوضع المائي في العراق ،تقرير منشور بتاريخ  2009/ 10/8عمى الموقع
http://www.pukmedia.com
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 2006وىي حصة متندنية اذا ما قيست بمثيالتيا في البمدان المتقدمة والنامية ،1والى  154551م/3سنة في عام  2010م
ومن المتوقع ان ينخفض نصيب الفرد العراقي من المياه الى ()128759 ،134557م /3سنة في عامي  2013و2014م
عمى التوالي ،2وقد حددت األمم المتحدة ان الدولة تعتبر في حالة اجياد مائي اذا كان معدل الماء المتوفر لمفرد
جدول ()4

نسبة المياه المسحوبة من كميةالمياه السطية الواردة مميار م 3في العراق لممدة من 2010 -1999
*

كمية المياه السطحية

كمية المياه المسحوبة من

نسبة المياه المسحوبة %

السنة المائية

2000 - 1999

3658

3255

8853

2001 -2000

3057

3150

10150

2002 -2001

5356

3755

7050

2003 -2002

7351

4653

6353

2004- 2003

6550

5758

8859

2005 – 2004

5958

5855

9758

2006 – 2005

6756

5750

8453

2007 – 2006

5654

5455

9656

2008 – 2007

3257

4458

137.0

2009 – 2008

3251

3454

10752

2010 - 2009

5051

4054

8056

الواردة

المياه السطحية

 السنة المائية تبدا من شير تشرين أألول من السنة وتنتيي بشير ايمول من الشير التي تمييا.

المصدر :جميورية العراق ،و ازرة التخطيط ،الجياز المركزي لؤلحصاء ،مؤشرات البيئة والتنمية المستدامة ذات أألولوية في
العراق ،2011 ،ص.61

اقل من ( )1500م 3وفي حالة ندرة المياه اذاكان الماء المتوفر سنويآ اقل من (1000م )3لمفرد وفي حالة اجياد مائي حاد

اذا كان اقل من ( )500م/ 3سنة لمفرد  ،3وطبقآ ليذا المعيار فأن العراق يكون فوق خط حالة ندرة المياه ،أأل انو سيعاني

من حالة األجياد المائي ،أألمر الذي يعكس مدى تدىور نوعية المياه وىدرىا وليس شحتيا مما يتطمب وضع الخطط
العممية ألستثمارىا والمحافظة عمييا.
 -6تعدد استخدامات المياه

ان معرفة الحجم السنوي الكمي لممياه الخاصة لؤلستعماالت المختمفة يعد ضروريآ ،لغرض ادارة المياه العذبة ومعرفة

في اي قطاع تستيمك اكثر لتمبية كافة األحتياجات.

 1حيدر نعمة بخيت ،المياه العربية الواقع والتحديات ،بحث منشور عمى الموقع:
www.mng.kufauniv.com/teaching/heider/aaa/d.pd

 2يحى الفيد ،وثناء عباس ،أألطمس األحصائي الزراعي خارطة الطريق لمتنمية الزراعية (أألقتصاد أألخضر) ،و ازرة
التخطيط ،الجياز المركزي لؤلحصاء ،العراق ،2011 ،ص.78
 3مصطفى كمال طمبة ونجيب صعب ،البيئة العربية تحديات المستقبل ،التقرير السنوي لممنتدى العربي لمبيئة والتنمية،
 ،2008ص64
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تستحوذ الزراعة عمى الجزء أالكبر من كميات المياه المستخدمة لكافة أألغراض الجدول (  ،) 5وتقدر مساحة

أألراضي المروية في العراق (  ) 135240مميون دونم وىي تشكل نسبة %58
لؤلرواءوالبالغة ( )22586مميون دونم

1

من أألراضي أألراضي القابمة

لسنة  2008في العراق ،وتغطية ىذه المساحة بشبكات الري تعتمد عمى مدى وفرة

المياه ،خاصة وان ىناك خطط واسعة ألستخدام المياه من قبل دول المنبع استخدامآ غير منصف ،مما ساعد في تأثر قسم
كبير من أألراضي بمشكمة التممح والتغدق في وسط وجنوب العراق ،بسبب سؤ اعمال التشغيل والصيانة وانعدام شبكات

البزل المتكاممة .مما يتطمب أألىتمام بموضوع ادارة الري بشكل يتناسب مع كل تمك التحديات.

ان زيادة عدد سكان المدن يؤدي الى زيادة الطمب عمى امداد الغذاء في العراق أالمر الذي يتطمب العمل عمى زيادة
انتاجية الوحدة الواحدة من المساحة الزراعية ،وفي الوقت ذاتو سوف يزداد الطمب عمى المياه ألغراض الصناعة وتنمية
المراكز الحضرية أألمر الذي يتطمب وضع خطط مناسبة ألدارة الموارد المائية لضمان الحصة المائية المخصصة لمري.

ان القطاع الزراعي استيمك اكبر حصة من المياه وبنسبة تجييز  %86وبكمية ( )3458مميار م 3لسنة 2010م

انخفضت الى  %5لؤلستخدامات الصناعية والى  %3لؤلستخدامات المدنية ،اذ يظير من الجدول ( )5ان قطاع الزراعة
احتل المرتبة األولى في األستعماالت المائية لممدة من ( )2010 - 2002م.
جدول ()5
األستخدام السنوي وكمية المياه مميار م/ 3سنة لمختمف األستعماالت في العراق لممدة ()2010 -2002
السنوات

منزلي

زراعي

صناعي

يطرح الى البيئة النيرية

2002

*-

4050

-

-

2003

453

4350

350

-

2005

-

50 -40

-

-

2007

157

4753

258

353

2008

153

3855

252

257

2009

1503

29558

1572

2502

2010

152

3458

250

254

* لم يتم الحصول عمى بيانات
المصدر :جميورية العراق ،و ازرة التخطيط ،الجياز المركزي لؤلحصاء ،مؤشرات البيئة والتنمية المستدامة ذات أألولوية في
العراق ،2011 ،ص.62
 -7النتائج والتوصيات

تواجو ادارة الموارد المائية العذبة في العراق تحديات بيئية مختمفة ،تتطمب من المختصين أألخذ بنظر األعتبار كل

المخاطر الناجمة عنيا واتباع م نيجية متكاممة لمتخطيط واألدارة لكل مصادر المياه من اجل حماية البيئة المائية والبيئة الحيوية
وضمان توفرىا بشكل مستدام وصحي لالجيال القادمة .وقد تبين من البحث ان ادارة الموارد المائية السطحية تتأثر بما يمي:
-1

ترتبط ادارة الموارد المائية السطحية في العراق بمعرفة كمية التساقط (أألمطار والثموج) في احواض أألنير الرئيسة
وامكانية التنبؤ بمدى تأثر المنطقة بالتغيرات المناخية العالمية.

 -2سياسة تشغيل السدود والخزانات المقامة في اعالي أألنير المشتركة حيث ال توجد اتفاقية دولية لتقاسم المياه بين
العراق والدول األخرى المتشاطئة معو (تركيا ،سوريا ،ايران).

 -3تذبذب أأليرادات المائية الواردة الى العراق من سنة الى اخرى حيث تنخفض الى مادون  30مميار م 3في السنوات الجافة.
 1جميورية العراق ،و ازرة التخطيط ،خطة التنمية الوطنية لمسنوات  ،2014 – 2010بغداد ،كانون أألول ،2009 ،ص.64
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 -4زيادة عدد سكان العراق وارتفاع نسبة التحضر ،وما يترتب عميو من زيادة الطمب عمى المياه العذبة وزيادة عممية
السحب لمختمف أألستخدامات المائية.

 -5يحتل القطاع الزراعي المرتبة أألولى في عممية أألستيالك المائي ،وفي نفس الوقت زادت مساىمة ىذا القطاع في
تمويث المياه السطحية من جراء استخدام أألسمدة والمبيدات وما يطرحو من مختمف المخمفات الزراعية الصمبة
والسائمة منيا اثرت سمبآ عمى البيئة المائية.

 -6تعاني الموارد المائية السطحية من تدىور نوعيتيا نتيجة الخزن وبسبب المياه المموثة المصروفة الييا من مختمف
أألنشطة (زراعية ،صناعية ،استخدامات بشرية متنوعة.
تقترح الدراسة أألتي بيدف تجاوز معظم التحديات البيئية االتي تواجة ادارة الموارد المائية السطحية:
أ-

انشاء مركز لنظام ادارة الري يعمل عمى حساب قيم الثوابت المائية ألنواع الترب الزراعية في كل اقميم طبيعي في

العراق يسجل فيو (السعة الحقمية ،نقطة الذبول الدائمة ،قيم التبخر  -النتح الكامن اليومية) وغيرىا من القياسات
والمعمومات الضرورية التي يجب ان تنقل يومياالى المزارعين واصحاب القرار عن طريق وسائل األعالم ،وتحفظ
بيانات ىذه القيم لمرجوع الييا واستفادة منيا في وضع برنامج خاص ألدارة المياه وفقأ ليذا النظام المعموماتي.

ب -العمل عمى ترشيد استيالك المياه في كافة المجاالت أألقتصادية.
ت -العمل عمى تطوير برنامج حصاد المياه خاصة في أألجزاء الشمالية من العراق وفق اسس ودراسات عممية متخصصة.
ث -اتباع الوسائل الدبموماسية مع الدول المتشاطئة من اجل توقيع اتفاقية تعيد فييا الحصص المائية بشكل عادل وفقآ
لمقوانين الدولية.
ج -ادخال التكنموجيا الحديثة مثل (أألستشعار عن بعدونظم المعمومات الجغرافية) في ادارة المياه وفي تحديد أألثار
البيئية الناجمة عن انشاء مختمف المشاريع ضمن مناطق احواض أألنيار.
قائمة المصادر
-1
-2

شعبة أألنتاج المبكر والتقييم ،برنامج أألمم المتحدة لمبيئة ،توقعات البيئة لممنطقة العربية ،البيئة من اجل التنمية

ورفاىية أألنسان.2010 ،

المجنة أألقتصادية واألجتماعية لغربي اسيا (األسكوا) ،ادماج قضايا النوع ألجتماعي في السياسات والبرامج
أألنمائية (مصادر المياه وحماية البيئة) ورقتان مرجعيتان ،أألمم المتحدة ،نيويورك.2008 ،

-3
-4

المركز القومي لبحوث المياه ،برنامج األمم المتحدة أألنمائي ألدارة المياه لمدول العربية ،الدليل التدريبي عن
النواحي البيئية في أألدارة المتكاممة لمموارد المائية في المنطقة العربية.2010 ،

توفيق جاسم محمد ،ادارة الموارد المائية في العراق الواقع والحمول ،و ازرة الموارد المائية ،الييئة العامة لمسدود

والخزانات ،بحث منشور عمى الموقع www.acwua.org/sites/default/files/2_tawfiq_mohammad.pd
-5

مثنى فاضل عمي الوائمي ،التغيرات المناخية وتأثيراتيا في الموارد المائية السطحية في العراق ،أطروحة دكتوراة،
كمية أألداب ،جامعة الكوفة.2012 ،

-6

الجياز المركزي لؤلحصاء ،مديرية األحصاء الزراعي ،تقارير الموارد المائية لسنة  2011غير منشورة

-7

مرتضى جمعة ،االثار السمبية النشاء سد اليسوعمى نير دجمة وموقف القانون الدولي
http://www.almyah.net/mag/articles.php?action=show&id=74

-8

جبار عبد زايد ،المشاكل المستقبمية لبناء سد اليسو ،و ازرة البيئة العراقية ن بحث منشور عمى الموقع

-9

صافي الياسري ،مشروع (الكاب  )GAPالتركي نتائج خطرة عمى العراق والمنطقة مقالة منشوة عمى الموقع

أأللكترونيhttp://www.4shared.com/office/oBGqE3PS/_______.html
http://www.alshirazi.com/world/article/89.htm
021

العدد21/

مجلة كلية التربية األساسية /جامعة بابل

حزيران1223/م

 - 10عبداهلل حسون محمد ،مشكمة المياه مابين العراق ودول الجوار واالثار االقتصادية الناجمة عنيا ،دراسة في
الجغرافي األقتصادية ،مجمة الفتح ،جامعة ديالى ،العدد .2009 ،38

 -11نتائج التحميل المختبري لنماذج المياه ،مختبرات مركز عموم البحار ،جامعة البصرة .2009 ،
 - 12المجنة أألقتصادية وأألجتماعية لغربي اسيا ،البيئة عبر السياق الحدودي في منطقة أألسكوا ،الحالة الراىنة
والتوصيات المقترحة ،أألمم المتحدة ،نيويورك.2005 ،

 - 13صفاء عبد أألمير رشم أألسدي ،الحمولة النيرية في شط العرب واثارىا البيئية ،اطروحة دكتوراة ،جامعة البصرة،
كمية التربية.2012 ،

 - 14عماد مطير خميف الشمري ونياد خضير كاظم ،البيئة والتموث دراسة لمتموث البيئي في العراق ،بغداد.2012 ،
 - 15الجياز االمركزي لؤلحصاء /احصاءات سكان العراق من  2011-1977عمى الموقع:

http://cosit.gov.iq/AAS2012/section_2/1.htm

 - 16المجنة الوطنية لمسياسات السكانية ،التقرير الوطني الثاني حول مسألة سكان العراق في اطار توصيات المؤتمر
الدولي لمسكان والتنمية األنمائية لؤللفية ،تحميل الوضع السكاني في العراق  ،2012حزيران.2012 ،
 - 17ىاني احمد ابو قديس ،استراتيجيات أألدارة المتكاممة لمموارد المائية ،مركز أألمارات لمدراسات والبحوث
األستراتيجية ،الطبعة أألولى .2004

 - 18جميورية العراق ،و ازرة التخطيط ،الجياز المركزي لؤلحصاء ،مؤشرات البيئة والتنمية المستدامة ذات أألولوية في
العراق.2011 ،
 - 19عبد المطيف جمال رشيد ،الوضع المائي في العراق ،تقرير منشور بتاريخ  2009/ 10/8عمى الموقع
http://www.pukmedia.com

 - 20 :حيدر نعمة بخيت ،المياه العربية الواقع والتحديات ،بحث منشور عمى الموقع
www.mng.kufauniv.com/teaching/heider/aaa/d.pd

 -21يحى الفيد ،وثناء عباس ،أألطمس األحصائي الزراعي خارطة الطريق لمتنمية الزراعية (أألقتصاد أألخضر) ،و ازرة
التخطيط ،الجياز المركزي لؤلحصاء ،العراق.2011 ،
 - 22مصطفى كمال طمبة ونجيب صعب ،البيئة العربية تحديات المستقبل ،التقرير السنوي لممنتدى العربي لمبيئة
والتنمية.2008 ،

 - 23جميورية العراق ،و ازرة التخطيط ،خطة التنمية الوطنية لمسنوات  ،2014 – 2010بغداد ،كانون أألول.2009 ،
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