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ذيِطة و شةرضاوة شروشتيةكاْ ٓةردةوهَةتيَم وةكو شاًاُى ُةتةويياْ بةئةذًارديَ ، دةبيَت ئةَ شاًاُة 
بةُرخة بؤ ُةوةى دآاتوو بجاريَسريَ ، بة داخةوة كةشاُيَم ٓةية بؤ بةرذةوةُدى تاكةكةشي خؤياْ 

هةورِطة و شويَّ ذيِطةى كاريطةرى خراثياْ ٓةية هةشةر ذيِطة دةبِة ٓؤى تيَلداُى ذيِطة و دارشتاْ و 
ئاذةالَْ و باهَِدةكاْ كةَ بووُةوةى شويَّ ذيِطةياْ ، كةوا ٓةًووًاْ رؤذاُة دةيبيِني، كوردشتاْ بةٓؤى 
ٓةهَلةوتةى جوطرايف تايبةت  ذيِطةيةكى بيَ ٓاوتاى ٓةية جيَطةى داخة هةَ ضةُدةى رابردوو شآيَدى 

ُةًاُى ئاذةالَْ بةتايبةت جؤرة ُايابةكاُى هةريَطةى  هةُيَوضووُى ذيِطةى دةورووبةرى خؤًاُني، وةكو
رِاوكردُى بيَ ثاشاو ذٓراوى كردُى رِووبارةكاْ و رِاوى ًاشي وةهةًاُةش زياتر خودى حلوًةتى ثيَصوى 

ٓةريٌَى  8عيَراق بؤتة ٓؤى قرِكردُى ئاذةيَ و باهَِدة و هةُيَوضووُى دارشتاُةكاْ ، هةياشاى ذًارة 
ياشاى ثاراشنت و  2008شاهَى  8و ضاكلردْ و ثةرةثيَداُى بةطويَرةى ياشاى ذًارة كوردشتاْ ثاراشنت 



ضاكلردُى ذيِطة رِيَلخراوة ٓةربةَ ٓؤيةوة ٓةرشةرثيَضيةن ببيَتة ٓؤى ُةًاُى ئاذةي َ و شويَّ ذيِطةياْ 
ى ًادة و بةتاواْ ٓةذًاردةكريَت، ئةجناَ داُى تاواْ دذي طياْ هةبةراْ و باهَِدةكاْ دارشتاْ بةثيَ

وةًادةى  32ًادةى  31بةُدةكاُى بةشي ضوارةَ ثاريَسطارى كردْ هةٓةًةجؤرى طياُوةبةرةكاْ هةًادةى 
: ثاراشتِى شروشت ثاراشتِى هةبياباْ  31ٓةًوو بةُدةكاُياْ قةدةغةية هةياشاكة ٓاتووة ًادةى  33

ةًايةى ذياُياْ ئةًاُةى خوارةوة هة رِةطةزى ئاذةيَ و رِوةن وبووُى بةرةُطاربووُةوةى ثاريَسطارى كردْ 
 قةدةغةدةكريَت :

 
 ٓةركار و ضاالَكيةن ببيَتةٓؤى هةُاوبردْ و ٓةرِةشةكردْ هةرِةطةزةكاُى ئاذةيَ و رِوةن . -1

 رِاوكردُى ًاشي و ًةي و ئاذةيَ هةوةرزةكاُى ضووت بووْ و زاوزيَلردُياُدا . -2

ًةُى ياْ ذةٓر ياْ تةزووى كارةبا ياْ رِاوكردُى ًاشي و ًةي و ئاذةيَ بةٓؤى بةكارٓيَِاُى تةقة -3
 ٓةر ريَطةيةكى ديلةى رِاوكردُى شتةَ كاراُة.

 برِيّ و دةرٓيَِاْ و ُةٓيَصتِى داروُةًاَ رِوةن و طياى شةرزةوى ئاوى هةًووهَلى طصتيدا . -4

رِاوكردْ ياْ كوشنت ياْ طرتّ ياْ دةشتبةشةرداطرتّ ياْ طواشتِةوةى ئةو ًةي و ئاذةالَُة  -5
ةًاُياْ هةشةرو طةرِاُدُياْ و خصتِةوة رووياْ بؤ فرؤشتِياْ خراثلردُى ٓةرةشةى ُ

 ٓيَالُةكاُياْ ياْ شلاُدُى ٓيَولةكاُياْ .

بةٓةًةٓةُطى هةطةيَ اليةُة ثةيوةُدارةكاْ وةاليةُة دةركي : ثيَويصتة وةزارةت  32ًادةى 
شت بلةْ ئةوشويَِة ثةيوةُدى دارةكاْ باخضة و ثاريَسراوى شروشتى و شةيراُطاى شورشتى درو

 شروشتياُة بجاريَسْ كة رةٓةُديَلى كوتورياْ ٓةية .



: بؤٓةًوو كةس ياْ اليةُيَم قةدةغةية كاريَم بلات ببيَتة ٓؤى زياُطةياُدْ ياْ 33ًادةى 
ياْ باخضة دةشتلارى كردْ رةِٓدةشروشتى ياْ كوتوريةكاْ ئةو ثاريَسراوة شروشتياُة 

 وشةيراُطا شروشتيةكاْ .

 
ضاوديَيلردْ زيادبووُى طياْ هةبةرةكيَويةكاْ هةشةرتاشةرى جئاْ بؤزيادكردُى رةطةزياْ ٓةربؤ 

 ودةشت بةداُاُى ُاوضةثاريَسراوةكاْ ثاركة ًيووةيلاْ كراوة، بؤثاراشتِى ئةكوشيصتةًةكاُى شروشتى 
ةوجؤرة جؤراوجؤري زيِدةوةرى كة دةكةوُة ذيَر كارطيَرى ،هةشةرةتا ثاراشنت ئاًاجنى شةرةكي ية ئ

ثارن وُاوضة ثاريَسراواُة بةياشايةكى تايبةت ضاوديَر ى و كارطيَري دةكريَت. بةٓؤي ئةوةوة ئةَ 
ضةرخة كيَصة ذيِطة ييةكاْ وًةترشي هةُيَو ضووُى جؤرةكاُى طيايي و طياُوةبةرى وتيَلداُى 

بةثيَ ئةكوشيصتةًةكاُى شروشتى ،ثاراشنت وضاوديَرى كردُى شروشت بؤتة طرُطيةكى جئاُى 
 )wcmc-worIdconservation  Monitoring  centerيراطةياُدُى ضاوديَراُى جئاُى ثاراشنت

( ًويؤْ كيوؤًةتر 1332ُاوضةي ثاريَسراو هةشةرتاشةري جئاْ بة رووبةري )( 30000( ُسيلةى )1997هةشايَ )  
)بؤتةُاوضةي ثاريَسراو و ثاركي ًيووي ( بةالَ بةٓؤي كارطيَري الوازي %( رووبةري طؤي زةوي 9ضوارطؤشة )ُسيم 



دةوهةتاُي جئاُي شيَيةَ بؤ طؤريين زةوي و ُةبووُي شياشةت ثصتطريي دارايي هةَ دةوهةتاُة طةورةتريّ ًةترشي بؤ 
و طياُوةبةراْ طروثيَلي  هةُاوضووُي ُاوضة ثاريَسراوةكاُة ، وةٓةر هة راشتاي ثاريَسطاري كردْ ُاوضة ثاريَسراوةكاْ

و دؤشتاُي ذيِطة و شروشت كة هة بازرطاْ و رابةراُي شياشي و دةوهةتاُي ئةوروثا صِدوقي بضوون هة زاُاياْ 
( ئةَ ريَلخراوة كؤكردُةوةي شةرًاية بؤ wwf.worid Wildlife fundذياُي كيَويةكاْ داًةزراُد )جئاُي 

ْ خصتة بةرُاًةي كاري خؤياُةوة وة ٓةوهو كؤشصياْ خصتة طةرِ بؤ ثاراشتين كارطيَري كردْ و ثاراشنت ذياُي كيَويةكا
 شيَ ئاًاُج 

 

 ثاراشنت هةو رووبةرو شويَِاُةي كة كةوتوُةتة بةر ًةترشي هة ُاوضووْ -

ُاشاُدْ و ٓؤشيار كردُةوةي هة بارةي ٓةرةشة جئاُيةكاْ ئةَ ضاوديَري كردْ هة جؤرةكاُي هة ًةترشي داْ -
اُية ذياُي كيَويةكاْ ، ريٌَِايي بابةتة ثاريَسراوةكاُي زياتر هة شي و ُؤ دةوهةت طرتؤتة ئةشتؤ هة صِدوقة جئ

ثارن و طؤطاي  450ئةَ صِدةقة هة ُاوضةكاُي جؤراوجؤري جئاْ زياتر هة ثيَِاوي ثاراشتين ذياُي كيَويةكاْ 
و ضاوديَرياْ دةكات . ضاالكي ئةَ صِدوقة بؤ  ( هة زةرياكاْ بؤ ثةُاطاي ُةٓةُط دروشت كردووة2ك2835ٍشرتاتيجي و )

 دةشت بة كار بووة .  1997ي ُيصاُي  3ذياُي كيَويةكاْ وة ثاراشتين جؤرةكاُي ُاياب وة ذيِطةكاُياْ هة 



دةوهةت ُسيم  30ُاوضةي ثاريَسراو جؤراو جؤري ذيِطةيي جئاْ كردووة وة هة 200ئةو ضاالكياُةو ضاوديَري هة 
هة شةرضاوةي شةر زةوي خؤياْ بؤ ثاراشتين طياُوةبةراْ تةرخاُلردووة ئةو ثارن و ُاوض  ٓيلتار 405000000

ثاريَسراواُة بة ئاًاجني ثاراشنت و ضاوديَري كردْ ئاراًي ذياُي طياُوةبةر كيَويةكاْ دروشت كراوة وة راوكردْ و 
ْ و طريَدؤرةكاُياْ كة ثةيوةُدي بة ٓةهطرتين ٓةر جؤرة بةرٓةًيَم هة شِوري ئةو ثاركاُة و ُاوضة ثاريَسراوةكا

 ذياُياُةوة ٓةية قةدةغة كردووة ُاوضةي كيَويةكاْ بة شيَوةيةكي ياشايي ُويَ بة شويَِيَم دةوتريَ كة بة دةشيت ًروظـ

كة هةويَدا ُاتواُّ شةواُةش ُةشوةذابيَت تاكة كةشاُيَم كة هة ُاوضةي كيَويةكاْ ٓةبووُياْ ٓةبيَت شةرداْ كةرةكاُّ 
ِِةوة . ثاراشنت هةَ ُاوضاُة بريؤكةيةكي ُويَ ية كة هة ُيوةي دووةًي شةدةي بيصتةَ خراوةتة روو . ٓةر ضةُد مبيَ

كؤًةهة و ئاشةواري شارشتاُيةت هة شةراُصةري جئاْ طةشة بلات طرُطي ئةَ جؤرة ُاوضاُة زياتر دةبيَت . ياشاي 
هي وةرضةرخاُي ياشايي بووة كة بؤ يةكةَ جار هة جئاْ بة زايين بة يةن خا 1964ُاوضةكاُي كيَوي اًريلا هة شاهي 

ثيَي ياشاي ُةتةوةيي ُاوضةي ثاريَسراو وةكو طةجنيِةيةكي ُةتةوةيي ثيَويصتة بجاريَسريَت بة فةرًي ُاشراوة بة ثيَي 
يَ ُيصتةجيَ بووْ هةشةر زةًيِةكاُي فيدراهية كة بةبثاريَسراو يةن ُاوضةي ثةرة ثيَِةدراوة ئةَ ياشاية كة ُاوضةكاُي 

خؤياْ ثاراشتوة وة بة شيَوةيةكي شروشيت ثاريَسراوة . ُاوضةي شةر و ثةرةثيَداُي ًرؤيي تايبةمتةُديةكاُي بِةرةتي 
زوي كيَوي شويَت ثيَي ًرؤيي هةُاوي ديارُية دةرفةتةكاُي تةُيايي طةشت و تةرفئي بيَصِورو شةرةتايية . بة الي 

تار هة اًريلا ٓيلًويؤْ 337ز بة 1964دؤمن كةًرت ُةبووبيَت . شيصتةًي ُاوضةكاُي كيَوي هة شاهي 800كةًةوة هة 
ًويؤْ ٓيلتار ، وةهة 8ز ثاُتايةكةي طةورةتر بووة بؤتة1979كةوتة ذيَر كؤُرتؤهي ذيِطةوة ضاوديَري كرا وة هة شاهي 

ًويؤْ ٓيلتاري تري تري بؤ زيادبلريَت هة وياليةتي  17ًويؤْ ٓيلتار وة ثيصِيار كراوة  30ئيصتادا رووبةرةكة بؤتة 
ة خةهلي شةرًايةدار بةدواي بريين دار و دةرٓيَِاُي كاُساو بةردي كاُسايني هةبةر ئةوةي ئاالشلا . هةبةر ئةو ٓؤيةية ك

كةس تواُاي ئةوةي ُية ياشاكاُي ذيِطةو ياشاي ثاراشتين ُاوضة ثاريَسراوةكاْ ثيَصيَى بلات ٓةبووُي ئةَ ُاوضاُة 
ئةَ دةوهةتاُةى كة بري زةوياْ دةكريَت دةبيَتة ٓؤي ثاراشتين شروش وة بة ٓاكاُي هة اليةْ خةهلةوة ثصططريي هيَ 

تةرخاْ كردووة بؤ ُاوضة ثاريَسراوةكاْ و ثاركي ُةتةوةيي بريتني هة ُيوزالُد / كِدا / شويد / ُرويج / فيِالُدا / 
 رووشيا / اوشرتاهيا بريَم هة دةوهةتاُي خؤرٓةالتي ئاشيا باشووري افريلا بريَ هة دةوهةتاُي باشوري اًريلا وة هة واُة

ثريؤ وة بة رزاييةكاُي كيَوي شيوي و ارجِتني وة هة شويَِةكاُي دارشتوِةكاُي  –ُاوةضةي ئاًازؤْ هة ُاوضةي برازيى 
وة كةُارةكاُي زةرياي ئاراَ وة بةشيَم هة برُئؤ وة فوجني كيِياي ُويَ ثاثائؤ و اُدةُوشيا وة ُاوضةي كةًةري باشوور 

ورةكاْ طريالْ وة ايصوِدا تةُٔا هة ووالتي شويصرا ٓيض شويَِيَم ُةًاوة كيَوي هة بةشيَم جةًصةري وة هةواُة باش
بلريَتة ثاريَسراو وة هةو دةوهةتة بةرُاًةي ُاضةي كيَوي ُية كة ُاوضةيةن بجاريَسريَت وة هة زًاُي دامناركي ووشةي 

ةبيَت بساُني يةكةًيِّ ثارن بؤ كيَوي هةُاوضووة ٓةرضةُدة هة زًاُي ئةذدادي دامناركي بةَ ووشةية بايةخياْ دةدا . د



ز ئوٌاُج و بريؤكةي داًةزراُدُي 1842ئاذةالْ بة فةرًي داُراوة ثاركي ظيلرتويا هة ئيِطويس هة شاهي ثاراشتين ذياُي 
ئةو ثاركة بؤ طرُطي داْ بة ثاراشنت و زيِدةوةر ُاشي بووة وة هة اًريلا ثاركي ًيووي يةمسييت هة كاهيفؤرُيا بووة كة 

ز ثاركي 1872وة هة شاهي  13/10/1863ي هةاليةْ ئةبرآاَ هيِلؤهّ ي اًري دروشت كردُي دةرضووة هة شاهي بة فةرً
       ًيووي يوواشتؤْ هة اًريلا دروشت كراوة

 

 


