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السطحية المياه 

 المياه، مستجمعات وتمثل .والفرات دجلة هما العراق في المهيمنان النهران
 األنهار هذه .البالد في السطحية المياه من %100 روافدهما، ذلك في بما

 مياه اليوم توفر ، الرافدين وادي حضارة تطور في ساعدت التي األسطورية،
 .الزراعية األراضي من واسعة مساحات ري عن فضالا  الصناعة، وتغذي الشرب،

وقبل .تركيا من للحدود، العابرة األنهار من وهما والفرات، دجلة نهرا ينبع 
 دجلة ونهر كيلومتر، 1000 لحوالي الفرات نهر يتدفق العرب، بشط التقائهما
 هذه أن   حقيقة كانت لطالما .العراقية األراضي داخل كيلومتر 1300 لحوالي
 جيران مع طويلة فترة   منذ توتر   مصدر هي البالد، داخل تنبع ال الهاٌمة األنهار
 يتعلق عندما صعب موقف   في العراق تضع كما النهر، ضفاف على العراق
 .المائية موارده وإدارة بتخطيط األمر

الرئيسية، الروافد من عددٌ  أيضاا  هناك الرئيسية، األنهار هذه إلى وباإلضافة 
 الذي) الصغير الزاب ونهر ،(تركيا من ينبع الذي) الكبير الزاب نهر ذلك في بما
 الذي الُعظيم، ونهر ،(إيران من ينبع الذي) ديالي ونهر ،( إيران نم ينبع

 وأنهر العراقية، األراضي داخل جميعها2كم 13000 حوالي مسافة يشغل
 جنوب وفي .2كم 8000 من أكثر معاا  تغطي التي والشهابي ودويرج الطيب
  ايران، في الرئيسي مجراه يوجد الذي الكرخة، نهر مساحة تبلغ العراق،
 مع المصب عند يرتبط حيث الحويزة هور إلى ويتدفق 2كم 50000 من أكثر

 إذ ،الكارون نهر هو أهمية األكثر المصب رافد.والفرات دجلة نهري أنظمة



تأثير له والذي ، 2كم 67000 حوالي الحوض يبلغ 
 شط طول على المالحة المياه تسرب على أساسي
 .العرب

 بين ما الفرات مياه لمستجمعات الطبيعي التدفق ُيقٌدر
 يصل حين في السنة، /مكٌعب متر مليار 35,1 إلى 27,0
 بين ما روافده، ذلك في بما دجلة، مياه ُمستجمعات تدفق
 التقديرات هذه وتختلف .السنة /مكٌعب متر 58,3 إلى 41,2
 هذا التجانس غياب سبب ويعود .المنابع بين كبير بشكل
 المؤهلة؛ الُسلطات عن الصادرة البيانات نُدرة :سببين إلى

 .القياس محطات في المسجل للتدفق المرتفع والتباين
 المساهمة كمية في التناقض هذا من الرغم وعلى

م فمن العراق، في للنهرين الطبيعية  َ  كمية أن به الُمسٌل
 عند التدٌفق انخفاض  بسبب انخفضت السطحي التدفق
 التأثير هذا يزداد أن المتوقع ومن .%30 نسبته بما المنبع
 المياه من يحد   مما المقبلة، العشرين السنوات في

 .%60 نسبته تصل بما للعراق المتاحة
 

 



 الجوفية لمياه
 وفقاا  هيدروجيولوجية مناطق سبع إلى العراق تقسيم يمكن

 والهيكلية، الجغرافية، الفيزيائية خصائصه الختالف
 في المناطق هذه وتظهر .والهيدروجيولوجية والجيولوجية

 .أدناه الخريطة
 في السنوي النشطة الجوفية األحواض تغذية معدل إن  

 في العراقية، الحكومة وتقوم .كامل بشكل   مفهوم غير العراق
 المياه طبقات بدراسة اليونسكو مع بالتعاون الراهن، الوقت
  المياه نُظم إلمكانات أفضل فهم   أجل   من البالد في الجوفية
 باالستهالك التأثر سريع الجوفية المياه مخزون إن   .الجوفية
 السحب على تغييرات   أي أن   السطحية،بحيث المياه وتوافر
 تغيير وأي النهر، طول على التدفق على يؤثر قد اآلبار من
 المياه كمية على يؤثر أن يمكن الجداول جريان على يطرأ

 التدفق كمية خفض تم ما إذا لذلك، .المتاحة الجوفية
 لها المجاورة المنبع دول من العراق إلى القادم السطحي

 المياه أنظمة على أيضاا  كبير تأثير لهذا سيكون التوقعات، بقدر
 الجوفية

 





 التقليدية غير المصادر
 المياه تحلية

المياه لتحلية ضخمة محطة لبناء خطة عن رسمية إعالنات هناك كانت 
 مدينة في نسمة ألف 400 تزويد إلى المشروع ويهدف .العراق جنوبي  
 المتوقع من وكان .النفط حقول تغذية عن فضالا  الشرب، بمياه البصرة
 تتغير قد األمور أن إال ،2017 أبريل في الخطة استكمال األصل في

 التقليدية غير لمصادر األمنية، المخاوف بسبب
المياه تحلية 

 المياه لتحلية ضخمة محطة لبناء خطة عن رسمية إعالنات هناك كانت
 مدينة في نسمة ألف 400 تزويد إلى المشروع ويهدف .العراق جنوبي  
 في المتوقع من وكان .النفط حقول تغذية عن فضالا  الشرب، بمياه البصرة
 بسبب تتغير قد األمور أن إال ،2017 أبريل في الخطة استكمال األصل

 .النفط أسعار انخفاض مع الحالية االقتصادية والصعوبات ، األمنية المخاوف
 من منشأة أكبر العكسي التناضح محطة ستكون المشروع، إنهاء حال وفي
 مياه من مكعب متر ألف 199 توفير على قادرة ستكون إذ العراق، في نوعها
 اليوم في الشرب

 إنهاء حال وفي .النفط أسعار انخفاض مع الحالية االقتصادية والصعوبات 
 في نوعها من منشأة أكبر العكسي التناضح محطة ستكون المشروع،
 الشرب مياه من مكعب متر ألف 199 توفير على قادرة ستكون إذ العراق،

 اليوم في
 



 الصحي الصرف مياه استخدام اعادة

  يتم العراق، في عموماا  الري كفاءة تدني بسبب
 جمع يتم بينما األنهار، إلى التصريف مياه معظم إرجاع
 وزارة وتخطط .استخدامها وإعادة فحسب منها جزء

 الصرف مياه جمع نظام لتحديث المائية الموارد
 نحو   على الري مياه استخدام إعادة أجل من الصحي
 االحتياجات لتلبية ضرورياا  أمراا  يعد   والذي أفضل،
 استخدامات   بين ومن.للبالد المستقبلية المائية
 إعادة في المعالجة المياه تُستخدم أن يمكن أخرى،
 الخضراء األحزمة وإنشاء بالماء، النفط آبار حقن

 ما بالد ألهوار المتاحة المياه وزيادة التصحر، لمكافحة
.العراق جنوب في النهرين بين  

  
 



نوعيٌة المياه في العراق 
  نوعيٌة المياه الٌسطحية

نوعين على العراق في التنازع يتم الحاضر، الوقت في 
 الملوحة، هي إحداهما .المياه نوعية قضايا من

 المتعلقة المياه في الملوثات تركيز هي واألخرى
 والتي الزراعية األنشطة و والصناعة، البلدية، بأنشطة
 المياه مصادر إلى الملوثات تدفق إعادة إلى تؤدي
  أنحاء جميع في الزراعية التنمية تسبب كما .العذبة

 داخل والفرات، دجلة لنهري المائية المستجمعات
 في مطردة زيادة في سواء، حد على العراق وخارج
 واألنهار والفرات دجلة نهري من كل   مياه ملوحة
 االقتصادية التنمية وتساهم .العراق في األخرى
 كما .الملوثات مختلف أعباء زيادة في السكاني والنمو
 الجفاف ظواهر بسبب المياه جودة في التدهور يتفاقم
 تصٌحر في ُيسهم رئيسياا  عامالا  أيضاا  تعتبر والتي

 .الزراعية األراضي
 



الملوحة 
تدفق مع العراق في سوءاا  األنهار مياه ملوحة تزداد 

 نهر طول على النهر،فالملوحة مجرى باتجاه المياه
 وروافده دجلة نهر طول على هي مما أعلى الفرات
 وري األراضي، وإدارة الجيولوجية، الخصائص بسبب
 العادمة المياه تصريف وممارسات الزراعية، األراضي

 من العرب شط ويعاني .الفرات نهر مستجمعات في
 وقنوات األنهار التقاء بسبب ملوحة نسب أعلى
 وانخفاض به، العالية الملوحة ذات الصحي الصرف
 الخليج، من والجزر المد وتأثير المياه، تدفق كميات
  ازداد البصرةكما في المصب مناطق على يؤثر مما
 أضعاف األربعة يقرب بما الذائبة المواد إجمالي تركيز
 وبما والناصرية، حصيبة بين الفرات نهر امتداد على
 سد بين دجلة نهر طول على أضعاف الستة يقرب

 حول الشهري البيانات لمتوسط وفقاا  والقرنة، الموصل
 ما الفترة في البيئة وزارة قِبل من المتاحة المياه جودة
 .2011 إلى 2004 بين

 



األخرى الملوثات 

نطاق   على المياه طريق عن المنقولة األمراض تنتشر 
 التقارير وتشير .الملوثة المياه شرب بسبب واسع
 التلوث أن 2009 لعام البيئة وزارة من الواردة

 بين ما يتفاوت المياه إمدادات في البكتريولوجي
 بمعدل ،%30 إلى %2,5 بين ما يتراوح إذ المحافظات،

 الرسمية والمعايير المحددات يفوق بما ،%16 قدره
 والمبادئ العراق وضعها والتي الشرب لمياه

 الشرب مياه لنوعية اإلرشادية والدالئل التوجيهية
 بشأن البيانات قواعد إنٌ  .العالمية الصحة لمنظمة
 وغير العضوية المواد ذلك في بما األخرى، الملوثات
 في محدودة والبكتيريا، األمراض ومسببات العضوية،
 ومدى المصادر وصف الصعب من يجعل مما .العراق
 أن يمكن التي التغييرات وتصور كامل، بشكل   التلوث
 .المستقبل في تطرأ

 



الجوفية المياه وعيٌة 
توجد إذ البالد، أنحاء في الجوفية المياه جودة تتفاوت 

 والتي جودة واألفضل إنتاجاا  األعلى الجوفية المياه طبقات
 .البالد شرقي شمال في بسهولة إليها الوصول يمكن
 في األمطار، هطول مستوى بارتفاع المنطقة هذه تمتاز
 الجوفية المياه في الذائبة المواد إجمالي تركيز أن حين

 المياه ملوحة تزداد بينما .عام بشكل   جداا  منخفض
 التضاريس ذات والمناطق الوسطى المناطق في الجوفية

 مثل القاحلة وشبه القاحلة المناطق في .المنخفضة
 في الجوفية للمياه الكيميائي التركيب يعتمد العراق،
 التغذية مياه نوعية على الضحلة سطحية التحت الطبقة
 والكلوريد الصوديوم محتويات تزداد .الجوفية المياه وعمق
 جداا، العميقة المناطق وفي العمق، ازدياد مع عام بشكل  
 الصوديوم من بتراكيز الملوحة شديدة المياه تنتشر

 في الكيميائية التغييرات هذه ُترافق .والكلوريد والكالسيوم
 صلة ذات الملوحة في زيادة الجوفية، المياه تركيبة
 .بالعمق

 





الصرف مياه معالجة وشبكة الصحي الصرف رافق 
 الصحي

لجميع المعالجة المياه خدمات تصل ال الراهن، الوقت في 
 المناطق سكان من %86 حوالي أن إذ العراقيين،
 يصلون الريفية المناطق سكان من %62 وحوالي الحضرية

ن مائي مصدر إلى  في المياه توزيع شبكة عبر محس 
 من العراق في المياه لمعالجة التحتية الُبنية تتكون .البالد

 ،(CUs) صغيرة ووحدات ،(WTPs) المياه معالجة محطات
 من كل لعالج تستخدم الشمسية،التي للطاقة ومحطات
 من اليومي اإلنتاج يصل .والجوفية السطحية المياه مصادر
 في مكعب متر مليون 12,5 حوالي إلى حالياا  الشرب مياه
 مليون 3,5 من أكثر معالجة بغداد لمحافظة ويمكن .اليوم
 المحافظات غالبية بينما يومياا، المياه من مكعب متر

 من مكعب متر مليون من أكثر معالجة تستطيع ال األخرى
  من أكثر معالجة تستطيع ال منها والكثير اليوم، في المياه

 .اليوم في مكعب متر مليون 0,5

 



الصرف نظام مرافق إلى العراق سكان من %30 من يقرب ما يصل 
 الصرف مياه لمعالجة مرافق توجد ال محافظة، 18 أصل ومن الصحي،
 في الصحي الصرف أنظمة وجود يتركز.محافظات 10 في سوى الصحي
 وهذا .الصحي الصرف مياه معالجة مرافق تتوفر الحضرية،حيث المناطق
 الصحي الصرف مرافق إلى تصل ال الريفية المناطق معظم أن يعني

 على) الصحي الصرف مياه لتصريف بديلة وسائل إلى يلجؤون وبالتالي
 غير العادمة المياه تصريف أو والصٌماء االمتصاصيٌة الحفر المثال، سبيل

 المكاني التوزيع أدناه الشكل يبي ن .(األنهار أو القنوات في المعالجة
 .الصحي الصرف مياه معالجة لمحطات

من %78 من يقرب ما بغداد في الصحي الصرف شبكة تخدم 
 مرافق تتضمن التي المحافظات لباقي بالنسبة ولكن المحافظة،
 مساحة من %30 من أقل الصحي الصرف شبكة امتداد ُيغطي معالجة،
 الصحة على المترتبة اآلثار.%10 من أقل الحاالت بعض وفي المنطقة،
 األمراض لمسببات السكان تُعر ض إذ وخيمة، الظروف هذه بسبب العامة

 مياه تتسرب كما المياه، إمدادات في تدخل التي األخرى والملوثات
  عامي وبين .العذبة المياه مصادر إلى المعالجة غير الصحي الصرف
 مرات، ثالث الكوليرا وباء لتفشي حاالت عن اإلبالغ تم ،2012و 2007
  من أكثر عن اإلبالغ تم ،2012و 2007 بين ما األعوام من عام كل وفي

 الوبائي الكبد والتهاب العصوي والزحار التيفوئيد حاالت من حالة ألف 44
 تفشي بسبب أشخاص أربعة عن يقل ال ما توفي ،2012 عام وفي .ب
 .العراق شمال في الكوليرا وباء

 



والصحية البيئية لمخاطر 
من عقد   من أكثر تبعها الحرب من عقود ثالثة كانت 

 المتداعية، األساسية التحتية الُبنية جانب إلى العقوبات،
 في االنخفاض تسبب فقد .العراق في البيئة على كارثية
 المياه نظم في والملوثات المائية، المجاري تدفقات
 واألنظمة الجوفية، المياه مناسيب وتراجع وتلوث العذبة،
 التنوع وانخفاض الطبيعية البيئة وفقدان المتدهورة، البيئية
 التقديرات وتشير .البالد أنحاء جميع في بضرر   الحيوي،

 من %8,0و %4,9 بين ما البيئي التدهور تكلفة أن إلى
 على به المعترف السنويومن اإلجمالي القومي اإلنتاج
 سليمة تدابير العتماد ُملحة حاجة هناك أن واسع نطاق  
 .بالمياه يتعلق فيما وبخاصة العراق، في البيئية لإلدارة
 لمعالجة جهود الماضي العقد طوال ُبذلت لذلك، ونتيجةا 
 البيئية التشريعات إقرار ذلك في بما البيئية، القضايا

 حماية بشأن 2009 لعام 27 رقم القانون مثل الرئيسية
 لقانون   واستبدال   كتحديث   جاء الذي البيئة، وتحسين
 القانون، أحكام إنفاذ فإن ذلك، ومع .1997 عام من مماثل
 .متفاوتاا  نجاحاا  فحسب حقق

 




