
 

 

 بيان صحفي مشـترك 

من أجل اهوار  : دعوة للعمل اقوار العرأه ال ينفصالن في عليها وحقوق االنسان  المحافظةوالمياه 

 في اليوم العالمي لألراضي الرطبة العراق 

 
يصادف  ليوم  ليكرى  ليمسياوال فاقدةور ملايادم ن األر ليمللاط ليىالري ليدط الى  ميي  سدير  - 2021شـباط  2بغداد، 

ي صاادفا ليشىلا   ي لفاقدةور ليدط ادىف بمنشر بمل ر مالر تل  2008ليسوده وساالا ليشوو وليمللااط ليىالر  اط  د   

ادداظدط تي يقع اط دم  ليدس  م موليلصاى(،ي هادداظدط تي ةدم  اقع اط بهسور فويور اط جنمب ليشىلا: ليهملم ليمساىي  

ليمللاط ليىالر  ادداظر ليسثني، اقع اط   (ودليلصاى(ي اويادر وميىلر، وندوى( سا اقع اط ةدم وليلصاى(،ي بهملم ليدمية(  

برلى لينظ   ا اااا اط ليياادنقردنت ليهملم ليشىلةور  و انداق نىير ا االشر بو اوسمم( نديسوده ماد ن اااا فلو  بو امسااسط  

  ي ةدوسر ليشىلةور   هملما  مفملج ليواط ليصاااادىل ي   ل  ندفم د  ادوو د  الوشو ل  انظىي  وث شااااا ت ليلوئور يألمللااااط ليىالر

 .اال ةلا ليومنيام 2016 اط  د يدىلث ليشديسط ل

 

ر ليسنىلوووالي اع ليلوئر ئليصادن صاووى اال اجدسع ليدط ا اسا ود( ساادر ليهملمي  ىلنطاط ليمللاط ليىالر اط ليشىلاي اد

مفلم(  يصاانع ليجلال يجدامس ليسد م ط   يكدسااسصااوى لي  يليقصاا  نوم نند  ي  دصاادوىنيااا لي  يصاادف ليقصاا   :ليىلوشور

م اط ادداظر تي ةدم اط جنمب دس  خالل زيدم(  ىيثر ميي بهملم ليد   اىد   ليسااسدك ليصااووى( وجمف  ليقملمب ي يااود 

فلنووا نواي اسث ر ااد  ليسقم  ليياداط يدقما لننيادر اط ليشىلاي ميي بر: لليدقدع   ي بهملم ليياوى(  ليشىلاي بشادم  

نإ سدل ليشىيى اال  قما   وثوقد   ليدنمع ليلوميمجط ولفسااادىلار اديااا ي نا يىالط لمالداد  ليشىلا ليىلوشر و سديدلد ف يشةز 

ةوسر لةدصاادفير وثقداور و  سور  وت د   دسااس ل  اممفاشىُ ليهملم اإر   ييكيكل  لننياادر ليسدش قر نديلوئر وليصاادر وساالا ليشوو

 .لدخيدماواىاولور رلوى(ي وف يساال اشميض 

 

ي لليمللااط ليىالر وليسودهلي ليءاام    ي اياادهسر ليمللااط ليىالر اط رسور ونم ور ليسوده  ياانرلي هاملاامع هك ياا طي

 .ليشكنر   ي رمرلند

 

اط ليشىلاي ليءاام    ي بهسور ليمللااط ليىالر اط   انظسر ليغكير وليةمل رليىردمم صااال  ليددج  يااالي اسثا  ساا ط

شىلا رادنات ااألهميار ناديشادوال  ليىيقوار اناك ةىوري اشوو ليسجدسشاد  ليسدنم ار ليشىلا نقميا::لمر ليمللااااط ليىالار اط لي

  نديغ ليهسور يسملجلر ليددىيد  اط هكه ليسجدف  واسدمس ليسديو  ليدق وىير ي ةمل ر وهم باى  

نددقوق نظد  غكلوط برثى اىونر وف   جلمف ليدامار ليشىلةور يددياااوال لياال ليوكلوط  ةاردا   انظسر ليغكير وليةمل رمر  

ليشوو ييادر ليسنداق ليىيقور اط ليشىلا اط جنمب ليشىلا نسد اط تيك انداق ليهملم  ويددقق ري  وليدوكير وزيدف( سلا  

اط سااالسااا ليقوسر لفساادىلاوجور تل  ليويمير تيك اال خالل اديااوال لننددجور ليةمل ور ليسد ور ليسياادىلار واميوى ليىخا  

 ." يققىل  ليىيف اع اشةية املمف ليمللط وليسوده وليدنمع ليلوميمجط

يىومم وجاكب لي دنمع ليلوميمجط وانىقار اشدلى ليهملم اط نالف ااد نوال لينلىيال اال ليسنادعى ليىلوشوار ليسادووار لينادفم( 

ىالر اط لي ااىا ليوسااط  يى   نىنداا ليا  ليسددى( ي لوئر  امار  لي  طلاا لمفليسلدجى( ليىوويااور وردنت تل  يم  برلى ب

اط جلمفهد نفلم( انداق ليدنمع ليلوميمجط ليىوويااور اط ليشىلا اال مفملج ليهملم ليشىلةور رسمةع   2004ليشىلا انك  د   

ليوم   ال رث  اع وزلم( ليصادر وليلوئر   يشسا نىنداا ليا  ليسددى( ي لوئر ي دىلث ليشديسط وولاع خىر مفلم( نوئور ي سنىقر 

اط ليلالف اع لن الر  ال انىقدوال مووياودوال دسور ليسليسملةع وبصاددب ليسصا در ليىووياووال ليخىيال   ي من اد  شالار اال 

سااداط    صااى  لييااوى  وهط بم  مالر الوشور غنور نديدنمع ليلوميمجط ي فيسدج و او ي دنمع ليلوميمجط رسملةع ادسور 

: لمر من اد  شالار اال ليسنداق ليسدسور غىب آساوداط   ساد  لنة وسط يلىنداا ليا  ليسددى( ي لوئر فيسدساطي ليسىيى لنة وسط ي



اال ليدألثوى لنيجدنط يلكه ي  يلد ط اط ليشىلا يشى خىم( مووياااور ندم ليماد  نديدةلاد  وبهىل  ليدقدع   ي ليدنمع ليلوميمج

 لي لار   ي سلا ليشوو ومادهور لننيدرل 

لت هكه ليمللاااط ليىالر ت ليسسثا ليسقو  يلىنداا ليا  ليسددى( لننسدوط اط ليشىلاي ليياااوى( زينر   ط ب سى: ليش  صاااى 

مر ليدقدع   ي هكل ليجة  ليونط اال ليدنمع و   لى ليددميخ ليسدنم ر فومل  موويااود  اط ليدنسور ليدءااىير وعلمم ليسجدسشد 

اط نىنداا ى ليدةلاندي رنؤ ليلوميمجط ليىلوشط وليددميخ ليثقداط اط ليشىلا باى  لاااىومي ي دقى  ميي لياد  ن ااااا باءاااا  

دىيد  اووى ليسندخي ملادار يدشةية ليسىونر وليداوف اع اهملم ليا  ليسددى( لننسدوطي نديشسا اع ليسجدسشد  ليسد ور اط لي

 .لليي خ ق اىص اشو ور ايدىلار ي سجدسشد 

 

يدىميى ةىادع ثادياث يشدساى   ي مفلم( ليسمةعي ولييااااواد ار   يساال بر اصااااله ليهملم اصااااىمل  ي اال خالل لياى   ليسنادساااا 

ق اموا  ى   يألهملم  سااوُ وليءااوداري وليدط سااديااده    ي ليسى  ليىميا اط  سدير ولساادىلار لينظ  ليلوئور وليسندعى ليىلوشور 

ليا  ليسددى( ةىيلد  الدفم( تل  شقوال: اسال ند وري سودشدور ن اا وثوق اع نىنداا ليا  ليسددى( لننسدوط يلند  ليلنور ليدددور 

ملي ااىةور واماوى ليسىلاق دليسجدسشور وليسىلاق ليدط اال شااألنلد اديااوال وصاامل لييااود  ميي بهملم ليدمية( وبهملم ليدس  

شسا اع لييا ىد  ليسد ور   ي ولاع خىر اادنور مسادىلاوجور واال ند ور بخى ي سا ور ي دياميق اال لييا ع ليسد ور   ليسادساو

ي دن اااوط لفجدسد ط ولفةدصااادفي ي سجدسشد  ليدط اشوو اط ليهملم اط ادداظر اويااادري نلى  زيدف(  ىف زولم ليسملةع 

 .اىص ري  ليشوو اط ةىد ط لييود ر وليمىاد ليىينور وليىلوشور ليملةشر جنمب اىينر ليشسدم( واشةية 

 

لاال ليسدمةع بر يؤفي ليدووى ليسندخط اط ليشىلا ميي اق وا   ساميومملنم:-ت ليسنياقر ليسقوسر ي شىلاي ليياوى( اميدشاامادصاى 

هىمل لياىدم ليياانمي وزيدف( ا م ر ليسوده اال خالل لماقدع اياادميد  سااىه ليلدىي اسد سااوؤفي ميي زيدف( ليشملصااف 

  ي ليهملم  ليدىلنواري ولنمقاد  لنندادجوار ليةمل واري وليةيدف( اط نقي ليسواده  را هكه ليدداىيد  سااااوامر يلاد آثدم خىوى( 

ر ليهملم ليشىلةور تل  بهسور بسادساور وتل  اياد ر نوئور اىيى( ميي جدن  انم لد ليلوميمجط  وث اسثا رنة فويط  سانامر ب

هكل و ثت  لاشىلاوال يمىى اقىلر ليهملم خالل  وداند لتل ي  اد  زيدف( ليجلمف ي دقدع   ي امةع ليدىلث ليشديسط ي ومنياام

 دىلنوىليمةدوور يءسدر لسدىلار ليهملم وزيدف( ليجلمف يسادادر بزار ليسندخ ن اا  د  اةيى اال ليلامدت   ي 

 

 
 :لناصدل نمسدوا لن ال 

 

  رايؤول  قما لننيد / ليسقملور لييداور يدقما لننيدر:   ط  سىلر لييشوىي

+ 964- (0) 790-1947425 

saidi1@un.org 

 

 ايؤول لن ال /  ليومنيام:  يد  ليىيال لية لط

zubi@unesco.org-h.el  

 

م ال  واملصا بخصدوط  / لدنطل نىنداا ليا  ليسددى( لننسدوط: ادسى ليلل  

bahbahanee@undp.org -mohammed.al 

+9647704399222 

 

 بخصدوط لاصدف  / اموا ليا  ليسددى(:  بميدر ادط ليىيال

 jammoor@un.org-aryan.al 

+964 (0) 7511039494 

 

  lubna.altarabishi@fao.orgيلني ليىىلنو ط ي بخصدوور ف   ليلىلاا ي  انظسر ليغكير وليةمل ر

+964  0 ،774080 4002 

 

زين    ااد  ندو  ليسسثا ليمدص يألاوال ليشد  يألا  ليسددى( ي شىلا / ليسنيااق ليسقو  وانيااق لي ااؤور لننياادنور ي شىلا ي

  zainab.salih@un.org،  لفاصدف ايؤوير  / صديه 
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