
العراق في  المياه  وقائع عن  تشرين األول 2010صفحة 

للفرد( المكعب  )بالمتر  للشرب  الصالحة  المياه  توفر  نسبة 

المصدر: وزارة الموارد المائية العراقية 2010

البلد بحسب  المياه  إمدادات 

المصدر: وزارة الموارد المائية العراقية 2010

المصدر: اليونيسيف والجهاز المركزي لإلحصاء وتكنولوجيا المعلومات وهيئة إحصاءات 
كردستان / المسح العنقودي متعدد المؤشرات الذي أجرته وزارة الصحة في عام 2006

مياه  آمنه من  الحصول على مصادر 
الشرب

ال يحصلون على ماء امن %21

 مشاكل يوميه %16

مشاكل أسبوعيه %7
يواجهون مشاكل كل أقل 

من أسبوع %15 

على  يحصلون 
مصدر مياه امن 

 %41

وأرقام حقائق 
أّدت ثالثة عقود من الحروب والنزاعات المسلحة والعقوبات 
المحدود  البيئي  الوعي  عن  فضاًل   – التحتية  البنية  وإهمال 
العراق.  في  المائية  الموارد  إدارة  نظام  تقويض  إلى   –
المائية  الموارد  إدارة  على  تحسينات  إدخال  عن  وسيترتب 
الفقر  للقضاء على  العراق  تأثيرًا عميقًا على جهود  البالد  في 
المدقع والجوع )الهدف األول من األهداف اإلنمائية لأللفية(، 
األهداف  من  الرابع  )الهدف  األطفال  وفيات  معدل  وتخفيض 
السابع  )الهدف  البيئية  االستدامة  وضمان  لأللفية(،  اإلنمائية 

من األهداف اإلنمائية لأللفية(. 

نسبة  إلى  الوصول  تحقيق هدف  العراق صعوبات في  يواجه 
للشرب  اآلمنة  المياه  إمدادات  تستخدم  التي  األسر  من   %91
نسبة  تستخدم  الراهن،  الوقت  في   1

 .2015 العام  بحلول 
غير  مصادر  من  الشرب  مياه  العراق  في  األسر  من   %20
مأمونة،2 إضافة إلى إفادة نسبة 16% آخرين بمواجهة مشاكل 
المياه  تسرب  يسهم  المياه.3  إمدادات  على  بالحصول  يومية 
مياه  شبكة  تلوث  في  الصحي  الصرف  وخزانات  أنابيب  من 
العراقيين  من   %80 يقوم  ال  كما  السائلة،4  بالنفايات  الشرب 

قبل شربها.5  المياه  بمعالجة 

لكمية*  ا
في  للشرب  المتاحة  المياه  لكمية  الحالية  التقديرات  تشير 
للشخص  المياه  من  مكعب  متر   2,400 وجود  إلى  العراق 
العراقيين كميات  لدى  فإن  تركيا،  الواحد سنويًا. وبمنأى عن 

المتوفرة لجيرانهم.6 تلك  لهم تفوق  المتاحة  المياه  من 

إلى  واألنهار  والبحيرات  الخزانات  في  المياه  كميات  وصلت 
المياه  مستويات  تناقصت  كما  اإلنخفاض،  في  غاية  مستويات 
للمياه  الرئيسيان  المصدران  وهما  والفرات،  دجلة  نهري  في 
السطحية في العراق، إلى أقل من ثلث القدرة العادية. ويعتمد 
من  بالرغم  الجوفية  المياه  مصادر  على  الناس  من  المزيد 

أدلة ُتظهر انحسارها.7 وجود 

إلى حدها  الجوفية  المياه  تعبئة طبقات  إدارة وإعادة  تراجعت 
األدنى مما يؤثر على مستوى ونوعية إمدادات المياه الجوفية. 
المياه على  احتياجاته من  أكثر من نصف  العراق في  ويعتمد 

 2015 بحلول  المائية  االحتياجات  توقعات 
مكعب( متر  )بالمليار 
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Total required: 66.85 billion cubic metresTotal required: 66.85 billion cubic metresTotal required: 66.85 billion cubic metres

2015 forecast for water requirements 

اإلجمالي المطلوب: 66.85 مليار متر مكعب
المصدر: وزارة الموارد المائية العراقية 2010 

الزراعة 

األهوار  صيانة 

التبخر وغيرها من 
النقصان عوامل 

المدني  االستخدام 

الصناعة 

الطاقة  توليد 

إيران      العراق             تركيا األردن    الكويت           سوريا  العربية  المملكة 
السعودية

حوالي  ظهرت   ،2010 عام  من  األولى  الستة  األشهر  في 
لتلوث  نتيجة  باإلسهال  اإلصابة  حالة من حاالت   360.000

السيئة.11  النظافة  مياه الشرب ورداءة ممارسات 

الموارد*  على  التنافس 
تستنزف الزراعة معظم استهالك المياه في العراق، إذ تستهلك 

92% من إجمالي المياه العذبة إلنتاج الغذاء والري.12

بالنتيجة  يجعله  مما  حدوده  خارج  تهطل  التي  األمطار  مياه 
عرضة لمخاطر التغير المناخي ومشاريع التخزين التي تقوم 

بها كل من تركيا وسوريا وإيران.8  

)بالمليار  العراق  إلى  المياه  تدفق  متوسط 
مكعب( متر 

)تقديريًا( 2009   2025
دجلة  9.16 49.20 نهر 

الفرات  19.348.45نهر 
المصدر: وزارة الموارد المائية العراقية 2010 

لنوعية ا
والزراعة  الشرب  ألغراض  المستخدمة  المياه  نوعية  إن 
منظمة  وإرشادات  الوطنية  العراق  معايير  وتخالف  رديئة 
الموجودة  الجوفية  المياه  من  كبيرة  فكمية  العالمية.9  الصحة 
لالستخدام  صالحة  غير  الوسطى  السهول  مناطق  طول  على 
بسبب ارتفاع نسبة األمالح فيها أو لتلوثها. عالوة على ذلك، 
تستخدم نسبة 8% من سكان القرى اآلبار الضحلة المالحة في 

الشرب.10 لمياه  قراهم كمصدر رئيسي 

إمدادات  على  السكاني  النمو  سيؤثر 
سكان  عدد  تضاعف  حيث  المياه، 
 30 إلى  ليصل  أضعاف  ثالثة  العراق 
عام  إلى   1970 عام  من  نسمة  مليون 
من  مزيدًا  بالنتيجة  وضع  مما   ،2007
الموارد  على  الحصول  على  الضغوط 
المنظم  التخزين  عن  وسيترتب  المائية. 
معدل  تقليل  الزراعية  التنمية  وتحسين 
بحوالي  المخزون  في  السنوي  النقص 
المروية  للزراعة  مكعب/سنويًا  كم   18
و26 كم مكعب/سنويًا لألهوار العراقية 
قد  إذ   ،2040  –  2007 بين  للفترة 
بحلول  والفرات  دجله  نهري  ينضب 

13
العام 2040. 

العربية  الجمهورية 
السورية 

تركيا

األردن

السعودية العربية  المملكة 
الكويت

إيران

Turkey 71%

Iran 6%

Syria, 4%

Internal to Iraq 
8%

من داخل 
العراق %8

%71 تركيا 

إيران %6

سورية %4



العراق في  المياه  وقائع عن  صفحة 

»أحنسر حجم 
األهوار إىل 

ما نسبته %10 
من حجمها 

األصلي.«

الزراعة على  وأثاره  الجفاف 

www.iauiraq.org
info@iauiraq.org

الجفاف
من  اكثر   2009 عام  المطر  من  كميات  هطول  من  بالرغم 
تلك التي هطلت عام 2008، يبقى الوضع منذرًا بالخطر ألن 
بنسبة %50.14  الطبيعي  المعدل  يزال دون  األمطار ال  معدل 
شهدت   ،2009  –  2007 األعوام  بين  الواقعة  الفترة  وفي 
سيما  ال  العراق،  انحاء  كافة  في  األراضي  من   %40 حوالي 
في الشمال، انخفاضًا بمقدار التغطية من المحاصيل15 وهالك 

الماشية. 

األهوار
في  الرطبة  األراضي  أكبر  من  األهوار  تعتبر 
النظم  أكثر  من  واحدة  وُتعتبر  آسيا  غرب  جنوب 
اإليكولوجية الفريدة في العالم. وعلى مر التاريخ، 
البشري  الرفاه  تحقيق  في  األهوار  ساهمت 
من  العراق  جنوب  سكان  من  أوسع  لجمهور 

خالل توفير المياه العذبة وسبل العيش لنصف مليون عراقي 
الثمانينيات  في   األهواز  تجفيف  عملية  عن  وترتب  تقريبًا. 
وفي  المنطقة.  تلك  في  السكان  حياة  على  للغاية  سلبية  أثار 
من   %10 نسبته  ما  إلى  األهوار  حجم  أنحسر   ،2002 عام 

األصلي.16  حجمها 

والحكومة المتحدة  األمم  إستجابة 
المتفاوتة  واإلقليمية  الوزارية  المصالح  بين  التنسيق  يعتبر 
ويدرك  المياه.  إدارة  في  الرئيسية  التحديات  أحد  العراق  في 
الطبيعية  الموارد  نضوب  مدى  العراقيين  القرار  صناع 
ولكن  شديدًا،  إدراكًا  العراق  في  اإليكولوجية  والنظم 
المستويين  على  الملموسة  اإلجراءات  التزال 
وُتقدم  للتنسيق.  وتفتقر  والوطني محدودة  المحلي 
والشركاء  العراق  لحكومة  الدعم  المتحدة  األمم 

اآلخرين في تنفيذ 121 مشروعًا للمياه. 

دعمها  )الفاو(  والزراعة  األغذية  منظمة  ُتقدم 
في  أربيل  وحكومة  المائية  الموارد  لوزارة 
المياه  إمدادات  لتعزيز  التحتية  البنى  تأهيل  إعادة 
لتحسين  محافظات  ثماني  في  الصحي  والصرف 

األمن الغذائي وسبل العيش في األرياف. 

والعلم  للتربية  المتحدة  األمم  منظمة  أطلقت  كما 
المياه  عن  علميًا  مسحًا  )اليونيسكو(  والثقافة 
الحكومة  قدرات  لتحسين  العراق   في  الجوفية 
معلومات  سيوفر  مما  المياه.  شح  معالجة  على 
الحاصل  للنقص  للتصدي  الجوفية  المياه  عن 
التخطيط  وتحسين  تضررًا  األكثر  المناطق  في 
مستدامة  إدارة  قيام  وتمكين  الزراعية  للمشاريع 

العراق. الجوفية في  المياه  لطبقات 

مع  واليونيسف  العالمية  الصحة  منظمة  من  كل  تعمل 
كمية  لتعزيز  السليمانية  في  كردستان  إقليم  حكومة 
السكنية  المناطق  على  توزع  التي  المياه  ونوعية 
السليمانية  مدينة  في  وباألخص  للخدمات،  تفتقر  التي 

سرجنار. وقضاء 

من خالل برنامج تحديث القطاع العام، سيقدم برنامج 
األمم  ومنظمة  )الموئل(  البشرية  للمستوطنات  المتحدة  األمم 
من  المبذولة  للجهود  الدعم  )اليونيسيف(  للطفولة  المتحدة 
مع  العام  قطاعها  وإصالح  تحديث  نحو  العراق  حكومة  قبل 
التركيز على المياه والصرف الصحي، وسيشمل الدعم المقدم 
الخدمات وخارطة  لتقديم  ونماذج حديثة  للقطاع  فنية  مراجعة 

القطاع. لتحديث  طريق 

-2008( القطاعات  بحسب  المشاريع 
)2010

المياه:121 لمشاريع  الكلي  المجموع 
المصدر:  قاعدة بيانات األسئلة الثالث: من يقوم بالعمل؟ وما نوع العمل؟ وأين؟
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Total number of projects: 121
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والتنوع
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لتعليم ا

الهوامش
1. فريق األمم المتحدة القطري و حكومة العراق و األهداف اإلنمائية لأللفية في 

العراق 2010
2. تشمل مصادر مياه الشرب غير اآلمنة: المياه السطحية والعربات  التي تحمل 

صهاريج أو براميل والشاحنات التي تنقل المياه والينابيع غير المحمية واآلبار غير 
المحمية. اليونيسيف والجهاز المركزي لإلحصاء وتكنولوجيا المعلومات وهيئة 

إحصاءات كردستان/المسح العنقودي متعدد المؤشرات الذي أجرته وزارة الصحة 
في عام 2006

3. اليونيسيف والجهاز المركزي لإلحصاء وتكنولوجيا المعلومات وهيئة إحصاءات 
كردستان/المسح العنقودي متعدد المؤشرات الذي أجرته وزارة الصحة في عام 

2006
4. التقييم القطري المشترك الذي أجرته األمم المتحدة في عام 2009

5. المسح اإلقتصادي-اإلجتماعي على األسر العراقية الذي أجراه البنك الدولي 
والجهاز المركزي لإلحصاء وتكنولوجيا المعلومات وهيئة إحصاء كردستان 2007

6. منظمة األغذية و الزراعة 2010
7. وزارة الموارد المائية العراقية

8. منظمة األغذية و الزراعة/النظام اإلحصائي للمياه في األرياف 2009
9. أيريل كوديير2009، حالة الحد من مخاطر الكوارث في العراق

10. المسح اإلقتصادي-اإلجتماعي على األسر العراقية الذي أجراه البنك الدولي 
والجهاز المركزي لإلحصاء وتكنولوجيا المعلومات وهيئة إحصاء كردستان 2007
11. التقرير األسبوعي لمنظمة الصحة العالمية عن األمراض المشابهة لإلنفلونزا 

في العراق واإلسهال والكوليرا، 2010
12. معهد الموارد المائية: أسفرت عدم كفاءة استخدام المياه في عام 2005 عن 

تحقيق  المزارعين نسبة 20% فقط من انتاج المحاصيل الزراعية المروية باألمطار 
المتوقعة. تقرير األمم المتحدة االثالث المعني بتنمية المياه في العالم 2009

13. الدكتور جون مارتن توراندلن »دراسة فنية مستقلة: »إدارة الموارد المائية 
في نهري دجله والفرات«، في المياه والسالم من اجل الشعب – الحلول الممكنة 

لنزاعات المياه في الشرق األوسط )جنيف: مؤسسة سيزار( 2006
14. استراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث وممارسات إدارة المخاطر: العناصر 
الهامة للتكيف مع التغير المناخي. فرق العمل غير الرسمية المعنية بالتغير المناخي 
التابعة للجنة الدائمة مابين الوكاالت واإلستراتيجية الدولية للحد من الكوارث 2008

15. المصدر: الفاو – وحدة تحليل المعلومات المشتركة بين الوكاالت 2009
16. المبادرة العراقية الكندية الخاصة باألهوار – اإلدارة من أجل التغيير: الوضع 

الحالي والمستقبلي لألهوار في جنوب العراق 2010
* التحليالت الواردة في قسم »الكمية« مقدمة من مكتب اليونسكو و منظمة الصحة 

العالمية
* التحليالت الواردة في قسم »التنافس على الموارد« مقدمة من مكتب اليونسكو

األراضي الزراعية المتضررة جّراء 
الزراعية  لألراضي  المئوية  الجفاف/النسبة 

%56 - %46%45 - %31%30 - %26

%25 - %6%5 - %4

المصدر: منظمة األغذية والزراعة ووحدة تحليل المعلومات المشتركة بين الوكاالت )2009(
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