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داهاتووی وزهی ئهتۆم
ل ه خۆرههاڵتی ناوهڕاست و
باكوری ئهفهریقیا
كارۆل نهخله*
له عهرهبییهوه :شکۆ سابیر
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ل ه كاتێكدا ك ه ژمارهیهك واڵتی خۆرههاڵتی ناوهڕاست و باكوری
ئهفهریقیا ل ه ههوڵدان بۆ بهدهستهێنانی وزهی زیاتر ،بهاڵم
ناچارن هاوسهنگی رابگرن له نێوان سودهكانی وزهی ئهتۆم و
تێچوون ه زۆرهكانی .كۆمهڵێك ل ه واڵتانی خۆرههاڵتی ناوهڕاست و
باكوری ئهفهریقیا پالنیان راگهیاندووه سهبارهت به بونیادنانی
دام���هزراوهی وزهی ئهتۆم وهك بهشێك له فرهجۆركردنی
كارۆل نهخله
سهرچاوهکانی وز ه ل ه ئایندهدا .ئیماراتی عهرهبی یهكگرتوو
ب ه پێشهنگی ئهو واڵتان ه دادهنرێت له رووی دامهزراندنی
یهكهمین وێستگهكانی وزهی ئهتۆمی لهسهر ئاستی عهرهبی ،به جۆرێك ك ه له دوای
( )27ساڵ توانی یهكهم كورهی ئهتۆم دابمهزرێنێت .له كاتێكدا ئهم واڵتانه ل ه ههوڵ
و تهقهلالكانیان بهردهوامن بۆ دهستهبهركردنی وز ه لهپێناو پڕكردنهوهی پێویستیي ه
بهردهوامهكانیان ،بهاڵم ناچاریشن جۆرێك ل ه هاوسهنگی ل ه نێوان سودهكانی وزهی
ئهتۆم و تێچوونهكانیدا بهدی بێنن.
پێدهچێت له دهیهی داهاتوودا چهندین وێستگهی ئهتۆمی نوێ له دهوڵهتانی ناوچهی
خۆرههاڵتی ناوهڕاست و باكوری ئهفهریقیا بخرێته قۆناغی دامهزراندنهوه .له ئێستادا
پرۆژهی (بهراكه) ل ه ئیماراتی عهرهبيی یهكگرتوو به گوژمی وزهی تێكڕایی ()5.6
گێگاوات دروستدهكرێت ،ههروهك پێشبینی دهكرێت وێستگهی یهكهم ل ه ساڵی
2017دا دهستبكات ب ه بهرههمهێنانی كارهبا و یهكهی كۆتاییش له ساڵی 2020
بخرێت ه بواری جێبهجێكردنهوه ،بۆ ئهوهی كۆی یهكه ئهتۆمییهكان چارهكی پێویستی
كارهبای ئهو واڵت ه دابینبكهن.

شانشینی سعودیه شوێنپێی ئیامراتی عهرهبی ههڵگرتوو ه
له رێگهی دانانی پالنێكی ئهتۆمی گهشهكردووتر ،ك ه
دروستكردنی ( )16یهكهی ئهتۆمی دهگرێتهخۆ له ساڵی
2032دا ،كه كۆی وزهی بهرههمهێنانی دهگات ه ()17000
مێگاوات و پێشبینی دهكرێت 15%ی پێویستی سعودیه
له وزهی كارهبا دابین بكات .چاوهڕواندهكرێت ل ه ساڵی
 2022یهكهم وێستگهی پرۆژهی ئهتۆمی سعودیه بخرێته
بواری جێبهجێكردنهوه .شانشینی ئوردون رێككهوتنێكی
لهگهڵ دام���هزراوهی (رۆس��ات��ۆم)ی حكومهتی روسیا بۆ
بهرههمهێنانی وزهی ئهتۆم واژۆكردووه بۆ دروستكردنی
ئایدیا دیپلۆماتیك

وێستگهیهكی ئهتۆمی لهو واڵتهدا ،كه توانای بهرههمهێنانی
دهگاته ( )2000مێگاوات ،پێشبینیش دهكرێت له ساڵی
2023دا بكهوێته ك��ار .الی خۆیهوه واڵت��ی میرسیش
رێككهوتنێكی لهگهڵ دامهزراوهی (رۆساتۆم)دا واژۆكردوو ه
بۆ دروستكردنی چوار وێستگهی ئهتۆمی ل ه ماوهی 12
ساڵی داهاتوو ،كه توانای بهرههمهێنانی ههر یهكێكیان
دهگاته ( )1200مێگاوات.
ههریهكه له مهغریب ،تونس و ج هزائیر ،كه ل ه سهرهتای
دهیهی نهوهدهكانی راب��ردووهوه كار له دوو وێستگهی
توێژینهوهی ئهتۆمی له شارهكانی ئهلدراریه و عهین ساره
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دهكهن ،ب ه ههمانشێوه ئۆپشنهكانی خۆیان لهو بوارهدا
تاقیدهكهنهوه .بهاڵم كوێت و عومان و قهتهر ل ه دوای
رووداوهكهی وێستگهی فۆكۆشیام دایتچی بۆ بهرههمهێنانی
وهزی ئهتۆم له ژاپۆن ل ه ساڵی 2011دا ،پالن ه ئهتۆمییهكانیان
راگرت .هێشتا مشتومڕی تایبهت به وزهی ئهتۆم یهكالیی
نهبۆتهوه ،بهاڵم ( )50ساڵه وزهی ئهتۆم لهسهر ئاستی
جیهان ههوڵدهدات پارێزگاری ل ه كێرڤی گهشهكردنی خۆی
بكات .زۆرجار خواست لهسهر وزهی ئهتۆم بۆ ماوهیهكی
زۆر دابهزیوه ،ئهوهش بههۆی رووداوه ئهتۆمی ه گهورهكانی
جیهانهوه بووه ،سهرهڕای پێشكهوتنی تهكنۆلۆژیا ،بهاڵم
هێشتا كۆسپ و ئاستهنگهكانی بهردهم گهشهسهندنی له
ههردوو ئاستی تێچوون و سهالمهتیهو ه بوونیان ههیه ،ب ه
تایبهتی له سهردهمی دهیهی پهنجاكانی راب��ردووهو ه كه

وهزی ئهتۆم بۆ ئامانجی ئاشتیانه بهكارهێرناوه.
ههر بیانوویهك ههبێت بۆ پشتگیریكردنی وزهی ئهتۆم،
لهوانهی ه له ب هرامبهریدا بیانوویهكی باوهڕپێهێنهری دژ
بهو بیانووه ههبێت .لهبهر ئهوه مشتومڕهكه سهبارهت
به بابهتی وزهی ئهتۆمه له چهندین قۆناغدا ،كه جارێك
الیهنگرانی وزهی ئهتۆم و جارێكیرت نهیارانی وهزی ئهتۆم
كهڵكی لێوهردهگرن ،ئهوهش كاریگهری وزهی ئهتۆم لهسهر
تێكڕای وزهی جیهان كهمدهكاتهوه .ناوچهی خۆرههاڵتی
ناوهڕاست و باكوری ئهفهریقیا پهیوهست ب ه وزهی ئهتۆم
دهرفهتی زێڕینیان بۆ رهخساوه و رووب��هڕووی كۆسپی
گهورهش بوونهتهوه ،پاشان ژینگهی جیۆسیاسی ئاڵۆز و
شێوازی ئهو ناوچهیه وایكردووه بابهتی وزهی ئهتۆم زیاتر
له ههر شوێنێكی تری جیهان ببێته پرسێكی جێمشتومڕ.

ئێران و سعودیەو ئیرسائیل دەیانەوێت ببنە هێزی ئەتۆمی خاوەن پێگە

ژمارە ( )27-26کانونی یەکەمی 2016

24

واڵتانی خۆرههاڵتی ن��اوهڕاس��ت و باكوری ئهفهریقیا
ترسیان ههی ه كه دهوڵهتانی دراوسێ پرۆگرامه ئهتۆميیه
مهدهنییهكهیان بۆ مهبهستی سهربازی بهكاربێنن .بۆ منوون ه
دۆسیهی ئهتۆمی ئێران پاڵی به كۆمهڵی نێودهوڵهتیهوه نا
تا سزای بهسهردا بسهپێنێت ،كه سااڵنێك گهڕی دانوستانی
ب �هدوای خۆیدا هێنا .لهگهڵئهوهدا كه ئابوری واڵتانی
ناوچهكه لهالیهن حكومهتهكانهو ه پشتگیری زۆر دهكرێت،
بهاڵم هێشتا ترسێكی زۆر ههیه ك ه حكومهتهكانی واڵتانی
ناوچهی خۆرههاڵتی ناوهڕاست و باكوری ئهفهریقیا به
شێوهیهكی بهرفراوان وهبهرهێنان له بواری وزهی ئهتۆمدا
بكهن .به پێچهوانهی زۆربهی واڵتانی بهرههمهێنی وزهی

ئامرازێك نییه بۆ خۆدزینهوه ل ه كێشه و گرفتهكان .راست ه
یارمهتیدهره ،بهاڵم پێویسته لهسهر واڵتانی ئهم ناوچهیه
رووب�هڕووی ئهو راستیيه ببنهوه ،كه لهسهریان پێویست ه
ئابوری نوێ و بههێز و كێبڕكێكار بونیادبنێن ،چونك ه بهبێ
روودانی ئهو گۆڕانكارییه پێویسته له دۆخی ئابورییاندا،
وزهی ئهتۆم لهسهرییان دهبێته بارگرانی نهك دهستكهوت.
هاندهرهكان
حكومهتانی ناوچهكه چهند پاساوییان هێناوهتهو ه بۆ
سهملاندنی ههوڵدانهكانیان بهرهو بهرههمهێنانی وزهی ئهتۆم،
له نێوانیاندا ههبوونی خواست له پڕكردنهوهی خواستی

س��ع��ودی �ه شوێنپێی ئ��ی��م��ارات��ی ع �هرهب��ی
ههڵگرتوو ه له رێگهی دانانی پالنێكی ئهتۆمی
گهشهكردووتر ،كه دروستكردنی ( )16یهكهی
ئهتۆمی دهگرێتهخۆ له ساڵی 2032
ئهتۆم ل ه جیهاندا ،ههندێك له واڵتانی خۆرههاڵتی ناوهڕاست
تایبهمتهندییهكیان ههیه ،ئهویش دهوڵهمهندییانه به نهوت
و غاز ،كه زهمینهیان بۆ خۆشدهكات تاكو بیر لهو رۆڵ و
كاریگهرییه بكهنهوه كه پێویسته له بواری وزهی ئهتۆمیدا
بیگێڕن لهپێناو پڕكردنهوهی پێویستییهكانیان له وزه.
وزهى ئهتۆم رێگهی خۆی دهبڕێت بهرهو فرهجۆركردنی وز ه
ل ه ناوچهی خۆرههاڵتی ناوهڕاست و باشوری ئهفهریقیا،
ب�هاڵم ناتوانێت ئهو كێش ه و گرفتانه چارهسهربكات،
ك ه ماوهیهكی زۆره ئهم ناوچهی ه بههۆی كهمی وزهوه
بهدهستیهوه دهناڵێنێت ،ئهگهر چاكسازی ئابوری پێویست
ئهنجامنهدرێت كێشهكان زیاتر و ئاڵۆزتر دهبن .وزهی
ئهتۆمی بۆ ئامانجی مهدهنی ،به واتایهكی روون و راستهوخۆ

ئایدیا دیپلۆماتیك

زۆر و بهپهله لهسهر وزهی كارهبا ،پاراستنی ههناردهی
نهوت ،پشتگیریكردنی گهشهی ئابوری ،دابینكردنی زیاتری
ئاسایشی وز ه و كهمكردنهوهی پاشهرۆی كاربۆنی .سهر هڕای
ئهمهش دهكرێت وزهی ئهتۆم یارمهتی واڵتانی خۆرههاڵتی
ناوهڕاست و باكوری ئهفهریقیا بدات بۆ فرهجۆركردنی
سهرچاوه سهرهكییهكانی وزه ،كه به شێوهیهكی بنهڕهتی
پشتی به نهوت و غاز بهستووه .بهپێی دامهزراوهی وزهی
ئهتۆمی ئیامرات ،ئهم وزهیه ئۆپشنی گونجاوی بهردهم
ئیامراته ،چونكه تهكنۆلۆژیایهكه سهملاندویهتی كه پاكژ و
بێكێشهیه و كهڵكی بازرگانی ههیه و دهتوانێت رێژهیهكی
گهورهی وزهی كارهبا بۆ واڵتهكه دهستهبهربكات .ههروهها
ل ه راپۆرتێكدا كه دهزگای وزهی ئهتۆمی ئوردون ههستاو ه
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وێستگەیەکی وزەی ئەتۆمی

به ئامادهكردنی ،دهڵێت« :كاتێك تێچوونه كۆمهاڵیهتی و
تهندروستی و ژینگهییهكان ل ه ئهنجامی بهرههمهێنانی
سوتهمهنی دهرهێرناو لهگهڵ تێچوونهكانی بهرههمهێنانی
وزهی ئهتۆ م ب � هراورد بكهین ،بۆمان دهردهك�هوێ��ت ك ه
ئابوری وزهی ئهتۆم قازانجی زیاتر و جێگهی سهرنجدانه«.
ههندێك له رهخنهگرانی دهستپێشخهری ئهتۆمی لهو
بڕوایهدان ئهو دهستپێشخهريی ه بۆ دهوڵهتانی كهنداو ب ه
شێوهیهكی تایبهتی پالنی فریاكهوتنه ،یان به واتایهكی تر
عهقیدهیهكی بهرگری ئهتۆمیی ه ل ه دژی پرۆگرامی ئهتۆمی
ئێران و توانای ل ه پیتاندنی یۆرانیۆمدا .به بۆچوونی یهكێك
له شارهزایانی ئهو بواره «پێگه و ناوبانگی دهوڵهتان و
پێشبڕكێ له نێوانیاندا رۆڵی له بابهتی بهدهستهێنانی وزهی
ئهتۆمدا ههیه« .سعودییهكان نایانهوێت ئێران بااڵدهست
بێت .راسته كه گواستنهوه له قۆناغی وهزی ئهتۆمی
مهدهنیهوه بۆ قۆناغی بهدهستهێنانی چهكی ئهتۆم كارێكی
ههروا ئاسان نییه ،بهاڵم بهو شێوهیه پاساوی بۆ بهێرنێتهوه
كه بهدهستهێنانی تهكنۆلۆژیای پێویست بۆ مهبهستی
ئاشتیانه پرۆسهی به میلیتاریكردنی ئاسانرت دهكات.

تێڕوانینێكی جیهانی
راست ه كه وزهی ئهتۆم وهك سهرچاوهی وزه له سوتهمهنی
دهرهێرناو پێشكهوتووتره بۆ بهرههمهێنانی وزهی كارهبا ،به
تایبهتی لهڕووی كاریگهری لهسهر كهشوههوا ،چونكه ل ه
وێستگه ئهتۆمییهكانهوه جگه له رێژهیهكی كهم دووهم
ئۆكسیدی كاربۆن» هیچ پاشهڕۆیهكی تری نییه .ب ه بهراورد
لهگهڵ سهرچاوهكانی وزهی نوێبۆوه ،پێشكهوتوویی وزهی
ئهتۆم بۆ ئهوه دهگهڕێتهو ه كه پشت ب ه وزهی خۆر یان
ههوا یان ئاوی سنوردار نابهستێت.
قهبارهی بهرههمهێنانی وزهی ئهتۆم تایبهمتهندییهكی
تره ،چونكه وێستگهیهكی ئهتۆم به تهنها دهتوانێت بڕی
پێویست بۆ روناككردنهوهی نیوهی واڵتێك بهرههم بێنێت.
لهبهرئهوه وزهی ئهتۆم مهترسی لهسهر ژینگه كهمرته .بۆ
منوونه له سلۆڤینیا ،یهك وێستگهی ئهتۆم رێژهی 40%ی
تێكڕای پێویستی ئهو واڵته به وزهی كارهبا بهرههمدێنێت.
له دوای پێدانی تێچووی وهبهرهێنانی سهرهتایی ل ه
بواری وزهی ئهتۆمیدا ،تێچووی بهرههمهێنانی كارهبا زۆر
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وﺴﺘﮕﻪ ﺋﻪﺗﯚﻣﯿﯿﻪآﺎﻧﯽ ﺟﯿﮫﺎن ﺑﻪﭘﯽ دهوﻪﺗﺎن 2014 -
دهوﻪت

وﺴﺘﮕﻪ
ﺗﻪواوﻧﻪآﺮاوهآﺎن

ﻟﻪ ﻗﯚﻧﺎﻏﯽ
ﺟﺒﻪﺟﻜﺮدﻧﺪان

رﮋهی آﺎرهﺑﺎ ﺑﻪ
وزهی ﺋﻪﺗﯚم

آﺎرهﺑﺎ ﺑﻪ وزهی
ﺋﻪﺗﯚم ﻟﻪ ﺟﯿﮫﺎﻧﺪا

رﮋهی وزهی ﺋﻪﺗﯚﻣﯽ ﻟﻪ
آﯚی وزهی ﺳﻪرهﺗﺎﯾﯽ

ﺋﻪﻣﻪرﯾﻜﺎ

99

5

%19.5

%33.1

%8.3

ﻓﻪڕهﻧﺴﺎ

58

1

%76.9

%17.2

%41.5

روﺳﯿﺎ

34

9

%18.6

%7.1

%6.0

آﯚرﯾﺎی ﺑﺎﺷﻮر

23

5

%30.4

%6.2

%13.0

ﺋﻪﻤﺎﻧﯿﺎ

9

-

%15.9

%3.8

%7.1

ﭼﯿﻦ

23

26

%2.4

%5.0

%1.0

آﻪﻧﻪدا

19

-

%16.8

%4.2

%7.2

ﺋﯚآﺮاﻧﯿﺎ

15

2

%49.4

%3.5

%20.0

ﺑﻪﯾﺘﺎﻧﯿﺎ

16

-

%17.2

%2.5

%7.7

ﺳﻮﯾﺪ

10

-

%41.5

%2.6

%28.7

ﺋﯿﺴﭙﺎﻧﯿﺎ

7

-

%20.4

%2.3

%9.7

ﺑﻪﻟﺠﯿﻜﺎ

7

-

%47.5

%1.3

%13.9

هﻨﺪﺳﺘﺎن

21

6

%3.5

%1.4

%1.2

آﯚﻣﺎری ﭼﯿﻚ

6

-

%35.8

%1.2

%16.8

ﺳﻮﯾﺴﺮا

5

-

%37.9

%1.1

%21.9

ﻓﯿﻨﻠﻪﻧﺪا

4

1

%34.7

%0.9

%20.6

ژاﭘﯚن

48

2

-

-

-

ﺑﻪرازﯾﻞ

2

1

%2.9

%0.6

%1.2

ﺑﻮﻟﮕﺎرﯾﺎ

2

-

%31.8

%0.6

%20.1

هﻪﻧﮕﺎرﯾﺎ

4

-

%53.6

%0.6

%17.7

ﺳﻠﯚﭬﺎآﯿﺎ

4

2

%56.8

%0.6

%23.4

ﺑﺎﺷﻮری
ﺋﻪﻓﻪرﯾﻘﯿﺎ

2

-

%6.2

%0.6

%2.9

رۆﻣﺎﻧﯿﺎ

2

-

%18.5

%0.5

%7.8

ﻣﻪآﺴﯿﻚ

3

-

%5.6

%0.4

%1.1

ﺋﻪرﺟﻪﻧﺘﯿﻦ

1

1

%4.1

%0.2

%1.5

ﺋﺮان

1

-

%1.5

%0.2

%0.4

هﯚﻪﻧﺪا

1

-

%4.0

%0.2

%1.1

ﭘﺎآﺴﺘﺎن

3

2

%4.3

%0.2

%1.5

ﺳﻠﯚﭬﯿﻨﯿﺎ

1

-

%37.3

-

%21.1

ﺋﻪرﻣﯿﻨﯿﺎ

1

-

%30.7

-

%20.3

ﺋﯿﻤﺎرات

-

3

-

-

-

ﺑﯿﻼروﺳﯿﺎ

-

2

-

-

-

هﻪﻣﻮو ﺟﯿﮫﺎن

432

68

-

-

-

ﺳﻪرﭼﺎوهآﺎن :ﺋﺎژاﻧﺴﯽ ﻧﻮدهوﻪﺗﯽ وزهی ﺋﻪﺗﯚم –  – 2014وﺴﺘﮕﻪ ﺋﻪﺗﯚﻣﯿﯿﻪآﺎن ﻟﻪ ﺟﯿﮫﺎﻧﺪا
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كێبڕكێكارییانهی ه به ب هراورد لهگهڵ ههموو سهرچاوهكانیرتی
وزهدا.
ئاسایشی وز ه
سوتهمهنی یۆرانیۆم بۆ كارپێكردنی وێستگه ئهتۆمییهكان
بهكاردههێرنێت .تهنها چوار واڵت كه ئهوانیش (ئوستورالیا،
كهنهدا ،كازاخستان ،روسیا)ن ،زیاتر له نیوهی یۆرانیۆمی
یهدهگ له جیهاندا بهرههم دههێنن .له بهرامبهردا ناوچهی
خۆرههاڵتی ناوهڕاست و باكوری ئهفهریقیا له بهرههمی
یۆرانیۆمدا ههژارن .ههریهكه له ئوردون ( ،)0.5%جهزائیر
( )0.3%و میرس( )0.1%ماددهی یۆرانیۆمیان ههیه ،جگه
لهم ه ج��ۆری تری یۆرانیۆم لهو واڵتانهدا ههیه ،بهاڵم
بهرههمهێنانی تێچوونی زۆره ،لهبهر ئهوهی ه كه دهوڵهتانی
خۆرههاڵتی ناوهڕاست و باكوری ئهفهریقیا ناچارن بڕی
یۆرانیۆمی پێویست له دهرهوهی ناوچهكه دابینبكهن.
به گوێرهی راپۆرتێكی هاوبهش ،ك ه رێكخراوی هاریكاری
و گهشهپێدان و ئاژانسی وزهی ئهتۆم ئامادهیان كردووه،
«ی�هدهگ��ی یۆرانیۆم ل ه ئێستادا زی��اد له پێویسته بۆ
دابینكردنی بهرزبوونهوهی ئاستی خواست لهسهری تاكو
ساڵی  .»2035ههر لهو راپۆرتهدا هاتووه« :ئهم بابهته
پشت دهبهستێت به ئاستی وهبهرهێنانی ئهم مادهیه له
كاتی گونجاودا ،سهرهڕای درێژی ئهو ماوانهی پێویسته
بۆ گۆڕینی سهرچاوهكانی بۆ یۆرانیۆمی پوختهكراو و
ئاماده بۆ بهرههمهێنانی سوتهمهنی ئهتۆمی» .خاڵ ه
لهبهرچاوگیراوهكانی تر ل ه پرۆسهی بهكانزاكردن بریتین
له :فاكتهره جیۆسیاسییهكان ،ئاستهنگه تهكنیكییهكان،
ئامانجی زۆری ئهو دهوڵهتانهی ههڵدهسنت به دهرهێنانی
یۆرانیۆم ،لهگهڵ چهند بابهتێكی تر ك ه له بارودۆخی
دیاریكراودا رووبهڕووی بهرههمهێن هرانی یۆرانیۆم دهبنهوه.
لهم روانگهیهوه ،ئهگهر پاڵنهری ههندێك له دهوڵهتهكان
له رێگهی بهرههمهێنانی وزهی ئهتۆمهو ه بریتیبێت له
بههێزكردنی ئاسایشی وزه ل ه رێگهی كهمكردنهوهی
سهرچاوهكانی وزهوه ،ئهو ه ههمیشه وهك سهرچاوهی

نیگ هرانی دهمێنێت ،ههرچهنده له شێوازێكی نوێدا خۆی
بهرجهسته دهك��ات .ئهو ( )30دهوڵهتهی كه خاوهنی
وێستگهی ئهتۆمین له سهرچاوه هایدرۆكاربۆنییهكاندا به
ههژار دهدرێن ه قهڵهم ،یان هاوردهكاری نهوت و غازن.
بهاڵم واڵتانی خۆرههاڵتی ناوهڕاست و باكوری ئهفهریقیا
كێشهی كهمی ئهم سهرچاوانهیان نییه .بۆ منوونه واڵتانی
هاریكاری كهنداو گهورهترین بهرههمهێن و ههناردهكاری
نهوت و غازی جیهانن و خاوهندارێتی نزیكهی 30%ی
تێكڕای یهدهگی نهوت و 23%ی تێكڕای سهرچاوهی غازی
جیهان دهكهن.
زۆر گرنگه وز ه و كوالیتی له كاتی بڕیاردان سهبارهت ب ه
دروستكردنی وێستگهیهكی وزهی ئهتۆم سیستمی تۆرهكانی
وزهی ههر واڵتێك لهبهرچاو بگیرێت .بهپێی رێكخراوی
جیهانی وزهی ئهتۆم «زۆرێ��ك له وێستگه ئهتۆمییهكان
گهورهترن ل ه وێستگهكانی سوتهمهنی دهرهێرناو ،ك ه
شوێنی گرتۆتهوه .دروستكردنی یهكهی بهرههمهێنانی
وزهی گهورهتر له دهیهكی قهبارهی تۆڕی دابهشكردنی وزه
شتێكی مهنتیقی نییه .ئامانج لهمه ئهوهیه كه وهستاندنی
كاری وێستگهكه به پێدانی سوتهمهنی یان ئهنجامدانی كاری
چاككردن یان روودانی ههر ئهگهرێكی چاوهڕواننهكراو
كارێكی گونجاو بێت نهك به پێچهوانهوه .لهبهر ئهم هۆكاره
ههندێك له دهوڵهتان وهك عومان ،كه تۆڕی دابهشكردنی
بچوكی ههیه ،پێیانباش ه وێستگه ئهتۆمییهكان ببنه بهشێك
له ههوڵدانی ههرێمیی بۆ دروستكردنی سهرچاوهی وزهی
ئهتۆم.
تێچووی ئابوری
مشتومڕی زۆر ههیه دهرب��ارهی تێچوونی راستهقینهی
دروستكردن و چاكسازیكردن و وهستاندنی كارپێكردنی
وێستگه ئهتۆمییهكان .الیهنگرانی زیادبوونی وزهی ئهتۆم
باس له كهمی تێچووی سوتهمهنی كهرهستهی خاو دهكهن
له بواری بهرههمهێنانی كارهبادا ،كه بهشێكی زۆر بچوك له
تێكڕای تێچوونهكانی پێكدههێنێت (واته نزیكهی  .)2%لهو
روانگهیهو ه كاریگهرییهكانی ههڵكشانی نرخی یۆرانیۆم
ژمارە ( )27-26کانونی یەکەمی 2016
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لهسهر تێچووی بهرههمهێنانی كارهبا له رێگهی وزهی
ئهتۆمهو ه به شێوهیهكی رێژهیی ئاساییه ب ه بهراورد لهگهڵ
ههموو رێگه بهكارهاتووهكانی دیكهی بهرههمهێنانی
كارهبا .بهاڵم ئهم تێچووه كهمه بههۆی زۆری ماوهی
دامهزراندن و بهرزبوونهوهی تێچوونهكانی وهبهرهێنان بۆ
دروستكردنی وێستگه ئهتۆمییهكان سنورداری دهكات ،به
تایبهتی نهوهی نوێی ئهو وێستگه گهورانهی كه قهبارهیان
گهورهتر و زیاتر له وێستگه ئهتۆمیه كۆنهكان ئاڵۆزترن.
ب ه مهبهستی ههڵسهنگاندنی بهردهوامی ههر وهبهرهێنانێكی
ئهتۆمی ،بههای داهات و قازانجه چاوهڕوانكراوهكانی
داهاتوو له چوارچێوهی ئامانج و دهرهاویشتهكانی
ئێستای لهبهرچاو دهگیرێت ،ئهمهش پرۆسهیهكی دارایی ه
پێیدهوترێت داشكاندنی بهدهستهاتووه داراییهكانی ئاینده،
جگ ه لهوهش فاكتهری كات و مهترسییهكانی پهیوهست
بهو وهبهرهێنانه لهبهرچاو دهگیرێت .بۆ منوونه ،پێویسته
لهسهر وهبهرهێن هران فاكتهرهكانی وهك پێشكهوتنی
تهكنۆلۆژی یان دهركهوتنی وزهی جێگرهوهی كهم تێچوو

وێستگەیەکی بەرهەمهێنانی وزە

ئایدیا دیپلۆماتیك

به ههند وهربگرن ،چونكه ئهوه بههای وهبهرهێنان له
بواری وزهی ئهتۆمدا كهمدهكاتهوه ،بهم پێیهش ههرچهنده
ماوهی وهبهرهێنان درێژتر بێت یان مهترسییهكانی زیاتر
بێت ،ئهوهندهش تێكڕای داشكاندن بهرزدهبێتهوه .بهپێی
راپۆرتێكی هاوبهش كه لهالیهن رێكخراوی هاریكاری
ئابوری و گهشهپێدان و ئاژانسی نێودهوڵهتی وزهی ئهتۆم
ئامادهكراوه «لهگهڵ ئ�هوهی تهكنۆلۆژیا ئهتۆمییهكان
پێویستیان به سهرمایهیهكی چڕ و زۆر ههیه به بهراورد
لهگهڵ بهرههمهێنانی غ��ازی رسوشتی یان خهوڵوزی
ب�هردی��ن ،ب �هاڵم تێچووی وزهی ئهتۆم ب ه شێوهیهكی
رێژهیی بهرزدهبێتهوه و هاوكاته لهگهڵ بهرزبوونهوهی
تێكڕای داشكاندن له تێچوون» .بۆ منوون ه ئهگهر بێتو
تێكڕای تێچوون  3%بێت ،بهرههمهێنانی وزهی ئهتۆم ئهو
بژاردهیهیه كه تێچووی كهمرته .ئهگهر تێكڕای داشكاندن
 7%بێت ،ئ�هوا ناوهندی بههای وزهی ئهتۆم دهكات ه
ناوهندی بههای خهڵوزی بهرد .بهاڵم ئهگهر تێكڕای داشكان
زیاتر واقیعیانه بێت واته ( ،)10%ئهوا بههای وزهی ئهتۆم
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ﻧﻪﺧﺸﻪی وﺴﺘﮕﻪ ﺋﻪﺗﯚﻣﯿﯿﻪآﺎن ﻟﻪ ﺟﯿﮫﺎﻧﺪا
آﯚی دهوﻪﺗﺎﻧﯽ ﺧﺎوهن وﺴﺘﮕﻪی ﺋﻪﺗﯚم

 35دهوﻪت

هﻪﻣﻮو ﺟﯿﮫﺎن

 400وﺴﺘﮕﻪی ﺋﻪﺗﯚﻣﯽ

داﻣﻪزراﻧﺪﻧﯽ ﯾﻪآﻪم وﺴﺘﮕﻪی ﺋﻪﺗﯚﻣﯽ

ﺳﺎﯽ 1942

آﯿﺸﻮهری ﺋﻪﻣﻪرﯾﻜﺎی ﺑﺎآﻮر

 67وﺴﺘﮕﻪ

آﯿﺸﻮهری ﺋﻪﻣﻪرﯾﻜﺎی ﺑﺎﺷﻮر

 38وﺴﺘﮕﻪ

آﯿﺸﻮهری ﺋﺎﺳﯿﺎ

 125وﺴﺘﮕﻪ

آﯿﺸﻮهری ﺋﻪوروﭘﺎ

 184وﺴﺘﮕﻪ

آﯿﺸﻮهری ﺋﻪﻓﻪرﯾﻘﯿﺎ

 1وﺴﺘﮕﻪ

ﮔﻪورهﺗﺮﯾﻦ دهوﻪﺗﺎﻧﯽ ﺧﺎوهن ﭼﻪآﯽ ﺋﻪﺗﯚم ﻟﻪ ﺟﯿﮫﺎﻧﺪا
ز

ﻧﺎوی دهوﻪﺗﯽ ﺋﻪﺗﯚﻣﯽ

ژﻣﺎرهی آوه ﺋﻪﺗﯚﻣﯿﯿﻪآﺎن

1

روﺳﯿﺎی ﻓﯿﺪراﯽ

7500

2

وﯾﻼﯾﻪﺗﻪ ﯾﻪآﮕﺮﺗﻮهآﺎﻧﯽ ﺋﻪﻣﻪرﯾﻜﺎ

7260

3

ﻓﻪرهﻧﺴﺎ

300

4

ﭼﯿﻦ

260

5

ﺑﻪرﯾﺘﺎﻧﯿﺎ

216

6

ﭘﺎآﺴﺘﺎن

130-120

7

هﻨﺪﺳﺘﺎن

120-110

8

ﺋﯿﺴﺮاﺋﯿﻞ

80

9

آﯚرﯾﺎی ﺑﺎآﻮر

10

آﯚی ﮔﺸﺘﯽ آوه ﺋﻪﺗﯚﻣﯿﯿﻪآﺎن

ﭘﺎﭙﺸﺘﯿﻜﺮدﻧﯽ ﺣﻜﻮﻣﻪت

15876
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له بههای غازی رسوشتی یان خهڵوز نزمرت دهبێت .یهكێك
لهو توێژینهوانهی كه لهسهر وزهی ئهتۆم ل ه عهرهبستانی
سعودیه ئهنجامدراوه ،ئاماژه بهوه دهكات كه ئابوری وزهی
ئهتۆم نهگونجاوه بۆ ئهو واڵته به بهراوردكردنی لهگهڵ غازی
رسوشتی ،تهنانهت ئهگهر بهرزبوونهوهیهكی گهورهش له
نرخی غازی رسوشتیدا رووبدات ،كه له ئێستادا ل ه سعودیه
به بهراورد لهگهڵ واڵتانی دیكهدا نزمه .پێشبینی دهكرێت
تێچووی وزهی خۆریش له تێچووی وزهی ئهتۆم كهمرت بێت،
به مهرجێك ئهگهر تێچوونی بهرههمهێنانی وزهی خۆر وهك
ئێستا له دابهزیندا بێت.

ئهو ( )30دهوڵهتهی كه خاوهنی وێستگهی ئهتۆمین
له سهرچاو ه هایدرۆكاربۆنییهكاندا به ههژار
دهدرێن ه قهڵهم ،یان هاوردهكاری نهوت و غازن
پاڵپشتیكردنی حكومهت
پرۆسهی پهرهپێدانی وزهی ئهتۆم پێویستی به وهبهرهێنانی
گهوره و ماوهدرێژ ههیه له بواری دابینكردنی تهكنیكه
ئاڵۆزهكاندا ،ئهمهش وادهك��ات بهدهستهێنانی تهمویلی
بازرگانی گهور ه كارێكی قورس بێت .لهبهرئهوه كهرتی
ئهتۆمی به ئاستێكی گهوره پشت ب ه پالپشتیكردنی حكومهت
دهبهستێت ،كه له رێگهی داڕشتنی سیاسهتی گشتی بۆ
پالپشتیكردنی پرۆژهكانی كهرتی ئهتۆمی و دابینكردنی
پارهی پێویست بۆ پرۆژهكه دهبێت .تێچووی ئهو وێستگه
ئهتۆمییانهی كه چاوهڕواندهكرێت له عهرهبستانی سعودیه
دروست بكرێت دهگاته نزیكهی ( )8ملیار دۆالر ،ههروهها
تێچووی وێستگهی ئهتۆمی بهڕاكه ل ه ئیامراتی عهرهبی زیاتر
له ( )20ملیار دۆالر مهزهنده دهكرێت .ئهمجۆره پرۆژان ه
پێویستیان به پشتیوانیهكی گهوره لهالیهن حكومهتهوه
ههیه .به بۆچوونی ئاژانسی نێودهوڵهتی وزهی ئهتۆم ،ئهو
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ههنگاوانهی دهوڵهتی ئیامراتی عهرهبی بۆ پهرهپێدانی
ژێرخانی نیشتامنی له ب��واری وزهی ئهتۆمدا ههڵیناوه
و خستوویهتیيه چوارچێوهیهكی رێكخراو و بهرنامهی
ك��ارهوه ،جێگهی سهرسوڕمانه ،له كاتێكدا وهبهرهێنانی
حكومی رۆڵی بااڵی گێڕاوه له بهدیهێنانی ئهو پرۆژهیهدا
بههۆی خستنهخزمهتی ستافێكی كاری ئاستبهرز و بهتوانا
(زۆربهیان كهسانی شارهزای بیانین) .واڵتانی وهك میرس،
ئوردون و مهغریب ،كه له بواری نهوتدا دهوڵهمهند نین
ئهو تایبهمتهندیهیان نییه ،چونكه تهمویلكردن و پاڵپشتی
حكومی لهو واڵتانهدا زۆر سنورداره ،بهاڵم تهنانهت ل ه
واڵتانی دهوڵهمهندیش ب ه نهوت له ئێستادا دابهزینی
نرخی نهوت بۆ خوا  50دۆالر بۆ ههر بهرمیلێك بووهت ه
فشارێكی گهوره لهسهر داهاتی گشتیيان ،كه بههۆیهو ه
بارگرانيی دارای��ی لهسهر وهبهرهێنانی وز ه له وێستگ ه
ئهتۆمییهكاندا قورسرت كردووه .به گوێرهی پێشبینییهكانی
پهیامنگهی توێژینهوهكانی وزهی بهریتانیا ،ل ه ئهنجامی
جیاوازی له نێوان پێشبینییهكانی داهاتوو و ئهنجامم ه
بهدهستهاتووهكان ،به روون��ی گهشبینی له بۆچوون و
پێشبینییهكاندا دیاره ،چونكه تا ئاستێكی زۆر سیامیهكی
جێگیره لهڕووی دیراسهكردنی تێچوونهكانی وزهی ئهتۆم.
پێدهچێت هۆكاری ئهوه بگهڕێتهوه بۆ ههبوونی كۆمهڵێك
ئامانجی پیشهسازی-تهكنۆلۆژی و فشاری ئابوری–سیاسی
له پێناو كهمكردنهوهی ئاستی تێچوونهكانی وزهی ئهتۆم.
تێچووی كۆمهاڵیهتی
گرفتهكه ههر ئهو ه نییه كه وزهی ئهتۆم پشتگیرییهكی گهورهی
لهالیهن حكومهتهكانهوه لێناكرێت ،بهڵكو پهیوهستیش ه
ب ه تێچوونی كۆمهاڵیهتی بهرزتر له تێچووی سهرجهم
جۆرهكانی تری وزه .كهواته تێچووه پێشبینیكراوهكانی
رووداوه ئهتۆمییهكان زۆر بهرزه ،بهجۆرێك كه كۆمپانیا
تایبهتهكان ناتوانن پارێزگاری ل ه وێستگه ئهتۆمییهكان
بكهن ،بهم پێیهش ئهگهر شتێك رووب��دات حكومهت
بهرپرسیارێتیهكهی دهگرێته ئهستۆ ،پاشان بارگرانيی ئهو
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تێچوونانه دهكهوێت ه سهرشانی كۆمهڵگه .رووداوه ئهتۆمی ه
گهورهكانی وهك رووداوهكهی دورگهی (رسی مایك ئایالند)
كه له ساڵی  1979له ویالیهت ه یهكگرتوهكانی ئهمهریكا
روویدا ،ههروهها رووداوی (چێرنۆبیل)ی ساڵی  1986له
یهكێتی سۆڤێت (گیانلهدهستدانی  30كهسی لێكهوتهوه)،
رووداوی وێستگهی فۆكۆشیام له ژاپۆن ،ههموویان رووداوی
دهگمهنن ،بهاڵم لهبیرچوونهوهیان قورسه .دهرهاویشتهكانی
ئهو رووداوانه وهك كاریگهرییهكانی تیشكدانهوهی ئهتۆمی
بهو خێرایی و ئاسانیه كۆنرتۆڵ ناكرێت ،بهڵكو دهیان ساڵ و
زیاتر له تهمهنی نهوهیهكی دهوێت .لهبهر ئهوه سهیر نییه ك ه
یهكێك له دیارترین كۆسپهكانی بهردهم پرۆسهی فراوانكردنی
رووبهری وزهی ئهتۆم ،بریتییه ل ه بهدهستهێنانی رهزامهندی
گهل .ههرچهنده جوواڵنهوه و ناڕ هزایهتییهكانی دژ به وزهی
ئهتۆم له ناوچهی خۆرههاڵتی ناو هڕاست و باكوری ئهفهریقیا
لهوانهی ئهوروپای خۆرئاوا و ئهمهریكا الوازتره ،بهاڵم ههندێك
له رێكخراوه ناحكومییهكان لهم ناوچهیهدا ،بۆ منوونه وهك
كۆمهڵهی دۆستانی ژینگه ل ه ئ��وردون ،ب ه توندی له دژی
بهرههمهێنانی وزهی ئهتۆم دهوهستێتهوه .ل ه نێوان سااڵنی
2009-1952دا النیكهم ( )99رووداوی ئهتۆمی روویانداوه و
زۆرینهیان بهپێی پێوهری نێودهوڵهتی رووداوه ئهتۆمییهكان
له تایپی چوارهم پۆلێنكراون (ئاستهكانی  3-1وهك رووداو
پۆلێنكراون ،بهاڵم ئاستهكانی  7-4وهك كارهسات پۆلێنكراون)،
تاكو ئاستهكه زیاتر بهرزبێتهوه ئاماژهی ه بۆ دروستبوونی
رووداوێكی ده ئهوهنده بههێزتر ل ه رووداوی پێشخۆی).
ترسێكی ئاسایشیی جددی ههیه ل ه دروستكردنی وێستگ ه
ئهتۆمییهكان ل ه ناوچهیهكهی ناسهقامگیر لهڕووی سیاسیهوه.
بۆ منوونه وهك خۆرههاڵتی ناوهڕاست و باكوری ئهفهریقیا ،ك ه
ناوچهیهكی ناسهقامگیره .لهوانهیه ئهو وێستگه ئهتۆمییان ه
بكهونه بهر هێرشی دوژمنكارانه ،بۆ منوون ه وهك وێستگهی
بوشههری ئهتۆمی له ئێران ،ك ه چهندینجار له كاتی شهڕی
عێراق – ئێران لهالیهن هێزهكانی عێراقهو ه بۆردومان كرا،
جگه لهمهش ترسی زۆر ههیه لهوهی كه وێستگهكانی وزهی
ئهتۆم ببنه ئامانجی تیرۆریستان.

پاشهڕۆ ئهتۆمییهكان
هێشتا لهناوبردنی پاشهڕۆ ئهتۆمییهكان به شێوهیهكی
تهواو گرفتێكه بهبێ چارهسهر ماوهتهوه .بهرگریكاران ل ه
گهشهپێدانی وزهی ئهتۆم پاساو دههێننهوه ،كه ئهتۆم
وزهیهكی زۆر پاكژه ،چونكه پاشهڕۆیهكی زۆر كهمی ههیه
ب ه ب هراورد لهگهڵ جۆرهكانی تری وزهدا .ههرچهنده بهشێك
لهو پاشهڕۆ ئهتۆمییانه تیشكدهری ئاستبهرزن (به رێژهی
 ،)99%بۆیه پێویسته به شێوهیهكی ب�هردهوام له ژینگهی
ژیانی ئادهمیزاد داببڕێرنێت ،چونكه نهمانی كاریگهری
تیشكدانهوهی ئهو پاشهڕۆیانه پێویستی به نزیكهی 10000
ساڵ ههیه تا به تهواوهتی كۆتایی پێدێت .بهپێی ئاژانسی
نێودهوڵهتی وزهی ئهتۆم« :هیچ واڵتێكی بهرههمهێنانی
وزهی ئهتۆم شوێنی ههمیشهیی ئاستبهرزییان بۆ لهناوبردنی
پاشهڕۆی تیشكدهری ئهتۆمی دروست نهكردووه ،كه له
وێستگ ه ئهتۆمیه بازرگانییهكانهوه دروستدهبێت ،بهڵكو
بهردهوامن لهسهر تاقهتكردنی لهناو كۆگا كاتییهكاندا» .تا
گهیشنت به دۆزینهوهی چارهسهرێكی هاوسهنگ ،چاوهڕوان
ناكرێت وزهی ئهتۆم له ههموو روویهكهوه له ههمبهر
سهرچاوهكانیرتی وزهدا له ئاستێكی یهكساندا بوهستێت.
* كارۆل نهخله :توێژەری سهنتهری (كارنیگی) بۆ كاروباری
خۆرههاڵتی ناوهڕاست
سهرچاوهكان :سهنتهری (كارنیگی) بۆ خۆرههاڵتی ناوهڕاست،
پێگهی (ارقام) ،ماڵپهڕی (الوحده االسالمیه)
http://carnegie-mec.org/201628/01//ar-pub-62623
http://www.argaam.com/ar/article/articledetail/
id/396859
http://www.wahdaislamyia.org/issues/163/
mkiwan.htm
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نەوتی عێراق:
گۆڕانکاری و گرفتەکانی
توێژەر :عەباس كاردان
لە فارسییەوە :ئارام مەحمود ئەحمەد
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لـ

لەو کاتەوەی لە ساڵی 1927وە یەکەم بیرە نەوتی عێراق لە پارێزگای کەرکوک هەڵکەنرا،
کێشمەکێشی خاوەندارێتی لە نێوان بەریتانیا و فەڕەنسا دەستیپێکرد ،عێراق هاوشێوەی
واڵتە دەوڵەمەند بە نەوتەکانی جیهان بە تایبەتی واڵتانی رۆژهەاڵتی ناوەڕاست ،بینەری
گۆڕانکاری بە هۆی ئەم ئاڵتونە رەشەوە بووە.
لە ماوەی ئەو سااڵنەدا لەگەڵ ئەوەی نەوتی عێراق خۆماڵی کراوە ،هاواڵتیان عێراق بە
هۆی ناکۆکییە ناوخۆییەکان و سیاسەتە هەڵەکانی دەوڵەت و چەندین شەڕ و گەمارۆ
ئابورییە نێودەوڵەتییەکانەوە ،نەیانتوانیوە سود لە نەوتی واڵتەکەیان وەرگرن.ئێستاش
دوای روخاندنی رژێمی بەعس ،هێشتا کێشەکان بەردەوامن و پیشەسازی نەوتی عێراقیش
پێویستی بە نوێکردنەوە و وەبەرهێنانی سەرمایە هەیە ،بە هۆی نەبوونی ئاسایش ،گەندەڵی
بەرفراوان ،بێ یاسایی و ناکۆکییە نەتەوەییەکان هێشتا هاواڵتیان لە سودی ئاڵتونی رەشی
ژێر خاکەکەیان بێبەشن .لەم چوارچێوەیەدا دوای داگیرکردنی عێراق لەالیەن هاوپەیمانان
بە سەرۆکایەتی ویالیەتە یەکگرتووەکانی ئەمەریکا ،گفتوگۆی زۆر لەبارەی نەوتی عێراق و
گۆڕانکارییە پەیوەندیدارەکان بە ئەوەوە ،لەوانە دوای روخاندنی رژێمی سەدام دەستیانپێکرد
و هەریەکە و لە گۆشەیەکەوە لە بابەتەکە دەڕوانێت.

پێشەکی توێژەر
لە رووی ئابورییەوە زۆرێک دەستیانکرد بە خەماڵندنی
یەدەگی نەوتی عێراق و پێگەی لە بازاڕە جیهانییەکاندا و
رۆڵی لە گەشەپێدان و ئاوەدانکردنەوەی عێراقدا ،کە بە
هۆی شەڕە یەک لە دوای یەکەکانەوە وێران ببوو .لە رووی
سرتاتیژی و جیۆسرتاتیژییەوە شارەزایان لێکۆڵینەوەیان لە
پێگەی نەوتی عێراق لە دانانی سیاسەتی زلهێزەکاندا بە
تایبەتی ویالیەتە یەکگرتووەکانی ئەمەریکا دەستپێکرد و
بۆچوونی جیاجیایان لەوبارەیەوە خستەڕوو ،لەالیەکەوە
ژمارەیەک پێیانوابوو ،نەوتی عێراق بووە هۆی ئەوەی
رژێمی سەدام بڕوخێرنێت و لەالیەکی تریشەوە هەندێک

باسیان لە برەودان بە دیموکراسی و بەرەنگار بوونەوەی
تیرۆریزم دەک��رد ،کە لەالیەن دەوڵەتدارانی کۆشکی
سپییەوە دەربڕاوە.
ئەم توێژینەوەیە هەوڵدەدات لەپاڵ خەماڵندنی نەوتی
عێراق و مادە پەیوەندیدارەکان بە ئەوەوە ،تێڕانینێکی
شیکارانە لە پیشەسازی نەوتی عێراق پێش و دوای شەڕی
 2003بخاتەڕوو ،هەروەها بە لێکدانەوەی یاسا و رێسا
پەیوەندیدارەکان بە نەوتەوە گرفتەکانی ب��ەردەم ئەم
پیشەسازییە لێکبداتەوە.
عەباس کاردان
بەڕێوەبەری توێژینەوەکان
ژمارە ( )27-26کانونی یەکەمی 2016
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پێشەکی
دۆزینەوە و دەرهێنانی نەوت لە عێراق ساڵی  1927دراوە
بە کۆمەڵێک کۆمپانیای نەوتی نێودەوڵەتی ن��ارساو بە
کۆمپانیای نەوتی تورکیا (Turkish Petroleum Company
 )][TPCو دوات��ر کۆمپانیا نەوتییەکانی عێراق (Iraq
 .)]Petroleum Company [IPCخۆماڵی کردنی سەرچاوە
و بەرهەمهێنانی نەوتی عێراق تا ساڵی  1975تەواوبوو.
لەم زەمەنەوە تا ساڵی  2003چاالکییەکانی بەرهەمهێنان
و هەناردەکردنی بە شێوەیەکی تەواو لەالیەن دەوڵەتەوە
ئەنجام دەدرا .لەو سەردەمەشدا ژێرخانی نەوتی ئەم
واڵتە زیانی زۆری بە هۆی شەڕە یەک لەدوای یەکەکان،
گەمارۆ نێودەوڵەتییەکان ،وەگەڕنەخستنی سەرمایەداری
و تەکنەلۆژیای پێویست و بەڕێوەبردنی نەگونجاوەوە
بەرکەوت.
ئێستاش بە تێپەڕینی چەند ساڵێك بەسەر داگیرکردنی
عێراق ،ئەم واڵتە بە هەبوونی سەرچاوەی دەوڵەمەند و
زۆری یەدەگی نەوت و گاز ،کە وەک سێیەم خاوەنی نەوت
دوای عەرەبستان و ئێران نارساوە ،هێشتا لە کاریگەری ئەو
گرفتانە رزگاری نەبووە .ئەم شەڕە لەگەڵ ئەوەی زیانی

زۆری بە دامەزراوە نەوتییەکانی عێراق نەگەیاندووە ،بەاڵم
گەشە و پێشکەوتنی ئەم بوارەی پەکخستووە و زۆرێک
لە هاوکێشە ئابورییەکانی ئەم واڵتەی تێکدا .لەم نێوانەدا
گرفتی نەتەوەکان و دابەشکردنی داهاتاکانی نەوت لە
نێوانیاندا ،نەبوونی یاسای دیاریکراوی تایبەت بە نەوت،
هێرشی تیرۆریستی بۆ سەر دامەزراوە نەوتییەکان و  ...لە
گرفتەکانی بەردەم دەوڵەتی عێراقن .بێجگە لەم کێشانە،
بوونی سەرچاوەی گەورەی نەوت و دەرهێنانی ئاسان و
هەرزان دەتوانێت یارمەتیدەرێک بێت بۆ گەشەی عێراق
و دەوڵەتی ئەم واڵتە لە هەوڵدایە بە بەرهەمهێنانی زیاتری
نەوت ،سەرمایەی پێویست بۆ ئاوەدانکردنەوەی واڵتەکە
بەدەست بێنێت.
لە هەمانکاتدا بە روانین لە گرنگی نەوتی رۆژهەاڵتی
ناوەڕاست بۆ ئەمەریکا ،جێی سەرسوڕمان نییە ،کە ئامانجی
سەرەکی ئەنجومەنی ئاسایشی ئەمەریکا لە شەڕی جیهانی
دووەمەوە و بە تایبەتی لە دەیەی 1970وە گەرەنتیکاری
بەدەستهێنانی نەوتی ئ��ەم ناوچەیە بۆ ئەمەریکا و
هاوپەیامنەکانی ،ئەگەر بە هێزی سەربازیش بووبێت ،بووە.
لەبەرئەوە زۆرێک لە شارەزایان ،شەڕی عێراق لە ساڵی 2003

پیشەسازی نەوتی عێراق لە دوای  2003ەوە تووشی گرفتی زۆر بووە
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ملمالنێ سیاسییەکان کەرتی نەوتی عێراقیان بەئاقارێکی خراپ گەیاندووە
و داگیرکردنی ئەم واڵتە بە (شەڕی نەوت  )Oil Warناو
دەبەن و رایدەگەیەنن ،ویالیەتە یەکگرتووەکانی ئەمەریکا
هەوڵدەدات کۆنرتۆڵی نەوتی عێراق بگرێتە دەست و بە
دابینکردنی پێویستییەکانی داهاتووی خۆی ،بازاڕی جیهانی
ئەم بەرهەمەش بۆ خۆی قۆرخ بکات.
هەرچۆنێک بێت ئەو بابەتانەی باسکران ،ئەو بابەت و
گرفتانەن ،کە لەپاڵ ناسینی دۆخی پیشەسازی نەوتی عێراق
لەالیەنە جیاجیاکانەوە باسدەکرێن.
• پیشەسازی نەوتی عێراق بەر لە داگیرکردنی
بەر لە خۆماڵیکردنی پیشەسازی نەوتی عێراق لە ساڵی
1972دا کۆمپانیا نەوتییە نێودەوڵەتییەکان (International
 )]Oil Companies [IOCsلە سێ واڵت��ی ئەمەریکا،
بەریتانیا و فەڕەنسا ،بە نوێنەرایەتی لەالیەن کۆمپانیای
نەوتی عێراق ()]Iraq Petroleum Company [IPC
کۆنرتۆڵی نەوتی عێراقیان لەدەستدا بوو.
دواتر سەرەتای قەیرانە نەوتییەکانی سااڵنی  1973و 1979
و بەرزبوونەوە نرخی جیهانی نەوت ،پیشەسازی نەوتی ئەم
واڵتە پێشکەوتنی بەرچاوی بەخۆیەوە بینی؛ بەشێوەیەک
ساڵی  1979بەرهەمهێنانی نەوتی عێراق گەیشتە بەرزترین

ئاست و ئاستی هەناردەکردنی نزیکەی  2.5ملیۆن بەرمیل
لە رۆژێکدا بوو .دوای ئەوە شەڕی ئێران – عێراق لە ساڵی
1980دا دۆخی ئابوری عێراقی رووبەڕووی قەیران کردەوە.
لە هەفتەی یەکەمدا بیرە قوڵەکانی نەوتی عێراق لە ناوچەی
(البکر) لە کەنداوی عەرەبی زیانی گەورەیان پێگەیشت
و بە نزیکەیی لە کارکەوتن؛ لە ئەنجامدا هەناردەکردنی
نەوتی عێراق لە  3ملیۆن بەرمیلەوە لە رۆژێکدا بۆ ملیۆنێک
بەرمیل لە رۆژێکدا لە ساڵی 1981دا کەم بووەوە و عێراق بۆ
ماوەی هەشت ساڵ لە بارکردنی نەوت لە بیرە نەوتییەکانی
کەنداوی عەرەبی بێبەش بوو .دوای ئەوە هەناردەکردنی
نەوتی عێراق لە  600هەزار بەرمیلی رۆژانەدا لە رێگەی
ب��ۆری (کەرکوک – جەیهان Kirkuk – Ceyhan Oil
 )Pipelineسنوردار بوو ،تا ئەو کاتەی هێڵێکی نوێی بۆریان
لە رێگەی عەرەبستانەوە دروستکرد.
دوای کۆتاییهاتنی شەڕ ،عێراق رێژەی هەناردەکردنی نەوتی
گەیاندە  3.5ملیۆن بەرمیل لە رۆژێکدا .هەرچۆنێک بێت
پیشەسازی نەوتی ئەم واڵتە دوبارە بە هۆی شەڕی یەکەمی
ک��ەن��داوەوە ساڵی  1991زیانی گ��ەورەت��ری پێگەیشت،
بەشێوەیەک کە ژێرخانی نەوت زیانی گەورەی بەرکەوت
و هەناردەکردنی نەوت وەستا و بەرهەمهێنانیش لە 3.2
ژمارە ( )27-26کانونی یەکەمی 2016
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ملیۆن بەرمیلی رۆژانەوە بۆ ئاستی  300هەزار بەرمیل لە
رۆژێکدا کەمبووەوە .گەمارۆکانی نەتەوەیەکگرتووەکانیش
ئەم واڵتەی رووبەڕووی قەیرانی قوڵ کردەوە ،بەشێوەیەک
ئەم رێکخراوە لە راپۆرتەکانیدا لەبارەی نەوتی عێراقەوە
بە دڵتەزێن ناوی برد .ئەم گەمارۆیانە نەیانهێشت عێراق
تەکنەلۆژیای مۆدێرن و وەگەڕخستنی سەرمایەی جیهانی بۆ
بیرە نەوتییەکانی بەدەست بێنێت .تەنانەت دوای ئەوەی
عێراق مۆڵەتی کڕینی کااڵی بە بەهای  600ملیۆن دۆالر لە
بەرامبەر فرۆشتنی نەوت بەدەستهێنا ،لە بەرنامەی نەوت
بەرامبەر خۆراکدا ،کااڵکان دوادەکەوتن.
لە ئەنجامی ئەم گەمارۆیانەدا توانای بەرهەمهێنانی نەوت
زۆر دابەزی و تەنانەت لە کۆتاییەکانی دەیەی ساڵی 1990
و سەرەتاکانی دەی��ەی 2000دا زۆر کەمی کرد ،چونکە
دەرهێنانی نەوت لە ژمارەیەکی بەرچاو لە بیرە نەوتەکاندا
عێراق  116ملیار بەرمیل نەوتی یەدەگی تۆمار
نەکراوی هەیە و لە ناوچەی بیابانی رۆژئ��اواش،
نزیکەی  100ملیار بەرمیل نەوتی نەدۆزراوە هەیە و
لەمڕووەوە خاوەنی زۆرترین نەوتی جیهانە
وەستا ،چونکە ژمارەیەکیشیان زیانی گەورەیان بەرکەوتبوو.
لەو قۆناغەدا رژێمی س��ەدام بۆ دوو ئامانج س��ودی لە
پیشەسازی نەوت وەردەگرت:
 یەکەم :ئەم رژێمە پرۆژە ئابورییەکانی وەک پرۆژەکانینەوتی بە ئامڕازێک بۆ زیادکردنی هەژمونی سیاسی خۆی
دەزانی؛ ئامانج ئەوە بوو كه تێکڕای دەوڵەتی بەعس بە
مەبەستی خزمەتکردنی رژێم و دابینکردنی ئاسایشەکەی
لەم بوارەدا ئامادەییان هەبوو .ئەنجامەکەشی ئەوە بوو،
پیشەسازی نەوت لەناوچوو .دۆخەکەی بە ئەوە گەیشت ،کە
هەندێکجار لە دامەزراوەیەکەوە پارچەی یەدەگ دەبرا بۆ
یەکێکی تر پێی چاک دەکرایەوە .هەروەها ئەم پێسەسازییە
سەدان کەسی شارەزا و پسپۆڕی بوارەکەی لەدەستدا ،چونکە
ئەوان بە مەبەستی داهاتی باشرت یان هەاڵتن لە ستەمکاری
ئایدیا دیپلۆماتیك

س��ەدام بە ن��اچ��اری واڵتەکەیان جێدەهێشت .توانای
بەرهەمهێنان بە هۆی نەبوونی بەڕێوەبردنی شارەزایانەی
بواری نەوت کەم بووەوە.
 دووەم :ئەم رژێمە لە دەیەی 1990دا بۆ رزگارکردنیخۆی لەو تەاڵنەی لە چواردەوری بۆی نرابوونەوە ،سودی
لە نەوت وەردەگرت؛ لە نیوەی یەکەمی دەیەی 1990دا ئەم
واڵتە نەوتی نەنارد و دوای دەستپێکردنی بەرنامەی (نەوت
بەرامبەر خۆراک) لە کۆتاییەکانی ساڵی 1996دا رژێمی
سەدام وەک رێگەیەک بۆ بەستنی پەیوەندی لەگەڵ جیهانی
دەرەوە و دابینکردنی پێویستی و دەرمان سودی لێوەرگرت.
هەروەها رێککەوتنەکانی نەوتی لەگەڵ ژمارەیەک لە
ئەندامە هەمیشەییەکانی ئەنجومەنی ئاسایش (روسیاو
چین) و ژمارەیەک واڵتی ئاسیایی بەست ،بۆ ئەوەی بتوانێت
پشتیوانی ئەوان بەدەست بێنێت.
بە شێوەیەکی گشتی هەناردەکردنی نەوتی خاوی عێراق ساڵی
 1990نزیکەی  1.6ملیۆن بەرمیل لە رۆژێکدا بووە .ساڵی
 1991بە هۆی بۆردومانەکانی ئەمەریکا لە کاتی شەڕەکاندا
و گەمارۆی ئابوری ئەم ژمارەیە لە سفر نزیکبووەوە و
لەو کاتە بە دواوە هەموو ساڵێک کەمێک زیادی کردەوە،
بەشێوەیەک کە ساڵی  1996گەیشتە  88000بەرمیل .ساڵی
 1997بەپێی بڕیارنامەی نەتەوە یەکگرتووەکان توانی لە
چوارچێوەی بەرنامەی نەوت بەرامبەر خۆراک نزیکەی 750
هەزار بەرمیل لە رۆژێکدا هەناردە بکات و ئەم ژمارەیە لە
ساڵی 1999دا گەیشتە بەرزترین ئاستی واتە  2.13ملیۆن
بەرمیل ،بەاڵم دوبارە کەم بووەوە و ساڵی  2002گەیشتە 2.5
ملیۆن بەرمیل .هەناردەکردنی نەوتی عێراق ساڵی  ،2003کە
ئەمەریکا هێرشی کردە سەر عێراق هەناردەکردنی نەوت
دابەزی بۆ  388هەزار بەرمیل لە رۆژێکدا.
• نەوت و شەڕی عێراق
«ئێمە تا ساڵی  2010رۆژان��ە پێویستامن بە  50ملیۆن
بەرمیلە ...رۆژهەاڵتی ناوەڕاست ،کە خاوەنی دوو لەسەر
سێی نەوتی جیهانەو بە کەمرتین تێچوون دەردەهێرنێت،
هێشتا باشرتین دەستکەوتە ».ئەمە رستەیەکە (دیک چینی)
جێگری سەرۆک کۆماری ئەمەریکا و پشکداری سەرەکی
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کۆمپانیای نەوتی (هالیبورتۆن  )Halliburtonوتویەتی ،کە
بە ئاشکرا تێڕوانینی دەوڵەتدارانی ویالیەتە یەکگرتووەکانی
ئەمەریکا بەرامبەر رۆژه��ەاڵت��ی ن��اوەڕاس��ت و نەوت
دەخاتەڕوو.
لەگەڵ ئەوەی ناکرێت تەنیا هۆکارێک بۆ هێرشی هاوپەیامنان
بە رابەرایەتی ئەمەریکا بۆ عێراق لە ساڵی 2003دا
دیاریبکرێت ،بەاڵم لە روانگەی زۆرێک لە شارەزایانەوە نەوت
رۆڵێکی زۆر گرنگی لە بڕیاری ئەمەریکا بۆ ئەنجامدانی ئەو
هێرشە هەبووە .چونکە ئەم واڵتە بەرژەوەندی درێژماوەی
لە نەوتی ئەم ناوچەیەدا هەیە ،بەشێوەیەک ،لە ساڵی
1991دا کاتێک عێراق کوەیتی داگیرکرد و هەناردەکردنی
نەوتی ئەو واڵت��ەی وەستاند ،ویالیەتە یەکگرتووەکانی
ئەمەریکا وەک گەورەترین بەکاربەری نەوت لە جیهاندا
زیانی ئابوری گەورەی بەرکەوت .بۆ پشتڕاستکردنەوەی ئەم
بابەتە (ئاالن گرینسپان  )Alan Greenspanبەڕێوەبەری
پێشووی بانکی ناوەندی ئەمەریکا لە کتێبەکەیدا نەوت
بە پاڵنەری سەرەکی هێرشی ئەمەریکا بۆ عێراق ناودەبات
و دەنوسێت« :هەرچەندە دەربڕینی ئەم بابەتە لە رووی
سیاسییەوە تاڵە ،بەاڵم هەمووان دەزانن ،کە شەڕی عێراق بە
رێژەیەکی زۆر بۆ نەوت بوو».
جێی باسە نزیکەی  10%یەدەگی نەوتی عێراق بە نزیکەیی
دوو ئەوەندەی یەدەگی نەوتی ویالیەتە یەکگرتووەکانی
ئەمەریکایە .بە لەبەرچاوگرتنی ئەوەی هاوردەی نەوتی
ویالیەتە یەکگرتووەکانی ئەمەریکا تا ساڵی  2035تا
 85%زی��اد دەک��ات ،پێویستە ئەمەریکا ب��ژاردەی نوێی
بۆ هاوردەکردنی نەوت هەبێت و لەم چوارچێوەیەدا
دەتوانرێت هەڵسەنگاندن بۆ داگیرکردنی عێراق بکرێت.
بەر لە شەڕی عێراق بەکاردبردنی رۆژانەی نەوتی ئەمەریکا
نزیکەی  19.7ملیۆن بەرمیل بوو .لە رێژەی  10.5ملیۆن
بەرمیل  53%نەوتی هاوردەکراو ،تەنیا  2.3ملیۆن بەرمیل
بۆ بەکارهێنانی ناوخۆی ئەمەریکا ،واتا  12%لە رۆژهەاڵتی
ناوەڕاستەوە دابیندەکرا؛ لەگەڵ ئەوەشدا ئەمەریکا لەبەر
دوو هۆکار بە توندی لە ژێر کاریگەری نەوتی کەنداوی
عەرەبیدایە:
 -یەکەم؛ ئەم گرفتە دەتوانێت کاریگەری نەرێنی لەسەر

هاوبەشە ئابورییەکانی ئەمەریکا لە ئەوروپا و ئاسیا
هەبێت ،بە تایبەتی ئەو واڵتانەی پشت بە نەوتی کەنداوی
عەرەبی دەبەسنت .دابەزینی نەوت لەم ناوچانەدا کاریگەری
خراپی لەسەر ئاستی بەرهەمهێنان و هەلی کار لە ئەمەریکا
دەبێت.
 دووەم؛ نرخی نەوت لە بازاڕەکانی جیهاندا دوای گۆڕانکاریەجیاجیاکان لە ناوچەکەدا بە شێوەیەکی حاشاهەڵنەگر
کاریگەری لەسەر ئابوری ئەمەریکا دروستکردووە ،چونکە
ئەمەریکا و کڕیارانی ن��ەوت تێکڕا بەشێکن لە ب��ازاڕی
یەکپارچەی نەوت .لەمڕووەوە ویالیەتە یەکگرتووەکانی
ئەمەریکا هەوڵدەدات بە کۆنرتۆڵکردنی نەوتی عێراق
بەرهەمهێنانی نەوت لە جیهاندا زیاتر بکات و رێگە لە
قەیرانی نەوت لە داهاتوودا ،کە کاریگەری نەخوازراوی
لەسەر ئابوری ئەمریکا دەبێت ،بگرێت.

دوای کۆتاییهاتنی شەڕ ،عێراق رێژەی هەناردەکردنی
نەوتی گەیاندە  3.5ملیۆن بەرمیل .هەرچۆنێک بێت
پیشەس���ازی نەوتی ئەم واڵتە دوبارە بە هۆی شەڕی
یەکەمی کەنداوەوە زیانی گەورەتری پێگەیشت
ئەمەریکا لە سەرەتاکانی دەیەی 1990وە تا بەر لە هێرشی
ساڵی  2003بۆ عێراق ،وردە وردە توانی نیوەی نەوتی
کەنداوی عەرەبی کۆنرتۆڵ بکات ،بەاڵم بە دوای ئامانجە
سرتاتیژییە درێژ ماوەکانیەوەیەتی و ئەمە کۆتایی کارەکە
نییە .بەدەستهێنانی ئەم ئامانجەش پێویستی بە دەست
بەسەرداگرتنی بیرە نەوتییەکانی عێراقە ،کە دەریاچەیەک لە
نەوتی هەرزانی دەخستە بەردەستیان و بە لەبەرچاو گرتنی
بوونی درێژماوەی هێزی سەربازی ئەمەریکا و بەریتانیا
و بوونی چوار بنکەی سەربازی ئەمەریکا لە عێراق ،دوور
لە چاوەڕوانی نەبوو ،کە دەوڵەتدارانی ئەمەریکا تێکڕای
ئەو بنکانە بە درێژایی کێڵگە نەوتییەکانی عێراق لە باکور
و باشور و رۆژه��ەاڵت دابنێن .ژمارەیەک لە شارەزایانی
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پااڵوگەیەکی نەوت لە عێراق
کاروباری نەوت لە دەوڵەتی بوش و کۆمپانیا نەوتییە
ئەمەریکاییەکان خەونیان بە زیادکردنی هانەردەکردنی
نەوتی عێراق تا  12ملیۆن بەرمیل لە رۆژێکدا لە  10ساڵی
دواتردا دەبینی ،هەروەها خەونی چوونە دەرەوەی عێراق
لە ئۆپێک و کەمبوونەوەی نرخی نەوت بۆ  15دۆالر بۆ هەر
بەرمیلێکیان لە مێشکی خۆیاندا پەروەردە دەکرد.
تێڕوانینێکی ئاماری لە پیشەسازی نەوتی عێراق
هۆکارە جێگیرەکان

 .1یەدەگی نەوت
رێژەی راستەقینەی نەوتی یەدەگی عێراق یەکێک لە باسە
گرنگەکانی چەند ساڵی راب��وردوو بووە ،بەشێوەیەک کە
دامەزراوە و ئۆرگانە جیاجیاکان ئاماری جیاجیا دەخەنەڕوو.
لەو ئامارانەی دامەزراوە ئەمەریکاییەکان رایانگەیاندووە،
عێراق  116ملیار بەرمیل نەوتی یەدەگی تۆمار نەکراوی
هەیە و بێجگە لەمە لە ناوچەی بیابانی رۆژئاوای عێراق،
ئایدیا دیپلۆماتیك

کە ناوچەیەکی بەرفراوانی رۆژئاوای ئەو واڵتە دەگرێتەوە
نزیکەی  100ملیار بەرمیل نەوتی ن��ەدۆزراوە هەیە و
لەمڕووەوە خاوەنی زۆرترین نەوتی جیهانە.
بەپێی ئامارێک ئۆپیک یەدەگە سەملێرناوەکانی نەوتی خاوی
عێراقی بە  115ملیار بەرمیل خەماڵندووە .بە پێی ئەم
رێژەیە عێراق  4.10%تێکڕای یەدەگی نەوتی جیهانی هەیە
و  13%تێکڕای نەوتی یەدەگی واڵتانی ئەندامی ئۆپێک لە
عێراقە و دوای عەرەبستان و ئێران بە پلەی سێیەم دێت.
هەرچۆنێک بێت بەپێی بەڵگە و لێدوانی بەرپرسانی عێراقی
دەتوانرێت ئاماژە بە ئەم خەماڵندنانە بکرێت:
 یەدەگە سەملێرناوەکان 115 :ملیار بەرمیل ،کە لە رابردوودا 29ملیار بەرمیلی دەرهێرناوە.
 یەدەگە ن��ەدۆزراوەک��ان :پێشبینی دەکرێت نزیکەی 215ملیار بەرمیل یەدەگی نەوتی عێراق لە داهاتوودا
بدۆزرێتەوە.
 .2دابەشبوونی جوگرافیای یەدەگی نەوت
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لە ئێستادا عێراق خاوەنی  78کێڵگەی نەوتی نارساوە ،کە
لە جۆری کێڵگەی نەوتی بازرگانی و وەبەرهێناندا هەژمار
دەکرێن ،ب��ەاڵم بۆ هۆی نەبوونی ئاسایشەوە تەنیا لە
ژمارەیەکی کەمی ئەو کێڵگانە نەوت دەردەهێرنێت.
لە هەمانکاتدا کێڵگە نەوتییەکانی دوو پارێزگای بەرسە
و کەرکوک زۆرترین نەوتیان لێدەردەهێرنێت ،بەاڵم لە
پرێزگاکانی تری (میسان ،بەغدا ،سەاڵحەدین ،دیالە ،موسڵ)
نەوتێکی کەم بەرهەم دەهێرنێت ،هەروەها ژمارەیەک بیری
ن��ەدۆزراوەش لە تێکڕای پارێزگاکانی تری عێراق بوونیان
هەیە.
ب��ەرسە بە هەبوونی  15کێڵگەی ن��ەوت گەورەترین
سەرچاوەی نەوتە لە عێراق ،لەو  15کێڵگەیە لە  10کێڵگەیان
نەوت دەردەهێرنێت و  5کێڵگەکەی تریش بۆ ئامادەکردنیان
کاریان تێدا دەکرێت .ئەو ناوچەیە بەشێوەیەکی گشتی
خاوەنی  65ملیار بەرمیل نەوت بووە و  59%تێکڕای نەوتی
عێراق پێکدێنێت.
بێجگە لەوە لە  11کێڵگەی پارێزگای میسان  8.5ملیار بەرمیل
نەوت هەیە ،کە  3کێڵگەیان نەوتیان لێدەردەهێرنێت و 8
کێڵگەکەی تر بەرهەمناهێنن .ئەگەر یەدەگی نارسیە بە
 5ملیار بەرمیل نەوت بۆ ئەم ئامارانە زیاد بکەین ،ئەوا
یەدەگی سێ پارێزگای بەرسە ،میسان و نارسیە  79.4ملیار
دۆالر دەبێت .پارێزگای کەرکوک خاوەنی  6کێڵگەی نەوتە و
یەدەگی نەوت لەم پارێزگایە بە نزیکەی  13.5ملیار بەرمیل
دەخەمڵێنڕیت.
لەگەڵ ئەوەشدا گرنگرتین کێڵگەکانی ن��ەوت ،کە زیاتر
لە  5ملیار بەرمیل نەوتیان هەیە بیریتین لە :پارێزگای
کەرکوک ،بەغدای رۆژهەاڵت (هەر دوو پارێزگای بەغدا
و سەاڵحەدین) ،حالفیا (پارێزگای میسان) ،رومێلەی باکور
(پارێزگای ب��ەرسە) ،رومێلەی باشور (پارێزگای بەرسە)،
مەجنون (پارێزگای بەرسە) ،نەهر عومەر (پاریزگای بەرسە)،
قورنەی رۆژئ��اوا (پارێزگای ب��ەرسە) ،زوبێر (پارزیاگای
بەرسە) .لەبەر ئەوە سەرچاوە نەوتییەکان لە ناو تێکڕای
ناوچە نەتەوەییەکان باڵو نین ،بەشێوەیەک ،کە سەرچاوە
نارساوەکانی هایدرۆکاربۆن لە ناوچەکانی باشور شیعە و
باکور (کوردستان)ن و تەنیا رێژەیەکی کەم لە سەرچاوە

نەوتییەکان لە ناوەندی سوننەی عێراقین .بەشێوەیەکی
گشتی رێژەی یەدەگی سەملێرناو نزیلەی  80%لە باشور و
ئەوەی دەمێنێتەوە لە کوردستانە ،لەبەرئەوە دروستکردنی
چوارچێوەیەکی گونجاو بۆ وەبەرهێنان و بەرهەمهێنان لە
بواری نەوتدا ئامانجێکی سیاسی گرنگە.
 .3دامەزراوەکانی پااڵوتنی نەوت
پااڵوتنی نەوت لە عێراق لە دامەزراوە کۆنەکاندا بە هۆی
دزینی پارچەکانیان ،هەڕەشە لە کارمەندان و شکاندنی
بۆرییەکانی گواستنەوەی نەوت ،کەمی نەوتی خاو و دابین
نەکردنی وزەوە زوو زوو لەکاردەکەون .بەشی پااڵوتنی
نەوتی ئەم واڵتە نەیتوانیوە پێویستییەکانی ناوخۆ پڕ
بکاتەوە و نەیتوانیەوە لە ساڵی 2003وە بەرهەمەکانی وەک
گازوایل و نەوتی سپی بۆ ناوەندەکانی بەرهەمهێنانی کارەبا
دابینبکات.
بەپێی راپۆرتی گۆڤاری نەوت و گاز ،توانای پااڵوتنی نەوتی
عێراق نزیکەی  600هەزار بەرمیل لە رۆژێکدایە .ئەم واڵتە
سێ پاڵێوگەی هەیە ،بەاڵم لە ساڵی 2003وە ب��ەردەوام
هێرشیان دەکرێتەسەر و لەبەرئەوە حکومەتی عێراقی
لە هەوڵدایە بۆ پڕکردنەوەی کەمی بەرهەمە نەوتییەکان
بڕیاری داوە  4ملیار دۆالر سەرمایەی دەرەکی بۆ بواری
پااڵوتن رابکێشێت و رێژەی پااڵوتن بۆ ملیارێک بەرمیل بەرز
بکاتەوە.
 سێ پاڵێوگە ناوبراوەکە بریتین لە:أ .بێجی :توانای پااڵوتنی  310هەزار بەرمیلی لە رۆژێکدا
لە ب��وک��رەوە وەردەگ��رێ��ت ،ب��ەاڵم لە کوردستان نییە و
لەبەرئەوە جێی ناکۆکی نەتەوەکانی عێراقە .هەروەها ئەم
پاڵێوگەیە دوای داگیرکردنی لەالیەن داعشەوە زیانی زۆری
بەرکەوتووە.
ب .بەرسە :ئەم پاڵێوگەیە بە توانای پااڵوتنی  150هەزار
بەرمیل لە رۆژێکدا لە نزیک بەندەری بەرسەیە و لە
کۆتاییەکانی ساڵی 2003وە کارەکانی دەستپێکردووە.
ج .دۆرە :بە  110ه��ەزار بەرمیل لە رۆژێکدا لە نزیک
بەغدایە و بەرهەمەکانی هەناردەی پایتەخت دەکات.
بەپێی راپۆرتەکان دەتوانرێت توانای ئەم پاڵێوگەیە بۆ 240
هەزار بەرمیل لە رۆژێکدا بەرز بکرێتەوە .لەم چوارچێوەیەدا
ژمارە ( )27-26کانونی یەکەمی 2016
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ساڵی  2005رێککەوتنێکی  110ملیۆن دۆالری لەگەڵ دوو
کۆمپانیای بواری (هایدرۆکاربۆنی تەکساس Hydrocarbon
 )Supply of Texasلە ئەمریکا و کۆمپانیای (پرۆکۆپ
)Prokopی واڵتی چیک واژۆ کرا.
جێی ئاماژە بۆ کردنە ،کە هیچ یەکێک لەو پاڵێوگانە لە
هێرشەکانی ساڵی 2003دا زیانین پێنەگەیشت.
لە ئێستادا گرفتی پاڵێوگەکان لە عێراق ئەم واڵتەی ناچار
کردووە ،کە بەنزین ،دیزڵ ،گازی شل و تێکڕای بەرەهەمە
نەوتییەکان لە واڵتانی هاوسێی (ئێران ،ئوردون ،کوەیت،
سوریا ،تورکیا) هاوردە بکات .عێراق بە نیازە بە دروستکردنی

پاڵێوگەیەکی گەڕۆک بێجگە لە زیادکردنی پااڵوتن ،رێژەی
ئاسایشی ئەویش زیاتر بکات.
 .4پێکهاتەی گواستنەوەی نەوت
أ .هێڵی بۆری نەوتی ناوخۆیی
عێراق خاوەنی  9هێڵی بۆری نەوتی ناوخۆیە ،کە کێڵگە
نەوتییەکان بە پاڵێوگە و بەندەرە ناوخۆییەکان دەبەستێتەوە،
کە گرنگرتین هێڵەکان بریتین لە هێڵی بۆری (حەدیسە)
بۆ (رومێلە) کە بە (هێڵی بۆری سرتاتیژی Iraq Strategic
 )Pipelineنارساوە.
لەم خشتەیە خوارەوەدا دەتوانرێت ئەم هێڵە روونبکرێتەوە:

ﺧﺸﺘەی ژﻣﺎرە ) (1ﻫێڵﯽ ﺑﯚری ﻧەوﺗﯽ ﻧﺎوﺧﯚی ﻋێﺮاق
رێڕەو

درێﮋی )ﻣﺎﯾﻞ(

ﻗەﺑﺎرە )ﺋﯿﻨﺞ(

ﺑﺎی ﺣەﺳەن  /ﮐەرﮐﻮک

20

16

 /K2 PSﺑەﻏﺪا

110

12

ﻓﺎو  /ﺧﻮر اﻻﻣﯿە

28

32

ﺑێﺠﯽ – دۆرە

197

12

ﺟﻤﺒﻮر /ﮐەرﮐﻮک

36

32/30

روﻣێﻠە /زوﺑێﺮ /ﻓﺎو

65x2

30

ﺣەدﯾﺴە /روﻣێﻠە )ﻫێڵﯽ ﺑﯚری ﺳﱰاﺗﯿﮋی ﻋێﺮاق(

407x2

42/18

زوﺑێﺮ /وێﺴﺘﮕەی P3

391

48

ﻧەﻓﺘﺨﺎﻧە /دۆرە

81

12
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عێراق خاوەنی  ١٤٥ملیار یەدەگی نەوتی تۆمارکراوە
ب .رێڕەوەکانی هەناردەکردنی نەوتی عێراق (هێڵی بۆری
دەرەکی)
لە راب��وردوودا عێراق پێنج رێڕەوی گشتی هەناردەکردنی
لە رێگەی واڵتانی تورکیا ،سوریا ،عەرەبستانی سعودی،
کەنداوی عەرەبی و ئیرسائیل هەبووە ،کە ئێستا ژمارەیەکیان
کراونەوە و ژمارەیەکیشیان هێشتا داخ �راون ،بەپێێ ئەم
شیکارانەی خوارەوە:
هێڵێ بۆری کەرکوک – جەیهان
ئەم هێڵە ،کە لە دوو بۆری بە قەبارەی ( 40و  44ئینج)
بەرامبەر بە ( 100و  110سانتیمەتر) پێکهاتووە ،درێژییەکەی
 970کیلۆمەترە و کێڵگە نەوتییەکانی کەرکوک بە بەندەری
جەیهان لە تورکیا لەسەر دەریای ناوەڕاست دەبەستێتەوە.
توانای ئەم هێڵی بۆرییە ،کە گەورەترین بۆری نەوتی عێراقە
لە سەرەتادا  1.6ملیۆن بەرمیل لە رۆژێکدا بوو ،بەاڵم بە
هۆی ئەو زیانانەی پێیگەیشتووە لە ش��ەڕی یەکەمی
کەنداودا لە ساڵی  1991بۆ ( )500هەزار بەرمیل لە رۆژێکدا
دابەزی .دواتر رژێمی سەدام هەوڵی بەرزکردنەوەی ئاستی
ناردنی دا ،بەاڵم بە هۆی گەمارۆکان و کەمی ئامڕاز و پارچە
یەدەگەکان و کەمی توانای ناردنی نەوتەوە سەرکەوتوو
نەبوو .دوای بەرزبوونەوەی ئاستی بەرهەمهێنانی نەوتی
خاوی کەرکوک و فرۆشتنی ئەو نەوتە خاوەی لە جەیهان

پاشەکەوت کرابوو ،ئەم هێڵە لە رێکەوتی 2003/8/18وە
دەستی بەکارکردەوە ،بەاڵم  48کاتژمێر دواتر تەقێرنایەوە و
لەو کاتە بە دواوە بەردەوام زیانی پێدەگەیەنرێت ،دوای
هێرشەکانی داعش و داگیرکردنی پارێزگای موسڵ لە ئێستادا
حکومەتی عێراق نەوتی کەرکوک لە رێگەی هێڵێکی نوێوە
لە رێگەی پارێزگاکانی هەولێر و دهۆکەوە بۆ بەندەری
جەیهان دەنێرێت.
هێڵی بۆری کەرکوک – سوریا (بانیاس)
ئەم هێڵە ساڵی  1952بە توانای  300هەزار بەرمیل لە رۆژێکدا
و بە درێژی  800کیلۆمەتر کرایەوە ،کێڵگە نەوتییەکانی
کەرکوک بە (بانیاس) لە سوریا دەبەستێتەوە .هەرچۆنێک
بێت ساڵی  1982دەوڵەتی سوریا وەک الیەنگری بۆ ئێران
لە شەڕی ئێران – عێراقدا کارکردنی ئەم هێڵەی هەڵپەسارد.
لە دەیەی 1990دا عێراق بەدەر لە گەمارۆ نێودەوڵەتییەکان
رۆژانە  150تا  200هەزار بەرمیل نەوتی لە رێگەی ئەم
هێڵەوە بۆ سوریا دەنارد ،بەاڵم لەگەڵ هێرشی ئەمەریکا بۆ
عێراق کارەکانی وەستا .ئەم هێڵە بە هۆی ئەو زیانانەی لە
ساڵی 2003دا بە هۆی هێرشی ئەمەریکا و هاوپەیامنانەوە
بەری کەوت کار ناکات.
هێڵی بۆری کەرکوک – حەیفا
ئەم هێلە  42ئینجییە ( 106سانتیمەتر) کە لە کاتی
ژمارە ( )27-26کانونی یەکەمی 2016
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دەس��ەاڵت��داری بەریتانیا بەسەر عێراقدا راک��ێ�شراوە و
کێڵگەکانی کەرکوک لە رێگەی ئوردونەوە بە شاری (حەیفا)
ی ئیرسائیل دەبەستێتەوە ،لە م��اوەی ش��ەڕی جیهانی
دووەمدا لەالیەن سوپای هاوپەیامنانەوە سودی لێوەرگیرا،
بەاڵم لە ساڵی 1948وە لەگەڵ راگەیاندنی قەوارەی ئرسائیل
کارەکانی وەستێرنا .لەگەڵ ئەوەشدا ماوەیەک بەر لە ئێستا
لەالیەن رۆژنامە و ژمارەیەک لە بەرپرسانی ئیرسائیلییەوە
باسی وەگەڕخستنەوەی ئەم هێڵە ک�راو راگەیانرا ،کە
ویالیەتە یەکگرتووەکانی ئەمەریکا داوای لە ئیرسائیل
کردووە ،هەڵسەنگاندنێک بۆ ئەو هێڵە بکات.
هێڵی بۆری عێراق – عەرەبستانی سعودی (Iraqi

بەسرە بە هەبوونی  15کێڵگەی نەوت گەورەترین
سەرچاوەی نەوتە لە عێراق ،لەو  15کێڵگەیە لە 10
کێڵگەیان نەوت دەردەهێنرێت و  5کێڵگەکەی تریش
بۆ ئامادەکردنیان کاریان تێدا دەکرێت
)Pipelines in Saudi Arabia
هێڵی بۆری نەوتی عێراق لە عەرەبستانی سعودی ،کە
قەبارەی هەر یەکێکیان  56ئینج ( 142سانتیمەتر)ە و
درێژییەکەی  2534کیلۆمەترە ،کێڵگە نەوتییەکانی باشوری
عێراق بە هێڵی بۆری رۆژهەاڵت بۆ رۆژئاوای عەرەبستان
و لەوێوە بە بەندەری (یەنبوع) بۆ هەناردەکردنی نەوت
لەسەر دەریای سوور دەبەستێتەوە .ئەم هێڵە ساڵی 1980
و لەگەڵ شەڕی عێراق – ئێران دروستکراوە ،بۆ ئەوەی
عێراق پێویستی بەوە نەبێت نەوت لە گەرووی (هورمز)
ەوە هەناردە بکات .توانای ئەم هێڵە  3.3ملیۆن بەرمیل لە
رۆژێکدایە ،بەاڵم دوای هێرشی عێراق بۆ کوەیت وەستێرنا
و لە ساڵی 2001دا سعودیە دەستی بەسەرداگرت .مانگی
 2003/6بەرپرسە عێراقییەکان ئومێدی سود وەرگرتنی
دوب��ارەی��ان لەم هێڵە دەخواست .هەرچەندە بەرپرسە
سعودییەکان دژی ئەم بابەتە بوون و ئەو هێڵەیان بۆ هێڵی
گواستنەوەی گازی رسوشتی بۆ شاری پیشەسازی (یەنبوع)
ئایدیا دیپلۆماتیك

لەسەر دەریای سوور و سود وەرگرتنی ناوخۆیی گۆڕیوە.
بەرپرسانی سعودیە رایانگەیاندووە ،لەبەرئەوەی هۆکاری
کێشانی ئەو هێڵە بە هۆی شەڕەوە بووە و لە ئێستادا هیچ
هەڕەشەیەکی ئێران لەسەر عێراق نییە ،نابێت دەوڵەتی
عێراقی ناڕەزایەتی بەرامبەر دەست بەسەرداگرتنی ئەم هێڵە
دەرببڕێت.
ج .بەندەرەکان
بەندەری بەرسە (میناء البکر)
ئەم بەندەرە ناوەکەی گۆڕاوە بۆ (بەندەری بەرسە) و لە
باشوری عێراق و بەشی باکوری کەنداوی عەرەبییە و
بە توانای دوو ملیۆن بەرمیل لە رۆژێکدا گەورەترین و
گرنگرتین بەندەری عێراقە ،بەشێوەیەک کە  97%نەوتی
هەناردەکراوی عێراق بۆ جیهان لەم بەندەرەوە دەبێت.
ئەم بەندەرە تەمەنی  30ساڵ زیاترە و لە شەڕە جیاجیاکانی
عێراقدا زیانی زۆری بەرکەوتووە ،بەاڵم دوای داگیرکردنی
عێراق لەالیەن ئەمەریکاوە چاکسازی تێدا کراوە .بێتوانایی
لە پاراستنی ئاسایشی هێڵەکانی نەوتی خاوی باکوری عێراق
بەو واتایە دێت ،کە زۆرب��ەی هەناردەکردنی نەوت لە
بەندەری بەرسە لە باشوری عێراقەوە دەبێت.
بەندەری (خور االمیە)
ئەم بەندەرە لە باشوری عێراق و لە نزیک بەندەری بەرسەیە،
لە شەڕی نێوان عێراق و ئێران و شەڕی یەکەمی کەنداودا
زیانی زۆری بەرکەوت .لەگەڵ ئەوەشدا لە سەرەتاکانی
مانگی 2006/3دا بە توانای  300تا  400هەزار بەرمیل
کرایەوە .بە کۆتایی هاتنی چاک کردنەوەی ئەم بەندەرەر
دەتوانێت  1.2ملیۆن بەرمیل هەناردە بکات.
 بەندەری (خور الزبیر)ئەم بەندەرە ،کە لە دوو بەندەرەکەی ترەوە نزیکە ،بۆ باری
بێجگە لەنەوتە ،بەاڵم بڕێکی کەم نەوتیش لەم بەندەرەوە
هەناردە دەکرێت.
• هۆکارەکانی گۆڕانکاری
 .1رێژەی بەرهەمهێنان
رێ��ژەی مامناوەندی بەرهەمهێنانی نەوتی عێراق لە
کۆتاییەکانی ساڵی 2006دا دوو ملیۆن بەرمیل بووە،
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بەپێی راپۆرتەکانی (ئاژانسی نێودەوڵەتی بۆ وزە) رێژەی
بەرهەمهێنانی نەوتی عێراق لە کۆتاییەکانی ساڵی 2007دا
گەیشتە دوو ملیۆن و سێسەد هەزار بەرمیل لە رۆژێکدا و لە
ساڵی 2016دا ئەو ژمارەیە گەیشتووەتە زیاتر لە چوار ملیۆن
و پێنج سەد هەزار بەرمیل لە رۆژێکدا.
 .2رێژەی هەناردەکردن
بە پێی ئامارەکان رێ��ژەی هەناردەکردنی نەوتی عێراق
لە ساڵی 2006دا بە نزیکەیی یەک ملیۆن و نیو بەرمیل
لە رۆژێکدا بووە و لە ساڵی 2016دا ئەم ژمارەیە بۆ سێ
ملیۆن و چوارسەد هەزار بەرمیل لە رۆژێکدا زیادی کردووە،
بێجگە لەو نەوتەی حکومەتی هەرێمی کوردستان سەربەخۆ
دەینێرێت.
 .3واڵتانی کڕیاری نەوتی عێراق
نەوتی خ��اوی عێراق زیاتر بۆ ئەم واڵتانە دەنێردرێت
(ئەمەریکای باکور ،ویالیەتە یەکگرتووەکانی ئەمەریکا،
ئەمەریکای التین ،ئەروپا ،رۆژهەاڵتی ناوەڕاست ،ئەفەریقا،
ژاپۆن).
 .4بەکارهێنانی ناوخۆ
ساڵی  2006بەکارهێنانی نەوت لەناوخۆی عێراقدا 545
هەزار بەرمیل بووە .لە هەمانکاتیشدا بە هۆی نەبوونی
پاڵێوگەی پێویست لە ناوخۆی عێراقدا ئەم واڵتە ناچارە
پشت بە واڵتانی هاوسێی بۆ پااڵوتنی نەوت ببەستێت.
لە ساڵی 2016دا رێژەی بەکارهێنانی ناوخۆی نەوت زیاتر
لە  650هەزار بەرمیل لە رۆژێکدا بووە ،ئەمەش بە پێی
راگەیانراوی وەزارەتی نەوتی عێراقی.
• پیشەسازی نەوتی عێراق دوای داگیرکردن ،دۆخی ئێستا
لەوالیەنەوە ،کە نەوتی عێراق گرنگی زۆری بۆ ئامانجە
سەربازییەکانی ویالیەتە یەکگرتووەکانی ئەمەریکا هەبوو،
سوپای ئەم واڵتە لەگەڵ سوپای بەریتانیا لەگەڵ چونە
ناوخاکی عێراقەوە بێدواکەوتن کێڵگە نەوتییەکانیان گەمارۆ
دا ،ئەمەش لە کاتێکدا بوو ،کە تێکڕای مۆزەخانەکانی عێراق
تااڵنکران .هەرچۆنێک بێت دوای داگیرکردنی عێراق لەالیەن
سوپای ئەمەریکاوە ،حاکمی ئەمەریکایی عێراق خۆی لە
دانانی سیاسەتی نوێی نەوتی لە عێراق بە دوور گرت.

هەروەها نەگۆڕینی زۆرێک لە بەرپرسانی ئەم بوارە لەگەڵ
گۆڕینی تێکڕای بەڕێوەبەرانی بوارە ئابورییەکانی تری عێراق
دژیەک بوو.
گرنگرتین ئامانجی بەرپرسانی ئەمەریکا لەو ماوەیەدا
گەیاندنی ئاستی هەناردەکردنی نەوتی عێراق بۆ ماوەی بەر
لە شەڕ واتا  2.5ملیۆن بەرمیل بوو لە رۆژێکدا .هەرچەندە
ویالیەتە یەکگرتووەکانی ئەمەریکا سەرەتا هەوڵیدا
دەست لە کاروباری نەوتی عێراق وەرنەدات بۆ ئەوەی بە
تااڵنکردنی سەرمایەی نەوتی عێراق تۆماتبار نەکرێت ،بەاڵم
دوای داگیرکردنی عێراق تا ئێستا بە ملیاران دۆالر لە داهاتی
نەوتی عێراق لەالیەن ئەمەریکاییەکانەوە خەرج کراوە و
بەشێکی زۆری چووەتە گیرفانی کۆمپانیا ئەمەریکاییەکانەوە.
• یاساکان و خاوەندارێتی
نەوت هێامی سەرمایە و هێزی عێراقە .لە راستیدا کۆنرتۆڵی
داهاتەکانی نەوت ،کۆنرتۆڵی  95%داهاتە نیشتیامنییەکان و
کۆنرتۆڵی دۆزینەوەی کێڵگە نەوتییە نوێیەکان دەگرێتەوە و
باسی کۆنرتۆڵی ئەم سەرچاوە گرنگە لەو بابەتانەیە ،کە جێی
ناکۆکییە .لەم چوارچێوەیەدا سەرەتا لە پێگەی نەوت لە
دەستوری عێراقی و دواتر یاسای تایبەت بەو بوارە دەڕوانین.
 .1دەستور
بە هۆی ئ��ەوەی لەالیەن رژێمی سەدامەوە بە توندی
بەڕێوەبردنی بواری نەوتی کۆنرتۆڵ کردبوو ،شارەزایان زۆر
پێویستیان بە دیاریکردنی وردی ناوچە جوگرافییەکانی
کێڵگە نەوتی و گازییەکان نییە ،بەاڵم ئێستا ،کە دەستوری
نوێ پەسەندکراوە ،پێویستی دیاریکردنی ناوچەکان بە هۆی
گرنگییانەوە زیاتر لە جاران هەستیار بووە .دەستوری نوێ
بەرپرسیارێتی بواری نەوتی بە ناوچە و پارێزگاکان داوە
و هەروەها رێگەی بە پارێزگاکان داوە لە بەڕێوەبردنی
کێڵگەکاندا بەشدار بن.
لە مادەی  108دەستوری عێراقیدا هاتووە ،کە نەوت و گاز
دارایی هاواڵتیانی عێراقە لە تێکڕای ناوچە و پارێزگاکانی
ئەم واڵتەدا.
لە بەندی یەکەمی مادەی 109دا هاتووە ،کە دەوڵەتی فیدراڵ
نەوت و گازی دەرهێرناو لە کێڵگەکانی ئێستا بە هاوکاری
ژمارە ( )27-26کانونی یەکەمی 2016
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لەگەڵ هەرێم و پارێزگا بەرهەمهێنەکان بەڕێوەدەبات ،بەو
مەرجەی داهاتەکان بە شێوەیەکی دادپەروەرانە و بەپێی
ژمارەی دانیشتوان لە واڵتدا دابەش بکرێت .بۆ ماوەیەکیش
پێویستە بەشێک بۆ ئەو ناوچانە تەرخان بکرێت ،کە رژێمی
پێشوو زیانی پێگەیاندوون ،یان لە رابوردوودا بە شێوەیەکی
نادادپەروەرانە رەفتاریان بەرامبەر کراوە.
لەبەندی دووی هەمان مادەدا هاتووە ،کە دەوڵەتی فیدراڵ
و هەرێمەکان و پارێزگاکانی بەرهەمهێنی نەوت بە یەکەوە
سیاسەتی سرتاتیژی پێویست بۆ گەشەپێدانی سەرمایەی
نەوت و گاز بۆ بەدەستهێنانی زۆرترین سود بۆ هاواڵتیانی
عێراق بە پێی پێشکەوتوترین تەکنیەکانی بازاڕ و هاندانی
سەرمایەداران دادەڕێژێت.
عێراق خاوەنی  78کێڵگەی نەوتی ناسراوە ،کە لە
جۆری کێڵگەی نەوتی بازرگانی و وەبەرهێناندا هەژمار
دەکرێن ،بەاڵم بۆ هۆی نەبوونی ئاسایشەوە تەنیا لە
ژمارەیەکی کەمی ئەو کێڵگانە نەوت دەردەهێنرێت
لەبەرئەوە بەپێی ئەم دەستورە پیشەسازی نەوتی عێراق لە
بەڕێوەبردنی ناوەندی بەهێز و بەڕێوەبەرایەتییە ناوچەییە
الوازەکانەوە بۆ بەڕێوەبردنی المەرکەزی و بەڕێوەبەرایەتی
ناوچەیی بەهێز گۆڕاوە .ئەم بابەتە بە تایبەتی لە درێژماوەدا
دەبێتە هۆی کەم بوونەوەی بەرهەمی کێڵگەکانی ئێستا و
زۆر بوونی بەرهەمهێنانی کێڵگە نوێیەکان.
 .2یاسای نەوت
لە هەمانکاتدا دەوڵەتی عێراق لە چوارچێوەی رێکخستنی
بەشی بەرهەمهێنان و هەناردەکردنی نەوت رەشنووسی
یاسای نەوتی عێراق ،کە بە یاسای هایدرۆکاربۆن ناو
دەبرێت ،لە رێکەوتی 2006/2/26دا ئامادەکرا ،بەاڵم تا
ئێستا ئەو یاسایە بە پەسەند نەکراوی ماوەتەوە .ئەم یاسایە
بە هۆی ناکۆکییە نەتەوەیی و هەندێک گرفتی ترەوە تا
ئێستا پەسەند نەکراوە.
بەپێی ئەو رەشنوسە داهاتی نەوت بە شێوەیەکی لۆژیکی
ئایدیا دیپلۆماتیك

لە نێوان تێکڕای پارێزگاکان و بێ لەبەرچاوگرتنی شوێنی
دەرهێنان و بە لەبەرچاوگرتنی ژمارەی دانیشتوانی هەر
پارێزگایەک دابەش دەکرێت و (ئەنجومەنی فیدراڵی نەوت
و گاز) بۆ چاودێری سیاسەتەکانی وزە دروست بکرێت و
چاودێری رەوەندی گفتوگۆ لەبارەی گرێبەستەکان لەگەڵ
کۆمپانیاکانی ئەو بوارە و دۆزینەوە و بەرهەمهێنان دەکات.
پێکهاتەی ئەو ئەنجومەنە زۆر گرنگ بوو ،چونکە ئەم
ئەنجومەنە بە کردەیی دەسەاڵتی بەسەر یاسای نەوتەوە
دەبێت و لەوالیەنەوە ،کە ئەمەریکا عێراقی داگیرکردووە
و وەزارەتە گرنگەکان لەوانە نەوت ،هەواڵگری و بەرگری
بێ ئەمەریکا هیچ کارێک ناکەن ،لەبەرئەوە ئەگەر ئەو
ئەنجومەنە پێکبهاتایە بڕیارەکانی نەدەگەڕایەوە بۆ پەرلەمان
و یاسای نەوت و سەرۆک کۆمار و سەرۆک وەزیران.
کۆمپانیای نیشتیامنی نەوتی عێراق لەم یاسایەدا وەک
بەرپرسیاری بەرهەمهێنان و هەناردەکردنی نەوت ناسێرناوە
و دەوڵەتی عێراق رێگەی پێدەدرێت لە گرێبەستەکان
لەوانە گرێبەستی بەشداری لە بەرهەمهێنان لەگەڵ کۆمپانیا
دەرەکییەکان بەشدار بێت .لەم جۆرە گرێبەستانەدا واڵتی
بەرهەمهێن خاوەندارێتی یاسایی نەوتی خۆی دەپارێزێت،
بەاڵم بەشێک لە سودی بەدەستهاتوو دەدات بە کۆمپانیا
نێودەوڵەتییەکان ،کە سەرمایەی خۆیان لە ژێرخانی
کێڵگە نەوتییەکاندا (وەک هەڵکەندنی بیری نەوت،
دروستکردنی هێڵی بۆری گواستنەوە ،دروستکردنی پاڵێوگە)
وەگەڕخستووە .لە راستیدا ئەمجۆرە گرێبەستانە لەالیەن
حکومەتی عێراقییەوە یەکەم بابەت لە جۆری خۆیەتی
لە یەکێک لە واڵتە گرنگەکانی بەرهەمهێنی نەوت لە
رۆژهەاڵتی ناوەڕاست .لەم بوارەدا عەرەبستان و ئێران وەک
یەکەم و دووەم بەرهەمهێنی نەوت لە جیهاندا لە رێگەی
کۆمپانیا دەوڵەتییەکان و بێ هیچ جۆرێک هاوکاری دەرەکی
تێبینیکراو کۆنرتۆڵی ت��ەواوی پیشەسازی نەوتی خۆیان
دەکەن.
گرنگی ئ��ەم بابەتە ل��ەوەدای��ە ،کە دوای  35س��اڵ لە
خۆماڵیکردنی نەوتی عێراق ،ب��واری ن��ەوت بە رووی
سەرمایەدارە نێودەوڵەتییەکاندا دەکرێتەوە .بە وتەی
یەکێک لە شارەزایان لە بواری نەوتی عێراق «ئەم یاسایە لە
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بەرژەوەندی کۆمپانیا نەوتییەکانی ویالیەتە یەکگرتووەکانی
ئەمەریکا داڕێژراوە و ئەگەر پەسەند بکرێت ،ئەوا دۆخەکە
بۆ سااڵنی بەر لە خۆماڵیکردنی نەوت لە ساڵی 1927دا
دەگەڕێتەوە» .بەپێی ئەم یاسایە یاسای خاوەندارێتی نەوت
و گازی رسوشتی عێراق دراوە بە ئەنجومەنی فیدراڵی نەوت
و گاز ،کە ئەگەر پێکبێت ئەندامانی پێکدێن لە:
 .1سەرۆک وەزیران یان نوێنەرەکەی (سەرۆکی ئەنجومەن).
 .2وەزیرەکانی نەوت و دارایی و پالندانان و گەشەپێدان.
 .3بەڕێوەبەری گشتی بانکی ناوەندی.
 .4یەکێک لە وەزیرەکانی هەرێم وەک نوێنەری هەرێمەکە.
 .5نوێنەری هەموو پارێزگایەکی بەرهەمهێنی نەوت.
 .6بەڕێوەبرانی جێبەجێکاری کۆمپانیا نەوتییە گرنگەکان و
پەیوەندیدار ،لەوانە کۆمپانیای نەوتی نیشتیامنی عێراق.
 .7دانانی سێ شارەزا یان کەمرت لە بواری نەوت ،ئابوری
و کاروباری دارایی بۆ ماوەی پێنج ساڵ ،کە ئەنجومەنی
وەزیران دیاریان دەکات.
 ئەرک و دەسەاڵتەکانی ئەنجومەنی فیدراڵی نەوت وگازییش پێکدێن لە:
 .1یارمەتیدانی ئەنجومەنی وەزی���ران ل��ە داڕشتنی
سیاسەتەکانی نەوت و بابەتە پەیوەندیدارەکان.
 .2جێبەجێکردنی سیاسەتەکانی ن��ەوت ،بەرنامەکانی
دۆزینەوە ،گەشەپێدانی کێڵگە و بەرنامەکانی هێڵێ بۆری
سەرەکی لەناوخۆی عێراق و هەبوونی دەس��ەاڵت بۆ
ئەنجامدانی هەر گۆڕانکارییەک لەو بەرنامە و سیاسەتانەدا.
 .3لێکدانەوە و گۆڕینی رێککەوتنەکانی دۆزینەوە و
بەرهەمهێنان.
 .4پەسەندکردنی گۆڕانکاری لە گرێبەستەکانی دۆزینەوە
و بەرهەمهێنان و هەڵبژاردنی گرێبەستی گونجاو بە پێی
کێڵگەکان و ئەو ناوچەیەی لێی دۆزراوەتەوە بە شێوەیەک
کە گەرەنتی زۆرترین سود بۆ عێراقییەکان بکات.
 .5پێشکەشکردنی کارنامەی پێویست بۆ گفتوگۆی
پەیوەندیدار بە پێدانی ماف یان واژۆکردنی گرێبەستەکانی
گەشەپێدان و بەرهەم و دیاریکردنی پێوەرە پێویستەکان بۆ
کۆمپانیاکان.
 .6ئەنجومەنی فیدراڵ لە چوارچێوەی ئەو ئەرکانەی سەرەوە

سود لە لیژنەیەک بە ناوی (لیژنەی راوێژکارە سەربەخۆکان)
وەردەگ��رێ��ت .کە ش���ارەزا ناوخۆیی و دەرەکییەکانی
بواری نەوت و گاز لەخۆ دەگرێت و ژمارەکەیان لەالیەن
ئەنجومەنەوە دیاریدەکرێت.
 .7وردبینی و پەسەندکردنی پێدانی دەسەاڵت بە خاوەنانی
مافی دۆزینەوە و بەرهەمهێنان.
 .8گەرەنتی کردنی ئەوەی سەرچاوە نەوتییەکان بە پێی یاسا
و رێنامیی و مەرجەکانی گرێبەست و پێوەرە پەسەندکراوە
نێودەوڵەتییەکان بە شێوەیەک کە لە بەرژەوەندی هاواڵتیانی
عێراق دۆزینەوە و بەرهەمهێنان و گەشەپێدان ئەنجام
بدرێت.

لە  11کێڵگەی پارێزگای میس���ان  8.5ملیار بەرمیل
نەوت هەیە ،کە  3کێڵگەیان نەوتیان لێدەردەهێنرێت
و  8کێڵگەکەی ت���ر بەرهەمناهێنن .ئەگەر یەدەگی
ناس���ریە بە  5ملیار بەرمیل ن���ەوت بۆ ئەم ئامارانە
زیاد بکەین
 .9بوونی مافی دروستکردنی هەر دامەزراوە و ئۆرگانێک،
کە بۆ ئەنجامدانی کارەکان پێویستە.
 .10بوونی مافی دەرکردنی رێنامیی پێویست و بڕیاردان بە
دەنگی دوو لەسەر سێی زۆرینەی ئەندامانی ئەنجومەن.
• لە خاڵە گرنگەکانی یاسا نوێیەکە ئەوەیە ،کە:
 کۆمپانیای نیشتیامنی نەوتی عێراق ،کە ساڵی 1987هەڵوەشێرناوەتەوە و لە جیاتی ئەو  15کۆمپانیای حکومی لە
ژێر چاودێری وەزارەتی نەوت دامەزرێرنابوون ،دوبارە وەک
کۆمپانیایەکی سەربەخۆ زیندودەکرێتەوە ،بەاڵم کۆمپانیای
نوێش دادەمەزرێن.
 دروستکردنی ئەنجومەنی فیدراڵی نەوت و گاز. هەرێمەکان کۆمیتە و وەزارەتی نەوتی تایبەت بە خۆیاندەبێت.
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 داهاتی ئێستا و داهاتووی نەوت لەالیەن حکومەتیفیدراڵەوە کۆدەکرێتەوە و بە پێی رێژەی دانیشتوان دوبارە
لە نێوان ئەواندا دابەشدەکرێتەوە.
ئ��ەوەی ل��ەو رەشنوسەدا ه��ات��ووەو مایەی نیگەرانییە،
جەختکردنەوەیە لەسەر رێککەوتنەکانی بەشداری لە
بەرهەمهێناندا ،کە بەمشێوەیە کۆمپانیا دەرەکییەکان دەبنە
هاوبەشی نەوتی عێراق .لەگەڵ ئەوەی لە روکاردا بەشداری
لە بەرهەمهێناندایە ،بەاڵم لەو الیەنەوە ،کە بەرهەمهێنان
پەیوەندی راستەوخۆی بە یەدەگەکانی ژێر زەوییەوە هەیە،
بەشداری لە یەدەگەکانیش .لەوالیەنەوە ،کە تێچووی
دەرهێنانی یەک بەرمیل نەوت لە عێراق  1تا  5.1دۆالرە و
گەنجینەکانی ئەوان جێگیرکراوە ،لەمڕووەوە گرێبەستەکانی
بەشداری لە بەرهەمهێناندا ،کە تایبەتە بەو دۆزینەوە و
دەرهێنانانەی کە تێچوونیان زۆرە ،بۆ عێراق گونجاو نییە.
بەپێی هەڵسەنگاندنێکی شارەزایان عێراق  80کێڵگەی
نەوتی هەیە ،کە تەنیا یەک لەسەر سێی ئەوان چاالکن و
ئەوانی تر کاریان تێدا ناکرێت .بەم پێیە ئەم رەشنووسە
و بەپێی ئەو هەلومەرجەی ئەم یاسایە گرتویەتییە بەر،
کۆمپانیای نیشتیامنی نەوتی عێراق تەنیا مافی بەسەر یەک
لەسەر سێی نەوتی عێراقەوە هەیە و ئەوانی تر بە رووی
کۆمپانیا گەورەکانی سەرمایەداری تایبەتی کراوەن.
بڕیارە کورسی بۆ نوێنەرانی کۆمپانیاکانی ئەمەریکا لە
ئەنجومەنی فیدراڵی نەوت و گاز دابرنێت ،بۆ ئەوەی لەم
رێگەیەوە دەست بەسەر تێکڕای نەوتی عێراقدا بگرن .بە
واتایەکی تر کۆمپانیاکانی (چیڤرۆن  ،Chevronئیکسۆن
مۆبیل  ،ExxonMobilبریتیش پرتۆلیۆم  )BPو تێکڕای
گەورە کۆمپانیاکانی نەوتی رۆژئاوا دەتوانن ببنە بەشێک
لە بەڕێوەبەرانی ئەنجومەنی فیدراڵی نەوت و گاز ،ئەمەش
لە کاتێکدا کە کۆمپانیای نیشتیامنی نەوتی عێراق هیچ
ئیمتیازێکی لەوانی تر زیاتر نابێت و تەنیا دەتوانێت یەکێک
لە رکابەرەکان بێت.
• نوێکردنەوە و وەگەڕخستنی سەرمایە
وەک باسکرا عێراق سێیەم خاوەنی یەدەگی نەوتی
جیهانە ،کە بە هۆی شەڕە یەک لە دوای یەک و گەمارۆ
ئایدیا دیپلۆماتیك

نێودەوڵەتییەکانەوە پێویستی بە سەرمایەی دەرەکییە .لەم
بارەیەوە عێراق پێویستی بە  75ملیار دۆالرە و هێشتا کۆمپانیا
جیهانییەکان ئامادەیی ئەوەیان نییە ،لە دیدی ژمارەیەک لە
بەرپرسانی ئەمەریکاوە هۆکاری سەرەکی کەمی کۆمپانیا
دەرەکییەکان لە عێراق بە هۆی نەبوونی یاسای تایبەت بە
نەوت غازەوەیە ،نەک باری ئاسایش و ئارامی.
هەرچۆنێک بێت لەگەڵ دواکەوتنی پەسەندکردنی یاسای
نەوت و گاز لەالیەن پەرلەمانی عێراقەوە ،بەاڵم ژمارەیەک
کۆمپانیا لە عێراق دەستیان بەکارکردووە ،لەوانە (ئیکسۆن
مۆبیل ،ش��ورن (ئەمەریکا) ،شێل (هۆڵەندە) ،بریتیش
پرتۆلیۆم (بەریتانیا) ،تۆتاڵ (فەڕەنسا) ،گازپرۆم (روسیا) و
چەند کۆمپانیایەکی چینی بوونیان هەیە.
• گرفتەکانی بەردەم پیشەسازی نەوتی عێراق
 .1نیگەرانییە ئاسایشییەکان
دابینکردنی ئاسایش گرنگرتین گرفتی بەردەم پیشەسازی
نەوتی عێراقە و پیشەسازی نەوتی عێراق لە کاتێکدا
دەتوانێت پێشبکەوێت ،کە لە عێراق ئارامی و ئاسایشی
سیاسی هەبێت .لەالیەکی ترەوە ژێرخانە نەوتی و هێڵی
بۆرییە نەوتییەکانی عێراق بەردەوام هێرشیان دەکرێتە سەر.
هەرچۆنێک بێت تۆڕی  4350مایلی گواستنەوەی نەوتی
عێراق لە کاتی داگیرکردنی ئەم واڵت��ەوە هێرشی زۆری
کراوەتە سەر و بە هۆی بابەتە ئاسایشییەکانەوە زۆربەی
بۆرییەکانی هەناردەکردنی نەوتی عێراق ئیرت کار ناکەن.
لە باکوری عێراقیش هێڵی کەرکوک – جەیهان و دامەزراوە
پەیوەندیدارەکان بە ئەوەوە بەردەوام هێرشیان دەکرێتە
سەر ،لەبەر ئەوە حکومەتی هەرێمی کوردستان بۆرییەکی
تری راکێشاوە ،کە بە ناوچەی مەترسیداردا تێناپەڕێت و
پارێزراوە.
هێرش بۆ سەر ژێرخانی نەوت لەوانە بۆری ،وێستگەکانی
دەرهێنان و پااڵوتن بەشێوەیەکی راستەوخۆ کاریگەری
نەرێنی هەبووە و زۆرینەی هێرشەکانیش سێ ناوچە
دەگرنەوە:
أ .باکوری عێراق ،بە تایبەتی بۆری نەوتی کەرکوک – جەیهان.
ب .پاڵێوگەکانی نزیک بەغدا ،بە تایبەتی پاڵێوگەی بێجی.
ج .دامەزراوە نەوتییەکانی باشور و نزیکی بەرسە.
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 .2گەندەڵی
لە دیدی زۆرێک لە شارەزایانەوە گەندەڵی لە بواری نەوتدا
یەکێک لە هەڕەشە هەرە گەورەکانی بەردەم ئابوری عێراقە.
 .3قاچاخ
هۆکارێک ،کە بووەتە هۆی بێتوانایی پااڵوتنی نەوت لە
عێراق و ئەو واڵتە ناچارە سوتەمەنی لە واڵتانی ترەوە
هاوردە بکات ،بەاڵم لەو سوتەمەنییە بە هۆی هەرزانییەوە
بە قاچاخ دەبرێتە دەرەوەی عێراق.
 .4رێککەوتنی تاک الیەنەی کوردەکان
لە یەکەم رۆژی دۆزینەوەی نەوتەوە لە عێراق تا ئەمڕۆ،
کە سەدەیەکی بەسەردا تێدەپەڕێت بەردەوام جێی ناکۆکی
ناوخۆیی و دەرەکی بووە و ئێستاش ئەم رەوەندە بووەتە
هۆی قوڵبوونەوەی قەیرانە ناوخۆییەکان .گرێبەستەکانی
حکومەتی هەرێمی کوردستان لەگەڵ کۆمپانیا جیهانییەکان
گرفتی تازەی لەناوخۆی عێراقدا دروستکردووە و بووەتە
هۆی ناکۆکی نێوان حکومەتی هەرێم و حکومەتی ناوەندی.
لە بەرامبەر ئەو گرێبەستانەی حکومەتی هەرێمی کوردستان
لەگەڵ کۆمپانیا جیهانییەکان بەستویەتی ،حکومەتی عێراق
بە نایاسایی لە قەڵەمیان دەدات.
 .5داگیرکردنی چەند کێڵگەیەکی نەوت لەالیەن داعشەوە
لە ساڵی 2014دا ،کە داعش هێرشی کردە سەر عێراق و
پارێزگای موسڵ و چەند ناوچەیەکی تری عێراقی داگیرکرد
و لەو نێوانەشدا دەستی بەسەر چوار چاڵەنەوتی عێراقدا
گرت ،کە ئەمەش زیان بوو لە کەرتی پیشەسازی نەوتی
عێراق کەوت .لە هەمانکاتیشدا چەند جارێک هێرشی
کردووەتەسەر پاڵێوگەکانی نزیک لەو شوێنانەی دەستی
بەسەرداگرتوون ،بە تایبەتی پاڵێوگەی بێجی ،کە بۆ ماوەیەک
دەستی بەسەردا گرت .تێکڕای ئەم کارانەی داعش زیانی
بەو کەرتە گەیاندووە ،هەم لە رووی بەرهەمهێنان و هەم لە
رووی پااڵوتنەوە .بەاڵم لەم دواییانەدا سوپای عێراق توانی
کێڵگەی نەوتی (گیارە) رزگار بکات.
• دەرئەنجام
لەگەڵ ئەوەی سەرچاوەی نەوتی دەوڵەمەند لە عێراق
بوونیان هەیە ،ئەم واڵتە تا ئێستا لە بەڕێوەبردنی پیشەسازی

نەوتدا سەرکەوتوو نەبووە ،کە دەتوانرێت هۆکارەکەی بۆ
نائارامییە سیاسییەکان و شەڕە جیاجیاکان لە  25ساڵی
رابوردوودا بگێڕدرێتەوە .قۆناغی دوای روخاندنی سەدام
گرفتی نوێی ب��ەدوای خۆیدا هێنا و لەوانەیە لە سااڵنی
داهاتوودا هەرجۆرێک پێشکەوتنی جدی لەم بوارەدا دوا
بخات.
لەگەڵ ئەوەشدا نابێت بیرمان بچێت ،کە پێشکەوتنی سیاسی
ئەم واڵتە لە داهاتوودا ،هەروەها بڕیارەکانی تایبەت بە
بواری داڕشتنی بەرنامەی گەشەی پیشەسازی نەوت زۆر
گرنگە .عێراق ئومێدەوارە بتوانێت رێژەی هەناردە کردنی
نەوتی خۆی بۆ  6ملیۆن بەرمیل بەرز بکاتەوە.
بێجگە لەمانە ئەگەر لە داهاتوویەکی نزیکدا ئاسایشی عێراق
سەقامگیر بێت ،پیشەسازی نەوتی عێراق تا گەیشتنە ئەو
قۆناغەی بتوانێت پێشبکەوێت لەمپەڕی زۆری لەبەردەمدایە.
یەکێک لە گرفتە گرنگەکان چۆنێتی هەڵسەنگاندنی راست
و کردەیی ئەو ئەندێشانەیە ،کە شارەزایانی نەوتی عێراق
لەبارەی شێوازی گۆڕانی پێکهاتە و بەڕێوەبردنی پیشەسازی
نەوتی ئەم واڵتە ،شێوازی دیاریکردنی سیاسەتە نەوتییە
نوێیەکان و ئەو رۆڵەی کۆمپانیای نیشتیامنی نەوتی عێراق،
کەرتی تایبەتی عێراق و کۆمپانیا نەوتییە نێودەوڵەتییەکان
دەیگێڕن ،خستویانەتەڕوو.
لەبەرئەوە گەشەی پیشەسازی نەوتی عێراق بە سەرنجدانە
زۆری نەوت و کەمی تێچوون ،پێویستی بە سیاسەتێکی
نەوتی هاوسەنگ لە چوارچێوەی فەزایەکی دیموکراتی
و هەلومەرجی سەقامگیری سیاسی و ئابوری و ئاشتی و
ئاسایشە.
هەروەها داعش زیانی زۆری بە کەرتی پیشەسازی نەوتی
عێراق ،بە تایبەتی لەو ناوچانەی دەستی بەسەردا گرتوون،
گەیاندووە.
سهرچاوه:
http://www.yjc.ir/fa/news/5387322/%DA%86%D986%%D8%AF%D8%AD%D984%%D982%%D987-%%DA%86%D8%A7%D987-%
%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D982-% %D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D98 %A%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.oil.gov.iq/index.php?name=sthlak&id=60
https://www.oil.gov.iq/index.php?name=Pages&op=page&pid=77
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بازرگانی کردن بە مرۆڤەوە
مەترسیدارترین دیاردەی جیهانی
مەترسییەکانی بۆ سەر عێراق و هەرێمی کوردستان
ئامادەکردنی :د .نەزاکەت حسێن

ئایدیا دیپلۆماتیك
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بـ

بە هێواشی و بە ئازارەوە وێنەی تاوانێکی جیهانی سەریهەڵدا کە هەمووان شەرمەزارین.
ملیار دۆالر بە دەست دێت لە ئەنجامی ئەو تاوانەی کە ملێۆنان مرۆڤ دەکرێتە قوربانی
،ئەو کوڕو کچانەی کە دەبێت لە قوتابخانە بن بە زۆرە ملێ دەخرێنە بەر بار و کاری
قورس ،بەکارهێنانیان بۆ بازرگانی پێوەکردن و لەش فرۆشی ،یان بە زۆرەملێ دەکرێن
بە خزمەتکاری مااڵن یان بۆ هاوسەرگیری زۆرە ملێ یان دەکرێنە کۆیلە لە شوێنە
دورەکان یان کارگەو کێڵگەکان یان کارگەکان بەکاردێن بۆ كارکردن.
ئەم بازرگانیە بۆ لەسەدەی بیست و یهكدا؟ وەاڵمەکەشی ئەوەیە ،تاوانێکی مەترسیدارە
تاوانێکە زۆرترین قازانج و پاداشتی زۆرە ،کەمترین مەترسیدارە  ،سەرباری الوازی یاسا
لە زۆر واڵتەکاندا و جەنگ و ناارمی ئەم سەردەمە بوەتە هۆی گەشە کردنی تاوانێک
کە بە دزیەوە ئەنجام دەدرێت ،بازرگانیەکە کە ویژدان تێک دەشکێنێت کە ئیستیغاللی
هەژارە بێ ئومێدو الوازەکان دەکات.

بازرگانیەک کە مرۆڤێک بوونی کەسێکی دی دەسڕێتەوە
دەیکاتە قوربانی یان قوربانیەکە مرۆڤ بوونی خۆی
دادەنێت.دەبنە کۆیلە تاکو دەست کەوتێکی کەم بە
دەست بێنن ،چەندین جار بەکاربهێرنێن ،دەژین لە ترسدا
زۆربەیان دەبنە قوربانی چەندین شێوەی توندوتیژی تریش
لە پرۆسەی بازرگانی پێوەکردنەکەیان .خوێنیان،عارەقیان
،فرمێسکیان لەدەست بەکاربەرەکان و خاوەنەکانینان دایە
کە بازرگانیان پێوەدەکەن زۆر جار لە واڵتی دوور لە و
واڵتی خۆیان بە سەخرتین گوزەرانی ژیان دەژین.
لە رووی مێژووییەوە
بازرگانی کردن بە مرۆڤەوە دوو سەدەی تێپەڕاندوە تا
ئەمڕۆ بەردەوام بوە بە کێشەی نێو دەوڵەتی ،لە ئێستادا

لە هەموو واڵتانی جیهاندا کاریگەر بوە بە بازرگانی کردن
بە کاری سێکسی و پارە پەیداکردن ...هتد
زانیاری و داتا باوەڕپێکراوەکان کەمن و لە ئاست ئەو
ژمارەی قوربانیانەدا نین کەبەردەوام لە بەرزبونەوەدان بە
پێی داتاکانی ( ( ‹ UNODCئۆفیسی نەتەوەیەکگرتوەکان
بۆ بەرەنگاربوونەوەی دەرمان و تاوان› دەریان خستوە
دیاردەی بازرگانی کردن بە مرۆڤەوە لەساڵی ٢٠٠٣-٢٠٠٠
لە  ١٢٧واڵتەوە بوە بە  ١٣٧واڵت هەرچەندە هاوکاری
و پشتیوانی هەیە بۆ ڕێگری و ڕووبەڕووبونەوەی ئەم
دیاردەیە و زۆربەی واڵتانی سەر بە نەتەوە یەکگرتوەکان
ئیمزای ئەم پڕۆتۆکۆلەیان کردوە بۆ بەرگرتن و ئازاد کردنی
ئەو کەسانەی دەبنە قوربانی ئەم تاوانە بە تایبەتی ژن و
منداڵ بەاڵم بە هۆی هەندێک هۆکارەوە نەتوانراو بەرگری
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ئەوانەی کاری بازرگانیان پێوەدەکریت بۆ کاری سێکسی بە نزیکەی  2.5ملیۆن کەسە لە جیهاندا
لەم حاڵەتبکرێت یاخوود ڕێ لە تەشەنەسەندی بگیرێت
وەک:
 .１کەمی کردارو هەنگاونان داڕشتنی پالن بۆ کەم کردنەوەو
دژایەتی ئەم تاوانە
 .２بە شاروەیی ئەنجام دان و مانەوەی ئەو کەسانەی قوربانی
ئەم حاڵەتەن بە نادیاری و نە نا سیننی ئەنجام دەرو
قوربانیەکانی وای کردوە ئەنجام دەران و قوربانیانی ئەم
تاوانە بە ئاسانی نەنارسێنەوە.
 .３تێکەڵ بوون لە نێوان بە قاچاخی بردن و دیاردەی کۆچی
نایاسایی.
 .４کەمی ئیدانەکردن و کەمی سزاکان و نەبوونی یاسای
پێویست لەم بارەوە.
 .５کەمی زانیاریەکان و داتای ڕاست ودروست لەوبارەوە
چونکە زۆربەی تاوانەکان شاراوە ئەنجام دەدرێن،سنوری
جوگرافیەکەی دیار نیە.
 .６نەبوونی چوارچێوەیەکی نەتەوەیی و یاسایی.
ئایدیا دیپلۆماتیك

 .７نەبوونی سیاسەت و ئیمکانیەتی تەواو بۆ وەاڵم دانەوە و
بەدەمەوەچوون .
 .８سنورداری و کەمی هاوکاری پێویست بۆ هاوکاری کردن و
پارێزگاری کردنی بەرگرتن لەم تاوانە.
 .９نەبوونی هاوکاریەکی نێودەوڵەتی لە ئاستی پێویست
زانیاری و داتاکان
زۆربووی لیشاوی زانیاری و داتاکان لەسەر بەرزبونەوەی
ڕیژەو قوربانیانی ئەم تاوانە و باڵوبونەوەی لە زۆربەی
ناوچەکانی جیهاندا ،بەاڵم مەترسیەکەی لەوە زیاترە کە
دات��او زانیاریەکان ناراستییان تێدایە زۆر جار بە هۆی
ئەوەی زۆربەی ئەم تاوانانە بە نهێنی ئەنجام دەدرێن و زۆر
ڕێکخراوو الیەن بە مەبەستی وەرگرتنی پشتیوانی دارایی زیاد
لە ژمارەی ڕاستەقینەی خۆی دەڵێن یان بە هۆی بە شاراوەیی
ئەنجام دانی داتاکان کەم دێنن لە ڕێژەی راستەقیەنی خۆی
،هەرچەندە لەسەر ئاستی جیهان  3ڕێکخراو گەورە داتایان
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هەیە لەسەر بازرگانی کردنی کەسی وەک حکومەتی نەتەوە
یەکگرتوەکان  UNODCو  IOM,ILOهەریەکە لەم
ڕێکخراوانە ڕۆڵی خۆیان هەبوو لە ئامادکەردنی ئەو داتایانە
لەوانە.نەتەوەیکگرتوەکان ڕۆلێ زیاتر خەماڵندن بوە IOM ،
کۆیکردوەتەوە  ILO,پۆلێنی کردوە جەندیان منداڵن ،بۆ چ
جۆرە کارێکی بازرگانی بەکاردەهێرنێن.
بە پێی ئەم زانیاریانە تا ساڵی  2014ئەم داتایانەی تیدا
کۆکراوەتەوە
ئەوانەی کاری بازرگانیان پێوەدەکریت بۆ کاری سێکسی بەنزیکەی  2.5ملیۆن کەسە لە جیهاندا .لەمانە  1.4دەکەوێتە
ئاسیاو زەریای هادی  270000لە والتە پیشەسازیەکان و
 20000لە ئەمەریکای التین و کاریبیان  230000لە ڕۆژهەالتی
ناوەڕاست و باکوری ئەفەریقیا 200000 ،لە واڵتانەی کە
کێشەو قەیران و ناجێگیریان لە رووی ئابوری و سیاسیەوە
هەیە 130000 ،لە واڵتانی خۆرئاوای بیابیانی گەورە.
بە گوێرەی ڕاپۆرتێکی واڵتە یەکگرتوەکان کە سپۆنسەری
توێژینەوەیەکی کرد لە  2006ئەنجام درا بە نزیکەی 800000
مرۆڤ کاری بازرگانیان پێوەدەکریت لە نیوان واڵتاندا ئەمە
ئەو میلۆنان خەڵکانەیان تیدا نیە کە لەناو واڵتەکان خۆیان
کاری بازرگانیان پیوەدەکریت یان ئەوانەی شاراوەن و داتا
نیە لەسەریان.
قازانج
ئەم بازرگانیە یەکێک لە نیشانەکانی دەست کەوتی قازانجێکی
زۆرە بۆیە بەردەوام لە زیادبووندایە .بە گوێرەی ڕێکخراوی
کاری جیهانی ILO,قازانجی سااڵنەی ئەم بازرگانیە بۆ کاری
بەکارهێنانی سێکسی و ئیش کردنی زۆرە ملێ ..هتد لە
واڵتەکداند ا ئەم بڕە قازانجەی هەیە سااڵنە .
ملیۆن دۆالری ئەمەریکی
واڵت ناوچە
3107
لەسەر ئاستی ئاسیا
1505
واڵتانی پیسەسازی و ئابوری
304
واڵتانی ناجێگری ئابوری
907
ئاسیاو ئۆقیانوسی هادی
103
ئەمەریکای کاربین و التین

خواروی چیاکانی ئەفەریقای گەورە
ڕۆژهەاڵتی ناوەراست و باکوری ئەمەریکا

106
105

رسوشتی ئەم تاوانە
ئەوەی جێگای سەرنجە قوربانی ئەم بازرگانیە لەمەوە دەست
پێناکات واتە پێشرت قوربانی تاوانێكی تر بوە ،الوازی کردوە
وای لێکردوە ئامادە بێت بۆ بوون بە نێچیری بازرگانچیەکانی
ئەم تاوانە.منوونەی وەک ئەوەی ئەو کەسە پێشرت ڕووبەڕووی
ه��ەژاری ،توندوتیژی  ،نەخوێندەواری ،ژی��ان لە ژینگەی
سەخت ،سەختیەک لەژیانیدا هەبوە کە ناچاری دەکات یان
ناچار دەکرێت بە هەڵخەڵەتاندن یان فریودانی بە پارە یان
چەند شتێکی تر کە لەدوادا باسی دەکەین کە ببێتە قوربانی .

بازرگانی���ەک ک���ە مرۆڤێ���ک بوونی کەس���ێکی دی
دەسڕێتەوە دەیکاتە قوربانی یان قوربانیەکە مرۆڤ
بوون���ی خ���ۆی دادەنێت.دەبنە کۆیلە تاکو دەس���ت
کەوتێکی کەم بە دەست بێنن
پرۆسەکە بە بازرگانی کەسی نارساوە واتە سەرەتا کەسێک
هەڵدەستێت بە ئەنجامدانی ئەم تاوانە ،دواتر قوربانیەکە
دەستاو دەستی پێ دەکرێت لە نێوان تاوانبارانی ئەنجامدەری
ئەم کارەو دەبێتە پرۆسەکە و خەڵكی تر بەشداری دەکەن لە
گواستنەوەی و دەبێتە پرۆسە ناردنی بۆ واڵتانی تر و دوور.
هەرچەندە ئێستا بازرگانی کردن بە مرۆڤە وە تەنها بریتی
نیە لە مەترسیەک لە نێوان واڵتان و گواستنەوەی بەڵکو
لەناوخۆی واڵتەکاندا ،بە پێی ڕاپۆرتی واڵتەکان بازرگانی کردن
لە ناوخۆی واڵتەکانیشذا بوونی هەیەو ،ڕەواجی پێ دەدریت
و بەردەوام لە زیادبونیشدایە.
ئەو واڵتانەی کە لوتکەی ئەنجام دەران��ی ئەم ک��ارەن و
زۆرترین ڕێژەی بازرگانی کردن بە مرۆڤە ئەنجام دەدەن
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- 1ئەمەریکای التین و کاربیان ،سەرچاوەی یەکەمی و
پێشەنگی قوربانی دانی ئەم کارەن بە هۆی چڕی هەرێمەکان
و ئەو جموجوڵەی زۆرەی هەیە
بە پێی داتاکانی  IOMڕێکخراوی نیودەولەتی بۆ کۆچ
لە  16، 2005ملیار دۆالر داهاتی قازانجی کاری بازرگانی
کردن بوە لە داهاتی ئەو ژن و کچانەی بۆ کاری سێکسی
بەکارهاتوون لە ئەمەریکا ی التین ئەمە بە گوێرەی
خەماڵندنەکانی دەگاتە  1/2قازانجی جیهانی ئەم جۆرە لە
بازارگانی کردن.
بە گویرەی داتای ڕاپۆرتی واڵتە یەکگرتوەکان کە لە 1000
ژن و منداڵی ئەمەریکا ی التین  10یان کاری بازرگانیان بۆ
سێکس پێوەدەکرێت سااڵنە. .جگە لەو ژمارە زۆرەی کە بۆ
کاری خزمەتکردنی مااڵن و زۆرە ملێ کۆیلەی بەکاردێن کە

بە پێی داتاکانی IOM

لە ساڵی 2015دا  16ملیار

دۆالر داهاتی قازانجی کاری بازرگانی کردن بووە بەو
ژن و کچانەی بۆ کاری سێکسی بەکارهاتوون لە
ئەمەریکای التین ،بە گوێرەی خەماڵندنەکان دەگاتە
 2/1قازانجی جیهانی ئەم جۆرە لە بازارگانی کردنە
داتاکانی دەرنەخراون .کاری بازرگانی بۆ ئیش کردنی زۆرە
ملێ و کۆیلەی لە گەشەسەندنێکی بەردەوام دایە .
 - 2ناوەڕاستی ئەفەریقا ،بازرگانی و داهاتی گیرفان ئەو
تاوانەیە کە سااڵنە ملیۆنان مرۆڤ دەکرێتە قوربانی لە
خۆرئاواو ناوەراستی ئەفەریقادا .ئەمانە زۆرەیان ئەو ژن و
مندااڵنەن کە
 - 1خراپرتین بارودۆخ و گوزەرانی ژیانیان هەیە
 - 2واڵتەکەیان ڕووبەڕوی تەنگەژەی سیایسی و سەربازی و
قەیرانی ئابوری بوەتەوە
 - 3نا دادی و خراپ بەڕێوەردنی واڵت و فەرمان ڕەوایان

ئایدیا دیپلۆماتیك

هەیە
 - 4واڵتەکەیان ڕووب��ەروی کارەساتی رسوشتی وەک الفاو
بومەلەرزەو ....هتد بوەتەوە
کە ئەم ژن و مندااڵنە بۆ شێوازی جۆراوجۆری بازرگانی
پێوەکردن کە دوڕندەترینیان بەرامبەر مندااڵن کاری قورس
و بەکارهێنانیە بۆ کاری سێکسی و بیزراکردن لە بارگەی
سەربازیەکاندا.
 - 3خۆر ئاوای ئاسیا
خۆرئاوای ئاسیا و چەندی والتی تر کە سەرچاوە یاخود
شوێنی گوزەر پێکردن یان بیشتەجێ کردنی ئەو مرۆڤانەن کە
دەبنە قوربانی بازرگانی پێوەکردن .قوربانیەکان دەنێرن بۆ
واڵتانی تر یان لە ناو خۆیاندا بەکاردەهێرنین .بە پێی داتاکان
هەرچەندە زۆربەیان بە نهێنی ئەنجام دەدرین ،تاکە جوڵەی
کەسی یاخود بازرانی کەسیە لەم هەریمەدا ئەنجام دەدریت
و سااڵنە بە نزیکەی  150000قوربانی ئەم تانوانە هەیە کە
ژن و منداڵ زۆربەی ئەو ڕێژەیەن .
بردنی کچ و ژن لەم هەریمەدا بۆ ماڵەکان بۆ کاری لەشفرۆشی
باڵوترینیانە کە النو واڵتدا یان لە نیوان واڵتەکانی تردا
دەیکەن ئاسیای ڕۆژهەالت والتی زۆرترین ئەو خەلکانەیە
کە بەهۆی نەخۆشی ئایدزەوە دەناڵێنن.
 - 4ئاسیا وڕۆژهەاڵت و ئۆقیانوسی هادی
ئۆفیسی نەتەوە یەکگرتوەکان بۆ ڕووبەروبونەوەی مادە
بێهۆش کەرەکان و و تاوان باڵوکراوەیەکی پیشان داوە لە
ئاماژە بەوە دەکات کە بەردەوام ڕاپۆرتیان بۆ دێت کە خەڵکی
ئەم ناوچەەیە بازرگانی پێوەدەکرێت.بەتایبەتی خۆرهەاڵت و
خۆرئاوای ئاسیا زۆرتر ڕاپۆرت دەنێرن کە بوەتە هەرێمێکی
سەرچاوەو چاوگ بۆ بازرگانی کردن و ناردنی قوربانیەکانی
ئەم تاوانە بۆ واڵتانی تری ئاسیا .
 - 5ئەفەریقای ڕۆژهەاڵت
لە ئەفەریقای ڕۆژه��ەاڵت بازرگانی کردن بە مرۆڤەوە
نەک تەنها گواستنەوەو ناردنیەتی بۆ واڵتان بەڵکو لە نێوان
هەرێمەکە خۆیدا لە بەرزبونەوەدایە بەتایبەتی ژن و منداڵ
پیاوان کەمرت.
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بەشداری واڵتان لەم دیاردەیە بە  3جۆر دەبێت یان واڵتی
سەرچاوەو هەناردەی قوربانیەکانن یان واڵتی گوزەرن یان
واڵتی خانەخوێ و نیشتەجێ کردنیان،ئەکرێت واڵتێک بە
جۆر یان دوو جۆر یان هەر سێ جۆرەکە بەشداربێت کە
بە پێی راپ��ۆرت��ی  UNODPلەسەر بازرگانی ک��ردن بە
مرۆڤەوە لە واڵتانی  COMMON Wealthو حکومەتە
سەربەخۆکان ئەنجام دراوە:
 - 1چەق و خۆرئاوای ئەوروپای ڕۆژئاوای ئەفەریقا ،خواروی
ڕۆژئاوای ئاسیا ،زۆرتر ڕاپۆرت کراوە وەک سەرچاوەی ناردنی
مرۆڤ بازرگانی پێوەکردن
 - 2واڵتانی ئەوروپای ڕۆژئ��اوا باکوری ئەمەریکا ،ئاسیا
بەتایبەتی ڕۆژئاوای ئاسیا زۆرتروەک واڵتی بەکارهێنەر ئەم
مرۆڤانەن
 - 3واڵتانی چەق و مەکەرزو خواروی رۆژهەالت و ڕۆژئاوا
ئەوروپا وەک واڵتی گوزەر بۆ ئەم تاوانە هەژماردە دەکرێن.
وە دەرەوەی ئەوروپا و خواروی ڕۆژهەاڵتی ئاسیا ،ناوەراستی
ئەمەریکا ،ڕۆژئ��اوای ئەفەریقا هەندێ کات وەک واڵتی
دووەمی گوزەر ئەژماردە دەکرین.
هۆکارەکانی

لەسەر ئاستی کەسی - 1هەژاری
 - 2توشبوانی ئایدز
- 3هەتیوی و بێ سەرپەرشتی
- 4نەخوێندەواری
- 5هاوسەرگیری پێش وەخت
- 6جیابونەوە تەاڵق
لەسەر ئاستی کۆمەڵگەو واڵت- 1تەنگەژە سیاسیەکان
- 2کارەساتە مرۆیەکان
- 3ژینگەی قەیراناوی
- 4ژینگەی توندوتیژی
- 5ڕەگەز لەسەربنەمای ئەنجامدانی توندوتیژی بەرامبەر

- 6جیاکاری لەدەست کەوتنی کار
- 7پێک هاتەی کۆمەاڵیەتی باوک ساالری
- 8پچڕانی شیرازە و پەیوەندی خێزانی و کۆمەاڵیەتی
- 9جیاکاری نەتەوەیی،ئاینی ڕەگەزی
- 10الوازی حکومی و ئیداری دەسەاڵت و باڵوبونەوەی
گەندەڵی لە واڵتدا
- 11نەبوونی پێگەو ل��ەدەس��ت دان��ی پێگەی ئاینی و
کۆمەاڵیەتی و زانستی
- 12الوازی پێگەی ژن لە خێزاندا
- 13داب��ەش نەبوونی دەس��ەاڵت بە یەکسانی و هەرەمی
دابەش بوونی دەسەاڵتی کۆمەاڵیەتی
- 14الوازی ڕۆڵ و بەرپرسیاریەتی بەرامبەر منداڵ چ وەک
خێزان چ وەک دەوڵەت
- 15بەرزی ڕێژەی واڵت
- 16بوونی ژیانیکی سەختی پێشووتر
- 17سنورداری یان نزمی ئاستی خوێندەواری
- 18شکست هێنانی گەشەی مرۆیی لەوالتدا
- 19سنورداری یان نایەکسانی هەلی گەشەی ئابوری لە نیوان
تاکەکانی کۆمەڵگەدا
کێن ئەوانەی دەبنە قوربانی ئەم بازرگانیە
ڕەنگە لەهەر واڵتیکدا بە گوێرەی بارودۆخەکە جیاوازبێت
بەاڵم تێکڕای داتاکان لەسەر قوربانیەکان دەیسەملێنن کە ژن
و منداڵ بە پلەی یەکەم دێن لە قوربانی ئەم تاوانە پیاوان
کەمرت بەگوێرەی ڕاپۆرتێک  UNGFIبۆ ڕۆژهەاڵتی ئاسیا
 UNDDCئوفیس لە خۆرئاواو ناوەڕاستی ئەفەریقا دەست
نیشانی پڕۆفایل و باکگراوندی ئەو کەسانەی کردوە کە دەبنە
قوربانی بازرگانی پێوەکردن:
- 1ژنی گەنجی هەژار کە لەپێشدا دەبنە قوربانی قەیرانەکان
و جەنگ و داڕمان واڵت .پەیوەندیەکی بەهێز هەیە لە نێوان
هەژاری و قوربانی ئەم کارە بۆیە زۆربەی ئەو مرۆڤانەی
ه��ەژارن ،الوازب��وون پێشرت بە هۆی ژینگەیەکی نالەناری
ئابوری کۆمەاڵیەتی و ناتەدروست و توندوتیژی.
- 2خەڵکی ئاوارە ناوخۆی واڵت زۆرتر لە خەڵكی کۆچ بەری
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دەرەوە واڵت ،چونکە ئەمانە سود لە پشتگیری و هاوکاری
جهانی بۆ کۆچ بەران نابینن
- 3هەتیوو بێ سەرپەرشتان
لەگەڵ ئەمانە هۆکاری
تەمەنڕەگەزه��ەژاری و ئاستی بژێوی سەرەکیرتین هۆکاری پشتقوربانیانی ئەم تاونەیە
منداڵ لەبەر بێ ئاگایی و بێدەسەاڵتی بەرامبەر ئەوکەسانەی زاڵن بەسەریاندا وەک باوان،مامۆستا ،خێزان
ژنان لەبەر ئەوەی زۆرب��ەی ژمارەیان لە دەرەوەی کاروخوێندن و کاری سیاسی و لەهەمن کاتدا گونجاوترن بۆ
هەندێک تاوان کە بەرامبەریان دەکرێت وەک دەست درێژی
سێکسی و توندوتیژی خێزانی...هتد
بەگوێرەی داتایەک لە ئەوروپا لە بارودۆخی ئەو ژنانەی
بازرگانیان پێوەدەکرێت زۆربەیان  %60ئەوانەبوون پێشرت
ڕووب��ەڕووی توندوتیژی خێزانی دەست درێژی سێکسی و
هەژاری بونەتەوە بەتایبەتی لە واڵتانی تازە گەشەسەندودا.
- 4مندااڵن
داتاکان پیشانیان داوە کە ئەو منااڵنەی لە ڕۆژهەاڵت کاری
بازرگانیان پێوەدەکرێت ئەوانەن کە خوێندنی سەرەتایی و
نا وەندیان تەواو کردو ەهیچ کارێک نیە بیکەن،بەشێکی
زۆری��ان لەالیەن کەسانی نزیک لە خۆیان دەبرێن یان
بەکاردێن زۆربەی لە نێوان تەمەنی . 18-13ئایدز و ئەوانەی
توشی ئایدزبوون بەسداردەبن لەم بازرگانیەدا .
داتاکان دەریان خستوە کە لە  %30قەیرانە سەربازیەکان
منداڵ بەکارهاتوە لە زۆربەی هەرێمەکانی جیهاندا،کاتێک
هەندێکیان پەیوەندی دەکەن لەبەر:
 - 1برسیەتی
- 2هەژاری
- 3دابڕان لە دایک و باوکیان
- 4ژیان لە کەمپەکاندا
 - 5نەبوونی خوێندەواری
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ئەم دیاردەیە لە قەیرانە سەربازیەکانی ئەمەریکدا هەبوە
سەربازی منداڵ بەکاردێت بۆ زۆر لە گرووپەکانی چەکداری
دژ یان پشتیوانی حکومەت یان گروپی نانیزامی یان وەک کاری
پارتی زانی یان بۆ کاری تیرۆرستی و ناو باندە تیرۆرستیەکاندا.
بە گوێرەی داتا خەمڵێرناوەکانی واڵتە یەکگرتوەکان لە
خ��ۆرئ��اواو ناوەڕاستی ەفەریقاو نزیکی لە  %70منداڵ
بەکارهاتوە لە سوپادا بۆ چەک پاک کردنەوە خزمەت کردنی
سوپا کە زۆربەیان هەتیوون .لەهەمان کاتدا
جۆرەکانی بازرگانی پێوکردن بە مندااڵنانەوە  3جۆرن دوانیان
لە نێوان واڵتاندا واتە سنوری واڵتەکان دەبەزێنن و یەکیکیان
لەناو واڵەتەکاندا خۆیان
- 1ئەوانەی لە ناو واڵتەکاندا بازرگانیان پێوەدەکریت بۆ ئیش
کردنی زۆرە ملێ
- 2لە نیوان واڵتەکاندا بۆ کاری سێکسی
- 3لە نێوان واڵتەکاندا بۆ کاری جۆراوجۆری خزمەت کردنی
مااڵن،ئیش پێکردن ،سێکسی ...هتد
- 6توشبوانی ئایدز یان ئەوانەی بەهۆی کاری بازرگانی
سێکسی توشی ئایدز دەبن ،بە هۆی الوازیان یان خراپی باری
تەندروستیان و پێداویستی خواردن و دەرمان ناچاردەبن.
 - 7گۆڕانی کۆمەڵگەیە لە نەریتیەوە بۆ مۆدیرن،منوونەی
ئەفەریقا کە مندال بازرگانی پێوەدەکەن بۆ قازانج بە هۆی
ئەوەی کۆمەڵگەکەیان لە قۆناغی گوستنەوەدایە .توێژینەوە
نوێیەکان دەریان خستوە ئە ژن و مندااڵنایەی بۆ کاری
لەشفرۆشی و سێکسی بەکاردێن لە بازرانی پێوە کردندا
زۆرتری ڕێژەی توش بوانی ئایدز پێک دەهێنن .
پڕۆسەی ئەنجام دانی ئەم کارە
ئەنجام دانی ئەم کارە سەرەتا بە فشار دروست کردن و
چواردەور دانیان لەم ڕێگایانە:
 - 1ئەو کەسانەی کاری بازرگانی بە مرۆڤەوە دەکەن لەناو
یانەو کافی ودیسکۆکان ئەو شوێنانە بەسەردەکەنەوە
دەگەڕێن یان شوێنە گشتیەکان ئەو گەنج یان ئەو مندااڵنە
دەۆزنەوە کە بێ سەرپەرشت یان بێ النەو هەژارن و زوو
فریو دەدرێن بە پارە.
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کرێکارانی بیانی لەڕێگەی لێسەندنی پاسپۆرتەکانیان ناچار بەکارکردنی زیاتر دەکرێن
- 2پەیوەندی کردنی تۆڕی نافەرمی لە ڕێگە هاوڕێ یان
خزمایەتی بەو کەسانەی دەگونجێن بۆ ئەم کارە.
- 3لەڕێگای ڕیکالم کردن بۆ خوێندن یان کار بۆ دۆزینەوە لە
دەرەوە واڵت یان دۆزینەوە ئیش .
- 4هەندێک جار شوێنی فەرمی وەک کۆمپانیای ئیش
دۆزینەوە یان خوێندن یان ڤیزە بۆ وەرگرتن ،لەم ڕێگەیەوە
ئاسانرت وئاشکرا تر دەتوانریت ئەو گەنج و منداڵ و ژنانە
پەیوەند پێوەبکرێت کە بۆ کاری بازرگانی دەگونجێن.
- 5هاوسەرگیری ناڕاست یان فێڵ،کە ئێستا یەکێکە لە ڕێگا
باوەکان لە واڵتە هەژارەکاندا ئەو کچانە فریو دەدرێن و بە
ناوی هاوسەرگیری و دواتر دەگوێزرێنەوە بۆ واڵتکی تر و
دەخرێنە پرۆسەی بازرگانی پێوەکردنەوە .
- 6فرۆشتنی منداڵ لە الیەن باوان یان خاوەنەکانیانەوە
بەتایبەتی ئەو واڵتانە ڕووبەڕوی جەنگ و قەیران و برسیەتی
دەبنەوە.

 - 7حەشاردان یان ڕفاندنیان و هەڵخەڵەتاندن.
- 8دامەزراندنی فەرمی و یاسایی لە هەندێک دام و دەزگاو
کۆمپانیادا ودابین کردنی ئیش و پارەی باش وخەیاڵی.
بە پێ ڕاپۆرتی IOM
زانیاریەکانی و داتا بەیسی کیشوەرەکان کە تایبەتە بە
قوربانیەکانی بازرگانی مرۆڤ لە  78واڵت ئامادەکراوە،زۆرنەی
ئەو کەسانەی دامەزراون بۆ ئەم کارە لە ڕێگەی پەیوەندی
کەسیەوە بوە لە  %40دایان مەزراندوون  %54لەالیەن
کەسی نەنارساوە ب��وە ه��ەردوو رەگ��ەز بەشداربوون لە
هڵخەڵەتاندنی ئەم قوربانیانانە کە  %52پیاوان بوون لە
 %42لەالیەن ژنان بوون لە  %6بە هەردوو ڕەگەز کراون .
ئەو ڕێگایانەی ئەو کەسانەی پێ هەڵخەڵەتێرناوە
-١پەیوەندی کەسی لە پلە یەکەمدایە
-٢کەسی نەنارساو پلەی دوەمە
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- 4ڕیکالمی ڕۆژنامە بۆ ئیش وخوێندن و ڤیزەو سەفەر پلەی
سێیەمە
- 4فرۆشتنی لەالیەن خێزانەوە پلەی چوارەمە
- 5ڕفاندان پلەی پێنجەمە
- 5تەلەفزیۆن وڕادیۆو ڕێفاکانی تری ڕاگەیاندن و سۆشیاڵ
میدیا پلەی شەشەمە.
ئەو شیوازانەی ئەم قوربانیانەی بۆ بەکار دێنن
کچان
- 1ئیش کردنی زۆرە ملێ و خزمەت کردن لەماڵەکاندا
- 2کاری لەشفرۆشی و سێکسی
- 3هاوسەرگیری زۆرە ملێ
ژن
 - 1ئیش کردنی زۆرە ملێ و خزمەت کردن لەماڵەکاندا
- 2لەشفرۆشی و ئوتێلەوانی زۆر لەواڵتان ژنان بازرگانی
پیوەدەکەن بۆ کاری بەکارهیننانی سێکسی ج لە ناوخۆ یان
لە واڵتانی دور واڵتە دوورەکانی ئەوروپا ی ڕۆژئاوا ،خۆر
ئاوای ئەفەریقا ،رۆژهەالتی ناوەڕاست.
پیاوان
- 1بۆ کاری کشتوکاڵی و ناو کێڵگە
- 2کرێکاری و خزمەت کاری و پیشەسازی
- 3ئەنجام دانی تاوان
- 4بە کۆیلە کردن ڕێکخراوێکی  NGOناحکومی بۆ ئازادی
کۆیلەکان خەماڵندویەتی بەوەی کە ئەمڕۆ  27ملیۆن کۆیلە
هەیە لە جیهاندا .ئەم ڕێژەیە  1.3ملیۆن لە ئەمەریکای
التین و کاربیان نزیکەی  1ملیۆن لەئەفەریقاو ڕۆژهەالتی
ناوەڕاست  240ملیۆن لە ئاسیان.
بازرگانی پێوەکردنی ژنان و مندااڵن و بەکارهێنانیان بە
گوێرەی واڵتان ژینگەی شوێنەکە زۆر جار جیاوازە
منوونە لە الدێ و شارەکاند کە لە ناوخۆدا بازرگانیان
پێوەدەکرێت بۆ ئیش کردنی مااڵن و بازرگانی سێکسی
بەکاردێن.ئەو ژن و مندااڵنەی کە لەواڵتێکەوە دەگوێزرێنەوە
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بۆ واڵتێکی تر منوونەی وەک بۆ ئەوروپا و ڕٶژهەاڵتی
ناوەڕاست زۆرت��ر بۆ کاری سیکشی و ئیش کردنی مااڵن
بەکاردین.
مندااڵن
- 1بە کۆیلە کردن
- 2کاری سێکسی و لەشفرۆشی
- 3ئیش کردنی زۆرە ملێ
- 4کاری کێڵگەکان
لە توێژینەوەیەکی هاوبەشی ڕێکخراوی کریکارانی جیهانی
 ILOکە پشتی بە داتای دەزگایەکی کشتوکاڵی ناوچەی
ئیستیوا بەستوە  248000منداڵ لە کێڵگەکاندا لە ڕۆهەالتی
ئەفەریقا کاری مەترسیداریان پی دەکرێت بە بی هیچ مەرج
و گەرنتیەکی سەالمەتی و وەک کۆیلە .
- 6بەکارهێنان لە بازگەو سەربازگە سەربازیەکاندا
داتاکان لە رۆژهەالتی ئەفەریقا پیشانی دەدەن کە نزیکی
 2500-3000هەزار منداڵ ڕفێرناون و خراونەتە ناو سوپای
هەڵهاتوەکانەوە بەزۆر لە  20ساڵی ڕابردودا هەندێک لەم
منااڵنە رزگاریان بوە لە دەست ئەو چەکدارانە کاتێک بە
بازرگانی براون بۆ واڵتانی تر.
بەکارهێنان شوێنە گەشتیاریەکاندا بە گوێرەی ڕاپۆرتی
 UNICEFبەکارهێنانی منداڵ بۆ سێکس لە شوێنە
گەشتیاریەکاندا لەڕۆژهەالتی ئەفەریقا گەشتوەتە ئاستێکی
بەرز بە ڕێژەی  15000-منداڵ لە  %30بۆ کچان لە تەمەنی
18-12لە شوێنە گەشتیاریەکانی ڕۆژهەاڵتی ئەفەریقا کاری
سێکسیان پێ دەکرێت بە پارە.
سەرباری ئەوەی هەموو جۆرەکانی قوربانی چ ژن،منداڵ
،پیاو بۆ چەند کارێکی تر بەکاردێن وەک:
- 1دەرهێنانی پارچەیەک یان ئەندامەکانی جەستەو فرۆشتنی
- 2ئەنجام پێ دانی تاوان
- 3سواڵ پێ کردن
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گواستنەوەی قوربانیەکان لە نێوان واڵتەکاندا یان لە ناو
شوێنەکانی ناوخۆی واڵتێکدا
گواستنەوە و ڕێگاکانی گواستنەوەی قوربانیان پشت
دەبەستێت بە جوگرافیای ئەو واڵتە کە قوربانیەکان بازرگانیان
پێوەدەکرێت لە ڕێگەی فڕۆکە ،بەلەم،شەمەندەفەر ،ڕێگای
پیادەو پێ .ئەمەش یان ڕاستەوخۆیە یان بە تێ پەڕبوون بە
واڵتەکاندا ،پەڕینەوە ئەم واڵتانەش بە هەردوو ڕێگەی یاسایی
نا یاسایی دەبیت.دەکرێت گواستنەوەی ئاشکرا بێت یان
شاراوەبیت ئەمەش پەیوەستە بە ئاستی ئاسایشی سنورەکان
و چاودێری یاسایی تایبەت بە کۆچ و گەندەڵی بەرپرسان
،تەزویرکردنی بەڵگەنامەکان ،زیندانی ناقانونی و هەڵگرتنی
دۆکیومێنتی خەڵكی تر وەک پاسسپۆرت و ناسنامە.
رێگای چونە ناو واڵتەکان
- 1داپۆشین بە نهێنی یان لەسەیارەی سەرداپۆرشاو،شەمەندەفەر
ڕٶیشتنی ئاشکارا بە دۆکیمێنتی کەسی تر یان دزراو کە مافی
چونە ناو واڵتانی دەداتێ.
شێوازی کۆنرتۆڵ کردن
ئەو شێوازانەی کە دەتوانن کۆنرتۆڵی ئەو قوربانیانەی پێ
بکەن و بۆ چەندین کاری نابەدڵ و قورس بەکاریان بهێنن
بریتیە لە
 - 1ترساندن ،لێدان ،تۆقاندن ،هەڕەشەلێکردن ،سزادانی
قورس ،لەناوبردن
- 2کردنیان بە کۆیلە
- 3دابڕین و شاردنەوەیان و لێسەندنی دۆکیمێنتەکانیان
- 4کاری تۆڵەسەندن بەرامبەر خێزانیان ئەگەر سەرپێچی
بکەن
- 5توندوتیژی مامەڵەیان
- 6ئازاردانی دەروونی و زیندانی کردن و ئەشکەنجەدانیان
- 7بەکارهێانن بۆ کاری جادوگەری ودروست کردنی ئەو
باوەڕەبۆیان
گواستنەوە لە واڵتیکەوە بۆ واڵتێکی ترو گرفتەکانیان
جواڵندن و بردنی ئەم قوربانیانە لە واڵتێکەوە بۆ واڵتێکی تر
یان لەناوخۆی واڵتەکدا کۆمەڵێک سەختی دروست دەکات

بۆیان وەک:
- 1نەبوونی بەڵگەنامەو دۆکیمێنتی تەواو کە زۆر جار دەبنە
قوربانی دەستگیرکردن یان نەتوانینینی گەڕانەوەیان یان ژیان
بە قاچاخی لەو واڵتەدا وای لێ دەکات هەست بکات نایاساییە
لەو واڵتەداو دەربکەوێت دەست گیردەکرێت ،بەتایبەتی
هەندێک واڵت ناسنامەت نەبوو سنورداش دەکرێیتەوە.
- 2نەزانینی زمان تا تێکەڵی خەڵک بن
- 3نەبوونی پەیوەندی کۆمەاڵیەتی
- 4بەریەک کەوتنی کلتوری
- 5سود مەندنەبوونی لە سیستمی تەندروستی و خزمەت
گوزاری ئەو واڵتە
- 6ناچاربوون لە داوای هاوکاری کردن و پشتبەسنت بە

ڕەنگ���ە لەهەر واڵتیک���دا بە گوێ���رەی بارودۆخەکە
جیاوازبێت بەاڵم تێکڕای داتاکان لەسەر قوربانیەکان
دەیس���ەلمێنن کە ژن و منداڵ بە پلەی یەکەم دێن
لە قوربانیانی ئەم تاوانە پیاوان کەمترن

خاوەناکنیان یان کەسانی تر کە ڕەنگە ئەو کەسانەش ڕێیان
لێ ی دەکەوێت داوای هاوکاری لێ دەکەن کەسی باش نابن
جارێکی تر بەکاریان بهێنن بۆ بازرگانی پێوەکردن.
ناردنەوەیان و گرفتەکانیان
ئەگەر بێت و ئەم قوربانیاننە بەخت یاوەریان بێت لە دەست
قاچاخچیەکان ڕزگاریان بێت و لە پرۆسەی بازرگانیەکە
دەرچن ئەو دەکەونە بەر ڕەحمەتی یاسا و مامەڵەی واڵتی
ئێستاو واڵتی سەرچاوەیان کە لێی هاتوون و ڕووبەڕووی
چەند گرفتی تر دەبنەوە لەوانە:
- 1هەندێک واڵت مافی پەنابەرییان پێ ن��ادات یان
دەستگیریان دەکات یان دەیان نێریتەوە
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لەڕێگەی بازرگانیکردن بەمرۆڤ مافی مندااڵن و نەوجەوانان پێشێل دەکرێت
- 2واڵتی سەرچاو وەریان ناگرێت،چونکە پارەیان تێ چوە لە
گواستنەوەو ئامادە نیە ئەو پارە بدات
- 3لەحاڵەتی گەرانەوەیان بۆ واڵتی خۆیان ئەگەر وەریشیان
بگرێتەوە بێ بەشن لە خزمەتگوزاری و گەڕانەوەی مافەکانی
بۆیان
- 4توشی گرفتی سایکۆلۆژی دەبنەوە بەهۆی تێکەاڵو
نەبوونەوەیان بە کۆمەڵگەو وەرنەگرتنەوەیان لەالیەن
خێزانەکانینانەوە بەتایبەتی لە کۆمەڵگە نەریتیەکاندا
کاریگەریەکانی بازرگانی پێوەکردن لەسەرقوربانیەکان
بەتایبەتی لە ڕووی فیزیکیەوە
- 1بەدخۆراکی
- 2ڕووبەڕوبونەوەی توش بوون بە نەخۆشە گواسرتاوەکان
بەتایبەتی نەخۆشیە جنسیەکان وەک ئایدز و سیفلس...هتد
ئایدیا دیپلۆماتیك

- 3ئەگەری لەباربردنی سکەکانیان لەالیەن کچ و ژن توش
بوونی چەنیدن گرفتی تەندروستی لەوباەرەوە .
- 4نەخۆشی هەوکردن بە هۆی نەبوونی ژینگەی تەندروست
و خواردنی تەندروست
- 5زاڵ بوونی مەترسیەکانی تەندروستی بەسەریاندا بەهۆی
برینداری و هەوکردنی پێست ونەخۆشی کۆئەندامی
تەندروستی
- 6ک��ارک��ردن ل��ە ژینگەی ن��اس��ەالم��ەت و ک��اری ق��ورس
ڕووبەڕوبونەوەی مەترسی بەتایبەتی بۆ مندااڵن کەکاری
قورسیان پێ دەکرێت لە کێڵگەکان و سەربازگەکاندا
- 7نەخۆشی سایکۆلژی و عەقڵی،دروست بوونی بێ متامنەیی
و بیرکردنەوەی ڕابردوو هەست بە ناپاکی و ئارەزوو بۆ دابران
و تەنهایی و دورەپەرێزی

59

- 8توش بوون بە خەوزڕان و نەمانی مەناعەو ،نائارمی دەرونی
وترس لە نەبوونی توانای دەربڕین و ڕووبەڕووبونەوەی ئەو
کارە دوڕندانەی بەرامبەریان دەکرێت.
- 9زۆر بەکارهێنانی ئەلکهول و ئالودەبوون بە مادە
هۆشبەرەکان
- 10پەنابردن بۆ خۆکوشنت چ لەکاتی دەس��ت بەسەری
چ لەکاتی گەڕانەویان بۆ کۆمەڵگەکەیان و بەکەم زانین
وبەچاوی کەم سەیرکردنیان و قبوڵ نەکردنیان.
هۆکارو فاکتەرەکانی کاریگەرر بۆ بەرگری لەم حاڵەتە
- 1کۆمەڵگە ئاینیەکان
بە پێ ی دەرەنجامەکانی توێژینەوەکان کۆمەڵگە ئاینیەکان
دەتوانن ڕۆڵی گرنگ ببینن لە چارەسەرو ڕووبەڕووبونەوەی
ئەم حاڵەتە،پیاوانی ئاینی و ب��ڕوادار،دەت��وان��ن لە ڕووی
پەروەردە وئاگادارکردنەوە ،هۆشیارکردنەوەی کۆمەڵگە لە
مەترسیەکانی ئەم دیاردەیە وریا بکەنەوە،کاریگەری لەسەر
قوربانیەکان و ئەنجام دەرانی.
- 2ڕۆڵی کەرتە تایبەتەکان و کەرتەکانی گەشتیاری کارگەکان
،کەرتی گواستنەوە ،پیشەسازی ئەمانە دەتوانن پێکەوە
هاریکاری بکەن لەبەرگرتن لەم دیاردەیە.
- 3ڕۆڵی هونەرو میدیا
میدیاو هونەر دەتوانن ڕۆڵی گرنگ ببینن بۆ بەرزکردنەوەو
زیادکردنی ئاگاداری لەم دیاردەیە بە پیشاندانی ڕێگاکانی،
مەترسیەکانی،ئاسەوارەکانی ئیرت بە هۆشیاری بێت یان
سازدانی فیلم،شانۆ،دراما...هتد
- 3ڕۆڵی کۆمەڵگە
کۆمەڵگەی بەهێز ،بونی دادی کۆمەاڵیەتی ،هەل ڕەخساندن
بە یەکسانی ،نەبوونی جیاوازی ڕەگەزی ،توندو تیژ،زوڵم
...بەهێزی پەیوەندی کۆمەاڵیەتیەکان زیاتر ڕووبەڕووی ئەم
حاڵەتە دەبنەوە.
- 4بوونی یاساو دادگای بەهێز و یاساکانی تاوان و تایبەت
بە ئەنجام دانی ئەم کارە ،ڕەخساندنی دادپەروەری یاسایی
بەرقەرابوونی یاسا ،نەهێشتنی جاوپۆشی یاسایی هۆکاری

بەهێزن بۆ ڕووبەڕوبونەوەی ئەم دیاردەیە.
- 5ڕۆڵ��ی ڕێکخراوە ناحکومی و گروپەکانی کۆمەڵگەی
مەدەنی کە دەتوانن فاکتەرێکی بەهێزو فشاربن ئێستا لە
زۆربەی واڵتە پێش کەوتەکانیش چەندین گرووپ و ڕێکخراو
دروست بوون لە واڵتێکی وەک بەریتانیا منوونەی ئەم جۆرە
ڕێکخراوانە هەن  DEWA PROJECTیەکێک بوو لەو
ڕێکخراوە برە نەتەوەوانەی کە بۆ بەرنگاربوەنەوەی ئەم
دیاردەیە و بە هانا چوونی قوربانیەکانی دروست بوو لە
 2010کە  2قوربانی ڕزگار بووی ئەم پرۆسەیە بەشداربوون
لە دامەزراندنی.
ڕێگرتنەبەری یاسایی
جیهان چە کێکی یاسایی بە هێزی هەیە بۆ ڕووب��ەڕوو
بونەوەی ئەم تانوانە دژ بە مرۆڤایەتی .واڵتە یەکگرتوەکانی
ئەمەریکا پڕٶتۆکۆلی تایبەت بە بازرگانی کردن بە مرۆڤەوە
کە لە دیسەمبەری  2005چوە بواری جێ بە جێ کردنەوە  .بە
اڵم هێشتا لە سەر ئاستی تێکڕای جیهان ئیمزا نەکراوە و جێ
بە جێ کردنەکەی پارچەیەو لە هەندێک پارچەی جیهاندا
کاری پێ دەکرێت و جگە لەوەش زانیاریەکانی ناتەواون .
ئۆفیسی واڵتە یەکگرتوەکان بۆ دەرمان و تاوان بەهاوکاری 5ڕێکخراوی نێودەوڵەتی تر دەست پێشخەریەکیان کرد بۆ
لەناوبردنی شەڕکردن دژی بازرگانی کردن بە مرۆڤەوە
Global Initiative to fight Human Trafficking
UN.GIFT
ئۆفیسی نەتەوە یەکگرتوەکان بۆ بەرەنگاربونەوەی مادەبێهۆشکەرەکان و ت��اوان بە هاوبەش لەگەڵ ڕێکخراوی
کرێکارانی جیهانی (  ) ILOڕێکخراوی نێودەوڵەتی بۆ
کۆچ  IOMئۆفیسی هاوکاەی ماوەی مندااڵن لە نەتەوە
یەکگرتوەکان (  )UNICEFئۆفیسی نەتەوە یەکگرتوەکان بۆ
مافی مرۆڤ ، UNHCHERئۆفیسی سەالمەتی و هاوکاری
ئەوروپی ( )OSCEئەمانە پێکەوە  10شێوەی کارکردنیان
دانا بۆ ڕووبەڕوبونەوەی ئەم تاوانە لەوانە:
- 1ئاگادرکردنەوە :ئاگادارکردنەوەی جیهان لە بارەی ئەم
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تاوانە مەترسیدارەو داواکردن بۆ هاوکاری بۆ وەستاندن و
بەرلێگرتنی
- 2بەهێزکردنی خۆ پارێزی وبەرلێگرتنی:زانیاریدان بە کەسە
الوازەکان کە ئەگەری ڕووبەڕوبونەوەی ئەم تاوانەیان هەیەو
باش کردنی ژیانیان بۆ ڕێگرتن لە بوون بە قوربانی ئەم
بازرگانیە
- 3داواکاری :داواکردن لە جیهان بۆ دۆزینەوەی سەرچاوەکانی
ئەم تاوانەوە هەوڵدان بۆ ڕووبەڕوو بونەوەی و بنبڕ کردنی
- 4فشاری یاسایی
بۆ گەشەدان و بەهێزکردنی ئاڵوگۆڕی زانیاریەکان سەبارەت
بە تاوانی بازرگانی کردن بە مرۆڤەوە ،پرۆفایڵی تاوانباران،
ناسنامەی قوربانیان و لەپێناو باڵوەپێکردن و لەناوبردنی
تاوانباران و دانانی سزایەکی گونجاو لە ئاست ئەو تاوانەدا
 - 5پابەندبوون :پابەندبوونی نێودەوڵەتی بە یاسا جیهانیەکانی
تایبەت بەم تاوانەو هەوڵدان بۆ بە نیشتامنی کردنی ئەم
یاسایانەوە داواکردنی هاوکاری تەکنیکی جیهانی بۆ ئەو
واڵتانەی پیداویستیان بەم هاوکاریە هەیە
- 6ئەنجومەنی نیودەوڵەتی،پێک هینانی ئەنجومەنێکی
نیودەولەتی بۆ چاودیری و هاریکاری نێوان والتەکان بۆ
ڕووبەروبونەوەی ئەم حاڵەتە
- 7ک��ۆک��ردن��ەوەی دات��ای جیهانی لەسەر ئ��ەم حاڵەتەو
شیکردنەوەو پۆلێن کردنی کەیسەکان و دیاری کردنی شوێن
و سەرچاوە ئەو والتانەی دەبنە شوێةی نیشتەجێێ ئەم
قوربانیانە
- 8دەستەخوشکی،پێک هێنانی دەستە خوشکیەکی نێتوۆرکی
یان تۆڕێکی هاوکارری لە هاواڵتی و دەزگا حکومیەکان
و کەرتە تایبەتەکان بۆ ڕووب��ەڕووب��ون��ەوەی ئ��ەم تاوانە
مەترسیدارە.
- 9دۆزینەوەی سەرچاوەی داری��ی بۆ پشتیوانی کردن و
هاوکاری ئەو الیەن و ڕێکخراوانەی کە کار بۆ بەرگرتن لەم
تاوانە دەکەن و هاوکاری کردن بۆ رزگار کردنی قوربانیانو
گەراندنەوەیان بۆ ناو کۆمەڵگە
- 10بە ئەندام بوونی ئەو واڵتانە لە ئەنجومەنی نێودەولەتی

ئایدیا دیپلۆماتیك

کە لەبەردەم ئەم مەترسیەدان بۆ دروست کردنی هەستێکی
بەهیز بۆ ئەم واڵتانە تاکو بە پێکەوە ڕووبەرووبونەوە و
بەهێزیەکیان پی بدات.
عێراق و هەرێمی کوردستان
بە چەندین هۆکار مەترسی سەرهەڵدان و گەشەسەندنی ئەم
دیاردەیە لە عێراق هەرێمی کوردستان هەیە لەوانە
- 1ناجێگیری سیاسی و تەنگەژەوملمالنێ بەردەوامەکان
- 2جەنگە یەک لەدوای یەکەکان و و ئاسەوارەکانی لە و
ژمارە زۆرەی هەتیوو و بێوەژن و نەخوێندەوار ..
- 3هەژاری بەتایبەتی لەم سااڵنەی دوایدا
- 4نەبوونی یاسایەکی تۆکمەو پشتیوان بۆ بەرگرتن لەم حاڵەتە
ئەگەر بتوانین بڵێین تا ئێساتش بە پێی یاسا نەناسیرناوە
- 5لە حاڵەتی بوونی یاساش نەبوونی ئەجنداو ستارتیژێکی
حکومەت بۆ کۆکردنەوەی زانیاری و داتاو ئاستەکەی لە
واڵتداو بەرگری لێگرتنی
- 6گرفتی نا سەربەخۆبوونی دادگاکان و ئەگەری چاوپۆشی
زۆر ئەگەر کەیسی قوربانی و تاوانباریش دۆزرایەوە
- 7نەبوونی سیستمێکی نیشتامنی و پاراستنی مافی هاواڵتی
بوون و دادی کۆمەاڵیەتی و رەخساندنی هەل بە یەکسانی
لەبەردەم تاکەکاندا
- 8بێ کاری و بەرزی ژمارەی بێ کارەکان لە واڵتدا
- 9گرفتی ئەقلیمی و سنورەکان بوونی واڵتانی نائارم و
ناجێگیر لە ڕووی سیاسیەوە لەدەوروبەری واڵت کە ئەمەش
ئەگەری هاتن و گوزەرکردنی کەسانی وا بۆ واڵت هەیە کە بە
ئاسانی دەبنە قوربانی ئەم دیاردەیە
- 10هاتنە ناوەی دەستی کرێکاری بیانی و نەبوونی یاسیەکی
پاراستنی مافی کریکاری بیانی
- 11تێكچوونی ئاسایشی کۆمەڵگە و پچڕانی شیرازەی خێزان
و بەرزبوونەوەی ڕێژەی تەاڵق و جیابونەوە و هاوسەرگیری
پێش وەخت....هتد ئەمانە و چەندین هۆکاری تر کە ڕەنگە
نەک تەنها واڵتی سەرچاوەیە بەڵکو واڵتی گوزەر و واڵتی
نیشتەجێ و خانە خوێشە

