1|Pa ge

الالئحة الداخلية لحملة انقاذ نھر دجلة واالھوار العراقية

تعتبر الحملة جزءا من جھود دولية النقاذ وحماية التراث العالمي على نھر دجلة ،وخصوصا حسن كيف وتعرف ايضا باسم )
حصن كيفا( -المدينة القديمة التي تقع في جنوب تركيا ،واھوار بالد ما بين النھرين في جنوب العراق ،من تاثيرات سد اليسو
تم التعديل في االول من تشرين االول 2013
 .1التعريف
حملة انقاذ نھر دجلة واالھوار العراقية ھي حملة مدافعة انطلقت في اذار من العام  2012من قبل تحالف من منظمات مجتمع
مدني من العراق ،تركيا ،وايران .وتعتبر الحملة جزءا من جھود دولية النقاذ التراث العالمي على ضفاف نھر دجلة من تأثيرات
سد اليسو -وھو مشروع تعمل الحكومة التركية على انشائه على نھر دجلة.
تعمل الحملة على التواصل مع مجاميع وحركات اخرى تتعامل مع التاثيرات السلبية للسدود والمشاريع االخرى والتي تقام على
دجلة والفرات ،ويشمل ذلك السدود في ايران ،وذلك لغرض تسليط الضغط من اجل اتباع سياسات تضمن االستخدام العادل
والمستدام للمياه لكل من يعيش في المنطقة.
كما تعارض الحملة كذلك ،كل عمليات خصخصة وتسليع موارد المياه .ولكن تركيز الحملة االساسي سيكون بالنسبة لتركيا ھو
على حماية حسن كيف ،المستوطنة القديمة التي تقع في جنوب تركيا ،وبالنسبة للعراق ھو حماية اھوار بالد الرافدين في جنوب
العراق .تدرك الحملة ان ھناك تحديات مختلفة ومتعددة تواجه الموارد المائية العراقية ،ولذلك فانھا تعمل على جذب االنتباه الى
التاثيرات السلبية لسد اليسو على الجانب العراقي ،وستعمل الحملة على تنظيم فعاليات مدافعة ،من شأنھا ان ترفع مستوى
الوعي وتشارك بھا كل الجھات ذات العالقة :مجتمعات محلية ،منظمات المجتمع المدني ،االعالم ،المؤسسات الوطنية
والمحلية ،مجتمعات الخبراء والمثقفين ،مراكز البحوث ،الجامعات ،واخرون.
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اسم الحملة باللغة االنكليزية ھو  . Save the Tigris and the Iraqi Marshes (STIM) :اسم الحملة بالعربية ھو:
حملة انقاذ نھر دجلة واالھوار العراقية.
 .2ھدف الحملة
2.1التحدي الذي تسعى ھذه الحملة لمواجھته.
ان بناء سد اليسو في جنوب شرق تركيا يتواصل بدون اقامة اي حوار مع المجتمعات المحلية التي تعيش على امتداد نھر دجلة،
او مع الحكومة العراقية ،وبدون االخذ بنظر االعتبار تاثير السد على حق العراق في المياه ،وال التاثيرات البيئية والتثافية
واالقتصادية .سيكون سد اليسو اكبر سد على نھر دجلة ،وسيؤدي الى انخفاض كبير في مناسيب وكميات المياه الواردة الى
العراق ،مما سيؤدي الى تاثيرات خطيرة على المجتمع والبيئة واالرث الثقافي العراقي.
 2.2االھداف العامة للحملة
 2.2. 1المدافعة على المستوى الوطني والدولي من اجل ايقاف االعمال االنشائية في سد اليسو ،والسدود الكبيرة
االخرى  ،لحين اجراء المفاوضات بين البلدان المتشاطئة حول حصص مائية عادلة ،تتالءم مع القوانين الدولية
وبالتشاور مع المجتمعات المحلية.
 2.2.2الضغط من اجل ان تطور الحكومة العراقية سياسات تتعامل مع موضوعة المياه المشتركة  ،وكي تتعامل
بخصوصية مع سد اليسو والسدود الكبيرة االخرى ،وان تتفاوض مع الدول المتشاطئة بما يتالءم مع القانون الدولي
واالتفاقيات الدولية من اجل حصص عادلة في مياه نھري دجلة والفرات.
 2.2.3زيادة وعي المواطن العراقي والمجتمع الدولي حول تاثيرات سد اليسو البيئية -االجتماعية ،والطبيعية
والثقافية في العراق وتركيا والمنطقة كلھا.
 2.2.4مطالبة اليونسكو بالعمل بشكل اكثر فعالية ،وشفافية  ،وفي وقت مناسب من اجل حماية المواقع والتراث
الثقافي في العراق ،خصوصا في اھوار العراق.
2.2.5نشر الوعي على مستوى دولي حول االرث الثقافي والبيئي لالھوار العراقية.
2.3االھداف الخاصة
2.3.1المطالبة بانشاء خلية ازمة خاصة بسد اليسو وتتكون من من خبراء مياة وبيئة ،مسؤولين حكوميين ،اعضاء
برلمان ،وممثلين عن المجتمع المدني ،من اجل البدء فورا بالمفاوضات مع تركيا اليقاف العمليات االنشائية ولحين
اجراء دراسات عميقة فيما يخص تأثيراته على الجانب العراقي.
2.3.2دراسة واستكشاف امكانيات اتخاذ اجراءات قانونية ضد الشركات والبنوك المتورطة في تمويل او بناء سد
اليسو ،وتحميلھم مسؤولية االضرار في العراق بسبب سد اليسو .وھذه االجراءات ستتم بالتنسيق مع شركائنا في
تركيا.
2.3.3.حث لجنة تقديم ملف االھوار الوسطى الى اليونسكو على التعريف بعملھا الى العامة ،وان تقدم توصياتھا الى
اليونسكو خالل سنة واحدة او اقل..
2.3.4زيادة الوعي العالمي باھمية التراث الثقافي والبيئي لالھوار.
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2.3.5زيادة وعي العراقيين  ،والمجتمع الدولي بتاثيرات سد اليسو على الموارد المائية العراقية ،بالتعاون مع
الشبكات االجتماعية ،وتنظيم نشاطات وفعاليات .كما يجب تعريف العراقيين بتاثيرات السد السلبية في تركيا كذلك
وعلى موقع مستوطنة حسن كيف.
2.3.6زيادة وعي العراقيين والمجتمع الدولي بتأثيرات السدود الضخمة.
 .3اعضاء الحملة
تقبل الحملة عضوية كل من يتفق مع روحية الحملة ويوافق على اھدافھا ،والمباديء المنصوص عليھا في ھذه الوثيقة.
االعضاء الجدد في الحملة ممكن ان يكونوا من منظمات المجتمع المدني ،الشبكات ،الحركات االجتماعية ،واالفراد.
3.1االعضاء المؤسسين :
مركز التطوير المستمر

CENESTA

طھران

ايرن

http://www.cenesta.org/

منظمة التنمية المدنية

CDO

السليمانية

عراق -اقليم
كردستان

http://www.cdo-iraq.org/English.aspx

مبادرة البقاء حسن كيف حية
مبادرة التضامن مع المجتمع المدني
العراقي
حملة اھل العراق النقاذ نھر دجلة
جسر الى
كورنر ھاوس
كاونتر كرنت
المركز القانوني للدفاع عن البيئة

--

تركيا

http://www.hasankeyfgirisimi.com/en/index.htm

ICSSI

عراق +عدد من
الدول

http://www.iraqicivilsociety.org/

عراق

http://www.facebook.com/groups/Tigrisxilleso/

بغداد

IPCST

http://www.unponteper.it/

UPP
--

انكلترا

http://www.thecornerhouse.org.uk/

--

المانيا

http://www.gegenstroemung.org/drupal/

امريكا

www.edlc.org

--

مونتانا

 3.2اعضاء جدد :منظمات مجتمع مدني،شبكات ،وحركات اجتماعية:
نرجو االطالع على القائمة المرفقة
3.3اعضاء جدد -افراد :وھذا يشمل  :اشخاص ذوي مرجعية علمية وفكرية ،مستشارين ،خبراء ،اعضاء شرفيين
ومتطوعين.
نرجو االطالع على القائمة المرفقة
3.4حقوق وواجبات االعضاء
 3.4.1المشاركة في الھيئة العامة للحملة واقتراح االفكار واالنشطة.
 3.4.2المشاركة في مناقشة الستراتيجية
 3.4.3يتم اخبارھم بكل قرارات لجنة الحملة التوجيھية فيما يخص تحديد المسارات للحملة.
 3.4.4ان يلتزموا باھداف الحملة
 3.4.5ان يطبقوا ستراتيجية الحملة
 3.4.6ان يلتزموا بستراتيجية الحملة
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 3.4.7ان يساھموا في نشاطات الحملة
 3.4.8بامكان االعضاء ان يمثلوا الحملة عند اللقاء مع المسؤولين ،وخالل النشاطات العامة ،مع االعالم ،وكل
الجھات المعنية االخرى ،ولكن فقط في حالة التنسيق المسبق مع اللجنة التوجيھية للحملة ،وبشرط االلتزام باھداف
الحملة والمباديء الواردة في ھذه الوثيقة.
 .4االخالقيات والمبادئ
 4.1يلتزم اعضاء الحملة بمعارضة السدود الضخمة ،واية مشاريع ذات التاثيرات السلبية على البيئة او المجتمعات
المحلية.
 4.2يلتزم اعضاء الحملة بمعارضة بناء كل السدود التي يتم بناؤھا بدون وجود تشاور ،او مشاركة في اتخاذ قرارات
بنائھا بين الدول المتشاطئة في مياه االنھار التي تقام عليھا ،او التي يتم انشاؤھا بدون اجراء دراسات مسبقة حول
تاثيراتھا البيئة او على المجتمعات المحلية.
 4.3اعضاء الحملة يجب ان يلتزموا باالستخدام المسؤول للمياه  ،وان مصادر المياه يجب ان تكون عامة وتشاركية
ولذلك فان اعضاء الحملة يعارضون خصخصة المياه.
 4.4يعارض اعضاء الحملة تلوث المياه في العراق ,ويجب ان يلتزموا بمبدأ احترام البيئة ،مصارد المياه ،والبيئة
الصحية للجميع.
 4.5يساند اعضاء الحملة اعادة احياء وحماية االھوار ،مع احترام اساليب حياة االقوام التي تسكنھا ،والمحافظة على
نظامھا البيئي الطبيعي ،وارثھا الثقافي .مع ضمان توفير الخدمات االساسية مثل التعليم والعناية الصحية ،مع مراعاة
احترام البيئة الطبيعية لالھوار .فمثال عند اقامة مشروع جديد ،يجب استخدام مواد اولية تتالءم مع بيئة االھوار.
 .5ادارة المعلومات والوثائق الرسمية لحملة انقاذ نھر دجلة واالھوار العراقية
 5.1الوثائق التي وضعتھا الحملة للتعبير عن رايھا ھي:
5.1.1عريضة النقاذ تراث عالمي محتمل على ضفاف نھر دجلة في وادي الرافدين تم توجيھھا الى لجنة
التراث العالمي التابعة لليونسكو.
 5.1.2رسالة مفتوحة الى الحكومة العراقية تتعلق بدورھا ومسؤولياتھا.
 5.1.3رسالة مفتوحة الى مجموعة اندرتز تتعلق بتاثيرات عمليات انشاء سد اليسو على العراق وتركيا
 5.2الوثائق الجديدة يجب ان تتوافق مع الالئحة الداخلية للحملة.
 5.3المدونات والشبكات االجتماعية لالعضاء من الممكن ان تكون مسرحا الستعراض الحملة وتوجھاتھا ،لكنھا ال تمثل
بالضرورة الموقف الرسمي للحملة.
 5.4ان تداول المعلومات مع المسؤولين واالعالم يجب ان يكون وفق ما ورد في). (3.4.8
 .6اللجنة التوجيھية
تعتبر اللجنة التوجيھية ھي الجھة المسؤولة عن اتخاذ القرارت في الحملة.
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 6.1دورھا ومسؤولياتھا:
 6.1.1تطوير وتحديث ستراتيجية الحملة
 6.1.2خلق وتحديد الھكيل التنظيمي والذي من شأنه المحافظة على الحملة ويراجع االھداف والغايات ،برنامج
العمل ،جدول النشاطات ،والخ....
 6.1.3التعرف على ،كسب ،فحص ،واختيار افراد ذوي كفاءة ،وتشجيع انضمام اعضاء جدد الى الحملة.
 6.1.4رفض او قبول االعضاء الجدد )بناء على الخلفية ،الخبرات السابقة لالعضاء ،وااللتزام بالعمل مع الحملة(.
 6.1.5تحديد عملية التقييم الذاتي والتي سوف تستخدمھا اللجنة لتطوير خطط العمل .
 6.1.6تعيين ممثلي الحملة لحضور اللقاءات الرسمية
 6.1.7اعداد جدول منتظم للقاءات وتوسيع الدعوات لالشخاص المناسبين لحضور االجتماعات.
 6.1.8تنظيم لقاءات الھيئة العامة.
 6.1.9متابعة النشاطات ،اللقاءات ،او اي تطورات اخرى متعلقة بالحملة.
 6.1.10الموافقة على وثائق الحملة.
 6.2ھيكلية اللجنة التوجيھية )(SC
 6.2.1يتم عقد لقاءات اللجنة التوجيھية عبر االنترنيت ،ويمكن ان تكون مفتوحة لحضور اعضاء اخرين في الحملة
عند الحاجة.
 6.2.2تتكون اللجنة التوجيھية من الشركاء في الحملة ) (3.1واي عضو ناشط اخر في الحملة يتم اختياره من قبل
اللجنة التوجيھية للحملة .
 6.2.3على جميع اعضاء اللجنة التحضيرية حضور جميع اجتماعاتھا ،اال في الحاالت الخاصة التي يتعذر فيھا
الحضور على االعضاء ،على ان يقوم العضو الراغب بالتخلف عن االجتماع باخبار اللجنة مسبقا وقبل االجتماع.
 6.3عملية اتخاذ القرارت في اللجنة التوجيھية:
 6.3.1الية التصويت -لكل عضو في اللجنة صوت واحد ،بما في ذلك رئيس اللجنة.
 6.3.2يتم اتخاذ القرارات بالتوافق بين كل االعضاء ،اذا لم يتم التوصل الى التوافق بعد اجتماعين ،يجب على
االعضاء التصويت وتكون االغلبية ھي .1+50%
 6.4رئاسة اللجنة التوجيھية
 6.4.1يتم اختيار رئاسة اللجنة من اعضائھا ولمدة سنة واحدة )رئاسة دورية(.
 6.4.2يتحمل رئيس اللجنة المسؤوليات التالية :
) (1تسھيل عملية التواصل بين بقية اعضاء اللجنة التوجيھية.
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)(2ادراة االجتماع التي تخص مناقشة الستراتيجية والتغييرات المقترحة
) (3ضمان قيام اللجنة التوجيھية بتنفيذ ستراتيجية الحملة.
) (4التاكد من ايصال فحوى االجتماعات الى الھيئة العامة.
6.5التنبيھات  ،واشكال تنظيمية اخرى
 6.5.1يعمل اعضاء الحملة بكل طوعي بسبب اھتمامھم والتزامھم بالحملة .عند وجود نشاطات للحملة فان على
جميع االعضاء مناقشة كيفية الحصول على مصادر التمويل والمشاركة في تحمل النفقات .ليس للحملة ميزانية
محددة ،بل ھي جھد مشترك بين جميع اعضائھا.
6.5.2ال يتقاضى اعضاء اللجنة التوجيھية اجورا لقاء عملھم في اللجنة ،حيث انھم يعملون طوعيا.
 .7الھيئة العامة للحملة
7.1الھيئة العامة للحملة ھي منتدى يضم جميع االعضاء :منظمات المجتمع المدني ،الحركات االجتماعية ،واشكال
مؤسساتية اخرى ،واالفراد ،مثل الناشطين ،المحترفين ،واالكاديميين .والذين يلتزمون بالعمل في الحملة لتحقيق
اھدافھا.
 7.2يتم اخطار الھيئة العامة بالنشاطات ،ويتم اعالمھم بانجازات الحملة وتطوراتھا عبر االيميل .يتم استخدام قائمة
بريد الكتروني تضم عناوين كل االعضاء لھذا الغرض.
 7.3يتم عقد لقاءات الھيئة العامة كلما كان ذلك ممكنا .
 7.4تتحدد مسؤلية وادوار الھيئة العامة كما تم ذكره في حقوق وواجبات االعضاء التي تم ذكرھا في الفقرة)(3.4
 .8تعديل ھذه الوثيقة
من الممكن تعديل ھذه الوثيقة ،اي تعديالت يجب ان يتم االتفاق عليھا داخل اللجنة التوجيھية ،ويجب ان تكون متناسبة مع
المباديء واالھداف التي تم اقرارھا في الالئحة الداخلية.
------مالحظات
 تم تبني واقرار ھذه الوثيقة في كانون االول 2012 تمت مراجعة ھذه الوثيقة في  -01تشرين االول 2013 -الزالة اعضاء ،واضافة اعضاء جدد ،وتصليح اخطاء مطبعيةبسيطة

