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حمل�������ة انق�������اذ اح�������دى اعض�������اء ، )ICCSI(المب�������ادرة الدولي�������ة للتض�������امن م�������ع منظم�������ات المجتم�������ع الم�������دني 

تنظمھ��������ا الحمل��������ة ف��������ي بغ��������داد ا�ھ��������وار العراقي��������ة، ت��������دعوكم للمش��������اركة ف��������ي ورش��������ة عم��������ل  دجل��������ة و

بمش�����اركة خب�����راء ع�����راقيين  س�����تقام الورش�����ة ف�����ي بغ�����داد. س�����د اليس�����و عل�����ى الع�����راق ت�����أثيراتبخص�����وص 

نھ�������دف م�������ن دعوتن�������ا لك�������م  .2013واجان�������ب، ف�������ي وق�������ت يق�������ع ب�������ين اذار ونيس�������ان م�������ن الع�������ام الق�������ادم 

ات س������د للمش������اركة معن������ا ال������ى تحس������ين نوعي������ة المعلوم������ات التقني������ة الواج������ب توفرھ������ا للتعام������ل م������ع ت������اثير

ول�������ذلك فانن�������ا ن�������دعوكم ال�������ى تق�������ديم اوراق العم�������ل والخاص�������ة . اليس�������و عل�������ى م�������وارد المي�������اه العراقي�������ة

الموع������د النھ������ائي . وطبق������ا للمج������ا�ت البحثي������ة واج������راءات التق������ديم المدرج������ة ادن������اه. بورش������ة عم������ل بغ������داد

  .2013 كانون الثاني ا�ول من  :لتقديم ملخص عن البحوث ھو

  

  
  2012اكتوبر   -ا�ھوار  و حملة انقذا نھر دجلةالمبادرة و احدى نشطاء  "تيري روكفيلر"التقطتھا  ل=ھوار العراقية  صورة
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   : المجا�ت البحثية -أو�ً 

 :تيار واحدة من المجا�ت الث=ثة ادناه لكل بحثعلى المتقدم اخ

 .تأثيرات سد اليسو على العراق .1

التاثيرات البيئية  و ا�قتصادية و أ�جتماعية التأثيرات، ياه الحق في الحصول على الم:  مجال المداخلة
  .لسد اليسو على العراق والثقافية

 .ا�جراءات القانونية لحماية حقوق العراقيين في الحصول على المياه .2

  .القانون الدولي فيما يخص ا�نھار العابرة للحدود والتشريعات العراقية ذات الع=قة: المداخلةمجال 
  

 دور ومسئولية الحكومة العراقية تجاه السد .3

  السياسة، والمياه العابرة للحدود: مجال المداخلة

  

  :اجراءات التقديم - ثانياً 

المج�������ال ال�������ى تق�������ديم  والع�������املين ف�������يوالمح�������امين، ن�������دعو الخب�������راء الع�������راقيين ،وا�ك�������اديميين،  
يج�������ب تق�������ديم  حس�������ب المج�������ا�ت البحثي�������ة اع�������=ه، الخط�������وة ا�ول�������ى ح�������وثاوراق عم�������ل او ب

 ، يمك�������ن التق�������ديمالمزم�������ع تقديم�������هاو البح�������ث ع�������ن الورق�������ة ) كلم�������ة 700-500م�������ن ( ملخ�������ص

المج��������ال يج��������ب ان يتض��������من الملخ��������ص تحدي��������د . =ھم��������ا او بك ا�نكليزي��������ة باللغ��������ة العربي��������ة او
ا�ول م�������ن ك�������انون ھ�������و  الملخص�������ات  Eرس�������الاخ�������ر موع�������د . تتع�������املون مع�������هالبحث�������ي ال�������ذي 

  ."  ا�يميل" طريق البريد ا�لكتروني ترسل جميع الملخصات عن .  2013الثاني 

حي��������ث س��������تتم . 23/02/2013 س�������وف ي��������تم اع=مك��������م بقب��������ول بح��������وثكم خ��������=ل موع��������د اقص��������اه

مجموع������ة (مراجع������ة النص������وص المقدم������ة م������ن قب������ل لجن������ة علمي������ة خاص������ة م������ن الخب������راء تض������م 
م��������ن ا�ك��������اديميين، والخب��������راء، والناش��������طين الم��������دنيين الع��������املين عل��������ى ھ��������ذا الموض��������وع ف��������ي 

  .قبل عملية التعميم) العراق
  

  icssi.project@gmail.com      :ترسل الملخصات الى البريد ا�لكتروني التالي

  

 ا�ھوار  عن حملة انقاذ نھر دجلة وخلفية  -ثالثاً 

م�����ن  2012حمل�����ة انق�����اذ دجل�����ة وا�ھ�����وار ھ�����ي حمل�����ة مدافع�����ة انطلق�����ت ف�����ي ش�����ھر اذا م�����ن الع�����ام 

وھ�����ي ج�����زء م�����ن . قب�����ل مجموع�����ة م�����ن منظم�����ات المجتم�����ع الم�����دني م�����ن الع�����راق، تركي�����ا، واي�����ران

م������ن  ف������ي ارض الراف������ديننھ������ر دجل������ة  افالجھ������د ال������دولي �نق������اذ الت������راث الع������المي عل������ى ض������ف

وب������ا�خص . ت������أثيرات س������د اليس������و وال������ذي تق������وم الحكوم������ة التركي������ة ببنائ������ه عل������ى نھ������ر دجل������ة

تعم������ل الحمل������ة عل������ى تس������ليط الض������وء . حماي������ة اھ������وار م������ا ب������ين الراف������دين ف������ي جن������وب الع������راق
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. العراقي�����ة وتط�����ور ا�ھ�����وار العراقي�����ةعل�����ى الت�����اثيرات الس�����لبية لس�����د اليس�����و عل�����ى م�����وارد المي�����اه 

م���������ن ك��������ل ا�ط���������راف ذات الع=ق���������ة مناص��������رة ومدافع���������ة تش���������رك  فعالي���������ات ت��������نظم الحمل���������ة 

محلي��������ة، منظم��������ات المجتم��������ع الم��������دني، اع��������=م، المؤسس��������ات المحلي��������ة و الدولي��������ة، المجتمع��������ات 

 .الجامعات، وغيرھا المثقفين، مراكز البحوث و المتخصصين وكوادر ونخب من 

وھ�����ذه ال�����دعوة ج�����زء م�����ن اح�����دى انش�����طتنا ھ�����ذه ھ�����ي عق�����د ورش�����ة ح�����ول اث�����ار س�����د اليس�����و ف�����ي بغ�����داد 
التعري�����ف باھ�����داف وغاي�����ات حمل�����ة انق�����اذ دجل�����ة  )1: (ھ�����ي غايتن�����ا م�����ن عق�����د الورش�����ة . ا�ع�����داد لھ�����ا

تقي������يم ت������اثيرات س������د اليس������و عل������ى ) 2( .ولتعزي������ز الحمل������ة وتط������وير جھودھ������ا ف������ي الع�����راقوا�ھ�����وار 

تل�������ك المتعلق�������ة ب�������الحق  وأا�جتماعي�������ة وا�قتص�������ادية والبيئي�������ة، والثقافي�������ة، ، س�������واء ا�ث�������ارالع�������راق
لحماي�����ة ح�����ق  البح�����ث ف�����ي الجان�����ب الق�����انوني والقض�����ائي )3(. ش�����كل ع�����امب حق�����وق ا�نس�����انبالمي�����اه و 

 ) 4( .الع�������راقيين ف�������ي الحص�������ول عل�������ى الم�������اء، وحماي�������ة الت�������راث البيئ�������ي والحض�������اري لنھ�������ر دجل�������ة

ت������راث ي التح������ديات الت������ي تواج������ه عملي������ة ادراج ا�ھ������وار العراقي������ة ف������ي قائم������ة لجن������ة الالبح������ث ف������
مطالب���������ة الحكوم���������ة ) 6(. الع���������المي للحمل���������ةبع���������د التعري���������ف بال ) 5(. الع���������المي التابع���������ة لليونس���������كو

التح�������ديات الت�������ي تواج�������ه  :العراقي�������ة ب�������ا�لتزام بمس�������ئولياتھا تج�������اه قض�������ية س�������د اليس�������و م�������ن حي�������ث
ار ان نھ�����ر دجل�����ة نھ�����را ع�����ابرا باعتب�����) اي�����ران/ س�����وريا/تركي�����ا(، المفاوض�����ات م�����ع ال�����دول المتش�����اطئة

التح�������ديات الت�������ي تواج�������ه واج�������ه تطبي�������ق سياس�������ة المي�������اه الوطني�������ة، و التح�������ديات الت�������ي تللح�������دو، و 
التح��������ديات الت��������ي تواج��������ه تطبي��������ق الق��������وانين ، وك��������ذلك اEدارة المتكامل��������ة للم��������وارد المائي��������ةتطبي��������ق 

 .البيئية في العراق

  

  :العمل او الحملة بشكل عامللمزيد من المعلومات حول ورشة 

  :في بغداد

 :E-Mail، 009647707792051: ) حملة اھل العراق �نقاذ نھر دجلة(نادية البغدادي  

nadiaalbaghdady@yahoo.com .  

  : الدولي التواصل مع الجانب

  .johanna.rivera56@gmail.com  mail:-+9647503491586, Eجوانا ريفيرا 

  )ICSSI(ي العراقللتواصل مع فريق المبادرة الدولية للتضامن مع المجتمع المدني  

 icssi.project@gamil.com  : + 39 3291345117, Email  


