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الوضع المائي العراقي

ل  ررن اي يرراس ايةررلميو اي فررولرر لررت اي رررا  فف ررك%  67ان اكثررر  ررن  •
.خارج مدودس

عرن ايرادافرق قبرل  ررو  % 30انخفضت ايرادات اي ياس اي راقيو بمدود •
.ي ائيوبفنفيذ وفلوير   اري ها ا( فركيا، ةوريا، ايران)دول اي نبع 

لرران اريررررادات % 100اذا انجرر ت دول اي نبررع خللهررا اي ائيررو بنةرربو •
. 2035لت عام % 35ايقاد و يل را  ةفنخفض فقريبا بنةبو 

.ياسايفغيرات اي ناخيو وفأثيرات ارمفباس ايمراري على ك يات اي •

يررو ارضررار لرت اي ن رأت اي ائيرو بةربا اع رال عدرابات داعر  ارر اب•
. 2014ب د عام 
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لحوض الفرات معدل االيراد السنوي 
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مساهمات الدول المتشاطئة في حوض دجلة
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والكارونالكرخةمجموع معدل االيراد الطبيعي لحوض دجلة بدون 
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(3ممليار )الداخلة عند الحدود العراقية المياه 

2035عام 2035عام 2012عام قبل التطويرالنهر

بدون )المجموع 

والكرخةالكارون

(والروافد الشرقية

59.3745.2625.728.47
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2018-1930مجموع االيرادات السنوية لحوضي دجلة والفرات القادمة الى العراق للمدة 
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(سنة/3مليار م)استخدامات المياه السطحية في العراق 

2035عام 2015عام االستخدام

72.4454.97المجموع



جهود وزارة الموارد المائية الدارة الموارد 
:المائية باتجاهين

التعاون مع دول على المستوى الوطني 

المتشاطئة 



ادارة الموارد المائية على المستوى الوطني

ايدراةو ارةرفرافيجيو ي روارد اي يراس)2014انج ت اي وارد اي ائيو عام •
2035-2015يف رر ل  ايوضررع اي ررائت يلففرررر ( واألراضررت لررت اي رررا 

ائت لرت ووض ت ةيناريو ات  خفلفو ي جابهو امف اييو فردي ايوضع اي 
: اي را ، و ي كن ايجا  ا م فوديا ا بارفت

  ررو  اروائرت قرائم ماييرا ي ف رد لرت اروائرق علرى131فأ يل وفلروير •
.اي ياس ايةلميو وايجوليو

%.60ايى % 35 يادر ايكفاءر ارروائيو  ن •

فيضان اعادر فأ يل ةد اي ودل يفأ ين اي فللبات اي ائيو ودرء  خالر اي•
.لت مال مدوثق

  رررو  ري كبيررر ب رركل فرردريجت يغرررض فمةررين( 45)ربررل  بررا ل •
ةرففادر ربل ايدراةو بين اي راء وايغرذاء وايلاقرو وايبيئرو وار.نوعيو اي ياس

.ايدي يو ن  ياس ار لار و راعو ارراضت 



.ان ا  ار وار ايفت دخلت ض ن قائ و ايفراث اي اي تادا و •

 ن  ياس نهر دجلو ي واجهو ( ثانيو/3م50)فخديص ايفدريف اردنى •
.فوغل ايلةان اي لمت لت  ل اي را

نوات فأ ين كا ل امفياجات اي ياس يالغراض ايبلديو وايدناعيو خالل ة•
.اي مو

  اركو ايلاقو ايكهرو ائيو لت فلبيو ج ء  ن امفياجات ايلاقو •
.ايكهربائيو

.  تفا يل وفدريا اي ا لين لت  جال اي ياس وعلى  خفلف اي ةفويا•

فدام وايمفاظ على ايبيئو وم ايو ايفنو  ايبيويوجت وارةفخدام اي ة•
.يخد ات اينظام ايبيئت

على المستوى الوطني



التعاون مع الدول المتشاطئة

ايف اون  ع ايجانا ايةوري

ايف اون  ع ايجانا ايفركت

ايف اون  ع ايجانا اريرانت



 ع اي وارد اي ائيو اي هندس  هدي ر يد ايم دانتو ير اففق •

نظيررررس ايةررروري ايررردكفور رعرررد ف رررام خرررالل  يارفرررق ايررررى 

ف ررراون علرررى (2021/ 7/ 17-14)ةررروريا يلففررررر /د  رررق

فنيرررو ايلجرران ايفف يررل واي  ررفركوايلرررلين لررت  جررال اي يررراس 

ايبلديناي  فركو بين 



ركو عقدت عدر اجف اعات الفراضيو بين نقال ارفدال اي  ف•
/  10/ 21و 2021/ 8/ 21بفأريخ وايةوري اي راقت يلجانا 
خاليها فبادل اي  لو ات بين وفم 2021/ 11/ 10و 2021
-ركيواي هريو ينهر ايفرات عند ايمدود ايفوارلالقات ايجانبين
.ايةوريو

و ارر اي وارد اي ائيو اي راقيو قائ و ب دد  ن ايدورات قد ت •
خفديهم ايفت ي كن ان يقي ها  ( الفراضيو ومضوريو)ايفدريبيو 

يلجانا ايةوري لت  جارت اي ياس و ناق و ا كانيو   اركو
رك ايفركت اي  ف-ايجانا ايةوري لت اي رك  ايبمثت اي را 

.  يل ياس



ل يراس ب وث رئريس ايرو راء يفة يو ايةيد و ير اي وارد اي ائيو •
م ي ب ررروث رئررريس ايج هوريرررو ايفركيرررو يغررررض ايررردخول نظيررررا

.بلدين فاوضات  ع ايجانا ايفركت ومل   اكل اي ياس بين ايايب

ت عليها دخلت  ذكرر ايففا م مي  اينفاذ ب د  دادقو ايجانا ايفرك•
.2021لت  هر ف رين ارول 

 ار ولررد لنررت  ررن و ارر اي رروارد اي ائيررو وايررو ارات وايجهررات •
ياللال  على 2021اي  نيو ارخرى فركيا خالل  هر م يران 

ةررد   رررو  ةررد اييةررو ايفركررت علررى نهررر وايخلررو ايف ررغيليو يل
ايا اي يراس وكذيك عقدت اجف اعات لنيو بين ايجرانبين ي ناق رو قضر

. اي  فركو بين ايبلدين



فرك فركت   -بمث ايجانبان  وضو  ان اء  رك  بمثت عراقت•
يكررون  قرررس لررت بغررداد ولررر   نررق لررت ايبدرررر يغرررض فبررادل

مررول اي  لو ررات وايخبرررات، ك ررا يجررري ايفنةرريق بررين ايجررانبين
داخرل  ةا  و اي ركات ايفركيو اي خفدرو بفنفيرذ   راريع ايرري

.اي را 

رو  على فنفيذ ةد ايج رر على نهر دجلو واي  اعفرض اي را  •
د ارروائت اي ملق بق وايذي ي ف د على اي يراس اي للقرو  ر خر ةر

ايرى اي ررا  لررتاي  رررر اييةرو وايرذي قرد يقلرل  رن مجرم اي يراس 
ايةررنوات ايقاد ررو، لضررال عررن فررردي نوعيفهررا بةرربا ايدرررف

. ايدمت واي خلفات اي راعيو



لدين قا ت ايو ارر باعداد  ةودر بروفوكول ايف اون بين ايب•

لت ادارر ع ود نهر دجلو ايرئيةت وايذي ي د امد ارييات

د ايدراةو ايفنفيذيو ي ذكرر ايففا م اي وق و بينه ا واي ذكرر قي

. واي ناق و  ن قبل ايجانبين يغرض فوقي ها



  فركو ب وجا  مضر اجف ا  ايدورر ايراب و يلجنو اي راقيو اريرانيو اي•
فم اضالو ايفقرر ( 2021/ 1/ 13-12) ايذي عقد لت لهران يلففرر 

فق اف“ اي ف لقو بايف اون لت  جال اي وارد اي ائيو ايفت ندت على 
يغرض ايلرلان على عقد اجف اعات لنيو بين   ثلت ايو ارت اي خفدو

.”ا هر 3بمث ايقضايا واي واضيع اي ائيو بين ايبلدين وخالل لفرر 

ريق لنت يغرض فف يل بنود اي مضر وخادو ايفقرر اعالس فم ف كيل ل•
ارر عراقت برئاةو ايوكيل ايفنت وعضويو عدد  ن اي خفدين  ن و 

 ارر اي وارد اي ائيو وفم  فافمو ايجهات اريرانيو اي خفدو عن لريق و
د اجف ا  لنت ايخارجيو يف كيل لريق ايرانت نظيراَ يلفريق اي ذكور ي ق

 واضيع عاجل يغرض بمث اييو فنفيذ بنود اي مضر وبمث ايقضايا واي
.اي ائيو بين ايبلدين

ايف اون  ع ايجانا اريرانت



قد ب د ايفأكيدات اي ديدر  ن قبل  ذس ايو ارر مول ضرورر ع•

ي  اكل اجف ا  لنت ثنائت بين ايجانبين يبمث ايقضايا وا

اد ايجانا اي ائيو بين ايبلدين اعل فنا و ارر ايخارجيو باةف د

 يد اريرانت رةفضالو ايولد اي راقت لت لهران على د

1975فنفيذ ارففاقيو اي بر و بين اي را  وايران عام 

 ا ، وف ويد ا بجدول ارع ال واي واعيد اي قفرمو ي قد ارجف

12/ 16-14) واقفرمت  ذس ايو ارر عقد ارجف ا  يلففرر 

 قفرح وك ا فم ف ويد ايجانا اريرانت باي واضيع اي( 2021/

.  بمثها خالل ارجف ا ، ويم ي قد ارجف ا  يمد ارن

ايف اون  ع ايجانا اريرانت



 ياس اييم يبد ايجانا اريرانت اي ف اون يذكر لت  وضو  •

برغم اعفراضات اي را  على اقا و اي  اريعاي  فركو 

ك اي ائيو وفمويل ارنهر داخليا وبدون اخلار اي را  ويذي

دل ايى  مك و اي نا اي راقت  اضت  برلع  كوى الان ايج

ايدوييو او ايى اي  يئو دوييو  مك و و خفدو لت  ذا 

اي جال و خالبو  نظ و مقو  ارنةان لت ار م اي فمدر 

ات ايدوييو ارخرى مول ايفدرلات اريرانيو نظ ايو

ايف اون  ع ايجانا اريرانت




