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املقدمة
بحضــور فخامــة رئيــس الجمهوريــة الدكتــور عبــد اللطيــف جمــال رشــيد، انطلقــت وعلــى قاعــة فنــدق بابــل 
ببغــداد، الجمعــة 4 تشــرين الثانــي 2022،   فعاليــات مشــروع " ظمــأ العــراق " و التــي يقيمهــا ملتقــى بحــر 
العلــوم للحــوار ومعهــد العلمــن للدراســات العليــا يف ورشــته األوىل و بالتعــاون مــع برنامــج األمــم املتحــدة 
ــة والزراعــة،  ــوارد املائي ــة ، امل ــي الســادة وزراء الصحــة ، البيئ ــي،  وقــد حضرهــا أيضــا معال للتعــاون اإلنمائ
ــة  ــة العالقــات الخارجيــة ، رئيــس لجن ــاه والزراعــة ، رئيــس لجن ــة املي ــواب رئيــس وأعضــاء لجن الســادة الن
ــة  ــة والخارجي ــوارد املائي ــة وامل ــة والزراع ــة والبيئ ــادة وكالء  وزارات الصح ــواب، الس ــس الن ــة يف مجل الصح
والتعليــم العالــي والبحــث العلمــي واألمانــة العامــة ملجلــس الــوزراء ومستشــارية االمــن القومــي، إضافــًة إىل 
كبــار مستشــاري الحكومــة العراقيــة وأســاتذة الجامعــات والخــراء ومنظمــات املجتمــع املدنــي وبعثــة األمــم 
املتحــدة يف العــراق ) UNAMI(، وبرنامــج األمــم املتحــدة للتعــاون اإلنمائــي) UNDP ( واملنظمــات الدوليــة 

التابعــة لألمــم املتحــدة.  
ــة  ــد أهمي ــاه يف البل ــالء موضــوع شــحة املي ــى ضــرورة إي ــه باملؤتمــر، عل ــة يف كلمت و اكــد رئيــس الجمهوري
قصــوى، وتنبيــه الــرأي العــام اىل خطورتــه، وأهميــة املضــيّ قدمــًا نحــو إيجــاد الحلــول املناســبة والواقعيــة 
لهــذه املشــكلة هــذا وشــكر رئيــس الجمهوريــة العاملــن يف امللتقــى واملعهــد، علــى مســاعيهم املتميــزة يف 
تنبيــه الــرأي العــام اىل خطــورة شــحة امليــاه التــي يعانــي منهــا العــراق بشــكل يبعــث علــى قلــق حقيقــي يف 
كل العــراق، فضــاًل عــن تقديمهــم املقرتحــات العلميــة التــي تعمــل علــى إيجــاد الحلــول املناســبة والواقعيــة 

ملشــكلة النقــص يف امليــاه. 
وأشــار الســيد وزيــر املــوارد املائيــة الخبــر عــون ذيــاب اىل التحديــات التــي تواجــه العــراق يف قطــاع امليــاه 
ومــن ابرزهــا ضمــان الحصــة املائيــة وإدارة املــوارد املائيــة داخليــا وتلــوث النهريــن والتغيــرات املناخيــة، و ركــز 
ــة،  ــى التحتي ــاه وإصــالح البن ــع املي ــة توزي ــى عدال ــز عل ــوزارة يف معالجــة االزمــة عــر الرتكي ــة ال ــى رؤي عل

مؤكــدا اســتعداد الــوزارة للتعــاون مــع كافــة الجهــات لتحقيــق األهــداف املشــروعة. 
وتنــاول الســيد وزيــر الصحــة ووزيــر البيئــة بالوكالــة الدكتــور صالــح الحســناوي  تحديــات البيئــة األساســية 
مــن امليــاه والهــواء والرتبــة ومــن أهمهــا تلــوث امليــاه وتراجــع نوعيتهــا، واكــد الحســناوي ان تحــدي الجفــاف 
وتدهــور األراضــي الزراعيــة والتصحــر والعواصــف الغباريــة وتلــوث مصــادر امليــاه وضعــف ثقافــة الرتشــيد 
ــات التــي  ــاه هــي مــن اهــم التحدي ــى املي ــادة املضطــردة للنمــو الســكاني عل إضافــة اىل التجــاوزات مــع الزي

تواجــه البيئــة العراقيــة.
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ــي  ــن الغذائ ــر االم ــوزارة يف توف ــات ال ــى توجه ــاوي عل ــاس العلي ــة عب ــر الزراع ــيد وزي ــف الس وتوق
وملعالجــة الجفــاف ونقــص امليــاه مــن خــالل اعتمــاد التقنيــات الحديثــة ودعــم الفــالح يف توفــر البــذور 
واالســمدة والتجهيــزات بأســعار مدعومــة، وشــدد علــى ضــرورة دعــم املنظمــات الدوليــة ودول الجــوار 

يف التعــاون مــع العــراق للخــروج مــن محنتــه.
امــا األســتاذ غــالم إســحاق زي نائــب املمثلــة الخاصــة لبعثــة األمــم املتحــدة فقــد أشــار يف كلمتــه اىل 
صعوبــات العــراق التــي واجههــا طــوال األربعــن ســنة املاضيــة من جــراء انخفــاض تدفقــات امليــاه وتوقع 
انخفاضهــا بمعــدل 60% مقارنــة بعــام 2015، و كذلــك الضغــوط علــى مــوارد البلــد املائيــة جــراء بنــاء 
دول الجــوار الســدود مضافــا اىل االســتخدام املكثــف للميــاه يف الزراعــة يف العــراق واالســتخدام املنزلــي 
ــاه  ــى التحتيــة األساســية للمي ــى البن ــاه وتأثــر الصراعــات والحــروب العنيفــة عل غــر املســتدام للمي

وايضــا تبعــات تغــر املنــاخ. 
وركــزت الســيدة زينــه احمــد علــي املمثلــة املقيمــة لوكالــة األمــم املتحــدة للتعــاون اإلنمائــي يف العراق 
علــى محنــة االهــوار مبينــة تدهــور 80% مــن مســاحتها ونفــوق االالف مــن الجواميــس ســيما يف فصــل 
الصيــف الســابق و التــي تمثــل كارثــة حقيقــة تهــدد حضــارة خمســة االف ســنة كانــت مبنيــة علــى 
توافــر امليــاه والتنــوع البيولوجــي كمــا تنــذر باســتعداد االف الســكان للنــزوح الداخلــي والهجــرة للبحــث 
عــن اماكــن أفضــل للعيــش، هــذا وينفــد برنامــج األمــم املتحــدة رزمــة مــن املشــاريع لدعــم الحكومــة 

واملجتمعــات املحليــة ملعالجــة تداعيــات شــحة امليــاه. 
و اشــاد يف ضمــن اعمــال الورشــة ممثــل امللتقــى واملعهــد االســتاذ محمــد حســن محمــد علــي بتعــاون 
الجميــع وتظافــر الجهــود الحكوميــة والرملانيــة والجامعــات ومراكــز البحــوث وتعــاون دول الجــوار ودعــم 
املنظمــات الدوليــة إلنقــاذ العــراق مــن محنتــه، وذكــر ان  والدة مشــروع ظمــأ العــراق جــاءت  كحاجــة 
عراقيــة انطلقــت مــن معانــاة العراقيــن، و ان منهجيــة الرامــج التــي يتبناهــا امللتقــى تتصــف بالعلميــة 
متجهــة للتعــرف علــى األســباب والتحديــات والحلــول املقرتحــة عــر تعشــيق دور املؤسســات الوطنيــة 
ــود  ــدد وج ــكلة ته ــول ملش ــاد حل ــراف إليج ــة األط ــه كاف ــارك ب ــم تش ــاك زخ ــة، فهن ــات الدولي واملنظم
البلــد وكيانــه. وذكــر بــان الــكل يعلــم ان املشــكلة الحاليــة معقــدة غــر ان تظافــر الجهــود واســتثمار 

الزخــم والتفاعــل سيؤســس النطالقــة نحــو وضــع األســس الصحيحــة ملعالجــة ازمــة امليــاه. 
ــاه يف العــراق"، مناقشــة  ــحة وإدارة املي ــوان "ش ــت عن ــي حمل ــالل الورشــة األوىل الت ــم خ هــذا و قــد ت

ــوار. ــة يف األه ــة الطارئ ــى الحال ــز عل ــع الرتكي ــة م ــوارد املائي ــة وإدارة امل األزم
و قــد عــرض الخــراء جملــة مــن التحليــالت العلميــة لألزمــة وأســبابها املرتبطــة بالتغــر املناخــي و تــم 
ــي  ــدى يوم ــى م ــول عل ــة للحل ــرؤى الالزم ــان ال ــك بي ــوء اإلدارة وكذل ــة اىل س ــباب املؤدي ــرق  لألس التط
4-5 تشــرين الثانــي هــذا  وتضمــن جــدول اعمــال الورشــة  جلســة لالفتتــاح و عقــد أربــع جلســات 
ــحة  ــباب ش ــوا أس ــطن، تناول ــن وناش ــراء ومختص ــؤولن و وكالء وزارات و خ ــور مس ــة، بحض تخصصي
ــوار،  ــق االه ــوان يف مناط ــان والحي ــى االنس ــا عل ــاد، وتأثره ــة واالقتص ــى الزراع ــا عل ــاه وتأثراته املي
وتطرقــوا اىل الحلــول واالجــراءات الحكوميــة ملواجهــة ازمــة الجفــاف، و ضــرورة تقديــم الدعــم املطلــوب 

مــن األمــم املتحــدة واملنظمــات الدوليــة لتخفيــف اثــار الجفــاف علــى العــراق.
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أهداف الورشة االوىل
اواًل: تسليط الضوء على مشكلة شحة املياه 

واالجابة على االسئلة التالية:
ما هي االسباب الرئيسية لشحة املياه؟   -

ما هو حجم الضرر االقتصادي على العراق مقرونا باملدة الزمنية؟   -
ما هي أكثر املناطق الجغرافية تأثرا بشحة املياه؟   -

هل ان تأثر شحة املياه طويل االمد؟ -  -
ما هو حجم الضرر على الزراعة وتدهور االراضي يف العراق؟  -

ثانيًا: تسليط الضوء على بعض االمثلة من التأثرات الواضحة لشحة املياه 
ومنها: 

الجفاف يف اهوار جنوب العراق   -
التلوث يف نهري دجلة والفرات  -

تأثر اللسان امللحي البحري على شط العرب يف البصرة  -
التأثر على زراعة الرز يف منطقة الفرات االوسط  -
التأثر على البساتن والزراعة يف محافظة دياىل  -

ثالثــًا: تســليط الضــوء علــى الحلــول واالجــراءات الحكوميــة والسياســات واالســرتاتيجيات 
ــاه  ــة باملي ــة املتعلق الداخلي

واالجابة على االسئلة التالية:
ما هي السياسات واالسرتاتيجيات الحكومية الداخلية؟  -

هل هناك حاجة اىل تحديث االسرتاتيجيات والسياسات يف ظل ازمة شحة املياه؟   -
ما هي التشريعات القانونية إلدارة املياه الداخلية يف العراق؟   -

ما هي اهمية تشريع قانون لتأسيس مجلس اعلى للمياه؟   -
ما هي االجراءات التنظيمية للحصص املائية بن اقليم كوردستان وبغداد؟  -

مــا هــي االجــراءات التنظيميــة للحصــص املائيــة بــن محافظــات وســط وجنــوب العــراق   -
)ســيما بــن ميســان والناصريــة، والبصــرة والناصريــة، وميســان والبصــرة(



ــة  ــل مواجه ــن اج ــة م ــة العراقي ــة للحكوم ــتجابة العملي ــاريع واالس ــول واملش ــي الحل ــا ه ــًا: م رابع
ــاه؟ ــحة املي ــاف وش الجف

هل هناك حاجة ملزيد من بناء السدود يف العراق؟  -
هــل هنــاك خطــة انــذار مبكــر ملواجهــة الجفــاف يف العــراق ســيما يف فصــل الصيــف؟ وهــل تــم   -

ــي؟  ــن قوم ــكلة ام ــا كمش اعتماده

ــزء  ــد ج ــي تع ــى االرض والت ــة عل ــاريع العملي ــي للمش ــم الدول ــى الدع ــوء عل ــليط الض ــًا: تس خامس
ــول العمليــة التــي تســاعد يف تقليــل االثــار الســلبية لشــحة امليــاه ومنــع هجــرة الســكان  مــن الحل

ــن.  املحلي
واالجابة على االسئلة التالية:

ما هي املنظمات والسفارات الدولية العاملة على مشكلة شحة املياه يف العراق؟   -
هل تم اعتماد مشكلة شحة املياه كأولوية لعمل املنظمات الدولية؟   -

مــا هــو عــدد ونوعيــة املشــاريع املنفــذة واملخطــط لهــا علــى االرض لتقليــل اآلثــار الســلبية   -
ــوع؟  ــذا املوض ــة له ــات املخصص ــي امليزاني ــا ه ــاه وم ــحة املي لش
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أسباب شحة املياه

ــر  ــة ، وزي ــوارد املائي ــر امل ــن وزي ــة و كل م ــس الجمهوري ــة رئي ــهم فخام ــى رأس ــاركون وعل ــع املش اجم
ــاه يف  ــحة املي ــباب ش ــى ان اس ــدة عل ــم املتح ــو األم ــك ممثل ــة و كذل ــة والبيئ ــر الصح ــة و وزي الزراع

ــي :  ــي كالتال ــل وه ــة العم ــل يف ورش ــخيصها بالتفصي ــم تش ــباب ت ــة اس ــط بأربع ــراق ترتب الع
- مشــاريع الســدود واالرواء الضخمــة والخطــط التشــغيلية للمــوارد املائيــة والســدود يف دول املنبــع 

ســيما تركيــا وإيــران. 
- التجاوزات على توزيع املياه وصواًل اىل جنوب العراق. 

- ضعف او سوء ادارة املوارد املائية داخل العراق.
- تدني كفاءة الري )30-35%( بسبب أساليب الري القديمة.

- تلوث نهري دجلة والفرات واللسان امللحي يف شط العرب وأسفل النهرين.
- تأثر تغر املناخ على العراق واملنطقة. 

حجم التحديات

ناقش املشاركون يف الورشة التحديات التي تواجه العراق بسبب شحة املياه و هي كالتالي:
- ضعــف الســياقات التفاوضيــة الراهنــة علــى إدارة امليــاه املشــرتكة مــع دول املنبع ســيما تركيــا وإيران 

و التــي لــم  تحقــق الوصــول اىل اتفاقيــة تضمــن حصــة مائيــة منصفــة ومعقولــة للعراق.
ــة  ــاه بشــكٍل عــادل علــى كاف ــة لتوزيــع املي ــات القانونيــة واإلداري ــاب اآللي - ضعــف تنفيــذ غي
ــة  ــوب وخاص ــى الجن ــق أقص ــا إىل مناط ــاص إيصاله ــكٍل خ ــراق وبش ــتهلكن يف الع ــتفيدين واملس املس

ــرب. ــط الع ــة ش ــراق ومنطق ــوب الع ــوار جن األه
- وجــود التجــاوزات غــر القانونيــة علــى األنهــر ألغــراض الزراعــة غــر املرخــص بهــا ومــزارع تربيــة 

األســماك والتــي تعرقــل وصــول امليــاه اىل مســتحقيها اآلخريــن.
- أكثــر املناطــق تأثــرًا بشــحة امليــاه هــي مناطــق االهــوار يف جنــوب العــراق وخاصــة يف فصــل الصيــف 

والبــد مــن وضــع خطــط طــوارئ عاجلــة إلنقاذهــا مــن الجفــاف. 
ــة  ــا طريق ــة ومنه ــري الحديث ــرق ال ــول اىل ط ــة للتح ــري والحاج ــبكات ال ــة لش ــى التحتي ــادم البن - تق

ــاه.  ــاه واالســتعداد للتكيــف مــع شــحة املي ــاءة إدارة املي ــق، مــع تحســن كف ــري املغل ال
- ضعف او غياب التنسيق مع إقليم كردستان بخصوص تشييد وتشغيل السدود.   

- تلــوث ميــاه األنهــر وخاصــة نهــر دجلــة يف بغــداد اذ تجــاوزت نســب التلــوث حــد العتبــة وتأثــرت 
ــة  ــق الحضري ــة باملناط ــة الخاص ــاه الثقيل ــي املي ــة رم ــك نتيج ــا لذل ــراق تبع ــوب الع ــات جن محافظ
ــاه شــط العــرب باللســان امللحــي القــادم مــن  ــر مي ومجــاري املستشــفيات والصناعــة  إضافــة اىل تأث

ــاه.  ــحة املي ــة ش ــج نتيج الخلي
- غيــاب الرؤيــة املوحــدة والتنســيق الــكايف بــن الجهــات املعنيــة يف رســم وتنفيــذ السياســات املائيــة 

الداخليــة والخارجيــة انطالقــا مــن املــواد الدســتورية، القوانــن النافــذة، األنظمــة والتعليمــات. 



رؤية األمم املتحدة

لخصت األمم املتحدة رؤيتها ألسباب شحة املياه واهم التحديات والحلول املقرتحة كاآلتي:
- اإلدارة املتكاملة للموارد املائية هي املفتاح ملعالجة مشكلة املياه يف العراق.

ــز  ــة وتعزي ــان وحماي ــع ضم ــاه م ــدرة املي ــادة ن ــام زي ــود أم ــى الصم ــات عل ــدرة املجتمع ــان ق - ضم
ــه. ــة ب ــة املرتبط ــة البيئي ــات األنظم ــي وخدم ــام الطبيع النظ

- ضمــان اســتمرار القنــوات الدبلوماســية الخاصــة بامليــاه مفتوحــة باســتمرار للتفــاوض والتبــادل عــر 
الحــدود كمفتــاح لتأمــن تدفــق امليــاه يف نهــري دجلــة والفــرات.

ــة  ــالت التوعي ــراط يف حم ــاذ واالنخ ــر اإلنف ــم اط ــاه، ودع ــة املي ــات معالج ــيع محط ــث وتوس - تحدي
ــوار. ــة والح العام

ــاه،  ــص املي ــوارد وحص ــع امل ــاوز توزي ــاون يتج ــااًل للتع ــح مج ــي يفت ــر املناخ ــع التغيّ ــف م - التكيّ
ويمكــن للمشــاريع املشــرتكة متعــددة األغــراض بــن الــدول املتشــاطئة أْن تســاعد يف إدارة مــوارد 

ــاءة. ــر كف ــة أكث ــاه بطريق املي
- الحصــول علــى بيئــة نظيفــة وصحيــة حــق إنســاني عاملــي، مــع األعــرتاف بوجــه التحديــد علــى حــق 

الحصــول علــى امليــاه النظيفــة.
- يجب أْن ال يكون موضوع املياه مصدرًا للنزاع، بل مجااًل للتعاون.

ــة  ــن ورش ــة م ــات الناتج ــم يف املقرتح ــات الدع ــر يف طلب ــتعدة للنظ ــراق مس ــدة يف الع ــم املتح - األم
ــراق. ــأ الع ــروع ظم ــل يف مش العم

- تدعــو االمــم املتحــدة جميــع الجهــات املعنية مــن املنظمات غــر الحكوميــة، واملؤسســات األكاديمية، 
واملجتمــع العاملــي، والقطــاع الخــاص للمشــاركة يف )مؤتمــر األمــم املتحــدة للميــاه( الــذي ســيُعقد 
ــن  ــتضافته كاًل م ــارك يف اس ــورك، وستش ــدة يف نيوي ــم املتح ــر األم ــادم 2023 يف مق ــام الق يف الع

طاجيكســتان وبولنــدا.
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مخرجات الورشة األوىل -الحلول واملعالجات املقرتحة

 اواًل: رفع كفاءة إدارة املياه

- رفــع كفــاءة ادارة امليــاه مــن خــالل الحــزم يف التشــغيل والســيطرة علــى الهــدر )التجــاوزات اإلدارة 
املركزيــة( وتقليــل النقــاط الحاكمــة يف عمليــة التشــغيل )مآخــذ ميــاه الشــرب مثــال( وإدارة نوعيــة 
امليــاه )تلويــث وخلــط امليــاه( مــع تبســيط اليــة إقــرار املشــاريع املائيــة )اتبــاع الالمركزيــة يف تنفيذها(
- ضغــط االســتهالك مــن خــالل خفــض ضائعــات شــبكات نقــل ميــاه الــري )نظــام الــري املغلــق( وتغــر 
ــريع  ــري )تش ــاه ال ــعر مي ــة( وتس ــوية الليزري ــري التس ــة ال ــي )تقني ــري الحقل ــاليب ال ــن أس وتحس

حوافــز( مــع تقليــص ضائعــات ميــاه الشــرب.
ــات  ــن القطاع ــيق ب ــة والتنس ــات املائي ــم السياس ــاه لرس ــي للمي ــس الوطن ــكيل املجل ــرورة تش - ض

ــات.   ــكل القطاع ــدة ل ــة واح ــي رؤي ــة وتبن املعني
- اســتخدام ميــاه البحــر: دراســة مقــرتح تحليــة ميــاه البحــر بمعــدل 5 مليــون م3/يــوم خــالل العقــد 

القــادم ملواجهــة الشــحة.
ــار م3/الســنة واســتخدامها يف  ــاه الصــرف الصحــي املعالجــة لتوفــر 2.8 ملي - إعــادة اســتخدام مي

التشــجر واغــراض أخــرى.
- التوســع يف اســتخدام امليــاه الجوفيــة بشــكل مــدروس يف مواســم الشــحة ويجــب أْن ال يتكــرر ســياق 
زراعــة 4 مليــون دونــم باالعتمــاد علــى امليــاه الجوفيــة ألنهــا خزيــن اســرتاتيجي للبلــد. لــذا يقتضــي 
االمــر مقاربــة حكيمــة  وتحديــث يف الدراســات االســرتاتيجية  ســواء كانــت امليــاه الســطحية او  امليــاه 

املخزنــة. 
ــرة للحــدود والتعــاون مــع وزارة النفــط  ــة العميقــة والعاب ــاه الجوفي - االســتمرار يف استكشــاف املي

مــن خــالل نمذجــة امليــاه اثنــاء الحفــر ولكافــة التكوينــات وخاصــة العميقــة منهــا.
- االســتمطار الصناعــي يف مواقــع مختارة-زيــادة معــدل الســاقط املطــري 10% + تحســن الغطــاء 

النباتــي والــري الديمــي وحصــاد امليــاه.



ثانيا: إدارة املوارد املائية والزراعة
-االســتعداد إىل التكيّــف مــع شــحة امليــاه مــن خــالل زيــادة مرونــة النظــم وهــذا يحتــاج إىل تحديــث 
مجموعــة مــن السياســات واملمارســات واملشــاريع التــي تهــدف إىل تعديــالت مــن شــأنها تحســن ورفــع 

كفــاءة البنــى التحتيــة االجتماعيــة واالقتصاديــة. 
-تبنــي مبــدأ االدارة املركزيــة للمــوارد املائيــة مــع عــدم إغفــال مشــاركة املؤسســات املحليــة  يف اإلقليــم 
واملحافظــات وكذلــك املؤسســات الغــر الرســمية  كالقطــاع الخــاص واملجتمــع املدنــي  ويف ذلــك ضمــان 

مشــاركة حقيقيــة واســعة. 
-التنســيق بــن الحكومــة االتحاديــة وإقليــم كردســتان بشــأن إدارة املــوارد املائيــة وصياغــة قانــون جديــد 
بــن املركــز واالقليــم. تشــكيل فــرق عمــل مــن أكاديميــن وتطبيقيــن إلنضــاج التوجهــات يف تحقيــق 
ــب  ــة وتجن ــرادات املائي ــن اإلي ــوى م ــدة قص ــان فائ ــم لضم ــز واالقلي ــن املرك ــات ب ــن السياس ــل ب التكام

الهــدر ومنهــا دراســة انشــاء ســد علــى الــزاب الكبــر )ســد بخمــه(.
-إنشــاء شــبكات الــري والبــزل النظاميــة وإقامــة البنــى التحتيــة وقنــوات الــري املبطــن ومعالجــة تقــادم 
ــدود 20  ــون يف ح ــرتض ان يك ــداد يف ــمال بغ ــتهالك ش ــاًل ان اس ــة فمث ــري القديم ــبكات ال ــر ش وتكس
مــرت مكعــب بالثانيــة بموجــب الدراســة االســرتاتيجية ولكــن املنطقــة تســتهلك فعليــًا 60 مــرت مكعــب 

بالثانيــة يف الوقــت الحاضــر بســبب تقــادم وتكســر الشــبكات.
ــري املحــوري لتحقيــق نســبة 50% وذلــك مــن  ــري الحديثــة والعمــل بنظــام ال -اســتخدام منظومــات ال
خــالل زراعــة 3 مليــون دونــم مــن الحنطــة بالــري الحديــث والــذي يحتــاج اىل 20 ألــف منظومــة، بــداًل 
مــن زراعــة 9 مليــون دونــم بالــري الســيحي وعلــى الحكومــة دعــم املــزارع لشــراء املنظومــات الحديثــة. 
ــة اإلنتــاج الزراعــي بوحــدة الحجــم وليــس فقــط بوحــدة املســاحة واالســتفادة مــن  -محاولــة ربــط غّل
ــام  ــي األغن ــون مربي ــان أْن يك ــات وضم ــة للحيوان ــالف األمريكي ــم األع ــة لدع ــات وزارة الزراع تخصيص
ــى  ــاء عل ــم اال بالقض ــذا ال يت ــتهدفة  وه ــرائح املس ــتفيدون والش ــم املس ــار ه ــوس واألبق ــل والجام واإلب

ــن.  ــض املوظف ــن بع ــادر م ــاد الص الفس
-دعــم عــودة الجمعيــات الفالحيــة وتفعيلهــا واالهتمــام بهــا باعتبارهــا املنفــذ الوحيــد إىل الفــالح لطــرح 

مشــاكله وهمومــه وإعــادة هيكلتهــا.
ــرة  ــاحات الكب ــتثمار املس ــة اس ــول اىل سياس ــو التح ــة و ه ــي الزراعي ــة األراض ــاكل ملكي ــة مش -معالج
ــع  ــة، م ــة امللكي ــدأ تجزئ ــل بمب ــي تعم ــرة الت ــي الصغ ــى االراض ــاد عل ــط االعتم ــس فق ــة ولي للزراع

ــرة.  ــة الصغ ــات الزراعي ــاب امللكي ــم أصح ــتمرار بدع االس
-دعــم انشــاء شــركات زراعيــة مــن القطــاع الخــاص او باملشــاركة مــع شــركات اجنبيــة رصينــة تخضــع 
ــة،  ــة الحديث ــات الزراعي ــتخدم التقان ــى ان تس ــادة )35( عل ــم )22( م ــة رق ــركات العام ــون الش لقان

ــة. ــة املختص ــة العراقي ــتخدم العمال وتس
-التأكيــد علــى اخــراج بحــرات الثرثــار والحبانيــة والــرزازة مــن النظــام الهيدرولوجــي يف العــراق بســبب 
شــحة امليــاه وحجــم التبخــر العالــي فــان الغــرض الــذي تــم انشــاء بحــرة الثرثــار مــن أجلــه قــد انتفــى 

وهــي تســتخدم فقــط عنــد الفيضــان. 
-تخصيــص مــوارد كافيــة لــكل محافظــة لألغــراض كافــة، اســتنادًا اىل عــدد الســكان ومســاحة األراضــي 
ــل  ــاش االهــوار، وان ال تق ــة إلنع ــاه الالزم ــة املي ــص كمي ــى تخصي ــد عل ــع التأكي ــة، م ــة للزراع الصالح
عــن 5 مليــار م3 ممــا يتطلــب مراجعــة القوانــن الحاليــة وتشــريع قوانــن جديــدة تتعلــق بهــذا االمــر 

وتفعيــل انفــاذ القانــون. 
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ثالثًا: تلوث األنهار 
- ميــاه الصــرف الصحــي: فصــل شــبكات الصــرف الصحــي عــن شــبكات 
االمطــار ملنــع الفيضانــات خاصــة يف العاصمــة بغــداد لتقليــل الضغــط علــى 
مشــاريع معالجــة ميــاه الصــرف الصحــي واالســتفادة منهــا كــون تلوثهــا اقل 
ممــا يتطلــب معالجــة قبــل رميهــا اىل األنهــار، فمثــا  بغــداد لوحدهــا تطــرح 
يوميــًا 5 مايــن مــر مكعــب مــن امليــاه الثقيلــة أي مــا يعــادل 50 مــر مكعــب 
ــرة اىل  ــة( مباش ــة يف املحافظ ــر دجل ــات نه ــن طاق ــدود 15% م ــة ) بح بالثاني

النهــر وتركــز آثارهــا الكبــرة يف مناطــق الوســط والجنــوب.
ــرف  ــاه الص ــف مي ــم تصري ــفيات: تحري ــن املستش ــي م ــرف الصح ــاه الص - مي
الصحــي مــن املستشــفيات واملراكــز الصحيــة اىل األنهــار اال بعــد معالجتهــا 

وحســب املعايــر الدوليــة.
- امليــاه الصناعيــة: منــع تصريــف ميــاه الصــرف الصناعــي اىل األنهــار اال بعــد 

معالجتهــا وحســب املعايــر الدوليــة. 
- اللســان امللحــي: ضمــان تدفق مياه اىل شــط العــرب بمعدل ال يقــل عن 70م3 
بالثانيــة لصــد اللســان امللحــي، وهــو مــا اوصــت بــه الدراســة االســراتيجية 
للميــاه واألراضــي 2015-2035 واســتكمال دراســة انشــاء ســد علــى شــط 

العــرب او ســدة قاطعة. 

رابعًا: جفاف االهوار
اشــارت الدراســة االســراتيجية للميــاه واألراضــي الرطبــة )SWLRI( حاجة 
ــار 2000  ــنة إلغم ــاء بالس ــن امل ــب م ــر مكع ــار م ــن 5 ملي ــر م ــوار إىل أكث األه
ــاف  ــاالت الجف ــن يف ح ــة، لك ــة املعتدل ــنة الرطب ــة الس ــع يف حال ــم مرب ك
تقــل امليــاه الواصلــة لألهــوار وامليــاه الواصلــة للزراعــة، فوضعــت )ســورلي( 

ــوار: ــاف يف االه ــيناريوهات إلدارة الجف ــة س ثاث
ــدود  ــاء يف الس ــتوى امل ــون مس ــا يك ــو عندم ــادي وه ــاف االعتي ــة الجف - حال
الرئيســية بــن 6,770 اىل 9220 مليــار مــر مكعــب، اذ يتــم تخفيــض االهــوار 
بمقــدار 30% ويعطــى 70% مــن الحصــة املقــررة يف ســورلي، ويتــم تخفيــض 

الزراعــة بنســبة 10% وتعطــى 90% مــن الحصــة املقــررة بســورلي.
الرئيســية  بالســدود  امليــاه  انخفضــت  إذ  املتوســطة:  الجفــاف  حالــة   -
وأصبحــت بــن4 اىل 6,770 مليــار مــر مكعــب فســيتم تخفيــض األهــوار 
بنســبة 75% وتعطــى 25% وتخفــض الزراعــة بنســبة 50% وتعطــى%50. 
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ــن 4  ــدود ب ــاه يف الس ــة املي ــت كمي ــديد: وإذا انخفض ــاف الش ــة الجف -حال
مليــار وأقــل بحيــث ال تظهــر قواعــد التشــغيل، ســيتم تقليــل األهــوار بنســبة 
90% وتعطــى 10% مــن حصتهــا بســورلي، والزراعــة يتــم تقليلهــا إىل %75 

ــاه. ــن املي ــا م ــي تحتاجه ــة الت ــن الحص ــى 25% م وتعط
وحســب الســيناريو األخــر فســتكون حصــة األهــوار هــي 10% وســيكون 
مقدارهــا الســنوي 510 مليــون مــر مكعــب، لكــن مــا تُطلــق اليــوم لألهــوار 
مرعبــة وغــر عادلــة وهــي الحويــزة 1 مــر مكعــب ألربعــة مغذيــات، املشــرح 
واملســيجي وأم الطــوس والزبــر، األهــوار الوســطى أقــل مــن 1,5 مــر مكعب، 
وكذلــك الحــال بالنســبة لباقــي األهــوار العراقيــة، علمــًا أنَّ األهــوار عندمــا 
دخلــت علــى الئحــة الــراث العاملــي يف املؤتمــر األربعــن لليونســكو يف 
إســطنبول، اعتمــدت علــى أربــع توصيــات لقبــول األهــوار، وكانــت التوصيــة 

األوىل هــي توفــر الحــد األدنــى مــن امليــاه إلدارة النظــام اإليكولوجــي.  
ومن اجل ضمان ديمومة االهوار، اقرح املشاركون:

-تأســيس هيئــة مســتقلة لألهــوار العراقيــة تعنــى بملــف األهــوار وتمنــع 
الوضــع املتجــزئ للمنطقــة وتشــتيت املهــام علــى الــوزارات والقطاعــات 
ــة(، ويف  ــوار العراقي ــون األه ــون ص ــمى )قان ــون يس ــريع قان ــة، وتش املختلف
هــذا الســياق املطالبــة بتحويــل مركــز إنعــاش االهــوار اىل هيئــة مســتقلة 
لتســهيل تنفيــذ القــرارات والحــد مــن التقاطــع مــع عمــل الــوزارات األخــرى.
-إعــان حالــة الطــوارئ يف مناطــق األهــوار ســيما يف فصــل الصيــف إليجــاد 
ــش،  ــادر العي ــدوا مص ــردوا وفق ــم ش ــر منه ــكانها، فالكث ــاء س ــول إلبق الحل
قبــول  لطلباتهــم  تســتجيب  ال  العراقيــة  املحافظــات  بعــض  وأصبحــت 
بالدخــول إىل مدنهــم علــى أنهــم ســكان مهاجــرون داخــل البلــد. لــذا يتعــن 
اجــراء تحقيــق موســع ملعرفــة األســباب الحقيقــة لجفــاف االهوار واإلســراع 
بتعويــض املتضرريــن مــن عــرب االهــوار وتوفــر مســتلزمات بقائهــم و يجــب 
ان يشــمل الســكان تحــت مظلــة الرعايــة االجتماعيــة لــوزارة العمــل ويتــم 
اعطائهــم رواتــب لحــن تحســن الوضــع يف األهــوار وكذلــك شــمولهم 

ــم. ــن أوضاعه ــن لتحس ــرة ماي ــاص بالعش ــون )140( الخ بقان
ــوار  ــم االه ــوار: تض ــة االه ــة يف منطق ــم الطبيعي ــات النظ ــتثمار خدم -اس
ثــروة حيوانيــة كبــرة وتشــغل عــدد كبــر مــن ســكانها املحليــن و تصــدر 
ــر  ــك تعت ــا، لذل ــماك يومي ــن األس ــن م ــن 100 – 150 ط ــارب م ــا يق ــا م لوحده
منطقــة األهــوار ســّلة العــراق الغذائيــة، ففــي قضــاء الجبايــش وحــده 
هنــاك 1500 صيــاد ســمك، فقــد اغلبهــم مصــادر عملهــم نتيجــة شــحة امليــاه 

ــاف. والجف
خــال  لألهــوار  املائيــة  الحصــص  لزيــادة  امليــاه  إدارة  خطــط  -مراجعــة 
أوقــات الشــحة نظــرًا ألهميتهــا االقتصاديــة، فوارداتهــا الزراعيــة اضعــاف 
واردات االراضــي الزراعيــة االخــرى. إضافــة اىل أهميتهــا الســياحية والتــي 
ــم  ــاء العال ــف انح ــن مختل ــواح م ــة للس ــتكون قبل ــدا فس ــتثمرت جي إذا اس
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ــة.   ــا االقتصادي ــن مردوداته ــرا م ــف كث ــك تضاع ــعة وبذل ــة الواس ــهرتها العاملي لش
ــا  ــتثنائي ألهميته ــكل اس ــوار بش ــف االه ــإدارة مل ــة ب ــة العراقي ــة الحكوم -مطالب
التاريخيــة والراثيــة ودورهــا الحيــوي يف الحــد مــن تغــر املنــاخ وتأثراتــه، إضافــة 
اىل انــه التــزام دولــي علــى العــراق بعــد ضمهــا اىل الئحــة الــراث العاملــي اليونســكو 
ــوار  ــة يف االه ــياحة البيئي ــتثمار الس ــة واس ــن الائح ــا م ــة دون إخراجه والحيلول

العراقيــة.
ــاه وملعالجــة بــؤر  ــتخدام وتحليــة ميــاه املصــب العــام لرفــد بعــض االهــوار باملي -اس
ــر  ــاه نه ــل يف مي ــز الحاص ــز العج ــار ولتعزي ــى وذي ق ــي املثن ــن محافظت ــر ب التصح

ــوار. ــرات وااله الف

خامسًا: التشريعات القانونية لسامة اإلدارة املائية والبيئة

- اإلســراع بتشــكيل املجلــس الوطنــي للميــاه ليتــوىل إدارة ملــف امليــاه مــن جوانبــه 
ومتابعــة  والخطــط  السياســات  وإقــرار  ووضــع  والدبلوماســية  السياســية 

تنفيذهــا، وغرهــا مــن األمــور التــي وردت يف مشــروع القانــون لعــام 2012.
-  إعــادة النظــر واملراجعــة يف املنظومــة القانونيــة  واســتكمالها بحســب مــواد 

الدســتور لقانــون رقــم 114.
- دعــم لتوجهــات لجنــة الزراعــة واالهــوار يف مجلــس النــواب إلنجــاز امللفــات 
التشــريعية املعروضــة امــام اللجنــة لضمان االســتخدام الرشــيد للميــاه لألغراض 

ــاه. ــحة املي ــة ش ــة ومعالج ــري الحديث ــات ال ــتخدام تقني ــة واس الزراعي
- دعــم حمايــة البيئــة: يجــب إعــادة النظــر بقانــون حمايــة وتحســن البيئــة رقم 27 
لعــام 2009 ملعالجــة الثغــرات فيــه، وأْن تكــون غرامات تلــوث عالية جــدًا وتصاعدية 
وأكــر مــن املوجــودة )هنــاك مبــدأ عــام أنَّ امللــوّث يغــرّم، وبســبب ان قيمــة الغرامــات 
قليلــة وخاصــة علــى الشــركات النفطيــة فــان امللــوث يدفــع الغرامــة وهــي أســهل 

ممــا يذهــب ملعالجــة املشــكلة(.
وزارة  يف  الحديــث  الــري  اىل  للتحــول  قانونــي  تشــريع  اىل  باإلســراع  الدعــوة   -
الزراعــة ومشــروع قانــون الــري  املتعلــق بــوزارة املــوارد املائيــة  اعتقــادا بــأن القانونــن 
ــيحي  ــري  الس ــط ال ــر نم ــه وتغ ــي وإدارت ــاع الزراع ــع  القط ــزة يف واق ــيمثان قف  س
إىل نمــط  الــري الحديــث وبالتالــي رفــع مســتوى كفــاءة الــري إىل املســتوى املطلــوب 

 للقضــاء علــى ظاهــرة الهــدر املائــي.
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-اســتثمار االتفاقــات الدوليــة ذات العاقــة بامليــاه كاتفاقيــة اســتخدام 
املجــاري املائيــة لألغــراض غــر املاحيــة لســنة 1997 واتفاقيــة هلســنكي 
لعــام 1992 وكذلــك اتفاقيــة رامســار لألراضــي الرطبــة لعــام 1970 وغرهــا 

مــن االتفاقيــات لدعــم موقــف املفــاوض العراقــي. 
-تقويــة العقوبــات املنصــوص عليهــا يف القوانــن والقــرارات والتعليمــات 

 املتعلقــة يف املــوارد املائيــة فضــا عــن تقويــة الــرادع ملنــع املخالفــن.
-تشــريع قانــون االهــوار العراقيــة لحمايتهــا مــن الجفــاف ويتضمــن تجريــم 
ــن  ــبب م ــابق الي س ــام الس ــة النظ ــرر جريم ــى ال تتك ــوار حت ــف االه تجفي

ــباب. االس
-القضــاء علــى التجــاوزات غــر القانونيــة علــى االنهــر ومنهــا احــواض صيــد 
ــوار، وزارة  ــة لأله ــة املائي ــول الحص ــدم وص ــببا يف ع ــون س ــماك، وتك األس
املــوارد املائيــة تخصــص حصــة لألهــوار، اذ يتــم إطــاق 10% وتصــل إىل 
األهــوار صفــر بســبب التجــاوزات يف املشــرح والكحــاء وايضًا يف أبــو زرك.

سادســًا: بــؤر التصحــر يف جنــوب العــراق: معالجــات مقرحــة 
لبــؤر التصحــر بــن محافظتــي املثنــى وذي قــار

-أواًل: دراســة زراعــة نبــات البونيــكام، وهــذا النبــات أثبــت نجاحــه يف 
ــج  ــض دول الخلي ــرة كبع ــاحات متصح ــا مس ــي لديه ــدول الت ــن ال ــد م العدي
العربــي منهــا الكويــت والســعودية وعمــان، وكذلــك مصــر، وأثبتــت بعــض 
البيانــات نجــاح زراعتــه محليــًا، ويتميــز بكونــه مرتفــع ويعتــر كمصــد 
للريــاح، ونســبة الروتــن عاليــة فيــه، وعــدد حشائشــه كبــرة، وكثافتــه 
ــد. ــم الواح ــن بالدون ــدود 24 ط ــل بح ــر يص ــه األخض ــة، ووزن ــة عالي النباتي
-ثانيــًا: قيــام دائــرة مشــروع الكثبــان الرمليــة بناحيــة الفجــر التابعــة لدائرة 
ــار  ــة ذي ق ــة يف محافظ ــة الزراع ــع مديري ــاون م ــر، بالتع ــات والتصح الغاب
ــام  ــب الع ــود املص ــى عم ــة عل ــف مري ــة أو نص ــات مري ــب مضخ ــى بنص واملثن

بعــد شــق قنــوات متفرعــة.
ــاه  ــادر املي ــر مص ــدرة توف ــة ون ــص املائي ــر الحص ــدم توف ــة ع ــًا: يف حال -ثالث
ضــرورة أْن تثبــت الكثبــان الرمليــة بالطــرق الحديثــة باســتخدام أســلوبن، 
أســلوب الســداد الرابيــة وهــو عمــل ســداد بارتفــاع 2,5 وعــرض 4 مــر 
بشــكل متعامــد مــع اتجــاه الرايــح، وتكــون أطــوال الســداد بــن 250 – 500 
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ــذه  ــن له ــى ممك ــر حت ــرض 2 م ــر وع ــق 3 م ــادق بعم ــل خن ــًا عم ــر، وايض م
الخنــادق بعــد هــذه الســداد إذا كانــت هنــاك رقائق رمــال قافــزة أو متحركة 
يمكــن اصطيادهــا مــن خــال الخنــادق خلــف الســداد، وأســلوب التغطيــة 

ــة. الطيني
-رابعــًا: تنســيق الجهــد الوطنــي واإلقليمــي مــن خال تشــكيل فريــق موحد 
ــد  ــذا الجه ــيق ه ــون تنس ــنة 2020 ويك ــي )73( لس ــر الديوان ــة األم ــن لجن م
مــع املنظمــات الدوليــة وهــي )UNDP( ومنظمــة األمــم املتحــدة لاســتيطان( 
UN-Habitat واملركــز العربــي لدراســات املناطــق الجافــة واألراضــي القاحلــة 
)أكســاد( والبنــك املركــزي العراقــي ومعهــد العلمــن للدراســات العليــا، 
ــداف  ــدد األه ــة تح ــة ميداني ــة علمي ــق دراس ــة وف ــة متكامل ــع خط لوض

ــل. ــبقيات واملراح واألس
-خامســًا: قيــام الجامعــات واملراكــز البحثيــة باملحافظــات املعنيــة بدراســة 
ــات  ــا يف املؤسس ــة ونظراته ــع وزارة الزراع ــاون م ــر بالتع ــكلة التصح مش
العلميــة والبحثيــة يف دول الجــوار اإلقليمــي، وخاصــة الكويــت التــي تعانــي 
مــن نفــس املشــكلة، لغــرض اســتنباط أصنــاف وتراكيــب وراثيــة متحملــة 

للملوحــة.
-سادســًا: نصــب محطــات ملعالجــة وتحليــة ميــاه املصــب العــام لاســتفادة 

منهــا يف زراعــة املناطــق املحاذيــة ملنطقــة التصحــر. 
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سابعًا: السياسات املائية لدول الجوار 
- إعــادة النظــر بالســياقات الحاليــة يف التفــاوض علــى امليــاه املشــركة 

واالتفــاق علــى اإلدارة املشــركة ألحــواض االنهــر.
- اإلســراع بعقــد لقــاءات علــى اعلــى املســتويات مــع الجارتــن تركيــا وإيــران 
إلطــاق كميــات مــن امليــاه إلنعــاش االهــوار كالتــزام وواجــب انســاني 
للحفــاظ عليهــا وانهــا تمثــل تراثــًا لإلنســانية جمعــاء إضافــة اىل دورهــا يف 

الحــد مــن التغيــر املناخــي.
- تتــوىل اللجنــة العليــا للميــاه تشــكيل فريق تفاوضــي دائم مســلحا باملعرفة 
والقــدرات التفاوضيــة مــن الجهــات املعنيــة حســب املعايــر املطلوبــة، وتتوىل 
وزارة الخارجيــة قيــادة الفريــق بعــد وضــع اســراتيجية وطنيــة للتفــاوض/
التعــاون، ويطلــب مــن منظمــات األمــم املتحــدة والشــركاء الدوليــن تدريــب 

الفريــق، ويكــون الفريــق مســؤوال امــام اللجنــة عــن ســر املفاوضــات. 
- دعــم املطالبــة بزيــادة اإليــرادات املائيــة مــن دول املنبــع على أســاس القوانن 
ــًا  ــدول تحقيق ــك ال ــف تل ــة بمواق ــراق التجاري ــة الع ــط سياس ــة، ورب الدولي

للمصالــح املشــركة.

ثامنًا: التغير املناخي 
- اإلســراع يف االســتثمار يف املشــاريع التــي تحــد مــن تغــر املنــاخ ومنهــا: 
الحــد مــن حــرق الغــاز املصاحــب واالســتثمار يف الطاقــة النظيفــة وغرهــا 

ــدد.   ــذا الص ــة يف ه ــارب الدولي ــن التج ــتفادة م واالس
- الشــروع يف خطــط اســتجابة للتغــر املناخــي وأدراج قلــة امليــاه كمكــون 

ذي  اولويــة ويجــب تخصيــص موازنــات كافيــة لهــذه  املواجهــة.
ــق  ــراتيجية تتعل ــل اس ــتخدام محاصي ــة الس ــة واضح ــى رؤي ــز عل - الركي
بالحــد األدنــى مــن االمــن الغذائــي والتــي ال تتطلــب الكثــر مــن املــوارد املائيــة 

ولهــا القــدرة علــى مواجهــة التغــر املناخــي. 
- الركيــز علــى ضــرورة إعــادة العمــل بسياســة وزارة الزراعــة باســتصاح 
ــات ألداء  ــر  والغاب ــرة التصح ــن دائ ــراوي وتمك ــد الصح ــاف امل ــي  وإيق األراض
املهــام املناطــة بهــا والركيــز علــى قطــاع التصحــر والغابــات  الن الغطــاء 

ــة.  ــر املناخي ــة التغ ــلحة ملواجه ــم االس ــن اه ــد م ــي واح النبات
التعــاون مــع منظمــات املجتمــع املدنــي وخصوصــا  الشــباب، الجامعــات، 
الشــباب والنســاء  الجنســن  املــدارس مــن  املــدارس،  منظومــة شــباب 
 لزيــادة مســتوى  الوعــي حــول تأثــر التغــر املناخــي وسياســة ترشــيد امليــاه.
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أبرز توصيات الورشة األوىل

ــن  ــاه م ــف املي ــوىل إدارة مل ــاه ليت ــي للمي ــس الوطن ــكيل املجل ــراع بتش -اإلس
جوانبــه السياســية والدبلوماســية و وضــع و إقــرار السياســات والخطــط 
ومتابعــة تنفيذهــا، وغرهــا مــن األمــور التــي وردت يف مشــروع القانــون لعــام 

.2012
بــن  للتكامــل  واالقليــم  االتحاديــة  الحكومــة  بــن  التوجهــات  -تنضيــج 
السياســات املائيــة وضمــان اقصــى فائــدة مــن اإليــرادات املائيــة وتجنــب 
الهــدر عــر تشــكيل فــرق علميــة تضــم خــراء وأكاديميــن للخــروج بصيغــة 

تنســيقية إلدارة املــوارد املائيــة. 
-املطالبــة بــإدارة ملــف االهــوار بشــكل اســتثنائي ألهميتهــا التاريخيــة 
والراثيــة ودورهــا الحيــوي يف الحــد مــن تغــر املنــاخ وتأثراتــه، والتــزام 
دولــي علــى العــراق لديمومتهــا والحيلولــة دون إخراجهــا مــن الئحــة الــراث 
العاملــي اليونســكو، وتتحمــل جميــع األطــراف إيجــاد املعالجات االســتثنائية 
ــل  ــف. والعم ــل الصي ــة يف فص ــا وخاص ــا الدني ــا بحدوده ــاه اليه ــال املي إليص
علــى تشــريع )قانــون االهــوار العراقيــة( لحمايتهــا مــن الجفــاف علــى ان 

ــا. ــبب يف تجفيفه ــن يتس ــى م ــات عل ــن عقوب يتضم
الوطنيــة  املؤسســات  مــع  التعــاون  عــر  امليــاه  نوعيــة  تــردي  -معالجــة 
واملنظمــات الدوليــة ومنظمــات املجتمــع املدنــي يف توفــر معالجــات عمليــة 
عاجلــة تحــد مــن ملوثــات األنهــار نتيجــة رمــي ميــاه الصــرف الصحــي 
واملخلفــات الصحيــة والصناعيــة يف االنهــار. وإلــزام األطــراف كافــة ضمــن 

جدولــة زمنيــة للتخلــص منهــا تدريجيــا. 
ــتثمار يف  ــراع يف االس ــي اإلس ــر املناخ ــتجابة للتغ ــط اس ــروع يف خط -الش
املشــاريع التــي تحــد مــن تغــر املنــاخ ومنهــا: الحــد مــن حــرق الغــاز املصاحــب 
التجــارب  مــن  واالســتفادة  وغرهــا  النظيفــة  الطاقــة  يف  واالســتثمار 
الدوليــة يف هــذا الصــدد وأدراج قلــة امليــاه كمكــون ذي  اولويــة و يجــب 
ــاه اىل  ــرة املي ــن وف ــول م ــة والتح ــذه  املواجه ــة له ــات كافي ــص موازن تخصي
ندرتهــا واالنتقــال مــن اســراتيجية إدارة الفيضانــات اىل اســراتيجيات إدارة 

ــاف.  الجف
فريــق  تشــكيل  العليــا  اللجنــة  تتــوىل  املائيــة:  العــراق  حصــة  -ضمــان 
تفاوضــي مســلحًا باملعرفــة والقــدرات التفاوضيــة مــن الجهــات املعنيــة 
وحســب املعايــر املطلوبــة، وتتــوىل وزارة الخارجيــة قيــادة الفريــق بعــد 
وضــع اســراتيجية وطنيــة للتفاوض/التعــاون، ويطلــب مــن منظمــات األمــم 
املتحــدة والشــركاء الدوليــن تدريــب الفريــق، ويكــون الفريــق مســؤوال 

ــات.  ــر املفاوض ــن س ــة ع ــام اللجن ام
***




