چالش اول
ٔ ر
ذخیه و
گیی دیموکرتیک و اداره اشیایک آب در محیل و ناحیه ای ،اضافه بر خصویص سازی ر
کمبود فرآیندهای تصمیم ر
زیرساخت آب که ر
دسییس به آب را مانع میشود
ی
در سال  ،۱۳۸۹/۱۳۸۸مجمع عمویم سازمان ملل متحد ر
انسان شناخته است .با این حال در
دسییس به آب را به عنوان حق
ٔ
ی
ناحیه ر ی
انسان تهدید میشود.
بی النهرین که از رودخانه های رتیس و فرات عبور میشود ،مثایل از یم
جاهای زیاد دنیا این حق
ی
ی
ر
تمی و کاف .ییک از دالیل این موقعیت کمبود شفافیت
منطقه ی است که در او مردم خییل سخت ها دارند تا رسیدن به آب ر
تصمیمگیی است
حکومات و حذف ذی نفعان از فرآیندهای
ر
ً
ٔ
یعت فعاالن ،سازمانهای جامعه ی
غالبا سیاسان به جوامع محیل توجه نمیکنند .همه شخصیات مربوط ،ی
مدن ،جنبشهای
اجتمایع ،جوامع محیل ،پژوهشگران و دنشجویان ،شهرداریان وحکومات منطقه ای ،باید جمع بکنند تا پیدا کردن روش ب ر
هیی
به ر
اشیاک آب
عالوه بر این ،ذخایر آب و زیرساخت آب مثل سدها و سیستم آبیاری خصویص شدهاند .به این دلیل عملهای که ظلم اجتمایع
ٔ
تقویت میکند و خشم ر ی
استفاده آب پایدار و عدالنه
بی استفاده کنندهگان آب تشویق یمکند تروی ج شدهاند .ما عقیده داریم که
ی
ٔ
ٔ
درای همه مردیم که در حوضه رودخانههای رتیس و فرآت زندگ میکنند باید ممکن باشد

ٔ
ٔ
ی
آب و دیموکریس :جوامع مدن در حوضه رودخانههای رتیس و فرات بر مدیریت آب تا رثی میکند؟
خالصه
جن کرفوتHasankjef matters,

شهریور/مهر ۱۳۹۷
ر
بی الملیل به شمول اساس و مادی مذاکره با ذی نفعان در ٔ
ی
اخالف ر ی
باره طرح ،برنامه ریزی و انجام پروژههای
استندردهایقنون و
ر ٔ
ر
سالمت و تندرست ،تا رثی میکند اهمیت زیاد میدهد
که بر حقوق انسان ،مثل
بعض روندهای را که به توسط آن شخسیات مربوط (شامل فعاالن،سازمانهای جامعه ی
این مقاله ی
مدن ،جنبشهای اجتمایع،
جوامع محیل ،پژوهشگران و دانشجویان ،شهرداریان و حکومات منطقهای) میتوانند با حکومات و رشکتهای بزرگ یا کوچک
همکاری بکنند یا بر آن فشار بدهند با هدف به دست آوردن رویکرد پایدار به ر
اشیاک آب

ٔ
ر
منطقه ر ی
دمکرتیکی میکند
بی النهرین
بخش اول :کاوش کردن روشهای که مدیریت آب را در
ٔ
فعاالن ،روزنامه نگاران  ،دانشجویان و دیگری که مشارکت عمویم و حق به آب در حوضه رودخانه های رتیس و فرات عالقه
ّ
ر
ذخی ّه آب .مدیریت ضعیف
دارند دعوت میکنیم تا پیدا کر دن روشهای متنوع برای گسیدن مشارکت ذی نفعان در اداره ر
ٔ
دسییس جوامع متنوع در شاش منطقه خییل ر
حوضه رودخانه های تیس و فرات کمیت و کیفیت آب را در ر
کمی کرد .به این
ر
ر
ذخیه های مناسب آب ر ی
تمی را ندارند .سیاری از مردم فکر میکنند که دالیل مدیریت
دلیل خوانواده های زیاد دسییس به ر
ٔ
مسولیت و حذف ذی نفعان مهم را هست
ضعیف کمبود

مسائیل که به آن باید جواب بدهیم در بخش اول عبارت اند از
فعاالن حقوق ی
ّ
مسولیات مدیران در پروژه
مدن از چه وسایل و روشها میتوانند استفاده بکنند با هدف تحقیق کردن
ٔ
ی
های که بر حقوق انسان تا رثی منف دارد

•

چه طور جوامع محیل روسومشان را عواض کردند برای اداره کردن منابع ر
مشیک؟ این عملها میتواند تنظیم بشود تا
ٔ
ر
اداره آب؟
گسیدن و تقویت کردن مشارکت ذی نفعان در طرح ،ایجاد و پیاده سازی پروژه های
ٔ
ٔ
ذی نفعان چه طور ذی نفعان از جاهای مختلف حوضه رودخانه های رتیس و فرات میتوانند با هم کار بکنند تا تا رثیشان بر
ٔ
ٔ
اداره آب افزایش بدهند؟ مثال فعاالن حقوق به آب چه طور جلسه های جدید را -مثل اکوپیس در حوضهٔ رودخانه
طرحهای
•

گیی
یوردان -توسعه بدهند ،عنوان روش برای مواجه شدن ناتعادل در روند تصمیم ر

شناخی موانع کشارکت و غلبه بر آن ر ی
ری
بخش دوم:
یافی
ٔ
حکایتها و افکار را در ٔ
باره منازع تا دمکرتیک شدم کدیریت آب میپذیریم  .موانع متنوع حق مردم را به مشارکت و تا رثی بر طرح،
ٔ
زمانگی و خطرناک ساخته است
اداره ذخایر آب خییل گران،
ایجاد و پیاده سازی پروژه های
ر

مسائیل که به آن باید جواب بدهیم در بخش دوم عبارت اند از
طرفداران پروژه ها جه طور از ٬مشارکت ٬استفاده کیکنند با هدف تروی ج رضایت به سدها و پروژههای بزرگ دیگر؟
٬مشارکت ٬کدام تلههارا برای فعاالن حقوق آب پنهان میکند؟
ً
ی
معموال حکومات با هدف این که انتقاد و مخالفت رو به روی پروژههای ر
میگیند از کدام روش •
دولت جنان در نظر ر
استفاده میکنند؟
جه جوری فعاالن حقوق آب یمتوانند نحدید بحث ذی نفعان به جزئیات تکنییک به جای مباحثهها در ٔ
باره ارتباط •
ر
سالمت اجتمایع و اقتصادی مقاومت بکنند؟
پروژهها با

بگیید
برای مشارکت کردن ،لطفن با ایمیل johncrofoot@yahoo.comتماس ر

•

