
 التحدي األول

االفتقار إلى عمليات صنع القرار الديمقراطي وإدارة تقاسم المياه على المستويين المحلي واإلقليمي 
 اليهامما يعيق الوصول  للمياه،وخصخصة الموارد المائية والبنية التحتية 

حق من حقوق اإلنسان. ومع هو إلى المياه  لحصولابأن  2010في عام  اعترفت الجمعية العامة لألمم المتحدة

 النهرين،فإن هذا الحق اإلنساني يتعرض للتهديد في العديد من األماكن حول العالم. تعتبر منطقة بالد ما بين  ذلك،

مثاالً على منطقة يواجه الناس فيها مشكالت في الوصول إلى مياه نظيفة  والفرات،التي يمر بها نهري دجلة 

هو انعدام الشفافية واستبعاد أصحاب المصلحة الرئيسيين من عمليات لهذه المشكلة ية سبابه الرئيساألوكافية. أحد 

السياسات. ينبغي على جميع  واضعيبعين االعتبار من قبل  المحلية صنع القرار. في الغالب ال يتم أخذ المجتمعات

ت االجتماعية والمجتمعات والتي تشمل النشطاء ومنظمات المجتمع المدني والحركا الصلة،الجهات الفاعلة ذات 

تخاذ قرار بشأن نهج مستدام أفضل أن يجتمعوا أل اإلقليمية،الباحثين والبلديات واإلدارات  واألكاديميين اوالمحلية 

 لتقاسم المياه.

مما أدى  الري،تمت خصخصة الموارد المائية والبنية التحتية للمياه مثل السدود ومخططات  ذلك،باإلضافة إلى 

ات ترسخ الظلم االجتماعي وتثير االستياء بين مستخدمي المياه. نحن نؤمن بأن االستخدام المستدام إلى ممارس

 والمتكافئ للمياه يجب أن يكون ممكنا لجميع الناس الذين يعيشون في حوض دجلة والفرات.
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تشدد المعايير القانونية واألخالقية الدولية على أن تصميم وتخطيط وتنفيذ المشاريع التي لها تأثير محتمل على 

واسعة يجب أن يتضمن بطريقة مادية وموضوعية مشاورات  -بما في ذلك الصحة والرفاهية  -حقوق اإلنسان 

 مع أصحاب المصلحة.

 

ستوضح هذه الورقة بعض اآلليات التي يمكن للجهات الفاعلة ذات الصلة )بما في ذلك النشطاء ومنظمات المجتمع 

المدني والحركات االجتماعية والمجتمعات المحلية واألكاديميين / الباحثين والبلديات واإلدارات اإلقليمية( التعاون 

لضغط عليها لتحقيق مناهج ، ل(SMEsلكبيرة والصغيرة والمؤسسات متوسطة الحجم )مع الحكومات والشركات ا

 .يتم عن طريق المدافعةوبعضها اآلخر  ،تتم عن طريق التعاونمستدامة لتقاسم المياه. بعض هذه األساليب 

 

 طرق إلضفاء طابع ديمقراطي على إدارة المياه في بالد ما بين النهرينعن  لبحثالجزء األول: ا

حقوق المياه في حوض ل ن لهم مصلحة في المشاركة العامةنحن ندعو النشطاء والباحثين والصحفيين وغيرهم مم

مختلف الفرص لتوسيع مشاركة أصحاب المصلحة في إدارة الموارد  شافالفرات لالنضمام إلينا في استكدجلة و

 المائية.

 

نوعية المياه المتاحة للمجتمعات المتنوعة في جميع ص كمية ويأدت اإلدارة السيئة لحوض دجلة والفرات إلى تقل

مما حرم العديد من األسر من الوصول إلى إمدادات كافية من المياه النظيفة. يزعم الكثيرون أن  المنطقة،أنحاء 

 سوء اإلدارة يرجع جزئياً إلى النقص العام في الشفافية وضعف المساءلة واستبعاد أصحاب المصلحة الرئيسيين.

 



 األسئلة التي يجب معالجتها في الجزء األول تشمل:

ما هي األدوات واألساليب التي يمكن أن يستخدمها نشطاء حقوق المياه لمحاسبة صناع القرار على مشاريع لها 

 ؟ آثار سلبية على حقوق اإلنسان

 ؟ المشتركة اليومكيف تمكنت المجتمعات المحلية من تكييف الممارسات التقليدية إلدارة الموارد 

ل يمكن تكييف هذه الممارسات لتوسيع وتعزيز مشاركة أصحاب المصلحة في تصميم مشروعات إدارة المياه ه

 ؟ وتطويرها وتنفيذها

كيف يمكن ألصحاب المصلحة من مختلف المناطق عبر حوض دجلة والفرات العمل معا لزيادة تأثيرها على 

 ؟ سياسات إدارة المياه

في حوض نهر  Ecopeaceمثل  -ثال ، كيف يمكن لناشطي حقوق المياه تطوير منتديات جديدة )على سبيل الم

 ؟ كطريقة لمعالجة االختالالت في عمليات صنع القرار -األردن 

 

 في صنع القرار الجزء الثاني: تحديد وتجاوز العوائق التي تحول دون المشاركة

 إدارة موارد المياه. باتجاه الديموقراطية في الدفعوتأمالت حول النضال من أجل ندعو أيضا قصص 

لممارسة  -بشكل فردي وجماعي  -وحتى خطيرة للمواطنين  للوقت،ومستهلكة  مكلفة،إن العقبات المتنوعة تجعلها 

 .المائية حقهم في المشاركة والتأثير في تخطيط وتصميم وتنفيذ مشاريع إدارة الموارد

 

 الجزء الثاني ما يلي: تشمل األسئلة التي يجب تناولها في

ن" على السدود وغيرها من مشاريع يمرّوجي المشروع لموافقة "المهندسأي الطرق تستخدم "المشاركة" من قبل 

 ؟ المياه الضخمة

 ؟ ما هي الفخاخ التي تفرضها "المشاركة" على نشطاء حقوق المياه

 ؟ معارضة للمشروعات التي ترعاها الدولةما هي الخطوات التي تتبعها السلطات عادة لتجريم كل من النقد وال

كيف يمكن لنشطاء حقوق المياه مقاومة محاوالت الحد من مناقشات أصحاب المصلحة إلى الجوانب الفنية للمشاريع 

 ؟ الفردية بدالً من النقاشات حول اآلثار األوسع على الرفاه االجتماعي واالقتصادي

 

 

 johncrofoot@yahoo.comعلى  John Crofoot يرجى إرسال بريد إلكتروني إلى للمساهمة،

http://www.savethetigris.org/international-mesopotamian-water-forum 


