


مقدمة وتمھید:.1

مناخیةأحداثاًمتزایدبشكلیشھداألول،الحرفوموطنالحضارةمھدھووالخصوبة،والوفرةالنھرین،بینمابالدالعراق

لألمطارھطولمعدلأدنىثانيالنھرحوضشھدالمیاه.فيالندرة منوالبیئیةالھشاشةمنیضاعفممامتطرفةوشدیدة

٪29بنسبةالعراقفيوالفراتدجلةنھريفيالمیاهتدفقمعدلانخفضالمجاورة،البلدانفيالسدودبناءمعوعاًما،40منذ

1الغذائي.األمنبتھدیدیقومالمناخلتغیرالقاسيالتأثیرأنالتوالي.على٪73و

أكثرخامسبوصفھالعراق،2021سنةUNEPللبیئةالمتحدةاألممبرنامجعنالصادر،GEO-6األمميالتقریرصنف

وسیاستھ،وأمنھ،العراق،بیئةمنجعلتالعراق آثارفيالمناخيللتغیرأنالمناخ،تغیراتبسببتضرًرااألكثرالبلدان

الجفاف الشدیدموجاتمنوالعدیدالحرارةدرجاتفيارتفاًعاالمناخيالتغیرسببكماسوءاً.أكثراالقتصادیةوتحدیاتھ

.العواصف الترابیةاألراضي  وزاد انتشار تملحو، في حین ازدادت ظاھرة التصحر ھطول األمطاروانخفاض معدل 

علىللعراقالمائياألمنیعتمدحینفي،العراقفيالزراعيالقطاع علىالمناخنمطفيالتغیرذلكأثرآخر،جانبمن

تغیرآثارمنالتخفیفسیجعل واإلقلیميالوطنيالسیاسياالستقرارعدمإناصالً. المتدھوروالفراتدجلةنھرينظام 

ھطولوانخفاضالحرارة،درجاتارتفاعمثلالمناخیةللتغیراتیكونأنالمرجحمنللغایة.صعبًاأمًرا ومواجھتھاالمناخ

2العراق في السنوات القادمة .، تداعیات خطیرة على وضعندرة المیاهاألمطار، وزیادة 

آثارلمواجھةالدولیةبالجھودبااللتحاقتمثلتكبیرة،جھوًداالعراقیةالحكوماتبذلتالجفافلظاھرةالتصديأجلومن

منسلسلةبعدجاءوالذي،2020العامبحلولالشھیرباریسالتفاقالرسمياالنضمامخاللمنالمناخي،التغیرظواھر

بعددھا العراقیة( الوقائعالرسمیةالجریدةفياالنضمامقانوننشرتمووالعالمي.الوطنيالمستوىعلىوالنقاشاتاللقاءات

األممباتفاقیةالملحقباریساتفاقالىالعراق جمھوریةانضمام2020لسنة)31(رقمقانونصدور)4618(المرقم

3.)1992لعامالمناخلتغیراإلطاریة المتحدة

مساھماتورقةتقدیمتلتھانیة،حسنكبادرة2015باریسالتفاقINDCمزعومةمحددةوطنیةمساھماتورقةالعراقوقدم

COPللقاءNDCوطنیةمحددة 2019.4مدریدفي25

4 Iraqi NDC (2015), The National Determine Contribution, Iraqi Government, p16.
3 Iraqi Ministry of Judge (2020), Iraqi facts magazine, No.4618.

2 UNEP (2019), Global Environment Outlook 6,
https://www.unep.org/resources/global-environment-outlook-6 .

1 Iraqi INDC (2016), Iraqi Initial communication to the UNFCCC. Iraqi Government, p16.
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COPوالعشرونالسادساألطرافمؤتمرفيالعراقوشارك لظاھرةالمسببةالغازیةاالنبعاثاتمنبالحدالتزامھوعزز،26

أكثراقتصادنحوللتحولخطواتأتخذالعراقأنإلىالفالحيجاسمد.البیئةوزیربرئاسةالوفدأشاركماالحراري،االحتباس

حكومةقامتوقدالمتجددة.الطاقةمنواطجیجا12وتخصیصالطبیعيالغازفياالستثمارتعزیزخاللمنوذلكخضرة،

ویعالجیتناولالذي،NDCوطنیاًالمحددةالمساھماتتقریرمنباالنتھاءاإلنمائي،المتحدةاألممبرنامجمنبدعمالعراق،

انفیھاوجاء–البالدفيالمناخلتغیرالعملمظلةالورقةھذهتعتبرومعھا.التكیفوسبلالمناختغیرتأثیراتمنالتخفیف

نافذةبفتحوسیقومالصناعة،منالناتجةالكربونأكسیدثانيمكافئانبعاثاتمن٪2-1طوعيوبشكلسیخفضالعراق

COPوالعشرینالسادساألطرافمؤتمرفيواألخضر.االقتصادفيأمریكيدوالرملیار100الستثمار العراقركز،26

5.البیئیةوالشفافیةالسالمةوضمانالمستدامةالتنمیةلتعزیزNDCوطنیًاالمحددةالمساھماتعلى

اآلثار السلبیة للتغیرات المناخیة على العراق:.2

:المیاهندرة2.1

إمداداتتعتمدإذتركیا،منینبعانالنھرینكالوالعراقفيالعذبةالمیاهمواردنصفمنأكثروالفراتدجلةنھرایوفر

البلدانھذهبینرسمياتفاقیوجدالولكنوإیران).سوریا(مثلالمنبعفيآخرونمستھلكونوتركیاعلىالمیاهمنالعراق

المتشاطئة فیما یتعلق بتقاسم المیاه وھذا بدوره شكل مصدر محتمل للصراع.

  العالمي،المتوسطضعفمنیقربمیاهاستھالكمعدلالعراقیسجلالحالیة،المیاهفيالحادالنقصھذامنالرغموعلى

العراقیة،للزراعةخطیرتھدیدھوللمیاهالفعالغیراالستخدامھذاإنالمیاه.إلدارةالمناسبةالوطنیةالسیاساتضعفبسبب

المیاهعلىالطلبمتوسطیتجاوزأنالمتوقعومنالوطني،الصعیدعلىالمیاهاستھالكمن%90إلىیصلماتمثلوالتي

التصریفھذامعوسنة)،/مكعبكیلومتر63.46(ھوالمیاهمنالمتوفرأنحینفيالسنة)،/مكعبكیلومتر72.07(

.2040عامبحلولالفراتودجلةنھريیجفأنالمحتملفمنلألنھارالمنخفض

میاهطرحبسببللتلوثعرضةأكثرالضحلةالمیاهجعلممااألنھار،میاهبنوعیةأضراألمطارھطولوانخفاضالجفافأن

المالحةالمیاهتغلغلبسببللتضررالجنوبفيالساحلیةالمناطقتتعرضكماالنفطیة،الصناعةومخلفاتالصحيالصرف

6وتملح مصادر المیاه الجوفیة.

6 Salman K. J. (2017), Effects of the Neighboring Countries' Policies on the Future of Water
Resources in Iraq. Journal of the College of Basic Education for Educational and Human
Sciences, Vol. (36), p (722-734).

5 UNDP (2021), COP26 in Glasgow: Iraq’s preparations underway,
https://www.undp.org/iraq/stories/cop-26-glasgow-iraq%E2%80%99s-preparations-underway .

https://www.undp.org/iraq/stories/cop-26-glasgow-iraq%E2%80%99s-preparations-underway


:الجفاف2.2

العراقحصةبأن2016منذتوقعاتھناكأنإذیوم،بعدیوماًتتضاعفسوفالعراقفيالمیاهمشكلةأنالدراساتتوقعت

معلالتصالاألوليالعراقيالوطنيالتقریرفيجاءماھذا،2025عامفيمكعبمتر500مستوىتحتستنخفضالمائیة

وحدثالتقریرتصورمماأسرعتحققتالتوقعاتأنكانتالمفاجأةلكنالمناخیة،للتغیراتاإلطاریةاالتفاقیةسكرتاریة

مستویاتارتفاعإلىأدتالمطریةالتساقطاتفيانخفاضھناككانالوقت،ذاتوفيالمائیة.الوارداتفيحادانخفاض

أثرهاالحتیاجاتلمختلفالمیاهعلىالطلبوزیادةالسكانوعددالتكاثرنسبةالرتفاعكانكماقاسي.حدإلىالتربةجفاف

الواضح والمباشر.

العراقیونمنملیون1.9لحواليالغذائياألمنانعدامھوالحاليالتحديأنإذالبالد،فيالزراعیةاإلنتاجیةعلىذلكأثروقد

المیاهشحیشكلكماالغذائي.األمنالنعدامبالتعرضمھددونالسكان)من%11(عراقيمالیین4والسكان)،من5.2%(
الكولیراضرباتتفشيإنالكولیرا.وخاصةاألوبئة،تكثیفوتلوثھاوزیادةالجوفیةالمیاهاستنفادالىیؤديأنیمكنسبباً

أواخرفيالكولیراتفشيكانالعراق.فيمتوقعوكالھماالمتطرفةالطقسحاالتوالعالیةالحرارةبدرجاتترتبطأنیمكن

اآلثارأنإلىاإلشارةوتجدرالعراقیة.المحافظاتمن17فيإصابةحالة3000منیقربوما2وفاةعنأسفرقد2015عام

7الصحیة الناتجة من العواصف الرملیة والترابیة یمكن أن تسبب إصابات خطیرة ومزمنة في الجھاز التنفسي.

علىأساسيبشكلتعتمدوالتيالبالدمنالشمالیةاألجزاءفيوالشعیرالقمحإنتاجلنسبةتقدیًراالعراقیةالزراعةوزارةأعدت

التوقعات،ھذهمعوتماشیًا،2021األول/أكتوبرتشرینفيوعلیھ،٪.70بنسبةأقلتكونأنیمكنحیثاألمطارھطول

8.المائیةالمواردوزارةمعبالتشاور،٪50بنسبةللزراعةالسنویةالمساحاتتقلیصالزراعةوزارةقررت

األكثرالمناطقمنتعدانواللتانالشمالیتین،الدینوصالحنینوىمحافظتيفيأنالعالمي،األغذیةبرنامجتحلیلیشیر

األسربینللتكیفاستراتیجیاتاستخدامیكثرلذاكافیةغیرالغذائياالستھالكمعدالتكانتاألمطار،معدلنقصمنتضرًرا

النزوح،منسنواتبعددیارھمإلىعادواشخصملیون2.5المحافظتینتضمأقل.طعامكمیةتناولأوالمالاقتراضمثل

9ویشكلون أكثر من نصف إجمالي عدد العائدین في العراق.

الظروفبسببوالمزارعینالریفلسكانالھجرةعلىالضوءبتسلیطحدیثةدراسةفيIOMللھجرةالدولیةالمنظمةقامت

الصادرالسكانتحلیلتقریرأوضحأخرى.عملفرصعنبحثًاالجنوبیةالبصرةمدینةإلىوانتقالھمالمناختغیرعنالناجمة

من٪70منیقربمایعیشحیثللسكانمتوازنغیرتوزیعإلىأدتالمستمرةالھجرةأنللسكانالمتحدةاألممصندوقعن

لمسافاتبالسیروالفتیاتالنساءتقومأنالمتوقعمنوالزراعیة.التنمیةعلىسلبًایؤثروھذاالحضریة،المناطقفيالسكان

المخاطرلمؤشروفقًااالجتماعي.النوععلىالقائمالعنفمنأكبرلمخاطریعرضھنمماوجلبھا،المیاهعلىللحصولأطول

العراق،فيعالیةإلىمتوسطةمنمناخیةلمخاطرمعرضونوالشباباألطفالفإنالیونیسیف،لمنظمةاألطفالعلىالمناخیة

10مع وجود فئات تعاني من الھشاشة ومناطق معینة من البلد معرضة لمخاطر أكبر.

10 IOM (2020), Global Migration Report for the year 2020, P492.
9 Previous reference.
8 Iraqi NDC (2021), The National Determine Contribution, Iraqi Government, p18.

7 Alysari, M. A. (2018). Spatial variation of wheat cultivation and production in the districts of
Hindi and Ain Al-Tamr. M.Sc. thesis submitted to University of Babylon. P 175.



أسباب ظاھرة الجفاف في العراق وسبل المواجھة:.3

صیاغةثمومنتداعیاتھا،والمشكلةأسبابوتحلیلدراسةمنبدالمعینةمشكلةلمواجھةسیاساتورقةصیاغةأجلمن

والتغذیةللتقییمقابلةتنفیذیةعملوبرامجأھدافإلىتجزئتھایتمأنالممكنمنعامة،سیاساتشكلعلىالتصديطرق

الراجعة.

المائيالقرارصناعالىتقدمیھاأجلمنالعراقفيالجفافمشكلةتعالجسیاساتورقةوضعالىالحالیةالدراسةتھدف

لتعاوننتاجھيالدراسةھذهأنالنرویجیة،الشعبیةالمساعداتمنظمةمنوتمویلودعمالمدنيالمجتمعوبجھودالعراقي

حماةوجمعیةالعراقیة،االمل(جمعیةھيمحلیةحكومیةغیرمنظماتبتنفیذالعراقياالجتماعيالمنتدىمظلةتحتمثمر

دجلة).

الجفاف:ظاھرةأسباب3.1

مستوىمنأكثرعلىالعملتمالعراقفيالجفافظاھرةاستفحالإلىأدتالتياألسبابأھمعلىالوقوفأجلمن

وبأكثر من نھج علمي أكادیمي، وأدناه نضع بین أیدیكم أبرز النتائج:

التركیز:جلسة3.1.1

تغیراتتأثیرموضوعحولورقةإلیھموقدمتتركیزجلسةفيمدنيوناشطومھتمخبیربینشخصیة16شاركت
الساعةمناستمرأعمالجدولوفقالنقاشوتمبھ،المرتبطةالجفافقضیةوكذلكالعراقفيالمائيالواقععلىالمناخ

أسبابأھم)1(رقمالجدولویعرضساعتین.لمدةذھنيعصفجلسةتخللتھالظھر،بعدالثانیةولغایةصباحاًالتاسعة
دولي)واقلیميمحلي،(الجغرافيتوزیعھاحسبوكذلكالمختصینآراءوحسبالعراقفيوالجفافالمیاهأزمة

وحسب نتائج جلسة التركیز.

العراقفيوالجفافالمیاهأزمةأسبابأھم):1(رقمجدول

األسباب العالمیةاألسباب اإلقلیمیةاألسباب المحلیة

النمو االقتصادي السریعاإلدارة غیر المستدامة للمیاهاإلدارة غیر المستدامة للمیاه

ارتفاع درجات الحرارةالصرعاتالنمو السكاني السریع

انخفاض نسبة األمطارالنمو السكاني السریعارتفاع درجات الحرارة

ارتفاع معدالت التبخرارتفاع درجات الحرارةانخفاض نسبة األمطار



اإلدارة غیر المستدامة للمیاهانخفاض نسبة األمطارارتفاع معدالت التبخر

الصرعاتارتفاع معدالت التبخرالصرعات

قلة الوعيحرق الوقود األحفوريقلة الوعي

النمو السكاني السریعقلة الوعيحرق الوقود األحفوري

استبانة:3.1.2

النتائجدعمھوالفورمةمنوالھدفالتركیزجلسةمنعلیھاحصلناالتيبالنتائجخاصةفورمةشكلعلىاستبانةإعدادتم
وأخذ مساحة أكبر للنقاش حول الموضوع لبلوغ الھدف األساس من العمل المتمثل باعداد ورقة سیاسات تنفیذیة.

معظمھاالتقتمعینةخطوطلترسموالقناعةالخبرةحسبالردودوتباینتالفورمةعلىاإلجابةفيومھتممختص50شارك
مع نتائج جلسة التركیز السابقة.

ونضع في ادناه اھم النتائج التي حصلنا علیھا من خالل الردود على أسئلة االستبانة.

محلیاً؟والجفافالمیاهأزمةسببتالتيھيأعالهالواردةاألسبابانتعتقدھل3.1.2.1

فيالمیاهأزمةوراءالسببھوللمیاهمستدامةإدارةنظاماتباععدمأناعتقدواالمشاركینمن%90انالنتائجاظھرت
التساقطاتانخفاضشكلومؤسسات)وافراد(المجتمعلدىالوعيقلةالىالمشاركینمن%75أشارحینفيالعراق,

المطریة السبب الثاني بعد ھدر وسوء استخدام المیاه.

أھمیةتقلالأسبابھيالسكانفيكبیرةزیادةمعومحلیاًعالمیاًالحرارةدرجاتارتفاعان%)50حوالي(البعضواعتقد
).1(رقمشكلسبق.ماعن

العراقفيوالجفافالمیاهأزمةإلىأدتالتيالمحلیةاألسبابحولاالستبیاننتائج):1(رقمشكل

اقلیمیاً؟والجفافالمیاهأزمةسببتالتيھيأعالهالواردةاألسبابأنتعتقدھل3.1.2.2

للمیاهمستدامةإدارةنظاماتباععدمأناعتقدواالمشاركینمن%75حواليأن)2رقمشكل(الثانيالجزءإجاباتأظھرت
ھو السبب وراء أزمة المیاه في المنطقة.



األوسطالشرقمنطقةفيالمیاهأزمةأسبابمقدمةفيتقفبأنھاالمشاركینیعتقدالتياألسبابأھمأحدالوعيقلةأنظھركما
المطریةالتساقطاتوقلةالحرارةدرجاتارتفاعأنإلىمشیرةالمشاركینمن%65حواليإجاباتجاءتحینفي%)،57(

كسبب رئیس في ازمة شحة المیاه في منطقة الشرق األوسط.

%).40(المنطقةفياألحفوريالوقودوحرقإنتاجبجانب%)45(األسبابكأحدالمسلحةالصراعاتبرزت

العراقفيوالجفافالمیاهأزمةإلىأدتالتياإلقلیمیةاألسبابحولاالستبیاننتائج):2(رقمشكل

عالمیاً؟والجفافالمیاهأزمةسببتالتيھياعالهالواردةاألسبابانتعتقدھل3.1.2.3

یعتقدون%73حواليأناالستبانةنتائجوأظھرتالمیاه،ألزمةالعالمیةاألسبابحولاإلجاباتموجزیوضح)3(رقمالشكل
أنالمشاركیننصفمناكثراعتقدحینفيالعالم.فيالمیاهأزمةوراءالسببھوللمیاهمستدامةإدارةنظاماتباععدمأن

األزمةمحورھيالوعيوقلةالسریعالسكانيالنموالحرارة,درجاتارتفاعالسریع,االقتصاديالنمو(ھياألسباب
ومحركاتھا).

العراقفيوالجفافالمیاهأزمةإلىأدتالتيالعالمیةاألسبابحولاالستبیاننتائج):3(رقمشكل



العراقیة:الحكومةنظروجھةمنالجفافظاھرة3.1.3

والتي11االقتصادي،لإلصالحالبیضاءالورقةھو)2022-2020الكاظميالسید(حكومةالسابقةالحكومةأنتجتھماأبرزلعل
وزیرالوزراءرئیسنائبحدیثیتضمنلمكماالعراقي،االقتصادتھدیدفيودورھاالجفافوأزمةالمیاهشحمشكلةتناقشلم

تھدیدبوصفھاوإدارتھاالمیاهقضیةذكرالعراق،القتصاداالستراتیجیةالتھدیداتألھماستعراضھعندالسابق،المالیة
لنایتسنىلمالجفافمواجھةاستراتیجیةعنالرسمیةوالزراعةالمائيالمواردوزارتيمواقعفيالبحثوعند12استراتیجي،

العثور على روابط مباشرة ترشدنا إلى تلك الوثائق المھمة المتعلقة بسیاسات الحكومة العراقیة لمواجھة ازمة الجفاف.

لالتفاقیةالمتحدةاألممسكرتاریةالىقدمترسمیةوثیقةأھمINDC-2015المزعومةوطنیاًالمحددةالمساھماتورقةوتمثل
سنةفيدرجة0.9بینتراوحتالحرارةدرجاتفيحادةزیادةیشھدالعراقأنفیھاوجاءالمناخ،تغیراتلمواجھةاإلطاریة

لھطولالسنویةالمعدالتفيواضحانخفاضھناكأنإلىالوثیقةأشارتكما,2100العامفيمتوقعةدرجة3.5و-2007
للفترةالسابقةمعدالتھاعن2100العامفي%30عنیزیدجوھریاًانخفاًضاكمیاتھاتشھدأنالمتوقعمنوالتياألمطار
الرسمیة.العراقیةالجھاتتوقعاتحسب1938-1978
2011للعامالدوليالبنكتقدیراتتشیرإذوالفراتدجلةنھريفيالمیاهشحةمشكلةفاقمقدالمناختغیرفإنذلك،عنفضالً
وإلى2030-2020العامخالل%37إلىتصلأنالمتوقعومن2009العامخالل%16الىتصلالمیاهفيشحةوجود

وبناءتأھیلإعادةعلىمعظمھافيركزتالمیاهشحلمواجھةتكیفإجراءاتالورقةوتضمنت.2040العامخالل50%
سدود جدیدة.

12

https://gds.gov.iq/ar/iraqs-deputy-prime-minister-and-minister-of-finance-outlines-fiscal-challeng
es-government-reforms/

11 https://gds.gov.iq/ar/iraqs-white-paper-for-economic-reforms-vision-and-key-objectives/

https://gds.gov.iq/ar/iraqs-deputy-prime-minister-and-minister-of-finance-outlines-fiscal-challenges-government-reforms/
https://gds.gov.iq/ar/iraqs-deputy-prime-minister-and-minister-of-finance-outlines-fiscal-challenges-government-reforms/
https://gds.gov.iq/ar/iraqs-white-paper-for-economic-reforms-vision-and-key-objectives/


العالمیة:النظروجھةمنالجفافظاھرة3.1.4
أنGEO-6األمميالتقریروذكرللعراق،الداعمةوالدولالمنظماتمنالعدیداھتماممحلالعراقفيالجفافظاھرةشكلت
إجھاًدااألكثرالدولبین39المرتبةوفيالمناخیة،التغیراتمنتضرراًاألكثراألولىالخمسالدولبینمنیعتبرالعراق
إلىعاًما-40منذجفافاًالمواسمأكثرثاني-وھوالماضيالعامفياألمطارسقوطمعدلفيالقیاسياالنخفاضأدىوقدللمیاه.
وھذاالنباتي،الغطاءوانكماشتضرروالىالمستدامةغیرالزراعیةالممارساتبسببالتربةوتآكلوالتصحرالمیاهنقص

بدوره أدى إلى الصراع الذي دمر األراضي ومصادر المیاه في العراق.
الوطنيالسیاسيالغموضعلىالتغلبعلىالعملللعراقیمكنوالدولیة،المحلیةالفاعلةالجھاتمنمشتركبدعملكن

ویمكنالوطنیة.للحدودالعابرةالمیاهإدارةومعالجةاألراضي،وتدھورالمناخیة،التغیراتآثارمنللتخفیفواإلقلیمي
وإدارةإستخداملتحقیقالمطلوبةالُمَحّسنةوالممارساتالسرعةوجھعلىالتشریعاتمتابعةوالمحلیةالوطنیةللسلطات

مستدامة للمیاه.
المعنیةوالوقائعالمعلوماتتوفرمدىذلكفيبماالعراقفيالجفافوضعناقشتالتيالیونسكو-العراق،مكتبدراسةولعل
منوتأثیراتھالعراقفيالجفافشدةارتفاعاحتمالیةبمدىالتنبؤعلىوعملتمعھا،التعاملفيالخللومواطنالظاھرةبھذه

العراق،فيالجفافمخاطرإلدارةاألمدطویلوطنيإطارتطویرعملیةوقدمتواالقتصادیة،واالجتماعیةالجغرافیةالناحیة
مواجھةآللیاتواضحةخطوطوضعتالتيالوثائقأھممنتعتبربھ،المرتبطةواإلنسانیةالبیئیةالمخاطرمنالحدوبالتالي

13خطر الجفاف ورسم السیاسات الخاصة بھ.

السیاسات المقترحة لمواجھة ظاھرة الجفاف:.4
جفافموجاتالماضیةالسنواتفيالعراقشھدوقدالعراق،تواجھالتيالخطیرةالبیئیةالتحدیاتأھمبینمنالجفافیعتبر

حادة تنذر بحدوث موجات أخرى أكثر شدة في السنوات القادمة.
یتعلقمافيدولةأيتتبعھالذيالنھجیغیّرأنیمكنالمخاطر،منالحدفلسفةإلىمستندةللجفافالتصديسیاساتتنفیذأن

بإدارة الجفاف وذلك بتقلیل اآلثار ذات الصلة بالمخاطر.
صناعإلىالمشاركینوالخبراءالمدنيالمجتمعنظروجھةمنالعامةالسیاساتمنمجموعةلتقدیمالدراسةھذهتأتيوھنا

السیاساتمنمجموعةنضعوھناالخطیرة،آلثارھاوالتصديالجفافمشكلةحلفيالمساھمةأجلمنالعراقيالقرار
المقترحة وكما یلي:

وضع استراتیجیة وطنیة شاملة لمواجھة الجفاف وبمشاركة أصحاب المصلحة..1
ضمان تطبیق صارم الدارة متكاملة ومستدامة للمیاه في العراق..2
المتحدةاألممومواثیقرؤیةوفقالمتشاطئةالدولمعالمیاهلتقاسممقبولوعادلاتفاقالىالتوصلعلىالعمل.3

واالتفاقیات الدولیة والمصالح الثنائیة.
العمل على استحداث شبكة اقلیمیة لمواجھة الجفاف بوصفھ مشكلة عابرة للحدود..4
إحصاءاتتقدموالزراعةالمائیةالمواردوزارتيقِبلمنالجفافمخاطربإدارةخاصةإداریةوحداتاستحداث.5

أنیجبكماالمركزیة)،الجفافإدارةلجنةأو(وحدةالجفافلحاالتورصدإنذارنظاموضععلىوتعملشفافة،
یتم عملھا بالتنسیق مع جمیع أصحاب المصلحة.

توسیع نطاق استخدام طرق الري الحدیثة والذكیة، باإلضافة الى استزراع أنواع نباتیة ذات بصمة مائیة منخفضة..6
العمل على حمالت توعیة تھدف الى الوصول الى استخدام مستدام للمیاه من قبل األفراد والمؤسسات..7
مؤشرأساسعلىالجفافمؤشرتطویرعلىالعملكذلكالمیاه،ونوعیةكمیةلمراقبةالعلمیةالدراساتوتمویلدعم.8

الھطول المعیاري والذي یقیم احتمالیة حدوث الجفاف ویحدد القطاعات المتأثرة.
المحافظةإجراءاتمنالمزیدتبنيمنبدالإذتضرراً،األكثرالمناطقفيالجفافلدرءالتكیفخططوتنفیذوضع.9

على المیاه بالنظر للعجز المائي في العراق.
االفادة من تجارب الدول االخرى في مجال مواجھة الجفاف و استلھام التجارب الناجحة..10

13 UNESCO, 2014. The national framework for the integrated management of drought risks in
Iraq, an analytical study. 1/H/REPORT/2014/SC.
file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/228343ara.pdf



الخاتمة:.5

دعمكمخاللمناالستبانة،علىالرداوالحضوراوالدعمفيساھممنجمیعنشكرأننودالحالیةالدراسةنھایةوفي

تعزیزللبرنامجخاصبشكرنتوجھوھناالصدد،ھذافيالمدنيللمجتمعأولىمساھمةتمثلوالتيالورقةھذهتحققت

الىاالشارةتجدركماNPAالنرویجيالشعبمساعداتمعبالشراكةالعراقیةاالملجمعیةقبلمنینفذالذيالدیمقراطیة

برامجخاللمننقطةكلتفعیلأجلمنموسعزمنيإطاروفقأكثرتفصیلإلىتحتاجالدراسةفيالواردةالبنودأن

جدیدة یتم العمل علیھا من أجل الوصول إلى إدارة واضحة وشفافة وفعالة لحل مشكلة الجفاف في العراق.


