
 نظرة عامة عن التعاون مع دول الجوار

 
ھناك نصوص قانونیة مائیة بین العراق والدول 

تتمثل بالمعاھدات واالتفاقیات والبروتوكوالت  المتشاطئة
 والبیانات الرسمیة الصادرة عن االجتماعات المتكررة 

 
 ا

 



 من اھم ھذه النصوص 
 العراق وتركیا وسوریا : وال •
 .بین تركیا والحلفاء  1923لوزان •
بروتوكول /1946معاھدة الصداقة وحسن الجوار بین العراق وتركیا •

 .حول االنتفاع بمیاه نھري دجلة والفرات  1رقم 
تشكیل لجنة فنیة مشتركة / بین العراق وتركیا  1980بروتوكول •

 . األقلیمیةلدراسة قضایا المیاه 
 ثا/ 3م500تصریف اكثر من (بین سوریا وتركیا  1987بروتوكول •

 ).التركیة  –من الفرات عند الحدود السوریة 
تقسیم میاه 1989)محضر مشترك مؤقت _اتفاق سوري عراقي •

 لسوریا % 42للعراق و% 58الفرات 
 



علیھا تركیا مع كل من العراق ان ھذه النصوص قد وقعت •
وسوریا ومع ذلك خالفت مضمون ھذه المعاھدات وقامت 

التشاور مشاریعھا على حوضي دجلة والفرات دون  بانشاء
باستغالل میاه تلك االنھار االخرى  المتشاطئةالدول مع 

واالستفادة من الوقت بتنفیذ مشروع تطویر جنوب شرق 
 .االناضول دون مراعاة لحقوق العراق المائیة

 



 مراحل المفاوضات االخیرة مع تركیا وسوریا 

بدأت مراحل المفاوضات بشان المیاه المشتركة مع تركیا •
وسوریا منذ اوائل الستینات ولم تثمر عن التوصل الى أي اتفاق 

 .یحدد حصة كل من دولة من المیاه وفقا لقواعد القانون الدولي 
حوالي  1980عقدت الجنة الفنیة المشكلة بموجب بروتوكول •

اجتماعا جمیعھا كانت تھدف الى ان یتم اعداد تقریر یقدم ) 16(
 القرار) العراق , سوریا ,تركیا (الى حكومات الدول الثالثة 

الطرق واالجراءات التي تؤدي الى تحدید كمیة المیاه المعقولة 
 .1993والمناسبة لكل بلد ولم تنجز اللجنة اعمالھا وتوقفت عام 



بادرت الوزارة مجددا الى عقد اجتماعاتھا بعد اعادة تشكیلھا •
ولحد االن وقد عقدت عدة اجتماعات ثنائیة  2003بعد عام 

بین العراق وتركیا وثالثیة بین العراق وتركیا وسوریا لغایة 
ووقعت عدة محاضر اجتماعات على مستوى  2009عام 

 تعبرعناللجان الفنیة وعلى المستوى الوزاري والتي 
مشاورات وتبادل وجھات النظر بشان القضایا العاجلة ومنھا 

 .تردي الوضع المائي لواردات النھرین 
سعت وزارة الموارد المائیة العراقیة الى عكس ما ورد في •

بنود المحاضر الى مستوى اتفاقیات تضمن حقوق العراق من 
میاه النھرین اال ان الجانب التركي لم یفي بمعظم التزاماتھ 

 .بموجب بنود ھذه المحاضر 



   2014/ 12/ 25في توقیع مذكرة تفاھم في مجال المیاه تم •
في ضوء االعالن السیاسي المشترك العراق وتركیا بین 

للمجلس األعلى للتعاون الستراتیجي بین البلدین تتضمن بنود 
 .وھي غیر مفعلة لحد االن في مجال المیاه مھمھ في التعاون 



 :العراق وایران: ثانیا   

العراق من میاه االنھار الحدودیة السند القانوني لحصة ان •
- 1913الحدود لعام  قومسیونالمشتركة ھو قرارات 

1914. 
وجود البساتین المعمرة واالراضي الذي تؤیده القدیم التعامل •

 .الزراعیة القائمة والسكان المعتمدین على ھذه االنھر 
 . 1937معاھدة الصداقة بین العراق وایران •

 



 
جرت محاوالت بین العراق وایران  1955في اواسط عام •

لتحدید الحدود  في شط العرب وقضیة المیاه المشتركة التي 
لھا مساس بالحدود ولم تسفر جھود العراق في حل قضایا 

 .االنھر المشتركة بین العراق وایران 
عقدت اتفاقیة الجزائر بین العراق وایران  1975في عام •

تضمنت بروتوكول بشان استثمار میاه االنھر المشتركة بین 
االتفاقیة (البلدین من خالل تشكیل لجنة فنیة ثنائیة مشتركة 

 ).  االن ملغاة من الجانب العراقي



بمعظم میاه االنھر بالتصرف قامت ایران •
المشتركة مع العراق دون االھتمام 

بمصالح العراق المشتركة بین الدولتین 
الجارتین ودون مراعاة القوانین في ھذا 

والزالت لحد االن مستمرة في  الشان
استغالل وتحویل المیاه االنھر المشتركة 

المشاریع االراضي وانشاء  الرواء
 .التخزینیة والتنمویة االخرى 

 



 مراحل المفاوضات االخیرة مع ایران  

بمحاولة االتصال بالجانب  2003عام بادرت الوزارة ومنذ •
االیراني وفتح حوار لبحث القضایا المتعلقة بمیاه االنھر 
المشتركة وقد عقدت عدة اجتماعات ثنائیة على مستوى 

اللجان الفنیة والوزاریة كان اخرھا اجتماع الخبراء في عام 
ھي الحدود النھریة لشط فیھ ثالث مواضیع نوقشت  2014
، واالنھار البریة من الشمال الى الجنوب ، الحدود العرب 

 .مشتركعن توقیع محضر یسفر الحدودیة ولم 
نصوص مھمھ تضمنت  2012توقیع مذكرة تفاھم في تم •

 .  ویتم تفعیلھا بشكل بطيءللتعاون بین البلدین في مجال المیاه 
 



 1997اتفاقیة األمم المتحدة لعام 

الى اتفاقیة األمم المتحدة لقانون  2001انضم العراق  عام •
استخدام المجاري المائیة الدولیة في األغراض غیر المالحیة 

لكونھا قد تضمنت قواعد ھامة في القانون  1997لعام 
على نھري دجلة  المتشاطئةالدولي وتالئم ظروف الدول 

 .والفرات 
 .سوریا انضمت لالتفاقیة اال ان تركیا وایران لم تنضم الیھا•
سیساعد على  2014ان دخول االتفاقیة حیز النفاذ في آب •

تطبیق مفاھیم االستخدام المنصف والمعقول وعدم احداث 
في حال تشجیع تركیا وایران  المتشاطئةالضرر بین الدول 

 .لالنضمام الیھا



 نظرة مستقبلیة 
تركیا (اقتسام المیاه الدولیة المشتركة بین العراق ودول جواره •

بالنسبة لنھر الفرات ودجلة وروافده واالنھر ) وسوریا وایران 
والودیان الحدودیة المشتركة مع ایران باالستناد الى أسس قانونیة 

 .دولیة او معاھدات وبروتوكوالت قدیمة وحدیثة
ان اي اتفاق یتم بین الدول المتشاطئة على النھرین البد ان ترتبط •

فیھ الكمیة بالنوعیة وفقا ألسس ونسب یتفق علیھا بین تلك الدول 
باالخذ بنظر االعتبار زیادة الملوحة والمیاه الراجعة ذات النوعیة 

 .  الردیئة
ان انضمام العراق الى اي اتفاقیة دولیة سیساعد في تعمیم مفھوم •

المنصف والمعقول ویكفل استخدام المجاري المائیة الدولیة 
 .وتنمیتھا وصیانتھا واالنتفاع منھا بالشكل األمثل 
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