
 

اقدا   عیر
:  ناکرێت ئاوو، پارێزگاریکردن لە مافەکانی مرۆڤ لەیەك جودا بکرێنەوە لە زۆلکاوەکانی

 تەڕەکان بانگەوازی کار بۆ ڕۆژی جیهانیر زەوییە  

، کە مەبەست  تەڕەکانساڵە بەسەر ڕێکەوتننامەی ) ڕامسار( ە بۆ زەوییە   ٥٠، ئەمڕۆ یادی تێپەڕبوونی ٢٠٢١وبانی شی  ٢ەغدا، ب

 تەڕەکانەلی ر پاراستیی ئاوو گوزەران و زەوییە 
ی

اق  ٢٠٠٨. لە ساڵ بۆتە ئەندام لە ڕێکەوتننامەکە بە دەستنیشانکردنی چوار  دا عیر

 
ی

اقدا، ئەوانیش: زۆلکاوەکانی ناوەندی لە ) پ ێودەوڵەتیان هەیە لە نشوێن کە گرنگ و زۆلکاوی  رێزگاکانی زیقار و بەرسا( اباشوری عیر

ان( ێز ئەلحەممار لە ) پارێزگای زیقار و بەرسا( وە زۆلکاوی حوێزە لە ) پار  ها دەریاچەی ساوە  ەهەرو گای بەرساو میسان لەگەڵ ئی ر

اون لە هەموو وەرزەکاندا ، زۆلکاوەکانی    بەبەردەوایم بەئەو زەوییە تی ر ئاوانەن کە    تەڕەکانلە ) پارێزگای موسەننا(. زەوییە   ئاو داپۆرسر

اقیش بە گەورەترین  کەم وێنەی ئاون لە بیاباندا. ئەم زۆلکاوانەش  دیمەنێگ   تەڕانەزەوییە  یە ئەمدادەنرێن بۆ  ئیکۆسیستمعیر

 
ی

.  کەلتوریێنەواری  ەوە لەالیەن یونیسکۆوە خراونەتە لیسیی شو  ٢٠٠٦لەساڵ  جیهانی

اق  تەڕەکانی زەوییە دانیشتوانی  . ان تێدایەپێکهاتەیەیک بچوویک سابیئەی مەندائی  یش لەگەڵ ئەم رسوشتەدا ئاوێتە بوونە کەعیر

و دروستکردنی خانوو لە قامیش و ڕاوەمایس و بەخێوکردنی گامێش و  و   بەرهەمهێنانی دروێنەی قامێش و ڕستیی حەسیر پەنیر

لەسەردانێگ بەم دوواییەیدا بۆ زۆلکاوی ئەلحەممار   . ماسیر و گەشیی گەشتیاران بە بەلەمبچوویک نی چێشتخانەی دامەزراند 

اق ئاماژەی بەوە کرد کەوا " پاراستیی زۆلکاوە   ی مافەکانی مرۆڤ لە عیر
ی
خاتوو دانیێل بێڵ نوێنەری نوسینگەی کۆمیسیاری باڵ

اق و پارێزگاری لێکردنیان   عیر
یکردنی هەمەجۆری بایۆلۆجی بەردەوام، بەڵکو پەیوەندی هەیە بە   دڵڕفێنەکانی بەتەنها نابێتە بەهی ر

   بوونەتە زۆلکاوەکان گەلێك پریس مافەکانی مرۆڤی پەیوەست بە ژینگەو تەندروسیی و ژیان وگوزەران. بۆیە، 
ی

سەرچاوەیەیک گرنگ

 و زانسیی کە ئەگەر لەدەست بدرێ
ی

 . بێت  ئەستەم  ناجێگرەوەیڕەنگە  نئابوری و فەرهەنگ

لە بڕو جۆری ئاوی   تەڕەکانو ئاو" تیشك دەخاتە سەر بەشداریکردنی زەوییە  تەڕەکان ئەمشاڵیش بەناونیشانی " زەوییە بابەنی 

ن لە هەسارەکاماندا.   شیر

وودا ئەم زەوییە  UNDPنوێنەری بەرنامەی گەشەسەندنی نەتەوە یەکگرتوەکان )   ر  " لە می ر
اق خاتوو زینا عەل  ئەحمەد وونی ( لە عیر

 جۆراوجۆریان هەبووە لە گەشەسەندنی شارستانی و دەرکەوتیی کۆمەڵگاکان  تەڕانە
ی

. پاراستیی ئەم بەشە گرنگە بایۆلۆجییە دا ڕۆڵ

ووی فەرهەنگی ر اقدا بابەتێگ سەرەکییە بۆ بنیادنان و بەرەوپێشچو  ەرسوشیی و می ر ، لە بەرنامەی  لەعیر ون بەشێوەیەیک چاکیی

ی لە کارکردن لەگەڵ کۆمەڵگا  UNDPگەشەسەندنی نەتەوە یەکگرتوەکان )     تەڕەکاندا لە زەوییە    خۆجێیەکان( شدا، ئێمە پابەند دەبیر

   لقاندنی هەل ژیانێگ سەقامگیر بۆ کۆمەڵگاکان. و بۆ بنیادنانی خۆگونجاندن لەگەڵ گۆڕانکاریەکانی کەشوهەوا و خ

ببنە سەرچاوەیەیک پەرەپێدانی کەرنی سێیەم بە پی ر بەڕێوەبردنی شوێنەکان و گەشت و   زۆلکاوەکان پاڵپشیی گونجاو، دەکرێ بە 

ی و خۆڕاگری ئیکۆسیستەم و دیمەنەکانی  نزیکانەش  ئەم ناوچانە. بەم گوزار، کە لە ماوەیەیک دوور مەودا دەبێتە هۆی پاراسیی

( لە UNDPلە نزیکەوە هاوکار دەبێت لەگەڵ ) دەستدەکات بە دەسپێشخەریەیک دووالیەنە، لەالیەك (UN-Habitat) هەبیتات

 کۆمەڵگەن  
ت و وێزەو ئەلحەممار حکارئاسانی لە گەیشتیی گەشتیاران بۆ زۆلکاوەکانی   و  دووبارە بنیادنانەوەی پێشخانی

ی
ی ڕۆژهەڵ

. لەالیەیک ت
ی

تە خۆجێیەکاند دابینکردنی شوێیی گونجاو بۆ بەبازاڕکردنی شتومەیک خۆماڵ
ی
ا کاردەکات بۆ دانانی  ریشەوە لەگەڵ دەسەڵ

ی بۆ بوژانەوەی ئابوری و کۆمەڵگەن  
ر اتیر دانیشتوانی زۆلکاوەکان لە پارێزگای میسان بە مەبەسیی زیادکردنی  ژمارەی    بۆ   پالنێگ سیی

گەشتیاران بۆ ئەو شوێنەوارە ئاییی و رسوشتیانەی کە دەکەونە خوارووی شاری عەمارەو هەروەها برەودان بە گوزەران لە 

 ەکانی خزمەتگوزاری و گەشتیاری.  سێکتەر 

" زەوییە تەڕەکانی   اق و وونی اق تیشگ خستە سەر گرنگیر زەویەە تەڕەکان لە عیر د. سالح الحاج حسن نوێنەری ڕیکخراوی فاو لەعیر

انە گوندنشینەکانی لەخۆ گرتووە، لەم شوێنەشدا چەندین کۆمەڵگای جیاواز ژیاون پەیڕەوی کشتو یر ع ی کاڵیان  اق چەندین سەدەیە خی ر

 کردووە بەشێوەیەیک سەرەتان  ئەمەش گرنگیەیک گەورەی هەیە لە بوواری ڕووبەرو بوونەوەی کێشەکان لەم بوارەدا. 

بۆ  وەدەستهێنانی سیستەمێگ خۆراکیر تۆکمەو پاڵپشتیش لە هەوڵەکانی حکومەت دەکات  لەێت بڕێکخراوی فاو پابەند دە 

اق بەتایبەتیش   اق و باشووری عیر  گوندەوارەکان لە عیر
کردنی ئاسایشر خۆراك و بەرزکردنەوەی ئاسیی گوزەرانی دانیشتوانی چاکیی



 
کردنی بەرهەیم کش کردنی داهات  ناوچەی زۆلکاوەکان. ئەمەش دەتوانرێت لەڕێگەی چاکیی ێت لەگەڵ جاکیی  ناوخۆوە بەدیبهێیی

ی
توکاڵ

ی بەبەهاو پێدانی پێشنۆرە بە ناوچە گوندەواریەکان وە هەروەها برەودان بە سەرچاوەکانی ئاوو زەوی و   ر اتیر ەیەك سیی بە زنجیر

 بایۆلۆجی هەمەجۆر."

ۆپۆتامیا دیمەنێگ رسوشتیر کەموێنەی ئاوین، هەروەها   ی  میر
نی
ی
کۆچبەراکان دادەنرێن وە    ەبە خاڵێگ گەریم باڵندزۆلکاوەکانی ووڵ

نی ناوەراستدا. بەرنامەی نەتەوە یەکگرتوەکان بۆ ژینگە )
ی
 UNEPڕۆژێك لە ڕۆژان تەڕترین زەوی بوونە لە ڕۆژهەڵ

ی
  ٢٠٠٤( لەساڵ

اق دەکات لە بەڕێوەبردنی ناوچە هەمەجۆرە بایۆلۆجیەکان  ەوە پاڵپشیی   عیر
اق ئەمەش بە ناساندنی  ،حکومەنی زۆلکاوەکان لە عیر

وەك شوێنەوارێگ کەلتورن  جیهانی لەگەڵ دانانی پالنێك بۆ بەڕێوەبردنی ئەم ناوچانە. لەئێستادا بەرنامەی نەتەوە یەکگرتوەکان بۆ  

ستیی  بۆ دامەزراندنی تۆڕك بۆ پارا   دەکات کار الیەنە پەیوەندارەکان    ژینگەو   ( لە نزیکەوە لەگەڵ وەزارەنی تەندروسیی و UNEPژینگە )

اق لەگەڵ ئاشکراکردنی دوو شوێیی سەرەیک لە دلماج وەك شوێنەواری بایۆلۆجی هەمەجۆر و پاڕێزگاری لێکردن،   ناوچەکان لە عیر

ن. 
ی
بەڕێز سایم دیمایس بەڕێوبەری هەرێمیر بەرنامەی نەتەوە  کە زەویەیک تەڕی دەوڵەمەندە بە بایۆلۆجی هەمەجۆر و قامیشاڵ

اق بە هەنگاوێگ سەرەیک هەژمار  ە تۆڕ  ئەم ( وونی " دامەزراندنی UNEPیەکگرتوەکان بۆ ژینگە )  بۆ پاراستیی ناوچەکان لە عیر

دەکرێت بۆ پابەندبوونمان بە ئامانجەکانی پاراستیی بایۆلۆجیر هەمەجۆر، لەگەڵ ئەمەشدا ئەم تۆڕە کاریگەریەیک ئەرێیی دەبێت  

   لەسەر خۆشگوزەرانی مرۆڤ. 

ینا فۆجاکۆڤا سالۆران اق دەڵێت "خاتوو ئی ر وا پێشبییی دەکرێت کە گۆڕانی کەش و هەوا ببێتە هۆی  ۆ ڕێکخەری نیشتەجی  لە عیر

 ڕێژەی خوێ لە ئاودا لە ڕن  بەرزبوونەوەی  
اق و زیادبوونی نە لە عیر

ی
سیی ئاوی دەریاکان، کە ئەمەش دەبێتە ئاکەیم باران بارییی ساڵ

ریگەری ترسناکیان دەبێت لەسەر  اکشتوکاڵیەکان و کەیم ئاو. هەموو ئەم کێشانە ک هۆکاری خۆڵبارین و کەمبوونەوەی بەرهەمە  

اق گرنگیەیک زۆر و پانتاییەیک ژینگەن  کەموێنەیان هەیە ئەمە جگە لەوەی کە   عیر
پارێزگاریکردن لە زۆلکاوەکان. زۆلکاوەکانی

ەکان بۆ پارێزگاریکردن لەم شوێنەوارە  ڵهەو بەنی  چڕکردنەوەی بایۆسیستمەکەی بە سامانێگ نێودەوڵەنی هەژمار دەکرێت. 

ها خاتوو سالۆرانۆ داوای  ەکەلتورییەی ڕێکخراوی یونیسکۆ، لەوانەیە دووچاری لەدەستدانی زۆلکاوەکان ببینەوە لە ژیانماندا. هەرو 

 زیاتر گرتنەبەری ڕێوشوێیی پارێزگاریکردنی زیاتری کرد بۆ 
ی

بۆ بەرەنگاربوونەوەی  دڵنیابوونەوە لە مانەوەی زۆلکاوەکان و هەوڵ

 .  کێشەی کەش و هەوا بەشێوەیەیک گشیی

 

 پەیوەندی کردن بۆ 

ی مافەکانی مرۆڤ ) 
ی
-saidi1@un.org   +964 ( عەل عومران سەیدی بەرپریس مەڤی مرۆڤ OHCHRکۆمیسیاری باڵ

(0)7901947425- 

UNISCO  حسامەدین زبیدی بەرۆریس زانیاری h.el-zubi@unesco.org 

UNDP    محمد بهبهانی پەرپریس گەیاندنmohammed.al-bahbahanee@undp.org | +964 770 439 9222 

UN-Habitat  ئاریان ستار محێدین بەرپریس گەیاندنaryan.al-jammoor@un.org  +964 (0)751 103 9494 

FAO  لوبنا ئەلتەرابولش یاریدەدەری پرۆگرام| lubna.altarabishi@fao.org | 

+964 (0) 774 080 4002 
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