
 

 

  گردهمایی آب بین النهرین
 منابع آب در عراق، ترکیه، سوریه و ایران ٔ  گردهمایی متفاوت جامعه مدنی در باره

۱۳۹۸  
 فروردین  ۱۸-۱۶

  سلیمانیه ، کردستان عراق
 ترویج آب به عنوان وسیله  صلح پایدار در منطقه  بین النهرین

 
 آب مرز نمیشناسد

  آب است ٔ  گردهمایی آب بین النهرین یک گردهمایی متفاوت جامعه مدنی در باره
مدیریت آب در منطقه  بین النهرین حذف و کنار گذاشته شده  ٔ  فضایی آزاد برای شنیدن صدای مردمی که از مذاکره در باره

با حضور نمایندگانی از کل جامعه مدنی منطقه  بین النهرین یعنی عراق، ایران، ترکیه و سوریه  ۱۳۹۸اند این گردهمایی، بهار
 عراق بر گزار میشوددر شهر سلیمانیه کردستان 

 
نشست آب بین النهرین، الگوگرفته از نشست اجتماعی بوده و بخشی از روند جهانی نشست اجتماعی در سرتاسر دنیاست. 

. طی نشستی مشترک در شهر سلیمانیه کردستان عراق پیشنهاد شد ۱۳۹۸در فروردین ماه سال ایده این گردهمایی، 
(Save the Tigris Campaign) 

 
 برنامه  مقدماتی اولین گردهمایی آب بین النهرین

 
 روز اول:  افتتاحیه و مباحث عمومی

 
 روز دوم: کارگاههای آموزشی توسط سازمانهای شرکت کننده

 
 روز سوم : کارگاههای آموزشی در جلسه  عمومی و اعالن نهایی

 
  خواهد بودثبت نام جهت شرکت در این گردهمایی، از آذرماه سال جاری امکان پذیر 

 تماس بگیرند. coordinator.en@savethetigris.orgبا ایمیل جهت اطالعات بیشتر میتوانند عالقمندان 
 

  ماهیت گردهمایی آب بین النهرین
جایگاه آب و دسترسی به ذخایر آب در منطقه  بین النهرین  ٔ  همایی فرصتی برای گفتگوی آزاد و عمومی دربارهاین گرد

 محور اصلی این نشست، موضوع حقوق آب در منطقه بین النهرین خواهد بود. . شایان ذکر است کهخواهد بود
 

مشارکت، پایداری و سایر اصول اجتماعی و  این نشست، چارچوبی مفهومی برای سیاست آب پیشنهاد میکند که بر پایه
  اکولوژیک تدوین شده است.

عمومی را گسترش داده وابتکاراتی که میتواند آب را به وسیله  صلح و ثبات تبدیل کند را  ٔ  ما میخواهیم بحث و مناظره
  ترویج نماییم. امید بر این است که از این طریق بتوان اشتراک و ذخیره سازی آب را به روشی منصفانه انجام داد.

 اعمالی، به درگیری های موجود دامن خواهد زد.ما استفاده از آب جهت ظلم و سرکوب سیاسی را محکوم میکنیم چرا که چنین 

 
این رویداد فرصت مهمی خواهد بود جهت ترویج ائتالف اجتماعی برای همکاری بین المللی در مورد آب که میبایست شامل 
  تمامی فعاالن منطقه بین النهرین باشد.

گران، دانشگاهیان، روزنامه نگاران، سازمانهای جامعه مدنی، فعاالن حقوق مدنی ، پژوهشمخاطبین این گردهمایی، 

مردم و همچنین مسئولین منطقه که با نظرات ما موافق بوده و در تالش برای مدیریت پایدار آب و روشهای مدیریت  نمایندگان

تگی اشتراک آب هستند میباشند. به بیان دیگر، به این وسیله از تمامی اشخاصی که مثل ما عقیده دارند که آب یک وسیله  همبس

و صلح است دعوت به عمل می آید که در این گردهمایی و مباحث مربوط شرکت به عمل آورند. پیش بینی میشود حداقل 

 روز حضور به هم رسانند. ۹شرکت کننده از منطقه بین النهرین و سایر نواحی، در این  33۹

 
یر آب، نیازمند همکاری همه جانبه نه تنها در منطقه  ما بر این عقیده ایم که نگهداری آب و تساوی در استفاده اشتراکی از ذخا

بین النهرین، بلکه در کل دنیا میباشد. بنابراین ضروری ست مناطق مختلف، دانش منطقه خود را با یکدیگر به اشتراک 

 گذاشته

ر نواحی است. چرا که به از تجربیات هم استفاده ببرند. آرمان این رویداد، فراخواندن مردم از منطقه  بین النهرین و نیز سای و

کمک چنین گروه متنوعی میتوان دستورالعملی موثر بر اساس دیدگاه های متفاوت تدوین نمود. بدیهی ست که با در دست داشتن
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برنامه ای موثر، میتوان عملیات ترویج استفاده از آب به عنوان ابزاری در جهت ایجاد صلح میان ملل بین النهرین را تسهیل 
 بخشید.

 

 
 مسئله آب در منطقه  بین النهرین با چالشهای زیر، روبروست:

 
کمبود سازوکارهای تصمیم گیری دموکراتیک و مدیریت اشتراکی آب در سطح منطقه ای و همچنین خصوصی سازی  •

  منابع و زیرساختهای آبی که مانع دسترسی سایرین به آب میشود
ودخانه های دجله و فرات و انشعاب های آنها بدون توجه به ساختن سدهای بزرگ و سایر زیرساختهای آبی بر روی ر •

رودخانه دجله و فرات را  ٔ  بدیهی ست که چنین اعمالی، میراث فرهنگی و طبیعی حوزه .حقوق مردم و استانداردهای بین المللی
استیالی سیاسی در درگیریهای مضاف بر این، استفاده از زیرساختهای آبی به عنوان سالح و ابزار دستیابی به  .تهدید میکند

  منطقه ای، آسیب را بیشتر خواهد ساخت.
 ناپایدار ذخایر آب و تاثیرات مخرب پدیده تغییر آب و هوای ٔ  تخریب زیست بوم رودخانه، مانند آلوده سازی آب، اداره •

 جهانی
 

 نظر به چالشهای پیش رو، اهداف ما عبارتند از:
 احترام به اصول تساوی، اثربخشی، تصمیم گیری مشارکتی، ثبات و مسولیت پذیریاشتراک و استفاده از ذخایر آب با  •

  ٔ 
  اطمینان حاصل کردن از این مطلب که رودخانه ها ابزاری جهت صلح پایدار در جوامع بین النهرین خواهند بود •

 اپایدار رودخانه های ما، زیست بومشان، تنوع زیستی و میراث فرهنگی و طبیعی م ٔ  ترویج اداره •
 

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


