
 شحة المياه في العراق بين السياسه المائيه ومفهوم األنهارالدوليه المشتركه :

 

 : الممدمه 
 

للحٌاة أن تستمر بدونها  تعد المٌاه من أهم الموارد الموجوده على سطح األرض والتً الٌمكن

%( من مساحة سطح األرض وتمثل مٌاه البحار والمحٌطات أكبر نسبة منها 17وتغطً حوالً)

%( وتتوزع النسب البالٌه بٌن االنهار والمٌاه الجوفٌه وجلٌد المناطك 69حٌث تبلغ حوالً)

ات الكمٌات ذ المطبٌه ونسب صغٌره على شكل أبخره وغٌوم ، وتعد االنهار وخزانات السدود

المتغٌره ومٌاه المنخفظات الطبٌعٌه أواألصطناعٌه والجوفٌه والٌنابٌع واالهوار والمبازل ، من 

اهم العناصر التً تحرن فعالٌات المنظومات المؤسساتٌه واألفراد والكائنات االخرى هً العماد 

 االساسً لدٌمومة العٌش األمن للسكان.

مر فً اكثر من دوله وٌعٌش فً حوض تلن االنهار حوالً ( نهرا 472ٌٌوجد فً العالم لرابة )

( ملٌار نسمه ومع أزدٌاد السكان ٌمدر المختصون الحاجه االضافٌه للمٌاه فً العالم بحوالً 4)

صارت الكثٌر من المشاكل الدولٌه تطفوا على سطح العاللات بٌن  /سنوٌا ..3( ملٌارم69)

للحلول والتفاهمات ولد تصل الى حد الصراعات الدول المتشاطئه حٌنما التكون هنان أفاق 

العسكرٌه والحروب الطوٌله ، ولد أشر التارٌخ العدٌد من الحاالت التً أدت الى أنهٌار دول 

ومنظومات حكم عندما تكون المٌاه مصادر حروب.. وتزداد االضرار عندما تكون العاللات 

لمائٌه ، أما أذا كانت العاللات لوٌه وذات السٌاسٌه متوتره بٌن الدول التً تجري فٌها الممرات ا

تفاهمات منتجه لكافة االطراف فبها ومن خاللها ٌمكن ان تؤدي الى عمد أتفالٌات حول توزٌعات 

المٌاه بدون مشاكل كما هو الحال بٌن دول االتحاد االوربً حٌث عمدت بٌن دوله ما الٌمل عن 

كافة المضاٌا بما فٌها ) الحصص ، االستخدام  ( مذكرة تفاهم واتفالٌات ثم معاهدات تعالج711)

المنصف ، التلوث ، المالحه وغٌرها ( مما ادى الى تفعٌل دور دول االتحاد االوربً وتعزٌز 

 العاللات الى أرلاها حٌنها تكون المٌاه مصدر للسالم.

 : المياه العراليه 

 

 

لعالم فً هذا المجال الكفٌل ٌمتلن العراق ثروه مائٌه هائله جعلت منه واحدا من اغنى دول ا

بأنعاشه وتحمٌك مستوٌات عالٌه من الرخاء واالستمرار ولم تنحصر هذه الثروه بالنهرٌن 

العظٌمٌن )دجله والفرات( وروافدهما بل تتسع لتجمعات مائٌه شاسعه تتمثل فً العدٌد من 

د الخارجً مع البحٌرات واالهوار لو أحسن استثمارها وأدارتها بجدٌه داخلٌا وعلى الصعٌ

 الدول المتشاطئه وٌمكن تصنٌف هذه الثروه كما ٌلً :

 



 البحيرات : .7

 ( كم جنوب بحٌرة الحبانٌه غرب مدٌنة كربالء 19بحٌرة الرزازه : تمع على بعد )

 عن بحٌرة الحبانٌه تلول مرتفعه وترتبط بها عن طرٌك ناظم تخلٌة المجرهتفصلها 

(م.ف.س.ب وسعتها 41عند المنسوب االلصى ) 4( كم249وتبلغ مساحتها حوالً )

 .3( ملٌارم3.3)الكلٌه 

  بحٌرة الحبانٌه وتمع على الجانب االٌمن من نهر الفرات وتعد ذات اهمٌه كبٌره من

عند الصى منسوب خزنً  4(كم7179خالل درء فٌضان نهر الفرات وتبلغ مساحتها )

 وتلحك بها مشارٌع ونواظم عدٌده. 3(ملٌارم41المصوى )(م.ف.س.ب وسعتها 17)

 ( كم شمال غرب بغداد بٌن نهري دجله والفرات 749بحٌرة الثرثار : تمع على بعد)

( 13(م.ف.س.ب بسعة )91عند المنسوب االلصى ) 4(كم4179وتبلغ مساحتها )

 خزن مٌت وتلحك بها منشأت ونواظم عدٌده.3( ملٌارم21منها ) 3ملٌارم

 3( ملٌون م14سد دهون : وبسعه خزنٌه ) بحٌرة. 

 ( ملٌارم77.77بحٌرة سد الموصل وبسعه خزنٌه لصوى )3. 

 ( 7.1بحٌرة سد العظٌم وبسعه خزنٌه لصوى تصل الى) 3ملٌارم. 

 ( ملٌارم3.1بحٌرة سد دربندخان وبسعه تصمٌمٌه لصوى تصل الى )3. 

 ( ملٌارم4.2بحٌرة سد حمرٌن وبسعة تخزٌن لصوى )3. 

 ( ملٌارم1.43بحٌرة سد حدٌثه وبسعه لصوى )3. 

 ( ملٌارم9.4بحٌرة سد دوكان وبسعه لصوى تصل الى )3. 

 

 االهوار : .4

تعرف االهوار بانها مجموعة المسطحات المائٌه التً تغطً األراضً المنخفضه جنوبً السهل 

تتسع الرسوبً وتكون على شكل مثلث تمع مدن العماره والناصرٌه والبصره على رؤوسه و

االراضً المغطاة بالمٌاه ولت الفٌضان أواخر الشتاء وخالل الربٌع وتتملص اٌام الصٌهود 

واطلك العرب االوائل علٌها اسم  4( الف كم29-31وتتراوح مساحتها المصوى مجتمعه )

)البطائح ( الن المٌاه تنبطح او تنتشر فٌها وكثٌرا ما ٌنمو فٌها المصب والبردي .. ولد وافمت 

( على أدراج االهوار ضمن الئحة التراث العالمً كمحمٌه طبٌعٌه دولٌه الٌونسكو)ة منظم

( وهذا ٌشكل مسؤولٌه 71/1/4979باالضافه الى المدن االثرٌه المدٌمه المرٌبه منها بتارٌخ )

تضاف لتطبٌك االلتزامات المترتبه على الجهات التنفٌذٌه العرالٌه لضمان موائمتها والمعاٌٌر 

ذات الصله وتبمى العبره لٌس فً رفدها بالمٌاه بل فً اٌجاذ الظروف المناسبه ) بٌئٌا ،  الدولٌه

 احٌائٌا وتنموٌا ... 

أثرت سلبا على خزٌن  بضوء الشحة الحالٌه ، دارة المٌاه داخلٌاألوعلى صعٌد النظره العامه 

ه لخلك حالة توازن جائر ومبكر بتحوٌل مخزونها الى االهوار دونما دراسه معممالسدود وبشكل 

 3( ملٌارم9بأعتماد األولوٌات فً سٌاسة الخزن والتشغٌل مما تسبب فً هدر ما الٌمل عن )

 !خالل العام الماضً بحسب مصادر رفٌعه فً وزارة الموارد المائٌه 



ومن الجدٌر بالذكر ان االهوار تعد بٌئه مناسبه للتنوع االحٌائً والسكانً من خالل تربٌة 

 والصناعات التحوٌلٌه وٌمكن تمسٌها جغرافٌا الى :الحٌوانات 

  االهوار الشرلٌه : وتمع شرق نهر دجله ومنها ما ٌتداخل مع المٌاه االٌرانٌه وتمتد من

 ناحٌة السوٌب فً البصره وشماال الى ناحٌة العزٌر فً مٌسان.

 االهوار الغربٌه او المركزٌه : وتمع غرب نهر دجله وشمال الفرات ضمن محافظت ً

 البصره والناصرٌه وتتمٌز بكثافة سكانها وتنوع حرفهم ..  

  )( كم 49وٌعد اهم االهوار وٌمتد من كرمة علً )ومن االهوار الرئٌسٌه ) هور الحمار

 4( كم3999( كم ومساحته المصوى )69شمال البصره الى سوق الشٌوخ وٌبلغ وله )

 خالل موسم الجفاف . 4( كم999تنخفض الى حوالً )

 لحوٌزه : وٌمع الى الشرق من دجله وٌمتد مشتركا بٌن االراضً العرالٌه هور ا

واالٌرانٌه وٌمع الجزء االكبر منه داخل االراضً العرالٌه  ، و ) هور السفاف ( وٌمع 

 شمال غرب الحوٌزه ، ثم ) اهوار الجباٌش ( شمال الفرات بٌن المرنه والناصرٌه.

 

 

 المياه الجوفيه : .3

 

وتعنً كافة المٌاه المتاحه تحت سطح االرض والتً بممدور االنسان الوصول الٌها واستثمارها 

الغراض متعدده وخاصة ري االراضً الزراعٌه وتختلف مناسٌبها بحسب كمٌة التغذٌه 

السطحٌه المتوفره ومنها االمطار وتكاد التخلو بمعه من االراضً العرالٌه منها اال انها تفتمر 

ستغالل الصحٌحه وعندما تكون لرٌبه من المبازل وشبكات الصرف الصحً ومٌاه لطرق اال

االنهار الملوثه حٌنها التصلح لالستخدام المباشر لزٌادة التراكٌز الملحٌه والملوثات اما البعٌده 

عن تلن المصادر السلبٌه فباألمكان  استثمارها عن طرٌك حفر االبار بنوعٌها السطحٌه 

( ونتٌجة للتغٌرات المناخٌه العالمٌه وانحسار االمطارللسنوات Artezian wellsواألرتوازٌه )

العذبه فً حوضً االخٌره فمد رصدت المار صناعٌه أمٌركٌه تنالص كمٌات المٌاه الجوفٌه 

( والمنطمه المعنٌه بالتنالص تشمل 4993دجله والفرات على مدى سبع سنوات أبتداءا من عام )

ا وسورٌا ، هذه المالحظه وردت فً دراسه اشرف علٌها احد العلماء فً العراق ، اٌران ، تركٌ

جامعة كالٌفورنٌا ومراكز علمٌه اخرى أحدها تابع لوكالة )ناسا( الفضائٌه وهنا ٌتطلب أجراء 

مسح جٌولوجً للولوف على حجم المٌاه الجوفٌه وأعمالها ووضع الخطط الكفٌله ألستغاللها 

 كخزٌن أحتٌاطً عند الحاجه.

 

 : والع الموارد المائيه العراليه 

ٌعتبر العراق المهد االول للزراعه المروٌه منذ أعماق التارٌخ ولمد حبا هللا سبحانه العراق 

نهرٌن عظٌمٌن ) دجله والفرات( ٌمتدان من الشمال الى الجنوب وٌمران بكافة مدنه مما أضاف 

وتعرض العراق لعدد من الفٌضانات منذ  مٌزة أٌجابٌه جعلت منه من البلدان الغنٌه فً موارده ،



( بسبب االٌرادات المائٌه الكبٌره وعدم توفر السدود الخزنٌه 7612ومنها وأعتاها فٌضان ) المدم

أنذان تسبب بأحداث خسائر الحصر لها للمدن والممتلكات وكذا سجلت حاالت اخرى حتى بعد 

فً انشاء السدود والسدات الماطعه  أنشاء سدي ) دوكان ودربندخان( ، مما تلب االمر التوسع

والمشارٌع التنظٌمٌه االخرى التً ساهمت فً درء الفٌضانات وخدمة العملٌه االروائٌه 

والزراعٌه والصناعٌه ومجاالت شتى ، واشارت البٌانات لدٌما الى تخطً مستوى االٌرادات 

اضافة ود الملٌله الماضٌه اال انها انحسرت خالل العم 3( ملٌارم19السنوٌه للنهرٌن عتبة ال ) 

الى تذبذب كمٌاتها لسببٌن : االول هو ظاهرة االحتباس الحراري التً باتت تعصف بالعالم 

والتً كما ٌؤكد العلماء انها نتٌجه لتراكم الفعالٌات الصناعٌه خالل المئة سنه االخٌره والتً ادت 

وبالتالً اختالل توزٌع ( درجه مئوٌه 4-7الى ارتفاع معدل درجة حرارة االرض مابٌن )

الضغط الجوي ونماذج حركة الرٌاح وبالتالً اختالل انماط سموط االمطار واخٌرا تدنت 

/سنه خالل عمد التسعٌنات من المرن الماضً والزالت فً 3( ملٌارم21االٌرادات الى مادون )

، تراجع واضح بسبب مولع العراق الجغرافً كدولة مصب أزاء دول المنبع المتشاطئه 

وبخصوص الجاره ) اٌران ( فأن عاللات العراق المائٌه معها تمتاز بالسلبٌه دوما ، حٌث انها 

تتصرف بصوره احادٌه فً مٌاه االنهار العابره من داخل االراضً االٌرانٌه وبدأت منذ اوائل 

سنة خمسٌنات المرن الماضً بتحوٌل مجاري االنهار لتوسٌع رلعتها الزراعٌه مبتدأه بنهر الوند 

%( من 99( نهرا حدودٌا واالستٌالء على ما ٌمرب من )71ومستمره بتحوٌل ) (7617)

سنوٌا ناهٌن عن استثمار مٌاه  3( ملٌارم1التصارٌف التً كانت تصل الى العراق وهً بحدود )

الكرخه بصوره شبه تامه وحرمان المسطحات المائٌه الطبٌعٌه ) االهوار( من أستدامتها وبناء 

ى نهر الكارون وتحوٌل المتبمً منه الى الخلٌج مباشرة مسببه كارثه لشط العرب السدود عل

وزٌادة الملوحه وصعود مٌاه الخلٌج كلسان ملحً ، وكذا الجاره تركٌا ومنذ الثمانٌنات فمد 

باشرت بمشروع جنوب شرق األناضول ) الكاب( واستغالل مٌاه نهري دجله والفرات بأنشاء 

( 6/سنه الى )3( ملٌارم71جع وارد نهر الفرات الواصل الى سورٌا من )( سد وبالتالً ترا44)

( 7611/ثا ، الثنائٌه بٌن تركٌا وسورٌا عام )3( م199/سنه بعد عمد اتفالٌة لاعدة ال)3ملٌارم

/سنه 3( ملٌارم79العرالٌه الى مادون )وٌشٌر المختصون الى امكانٌة تراجع مجمل الواردات 

 ر فً غاٌة الخطوره .( وهو ام4943فً العام )

وحٌن التطرق الى المشارٌع االروائٌه العرالٌه فال بد ان نسلط الضوء على تمادمها وعدم 

التوسع فً الامة مشارٌع جدٌده وعدم استخدام وسائل الري الحدٌث وطرق الري المغلك 

وكذلن من  والتمنات الحدٌثه المعمول بها فً دول الجوار والعالم مع ضعف أدارة مٌاه الري .

االسباب الجوهرٌه فً انخفاض مجمل نظام الري تكمن فً النظره السائده لدى المستخدمٌن 

المائمه على اساس ان المٌاه هً سلعه مجانٌه فً الولت الذي ٌجب ان ٌعتبر سلعه التصادٌه كما 

عوده هو الحال فً بالً دول العالم مما شجعت على االستهانه والهدر فً االستعمال ، وفً ال

على مولف العراق مع الدول المتشاطئه باعتباره دولة مصب البد من االلرار لمنطك مفهوم 

المٌاه الدولٌه المشتركه وضرورة وصفها بانها ) أنهار دولٌه مشتركه عابره التنتهً عند حدود 

ومن هنا تنبثك حموق العراق فً مٌاهه من خالل لواعد معاهدة ) هلسنكً  كل بلد جغرافٌا(

( الثالثه وهً ) الحجه التارٌخٌه ، المسافه التً ٌمطعها النهر داخل كل دوله والكثافه 7699

السكانٌه للمدن التً ٌمر بها كل نهر ( الغراض المسمه المنصفه كتطبٌك معمول به فً معظم 



الدول وخاصة اوربا ، ولغرض معالجة مطالبات العراق حول التماسم العادل لكل االطراف 

الذي لامت لجنة المانون الدولً لالمم المتحده بأدخاله كبند من بنود االتفالٌه الدولٌه  أوهو المبد

( ولم تولع الجاره 7661الستخدامات مٌاه النهر العابره للحدود لالغراض غٌر المالحٌه لسنة )

علٌها تركٌا على هذه االتفالٌه كما لم تأخذ االتفالٌه لحد االن لوة المعاهده الدولٌه فمد صادلت 

( دوله على 32( دوله فمط من بٌنها العراق وسورٌا فً الولت الذي تحتاج الى مصادلة ) 79)

 االلل لتكون نافذه وملزمه.

 : األتفاليات والمعاهدات الدوليه بين البلدان المتشاطئه 

نظرا الهمٌة المٌاه فً حٌاة الشعوب ولظروف الشحه المائٌه الماسٌه التً ٌمر بها العراق كما 

وصفها الخبراء والمختصون بأنها عند الخطوط الحمراء وكونه طرف متضرر من بٌن الدول 

فً حوضً ) دجله والفرات( فأن مسالة التفاهمات بضوء المصالح المشتركه ، المتشاطئه 

السٌاسٌه ، االلتصادٌه ، الجغرافٌه وغٌرها من العوامل االساسٌه لحل المشاكل المائمه بالعوده 

( تفاصٌل تحدد النصٌب العادل لكل من 1بادئ هلسنكً حٌث وردت فً الماده )الى اعالن م

دول الحوض وعلى سبٌل المثال ال الحصر ، فً حالة حوض الفرات أذا نظرنا الى العامل 

من منطمة الحوض تمع ضمن االراضً التركٌه  4( كم779999الجغرافً سنرى ان حوالً )

 تمع حوالً وض تمع ضمن االراضً السورٌه  بٌنمامن منطمة الح 4( كم19999وان حوالً ) 

من الحوض ضمن االراضً العرالٌه وهذا ٌعنً ان للعراق حمولا اكبر فً  4( كم719999) 

مٌاه الفرات من جارٌه ) تركٌا وسورٌا( أما اذا اخذنا عنصر الموى المائٌه والوفره فان حك 

تركٌا( باعتبارها دولة منبع ، ولو أخذنا العراق فً مٌاه الفرات ٌتراجع نسبٌا ازاء الجاره ) 

عنصر السبك ) الحجه التارٌخٌه( بنظر االعتبار هنا ٌبرز استخدام العراق المنظم لمٌاه الفرات 

منذ ما لبل التارٌخ بٌنما تمل معدالت استخدام ) تركٌا وسورٌا( حٌث لم ٌبرز لدٌهما هذا العامل 

دم فال ٌجوز االستخدام الجائر لمٌاه مجرى دولً اال فً العمود االخٌره ، اضافة الى ما تم

مشترن على حساب الغٌر من أجل توفٌر احتٌاجات مستمبلٌه ستراتٌجٌه لدوله اخرى وفك الماده 

( من المبادئ المذكوره وهنان نماذج كثٌره من االتفالٌات والمعاهدات الدولٌه التً تعالج مثل 1)

 هكذا حاالت ومنها :

 : اتفالية فيينا 

دت منذ خمسٌن عاما بٌن الدول االوربٌه التً ٌمر بها نهر ) الراٌن ( وفٌها نظمت العالله عم

 لتماسم منصف بٌن الدول المتشاطئه االربعه ) سوٌسرا ، فرنسا ، المانٌا ، هولندا (.

 : اتفالية باريس 

التً نظمت  ( عام على هذه االتفالٌه799( احتفلت الدول االوربٌه بمرور )4979فً العام )

العالله بٌن دول نهر ) الدانوب( وخاصة فً مجال المالحه وشكلت اساسا لتفاهم اوربً بدأ 

لسرا تحت ضغط المصالح المشتركه الى ان انتهى خٌارا مرٌحا لجمٌع االطراف ومن بٌن 

 جزئٌاتها ان بنودها تطرلت الى عوامل ) طول النهر ، الكثافه السكانٌه ، العامل االلتصادي (

%( ، ) 43( دول اوربٌه هً )المانٌا79علما ان نهر ) الدانوب ( ٌمر او ٌحاذي )



%( ، 2.1%( ، )كرواتٌا77.1%( ، ) المجر1.1( ، )سلوفاكٌا1%79.3النمسا

كم( ،) 4%( ، )مولدافٌا مسافة المرور1.4%( ، )بلغارٌا41.6%( ، )رومانٌا79.3)صربٌا

 %( ...3.1اوكرانٌا

 

 : اتفالية عينتيبي 

( بحضور كافة دول حوض النٌل العشره ومن هنا تعتبر نمطة تفالم االزمه بٌن 4979ام )لع

( من دول المنبع ) اثٌوبٌا ، اوغندا ، كٌنٌا، تنزانٌا، رواندا ، 9دول الحوض حٌث لررت )

بوروندي ( على معاهده لتماسم مٌاه النٌل وتنتهً حصص مصر والسودان فٌما جاءت بها 

 .( 764627616اتفالٌات ) 

 

 ( 1991اتفالية: ) 

 

عمدت بٌن مصر واوغندا ونصت على مراجعة السٌاسات التنظٌمٌه لبحٌرة فكتورٌا بما الٌؤثر 

( ولم تتطرق الى 764627613على حصة مصر وهذا اعتراف ضمنً من اوغندا باتفالٌات )

 حصص محدده .

 

 ( 1999اتفالية: ) 

( وتظمنت امكانٌة مشاركة السودان 7646) عمدت بٌن مصر والسودان وهً مكمله التفالٌة

سنوٌا  3( ملٌارم11.11باالشراف على ادارة مٌاه النٌل وفٌها تم تحدٌد حصة مصر بوالع )

 سنوٌا للسودان. 3( ملٌارم71.1ممابل )

 

 ( 1999اتفالية: ) 

م بٌن مصر وبرٌطانٌا باعتبارها راعٌه لمصالح ) السودان، اوغندا ، كٌنٌا، تنزانٌا( تضمن عد

( 21المٌام بمشروعات بغٌر االتفاق مع مصر ونص االتفاق على ان تكون حصة مصر )

واالن نشهد تطورات سلبٌه على الساحه سنوٌا للسودان ..  3( ملٌارم2سنوٌا ممابل ) 3ملٌارم

بخصوص مٌاه نهر النٌل وخاصة بعد ألامة سد ) النهضه( فً اثٌوبٌا الذي سٌملب المعادله 

 مفتاح الحل بٌن الدول المتشاطئه. ومن هنا تبمى التفاهمات هً .... وٌنذر بخطر وشٌن 

 

 



 

 : التوصيات والحلول 

ٌعتبر ملف االٌرادات المائٌه العرالٌه من ابرز الملفات الساخنه داخلٌا لما له من انعكاسات على 

مجمل حٌاة الفرد العرالً حٌث بدأت مؤشراته واضحه جدا وخاصة فً السنوات االخٌره 

منها ذات صله باالداره الداخلٌه أو عدم التعامل الجاد معها على المستوٌات االللٌمٌه باب الس

والدولٌه ، ومنها ما ٌعود الى التغٌرات المناخٌه عالمٌا وانحسار االمطار فً المنطمه مع ارتفاع 

لادمه ولاتله  درجات الحراره حتى وصل الحال الى وضع الٌحسد علٌه مما ٌؤكذ ان الشحه

تتفالم خالل االعوام الملٌله المادمه كما تشٌر التولعات ، وكل هذا ٌتطلب الولفه الجاده ووضع 

الخطط المرحلٌه والستراتٌجٌه بعٌدة المدى لتالفً الخطر الذي بات ٌطرق االبواب وٌمكن 

 تمسٌم الحلول والتوصٌات لسمٌن عاجلٌن وأساسٌٌن وهما :

 : على الصعيد الداخلي.7

 بأعلى  طتشكٌل مجلس خبراء عرالً من المختصٌن فً مجال الموارد المائٌه ٌرتب

ه تنفٌذٌه وٌخول الصالحٌات الالزمه ٌنبثك عنه تشكٌل ٌسمى ) المجلس الوطنً طسل

للمٌاه( ٌعنً بوضع الخطط الستراتٌجٌه الدارة هذا الملف الحٌوي مع ضرورة اٌجاد 

ئٌه للعمل بتلن الخطط فٌما ٌتعلك بالرؤى الفنٌه صٌغة موائمه مع وزارة الموارد الما

واالستشارٌه حصرا والتوجه الى الكوادر العرالٌه المتخصصه اوال ولكل حاله ثم الى 

المكاتب االستشارٌه او الشركات االجنبٌه الحما وللحلمات الحاكمه من اجل ضغط 

 االنفاق ومنع حاالت الفساد.

  رشٌد المٌاه ورفع كفاءة االستعمال واعادة النظر متطوره لتالعمل على أعتماد سٌاسات

فً كافة المشارٌع المنفذه خالل المرن الماضً واجراء كافة اعمال الصٌانه لمنشأت 

السٌطره والتوزٌع بعد تمٌٌم ما ٌنفع منها وازالة المتهالكه من نواظم ولنوات ومبازل 

وجه الستخدام انظمة الري وتبطٌن ماٌمكن تبٌنه واعادتها الى حالتها التصمٌمٌه والت

المغلمه كبدٌل لتملٌل الضائعات ورفع كفاءة منظومات الري كوسائل الري بالرش 

 والتنمٌط والتمنات الحدٌثه اسوة بدول المنطمه.

 من االستهالن  وضع سٌاسه التصادٌه لتسعٌر مٌاه االرواء وجباٌة المردودات المتأتٌه

على اساس كلفة المتر المكعب الواحد او على اساس المساحه المزروعه او كلٌهما معا 

 كما هو الحال فً معظم الدول.

  تشرٌع االصالحات السٌاسٌه ذات الصله ) لانون المٌاه االتحادي ( لٌتضمن تفسٌر المٌاه

ا الى داخلٌه وخارجٌه على انها ثروه ونٌه اتحادٌه ملن للجمٌع والٌصار الى تصنٌفه

والزام سلطات االللٌم والمحافظات بتحدٌد التصرف وجعلها حصرٌه تدار اتحادٌا ومنع 

 تجاوز االفراد او الوحدات االدارٌه على حصص الغٌر.

  العمل على تشكٌل المعاهد والمراكز البحثٌه مثل : معهد التخطٌط والدراسات ، المعهد

، معهد ادارة وصٌانة االنهار والسدود والمسطحات  الوطنً الدارة الموارد المائٌه

المائٌه ، معهد المٌاه الدولٌه ، معهد البحوث والتطوٌر العلمً ورفدها بكل متطلبات 

 النهوض بهذا المطاع.



 

 على الصعيد الخارجي :.4

 

  تفعٌل الدور الحكومً واستخدام وسائل الضغط الدبلوماسً مع دول الجوار من خالل

شتركه على اختالفها وتبادل المعلومات الهٌدرولوجٌه والفنٌه بصوره المصالح الم

دورٌه وابرام اتفالٌات ترلى الى مستوى معاهدات دولٌه باشراف اممً النصاف 

 العراق فً حصصه المائٌه.

  تبادل زٌارات اللجان الفنٌه بٌن دول الجوار باشران خبراء مختصٌن ولانونٌٌن

/ثا لكل من 3( م199دٌمومة الحٌاة وبما الٌمل عن )للحصول على الحصص المعموله ل

 حوضً دجله والفرات ولحٌن التوصل الى اتفاق ضامن وملزم لجمٌع االطراف.

  االستعانه باالوساط االللٌمٌه والدولٌه والمنظمات الفاعله من خالل تجارب الدول ذات

 الظروف المماثله للتوصل الى صٌغة التوزٌع المنصف ....

 

د على اهمٌة التعامل مع هذا الملف بكل جدٌه باعتباره موضوعا حاسما ٌهم ختاما أؤك

 حٌاة الشعب ومستمبل اجٌاله... متمنٌا لهذا الجمع الخٌر كل نجاح .

 

 

 ومن هللا التوفيك.                                 

 المصادر :

 .وٌكٌبٌدٌا ..... الموسوعه الحره 

 فً العراق وتطوٌرها السٌاسه المائٌه 

 دراسه لالستشاري والخبٌر االستاذ/ نصرت ادمو.

 .دراسات وبحوث شخصٌه ذات صله 

 

 اسماعٌل الجنابً د.                                                                 

 وسدودمهندس استشاري وخبٌر مٌاه                                                       

 مدٌر عام السدود والخزانات )سابك(                                                      

                                                    

 

 

 

 

 


