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 I دۆسییه ی به ڕێوه بردین سه رچاوه  ئاوییه كان له  عێراق، گرنگییه یك سرتاتژییی بەرچاوی هه یه ، به  تایبه ت
بەهۆی په یوه ندیی ڕاسته وخۆی ئەم دۆسییەیەوە به  ژماره یه یك زۆر له  كه رته  پڕبایەخەکانەوە وكاریگه ریی 

وبه شداریی گه وره  وبنچینەیی له  پالنه كاین گه شه پێداین داهاتوودا. گه شه ی ناجێگریی دیمۆگرافیی له  
عێراق وئەو لێكه وتانەی بەهۆی دیارده ی گۆڕاین ئاووهه واوە پەیدادەبن، هه روه ها كه میی هاتووە 

ئاوییەکان له  عێراق به  هۆی بااڵدەستیی واڵتاین چاووگەوە بەسەر سەرچاوەکاین ئاوەوە، ئەوە با بایس 
ناسه قامگرییی ئه منیی وسیاسیی لەوالوە بوەستێت، كه  ماوەی چه ندین ده یه یه  عێراق بەخۆیەوە 

دەیبینێت، ئەمانە هەموو پێكه وه  هەرە دیارترین ئاڵنگاریی وڕێگرییەکاین ڕەویش به ڕێوه بردین دۆسییه ی 
ییانە پالتفۆرمێیک كاركردین ڕێكخراو وسرتاتژییی  ئاون. كاركردن بۆ شیكردنه وه  وچارەسەرکردین ئه م ئاڵنگار

دەخوازێت كه  هه موو خاوه ن به رژه وه ندییه كان له خۆبگرێت، به کۆکردنەوەی هه موویان له سه ر مێزی 
گفتوگۆ ویه كخستین کۆششەکانیان بۆ هێنانەکایەی ڕوانینێیك یه كگرتووی گشتگیری كه  بەشێوەیەیک کاریگەر 

به شداریی بكات له  چه سپاندین چه میك به ڕێوه بردین ته واوكاری سه رچاوه كاین ئاو له  عێراق به  شێوه یه یك 
دامه زراوه یی. له  ساڵی ٢٠٢٠ دا، له  میانەی ده ستپێشخه ریی پرۆژه ی )ئه مه  ئاوی خۆمانه- هذا ماءنا  (ی 

ڕێكخراوی په رله مان-  elbarlamentی ئه ڵمانیی وبه  پشتیوانیی وه زاره یت ده ره وه ی ئه ڵمانیا، ڕێكخراوی 
ییە سه ره كییه كان  په رله مان بایه خی چڕکردەوە لەسەر كۆكردنه وه ی ڕاستییه كان وچارەسەرکردین ئاڵنگار

لە ناوچەگەیل  جیاوازی عێراقدا، ئه وه ش له  ڕێی ئه نجامداین چه ندین وۆركشۆیپ پەیوەندییدار به  
چاره سه ركردین ملمالنێكاین ئاو وگۆڕاین ئاووهه وا وگەاڵڵەکردین ئەو یاسایانەوە کە پێویسنت. له م ساڵیشدا، 

٢٠٢١، چەند وۆركشۆپێیك تایبه ت به  دیالۆگ وگفتوگۆ کاراکران، ئةوەش له  ڕێی كۆكردنه وه ی كه رتگەیل  
جیاوازه وە كه  نوێنه رایه تیی کۆی خاوه ن به رژه وه ندییه كان ده كه ن له  دۆسییه ی ئاودا کە سیاسییه كان 

وجێبه جێكاران وڕێكخراوه  ناحكومییه كان وئه كادیمیستان وكه رته  تایبه ته كاین وه ك دەزگاکاین ڕاگه یاندنیان 
لەخۆگرت. ئەم وۆركشۆپانە  دەرفەتیاندا بە دیالۆیگ ڕاسته وخۆ وگفتوگۆیەیک كراوه له  نێوان  ئه م كه رتانه دا 

بۆ پاراسنت وبه رده وامییدان به  به ڕێوه بردین سه رچاوه  ئاوییه كان لە عێراقدا. به  کۆی گشتیی، له  ٢٠٢١دا، 
چوار وۆركشۆپ ئەنجامدران، سیانیان تایبه ت بوون به  وه سفكردنێیک وردی ڕه ویش ئێستا لەگەڵ 

ییە سه ره كییه كان وپێشنیازكردین چاره سه رگەیل کرداریی له سه ر ئاسیت ناوخۆیی له  ماوه ی  باسکردین ئاڵنگار
نێوان ٢٧ی ئایار/مایۆی ٢٠٢٠ تاكو ٢٠ ئایار/مایۆی ٢٠٢١. هەرچی وۆركشۆیپ چواره مە كه  له  كۆتایی مانیگ 

ترشیین یه كه م/ئۆکتۆبەری هه مان ساڵدا ڕێكخرا، هەموو به شداربوواین وۆركشۆپه كاین پێشووی لە پارێزگا 
جیاوازەكانه وه  له خۆگرتبوو، بۆ خستنەڕوو و په سه ندكردین نه خشه  ڕێگاكه  بۆ هه موو عێراق.

پێشه كیی

٢



II ئامانجی كۆتایی دیالۆیگ ئاو خۆی له  پێشكه شكردین نه خشه  ڕێگایه یك گونجاو وگشتگیری وبه رده وامدا
ده بینێته وه ، كه  هه موو كه رته  به شداربووه كان په سه ندی بكه ن وپشتیوانیی لێ بكه ن. پاشان ئه و دیالۆگه  

چوارچێوه یه ك بۆ ئه و نه خشه یه  دروست ده كات، وه ك نه خشه  ڕێگایه ك كه  هه موو هاوبەشە عێراقییه كان 
په سه ندی بكه ن. دواتر ئه م نه خشه  ڕێگایه  پێشكه یش الیه نه کاین یاساداناین وه ك )پارلەماین فیدراڵیی 
عێراق وپارلەماین هه رێمی كوردستان ولژینه  پارلەمانییه  په یوه ندیداره كان( والیه نه كاین جێبه جێكردن 

له  حكومه یت فیدراڵیی وحكومه یت هه رێمی كوردستاین عێراق ده كرێت. ئه م ڕێككه وتین نه خشه ی كاره ، 
پالنێك له خۆده گرێت کە یەکەم پالین لەو جۆرەیە وسیستمی ئاڵۆزی نه خشه ی خاوه ن به رژه وه ندییه كان 

ییەکانیش ده ستنیشان ده كات وڕاسپارده    تایبه ت به  دۆسیه ی ئاو له  ناو عێراقدا ڕوون ده كاته وه  وئاڵنگار
ییە ناوخۆییانه  پێشكه ش ده كات لە  پراگماتیکییەکان له  باره ی چۆنێتێی مامه ڵه كردن له گه ڵ ئه و ئاڵنگار

پێناو گه یشنت به  چاره سه ری کرداریی. هەروەها، یه كێك له  گرنگرتین ئەنجامەکاین ئه م كاره  بریتیی ده بێت 
له  دامه زراندین تۆڕێیك نیشتمانیی بۆ نوێنه رایه تییكردین هه موو ئه و كه رتانه ی په یوه ندییان به  دۆسیه ی 

ئاوه وه  هه یه  بۆ دەستەبەركردین به رده وامیی له  مه ودای دووردا.

ئامانج

٣



III لەپاڵ ئه و فرەییە بەرچاوەی له  هه ڵژباردین خاوه ن به رژه وه ندییه كاندا هه بوو، جیاوازیی جوگرافییش
یكراوی عێراقن، جیاواز  ڕەچاوکرا، بەوپێیەی هه ندێك ئاڵنگاریی هەن کە مۆریک هه ندێك ناوچه ی دیار

لەوانەی له  ناوچه كاین تردا هه ن. ئەوەبوو لە ڕووی جوگرافییەوە کارەکە دابه شكرا بۆ سێ ناوچەبەند: 
١( ناوچەبەندی باكوری عێراق كه  لە هه رێمی كوردستاین عێراق وهه ردوو پارێزگای كه ركوك و نه ینه وادا 

بەرجەستە دەبێت. ٢( ناوچەبەندی ناوه ڕاسیت عریاق كه  لە حكومه یت ناوەندیی وبه غدای پایته خت 
وپارێزگای ئه نبار وفورایت ناوه ڕاست وكه ربه الدا بەرجەستە دەبێت. ٣( ناوچەبەندی باشوری عێراق كه لە  

یقاردا بەرجەستە دەبێت. پارێزگای به رسه  وپارێزگای ز

بڕیاردرا توێژینه وه  بۆ شه ش كه ریت سه ره كیی بکرێت کە به شێوەیەیک ڕاستەوخۆ وپڕبایەخ بەیه كدادەچن  
له گه ڵ دۆسییه ی ئاو بۆ دەستەبەرکردین به ده ستهێناین ڕوانینێیک گشتگیری وتەواوکار. ئه و كه رتانه ش 

 )EESGMT ( بە بەرنامەی كاری به ڕێوه بردین تەواوکاری سه رچاوه ئاوییەکان به رجه ستە دەبن کە ناوی
لێرنا، ئەوەش ناوێکە هێمایە بۆ هەر شه ش كه رتەکە : ئاو وژینگه  )E(، ئاو وئابووریی )E(، ئاو وكلتوری 

كۆمه اڵیه تیی )S(، ئاو وحوكمڕانیی )G(، ئاو وبەڕێوەبردن )M(، ئاو وته كنۆلۆژیا )T(. وا الی خواره وه  
پوختەیەك بۆ ڕوونکردنەوەی هەر یه كێك له و كه رتانه  پێشكه ش ده كرێت: 

١— كه ریت ئاو وژینگه 
ییەیک هاوبه یش جیهانییه  وعێراقیش پۆلێنکراوە لە نێوان ئەو پێنج وواڵته دا كه   گۆڕاین ئاووهه وا ئاڵنگار

ییان له سه ر دروست ده بێت. نه بووین پالن بۆ دەگمەنیی ئاو لەم میانەیەدا دەبێتە  یگه ر هەرە زۆرترین كار
یانگەیاندنێیک ماددیی زۆر به   ژینگه ی عێراق وسیستمە ژینگه ییه كه ی. زەوییە ئاودارەکان، وه ك  هۆی ز

یاچه  رسوشتییه كان لەبەر مه ترسیی ووشكبووندا دەبن. چاالكییە مرۆییەکان لە چەشین  زۆنگاوه كان وده ر
ییه كان وكه میی ئه و ڕێکارانەی جێبه جێ ده كرێن،  به رهه مهێناین نه وت وکانزاکاریی وپاشه ڕۆ پیشه ساز

هۆكارگەلێکن بۆ پیسبووین ڕووبەرە ئاوییه كان وسیستمی ئاوی ژێر زه ویی. ئه مە وا ده كات عێراق پێویستیی 
به  پاره  ودەرامەتگەیل زۆر بێت بۆ بنیاتنانه وه  له  داهاتوودا. ئه م كه رته  تیشك ده خاته  سه ر ئاشكراكردین 

ییەکان و دەرفەتە سه ره كییه كان له  چوارچێوه  ناوخۆییه كه دا. ئاڵنگار

٢— كه ریت ئاو وئابووریی
ییه  جیاوازه كانه وه  هه یه . بەشێوەیەیک بەرچاو دەکەوێتە بەر  ئاو په یوه ندییه یك پته وی به هۆكاره  ئابوور

کاریگەریی ئاودێریی کشتوکاڵیی وبه رهه مهێناین وزه ی كارۆئاویی وبه كارهێناین ئاو له  ناو مااڵن وكه ریت 
پیشه سازیی ومه به سته  ژینگه ییه كان وبه رهه مهێناین بەردەوامی  نه وت. ئه م كه رته  تیشك ده خاته  سه ر 

ئاو وه كو كااڵیه یك ئابووریی وکاریگەریی ئابووریی ناوخۆ. چەند نموونه یه ك: ٧٠%ی ئه و سه رچاوه  ئاوییانه ی 
ییان هەیە له سه ر ئاساییش خۆراك.  یگه ر لە كه ریت كشتوكاڵدا به كارده هێرنێن بەشێوەیەیک ڕاستەوخۆ كار

یاتر له  ٩٠%ی داهایت نیشتمانیی عێراق پێكده هێنێت، هه ر به رمیلێك  پیشه سازیی به رهه مهێناین نه وت ز
نه وتیش پێویستیی به  ٣-٥ به رمیل ئاو هه یه .  

میتۆد

٤



III٣— كه ریت ئاو وكلتوری كۆمه اڵیه تیی
ییه كان هه بووه . ئاو توخمی  ییه یك گه وره ی له سه ر بواره  كۆمه اڵیه تیی وكلتوور یگه ر له  دێر زه مانه وه  ئاو كار

کارای پەیدابوون ونەشونمای هەموو شارستانییه كانە. كه میی جێبه جێكردین یاساكان والوازیی ژێرخان 
ییه  كۆمه اڵیه تییه كان ونه بووین  یگه ر ییەکاین ئاو وئاوارەبوون وشه پۆله كاین پەنابەران وكار بۆ دابینکار

سه قامگرییی، هه موویان هۆكارگەلێكن كه  پێویستیان به  توێژینه وه ی قووڵ هه یه  لە پێناو تێگه یشنت له  
ئاسیت هۆشیاریی كۆمه ڵی مه ده نیی وپاشان به شداریكردین له  بڕیاره كاین به ڕێوه بردین ئاو وبنیاتناین متمانه  

له  نێوان هاوواڵتییان وده سه اڵتەکاندا. ده بێت پالنه كاین گه شه پێدان له هه ر واڵتێکدا دەستپێگەیشتین 
هاوواڵتییان بۆ ئاوی خواردنه وه  وئاوه ڕۆی گونجاو وپاكژیی دەستەبەربکەن.

٤— كه ریت ئاو وحوكمڕانیی 
ییه كان و  ئه م كه رته  چه ند بابه تێیك وه ك حوكمڕانیی وڕێکارە گشتییەکان وبڕیاره  سیاسییه كان/ جێبه جێكار
الیه نه كاین ملمالنێ وچاره سه ر له خۆده گرێت. چه میك سیاسه یت ئاویی به  واتای چۆنێتیی به كارهێناین ئاو 

ییان  یگه ر دێت وه ك توخمێك بۆ سەپاندن یان هه مواركردین ئه جێندایەیک سیاسیی.  بڕیار به ده سته كان كار
یكراو بۆ  له سه ر نه وه كاین داهاتوو هه یه ، چ له  ناوخۆ یان له  ده ره وه  له  ڕێی په سەندکردین سرتاتژیێیك دیار

ییان  یگه ر به ڕێوه بردین سه رچاوه  ئاوییه كان. ڕێکارەکان وڕه هه ندی سیاسیی لە سه رچاوه ئاوییەکاندا كار
له سه ر بەردەستبوون وجۆرێتیی سه رچاوه  ئاوییه كان وگه شه پێداین مرۆیی هه یه  له سه ر هه ردوو ئاسیت 

نیشتمانیی وهه رێمایەتیی. 

٥— كه ریت ئاو وبەڕێوەبردن
ناتواننی شتێك به ڕێوه  ببه ین كه  نه توانرێت بپێورێت. بەڕێوەبردین  ته واوكاری ئاو پێویستە بۆ مامه ڵه كردن 
ییكردین نه خشەی  خاوه ن  ییدا وه ك یه ك هەگبە. هه نگاوی یه كه م بریتییه  له  دیار له گه ڵ كۆمه ڵێك ئاڵنگار

به رژه وه ندییه  په یوه ندیداره كاین ئاو وده ستنیشانكردین به رپرسیارێتیه كان. هەماهەنگیی وئاسانکاریی 
یکاریی لە نێوان خاوه ن به رژه وه ندییه كان لە بواری به ڕێوه بردین ئاودا ئەنجامگەیل باشرت دەستەبەر  هار

دەکەن کە لەسەر زەمنی بەرجەستە دەبن بۆ بەڕێوەبردین سەرچاوە ئاوییەکان. بەبێ بووین تێگه یشتنێیك 
ڕوون بۆ نه خشه ی خاوه ن به رژه وه ندییه كان لە بواری به ڕێوه بردین ئاودا، گەاڵڵەکردن یان وەرگرتین بڕیار 

ئاسان نابێت.   
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III٦— كه ریت ئاو وته كنۆلۆژیا
پێویستییه یك زۆر هه یه  بۆ به كارهێناین ته كنیکەکاین ئاو بۆ كه مكردنه وه ی کەلێنگەیل نێوان خواست له سه ر 

یره كەکان بەشێوەیەیک بەرچاو  ییەکان. بەکارهێناین شێوازه  داهێرناوەکان وچاره سه ره  ز ئاو ودابینکار
یارمه تییدەردەبن  بۆ گه یشنت به ئامانجه كاین گه شه پێداین به رده وام. چاره سه ركردین ئاو  وبه كارهێنانه وه ی 

ده بێته  هۆی كه مكردنه وه ی پیسبوون وكه مکردنەوەی دەرداین مادده  كیمیاییه  مه ترسییداره كان. ئه وه ش 
ده بێته  هۆی سنوورداركردین ئاوی چاره سه رنه كراوی ئاوەڕۆ. كارێیك له و جۆره  پاڵ به  وواڵته وه  ده نێت 

ییە هەستیارەکان بکات  وه كو گۆڕاین ئاووهه وا  مه ترسییه كاین كه میی ئاو كه مبكاته وه  ومامەڵە لەگەڵ ئاڵنگار
وگه شه كردین خێرای ژمارەی دانیشتووان.

هه ر وۆركشۆپێك، سێ ڕۆژی خایاند تیایدا به شداربووان دابەشكران به  سەر سێ گروپدا له  ڕۆژاین دووه م 
وسێیه می هەر وۆركشۆپێكدا بۆ كاركردن له سه ر هه ر شه ش كه رته كه  وتاووتوێكردین ڕه ویش ئێستا 

ییكراوەکەدا  ییە ناوخۆییه كان ونووسیین ڕاسپاردەکان  بۆ الیه نه  كارا جیاوازەکان له  كه رتە دیار وئاڵنگار
)یه كێك له و شه ش كه رته ی پێشرت ئاماژه یان پێکرا ( كه  بەشێوەیەیک ڕاسته وخۆ پێکەوە گرێدراوە لەگەڵ 
دۆسییه ی ئاودا. نوێنه رایەتییکردنیش هەبوو بۆ تەواوی ئاستەکان وخاوه ن به رژه وه ندییه كان لە هه ر 

ئه ڵقه یه یك گفتوگۆئامێزدا: ئاسیت وه زاره ته  په یوه ندییداره كان وئاسیت پارێزگا وئاسیت ناوخۆیی وكه ریت 
ییه كاین به ڕێوه بردین  ڕێكخراوه  ناحكومییه كان وناوه نده  ئه كادیمییه كان )له  پاشكۆدا: میتۆدی كار و ورده كار

دانیشتنه كان بەشێوەیەیک تێروتەسەل(. هەروەك به شداربووان تۆمارکران له  پالتفۆرمێیك تایبه تدا،  
پالتفۆرمی "ئه مه  ئاوی خۆمانه"، بۆ ئاگادارکردنیان لە هه موو ئه و زانیاریی وده ره نجامانەی  له  سێ 

وۆركشۆپه كه دا بەدەستهاتوون. لەپاڵ ناردین ڕاپۆرتێیك پڕ وردەکاریی لەسەر هەر وۆرکشۆپێك بۆ هه مووان 
یاتر له  سێ مانگ بە هەموویان )له  ٢١ ئایار/مایۆوه   تا ناوه ڕاسیت ئه یلول/ سێپتەمبەری  وپێداین ماوه ی ز
٢٠٢١( بۆ پێداچوونه وەی  وپێشكه شكردین پێشنیاز وتێبینیه كانیان. هەروەك وۆركشۆیپ چواره میش ڕێكخرا 

كه  هه موو پارێزگاكاین له خۆگرتبوو بۆ پوخته كردن و ڕێكخستین وەشاین كۆتایی ئەم نه خشه  ڕێگایه .   
  

یاتر لەوەش وبۆ دەستەبەركردین زۆرترین به شداریی كۆمه اڵیه تیی وجوگرافیی، فۆرمێیك ڕاپرسیی دابه شكرا  ز
یاتر لە ٣٠٠ به شداربووی لەخۆگرت لە  ڕێی  به سه ر چنی وتوێژه  جیاوازه كاین كۆمه ڵی عێراقییدا کە ز

ئاشناكردنیانه وه  به  هەر شه ش كه رته  گرێدراوەکە بە دۆسییه ی ئاوه وه  ووەرگرتین ڕاوبۆچوونیان. زێدەباری 
یكاریی ڕێكخراوگەیل ناوخۆیی عێراقیی كه   ڕێكخستین سێ كۆڕی گفتوگۆ بۆ كۆمه ڵگا ناوخۆییه كان بەهار

بایه خ به  كاروباره كاین ژینگه  وئاو ده ده ن وئه م شارانه یان له خۆگرت: موسڵ له  باكوری عێراق وڕومادی 
له  ڕۆژئاوای عێراق ونارسیه  له  باشوری عێراق. )له  پاشكۆكه دا: نموونه یه یك ڕاپرسییه كه  وئه نجامه كاین و 

ییه كاین ده ره نجامه كاین كۆڕه كان(. وورده كار
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IV ئه نجامه كان
ئه نجامه كان به  گوێره ی ناوچەبەندی جوگرافیی وئەو شه ش كه رته  ده خرێنه  ڕوو کە پێشرت باسکران، له  ڕێی 

پێشكه شكردین كورته یه ك سه باره ت به  هه ر كه رتێك له گه ڵ خستنه ڕووی دیارترین تایبەتمەندییەکانیان، 
له گەڵ پوختەیەك سه باره ت به  ڕه ویش ئێستا بۆ ئەو ناوچەبەندە جوگرافییە وبۆ هەر كه رتێك، ئەوجا 

ییە سەرەکییەکان وکۆتاییەکەش بە پێشكه شکردین ڕاسپارده پێشنیازکراوەکان دەبێت. خستنەڕووی ئاڵنگار

گروپه كاین كار:
له  هه ر وۆركشۆپێکدا، به شداربووان كران به  سێ گروپه وه  لە هەر دوو ڕۆژی دووەم وسێیەمدا بۆ 

ییە ناوخۆییەکان ونووسیین ڕاسپارده کان بۆ الیه نه   گفتوگۆكردن سه باره ت به  ڕه ویش ئێستا وئاڵنگار
كارا جیاوازەکان: ئاسیت وه زاره ته  په یوه ندییداره كان وئاسیت پارێزگا وئاسیت ناوخۆیی وكه ریت ڕێكخراوه  

ناحكومییه كان وناوه نده  ئه كادیمییه كان.

ڕێنماییه كاین ڕاهێنان وئاراسته كردن:
دابه شكردین به شداربووان به سه ر سێ گروپدا بەو جۆرەی هه ر گروپێك یەك بابەت هه ڵده بژێرێت. 
)دڵنیابوون له وه ی كه  تیمه كه  پاشخاین هەمەجۆری: سیاسیی وئه كادیمیی وسڤیل وبه ڕێوه به راین 

جێبه جێكار( لەخۆدەگرێت.
یكراوی  تیمه كه  ڕه ویش ئێستای ئاو وه سف ده كات وسەرنج ده خاته  سه ر ئاسیت ناوخۆیی ناوچه یه یك دیار

)باكور یان ناوه ڕاست یان باشووری عێراق(.
تیمه كه  لیسیت پرسیارە ڕێنماییکارەکان به كاردەهێنێت بۆ مسۆگه ركردین گفتوگۆیه یك ئاراسته كراوی 

به رهه مدار.
ییانه ش ده كات كه  په یوه ندییان به   ییەکان وکەلێنه كان وكه موكورتیی و ئه و داواكار تیمه كه  باس له  ئاڵنگار

ئاوه وه  هه یه  )بۆ نموونه ، ئه گه ر بابه ته كه  سه باره ت به  ژینگه  بێت، ئه وا گفتوگۆكه : په یوه ندیی سه رچاوه  
ئاوییه كان به  الیه نه  ژینگه ییه كانه وه ( دەبێت.

تیمه كه  ئەو چاره سه رگەالنە پێشنیازده كات كه  مایەی جێبه جێكردن بن ودەشێت بەڕێوەبردین سه رچاوه  
ئاوییه كان له سه ر ئاسیت ناوچه / ئاسیت واڵت به ره وپێش ببەن.

تیمه كه  ئەو چاره سه رگەالنە پێشنیازده كات كه  مایەی جێبه جێكردن بن ودەشێت بەڕێوەبردین سه رچاوه  
ئاوییه كان له سه ر ئاسیت ناوچه / ئاسیت واڵت به ره وپێش ببەن.

ییەکان وچارەسەر و ڕاسپاردە پێشنیازکراوەکان پێشكه ش دەکات بە تیمه كاین تر،  تیمەکە ئاڵنگار
وگفتوگۆیه یك كراوه  ده كرێت بۆ ئامادەکردین ئه نجامه كاین گرویپ كار.

تیمەکە پێشکەشکار/ پێشکەشکاران کاندید دەکات بۆ خستنەڕووی پێشنیازەکاین تیمەکە وکاردانەوەکان.
ییەکان کە لەسەرەوە باسکراون وچاره سه ر وڕاسپارده پێشنیازکراوەکان ئەوانەی گەاڵڵەکراو  هەموو ئاڵنگار

وئامادەکراون کۆدەکرێنەوە وبەدۆکیومێنت دەکرێن بۆ ڕێکخستنیان لە دانیشتین کۆتاییدا.
هه ماهه نگكار گره نتیی ئه وه  ده كات كه  ڕاهێنانه كه  ڕوون بێت بۆ هه موو به شداربووان،  له  ڕێی پێداین 
هەموو ئەو ڕێنماییانەی لەسەرەوە باسکران به شێوه یه یك ڕوون پێش ده ستبەکاربووین گروپه كاین كار.

هه ماهه نگكار به دواداچوون دەکات لەگەڵ هه ر گروپێك بۆ دڵنیابوون لە وه اڵمدانه وه ی هه ر پرسیارێك 
یان هه ر نیگه رانییه ك وچاودێرییكردین كایت ڕاهێنانه كه . 

٧هه ماهه نگكار پێشکەشکردین بابەت وگفتوگۆکە به ڕێوه ده بات. 



١ كه ریت ئاو وژینگه ا

١.١ وه سفكردین ڕه ویش ئێستا
كاریگه ریی گۆڕاین ئاووهه وا له  سااڵین ڕابردوودا له سه ر ئاو ڕوون وئاشکرابووە له  سەر ئاستگەیل جیاواز 

له  ڕووی بڕ وجۆری سه رچاوه  ئاوییه كانەوە. ئه وه ش بە سەختیی ڕه نگدانه وه ی هەبوو له سه ر ئاو 
وئاساییش، به جۆرێك شه پۆیل به بیابانبوون وئاوه رابوون كاریگه ریی هەبوو له سه ر تێكچووین سیستمی 
ژینگه یی. گۆڕاین ئاووهه وا به  شێوه یه یك ڕوون كاریگه ریی هەیە له  باكوری عێراق ) به  تایبه ت لە هه رێمی 

كوردستان( بەوپێیەی ئاووهه وای ووشك جێی ئاووهه وای ناوچه ی باكوری گرتۆته وه  كه  له  بنه ڕه تدا بەوە 
جیادەکرێتەوە کە  نیمچه  ووشكە. هه مان شتیش به سه ر ناوچه  شێداره كاندا ده چه سپێت كه  گۆڕاوه  بە 

نیمچه  ووشك. به یش باكوری عێراق، به  هه رێمی كوردستاین عێراقیشه وه ، درك ده كات به  پالین سرتاتژییی 
خۆگونجاندن بۆ گۆڕاین ئاووهه وا كه  به م دواییانه  له الیه ن پرۆگرامی ژینگەی نه ته وه  یه كگرتووه كانه وه  

دانراوه .

ییە سەرەکییەکان ١.٢ ئاڵنگار
یوەکاندا.  شه پۆلەکاین گه رمای بەرز وكه مبوونه وه یەیک زۆر لە دابار

زۆربووین پیسیبووین خاك وخراپبووین لە ناوچه  كشتوكاڵییه كان وكه میی ڕووبه ری ڕووه كیی وباڵکێشاین 
شارنشینیی بەسەر زه وییه  كشتووكاڵیه كاندا.

كه مبوونه وه ی ئاستەکاین ئاوی ژێر زەویی.
یادبووین پیسبوون )ئاو وخاك وهه وا(، ئه وه ش كاریگه ریی نه رێنیی ده بێت له سه ر سیستمی ژینگه یی  ز

ینده گیی، كه  ڕەنگدانەوەی دەبێت لەسەر له دەستچووین دەرفەیت وه به رهێنان له  بواری  وهه مه جۆریی ز
گه شتوگوزاردا. چه ند نموونه یه كیش بۆ ئه وه ، ڕووباری تانجه رۆیە له  سلێماین كه  به  یه كێك له  سه رچاوه  
ئاوییه  سه ره كییه كاین كشتوكاڵ وساماین ئاژه ڵ داده نرێت له  باشوری سلێماین به  داخه وه ، ئه م ڕووباره  
ڕووبه ڕووی پیسبوونێیك گه وره  بۆته وه ، به هۆی ئەمانەوە: شوێین چاره سه رکردنەکە كه  ته نیا ٥٠٠ مه تر 
له  ڕووباره كه وه  دووره ، له گه ڵ ئاوه ڕۆی ڕاسته وخۆی كارگه كان )پاڵێوگه  نایاساییه كان( وپاشەڕۆکان به  

نه وتیشه وه ، كه  ڕاسته وخۆ فڕێده درێنه  ناو ڕووباره كه وه  به بێ هیچ جۆره  چاره سه رکردنێك. له  ئێستادا 
ینده وه ره  ئاوییه كان له  نزیك  ڕووباره كه  به  كه ڵیك ڕاوكردن یا مەلەکردن نایه ت. زۆرێك له  ماسییه كان و ز

پارێزگای هه ڵه بجه  مردار بوونه ته وه .

كوری عێراق )هه رێمی  ناوچه بەندی با
كوردستاین عێراق وهه ردوو پارێزگای 

نه ینه وا وكه ركوك(
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ا
كوری عێراق  ناوچه بەندی با

)هه رێمی كوردستاین عێراق وهه ردوو پارێزگای نه ینه وا وكه ركوك(

ئه و به نداوانه ی كه  واڵتاین چاوگ  دروستیانكردوون، به  تایبه ت توركیا وئێران، بوونه ته  هۆی 
كه مبوونه وه یەیک بەرچاو لە تەرخانکردنەکاین ئاوی سه ر زه ویی، ئه وه ش بووەته  هۆی تێكچووین سیستمی 
ژینگه یی له  ناوچه ی باكور. پرۆژه ی ئاوی كه مه ره یی )TWP( له  ئێران ئامانجی گه شه پێداین كه ریت كشتوكاڵی 
یاتر له سه ر لقه كاین هه ردوو ڕووباری سریاون وزێی بچووك به بێ  واڵتەکەیە له  ڕێی بنیادناین ژێرخاین ئاویی  ز
ڕاوێژ له گه ڵ عێراق وه ك واڵیت ئاوڕێژگه . پرۆژه ی ئاوی كه مه ره یی ١٤ به نداو دروستده كات بە کۆی توانایەیک 

یاتر لە  گلدانه وه  کە دەگاتە  ٩.١ ملیار مه تر سێجا )م٣( و بە درێژیی ١٥٠ كیلۆمه تر لە تونێلگەل کە ئاراسته ی ز
یه ك ملیارم٣ دەگۆڕن. ئه م پرۆژه یه  ده بێته  هۆی كه مبوونه وه ی توانای گلدانه وە ی به نداوی ده ربه ندیخان 

یانێیك زۆر به عێراق به گشتیی  به  ڕێژه یەك دەگاتە ٧٧٪. ئەم  كه مبوونه وه  زۆرە له  پشیك ئاودا دەکرێت ز
وهه رێمی كوردستان به تایبه تیی بگه یه نێت. بۆ نموونه  له  ساڵی ٢٠١٩ دا لێشاوی ئاوی زێی خواروو به  

ڕێژە ی ٥٠٪ كه میكرد، له  ئێستادا لێشاوەکاین ئاوی سه ر زه ویی له  ئێرانەوە له  سفر نزیك بونەته وه ، بەو 
یاتر نییه .  پێیەی ڕووباری سریاون- دیاله   پشت به  ئاوپێداین ناوخۆیی ده به سنت كه  لە ٧-٨ م3/ چركه  ز
هەمان دۆخیش سەبارەت بە ڕووباری زێی بچووك وبه نداوی دووكان لەبەر ئەوەی كۆمه ڵێك به نداو 
دروستکراون وتونێلێكیش لێدراوە له  كاین سێو بۆ گۆڕیین ئاراسته ی نزیكه ی ٢١ م3/ چركه  بۆ ئاوپێدان 

ییە  بۆ باقیی ناوچەکاین عێراق جێدەمێنێت.  یاچه ی ورمێ له  ئێران. ئه م ئاڵنگار وبوژاندنه وه ی ده ر
ییە چارەنووسساز ه كان، چونکە ناوچه ی باكور، به   هەرچی ڕه هه ندی داراییشە ئەوە یه كێكه  له  ئاڵنگار
تایبه تیی حكومه یت هه رێمی كوردستان كێشه ی كه میی داراییدان وجێکردنەوەی لە بودجه دا هه یه  بۆ 

ییە ژینگه ییەکاین په یوه ست به  ئاوه وه ، به  جۆرێك زۆربه ی پڕۆژه كان هه ڵپه سێردراون  چاره سه ركردین ئاڵنگار
ییە. تاكو ئێستاش  یان دواخراون، ئەمە لەگەڵ ئەوەدا کە ده زاننی دۆسییه ی ئاو دۆسییه یه یك  سه روه ر

به نداوی موسڵ به نداوێیك ناسه قامگریه  وهێشتا كاره كاین پڕكردنه وه  به رده وامییان نییە. 
٩



١.٣ ڕاسپارده  پێشنیازکراوەکانا
یكراوییش هه رێمی كوردستاین عێراق لە پالین سرتاتژییی گشتگیری بۆ  داناین ناوچه ی باكور، به  دیار

چاودێریكردین ڕه ویش ئاویی، چونكه  ئه و ناوچه یه  زانیاریی ئاماریی جێگری هەیە كه  ده كرێت وه ك سه رچاوه  
به كاربهێرنێت.

ئاماده كردین بودجه یه ك بۆ بنیاتناین به نداوی بچووك - مامناوه ند كه  یارمه تییده رن بۆ گلدانه وه ی ئاو.
پەسەندکردین چاره سه رکردنێیک كارا بۆ ئاو وبەکارهێنانەوەی سیستمی ئاوه ڕۆ. 

به كارهێنان وجێبه جێكردین ته كنیكه  پێشكه وتووه كاین ئاودێریی بۆ باشكردین توانای خاك بۆ ڕێكخستین 
به كارهێناین ئاو.

یان به  ئاو وژینگه   سه پاندین ڕێساگەل وداناین ڕێکارگەیل پابەندکار بۆ چاالكییه  نایاساییه كان كه  دەشێت ز
بگه یه نن. هەروەها چاودێرییكردین كارگه كان وچاره سه ركردن وپاڵفتەکردین ئاوە بەفیڕۆچووەکان. شان 

بەشاین سه پاندین مه رجی سنوورداركار بۆ کەمکردنەوەی ڕاوی ماسیی.
پێكهێناین وه فدێیك دانوستانكار كه  نوێنه راین حكومه یت هه رێمی كوردستانیش له خۆ بگرێت بۆ دانوستاندن 

سه باره ت به  پشكە ئاوییەکاین عێراق له گه ڵ واڵتاین چاوگ.
پێویستە به نداوی بادوش وه ك به نداوێیك به رگر بۆ به رگرتن له  شه پۆیل الفاو له  حاڵه یت دروستبووین هه ر 

هەرەسێك له  به نداوی موسڵدا دورستبکرێت، شانبه شاین كاره كاین پڕكردنه وه  له  ناو به نداوی موسڵدا.
ییه كاین كه م ئاویی له سه ر الیه ین ژینگه یی وپشت  یگه ر هانداین به كارهێناین نموونه ییانه ی ئاو وده رخستین كار

به سنت به  پره نسیپه كاین دبلن ) كانووین دووه م/ یەنایەری 1992( بۆ ئاو وگه شه پێداین به رده وام و 
توانادان بە ژنان له م چوارچێوه یه دا.

كوری عێراق  ناوچه بەندی با
)هه رێمی كوردستاین عێراق وهه ردوو پارێزگای نه ینه وا وكه ركوك(
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ا
كوری عێراق  ناوچه بەندی با

)هه رێمی كوردستاین عێراق وهه ردوو پارێزگای نه ینه وا وكه ركوك(

٢ کەریت ئاو وئابووریی

٢.١ وه سفكردین ڕه ویش ئێستا
عێراق وناوچه ی باكور، به هه رێمی كوردستانیشه وه ، گریۆده ی ده سیت خراپ به ڕێوه بردین ئاون له  كه رته كاین 

كشتوكاڵ وپێشه سازیی وبه كاربردین ناوماڵدا، بەچەشنێك كشتوكاڵ پشیك شێری به رده كه وێت، بەدوایدا 
پیشه سازیی دێت، ئەوجا به كارهێنانەکاین ناوماڵ. ئه م په یكه ربه ندییه  الوازه ی به كاربردین ئاو كاردەکاتە سەر 

ئابووریی نیشتمانیی. ئاو له م میانەیەدا هەڕەشە دەکات لە ئاسایییش خۆراك وه ك سه رچاوه ی بژێویی 
دانیشتووان ودابینکردین هەیل کار وکەمکردنەوەی مەترسییەکاین بێكاریی. ١٣٧٠٠ هه یل كارهەن له  كه ریت 
ییەکاین ئاو وئاوه ڕۆدا، و له م بواره دا الین کەم ٤١٠٠ كه س کارده كه ن لە پارێزگای موسڵ.هەنووکە،  دابینکار

حكومه یت هه رێمی كوردستان له  ٩٨٪ ی خواست لەسه ر ئاو بۆ ناوچەکە دابنی ده كات، به اڵم ئه و ڕێژه یه  
له  پارێزگای نه ینه وا كه مرته . 

ییە سه ره كییه كان ٢.٢ ئاڵنگار
تاریفه ی ئاو گونجاو نییه  به راورد به  تێچووی دابینكردین ئاو وچاككردنه وه ی تۆڕه كان ئاو.

حاڵه تگەیل نه خۆشیی هەن لە خراپیی جۆری ئاوه وه  پەیدابوون.
به شێوه یه یك گشتیی، عێراق ڕێژه یه ك له  دەرامەتە ئاوییەکاین له  ده ستده دات به  هۆی به هه ڵمبوونه وه ، 

لەبەرئەوەی به كارهێناین كه ناڵەکاین  سیستمی كراوه  وەك شێوازێیک كۆنباو ده بێته  هۆی له  ناوچووین 
ساماین ئاویی حکومیی ولە دەستچووین ودەرفەتەکان، به  تایبه ت له  پارێزگای نه ینه وا كه  لەوێ 

جووتیاره كان ئەم سیستمە كۆنەی ئاودێریی به كارده هێنن.
ییە تۆبۆگرافییەکان ودۆخە جیۆلۆجییەکان دەبنە هۆی پەککەوتنەکان لە جێبه جێكردین سیستمی  ئاڵنگار

ییەکاین ئاو لە هه رێمی كوردستان و پارێزگای نه ینه وا، به  تایبه ت له  سایه ی ڕێکوپێك نه بووین  دابینکار
داراییدان بۆ بودجه  کە دەبێتە هۆی پەکخستین هەر پالنگەلێك.

یادبووین نیشته نییەکاین ناو ڕووبارەکان و داڕووتاین هه ردوو به ری دیجله  له  پارێزگای نه ینه وا. ز
پەرێزگەیەیک ئه منیی هه یه  کە ناتوانرێت کارمەندان وکەلوپەیل تایبه ت بە ڕاماڵیین ناو ڕووباره كان بگەن پێی.

الوازیی جێبه جێكردین بڕگه كاین یاسای پاراستین ژێرخاین ئاو ونەبووین هۆشیاریی پێویست، بابەتگەلێکن 
بارگرانییەیک ئابووریی دروستدەکەن کە له سه ر ده سه اڵتداران دەکەوێت. هه روه ها ئه و ته كنۆلۆجیایه ش كه  
یاتر بەکەڵك بن  به كارده هێرنێت له  ئاودێریی وكشتوكاڵ وبه كارهێناین ناو ماڵدا، باویان نه ماوه  وپێویسته  ز

ییه وه . لە ڕووی ئابوور
گه شه ی دیموگرافیی وشارنشینیی خێرا، كه  به  شێوه یه یك ناڕێكخراو ڕووده دات وبه بێ پالنێیک گونجاو، به  

جۆرێك كه  ناكرێت ئه و بڕه  ئاوه  مه زه نده  بكرێت كه  له  دوو ده یه ی داهاتوودا پێویست ده بێت له گه ڵ 
ییەکاین ئاو/ سیستمی ئاوه ڕۆ بۆ مامه ڵه كردن له گه ڵ ئەم گه شه یە دا.  توانای پێویست بۆ دابینکار
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)هه رێمی كوردستاین عێراق وهه ردوو پارێزگای نه ینه وا وكه ركوك(

٢.٣ ڕاسپاردە پێشنیازکراوەکان
دابینكردین بودجه  بۆ ژێرخاین ئاو به كارێیك بنه ڕه تیی داده نرێت وده بێت به  خواستێیك نیشتمانیی بەپەلە 

دابرنێت.
دابینكردین ئاوی پێویست بۆ كه رته  گرنگەکان بۆ دەستەبەرکردین پێشكه وتن وبرەوسەندن له  ڕێی 

دامه رزاندین سیستمێیك پێشكه وتوو وداهێنەرانەوە . ده بێت سیستم  كۆی پێداویستییه  سه ره كییه كاین 
به كاربردین ئاوی ناو مااڵن به  هه ند وه ربگرێت به  شێوه یه یك یه كسان وكارا.

به كارهێناین ته كنیکەکاین ئاوپێداین ده ستكرد بۆ پڕكردنه وه ی عه مباراوه كاین ئاوی ژێر زه ویی له  ناوچەکاین 
دامێنگەیل  چیا كان.

ڕاماڵیین بەردەوام بۆ ڕووبارەکان به  تایبه ت ڕووباری دیجله  وبایه خدان به  چاككردین کەنارەکاین ڕووباره كان.
یرەك بۆ چاودێرییكردین جۆرێتیی ئاو بۆ ڕێگرتن له   باشرتکردین جۆرێتیی ئاو وكاراكردین سیستمی ز

ییەکان لە ژێر زه وییدا.  باڵوبوونه وه ی نه خۆشیگەلە  جیاوازەکان ولێچوون له  سیستمی هێڵه كاین بۆر
لەم میانەیەشدا،  زانیین تێچووین چاره سه ركردین نه خۆشیگەیل په یوه ندییدار به  ئاوه وه   شایاین  ئەوەیە 

ییانه وه . هەڵسەنگاندین بۆبکرێت لە بەرانبەر وه به رهێنان له  جۆرێتیی ئاودا له  ڕوانگەیەیک ئابوور
ییەکاین ئاو بۆ کەمکردنەوەی به هه ڵمبووین  ییە داخراوەکان بۆ دابینکار به كارهێناین سیستمی هێڵەکاین  بۆر
ئاو ووه به رهێنان له ته كنیکە داهێنەرانەکان وژێرخاین ئابووریی وه كو ئاوپێداین ده ستكرد بۆ دەستەبەرکردین 
سەرچاوەکاین ئاو وگلدانەوەی. سیستمگەل وپێوه ره  تازه كان وادەخوازن حكومه ت پەسەندیان بکات بۆ 

هه ر پرۆژه یه ك، به  تایبه ت ئه وانه ی په یوه ندییدارن به  كه ریت كشتوكاڵه وه .
گەاڵڵەکردین/ پێداچوونه وه  به  یاسای پاراستین ئاو وبنەماکاین هۆشیاركردنه وه  سەبارەت به  ئاو 

ییەکان. دەبێت یاسا جه خت بکاتەوە له سەر  وپێشكه شكردین ئه و بنەمایانە به  دەستە یاسادانەر
ییەکان بەتەنها وگرێداین ئەوەش به سیستمی  هاورده كردین ئامرازگەل  وئامێرگەلە بەکەڵکە ئابوور

هاندانەکانە وه  وه كو باجی كه مرتی هاورده  بۆ بازرگاین كۆفرۆش )وەکو سیستمی ئاوی به لوعه  
وجلشۆرەکان وگەرماوەکان وسیستمه كاین ئاودێریی ...هتد( له گه ڵ پەسەندکردین سیستمێیک 

پێشكه وتووی چاودێرییكردین جۆرێتیی.
یکار بێت لە پێشکەشکردین  وه به رهێنان له  پرۆژه  ناوخۆییه كاندا لە ناوچه  گوندنشینه كاندا كه  دەکرێت هار

ییە باشەکان. ڕاسپارده   چریۆكێیك سه ركه وتوو وبنیاتنان لەسەر ئه و ئه زموونه  بۆ فراوانكردین پەیڕەوکار
دەدرێت بۆ به كارهێناین پرۆژه ی داهێنەرانەی GIZ له شاری دهۆك وه ك نموونه یه یك باش. ئەم پرۆژه فرە 

قۆناغە کە  تێچووه كه ی ٣٠ ملیۆن یۆرۆیه ، ئامانجی بنیاتناین تەکنیکێیک هاوچەرخە بۆ ئاوەڕۆ وتەکنییک 
تێچووین یاسایی بۆ سیستمی چارەسەرکردین ئاو بۆ به كارهێنانه وه ی ئاو له  كه ریت كشتوكاڵیدا، هەروەها 

یرەکیش فەراهەم  هه یل كاری زۆر بۆ  فه رمانبه رە ناوخۆییەکان دابنی ده كات. پرۆژه كه  چاره سه رگەیل ز
ییه كاین  دەکات بۆ داڕشتنه وە ی په یكه ربه ندیی كارگێڕیی وئاماده كردین ڕاپۆرت وڕوونکردنەوەی خزمه تگوزار

ڕاژەخوازان وكه موکورتیی له  به ڕێوه بردین داتاكاندا.
لەبەرئەوەی پرۆگرامی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ ژینگە بەم دواییە کار دەکات لەسەر پرۆژەیەیک سێ ساڵ 

بۆ داناین سرتاتژییی کارکردن لەسەر بابەیت گۆڕاین کەش وهەوا، ڕاسپاردە دەدرێت بەهاوبەشییکردین 
ییەکان بۆ هەڵسەنگاندین تێچووین  ئەنجامەکاین ئەم سرتاتژیە وپێشکەشکردین بە دەستە یاسادانەر

پەسەندکردین سرتاتژیی مامەڵەکردن لە گۆڕاین کەش وهەوا بۆ عێراق.
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٣ کەریت ئاو وڕۆشنبرییی کۆمەاڵیەتیی

٣.١ وەسفکردین ڕەویش ئێستا 
ئاو توخمێیک سەرەکییە بۆ سەالمەتیی مرۆڤ وتەندروستییە دەروونییەکەی. بەشێکیشە لە پێداویستیییە 

ییە  سەرەکییەکان لە قوچەکەکەی ماسلۆدا بۆ پێداویستییەکان. جیاوازیی گەورە لە خزمەتگوزار
یندەگییەکان لە نێوان شارەکان وشارۆچکەکاندا دەردەکەوێت، بە تایبەت لەوەدا کە پەیوەندیی هەیە بە  ز

ییەکاین  یگەر ییەکاین  ئاوەوە. قەزای شەنگال بە نموونەیەیک ئاشکرا دادەنرێت بۆدەرخستین کار دابینکار
ییەکاین  ئاو وپێداویستییە سەرەکییەکان لەسەر ڕەهەندی کۆمەاڵیەتیی وکلتووریی. ئەوەتا  کەمیی دابینکار

یاد لە ١٠٠،٠٠٠ کەس گەڕایەوە بۆی، زۆربەیان دیسان بەم دواییە ئاوارەبوونەوە بەهۆی کەمیی  پاش ئەوەی ز
ییە سەرەکییەکانەوە و لەپێش هەمووشیانەوە کەمیی ژێرخاین ئاو. ئەم ئاوارە بوونەوەیەش  خزمەتگوزار

لێکەوتەگەیل هەیە کە دەکرێت بە گۆڕانە  دیمۆگرافییەکان وبابەتگەلە کۆمەاڵیەتییەکان دەست پێبکەن بە 
ییەکان ومەترسییە تەندروستییەکان.  ییە ئابوور تایبەتیی بۆ ژنان، ئەوە جگە لە ئاڵنگار

ییە سەرەکییەکان ٣.٢ ئاڵنگار
ییکراوی لەو شارانەدا کە بە  ییە سەرەکییەکاین ژێرخاین ئاودا، بە دیار کەموکورتیی زۆر لە خزمەتگوزار

ناوچەگەیل جەنگ لەقەڵەم دراون وکەوتوونەتە بەر هێرشە تریۆریستییەکان. پارێزگای نەینەوا نموونەیەکە 
ییەکاندا دژی ڕێکخراوی داعش لە حوزەیران / یۆنیۆی  بۆ ئەو شارانەی لە میانەی پرۆسە سەرباز

٢٠١٤ دا وێرانبوو. خەڵکیی لە ناو کامپەکاندا دەژیان لەگەڵ بەدەستگەیشتنێیک کەم بە پێداویستییە 
یاتر لە شەش ساڵ، بەتایبەت بەدەستهێناین ئاو وبووین ئاوەڕۆ. ئەم  سەرەکییەکانیان بۆ ماوەی ز

ییگەیل گونجاو نەبنەوە مایەی بنیاتنانەوەی  بەسەرهاتە خراپە هەر بەردەوام دەبێت ئەگەر خزمەتگوزار
شارە وێرانکراوەکان وگەڕاندنەوەی خەڵکیی بۆیان. 

کەمیی هۆشیاریی الی هاوواڵتییان ودەوڵەتیش بەهەمان شێوە سەبارەت بە بەهای ئاو وەك کااڵ. 
چەند هەوڵێیک شەرمنانە هەبوون لەالیەن کەناڵەکاین میدیاوە بۆ ڕوماڵکردن وتیشك خستنە سەر ئەو 
یکالم  لە ساڵێکدا کە تیشك دەخەنە 

ٍ
ییە هەستیارە. ئامارەکان ئاماژە دەکەن بۆ بووین تەنیا چوار ر ئاڵنگار

سەر هۆشیاریی لە دۆسییەی ئاودا.

١٣



الوازیی ڕێکخسنت ونەبووین ممتانە لە نێوان کۆمەڵگە ودەسەاڵتە حکومییەکاندا، بەوپێیەی ڕێکخراوە ا
یاتر لە ٢٠٠ ڕێکخراوی ناحکومیی ناوخۆیی  ناحکومییەکان چاالك نینی لەو بوارەدا. بە زانیین ئەوەی کە ز
تۆمارکراو لە حکومەیت هەرێمی کوردستاندا هەن لەوانەی تایبەتمەندن لە بوارەکاین ئاو وژینگەدا. ئەو 

ڕێکخراوانە کارا ننی بەهۆی سنوورداریی گەیشنت بە داراییدان. هەروەها ڕۆڵی ژنانیش تا ئێستا نەرێنییە، لە 
کاتێکدا ئەوان بەکاربەری کۆتاینی کە ڕۆژانە مامەڵە دەکەن لەگەڵ ئاودا لە ناو ماڵدا، چ لە چێشت لێناندا 

بێت یان جل شۆردن یان بەکارهێناین ئەو ئامێرانەی ئاو بەکاردەبەن. 
سنوورداریی ڕوانیین دەسەاڵتە خۆجێییەکان وپێویستیی نەهێشتین نەخوێندەواریی ئاویی، بەجۆرێك  

پالنگەیل سرتاتژییی جێبەجێ نەکراون بۆ هۆشیارکردنەوە سەبارەت بەگرنگیی بەڕێوەبردین سەرچاوە 
ئاوییەکان لەپاڵ بەشداریی پێنەکردین ئەکادیمیستان وژنان بە شێوەیەیک کارا لە دروستکردین بڕیاردا.

نەبووین یاساگەیل پێویست وجێبەجێکردنەکان لە چوارچێوەی مافەکاین ئاو وهۆشیاریی گشتییدا. لەوانە 
لێداین بریە هەڕەمەکیی ونایاساییەکاین ئاو سەردەکێشێت بۆ لە دەستداین عەمباراوە سرتاتژیییەکان بە 

جۆرێك تێکڕای خواست لە هەرێمی کوردستان لەسەر بریەکان دەگاتە نزیکەی ٦٠٠٠ لە کاتێکدا کۆی گشتیی 
یاد لە ٣٠٠٠٠ ، واتە پێنج هێندەی خواستەکە.  بریەکاین ئاو )تۆمارکراو وتۆمارنەکراوەکانیش( گەیشتۆتە ز

ئەوە جگە لە دووریی سەالمەیت لێدان لە نێوان بریەکاین ئاودا. دەسەاڵتە خۆجێییەکان لە هەرێمی 
ییان دەستنیشانکردووە، ٥٠٠م ، ٦٠٠م ، ٧٠٠ م.بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا،پابەندبووین  کوردستان سێ جۆر دوور

سوودمەندان بووین نییە.

كوری عێراق  ناوچه بەندی با
)هه رێمی كوردستاین عێراق وهه ردوو پارێزگای نه ینه وا وكه ركوك(

١٤



ا
كوری عێراق  ناوچه بەندی با

)هه رێمی كوردستاین عێراق وهه ردوو پارێزگای نه ینه وا وكه ركوك(

٣.٣ ڕاسپاردە پێشنیازکراوەکان
پێداین کاری لە پێشینە بە بونیادنانەوەی پێداویستییە سەرەکییەکان وژێرخاین ئاو لەو شارانەدا کە 

گرفتاری تریۆر بوون ویارمەتییداین خەڵکیی بۆ گەڕانەوە بۆ زێدی خۆیان لەڕێی بەتواناکردنیان بۆ گەیشنت 
یکاریی لەگەڵ ڕێکخراوە ناحکومییە نێودەوڵەتییەکان  ییەکاین ئاو. لەپاڵ ئەوەشدا هار بەخزمەتگوزار

وناوخۆییەکان بەشداریی دەکات لە سەقامگرییی وگەڕانەوەیان بۆ ژیاین ئاساییان بە شێوەیەیک خێراتر. 
ییە دیموگرافییەکان.  ییە کۆمەاڵیەتییەکان وگۆڕانکار لەوەش گرنگرت، کەمکردنەوەی کاریگەر

گەاڵڵەکردین هەڵمەتێیک گشتیی هۆشیارکردنەوەی تایبەت بە ئاو کە چەند ئاستێیک جیاواز بە ئامانج 
وەربگرێت وەکو وەزارەیت پەروەردە وفێرکردن ووەزارەیت ڕۆشنبرییی ووەزارەیت ئەوقاف وزانکۆکان 

ودەستەکاین گەشتوگوزار وڕاگەیاندن وبەڕێوەبەرایەتیی ڕێکخراوە ناحکومییەکان ودامەزراوەکان 
ودەستەکاین ئاو وشوێنەکاین خواپەرستیی وەك مزگەوتەکان وکڵێساکان. بۆ ئەوەش دەکرێت پرۆژەی  

یکاربوو لە  GIZلە دهۆك وەك نموونەیەیک سەرکەوتوو پەسەندبکرێت چونکە هەڵمەتەکەی ئەوان هار
کەمکردنەوەی بەکاربردین ئاو بە ڕێژەی ١٠-٢٠٪، بە بەکارهێناین بڕگەگەلێك لە کتێبە پریۆزەکان وەك قورئان 

وئینجیل بۆ هانداین خەڵکیی لەسەر دەستگرتن بە ئاوەوە. نموونەیەیک تریش بریتییە لە ئەزمووین 
ییەیک گەورە  وبەرچاو لە  ئێران کە پێویستیی بە ١٥ ساڵ بوو لە هەڵمەیت ئاو بۆ بەدەستهێناین جیاواز
ئاسیت هۆشیاریی کۆمەاڵیەتییدا. بە بایەخەوە ڕاسپاردە دەدرێت کە هەموو ئاژانسێیک میدیایی ئەرکە 

کۆمەاڵیەتییەکەی ببەستێتەوە بە بەرەوپێشربدین هۆشیاریی خەڵیک بەرامبەر بە ئاو.
پشتگریییکردین ڕێکخراوە ناحکومییە نێودەوڵەتیی وناوخۆییەکان، لە ڕێی فەرمانگەی ڕێکخراوە 

ناحکومییەکاین حکومەیت هەرێمی کوردستانەوە، ئەوەش بە هانداین ڕێکخراوە ناحکومییە 
نێودەوڵەتییەکان بۆ ڕاسپاردین بەشێك لە پرۆژە ژینگەییەکانیان بەڕێکخراوە ناحکومییە ناوخۆییەکان 
ێکخراوە ناحکومییە ناوخۆییەکان دەدات چاالك 

ٍ
کە لە هەمان بواردا کاردەکەن. ئەم کارە یارمەتیی ر

بن بەکردارەکیی بەوەش کەلێن نەبووین متمانە کەمدەبێتەوە لە نێوان کۆمەڵی مەدەنیی ودەسەاڵتە 
یاد لەوەش پێویستە جەخت بکرێتەوە لەسەر بەهێزکردین ڕۆڵی ژنان لە کەمکردنەوەی  ناوخۆییەکان. ز

بەکاربردین ئاودا.
یکاریی هاوبەش لە نێوان فەرمانگە و دامەزراوەکاین حکومەیت خۆجێیی لە پارێزگای  یاتر هار هانداین ز

نەینەوا لەالیەك وڕێکخراوەکاین کۆمەڵی مەدەنیی ) ناوخۆیی و نێودەوڵەتیی( لەالیەیک ترەوە.
داناین پرۆگرامگەیل فێرکاریی تایبەت کە برەوبدەن بە ڕۆشنبرییی بەکارهێناین ئاو تاوەکو ببێتە بەشێك لە 

سیستمی خوێندن لە قۆناغی سەرەتاییەوە.
بەشداریی پێکردین ئەکادیمیستان وەك ڕاوێژکاران لە نووسینگەی پارێزگار بۆ هەر پرۆژەگەلێیک پەیوەندییدار. 

تەرخانکردین تواناسازیی بۆ فەرمانبەراین دەسەاڵیت خۆجێیی کارێیک پێویستە بۆ بەدیهێناین بەردەوامیی.
داناین یاسای ئاو تایبەت بە حکومەیت ناوەندیی وجێبەجێکردن وسەپاندین بڕگەکاین یاسای ئاوی 

پەسەندکراو لە هەرێمی کوردستان. هەروەها جێبەجێکردین بڕگەکاین یاسای پاراسنت وباشکردین ژینگە 
ژمارە ٢٧ ی ساڵی ٢٠٠٩. 
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٤ كه ریت ئاو و حوكمڕانییا

٤.١ وه سفكردین ڕه ویش ئێستا
حوكمڕانیی بریتییه  له  پرۆسه ی حوكمداریی. له  ئێستادا الوازیی هەیە لە جێبه جێکردین ئه و یاسایانه دا كه  

په یوه ندییان به كه ریت سه رچاوه کاین ئاوە  وه  هه یه ، ئه وه ش پرسێکە پێویستیی به  پێداچوونه وه  ونوێکردنەوە 
هه یه . نه خشه ی خاوه ن به رژه وه ندییه كان به شێوه یه یك گشتیی کەلێنەکان لە ڕووی په یكه ربه ندیی بڕیاردران 

وپه یوه ندییکردن وبه رپرسیارێتییه كان  دەردەخات کە ئه وانیش  پێویستیان به  پێداچوونه وه  هه یه . 

ییە سه ره كییه كان ٤.٢ ئاڵنگار
نه خشه یەیک ناڕوون بۆ خاوه ن به رژوه ندییه كان له  بواری ئاودا كه  پێویستیی به  پەره پێدان وڕوونكردنه وه  
هەیە  بۆ کەلێنه كان وڕایەڵەکاین پەیوەندیی نێوان الیه نە کارا حكومییه كان وناحكومییه كان. به  شێوه یه یك 
یكاریی نێوان ده سه اڵتە خۆجێییەکان وحكومه تە فیدراڵییه كاندا هه یه .  گشتیی، كه موكورتیی هەیە لە هار

هەروەها ژینگه ی سیاسیی ئێستا ڕه نگدانه وه ی ئه و ئاستە الوازه ی متمانه یە كه  له  نێوان خاوه ن 
به رژه وه ندییه كاین بواری ئاودا هه یه .

كه موكورتیی لە دیپلۆماسییه یت ئاویی له سه ر ئاسیت هه رێمایەتیی له گه ڵ واڵته  ڕووباردارەکاین وه ك توركیا 
وئێران. سیستمی المه ركه زیی كه  عێراق له  ساڵی ٢٠٠٣ه وه  په سه ندی كردووه  ده سه اڵتگەیل داوە بە 

ده سه اڵتە خۆجێییه كان وچه ندین كه له به ر وناوچه ی خۆڵه مێیش هەڵماڵیوە، بەتایبەتیی له  ده ستوریی 
فیدراڵییدا، هه موو ئه م پرسانە پێویستیان به  سەرلەنوێ خوێندنەوە وڕوونكردنه وه  ولێكدانه وه  هه یه .
نه بووین هاوكاریی/هه ماهه نگیی له  نێوان حكومه یت فیدراڵیی وحكومه یت هه رێمی كوردستان به  هۆی 

به رژه وه ندییه  سیاسییه  جیاوازه كانه وه . بە داناین ئەمەی دواییان وەك ناوچه ی ئاوڕێژگە )حكومه یت 
هه رێمی كوردستان( و وەك ناوچەی چاووگ بۆ حكومه یت فیدراڵیی، ئەوا حكومه یت هه رێمی كوردستان 

پێویستیی به بنیاتناین تواناكانه له  دیپلۆماسییه یت ئاویی ودانوستانە ئاوییەکاندا. نموونه  بۆ ئەوە، حكومه یت 
فیدراڵیی عێراق خۆی به رپرسه  له  تەرخانکردنەکاین ئاو له  به نداوه كانه وه ، تەنانەت ئەوانەیش لە هه رێمی 

كوردستاندان. هەر ئەویش به رپرسه  له  دابینكردین مووچه کاین تایبەت بەفه رمانبه ران.

كوری عێراق  ناوچه بەندی با
)هه رێمی كوردستاین عێراق وهه ردوو پارێزگای نه ینه وا وكه ركوك(
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ا
كوری عێراق  ناوچه بەندی با

)هه رێمی كوردستاین عێراق وهه ردوو پارێزگای نه ینه وا وكه ركوك(

هەروەك به ڕێوه بەرایەتیی به نداوه كان له  حكومه یت هه رێمی كوردستان پالین سااڵنه  وەردەگرێت بۆ 
تەرخانکردنەکاین ئاو له  وه زاریت سه رچاوه  ئاوییه كاین حكومه یت فیدراڵییەوە کەچی لە ساڵی ٢٠١٧ دا 

یاد له   كاتێك ئێران ژێرخاین ئاویی خۆی له سه ر ڕووباری سریوان- دیاله  په ره پێدا و لێشاوی ئاو به  ڕێژه ی ز
٧٠٪ دابه زی، مشتومڕ له  نێوان به ڕێوه به رایه تیی به نداوه كان له  حكومه یت هه رێمی كوردستان ووه زاره یت 

فیدراڵیی سه رچاوه  ئاوییه كاندا ڕوویدا به هۆی ئەوەی هاتووە ئاوییەکان بۆ ناوچه فیدراڵییەکان كه مرت 
بوو بەهۆی پێویستیی زۆری دانیشتواین هه رێمی كوردستانەوە.  حكومه یت هه رێمی كوردستان هه وڵیدا 

دانوستان بكات له گه ڵ ئێران لەسەر ڕێككه وتنێك به اڵم حكومه یت ئێران ئه وەی ڕه تكرده وه  وداوای لە 
حكومه یت هه رێمی كوردستان کرد کە دانوستانەکەی به شێوه یه یك ڕاسته وخۆ له گه ڵ حكومه یت فیدراڵیی 

عێراقدا بێت. هه رچه نده  حكومه یت هه رێمی كوردستان گفتوگۆی له گه ڵ حكومه یت فیدراڵیی كرد وهانیدا 
دانوستان بكات لەسەر ڕێككه وتنێك له گه ڵ ئێران، به اڵم حكومه یت فیدراڵیی عێراق کاری لە پێشینەی نه دا 

به و دۆسییه یە.  
ڕوون نه بووین تێگه یشنت له  ده سه اڵته  خۆجێییه كان وداڕشتنیان وبەرپرسیارێتییەکانیان واده كات بڕیار 

یگه ر بێت. ئەمە له  كاتێكدا یاسا ماوه یه ك ده خایه نێت تا داده ڕێژرێت وجێبه جێده كرێت. نموونه بۆ  کەمرت كار
ئەوە،  وه زاره یت سه رچاوه  رسوشتییه كان لە حكومه یت هه رێمی كوردستاندا  قه واره ی یاسایی به رپرس نییە 
له  سه رچاوەکاین   ئاو وێڕای ده الله یت ناولێنانه كه، ئه وه ش بۆ خۆالدان  له  بەر یه كکەوتین به رژه وه ندییه كان 

له گه ڵ حكومه یت فیدراڵییدا. له مەوە بڕیاری ته نیا پەیوەستە بە بواری نه وت وكانزاكان وسه رچاوه  
ئاوییه كانەوە و فەرمانگەیەیک بچووك پێکدەهێنێت كه  سه ر به  وه زاره یت كشتوكاڵه .

به  داخه وه  به ڕێوه بردین سه رچاوه  ئاوییه كان بە پێشیینەی کارەکان دانانرێت وتا ئێستا بایەخپێدانێیک كه م 
ییەکاین ئاو ته نیا پەیوەستە بە كایت  هەیە لەالیەن بڕیاربه  ده ستدانەوە بەجۆرێك مامەڵەکردن لەگەڵ ئاڵنگار

ڕووداوه كان وقه یراین الفاوه كان یان لە وه رزه كاین ووشكه ساڵییدا.
نەبووین بانکێیک زانیاریی متمانەپێکراو وڕوونکار بۆ تۆمارەکاین پەیوەست بە ئاو وادەکات هەر بڕیارێك یان 

ڕێنماییەك قورس بێت.
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٤.٣ ڕاسپارده  پێشنیازکراوەکانا
ئامادەکردین نه خشه ی خاوه ن به رژه وه ندییه كان لە ئاودا بۆ حكومه یت هه رێمی كوردستان له  ڕێی هێنانە 

ناوه وه ی چه ند الیه نێیك كارای تر وبەکردارەکیی ڕوونکردنەوەیان لە نه خشه ی ئامادەکراوی خاوه ن 
به رژه وه ندییه كان له م پرۆژه یه ی ئێستادا وه كو هەر شه ش لژینه  پارلەمانییه كه ی هه رێمی كوردستان) واته  

لژینه کاین ژینگه وته ندروستیی وكاروباری ژنان و ..هتد( كه  چاالكن له  بواری ئاو وڕەهەندە ژینگه ییه كاندا 
)له  پاشكۆكه دا: نه خشه ی ئامادەکراوی خاوه ن به رژه وه ندییه كاین ئاو له  سه رتاسەری عێراق وهه رێمی 

كوردستان له  سه رچاوه كه یه وه  - دكتور سامح ئه ملیقدادیی(. دەستنیشانکردین بەرپرسیارێتییەکان 
وئامانجەکان بۆ هەر الیەنێك بۆ خۆالدان لە بەریەککەوتین بەرژەوەندییەکان.

پێكهێناین قەوارەیەیک نوێ وه ك ده سته ی ئاوی حكومه یت هه رێمی كوردستان )KRG WA( وداڕشتنه وه ی 
پەیكه ربه ندیی هه ندێك له  به ڕێوه به رایه تییه كان كه  ئێستا له  كاردان وه كو به ڕێوه به رایه یت به نداوه كان 

وبه ڕێوه به رایه تیی سه رچاوه  ئاوییه كان وبه ڕێوه به رایه تیی پرۆژه كاین ئاو و...هتد( بۆ ئه وه ی هه موویان له  
یاتر و ڕێنماییکردنێیک  باشرت بۆ بڕیاره كاین ئاو  په رشتیی KRG WA دا كاربكه ن کە قورساییەیک ز ژێر سه ر

ده دات لەگەڵ ڕێكخستنێیک باشرت له گه ڵ الیه نه  كاراكاین تردا. هاوکات لەگەڵ ئه وه شدا، ئه م ده سته یه  
ده به سرتێته وه  به  ئه نجومه ین بااڵی ئاو )HWC( ی ئێستا له  حكومه یت فیدراڵیی عێراقدا. ئه م کارە  

بەشێوه یه یك باشرت نوێنه رایه تییکردین حكومه یت هه رێمی كوردستان دەستەبەر دەكات له  ناو ئه نجومه ین 
یاتر ده دات له  نێوان  بااڵی ئاودا له  الیه ك و لە الیەیک تریشه وه  ئه م چوارچێوه یە هاین هاوكاریی ز

حكومه یت فیدراڵی عریاق وحكومه یت هه رێمی كوردستاندا بۆ گه یشنت به  ڕوانینێیك هاوبه ش كه  ده کرێت 
بەشێوەیەیک بەهێز ببێتە مایەی پەرەپێداین توانای دانوستان  لە میانەی ئەنجامداین ڕێككه وتنەکاین ئاو 

ییەکاندا.   له گه ڵ واڵتە ڕووبار
ییه كاین سەرچاوەکاین  ئاو له سه ر ئاسیت پارێزگاكان و لە حكومه یت هه رێمی  دامه زراندین بانیك داتا وزانیار

كوردستان. پاشان گرێداین به  بانیك داتاكاین حكومه یت فیدراڵییەوە بۆ دەستەبەرکردین تۆمارە نوێکراوەکان 
وئامارە ڕوونەکان ویارمه تییداین هه ردووالیان بۆ ئه وه ی له  سەر هەمان ڕێڕەو بن له  كایت دانوستان لەسەر 

ییەکاندا. هەر ڕێککەوتنێیک ئاییندەیی لەگەڵ واڵتە ڕووبار
پەیڕەوکردین پره نسییپ هاوسه نگیی جێندەریی )نێوان هەر دوو ڕەگەز( وه ك به شێك له  به ڕێوه بردین 

ته واوكاری ئاو بەوپێیەی پێویستە ژنان وه ك چەیق دابینکردین ئاو وبه ڕێوه بردن وپاراستین بناسێرنێت. 
ییە كۆمه اڵیه تییه كان له ڕووی ده ستگه یشتین دادپه روه رانه   ییەکان ونابەرابەر ییه  جێندەر تێپه ڕاندین جیاواز

به سه رچاوه كان وكۆنرتۆڵكردنیان وکەڵك وتێچووه كان وبڕیاردان لە نێو ژنان و پیاواندا .

كوری عێراق  ناوچه بەندی با
)هه رێمی كوردستاین عێراق وهه ردوو پارێزگای نه ینه وا وكه ركوك(
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ا
كوری عێراق  ناوچه بەندی با

)هه رێمی كوردستاین عێراق وهه ردوو پارێزگای نه ینه وا وكه ركوك(

٥ كه ریت ئاو وبەڕێوەبردن

٥.١ وه سفكردین ڕه ویش ئێستا
كۆی گشتیی مەزەندەکراوی سه رچاوه كاین ئاوی سازگار لە حه وزه كاین باكوردا له  نێویاندا هه رێمی 

كوردستان نزیكه ی ٣٥ ملیار م٣ ) ئاوی سه ر زه ویی نزیكه ی ٣٠ ملیار م٣و ئاوی ژێر زه وییش نزیكه ی ٥ 
ملیارم٣(. هەروەها خواسیت دانیشتوواین هه رێمی كوردستان )٠٠٠,١٠٠,٦ كه س(  دەگاتە ١٥٢٥٠٠٠ م٣/ 

رۆژ  )٠٠٠,١٠٠,٦* ٠.٢٥( بە قەبارەی بەکاربردنێك لە ٢٠٠ بۆ ٢٥٠ لیرت بۆ هه ر تاكێك / ڕۆژ. هەروەك حكومه یت 
هه رێمی كوردستان نزیكه ی ٢ ملیار م٣/ ڕۆژ دابنی ده كات(. به اڵم ئه م ڕه وشه  له  ده یه ی داهاتوودا 

یادبووین دیموگرافیی وكاریگه ریی گۆڕاین ئاووهه وا. له به رئه وه   به رده وام نابێت به هۆی گه شه ی ڕوو لە ز
پێویستییه یك زۆر هەیە بۆ  سرتاتژیێیک كارا بۆ به ڕێوه بردنێیك ته واوكاری ئاو.  

ییە سه ره كییه كان ٥.٢ ئاڵنگار
ییگەیل زۆر  كه موكورتییەیک زۆر هەیە له  ئیداره داین داتاكاین پەیوەست بە سه رچاوه  ئاوییه كاندا. ئاڵنگار
له م الیه نه وه  لەئارادا : نەبووین داتای پێویست وپشتڕاستکردنەوەی ڕاست ودروستیی وتەواوکاریی 

داتاكان وچاودێرییکردین ڕێكخراو وچاودێریكردین دڵنیایی جۆریی. هه روه ها هه ماهه نگییه یك باش له  نێوان 
حكومه یت فیدراڵیی وحكومه یت هه رێمی كوردستاندا نییه  له  ڕووی ئاڵوگۆڕكردین داتاكانه وه .

ناڕوونیی له  ڕواننی ونه بووین سرتاتژیێیک گشتگیری یان پالنێیك سه ره كیی بۆ به ڕێوه بردین سه رچاوه  
ئاوییه كان. ته نانه ت ئه گه ر سرتاتژییش هه بێت، ئه وا ده بێت ویستێیك سیاسییش هه بێت بۆ 

جێبه جێكردین. هەروەها به شداریی پێنه كردین دامه زراوه  ئه كادیمیه كان وناوه نده كاین توێژینه وه . چه ند 
پرۆژه یه یك ئه زموونیی هه یه ، به اڵم ئێمه  پێویستمان به  جێبه جێكردنیانە له  ئاستێیك فراواندا.

كه ریت كشتوكاڵ به كاربه ری هه ره  گه وره ی ئاوە بە جۆرێك نزیكه ی ٩٠٪ ی ئاو بۆ ئه م كه رته  ده چێت. 
له به رئه وه  ده بێت هەر پالنێیک به ڕێوه بردن سەرنج چڕبکاتەوە لەسه ر ئه م كه رته  بۆ به ده ستهێناین ڕێبازی 

به ڕێوه بردین ته واوكاریی بۆ سه رچاوه  ئاوییه كان. ئه وه ش پێویستیی به  پاڵپشتیی دارایی ودابینکردین بودجه  
یكاریی باش هه یه  له  نێوان الیه نه  كاراكاین دۆسییه ی ئاودا. پێویستەکان وهار
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ا
كوری عێراق  ناوچه بەندی با

)هه رێمی كوردستاین عێراق وهه ردوو پارێزگای نه ینه وا وكه ركوك(

٥.٣ ڕاسپارده  پێشنیازکراوەكان
یا وئێران( بۆ  ئەنجامداین مۆدێلێیک ماتماتیكیی له سه ر ئاسیت ناوخۆیی )عێراق( وهه رێمیی )توركیا وسور

هه ردوو حه وزی فورات ودیجله . ئه وه ش پێویستیی به  وێستگه ی ئاووهه وایی وبه كارهێناین ته كنۆلۆجیای 
ییه  جوگرافییه كان هه یه  بۆ پێوانه كردین دابارین وپێدانەوەی ئاو لە باریین به فر وئه نجامداین  زانیار

شیکارییەیک قووڵ وشیکردنەوەی بەردانەوە بۆ به ده ستهێناین سیستمی هاوسه نگیی ئاو بۆ ناوچه كه . ئه م 
ییه  باوه ڕپێكراوه كان له  كایت وتووێژه كاندا  سرتاتژیه  پشتیوانیی دانوستانكار ده كات لە ده ستنیشانکردین زانیار

ییەکان بۆ گه یشنت به  ڕێككه وتنێیك دادپه روه رانه . ده بێت به  به رده وامیی چاودێریی  له گه ڵ واڵتە ڕووبار
ئاسیت ئاو بكرێت له  ڕێی هه ڵكه ندین بریه  ئاوی قووڵه وه  له  ناو عێراقدا له  نزیك سنووره كاین واڵتە 

ییەکان. پێویسته  ئه و بریانه  بگه ن بە کانگای ناوچەیی وهاوبه ش بۆ چاودێرییكردین ئاسیت ئاوی ژێر  ڕووبار
زه ویی. 

دامه زراندین ناوه ندێیك توێژینه وه  بۆ بایه خدان به  پالنداین سرتاتژییی سه رچاوه  ئاوییه كان وژینگه  
وبه ڕێوه بردین ته واوكار.

ییكردن ودابه شكردین بودجه  وتەرخانکردین پێویست بۆ پرۆژه كاین ئاوی پارێزگاكان، له سه ر بنه مای  دیار
دابه شكردین حه وزه كاین ئاو، نه ك سنوری كارگێڕیی نێوان پارێزگاكان. ئه وه  وا ده كات تێگه یشتنێیك ته واو 

بهینێتە ئارا بۆ ڕه ویش ئێستای سه رچاوه  ئاوییه كان.
پشتیوانییکردن له  جووتیاران به  ئامێر وته كنۆلۆجیای نوێ وسیستمی پێشكه وتووی ئاودێریی له  ڕێی 
به كارهێناین ئامێرگەیل ئەوتۆ کە بڕێیك كه مرت له  ئاو به كارببەن. گرێداین ئەوەش بە سیستمی هاندان 
وپشتیوانییکردین به رهه می نیشتمانیی وسەپاندین باجی زۆرتر بە سه ر بەرهەم و كااڵی هاورده كراودا.
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ا
كوری عێراق  ناوچه بەندی با

)هه رێمی كوردستاین عێراق وهه ردوو پارێزگای نه ینه وا وكه ركوك(

٦ كه ریت ئاو وته كنۆلۆجیا
پێویستییهیكزۆرههیهبەتهكنۆلۆجیایئاوبۆكهمكردنهوهیکەلێیننێوانخواستلهسهرئاو

یرەكبەشێوەیەیکباش ییەکاین.بهكارهێناینشێوازیداهێنەرانەوچارهسهرگەیلز ودابینکار
یارمهتییگەیشنتبەئامانجهكاینگهشهپێداینبهردهوامدەدات.بهكارهێناینچارهسهركردینئاوو

بهكارهێنانهوەیدهبێتههۆیكهمكردنهوهیئاسیتپیسبوونودهرداینماددهكیمیاییەکانومادده
مهترسیدارەکان،ئهوهشدهبێتههۆیڕێگرتنلهئاویچارهسهرنهكراویئاوەڕۆکان.ئەمەشوا

دەکاتواڵتهانبداتبەرەوکەمکردنەوەیمهترسییهكایندەگمەنییئاوبڕواتومامهڵهبکاتلهگهڵ
ییەهەستیارەکانداوهكوگۆڕاینئاووههواوگهشهیخێرایژمارەیدانیشتووان. ئاڵنگار

٦.١ وەسفکردین ڕەویش ئێستا
زۆربەی تەکنیکە بەکارهاتووەکاین كەریت ئاو كۆنن وباویان نەماوە. تەنیا چەند ژمارەیەیك كەم لە 

وێستگەکاین چاودێرییكردن وكۆكردنەوەی تۆمارەكاین ئاوی سەرزەویی وژێرزەویی هەن. زۆریی ژمارەی بریە 
تۆمارنەكراوەكان چاودێرییكردین هەموویان و پاراستین سەقامگرییی واقیعی ئاویی قورس کردووە. هەمان 

شتیش سەبارەت بە كەریت كشتوكاڵ كە گرفتاری كێشەی الوازیی كارامەیی بووە لە ڕووی بەكاربردین ئاو 
بەرانبەر بڕ وئاسیت بەرهەمهێنان. لە ماوەی دوو دەیەی داهاتوودا، پەرەپێدان وبەكارهێناین تەكنەلۆجیای 

نوێ كارێیك پێویست دەبێت بۆ پڕكردنەوەی کەلێنەکاین نێوان خواست و خستنەڕوو.

ییە  سه ره كییه كان ٦.٢ ئاڵنگار
ییەکاین ئاو.  ته كنۆلۆجیایەیک كۆین بەکارهاتوو له  ئاستگەیل جیاوازدا: کشتوکاڵ وکۆکردنەوەی ئاو ودابینکار
حكومه یت هه رێمی كوردستان سیستمی سازگارکردین ئاو له  ناوچه كه دا به كارناهێنێت كه  جیادەکرێتەوە بە 

سوێرێتیی زۆر  ونزمیی جۆرێتیی ئاو. هەرچی پارێزگای نه ینه وایە، له سه ر ئاسیت ناوخۆیی ته كنۆلۆجیایه یك كۆن 
به كارده هێنێت بۆ سازگارکردین ئاو، به اڵم له  چوارچێوه یه یك ته سك وسادەدا.

کەمیی ژمارەی به نداوه كاین كوردستان تایبەت بە کۆکردنەوەی ئاو بەهۆی كه میی داراییدانەوە لە کاتێکدا 
زۆربه ی به نداوه كان كۆنن و لە ڕێی  سیستمێیك کۆنباوەوە به ڕێوه ده برێن. 

پێنه داین کاری لە پێشینە به  په ره پێداین ته كنۆلۆجیای به ڕێوه بردین ئاو له  بودجه ی نیشتمانییدا ونه بووین 
پشتیوانیی بۆ جووتیاران له  ڕێی دابینكردین کەلوپەلگەل و ئامێرگەیل تازە و لەبارەوە.
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كوری عێراق  ناوچه بەندی با

)هه رێمی كوردستاین عێراق وهه ردوو پارێزگای نه ینه وا وكه ركوك(

٦.٣ ڕاسپارده  پێشنیازکراوەکان
داناین یاسایه ك له  ڕێی ده سه اڵیت یاسادانانەوە بۆ جێبەجێکردین ته كنۆلۆجیا نوێ كه  بڕێیك كه مرت له  ئاو 
به كارده بات ویارمه تییده ره  بۆ به ڕێوه بردین سه رچاوه  ئاوییه كانمان به شێوه یه یك ڕاست ودروست. به اڵم 

به بێ دابینکردین بودجه ی پێویست ئه و یاسایه  كارا نابێت.
ته رخانكردین بودجه  بۆ به ره وپێشربدین توانا وكارامه یی فه رمانبه راین حكومه ت له  وه زاره ته كان وڕاهێنانیان 

بۆ به كارهێناین ته كنۆلۆجیای نوێ.
ته رخانكردین بودجه یه ك بۆ هەڵمەتێیک هۆشیارکردنەوەی حكومیی بۆ ئاشناکردین جووتیاران بە شێوازه  

یرەکەکاین ئاودێریی. ز
به كارهێناین تەکنیك وئامێرە نوێکان وئەو پرۆگرامانەی پێویسنت بۆ وه زاره ته كان ودامه زراوه  ئه كادیمیه كان 

وناوه نده  په یوه ندیداره كاین توێژینه وه .
هانداین به كارهێناین ته كنیکە نوێکان له  کەریت مااڵندا بۆ بە بڕەبەشکردین به كارهێناین ئاو.

ییەکان وئاوی قورس  بە به كارهێناین  دامه زراندین وێستگەگەیل چاره سه ركردین ئاوی پاشەڕۆ پیشه ساز
سیستمی داخستین خۆبەخۆ بۆ خۆبه دورگرتن له  باڵوبوونەوەی هه ر پیسبوونێك كه  ئه گه ری ڕووداین 

دەکرێت.
ییكردن له  سه قامگرییی  به كارهێناین سیستمێیک تەکنیکیی نوێ بۆ كۆنرتۆڵكردین به نداوه كان بۆ به شدار

ئاسایییش ئاویی ئەو سەرچاوانە وبه كارهێناین كۆنرتۆڵ لە دوورەوە بۆ به ڕێوه بردین تۆڕه كان ووێستگه كاین 
ئاو وبه نداوه كان.
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١ كەریت ئاو و ژینگە

١.١ وەسفکردین ڕەویش ئێستا
ییەکانەوە دەگریێنەبەر ونەبووین هەماهەنگیی هاوبەش بوونەتە  ئەو سیاسەتانەی لەالیەن واڵتە ڕووبار
هۆی ئەوەی هاتووە ئاوییەکان بکەونە بەر کاریگەریی بەشێوەیەیک یەكجار گەورە بەتایبەتیی بۆ هەردوو 

حەوزی دیجلە وفورات. بەجۆرێك هاتووەکان دابەزیون بۆ نزیكەی یەك لەسەر سێ  ئەوەش بەشێوەیەیك 
ڕوون كاری كردۆتە سەر كەریت كشتوكاڵ لە ڕووی جۆری بەروبوومەكان وبەكارهێناین ڕێگە کۆنباوەکاین 

ئاودێرییەوە. هەروەها كاری كردۆتە سەر كەریت ئاژەڵداریی. دابەزیین ئاشکرای كەریت كشتوكاڵ بەهۆی كەمیی 
ئاوەوە بووەتە هۆی السەنگیی ژینگەیی وڕووداین كۆچ وگۆڕاین دیمۆگرافیی، بەجۆرێك ڕووبەری بەبیابانبوون 

یادی كردووە وهاتووەکاین ڕووباری فورات دابەزیون بۆ نزیكەی یەك لەسەر سێ . ١٠٠ هەزار دۆنم ز

ییە سەرەكییەكان ١.٢ ئاڵنگار
پیسبووین ئاشكرای ژینگە لە ناوچەكاین ناوەڕاسیت عێراق كە بووەتە هۆی السەنگیی ژینگەیی وسەرەنجام 

دیاردەی گۆڕاین کەش وهەوا.
نەبووین توانا بۆئاوداركردین ناوچە گونجاوەكاین زۆنگاوەكان وڕووبەرە ئاوییەكان بەهۆی بەرزونزمیی هاتووە 

ئاوییەکانەوە.
هەبووین چاالكیی پیشەسازیی مۆڵەت پێنەدراو وچاودێریی نەكراو.

الوازیی هۆشیاریی وڕۆشنبرییی ژینگەیی الی هاوواڵتییان و دامەزراوەکاین حكومەت بەهەمان شێوە.
ییكراوی گەورەكانیان لە ناوخۆ ودەرەوەدا لەسەر بڕو جۆری هاتووە  كاریگەربووین بەنداوەكان بەدیار

ئاوییەكان.

١.٣ ڕاسپاردە پێشنیازكراوەكان
كاراكردن وهەمواركردنەوەی یاسا ژینگەییەكان ئەوانەی پەیوەندییدارن بەئاوەوە و بەكارهێنانەكانیان. 

هەروەها دەركردین یاسای پاراستین ئاو وزەوییە شێدارەكان.
هاركاریی وهاوبەشییكردین دامەزراوەیی لەنێوان حكومەیت فیدراڵیی وپارێزگاكان وهەرێم. هاوکات لەگەڵ 

ئەوە، هاركاریی لەگەڵ ڕێكخراوەكاین كۆمەڵی مەدەنیی ودامەزراوە و ڕێكخراوە نێودەوڵەتییەكان.
پەسەندکردین ڕێکارگەلە ئاویی وژینگەییەكان كە پشت بە لێكۆڵینەوە وتوێژینەوەی زانستیی تۆکمە دەبەسنت، 

کە ئەوەش پێویستیی بە هەوڵی هاوبەش هەیە لە نێوان فەرمانگە پەیوەندییدارەكان ودامەزراوە 
ئەكادیمییەكاندا.
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ییكردنیان لە چارەسەری  چاودێرییكردین چاالكییەكاین كەریت نەوتیی وبەرهەمهێناین وزە لەڕێی بەشدار
كێشە ژینگەیی و ئاوییەكاندا بەتایبەتیی لەڕێی گرێبەستەكاین مۆڵەت پێدانەوە لەگەڵ سەپاندین چاودێرییەیك 

توندوتۆڵ بەسەر الیەنە پیسکارەکان بۆ ژینگە و برەودان بە یاسا و ڕێسا هاندەرەکان.
پەسەندکردین تەکنیکە نوێکان  لە بواری چاودێریی وچارەسەركردین ئاودا لە مامەڵەكردن لەگەڵ ئاوی 

ییەكان. ئاوەڕۆ وئاوی چۆڕاوەی كشتوكاڵیی و ئاوە پیشەساز
داناین سرتاتژیێیك نیشتمانیی پەیوەست بەژمارە وداتا وزانیاریی بەدەست هاتوو لە ڕووماڵكردنە 

مەیدانییەكان ولێكۆڵینەوە وتوێژینەوە پەیوەندییدارەكانەوە بە بەڕێوەبردین ئاو وپەرەپێداین سیستمە 
ژینگەییەكان.

٢ كەریت ئاو وئابووریی 

٢.١ وەسفكردین ڕەویش ئێستا
ییدا لەبەر ئەوەی ئەم كەرتە هەستیارە گرفتاری كێشەی كەمیی  ناڕوونیی هەیە لە دۆسیەی ئاو وئابوور

زانیاریی وئامارە پەیوەندییدارەکانە دەربارەی ئاسیت كاریگەریی ئاو لەسەر الیەین ئابووریی یان بەپێچەوانەوە. 
هەر بۆ نموونە، نرخدانێیک دیارو ڕوونکار وپەیڕەوکراو نییە لە بواری كشتوكاڵییدا كە بەگەورەترین 

بەكاربەری سەرچاوە ئاوییەکان دادەنرێت. هەروەها بڕوایەیک فراوان هەیە لەسەر نەبووین دادپەروەریی 
یاتر بەكاردەهێنێت لەواین تر.  لە دابەشكردین بڕە بەشە ئاوییەكاندا بەو پێیەی بەشێیك كۆمەڵگا ئاو ز

یاتر لەوەش، کارە لە پێشینەکان لە پێداین ئاودا نینی جا بۆ كەریت كشتوكاڵ بێت یان پیشەسازیی یان  ز
بەكارهێنانەکاین مااڵن بێت.

ییە سەرەكییەكان ٢.٢ ئاڵنگار
ئەو ناجێگریییەی لە بڕی داهایت ئاودا ڕوودەدات ڕێگرە لە بەردەم داناین پالین ئابووریی بۆ وەبەرهێناین ئەو 

سەرچاوانە بەباشرتین شێوەی وچڕكردنەوەی هەوڵەكان تەنیا بۆ داناین پالین كورت ماوە وتەنانەت سااڵنە 
بۆ پشتگریییكردین ئابووریی ناوخۆ.

كەمیی ئامارە ئابووریی وڕاست ودروستەکان كە تایبەتن بە دۆسییەی ئاو وپێویستییەکاین و بۆ كەرتە 
جیاوازەكان. 

یاین گەورە لە كەریت  نەبوین نرخدانانێیك ئاشكرا بۆ ئاو والوازیی كۆكردنەوەی داهات كە دەبێتە هۆی ز
پێكردین تایبەت بەدۆسییەی ئاو ناكات. حكومیی وبەیش دابینكردین تێچووەكاین كار

ئەو بەفیڕۆدانەی ڕوو دەدات بەهۆی ژێرخاین كۆین داڕماوەوە كە دەبێتە هۆی لە دەستداین سەرچاوە 
ئاوییەكان وتێچووین ئابووریی گەورە كە لە ئەنجامی ئەو بە فیڕۆدانەوە دروست دەبێت.
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٢.٣ ڕاسپاردە پێشنیازكراوەكان
ییەکان لەالیەك ولەسەر ئاسیت  ییكردن لەگەڵ واڵتە ڕووبار یكار مکومکردین ئەو هەواڵنەی دەدرێن وهار

ناوخۆ لە نێوان پارێزگاكان وهەرێمدا لەالیەیك ترەوە.
ییكردین ئەركەكان وپتەوكردین الیەین یاسایی بۆ پاراستین سەرچاوە  ییكردین ئاستەكاین بەڕێوەبردن ودیار دیار

ئاوییەكان.
تازەکردنەوەی داتای پێویستییەكان لە بڕە بەشە ئاوییەکان بە شێوەیەیك ورد بۆهەر كەرتێك بۆ بەدیهێناین 
یان یان قازانجی بەدەستهاتووی هەر كەرتێك  دیاریی بكات وبەراوردی  نموونەیەیك ئابووریی کە قەبارەی ز

بكات لەگەڵ تێچووی ڕاستەقینەی خەرجكراو بۆ پەرەپێداین ژێرخاین ئابووری.

٣ كەریت ئاو وڕۆشنبرییی كۆمەاڵیەتیی

٣.١ وەسفکردین ڕەویش ئێستا
تا ئێستاش ئاو سامانێیك كۆمەڵگەیی بە فیڕۆدراو وبەها نادیدە گریاوە الی هاوواڵتیی لە ئەنجامی  

ییەوە لەمەڕ بایەخی ئاو وەك سامانێیك نیشتمانیی لەگەڵ نەبووین جێبەجێكردین توندی  کەمیی هوشیار
پێچییكاران. ئەمە سەرباری نەبووین متمانە لە نێوان  یاساکان لەالیەن الیەنە جێبەجێكارەکانەوە دژی سەر

هاوواڵتیی ودەسەاڵتەکاندا وكاریگەریی گۆڕاین کەش وهەوا ودیاردەی بەبیابانبوون وكۆچی هاوواڵتییان 
لە ناوچەكانیانەوە بۆ شارەكان كە بوونە هۆی كێشەی كۆمەاڵیەتیی وگۆڕاین دیمۆگرافیی کە کاریگەریی 

یاتر کەمکردنەوەی ئاو وتێكداین ژێرخاین ئابووریی کە کاریگەریی کۆمەاڵیەتییان  نەرێنییان هەبوو لەسەر ز
یادەڕەوییەکانەوە بۆ سەر بڕە بەشە ئاوییەكان بوونەتە  هەبوو. هەروەك ناكۆكییە خێڵەكییەكان بەهۆی ز

دیاردەیەیك بەرباڵو. ئامادەنەبووین ئاشكرای میدیای حكومەت وپالنەکاین هۆشیاركردنەوەی تایبەت 
ییەدا.  یاتر قووڵبوونەوەی ناهۆشیاریی لەم دۆسییە ژییانساز بەكێشەكاین ئاو بوونەتە هۆكارێیک دیار بۆ ز
ییە نا  بەهەمان شێوەش سیاسەیت چەویت بەش بەشێنەی حزبیی لە هەڵژباردین دەسەاڵتە جێبەجێکار

یادبووین لێکەوتەکاین لەسەر كۆمەڵگا. تایبەتمەندەکاندا بووە هۆی ئاڵۆزبووین دیمەین ئاویی وز

ییە سەرەكییەكان ٣.٢ ئاڵنگار
بە بیابانبوون وكۆچكردن دووان لە هەرە  دیارترینی ڕواڵەتەکاین كەمیی سەرچاوە ئاوییەكانن كە ڕاستەوخۆ 

یان کردۆتە سەر كۆمەڵگا لە ناوەڕاسیت عێراق. كار
هەروەك كەمیی ئاو ڕاستەوخۆ كارییش كردۆتە سەر ئاسایییش خۆراك  لە ناوچەكاین ناوەڕاسیت عێراق 
کە بووەتە هۆی بەرزبوونەوەی ڕێژەکاین هەژاریی وجێهێشتین زەوییە كشتوكاڵییەکان وداواکاریی لەسەر 
کارە حكومییەکان ئەمە لە کاتێکدا دامەزراوە حكومییەکان گریۆدەی بارگرانیی بوون  بە فەرمانبەران. لە 

ئەنجامی ئەم دۆخەش ، ڕێژەکاین بێكاریی وتاوان وبەكارهێناین ماددە هۆشبەرەكان بەرزبوونەتەوە.
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تاوسەندین ناتەبایی وملمالنێ هۆزا وهۆز و خێڵەكییەکان بەهۆی كەمیی هاتووە ئاوییەکانەوە. بۆ نموونە، 
بەردانەوە ئاوییەکان بۆ كەناڵی حللە كە شارەكاین حللە وسەماوە ودیوانییە، ئەوانەی کەوتوونەتە باشوری 
بەغداد، سودی لێ  وەردەگرن، ٢٣٠ م٣/ چركە لە وەرزە تەڕەکاندا، بەاڵم ئەو تێكڕاییانە دادەبەزن تا دەگاتە 

تەنیا ٨٠ م٣/ چركە ، ئەوەش ئەو ناكۆكییانە توندتر دەكات.
خەمساردیی هاوواڵتییان لە پێداین روسومایت ئاو لە ئەنجامی نەبووین متمانە لەنێوان هاوواڵتیان 

وحكومەتدا.

٣.٣ ڕاسپاردە پێشنیازكراوەكان
دیارە بەكارهێناین ڕێگە نوێکان  بۆ ئاودێریی ودەست پێوەگرتین ئاو لە مااڵندا دەبێتە هۆی گلدانەوەی 

الین كەم ٢٠% ی ئاوی بەکاربراوی ئێستا. ئەمەش کارێکە بەشداریی دەكات لە پتەوترکردین سەقامگرییی 
كۆمەڵگەیی.

چارەسەركردین ئاوی بەفیڕۆچوو بۆ بەكارهێنانەوەی لە كشتوكاڵدا وباشرتکردین ڕووپۆیش رووەکیی و 
دارستانسازیی دەبنە هۆی كەمكردنەوەی دیاردەی بەبیابانبوون و گلدانەوەی 8.2 ملیار م٣ ئاو لە 

ساڵێكدا.
سوود وەرگرتن لە ئاوی ژێر زەویی  بۆ ئۆقرەیی هاوواڵتیی وئاوارەنەبوون جارێیك تر وجێنەهێشتین 

یاتر. بەاڵم ئەم سود وەرگرتنە دەبێت  زەوییەكەی یارمەتیی دەدات لە دابینكردین ڕووبەری كشتوكاڵیی ز
بەوردیی دیراسەکرابێت بۆ خۆالدان لە هەڵڵوشیین عەمباراوەکاین ژێر زەویی.

جێبەجێكردین یاساگەل وكۆكردنەوەی ڕسومات بەشێوەیەیك كارا ودادپەروەرانە ولێپێچینەوەی ئەوانەی 
کەمتەرخەمن وسپاردین دۆسییەی ئاو بەكەساین تایبەتمەند دوور لە بەش بەشێنەی حزبیی وئاراستە 

سیاسییەکان.
یكاریی لە نێوان زانكۆكان و دامەزراوە ئەكادیمییەكان بۆ داناین بەرنامەیەیك زانستیی بۆ چارەسەرکردین  هار

قەیراین كەمیی ئاو وهانداین توێژینەوەی زانستیی كرداریی لەم چوارچێوەیەدا.
پشتگریییکردین جوتیاران بە دارایی وكەرەستە لە ڕێی ئامێرسازیی پێشكەوتوو وپەییین كیمیاویی لەپاڵ 

كاراكردین سیستمی پاراستین بەرهەمی خۆماڵیی وكاریگەریی لەسەر ئاسایییش خۆراك وكەمكردنەوەی 
ئاوارەبوون.
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٤ كەریت ئاو وحكومڕانیی

٤.١ باسكردین دۆخی ئێستا
پێویستییەك هەیە بۆ بەشداریی پێكردین هەموو ئەو خاوەن بەرژەوەندییانەی پێکەوە لە دۆسییەی 

ییەتێیك  ئاودان بۆ دروستكردین بڕیار لە ئاستگەکە جیاوازەكاندا لە پێناوی ئەوەی دۆسییەی ئاو مەركەز
ڕاستەقینەی هەبێت بۆ دووركەوتنەوە لە پەرتەوازەیی بڕیار. ئەم بابەتە پێویستیی بەداناین ڕێبازیك بۆ 

یاتر لە دە ساڵە پالین بۆ دانراوە وخۆی لە پێكهێناین ئەنجومەین بااڵی ئاودا  كاركردین پێکەوەیی هەیە كە ز
دەبینێتەوە. بەداخەوە ئەنجومەین بااڵی ئاو پێك نەهێرناوە تا ئێستا. بەڵكو پێشنوویس یاسایەیك بۆ 

ئامادەكراوە وخوێندنەوەی یەكەمی بۆ كرا لە ئەنجومەین نوێنەراین عێراقدا پاشان كشێرنایەوە. لە ئاكامی 
یران. ئەوەبوو  ئەوەدا لژینەی بااڵی نیشتمانیی ئاو پێكهێرنا بەسەرۆكایەتیی سەرۆیك ئەنجومەین وەز

چەندین كۆبوونەوەی ئەنجامدا و بڕیاڕەكاین كاریگەربوون. وەلێ كۆبوونەكاین سست بوون بەم دواییە 
بەهۆکارگەیل ڕێکخستنئامێزەوە بەاڵم هێشتا ماوە.

ییە سەرەكییەكان ٤.٢ ئاڵنگار
دیاردەی گەندەڵیی لە عێراقدا لە گەورەترین كێشە لەچارەسەرنەهاتووەکانە كە حكومەتە یەك لە دوای 

یاتر لە دوو دەیەوە. ئەم دیاردەیە لە ئەنجامی ئەو شڵەژانەوە   یەكەكان ڕوبەڕووی بوونەتەوە لە ماوەی ز
کە لە سیستمی سیاسییدا ڕوویداوە پەیدابوو كە لەسەر بنچینەی ملمالنێ وبەش بەشێنەی حزبیی 
دامەزرێرناوە. ئەو کارەی کە باڵی كێشاوە  بەسەر هەموو دۆسییەكاندا لە نێویشیاندا دۆسییەی ئاو.

زۆربووین خواست لەسەرئاو لە ئەنجامی گەشەی دیمۆگرافیی بەڕێژەگەیل بەرز كە پالنداناین شێلگریانە 
یدا كەمبوونەوەی هۆشیاریی كۆمەڵگەیی هەیە لە  دەخوازێت بۆ پاشەڕۆژی ئاویی لە واڵتدا ولەبەرانبەر

مامەڵەكردن لەگەڵ سەرچاوە ئاوییەكاندا.
نەبووین زانیاریی ژمارەیی ورد وڕوونکار پەیوەست بەئاو وبەكارهێنانەكاین ئەریك هەر پڕۆژەیەیك چاكسازیی یان 
یكراو. ڕێكخستنکاریی قورس كردووە بۆ دابینكردین سەرچاوەی دارایی پێویست یان سەپاندین ڕسومایت دیار

الوازیی توانای جێبەجێكردین پێکهاتەی یاسادانەریی وجێبەجێكردین بڕیارە دەرچووێندراوەكاین پەیوەست 
بەئاو وژینگە بۆ ئەوەی ئەو پێشكەوتنانە ڕەچاو بكات كە لەسەرئاستە جیاوازەكاین جیهانیی وهەرێمایەتیی 

وناوخۆیی ڕوودەدەن.
نەبووین پەیكەربەندی یاسادانەریی بۆ ئەنجومەین بااڵی ئاو بەم شێوەیەی ئێستای. لەپاڵ قورسیی 

كۆكردنەوەی هەموو ئەندامان لەسەر یەك مێز بەهۆی پابەندبوونە حكومییەكاین تریانەوە. هەروەها لە 
ئەنجومەنەكەدا هەموو خاوەن بەرژەوەندییەكان نوێنەرایەتییان نییە لەناویشیاندا ڕێكخراوەكاین كۆمەڵی 

مەدەنیی بۆ نموونە.

٢٧



ناوچەبەندی ب
ناوەڕاسیت عێراق

٤.٣ ڕاسپاردە پێشنیازكراوەكان
كاراكردین كاری لژینەی بااڵی ئاو و لەهەمان كاتدا كاركردن لەسەرپەسەندكردین یاسای ئەنجومەین 

ییكردن تیایدا لە هەموو خاوەن  بااڵی ئاو وەكو دەستەیەیك سەربەخۆ پاش فراوانكردین بنكەی بەشدار
بەرژەوەندییەكانەوە. دەبێت لژینەكە ڕاستەوخۆ ببەسرتێتەوە بە بەرزترین الیەین جێبەجێكارەوە. 

ییەت  بڕیارەكانییش پابەندکار دەبن بۆ هەموو وەزارەت ودامەزراوە حكومییەكان بۆ دەستەبەركردین مەركەز
وهەمەچەشنیی وكاریگەریی بڕیاری تایبەت بەدۆسییەی ئاو.

دەركردین یاسای بەڕێوەبردین ناوخۆیی ئاو لەالیەن ئەنجومەین نوێنەرانەوە.
مامەڵەكردن لەگەڵ دۆسییەی ئاو وەكو دۆسییەیەیك نیشتمانیی هەستیار كە دەچێتە چوارچێوەی 

ئاسایییش نیشتمانیی وکاری لە پێشینەی پێ  بدرێت.
یکاریی لەگەڵ ڕێكخراوە نێودەوڵەتییەكان بۆ داناین ڕێکارە گشتییەكان و شێوازی دانوستان دەربارەی  هار

ئاوە هاوبەشەكان ولێك نزیكخستنەوەی بۆچوونەكان وسوود وەرگرتن لێیان وەكو نێوەندگیریان.
پێداچوونەوە بەهەندێك كەلێین دەستوریی تایبەت بەدۆسییەی ئاو وبەتایبەتیی هەردوو مادەی ١١٠ و١١٤ی 

جێی مشتومڕ لەڕێی ڕوونكردنەوەی بەرپرسیارێتیی ڕەها بۆ دۆسییەی ئاو.
چەسپاندین چەمیك جۆرێتیی ئاو لەپاڵ بڕەكەیدا لە بواری دابەشكردین سەرچاوە ئاوییەكاندا لە نێوان 

خاوەن بەرژەوەندیەكاندا.
پەسەندکردین ڕێکارێیک گشتیی بۆ سوودوەرگرتن لە ئاوی ژێر زەویی کە بەردەوامییداین ڕەچاوبکات وەك 

سەرچاوەیەیك گرنیگ ئاوی پاڵپشت بۆ ئاوی سەر زەویی پێ  بەتایبەتیی لە كاتەکاین وشكەساڵییدا.
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٥ كەریت ئاو وبەڕێوەبردن

٥.١ وەسفکردین ڕەویش ئێستا
ئاشکرایە کە بەڕێوەبردین كەریت ئاو لە ڕێی وەزارەیت سەرچاوە ئاوییەكانەوە ئەنجامدەدرێت بەجێبەجێکردن 

لەالیەن ناوەندی نیشتمانیی بۆ بەڕێوەبردین سەرچاوە ئاوییەكانەوە وتیایدا بڕە بەشەکان دابەشدەکرێن 
پێكردین پڕۆژەكاین ئاودێریی وشۆردنەوەی زەوییەوە  بەسەر پارێزگاكاندا لەڕێی دەستەی گشتیی كار

یكاریی دەستەی گشتیی بەنداو وعەمبارەكان. دیارە تێگەیشتین تەواو لەبەڕێوەبردین ئاو وبەدیهێناین  بەهار
ییە نیشتمانیی وناوچەییەكان پێویستیی بەچاودێرییەیك ڕێکخراو وبەدواداچووین جۆرێتیی هەیە.  کار داوا

یكاریی هەیە لەگەڵ زانكۆكان وناوەندەكاین تۆێژینەوە بۆ پێشکەشکردین  هەروەها پێویستیی بەهار
لێكۆڵینەوە وتوێژینەوەکان بەشێوەیەیك بەردەوام لەگەڵ ئەو كارامەییانەی بەردەسنت لە وەزارەیت 

سەرچاوە ئاوییەكان وبەردەستبووین داتاکان. لە بەرانبەردا ناجێگرییی هەیە لە سەرچاوە ئاوییەكاندا لەگەڵ 
خراپبووین جۆرێتییەکەیدا. سەرباری ئەمەش بەكارهێناین ناژیمەندانە تا ئاسیت بەفیڕۆدان وئەو زۆربوونەی 

لەگەشەی دانیشتوواندا ڕوویداوە وپڕۆژە ئاودێریی وئاوییە پەككەوتوو وكەڵەكە بووەکان بەهۆی نەبووین 
یان خاووخلیچکیی تەرخانكراوە داراییەکان. هەروەها تێڕژاندین ئاوی ئاوەڕۆ وشۆراوەکان ڕاستەوخۆ بۆ ناو 

ڕووبارەكان بەبێ  چارەسەركردن یەكێكە لە دیارترین ڕواڵەتە بیرناوەكاین خراپیی بەڕێوەبردن وپالندانان.

ییە سەرەكییەكان ٥.٢ ئاڵنگار
بەرزونزمیی هاتووە ئاوییەکاین تایبەت  بەعێراق بەشێوەیەیك ڕاستەوخۆ كاردەكاتە سەر دۆسییەی 

بەڕێوەبردین ئاو بەتایبەتیی لە وەرزەكاین وشكەساڵییدا کە تیایدا هاتووە ئاوییەکان کەمیان کردووە بەبڕی 
سێ یەك بە بەراورد بەوەی پێشرت هەبوو لە سااڵین هەشتای سەدەی ڕابردوودا.

بەردەست نەبووین گوژمە داراییە پێویستەکان بۆ تەواوكردن وئەنجامداین پڕۆژەی گرنیگ ژێرخان لە 
كەریت ئاودا. زێدەباری ئەمەش، ڕاگرتین ئەنجامداین تۆێژینەوەی هاوبەش كە بووەتە هۆی كەڵەكەبووین 
ژمارەیەیك زۆری پڕۆژەی تەواو نەكراو، یان هەمووی یان بەشێیك وئەوەش بەتێپەڕبووین كات دەبێت بە 

كێشەیەیك تەواو ئاڵۆز.
یادەڕەوییانەی کراون بۆ سەر بڕە بەشە ئاوییەكان لە نێوان پارێزگاكان وتەنانەت لە ناو پارێزگاكان  ئەو ز

خۆشیاندا لەالیەن دەسەاڵتدارانەوە ولێداین هەڕەمەكیی بریەکان وكاریگەریی ڕاستەوخۆی  لەسەر 
چاوگەكاین ئاو وهەڵكێشانیان.

پەسەندنەكردین یاسای دەستەبەری كۆمەاڵیەتیی لەپاڵ بارودۆخی ناجێگرییی ئاساییش. هەروەها 
كاریگەریی پەتای ڤایرۆیس كۆرۆنای نوێ هۆكارگەلێكن بوونە هۆی كەمیی كارمەندان وتواناگەیل پێویست 

بۆ بەڕێوەبردین دۆسییەی ئاو.
نالەباریی یان نەبووین ڕوونکاریی لە پێداین زانیاریی لەالیەن فەرمانگەگەیل جیاوازەوە بە زانكۆكان بۆ 

پشتگریییكردین هەوڵی زانستیی.
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٥.٣ ڕاسپاردە پێشنیازكراوەكان
كاراكردین هەماهەنگیی لێبڕاوانە لەگەڵ واڵتاین چاوگ بۆ گەیشنت بەڕێكکەوتنێیك دادپەروەرانە لە 

دابەشكردین بڕە بەیش ئاوی پێویست.
تەرخانكردین گوژمەی پێویست بۆ تەواوكردین پڕۆژە پەككەوتوو وسرتاتژیییەكان و بۆ تەواوكردین ئەو 

توێژینەوانەی تایبەتن بە كەریت ئاو.
یادەڕەوییەکان بۆ سەر بڕە بەشە  جێبەجێكردین ئەو یاسایانەی تایبەتن بە ڕێگرییكردن وکەمکردنەوەی ز

ئاوییەکان بەتایبەتیی لەناو پارێزگاكاندا وکەمکردنەوەی دەستێوەرداین دەسەاڵتداران و ڕاگرتین لێداین 
هەڕەمەكیی بریەکان.

كۆمەڵەکاین بەكارهێنەراین ئاو لە ئێستادا لە قۆناغی دامەزراندندان. لەبەر ئەوە، ڕاسپاردە دەدرێت بە 
فراوانکردین دامەزراندین كۆمەڵەکاین بەكارهێنەراین ئاو وكاركردن لەسەر ڕێكخستین كارەكانیان بەیاسایەك 

یان ڕێنماییگەیل ئەوتۆ کە بنەمای یاساییان هەیە  بۆ گفتوگۆ وسوود وەرگرتن لەئەزمووین كەساین تر لە 
دابەشكردنەکاین ئاودا.

ئاسانكاریی ئەركەکاین دەستكەوتین زانیاریی لەالیەن هەموو الیەنە پەیوەندییدارەكانەوە بۆهاركاریی لە 
پەرەپێداین كەریت توێژینەوەسازیی تایبەت بەدۆسیەی ئاو.

بەكارهێناین ژیرمەندانەی ئاو وپەرەپێداین هۆشیاریی كۆمەڵگەیی بە ئەنجامداین هەڵمەتەکاین هۆشیارکردن   
بەو بابەتانەی تایبەتن بەم دۆسییە گرنگە.

بەردەامییدان بە پڕۆژە ئاودێرییەكان و چاكسازیی کردن تیایاندا بەشێوەیەیك بەردەوام و ڕێکخراو لەگەڵ 
ڕاماڵیین هەردوو ڕووباری دیجلە وفورات وپابەندکردین خاوەن پڕۆژە پیشەسازیی وحكومیی وتایبەتییەکان 

بەتایبەتیی نەخۆشخانەكان بە تێنەڕژاندین ئاوە قورسەکان وپاشەڕۆکان بۆ ناو ڕێڕەوی ڕووبارەكان.
پابەندكردین وەزارەیت نەوت وكۆمپانیا نەوتییە مۆڵەتپێدراوەکان بە پەیڕەوکردین پێوەرە نیشتمانیی 

ونێودەوڵەتییەكان لە میانەی ئەنجامداین كارەكانیان لەسەرتاسەری عێراقدا بۆ پاراستین ئاوی سەرزەویی و 
ژێر زەویی.

دەركردین یاسای پاراستین زەوییە ئاودارەکان بە هەموو جۆرەکانیانەوە لەگەڵ نوێكردنەوەی توێژینەوە 
سرتاتژیییەكاین ئاو وزەوییەكان.
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٦ كەریت ئاو وتەكتۆلۆجیا

٦.١ وەسفكردین ڕەویش ئێستا
سیستمگەیل چاودێرییکردین ئاوی سەر زەویی وژێر زەویی بوونیان هەیە لە ڕووی جۆر وچەندایەتییەوە.  

هەروەها سیستمگەیل كۆنرتۆڵكردین بەردانەوەی ئاو لەپاڵ سیستمگەیل سازگارکردن. بۆ نموونە لە  
پارێزگای بەغداد کە ژمارەی وێستگەکان ١٣ وێستگەیە لەسەر ڕووباری دیجلە )پردی موسەننا –دیالە(. 

هەروەها بەنداوەكاین حۆران و ڕوتبە لەڕۆژئاوا ولە سنووری ڕۆژهەاڵتەوە لە بەدرە، بەاڵم کۆکردنەوەی ئاو 
لەسیستمگەیل مااڵندا نییە وسیستمگەیل ئاوپێداین دەستکردیش نییە و بووین سیستمگەیل سازگارکردین 

ئاو لەچەند ناوچەیەكدا سنووردارە.  قەبارەی داهایت ئاوی نوێبووەوەی ژێرزەویی مەزەندە دەكرێت بە ٤.٨ 
ملیار م٣، بەاڵم وێستگەگەیل چارەسەركردین پێویست نییە، بەجۆرێك تەنیا ٤٠ وێستگە هەیە دابەشكراوە 

بەسەر ناوەڕاست وباشوری عێراقدا. عێراق بەنداوگەیل پێویستیی تەواوی هەیە بەتوانای گلدانەوەی 
یرەك لەمااڵن وكارگەكان وكەریت كشتوكاڵدا نییە. هەروەها ئەو  نزیكەی ٠١٥ملیار م٣، بەاڵم تەكنیکگەیل ز

یاتر لە ٥ % ی وزەی كارۆئاویی فەراهەم ناکەن. بەكارهێناین  وێستگانەی وزەی لەسەر بەنداوەكان هەن ز
تەكنەلۆجیای ئاودێریی لەڕێی بۆری داخراوەوە لەبواری كشتوكاڵدا بەشێوەیەیك زۆر كەم بەكاردێت وەكو 

ئەوەی كەربەال کە بەكارهێناین ئەو تەكنیکە نزیكەی ٤٠%ی ئاو دەگەڕێنێتەوە.

٦.٢ التحديات الرئيسية
الوازیی ژێرخاین تۆڕە گوێزەرەوەکاین ئاو كە زۆربەیان کراوەکان  ودەبنە هۆی بەفیڕۆدان لە ئەنجامی 

بەهەڵمبوون.
نەبووین سیستمەکان یان تۆڕەکاین سوود وەرگرتن لە باراناو بۆ پڕکردنەوەی ئاوی سەرزەویی وژێرزەویی.

نەبووین نوێكردنەوەی داتاکان ومامەڵەكردن لەگەڵ تەكنەلۆجیای پێشكەوتوو بۆ چاودێرییکردن 
ییەکان بێت بۆ  وشیکردنەوەی ئەو داتایانە لەگەڵ كەمیی تەرخانكردنە داراییەکان کە ئامانجیان پڕۆژە کردار

كەرتە جیاوازەكان وەك وێستگەكاین چارەسەرو سازگارکردن وچاودێریی.
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٦.٣ ڕاسپاردە پێشنیازكراوەكان
یادكردین توانای ئاودێریی لەڕێی چارەسەركردین ئاوە بە فریۆدراوەکان وئاوی  بەكارهێناین تەكنیکە نوێکان بۆ ز

ئاوەڕۆکان پێش ئەوەی بڕژێندرێنە ناو ڕووبارەكانەوە.
ییەکان وپشتگریییكردین توێژینەوە زانستییە  تەرخانكردین بودجەگەی تەواو بۆ ئەنجامداین تۆێژینەوە کردار

تۆکمەکان و بڕوانامەکاین داهێنان.
ئەگەری نوێكردنەوەی ژێرخاین پەیوەندییدار بە ئاو وكشتوكاڵ وبەكارهێناین تەكنیکەکاین چاودێریی 

لەدوورەوە.
پەیڕەوكردین چەمیك پەنجەمۆری ئاویی وپەسەندکردین لە داڕشتین ڕێکاری بەڕێوەبردین ئاو وكشتوكاڵدا.

هانداین كۆمپانیاكان وپابەندكردنیان بە پەیڕەوکردین تەكنۆلۆجیای نوێ  لەبەكارهێنان وچارەسەركردین ئاو 
لە چاالکییە جۆربەجۆرەکانیاندا.

باڵوکردنەوەی هۆشیاریی تەكنەلۆجیی بەتایبەیت لەبەكارهێناین ئاو لەبوارەكاین كشتوكاڵ وپیشەسازی 
وناوماڵ.

بەردەوامییدان وچاكسازیی  لە بەنداوەكاندا بە شێوەیەیک ڕێکخراو وبەكارهێناین ئامرازەكاین چاودێرییكردن 
لەدوورەوە بۆ هەڵسەنگاندین ڕەویش بەنداوەکە.
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١ كەریت ئاو وژینگە

١.١ وەسفکردین ڕەویش ئێستا
كۆی ئەو هاتووە ئاوییانەی دەگەنە ئەو پەڕی باشوری عێراق كە پارێزگای بەرسە دەكات نزیكەی ٩٠ بۆ 

٩٥م٣/چرکەیە، وبەرزبووەتەوە بۆ نزیكەی ١١٧ م٣ / چركە. ئەمەش بەبڕە بەشێیک ئاویی لەبار دادەنرێـت 
بۆ كایت قەیرانەکان ودوورخستنەوەی تریۆژوەی خوێڵێن )اللسان امللحي( کە لە كەنداوی عەرەبییەوە 

دێت. هەروەها بۆ دابینكردین بڕی پێویست بۆ وێستگەكاین دابەشكردین ئاوی پاك بۆ بەكارهێناین مرۆڤ 
یاتركردین  ییكردن لە پەرەپێداین كێڵگەكاین نەوت وز وپێداین بڕە بەیش ئاوی كۆمپانیا نەوتییەكان بۆ بەشدار

بەرهەمهێناین نەوتیی. لەگەڵ دەستەبەركردین بڕە بەیش ئاویی بۆ كشتوكاڵ.

ڕەویش ژینگەیی لەباشوری عێراق بەگشتیی نالەبارە وبەردەوامە لە تێكچوون لە ئەنجامی  زۆربووین 
ییەكان بەتایبەتیی دووەم ئۆكسیدی كاربۆن بەهۆی كاركردین كۆمپانیا نەوتییەكانەوە.  دەرهاوێشتە گاز

یادبوونە گەورەیەی لە سوێرێتیی ئاودا ڕوویداوە لەم دوو دەیەی دواییدا. لەپاڵ  زێدەباری ئەوەش، ئەو ز
یادبووین دیاردەی بەبیابانبوون وكەمیی ڕووپۆیش ڕووەكیی. بەرزبوونەوەی پلەكاین گەرما وز

دابەزیین ئاستەکاین ئاوی ژێر زەویی دیاردەیەیك ئاشكرای  ئەم دەساڵەی دواییەیە بەهۆی پرۆسەکاین 
لێداین بریەکاین ئاوەوە بەو پێیەی قووڵیی بۆ گەیشنت بە ئاو گۆڕاوە و لە ١٥مەترەوە ئێستا بووە بە سێ  
یادبووین سوێرێتییەكەی. هەر  ئەوەندە ودەگاتە ٤٥ مەتر. ئەمە سەرباری خراپیی جۆری ئاو بەگشتیی وز

یادبووین ژمارەی بریە   وەكو دەردەكەوێت هەڵکێشانێیک ئاشكرا هەیە بۆ عەمباراوەکاین ژێر زەویی لەبەر ز
لێدراوەکان لە نێوان سااڵین ٢٠٠٠ و ٢٠١٩ کە لە ٢٠٠٠ ەوە گەیشتۆتە ٧٠٠٠.

هاوکات رەویش کەش وهەوا لە باشوری عێراق وای لێهاتووە لە کەش وهەوای وشكەوە  
یادییان  دەكشێت بەرەو کەش وهەوایەیک بیاباناویی بە جۆرێك شەپۆلەکاین گەرما بەڕێژەی ٤٠% ز

كردووە وشەپۆلەکاین تەپوتۆز بەڕێژەی٣٠% وبارانبارین بەڕێژەی ٤٠% بۆ٥٠ % كەم بووەتەوە وچڕیی 
ییكراویی لەشاری بەرسە بەشێوەیەیك بەرچاو لەئەنجامی كۆچ  دانیشتووانیش بەرزبووەتەوە وبەدیار

وجێهێشتین گوندەکان بۆ ناوشار لەپارێزگاكاین باشورەوە لەبەر كۆمەڵێك هۆكار كە زۆربەیان پەیوەسنت 
ییەوە. بەكەمیی ئاو وخراپبووین باری ئابور
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ییە سەرەكییەكان ١.٢ ئاڵنگار
ییانە دادەنرێت کە ڕووبەڕووی باشوری عێراق دەبنەوە  گۆڕاین کەش وهەوا بەیەكەمنی ئەو ئاڵنگار

بەجۆرێك ڕێژەی بە بیابانبوون گەیشتۆتە  ٢٥٠ كیلۆمەتر چوارگۆشە لەساڵێكدا وشەپۆلەکاین وشكەساڵیی 
یادیان کردووە بەڕێژەی ٣٠% . ئەمە سەرباری بەرزبوونەوەی بەهێزی پلەكاین گەرما بە جیاوازیی ٤-٥  ز

پلەی سەدی لە تێكڕای گشتیی. هەروەك دیاردەی كۆچی ناوخۆیی گەیشتۆتە نێوان ١٠٠هەزار بۆ ١٥٠ هەزار 
كەس كەسااڵنە الدێكان جێدەهێڵن بەرەو شارەكان بەهۆكاری كەمیی ئاو وتێكچووین ژینگە وگۆڕاین کەش 

وهەواوە.
ییە  یادبووین بەرچاوی ڕێژەی پیسبووین ژینگە بەهۆی چەند سەرچاوەیەكەوە لەوانە پاشەڕۆ پیشەساز ز

شلەکان وتێكەڵبووین ئاوی ئاوەڕۆ كە ڕاستەوخۆ دەڕژێنە لق وکارێزەکاین سەر بەشەتولعەرەب بێ  
چارەسەركردن. هەروەها سوێراوی چاککردین زەویی بۆ كشتوكاڵ وهەڵكشاین تریۆژوەی خوێڵێین 

شەتولعەرەب.  لە ئەنجامی ئەوەش ڕێژەی چڕبوونەوەی خوێیە تواوەکان  دە هێندەی ئەوەی جاران 
یادی كردووە بەراورد بەسااڵین حەفتای سەدەی ڕابردوو. سەرباری ئەوەش ئالوودەبووین میكرۆبیی  ز

یادبووین ڵێڵ بوون  هەیە بە بەكرتیا ومشەخۆرو ڤایرۆسەکان لەگەڵ ئالوودەبووین ماددیی كە خۆی لە ز
وخڵتە و ماددەی نیشتووی ناو ئاودا دەبینێتەوە لەگەڵ بەرزبوونەوەی پلەی گەرمی ئاودا.

١.٣ ڕاسپاردە پێشنیازكراوەكان
دەستەبەركردین بڕە بەیش ئاوی بەڕێژەیەك  كەمرت نەبێت لە ١٢٠م٣ / چركە  لە پشت رێكخەری 

قەلعەساڵحەوە لەباشوری عێراق.
چارەسەركردن وكۆنرتۆڵكردین خۆڵ وخاشاك بەهەموو جۆرەكاین ڕەق وشلەوە و بەكارهێنانەوەیان.

بەکارهێناین ئامرازگەل وپەیڕەوکردین شێوازگەیل پێشكەوتوو بۆ سیستمەکاین ئاودێریی وبەكارهێناین تەكنیکە 
نوێکان وەك ئاودان بەدڵۆپ وئاودێریی داخراو وئاودێریی پڕژاندن.

دروستكردین پڕۆژەگەیل سرتاتژییی ئاوەڕۆ بۆكەمكردنەوەی هۆکارەکاین پیسکردین ئاوی شەتولعەرەب.
یادبووین دیاردەی گەرمبووین  ییەکان كە هۆكارە بۆ ز بەكارهێناین فلتەر بۆكەمكردنەوەی دەرهاوێشتە گاز

بەریگ هەوای زەویی.
دروستكردین پشتێنەی سەوز بۆ كەمكردنەوەی دیاردەی بەبیابانبوون.

كەمكردنەوەی پشتبەسنت بەسووتەمەین لە خاك دەرهێرناو وهانداین بەكارهێناین سەرچاوەی وزەی 
نوێبووەوە  وجێگرەوە.

جێبەجێكردین پرۆگرامێیک هۆشیاركردنەوەی ژینگەیی پێشوەخت بۆ ڕێگرتن لە قەیرانەکاین كەمیی ئاو  
پیسبوون.

یادكردین وێستگەكاین سازگارکردن کە ببێتە مایەی دەستەبەرکردین گەیاندین ئاوی پایک خواردنەوە بۆ  ز
دانیشتوواین ناوخۆ.
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٢ كەریت ئاو وئابووریی

٢.١ وەسفکردین ڕەویش ئێستا
ییكراوی شەتولعەرەب لە ڕێی ڕێکخەری  تێكڕای ئێستای بەردانەوەی ئاو كە دەگاتە باشوری عێراق بەدیار

یاوە.  قەلعە ساڵحەوە دەگاتە ١٢٠ م٣ / چركە. ئەم بڕە بەشە بەم جۆرە دابەشکراوە ٤٠ -٥٠% دەڕژێتە دەر
بۆ پێشگرتن لە تریۆژوە خوێڵێنەکە  و١٠% كەمرتی دەچێت بۆ كێڵگەكاین پەرەپێداین بەرهەمی نەوتیی 
بە پەمپكردین بۆناو بریە نەوتەكان )لەپاشكۆدا: خشتەیەك لە الیەنە فەرمییەكاین حكومەتەوە کە بڕە 

بەشە ئاوییەكاین كێڵگە نەوتییەكان لە پارێزگای بەرسە دەخاتەڕوو(. ٢٠% ی بڕە بەشەکە لەالیەن كەریت 
كشتوكاڵەوە بەكار دەهێرنێت وئەو٢٠%ی دەمێنێتەوە دەچێت بۆ كەرتەكاین تر. بۆ ڕوونكردنەوەی قەبارەی 

ییەكان لە ئەنجامی كەمیی ئاوەوە، هەموو كێڵگە خۆڵیینەكاین بەخێوکردین ماسیی لەساڵی  یانە ئابوور ز
٢٠١٠ ەوە بەتەواوی وەستاون. هەرچی كەریت خورماشە، لەناوچووین نەمامە چێندراوەکاین خورمای تێدا 

ییكراویی گەنم لە دە ساڵی ڕابردوودا  ڕوودەدات. سەبارەت بە كەریت بەرهەمهێناین دانەوێڵەش بەدیار
یان دەكرد  ڕووبەری چێرناو كەمی كردووە و لە ئەنجامی ئەوەشدا ژمارەی ئەوانەی لەكەریت كشتوكاڵدا كار

یوە بۆ نزیكەی نیوەی دانیشتووان. هەروەها دواكەوتنێیك گەورە هەیە لە سیستمی ئاودێریی  دابەز
وشۆردنەوەی سوێریی زەویی كە پشت بەدیاردەی هەڵكشان وداكشان دەبەستێت.ئەمە سەرباری 

بەرزبوونەوەی بەرچاوی نیشتین خوێ  كە بووەتە هۆی ئەوەی ڕوووبەرێیك فراواین زەویی كشتوكاڵیی 
چیرت بەکەڵك نەیەت. لە ئەنجامدا بووەتە هۆی گۆڕاین كۆمەاڵیەتیی وکۆچکردن لە كەریت كشتوكاڵ 

ییەوە وگۆڕیین زەوییەكان بۆ شوێین نیشتەجێبوون. وباخدار

ییە سەرەكییەكان ٢.٢ ئاڵنگار
ناجێگرییی وكەمیی بەردانەوە ئاوییەکان لە ڕێکخەری قەلعەساڵحەوە وبڕیین زۆربەی سەرچاوەكاین 

ئاوپێداین شەتولعەرەب ) فورات وكەرخە وكارون(.
فرەجۆریی سەرچاوەكاین پیسبوون لە ڕێڕەوی ڕووبارەکەدا لەوانە هۆکارە پیسکارە كشتوكاڵیی 

ییەکان وشۆڕبوونەوەی تریۆژوەی خوێڵنی لەشەتولعەرەبەوە. وپیشەساز
یادبووین گەشەی دانیشتووان بەشێوەیەیك گشتیی. ز

تێكچووین دۆخی كشتوكاڵیی بەهەردوو بەشەكەیەوە، رووەكیی وئاژەڵیی.
یانگەیشنت بەزۆنگاوەكان وەكو سەرچاوەیەیك ئابووریی لە ئەنجامی خراپبووین كەریت ئاو لە ڕووی بڕ و  ز

جۆرێتییەوە.
فراوانبووین كۆمپانیا نەوتییەكان وبەکارهێناین زۆربەی زەوییە كشتوكاڵییە بەرهەمهێنەكان ئەوەش 

یاتر كردووە. كێشەكاین بەبیابانبووین سەخترت كردووە وگوشاری لەسەر زەوییە شیاوەكان بۆ كشتوكاڵ ز
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پێچییكاران. داراییەی لێیان وەردەگریێت ونەبووین یاساگەیل بەرپەرچدانەوەی سەر
یاتر لە ١٢٠ هەزار حاڵەیت نەخۆشیی  زۆریی ئەو نەخۆشییانەی پەیوەندییان هەیە بەخراپیی جۆری ئاوەوە )ز

تۆماركراون لە ٢٠١٨ دا لە ماوەی چەند ڕۆژێكدا بەهۆی تێكچووین جۆری ئاوەوە( ونەبووین ئامارێك 
بەراوردی تێچووین چارەسەری ئەو حاڵەتانە بكات بەرانبەر تێچووین نوێكردنەوەی تۆڕی دابەشكردین ئاو 

لەبەرسە.
یاییەکان لە هەردوو كەناری شەتولعەرەبدا. زۆریی ژێرئاوکەوتووە دەر

سستیی لە جێبەجێكردین بەرنامەکاین ڕاماڵیین ڕووبارەكاندا.
یان دەبن لە بەڕێوەبردین دۆسییەی ئاودا  لەپاڵ  ییانەی حكومەتە خۆجێییەکان دووچار بووین ئەو ئاڵنگار

الوازیی هەماهەنگیی لە نێوان فەرمانگە پەیوەندییدارەكاندا كە دەبنە هۆی بە فێڕۆداین هەوڵێیك زۆر 
وسەرچاوەیەیک زۆری حكومەتە یەك لە دوای یەكەكان وپەککەوتین پڕۆژەكان.

نەبووین سیستمگەیل نوێی چاودێریی بۆ پشكنینەكاین جۆرێتیی وبڕی ئاو لە کۆی ڕێڕەوی ڕووبارەكاندا.
كەمیی هوشیاریی خەڵكاین ئاسایی ونەبووین بەرنامەی راستەقینەی هۆشیاركردنەوەی بەكارهێناین 

ژیرمەندانەی ئاو لەهەموو كەرتەكاندا.
نەبووین ئاماری نوێ  بۆ گەشەكردین دانیشتووان لە شارەكاندا.
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٢.٣ ڕاسپاردە پێشنیازكراوەكان 
دابینكردین بڕە بەیش پێویست لە ئاو بۆ بوژاندنەوەی زۆنگاوەكان لە ڕووی ئابووریی وژینگەییەوە و گفتوگۆ 

یادكردین بەردانەوەی ئاو لەسەرچاوە دەرەكییەكانەوە بەتایبەتیی ڕووباری كارون. لەسەر ز
یادكردین هۆشیاریی دەربارەی بەرنامەکاین ڕێکخسین خێزان وسنوورداركردین خستنەوەی وەچە بەپێی  ز

توانا.
داناین پالنێیك گشتگیری بۆ پەرەپێداین كەریت كشتوكاڵ وجێبەجێكردین پڕۆژەی پێشكەوتووی ئاودێریی 

وشۆردنەوەی زەویی وبەكارهێناین تەكنیکە نوێکان  لە كشتوكاڵدا بۆ كەمكردنەوەی تێچووین بەرهەمهێناین 
بەرووبومەكان لە الیەك وكەمكردنەوەی ئاوی بەكارهاتوو لەالیەیك ترەوە.

دەركردین یاسای پێكەوەبووین كشتوكاڵیی– نەوتیی بۆ هێنانەدی بەردەوامییەیک ژینگەیی وبوژاندنەوەی 
ئابووریی كشتوكاڵیی.

كاركردن بۆباشكردن وفراوانكردین تۆڕەكاین دابەشكردین وێستگەكاین ئاوی پاك لەگەڵ داناین بەرنامەیەیك 
ئەلكرتۆنیی بۆ كۆكردنەوەی داهات بۆ دەستەبەركردین بەرزبوونەوەی داهایت دارایی ئاو بۆ دابینكردین 

تێچووی دابەشكردین.
یادكردین چاودێریی تەندروستیی لەسەر سەرچاوەكاین دابەشكردین ئاو وئەژمارکردین ئەو توانایانەی  ز

لەكیس دەچن لە مامەڵەكردن لەگەڵ حاڵەتەکاین نەخۆشیی وژەهراویی بوون بەهۆی ئاوەوە.
بایەخدان بە ڕاماڵیین ڕووبارەكان بە بەرنامە ودەرهێنانەوەی ژێرئاوکەوتووەکان وپاكکردنەوەی كەنارەكان 

یكاریی رێكخراوەكاین كۆمەڵی مەدەنیی وكەریت تایبەت. لە داروپەردوو وخۆڵ وخاشاك بەهار
یكاریی وهەماهەنگیی لەنێوان پارێزگاكاین باشوری عێراق وفەرمانگە پەیوەندییدارەكان بۆ باشرتكردین  هار

بەڕێوەبردین دۆسییەی ئاو وكۆتاییهێنان بە بەفیڕۆداین كات و توانا وسەرچاوەكان كە لە ئەنجامی نەبووین 
هەماهەنگییەوە ڕوودەدات.

كاركردن بۆ جێبەجێكردین پڕۆژەی چاودێریی ژینگەیی بەداناین  وێستگە بەدرێژایی ڕێڕەوی ڕووبارەكان وداناین 
وێستگەی چاودێریی بۆ زانیین جۆر وبڕی ئاو.

پێویستیی تەواوكردین ئەو لێكۆڵینەوانەی تایبەتن بە بریۆكەی دامەزراندین بەنداوێیك ڕێكخستنكار یان 
وازلێهێناین كە نیازهەیە لەسەر شەتولعەرەب دروست بكرێت بۆ مسۆگەركردین سەركەوتین ودڵنیابوون لە 

بەفیڕۆنەداین دەرامەتەکان لەكارێكدا كە دەشێت کەڵیك نەبێت.

٣ كەریت ئاو وڕۆشنبرییی كۆمەاڵیەتیی 

٣.١ وەسفکردین ڕەویش ئێستا
دیاردەی كەمیی ئاو كاردەكاتە سەر كەمبوونەوەی چاالكیی كشتوكاڵیی ودواتر گەیشنت بە بێ  بازاڕیی  
بازرگانیی ودابەزیین بەرهەمی خۆماڵیی وبارگرانیی بۆ پیشەسازیی كە دەبنەهۆی كێشە ولێکەوتەگەیل 

كۆمەاڵیەتیی وەكو كۆچكردن وجێهێشتین زەوییە كشتوكاڵییەکان.
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تێبیین ئەوەش دەكرێت پیسبووین ئاو لە ئەنجامی فڕێداین پاشەڕۆ وخۆڵ وخاشاك وداناین ڕووبارەكان 
ییە بەرانبەر حكومەتەكان و ئەو  بەزبڵخانە لە ڕاستییدا تۆڵەكردنەوەیەیك كۆمەاڵیەتیی وجەماوەر

سیاسەتانەی پەیڕەو دەکرێن لەالیەنیانەوە لەگەڵ نەبوین یەكسانییدا. ئەمانەش وادەکەن هاوواڵتیی 
هەست بە وابەستەیی نەكات بۆ ئەو شوێن وژینگەیەی تیایدا دەژیی. هەروەها ئالوودەبوین میكرۆبیی 

ئاویش هەیە کە ڕێژەكەی دەگاتە ٦٠%، بە جۆرێك ژمارەی ئەو حاڵەتانەی نەخۆشیی كە تۆمار كراون لە 
١٣١هەزار كەمرت نییە لەپاڵ ئەو حاڵەتانەدا کە تۆمار نەكراون. ئەم پیسبوونە بووەتە هۆی نەخۆشییەكاین 

ژەهراویی بوون وبڵقكردین پێست وحەساسییەت. نەماین متمانە لە نێوان هاوواڵتیی وحكومەتەكاندا 
بووەتە هۆی ناڕەزایی وبەریەككەوتن وبەسووتاندین  دەزگاكاین حكومەت كۆتاییان هاتووە وتیایاندا 

یادیان كردووە لەگەڵ  چەندین هاوواڵتیی  كوژراون. ناكۆكییە خێڵەکییەکان لەسەر سەرچاوەكاین ئاو ز
یادەڕۆیی كردنە سەر ڕووبارەكان. هەروەها فڕێداین خۆڵ  كەمیی هوشیاریی وچەیك کۆنتڕۆڵنەکراو وز

وخاشاك وپاشەڕۆ وئاوەڕۆ بۆ ناو ڕووبارەكان، ئەمانە ڕواڵەیت ئاشكران لە كۆمەڵدا وبووەتەهۆی 
ئاڵۆزبووین دۆسییەی ئاو وتێكەاڵوییەیك بێ  چارەسەر. لەپاڵ ئەوەشدا نەبووین هۆشیاریی دامەزراوەیی لە 

نەخۆشخانە وزانكۆكان وكارگەكان وئەو كەشتییانەی ڕاستەوخۆ پاشەڕۆكانیان فڕێ  دەدەنە ڕووبارەكانەوە 
هاوکات لەگەڵ نەبووین جێبەجێكردین یاسا. کۆی هەموو ئەم هۆكارانە کە بەشێوەیەیك ڕاستەوخۆ یان 

ناڕاستەوخۆ بەسرتاون بەدۆسیەی ئاو وكۆمەڵگاوە، بەشێوەیەیك نەرێنیی لە هەڵسوكەویت كۆمەاڵیەتییدا 
بەرجەستەبوون وپاشەكشەیەیك ئاكاریی دروست كردووە و بەوەش ڕێژەی تاوانەكان وبەكارهێناین 

ماددەی هۆشبەرو توندوتژیی خێزانیی ووازهێنان لەخوێندن بەرزبووەتەوە. هەروەك دیاردەی خۆكوشنت 
وسواڵكردن وكۆچكردنیش زۆر بوون.

ییە سەرەكییەكان ٣.٢ ئاڵنگار
پەرەسەندین ملمالنێكان لەسەر ئاو  لەنێوان پارێزگاكان وناوچەكاندا هەروەها لە نێوان خێڵەکاندا 

بەڕێژەی %20 لەم دە ساڵەی دواییدا. نەبووین جێبەجێكردین یاساش بووەتە هۆی لەدەست دەرچووین 
ئاساییش وڕێخۆشكردن بۆ بەش بەشێنە وخزم خزمێنە كە بووەتە هۆی كۆچكردن. سەرهەڵداین ئەو 
ملمالنێ  وناكۆكییە ناوخۆیی وخێڵەكییانە بەهۆی كەمیی ئاوەوە لەم دواییانەدا هاندەرە بۆ شێواندین 

سەقامگرییی كۆمەڵگا و تێكچووین بونیادی كۆمەاِلیەتیی.
ییكراویش  یانهەڵدا بەدیار ییەوە سەر ییەكان کە بەهۆی نەبووین خزمەتگوزار زۆربووین ناڕەزاییە جەماوەر

ئەوەی پەیوەندیی بەدۆسییەی ئاوەوە هەیە بووەتە هۆی تێكچووین باری ئاساییش ولەئەنجامدا چەندین 
هاوواڵتیی كوژراون وهەندێیك تر ڕاگوێزراون وهەڕەشەیان لێكراوە ئەمەش بووەتە هۆی ئەوەی ژمارەی 

یاد بكات وكێشەی گەورە بنێتەوە لەڕووی ئۆقرەیی دەرووین كۆمەڵگا  ژناین بێ هاوژین و مندااڵین بێ  باوك ز
ونەماین ئازادیی ڕادەربڕین وپێشێلكردین مافەكاین مرۆڤ.

ییانەی ڕووبەڕووی حكومەیت خۆجێیی دەبنەوە لە بەڕێوەبردین سەرچاوەكان كاری كردۆتە  بووین ئەو ئاڵنگار
سەر پێكهاتەی كۆمەڵگەیی وبووەتەهۆی كەمیی هەماهەنگیی  لەگەڵ ڕێكخراوەكاین كۆمەڵگای مەدەنیی.
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٣.٣ ڕاسپاردە پێشنیازكراوەكان 
پەرەپێدان وهانداین هۆشیاریی كۆمەڵگەیی ودامەزراوەیی بەبەرزكردنەوەی ئاسیت تێگەییشتین هاوواڵتیی لە 
ڕێی بەرنامەكاین ئاراستەكردین ڕاستەوخۆ لە دەزگاکاین میدیا وپەروەردەوە یان كۆڕ وكۆبوونەوەی ڕۆشنبرییی 

وبەكارهێناین باڵوكراوەی ڕۆشنبرییی وسکرینە ئەلكرتۆنییە گەورەكاین نماییشكردن وتۆڕە كۆمەاڵیەتییەكان 
یگەر لەم بوارەدا(. ییكردن لەگەڵ كەساین كار )بەتایبەتیی لەڕێی هاوكار

پەرەپێداین هۆشیاریی كارمەنداین دامەزراوە حكومییەكان دەربارەی بەكارهێنانەكاین ئاو وگونجاوترین 
ڕێگا لەبەكارهێنانیدا لەشوێین كارو لە مااڵندا لە ڕێی بەرنامەیەیك هۆشیاریی تایبەت بەو دامەزراوانە بۆ 

پەرەپێداین چەمیك ژیرمەندیی لە سەرچاوەكاین ئاودا.
ڕێنماییکردن وهۆشیاركردنەوە لەڕێی بەرنامەی تایبەت بە وتاری ئاییین لە مزگەوتەكان وكڵێساكان 

وشوێنەکاین خواپەرستیی وسوود وەرگرتن لێیان بۆ فراوانكردین بازنەی كاركردنە سەركۆمەڵ وگەیشنت 
بەزۆرترین ژمارەی هاوواڵتییان وهۆشیاركردنەوەیان دەربارەی بەكارهێناین ژیرمەندانەی ئاو.

ڕۆگرامگەیل خوێندن وبابەتگەیل ڕۆشنبریکردن هەر لە باخچەكاین منااڵنەوە تا بەرزترین ئاسیت 
ِ
داناین پ

خوێندین بااڵ ودیاریكردین ڕۆژێیك تایبەت بە ئاو لە عێراق هاوشێوەی ڕۆژی جیهانیی ئاوی لە ٢٢ی ئازاری 
هەموو ساڵێكدا.

یكاریی هاوبەش لە نێوان ڕێكخراوەكاین كۆمەڵی مەدەنیی ودامەزراوەکاین حكومەت  كاراكردین هار
وسوود وەرگرتن لەو ڕێكخراوانە ناوخۆیی بن یان نێودەوڵەتیی بۆ یارمەتییداین حكومەتە خۆجێیەكان 
لە باڵوكردنەوەی ڕۆشنبرییی مامەڵەكردن لەگەڵ سەرچاوەكاین ئاودا. هەروەها نیشانداین ترسناكیی 

ییە نەرێنییەكاین  كەمیی ئاو لەسەر هەموو كەرتەكان. دەكرێت كاری خۆبەخش  یگەر ئەم دۆسییەیە وكار
هانبدرێت وپێویستییەكاین هەڵمەیت هۆشیاركردنەوەی ناوخۆیی دابنی بكرێت بۆ پاراستین ژینگە وئاو 

یادەڕۆییەکان ودەستنیشانكردنیان وئاگاداركردنەوە لێیان. وچاودێرییكردین ز
سوود وەرگرتن لەكاری درامیی وسینەمایی بۆ چارەسەركردین  بابەیت كەمتەرخەمیی كۆمەڵگەیی بەرانبەر 

كەمیی ئاو وجێگریكردین چەمیك بەرپرسیارێتیی نیشتمانیی وئاكاریی لە پاراستین سەرچاوەكاین ئاو بۆ 
گۆڕیین هەڵسوكەویت كۆمەڵگە بەرانبەر بەم دۆسییەیە. هەروەها بریخستنەوەی یاساكان و ژیرمەندانە 

بەکارهێناین ئاو لەڕێی كەسایەتییە سینەمایی وكۆمەاڵیەتییە دیارەكانەوە كە كاریگەریی ئەرێنییان هەیە 
لەسەر كۆمەڵگا. هەروەها سوود وەرگرتن لە ئامێرە دەنگییەكان وبیرناوەكان بۆ خستنە بەرچاوی 

یادكردین متمانەیە  ییە. لە گرنگرتین ئامانجەكاین هۆشیاركردنەوە ز مەترسییەكاین سەر ئەم دۆسییە ژیانساز
لەنێوان هاوواڵتییان و دامەزراوەکاین حكومەتدا.

ییەکان بەتایبەتییش هەموارکردنەوەی یاسای پاراسنت وچاكکردین ژینگە  كاراكردین یاسا دانراو وجێبەجێکار
یانەکان لەبەر ئەوەی پێویستە ئەو یاسایانە  ژمارە ٢٧ی ساڵی ٢٠٠٩ دەربارەی زساکان بۆ ئەنجامدەراین ز

ببەسرتێنەوە بە هاندەرەکانەوە لەبەرانبەر زساکاندا. ئەو شێوازەش دەبێتە هۆی هانداین هاوواڵتیی 
یادەڕۆیی بۆ سەر تۆڕەكاین ئاو  ییكردین غەرامە وڕسومایت ناوچەیی بۆ سەرپێچیی وز یكاریی.  دیار بۆ هار
وڕووبارەكان ولە بەرانبەریشدا سیستمی پاداشت هەبێت لەالیەن حكومەتە خۆجێیەكانەوە بۆ ئەو 

كەسانەی  ژیرمەندانە ئاو بەکاردەهینن یان پشتگرییی هەڵمەتەكاین پاراستین ئاو ودروست بەكارهێناین 
دەكەن.

دامەزراندین دامەزراوەگەیل ئەكادیمیی تایبەتمەند لە كاروباری ئاودا )پەیمانگای تەكنیكیی یان مەڵبەندی 
فێركردن یان كۆلژیێیك تایبەت بەم بوارە( كاربكات لەسەر ئامادەكردین لێكۆڵینەوەی زانستیی مەیدانیی 
ییە تەكنیكییەکان لە بواری ئاودا لەگەڵ ئەنجامداین وۆركشۆپ وكۆنگرەی تایبەت بەم الیەنە. وڕاوێژکار
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٤ كەریت ئاو وحكومڕانیی

٤.١ وەسفکردین ڕەویش ئێستا
ئەو ڕێکارانەی گریاونەتە لە بەڕێوەبردین ئاودا لە الیەن حكومەیت ناوەندییەوە گرفتاری كۆمەڵێك كێشە و 

كۆسنپ. لەبەر ئەوەی تێکەڵبوون وبەریەككەوتن هەیە لە بڕیارەکاین پەیوەست بە بەڕێوەبردین دۆسییەی 
ئاوەوە لە نێوان دەسەاڵتە ناوەندییەكان ودەسەاڵتە خۆجێییەكان ودامەزراوە پەیوەندییدارەكان بەو 

ییكردین پێویستیی ڕاستەقیینەی سەرچاوەكاین  بابەتەوە  بەو ئەندازەیەی شڵەژاین دروست كردووە بۆ دیار
ئاو ودابەشكردین بەشێوەیەیك دادپەروەرانە. الوازیی دیپلۆماتیی هەیە لە دۆسییەی ئاوی عێراقدا لەگەڵ 

واڵتاین چاویگ دراوسێ والوازیی دانوستانكاری عێراقیی بەتایبەتیی. ئەوەش لە دابەزیین بڕە هاتووەکاین 
ئاودا لە سەرچاوەوە وبڕیین ئەو لقانەی دەرژێنە سەر هەردوو حەوزی دیجلە وفوراتدا بەرجەستەبووە. 

هەروەها بێدەسەاڵتیی هەیە لە حوكمڕانیی ئاودا لەسەر ئاسیت پارێزگاكان وسەرهەڵداین ناكۆكیی ناوخۆیی 
لێ  دروست دەبێت لە دابەشكردین بڕە بەشە ئاوییەكاین پارێزگاكاندا ودیاریی نەكردن وهەڵنەسەنگاندین 

پێویستیی هەر پارێزگایەك لە ئاوی تەرخانكراو بۆ كەرتە جیاوازەكان. ئەمە سەرباری بەكارنەهێناین 
تەكنیکەکاین حوكمڕانیی لە بەڕێوەبردین دۆسییەی ئاودا وبرینەكردنەوە لە وردیی وواقیع بینیی لە داڕشتین 

سیاسەیت ئاو لەسەر ئاسیت نیشتمانیی وناوچەیی وناوخۆیی وناڕونیی نەخشەی خاوەن بڕیارەكان، كە 
پەسەندکردین هەر پڕۆژەیەیك بۆحوکمڕانیی ئاو قورس کردووە.

ییە سەرەكییەكان ٤.٢ ئاڵنگار
بەشداریی نەكردین الیەنە كاریگەرەكان وحكومەتە خۆجێییەكان لە دروستكردین بڕیاری پەیوەندییدار بە 
دۆسییەی ئاو وبەشداریی پێنەكردین ڕای جەماوەر وڕێكخراوەكاین كۆمەڵی مەدەنیی لە هەڵسەنگاندین 

دۆخی ئاو ودەستنیشانكردین كێشە كتوپڕەكان وبڕیاردان وبەڕێوەبردین قەیرانەكان.
زاڵبووین بڕیاری سیاسیی مەرکەزیی لە بەڕێوەبردین دۆسیەی ئاو وهەندێك  جار بێ  لەبەر چاوگرتین 

پێویستییەكان وباری سەرنجە ناوخۆییەكان.
كاریگەریی بڕیاری پەیوەندییدار بەبەڕێوەبردین دۆسییەی ئاو لەسەر نائارامیی سیاسیی وگوێنەدان بەڕای 

تەكنیكیی لەدەركردین بڕیاری گونجاودا.
یكاریی نێوان دەسەاڵتە ناوەندییە خۆجێییەكان لە دۆسییەی ئاودا. لەبەرئەوەی تێبینیی  الوازیی هار

دەكرێت زۆر بڕیار دەدرێت کە پێویستیە ناوخۆییەكان ڕەچاو ناكەن لەگەڵ بووین جۆرێك  لە هەژمووین 
مەرکەزیی بەسەربڕیاری خۆجێیدا ئەگەرچیی دەشێت بڕیاری خۆجێیی هەندێك جار جێی متمانەی 

دەسەاڵیت ناوەندیی بێت.
یادکردین هاتووە ئاوییەكان لە عێراقدا.  یكاریی نێوان واڵتاین چاوگ وعێراق بایەخێیك زۆری هەیە بۆ ز هار

یاتربووە بۆ  یكاریی لەم بوارەدا بەتێپەڕبووین كات ڕووی لە کەمیی کردووە  لەبەرانبەردا كەمیی ئاو ز بەاڵم هار
هەموو ناوچەكە بەگشتیی.

پاشەكشێی تواناكاین دانوستان لەسەر داهاتەكاین ئاو لە نێوان واڵتاین چاوگ وعێراق وئەوەش 
پێویستیی پەسەندکردین سرتاتژیێیک دەرەكیی کە كامڵرت بێت و لەسەر پێوەری تازە بێت دەخاتەڕوو لە پێناو 

بەهێزكردین داواكردین مافەكاین هاتووە ئاوییەكان بۆ عێراق.
یادەڕۆییەکان لەسەر زەمیین واقع والبردنیان بەتەواوی  كاراكردین یاسا وڕێساکان بۆ رێگرتن لە ز

وپەرەپێداین سیستمێیك هاندان کە تەنیا وابەستەی زسادان نەبێت بەڵكو پاداشت كردنیش بگرێتەوە.
٤٠
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٤.٣ ڕاسپاردە پێشنیازكراوەكان
پەیڕەوكردین چەمیك حوكمڕانیی ژمارەیی لە بەڕێوەبردین دۆسییەی ئاودا لەسەر هەموو ئاستەكان، 

ییكردین بڕە بەیش ئاودا بۆ هەر كەرتێك وهەر ناوچەیەك بەدروستكردین مۆدێلێیك  بەتایبەتیی لە دیار
ماتماتیكیی گۆڕاوە لەگەڵ كات وپێویستییەكاندا. چەسپاندن وپشت بەسنت  بەحوكمڕانیی وچەمكەكاین لە 

بەڕێوەبردین سەرچاوە ئاوییەكان لە نێوان ناوەند وپارێزگاكاندا.
داڕشتین بڕیاری سیاسیی لەسەر بنەمای تەكنیكیی وئابووریی وكۆمەاڵیەتیی بۆ خۆبەدوورگرتن لەو كێشانەی 

پێشبینیی دەكرێت لەداهاتوودا دروست بنب  وكەمكردنەوەی ئەگەری ڕووداین مەترسیی. هەروەها 
بەهێزكردین ڕۆڵی دیپلۆماتیی لە دانوستاندا لەسەر دۆسییەی ئاو وبەشداریی پێكردین کەساین پیشەیی 

وپسپۆڕان لە لژینەكاین دانوستاندا.
ئەگەری پەیڕەوكردین بنەمای ئاڵووێر لەگەڵ واڵتاین دراوسێ  بۆ دابینكردین ئاو بەرانبەر كااڵی بازرگانیی كە 

یان پێویستە وئاڵوگۆڕی سوود وەرگرتن لە یەكرتی لەسەر ئاسیت ناوخۆ لە نێوان پارێزگاكاین  ئاوێیك زۆر
عێراق لەهەمان چوارچێوەدا.

كاراكردین ئاڵوگۆڕی ئابووریی بەجۆرێك بەرژەوەندیی هاوبەش ڕەچاوبكات وپشتگرییی دۆسییەی ئاو بكات.

٥ كەریت ئاو وبەڕێوەبردن

٥.١ وەسفکردین ڕەویش ئێستا
ییكراو بۆ پارێزگاكان ئەریك وەزارەیت فیدراڵیی سەرچاوە ئاوییەكانە، لە  گەیاندین ئاوی خاو بەبڕی دیار

كاتێكدا دابەشكردین ئاوی خواردنەوە بۆ تۆڕەكاین ناوخۆ ئەریك فەرمانگەی ئاوی سەربە وەزارەیت 
ئەشغالە. بەگشتیی خاوەین ستایف ناوخۆینی كە تێگەیشتنێیك تەواویان هەیە بۆ پێویستییە نیشتمانیی 

وخۆجێیەكان. هەروەها چاودێریكردن هەیە بۆ جۆرێتیی ئاو لەڕێی پشكنینەوە بۆئاوی خاو یان ئاوی 
خواردنەوە. زانكۆكان ومەڵبەندەكاین توێژینەوە بەالیەین زانستیی یارمەتیدەری دەزگا جێبەجێكارو 

چاودێرییەكان دادەنرێن لەڕێی ئەو لێكۆڵینەوە وتوێژینەوانەوە کە دەیخەنە بەردەست. دامەزراوە 
پەیوەندیدارە ناوخۆییەكاین بەڕێوەبردین ئاویش ڕۆژانە یان هەفتانە یان دوو هەفتە جارێك یان مانگانە 

گفتوگۆ لەسەر ئەو زانیاریی وڕاسپاردانە دەکەن ولە گفتوگۆدان لەگەڵ چەندین فەرمانگەی پەیوەندییدار. 
هەروەها وەزارەیت سەرچاوە ئاوییەكان لەڕێی فەرمانگەكانییەوە لە پارێزگاكاین باشوری عێراق لێكۆڵینەوە 

دەكات بۆ بەردەوامییداین ئاو وداناین لە نێو جێبەجێكردنەکاندا.هەروەها ئەو سرتاتژیەی ئێستا لەپارێزگای 
بەرسە پەیڕەو دەكرێت بۆ بەڕێوەبردین قەیراین ئاو لەمەدا كورت دەكرێتەوە: گۆڕیین كەناڵی ئەلبەدعه بۆ 

كەناڵێیك لولەیی وجێبەجێكردین چۆڕاوگەی سوێراو لەخۆرهەاڵیت دیجلە.
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ییە سەرەكییەكان ٥.٢ ئاڵنگار
گَۆڕاین كەشو وهەوا وئەوەی بەنەرێنیی دەشكێتەوە لەسەر واقیعی ئاو لە پارێزگاكاین باشوری عێراق لە 

ڕووی كشتوكاڵیی و پیشەسازیی وتەندروستیی و بوارەكاین تری بەكارهێنان.
كەمیی بەرنامەكاین حكومەت بۆپەرەپێداین توانای كارمەنداین ناوخۆ كە پێویستیان بە نوێكردنەوەی 

ییەكان وئاشنا بوونە بەتەكنیکە نوێکان  كە ئێستا لەجیهاندا بەكار دێن. زانیار
نەبووین تەرخانکردنە پێویستەکان لە الیەن حكومەتەوە بۆ جێبەجێكردین پڕۆژە سرتاتژیییەكان لە كەریت 

ئاودا.
الوازیی هۆشیاریی گشتیی الی هاوواڵتییان دەربارەی بایەخی ئاو ودروست بەكارهێناین لە بوارگەیل 

جیاوازدا.
یادەڕۆیی بۆ سەر تۆڕەكاین ئاو وڕووبارەكان وتۆڕەكاین ئاوی باران و گۆڕینیان بۆ ئاوی پاشەڕۆ. ز

دیاردەی كۆچ لە الدێوە بۆ شار كە دەبێتە هۆی گوشارێیک دیمۆگرافیی لەسەر شارەكان. ئەمەش دەبێتە 
هۆی دروستبووین گوشار لەسەر تۆڕەكاین ئاوی خواردنەوە كە خۆی هەر لەبنەڕەتدا سنووردارە.

سیاسەتەكاین واڵتاین دراوسێی چاوگ كە بەنەرێنیی كاردەكەنە سەر واقیعی ئاوی لەعێراق بەگشتیی 
وپارێزگاكاین باشوری عێراق بەتایبەتیی.

٥.٣ ڕاسپاردە پێشنیازكراوەكان
بەڕێوەبردین دۆسییەی ئاو ئەریک بااِلترین دەسەاڵیت دەوڵەت بێت لە پێناو كاری دیپلۆماتیی ودانوستان 

لەگەڵ واڵتاین چاوگ بۆ مسۆگەركردین بڕە بەیش ئاوی عێراق وباشورەكەی بەتایبەتیی.
كاركردین شێلگریانە بۆ دابینكردین بڕە بەیش ئاوی پێویست بۆ هەر پارێزگایەك. بۆ نموونە )پارێزگای بەرسە  

بەالیەین كەمەوە پێویستیی بە ١٢٠ م٣ / چركە یە(.
كاركردن بۆ بەردانەوەی ئاوی پێویست بۆ پڕۆژەكاین ژێرخاین كەریت ئاو.

سەرنج چڕکردنەوە لەسەر هۆشیاركردنەوەی هاوواڵتیی دەربارەی بایەخی ئاو لەڕێی داڕشتین بەرنامەی 
تایبەتیی هۆشیاریی لە بواری ئاودا.

كاركردن بۆ كاراكردین ڕۆڵی وەزارەیت دەرەوە لە داڕشتین سیاسەیت دەرەوەی تایبەت بە عێراق لەگەڵ 
واڵتاین چاوگ وكاراكردین یاسادانان و یاساكاین تایبەت بەالیەین كەریت ئاو.

كاركردن لەسەر پڕۆژەكاین گەڕاندنەوەی كشتوكاڵ وبوژاندنەوەی زۆنگاوەكان بۆ دەستەبەركردین هەیل كار بۆ 
دانیشتواین ئەو ناوچانە كە کاریگەریی ئەرێنیی دەبێت لەسەر كۆمەڵگا.

ییكردین  كاركردن بۆ ئامادەکردین نەخشەیەیك بەكارهێناین ئاویی دانیشتووان لە پارێزگاکەدا بەمەبەسیت دیار
ڕیزبەندیی لەحااڵیت كتوپڕ ونەخشەیەیك دابەشبووین دانیشتووان بەپێی ناوچەكان بۆ بەكارهێناین ئاو لە 

پارێزگاكەدا بۆ ئەوەی  ڕێ نیشاندەرێیك كاریگەر بێت بۆ دروستكردین پڕۆژەكان.
هێنانە کایەی بنکەیەیک داتای ناوەندیی کە تیایدا هەموو فەرمانگە پەیوەندییدارەكان بەشداربن وداناین 

بەرنامەی پێشكەوتووی پێشبینییكردن بۆ بەكارهێناین وەك ئاگاداركردنەوەی پێش وەخت لەڕووداین 
قەیران.

ئەنجامداین بەرنامەیەیك نیشتمانیی گشتگیری بۆ ڕاهێناین توانا ناوخۆییەكان لە دامەزراوەكاین حكومەت بۆ 
بەڕێوەبردین ئاو لەگەڵ دەستەبەركردین جێبەجێكردین ئەم بەرنامانەی ڕاهێنان لەسەر ئاستە جیاوازەكاین 

ییەکان وتەكنیكاران وبەڕێوەبەران وبڕیاربەدەستان. هونەر
٤٢
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٦ كەریت ئاو وتەكنەلۆجیا

٦.١ وەسفکردین ڕەویش ئێستا
عێراق بەگشتیی گرفتاری نەبووین شێوازە تەكنەلۆجییە نوێکانە  لە بەڕێوەبردین سەرچاوە ئاوییەكانیدا جا 

ئاوی سەر زەویی بێت یان ژێر زەویی بەتایبەتیی لە بواری كۆكردنەوەی ئاو وئاوپێداین دەستکرد. لە ئەنجامی 
الوازیی الیەین تەكنەلۆجیش نزیكەی٢٠%ی ئاو لە حەوزەكاین بەخێوکردین ماسییدا بەفیڕۆدەچێت بەهۆی 

بەهەڵم بووین بەرز وشێوازی بەڕێوەبردین ئەو حەوزانە بەبەراورد بە تەكنەلۆجیای حەوزی داخراوی 
سەرگریاو.هەروەها  الوازیی بەكارهێناین تەكنەلۆجیا دەبێتە هۆی بەفیڕۆدان لە ئاوی خواردنەوە وئاوەڕۆ 

ییەكان كە ڕاستەوخۆ فڕێ  دەدرێنە ڕووبارەكان بەبێ  چارەسەركردن كە دەبێتە هۆی  وئاوە پیشەساز
پیسبووین ئاو. لەگەڵ ئەوەش، بەفیڕۆداین گەورە لە ڕێگا کۆنباوەکاین بەكارهێناندایە لەكەریت كشتوكاڵدا، 

بەجۆرێك ئەگەر تەختكردین لەیزەریی بەكار بهێرنێت لە ئامادەكردین  زەوییدا نزیكەی ١٢ م٣/ چرکە ئاو 
دەمێنێتەوە بۆ ڕووبەری ٢٥ دۆنم بە بەراورد بە كردەی ئامادەكردین زەویی بە ڕێگا دێرینەکان.

ییە سەرەكییەكان ٦.٢ ئاڵنگار
بەفیڕۆداین گەورە لەسەرچاوەكاین ئاودا كە خۆیان لە بنەڕەتدا كەمن لە كەرتە سەرەكییەكاندا: كشتوكاڵ 

ودەرهێناین نەوت وپیشەسازیی لەگەڵ كەمیی نزیك لە نەبوون لە بەكارهێناین تەكنەلۆجیای نوێ  لە بواری 
كەمكردنەوەی بەكارهێناین ئاودا.

کەمیی بودجەی تەرخانكراو بۆ توێژینەوەی زانستیی لە بواری پەرەپێداین تەكنەلۆجیای چارەسەرکردین ئاو 
وشێوازەكاین ئاودیریی نوێ  وبەكارهێناین لە مااڵن چونكە الیەنە بەرپرسەكان دەرئەنجامەكاین تۆێژینەوەی 

زانستیی لەبەرچاو ناگرن.
گۆڕیین شێوازی پرۆسەکاین ئاودێریی رسوشتیی وپشت بەسنت بەدیاردەی هەڵكشان وداكشاین رسوشتیی 
ئاو لە ئەنجامی پیسبووین ئاوی شەتولعەرەب وسوێربووین، لە كاتێكدا پشتگرییی حكومەت بووین نییە لە 

هیچ بوارێكدا تەكنەلۆجیای نوێی تێدا بەكاربێت بەتایبەتیی لە كەریت كشتوكاڵ.
الوازیی توانای تۆڕەكاین ئاوەڕۆ ووێستگەكاین چارەسەركردن كە دەبێتە هۆی بەفیڕۆدانێیك گەورە لەم 

سەرچاوەیەی ئاودا كە دەكرێت دەرفەتێیك باش ببەخشێت ئەگەر بەكاربهێرنێتەوە.
الوازیی ڕێنمایی كشتوكاڵیی بۆ قایلکردین جوتیاران وپەرەپێداین شارەزاییەكانیان وگۆڕیین بۆچوونیان 

دەربارەی بەكارهێناین شێوازی نوێ  وەكو بەكارنەهێناین تەكنەلۆجیای نوێ  لەبواری بەخێوکردین ماسییدا.
ییكردین  الوازیی الیەین چاودێرییكردین ئەلكرتۆنیی نوێ  وسنوورداریی تاقیگە وئامێری پشكنیین تایبەت بە دیار

جۆری ئاو.
نەبووین بریكردنەوەی ڕاستەقینە بۆ بەهەند وەرگرتین بەكارهێناین سەرچاوەكاین وزەی جێگرەوە )تیشیك 

خۆر وبا وهەڵكشان وداكشاین ئاو(.
ڕەچاونەكردین پالنێیك ڕون بۆ هانداین چاندین ئەو بەروبوومانەی بەرگەی ڕێژەی بەرزی چڕیی خوێ  دەگرن 

وەكو دارخورما.
٤٣



ناوچەبەندی ج
باشوری عێراق 

٦.٣ ڕاسپاردە پێشنیازكراوەكان
ییكراوی لە بواری كشتوكاڵدا  پێداگریی لەسەربەكارهێنان وچەسپاندن وسەپاندین شێوازی نوێ ، بەدیار
كە بەكارهێنەری سەرەكیی ئاوە بە گرتنەبەری شێوازە نوێیەکاین ئاودان یان بەبارێیك تردا بە ژیرانەکردین  
پێكردین ئەلكرتۆنیی بەلوعەكاین ئاو لە مااڵن وئوتێلەكان و  بەکارهێناین ئاو بە بەكارهێناین سیستمی كار

دامەزراوەكاین دەوڵەتدا.
تەرخانكردین بودجەیەیك گونجاو بۆ پشتگریییكردین توێژینەوەی زانستیی لە بواری تەكنەلۆجیای ئاو 

وڕێگاكاین بەڕێوەبردین وچارەسەركردین وكەمكردنەوەی بەكارهێناین. هەروەها لەسەر الیەنە بەرپرسەكانە 
ئەو بریۆكە زانستییە نوێیانە ڕەچاو بكەن كە لە ئەنجامی توێژینەوەی زانستییەوە لە زانكۆكان ومەڵبەندە 

كاین توێژینەوە دەردەكەون و تایبەتن بەدۆسییەی ئاو. لە پاڵ  چڕكردنەوەی هەوڵەكاین توێژینەوە بۆ 
ڕەچاوكردین پڕۆژەكاین وزەی جێگرەوەی نوێبووەوە بە بەكارهێناین تەكنەلۆجیای پێشكەوتوو لەم بوارەدا 

یادا. وبەكارهێناین تەكنەلۆجیا لە سازگارکردین ئاوی دەر
پەیڕەوكردین سیستمی دادپەروەرانەی كۆكردنەوەی ئەلكرتۆنیی داهات بۆ كۆكردنەوەی داهاتەكاین ئاو 

پێكردن و ئاودابەشكردن وچارەسەركردین ئاوی ئاوەڕۆ. ودابینكردین تێچووی كار
سەرنج  خستنە سەر پڕۆژەكاین ژێرخان لەبواری وێستگە وتۆڕەكاین ئاوەڕۆدا. هەروەها باشرتكردین 

تۆڕەكاین دابەشكردین ئاو وپشت بەسنت بەئامێر وتەكنەلۆجیای نوێ  بۆ ئاشكراكردن وچاکكردنەوەی ئەو 
شكاوییانەی لەتۆڕەكاین ژێر زەوییدا ڕوودەدەن  بە وردیی وخێرا جێبەجێكردن وكەمكردنەوەی بەكارهێناین 

دەرماتەکان.
پێویستیی گرتنەبەری شێوازە نوێیەكاین هۆشیاركردنەوە بەپشت بەسنت بەتەكنەلۆجیا بۆ 

هۆشیاركردنەوەی كۆمەڵگا وخاوەن بەرژەوەندییەكان دەربارەی ژیرمەندانە بەكارهێناین ئاو وتەكنەلۆجیای 
زانستیی نوێ  بخرێتە بەردەسیت كارمەنداین ڕێنمایی كشتوكاڵیی وبەرزكردنەوەی شارەزاییان بۆ هانداین 

جوتیاران وسووربونیان لەسەر بەكارهێناین شێوازی نوێی ئاودێریی.
دامەزراندین سیستمی پێشكەوتووی بێ  ناتەواویی چاودێرییكردین سەرچاوە ئاوییەكاین سەرزەویی 

وژێرزەویی.
پەیڕەوكردین بەرنامەیەیك پێشبینییكردین واقیعی ئاو بۆ داناین پالین سرتاتژییی درێژخایەن بۆ بەڕێوەبردین 

دۆسییەی ئاو.

٤٤



پاشكۆكان:
نەخشەیەیك ئامادەکراوی خاوەن بەرژەوەندیەكاین 

سەرتاسەری عێراق وهەرێمی كوردستان.
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