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تم نشر هذا المقال في كتاب »ماء الحياة، منظورات حول مياه النهرين من قانون المياه في بالد الرافدين 
إلى التعاون الدولي« ضمن إطار مشروع برنامج حوار Clean Tigris من أجل السالم المستدام في بالد ما 

بين النهرين من قبل منظمة البرلمان- ثقافات الديمقراطية.
تعبر  ال  وهي  مقابلتهم،  تمت  الذين  واألشخاص  المؤلفين   / المؤلف  آراء  هي  المقال  في  الواردة  اآلراء 

بالضرورة عن رأي منظمة البرلمان.

نشر منظمة البرلمان-ثقافات الديمقراطية 2021

هذا العمل مرخص بموجب شروط رخصة المشاع اإلبداعي. يمكنك تنزيل نسخة إلكترونية عبر اإلنترنت: 
 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de

ال يجوز استخدام الرسوم التوضيحية والصور الفوتوغرافية الموجودة في هذا العمل خارج سياقها من دون 
الحصول على موافقة من الفنانين / المصورين المعنيين ومن منظمة البرلمان.

تم تطوير الكتاب ضمن إطار مشروع برنامج حوار Clean Tigris من أجل السالم المستدام في بالد ما بين 
النهرين من قبل منظمة البرلمان- ثقافات الديمقراطية بتمويل من ifa )معهد العالقات الخارجية(، تحت 

مظلة برنامج التمويل zivik، بموارد قدمتها وزارة الخارجية األلمانية االتحادية.

منظمة البرلمان - ثقافات الديمقراطية هي منظمة مستقلة وغير متحيزة ومحايدة تسعى جاهدة لتمكين 
المجتمعات واألفراد وتشجيعهم على المشاركة بنشاط في عمليات التنمية السياسية واالجتماعية والثقافية 

في جميع أنحاء العالم.

المشروع  صفحة  وعلى   www.elbarlament.org المنظمة  صفحة  على  المعلومات  من  المزيد  تجدون 
 www.cleantigris.com



2

4

5
5
6
9

10

11

12

12
14

16
16
17

19
21

25

25

30

33

36

تمهيد

الملخص

1. علی ضفاف دجلة والفرات
1.1. الوضع الجغرايف

2.1. الحالة الراهنة للمياه السطحية يف الحوض
3.1 قطاع المياه يف العراق

 2. أبعاُد المشكلة: لماذا جودة المياه يف الحوض 
    ُمتدهِورة للغاية؟

 )IWRM(  1,2. االفتقار لإلدارة المتكاملة للموارد المائية 
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1.3. تقييم هدف التنمية المستدامة )SDG( الهدف 6.6.1

4. هل هناك أمل يف أن يكون هناك دجلة وفرات نظيفين؟  
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       يف سياق عابر للحدود

 6. الدروس المستفادة لدجلة والفرات وسبل المضي قدًما 
    يف المناقشة مع أصحاب المصلحة

 1.6. تغيير الرؤی وخلق بيئة مواتية وتعزيز التعاون: اإلدارة المتكاملة 
)IWRM(  للموارد المائية        

 2.6. ما هي السبل الكفیلة بالحد من تلوث المياه يف حوض
       دجلة والفرات؟
3.6. الموارد المالية

7. المصادر

المحتويات
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تمهيد
كفريــق مــن باحثيــن دوليیــن متعــددي التخصصــات، نهــدف إىل تبــادل 

الممارســات الجيــدة حــول كيفيــة تنظيــف األنهــار، خاصــة يف حــوض 

نهــري دجلــة والفــرات.

للوهلــة األوىل، قــد يفکــر القــراء مباشــرة يف الــدروس المســتفادة بشــأن 

التقــدم التكنولوجــي يف معالجــة الميــاه الملوثــة. بیــد أننــا مقتنعــون، 

بعــد أن تعلمنــا مــن تجــارب أقــل نجاًحــا، بــأن نقــل المعرفــة مــن حــوض 

والثقــايف  واالقتصــادي  االجتماعــي  التوافــق  يف  النظــر  دون  آخــر  إىل 

والبيئــي والسياســي يف كلتــا المنطقتيــن قــد ينطــوي علــی مخاطــر 

کبــر للفشــل. أ

إن التكنولوجيــا ليســت ســوى جــزًءا واحــًدا مــن الحــل الــذي ينبغــي 

أن يشــمل عناصــر أخــرى. وعلیــه، نحــن ال نقیــد هــذا البحــث بالــدروس 

المســتفادة مــن التقنيــات القائمــة لتنظيــف نهــري دجلــة والفــرات، 

المؤسســية  والترتيبــات  المســبقة  المتطلبــات  علــى  نركــز  وإنمــا 

هــذه  بــأن  ثقــة  علــى  ونحــن  بنجــاح.  التكنولوجيــا  لنقــل  المطلوبــة 

المعرفــة مــن شــأنها أن تدعــم الممارســين يف اختيــار التكنولوجيــات 

تلبــي طلبهــم واالســتثمار فيهــا. التــي  المناســبة 

نأخذ بعين االعتبار الحقائق التالية:

• للحــدود، 	 عابریــن  لنهريــن  حــوض  هــو  والفــرات  دجلــة  حــوض 

بلــدان. ســتة  بيــن  ومشــتركين 

• ا بين مصدر التلوث وآثاره. 	 یتم فصل تلوث المياه مكانيًّ

• يقع العراق يف منطقة مصب حوض دجلة والفرات.	

مناقشــة حصــة النهــر يف العــراق تعنــي التعامــل مــع التلــوث الــذي قــد 

يكــون مصــدره يف إحــدی بلــدان المنبــع. لذلــك، مــن الصعــب تكريــس 

العــراق  مســتوى  علــى  نظيفيــن  وفــرات  دجلــة  ســبیل  يف  الجهــود 

دون النظــر إىل ســياق هــذا الحــوض علــی الصعیــد العابــر للحــدود. يف 

الوقــت نفســه، نحــن مهتمــون بممارســات الــدروس المســتفادة التــي 

باحث مشارك

التنميــة  والمنــاخ؛  واألغذیــة  الميــاه  روابــط 
للحــدود. العابــرة  األنهــار  أحــواض  المســتدامة يف 

ENRoot GmbH باحثة ومؤسسة شركة

التنميــة  يف  ومحاضــرة  باحثــة  دهانفــي  ســوده 
واألغذيــة.  الميــاه  لمنظومــات  المســتدامة 
البحثــي  عملهــا  يف  األساســي  الموضــوع 
المــوارد  هــو  التخصصــات  المتعــدد  والتعليمــي 
الغــذايئ  واألمــن  الزراعــي،  واالقتصــاد  الطبيعيــة 
والمــايئ والحوكمــة، وريــادة األعمــال المســتدامة. 

د. محمد خليفة

د. سوده دهنافي
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البنيــة  وأنظمــة  المــكاين  التطويــر  كليــة  عميــد 
التحتيــة؛ أســتاذ اإلدارة المتكاملــة لمــوارد األراضــي 

والميــاه.

باحث مشارك

باحــث مشــارك يف TH-Köln وشــريك مؤســس 
لشــركة RICOS-WATER يف الســودان. خبيــر يف 
كثــر  نمذجــة وإدارة وهندســة مــوارد الميــاه منــذ أ
مــن ثمــاين ســنوات. يعمــل علــى مشــاريع تنمويــة 
الميــاه  مــوارد  بــإدارة  متعلقــة  مختلفــة  دوليــة 

وتفاعالتهــا. واألراضــي 

تنطبــق علــى مســتوى العــراق حتــى وإن لــم يكــن التعــاون عبر الحدود 

قــد بــدأ بعــد. وبالفعــل، ينبغــي لــكل بلــد مــن البلــدان المتشــاطئة أن 

يوفــر البنيــة التحتیــة والترتيبــات القانونيــة والمؤسســية الالزمــة علــى 

للحــدود.  العابــر  المســتوی  علــى  كة  إلقامــة شــرا القطــري،  الصعيــد 

لذلــك، إن الــدروس المســتفادة التــي تتناولهــا هــذه الوثيقــة تنطبــق 

علــى كل مــن المســتويين، أي علــى الصعيديــن القطــري والحــوض 

دوًرا  يــؤدي  أن  للعــراق  يمكــن  الواقــع،  يف  الحــدود.  عبــر  المشــترك 

كة مــن خــالل تقديــم عــرض ألفضــل  ا يف تشــكيل هــذه الشــرا رئيســيًّ

الممارســات يف المنطقــة.  

فضــاًل عــن ذلــك، إن ضمــان دجلــة وفــرات نظيفيــن هــو يف الغالــب یدور 

حــول تجنــب تســّرب مصــادر الملوثــات إىل األنهــار. وبمــا أن العديــد مــن 

القطاعــات يمكــن أن یتــم تحدیدهــا كمصــادر للتلــوث، مثــل الصناعــات 

ينبغــي  اآلخريــن،  المصلحــة  وأصحــاب  والمســتهلكين  والمزارعيــن 

أن یتــم إشــراك تلــك القطاعــات يف جهــود تنظيــف النهــر، مدعومــة 

بطبيعــة الحــال بالتشــريعات وآليــات الرصــد والجانــب المــايل. توفــر 

اإلدارة المتكاملــة للمــوارد المائيــة، إىل حــد كبيــر، األطــَر المطلوبــة لهــذا 

الغــرض. 

Rhine -اســتناًدا إىل الُحجــج المذكــورة أعــاله، اخترنــا حــوض الرايــن

قدًمــا  المضــي  ســبیل  يف  الممارســات  أفضــل  مــن  المعرفــة  لنقــل 

ناجحــة  حالــة  هــو  الرايــن  فحــوض  والفــرات؛  دجلــة  نهــري  لتنظيــف 

وملهمــة للتعــاون العابــر للحــدود وممارســات إدارة المــوارد المائيــة.

لكننــا مدرکــون تماًمــا لكوننــا طموحيــن يف نقــل المعرفــة مــن حــوض 

الرايــن إىل حــوض دجلــة والفــرات. فعلــى الرغــم مــن أن حالــة التلــوث 

الحــايل يف حــوض نهــري دجلــة والفــرات مماثلــة لحالــة حــوض الرايــن 

اجتماعيــة  ظروًفــا  تواجهــان  المنطقتیــن  كلتــا  أن  إال  الماضــي،  يف 

ا. وعلیــه، قــد تؤثــر تلــك االختالفــات  واقتصاديــة وسياســية مختلفــة جــدًّ

علــى درجــة جــدوى الــدروس المســتفادة وإمكانيــة تطبيقهــا ونجاحهــا.

مــع ذلــك، نحــن نعتقــُد أن الــدروس المســتفادة مــن هــذا العمــل يمكــن 

أن تكــون بمثابــة مصــادر اســتلهام ألصحــاب المصلحــة يف العــراق يف 

خصــوص حــوض نهــري دجلــة والفــرات. یعــرض هــذا البحــث مجموعــة 

نّفــذت  التــي  واإلجــراءات  المختلفــة  األساســیة  والبنــی  األطــر  مــن 

لتنظيــف حــوض الرايــن.

األستاذ د. الرس ريبي

زرياب بابكر
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الملخص
يتكــون حــوض نهــري دجلــة والفــرات مــن جميــع 

األنهــار والقنــوات والجــداول التــي تصــب يف نهــري 

دجلــة والفــرات، والتــي تشــمل روافــد تنســاب مــن 

الميــاه  إن  العــراق.  يف  وتصــب  المجــاورة  الــدول 

يف حــوض دجلــة والفــرات ملّوثــة للغايــة، وخاصــة 

ُتحســب  النهــايئ.  المصــب  بلــد   – العــراق  يف 

الضغــوط الســکانية والتنميــة الهندســية المائيــة 

البلــدان  يف  الصناعيــة  والتنميــة  الزراعــة  وآثــار 

الرئيســية. األســباب  عــداد  يف  المتشــاطئة 

تحــّد  هــو  الحــوض  الميــاه يف  جــودة  إن تحســين 

ذات  العوامــل  مــن  العديــد  فيــه  تتحكــم  معّقــد 

الطابــع المــادي والقانــوين والسياســي. وبمــا أنــه 

وإيــران  والعــراق  وســوريا  تركيــا  بيــن  مشــترك 

فــإن  الســعودية،  العربيــة  والمملكــة  واألردن 

يضيــف  الحــوض  لهــذا  للحــدود  العابــر  الوضــع 

تعتمــد  التحــدي.  هــذا  إىل  التعقيــد  مــن  المزيــد 

نهــري  علــى  كبيــًرا  اعتمــاًدا  المتشــاطئة  البلــدان 

دجلــة والفــرات، غیــر أن التعــاون عبــر الحــدود بيــن 

والفــرات  دجلــة  حــوض  تتقاســم  التــي  البلــدان 

ا. إن الحفــاظ علــى جــودة الميــاه  منخفــض نســبيًّ

شــرط حتمــي لضمــان التنميــة المســتدامة يف هــذه 

البلــدان.

تــم وضــع وتنفيــذ نهــج  خــالل العقــود الماضيــة، 

مختلفــة يف العديــد مــن األحــواض العابــرة للحــدود 

يف جميــع أنحــاء العالــم للحفــاظ علــى جــودة ميــاه 

أفضــل  األمثلــة علــى  األنهــار وتحســينها. تشــمل 

الحصــر،  ال  المثــال  ســبيل  علــى  الممارســات، 

الرايــن والدانــوب. نهــري  حوضــي 

فيمــا  األحــواض،  هــذه  مــن  المعرفــة  نقــل  يعــد 

يتعلــق بالشــروط المســبقة وأفضــل الممارســات 

لتنظيــف األنهــار والحفــاظ علــى جــودة الميــاه يف 

ظــل ظروفهــا كعابــرة للحــدود، أمــًرا بالــغ األهميــة. 

الــدروس  وفعاليــة  كفــاءة  لضمــان  ذلــك،  مــع 

المســتفادة مــن األحــواض األخــرى المشــترکة عبــر 

ــا  الحــدود، ينبغــي غربلتهــا وتكييــف تطبيقهــا وفًق

المحــددة يف حــوض دجلــة والفــرات. للظــروف 

ويف الدراســة الحاليــة، ُتســتخدم نُهــج اســتعراض 

الدراســات الســابقة والمقابــالت مــع الخبــراء مــن 

أجــل إنتــاج معرفــة قائمــة علــى أدلــة، يمكــن فهمهــا 

وتطبيقهــا علــى نطــاق أوســع. یهــدف هــذا البحــث 

إىل دعــم صانعــي السياســات والســلطات العامــة 

والمنظمــات البيئيــة غيــر الحكوميــة والمنظمــات 

البيئييــن  والناشــطين  الدوليــة  الحكوميــة  غيــر 

الميــاه يف  جــودة  لوضــع  أفضــل  فهــم  يف ســبیل 

الحــوض وظــروف العمــل والمســارات المحتملــة 

نظيــف  حــوض  واســتعادة  الميــاه  جــودة  لتعزيــز 

لدجلــة والفــرات. 

یصــف هــذا البحــث حالــة نوعيــة الميــاه يف الحــوض 

للدراســات.  اســتعراض مســتفیض  إىل  اســتناًدا 

للعوامــل  إطــار  وضــع  يتــم  ذلــك،  علــى  وعــالوة 

التــي تتحكــم يف الحفــاظ علــى األنهــار نظيفــة، كمــا 

يتــم إعــداد قائمــة بأفضــل الممارســات. إن نتائــج 

إجــراء  مــن خــالل  تــم صقلهــا  قــد  الحالــة  دراســة 

مقابــالت مــع الخبــراء المحلييــن بشــأن الظــروف 

والبيئيــة  والسياســية  واالقتصاديــة  االجتماعيــة 

لحــوض دجلــة والفــرات.



IIIتدّفق دموع الشرق األوسط 5

١. على ضفاف دجلة 
والفرات

١,١. الوضع الجغرافي

حــوض  هــو  والفــرات  دجلــة  نهــري  حــوض  إن 
بشــكل  تقاســمه  یتــم  للحــدود  عابریــن  لنهریــن 
 ،)٪20( وتركيــا   ،)٪45.8( العــراق  بيــن  رئيســي 
أجــزاء  مــع   ،)٪13.1( وســوريا   ،)٪18.9( وإيــران 
صغيــرة يف األردن والمملكــة العربيــة الســعودية 
النهریــن  كال  ينبــع   .)2019 َوُوولــف،  كــن  )ماكرا
بالقــرب  الفــرات  نهــر  يرتفــع  تركيــا؛ يف حيــن  مــن 
مــن جبــل آرارات علــى ارتفــاع حــوايل 4500 متــر 
فــوق مســتوى ســطح البحــر بالقــرب مــن بحيــرة 
لنهــر دجلــة  الرئيســي  المصــدر  فــإن  فــان )وان(، 
 1150 ارتفــاع  علــى  تقــع  التــي  هــزار،  بحيــرة  هــو 
تركيــا.  مــن  الشــرقية  الجنوبيــة  المنطقــة  متــر يف 

تمــر معظــم مجاريهــا المائیــة عبــر مرتفعــات شــرق 

الســورية  الهضــاب  ووديــان  تركيــا  يف  األناضــول 

بيــن  مــا  بــالد  ســهل  دخــول  قبــل  والعراقيــة 

النهريــن القاحــل واالنضمــام إىل بعضهمــا البعــض 

بالقــرب مــن کرمــة علــي، علــى بعــد حــوايل 160 

كــم شــمال مقدمــة الخليــج الفارســي )المعــروف 

نهــر  یشــكل  ممــا  العــريب(،  الخليــج  باســم  أيًضــا 

شــط العــرب )عيســى وآخــرون.، 2014(. بیــد أنــه 

يف أعلــى مجــرى النهــر داخــل العــراق، يرتبــط كال 

اإلنســان.  صنــع  مــن  قنــوات  عــدة  عبــر  النهريــن 

ويبيــن الشــكل 1 الموقــع الجغــرايف للحــوض مــع 

مهمــة  الحــوض  هــذا  ميــاه  إن  المتاخمــة.  بلدانــه 

للحفــاظ علــى حيــاة البشــر والتنميــة االجتماعيــة 

وخاصــة  المتشــاطئة،  البلــدان  يف  واالقتصاديــة 

بالنســبة إىل العــراق وتركيــا وإيــران وســوريا، وهــي 

البلــدان التــي تعتمــد بشــكل كبيــر علــى مياهــه.

الشكل 1: خريطة موقع حوض دجلة والفرات مع البلدان المتشاطئة.
 مصدر البیانات:  DEM:Tile Grabber من البعثة المكوكية لرسم الخرائط الطوبوغرافية بالرادار

 (/https://dwtkns.com/srtm(؛  شبکة األنهار: خریطة العالم )https://worldmap.harvard.edu/maps/8246(؛
  . Global forest watch.org )https://data.globalforestwatch.org/(:السدود الرئیسیة
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2,١ .  الحالة الراهنة للمياه 
السطحية في الحوض

بالتغيــرات  والفــرات  دجلــة  نهــري  حــوض  يتمیــز 

األمطــار  هطــول  يف  الكبيــرة  والمكانيــة  الزمانيــة 

وآخــرون،  )نیــو  الســنة  يف  ملــم   335 بمتوســط 

2002(. تتألــف المــوارد المائيــة يف الحــوض مــن 

المياه الســطحية أساًســا من نهري دجلة والفرات 

المحــدودة.  الجوفيــة  الميــاه  ومــوارد  وروافدهمــا 

الميــاه  شــّح  يف  مشــاكل  ــا  حاليًّ المنطقــة  تواجــه 

بســبب النمــو الســريع والتنميــة يف المنطقــة، ممــا 

يجعــل تلبيــة الطلــب المتزايــد أمــًرا صعًبــا، وممــا 

ُيســّبب منافســة وتوترات بين البلدان المتشــاطئة 

الشــكل 2  يبّيــن  المتاحــة.  المائيــة  المــوارد  علــى 

النســب المئويــة لســحب الميــاه يف كل بلــد مــن 

البلــدان المتشــاطئة. وقــد بّيــن عيســى وآخــرون 

العــراق يحصــل علــى 45.4 و25.52  أن   )2014)

مليــار متــر مكعــب مــن الميــاه ســنويًّا مــن نهــري 

دجلــة والفــرات بالتتــايل. مــن المتوقــع أن تنخفــض 

هــذه األرقــام إىل 9.16 و8.45 ملیــار متــر مکعــب يف 

عــام 2025 يف المتوســط )األمــم المتحــدة العــراق، 

2013(، ويرجــُع ذلــك بشــكل أساســي إىل اآلثــار 

التخزيــن يف  ومشــاريع  المنــاخ  لتغيــر  المتوقعــة 

بلــدان المنبــع.

  اإلطار 1: المياه - المورد األساسّي

     إن الميــاه مــورد حيــوي الســتمرار الحيــاة 

علــى  واالقتصاديــة  االجتماعيــة  والتنميــة 

علــى  شــيء  ال  حولــك!  مــن  انظــر  األرض. 

مــاء.  دون  مــن  يبقــى  أن  يمكــن  الكوكــب 

معينــة  أنــواع  مثــل  الحيــة،  الكائنــات  بعــض 

دون  مــن  تعيــش  أن  يمكــن  البكتيريــا،  مــن 

األكســجين، لكنهــا ال تســتطيع البقــاء علــى قيــد 

الحيــاة بــال المــاء. فــكل شــيء حــي، مــن البشــر 

والحيوانــات إىل النباتــات والبكتيريــا، يحتــاج إىل 

المــاء لینمــو. هــل تفاجئــك معرفــة أن جســم 

اإلنســان يتكــون مــن كميــة كبيــرة مــن المــاء؟ 

يف المتوســط، يتكــون جســم الشــخص البالــغ 

25%

46%

12%

17%

نسبة سحب المیاه

إیران

العراق

سوریا

ترکیا

051015202530354045

الشكل 2: إجمايل سحب المياه من قبل مختلف البلدان
 يف حوض دجلة والفرات )كنسبة مئوية من إجمايل السحب( بناًء على بيانات

    )http://twap-rivers.org/#global-basins( TWAP من 
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مــن 60-65٪ مــن المــاء بحســب الــوزن. يحتــاج 

المحاصيــل  وريّ  للشــرب  المــاء  إىل  اإلنســان 

وتربیــة المواشــي وتوليــد الطاقــة وإنتاج الســلع 

ا  يف المصانــع. وقــد لعبــت الميــاه دوًرا أساســيًّ

ُمتمّعنــة  نظــرة  تكشــف  البشــرية.  تاريــخ  يف 

أن  القديمــة  الحضــارات  توزيــع  خريطــة  علــى 

هــذه الحضــارات تتركـّـز يف الغالــب علــى امتــداد 

األمثلــة  مــن  القريبــة.  الميــاه  ومــوارد  األنهــار 

الحضــارات  القديمــة،  الحضــارات  هــذه  علــى 

األكاديــة والســومرية والبابليــة بمحــاذاة نهــري 

الفرعونيــة  والحضــارات  والفــرات،  دجلــة 

نهــر  طــول  علــى  كســوم  وأ النوبــة  وحضــاريت 

زوال  يف  ا  رئيســيًّ دوًرا  الميــاه  لعبــت  النيــل. 

العديــد مــن الحضــارات القديمــة، بمــا يف ذلــك 

اإلمبراطوريــة األكاديــة يف بــالد مــا بيــن النهريــن 

إلــی  آلــت  التــي  القديمــة يف مصــر،  والمملكــة 

امتــد  الــذي  الشــديد  الجفــاف  بســبب  الــزوال 

علــى مــدى فتــرة طويلــة مــن الزمــن )شــيفيلد 

.)2011 ووود، 

تــأيت كميــة الميــاه يف نهــر الفــرات کلهــا مــن خــارج 

داخــل  روافــده  أن  حيــن  يف  العراقيــة،  الحــدود 

العــراق تــزّود حــوايل 60 يف المئــة مــن ميــاه دجلــة، 

الميــاه  طبقــات  تتألــُف  تركيــا.  مــن  تــأيت  والبقيــة 

الجوفيــة يف العــراق مــن رواســب طمّيــة واســعة 

مــن نهــري دجلــة والفــرات، ولهــا إمكانــات محــدودة 

بســبب جــودة الميــاه المتدنیــة نتیجــة لإلفــراط يف 

التجريــد.

الميــاه  مــوارد  إلدارة  االصطناعــي  التخزيــن  إن 

الظــروف  بســبب  ضــروري  للحــوض  الســطحية 

البيئيــة. تتذبــذب معــدالت التدفــق يف نهــري دجلــة 

والفــرات بشــكل كبيــر بيــن المواســم والســنوات، 

الــريّ  ألغــراض  الميــاه  اســتخدام  يجعــل  ممــا 

التخطيــط  دون  صعًبــا  أمــًرا  أخــرى  وأغــراض 

الرصیــن واإلدارة الســليمة. يــؤّدي تخزيــن الميــاه 

المــكاين  االختــالف  علــى  التغلــب  يف  ــا  هامًّ دوًرا 

قامــت  الســبب  ولهــذا  الميــاه.  لتوافــر  والزمــاين 

ا  ا رئيســيًّ البلــدان المتشــاطئة ببنــاء نحــو 32 ســدًّ

وعــدة قنــوات تحويــل يف الحــوض خــالل العقــود 

المئويــة  النســب   3 الشــكل  يبيــن  الماضيــة. 

البلــدان  يف  مختلفــة  ألغــراض  الميــاه  لســحب 

الحــوض. يف  الرئيســية 

 - والرمــادي  الهنديــة  ســّدي  بنــاء  خــالل  مــن 

 1914 عامــي  يف  الفــرات  نهــر  علــى  الحبانيــة 

و1951 بالتتــايل، كان العــراق أّول بلــد يف الحــوض 

النهريــن.  كال  يف  هندســية  مشــاريع  ببنــاء  يقــوم 

الغــرض األساســي مــن هــذه الســدود هــو  وكان 

الميــاه  واســتخدام  الفيضانــات  علــى  الســيطرة 

المخزنــة ألغــراض الــريّ. إال أنــه تــم بنــاء المزيــد مــن 

الســدود وقنــوات الــريّ لمواصلــة إدارة ميــاه نهــري 

ألغــراض  الرئيســية  وروافدهمــا  والفــرات  دجلــة 

الــريّ واالســتخدامات األخــرى، حيــث بلغــت طاقــة 

التخزيــن اإلجماليــة علــى النهــر 115.9 ملیــار متــر 

مکعــب )الفــاو، 2009؛ عيســى وآخــرون، 2014(.

معظــم  فــإن   ،3 الشــكل  يف  توضیحــه  تــم  وكمــا 

الميــاه يف الحــوض مخصصــة ألغــراض الــريّ. بیــد 

أن مســاهمة القطــاع الزراعــي يف الناتــج المحلــي 

ا يف جميــع البلــدان  اإلجمــايل )GDP( ضئيلــة نســبيًّ

المتشــاطئة )الجــدول 1(، إاّل أنــه ينبغــي أن يؤخــذ 

المنطقــة  يف  الزراعــة  قطــاع  أن  االعتبــار  بعيــن 

بأســرها يتکــّون يف المقــام األول مــن أســر زراعيــة 

ذلــك،  عــن  فضــاًل  المعیشــیة.  والزراعــة  صغيــرة 

مــن  الزراعــي  القطــاع  حصــة  انخفــاض  ورغــم 

الناتــج المحلــي اإلجمــايل، فــإن مــا بيــن 10٪ إىل 

20٪ مــن إجمــايل العمالــة يف البلــدان المتشــاطئة 

هــو يف الزراعــة التــي تعــّد القطــاع الرئيســي الــذي 
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الجدول 1: الوضع االقتصادي للبلدان المتاخمة لدجلة والفرات 
)المملكة العربية السعودية واألردن( غير مشمولين بسبب حصتهما الصغيرة من المساحة يف المنطقة(.

المصدر: )البنك الدويل، 2020(

يســتهلك الميــاه يف الحــوض. علــى ســبيل المثــال، 

إجمــايل  مــن   ٪46 حــوايل  أن  مــن  الرغــم  علــى 

ســحب الميــاه يف حــوض دجلــة والفــرات يجــري 

يف العــراق، و87.3٪ مــن الميــاه ُتســتخدم ألغــراض 

الــريّ، فــإن مســاهمة القطــاع الزراعــي يف الناتــج 

المحلــي اإلجمــايل للعــراق هــي 2٪ فقــط.

الشكل 3: اعتماد قطاعات مختلفة على توافر المياه. 
 TWAP )http://twap-rivers.org/#global-basins( :المصدر

العمالة يف الزراعة 
)النسبة المئوية من 

مجموع العمالة(

القيمة المضافة من 
الزراعة والحراجة وصيد 
األسماك )٪ من الناتج 

المحلي اإلجمايل(

الناتج المحلي 
اإلجمايل للفرد الواحد 

)بالقیمة الحالیة للدوالر 
األمريكي(

الناتج المحلي 
اإلجمايل )مليار 
دوالر أمريكي(

البلد

إیران445.35 (2017(5520.31 (2017(9.5 (2017(17.816 (2020(

العراق234.09 (2019(5955.11 (2019(2 (2019(   17.788 (2020(

سوریا40.41 (2007(2032.62 (2007(19.54 (2007(10.494 (2020(

ترکیا754.41 (2019(9042.49 (2019(6.43 (2019(18.02 (2020(
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اإلطار 2: أحواض األنهار العابرة للحدود  

العابــرة  لألنهــار  أحــواض   310 حــوايل  هنــاك 

يف   )2019 ب.  َوُوولــف،  كــن  )ماكرا للحــدود 

بَلــدان أو  جميــع أنحــاء العالــم یتشــارُك فیهــا 

والفــرات  دجلــة  أحــواض  ذلــك  يف  بمــا  كثــر،  أ

والنيــل والرايــن. هــذه األحــواض بالغــة األهمیــة 

ألنهــا تســتوعب جــزًءا كبيــًرا مــن ســكان العالــم؛ 

ومــا يجعــل هــذه األنــواع مــن األحــواض بمثابــة 

الحــدود  أن  هــو  المائيــة  المــوارد  إلدارة  تحــّد 

الــذي  النهــر  الميــاه، وأن  السياســية ال تحصــر 

بلــد مــا قــد يعبــر الحــدود ويتدفــق  ينبــع مــن 

إىل بلــد مجــاور. إدارة المــوارد المائيــة يف هــذه 

كثــر صعوبــة ألن  األحــواض عبــر الحــدود هــي أ

كل بلــد مــن البلــدان المتشــاطئة قــد تكون لديه 

خططــه اإلنمائيــة وسياســاته الخاصــة المتعلقــة 

باســتخدام الميــاه. يمكــن لهــذا أن يتســبب يف 

البلــدان،  هــذه  بيــن  خطیــرة  نزاعــات  نشــوب 

للتعــاون  إطــار  هنــاك  يكــن  لــم  إذا  خاصــة 

الميــاه  تقاُســم  وتحكــم  توجــه  معاهــدة  أو 

علــى  األمثلــة  مــن  المتشــاطئة.  البلــدان  بيــن 

أحــواض األنهــار المّتصفــة بالنزاعــات يف منطقــة 

الشــرق األوســط حــوض نهــري دجلــة والفــرات 

لیــس  المثــال،  النيــل. فعلــى ســبيل  وحــوض 

والفــرات  دجلــة  نهــري  إدارة  العــراق  بمقــدور 

دون التواصــل والتعــاون مــع تركيــا وســوريا - 

دولتــي المنبــع والمجــری العلــوي بالتتــايل. مــن 

شــأن التدخــالت يف مناطــق المنبــع والمجــری 

العلــوي مــن األحــواض عبــر الحــدود أن تؤثــر 

علــى مناطــق المصــّب. عــادة مــا تكــون لهــذه 

مختلفــة  إنمائيــة  خطــط  المتشــاطئة  البلــدان 

وربمــا متعارضــة، وأي تدخــل يف بلــدان المنبــع 

والمجــرى العلــوي قــد تكــون لــه عواقــب علــى 

كميــة الميــاه و/أو جودتهــا يف بلــدان المصــّب. 

ومــن دون التعــاون بيــن البلــدان المتشــاطئة 

التــي تتقاســم أحواًضــا عبــر الحــدود، قــد تشــكل 

األحــواض  هــذه  يف  للميــاه  الســليمة  اإلدارة 

تحديًــا معقــًدا.  

3.١ .  قطاع المياه في العراق

1.3.1 الجهات المعنیة الرئيسية يف قطاع 
المياه العرايق

الهيئــة  هــي  العــراق  يف  المائيــة  المــوارد  وزارة 

المائيــة.  المــوارد  إدارة  عــن  المســؤولة  الرئيســية 

جميــع  علــى  للتغلــب  التدابيــر  تتخــذ  التــي  هــي 

التحديــات المتعلقــة بمــوارد الميــاه يف البلــد مــن 

ا  جــدًّ محــددة  اســتراتيجية  خطــط  وضــع  خــالل 

إلدارة الميــاه، بمــا يف ذلــك التعــاون والتنســيق مــع 

البلــدان المتشــاطئة والبحــث والتطويــر وتحســين 

قطاعــي الزراعــة والصــرف الصحــي وتنفيــذ برامــج 

المعنيــة  األخــرى  الجهــات  مــن  العامــة.  التوعيــة 

البيئــة  )مثــل  الميــاه  مســتخدمو  الميــاه  بقطــاع 

الصحــة  ووزارة  والصناعــة(  والزراعــة  والبلديــات 

بيــن  المشــترك  الوطنــي  والمجلــس  والبيئــة 

والمنظمــات  الخــاص  والقطــاع  للميــاه  الــوزارات 

غيــر الحكوميــة العاملــة يف مجــال الميــاه والصــرف 

الصحــي.

2.3.1 مستخدمو المياه الرئیسیون يف 
العراق

وفًقــا لتقديــرات وزارة المــوارد المائيــة يف العــراق، 

العــراق  يف  الميــاه  مــن  العظمــى  الغالبيــة  فــإن 

كثــر مــن 85٪ مــن إجمــايل الســحب( ُتســتخدم  )أ

ميــاه  احتياجــات  تــأيت   .)3 )الشــكل  الزراعــة  يف 
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أهــوار  احتياجــات  وكذلــك  والصناعــة،  البلديــة 

وادي الرافدیــن، يف المرتبــة الثانيــة، علــى الرغــم 

األهــوار  إىل  المرســلة  الفعليــة  الميــاه  أن  مــن 

تختلــف مــن ســنة إىل أخــرى. يف المرتبــة الثالثــة 

(6٪(، يتــم إرســال الميــاه إىل الخليــج عبــر نهــر شــط 

العــرب كمطلــب لالنســیاب البيئــي، ثــم يــأيت أخيــًرا 

والماشــية.  الســمكية  للمــزارع  الميــاه  اســتخدام 

عــام  يف   )IEI( العــرايق  الطاقــة  معهــد  أفــاد  وقــد 

للمناطــق  الحاليــة  الميــاه  إمــدادات  بــأن   2018

الحضريــة تبلــغ حــوايل 73٪ مــن تلبيــة الطلــب. ويف 

اإلمــدادات إىل  الريفيــة، تنخفــض هــذه  المناطــق 

.٪45-40

اإلطار 3: المیاه ليست مجرد میاه!

منفصلــة  أنظمــة  عــدة  مــن  األرض  تتكــون 

هــذه  تشــمل  الــدوام.  علــی  متفاعلــة  ولكــن 

األنظمــة، علــى ســبيل المثــال، الغــالف المــايئ 

ذلــك  يف  بمــا  األرض،  علــى  الميــاه  )جميــع 

والمحيــط  والمحيطــات(  والبحيــرات  األنهــار 

يف  بمــا  الحيــة،  الكائنــات  )جميــع  البيولوجــي 

الميــاه  والنباتــات(.  والحيوانــات  البشــر  ذلــك 

هــي مــورد موصــل يربــط العديــد مــن مكونــات 

أنظمــة األرض. ولذلــك، ينبغــي أال نغفــل هــذه 

اإلدارة  أجــل  مــن  الحیویــة  المترابطــة  الروابــط 

الســليمة لمــوارد الميــاه. علــى ســبيل المثــال، 

يؤثــر البشــر )المجــال الحيــوي( تأثيــًرا شــديًدا 

يف المــوارد المائيــة )الغــالف المــايئ(، ليــس مــن 

حيــث كميــة الميــاه فحســب وإنمــا مــن حيــث 

ــا اتفــاق واســع األطــر  الجــودة أيًضــا. يوجــد حاليًّ

على أهمية اتباع نُهج شاملة )متكاملة( إلدارة 

المتكاملــة  »اإلدارة  تســّمى  مــا  وهــي  الميــاه، 

للمــوارد المائيــة -IWRM ». الهــدف الرئيســي 

مــن مفهــوم اإلدارة المتكاملــة للمــوارد المائيــة 

واألراضــي  الميــاه  مــوارد  جميــع  إدارة  هــو 

المتاحــة بطريقــة منّســقة ومتكاملــة وبطريقــة 

منِصفــة لتعظيــم عائدهــا االقتصــادي ورفاهیــة 

المجتمــع، مــع مراعــاة اســتدامة تلــك المــوارد 

يف  يبحــث  فهــو  المســتقبل.  جيــل  أجــل  مــن 

المــوارد المائيــة يف مــا وراء الحــدود السياســية 

بيــن البلــدان المتشــاطئة ويشــجع علــى إدارة 

تشــمل  واحــدة.  كمنظومــة  الحــوض  مــوارد 

إدارة الميــاه العديــد مــن التخصصــات، بمــا يف 

ذلــك، علــى ســبيل المثــال ال الحصــر، العلــوم 

والميــاه والعلــوم االجتماعيــة واالقتصــاد وإدارة 

المشــاريع. ينبغــي إشــراك هــذه التخصصــات 

يف أنشــطة إدارة الميــاه لضمــان فعاليــة الحلــول 

المقترحــة.

2. أبعاد المشكلة: لماذا 
جودة المياه في الحوض 

متدهورة للغاية؟
إدارة  يف  التحديــات  مــن  العديــد  العــراق  يواجــه 

مــوارده المائيــة، يعــود بعضهــا ألســباب خارجيــة، 

إدارة  ســوء  إىل  رئيســي  بشــكل  ذلــك  ويرجــع 

المــوارد المائيــة الداخليــة. بالتــايل، فقــد أثــر ذلــك 

يف خدمــات الميــاه التــي تقتصــر يف بعــض المــدن 

ــا، وغالًبــا مــا تكــون الميــاه  علــى بضــع ســاعات يوميًّ

غيــر  الحــاالت  مــن  كثيــر  رديئــة، ويف  نوعيــة  ذات 

صالحــة للشــرب )األنصــاري، 2013(. تــم تلخیــص 

هــذه  بيــن  مــن   .4 الشــكل  يف  التحديــات  تلــك 

التحديــات جميعهــا، يتمثــل التحديــان الرئيســيان 

يف عــدم اعتمــاد وتنفيــذ مبــادئ اإلدارة المتكاملــة 

للمــوارد المائيــة، وضعــف التعــاون العابــر للحــدود 

بيــن البلــدان المتشــاطئة؛ ويؤثــر هــذان التحديــان 

الرئيســيان بشــكل أساســي علــى جــودة الميــاه يف 

الحــوض.
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١,2 . االفتقار لإلدارة المتكاملة 
للموارد المائية  )IWRM( في 

حوض دجلة والفرات

يتعّيــن علــى البلــدان المتشــاطئة يف حــوض دجلــة 

والفــرات وضــع خطــة لــإلدارة المتكاملــة للمــوارد 

المائيــة وتنفيذهــا مــن أجــل الوصــول إىل أقصــى 

حــّد لفوائــد المنظومــة بأكملهــا واســتخدام المــوارد 

بكفــاءة واســتدامة. ينطــوي هــذا أيًضــا علــى إدارة 

شــاملة عبــر مختلــف القطاعــات االقتصاديــة بيــن 

البلــدان المتشــاظئة وكل بلــد مــن خــالل إشــراك 

المعنييــن يف عمليــة  المصلحــة  أصحــاب  جميــع 

صنــع القــرار. مــع أن ذلــك يبــدو ســهل التنفيــذ، إاّل 

أن مفهــوم اإلدارة المتكاملــة للمــوارد المائيــة لــم 

ُينّفــذ بنجــاح يف الحــوض، رغــم المحــاوالت التــي 

بُذلــت علــى مــدى ســنوات عديــدة لالتفــاق علــى 

المائيــة.  للمــوارد  متكاملــة  وإدارة  متكامــل  حــل 

ببعــض  ــا  جزئيًّ مرتبًطــا  ذلــك  يكــون  أن  ويمكــن 

عــدم  )مثــاًل  السياســية  الجغرافيــة  العقبــات 

االجتماعيــة  واالختالفــات  السياســي(  االســتقرار 

مــن  أواًل  معالجتهــا،  يجــب  التــي  والديموغرافيــة 

ترغــب يف  كانــت  إذا  المتشــاطئة  البلــدان  جانــب 

يف  المتاحــة  المحــدودة  المائيــة  المــوارد  إدارة 

ــا  ــا للمبــادئ القانونيــة الدوليــة، وثانًي الحــوض وفًق

باتّبــاع التخطيــط الســليم المســتند علــى المعرفــة 

القائمــة علــى العلــم. 

1
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تدهور نوعية المياه وتلوث الموارد المائية

عدم وجود خطة تنسيق مائية لتطوير 
الصناعات والتجمعات السكنية  

الحضرية والريفية والزراعة

تناقص موارد المياه المتجددة بسبب 
ظروف مناخية قاسية )مثل الجفاف( 

واالستخدام المفرط

انخفاض مناسيب المياه بسبب 
بناء السدود يف بلدان المنبع 

وأعلى المجرى المايئ

نزاعات المياه وعدم اتفاق البلدان المتشاركة بالحوض 
إلدارة الموارد المائية فيه كمنظومة واحدة

غياب التنفيذ لمنظومة إدارة متكاملة للموارد مائية

الشکل 4: التحديات الرئيسية يف إدارة الموارد المائية يف العراق.
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2,2 . إدارة مياه دجلة والفرات 
عبر الحدود 

تعتمــد تركيــا وســوريا والعــراق علــى نظــام نهــري 

وتأمیــن  المــايئ  األمــن  لضمــان  والفــرات  دجلــة 

وتعتمــد  البلــدان.  لتلــك  الغــذايئ  واألمــن  الطاقــة 

 - تركيــا  علــى  شــديًدا  اعتمــاًدا  والعــراق  ســوريا 

واســتعدادها   - الحــوض  النهــري يف  المنبــع  بلــد 

لتقاســم إمــدادات الميــاه الســطحية )التوجهــات 

بنــاء  أدى  وقــد   .)2016 الدوليــة،  المســتقبلية 

الســدود يف جزء المنبع من الحوض إىل انخفاض 

تدفــق كال النهريــن مــع تأثيــر علــى جــودة الميــاه، 

)األنصــاري  ســوريا  وتليهــا  العــراق  يف  خاصــة 

 .)2018 وآخــرون، 

لالتفــاق  األهميــة  بالــغ  أمــر  الــدويل  التعــاون  إن 

اســتراتيجيات  وعلــى  الميــاه  لتوزيــع  آليــة  علــى 

إدارة المــوارد المائيــة وتلــوث الميــاه التــي تتفــادى 

الميــاه  معاهــدات  وتــؤدي  الميــاه.  جــودة  تدهــور 

للنزاعــات  الســلمية  التســوية  يف  ا  أساســيًّ دوًرا 

الميــاه  تلــوث  ذلــك  يف  بمــا  بالميــاه،  المتصلــة 

يف  توجــد  المصــب.  علــى  وعواقبــه  المنبــع  مــن 

المجمــوع ســبع معاهــدات واتفاقیــات فيمــا بيــن 

المعاهــدات  أن  إاّل  المتشــاطئة.  الحــوض  بلــدان 

الوضــع  تبقــی ضعيفــة يف تحســين  واالتفاقیــات 

طالمــا لــم يتــم وضــع أحــكام عمليــة للرصــد وآليــات 

الميــاه  بتوزيــع  تتعلــق  محــددة  وأحــكام  إنفــاذ 

تعالــج االختالفــات يف تدفــق الميــاه واالحتياجــات 

المتغيــرة.

بيــن  التفــاوض  أســلوب  إن  ذلــك،  علــى  عــالوة 

البلــدان المتشــاطئة لنهــري دجلــة والفــرات يحــدد 

ولجنــة  منظمــة  توجــد  االتفاقيــات.  تلــك  نجــاح 

 )ORB( تكفــل .)ORB( واحــدة للحــوض النهــري

األعضــاء  الــدول  مــن  مشــتركة  قــرارات  اتخــاذ 

بشــأن المــوارد المشــتركة )شــماير، 2013(، غيــر 

بالميــاه  المعنيــة  المشــتركة  الفنيــة  اللجنــة  أن 

والفــرات  دجلــة  لنهــري   )JTCW( اإلقليميــة 

اآلراء  بتوافــق  قــرار  أي  إىل  التوصــل  يف  فشــلت 

تركيــا  بيــن  المائيــة  المــوارد  إدارة  مبــادئ  بشــأن 

وســوريا والعــراق؛ يف نهایــة المطــاف لــم یعــد لهــا 

.)2009 وراماســار،  )إســالر  وجــود 

إن بنــاء الثقــة بيــن البلــدان المتشــاطئة بخصــوص 

النهرین کمنفعة مشــتركة ضروري لتحقيق دجلة 

فــإن  الخصــوص،  ُموحََّديــن. وعلــى وجــه  وفــرات 

تبــادل البيانــات والمعلومــات لــه أهميــة قصــوى. 

ــا وآثــار  بالنظــر إىل مصــدر التلــوث المفــرَّق مكانيًّ

الترتيبــات  أن   )2019( ويــدر  يــرى  التلــوث،  هــذا 

المســتويات  والمتعــددة  المترابطــة  التعاونيــة 

التــي تدعــم بنــاء القــدرات المؤسســية هــي أفضــل 

األســاليب لمعالجــة مثــل هــذه الحــاالت مــن عــدم 

التکافــؤ االجتماعــي اإليكولوجــي.

3. جودة المياه في نهري 
دجلة والفرات

نظًرا لموقعه الجیوسياســي باعتباره بلد المصب 

العــراق  يشــهد  والفــرات،  دجلــة  لنهــري  النهــايئ 

مختلفــة،  لدراســات  وفًقــا  للميــاه.  شــديًدا  تلوثًــا 

وروافدهمــا  النهریــن  هذیــن  يف  الميــاه  جــودة  إن 

جيــدة  وتركيــا  ســوريا  مــع  الحــدود  مــن  بالقــرب 

بمــا   ،)2009 والزراعــة،  األغذيــة  )منظمــة  ا  نســبيًّ

يف ذلــك الميــاه اآلتیــة مــن روافــد داخــل العــراق. 

وُيعتبــر التوســع يف مناطــق الــري يف بلــدان المنبــع 

الرئيســي  الســبب  المســترَجعة  النهریــن  ومیــاه 

وتتدهــور  العــراق.  يدخــل  الــذي  الميــاه  لتلــوث 

جــودة الميــاه أثنــاء انســیابها يف اتجــاه المصــب، ال 
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ســيما يف المناطــق الحضريــة القريبــة مــن األنهــار 

مثــل بغــداد والبصــرة. وقــد يرتبــط ذلــك بالعديــد 

الســريعة يف معــدل  الزيــادة  العوامــل مثــل  مــن 

الــذي وصــل إىل 2.25 يف المئــة  النمــو الســكاين، 

وفًقــا إلحصــاءات البنــك الــدويل )2011(، وتدهــور 

وشــبكات  بالميــاه  المرتبطــة  التحتيــة  البنيــة 

المباشــر  التلــوث  عــن  فضــاًل  الصحــي،  الصــرف 

والمنزليــة،  الصناعيــة  القطاعــات  عــن  الناجــم 

التــي تقــوم يف معظــم الحــاالت بتصريــف مياههــا 

العادمــة مباشــرة يف النهــر دون معالجــة مســبقة.

يتــم   ،)2013( األنصــاري  أجراهــا  لدراســة  وفًقــا 

مــن  مکعــب  متــر  ألــف   500 مــن  كثــر  أ صــرف 

ميــاه الصــرف الصحــي غیــر المعالجــة يف األنهــار 

يف العــراق كل يــوم. وقــد تدهــورت جــودة الميــاه 

مــن  المســترَجعة  المیــاه  بفعــل  النهريــن  كال  يف 

أنشــطة الــري يف العــراق. وفضــاًل عــن ذلــك، ســاهم 

يف هــذه المشــكلة أیًضــا انخفــاض منســوب الميــاه 

بســبب  العــراق  يف  والفــرات  دجلــة  نهــري  يف 

المنبــع.  مناطــق  يف  التطــورات 

المناخيــة  التبخــر واالختالفــات  ارتفــاع معــدل  إن 

كــم األمــالح  الحــادة وتكــرار أحــداث الجفــاف وترا

وانخفــاض  الصحــي  الصــرف  وســوء  والرواســب 

دجلــة  مــن  الســفلى  المناطــق  يف  التربــة  نوعيــة 

والفــرات، كلهــا أســباب طبيعيــة تــؤدي إلــی تفاقــم 

المجتمعات دون التوصيل المناسب 
لشبكات مياه الشرب النظيفة والصرف 

الصحي

مصادر األسماك وقطاع السياحة

نوعية مياه الشرب ال تفي بمعايير منظمة 
الصحة العالمية - WHO أو المعايير 

الوطنية العراقية لجودة المياه )صحيفة 
وقائع - المياه - 2013 (، التي يمكن أن 

تكون مصدًرا لألمراض.

معظم المياه الجوفية يف المدن الكبرى 
والمناطق الريفية غير مناسبة بسبب 

ارتفاع الملوحة والتلوث العايل.

النظام البيئي والسكان األصليين ألهوار 
بالد ما بين النهرين

اآلثار المترتبة

المجتمعات األكثر تضرًرا بتدهور 
جودة المياه

صغار المزارعين الذين يقومون بإرواء 
محاصيلهم مباشرة باستخدام المياه 

الملوثة من األنهار

الشكل 5: اآلثار المترتبة علی تدهور نوعية المياه 
على المجتمعات المحلية المتضررة
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اآلثــار الضــارة للتلــوث الــذي یتســبب فیــه اإلنســان. 

کمــا إن تدهــور نوعيــة الميــاه والتلــوث الشــديد مــن 

مصــادر عديــدة، باإلضافــة إىل الزيــادة الســريعة يف 

خطيــًرا  تهديــًدا  يشــكالن  أصبحــا  الميــاه،  ملوحــة 

للعــراق، ممــا يفــرض تحديــات ملحــة تحتــاج إىل 

االفتقــار  بســبب  األمــر  هــذا  فداحــة  وتــزداد  حــل. 

يجعــل  ممــا  الميــاه،  لرصــد  كافيــة  شــبكات  إىل 

مــن الصعــب فهــم مــدى المشــكلة واتخــاذ تدابيــر 

فيمــا بعــد لمعالجــة نوعيــة الميــاه والتلــوث. تــرد يف 

الشــكل 5 أدنــاه المجتمعــات المحليــة المتضــررة 

مــن المشــاكل المذكــورة أعــاله والعواقــب المترتبة 

عليهــا.

بشــأن  ــا  حاليًّ قلقــون  نحــن  لمــاذا   :4 اإلطــار 

الميــاه؟

أواًل، ينبغــي أن نعــرف أن الميــاه العذبــة تشــکل 

لميــاه  اإلجماليــة  الكميــة  مــن  صغيــًرا  جــزًءا 

األرض، ومعظــم هــذا الجــزء الصغيــر موجــود 

يف األنهــار الجليديــة والجليــد والميــاه الجوفيــة، 

لذلــك،  عليهــا.  الحصــول  يمكــن  بالــكاد  التــي 

فــإن الميــاه الســطحیة العذبــة المتبقيــة التــي 

ا وموّزعــة  يســهل الوصــول إليهــا محــدودة جــدًّ

علــى نحــو غيــر متســاو يف جميــع أنحــاء العالــم. 

يف حيــن أن بعــض المناطــق تتمتــع بكميــات 

ا منهــا، هنــاك مناطــق أخــرى تواجه  وفيــرة نســبيًّ

تتمتــع  المثــال،  ســبيل  علــى  شــديدة.  نــدرة 

البلــدان األوروبيــة بكميــات وفيــرة مــن المــوارد 

كبيــرة  كميــات  وتتلقــى  والجوفيــة  الســطحية 

مــن األمطــار ســنويًّا. ويف الوقــت نفســه، مناطــق 

مثــل منطقــة الســاحل األفريقــي - وهــي واحــدة 

كثــر المناطــق جفاًفــا يف العالــم - لديهــا  مــن أ

وتتلقــى  محــدودة  ســطحية  ميــاه  مصــادر 

كميــة  تشــكل  األمطــار.  مــن  ضئیلــة  كميــات 

الحفــاظ  ولكــن  القلــق،  تثيــر  مشــكلة  الميــاه 

علــى نوعيتهــا الجيــدة يمثــل تحديًّــا كبيــًرا. ففــي 

جميــع أنحــاء العالــم، يمكــن العثــور علــى الميــاه 

النظيفــة  الميــاه  مــن  بــدًءا  مختلفــة،  بجــودات 

الصالحــة للشــرب إىل الملوثــة للغايــة. وبســبب 

األنشــطة البشــرية والظواهــر الطبيعيــة األخــرى 

)مثــل تســرب ميــاه البحــر إىل الميــاه الجوفيــة(، 

أصبحــت الميــاه العذبــة يف العالــم مــورًدا نــادًرا. 

هــي  الميــاه  تلــوث  مصــادر  تكــون  أن  يمكــن 

الصــرف  وميــاه  والتعديــن  والزراعــة  الصناعــة 

الصحــي غيــر المعالجــة. إن زيــادة عــدد ســكان 

العالــم وزيــادة الطلــب علــى الميــاه مــن أجــل 

التنميــة االجتماعيــة واالقتصاديــة، مثــل إنتــاج 

األغذيــة، يضعــان هــذا المــورد الحيــوي تحــت 

ضغــط هائــل. 

١,3. تقييم هدف التنمية 
المستدامة )SDG( الهدف ١.6.6

إن المؤشــر 6.6.1 يتتبــع التغيــر يف مــدى النظــم 

الزمــن،  مــر  علــى  بالميــاه  المتصلــة  البيئيــة 

للنظــم  المــكاين  النطــاق  عــن  بيانــات  ويتضمــن 

الميــاه  وجــودة  وكميــة  بالميــاه  المتصلــة  البيئيــة 

داخلهــا.

النظــم البيئيــة المتصلــة بالميــاه هــي تلــك التــي 

المالحــة،  الميــاه  أو  العذبــة  الميــاه  تهيمــن عليهــا 

وتشــمل األراضــي الرطبــة النباتيــة )المســتنقعات 

والمســارات  واألهــوار  المســتنقعات  وصقیــع 

المائيــة واألراضــي الخثيــة وغابــات المانغــروف(، 

األنهــار  ومصبــات  )األنهــار  المکشــوفة  والميــاه 

الميــاه  ومســتودعات  والخزانــات(،  والبحيــرات 
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األمــم  وکالــة  2017؛  وآخــرون،  )ديكنــز  الجوفيــة 

.)2020 للميــاه،  المتحــدة 

يعتبــر العــراق مــن أدىن الــدول يف العالــم اســتناًدا 

إىل تصنيــف األمــم المتحــدة عندمــا يتعلــق األمــر 

باســتيفاء مؤشــر التنميــة المســتدامة 6.6.1 مــع 

تغيــر ســلبي بنســبة 15٪ يف مــدى نظامــه البيئــي 

التاريخــي.  بالمرجــع  مقارنــة  بالميــاه  المرتبــط 

ويظهــر هــذا الوضــع أيًضــا يف حــوض نهــري الفــرات 

ودجلــة، إذ إن جميــع بلــدان المصــب لديهــا تغييــر 

يف  بالميــاه،  المرتبــط  البيئــي  نظامهــا  يف  ســلبي 

 6.6.1 الهــدف  تحقيــق  يف  تركيــا  أداء  أن  حيــن 

ا مقارنــة بالبلــدان األخــرى يف الحــوض  جيــد نســبيًّ

والعالــم )الشــكل 6(. إن تقييــم هــذا المؤشــر هنــا 

يشــير إىل أن النظــام البيئــي المرتبــط بالميــاه يف 

الحــوض وخاصــة يف العــراق يواجــه مشــكلة كبيــرة 

ويســتخَدم بطريقــة غيــر مســتدامة، ممــا ســيزيد 

مــن تدهــور جــودة هــذه المــوارد وتوافرهــا لألجيــال 

القادمــة.

المســتدامة  التنميــة  أهــداف   :5 اإلطــار 
المتحــدة لألمــم   )SDGs(

 )SDGs( المســتدامة  التنميــة  أهــداف  تدعــو 
الســبعة عشــر يف أجنــدة عــام 2030 إىل اتخــاذ 
لتعزيــز  البلــدان  جميــع  قبــل  مــن  إجــراءات 
االزدهــار وضمــان مســتقبل مســتدام للجميــع، 
األمــم  )منظمــة  األرض  كوكــب  حمايــة  مــع 
هــذه  دخلــت  وقــد  تاريــخ(.  بــدون   - المتحــدة 
كانــون  مــن  األول  يف  التنفیــذ  حّيــز  األهــداف 
للتحديــات  و»تتصــدى   2016 الثاين/ينايــر 
العالميــة، بمــا يف ذلــك الفقــر وعــدم المســاواة 
والســالم  البيئــي  والتدهــور  المنــاخ  وتغيــر 
بــدون   - المتحــدة  األمــم  )منظمــة  والعدالــة« 
ميــاه  علــى  الحصــول  ألهميــة  ونظــًرا  تاريــخ(. 
الشــرب المأمونــة وخدمــات الصــرف الصحــي 
والنظافــة الصحيــة المناســبة للجميــع، فقــد تــم 
تســليط الضــوء علــى ذلــك بهــدف محــدد وهــو 
)الهــدف #6(، الــذي يكفــل اإلدارة المســتدامة 
والصــرف  الميــاه  علــى  الحصــول  وإمكانيــة 
الصحــي للجميــع. ولــه ســت غایــات رئيســية 

متكاملــة. بطريقــة  رصدهــا  ينبغــي 
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الجمهوریة العربیة 
السوریة، 4 -    

 6.6.1 SDG الشکل 6: الوضع يف بلدان )أو مناطق( مختلفة يف الحوض على مؤشر
التغير يف مدى النظم البیئیة المتعلقة بالمياه مع مرور الوقت کنسبة )2016( 

مقارنة مع القیمة المرجعیة 2001 - 2005.
 مصدر البيانات: وکالة األمم المتحدة للمیاه، )2020(.
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4. هل هناك أمل في أن 
يكون هناك دجلة وفرات 

نظيفين؟  
١,4. دور نقل المعارف

إن الضغــط علــى المــوارد المائيــة، علــى الصعيــد 

فعالــة  سياســات  اعتمــاد  يســتوجب  العالمــي، 

وتطويــر تكنولوجيــات حديثــة مــن أجــل التصــدي 

البشــرية  يواجــه  الــذي  الكبيــر  للتحــدي  بفعاليــة 

اليــوم. وقــد نجحــت أحــواض عديــدة عبــر الحــدود 

يف اســتعادة جــودة الميــاه )مثــل حــوض الرايــن(. 

وأحــواض  البلــدان  مــن  العديــد  ألن  ونظــًرا 

هــذه  واعتمــاد  تطويــر  يف  ا  جــدًّ متقدمــة  األنهــار 

نقــل  فــإن  الحديثــة،  التكنولوجيــات والسياســات 

أمــر أساســي يف هــذا الصــدد. ويمكــن  المعــارف 

للبلــدان أن تتعلــم مــن تجــارب بعضهــا البعــض.

يمكــن التصــدي للعديــد مــن التحديــات المتصلــة 

بتدهــور جــودة الميــاه والتلــوث مــن خــالل الــدروس 

المســتفاَدة مــن دراســات الحالــة الناجحــة. وســتتم 

دراســة حــوض الرايــن العابــر للحــدود، الواقــع يف 

نقــل  لتيســير  بلــدان،  تســعة  وتتقاســمه  أوروبــا 

سيســاعد  والفــرات.  دجلــة  حالَتــي  إىل  المعرفــة 

هــي  مــا  مثــل:  أســئلة  عــن  اإلجابــة  علــى  ذلــك 

نهــري دجلــة والفــرات  الكفیلــة بتنظيــف  الســبل 

الشکل 7: مقارنة بين دجلة والفرات ونهر الراين والنيل من حيث
 )أ( مياه الصرف الصحي و)ب( التلوث بالمغذیات.

TWAP http://twap-rivers.org/#global-basins  :المصدر

أ

ب
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يجــب  التــي  واإلجــراءات  األساســية  والشــروط 

األنهــار؟ لتنظيــف  اتخاذهــا 

كثــر  ومــن شــأن نقــل المعرفــة أن يســّهل اعتمــاَد أ

األســاليب فعاليــة دون الحاجــة إىل إجــراء التجــارب 

واألخطــاء )فینــك دي کروییــف وآخــرون، 2013( 

وهــو نهــج يمكــن أن يــؤدي إىل حلــول مكلفــة يف 

الوقــت والجهــد والمــوارد الماليــة. 

إن نقــل المعرفــة مــن األحــواض األخــرى ممارســة 

تهــدف  التــي  الحلــول  وتنفيــذ  لتخطيــط  ممتــازة 

والحفــاظ  األنهــار  يف  الميــاه  جــودة  تعزيــز  إىل 

متشــابهة،  کلهــا  ليســت  األحــواض  لكــن  علیهــا. 

والتحديــات التــي تواجههــا مختلفــة، وذلــك بســبب 

عــدة عوامــل، بمــا يف ذلــك الجوانــب االجتماعيــة 

واالقتصاديــة والسياســية والماليــة. وفًقــا لبرنامــج 

األمــم  )برنامــج  للحــدود  العابــرة  الميــاه  تقييــم 

الدنماركــي  المعهــد   -  UNEP للبيئــة  المتحــدة 

فــإن   ،)2016  ،UNEPو  DHI  - الهيدروليكــي 

جميــع األحــواض عبــر الحــدود الواقعــة يف منطقــة 

ذلــك  بمــا يف  أفريقيــا،  األوســط وشــمال  الشــرق 

ُتظهــر مســتويات عاليــة  النيــل واألردن،  حوضــي 

مــن المخاطــر فيمــا يتعلــق بجــودة الميــاه، ومــا لــه 

وجــه  علــی  المســتعَملة  بالميــاه  بالتلــوث  عالقــة 

الخصــوص )الشــكل 7(. عــالوة علــى ذلــك، مــن 

عبــر  األحــواض  هــذه  بعــض  تكــون  أن  المتوقــع 

ســاخنة  بــؤًرا   - والفــرات  دجلــة  مثــل   - الحــدود 

المســتقبل  يف  للحــدود  العابــرة  للصراعــات 

)فارینوســي وآخــرون، 2018(. وعلــى الرغــم مــن 

الســياق المحلــي واألوضــاع المحليــة )االجتماعيــة 

األحــواض  تكــون  أن  يمكــن  مثــاًل(،  واالقتصادیــة 

ا لكيفيــة  األخــرى )مثــل نهــر الرايــن( نموذًجــا جيــدًّ

ذات  أنهــار  إىل  التلــوث  شــديدة  األنهــار  تحويــل 

علــى  جيــدة  أمثلــة  تمثــل  وهــي  عاليــة.  جــودة 

اعتمــاد وتنفيــذ مفاهيــم اإلدارة المتكاملــة للمــوارد 

المائيــة وتوّفــر معرفــة قائمــة علــى األدلــة بشــأن 

عبــر  الفعــال  التعــاون  بهــا  التــي ســاهم  الكيفيــة 

الميــاه. جــودة  نجــاح تحســين  الحــدود يف 

ا وتصرّف محلًيّا 2,4. فّكر عالميًّ

إىل  منطقــة  مــن  المائيــة  المــوارد  إدارة  تختلــف 

فــإن  ولذلــك،  الجغرافيــة.  لألوضــاع  وفًقــا  أخــرى 

المتقدمــة  البلــدان  بيــن  مثــاًل  المعــارف،  نقــل 

ویســتوجب  تحديًــا،  يشــكل  الناميــة،  والبلــدان 

فيمــا  خصوًصــا  بحــرص،  معــه  التعامــل  ضــرورة 

والسياســية.  الثقافيــة  باالختالفــات  يتعلــق 

وينبغــي أن تراعــي أفضــل الممارســات المتعلقــة 

هــذه  الميــاه،  جــودة  ســيما  وال  الميــاه،  بــإدارة 

الحلــول  تکــون  أن  ويجــب  النســبية،  االختالفــات 

معــّدة خصيًصــا ومكّيفــة وفًقــا للظــروف المحليــة 

)كامبــل وبارلــو، 2017(. يمكــن تكييــف الــدروس 

المســتفادة مــن حــاالت تنظيــف األنهــار الناجحــة 

مــع نهــري دجلــة والفــرات مــع إيــالء اهتمــام خــاص 

التلــوث  ونــوع  »مصــدر  مؤشــرات  لمعلمــات 

للحــدود  العابــرة  والصراعــات  التمويليــة  والقيــود 

وحوكمــة الميــاه والقانــون والتشــريع والشــواغل 

تكييــف  شــأن  مــن  والثقافيــة«.  االجتماعيــة 

المواصفــات  مــع  األخــرى  األحــواض  معــارف 

المحليــة لحــوض نهــري دجلــة والفــرات أن يســهل 

لذلــك. خصيًصــا  مصّممــة  حلــول  اقتــراح 

یعــرض الجــدول 2 إطــار نقــل المعرفــة لمختلــف 

العوامــل المؤثــرة علــى إمكانيــة تطبيــق الــدروس 

حــوض  مــن  واإلمكانــات(  )القيــود  المســتفادة 

الرايــن إىل دجلــة والفــرات. النتائــج هــي التــي تقــرر 

بشــأن الــدروس المســتفادة الــواردة يف الجــزء 6.
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الجدول 2- إطار لنقل المعرفة من العوامل المختلفة التي تؤثر على تطبيق الدروس
 المستفادة من حوض الراين إىل حوض دجلة والفرات

*تم اختيار السنة المرجعية 1986 على أساس حقيقة أن البلدان المتشارکة بدأت يف اتخاذ إجراءات بعد الحريق يف شركة ساندوز لألدوية 
يف مدينة بازل السويسرية، والتي تسببت يف تلوث نهر الراين. 

** إيطاليا وهولندا والمملكة العربية السعودية واألردن غير مشمولة بسبب مساحاتها الصغيرة داخل األحواض.

دجلة والفرات )الوقت الحاضر( الرايِن )الوقت الحاضر( الراين )1986( * العوامل

868.000 164.000  164.000 المساحة )کم2(
)UNEP-D2016 و UNEP) 

65.437 48,831 - الكثافة السكانية )ملیون فرد(
)2016 UNEP-DH و UNEP)

6: إیران، العراق، األردن، المملكة 
العربية السعودية، سوريا، ترکیا

9: النمسا، بلجیکا، 
فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، 

ليشنشتاين، لوکسمبرغ، 
هولندا، سويسرا

- عدد البلدان المتشاطئة**

879.19 5 دوالر أمریکي للفرد 543.47 49 دوالر أمريكي 
للفرد

النمسا: 99.04
بلجيكا: 120.01
فرنسا: 771.47

ألمانيا: 1046.26
لیشنشتاین: 0.78 

لوكسمبرغ: 6.92

الوضع االقتصادي )الناتج المحلي 
اإلجمايل، GDP بقيمة الدوالر 

األمریکي الحالية(
)البنك الدويل، 2020(

)2016 UNEP-D و UNEP)

147.67  74.97 - تصريف النهر )كم3/سنة(
)2016 UNEP-DHI و UNEP) 

التلوث المادي والكيميايئ )الفلزات 
الثقيلة والملوحة( والتلوث 

البيولوجي )البيايت وآخرون، 2012؛ 
منصور وسعيد، 2018(

جزيئات البالستيك 
الصغيرة-الميكروبالستيك 

)ماين وآخرون، 2016(

مادي وكيميايئ )بما يف 
ذلك المعادن الثقيلة مثل 

الكادميوم والزئبق والرصاص 
والزنك( والتلوث البيولوجي

نوع التلوث

مصادر متعددة: المنازل والزراعة 
والصناعة وبناء السدود يف المنبع 
ومخلفات الحرب )ليلى والراوي، 

1988؛ ثناء وآخرون، 2009؛ 
فارول وآخرون 2010؛ األنصاري 

وكنوتسون، 2011؛ األنصاري 
وآخرون، 2018(

مصادر متعددة: محطات 
معالجة مياه الصرف 

الصحي والروافد والهدار 
)ماين وآخرون، 2016(

 

مصادر متعددة: المحلية 
والزراعة والصناعة

مصدر التلوث

ملوث للغاية
نوعية جيدة بشكل عام. 

إال أنه، ملوث للغاية 
بالميكروبالستيك 

ملوث للغاية كثافة التلوث

غير موجود موجود موجود االتفاقات العابرة للحدود التي 
تهدف حصّرا إىل الحد من التلوث 

النهري

َضئيل  آليات شفافة لتبادل 
المعلومات

قائمة، لكنها بحاجة إىل تعزيز تبادل المعلومات

غير موجود موجود موجود نظام اإلنذار المبكر على نطاق 
الحوض وخطة التنبيه
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كبــر بـــ5.3 مــرات  إن حــوض نهــري دجلــة والفــرات أ

مــن حــوض الرايــن، وتصریــف النهــر أعلــى بمرتيــن. 

كثر تعقيًدا  هــذه الحقيقــة تــؤدي إىل عمليــة تنفيــذ أ

حــوض  يف  المائيــة  للمــوارد  المتكاملــة  لــإلدارة 

دجلــة والفــرات مقارنــة بالرايــن، خاصــة بالنظــر إىل 

النهــر  التــي تدخــل  الملوثــات  أن مصــادر وكميــة 

تعتمــد علــى حجــم الحــوض واألنشــطة التــي تتــم. 

دجلــة  نهــري  يف  الحاليــة  الميــاه  تلــوث  حالــة  إن 

والفــرات مماثلــة لحالــة نهــر الرايــن يف الماضــي؛ إذ 

يوجــد تلــوث مــادي وكيميــايئ وبيولوجــي. فالرايــن 

يف الوقــت الحاضــر يظهــر تحســينات ضخمــة، ممــا 

يمــد جســور األمــل لدجلــة والفــرات.

یبلــغ عــدد البلــدان المتاخمــة المتشــاركة يف إدارة 

نهري دجلة والفرات عبر الحدود ســّتة بلدان وهو 

أقــل مــن عــدد البلــدان التــي يف منطقــة الرايــن )9 

بلدان(. ولذلك، ُيتوقع أن يكون هناك إعداد مايئ 

عابــر للحــدود أقــل تعقيــًدا. لكــن بســبب الوضــع 

الجیوسياســي يف المنطقــة والحــروب المســتمرة 

والماضيــة، تحولــت الميــاه إىل قضيــة أمــن قومــي 

ذات مکانــة اســتراتيجية يف البلــدان المتشــاطئة. 

ا عابــر للحــدود  وهــو يــؤدي إىل ســياق محــدد جــدًّ

المســتفادة  الــدروس  تطبيــق  إمكانيــة  مــن  يحــّد 

ونقــل المعــارف مــن األحــواض األخــرى.

المســتفادة  الــدروس  فــإن  ذلــك،  علــى  وعــالوة 

المســتَمّدة مــن تجربــة نهــر الرايــن والمتوائمــة مــع 

إطــار نقــل المعــارف تتــم مناقشــتها مــع الخبــراء 

األكاديميــة  األوســاط  مــن  المصلحــة  وأصحــاب 

والناشــطين  المــدين  والمجتمــع  والممارســين 

البيئييــن.

5. متطلبات الوصول إلى 
دجلة وفرات نظيفين

النهــر يعــد  إن منــع دخــول الملوثــات إىل شــبكة 

خطــوة حاســمة نحــو نهــر نظيــف. ويشــمل ذلــك 

مراقبــة مــن يقــوم بتلويــث النهــر، وشــّدة التلــوث، 

األولويــة  البلــدان  تعطــي  الملوثــات.  وأنــواع 

للمصــادر المختلفــة للتلــوث وآثــاره ثــم تســتهدف 

اإلجراءات للحد منه. إيقاف مصادر التلوث شــرط 

عــام،  الميــاه. وبشــكل  جــودة  لتحســين  أساســي 

الحــد مــن التلــوث مــن مصــدر واحــد وإدارتــه أســهل 

االســتراتيجيات  تشــمل  متعــددة.  مصــادر  مــن 

التــي يمكــن اتخاذهــا مــا يلــي:

• معالجــة ميــاه الصــرف الصحــي قبــل تصريفهــا 	

يف منظومــات األنهــار.

• قطــاع 	 يف  األســمدة  اســتخدام  وتقليــل  إدارة 

الزراعــة.

• نُهج المركزية لمعالجة المياه.	

دجلــة  نهــري  مثــل  الملوثــة  األنهــار  إىل  بالنســبة 

والتقنيــات  األســاليب  بعــض  هنالــك  والفــرات، 

ويمكــن  واســع  نطــاق  علــى  تطبيقهــا  یتــم  التــي 

التنظيــف  منهــا  األنهــار،  لتنظيــف  اســتخدامها 

إىل  المســتندة  والحلــول  والمعــدين  الكيميــايئ 

هــذه  لمثــل  الناجــح  التنفيــذ  لكــن  الطبيعيــة. 

األســاليب والتقنيــات علــى مســتوى حــوض النهــر 

يتطلــب شــروًطا هيكليــة وبنــى تحتيــة باإلضافــة 

إىل نُهــج متکاملــة، بمــا يف ذلــك المشــاركة العامــة 

وجهــود الحكومــة متضامنــة مًعــا. إضافــة، ال يمكــن 

أن تنجــح مثــل هــذه االســتراتيجيات والتقنيــات 

البلــدان  مــع  الحــدود  تعــاون عبــر  أطــر  مــن دون 

المتشــاطئة.
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اإلطار 6: المعالجة البيولوجية

إلزالــة  تقنيــة  هــي  البيولوجيــة  المعالجــة 

الكائنــات  باســتخدام  البيئــة  مــن  الملوثــات 

أو  البيئیــة  الملوثــات  لتقليــل  الدقيقــة  الحيــة 

منــع التلــوث. فهــي تهــدف إلــی اســتعادة البيئــة 

الطبيعيــة األصليــة ومنــع المزيــد مــن التلــوث 

یمکــن   .)2003 وآخــرون،  کومــار  )ساســي 

تحســين هــذه التقنيــة مــن خــالل العدیــد مــن 

الممارســات مثــل الزراعــة وزیــادة المغذیــات. 

وتســتخَدم الكائنــات الحيــة الدقيقــة والنباتــات 

هــذه  يف  النباتيــة  أو  الميكروبيــة  واإلنزيمــات 

يف  الملوثــات  مــن  الســموم  إلزالــة  العمليــة 

وآخــرون،  )جیومــا  األخــری  والبيئــات  التربــة 

ا لهــذه  2014(. إن التكاليــف المنخفضــة نســبيًّ

بشــكل  لالهتمــام  مثيــرة  تجعلهــا  الطريقــة 

الماليــة  المــوارد  الناميــة ذات  للبلــدان  خــاص 

المحــدودة. ومــن أجــل التنفيــذ الناجــح لتقنيات 

العديــد  إشــراك  يعــد  البيولوجيــة،  المعالجــة 

مــن أصحــاب المصلحــة بشــكل فعــال شــرًطا 

.)2020 وآخــرون،  )أوبرایــن  مســبًقا 

اإلطار 7: أمثلة على حلول تكنولوجية 

المركزية لمياه نظيفة

التكنولوجيــة  الحلــول  مــن  العديــد  هنــاك 

وتنظيــف  المنــزل  الميــاه يف  لتنقيــة  الالمركزيــة 

المســطحات المائيــة. فالعديــد مــن هــذه الحلــول 

التقنيــة ويمكــن  التكلفــة ومنخفضــة  منخفضــة 

انقــر  األمثلــة.  بعــض  أدنــاه  ــا.  محليًّ بهــا  القیــام 

الحلــول. هــذه  حــول  المزيــد  لمعرفــة  الروابــط 

األنظمة المنزلية:

https:// الشمســية:   بالطاقــة  الميــاه  تعقيــم 

en.wikipedia.org/wiki/Solar_water_

disinfection

https:// :فلترات سيراميكیة وطينیة

en.wikipedia.org/wiki/Ceramic_water_

filter#:~:text=Ceramic%20water%20

filters%20)CWF(%20are,and%20

 bacteria%20out%20of%20water.

https://  :الترشيح الرملي البطيء

                          en.wikipedia.org/wiki/Slow_sand_filter

أنظمة األنهار:

https:// :شراك النفایات -

/stormwatersystems.com/trash-traps

https:// :نظــام تنظيــف النهــر: نظــام التنظيــف

rivercleaning .com/river-cleaning-

/system

 جهاز تنقية يعمل بالطاقة الشمسية:

h t t p s : // w w w . s c i e n c e m a g . o r g /

sunlight-powered- /02 /news/2017

p u r i fi e r - c o u l d - c l e a n - w a t e r -

i m p o v e r i s h e d

https:// :حاجز الفقاعة الكبیر -

/thegreatbubblebarrier.com/en
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 ١,5. االستلهام من الراين
- اإلدارة المتكاملة للموارد 
 المائية – IWRM في سياق

عابر للحدود

مصنـع  يف    كاريث  حريـق  حـدث   ،1986 عـام  يف 

سـاندوز للكيماويـات بالقـرب مـن مدينـة بـازل يف 

سويسرا، مما أدى إىل إطالق مواد كيميائية سامة 

تـم تصريفهـا يف نهـر الرايـن. يتدفـق النهـر عبـر أربـع 

دول، سويسـرا وألمانيـا وفرنسـا وهولنـدا، قبـل أن 

يصب يف بحر الشـمال. أدى التلوث المايئ الهائل 

من كارثة سـاندوز ووجود الصناعات الثقيلة على 

األسـماك  اختفـاء جميـع  إىل  النهـر  طـول ضفـاف 

نهـر  وجعـل  النهـر  يف  األخـرى  الحيـة  والكائنـات 

الرايـن شـديد الخطـورة للسـباحة ومياهـه أصبحت 

واتفـق  غـرض.  ألي  لالسـتخدام  مناسـبة  غيـر 

احتجـاج شـعبي عـارم، باإلضافـة إىل السياسـيين 

مـن جميـع دول الرايـن، علـى أنـه ال بـد مـن اتخـاذ 

اإلجـراء. كانـت النتيجـة برنامـج عمـل الرايـن لعـام 

كانـت  لذلـك،  ووفًقـا  1987 )يب يب سـي، 2014(. 

لتنظيـف  والجهـود  اإلجـراءات  مـن  العديـد  هنـاك 

النهر من قبل الدول المتشاطئة، بما يف ذلك بناء 

محطـات معالجـة ميـاه الصـرف الصحـي الجديـدة 

احتياطـات  وزيـادة  النهـر  مجـرى  طـول  علـى 

السـالمة التـي تتخذهـا الشـركات الكيميائيـة حـول 

النهـر. إىل جانـب ذلـك، كانـت هنـاك تحسـينات يف 

المراقبـة  وشـبكة  الـدويل  والتعـاون  التشـريعات 

وإجـراءات الطـوارئ لمنـع التلـوث أو تقليـل آثـاره. 

إىل  أدت  وقـد  للغايـة  ناجحـة  الجهـود  هـذه  كانـت 

والفوسـفور،  النتـرات  تلـوث  يف  كبيـر  انخفـاض 

فضـاًل عـن أنـواع التلـوث األخـرى.

)2003 ،ICPR( اإلطار 8: برنامج عمل الراين

االلتــزام: إعــادة تأهيــل الرايــن بالكامــل بحلــول 

عــام 2000.

األهــداف: الحــد مــن تصريــف المــواد الضــارة، 

المنشــآت  يف  الســالمة  معاييــر  وزيــادة 

يف  التلــوث  محتويــات  وتقليــل  الصناعيــة، 

األنهــار. رواســب 

تقــّدر النفقــات المقــدرة لتنفيــذ برنامــج عمــل 

بـ13مليــار   )1995 إىل   1989(  )RAP( الرايــن 

يــورو.

النفقــات المقــدرة لتحســين محطــات معالجــة 

ميــاه الصــرف الصحــي هــي 9 مليــار يــورو.

الجهــات الفاعلــة المشــاركة: البلــدان واألقاليــم، 

والبلديــات والصناعــات المتاخمــة لنهــر الرايــن، 

إعــادة  تدابيــر  بتنفیــذ  وقامــت  قواهــا  وّحــدت 

التأهيــل.

کانــت عمليــة تحديــد األهــداف وإبــرام االتفاقــات 

 150 مــن  كثــر  أ بمرافقــة  الســيطرة  وتحقيــق 

خبيــر.

يف  الرايــن  عمــل  برنامــج  غایــات  تحديــد  تــم 

األحيــاء. وعلــم  والتقنيــات  الكيميــاء  مجــال 

هــو  للغايــة  الناجــح  الرايــن  عمــل  برنامــج 

تحدیدهــا  تــم  ومعالــم  اســتراتيجية  بموجــب 

البلــدان  جميــع  قبــل  مــن  ومنّفــذة  بوضــوح 

الرايــن. لنهــر  المجــاورة 

زيــادة  يف  ناجًحــا  الرايــن  عمــل  برنامــج  کان 

للمشــاركة.  الــدول  لــدى  السياســية  الرغبــة 

تمــت تهیئــة الوســائل العامــة المطلوبــة لتنفيــذ 

برنامــج عمــل الرايــن. قــدم برنامــج عمــل الرايــن 

للصناعــة.   صارمــة  تعليمــات 



ماء الحياة III22

اإلطار 9: اللجنة الدولية لحماية الراين 

)2003 ،ICPR(

يف  الرايــن  لحمايــة  الدوليــة  اللجنــة  تأسســت 

 .1950 عــام 

وألمانيــا  فرنســا  المتعاقــدة:  األطــراف 

ومندوبــو  وسويســرا  وهولنــدا  ولوكســمبورغ 

األورويب. االتحــاد  دول 

كبــار موظفــي الخدمــة المدنيــة والخبــراء مــن 

المتعاقــدة. األطــراف  جميــع 

الرئيس: ماتياس كرافت )2004-2002(

المقر: كوبلنز

يف  األعضــاء  الــدول  مختلــف  ممثلــو  أســس 

اللجنــة الدوليــة لحمايــة الرايــن تعاونًــا یتصــف 

قامــت  متینــة.  وثقــة  المســتوی  عــايل  بالتــزام 

أمانــة اللجنــة الدوليــة لحمايــة الرايــن بتنســیق 

اجتماعاتهــا بعلــم الجمهــور وأجــرت اتصــاالت 

القطــاع  يف  الحكوميــة  غيــر  المنظمــات  مــع 

الطبيعــة.  وحمايــة  والبلديــات  االقتصــادي 

حمايــة  نــواة  إىل  نهــر  لجنــة  تحولــت  وهكــذا، 

للميــاه. حديثــة 

نمــوذج  المختلفــة  األنهــار  لجــان  اســتخدمت 

اللجنــة الدوليــة لحمايــة الرايــن، بمــا يف ذلــك نهــر 

إلبــه )1990( وأنهــار الدانــوب وميــوز وشــيلدت 

(1994( ونهــر أودرا )1996(.

1.1.5 العوامــل المؤثــرة علــى نجــاح اإلدارة 

المتكاملــة للمــوارد 

باإلشــارة إىل تجربــة نهــر الرايــن، فــإن العديــد مــن 

علــى  تؤثــر  أن  يمكــن  التــي  الوســيطة  العوامــل 

 )IWRM( نجــاح اإلدارة المتكاملــة للمــوارد المائيــة

)میدیمــا  بحســب  للحــدود،  عابــر  ســياق  يف 

يلــي: كمــا  هــي   )2008 وجیفــري، 

• IWRM )اإلدارة المتكاملــة للمــوارد المائيــة( 	

هــي عــن تغييــر الــرؤی

إن انفتاح الجهات الفاعلة المختلفة المشاركة يف 

عمليــة إدارة الميــاه مــن شــأنه أن يزيــد مــن فــرص 

التعــاون نحــو تكامــل عمليــات أصحــاب المصلحــة 

وتعديــل الهيــاكل المؤسســية المطلوبــة لتصميــم 

وتنفيــذ اإلدارة المتكاملــة للمــوارد المائيــة.

• مستوى تکامل المصالح المختلفة	

المتكاملــة  اإلدارة  تنفيــذ  نجــاح  عوامــل  إحــدی 

مشــاركة  هــي  الرايــن  نهــر  يف  المائيــة  للمــوارد 

مجموعــة واســعة مــن أصحــاب المصلحــة ذوي 

االهتمامــات المختلفــة يف جميــع مراحــل عمليــات 

التخطيــط: أولئــك الذيــن لديهــم القدرة على التأثير 

يف العمليــة والذيــن يتأثــرون بهــا، وقبــول ودعــم 

أصحــاب المصلحــة لإلجــراءات والتدخــالت يمكــن 

أن يضمــن التنفيــذ الناجــح لهــا. عــالوة علــى ذلــك، 

بالملكيــة  إحساًســا  تولــد  أن  لمشــاركتهم  يمكــن 

أصحــاب  عــدد  تزايــد  مــع  لكــن  والمســؤولية. 

قــد تصبــح  المتباينــة،  المصالــح  المصلحــة ذوي 

كثــر تعقيــًدا. يف الوقــت نفســه،  عمليــة التفــاوض أ

إن الدعــم القــوي مــن مختلــف أصحــاب المصلحــة 

االتفــاق وتنفيــذه. فعلــى وجــه  مطلــوب لضمــان 

يــؤدي اســتبعاد أصحــاب  الخصــوص، يمكــن أن 

إىل  القــرار  مــن عمليــة صنــع  األقويــاء  المصلحــة 

إعاقــة تحقيــق الحلــول الفعالــة. 
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اإلطار 10: برنامج التبادل المشترك 

لدراسة الماجستیر يف اإلدارة المتكاملة 

للموارد المائية مع التركيز على الشرق 

)IWRM MENA( األوسط وشمال إفريقيا

المهنييــن  وتثقيــف  الوعــي  زيــادة  برامــج  إن 

مبــادئ  حــول  الميــاه  مجــال  يف  الشــباب 

العدالــة   - المائيــة  للمــوارد  المتكاملــة  اإلدارة 

االجتماعيــة والكفــاءة االقتصاديــة واالســتدامة 

بفعاليــة  للتصــدي  بإلحــاح  - مطلوبــة  البيئيــة 

لتحديــات الميــاه مثــل مشــاكل التلــوث. مثــال 

على هذه البرامج هو برنامج ماجســتير اإلدارة 

إدارتــه  يتــم  الــذي  المائيــة  المتكاملــة للمــوارد 

)ألمانيــا(   TH Köln بيــن  مشــترك  بشــكل 

تلعــب  )األردن(.  األردنيــة  األلمانيــة  والجامعــة 

التخصصــات  المتعــددة  التعليميــة  البرامــج 

عناصــر  تثقيــف  يف  ا  رئيســيًّ دوًرا  والثقافــات 

التغييــر والمهنييــن الشــباب يف مجــال الميــاه 

الذيــن يمكنهــم فهــم أنظمــة إدارة مــوارد الميــاه 

المعقــدة.

شــركاء التعــاون: TH Köln )جامعــة العلــوم 

األردنيــة األلمانيــة  التطبيقيــة( والجامعــة 

الهــدف: تثقيــف الخبــراء يف اإلدارة المتكاملــة 

وتحليــل  فهــم  يمكنهــم  الذيــن  الميــاه  لمــوارد 

لهــا  حلــول  وإيجــاد  المعقــدة  الميــاه  مشــاكل 

مــع األخــذ بعيــن االعتبــار الجوانــب المتعــددة 

إلدارة  للتخصصــات  والعابــرة  التخصصــات 

الميــاه. مــوارد 

المــدة: أربعــة فصــول دراســية )الفصــالن األول 

الثالــث يف األردن،  والثــاين يف ألمانيــا، الفصــل 

األوســط  الشــرق  منطقــة  يف  الرابــع  الفصــل 

إفريقيــا(. وشــمال 

ملــف المشــاركين التعریفــي: معظمهــم مــن 

إفريقيــا  وشــمال  األوســط  الشــرق  منطقــة 

مختلفــة  كاديميــة  أ خلفيــات  ومــن  وألمانيــا 

االقتصــاد،  السياســة،  االجتماعيــة،  )العلــوم 

إلــخ(. البيئــة،  الهندســة، 

متعــدد  ا  جــوًّ للمشــاركين  البرنامــج  يوفــر 

لتجربــة  فرصــة  مــع  والثقافــات،  التخصصــات 

الحيــاة والتعليــم واألنظمــة التــي تعمــل يف كلتــا 

لمنطقتيــن. ا

https://www. المعلومــات:  مــن  لمزيــد 

/iwrm-master.info/iwrm-mena

• االستعداد للتعاون	

للتعــاون  المصلحــة  أصحــاب  اســتعداد  یعتمــد 

مثــل  المختلفــة،  العوامــل  مــن  العديــد  علــى 

للتفاعــل  يمكــن  العمليــة.  يف  ثقتهــم  مســتوى 

وغيــر  الرســمية  الشــبكات  خــالل  مــن  المنتظــم 

ا  الرســمية بيــن األطــراف المختلفــة أن يخلــق جــوًّ

مــن الثقــة والتفاهــم المتبــادل. تــم بنــاء الثقــة بيــن 

دول حــوض نهــر الرايــن مــن خــالل تعــاون طويــل 

.)2008 وآخــرون،  )رادغيفــر  األمــد 

باألزمــة  والوعــي  باإللحــاح  الشــعور  يــؤدي  قــد 

البيئيــة إىل زيــادة االســتعداد للتعــاون. فبالنســبة 

إىل حالــة نهــر الرايــن، كانــت كارثــة ســاندوز أزمــة 

لعمــل  الكبيــر  الدافــع  بمثابــة  وكانــت  بيئيــة 

تغيــر  إن  کمــا  الرايــن.  لحمايــة  الدوليــة  اللجنــة 

آخــر نجــح يف جمــع  المنــاخ هــو تهديــد مشــترك 

اآلخــر  العامــل  مًعــا.  الفاعلــة  الجهــات  مختلــف 

التعــاون  يف  الرغبــة  علــى  يؤثــر  أن  يمكــن  الــذي 

هــو المصالــح االجتماعيــة واالقتصاديــة ألصحــاب 

المصلحــة والبلــدان المعنيــة. فضــاًل عــن ذلــك، إن 
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المصلحــة  وأصحــاب  للبلــدان  االقتصاديــة  القــوة 

بمــا يف  أولوياتهــم،  علــى  تؤثــر  ســوف  المعنييــن 

ذلــك تمويــل التدابيــر البيئيــة. تشــير تجربــة نهــر 

االقتصاديــة  التنميــة  يف  التشــابه  أن  إىل  الرايــن 

بيــن البلــدان المعنيــة هــو عامــل تمكيــن لعمليــة 

التكامــل.

اإلطار 11: يوم تنظيف نهر الراين

مــن  كيلوغــرام  مليــارات  ثمانيــة  إلقــاء  يتــم 

كل  المحيطــات  يف  البالســتيكية  النفايــات 

عــام، 80٪ منهــا عبــر األنهــار. فنهــر الرايــن وحــده 

مــن  طــن  مــن 1000  التخلــص  عــن  مســؤول 

المحيــط. يف  النفايــات 

مــن  برنامــج  هــو  الرايــن  نهــر  تنظيــف  إن 

المتطوعيــن علــی نطــاق أوروبــا لتنظيــف النهــر. 

يف المجمــوع، تســاهم 58 مدينــة يف البرنامــج. 

يعــد التنظيــف والتوعيــة وتعزيــز التعــاون بيــن 

المنتجــات  عــدد  لتقليــل  المصلحــة  أصحــاب 

التــي يمكــن التخلــص منهــا عنــد المصــدر مــن 

بيــن األغــراض الرئيســية إلجــراءات يــوم تنظيف 

نهــر الرايــن.

للمزيد من المعلومات

https://www.rhinecleanup.org/de 

• ضمان الوصول إىل البيانات والمعلومات	

تشــير تجربــة الرايــن إىل أهميــة أن تكــون البيانــات 

والمعلومــات واضحــة ومتاحــة بالنســبة إىل جميــع 

أصحــاب المصلحــة مــن أجــل صنــع القــرار والرصــد. 

للجمهــور  متاحــة  الرايــن  ميــاه  إدارة  فمعلومــات 

والمنشــورات؛  اإللكترونيــة  المواقــع  خــالل  مــن 

ويتزايــد توافــر المعلومــات والبيانــات مــن خــالل 

البيانــات  لجمــع  تطــوًرا  كثــر  أ وأســاليب  تقنيــات 

علــى  ذلــك،  علــى  عــالوة  المعلومــات.  وتبــادل 

المســتوى العابــر للحــدود، هنــاك حاجــة إىل قــدرة 

تفتيــش دوليــة بيــن البلــدان المتشــاطئة لمراقبــة 

االتفاقیــات. تنفيــذ 

• علــى 	 وخلفياتهــا  القانونيــة  الترتيبــات 

للحــدود العابــر  مقابــل  القطــري  المســتويَين 

الدوليــة  اللجنــة  المتشــاطئة  البلــدان  أنشــأت 

قــرارات  تنفيــذ  لضمــان   )ICPR( الرايــن  لحمايــة 

العمــل المتفــق عليهــا. لكــن بمــا أن لــدى كل دولــة 

عضــو ترتيباتهــا القانونيــة، تمتلــك اللجنــة الدوليــة 

يمكــن  محــدودة  قانونيــة  ســلطة  الرايــن  لحمايــة 

أن تســبب صعوبــات، وهــو مــا يمكــن أن يكــون 

الحــال يف العديــد مــن المواقــع عبــر الحــدود. فيمــا 

يتعلــق بنهــر الرايــن، تــم تأســيس التوجيــه اإلطــاري 

األوروبيــة  والمفوضيــة   )WFD( الميــاه  بشــأن 

(EC( لموازنــة القــوة المحــدودة لـــICPR. فالتوجيــه 

كيفيــة  حــول  دقــة  كثــر  أ الميــاه  بشــأن  اإلطــاري 

كهم  وإشــرا المصلحــة  أصحــاب  مــع  التعامــل 

حــول  رســمية  اتفاقيــات  تطويــر  إىل  باإلضافــة 

المشــكالت التــي يتعيــن حلهــا. علــى المســتويين 

وضــوح  شــأن  مــن  الحــدود،  وعبــر  القطــري 

األدوار والصالحيــات أن يزيــد البســاطة والكفــاءة 

والتعــاون. التنفيــذ  خــالل عمليــة  مــن  والفعاليــة 

  

• تعقيد أنظمة الحوکمة	

المهــم  العامــل  فــإن  الرايــن،  نهــر  لتجربــة  وفًقــا 

وعلــى  الزمنيــة  المــدة  علــى  يؤثــر  قــد  الــذي 

المتكاملــة  اإلدارة  وتنفيــذ  التصميــم  تعقيــد 

الحوکمــة  أنظمــة  تعّقــد  هــو  المائيــة  للمــوارد 
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وهيــاكل المؤسســات اإلداريــة، فضــاًل عــن األدوار 

والمســؤوليات غيــر الواضحــة. فقــد يــؤدي وجــود 

عــدد كبيــر مــن أصحــاب المصلحــة المعنييــن ذوي 

زيــادة  إىل  المختلفــة  واالحتياجــات  االهتمامــات 

اإلحبــاط.

تــزداد  قــد  للحــدود،  العابــر  المســتوى  علــى 

المضاعفــات مــع انخفــاض درجــة توافــق األنــواع 

تــؤدي  وقــد  المتشــاطئة.  البلــدان  مــن  المختلفــة 

المؤسســات  وهيــاكل  والمصالــح  السياســات 

القانونيــة  والترتيبــات  المختلفــة  اإلداريــة 

المســتوى  علــى  البيروقراطيــة  ومســتويات 

ومحبطــة. األمــد  طويلــة  عمليــة  إىل  الوطنــي 

6. الدروس المستفادة 
لدجلة والفرات وسبل 

المضي قدًما في 
المناقشة مع أصحاب 

المصلحة
يقــّدم هــذا الجــزء الــدروس المســتفادة مــن تجربــة 

والفــرات يف  لدجلــة  تبنيهــا  تــم  التــي  الرايــن  نهــر 

ثالثــة أقســام مــع األخــذ بعيــن االعتبــار إطــار نقــل 

المعرفــة ومقابــالت الخبــراء. يشــير القســم األول 

للحــدود  والعابــرة  المتكاملــة  المتطلبــات  إىل 

ويقــّدم  النهريــن  حــوض  يف  الميــاه  مــوارد  إلدارة 

شــبكة إقليميــة لزيــادة الرغبــة يف التعــاون علــى 

المســتوى اإلقليمــي. أمــا القســم الثــاين، فيعــرض 

الحلــول  مــن  التلــوث،  مــن  للحــد  مختلفــة  نُهًجــا 

التقنيــة إىل القوانيــن واألطــر القانونيــة، إىل جانــب 

يركــز  الثالــث  القســم  بالموضــوع.  الوعــي  زيــادة 

علــى المــوارد الماليــة التــي تــم تحديدهــا کعقبــة 

لتحقيــق أي مــن الــدروس المقترحــة المســتفادة.

يعــرض النــص الرئيســي الــدروس المســتفادة مــن 

تجربــة نهــر الرايــن، مــع األخــذ يف االعتبــار إطــار نقــل 

المعرفــة الــذي تــم تقديمــه يف الفصــول الســابقة.

١,6. تغيير الرؤی وخلق بيئة 
 مواتية وتعزيز التعاون:

اإلدارة المتكاملة للموارد 
)IWRM(  المائية

لحــل  أساســیة  عناصــر  هــي  الشــاملة  النُهــج  إن 

متعــددة  مداخــل  خــالل  مــن  الميــاه  جــودة 

واالقتصاديــة  االجتماعيــة  المثــال،  ســبيل  )علــى 

اعتمــاد  يعــد  والبيئيــة(.  والتقنيــة  والسياســية 

المائيــة  للمــوارد  المتكاملــة  اإلدارة  مبــادئ 

لتنفيــذ  نجاًحــا  المفاهيــم  كثــر  أ أحــد   )IWRM)

الكتشــاف  فرًصــا  هــذا  ســيوفر  الشــامل.  النهــج 

تعزيزهــا  يجــب  التــي  المحتملــة  التعاضــد  أوجــه 

وتقليــل التنــازالت إىل الحــد األدىن. فعلــى ســبيل 

المائيــة  للمــوارد  المتكاملــة  المثــال، تعــزز اإلدارة 

تحمــي  أن  ويمكــن  بأكملهــا.  الميــاه  دورة  إدارة 

الميــاه  مصــادر  الصحــي  الصــرف  ميــاه  معالجــة 

الطبيعيــة وســتوفر مصــدًرا جديــًدا غيــر تقليــدي 

للميــاه والــذي يمكــن إعــادة اســتخدامه. يجــب أن 

تســتند عمليــة صنــع القــرار إىل فهــم جيــد لــإلدارة 

المائيــة. للمــوارد  المتكاملــة 

المسـاحات  يف  الموجـود  النـص  يمثـل 

الذيـن  الخبـراء  نظـر  وجهـات  المؤطـرة 

والمتطلبـات  ومخاوفهـم  مقابلتهـم  تمـت 

الـدروس  تلـك  لتحقيـق  الالزمـة  األساسـية 

. ة د لمسـتفا ا
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لتنفيــذ اإلدارة المتكاملــة للمــوارد المائيــة يف المنطقــة، وفًقــا للخبــراء، يجــب التغلــب علــى العقبــات 

التاليــة )االجتماعيــة، السياســية، التقنيــة، البيئيــة...(:

عدم وجود خطة استراتيجية إقليمية للحوض بأكمله ولكل من دوله المتشاطئة.	 

عــدم وجــود رؤيــة واضحــة لقطــاع الميــاه واالســتراتيجيات علــى المســتوى الوطنــي. القــرارات هــي 	 

باألحــرى اعتبــارات سياســية.

االفتقار إلی اإلرادة السياسية وعدم االستقرار السياسي والفساد.	 

غيــاب معاهــدات الميــاه والتعــاون بيــن الــدول المتشــاطئة علــى المســتوى العابــر للحــدود، بمــا يف 	 

ذلــك المعاهــدات والقوانيــن التــي مــن شــأنها تنظيــم تلــوث الميــاه.

 عدم تطبيق السياسات القائمة.	 

العدد الكبير من أصحاب المصلحة المعنيين بقضايا المياه یتحدی تطبيق السياسات العامة.	 

قلة الوعي ونقص التعليم الموجه فيما يتعلق باإلدارة المتكاملة للموارد المائية.	 

قلة الوعي البيئي على مستويات مختلفة من المدارس والمجتمع إىل القطاع الخاص.	 

نقــص الخبــراء الذيــن يمكنهــم تنفيــذ اإلدارة المتكاملــة للمــوارد المائيــة بمواصفــات ومســتويات 	 

مختلفــة.

تقادم التقنيات والبنی التحتية.	 

إلــی الدراســات المحليــة والوطنيــة حــول اإلدارة المتكاملــة للمــوارد المائيــة والمتابعــة 	  االفتقــار 

الميــاه. المؤتمنــة لمــوارد 

بحوث عفی علیها الزمن وقلة االستثمار للبحث وتطبيق توصيات البحوث.	 

محدودية الموارد المالية المتاحة، خاصة بسبب األزمات االقتصادية يف العراق	 
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يعــد تنفيــذ اإلدارة المتكاملــة للمــوارد المائيــة مــن 

قبــل جميــع البلــدان المتشــاطئة أمــًرا بالغ األهمية؛ 

وعلــى الفــرق السياســية والفنيــة واالقتصاديــة أن 

تشــارك يف المفاوضــات.

• إدارة المياه العابرة للحدود 	

يف ظــل الظــروف العابــرة للحــدود، ال يمكــن ضمــان 

جميــع  مشــاركة  دون  الميــاه  جــودة  تحســين 

مــن  المثــال  ســبيل  علــى  المتشــاطئة،  البلــدان 

خــالل معاهــدة جــودة الميــاه. فمــن تجربــة حــوض 

الرايــن، كانــت معاهــدات جــودة الميــاه الموقعــة 

ا مــن نجــاح هــذه القضيــة )بیرناویــر  جــزًءا أساســيًّ

.)1996 وموســیر، 

الجهــود  توحيــد  إىل  المتشــاطئة  الــدول  تحتــاج 

وإعطاء األولوية لتحسين األداء وأمن نهري دجلة 

والفــرات لمعالجــة تهديــدات تدهــور جــودة الميــاه 

التلــوث  بســبب  والفــرات  دجلــة  نهــري  لحــوض 

الشــديد مــن مصــادر مختلفــة. فمن خــالل التعاون 

المكثــف بيــن مختلــف أصحــاب المصلحــة داخــل 

المتشــاطئة فقــط، يمكــن  البلــدان  العــراق وبيــن 

مــن  والتــي  الميــاه،  لمراقبــة  فعالــة  شــبكة  بــدء 

شــأنها أن تــزود األعضــاء بالبيانــات والمعلومــات 

المطلوبــة حــول جــودة الميــاه والتلــوث يف جميــع 
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التلــوث  ومصــادر  واالختناقــات  النهريــن  أنحــاء 

العمليــة. والحلــول  المحتملــة 

 ويف ســبیل الحــد مــن التلــوث النهــري يف دجلــة 

للحــدود  عابــرة  التفاقيــة  حاجــة  هنــاك  والفــرات، 

الميــاه. ـا علــى جــودة  تركــز حصريًـّ

• الرغبة يف التعاون على المستوى 	

اإلقليمي

إىل  باالنتمــاء  متبــادل  شــعور  إلیجــاد  يمكــن 

مــن  يزيــد  أن  التعــاون  حوافــز  وتقديــم  الحــوض 

للتعــاون. المتشــاطئة  البلــدان  رغبــة 

واالنتمــاء  مشــتركة  بهويــة  الشــعور  إیجــاد  إن 

المتشــاطئة  البلــدان  بيــن  والفــرات  دجلــة  إىل 

وداخلهــا يمكــن أن يزيــد مــن اســتعدادها للتعــاون 

خضــم  ويف  نظیفیــن.  وفــرات  بدجلــة  والتزامهــا 

جميــع الظــروف الجيوسياســية المعقــدة، يمكــن 

لألنشــطة المختلفــة مــا بیــن المناطــق، واإلجــراءات 

التي تعزز االهتمام المشــترك والشــعور باالنتماء، 

أن تثيــر فكــرة الملكيــة المشــتركة. 

وفًقــا آلراء الخبــراء الذيــن تمــت مقابلتهــم، فــإن 

االتفاقــات التــي وقعتهــا البلــدان النهریــة ألكثــر 

مــن قــرن، انتهــت دون تعــاون متیــن. ويرجــع 

الهــش،  السياســي  النظــام  إىل  أساًســا  ذلــك 

المتشــاطئة  البلــدان  لجمــع  الحوافــز  ونقــص 

علــى طاولــة مفاوضــات واحــدة، وإن التبعــات 

الميــاه  لمجــاري  الــدويل  للقانــون  القانونيــة 

ليســت قيــوًدا ملزمــة يف فــرض التعــاون علــى 

البلــدان المتشــاطئة )بــداًل مــن حثهــا(.

المذكــورة  العوامــل  مراعــاة  يجــب  لذلــك، 

للتعــاون  شــاملة  خطــة  تصميــم  عنــد  أعــاله 

المــايئ علــى المســتوى اإلقليمــي. وعلــى وجــه 

التحديــد، يجــب أن تتفــق البلــدان المتشــاطئة 

المقبولــة«  الميــاه  »جــودة  تعريــف  علــى 

ومعاييرهــا.

لكــن علــى المســتوى العابــر للحــدود، ال يتــم 

مــع  القانونيــة  واالتفاقيــات  األطــر  تطبيــق 

المثــال،  ســبيل  فعلــى  المتشــاطئة.  البلــدان 

التوزيــع  لمنــع  الواضحــة  القوانيــن  بإمــكان 

غيــر العــادل لمــوارد الميــاه والقواعــد المعدلــة 

مشــكلة  مــن  تقلــل  أن  الســدود  لتشــغيل 

إن  ذلــك،  إلــی  وباإلضافــة  والملوحــة.  التلــوث 

الــدول  مــن  المفروضــة  السياســية  القيــود 

المتشــاطئة، وخاصــة إيــران وتركيــا، تــؤدي دوًرا 

ا يف تجنــب إلقــاء النفايــات والمخلفــات  رئيســيًّ

الزراعيــة إىل األنهــار حتــى قبــل دخــول العــراق.

البلــدان  اســتعداد  تعــزز  حوافــز  تقديــم 

المتشــاطئة للتعــاون هــو أمــر ضــروري، بمــا 

يف ذلــك تدعيــم تقاســم المصالــح والحلــول 

فهــم  المهــم  فمــن  الجميــع؛  ترضــي  التــي 

المختلفــة  المتشــاطئة  البلــدان  نظــر  وجهــة 

مــن  نتمكــن  حتــى  بالحــوض  يتعلــق  مــا  يف 

تحديــد الحوافــز المحتملــة للتعــاون. باإلشــارة 

تمــت مقابلتهــم، تشــمل  الذيــن  الخبــراء  إىل 

تعزيــز  مــن شــأنها  التــي  المحتملــة  الحوافــز 

حوافــز  المتشــاطئة  البلــدان  بيــن  التعــاون 

الحــرة  التجــارة  ومناطــق  التجــاري  للتبــادل 

لمشــاريع  إقليميــة  اســتراتيجية  وتطويــر 

أبحــاث  كــز  ومرا األغذیــة  إلنتــاج  مشــتركة 

أمنيــة. واتفاقيــات 
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• إنشاء الشبكات اإلقليمية والوطنية	

علــى  المتاخمــة  الــدول  مــن  شــبكة  إنشــاء 

أن  شــأنه  مــن  والفــرات  دجلــة  حــوض  مســتوى 

يســهل التفاعــالت بيــن الــدول المتشــاطئة. هــذه 

الحــوار  لتعزيــز  ممتــازة  فرصــة  تعتبــر  الشــبكة 

بيــن األعضــاء، وهــي توفــر قاعــدة صلبــة للبلــدان 

إىل  اســتناًدا  والتعــاون.  للتواصــل  المتشــاطئة 

تصميــم  يمكــن  المتوقعــة،  والتأثيــرات  النتائــج 

الشــبكة علــى مســتويات مختلفــة، بمــا يف ذلــك 

أصحــاب المصلحــة المختلفيــن مــن األكاديمييــن 

والسياســيين والمجتمــع المــدين وقطــاع األعمــال.

البلــدان  بيــن  مــا  يف  والثقافــات  التخصصــات 

فهمهــا  مــن  يزيــد  أن  شــأنه  مــن  المتشــاطئة، 

يثقــف  ســوف  والــرؤی.  للمشــاكل  المتبــادل 

المهنييــن يف مجــال الميــاه وعناصــر التغييــر الذيــن 

علــى  الميــاه  قطــاع  التغييــر يف  إحــداث  يمكنهــم 

اإلقليمــي. المســتوى 

كــز  المرا إنشــاء  يف  الرئيســي  الشــاغل 

والشــبكات اإلقليميــة هــو ضمــان اســتدامتها. 

التحديــات  إن  الخبــراء،  لمقابــالت  وفًقــا 

ســياق  يف  الشــبكة  هــذه  لمثــل  المحــددة 

تشــمل: والفــرات  دجلــة  نهــري 

الوضع السياسي الهش يف المنطقة.	 

التحدي المايل.	 

البلــدان 	  بيــن  االتصــاالت  تعقيــد 

المصلحــة. وأصحــاب  المتشــاطئة 

القيادة واإلدارة وهيكل الشبكة.	 

تحديــات لوجســتية وإداريــة بســبب عــدم 	 

االســتقرار الــذي تســبب فيــه داعــش.

فضــاًل عــن ذلــك، ووفًقــا للخبــراء، فإن تأســیس 

علــى  التركيــز  مــع  العــايل  التعليــم  برنامــج 

اإلدارة المتكاملــة للمــوارد المائيــة، يمكــن أن 

حــول  الوعــي  خلــق  يف  رئيســي  بــدور  يقــوم 

اإلدارة المتكاملــة للمــوارد المائيــة واســتیعاب 

للقضايــا  الشــامل  والفهــم  التفكيــر  نظــام 

المصلحــة  أصحــاب  بيــن  بالميــاه  المتعلقــة 

المســتويات. مختلــف  علــى 

للمــوارد  المتكاملــة  اإلدارة  تنفيــذ  ســبیل  يف 

تمــت  الذيــن  الخبــراء  بحســب  المائيــة، 

النقــص  علــى  التغلــب  يجــب  مقابلتهــم، 

مجــاالت  يف  الميــاه  يف  المتخصصيــن  يف 

والسياســة  والحوكمــة  واإلدارة  التكنولوجيــا 

العامــة، باإلضافــة إىل إشــاعة التفکیــر النظامي 

المهــارات  والترابطــي. عــالوة علــى ذلــك، إن 

المحــددة الالزمــة لحــل مشــكلة تلــوث الميــاه 

الصحــي  الصــرف  ميــاه  إدارة  خبــراء  تشــمل 

وخبــراء العمــل المختبــري واألكاديمييــن. إن 

ضروريــة،  للمعلومــات  المســتمرة  التغذيــة 

وهنــاك الكثيــر مــن الفــرص إلجــراء البحــوث. 

وعلیــه، يمكــن أن يســاهم برنامــج الماجســتير 

يف اإلدارة المتكاملــة للمــوارد المائيــة يف ســد 

الفجــوات. هــذه 

• إنشــاء برنامــج تعليــم عــايل إقليمــي لــإلدارة 	

 )IWRM( المتكاملــة للمــوارد المائيــة

لــإلدارة  إقليمــي  عــايل  تعليــم  برنامــج  إنشــاء  إن 

يرتكــز علــى تعدديــة  المائيــة  للمــوارد  المتكاملــة 
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• إنشاء مركز أبحاث مستقل على نطاق الحوض 	

يمكــن أن يــؤدي إنشــاء مركــز أبحــاث مســتقل علــى نطــاق الحــوض، ومشــاريع تنميــة مشــتركة بيــن 

البلــدان المتشــاطئة، إىل تعزيــز التفاعــل وتبــادل المعــارف والخبــرات ووجهــات النظــر، كمــا مــن المحتمــل 

أن يســّرع االنفتــاح والرغبــة يف التعــاون. مــن المهــم للغايــة تســهيل نقــل البيانــات إىل الباحثيــن والمجتمــع 

المــدين.

• إنشاء شبكة مراقبة على مستوى الحوض على امتداد المجاري المائية 	

إن إنشــاء شــبكة مراقبــة علــى مســتوى الحــوض علــى امتــداد المجــاري المائيــة، وخطــة تنبيــه مــع نظــام 

إنــذار مبكــر، مــن شــأنه أن يســاعد يف تتبــع مصــدر التلــوث وكميتــه مــن أجــل الوصــول إىل االســتجابة 

الســريعة للمخاطــر المحتملــة.

وإمكانيــة  والمعلومــات  البيانــات  توافــر  يــؤدي 

ا  الوصــول إليهــا علــى المســتوى المحلــي دوًرا مهمًّ

الجوانــب  فأحــد  الشــبكات.  هــذه  مثــل  نجــاح  يف 

المهمــة للتعــاون عبــر الحــدود هــو تســهيل تدفــق 

المعلومــات، حیــث إنــه يعــزز فهمنــا لمخاطــر جــودة 

الميــاه ويبنــي الثقــة بيــن البلــدان المتشــاطئة؛ فهــو 

جــزء مهــم مــن أي جهــد لحــل المشــكلة.

شــبكة  لتعزيــز  األخــرى  الفعالــة  الطــرق  إحــدى 

المراقبــة هــي إنشــاء برنامــج قائــم علــى المراقبــة 

مــن قبــل المجتمــع، مــن خــالل إنشــاء مختبــرات 

حيــث  مدينة/قريــة،  كل  داخــل  فعالــة  محليــة 

الوضــع  عــن  اإلبــالغ  دور يف  مواطــن  لــكل  يكــون 

عمليــة  مــن  بجــزء  والقیــام  مكانــه  مــن  بالقــرب 

لتنظيــف. ا

لكــن التنفيــذ الناجــح لشــبكة المراقبــة يتطلــب 

المتشــاطئة.  البلــدان  جميــع  مــن  التزامــات 

فمــن خــالل التعــاون المكثــف بيــن مختلــف 

وبيــن  العــراق  داخــل  المصلحــة  أصحــاب 

البــدء  يمكــن  فقــط،  المتشــاطئة  البلــدان 

لمراقبــة  فعالــة  شــبكة  تأســيس  بمبــادرة 

األعضــاء  تــزّود  أن  مــن شــأنها  والتــي  الميــاه، 

بالبيانــات والمعلومــات المطلوبــة حــول جــودة 

الميــاه والتلــوث يف كل مــن النهريــن والعقبــات 

ومصــادر التلــوث المتوقعــة والحلــول العمليــة 

تمــت  الذيــن  للخبــراء  فوفًقــا  المطلوبــة. 

العــراق  يف  المراقبــة  محطــات  إن  مقابلتهــم، 

قليلــة وقديمــة. يجــب تحديــث الخبــرة الفنيــة، 

ويف الوقــت ذاتــه لــم يتــم اســتخدام البيانــات 

إلــی  باإلضافــة  اإلجــراءات.  التخــاذ  المجمعــة 

ذلــك، وعلــى الرغــم مــن قيــام العــراق بتركيــب 

نظام حديث للنهرين، إال أن المشروع يتعرض 

اللوجســتية  الخدمــات  قلــة  يف  لصعوبــات 

وضعــف االتصــال بيــن العديــد مــن الســلطات 

يجمــع  مســتقل  معهــد  إنشــاء  إن  المحليــة. 

علــى  مختلفــة  مواقــع  مــن  موثوقــة  بيانــات 

طــول األنهــار يف العــراق ســيكون خطــوة رائعــة 

يمكــن تنفيذهــا مــن دون البلــدان المتشــاطئة.
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البرامــج التدريبيــة مطلوبــة لتثقيــف الســكان 	 

والتعامــل  اإلبــالغ،  نظــام  حــول  المحلييــن 

مــع تقنيــات وأجهــزة معينــة مثــل اســتخدام 

تقنيــات االستشــعار عــن بعــد لجمــع البيانــات 

األنهــار  يف  وجودتهــا  الميــاه  كميــة  ومراقبــة 

والروافــد.

• إنشاء مركز إقليمي لنشر التوعية	

الغايــة مــن إنشــاء مركــز إقليمــي لنشــر التوعيــة 

الــدول  بيــن  مشــتركة  لهويــة  التأســیس  هــي 

أن  ویمکــن  والفــرات.  دجلــة  لنهــري  المتاخمــة 

بيــن  مــن  ذکرهــا  التــايل  األنشــطة  تنظیــم  یکــون 

العديــد مــن األنشــطة المختلفــة المحتملــة لمثــل 

المركــز: هــذا 

حمــالت إقليميــة تســلط الضــوء علــى أهميــة 	 

إدراك قيمــة الميــاه كعنصــر للمنطقــة برمتهــا.

المهرجانــات اإلقليميــة وزیــادة التوعيــة الفنیــة 	 

والثقافيــة لتعزيــز الشــعور المتبــادل باالنتمــاء 

إىل الحــوض بيــن البلــدان المتشــاطئة. 

2,6. ما هي السبل الكفیلة 
بالحد من تلوث المياه في 

حوض دجلة والفرات؟

• الحلول التكنولوجية لمعالجة المياه 	

الملوثة

خــالل العقــود القليلــة الماضيــة، تطــورت تقنيــات 

اســتخدام  يــؤدي  أن  يمكــن  الميــاه.  تنظيــف 

التقنيــات المتقدمــة والحديثــة إىل نتائــج أفضــل 

العراقيــة،  للبيئــة  مالءمتهــا  يتــم  أن  شــريطة 

والنظــام  المحليــة  الجويــة  الظــروف  مراعــاة  أي 

الهيدروجيولوجــي. كمــا يجــب دمــج نقــل المعرفــة 

إن اتخــاذ قــرار بشــأن تكنولوجیــا مناســبة يعتمــد 

علــى نــوع ومصــدر التلــوث باإلضافــة إىل تقنيــات 

التنظيــف المطلوبــة:

للميــاه، 	  المنزليــة  االســتخدامات  إىل  بالنســبة 

تنظيــف  أنظمــة  تأســيس  يكــون  أن  يمكــن 

وترشــيح الميــاه بتكلفــة منخفضــة أمــًرا ممكًنا، 

ومحطــات  الداخليــة  الميــاه  مرشــحات  مثــل 

معالجــة الميــاه الالمركزيــة الصغيــرة الحجــم، 

مــع األخــذ بعيــن االعتبــار الوضــع االقتصــادي 

الحــايل يف العــراق وبعــض البلــدان المتشــاطئة 

األخــرى.

وأدائهــا  لضمــان صيانتهــا  التكنولوجيــا  نقــل  مــع 

الطويــل.  المــدى  علــى 

علــى  مقابلتهــم  تمــت  الذيــن  الخبــراء  يؤكــد 

التاليــة  النقــاط  وإجابــة  تفهــم  إىل  الحاجــة 

بشــأن  قــرار  التخــاذ  مســبقة  دراســة  يف 

: جیــا لو لتكنو ا

هــل مــن الممكــن تكييــف التكنولوجيــا مــع 	 

البيئــة العراقية؟

لتنفيــذ 	  الالزمــة  السياســات  هــي  مــا 

التكنولوجيــا التــي تتعامــل مــع محطــات 

أن  يجــب  محليــة  جهــة  وأي  المعالجــة 

عنهــا؟ مســؤولة  تكــون 

كيــف نضمــن اســتدامة تلــك التكنولوجیــا 	 

وخاصــة صيانتهــا؟

الالزمــة 	  القــدرات  وبنــاء  الخبــرة  هــي  مــا 

تلــك  لتشــغيل  التشــغيل  لموظفــي 

؟ جيــا لو لتكنو ا

والمــوارد 	  المتوقعــة  التكاليــف  هــي  مــا 

المتاحــة؟ الماليــة 
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فيمــا يتعلــق بمجــاري النهــر وروافــده، يمكــن 	 

تنفيــذ نهــج الفصــل يف اســتخدام الميــاه: أي 

والميــاه  األمطــار(،  )مــن  الخضــراء  الميــاه 

الزرقــاء )المســتخدمة للــري(، والميــاه الرمادية 

)الملوثــة(. غیــر أن لــكل منهــا عمليــة معالجــة 

مختلفــة. وتقنيــة 

ميــاه 	  معالجــة  محطــات  عــدد  أن  حيــن  يف 

وقديمــة،  قليلــة  الموجــودة  الصحــي  الصــرف 

لــم يتــم إعطاؤهــا األولويــة يف إعــادة التأهيــل 

المنطقــة  دول  بعــض  تتمتــع  والصيانــة. 

جيــدة  بخبــرة  األردن(  المثــال،  ســبيل  )علــى 

الصــرف  ميــاه  اســتخدام  وإعــادة  يف معالجــة 

الصحــي المعالجــة، والتــي يمكــن نقــل أفــكار 

وتنفيذهــا  العــراق  حالــة  إىل  منهــا  مســتوحاة 

واســع. نطــاق  علــى 

يجــب تكییــف أنظمــة الصــرف لتجنــب تلــوث 	 

اآلفــات  )مبيــدات  الزراعــي  الصــرف  ميــاه 

لألنهــار. واألســمدة( 

معالجــة 	  تقنيــات  إىل  ماســة  حاجــة  هنــاك 

النفــط.   إنتــاج  يســببها  التــي  النفايــات 

األطر القانونية وتطبيق القوانين بين الملوثين والمجتمعات المتضررة

كــد الخبــراء الذيــن تمــت مقابلتهــم علــى الحاجــة إىل قوانيــن جديــدة ومراجعــة القوانيــن القدیمــة  لقــد أ

االلتــزام  يتطلــب  طويــاًل.  وقًتــا  تســتغرق  بأنهــا  العمليــة  وتتصــف  والمســؤوليات.  األدوار  وتوضیــح 

الكامــل والرغبــة مــن مختلــف أصحــاب المصلحــة لمراجعــة القوانيــن والبيانــات والمعلومــات البيئيــة 

الحاليــة وكذلــك برامــج بنــاء القــدرات التكميليــة ألصحــاب المصلحــة وصنــاع القــرار المعنييــن. يجــب 

أن يشــارك أصحــاب المصلحــة بمــا يف ذلــك الــوزارات المســؤولة عــن المــوارد البيئيــة والمائية والزراعة 

شــين  والصناعــة واللجــان المحليــة والجمعيــات المحليــة وكذلــك أصحــاب المصلحــة المحلييــن المهمَّ

)أي المزارعيــن وصيــادي األســماك، إلــخ( يف عمليــة اتخــاذ القــرار والتنفيــذ.

كــد الخبــراء الذيــن تمــت مقابلتهــم علــى الحاجــة إىل شــبكة أصحــاب المصلحــة يف العــراق تربــط  کمــا أ

صانعــي القــرار واألكاديمييــن والقطــاع الخــاص مــن أجــل مناقشــة وفهــم النقــص والكشــف عــن 

فــرص للمعالجــة.

يتطلــب التطبيــق الناجــح لألطــر القانونيــة والقوانيــن يف العــراق تعزيــز حوافــز أصحــاب المصلحــة 

للتعــاون مــن ناحيــة، ولضمــان دعــم الســلطات، أي وزارة المــوارد المائيــة، مــن ناحيــة أخــرى؛ وذلــك 

مــن شــأنه أن يزيــد مــن فــرص تعــاون طويــل األمــد مــع تــرك أثــر علــى أرض الواقــع. خيــر مثــال علــى 

ذلــك هــو الحاجــة إىل فــرض اســتخدام المبيــدات الحيويــة بموجــب القانــون وتعزيــز الزراعــة العضويــة 

التــي مــن شــأنها تقليــل تلــوث الميــاه الناتــج عــن الممارســات الزراعيــة.
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أصحــاب  مــع  التواصــل  ذلــك،  إىل  باإلضافــة 

المصلحــة ســيزيد مــن دعمهــم الواســع وقبولهــم 

ا تحديــد نقــل  للحلــول المقترحــة. فمــن المهــم جــدًّ

االتصــال  واســتراتيجيات  المناســبة  المعرفــة 

ووســائل اإلعــالم المطلوبــة للوصــول بفعاليــة إىل 

المســتهدفين. المصلحــة  أصحــاب 

• رفع مستوى الوعي لتجنب تلويث األنهار	

مــن شــأن التثقيــف البيئــي والتوعيــة أن يزيــدا مــن 

الســكان  ذلــك  بمــا يف  المصلحــة،  فهــم أصحــاب 

المحلييــن، يف مــا يتعلــق بالتعقيــدات المتعــددة 

األبعــاد لمشــاكل الميــاه. ولذلــك إمكانيــة للتأثيــر 

اإليجايب على رغبة مجموعة واســعة من أصحاب 

المصلحــة لتوحيــد الجهــود الفرديــة والتعــاون مــن 

أجــل أنهــار نظيفــة.

ومــن شــأن حمــالت التوعيــة واإلجــراءات التثقيفية 

أن تزيــد مــن وعــي الســكان بســالمة حــوض دجلــة 

علــى  األمثلــة  بأفضــل  اإلشــادة  مــع  والفــرات، 

بدجلــة  المعنيــة  والمجتمعيــة  الفرديــة  األنشــطة 

وفــرات نظيفيــن.

نقــل المعرفــة المســتندة علــی األدلــة لفهــم تلــوث 

الميــاه وأســبابه ونتائجــه:

األفــراد 	  لــدى  بالمســؤولية  اإلحســاس  زيــادة 

نتيجــة اإلجــراءات والقــرارات الفرديــة المباشــرة 

وغيــر المباشــرة.

أجــل 	  مــن  وتمكينــه  الفــرد  دور  فهــم  زيــادة 

دجلــة. نهــر  تنظيــف 

اعتمــاد مــادة ونظــام تعليمــي الئــق ابتــداًء مــن 	 

المرحلــة االبتدائيــة.

مــن 	  الحكومييــن  للموظفيــن  توعيــة  حمــالت 

المــوارد  لتعقيــد تحديــات  أفضــل  أجــل فهــم 

المائيــة.

للحــد مــن 	  المزارعيــن وبنــاء قدراتهــم  توعيــة 

واألســمدة. المبيــدات  واســتخدام  التلــوث 

أهميــة 	  علــى  تركــز  بيئيــة  توعيــة  حمــالت 

إليهــا.  باالنتمــاء  الشــعور  لتعزيــز  األنهــار  تنظيــف 

دور مجتمعات العراق المحلیة يف المساهمة يف حوض نظيف

تــؤدي المجتمعــات المحلیــة دوًرا مهًمــا يف تعزيــز النُهــج التصاعديــة التــي تحفــز الحــوار بيــن أصحــاب 

المصلحــة وتلــزم صانعــي السياســات بتنفيــذ قراراتهــم.
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3,6. الموارد المالية
تحســين نوعيــة الميــاه يف دجلــة والفــرات يحتــاج إىل العديــد مــن المــوارد الماليــة. وقــد أشــار الخبــراء إىل 

نقــص المــوارد الماليــة کعقبــة يف تطبيــق جميــع الــدروس المســتفادة. 

األزمــة االقتصاديــة الحاليــة يف العــراق تقلــل مــن قــدرة الحكومــة العراقيــة علــى تمويــل تطبيــق 

الجــزء. فالحكومــة المحليــة، علــى وجــه الخصــوص، تهتــم  الــدروس المســتفادة يف هــذا  أنشــطة 

بالحلــول القائمــة علــى التكنولوجيــا، والتــي تكــون باهظــة التكلفــة لتنظيــف الحــوض. ويف العــام 

المقبــل، انخفــاض أســعار النفــط باإلضافــة إىل الجائحــة، ســيؤثران بالتأكيــد علــى توافــر التمويــل 

واألولويــة.

يمكــن للمجتمعــات المحلیــة أن تقــوم بــدور بــارز يف رفــع مســتوى الوعــي البيئــي. يجــب تعزيــز 

أنشــطة التوعيــة والمشــاريع القائمــة علــى األدلــة التــي تشــجع التفاعــل والتواصــل بيــن أصحــاب 

المصلحــة، مثــل مشــروع »دجلــة نظيــف«.

يمكــن للمنظمــات غيــر الحكوميــة تخصيــص األمــوال والمشــاركة يف تصميــم المشــاريع لتعزيــز 

المبــادرات العمليــة لتنظيــف نهــري دجلــة والفــرات. إن الدعــم المنهجــي الطويــل المــدى للمنظمات 

غيــر الحكوميــة الدوليــة لبنــاء القــدرات، وتمكيــن المنظمــات غيــر الحكوميــة المحليــة، يمكــن أن 

يحافــظ علــى اســتمرار هــذا العمــل. باإلضافــة إىل ذلــك، إن رفــع مســتوى الوعــي حــول أهميــة 

المجتمــع المــدين ودعــم الحكومــة مــن شــأنه أن يزيــد مــن فعاليــة جهــوده.

إن مشــاركة المجتمــع المحلــي يف عمليــة المراقبــة وجمــع البيانــات مطلوبــة. فيمكــن أن تقــوم 

الجمعيــات ومنظمــات المجتمــع المــدين بــدور مهــم يف عمليــة المراقبــة وإدارة إجــراءات توزيــع 

الميــاه وجمــع البيانــات، لكــن دورهــا ســيكون إىل حــد مــا مكّمــاًل، يف إطــار مســاهمات عامــة فقــط، 

بــداًل مــن الخــوض يف التحليــالت المتعمقــة للمشــكالت.
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• منظمات التمويل الدولية	

البنــك  مثــل  الدوليــة  التمويــل  لمنظمــات  يمكــن 

 )/https://www.worldbank.org( الــدويل 

https://www.( األخضــر  المنــاخ  وصنــدوق 

الفاعلــة  والجهــات   )/greenclimate.fund

األخــرى أن تــؤدي دوًرا كبيــًرا يف مســاعدة بلــدان 

مثــل العــراق لتنظيــف نهــري دجلــة والفــرات مــن 

واألمــوال.  والقــروض  المنــح  تســهيل  خــالل 

يمكــن لصناديــق التمويــل الدوليــة أن تشــجع المشــاريع والفعالیــات التــي تعــزز الســالم واالســتقرار 

يف المنطقــة. ومــع ذلــك، حتــى عنــد الحصــول علــى األمــوال الالزمــة، فــإن عــدم االســتقرار السياســي 

يف المنطقــة قــد يــؤدي إىل انعــدام األمــن، فضــاًل عــن مشــاكل لوجســتية وإداريــة، ممــا يعيــق تنفيــذ 

تلــك المشــاريع. باإلضافــة إلــی أن اســتدامة مشــروع التطويــر بعــد مرحلــة التمويــل تواجــه التحديــات. 

أهــداف  وتحقيــق  اســتدامة  تضمــن  الخارجــي  للتمويــل  جديــدة  نمــاذج  إىل  حاجــة  هنــاك  لذلــك، 

غيــر  المنظمــات  المشــاريع مشــاركة  أن تضمــن  يجــب  واالســتدامة،  النجــاح  المشــروع. ولضمــان 

الحكوميــة والســكان المحلييــن والحكومــة واألكاديمييــن. وهنــاك حاجــة ماســة لمشــاركة المجتمــع 

المــدين يف تصميــم المشــاريع وتنفيذهــا ومراقبتهــا بشــكل مشــترك.

تشمل الفجوات يف القدرة علی الحصول على التمويل من المنظمات الدولية ما يلي:

تحديد أهداف وغايات واضحة للمشروع المقصود مع تقديرات التكلفة التفصيلية.	 

تحديد إمكانات التمويل الحالية.	 

زيــادة أهليــة المنظمــات والمؤسســات المحليــة التــي تعمــل يف مجــال المــوارد المائيــة والبيئيــة 	 

للتمویــل مــن خــالل ورش العمــل والتدريــب.

تطويــر نمــاذج ماليــة قويــة مــن الحكومــة المحليــة والقطــاع الخــاص والمنظمــات غيــر الحكوميــة 	 

للحصــول علــى األمــوال وإنفاقهــا بشــكل فعــال.

كتابة مقترحات المشاریع وفهم المصطلحات الشائعة.	 

يف حال قبول مقترح المشروع، فإن التحدي التايل هو تنفيذ المشروع.	 

تحسين الشفافية للحد من الفساد.	 

ماء الحياة
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• التزامات البلدان المتشاطئة	

إن التزامــات البلــدان المتشــاطئة لتوفيــر المــوارد 

القطاعيــن  مــن  األمــوال  وتعبئــة  الالزمــة  الماليــة 

العــام والخــاص أمــر بالــغ األهميــة. إاّل أن يف الوقــت 

الحــايل ال يوجــد حجــج مقنعــة بمــا يخــص التمويــل 

المشــترك للمشــاريع.

ختاًمــا، قــد يســتغرق تحســين جــودة الميــاه مــن 

فعلــى  بعیــًدا.  أمــًدا  المتدهــور  الحــايل  وضعهــا 

ســبيل المثــال، اســتغرق تحســين جــودة الميــاه 

يف حــوض الرايــن عــدة عقــود. وعلیــه، فــإن الصبــر 

وااللتــزام الشــدید، ليــس مــن أصحــاب المصلحــة 

المحلييــن يف العــراق فحســب، وإنمــا مــن البلــدان 

همــا  أيًضــا،  الحــوض  يف  المتشــارکة  األخــرى 

جوهريّــان. رئيســّيان  عنصــران 

تدّفق دموع الشرق األوسط
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ومدفــوع  المكانيــة  الناحيــة  مــن  واضــح  مؤشــر 
التغيــر  المائيــة.  السياســية  للقضايــا  بالبيانــات 
.313-286 الصفحــات   :52 العــدد  العالمــي،  البيئــي 

• 	 .2016 الدوليــة،  المســتقبلية  االتجاهــات  منظمــة 
إدارة المياه يف حوض دجلة والفرات. تم استرجاعه 
https://www.futuredirections.org.au/:مــن
publication/water-governance-tigris-
 5 يف  إليــه  الوصــول  تــم      /euphrates-basin

.2020 األول/نوفمبــر  تشــرین 

• ســي، 	 أ.  باســتوس  س.،  فراغویــرو  س.،  جیومــا 
العــالج  اســتراتيجيات   -  13  .2014 ن.،  میغــان 
محــرر)ون(  والفطريــة،  البكتيريــة  البيولوجــي 
الميكــرويب  البيولوجــي  التحلــل  ســوراجیت داس: 
الصفحــات   ،2014 إلزيفيــر،  الحيويــة،  والمعالجــة 
الــدويل:  المعيــاري  الكتــاب  رقــم   ،323-301
 DOI:     9780128000212 الرقمــي:  المعــرف 
-12 -0 -https/doi.org/10.1016/B978

3 -2.00013 -800021

• أجــل 	 مــن  »المــاء  للعمــل  الــدويل  العقــد 
الميــاه  التركيــز:  مجــاالت   .2015-2005 الحيــاة« 
https:// مــن:  اســترجاعه  تــم  للحــدود.  العابــرة 
www.un .o rg /water fo r l i fedecade/
الوصــول  تــم   transboundary_waters.shtml

.2020 الثاين/نوفمبــر  تشــرین   5 يف  إليــه 

• معهــد العــراق للطاقــة، 2018. نحــو إدارة مســتدامة 	
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أ.، إيســتيبانيان ه.، توالســت ر.، الشــيباين خطيــب 
https://iraqenergy.org/wp/ رابــط:  ز. 
Water-/09/wp-content/uploads/2018
تشــرین   5 يف  إلیــه  الوصــول  تــم     Report.pdf

.2020 الثاين/نوفمبــر 
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الرايــن. حــوض  مــن  أدلــة  المائيــة: 
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المصادر
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اســترجاعه  تــم  الرايــن   نهــر  لحمايــة  الدوليــة 
http://cabri-volga.org/DOC/ مــن: 
Cherepovets/EG3/CABRI-VolgaEG3-
 U p s t r e a m - O u t c o m e R h i n e A P. p d f 
الثاين/نوفمبــر  تشــرین   11 يف  إلیــه  الوصــول  تــم 
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الصفحــات 4-2. أمســتردام. 
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المنــاخ  عــن  الدقــة  عاليــة  بيانــات  مجموعــة 
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هــل  للحــدود:  العابــرة  األنهــار  أحــواض  يف  اإلدارة 
والمجتمــع،  البيئــة  علــم  التكيفيــة؟  اإلدارة  تدعــم 
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البلــدان  يف  المعالجــة   .2020 م.،  ك.  ســميتس، 
الناميــة: اســتعراض المشــاريع التــي نُفــذت ســابًقا 
المصلحــة.  أصحــاب  مشــاركة  جهــود  وتحليــل 
دراســات نقديــة يف العلــوم البيئيــة والتكنولوجيــا. 
DOI: https://doi.org/10.1   .22-1 الصفحــات

 10643389.2020.1755203/080
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تجــارب  مــن  الميــاه: دروس  إلدارة  المعرفــة  نقــل 
المشــروع الهولنــدي الرومــاين لمنفــذي المشــاريع 

والمموليــن. والمستشــارين 

• »اإلدارة 	 ت.،  بابینــازاث،  س.،  شــیال،  ساســيکوما، 
البيئيــة: - المعالجــة البیولوجیــة للبيئــة الملوثة« يف 
مارتــن ج. بانــش، يف. مادهــا ســوريش، ت. فاســانثا 
كومــاران، محــررون. وقائــع المؤتمــر الــدويل الثالــث 
المعنــي بالبيئــة والصحــة، تشــيناي، الهنــد، مــن 15 
األول/ديســمبر، 2003. تشــيناي:  كانــون  إلــی 17 
قســم الجغرافيا، جامعة مدراس وكلية الدراســات 

البيئيــة، جامعــة يــورك. الصفحــات 465–469.

• )النســبة 	 الســكاين  النمــو   .2020  Scirp.org
تــم  البيانــات.   | العــراق   - الســنویة( 
https://www.scirp.org/ مــن  اســترجاعه 
المعــرف   )S)i43dyn45teexjx455qlt3d2q
الرقمــي للمرجــع = 1279357.  تــم الوصــول إليــه 

.2020 الثاين/نوفمبــر  تشــرین   5 يف 

• شــموتز، س.، ســيندزيمير، ج.، 2018. إدارة النظــام 	
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ســوزان شــميير. نيويــورك: روتليــدج. رقــم الكتــاب 

.9780415623582 الــدويل:  المعيــاري 

• ثناء أ. س.، نجم الدين أ.، عالء أ.، 2009. تقييم األثر 	
البيئــي لتلــوث نهــر دجلــة بيــن جســري الجادريــة 
والهندســة  المائيــة  المــوارد  يف  التقــدم  والــدورة. 
 DOI:   .الهيدروليكيــة. ســبرينغر، برليــن، هايدلبيــرغ
-540-3-978/https://doi.org/10.1007

 90_0-89465

• م.، 	 المــرز  ه.،  بوتیفیلــد  جــي،  ج.  تيمرمــان 



IIIتدّفق دموع الشرق األوسط 39

مولینکامــب س.، إســیندال ن.، أوتــو ب.، رادغیفــر 
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اســترجاعه  تــم     .SWLRI-العــراق يف  واألراضــي 
http://t-zero.it/en/portfolio/swlri-  :مــن
strategy-for-water-and-land-resources-
in-iraq/    تــم الوصــول إليــه يف 5 تشــرین الثــاين/

نوفمبــر 2020.

• العابــرة 	 الميــاه  تقييــم  برنامــج  بيانــات  بوابــة 
http:// 2016 اســترجاعه مــن ،TWAP-للحــدود
 1 يف  إليــه  الوصــول  تــم    . /twap-rivers.org
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./http://twap-rivers.org/indicators  مــن: 
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