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 مقدمة تعريفية عن النظام اإليكولوجي لمنطقة األهوار

هةور الوةويزو وهةور الومةار وارهةوار )إن اهوار منطقةة جنةوا الاةراق •
تاتبر من أهـم المسطوات المائية في الاةالم ومةن اينةي منةاطق ( الوسطى

وهي مةوطن ( نوع من الطيور والويوانات 134يوجد فيها )الاالم بالوياو 
لوضةةارو واقافةةة إنسةةانية قديمةةـة لوقهةةا الةةدمار نتيجةةة انخفةةا  المةةوارد 

 7700وتبلة  مةـساوة ارهةـوار وةـوالي .المائية وتجفيف ارهوار المتامةد
مةةةن البويةةةرات الضةةةولة الكايفةةةة ا   ةةةاا ( 2كةةةم 2836)ميةةةل مربةةة  

والمغطةةةاو بالقوةةةا والبةةةردط والمرتبطةةةة بةةةـ بكة مةةةن القنةةةوات المائيةةةة 
وبدأت  مليةة تةردط ارهةوار منةث أكاةر مةن   ةرين  امةا   نةدما . الماقدو

أخةةثت كميةةات الميةةار الةةواردو فةةـي نهةةـرط دجلةةة والفةةرات تتنةةاق  ب ةةكل 
كبير، وبسبا ما  هدته المنطقة من تجفيف وقط  و ورق لقوةا السةكر 
خةةةال الوةةةروا المتكةةةررو ويةةةض تةةةدهورت أراضةةةي هةةةثر المنطقةةةة باةةةد 
 مليـات التجفيف إلى أراضي جرداء تسةودها الت ةققات وأراضةي أخةر  

 . ثات ملووة  اليـة رتبـدط قبـور   ط أنواع الوياو فيها



، ويمتةةاز Dry Climatesتقةة  ا هةةوار فةةي المنةةاي الرئيسةةي الجةةاف •
بكةةون كميةةة التبخةةر والنةةتل فيةةه  اليةةة نسةةبيا  مقارنةةة مةة  كميةةة تسةةاقط 

 .ا مطار

 إن أهةةةم مةةةا يميةةةز ا هةةةوار الاراقيةةةة هةةةي ويةةةاو السةةةكان الموليةةةين•
، إث ر يةزال  ةدد كبيةر مةنهم يسةكن داخةل مسةطوات المةةاء ا وةليين

فةةةي ا هةةةوار و لةةةى المنةةةاطق المواثيةةةة فضةةةا  ن ا  ةةةداد الكبيةةةرو 
للجةةاموس، ويةةض ياةةد هةةثا الويةةوان السةةمة البةةارزو ل هةةوار، وتةةثكر 

وجود   2008تسجيات تقرير المسل الوطني لوزارو الزرا ة لسنة 
فةةي  24345مةةن الجةةاموس فةةي موافقةةة ثط قةةار و رأس  49283

فةي موافقةة البوةرو، وتاةد هةثر ا رقةام  57704موافقة ميسان و 
إوةد  الدراسةات فةي  ةام  امة للمناطق الوضرية وا هوار، وتثكر 

جاموس فقط في أهةوار رأس  40008وجود مايقارا من ( 2007)
موةةافقتي ثط قةةار وميسةةان، وإن انتةةا  الوليةةا اليةةومي فةةي أهةةوار 

 . لتر يوميا   22055هاتين الموافقتين ياادل 
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ار ألهواغمر دة عاا  

ـــلسابعض أ بد• ــي  كاـــ ـــمن2003دة بإعان المحلي غمر بعض م ذ عاـ
ــــو غومهملة تســــو   وية بطريقة مالبدا يفث هو ما حدار وألهوا ي

ــــمس ــــبس)يطر عليها ـــ ــــلسواجز الحوابتحطيم م لقياابب ـ ما ود ودـ
ـــــص ـــــمن تسدف اـ ـــــلسا يفر اقط كثيف لألمطاـ ــــ  انتـ ــــ  لالحقتي ي

ــــنتعشا ــــلسالناحية ن امار ألهوا ت ـ ــــسواطحية ـ ب راما يقدت تعاـ

ش النتعااعملية ن فأل كل حالةةةةى ع. ابقـةةةةـلساها ادمتدامن % 55

عامي يــ  بف جفاتــوة فل وـــــبعد حص مؤقتةأو كانت مرحلية ر هذ

د تعاــــساثم ى خرة امرار ألهواد امتداسر نحا. 2008و 2009ـــ 
 . 2010/2009ئي تاـــش يفيط ـــبسء جز



 الفجوات بعملية الغمر

ش لفعلية إلنعاالمسةةةةةةةةةاوة ا يفوالموةةةةةةةةةدود قت ع المةةةةةةةةة التسااجانب  ىلا•
فأنه من . ارلجيومرفولوجية  لألهوواائية ملالوظيفية الفعالية اراألهوا
دو ان ستعاا ىلدط ايؤر لةةةةةةم لوحدئةةةةةةي لجزالغمر دو اعان اضح كذلك بأالوا
هي ار لجيومرفولوجية لألهوواائية ملابالوظائف المتالقةةةةة لتالية انب الجوا

 :لغمردو اعااتفتقر للسالمة بعد ال لتي ال تزانب الجواتلك ين من ب

 ير حد كبالى منخفض ط ياد لذواجلة ات ودلفرامن وريف لت  امستو •

قعة الوود ادــةةةـبالسن الو التي هي متأثروةةةريف وامية للتــةةةـسورو المةةةولدا•
عملية يةةةةرات لتقليل من  تأثادت الةةةةى التي ار واألهولةةةةي اعاأمناطق فةةةةي 

حركة لةةةى عيةةةر لتأثامن ثم وسمية المةةةولغمر ت التي تحدثها عملياالغسل ا
 ( ت سباالتر

قل ت اتصل  كميالةةي لحاالوقت فةةي ا -ارألهوالةةى الطمي اسب وارورود •
 يفسيب تةةةةةةرلت اعملياوض بسبب حدار ألهوالةةةةةةى اسب والرامن يةةةةةةر بكث
 لعلياامناطق  يفت الميار ونااخز

بشكل أو مجزن الالتي هي ار المنفةةةردو، واألهوابقع يةةةن بط المةةةائي تبارالا•
 .يخيةرلتاط اتبارالت امع مستوياالمقارنة بير كب



 الخدمات التي يقدمها النظام اإليكولوجي
 األهداف الفرص القيود الصراعات الخدمة

-الونا ة-الزرا ة الميار الاثبة

اإلنسان وباقي 

 الكائنات الوية

 ا وضاع ا منية

 تنفيث القوانين  دم

وجود إتفاقيات انائية 

 وموالل م تركة

إستدامة الموارد 

 والادالة في توزياها

 -اإلنسان -النباتات تنقيم المناي

 الونا ة -الويوانات

وجود تأايرات  المية 

  لى المناي

 ضاف إمكانيات

 التكيف

وجود وناديق د م 

دولية للتمويل ونقل 

 التكنولوجيا

م اركة المجتم  

الدولي في جهود 

السيطرو  لى تغير 

 المناي

السكان  -السائوين البيئة السياوة

لتوفير الغاء  -الموليين

 والماء

 ا وضاع ا منية

 ضاف الرقابة

 قلة الموارد المالية

زيادو الموارد المالية 

من خال توسين 

الخدمات وإ ان 

المنطقة كمومية 

 طبياية

إستدامة الموارد 

 السياوية

رف  اإلمكانيات 

 الترفيهية للمكان

توفير ملجأ للطيور 

 المهاجرو

 واجة السكان للغثاء

 الويادين

 المدني المجتم 

  وة الموارد المائية

إرتفاع وتغير درجات 

 الورارو

 الويد الجائر

 ضاف تطبيق القوانين

إ ان المنطقة 

 كمومية طبياية

وماية التنوع 

 البايولوجي



 المخاطر والتهديدات المتوقعة

تاد م  ر جيد لمقدار الخدمات التي يقدمها التي تم ثكرها إن ا رقام •
نقام ا هوار البيئي للسةكان الموليةين وتاكةس ضةرورو وضة  خطةة 

 تكيف للمهددات الكايرو التي تواجه ا هوار وسكانها، ومنها  

 التوس  الامراني •

نتيجةة سةوء ا وضةاع ا منيةة لمنةاطق  والهجرو من موافقات أخر •
 أخر 

 الونا ات النفطية •

 تأايرات اإلنسان وضغوطه  لى النقام البيئي •

 تغير المناي،•

ويةةض تاةةد منطقةةة ا هةةوار منطقةةة ه ةةة قابلةةة للتةةأار بتغيةةر المنةةاي  •
 .ومارضة لهثر الم ارات



 أصحاب المصلحة

 .للنقام اإليكولوجي( السكان الموليين)المجتم  المولي •

 وزارو الموارد المائية•

 وزارو البيئة•

 وزارو السياوة واآلاار•

 وزارو النفط•

 القطاع الخا •

 منقمات المجتم  المدني•

 وزارو التاليم الاالي والبوض الالمي•

 



تحديد المشكلة األهم التي تعاني منها منطقة النظام 

 اإليكولوجي لألهوار

ان إرتفاع درجات الورارو ب كل يير مسبوق أد  الى زيةادو •
ماةةدرت التبخةةر ونقوةةان فةةي ماةةدرت المتسةةاقطات وهةةو مةةا 

 .أد  الى تفاقم م كلة الملوموة في المنطقة

نقوان الموارد المائية الاثبة نتيجة لسةيطرو دول المنبة   لةى •
 .موادر الميار الاثبة في الاراق لكونه بلد موا

تردط نو ية الميار نتيجة لسود اإلدارو وقلة الو ي وللفااليات •
الوةةةنا ية والزرا يةةةة والب ةةةرية  لةةةى طةةةول نهةةةرط دجلةةةة 

 .والفرات

 .إمتداد اللسان الملوي من منطقة الخليج الاربي•



 مؤشر قياس الملوحة

 .TDSإرتفاع تراكيز الـ•

سةةةيادو أنةةةواع النباتةةةات الخ ةةةبية الوةةةغيرو الطافيةةةة والنباتةةةات •

الا بية الطافية لكونها النباتات الملوية ا كار تومةا للملووةة 

 .الاالية

إنخفةا  ماةات : الوالة المستقبلية المرجوو من إدارو الموقة •

 .الملووة خال الا ر سنوات القادمة



 األدوات المالئمة

ضةرورو (:Governance incentives)الووافز الوكومية •

 إقناع أوواا المولوة بأهمية إواح النقام اإليكولوجي

 (Legislation & Regulations)الت رياات والقوانين •

 Market for)خلةةةةةق أسةةةةةواق للنقةةةةةام اإليكولةةةةةوجي•
Ecosystem) 

 (Stewardship)إدارو اإل راف  لى المنطقة •

 Community)إدارو الطبياةةةة باإل تمةةةاد  لةةةى المجتمةةة  •
based Natural Resources Management) 

 



 آلية تنفيذ األدوات
ضرورو إقناع أوواا المولوة بأهمية إوةاح النقةام اإليكولةوجي مةن خةال •

وض  الووافز المائمة والتي ت دط الى رف  مستو  الماي ة وتوسةين ا وةوال 
 :اإلجتما ية من خال

 .توسين واق  السياوة •

 توسين إنتاجية الاروو السمكية•

 .زيادو الو ي لتر يد إستهاك الميار وإستدامة الموارد الطبياية•

ت جي  القطاع الخا  ومنقمات المجتم  المةدني مةن خةال خلةق  ةراكات لهةم •
 (في الاراق تم إضافتهم لاضوية اللجان الوطنية الدائمة)م  الجهات الوكومية 

خلق ووافز مالية لزيادو الفائدو فةي اإلسةتامار فةي مجةال توسةين خةدمات النقةام •
اإليكولوجي كأن يكون توفير التقنيات الودياة بأساار مد ومة أو توفير قةرو  

 .للمستامرين

هناك تجربة في الاراق بدأت في الاراق لت جي  القطاع الخةا  لسسةتامار فةي •
الطاقات المتجددو لتمكينه مةن الووةول  لةى الكهربةاء الوطنيةة مجانةا  فةي والةة 
إستخدامه لموادر الطاقات المتجددو بدر من مولدات الديزل في وةارت إنقطةاع 

 .الطاقة الكهربائية



DPSIR-analysis for salinity in the 
Marshland 

التغيةةر  -(مبا ةةر)اإلنسةةان والكائنةةات الويةةة (: Drivers)المسةةوقات •

 (يير مبا ر)المناخي 

إنخفا  كمية  -إرتفاع درجات الورارو(: Pressures)الضغوطات •

 .ونو ية الميار المتوفرو

 (TDS)إرتفاع مادرت الملووة (: State)الوالة •

 -سيادو نباتةات الميةار المالوةة -موت ا سماك(: Impacts)التأايرات •

 خلل في التوازن الطبياي للنقام اإليكولوجي

لتمكةين المنطقةة مةن التكيةف مة  (: Response)إجراءات اإلستجابة •

 :اآلاار السلبية والمقتروات مبينة في الوفوة القادمة



لتنقةيم ( الويوانةات والنباتةات)إن اء وتنفيث قانون إطةارط ير ةى الويةاو الفطريةة –

الويد وويد ا سماك وجم  وتةداول المةوارد الطبيايةة مةن خةال توديةد مواسةم 
 .وطرق تنفيث هثر الفااليات

 .وض  وتوديض إطار قانوني واضل لنو ية الميار–

فةةر   ةةدد مةةن الموةةاثير والاقوبةةات المانيةةة ب دخةةال المةةواد الضةةارو وا نةةواع –

إلةةى الةةنقم الطبيايةةة، وإ ةةداد قائمةةة بالممارسةةات ( ماةةل ا نةةواع الغازيةةة)الخطةةرو 

الخطرو التي ينبغي تجنبها في قطاع الزرا ة، والتربية، وتدجين ا وياء المائيةة، 
 .وويد ا سماك، والويد والبوض الالمي وارختبارات الماملية

وضةةة  إطةةةار ت ةةةرياي وطنةةةي يانةةةى بالموميةةةات، يشركةةةز  لةةةى تنقةةةيم ا ن ةةةطة –

 .السياوية

وض  ميزانية مالية سنوية خاوةة بةالمجم  المةائي إلسةتدامة النقةام اإليكولةوجي –
 .له

 

إجراءات اإلستجابة لزيادة إمكانية المنطقة للتكيف مع 

آثار التغير المناخي وتوفير الحلول لمشكلة زيادة 

 الملوحة



 إجراءات اإلستجابة المتخذة

 2015يونيةةةو  ةةةام -تةةةم وضةةة  خطةةةة مووةةةدو لةةةسدارو فةةةي وزيةةةران•

بالتاةةاون مةة  المكتةةا اإلقليمةةي لغةةرا زسةةيا والمكةةز اإلقليمةةي الاربةةي 

للتراض الاةالمي واليونيسةكو ووزارو البيئةة الاراقيةة ووزارو السةياوة 

واآلاةةار ويهةةدف الم ةةروع الةةى تابئةةة الةةد م اإلقليمةةي والاةةالمي مةةن 

خال و د التااون الدولي وبناء  اقةة تةرزر بةين اإلتفاقيةات الدوليةة 

المتاةةةةددو ا طةةةةراف وإتفاقيةةةةة رامسةةةةار والمركةةةةز الاةةةةالمي للتةةةةراض 

وكانت الامليةة الت ةاورية بةين أوةواا . واليونيسكو وأطراف أخر 

الموةةةلوة المختلفةةةين ضةةةرورية لتوديةةةد أهةةةداف وإجةةةراءات اإلدارو 

وتوزي  ا دوار ضمن إطار فا ل للتنفيث، وقد  ةمل الم ةروع ادرا  

 -أهوار الاراق توةت رئوةة التةراض الاةالمي وثلةك فةي كةانون الاةاني

 .2014يناير من  ام 



أو ت رياات  ابرو للودود من  أنها أن تضمن تةدفق الميةار ل نهةار /وض  إطار  مل ت رياي وطني للميار و•
والنهيرات الرئيسة التي تغثط تجماات ا هوار الرئيسية في الاراق، م  التركيز ب كل خا   لى المجةارت 

 .التي تخدم استمرارية ماي ة السكان

إطاق نسةبة مةن ميةار سةد الووةل ب ةكل تةدريجي لزيةادو كميةة الميةار الةواردو الةى المنطقةة وبالتةالي •
 (.لهثر الاملية فوائد إضافية للتقليل من خطورو إنهيار السد أيضا  )تخفيف ودو الملووة 

السيطرو  لى ميار البزل من خال إستخدام أنقمة رط فاالة كنقام الرط الانةائي مةن خةال التنةاوا •
 .ب ستخدام ميار سقي مالوة و ثبة

إستخدام انقمة الرط المقننة في إستخدام الميار ماةل أسةاليا الةرط بةالرش أو بةالتنقيط وبالتةالي تقليةل •
 .الضغط  لى الميار الاثبة

ماالجة الميار الونا ية وميار الوةرف الوةوي قبةل رميهةا فةي النهةر ضةمن المنطقةة الواقاةة أ لةى •
 .النقام اإليكولوجي ل هوار

 .زرا ة النباتات ا كار توما  للميار المالوة•

مةة  أهميةةة ( R.O)توليةةة ميةةار البوةةر لتزويةةد السةةكان الموليةةين بميةةار  ثبةةة مةةن خةةال نوةةا ووةةدات •
 .توفير الخبرات المولية إلدارو هكثا موطات من خال تدريبهم إلستدامة الموطات

 .تازيز السياسات اإلجرائية، والموميات الطبياية، وتازيز التو ية ورف  قدرات الب رية•
 

 

إجراءات اإلستجابة لزيادة إمكانية المنطقة للتكيف مع 

آثار التغير المناخي وتوفير الحلول لمشكلة زيادة 

 الملوحة



 تقديرات كلف إستعادة النظم اإليكولوجية لالهوار

هنةةةةاك اغةةةةرات كبيةةةةرو فةةةةي قضةةةةية تقةةةةدير كلةةةةف •

ا ضةةرار الواقاةةة  لةةى المنطقةةة وتوديةةد الاوائةةد 

الماديةةةة المتوققةةةة  ةةةن إسةةةتاادتها لخلةةةق وةةةوافز 

ت جياية أكبر للسكان الموليين لتمكينهم من زيادو 

 .قابليتهم وقابلية المنطقة  لى التكيف



 شكرا جزيال


