هەواڵنامەی مرۆیی
عێراق
تەموزی ٢٠١٩

لەم ڕاپۆرتە هەواڵنامەیەدا
ال ١.باسکردنی پوختەیەك بۆ ئەندامانی وواڵت لەسەر عێراق

هەواڵە سەرەکیەکان

ال ٢.یەکگرتنی خێوەتگەی ئاوارەکان

ال ٣.خولی بەرنامەدانانی مرۆیی

•

ئەندامانی وواڵتان پوختەێکیان بۆ باسکرا
لەبارەی بارودۆخی مرۆیی لە ناو عێراق

ال ٤.پارێزگای بابل وەك شوێنەواری جیهانی دانرا

لەالیەن جێگری هەماهەنگیکاری کۆمەکی
تەنگەتاوی
خاڵی پشکنینی هێزەکانی حەشدی شعبی لە سەالحەددین
سەرچاوەی وێنە :لەالیەن هیالری ستۆفێر /لە نووسینگەی ئۆچا

باسکردنی پوختەیەك بۆ ئەندامانی وواڵتان لەسەر بارودۆخی
مرۆیی لە ناو عێراق
لە ڕۆژی ١٠ی تەموزی  ،٢٠١٩یاریدەدەری سکرتێری گشتی
بۆ کاروباری مرۆیی و جێگری هەماهەنگیکاری کۆمەکی
تەنگەتاوی ،بەڕێز ،خاتوو .ئورسوال مولر ،و هەماهەنگیکاری
مرۆیی بۆ عێراق مارتا ڕویداس ،پوختەیەكیان لە بارەی
بارودۆخی مرۆیی لە ناو عێراق بۆ ئەندامانی وواڵتان باسکرد.
بە وەبیرهێنانەوەیان سەبارەت بە سەردانەکەی بەڕێزیان بۆ
موسڵ لە مانگی تەموزی  ٢٠١٧کاتێك پێویستیە مرۆییەکان
سەرچاوەی وێنە :لەالیەن نووسینگەی نەتەوە یەکگرتووەکان
زۆر لە بارێکی سەخت دابوون ،یاریدەدەری سکرتێری گشتی
بۆ هەماهەنگی کاروباری مرۆیی
خاتوو .مولر تێبینی ئەوەی کرد کە پێویستیەکان سەریان هەڵداوە
لەو کاتەوەی کۆتایی هاتنی ملمالنێکە لە کۆتایی ساڵی  .٢٠١٧بەڕێزیان تێبینی ئەوەیان کرد کە لە کاتێكدا
عێراق دەگوازرێتەوە بۆ ژینگەیەکی دوای ملمالنێ ،پێویستیە مرۆییەکان بە بەردەوامی دەمێننەوە ،لەوانە بۆ
ئەو کەسانەی کە گومانی پەیوەندی هەبوونیان بە داعشەوە لێ دەکرێت .بەڕێزیان جەختیان کردەوە لەسەر
هاوکاری نێودەوڵەتی بۆ کاری مرۆیی لە ناو عێراق کە دەبێت بکرێت بۆ پڕکردنەوەی هەردوو پێویستیە
بەپەلەکان و ماوە درێژەکانی ئەو عێراقیانەی کە زیانیان پێگەیشتووە ،و کە ئەم پێویستیانەش پێویستیان بەوە
هەیە کە هاوکارانی مرۆیی و پەرەپێدان و سەقامگیرکردن چارەسەری ماوەدرێژیان بۆ بدۆزنەوە.
جێگری نوێنەری هەمیشەیی عێراق ،بەڕێز محمد مەزروق ،ووتەێکی پێشکەش کرد سەبارەت بە قەبارەی
توندوتیژی و زیان گەیشتن بە خانووبەرەو و ژێرخان ،لەوانە هەبوونی پاشماوەکانی جەنگ و کاریگەری
توندوتیژی لەسەر بنەمای سێکسی و ڕەگەزی .بەڕێز .مەزروق جەختی کردەوە لەسەر پێویستی بۆ
بەردەوامی هاوکاری کردن لەالیەن کۆمەكبەخشان و هاوکاران ،لەوانە لەسەر دووبارە بنیاتنانەوە.
هەماهەنگیکاری مرۆیی ،بەڕێز ،خاتوو .مارتا ڕویداس ،پوختەیەکی باسکرد لەسەر ئاستەنگەکانی
گەڕانەوەی سەالمەت و بەخۆبەخشانە و شکۆداریانەی  ١.٧ملیۆن ئاوارەی ناوخۆیی و ئاوارەی عێراقی لە
سوریا.

یەکەکانی حەشدی شعبی دێنە ژێر باڵی فەرماندەی هێزەکانی
ئاسایشی عێراقی
لە ڕۆژی ١ی تەموزی  ،٢٠١٩سەرۆك وەزیرانی عێراقی عادل عبدالمهدی فەرمانێکی کابینەکەی دەکرد
لەسەر یەکخستنەوەی یەکەکانی حەشدی شعبی( ،هێزەکانی حەشدی شعبی) ،بۆ ناو یەکە فەرمیەکانی
سەربازی ،لیوایەکان و بەتالیۆنەکان لە ژێر فەرماندەی سەرۆك وەزیران .یەکەکانی حەشدی شعبی لە ساڵی
 ٢٠١٤دروستکران بۆ شەڕکردن شانبەشانی هێزەکانی ئاسایشی عێراقی بۆ بەرپەرچدانەوەی فراوانبوونی
دەسەاڵتی داعش .ئەم یەکگرتنە دەبێتە هۆی قەدەغەکردنی بەکارهێنانی ناوی پێشووی یەکەکان ،لەگەڵ
ئەوەشدا ،شەڕکەرانی حەشدی شعبی پلەی سەربازی عێراقیان پێدەدرێت .هێزە تازەکان داوایان لێ دەکرێت

•

یەکەکانی حەشدی شەعبی دێنە ژێر
فەرماندەی هێزەکانی ئاسایشی عێراقی

•

نیگەرانیەکانی پاراستن لە ناو
خێوەتگەکانی ئاوارەکان لە ئەنبار

•

شوێنەواری جیهانی لەالیەن ڕێکخراوی
یونیسکۆ

ژمارەکان
٦.٧
ملیۆن

#ئەو کەسانەی کە
پێویستیان بە هاوکاریە

١.٧٥
ملیۆن

#ئەو کەسانەی کە بە
ئامانجکراون بۆ هاوکاری
کردنیان

٠.٥
ملیۆن

#ئەو کەسانەی کە
ئاوارەی ناوخۆیین لە ناو
خێوەتگەکانن بە ئامانج
کراون بۆ هاوکاری
کردنیان

٠.٥٥
ملیۆن

#ئەو ئاوارانەی کە لە
دەرەوەی خێوەتگەکان ژیان
دەگوزەرێنن بە
ئامانجکراون بۆ هاوکاری
کردنیان

٠.٥
ملیۆن

#ئەو ئاوارە گەڕاوانەی
کە بە ئامانج کراون بۆ
هاوکاری کردنیان

٠.٢
ملیۆن

#ئەو کەسانەی کە زۆر
پێویستیان بە هاوکاریە لە
ناو کۆمەڵگا خانەخۆییەکان
بە ئامانجکراون بۆ
هاوکاری کردنیان

پاڵپشتی کردنی دارایی

 ٧٠١.١ملیۆن
داواکراوە بە دۆالری
ئەمەریکی $

٤١

 ٪لەسەدای پاڵپشتی دارایی
کراوە
(هەروەك لە ڕێکەوتی ٣١ی تەموزی
)٢٠١٩
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کە پەیوەندی سیاسیان لەگەڵ هەر پارتێك و گروپێك بەکۆتا بهێنن و بنکەی سەرەکی و خاڵی پشکنینی
نافەرمیان دابخەن .دروستکردنی فەرماندەی خاڵی پشکنین ببووە ڕێگریەکی بەردەوامی دەستگەیشتن بۆ
هاوکارانی مرۆیی .ڕێکەوتی ٣١ی تەموز دانرا بۆ جێبەجێکردنی ئەم بڕیارە .کۆتا ڕۆژ تێپەڕی بەبێ گرتنە
بەری ڕێکار و سەرۆکی هێزەکانی حەشدی شعبی داوای درێژکردنەوەی کرد بۆ دوو مانگ.

داخستن و یەکگرتنی خێوەتگەکانی ئاوارەکان لە ئەنبار
قۆناغی یەکەمی پالنەکانی داخستن و یەکگرتنی خێوەتگە لە پارێزگای ئەنبار لە شاری گەشتیاری حەبانیە و
عامریە ئەلفەلوجە تەواوکراوە ،لەگەڵ یەکگرتنی حەوت نیمچە خێوەتگە لە عامریە ئەلفەلوجە و سێ لە
شاری گەشتیاری حەبانیە لە ڕێگادان .نیمچە خێوەتگەکان یان ئەوانەی کە ئاوارەی کەمیان تێدا نیشتەجێن
لەگەڵ دابین کردنی خزمەتگوزاری نەگونجاو کراونەتە کاری لەپێشینە .بە هاوتەریبی ،ڕاپۆرتەکان هەن
لەبارەی سنورداریەکان لەسەر جوالنەوە و گەڕانەوەیەکی فشارکراو بۆ هەندێك لە هاوواڵتیانی ئاوارە،
لەوانە ڕێگریان لێکراوە لە دەستگەیشتن بە چاودێری پزیشکی ،ئامادەبوون لە بەرواری یاسایی یان
ئامادەبوون لە کار.

دوابەدوای هەوڵەکانی بانگەشە و
هەماهەنگی لەالیەن کۆمەڵگای
مرۆیی و دەسەاڵتداران ڕێککەوتن
لەسەر پالنەکانی داخستن و
یەکگرتنی خێوەتگە بە گوێرەی
بنەماکانی پاراستنی مرۆیی.

لەو کاتەوەی داخستنی ئۆپەراسیۆنە گەورەکانی
سەربازی لە ساڵی  ،٢٠١٧ئاوارەکان لە ناحیەی
ئەلقائیم گەڕاونەتەوە بۆ ماڵەوە بە ڕێژەیەکی کەمتر
لە  ٥٠لەسەدا ،کە ئەمەش دەگەڕێننەوە بۆ
ڕووخانی خانووەکان و نەبوونی ژیان و گوزەران.
ڕاپۆرتکراوە ،ئاوارەکانی ئەلقائیم پێیان ووتراوە
کە ئەگەر نەگەڕێنەوە بۆ شوێنی خۆیان ،دەبێتە
هۆی ئەوەی کە کەسانی ئاسایش وەك
گومانلێکراوی داعش سەیریان بکەن ،کە ئەمەش
خێوەتگەی عامریەت ئەلفەلوجە
سەرچاوەی وێنە :لەالیەن شێری ڕیتسیمە ئاندەرسۆن/ئۆچا
دەبێتە هۆی نیگەرانیەکانی کاردانەوەی نەرێنی
لەالیەن گەرەکەکان لە ناوچەکانی خۆیان .هەندێك
لەو کەسانەی کە توانیویانە بگەڕێنەوە دووبارە ئاوارەبوونەتەوە بەهۆی نەبوونی پەناگەی گونجاو لە ئەلقائیم.
هەندێك لەو خێزانانەی کە بۆ جاری دووەم ئاوارەبوون لە فەللوجە لە شوێن نیشتەجێ ی نەشیاودان.
دوابەدوای بانگەشەی چڕوپڕ و هەوڵەکانی هەماهەنگی لەالیەن کۆمەڵگای مرۆیی ،پارێزگای ئەنبار
ڕازیبوو لەسەر پالنەکانی داخستن و یەکگرتنی خێوەتگە .سنورداری لە جوالنەوە کەمبوونەوە ،و هاوکارانی
مرۆیی توانیویانە چاودێری تەواوی ئاوارە گەڕاوەکان بکەن بۆ دڵنیابوون لەوەی کە گەڕانەوەکان بە
خۆبەخشانە و بەشکۆداریەوەیە و بەگوێرەی چوارچێوەی
بنەماداری گەڕانەوەیە.
نزیکەی  ٥٠.٠٠٠کەس لە ئاوارەییدا دەمێننەوە لە ناو خودی
ئەنبار ،زۆرینەیان لەناو ناحیەکانی ئەلفەلوجە و ئەلڕەمادین.
 ١٣٠.٠٠٠هاوواڵتی تریش لە ئەلئەنبار ئاوارەبوون بۆ
بەشەکانی تری عێراق.

سەرچاوە :ئۆچا/لەالیەن یوڤێت کرافتی
وۆرکشۆپی خولی بەرنامەدانانی مرۆیی ،هەولێر (١١ی تەموزی
)٢٠١٩

وۆركشۆپی خولی بەرنامەدانانی مرۆیی
نوێنەرانی گروپ لە هەولێر لە ڕۆژی ١١ی تەموز کۆبوونەوە بۆ چاوخشاندنەوە بە تازەترین هەواڵ لەسەر
خولی بەرنامەدانانی مرۆیی ،چوارچێوە جیهانیەکە بۆ بەرنامەدانانی بەهاناوەچوونی مرۆیی .ستافی
نووسینگەی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ هەماهەنگی کاروباری مرۆیی ئاسانکاری بۆ وۆرکشۆپەکە کرد ،کە
بەڕێوەچوو لە دەستپێکی کاری هاوبەش بۆ نەخشەدانانی بەرنامەی مرۆیی بۆ ساڵی  ٢٠٢٠لە ناو عێراق.
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دوابەدوای چەند مانگ لە ڕاوێژە تەکنیکیە چڕوپڕەکان لەگەڵ هاوکارانی مرۆیی ،لێژنەی فرە ئاژانس
کۆتایی هێنا بە چاوخشاندنەوە بە تێڕوانینی پێویستیە مرۆییەکان
و پالنی بەهاناوەچوونی مرۆیی .ڕێبەریەکی هەنگاو بە هەنگاو
ئەویش ئامادەکرابوو .ئەم پاکێجە باشترکراوە تەواوکەری ئەو
ڕێبەری خولی بەرنامەدانانی مرۆییەی لێژنەی فرە ئاژانسە و
تێکهەڵکێشانێکی ڕاهێنانە باشەکان و پەرەپێدانەکانە کە بەدەست
هاتوون لەم چەند ساڵەی ئەم دواییە لەسەر هەڵسەنگاندنەکانی
سەرچاوەی وێنە :لەالیەن پیکسەبەی/ت .سترینگەر
پێویستیەکان و پالندانانی بەهاناوەچوون ،هەروەها پابەندیەکان
کە ئەنجام دراون لە لووتکەی مرۆیی جیهانی و ڕێککەوتنی
گەورە.

پارێزگای بابل نازنای شو ێنەواری جیهانی وەرگرت
لە ڕۆژی ٥ی تەموزی  ،٢٠١٩لێژنەی شوێنەراوی جیهانی ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ پەروەردە
و زانست و کەلتور شاری بابلی عێراقی وەك شوێنێکی گرنگی کلتوری ناساند .شارەکە شوێنی حوکمڕانە
گەورەکان بوو وەك حاموڕابی ،و هەروەها وەك یەکێك لە حەوت سەرسوڕهێنەرەکانی جیهانی کۆن ،وەك
باخچەی هەڵواسراوی بابل.

بە گوێرەی لێدوانی ڕێکخراوی
یونیسکۆ لە نێوان  ٦٢٦و ٥٣٩ی
پێش زایین ،شارەکە پایتەختی
ئمپراتۆریەتی نیو بابلیۆن بووە.
پاشماوەکەی و دیوارەکانی دەرەوە و
ناوەوەی شارەکە ،گەواهیدەرێکی بێ
وێنەن بۆ یەکێك لە کاریگەرترین
ئمپراتۆریەتەکانی جیهانی کۆن.

بە گوێرەی ڕێکخراوی یونیسکۆ ،لە نێوان  ٦٢٦و  ٥٣٩ی پێش زایین .شارەکە پایتەختی ئمپڕاتۆریەتی نیو
بابلیۆن بوو .پاشماوەکەی ،دیوی دەرەوە و ناوەوەی دیوارەکانی شارەکە و دەروازەکان و کۆشکەکان و
پەرستگاکان شاهێدی دەرێکی بێ وێنەن بۆ یەکێك لە کاریگەرترین ئمپراتۆریەتەکان لە جیهانی کۆن.
زنجیرەیەك لە ئمپڕاتۆریەتی سەرکەوتوو ،لە ژێر فەرمانڕەوایی نبوخزنەسر ،بابل داهێنانی ئمپراتۆریەتی
نیو بابلیۆن دەنوێنێت لە بڵندیەکەی.
لە ڕۆژگاری ئێستا بابل کەوتووە لە کاتە سەختەکان؛ شوێنی بنکەی گەورەی هاوپەیمانی سەربازی بووە لە
دوای ڕووخانی سەدام لە ساڵی  ٢٠٠٣و بە خراپی زیانی پێگەیشتووە بەهۆی توندوتیژی تایەفەگەری لە
چاند دەیەێکی ڕابردوو بەتایبەتی لە دوای داگیرکاری داعش .وا هیوا دەخوازرێت کە ناساندنی لەالیەن
یونیسکۆ لەوانەیە ببێتە یارمەتیدەرێك بۆ دووبارە بنیاتنانەوەی هەندێك گەشتیاری و ئاشتەوایی لە ناو
پارێزگاکە.
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بۆ زانیاری زیاتر ،تکایە پەیوەندی بکەن بە:
هیالری ستۆفێر ،سەرۆکی ڕاپۆرتکردن و سیاسەت و ستراتیجی ،لە ڕێگەی ئەم ئیمەیڵە

 staufferh@un.orgیان لە ڕێگەی ئەم ژمارە تەلەفۆنە

(+964) 782 780 4622

یوڤێت کرافتی ،بەرپرسی کاروباری مرۆیی ،لە ڕێگەی ئەم ئیمەیڵە،

 yvette.crafti@un.orgیان لە ڕێگەی ئەم ژمارە تەلەفۆنە (+964) 751 740 3858

هەوڵنامە مرۆییەکانی نووسینگەی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ هەماهەنگی کاروباری مرۆیی لەم ماڵپەڕانە بەردەستن،
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